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" يک نويسنده برای کسب ﺷھرت نيست که می نويسد ،چرا
که از نظرش ﺷھرت امری گذرا است ،به بيان ديگر او
ﺷھرت را توھم جاودانگی می داند .ما پيش از ھر چيز به
خاطر ارضای يک نياز درونی است که می نويسيم ،و نه به
خاطر ديگران .ھرآينه ديگران تالش ما را ارج نھند مسلمآ
در افزايش اين ارضاء سھم خواھند داﺷت .سوای اين نکته
اما بھر حال ما به خاطر خودمان و به واسطه اجرای فرمان
يک ندای درونی گريز ناپذير است که می نويسيم" .

فرويد١

" درست به وارونه فلسفۀ آلمانی که از آسمان به زمين نازل
می ﺷود ،در اين جا ما از زمين به آسمان می رويم بدين
معنا که به منظور رسيدن به انسان ھای واقعی دارای گوﺷت
و پوست و استخوان ،نقطه ﺷروع مان اين نيست که انسا ن
ھا چه می گويند ،چه خيال می کنند ،چه تصوراتی دارند ،و
يا اين که از انسا ن ھا چه نقل قول می کنند ،درباره اﺷان چه
انديشه ھا و تصوراتی متصور می ﺷوند .نقطه ﺷروع ما
انسان ھای واقعی و کنش مندی ھستند که بر پايۀ فراﺷد
زندگی واقعی اﺷان ،ما انکشاف بازتاب ھا و پژواک ھای
ايدئولوژيکی اين فراﺷد زندگی را نشان می دھيم .تخيالتی
که در در ذھن انسا ن ھا ﺷکل می گيرند ،ضرورتاً واالئيد ه
ھای فراﺷد زندگی مادی ھستند که تعيين درستی و نادرستی
آن ھا به کمک تجربه امکان پذير است و زيربنای مادی
دارند .بدين ترتيب ،اخالق ،دين ،متافيزيک ،و ساير
ايدئولوژی ھا و اﺷکال مختلف آگاھی متناظرﺷان ،ديگر
استقالل ظاھری خود را ازدست می دھند .آن ھا نه تاريخی
دارند و نه تکاملی ،اين انسان ھا ھستند که با تکامل دادن
_____________________________________________

١٩٣٩ -١٨۵۶) Sigismund Schlomo Freud -١م (  ،عصب ﺷناس اتريشی و پايه گذار روانکاوی
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توليد مادی و مناسبات مادی ،خود را تکامل می بخشند،
زندگی واقعی و نيز پا به پای با آن انديشه و محصوالت
انديشۀ خود را دگرگون می سازند .اين آگاھی نيست که
زندگی را تعيين می کند ،بلکه زندگی است که آگاھی را
تعيين می کند .در حالت اول ،نقطۀ ﺷروع آگاھی است که ھم
چون يک فرد زنده فرض می ﺷود؛ در حالت دوم ،که با
زندگی واقعی تطابق دارد ،نقطۀ ﺷروع خود افراد زنده
ھستند و آگاھی فقط آگاھی اين افراد انگاﺷته می ﺷود" .
" آن انواع موجوداتی که دوام آوردند و بقا يافتند ،نسبت به
ديگرانی که از بين رفتند ،نه قوی ترين ھا بودند و نه با
ھوش ترين ھا .فقط آن ھايی که بيش از ديگران خود را با
دگرگونی ھا انطباق دادند ،نجات يافتند و دوام آوردند" .
" تخيل مھم تر از علم است .چرا که گستره علم محدود است
به تمامی آن چه می دانيم و می فھميم ،در حالی که تخيل کل
دنيا را در بر می گيرد ،يعنی ھر آن چه قرار است در آينده
دانسته و فھميده ﺷوند ،تخيل ھم محرک پيشرفت است و ھم
موجد تکامل" .

مارکس١

داروين٢

اينشتين٣

با توجه به دانش تاکنونی بشر ،و سوای ھر تعريفی که از انسان ارائه
دھيم ،برای انسان سه بعد می توان قائل ﺷد (١) :به مثابه عضوی از
مجموعه "طبيعت"؛ ) (٢به مثابه عضوی از مجموعه "جامعه"؛ و ) (٣به
مثابه تنھا عضو مجموعه تک عضوی "خود" .چارلز داروين ،کارل
_____________________________________________

١٨٨٣ -١٨١٨) Karl Heinrich Marx -١م (  ،متفکر انقالبی ،فيلسوف ،اقتصاددان آلمانی و پايه گذار مارکسيسم

 ١٨٨٢ – ١٨٠٩ ) Charles Robert Darwin - ٢م (  ،زيست ﺷناس بريتانيايی و واضع نظريه تکامل در زيستﺷناسی
١٩۵۵ -١٨٧٩) Albert Einstein -٣م (  ،فيزيکدان آلمانی که با نظريه نسبيت اش انقالبی در فيزيک به وجود آورد.
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مارکس و زيگموند فرويد که در باال از آن ھا بازگفت ﺷده ،در گذﺷته ای
نه چندان دور ھر يک در يکی از سه قلمروی باال انقالبی پی افکندند و
گام ھای اوليه وليکن اساسی برخوردی راديکال به قلمروھای ذيربط
برداﺷتند .کمی بعد آلبرت اينشتين با انقالب اش در مفاھيم اوليه "زمان"،
"مکان" و "ماده-انرژی" افق ھای نويی را گشود.
دست کم دو تن از آن ھا در زندگی نويسنده اين سطور نقشی تعيين کننده
داﺷتند .در مقام يک فيزيک پيشه از اينشتين ،که با آموزش ھايش سال ھا
سروکار داﺷتم ،آموختم که از علم زدگی پرھيز کنم و تا زمانی که بر تمام
جوانب موضوعی چيره نشده ام از سخنوری درباره آن اجتناب ورزم .به
جرأت می توان گفت که درانتقال موضوعات بسيار دﺷوار و خالف عقل
سليم به افراد غيرمتخصص اينشتين ھمتا نداﺷت .او در کتاب " تکامل
فيزيک " پيچيده ترين نظريات فيزيکی را با چنان زبان ساده و قابل فھمی
) بدون استفاده از فرمول رياضی( توضيخ می دھد که حتا برای فردی که
کم ترين آﺷنايی با فيزيک ندارد ھم کامآل قابل فھم است.
مارکس مرا از اينشتين دور کرد .منظورم بد فھميده نشود .با مارکس وارد
دنيای پر جنب و جوش و پر مخاطره ديگری ﺷدم که چندان ﺷباھتی به
محيط آرام دانشگاھی ندارد .بررسی طبيعت و تالش برای دستيابی به
قوانين اش جای خود را به بررسی جامعه انسانی و کندوکاو درباره آن و
مھم تر از اين ،لزوم دگرگونی آن و در گير ﺷدن در آن ،داد .استبداد
سياسی و اجبار پناھندگی در يک کشور سرمايه داری حتا از نوع
دموکراتيک اش حق انتخاب برای انسان آزادش باقی نمی گذارد .با
اينشتين ﺷروع کردم و با مارکس تا به امروز ادامه داده ام ،اما سپھر
مارکس فقط به مارکس خالصه نمی ﺷود و سپھرھای داروين و فرويد را
ھم در خود دارد .درست است که ھيچ يک از اين چھار تن مستق يماٌ
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موضوع اين مجلد نيستند ،اما بدون ھر يک از آن ھا ھم اين نوﺷتار
ناممکن می بود .اين پيش گفتار را با اين کالم دانته ١به پايان می رسانم:

" خوﺷبخت آن که علل امور را درمی يابد  ،در اين راه به
پيشواز ھر گونه خطر و سرنوﺷت دﺷواری می رود و در
جھنم مشتاقانه خود را به رودی پر خروش و سھمگين می
سپارد".

_____________________________________________

١٣٢١- ١٢۶۵) Dante Alighieri -١م (  ،ﺷاعر ايتاليايی و نويسنده کتاب "کمدی الھی"
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ول ه

ھمدورا ِن برنز ٣١٧ ......................................
یم ِ
ج دو ِل  :١رويدادھا ِ
دورانباستان يونان ) ٢٠٠- ١٢٠٠پ.م (٣١٩
ی م ِھم
ِ
ِ
جدول  :٢رويدادھا ِ
دوران باستان روم ) ۵٠٠پ.م  -۵٠٠م ( ٣٢٠
مھم
ی
دادھا
ي
رو
:
٣
جدول
ِ
ِ
ِ
ِ
مھم دورا ِن باستان يونان ) ۵٠٠- ۶٠٠پ.م ( ٣٢١ .
ی
دادھا
ي
رو
:
۴
جدول
ِ ِ
ِ
مھم دورا ِن باستان يونان ) ۴٠٠-۵٠٠پ.م ( ٣٢٢ ..
دادھا
ي
رو
:
۵
جدول
ی ِ
ِ
ِ
مھم دورا ِن باستان يونان ) ٣٠٠-۴٠٠پ.م ( ٣٢٣ ..
ی
دادھا
ي
رو
:
۶
جدول
ِ ِ
ِ
مھمدورا ِن باستان يونان ) ٢٠٠-٣٠٠پ.م ( ٣٢۴ ..
ی ِ
ِ
جدول  :٧رويدادھا ِ
سال ۴١۴پيش از ميالد٣٣٨ ..............
در
آتن
ی
ت
ي
جمع
ب
ي
ترک
:
٨
ل
ِ
ِ
ج دو ِ
ساختار دموکراسی آتنی ٣٣٩ ...........................................
ل :٩
جدو ِ
ِ
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صليکم
ف ِ

موزشفلسفه داريم؟
چه نيازی به آ
ِ
در اين فصل:
◄فلسفه چيست؟
ی کيست؟
◄فلسفه برا ِ
ی چيست؟
◄اين کتاب درباره ِ

سخن آغازين
ِ
ی
نخستين پرسشی که در
ن عن وا ِن اين کتاب
برابر خوانن ده ِ
ِ
با ديد ِ
ِ
ل قوی اين
ی فلسفه قرار میگيرد به احتما ِ
غيرمتخصص در رﺷته ِ
ِ
میتواند باﺷد که "اصوال چه نيازی به دانست ِن فلسفه داريم؟ آيا ضرورتی

دارد که با وج و ِد اين ھمه مشکالت و سختیھای ِ زندگیَ ،س ِر خود را با
ی علمی و فلسفی پيچيده به درد آوريم؟" در مواجھه با چنين
پرسشھا ِ

پاسخ متفاوت وجود دارد .اگر منظور از دانستنِ فلسفه صرفا
پرسشی دو
ِ
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ھای روﺷنفکرانه ﺷدن باﺷد،
ی زندگی و ھر از گاھی وار ِد مباح ثه ِ
ادامه ِ
ت منطقی از دنيايی که
ب فھم و ﺷناخ ِ
پاسخ منفیاست .اما اگر ھدف کس ِ
ھای آن ،از
در آن زندگی میکنيم ،يعنی از طبيعت ،از جامعه و فرآيند ِ
ت دخالت
ی انسانی و تحوالتاش ،و مھمتر از آن باور به ضرور ِ
اندي شه ِ
برای تغييرش و ايجا ِد دنيايی بھتر باﺷد ،در آن صورت پاسخ
در آن
ِ
بیگمان مثبت است.
پيش از آن که بتوانيم چيزی درباره فلسفه بيان کنيم نخست بايد تعريفی
از فلسفه ارائه دھيم .اگر اين فرض بديھی و ساده را بپذيريم که فلسفه و
فلسفيدن با انديشه و انديشدن ربط مستقيم و تنگاتنگی دارد ،ان گاه بايد
اذعان داﺷت که پيشينگی فلسفه به پيشينگی انديشه انسان است .بدين
ترتيب ،ﺷروع فلسفه ھمان زمانی است که انسان در مقام يک موﺟود
ﺟاندار به انسان به مثابه يک موﺟود انديشمند ارتقا پيدا کرد .از آن جايی
که انسان و انديشمند ﺷدنش فرآيندی تاريخی است ،پس فلسفه ھم خود
پديده ای تاريخی است.
ب آن که چه
فلسفه چيست؟ تاکنون فلسفه را به گونهھایِ بیﺷمار برحس ِ
کسی آن را تعريف میکند و چه ھدفی را دنبال میکند ،بسيار متفاوت
ی
تعريف کردهاند .در يک تعري ِ
فساده "فلسفه" عبارت است از نحوه ِ
تميز درست
نگاه کردن به دنيا .ھر انسانی بر اين باور است که قادر به
ِ
از نادرست و خوب از بد است و کمتر کسیاست که در اين مورد ﺷک
فجايع بزرگ
به خود راه دھد .اما ھمين انسان زمانی که با رويدادھا و يا
ِ
نظير انقالب ھا و يا جنگ ھا مواجه میﺷود معموال از فھمﺷان ناتوان
ِ
فوق
ی
نيرو
"
يک
به
يا
و
"
انسان
ت
طبيع
"
به
اغلب
را
ھا
آن
و
است
ِ
ِ
ِ
بشری" نسبت میدھد.
ت انسانی" پُر از رمز و راز که از قرار ِ معلوم موجودی
اما اين "طبيع ِ
طی سدهھا و
ِ
غير ِ
منشاءتمام ِباليای ِرویِ
قابل تغيير در ِ
است ازلی -ابدیِ ،
زمين ،چگونه موجودی است؟ انسانیوجود ندارد که برخوردار از نوعی
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نگا ِه فلسفی نباﺷد .کسی که مدعی است فاق ِد ھرگونه نگا ِه فلسفی است در
اﺷتباه بسر میبرد .به واقع چنين فردی فاق ِد نگا ِه فلسفی نيست ،بلکه او
فلسفی منسجم ،به ھم پيوسته و منطقیاست و ناآگاھانه و
فاق ِد يک دستگا ِه
ِ
ت رايج در جامعهای را که در آن
يا از
روی اجبار ،آرا ،باورھا و تعصبا ِ
ِ
میزيد بازتاب میکند .يعنی ،افکارش مملو از عقايد و آرايی است که از
ک جامعه ساخته و پرداخته ﺷده و او آنھا را
وی نھ
ادھای ايدئول وژي ِ
ِ
س ِ
نظام
ادھای ايدئولوژيک ،از جمله
ناآگاھانه بازتاب میکند .اين نھ
ِ
ِ
آموزﺷی )مدارس( ،نھادھایِ مذھبی )کليساھا و مساجد( ،رسانهھایِ
ھای جمعی )جرايد ،راديو و تلويزيون( و ھنر )ادبيات ،سينما و
ارتباط ِ
حاکم جامعهیِ معاصر
ت
ت طبقا ِ
تئاتر( در م جموع فرھنگ و اخالقيا ِ
ِ
جوامع پيشين )پيشا-سرمايه داری(
)بطور عمده سرمايهداری( و تا حدی
ِ
را ترويج میکنند.
عادی جامعه سعی میکند گليمِ خود را به
اوضاع
يک انسان ِ عادی در
ِ
ِ
نحوی از انحاء از آب بکشد و کاری به اين کارھا نداﺷته باﺷد .اما ھمين
ھای
انسا ِن بیتفاوت به اين مسائل ،به مج ر ِد آن که رو در
روی بح ران ِ
ِ
ی انديشهاش از خواب بيدار میﺷود،
اجتماعی قرار میگيرد ،موتور ِ خف ته ِ
برابر
ھای جامعه او را در
آن ھم به اين دليلِ بسيار ساده که بحران ِ
ِ
انبوھی از پرسشھائی قرار میدھند که تا آن زمان يا به آنھا نمیانديشيد
و يا بی آن که بدانھا فکر کرده باﺷد برایﺷان پاسخھايی حاضر و آماده
داﺷته است .پرسشھا و مسائلی که تا آن زمان به نظر میرسيدند که
کوچکترين ربطی به زندگی نداﺷتهاند ،به ناگھان اھميت و معنا پيدا
میکنند .ديگر زندگی به مثاب ِه يک سلسله رويدادھای ِبیمعنا و روزمره
به ديده نمیآيد و ھرکس صاحب نظر میﺷود و به فلسفهورزی
میپردازد .يعنی ،انسان با فراتر رفتن از امور ِ روزمرهی ِزندگی،خود را
بشر انديشنده
يک قدم به جلو میبرد و توان ِ بالقوهی ِ خود را در مقام ِ يک
ِ
ت خود،
متحقق ساخته ،تمايل و توان ايیاش را در بدست
گرفتن سرنوﺷ ِ
ِ
نمايان می سازد.
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ت
ن بشری،
ی "فلسفه" ﺷناخ ِ
موضوع م ور ِد مطالعه ِ
در صبحگ ا ِه تمد ِ
ِ
رايطزندگی انسانھا
ھدفبھب و ِد ﺷ
ت جامعهی ِبشری ،با
ِ
ِ
طبيعت و ﺷناخ ِ
بود و "فيلسوفا ِن" آن دوران اين وظيفه را در برابرِ خود قرار داده بودند.
خواھيم ديد که بعدھا چطور فلسفه بتدريج از اين ھدف دور ﺷده و
دافنخستيناش
ت اھ
موضوعاتاش مباحثی میﺷوند که در خ
ِ
الف جھ ِ
ِ
مردم عادی غيرقابلِ فھم بوده،
برای
کثر موارد نه تنھا
ِ
ِ
پيش رفته و در ا ِ
بطور
بلکه حتا متخصصين اش ھم کمتر زبان ِ ھمديگر را میفھمند .آن ھم
ِ
عمده بدين خاطر که ديگر مطلبی برای ِگفتن ندارند و برای ِپردهپوﺷی بر
اين نکته از واژهھایِ ُگنگ ،غيرقابلِ فھم ،مندرآوردی و بیمعنايی
گويی خود را بر
استفاده میکنند تا از اين طريق بی مايگی و بيھ وده
ِ
گردن ِ بیاطالعی ِ مخاطبانﺷان بياندازند .سخن کوتاه ،امروزه فلسفه به
وارونه ريشهی ِتاري خیاش ،چندان دربن ِد عشق به ِخ َرد و دانش نيست.
ب "فيلسوف" به فردی است که به
در فرھنگِ ما يکیاز موار ِد
اطالق لق ِ
ِ
قابل فھم نيست .اين
پريشان گويی دچار ﺷده و اظھارات اش برای ِ ديگران
ِ
ن آن که
مورد از کارب ر ِد منفی و
ی فيلسوف در عي ِ
تحقيرآميز واژه ِ
ِ
بیاھميتی به انديشه و انديشيدن در جامعه را نشان میدھد و گويای ِ نازل
ت ديگری را ھم
بودن
گی ک ِل جامعه است ،اما تا حدودی واقعي ِ
ِ
سطح فرھن ِ
ِ
بيان میکند .بدين معنا که اگر انديشهای به نحوی بيان ﺷود که غيرقاب ِل
ب انتزاعی به خود بگيرد در آن
فھم برایِ ھمگان باﺷد و رنگ و لعا ِ
صورت ﺷايد اطالق ِ "پريشان گو" به گويندهاش چندان ھم بیربط نباﺷد،
حتا اگر محتوای ِآن انديشه مھم و قاب ِل تامل باﺷد.
ی دانايیِ ممکن را در خود
افالطون بر اين باور بود که
روح بشر ھمه ِ
ِ
١
کار "گفت و شنودھایاش" زاياندنِ دانايی است .دکارت ،
جای داده و ِ
مھمترين نوﺷتارش را نه به زبان ِ التين که زبان ِ خواص ِ دوراناش بود،
ی مردان
بلکه به
زبان فرانسه نوﺷت ،آن ھم بدين خاطر که نه تن ھا عامه ِ
ِ
_____________________________________________

 ١۶۵٠ - ١۵٩۶ ) René Descartes -١م (  ،فيلسوف ،رياضیدان و فيزيک دان فرانسوی دوران رنسانس.
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بلکه حتا زنان ھم به نوﺷتهاش دسترسی داﺷته باﺷند .در اروپا او نخستين
درھای بستهی ِ فلسفه را به رویِ عوام گشود .اليبنيتس
فيلسوفی بود که
ِ
٢
که ھمراه با نيوتن از مھمترين انديشمندان و دانشمندانِ دوراناﺷان
اصلی انديشهھایاﺷان که بسيار پيچيده و فھمﺷان بسيار
وط
بودند ،خط ِ
ِ
ت کمی
دﺷوار بودند را آن چنان تو ضيح میدادند که يک فر ِد عادی در مد ِ
آنھا را به خوبی ھضم و جذب میکرد .برایِ اينان ساده نويسی امری
نظر آنان يک انديشه تا زمانی که توس ِط ديگران
بديھی بود ،چرا که از
ِ
فھميده نشود اصوال نمیتواند انديشه باﺷد و ارزﺷی ندارد .در سدهیِ
خروج تدريجی
گرايش "ھمه فھمی" بطور کامل وارونه ﺷد .با
بيستم اين
ِ
ِ
ی
از حيطه ِی فلسفه ،آن موضوعا ِ
ت دانش که از دوران ِ باس تان تا سده ِ
علوم
نوزدھم محتوایِ فلسفه را تشکيل میدادند ،با تبديل ﺷ دناﺷان به
ِ
اختصاصی و با ھرچه تنگتر و تھیتر ﺷدنِ دامنهی فلسفه ،ﺷاھد آن
بودهايم که واکنشِ به اصطالح فيلسوفانِ بعدی به اين پديده پناه بردن به
موضوعا ِ
ت انتزاعی ِ ناروﺷن و آن ھم با توسل به زبان و بيانی غيرقابلِ
گسترش
به
بيمارگونه
ای
وسوسه
و
دقت
با
فيلسوف
ک
اين
.
است
فھم بوده
ِ
يک ض ِد فرھنگِ ناسالم و منفی میپردازد و غير قاب ِل فھم نويسی،
ی
غيرقاب ِل انتقال بودن ،غيرقاب ِ
ل تفسير و ترجمه بودن از ويژگیھا ِ
نوﺷتهھایاش است و اين ھمه نه تنھا روش و حرفهاش میﺷود ،بلکه
کل انديشهاش را ھم تشکيل میدھد.
اصوال ِ
١

نظير
نوع بدترين سانسورھا است )چراکه
علي ِه اين ض ِد فرھنگ که از
ِ
ِ
حکومتھای ِ تماميتخواه در آنھا ھم انديشه ممنوع است و ھم انديشيدن(
نظير موسيقی و عشق
دای رسا و بارھا تکرار کرد که فلسفه
بايد با ص ِ
ِ
برای
ی ھمگانی است.
ت مشت ِ
است ،با آنھا ن کا ِ
ِ
رکبسيار دارد و مساله ِ
نظير ِخ َرد ،لذت،
ن بزرگِ تاريخ گفتهاند
آﺷنايی با مفاھي می که انديشمندا ِ
ِ
_____________________________________________

 ١٧١۶ - ١۶۴۶) Gottfried Wilhelm Leibniz -١م (  ،فيلسوف ،رياضی دان و فيزيکدان آلمانی.

 ١٧٢٧ - ١۶۴٣ ) Isaac Newton -٢م (  ،فيزيك دان و رياضي دان انگليسي و پايه گذار علم مکانيک.
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نظاير اينھا ،به ھيچ
معنی زندگی ،زيبايی ،اﺷتباه ،مرگ ،اميد ،سياست و
ِ
ِ
ھای يونانی ،التين و يا
بان
ز
ختن
آمو
فلسفه،
ی
مطالعه
سال
ده
به
وجه
ِ
ِ
ِ
آلمانی نيازی نيست.
بررسی فلسفه
با اين وجود ،بايد به اين نکته اﺷاره کرد که مطالعه و
ِ
موانع چندی در برابرش قرار دارند.
کار چندان آسانی نيست و
اصوال ِ
ِ
نخست آن که فلسفه بنا به طبيعتاش با مسائلی سروکار دارد که از امور ِ
ی انسانھا فاصله بسيار دارد .حتا فھم ِ زبان و واژهھايی
ادی روزم ره ِ
ع ِ
ی
که در فلسفه بکار برده میﺷوند چندان آسان نيست ،البته اين ا مر ويژه ِ
موضوع تخصصیای به ناگزير اصطالحات و
فلسفه نيست ،چرا که ھر
ِ
ھای علوم و
ی خودش را دارد و اين امر ﺷام ِل کليهی ِ ﺷاخه ِ
زبان ويژه ِ
ِ
فنون میﺷود.
برای
مانع نخست ھم جدیتر است.
ِ
مانع دومی ھم وجود دارد که از ِ
اما ِ
روی فلسفه فکر توليد میکردند؛ اين
کسانی که در سدهھایِ پيشين در قلم
ِ
ت فلسفی تا آن
که میبايست مخاطبھایﺷان تا حدودی به موضوعا ِ
امر مسلم بود .امروزه اما اين چنين نيست،
دوران آگاھیداﺷته باﺷند يک ِ
چرا که فلسفه به ھيچ وجه آن جايگاھی را که در گذﺷته داﺷته ديگر
ی پيشين باعث
نمیتواند داﺷته باﺷد .پيشرف ِ
ت علوم و فنون در طی ِ دو سده ِ
ی
ف علوم
ھای مختل ِ
جای فلسفه را بگيرند و گستره ِ
ِ
ﺷده که ﺷاخه ِ
برای نمونه با
ت م ور ِد مطالعهی ِ فلسفه را ھرچه تنگتر کنند.
موضوعا ِ
ِ
ت زيست ﺷناسی و روان ﺷناسی حتا مطالعهی ِ روان ِ پُر رمز و
پيشرف ِ
تدريجی
خروج
قلمرو فلسفه خارج ﺷده است .با
راز انسانی ھم از
ِ
ِ
ِ
ِ
ھستیﺷناسی و ﺷناخت ﺷناسیاز حيطهی ِ فلسفه ،به جرات میتوان گفت
بطور عمده به
که امروزه قلمرو ِ فلسفه به سياست محدود ﺷده و آن ھم
ِ
ت طبقهی ِ حاکم.
سياستی در خدم ِ
علوم اجتماعی اوضاع از اين ھم بدتر است .بدين خاطر که
ی
ِ
در حي طه ِ
منافع
ھر چه دانشمان در اين حوزه بيشتر میﺷود به ھمان ميزان ھم
ِ
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زير ضرب میرود.
ادی آن کسانی که بر جامعه حکم میرانند بيشتر
م ِ
ِ
ی مستقيم
علم که تا حدودی پيشرفتاش با رﺷ ِد ني
روھای مولده راب طه ِ
ِ
دارد ،در گذﺷته به آن ميزان رﺷد نکرده بود تا انسان را قادر سازد که
دم آگاھی ،نبو ِد
دنيايی را که در آن زندگی میکرد بشناسد .در ﺷراي ِطع ِ
ت
ت علمی و يا نب و ِد ابزارھایِ مادی برایِ دستيابی به اطالعا ِ
اطالعا ِ
دنيای خارج از خود
ت خود و
علمی ،تنھا ابزاری که انسان برایِ ﺷناخ ِ
ِ
در اختيار داﺷت ،مغزش بود .تنھا با اين ابزار بود که میتوانست بر
ت دنيا بطورِ تنگاتنگی
طبيعت غلبه کند .تالش ِ انسان برای ِ فھم و شناخ ِ
سطح حيوانی ،برایِ غلبه
مترادف است با مبارزهاش برای ِ فرارفتن از
ِ
رھايی واقعی و نه صرفاً صوری و
يافتن بر نيروھایِ کورِ طبيعت ،برایِ
ِ
قانونیاش .اين چيزی است که در سراسرِ تاريخِ بشر با آن روبرو
وسايل
بخش عمدهای از
بودهايم .اکنون اما اين مسير وارونه شده و
ِ
ِ
ترويج مساﺋلی
ت
ت ﺟمعی و
ابزارھای آموزش ِ ھمگانی در خدم ِ
ارت باطا ِ
ِ
ِ
قرار گرفته که ھر چه بيشتر به غلبهیِ نيروھایِ کور بر انسان و
ت بيشت ِر او در اوھام و نگه داشتناش در سطحی نازل ،منجر
اسار ِ
میشود.
متخصصين
برای
تاريخ فلسفه است و نه
ی
ِ
ِ
اين کتاب ،نه کتابی درباره ِ
ِ
ی
ی فيلسوفان را دربرنمیگيرد .در ھر دو ز مينه ِ
فلسفه ،از اين رو ھمه ِ
ھای فراوانی موجود است و در آينده ھم به آنھا افزوده خواھد ﺷد.
ک تاب ِ
کار جمعی نيست ،بدين معنا که مطالب و
ی يک
اين کتاب نتيجه ِ
ِ
گر
پژوھشھایاش دربارهیِ ھر انديشمندی محصولِ کار ِ يک پژوھش ِ
متخصص در آن زمينه نيست.
ی
اصلی انديشه و
ب
ی مکات ِ
ِ
معرفی چھرهھا ِ
لی اين کتاب ارائه ِ
ِ
ِ
ھدفاص ِ
ﺷاخص ھر يک از اين مکاتب است .تاکي ِد اصلی بر اين بوده است که
ِ
ھای نو در ھر
انديشه
و
آرا
پيدايش
اجتماعی
تاريخی
ھای
زمينه
پيش
ِ
ِ
ِ
ِ
دورانی را بکاود و دالي ِل آن ھا را تا ح ِد امکان توضيح دھد .تالش ﺷده
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برای ھمه باﺷد .اما وفاداری به
قابل فھم
ن کتاب ،زبا ِن ساده و
ِ
ِ
تا زبا ِ
اصلی نويسنده بوده است.
خاطر
نظر يات و امانت داریِ آراء دغدغه
ِ
ِ
فھم مطالب
در اين کتاب تصوير نقش ِ کمکی دارد ،ھم به منظور ِ کمک به ِ
ی خشک و بی روح .انديشمندان نه
رای رنگ و روح دادن به آرا ِ
و ھم ب ِ
ھای فاق ِد روح ،و نه زندگیﺷان متفاوت از
ارواح فاق ِد کالبدند و نه کالبد ِ
ِ
زندگی ديگر اف را ِد جامعه است ،نکتهای که اغلب فراموش میﺷود و ھر
از گاھی بايد بر آن تأکيد نھاد .در اين رابطه استفاده از تصوير میتواند تا
اندازهای کارآ باﺷد.
اين کتاب در سه جلد طرح ريزی ﺷده است .جل ِد نخستين با عنوانِ "از
دايش ِخ َرد )دوران ِ شھر-دولتھا(" دورانِ يونان ِ باستان را
اسطوره تا پي
ِ
در بر میگيرد :به بيان ِ دقيقتر سدهھایِ ﺷشم تا دومِ پيش از ميالدی؛
چھار سدهای که طلوعاش در يونانِ باستان با تالس ﺷروع میﺷود و
غروباش مقارن است با فروپاﺷیِ ﺷھر -دولتھایِ يونانی و تاسيسِ
اسکندر مقدونی.
توسط
امپراتوری
ِ
ِ

از کجا بايد شروع کرد؟
ب زمانی رعايت ﺷود،
در
نگارش اين کتاب کوﺷش ﺷده است ترتي ِ
ِ
نکتهای که ھم طبيعی است و ھم منطقی ،چرا که ھيچ انديشهای صرفا از
ت
ب آن انديشه بيرون نمیآيد.
رويدادھای تاريخی ،مناسبا ِ
ذھن صاح ِ
ِ
ِ
عی موجود در جامعه ،مجمو عهیِ دانايی و آرايی که از گذﺷته و
اجتما
ِ
ت
موقعي
حدودی
تا
ھمچنين
و
رسيده،
ارث
به
نو
ی
شه
اندي
ب
صاح
حال به
ِ
ِ
ِ
پيدايش يک نظريه نو سھم
ت متفاوت در
اجتماعی ِ فرد ،ھمگی به در جا ِ
ِ
ب زمانی مسلما به فھم ِ چرايی ِ به وجود
ت ترتي ِ
دارند .بدين ترتيب ،رعاي ِ
آم د ِن يک انديشهی ِ نو و ھمينطور در فھ ِم خو ِد انديشه کمک میکند .اما
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ی کلی آن چنان خشک و انعطافناپذير
ب حاضر رعاي ِ
در کتا ِ
ت اين قاعده ِ
ايیھر فصل فدایِ آن ﺷود.
ھم نبوده است که استقالل و خود کف ِ
ی ھر فصل مستقل و به گونهای باﺷد که مطالب و
سعی ﺷده است ارا ئه ِ
ھای
موضوعا ِ
ت مطرح ﺷده در آن ،بدون ِ آن که الزاما ً به خواندن ِ فصل ِ
ديگر نياز داﺷته باﺷد ،به تنھايی قاب ِل فھم باﺷند .اين فصل را با اين جمله
از ريچارد فاينمن ١که به اﺷتباه به اينشتين نسبت می دھند ،به پايان می
رسانيم " :اگر نمی توانيد مطلب تان را به زبان ساده و ھمه فھم توضيح
دھيد ،يعنی که خود آن را خوب نفھيده ايد ".

_____________________________________________

دانان س دهی ِ بيستم
 ١٩٨٨ -١٩١٨) Richard Phillips Feynman -١م (  ،يکی از برجستهترين في زيک
ِ
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صلدوم
ف ِ

ی نخستين
دين ھا ِ

در اين فصل:
◄جانگرايی
◄جادوگری
◄بتپرستی
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" آن که دين دارد عقل ندارد و آن که عقل
دارد دين ندارد" .
ابوالعَالء ال ُمعّری١

" انسان موج و ِد ديوانهای است ،درحالی که
رم خاکی بيافريند ،اما،
حتا قادر نيست يک ِک ِ
به آسانی دوجين دوجين خدا میآفريند" .
مونتينی٢

"ھمه ِی اسط ورهھا در عال ِم خيال و به مد ِد
نيروھای طبيعت پيروز
روی تخيل ،بر
ِ
ني ِ
ﺷده ،بر آنھا مسلط میﺷوند و آنھا را ﺷکل
میدھند .از اين رو تنھا با تسل ِط واقعی بر
نيروھای طبيعت است که اسطورهھا از بين
ِ
خواھند رفت" .
مارکس٣

در ابتدا کردار بود و نه گفتار
تمايز "انسان" از
حيوانات فاق ِد دين ھستند .در گذﺷته ھمين امر دلي ِل
ِ
"حيوان" به حساب میآمد .اين امر در واقع مبينِ اين حکم است که در بين
دقيق کلمه
ی
موجودات جاندار تنھا بشر است که از آگاھی به معنا ِ
ِ
علم وراثت
برخوردار است .پيشرفتھای ِ علمی ،بطور عمده در زمينهی ِ ِ
ساير
)ژنتيک( ،بر اين باور ِ رايج و پذيرفته ﺷده که انسان در مقايسه با
ِ
_____________________________________________
 -١ابوال َعالء ال َم َعری ) ۴۴٩ - ٣۶٣ه ( ،ﺷاعر و فيلسوف ﺷک گرای عرب

 ١۵٩٢ - ١۵٣٣) Michel de Montaigne -٢م (  ،فيلسوف فرانسوی دوره رنسانس
٣- Marx, Grundrisse, p110
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رف مخلوقات"
حيوانات تافتهای جدا بافته" ،آفريدهای استثنائی " و "اﺷ ِ
خطبطالن کشيده است .امروزه ديگر جای ِھيچ گونه
است ،بطور کامل ِ
ترديدی نيست که انسان از تکام ِل حيوانات به وجود آماده است و نه تنھا
حاظ فيزيکی اندامھا و يا عملکردھایاش با بسياری از حيوانات
به ل
ِ
ت ژنتيکی ِ بين ِ انسان و ﺷامپانزه از
مشترک است ،بلکه ثابت ﺷده که تفاو ِ
دو درصد ھم کمتر است.
ھای اخير نشان دادهاند که نوعی ﺷامپانزه به نا ِم
ی علمی سال ِ
پژوھشھا ِ
ی به
بوبينو که از
انواع ديگر به انسان نزديکتر است ،نه تنھا از عھده ِ
ِ
ی موجود برمیآيد ،بلکه حتا قادر به
ی ساده ِ
کار گرفت ِن برخیاز ابزارھا ِ
ودک
سطح يک ک
ھای فکری ابتدايی مشابه و در
ِ
انجا ِم برخی از فعا ليت ِ
ِ
بين انسان و اين
انسان ھم است .اين پ ژوھشھا نزديکی و خويشاوندی ِ ِ
نوع ﺷامپانزه را به اثبات میرساند .در اين جا اما بايد بالفاصله تاکيد کرد
ی تجارب و
که اين تشابه در ھمين حد متوقف میﺷود و علیرغم ِ کليه ِ
ھایبکار رفته اين ﺷامپانزه به ھيچ وجه قادر به سخن گفتن )ارتباط
ت الش ِ
سنگی
ِ
برقرار کردن از ھر نوعی( نبوده و از ساخت ِن ساده ترين ابزار ِ
ھای نخستين ناتوان بوده است .دو درصد
ھای دس ِ
ت ان سان ِ
مشابه ساخته ِ
بين انسان و
ت ژنتيکی بين ِ ﺷمپان زه و انسان ،در واقع
تفاو ِ
جھش کيفی ِ
ِ
حاظ
لحاظک ّمی جزئی ،ولی به ل
حيوان را نمايندگی میکند .اين تفاوت به
ِ
ِ
مغز انسان
تکامل
کيفی کالن ،نه کار ِ خداوند ،بلکه فرآوردهی ِ انکشاف و
ِ
ِ
به واسطهی ِکارِ دستی در طی ِميليونھا سال بوده است.
ت
ابزار
ساختن
نظير
توليد حتا در سادهترين نوعاش،
ت دس ِ
سنگی ساخ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
انسان نخستين ،به مھارتی نياز دارد که الزمهاش برخورداری از قابلي ِ
ِ
ب يک تکه سنگ به
پرتا
ل
عم
.
است
بااليی
بسيار
د
تجري
ی
وه
ق
و
تفکر
ِ
ِ
ِ
ِ
نظر ما عملی بسيار ساده و پيشِ پا افتادهای است در
ی دﺷمن که از
سو ِ
ِ
نوع سنگ
ايی الزم در انتخا ِ
واقعي ِ
ت امر ،مستل ِ
زم برخورداری از توان ِ
ب ِ
ی
از بي ِن
ی مناسب ،در انت خا ِ
انواع در دسترس ،در انتخا ِ
ب زاويه ِ
ب ان دازه ِ
ِ
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ن دقيقیاز نيرو است .در واقع با کمی
پرتاب مناسب و در اِعمالِ ميزا ِ
ب سنگ برآين ِد
ی پرتا ِ
تامل و انديشه درمیيابيم که عم ِل به ظاھر س اده ِ
مستلزم ميزان ِ حداقلی
ذھنی بسيار پيچيده و بااليی است .اين ھمه
ِ
کنشھایِ
ِ
از برنامه ريزی و پيشبينی است که در پيشرفتهترينِ حيوانات ھم
ساختن ابزارھای ِ سنگی و استفاده از
نمیتوان سراغ گرفت .به ھر رو،
ِ
آنھا به ھيچ وجه فرآوردهیِ برنامهريزیِ آگاھانه نبوده ،بلکه حاص ِل
ضرورتی بود برای ِانسان ِ نخستين در رويارويیاش با طبيعت .اين آگاھی
ت انسانِ نخستين
نبود که انسانيت را آفريد ،درست برعک س،
ﺷرايطزيس ِ
ِ
در محيطیسخت و ناامن و تالشاش برای ِ بقا بود که به بزرگ تر ﺷدنِ
مغزش و به اجتماعی ﺷدناش انجاميد .در مسيرِ طوالنی اين فرآيند است
پيدايش "سخن" و بعدھا "فرھنگ" از جمله دين ،ھستيم.
که بتدريج ﺷاھ ِد
ِ
دنيای اطرافاش گره
ت
رای
انسان نخستين ،بقا بطور تنگاتنگی به ﺷناخ ِ
ِ
ِ
ب ِ
ابزارھای سنگی خود
ھای نخستين که با
ِ
خورده بود .آن دسته از انسان ِ
چربی حيواناتی که ﺷکار کرده بودند دست يابند و
ھای
موفق ﺷدند به اليه ِ
ِ
از اين طريق پروتئين و چربی را ھم به رژيم ِغذايی ِ خود بیافزآيند ،بر
آن ديگرانی که به اين مھم نايل نيآمدند ،برتری جستند .بدين ترتيب با
مغز انسان ھم پيشرفت کرد و با تکام ِل مغز ،انسان
ت تکنيک،
پيشرف ِ
ِ
ھای طبيعی را که بر زندگیاش سلطه داﺷتند ،بھتر بشناسد و
توانست پديده ِ
طی ميليونھا سال نياکان ِ نخستين ِ انسانِ امروزی موفق
توضيح دھد .در ِ
بين چيزھا را دريابند و بدين
ﺷدند که از طريق ِ آزمايش و خطا رابطهی ِ ِ
ک عقل
ترتيب تجريد ،يعنیتعميم دادن از تجربه و آزمايش را به کم ِ
بياموزند.
ی بي ِن انديشه و
وع
اصلی فلسفه عبارت بود از رابطه ِ
ِ
در ِ
طی سدهھا موض ِ
ھستی و يا به بيان ِ دقيقتر رابطهی ِ بينِ انديشيدن و بودن .انسانھا گذرا ِن
زندگی میکنند بی آن که برای ِ اکثر ِ آنھا حتا يک بار ھم اين نکته به
مخيلهﺷان خطور کرده باﺷد ،چه رسد به آن که دربارهاش به انديشه
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نشسته باﺷند .انسانھا میانديشند ،کار میکنند ،سخن میگويند و به نوعی
مشکل آن چنانی ﺷوند .با اين
دچار
ت ﺷغلی مشغولاند بی آن که
به فعالي ِ
ِ
ِ
ی انسان نمیرسد که "انديشيدن" و "بودن" اين دو
وجود ،ھيچگاه به مخيله ِ
ت انسانی ،که در عمل سخت به يکديگر پيوند دارند ،با
ابتدايیترين فعالي ِ
کنش صرفا
کنش انسانی -البته اگر
ھم ناسازگار باﺷند .حتا ابتدايیترين
ِ
ِ
مستلزم حداقلی از تفکر و انديشه است .اين
بيولوژيکی را کنار بگذاريم-
ِ
برای حيوانات ھم صادق
نکته نه تنھا در م ور ِد انسان بلکه تا حدودی
ِ
برای نمونه گربهای را که کمين کرده تا موﺷی را ﺷکار کند در
است:
ِ
حاظکيفی به
نظر ب گيريد .باوجو ِد اي ن ،انديشيدن و برنامهريزی ِ انسان به ل ِ
سطح عالیتر از فعاليتھایِ ذھنی ِحيوانات است ،حتا در
مراتب در
ِ
مقايسه با پيشرفته ترين ِ ميمونھا.
ت انسان
ی تنگاتنگی با
تفکر انتزاعی دارد .اين قابلي ِ
واقعيت فوق رابطه ِ
ِ
ت محسوس
در "تجريد" است که به او
امکان آن را میدھد که از وضعي ِ
ِ
ت حسی( بسيار فراتر رود .انسان قادر به
توس ِط
حواس انسان )محسوسا ِ
ِ
ی حافظه
ِ
تجسم اوضاع و احوال است؛ نه فقط گذﺷته )حيوانات ھم دارا ِ
میباﺷند( ،بلکه ھمچنين آينده .انسان قادر است که از پيش ﺷراي ِطپيچيده
را متصور ﺷود ،برايش برنامه ريزی کند ،پیآمدھايش را پيشبينی کند و
ت خودش را تعيين کند .ھر چند کم اتفاق میافتد که
تا حدودی سرنوﺷ ِ
ت ذھنی برای ِ انسان
راجع به تجريد بیانديشيم ،اما دست يابی به اين قابلي ِ
مابقی طبيعت متمايز
روزی کالنی است که او را از
دستآورد و پي
ِ
ِ
ت انسان است که تمدن و تمام ِ دستآوردھایاش
میسازد .دقيقا از اين قابلي ِ
چون فرھنگ ،ھنر ،موسيقی ،ادبيات ،علم ،فلسفه و دين زاده میﺷوند.
ی ھزاران سال
البته اين ھمه يک ﺷبه از آسمان نازل نشده ،بلکه ف رآورده ِ
تکامل بشر بوده است.
انکشاف و
ِ
ل پيش میگويد که
آناکساگوراس ،فيلس ِ
وفيونانی ،در دوھزار و پانصد سا ِ
ن
ن دستاناش است.
ِ
تکامل انسا ِ
ن آزاد ﺷد ِ
انسان تکام ِل ذھناش را مديو ِ
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ی دستان و تبديل ﺷدنﺷان به
چھار دست و پا به انسا ِن دوپا موج ِ
ب آزاد ِ
ی خود
اثر کار تکامل يافتند که اين به نوبه ِ
ابزار کار ﺷد .دستھا در ِ
ِ
زارھای سنگی بسازد .ابزارسازی ھم به
موجب ﺷد که انسان بتواند اب
ِ
مغز انسان .سخن گفتن که
نو بهی ِخود عام ِل بسيار مھمی بود در تکام ِل
ِ
عملی جداناپذير از انديشيدن است ،فرآورده و نياز ِ تولي ِد جمعی بود ،يعنی
نياز به متحقق
ساختن عملکردھایِ پيچيده که تنھا از طريقِ ھمکاریِ
ِ
ت فوق
ت ديرينه ﺷناسی اخير ،
درستی نظريا ِ
جمعی ميسر بودند .اکتشافا ِ
ِ
ينگی ميمونھایِ انساننمايی که اخيرا در
را به اثبات رسانيدهاند .دير
ِ
مغز
حجم
ت پيشين بوده و
افريقا کشف ﺷدهاند به مراتب بيشتر از کشفيا ِ
ِ
ِ
حجم مؤخرترين ﺷامپانزهھا ھم نمیرسد .اين اکتشافات تأييدی
ِ
آنھا به پایِ
مغز
بر اين نظريه است که ميليونھا سال بعد از تولي ِد ابزارھا تکام ِل
ِ
انسان کماکان ادامه داﺷته است .اين به آن معناست که اين تکامل
ی تولي ِد ابزار بوده و نه برعکس .بدين ترتيب در ابتدا کردار بود
ف رآورده ِ
)گوته( و نه کلمه )انجيل(.
تفکر انتزاعی را نمیتوان جدا از پيدايش و
امر تجريد و
ِ
ِ
توانايی انسان در ِ
تکام ِل زبان متصور ﺷد .ميليونھا سال طول کشيد تا انسان قادر به تولي ِد
عقايد ﺷود ،حتا مف اھيمِ کلی و بسيار سادهای چون "گياه" و يا "حيوان" که
مستقيم گياھان و حيوانات بودند .اما
ی مشخص و
ِ
ی مشاھ ده ِ
ف رآورده ِ
ھنگامی که موفق به آفرينش ِ مفھوم ِ مج ر ِد "گياه" میﺷويم ديگر لزوما به
برابر خود داريم ،بلکه
معنی آن نيست که اين و يا آن گيا ِه مشخص را در
ِ
ِ
آن چيزھايی را که در تمامِ گي اھان مشترک است را در مخيلهیِ خود
میپرورانيم و متصور میﺷويم .در اين لحظه ويژگیھای ِ يک گيا ِه خاص
ت چندانی برخوردار نيستند .آن
و منفرد که بیثبات ھستند از اھمي ِ
یعام "گياه"
چيزھايی که دائمی ،عام و جھانﺷمول ھ ستند در ھمان مقوله ِ
نھفتهاند .به وارونه يک گياه خاص و مشخص که قادر به مشاھده اش
ھستيم ،ما در واقعيت ھيچ گاه قادر به مشاھدهی ِ يک گيا ِه مجرد نيستيم.
ت تجري ِد ذھن ِ انسان است که به ما امکان ِ متصور ﺷدن ِ يک گيا ِه
اين قدر ِ
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مجرد را میدھد .با اين عمل ،يعنی با کنار گذاﺷتن و چشم پوﺷيدن از
کواقعیتر و ژرفتری از
ھای
فرعی گياھان به يک در ِ
جوانب و ويژگی ِ
ِ
جوھر ِ اصلی ِ گياه دست میيابيم .بيھوده نبود که اينشتين گفت " :تخيل از
علم مھمتر است ".
ھای نخستين بسيار ابتدايی و به
نبايد فراموش کرد که قدر ِ
ت تجري ِد ان سان ِ
دور از علم بود .آنھا تالشھايی بودند برایِ ارضایِ کنجکاوی و
ت يک کودک .حدسيات و
ت مرموز ،نظير ِ تصورا ِ
رازگشايی از طبيع ِ
ب موارد نادرست بودند ،اما ھمواره آکنده از
فرضيهھايی بودند که در اغل ِ
ھای نخستين ،خورﺷيد
ی انسان ِ
جسارت ،ﺷجاعت و خيالپ ردازی .برا ِ
م وجو ِد کالنی بود که گاه آنھا را گرم میکرد و گاه میسوزاند .زمين
غول خفتهای بشمار میآمد که ھر از گاھی بيدار میﺷد و انسان را
ِ
میبلعيد و يا آتش ھم چون حيوان ِ وحشیايی که چنان چه به آن دست
میزدی گازت میگرفت.
انسا ِن نخستين در مواجھه با رعد و برق بیگمان به وحشت میافتاد،
ت حيوانات و حتا پارهای از مردمان
ب وحش ِ
ھمچنان که امروزه ھم موج ِ
برای اين
توضيحی
ن
فت
يا
تالش
در
ولی
انسان
عکس حيوانات،
میﺷود .بر
ِ
ِ
ِ
ِ
نازل دانشاش ،توضيحاش به ناچار فقط يک
سطح
پديده برآمد .با توجه به
ِ
ِ
ت خيالی و
توضيح فراطبيعی میتوانست باﺷد )توسل به
انواع موجودا ِ
ِ
ِ
نظير
رسند،
می
نظر
به
لوحانه
ساده
بسيار
امروزه
توضيحات
اين
(.
خدايان
ِ
ی بلن ِد
توضيحا ِ
ت يک کودک ،با اين وجود نبايد فراموش کرد اينھا گامھا ِ
ت
يافتن يک عل ِ
ِ
بسيار مھمیبه جلو بودند ،چرا که تالشھايی بود ند برای ِ
ميان آن چه که
ی طبيعی و در اين راه ،آنھا
رای يک پديده ِ
منط قی ب ِ
ِ
مشاھده میکردند و آن چه که تجربه میکردند ،بطور کامل تمايز قائل
میﺷدند.
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١
ی نخستين بود .جانگرايی يعنی به
ی دين ھا ِ
جانگرايی مھمترين مشخصه ِ
چيز ساکن و يا متحرکی يک روح نسبت دادن .مشابه چنين واکنشی را
ھر ِ
ت
می توان نز ِد کودکان مشاھده کرد.
پی اصاب ِ
ِ
برای نمونه يک کودک در ِ
سرش با ﺷئیای که احساسِ درد کند ،با دست بر آن ﺷئی میکوبد تا
سان نخستينی که پيش از بريدنِ يک درخت از
تنبيهاش کند ،و يا آن ان ِ
ب بخشش میکند .حتا امروزه ھم اين رفتار نزد پارهای
روح آن درخت طل ِ
ِ
از قبايل ِ بدوی مشاھ ده میﺷود .پديدهی ِجانگرايی متعلق به آن دورانی از
دنيای حيوانی
وع بشر ھنوز خود را بطور کامل از
ِ
تکام ِل بشر است که ن ِ
و طبيعت متمايز و جدا نکرده بود .انسانھایِ نخستين با آن چنان دقتی
مدرن
ِ
حيوانات را در غارھا به تصوير درآوردند که حتا با اب زارھایِ
امروزی ھم کار چندان آسانی نيست .اين نقوش که نزديکیِ انسانھایِ
نخستين را با حيوانات به نمايش میگذراند ،به بھترين وجھی روحيهیِ
ت ديرينهﺷناسی و مردمﺷناسی
اجدا ِد نخستينمان را نشان میدھند .اکتشافا ِ
کلی دنيايی را که ما از آن
اخير به ما اين امکان را میدھند که خط ِ
وط ِ
ِ
عبور کرده و سر برآورديم ،تا حدودی بازسازی کنيم.

شی نخستين به دﺷواری میتوانست اين تمايزی را که امروزه ما
ِ
انسان وح ِ
نيروھای
اين
او
د
دي
از
.
کند
درک
ﺷويم،
می
قائل
فرآطبيعت
و
طبيعت
ِ
ِ
ميان ِ
ت او و دنيا را تعيين میکردند .با چنين
فرآطبيعی بودند که سرنوﺷ ِ
ت فرآطبيعی ِ ديگر ھيچ حد و مرزی
ت اين موج ودا ِ
تصويری از دنيا ،قدر ِ
نداﺷت .پيشکش کردن ِ قربانی و ھدايای ِ مادی ،پرستش ،نيايش و بندگی و
ب
ھر از گاھی نفرين و خشم به درگا ِه خدايان از نظرش میتوانست موج ِ
سال خوب و پُر برکتی را به ارمغان
ت سرکش ﺷده و
رام ﺷد ِن طبيع ِ
ِ
ی آن را داﺷتند که انسانی را برگزيده و در
آورد .اگر اين خ دايان اراده ِ
روح او حلول کنند در اين صورت ديگر نيازی به خدايان نمیبود و اين
ِ
ساير
ت
ی آن خدايان را میگرفت و سرنوﺷ ِ
انسا ِن برگزيده ،خود جا ِ
ِ
انسانھا را ھم به دست میگرفت.
_____________________________________________
١ - Animisme

www.hks-iran.com

 ............................................................فصل دوم  :اديان نخستين ٣٣ /

از رويا تا روح
پيکر انسانی و
باور به وج و ِد روح ،يعنی موج و ِد غيرمادی ،متمايز از
ِ
نخستين بردهداری ظھور کرد .چرايی و عل ِل
ِ
خارج از آن ،در دوران ِ
تکامل بشری کامال ﺷناخته ﺷدهاند.
تاريخ
پيدايش اين پديده در آن دوره از
ِ
ِ
ِ
زمانی که انسان به خواب میرود ،گويی روح از کلب ِد انسان خارج ﺷده و
روياھای
ِ
ِ
وار ِد دن ِ
يای روياھا میﺷود .واکنش ِ
انسان نخستين در برابر ِ
ﺷبانهاش چه میتوانست باﺷد؟ انسان وقتی که به خواب میرود زندگی
روزانه را موقتا ترک میکند و پا به دنيای ِ ﺷبانه میگذارد .در اين دنيا
ضمير او نقش
نقش واقعيت را برايش پيدا میکنند و در
روياھايش
ِ
ِ
امر دﺷواری برايش میﺷود .چنين
تميز واقعيت از رويا
میبندند.
ِ
ِ
میپندارد که ﺷايد واقعيتھا چيزی جز روياھا نيستند و واقعيت رويايی
است که بدان دسترسی ندارد .انسان در اين مرحله از تکاملاش است که
به مراقبت از مردگاناش میپردازد و در غار به نقاﺷی میپردازد .آيا اين
نوعی فلسفيدن نيست؟ بدين ترتيب ﺷايد بتوان ادعا کرد که فلسفه به ھمان
اندازه که فرزن ِد "حيرت" است ،فرزن ِد "رويا" ھم ھست.
ميان پديدهھای ِ مرگ و خواب وجود دارد ،بتدريج
ی ﺷباھت ی که
ِ
به واسطه ِ
ی
اين اعتقاد ﺷکل گرفت که
روح انسان پس از مرگاش میبايست در دنيا ِ
ِ
ی
ديگری کماکان به زندگی ادامه دھد .بدين ترتيب بود که انسانھا ِ
نخستين به اين نتيجه رسيدند که در درونﺷان چيزی وجود دارد که
عکس کالبدﺷان
متمايز از کالب ِد جسمانیﺷان است .اما از آن جايی که به
ِ
ی
بر روحﺷان کمترين کنترلی نداﺷتند و برایﺷان ناﺷناخته بود ،قدرتھا ِ
روياھای
ی
ِ
فرآطبيعی به آن نسبت داده و حاکم بر کالبدﺷان پنداﺷتند .پدي ده ِ
امر ناممکنی
غيرعادی در ھنگ ِام خواب که تحققﺷان در دن ِ
يای بيداری ِ
ابدی
سفر
ِ
است را تأييدی بر اين باورھا ِ
ی خود میديدند .منش ا ِء باور به ِ
باور انسان
روح پس از مرگِ فيزيکی دقيقا در ھمين نکته نھفته است .به
ِ
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روح سرگردان و
اين دوران ،روح جايگاه ثابتی نداﺷته و سرگردان است.
ِ
برای کالبدش
سرکش در سفر ِ اب دیاش به غذا نياز دارد و از اين رو
ِ
مزاحمت و دردسر ايجاد میکند .صاحباش ھر از گاھی مجبور به آرام
ساختناش میﺷود.
مراسم مذھبی است؛ بدين معنا که بتدريج اين
اين دقيقا منشا مناسک و
ِ
طريق نيايش به درگاهاش میتوان مراحمِ لطف و َک َرم
باور جا افتاد که از
ِ
ت خود درآوردش .نا ِم
اين
روح سرکش را به خود جلب کرد و به خدم ِ
ِ
تکامل دي ِن نخستين ،جادوگری است ،دورانی که ھنر
ديگر ِ اين مرحله از
ِ
ی الزم
و ع لم ھنوز از ھم جدا و متمايز نشدهاند .در
ِ
ﺷرايط نبو ِد ابزارھا ِ
زير
محيط زيست مسلط ﺷد و آنھا را
ب رای ِ آن که بتوان بر طبيعت و
ِ
ِ
ی انسان چارهای جز توسل به جادوگری و
کنتر ِ
ل خود درآورد ،برا ِ
ساحری باقینمیماند.
ھای نخستين با خدايان-
با اين وجود نبايد فراموش کرد که برخ ور ِد ان سان ِ
ارواح و بتھایﺷان رويکردی کامال عملی و به واسطهی ِ نيازھای ِ عينی
انجام اين مراسم
و مادیﺷان بود .ني ايشگران و نمازگزاران قصدﺷان از
ِ
آفرينش
به
خود
نتايج
رسيدن به
عملی مشخصی بود .انسان با دستانِ
ِ
ِ
ِ
ت زندگی و
تصوير و يا مجسمهای )بت( میپردازد .در مواجھه با مشکال ِ
ت دستساختهی ِ خود زانو میزند و با ناله
سرکشی طبيعت در برابرِ اين ب ِ
ِ
و زاری و از روی ِ ناتوانی از وی میخواھد که مشک ِل عينی و مادیاش
را حل کند .ھر آينه حاجتاش برآورده نشود اين بت -خدا را که برای ِ اين
منظور خود آفريده بود ،نخست نفرين و سرزنش میکند و سپس ضربهای
ِ
طريق التماس و
از
که
را
چه
آن
بلکه
تا
سازد
می
د
وار
سرش
بر
ِ
طريق زور و خشونت بدست آورد!
درخواست بدست نياورده بود از
ِ
يای بطور کامل
يای ﺷگ
ِ
رفارواح ،روياھا و اوھام ،يعنی يک دن ِ
در اين دن ِ
ارواح نامرئی را در کار میبيند.
ت
ن بدوی در ھر پديدهای دس ِ
دينی ،ذھ ِ
ِ
برايش ھر ﺷئی ،ھر خس و خاری موجو ِد جانداری است که يا دوست
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پس ھر پديدهای ،ھر رويدادی ،ھر رويايی و يا ھر
اوست و يا دﺷمن .در ِ
ت دينی خ ال ِء دانش و
اندوه ،درد و
بالی يک روح نھف ته است .توضيحا ِ
ِ
آگاھی به قوانينِ طبيعت را پر میکند .مرگ نه يک امرِ طبيعی بلکه
خشم خدايان است و کيفر ِ اھانت به آنھا.
پیآم ِد ِ
ی نادرست و
ن بشر در
بخش بزرگیاز تاريخاش مملو از اين باورھا ِ
ذھ ِ
ِ
پوچ بوده و صرفا به آن دورانی که امروزه آن را به انسان ِ نخستين نسبت
بشر معاصر ھم میﺷود .امروزه
میدھيم منحصر نمیﺷود بلکه حتا ﺷام ِل ِ
پارهای از ھمان باورھا و خرافات کماکان به زندگی خود ادامه میدھند،
کتمدن ،باورھا و
ی ناز ِ
زير لفافه ِ
البته در اَ ﺷکال و ق الب ِ
ھای ديگر .در ِ
غيرمنطقی بسيار بدویای نھفتهاند که ريشه در
فکری
ت
گرايشا ِ
ِ
ِ
ش کالنیاز آن باورھا و
گذﺷتهھا ِ
ی بسيار دور دارند .امروزه بشر بخ ِ
ت سر گذاﺷته و
ت ناﺷیاز نادانی و عد ِم آگاھیدر گذﺷتهاش را پش ِ
خرافا ِ
خود را از آنھا رھا ساخته است ،ليکن ھنوز بطور کامل بر آنھا چيره
ی مردم بر ﺷراي ِط
نشده است و تا زمانیکه زنان و مردان يعنی ھ مه ِ
کنترل کامل نداﺷته باﺷند اين
ی خود و بر طبيعت
ِ
زندگیخود و جام عه ِ
باورھا و خرافات ھم بطور کامل ريشهکن نخواھند ﺷد.
ت خيالی از دنيا است .منش ا ِءاين خيال دوگانه است:
دين نوعی ﺷناخ ِ
ت ھر از گاه وحشی و گزنده ،و ترس از
وانی انسان در
) (١نات
برابر طبيع ِ
ِ
ِ
آن؛
روابط.
وانی انسان در تحليل و فھم ِ اين
آﺷفتگی رواب ِطاجتماعی ،و نات
)(٢
ِ
ِ
ِ
ت تخيلی
اين دو نکته انسان را بر آن داﺷت که از طريق ِ آفريد ِن موجود ا ِ
ف اين
در ذھن سعی در متحقق ساخت ِن نيازھايش کرده ،آنھا را وق ِ
موجودات موھوم کند و در پيشگا ِه آفريدهھای ِ خويش زانو بزند .ريشهیِ
يافتن سمت و سویِ خويش– كه به
ی
ِ
عملی انسان برا ِ
اين آفرينش در نياز ِ
ِ
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تنازع بقايش ناﺷی میﺷود– نھفته است .دين ،سازﺷی
نوبه از ﺷراي ِط
ِ
تنازع بقا بود.
ی موفقيتآميز با
ھدفمند با م
حيط پي رامون جھ ِ
ِ
ت مواجھه ِ
ِ
در اين سازش قواني ِن سودمند و موجه ھم وجود دارند ولی تماما به
پندارھای غيرواقعی آميختهاند .اين خدايان
افسا نهھا ،اوھام ،خياالت و
ِ
نبودند که انسان را آفريدند ،بلکه برعکس اين مردان و زنان بودند که
خدايان را مطابق و مشاب ِه خود آفريدند .فويرباخ ١میگويد:

"پرندگان اگر دين میداﺷتند خدايانﺷان ھم بال و پر
ف
میداﺷتند… دين اوھامی است که در آن مفاھيم و عواط ِ
ذھن
ستی مستقل پيدا کرده و از انسان جدا میﺷوند.
ِ
انسانی ھ ِ
دينی نمیتواند بين ِ ذھنيت و عينيت تميز قايل ﺷود و قادر به
ﺷک کردن نيست .چنين ذھنی به صاحباش تنھا اجازه ِی
ک آن مفاھيمی را میدھد که خودش آنھا را آفريده و
در ِ
ت ديد ِن چيزھا و
ب چنين ذھنی به ھيچ وجه بصير ِ
صاح ِ
٢
ت خارج از اين چارچوب را ندارد".
مقوال ِ
بيستوپنج سده پيشتر گزنفون ٣اين نکته را به خوبی درک و بيان کرد:

"ھومر و ھزوئيد تمام آن اعمالی که از نظرﺷان ناپسند و
ﺷرمآور بود را به خدايان نسبت میدھند .خدايا ِن مردما ِن
ايل
حبشه ھم چون خودﺷان سياه و پُرمدعا ھستند و خدايان ِ قب ِ
نظير خودﺷان سرخ مو و کبود چشم .اگر
تراسيان ھم
ِ
حيوانات ھم مثل انسان قادر به نقاﺷی کردن میبودند گاوان
و خران بطور حتم خدايانﺷان را ﺷبيه خودﺷان نقاﺷی
٤
میکردند" .
_____________________________________________

١٨٧٢-١٨٠۴) Ludwig Andreas Feuerbach -١م (  ،فيلسوف ماترياليست آلمانی.

٢ - Feuerbach, The essence of Christianity, pp. 205 – 205.
 ۴٨٠ – ۵٧٠) Xénophon - ٣پ.م (  ،ﺷاعر و فيلسوف يونانی
۴ - A.R.Burn, Plican History of Greece, p. 132.
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بدون استثنا
تمام دين ھا وجود دارد ،ھمگی
ی آفرينش ِ دنيا که در ِ
ِ
افسا نه ِ
تصويری که از آفرينشِ دنيا ارائه میدھند روايتی است از رويدادھايی که
کموبيش مشابهﺷان در گذﺷتهای دورتر در دنيای واقعی رخ داده بودند.
تمامی آنھا خدا تصويری است از آن کوزهگری که از ِگل
برایِ نمونه در
ِ
ت
ت يھوديان روايا ِ
بیﺷکل ،کوزه میسازد .افسانهھای ِ نقل ﺷده در تورا ِ
دينی ﺷ ده رويدادھايی بودند که اقوامِ سومر و کلده از سر گذرانده بودند.
ضيح دنيا و تعيي ِن جايگاه خودش در آن
ی تو
ی نخستي ِن انسان برا ِ
تالشھا ِ
ِ
ﺷديدا به اسطوره آغشته بودند .اھالی ِ بابِل بر اين باور بودند که خدایﺷان
مردوخ نظم را از بط ِن بینظمی بوجود آورد ،خشکیھا را از آبھا جدا
دن بين النھرين
کرد و آسمان را از زمين .با توجه به اين که بابِل
مرکز تم ِ
ِ
زمينی اين
داليل
ن
ِ
توسط دو رو ِد دجله و فرات محاط ﺷده است ،يافت ِ
ِ
آفرينش دنيا به
ی
اعتقادا ِ
ت آسمانی کار ِ چندان دﺷواری نيست .افسانه ِ
ِ
طريق
ت انجيلِ مسيحيان به واقع ھمان افسانهھای ِ بابِلی است که از
رواي ِ
ِ
قرآن مسلمانان ھم صرفا
ت يھوديان به فرھنگِ مسيحيت منتقل ﺷد.
ت ورا ِ
ِ
قبايل
انجيل انطباق داده ﺷده با
ملغمه ای است از تورات و
ِ
ِ
ِ
ﺷرايطاجتماعی ِ
بدوی ﺷبه جزيرهی ِ عربستان.
ی علمی آن زمانی ﺷروع ﺷد که انسان آموخت که بايد
ريخ
واقعی انديشه ِ
ِ
تا ِ
ب فھ ِم
ت کس ِ
ﺷر اسطوره خالص سازد ،يعنی تالش در جھ ِ
خود را از ِ
نيروی
ت ع ينی ِطبيعت ،بدون ِ دخالت دادن ِ خدايان و يا ھر
منطقی و ﺷناخ ِ
ِ
برای
فراطبيعی ديگری .از آن زمان به بعد است که پيکار ِ واق عی ِ بشر
ِ
ِ
ت )مادی و معنوی( ﺷروع میﺷود.
اسار
از
اش
رھائی
ِ
ھنر مفھومِ بسيار جديدی است و ن ز ِد انسانھایِ نخستين وجود نداﺷت.
ھای برجا مانده و کشف ﺷده ،تنھا آثاری که
يای اس کلت ِ
صرف نظر از بقا ِ
ھنر آن دوران در دست داريم عبارتند از تصاويرِ حک ﺷده بر
از
ِ
ھایکوچک.
جدارهیِ غارھا و مجس مه ِ
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ھای
نبوغ
ی
نياکان نخستين ماست نظريه ِ
ِ
در م ور ِد اين آثار که گويا ِ
ِ
متفاوتی ارائه ﺷده که به سختی میتوان يکی را بر ديگری ترجيح داد.
يکی از اين نظريهھا بر اين است ھم آن گونه که در مراسمِ جادوگری،
ِ
کوچکدﺷمناش قص ِد نابودیِ
جادوگر با فرو کردن ِ سوزنی در مجسمهی ِ
خ و ِد آن دﺷمن را دارد ،انسانِ نخستينِ ﺷکارچی ھم میپنداﺷت که با
ت رسيمِ حيوانات )اسب ،گاو ِ وحشی ،فيل( بر ج دارهیِ غارھا میتواند آنھا
را بیحرکت سازد .بسياری از اين نقوش حيواناتی ھستند که بر بدنﺷان
ت مناسب تر
نيزهھایِ بسياری فرو کردهاند .در اين نظريه ،ھنر در خدم ِ
١
کردن ِ ﺷ راي ِطزندگی است )تس ھي ِل امر ِ ﺷکار( ،يک اقدام ِ پيشينی .
ی پيشين است اين نقوش را
ی نظر يه ِ
ی ديگری که وارو نه ِ
طبق نظر يه ِ
ِ
٢
اقدامی بازدارنده ،پسينی میداند .بدين معنا که انسان ِ نخستين ِ ﺷکارچی با
حيوان ﺷکار ﺷده را بگيرد .بديھی است که
ھنرش میخواھد جلوی ِ ان تقا ِم
ِ
انسان نخستين
ِ
ﺷکار ِ يک گاو ِ وحشی امر ِ سھل و پيش پا افتادهای برای ِ
احتمال قوی
ت حيوان ِ وحشی به مراتب بيشتر از او بود که به
نبود و قدر ِ
ِ
آن را به نيروھای ِ ماورای ِ طبيعی و جادوئی نسبت میداد .او با ھنرش
نيروی جادوئی را
ب
جلوی انتقا ِم آن موجو ِد
میخواست
خيالی صاح ِ
ِ
ِ
ِ
بگيرد.
وای دينی ھم میدھد .در
ی سوم با حف ِظمفھو ِم جادوئی ،به آن محت ِ
نظريه ِ
ی غار به مثابه پردهای است که دو دن يای ِبطور کامل
اين نظريه ج داره ِ
يای قاب ِل رويت و دنيای ِ نامرئی .با توجه
متفاوت را از ھم جدا میکند :دن ِ
به اين واقعيت که اين نقوش ھمواره در منتھیالي ِه غارھا جای داﺷتند،
طرفداران ِ اين نظريه چنين نتيجه گيری میکنند که اين بخش از غار
برای نيايش و پرستش بوده و
محل زند گی افرا ِد عادی نبوده بلکه مکانی
ِ
ِ
حق ورود به آن جا را داﺷتند .از
(
موبدان
جادوگران
)
خاصی
د
را
اف
فقط
ِ
ِ
_____________________________________________
١- A priorie

٢- A posteriori
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نقوش ج دارهی ِ غار ِ ﺷووه با ديرينگی  ٣۶٠٠٠سال
تصوير :١
ِ
ِ
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ی نامرئی ﺷکل میگيرد و فقط
ی مرئی و دنيا ِ
ی دنيا ِ
اين جا است که ايده ِ
دنيایمتافيزيکی را دارند.
يای نامرئی يا
ِ
حق ورود به دن ِ
اف را ِد خاصی ِ
ی اين نظريات ،صرف نظر از تفاوتھایﺷان در يک نکته
ھر سه ِ
مشترکاند .اين نکته که اين نقوش در آن دوران ھمان نقش و ھدفی را
ن داﺷتند که امروزه نقاﺷی و يا بطور کلی ھنر نز ِد ما دارد .ھنر ن ز ِد ما
يک پدي دهی ِ تجسمی -نمادی و نمودی است ،يعنی نوعی تصوير برداری
رای انسا ِن نخستين ھنر معنایِ بطور کامل
از واقعيت .در حالیکه ب ِ
متفاوت ديگری داﺷت ،يک حضور است .بدين معنا که يک مجسمه ديگر
تصويری از خدا نيست بلکه خو ِد خدا است .پديدهای که بعدھا بر آن
بتپرستی نام نھادند.
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صلسوم
ف ِ

تقسيم کار و مبدأ فلسفه
پيدايش
ِ
ِ

در اين فصل:
کار نخستين
قسيم ِ
◄ت ِ
ت آزاد و کار ِفکری
◄ رابطه ِی وق ِ
ب نوسنگی
◄ انقال ِ

تقسيم کار
ِ
وفتق
قای جامعه و رتق
ی نخستين تا پيش از
پيدايش تقسي ِم کار ،ب ِ
در جامعه ِ
ِ
ِ
امور ،انسانھا را ملزم میکرد که اوال ھ مهیِ افراد کار کنند ،ثانيا
ی
ی کارھا ﺷرکت کنن د ،يعنی کارھایﺷان مشابه ِ
ھمهکاره باﺷند و در ھمه ِ
ت بھبو ِد
ت کارھا ھم بسيار پايين .ض رور ِ
يکديگر بود ،و در نتيجه کيفي ِ
ظھور
ﺷدن کار میﺷود ،يعنی
ب تخصصی
ت کار بتدريج موج ِ
کيفي ِ
ِ
ِ
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ت بھتری
کار مشخصی انجام میدادند ولی با کيفي ِ
گروهھا ِ
ی انسانیای که ِ
ديگران غيرمتخصص .البته تا زمانیکه ھمه بطور يک سان
در مقايسه با
ِ
و برابر از فرآوردهھا و مزايایِ مادی و غيرمادیِ اين تخصصی ﺷدن
ک اعضایِ آن ھم از اين
بھره میبردند ،ک ِل جامعه و در نتيجه تک ت ِ
تخصصی ﺷدن ِ کار سود میبرد.
عملکردھای
درپی
در اين مرحله از تکام ِل جامعه ﺷاھ ِد تفکيک پی
ِ
ِ
ی
اجتماعی ھستيم ،يعنی ﺷاھ ِد
پيدايش تقس ِيم کار در جامعه .در مراحل ِ بعد ِ
ِ
کارھای غيرفيزيکی ھستيم که بطور عمده با
ِ
ِ
تقسيم کار ما ﺷاھ ِد ظھور ِ
نوع ديگری بوده
از
اش
سرﺷت
که
کاری
تقسيم
يعنی
دارند،
سروکار
فکر
ِ
نوع ديگری را ھم با خود به ھمراه میآورد.
و پی
ِ
آمدھای بطور کامل از ِ
ظھور
ی تنگاتنگی دارد با
کار فکری رابطه ِ
ِ
اين تقسيمِ کار به کارِ دستی و ِ
جوامع انسانی نخستين .ساحری -ﺷفابخشی
ت ساحران و کاھنان در
کاس ِ
ِ
پی تخصصی ﺷدنِ کار بوجود آمد .در
قديمیترين حرفهای است که در ِ
تمام ِ قبايل ِ وحشیای که تاکن ون ﺷناسايی ﺷدهاند پديدهیِ جادوگری وجود
داﺷته است .در نامتمدنترينِ اين جوامع ،از جمله بوميانِ استراليا،
جادوگران ِ تنھا گرو ِه اجتماعی ھستند که يک گروه حرفهای را تشکيل
میدادند.
شافجامعه ﺷاھ ِد جدائیِ روح از کالبد،
در اين مرح لهیِ مشخص از انک
ِ
ايده از ماده  ،و پندار از کردار ﺷديم .ظھور ِ اين دوگانگی تکان ِ ﺷديدی به
ی آن دوران وارد آورد و آن را گامی بلند به جلو برد .ھم چنين با
جام عه ِ
پيدايش طبقات در جامعه به وقوع
رون ِد تقسيم ِ کار ،پديدهای که پا به پای ِ
ِ
شاف جامعه .برای
پيوست ،پيشرفت کالنی بود در رون ِد تکامل و انک
ِ
نخس تين بار در تاريخ بشر تعدا ِد اندکی از افرا ِد جامعه از اجبارِ کار کردن
ت آزاد" ،اين با ارزش
رای
امرار معاش خالصی يافتند .دسترسی به "وق ِ
ب ِ
ِ
رف مطالعه و
ترين چيزھا ،به آنان اجازه میداد تا زند گیﺷان را ص ِ
پژوھش کنند ،ھر چند در ﺷکل و با محتوايی بسيار ابتدايی.
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نظير ﺷب و روز،
ھای ﺷگرفاش
آسمان با ستارگان بیﺷمارش ،با پديده ِ
ِ
و يا ماه گرفتگی و خورﺷيد گرفتگی ،نه تنھا ھم چون موجودی
ﺷگفتانگيز و افسونگر که نخستين آزمايشگاھی ﺷد که طبيعت به رايگان
ابزار فنی و علمی
دسترس انسان قرار داد .انسان که ھنوز از ھيچ
در
ِ
ِ
ک ذھن به
برخوردار نبود ،آسمان برايش موھبتی بود که نه تنھا به کم ِ
ظم
ﺷناختناَش بپردازد بلکه مھمتر آن که به واسطهی ِ تکرارِ متوالی و من ِ
ت
پديدهھایاش ،از طريقِ تجربه و رون ِد آزمون و خطا بتواند صح ِ
ت خود را بيازمايد و به واقعيت نزديکتر ﺷود.
انديشهھا و فرضيا ِ
١
علم نظری پا به
ی نخستين ِ
بدين ترتيب است که کيھانﺷناسی به مثا به ِ
نور ستارگان
عر صهی ِزندگی نھاد .حيوانات ھم نظير ِ انسان تح ِ
ت تاثير ِ ِ
جايی
می آفتاب ،با جا به
قرار میگيرند .گربه برای ِ بھره گرفتن از گر ِ
ِ
ی گربه
خورﺷيد ،از سايه به مکان ِ آفتابی تغيير ِ م کان میدھد .اما رابطه ِ
فيزيکی بسيار ساده و ابتدائی متوقف
سطح
ور خورﺷيد در ھمين
ِ
با ن ِ
ِ
گيری
میﺷود .در بين ِ جانداران تنھا انسان است که رابطهاش از اين بھره
ِ
ی
فيزيکی ِ ساده فراتر میرود ،چرا که تنھا اين انسان است که به واس طه ِ
کنجکاوی
ت ذھناش با ﺷوق و ﺷوری که ناﺷیاز
رﺷ ِد مغز و پيشرف ِ
ِ
ويژهی ِ ﺷعور ِ انسانیاست ،به آسمان خيره میﺷود و مسيرِ ستارگان را
دن بال میکند .چشمان ِ انسان صرفا به او امکان ِ مشاھدهی ِ اجرام ِ آسمانی را
ت تخيلاش زمين را
ک قدر ِ
میدھد ،اما او به اين بسنده نمیکند و به کم ِ
ترک گفته و در آسمانھا به گشت و گذار میپردازد و با مطالعه و
ی
رفتار ستارگان سعی در ﺷناخ ِ
ت دنيا دارد .بدين ترتيب فالسفه ِ
بررسیِ
ِ
نخستين ،نخستين کيھان ﺷناسان ھم بودند.

در اين مرحله از تکام ِل بشر ھر چند که علم آغشته به خرافات و دين
منافع
تابع نيازھا و
قشر کاھنان ،معھذا در آستانه ِی تول ِد
ِ
ِ
است ،بطور عمده ِ
_____________________________________________
١- Cosmologie
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تم د ِن بشری قرار داريم .ارسطو در بيستوپنج سده پيشتر در اين رابطه
میگويد:

ھنرھای نظری در مناطقی مشاھده
"افزون آن که اين
ِ
ت قاب ِل مالحظهای
ت فراغ ِ
میﺷدند که انسان از اوقا ِ
ی مثال زادگا ِه رياضيات مصر بود،
برخوردار بود :برا ِ
رای پرداختن
ت فراغ ِ
ت کاھنان از اوقا ِ
جايی که کاس ِ
ت الزم ب ِ
١
به اين امر برخوردار بودند".
ی قدرت است .اما در جامعهای که ھنر ،علم و حکومت
دانش سرچشمه ِ
ﺷمار اندکی از اف را ِد جامعه باﺷند ،اين اقليت از اين قدرت به
انحصار
در
ِ
ِ
مصر باستان زندگی
نفع خودش استفاده و در واقع سوءاستفاده میکند .در
ِ
ِ
ت فرآوردهھای ِ کشت ﺷده در سرزمينھايی
و بقای ِ جامعه به ميزان ِ برداﺷ ِ
ن رو ِد نيل و يا
که توس ِط رو ِد نيل آبياری میﺷدند ،وابسته بود .طغيا ِ
ت
ت تعيين کنندهای داﺷت .از ھمين رو بقای ِ پيشرفت و قدر ِ
کمآبی اھمي ِ
ت کاھنان در
ن قدر ِ
برتر مصريان در مقايسه با ساير ِ اقوام ِ باستان مديو ِ
ِ
ت نجومی بود .ھمين امر
پيشگويی ِﺷراي ِط جوی و اقليمی بر بنيا ِد مشاھدا ِ
ی کاھنان ن ز ِد مصريان و ھمچنين رﺷ ِد نجوم در
موقعي ِ
ت ممتاز و برجس ته ِ
ھنر نگارش و کتابت ،اين
ِ
مصر آن دوره را توضيح میدھد .رازِ
ِ
اختراع بشر ،به ﺷدت توس ِط کاھنانِ سومری محافظت
مندترين
قدرت
ِ
برای خود نگاه دارند .آنان براين باور بودند که
میﺷد تا انحصار ِ آن را
ِ
آينده را میتوان در زمانِ حال به نگارش درآورد و اين امر را کلي ِد
دستيابی به قدرت میدانستند.
کار
ی تقس ِيم کار ،ﺷ
ن اقلي ِ
ِ
کافبي ِ
با تکوين و توسعه ِ
ت روﺷنفکری که به ِ
کار دستی ،باز ھم ژرفتر
فکری مشغول بود و اکثريتی که محکوم به ِ
ﺷده و سرانجام به مرحلهای رسيد که غيرق ابل ِپُرکردن و بازگشتناپذير
_____________________________________________
١ - Metaphysiques, P. 53.
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ن
دوران باستان باﺷد و چه فيزيکدا ِ
ِ
ﺷد .يک روﺷنفکر ،چه کاھ ِ
ن باب ِ لی ِ
دوران ِ کنونی تنھا يک نوع کار را به رسميت میﺷناسد و برايش ارج
قائل است :کا ِر فکری
طی ھزاران سال فرآدستی و
در
ِ
ِ
ِ
فکری "ظريف" بر کار ِ
برتری کار ِ
ب
دستی ِ "زمخت" نه تنھا عميقا در اذھا ِن بشر ريشه دوانيده ،بلکه موج ِ
ب آن را در واژهھا،
بروز
انواع تعصبات ھم ﺷده است بطوریکه بازتا ِ
ِ
ِ
کل فرھنگ ھر دورانی میتوان به خوبی مشاھده کرد.
و
اصطالحات
ِ
ی ممتاز و نخبگانِ جامعه درآمد و
اليه
انحصار
به
فرھنگ
بدين ترتيب
ِ
ِ
برای خود
نفع طبقاتی رمز و رازھایِ آن را
ِ
آنان از رو ِ
ی حسادت و ِ
برتر اجتماعی ِ خود از آنھا در
ت
کموقعي ِ
م خفی نگاه میداﺷتند تا به کم ِ
ِ
منافع ﺷخصی خود استفاده و سوءاستفاده کنند.
ت
جھ ِ
ِ
در دورانِ باستان ،اﺷرافيت روﺷنفکری ھيچگاه خوار
ِ
ﺷمردن کارِ
فيزيکی را مخفی نمیکرد .سطوری که در زير میآيند بخشی از يک مت ِن
کدوھزار سال پيش از ميالد نگاﺷته ﺷد .اين متن
مصری است که نزدي ِ
ھدفتشويقِ پسر به مدرسه رفتن و
اندرزنا مهی ِپدری است به فرزندش با
ِ
ختن حرفهی ِمنشیگری:
آمو ِ

"من خود ﺷاھ ِد ﺷالق خورد ِن ديگران بودهام .بايد عزمت را
ت
جزم کنی تا ميرزابنويس ﺷوی .فوت و ف ِن فرار از پرداخ ِ
رای اين منظور ھيچ حرفهای بھتر از
ماليات را آموختهام .ب ِ
منشیگری نيست.
کنار ک وره ِی آتش به کار مشغول بود را
آھنگری را که در
ِ
وارگی
خود به چشم ديدم ،انگشتانش به زمختی و بیق
ِ
سوسمار بودند ،از ماھی گنديده ھم متعفنتر بود.
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ﺷخص
ی ساختمان سراپايش از گل و لجن پوﺷيده بود.
بنّا ِ
ِ
خودش کثيفتر از کثافاتی بود که لگدمالﺷان میکرد و
لباسھايش آکنده از گل و الی.
جوی
از وضعي ِ
بار آن تيروکمانسازی که در ج ست ِ
ت فالکت ِ
ھای
ب
.
نگويم
سخنی
است
بھتر
رود،
می
ھا
بيابان
سنگ به
ِ
ی فرآورده ِی
علوفهای که به خرش میدھد بيشتر از بھا ِ
کارش است.
ی مفلوک رختھايش را در رودخانهای میﺷست
رخت ﺷو ِ
که پُر از سوسمار بود.
ی سرت
از من بشنو ،ھيچ حرفهای نيست که رئيسی باال ِ
ب خودش است.
نباﺷد جز منشیگری .منشی ،رئيس و اربا ِ
کاخ
از من بشنو ،ھيچ کاتبی نيست که از خوراک ِ
ھای ِ
سلطنتی بھره نگيرد و يا در زندگی از سالمتی و سعادت
بھرهمند نباﺷد…
ای فرزند اين نصايح را از من بشنو ،آويزه گوش ات کن و
١
به فرزندانت ھم بيآموز" .
يونانيان
کار دستی را نز ِد
کار فکری و
مشابه ھمين نوع برخورد به
ِ
ِ
ِ
کار دستی
باستان ھم مشاھده میکنيم .در برخی از ﺷھرھای ِ يونان ِ باستان ِ
برای ﺷھرونداناش
به آن اندازه خوار ﺷمرده می ﺷد که اﺷتغال به آنھا
ِ
ت قانونی داﺷت و تنھا بردگان و غير يونانيان مجاز به انجام آنھا
ممنوعي ِ
ب تشدي ِد اين توھم ﺷد که
بودند .جدايی ِ نھايی ِ کارِ فکری از کارِ دستی موج ِ
گويا عقايد و کلمات ھستی ِ مستقلی دارند.

_____________________________________________
١ - Donaldson, Children’s minds, P.84
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مبدا ِءفلسفه
غيرقابل اثباتھا
فضای عجايب ،باورھا و
عکس اسطوره که قلمرو و
بر
ِ
ِ
ِ
اقناع عقلی است
نای
نای تحليل و انتقاد است ي عنی بر مب ِ
است ،فلسفه برمب ِ
ِ
و نه تشويق و ترغيب .برطبقِ ديدگاھی که باور به پيشرفت در تاريخ
سفر دور و درازش
دارد ،انسان با اسطوره ﺷروع میکند و در پا يا ِن اين
ِ
ت منطقی" میرسد.
به "ﺷناخ ِ
در اسطوره ھم ما ﺷاھ ِد وجو ِد انديشه و يک سيستمِ انديشتی ھستيم .ارنست
کاسيرر ١اسطوره را به مثابهیِ آن ھاويه نخستين ،٢آن توده یِ انبو ِه
نخستينی میداند که مادرش بازتولي ِد انسانی است و فرزندانش زبان،
جادوگری ،ھنر ،علم ،پزﺷکی ،اخالق و دين .اين نظريه بیﺷباھت به
انفجار بزرگ ٣در فيزيک نيست.
ی
نظريه ِ
ِ
ﺷکار جمعی،
دھی
زندگی جمعی،
رای
آيا
ِ
انسان نخستين ب ِ
ِ
برای سازمان ِ
ِ
ِ
منظور خود به ديگران به
دن
ی فھمي د ِن
منظور ديگران و يا فھمان ِ
برا ِ
ِ
ِ
اختراع سوزنِ سوراخدار در بيستھزار
حداقلی از ِخ َرد نياز نداﺷت؟ آيا
ِ
توسط انسان جایِ کمترين ﺷکی به وج و ِد نوعی انديشه در
سال پيش
ِ
ِ
برطبق نظريهای که تقريبا
انسانھای ِنخستين باقی میگذارد؟
ِ
توسطکليهیِ
ِ
متخصصينِ مردمﺷناسی پذيرفته ﺷده است ،سخن گفتن و انديشيدن
ی خود
مغز انسان بوده ،و
مل
ِ
ی تکا ِ
تکامل مغز ھم به نوبه ِ
فرآورده ِ
ِ
ناﺷیاز بررویِ دوپا ايستادنِ اج دا ِد نخستين انسا ِن چھارپا بوده است.
انسان تنھا حيوان ِ پستاندار ِ چھارپايی بوده که موفق ﺷد دستھایاش را
ب
از عم ِل راه رفتن آزاد سازد و دوپا ﺷود .اين امر خود موج ِ
_____________________________________________

١٩۴۵ –١٨٧۴) Ernst Cassirer -١م (  ،فيلسوف آلمانی و تاريخنگار فلسفه ی غرب .

٢ - Chaos
٣ - Big Bang
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اندام انسان ﺷد تا آن که سرانجام
تار
ِ
ھای م ِ
دگرگونی ِ
ھم فيزيکیدر ساخ ِ
ب ھوش میﺷود.
تبديل به تنھا حيوانی سخنگو و صاح ِ
سخن گفتن صرفا تولي ِد صدا ھای ِ گوناگون و تھی از معنا توس ِطحنجره و
پراکن دناش در فضا نيست -فعاليتی که ديگر حيوانات ھم قادر به انج ِام آن
اختراع
معنادار صداھا که منجر به
ب
ھستند -بلکه عبارت است از ترکي ِ
ِ
ِ
رفيک چيز در طبيعت ھستند .در
واژه ھا ﺷد ،واژهھايی که ھر يک مع ِ
ب واژهھا به ساخت ِن ﺟمالت میپردازد که
مرحله ِی بعدی انسان با ترکي ِ
ی پيشرفتهتری از تولي ِد واژهھا است ،چرا که يک جمله منظوری
مرح له ِ
دار جمالت مفاھي ِم بيشتر و
را بيان میکند .سپس با ترکي ِ
ب معنی ِ
تکامل انسانی
ی اين
پيچدهتری را در قال ِ
ِ
ب گفتار بيان میکند .در ادامه ِ
است که فلسفه ﺷکل میگيرد.
آزادی دستھايش ﺷد ،بلکه
ب
روی دوپا
بر
ايستادن انسان نه تنھا موج ِ
ِ
ِ
ِ
مغزش را ھم آزاد کرد .آناکساگوراس يکی از فالس فهیِ پيشا -سقراطی
میگفت انسان بدين خاطر از ديگر حيوانات باﺷعورتر است که دارای ِ دو
دست است ،درحالیکه ارسطو که فيلسوفی بود غايتگرا و ھمواره ھر
نظر
پديدهای را از زاويه ی ِمفيد بودناش توضيح می داد ،نظری
ِ
مخالف ِ
آناکساگوراس داﺷت و بر اين باور بود که دستھایِ انسان از اين جھت
ب ﺷعور بود .امروزه اثبات ﺷده که نظرِ ارسطو
آزاد ﺷدند که انسان صاح ِ
تاريخ تکوين،
دارای
مثل ھر پديده ِی ديگر
نادرست بوده اس ت ،ھ وش ھم ِ
ِ
ِ
تکاملی خودش را پيموده است.
الجرم مثل ھر پديدهی ِنسبی است و رون ِد
ِ
ت
برخ
الفمغز ،دست عضوی است که نما ِد کار و فن است .ويژگی انگش ِ
ِ
ت ديگر میتوانند ھرکدام به
ت انسان اين است که چھار انگش ِ
ت دس ِ
ﺷس ِ
تنھائی بر آن تکيه کنند و بدين ترتيب ھم چون يک انبر ،ابزاری باﺷد
رای
ِ
حمل اﺷيا ،برایِ ﺷکست ِن آنھا ،برایِ پرتاب کردن ،و برایِ اعمالِ
ب ِ
ت ﺷست است اما از اين ويژگی
ت ميمونھا ھم دارایِ انگش ِ
ديگر ) دس ِ
برخوردار نيست(.
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ی نخستينی که انسان میساخت در واقع ابزارھايی بودند که ھمين
ابزارھا ِ
انگشتان دست انجام میداد را تکامل میبخشيدند ،با
وسط
کارھايیکه ت
ِ
ِ
کار"
ت بيشتر و با قدر ِ
دق ِ
مغز" انسان با " ِ
ت بيشتر .رابطهیِ " ِ
متقابل
ِ
فيزيکیانسان يک راب طه ِ
ِ
ی ديالکتيکی است ،يعنیدوسويه و با تاثير ِ
یآن "فکر"
ھر يک بر ديگری .ھيچ "کاری" بدون ِ آن که از پيش در باره ِ
ت بشری ،در نتيجه ھم
ﺷده باﺷد ،تحقق نمیپذيرد ،حتا سادهترين فعالي ِ
ک"کار" است و ھم "کار" برانگيزن دهیِ "فکر".
"فکر" مح ر ِ
ﺷگفتی
نظر سقراط ،افالطون و ارسطو ،فلسفه فرزن ِد ﺷگفتی است.
از
ِ
ِ
گردش ﺷب و
برابر
برابر آتشی که میسوزاند ،در
ن نخستين در
انسا ِ
ِ
ِ
ِ
ت حيرت به دھان گرفتن در
روز ،در
برابر تولد و مرگ …،اين انگش ِ
ِ
برابر پديدهھای ِ طبيعی است که موتور ِ انديشه را به راه میاندازد.
ِ
ت انسان ،مواجه ﺷدناش با
يکیاز مھمترين و کھنترين نشانهھایِ انساني ِ
مرگ و فھم ِآن بود .ﺷگفتی و اضطراب در برابرِ پدي دهی ِ مرگ صرفا در
ميان انسانھا مشاھده میﺷود و در بينِ ساير ِ حيوانات ديده نمیﺷود.
ِ
ھای اخير نشان دادهاند که نوعی ﺷمپانزه نسبت به
پژوھشھایِ سال ِ
ی مرگ تا چند روز پس از مرگِ فرزنداناش حساسيت نشان
پديده ِ
معنای پرداختن به مردگان و مراقبت از آنھا
میدھد .گورستان که به
ِ
پيکر
است منحصر به انسان است .بروزِ احساسا ِ
ِ
ت متفاوت در برابرِ
ادای احترام به پيکر بی جان،
ظير ترس از آن،
ِ
بی ِ
جان يک انسان ،ن ِ
ی يک مرده ،بیچون و چرا از
ی مرا ِ
سم سوگواری و يا بدرقه ِ
برگزار ِ
ديگر جانداران ،انسان
عکس
ب اورھای ِمتافيزيکی سرچشمه میگرفتند .بر
ِ
ِ
تنھا موجودی است که صرفا در مکان و زمانِ حال بودن راضیاش
نمیکند ،او در گذﺷته و در آينده ھم میزيد.
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بنوسنگی
انقال ِ
ی انقالب آﺷنايی داريم .اين واژه معموال آن انقالبھايی که در
با واژه ِ
ھای
سده ھای ِگذﺷته با آنھا مواجه بودهايم را به يا ِد ما میآورد :انقالب ِ
ب نوسنگی به مراتب بيش از
صنعتی ،سياسی و اجتماعی .اما انقال ِ
ن
ب
ی سياسی و
ی اخير موج ِ
دگرگونی انسا ِ
اجتماعی سده ھا ِ
انقالبھا ِ
ِ
ِ
ھای
نخستين ﺷد بطوری که میتوان آن را مادر ِ تمدن و پدر ِ ِ
تمام انقالب ِ
بعدی دانست.
فآتش ،با نخستين ابزارھايی که ساخت ،با
بديھی است که انسان با کش ِ
نخستين کلماتی که قادر به بيانﺷان ﺷد ،با نخستين مردهای که به خاک
ی غاری ترسيم کرد ،اقداماتی
سپارد ،و يا با نخستين نقوﺷی که بر ج داره ِ
دگرگونی اساسی بودند ،و ھر يک
که ھر يک به سھم ِ خود مبين ِ يک
ِ
ی حيوانی و
گامیبلند بودند در رون ِد
طوالنی پشت سر گ ذاﺷتن ِ مرحله ِ
ِ
ب نوسنگی بود که آن چه که
کاھش وابستگیاش به طبيعت .اما انقال ِ
ِ
فرھنگ و تمدن مینامندش را پايه نھاد.
ی زمين و گرم
ھای ک ره ِ
ح دو ِد دهھزار سالِ پيش ،با ذوب ﺷ د ِن آخرين يخ ِ
ﺷدنِ ھوا بود که انسان بتدريج موفق به دامپروری و کشاورزی میﺷود.
پیآمدھایِ اين دو پديده ،زندگی انسان را کامال دگرگون کردند .انسانِ
کوچگ ر ،اسکان يافت و به دنبا ِل آن ﺷھرھا پديدار ﺷدند .با کشاورزی،
سفالگری و استفاده از فلزات زمينهھای ِ ﺷکل گيری ِ ثروت و جنگھا ھم
فراھم آمد .فيلسوف فقط فرزن ِد ﺷگفتی و رويا نبود بلکه فرزن ِد اين
تحوالت ،به ويژه خشونتھايی که با خود به ھمراه آوردند ،ھم بود.
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دايش ِخ َرد انديشنده )فلسفه(
منابع پي
تصوير  :٢انگيزهھا و
ِ
ِ
ِ
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صلچھارم
ف ِ

يونان باستان و پيشزمينهھایِ تو ل ِد فلسفه
ِ

در اين فصل:
دوران اساطيری
ِ
◄ يونانِ
ت اجتماعی در شھر -دولتھایِ يونانی
◄ مناس با ِ
ی بردهداری با دموکراسی و فلسفيدن
◄ رابطه ِ

تقس ي ِم
اجتماعی کار در يونا ِن باستان که وظي فه ِ
ی انجامِ کارھایِ دستیِ
ِ
ھای فکری ،فرماندھی و
مادی را به بخشی از جامعه )بردگان( و کار ِ
تمام
دان آزاد( محول میکند ،با
فرمانروايی را به
ِ
بخش ديگر )ﺷھرون ِ
ِ
پيدايش فلسفه بود .از اين زاويه
غيرانسانی بودنش ،پيش ﺷ ِ
رطالزم ب رای ِ
ِ
میتوان گفت که فيلسوف ھم فرزن ِد بردگی است و ھم فرزن ِد آزادی ،چرا
ن
ن بردگی بخشی از جامعه ،آزادی برای ِ آن
بخش ديگر که بدو ِ
که بدو ِ
ِ
ھای الز مهیِ معيشت ،بتواند با
نياز به کار دستی و فارغ از دردسر ِ
کار فکری بپردازد و به چيزھا "فکر" کند ،نمیتوانست
فراغ ِ
ت خاطر به ِ
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وجود داﺷته باﺷد .فلسفيدن امری فردی و خصوصی است و منشا آرا و
جوامع سنتی از
ھای جامعه است و نه در دين.
عقاي ِد فيلسوف نه در سنت ِ
ِ
آن چنان قوان ين ِ آھنين و انسجامِ محکمی برخوردارند که آزادانديشی و
نوانديشی در آنھا ممنوع و دﺷوار است.
نگارش ،فلسفه ممکن نيست ،ھمان طور که اصوال ھيچ
ب دو ِن وج و ِد خط و
ِ
دانش ديگری ھم بدون ِ آن و صرفا متکی بر روايت ﺷفاھی ممکن نيست.
ِ
فلسفه اگرچه در ظاھر از گفتوگو زاده میﺷود ولی بی چون و چرا
ﺷروع و تداوماش به نگارش نياز دارد .ﺷايد براين نظر ايراد گيرند و
مدعی ﺷوند که سقراط پايه گذار فلسفه حتا يک سطر ھم ننوﺷت ،اما اين
ھای ديگران و
ايراد نادرست است چراکه آرا ِء سقراط از
طريق نوﺷته ِ
ِ
ت ما رسيدهاند.
عمدتا ﺷاگردش افالطون به دس ِ
زندانیکلمات
فلسفه چرا به خط نياز دارد؟ به اين د لي ِل ساده که انديشه ھم
ِ
است و ھم تنھا از طريقِ کلمات میتواند خود را بيان کند .کلمات را
میتوان ھم توس ِطگفتار به ديگران منتقل کرد و ھم با نگارش .اما انتقالِ
ﺷفاھی ،يعنیاز طريق ِ حافظه از دو نارسايی رنج میبرد .نخست آن که
رو طرفين اغلب دستخوش احساسات واقع
در يک گفت و گوی رو در ِ
ت بحث کاسته میﺷود .دوم آن که در
میﺷوند و ناخواسته از ميزان ِ دق ِ
احتمال اين که محتوای ِ اصلی
رون ِد انتقال ِ ﺷفاھی به ديگران و آيندگان
ِ
ت کتبی است
خواسته و يا ناخواسته مخدوش ﺷود بسيار زياد است .تنھا ثب ِ
ی آن را ممکن
که به انديشه عينيت میبخشد و قابلي ِ
ن خدﺷه ِ
ت انتقالِ بدو ِ
خطاپذيری حافظه و عد ِم امکانِ ضب ِط گفتار در آن
میسازد )باتوجه به
ِ
دوران(.
وی ديگر اصوال با نگارش است که میتوان به انديشه ِ
از س ِ
ی آن ساختارِ
منظم و منسجمی را داد که محتوای ِ اندي شهی ِ فلسفه ﺷود .ھر چند فلسفهیِ
ضدسيستمی میتواند وجود داﺷته باﺷد )نظير ِ ﺷک گرايی و يا تجربه
گرايی( اما يک فلسفه خارج از سيستم نمیتواند وجود داﺷته باﺷد.
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تقسيم کار در دورانِ باستان است که ﺷاھ ِد تولد ،رﺷد و
اوج
ِ
در مرحله ِ
ی ِ
ذھن انسان ﺷوک
ھای اجتماعی و سياسی بر
ِ
بلوغ فلسفه ھستيم .رويداد ِ
ِ
ب پيدايش ِ "انديشه" میﺷود .آن
وارد میسازد و جرقهیِ ناﺷی از آن موج ِ
زمانی که اين "انديشه" يک مجمو عهی ِ منسجم و ھماھنگی را تشکيل دھد
میتوان از "فلسفه" سخن راند .اين معجزهی ِ انسانی تقريبا بطور ھمزمان
ت ھند ،چين و يونان
در سه بخش از
دنيای متمدن اما با فرھنگھای ِ متفاو ِ
ِ
رخ داد .بديھی است که تامل و انديشيدن پيش از دوران ِ يونانِ باستان
وجود داﺷته ،بطور عمده ن ز ِد مصريان ،در بينالنھرين و در چين.
اما در ھيچ کجا و در ھيچ زمانی بدان مرحله رﺷد نکرد تا با آن چه که
کيونان" ناميده میﺷود ،قاب ِل مقايسه باﺷد .رون ِد تکام ِل
ی کالسي ِ
" فلسفه ِ
ی ديگر بود .آن چه در يونان
آن اما در يونان متفاوت از آن دو منط قه ِ
ﺷاھ ِد پيدايشاش بوديم صرفا "انديشه" نبود بل که "انديشهی ِ منطقی" بود.
در چين و ھند با "حکمت" و "حکيم" مواجهايم درحالی که در يونان با
" فلسفه" و "فيلسوف" .اين دوران حدو ِد ھشت سده به درازا کشيد تا آن که
ی غيرمنطقی" يعنی باور يا "ايمان" به خدای ِ يکتا به
دن "ان ديشه ِ
با فرآرسي ِ
ی انسانی در مسير ِ ديگری به بيراھه میرود.
پايان میرسد و انديشه ِ
به واقع آن چه که به "فلسفه" معروف ﺷده است ،يعنی يک نوع اﺷتغال ِ
یھفتم پيش از ميالد در سرزمينی که
فکری روﺷنفکرانه ،در
اواخر سده ِ
ِ
امروزه يونان ناميده میﺷود ،به وجود آمد .مسلم است که اين امر يک
احتمال قوی فلسفهی ِ يونا ِن باستان از خاورميانه و بطور
ﺷبه رخ نداد و به
ِ
عمده از سومريان بسيار گرفته بود .حتا پيشترھا ھم در خو ِد يونان
ی کالسيک از آن تاثير پذيرفتند.
يان فکریای وجود داﺷته که فلسفه ِ
جر ِ
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ی انسانی
بين يک انقال ِ
ب واقعی و اصيل در انديشه ِ
ری فلسفه م ِ
ﺷکل گي ِ
يونانيان
دار
ِ
است .ھمانن ِد بسياری از اج زا ِء تم ِ
دن مدرن ،ما آن را وام ِ
باستان ھستم .اگرچه پيشتر از يونانيان پيشرفتھايیھم توس ِط ھنديان،
نوپای
يان و سدهھا ديرتر به ميزان ِ بسيار کمت ری
چينیھ ا ،ب ابِل
ِ
ِ
توسطتم دن ِ
اسالمی انجام ﺷد ،معھذا بیچونوچرا اين يونانيان بودند که فلسفه و علم
ی نوزايی در سدهھایِ پانزدھم و ﺷانزدھم ميالدی به
را دستکم تا دوره ِ
طی چھار سده پيدايش
باالترين قلهھا ارتقا دادند.
تاريخ اندي شه ِ
ی يونانی در ِ
ِ
و تکاملاش ،که از سدهی ِھفتم ِ پيش از ميالد ﺷروع میﺷود ،تابناکترين
ن بشری را ﺷامل میﺷود.
ت
صفحا ِ
تاريخ تمد ِ
ِ
طی اين دوران با فوجی از انديشمندانِ بیھمتايی مواجهايم که در مقام
در ِ
طاليه دارا ِن تکام ِل انديشه بودند .اين يونانیھا بودند که برای ِ نخستين بار
کروی بودنِ زمين را کشف کردند ،فاص لهیِ زمين از ماه و خورﺷيد را
ت بینظيری
محاسبه کردند و
وقوع يک مورد خورﺷيد گرفتگی را بادق ِ
ِ
ت آنان در زمينهیِ رياضيات ،به خصوص در
پيشبينیکردند .کشفيا ِ
حوزهی ِ ھندسه و منطق به حدی پيشرفته بود که به جرأت میتوان گفت
سال بعدی تقريبا چيزی به آن افزوده نشد .دوھزار
طی ھزاروپانصد ِ
در ِ
سال پيش از داروين ،آن ھا به اين نتيجه رسيده بودند که بشر از تکام ِل
ماھيان به وجود آمده است .آنان علمِ مکانيک را پايه ريختند و حتا تا
اختراع ماﺷي ِن بخار پيش رفتند.
ی
مرحله ِ
ِ
سرتاسر اين دوران
اما نکتهای که از ھمه ﺷگفتانگيزتر است اين که در
ِ
نيروھای
علم يونانيان کمترين نشانی از دين و يا
در جھانب ينی ،فلسفه و ِ
ِ
تبيين
فرآطبيعی مشاھده نمیکنيم .انديشمن دانِ يونانی در توضيح و
ِ
پديدهھایِ طبيعی ،به وارونه مصريان و يا بابِليان ،که از آنھا بسيار
برای نخستين بار بشر
آموخته بودند ،به ھيچ وجه به خدايان متوسل نشدند.
ِ
در تالش ِ آن بود که خودش ،طبيعت و بھرهگيری از آن را صرفا با زبا ِن
مسير
ف بسيار مھمی بود در
طبيعت تو ضيح دھد .اين امر نقطه ِی عط ِ
ِ
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ب انديشتی .بدين ترتيب بود که
ی بشری :نخستين انقال ِ
تکام ِل اندي شه ِ
معنای واقعی )که در آن دوران "فلسفه" نام داﺷت( پا به
"علم" به
ِ
عرصه زندگی گذاﺷت.
رومی باستان با پيدايشِ نخستين ﺷھر-
ی يونانی-
دوران معروف به دوره ِ
ِ
ِ
ﺷشم پيش از
تا
ھشتم
ی
ھا
سده
ی
فاصله
در
اژه
دريای
ل
ح
سوا
در
ھا
دولت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پنجم ميالدی
رم غربی در سدهی ِ ِ
ميالد آغاز ﺷد و با فروپاﺷی ِامپراطوری ِ ِ
نقش بسيار مھمی در پيدايش و تکام ِل
عمرش به پايان رسيد .اين دوران
ِ
ی يونا ِن باستان نه تنھا
ی انسانی و به ويژه فلسفه دارد .ﺷھرھا ِ
ان ديشه ِ
دقيق کلمه
ی تمدن و "فلسفه" بودند بلکه ِ
علم "سياست" به معنای ِ
گ اھواره ِ
ِ
ی "ﺷھروند" را ھم ابداع کردند .اما
را ھم پی ريخت ند و حتا مقوله ِ
ی
بالفاصله بايد تأکيد کرد که مقولهی ِﺷھروند در يونان ِ باستان ھمان معنا ِ
يونان باستان
ی
ِ
ی کنونی را نداﺷت ،چرا که در جامعه ِ
ﺷھروند در دوره ِ
مدرن
ی
ِ
دين و سياست درھم ادغام ﺷده بودند در حالی که در جامعه ِ
کامل دين از سياست بنا ﺷده است )البته در
جدايی
کنونی سياست بر بنيا ِد
ِ
ِ
ن باستان
اصل ،نه در عمل و نه در ھمهجا( .نکتهی ِ مھمتر آن که يونا ِ
جامعهای بود متکی بر بردهداری در حالی که امروزه در ھمهجا با
فردگرايی فلسفی و
دنيای باستان از
سرمايهداری مواجهايم .به واقع در
ِ
ِ
برای يک فرد قائل است ھيچ اثری
حق وقیای که جامعهی ِ م در ِن معاصر
ِ
ت
ت ظاھری بينِ مقوال ِ
ديده نمیﺷود .به رغمِ وج و ِد يک سلسله تشابھا ِ
سياسی موجود در اين دو جامعه ،اﺷتبا ِه بزرگی خواھد
فلسفی ،حقوقی و
ِ
ری سھلانگارانه و غيرعلمی
بود ھر آينه با ساده کردنھا و تعميما ِ
ت نظ ِ
تداومتاريخی و يا منطقی برقرار سازيم.
بينِ اين دو پديده يک
ِ
برای نخستين بار "استدالل ِ عقلی" را اختراع کردند
اين يونانيان بودند که
ِ
ی قدرت و خودکامگی به زير
و با اين
کار خود خدايان را از اري که ِ
ِ
يونانی خود را از
ی
کشيدند .در
طی زمانی کمتر از ﺷش سده انديشه ِ
ِ
ِ
دانايی متکی بر ِخ َرد را بر
ی
سل طهی ِاساطير رھانيد و دروازهھای ِ دنيا ِ
ِ
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اختراع فلسفه  -که موضوع و ھدفاش
رویِ انسان گشود .يونانيان با
ِ
ت منطقی
ت عينی و استدالال ِ
ک مشاھدا ِ
ت طبيعت و انسان به کم ِ
شناخ ِ
دن خدايان و قھرمانا ِن اساطيری از اين قلمرو ،علم
بود -و با به بيرون ران ِ
ت دينی و اساطيری کردند.
را ھر چند در ﺷک ِل جنينیاش ،جايگزين خرافا ِ
ت فلسفی بسنده نمیکند،
در اين مرحله فلسفه صرفا به مقوالت و موضوعا ِ
چرا که اصوال ھدفاش اين نيست .فلسفه نه تنھا طبيعت و انسان را به
ت اجتماعی -سياسی ھم ابداع میکند،
زير ذره بين میبرد بلکه مقوال ِ
ِ
ھای
ت
شارک
م
؛
عدالت
حق؛
آزادی؛
برابری؛
ﺷھروندی؛
چون
مفاھيمی
ِ
انواع حکومتھا )سلطنتی،
ی سياسی؛
اجتماعی؛ تواز ِن نيروھا ِ
ِ
اريستوکراسی ،دموکراسی ،اوليگارﺷی…( و قانون .چندين سده بعد
اجتماعی خود
ادھای سياسی-
الگوی نھ
رومیھا پارهای از اين اي دهھا را
ِ
ِ
ِ
قرار دادند .با تول ِد ِخ َرد و استدالل ِ عقلی ،ک ِل ج امعهیِ يونانی دستخوش
بدو امر قلمرو عملکردش فلسفه
دگرگونی ِ ژرفی میﺷود و با اين که در ِ
ت بشری ،يعنی زندگی ِ اجتماعی،
بود ،اما ،بتدريج کليهی ِ حوزهھای ِ فعالي ِ
فرھنگی ،سياسی و دينی را دربرمیگيرد.

تمدن میسنی
ی يونانی:
ی ميانه ِ
سدهھا ِ
ِ
ھای رو ِد دانوب
ی دومِ پيش از ميالد اقوام ِ ھند و اروپايی ِ کرا نه ِ
در ھ زاره ِ
جزاير دريایِ اژه سکنا
ھای جنوب کوچ میکنند و در
به سرزمين ِ
ِ
اقوام ھلنی موسوم ﺷدند ،تمدنی بسيار
میگزينند .اين ساکنان ِ جديد که به
ِ
ی
پيشرفته ايجاد میکنند که به تم دن ِ میسینی معروف ﺷد .از
آغاز سده ِ
ِ
فن دريانوردی بتدريج در سواح ِل
پانزدھم پيش از ميالد آنھا با تسلط به ِ
روفتروآ که
ی صغير )ترک يهی ِامروزی( مستقر میﺷوند .جنگِ مع
ِ
آسيا ِ
ھومر در ايلياد به روايتاش میپردازد در واقع بيانِ ﺷاعرانه و حماسی
ھایيونان
از اين مرحله از کشورگش ايی و ھجو ِم اقوا ِم دوريان به سرزمين ِ
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اقوام ھلنی ﺷکست خورده
دن می سنیاست.
ِ
ودی تم ِ
ی صغير و ناب ِ
و آسيا ِ
دريای اژه کوچ
ِ
در جنگ و رانده ﺷده از سرزمينھایﺷان ،به جزاير ِ
میکنند.
ﺷھر میسن ١بود و فرمانروياناش را آناکس ٢میناميدند.
مرکز اين تمدن
ِ
ِ
ی امور
کليه
در
فرمانروا
و
بود
کشاورزی
ی
عه
جام
يک
کل
در
جامعه
ِ
ِ
تقدس آسمانی برخوردار باﺷد نخستين
از
که
آن
ت مستقيم داﺷت و بی
دخال ِ
ِ
ﺷخص دينی ھم محسوب میﺷد .دينِ رايج در اين دوران يک دين تک
ِ
مراجع
و
جزم
ﺷريعت،
از
نه
و
بود
خبری
مقدس
ب
کتا
از
نه
.
نبود
خدايی
ِ
ِ
ی امروزی .دين بطور عمده ترکيبی
دينی از
ی ﺷناخته ﺷده ِ
نوع دين ھا ِ
ِ
قھرمانانان اساطيری و موجودات
ِ
بود از است عارات و کنايهھايی دربارهی ِ
ت اين
نيمهخدا -نيمهانسان .اما در مجموع اسطورهھایﺷان ھم از سرنوﺷ ِ
گونگی آفرينشِ دنيا ،آن
نيمهخدايان -نيمهانسانھا سخن میگفتند و ھم از چ
ِ
بازگويیادبی
ﺷناسی دينی" ٣میناميم .اين اسط ورهھا به
چه را که "تکوين
ِ
ِ
حماسی
ھای
دنيای تخيلی و
ی يک
غيرواقعی پُر از رويداد ِ
ِ
و ﺷاعرانه ِ
ِ
ِ
ی تخيلی،
ﺷگرف و غريب ،ممکن و ناممکن میپرداختند .در اين دنيا ِ
ھرمیبسيار دقيق و منضبطی بنا ﺷده بود که
تار
ِ
قدرت بر پايهیِيک ساخ ِ
ب پايينتر ھر يک
آناکس در راساش بر اريکهی ِ قدرت نشسته و در مرات ِ
مديون
از نيمهخدايان -قھرمانان قرار داﺷتند که موقعيت و جايگاهﺷان را
ِ
٤
ھای ايلياد و اديسه
پيروزیﺷان در نب ردی سھمگين بودند .حماسه ِ
٥
اثر
ن وﺷته ِ
ی ھومر در سدهیِ نھم پيش از ميالد و منظومهیِ تئوژنی ِ
ھزويد ٦در سدهی ِھشتم که از ﺷاھکارھای ِ ادبی ِ دنيا محسوب میﺷوند ،به
_____________________________________________

 Mycen -١ﺷھری در يونان باستان

٢ - Anax
 Théogonie -٣تئوگونيا يا تکوين ﺷناسی دينی نام مشھورترين نوﺷته ھزيود
 Oddyssi -۴و  - Illyadدو منظومه اساطيری -حماسی نوﺷته ھومر در باره اساطير يونان
 - Homer -۵ﺷاعر و داستان سرای يونانی ،سده نھم پيش از ميالد
 - Hézoide -۶ﺷاعر نامدار يونانی در سده ھشتم پيش از ميالد
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تصوير زيبا و دقيقی از دين در اين دوران که موسوم به
بھترين وجھی
ِ
ی يونان" است را ترسيم میکنند.
ھای ميانه ِ
"سده ِ

تمدن میسنی :دوران ِپيشا-باستانی
فروپاشی
ِ
ِ
فرھنگی فاجعهآوری به بار
وام دوريان پیآمدھایِ اقتصادی و
جم اق ِ
تھا ِ
ِ
آورد .ﺷھ
رھای ِ
مھم تم ِ
ِ
دن میسینی نابود ﺷدند و خط ،نگارش ،ھنرِ
سراميک و ف ِن ﺷھرسازی از بين رفتند ،تجارت و دريانوردی ناپديد ﺷدند.
دريای
دن میسینی که بيش از ھزار کانون در سواحلِ
ِ
در يک کالم تم ِ
اژه به وجود آورده بود ،به کلی ازبين رفت .از اين به بعد اقوامِ سامی
جای يونانیھا را پُر میکنند .در اين بخش از ک رهی ِ زمين ،حال
ھست ند که
ِ
سرزمينھای ِ آسيای ِ صغيرند که میدرخشند ،دنيای ِ سامی با فرھنگھایِ
آﺷ وری ،بابِلی ،آرامی و فينيقی.
ھای بعدی نظامِ اجتماعی و فکریِ جديدی در يونان ﺷکل
در
طی سده ِ
ِ
١
ن پيشا -باستانی)آرکائيک( نام میبرند
میگيرد که از آن به نامِ تمد ِ
ی
ھای ھشتم تا ﺷشم پيش از ميالد( .در اين دوران درحالی که طبقه ِ
)سده ِ
باالدست سيادتاش در کشاورزی را حفظ کرده ،اما ،نظامِ حکومتی
"آناکس" از بين رفته است .قدر ِ
مطلق سابق به بخشھایِ
ت فرمانروای ِ
ِ
مختلف تفکيک ﺷده و سه فرمانده جای ِ آناکس را میگيرد .ھر بخش از
ت فرمانروای ِ پيشين حال به فردی منتقل میﺷود که صالحيتاش را
قدر ِ
ی داﺷت ِن
میبايد داﺷته باﺷد :تقسيمِ قوا و تصدیِ مقامات به واس طه ِ
ی تا
صالحيت در قلمروھای ِ سياسی ،نظامی و مذھبی -حقوقی به سه قوه ِ
ی ھشتم پيش از ميالد ھر
ی سده ِ
حدودی مستقل از يک ديگر .در آستانه ِ
ھایثروتمند
چند که نظامِ جامعه ھنوز اريستوکراسی ب وده و
ِ
توسط خاندان ِ
_____________________________________________

, Arcaique -١سده ھای ھشتم تا ﺷشم پيش از ميالد در يونان
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ی
و صاح ِ
ب نفوذ اداره میﺷود معھذا ﺷاھ ِد آن ھستيم که بتدريج " ِخ َرد" جا ِ
"اسطوره" را میگيرد.

پيدايش شھر -دولتھا
يونان باستان داﺷتند .با
ری
نقش بسيار مھمی در
ﺷھرھا
ِ
تاريخ روﺷنگ ِ
ِ
ِ
ﺷھرھای
ت دريايی و گسترش ِ آن به سواحل ِ مديترانه
پيدايش و رﺷ ِد تجار ِ
ِ
جوامع نوينی به
يونانی رﺷ ِد چشمگيری داﺷتند .در سواحلِ دريایِ اژه
ِ
ت ثروتمند بر آنھا سلطه
وجود آمدند که ھر چند چون در گذﺷته يک اقلي ِ
جوامع پيشين بود .در
ت اين جوامع بطور کامل متفاوت از
داﺷتند اما ماھي ِ
ِ
نظام سياسیاﺷان متمايز از
اين جوامع از فرمانروا ديگر خبری نبود و
ِ
نظام ِ بربرھا بود )بربرھا واژهای بود که يونانيان به اقوام ِ غيريونانی زبان
اطالق میکردند(.
ترين اين
آتن ،اسپارت ،تب ،کورنيت ،آرگوس ،ميلت و مگارا از مھم
ِ
ﺷھرھا بودند .اين ﺷھرھا ھرچند که زبان و فرھنگِ مشترکی داﺷتند ،اما،
حاظ
حاظسياسی و نظامی بطور کامل از يکديگر مستقل بودند و به ل
ِ
به ل ِ
ابل
نظامِ اجتماعی متفاوت .برای ِ مثال آتن با دموکراسیاش در نقطهیِ مق ِ
اسپارت قرار داﺷت که دارایِ نظامی بسيار منضبط و نظامی بود.
بين اين ﺷھرھا بسيار قوی بود.
مبادال ِ
ت تجاری و پيوند ھای ِ فرھنگی ِ ِ
ھای
ويژگی
طی س ده ِ
اصلیاين ﺷھرھا نظا ِم سياسیﺷان بود .درح الیکه ِ
ِ
ت يک فرد بود )ﺷاه يا فرمانروا( و
ی نظا ِم حکومتی مبتنی بر قدر ِ
گذﺷ ته ِ
ت چند خانواده( ،اما ،در اين دوران
بعدھا
نظام اريستوکراسی )حکوم ِ
ِ
ی اين جمع
ی
جمعی جامعه بود .وظيفه ِ
ساختار حکومت بر بني ا ِد اداره ِ
ِ
ِ
ت اف را ِد جامعه بود ،از طريق ِ دستيابی به يک
تضمين نيک بختی و سعاد ِ
ِ
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ی
ی اصو ِل اخالقی  -اجتماعی و اِعمالِ يکسانﺷان بر کل يه ِ
مجموعه ِ
ﺷھروندان.
اجتماعی
ھم زندگی
طرح مباح ِ
ھای م ِ
ث منطقی -اخالقی يکی از ويژگی ِ
ِ
ِ
قلمرو
کلی
بطور
و
سخنوری
ھشتم
ی
سده
تا
که
حالی
در
.
بود
ﺷھرھا
اين
ِ
ِ
ت توليد و باز تولي ِد دين و اسطوره بود ،ليکن از اين
سخن صرفا در خدم ِ
ت
به بعد بتدريج خود را از بن ِد خرافات و اساطير آزاد کرده و به خدم ِ
درستی عقايد و آرا تبديل
ت
ی جامعه در میآيد .سخن به ابزار اثبا ِ
اداره ِ
ِ
ت بازتولي ِد نظا ِم مبتنی بر
میﺷود .در چنين ﺷرايطی سياست نه در جھ ِ
اساطير ھم چون در گذﺷته ،بلکه تبديل به "ھنر" ی میﺷود که بر برھا ِن
ل برتر استوار است .به ھمين گونه ،سخنوری ھم
آزاد و قدر ِ
ت استدال ِ
١
ھنر نمايشی میﺷود که ميدان ِ شھر صح نهی ِھنرنمايی ِ ھنرمنداناش
يک ِ
ت حريف در يک نب ر ِد کالمی است .زندگی
میﺷود و
ھدفبازيگر ﺷکس ِ
ِ
سی جامعه جوالنگا ِه واقعی ِ يک نبرد میﺷود و تنھا سالح در اين نبرد
سيا ِ
اخالقی بسيار
ھای اجتماعی-
کلمات و استد الال ِ
ت منطقی ھستند .ارزش ِ
ِ
ت فيزيکی در اين
ب کامل از توسل به قدر ِ
واالئی بر آن حاکم است و اجتنا ِ
ساختن عامه
روی متقاعد
نبرد ،بر تارکاش میدرخشد .پيروزی فقط در گ
ِ
ِ
ھدفنھايی دستيابی به
يا اکثريت به باورھای ِ خود ا ست و مھمتر آن که
ِ
ت ھمهی ِ ﺷھروندان است.
خير و سع اد ِ

دموکراسی و مالکيت در آتن
پنجم پيش از ميالد بود که فلسفه در آتن پا به عر صهی ِ زندگی
ی ِ
در سده ِ
تاريخی ويژهای قرار
جوامع يونانی در ﺷراي ِط
گذاﺷت .در اين روزگار
ِ
ِ

داﺷتند .به بيانِ دقيقتر جوامعی انتقالی بودند ،ﺟوامعی در حال ِ گذار.
_____________________________________________
١- Agora
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سير قھقرايی را طی کرد
س دهھا پيشتر با
ِ
سقوط تمدن ِ می ِ
سنی يونان چنان ِ
ت يونانی معروف ﺷد .خط و
ی ميانه" و يا بربري ِ
ی "سدهھا ِ
که به دوره ِ
نگارش که پيشتر وجود داﺷت از بين رفتند و بعدھا مجبور ﺷدند آن را
از نو اختراع کنند )حماسهھای ِ ھومر دقيقا اين دوران را ترسيم میکنند(.
باز
سازی تمدن در نزديکیھای ِ سدهی ِ نھم پيش از ميالد رخ داد و تمدنِ
ِ
ب ﺷھر -دولتھای ِ مستقل ﺷکل گرفت .در اين جا بايد اﺷاره
جديد در قال ِ
ھایامروزين داﺷتند
کرد که اين ﺷھر -دولتھا به واقع نه ﺷباھتی به ﺷ ھر ِ
و نه از دولتھای ِ امروزين نشانی در آنھا ب ود .نزديکیھایِ سدهی ِ پنجم
ﺷکوفايی تمد ِن آنھا بود و ﺷھرونداناش بطور دموکراتيک و جمعی
اوج
ِ
ِ
جامعهی ِ ﺷھری را اداره میکردند.
ب
ن ز ِد يونانيان دموکراسی )حکوم ِ
ت مردم بر مردم( به معنای ِ صرفا انتخا ِ
ی
"نمايندهگان" از سوی ِ انتخابکن ندگان برای ِ حکومت بر جامعه و اداره ِ
ی مستقيمِ ﺟامعه توس ِط
آن نبود .دموکراسی ن ز ِد آنان به
معنای اداره ِ
ِ
ی ﺷھروندان در
ی شھروندان بود .گردھمآيیھايی با ﺷرک ِ
ھ مه ِ
ت ھ مه ِ
مساﺋل ﺟامعه به
تمام موضوعات و
سر
ِ
ِ
مي دان ِﺷھر تشکيل میﺷد و بر ِ
مسائل اصلی و مھم
بحث و جدل مینشستند ،تصميم میگرفتند و در م ور ِد
ِ
رای میدادند و قانون وضع میکردند .در اين گردھمايیھا که يک بار در
ھفته برگزار میﺷد ،ھرکس میتوانست ھرچقدر که الزم میديد به
اظھارنظر کند .فقط حاضرين در گردھمايی بودند که
سخنرانی بپردازد و
ِ
ی سخنرانیاش ﺷوند .زمانی که به جنگی رای
میتوانستند
مانع ادامه ِ
ِ
میدادند دقيقا ھمه میدانستند که چه کسی بايد اسلحه به دست گيرد و به
جنگ رود ،با چه کسی بايد بجنگد و برای چه .ھ مهیِ ﺷھروندان سرباز
ت دادگاه ھا که
بودند و فرماندهھانﺷان را خود انتخاب میکردند .قضا ِ
رای قوانين برعھده اﺷان بود را ھم خو ِد مردم يا با
مسئولي ِ
ت نظارت بر اج ِ
ت کالنی است ميان
رای مستقيم و يا با قرعه انتخاب میکردند .چه تفاو ِ
ِ
دوران ما ،حتا در مقايسه با پيشرفته
دموکراسی
اين نوع دموکراسی و
ِ
ِ
ن ما ِه من تا ما ِه گردون ،تفاوت از زمين تا آسمان است!
ت رينﺷان .ميا ِ
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حائز اھميت است و در اين جا بايد بدان اﺷارهی ِ کوتاھی
نکتهای که بسيار
ِ
يونان اين دوران چه بود و چه
معنای ﺷھروندی در
کرد اين است که
ِ
ِ
کسانی ﺷھروند محسوب میﺷدند؟ تا اين اواخر چنين پنداﺷته میﺷد که
در يونا ِن باستان ﺷھروند به کسیاطالق میﺷد که کار نمیکرد .اما
پژوھشھایِ سالھای ِ اخير نشان داده که چنين تعريفی از ﺷھرون ِد يونانی
با واقعيت چندان مطابقتی ندارد .به واقع اکثرِ ﺷھروندان را کشاورزان و
پيشهورانِ عادی تشکيل میدادند .يعنی کسانی که برایِ ﺷرکت در
برای مدتی کارﺷان را ترک
ھای عام و يا دادگ اهھا مجبور بودند
ِ
نش ست ِ
کنند و البته به ازای ِزمان ِ کار ِ ازدست داده پولی دريافت میکردند.
آخرين پژوھشھا نشان میدھند در آن روزگار در يونان از حکومت به
١
ب
ی منتخ ِ
ﺷکلی که امروزه با آن سروکار داريم ،خبری نبود .يک ﺷورا ِ
برگزاری
رای
ی ﺷھروندان وجود داﺷت که
ِ
کارھای تدارکاتی ب ِ
ِ
ھ مه ِ
٢
اجرای
ی ﺷھروندان را برعھده داﺷت .نظارت بر
ِ
ايی عا ِم ھمه ِ
گردھم ِ
.٣
ت
ی يک ﺷورای ِ منتخب بود به عبار ِ
قوانين و امرِ دادرسی ھم برعھده ِ
ادھای
ﺟدايی نھ
ی آن ،يعنی
ِ
ی امروز ِ
ديگر چيزی ھم چون سياست به معنا ِ
ِ
٤
علم اقتصاد به
سياسی از زند گیاﺟتماعی وجود نداﺷت .در اين جامعه ِ
برای خانواده
ت امور ِ خانواده بود و در اين معنا ھرآن چه
نای مديري ِ
ِ
مع ِ
منافع
بين
ی جامعه ھم خوب و مفيد به حساب میآمدِ .
خوب و مفيد بود برا ِ
ِ
تقابلبي ِن فرد و جامعه ھنوز به
فرد و مناف ِع اجتماع تفاوتی نمیديدند و
ِ
وجود نيامده بود )نب و ِد فردگرائی( ،سياست ،اقتصاد و قضاوت از ھم
تفکيک نشده بودند .معھذا ،بهھيچ وجه نبايد از جامعه يونان آن زمان يک
منفی آن را بايد متذکر ﺷد.
ت
جامعهیِ آرمانی ساخت و ن کا ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Boulé

٢ - Ecclésia
٣ - Héliée
۴ - Economie
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ی بسيار تنگ و مح دو ِد افرادی بود که به ل حا ِظ
ن اين نکات گست ره ِ
مھمتري ِ
حقوق ﺷھروندی ﺷاملﺷان میﺷد .در اين جامعه افراد به سه رده
قانونی
ِ
دستهبندی میﺷدند .زنان ،يعنی نيمی از جامعه ،از اين حقوق برخوردار
مردان خارجی )يعنیمردانی که
نبودند و ناﺷھروند به حساب میآمدند.
ِ
ی دوم محسوب
يونانی بودند اما متول ِد ھمان ﺷھر نبودند( ﺷھرون ِد رده ِ
میﺷدند و در مقايسه با ﺷھروندان ِ عادی از حقوق ِ اجتماعی ِ بسيار کمتری
برخودار بودند .برایِ نمونه ارسطو که در مقدونيه متولد ﺷده بود و در
آتن میزيست يک ﺷھروند محسوب نمیﺷد.
حقوق ﺷھروندی
ی
بردگان که اکثري ِ
ت جامعه را تشکيل میدادند از کل يه ِ
ِ
ی
ی
يونان باستان را يک جامعه ِ
ِ
محروم بودند .رسم براين است که جامعه ِ
بردهداری معرفی کنند .اما بايد به اين نک تهیِ بسيار مھم اﺷاره کرد که
يونان باستان با بردهداری در رومِ باستان و يا با
ت بردهداری در
ماھي ِ
ِ
ی نوزدھم
برده داری در کشت
زارھای اياال ِ
ی آمري کا در سده ِ
ت متحده ِ
ِ
متفاوت بود .در يونان ِ باستان بردگان بطور عمده اسيران ِ جنگی بودند که
در منازل ِ ثروتمندان به کارھای ِ خانگی و خدمات میپرداختند ،در حالی
که بردگان در رومِ باستان در معادن و در امريکا در کشتزارھا در
ناتوانان
دﺷوارترين ﺷرايط به بيگاری مجبور بودند .با افزودن ِ کودکان و
ِ
برطبق خوشبينانهترين
ت ناﺷھروندان،
جسمانی و روانی به فھرس ِ
ِ
١
ارزيابیھا ،کمتر از بيست درص ِد اف را ِد جامعه ﺷھروند محسوب میﺷدند .
ھای يونانی کشورگشايی بود
ھای ﺷھر -دولت ِ
يکی ديگر از ويژگی ِ
غرور ﺷھری و
ب
ھای ديگر موج ِ
بطوری که فتح و غار ِ
ت سرزمين ِ
ِ
گ
راوی جن ِ
ﺷرکت در جنگھا افتخارآفرين بود .توسيديس ،مورخ و
ِ
ميان ِ آتن و ملوس ،در کتابش اين نکته را به خوبی نشان میدھد .در اين
ت محاصره چنين آمده است:
کتاب در خ طابهی ِيک آتنی به اھالی ِ ﺷھرِ تح ِ
_____________________________________________

 -١نگاه کنيد به پيوست ۵
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اھالی ملوس ،ھرآينه تسليم ﺷويد ھم خود را از مرگ
"ای
ِ
ختن خو ِن ﺷما و با به
نري
با
ما
ھم
و
داد
خواھيد
نجات
ِ
ت ما از خدايان به
بيگاری گرفتنتان سود خواھيم برد .ﺷناخ ِ
ما حکم میکند که ھر سرزمينی را که میتوانيم فتح کنيم و
١
بر مردماناش فرمانروايی کنيم .اين است قانو ِن طبيعت!"
جوامع طبقاتی
تاريخ
به ھر رو ،حتا اين پيشرفتهترين دموکراسیای که
ِ
ِ
ب زنان و با
تاکنون به خود ديده است ،با بردهداری ،با سرکو ِ
ی خودی و با غارت و اسار ِ
ت اقوامِ
ھای اجتماعی در جامعه ِ
نابرابری ِ
غيرخودی ھمراه بوده است.
پنجم پيش از ميالد آفريده ﺷدند.
ادبی يونا ِن باستان در سده ِی ِ
ِ
بيشترين آثار ِ
ی فرھنگِ بشری ھستند و
اين آثار که بخشی مھم و ارزندهاز گنجي نه ِ
ت
ت بيستوپنج سده کماکان جذابيت ،نويی و اصال ِ
امروزه پس از گذﺷ ِ
ی
خود را حفظ کردهاند ،بطور عمده فرآورده و در
ستايش سنتھا ِ
ِ
پی ﺷکست
دموکراتي ِ
کآن دوران ھستند .بسياری از اين نمايش نامهھا در ِ
دادنِ اي رانيا ِن مھاجم در طی ِ سالھای ِ  ۴٨٠-۴٩٠پيش از ميالد به وجود
درياھای اژه و
دريايی م ھاجمِ پارسيان از
ِ
آمدند .با پس رانده ﺷدن ِ نيروی ِ
ِ
مديترانه ،دوران ِ ﺷکوفايی ِ اقتصادی ِ ﺷھرھای ِ يونانی ھم آغاز میﺷود و
اين امر به نوبهی ِ خود ﺷکوفايی ِ فرھنگی و دورهیِ روﺷنگری ِ يونانی را
آتن دموکراتيک از
به ھمراه آورد .دھه ھا بعدتر ،سرانجام با ﺷکس ِ
ت ِ
اسپارت مستبد -نظامی ،زندگی ِدموکراسی در آتن ھم بسر میآيد و آتن در
ھای سياسی اجتماعی ِ ناﺷی از تضادھایِ طبقاتیِ جامعه فرو
کام ِ ناآرامی ِ
میرود.
برای
عی الزم
بر
ِ
بستر اين رويدادھایِ تاريخی بود که زمي نه ِ
ی اجتما ِ
ِ
ت موج و ِد اجتماعیای که بنقد عمرش سرآمده بود ،فراھم آمد .زمانی
ﺷن اخ ِ
که ﺷھر -دولت دوران ِ رونق و آرامش را ازسر میگذراند يک ﺷھرون ِد
_____________________________________________
١ - Thucydides, History of Peloponnesian war, Book five.

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ۶٨پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

عادی خود به تنھايی قادر است حق را از ناحق تشخيص دھد و اصوال
وفق مراد است .اما
نيازی به چنين امری نمیبيند چرا که ھمه چيز بر
ِ
ت زندگی
زمانی که تضادھایِ اقتصادی -اجتماعی اين نظم و موزوني ِ
روزمره را مختل سازند ،جامعه به "انديشمندان" نياز دارد و آنھا را ھم
طرح پرسشھايی است در رابطه
نقش اين انديشمندان
به وجود میآورد.
ِ
ِ
ت جامعهی ِ درحا ِل فروپاﺷی .تفاسير ب نق ِد موجود ديگر آنان را
با معضال ِ
متقاعد نمیکنند و بازگشت به گذﺷته ھم نه امکانپذير است و نه مشکل
گشا .جامعه آن چنان در تالطم است که ديگر نمیﺷود ھم چون گذﺷته بر
نابرابری موجود در مالکيت و در قدرت
تض ادھایاش سرپوش گذاﺷت.
ِ
را بايد توضيح داد .بدين ترتيب فلسفهیِ سياسی پا به عرصهیِ زندگی
میگذارد .ھم آن گونه که پيشتر اﺷاره ﺷد در آن روزھا سياست در
امور زندگی
مقايسه با امروزه معنای ِ بسيار وسيعتری داﺷت و کليهی ِ
ِ
فردی و اجتماعی را دربر میگرفت.
ت سياسی  -اجتماعی-
ی
ﺷروع "انديشمند" ما ،معضال ِ
ھرچند که نقطه ِ
ِ
ی جامعهاش است ،اما به واسطهی ِ نوع و ويژگی فعاليتاش که
اقتصاد ِ
فکر کنجکاوش
ِ
بطور عمده در حي طهی ِ انديشه است ،پرندهی ِ بلندپرواز ِ
ت خارج از خودش
قفس تنگِ نخستين را ترک گفته و به خود و به طبيع ِ
ِ
با کنجکاوی ِ فراتر از يک انسان ِ عادی نگاه میکند .بدين ترتيب انديشمند
ت دنيا در کليتاش ،يعنی
ما به يک "فيلسوف" تبديل میﺷود .ﺷناخ ِ
ت طبيعت و دنيای ِخارج از
ت ج امعهی ِ انسانیو ﺷناخ ِ
ت انسان ،ﺷناخ ِ
ﺷناخ ِ
ت فکریاش میﺷود.
انسان که بر آن "فلسفه" نام نھادهاند ،مشغولي ِ

ب انديشتی و تول ِد خ َدِر
نخستين انقال ِ
دوران باستان فلسفه میناميدندش،
خورﺷي ِد فلسفه ،البته آن چه را که در
ِ
ھای
ی الجوردي ِن دريایِ اژه سر برآورد .در طی ِ سده ِ
در آسمانِ کرانهھا ِ
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خاوری مديترانه ﺷاھ ِد يک دوران
ی
ھشتم و
ِ
ِ
ھفتم پيش از ميالد کرانهھا ِ
دريای اژه به
ِ
رﺷ ِد اقتص ادی ِبسيار چشمگير بودند .ساکنين ِ جزاير ِ يون انی ِ
بازرگانی ِ بسيار پُررونقی با مصر ،بابِل و ليدی مشغول بودند .يونانيان از
ت تجاری ،پول را که ليديايیھا پيشتر اختراع کرده
طريق اين مبادال ِ
ِ
ب
بودند به اروپا به ارمغان آوردند .استفاده از پول در دادوستدھا موج ِ
برای
رونق و ﺷکوفايیِ ھرچه بيشتر ِ بازرگانی ﺷد .اين ھم به نو بهیِ خود
ِ
برایديگران بدھی ،ورﺷکستگی
بع ضیھا ثروت و رفاه به ھمراه آورد و
ِ
و بردگی.
ی
ب
ی برآمده از ورو ِد پول که موج ِ
انقال ِ
پيدايش تضادھا ِ
ب اقتصاد ِ
ِ
ی پدرﺷاھی کھن ﺷده و
اجتماعی جديدی ﺷده بود منجر به ف
روپاﺷی جامعه ِ
ِ
ِ
ت کھن
ر
به رو د
رويی ثروتمندان با تھیدستان انجاميد .ج امعهی ِ اﺷرافي ِ
ِ
روی
وی ديگر رو در
از سويی با
ِ
نارضايتی تودهھا مواجه بود و از س ِ
ِ
١
ت "خودکامگان" ،که خود
ت خودکامگان قرار داﺷت .با حکوم ِ
حکوم ِ
غالبا از نجبای ِ ناراضی ای بودند که رھبری ِ ت ودهھای ِبه پاخاسته را به
ثباتی اجتماعی -سياسی ﺷروع ﺷد .دقيقا
دست میگرفتند ،يک دوران ِ بی ِ
زير پرسش
ت کھن
ت اين اوضاعو احوال است که باورھا و اعتقادا ِ
تح ِ
ِ
ی يونانی در اين دوران را چنين توصيف کردهاند:
مای جامعه ِ
میرود .سي ِ

"در سالھايی که برداﺷت محصوالت کشاورزی بد بود
دھقانان ناگزير به وام گرفتن از ھمسايگا ِن ثروتمند بودند.
رفع
در گذﺷته که ھنوز از پول خبری نبود آ نان
ِ
برای ِ
نيازھایﺷان مثال از ھمسايه يک کيسه گندم قرض
پيدايش پول اوضاع ديگر عوض ﺷده بود.
میگرفتند .اما ،با
ِ
برای ِ خري ِد يک کيسه گندم ،نخست بايد معاد ِل قيمتاش پول
ت ديگر
وام میگرفتی و به ازایاش يا میبايست با محصوال ِ
که در اين ھنگام قيمتﺷان بسيار پايينتر بود ،مبادله
میکردی و يا آن که بھره ِی سنگينی برایاش میپرداختی" .
_____________________________________________

١ -Tyran
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ی ﺷشصد پيش از ميالد در حالی که
"حول و
حوش سالھا ِ
ِ
ت
محصوال
ثروتمندان
مردند
می
گرسنگی
از
فقرا
در آتن
ِ
ﺷھرھای کورنيت و آژينا صادر میکردند .به
خود را به
ِ
ت
بازپرداخ
در
توانايی
عدم
ت
عل
به
بسياری
خاطر
ھمين
ِ
ِ ِ
ھای خود ،زمينھایﺷان را که در گرو بود از دست می
وام ِ
آزادی خود را ھم از دست
بلکه
ھا
زمين
تنھا
نه
آنان
دادند.
ِ
می دادند ،چرا که آخرين اقدام ِ طلبکاران در مور ِد کسانی
ی خود نبودند ،به بردگی گرفت ِن
که قادر به پرداخ ِ
ت وام ھا ِ
بدھکاران و خانوادهھایﺷان بود .قانون بی رحم بود .اين
١
قانون ،قانو ِن ثروتمندان بود" .
ن آن دوران(،
ن فرمان
روايی دراکون )يکی از فرمانروايان يونا ِ
در دورا ِ
ِ
ی بردهداری وضع
قوانين ِ بسيار سخت و غيرانسانی ای جھ ِ
ت تنظيمِ جامعه ِ
رفﺷدت و
ت "دراکونی" که مع ِ
ی التين صف ِ
ﺷدند .امروزه در ز بانھا ِ
قوانين اين دوره دارد.
بیرحمی ِ بسيار خشن است ،اﺷاره به
ِ
ﺷشم پيش از ميالد ﺷاھ ِد
ی
ی صغيردر
ِ
طی سده ِ
ی يونانی و آسيا ِ
ﺷھرھا ِ
ِ
بين
ت
ھای اجتماعی ،بحرانھا و مبارزا ِ
طبقاتی بسيار حا ِد ِ
آﺷفتگی ِ
ِ
ثروتمندان و فقرا ،بين بردگان و اربابانﺷان بود:

يای صغير ،ابتدا مردم پيروز ﺷدند
"در
ﺷھر ميلتوس در آس ِ
ِ
و زنان و فرزندا ِن اﺷراف را کشتند ،سپس اﺷراف غلبه
يافتند و کليه ِی مخالفانﺷان را زنده به آتش افکندند و
ی انسان ھای در حا ِل
سرتاسر ﺷھر را با
نورِ مشعلھا ِ
ِ
٢
سوخت ِن نورانی کردند" .

_____________________________________________
١ - A.R. Burn, the Pelican History of Greece, P. 119.
٢ - Bertrand Russell, History of Western Philosophy, P. 44.
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آسيای صغير در اين دوران ھمگی ﺷاھ ِد اوضاع
رھای يونانی و
ديگر ﺷھ
ِ
ِ
و احوا ِل مشابھی بودند .در چنين اوضاع و احوالی بود که نخستين فالسفه
فيلسوفان
چيز مشترکی با
در يونان ظاھر ﺷدند .فيلسوفان اين دوران ھيچ
ِ
ِ
متکبر و در برج عاجنشي ِن دورانِ بعدی ندارند .آنان ،اين "حکيمان"
ی خود ،صرفا انديشمند نبودند بلکه کار ھم میکردند ،و نه صرفا
دوره ِ
برای نمونه
کار دستی اﺷتغال داﺷتند.
کار فکری و نظريهپردازی بلکه به
ِ
ِ
ِ
ت زيادی دربارهاش دردست نيست ،اما مسلم ﺷده
تالس ،ھرچند که اطالعا ِ
است که در اوآخرِ زندگی به فلسفه روی آورد .تجارت ،مھندسی ،ھندسه
ھایاو بودند.
و نجوم ازجم له ف عاليت ِ
پيدايش فلسفه بود،
فلس فه ِ
ِ
ی يونانی در اين مرحله که در واقع سرآغازِ
ت خرافات و اسطورهھا ،و رھايی
ی رھايی از قيود و اسار ِ
تالﺷی بود برا ِ
روی
برای نخستين بار انسان توانست خود تک و تنھا رو در
از خدايان.
ِ
ِ
زوال
نويسان فلسفه مرا حلِ پيدايش ،تکامل و
طبيعت قرار گيرد .تاريخ
ِ
ِ
کيونان ِ باستان را معموال به چھار دوره رده بندی میکنند:
ی کالسي ِ
فلس فه ِ
ﺷشم پيش از
ھای پيشا -فلسفی :که از سدهی ِدھم تا
ِ
 -١دورا ِن اسطوره ِ
ميالد را دربر میگيرد .در اين دوران ھنوز با آن چه که فلسفه ناميده
میﺷود سروکار نداريم .دوران ِ افسانهھا است ،ترکيبی از افسانهھای ِ بابِلی
حماسی ھزوييد
ِ
ِ
حماسی ھومر )ايلياد و اوديسه( ،اﺷعار ِ
و پيشا -ھلنی .آثارِ
که به بيانِ اف سانهیِ آفرينشِ گيتیو تکوينِ خدايان میپردازند ،ھمگی
گر اين دوران میباﺷند .اين سده ھا را دوران پيشا -فلسفی)آرکائيک(
بيان ِ
می نامند.
ھای جادوگری/ﺷبهمذھبی با
در اين دوران است که مرا ِ
سم نيايش ِ
پرستشگاهھا و قربانیھایﺷان ﺷکل میگيرند .پرآوازه ترينﺷان
سروش
پرستش آپولون بود که در آن جا مردم از
ھای دلفی و
پرستشگ اه ِ
ِ
ِ
سردر اين پرستشگاه
ی
ب حاجت میکردند .بر
غيبی طل ِ
روی کتيب ه ِ
ِ
ِ
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ی "آيا تو خود را میﺷناسی؟" حک ﺷده بود .دقيقا ھمين جمله بود
جمله ِ
ُ
فلسفی سقراط را تشکيل داد.
که بعدھا ل ِ
ب کالم ِ بر نامهی ِ
ِ
محافل خصوصی و سّری ھم وجود
به موازات اين مراس ِم ھمگانی،
ِ
عرفانی آتی بودند.
ی ﺷبه مذھبی و
داﺷتند که در واقع پيشگامان فرقهھا ِ
ِ
ی خود را به
اعضای ِ آنھا متعھد میﺷدند که مسائ ِل درونی و آموختهھا ِ
١
خدای
يان خود را داﺷتند .زئوس )
ِ
خارج منتقل نکنند .اينان ھريک خدا ِ
٣
٢
ی کاﺷت و
دای ﺷراب و مستی(ِ ،د ِمتر )الھه ِ
خدايان( ،ديونيسوس )خ ِ
٤
یاسرار(.
برداﺷت( و اورفه )ال ھه ِ
ﺷشم پيش از ميالد آيينِ اورفه و پرستشاش گسترش
در سدهھایِ ھفتم و
ِ
روح جاودانی.
سم فانی و
میيابد .در اين آئين انسان ترکيبی است از ج ِ
ِ
جسمانی انسان زندانی
روح عنصری معنوی و مقدس است که در کالب ِد
ِ
روح انسان
گ انسان است که آزادیاش را باز میيابد.
است و تنھا با مر ِ
ِ
روح
پس از مرگ دوباره در کا لب ِد موجو ِد ديگری وارد میﺷود .اين که
ِ
يک انسان پس از مرگاش در کالب ِد چه موجودی وارد میﺷود ،بستگی
روح
به کارنامه یِ آن فرد در دورانِ زندگی پيشيناش دارد .برایِ نمونه
ِ
رم خاکی و يا يک زن وارد
يک انسان ِ بدکار پس از مرگ در
جسم يک ِک ِ
ِ
ی تجس ِد روح ادامه خواھد داﺷت تا آن که اين فرد در
میﺷود .اين چر خه ِ
طی اين روند تبديل به يک انسان ِ کامل ﺷود و در چنين مرحلهای است که
ِ
برای ھميشه در آن جا باقی
و
رود
می
ھا
مان
آس
به
اش
روح
مرگ
از
پس
ِ
میماند )باوری که نز ِد ھنديان ھم ديده میﺷد( .فيثاغورس و افالطون
تاثير اين باور بودند.
ﺷديدا تح ِ
ت ِ

_____________________________________________

١ - Zéos

٢ - Dioinysos
٣ - Démétre
۴ -Orphée
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پنجم پيش از ميالد را
ی پيشا -سقراطی :که سدهھای ِ ﺷشم و
ِ
 -٢دوره ِ
آغاز
دربر میگيرد .اين دوران با تالس در ﺷھر ِ ميليت ﺷروع میﺷود و با
ِ
ب ميليت )تالس ،آناکسيماندر و
کار سقراط در ﺷھر ِ آتن پايان میيابد .مکت ِ
ِ
ب ايليايی )پارميندس ،زنون(…،
آناکسيمنس( ،فيثاغورسيان ،مکت ِ
ت
فيلسوفان منفرد )ھراکليت ،آمپدوکلس ،آناکساگوراس ،دموکريت( و دس ِ
ِ
ن اين دوره بودند .فيلسوفان
فيلسوفا
ترين
سرﺷناس
از
سوفسطاييان
آخر
ِ
ی فيلسوف محسوب میﺷدند .آنان
پيشا -سقراطی به مع نای ِکالسي ِ
ککلمه ِ
نه فقط کيھان ﺷناس بودند ،بلکه به اخالق ،رياضيات ،فيزيک )طبيعت( و
حتا ھستیﺷناسی ھم می پرداختند.
دوران کالسيک :که با سقراط ﺷروع میﺷود و با مرگِ ارسطو
-٣
ِ
ﺷکوفايی علم و فلسفه در يونان است
پايان میيابد .اين دوران که ﺷاھ ِد
ِ
تارک
وطآتن ،ﺷھری که تا آن زمان بر
ِ
دقيقا مص ادف است با سالھای ِ سق ِ
١
ھای پلوپونزی )
ِ
ديگر ﺷھرھای ِ يونانی میدرخش يد .جنگ ِ
ائتالفض ِدآتنیِ
ديگر ﺷ ھرھا ِ
ی يونانی به رھبری ِاسپارت( ضربهی ِ سختی بر دموکراسیِ
ت دموکراسی فروپاﺷيد و به
ت آتن ،حکوم ِ
آتن وارد کرد .با ﺷکس ِ
روائی موسوم به "سیخودکامه" منتھی ﺷد )۴٠٣-۴٠۴پ.م( .در
فرمان
ِ
سال  ٣٣٨پيش از ميالد آتن از سوی ِ مقدونيه مور ِد تھاجم قرار میگيرد و
ِ
ب فيليپ مقدونی میﺷود.
مغلو ِ
تاثير مستقيم میگذارد .سقراط
انديشمندان آتنی
ی اين رويدادھا بر
ِ
مجموعه ِ
ِ
ت
وط حکوم ِ
ن اﺷرافزاده پس از سق ِ
به مرگ محکوم میﺷود .افالطو ِ
ی پيوندش با
"سیخودکامه" و
استقرار مجد ِد دموکراسی ،به واس طه ِ
ِ
طی سفرھایاش با
رک آتن میﺷود .او در
"خودکامگان" مجبور به ت
ِ
ِ
ت فيثاغورسيان و فلسفهی ِاﺷراقی ِ خاور زمين آﺷنا میﺷود و ﺷديدا
نظريا ِ
اھالی مقدونيه و
از آنھا الھام میپذيرد .ارسطو ،ﺷاگر ِد افالطون که از
ِ
مربی اسکندر مقدونی بود وليکن ﺷھرون ِد آتن محسوب نمیﺷد ،پس از
ِ
_____________________________________________
 ،Peloponosi -١نگاه کنيد به پيوست ٣
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ت فاتحان برخوردار میﺷود،
تسخير آتن توس ِط فيليپ مقدونی ،از حماي ِ
ِ
ی خود
سه
مدر
او
می
آکاد
برابر
در
و
کند
می
جدا
افالطون
ز
ا
را
خود
را ِه
ِ
ِ
ِ
را بنيان مینھد.
ن ھلنيستی  -امپراتوری :اسکندر مقدونی پس از ده سال
 -۴دورا ِ
کشور گشايی در  ٣٣٣پيش از ميالد میميرد و ارسطو ھم يک سال بعد
ب رواقی و
سوم پيش از ميالد دو مکت ِ
ِ
دنيا را ترک میکند .در س دهیِ
ت کوتاھی ظاھر میﺷوند .بعد از مرگِ اسکندر ھر چند
اپيکوری برای ِ مد ِ
آتن استقاللِ خود را باز میيابد ،معھذا دوران ِ ﺷھر -دولتھای ِ کوچک و
مستقل بنقد به سرآمده بود .کشور گشايیھای ِ اسکندر نق طهیِ عطفی بود
ی زمين .دورا ِن موسوم به ھلنی با
در انک
ِ
شافتمدن در اين بخش از ک ره ِ
ﺷھر -دولتھایاش جای ِ خود را به دوران ِ ھلنيستی -امپراتوری میدھد
که مرکزش ﺷھر ِ اسکندريه است.
طی ده
اسکندر مقدونی با آن که بيش از سیوسه سال زنده نماند اما در
ِ
متمدن آن دوران را تسخير کرد
يای
سال فرمانروايیاش
ِ
بخش کالنی از دن ِ
ِ
ت نادرستی که به او نسبت
ھای چين پيش رفت .بر
عکس ﺷھر ِ
و تا مرز ِ
ِ
میدھند و او را تخريبگر معرفی میکنند ،در ھر کشوری که فتح میکرد
نافدنيا بنا کرد
به
ساختن ﺷھرھا میپرداخت .بيش از بيست ﺷھر در اک ِ
ِ
ی اسکندريه در مصر يکی از آنھا است.
که ﺷھر ِ پ رآوازه ِ
ﺷھر
پس از مرگِ اسکندر امپراطوری به سرعت فرو میپاﺷد ،بتدريج
ِ
ت ھفت
اسکندريه در مصر به ل
ی آتن را میگيرد و به مد ِ
ِ
حاظفرھنگی جا ِ
دنيای
مرکز تم دن ِيونانی-ھلنيستی میﺷود .دو سده پس از اسکندر
سده
ِ
ِ
ی يونانی در
ھلنيستی توس ِطروميان تسخير میﺷود و
ِ
مشعل علم و فلس فه ِ
سال ۵٢٩
ی آتی بتدري ج رو به خاموﺷی میگذارد .در
ِ
طی ﺷش س ده ِ
ِ
ی
نھادھا
ی
بقايا
اش
ﺷدن
مسيحی
از
پس
روم
امپراطور
سرانجام
ميالدی
ِ
ِ
ِ
فرھنگی ِ يونانی را به اتھام ِ "مدارس ِ مشرکين" رسما میبندد و مسيحيت
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ن مرگِ "فلسفه" را رسما اعالم میکند و ِخ َرد در محراب جھل
فرما ِ
ٌ
جای علم و فلسفه
قربانی باور و ايمان می ﺷود .نادانی و خرافات ر سما
ِ
ت ھزار سا ِل
ب تاريکی که بنقد ﺷروع ﺷده بود به مد ِ
را میگيرند و ﺷ ِ
ديگر ادامه میيابد.
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ِ
ِ

اجتماعی آن ........................
 / ٧۶پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

www.hks-iran.com

صلپنجم
ف ِ

ماترياليزم نخستين
ک شفِ طبيعت :
ِ

در اين فصل:
ی پيشا -سقراطی
◄ فالسفه ِ
ت مادی از چه به وجود آمده؟
◄ طبي ع ِ
◄ تجريد و تعميم

غم ھ مهیِ کشفيات و اختراعات
ھای طوالنیِ پيشا -تاريخ ،علیر ِ
اگر سده ِ
ک طوالنی محسوب میﺷدند ،دو سدهای که با
ب تاري ِ
کماکان نوعی ﺷ ِ
ب
تالس ﺷروع ﺷد و به سقراط انجاميد را میتوان
پس آن ﺷ ِ
طلوع آفتاب ِ
ِ
طوالنی دانست.
ھر انسانی میانديشد و راجع به زندگی ،مرگ ،آزادی ،افتخار ،حقيقت،
ﺷکل يک
خطا… ديدگاھی دارد ،اما برای ِ اين که انديشهھای ِ پراکندهاش
ِ
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فلسفه به خود بگيرند بايد ﺷراي ِط ويژهای بنقد فراھم آمده باﺷند .ھمان
تخيل انسانی
ری پارهای از احساسات و
ِ
طورکه ھنر محصولِ ﺷکل گي ِ
است ،فلسفه ھم محصولِ ﺷکل گيری و انسجامِ انديشهھا است .وجو ِد خط
و تقسيم کار ِ اجتماعی پيش ﺷرطھایِ الزم برای ِ پيدايشِ فلسفه بودند.
ی
ن يونان و در کرانهھا ِ
ھای سرزمي ِ
ی پيشا -سقراطی در نزدي کی ِ
فالسفه ِ
ی سدهیِ ﺷشم تا چھارمِ پيش از ميالد
ﺷرقی
دريای مديترانه در فاص له ِ
ِ
ِ
ی
کتابخانه
ی
سوز
آتش
فاجعه
در
آنان
ب
مکتو
آثار
ی
يه
کل
.
زيستند
می
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت ما
اسکندريه توسط مسيحيان خداپرست ،از بين رفت ،تنھا
منبع اطالعا ِ
ِ
در بارهی ِآنان روايتھايیاست که از ديگران به ما رسيدهاند.
اين افراد ،ھم فيلسوف بودند ھم ﺷاعر ،ھم دانشمند بودند و ھم حکيمِ
ھای علم ،ھنر ،فرھنگ و ادبيات
خردمند .چرا که در آن دوران قلم رو ِ
تمايز امروزی ِ بين ِ اين حوزهھا ھنوز ﺷکل
ھنوز از ھم جدا نشده بودند و
ِ
ی
نگرفته بود .امروزه تصور ِ اين که فردی کتا ِ
ب ﺷع ری دربارهی ِ نظريه ِ
ارتباطات بنويسد ،و يا فردی در عينِ آن که يک فرقهیِ دينیِ بسيار
خرافاتی بنا مینھد آخرين نظريه در بارهی ِ رياضيات ھم ارائه دھد ،بسيار
برايمان ﺷگرف و نامحتمل است .آنان ھمه فن حريف بودند.
ت قصار بود .ﺷعر در مقايسه با
ب ﺷعر و کلما ِ
نوﺷتهھایﺷان عمدتا در قال ِ
نثر از يک چند مزايائی برخوردار است که زيبايی و سھولت فراگيری از
ی انسان
آن جملهاند .ﺷعر به مراتب سريعتر و دقيقتر از نثر در حاف ظه ِ
جای میگيرد و ديرتر ھم از حافظه زدوده میﺷود .بیجھت نيست که
مؤلفان
ھای "آسمانی" به نظم نوﺷته ﺷدهاند تا به نثر .نه فقط
ِ
اکثر کتاب ِ
ِ
ی بسيار مھم
ته
نک
اين
به
ھم
سقراطی
پيشا
ی
فه
فالس
بلکه
دينی
ھای
کتاب
ِ
ِ
ِ
پیبرده بودند.
نخستي ِن ف السفهی ِ يونانی ھمگی به يک معنا ماترياليست بودند .به اين معنا
که آنان با پشت کردن به اسطورهھا و افسانهھا در تالشِ آن بودند که به
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يک اص ِل کلی دربارهی ِ کارکر ِد طبيعت و آن ھم تنھا از طريق ِ مشاھدهی ِ
ب
خ و ِد طبيعت و با اتکا به آن ،دست يابند .فيلسوفانِ بعدی به آنان لق ِ
ھيلوژويست ٢دادند ،يعنی کس انی که به زنده بود ِن ماده باور داﺷتند .چنين
رک درونی و ذاتی قائل است ،بينشی است
بينشی از ماده ،که برايش تح ِ
فيزيک مکانيکیِ سدهیِ ھيجدھم برتری
بسيار مدرن که حتا بر دي دگا ِه
ِ
کس دهی ِ بيستم نزديکی ِبيشتری دارد.
داﺷته و با في زي ِ

دانش علمی در
سطح ناز ِل فنون و
البته بايد در نظر داﺷت که با توجه به
ِ
ِ
ت اين فيلسوفان صرفا صبغهی ِحدسياتی ذھنی میتوانست
آن زمان ،نظريا ِ
ن درستی و يا نادرستیﺷان ناممکن بود .به ھمين
داﺷته باﺷند که تعيي ِ
امروزی ما از
ت برخی از نظرياتﺷان با فھ ِم
خاطر است که ﺷباھ ِ
ِ
ی نمونه
کارک ر ِد طبيعت برایمان بسيار ﺷگفتانگيز مینمايند .برا ِ
ی
ی
ِ
ﺷشم پيش از ميالد به اين نظريه میر سد که کليه ِ
آناکسيماندر در سده ِ
تکامل ماھيانی به وجود آمدهاند که آب را ترک گفته و به
حيوانات از
ِ
خشکی پا نھاده بودند.
ی يونانِ باستان دين
بايد به اين نک تهیِ مھم اﺷاره کرد که در فلس فه ِ
دنيای
د
وجو
به
ھمگی
ی نخستين
ِ
ِ
کوچکترين جايگاھی نداﺷت .دين ھا ِ
پس از مرگ باور داﺷتند ،آسمان را جايگاه خدايانِ ازلی -ابدی میپنداﺷتند
و زمين را جايگاه انسان ِ فانی .اما ،فالس فهیِ يونان از اين باورھا بريده
ی نجوم
بودند .آنان از بسياری از کشفيا ِ
ت بابِليان و مصريان در زمينه ِ
بھره گرفتند وليکن عناصر و اجزای خرافاتی و غيرطبيعی متعلق به
٣.
ی طالع ب ينی که ربطی با علمِ نجوم ندارد را به دور افکندند
گستره ِ

_____________________________________________

١ - Arché

 Hylozoïsme -٢نظريه جاندار بودن ماده
 -٣از ھمين جا تفاوت بين واژه  ، astronomieکه به معنای نجوم يا ستاره ﺷناسی است ،يعنی مطالعه علمی اجرام آسمانی و
واژه  ،astrologieکه به معنای ھيأت ويا طالع بيبی از طريق رصد ستارگان است ،ظاھر میﺷود.
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ت
گرايش
ت ﺷناخ ِ
اصلی فلسفه در يونان تا پيش از سقراط تالش در جھ ِ
ِ
ِ
کلی" حاکم بر آن بود .از دي ِد اين فيلسوفان
ل
اص
"
به
يابی
دست
و
طبيعت
ِ
ِ
پس چند گانگیاش بايد
در
و
متغير،
و
پس اين طبيعت بسيار متنوع
ِ
در ِ
عنصر
ل بنيادیازلی -ابدی نھفته باﺷد .اين اصل چيست؟ آن
يک اص ِ
ِ
ی فيزي ِ
ک مدرن ِ آن " ذرهیِ
ادی طبيعت ،ي عنی)مادةالمواد و يا با واژه ِ
بني ِ
بنيادی" چيست؟( اين چالشی بود که فالسفه نخستين يونانی در برابر خود
ھای
ق رار داده بودند و در صد ِد پاسخگويی به اين پرسش بودند .البته پاسخ ِ
پرسش بنيادين متفاوت بود و بسيار ابتدايی.
آنان به اين
ِ
ی فيلسوفا ِن پيشا -سقراطی بايد به اين نکته اﺷاره
سی آموزه ھا ِ
پيش از برر ِ
ﺷشم پيش از ميالد بطور کامل متفاوت از
کرد که يک فيلسوف در سدهی ِ ِ
ی
يک ف يلس ِ
وفدوران ِ مدرن نظير ِ دکارت ،کانت و يا ھ گل بود .دغدغه ِ
دوران يونانِ باستان پيش از ھرچيز ديگری اين بود که
فيلسوفان
فکری
ِ
ِ
ِ
١
بيان
به
نخستين
جوھر
يعنی
ﺷده،
ساخته
چيزی
چه
از
دنيا
ت
طبيع
بداند
ِ
ِ
ِ
عنوان
ت مادی چيست؟ بیجھت نيست که
ی بنيادی ِ طبيع ِ
ِ
ديگر م اده ِ
٢
ی طبيعت" بود.
آثار آنان "درباره ِ
بسياری از ِ
یبنيادی "آب" است ،برای آمپدوکلس "آتش ،ھوا ،آب
ی تالس اين م اده ِ
برا ِ
ت "اتم" .سخن کوتاه ،پيشا -سقراطيان بيشتر
و خاک" ،و برای ِ دموکري ِ
به "طبيعت" نظر داﺷتند تا به "انسان" و از ھمين رو الگوھا و
ﺷناسی جالبی ابداع کردند .با پارميندس و ھراکليت ،از
ھای کي ھان
سيستم ِ
ِ
جدی بدين رويکرد
سل دوم به بعد بود که ﺷاھ ِد
فيلسوفان ِ ن ِ
ِ
ظھور انتقادھای ِ
ِ
نسل سوم
به "علم" ھستيم .آنان اما در اين امر چندان موفقيتی نداﺷتند .با ِ
اين فيلسوفان است که با ﺷکگرايی )پروتاگوراس( ،انتقاد )زنون( و

ھای روﺷنفکرانه )سوفيستھا( رو برو ھستيم.
سفسطه و ترفند ِ
_____________________________________________

١ - Phusis

٢ - peri phuseos
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استداللعقالنی"
تالس :تو ل ِد "
ِ
٢
١
تالس ) ۵۴٧-۶٢٠پ.م( در ميلتوس  ،يکی از نخستين ﺷھر -دولتھایِ
يونان به دنيا آمد .اين ﺷھر بين ِ دنيای ِ يونانی ،فرو رفته در نوعی از افول
سرزمين
ی سامی،
نوع
و تاريکی از
ِ
دوران "سده ھای تاريک"  ،و دنيا ِ
ِ
ِ
دريای اژه ،که
ﺷرقی
ليدی قرار داﺷت .ﺷھرھای ِلي دی ،واقع در سواحل ِ
ِ
ِ
فرمانروايانﺷان از ثروت ھای ِ افسانهای برخوردار بودند ،ميانجیِ ميا ِن
فرھنگِ کھن ِ خاور زمين و فرھنگِ يونانی ِ نوپا بودند .ميلتوس يکیاز اين
مرکز
ت دريايی در تمام ِآسيای ِ صغير و
بندر تجار ِ
ِ
ﺷھرھا بود .مھمترين ِ
ھای آن بخش از
ايع کشتی سازی بود .ميلتوس با مھمترين سرزمين ِ
صن ِ
ت تجاری و فرھنگی بود .در
دنيا نظيرِ مصر ،آﺷور و بابِل دارای ِ مناسبا ِ
اين ﺷھر است که تالس در نزديکیھای ِ ِ
سال  ۶٠٠پيش از ميالد برای ِ
تاريخ بشر يک مدرسه بنا نھاد.
نخستين بار در
ِ

در حالی که در آن دوران بر ھمه جا ﺷاھان فرمانروايی میکردند،
ميلتوس ﺷھر ِ آزادی بود .تالس يکی از ھفت "حکيم ِ" ٣يونان محسوب
طی سفرھایاش به
میﺷد .او سفرھایِ بسيار کرد و به احتمالِ قوی در
ِ
بابِل و مصر با رياضيات و ھندسه آﺷنايی پيدا کرد .او نخستين کسی بود
ت زمان را اندازه گيری کرد .تالس رياضیدان بود ،با اعداد
که گذﺷ ِ
ھندسی ﺷناخته ﺷده
سروکار داﺷت و مشغولي ِ
ت فکریاش بيشتر اﺷ کال ِ
ِ
تا آن زمان يعنی خط ،دايره و مثلث بود .او بود که برای ِ نخستين بار
یيک موجو ِد ھندسی مطرح کرد.
زاويه را به مثابه ِ
_____________________________________________

١ -Thalés

٢ - Miletus
مھم فلسفی،
 -٣فرزانگان ھفتگانهی يونان يا ھفت خردمن ِد يونان عنوانی بود که
يونانيان باستان به تعدادی از ﺷخصيتھای ِ
ِ
سياسی ،اجتماعی و ادبی خود در دورهی پيش از سقراط داده بودند.
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ھای پيشتر ﺷناخته ﺷده بودند ولی آن چه تالس با
خط و دايره از زمان ِ
فکر انسانی
ی نخستين انقالب در
آنھا انجام داد را میتوان به مثابه ِ
ِ
ب انديشتی .او برای ِ نخستين بار مطرح کرد که خطی
دانست ،يک انقال ِ
ی برابر تقسيم میکند و آن پاره
که از
مرکز دايره بگذرد آن را به دو ني مه ِ
ِ
حکم تالس ھرچند به ل حا ِظک ّمی بسيار مھم و
طر دايره ناميد .اين
ِ
خط را ق ِ
جالب است ولی مبين ِ چيزی به مراتب ژرفتر و با اھميتتر بود :يعنی
ی خاص را مد نظر ندارد
ت ول ِد علم ِ رياضيات.
ِ
حکم تالس صرفا يک داي ره ِ
بلکه حکمی است که ھمهیِ دايرهھا را ﺷامل میﺷود و به واقع يک
"اص ِل کلی" را بيان میکند.
ابراز يک "اص ِل کلی" میپردازد .اين دگر
رای نخستين بار بشر به
ب ِ
ِ
ی
ی ک ّمی -ھندسی نيست ،بلکه مؤي ِد يک بلندپرواز ِ
صرفا يک اندازه گير ِ
درستی
ی انسانیاست ،يک ا ص ِل مطلق .تالس
روﺷنفکرانه در انديشه ِ
ِ
تمامیدوايری که در دنيا وجود داﺷت نيازموده بود.
ا صلاش را در مور ِد
ِ
تمامی
معرف
ی کامل" را میانگارد که
ِ
بلکه او در ذھنش يک " دايره ِ
ِ
ی خاص برایاش جالب نيست
واير موجود در دنيا است .ديگر يک دايره ِ
د ِ
ی عام" میانديشد و سعی میکند
بلکه به
تمامی دواير يعنی به "دايره ِ
ِ
برای نخستين
حقايق در م ور ِد اين ﺷئ ِی عام را کشف کند .ما در اين جا
ِ
بار با پدي دهی ِ"تجريد"" ،تعميم" و "اصلسازی" مواجهايم .مشاھده و
اندازه گيری ھمواره وجود داﺷته اما از مشاھده و ان دازه گيریِ اجسام ِ ِگرد
در طبيعت و در خارج از ذھن تا رسيدن به ايدهیِ يک دايرهی ِ عام و فاق ِد
حکم کلی در بارهی ِ آن صادر کردن ،يعنی
ھرگونه صفتی در ذھن و يک
ِ
رسيدن به يک "اص ِل کلی" ،و اين نه فقط يک انقالب در انديشه بود بلکه
انقالبی در رياضيات ھم محسوب میﺷد از اين زمان به بعد رياضيات از
ابزار اندازه گيری" به يک "علم" متحول میﺷود.
يک "
ِ
مرکز دايره بگذرد
کدبستانی میداند که ھر خطی که از
امروزه ھر ک ود ِ
ِ
ی مساوی تقسيم میکند ،اما در
و دايره را قطع کند آن را به دو پاره ِ
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رف يک "انقالب در
بيستوﺷش سده پيش رسيدن به اين نکته مع
ِ
انديشيدن" بود و دروازهھای ِ جديدی را ھم به روی ِدنيای ِ علمی )عقلی-
فلسفی( و ھم گسترهی ِعملی گشود.
ی يونانی دانست .او نخستين کسی است که
تالس را میتوان
آغازگر فلسفه ِ
ِ
عنصر
ی "يگانگی در اختالف" را مطرح میکند و نيز "آب" را
مقوله ِ
ِ
ی چيزھا از آب تشکيل
اصلی میپندارد .تالس بر اين باور بود که ھ مه ِ
ی اين
ﺷده اند :انسان ،سنگ ،چوب ،ستارگان و غي ره .ھر چند که ھمه ِ
ت نخستين،
ت يک واقعي ِ
چيزھا متفاوت از يک ديگرند ،اما ھمگی مشتقا ِ
ی
ی بنيادی ،ھستند .چنين باوری ،يعنی
طرح وج و ِد يک ماده ِ
يک م اده ِ
ِ
نخسين ،پنداری نو و بسيار ﺷجاعانه بود .ھرچند پاسخش "آب" ،پاسخی
درستی
ت مساله نه در
بسيار سادهگرا و نادقيق و نادر ست است ،اما ،اھمي ِ
ِ
طرح چنين پرسشی
پاسخی است که تالس ارائه میدھد ،بلکه اصوال در
ِ
ی فيزيک و
ی پرسش و پاسخ در واقع نطفه ِ
است .چرا که مجمو عه ِ
متافيزيک را در خود دارند .از اين رو که متافيزيک امر بررسی و
مطمح نظر
ی چيزھا وجود دارد را
ی واقعي ِ
ت يکتايی که در ھمه ِ
مطالعه ِ
ِ
١
محرک
قرار میدھد :چيزی که افالطون آن را " ُمثل" و ارس طو "
ِ
نظر
برای دکارت "ذات" ٣است و از
ک نخستين" ٢مینامند،
نامتح ر ِ
ِ
ِ
٦
٥
٤
اليبنيس "موناد"  .کانت آن را "نومن" و ھگل "مطلق" مینامندش.
ھر يک از آن ھا تالش کردند تا علمی در تبيين ِ "ھستی" بيافرينند ،يعنی
آن چه که در زبان ِ فلسفی آن را "ھستیﺷناسی" مینامند.
_____________________________________________
)١ -Idée (eidos
٢ -Monad
٣ -Substance
۴ -Monade
)۵ -Noumène (noumenon
)۶ -Absolu (absolute
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ی غيرانسانی .امروزه پس
اما درم ور ِد فيزيک ،يعنی
بررسی طبيع ِ
ت ماد ِ
ِ
ت بيش از بيستوﺷش سده از زمانِ تالس به اين رسيدهايم که
از گذﺷ ِ
دارای تع دا ِد معين و
ت بنيادی تشکيل ﺷده که
طبيعت از تعدا ِد اندکی ذرا ِ
ِ
جوھر نخستين و
بار الکتريک ،جرم ،و…( ھستند که
ِ
اندک از مشخصه ) ِ
ک مدرن "جرم-
ی آنھا چيزی است که به
زبان فيزي ِ
مشت ِ
ِ
رک ھ مه ِ
انرژی" ناميده میﺷود .زمانیکه تالس اين پرسش که " طبيعت از چه
تشکيل ﺷده است؟" را طرح میکند و پاسخ میدھد "آب" ،در واقع بی آن
ت
که خود بدا ند
فيزيک مدرن و متافيزيک را پايهگذاری میکند و اھمي ِ
ِ
بردن آن
ت و درستی آن بلکه در به زير پرسش
پاسخش نه در دق ِ
ِ
تصويری از دنيا است که تا آن زمان توس ِط اسطوره ھا و دين ھا ارائه
داده ﺷده بود .دقيقا در اين دوره از زمان ا ست که فلسفه پا به عرصهیِ
زندگی میگذارد .کمی بعد آناکساگوراس خورﺷيد را از جايگاه خدايان به
زير میکشد و آن را يک کرهی ِآتشين میداند.
برای آن دوران
پاسخ تالس کسی را راضی نمیکند ،اما
البته امروزه
ِ
ِ
انديشهای بسی نو و علمی بود ،چرا که بدون ِ آب زندگی نمیتواند وجود
ی بشری بود.
داﺷته باﺷد .اين ِ
گام بسيار مھمی در رون ِد تکام ِل انديشه ِ
يان مدتھا پيشتر از تالس ھمين نظريه را بيان کرده بودند .در
ب اب ِل
ن يھود و
ی آفرينش دنيا نزد آنھا ،که بعدھا الگوئی ﺷد برای ِ دي ِ
اف سانه ِ
ب تورات ،در ابتدا فقط آب بود تا آن که خدايشان مردوخ خشکی را از
کتا ِ
ت بابِليان ﺷباھت بسيار
ت يونانيان در ظاھر با رواي ِ
آب جدا کرد .اين رواي ِ
بين اين دو وجود دارد .اين تفاوت
دارد ،اما ،يک تف او ِ
ت بنيادی و ماھوی ِ
نيروی
ت يونانيان از وجو ِد خدا ،اين
بطور عمده در اين است که در رواي ِ
ِ
آسمانی و فراطبيعی کمترين اثری نيست.
ت يونانيان ھمه چيز در بط ِن طبيعت است و چيزی خارج از آن
در رواي ِ
توسطمفاھيم ِ مادی ،يعنی
رای نخستين بار طبيعت را
ِ
وجود ندارد .انسان ب ِ
سطح
چھارم
نظر آنان نه تنھا سه
ب خ و ِد طبيعت توضيح میدھد .از
در قال ِ
ِ
ِ
ِ
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ن وجو ِد
ی زمين را آب فراگرفته بود بلکه بر اين باور بودند که بدو ِ
کره ِ
بخش
آب زندگی ناممکن است .تالس نه تنھا بر اين باور بود که آب
ِ
اﺷکال گوناگون
بزرگی از بدنِ انسان را تشکيل میدھد ،بلکه آن را در
ِ
ل قوی وی با مشاھدهی ِ پديدهھای ِ تبخير ،انجماد و تصعي ِد
میديد .به احتما ِ
تبديل
تبديل آن به ابرھا )گاز(،
مای نور خورﺷيد ،يعنی
آ ِ
ِ
ِ
ب دريا در اثر ِ گر ِ
ابرھا به تگرگ و يا يخ )جامد( و ذوب ﺷدن ِ يخھا و تبديل ﺷدنﺷان به آب
ھای ديگر از جمله بد ِن
) مايع( به واسطهی ِگرما و نيز بسياری از پديده ِ
حيوانات و… به اين نتيجه رسيده بود .او ھم چنين از تبديلِ آب به خاک
تکامل دانشِ انسان ،آن چه
ھم سخن میگويد .به ھرحال در اين مرحله از
ِ
طرح اين پرسش میباﺷد
ت اساسی است ھمانا توانائیاش در
دارای اھمي ِ
ِ
ِ
نھايی دنيا چيست؟" ،و نه در پاسخی که به آن میدھد.
ت
که "طبيع ِ
ِ

دنيایتالس
تصوير ِ :۵
ِ
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وقتی تالس میگويد" :ھمه چيز پر از روح است" او در واقع میخواھد
بگويد که طبيعت زنده است .ن ز ِد يونانيان "روح" آن معنايی را نداﺷت که
انسان منفرد
ی يک
ن ز ِد دين ھا دارد.
ِ
روح فرد ِ
برای آنان روح به معنا ِ
ِ
ی ِ
نبود ،بلکه به معنای ِاصل ِ زندگی بود .از ھمين رو يونانيان میپنداﺷتند که
ستارگان خداياناند ،چرا که در آسمان در حرکتاند.
ارتفاع اھرام،
ی
مشھور است که تالس در سفرش به مصر با محاسبه ِ
ِ
کيک چوبدستی )البته با کمک
ی مستقيم و تنھا با کم ِ
ب دو ِن اندازه گير ِ
ن مصری
ب
ی منتسب به خودش( ،سخت موج ِ
ﺷگفتی رياضیدانا ِ
قض يه ِ
ِ
دانان برجستهای بودند و جداول ِ پيچيدهای ابداع
میﺷود .مصريان ريا ضی
ِ
ی
کرده بودند که در
کار اندازه گيریھایِ عملی به ويژه در حيطه ِ
ِ
یعملی تبحر داﺷتند اما از
کشاورزی به کار میبردند .آنان تنھا در زمي نه ِ
ت نظری بیبھره بودند.
رياضيا ِ

ی بلندی ِ اھرام
تصوير ِ  :۶محاس به ِ
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ھنگام
سطح ماه در
ی
ِ
ی زمين بر رو ِ
ی دايروی بود ِن سايه ِ
تالس با مشاھده ِ
ِ
بودن زمين را استنتاج کرد .استداللاش ھم اين بود
ماه گرفتگی ،کروی
ِ
که اگر زمين مسطح باﺷد ﺷک ِل سايهاش بر روی ِ ماه میبايد بيضی باﺷد
ت
ت زمان را ھم به او نسبت دادهاند .خاصي ِ
نه دايره .اندازهگيری گذﺷ ِ
آھنربايیِ برخی از مواد در طبيعت را از کشفيا ِ
ت او میدانند .ري شهیِ
نام ايالتی است در يونان با ھمين نام .ھم چنين
ی "مغناطيس" در ِ
واژه ِ
١
ت جاذبهیِ کھربا ،که در زبانِ يونانی الکترون ناميده میﺷود.
خاصي ِ
مشھور است که او يک خورﺷيد گرفتگی را پيشبينی کرد ،به احتمالِ
قوی خورﺷيد گرفتگی سال ِ  ۵٨۵پيش از ميالد را.
ممتاز زندگی فلسفی در يونانِ باستان اين بود
ھای بسيار
يکی از ويژگی ِ
ِ
که ھر انديشمندی تالش میکرد تا انديشهھايش ،باورھايش و آموزهھايش
پذيرفتن ﺷاگردان و ايجا ِد
طريق
را به ديگران منتقل کند ،بطور عم ده از
ِ
ِ
ی
ت
محلی ثابت جھ ِ
آموزش آنان بطوری که ﺷاگردانﺷان ھم بعدھا بنو به ِ
ِ
ھای بعدی را تداوم
خود
جای استاد را گرفته و انتقالِ دانايی به ن سل ِ
ِ
پای تالس نوﺷت.
بخشند.
ی با ارزش را میتوان به ِ
ابتکار اين ﺷي وه ِ
ِ
مدرن
آکادمی افالطون و
ِ
ِ
لوکئوم ارسطو که نقشی مشابه دانشگاهھایِ
ِ
ابتکار تالس به
ھمين
پی
در
آوردند
دوام
ھا
سده
و
داﺷتند
را
امروزی
ِ
ِ
ی جمعی و انتقال ِ دانش به
وجود آمدند .اﺷتياق به دانستن و نياز به مراوده ِ
ی مھم در امرِ حفظ ،پيش برد و انک
ِ
شافانديشهیِ
نس ِل جوانت ر ،اين پديده ِ
مديون تالس ھستيم.
انس انیرا
ِ

تالس و چاهاش
اين داستان دربارهیِ تالس نقل ﺷده است که او درحالی که به آسمان
درون چاھی سقوط میکند.
مینگريست و غرق در افکارش بود به
ِ
_____________________________________________

١ - Eléctrum
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خدمتکاری ﺷاھ ِد ماجرا بوده و درحالی که قھقھه سر میدھد به تالس با
طعنه میگويد " :ای فيلسوف تو که حتا متوجه نيستی در روی ِ زمين کجا

قدم میگذاری پس چطور میخواھی آسمان و ستارگانش را بشناسی ؟ "

ھای متفاوت نقل
اين داستان را که در طی ِ بيستوﺷش سده گذﺷته به گو نه ِ
کردهاند میخواھد اين واقعيت را بيان کند که آن زمان که انسان به
ی مسا لهی ِ مھمی غرق در افکارش است ،ديگر ذھنش به جزئيات
واس طه ِ
ن
نمیپردازد و آنھا را نمیبيند .ھمينطورکه سايه
ِ
معرفنور است و بدو ِ
معرفدقت است و نه بیدقتی.
نور سايه وج ود ندارد ،حواس پرتی ھم
ِ
ھگل که سخت از اين داستان به خشم آمده بود برخور ِد اين خدمتکار را
سخت به سخره میگيرد و میگويد او به ھيچ وجه حق نداﺷت به آن واقعه
بخندد چرا که در واقع آن خدمتکار بی آن که خود بداند تمام ِ عمرش در ته
وط نمادين است ،بدين معنا که
چاه بود،
نظير ھ مهی ِ نادانان .اين يک سق ِ
ِ
در عين آن که روح انسان پرواز میکند جسم اش سقوط میکند ،تالس در
چاه سقوط نمیکند بلکه در اعماق ِ چاه واقعيت را میيابد.

علم به چه درد میخورد؟
ی تالس گفتهاند که او با پيشبينی يک خشک
اين حکايت را ھم درباره ِ
سالی و در نتي جه
کميابی زيتون ،ناﺷی از برداﺷ ِ
ت بد ،اقدام به خري ِد تمامِ
ِ
روغن
دستگاهھایِ روغن کشی میکند و با در دست داﺷتنِ انحصارِ تولي ِد
ِ
زيتون سالِ بعد ،سو ِد ھنگفتی میبرد .او سو ِد مازاد را پس میدھد و در
ب سود نبود بلکه میخواسته
ﺷگفتی ديگران میگويد ھدف اش کس ِ
ِ
برابر ِ
به کسانی که میپرسند علم به چه درد میخورد ،در عمل پاسخ دھد.
ی  speculeھم به معنایِ "سوداگری" است و
ھای التينی واژه ِ
در زبان ِ
ھم "انديشه ورزی" .ريشهی ِ اين واژه در زبا ِن يونانی  speculumاست
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ب واقعيت در
ی بازتا ِ
نای آينه میباﺷد .انديشه ورزی به معنا ِ
که به مع ِ
ب نور توس ِطآينه .ھم چنين در زبان ھای
یانسان است،
نظير بازتا ِ
اندي شه ِ
ِ
ی
ی  réfléchirو  refletھم به معنا ِ
فرانسه و انگليسی واژهھا ِ
"انديشيدن" ھستند و ھم "بازتابيدن" .واضح است که تالس از ھيچ ابزاری
دن پيشبينیاش
رای پيشب ينی ِخشک سالی برخوردار نبود و درست درآم ِ
ب ِ
ت انديشه ورزی
تا ح دو ِد زيادی تصادفی بود .اين داستان میخواھد قدر ِ
در رابطه با واقعيت را نشان دھد.
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آناکسيماندر :تغي يرا ِ
ت مداوم
دستياران
ﺷھر سالوس میزيست و از
اناکسيماندر ۵۴۶-۶١٠) ١پ.م( در
ِ
ِ
ت ما
وفيونانی است که نوﺷتارھايش به دس ِ
تالس بود .او نخستين فيلس ِ
ی مادی و بدونِ توسل به
رسيدهاند .او ھم مانن ِد تالس طبيعت را از زاويه ِ
ی فراطبيعی ،خدايان و خرافات مور ِد مطالعه قرار داد .اما او به
ق درتھا ِ
عنصر بنيادی يعنی يک مادةالمواد باور نداﺷت
وارونه تالس به وجو ِد يک
ِ
ی چيزھا در حال ﺷدن و تغيير ھستند .او به
بلکه براين باور بود که ھ مه ِ
اصل "تغييرات مداوم" باور داﺷت و ھر وضعيتی را موقتی و گذرا
ِ
میدانست.
جای آن که
تفکر انسانی به وجود آورد .او به
آناکسيماندر انقالبی مھم در
ِ
ِ
خود را به اين يا آن ﺷک ِل مشخص از ماده )ھوا ،آب ،زمين و يا آتش(
برای او
ی مجرد( رسيد.
ِ
ی ماده بطور عام ) ماده ِ
محدود سازد به مقو له ِ
ت عام ،ابدی و ھمواره در حالِ تغيير و تکامل
ی ماده ،جوھر و ذا ِ
مقو له ِ
ی موجودات،
ھمهیِ موجودات بود .از
نظر او کليهی ِ اﺷکالِ بسيارگونه ِ
ِ
تظاھر
که از طريق ِ حواسمان به ادراک در میآوريم ،ھمگی تجلی و
ِ
ی مجرد و عام
ھمان جوھ ِر اصلی ،يعنی مادهی ِ ع ام ھستند.
تصور ماده ِ
ِ
برایِ ھمدورهایھای ِ وی بسيار دﺷوار و غيرقابل ِ فھم بود.
ی علمی
ی دنيا را بر يک اصل و مبنا ِ
رای نخستينبار مطال عه ِ
اين بينش ب ِ
ت مھمی نايل آيند
قرار داد و باعث ﺷد که يونانيان به اختراعات و اکتشافا ِ
که در مقايسه با ساير ِ اقوام ِ سدهھا از زمانهﺷان جلوتر بودند .تا آن زمان
وام پيشرفته ،يعنیاھالی ِ بابِل و يا مصريان نجوم صرفا بر
ن ز ِد ديگر اق ِ
آوری دادهھا خالصه میﺷد و از اين مرحله
ی ستارگان و جمع
ِ
مش اھده ِ
_____________________________________________
١ - Anaximandre
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بررسی
جلوتر نمیرفت .اما آناکسيماندر با مشاھ دهیِ ستارگان و سپس با
ِ
استدالل عقلی به مراتب از ديگران جلوتر رفت
کتخيل و
دادهھا و به کم ِ
ِ
نتايج کامال نوينی دست يافت .او نه تنھا کروی بودنِ زمين را کشف
و به
ِ
ت خود
کرد بلکه مدعی ﺷد که زمين برچيزی اتکا ندارد .او با اين کشفيا ِ
قد ِم مھمی در ﺷناخت از طبيعت برداﺷت.
آناکسيماندر نخستين کسی بود که مدعی ﺷد زمين ھمراه ديگر سيارات
ی زمين ترسيم کرد که جايگاه
حو ِل مرکزی میچرخد ،او نقشهای از ک ره ِ
درياھا و خشکیھا را نشان میداد ،ھم چنين نقشهای از آسمان ترسيم کرد
ھایخورﺷيد و ماه گرفتگی و ھمچنين
و دنيا را بیکران میپنداﺷت .پدي ده ِ
تکامل ماھيان میدانست.
ی
ِ
زمين لرزه را توضيح داد و ان سان را نتيجه ِ
ت آفتابی را ھم به او نسبت
کشف چھار فصل،
اختراع تقويم و ساع ِ
ِ
ِ
میدھند.

یکيھان
تصوير  :٧نق شه ِ
ِ
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آناکسيمنس :از کيفی تا ک ّمی
١
ی ماترياليست
آناکسيمنس ) ۵٢٨-۵٨۵پ.م( آخرين نفر از فالسفه سهگانه ِ
نخستينِ يونانِ باستان بود .گفته میﺷود در زمانی که تالس مشھورﺷد
آناکسيمنس به دنيا آمد و زمانی که تالس درگذﺷت او مشھورﺷد )در يونان
باستان فرد در چھل سالگی مشھورمی ﺷد( .او به وارونه آناکسيماندر اما
عنصر بنيادی میدانست و بر آن نام
ھم چون تالس ،يک عنصر را
ِ
"آﺋر" ٢نام نھاد که ترکيبی است از بخار ،مه ،و حتا تاريکی که به
ی "ھوا" را در برابرش نھادهاند.
نادرستی واژه ِ

بدو امر چنين به نظر میرسد که در مقايسه با عقاي ِد آناکسماندر،
در ِ
ی آناکسيمنس گامی به عقب و بازگشت به تالس است .اما به واقع
نظريه ِ
اين چنين نيست .آناکسيمنس در تالش ِ آن بود تا نشان دھد که اﺷکالِ
طريق
گوناگو ِن ماده چون ھوا ،آتش ،ابر ،آب و خاک چطور از
ِ
ی تصعيد ،تبخير ،ترقيق به يک ديگر تبديل میﺷوند .به واقع
فرآيندھا ِ
گام مھمی در پيشب ر ِد فلسفه بود چرا که
چنين بينشی در آن روز گار ِ
ی ع ِام متعلق به حوزه
تالﺷی بود برای ِ فرارفتن از مقو لهیِ مجر ِد ماده ِ
کيفی و گام نھادن به حوزهی ِ ک ّمی از طريق ِ فرآﺷدھای ِ تصعيد ،تبخير،
انجماد و يا ترقيق.
آور خدايان،
پديده ِ
ی رنگين کمان که در آن دوران با ِل ايريس ،ال ھهیِ پيام ِ
سطح
توضيح علمی داده ﺷد .با توجه به
توسطآناکسيمنس
پنداﺷته میﺷد
ِ
ِ
ِ
امر ناممکنی
پائي ِن علم و فن در آن دوران تدقيق بيشتر پديدهھای ِ طبيعی ِ
امر آسانی است .اما
بود و اثبا ِ
ت نادرست بودن ِ ديدگاه ھا ِ
ی آنان امروزه ِ
_____________________________________________

١ - Anaximenes
٢ - Aear
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علمی
يارھای
ت آنان با مع
ی درستی و يا
نادرستی نظريا ِ
اھمي ِ
ِ
ت مساله ِ
ِ
ِ
ی بنيادی در اين است که اين فيلسوفان در آن
ام
روزی ما نيست ،بلکه نکته ِ
ِ
برای نخستين بار در
دوران
تاريخ بشر با خرافات ،دين ،اسطوره و کليهیِ
ِ
ِ
رسوم و عاداتی که تا آن زمان بشر را در چنگا ِل خود در اسارت نگاه
داﺷته بود ،به مقابله پرداختند و سنگ بنای ِ علم و فرھنگ را پی ريختند.
استدالل عقلی و
آنان نخستين انقالب در ذھن ِبشری را به وجود آوردند و
ِ
علم را پايه نھادند.
ت
توضيح کارک ر ِد طبيعت به
ی يونانی در
کمک قدر ِ
ِ
اين نخستين فالسفه ِ
ِ
برای فرارفتن از اين
استدال ِل عقلی تا آن جا که ممکن بود پيش رفتند .اما
ِ
مرحله میبايست به تجارب ،تجزيه و تحليلھای ِ دقيقتری دست میزدند.
دو سده بعد اين مھم توس ِطارسطو و ديگر فيلسوفان ِ يونانی ادامه يافت .تا
ی مھمِ ديگری میبايست طی میﺷد .تا اين زمان
رسيدن به آن ،ا ما مرحله ِ
ھ مهی ِبررسیھا بطور عمده در حوزهی ِ کيفی بودند و مرحلهی ِ بعدی بی
دنيای ک ّمی بايد میبود.
چون و چرا ورود به
ِ

دنيایآناکسيمنس
تصوير ِ :٨
ِ
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اين باورھا و نظريات با تمامِ ضعفھا و کاستیھایﺷان ،مفاھيمی نو،
ت طبيعت و دنيا به دست دادند که نه
بديع و بسيار گستاخانهای از ﺷناخ ِ
تنھا در زمانهیﺷان بسيار انقالبی و جسورانه بودند بلکه به ھيچ وجه با
ت رايج در سدهھای ِ ميانه ،که در
عقاي ِد غيرعلمی و سراپا آکنده به خرافا ِ
انديشی دينی در
طیِ بيش از ھزاروپانصد سال دورانِ سياه و تاريک
ِ
ی انسان سايه افکنده بودند ،کمترين ﺷباھت و
ﺷرق و غرب بر اندي شه ِ
سنخيت نداﺷتند .مھمتر آن که اين نظريات حدسيات و نظريه پردازیھایِ
بررسی ذھنی
ت عينی ،تجربه ،کندوکاو و
صرف نبودند بلکه بر مشاھدا ِ
ِ
ِ
استوار بودند .دوھزاروپانصد سالِ پيش از داروين و ھگل ،آناکسيماندر
ت مداوم"
پايه
ی تکامل در زيست ﺷناسی و يا اص ِل "تغييرا ِ
گذار نظريه ِ
ِ
در ﺷناختﺷناسی بود.
ھای نخستين را
آناکسيمنس با
بيان تغييرا ِ
ت کيفی در طبيعت بنقد ق دم ِ
ِ
ف
برداﺷته بود .اما اين روش به انتھای ِ مسير ِ خود رسيده بود .نقطه ضع ِ
تمامی
فيلسوفان سه گانهی ِ مکت ِ
ب ايونی در اين بود که فلسفهیﺷان سوای ِ
ِ
ِ
ت مثبتی که داﺷت ،ھمواره کلی ،نادقيق و در يک کالم کيفی بود .اين
نکا ِ
ديدگ اه به خودی خود راه به جايی نمیبرد .گا ِم بعدی ورود به دنيایِ ک ّمی
ی معروف به
میب ايست باﺷد ،يعنی ،وارد کردن ِ عدد به فلسفه .فالسفه ِ
نقش مھمی در اين امر ايفا کردند.
فيثاغورسيان
ِ
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ف ِ

از ماترياليزم به ايدهآليزم

در اين فصل:
يدايشعرفان
◄پ
ِ
کيشرياضيات
◄
ِ
تنظيم موسيقی
◄
ِ

ژرف
ِ
ی يونانِ باستان ھمراه بود با بحرانھایِ
اھی فلسفه ِ
دورانِ ﺷکوف ِ
باورھای کھن از جمله دين .بحران در
اجتماعی و زير ِ پرسش رفت ِن
ِ
بينی علمی
ت خدا انکاری و پيدايش ِ يک جھان
ب اورھای ِدينی به گرايشا ِ
ِ
مبتنی بر ماترياليزم ھرچند نخستين و خام انجاميد .اما ،ھم چون ھميشه،
اين فرآﺷد نه به گونهای ھموار و يک نواخت ،بلکه در مسيری متضاد و
ت منطقی و علمی ،ﺷاھ ِد
ناھمگون به پيش رفت .پا به
پای گرايشا ِ
ِ
ت غيرمنطقی و عرفانی ھم ھستيم.
پديده ھای ِمخالف ،يعنی رﺷ ِد گرايشا ِ
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اجتماعی مشابھی
ی
ی ِ
روم باستان با بحران ھا ِ
سدهھا بعد زمانی که جامعه ِ
ِ
بار ديگر در آنجا ھم با پديدهھایِ مشابهای مواجه
روبرو میﺷودِ ،
ی جمھوری ِروم ﺷاھ ِد رﺷ ِد دين ھایِ
میﺷويم ،به ويژه در واپسين سال ھا ِ
ﺷرقی ،از جمله مسيحيت و ميتراگرايی ھستيم.
ی
در
ی دھقان و بردگان جايی برا ِ
ی اجتماعی ن ز ِد تودهھا ِ
دوران بحرانھا ِ
ِ
ت حاکم و مرفه
خدايان المپ باقی نمیماند .اين خدايان به
کار طبقا ِ
ِ
ِ
خيالی پس از مرگ ديگر نمیتوانست
ی
دنيا
در
بھتر
زندگی
د
نوي
.
آمدند
می
ِ
ِ
ِ
ِ
مذھبی
ک
ی پسينتر ،با م ناس ِ
از درد و عذا ِ
ب اين دنيا بکاھد .دين ھا ِ
ِ
ی يونانی داﺷتند )و ھمگی نوي ِد پاداش
جديدترﺷان که ريشه در ت راژدیھا ِ
برای
ت چندانی
و
رستگاری پس از مرگ را ندا میدادند( ھم ديگر جذابي ِ
ِ
ِ
تودهھا نداﺷتند.
ھای خرافاتی
در آن روزھا يونان ﺷاھ ِد
واع آيينھا و مناسک ِ
ِ
پيدايش ان ِ
کيش
است که ارمغانھايی از آسيای ِ صغير و مصر بودند .مھمترين ِ آنھا
ِ
ک بسياری داﺷت.
ت مشت ر ِ
پرستش "اورفه" بود که با فيثاغورس يان ن کا ِ
تناسخ روح باور داﺷتند .آنان
فيثاغورسيا ِن نخستين بر دوگانگی انسان و
ِ
مجزای
کامل
طور
ب
بخش
دو
از
انسان را م وجودی دوگانه میپنداﺷتند که
ِ
ِ
ِ
ی جسمانی انسان خاکی
روح و ج سم تشکيل ﺷده بود .به
باور آنان پاره ِ
ِ
پااليش
بود و فانی ،و پارهی ِ ديگر ِ روحانیاش آسمانی و جاويدان .آنان بر
ِ
خوردن گوﺷت اجتناب میورزيدند ،حتا در
نفس اصرار داﺷتند و از
ِ
عناصر
ردن خرافات و
مرا س ِم قربانیھا .فيثاغورسيان با وارد ک ِ
ِ
طبيعی نوپا
ت
رازگونهی ِ آيين ِ اورفه به فلسفهی ِ يونان ،فلسفهی ِ ماترياليس ِ
ِ
مسير نخستين منحرف ساخته و آن را ﺷديدا به خرافات و عرفان
را از
ِ
آلوده ساختند .بعدھا افالطون ھم با پيروی از فيثاغورسيان تا بدان جا پيش
رفت که فلسفه را به نوعی دين تبديل کرد.
اوج
دايی بي ِن کارِ فکری و کارِ دستی در جامعه به
با رﺷ ِد بردهداری ،ج ِ
ِ
اوج ازخودبيگانگی انسان است .درست است که
خود میرسد .بردهداری ِ
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ی کا ِر
ی معاصر ،کارگر ِ "آزاد" با محصولِ نيرو ِ
در نظامِ سرمايه دار ِ
خود بيگانه میشود ،چرا که سرمايه برایاش تبديل به يک نيروی ِ دﺷمن
و جدا از خودش میﺷود ،اما در نظام بردهداری يک برده با ھستیاش
بيگانه میشود ،چرا که ھستیاش به مثا بهیِ يک انسان را از دست
میدھد .او ھيچ است و اصوال يک انسان محسوب نمیﺷود ،بلکه صرفا
محصول کارش ،جسمش ،فکرش ،روحش ،در
يک ابزار ِ سخنگو است.
ِ
ت بيگانگیاش نسبت
يک کالم تما ِم وجودش به ديگری تعلق دارد .اين نھاي ِ
احساس پوچی به
به خودش و نسبت به دنيایِ بيرونیاش است که در او
ِ
وجود میآورد ،يعنی ،پشت پا زدن به دنيا و ھر چيزی که در آن است.
ماوایرنج و عذاب
چيز پليدی میﺷود .در اين دنيا که
دنيای ِمادی برايش
ِ
ِ
ب
است از خوﺷبختی کوچکترين نشانی نيست .تنھا مرگ میتواند موج ِ
رھايیاش از رنج و عذاب در روی ِ زمين ﺷود.
پای انسان
زمانی که جامعه در بحران بسر میبرد ،دو راه بيشتر
پيش ِ
ِ
وجود ندارد :يا بايد با آن بسازد و خود را با آن وفق دھد و يا به
انداز
رودررويی با آن برخيزد ،به جنگد تا تغييرش دھد .اين دو چشم ِ
ی متفاوت ھم میانجامند :ايدهآليزم يا ماترياليزم .آن که
متفاوت به دو فلس فه ِ
میخواھد دنيا را تغيير دھد نخست بايد آن را بشناسد ،و برای ِ ﺷناختاش
بايد با واقعيتھا رودررو ﺷود و پا در ميدان نھد .خوشبينی
ھای نخستينِ يونانی از اين نوع بود .بعدھا ھمه چيز تغيير
ماترياليست ِ
ی کھن و احساس ِ عدم ِ امنيت منجر به نوعی بدبينی
کرد .فروپاﺷی ِ ج ام عه ِ
و درخود فرورفتن ﺷد .در نبو ِد يک بديلِ اجتماعیِ روﺷن و ﺷفاف،
گرايش کلی در پشت کردن به واقعيتھا و تالش در جھ ِ
ت رستگاریِ
ِ
گی عرفان و فردگرايی
ف ردی ،زمينهی ِمناسبی میﺷود برای ِ رﺷد و چير ِ
فلسفی.
ت فرودست
ت چنين ﺷرايطی بود که در آن روزھا در يونان طبقا ِ
دقيقا تح ِ
ی
ی کشاورزی ،ديونيسوس -خدا ِ
به آيين ھای ِ رازگونه و به ِد ِمتر -خدا ِ
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ت فرآدست ھم از
ﺷراب ،و اورفه -ال ھهی ِ اسرار ،روی آوردند .اما ،طبقا ِ
ت اين دوران در امان نماندند .ﺷھرھای پُر رونق و ثروتمند يک
مشکال ِ
ﺷھروندھای آزادش يا جان خود را ازدست
ﺷبه به خرابه تبديل میﺷدند و
ِ
میدادند و يا به عنوان ِ برده در بازارھا به فروش میرفتند.
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فيثاغورس :ک شفِ عدد
ک
ی ساموس که
ت خودکامه" به کم ِ
بندر مھمی بود" ،پوليکرا ِ
در جزيره ِ
ِ
رافزميندار را سرنگون کرد .به استنا ِد
ت اﺷ
ِ
بازرگانان و تجار ،حکوم ِ
ھرودوت ،تاريخنگار ِ يونانی ،او بر ھيچ کس رحم نکرد و اموال ِ ھمه را
یخودش را.
تصاحب کرد ،حتا اموا ِل نزديکت رين افرا ِد خان واده ِ
١
ی
ﺷھر سيارسيس ،زادگا ِه فيثاغورس ) ۴٩۵-۵٧٠پ.م( ،که در جزي ره ِ
ِ
ﺷھر کروتن
ب
رقي
که
بود
مھمی
بسيار
تجاری
مرکز
داﺷت
قرار
ساموس
ِ
ِ
ِ
ِ
ن
ساکنا
پرستی
تجمل
و
سيارسيس
ﺷھر
ت
ثرو
ی
ِ
ِ
به حساب میآمد .درباره ِ
ِ
ِ
ن آن
ت ثروت در دس ِ
ھای بسيار گفتهاند .انباﺷ ِ
ت اقليتی از ساکني ِ
آن افسانه ِ
تر بردهداری ﺷد.
و
ت کالن تھيدست باع ِ
پيدايش اکثري ِ
ِ
ث تشدي ِد ھرچه بيش ِ
باروھای ﺷھر ھم
الف طبقاتی آن چنان ﺷديد بود که حتا برج و
اخت
ِ
ِ
برابر قيام ِ فرودستان نجات دھند" .خودکامهای"
نتوانستند ثروتمن دان را در
ِ
ی
به نام ِ تهليس که خود از ثروتمندان ِ ناراضی بود با به دست
گرفتن رھبر ِ
ِ
ان
تودهھا به قدرت میرسد .اين انقالب دستآويزی میﺷود برای ِ فرمانرواي ِ
ھای داخلی بسيار تضعيف ﺷده
ی کشمکش ِ
ﺷھر ک روتن که به واسطه ِ
ِ
ﺷھر
جنگ
روز
ھفتاد
ل
دنبا
به
.
دھند
جنگ
اعالم
سيارسيس
به
تا
بودند،
ِ
ِ
ِ
طبقاتی بسيار حاد بود که
ت
سيارسيس سقوط میکند .در
بستر اين مبارزا ِ
ِ
ِ
ب فيثاغورسيان ﺷکل میگيرد.
مکت ِ

نوﺷتار
کار چندان سادهای نيست ،چرا که
بحث در م ور ِد فيثاغورس
ِ
ِ
چندانی از او برجا نمانده و اصوال در مور ِد وجو ِد فردی به اين نام ھم
ن
ﺷک و ترديد وجود دارد .به ھمين خاطر مناسب تر است که از پيروا ِ
ب فيثاغورس سخن گوئيم.
مکت ِ
_____________________________________________
١ - Pythagore
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ی "دوستارِ
فيثاغورس در جوانی حرفهاش ف يلوسوفوس )به معنا ِ
ی "فيلسوف" را فيثاغورس اختراع کرد.
حکمت"( بود .گف تهاند که واژه ِ
٢
تا پيش از او در يونان به حکما "سوفوس" میگفتند که به معنایِ
مختص خدايان میداند و انسان
"خردمند" بود .اما فيثاغورس اين لقب را
ِ
را ﺷايستهیِ آن نمیداند ،از اين رو خود را تنھا يک "فيلوسوفوس"
دوستار ِخ َرد" میدانست .او در طیِ سفرھایاش به فينيقی و
ي عنی "
ِ
ن آن سرزمين ھا آﺷنا ﺷد و به احتما ِل قوی از آنان بود که
مصر با کاھنا ِ
پی
لشکرکشی ايرانيان به
ِ
ھندسه آموخت .در سال ِ  ۵٣٠پيش از ميالد در ِ
يونان ،برای ِ گريز از به جنگ رفتن به ﺷھر ِ کروتن کوچ میکند و در آن
جا سکنی میگزيند.

مذھبی بسيار
ی
ت فيثاغورسيان ملغمهای بود از خرافا ِ
نظريا ِ
ت يک فر قه ِ
ِ
سوی ديگر.
متعصب از يک سو و پژوھشھا و کشفيات در رياضی از
ِ
ک مذھبی باور داﺷتند و بسيار خرافاتی بودند .از
آنان ﺷديدا به مناس ِ
ی از درخت به زمين افتاده سخت امتناع
خوردن گوﺷت ،ل وبيا و ميوه ِ
ِ
ن آتش توسط
زد
ھم
به
از
و
خوابيدند
نمی
خواب
تخت
روی
بر
.
کردند
می
ِ
ِ
ی فلزی پرھيز میکردند .پارسايی و رياضت کشی را ترويج میدادند
ميله ِ
دنيای رياضيات
خوﺷبختی دنيوی را در غرق ﺷدن در
و سعادت و
ِ
ِ
ت مرموزی برخودار
میديدند ،چرا که از
نظر آنان رياضيات از يک کيفي ِ
ِ
تناسخ روح باور داﺷتند.
تاثير مصريان به
ت
بود .آنان ھمچنين تح ِ
ِ
ِ
ی پيشين ،ن ز ِد
درست به وارونه ماترياليز ِم ﺷاد و بان
ِ
شاط فالس فه ِ
فلسفی خموده و دلگير
آليزم
تين ايده ِ
ھای نخس ِ
فيثاغورسيان با نطفه ِ
ِ
دين
مواجهايم که کمی بعد توس ِطافالطون تکوين يافت و بعدھا بني ا ِد
فلسفی ِ
ِ
برسر را ِه
مانع اصلی
ت دوھزار سال
مسيحيت ﺷد ،مکتبی که به مد ِ
ِ
ِ
ی علمی ﺷد .فيثاغورس میگويد:
پژوھش ،انديشه و روحيه ِ
_____________________________________________
١ - Philosophos
٢ - Sophos
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"در اين دنيا ما بيگانگانی بيش نيستيم که کالبد مان زندان و
گور روحمان است .ما به ھيچ وجه اين حق را نداريم که با
ِ
خودکشی خود را رھا سازيم ،چرا که ما گوسفندا ِن ّگلهی ِ
دون فرمان و اجازه ِی او ما مجاز
خداونديم و او چوپان ِ ما .ب ِ
نيستيم که خود را خالص سازيم .در اين دنيا سه دسته انسان
ت
ی حضور در مسابقا ِ
وجود دارد و از ھر سه گروه برا ِ
المپيک به کو ِه المپ سفر میکنند .حقيرتري ِن آنان کسانی
رای خريد و فروش میآيند .در مرتبه ِی بعدی
ھستند که ب ِ
ﺷرکت کنندگان در مسابقات قرار دارند .اما گرو ِه سوم ،که
ی
برترينﺷان میباﺷند ،کسانی ھستند که صر فا برای ِتماﺷا ِ
مسابقات میآيند .بدين ترتيب منزه ترين و زيبنده ترين ِ
چيز اين دنيا برایﺷان
انسانھا کسانی ھستند که ھيچ
ِ
١
ففلسفه میکنند" .
وق
جاذبهای ندارد و خود را سراسر
ِ
چنين جھان بينیای که ھم بسيار نخبهگرايانه است و ھم بسيار
ﺷھر کروتن بسيار خوش می آمد،
ت ثروتمند
پارساگرايانه ،به
مذاق طبقا ِ
ِ
ِ
ت طبقاتیﺷان منع میکرد .در
چرا که تھی دستان را از دستبرد به امتيازا ِ
ت اخروی بر
کامل روح از جسم ،و رجحان سعاد ِ
اين فلسفه بر جدايی ِ ِ
ت دنيوی تاکي ِد بسيار بود و رستگاری ِ انسان را تنھا در دنيای ِ پس از
سعاد ِ
مرگ نويد میداد .اين نگرش از يک سو بازگشتی بود به مفاھيم و
ت آتی.
اورھای
ب
دار دين ِ مسيحي ِ
ِ
ِ
انسان پيشا-تاريخ و از سوئی ديگر طليعه ِ

ت جسمش
"زمانی که انسان در بيداری است روحش در خدم ِ
است و ھَم وغ ِم روح خدمت کردن به حواس ِ پنج گانهاش
است ،در نتيجه استقالل ِ خود را از دست میدھد .به وارونه
زمانی که انسان در خواب بسر میبرد روح به حرکت در
ھای آن را کنترل
میآيد ،بر جسم حاکم میﺷود و فعاليت ِ
ھنگام خواب اين روح است که میبيند ،میﺷنود،
میکند .به
ِ
میبويد ،میخورد و میجنبد .سخن کوتاه ،ھنگام ِ خواب تم ِام
_____________________________________________

١ - B. Russell, History of Western Philosophy, P. 52.1
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وظايف و کارک ر ِد جسم به روح منتقل میﺷود .از اين رو
ھر کس که بتواند روح را بشناسد و آن را تعبير کند از
١
حکمت و عق ِل سترگی برخودار خواھد ﺷد" .
ھاینخستين که آگاھانه به دين ،اسطورهھا و خرافات
کس ماترياليست ِ
برع ِ
پرستش روح را دوباره احيا کرد .او براين
کيش
پشت کردند ،فيثاغورس
ِ
ِ
٢
روح خود
باور بود که انسان تنھا از طريقِ "خلسه" است که میتواند
ِ
را آزاد سازد و تنھا زمانیکه روح زندان ِ جسمانیاش را ترک کند به
نظر او زندگیدر اين دنيا مرگ است و
ت واقعیاش دست میيابد .از
طبيع ِ
ِ
مرگِ جسمانی سرآغازِ زندگی واقعی.
ن
ی ايدهآليزم ھمراه با ھمزادش ،دين ،بيا ِ
بدين ترتيب میبينيم که فلس فه ِ
ل
وارونه ﺷد ِن جايگاه انديشه با ھستی است .اين وارونه ﺷدن به اﺷکا ِ
برای بشر
گوناگون تا به امروز ادامه داﺷته و زيانبارترين پیآمدھا را
ِ
ی نخستي ِن يونانی عبارت بود
گرايش
بهھمراه آورده است.
اصلی فالسفه ِ
ِ
ِ
طريق تجربه در
ت تعميم دادن و اصول ِکلی سازی از
از تالش در جھ ِ
ِ
ت طبيعت راھی
دنيای ِ واق عیو مادی .فيثاغورس و پيروانش
برای ﺷناخ ِ
ِ
دگر برگزيدند.
غم تم ِام خرافاتﺷان،
معھذا بايد اذعان داﺷت که فيثاغورسيان ،علیر ِ
گام مھمی به جلو بردند ،در غير اين
ی ديگری ِ
فلسفه را اما از زاو يه ِ
صورت نامی از آنان در تاريخ برجا نمیماند .در وھلهی ِ نخست اين ادعا
ی
سير
ِ
انکشافانديشه ِ
ﺷايد کمی ﺷگرف به ن ظر آيد .اما بايد دانست که در ِ
داف غيرمنطقی و غيرعلمی را پی
بشری ،حتا در دورانی که اھ ِ
میگرفت ،به مواردی برمیخوريم که فرآﺷ ِد علمی را گامی به جلو
ی نمونه کيمياگران را در نظر بگيريد که در طیِ سدهھا تالش
بردند .برا ِ
_____________________________________________

 -١در يکی از رسالهھای بقراط

 Estasy -٢به معنای خلسه است .در سال ھای اخير يک ماده مخدر بسيار قوی ھم به ھمين نام توليد کرده اند.
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کردند تا فلزات و يا سنگ را به طال تبديل کنند ،وليکن راه به جايی
ﺷيمیمدرن ﺷد.
نبردند .اما ،ھمين تالشھای ِبینتيجهﺷان ،سنگ بنایِ علم ِ
ِ
ت انسان
ی تنگاتنگ و مستقيمی دارد با قدر ِ
ی انسانی راب طه ِ
تکام ِل انديشه ِ
توانايی انسان در
ھای عينی و محسوس ،ي عنی
در تجريد از واقعيت ِ
ِ
ت کلی از فرآيندھايی جزيی .از آن جا که واقعيت
استخراج استنتاجا ِ
ِ
اﺷکال متفاوت تعبير
به
واقعيت
که
دارد
وجود
امکان
اين
است،
چندگونه
ِ
تاريخ
ﺷده و ھر يک از اين تعابير ،جزيی از واقعيت را بازگو کنند.
ِ
فلسفه و علم بارھا ﺷاھ ِد اين امر بوده است .بدين معنا که انديشمندان و
ن بزرگ که ھر يک جنبهای از واقعيت را بيان میکنند ،اما آنان
دانشمندا ِ
ت نھايی و مطلق میپندارند ،تا آن
کل حقيق ِ
ی جزئی را به مثابهی ِ ِ
اين جنبه ِ
ت جديدترﺷان ھمه و يا جوانبی از آن
که
نسل بعدی با تعابير و نظريا ِ
ِ
ی خ و ِد آنان ھم بعدھا به ھمان
نظريه را از اعتبار میاندازند و نظريه ِ
تکامل انديشه و علم ما ﺷاھ ِد توليد و
سرنوﺷت دچار خواھد ﺷد .در رون ِد
ِ
پيدايش نظريات ھستيم
ی پيدايش -تکامل -ابطال -سقوط-
بازتولي ِد چرخه ِ
ِ
ت پیدرپی" را طی
ک "آزمون و خطا" فرآين ِد "تقريبا ِ
ريق مح ِ
که از ط ِ
میکنند.
رويکرد فيثاغورسيان بطور عمده ک ّمی و عددی بود .فيثاغورس بر اين
ک اعداد
باور بود که دنيا و ھرچه که در آن می گذرد را میتوان به کم ِ
غماين که اين نظريه ﺷديدا به راز و رمز آلوده بود و
توضيح داد .علیر ِ
ی
حکايت از نوعی عر فان داﺷت ،معھذا در آن مرحله از
ِ
تکامل انديشه ِ
گام بلندی به جلو بود.
مجرد ،يعنی برای ِ ر ياضيات و به ويژه ھندسهِ ،
ت آنھا بود .به باورِ آنان اعدا ِد
دسته بندی ِ اعداد به زوج و فرد از ابتکارا ِ
فرد نر بودند و اعدا ِد زوج ماده .و از آن جايی که محفلﺷان مردانه بود و
ی زنان بسته ،بالطبع اع دا ِد فرد مقدس و آسمانی بودند و
درھايش به رو ِ
محتوای دنيا
معرف ﺷکل و
اع دا ِد زوج خاکی و فانی .آنان اعداد را
ِ
ِ
ی جادوئی نسبت میدادند
میدانستند و به ﺷماری از اعداد ويژگیھا ِ
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نظير اع دا ِد  .(۴٠ ،١٢ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١اين خرافات که در بسياری از
)
ِ
دين ھا ھم نقش داﺷتهاند تا به امروز کماکان دوام آوردهاند ) :١يکتايی
خدا؛  :٢دوگانگی خير -ﺷر و يا خدا -ﺷيطان؛  :٣سهگانگی در مسيحيت،
ت يھود،
ی دين در اسالم؛  :۵سف
رھای پنجگانه در تورا ِ
ِ
اصولِ سهگانه ِ
تن آلعبا؛  :١٢دوازده
فروع دين در اسالم؛  :٧ھفت آسمان ،ھفت ِ
ِ
ھای
حواريون ِ مسيح ،يا دوازده امام در ﺷيعه؛  :۴٠م راس ِم چھلم در دين
ِ
يھود ،مسيحی و اسالم و…(

دنيایفيثاغورس
وير :٩
ِ
تص ِ
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پرستش رياضيات
ھای علم ِ مدرن به نوعی
امروزه ھم در پارهای از ﺷاخه ِ
ِ
ھواداران نظريهای آن را ھم
متوسل میﺷوند و کم نبوده است مواردی که
ِ
ت مطلق پذيرفتهاند .حتا آن نظريهای که در دوران خودش به
چون حقيق ِ
ھای مربوط به حوزه خودش بوده و
نظر میرسد که پاسخگوی ِتمامِ پرسش ِ
مور ِد قبول ِ متخصصين ِ آن رﺷته قرار گرفته است ،در مرحلهی ِ بعدی از
تکامل تکنولوژی و علم است که محدوديتھا ،کاستیھا و حتا نادرست
ِ
بودناش آﺷکار میﺷود .تنھا از اين طريق است که علم میتواند پيشرفت
سير تکام ِل علم است که در
کند .اين فرآﺷد دقيقا ھمان ديالکتيکی بودن ِ
ِ
طول ِ تاريخ ﺷاھدش بودهايم.

موسيقی
وم ھماھنگی ١يکی از مفاھي ِم بسيار غنیای است که ھم با زيبايی
مفھ ِ
ی فلسفه را اختراع
رابطه دارد و ھم با رياضيات .فيثاغ ورس فقط واژه ِ
٢
يونان
نکرد بلکه مفھ ِ
ِ
وم "کيھان" را ھم ابداع کرد .اين واژه در زبان ِ
طی سدهھا اين
معنای "زيبايی" است و ھم "نظم" ،و در
باستان ھم به
ِ
ِ
براساس قواع ِد رياضی
نظم موزون ِ حاکم بر گيتیاست که
ی ِ
واژه به معنا ِ
ِ
معنای کيھانﺷناسی و ھم
ی  cosmologieبه
ِ
عمل میکند .ھم واژه ِ
لوازم آرايش و زيبايی ريشه در ھمان
ِ
ی  cosmétiqueبه مع نای ِ
واژه ِ
یيونانی دارند.
واژه ِ
ت برخاسته از
ی متفاو ِ
حکايت ﺷده است که فيثاغورس با ﺷنيدنِ صداھا ِ
مستقيم
ضربا ِ
ِ
ت چکشھایِ متفاوت بر سندانِ آھنگ ری متوجه ی ِ رابطهی ِ
فرکانس صداھا و اندازهیِ چکش میﺷود .او ھمين آزمايش را با
ِ
ت
فرکانس صو ِ
ريسمانھای با طولھای ِ متفاوت انجام میدھد و رابطهی ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Harmonie
٢ - Cosmos

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ١٠۶پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

توليد ﺷده با طولِ ريسمان را کشف میکند که ب عدھا در موسيقی به نامِ
گامھای ِ فيثاغورسی معروف ﺷدند.
خاطر مفيد بودنﺷان در
ت مھم نه به
نظر فيثاغورسيان
از
ارزش کشفيا ِ
ِ
ِ
ِ
ھای
ی بشر بلکه در
ارضای کنجکاویھا و ب والھوسی ِ
ِ
زندگی روزمره ِ
روﺷن فکرانه بود .به ھمين خاطر آنان تنھا ھندسه را ارج مینھادند و آن
ھم نه ھندسهی ِ تجربی -کاربردی بلکه ھند سهی ِ مجرد و ناب را .باور به
موضوع درونگرايانه ، ١قاب ِل فھم توس ِط
ی يک
اين که رياضيات به مثابه ِ
ِ
باور
انسا ِن فانی و عادی نيست ،تا به امروز ھم ادامه داﺷته است .اين
ِ
آليستی افالطون تقويت و تبليغ ﺷد.
ی ايده
کامال نادرست از
طريق فلسفه ِ
ِ
ِ
افالطون برسر د ِر خانهاش نوﺷته بود" :آن که از ھندسه بھره ندارد
حق ورود به اين خانه را ندارد! "
ِ
ت طبيعت ،بررسیِ ک ّم ِی پديدهھا
بديھی است که در رون ِد
تکامل ﺷناخ ِ
ِ
ب کيفيات بيان
ت بسياری است .ھيچ علمی اگر صرفا در قال ِ
دارای اھمي ِ
ِ
صرف فراتر نرفته و پيشرفتی
ت ِ
ﺷود و به کميت درنيايد از مرحلهی ِ کل يا ِ
نخواھد کرد .اما در تاريخ ما ﺷاھ ِد مواردی بودهايم که فرآين ِد به کميت
درآوردن به چنان مرحلهی ِ اغراقآميزی میرسد که تمايزش از خرافات
توضيح
ت امر اين امکان وجود دارد که
امر مشکلی میﺷود .در واقعي ِ
ِ
ِ
َ
ھای رياضی بيان کرد.
فرمول
و
ﺷکال
ا
ب
قال
در
بتوان
را
طبيعی
ھای
پديده
ِ
ِ
ِ
وھای رياضی واقعيت را تنھا تا درجهای از
الگ
ترين
پيشرفته
حتا
معھذا
ِ
ت تمامعيار
تقريب میتوانند توضيح دھند .ھگل که خود ھم يک ايدهآليس ِ
دان برجسته ،و میبايست از فيثاغورسيان ھم نکاتی
بود و ھم يک رياضی ِ
آموخته باﺷد ،برعکس به ناقص بودن ِ رويکرد صرفا ک ّم ِی فيثاغورسيان
اذعان داﺷته و اين بينش که دنيا را میتوان صرفا با رواب ِطک ّمی توضيح
داد ،سخت به سخره میگيرد.
_____________________________________________

١ - Esotérique
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ی اغراقآميز و ﺷگفتانگيزی در
از
زمان فيثاغورس تا به امروز ادعاھا ِ
ِ
ت رياضيات اظھار ﺷده و آن را ﺷاهکليدی دانستهاند که گويا
رابطه با اھمي ِ
ی قفلھایِ ھمهیِ درھایِ بستهیِ دنيایِ ﺷناخت بررویِ انسان
گشاينده ِ
واقعی دﺷوار،
است .اين دسته از رياضیدانان با دوری جستن از دنيایِ
ِ
برج عاجی برایِ خود ساخته و در اين دنيایِ خيالیﺷان
ت خود
در خلو ِ
ِ
برای نمونه ھانری
جايگاه خدايان را به خود اختصاص میدھند.
ِ
١
ن پُرآوازهیِ سدهیِ گذﺷته تا آنجا پيش
پوانکاره  ،يکی از ريا ضیدانا ِ
دنيای واقعی
میرود که مدعی میﺷود قوانينِ عل می ھيچ ارتباطی با
ِ
نداﺷته بلکه قراردادھایِ دلبخواه و مندرآوردیای ھستند که انسان
ھای
اختراعﺷان کرده تا به کم ِ
ک آنھا ھرچه مناسبتر و مفيدتر پدي ده ِ
طبيعی را توضيح دھد .امروزه ھم پارهای از فيزيکدانان با صراحت
مدعیآنند که اين آزمونھا ،اندازهگيریھا و تجارب نيستند که درستی و
اعتبارِ نظرياتﺷان را تعيين میکنند ،بلکه تنھا زيبائی ِ فرمولبندیھا و
معادالتﺷان اعتبار و حقانيت برایﺷان کسب میکنند.
ھای کالن علمیﺷدهاند و از
نظريه ھای رياضی از سويی باع ِ
ث پيشرفت ِ
سويی ديگر منشا خطا ھای ِفاحش و بدآم وزیھا و مفاھيمِ نادرستی که به
منفی بسياری انجاميدهاند .کارک ر ِد پويا ،پيچيده و متضا ِد
امدھای
پي
ِ
ِ
ی ک ّم ِی ساده و ايستا درآوردن
ی طبيعی را در قال ِ
ب فرمولھا ِ
پديدهھا ِ
کاستی اين ديدگاه از رياضی است .در رياضيات،
عم دهترين خطا و
ِ
طبيعت به ﺷيوهای صوری-ھندسی ظاھر میﺷود :نقطهیِ بیبُعد؛ خ ِط
ت
تکبُعدی؛ صفحهیِ دوبُعدی؛
جسم سهبُعدی و… در نگا ِه اول رياضيا ِ
ِ
اﺷيای
ی تماس با
ِ
ی انديشهی ِ مجرد جلوه میکند که به واسطه ِ
ناب به مثا به ِ
یديگری است.
مادی آلوده میﺷود .اما ،واقعيت به گو نه ِ
سيستم اعشاری در ﺷمارش در حساب را در نظر
راع
ِ
برا ِ
ی نمونه اخت ِ
استنتاج منطقی" و يا
ل"
بگيريم .انتخا ِ
ب اين سيستم به ھيچ وجه محصو ِ
ِ
_____________________________________________

١٩١٢ – ١٨۵۴) Henri Poincaré -١م ( رياضی دان فرانسوی
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ت
ی آزا ِد" يک ريا ضی دا ِن نابغه نبوده بلکه تنھا علتاش اين واقعي ِ
"اراده ِ
ودک
دارای ده انگشت میباﺷند .ھر ک
ساده و طبيعی است که دستان ِ انسان
ِ
ِ
دبستانی ھنگامِ ﺷمارش از انگشتان ِ دستھايش استفاده میکند ،حتا مدتھا
ذھنی آن را داﺷته باﺷد که بتواند به سادهترين
توانايی
پيش از آن که
ِ
ِ
انسان نخستين
رياضیمجرد پاسخ دھد .او نادانسته گو نهای را که
ِ
مسا لهیِ
ِ
در ﺷمارش ِ اﺷياء به کار میبرد ،تکرار میکند.
مادی انسان بود .نز ِد انسا ِن
ی
شافرياضی
پيشرفت و انک
ِ
ِ
ِ
محصولن يازھا ِ
نخستين ﺷمارش از "ده" تجاوز نمیکرد .اين انسانھا که زندگی بسيار
ت
سادهﺷان بر ﺷکار و ميوهچينی استوار بود و از پول و يا مالکي ِ
خصوصی در آن نشانی نبود ،نيازی ھم به عددھایِ بزرگتر از ده
کھمان ده
نداﺷتند و در م وار ِد نادری ھم که نياز به آن پيش میآمد به کم ِ
ھای
کثر زبان ِ
عدد مقاص ِد خود را بيان میکردند .امروزه ھم تقريبا در ا ِ
رفاع دا ِد بزرگتر از ده ،ترکيبیاست از
رايج دنيا گويش )يا واژه( مع
ِ
ِ
زبان فارسی
در
مثال
برای
.
ده
بر
مازاد
د
د
ع
گويش
و
ده
د
د
ع
گويش
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
گويش
از
است
ترکيبی
ﺷود
می
تلفظ
"
ھفده
"
که
١٧
د
عد
بين
م
گويش
ِ
ِ
ِ
ِ
"ھفت" و گويش ِ "ده" .انسان بعدھا که در جريان ِ زندگی روزمرهاش با
يان رقمِ م ور ِد
ت بزرگتر سروکار پيدا کرد،
کميا ِ
برای سھولت در ب ِ
ِ
اختراع مف اھيمِ "صد"" ،ھزار"" ،ميليون" و… و
نظرش مجبور به
ِ
گويش ھايی برای ِ ھر يک از آن ارقام ﺷد.
سيستم ﺷمارش
نای
ِ
اگر دستا ِن انسان ﺷش انگشت میداﺷت بط ور حتم مب ِ
سيستم
ی "دوازده" میبود که بر
ِ
ی "ده" بلکه بر پايه ِ
ھم نه بر پا يه ِ
ارقام رومی دقيقا ھمان
مصور
ايش
اعشاری ِ کنونی
ِ
ِ
برتری بسيار دارد .نم ِ
ِ
آمريکای مرکزی که
ساکن
نمايش ِ اعداد توس ِط انگشتان است .اقوام ِ مايا
ِ
ِ
ی زمين نداﺷتند ،ﺷمارشﺷان تا
ی
ِ
نقاط کره ِ
ھيچ تماسی با مرد مان بقيه ِ
احتمال قوی انگشتانِ پا را ھم در نظر
"بيست" میرسيد .آنان به
ِ
ی
میگرفتند .معاد ِ
ھای التينی واژه ِ
ی "حساب" در زبان ِ
ل واژه ِ
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نای "سنگريزه"  ،يا "ريگ" را میدھد .در
 calculusاست که مع ِ
اختراع چرتکه،
ی سنگ کليه از ھمين واژه استفاده میﺷود .با
پزﺷکی برا ِ
ِ
اين نخستين ماﺷين حساب ،بر مھرهھای ِ آن که از سنگ ريزه ساخته ﺷده
ھمين نام را نھادند.
ب زندگی روزمره سيستم اندازهگيری
طی تجار ِ
بر ھمين منوال بود که در ِ
دھای اندازه گيری در کل يهی ِ جوامع ،البته تا پيش از
ﺷکل گرفت .تما ِم واح
ِ
رفپديدهھای ِ طبيعی بودهاند.
استاندارديزه ﺷدن ﺷان در سدهی ِگذﺷته ،مع
ِ
گيری وزن ،و "وﺟب"
ن فارسی"نخود" و "ارزن" واح ِد ان دازه
ِ
در زبا ِ
ھای ديگر ھم بر ھمين
واح ِد اندازه
گيری طول بودهاند .در سايرِ زبان ِ
ِ
زبان فرانسه
معنای "پا" و در
زبان انگليسی  footبه
روال بود .در
ِ
ِ
ِ
گيریطول بودند.
ت ﺷست واحدھای ِ ان دازه
نای انگش ِ
ِ
 pouceبه مع ِ
اختراع
اکثر نشانهھايی که در رياضيات بکار برده میﺷوند به ھيچ وجه
ِ
رياضیدانان نبود .برای ِ نمونه نشانهھای ِ اعمال جمع ،"+" ،و يا تفريق،
وسط رياضیدانان مور ِد استفاده قرار
" ،"-مدتھا پيشتر از آن که ت
ِ
گرفته ﺷوند توس ِطبازرگانان ِ سده ھای ِ ميانه
برای بيان ِمازاد و يا کسریِ
ِ
کاال در انبارھا بکار برده میﺷدند.
ت
ختن سرپناھی
نياز
ت خود از طبيع ِ
برای حفاظ ِ
ِ
بشر نخستين در سا ِ
ِ
ِ
علمی مناسبتر و کارآتری
ھای
روش
تا
واداﺷت
را
او
دﺷوار
و
سرسخت
ِ
ِ
ساختن ابزارھایِ الزم برایِ خانه سازی ،بيابد.
برای بريدنِ چوب و
ِ
ِ
نظير خطکش،
اختراع ابزارھایِ رسمِ ھندسی
تالشھايش در اين راه به
ِ
ِ
گونيا ،پرگار و
ی ھندسیِ "مثلث" بر مبنایِ
نظاير آنھا انجاميد .مقوله ِ
ِ
ث
ساختمان سازیِ مصريان بوجود آمد .مصريان ابزاری به ﺷک ِل مثل ِ
متساویالساقين ساخته بودند که رئوساش به وسي لهی ِ طنابی به ھم متصل
میﺷدند .ھمين ابزار بع دھا در ساختمان ِاھرام
نقش مھمی داﺷت .کاھنانِ
ِ
ساير اقوام ِھم دورهاﺷان
مصر در زمينهی ِ "رياضی ِ کاربردی" نسبت به
ِ
نيازھای طبيعی و ﺷراي ِط
ليل
بسيار پيشرفتهتر بودند و اين بطور عمده به د ِ
ِ
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ت الزم
اقليمی و جغرافيايیﺷان بود.
ی رو ِد نيل و محاسبا ِ
مھار طغيان ھا ِ
ِ
رک
ی رو ِد نيل مھمترين مح ِ
جھ ِ
ھای دره ِ
ی بھينه از زمين ِ
ت استفاده ِ
یکاربردی" در مصر بود.
پيشرفت "ھند سه ِ
ی "ھندسه" که به زبانھای ِ التينی  géométrieاست ،به معنای ِ
واژه ِ
"زمينسنجی" و يا "نقشهبرداری" است که خود از ماھيت و منشا
نقش يونانيان تا پيش از فيثاغورس بطور
کاربردی آن سخن میگويد.
ِ
ِ
ی
ھا
پايه
و
دادند
می
نظری
بيان
کاربردی،
ی
ندسه
ھ
اين
به
که
بود
عمده اين
ِ
ِ
ِ
ن
نخستين عل ِم رياضی را پی ريختند .فيثاغورسيان ،اما ،با جلوه داد ِ
ب
استنتاج
ت
ب عقلی ،موج ِ
منطقی نا ِ
ی محصوال ِ
رياضيات به م ثابه ِ
ِ
ِ
روففيثاغورس که
ی مع
ِ
گم راھی ِخود و نسلھای ِ بعدی ﺷدند .حتا قضيه ِ
مجموع
مربع وتر برابر است با
ث قائمالزاويه،
میگويد" :در يک مثل ِ
ِ
ِ
ضلع ديگر" ،سدهھا پيش از فيثاغورس در مصر کشف ﺷده
ت دو
مربعا ِ
ِ
ب
ب عملی بکار میبستند .فيثاغورس صرفا آن را در قال ِ
بود و در تجار ِ
يک قضيه بيان و اثباتاش کرد.
ی ديگر نشان میدھند که رياضيات به ھيچ
اين نمونه ھا و صدھا نمونه ِ
طوالنی
بسيار
د
فرآين
ی
رآورده
ف
بلکه
نبوده
ی ناب
ِ
ِ
ی اندي شه ِ
وجه آفري ده ِ
ِ
ی
مل
تکا ِ
طی رون ِد مشاھدات ،تجربيات ،آزمون و خطاھا ِ
جوامع بشری در ِ
ِ
ی مستقلی به خود میگيرند که
بیﺷماری بوده که بتدريج ﺷک ِل مجمو عه ِ
ت کامال انتزاعی دارند.
در ظاھر خصل ِ
ھای نخستينِ يونانی که تالش
فيثاغورسيان با گسست از سن ِ
ت ماتريالي ست ِ
ت کلی
ی واقعی به تعميما ِ
ی تجار ِ
ب عملی در دنيا ِ
کرده بودند تا بر پايه ِ
ب
دست يابند ،مدعی ﺷدند که حقايقِ عالیتر ِ رياضی را نمیتوان از تجار ِ
ب متکی
تاج ِخ َرد نا ِ
حسی استخراج کرد ،بلکه آنان فرآوردهیِ قدر ِ
ت استن ِ
بر تع دا ِد انگشتﺷماری از اصو ِل نخستين بوده و اين اصو ِل نخستين را
کار فيلسوف
بايد به م ثابهی ِحقايقِ بی چون و چرا پذيرفت .به گمان ِ آنان ِ
ک
اين است که با ﺷروع از اين اصول ِ نخستين ِ مور ِد قبول ِ ھمه و به کم ِ
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ت جديد برسد .اين
منطقی پیدرپی ،به استنتاجا ِ
يک سلسله از مراحلِ
ِ
ت آزاد و مستقل از تجربه مینامند که در
روش را "پيشينی" ،يعنی ﺷناخ ِ
ت متکی بر تجربه قرار دارد.
ی
مقابل روشِ "پسينی " ،يعنی ﺷناخ ِ
ِ
نقطه ِ
روش استنتاج يا "استدال ِل پيشينی"،
گرفتن
فيثاغورسيان با به کار
ِ
ِ
نظام بسيار موزن متشکل از
گيتیﺷناسیای ارائه دادند مب تنی بر يک
ِ
برای نمونه آنان بر
ت فراطبيعی.
ی يک ق در ِ
ِ
اَﺷکال ِ کام ِل برآمده از ا راده ِ
ت
اين باور بودند که کليهی ِ اجرا ِم آسمانی ُکرات کاملی ھستند که در مدارا ِ
مرکز دنيا میچرخند .در آن دوران اين باورھا
ی کامل به گر ِد
داي رو ِ
ِ
بسيار نو و انقالبی بودند ،اما ،ھيچ يک از اين نظرات درست نبودند.

کرویفيثاغورسيان
تصوير  :١٠دن يایِ موزون و
ِ
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ت فنی و علمی اين نظريات قابل فھم است و بر آن ايرادی
نادرستی ِ جزئيا ِ
فکری آنان بود،
ب
نيست .اما آن چه مسالهساز و مخرب بود ھمانا مکت ِ
ِ
ت ناموزون و پُر از تضاد به
يعنی تحمي ِل اَﺷکال ِ کامل و موزون بر طبيع ِ
ِ
نازک کودکی را بر تن ِ
منظور ِ رھايی از تضادھایِ درونیاش .جامهیِ
منظور از حرکت
غول ِ عظيمالج ثهیِ زنده و پُر تحرکی کردن ،آنھم به
ِ
بازايستاندناش ،نتيجهای جز پاره ﺷدنِ جامه نمیتواند داﺷته باﺷد.
دچار
تضادھایِ درونیِ ھر نظامِ تحميلی و تخيلی سرانجام ِ آن نظام را
ِ
ب يک سيستمِ رياضیِ به ظاھر کامل و
بحران میکند ،حتا اگر در قال ِ
زيبايی باﺷد .ھيپاس ١که يکی از فيثاغورسيان بود کمی بعد کشف کرد که
ت ميان ِ طول ِ يک ضلع و طول ِ يک قطر را نمیتوان
در چند ضلعیھا نسب ِ
دنبال اين
توس ِط يک ع د ِد کا مل )يعنیيک عد ِد موزون( بيان کرد .به
ِ
کشف ،او ثابت ک رد که عد ِد کاملی که مربعاش برابر ِ ع د ِد  ٢باﺷد وجود
ندارد .او به آن چيزی رسيد که امروز در زبانِ ريا ضی "اعدا ِد
غيرمنطقی" و يا "اعدا ِد گنگ" مینامند.
در تاريخ آمده است که پس از اين کشف يکی از فيثاغورسيان خود را به
دريا میاندازد و يا به روايتی به دريا میاندازندش .چه خودکشی و چه
ی عجيبی در
اعدام
فرق چندانی نمیکند ،کش ِ
فاع دا ِد گنگ و ناگويا ِو ِلوله ِ
ِ
بحران ﺷديدی
دچار
ن پي روان ِفيثاغورس به راه اندا خت و اين مکتب
ِ
ميا ِ
ِ
بودن دنيا را
ی موزون
ِ
ﺷد .اين کشف که انقالبی در رياضيات بود ،نظريه ِ
ب فيثاغورس ﺷديدا دچار ِ بحران میﺷود و
برھم ريخت .از اين به بعد مکت ِ
ھوادارا ناش به دو را ِه متفاوت رفتند .گروھی با سماجت را ِه استاد را
ت سراسر پوچ و بیارزﺷی در
ی نظريا ِ
ادامه میدھند و به ارائه ِ
اع روشھایِ نو بر تضادھا غلبه
رياضيات پرداختند .بخش ديگر با ابد ِ
کردند و علم را به پيش بردند.

_____________________________________________

١ - Hippius
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ب اورفه که از نفو ِذ بسياری در بي ِن تودهھا برخوردار بود،
به وارونه مکت ِ
ب فيثاغورس به ھيچ وجه نتوانست توجه تودهھا را به خود جلب کند.
مکت ِ
ت ﺷديدا درونگرايانه و نخبهگرايانهاش از يک سو و پارساگرايی و
ماھي ِ
کشی ﺷديدا توأم با خرافاتاش از سویِ ديگر ،که ھر دو سخت
رياضت
ِ
ت حاکم میآيند ،از عوامل ِ عمدهی ِتوده گير ناﺷدنش بودند.
کار طبقا ِ
به ِ
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صلھفتم
ف ِ

ديالکتيک دانان ِ نخستين

در اين فصل:
◄شدن
◄تضا ِد درونی
الدگرگونی است
◄ھمه چيز در ح ِ

ھای اساطيری و دينی مدعیاند که يک موج و ِد فرآطبيعی در
تمامی افسانه ِ
ِ
طی ِمدتی بسيار کوتاه ،که زماناش را از يک لحظه تا حداکثر ھفت روز
کنونی
ﺷکل
بيان کردهاند ،دنيا و ھر آن چه در آن ھست را در ھمين
ِ
ِ
امروزیﺷان آفريد و از آن زمان تا به امروز کوچکترين تغيير و تکاملی
در آن بوجود نيامده است.
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توسط
تنازع ان واع"
ف "نظريهیِ تکامل و
ِ
اما يک سده پس از کش ِ
ِ
١
ی
داروين  ،اين واقعيت که ھمه چيز در حالِ تغيير است از جان ِ
ب کليه ِ
ت دينی کم و بيش پذيرفته
ھای فرھيخته ،با دانش و بَری از خرافا ِ
انسان ِ
ﺷده است .کشفيات و پژوھشھا در قلمرویِ مردم ﺷناسی در سالھایِ
علمی بيشتری در تأ يي ِد درستی ِ اين نظريه
اخير ھر روز ﺷواھد و داليل ِ
ِ
ارائه میدھند.
ب زندگی بشر
تمام جوان ِ
تا ھمين چند سده پيش که اساطير و دين ھا بر ِ
مرکز دنيا میپنداﺷتند و
ازجمله علم و انديشهاش سلطه داﺷتند ،زمين را
ِ
باور نادرست را نمیپذيرفت
رفمخلوقات و ھرکس که اين
انسان را اﺷ
ِ
ِ
جرم جادوگری و يا کفرگوئی به
به ﺷدت مجازاتاش میکردند و به
ِ
ھای سوزان ِ آتش افکنده میﺷد.
ﺷع له ِ
ی تغيير و دگرگونی با ديدی سطحی و يک جانبه
امروزه ھم اغلب به اي ده ِ
ُ
ت تدريجی ،کند ،موزون و
ب تغييرا ِ
برخورد میﺷود .تکامل صرفا در قال ِ
به دور از ھرگونه جھش و خيزھای ِ ناگھانی دانسته میﺷود .طببيعت را
تھی از تضاد میپندارند و آن زمانی ھم که تضاد در انديشهی ِ انسان ظاھر
حال تغيير
ﺷود آن را به خطای ِ ذھنی نسبت میدھند .طبيعت ھمواره در ِ
درونی آن است .سدهھا پيشتر
ک اين تغيير تضا ِد
است و بنياد و محر ِ
ِ
ی يين -يانگ به تضاد
انديشمندان چينی در اندي شهیِ بوديسم و در فلس فه ِ
ِ
اﺷاره کرده بودند ،اما کسی که برای ِ نخستين بار به دقت بياناش کرد و
مبنایفلسفهاش ﺷد ،ھراکليت بود.
ِ

_____________________________________________

 ١٨٨٢ – ١٨٠٩ ) Charles Robert Darwin - ١م (  ،زيست ﺷناس بريتانيايی و واضع نظريه تکامل در زيستﺷناسی
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ھراکليت :سخنگوی شدن

"ھر آينه بخواھيم تاريخ آن چنان منصفانه
برای آيندگان به
ﺷناخته ﺷود که بھترينھايش
ِ
يادگار و باقی بمانند ،دست کم بايد بگويم که
ارزش
ھر آن چه از ھراکليت در دست داريم
ِ
آن را دارند که محفوظ بمانند" .
ھگل

١
ت
وفس دهیِ ھفدھم براين باور بود که آغازِ فلسفه ،ﺷناخ ِ
اسپينوزا فيلس ِ
ت بعدی خواھيم ديد که
يگانگی ذھن و ک ِل طبيعت است .در صفحا ِ
نخستين
ت
فان ماترياليس ِ
ت اسپينوزا تا چه حد به نظريا ِ
نظريا ِ
ِ
ت فيلسو ِ
يونانی نظير ِ تالس و يا آناکسيمنس نزديک ا ست .اما در ميان ِ فالسفهیِ
نظر
پيش از سقراط ،کسیرا نمیتوان يافت که به اندازهی ِ ھراکليت با اين
ِ
اسپينوزا نزديک باﺷد.
٢
ﺷھر
پنجم پيش از ميالد در
ی
ِ
ھراکليت )۴٨٠-۵۵٠پ.م( در سده ِ
ِ
افهسوس ٣میزيست .در اين دوران اين ﺷھر نا آرامیھای ِ اجتماعی ِ مھمی

_____________________________________________

 ١۶٧٧ – ١۶٣٢ ) Baruch Spinoza -١م (  ،فيلسوف بزرگ ِخ َردگرای

٢ - Heraclite
٣ - Ephesus
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ھای برجا مانده از ھراکليت براين
ی نوﺷ ته ِ
را از سر میگذراند و کل يه ِ
نکته داللت دارند .او میگويد:

پدر ھمه چيزھا است و ھم پادﺷا ِه آنھا .ستيز ھم
" ستيز ھم ِ
ی
آفريننده ِی ھمه ِی خدايان است و ھم آفري نن ده ِی ھ مه ِ
انسانھائی که برخیاﺷان بَردهاند و برخی آزاد".
بين
معنای
منظور او از " ستيز" ھمانا ستيز به
اما
رايج آن يعنی جنگِ ِ
ِ
ِ
ِ
ی
اف را ِد جامعه نيست .مقصو ِد او از ستيز  ،تض ا ِد ذاتی ِ موجود در ھمه ِ
سطوح موجودات من جمله در طبيعت است .او میگويد:
ِ

"بايد دانست آن چه که در ھ مهی ِ چيزھا مشترک است ،ستيز
خير برحقی است و ھمه ِی چيزھا از
است .ستيز و کشمکش ِ
طريق ستيز پا به عرصه ِی زندگی مینھند و به ھمان طريق
ِ
ھم درمیگذرند".
برای نخستين بار از اي دهی ِ "وحدت اضداد" سخن گفت.
ھراکليت بود که
ِ
پيروان فيثاغورس بر ده "برنھاد /برابرنھاد" اﺷاره کرده بودند که عبارت
ِ
بودند از:
کران دار
فرد
يگانه
چپ
نر
سکون
کج
تاريکی
ﺷر
مربع

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

بی کران
زوج
چندگانه
راست
ماده
حرکت
راست
روﺷنائی
خير
چند وجھی
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ھرچند اين مقوالت ھمگی مھم میباﺷند ،وليکن فيثاغورسيان آنھا را
بسط ندادند و صرفا به برﺷماردنﺷان بسنده کردند .آنان به واقع در جست
بردن
و جوی يا فت ِن ميانهای بي ِن ھرجفت بودند و سعی در حل و ازبين
ِ
نظر ھراکليت اين امر
عضو ھرجفت داﺷتند .اما ،به
تض ا ِد ميا ِن دو
ِ
ِ
ی چيزھا وجود دارد و حذف و
بطن ھمه ِ
ناممکن است چرا که تضاد در ِ
نابودی ِتضاد به معنای ِپايان ِ زندگی و مترادف با مرگِ ھمه چيز است.
ی بسيار ژرف و با ارزﺷی است ،در
ی تض ا ِد ھراکليت که نظر يه ِ
نظر يه ِ
ب روزمره قرار میگيرد و فھمش برای ِ"عق ِل
نگا ِه اول در تناقض با تجار ِ
سليم" دﺷوار است .چطور چيزی میتواند ھم خودش باﺷد و ھم غير-
خودش؟ چطور چيزی میتواند ھم جان داﺷته باﺷد و ھم بی جان باﺷد؟
ک
فھم
عالوه بر پيچيدگی ِ موضوع ،سب ِ
نگارش ھراکليت ھم بر دﺷواری ِ ِ
ِ
ب گزينه گويی و در ظاھرِ سرﺷار از ابھام
مطالباش میافزايد .او در قال ِ
و ايھام مینوﺷت .در قطعهی ِ ۴١میگويد:

" به سخنا ِن من گوش فرا ندھيد ،بلکه از لوگوس بشنويد ،او
آن قدر عاقل است که بپذيرد ھمه چيز يکی است… با اين
ک آن ناتوان است .و نه فقط پيش از
وجود ،انسان از در ِ
برای نخستين بار
دن آن بلکه حتا پس از آن که
ِ
ﺷني ِ
میﺷنود".
معادل
بان فارسی،
ِ
بدو امر اين عبارت نامفھوم به نظر میرسد .در ز ِ
در ِ
١
ی "سخن" قرار دادهاند ،وليکن اين
ی
يونانی "لوگوس" واژه ِ
واژه ِ
ِ
دقيق آن را نمیرساند .چرا که در زبان يونانی "لوگوس"
معنی
ی
ترج مه ِ
ِ
ِ
ت فوق ،ھراکليت
ی "منطق" ھم میباﺷد .در
بخش اول ِ عبار ِ
ی واژه ِ
ري شه ِ
ِ
در واقع از ما میخواھد که عينیگرایِ منطقی باﺷيم .و میخواھد بگويد
عينی
که صرفا به گوش دادن به سخنان ِ او بسنده نکنيد ،بلکه به قوانين ِ
ِ
طبيعت که او بيانﺷان میکند ،گوش فرادھيد .انسان چه رابطهای با
_____________________________________________
 Logos -١به معنای واژه ،گفتار ،استدالل ،منطق ،قانون
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لوگوس میتواند داﺷته باﺷد و چگونه میتواند به آن دسترسی پيدا کند ،در
حالی که لوگوس با آن چه که تجربه بر او آﺷکار میﺷود در تضاد قرار
بار
دارد؟ در قطعهیِ ديگری میگويد" :در يک رودخانه نمیتوان برای ِ ِ
ﺷناسی
ی آن جريان دارند" .نظريهیِ گيتی
دوم قدم نھاد ،چرا که آبھا ِ
ِ
نظر او اين حکم ﺷام ِل
بودن ھمه چيز استوار است .از
ھراکليت بر جاری
ِ
ِ
ک اضداد"
نظم حاکم بر لوگوس ھمان "ديالکتي ِ
خ و ِد لوگوس ھم میﺷودِ .
تمامی
است که ھراکليت بر آن "ھماھنگی تضاد" نام مینھد" :از درون ِ
ِ

می کثرتھا ناﺷی
کثرتھا ،يگانگی برمیخيزد و از يگانگی ،تما ِ
جای ديگری میگويد" :تضاد ھماھنگی میآورد و از
میﺷوند" .در
ِ
مغايرت ،بھترين ھماھنگیھا ايجاد میﺷود".

پس به ظاھر متناقض و مھمل ِ اين کلمات در واقع مفھوم ِ بسيار روﺷن ِ
در ِ
نظر ھراکليت دنيا و
چيزھای متضاد قرار دارد .بنا به
پذيری
ادراک
ِ
ِ
ِ
نظام
ب بشر از دنيا ،يعنی از خودش و از جامعه در يک
ی ت جار ِ
ِ
ھ مه ِ
معقول و ادراک پذيری به نام ِ لوگوس جمع ﺷدهاند .اما ،لوگوس خود يک
طیآن لوگوس
اصل و يا يک
چيز ثابت نيست ،چرا که در روندی که در ِ
ِ
برای
نقش اصلی را انسان بازی میکند.
ھماھنگ و م وزون میﺷود،
ِ
ِ
دستيابی به لوگوس ،که خود در حا ِل دگرگونی و تغيير است ،ھراکليت
ت ھمگام ،صحيح و مناسب با
به مفھومی از آگاھی نياز دارد که حرک ِ
ت لوگوس را میطلبد .او بر آن ،نظريهی ِ "ھماھنگی" نام مینھد .بنا
حرک ِ
به اين نظريه انسان در صورتی به لوگوس دسترسی پيدا میکند که به
تماﺷاگر بی تفاوت
جایِ مقاومت ورزيدن در برابرش و يا به جایِ
ِ
بودنش ،خود را در آن سھيم و درگير سازد" :اگر چه انسان با لوگوس

ارتبا ِطتنگاتنگی دارد اما در برابرش مقاومت میکند".
توسطبشر بوده
يين واقعيت
ِ
تاريخ فلسفه ھمواره ﺷاھ ِد دو گونه تفسير و تب ِ
ِ
١
وھر يگانه ،و يا در
ج
يک
د
و
وج
به
باور
و
گرايی
يگانه
ب
قال
در
يا
است.
ِ
ِ
ِ
_____________________________________________

١ - Monisme
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اصلی
جوھر
ب دوگانه گرايی) ١ثنويت( ،يعنی باور به وجو ِد دو
قال ِ
ِ
ِ
جزو گرو ِه
متضاد :ماده و روح؛ عين و ذھن .فالسفهی ِ نخستين ِ يونانی
ِ
نخست بودند ،يعنی ماترياليست -مونيست .بعدھا فيثاغورس و ھوادارانش
کامل عين از
ِ
را ِه دوم را پيش گرفتند و فلسفهی ِ خود را بر بنيا ِد جدايی ِ
ت پيشين
ذھن ،يا
جدايی جسم از روح بنا کردند .ھمان گونه که در صفحا ِ
ِ
ھم اﺷاره ﺷد ديدگا ِه دوم در واقع ريشه در باورھای ِ خ
رافاتی انسانھایِ
ِ
بدوی دارد.
ب
ھراکليت در نوﺷتهھايش به جدل با فيثاغورسيان میپردازد و مکت ِ
برابر "دوگانه گرايی" قرار میدھد .بر يگانگی
"يگانه گرايی" را در
ِ
کل طبيعت تاکيد مینھد و بر اين باور است که دنيا را کسی نيآفريده،
ِ
ت مداوم میباﺷد .برای ِ ھر
ھميشه وجود داﺷته و ھمواره دستخوش تغييرا ِ
ت
پديدهای علتی قائل است که در مرح لهیِ بعدی ھمين معلول ،خود عل ِ
بطن ھر پديدهای نھفته میبيند و آنھا
پديدهی ِديگری میﺷود .تضاد را در
ِ
نظر او برایِ رسيدن به حقيقت بايد از
عامل تغيير و حرکت میداند .از
را
ِ
ِ
ت تضادھای ِ درونی ِ ھر پديده داﺷت،
ظواھر فراتر رفته و سعی در ﺷناخ ِ
درونی آن
چرا که تنھا از اين طريق است که میتوان ني روھایِ محرکهیِ
ِ
را ﺷناخت.
ﺷعور يک فر ِد عادی به مشاھدهی ِ ظواھر ِ پديدهھا بسنده
عقل سليم" و
" ِ
ِ
حسی آسان به دست آمده را
ت
ت منتج از دادهھای ِ ادراکا ِ
میکند و واقعي ِ
ِ
درک نخستين بسيار محدود میتواند
ب دون ِ چون و چند میپذيرد .اما اين
ِ
بودن
عقل سليم" به مسطح
باور ھمگانی ِ" ناﺷی از " ِ
ِ
منشا خطا باﺷدِ " .
طی
زمين و يا گردش ِ خورﺷيد و ديگر اجرام ِ آسمانی به دور ِ زمين در
ِ
سدهھا از اين دست بودهاند .ھراکليت میگويد" :طبيعت دوست دارد خود
ی
را پنھان نگاه دارد" .برای ِ دست يابی به حقيقت بايد بدانيم چطور دادهھا ِ
ت حسی را تفسير و تبيين کنيم و در ھمين رابطه است که میگويد:
ادراکا ِ
_____________________________________________
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انتظار مواجھه ﺷدن با غيرمترقبه را نداﺷته باﺷيم ،اصوال با آن
" اگر
ِ
روبرو ھم نه خواھيم ﺷد".
ت آن ھم ارائه
ھراکليت ديدگاھی پويا نه تنھا از دنيا ،بلکه از ﺷي وهی ِ ﺷناخ ِ
آليستی فيثاغورسيان .او
مقابل ديدگا ِه ايستا و اي ده
ی
ِ
میدھد ،درست نق طه ِ
ِ
روش ماترياليستھای ِ نخستين چون تالس در جستجوی ِ اصل
ی
در ادامه ِ
ِ
ی نخستين" ،آتش" ،اين خي ره کننده ترين ،متغييرترين و فرّارترين
و ماده ِ
آنھا را انتخاب میکند.
ی انسان بسيار محافظه کار است ،و اين ايده که ھمه
بطور کلی انديشه ِ
سان عادی قابل ِ ھضم نيست .ميل به
حال تغيير ِ دائمی است
چيز در ِ
برایان ِ
ِ
ثبات و استحکام امر ِ غريزی ِ بسيار قدرتمندی است که ريشه در اصلِ
روح انسان ،ريشه در
يای پس از مرگ و جاودان بودنِ
بقا دارد .اي دهیِ دن ِ
ِ
نپذيرفتن اين واقعيت دارد که انسان متولد میﺷود ،میزيد و سپس
ِ
ت گريز ناپذير ِ ھمهیِ انسانھا است .انسان در
میميرد .مرگ سرنوﺷ ِ
انکار قوانينِ طبيعت پرداخت و در
رای رسيدن به آزادی به
تالشاش ب ِ
ِ
ھای غير
نبر ِد دون کيشوت وارش با آن ،يک سلسله ا متيازات و برتری ِ
ت
ﺷناخ
واقعی و تخيلی به خود نسبت داد .اما حقيقت عبارت است از
ِ
ت ھراکليت در اين
صحيح اين قوانين و متناسب با آنھا عمل کردن .اھمي ِ
ِ
ی
گونه
از
و
عت
طبي
از
ديالکتيکی
تصويری
بار
نخستين
برای
که
بود
ِ
ِ
علمی
ت
توسط انسان ارائه داد .او پايه
ت آن
گذار روشِ ﺷناخ ِ
ِ
ﺷ ناخ ِ
ِ
ِ
١
ديالکتيک -پراکسيسم بود.
ی خودش بلکه تا به امروز ھمواره با
فلسفهیِ ھراکليت نه فقط در دوره ِ
باورھای دينی و
منی سرسخت مواجه ﺷده است .او نه فقط
ِ
ناباوری و دﺷ ِ
سنتھا را به مبارزه طلبيد ،بلکه "عق ِل سليم" را ھم که غالبا فراتر از
ت سؤال برد .بیجھت نيست که
کدماغ را نمیتواند ببيند به زيرِ عالم ِ
نو ِ
_____________________________________________
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فلسفی او را
ھای
از آن زمان تاکنون ھمواره تالش کردهاند تا بن يان ِ
ِ
بیاعتبار جلوه دھند.

تصوير  :١١ھمه چيز تغيير میکند
ِ
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صلھشتم
ف ِ

م کت ِ
ب اليايی

در اين فصل :
◄ھستی و ناھستی
◄سکون و حرکت
ت خ َِرد
◄اصال ِ

شافانديشهیِ انسانی بطور عام و فلسفه بطور خاص به ھيچ وجه نه
انک
ِ
موزون بوده و نه مسيرش خطی و يکنواخت ،و در سفر ِ تاريخیاش به
ی مواجھه با تضادھا ھمواره توام با افت و خيز بوده است .ھر
واسطه ِ
برای مدتی
معتبر جديدی که پا به عر صهی ِ ز ندگی مینھد
نظر يهی ِ علمی
ِ
ِ
در ح وزه ِ
ی عملکردش آخرين حرف را میزند تا آن که بعدھا در اثرِ
ھای تکنيکی که خودش موجباش ﺷده است نارسايیھايی در آن
پيش رفت ِ
ت ديگری ﺷکل میگيرد و آن را به
مشاھده میﺷود و نظر يهیِ متفاو ِ
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ی جدي ِد
مبارزه میطلبد .اين نظر يهیِ جديد ھم خود بعدھا توس ِط نظر يه ِ
ت ظاھری با نظر يهی ِ نخستين دارد به چالش کشيده
ديگری که ﺷايد ﺷباھ ِ
ی نخست
میﺷود .در
بدو امر چنين به نظر میرسد که به نقطه ِ
ِ
ت پيشين بازگشتی ظاھری است و
بازگشتهايم ،اما اين بازگشت به نظريا ِ
به ھيچ وجه به معنای ِ آن نيست که تکوين ِ انديشه دايرهی ِ بستهای را طی
دور تسلس ِل باطلی ﺷده است .اين مسير روندی است
دچار
کرده و
ِ
ِ
ديالکتيکی که در آن م رحلهیِ جديد ھيچ گاه خود را ھم چون مرحلهیِ
پيشين تکرار نمیکند ،چرا که در جريان ِ يک مجادلهی ِ علمی با بازنگریِ
ب عملی ،ﺷناخت
مداو ِم نظريات و ديدگاه ھا ،متکی بر مشاھدات و تجار ِ
موضوع م ور ِد مطالعه ژرفتر و دقيقتر ﺷده و در ﺷناخت
و دانشِ ما از
ِ
از حقيقت ما را يک گام به جلو برده است.
ب موسوم به اليايیھا ،به واقع مکتبی بود که در واکنش و مخالفت با
مکت ِ
کم
ھراکليت به وجود آمد .پيروان ِ اين مکتب اثبا ِ
ت نادرست بودن ِ اين ح ِ
ت خود قرار
ھراکليت که "ھمه چيز در حا ِل تغيير است" را وجھهی ِ ھم ِ
داده بودند .آنان براين باور بودند که نه تنھا ھيچ چيز تغيير نمیکند بلکه
اصوال حرکت ھم وجود ندارد و آن چه را که حرکت میناميم وھمی بيش
نبوده و ناﺷی از خطای ِ ديدگانی است.
١
پی تھاج ِم ايرانيان به
اليا ﺷھری بود يونانی نشين در جنو ِ
ب ايتاليا .در ِ
يونانيان بسياری به اين ﺷھر مھاجرت
يونان در سال  ۵۴٠پيش از ميالد،
ِ
ب موسوم به اليايی بود ،اما پارميندس
کرده بودند .گزنفون ٢پايه
گذار مکت ِ
ِ
و زنون دو فيلسوفی ھستند که اين مکتب را نمايندگی میکنند.

_____________________________________________
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٢ - Xenophanes
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پارميندس :سخنگوی بودن )ک ش ِ
فھستی(
کيفی ماده را کنار نھاده بودند و تنھا
فيثاغورسيان ،ھمهی ويژ گیھایِ
ِ
ب اليايی از اين ھم
ت آن يعنی"عدد" را حفظ کردند .اما ھواداران ِ مکت ِ
کمي ِ
فراتر رفته ،و را ِه آنھا را تا به آخر پيمودند .ب دين معنی که کليهیِ
ويژ گیھای ِ ماده را به کنار نھاده و تنھا مفھو ِم مج ر ِد "ھستی" را نگاه
داﺷتند .به باورِ آنھا تنھا "ھستی" و "نا-ھستی" وجود دارد و ھيچ
چيزی که "در حالِ ﺷدن باﺷد" وجود ندارد .جوھرِ فلسفهیِ آنھا را
برابر
"ھستیِ" ناب ،بیکران ،تغييرناپذير و فاق ِد چھره ،تشکيل میداد .در
ِ
ی"بودن" را قرار دادند.
فلسفهیِ "ش دن ِ" ھراکليت ،آنان فلس فه ِ
١
ی پيشا-
ھراکليت و پارميندس ) ۴٧٠-۵۴٠پ.م( دو قط ِ
ب متض ا ِد فلسفه ِ
ی دنيای ِ تحرک و تغيير که در آن ھمه
سقراطی میباﺷند .نخستين سخنگو ِ
ی
چيز در
ِ
حال ﺷدن است حتا لوگوس ،لو گوسی که ھمهی ِ چيزھا به وسيله ِ
حواس
آن به وجود آمده و ادراک میﺷوند ،در نتيجه آدمی میتواند به
ِ
ت ابدی و يگانگیِ مطلق است،
خود اطمينان کند .اما دومی سخنگوی ِ ثبا ِ
مفھوم ِخ َردی که بر آن
تجر بهیِ حسی را توھم میداند و از اين رو به
ِ
بين
منطق دقيق نام مینھد ،متوسل میﺷود .پارميندس بر
عقل و
تمايز ِ
ِ
ِ
٢
تعقل
ايج
ِ
"حقيقت" و "گمان" اصرار میورزد و میگويد که اگر نت ِ
منطقی ما با آن چه حواس ِ پنج گانه به ما مینماياند در تعارض قرار گيرد
ِ
حسی خود را توھم بدانيم.
بی چون و چرا با يد تجربهی ِ
ِ

_____________________________________________
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تصوير ِ  :١٢مقايسهی ِھراکليت و پارميندس
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ت عقل ١دانست.
بدين ترتيب پارميندس را میتوان پايه
ب اصال ِ
گذار مکت ِ
ِ
منطقی
ھای
به استن ا ِد اين مکت ِ
ايج تعقل و استنتاج ِ
ِ
ب فلسفی ،انسان بايد به نت ِ
معنای مغايرت با ﺷواھدی باﺷد که
خود اع تماد کند ،حتا اگر اين به
ِ
اختيار ما میگذارد.
حواسمان در
ِ
البته پارميندس اين که چيزھا تغيير میکنند ،يعنی به وجود میآيند و سپس
نابود میﺷوند را انکار نمیکرد .بلکه او براين باور بود که اصل ِ ادراک
طريق آن دنيا و چيزھا م ور ِد ﺷناسايی در میآيند خود ثابت،
پذيری که از
ِ
ت انسانی ايستا و خنثی
تغييرناپذير ،و ازلی -ابدی است .يعنی ،حقايق و ذا ِ
بوده و مستقل از زمان و مکانند .بیجھت نيست که افالطون میگفت:

فلسفیمن است".
ِ
"پارميندس پدر ِ

_____________________________________________
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زنون و معماھایاش
ردان پارميندس بود .کليهیِ آثارش
زنون ) ۴٣٠-۴٩٠پ.م( ١از ﺷاگ
ِ
ساير انديشمندان ِ پيش از سقراط تقريبا ازبين رفتهاند ،ﺷھرتش
آثار
ِ
ھمانن ِد ِ
٢
نام خودش ثبت ﺷدهاند.
را مديو ِن
طرح معماھايی است که در تاريخ به ِ
ِ
ب ھراکليت ،يعنی
ت استادش و علي ِه مکت ِ
ت نظريا ِ
آنان بطور عمده در اثبا ِ
در ر ِد حرکت و کثرت بودند.
ث حرکت ،چندگانگی و
ی زنون را بطور عمده در رابطه با مباح ِ
معماھا ِ
معمای
زمان ھستند و برایِ ھرکدام تفاسير ِ گوناگونی ھم ارائه دادهاند.
ِ
" آﺷي ِل تيزپا" معروفترين معمای ِ او است .در اين معما زنون میگويد
ی نخست
يک جسم
برای آن که مساف ِ
ت معينی را طی کند بايد در مرح له ِ
ِ
ی راه را
نص ِ
فھمان مسافت را طی کرده باﺷد .اما پيش از آن که ني مه ِ
ی آن يعنی يک چھارمِ مسافت را پيموده باﺷد .بدين
طی کند بايد نيمه ِ
طی اين تقسيمات ما با بینھايت نيمهھا سروکار داريم ،پس
ترتيب در
ِ
ھيجگاه موفق نمیﺷويم ک ِل مسافت را طی کنيم.

آشيل و الک پشت
٣
ی روی ِ زمين است ،بنا
آﺷيل قھرما ِن اساطيری ِ يونانی ،که تندترين دون ده ِ
ی دويی
بر استداللی که در اين معما آمده است قادر نيست در طیِ مسابقه ِ
از يک الک پشت که کندروترين حيوانات است ،سبقت گيرد .فرض کنيد

_____________________________________________

١ - Zeno

 ،Paradoxe - ٢در زبان فارسی واژه ھای باطل نما ،تناقض نما و معما در برابرش قرار داده اند.
 Achilus - ٣قھرمان افسانه ای در اساطيريونان
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که در اين مسابقه الک پشت و آﺷيل ھر يک بايد مسافت  ٢٠٠٠متر را
ت خودش به سوی ِھدف به راه میافتد و
طی کنند .ابتدا الک پشت با سرع ِ
پس از آن که به نيمهی ِ راه رسيد يعنی پس از طیِ  ١٠٠٠متر آﺷيل با
طی زمانی که آﺷيل ١٠٠٠
حداکثر سرعت ﺷروع به دويدن میکند .در ِ
ِ
ت
ت الک پشت يک دھم ِ سرع ِ
متر را میپيمايد و اگر فرض کنيم که سرع ِ
آﺷيل است ،الک پشت مسافتی معادل ِ  ١٠٠متر را طی میکند .در نتيجه
کل مسافتی که الک پشت طی کرده برابر ِ  ١١٠٠متر است يعنی ١٠٠متر
ِ
ی بعدی اگر آﺷيل  ١٠٠متر را طی کند،
از آﺷيل جلوتر است .در مرح له ِ
الک پشت  ١٠متر را پيموده و به ھمين اندازه از آﺷيل جلوتر خواھد بود.
با ھمين استدالل ،آﺷيل ھر مسافتی را که طی کند در طی ھمان زمان
الک پشت يک دھمِ آن مسافت را طی میکند و به ھمين اندازه جلوتر از
آﺷيل خواھد بود و در نتيجه آﺷيل ھيچ گاه به الک پشت نخواھد رسيد .با
اين استدالل زنون چنين نتيجه میگيرد که اصوال حرکت وجود ندارد.

تصوير  :١٣آﺷيل و الک پشت
ِ
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امر مسلمی است و
در واقعي ِ
ت امر اين که آﺷيل از الک پشت جلو میزند ِ
١
وف
از
نظر يک عق ِل سليم اين استدالل بی معنی است .ديوژن فيلس ِ
ِ
صوفی مسل ِ
کھم دورهیِ زنون ب رای ِنشان دادن ِ نادرست ب ودن ِ نظريهیِ
عدم وج و ِد حرکت و ابطا ِل استد ال ِل زنون ،به راه رفتن در مقاب ِل زنون
ِ
انکار
طرح اين معما قص ِد
پرداخت .ھگل براين باور بود که زنون با
ِ
ِ
حرکت را نداﺷت )ارسطو ھم ھمين ادعا را میکند( بلکه ھدفاش نشان
ب آن در انديشهی ِ انسان بود.
دادن ِ تضا ِد موجود در حرکت و گونهی ِ بازتا ِ
ب اليايی به گونهای ناخواسته و يا نادانسته
در واقع ھوادارا ِن مکت ِ
ديالکتيک دان بودند .ھگل در دفاع از آنھا مینويسد:

"مساله اين نيست که حرکت وجود ندارد .اين که حرکت
امر بیچونوچرا و مسلمی است،
وجود دارد به لح ا ِظحسی ِ
منکر
زنون
که
نبود
زاويه
اين
ھم چون وج و ِد يک فيل .از
ِ
وجو ِد حرکت میﺷود .او به وجو ِد حرکت باور داﺷت اما
ی
حرکت را غيرحقيقی میدانست ،چرا که در بط ِن مقو له ِ
منظور زنون اين بود که در حرکت
حرکت تضاد را میديد.
ِ
٢
ھستی واقعی را پيشبينی کرد" .
نمیتوان ھيچ
ِ
بودن حرکت را ثابت میکند و نه برھانی است
غير واقعی
مای آﺷيل نه
ِ
مع ِ
ِ
بر ناتوانیِ آﺷيل در سبقت گرفتن از الک پشت .بلکه به وج ِه بسيار زيبا و
ظريفی نارسايی و محدوديت ھا ِ
ی آن استداللی که متکی بر "منطق ِ
حذفتضاد از واقعيت،
ت
ِ
صوری" است را نشان میدھد .تالش در جھ ِ
ت عقلی میانجامد.
بطور اجتناب ناپذيری به اين گونه تناقضا ِ
فيثاغورسيان اين نظريه را که خ ِطمتشکل از تع دا ِد معين و محدودی از
ھای کوچکتر است را به دور افکندند و در عوض پذيرفتند که
پاره خط ِ
يک خط از بی نھايت نقطهی ِ بدون ِ بُعد تشکيل ﺷده است .زنون در ر ِد اين
_____________________________________________

١ - Diogen

٢ - Hegel, History of Philosophy, Vol. 1, P.266.
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معمای آﺷيل را ابداع کرد .از آن زمان تا به
ی فيثاغورسيان بود که
ِ
اد عا ِ
برای
نطق صوری"
ھای به عمل آمده در چارچو ِ
ِ
ام روز تمام ِ تالش ِ
ب "م ِ
گره گشايی از معمای ِآﺷيل و ديگر معماھای ِ زنون ھمگی به معماھایِ
٢
جديدی منتھی ﺷدهاند که کوﺷشھای ِ رياضی دانانی چون ددکيند ،١کانتور
٣
یاين
و حتا راسل در سدهی ِ بيستم در ِ
حل آنھا ھم به جايی نرسيدند .گره ِ
مشکل در س دهھای ِھفدھم و ھجدھم توس ِطکپلر ،٤پاسکال ،٥واليس ،٦نيوتن
منطق صوری و با وارد کرد ِن
و اليبنيتس گشوده ﺷد .آنان با پرھيز از
ِ
وم بینھايتھا در رياضيات ،انقالبی در رياضيات به وجود آوردند که
مفھ ِ
کمدرن غيرقابل ِ تصور است.
بدون ِ آن فيزي ِ

زمان حال"
مفھوم "حرکت" و " ِ
ِ
مسير طی ﺷده
معمای ديگری که زنون مطرح میکند عبارت است از
ِ
ِ
ير يک تير از لحظهای که چلهی ِ کمان
مس
مثال
متحرک،
جسم
يک
ط
توس ِ
ِ
ِ
منطق صوری ،در
را ترک میکند تا لحظهای که بر زمين مینشيند .در
ِ
طبق تعريف ،اين مسير
ھر نقطه از مسير ،تير را ساکن میپندارند و بر
ِ
ی نقاطی تشکيل ﺷده که در ھر لحظه تير در آن نقطه ساکن
از مجموعه ِ
فرض میﺷود .با توسل به اين منطق ،و استدال ِل منتج از آن ،زنون مدعی
بودن
میﺷود که تير ھمواره ساکن بوده و سپس غير واقعی و خيالی
ِ
حرکت را از آن نتيجه میگيرد.

_____________________________________________

 ١٩١۶– ١٨٣١) Julius Wilhelm Richard Dedekind - ١م (  ،رياضی دان آلمانی

 ١٩١٨– ١٨۴۵) Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor - ٢م (  ،رياضی دان آلمانی
 ١٩٧٠– ١٨٧٢) Bertrand Arthur William Russell - ٣م (  ،رياضی دان و فيلسوف انگليسی
 ١۶٣٠– ١۵٧١) Johannes Kepler - ۴م (  ،ستاره-ﺷناس لھستانی که انقالبی در ستاره ﺷناسی به وجود آورد.
 ١۶۶٢– ١۶٢٣ ) Blaise Pascal - ۵م (  ،رياضی دان و فيلسوف فرانسوی
 ١٧٠٣– ١۶١۶) John Wallis - ۶م (  ،رياضی دان انگليسی
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جسم متحرک را در نظر
ی تضاد است .يک
ِ
مفھومِ "حرکت" در برگيرنده ِ
ی مشخص
ی مشخص آن جسم ھم در يک نقطه ِ
بگيريد .در يک لحظه ِ
جسم متحرک نقطهای مانند
ت
است و ھم در نق طهی ِبعدی .در مسير ِ حرک ِ
ِ
نقطهیِ  Aرا در نظر بگيريم .در لحظهای که تير از اين نقطه میگذرد
اين جسم ديگر در نق طهیِ  Aنيست اما ھنوز به نق طهیِ بعدی  Bھم
نرسيده است .پس در کجا است؟ ﺷايد کسی بگويد در نقطهای مانن ِد نقطهیِ
ی  Aو  .Bاما اين نقطهی ِ  Cھم خ ود يک نقطهیِ بعدی
 Cبينِ دو نق طه ِ
است نسبت به نقطهی ِ Aو ھمان استداللی که در م ور ِد نقطهی ِ  Bﺷد در
مور ِد اين نقطه ھم صادق است .بدين ترتيب مشاھده میکنيم که با اين
پيوستگی زمان و مکان باور
گونه استدالل به جايی ن میرسيم .ولی اگر به
ِ
بودن
داﺷته باﺷيم مشکل حل خواھد ﺷد ،چرا که در آن صورت متحرک
ِ
ی معين جس ِم
يک جسم به معنایِ اين میتواند باﺷد که در يک لحظه ِ
متحرک ھم در يک نقطهی ِ مشخص است و ھم در نق طهی ِ بعدی .ارسطو
تا حدودی به اين مساله پیبرد .او میگويد:

ی `حال`
"… مشکل از آنجا ناﺷی میﺷود که وج و ِد لح ظه ِ
امر مسلم و دانستهای مفروض میپندارند.
در زمان را ھمه ِ
اما اگر اين امر مسلم فرض نشود آن استدالل ھم به دنبالش
نمیآيد" .
ی "حال" چيست؟ وقتی میگوييم تير در زما ِن "حال" در اين
اما لحظه ِ
نقطه است ،لح ظهیِ "حال" بنقد در گذﺷته است و به "گذﺷته" تبديل ﺷده
است.
ت بیاعتباریِ استداللِ زنون کافی نيست ھم چون ديوژن در
رای اثبا ِ
ب ِ
طول ِ اتاق راه رويم تا از اين طريق وجود "حرکت" را اثبات کنيم ،بلکه
ت خود زنون ،تجزيه و تحليل از حرکت را تا به
بايد با ﺷروع از مقدما ِ
خالفاستداللِ زنون دست
آخر ادامه دھيم ،يعنی تا آنجا که به نتايجی
ِ
استدالل ديالکتيکی است که میتوان با آن به
يابيم .تنھا با اين روش ،يعنی
ِ
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ابراز مخالفت ،چه رسد به تمسخر و يا با
مقابله پرداخت و نه صرفا با
ِ
معماھای زنون از يک منطقی
ھای غيرمنطقی .به واقع
ِ
توسل به روش ِ
منطق صوری رازﺷان را گشود.
برخوردارند که نمیتوان با توسل به
ِ
منطق ديالکتيک میتوان گ رهی ِ مشکل را گشود.
تنھا با
ِ
دان پس از او ،ھم چون معماھايش ،بحثانگيز
تأثير زنون بر انديشمن ِ
ِ
تاثير تعيين کنندهای بر ارسطو در بنيان
او
که
است
مسلمی
امر
اما
.
است
ِ
ِ
منطق ارسطوئی" معروف است ،داﺷته است .در
ی آن چه که به "
گذار ِ
ِ
ی آغشته به سفسطه بسيار رايج
ن ارسطو نظر يا ِ
ت گمراه کننده ِ
ن زما ِ
آت ِ
بودند .سفسطه گران در زنون و معماھايش فيلسوفی را میديدند که به
کمکش میتوانستند مباحث را به ھر سو که مايل بودند ،ھدايت کنند،
ت خود قرار میدھد
ارسطو سامان دادن به اين
اوضاع آﺷفته را وجھ ِه ھم ِ
ِ
کمک آنھا بتوان
و يک رﺷته ضوابط و اصولی را تدوين کرد تا به
ِ
ت درست را از نادرست تميز داد .بی چون و چرا میتوان گفت
نظرا ِ
١
ی ارسطو در مور ِد "تعليق به محال"  ،که بنا بر آن
که در
تبيين نظر يه ِ
ِ
زمانی از يک گزارهی ِ نتيجهی ِ نادرست و يا متناقض مستفاد میﺷود که
ت گ زارهی ِ نادرست باﺷند ،زنون بسيار نقش داﺷته است.
مقدما ِ
روش مجاد لهی ِ زنون بر
ی افالطون چنين استنباط میﺷود که
از نوﺷتهھا ِ
ِ
تاثير مستقيم گذاﺷته بود .سقراط در مجادالتش با مخاطبين،
سقراط ھم
ِ
طرح
رفمقاب ِل گفتگو ﺷروع میکند و با
تط ِ
بحث اش را با مفروضا ِ
ِ
ت مخاطب را به او نشان
يک رﺷته پرسش و پاسخ بتدريج نادرستی ِ نظريا ِ
٢
ک سقراطی ناميده
میدھد .اين
روش مباحثه و استدالل که ديالکتي ِ
ِ
قلمروھای
وسطزنون ابداع ﺷده بود.
ھای ارسطو ،ت
ِ
ِ
میﺷود ،برطبق ِ گفته ِ
اھای زنون نبودهاند.
رياضيات و فلسفه ھم بی تاثير از معم
ِ
_____________________________________________

١ - Reductio ad absurdum
٢ - Epagogé
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صلنھم
ف ِ

ی چندگرا
فالسفه ِ

در اين فصل:
صرچھارگانه
◄عنا ِ
ی عشق و نفرت
◄قوا ِ
◄چگونه چيزھا به يک ديگر تبديل میشوند

ب
ی پنج ِم پيش از ميالد در
ب اليايی مکت ِ
برابر مکت ِ
ی دومِ س ده ِ
در ني مه ِ
ِ
ت چندگرا میپردازد.
نظريا
بسط
به
که
ﺷود
می
پيدا
ديگری
ِ
ِ
یاين مکتب بودند.
امپدوکلس و آناکساگوراس دو چھ رهی ِ برجس ته ِ
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امپدوکلس :ک ش ِ
فخالء
امپدوکلس ) ۴٣٢-۴٩٢پ.م( ١در پزﺷکی و سياست دست داﺷت .ارسطو
گذار
او را پايه
ھنر سخنوری میداند .امپدوکلس از سويی با نظر يهیِ
ِ
ِ
سوی ديگر تغيير را ھم قبول داﺷت .او
ھستی پارميندس موافق بود و از
ِ
تالش کرد تا بين ِ اين دو جنبه از طبيعت سازش برقرار کند .بدين منظور
عنصر "آب،
او به وارونه پيشينيان به جایِ يک مادهیِ نخستين چھار
ِ
ھای
خاک ،ھوا و آتش" را
عناصر نخستين میپنداﺷت ،بدين معنا که چيز ِ
ِ
ديگر در طبيعت ھمگی از آنھا تشکيل ﺷده و اين چھار عنصر را
غيرقاب ِل تبديل به يکديگر و جاودانی میدانست.

عناصر چھارگانه
تصوير :١۴
ِ
ِ

_____________________________________________

١ - Empédocle
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زمان
ت بيست سده ،ي عنی تا
ی
عناصر چھارگانهی آمپدوکلس به مد ِ
ِ
نظريه ِ
ِ
١
ذيرش ھمگان بود .ارسطو ھم
ی ھجدھم ميالدی مور ِد پ
الوازيه در س ده ِ
ِ
ب خاصی برای ِ ھريک از چھار عنصر
ی فوق را میپذيرد و ترتي ِ
نظريه ِ
قائل میﺷود ،در پايين ترين مرتبه خاک )زمين( که سنگينترين آنھاست،
ب سنگينی ،آب )درياھای ِ روی ِ کرهی ِ زمين( ،آن گاه ھوا
سپس به ترتي ِ
)آسمان( و سرانجام آتش که سبک ترين است و به باال صعود میکند .او
ھمين ترتيب را برایِ ساختارِ فيزيکی دنيا ھم اتخاذ میکند .بعدھا
عناصر چھارگانه بنا ﺷده بود.
مبنای ھمين
کيمياگری عمدتا بر
ِ
ِ
امپدوکلس تغيير و دگرگونی را ناﺷیاز دو ق وهیِ "عشق" و "نفرت"
ی
بدو ا مر مجموعهی ِ واحدی بوده که
ِ
توسطقوه ِ
میديد .به باور ِ او دنيا در ِ
عشق"
ی "
"نفرت"
عناصر آن از يکديگر جدا میﺷوند تا آن که قوه ِ
ِ
ِ
عناصر دور ﺷده را بازمیگرداند و بتدريج يگانگی نخستين دوباره
ِ
ت قوهی ِ "نفرت" میرسد و اين چرخهی ِ تناوب
برقرار میﺷود .سپس نوب ِ
قوای"عشق" و "نفرت" دائما ادامه دارد.
ِ
نقش ِ

تصوير  :١۵دگرگونی ناﺷیاز دو قوهی عشق و نفرت
ِ
_____________________________________________

 ١٧٩۴-١٧۴٣ ) Antoine-Laurent de Lavoisier -١م (  ،دانشمند فرانسوی و بنيان گذار ﺷيمی نوين
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ی
ی جاذبه و دافعه قطبھا ِ
ی نيروھا ِ
به احتما ِل زياد آمپدوکلس با مشاھده ِ
ی
آھن ربا ،که يونانيان با آن آﺷنايی داﺷتند ،به اين نظر میرسد .دو ق وه ِ
انسانیآن نبايد ديد،
ت فردی و
عشق و نفرت را صرفا در معنای ِ احساسا ِ
ِ
گرايش متض ا ِد موجود در طبيعت ديد:
ی دو
بلکه بايد به مثا بهیِ نمادھا ِ
ِ
يگانگی و جدايی ،نظم و بینظمی ،سامان يافتگی و به ھم ريختگی.
اواخر عمرش بر رویِ دو غريزهی ِ اصلی )غريزهی ِ ﺟنسی و
فرويد ١در
ِ
نظر او فضایِ روانیِ انسانیرا اﺷغال میکنند،
غري زهیِ مرگ( که به
ِ
اﺷاره میکند .به احتمال ِ زياد او با نظريهی ِآمپدوکلس آﺷنا بود .بعدھا بارِ
ديگر ويلھلم رايش ٢به اين امر اﺷاره میکند.
ی "خالء" در علم و فلسفه گامِ بسيار متھورانه و درخشانی
داع مقوله ِ
اب ِ
بود .امپدوکلس و سپس دموکريت با تعريف و تببين ِ مقولهی ِ"خالء" ،يعنی
فضايی خالی و تھی از ھر مشخصهای ،مقولهای درخشان و فوقالعاده
ی انسانی کردند که از آن زمان تا به امروز
غنی وار ِد گن جينهی ِ اندي شه ِ
ی
ھمواره انديشهی ِ فل سفی و علمیرا به خود مشغول داﺷته است .مقوله ِ
ن باستان نظيرِ افالطون ،ارسطو و
ی دورا ِ
"خالء" نه فقط فالسفه ِ
اپيکور ،بلکه حتا فيلسوفان ِ دوران ِ مدرن چون اليبنيتس و يا فيزيک دانان
ی ھفدھم تا به امروز نظير دکارت ،فرنل ٣و ماکسول ٤را به خود
از س ده ِ
مشغول ساخته بود.

_____________________________________________

١٩٣٩ -١٨۵۶) Sigmund Schlomo Freud -١م (  ،عصب ﺷناس اتريشی و پايه گذار روانکاوی
 ١٩۵٧ - ١٨٩٧) Wilhelm Reich -٢م (  ،روان پزﺷک و روانکاو اتريشی
 ١٨٢٧-١٧٨٨ ) Augustin-Jean Fresnel -٣م (  ،فيزيک دان فرانسوی
 ١٨٧٩-١٨٣١ ) James Clerk Maxwell -۴م (  ،فيزيک دان بريتانيايی
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آناکساگوراس :ک شفِ عقل
ھای بينِ يونانيان و
آناکساگوراس ۴٢٨-۵٠٠) ١پ.م( در
دوران ج نگ ِ
ِ
مادھا ،در کالزومنه ،يکی از ﺷھرھایِ آسيای صغير به دنيا آمد .در
ی سوفوکل ،٢آريستوفان ٣و ديوژن
جوانی به آتن مھاجرت کرد و ھم دوره ِ
٤
ت بسيار
بود .او
مربی پريکلس بود .وی انديشمندی اصيل بود که تاثيرا ِ
ِ
مھمی بر فلسفه برجا گذاﺷت .ارسطو او را به مثابهی ِ"ھوﺷياری در ميانِ
مستان" توصيف میکند .آناکساگوراس دنبالهروی ِ با ارزشترين سنتھایِ
فلسفی در يونان ِ باستان بود و به روشِ مشاھده و تجربه باور داﺷت.
ی
ت
اکتشافا ِ
علمی مھمی به ن ِام آناکساگوراس ثبت ﺷدهاند .خورﺷيد را ت وده ِ
ِ
مذاب میدانست و در م ور ِد ستارگان ھم ھمين نظر را داﺷت و براين
ی آنھا در
ی دوریِ فاصله ﺷان از زمين گرما ِ
باور ب ود که به واسطه ِ
سطح زمين غيرمحسوسند .ماه را سيارهای میديد که از ھمان موادی
ِ
ی زمين را تشکيل دادهاند و در مقايسه با خورﺷيد آن
ره
ک
که
ﺷده
تشکيل
ِ
را به مراتب نزديک تر به زمين میدانست و بر اين باور بود که نورش
ب نور ِ خورﺷيد است .او پديدهھای ِ خورﺷيد گرفتگی و ماه گرفتگی
بازتا ِ
را به درستی توضيح داد .آناکساگوراس به خاطر ِ نظرياتش به بیدينی و
بدآموزی متھم ﺷد ،دچار ِ خش ِم آت ِن مح افظه کار قرار گرفت و او را به اتھامِ
اھانت به خدايان به مرگ محکوم کردند.

_____________________________________________
١ - Anaxagoras

۴٠۶-۴٩۶) Sophoklus - ٢پ م (  ،يکی از تراژدی نويسان يونان باستان
 ٣٨۶-۴۵۶) Aristophan - ٣پ م (  ،از کمدی نويسان يونان باستان
 ۴٢٩ -۴٩۵)Périclès - ۴پ م (  ،سياستمدار برجستهی آتنی که دوران حکومتش مقارن با عظمت آتن و دموکراسی بود.
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فلسفی آناکساگوراس تالﺷی بود در پاسخگويی به معضلی که
ی
انديشهھا ِ
ِ
ب مخالف سعی کرده
ھراکليت و پارمينداس پيشتر از او اما از دو قط ِ
عناصر چھارگانهیِ
بودند بدان پاسخ دھند .آناکساگوراس نظريهیِ
ِ
آمپدوکلس را درست ن میدانست و تبدي ِل ھريک از اين عناصر به ديگری
را قبول نداﺷت .ھراکليت بر اين نظر بود که در دنيایِ واقعی ھمهی
چيزھا چندگانه و در حالِ تغيير میباﺷند ،يعنی ھ مهیِ چيزھا متولد
باور او ھر
میﺷوند ،میزيند و سرانجام نابود میﺷوند .از اين رو به
ِ
اص ِل نخستين ١بايد اين نکتهی ِ بنيادی را توضيح داده و تبيين کند .اما در
ب مقاب ِل او ،پارميندس براين باور بود که بايد ھستی را به عنوان ِ اص ِل
قط ِ
نخستين قرار داد و از آن جايی که ھستی خود تغييرناپذير و جاويدان است
چندگانگی و تغيير غيرقاب ِل توجيه و غيرواقعی ھستند.
آناکساگوراس در مواجھه با اين معضل ،اين پرسش را از خود میکند که

"چگونه قطعه نانی که توس ِط انسان خورده میﺷود به گوﺷت ،پوست و
توضيح ممکن اين میتواند
خون تبديل میﺷود؟" پاسخش اين بود که تنھا
ِ
ت تولي ِد اندام ِ انسانیرا در
عناصر الزم جھ ِ
باﺷد که ذرا ِ
ت گندم بايد تمامِ
ِ
ھضم غذا بتواند به آنھا تبديل ﺷود.
ب ط ِن خود داﺷته باﺷد تا در فرآﺷ ِد
ِ

بيان فلسفی
توضيح او در مور ِد "بوجود آمدن" و "از بين رفتن" ،يا به ِ
برای نمونه بوجود
تغيير و چندگانگی اين است که اين "بوجود آمدن" ) ِ
آمدنِ گوﺷت -که گندم نيست -از گندم( ،در واقع آﺷکارﺷدگی ِ چيزھا است
که در ھمه چيز بطور نھان موجودند ،يعنی در ھرچيز مقداری از ھمهی
چيزھا وجود دارد .به او ايراد گرفته میﺷد که اگر در يک چيز مشخص
چيزھای
از ھمه چيزھا  -ھرچند به ميزانِ ناچيز -وجود دارد پس چرا
ِ
متفاوت وجود دارند ،او در پاسخ میگويد که اين تنوع صرفا به دليل
ھای متشکله آن چيز است .اين
تفاو ِ
ت نسبی در سھ ِم ھريک از مؤلفه ِ
ی
ی "نسبتھا" مشھور است .او بر مؤلفه ِ
نظريهی ِ آناکساگوراس به نظر يه ِ
_____________________________________________
١ -Arché
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 ........................................................فصل نھم  :فالسفه ِ

ت اجسا ِم متفاوت
متشکله ن ِام "ذره" مینھد و بر اين باور است که ذرا ِ
ی ذرهای او در ظاھر تا حدودی
کامال متفاوت از يک ديگرند .نظريه ِ
ﺷيمی مدرن دارد.
ﺷباھت به نظريه ملکولی در
ِ
نخستين
عنصر
آناکساگوراس بر اين باور بود که ھر چيزی از بینھايت
ِ
ِ
تشکيل ﺷده و اين عنصر را به يونانی "نوس" ١ناميد ،و براين باور بود
ی اجسام سبک تر بوده و به وارونه آنھا که مرکباند ،نوس
که از ھمه ِ
ی چيزھا را دارد.
ل تقسيم بوده و قابلي ِ
غيرقاب ِ
ت نفوذ در ھ مه ِ

تصوير  :١۶از ھمه چيز در ھر چيز ھست
ِ
غيرقابل
ی بسيار کوچک و
ِ
اين ايده که ماده از تع دا ِد بینھايت ذره ِ
گر تعميم،
محسوس توس ِطحواسِ پنجگا نهی ِانسان ،تشکيل ﺷده است ،بيان ِ
تجزيه و از جز به کل رسيدن در نظر يهی ِ اتمی است .کمی بعد اين نظريه
فن آن در
توس ِطلوسيپ و دموکريت تبيين ﺷد .با توجه به
سطح دانش و ِ
ِ
دوران است که میتوان به ارزش ِ انديشهی ِ اين فالسفه پیبرد ،مھمتر آن
خشم دينداران
که اين ھمه در روزگاری رخ داد که اين فالسفه ھم با
ِ
ت آنان ھم چون
روبرو بودند و ھم با سرزنش ِ ايدهآليستھا .عقايد و نظريا ِ
دراز
ب
ت با ارزشِ آن دوران در سياھی ِ خفقان زای ِ ﺷ ِ
بسياری از نظرا ِ
ِ
_____________________________________________

١ - Nous
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دينی ِ سدهھای ِ ميانه به ورطهی ِ فراموﺷی سپرده ﺷدند .تنھا بيست سده بعد
بازسازی اين
ﺷرايط مناسب تری بود که
ی رنسانس و در
ِ
ِ
در دوره ِ
انداز علمی ﺷدند.
برای
رکمھمی
نظريات راه گشا و مح ِ
ِ
ِ
پيدايش يک چشم ِ
ی "نسبتھا" و نظر يهی ِ "ذرات" نافی و
ﺷايد چنين به نظر رسد که نظريه ِ
ب
در تضاد با يکديگرند .اين معضل ،يعنی
ب ترکي ِ
تجانس کيفی در قال ِ
ِ
فکری انديشمندانِ پيش از سقراط
ی
ِ
کمی موا ِد نامتجانس ،ھمواره م شغ له ِ
ِ
لم
ع
ی
بنياد
ت
ذرا
با
توان
می
را
آناکساگوراس
ت
ذرا
مطلب،
م
فھ
ی
برا
.
بود
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
معادل الکترونھا ،پروتونھا،
ی بيستم مقايسه کرد،
فيزي ِ
ِ
ن سده ِ
ک مدر ِ
حاظکيفی متشابه و متجانساند،
نوت رونھا و يا کوارکھا .ذراتی که به ل ِ
ت آنھا،
ب ک ّم ِی متفاو ِ
حاظک ّمی کامال متفاوت از يک ديگر ،با ترکي ِ
به ل ِ
عناصر به لحاظ کيفی متفاوت حاصل میﺷوند.
ِ
ابداع دو
حائز اھميتاند .او با
ھای آناکساگوراس از دو جنبه
انديشه ِ
ِ
ِ
ی ") "nousنفس -عقل -ذره( و ") "homéomèreم ادهیِ
م قوله ِ
برای
ت "علم" بر میدارد و ھم
مرکب( گا ِم بزرگی ھم برایِ پيشرف ِ
ِ
ی "" homéomère
انک
ِ
شاف"فلسفه" .چرا که ﺷباھتھايی بين ِ مقوله ِ
مفھوم "ملکول" در علم ِ مدرن که متشکل از اتمھاست ،ديده میﺷود .او
و
ِ
بيان اين نکته
با وارد کردن ِ اين دو مقوله و تمايز قايل ﺷدن ِ بين ِ آنھا و با ِ
ت " "nousاست و نه "،"homéomère
که ساماند ِه دانايی و ﺷناخ ِ
برای افالطون ھموار
سنگِ نخستين متافيزيک را بنا مینھد و جاده را
ِ
ت آناکساگوراس بر لوسيپ و دموکريت تاثير
میسازد .اين بخش از نظرا ِ
ﺷناسی
ت ھستی
ب گرايشا ِ
بسيار میگذارد .آناکساگ وراس در واقع به ترکي ِ
ِ
ب ايليايی ِپيشين میپردازد ،يعنی درحالی که تالش میکند تغييرات را
مکت ِ
توضيح دھد در عين حال میخواھد اي دهی ِ يگانگی را ھم حفظ کند:
پ نخستين ،تشکيل
ی بیکران ،نوعی سو ِ
 (١گيتی از نوعی ماده ِ
يافته است .بعدھا ارسطو آن را " "homéomèreمی نامد؛
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چيزھایمتفاوت و
دايش
ب پي
 (٢ترکيب و
جدائی اين ذرات موج ِ
ِ
ِ
ِ
گوناگونی میﺷود؛
 (٣اين چيزھا نه از بين میروند و نه زاده میﺷوند ،تنھا تغيير
میکنند و در اﺷکا ِل جديدی ظاھر میﺷوند )" از ھمه چيز در
ھرچيز ھست"(؛
ی نخستينی )عقل -فکر -روان( وجود دارد که
 (۴يک ق وه ِ
ب ترکيب و جدايی آنھا میﺷود .بدين ترتيب "ماده" که
موج ِ
قابل فھم و
توس ِط"عقل" به نظم در میآيد
ِ
عقل انسانیھم ِ
توسط ِ
ﺷناخت است.
حائز اھميت است اين اصل ِ مھم است
ی آناکساگوراس
آن چه که در نظريه ِ
ِ
ﺷرايط ک ّمی توجه کرد .پيشتر
ی کيفی بايد به
ِ
که برای ِﺷناخ ِ
ت تف اوتھا ِ
پارهای از انديشمندان براين نکته اﺷاره کرده بودند اما آناکساگوراس بر
ی تجزيه و تحلي ِل دانش سھم ِ به
بس ِط اين روش و سوق دادن ِ آن به سو ِ
ت دنيا
سزايی داﺷت .او براين باور بود که برای ِ انسان ِ فانی امکان ِ ﺷناخ ِ
نقش بسيار مھمی قائل
وجود دارد و به ھمين خاطر برای ِ "عق ِل" انسان
ِ
ب تحرک
باور او "عقل" آن
میﺷود .به
عامل اصلیای است که ھم موج ِ
ِ
ِ
ت
و تغيير ِ دنيا میﺷود و ھم توس ِطآن ا ست که ادراک
پذيری دنيا و ﺷناخ ِ
ِ
ت متفاوتی است
گی عقل
تجلی دو نوع فعالي ِ
ِ
آن ممکن میﺷود .اين دوسوي ِ
پيروان خودش را داﺷت.
که بعدھا ھريک
ِ
رک
بينش نخستين
رک نا متح ِ
مبين چيزی است که ارسطو بر آن "مح ِ
ِ
ِ
نخستين" و يا ھگل "عق ِل ﺟھانی" نام نھادند ،يعنیعقلی که فردی و
ت
ل نخستين "زندگی و آگاھی" در فردي ِ
ی اص ِ
ﺷخصی نبوده و به مثابه ِ
ی يک فرد ادراکپذير
افراد حلول میکند و به ميانجی ِآن است که دنيا برا ِ
اصلی دنيا در اين
ت
نوع
ی عل ِ
میﺷ ود .اما ،فعالي ِ
ِ
دوم عقل ،به مثابه ِ
ِ
ت ِ
است که زندگی ،انديشه و ادراکپذيری را بوجود میآورد .در اين معنا
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ت غايی .ارسطو را میتوان
ن دنيا است و ھم عل ِ
عقل ھم عل ِ
ت نخستي ِ
طرفدار و تکامل دھن دهی ِ بينشِ نخست دانست و افالطون ديدگا ِه دوم را در
نظر
پيش گرفت و از مخال فين ِسرسخت و پروپاقرص ِ بينش ِ نخستين ﺷد.
ِ
نظر افالطون بود .در کل
آناکساگوراس در اين مورد به وارونه
ِ
ی عقل ،کمترين گرايش و نشانهای به
آموزشھای ِ آناکساگوراس در باره ِ
علل غايی ديده نمیﺷود .افالطون )و سقراط( از آن جايی که در عقل به
ِ
ت غايی میگشت )اين که چرا
دنبال ِ يافتن ِ تفکر و
تعمق ناب ،يعنی يک عل ِ
ِ
ھای
بھتر است دنيا آن چنان که ھست ،باﺷد( ،وليکن در آموزش ِ
آناکساگوراس آناکساگوراس کمترين نشانهای از آنھا نمیبيند به ﺷدت از
او نا اميد میﺷود .آن چه که افالطون ن ز ِد آناکساگوراس خطايش
میدانست به واقع فضيلتش بود .افالطون و تا ح دو ِد کمتری ارسطو بر اين
باور بودند که تفکر و اصوال ھرچيزی بايد
ﺷامل تبيين و تفسير ِ ِ
ِ
علل غايیِ
تکامل انديشهیِ انسانی و خصوصا
آن باﺷد ،اين بينش باعث ﺷد که
ِ
ی علمی سدهھا از حرکت باز ايستد.
انديشه ِ

برایچه به دنيا آمدی؟
ای آناکساگوراس ،تو
ِ
ت دنيا بپردازم.
ی آن که به مطالعه و شناخ ِ
برا ِ
چرا به وطنات عالقه نداری؟
)درحالی که به آسمان اشاره میکند( ،من تمام ِ عمر
در حال ِ فکر کردن به آن ھستم.
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صلدھم
ف ِ

اتميستھایِ نخستين

در اين فصل:
ی خالء
◄مقوله ِ
◄دل ھر ذرهای را به شکافی اتم نھان بينی
◄چرا از مرگ نبايد ترسيد؟

ب ھراکليت
پاسخھايی که چندگرايان به مس ائ ِل
متافيزيکی مطروحه از جان ِ
ِ
و پارميندس ارائه میدادند پرسشگرايان را قانع نمیکرد .در اين رابطه
ی اتمگرائی به وجود آمد .اتمگرائی يا فلسفهیِ اتمی به آن
بود که فلس فه ِ
سيستمی انديشتی اطالق میﺷود که به اين باور دارد که طبيعت و ھر آن
چه در آن است از "اتم" ھا )ذرات غيرقابل ِتقسيم( و "خالء" تشکيل
ی لوسيپ و دموکريت بودند که
ﺷدهاند .بنيان
گذراران اوليه اين نظر يه ِ
ِ
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ﺷروع
ی
بعدھا اپيکور و لوکرس نظريا ِ
ت آن دو را تکامل بخشيدند .نقطه ِ
ِ
اينان اين باور بود که" :ھيچ چيز از ھيچ به وجود نمیآيد" ) ex nihilo
 ،(fit nihilھمه چيز ماده است و ھيچ چيز نه از "روح" و نه از
"جوھر" و يا ھر اصل ِ غيرمادی ِ ديگری به وجود نمیآيد.
اپيوستگی
ی اتمی از دو جنبه انقالبی به وجود آورد .يکم ،باور به ن
نظريه ِ
ِ
ک غيرقاب ِل تقسيم ،دوم ،باور به
ی کوچ ِ
ی ذره ِ
ماده ،يعنی اتم به مثابه ِ
ب
ت کليهی ِ مکات ِ
وجو ِد خالء )نا-ھستی( .ھردوی ِ اين باورھا سخت مخالف ِ
ايدهآليستی و دين باوران را برانگيخت بطوری که آناکساگوراس که
نظريهاش عمدتا بر نظريهی ِ اتمی ِ دموکريت متکی بود را به بیدينی متھم
ت جانش ناگزير به فرار از
و به اعدام محک وماش کردند و او
برای نجا ِ
ِ
آتن ﺷد.
ی
ی آتی چه در
ی دين ھا و چه در سدهھا ِ
دوران سل طه ِ
ِ
طی پانزده سده ِ
در ِ
ت فراموﺷی سپرده ﺷد تا آن که
ميانه اين نظريه به ﺷدت سرکوب و به دس ِ
٢
١
نظير ھابز  ،ديدهرو ،
دوران رنسانس و روﺷنگری
ت
یماترياليس ِ
ِ
فالس فه ِ
ِ
٤
ھولباخ ،٣گساندی به احيای ِ آن پرداختند .کمی بعد دانشمندانی چون نيوتن
٥
ت خود قرار دادند
در فيزيک و بويل در ﺷيمی اين نظريه را مبنای ِ نظريا ِ
اصلی فيزيکدانان است.
موضوع
و تا به امروز کماکان
ِ
ِ
ن يونا ِن باستان اين نظريه
بايد به اين نکته اﺷاره کرد که ن ز ِد ا تمگرايا ِ
کامال ذھنی بود ،چرا که امکان ِ تجربه کردن و آزمودن ِ نظرياتشان وجود
_____________________________________________

 ١۶٧٩ – ١۵٨٨) Thomas Hobbes -١م(  ،فيلسوف سياسی انگليسی

 ١٧٨۴ – ١٧١٣) Denis Diderot -٢م(  ،فيلسوف فرانسوی دوران روﺷنگری و يکی از پايه گذاران آنسيکلوپدی
 ١٧٨٩ – ١٧٢٣) Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach -٣م(  ،فيلسوف آلمانی -فرانسوی
 ١۶۵۵ – ١۵٩٢) Pierre Gassendi -۴م(  ،رياضی دان و فيزيک دان فرانسوی
 ١۶٩٧-١۶٢٧ ) Robert Boyle -۵م (  ،ﺷيمی و فيزيک دان ايرلندی
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ی کامال عينی است که بر
نداﺷت ،اما ن ز ِد اتم
گرايان مدرن يک نظر يه ِ
ِ
اساسِ تجربه ،مشاھدات و تصديقات در آزمايشگاه استوار است.
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دموکريت :ک ش ِ
فاتم
٢
ت
دموکريت ٣٧٠-۴۶٠) ١پ.م( از
ﺷاگردان لوسيپ بود که اطالعا ِ
ِ
ھای پيشين را تکامل
چندانی از او برجا نمانده است .او نظريهیِ اتومي ست ِ
طبق آن دنيا از
ی بسيار بديع و درخشانی است که بر
داد و
مبتکر نظريه ِ
ِ
ِ
حاظ ک ّمی بسيار
عنصر "اتم" و "خالء" تشکيل ﺷده و اتمھا به ل
دو
ِ
ِ
نظر پروتاگوراس ،ھر
حاظکيفی مشابه ھم ھستند .بنا به
متفاوت اما به ل
ِ
ِ
احساسی ب رای ِفردی که آن را حس میکند حقيقی است و از اينرو اگر
چيزی برای ِ فردی بطور حقيقی ﺷيرين باﺷد برای ِ فر ِد ديگری میتواند
حواس
ت
بطور حقيقی تلخ باﺷد .ا ما
برطبق نظريهی ِدموکريت ،محسوسا ِ
ِ
ِ
حواس ما غيرقاب ِل
توسط
ت راستين نيستند بلکه فقط اتمھا ،که
ِ
ما واقعيا ِ
ِ
نظر دموکريت حواسِ ما نمیتوانند
مشاھدهاند ،واقعی میباﺷند .از
ِ
آگاھی ما از ھستی باﺷد ،چرا که آن چه را
سرچشمهی ِ قاب ِل اعتماد برای ِ
ِ
بين ما و آن ﺷئی قرار
ی اﺷيائی که در ِ
که میخواھيم بش ناسيم توس ِطاتم ھا ِ
ت ﺷده و دگرگون میﺷوند.
دارند دستخوش تغييرا ِ

ت کاذب.
ت حقيقی و ﺷناخ ِ
دموکريت به دو نوع ﺷناخت باور داﺷت .ﺷناخ ِ
ت کاذب میدانست ،و
ت
حواس پنجگانه را در حوزهیِ ﺷناخ ِ
محسوسا ِ
ِ
ﺷناخ ِ
ی ديگری میديد و ھيچ جدايی ِ مطلقی بينِ
ت حقيقی را در حوزه ِ
ساير اتوميستھا راب طهیِ علت و
ِ
حس و انديشه نمیديد .او ھم نظير ِ
برای رويدادھا قائل بود و از اينرو در
دون قيد و ﺷ رطی
ِ
معلولی دقيق و ب ِ
نظير خدايان و يا
ت فوق ِ بشری
آموزهھايش ھيچ جايگاھی ب رای ِموجودا ِ
ِ
روح جھانی وجود ندارد .او دنيا را متشکل از اتمھا میدانست که نه بر
ِ
_____________________________________________

١ - Démocrite
٢ - Leucippus
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ھای ارزﺷی ،بلکه
ی يک حکمت و عل ِ
ی مقو له ِ
ت غائی و يا بر پا يه ِ
مبنا ِ
ی "ﺟبر و ضرورت" به وجود آمدهاند.
صرفا به واسطه ِ
ی ھستیِ پارميندس را که
دموکريت با
ی "اتمی" اش نظر يه ِ
بيان نظر يه ِ
ِ
چيز ديگری،
برطبق آن فقط "ھستی" میتواند وجود داﺷته باﺷد و نه
ِ
ِ
توضيح آن
ی
برا
و
داﺷت
باور
ھم
تغيير
و
حرکت
به
او
اما
.
پذيرد
می
ِ
ِ
برای
ی اتمیِ پيشينيان را تکامل بخشد .او میگويد
ِ
مجبور میﺷود نظريه ِ
تھی" بیکرانی وجود داﺷته
اين که حرکت به وجود آورد بايد يک "فضا ِ
ی ِ
ی بیکران ،اتمھ ايی که جاودانه در حا ِل تغيير و حرکت
باﺷد تا در آن فضا ِ
ی
ھستند ،بتوانند رون ِد تغيير و حرکت را تحقق بخشند .دموکريت اين فضا ِ
تھی را "خالء" مینامد و به باورِ او "خالء" حقيقتا وجود دارد .بدين
برابر و ھ ِمسنگ با "ھستی" )اتمھا(
ترتيب او "نا-ھستی" )خالء( را در
ِ
نظر او ھيچ يک بر ديگری تقدم نداﺷته و ھردو در يک
قرار میدھد و از
ِ
ی
ستی نا-ھستی )خالء( را به عنوان ِ يک جنبه ِ
سطح قرار دار ند .او ھ ِ
ت دنيا مطرح میکند.
ت ﺷناخ ِ
ضروری جھ ِ
تحول چيزھا را در درونِ اتمھا میبيند و بر اين
ت تغيير و
دموکريت عل ِ
ِ
باور است که اتمھا در ھنگا ِم حرکتﺷان در خالء با يک ديگر برخورد
دائمی دنيا ناﺷی
ت
ل جديدی خود را آرايش داده و تغييرا ِ
کرده ،در اَﺷکا ِ
ِ
ت اتمھا است.
از اين ترکيبا ِ

اتمیو ﺷناخت دموکريت
تصوير  :١٧ن ظريه
ِ
ِ
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او می گويد " :چيزھا متولد میﺷوند ،میزيند و میميرند"،
دنيای درحالِ
ِ
ی يک
ی آفريدگاری است و نه تغييراتش بنا بر اراد ه ِ
تغييری که نه آفري ده ِ
نيروی فرآطبيعی .پيدايش و زوال ِ چيزھا ضرورتی است که از قوانينِ
ِ
طبيعت ناﺷی میﺷوند .آگاھی و ﺷناخت به اين چيزھا بطور عمده بر
ت حسی صرفا ﺷناختی
ت
حسی ما است ،اما اين ادراکا ِ
پايهیِ ادراکا ِ
ِ
توسط ِخ َرد انسانی "ﺷفاف" و برين ﺷوند.
" ِک ِدر" از طبيعت ا ست که بايد
ِ
ت اتمھا و خالء است.
ت
جوھر اﺷيا ھمانا ﺷناخ ِ
ﺷناخ ِ
ِ
ی اخالق او است که بسيار
ی
ی دموکريت نظر يه ِ
ديگر فلس فه ِ
جن به ِ
ِ
بختی انسانھا را در ﺷادی و لذت بردن از زندگی
ارزﺷمند است .او نيک
ِ
رنج کمينه
ت بيشينه و
میديد .او میگويد" :بھت رين چيز
برای آدمی لذ ِ
ِ
ِ
ت حسی
ت حقيقی مترادف با ﺷناخ ِ
است" .اما ھمان طورکه برای ِ او ﺷناخ ِ
اصل نيکی در
ت حسی نيست .او به
ت حقيقی ھم مساوی با لذ ِ
نيست ،لذ ِ
ِ
لذت باور داﺷت و از آن جا که از دي ِد او منشا خوﺷی و لذت در افرا ِد
ی
متفاوت يکی نبوده و امری نسبی است او را پايه
گذار فلس فه ِ
ِ
اتمی
ی
گرايی دموکريت خود از
نسبيتگرايی میدانند .نسبيت
نتايج فلسفه ِ
ِ
ِ
ِ
او است که بعدھا سوفسطائيان آن را تکامل بخشيدند.
ی نيازھا و
دن بشری فرآورده ِ
دموکريت براين باور بود که تم ِ
ھای انسان است" :انسان صنايع و ھنرھا را از طبيعت تقليد
پیگي ری ِ

میکند ،ريسندگی و بافندگی را از عنکبوت میآموزد ،خانه سازی را از
پرستوھا و آوازخوانی را از پرندگان…"
ب بسيار نوﺷت،
تمام انديشمندانِ پيش از خود مطال ِ
ی ِ
افالطون که در باره ِ
درم ور ِد دموکريت سکوتی موذيانه در پيش میگيرد .حتا روايت ﺷده که
ھایدموکريت را خريداری کرده
دستور داده بود تا کليهیِ نسخهھای ِک تاب ِ
و آتش زنند .تعصبا ِ
ت سخيفانه ،کو ته نظری و کتاب سوزی تنھا مشغلهیِ
عملی دين مداران علي ِه بیدينان و يا مستبدين علي ِه آزادیخواھان
فکری و
ِ
نبوده و
وفصاح ِ
ﺷامل فيلس ِ
ِ
ب نامی چون افالطون ھم می ﺷود! مسالهیِ
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ی
م ور ِد اختالف نه ثروت بود و نه قدرت ،پس چه چيزی در فلس فه ِ
دموکريت وجود داﺷت که چنين تنفری را در افالطون برانگيخته بود؟
برای افالطون
سفی آن به ھيچ وجه
ی اتوميس ِم دموکريت و
ِ
نظريه ِ
نتايج فل ِ
ِ
ت کم به دو نکته
نه
قابل قبول بود و نه قاب ِل تحمل .در اين رابطه دس ِ
ِ
فلسفی
ت
يی نظريا ِ
میتوان اﺷاره کرد .نخست خصل ِ
ِ
ت ضدغايتگرا ِ
ت آتی خواھيم
ی دموکريت .در صفحا ِ
اتوميستھا و بهخصوص در فلس فه ِ
ديد که بنيا ِد فلسفهی ِ افالطون برپايهی ِ "نيکی" ،يا به ع بار ِ
ت صحيح تر ِ
اصرار مبرمی
فلسفه "ارزش" بنا ﺷده است و ھستیﺷناسیاش تأکيد و
ِ
اتومی
ت
است بر اصال ِ
ی "ارزش" ،در صورتی که نظريهی ِ
مطلق مساله ِ
ِ
ِ
دموکريت بطور کامل مستقل از "ارزش" است.
یلذت نز ِد دموکريت
ی نسبيتگرايی و يا در واقع فلس فه ِ
ی دوم مسا له ِ
نک ته ِ
تفسير نادرست از
دم فھم و
يی
افراطی افالطون ھمراه با ع ِ
ِ
بود .غايتگرا ِ
ِ
اخالقی دموکريت ،افالطون را به چنين دﺷمنیای
مواضع
نسبيتگرايی و
ِ
ِ
١
ﺷارعان مسيحيت
ففيلسوف و يکی از
با دموکريت کشانيد .ھي پو ليت اسق ِ
ِ
ی دموکريت ابراز
ظر افالطون درباره ِ
در ق ر ِن يازدھم ھم نظری مشابهی ِن ِ
میدارد و با اعتراض میگويد" :اين مرد ھمه چيز را به سخره گرفته

است .تو گويی عاليق و آمال ِ بشری سراسر ياوه و بيھوده بودهاند".
ت کافی"
دموکريت بود که برایِ نخستين بار قانونِ "عليت" و
اصل "عل ِ
ِ
ھای يونانی درمجموع بسيار جبرگرا بودند و ﺷديدا
را بيان کرد .اتومي ست ِ
پس ھر پديدهای علتی را میديدند و از اين
به عليت باور داﺷتند ،و در ِ
مکانيکی
گرايی
مواضع آنان ﺷبيه ع ليت
لحاظ بسيار انعطاف ناپذير بودند.
ِ
ِ
ِ
٢
عنصر حادثه
الپ الس در سدهی ِھجدھم بود .بعدھا اپيکور با وارد کردن ِ
ِ
_____________________________________________

 ) Hipolit -١؟ – ١٠٢٧م (  ،اسقف  -فيلسوف ايتاليايی

١٨٢٧ – ١٧۴٩ ) Simone Laplace -٢م (  ،فيزيک دان و رياضی دان فرانسوی ،از پيروان سرسخت عليت گرايی

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ١۵۴پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

افراطی آنھا بکاھد.
رايی
تا حدودی سعیکرد از جبرگ
ِ
ِ
ی
ی ُخرد ١را در مور ِد انسان ،در
ِ
ی دنيا ِ
مقابل واژه ِ
ی دنيا ِ
دموکريت واژه ِ
کالن ٢يا ک ِل گيتی به کار میبرد .به اين ترتيب او انسان را صرفا بخشی
مقابل آن قرار میدھد .او انسان را متشکل از
دنيای بزرگتر و نه در
از
ِ
ِ
مابقی دنيا را تشکيل میدھند :ايدهای بس
ھمان عناصری میداند که
ِ
ﺷجاعانه و علمی .آن چه در انديشهی ِدموکريت حتا از اين ھم مدرنتر
است اين است که جايگا ِه انسان در دنيای ِ واقعی )عينی و نه فقط در ذھن(
است .او با اين باور در عين ِ آن که خ ِطبطالن بر وجو ِد خدايان میکشد،
مسائل اخالقی را ھم فراھم میکند .اين نکته ن ز ِد
ش
ِ
اما ز مينه ِ
ی پيداي ِ
دموکريت بود که توج ِه مارکسِ جوان را به خود جلب میکند و
٣
ن
ی خود را به آن اختصاص میدھد ،يعنی عينی بود ِ
ی دکترا ِ
پاياننامه ِ
ی
واقعيت و پرداختن به اخالقی که خدايان جايگاھی در آن ندارند .نکته ِ
نظر ما را به خود جلب میکند اھميتی است که
ديگری که ن ز ِد دموکريت
ِ
ی
رای آموزش قائل است ،امری که بع دھا فالسفهیِ ماترياليست سده ِ
ب ِ
ھجدھم و کمی بعد مارکس ھم به آن تاکي ِد بسيار دارند.
وفناھمخوان
ای دو فيلس ِ
ن کالسيک بنا بر يک ر ِ
سم باستانی ،سيم ِ
در دورا ِ
وف
را در کنار ِ ھم ترسيم میکردند .يکی خندان و ديگری گريان .فيلس ِ
تقابل دو چھره
وف گريان ھراکليت .اين
خن دان ِ ما دموکريت است و فيلس ِ
ِ
را بايد جدی گرفت .چرا يکی میخندد و ديگری میگريد؟ آيا بايد آن را
ب ھيچ
ت
فلسفی متفاوت از يک پديده دانست؟ اسپينوزا جان ِ
نم ا ِد دو برداﺷ ِ
ِ
کدام را نمیگيرد و براين باور است که " :نه بخند ،نه گريه کن ،و نه
متنفرﺷو ،بلکه بفھم".
_____________________________________________

١ - Microcosme

٢ - Macrocosme
)٣ - Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure (1841, Karl Marx
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وف تراژيک
اگر ھراکليت میگريد به اين علت است که او يک فيلس ِ
ی فکریاش است .ﺷايد آتش چشمانش را
است ،ﺷدن و تضاد مشغله ِ
ب جاری ﺷدنِ اﺷکاش میﺷود .ﺷايد ھم از
میسوزاند و دودش موج ِ
ب اتمی و ھيروﺷيمای ِ احتمالی
فدموکريت به خشم آمده است و به بم ِ
کش ِ
میانديشد ،چرا که ديالکتيک به او میگويد ھمواره بايد دو وجه ماجرا را
فاتم را فيلسوفی کميک دانستن ھم
در نظر داﺷت! از سوی ِ ديگر کاﺷ ِ
ی دموکريت ﺷايد ناﺷیاز خوﺷحالی از
امر چندان قاب ِل قبولی نيست .خن ده ِ
ِ
کشفاش باﺷد که بعدھا در معالجهی ِبيماریھا مورد استفاده واقع خواھد
ﺷد و ان سانھایِ بسياری را از مرگ نجات خواھد داد.

تصوير  :١٨دموکريت و ھراکليت اثرِ روبنس
ِ
ی
ی وسع ِ
ت دانشﺷان به آنھا انسانھا ِ
در تاريخ کسانی که به واسطه ِ
"دانشنامهای" لقب دادهاند بسيار اندک بودهاند .دموکريت ھمراه با ابوعلی
سينا ،اليبنيتس و ھگل از مھم ترينﺷان محسوب میﺷوند.
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اپيکور :ک ش ِ
فشاد زيستی
١

اپيکور ) ٢٧٠-٣۴١پ.م( دو سده پس از دموکريت میزيست و فلس فهیِ
ی بيشتری بخشيد .اپيکور نيز مانن ِد استادش با
دموکريت را بسط و غنا ِ
امور دنيا قائل نبود و
ت کامل برایِ خدايان کوچک ترين نقشی در
صراح ِ
ِ
یمتحرک بنا ﺷده است.
ودن ماده ِ
فلسفهاش تماما بر ج اودانی ب ِ
بودن اتم را میپذيرد
ل تقسيم
ی غير قاب ِ
ِ
اپيکور از دموکريت نظريه ِ
قابل تقسيم است(.
)برخ
ِ
نظر ارسطو که معتقد بود که ماده تا بینھايت ِ
الف ِ
مکانيکی دموکريت را نمیپذيرد و
جبرگرايی
بينش
با اين وجود او
ِ
ِ
ِ
ی اتمھا" را تبيين کرد تا از آن طريق
ی "انح
ِ
رافخود به خود ِ
نظر يه ِ
امکان برخور ِد اتمھا در خالء را توضيح دھد .از ديد اپيکور يک
بتواند
ِ
ت بعدی را به گونهی ِ زنجيری به وجود میآورد که
انحراف خود انحرافا ِ
برای اپيکور اين
ﺷکستن جبرگرايی را موجب میﺷوند.
فروپاﺷی و
ِ
ِ
ی آزادی در فيزيک بود .به وارونه
انح ِ
ی اتمھا تضمين کنن ده ِ
رافاول يه ِ
رواقيون و ھم دورهایھايشان که سخت به تقدير و مشيتالھی باور
داﺷتند ،اپيکور کوچکترين نقشی نه برای ِ سرنوﺷت قائل بود و نه برایِ
مشيتالھی ،بلکه تنھا و تنھا به "ضرورت" و "حادثه" باور داﺷت.
ن
اپيکور نخستين فيلسوفی است که به
ی ديالکتيکی بي ِ
طرح رابطه ِ
ِ
مکانيکی
بينش
"ضرورت" و "حادثه" میپردازد ،که در مقايسه با
ِ
ِ
گام بسيار مھم به جلو بود.
اف
راطی دموکريت در رابطه با عليت يک ِ
ِ
ی
بعدھا در سدهیِ نوزدھم به رابطهی ِ بين ِ ضرورت و حادثه از زاويه ِ
اذھان
حاظ نظری
ی بيستم به ل
ِ
ِ
فلسفی توج ِه خاصی ﺷد و حتا در سده ِ
فيزيکدانان را ھم بسيار به خود مشغول کرد.
_____________________________________________

١ - Epicure
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دموکريت درباره ضرورت می گفت  " :ضرورت ،سرنوﺷت ،قانون،
م ّشيت و آفريدگار دنيا است .جوھر آن ھم ،پادنمون ،حرکت و ضربان
ماده است".
اما اپيکور درباره ضرورت نظر ديگری دارد و می گويد:

ْ
رورتکه برخی آن را فرمانروای مطلق معرفی کرده
"ض
اند ،وجود ندارد .ولی چيزھا ناﺷی از حادثه ھستند و بقيه به
اراده خودسرانه ی ما بستگی دارند .ضرورت را نمی توان
متقاعد کرد ،اما بخت بی ثبات است .بھتر است از افسانه ی
ھای خدايان پيروی کنيم تا برده تقدير طبيعت دانان باﺷيم.
چرا که اگر خدايان را ارج نھيم لطف ﺷان ﺷامل ما می
ﺷود ،در حالی که تقديری که طبيعت دانان از آن می گويند
ضرورتی محتوم است .اما به وارونه باور عامه ،نه خدا
بلکه بخت را بايد پذيرفت .زيستن در ضرورت ﺷوربختی
رورتزيستن يک ضرور ْ
ْ
تنيست".
است ،اما در ض

تصوير  :١٩نظريه ﺷنناخت واتم گرايی نزد اپيکور
ِ

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ١۵٨پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

انواع اتمھا محدود
ی ارسطو را میپذيرد که تع دا ِد
اپيکور اما اين نظريه ِ
ِ
ب پيدايش ِ آرايشھای ِ بسيار متنوعی میﺷوند،
ت آنھا موج ِ
بوده اما ترکي با ِ
نظير حروف الف با که ھرچند تعدا ِد آنھا محدود است وليکن از ترکيبﺷان
ِ
بینھايت کلمه میتوان ايجاد کرد .برای ِ افالطون روح واقعيتی غيرمادی
برای اپيکور روح خود از ماده تشکيل ﺷده،
و مستقل از ماده داﺷت ،اما
ِ
گ
اما مادهای بسيار سبکتر و رقيقتر از م ادهی ِ جسمانی که پس از مر ِ
ی ناپديد
انسان در کالب ِد
جسمانی ف ر ِد مرده حل میﺷود ،و دقيقا به واس طه ِ
ِ
ﺷدن ِ روح است که انسان نبايد از مرگ ترس به خود راه دھد.
نظر اپيکور خرافات و دين منبع و تغذيه کنن دهیِ نادانی و ترس در
از
ِ
انسان میباﺷند و به ھمين خاطر او و پيروانش به نبردی ھمهجانبه علي ِه
کمال انسانی
رفيع
الق اپيکور يکی از قل ِل
ِ
آنھا دست زدند .فلسفه ِ
ی اخ ِ
ِ
انواع ترسھا رھا سازد ،طبيعت را
است .وی تالش میکند تا انسان را از
ِ
به انسان بشناسد و جايگا ِه انسان در آن را نشان دھد .او از خود میپرسد
آگاھیانسان به
مل ترس ن ز ِد انسان در چيست؟ پاسخش "
که منشا و عا ِ
ِ
مرگش" بود.
رای مبارزه با "ترس از مرگ" چنين استدالل میکند :تا زمانی که
او ب ِ
زندهام از مرگ خبری نيست و در نتيجه چيزی ھم دربارهاش نمیدانم ،و
پس از آن ھم ،يعنی پس از مردن ،ديگر مرگ برايم مفھومی نخواھد
برای رھايی از
داﺷت ،چرا که من چيزی دربارهیِ بعد از مرگ نمیدانم.
ِ
ترس به انسان توصيه میکند که "مرگ" را فراموش کند ،به آن نينديشد و
منافع
از زندگی بيشترين بھره را گيرد .او میگفت کسانی ھستند که
ِ
حواس انسانھا از
مادیاﺷان در اين دنيا ايجاب میکند که ھوش و
ِ
ور واقعی ِ دنيوی منحرف گردد و برایِ اين منظور آنان ذھن
مشکالت و ام ِ
افکار انسانھا را متوجهی ِ دنيای ِ پس از مرگ میکنند و به آنان نويد
و
ِ
ھای در
میدھند که به
ازای ميزان ِ پشت کردنﺷان به م وھبات و خوﺷی ِ
ِ
اين دنيای ِ فانی و گذرا ،پس از مرگﺷان در يک دنيایِ تخيلی پاداﺷی
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متناسب دريافت خواھند کرد .البته مجازاتی ھولناک ھم در انتظارِ خاطيان
خواھد بود.
ل تاريخ نه تنھا م ور ِد
انی اپيکور ھمواره در طو ِ
فلسفهی زيبا ،ﺷاد و انس ِ
خوش تحريف ھم واقع ﺷده و در
تکفير و دﺷنام قرار گفت ،بلکه ﺷديدا دست
ِ
ی مقاب ِل عقايدش را به او نسبت
بسياری از موارد نظريا ِ
ت کامال نقطه ِ
کارزار بس سخيفانه و زﺷتی علي ِه اپيکور درگرفت
دادند .در طی ِ سدهھا
ِ
ت زﺷت و نادرستی واقع ﺷد ،از آن جملهاند
و او در
معرض اتھاما ِ
ِ
مبيين
ت نادرست
ت درﺷتگويی و لذتطلبی .در واقع اين اتھاما ِ
اتھاما ِ
ِ
ی دين ھا از
گرايشا ِ
ی کليسا از اپيکور و بطور کلی ھمه ِ
ت انتقام جويا نه ِ
ﺷارحان
ھای ﺷاد ،س رزن ده و اميدبخش میباﺷد .در طو ِل تاريخ
ِ
فلسفه ِ
ت حاکم ھمواره
ن طبقا ِ
ی دين ھا دست در دس ِ
ت نظريه پردازا ِ
کليه ِ
ت نادرست بدنام و
مخالفين
کوﺷيدهاند
فلسفی خود را زير ِ خروارھا اتھاما ِ
ِ
ِ
خفه سازند .اپيکور ھم چون اسپينوزا ،نيکیرا مترادف با ﺷاد زيستن و
لذت بردن از زندگی ،يعنی در يک زندگی رھا از رنج و عذاب میديد که
ی اصل ِ مفيد به حال ِ يک ديگر بودن ،يعنی
مناسبا ِ
ت انسانھا در آن بر پايه ِ
دوستی و صميميت بنا ﺷده باﺷد.
درس افالطون در آکادمی ،ارسطو در مدرسه و رواقيون در
ی
کالسھا ِ
ِ
برای اين
ايوان برگزار میﺷدند ،اما اپيکور باغی در خارج از ﺷھر را
ِ
مبين فلس فهیِ ايپکور بود :دوری
منظور برگزيد .اين گزينش ھم خود
ِ
آرامش باغ .اپيکور در دورا ِن
ی ﺷھر و پناه بردن به
جستن از ھياھو ِ
ِ
ت اجتماعی گوﺷه گيری از دنيا را توصيه میکند ،که
ناآرامیھا و تالطما ِ
ی کريه ،اسفناک و عاری
ديدی تخيلی است و البته به روﺷنی با آن چھ ره ِ
ارزش اخالقی که مخالفاناش از او ترسيم میکنند،
از ھر نوع
ِ
کوچکترين ﺷباھتی ندارد .درحالی که ھم افالطون و ھم ارسطو
ھای ثروتمند انتخاب
ازبين
ﺷاگ ردانﺷان را
مردان ﺷھرون ِد خانواده ِ
ِ
ِ
در باغش بر روی ِ ھمه باز بود ،زنان )از جمله تن
میکردند ،اما اپيکور ِ
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فروﺷان( و حتا ب ردگان در بي ِن ﺷاگردانش بودند .در آن دوران اين اقدامی
نه فقط استثنائی بلکه انقالبی بود.
حواس
طريق
ب اطالعات از
ت اپيکور تماما متکی به کس ِ
ی ﺷناخ ِ
نظر يه ِ
ِ
ِ
ی حقيقتاند و من دنيا را
ی
حواس ما مناد ِ
پنجگانه است .او میگويد" :کليه ِ
ِ

ت درست ﺷروع
از مجرای ِ حواسام تفسير میکنم .چنان چه از فرضيا ِ
ت حسی را ابطال کند" .اين بيان ِ اپيکور
کنيم چيزی وجود ندارد که ادراکا ِ

ت
ت دموکريت گامی به عقب است .ادراکا ِ
ی ﺷناخ ِ
در مقايسه با نظريه ِ
ی آگاھیھا میباﺷند ،اما اين به تنھايی کافی
ن ﺷک مبنای ِھمه ِ
حسی بدو ِ
نيست و بايد بتوانيم آنھا را به درستی تفسير کنيم .دقيقا بدين خاطر بود که
روح
ب
ھراکليت میگويد" :چشم ھا و گوشھا
برای انسانھا که صاح ِ
ِ
ِ
ی
بربر ھستند ﺷواھ ِد بسيار بدی میباﺷند" .رويک ر ِد تنگ و يک جانبه ِ
آمپريک اجبارا به خطا میانجامد .در ھمين رابطه سيسرون ١میگويد
دموکريت به ما میآموزد که خورﺷيد بیاندازه بزرگ است ،درحالی که
قطر خورﺷيد از يک متر ھم کمتر است.
اپيکور براين باور است که
ِ
اپيکور نخستين کسی بود که به کم ِ
کاستداللِ عقلی ثابت کرد که کل يهیِ
ی
ھا
سرعت
دارای
آزاد
سقوط
طی
ِ
ِ
ِ
اجسام ،صرف نظر از وزنﺷان ،در ِ
برابری ھستند .سدهھا بعد ،پس از آن که اين نظريه بطور تجربی توس ِط
گاليله ٢به اثبات رسيد ،گساندی ،پدر ِ اتميستھای ِ مدرن ،سخت به ستايش
از اپيکور میپردازد .اپيکور براين باور بود که دنيا بیکران بوده و ماده
ﺷکل ديگر درمیآيد .اين باور
ھم نابود ناﺷدنی است و تنھا از ﺷکلی به
ِ
ی نوزدھم به اثبات رسيد
ھمان اصل ِ بقای ِ انرژی است که در
ِ
اواسطس ده ِ
که برطبق ِ آن انرژی را نمیتوان آفريد و نه نابود کرد ،بلکه تنھا میتوان
نوع ديگر تبديل کرد.
آن را از نوعی به ِ
_____________________________________________

 ١٠۶ – ۴٣) Marcus Tullius Cicero -١م(  ،خطيب ،سياست مدار و نويسنده رومی

 ، (١۶۴٢ -١۵۶۴) Galileo Galilei -٢دانشمند و مخترع سرﺷناس ايتاليائی و يکی از پايه گذاران تحول علمی و گذار به
دوران دانش نوين
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ھای يونانی سراسر مادی
ينی اتومي ست ِ
در مجموع میتوان گفت که جھانب ِ
منی ايدهآليستھا را برایﺷان به
بود و ھمين ماترياليست بودنﺷان ھم دﺷ ِ
دﺷمنی اھ ِل دين را .عقاي ِد آنان ھم چون بسياری از
ارمغان آورد و ھم
ِ
ی فراموﺷی
ت با
نظرا ِ
ارزش دوران ِ باستان تا دوران ِ ن وزايی به ورطه ِ
ِ
سپرده ﺷد .چرا که وجهی تولي ِد بردهداریِ آن دوران نمیتوانست آن
ت
تکنولوژی الزم را چه به
ت آنان و چه در جھ ِ
منظور تأيي ِد نظريا ِ
ِ
ِ
ھدفبھبو ِد ﺷراي ِط
کارب ر ِد مناسب و استفاده از آنھا در زندگی روزم ره با
ِ
زندگی و رفا ِه انسانھا ،بوجود آورد .برایِ نمونه آنان نيرویِ بخار را
سرگرمی
برای
سطح تولي ِد اسباب بازی
کشف کردند اما کارب ر ِد آن از
ِ
ِ
ِ
ثروتمندان جلوتر نرفت.
عنصر موم ،پيه ،زفت
ن پمادی رايج بود که ترکيبی بود از چھار
در يونا ِ
ِ
ت تن نسبت میدادند.
و صمغ که به آن خواصِ معجزه آسايی ب رای ِسالم ِ
ت روان چھار اکسير ِ خود را پيشنھاد میکند:
اپيکور ھم برای ِسالم ِ

رمز خوﺷبختی در چيست؟
ِ
"از خدا نترس "؛
"از مرگ ھراس به دل راه مده "؛
" آن چه خوب است آسان بدست آيد "؛
" آن چه بد است قابل ِ تحمل است ".
ی اتمی و جايگاھش در علم ِ امروزی ،ريچارد
در رابطه با اھمي ِ
ت نظر يه ِ
فاينمن ،يکی از برجستهترين فيزيک دانان ِ سدهی ِبيستم چنين مینويسد:
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ی فاجعهای کل يه ِی دانش و علم ِ
" اگر قرار باﺷد به واسطه ِ
دانش
ی
گنجينه
کل
که
باﺷيم
جاز
بشری نابود ﺷود و فقط م
ِ
ِ
ِ
ھای بعدی انتقال دھيم،
بشری را فقط در يک جمله به نسل ِ
بدو ِن کوچک ترين ترديدی نظريه ِی اتمی میتواند باﺷد.
يعنی ،اين واقعيت که ھمه چيز از اتم تشکيل ﺷده و اين
مسيرھای معينی دائما در
ت بینھايت کوچک در
ذرا ِ
ِ
حرکتند ،در فواص ِل کم يک ديگر را جذب میکنند و وقتی
که به ھم میچسبند ھم ديگر را دفع میکنند .در ھمين جمله ِی
علمی بینھايت زياد و فوقالعاده مھمی
ت
کوتاه اطال عا ِ
ِ
درباره ِی دنيا ن ھفته است .البته به ﺷر ِط آن که از يک
١
ت تفکر و تحليل برخوردار باﺷيم".
کمينهای قدر ِ
فص ِل اول کتابی که در باال از آن نقل ﺷد ،به نظر يهیِ اتمی اختصاص
فيزيکمدرن است
مسائل
دارد .اين نظريه نه تنھا پاسخ گوی ِ بسياری از
ِ
ِ
ی ﺷيمی ،بيولوژی و ژنتيک را ھم دربر میگيرد.
بلکه حوزهھا ِ

تصوير  :٢٠ارسطو،اپيکور،مارکس و اينشتين مروجين ﺷاد زيستی
ِ
_____________________________________________
١ - Richard Feynman, Lectures on Physics, Vol. 1, P. 1-3.
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ف ِ

آليزم ذھنیگرا :سوفيزم
تو ل ِد ايده ِ

در اين فصل:
فآخر را انسان میزند
◄ حر ِ
داران فرھنگ
◄طليعه
ِ
◄سفسطه ورزی

یيونانی ِ آن " "dialektikاست خود مشتق از
ی ديالکتيک که ري شه ِ
واژه ِ
ی " "dialegomaiاست ،که به معنای ِ "گفتوگو" و يا "مباحثه"
واژه ِ
اوج آن را در "گفت
بود که بتدريج به معنا ِ
ی" ِ
ھنر مباحثه" متحول ﺷد و ِ
و شن
ِ
ودھای سقراطی" ،نوﺷتهی ِ افالطون میتوان مشاھده کرد .پيدايش ِ
اين ھنر به ھيچ وجه تصادفی نبوده ،بلکه فرآوردهی ِ ماھي ِ
ت دموکراسیِ
آتنی بود که ھنر ِ مباحثه ،مجادله و سخنوری در گر ِدھمايیھای ِ ھمگانی را
دموکراسی اجتماعی -سياسیاش بود که نسلی
میطلبيد .در آتن در ﺷراي ِط
ِ
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ن حرفهای پا به
ی سرﺷناس و بسيار متنوعی از سخنورا ِ
از چھرهھا ِ
فبسيار گسترده و رنگارنگی از انديشمندان
ی اجتماع نھادند :طي ِ
عر صه ِ
ﺷيادان
ن بیمايه و
ِ
و فيلسوفانی نترس و ﺷ جاع گرفته تا عوام فريبا ِ
حرفهای ِفاق ِد کمترين اصول.
ھای "سوفيست" و يا "سوفسطايان" )مغلطهگران( امروزه از
واژه ِ
ﺷيادی روﺷنفکرانه و
ت بدی برخوردارند و بطور عمده مغلطه،
ﺷھر ِ
ِ
ت نغز و ﺷيرين را به ذھن متبادر میکنند .اما
ب جمال ِ
دروغ گويی در قال ِ
ی
ی واژه ِ
ی اين بود .واژهیِ  sophosکه ري شه ِ
در ابتدا وارونه ِ
نای "خردمند" و يا "حکي ِم فرزانه" است .در
 sophisteاست به مع ِ
ن باستان از حکمایِ ھفت گانه نام میبردند که لف ِظ سوفيست ھم
يونا ِ
دربارهی ِآنھا بکار برده میﺷد .در آن دوران "سوفيست" به کسی اطالق
میﺷد که است ا ِد حکمت و دانش ِ زمان ِ خود بود و به واقع ھمان معنائی را
داﺷت که بعدھا به واژهی ِ "فيلسوف" اطالق ﺷد .واژهی ِ "فيلسوف" توس ِط
ب فيثاغورس ابداع ﺷده و درم ور ِد يک ف ر ِد پرمدعا و
ھواداران مکت ِ
ِ
متظاھری بکار برده میﺷد که مدعی حکمت و دانايیای بود که از آن
ت ﺷدي ِد
بیبھره بود ،يعنی اين واژه بار ِ منفی داﺷت .اما بعدھا با حمال ِ
سقراط و افالطون به سوفيستھا ،مع نای ِاين واژه تغيير کرد ،بدين ترتيب
ی "فيلسوف"
که لق ِ
ب "سوفيست" بار ِ منفی و تحقيرآميزی پيدا کرد و واژه ِ
رج "سوفيست" خردمند و حکيم را گرفت.
جایِ واژهیِ پُر اَ ِ
مقابل ھر
ی نخستين ،آزادانديشان و فردگرايانی بودند که در
ِ
سوفيستھا ِ
کالم آنھا اين بود "در ھرچيز
جزم و خشک کيشیای میايستادند .تک يه
ِ
زير
بايد ﺷک کرد" .آنان بر اين باور بودند که ھر ايدهای را میبايد
ِ
ب ﺷديدترين انتقادھا برد .واضح است که چنين ديدگاھی بیﺷک يک
ضر ِ
ھستهی ِ انقالبی و ديالکتيکی را در خود دارد .با چنين بينشی سوفيستھا
ک سوبژکتيویﺷان
ت سوبژکتيويزم را تجربه کردند و
توسط ديالکتي ِ
ِ
قدر ِ
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امر مسلم و پذيرفته ﺷدهای مفروض ﺷده
ھر جزمی که به ل
ِ
حاظابژکتيو ِ
بود را به ﺷدت میکوبيدند.

صوير  :٢١در ھرچيز بايد ﺷک کرد
ت
ِ
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پروتاگوراس :ک ش ِ
فانسان
پروتاگوراس ۴٢٠-۴٩٠) ١پ.م( نخستين کسی است که خود را سوفيست
حاظ
ی نخستين ،از تبار ِ فيلسوفا ِن اصيلی بودند که به ل
ِ
مینامد .سوفي ستھا ِ
حاظفلسفی ﺷناختی ماترياليستی از
سياسی ديدی دموکراتيک داﺷتند و به ل
ِ
نظير
طبيعت ارائه میدادند .آنان ِخ َردگرا بودند و دوستدارِ دانش.
ِ
متاھای فرانسویﺷان در س دهیِ ھجدھم ميالدی ھم ھوﺷمند بودند و ھم
ھ
ِ
بذله گو ،در مقاب ِل ھر جزم و تعصبی میايستادند و رون ِد تکاملی و
سرنوﺷتی کم و بيش مشاب ِه آنان داﺷتند .آنان قابليتھایِ الزم و
برای برخورد به امور و معضالت را داﺷته و با
ھای ھ مه جانبه
ِ
توان ايی ِ
فنون مختلف آﺷنايی داﺷتند .در يک کالم آنان ھمه فن حريف
علوم و
ِ
آموزگار اخالق بود ،گورگياس سخنور و
بودند .پروتاگوراس
ِ
٣
سياستمداری چيره دست ،پروديکوس ٢اديب و استا ِد زبان و ھيپياس
ب آنان به
ت زمان اما مکت ِ
دانشمندی برجسته در زمينهھای ِ مختلف .با گذﺷ ِ
وجوی يک
سرعت رو به انحطاط نھاد" .حکيم ِ" سرگردان در ج ست
ِ
ب دستمز ِد بيشترِ به ﺷخصيتی متحول ﺷد که
ب ثروتمند برایِ کس ِ
اربا ِ
نما ِد خفت و تمسخر گشت.
انطباق
اعتبار ايدهھا بستگی دارد به
ابژکتيويزيمِ فلسفی  -يعنی اين که
ِ
ِ
رک
يای خارج از
ذھن ما -ويژگی مشت ِ
ِ
آنھا با واق عيتھای ِعينی ،يعنیدن ِ
ب فلسفی تا آن زمانی بود .سوفيستھا ،اما ،برای ِنخستين بار از
تمام ِ مکات ِ
سوبژکتيويزم فلسفی را به پيش کشيدند.
اين ديد گسستند و در عوض
ِ
روفپروتاگوراس که میگويد " :انسان معيار ِ ھمه چيز است.
جملهیِ مع
ِ
_____________________________________________
١ - Protagoras
٢ - Prodicos
٣ - Hipias
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معيار نيستی چيزھايی که
معيار ھستی چيزھايی است که ھستند و
ِ
ِ
نيستند" ،به بھترين و موجزترين ﺷکلی اين ديدگاه را بيان میکند .ھرچند
برای مثال
که از اين جمله میتوان برداﺷت ھای ِ متفاوتی دريافت کرد،
ِ
مقو لهیِ "انسان" را نه ان سا ِن منفرد بلکه انسا ِن جمعی تعبير کرد و يا
منظور از "چيزھا" نه صرفا اﺷيا ِء موجود در طبيعت که از طريقِ
ت حسی محسوساند بلکه ھمچنين قلمروِ ارزشھا را ھم در بر
ادراکا ِ
میگيرند.

معيار ھمه چيزاست
صوير  :٢٢انسان،
ت
ِ
ِ
افالطون در حکم "انسان ،معيار ِ ھمه چيز است" .يک نسبیگرائی میديد
تمام ارزشھا نظير خير ،عدالت ،حقيقت و… را فدا میکند .اما اين
که
ِ
جمله به چند دليل مسئله را نامعلوم رھا میکند .يکی آن که "انسان"
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کيست؟ دوم آن "چيز" چيست و به چه معنايی است؟ منظور از "انسان"
آيا انسانِ نوعی است )من ،تو ،او ،و ،(...و يا به مفھوم ِ کلی آن است .از
ب
نظر افالطون اين تمايز کوچکترين اھميتی نداﺷت ،چرا که در چارچو ِ
ِ
فلسفهاش "حقيقت" به خودی خود موجود است و نه در چيزھا .اما به
برای ھر ف ر ِد خاص نسبی
گفتن اين که ھرچيز
وارونه نظر افالطون،
ِ
ِ
است متفاوت از اين است که بگوييم ھمه چيز برایِ انسانِ عام نسبی است.
گيری
برایِ نمونه در نظريهیِ نسبيت در فيزيک وقتی میگوييم اندازه
ِ
زمان نسبی است و تابعی است از "مشاھده گر" ،اين حکم به ھيچ وجه به
اين معنا نيست که ھر فردی معيارِ اندازه گيری خودش را دارد.
نظر او انسان عام است
پروتاگوراس به ھيچ وجه يک ذھنیگرا نبود .از
ِ
معيار ھمه چيز است.
که
ِ
نظر افالطون
اما "ھمه چ يز" نز ِد پروتاگوراس به چه معنايی است؟ از
ِ
فقط مجرد است که واقعيت دارد .پروتاگوراس برای ِ "ھمه چيز" واژهای
ت انسانی است .با
بکار میبرد که در زبان ِ يونانی به معنای ُکنش و فعالي ِ
اين تفسير آن گاه خورﺷيد ديگر جزو ِ "چيزھا" نيست ،اما " اتخا ِذ تصميمِ
ت
به جنگِ رفتن" يک چيز است .در اين جا ما در
برابر يکی از نظرا ِ
ِ
اساسی سوفيستھا ھستيم " :تنھا انسان و قلمرو ِ عم ِل انسانی است که به
ِ

حساب میآيند و نه قلمرو ِ طبيعت و يا قلمرو ِ آسمانی .يگانه داورِ آن چه
که انسان انجام میدھد خو ِد انسان است".

افالطون در يکی از گفت و ﺷنودھايش با عنوا ِن "سوفيستھا" افسانهی ِ
يونان باستان
ِ
پرومته را از زبان ِ پروتاگوراس باز میگويد .در اساطير ِ
پرومته يکی از نيمهخدايان )تيتانھا( بود و جايگا ِه ويژهای ن ز ِد زئوس،
خدای خدايان داﺷت .زئوس به ھنگام ِ آفرينش ِ انسان ،پرومته را که مور ِد
ِ
مظھر
که
آتش
جز
بدھد
انسان
به
را
چيز
ھمه
تا
برگزيد
بود
اعتمادش
ِ
گروی
خدای ديگری قدرتش را در
آگاھی و اميد بود .زئوس ھم نظير ِ ھر
ِ
ِ
ادانی پرستندگانش میديد.
ن
ِ
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ت آدميان را
پرومته اين وظيفه را به خوبی انجام داد و بسياری از مشکال ِ
متحمل رنج و
انسان ناآگاه و نادان در رويارويی با طبيعت
حل کرد .اما
ِ
ِ
سختی بسيار بود .پرومته که به انسان عشق میورزيد برای رھايی ِ انسان
ِ
چشم زئوس آتش را از آسمان ربود و به آدميان ھديه
از سختيھا ،دور از
ِ
كار او به خشم آمد و او را به بند كشيد و در دژی در
داد .زئوس از اين ِ
ك و ِه قفقاز زنداني كرد .پرومته اما از كردهی ِ خود پشيمان نشد و پوزش به
جگر او
درگا ِه قادرِ مطلق نبرد .به فرمان ِ زئوس ھرروز عقابی میآمد و
ِ
ب
را میخورد و ﺷب ھنگام جگر از نو میروييد .پرومته اين رنج و عذا ِ
ابدی را متحمل میﺷود اما اميدش را از دست نمیدھد تا آن که روزی
ھركول از آن وادی میگذرد ،عقاب را میکشد و پرومته را آزاد میکند.

ی لوور ،پاريس
تصوير  :٢٣پرومته در زنجير ،سباستيان آدام ،م وزه ِ
ِ
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پرومته به ِھ ر ِمس ١خدمت گزار و پيام آور زئوس می گويد:

" مطمئن باش که وضع خويش را،
سرنوﺷت ﺷوم خود را،
با بندگی تو عوض نمی کنم؛
صد بار بھتر آن که خدمتکار اين صخره باﺷم،
تا غالم حلقه به گوش پدر زئوس"ِ ) .اشيل – پرومته در بند(
ی
در
تاريخ تمدن و فرھنگِ بشر پرومته قھرمانی میﺷود که نم ا ِد اراده ِ
ِ
رای رقابت با خدايا ِن پرقدرتی است که قدرتﺷان بر
راسخ انسانھا ب ِ
ِ
انسانھا را در نادان نگاه داﺷتن ِ انسانھا میبينند .اين که افالطون اين
ن
داستان را از زبان پروتاگوراس بيان میکند جای ِﺷگرفی نيست .افالطو ِ
گرايی
ص خودش علي ِه انسان
ض ِد انسانگرا بدينترتيب با
ِ
روش خا ِ
ِ
سرتاسر
ی
سوفيستھا طغيان میکند و پرومته ،اين بزرگترين انسانگرا ِ
ِ
تاريخ را ﺷايستهی ِرنج و عذابی ابدی میداند.
فسوفيزم
قدرت و ضع ِ
حق تدريس دريافت
ازای تدريس از ﺷاگرداناش
پروتاگوراس در
ِ
ِ
ت
فقر مالی قادر به پرداخ ِ
میکرد .يکی از ﺷاگرداناش که به واس طه ِ
ی ِ
حق تدريسِ را پس از نخستين
حق تدريس نبود از استاد میخواھد که ِ
ِ
قرار معلوم
از
.
بپردازد
استاد
به
ﺷد،
برنده
وکيل
نقش
در
که
ای
محاکمه
ِ
ِ
اين ﺷاگرد ن ز ِد استادش حقوق میآموخت.
ت تدريساش مینازيد و مطمئن بود که ﺷاگردش
پروتاگوراس که به قدر ِ
ت ھر متھمی را که در دادگاه بپذيرد ،بی چون و چرا برنده خواھد ﺷد
وکال ِ
_____________________________________________

 ،Hermès -١ھرمس ،در اساطير يونان يکی از خدايان و پيام آور زئوس بود.
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و طلباش را دريافت خواھد کرد ،اين ﺷرط را با اطمينان ِ خاطر پذيرفت
و به تدريس او پرداخت.
اما پروتاگوراس نمیدانست که اين ﺷاگرد از استادش زرنگ تر است و
حق تدريس را ندارد ،چرا که ھيچ وکالتی را
به ھيچ وجه قص ِد پرداخ ِ
ت ِ
نپذيرفت .پروتاگوراس به ناچار از ﺷاگردش به دادگاه ﺷکايت میبرد و
به او میگويد:

رای دادگاه ھرچه باشد تو ملزم به
ای شاگر ِد من،
ِ
ت بدھیات خواھی شد ،خواه برنده شوی خواه
پرداخ ِ
نفع تو حکم کند تو برنده میشوی
بازنده .اگر دادگاه به ِ
طبق قراری که باھم داشتيم بايد بدھیات را
و
ِ
بپردازی ،و اگر در دادگاه محکوم شوی ،دادرس تو را
مجبور میکند که بدھیات را بپردازی؟

حکم
نه است ا ِد من ،به ھيچ وﺟه اين طور نيست و
ِ
دادگاه ھرچه باشد من چيزی به تو نخواھم پرداخت،
حکم او
نفع من رای دھد
برطبق ِ
ِ
چرا که اگر دادرس به ِ
حکم دادگاه به ضر ِر
چيزی نبايد به تو بپردازم ،و اگر
ِ
برطبق قراری
من باشد در آن صورت من بازندهام و
ِ
که با ھم داشتيم چيزی به تو نمیپردازم.
ف
ی بين پروتاگوراس و ﺷاگردش به بھترين وجه قدرت و ضع ِ
گفتگو ِ
سخن سوفيستھا را نشان میدھد.
ِ
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ی "نيستی"
گورگياس :سخنگو ِ
١
يونان باستان ،کتابی
ھای
ِ
گورگياس ) ٣٨٠-۴٨٧پ.م( يکی از سوفيست ِ
ت ناموﺟود" بود .عنوان ِ کتاب ،خود
ی طبيع ِ
نوﺷت که عنواناش "درب اره ِ
ی گورگياس
از محت وای ِکتاب و فلسفهی ِنويسندهاش حکايت میکند .فلسفه ِ
بر سه اصل بنا ﺷده است:

 -١ھيچ باﺷندهای وجود ندارد؛
 -٢اگر ھم وجود داﺷته باﺷد قاب ِل به انديشه در آمدن نيست؛
 -٣و اگر به انديشه ھم درآيد ،تبيين پذير نيست.
چنين عقايدی کامال پوچ و بیمعنی به نظر میرسند ،با اين وجود ،در
تاريخ فلسفه بارھا ﺷاھ ِد پيدايش ِ آنان در اﺷکا ِل مختلف بودهايم ،حتا
ل
طو ِ
ِ
دانان سرﺷناسی بر اين باور
ی بيستم فيزيک
ِ
ن معاصر .در سده ِ
در دورا ِ
ت بنيادی نيست .به
ت دنيای ِ زيراتمی و ذرا ِ
بودند که انسان قادر به ﺷناخ ِ
ت فيزيکی میيابند که
باور ِ آنان فتونھا و الکترونھا تنھا زمانی مادي ِ
طی آزمايشات به تجربه درآورند ،يعنی يک
تجربهگریِ آنھا را در
ِ
آفرينش م ادیِ اين ذرات
عمل مشاھده کردن به
طريق
مشاھدهگر از
ِ
ِ
ِ
دنيای عينی را ترک کرده و در
میپ ردازد .با چنين بينشی ديگر نه تنھا
ِ
ت سر
ورطهی ِ ايدهآليزم ِ ذھنیگرا قدم نھادهايم بلکه عرفان ِ مذھبی را ھم پش ِ
عينیخارج
گذاردهايم .از دي ِد سوفيستھا ،انسان خود را در تقابل با دن
ِ
يای ِ
از خودش قرار میدھد و دس ِ
زير سلطهیِ
تکم در انديشهاش طبيعت را به ِ
خودش درمیآورد ،يعنی اين انديشهی ِ انسان است که تصميم میگيرد يک
ِﺷئی چگونه باﺷد .اين مھم نيست که اين ِئﺷی چه ھست بلکه مھم آن است
ب
که من آن را چگونه میبينم .اين بينش درواقع اصل ِ نخستين کليهی ِمکات ِ
_____________________________________________
١ - Gorgias
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ايدهآليزمِ سوبژکتيو )ذھنیگرا( است ،از پروتاگوراس گرفته تا برکلی، ١
کانت ٢و يا ھايزنبرگ.٣
ل ﺷناخت
ب ايدهآليز ِم ذھنیگرا دنيا
بطور خالصه به استن ا ِد مکت ِ
غيرقاب ِ
ِ
اورھای متکی
است .نمیتوان به حقيقت دست يافت ،تنھا به يک سلسله ب
ِ
ی
به مع
زم ذھنیگرا امکانِ ﺷناخ ِ
يارھای ذھنی میتوان رسيد .ايدهآلي ِ
ت دنيا ِ
ِ
ی
خارج از ذھن را انکار میکند .در اين که
گرايش بنيادی و عمده ِ
ِ
سوفيستھا سوبژکتيويز ِم افراطی بود ،جایِ ھيچ گونه ﺷکی نيست .اما،
ھای
فعاليتھای ِ فکری ِ سوفيستھا به واقع جام عهی ِ آتن در دوران ِ جنگ ِ
پلوپونزی بي ِن اسپارت و آتن را بازتاب میکرد .سوفيستھا ھم اھل ِ انديشه
بودند و ھم اھ ِل عمل.

تصوير ِ  :٢۴سه اص ِل گورگياس
_____________________________________________

 ١٧۵٣ -١۶٨۵) George Berkeley - ١م (  ،فيلسوف و کشيش ايرلندی ،بانی نظريه ی ايده آليزم مدرن
 ١٨٠۴ -١٧٢۴) Immanuel Kant - ٢م (  ،فيلسوف ايده آليست آلمانی
 ١٩٧۶ -١٩٠١)Werner Karl Heisenberg - ٣م (  ،فيزيک دان برجسته آلمانی
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حق تدريس دريافت
ازای آموزش
آنان نخستين کسانی بودند که به
ِ
ِ
ی ھمان
ی سوفيست ھا بازگو کننده ِ
ی افالطون فلسفه ِ
میکردند .به گف ته ِ
خشم
ت جامعهی ِ آتنی سايه افکنده بود و تنفر و
اصولی بود که بر مناسبا ِ
ِ
مردان ِ سياست نسبت به آنان ھم دقيقا از ھمين امر نشات میگرفت .آنان
بر اين باور بودند که اخالق و حقيقت مفاھيمی ذھنی بوده و ھرکس
منافع خود به تعريف و تعيينِ آنھا به پردازد.
میتواند برطبقِ
ِ
ت رايج در جامعه،
ت بیامانﺷان به باورھا و تعصبا ِ
سوفيستھا با حمال ِ
ن قدرت و محاف ِل محافظهکار را متوج ِه خود کردند
خشم و کي ِن صاحبا ِ
ی نمونه
بطوری که به آنھا به
چشم
ِ
عناصر مخرب نگريسته میﺷد .برا ِ
ِ
پروتاگوراس را به اتھا ِم بیدينی از ﺷھر اخراج کردند و کتابش را که
ت امر
عن وا ِن "دربارهی ِ خدايان" داﺷت آتش زدند .سوفيستھا در واقعي ِ
چيزی جز آن چه را که بنقد در جامعه مستقر بود ،بيان نمیکردند.
موازين
امروزه ھم سياستمداران حرفهای را به ھيچ وجه خوش نمیآيد که
ِ
یقدرت را به آنان خاطرنشان سازيم.
اخ
القی حاکم در راھروھا ِ
ِ
اميال فردی
ی
در دورانِ جنگِ پلوپونزی ١در آتن
ِ
زندگی اجتماعی صح نه ِ
ِ
ستيزھای حزبی و طبقاتی ،اخالقيات
ھای نفسانی ﺷده بود.
ِ
و خودخواھی ِ
ی خود بوده
فکر
را سرکوب و خفه کرده بود و انسانھا فقط به
منافع فرد ِ
ِ
ِ
نظم جامعه
ورای
و آن را
کل جامعه قرار داده بودند .ھر آن چه که ِ
منافع ِ
ِ
ِ
ت
بر آن قرار داﺷت اعتبارش را از دست داده بود ،به مقررات و تنظيما ِ
سياسی به ديدهی ِ قيو ِد دست و پا گير ِ مندرآوردی نگريسته میﺷد ،اصو ِل
سياسی حسابگرايانه تنزل پيدا کرده بود و
ھای
اخالقی تا
سطح آموزه ِ
ِ
ِ
پرھيزکاری و پارسايی را قواعد و فرايضی میدانستند که بشر وضع
ھنر اقناع و ترغيب تغييرﺷان
کرده و در نتيجه حق ھم دارد که از طريقِ ِ
فلسفی خود را
دھد .اين عادت
منش تک ت ِ
کآحا ِد جامعه ﺷده بود و بيان ِ
ِ
ِ
ت
در اين جملهی ِمعروف " انسان ،معيا ِر ھمه چيز است" يافته بود .قدر ِ
_____________________________________________
 ، Péloponési -١مراجعه کنيد به پيوست ۴
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مجامع عام و نفوذﺷان در تصميم گيریھا ،فس ا ِد
ھنر سخنوری در
کالم و ِ
ِ
تعميم يافته در بين ِ تودهھا و رھبران ،خودستايی ،مال اندوزی ،توطئه و
پيدايش
ھای سياسی و
رواج خيانت پيشگی پيش زمينهھایِ
دسيسه بازی ِ
ِ
ِ
فلس فهی ِ سوفسطايی بودند.
سطح صرفا
ولی طبيعت و ِخ َرد به
فروکاست ِن ضرورت و جھانﺷم ِ
ِ
ت بشری ،عمده ترين و ﺷايد تنھا نقطهی ِ تماس و وج ِه
ت تعيينا ِ
مقتضييا ِ
ی دورانﺷان
کسوفيستھا با آگاھی و وجدانِ عام ِ طبقا ِ
اﺷت را ِ
ت فرھيخته ِ
سھم پراتيک چه اندازه بود،
ن اين که تئوری چه سھمی داﺷت و ِ
بود .تعيي ِ
ی
امر ِ ناممکنی است .اين که سوفيستھا زندگی عملی را در فرمولھا ِ
ی
تئوريک میجستند و يا اين که فشارھای ِ اجتماعی بطور عمده ف رآورده ِ
امر
نفو ِذ مخر ِ
ِ
عمومی معاصرينﺷان بودِ ،
ب عقاي ِد سوفيستھا بر افکار ِ
ناممکنی است.
ت دائمی ،جنگھا ،ناآرامیھا و
دورهیِ پرآﺷوب و متالطم  -تغييرا ِ
تضادھای ديالکتيکی بازتاب میکرد.
روح ناآر ِام
تخريبھا -خود را در
ِ
ِ
اين انديشهھایِ ناآرام و پر جنب و جوش ،اين ايدهھای ِ منقلب دقيقا اوضاع
ی ناآرام،
طن اين جامعه ِ
و احوا ِل آتن ِ آن دوران را باز میتابيدند .در ب ِ
ھای قضايی،
نظر مساع ِد نھادھا،
ب
ت جل ِ
ض رور ِ
مجامع سياسی ،دادگاه ِ
ِ
ِ
ھای ماھرانه،
ب حمايتﺷان با توسل به استدالال ِ
کس ِ
ت کالمی و سخنوری ِ
سخنوران حرفهای و يا
پيدايش نسلی از
برای
مادی الزم
ھای
ِ
ِ
ِ
زمينه ِ
ِ
ديالکتيکدان بود .با اين وجود اين به ھيچ وجه به اين معنا نيست که
منافع مادی تعيين میﺷد.
ت فردی و
فيزم نخستين صرفا
توسطمالحظا ِ
ِ
سو ِ
ِ
اما ،به ھر حال با توجه به ﺷراي ِطاجتماعی ِ غالب ،پويش و تکوين ِ آتی ِ آن
از پيش تعيين ﺷده بود.
بينش دينی و ھم زا ِد فلسفیاش ،جزمگرايی ،به قلمروِ فرھنگ تعلق ندارند.
ِ
حتا ھراکليت ،اين فيلس ِ
وف ب زرگ ھم رھا از جزمگرايی نبود .مسير ِ
پيشرفت علم و دانايی ھمواره دﺷوار و بسيار ناھموار است پس به ناچار
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تکم در
پيچ و خمھایاش را بايد بپيمايد .به ھمين خاطر سوفيزم ،دس ِ
ی آنھا به
مراحلِ نخستيناش ،با
ﺷکافتن جزمھای ِ پذيرف ته ﺷده و با تجزيه ِ
ِ
اج زا ِء متشکله و متضادش،
نقش پيشرفته و مثبت بازی کرد .اما جنبهیِ
ِ
ی
رح مجزا و منفر ِد
عناصر متشکله ِ
ِ
منفی ھم داﺷت که عبارت بود از :ط ِ
گرفتن ﺷرايط و اوضاع و احوالی تاريخی .اين
يک کل ،بدونِ در نظر
ِ
نکته عمدهترين ايرادی است که به سوفيستھا گرفته میﺷود و به ھمين
داران آن
خاطر آنان متھم به مغلطهگرايی بودند .به واقع سوفي ستھا طليعه
ِ
چيزی بودند که در دورهی ِما "فرھنگ" ناميده میﺷود .ھگل در اين باره
میگويد:

"در واقع آن چه در انسا ِن با فرھنگ از ھمه چشم گيرتر
ھنر سخنوری است .به بيا ِن ديگر موضوع را ﺷاخ و
است،
ِ
برگ دادن و از زوايای ِ مختلف آن را م ور ِد بررسی قرار
دادن .انسا ِن بیفرھنگ ھنگامی که با مخاطبی سروکار دارد
ب
که خوب ب حث میکند و
موضوع مور ِد بحث را از جوان ِ
ِ
احساس راحتی نمیکند.
دھد،
می
قرار
مختلف مور ِد حالجی
ِ
از اين لحاظ فرانسويان سخنرانا ِن خوبی ھستند در حالی که
آلمانیھا در مقايسه با آنھا کودکانی بيش نيستند".
" ...اما مھم صرفا خوب سخن گفتنﺷان نيست بلکه مھم
ور ماھر
سطح
ِ
باالی فرھنگﺷان است که از آنان يک سخن ِ
ِ
گ
بدون فرھن ِ
نيست،
کافی
تنھايی
به
سخنوری
ھنر
.
سازد
می
ِ
ِ
باال ،سخنرا ِن خوب ھم نمیتوان بود .بايد زبا ِن فرانسه
خاطر اين که بتوانيم به فرانسه سخن
آموخت ،نه صرفا به
ِ
طريق آن بتوانيم فرھنگِ فرانسويان را
گوييم بلکه از
ِ
بياموزيم .بنابرين آن چه را که از سوفيستھا بايد آموخت
ت چندگانه در ذھن،
عبارت است از
ت نقطه نظرا ِ
توانايی ثب ِ
ِ
يعنی ،غنا بخشيد ِن مقوالت در ذھن ،تا از اين طريق بتوانيم
ک آنھا از
بعدھا چنان چه الزم آمد موضوعات را به کم ِ
ب مور ِد بررسی و مالحظه قرار دھيم" .
کليه ِی جوان ِ
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ت خوبی برخوردار نبوده و
علیرغمِ آن که امروزه سوفيستھا از ﺷھر ِ
اغلب با بدنامی از آنھا ياد میﺷود ،اما ،آنان نياکانِ سياستمداران،
وکالیِ دادگستری و ديپلماتھای ِ دوران ِ ما ھستند .امروزه ھمگی ﺷاھ ِد
عزم راسخی
ت م اللآوری و با چه
آنيم که سياستمداران با چه سماج ِ
ِ
فردایآن روز با ھمان ﺷدت از
روزی به دفاع از مواضعی میپردازند و
ِ
ت پيشينﺷان است دفاع میکنند.
مواضع ديگری که خ
الفنظر يا ِ
ِ
ِ
ھای قضايی
ی دادرسی در دادگ اه ِ
دقيقا ھمين وضع را میتوان در صح نه ِ
ت
ک قدر ِ
ی کارکشته میتواند به کم ِ
مشاھده کرد .يک وکي ِ
ل دادگستر ِ
سخنوریاش مجرمی را بیگناه جلوه دھد و يا بیگناھی را در جايگا ِه يک
دادن
مجرم بنشاند و درجهی ِ اﺷتھارش در موفق ﺷدن به وارونه نشان
ِ
سطح دنيا چنان پُر از
ی ديپلماسی در
ی مجرم است .صحنه ِ
حقايق و تبرئه ِ
ِ
ی نمونه نيست .اين
اين مانورھا و رياکاریھا است که نيازی به ارا ئه ِ
ھای يونان را
ت دوران ِ ما درحالی که تمام ِ معاي ِ
مردان سياس ِ
ب سوفيست ِ
ِ
دارند اما از ھيچ يک از فضايلﺷان در آنھا کمترين نشانهای نيست.
ت
ت استدالال ِ
ی يونان باستان به يم ِن قدر ِ
واقعيت دارد که سوفيستھا ِ
نظير
زيرکانه اﺷان له و يا علي ِه ھر موضعی ،گذران ِ زندگی میکردند -
ِ
امروزی
ِ
وکالی دادگستری ِ دوران ِ ما -اما ،آنان در مقايسه با م عاصرين ِ
ِ
خود از فضيلتی برخوردار بودند که معاصرينﺷان از آن بیبھره ھستند،
آنان اصول ِ فلسفیﺷان را ھيچ گاه زير ِ پا نمیگذاﺷتند.
یسوفسطائيان بر اين اصل متکی بود که حقيقت چندگانه است،
بنيا ِد فلس فه ِ
حائز اھميت است و در
نکتهای که برای ِ نزديک ﺷدن به حقيقت بسيار
ِ
روشِ ديالکتيکی کليدی است .اين روش سعی بر اين دارد که يک پديده را
ک سوفيستھا يک
از تم ِام جوانب م ور ِد بررسی قرار دھد .اما ديالکتي ِ
کذھنی بود و يک جنبه از کل را در تقابل با کل قرار میداد .به
ديالکتي ِ
ک اين روش يعنی با تأ يي ِد بر يک جنبه از کل ،که خود به تنھايی
کم ِ
روش يک
میتواند درست باﺷد ،میتوان کل را انکار کرد .اين به واقع
ِ
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ی
ﺷارالتانِ قانونی است که تا حدودی با استناد به "عق ِل سليم" و بر پا يه ِ
ت مندرآوردی ِدست میزند.
ھای خاص ،به يک سلسله فرضيا ِ
ويژگی ِ
ت زنون و ھراکليت را به
سوفيستھا برای ِ توجي ِه ديدگاهھای ِ خود استدالال ِ
برای نمونه ،ھراکليت گفته
گو نهی ِ يک جانبه و وارونه بکار میبردند.
ِ
غيرممکن است بتوان دوبار در رودخانهای قدم نھاد .يکی از
بود
ِ
ھای ھوادارش از اين ھم فراتر میرود و مدعی میﺷود که
سوفيست ِ
ی
اصوال يک بار ھم نمیتوان پا به رودخانه گذاﺷت .ھرچند ادعا ِ
برای ھراکليت
عای اخير نادرست است.
ِ
ھراکليت درست است ،اما ،اد ِ
تغيير دايمی ،از اين رو ھيچ چيز
تما ِم چيزھا در حرکتاند و درحال
ِ
درحال آن گونهای نيست که در گذﺷته بود .اما ديدگا ِه دوم صرفا بخشی از
ت
کل بحث ارائه میدھد .نظريا ِ
ی ِ
استدال ِل ھراکليت را به مثابه ِ
ی بشری
پای
کودکی انديشه ِ
خطاھای دوران ِ
ِ
سوفيستھا را میتوان به ِ
ِ
دوران ما نابخشودنی
دانشمندان"
نوﺷت ،اما بيان ِ چنين نظرياتی از سوی ِ "
ِ
ِ
است.
توضيح
بشر انديشمند برایِ دستيابی به يک تبيين و
تالشھایِ نخستي ِن
ِ
ِ
گسترش
و
بسط
که
بود
رسيده
ای
مرحله
به
طبيعی
فرآﺷدھای
عقالنی از
ِ
ِ
ن آن
آنھا صر فا
ِ
توسط ذھن و انديشه ورزی ناممکن ﺷده بود .انديشمندا ِ
ی طبيعت و دنيا دست يافته
دوره به يک سلسله تعميما ِ
ت درخشان در باره ِ
ک تجربه آزمود و باز ھم
بودند ،اما ،برای ِ آن که آنھا را بتوان با مح ِ
بررسی دقيق قرار میگرفتند ،به
بيش تر توسعه داد ،میبايست مور ِد
ِ
اج زا ِء متشکلهاﺷان تجزيه میﺷدند و ھر جز به تنھايی م ور ِد تجزيه و
ھای
تحليل قرار میگرفت.
نقش مثب ِ
ت سوفيستھا در اين بود که قدم ِ
ِ
نخستين را برداﺷتند و راه را ھموار ساختند تا کمی بعد ارسطو به
ت کلی و عام بتدريج
کندوکاو دقيقتر ِ آنھا بپردازد .معموال دورا ِن تعميما ِ
ِ
ت
به
را
خود
جای
دوران طوالنی و ماللآور گردآوری ِ ُکند ،انباﺷت و ثب ِ
ِ
ِ
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ی تجربيات و مشاھدات ،میدھد .تنھا از اين طريق است
ی فرآورده ِ
دادهھا ِ
نادرستی فرضييات معلوم میﺷوند.
که درستی و يا
ِ
ی موسوم به سوفسطائيان را جزوِ پيشا-سقراطيان
در
تاريخ فلسفه ،فالسفه ِ
ِ
رده بندی میکنند .اما فلسفهی ِ سوفسطائيان ھم از فالسفهی ِ پيشينيانﺷان،
ی سقراط،
که م
وضوع مور ِد مطالعهﺷان عمدتا طبيعت بود ،و ھم از فلسفه ِ
ِ
که بطور کامل از طبيعت درمیگذرد و صرفا به انسان میپردازد،
متفاوت بود.
رای افالطون سوفيستھا نمادی از خفتوخواری بودند و امروزه ھم با
ب ِ
زبان
بار منفی دارد .در
گذﺷ ِ
ِ
ت بيستوپنج سده واژه ِ
ی سوفيست کماکان ِ
نای حکيمِ خردمند بود ،اما امروزه سوفيزم به
يونانی سوفيست به مع ِ
رادفبا يک
ت آگاھانه است و سوفيست مت
ِ
معنایِ تحريف و استدالل ِ نادرس ِ
فرد ﺷارالتان و مغلطه گر است که با نوﺷتهھا و يا گفتارش سعی در
ت
ريفواقعيت دارد ،عمدتا با
تح
نفع فردی .چطور از سوفيس ِ
ھدفکس ِ
ِ
ِ
ب ِ
حق
ت متقلب رسيديم .بیﺷک اين بیعدالتی در
حکيم به سوفيس ِ
ِ
سوفسطائيان و تخطئهیِ آنان را بايد به پایِ کينه توزی و بد سيرتیِ
برای
تنفر افالطون از سوفي ستھا پايانی نداﺷت.
افالطون نوﺷت.
ِ
ِ
سوفسطائيان گفتار و پندار فعاليتھايی محسوب میﺷدند که با تمرين
ھای ورزﺷی .افالطون اﺷرافزادهای
میتوان ارتقا يابند ،ھم چون فعاليت ِ
نظر او از فلسفه
بود که ديدی بطور کامل عرفانی از دنيا داﺷت و از
ِ
ت تدريساش مزد دريافت کردن عملی بود
حرفهای ساختن و از باب ِ
نفس انسانی.
حق فلسفه و علي ِه انديشه و
ِ
غيرقابل ِ بخشش ،جنايتی بود در ِ
ِ
ت افالطون از سوفسطائيان دليلِ ديگری ھم داﺷت .سوفيستھا به
اما نفر ِ
ل
ت
ِ
ف سرسخ ِ
حاظ سياسی ،دموکرات بودند درحالی که افالطون مخال ِ
دموکراسی بود .سوفسطائيان صادقانه باور داﺷتند که تک ت ِ
کﺷھروندانِ
ت
حاظ سياسی ﺷايستگیِ آن را دارند که به
جامعه ھم به ل
تمام مقاما ِ
ِ
ِ
حاظذھنی توانايیِ آن را دارند که ھر
حکومتی دسترسی پيدا کنند و ھم به ل
ِ
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ت
ی
دانشی را بياموزند .ھر
مقابل نظرا ِ
ِ
دوی اين نظرات درست نق طه ِ
ِ
قلمرو ﺷناخت
ی سياسی و ھم در
افالطون قرار داﺷتند .ھم در زمي نه ِ
ِ
ديدگا ِه افالطون بسيار نخبهگرايانه و سلسلهمراتبی بود .برایِ او يک
یفيلسوفان.
دموکرات اجبارا يک عوام فريب بوده و حکومت فقط ﺷايس ته ِ
افالطون که در "گفت و شنودھايش" سقراط را تبديل به سخنگوی ِ خود
راطنابغه و سوفيستھای ِ بیمايه بنا میکند ،و
بين سق ِ
میکند ،ديوار ِ چينی ِ
ب ﺷخصيتھايی تمسخرآميز )پروتاگوراس( و
ی آنان را در قال ِ
چھ ره ِ
نادانان ِ الفزن )ھيپياس( ترسيم میکند.

ری پيشا -سقراطیھا :طبيعت چيست؟
تصوير  :٢۵مشغولي ِ
ت فک ِ
ِ
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صلدوازدھم
ف ِ

سقراط :نگاھی ديگر به فلسفه

در اين فصل :
فانسان
◄ک ش ِ
◄مجادلهی ِ ديالکتيکی
◄فضيلت چيست؟

تاريخ فلسفه جايگا ِه ويژهای دارد .کسی که
سقراط ٣٩٩-۴۶٩) ١پ.م( در
ِ
تاريخ فلسفه را به پيش از و پس از او
پدر فلسفه مینامندش ،کسی که
ِ
ِ
ردهبندی میکنند ،کسی است که حتا يک خط ھم ننوﺷته است و آن چه
در بارهیِ او میدانيم از زبانِ ديگران است ،بطور عمده افالطون .چرا
سقراط چنين نقشی را در فلسفه دارد؟ او نخستين فيلسوفی است که
است فلسفه تا پيش از سقراط به ک ِل
موضوع تأمالتاش تنھا و تنھا انسان .
ِ
_____________________________________________
١ - Socrate
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موضوع فلسفه به
دنيا و طبيعت میپرداخت و بندرت به انسان .با سقراط
ِ
قلمرو فلسفه بسيار تنگ میﺷود .در عھ ِد يونان ِ باستان
کلی تغيير میکند و
ِ
کل جھان نه
سقراط نخستين متفکری بود که به
موضوع ﺷناخ ِ
ت طبيعت و ِ
ِ
١
ی فکریاش نبود .او در فلسفه ھمان
پرداخت و کيھانﺷناسی مشغله ِ
جايگاھی دارد که بقراط ٢در پزﺷکی دارد و يا ھرودوت ٣در تاريخ ،يعنی
سقراط را پايه گذار فلسفه میﺷناسند.
ی انسان قرار میدادند و
تابع ذھنيت و انديشه ِ
سوفيستھا دن يا ِ
ی عينی را ِ
اء
ھرگونه قانو ِن ذاتی و وج و ِد ضرورت را انکار میکردند .آنان منش ِ
ت ذھنی میديدند و
ھرگونه نظم ،خردگرايی و عليت را صرفا در ادراکا ِ
برای نمونه آنان براين باور بودند
بودن ھ مه چيز را اعالم داﺷتند.
نسبی
ِ
ِ
ت آسايش و رفا ِه فردی
که اخالق و کردار ِ اجتماعی تنھا توس ِط ملزوما ِ
تعيين میﺷوند .تراسی مآخوس ، ٤يکی از سوفيستھای ِ پسين تا به آن جا
ی صاحبان ِ قدرت
جلو میرود که میگويد " :آن چيزی برحق است که ب را ِ

بھترينھا ،مفيدترينھا و سودآورترينھا باﺷد".

آتن ،پس از يک دورا ِن صدسالهیِ دموکراسی برایِ برده داران ،ﺷاھ ِد
جنگھا ،انقالب و ض ِدانقالب بود .در سا ِل  ۴١١پيش از ميالد انقالبی رخ
پی
داد که يک سال بعد به ﺷدت توس ِط يک ض ِدانقالب سرکوب ﺷد .در ِ
ھای پلوپونزی
اين رويداد آتن در برابر ِ رقبايش تضعيف میﺷود و جنگ ِ
ت
ت آتن میانجامد .با ﺷکس ِ
بين اسپارت و آتن درمیگيرد که به ﺷکس ِ
ِ
ت دموکراسی ھم سقوط کرده و يک ديکتاتوری موسوم
حکوم
آتن،
نظامی
ِ
ِ
ﺷمار
بی
ت
جنايا
و
کشتار
.
گرفت
را
ش
جاي
"
خودکامه
سی
"
ت
حکوم
به
ِ
ِ
ِ
ونی "خودکامگان" در سا ِل  ٣٩٩پيش از
ت حاکم موج ِ
اﺷرافي ِ
ب سرنگ ِ
_____________________________________________
١ - Cosmologie

 ٣٧۵ – ۴۶٠) Hipocrate -٢پ م(  ،پزﺷک يونانی و پايه گذار علم پزﺷگی
 ۴٢۵ - ۴٨۴) Hérodote -٣پ م (  ،تاريخ نگار يونانی و پايه گذار تاريخ نگاری
۴ - Thrasymaque
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ت چندی متھم کردند ،از آن جمله رعايت
ميالد ﺷد .سقراط را به اتھاما ِ
آتن
ترويج بیدينی.
ک دينی و
نکردن قوانين؛ به جا ني
اوردن مناس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دينی فردی را ناديده میگرفت و چشم بر آن
بی
حدودی
تا
دموکرات
ِ
ترويج آن در مال ِء عام را به ھيچ وجه برنمیتابيد .اين
میبست ،اما
ِ
نخستين باری نبود که فيلسوفی را به چنين جرمی متھم میکردند .پيش از
فيلسوفان ديگری چون آناکساگوراس و پروتاگوراس متھم و
سقراط
ِ
ت امر سنتگرايانِ آتنِ دموکرات ،ھم چون
محکوم ﺷده بودند .در واقعي ِ
سرتاسر تاريخ ،نمیتوانستند کسی که سنتھایﺷان
ی سنتگرايان در
ھمه ِ
ِ
را زيرِ پرسش میبرد را محکوم نکنند.
ی
ان خودکامه در زم ره ِ
ی اين که تنی چند از فرمانرواي ِ
سقراط را به بھانه ِ
ساختن جوانان
ﺷاگردانش بودند ،به اتھ ِام بیاحترامی به خدايان و گمراه
ِ
ميز محاکمه کشانيده و به مرگ محکومش کردند .او با خودداری
به ِ
پای ِ
از فرار و با نوﺷيدن ِ جام ِ زھر ِ ﺷوکران به پيشواز ِ مرگ میرود و نامش
سرﺷناس
ت
تاريخ فلسفه ثبت میﺷود .سقراط نخستين ناھمرن ِ
در
گ -جماع ِ
ِ
ِ
تاريخ است و سزای ِناسازگاریاش با ﺷب ِه -دموکراتھایِ آتن مرگ بود.
ی پنجم پيش
فلسفيدن مشغلهای خالیاز خطر نيست .آناکساگوراس در س ده ِ
از ميالد از ﺷجاعتی بسيار بايد برخوردار بوده باﺷد ،چرا که يونانيان بر
ی
اين باور بودند که خورﺷيد از
جنس خدايان است ،اما او آن را ک ره ِ
ِ
ک
آتشين مذابی میدانست .او
ت مرگ مجبور به ت ر ِ
برای فرار از مجازا ِ
ِ
ِ
ترويج
مردمان،
نادانی
ن
داد
نشان
خاطر
به
نيز
سقراط
.
ﺷود
می
يونان
ِ
ِ
ِ
ِ
خدايان رايج ،داوطلبانه
ِ
دانايی در ِ
بين جوانان و سر خم نکردن در برابر ِ
١
وفمسلمان را تکفير کردند و به
به
پيشواز مرگ میرود .ابن رﺷد فيلس ِ
ِ
٢
وف مسيحی را زنده در آتش
تبعيد فرستادند و برونو جوردانو فيلس ِ
_____________________________________________

وفنامدار ِ عرب اندلسی ِ ،در زبان ھای اروپايی با نام  Averrhoesﺷھرت دارد.
 -١ابن ِ رﺷد ) ١١٩٨-١١٢۶م(  ،فيلس ِ
 ١۶٠٠ - ١۵۴٨) Bruno Giordano -٢م(  ،کشيش و فيلسوف و کيھانﺷناس ايتاليايی
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سوزاندند ،اسپينوزا تکفير و لعن ﺷد و چندين بار به جانش س و ِء قصد
کردند.
در حالی که يک ف ر ِد عادی در مجموع به "باور کردن" بسنده میکند ،اما
يک فيلسوف میخواھد "بداند" .اما برایِ دانستن بايد سنجيد ،به تحليل
پرداخت ،غربال کرد و سرانجام به داوری نشست و نقد کرد .در يک کالم
بايد ذھن را به کار انداخت ،امری که دين و ايدئولوژی را به ھيچ وجه
قبول
ب باورھا و فرضيا ِ
برنمی تابد .فلسفيدن کار ِ عقل است و اغل ِ
ت م ور ِد ِ
دچار
عا مهی ِمردم را م ور ِد پرسش قرار میدھد ،بنقد میکشد و در نتيجه
ِ
ی نخستين بار
ی پيشا-سقراطی بودند که برا ِ
بحران میکند .اين فالس فه ِ
٣
٢
ميان "گمان" و "معرفت" تمايز قائل
ميان "اسطوره" ١و "حقيقت"،
ِ
ِ
طريق استدالل را
از
ارائه
يک
انسجام
وجوی
جست
فيلسوف،
يک
.
ﺷدند
ِ
ِ
ِ
ت خود قرار میدھد و جستوجویِ يک نظم در پديدهھا را
وجهی ھم ِ
نظم عينی ِ قاب ِل
ِ
ھدفخود میکند .عقل ن ز ِد يونانيان ِ باستان بيشتر يک ِ
عقالنی فردی.
ردگيری در پديدهھا بود تا توان ِ
ِ
پرسشھایِ فلسفی معموال در قالبھای ِ دوگانه و غالبا در تقابل با يکديگر
غيرمادی؟ حرکت آيا واقعيت
مطرح میﺷوند :واقعيت آيا مادی است يا
ِ
ب
ب فلسفی معموال دوقلواند ،يعنی ھر مکتبی ،مکت ِ
دارد و يا نه؟ مکات ِ
ی
ف خود را ھم در مقابل دارد .به
مخال ِ
بيان دقيقتر اندي شه به گونه ِ
ِ
ی مخالف با
ديالکتيکی عمل میکند ،ھيچ انديشهای نيست که اندي شه ِ
خودش را به ھمراه نياورد .سقراط از دي ِد ھم دورهھايش يک سوفيست
تاثير بسياری
بود ،ھر چند که به ازای ِآموزش اجرت دريافت نمیکرد .او
ِ
ی يونان داﺷت ،با اين وجود ھيچ نوﺷتهای از خود برجا
بر
ِ
تکامل فلس فه ِ
ی افالطون و
نگذاﺷت و آرا و عقايدش بطور عمده از طريق ِ نوﺷتهھا ِ
_____________________________________________
١ - Mythe
٢ - Doxa
٣ - Epistémè
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ت زير
ھای سقراط را میتوان در نکا ِ
ارسطو به ما رسيدهاند .آموزه ِ
خالصه کرد:
ت فلسفه نيستند ،بلکه
ت مادی ،آسمان و ستارگان موضوعا ِ
 -١طبيع ِ
رستگاری
برای "
سخن دقيقتر ت الش
موضوع فلسفه است .به
"انسان"
ِ
ِ
ِ
ِ
موضوع فلسفه است ،و انسان به اين مھم دست
روی زمين
انسان" در
ِ
ِ
نمیيابد مگر آن که "خير" را بشناسد؛
ب دانايی است ،چرا که
ت نادانان
برای کس ِ
 -٢وظي فهی ِ يک فليسوف ھداي ِ
ِ
فضيلت خود يک علم است .و اين يعنی زاياندن ِ نفس )عقل -ﺷعور( ،نظيرِ
زاياندن نوزاد توسط يک ماما )فيلسوف(.
عملِ
ِ
ت مناسب
نقش فيلسوف در رون ِد
-٣
زاياندن عقل چيزی بيش از يک فرص ِ
ِ
ِ
ھنر
و موقتی نيست .يک فرد در ژرفنای ِ خويش است که به حقيقت و
ِ
زيستن دست میيابد " :آيا ت ِو خودت را میﺷناسی؟"

سقراط جم لهی ِ معروفی دارد که به فارسی آن را "فضيلت ،معرفت است"

ھای "فضيلت" و
ترجمه ک ردهاند .با توجه به معنايی که امروزه از واژه ِ
"معرفت" مستفاد میﺷود اين برگردان به ھيچ وجه آن چه که سقراط در
ی " آرته"،
آن زمان قصد گفتناش را داﺷت را نمی رساند .واژهی ِ يونان ِ
يونان باستان "قابليت و
که امروزه آن را "فضيلت" ترجمه میکنند ،در
ِ
ت انجام ِ کار" را معنی میداد .سقراط میگفت در جامعه ھرکس به
مھار ِ
پيش خود قرار
کار و حرفهای مشغول است و با انج ِام کارش ھدفی را در
ِ
ھدفکاری که انجام
میدھد و برای ِ آن که آن را نيک انجام دھد بايد به
ِ
میدھد دانايی داﺷته باﺷد .از اين رو سقراط برایِ رسيدن به معرفت و
دانايی به ميان ِ پيشهوران و صنعتگران ِ ﺷھر میرفت و با ھريک از
آنھا در رابطه با حرفه و ھدفﺷان از انجا ِم آن ،به گفتوﺷنود
میپرداخت .او در طی ِاين گفتوﺷنودھا با مخاطبيناش ،که ھر يک فوت
مسير بحث را
و ف ِن کاری را بلد بودند و آن را "فضيلتی" میپنداﺷتند،
ِ
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چنان ھدايت میکرد تا بتدريج به آنھا به فھماند که دانايیﺷان ظاھری
جريان
برابر يک بررسی عقالنی دوام نمیآورد .او در
است و در
ِ
ِ
شافاين گفت و ﺷنودھا روﺷی را ابداع کرد که به ""aporétique
انک
ِ
پرسش بی پاسخ مانده( معروف ﺷد.
)
ِ
ی دست يافتن به حقيقت بود با گفت و ﺷنودھايش مردم را
سقراط که تشنه ِ
ی اصو ِل عام وامیداﺷت .او با پاسخھایِ بیرحمانهاش
به تفکر در باره ِ
روش کارش
ی سوفيستھا را برمال میساخت.
خودنمايیھا و ادعاھا ِ
ِ
موضوع مشخص و ساده ﺷروع میکرد،
ھميشه يک سان بود .از يک
ِ
معموال از يک تجر بهیِ مشخص و از يک معضل در زندگی مخاطبش،
کار استدالل ،بر تضا ِد درونی
آن گاه قدم به قدم با ف راﺷ ِد پر زحمت و پر ِ
ی اصلی پرتو میافکند تا محدوديتھايش را نشان دھد ،و بی آن که
مسئله ِ
پرسش ديگری مطرح میکرد .او از
پرسش آغازين پاسخی داده باﺷد،
به
ِ
ِ
سطح عالیتری ارتقا میداد بطوری که در اين
اين طريق بحث را به
ِ
ی ديگری مطرح میﺷد.
مرحله از بحث ،گزاره و يا قضيه ِ
کآن است .در اين
اين روش به واقع مجادلهیِ ديالکتيکی در
ﺷکل کالسي ِ
ِ
ث آغازين )تز -١برنھاد( طرح میﺷود ،سپس به
بدو امر يک بح ِ
روش در ِ
ث مغاير و مخالف اما منطقی ،به آن پاسخ داده میﺷود )آنتی
کيک بح ِ
کم ِ
غور ھمه جانبهی
برابر نھاد( و سرانجام پس از يک بررسی و
تز-٢
ِ
ِ
درونی آن به يک استنتاج میرسد که در
ت
ن تناقضا ِ
مسئله ،با نشان داد ِ
ِ
٣
ی ﺷروع میباﺷد )سنتز  -ھمنھاد( .البته اين به
سطح باالتری از نقطه ِ
ِ
فين مباحثه ھمواره به توافق میرسند ،با اين
طر
که
نيست
آن
معنای
ِ
ِ
رف
ط
دو
ھر
فھم
و
ﺷناخت
مباحثه،
تکاملی
سير
اين
طی
از
پس
وجود،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سطح باالتری ارتقا میيابد.
به
بحث
و
گيرد
می
تر
بيش
ژرفای
گفتوﺷنود
ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Thése

٢ - Anti thése
٣ - Synthése
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تکامل علم و
سير
ديالکتيکی تکام ِل متضاد را میتوان در
ھمين رون ِد
ِ
ِ
ِ
انديشه مشاھده کرد .بسيار طبيعی است که در گفتوﺷنودھای ِ سقراطی با
کپخته و پرورده ﺷده روبرو نباﺷيم .با اين وجود ،در عمل
يک ديالکتي ِ
ت ديالکتيک مواجهايم .برایِ مثال
ھای با ارزﺷی از کاربس ِ
با نمونه ِ
ت ساده و يا نيشزبانھایِ گزنده نبوده
طنزھایِ سقراطی صرفا تمسخرا ِ
ھدف سقراط اين است که
ب ديالکتيک است ،چرا که
ِ
بلکه خود بازتا ِ
ت موجود در باورھايش ،در عقايدش و در
مخاطبش خود به تناقضا ِ
تعصباتش آگاھی پيدا کند.

یسقراطی
تصوير :٢۶
روش مجاد له ِ
ِ
ِ
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ی مقاب ِل آن چه
سقراط بحث را آن چنان به پيش میبرد که مخاطبش نقطه ِ
ی
ی نخستين بيان میکرد ،استنتاج کند .او به
جای حمله ِ
ِ
را که گ زاره ِ
مستقيم به ب اورھای ِمخالفانش ،آنان را در چنان موقعيتی قرار میداد که
ھنر
ی خودﺷان را از آن استنتاج میکردند.
نتايج
خ و ِد آنان
مغاير باورھا ِ
ِ
ِ
ِ
اوج خود میرسد.
مجاد لهیِ ديالکتيکی با سقراط به ِ
طبقاتی
آگاھی
نقش مبارزينِ مارکسيست اين نيست که
دقيقا به ھمين منوال
ِ
ِ
ِ
ی کارگر ببرند ،آن گونه
سوسياليستی را از "
ن طبقه ِ
خارج طبقه" به درو ِ
ِ
که بسياری تصور میکنند ،بلکه نقطهیِ ﺷروع بايد آگاھیِ طبقاتی ب نق ِد
تالش صبورانه و گام به گام به کارگران
موجو ِد طبقه بوده و با کار و
ِ
حل مشکالتی که آنان با آن روبرو ھستند تنھا از
نشان داد که چاره و را ِه ِ
ت جامعهی ِموجود امکانپذير
طريق دگرگونی ِ ري شهای ِ ساختارھا و مناسبا ِ
ِ
ھای
سخنرانی
و
موعظه
با
توان
نمی
وجه
ھيچ
به
را
مھم
اين
است.
ِ
ھای آنان متحقق ساخت ،بلکه
ی فعاليت ِ
سوسياليستی از خارج از حيطه ِ
دگرگونی جامعه را به
ت
ی ناآگا ِه زحمت کشان در جھ ِ
بايد آمال و آرزوھا ِ
ِ
ھای عملی و
آگاھی طبقاتی تبديل کرد .تنھا از
طريق ﺷرکت در فعاليت ِ
ِ
ِ
ت خو ِد طبقه است که به اين ھدف میتوان رسيد .روش ھمان
مبارزا ِ
آگاھی
ت ناﺷی از نا
روش سقراط و ھدف ھمانا
گسستن زنجي رھایِ تعصبا ِ
ِ
ِ
ِ
ن
اذھا
ی
ه
فرآورد
فقط
موجود
تضادھای
که
اين
دادن
نشان
با
.
است
ھا
توده
ِ
ِ
ِ
ِ
انسانھا نبوده بلکه در دنيایِ واقعیای که در آن زندگی میکنيم وجود
دارند و تالش کنيم تا تودهھا دنيا را آن چنان که به واقع وجود دارد ببينند
و نه آن گونه که در اذھان ِ خود متصور میﺷوند.
ھای بسيار ساده و مسلم که در زندگی روزمره با آن سر و
سقراط از داده ِ
حواس ما آنھا را درک میکند ،ﺷروع میکند .سپس آنھا را
کار داﺷته و
ِ
ھای ديگر قرار میدھد و به مقايسهیِ آنھا میپردازد تا از
در تقابل با داده ِ
ک جزئيات را به نمايش بگذارد و با اين روش بتدريج
اين طريق تک ت ِ
جوھر
تم ِام جوان ِ
ب فرعی و تصادفی را حذف میکند و ما را رو درروی ِ
ِ
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استنتاج
پرسش نخستين قرار میدھد .اين روش که موسوم به
اصلی
ِ
ِ
استقرائی است از خاص ﺷروع کرده و بتدريج به عام میرسد ،مھمترين
استنتاج
اختراع
افتخار
روش در تکام ِل دانش است .ارسطو به روﺷنی
ِ
ِ
ِ
فمنطقی ،که بطور تنگاتنگی با آن پيوند دارند را به
استقرائی و تعاري ِ
سقراط نسبت میدھد.
ب
فتن "ع ِام" نھان در اندرون ِ "خاص"ھا از مھم ترين جوان ِ
تالش برای ِ يا ِ
بدو امر با ﺷروع از
تکام ِل اندي شه ِ
ی بشری بوده است .ذھ ِن بشر در ِ
ھای ادراک ﺷده و با ﺷرايطی که
ت حسی و ثب ِ
ابتدايی ت رين ادراکا ِ
ت داده ِ
ت آن اين دادهھا خود را به منصهی ظھور میرسانند ،بتدريج و با
تح ِ
ت بیاھميت را به کنار مینھد
دﺷ واری وار ِد مرحلهی ِ تجريد ﺷده و جزئيا ِ
ت کم و بيش انتزاعی میرسد.
تا اين که سرانجام به يک سلس له تعميما ِ
ھای مجرد خود وجو ِد مستقل و مجزايی از
ھرچند که اين "عام" ِ
جوھر چيزھا
"خاص"ھای مشخص و ملموس ندارند ،با اين وجود مبين ِ
ِ
ت ژرفتری از "خاص" را بيان میکنند .بطور کلی
ھستند و يک حقيق ِ
ت تعميم
ی تنگاتنگی وابسته است با قدر ِ
پيشرف ِ
ی انسانی به گو نه ِ
ت انديشه ِ
ت واقعيت
ھای مجردی که با ماھي ِ
دھی مبتنی بر تجربه و رسيدن به ايده ِ
مطابقت و خوانايی داﺷته باﺷند.
ھدفسقراط اين بود که با ﺷروع از "خاص"ھا به "عام" برسد و از
ِ
کل" فراگير دست يابد .از دي ِد او ،و
"
به
منطقی
ل
استدال
ک
کم
به
ھا
"
"عام
ِ
ِ
ِ
موضوع ﺷناخت ،طبيعت و دست
ی پيش از او ،ديگر
به وارونه فالسفه ِ
ِ
ت
قوانين آن نبود ،بلکه
يابی به
موضوع بررس ی ،خو ِد انسان بود :طبيع ِ
ِ
ِ
ی سقراط نه فلس فهیِ طبيعت ،بلکه
انسانی ،انديشه و کردارش .فلس فه ِ
یاخالق بود.
ی ﺟامعه و بطور عم ده فلسفه ِ
فلسفه ِ
شنودھای" سقراطی
بايد به اين نکته توجه داﺷت که آن چه در " گفت و
ِ
حائز اھميت است روش و نح وهیِ پيشب ر ِد مباحثات است و نه محتوا و
ِ
موضو عاتﺷان .در اين گفتوگوھا ما ﺷاھ ِد تول ِد "منطق" ھستيم .در
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رادفھم
انی باستان واژهھا ِی " "logoiو " "dialicticھر دو مت
ِ
زبا ِن يون ِ
ی "ف ِن دستيابی به حقيقت" از طريق ِ مجادله میباﺷند.
بودند و به معنا ِ
روش ديالکتيکی ،يعنی چيزی را به اج زا ِء متشکلهاش تجزيه کردن و
ِ
ی اجزا ِء درونیﺷان و در آخر بازسازی ِ مج د ِد
سپس ن شان داد ِن تضادھا ِ
ت درونیﺷان .اين روش فرآﺷ ِد پويايی است که
آنھا برای ِ رسيدن به حقيق ِ
غيرمنتظره میانجامد ،چرا که نخستين واکنش در رودررويی با
نتايج
به
ِ
ِ
ف تضادھایِ بنيادی در باورھايی که در ھر دورهای بطور کامل
کش ِ
پذيرفته ﺷدهاند ،حيرتانگيز خواھد بود.
برای ِ مثال مقو لهی ِ "حرکت" را در نظر بگيريد .در ديالکتيک اين مقوله
ی مشخص ھم در
به معنای آن ا ست که يک ﺷئ ِی متحرک در يک لحظه ِ
برای
يک مکان ِم شخص است و ھم در ھمان مکان نيست .بيان ِ اين حکم
ِ
تمام آن
غيرقاب ِل قبول است .اما ديالکتيک
ب آدم ھا ﺷگفتانگيز و
اغل ِ
ِ
ِ
رھای رايج که درستیﺷان بی چون و چرا و خدﺷه ناپذير به نظر
باو
ِ
رف
میرسند را به مبارزه میطلبد .اين روش به واقع مح دوديتھای ِ ع ِ
حسی خام" میﺷوند را نشان
ھای
عام و "عق ِل سليم" که متوسل به "داده ِ
ِ
کردن اطالعاتی
میدھد .فرآﺷ ِد فرارفتن از "خاص" ،ﺷکافتن و ت که تکه
ِ
ی حواسمان به ما منتقل میﺷوند و رسيدن به يک تعميمِ
که از مجرا ِ
مجرد و انتزاعی ،ريشه در انکشاف و رﺷ ِد انديشهی ِانسانیدارد.
زير
سوفيست ِ
ھای نخستين انسانگرايانی بودند که با نسبيت گرايیﺷان و با ِ
داﺷتن
قوانين حاکم بر جامعه و ر ِد منش ا ِء آسمانی
بار
ِ
ِ
پرسش برد ِ
ن اعت ِ
آنان ،بذر ِ ﺷکاکيت در جامعه میپاﺷند .تماس ِ يونانيان با سرزمينھا و
پيدايش
ملاصلی
جوامع ديگر و آﺷنايی با قوانين ،رسوم و عادات آنھا عا ِ
ِ
ِ
اين
ی پسين ،که مصلحت و سو ِد
ھا
سوفيست
د
دي
از
.
بودند
جديد
باورھای
ِ
ِ
ِ
روابطاجتماعی میدانستند ،مقوالتی چون عدالت،
ف ردی را تنھا معيار در
ِ
ھای بی محتوائی بيش نبودند و اخالق نز ِد آنان محلی
نيکی و حکمت واژه ِ
از اِعراب نداﺷتند.
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تصوير  :٢٧نمونه يک گفت و ﺷنود ديالکتيکی سقراطی
ِ
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در چنين اوضاعی بود که سقراط نمايان میﺷود .درحالی که اھالی آتن او
رفمبارزه با
را از سوفيستھا میدانستند ،اما او تمامِ زندگی خود را ص ِ
ت "فضيلت"" ،نيکی" و "عدالت"
آرای آنان کرد تا برای ِچي ستی ِمقوال ِ
ِ
پاسخی بيابد .او ھمواره میگفت که خود چيزی نمیداند و تنھا به دليل
آگاھی به نادانی خودش است که از ديگران که به نادانی ِ خودﺷان واقف
ھای اخالقی
نيستند ،داناتر است .او در تم امِ عمرش به
طرح پرسش ِ
ِ
پرداخت ،اما ،ھيچ گاه به پرسشھايی که خود مطرح میکرد پاسخی نداد
و اين امر را به عھ دهی ِ ﺷاگردش افالطون واگذار کرد.
ن
سقراط با انديشهاش ،با ﺷکافروزیاش ،با ت
ی آت ِ
رويج انتقاد در جامعه ِ
ِ
دوستان بسياری را به خود جلب
بين جوانان
ِ
بسيار محافظهکار ،ھرچند در ِ
ی پنجم پيش از
ی خ ود تراﺷيد .در
اواخر سده ِ
کرد اما دﺷمنانی ھم برا ِ
ِ
ژرفسياسی-اجتماعیای که تا آن زمان به خود نديده
بحران
ميالد آتن در
ِ
ِ
بود ،فرو میرود .جنگ با اسپارت کامال آتن را از نفس انداخته بود.
ت آتن و فساد متھماش
ت حاکم که به نادرستی به ﺷکس ِ
ب دم وکرا ِ
حز ِ
ن
کردن د،
ِ
توسط اريستوکراتھا سرنگون میﺷود .سقراط در ميا ِ
ت
فرمانروايان ِ جديد دوستان و ﺷاگردانی داﺷت .کمی بعد از آن که حکوم ِ
ھای
آريستوکراتھا ھم سرنگون میﺷود سقراط
قربانی تسويه حساب ِ
ِ
سياسی میﺷود .بر او اتھام میزنند و او را به دادگاه میکشانند .سه اتھامِ
عل يهاش عبارت بودند از (١) :به رسميت نشناخت ِن خدايان؛ )(٢
اصلی ِ
ِ

تالش برای ايجا ِد خدا يا ِن جديد؛ ) (٣گمراه ساخت ِن جوانان.

بدون چون و چرا
ت
ت اين اتھاما ِ
دان امروزی ،ماھي ِ
ِ
ی يک تاريخ ِ
به ديده ِ
سياسی مخالف را
ب
سياسی بودند و فيلسوف
تاوان حمايت اش از حز ِ
ِ
ِ
ی اخالقی و
پرداخت ،اما در کيفرخواست دادستان اتھامات صرفا جنبه ِ
بيدارساختن
ن جوانان ريشه داﺷت در
ِ
دينی داﺷتند .اتھ ِام گمراه ک رد ِ
کار آتن و
جوانان ،در
تحقير ارزش ِ
ھای رايج در جام عهی ِبسيار محافظه ِ
ِ
ن جديد ھم بر
ی نو .اما اتھامِ توھين به دينِ رايج و
تبليغ آئي ِ
ترويج ارزشھا ِ
ِ
ِ
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ی اين بود که سقراط ادعا میکرد که از درونش صداھايی میﺷنود که
پايه ِ
سروش
گفتار و کردارش را ھدايت میکردند .امروزه روانکاوان اين
ِ
کنش افراد را "فرآخود" ١مینامند .بشريت تا آن زمان
ک
غيبی مح ر ِ
ِ
ھنوز به وجدا ِن اخالقی پی نبرده بود و يونانيان ھم با آن آﺷنايی نداﺷتند.
ت درونیِ انديشه و ارادهیِ انسان را به نيروھایِ خارجی و
آنان حرک ِ
عمدتا به خدايان نسبت میدادند )اين نکته منحصر به جامعهیِ يونانِ
باستان نب ود بلکه ﺷام ِل ھمهیِ
جوامع سنتی میﺷود( .از ھمينرو سروشِ
ِ
برای يونانيان کفرآميز و توھين به
مدعی ﺷنيدنش بود
غيبی ای که سقراط
ِ
ِ
خدايان محسوب میﺷد.

اثر داويد
تصوير ِ :٢٨صح نه ِیمرگِ سقراطِ ،

_____________________________________________

١ - Sur moi / Super ego
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ت زندگی سقراط را با نثری
ب فيدون آخرين لحظا ِ
افالطون در کتا ِ
ﺷورانگيز بيان میکند ،چھرهیِ او را نابغهای قھرمان اما نه چندان
دفاع چندانی نمیکند و
خردمند ترسيم میکند که در دادگاه از خود
ِ
ت مرگ را برايش به
برخ ور ِد متکبرانهاش با دادرسا ِن دادگاه مجازا ِ
ارمغان میآورد .در روزھایِ پيش از مرگش با آن که دوستانش ﺷراي ِط
بيان اين جمله که "انسان بھتر است
فرار ِ او را فراھم کرده بودند اما او با ِ
حکم
بیعدالتی را متحمل ﺷود تا آن که خود آن را روا دارد" ،بیعدالتی ِ ِ
ب بیعدالتی "زيرِ پا
مرگ را میپذيرد و راضی نمیﺷود با فرارش مرتک ِ
گذاﺷتن ِ قانون" ﺷود .او با نوﺷيدن ِ جامِ ﺷوکران به استقبال ِ مرگ میرود.
با اين کار فلسفه نخستين قربانیاش را يافت و نوﺷيدنِ ﺷوکران ھم معنی
فلسفی-اخالقیاش را .بعدھا در مسيحيت و حتا در اسالم از سقراط ھم
چون يک جانباز ِ مقدس ِ بی دين ياد میکنند.

ی سقراط
وصيت نامه ِ
"ما خروسی به اسکوالپ مديونيم" .اين آخرين سخنی بود که سقراط ادا
تفسير
ھای بسيار متفاوتی تفسير کردهاند .اما
میکند .اين جمله را به گونه ِ
ِ
خاطر پايه
نيچه ١بسيار متفاوت از ديگران است .نيچه که سقراط را به
ِ
گ ذاﺷت ِن "اخالق" در فلسفه در جايگا ِه بزرگترين بزه کار تاريخ مینشاند،
ب سقراط نه فردی به نا ِم
اين داستان را چنين تفسير میکند که مخاط ِ
اساطير يونان ھمين نام را داﺷت.
ی پزﺷکی بود که در
اسکوالپ بلکه خ دا ِ
ِ
راطاخالقگرا زندگی در اين دنيا و
به استن ا ِد نيچه از آن جايی که برای ِسق ِ
ماديات بیارزش بوده و آن را بسيار خوار میﺷمرد پس زندگیھم چون
ت سالمتی ،از اين رو او
يک بيماری برايش بود و مرگ مترادف با بازياف ِ
خدای پزﺷکی ،را سپاس میگويد و با
ی مرگ ،اسکوالپ
ِ
در لحظه ِ
خاطر
پيشکش ِ کردن خروسی به او ،میخواھد وام خود به او را به
ِ
_____________________________________________
 ١٩٠٠ – ١٨۴۴ ) Friedrich Wilhelm Nietzsche - ١م (  ،فيلسوف گزينه گوی و اخالق ستيز آلمانی
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ی اﺷراف منش و
ارزانی داﺷتن مرگ ،ادا کند .ضدي ِ
ی نيچه ِ
ت بيمارگونه ِ
ِ
اخالقی پسا -سقراطیھا حد و مرزی ندارد.
ی
فه
فلس
با
گرا
اخالق
ضد ِ
ِ
ِ
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صلسيزدھم
ف ِ

فلسفی يونانی
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
افالطونِ :

در اين فصل:
ی ُم ُثلھا
◄دنيا ِ
ی غار
◄افسا نه ِ
آرمان شھر
◄
ِ

١
ت بيستوپنج
افالطون ) ٣٢٧-۴٢۴پ.م( معمايی است که پس از گذﺷ ِ
آثار او به پايان نرسيده است .او به
ی
سده ھنوز ارا ئه ِ
تفاسير متفاوت از ِ
ِ
ت واقعی افالطون
سبکی بسيار زيبا ،اديبانه و ﺷفاف مینوﺷت .ﺷخصي ِ
ب
ھای افالطون که در قال ِ
را در سقراط بايد ج ست وجو کرد که در نوﺷته ِ
نقش اصلی را دارد .در واقع افالطون در
گفتوﺷنود میباﺷند،
ِ
نوﺷتهھايش ھيچ گاه از خودش سخنی به زبان نمیآورد .نوﺷتهھایِ
_____________________________________________
١ - Platon
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عين حال آکنده
ھای ادبی دنيا محسوب میﺷوند در ِ
افالطون که از ﺷاھکار ِ
فرھنگی آنان است.
ب
تمسخر
از
مخالفين فلسفیاش ،تحقير و حتا سرکو ِ
ِ
ِ
ِ
درس
در يونانِ باستان تدريس معموال در دو سطح برگزار میﺷد" .
ِ
برای خواص
طيف وسيع بود و "درس ِ داخل" که صرفا
ِ
ِ
خارج" که برایِ
و متخصصين .از قرار ِ معلوم حوزهھای ِ علميهی ِ مسيحی و اسالمی اين
روش ِ تدريس را از يونانيان برگرفته اند .نوﺷتهھای ِ افالطون
ِ
برای "درسِ
خارج" بوده و تدريس برای ِ خواص به روش ِ ﺷفاھی انجام میﺷده و از
آنھا ردی برجا نمانده است.
افالطون يک اﺷراف زاده بود و در جوانی قرار بود "درام نويس" ﺷود،
پيشهای که در يو نان ِآن دوران بسيار افتخار آفرين محسوب میﺷد .او اما
نوﺷتن نخستين نمايش نامهاش تغيير ِ عقيده میدھد و به سوی ِ فلسفه
پس از
ِ
روی میآورد .ھرچند که ﺷديدا ض ِد ادبيات و ض ِد ﺷاعری میﺷود اما
ان افرادی با
ی نوﺷتهھايش در قال ِ
ب گفتوگوھايیاست مي ِ
کليه ِ
ھای بسيار تئاتری نظيرِ سقراط )نابغه( ،ھيپياس )لوده( و بيش
ﺷخصيت ِ
در
از يک دو جين ﺷخصيتھای ديگر .گويی عشق به تئاتر ھرچند از ِ
ضمير ِ آگاھش بيرون رانده میﺷود اما از پنجره ضمير ِ ناخودآگاھش
بازگردانده میﺷود.
عالوه بر رويدادھای ِ سياسی -اجتماعی بسيار حادی که يونان تا آن زمان
گيری
صوصی افالطون ھم بر ﺷکل
از سرگذرانده بود ،زندگی خ
ِ
ِ
ساير افرا ِد
انديشهاش بی تأثير نبود .او نجيبزادهای بود که ھمانن ِد
ِ
عوامل چندی او را
برای سياستمدار ﺷدن پرورش يافته بود .اما
طب قهاش
ِ
ِ
درپی آتن از
ھای پی
ی سياس ِ
ت عملی راندند .ﺷکست ِ
سرانجام از حوزه ِ
ِ
ل
سيسيل و از اسپارت ،مبارزا ِ
ت طبقاتی خونين و تغييرِ پیدرپی ِ اَﺷکا ِ
گ استاد و مرادش سقراط،
حکومتی ،و سرانجام محکوميت به مر ِ
ی اين عوامل بودند .تمامی اين نکات توس ِط خودش در آثارش
ازجمله ِ
گزارش ﺷدهاند.
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افالطون پس از مرگِ سقراط ،آتنِ آﺷفته را که به گف تهیِ خودش ديگر
مجالِ انديشيدن به او نمیداد ،ترک میکند و به گشت و گذار میپردازد.
ابتدا به فنيقيه و مصر سفر میکند ومحتمال در آن جا است که با آرا و
گرايی ﺷرقی که
خاور زمين آﺷنا میﺷود ،مھم تر از ھمه با دوگانه
عقاي ِد
ِ
ِ
تا آن زمان در يونان از آن اثری ديده ن میﺷد ،و به احتما ِل قوی با الھام از
ی
آنان وعمدتا دوگانهگ رايی ِآئين ِ زردت شت است که نظريهی ِ "دو دنيا" ِ
ب ايتاليا میرود تا با فيثاغورسيان
خود را تدوين می کند .سپس به جنو ِ
ت تاثير ِ عرفان ِ آنان قرار میگيرد .پس از
آﺷنا ﺷود و در آن جا ﺷديدا تح ِ
ده سال به آتن بازمیگردد و مدرسهی ِ خود " آکادمی" را بنياد مینھد و
برای آموزش
تمام ِ عمرش را در آن جا میگذراند .آکادمی ،مدر سهای بود
ِ
سياستمداران آتن.
رورش
وپ
ِ
ِ
پيکارھای
ت درونی و
ھای يونانی به دليل تناقضا ِ
ِ
عمر نظا ِم ﺷھر -دولت ِ
ِ
روزھای پايانیاش نزديک میﺷد .افالطون اين خطر
به
پايانش
بی
طبقاتی
ِ
را به خوبی درک کرده بود و اين نکته بر جھانبينیو انديشهاش بسيار
تاثير گذاﺷت .در آن دوران در آتن در زندگی اجتماعی -سياسی قوانين،
ت
رای
اعتبار و
حفظنظام ِ ﺷھر -دول ِ
ِ
اقتدار خود را از دست داده بودند و ب ِ
ِ
اساطيری
کھن
يونانی بايد چارهای انديشه میﺷد .بازگ شت به خدايان
ِ
ِ
ن
ھومری نه ممکن بود و نه پذيرفتنی ،با اين وجود بايد چيزی جايگزي ِ
آنان میﺷد تا اقتدار از دست رفته دوباره برپا میﺷد.
معرض انتقاد
قلمرو انديشه ،اصو ِل سنتی و کھن از سه سو سخت در
در
ِ
ِ
ی الئيک و
واقع ﺷده بودند (١) :از
ی طبيعی با فلسفه ِ
سوی فلس فه ِ
ِ
غيردينیاش (٢) ،از سوی ِ سوفيستھای ِ نسبیگرا با تقدسزدايیﺷان از
ن
قوانين ِ بشری و باور به فسخ پذيریﺷان (٣) ،و سرانجام از سوی ِ عرفا ِ
ن آنان امری
ی آنان دينی بود اما دي ِ
فيثاغورسيان ،ھرچند که آموزشھا ِ
خصوصی بود و نقشی در حکومت و ادارهی ِ جامعه نداﺷت.
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در چنين ﺷرايطی در برابر ِ يک انسا ِن انديشمند و متعھد عمدتا دو راه
ت
بطور کامل متفاوت قرار دارد .يا با بررسی علمی جامعه و ﺷناخ ِ
پيدايش ﺷراي ِطفروپاﺷی ِ آن ﺷده ،به آينده مینگرد و
ب
تناقضاتی که موج ِ
ِ
ت بنای ِ جامعهای نوين و برتر معطوف میدارد،
تالشھایِ خود را در جھ ِ
نظم
در غال ِ
بينی نوين و يا يک دين ِ جديد .يا آن که سخت به ِ
ب يک جھان ِ
موج و ِد در حا ِل فروپاﺷی میچسبد و با نيم نگاھی به گذﺷته تالﺷی
نافرجام و بيھوده در ترميم و بازسازی ِ موجودی میکند که بنقد زندگیاش
به سر آمده است .افالطون را ِه دوم را در پيش گرفت و با نبوغی
خارقالعاده طرحی ھمه جانبه درافکند ،به امي ِد اين که از آن طريق ﺷايد
به تواند سازمانِ اجتماعی دولت -ﺷھرِ يونانی با ھمهیِ تضادھایِ
طبقاتیاش را نه تنھا از سقوط نجات دھد بلکه بدان ﺷکلی کامل ،ايدهآل و
غيرتاريخی البته نتوانست
جاودان بخشد .اين
طرح اصالحیِ
غيرواقعیِ -
ِ
ِ
طی بيست
وط اجتناب
از سق ِ
ناپذير تم د ِن يونانی جلوگيری کند ،اما در ِ
ِ
ف فلسفی -اجتماعی -سياسی ھمواره مطرح
يای مختل ِ
س دهیِ آتی از زوا ِ
ت حاکم و ارتجاع.
طبقا
ت
خدم
در
بود
الگويی
بوده و تا حدودی
ِ
ِ
افالطون ھم چون فيثاغورس بسيار نخبه گرا بود و براين باور بود که
ت بیامان و بيش از حدش با
کار
فلسفه
خبرگان جامعه است .مخالف ِ
ِ
ِ
ی
سوفيستھا ،که آن ھا را نه "فيلسوف" ،بلکه "فوبوسوف" )به معنا ِ
داليل
"دانش ستيز"( میناميد ،نه به داليل ِ فلسفی و يا انديشه ،بلکه به
ِ
سياسی بود .سوفيستھا دموکرات بودند و از دي ِد افالطون دموکراسی
تحقق
حکوم ِ
ت ناآگاھان و عوام بود .اﺷرافزادهیِ فيلسوف در رويایِ
ِ
طرح "فيلسوف-پادشاه" ،مقامِ مشاورِ فرمانروای مستبد سيراکوز را
ِ
میپذيرد تا از او يک فيلسوف بسازد و جامعهیِ آرمانیاش را متحقق
سازد .پس از چندی ﺷا ِه فيلسوف ﺷده پاداش استاد را میپردازد و او را به
برروی کشتی وادارش میکنند.
عنوا ِن يک برده میفروﺷد و به پارو زدن
ِ
ب
ب تصادف يک بردهیِ بیسواد فيلسوف را میﺷناسد و موج ِ
برحس ِ

www.hks-iran.com

فلسفی يونانی ٢٠١ /
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

زندگی افالطون
ی مھم در
آزادیاش میﺷود .با اين وجود ،اين حادثه ِ
ِ
ت فلسفی ﺷديدا اﺷرافیاش نمیگذارد.
کوچک ترين تاثيری بر نظريا ِ

ھميشه يک شا گر ِدخوب به استادش خيانت میکند
ھای سياست ،ﺷناختﺷناسی ،ھستیﺷناسی،
ھای افالطون در حوزه ِ
نوﺷته ِ
انسانﺷناسی و جامعهﺷناسی مجمو عهیِ بطور کامل به ھم وابسته و
تاريخ سياسی اجتماعی-
مرتبطی ھستند .اين نوﺷتهھا از يک سو ک ِل
ِ
ی يونا ِن باستان را در يک سيستمِ منطقی جای میدھد ،و از سوی ِ
انديشه ِ
ت اجتماعی -طبقاتی که سرانجام کمی بعد منجر
ديگر با مشاھ دهی ِ منازعا ِ
تمدن يونانی ﺷدند ،تالﺷی است در ارائهی ِ يک سيستمِ
به فروپاﺷی کاملِ
ِ
آرمانی.
امور اجتماعی،
ی سياست،
از آن جايی که در آن دوران در يونان حيطه ھا ِ
ِ
ﺷناختﺷناسی و دين ھنوز به آن حد پيش نرفته بودند که از ھم جدا ﺷده
نظام
زير عنوان ِ "فلسفه" جای داﺷتند ،لذا او میبايست
باﺷ ند و ھمگی
ِ
ِ
تمامی حوزهھایِ فوق را در بر میگرفت و تا
فلسفیای برپا میکرد که
ِ
حدودی در اين کار موفق ﺷد .بدين معنا که او نخستين کسی است که
ب گوناگو ِن مسائ ِل طبيعت ،جامعه و انسان را در يک
کوﺷيد تا جوان ِ
سيستمِ فلسفی کامل ،منسجم و مرتبط به ھم جای دھد ،ھرچند سيستمی
غيرعلمی و سراسر ارتجا عی .بیجھت نيست که اين سيستم ِ فلسفی
تخيلی،
ِ
ت بيست سده بر ک ِل انديشهی ِ دنيای ِ غرب و بخشی از ﺷرق
توانست به مد ِ
تاثير ِ منفی بسيار قاب ِل مالحظهای داﺷته باﺷد.
افالطون خود را ﺷاگ ر ِد سقراط میدانست ،اما در ھيچ زمينهای با استادش
ی طبيعی
ھم نظر نبود .درحالی که ويژگی سقراط گسست از فلسفه ِ
ی
امر "ملموس" مشغ له ِ
پيشينيان بود و فقط انسان و عمدتا اخالق و ِ
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ی افالطون بر متافيزيک ،سياست و کيھانﺷناسی،
فکریاش بود ،فلسفه ِ
در يک کالم بر "مجرد" بنا ﺷده است.
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ی شناخت
نظريه ِ
افالطون ھم چون فيثاغورس به
تناسخ روح باور داﺷت .در نظريهیِ
ِ
١
روح انسان تا پيش از
ت او که به "نظريهی ِ تذکر" معروف است،
ﺷناخ ِ
ِ
دنيای معقوالت مکان دارد و بر ھمه
تول ِد فيزي کیاش در آسمان يعنی در
ِ
چيز ﺷناخت دارد و چيزی بر او پوﺷيده نيست ،اما با تول ِد زمينیاش است
فيزيکی يک انسان را
که ھمهیِ آنھا را از ياد میبرد .افالطون تول ِد
ِ
برابر با مرگِ روحش میداند ،چرا که کالب ِد انسان را ھم زندان ِ روح می
پندارد و ھم گو ِر آن .از اين رو او براين باور است که وظيفهی ِ علم اين
ھای فراموش ﺷده دراثرِ تولدش را دوباره به حافظهیِ
است که آن دان ايی ِ
نظر او اين امر ِ مھم فقط از عھدهیِ يک فيلسوف
انسان بازگرداند و از
ِ
دنيای محسوسات را
روح انسان با مرگِ فيزيکیاش
نظر او
برمیآيد .از
ِ
ِ
ِ
ترک گفته و به دنيای ِمعقوالت گام مینھد که معادل ِ تول ِد دوبارهاش است.
ی "خير" قرار دارد ،نکتهای که از
ی افالطون مقوله ِ
ن فلسفه ِ
در کانو ِ
سقراط به او رسيده بود .اما در مقاي سه با سقراط مقولهیِ "خير" در
فلسفهیِ افالطون به مراتب وسيعتر و جھانﺷمولتر بوده و صرفا به
ی اخالق محدود نمیﺷود .اين اي ده کليهی ِحوزهھا را دربر میگيرد
حوزه ِ
ت ھستی دنيا براساس ِ اي دهیِ "خير" است
چرا که ن ز ِد او ﺷروع و غاي ِ
ی "خير" نه تنھا در کليهی ِ ايدهھای ديگر وجود دارد بلکه
بطوری که اي ده ِ
ک آنھا قرار دارد .آغازگا ِه ھمه چيز "خير" است و پيش از آن
بر تار ِ
چيزی وجود نداﺷته است.
نور "خير" است که انسان به ﺷناخت
افالطون میگويد که تنھا در پر ِ
تو ِ
نظر او "خير" يک امر يا کردار ِ فيزيکی نيست بلکه
دست میيابد ،اما از
ِ
_____________________________________________
١ - Réminiscence
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نقش خورﺷيد را دارد :خورﺷيد به اﺷي ا ِء
فقط در انديشه وجود دارد ،ھمان
ِ
ب
ت مرئی بودن ﺷان را میبخشد ،بلکه ھم چنين موج ِ
مرئی نه فقط قابلي ِ
تکوين ،تکثير و ت غذيهی ِ آنھا ھم میﺷود )نگاه کنيد به "تمثيلِ غار" در
ت بعد(.
صفحا ِ
ی يونانی پيشين بيش از ھمه ھراکليت ،پارميندس و تا حدودی
از فالسفه ِ
ب
فيثاغورس بر افالطون تأثير گذاﺷته بودند .ھراکليت و پارميندس دو قط ِ
ھای موجود تا آن زمان را نمايندگی میکردند .از يک سو
متضاد فلسفه ِ
امور جھان و در َسيَالن دانستن ِ ھر آن چه که در
ت
ھراکليت با
انکار ثبا ِ
ِ
ِ
ی
جھا ِن مکانی -زمانی وجود دارد )عمدتا
نھادھای اجتماعی و نظامھا ِ
ِ
سوی
سخنگوی صيرورت و متغيير بودنِ واقعيت بود .و از
حکومتی(
ِ
ِ
ت ثابت و تغييرناپذيری که تنھا توس ِط
ديگر پارميندس به وجو ِد واقعي ِ
ذھن انسان قاب ِل فھم است ،باور داﺷت .يعنی واقعيتی سراسر
ت
فعالي ِ
ِ
ھای
مست قل از
حواس انسان ،چرا که برای ِ پارميندس محسوسا ِ
ت ما با چيز ِ
ِ
موضوع ﺷناخت بايد
متحرک و زوال پذير سروکار دارند در حالی که
ِ
ثابت ،جاويدان و رھا از ھرگونه تغيير و مستقل از زمان و مکان باﺷد.
ھای
افالطون خود اما به دو نکته از ت ِه دل باور داﺷت (١) :ارزش ِ
ت علمی .اما در دورانی
ن ﺷناخ ِ
اخالقی)ميرا ِ
ث سقراط(؛ ) (٢ممکن بود ِ
که او میزيست ھر دویِ اين باورھا سخت دستخوش تھاجم واقع ﺷده
ت خود قرار میدھد .از اين رو او
بودند .او بازسازی ِ آنھا را وجھهی ِ ھم ِ
حاظايجابی سه ويژگی قائل میﺷود (١) :به دست آمدنی
برای ِ ﺷناخت به ل ِ
امر واقعی باﺷد.
است؛ ) (٢خطاناپذير بايد باﺷد؛ ) (٣با يد درباره ِ
ی ِ
ت حقيقی ھرسهی ِاين ويژگیھا را بايد داﺷته باﺷد .اما او معتقد است
ﺷناخ ِ
ت
ت حسی از اين خصايص برخوردارند و نه باور ِ درس ِ
که نه ادراکا ِ
انسان يعنی "گمان" )ظن( .از يک سو از پروتاگوراس باور به نسبی
بودن حواس و ادراکات حسی را میپذيرد ،وليکن کلی بودن و
ِ
نظر
وارونه
به
پذيرد،
نمی
را
بودن
نسبی
اين
ن
بود
ﺷمول
جھان
ِ
ِ
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متعلق
ی
سوفسطائيان که نسبیگرا بودند و معتقد بودند که ﺷناخت دارا ِ
ِ
سوی ديگر از ھراکليت اين را میپذيرد که
ثابت و پايداری نيست .از
ِ
ادراک حسی ھمواره درحا ِل تغيير و ﺷدن ھستند بنابراين اينان
ت
ِ
متعلقا ِ
ت
ت حقيقی باﺷند .بدين خاطر از
نظر او ادراکا ِ
ت ﺷناخ ِ
نمیتوانند متعل قا ِ
ِ
ت جزئی ھستند که قوانينﺷان دائم دستخوش تغييرند به ھمين
حسی ﺷناخ ِ
ت حقيقی
خاطر بود که سوفسطائيان به اين نتيجه رسيده بودند که معرف ِ
وجود ندارد.
ت "کلی" است و در اين
افالطون به پيروی از سقراط درصد ِد يافت ِن ﺷناخ ِ
ت آن
ی ذھن و روان ِ انسان و بررسی متعلقا ِ
رابطه است که به مطالعه ِ
ی
میپردازد .از اين رو ن ز ِد افالطون به ھيچ وجه نمیتوان نظر يه ِ
ﺷناختﺷناسیاش را از ن ظريهی ِ ھستیﺷناسی و يا روانﺷناسیاش جدا
کرد.
در فلس فهی ِ پارميندس فقط "ھستی" وجود داﺷت و "ناھستی" جايگاھی
نداﺷت ،در واقع منظورش اين بود که حرکت واقعيت نداﺷته و توھمی
بيش نيست .در عوض برایِ ھراکليت جز حرکت چيزِ ديگری وجود
ايستای
ﺷناسی"
ندارد .افالطون از آن جايی که در مواجھه با "ھ ستی
ِ
ِ
ب يکی از آن دو را
ی ھراکليت نمیتوانست جان ِ
ی پويا ِ
پارميندس و فلس فه ِ
بگيرد ب رای ِح ِل معض ِل فوق دست به ابتکار ِ بديعی میزند و واقعيت را
به دو بخش تقسيم میکند تا از آن طريق نظريهاش بتواند ھردوی ِ آنھا را
ی افالطون
به گونهای دربرگي رد .اين نظريه به "نظر يه ِ
ی دو دنيا" ِ
سطح ﺷناخت باالتر و
ت افالطون ھرچه
ی ﺷناخ ِ
مشھور است .در نظريه ِ
ِ
قابلاطمينانتر است ،و بايد
ژرفتر باﺷد ،ﺷناخ ِ
ت آن ھم با ارزشتر و ِ
آن را بيشتر در ذھن جستوجو کرد تا در حواس.
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ی " ُم ُثلھا"
ی دو دنيا :نظريه ِ
نظريه ِ
ی ﺷناخت ن ز ِد افالطون ،که به ادعایِ ارسطو متفاوت از نظر يهیِ
نظر يه ِ
موضوع م ور ِد ﺷناخت بايد ثابت و
سقراط است ،بر اين مبنا قرار دارد که
ِ
جاودانه باﺷد .اما از آن جايی که در اين دنيای ِ مادی ھيچ چيز نامتغير و
ت ثابت و پايدار را بايد در ورای ِ اين دنيای ِمادی ِ فانی
دائمی نيست ،ﺷناخ ِ
و پست جستجو کرد.
دنيای
ت
رای خروج از اين بنبست و ح ِل معضلاش ،به موازا ِ
ِ
افالطون ب ِ
م ادیِملموس يک دنيای ِ خيالی ِ ديگری را مفروض میدارد .او دو دنيايش
را اين چنين تشريح می کند:
توسط
مادی محسوس
 - ١دنيایِ محسو سات :دنيايی متشکل از اﺷيا ِء
ِ
ِ
حواس انسان ،يعنی ھمين دنيايی که ما انسانھا در آن زندگی میکنيم،
ِ
دنيايی که ھمواره دستخوش تغييرات است و از اين رو دنيايی پست و
فانی است؛
يای ُمثلھا :دنيايی که در واقع جوھر ِ دنيایِ محسوسات است،
 - ٢دن ِ
عقل"
انسان عادی و تنھا
حواس
توسط
غيرم حسوس
دنيايی
ِ
ِ
توسط " ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
فيلسوف قاب ِل ﺷناخت است :دنيای ِ" ُمثل"ھای ِنامتغير و جاويدان.
معقول ُمثُلھا قرار
ی
از
ِ
ی محسوسات تابع و منق ا ِد دنيا ِ
نظر افالطون دنيا ِ
ِ
حاظھستیﺷناسی وابسته و
حاظاخالقی و ھم به ل
داﺷته و وجودش ھم به ل
ِ
ِ
ی بدلی است از يک
الشعاع
تحت
دنيای ُمثُ لھا است و در واقع يک نسخه ِ
ِ
ِ
اصل.
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بخش
ی دو دنيا و " ُمثُلھا"يش نه تنھا موفق میﺷود که
افالطون با نظريه ِ
ِ
ھای متضاد و آﺷتیناپذير ِ پيشا -سقراطی را در يک
اعظمی از فلسفه ِ
سيستم ِفلسفی جای دھد بلکه در طی ِبيست سدهی ِ بعدی چنان بر تکام ِل
فلسفه تأثير میگذارد بطوری که وايتھد ١يکی از فالسفهی ِ س دهیِ بيستم
آثار افالطون بيش
مدعی میﺷود که ک ِل فلسفهی ِغرب يادداﺷتھايی بر ِ
نيستند.

دنيایافالطون
تصوير ِ  :٢٩دو
ِ
_____________________________________________

 ١٩۴٧ – ١٨۶١ ) Alfred North Whitehead - ١م (  ،فيلسوف انگليسی
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دنيای
نظر يه ِی " ُمثُلھا" ن ز ِد افالطون عبارت است از باور به وجو ِد يک
ِ
غيرمادی ِ جاودانی و تغييرناپذير)به
نامرئی
ِ
ِ
فرضی متشکل از گوھرھای ِ ِ
ُ
ُ
فارسی آن را ُمثل ،ايده ،مينو و ...مینامند( .افالطون اين " ُمثلھا" و يا
"ايدهھا" را الگوھا و سرنمونهھای ِ اﺷيای ِ دنيای ِ مادی ِ مرئی میداند که
ت
صر ًفا در اذھان نبوده بلکه بطور عينی وجو ِد خارجی دارند ،موجودا ِ
مل ﺷناسائیاند و ھم مستقل از نحوه و يا
عينیای که ھم مستقل از عا ِ
ُ
ت عم ِل ﺷناسائی توس ِط اين عامل .درنتيجه اين دنيایِ " ُمثلھا" نه
قابلي ِ
منتج
ت
ی انسانی است و نه محصو ِل آن ،بلکه واقعي ِ
کنش ذھنیِ اندي شه ِ
ِ
ِ
ت ذھنی" ھستیای مستقل و جدا از اﺷي ا ِء
عينی دارد .ن ز ِد افالطون "کليا ِ
تجسم يک دايره در ذھن،
خاص پيدا میکنند .برای ِ مثال ب رایِ افالطون
ِ
يعنی "ايدهی ِ دايره" ،نه تنھا از کليهی ِ ا جسام ِمادی ِ ِگرد مستقل است بلکه
اصو الً خو ِد اين "ايده" در خارج از ذھن واقعاً وجود دارد .به ھمين خاطر
ی او را "ايدهآليزم ِ عينی" مینامند.
فلسفه ِ
ی اجسامِ ِگرد در
ی مشاھده ِ
ی دايره" در انديشه ،به واسطه ِ
ن ز ِد انسان "ايده ِ
ن طوالنی و تاريخی است که ﺷکل میگيرد .اما افالطون به
طی يک دورا ِ
ِ
جسم
ت مستقل از ھر
ده
اي
"
برای
و
ندارد
باور
چيزی
چنين
ی دايره" واقعي ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ِگردی قائل است .چرا که از دي ِد او ھر
مثل يک بشقا ِ
جسم مادی ِ ِگردی ِ
ِ
ايش
مدور ،نس خهی ِم ادی ِناکام ِل يک دايره ِ
ی کاملی است که پيش از پيد ِ
دنيای مادی وجود داﺷته
دايش
کليهیِ اجسام ِگرد و درنتيجه پيش از پي
ِ
ِ
رای افالطون اجسام ِ ِگرد ھمگی فناپذيرند درحالی که فقط "دايره"
است .ب ِ
جاوي دان است حتا آن زمانی که ھيچ موجو ِد مادیای وجود نداﺷته باﺷد و
يا موجو ِد زندهای وجود نداﺷته باﺷد که به دايره بينديشد" .ايده" نه تنھا
برتر و برينتر از ھر جسمی است بلکه اصوالً "انديشه" را ھم تعيين
میکند .به بيان ِ ديگر برای ِافالطون نه به اين دليل که می انديشيم است که
"ايده" وجود دارد بلکه به وارونه به واس طهی ِ وجو ِد "ايده" است که انسان
میانديشد.
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افسانهی غار
ب دھ ِم ﺟمھوری داستانِ زير ،موسوم به "تمثيلِ غار"
افالطون در کتا ِ
را بيان میکند و ھدفش توضيح و فھماندن ِ نظريهی ِدو دنيایاش است.
در غاری تعدادی انسان درحالی که به ھم ديگر زنجير ﺷدهاند ،رو به
ی
ديواری که بر
ی سفيدی قرار دارد ،نشستهاند .اين انسانھا ِ
روی آن پ رده ِ
ِ
سر خود را نگاه
دربند ھميشه رو به ديوار بودهاند و ھيچ گاه پش ِ
ت ِ
ت اين افراد آتشی روﺷن است و در فاصلهی ِ بين ِ انسانھا
نکردهاند .در پش ِ
اجسام متحرکی قرار دارند و سايهﺷان به روی ِ ديوار میافتد.
و اين آتش
ِ
در اين ميان ،ناگھان زنجير از پای ِ يکی از اين زندانيان گسسته میﺷود و
نور
آن ﺷخص به عقب برمیگردد و پش ِ
ت خود را میبيند .او با مشاھدهی ِ ِ
آتش تحريک میﺷود و از غار بيرون میرود .در خارج از غار چشماش
ی واقعی جز آن چيزی
به خورﺷيد میافتد و تازه متوجه میﺷود که دنيا ِ
است که در داخل ِ غار قرار داﺷت و حقايقِ دنيا چيزِ ديگری است!
ی
ی کش ِ
ف خود به غار بازمیگردد تا ھمبندھا ِ
مرد سرمست از باده ِ
ن غار به
پيشين را از اين
خبر نويد بخش مطلع سازد .اما زندانيانِ نادا ِ
ِ
خبر جديد را بپذيرند ،با ھم متحد ﺷده و او را میکشند ،چراکه
جای ِآن که ِ
اين خبر به ھيچ وجه برایﺷان قاب ِل تحمل نيست و نادانیﺷان را نمیتوانند
بپذيرند .به اين افسانه معموال تمثيل میگويند چرا که يک تمثيل از چند
ھای نمادين
ی غار عنصر ِ
عنصر نمادين تشکيل ﺷده است .در افسانه ِ
ِ
زيرين را میتوان به روﺷنی ﺷناسايی کرد:
غ ار :نما ِد دنيای ِمحسوسات؛
ی معقوالت؛
روشن ايی :در
خارج غار نما ِد دنيا ِ
ِ
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زندان يان :درون ِ غار نما ِد انسانھای ِعادی ،در بن ِد باورھا و عقاي ِد رايج؛
ی ِخ َردش
زندانی از بند رس ته :نما ِد فيلسوف ،به ويژه سقراط که به واسطه ِ
ِ
کشته میﺷود؛
سربااليی دش وار :نما ِد فرآرفتنِ نفس
برکشيدنِ زندانی از بند رسته از
ِ
دنيایواقعی؛
يای ظاھری و رسيدن به
ِ
)روح( از دن ِ
تصاوير و سايهھا بر ديوا ِر غ ار :نما ِد ظاھر ِ فريبندهی ِدنيای ِمحسوسات؛
يای در خارج از غ ار :نما ِد "ايدهھا"؛
موﺟودات و اش ِ
خورش يد :نما ِد "ايدهی ِخير" ،مھمترين و برترين "ايده".

تصوير ِ  :٣٠غار ِ افالطون
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بينی آن بخش از روﺷنفکرا ِن مرفه و صاحب
اين
طرز تفکر ،دقيقاً جھان ِ
ِ
مالی است که حرفهﺷان سروکار داﺷتن با افکار و واژهھا است )کار ِ
فکری( و ھيچ جایِ تعجبی ندارد که برایِ اين بخش از جامعه افکار و
ت لفظی،
ب زندگی و قدرت باﺷند .ن ز ِد اينان تأکيد به مباحثا ِ
واژهھا صاح ِ
بازی با کلمات و تعيين ِ معنای ِ دقيق ِ آنھا تا آن حد پيش میرود که بتدريج
يک گرايش ِ فکریای پيدا میﺷود که به باورﺷان "واژهھا" واقعيت و
ستی مستقل از اﺷي ا ِء وابسته به آنھا و مستقل از کنشھای ِ عملیای که
ھ ِ
اين واژهھا به آنھا ارجاع داده میﺷوند ،پيدا میکنند .از آن جايی که
رای "مقولهی ِ زيبايی" واژهیِ "زيبايی" وجود دارد ،پس خ و ِد "زيبايی"
ب ِ
جسم زيبايی" ھم بايد
ھم نه تنھا میبايد وجود داﺷته باﺷد بلکه از ھر " ِ
جسم زيبايی"  -خواه زيبا باﺷد و خواه
واقعیتر باﺷد ،از دي ِد آنان ھيچ " ِ
خص
تابع ذوق و سليقهیِ ﺷ
ِ
زﺷت ،چرا که زيبايی امری است نسبی و ِ
ھای رايج در ھر جامعه  -از مقو لهی ِ "زيبايی"  -که
مشاھده گر و ارزش ِ
جھان مادی ھميشه در حال تغيير
مستقل از تم ِام اﺷيا ِء ناکاملی که به اين
ِ
ی استدالل را
نحوه
ھمين
نظريه
اين
ِ
تعلق دارد  -زيب اتر نيست .ھواداران ِ
ی
ی ماد ِ
مشخص ديگر و مقايسهاش با ما به ازا ِ
درم ور ِد ھر مقوله و ايدهیِ
ِ
ناکاملاش بکار میبرند.
ب "فيدون" آن چه را که در باال بطور اختصار گفته ﺷد
افالطون در کتا ِ
ت يک
پيگيرانه گسترش میدھد .او میگويد اگر از خود بپرسيم که عل ِ
چيز چه میباﺷد سرانجام به جوھر ِ آن چيز میرسيم – واژهی ِ يونانیای
رای جوھر بهکار میبرد " "eidosاست که در زبانِ يونانی ھم به
که ب ِ
ُ
معنای "ايده" است و ھم "ﺷکل" ) ُمثل و يا صورت( .برگرديم به مثالِ
ب ِگرد .چه چيزی موج ِ
بشقا ِ
ب ِگرد ﺷدنِ آن میباﺷد و يا به زبانِ
پاسخ ھر آدمی به اين
ترين
ت آن چيست؟ ساده
ت دايروي ِ
افالطونی عل ِ
ِ
ِ
توسط دستان ِ کوزه گر
چرخش مادهیِ خام
پرسش اين میتواند باﺷد که
ِ
ِ
ب ِگرد نظيرِ تمامِ اﺷي ا ِء
چرخ کوزه گری .اما ب رایِافالطون اين بشقا ِ
حولِ
ِ
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ی
ی ِگرد ديگر چيزی نيست جز
تجلی و يا تجسد ناکاملی از " اي ده ِ
ماد ِ
ِ
یکامل.
داي ره" ِ
بيان اين که
ديوژن يک فيلس ِ
ی ُمثُل او را با ِ
ی افالطون نظريه ِ
وفھم دوره ِ
او "بشقاب" را میبيند اما "بشقابيت" را نمیبيند ،به سخره میگيرد.
چشم"
افالطون در پاسخ به او میگويد عل ِ
ت اين امر اين است که تو " ِ
پاسخ
ديدن "بشقابيت" را نداری .اين
قل
ديدن "بشقاب" را داری ولی"ع ِ"
ِ
ِ
ِ
رفدرستیاست ،چرا که ﺷناختی که صرفا ً به
ح
جنبه
يک
از
افالطون
ِ
ی
خطا
و
ايراد
اما،
.
نيست
کاملی
ت
ﺷناخ
ت حسی محدود باﺷد،
ِ
ادراکا ِ
ِ
دنيای مادی
ت ع قلیای که جدا از
اساسی ِ افالطون در اين است که تعميما ِ
ِ
و يا در تقابل با آن باﺷد ،يعنی مستقل از آن چيزھايی که اين ادراکات از
آنھا نشأت گرفتهاند ،نمیتوانند خودبسنده و کافی باﺷند.
بين ھستی و انديشه وارونه میﺷود و اين
ی ِ
ی ايدهآليستی ،رابطه ِ
در فلسفه ِ
رابطه به جایِ آن که برروی ِ پا قرار داﺷته باﺷد بر روی سر قرار دارد.
سر ناچاری وار ِد
يک ايدهآليست برای ِ آن که ايدهآليست باﺷد ھمواره و از ِ
دنيای
فرآﺷ ِد گمراه کننده و سفسطه آميزی میﺷود بدين معنا که او نخست
ِ
ی
ادعا
دنيای نمودھا مبدل میسازد  -يک
ی خارج از خ ودش را به
ِ
ِ
ماد ِ
ی ذھناش -سپس مدعی میﺷود که اين
تخيلی صرفا ً ساخته و پرداخته ِ
ِ
ت آخر تا به آن جا
دس
و
داﺷته
عينی
ت
واقعي
ذھنش
مخلوق
تخيلی
يای
ِ
ِ
دن ِ
ِ
ِ
انحصار اين
ھستی واقعی تنھا در
پيش میرود که مدعی میﺷود که
ِ
ِ
ت خيالی بوده و اﺷيا ِءمادی ِدنيای ِمادی ھيچ گونه تأثيری بر آنھا
موج ودا ِ
ندارند!
ھای افالطون جستوجویِ "کل" مسئلهی ِ اصلیو ﺷايد بھتر باﺷد
در نوﺷته ِ
ت
بگوييم تنھا د غد غهی ِفک ری ِاو است ،و آن چنان اھميتی میيابد که نکا ِ
ھای او
ديگر به دس ِ
ت فراموﺷی سپرده میﺷوند .به ھمين خاطر نوﺷ ته ِ
ملغمهای است از يک سو از ژرفترين انديشهھا ،عالیترين استدالالت و
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ی ديگر زمخت ترين و خشن
ی ديالکتيکی ،و از سو ِ
بینظيرترين جدلھا ِ
ترين اي دهآليزم ِ رازگونهای که اندي شهی ِ بشری تاکنون توليد کرده است.

تخواب
سه نوع ت خ ِ
تخواب میسازد ،پيش از ﺷروع به کار حتماً
زمانی که يک نجار يک تخ ِ
ذھن خود متصور ﺷده است.
الگويی از آن چه را که میخواھد بسازد در
ِ
تخواب
تخواب است و ما آن را تخ ِ
اين ال گویِ ذھنی يک "ايده" از تخ ِ
تخواب ).(٢
ی نجار را تخ ِ
) (١میناميم و تخ ِ
تخواب مادی ِ ساخته ِ
تخوابی را نقاﺷی کند معموالً آن را
زمانی که يک نقاش میخواھد تخ ِ
ب ساخته ﺷده توس ِطنجار از
تخوا ِ
بق الگويی میکشد که از يک تخ ِ
برط ِ
تخواب )(٣
ب نقاﺷیﺷده را تخ ِ
تخوا ِ
پيش در ذھنش نقش بسته ﺷده و تخ ِ
ب نقاش ) (٣ھمان
تخوا ِ
ب نجار ) (٢با تخ ِ
تخوا ِ
مینام يم .رابطهی ِبين ِ تخ ِ
کار نجار
ب
ت خوا ِ
تخواب ) (١با تخ ِ
ی تخ ِ
رابطهای است که "ايده" ِ
ِ
ی
) (٢داﺷت .نه در "تصوير ِ" تخ ِ
تخواب میتوان خواب يد و نه در "ايده" ِ
ب مادی ِساختهی ِنجار میتوان خوابيد.
تخوا ِ
تخواب .فقط در تخ ِ
تخ ِ

تخواب
تصوير  :٣١سه نوع تخ ِ
ِ

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ٢١۴پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

نظر افالطون "واقعيت" يا درواقع "حقيقت" در "ايده" و در "الگو"
از
ِ
است و نه در ﺷئی محسوس .برای ِ افالطون آن چه را که مردم "واقعيت"،
"گمان" و يا "باور" مینامند چيزی جز ظاھر ،دروغ و توھمی بيش
ب واقعی آن اسبی نيست که راه میرود،
نيست .برای افالطون يک اس ِ
ی اسب است.
میخورد و سواری میدھد ،بلکه "ايده" ِ
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شناسی انسان :متافيزيک
روان
ِ
در اين حوزه ھم افالطون معتقد به دوگانگی است :روح و ﺟسم .او معتقد
ت جاندار ازجمله انسان ،روح کامالً مجزا ،متفاوت و
است که ن ز ِد موجودا ِ
مستقل از جسم میباﺷد و روح است که بر جسم چيره است .روح يک
موجو ِد زنده در پيش از تولدش وجود داﺷته و با تول ِد موج و ِد زنده در
کالب ِد آن زندانی میﺷود ،کالب ِد جسمانی در واقع گور ِ روح میﺷود و تنھا
با مرگِ م وجو ِد زنده است که روح از اين زندان ِ جسمانی آزاد میﺷود.
تمام باورھایِ فيثاغورس را يک جا میپذيرد.
بدين ترتيب افالطون
ِ
ت روح را چنين برمیﺷمارد:
افالطون مشخصا ِ
غيرقاب ِل تغييری است مشاب ِه " ُمثُل" و قاب ِل
ت ھمگون ،ثابت و
 -١روح ،ذا ِ
ِ
مقايسه با آن؛
جنس موج و ِد ناب يعنی" ُمثُل" است پس قادر
 -٢روح از آن جايی که از
ِ
ت " ُمثُل ھا" میباﺷد؛
به ﺷناخ ِ
ت جا به جا ﺷدن داﺷته و متحرک است؛
 -٣روح قابلي ِ
 -۴و سرانجام از آن جايی که ويژگی روح ،زندگیبخشی است ،ھيچ گاه
روی
نمیميرد و جاويدان است .از اين رو ھدف و غايت از زندگی در
ِ
گ
ت اصلیاش است ،يعنی مر ِ
ت روح به حال ِ
زمين عبارت است از بازگش ِ
آزادیروحش.
ت
موجو ِد زنده جھ ِ
ِ
افالطون روا ِن انسان را متشکل از سه جزء می داند ) البته با حف ِظفلس فهیِ
دوگانگی ،يعنی باور به وجو ِد دو دنيایِ معقول و محسوس(.
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غيرمحسوس که متناظر است با دنيای ِمعقوالت.
" -١عقل"
ِ
بخش برين و ِ
ث تمايز ِ انسان از ساير ِ جانداران میﺷود و در
اين بخش است که باع ِ
روح بشر محسوب ﺷده ،ابدی است و خداگونه؛
بخش
نتيجه عالیترين
ِ
ِ
بخش متناظر با دنيایِ محسوسات که خود از دو جزء تشکيل ﺷده
-٢
ِ
بخش بااليی و ارزﺷمن ِد آن است و "خودخواھی -
"ھمت – اراده" که
ِ
ت آن است و ھر دو فناپذيرند.
شھوت" که
بخش زيرين و پس ِ
ِ
ی نفس در بدن را به ترتيب در سر ،سينه و ﺷکم
جايگا ِه اجزایِ سه گا نه ِ
ﺷناسی
میداند .مشاب ِه ھمين دسته بندی ِ سه گانه را در نظريهی ِ ﺷناخت
ِ
افالطون ھم میتوان مشاھده کرد.
ت رايج دربارهی ِ عدالت
افالطون در
ب "ﺟمھوری" با نظريا ِ
ابتدای کتا ِ
ِ
روش جدلی به ر ِد آنھا میپردازد .اين نظرات مردود
برخورد کرده و با
ِ
از ديد افالطون به سه دسته تقسيم میﺷدند:
 (١عدالت به معنای"حق را به حقدار دادن"؛
ی سوفسطاي يان که معتقد بودند عدالت ھم چون ديگر مفاھيمِ
 (٢نظريه ِ
ی حاکم در
اجتماعی -اخالقی ام ری نسبی است و تابعی از
متغير طبقه ِ
ِ
جامعه؛
توافق جمعی در
ی ديگری که عدالت را نوعی "اجماع" و
 (٣و نظريه ِ
ِ
تعريفعدالت
جامعه مید يد .او پس از ر ِد ھر سهیِ اين نظريات خود به
ِ
تشريح روح )نفس( آدمی
میپردازد و برایِ اين منظور در ابتدا به
ِ
میپردازد.
ی
برای تو
افالطون
ضيح نظرش از تمثيلی استفاده میکند که در آن ارابه ِ
ِ
ِ
بالداری توس ِطانسانی که نم ا ِد "عقل" است رانده میﺷود .اين ارابه توس ِط
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دو اسب کشانده میﺷود .يکی از اسبان سرﺷتی نيک دارد و طبعا
رف
فرمان
بردار ارابهران و آن ديگری بدسگال و چموش .نخستين مع ِ
ِ
نفس اماره .گويی
"خويشتنداری" انسان و دومی نما ِد "اميال ِ مادی" و
ِ
ملکوتی " ُمثُل"ھا در حرکت بوده و
پيشترھا اين ارابه در پيرامون ِ عال ِم
ِ
ب
ت چموﺷانهی ِ "اس ِ
به مشاھدهی ِ حقايق ِ ازلی -ابدی مشغول ،وليکن حرک ِ
دنيای مادی به پايين
مين خاکی و
بد" ارابه را از ملکو ِ
ِ
ت آسمانی به ز ِ
وط
ت باورنکردنیای بين ِ اين تمثيل و افسانهی ِ دينی ِ سق ِ
میکشد .چه ﺷباھ ِ
آدم از بھشت به واسطهی ِ بوالھوسی ِ حوای ِ چموش!
ی "عدالت ،حکمت ،ﺷجاعت
در ج ايی ديگر افالطون به
ِ
فضايل چھارگا نه ِ
و انظباط" ،که يونانيان ِ دوران ِ باستان به آنھا ارج مینھادند ،میپردازد.

ی روانی و فضايلِ اصلی ،ن ز ِد افالطون
ینظريه ِ
تصوير  :٣٢راب طه ِ
ِ
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ی
ت آخر را به يکی از طبقا ِ
او ھريک از سه فضيل ِ
ت اجتماعی در مدي نه ِ
آن فرمانروايان میداند،
فاضلهاش نسبت میدھد" .حکمت" را از ِ
ی پاسداران و سرانجام انظباط و "خويشتنداری" را
"ﺷجاعت" را وي ژه ِ
به تودهھایِ توليد کننده و سازنده نسبت میدھد .اما ،او "عدالت" را آن
ف خود
فضيلتی میداند که در
ت سهگانه بايد به وظاي ِ
پرتو آن طبقا ِ
ِ
بپردازند" .عدالت" يعنی آن که فرمانروا با "عقل"اش فرمانروايی کند،
ت حاکم بر جامعه
پاسداران با "ﺷجاعت"ﺷان به پاسداری از مناسبا ِ
بپردازند و اج رای ِبی چونوچرا و دقيق ِ آن توس ِطتودهھای ِ توليد کننده را
فخود
باط" کامل به وظاي ِ
تضمين کنند ،و سرانجام تودهھای ِ مولد با "انظ ِ
اميال ﺷھوانی و
بپردازند و با "عفت و خويشتنداری" بر
ِ
نفس امارهیِ
ِ
خود لگام نھند.
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ی سياسی :آرمان شھر
نظريه ِ
حاظسياسی انديشهیِ افالطون بسيار محافظه کارانه و ض ِد دموکراسی
به ل
ِ
بود .مرگِ سقراط که حکمش را دادگاھی صادر کرد که ھمهی ِاعضایِ
نظر افالطون به بھترين وجھی ثابت
انتخابيش از مرد ِم عادی بودند ،از
ِ
ت بیﺷعوری" بيش نبوده و به ھيچ وجه
کرد که مردمِ عادی "حيوانا ِ
امور سياسی را ندارند.
گی دخالت در
صالحيت و ﺷايست ِ
ِ
امر بسيار ﺷناخته ﺷ دهای است .او تما ِم
تنفر ِ افالطون از دموکراسی
ِ
دموکراسی
مشکالتی که آتن در آن دوران با آن روبرو بود را از
چشم
ِ
ِ
ب "ﺟمھوری" که به اين مسئله میپردازد با
سياسی آتن میبيند .کتا ِ
ِ
ساز
اسلحه
يک
سفالوس،
از
سقراط
آن
طی
که
ﺷود
می
ﺷروع
گويی
گفتو
ِ
ِ
ب
ت ھنگفتاش موج ِ
بسيار ثروتمند ،میپرسد که آيا در دوران ِ پيری ثرو ِ
گی خاطرش خواھد ﺷد يا نه؟ مر ِد ثروتمند پاسخی عاقالنه و ﺷخصی
آسود ِ
میدھد .اما ،اين پاسخ سقراط )به واقع افالطون( را که در جستوجوی
طرح اين پرسش که "عدالت"
ت ابدی است قانع نمیسازد .او با
يک حقيق ِ
ِ
ی مطلب به مسألهی ِ
چيست؟ گفتوگو را به جلو میبرد و در ادامه ِ
حکومت کردن میرسد.
ھدفافالطون از
ھرچه گفتوگو جلوتر میرود بيشتر معلوم میﺷود که
ِ
اين تجسس و پژوھش خالصی از "باور" و "گمان" ) (doxaو ھموار
رای دستيابیبه "معرفت" ) (épistèmeاست .چرا که به
ساختن راه ب ِ
ِ
وارونه "گمان" – که ﺷناختی نسبی و متغير است – "معرفت" ﺷناخت و
ی ﺷھروندان خود را
ايی جھانﺷمول و نامتغير بوده و از اين رو ھ مه ِ
دان ِ
تحقق آن .اين عدالتی که
پذيرش آن خواھند ديد و متعھد به
ناچار به
ِ
ِ
کردار عادالنهی ِ يک ف ر ِد عادل و يا
سقراط درص د ِد يافتنش است در يک
ِ
يک نھ ا ِد ع دالت گستر جای ندارد ،تما ِم اين موار ِد مشخص چيزی جز
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ت واقعی نيستند .فقط " ُمثُ ِل عدالت" است که
ب بیرنگ و
روی عدال ِ
بازتا ِ
ِ
ت حقيقی است چرا که عام و ابدی است و نه عدالتھای ِ خاص
واقعا عدال ِ
درک رسيدن به چنين واقعيتھايی نياز به
که ميرا میباﺷند .اما فھم و
ِ
ت بسيار دارد ،يعنی آن سفر ِ فلسفیای که سقراط ھمراھاناش را ھدايت
دق ِ
میکند.
ت فوق
ت نکا ِ
ب "ﺟمھوری" افالطون دقيقا ً به اثبا ِ
ھای نھم و دھ ِم کتا ِ
بخش ِ
ت فروتر )در مقايسه با
اختصاص دارد .وی به
بررسی چھار نوع حکوم ِ
ِ
انواع حکومتھايی که آتن در
ی خودش( میپردازد و
ی پيشنھاد ِ
جامعه ِ
ِ
ی گذﺷته با آنھا روبرو ﺷده بود را م ور ِد بررسی قرار
طی دو سده ِ
ِ
حاظ سياسی بر آتن گذﺷته بود يک
میدھد .او درواقع از آن چه که به ل
ِ
فلسفهی ِسياسی میسازد .او میگويد که در ابتدا حکومت با اﺷراف ١است
ی
ی فرادست جامعه برا ِ
که امری طبيعی است .پس از مدتی دو طبقه ِ
ت
چنگ انداختن بر اموال ِ طبقهی ِ فرودست با يکديگر متحد ﺷده و حکوم ِ
٢
عنصر
اﺷراف جایاش را به حکوم ِ
ت متفاخران میدھد که مؤي ِد سلطهی ِ
ِ
ی طمع و
"ھمت و اراده" است .سپس اين نوع حکومت ھم به واسطه ِ
٣
ت متنفذين و توانگران متحول
ثروت
اندوزی فرمانرواياناش به حکوم ِ
ِ
ت مالی و ثروت
ت سياسی بطور مستقيم به وضعي ِ
میﺷود که در آن قدر ِ
درماندگی ناﺷی از اين حکومت،
اثر فقر و
ِ
وابسته است .آن گاه در ِ
ت
بينوايان طغيان کرده ،توانگران را سرنگون کرده و حکوم ِ
٤
نوع حکومتھا است به
ت ﺷھروندان ،که بدترين
مردمساالری يا حاکمي ِ
ِ
ت مردمساالری به اين خاطر
وجود میآيد .از ديد افالطون حکوم ِ
ﺷريرترين حکومتھا است که عشق و عال قهی ِوآفر ِ تودهھای ِ فرودست به
آزادی و برابری ،به اذيت و آزار ِ بيش از ح ِد صاحبان ِ ثروت میانجامد و
_____________________________________________

١ - Aristocratie
٢ - Timocratie
٣ - Oligarchie
۴ - Démocratie
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ن عوام فريبی سربرآورند که
ث آن میﺷود که از
باع ِ
ميان تودهھا قھرمانا ِ
ِ
١
ت خودکامگان را
با نوعی کودتا دموکراسی را سرنگون کرده و حکوم ِ
ت اﺷراف
به وجود میآورند .اين حکومت ھم به نو بهیِ خود به حکوم ِ
دايروی بستهای را
سير
تغيير اين حکومتھا يک
میانجامد .بدين ترتيب
ِ
ِ
ِ
طی کرده و تکرار میﺷوند .از اين رو ھمگی آنھا فاسد ھستند.

نظام حکومتی
ی
ِ
تصوير  :٣٣چر خه ِ
ِ
_____________________________________________

١ - Tyranie
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ت اين نظريه است که سقوط ھر يک از
یت
ی اثبا ِ
الش افالطون برا ِ
ھ مه ِ
ِ
اين نظامھا و جايگزين ِ يک ديگر ﺷدنﺷان امری اجتناب ناپذير است چرا
که ھمهی ِ آنھا حکومتھایِ پستی بوده و برطبق ِ موازين ِ علمی نمیباﺷند.
ب خود را متقاعد میسازد که حکومت
افالطون از زبان ِ سقراط مخاط ِ
نظير طبابت و
ت خاصی را میطلبد ،بايد آن را آموخت،
کردن يک مھار ِ
ِ
طرح يک حکومت ِآرمانی بر
ت موسيقی .از اين رو او
يا نواختن يک آل ِ
ِ
ی دنيایِ " ُمثُلھا" را میريزد.
پايه ِ
اختراع يک
آزمايش فکری )در تخيل( او در ابتدا دست به
ی يک
به مثابه ِ
ِ
ِ
١
ﺷھر ايدهآل( میزند و آن را "کالی پليس" مینامد که به
آرمانﺷھر ) ِ
ھای مختلف
معنی "نيک ﺷھر" است .ﺷھری که ﺷھروندانش از مھارت ِ
ِ
ی مختلفی
چيزھا
و
اﺷياء
د
تولي
ه
ب
آرامش
و
صلح
کمال
در
برخوردارند،
ِ
ِ
ِ
ی زندگی به آنھا نياز دارد ،میپردازند و آنھا را با
که جامعه برای ِادا مه ِ
يکديگر مبادله میکنند .او استدالل میکند که انسان موجودی اجتماعی
تقسيم کار
است و از آن جايی که به تنھايی خ ودبسنده نيست نه تنھا بايد
ِ
اجتماعی موجود
ِ
وجود داﺷته باﺷد بلکه اصوالً تقسي ِم کار و سازمانيابی ِ
بايد آگاھانه باﺷد.
ادی افالطون جامعهای است به ﺷدت
ﺷھر پيشنھ ِ
بطور خالصه آرمان ِ
طبقاتی متشکل از
دقيق
ھای
منضبط با ساختاری ھرمی بر
اساس گزينش ِ
ِ
ِ
ِ
رأس اين ھرم "پادشاه  -فيلسوف" قرار دارد .بالفاصله
سه طبقه .در
ِ
پس از آن طبقهی ِ "پاسداران" فلسفه آموخته قرار دارند )فلسفه به معنايی
ھای توليد کننده و سازنده در
که آن دوران از آن دريافته میﺷد( .توده ِ
سطح اين نظام قرار دارند و تنھا وظيفهﺷان تولي ِد آن چيزھايی
پايينترين
ِ
رغم اين که
است که جھ ِ
داوم جامعه الزم ھستند .بردگان ھم علی ِ
تت ِ
ی موجودا ِ
اکثري ِ
ت مادون ِ
ت جامعه را تشکيل میدھند وليکن به مثابه ِ
انسانی در اين طبقه بندی جايی ندارند.
_____________________________________________
١ - Kallipolis

www.hks-iran.com

فلسفی يونانی ٢٢٣ /
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

در اين نظام از قوانين نشانهای نيست و يک "پادﺷاه  -فيلسوف" وجود
ی
دارد که وظيفهاش حکو مت کردن با
صدور فرامين است .وظيفه ِ
ِ
پاسداران ھم نظارت بر اجرای ِ دقيق ِ فرامين توس ِط تودهھایِ توليد کننده
است .در اين ﺷھر سربازان که او آنان را "پاسداران نظام" مینامد از
بخش
جايگا ِه برجستهای برخوردارند و طبقهی ِ حاکم را تشکيل میدھند.
ِ
آموزش پاسداران اختصاص دارد
مھمی از اين کتاب به پرورش و
ِ
بطن اين
ت حاکمه و "فيلسوف  -پادﺷاه" چگونه از
توضيح میدھد که ھيئ ِ
ِ
پاسداران بيرون میآيند.
اين که چرا پادﺷاه بايد يک فيلسوف باﺷد را اينچنين استدالل میکند که از
جھان مادی ،و
يای واقعی است و نه اين
ِ
ای " ُمثُلھا" دن ِ
آن جايی که تنھا دني ِ
ت " ُمثُلھا" میباﺷند ،پس
از آن جايی که تنھا فيلسوفان قادر به ﺷناخ ِ
پادﺷاه بايد يک فيلسوف باﺷد .افالطون درجايی می گويد:

" ...فرمانروايان و پاسداران از يک جنساند ،چرا که
رای سروری و
پاسداران از استعداد و سرﺷ ِ
ت ذاتی ب ِ
فرمانروايی برخوردارند" .
در ھمين رابطه میگويد:

ت فرمانروايان از
" ...اراده ِی خداوند بر اين بوده که سرﺷ ِ
ھای مردم از آھن و مس.
زر باﺷد ،پاسداران از سيم و توده ِ
غيرقاب ِل
اين سرﺷت از آن جايی که سپرده ِ
ی خداوندی است ِ
تغيير میباﺷد" .
بندی جامعه توس ِطافالطون بردگان جايگاھی ندارند چرا که
در اين طب قه
ِ
آنان به مثابه ی ِاﺷياء ،جزو ِ اموال ِ اربابانﺷان محسوب میﺷوند .افالطون
برای توجي ِه نابرابریھایِ اجتماعی و وج و ِد
به ھيچ وجه ضرورتی
ِ
ی حاکم و بردگان در جامعه نمیبيند بلکه صرفاً آن چه را که در
طب قه ِ
يونان باستان وجود داﺷت دربست میپذيرد و الگوی ِ جامعهی ِ آرمانیاش
ِ
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نقش فرمانروايان و پاسداران را
قرار میدھد .ھمان گونه که گفته ﺷد او
ِ
نظر افالطون چيست؟
اجرای ِعدالت میداند .اما ببينيم عدالت از
ِ

" ...عدالت يعنی اين که ھرکسی وظيفهای که به او محول
ﺷده را به خوبی انجام دھد ...وظيفه ِی پاسداران اين بايد باﺷد
که با درايت ،فضيلت ،ﺷجاعت و انظباط اين عدالت را
متحقق سازند“.
اميال
بر
زدن
لگام
و
کردن
مھار
از
است
عبارت
" ...عدالت
ِ
ت برتر" .
ت اقلي ِ
کدراي ِ
ت مردم ِ فرودست به کم ِ
اکثري ِ
ی افرا ِد
از
نظر افالطون اما اين اکثري ِ
ت فرودست چه کسانی ھستند :کل يه ِ
ِ
جامعه به غير از فيلسوفان و پاسداران ،يعنی کليهی ِ مردانِ توليد کننده،
ت قاب ِل مالحظهای از مردانِ آزا ِد فاق ِد
کودکان ،زنان ،بردگان و اکثري ِ
حقوق ﺷھروندی.
ِ
تنھا پاسداران ھستند که میتوانند برای ِ فيلسوف ﺷدن آموزش ببينند .آنھا
برای اين که عادل باﺷند بايد عدالت را بياموزند و برایِ اين منظور بايد
ِ
فلسفه بياموزند تا به حقيقت دست يابند .در ھمين رابطه میگويد:

" ...دروغ گويی را نه خدايان خوش میآيد و نه مفيد به حا ِل
انسانھا است ...ھيچ کس نبايد دروغ بگويد ...بدين ترتيب
حق فرمانروا
کار انسان ِ
ھای عادی نيست و ِ
آموخت ِن فلسفه ِ
است ...اما فقط فرمانروايان ھستند که میتوانند برای ِ خير و
ت کشور ھم به ﺷھروندان و ھم به دﺷمنان دروغ
مصلح ِ
بگويند) " ...تقييه در اسالم!(
مھمترين خصي صهی ِ پاسداران اين است که آنھا تنھا کسانی ھستند که بر
" ُمثُلھا" ﺷناخت دارند ،به ويژه به خدا ،اين برينترين ُمثُل .تنھا ھدف و
ت پاسداران بايد باﺷد ،آن ھم برای ِ آن که آنھا
ت آرمانﺷھر ھم تربي ِ
غاي ِ
بتوانند " ُمثُلھا" را بشناسند.
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ِ
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ت خاص و
ويژگی
ت اجتماعیﺷان است .او مقررا ِ
ديگر پاسداران وضعي ِ
ِ
سختی را برای ِآنان تعيين میکند .برای ِ مثال زنان و فرزندان ِ پاسداران به
ی پاسداران تعلق دارند؛ به پاسداران توصيه میکند که از ثروت
ھ مه ِ
اندوزی اجتناب ورزند و مالکي ِ
ت خصوصی را فقط برایِ طبقهیِ
ت جامعه مجاز میداند .استدال ِل افالطون اين است که با توجه به
فرودس ِ
دربرابر
ت پاسداران و نيز تعليم و تربيتی که ديدهاند تنھا آنھا قادرند
سرﺷ ِ
ِ
ت مختلف خويشتنداری از خود نشان داده و از
اميال نفسانی و ﺷھوا ِ
ِ
ً
مالکي ِ
ت خصوصی چشم پوﺷی کنند .آنان اين فداکاری را صرفا به خاطرِ
ت خاطر انجام میدھند چرا که فرودستان به
خير ھمگان" و با رضاي ِ
" ِ
نفس
ت ذاتیاﺷان قادر نيستند بر اميال ِ خودخواھانه و بر
واس طهیِ سرﺷ ِ
ِ
اماره اﺷان غلبه کنند.
تحقق اين ھمه در گرویِ آن است که فرمانروا "عاقل" باﺷد و
اما
ِ
ت افراد
پاسداران "ﺷجاع" ،و اين ناممکن است مگر با آموزش و تربي ِ
نظامافالطون
رای چنين نقشھايی .از اين رو امر ِ آموزش و پرورش در
ِ
ب ِ
ی
اھميت ويژهای دارد .نظام ِآم وزﺷی ِ آھنينی بايد ايجاد ﺷود تا در مرحله ِ
طی سالھای ِ طوالنی به تربيت و پرورشِ پاسداران آتی بپردازد و
نخست ِ
ت سر
در گا ِم بعدی
نخبگان پاسدارانی که با موفقيت امتحانات را پش ِ
ِ
آموزش عملی و نظری دھند تا
ت بيست سالِ ديگر
گذراندهاند به مد ِ
ِ
آموزش
فرمان روايا ِن آتی از ميان ِ آنان بيرون آيند .و تمام ِ اين امور يعنی
ِ
فحکومت است
طوالنی و با انظ باطی ِ آھنين از وظاي ِ
بين اف را ِد
اتی موجود ِ
بدين ترتيب افالطون ،در مواجھه با تض اد ِ
ھای طبق ِ
زمينی ،آرمانﺷھری را پيش مینھد و در مرکزش "خيرِ عمومی" را
قرار میدھد که جايگاھش در آسمانھا است و انسانِ عادی را به آن
ﺷکل
دسترسی نيست .نظا ِم برده داریِ يونان و يا به بيانِ دقيقتر
ِ
ب آتن بود و به خوبی به
ی پادگانی ِ اسپارت که رقي ِ
دھی جام عه ِ
سازمان ِ
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ی مشکالتاش واقف بود را جالئی ملکوتی میدھد و تالش در
ھمه ِ
کردن آن دارد.
جاودانه
ِ

آرمانیافالطون
تصوير  :٣۴آموزش پاسداران در جام عهیِ
ِ
ِ
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ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

تاريخ فلسفه ھمواره
سرتاسر
ما در اين جا با مسئلهای روبرو ھستيم که در
ِ
ِ
ی
با آن مواجه بودهايم :يعنی اگر بتوان نشان داد که يک ن وع از نحوه ِ
اجتماعی کار بھترين
ِ
زندگی و يا به بيان ِ دقيقتر يک نوع سازمان دھی ِ
نوع ممکن است ،در آن صورت ھرگونه تغييری مترادف با انحطاط
ِ
میﺷود.
افالطون آکادمی خود را دقيقاً با ھمين ھدف تأسيس کرد .حتا در دو مورد
طرح
به تالﺷی ناموفق دست زد تا نظريهیِ خود را در عمل پياده کند و
ِ
"فيلسوف  -پادﺷاه" خود را در جزيرهیِ سيسيل به مرحلهی ِ اجرا درآورد.
آکادمی نظری بسنده کند حتا در
ناکامیاش موجب ﺷد تا به ايج ا ِد يک
ِ
تحقق
برای
عمر انسان
اوآخر ِ زندگی به اين نتيجه میرسد که عقل و
ِ
ِ
ِ
ﺷھر پيشنھادیاش کفايت نمیکند و چنين میگويد:
آرمان ِ

" ...ﺷايد طرحی که انداختهام جايگاھش در آسمانھا بايد
باﺷد ،در جايی که ﺷايد کسانی وجود داﺷته باﺷند که
ﺷوق الزم برخوردار بوده و عقلﺷان
قلبھایﺷان از ذوق و
ِ
فھم آن را داﺷته باﺷند .اما اين که اصوالً
توانايی آموختن و ِ
ِ
يک چنين حکومتی وجود دارد و يا اين که در آينده میتواند
حائز اھميت نيست .به ھرحال اين
به وجود آيد ،به ھيچ وجه
ِ
وع حکومتی است که من حاضرم در سياست
تنھا ن ِ
گذاریھايش ﺷرکت داﺷته باﺷم" .
افالطون پس از نا اميد ﺷدن در تحقق و پياده کردنِ طرح حکومتی
ب "قانون" که آخرين نوﺷتهاش است از
"پادﺷاه  -فيلسوف"اش ،در کتا ِ
ت وجو ِد قانو ِن
ايده آرمانﺷھرش دست میکشد و تا حدودی از ضرور ِ
مدون سخن میگويد.
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سيستم افالطونی
ِ
روش ايدهآليستی کوچکترين
ھم انسان،
قای آن و ف ِ
امر ﺷناخت ،در ارت ِ
ِ
در ِ
ی واقعي ِ
ت عينی ،يعنی دنيایِ
گامی به پيش نبرده است .تنھا با مطالعه ِ
ت مان از طبيعت و جايگاه انسان در آن را به
مادی است که میتوان ﺷناخ ِ
جلو برد .ايدهآليستھا با فاصله گرفتن از اﺷيای ِ مادیِ "زمخت" و رفتن
شافعلم و
نقش مخ ربی در انک
به سوی ِ انتزاع و تجري ِد "ناب" ،سدهھا
ِ
ِ
پيشب ر ِد جامعه بازی کردند.
مجموع ماترياليست بودند و
ن يونان که در
به وارونه فيلسوفان نخستي ِ
ِ
ی ﺷروعﺷان بود ،افالطون آگاھانه به دنيای ِ محسوسات پشت
طبيعت نقطه ِ
رای او آغازگا ِه دست يابی به حقيقت ،نه تجربه و مشاھده بلکه
کرد .ب ِ
سر آکادمیاش اين جمله را حک
رياضی و
استنتاج عقلی بود .افالطون بر ِ
ِ
حق ورود ندارد" .برای ِافالطون
کرده بود " :آن کس که ھندسه نمیداند ِ
ً
رياضيات و به ويژه ھندسه يک تجربهی ِصرفا فکری يعنی نظری بود و
از ھمين رو وج و ِد ھرگونه ابزاری نظير ِ خطکش و يا گونيا در آکادمیاش
ممنوع بود .او به ﺷاگردانش میآموخت که ستارگان را نه آن چنان که
ھستند بلکه آن چنان که بايد باﺷند ،مور ِد مطالعه قرار دھند.
ی
افالطون به پيروی از
روش فيثاغورس مدعی ﺷد که منظو مه ِ
ِ
دواير کامل
ی کامل و ثابتی در حرکتند و اين
خورﺷيدی در مدارا ِ
ت دايرو ِ
ِ
ت آفريدگار ِ يکتا میباﺷند.
لی موزونی ِجھان و درنتيجه نشانهای از قدر ِ
تج ِ
١
ی
ی ارسطو و بطلميوس در باره ِ
اين بينش )ھمراه با ديدگاهھا ِ
مانع
ی
کيھانﺷناسی( به مد ِ
ِ
جدی پيشرفت نجوم ﺷد ،مطالعه ِ
ت بيست سده ِ
ھای مندرآوردی
سطح علم به
ستارگان را از
سطح خرافات و پيشگويی ِ
ِ
ِ
_____________________________________________

 ١۶٨ –٩٠) Claude Ptolémée -١م( ،اخترﺷناس يونانی وپايه گذار کيھان ﺷناسی زمين -مرکزی
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تمامی دين ھا حمايت ،تقويت و تبليغ
سوی
کاھش داد .اين خرافات قوياً از
ِ
ِ
ﺷدند ،آن ھم با اين استداللِ پوچ که آفريدگار ِ متعال ھيچ گاه آفريدهی ِ
مرکز
ناکامل نمیآفريند! ح دو ِد ھژده سده بع ِد کپرنيک ١نشان داد که زمين
ِ
دنيا نبوده بلکه خود ھمرا ِه ساير ِ ستارگان منظومهیِ خورﺷيدی به گ ر ِد
مدار اين
روش علمی ثابت کرد که
خورﺷيد میچرخد ،کمی بعد کپلر ٢به
ِ
ِ
سيارات نه دايروی بلکه بيضوی بوده ،و بعدھا نيوتن نشان داد که اين
مدارات حتا بيضیِ کامل و ثابت ھم نمیباﺷند.
ت ﺷناخت و
از زمانِ تالس به بعد
ی يونان تالش در جھ ِ
ويژگی فلس فه ِ
ِ
ی آن دوران
توضيح دنيا از
ی طبيع ِ
ت مادی بود .نز ِد فالسفه ِ
طريق مطالعه ِ
ِ
ِ
ی فرآطبيعی کمترين اثری
پديده
ھر
يا
و
خدايان
به
ارجاع
و
توسل
از
ِ
ب "تيماﺋوس ِ" افالطون که در طی ِ سدهھا بيشترين
مشاھده نمیﺷود .کتا ِ
اثر فلسفی
تأثير را بر تکوين و
ِ
تکامل فلسفه برجا گذارد به ھيچ وجه يک ِ
رواج
نوﺷتار دينی ﺷباھت دارد .در آن ﺷاھ ِد
نبوده بلکه بيشتر به يک
ِ
ِ
آفريدگار
آفرينش جھان ھستيم،
ی
مج د ِد
پوچ کھن ازجمله افسانه ِ
ِ
ِ
ِ
باورھای ِ
قَ َدرقدرت جھان را به يک باره از ھيچ میآفريند .ماده از سهگوﺷهھا
ساخته ﺷ دهاند ،آن ھم به اين دليل ِ مسخره که اجسامِ جامد توس ِطصفحات
ھندسی مسطحه است! دنيا
محدود ﺷدهاند ،و يا سهگوش سادهترين ﺷک ِل
ِ
کروی است و در يک مدار ِ دايروی حرکت میکند ،چرا که کره و دايره
اﺷکال ھندسی ھستند .در اين کتاب از اين خرافات و اباطيل
کامل ترين
ِ
فراوان میتوان يافت.
روش ديالکتيکیاش ،درمجموع
رفنظر از
ی افالطون ،ص ِ
جوھر فلسفه ِ
ِ
ِ
يونان
ت
اﺷرافي
و
گان
نخب
قشر
بينی
جھان
و
است
کارانه
ظه
محاف
بسيار
ِ
ِ
ِ
ِ
ی درحال زوال را بازتاب میکرد .اين اﺷراف در آن
ن بردهدار ِ
دورا ِ
ی پيرامونﺷان درحال
دوران به درستی احساس میکردند که دنيا ِ
_____________________________________________

 ١۵۴٣ -١۴٧٣) Nikołaj Kopernik -١م( ،اخترﺷناسان لھستانی و پايه گذار کيھان ﺷناسی خورﺷيد -مرکزی
 ١۶٣٠ -١۵٧١) Johannes Kepler -٢م( ،اخترﺷناسان لھستانی و پايه گذار علم ستارهﺷناسی
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انکار
حواس انسانی،
انکار
فروپاﺷی است .پشت کردن به واقعيات،
ِ
ِ
ِ
دوران درحا ِل فروپاﺷی
بطن
ت قالبی در
تغييرات ،و چسبيدن به نوعی ثبا ِ
ِ
ِ
ی
دقيقا ً آن فلسفهای است که با نيازھایِ روانی اخالقی ِ اين قشر از جامعه ِ
يونان آن دوران منطبق بود.
ِ
ب
افالطونيزم الگوی ِ ا
آليزم فلسفی است .در اين مکت ِ
صلی تمام ِ مکات ِ
ب اي ده ِ
ِ
بخش نابرابر تقسيم می ﺷود :دنيای ِھستیھا )حقايق( که
فلسفی دنيا به دو
ِ
ِ
واقعی است و دنيای ِ ظواھر )نمودھا( که توھم و دروغ .ن ز ِد افالطونيان
آن چه واقعی است حقيقی ھم است" .دايره" ھم واقعی است و ھم حقيقی،
ی ما ھم تا
در حالی که "ﺷئی گرد"
غيرواقعی و توھم .زبا ِن مح اوره ِ
ِ
بين واقعيت و حقيقت قائل
حدودی افالطونی است ،چرا که تمايزی ِ
نمیﺷود .زمانی که میگوييم سياستمداران و يا خبرنگاران "حقيقت" را
مخفی میکنند ،درواقع آنان "واقعيت" را مخفی میکنند و نه"حقيقت" را.
به وارونه ايدهآليزم ،رئآليزم فلسفهای است که برايش "واقعيت" به خودیِ
ﺷناسايی )سوژه( است.
خود وجود دارد ،يعنی وجودش مستقل از عاملِ
ِ
برای يک رئاليست ،قارهی ِ آمريکا پيش از کشفش توس ِطکريستف کلمب،
وانين
راديو اکتيويته پيش از کشفش در سدهی ِ بيستم توس ِط بکرل و يا ق
ِ
علوم تا پيش از فرمولبندیﺷان توس ِطدانشمندان ھمگی وجود داﺷتهاند.
ک آن وجود
اما
در ِ
برای يک ايدهآليس ِ
ِ
ت فلسفی" ،واقعيت" مستقل از ُم ِ
توسطجاناتان
نظر او س يارهیِ نپتون پيش از کشفش
ندارد ،برای ِنمونه از
ِ
ِ
گال در سال ِ  ١٨۴۶وجود نداﺷته ا ست و اصوالً برايش ھيچ پدي دهی ِ مادی
و يا مناسبات و قوانين ِحاکم بر طبيعت تا پيش از کشفﺷان توس ِط بشر
ت فلسفی مفھو ِم "اختراع"
وجود نداﺷتهاند .بطور کلی نز ِد يک ايدهآليس ِ
وم "اکتشاف" را میگيرد .يک ايدهآليست يک گنج را کشف
ی مفھ ِ
جا ِ
نمیکند بلکه آن را در ذھنش اختراع میکند ،و يا مثال با خروجش از
سالن سخنرانی ِپر از ميز و صندلی ،آنھا ھم ناپديد میﺷوند چرا که ديگر
ِ

www.hks-iran.com

فلسفی يونانی ٢٣١ /
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

فردی و ذھنی وجود ندارد تا آن ھا را ادراک کند .رئاليزم و ايدهآليزم
یمقاب ِل ھم قرار دارند.
بطور کامل در نقطه ِ
بايد به اين نکته اﺷاره کرد که در زبا ِن مح اور هی ِ روزمره "ايدهآليزم" و
فلسفی خود دارند و بيشتر
"رئاليزم" معنايی سراسر متفاوت از معنای ِ
ِ
ی اخالقیو عملی است .رئاليست )واقعگرا( به فردی اطالق
متوج ِه جنبه ِ
نفع
ھای
ِ
میﺷود که به زندگی روزمره و چيز ِ
عادی زندگی میانديشدِ :
نظاير آنھا .اما يک
ل ﺷخصی ،پول و آسايشطلبی و
فردی ،اميا ِ
ِ
ی مقاب ِل چنين فردی است .او
ايدهآليست )آرمانخواه( سراسر نقطه ِ
ت
ی بزرگ میانديشد ،به آزادی و عدال ِ
آرمانگرا است و به ارزشھا ِ
اجتماعی.
برای او
وفاي دهآليست است و
فدوم افالطون يک فيلس ِ
ی تعري ِ
ِ
از زاويه ِ
"خير" که يک واقعيت است و نه يک توھم )حقيقت( ،وجود دارد .تنھا از
ت فلسفی دانست.
فنخست است که او را میتوان يک رآليس ِ
زاويهیِ تع ري ِ
رای او " ُمثُل"ھا ھم جاوداناند  -چراکه مشمولِ زمان نمیﺷوند ،و ھم
ب ِ
عينی -چرا که مستقل از انديشه و ايدهھای ِ انسانی وج و ِد خارجی دارند -و
ليزم
در عي ِن حال متعالیاند ،چراکه فراتر از طبيعت محسوس ا ند .اما رئا ِ
ی
فلسفی افالطون ترکي ِ
ب خاصیاست از ايدهآليزم و رئاليزم ،چرا که برا ِ
ِ
منظور
به
رو
اين
از
.
است
قايل
ذھن
از
خارج
عينی
ت
واقعي
ھايش
"
" ُمثُل
ِ
ِ
ِ
ی "اي دهآليز ِم عينی" به
اجتناب از بد فھ می در
ِ
توصيف فلسفه او واژه ِ
رئاليزم و يا ايدهآليزم برتری دارد.
آرای افالطون تقريبا نف و ِذ بسيار اندکی بر تکا م ِلبعدی ِ فلسفه چه در يونان
ِ
و چه در ِ
رم باستان داﺷتند آن ھم به اين دليل ِ ساده که با کشورگشايیِ
ت يک
اسکندرِ مقدونی دوران ِ ﺷھر -دولتھا به پايان میرسد و ملزوما ِ
ھای کوچک
امپراطوریِ بزرگ به ھيچ وجه با ملزوما ِ
ت ﺷھر -دولت ِ
يکسان نيستند و به ھمين منوال ھم فلس فهی ِ متناظر با آنھا.
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تأثير
ن بعدی يعنی مسيحيت و اسالم
سی دو دي ِ
اما افالطون بر خداﺷنا ِ
ِ
کليسای
طی ھ شت س دهی ِبعد بر
بسيار گذاﺷت .نف و ِذ آرای ِ افالطون در
ِ
ِ
رم مسيحی ﺷده را میتوان به خوبی مشاھده کرد ،يعنی از
امپراط وریِ ِ
ِ
پنجم ميالدی زمانی که مسيحيت از دينِ فرودستان به دينِ
اوايل ِ سدهیِ
ب
ت حاک مهی ِآن تبديل میﺷود .تا زمانی که دينی جان ِ
امپراطوری و طبقا ِ
برای مبارزه
ت آنان
توده ھای ِفرودست را میگيرد و ابزاری است در دس ِ
ِ
ت حقانيتاش ندارد .اما از
علي ِه ستمِ اجتماعی -طبقاتی ،نيازی به اثبا ِ
ت حاکم و دولتی میﺷود ديگر
زمانی که در مسير ِ تحولاش دين ِ طبقا ِ
ت
اوضاع بطور کامل فرق میکند .حال اِعما ِل ستم و استثمار نياز به اثبا ِ
حقانيت و توجي ِه نظری دارد و توسل به "فلسفه" يکی از اين ابزارھا
است.
١
نام
ی افالطون کتا ِ
ب مشھور ِ خود به ِ
اگوستين قديس با الھام از فلس فه ِ
"شھ ِر خدا" را به تقليد از "نيک شھرِ" افالطون مینويسد .اين کتاب به
ميان
ث دينی در
ت ھشت سده
رای خداﺷناسی و مباح ِ
مد ِ
ِ
مرجع بیچونوچ ِ
ِ
مسيحيان بود.

ی
بعدھا در اسالم ھم ﺷاھ ِد تأثيرا ِ
ت قاب ِل مالح ظهیِ افالطون بر فلس فه ِ
ی
بخش قاب ِل مالحظهای از
اسالمی ھستيم.
آثار افالطون در زمان ِ خلي فه ِ
ِ
ِ
ھای اسحق
ی دھ ِم ميالدی به عربی برگردانيده ﺷد .نوﺷته ِ
متوکل در سده ِ
آرای
وفمسلمان ) ٩۵۵-٨٧٣م( ﺷديدا ملھم از
الکندی ،٢نخستين فيلس
ِ
ِ
ی فاضلهای را ترسيم میکند که کم ترين تفاوتی با
افالطون است .او مدينه ِ
ت خلفایِ راﺷدين را نزديک به آن
" نيک ﺷھر ِ" افالطون ندارد و حکوم ِ
بقای روح
ارزيابی میکند .الکندی به پيروی از افالطون و فيثاغورس به
ِ
و رستاخيز ِ پس از مرگ باور دارد ،رياضيات را کلي ِد فلسفه و دانش
_____________________________________________

 ۴٣٠ -٣۴۵) Saint Augustin -١م( ،اسقف و پايه گذار الھيات مسيحی

وفعرب ملقب به فيلسوف العرب
 -٢يعقوب بن اسحق الکندی ) ٩۵۵ -٨٧٣م(  ،فيلس ِ
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ث پزﺷکی ھم به رياضيات متوسل
میداند بطوری که حتا در مباح ِ
میﺷود.
ابونصر فارابی ٩۵٠-٨٧٠) ١م( داﺷت.
افالطون اما بيشترين تأثير را بر
ِ
ﺷارح آرایِ افالطون بود و نه تنھا
فارابی که به "مع ِلمدوم" ملقب ﺷد
ِ
سياسیخود را
ت فلسفی و
اکثر اصالحا ِ
ِ
بسياری از آنھا را میپ ذيرد بلکه ِ
ی
دقيقا ً از افالطون وام میگيرد" .نيک
ﺷھر" افالطون را الگوی ِ جامعه ِ
ِ
ی فاضله"
ی "مدينه ِ
آرمانی ِ خود قرار می دھد و برای ِ نخستين بار واژه ِ
ﺷھر"
بر آن مین ھد .مدينه ِ
ی فاضلهی ِ فارابی ھمان نسخهی ِ اسالمی ِ "نيک ِ
افالطون است با اين تفاوت که فرمانروا نه فقط فيلسوف بلکه پيامبر ھم
صلی فارابی ادغا ِم فلس فهیِ افالطون و ارسطو و انطباقِ آن
کار ا
ِ
بايد باﺷدِ .
يونان باستان.
فلسفی
آﺷتی دين ِ اسالم با اي دهآليزم ِ
ِ
ِ
با اسالم است ،يعنی ِ
فيلسوفان مسلمانی که از افالطون بسيار تأثير پذيرفته بود بايد از
از ديگر
ِ
٢
ابوعلی سينا ) ١٠٩٠-١٠۴٠م( نام برد .وی در يکی از آثارش که به
پيامبر اسالم نسبت میدھد که
سياست میپردازد ھمان صفاتی را به
ِ
افالطون به پادﺷاه  -فيلسوف منتسب میسازد .م ور ِد ديگر اين که ابوعلی
سينا دقيقاً ھمان طب قه بندی ِ سهگانه و ھمان محتوايی که افالطون و ارسطو
درم ور ِد علوم به کار میبرند )اخالق ،سياست و اقتصاد( را تکرار
میکند .ليکن در بين ِ آثار ِ فالسفهی ِ اسالمی مھمتر از ھمه تفسيری است
آثار
که ابن رﺷد ١١٩٨-١١٢۶) ٣م( ،اين مھمت رين
ِ
فيلسوفاسالمی ،بر ِ
افالطون نوﺷت و از آن طريق کوﺷيد تا با توسل به افالطون برای ِ آئي ِن
زيربنایفلسفی ايجاد کند.
اسالم يک
ِ

_____________________________________________

 -١ابونصرِ فارابی ) ٩۵٠ -٨٧٠م(  ،ايرانی ،در زبان ھای اروپايی با نام  Alfarabiﺷھرت دارد.

وفو پزﺷگ ايرانی ،در زبان ھای اروپايی با نام  Avicenneﺷھرت دارد.
 -٢ابوعلی سينا ) ۴٢٨ -٣٧٠ه(  ،فيلس ِ
وفنامدار ِ عرب اندلسی ِ ،در زبان ھای اروپايی با نام  Averrhoesﺷھرت دارد.
 -٣اب ِن رﺷد ) ١١٩٨-١١٢۶م(  ،فيلس ِ
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اجتماعی آن ........................
 / ٢٣۴پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

تافالطون:
گزيده ای از نظرا ِ
يی خداوندگا ِر خويش میداند و
افالطون برده را ﺟزو دارا ِ
ک برده .او بر قوانين بنقد
کودکانشان را ﺟز ِو اموا ِل مال ِ
بردگی
انسانی آتن در رابطه با بردگان ايراد میگيرد که بيش
غي ِر
ِ
از حد مال يم بوده و سختگيریھای ِبيشتری را پيشنھاد
میکند.

ﺟنگ

ھای بيشتر داشته باشيم و
"...اگر قرار است چراگاه ِ
ی
محصو ِل بيشتر برداشت کنيم میبايد اموال و زمينھا ِ
ھمسايگان را به زور از چنگشان درآوريم  ...درنتيجه
بايد به ﺟنگِ آنان رفت" .

ت يک مرت ِد اخالقی و ملح ِد بیآزار پنج سال
"...مجازا ِ
ت پايه
حبس است .با ِر دوم محکوميتش مرگ است .مجازا ِ
دين و
ی غي ِراخالقی مرگ بوده و اﺟسادشان را به
اخالق گذارا ِن فرقهھا ِ
گور نبايد سپ ارد .با افرا ِد خانوادهشان بايد ھم چون
ديوانگان رفتار شود" .
زن

ی
"...مردا ِن بدکار پس از مرگ در زندگی مجددشان برا ِ
تنبيه شدن به شک ِل زن به دنيا میآيند" .

سفر

ت حکومتی باشد ،آن
"...سفر به خارج بايد با اﺟازه مقاما ِ
ی مردا ِن باالی چھل سال ،چرا که تماس با خارﺟيان
ھم ب را ِ
ب نوآوری و بدآموزی میشود )تھاﺟم ِ فرھنگی!( "
موﺟ ِ
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فلسفی يونانی ٢٣ /
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

سيستم افالطونی
وير :٣۵
ِ
تص ِ
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اجتماعی آن ........................
 / ٢٣۶پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

شقافالطونی
ع ِ
عشق افالطونی" به آن عشقی اتالق میﺷود که در آن
اکثر فرھنگھا "
در
ِ
ِ
ھای جنسی به يک
رواب ِطجنسی وجود ندارد يعنی دو فرد فارغ از جاذ به ِ
ديگر عشق میورزند.

یافالطون با زنش
تصوير  :٣۶راب طه ِ
ِ
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فلسفی يونانی ٢٣٧ /
آليزم
ِ
اوج ايده ِ
 .............................فصل سيزدھم  :افالطونِ :

افالطون در دو گفت
وگوی مھماني و فايدروس در چارچو ِ
ب نظريهی ِ
ِ
نظر او عشق میخواھد به
"تذکر"ش به مسئلهی ِ "عشق" میپردازد .از
ِ
گوھر
عالیترين امر برسد .آيا ايدهای غايی وجود دارد؟ ايدهیِ ايدهھا؟
ِ
رکايدهھا کدام است؟
مشت ِ
ل برين
رای افالطون عشق آن محرکی است که
نفس ﺷناسنده را به كما ِ
ب ِ
ِ
نزديك میسازد ،اما ورو ِد نفس به دنيای ِ ُمثُلھا تنھا زمانی ميسر میﺷود
که به واسطه مرگ از جسمش آزاد ﺷود .تنھا در آن لحظه است که ﺷور
اوج خود
و حسر ِ
ت عشق به پايان مى رسد ،آرام مىگيرد و به نقطه ِ
ى ِ
مىرسد .اما ز ِن افالطون نظرش چيز ِ ديگری بود!

www.hks-iran.com

www.hks-iran.com

صلچھاردھم
ف ِ

ارسطو :اوج و پايان ِفلسفهیِ کالسيکِ يونان

در اين فصل:
روشعلمی
◄
ِ
◄منطق
◄ھستیشناسی
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اجتماعی آن ........................
 / ٢۴٠پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

" اگر فلسفه جدی گرفته ﺷود ،آن گاه ھيچ
چيز ﺷايسته تر از سخن گفتن درباره ِی
ارسطو نيست" .
ھگل

١
وف يونانِ باستان به ﺷمار
ارسطو ) ٣٢٢ -٣٨٢پ.م( مھم ترين فيلس ِ
طی بيست سال از او آموخت،
میآيد .وی از ﺷاگ ردانِ افالطون بود و در ِ
ی استادش نااميد ﺷد ،از آکادمی ِافالطون گسست ،را ِه خود را
ا ما از فلس فه ِ
٢
در پيش گرفت و مدرسه را پايه نھاد.

ی زما ِن
قلمرو
ارسطو انديشمندی ھمه فن حريف بود که
تمامی دانش ھا ِ
ِ
ِ
علم اخالق؛ علومِ تجربی،
خود را درنورديد .منطق ،سخنوری،
ِ
علوم
زيستﺷناسی ،فيزيک )طبيعت( و متافيزيک ) آن چه که بعد از
ِ
ی
ی اصولِ نخستين و پيشفرضھا( عرصه ِ
طبيعی میآيد – مطالعه ِ
تاريخ طبيعی،
گذار منطق،
فعاليتھایاش بودند .او را میتوان پايه
ِ
ِ
ن ظريهی ِ اخالق و حتا علمِ اقتصاد دانست.
ت کامل از فلس فهی ِ افالطون است
فلس فهی ِ ارسطو در بسياری موارد گسس ِ
روش
مقابل آن قرار دارد .به وارونه
ِ
و در مواردی حتا درست نقطهی ِ
ِ
دنيای
ی عينی پشت میکند و به
ايده
ِ
آليستی افالطون ،که به واقعيت ھا ِ
ِ
مشخص
ی
خيالی ُمثُلھا روی میآورد ،ارسطو اما از واقعيتھا و دادهھا ِ
ِ
ِ
ت عقلی به
کتعميما ِ
ت حسی ﺷروع میکند و سپس به کم ِ
ناﺷی از ادراکا ِ
مبانی عام میرسد .روش ِ ارسطو روش ِ استقراء است ،يعنی،
اصول و
ِ
درابتدا به جمع آوری ِاطالعات میپردازد ،سپس اين دادهھای ِ انبو ِه خام را
_____________________________________________
١ - Aristote

٢ - Lúkeion
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ی کالسيکِ يونان ٢١ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ

دقيق اين دادهھا و پديدهھا
ی
طبقه بندی میکند و به بررسی و مطالعه ِ
ِ
نتايج کلی استنتاج میکند.
میپردازد و سرانجام از آنھا
ِ
غيرمفيد میدانست و
ی دانش را امری بيھوده و
افالطون کس ِ
ب ھمه جانبه ِ
ِ
دانش
از ھمين رو
ھيپياس سوفيست را ،که معروف به اين بود که به تمام ِ
ِ
ِ
برای افالطون
زماناش آگاھی داﺷت ،سخت م ور ِد تمسخر قرار میدھد.
ِ
حائز اھميت بود .ارسطو اما
"کل" فاق ِد اھميت بود ،تنھا و تنھا "مجرد"
ِ
در اين زمينه ھم با استادش ھم نظر نبود .برای ِ او در ھمهی ِ زمينهھا ھم
خو
قلمرو دانشی نبود که ارسطو
د بايد آموخت و ھم به ديگران بايد آموخت.
ِ
در آن زمينه کار نکرده باﺷد .گفته میﺷود که بيش از پانصد اثر نگاﺷت
که متأسفانه تنھا چھل کتاب به دس ِ
پدر تمامِ
ت ما رسيده است .دانته او را ِ
استادان مینامد و برایِ فيلسوفان ِ مسلمان "مع ِلم اول" است.
یخصوصی است.
ارسطو نخستين متفکری است که
مبتکر ايجا ِد کتابخا نه ِ
ِ
ی بسيار با ارزﺷی از کتابھا ،دستنوﺷتهھا،
در کتابخانهاش مجموعه ِ
دانش
ب
جداول و نقشهھا را گردآوری کرده بود .او روش ِ پژوھش و کس ِ
ِ
افالطون را سراسر وارونه میسازد ،از آسمان به زمين میکشد و
١
برروی ِ پاھايش قرار میدھد .در يک کالم او "مشاھده و تجربهگراﺋی"
٢
نام
را
جانشين "انديشهورزیِ ناب" میکند .بعدھا ي کیاز پيروانش به ِ
ِ
٣
ديمتريوس موزه و کتابخانهی ِ اسکندريه را بنا میکند که بيش از ھشت
تاريخ فلسفه تنھا ھگل و اليبنيتس را
مرکز علم و فرھنگ میﺷود .در
سده
ِ
ِ
ی عظمت و گستردگی ِکارھایﺷان با ارسطو مقايسه
میت وان به واسطه ِ
کرد.
_____________________________________________

١ - Empirisme

٢ - Spéculation
٣ - Demetrius de Phalerum
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اجتماعی آن ........................
 / ٢۴٢پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

فالس فهی ِ پيشين ،از تالس گرفته تا افالطون ،ھمه بي ِن اندي شهی ِ خردمند و
غيرعقالنی کم و بيش نوعی رابطه برقرار کرده
باور
اسطوره ،يعنی
ِ
ِ
بودند و بطور کامل از اسطوره نبريده بودند .اما ارسطو نخستين فيلسوفی
است که بطور کامل از اسطوره میبرد .نوﺷتهھایِ ارسطو ھمگی
ھای عادی و زندگیﺷان ،نوﺷتهھايی به
ی ان سان ِ
مشاھداتی ھستند درباره ِ
کار
زبانِ ھمين انسان ھای ِعادی و برای ِ آنھا .از
نظر ارسطو فلسفيدن ِ
ِ
مردم ِ عادی بود ،اصوالً يک نياز و ضرورتی برای ِآنھا.
باورھای مردم )گمان( و
ديوار چين بي ِن
به وارونه افالطون که يک
ِ
ِ
ی "فيلسوف" واژهیِ "فيلودوکس" به
معرفت میکشيد و در
برابر واژه ِ
ِ
طرفدار باور و يا ض ِد فيلسوف را به کار میبرد ،اما رويک ر ِد
معنای
ِ
ِ
ی ﺷروعاش باورھای ِ مردم ِ عادی
نقطه
و
بود
متفاوت
کامل
بطور
ارسطو
ِ
و واژهھای ِ رايج در زبان ِ مردم ِ عادی بود.
ت افالطون
ارسطو تا حدودی به اعادهیِ حيثيت از سوفيست ھایِ مور ِد نفر ِ
بين
میپردازد .او برایِ سخنوری ارزش قايل میﺷود و در واقع رابطهی ِ ِ
نظم انديشه( را کشف میکند.
نظم زبان( و منطق ) ِ
دستور ِ زبان ) ِ
درحالی که افالطون ھم نظير ِ فالس فهیِ پيشا-سقراطی يک يگانهگرا بود و
وجوی اصلِ نخستين بود ،ولی نه در طبيعت و دنيای ِ محسوسات
در جست
ِ
بلکه در دنيایِ معقوالت ،اما ارسطو ھم چون سوفيستھا به چندگرايی
نظر او ھستی و موجودات ،گوناگون و چندگانه ھستند و
باور داﺷت .از
ِ
از اين رو دانش ھم چندگانه است و يگانگی علوم که افالطون سخت بدان
باور داﺷت را به ھيچ وجه قبول نداﺷت.
ﺷوق
ی ارسطو به فيزيک و جانورﺷناسی مبي ِن رويک ر ِد کلی و
عال قه ِ
ِ
اصلی دانايی است .به حق او
منبع
وافرش به تجربه و مشاھده به مثابه ِ
ِ
ی ِ
روش علمی دانست .اسکندر مقدونی که ازجمله
دار
ِ
را میتوان طليعه ِ
فتح ھر سرزمينی نمونهھايی از حيوانات و
پی
ﺷاگردانش بود ،در ِ
ِ
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ی کالسيکِ يونان ٢٣ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ

ی ارسطو میفرستاد تا او به
گياھانی که در آن کشور يافت میﺷد را برا ِ
رف جمع
ھای زيادی را ص
ِ
ی علمی به پردازد .ارسطو سال ِ
پژوھش ھا ِ
ت کالنی است
آوری ،مشاھده ،تنظيم و طبقهبندی ک رد ِن دادهھا کرد .تفاو ِ
دقيق کلمه و آن
معنای
بينِ اين ارسطویِ مشاھدهگر و پژوھشگر به
ِ
ِ
ارزش آن را نداﺷت که
ادی خارج از ذھن
يایم ِ
افالطونی که از نظرش دن ِ
ِ
ذھن انسان به مطالعهاش بپردازد.
ِ
براساس اين
ارسطو به جمعآوری دادهھا و اطالعات بسنده نمیکند بلکه
ِ
ت کلی
ی عينی بود ،ﺷروع به تعميما ِ
ی ماد ِ
اطالعات که ناﺷی از دنيا ِ
میکند .در م ھمترين اثرش که بعدھا نا ِم متافيزيک را برآن نھادند ،او
بندی
مقوال ِ
ت کلی را م ِد نظر قرار میدھد .در اين نوﺷته او به جمع ِ
ی پيشين و نقد از آن ھا میپردازد و از اين رو میتوان او را
ف السفه ِ
ريخ فلسفه را مدون ساخت .بايد خاطرنشان
نخستين کسی دانست که تا ِ
ی "متافيزيک" ن ز ِد ارسطو به ھيچ وجه ربطی ندارد به
ساخت که مقوله ِ
ھایميانه
طی سده ِ
آن تعاريفی که بعدھا به اين واژه نسبت داده ﺷ د ،چه در ِ
ی
انداز تنگ نظرا نه و
و چه در رابطه با آن چشم
غير ديالکتيکی ِ فلسفه ِ
ِ
ِ
ھایھجدھم.
ماترياليستی -مکانيکی س ده ِ
به وارونه افالطون که سعی در تب يي ِن سيستمی جھانﺷمول داﺷت ،ارسطو
پرداز کثرتگرايی در علوم بود .به يک معنا او را میتوان
نظريه
ِ
ھای
بانی مکت ِ
ب تجربهگرايی دانست .او در ھمهی ِ ز مينه ِ
گذار علوم و ِ
پايه ِ
نقش پول گرفته
بررسی
ی چشم گيری از خود نشان داد .از
دانش کنجکاو ِ
ِ
ِ
ی
ھای ادبی گ رفته تا مطالعه ِ
ی جنين انسان ،از تراژدی ِ
تا مطالعه ِ
مغز
کارکردی
مکانيزم
ھای حکومتی گ رفته تا
ِ
ِ
رنگينکمان ،از نظام ِ
ِ
برای
ن اصو ِل منطق .در يک کالم ھر کجا که چيزی
ِ
انسانی و تبيي ِ
آموختن بود او ھم در آن جا حضور داﺷت.
ت م ور ِد مطالعه و تشنگی سيرآب نشدنیاش
گی موضوعا ِ
علیر ِ
غم گسترد ِ
برایِ آموختن ،اما در رويكردش به ﺷاخهھایِ مختل ِ
فدانش ھمواره امرِ
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يگانگی دغد غهیِ خاطرش بود و نسبت به يگانگی و وج و ِد سازگاری
نتايج پژوھشھايش در ﺷاخهھایِ مختلف حساسيت از خود نشان
ميان
ِ
ِ
کردن مسأله،
ت پيشينيان ،به فرموله
از
پس
او
.
داد
می
بررسی نظر يا ِ
ِ
ِ
امر پژوھش
ت آنھا میپردازد .اين نحوهیِ رويکرد به
تعريف و اثبا ِ
ِ
متکی است بر ساختارھايی که در نھايت ساختارھای ِ انديشهاند .ارسطو
نظير
طرح مقوالتی
درواقع در فلسفهیِ نخستين و يا در ديالکتيکاش با
ِ
ِ
ﺟزء و ک ّل ،شکل و ماده ،بالقوه و بالفعل و  ...سعی در ترسيم ،روﺷن
سازی و تدقيق اين ساختارھا دارد.
ی رابطهای که
کلی علوم متکی است بر مبنا ِ
رای ارسطو دسته بن ِ
ب ِ
دی ِ
ت خودش دارد و از ھمين زاويه است که
انسان )سوژه( با دانش و معلوما ِ
علوم را به سه دسته تقسيم میکند:
 - ١علومِ آفرينشی ) (poétiquesکه ھدف توليد و آفرينش ِ کارھايی
است که فرآوردهھايش در خارج از انسان )خارج از ذھن( است :محصول ِ
کا ِر ھنرمندان و صنعتگران؛
ت يک عمل و
وم کاربردی ) (pratiquesکه ھدف از آنھا ھداي ِ
 - ٢عل ِ
کنشی )پراکسيس( در خو ِد انسان )سوژه( است :اخالق و سياست؛
ھدفآن بررسی ِ دانش ِ ناب است،
 - ٣علو ِم نظ ری ) (théoriquesکه
ِ
نظریواقعی.
ِ
پژوھش ھایِ
وم نظری خود به سه ﺷاخه تقسيم میﺷوند:
از
نظر ارسطو عل ِ
ِ
ی طبيعی )فيزيک( :دانش ِ مطالعهی ِ "اجسام ِ مادی ِ متحرک"
الف  -فلسفه ِ
ت مادی و دست يابی به قوانين و
که
موضوع م ور ِد مطالعهاش طبيع ِ
ِ
اصو ِل درونیﺷان است؛
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وع
ی " اجسا ِم
ب  -رياضيات:
ِ
دانش مطالعه ِ
ِ
مادی نامتحرک" که موض ِ
ت مجرد است ،يعنی حرکتی که
م ور ِد مطالعه اش اعداد ،اَﺷکال و حرک ِ
بطور کامل از ﺷئی متحرک جدا و منفک ﺷده است.
ی نخستين )متافيزيک( :دانش ِ مطالعهیِ "اجسا ِم
ج  -فلسفه ِ
غيرمادی ِ
ِ
ی يک باﺷنده،
نامتحرک" که
موضوع م ور ِد مطالعهاش باﺷنده به مثابه ِ
ِ
کل منقوالت است؛
جدا و منفک از ِ

بندیارسطويی دانش
تصوير ِ :٣٧طبقه
ِ
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ارسطو معتقد بود که يک فرد پيش از آن که به مطال عهی ِ يکی از اين علومِ
روش منسجم و پابرجايی مجھز باﺷد تا در
فوق بپردازد ذھنش بايد به يک
ِ
رون ِد مطالعهیِ علوم بتواند از آن بهعنوا ِن افزار ) (organonاستفاده
آموزش مقدماتی )پيشدانشگاھی( ،که يک دانش محسوب
کند .اين
ِ
ی علوم ،ھمان "منطق" است
برای
رطالزم
نمیﺷود ،پيشﺷ
ِ
آموختن ھمه ِ
ِ
ِ
ی ارسطو
فن سخن وری ارتباط تنگاتنگی دارد .از اين رو در مدرسه ِ
که با ِ
دورهیِ آموزﺷی با آموزش ِ منطق ﺷروع میﺷد و سپس به ترتيب به
رياضيات ،فيزيک و متافيزيک میپرداختند.
الفآکادمی ِ افالطون ،در مدر سهی ِ ارسطو رياضيات از يک جايگا ِه
برخ
ِ
پای منطق ،ديالکتيک يعنی ھنرِ استدالل ،ھم
ويژه برخوردار نبود .پا به ِ
ھنر استدالل با
تدريس میﺷد .از
نظر ارسطو ديالکتيک عبارت بود از ِ
ِ
ﺷروع از گزارهھای ِ محتمل )و نه مسلّم( ،گزارهھايی که ما را به حقيقت
دادن
بندبازی فکری ،اما روﺷی کارساز در نشان
نمیرسانند ،نوعی
ِ
ِ
رف مقابل .بايد خاطرنشان ساخت که ديالکتيک ن ز ِد زنون،
نادانی ط
ِ
ِ
ھای بطور کامل متفاوتی بودند.
روش
و
مضامين
ارسطو
و
افالطون
ِ
ل نخست
ی ارسطو چھار سال بود .در سا ِ
ی آموزﺷی در مدر سه ِ
دوره ِ
استدالل عقلی
منطق ،يعنی ف ِن
بيان گزارهھا و ترکي ِ
ِ
ِ
ب آنان از طريق ِ
منطق قياسی( تدريس میﺷد .در سا ِل دوم رياضيات میآموختند،
)
ِ
ی خواصِ آنان .مطالبی که در
تعاريف ،احکام ،اَ ﺷکا ِل ھندسی و مطالعه ِ
سال ِ سوم تدريس میﺷد عبارت بودند از فلس فهی ِ طبيعی )فيزيک( ،يعنی
پيرامونی آنان :زمان ،مکان،
بررسی اجسا ِم مادی و محي ِط
مطالعه و
ِ
ِ
علل حرک ِ
ت اجسام ِ
واع حرکتھا و علل ِ آنھا؛ ِ
خالء ،مسير ،امتداد ،ان ِ
ل چھارم
ک نامتح ر ِ
متح رک؛ محر ِ
ک نخستين :علتالعلل طبيعت .سا ِ
ی ھستی و يا به بيا ِ
اختصاص داﺷت به مطالعه ِ
ن صحيح تر بررسی ِ
موضوع رياضی بلکه
ی يک موجو ِد فيزيکی و يا
باﺷنده ،اما نه به مثابه ِ
ِ
ی باشنده:
ی باشنده به مثابه ِ
مستقل و منتزع از ک ِل تعيينات ،يعنی مطالعه ِ

www.hks-iran.com

ی کالسيکِ يونان ٢٧ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ

ی نخستين يا
ی طبيع ِ
ت مادی است ،يعنی فلس فه ِ
ی آن چه ورا ِ
مطالعه ِ
ماورالطبيعه.
ی بعد خداﺷناسان با دستکاری ،تحريف و جزمسازی از
در
طی سدهھا ِ
ِ
ھای ارسطو چارچوبی بنا کردند که به نظامِ ارسطويی مشھور ﺷد.
آموزه ِ
ی دستگا ِه
اين سيست ِم بی روح و خشک که در
ھای ميانه پايه ِ
طی سد ه ِ
ِ
سر را ِه پيشرفت
فل ِ
سفی مسيحيت )اسکوالستيزم( و اسالم بود ،سدی ﺷد بر ِ
دافخو ِد
ی انسانی ،و اين ھمه درست ض ِد انديشهھا و اھ ِ
دانش و انديشه ِ
ارسطو بود .او در متافيزيک نشان میدھد که به ھيچ وجه ممکن نيست
حاظ فلسفی بتوان به يگانگی ھستی رسيد ،و بدين ترتيب ارسطو
که به ل
ِ
خود بر ناممکن بودن ِ سيستم سازی از ک ِل دنيا آﺷکارا پای میفشارد و
ی
ھای ھر سيستمی را نشان میدھد .او ھم چنين بر تحويلناپذير ِ
محدوديت ِ
تکنيکی آن
ت عل می و
)کاھشناپذيری(
ب يک تنظيما ِ
تفکر انسانیدر قال ِ
ِ
ِ
موضوع آن ھستند ،تأکيد مینھد.
چيزھايی که خود
ِ
طرح اين پرسش است که آيا يک محمول)مسند،
ﺷروع ارسطو
نقطهیِ
ِ
ِ
صفت( به يک موضوع )مسنداليه ،موصوف( تعلق دارد يا نه؟ آيا ""A
ی ارسطو فقط دو پاسخ بيشتر نمیتواند
به " "Bتعلق دارد يا نه؟ برا ِ
وجود داﺷته باﺷد و تنھا و تنھا يکی از آن دو میتواند درست باﺷد .اين دو
پاسخ عبارتاند از `A` " (١) :به ` `Bتعلق دارد"؛ ) `A` " (٢به ``B
ھای ميانه به بعد در
تعلق ن دارد" .بر اين دادهھا گزاره نام نھادهاند .از سده ِ
گزارهھا به جای ِ فع ِل "تعلق داشتن" از فع ِل "بودن" استفاده میکنند،
يعنی"` `B` ،`Aاست" ،و يا "` `B` ،`Aنيست" .
نظر ارسطو در گزاره "` `B` ، `Aاست" "A" ،و " "Bصرفا
از
ِ
ناگونی
ت انديشهاند که میتوان گو
واژهھایِ زبانی نيستند بلکه موضوعا ِ
ِ
ی"اين اسب سفيد
محتوایﺷان را در "مقوالت" طبقه بندی کرد .در گ زاره ِ
است"" ،سفيدی" يک کيفيت است درحالی که در گ زارهی ِ "اين اسب خفته
است"" ،خفته" مبي ِن يک وضعيت است.
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ی اين که يک گزاره روﺷن و نامبھم باﺷد بايد دانست که "مسند" آيا
برا ِ
نوع است و يا جنس .ھمچنين آيا تفصيلی است ،خاص است و يا ع ََرضی؟
ت ده گانه تعلق دارد .البته اين که تنھا از
و سرانجام به کدام يک از مقوال ِ
اين طريق به حقيقت نمیرسيم ،امری بديھی است )چرا که برایِ رسيدن
به حقيقت عالوه بر منطق به چيزھایِ ديگر ھم نياز است( ،اما با آن ھا
ی منطقی و بخردانه را در
دس ِ
ت کم ابزارھایِ الزم برایِ يک مباحثه ِ
نظر ارسطو در رابطه با گزارهھا دو نکته
اختيار خواھيم داﺷت .از
ِ
مطرح است (١) :چگونه بايد يک گزاره را بيان کرد؟ ) (٢فرارفتن از
پرسش نخست
يک گزاره به گزارهیِ ديگر چگونه است؟ او در پاسخ به
ِ
منطق
پرسش دوّم به تدوينِ "
"مقوالت" را ابداع میکند و در رابطه با
ِ
ِ
قياسی" میپردازد.

دی ارسطويی )تقس ِيم دو ارزﺷی(
تصوير ِ :٣٨طبقه بن ِ
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ھستیشناسی
طرح دو مسئله ﺷروع کنيم:
فھميدن فلسفهیِ ارسطو بھتر است با
برای
ِ
ِ
ِ
) (١مسئ لهیِ تغيير و دگرگونی؛ ) (٢مسئ لهیِ ھويت و يا اين ھمانی.
مسئلهیِ دگرگونی اين است که در تجربهھايی که در زندگی برایِ ما
حاصل میﺷود ،ھميشه به چيزھای ِدرحال ِ تغيير برمیخوريم .برای ِ نمونه
دو موجو ِد متفاوتی مانند برگِ درخت و انسان را درنظر بگيريم .برگ
باز میﺷود و سبز است ،بعد زرد و پژمرده میﺷود و سرانجام میخشکد.
ت
کودک به دنيا میآيد ،رﺷد میکند ،به پختگی میرسد ،پير میﺷود و دس ِ
گ
آخر میميرد .ھ مهیِ اين چيزھا دستخوش تغييرند .با اين وجود در بر ِ
غيرقابلِ تغيير و باثباتی بايد وجود داﺷته
ھمواره در حا ِل تغيير چيزی
ِ
ماندن آن
معرفبرگ باقی
حال تغييرش
ِ
باﺷد که در طول ِ زندگی دائم ًا در ِ
ِ
ی موجودات
باﺷد .ھمين نکته ھم
برای انسان و بطور کلی ب رای ھمه ِ
ِ
صدق میکند.
متناقض اين است که تغيير به ثبات نياز دارد .ارسطو
قضيه به ظاھر
ِ
ی حرفھایِ ما
میپرسد که آن
چيز با ثبات و پايداری که مبنایِ ھمه ِ
ِ
ی تغيير است ،چيست؟ يعنی آن چيزی که خودش پايدار است
در باره ِ
ش نخست را میتوان
درحالی که خصوصيتھایاش تغيير میکنند؟ پرس ِ
اين گونه صورتبندی کرد که از ميا ِن و يژگیھایِ ھر شئی کدام يک
ی بنيادی ،چشم ناپوشيدنی و ضروری دارند ،به اين معنا که شئی
ﺟن به ِ
را آن چيزی می کنند که ھست؟
ی دو ِم ارسطو است که به قولِ خودش ،پرسش
ھويت يا اين
ھمانی مسئ له ِ
ِ
ی يک
ی "چه بودی؟" يا "چيست ی؟" است .کدام ويژگیھا برا ِ
درباره ِ
ﺷئی جنبهی ِ بنيادين و ضروری دارند ،يعنی ﺷئی را آن چيزی میکنند که
ت ﺷئی را بنا مینھد؟ برایِ مثال ،وقتی
ت ديگر ھوي ِ
ھست؟ به عبار ِ
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ن ويژگیھا و
میپرسيم ميز حقيقتا چيست؟ منظورمان آن است که از ميا ِ
ت زيادی که يک ميز دارد ،کدام يک از ھمه اساسیترند؛ بطوری که
صفا ِ
اگر ميز آن ويژگی را از دست بدھد ،ديگر ميز نخواھد بود .به عنوا ِن
ھای ميز است ،ولی اگر تغيير کند ،ميز
نمونه" ،رنگ" يکی از ويژگی ِ
ھای ميز نباﺷند ،ديگر به
باز ھم ميز خواھد بود .درصورتی که اگر پا يه ِ
آن ميز نمیگوييم .بنابراين میرسيم به اين که کدام بخشھا يا عناصر،
بودی يک ﺷئی را تعيين
ت ديگر ،چه
نقش بنيادی دارند ،و به عبار ِ
ِ
ِ
ش دوم اين است که از م يان ِ ويژ گیھای ِ ھر شئی کدام يک
میکنند؟ پرس ِ
در ط ول ِھ مهی ِدگرگونیھا پايدار میمانند ،به نحوی که شئی با اين که
تغيير میکند ،اما ھمان شئی باقی میماند؟
ی پيش از ارسطو اين دو پرسش را با ھم مطرح نمیکردند و فقط
فالسفه ِ
ھای بیربط و ﺷگفت به
يکی ازآن دو را م ِد نظر داﺷتند و درنتيجه پاسخ ِ
ی طبيعی که ماده را
آن ديگری میدادند .آن دسته از نخستين فالس فه ِ
پايدارترين چيزھا میپنداﺷتند به واقع میگفتند ھمه چيز عبارت از ماده
ی مادی به
است .چون میديدند که درخت و بچه و جانور از يک خميره ِ
ی مادی باقی میماند،
دنيا میآيند و وقتی ھم میميرند باز يک خميره ِ
نتيجه میگرفتند که ماده مبداِ اساسیِ تغيير است و باز به اين نتيجه
پرسش
میرسيدند که ھمه چيز در اساس ِ ماده است .اين پاسخی درست به
ِ
پرسش دوم ھم ھمين پاسخ را میدادند.
نخست بود .آنھا اما ناانديشيده به
ِ
ھای
سوی ديگر
از
توضيح ديگری ھم بود که در برخی از نظريه ِ
ِ
ِ
ی
افالطونی ديده میﺷد که بيشتر متوج ِه
پرسش دوم يعنی مسئله ِ
ِ
يای ص َُور" .ص َُور يا
ی "دن ِ
اينھمانی يا ھويت بود ،بطور عمده نظ ريه ِ
ُمثُلھایِ افالطونی ،چيزھايی ھستند کلی و مجرد که وجودﺷان جدا از
افراد و جزئياتی ھستند که بايد به و سيلهی ِ آنھا تبيين بشوند.
پيرو
ﺷخص
نظر ارسطو اين است که وقتی ما می خواھيم با يک
ِ
ِ
ِ
افالطون بحث کنيم بايد نخست دو نوع صفت را از ھم تميز دھيم :يکی
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ی ﺷماست.
صفاتی که ﺷما داريد و ديگری صفاتی که ُمقَ ِ
وم »چه بودی « ِ
لباس قھوهای پوﺷيدهايد ،و اين رنگ با ﺷماست ،خو ِد ﺷما
اين صفت که
ِ
ت ديگ ر ،يکی َع َرض است که میتوانيد به آسانی از دست
نيست .به عبار ِ
ت انسان بودن اينطور نيست،
دھيد بی آن که ديگر خودتان نباﺷيد .اما صف ِ
چيزی نيست که اگر از دست دھيد باز خودتان باﺷيد .ﺷما نمیتوانيد تبديل
به بوزينه ﺷويد و کماکان خودتان باﺷيد .از اين رو ارسطو دو قِسم
خاصيت تميز میدھد :يکی آن که فقط "درون" موضوع است و ديگری
آن که  ،به قول ِ او ،ذات يا "چه بودی" موضوع را نمايان می کند.
١

پرسش ياد ﺷده ،چيزی است که او آن را ﺟوھر
پاسخ ارسطو به ھر دو
ِ
ِ
ت اصلی ِ ﺷئی را میسازد ،ھمان است که در طو ِل
مینامند .آن چه ھوي ِ
تغييرات پايدار میماند و به اين چيز ِ بنيادين ،جوھر میگويد .اين چيز
ھمانطور که گفته ﺷد ،به ھيچ چيزِ ديگری وابسته نيست و فقط قائم به
خود است.

_____________________________________________

)١ - Substance (Ousia
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مقوالت
مقابل ﺟوھر است .جوھر چيزی
ی ارسطو َع َرض ١مفھومی در
ِ
در فلس فه ِ
چيز ديگری محتاج نيست ،ولی ع ََرض
است که قائم به ذات است و به
ِ
برای ھستی داﺷتن ،قائم به خود نيست ،بلکه نياز به غير
چيزی است که
ِ
است تا قائم به آن باﺷد .مانن ِد سفيدی ،سياھی ،ﺷجاعت ،دوری ،نزديکی.
ھريک از اين امور به گونهای ھستند که به خودیِ خود ممکن نيست
برای نمونه
موجود باﺷند ،بلکه ھميشه در موجو ِد ديگری ت حقق میيابند.
ِ
تا جسمی نباﺷد که سفيدی در آن تحقق يابد ،ھرگز سفيدی وجود نخواھد
داﺷت .بنابراين ،جسم ،جوھرِ قائم به ذات است چرا که به خودی خود
وجود دارد ،اما رنگ َع َرض است ،زيرا نمی تواند به خودی خود وجود
ت
داﺷته باﺷد ،مگر اين که قائم به جسمی باﺷد .سفيدی ھميشه به صور ِ
توصيف جسم میباﺷد و ھرگز ممکن نيست سفيدی
رای
ِ
يک وصف ب ِ
بطور مستقل موجود باﺷد؛ يعنی موجودی داﺷته باﺷيم که فقط و فقط
سفيدی باﺷد و نه يک ﺷئی سفيد.
غيرقابل ِ وصف و با انديشمندی ِ
ارسطو در کتاب متافيزيک با ﺷکيبايی ِ ِ
ت" اصلی ِ ديالکتيک
سرسختانهای دست به تدوين و ارائهی ِ برخی "مقوال ِ
ً
منطق صوری است معموال به
ِ
میزند .از آن جايی که ارسطو پايه گذار ِ
نظر
تکامل ديالکتيک کم بھا دادهاند و حتا از
اين جنبه از سھمِ او در
ِ
ِ
برخی افراد اين دو در تناقض با يک ديگر قرار میگيرند .به واقع در
ت کلی ھمان جايگاھی را دارند که
ک ارسطو مقوال ِ
ب متافيزي ِ
کتا ِ
نظر ارسطو ،ديالکتيک و منطق ھر دو
ديالکتيک ن ز ِد افالطون .از
ِ
تصور رايج
برخالف
ارزش ان ديشه ِی انسانی ھستند.
ھای مع تبر و با
ِ
ﺷيوه ِ
ِ
ِ
منطق صوری نيست بلکه در
متناقض
تفکر ديالکتيکی نه تنھا
و عام،
ِ
ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Accident
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منطق
قوانين
اصل مکمل آن است .آن ھم به اين دليلِ بسيار ساده که
ِ
ِ
اعتبار خود را
خاص خود را دارند و در خارج از آن
ی
صوری محدوده ِ
ِ
ِ
از دست میدھند ،به خصوص اص ِل اينھمانی که مبتنی به سکون است
ی تضاد است توضيح دھد.
و نمیتواند حرکت را که در برگيرن ده ِ
منطق حقايقِ مسلم و صعود از
ن ز ِد افالطون ديالکتيک عبارت است از
ِ
برای
روج روحانی -عرفانی .در حالی که
نَفس به
ِ
ِ
سوی " ُمثُلھا" ،يک ع ِ
ارسطو اين حرکت نه صعودی بلکه نزولی است .در زبان ِ محاوره فع ِل
ت "اين اسب سفيد
"بودن" مفاھي ِم مختلفی دارد ،برای ِ نمونه در جمال ِ
عل
است"" ،اين اسب خوابيده است" و يا "اين اسب گران است" ،ف ِ
معنی متمايز از آن دو ديگر را بيان
ت فوق
"است" در ھريک از جمال ِ
ِ
میکند و صفتی را به موصوفی متفاوت نسبت میدھد.

ت ارسطويی
تصوير  :٣٩مقوال ِ
ِ
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معنای بودش يا "ھستی داشتن" ھم
عل "بودن" در
وی ديگر ف ِ
ِ
از س ِ
نقش اساسی
میباﺷد و در اين معنا "ھستی داﺷتن"اش در ھستیﺷناسی
ِ
فده مقوله
ت اين نکته ،ارسطو اقدام به تعري ِ
بازی میکند .با توجه به اھمي ِ
میکند .ھريک از اين مقوالت در واقع پاسخی است به يکی از
پرسشھای ِ نخستينی که با فع ِل "بودن" میتوان طرح نمود .پرسشھايی
ت استفھامیِ "چه"" ،چطور"" ،کجا"" ،چه وقت"" ،با
که با کلما ِ
کی"" ،از چه" ،و "با چه" ساخته میﺷوند.
توسط پيشينيان انجام
ت ارسطويی در مقايسه با آن چه تا آن زمان
ِ
مقوال ِ
ﺷده بود ،تالﺷی سترگ محسوب میﺷود .بسياری از اين مقوالت بعدھا
انواع ع ََرض را در نه دسته تقسيم
توسط ھگل بسط داده ﺷدند .ارسطو
ِ
ِ
ت ده گانه میخواند .اين
بندی میکند و ھمرا ِه جوھر آنھا را مقوال ِ
مقوالت عبارتاند از :کميت ،کيف ،زمان ،مکان ،وضعيت ،نسبت،
عمل ،انفعال ،تملک و ﺟوھر.
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ی چھارگانه
علتھا ِ
ت درونی و يا ھمان
برای ارسطو جوھر در حقيقت نوعی نظم يا ساخ ِ
ِ
صورت )فرم( ﺷئی است .يعنی اين که ﺷئی به چه نحو ﺷکل و سازمان
پيدا کرده است .انسان بودن يا برگ بودن ،مجموعهای از توانايیھا و قوا
مفھوم
است که به نحوی نظم و ساخت پيدا کردهاند .سپس ارسطو دو
ِ
ماده ١و صورت ٢را مطرح میکند .از زاويهیِ ديگری ھر موجودی
دارای دو جنبهیِ متمايز از ھم ھست که عبارتاند از ماده و صورت.
مادهیِ ھر موجود ،مصالح و مواد و خميرهای است که آن چيز از آنھا
ت ھر چيز ،ساخت و سازمانِ آن چيز است.
ساخته ﺷده است و صور ِ
برای نمونه درم ور ِد يک ميزِ چوبی ،چوب و ميخ ماده است و ﺷکل و
ِ
ت ميز،
ت آن .درواقع ،صور ِ
ب ميز ،صور ِ
قال ِ
چگونگی درھم آميختنِ
ِ
چوب و ميخ و ساخته ﺷ د ِن ميز است .
ی مطلب ارسطو دو مفھومِ قوه ٣و فعل ٤را به ماده و صورت
در ادا مه ِ
مرتبط میسازد ،به اين صورت که :ماده ھمان وج و ِد بالقوه است و
ت ديگر ،وجود بالفعل است.
ت موجود و يا به عبار ِ
صورت ،فعلي ِ
برای
ت آن است.
ت ھر چيز ،صور ِ
ت ماده است و حقيق ِ
صورت ،فعلي ِ
ِ
ت اوست.
نمونه در انسان جسم به منزلهی ِ ماده و نفس به منزلهی ِ صور ِ
ارسطو براين باور بود که ک ِل ھستی ،خواه مادی و خواه معنوی ،چه
ويژگی
جاندار و چه بیجان ،درحال ِ ﺷدن ھستند .بدين معنی که در آنھا
ِ
تحقق
ِ
بالقوهای وجود دارد که بالفعل میﺷود و ک ِل اين روند ھم به خاطر ِ
ھدفی است .يعنی در ھر موجودی وج و ِد بالقوه و بالفعل و يا ماده و
_____________________________________________
)١ - Matière (hyle

)٢ - Forme (eidos/morphé
)٣ - Puissance (dynamis/potentia
)۴ - Acte (énergéia
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صورت وجود دارد و چون صورت ،فعليت و حقيق ِ
ت موجود است ،کمالِ
ت آن است نه در م ادهی ِ آن.
ھرچيزی در صور ِ
برای ارسطو ،مرگ و تولد يعنی از بين رفتنِ صورتی از ماده و پديدار
ِ
ﺷدنش در صورتی ديگر .ماده جاودان است و صورتھا ھستند که عوض
میﺷوند .و به ھمين دليل با ژرفنگری عقالنی میتوان عقب رفت و به
ی نخستين رسيد که ھنوز بیصورت و م ادهی ِ محض )قوه( است .اين
ماده ِ
ی که ھيچ تعينی ندارد ،ھيوالیِ نخست نام دارد .اما
ماده محض و يا قوه ِ
بايد توجه داﺷت از آن جائی که ماده ھيچ گاه از صورت جدا نمی ﺷود،
ھيو الی ِنخست يا ماده بیصورت نمیتواند وج و ِد خارجی داﺷته باﺷد و
ی تحوي ِل بالقوه به بالفعل در
فرض ذھن ماست .ارسطو با
فقط
تبيين ايده ِ
ِ
ِ
واقع ايده ِی "شدن ِ" ھراکليت را تکامل بخشيد.
در پاسخ به اين پرسش که چرا امور به اين گونه جريان پيدا میکنند
ارسطو میگويد ف السفهیِ پيشين ساده انديشی کردهاند چون متوجه نشدند
ھای
که اين چراھا را به گونه ھای ِمختلفی میت وان طرح کرد و به گونه ِ
مختلفی ھم به آنھا پاسخ داد .او در کتاب ھای فيزيک و متافيزيک به
تأکيد میگويد که اينطور نيست که فقط يک قسم تبيين يا سببيابی سودمند
ت کم از چھار نوع
ت تبيينھا نامحدود است .او دس ِ
باﺷد و چه بسا فھرس ِ
ت" ،ياد میکند ،که در حقيقت چھار قِسم تبيين
سببيابی ِ مھم" ،چھار عل ِ
ت
است .يعنی چھار قِسم پاسخ به
پرسش "چرا" .اينھا عبارتاند از "عل ِ
ِ
ت
ت غايی" .دو عل ِ
ت فاعلی" و "عل ِ
ت صوری"" ،عل ِ
مادی" " ،عل ِ
ت " فاعلی"
"مادی" و"صوری" را عل ِل درون -باشنده میداند و دو عل ِ
و"غايی" را عل ِل بيرون -باشنده.
فرض کنيد بپرسيم" :چرا درخت به اين ترتيب میرويد؟" تبيينِ مادی
ت اين که درخت از فالن مواد درست
ت مادی( به ما میگويد بهعل ِ
)عل ِ
برای
ب توجه است ،ولی
ﺷده .البته اين ﺷکل تبيين بسيار مفيد و جال ِ
ِ
ارسطو اين به تنھايی کافی نيست چون ھيچ فھرستی از مواد خود به خود
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به ما نمیگويد چيزی که میخواھيم نمودش را تبيين کنيم ،چيست و اين
مواد چه ساختی به وجود میآورند.
تبيين ديگر ھم الزم
برای اين منظور ،يک قسم
ارسطو معتقد است که
ِ
ِ
ت صوری( می نامد .تبيين ِ صوری به ما
داريم که آن را
تبيين صوری )عل ِ
ِ
ت صوریاش ﺷک ِل
میگويد درخت به ترتيبی میرويد تا به واسطه عل ِ
درخت را به خود گيرد .پس در اين جا رابطهای می بينيم با آن
ت فاعلی( است که
ی پيشين .سومين تبيين از
نوع فاعلی ) عل ِ
استدالل ھا ِ
ِ
فمربوط به محيط
ی مختل ِ
میگو يد درخت به اين علت میرويد که چيزھا ِ
نظير خاک ،کود و نظاير آن  -از خارج
مثل موادی که واردش میﺷوند
ـ ِ
ِ
ت غايی
به طرز ِ معينی به آن فشار وارد میکنند .آخرين
ﺷکل تبيين عل ِ
ِ
ی اين که دال بر
ی غايتﺷناسی میگويند ،برا ِ
است که به آن تبيين برمبنا ِ
يک مقص ِد غايی است که ﺷئی مور ِد نظر را به آن سو سوق میدھد .اين
تبيين به ما میگويد درخت به ترتيبی میرويد آن گاه که رﺷدش کامل ﺷد،
ت ديگر ،ھرچيز در طبيعت ھمواره به
فالن طور درختی بشود .به عبار ِ
ی بلوغاش حرکت می کند.
ت
سم ِ
ی دوره ِ
وضع ﺷکوفنده ِ
ِ

تصوير  :۴٠علتھای ِ چھارگا نهی ِ ارسطويی
ِ
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منطق

استنتاج قياسی
ِ
ن
حال دومين مسئلهیِ ارسطو درم ور ِد گزارهھا ،يعنی راب طهیِ بي ِ
ی
گزارهھا ،را م ور ِد بررسی قرار میدھيم .واضح است که در گ زاره ِ
"آيا ` `Aبه ` `Bتعلق دارد يا نه؟" پرسش در م ور ِد گزارهھا بطور کامل
ی صورت )فرم(
وای گزاره مستقل بوده و صرفاً به مسأ له ِ
از محت ِ
١
منطق صوری
را
ارسطويی
منطق
که
است
رو
ھمين
از
میپردازد.
ِ
ِ
)ايستا( مینامند.
یزير را درنظر بگيريم:
سه گ زاره ِ
 - ١ھر " "B" ، "Aاست؛
 - ٢ھر " "C" ، "Bاست؛

)گزاره مھين(
)گزاره کھين(

 - ٣پس ھر " "C" ، "Aاست ) .نتيجه(

٢

٣

٤

ی  ٣را
در نمونهیِ باال از دو گزارهیِ  ١و  ،٢به ل
ِ
حاظ منطقی گ زاره ِ
٥
استنتاج
باطمنطقی يا
استنباط و استنتاج میکنيم .اين نوع استدالل را استن ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Logique formelle

٢ - Prémisse majeure
٣ - Prémisse mineure
۴ - Conclusion
۵ - Inférence
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 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ

قياسی ١مینامند .اين قياس زمانی درست است که برخی از قواعد در
غير اين صورت استدالل نادرست
م ور ِد گزارهھا رعايت ﺷده باﺷند .در
ِ
غيرمنطقی ) ٢مغلطه ( مینامند .به بيانی ديگر قياس
بوده و آن را قياس ِ
ِ
ت کم دو( که
عبارت از گفتاری است مرکب از چند گزاره يا قضيه )دس ِ
ی ديگری )بالضروره( از آنھا
ھرگاه مسلم و صحيح فرض ﺷوند ،گ زاره ِ
ی آنھا است را بپذيريم؛
استنباط میﺷود و ناچار بايد اين گ زاره که نتيجه ِ
زيرا در غيرِ اين صورت ،گرفتار ِ تناقض خواھيم ﺷد.
براینمونه ،وقتی میگوييم :
ِ

آھن فلز است؛

ینخست(
)گ زاره ِ

ھر فلزی رسانا است؛

)گ زارهی ِ دوم(

يک قياس به کار بردهايم؛ زيرا اين گفتار ،مرکب از اين دو گزاره است و
ی درست ،گزارهی ِديگری را میتوان استنباط کرد و آن
از اين دو گزاره ِ
گزاره اين است که :

آھن رسانا است.

)نتيجه(

مفھوم عقالنی يعنی يک پديده
طقی يک
"استنباط" و يا
ِ
استنتاج من ِ
ِ
٥
٤
"ذھنی" ٣است و نبايد آن را با "علت" که يک پديدهی ِ "عينی" است
ت زنجيرهای
پی يک سلسله استدالال ِ
اﺷتباه گرفت .يک استنتاج معموال در ِ
_____________________________________________
١ - Syllogisme

٢ - Paralogisme
٣ - Subjective
۴ - Cause
۵ - Objective
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دن اين نکته داستانی را که دکارت در اين
رای روﺷن ﺷ ِ
حاصل میﺷود .ب ِ
باره نقل میکند ،باز میگوييم:

ب س ر ِد زمستانی روباھی برای ِ ﺷکار از النهاش
"در يک ﺷ ِ
خارج میﺷود .در مسير راھش به رودخانهای میرسد که
برای رسيدن به ﺷکارگاھش بايد از آن عبور کند .او پس از
ِ
استداللی که در زير میآيد از ﺷکار منصرف میﺷود و از
رود خانه عبور نمیکند .روباه با خود چنين استدالل میکند:
اين رودخانه سروصدا دارد ،آن چه که سر و صدا کند بايد
متحرک باﺷد .آن چه متحرک است نمیتواند يخ بسته باﺷد.
آبی که يخ نبسته باﺷد سنگينی را متحمل نمیﺷود .درنتيجه
اين رودخانه وز ِن من را نمیتواند تحمل کند".
منطق تحليلی نام نھادهاند چرا که
منطق صوری يا
منطق ارسطوئی ن ِام
بر
ِ
ِ
ِ
ً
ی
وی در آن به تح لي ِل ص َُور ِ انديشه میپردازد .ام ا ،او صرفا آن انديشه ِ
ت عينی ِ خارج از ذھن نداﺷته باﺷد
ب انسانیای که ھيچ ارتباطی با واقعي ِ
نا ِ
استدالل منطقی
را م ِد نظر ندارد .بلکه او معتقد است که نتيجهیِ يک
ِ
ت عينی ِ خارج
صرفا ً يک فرآوردهی ِ انديشهی ِ انسانی نبوده بلکه در واقعي ِ
برای ارسطو نتيجهی ِ يک برھان ِ علمی بايد
از ذھن ھم بايد متحقق ﺷود.
ِ
به کس ِ
ب يک معرفت دربارهیِ واقعيت بيانجامد .برایِ نمونه در قياسِ
صوری" :ھر انسانی ميرنده است ،سقراط انسان است ،پس سقراط ميرنده
برطبق
نظر ارسطو مسئله صرفاً در اين خالصه نمیﺷود که
است" ،از
ِ
ِ
منطق صوری يک نتيجه درست استنتاج میﺷود ،بلکه اصوال
قوانين
ِ
ِ
ت عينی ِ خارج از
نتي جهیِ اين استدالل ِ ذھنی )ميرندگی سقراط ( در واقعي ِ
ذھن ھم متحقق میﺷود.
ص َورِ انديشه است ،اما
نظر ارسطو منطق ھرچند تحليلِ ُ
بدين ترتيب از
ِ
ت
تنھا آن انديشهای در ذھن بايد م ور ِد تحليل واقع ﺷود که به يک واقعي ِ
ب متافيزيک
عينی خارج از ذھن اﺷاره دارد .زمانی که ارسطو در کتا ِ
ِ
درمور ِد مقوالت بحث میکند اين نکته را به خوبی میتوان مشاھده کرد.
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ِ

ی استدال ِل منطقی را بنا نھاد،
ارسطو با
منطق قياسیاش درواقع پا يه ِ
ِ
ﺷکل يک گزاره و مستقل از محتوای ِ آن
ِ
بطوری که با مطالعه و بررسی ِ
حاظ منطقی تعيين کرد .در ف ِن
میتوان درستی و يا نادرستی ِآن را به ل
ِ
استدالل اين گام پيشرفت فوقالعاده مھم و دستاور ِد بسيار کالنی بود که
منطق
بيش از ھمه رياضیدانان از آن سود بردهاند .بايد يادآور ﺷد که
ِ
صوریِ ارسطوئی صرفا ً به تعيينِ درستی و يا نادرستیِ يک گ زارهیِ
نتيجه که خود پيام ِد فرآرفتن از چند گزاره به گزارهیِ نتيجه میباﺷد،
میپردازد ،يعنی به ما میگويد که اگر گزارهھایِ نخستين )مقدمات(
ینتيجه ھم درست خواھد بود .اما اين منطق به
درست باﺷند آن گاه گ زاره ِ
ھای نخستين
ھيچ وجه ابزاری جھ ِ
ت تعيين ِ درستی و يا نادرستی ِ گزاره ِ
ت قياسیِ پيشينی بوده باﺷند.
نيست ،مگر آن که آنھا خود
نتايج استدالال ِ
ِ
رای اين که دانايی و استدالل را انکار کنند ،میگفتند وقتی
سوفسطائيان ب ِ
ت قياس
ب نادانستهای را اثبات کنيم ،ناچار بايد به مقدما ِ
ما بخواھيم مطل ِ
متوسل ﺷويم .حال آن که مقدمات ،خود به اثبات نياز دارند و توس ِط
ت ديگری بايد به اثبات برسند؛ و اين رﺷته ھم چنان ادامه میيابد و
مقدما ِ
برای
کار به تسلسل میکشد .بنابراين ھيچ چيز اثبات ﺷدنی نيست .يعنی
ِ
امر
اثبا ِ
ت ھرچيز ،بايد آن چه را که مقدم بر آن است ،اثبات کنيم و آن ِ
ت مقدمات تا بینھايت
مقدم نيز مقدماتی دارد و به ھمين ترتيب امر ِ اثبا ِ
ادامه میيابد.
ی گزارهھا نياز به اثبات ندارند چرا
پاسخ ارسطو به آنھا اين بود که ھمه ِ
ِ
قياسی پيشين سرانجام به جايی
ت
جا
استنتا
قھقرائی
سير
د
رون
در
که
ِ
ِ
ِ
ِ
قياسی پيشينی
میرسيم که گزارهھای ِ نخستين ديگر ن تيجهی ِ ھيچ استدالل ِ
ِ
غيراستنتاجی ھستند ،گزارهھايی که خود به
نمیباﺷند ،يعنی گزارهھایِ
ِ
ی ھرکس قاب ِل قبولاند .سخن کوتاه،
خود معلوم ،روﺷن ،بديھی و برا ِ
١
ی معلومات قاب ِل اثبات نيستند .ارسطو آنھا را "اصول ِ نخستين"
ھمه ِ
_____________________________________________
١ - Principes premiers
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طريق استداللِ منطقی نيست که به آنھا
باور او از
مینامد چرا که به
ِ
ِ
ھای
میرسيم.
برای ارسطو "اصولِ نخستين" )بديھيات( از يکیاز روش ِ
ِ
زير حاصل میﺷوند:
ی دنيا" ،که او آنھا را اصولِ موضوعه ١و يا
 يا ازطريق " اراده ِ
ِ
فرضيه ٢مینامد .برای ِنمونه " :کل از ج ز ِءخود بزرگ تر است"؛
٣
اج يک
 يا ازطريق تجربه ،به کم ِ
ک "رو ِ
ِ
ش استقراﺋی  ،يعنی استنت ِ
برای نمونه  " :انسان
ی بسيار.
قانونِ کلی
ِ
درپی يک سلسله آزم ون ھا ِ
ِ
ميرنده است"؛

طريق "ديالکتيک" )در اين جا منظور ِ ارسطو از ديالکتيک
 و يا ازِ
ش مقرون به حقيقت" است(.
" دان ِ

رای روﺷنتر ﺷ د ِن مطلب ،گزاره ِی " کل از جز ِءخود بزرگ تر است"
ب ِ

موضوع اين
را مد نظر می گيريم :در اين گزاره ھرگاه ﺷخص ،معنایِ
ِ
٤
ت
نای محمولِ اين گزاره )ﺟزء( و ھمچنين معنای ِ نسب ِ
گزاره )کل(؛ و مع ِ
ی اين گزاره )بزرگ تر( را بداند ،بیدرنگ تصديق خواھد کرد
حکميه ِ
که " کل از ج ز ِءخود بزرگ تر است“.
ن اصولِ نخستين ،مقدم بر ھمه و اصيل تر از ھمه،
رای ارسطو در بي ِ
ب ِ
امتناع تناقص" میباﺷد .اين اصل را اولیترين اوليات دانسته و
"اصلِ
ِ
ت ديگر ھمه متکی بر
ب عقلی؛ بلکه حتا اوليا ِ
نه تنھا ھ مهیِ دانش ِ مکتس ِ
ت عقلی و
اين اصلاند و اگر اين اصل از بشر گرفته ﺷود،
تمامی استدالال ِ
ِ
دانشھا فرو میريزند.
_____________________________________________
١ - Axiomes

٢ - Hypothèses
٣ - Induction
۴ - Prédicat
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آمدن يک سلسله
درپی ھم
بدين سان ن ز ِد ارسطو منطق عبارت است از
ِ
ِ
گزارهھای ِ صريح و فاق ِد کوچکترين ابھامی که در ھرلحظه سه اص ِل
منطقی زيرين درموردﺷان بايد درست باﺷند:
ِ

 - ١اص ِل اينھمانی "A" : ١مساوی است با " ،"Aھرچيز ھمواره مساوی
با خودش است ؛
امتناع تناقض "A" : ٢متفاوت از "غير ِ "A-است؛ ھرچيز
اصل
-٢
ِ
ِ
ھمواره متفاوت از غير ِ -خودش است ؛
٣
غير"A-؛ ھيچچيز نمیتواند نه
نفی
ِ
شق ثالث  :يا " "Aو يا " ِ
 - ٣اص ِل ِ
" "Aباﺷد و نه "غير ِ."A-

ل
ت اين نوع استداللِ قياسی ،ارسطو به دو
به موازا ِ
نوع ديگر استدال ِ
ِ
باور
رفنظر میکنيم .به
ن آنھا ص ِ
قياسی ھم اﺷاره میکند که ما از بيا ِ
ِ
ھای قياسی با ﺷروع از يک علت
ارسطو
ِ
ھدفعلم ھمواره بايد استن تاج ِ
حکم قياسی است.
ت آن يک
باﺷد ،و از اين رو اثبا ِ
ِ
امور روزمره کفايت میکند و
منطق صوری تقريباً در بسياری از
قواع ِد
ِ
ِ
نقش مفيدی دارند .اما ،زمانی که کوﺷش ﺷود که اين قوانين و نحوهی ِ
ِ
ت
تفکر متناظر با آن را در حيطهھایِ پيچيدهای که در تضاد با واقعي ِ
ِ
اعتباری آنان
بی
و
ﺷده
مشکل
دچار
بنديم
کار
به
دارند،
قرار
ظاھری
ِ
ِ
آﺷکار میﺷود .در اين موارد اين قوانين ديگر نه تنھا کمکی به ﺷناخت و
ت
فھم از کارکر ِد طبيعت و انسان نمیکنند ،بلکه خود سرچشمهی ِ اﺷتباھا ِ
سر را ِه پيشرفت دانش میﺷوند.
پايانناپذير ﺷده و سدی بر ِ
_____________________________________________
١ - Principe d'identité

٢ - Principe de non-contradiction
٣ - Principe du tiers exclu
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ی ک ِل منطق بودند
به مد ِ
ت بيش از دوھزار سال سه اصلِ فوق سنگِ ب نا ِ
خر سدهی ِھژدھم امانوئل کانت میگويد " :منطق از
بطوری که در اوا ِ

زما ِن ارسطو تا به امروز بطور کامل درجا زده ،نه گامی به جلو برداﺷته
است و نه به عقب" .علیرغم ِ تمامِ تحوالت و تغييراتی که در طی ِ بيست

سده علوم به خود ديدند منطق اما از آن اصولی که ارسطو پايه گذارده بود
ھای ميانه ،خصوصاً توس ِطدين ھا به
و بعدھا توس ِطتفکرا ِ
ت حاکم بر سده ِ
ت ابدی تبديل ﺷدند ،گامی فراتر نرفت.
جزميا ِ
منطق ارسطوئی دارد که پيروانش
اميل بن ونيست ،١نظريهای درم ور ِد
ِ
بدون
بسيارند .او میگويد اين که منطق ِ ارسطوئی بيش از بيست سده
ِ
پذيرش ھمگان
کمترين تحولی و به عنوان ِ قانونی عام و جھانﺷمول مور ِد
ِ
بوده است ،علتاش اين بوده که اين منطق درواقع تصوير و عکس
زبان يونانی يعنی در قالب دستور زبانی
دستور
ساختار
برگردانی از
ِ
ِ
ِ
)فاعل  +فعل  +مفعول( است که ساختار ِ کليهی ِ زبانھایِ ھندو اروپايی
غير ھندواروپايی که دستو ِر زبانﺷان متفاوت است،
ھم است .اقوامِ
ِ
منطق ارسطويی ھم برایﺷان
نوع ديگری است و
منطقﺷان ھم از
ِ
ِ
کاربردی ندارد .به بيان ِ ديگر او میگويد انسانھا آن گونهای میانديشند
ھای زبان ھستند که
که سخن میگويند و نه برعکس ،يعنی ساخ تار ِ
وفيونانی پيام آور
ساختار ھای ِانديشه را تعيين میکنند .بدي ن ترتيب فيلس ِ
ھایجاودان ِ آسمانی نيست بلکه فرزن ِد زبان ِ يونانی است.
اندي شه ِ

قياسی ارسطو بر آن
ِ
با اين وجود بايد گفت که ﺷالودهای که ک ِل منطق ِ
متکی است خود بر پا يهی ِ يک زمي نهی ِ نادرستی قرار دارد .بدين معنا که
اصل
ھر سه اص ِل فوق درواقع چيزی بيش از ھمان اصل ِ نخست ،يعنی ِ
ی دوم و سوم درواقع ھمان اصلِ نخست ھستند
اينھمانی نيستند .اصلھا ِ
زبان ديگری بيان ﺷدهاند.
که در قالب و با
ِ
_____________________________________________

١٩٧۶- ١٩٠٢) Emile Benveniste - ١م (  ،زبان ﺷناس فرانسوی
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در نگا ِه نخست" ،اص ِل اينھمانی" امری بديھی به نظر میرسد ،ھمين
امتناع تناقض" که درواقع ھمان اصلِ نخست است که در
طور"اصلِ
ِ
ً
ب
ﺷکل
منفی آن بيان ﺷده و ظاھرا ھيچ تخالفی را متحمل نمیﺷود .جال ِ
ِ
ِ
ً
ت
توجه است که ارسطو که معموال مطالب و ادعاھای ِ خود را با استدالال ِ
امتناع تناقض"
بُ ٌرا و دقيق به اثبات میرساند ،اما در م ور ِد "اص ِل
ِ
کوچکترين ضرورتی به اثباتاش نمیبيند و آن را بسيار جزم گونه بيان
ی موضوعی بديھی زاييدهی ِ عق ِل سليم است که بايد
میکند ،صرفا ً به مثابه ِ
بی چون و چرا آن را پذيرفت.
بديھی است که پذيرشِ اين اصل امرِ چندان آسانی نباﺷد ،با توجه به
ت پارهای از فالسفهی ِ پيش از ارسطو ،به ويژه ھراکليت .اصوالً
نظريا ِ
تالش چندانی به خرج نمیدھد .او مدعی است
ت اين اصل
ارسطو در اثبا ِ
ِ
ل بديھی" پذيرفت .او در اين ادعا
ی يک "اص ِ
که آن را بايد به مثابه ِ
تاحدودی محق بود .ببينيم برھا ِن يک قضيه به چه منوالی است؟ استدالل
اساس
بنا بر تعريف عبارت است از چيزی که ما را قادر میسازد که بر
ِ
طريق
ت يک رون ِد استداللی ،از
ک مقدما ِ
دانستهھای ِپيشينی و به کم ِ
ِ
امتناع
ی جديدی برسيم .اما درمور ِد "اصلِ
استنتاج عقلی به يک نتي جه ِ
ِ
ِ
تر ديگری ممکن نيست ،چرا که
ای
پايه
ل
اصو
ی
يه
پا
بر
اثباتش
"
تناقص
ِ
ِ
ِ
اصل پيشينی باﺷد ،وجود ندارد.
ناع تناقص"
ِ
اصلی که برای ِ "اص ِل امت ِ
ت
سر ناچاری برمیگزيند ،نه اثبا ِ
از اين رو را ِه حلی که ارسطو از ِ
برھان خلف" است.
مستقيم بلکه "
ِ
ت بيشتری م ور ِد بررسی قرار دھيم مسأله
اما ،اگر موضوع را با دق ِ
زندگی واقعی يک چيز ھمواره با خودش يک
بدين سادگی ھم نيست .در
ِ
خوش
ت زمان بطور دائم دست
سان و برابر نيست ،چرا که با گذﺷ ِ
ِ
تغييرات واقع میﺷود .يک موجو ِد زنده را درنظر بگيريد .در ھر لحظه
ميليونھا سلو ِل آن میميرند و جایِ آنھا را سلولھای ِ جديدتری میگيرند
ت دائمی است که منشا ِء زندگی میباﺷند .بدين ترتيب
و دقيقا ً ھمين تغيي را ِ
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ی پيشتر است .در
ی متفاوت از خودش در لحظه ِ
يک انسان در ھر لحظه ِ
ﺷروع رون ِد
ی
ادی زندگی میتوان پذيرفت که " "Aدر لحظه ِ
جريان ع ِ
ِ
ِ
امر م ور ِد نظر کماکان با " "Aدر لح ظهیِ پايانی آن روند برابر است،
ِ
ت مور ِد نظر
نه
و
است
خودش
فرد
يک
يعنی
کس ديگری ،چرا که تغييرا ِ
ِ
آن چنان اندک و جزئی ھستند که برای ِ امور ِ جاری میتوان از آنھا چشم
پوﺷيد .اما ،در طی ِيک دوران ِطوالنیتر ،برایِ نمونه طی ِ چندين سال،
ت
اين تغييرات ديگر قاب ِل چشم پوﺷی نيستند .اين نکته منحصر به موجودا ِ
ھای اجتماعی و تاريخی ھم صدق
زنده نمیﺷود بلکه درمور ِد پدي ده ِ
میکند.
اصل اينھمانی" را نه تنھا میتوان پذيرفت
در زندگی روزمره به واقع " ِ
ت دقيقتر
بلکه اصوالً پذيرفتناش اجتنابناپذير ھم است .اما برای ِ محاسبا ِ
ھای نزديک
و يا در ﺷراي ِطويژه درم ور ِد پديده ھای ِطبيعی ،نظير ِ سر عت ِ
دماھای بسيار پايين ،در يک کلمه در ﺷراي ِطحدی و
ت نور و يا
به سرع ِ
ِ
ت
بحرانی ،ثابت ﺷده است که اين اصل نابسنده است .در رون ِد انباﺷ ِ
ی
تغييرا ِ
ت جزئی به مرحلهای میرسيم که ديگر منطق ِ صوری پاسخگو ِ
اساسی اين منطق ناتوانايیاش در برخورد به
ف
مسائل نيست .نقطه ضع ِ
ِ
مسئ لهیِ حرکت است ،چه اﺷي ا ِءمتحرک و چه زندگی.
شق ثالث" که مدعی است که " "Aنمی
نفی
ِ
اين نکته درم ور ِد اص ِل " ِ
تواند " "Bباﺷد ھم صادق است .برای ِ مثال " "Aيا سفيد است يا سياه ،يا
زنده است يا مرده ،اما نمیتواند در عي ِنحال ھم سفيد باﺷد و ھم سياه ،يا
ھم زنده باﺷد و ھم مرده .اين نکته ھم در مسائ ِل جاری ِزندگی امرِ درستی
بدون يک چنين فرضی روﺷن و منسجم زندگی ناممکن
است .به واقع
ِ
حطاطسوفيسم رسم بر اين ﺷده بود که با توسل به
ن ان
ِ
خواھد بود .در دورا ِ
باور ھرچند نادرستی را درست
ديالکتيک و به گونهای مندرآوردی ھر
ِ
ی
جلوه دھند .ارسطو مبارزه با اين ديالکتي ِ
ذھنی سوفيستھا را وجھه ِ
ک ِ
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ھای نخستين منطق دقيقا از
ھم ِ
ت خود قرار داد و پا فشاریاش بر گ زاره ِ
ھمين امر سرچشمه میگيرد.
ی زندگی فراتر رويم
ی زندگی و تجار ِ
ب روزمره ِ
اما زمانی که از حيطه ِ
قوانين
با فرآﺷد ھای ِپيچيدهای مواجه میﺷويم که ديگر صرفا ً با توسل به
ِ
منطق صوری که منطقی ايستا است ،نمیتوان به رو در رويی ِدﺷواریھا
ِ
مصنوعی
حذف
برای
گونه
جزم
پافشاری
.
ﺷد
ھا
پرسش
وی
پاسخگ
و
رفت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تفکر متافيزيکی میانجامد.
تضادھا دقيقا ً به
ِ
ھای خشک تبديل
متأسفانه بعدھا انديشهیِ بکر و درخشانِ ارسطو به ج زم ِ
ً
ب انعطافپذير و روش ِ ديالکتيکی ِ اش ،خصوصا پافشاریاش
ﺷدند .جوان ِ
ت فراموﺷی سپرده ﺷدند.
بر مشاھده و تجربه برایِ سدهھای طوالنی به دس ِ
خاطر دين ھا در
بعدھا که دانش به انحصار ِ دين در آمد و تنھا د غدغهی ِ
ِ
استفاده از فلسفه ايجا ِد يک ﺷالودهیِ ايدئولوژيک برایِ آموزهھا و
ھای دانايی که ارسطو پيشگام و يا پايه
ھای دينی ﺷد ،تمام حوزه ِ
ج زم ِ
منطق او چسبيدند و آن را به ﺷک ِل
گذارش بود را به دور افکندند و تنھا به
ِ
یخود به
ت اھ
ِ
بسيار فرماليستی و جزم گونهای در خدم ِ
دافواپس گرايانه ِ
کار گرفتند .بدين ترتيب يک مجموعه و چارچوبی که میبايست در
دانش بشری به کار گرفته میﺷد به وارونهی ِ خود
ت گسترش ِ فھم و
خدم ِ
ِ
تبديل ﺷد ،ھم سدی ﺷد در را ِه پيشرفت دانش و ھم زنجيری بر انديشه و
طی انقالبی که به نوزايی ١مشھور ﺷد،
ِخ َرد انسانی .دوھزار سال بعد در ِ
اين زنجير از ھم گسسته می ﺷود.

_____________________________________________
١ - Rennaissance
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استقراء
١

نوع ديگری استدالل ھم سخن میگويد که بر آن "استقراء"
ارسطو از
ِ
استنتاج
امر عقالنی ،يعنی
نام نھادهاند .استقراء عبارت است از تعمي ِم يک ِ
ِ
ھای خاص .روش در اين نوع استدالل
يک
ِ
حکم ع ام از مشاھدهی ِ تجربه ِ
حکم "عام".
عبارت است از حرکت از "خاص"ھا برای ِ رسيدن به يک
ِ
برایِ نمونه اگر درست است که بھترين نجار کسی است که از سايرين
بھتر نجاری میکند )بنابر تجربهیِ آموخته از آزمونھايش( ،ھم چنين
بھترين کفاش کسی است از سايرين بھتر کفش میدوزد ،پس میتوان
مدعی ﺷد که بھترين فرد در ھر حرفهای آن کسیاست بھتر از افراد ديگر
آن حرفه را بداند.
ب ممکن
وقتی فيزيک دانیبه تجاربی دست میزند ،او تمام ِ حاالت و جوان ِ
ت متفاوت
را به آزمون درنمیآورد ،چرا که بینھايت حاالت و امکانا ِ
وجود دارد .او صرفا ً به چند آزمون بسنده میکند .زمانی که ارزيابیاش
اين باﺷد که آزمايشات به درستی انجام ﺷده اند ،مشاھدات با دقت انجام
ﺷده اند و نتايج دقيق و درست میباﺷند ،از تکرار ِ آزمايش دست میکشد.
نتايج داده دست میزند و نتايجاش
تعميم
او پس از اين مراحل است که به
ِ
ِ
را در قال ِ
ب يک قانون بيان میکند .در علومِ تجربی قوانين محصولِ
استقراء میباﺷند .گاليله نيازی نداﺷت ھ زار بار گلولهی ِچوبیاش را از
ی بين مسافت ،سرعت و
سطح ﺷيبدار رھا سازد تا قانونی را که رابطه ِ
ِ
تکرار چند آزمايش بسنده بود.
زمان را بيان میکند ،استنتاج کند.
ِ
مسير
شافدانايی تنھا از
الف افالطون که بر اين باور بود که انک
برخ
ِ
ِ
ِ
مسير استقراء ھم
ی ارسطو اما اين انکشاف از
استنتاج عقلی میگذرد ،برا ِ
ِ
ِ
ت تجربی
رابطه
يعنی
گذرد،
می
ی بي ِن معلومات بنقد کسب ﺷده و مشاھدا ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Induction
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امر بديھی است
طرق حواس .بطور خالصه از
از
ِ
نظر ارسطو اين يک ِ
ِ
استنتاج قياسی ،يعنی از عام به
طريق
ب دانايی از
که
مسير ﺷناخت و کس ِ
ِ
ِ
ِ
فاين
ت جھانﺷم ول ،با اين وجود کش ِ
خاص میگذرد و از مجرای ِيک عل ِ
برای نمونه در
ج ھانﺷمول فقط و فقط از مجرایِ استقراء ميسر است.
ِ
قياس "ھر انسانی ميرنده است ،سقراط انسان است ،پس سقراط ميرنده
ِ
ت ما
بودن انسان از
منبع دانايیِ ما از ميرنده
است" ،
تکرار مشاھدا ِ
ِ
ِ
ِ
ی مرگِ انسانھاست )استقراء( و نه از استداللِ عقلی.
درم ور ِد پديده ِ

تصوير ِ :۴١کارک ر ِد استقراء و قياس و راب طهی ِ بينِ آن دو
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جوی يافتنِ آن چيزی است که در ھر نوع يا جنسی
استقراء در ج ست و
ِ
مشترک است .از اين رو مقولهی ِ"طبقه" امکان میدھد که ما به تعاريف
ت پسينی درست
ت پيشينی و ﺷناخ ِ
دست يابيم .در قياس ِ رابطهی ِ بين ِ ﺷناخ ِ
چيز ديگر
به وارونهی ِ استقراء عمل میکند .آن چه که پيشينتر از ھر
ِ
ی رون ِد دست
است "اصل" است که قاب ِل اثبات نيست ،چرا که در سلس له ِ
نظر
يابی به علتھا به جايی میرسيم که علت يابی ديگر ممکن نيست .از
ِ
او اين اصل ھمان "اصل ِ امتناعِ تناقض" است.
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رياضيات
ساختار واقعيت بدونِ پرداختن به
ی
از
نظر افالطون بررسی و مطالعه ِ
ِ
ِ
نقش کليدی دارد .اما
امر ﺷناخت ،رياضيات
ِ
رياضيات ناممکن بوده و در ِ
ببينيم رياضيات به چه معنايی است؟ در وھ لهیِ نخست چنين به نظر
میرسد که رياضيات ﺷکلی از ﺷناخت )فھم( است که ھرچند در بارهیِ
قلمرو ِ اﺷيای ِثابت و نامتغير است ،اما در عي ِن حال به گونهای ناروﺷن و
مادی متغير ھم سروکار دارد .چنين به نظر می رسد که
ِ
معمايی به دن يایِ
غير قاب ِل تغييری ھستند که در
ب
ت نا ِ
دايره ،مربع و اعداد که موجودا ِ
ِ
طبيعت معاد ِل واقعیﺷان يافت نمیﺷوند ،با اين وجود در ساختمانسازی،
ت تجاری به کار گرفته
در اندازه گيریھا و در معامالت و مبادال ِ
ھای محاسباتی درگير
میﺷوند .وظيفهی ِ رياضیدانان است که در فعا ليت ِ
ﺷوند ،اما پاسخ به اين پرسش که اين فعاليتھا چگونه امکان می پذيرند،
یفيلسوف است.
برعھ ده ِ
عناصر
پرسش فوق بسيار کوتاه و مختصر بود .اجزا و
پاسخ افالطون به
ِ
ِ
ِ
دنيای ايدهھا"  -و
دنيای اي دهآ ِل ديگری تعلق دارند " -
رياضيات به
ِ
ِ
عناصر آن دنيایِ ايدهآ ِل
رياضيات ھم عبارت بود از مطالعه و بررسی ِ
ِ
برابر اين پاسخ دو پرسش مطرح میﺷود .نخست اين که
غيرمادی .در
ِ
ِ
غيرمادی
رياضی
دنيای
اين
به
طريقی
چه
از
مادی
ھای
انسان
ما
ذھن
ِ
ِ
ِ
ِ
دسترسی و آگاھی پيدا میکند ،دوم آن که رياضيات که علمِ دنيایِ
غيرمادی است چگونه برای ِ دنيای ِ مادی ِ ما کاربرد میتواند داﺷته باﺷد.
ِ
پاسخ يک
پيرو مکت ِ
ب افالطون به احتمالِ قوی اين میتواند باﺷد که ذھنِ
ِ
ِ
انسان از يک قوهی ِ ﺷب ِه بينايی ِ ويژهای برخوردار است که میتواند به
غيرمادی بپردازد.
کآن به مشاھدهی ِاين
کم ِ
ِ
دنيای ِ
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ارسطو اما را ِه ديگری رفت .او بر اين باور بود که رياضيات مستقيماً
قلمرو
اﺷيای دنيای ِ مادی است و دنيای ِ جداگانهی ِ ديگری که
ی
ِ
در باره ِ
ِ
رياضی و اﺷکا ِل ھندسی باﺷد ،وجود ندارد .با چنين نگرﺷی ارسطو به
ﺷر دو پرسشی که افالطون با آنھا روبرو بود و
واقع گريبا ِن خود را از ِ
ی رياضی
نتوانست پا سخی برای اﺷان بيابد ،رھا ساخت .اگر دنيای ِ وي ژه ِ
ی ويژه
وجود نداﺷته باﺷد ديگر اين پرسش که ذھن چطور به اين دنيا ِ
میتواند دسترسی پيدا کند ھم مطرح نخواھد بود.
قلمرو طبيعی وجود دارد .اگر رياضيات مستقيماً
ی ارسطو فقط
برا ِ
ِ
ت مادی است درنتيجه کاربردش ھم در رابطه با ھمين
ی طبيع ِ
در باره ِ
ی
طبيع ِ
ت مادی ا ست .تقريب ًا کليهیِ ويژگیھایِ نظريهیِ ارسطو درباره ِ
رياضيات بر چند نکته زير استوارند :
 (١اين که اجسامِ مادی دارای ِطول ،سطح و حجم ھستند؛
ی وابسته به
ی ھمين موجودا ِ
ت ماد ِ
وع رياضيات مطالعه ِ
 (٢اين که موض ِ
اجساممادی است؛
ِ
ی يک
ی اين موجواد ِ
ت ھندسی ،به مثا به ِ
 (٣اما ،اين امر يعنی مطال عه ِ
جسم مادی انجام نمیگيرد بلکه؛
ِ
ت ھندسی از
الف( يک رياضیدان در انديشهاش با جدا کردن ِ اين موجودا ِ
بررسی آنھا است.
ادی متناظرﺷان در طبيعت ،قادر به مطالعه و
ِ
اجسام م ِ
ِ
ً
نظر
اي را ِد ارسطو به افالطون در رابطه با اين نکته دقيقا اين بود که به
ِ
دنيای
کنش ذھنی را با دريافت از يک
ارسطو ،افالطون اين فعاليت و
ِ
ِ
ايدهھایِ مستقل و جدا از دنيایِ مادی عوضی میگرفت .به واقع
افالطونيان ھم کاری جز درگير ﺷدن در تجس ِّم اجسام در ذھن انجام
نمیدادند ،ولی آنھا خود به اين امر آگاه نبودند .پس از آن که موجو ِد
رياضی از جسم مادیاش منفک ﺷده و در ذھن جای گرفت ديگر آن
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ی متناظرش با آن روبرو ھست ﺷاملاش نمیﺷود و
تغييراتی که
ِ
جسم ماد ِ
جسم ثابت و نامتغير تبديل میﺷود؛
به
ِ
باور ارسطو اين جدا سازی و تجريد در ذھن
ب( و نک تهی ِ آخر اين که به
ِ
ب واقعيتی نمیﺷود.
ب ھيچ قل ِ
موج ِ
واضح است که ارسطو ھم به يک نوع جدا سازی دست میزند .اما ،اين
نوع جداسازیِ افالطون است.
جدا سازی بطور کامل متفاوت از
ِ
درحالیکه ن ز ِد ارسطو جداسازی در ذھن )تجريد( انجام میﺷود ن ز ِد
دنيای
افالطون اين جدا سازی در خارج از ذھن رخ میدھد و به وجو ِد دو
ِ
دنيای ُمثُلھا باور دارد.
مادی و
ِ
جدائی کام ِل راھی که ارسطو در پيش میگيرد،
ث
اين تفاوت در واقع باع ِ
ِ
تمام زمينهھايی که ارسطو بدانھا پرداخت میتوان
ﺷد و
تأثير آن را در ِ
ِ
ھای
تخيلی ايده ِ
مشاھده کرد .درواقع ن ز ِد ارسطو ،تجري ِد علمی جای ِدن يای ِ
ِ
ی
افالطون را میگيرد .ب رای ِافالطون رياضيات ِ
علم مط العهی ِ اجسام ِ دنيا ِ
ی
ايدهھا بود ،در حالی که
برای ارسطو رياضيات عبارت بود از مطالعه ِ
ِ
فيزيکی مستقل از ويژگیھای ِمکانی -زمانیﺷان.
اجسام ِ
ِ
غيرمادی و تخيلی متوسل
ھم افالطون و ھم ارسطو ھر دو به يک دن ِ
يای ِ
تخيلی
دنيای
میﺷوند .اگرچه
تخيلی افالطون )دنيایِ ُمثُلھا( يک دنيای ِ
ِ
ِ
ِ
تخيلیارسطو )تجريد در ذھن( يک
يای
غيرعلمی و مضری است ،اما ،دن
ِ
ِ
ِ
نادانی انسان
بر
تا
کنند
می
تالش
ردو
ھ
.
است
مفيد
و
علمی
يلی
تخ
يای
دن ِ
ِ
ِ
پاسخ افالطون نه تنھا
چيره ﺷوند و به کنجکاویھایاش پاسخ دھند.
ِ
غيرعلمی ،ناخواسته بر
معضلی را حل نمیکند ،بلکه با ارائه ِ
ی پاسخھايی ِ
ت مرتجعين و
ھای آتی در خدم ِ
آنھا میافزايد .نظريات افالطون در س ده ِ
انواع خرافات و تعصبات را
ک آنھا
توانگران قرار میگيرد تا به کم ِ
ِ
اختراع خدا و ﺷيطان ،فرﺷته و ديو ،صواب و گناه،
توجيه کنند و با
ِ
ی طبقاتی
بھشت و جھنم ،زندگی ابدی و زندگی فانی ،فقيه و سفيه ،جامعه ِ

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ٢٧۴پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

را توجيه کنند .ارسطو را ِه ديگری رفت و ھمه چيز را از آسمان به زمين
ت
آورد .اگر نگوييم که علم راه پايه نھاد ،ھرچند
سخن گزافی نيست ،دس ِ
ِ
ت
کم
روش علمی را پیافکند بطوری که کمی بعد پيروان ِ مکتبش به کشفيا ِ
ِ
علمی ﺷگفتآوری نايل آمدند.
ِ

تصوير  :۴٢تجريد ن ز ِد ارسطو
ِ
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ی يک عل ِم ناب و مستقل
برعکس افالطون ،ارسطو رياضيات را به مثا به ِ
ِ
دنيای
ت
واقعي
کلی
ساختار
ی
مطالعه
از
خشی
ب
را
آن
بلکه
دانست،
نمی
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
زھای مجرد و مستقل از اجسامِ مادی ،در يک
دنيایچي
مادی میديد .او به
ِ
ِ
اجسام تخيلی غيرمادی باور نداﺷت ،بلکه معتقد بود که اين
ِ
کالم به دنيای ِ
انتزاع م ور ِد مطالعه قرار داد و زيبايی،
دنيای مادیِ واقعی را میتوان در
ِ
ِ
برای
ايی اندي شهیِ انتزاعیِ يک موجو ِد ھندسی در ذھن،
ِ
ابھت و توان ِ
نمونه يک دايره ،نبايد ما را به باور به وجو ِد دنيایِ دايرهھا کشانده و
بفريبد .اما اين باور مسألهی ِ ديگری را در برابرِ ما قرار میدھد .اين که
چگونه انسان میتواند به اندي شهی ِ انتزاعی به رسد ،يعنی ،چطور میتوان
طرح اين پرسش و با تالش به
بطور انتزاعی به دنيا انديشيد؟ در واقع با
ِ
پاسخ دادن به آن است که ارسطو قلمروی از انديشيدن را پايه گذارد که
بعدھا بر آن "متافيزيک" نام نھادند.
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متافيزيک
ی ارسطو در سا ِل دوم رياضيات تدريس
پيشتر گفته ﺷد که در مدر سه ِ
برای رياضيات قائل نبود و بطور اجمالی
ت چندانی
میﺷد .ارسطو اھمي ِ
ِ
برای
به نظرياتاش پرداخت يم .در سال ِ سوم فيزيک تدريس میﺷد که
ِ
کارسطو بسياری
ت بسيار بود .اما از آن جا که فيزي ِ
ارسطو ﺷايان ِاھمي ِ
فيزيکاو که در
مفروضات متافيزي کیاش را در خود دارد ،نخست به متا
ِ
سال ِ آخر تدريس میﺷد میپردازيم تا بعدا ًفيزيکاش را بھتر درک کنيم.
ی انسانھا بالطبع میخواھند بدانند"؛ با اين جمله است که ارسطو
"ھمه ِ
ی آن است،
در کتاب "متافيزيک" دانايی را ،که به
باور او انسان تشنه ِ
ِ
ی نخست" می نامد  :يعنی مطالعهیِ "اجسام نامادی و نامتحرک"،
" فلسفه ِ
ی فوق
اجسامی که ھيچ گو نه فايدهی ِ بالفصلی برای ِ انسان ندارند .جمله ِ
ﺷناسی ارسطو را نشان میدھد.
اوج خوشبينیِ ﺷناخت
ِ
بيا ِن ِ
ب دانش
"کنجکاوی" در انسان ميل و نيرويی است که او را به سوی ِ کس ِ
تحقق اين ميل در ھمه يک سان نيست .از دي ِد
سوق میدھد .البته ميزان ِ
ِ
تحقق اين ميل و ھم چنين
ی
ارسطو برخورداری از اوقا ِ
ت فراغت برا ِ
ِ
برای ِ لذت بردن از اين تحقق ،نکتهی ِ کليدیای است .از ھمينرو است که
ت بسياری
ت فراغ ِ
قشر کاھنان که از اوقا ِ
میگويد در مصر به دليل ِ وجو ِد ِ
علم ھندسه رﺷد و تکامل يافت.
برخوردار بودندِ ،
ب آن به دنيا
انسان با دانش زاده نمیﺷود ،بلکه با توان و استع دا ِد کس ِ
ن اين استع دا ِد ذاتی را
می آيد .اما ﺷراي ِط تحقق و از قوه به فعل درآمد ِ
جامعه و جايگاه افراد در آن است که تعيين میکنند .بدين معنا که انسان
ھای ادراکی را از يک ديگر تميز دھد ،قابليتی
قابلي ِ
ت آن را دارد که پدي ده ِ
که با سايرِ حيوانات م شترک است .انسان پديدهھا را به واسطهیِ
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کل اين پديده
تکرارﺷان در طبيعت در ذھ ِن خود ثبت میکند .ارسطو به ِ
"تجربه" نام مینھد و میگويد" :در ذھن ،ک ِل عام از حرکت باز
ت پديدهھای ِ منفرد )خاص( انسان در ذھناش
میايستد" .از تکرار ِ درياف ِ
خاص ملموس قرار دارد.
عام ناملموس در بط ِن
"عام" را میآفريندِ .
ِ
ھای منفرد ،توانايی آن را می
بدين ترتيب انسان با کس ِ
ب تجربه از خاص ِ
١
يابد که به مفاھيم و اﺷکا ِل انتزاعیتری از ﺷناخت دست يابد که ھنر و يا
ی
دانش ٢ناميده میﺷو ند .در رون ِد
ِ
انکشافﺷناخت ،ھر مرحله بر پايه ِ
کاين مراحل است که انسان میتواند خود
ی پيشتر است .به کم ِ
مرحله ِ
ادانی افالطون پله به پله خارج سازد .عشق و اﺷتياق به
را از غار ِ ن
ِ
آموختن! بدين ترتيب نبايد ﺷگفت زده ﺷد وقتی ارسطو میگويد که انسان
با فلسفيدن آغاز کرد و امروزه ھم کماکان به آن ادامه میدھد .برایِ
حس کنجکاویاش به وجود
ارسطو فلسفه از توان ِ ذاتیِ انسان در ارضای ِ ِ
آمد.
تالش پاسخيابی به پرسشھايش ھمواره با دﺷواریھا و
انسان در
ِ
ﺷروع
ی
مشکالت روبرو میﺷود .از دي ِد ارسطو اين مشکالت نقطه ِ
ِ
فلسفه میباﺷند و تنھا با تالش برای پاسخ يابی و ح ِل اين دﺷواریھا است
که فلسفه و ِخ َرد فلسفی پيشرفت میکند.
طرح پرسشھا و چيستانھا ن ز ِد انسان است که فلسفه
به باور ارسطو با
ِ
ب دانايی میداند و
ت آن را ھم در اﺷتياق انسان به کس ِ
ﺷروع میﺷود ،عل ِ
خاطر اين سرﺷتاش است که دنيا را معمايی میبيند .برای ِ ارسطو
ھم به
ِ
اين دنيا نيست که معمايی و رازگونه است ،بلکه به دي ِد انسان است که دنيا
ی دنيا و
رازگونه مینماياند .با فلسفيدن ،يعنی با
طرح پرسشھايی درباره ِ
ِ
ی يا فت ِن پاسخھايی به آنھا میتوان آن را ﺷناختپذير کرد .اين
با تالش برا ِ
ی
ِ
قابل ﺷناخت ساخت ِن دنيا از دي ِد ارسطو ھمان فلس فيدن است .ھمه ِ
_____________________________________________
)١ - Art (Technat

)٢ - Science (Epistemat
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ی تماس و کنشھايش با دنيا است .ارسطو،
ی انسان به واسطه ِ
باورھا ِ
برعکس افالطون ،بر اين نظر بود که امکان ندارد که در
درست
ِ
دانش انسان
اورھای انسانی ذرهای از حقيقت وجود نداﺷته باﺷد .نه فقط
ب
ِ
ِ
ھای انديشمندان و پژوھشگران است ،بلکه حتا
محصول انباﺷ ِ
ِ
ت تالش ِ
اورھای نادرست ھم ھر از چند گاھی معقوالنه ﺷکل گرفتهاند.
ب
ِ
برای
ت تجريد دارد.
انسان تنھا موجو ِد جانداری است که ذھنش قابلي ِ
ِ
نمونه ،زمانی که يک رياضیدان از دايره سخن میگويد ،او به واقع در
اجسام ِگرد موجود در طبيعت
ذھناش تمام ِ ويژگیھا و خواصِ مادی ِ تم ِام
ِ
جسم ِگردی
ی ويژگیھايی که ھر ِ
را از آنھا جدا میکند؛ يعنی ھمه ِ
نظير حجم رنگ ،وزن ،جنس ،ماده ... ،و تنھا
میتواند داﺷته باﺷد،
ِ
ويژگیھايی که در ھمهﺷان مشترک است را در ذھن متجسم میسازد و
اين موجو ِد انتزاعی را " دايره" مینامد.
ارسطو ھمين عم ِل تجريد را بسط میدھد تا جايی که به "باشندگی"
)ھستندگی( "باشندهھا" )ھستندهھا( میرسد .او میگويد" :علمی وجود
نظر
دارد که به مطالعهیِ `باﺷندهھا` به مثابهی ِ `باﺷنده` میپردازد" .از
ِ
ت اجرا ِم آسمانی
ی مختلفی از علوم وجود داﺷت :عل ِم ﺷناخ ِ
او ﺷاخهھا ِ
ت زنده )زيستﺷناسی( .او بر
علم مطالعهی ِاندا ِم موجودا ِ
)ستاره ﺷناسی(ِ ،
اين باور بود که تما ِم علوم تا آن زمانی تنھا به امرِ "چه و چگونگی"
ت موجودات باز ھم پيشتر میرود
پرداختهاند ،اما انسان در تالش ِ ﺷناخ ِ
دوکاو "واقعيت"،
و به مطالعه و ب ررسی ِ خو ِد "ﺷناخت" میرسد .يعنی کن
ِ
ی "چه
يعنی به "چرايی" میرسد و اين ھمانا ارتقای ِﺷ ناختاش از حيطه ِ
و چگونگی" به قلمرو ِ "چرايی" است.
از دي ِد ارسطو"واقعيت " از يک ساختار ِ نخستينِ مشخصی برخودار
است ،ھرچند که در وھلهی ِ نخست اين چنين به نظر نمیرسد .او از
"نقطهیِ شروع" ،يا "اصل ِ نخستين"سخن میگويد .در اين مرحله از
ت ما از واقعيت" که فقط بخشی از
ﺷناخت او بي ِن "واقعيت" و "شناخ ِ
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واقعيت است تمايزی قائل نمیﺷود .درنتيجه پارهای ﺟوھر ھستند و
ی واقعيت
ديگران
خواص جوھر .از اين رو بررسی و کنکاش درباره ِ
ِ
مترادف است با مطالعهیِ جوھر ِ چيزھا.
ی نخستين" نام نھاد .اما میتوان دليل ِ
ارسطو بر اين بررسی"فلسفه ِ
ی اين نام گذاری يافت .تا اين مرحله ارسطو دو
فلسفی ديگری ھم برا ِ
ِ
موضوع مور ِد
:
عت
طبي
(
١
)
.
بود
داده
قرار
بررسی
د
مور
را
قلمرو
ِ
ِ
عامل ﺷناسايی .دو قلمرو ِ بطور کامل متمايز از ھم،
:
ذھن
ﺷناخت؛ )(٢
ِ
ی ذھنی.
دنيای عينی و دنيا ِ
ِ
بين دو
حال با ورو ِد متافيزيک به صحنه ،اين دو به ھم میرسند و ج
دايی ِ
ِ
سپھر از بين میرود .با اين درھمآميزی ﺷيوهیِ نگرشِ ﺷناخت ھم
دگرگون میﺷود" .از اين لحظه به بعد ﺷناخت فقط بخشی از واقعيت

نقش سازنده ِی مھمی
نيست ،بل که خود در ايجاد و متحول
ِ
ساختن واقعيت ِ
دارد ".
ی خو ِد
عين حال مطال عه ِ
سی دنيای خارج از ذھن ،در ِ
بدين ترتيب برر ِ
ت ھستی( ديگر آن
ت خود )ﺷناخ ِ
انسان ھم است ،يعنی انسان پس از ﺷناخ ِ
برای ارسطو اين است
ف ر ِد پيش از ﺷناخت نيست )رون ِد "شدن"(.
ِ
م حرکه و انگيزهی ِ مي ِل انسان برای ِ "فھميدن و شناخت" .در اين مرحله
جوھر انسانی از ميان
است که تقابل بينِ ساختارِ جوھرِ طبيعت و
ِ
زمان انسان و طبيعت
میرود .بررسی ِ متافيزيکی درواقع بررسی ِ ھم
ِ
است .انسان در تالشاش برایِ "فھميدن" ،از يک انسانِ صرف فراتر
میرود ،يعنی برين میﺷود .انسانی که تا آن ز مان به مثابهیِ يک
"حيوان ِ سياسی" بود ،به يک باره ارتقا پيدا میکند.
تناقض
آليستی افالطون يک
ی ايده
ی تيزبين در فلسفه ِ
انديشهی ارسط و ِ
ِ
ِ
دنيای
ل حل يافت .اگر آن چنان که افالطون مدعی است يک
غيرقاب ِ
ِ
ِ
متشکل از " ُمثُل"ھا  -يعنی از اَﺷکالی ساکن ،نامتغير و ابدی  -وجود
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مادی ھمواره درحالِ تغيير و
ی
ِ
دارد ،چطور چنين دنيايی قادر است دنيا ِ
دنيای ساکن و
بطن
برابر خود داريم را بيافريند .از
متحرکی که ما در
ِ
ِ
ِ
سکون
بیجا ِن ُمثُ لھا که فاق ِد ھرگونه حرکت و جنب و جوﺷی ھستند ،جز
ِ
چيز ديگری زاييده نمیﺷود مگر آن که يک نيرویِ محرکه
مطلق ابدی
ِ
ِ
ُ
در درون و يا در بيرونش وجود داﺷته باﺷدُ " .مثل"ھایِ کام ِل افالطون
ھمگی در
سکون مطلق بسر میبرند .اما از آن جايی که در دنيایِ
ِ
واقعیای که ما در آن زيست میکنيم ھمه چيز درحا ِل حرکت و تغيير
ناکاملی کالن رنج میبرند .يعنی اين که
است ،اين ُمثُ لھای ِکامل از يک
ِ
اصوالً وجو ِد خارجی ندارند ،جز در ذھن ِ فيلسوف .ارسطو با اين استدالل
نظر يهی ِ "دنيایِ ُمثُلھا" افالطون را بطور کامل به دور افکند.
ارسطو ھم چون افالطون به "صورت" )ﺷکل ،فرم( باور داﺷت ،اما،
رای ارسطو ص َُور نه جدا از
بين آن دو وجود داﺷت .ب
يک تفاو ِ
ِ
ت ماھوی ِ
ساختار خ و ِد ماده جای
يای مادی ِ محسوس )در جھان ايدهھا( بلکه در
اﺷ ِ
ِ
ب جسم متمايز است و در رابطه
دارند .از
نظر ارسطو "صورت" از قال ِ
ِ
بخش
ت جاندار "صورت" به واقع
با جوھر ِ اﺷياء است و نز ِد موجودا ِ
ِ
برای
تعيين کننده و ھمان "روح" است که کارکر ِد آن را تضمين میکند.
ِ
ت خانه به گونهای است که خانه به
مصنوعات ،مثالً يک خانه ،صور ِ
تواند کارک ر ِد خودش ،يعنی سرپناه بودن را متحقق سازد.
فلسفی پيش از او موفق نشده بودند
ت
ارسطو بر اين باور بود که جريانا ِ
ِ
ی گوناگون را تبيين کنند .به گمان ِ او ماترياليستھا وجو ِد
ی علتھا ِ
ھ مه ِ
ت
ت مادی را برمیﺷمردند )چھار
عنصر نخستين( و ھمينطور عل ِ
عل ِ
ِ
توضيح اين
حرکت )عشق و تنفر ن ز ِد امپدوکلس( .اما اين دو علت قادر به
ِ
ﺷکل خاصی
پرسش نبودند که چرا و چگونه موجودات از يک
ِ
خاص خودش را
برای نمونه چرا يک نوع حيوان ﺷک ِل
برخوردارند،
ِ
ِ
دارد و اندام ھای ِبدن ھمه اع ضای ِ يک نژا ِد کم و بيش يک ﺷکل و يک
ت وج و ِد دو علت ديگر
ی ارسطو به ضرور ِ
سان ھست ند .از اين نکته ِ
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ت غايی .فيثاغورسيان و افالطون ھم به
ت صوری و عل ِ
پیمیبرد :عل ِ
برای فيثاغورسيان "عدد" بود و
ت صوری پی برده بودند و اين علت
عل ِ
ِ
ص َور" ھيچ يک قادر به
ص َور" .اما نه "عدد" و نه " ُ
برایِ افالط ون " ُ
توضيح حرکت و دگرگونی نبودند .اين کاستی ارسطو را واداﺷت تا دو
ِ
دنبال اين امر
ت "صوری" و "غايی" را به آنھا بيافزايد ،و به
عل ِ
ِ
ی اوليه مینامد و
نظريهی ِ علتھای ِ خودش را فلسفهی ِ نخستين يا فلسفه ِ
یدومين يا ثانويه.
نظر يا ِ
ت ماترياليستھایِ پيشين را فلسفه ِ
ارسطو میگويد که ھر انديشهای و ھر تجربهای بی چون و چرا يک
موجود و يا پ ديدهی ِمشخصی را در انديشه متبادر میسازد .فيلسوفان تا
نظير آناکساگوراس ،امپدوکلس و دموکريت ھمگی در
پيش از افالطون
ِ
قوانين حاکم بر
صر متشک لهی ِ موجودات و تعيين ِ قواعد و
ِ
تالش تع ِ
ِ
يين عنا ِ
برابر خود
در
نوين
دانان
فيزيک
که
ای
وظيفه
ھمان
بيش
و
کم
)
بودند
آنان
ِ
ِ
چيزھای
توضيح
قرار دادهاند( .با چنين اھدافی آنان فقط به تبيين و
ِ
ِ
مشخص ،چيزھايی که دستخوش تغيير و حرکت واقع میﺷوند،
ی
میپرداختند .موجودات و چيزھای ِ انتزاعی نظير ِ دايره و عدد در حيطه ِ
ﺷناختﺷان جای نداﺷتند .برتری ِ افالطون بر آنان در اين بود که او تالش
اعضای يک دسته از موجودات دست
ھای مشترک در
ِ
کرد تا به خصلت ِ
ک آنان يک اسب
يابد .چه چيزی در ھمهی ِ اسبان وجود دارد که تک ت ِ
میﺷوند؟ ارسطو میگويد آری افالطون پرسش را به درستی مطرح کرد
پرسش
اما او نتوانست پاسخی به آن بدھد و برای ِ فرار از پاسخ گويی به
ِ
ی
خودش مجبور به
يای ديگری میﺷود و با تبيين نظريه ِ
اختراع يک دن ِ
ِ
ت "دنيایِ محسوس"" ،دنيایِ معقول" را
"دو دنيا"یاش به موازا ِ
غيرقابلِ تغييری که به
میآفريند ،دنيايی متشکل از " ص َُورھای ِ" ثابت و
ِ
ً
ت
گمانِ افالطون درواقع جوھرِ دنيایِ مادی میباﺷند .دقيقا ھمين نسب ِ
ب جدايی ِ را ِه ارسطو از را ِه
ﺟوھر دادن به " ُ
ص َور ِ خيالی" ا ست که موج ِ
افالطون میﺷود.

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ٢٨٢پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

ی
ی
ی وي ژه ِ
ن انديشه و ھستی ،اين بيمار ِ
جدايی کامل بي ِ
ن نظريه ِ
پيروا ِ
ِ
ث فلسفی به بنبست
ب ايدهآليستی ،در ساده ترين مباح ِ
ی مکات ِ
کليه ِ
ادعای
برای نمونه اگر از ھوادارانِ اين نظريه بپرسيم که به
میرسند.
ِ
ِ
دنيای مادی زمخت و پست
فراز اين
ﺷما اي دهیِ مطلق که جايگاهاش بر
ِ
ِ
قرار دارد و تماسی با آن ندارد ،چگونه و از چه طريق میتواند بر اين
برای اين پرسش ندارند.
دنيای مادی تأثير بگذارد ،آنھا پاسخی
ِ
ی ايدهآليستھا منطقاً در
ی " ُمثُل" و بطور کلی ھمه ِ
ھوادارا ِن نظريه ِ
ھای آنھا
موقعيتی نيستند که به توانند " ُمثُل" را تعيين کنند ،چرا که " ُمثُل" ِ
ل تعريف ھستند .خ و ِد افالطون راب طهی ِبين ِ اﺷياء و " ُمثُلھا" را
غيرقاب ِ
ِ
ُ
َ
ل کامل به واقع بيشتر به
ﺷکا
ا
و
ھا
ل
ث
م
.
کرد
رھا
مطلق
ام
ابھ
در
ُ
ِ
ِ
ھای"
استعارا ِ
ی ﺷاعرانه ﺷباھت دارند .اين که چطور از " ُم ُثل ِ
ت توخ ال ِ
ی
کامل
غيرمادی ،اجسام ِ
ِ
مادی ناکامل به وجود میآيند به ھيچ وجه مسأله ِ
ِ
ِ
افالطون نيست و در نوﺷتهھايش کمترين توضيحی در اين باره نمیيابيم.
غيرقاب ِل
بين "ماده" و " ُمثُل " در نوﺷته ِ
اصوالً رابطهی ِ متقابل ِ
ھای وی ِ
فھم و ناروﺷن است.
ھای
سقراط در پيکارش علي ِه ذھنی
ن اي ده ِ
گرايی سوفيستھا ،بر نياز يافت ِ
ِ
فدرستی دست يافت که به واقع با
کلی تأکيد نھاد و به مقوالت و تعاري ِ
ھای
مسائل و موضوعا ِ
ت مطروحه انطباق داﺷتند .در مقايسه با روش ِ
بدون
قابل مالحظهای بود .به واقع
مندر
آوردی سوفيستھا اين پيشرفت ِ
ِ
ِ
ی
يک چنين "کلياتی" ،کس ِ
ب دانش و معرفت ناممکن است .اما ،کوﺷشھا ِ
ھای مستقل و قائم به
رای تبدي ِ
ل اين مفاھيم و مقوالت به ھ ستی ِ
افالطون ب ِ
عرفان دينی بود .اين اعتقاد که چيزی )ص َُور( میتواند
ی
ِ
خود ،نطفه ِ
جسم مادی متناظر با آن در طبيعت وجود داﺷته باﺷد ،بی چون
مستقل از
ِ
ب متافيزيک به درستی و به
و چرا پوچ و بیمعنا است .ارسطو در کتا ِ
روﺷنی ِکامل اين نظريه را رد میکند:

www.hks-iran.com

ی کالسيکِ يونان ٢٨٣ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ

ت پرﺷماری مواجه
"درحالی که نظر يهی ِ ` ُم ُثل ھا` با مشکال ِ
است اما ياوه ترين و بی معنی تري ِن آنھا اين ادعا است که
دنيای محسوسات
ص َور مستقل و جدا از اﺷيائی که در
ُ
ِ
ص َور فناناپذير و
متناظر با آنھا ھستند ،وجود دارند ،که ُ
ابدی بوده ،درحالی که اﺷيایِ مادی فناپذير و ميرا .مدعيا ِن
چنين نظريهای در واقع میگويند که يک انسا ِن مطلق ،يک
ميز مطلق وجود دارد .آنان دقيقا ً
ب مطلق و يا يک
اس ِ
ِ
ھای کسانی را میزنند که مدعیاند که خدايان وجود
حرف
ِ
دارند اما در َاﺷکا ِل انسانی ،چرا که اين خدايان در واقع
نقش انسانھا فقط اين است
ھمان انسانھا ِ
ی جاويدان ھستند و ِ
ت جاويدان بسازند) ".متافيزيک(
مدرکا
ر
ص َو
که از اين ُ
ِ

کارسطويی
تصوير  :۴٣متافيزي ِ
ِ
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ت بسياری را ارائه
ی افالطون استدالال ِ
ارسطو در ر ِد نظر يهی ِ "دو دنيا " ِ
بيان يکی از آنھا بسنده میکنيم .ارسطو میگويد فرض
میدھد که ما به ِ
دنيای محسوسات " وجود داﺷته باﺷد که از ھر نظری
کنيم انسانی در "
ِ
ﺷبي ِه "ايده"اش در "دنيای ِ ايدهھا" باﺷد ،در اين صورت از آن جايی که
ی جوانب ﺷبي ِه يک ديگرند جوھر ِ ھيچ کدام نمیتواند
ھر دو در ھمه ِ
ت انسانی" بايد موجو ِد
مع
ت انسان" باﺷد درنتيجه برایِ " ذا ِ
رف " ذا ِ
ِ
سومی قائل ﺷويم .با پی گرفت ِن ھمين روشِ استدالل نه با دو دنيا بلکه با
بینھايت دنيا روبرو ھستيم .خالصه آن که اگر "ايده" جوھر است ،قاب ِل
موضوع علم
ﺷناخت نمیتواند باﺷد ،و اگر "ايده" قاب ِل ﺷناخت باﺷد )يعنی
ِ
قرار گيرد( ،که چيزی نسبی است و چندگانه ،ديگر جوھر نمیتواند باﺷد.
جوھر انسانی
برای نمونه اگر "انسان" را يک " حيوان ِ دوپا" تعريف کنيم
ِ
ِ
جوھر "دوپايی" که ديگر نه يگانه
دارای جوھر "حيوانی" است و ھم
ھم
ِ
ِ
بلکه دوگانه است ،بنابراين ديگر نمیتواند "جوھر" باﺷد .در يک کالم نه
موضوع علم و ﺷناخت باﺷد و نه "ايده-
"صورت  -جوھر" میتواند
ِ
موضوع ﺷناخت" میتواند جوھر باﺷد.
ک )ﺷناختﺷناسی( افالطون ،اين
ای ارسطو از متافيزي ِ
با اين انتق ا ِد پايه ِ
ی بشری دگرگون ﺷده و معنایِ سراسر جديدی به خود
بخش از اندي شه ِ
علم آن چيزھايی که يک "باﺷنده" را يک
میگيرد .متافي زيک میﺷود ِ
ن جديدی از متافيزيک که منجر به نظريهیِ
"باﺷنده"میکنند ،ب يا ِ
ارسطويیجوھر ﺷد.
ِ
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فيزيک
ت مطرح ﺷده در
نزد ارسطو دام نهیِ وسعت و
گوناگونی موضوعا ِ
ِ
کل کيھان را دربر میگيرد .يک سيس ِتم
فيزيک مجموعهای است که ِ
ت اجرا ِم آسمانی گرفته تا
توضيحی به ھم پيوسته و منسجمی که از حرک ِ
ِ
ھای آنھا را در بر میگيرد .به يک معنا ارسطو در
حيوانات و حتا اندام ِ
ی طبيعی يا فيزيک به طبيعت و ھر آن چه در آن جای دارد
فلس فه ِ
نظر ارسطو فلسفهی ِ طبيعی آن فلسفهای نيست که به خ و ِد
میپردازد .از
ِ
ی نخستين يعنی متافيزيک
ھستی میپردازد بلکه اين امر م
وضوع فلسفه ِ
ِ
است.
ی
او وظيفهای غولآسا و دانشنامهای در
برابر خود قرار میدھد :مطال عه ِ
ِ
ت مادی
ت مادی ،يعنی دست ي ابی به قوانين و اصو ِل ھميشگی ِ طبيع ِ
طبيع ِ
ی َع َرضی .ارسطو ھم نظيرِ افالطون به دو دنيا باور
و نه روي دادھا ِ
داﺷت ،اما ھر دو دنيای ِ ارسطو دنياھای ِ مادی ھستند .او گيتی را به دو
دور
بخش تقسيم میکند و مرز ِ جدايی ِ اين دو دنيا را مدار ِ گردش ِ ماه به
ِ
زمين تعيين میکند .ماورای ِ اين مدار را دنيايی فرا -ماه مینامد و تمامِ
دايروی کامل
آسمانی اين دنيا را اجسامی کامل که در مداراتی
اج را ِم
ِ
ِ
دنيای
نظر او
درحال ِ
ِ
ِ
دور زمين میپندارد .از ِ
گردش منظم و تکراری به ِ
فرا -ماه نم ا ِد ابديت و کامل بودن است که مشمولِ زمان نمی ﺷود .آن
دور زمين را
ديگر دنيا که کرانهی ِ آن مداری است که
ِ
بخشِ
گردش ماه به ِ
ِ
ت ماه و زمين میﺷود را دنيایِ زير -ماه
دربر میگيرد و ﺷام ِل کرا ِ
مینامد و مدارا ِ
ت آن را ناکامل و دنيای ِ درحالِ فسادی میداند که مشمولِ
زمان میﺷود.
برای ارسطو طبيعت متشکل است از ماده و
ھ مانطور که گفته ﺷد
ِ
صورت و ھرچيز در آن دارای ِ ھدفی است و ھيچ چيزِ تصادفی در آن
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برطبق قوانين عمل میکند .با چنين رويکردی
دخالت ندارد .ھمه چيز
ِ
١
ارسطو را میتوان به زبانِ امروزی يک جبرگرا دانست .البته جبر و
نوع ِعلﱞی بود نه منطقی.
ضرورتی که او میديد از ِ
ی
در اين جا باز ھم ﺷاھ ِد يک تفاو ِ
ت اساسی بين ِ فلس فهی ِ ارسطو و فلس فه ِ
ت
ی صُو َرھای ساکن ،مرده و بیحرک ِ
افالطون ھستيم .به وارونه دنيا ِ
اف الطون ،در فلسفهی ِارسطو يک دن يای ِمادیای در برابرِ خود داريم که
ت
حرکت ،تحول و انکشاف
اتی آن بوده و بطور دائمی از حال ِ
گرايش ذ ِ
ِ
ت بالفعل گذر میکند.
بالقوه به حال ِ
ارسطو دنيا را کرانه دار میپنداﺷت ،يعنی فضا را کرانهدار و بسته
میديد .اما زمان را بیکران و باز میدانست که نه ﺷروعی داﺷته و نه
پايانی خواھد داﺷت .مقولهیِ "ز مان" نز ِد ارسطو نه تنھا از افالطون
آغاز زمان" به گونهای
بلکه از بسياری از دانشمندان ِ معاصر که از "
ِ
رازآميز سخن میگويند ھم پيشرفتهتر است .او معتقد بود که "زمان" ھم
امر
چون "حرکت" ھمواره وجود داﺷته و درنتيجه سخن از آغازِ "زمان" ِ
بیمعنی و پوچی است .در کتاب متافيزيک میگويد:

" به ھر رو حرکت را نه میتوان به وجود آورد و نه نابود
کرد .حرکت ھمواره وجود داﺷته است ،نه میتواند از ھيچ
به وجود آيد و نه میتواند ساکن گردد .از اين رو نه `پيش`
از آن لحظهای که زمان وجود نداﺷته باﺷد میتواند وجود
داﺷته باﺷد و نه `پس` از آن .حرکت پيوسته و متصل است".
ديالکتيکی بسيار ژرفی
ی
بيانِ چنين نظريهای در آن دوران مبي ِن انديشه ِ
ِ
ی زمان ،مکان و حرکت بود و ن ز ِد يونانيان مفھوم
است در باره ِ
"بینھايت" امر ِ ناممکن و ناخوﺷايندی بود که نمیتوانست واقعيت داﺷته
فيلسوفنھايتگرا بود و
ﺷامل ارسطو ھم میﺷد .او يک
باﺷد .اين باور
ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Déterministe
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ھای فيزيک ،زيستﺷناسی ،حتا زيباﺷناسی را کرانهدار میپنداﺷت.
حيطه ِ
مفاھيم "بالقوه" و "بالفعل" در تعريف و
کشيدن
اما ارسطو با به پيش
ِ
ِ
ی "بینھايت" گام ِ مھمی برداﺷت .بدين معنی که او بينِ
برخورد به مقوله ِ
ت بالفعل" تمايز قائل میﺷود .برایِ ارسطو
ت بالقوه" و "بی نھاي ِ
"بینھاي ِ
ت بالقوه مفھومی واقعی است چرا که اين تعريف محصولِ يک
بینھاي ِ
برای نمونه به ھر عد ِد ھر چقدر بزرگی ھمواره
مل رياضی است.
ع ِ
ِ
میتوان ع د ِد ديگری افزود و يا ھر ع د ِد ھر چقدر کوچکی را ھمواره
سطح
الفاتميستھا که تقسيم ِ ماده را در
میتوان بر دو تقسيم کرد .برخ
ِ
ِ
اتم متوقف میکردند ،ارسطو با مقايسه با ھندسه و امکان ِ تقسيم ِ يک پاره
خط به دو پاره خ ِط کوچک تر ،معتقد بود که ماده را ھم تا بینھايت
ت
میتوان تقسيم کرد ،منتھا در عي ِن حال میافزايد که اين امر يک بینھاي ِ
بالقوه است نه بالفعل.
دوران
مسيحی
خداﺷناسان
فان مسلمان و ھم
ِ
ِ
سدهھا بعد ھم فيلسو ِ
ِ
آثار ارسطو پرداختند ،با برداﺷتی نادرست
اسکوالستيک که به ترجمه ِ
ی ِ
ی او
ت او ،از مفھوم ِ بینھاي ِ
و با دستکاری در مفھو ِم بی نھاي ِ
ت بالقوه ِ
ت
تفسيری بطور کامل نادرست و مخدوش ارائه داده و آن را به بینھاي ِ
ت کرانهدار تعريف
ت نامتعين را به نھاي ِ
بالفعل تبديل کردند .يعنی ،بینھاي ِ
کردند ،تعريفی متضاد در خود ،و از اين طريق با استناد به ارسطو
ت وج و ِد خدا دست و پا کردند.
زمي نهای فلسفی
برایاثبا ِ
ِ
آليزم عينی به ماترياليزم بسيار نزديک
ارسطو با آغاز از يک
موضع ايده ِ
ِ
برش کامل کند.
میﺷود ،ھرچند که ھيچ گاه موفق نمیﺷود که از ايدهآليزم
ِ
بين ايدهآليزم و ماترياليسم در نوسان بود .در آثارِ ارسطو ما با
او ھمواره ِ
جوانهھايی از مف اھيم ِماترياليزم ِ تاريخی روبرو ھستيم .او میگويد:

حسی
ت
" ...درحالی که اَعمالِ کليه ِی حيوانات توسط ادراکا ِ
ِ
بالواسطه و حافظه مشخص میﺷوند )آنھا چيزھا را
میبينند و صداھا را میﺷنوند (... ،اما در بي ِن جانداران تنھا
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ب ھنری -
انسان است که زندگیاش توس ِط اَعمال و تجار ِ
فرھنگی جمعی و مشترک متعين میﺷود .اين بدين معنا است
ِ
ﺷروع ھرنوع ﺷناخت و دانشی تجربه و
ی
نقطه
که
درحالی
ِ
ِ
ودی خود کافی نيست" .
خ
به
اين
اما
است
حسی
ت
ادراکا ِ
ِ
ت حسی مترادف و
"ِ ...خ َرد و حکمت صرفا ً با ادراکا ِ
نخستين
منبع
يکسان نيست .درست ا ست که ادراکا ِ
ِ
ت حسی ِ
دانش ھر فردی ھستند ،اما آنھا نمیتوانند توضيح دھند که
ِ
رای نمونه تنھا به ما
چرا چنين است )چرائی آن را( .ب ِ
میفھماند که آتش سوزان است اما نمیگويد چرا؟"
ﺷروع ﺷناخت ن ز ِد انسانھا ھمانا دادهھا و
ی
از ديدگا ِه ارسطو نقطه ِ
ِ
ی موجود در طبيعت ھستند که از طريقِ حواس به انسان
ی ماد ِ
پديدارھا ِ
تحليل عقلی از جزء به
کانديشه و
منتقل میﺷوند و آن گاه انسان به کم ِ
ِ
کل میرسد:

"  ...بنابراين نق طهی ِ ﺷروعمان بايد عبارت باﺷد از آن چه
ھایمرکب
که بيشتر برایمان قابل ِ فھم است )يعنی ،واقعيت ِ
ت فھميد ِن
ت مور ِد ﺷناسايی( و پيش رفتن به سم ِ
و موضوعا ِ
ت آن قاب ِل فھم است )يعنی ،رسيدن به
آن چه که ذات و طبيع ِ
کلی ﺷناخت عملی(" .
اصو ِل ساده و ِ

www.hks-iran.com

پايان فلسفهی ِ کالسيکِ يونان ٢٨٩ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
ِ

اخالق
فلسفهیِ اخالقیو سياسیِ ارسطو بر يک اصل استوار است و اين که ھر
انسانی خواھا ِن خوﺷبختی است .او اضافه میکند که اما خوﺷبختی و
برای انسانھا متفاوت است .برخی مايلاند در اداره
نح وهی ِرسيدن به آن
ِ
ی ديگری به اين امر عالقهیِ
امور ﺷھر ﺷرکت کنند ،درحالی که عده ِ
ِ
چندانی ندارند .برخی خوﺷبختی را در کام يابی از زندگی میبينند
خش ديگری نظری مخالف دارند.
درحالی که ب ِ
برعکس افالطون کمترين
در مجموع ارسطو فيلسوفی واقعگرا ١است و
ِ
غير واقعی در او ديده نمیﺷود .او
ی عرفانی و
رگهای از انديشه ِ
ِ
ی
واقعگرائی است که خوﺷبختی را جھانﺷمول میداند .بدين تر تيب فلسفه ِ
اخالق ارسطو نه بر قھرمانی استوار است ،نه بر تقدس و نه بر عرفان،
ِ
خوﺷبختی عادالنه و منصفانهای قرار دارد که از ھرگونه
ی
قوله
م
بر
بلکه
ِ
ِ
زياده روی و يا کم روی به دور است .در يک کالم ارسطو يک "ميانه
٢
گرا" است و در ھر موردی ھمواره ح ِد ميانه را اتخاذ میکند .او" ميانه"
زبان
را يک "فضيلت" میداند ،به واقع "عالی" میداند ،چرا که در
ِ
يونانی واژهای که به معنایِ "عالی" است در فارسی "فضيلت" ترجمه
کردهاند.

_____________________________________________
١ - Réaliste

)٢ - juste milieu (golden mean
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ت ميانه گرايی
تصوير ِ :۴۴فضيل ِ
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با يک ًگل بھار نمیشود!
اختراع اين ضربالمثل را به ارسطو نسبت میدھند .ارسطو میخواھد
ِ
ً
توسطيک فرد ،از او يک نيکوکار
نيک
عمل
يک
صرفا
م
انجا
که
بگويد
ِ
ِ
ِ
نمیسازد .برخالف افالطون که اصولگرا بود و برايش فضيلت و نيکی
پايانی
ھدف
ی غايتگرا
ِ
در-خود و برای ِ-خود وجود داﺷت ،برای ِ ارسطو ِ
ِ
بودن آن را تعيين میکند .اگر به خواھيم
يک عمل است که نيک يا ﺷر
ِ
مثال بزنيم امروزه کسانی که اصوالً با اتم در کل مخالفند يا در کل موافق،
ی نگاه ﺷبي ِه افالطونند و کسانی که مفيد يا مضر دانستن ِ اتم
به ل ِ
حاظنح وه ِ
نوع کارب ر ِد آن میدانند ،ارسطويی میانديشند.
را منوط به پیآمد و ِ
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سياست
ارسطو در اين عرصه ھم يک ميانهگرا بود ،ح ِد ميانه را میگرفت و
برعکس ِ افالطون به يک نظام ِ سياسی ِ کامل و آرمانی باور نداﺷت .او به
انواع حکومتھایِ تا آن زمانی میپردازد و حکومتھایِ
مطالعهیِ
ِ
ت
ت مطلوب میداند و نکا ِ
سلطنتی ،اﺷرافی و جمھوری را سه نوع حکوم ِ
نويس
ھای بعد "لوسيپ" تاريخ
مثبت و
منفی ھريک را برمیﺷمارد .س ده ِ
ِ
ِ
ی روم ِ باستان ،ر ِد پایِ ن ظريهیِ
سرﺷناس يونانی در ارزي ابیِ امپراتور ِ
ِ
سنای
رفسلطنت،
ارسطو را میبيند و مدعی میﺷود که قيصر ِ روم مع ِ
ِ
رفدموکراسی بودند.
رفاﺷرافيت و دادگاهھای ِ مردمی ِ روم مع ِ
روم مع ِ
ت اجتماعی عبارت بود از حفظ و حمايت از
برای ارسطو
معيار عدال ِ
ِ
ِ
منافع خاص .درنتيجه آن حکومتی مطلوب است که
برابر
در
عام
منافع
ِ
ِ
ِ
منافع خاص باﺷد .او میگويد اگر
برابر
در
عام
منافع
ت
خدم
در
و
حامی
ِ
ِ
ِ
ِ
ت منحرف و
منافع خاص بر
منافع عام غلبه کند ﺷاھ ِد يکی از سه حکوم ِ
ِ
ِ
فاس ِد تورانی )خودکامگی( ،اوليگارﺷی )توانگران( و يا دموکراسی
منافع عام حاکم ﺷود با يکی از سه
)مردمساالری( خواھيم بود .و اگر
ِ
ب سلطنتی ،اﺷرافی و جمھوری روبرو خواھيم بود .از
ت مطلو ِ
حکوم ِ
ت خاص ،ھرچند
نظر ارسطو دموکراسی از آن جايی که مبينِ حکوم ِ
ِ
منافع ک ِل جامعه است ،حکومتی فاسد است .در
ه
علي
ولی
جامعه،
ت
اکثري
ِ
ِ
ِ
اين جا ارسطو به بھترين وجھی فرماليست بودنش را نشان میدھد ،فر ِم
برايش يک کل است و نه بخشی از يک کل.
مسائل اجتماعی ارسطو يک محافظه کار ِ به تمام معنا بود و ھيچ
قلمرو
در
ِ
ِ
ھای رايج در جامعه ﺷک نکرد.
گاه به م ناسبا ِ
ت اجتماعی و باور ِ
ی بردهداری بسيار ﺷناخته ﺷده است ،وجو ِد
توجيھاتش درم ور ِد جامعه ِ
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امر عادی و طبيعی میدانست و
طبقات و برده داری در يونا ِن باستان را ِ
غيرقابل ِ قبول.
الغای ِب رده داری را امری ناممکن و ِ
ی اقتصاد و پول به بحث
ارسطو نخستين فيلسوفی است که در باره ِ
میپردازد و ضرورت و م فيدی ِپول به مثابهی ِ يک ميانجیِ اقتصادی را
ی
توضيح میدھد.
برعکس افالطون ،او ثروت ان دوزی را از جنبه ِ
ِ
برای
اخالقی توجيه میکند .به باور ِ او فقر موجب رذالت و ﺷر است ،پس
ِ
احتراز از آن بايد ثروتمند ﺷد .او از دو نوع پول نام میبرد ،يکی به
گردش اقتصا ِد جامعه که مفيد است و ديگری
امر
مثا به ِ
ِ
ی وسيلهای در ِ
ی ثروت اندوزی که آن را مضر و ناسالم میبيند.
ابزاری برا ِ

ت اجتماعی
ی
انواع حکومتھا و نقش طبقا ِ
تصوير  :۴۵رابطه ِ
ِ
ِ
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اليشنفس"
نظر يهی ِ "پا
ِ
افالطون دﺷمنیِ ﺷديدی با ھنر داﺷت و ھر نوع تقليدی را فاسد میﺷمرد،
دﺷمنی افالطون با ھنر به
چرا که تقليد نه واقعيت بلکه بازنمايی است.
ِ
نظر
اخراج ﺷاعران از ﺷھر میﺷود .ارسطو اما
درجهای بود که خواھانِ
ِ
ِ
متفاوتی داﺷت و ھنر و بطور کلی ھر نمايش و بازنمايیای را امر ِ مفيدی
برایِ انسان میدانست .او بر اين باور بود که با مشاھدهیِ
ھنر نمايشی در تئاتر( انسان به خويشتن اش نزديک
بازسازیھا )عمدتا ً ِ
ب خود -ﺷناسايیاش میﺷود.
تر میﺷود و موج ِ
ی صحنهھايی لذت میبريم
او میگويد چطور است که در تئاتر از مشاھده ِ
داستان
که از ديدنﺷان در زندگی روزمره سخت به وحشت میافتيم .او
ِ
مادر
اوديپ ١را به يادمان میآورد ،مردی که پدرش را میکشد ،با
ِ
ن حقيقت آن چنان از
ناﺷناختهاش ھمخوابگی میکند و پس از برمال ﺷد ِ
خود متنفر میﺷود که چشمان ِ خود را از حدقه درمیآورد.
ارسطو میپرسد چطور در تئاتر ما تم ِام اين صحنهھای ِ دلخراش و فجيح
را میتوانيم با اﺷتياق مشاھده کنيم؟ پاسخاش اين است که در پايان ِ نمايش
ما از آرامش ِ خاطر بيشتری برخورداريم و روحمان سبکتر میﺷود .او
٢
ک اروپا
ش نفس" مینامد .بعدھا در دوران ِ کالسي ِ
اين روند را "پاالي ِ
نقش مھمی بازی میکند .موليير پايه
ھمين نظريه در پيشرفت ھنر ِ تئاتر
ِ
ی صحنه
گذار
تئاتر مدرن با باور به ھمين نظريه کارھايش را رو ِ
ِ

_____________________________________________
١ - Œdipe

٢ - Catharsis
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میآورد ،درحالی که ژان ژاک روسو ١بطور کامل با اين نظريه مخالف
بود.

تصوير  :۴۶درام و نظريهی ِپااليش ِ نفس
ِ

_____________________________________________

 ، (١٧٧٨-١٧١٢) Jean-Jacques Rousseau -١متفکر سوئيسی
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ی ارسطو
خدا ِ
خداﺷناسی
يان اساطيری باستانی و
ارسطو به خدايان باور نداﺷت و خدا ِ
ِ
موضع ارسطو در مور ِد
پيشا -سقراطی را ﺷديدا ً به با ِد انتقاد میگيرد.
ِ
خداﺷناسی ناروﺷن است .ھمانطور که گفته ﺷد ارسطو علوم را به سه
بخش متمايز از ھم دستهبندی میکند و علمی که اصول ِ کلی را م ور ِد
ِ
بخش علومِ نظری جای میدھد .او اين علم را
بررسی قرار میدھد در
ِ
جوی
ررسی باﺷنده به مثابهیِ باﺷنده" مینامد و سپس به جست و
" علم ِب
ِ
ِ
ب الندا در متافيزيک از نوعی
موضوع)محمول( آن میپردازد .او در کتا ِ
ِ
١
کنخستين" سخن میگويد که سه مشخصه
کنامتحر ِ
خدای وا حد "محر ِ
ش
دارد(١ ) :
ِ
محرکنامتحرک است؛ ) (٢انديشهی ِانديشه است و ) (٣کن ِ
ناب است.
نظير يھوديان
اکثر يونانيان چند خداپرست بود ،و نه
ارسطو نه ھم چون
ِ
ِ
دای واحدی باور داﺷت .او از نوعی خدای واحد سخن میگويد که نه
به خ ِ
دارایِ ﺷخصيت است و نه صاحب قدرت ،نه بُع ِد اخالقی دارد و نه بُع ِد
ت آفرينش ھم ندارد.
سياسی ،حتا قدر ِ
نظر ارسطو در دنيا ھمه چيز درحالِ حرکت است و ھر حرکتی ھم
از
ِ
علتی دارد .ھر علتی ھم خود بايد علتی داﺷته باﺷد و از آن جا که اين
ی علتھا نمیتواند تا بی نھايت ادامه داﺷته باﺷد پس عاملی بايد
زنجيره ِ
ت نخستين را به وجود آورده باﺷد .ارسطو
وجود داﺷته باﺷد که آن حرک ِ
کنخستين مینامد و از آنجا که پيش از آن چيزی وجود
آن عامل را مح ر ِ
نداﺷته که آن را به حرکت درآورد پس خود نامتحرک است ،از اين رو
متحرکنخستين نمیتواند مادی
محرک نا
کنامتحرک ا ست .اين
ِ
ِ
يک مح ر ِ
_____________________________________________
١ - premier moteur immuable
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جنس انديشه باﺷد .اما از آن جا که
باﺷد و بیپيکر است پس بايد از
ِ
برت رين ِانديشهھا است ،بايد انديشهای باﺷد که به انديشه میانديشد ،يعنی
ان ديشهیِ انديشه است .اين موجود بايد کامل باﺷد پس نمیتواند درحا ِل
ش ناب است .ارسطو در رابطه
ﺷدن باﺷد از اين رو بالفعل است ،يعنی کن ِ
ت پارميندس و افالطون پيروی میکند.
با کامل بودنِ موجودش از نظريا ِ
غيرمادی ھمان "خدا"
چيز غيرمتحرک ،جدا و
او به ما نمیگويد که اين
ِ
ِ
است ،بلکه میگويد چيزِ مقدسی است و يا به بيان ِ درستتر تقدس در
دروناش نھفته است.
ما در اينجا با مفھومی از "خدا" سر و کار داريم که ھيچ ارتباطی با
دای" دين ھایِ يکتاپرست ندارد" .خدای ِ" ارسطو يک خدای ِفلسفی
"خ ِ
اصلی
است و نه يک خدای ِ ايمانی" .خدای ِ" متافيزيکی ھمواره اسلحهی ِ
ِ
ل
خردگرايان در نبردﺷان علي ِه خداﺷنا سان بوده است .درحالی که
خدای اھ ِ
ِ
بدو
دين ھمواره زنده و قَدَرقدرت است
ِ
خدای متافيزيسينھا در ھمان ِ
مادی آفريدهی ِ خودش
يای
ِ
تولدش میميرد .خدايی است که ھيچ نقشی بر دن ِ
ندارد .اين خدا پس از آفرينش ِ دنيا ،آن را به حالِ خود رھا میکند و کاری
به کارش ندارد ،صرفا ً وجود دارد .يک موجو ِد به تمام معنا بیخاصيت
که بود و يا نبودش فرقی به حال ِ دنيای ِ آفريدهاش ندارد .به واقع تنھا نقشش
ی
آفرينش جھان است و با آفرينش ِ آن خودش ھم میميرد .درحالی که خدا ِ
ِ
ت ک ِل دنيا با تمام ِ موجوداتش ،بیجان و جاندار ،را در
دين ھا ،سرنوﺷ ِ
دست دارد ،خدايی است ھميشه زنده ،قادر ِ متعال و در ھمه جا حاضر و
خدای متافيزيکی
ھمه چيز دان .ارسطو را میتوان آف رينن دهیِ نخستين
ِ
دانست.
افکار ارسطو خدﺷه
ی
يکی از مھمترين نکاتی که بر انسج ِام مجمو عه ِ
ِ
وارد میآورد عقبنشينیاش در برابرِ دين و امتياز دادن به آن است ،بدين
ت نخستين ١قائل میﺷود .دو ھزار
معنا که او برای ِ خدا نقشی بهعنوان ِ عل ِ
_____________________________________________
١ - Cause première
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نوابغ تاريخ
بار ديگر ھمين نکته را ن ز ِد نيوتن يکی از
سال بعد از ارسطو ِ
ِ
ھم مشاھده میکنيم.
ب حرکت ﺷود و
ارسطو چنين استدالل میکند که چيزی بايد باﺷد که موج ِ
از آن جا که حرکت ھيچ گاه نه به وجود میآيد و نه از بين میرود
ک نخستين حرکت میبايد خود نامتحرک و ساکن باﺷد .از
بنابراين مح ر ِ
نخستين حرکت بايد ذات و فعليتی
رک
ک مح
ِ
نظر ارسطو اين نامتح ر ِ
ِ
ِ
١
ت طبع بخش" ن ز ِد
طبيع
"
ی
مقوله
ھمان
ه
ﺷبي
باﺷد،
داﺷته
جاويدان
ِ
ِ
ِ
ی
ظريه
ن
به
ارسطو
که
ايراداتی
ھمان
.
ناروﺷن
اسپينوزا ،مفھومی گنگ و
ِ
رک
ی
محرک نامتح ِ
ِ
" ُُمثل ِ" افالطون میگ رفت را میتوان علي ِه نظريه ِ
نخ ستي ِن ارسطو ھم بيان کرد .بدين معنا که اگر دنيا در ابتدا ساکن میبود
و ھمه چيز در آن ساکن ،پس چيزی در درون ِ آن وجود نمیداﺷت که آن
را به حرکت درآورد ،بی چون و چرا میبايست توس ِطنيرويی در خارج
رک نخستين"
ک نامتح ِ
از آن به حرکت درمیآمد .اما اگر اين "محر ِ
جنس ماده نمیبود ،در آن صورت چگونه
خارجی ِ نامادی میبود ،يعنیاز
ِ
دنيایمادی را به حرکت درآورد؟
میتوانست يک
ِ
به ھر حال اين نوع استدالالت راه به جايی نمیبرند و نه تنھا به ھيچ يک
از پرسشھا پاسخ نمیدھند و مسألهای را حل نمیکنند بلکه پرسشھا و
رک
رک نامتح ِ
ی " مح ِ
ِ
مسائل ديگری ھم میآفرينند .حتا اگر نظر يه ِ
ث
باع
چيز
چه
که
داد
پاسخ
پرسش
اين
به
بايد
باز
بپذيريم
ھم
را
"
نخستين
ِ
الفسردرگمی گرفتار
رکنخست ين" ﺷد؟ بدين ترتيب در ک
ِ
پيدايش "مح ِ
ِ
میآييم که دائماً در آن به دور ِ خود میچرخيم و خالصی از آن ممکن
ف استدال ِل ارسطو که بسيار بديھی و آﺷکار است از اين
نيست .ضع ِ
ت
واقعيت نشأت میگيرد که دغدغهی ِ فکری ِ ارسطو تالش در يافتن ِ "عل ِ
عوامل
ت خو ِد ارسطو که آنھا را "
نخس تين" است )در تخالف با مقوال ِ
ِ
ص َور و موثر" نام نھاد(.
ُ
_____________________________________________
١ - Natura naturans
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به واقع کلي ِد مسأله در اين نکته نھفته است که ما ھيچ گاه نمیتوانيم به
ت نخس تين" دست يابيم ،حتا درمور ِد ساده ترين و پيش ِ پا افتاده ترين
"عل ِ
پديدهھا .چرا که برای ِھر معلولی میتوان علتی يافت ،اما ھمين علت خود
در مرح لهی ِ پيشتر معلو ِل پديده است که علتی دارد .اگر ھمين روند را
پیگيريم به يک سلسلهی ِعلت و معلولھا میرسيم که ھيچ گاه پايانی ،و يا
درواقع آغازی نخواھند داﺷت چرا که ھر علتی خود معلول ِ يک علت در
یپيشتری است.
مرح له ِ
ی زندگی معمو ً
گيری اين علت و
ال رون ِد پی
ب
در تجار ِ
ِ
عملی روزمره ِ
ِ
تر آن
معلولھا را در مرحلهای متوقف میسازيم و ن يازی به ادامهی ِبيش ِ
نداريم .اما ،حتا در سادهترين موارد ھم میتوان رد يابی ِ اين سلسله علت
ت نخستين" را نيافت.
و معلوليابی را تا بینھايت ادامه داد و ھرگز "عل ِ
غيرعلمی ،عرفانی و
ت نخستين" مقولهای است
از اين رو مقو له ِی "عل ِ
ِ
رازگونه که ھمواره بايد از آن پرھيز کرد.
ت دين
دقيقا ً ھمين نقطه ضعف نز ِد ارسطو بعدھا سنگِ
تمام جزميا ِ
بنای ِ
ِ
ھایِ يکتاپرست آتی ﺷد .بطور کلی دين ھایِ يکتاپرست دقيقاً بر پاي ِه
ی
ی "عل ِ
ت نخستين" بنا نھاده ﺷدهاند .اين مقوله پاسخی است از رو ِ
مقوله ِ
بشر
نادانی به پرسشھا و کنجکاویھای ِنه فقط دوران ِ ن
ِ
ادانی بشريت بلکه ِ
دوران معاصر.
ادان
ِ
ن ِ
يکی ديگر از مفاھيمِ نادرست ن ز ِد ارسطو ،که با آن چه در باال گفته ﺷد
بی ارتباط نمیباﺷد ،باورش به غايتانگاری ١است .او يک غايتانگار
بود ،ي عنی به ھدف مند بود ِن طبيعت سخت باور داﺷت:

_____________________________________________
)١ -Téléologie (Télos
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"ھر فن ،ھر پژوھش و ھر عملی متوج ِه چيزی است .از اين
رو خير و نيکی را میتوان چنين تعريف کرد :نيکی و خير
ت ھمه ِی امور است".
غاي ِ
به استن ا ِد اين باور ھر پدي دهی ِ طبيعی ازجمله انسان ھدف مند است و يک
ھدفنھايی آن را تعيين میکند .اين بينشِ نادرست نه تنھا قادر به توضيح
ِ
تکامل بشر
تاريخ
نقش بسيار منفیای در
و تبيينِ ھيچ چيزی نيست بلکه
ِ
ِ
ِ
دانش بشری بوده است.
سر را ِه پيشرفت
بازی کرده و
ِ
مانع بزرگی بر ِ
ِ
افزون آن که چنين اعتقادی بی چون و چرا به باورھای ِ دينی میانجامد
ی اين غايت و
چرا که میبايست به اين پرسش پاسخ داد که سرچش مه ِ
ھدف کجاست و از چه ناﺷی میﺷود .اما تنھا پاسخی که میتوان به آن داد
اين است که اين اھداف را سراسر خداوند تعيين میکند .چرا که اين خير
مھمترين خير است و در واقع تنھا خيرِ راس تين است .ارسطو وظيفهیِ
ت خود قرار میدھد و سعی میکند
فاين
خير نھايی را وجھهی ِ ھم ِ
کش ِ
ِ
ع ل ِم مترادف با آن را بيابد .چرا که در بي ِن غايات بايد غايتی وجود داﺷته
باﺷد که ديگر غايات تحتالشعاع آن قرار دارند .ھرچند ارسطو خود
ث او در اين زمينه جاده را
مستقيماً به چنين نتايجی نرسيد وليکن مباح ِ
احتمال قوی
ھموار کرد تا بعدھا برداﺷتھای ِ دينی از آن استنتاج کنند .به
ِ
ی زيستﺷناسی او را به چنين باوری متقاعد
ھای وی در زمينه ِ
پژوھش ِ
ساخته بود.
ارسطو در نوﺷتهھايش دربارهیِ زيستﺷناسی به بيش از پانصد نوع از
ت کم پنجاه نوع به بحث
ت مختلف اﺷاره میکند که دربارهی ِ دس ِ
حيوانا ِ
میپردازد .او با مشاھدهی ِدقيقِ حيوانات به اين نتيجه میرسد که حيوانات
روش
خود را با محي ِط زيست انطباق میدھند .بعدھا چارلز داروين ١با
ِ
ت خود به نظريهیِ "تکا م ِل انواع" و انطباقِ حيوانات
مشابهای از مشاھدا ِ
ت ديگری را استنتاج کرد.
ت رسيد .اما ارسطو
نتايج متفاو ِ
با محي ِط زيس ِ
ِ
_____________________________________________

 ، (١٨٨٢-١٨٠٩) Charles Robert Darwin -١زيستﺷناس بريتانيايی و واضع نظريه تکامل انواع

www.hks-iran.com

پايان فلسفهی ِ کالسيکِ يونان ٣٠١ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
ِ

ی از پيش تنظيم ﺷدهای
ارسطو
ی يک برنامه ِ
پيدايش حيوانات را بر پايه ِ
ِ
برای
فوق بشری نسبت میدھد.
ت
میبيند و اين برنامه را به يک قدر ِ
ِ
ِ
دارای ﺷعور و انديشمند بودناش را
برروی دو پا راه رفتنِ انسان و
نمونه
ِ
ِ
رفمخلوقات
نظر ارسطو انسان اﺷ
ھم به ھمين طرح نسبت میدھد .از
ِ
ِ
طرح خدايی به وجود آمده است ،يعنی انسان ھمواره
مطابق يک
بوده و
ِ
ِ
ی خداوند نمیبود انسان نه برروی ِ دو پا میايستاد
انسان بوده و اگر اراده ِ
نه از عقل و ﺷعور برخوردار میﺷد ،چرا که وزنش افزايش میيافت و
ب خميدگیِ ھرچه
ت بدنیاش کاھش ،و اين دو به نوبهی ِ خود موج ِ
فعالي ِ
بيشترش به سوی ِ زمين ﺷده و مجبور میﺷد با دستھا و پاھایاش راه
رود.

ی دو پا قرار
"  ...در بي ِن حيوانات تنھا انسان است که رو ِ
ت انسان ملکوتی و مقدس است.
دارد چرا که جوھر و ذا ِ
ت الھی است .به ھيچ
انديشيدن و ھوﺷمندی مھمترين موھب ِ
ت فوقانی
ی وز ِن انسان نمیتوانست در قسم ِ
وجه بخش عمده ِ
ب
بدنش اش قرار داﺷته باﺷد ،چرا که
افزايش وزن موج ِ
ِ
ً
وزن
اگر
ا
مشابھ
.
ﺷود
ت انديشيدن و ادراک می
کاھش قدر ِ
ِ
ِ
ت زمين کشيده میﺷود و به
انسان افزايش يابد بدنش به سم ِ
ل حا ِظ ايمنی و حف ِظ تعادل انسا ِن دوپا به چھارپا تبديل
میﺷود) " .در باره ِی حيوانات(
روی دوپا راه
انسان دوپا ،ي عنی
ت
آناکساگوراس معتقد بود که وضعي ِ
ِ
ِ
رفتنش ،به آزاد ساخت ِن دستھايش انجاميد و اين رھايیِ دستھايش به
ب آن ﺷد که مغزش رﺷد کند و از سايرِ حيوانات
نوبهیِ خود موج ِ
ب انسانيتاش ﺷد .به
باھوشتر ﺷود ،در يک کالم
آزادی دستھايش موج ِ
ِ
نظر آناکساگوراس اما ،ارسطو معتقد بود که انسان از ھمان ابتدا
وارونه
ِ
ی نادرست
ھمواره اﺷ
ِ
رفمخلوقات و موجودی ھوﺷمند بود .اين نظريه ِ
باور ارسطو به غايتگرايی سرچشمه میگيرد .ديدگا ِه غايتگرايانهاش
از
ِ
نتايج علمی برسد.
مانع از آن ﺷد که در مور ِد طبيعت به
ِ
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ی سه روح
نظريه ِ
ی علومِ طبيعی ،يعنی زيستﺷناسی ،گياهﺷناسی و
ارسطو به مطالعه ِ
ی
جانورﺷناسی عالقه داﺷت و با توجه به اين نوع تقسيم بندیِ مطالعه ِ
روح متمايز از ھم باور داﺷت:
امور طبيعی بود که به وج و ِد سه نوع
ِ
ِ
روح گ ياھی ،يا مجموعه حواسی که نز ِد گياھان مشاھده میﺷود؛
(١
ِ
روح متحرک ،که ويژهی ِحيوانات است؛
(٢
ِ
روح باشع ور ،که فقط نز ِد انسان ديده میﺷود.
(٣
ِ
روح
نظر ارسطو حيوانات متکاملتر از گياھان اند چرا که عالوه بر
از
ِ
ِ
روح متحرک ھم ھستند که
گياھی که مايهیِ رﺷد و تکثير است ،دارایِ
ِ
ب تحرکﺷان است .انسان از ھر دو ِ آنھا متکامل تر است به اين
موج ِ
روح باﺷعور ھم
از
دارند
حيوانات
و
گياھان
که
چه
آن
بر
عالوه
که
دليل
ِ
ت انديشيدن و ﺷناخت میدھد.
برخوردار است که به او قدر ِ
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ارديگر شا گر ِد خوب به استادش خيانت کرد
ب ِ

آموزگار من است ،اما من حقيقت
" افالطون
ِ
را بيشتر از او دوست دارم".
ارسطو

ی افالطون که يک ج ز ِء مھم از
ارسطو به مخالفت با نظر يهیِ "دو دنيا" ِ
سيستم
طريق
اين
از
درواقع
ی افالطون است میپردازد و
کل
ِ
ِ
ِ
کل انديشه ِ
افالطونی را نشانه میگيرد .در سيست ِم افالطون يک عل ِم جھانﺷمولی
قابل ﺷناخت را به چند اصل
وجود دارد که توس ِطآن میتوان تمام ِ حقايقِ ِ
کاھش داد و به يک علمالعلوم رسيد .درحالی که ن ز ِد ارسطو دانش به
ﺷاخهھای ِمختلفی دسته بندی میﺷود .به ھمين خاطر است که امر ِ "طبقه
نقش مھمی
ی " نوع" )طبقه ،جنس( در تم ِام آثار او
بندی کردن" و مقو له ِ
ِ
دارند.
گذار تختصصی
رايی علوم را میتوان پايه
پرداز چندگ
ارسطو ،نظريه
ِ
ِ
ِ
ت فدا کردن و
ﺷد ِن علوم دانست .او اما اين امر را به ھيچ وجه به قيم ِ
عميم کلی انجام نمیدھد .او در عين ِ آن که پايه
دست کشيدن از ترکيب و ت ِ
علوم خاص است )مطال عهیِ جنينِ انسان ،پول ،تراژدی ،کھکشان،
ِ
گذار ِ
علوم عام
ی
رنگين کمان ،جانوران،
ِ
روح انسان ی ،حکومت(  ،به مطالعه ِ
ِ
رعکس آن چھرهای
ھم میپردازد )اصول ِ منطق ،زبان و يا نيک بختی( .ب
ِ
ً
که در طیِ سدهھا از ارسطو ترسيم کردند ،نوﺷتهھايش ﺷديدا رنگ و
برعکس افالطون ،بطور
منطق صُوری نز ِد ارسطو،
ب مادی دارد.
لعا ِ
ِ
ِ
تنگاتنگی با نظرياتش دربارهی ِھستیﺷناسی و ﺷناختﺷناسی پيوند دارد.
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ھستی
دارای
او سخت باور داﺷت که اَﺷکا ِل انديشه پديدهھايی نيستند که
ِ
ِ
مستقل باﺷند ،بلکه صرفا ً اَﺷکال ِ موجود در ذھن ِ انسانی میباﺷند.
ت
رای ارسطو
ھدف علم عبارت بايد باﺷد از دست يابی به تعميما ِ
ِ
ب ِ
)کليات( مبتنی بر مشاھده ،تجربه و آزمون .اما دست يابی به تعميمات تنھا
طريق
ی خواص  -يعنی اﺷي ا ِء مادی )خاص( که از
از
طريق مطال عه ِ
ِ
ِ
ت حسی به ما منتقل میﺷوند  -ميسر است.
ادراکا ِ
ھای ماترياليستھایِ نخستين نظيرِ تالس را که
ارسطو به درستی تنگنا ِ
نظير
سعی داﺷتند دنيا را صرفاً و تنھا توس ِطيک ماده )مادهی ِ نخستين،
ِ
آب ،ھوا ،و  (...توضيح دھند را دريافت .ارسطو به ماده به
ِ
چشم يک چيزِ
ازلی -ابدی ھمواره درحالِ تغيير نگاه میکرد که نه میتوان آن را آفريد و
نه نابود کرد ،نه آغازی داﺷته و نه پايانی دارد و ھمواره دستخوش ِ فراﺷ ِد
اصلی او به افالطون اين بود که
ت
تغيير و تحول است .يکی از اي رادا ِ
ِ
غيرمادی )نامحسوس( نمیتوانند متحرک باﺷند.
ِ
چيزھای ِ
ب ارسطويی و پيروانش ما ﺷاھ ِد
یارسطو و بطور کلی در مکت ِ
در اندي شه ِ
ب متمايز و کم و بيش متخالف ھستيم .از
وج و ِد يک
تنش انديشه بين دو قط ِ
ِ
ز مان ِ خو ِد ارسطو تا به امروز ،چه در دورا ِن اسکندريهی ِ کھن گرفته و
ی ميانه ،و
اوج
ن اسالمی در اوايلِ سدهھا ِ
ﺷکوفايی تمد ِ
چه در دورا ِ
ِ
ن ِ
ﺷارحان اين
بعدھا در اروپا ھمواره ﺷاھ ِد اين کشمکش در بين ِ مفسران و
ِ
ً
مکتب بودهايم .يک قطب آن نوعی طبيعتگرايی ١است که عمدتا ابن
٢
ب ديگر که مھمترين نمايندهاش
رﺷد آن را نمايندگی میکند و قط ِ
٣
ابوعلیسينا است ،بر ايدهآليزم تأکيد دارد .برداﺷ ِ
ت نخستين نق طهیِ
داء ﺷناخت
ﺷروعش بر اين باور استوار است که
حواس انسان مب ِ
ِ
_____________________________________________
١ - Naturalisme

اندلسی ،در زبان ھای اروپايی با نام  Averrhoesﺷھرت دارد.
وفنام دار ِ عرب
ابن رﺷد ) ١١٩٨-١١٢۶م(  ،فيلس ِ
ِ -٢
ِ
وفو پزﺷگ ايرانی ،در زبان ھای اروپايی با نام  Avicenneﺷھرت دارد.
 -٣ابوعلی سينا ) ۴٢٨ -٣٧٠ه(  ،فيلس ِ
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آثار
میباﺷد ،درواقع نوعی ماترياليست -آمپريستی است )نيمی از
ِ
آثار ارسطو که به
قابل مالحظهای از
بخش
وی ديگر
ِ
ارسطو( .از س ِ
ِ
ِ
پيدايش
سبکی ناروﺷن و تا حدودی رازآميز نوﺷته ﺷدهاند مبنایِ
ِ
ی
خداﺷناسی مسيحی ،تأم ِل درونگرايانه و خردگرايی ﺷدند ،خمير مايه ِ
ِ
نوع عقاي ِد ابوعلی سينا بودهاند.
از
آليستی
ايده
باورھایِ
ِ
ی طبيعت )فيزيک( بطور کامل متفاوت از
ھای ارسطو درباره ِ
نوﺷته ِ
نوﺷتهھایاش در م ور ِد متافيزيک میباﺷند .ارسطو درحالی که در
ھای محسوس را م ور ِد مطالعه قرار میدھد در متافيزيک
فيزيک صورت ِ
ی "صورت" بطور عام میپردازد ،اين که يگانهاند يا چندگانه.
به مسئ له ِ
ت محسوس و
تا اين جا ارسطو دنبا لهروی ِافالطون است و دو نوع صور ِ
تمايز دو
معقول قائل است .ارسطو اما برعکسِ افالطون اين جدايی و
ِ
صور" افالطون
صورت را نه در انديشه بلکه در خ و ِد ماده میبيند ،يعنی"
ِ
درون ماده جای
را از آسمان )"دنيای ِ ايدهھا"( به زمين میآورد و در
ِ
ت مستقل از ماده وجود ندارد
میدھد .بدين ترتيب
برای ارسطو صور ِ
ِ
موتور
)البته ارسطو يک استثناء قائل میﺷود و آن باور به وجو ِد يک
ِ
ناروﺷنی ک ِل
ت ناب میباﺷد(.
رک
مح
نامتحرک نخستين است که صور ِ
ِ
ِ
ِ
بينش ناسازگار
زمان دو
طرح ارسطو و التقاطگرايی ،يعنی وجو ِد ھم
ِ
ِ
ِ
طبيعتگرايی -ماترياليستی و ذھنیگرايی-ايدهآليستِی او را به تمايز ِ اساسی
بي ِن فيزيک و متافيزيک وامیدارد .به مج ر ِد اين که فلس فهیِ نخستين از
موضوع آن را ھم تعيين کرد .دقيقاً از اين
ی طبيعی جدا ﺷود ،بايد
فلسفه ِ
ِ
دن آن با خداﺷناسی اجتنابناپذير میﺷود.
زمان است که در غلطي ِ
١
دوران
اثر مع
ِ
ِ
نقاﺷی موسوم به "مدر سه ِ
روف رافائل نقاش ِ
ِ
ی آتن"ِ ،
ی افالطون و
فه
فلس
ن
بي
تفاوت
وجھی
بھترين
به
واتيکان،
در
نوزايی
ِ
ِ
ی ارسطو را نشان میدھد .در اين اثر گروھی از فيلسوفان يونانی
فلسفه ِ
پلکان آکادمی صف
ت چپ و راس ِ
در دو سم ِ
ِ
ت تابلو در دو رديف روی ِ

_____________________________________________

 ١۵٢٠-١۴٨٣) Raffaello Sanzio -١م(  ،نقاش ايتاليايی
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ی بي ِن افالطون و ارسطو که در وس ِطتابلو
کشيده اند و با اﺷتياق به مجاد له ِ
در حا ِل پايين آمدن از پلکان ھستند ،گوش فرا میدھند .با آن که ارسطو
ﺷاگ ر ِد افالطون بود و چھل و پنج سال از او جوانتر ،با اين وجود نقاش
ھر دو را در يک رديف و در يک سطح ترسيم کرده است .درحالی که
ت
ب تيماﺋوسِ خود را زير ِ بغل دارد ،با دس ِ
افالطون سالخورده کتا ِ
ِ
ديگرش آسمان را نشانه گرفته و به ارسطو نگاه میکند ،ارسطوی ِ جوان
ت ديگرش به زمين
ب
اخالق خود را در يک دست گرفته و با دس ِ
ھم کتا ِ
ِ
اﺷاره میکند .ھنرمند دو فيلسوف را آن چنان به تصوير درآورده تا به
بيننده اين امر را القا کند که فلسفه اين دو کامآل در تقابل با يکديگرقرار
دارند .اين تابلو نه تنھا يکی از ﺷاھکارھای ِ ھنرِ نقاﺷی است بلکه نقاش
ی استاد و ﺷاگرد را با ھنرمندی و ﺷفافيتی
به بھترين وجھی تف او ِ
ت فلسفه ِ
بینظير نشان میدھد .افالطون واقعيت را در آسمانھا سراغ میگيرد،
درحالی که ارسطو آن را در روی ِزمين میجويد.
جای آتن
حاظفرھنگی و علمیاسکندر يه بتدريج
پس از مرگِ اسکندر به ل
ِ
ِ
ی اسکندريه را
را میگيرد .ﺷاگردان و پي روا ِن ارسطو کتابخانه و م وزه ِ
دوران
ت چندين سده تنھا مرکز ِ علم و فرھنگِ
ايجاد میکنند که به مد ِ
ِ
باستان میﺷود.
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ی کالسيکِ يونان ٣٠٩ /
 ...................فصل چھاردھم  :ارسطو :اوج و
پايان فلسفه ِ
ِ
١
وف مسيحی و
با قدرت
گرفتن مسيحيت ،اگوستين قديس  ،نخستين فيلس ِ
ِ
٢
ی
رک )پايه گذارِ مکت ِ
وفمش ِ
افلوتين آخ رين فيلس ِ
ب نوافالط ونی( فلسفه ِ
افالطون را بر جای ِ فلس فهی ِ ارسطو نشاندند .سدهھایِ ميانه دوران ِ تول ِد
ی آثارِ ارسطو به عربی
مج د ِد فلسفهی ِ ارسطو بود ،به واس طهی ِ ترجمه ِ
معلم اول
ب
توس ِط فيلسوفانِ مسلمان ،عمدتا ً ابن رﺷد به ارسطو لق ِ
ِ
آثار ارسطو آﺷنا
میدھند .به واقع اين مسلمانان بودند که اروپاييان را با ِ
ساختند .فلسفهی ِ اسکوالستيکی ِمسيحی عمدتاً ترکيبی بود از ارسطوگرايی
٣
ب فيلسوف را به
ت يکتاپرستی .توماس اکويناس ِ مسيحی لق ِ
و مکاﺷفا ِ
دوران اسکوالستيک میﺷود.
مرجع
وف
ارس طو میدھد و ارسطو فيلس ِ
ِ
ِ

ی تاريک
ران نوزايی بازگشتی بود به افالطون و ارسطو نماينده ِ
بعدھا دو ِ
٤
ن اسکوالستيک معرفی میﺷود .فرانسيس بيکن سخت به او
انديشی دورا ِ
ِ
بار دگر
ری
گ
روﺷن
دوران
در
.
ﺷمارد
می
خوارش
دکارت
کند،
می
اھانت
ِ
ِ
ارسطو را به تاريک خانهی ِتاريخ میرانند ،فقط اليبنيتس است که او را
آثار
خر سدهی ِ نوزدھم است که با دسترسی به کليهی ِ ِ
میستايد .تنھا از اوا ِ
ی او
واقعی ارسطو و عظم ِ
ت کارھا ِ
ی آنھا چھرهیِ
ارسطو و ترجمه ِ
ِ
بتدريج آﺷکار میﺷود.
فبزرگ فقط در دورا ِن زندگیاش ،زندگی نمیکند .ارسطو ھم
يک فيلسو ِ
چون افالطون بيش از بيستوسه سده زندگی کرد و ھنوز ھم زنده است.

_____________________________________________

 ۴٣٠ -٣۵۴) Saint Augustinus -١م(  ،تأثيرگزارترين فيلسوف بر روی مسيحيت در دوران باستان و سده ھای ميانه
 ٢٧٠ -٢٠۵) Plotin -٢م(  ،آخرين فيلسوف متأثر از تمدن يونان

١٢٧۴ -١٢٢۵) Thomas d'Aquin -٣م(  ،فيلسوف مسيحی و فلسفه او که "توميسم" ناميده می ﺷود تا اواسط دھه  ١٩۶٠م
فلسفه رسمی کليسای کاتوليک بود
١۶٢۶ -١۵۶١) Francis Bacon -۴م(  ،فيلسوف انگليسی و از بانيان انقالب علمی و فکری در اواخر سده ھای ميانه
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صلپانزدھم
ف ِ

سخن پايانی کتاب
ِ
ی يونانِ باستان کم و بيش پنج سده را در بر میگيرد .در
تاريخ فلسفه ِ
ِ
آموزش ﺷفاھی و
به
و
ﺷدند
ظاھر
فيلسوفان
نخستين
که
بود
باستان
نان
يو ِ
ِ
ھای
نگارش آموزهھايشان پرداختند .بعدھا که روميان ،يونان و سرزمين ِ
ِ
ديگر را فتح کردند ،زبا ِن يونانی کماکان زبان ِ علمی و فلسفی امپراتوریِ
بستن نھادھا و
ﺷدن روم
رومِ باستان باقی ماند .يکی از پیآمدھایِ مسيحی
ِ
ِ
ت علمی و فلسفی برجا مانده از دوران ِ يونان ِ باستان نظير ِ آکادمی
موسسا ِ
ارتجاع فرھنگی مسيحی به جنگِ علم و فلسفه رفت و آنھا
افالطون بود.
ِ
مشعل علم،
ب "ﺷرک" ،بستند .برای ِ سدهھا
را با
دستآويز نھاد ھای ِ مکات ِ
ِ
ِ
نظام
فرھنگ و فلسفه از باختر زمين رخت برمیبندد ،چرا که دي گر نه
ِ
ت منحط
اجتماعی حاکم بر باختر زمين به آنھا نيازی داﺷت و نه مسيحي ِ
ِ
ت حاکم تبديل ﺷده بود .آثار ِ علمی و فلسفی
ﺷده ای که به ايدئولوژی طبقا ِ
دوران باستان و کتابخانهھا را ھم به آتش کشيده ﺷدند و برای ِ سدهھایِ
ِ
طوالنی غربی ھا را به آنھا دسترسی نبود .اين دوران مقارن است با
دورانِ ﺷکوفايیِ تم د ِن اسالمی .دانشمندان ِ اين تمدن ِ نوپا با برخی اقتباسھا
مرکز
ھای خود جای ِ خالی را اندکی پُر میکنند و در بغداد
و نيز ک وﺷش ِ
ِ
ی
اين تمدن ِ نوپا به گردآوری آثار ِ علمی و فلسفی يونان ِ باستان و ترج مه ِ
ن عربی میپردازند.
آنان به زبا ِ
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وطفلسفه و علم در غرب
کميانه ﺷاھ ِد افول و سق ِ
ی تاري ِ
طی سدهھا ِ
در ِ
ﺷارحين دين تبديل به خداﺷناسی میﺷود .آموزهھای ِ آنھا
ھستيم که ت وس ِط
ِ
٢
فتوا ١و صاحباناش را مجتھد میناميدند ،دورانی که حتا کيمياگران و
معرکه گيران ھم فيلسوف محسوب میﺷدند .برایِ نمونه در زبانھایِ
٣
التينی واژهای وجود دارد که ترج مهیِ آن به فارسی "سنگِ فلسفی"
جسم جادويی يا "کيميا" است که کيمياگران در
است که ھمان
ِ
کآن آھن و ديگر فلزات را به طال تبديل
جستوجویاش بودند تا به کم ِ
کنند.

_____________________________________________

١ - Docte

٢ - Docteur
)٣ - Pierre philosophale (philosophers' stone
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ت١
پيوس ِ
دوران باستان در خاور
 ١٢٠٠-٣٢٠٠پيش از ميالد،
ِ

ی شھری
پ
يدايش نخستين تمدنھا ِ
ِ
ی زمين که
ھای  ٣٢٠٠سال پيش از ميالد در آن بخش از ک ره ِ
نزديکی ِ
رودھای
ت
خاور نزديک ناميده میﺷود ،عمدتا در
امروزه
مناطق رسو با ِ
ِ
ِ
ِ
نيل ،دجله و فرات نخستين تمدنھای ِ اسکان يافته ،يعنی يکجا نشينی دائمی
ﺷھرھایبزرگ
)ﺷھرنشينی( به وجود آمدند .در اين نواحی ما ﺷاھِد ايجا ِد
ِ
ھای آن دوران ،معماریھایِ بسيار پيشرفته و پيدايش نخستين
با سنجه ِ
امپرات وریھای ِ بزرگ ھستيم.
ی
مصر
در مناطق بينالنھرين،
ی ھند تمدنھا ِ
دوران فراعنه و در دره ِ
ِ
ِ
جديد و نخستين ﺷھر -دولتھا به وجود آمدند .دقيقا در اين دوران است که
ﺷاھ ِد کوچ و جا به جايی مردمان از ساير ِ سرزمينھا به اين مناطق
سوی
ھستيم .کانونھایِ فرھنگی خاور ِ نزديک گست رش میيابند و از
ِ
دريای اژه و سواحلِ مديترانه پيش میروند .اين
غرب تا ِک ِرت ١در
ِ
ب پيدايش ِ تمدن ِ جديدی در سواحلِ مديترانه
گسترشِ تمدن به ِک ِرت موج ِ
میﺷود و به وارونه ديگر تمدنھای ِ تا آن زمانی عمدتا متکی بر تجارت
جای مس را میگيرد و بشر
ھنر زيستن بود .بتدريج آلياژ ِ برنز)مفرغ(
ِ
و ِ
فاين
کش
.
است
مشھور
برنز
دوران
به
که
ﺷود
می
نوينی
دوران
وار ِد
ِ
ِ
ِ
ی بشری بود.
آلياژ جھشی بزرگ و تعيين کننده در رون ِد تکام ِل جام عه ِ
چرا که برنز مادهای سخت و انعطافپذير است و به بشر امکان ساخت ِن
سالح فلزی و با دوام را میداد.
ظروف ،ابزار و مھم تر از ھمه
ِ
_____________________________________________
١ - Créte
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دوران برنز
ِ
ف
ی دو ِم پيش از ميالد اروپا بتدريج از توحش بيرون میآيد .کش ِ
در ھزاره ِ
برنز که آلياژی است مرکب از قلع و مس عام ِل اصلی پيدايش و رﺷ ِد
سطح جھانی میﺷود .برایِ دستيابی به معادنِ اين دو فلز که
تجارت در
ِ
ی زمين يافت میﺷود ،کوﺷشھای ِفراوانی درمیگيرد.
در
سرتاسر کره ِ
ِ
ﺷمال اروپا گرفته
از جزاير ِ انگلستان گرفته تا دورترين مناطق ِ چين ،از
ِ
ھای تجاری کشف و
تا جنوبیترين مناطق ِ آسيا و مصر به يک باره راه ِ
ی پادﺷاھی
گسترش میيابند .در ھمين دوران است که نخستين سلسله ِ
ھای دريايی مناقشات و
يوک يد در چين استقرار می يابد .با کش ِ
ف راه ِ
ساکن مناطق ِ سواحلِ درياھای ِ اژه ،مديترانه و
ف
جنگھا ميان ِ اقوام ِ مختل ِ
ِ
ی ﺷکننده اﺷان ﺷدت میگيرد .در
ی تثبي ِ
ت حکومتھا ِ
بينالنھرين برا ِ
الف ارام نهیِ امروزی از
ھای  ١۵٠٠سال پيش از ميالد اس
ِ
نزدي کی ِ
آناتولی تا سواحل ِ سوريه را زير ِ سلطه داﺷتند .در دريای ِ اژه میسنیھا
ِک ِرت را تصرف میکنند.
رامسس دوم
ھای  ١٣٠٠سال پيش از ميالد با به سلطنت رسيد ِن
نزدي کی ِ
ِ
سرزمين
م صريان ھم وار ِد تاريخ میﺷوند .عبريان پس از فرار از مصر،
ِ
ن تکخ دايی خود را بر ساکني ِن آن
کنعان را به تصرف درآورده و دي ِ
تحميل میکنند.
مھر خود را بر تمدن و فرھنگِ اين دوران حک میکند .در
برنز بتدريج
ِ
ھنر معماری،
بينالنھرين با
پيدايش ﺷھرھا ﺷاھ ِد پيدايش ِ نطفهھای ِاوليه ِ
ِ
ی ِ
سفال گری ،رياضيات ،طب و ھم چنين متونِ ادبی ھستيم .در مصر بنایِ
ت سياسی فراعنه
اھرام نه فقط مبي ِن رﺷ ِد مکانيک و ھندسه بود بلکه قدر ِ
را ھم به نمايش گذاﺷت .در ھمين دوران است که در سرزمين ھای
باختری خرسنگھا ) (mégalitheظاھر می ﺷوند.
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دوران باستان در خاور
 ١۶٠٠-٣٢٠٠پيش از ميالد،
ِ
رويدادھای مھ ِم دورا ِن برنز
ِ

دوران

منطقه

اختراع خ ِط ھيروگليف
ِ

-٣٢٠٠

مصر

ی  ۶٠و ١٠
راع
ِ
سيستم ﺷمارش بر پايه ِ
اخت ِ

-٣٠٠٠

سومر

بناینخستين ھرم در مصر
ِ

-٢٧٨٠

مصر

گيلگمش پادﺷاه سومر در اﺷعارش به يک فاجعه
طبيعی اﺷاره می کند که بعدھا با عنوا ِن "طوفان
نوح" وارد افسانهھای دينی ﺷد

-٢٧٠٠

سومر

ب سوزنی
اختراع ط ِ
ِ

-٢۵٠٠

چين

کل نخستين ِ قض يهی ِ فيثاغورس
نﺷ ِ
بيا ِ

-٢٢۵٠

بابِل

نخستين بررسی خورﺷيد گرفتگی

-٢١۵٠

چين

ی سطح و حجم
اختراع
ِ
ارقام اعشاری و محاسبه ِ
ِ

-١٨۵٠

مصر

حمورابی امپراتوری بابِل را بنا مینھد و يک نظ ِام
اداری متمرکزی برایِ اداره آن ايجاد میکند .اولين
تاريخ به نام او ثبت می ﺷود.
قانو ِن مکتوب در
ِ

-١٧٨۵

رويدادھای مھ ِم دورا ِن برنز
ﺟ دول ِ :١
ِ
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دوران باستان در خاور
 ١٢٠٠-١۶٠٠پيش از ميالد،
ِ
رويدادھای مھ ِم دورا ِن برنز
ِ

دوران

منطقه

تجويز دارو
تشخيص بيماری و
ِ
ِ

-١۶٠٠

مصر

پيدايش نخستين ﺷبه دين " ودا" )در زبا ِن
ِ
معنا
به
سانسکريت
ی "دانايی" است( در ھند ت وس ِط
ِ
آريايیھا .بعدھا يکی از متون ِ مقدسِ ھندوييزم
میﺷود

-١۵٠٠

ھند

ت آفتابی
اختراع ساع ِ
ِ

-١۵٠٠

مصر

روفﺷيشهای
ساخت ِن نخستين ظ
ِ

-١۵٠٠

بابِل

کالبد ﺷکافی انسان و ﺷناسايی اندامھای ِ داخلی

-١۴٠٠

بابِل

سرتاسر يونان،
گسترش آن به
اوج تمد ِن میسنی و
ِ
ِ
ِ
ب ايتاليا .به کار گر فت ِن -١٢٠٠
قبرس ،کرت ،سيسيل و جنو ِ
اسب و ارابه در جنگھا و ايج ا ِد سواره نظام

رويدادھای مھ ِم دورا ِن برنز
ﺟ دول ِ :١
ِ
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ت٢
پيوس ِ
 ٢٠٠-١٢٠٠پيش از ميالد ،دوران ِ باستان يونان

ھومر

-٩

ھزويد

-٨

ت سولون در آتن)(۵٩۴
حکوم ِ

-۶

ب ميليت(
یپيش از سقراط )مکت ِ
فالس فه ِ

-۵

ھای بي ِن ايرانيان و يونانيان و پيروزی يونان
جنگ ِ

ھایتاريک
س ده ِ

فروپاﺷی تمد ِن میسن

-١٢

باستان

رويدادھایمھم
ِ

سده

دوران

ی سياسی آتن بر ﺷھرھایِ يونانی
سلطه ِ
حکومت پريکلس در آتن)۴٣٠-۴۴٣پ.م(

پايا ِن دموکراسی در آتن

کالسيک

ت آتن
ھای بي ِن آتن و اسپارت و ﺷکس ِ
جنگ ِ

-۴

ی کالسيک )سقراط ،افالطون و ارسطو(
فالسفه ِ

فتح يونان توس ِطروم
ِ

-٢

ھلنيستی

اسکندر مقدونی
کشورگشايی
ِ

ﺟدو ِل  :٢روي دادھایِ مھم ِ دوران ِ باستان يونان ) ٢٠٠- ١٢٠٠پ.م (
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وران باستان روم
د
ِ
رويدادھایمھم
ِ

سده

دوران

-۵
ﺟمھوری

کشورگشايی رومیھا

-١

سيسرون
نِسک

١
امپراطوری کبير
ِ

مارک اورل

مسيحی ﺷد ِن روم

۴

رومغربی
فروپاﺷی امپراط وری ِ

امپراطوری صغير
ِ

تقس ِيم امپراتوری روم به دو امپراتوری ،در غرب
)روم( و در ﺷرق )بيزانس(

۵

مھمدوران ِ باستان روم ) ۵٠٠پ.م  ۵٠٠-م (
ﺟدول ِ  :٣روي دادھایِ ِ
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ت٣
پيوس ِ
دوران باستان يونان
 ٢٠٠ - ۶٠٠پيش از ميالد،
ِ
ھایسياسی
رويداد ِ

رويدادھایفرھنگی
ِ

ت سياسی
اصالحا ِ
سولون در آتن
ی
حکوم ِ
ت خودکا مه ِ
پيسيستارت در آتن

گويیيک کسوف
پيش
ِ
توس ِطتالس

رويدادھایفلسفی
ِ

سال

تول ِد تالس

-۶٢٠

تول ِد آناکسيماندر

-۶١٠

تول ِد آناکسيمنس

-۵٨٠

تول ِد فيثاغورث

-۵٧٠

سده

-۵۶٠

تول ِد اِﺷيل
-۵٣٨
ب
فکتا ِ
تول ِد پيندار مؤل ِ
"توصيف زمين"

-۵٢۵
تول ِد ھراکليت

-۵١٨

تأسيسِ جمھوری ِ روم
تول ِد پارميندس
استقرار جمھوری در
ِ
ت
آتن و اصالحا ِ
سياسیکليسين
ِ

آثار پيندار
ِ

تول ِد آناکساگوراس

-۵١٠
-۵٠٩
-۵٠٠

قيا ِم يونانيا ِن آسيايی

ﺟدو ِل  :۴روي دادھایِ مھم ِ دوران ِ باستان يونان ) ۵٠٠- ۶٠٠پ.م (
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ی سياسی آتن
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بر يونا ِن آسيايی

-۵۵٠

اجتماعی آن ........................
 / ٣٢٢پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

ھایسياسی
رويداد ِ

رويدادھایفرھنگی
ِ

اﺷغا ِل ميليت توس ِط
پارسيان

تول ِد سوفوکل
تول ِد ھرودت

جنگ بي ِن ايران و
ت
يونان و ﺷکس ِ
ايران در ماراتون
ھایساالميس
جنگ
ِ
و ترموپيل

رويدادھایفلسفی
ِ

سال

سده

-۴٩٣
تولد امپدکلس و
زنون

تول ِد اوريپيد

-۴٩٠
-۴٨٠

تول ِد گورگياس
ھای سوفوکل
تراژدی ِ

-۴٨۵
تول ِد پروتاگوراس
-۴٧٠

تولد توسيديد
تول ِد سقراط

حکومت پريکلس
جنگِ پلوپونزی

تراژدی ھای اوريپيد
تولد گزنفون

تول ِد دموکريت و
بقراط
تول ِد پارميندس

-۴۵٠
-۴٣۶

پنجم پيش از ميالد

ھای بي ِن
جنگ ِ
اسپارتو آتن

کتاب تاريخ ھرودت

-۴۶٠

ت به مرگ -۴٢٧
نگارش تاريخ جنگ محکومي ِ
ت آتنیھا در
آناکساگوراس
ﺷکس ِ
ھای پلوپونزی
ت
حکوم
و
سيسيل،
ِ
-۴٢۴
"
خودکامه
"سی
تول ِد افالطون
کمدی ھای اريستوفان
-۴١١

ت
سق و ِطحکوم ِ
"سیخودکامه" و
احيایدموکراسی
ِ

-۴٠۴
ت به مرگ
محکومي ِ
پروتاگوراس
-۴٠٣

ن باستان يونان ) ۴٠٠-۵٠٠پ.م (
ﺟ دو ِل :۵روي
دادھای مھ ِم دورا ِ
ِ
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رويدادھایفرھنگی
ی سياسی
ِ
رويداد ھا ِ
ت ده ھزار
مھاجر ِ
آتنی
تول ِد دموستن
ب
نگارش کتا ِ
ِ
"آناباز" ،گزنفون
پيروزی تبھا در
لوکوترس

پادﺷاھی فيليپ

تول ِد ديوژن

-۴٠٠

محاکمه و مرگِ
سقراط

-٣٩٩
-٣٨٧

تأسيس آکادمی
ِ
افالطون

-٣٨۴

تول ِد ارسطو

-٣٧۵

ب
نگارش کتا ِ
ِ
"فيلسک"
دموستنن

-٣۶٢
-٣۶٠

ب
نگارشِ کتا ِ
تأسيس لئوکوم توس ِط -٣۵٠
ِ
"افورو" تودريوس
ارسطو
-٣۴١
منادر"کمدی نو"
اسکندر
ارسطو مربی
ِ
-٣٣۵

چھارم پيش از ميالد

پايا ِن سلطهیِ
سياسی تبھا

رويدادھایفلسفی
ِ

سال

سده

پادﺷاھی اسکندر
کشورگشائی
اسکندر
مرگِ اسکندر

فگردشِ زمين
کش ِ
توس ِطاريستارک
ب
نگارش کتا ِ
ِ
"عناصر" اقليدس

-٣٣۶
تول ِد اپيکور
-٣٢٣
تول ِد زنون
-٣٠۶

ھم دورا ِن باستان يونان ) ٣٠٠-۴٠٠پ.م (
یم ِ
ﺟ دو ِل :۶رويدادھا ِ
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فتح سيسيل توس ِط
ِ
رومیھا

ب
نگارش کتا ِ
ِ
"اسپتاتب"

ی
تأسيس مدر سه ِ
ِ
"باغ" اپيکور

-٣٠٠
-٢٨٠

تأسيس مدرسه
"پورتيک" زنون

ت اراستوستن
کشفيا ِ
در نجوم و جغرافيا

-٢۶٢

سوم پيش از ميالد

ھایسياسی
رويداد ِ

رويدادھایفرھنگی
ِ

رويدادھایفلسفی
ِ

سال

سده

-٢۶۴

جنگ بين ِ روم و
کارتاژ
دومين جنگ بي ِن
روم و کارتاژ

ی علمی
پژوھشھا ِ
ارﺷميدوس

-٢١٨

دوم پيش از ميالد

فتح يونان توس ِط
ِ
رومی ھا

ھم دورانِ باستان يونان ) ٢٠٠-٣٠٠پ.م (
ﺟ دو ِل :٧روي
دادھای م ِ
ِ
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ت۴
پيوس ِ
بين يونانيان و ايرانيان
جنگ ھا ِ
ی ِ

 ۴٩٨پ .م -گرفتن ِ سارد
يونانيان موفق میﺷوند در پارهای از مناطقِ آسيای ِ صغير و سارد خود را
ی يونانيان ﺷکستﺷان
ی ايرانيان آزاد سازند .اما اين پيروز ِ
يوغ سلطه ِ
از ِ
ت سرکوبگ را نهی ِ داريوش ،ﺷا ِه ايران را به
در افسس و به دنبال آن سياس ِ
ھمراه آورد.

ت شھر ِميلت
 ۴٩۴پ.م  -فتح وغار ِ
ﺷھر ميلت را فتح کرده و آن را غارت و تخريب میکنند .مردان
ايرانيان
ِ
عنوان برده با خود به ايران میبرند.
را میکشند و زنان و کودکان را به
ِ
ن انسجام و ھمبستگی ميانِ ﺷھر -دولت
اين ﺷکست که به واس طهی ِفقدا ِ
ی يونانی بود ،دو پی آم ِد مھم داﺷت (١) :اتح ا ِد ﺷھر -دولت ھای ِ يونانی
ھا ِ
ت اين
ی خواس ِ
و سرکردگی آتن بر ديگر ﺷھر -دولت ھا به واسطه ِ
سرآغاز جنگھای ِ بين ِ يونانيان و ايرانيان.
يگانگی؛ )(٢
ِ

ببيزانس
 ۴٩٠پ.م  -ت خري ِ
ن يونانيان و ايرانيان سربازا ِن داريوش بيزانس را
در نخستين جنگِ بي ِ
بدو
فتح ،غارت و سپس با خاک يک سان میکنند .بيزانس که از ِ
ت
پيدايشاش در دو سده پيشتر در اﺷغالِ يونانيان بود ،به دليلِ موقعي ِ

www.hks-iran.com

اجتماعی آن ........................
 / ٣٢۶پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

استراژيکبسيار داﺷت و سلطه بر آن ھمواره يکی از
ت
ِ
جغرافیاش اھمي ِ
فتح بيزانس ھم به اين
داف
اھ
ﺷاھان توسعه طل ِ
ِ
ِ
ب ايرانی بود .داريوش با ِ
قيام مستعمرات حمايت
آرزویِ ديرينهی ِ خود میرسد و ھم آتن را که از ِ
کرده بود ،گوشمالی میدھد.

 ۴٩٠پ.م  -جنگِ ماراتون
ايرانيان مھاجم
نام ماراتون به مقابله با ارتشِ عظي ِم
يونانيان در محلی به ِ
ِ
میپردازند .سپا ِه ايرانيان با آن که به ل
ِ
حاظ ک ّمی دهھا بار از ارتشِ
ت بسيار به سختی ﺷکست میخورد .در
يونانيان بيشتر بود با دادنِ تلفا ِ
نام فيليپ از مح ِل جنگ که ماراتون نام داﺷت
تاريخ آمده است سربازی به ِ
ت بيش از  ۴٢کيلومتر را میدود تا
تا آتن مساف ِ
خبر پيروزی بر دﺷمنِ
ِ
ت خستگی از نفس باز
عل
به
خبر
اطالع
از
پس
او
.
دھد
گزارش
مھاجم را
ِ
ِ
آور پيروزی
میايستد و میميرد .مسابقه ِ
ی دو ماراتون به افتخارِ اين پيام ِ
گرفتن نخستين جنگِ بين ِ ايران و يونان ،آتن در
جاودانه میﺷود .با پا يا ِن
ِ
ی ﺷکوفايی فرھنگی و اجتماعی پا مینھد و دموکراسی در آتن
ج اده ِ
ﺷکوفا میﺷود.

يوشاول
 ۴٨۶پ.م  -مرگِ دار ِ
ب ﺷورش ِ مصريان در حا ِل
در حالی که ايرانيان به
منظور سرکو ِ
ِ
پسر او
لشکرکشی به آن کشور بودند ،داريوش ِ اول پادﺷا ِه ايران میميرد.
ِ
ت پدرش در يونان را
خشايار که جانشيناش میﺷود قصد دارد ﺷکس ِ
جبران کند .او به سرعت دست به کار ِ جنگی میﺷود که در تاريخ به
دومين جنگِ بين ِ ايران و يونان ﺷھرت دارد.

www.hks-iran.com

 ..............................................................................پيوست ھا٣٢٧ /

معادن نقره در آتن
 ۴٨٣پ.م  -کشفِ
ِ
ﺷدن
ب ثروتمند
در آتن
معادن نقره کشف میﺷود .اين کشف نه تنھا موج ِ
ِ
ِ
بين ايران و يونان ھم
آتن میﺷود ،بلکه
نقش عم دهای در دومين جنگِ ِ
ِ
ی دفاعی و
ت جديد
دارد.
صرف تقوي ِ
ِ
بخش مھمی از اين ث رو ِ
ت نيرو ِ
ِ
نقش
ی جنگی مدرن و سريع میﺷود که در جنگِ ساالمين
ساختن کشتیھا ِ
ِ
ِ
تعيين کننده داﺷتند.

 ۴٨٠پ.م  -جنگِ ساالمين
ايرانيان به فرماندھی خشايارﺷاه با نيرویِ عظيمی بالغ بر صدوپنجاه
ھزار سرباز و ﺷش ھزار کشتی جن ِگی به يونان لشکرکشی می کند.
نيروی دريايی
علیرغمِ برتری نظامی بی چون و چرایِ ايرانيان،
ِ
يونانيان به فرماندھی تميستوکل کشتیھای ِ جنگی ايرانيان را در تن گهیِ
ت سختی بر آنھا وارد میکنند.
ک ساالمين به تله انداخته و ﺷکس ِ
باري ِ
ت ارتشاش
ھرودت نقل میکند که خشايارﺷاه از باالی ِ تپهی ِ آتيک ﺷکس ِ
را مشاھده میکرده است .پس از اين ﺷکست خشايارﺷاه فرماندھی سپاه
پايان زمستان
را به ماردونی میسپارد و خود به ايران باز میگردد .تا
ِ
ت جنگی باقی میماند .در بھار
ارتش ايران در ﺷمالِ آتن
بدون عمليا ِ
ِ
ِ
ايرانيان علي ِه مقدونيه جنگ را از سر میگيرند .يونانيان به فرماندھی
ت سختی به ايرانيان وارد میآورند که در طی ِ آن فرماند ِه
پوزانياس ﺷکس ِ
یبيش از يک س دهی ِ ايرانيان بر
ايرانی کشته میﺷود .اين جنگ به سل طه ِ
ﺷھرھای ِيونانی پايان میبخشد.
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ی دلوس
 ۴٧٨پ.م  -اتحاديه ِ
آتی ايرانيان،
کلس آتنی و با
به
ھدف مقابله با تھاج ما ِ
ِ
ت ِ
ابتکار تميستو ِ
ِ
مستقل يونانی به رھبری آتن تشکيل میﺷود.
ِ
اتحاديهای از ﺷھر-دولتھای ِ
ت امپرياليستی بعدی يونانيان بود که به
ی قدر ِ
اين اقدام در واقع نطفه ِ
ھای اسکندر مقدونی انجاميد.
کشورگش ايی ِ

ی "ايرانيان"
 ۴٧٢پ.م  -نمايشنامه ِ
ی "ايرانيان" را مینويسد و به روی ِ صحنه میآورد .اين
اِﺷيل نمايشنامه ِ
متن کام ِل آن موجود است.
نمايشنامه قديمیترين ت راژدی يونانی است که ِ
بين ايرانيان و يونانيان و عمدا
موضوع اين نمايشنامه دومين جنگِ ِ
ِ
در بارهی ِ نب ر ِد ساالمين است که نويسنده خود در آن ﺷرکت داﺷته .در اين
توحش جنگ را نشان میدھد و از
نمايشنامه اِﺷيل از سويی خشونت و
ِ
تئاتر آن دوران به وجود میآورد .او در اين
ِ
س وی ِديگر انقالبی در ھنر ِ
حضور چند بازيگر رویِ صحنه را
نمايشنامه برایِ نخستين بار
ِ
جايگزين حضور ِ تک راويتگر ِ داستان میکند.

ی پرستشگا ِه پارتئون
 ۴۴٩پ.م -بنا ِ
ﺷھر آتن تصميم میگيرد که به افتخارِ آتنا
ت پريکلس
در زمانِ حکوم ِ
ِ
ی ﺷھر ،پرستشگا ِه جديدی بنا کند .پرستشگا ِه پيشين در طیِ دومين
الھه ِ
ی آکروپول
جنگ توس ِط ايرانيان با خاک يکسان ﺷده بود .بر
روی ت په ِ
ِ
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ی مذھبی میﺷود.
پرستشگا ِه پارتئون ساخته میﺷود و
مرکز جشنوارهھا ِ
ِ
قاطديدنی ﺷھر ِ آتن است.
ھای اين پرستشگاه يکی از ن ِ
امروزه خرا به ِ

 ۴٢۵پ.م  -مرگِ ھرودوت  ،پايه گذار تاريخ نويسی
ﺷھر توروری میميرد .او که سفرھایِ بسياری به مصر و
ھرودوت در
ِ
آسيای ِصغير کرده بود و در جنگھای ِ بين ِ ايرانيان و يونانيان در سپا ِه
ب
ت خود را با ديدی منصفانه در کتا ِ
يونان جنگيده بود ،مشاھدا ِ
"تاريخ" به نگارش درآورد و را ِه تاريخ نويسی را بر مورخان ِبعدی
يونانی و رومی گشود .او را پايه گذار ِ تاريخ نويسی میدانند.
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ت۵
پيوس ِ
قراردموکراسی در آتن
است ِ

بحران در آتن
بحران اجتماعی ژرف و
ی ﺷشم پيش از ميالد آتن ﺷاھ ِد يک
ِ
در سده ِ
ت
بزرگ ﺷد.
طبق قانون چنان چه يک ﺷھرون ِد بدھکار قادر به بازپرداخ ِ
ِ
بحران
ی
ِ
ی بستانکارش میﺷد .به واسطه ِ
بدھی خود نمیبود برده ِ
تبديل
اقتصادی -اجتماعی و اج رایِ اين قانون که بسيار رايج بود ،آتن با
ِ
ت ﺷھرون ِد
کاھش
تر ﺷھرون دا ِن آزادش به برده و
سريع جمعي ِ
ِ
ھرچه بيش ِ
ِ
آزادش دچار ِ بحران ِ سياسی -اجتماعی ژرفی میﺷود.

تسولون
اصالحا ِ
ت اجتماعی
رای ح ِل
سولون ١در
معضل فوق اصالحا ِ
ِ
ِ
سال  ۵٩٢پ.م ب ِ
زير را پيشنھاد میدھد که پذيرفته و اجرا ﺷدند:
ت به بردگی گرفتن بدھکاران؛ الغایِ بدھیھا؛ آزادی و
• ممنوعي ِ
ت بدھیھایﺷان
ی عدم پرداخ ِ
ﺷھروند ﺷدن افرادی که به واسطه ِ
برده ﺷده بودند.
• رده بندی ﺷھروندان به چھار گروه برطبق ِ ميزان ِ ثروت :
• گرو ِه  :١ثروتمندترين ھا؛
• گروه  :٢متوس ِطمرفه؛
_____________________________________________

۵٨٨- ۶٣٨) Solon d’Athènes -١پ.م (  ،دولتمرد و ﺷاعر آتنی
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متوسطپايين؛
• گروه :٣
ِ
• گرو ِه  :۴ندارترين ھا.
مجمع ھمگانی ﺷھر بودند ولی فقط
عضو
ی ﺷھروندان
درحالی که ھمه ِ
ِ
ِ
ﺷھروندانِ گروهھایِ  ١و  ٢میتوانستند به عضوي ِ
ت ﺷوراھا و دادگاهھایِ
دادرسی درآيند.

تکليستن
اصالحا ِ
١
صل برابری ﺷھروندان،
در سالِ  ۵٠٨پ.م کليستن با وارد ک رد ِن ا ِ
طبقهبندی چھارگانهیِ ﺷھروندان را لغو کرده و ھ مهیِ ﺷھروندان در
ت
برابر قانون از حقوق ِ برابری برخوردار میﺷوند و میتوانند به عضوي ِ
ِ
ھایدادرسی درآيند.
اه
دادگ
و
ﺷوراھا
ِ

_____________________________________________

- ۵٧٠) Clisthène d’Athènes -١؟؟؟ پ.م (  ،دولتمرد آتنی
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ار تشکيالتی دموکراسی در آتن
ساخت ِ

ی عمومی
شورا ِ

١

ھای
بر
ی ﺷھروندان )چھل ھزار نفر( بايد در گر ِدھم ايی ِ
طبق قانون ھمه ِ
ِ
آن ﺷرکت کنند ،در واقعيت بطور ميانگين تنھا پنج ھزار نفر ﺷرکت
نام
ی عمومی يک بار در ھفته در محلی به ِ
دارند .بطور معمول ﺷورا ِ
پنيکس برگزار میﺷود و يک روز ِ تمام به درازا میکشد .ﺷروع و پايانِ
اھدای يک قربانی به درگا ِه
مراسم مذھبی و
گردھمايی ھمواره يک
ِ
ِ
خدايان است.
برای ﺷرکت
دستور جلسه را میخواند .سپس
رئيس گردھم آيی
در ابتدا
ِ
ِ
ِ
زمان مداخ لهی ِ ھر فرد ده دقيقه است و
در بحث افراد نام نويسی میکنند.
ِ
طول
تاج گلی بر سر مینھد .سخنران در
سخنران
ِ
ِ
برای ﺷناخته ﺷدن ِ
حق اھانت
زما ِن مداخلهاش ت
ِ
وسطخدايان محافظت میﺷود .ھيچ کس نه ِ
ت
به او را دارد و نه مجاز است سخناناش را قطع کند .عد ِم رعاي ِ
ت مرگ را دارد.
مقررات
خطر مجازا ِ
ِ
ی
نظير ت
ل اجتماعی و سياسی مھم
تمامی مساي ِ
دوين قوانين جديد ،اداره ِ
ِ
ِ
اعالم جنگ،
ت خارجی ،از قبي ِل
ﺷھر ،مسائ ِل مالی ،مالياتی و سياس ِ
ِ
ﺷورای
اير ﺷھرھا و غيره از اموری بودند که در
ِ
صلح ،اتحادھا با س ِ
عمومی ﺷھر بررسی و درباره اﺷان تصميم گرفته میﺷد.
_____________________________________________
١- Ecclésia
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گ ر ِد ھم آيی که معموال تا اواي ِل ﺷب به درازا میکشيد با رأی گيری به
بردن دست بود.
ت علنی و با باال
پايان میرسد .رأی گيری به صور ِ
ِ
ميدان ﺷھر نصب می کردند.
ت فرامين در
تصميمات را به ص ور ِ
ِ
مجمع عمومی از
برای
طبق قانون،
بر
جبران روزِ کاریای که اعضایِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دست میدادند مبلغی پول به آنھا پرداخت میﺷد .در بسياری موارد ھمين
ت افراد در آن بود.
نکته انگي زهی ِ اصلی ﺷرک ِ

ی شھر
شورا ِ

١

اين نھاد متشکل از پانصد ﺷھروند بود .ده بار در سال صد عضو جديد از
جای
ﺷھروندان با الی ِ سی سال انتخاب ﺷده و
ميان
طريق قرعه کشی از
ِ
ِ
ِ
ِ
مجمع
برگزاری
و
تدارک
و
قوانين
اجرای
.
ند
فت
ر
گ
می
را
تر
ديمی
ق
اعضای
ِ
ِ
ِ
ی
ھا
ﺷورا
اعضای
خود
بين
از
نھاد
اين
.
بود
ﺷورا
اين
ف
وظاي
از
مومی
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
برنامهريزان و فرماندھان ِ نظامی را برای ِادارهی ِﺷھر برمیگزيد.

ی دادرسی
شورا ِ

٢

ب اعضایاش مانن ِد
اين نھاد متشکل از پانصد ﺷھروند بود و نحوهیِ انتخا ِ
نقش ھيأت
ﺷ ورای ِﺷھر بود .وظيفهیِ اين نھاد دادرسی بود و اعضایاش
ِ
منصفه را داﺷتند و با قرعه انتخاب میﺷدند.

_____________________________________________

١- Boulé

٢- Héliée
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فرماندھان نظامی
ی برنا مه ريزان و
شورا ِ
ِ

١

برای يک سال انتخاب
ورای ﺷھر
ورای ده نفره اعضايش توس ِطﺷ
اين ﺷ
ِ
ِ
ِ
فرماندھان ارتش را داﺷت.
ت دولت و
میﺷدند .اين نھاد درواقع
نقش ھ يأ ِ
ِ
ِ
بار
انتخا ِ
ب مجد ِد اعضایاش ممکن بود .برایِ نمونه پريکلس بيست ِ
متوالی انتخاب ﺷد.

_____________________________________________
١- Stratèges
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چه کسی شھروند بود؟
باالی ھژده سال بود که  (١) :خود در آتن به
ﺷامل مردانِ آزا ِد
ﺷھروند
ِ
ِ
ت
دنيا آمده؛ ) (٢پدر و مادرش ھر دو ﺷھرون ِد آتن بوده؛ ) (٣و خدم ِ
سربازی دوساله را گذرانده باﺷد.

قوقشھروندی
ح ِ
ﺷورایعمومی؛
ت سياسی و حق ِ رأی در
حق ﺷرکت در مجادال ِ
ِ
ِ -١
نين موجود؛
 -٢حق ِ پيشنھاد
قوانين جديد و يا درخواس ِ
ت تغيير ِ قوا ِ
ِ
عضو نھادھایِ تصميم گيرنده؛
ن
حق انتخاب ﺷدن به عنوا ِ
ِ
ِ -٣
حق اعتراض به ميزان ِ ماليات بر درآمدش؛
ِ -۴
ی احقاق حقوقاش.
حق درخواس ِ
ت تشکي ِ
ل دادگاه برا ِ
ِ -۵

فشھروندی
وظ اي ِ
ت ماليات؛
 -١پرداخ ِ
ت سربازی و رفتن به جب ھهی ِ جنگ ؛
 -٢انجام ِ خدم ِ
ھای دينی ﺷھر؛
 -٣ﺷرکت در مرا ِ
سم نيايش ِ
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ھای سياسی ﺷھر؛
 -۴ﺷرکت در فعاليت ِ
 -۵بچه دار ﺷدن.
ب دارايی و حتا تبعيد از جمله
حقوق ﺷھروندی ،غص ِ
از دست دادنِ
ِ
وظايفﺷھروندی را رعايت نمیکرد.
مجازاتھای ِﺷھ روندی بود که
ِ
ت يک ﺷاکی ،خو ِد ﺷاکی مجازات
ت بی پايه
بودن اتھا ما ِ
ت اثبا ِ
در صور ِ
ِ
میﺷد.
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چه کسی شھروند نبود؟

زنان:
کليهیِ زنان که مشتمل بر صدوپنجاه ھزار نفر بودند و نيمی از کل
جمعيت را تشکيل میدادند.

کودکان:
زير ھژده سال که مشتمل بر بيست و سه درص ِد ک ِل جمعيت بودند.
اف را ِد ِ

نيمه -شھروندان:
کسانی که به ﺷھر تعلق نداﺷتند ،يعنی اھ ِل آتن نبودند .اينان اف را ِد آزادی
حقوق
ت سربازی را انجام میدادند وليکن از ھيچ
بودند که بايد خدم ِ
ِ
ی کار داﺷتند ،میتوانستند به
سياسیای برخوردار نبودند .آنان اجازه ِ
ت
ی بازرگانی بپردازند ولی در مقايسه با يک ﺷھروند ماليا ِ
فعاليت ھا ِ
سنگين تری میپرداختند.
ن آزاد ﺷده و يا فرزندا ِن
نيمه -ﺷھروندان بطور عمده بردگان پيشي ِ
ت ويژهای ھم میپرداختند .يک نيمه-
نامشروع ﺷھروندان بودند و ماليا ِ
مجمع عمومی
ﺷھروند به دﺷواری میتوانست يک ﺷھروند ﺷود .بايد
ِ
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ﺷھروند ﺷدن اش را تصويب میکرد .تع دا ِد آنان بالغ بر چھل ھزار نفر
بود.

بردگان:
جزو بردگان
سرراھی ھمه
اسيران جنگی ،فرزندانِ بردگان و کود ِ
ِ
ِ
کان ِ
بودند .بردگان قاب ِل خريد و فروش بودند .ﺷھروندان ِ تھی دست يک يا دو
حق
برده داﺷتند .تع دا ِد بردگان توانگران به پنجاه میرسيد .صاح ِ
ب برده ِ
متوسط يک برده در سا ِل  ۴١۴پيش از ميالد
ی
ِ
ک شت ِن برده را داﺷت .بھا ِ
 ١٧٨دراخم بود .کودکان ِحاص ِل زناﺷويی يک ﺷھروند با يک برده و يا
با يک نيمه -ﺷھروند يک برده محسوب میﺷدند .برای ِ ﺷناسايی بردگان
موی ِسرﺷان را تيغ میزدند .تعداِد بردگان صدوده ھزار نفر بود.
ت اﺟتماعی
موقعي ِ

تعداد

در صد

ﺷھروندان

۴٠,٠٠٠

%١٣

زنان و کودکان

١١٠,٠٠٠

%٣٧

نيمه-ﺷھروندان

۴٠,٠٠٠

%١٣

بردگان

١١٠,٠٠٠

%٣٧

٣٠٠,٠٠٠

%١٠٠

ناﺷھروندان

ت کل
جمعي ِ

ب ﺟمعيتی آتن در سا ِل  ۴١۴پيش از ميالد
ﺟدو ِل  :٨ترکي ِ
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ارتش

Boulé

Stratèges

Héliée

ی شھ ِر  ۵٠٠نفره
شورا ِ

ورای  ١٠نفره
ش
ِ

ورای دادرسی ۵٠٠نفره
ش
ِ

------قانونگذاری------------

برنامهريزان و
فرماندھان ِ نظامی

-------دادگاهھا----------------

انتخابی با قرعهکشی

ن خبرگان
انتصابی از بي ِ

انتخابی با قرعهکشی

Ecclésia
شورایشھروندان
ِ
تصميم ِ درمور ِد ﺟنگ و صلح
رھنمود دادن به شورای ِ شھر
تصويب و لغ ِو شھروندی
ب قوانين
تصوي ِ

ﺟدو ِل  :٩ساختا ِر دموکراسی آتنی
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$و#ان ٠,٠٠٠ :
ِ )(ق ٢+٠,٠٠٠
$#و#انِ &

زنان  +کودکان ١١٠,٠٠٠ :
نيمهشھروندان ۴۴,٠٠٠ :
بردگان ١١٠,٠٠٠ :

ﺟدو ِل  :٩ساختا ِر دموکراسی آتنی
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برابرھای پاره ای از واژه ھا و اصطالحات در اين کتاب
واژه ھا ی فارسی به انگليسی و به فرانسه
واژه ھا ی انگليسی به فارسی و به فرانسه
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واژه ھای فارسی به انگليسی و به فرانسه

فارسی

français

english

instrumentalisme

instrumentalism

réfutation

refutation

réfutabilité,
falsifiabilité

refutability,
falsifiability

ابطال پذيری

irréfutabilité

irrefutability

ابطال ناپذيری

ambiguïté

ambiguity

éther

ether

hasard, accident

hazard, accident

vérifiabilité

verifiability

اثبات پذيری

justification

justification

اثبات حقانيت

positivisme

positivism

positivisme,
démonstrative

positivism,
demonstrative

effet

effect

اثر

éther

ether

اثير

contingence

contingency

canon

canon
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ابزار گرائی
ابطال

ابھام
اتر
اتفاق

اثبات گرائی
اثباتی

احتمال وقوع
احکام ﺷرع

٣٣ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

français

english

فارسی

libre-arbitre

free-will

اختيار

éthique

ethics

(اخالق )علم

moralisme

moralism

اخالق گرائی

morale

moral

(اخالق)فردی

perception

perception

ادراک

perceptible

perceptible

ادراک پذيری

imperceptible

imperceptible

ادراک ناپذير

volonté, volition

will, volition

volontarisme

voluntarism

axiologie

axiology

aliénation

alienation

métamorphose

metamorphose

transsubstantiation transubstantiation

اراده
اراده گرائی
ارزش ﺷناسی
از خود بيگانگی
استحاله
استحاله جوھری
استدالل

argument, preuve

argument, proof

raisonnement

reasoning

استدالل عقلی

démonstration

demonstration

استدالل عملی

métaphore

metaphor

استعاره

aptitude, capacité,
talent, don

aptitude, capacity,
talent, gift

استعداد

induction

induction

استقراء

conclusion

inference

استنباط
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فارسی

français

english

déduction

deduction

mythe

myth

 افسانه،اسطوره

mythologie

mythology

اسطوره ﺷناسی

nominalisme

nominalism

attribution

attribution

intuition

intuition

اﺷراق

originalité,
authenticité

originality,
authenticity

اصالت

استنتاج قياسی

اسم گرائی
اِسناد

اصطالح

terme, locution,
term, locution,
expression, idiome expression, idiom
terminologie

terminology

principe

principle

principe de noncontradiction

law of non
contradiction

اصطالح ﺷناسی
اصل
اصل امتناع تناقض
اصل اين ھمانی

principe d’identité law of identity
axiome

axiom

اصل بديھی

casualité

causality

اصل عليت

postulat

postulate

اصل موضوعه

principe du tiers
exclu

law of excluded
middle

modification,
rectification

modification,
rectification

اصل نفی ﺷق ثالث
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اصالح و حک

٣ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

فارسی

français

english

énonciation

enunciation

اظھار صريح

affirmation

affirmation

اظھار نطرقطعی

croyance,conviction belief, conviction

اعتقاد
اقناع

persuasion

persuasion

conscient

conscious, aware

perception,
connaissance

consciousness

éclecticisme

eclecticism

التقاطی

athéistique

atheistic

الحادی

obligation

obligation

الزام

model, patron

model, pattern

الگو

anticipation,
inspiration

anticipation,
inspiration

الھام

théologie

theology

concevable, le

conceivable, the

particulier, le

particular, the

امر خاص

imaginaire, le

imaginary, the

امر خيالی

donné, le

given, the

contingent, le

contingent, the

universel, le

universal, the

impératif
hypothétique

categorical
hypothetic
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آگاه
آگاھی

الھيات
امر تصور پذير

امر مفروض
امر محتمل الوقوع
امر خاص
امر مشروط
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فارسی

français

english

impératif
catégorique

categorical
imperative

fait, le

fact, the

unique, le

unique, the

potentialité

potentiality

امر يِکه
امکان بالقوه

contingence

contingency

امکان خاص

abstrait

abstract

autocriticisme

self-criticism

انتقاد از خود

téléologie

teleology

انجام ﺷناسی

dégénération

degeneration

organisme, corps

organism, body

organique

organic

pensée,
réflexion

thought, thinking
reflection

humanisme

humanism

anthropomorphisme anthropomorphism

امر مطلق
امر واقع

انتزاعی

انحطاط
اندام
انداموار
انديشه
انسان باوری
انسان گونه انگاری
انسجام

consistance

consistency

concrète

concrete

soumission

subjection

انقياد

dénégation

denial

انکار

idéologie

ideology

image

image
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انصمامی

انگارگان
انگاره
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français

english

فارسی

impulsion

impulse

 تکانه،انگيزش

autorité

authority

اوليای امور

idéalisme

idealism

ايده آليزم

idéologie

ideology

ايدئولوژی

passif, inactif

passive, inactive

ايستا

conviction

conviction

ايقان

foi

faith

ايمان

ambiguïté

ambiguity

ايھام

utopique

utopian

liberté,
émancipation

liberty, freedom,
emancipation

essais et erreurs

trial and error

examen, épreuve,
expérience

testing, test,
experiment

épreuve

test

vérifiabilité

testability

invérifiabilité

non-testability

آزمون ناپذيری

conscience

consciousness

آگاھی

enseignements

teachings

آموزش

doctrine,
enseignement

doctrine,
teaching

آموزه
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 تخيلی،آرمانی
آزادی
آزمايش و خطا
آزمودن
آزمون
آزمون پذيری
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فارسی

français

english

doctrine, rites,
cérémonie

doctrine, rites,
ceremony

rédemption

redemption

بازخريد گناھان

renaissance

renaissance

 زايی-باز

rétrospection

retrospection

représentation

representation

archéologie

archaeology

archaïque

archaic

باستانی

ésotérique

esoteric

باطنی

problématique

problematic

croyance,
conviction
fétichisme

belief, conviction

hérétique

heretic

alternatif

alternative

objet

object

برابر ايستا

anti-thèse

anti-thesis

 نھاد-برابر

égalité, parité

equality, parity

cosmogonie

cosmogony

posit

avérer

extensif

extensive

fetishism
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آئين

بازنگری گذﺷته
بازنمايی
باستان ﺷناسی

با مساًله
باور
بت وارگی
بدعت گزار دينی
بديل

برابری
بررسی آفرينش
کيھان
برنھادن
برون گستر
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فارسی

français

english

extériorisation

exteriorization

extériorité

exteriority

argument, preuve

argument, proof

ab absurdo

reductio ab absurdo

برھان خلف

raisonnement

reasoning

برھان عقلی

démonstration

demonstration

برھان عملی

argument décisif

cogent argument

برھان قاطع

démonstratif

demonstrative

suprême

supreme

perspicacité

insight

conservation

conservation

vestige

vestige

بقايا

rhétorique

rhetoric

بالغت

bien-être

well-being

apathie

apathy

aversion

aversion

amorphe

amorphous

fidélité

allegiance

philistinisme

philistinism

improblématique

unproblematic

non-sens, absurde

nonsense, absurd

برون ريزی
برونيت
برھان

برھانی
برين
بصيرت
بقا

بھروزی
بی احساسی
بيزاری
بی ﺷکل
بيعت
بی فرھنگ پرمدعا
بی مساًله
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بی معنی
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فارسی

français

english

immédiat

immediate

désordre

disorder

unicité

unicity

anti-, para-

anti-, para-

contretype

countertype

piétisme

pietism

پارساگرايی

catharsis

catharsis

پااليش نفس

pureté

purity

hiérarchie

hierarchy

پايگان

phénomène

phenomena

پديدار

phénoménologie

phenomenology

پديدار ﺷناسی

épiphénomène

epiphenomenal

پديدار فرعی

réceptivité

receptivity

susceptibilité

susceptibility

dispersion

dispersion

پراش

dispersion

dispersion

پراکندگی

éclectisme

eclectics

problématique

problematic

régression

regress

 رفت-پس

vestige

vestige

 مانده-پس

post-

post-
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بی ميانجی
بی نظم
بی ھمتايی
-پاد
پاد نمون

پالودگی

پذيرا
پذيرندگی

پراکنده گزينی
پرسش برانگيز

-پسا

٣١ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

فارسی

français

english

a posteriori

a posteriori

 آمده-پس

a posteriori

a posteriori

 تجربی-پسا

post festum

post festum

 رويداد-پسا

a posteriori

a posteriori

پسينی

concept, idée

concept, idea

پندار

concept, idée

concept, idea

پنداﺷت

actif, dynamique

active, dynamic

پويا

conséquence,
effet, résultat

consequence,
effect, outcome

پيآمد

corollaire

corollary

puritanisme

puritanism

pré-

pre-

archaïque

archaic

présupposition

presupposition

 انگاره-پيش

préconception

preconception

 پنداﺷت-پيش

a priori

a priori

 تجربی-پيشا

préjugé

prejudice

 داوری-پيش

prémisse

premise

 زمينه-پيش

présupposition

presupposition

 فرض-پيش

prélogique

prelogical

 منطقی-پيش

anticipation

anticipation

 نگری-پيش

پيآمد منطقی
پيرايش گرايی دينی
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 باستانی- پيشا
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فارسی

français

english

prototype

prototype

 نمونه-پيش

proposition

proposition

 نھاده-پيش

pionnier

pioneer

antériorité

anteriority

a priori

a priori

corps

body

continuum

continuum

پيوستار

historisme

historicism

تاريخ مندی

historiographie

historiography

historicité

historicity

تاريخی منديت

obscurantisme

obscurantism

تاريک انديشی

composition

composition

médiation,
réflexion

mediation,
reflection

interprétation,
exégèse

interpretation,
exegesis

تأويل

confirme,
corroboration

confirm,
corroboration

تائيد

généalogie

genealogy

تبارﺷناسی

étymologie

etymology

تبارﺷناسی واژگان

dégénération

degeneration

پيشتاز
پيشی
پيشينی
پيکر

تاريخ نگاری

تاليف

تأمالت
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تباھی
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français

english

فارسی

contraste

contrast

تباين

maîtrise

mastery

تبحر

expérience

experience

تجربه

empirisme

empiricism

تجربه باوری

empirique

empirical

تجربی

abstraction

abstraction

تجريد

incarnation

incarnation

تجسد

exhalaison

aura

تجلی

vérifiabilité

verifiability

تحقيق پذيری

réductibilité

reducibility

تحويل پذيری

utopique,imaginaire utopic, imaginary

تخيلی

association

تداعی

association

association d’idées association of ideas

تداعی آراء
تدبير

machination,
stratagème

contrivance,
stratagem

transcendance

transcendence

ترافرازنده

chronologique

chronological

ترتب زمانی

disposition,
arrangement

disposition,
arrangement

ترتيب

combinaison,
synthèse

combination,
synthesis

ترکيب
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فارسی

français

english

composition,
configuration

composition,
configuration

synthétique

synthetic

ترکيبی

tolérance

tolerance

تسامح

hasard, accidentel

hazard, accidental

تصادفی

confirmation,
corroboration,
approbation

confirmation,
corroboration,
assent

تصديق

appropriation

appropriation

تصرف

imagination, idée

imagination, idea

mysticisme

mysticism

contradiction

contradiction

implicatif

implicative

تضمنی

antagonisme,
contrariété

antagonism,
contrariety

تعارض

sublimation,
transcendance

sublimation,
transcendence

تعالی

ajustement

adjustment

تعديل

fanatisme, zèle,
bigotisme

fanaticism, zeal,
bigotry

تعصب

contemplation,
réflexion
généralisation

contemplation,
reflection
generalization

تعمق
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ترکيب بندی

تصور
تصوف
تضاد

تعميم
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français

english

immuable,
immutable,
invariant, constant invariant, constant

فارسی
تغييرناپذير

pensée, réflexion

thinking, thought

تفکر

opposition

opposition

تقابل

fatalisme

fatalism

dichotomie

dichotomy

dissimulation

dissimilation

corollaire

corollary

تکمله

génétique

genetics

تکوينی

devise

motto

totalité

totality

totalitarisme

totalitarism

تماميت خواھی

inclinaison,penchant inclination

تمايل

allégorie

allegory

تمثيل

antinomie

antinomy

lutte pour la vie

struggle for survival

correspondance

correspondence

تناظر

contradiction

contradiction

تناقض

paradoxe

paradox

تناقض نما

potencé, potentiel

potency, potential

توان بالقوه

justification,
apologie

justification,
apology
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تقديرباوری

تقسيم دو ارزﺷی
تقيه

تکيه کالم
تماميت

تنازع احکام
تنازع بقا

توجيه
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français

english

description

description

tautologie, truisme tautology, truism

فارسی
توصيف
توضيح واضحات
تھذيب

édification

edification

sociologie

sociology

immortel, éternel

immortal, eternal

déterminisme

determinism

dogme

dogma

dogmatisme

dogmatism

جزم باوری

communauté

community

جماعت

maxime

maxim

substance, essence substance, essence

جامعه ﺷناسی
جاودانی
جبرباوری
جزم

جمله قصار
جوھر
جوھر فردی

monade

monad

substantiel

substantial

universel

universal

جھانشمول

défi

challenge

چالش

maîtrise

mastery

configuration

configuration

چينش

conjecture

conjecture

حدس

élimination

elimination

حذف

sens

sense

sensualisme

sensualism
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جوھری

چيرگی

حس
حس باوری
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فارسی

français

english

bonne volonté

good will

حس نيت

sensibilité

sensibility

حساسيت

sensible

sensible

réalisation

realization

droit

right

légitimité

legitimacy

droits publics

public rights

vérité

truth

vraisemblance

verisimilitude

vrai

true

gouvernement,
souveraineté

government,
sovereignty, rule

aristocratie

aristocracy

oligarchie

oligarchy

حکومت توانگران

timocratie

timocracy

حکومت متفاخران

démocratie

democracy

حکومت مردم

théocratie,
cléricalisme

theocracy,
clericalism

حکومت روحانيت

sage

wise

incarnation

incarnation

étonnement

astonishment
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حسی
حصول
حق
حقانيت
حقوق عمومی
حقيقت
حقيقت محتمل
حقيقی
حکومت
حکومت اﺷراف

حکيم
حلول روح
حيرت
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فارسی

français

english

origine

origin

particularisme

particularism

théiste

theist

théisme

theism

خدا باوری

théologie

theology

خدا ﺷناسی

athlétisme

atheistism

خدا ناباوری

tout-puissant

almighty, the

خداوند متعال

divin

divine

خدايی

superstition

superstition

خرافه

raison, sagesse

reason, wisdom

rationalisme

rationalism

ِخ َرد باوری

antirationalisme

antirrationalism

ِخ َرد ستيزی

dogmatisme

dogmatism

خشک انديشی

fanatisme

fanaticism

خشک مذھبی

faillibilité

fallibility

fausseté

fallacy

antinomie

antinomy

ecstasy

extase

humeur

humour

خلق و خوی

volition

volition

خواست

spontané

spontaneity
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خاستگاه
خاص نگری
خدا باور

ِخ َرد

خطا پذيری
خطای منطقی
 آمد-خالف
خلسه

انگيختگی-خود
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فارسی

français

english

conscience de soi

self-consciousness

آگاھی-خود

solipsisme

solipsism

باوری-خود

égoïsme

egoism

immanent

immanent

پرستی-خود
 ِعلًی-خود

introspection

introspection

autogestion

self management

گردانی-خود

contradictoire

self-contradictory

متناقض-خود

imaginaire,
fantastique

imaginary,
fantastic

خيالی

signifiant

significant

دال

connaissance

knowledge

دانايی

savoir,
science

knowledge,
science

دانش

jugement

judgment

en soi

in itself

 خود-در

dépassement

surpassing

درگذﺷتن

thème

theme

introspection

introspection

intériorisation

exteriorization

percepteur

percipient

appréhension,
perception

apprehension,
perception
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کاوی-خود

داوری

 مايه-درون
 نگری-درون
 سازی-درونی
دريابنده
دريافت حسی
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فارسی

français

english

manipulation

manipulation

contention

contention

دعوی

hétérodoxe

heterodox

دگر انديش

altruisme

altruism

دگرخواھی

hétéronomie

heteronomy

دگرساالری

différence

difference

دگرسان

mutation

mutation

دگرگشتی

transformation

transformation

دگرگونی

connotation,
signification

connotation,
signification

raison

reason

ambivalence

ambivalence

cercle vicieux

vicious circle

prudence

prudence

دورانديشی

dilemme

dilemma

دوﺷقی

dualisme

dualism

état

state

dialectique

dialectics

vue, vision

view, vision

vision synoptique

synoptic view

ديد اجمالی

point de vue

point de view

ديدگاه
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دستکاری

داللت ضمنی
دليل عقلی
دو ارزﺷی بودن
دور باطل

دوگانه گرائی
دولت
ديالکتيک
ديد
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فارسی

français

english

archéologie

archaeology

théocratique

theocratic

essence

essence

noumène

noumena

intrinsèque

intrinsic

ذاتی

atomisme

atomism

ذره باوری

esprit

mind

subjectivisme

subjectivism

mental, spéculatif, mental, speculative,
subjectif
subjective

ديرينه ﺷناسی
دين ساالر
ذات
ذات معقول

ذھن
ذھن باوری
ذھنی
ذيصالح

compètent

competent

mystification

mystification

mystique

mystic

mysticisme

mysticism

رازوری

orthodoxie

orthodoxy

راست کيشی

classe

class

classification

classification

essai, thèse

essay, thesis

rédemption, salut

salvation

béhaviourisme

behaviourism

Suppression,
sublation

Suppression, relève
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راز پردازی
رازور

رده
رده بندی
رساله
رستگاری
رفتارﺷناسی
رفع
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فارسی

français

english

code

code

décodage

decode

رمزﺷکنی

encodage

encode

رمزگذاری

tolérance

tolerance

psyché

psyche

psychothérapie

psychotherapy

روان درمانی

psychologie

psychology

روان ﺷناسی

psychanalisme

psycho-analysis

narration, version

narration, version

âme, esprit

soul, spirit

esprit objectif

objective spirit

روح عينی

esprit absolu

absolute spirit

روح مطلق

spirituel

spiritual

clergé

clergy

méthode, style

method, style

روش

méthodologie

methodology

روش ﺷناسی

lumières

enlightenment

événement

event

facticité

factitiousness

abord

approach

émancipation

emancipation

رمز

رواداری
روان

روان کاوی
روايت
روح

روحانی
روحانيت

(روﺷنگری )دوران
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رويداد
رويدادگی
رويکرد
رھايی

٣٣ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

français

english

فارسی

approche

approach

رھيافت

ascétisme

ascetics

رياضت

linguistique

linguistic

زبان ﺷناسی

argot

slang

زبان عاميانه

anachronisme

anachronism

زمان پريشی

temporel

temporal

زمانی

arrière-plan,
contexte, fond

background,
context

زمينه

misogynie

misogynist

ascétisme

ascetics

esthétique

aesthetics

organisme,structure organism, structure

زن ستيزی
زھد
زيبا ﺷناسی
ساختار

déconstruction

deconstruction

ساختارﺷکنی

structuralisme

structuralism

ساختارگرايی

mécanisme

mechanism

ordre, organisme

order, organism

سامان

structure, ordre

structure, order

سامانه

parole

speech

سخن

éternel

eternal

سرمدی

paradigme

paradigm

سرمشق

archétype

archetype

سرنمونه
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سازوکار
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français

english

فارسی

négativité

negativity

سلبيت

hiérarchie

hierarchy

سلسله مراتب

incommensurable

incommensurable

سنجش ناپذير

critérium

criterion

utilitarisme

utilitarianism

sophistes

sophists

caractère, nature

character, nature

régression

regress

سير قھقرايی

déconstruction

deconstruction

ﺷالوده ﺷکنی

ressemblance,
similarité

likeness,
similarity

quasi-

quasi-

quasi fait

quasi fact

ﺷبه واقعيت

doute

misgiving

ُﺷبھه

semblable

like

ﺷبيه

polythéisme

polytheism

ﺷرک

scepticisme

skepticism

ﺷک گرايی

fantastique

fantastic

ﺷگرف

étonnant

astonishing

ﺷگفت

icône

icon

ﺷمايل

connaissance,
savoir, cognition

knowledge,
cognition
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سنجه
سودمند باوری
سوفسطائيان
سيرت

ﺷباھت
- ﺷبه

ﺷناخت

٣ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

فارسی

français

english

épistémologie

epistemology

cognitif

cognitive

intuition

intuition

ﺷھود

noumène

noumena

ﺷئی فی نفسه

réification

reification

ﺷئی وارگی

affirmation

affirmation

صحه

véracité

veracity

صدق

ﺷناخت ﺷناسی
ﺷناختی

convenable, intérêt expedient, interest

صالح

idée

idea

ُ
ص َور

forme

form

صورت

formel

formal

صوری

devenir

becoming

anti-, para-

anti-, para-

ضد

antagonisme

antagonism

ضديت

nécessité

necessity

implicite

implicit

exclusion, rejet

exclusion, rejection

طرد

ironie

irony

طنز

mystique

mystic

صيرورت

ضرورت
ضمنی

عارف

affection, émotion affection, emotion

عاطفه

émotive

عاطفی

emotive
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français

english

vulgarisation

vulgarization

فارسی
عامه فھم سازی

nombre irrationnel irrational number

عدد اصم

nombre irrationnel irrational number

عدد ناگويا
َع َرض

accident

accident

accidentel

accidental

convention, usage

convention, usage

عرف

mysticisme

mysticism

عرفان

esprit, intellect,
logos, raison

mind, intellect,
logos, reason

rationalisme

rationalism

sens commun

common sense

عقل سليم

rationalité

rationality

عقالنيت

idéologique

ideology

َع َرضی

عقل
عقل باوری

عقيدتی

opinion, conviction opinion, conviction

عقيده

cause, raison

cause

علت

cause et effet

cause and effect

علت و معلولی

science exacte

rigorous science

علم دقيق

scientisme

scientism

علم زدگی

pseudo science

pseudo science

علم کاذب

science appliquée

applied science

علم کاربردی

sciences positives

positive sciences
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علوم اثباتی
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فارسی
ِعلٌی

français

english

causal

causal

causalité

causality

déterminisme

determinism

épistèmê

episteme

عنصر بنيادين
معرفت

objectif

objective

عينی

téléologie

teleology

غايت انگار

téléologique

teleological

غايت انگارانه

anahistorique

anahistoric

غيرتاريخی

irrationnel

irrational

غيرعقالنی

عليت
عليت باوری

non conventionnel non conventional

غيرمتعارف

utilitarisme

utilitarianism

فايده باوری

omnipotent

omnipotent

méta-, supra-

meta-, supra

supra-historique

supra-historical

procédé

process

فراﺷد

procédé

process

فراگرد

procédé

process

فراگشت

compréhensif

comprehensive

فراگير

supériorité

superiority

فرايی

final

final
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فَ َدر قدرت
-فرا
 تاريخی-فرا

فرجامين
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فارسی

français

english

ecclésiastique

ecclesiastic

individualisme

individualism

فردگرايی

sagesse

wisdom

فرزانگی

sage

wise

فرزانه

hypothétique

hypothetic

فرضی

hypothèse

hypothesis

فرضيه

secte

sect

sectarisme

sectarism

ordre, édit, décret

order, edict, decree

souverain

sovereign, ruler

souveraineté

sovereignty, rule

infériorité

inferiority

فرويی

vertu

virtue

فضيلت

vertueux

virtuous

inhérent, inné,
intrinsèque

inherent, inborn,
intrinsic

فطری

actualité

actuality

فعليت

esprit, pensée

mind, thought

métaphysique

metaphysics

فلسفه اولی

philosopher

philosophize

فلسفيدن

technologie

technology
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فرد روحانی

فرقه
فرقه گرايی
فرمان
فرمانروا
فرمانروايی

فضيلت مند

فکر

فن آوری
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فارسی

français

english

technicien

technician

annihilation

annihilation

immortel

immortal

mortel

mortal

entendement,
compréhension

understanding,
comprehension

فھم

compréhensible

comprehensible

فھم پذير

incompréhensibilité incomprehensibility

فن ورز
فنا
فنا ناپذير
فناپذير

فھم ناپذير

en soi

in itself

فی ذات

en soi

in itself

فی نفسه

décisif

cogency

قاطعيت

règlement

rule

règle générale

general formula

régularité

regularity

قاعده مندی

subsistance
tout seul

subsistence by
oneself

قائم به ذات

sainteté

holiness

قداست

fatalisme

fatalism

قدری باوری

proposition,
théorème

proposition,
theorem

قضيه

proposition
conditionnelle

conditional
proposition

قضيه ﺷرطی
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قاعده
قاعده کلی
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فارسی

français

english

proposition
catégorielle

categorical
proposition

قضيه عمليه

proposition
disjonctive

disjunctive
proposition

قضيه منفصله

communautarisme communitarism

قوم گرايی
قوم محوری

ethnocentrisme

ethnocentrism

vitalité

vitality

قوه حياتی

impulsion

impetus

قوه رانش

pouvoir judicaire

judicial power

قوه قضائيه

pouvoir exécutif

executive power

قوه مجريه

pouvoir législatif

legislative power

قوه مقننه

syllogisme

syllogism

قياس صوری

déductif

deductive

قياسی

faux, pseudo -

untrue, pseudo -

کاذب

application

application

کاربست

fonction

function

کارکرد

entité

entity

multiplicité

multiplicity

faillibilité

falsehood

conduit

conduct

praxéologie

praxeology

www.hks-iran.com

کائن
کثرت
کذب
کردار
کردارﺷناسی
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فارسی

français

english

déformation

deformation

کژديسی

distorsion,
déformation

distortion,
deformation

کژئيت

holisme

holism

کل گرايی

cynisme

cynism

کلبی گرايی

totalité

totality

کليت

acte,action,pratique act, action, practice

کنش

interaction

interaction

کنش متقابل

praxis

praxis

کنش ھدفمند

culte

cult

cosmos

cosmos

tendance, penchant, tendency,
inclination
inclination

کيش
کيھان
گرايش

proposition,
énoncé

proposition,
utterance

گزاره

proposition
informative

informative
proposition

گزاره اخباری

proposition
principale

basic proposition

aphorisme

aphorism

rupture

rupture

گسست

parole

speech

گفتار
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گزاره اصلی
گزينه گويی
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français

english

فارسی

dialogue

dialogue

گفتگو

discours

discourse

گفتمان

substance

substance

گوھر

univers

universe

گيتی

agnosticisme

agnosticism

théologique

theological

الھوتی

laïcité

secularity

الئيسيته

laïque

secular

hédonisme

hedonism

pour soi

for itself

matérialisme

materialism

méta -

meta -

-ماورا

essence, nature

essence, nature

ماھيت

opposition des
contraires

struggle of
opposites

métaphysique

metaphysics

متافيزيک

déterminé

determinate

متعين

opposé

opposite

متقابل

contradictoire

contradictory

idée

idea

instanciation

instantiation
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ال ادری گری

الئيک
لذت طلبی
لنفسه
ماترياليزم

مبارزه اضداد

متناقض
ٌمثٌل
ٌمثٌل سازی

٣٧٣ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

français

english

فارسی

polémique, débat

polemic, debate

مجادله

abstrait

abstract

مجرد

incarné

incarnate

مجسد

fictif

fictitious

مجعول

impossible

impossible

paradoxe

paradox

contingent

contingent

contenu

content

premier moteur
immuable

first unmoved
mover

tabou

taboo

attribut, prédicat

attribute, predicate

risqué

risky

tolérant

tolerant

percepteur

percipient

ُمدرک

signifié, référent

signified, referent

مدلول

autorité

authority

démarcation

demarcation

مرزبندی

problématique

problematic

مساله ساز

susceptible, apte,
doué

susceptible, apt,
capable,

observation

observation
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محال
محال نما
محتمل الوقوع
محتوا
محرک نامتحرک
نخستين
محرمات
محمول
مخاطره آميز
مداراگر

مرجع قدرت

مستعد
مشاھده
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فارسی

français

english

légitimité

legitimacy

contourner le
problème

begging the
question

référent

referent

convenance

expediency

pragmatique

pragmatic

décidé, résolu,
déterminé

decided, resolved,
determined

connaissance
spéculative

speculative
knowledge

dilemme

dilemma

معضل

intelligible,
raisonnable

intelligible,
reasonable

معقول

métaphysiques,
contemplations

metaphysics,
contemplation

effet

effect

dilemme, énigme,
paradoxe

dilemma, riddle,
paradox

معما

sens, signification

sense, meaning

معنا

sens figuré

figurative sense

معنای مجازی

sens propre

proper sense

sémantique

semantics

مشروعيت
مصادره به مطلوب
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مصداق
مصلحت
مصلحت گرا
مصمم
معرفت نطری

معقوالت
معلول

معنای واقعی
معناﺷناسی
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français

english

implication

implication

spirituel, ésotérique spiritual, esoteric
spiritualité

spirituality

concept, notion

concept, notion

conceptualisation

conceptualization

conceptuel

conceptual

sacré,consacré,saint holy, consecrated

فارسی
معنای ضمنی
معنوی
معنويت
مفھوم
مفھوم پردازی
مفھومی
مقدس
ُمقَ َدم

antérieur

prior

prémisses

premises

catégories

categories

مقوالت

révélation

revelation

مکاﺷفه

critérium, mesure

criterion, measure

athée

atheist

annexes, addenda

annex, addenda

ملحقات

royaume de Dieu,
céleste

kingdom of God,
heaven

ملکوت

concrète, objective, concrete, objective,
tangible
tangible
ego, moi

ego

controverse,querelle controversy,dispute
messianisme

messianic
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(مقدمات )قياس

ِمالک
ملحد

ملموس
 نفس- من
مناقشه
منجی گرايی
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فارسی

français

english

logique

logic

misologie

misology

منطق گريزی

existence

existence

موجوديت

thème, sujet,
objet

theme, subject,
object

imaginaire

imaginary

موھوم

maîtrise, habilité

mastery, mastership

مھارت

messianisme

messianic

non-sens, absurde

nonsense, absurd

méditation

meditation

juste milieu

golden mean

mortel

mortal

noumène

noumena

désordre,
dislocation

disorder,
dislocation

discontinuité

discontinuity

inconscience

unconsciousness

paradoxe

paradox

ناسازه

incompétent

incompetent

ناصالح

non rationnel

non-rational

ناعقالنی

inintelligible

unintelligible

نافھميدنی
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منطق

موضوع

مھدويت
مھمل
ميانجی گری
ميانه گرايی
ميرنده
 ﺷئی-نا
نابسامانی
ناپيوستگی
ناخودآگاھی

٣٧٧ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

français

english

فارسی

imperfection

imperfection

ناکاملی

utopique

utopic

invariant

invariant

ناگردا

incompétent

incompetent

نااليق

invariant

invariant

improbable

improbable

insensible,
imperceptible

insensible,
imperceptible

profane

profane

نامقدس

incohérence

incoherence

نامنسجم

diachronique

diachronic

ناھمزمان

incompatible

inconsistent

ناھمخوان

hétérogène

heterogen

ناھمگن

incertitude

uncertainty

نايقينی

astronomie

astronomy

نجوم

syntaxe

syntax

relativisme

relativism

indice, signe

clue, sign, mark

sémiotique

semiotic

système, ordre

system, order

totalitarisme

totalitarism
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ناکجاآبادی

نامتغير
نامحتمل
نامحسوس

نحو
نسبی باوری
نشانه
نشانه ﺷناسی
نظام
نظام تماميت خواه
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فارسی

français

english

absolutisme

absolutism

نظام خودکامه

point de vue

view point

نظر

théorique,
spéculatif,
contemplatif

theoretical,
speculative,
contemplative

نظری

théorie

theory

نظريه

théoricien

theoricist

ordre

order

âme

soul

نظم
نَفٌس

négativité

negativity

نفی

criticisme

criticism

vue

outlook

نگرش

théorie

theory

نگره

symbole

symbol

نماد

indice

index

نمايه

apparence

appearance

نمود

diagramme

diagram

typique

typical

innovation

innovation

genre, espèce, sorte gender,species,kind
typologies

typology
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نظريه پرداز

نقدگرايی

نمودار
نمونه وار
نوآوری
نوع
نوع ﺷناسی
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فارسی

français

english

bienveillance

benevolence

 خواھی-نيک

bienveillant

good-natured

 سرﺷت-نيک

bienfaisant

beneficent

bonté

goodness

vérification,
contrôle

verification,
control

renversement

inverting

néologisme

neologism

واژه آفرينی

philologie,
lexicologie

philology,
lexicology

واژه ﺷناسی

réel, vrai, factuel

real, true, factual

réalité

reality

réalisme

realism

divergence

divergence

واگرايی

sublimation

sublimation

وااليش

sublimation

sublimation

واالئيده

conscience,
for intérieur

conscience

وجدان

conscience
malheureuse

guilty conscience

entité,être,existence entity, being
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نيکوکار
نيکی
وارسی
واژگونی

واقعی
واقعيت
واقعيت گرايی

وجدان معذب
وجود

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٨٠
ِ

français

english

existentiel, ontique existential, ontic

فارسی
وجودی

mode

mode

وجه

unité

unity

وحدت

unité de l’opposés

unity of opposites

وحدت اضداد

panthéisme

pantheism

وحدت وجود

révélation

revelation

وحی

destruction

destruction

ويرانگری

spécificité

specificity

ويژگی

ad hoc

ad hoc

chaos

chaos

ھاويه

parodie

parody

ھزل

être

being

ontologie

ontology

ھستی ﺷناسی

existence

existence

ھستيت

tautologie

tautology

ھمانگويی

harmonie

harmony

ھماھنگی

similarité

similarity

ھمانندی

contiguïté

contiguity

ھمجواری

consistance

consistency

empathie

empathy

sympathie

sympathy
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ويژه وضع خاص

ھستنده

ھمخوانی درونی
ھمدلی
ھمدردی

٣٨١ / واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه..............................................

français

english

فارسی

consensus

consensus

ھمرأيی

coexistence

coexistence

identique

identical

uniformité

uniformity

ھمسانی

parité

parity

ھمسنگی

uniformité

uniformity

ھمشکلی

coïncident

coincident

ھمگاه

convergence

convergence

homogène

homogeneous

uniforme

uniform

uniformité

uniformity

synthèse

synthesis

omniprésent

omnipresent

omniscient

omniscient

ھمه چيزدان

cacophonie

cacophony

ھمھمه

norme

norm

ھنجار

normale

normal

ھنجارنده

normatif

normative

ھنجاری

rhétorique

rhetoric

ingénu

ingenuous

ostensoir

ostensive
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ھمزيستی
ھمسان

ھمگرايی
ھمگن
ھمگون
ھمگونگی
ھمنھاد
ھمه جا حاضر

ھنر سخنوری
ھوﺷمندانه
ھويدا

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٨٢
ِ

فارسی

français

english

certain

certainty

يقين

certitude

certitude

يقينی

monolithique

monolithic

يک زبان

singularité

singularity

يکتايی

monisme

monism
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يگانه گرايی

واژه ھای انگليسی به فارسی و به فرانسه

فارسی

english

français

a posteriori

a posteriori

a priori

a priori

absolute esprit

esprit absolu

روح مطلق

absolutism

absolutisme

،استبداد تماميت خواه
نظام خودکامه

abstract

abstrait

 مجرد،انتزاعی

abstraction

abstraction

 انتزاع- تجريد

absurd

absurde

، مھمل،بی معنی
چرند و پرند

accident

accident

 اتفاق، حادثه،ع ََرض

accidental

accidentel

achievement

accomplissent

act

acte

کنش

action

action

کنش

active

actif
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، پسينی،پسا تجربی
پس آمده
، پيشينی،پيشا تجربی
پيش داده

 اتفاقی،ع ََرضی

دستآورد

 کاری، فعال،پويا

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٨۴
ِ

فارسی

english

français

actual

actuel

actuality

actualité, effectivité

ad hoc

ad hoc

addenda

addenda

adjustment

ajustement

تعديل

aesthetics

esthétiques

زيباﺷناسی

affection

affection

 مھر، محبت،عاطفه

affirmation

affirmation

 تصديق،تأئيد قطعی

agnosticism

agnosticisme

 ندانم کيش،ال ادری

aleatory

aléa

alienation

aliénation

allegiance

fidélité

بيعت

allegory

allégorie

تمثيل

almighty, the

tout-puissant, le

alternative

alternatif

بديل

altruism

altruisme

دگرخواھی

ambiguity

ambiguïté

 ايھام،ابھام

ambivalence

ambivalence

amorphous

amorphe

anachronism

anachronisme

 به روز، فعلی،بالفعل
 واقع گری،فعليت
،ويژه وضع خاص
موقتی
 ملحقات،اضافات

 ﷲ و بختی،بی قاعدگی

www.hks-iran.com

از خود بيگانگی

خداوند توانا

دو ارزﺷی بودن
بی ﺷکل
زمان پريشی

٣٨ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

english

français

فارسی

analysis

analyse

تحليل

anguish

angoisse

دلھره

animism

animisme

annihilation

annihilation

فنا

antagonism

antagonisme

 تعارض،ضديت

antecedent

antécédent

پيشينه

anteriority

antériorité

 تقدم زمانی،پيشی

جاندار انگاری

انسان گونه انگاری

anthropomorphism anthropomorphisme

 ضد،پاد

anti-

anti-

anticipation

anticipation

antinomy

antinomie

antirationallism

antirationalisme

ِخ َرد ستيزی

anti-thesis

anti-thèse

 نھاد-برابر

apathy

apathie

aphorism

aphorisme

aporia

aporie

appearance

apparence

application

application

applied sciences

sciences appliquées

علم کاربردی

apprehension

appréhension

دريافت حسی

 الھام،پيش نگری
 خالف آمد،تنازع احکام

 بی تفاوتی،بی احساسی
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گزينه گويی
،پرسش بی پاسخ
بن بست منطقی
نمود
کاربست

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٨۶
ِ

فارسی

english

français

approach

abord, approche

appropriation

appropriation

aptitude

aptitude

 قابليت،استعداد

archaeology

archéologie

،باستان ﺷناسی
ديرينه ﺷناسی

archaic

archaïque

 ديرين، باستانی-پيشا

archetype

archétype

سرنمون

aristocracy

aristocratie

حکومت اﺷراف

argument

argument

 استدالل،برھان

as if

comme si

تو گويی

as such

en soi

ascetics

ascétisme

assent

approbation

assertion

assertion

assimilation

assimilation

association

association

تداعی

astonishment

étonnement

حيرت

astrology

astrologie

astronomy

astronomie

atheism

athéisme

atheist

athée
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 رھيافت،رويکرد
تصرف

چنان چون
 رياضت،زھد
 تائيد،تصديق
 گزاره، راًی،حکم

جذب کردن

 طالع بينی،زيج
 نجوم،اخترﺷناسی
خدا ناباوری
 ملحد،خدا ناباور

٣٨٧ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

atomism

atomisme

attribute

attribut

attribution

attribution

اِسناد

aura

exhalaison

تجلی

authentic

authentique

authoritarianism

autoritarisme

authority

autorité

autonomy

autonomie

aversion

aversion

axiology

axiologie

ارزش ﺷناسی

axiom

axiome

،اصل بديھی
اصل متعارف

becoming

devenir

 صيرورت،ﺷدن

begging the
question

contourner le
problème

behaviorism

béhaviourisme

رفتارﺷناسی

being

être, existence

 وجود، ھستنده،موجود

belief

croyance

beneficent

bienfaisant

نيکوکار

beneficiary

bénéficiaire

سودبر

 اتم گرايی،ذره باوری
 صفت،محمول

 راستين،اصيل
اقتدارگرايی
، اوليای امور،اقتدار
 مرجع،مراجع قدرت
 استقالل، مختاری-خود
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بيزاری

مصادره به مطلوب

 گمان، باور،اعتقاد

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٨٨
ِ

فارسی

english

français

benevolence

bienveillance

cacophony

cacophonie

canon

canon

cartesian

cartésien

catalytic

catalytique

categorical
hypothetic

impératif
hypothétique

categorical
imperative

impératif
catégorique

امر مطلق

categorical
proposition

proposition
catégorielle

قضيه عمليه

category

catégorie

مقوله

catharsis

catharsis

causal

causal

پااليش نفس
ِعلّی

causality

causalité

عليت

cause

cause, raison

علت

certainty

certitude, certain

يقين

certitude

certitude

يقينی

challenge

défi

چالش

chaos

chaos

chronological

chronologique
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نيک خواھی
ھمھمه
 ﺷرعيات،احکام دين
دکارتی
فروکاستی
امر مشروط

 خائوس،ھاويه
ترتب زمانی

٣٨٩ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

class

classe

classification

classification

clergy

clergé

clericalism

cléricalisme

clue

indice

code

code

codes

codes

cogency

décisif

cogent argument

argument décisif

cognition

cognition

coherent

cohérent

cohesive

cohésif

coincident

coïncident

combination

combinaison

ترکيب

commentary

commentaire

 ﺷرح،تفسير

common sense

sens commun

عقل سليم

communitarism

communautarisme

community

communauté

compensation

compensation

composition

composition
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 طبقه،رده
 طبقه بندی،رده بندی
روحانيت
حکومت روحانيت
 سرنخ، نشانه،برگه
رمز
مجموعه قوانين
قاطعيت
برھان قاطع
 معرفت،ﺷناخت
 منسجم،بی تناقض
به ھم پيوسته
 ھمرخداد،ھمگاه

قوم گرايی
جماعت
 ترميم،جبران
، ترکيب بندی،تاليف
گردآوری

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٩٠
ِ

فارسی

english

français

comprehensible

compréhensible

comprehensive

compréhensif

 فراگير،جامع

conceivable, the

concevable, le

امر تصور پذير

concept

concept, idée

conceptual

conceptuel

فھم پذير

فرايافت، مفھوم،پنداﺷت
 تعقلی،مفھومی
مفھوم پردازی

conceptualization conceptualisation

مالزم

concomitant

concomitant

concrete

concrète

conditional
proposition

proposition
conditionnelle

conduct

conduit

کردار

confidence

confiance

اعتماد

configuration

configuration

 چينش،پيکر بندی

confirmation

confirmation

 ابرام، تأئيد،تصديق

conflict

conflit

conformism

conformisme

confusion

confusion

آﺷفته فکری،سردرگمی

conjecture

conjecture

 باور محتمل،ظن،حدس

conjuncture

conjoncture

 اقتران،ﺷرايط مقتضی

connotation

connotation

داللت معنايی

، مشخص،انصمامی
ملموس
قضيه ﺷرطی

کشمکش،تضاد،تعارض
ھمرنگ جماعت ﺷدن
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٣٩١ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

conscience

conscience

conscienceless

sans scrupule

آدم بی وجدان

conscientious

consciencieux

آدم با وجدان

conscious

conscient

consciousness

perception,
conscience

consecrated

sacré

consensus

consensus

consequence

conséquence

consistency

consistance

 ھمخوانی،انسجام

contemplation

contemplation

 غور، تأمل،تعمق

contention

contention

دعوی

contiguity

contiguïté

 مجاورت،ھم جواری

contingency

contingence

، اقتضا،احتمل وقوع
امکان خاص

contingent

contingent

امر محتمل الوقوع

continuum

continuum

پيوستار

contradiction

contradiction

تناقض

contradictory

contradictoire

 ضد و نقيض،متناقض

contrariety

contrariété

contrast

contraste

controversy

controverse
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 ضميرخودآگاه،وجدان

آگاه
 خود آگاھی،آگاھی
مقدس
 وفاق، اجماع،ھم رايی
پيآمد

ضديت
تباين

مناقشه

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٩٢
ِ

فارسی

english

français

convention

convention

 ميثاق،عرف

conviction

conviction

 ايقان،عقيده

corollary

corollaire

correspondence

correspondance

corroboration

corroboration

cosmos

cosmos

cosmogony

cosmogonie

بررسی آفرينش کيھان

cosmology

cosmologie

بررسی فلسفی کيھان

countertype

contretype

creed

credo

criterion

critérium

critic

critique- le

critical

critique

criticism

criticisme

critique

critique- la

cult

culte

cynic

cynique

 بی ﺷرم،کلبی گرا

cynicism

cynisme

کلبی گرايی

decode

décodage

رمزﺷکنی

deconstruction

déconstruction

ﺷالوده ﺷکنی

deduction

déduction

استنتاج قياسی
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 تکمله،پيآمد منطقی
تناظر
 تصديق،تائيد

کيھان

پاد نمون
 مسلک،مرام
 معيار، مالک،سنجه
منقد
بحرانی
 انتقاد،نقدگرايی
نقد
کيش

٣٩٣ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

english

français

deduction evidence déduction par
raisonnement

فارسی
اقامه دليل
قياسی

deductive

déductif

defect

défaut, vice

deficiency

défaut

deformation

déformation

کژئيت

degeneration

dégénération

انحطاط

deism

déisme

delusive

illusoire

demarcation

démarcation

demonstration

démonstration

demonstrative

démonstratif

denial

dénégation

انکار

description

description

توصيف

determinate

déterminé

determinism

déterminisme

،جبرباوری
عليت باوری

diachronic

diachronique

ناھم زمان

dialectics

dialectique

ديالکتيک

dichotomy

dichotomie

تقسيم دو ارزﺷی

dictate

ordre
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 عيب، نارسايی،کاستی
 نارسايی،کاستی

خداباوری طبيعی
فريبنده
مرزبندی
برھان عملی
 اثباتی،برھانی

متعين

 دستور،فرمان

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٩۴
ِ

فارسی

english

français

dictum

dire

dilemma

dilemme

 معما، معضل،دوراھی

disciplines

disciplines

 رﺷته ھای،مواد علمی
درسی

discontinuity

discontinuité

discourse

discours

disjunctive
proposition

proposition
disjonctive

قضيه منفصله

dislocation

dislocation

 جا به جائی،نا بسامانی

disorder

désordre

dispersion

dispersion

 پراکندگی،پراش

disposition

disposition

 وضع،ترتيب

distortion

distorsion,
déformation

divergence

divergence

divine

divin

 آسمانی،خدايی

doctrine

doctrine

 مسلک،آموزه

dogma

dogme

dogmatism

dogmatisme

dualism

dualisme

گفته

ناپيوستگی
گفتمان

 نابسامانی،بی نظمی

 مسخ، تحريف،گژديسی
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واگرايی

جزم
،جزم گرايی
خشک انديشی
 ثنويت،دوگانه گرائی

٣٩ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

ecclesiastic

ecclésiastique

eclectics

éclectisme

،پراکنده گزينی
التقاطی گرايی

edification

édification

تھذيب

effect

effet

effective

effectif

ego

moi

egoism

égoïsme

elaboration

élaboration

emancipation

émancipation

emergency

circonstance critique

emotion

émotion

empathy

empathie

empirical

empirique

تجربی

empiricism

empirisme

تجربه باوری

encode

encodage

رمزگذاری

enlightenment

lumières

روﺷنگری

entity

entité

 موجود،کائن

enunciation

énonciation

اظھار صريح

epiphenomenal

épiphénomène

پديدار فرعی

episteme

épistèmê

 فرد روحانی،آخوند

 معلول، پی آمد،اثر
 مؤثر،کارا
 خود، نفس،من
 خودخواھی،خودپرستی
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پردازش
رھايی
اظطراری
 احساسات،عاطفه
 ھم احساسی،ھمدلی

عنصر بنيادين معرفت

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٩۶
ِ

فارسی

english

français

epistemology

épistémologie

 معرفت،ﺷناخت ﺷناسی

esoteric

ésotérique

معنوی، اندرونی،باطنی

essay

essai

essence

essence

essentially

essentiellement

eternal

éternel

 جاودان،سرمدی

eternity

éternité

ابديت

ether

éther

ethics

éthique

ethnocentrism

ethnocentrisme

etymology

étymologie

تبارﺷناسی واژگان

event

événement

 رويداد،پيشآمد

evolution

évolution

evolutionism

évolutionnisme

نظريه تکاملی

excluded middle

tiers exclu

نفی ﺷق ثالث

exclusion

exclusion

طرد

executive power

pouvoir exécutif

exegesis

exégèses

 تأويل،تفسير معنا

existence

existence

 ھستيت،موجوديت

existential

existentiel

وجودی

exoteric

exotérique

 بيرونی،ظاھری
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 مقاله،رساله
 جوھر، ماھيت،ذات
ً اساسا،ماھيتا

 اثير،اِتِر

علم اخالق
قوم محوری

تکامل

قوه مجريه

٣٩٧ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

expediency

convenance

 اقتضا،مصلحت

expedient

convenable

صالح

experience

expérience

تجربه

experiment

expérience

آزمون

experimentalism

expérimentalisme

extase

ecstasy

extensive

étendue, extensif

exteriority

extériorité

exteriorization

extériorisation

fact, the

fait, le

factitiousness

facticité

factual

factuel

واقعی

faculty

faculté

 دانشکده، توانش،قوه

faith

foi

fallacy

fausseté

fallibility

faillibilité,
falsifiabilité

false

faux

falsehood

faillibilité

falsification

falsification

آزمون گرايی
خلسه
 برون گستر،گسترده
برونيت
 برون،برون سازی
ريزی
امر واقع
رويدادگی

ايمان
خطای منطقی
،خطا پذيری
ابطال پذيری
نادرست
 کذب، بطالن، نادرستی
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تحريف

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ٣٩٨
ِ

فارسی

english

français

fanaticism

fanatisme

fantastic

fantastique

fatalism

fatalisme

fetishism

fétichisme

fictitious

fictif

fideism

fidéisme

finite

borné

for itself

pour soi

form

forme

 فرم، صورت،ﺷکل

formal

formel

 فرمال،صوری

freedom

liberté

 اختيار،آزادی

free-will

libre-arbitre

frustration

frustration

function

fonction

foundamental

fondamental

genealogical

généalogique

تبارﺷناختی

genealogy

généalogie

تبارﺷناسی

general formula

règle générale

قاعده کلی

generalization

généralisation

تعميم دھی

generation

génération

genetics

génétique

 خشک باوری،تعصب

 خيالی،ﺷگرف
 قدرگرايی،تقديرباوری

بتوارگی
مجعول
ايمان باوری
متناھی،محدود،کراندار
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 لنفسه،برای خود

 اراده آزاد،اختيار
 دلسردی،سرخوردگی
کارکرد
بنيادی

 نسل،تکوين

 علم ژنتيک،تکوينی

٣٩٩ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

english

français

فارسی

given, the

donné, le

 موجود،مفروض
واقعيت موجود

good-natured

bienveillant

goodness

bonté

good-will

bienveillance

حس نيت

harmony

harmonie

ھماھنگی

hazard

hasard

hedonism

hédonisme

heretic

hérétique

heterodox

hétérodoxe

دگر انديش

heterogeneous

hétérogène

ناھمگن

heteronym

hétéronome

hierarchy

hiérarchie

 سلسله مراتب،پايگان

historicism

historisme

تاريخ مند باوری

historicity

historicité

تاريخ مندی

historiography

historiographie

holiness

sainteté

قداست

holism

holisme

کل گرايی

holy

sacré, consacré

homogeneity

homogénéité

ھمگنی

human kind

genre humain

نوع بشر
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نيک سرﺷت
نيکی

 اتفاق،تصادفی

لذت طلبی
بدعت گزار دينی

دگرساالر

تاريخ نگاری

مقدس

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٠٠
ِ

فارسی

english

français

human nature

nature humaine

human soul

esprit humain

نفس انسانی

human subject

sujet humain

عامل بشر

humane sense

intelligence humaine

humanism

humanisme

humour

humeur

hypothesis

hypothèse

فرضيه

hypothetic

hypothétique

فرضی

hylozoism

hylozoïsme

جاندار باوری ماده

icon

icône

 تصويرچه،ﺷمايل

id

ça

(نھاد ) ساختار روانی

idea

idée

 ايده، مينو، ُمثل،صور
َ

ideal

idéal

 کمال مطلوب،أرمانی

idealism

idéalisme

idealist

idéaliste

identical

identique

identity

identité

identity of
opposites

identité des opposés

ideological

idéologique

 عقيدتی،ايدئولوژيک

ideology

idéologie

 انگارگان،ايدئولوژی

فطرت آدمی،طبع انسان

ﺷعورانسانی
اومانيسم،انسان محوری
خلق و خوی

ايده آليزم
 أرمانخواه،ايده آليست
ھمسان
ھويت،ھمسانی،اينھمانی
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وحدت اضداد

٠١ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

illumination

illumination

illusory

illusoire

image

image

imaginary

imaginaire

 موھومی، تخيلی،خيالی

imitation

imitation

immanent

immanent

 اقتدا،تقليد
 درون بودی، ِعلًی-خود

immediate

immédiat

 بی واسطه،بی ميانجی

immortal

immortel

 ناميرا،فنا ناپذير

immutable

immuable

imperceptible

imperceptible

imperfection

imperfection

impetus

impulsion

implication

implication

implicative

implicatif

impossible

impossible

 محال،ناممکن

improbable

improbable

نامحتمل

impulse

impulsion

in itself

en soi

inborn

inné

incarnation

incarnation

 حلول روح،تجسد

inclination

inclinaison

 گرايش،تمايل

 روﺷندلی،اﺷراق
 باطل،وھم آميز
 تخيل، تصوير،انگاره

تغييرناپذير

ادراک ناپذير
ناکاملی
 ضربه،قوه رانش
معنای ضمنی
تضمنی

 تکانه،انگيزش
 فی نفسه، خود-در
مادرزادی، ذاتی،فطری
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........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٠٢
ِ

english

français

incoherence

incohérence

فارسی
نامنسجم
سنجش ناپذير

incommensurable incommensurable
incompetent

incompétent

ناﺷايست،نااليق،ناصالح

incomprehensibilityincompréhensibilité

فھم ناپذيری

inconsequent

inconséquent

 غيرمنطقی،بی ربط

inconsistent

incompatible

ناھمخوان

inconvenient

incommode

نامناسب

indetermination

indétermination

index

indice

individualism

individualisme

induction

induction

inductive

inductif

استقرائی

inertia

inertie

 لختی،ماند

inference

inférence

استنباط

inferiority

infériorité

فرويی

infinite

infini

informative
proposition

proposition
informative

ingenuous

ingénu

 زيرکانه،ھوﺷمندانه

inherent

inhérent

 ذاتی، جبلی،فطری
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 نامتعينی،بی تعيينی
نمايه
فردگرايی
استقراء

، نامتناھی،بی کران
بی نھايت
گزاره اخباری

٠٣ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

initial axiom

axiome premier

innovation

innovation

نوآوری

insensible

insensible

نامحسوس

insight

perspicacité

instance

instance

instantiation

instanciation

instrumentalism

instrumentalisme

integration

intégration

intellect

intellect

 ﺷعور،عقل

intellectualism

intellectualisme

عقل گرايی

intelligible

intelligible

 معقول،قابل فھم

institution

institution

نھاد

interaction

interaction

 برھم کنش،اندرکنش

exteriorization

intériorisation

درونی سازی

interpretation

interprétation

 تفسير،تاويل

intrinsic

intrinsèque

introspection

introspection

خودکاوی،درون نگری

intuition

intuition

 دريافت، ﺷھود،اﺷراق
 حس ﺷشم،بی واسطه

invariant

invariant

 نامتغير،ناگردا

inversion

inversion

وارونگی

اصل متعارف مقدماتی

بصيرت
لحظه،مورد،نمونه،مثال
ُمثُل سازی
ابزار گرائی
ادغام

ذاتی
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........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٠۴
ِ

فارسی

english

français

irony

ironie

irrationalism

irrationnalisme

irrational number

nombre irrationnel

irrefutability

irréfutabilité

judgment

jugement

judicial power

pouvoir judicaire

justification

justification

knowledge

connaissance, savoir معرفت، دانش،ﺷناخت

law of excluded
middle

principe du tiers
exclu

law of identity

principe d’identité

اصل اين ھمانی

law of
principe de
non-contradiction non-contradiction

اصل امتناع تناقض

legislative power

pouvoir législatif

legitimacy

légitimité

legitimate

légitime

liberty

liberté

linguistics

linguistique

logic

logique

logos

logos

magic

magique
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 سخريه، طعنه،طنز
عقالنی ستيزی
 عدد ناگويا،عدد اصم
ابطال ناپذيری
 حکم، قضاوت،داوری
قوه قضائيه
 توجيه،اثبات حقانيت
اصل نفی ﺷق ثالث

قوه مقننه
 مشروعيت،حقانيت
 برحق،جايز
آزادی
زبان ﺷناسی
منطق
 سخن، کلمه،عقل
جادويی

٠ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

major premise

prémisse majeure

manichaeism

manichéisme

 آيين مانی،مانی گرايی

manipulation

manipulation

 دستکاری،ور رفتن

mastery

maîtrise

materialism

matérialisme

maxim

maxime

جمله قصار،پند و اندرز

measure

mesure

 اندازه، ِمالک،سنجش

mechanism

mécanisme

media

média

mediation

médiation

 وساطت،ميانجی

meditation

méditation,
recueillement

، تفکرات،تامالت
 تعمق،عبادت

mental

mental

messianic

messianisme

meta-

méta-

metabolism

métabolisme

metaphor

métaphore

metaphysics

métaphysique

 فلسفه اولی،متافيزيک

methodology

méthodologie

روش ﺷناسی

،مقدمه کبری
گزاره مھين

 تبحر،مھارت
ماترياليزم
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ساز و کار
رسانه ھا

 روانی،ذھنی
در انتظار ظھور ناجی
 مھدويت،موعود
- ماورا،-فرا
سوخت و ساز
استعاره

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٠۶
ِ

فارسی

english

français

mind

esprit, intelligence

 فکر، عقل،ذھن

minor premise

prémisse mineure

،مقدمه صغری
گزاره کھين

misgiving

doute

 بدگمانی،ُﺷبھه

misogamy

misogamie

زن گريزی

misogyny

misogynie

زن سيزی

misology

misologie

منطق گريزی

mistake

erreur

 اﺷتباه،خطا

modal

modal

چونی

modality

modalité

mode

mode, façon

model

modèle

modernity

modernité

 تجدد،مدرنيته

modification

modification

اصالح و حک

moment

moment

 دم، مرحله،لحظه

momentum

moment

 اندازه حرکت،تکانه

monism

monisme

monolithic

monolithique

monologue

monologue

moral

moral

(اخالق )فردی

mortal

mortel

 ميرا، ميرنده،فناپذير
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 نحوه،چگونگی
 اسلوب، وجه،حالت
الگو

يگانه گرايی
يک دست
تک گفتاری

٠٧ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

motto

devise

muddle

désordre

، درھم و برھم،گيجي
به ھم ريخته

multiplicity

multiplicité

 بسياری، تعدد،کثرت

muse

muse, réflexion

mutation

mutation

 دگرگونی،دگرگشتی

mystic

mystique

 عارف،رازور

mysticism

mysticisme

mystification

mystification

myth

mythe

mythology

mythologie

اسطوره ﺷناسی

mythoman

mythomane

دروغگوی بالفطره

narration

narration

 داستان سرايی،روايت

necessity

nécessité

ضرورت

negativity

négativité

 نفی،سلبيت

neologism

néologisme

واژه آفرينی

nominalism

nominalisme

اسم گرائی

non-conformist

non-conformiste

non-conventional

non-conventionnel

non-rational

non rationnel

 ﺷعار،تکيه کالم

 باز انديشيدن،الھه ھنر

، رازوری،تصوف
عرفان

رازپردازی
افسانه دروغين،اسطوره

ھم رنگ جماعت نبودن
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غيرمتعارف
ناعقالنی

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٠٨
ِ

فارسی

english

français

norm

norme

normal

normale

معمول،عادی،به ھنجار

normative

normatif

ھنجاری

notion

notion

noumena

noumène

، ﺷئی فی نفسه، ﺷئی-نا
ذات معقول

object

objet

، ﺷئی، برابرايستا،ابژه
 موضوع ﺷناسائی،عين

object matter

thèmes

objective

objective

 معيار، قاعده،ھنجار

مفھوم

 مطلب،موضوع
 عينی، ملموس،ابژکتيو
 نيت، ھدف،ذاتی

objective idealism idéalisme objectif

ايده آليزم عينی
روح عينی

objective spirit

esprit objectif

objectivism

objectivisme

objectivity

objectivité

، واقعيت، عينيت
بيطرفی و بی نظری

obligation

obligation

 وظيفه، محظور،الزام

obscurantism

obscurantisme

observation

observation

occult

occulte

oligarchy

oligarchie
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،عينی گرايی
برون گرايی

تاريک انديشی

 مالحظه،مشاھده
 مرموز، تاريک،ناپيدا
حکومت توانگران

٠٩ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

omnipotent

omnipotent

omnipresent

omniprésent

omniscient

omniscient

ontic

ontique

ontology

ontologie

opposition

opposition

order

ordre

organic

organique

ارگانيک،آلی،اندامواره

organism

organisme

 سامان، ساختار،اندام

origin

origine

original

original, originel

orthodoxy

orthodoxie

 تعصب،راست کيشی

ostensive

ostentatoire

 متظاھر، ھويدا،نمايان

outcome

résultat

 برآمد،پی آمد

outlook

vue

 نگرش،بينش

paganism

paganisme

pan-

pan-

panorama

panorama

pantheism

panthéisme

 قادر متعال،فَدَر قدرت
ھمه جا حاضر
ھمه چيزدان
وجودی
 ذات ﺷناسی،بودﺷناسی
ھستی ﺷناسی

 مخالفت، تضاد،تقابل
 دستور، نظم،سامان

، مبداء،خاستگاه
سرچشمه
آغازين، ابتکاری،اصيل
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 چند خدا باوری،ﺷرک
 سراسر،- ھمه
تمام نما

،وحدت وجود
ھمه خدا انگاری

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴١٠
ِ

فارسی

english

français

para-

para-

parable

parabole

paradigm

paradigme

 پاراديم، الگو،سرمشق

paradox

paradoxe

، محال نما،تناقض نما
پارادوکس، ناسازه،معما

paralogism

paralogisme

par excellence

par excellence

parity

parité

parody

parodie

part

partie

 پاره،جزء

part and whole

la partie et le tout

جزء و کل

particularism

particularisme

passion

passion

 ھيجان،ﺷور

passive

passif

 انفعالی،ايستا

pathos

pathos

احساس رقت

patriarchy

patriarche

pedant

pédant

pedantic

pédantesque

perceptible

perceptible

 ضد،پاد
، نمونه، قياس،تمثيل
داستان اخال قي
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 مغلطه،سفسطه
به تمام معنا
 ھم سنگی،برابری
ھزل

،خاص نگری
جزء انگاری

پدرساالری
فضل فروش
مالنقطی
ادراک پذيری

١١ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

perceptible
cognition

cognition
perceptible

ﺷناخت ادراکی

perception

perception

 دريافت حسی،ادراک

perceptual data

données perceptibles

داده ھای ادراکی

percipient

percepteur

perfection

perfection

درک
ِ  ُم،دريابنده
کمال

perfectionnism

perfectionnisme

peripateticism

peripateticisme

perspective

perspective

 دورنما،چشم انداز

persuasion

persuasion

 ترغيب،اقناع

phantasm

phantasme

 وھم،تصورات خيالی

phenomena

phénomène

phenomenology

phénoménologie

philistine

philistin

philology

philologie

philosopher’s stone pierre philosophale
philosophize

philosopher

pietism

piétisme

pillars

piliers

pioneer

pionnier

plausibility

plausibilité

کمال خواھی
آئين مشاء،فلسفه ارسطو

 نمود،پديدار
پديدار ﺷناسی
آدم بی فرھنگ پرمدعا
واژه ﺷناسی
سنگ کيميا،سنگ جادو
فلسفيدن
 تقوا، زھد،پارساگرايی
ارکان
پيشگام، راه گشا،پيشتاز
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 محتمليت،موجه نمايی

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴١٢
ِ

فارسی

english

français

point de view

point de vue

polemic

polémique

polity

polity

polytheism

polythéisme

posit

avérer

posited

supposé, donnée

 مفروض،برنھاده

positive

positive

 يقين، اثباتی،مثبت

positive science

science positive

positivism

positivisme

post-

post-

post festum

post festum

posterior

postérieur

postulate

postulat

،اصل موضوعه
امر مسلم

potency

potencé

توان بالقوه

potentiality

potentialité

practice

pratique

pragmatism

pragmatisme

مصلحت گرايی

praxeology

praxéologie

ارزش باوری

ديدگاه
 بحث وجدل،مجادله
اداره جامعه برپايه
حکومت قانون
 چند خداباوری،ِﺷرک

 مفروض،برنھادن
اصل قرار دادن،دانستن
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علوم اثباتی
پوزيتيويزم،اثباتگرائی
پسا
 رويداد-پسا
 مؤخر، بعدی،پسين

 توانايی بالقوه،امکان
کنش
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فارسی

english

français

praxis

praxis

pre-

pré-

preconception

préconception

 پنداﺷت-پيش

predicate

prédicat

 محمول،مسند

prejudice

préjugé

 تعصب، داوری-پيش

premise

prémisse

premises

prémisses

presupposition

présupposition

primacy

primatie, primauté

primitive

primitif

primordial

primordial

principle

principe

اصل

prior

antérieur

ُمقَدم

pro

pro

probe

sonde

problematic

problématique

، مساله ساز،ناروﺷن
پرسش برانگيز

procedure

procédure

 َرويه کار،روش کار

process

procédé

فراگشت،فراگرد،فراﺷد

processing

procédé

پردازش

 پراکسيس،کنش ھدفمند
-پيشا

 مقدمه، زمينه-پيش
(مقدمات )قياس
، انگاره-پيش
 فرض-پيش
 تقدم، پيشينگی،اولويت
 بدوی،اوليه
 آغازين،ازلی

 موافق،له
 کاويدن،گمانه
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 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴١۴
ِ

فارسی

english

français

procession

procession

profane

profane

، عرفی ناپاک،نامقدس
بی حرمتی دينی

projection

projection

 نسبت دادن،فراافکنی
صفات خود به ديگری

proof

preuve

 استدالل، برھان،دليل

proof by
contradiction

raisonnement par
absurde

prophecy

prophétie

proposal

proposition

prototype

prototype

 نمونه-پيش

prudence

prudence

دورانديشی

pseudo -

pseudo -

کاذب

pseudonym

pseudonyme

pseudo science

pseudo science

psyche

psyché

psycho-analysis

psychanalisme

psychology

psychologie

روان ﺷناسی

psychotherapy

psychothérapie

روان درمانی

public right

droit public

حقوق عمومی

،تظاھرات مذھبی
دسته عزاداران

برھان خلف
 رسالت،پيشگويی
 گزاره، قضيه،پيشنھاده
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 تخلص،اسم مستعار
علم کاذب
روان
روان کاوی

١ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

public sphere

sphère publique

puritanism

puritanisme

purity

pureté

 پاکی، خلوص،پالودگی

quasi-

quasi-

- ﺷبه

quasi fact

quasi fait

quiddity

quiddité

quietism

quiétisme

quietude

quiétude

quintessence

quintessence

radical

radical

 بنيادی،ريشه ای

random

hasard

 تصادفی،اتفاقی

rarefaction

raréfaction

rationalism

rationalisme

rationality

rationalité

real

réal

 موجود، حقيقی،واقعی

realism

réalisme

 واقعيت گرايی،رئاليزم

reality

réalité

realization

réalisation

realm

domaine, royaume

حوزه عمومی
پيرايش گرايی دينی

ﺷبه واقعيت
 چيستی،چه بودگی
، تسليم،آرامش گرايی
تقديرپذيری
آسودگی خاطر
 عنصر پنجم،خميرمايه

ترقيق

،ِخ َرد باوری
عقل باوری
عقالنيت
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واقعيت
 حصول،تحقق

 حيطه، قلمرو،عرصه

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴١۶
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فارسی

english

français

reason

raison

reasoning

raisonnement

receptivity

réceptivité

 قابليت،پذيرندگی

reciprocal

réciprocal

ادوجانبه

recognition

reconnaissance

recollection

récollection

تذکر،در خود فرو رفتن

redemption

rédemption

،بازخريد گناھان
رستگاری

reducibility

réductibilité

،تحويل پذيری
فروکاستی

 دليل، عقل،ِخ َرد
استدالل عقلی

 ﺷناسايی،ارج

برھان خلف

reductio ad absurdo reductio ad absurdo

 مرجع،ارجاع

reference

référence

referent

référent

reflection

réflexion

 بازتاب، ژرف انديشی

reformation

réformation

جنبش اصالحات دينی
در مسيحيت

reformism

réformisme

اصالح طلبی

refutability

réfutabilité

ابطال پذيری

refutation

réfutation

 رد،ابطال

regress

régression

سير قھقرايی،پس رفتت

regularity

régularité

قاعده مندی

 مصداق،مدلول
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فارسی

english

français

reification

réification

rejection

rejet

relativism

relativisme

relevant

applicable

reminiscence

réminiscence

renaissance

renaissance

 نوزايی،باززايی

representation

représentation

 نمايش،بازنمايی

resolved

résolu

restoration

restauration

retrospection

rétrospection

revelation

révélation

 وحی،مکاﺷفه

reversibility

réversibilité

برگشت پذيری

reward

récompense

 اجر،پاداش

rhetoric

rhétorique

riddle

énigme

rigorous

rigoureux

rigorous science

science exacte

risky

risqué

ritual

rituel

ﺷئی وارگی
طرد
نسبی باوری
 زيربط، مناسب،مربوط
 تذکر،بازيادآوری

مصمم
 بازگشت نظام،اعاده
)سلطنتی( پيشين
بازنگری گذﺷته

 بالغت،ھنر سخنوری
 چيستان،معما
،مشکل پسند،سخت گير
دقيق
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علم دقيق
مخاطره آميز
 ﺷعائر، آداب،آئين

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴١٨
ِ

فارسی

english

français

routine

routine

rule

règlement

rupture

rupture

salvation

salut

skepticism

scepticisme

schema

schéma

schematic

schématique

schism

schisme

scholastic

scholastique

scientism

scientisme

scope

scope

گستره،دامنه،چشم انداز

sect

secte

فرقه

sectarism

sectarisme

secular

laïque

الئيک، غيردينی،عرفی

secularism

laïcité

نظريه جدايی دولت از
الئيسيته،دين زدايی،دين

self

soi

 روال عادی،روزمره
، حکومت، قانون،قاعده
فرمانروايي

 برش،گسست
 نجات،رستگاری
ﺷک گرايی
 ﺷاکله، طرح،گرده
طرح وار
انشعاب
اسکوالستيک،مدرسی
علم زدگی

فرقه گرايی

self-consciousness conscience de soi

 نفس،خود
آگاھی-خود

self-contradictory contradictoire

متناقض-خود

self-criticism

انتقاد از خود

autocriticisme
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١٩ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

self-evident

évident en soi

self-management

autogestion

self-subsistent

auto-subsistante

قائم به ذات

semantics

sémantique

معناﺷناسی

semiotic

sémiotique

نشانه ﺷناسی

sense

sens

sensibility

sensibilité

sensible

sensible

محسوس،حسی

sensual

sensuel

 نفسانی،حسی

sensualism

sensualisme

sentiment

sentiment

 عاطفه،احساس

servitude

servitude

 بردگی، بيگاری،بندگی

sidereal

sidéral

significant

signifiant

signification

signification

signified

signifié

similarity

similarité

 ھمانندی،ﺷباھت

singularity

singularité

 ويژگی،يکتايی

slang

argot

solipsism

solipsisme

sophism

sophisme

بديھی
 گردانی-خود

 معنا،حس
حساسيت

حسی گرايی

 فلکی،آسمانی
دال
 معنا،داللت بر
مدلول

زبان عاميانه
نفس گرايی،خود باوری
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سفسطه گرايی

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٢٠
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فارسی

english

français

sophisticated

sophistiqué

 پيچيده،باظرافت

sophistry

sophisme

 مغالطه،سفسطه

sophists

sophistes

سوفسطائيان

soul

âme

sovereign

souverain

sovereignty

souveraineté

 فرمانروايی،حکومت

span

étendu, largeur

 دامنه، گستره،فراخنا

spatial

spatial

spatial-temporal

spatio-temporel

specificity

spécificité

ويژگی

speculative

spéculatif

، ذھنی، گمانی،حدسی
نظری

speculative
knowledge

connaissance
spéculative

spirit

esprit

spiritism

spiritisme

spiritual

spirituel

spiritualism

spiritualisme

spontaneity

spontané

 انگيختگی-خود

state

état, État

 دولت،وضعيت

statement

déclaration, énoncé
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 جان، نفس،روح
 فرمانروا،حاکم

 مکانی،فضايی
زمانی-مکانی

ﺷناخت نظری
 ذھن، روحيه،روح
روح باوری
 روحانی،معنوی
احضار روح باوری

 بيانيه،گزاره

٢١ / واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه..........................................

فارسی

english

français

stereotype

stéréotype

تفکر کليشه ای

stratagem

stratagème

 حيله،تدبير

structuralism

structuralisme

structure

structure

struggle for
survival

lutte pour la vie

struggle of
opposites

opposition des
contraires

studious

studieuse

، ساعی،خستگی ناپذير
کتاب خوان

subject

sujet

 فاعل، موضوع،سوژه
 تبعه، ذھن،ﺷناسايی

subject- matter

sujet traité, matière

subjection

soumission

 تبعيت،انقياد

subjective

subjectif

 فاعلی،ذھنی

ساختارگرايی
ساختار
تنازع بقا

مبارزه اضداد

، جستار،موضوع
موضوع پژوھش

ايده آليزم ذھنی

subjective idealism idéalisme subjectif

ذھنی گرايی

subjectivism

subjectivisme

sublation

abrogation, relève

sublimation

sublimation

 تعالی، واالئيده،وااليش
فرازش

subsistence

subsistance

 ذاتی،جوھری

رفع
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فارسی

english

français

subsistence by
oneself

subsistance tout seul

substance

substance

substantial

substantiel

substrate

substrat

super ego

surmoi

superiority

supériorité

superstition

superstition

 موھوم پرستی،خرافه

supposition

supposition

 گمان، پنداﺷت،فرض

suppression

suppression

 سرکوب،منکوب

supra-

supra-

supra-historical

supra-historial

supreme

suprême

surpassing

dépassement

 فرآرفتن،درگذﺷتن

susceptibility

susceptibilité

 پذيرندگی،استعداد

susceptible

susceptible

 حساس،مستعد به

syllogism

syllogisme

قياس صوری

symbol

symbole

sympathy

sympathie

 دلسوزی،ھمدردی

synonym

synonyme

 مترادف،ھم معنايی

synoptic view

vision synoptique
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قائم به ذات
 گوھر،جوھر
جوھری
 زيرنھاد، پی،بنياد
خود-فرا
فرايی

-فرا
 تاريخی-فرا
 عالی، متعالی،برين

 نشان،نماد

ديد اجمالی
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فارسی

english

français

syntax

syntaxe

synthesis

synthèse

synthetic

synthétique

system

système

taboo

tabou

tangible

tangible

 محسوس،ملموس

tautology

tautologie

،توضيح واضحات
ھمانگويی

teaching

enseignement

 آموزش،آموزه

teleological

téléologique

غايت انگارانه

teleology

téléologie

،فرجام ﺷناسی
غايت ﺷناسی

telos

telos

 َغ َرض،غايت

temporal

temporel, temporal

tenets

principe, doctrine

terminology

terminologie

test

épreuve

 محک،آزمون

testability

vérifiabilité

آزمون پديری

testing

examen

texture

texture

theism

théisme
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نحو
 ھمنھاد،ترکيب
ترکيبی

 سيستم، منظومه،نظام
 تابو،محرمات

 دنيوی، فانی،زمانی
 باورھا،اصول
اصطالح ﺷناسی

آزمودن
 تار و پود،بافت
خدا باوری

........................ اجتماعی آن
 پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای/ ۴٢۴
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فارسی

english

français

theist

théiste

خدا باور

theme

thème

 درون مايه،موضوع

theocracy

théocratie

 حکومت،دين ساالری
دينی

theodicy

théodicée

خداعادل باوری

theogony

théogonie

فلسقه تکوين خدايان

theology

théologie

، الھيات،خدا ﺷناسی
دين ﺷناسی

theorem

théorème

قضيه

theoretical

théorique

نظری

theorist

théoricien

نظريه پرداز

theory

théorie

thesis

thèse

thinking

pensée

 تفکر،انديشه

thought

pensée

 تفکر،انديشه

timocray

timocratie

tolerance

tolérance

tolerant

tolérant

totalitarianism

totalitarisme

totality

totalité
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 تئوری، نگره،نظريه
، رساله،پايان نامه
 اصل قضيه،برنھاده

حکومت متفاخران
مدارا، تسامح،رواداری
مداراگر
تماميت خواھی
کليت
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فارسی

english

français

totem

totem

transcendence

transcendance

برين،متعالی،ترافرازنده

transfiguration

transfiguration

 دگرﺷکلی،دگرسانی

transformation

transformation

، گشتار،دگرگونی
 تبديل،انتقال

transmutation

transmutation

 موجود مقدس و،توتم
حافظ قبيله بدوی

 استحاله،تبديل
،تبديل جوھری
استحاله

transubstantiation transsubstantiation

آزمون و خطا

trial and error

essais et erreurs

trinity

trinité

trivial

sans importance

truism

truisme

type

type

 سنخ،نوع

typical

typique

نمونه وار

typology

typologies

tyranny

tyrannie

uncertainty

incertitude

understanding

compréhension,
entendement

unfalsifiable

infalsifiable

تثليث در مسيحيت

بی اھميت
توضيح واضحات

نوع ﺷناسی
استبداد،حکومت جباران
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نايقينی
 قوه فاھمه،فھم
ابطال ناپذير
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فارسی

english

français

unicity

unicité

 يکتايی،بی ھمتائيت

uniformity

uniformité

، ھمشکلی،ھمسانی
ھمگونگی

unintelligible

inintelligible

unity

unité

unity of opposite

unité de l’opposé

universal

universel

universe

univers

unknowable

inconnaissable

unproblematic

improblématique

،روﺷن و واضح
بی مساًله

unmoved
mover(first)

premier moteur
immuable

محرک نامتحرک
نخستين

usage

usage

utilitarianism

utilitarisme

utopia

utopie

utopianism

utopianisme

utopist

utopique

utterance

énoncé

vacuum

vide

validity

validité
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غيرمفھوم
 وحدت،يگانگی

وحدت اضداد
 کلی،جھانشمول
 کيھان،گيتی
ناﺷناختی

 عرف،رسم
،سودمنديگری
فايده باوری
 ناکجا آباد،آرمان ﺷھر
آرمان گرائی
 آرمان خواه،تخيلی

 گفته، بيان،گزاره
خالء
اعتبار
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english

français

فارسی

variety

diversité

چند گونگی

veracity

véracité

صدق

verbal

verbal

verifiability

vérifiabilité

verifiable

vérifiable

verification

vérification

verisimilitude

vraisemblance

حقيقت محتمل

version

version

 نسخه،روايت

vestige

vestige

 اثر، پس مانده،بقايا

vice

vice

vicious

vicieux

vicious circle

cercle vicieux

view

vue

virtue

vertu

virtuous

vertueux

 فاضل،فضيلت مند

vitalism

vitalisme

 ويتاليزم،زندگی گرايی

void

vide

volition

volition

voluntarism

volontarisme

vulgar

vulgaire
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 لفظی،بيانی
،اثبات پذيری
تحقيق پذيری
 تحقيق پذير،اثبات پذير
 تحقيق،وارسی

 خباثت،رذيلت
رذيل
 دور تسلسل،دور باطل
 منظر، نظر،ديد
فضيلت

 خالء،تھی

 خواست،اراده
اراده گرائی
، عاميانه،سطحی نگر
مبتذل

........................ اجتماعی آن
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فارسی

english

français

vulgarization

vulgarisation

well-being

bien-être

whole

total

will

volonté

 خواست،اراده

wisdom

sagesse

 حکمت، فرزانگی،ِخ َرد

wise

sage

 خردمند، فرزانه،حکيم

wish

désir, souhait, envie

wonder

étonnement

عامه فھم سازی
بھروزی
کل
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ابژکتيويزيم ١٦٦
ابن رﺷد ١ ٨٣, ٢٣٣, ٣٠٥, ٣٠٩
ابو نصر فارابی ٢٣٣
ابوالعلی ُمعّری ٢٦
ابوعلی سينا ١٥٥, ٢٣٣, ٣٠٥
اپيکور ٧, ١١, ١٤٠, ١٤٨, ١٥٣
١٥٦, ١٥٧, ١٥٨, ١٥٩, ١٦٠, ١٦١
١٦٢, ٣٢٣, ٣٢٤
اتم ٦, ٨٠, ١٤٤, ١٤٧, ١٤٨, ١٥٠
١٥١, ١٥٥, ١٥٦, ١٦١, ٢٨٧, ٢٩١
٣٨٧
ارسطو ٧, ٨, ١١, ١٢, ٤٤, ٤٨, ٤٩
٦٦, ٧٣, ٧٤, ٨٣, ٨٧, ٩٣, ١٣٢, ١٣٤
١٣٥, ١٣٨, ١٣٩, ١٤٠, ١٤١, ١٤٤
١٤٥, ١٥٦, ١٥٧, ١٥٩, ١٦٢, ١٧٨
١٨٤, ١٨٨, ٢٠٦, ٢٢٨, ٢٣٣, ٢٤٠
٢٤١, ٢٤٢, ٢٤٣, ٢٤٤, ٢٤٥, ٢٤٦
٢٤٧, ٢٤٩, ٢٥٠, ٢٥١, ٢٥٢, ٢٥٣
٢٥٤, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٥٧, ٢٥٨, ٢٦٠
٢٦١, ٢٦٢, ٢٦٣, ٢٦٤, ٢٦٥, ٢٦٦
٢٦٧, ٢٦٨, ٢٦٩, ٢٧٢, ٢٧٣, ٢٧٤
٢٧٥, ٢٧٦, ٢٧٧, ٢٧٨, ٢٧٩, ٢٨٠
٢٨١, ٢٨٢, ٢٨٤, ٢٨٥, ٢٨٦, ٢٨٧
٢٨٨, ٢٨٩, ٢٩١, ٢٩٢, ٢٩٣, ٢٩٤
٢٩٦, ٢٩٧, ٢٩٨, ٢٩٩, ٣٠٠, ٣٠١
٣٠٢, ٣٠٤, ٣٠٥, ٣٠٦, ٣٠٧, ٣٠٩
٣١٩, ٣٢٣, ٤١١
ارنست کاسيرر ٤٧
اريستوفان ٣٢٢
اسپارت ٦٢, ٦٧, ٧٣, ١٧٣, ١٨٢
١٩٢, ١٩٨, ٢٢٦, ٣١٩, ٣٢٢
اسپينوزا ١٧, ١٥٤, ١٥٩, ١٨٣, ٢٩٨
استدالل عقلی ٥٨, ٥٩, ٨١, ٩١, ٩٣
١٦٠, ٢٤٥, ٢٦٩, ٣٤٣, ٤١٦
استقراء ٧, ١٢, ٢٤٠, ٢٦٨, ٢٦٩
٢٧٠, ٣٤٣, ٤٠٢
استنباط ١٣٥, ٢٥٨, ٢٥٩, ٣٤٣, ٤٠٢

استنتاج استقرائی ١٨٨
استنتاج قياسی ٢٥٨, ٢٦٩, ٣٤٤ ٣٩٢
اسحق الکندی ٢٣٢
اسطوره ٢٢, ٢٦, ٣٧, ٤٧, ٦٠, ٦٢
٦٣, ٧١, ٨٤, ٩٣, ١٨٤, ٢٤٢, ٣٤٤
٤٠٧
اسکندر ٢٢, ٧٣, ٧٤, ٢٣١, ٢٤ ٢, ٣٠٧
٣١٩, ٣٢٣, ٣٢٨
اسکندريه ٧٤, ٧٨, ٢٤١, ٣٠٥, ٣٠٧
اسکوالپ ١٩٥
اسالم ٢٤٦ ١٠٤, ١٩٤, ٢٢٤, ٢٣٢
اﺷرافيت ٤٥, ٦٩, ١٨٢, ٢٢٩, ٢٩٢
اِﺷيل ١٧٠, ٣٢١, ٣٢٨
اصالت عقل ١٢٧
اصل امتناع تناقض ٢٦٣, ٢٦٥, ٢٦٩
٣٤٤, ٤٠٤
اصل نفی ﺷق ثالث ٢٦٣, ٣٤٤, ٤٠٤
اصول موضوعه ٢٦٢
افسانه غار ١٩٧, ٢٠٩
افسس ٣٢٥
افالطون ٧, ١١, ١٢, ١٨, ٤٩, ٥٤
٧٢, ٧٣, ٨٣, ٨٧, ٩٦, ١٠٠, ١٠٦
١٢٩, ١٣٥, ١٤٠, ١٤٤, ١٤٦, ١٥٢
١٥٣, ١٥٧, ١٥٩, ١٦٣, ١٦٤, ١٦٧
١٦٨, ١٧٠, ١٧٣, ١٧٩, ١٨٠, ١٨١
١٨٤, ١٩١, ١٩٣, ١٩٧, ١٩٨, ١٩٩
٢٠٠, ٢٠١, ٢٠٣, ٢٠٤, ٢٠٥, ٢٠٦
٢٠٧, ٢٠٨, ٢١٠, ٢١١, ٢١٢, ٢١٤
٢١٥, ٢١٦, ٢١٧, ٢١٩, ٢٢٠, ٢٢١
٢٢٢, ٢٢٣, ٢٢٤, ٢٢٥, ٢٢٦, ٢٢٧
٢٢٨, ٢٢٩, ٢٣١, ٢٣٢, ٢٣٣, ٢٣٤
٢٤٥, ٢٥٠, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٨, ٢٧١
٢٧٢, ٢٧٣, ٢٧٤, ٢٧٧, ٢٧٨, ٢٧٩
٢٨٠, ٢٨١, ٢٨٢, ٢٨٤, ٢٨٥, ٢٨٦
٢٨٩, ٢٩١, ٢٩٢, ٢٩٣, ٢٩٤, ٢٩٧
٢٩٨, ٣٠٤, ٣٠٥, ٣٠٦, ٣٠٧, ٣٠٩
٣١١, ٣١٩, ٣٢٢, ٣٢٣
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افالطونيزم ٢٣٠
افلوتين ٣٠٩
افلوطين ٣٠٩
افه سوس ١١٧
اگوستين قديس ٢٣٢, ٣٠٩
امپدوکلس ٦, ١٣٧, ١٣٨, ١٣٩, ١٤٠
٢٨٠, ٢٨١
اميل ابن ونيست ٢٦٤
انجيل ٣٠, ٣٧
انفجار بزرگ ٤٧
انقالب نوسنگی ٤١, ٥٠
اوديپ ٢٩٤
اورفه ٧٢, ٩٦, ٩٨, ١١٣
اوليگارﺷی ٥٩, ٢٩٢
ايران ٣٢٢, ٣٢٥, ٣٢٦, ٣٢٧
ايريس ٩٢
اينشتين ٢, ٣, ١١, ٢٣, ٣١, ١٦٢
آتن ٥, ٩, ١٢, ١٣, ٦٢, ٦٣, ٦٦, ٦٧
٧٠, ٧٣, ٧٤, ١٤١, ١٤٨, ١٦٣, ١٦٢
١٧٣ ١٧٤, ١٨٢, ١٨٣, ١٩١, ١٩٢
١٩٣ ٣٠٦, ٣٠٧, ٣٠٨, ٣١٩, ٣٢١
٣٢٢ ٣٢٥, ٣٢٦, ٣٢٧, ٣٢٨, ٣٣٠
٣٣٢ ٣٣٥, ٣٣٧, ٣٣٨
آتنا ٣٢٨
آرمان ﺷھر ٤٢٦
آزمايش و خطا ٢٨, ٣٤٧
آﺷيل ٦, ١١, ١٣٠, ١٣١, ١٣٢, ١٣٣
آکادمی ١٥٩, ١٩٩, ٢٢٦, ٣٠٦, ٣١١
٣٢٣
آکروپول ٣٢٨
آمپدوکلس ٧٣, ١٤٢
آناکساگوراس ٢٩, ٤٨, ٧٣, ٨٤, ١٣٧
١٤١, ١٤٢, ١٤٣, ١٤٤, ١٤٥, ١٤٦
١٤٨, ١٨٣, ٢٨١, ٣٠١, ٣٢١, ٣٢٢
آناکسيماندر ٩٠, ٩٢, ٩٤
آناکسيمنس ٩٢, ٩٤
بابل ٣٧, ٦٩, ٨١, ٩٠, ٣١٧, ٣١٨

بالفعل ٢٤٤, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٨٦, ٢٨٧
٢٩٧
بالقوه ١٧, ٢٤٤, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٨٦
٢٨٧, ٣٤٦, ٣٥٥, ٤١٢
بت ٢٥, ٣٤, ٣٩, ٣٤٨
برکلی ١٧٣
برونو جوردانو ١٨٣
بطلميوس ٢٢٨
بقای انرژی ١٦٠
بقراط ١٠٢, ١٨٢, ٣٢٢
بکرل ٢٣٠
بويل ١٤٨
بی نھايت ٢٨٧, ٢٩٦
بيرون  -باﺷنده ٢٥٦
بيزانس ٩, ٣٢٠, ٣٢٥
بين النھرين٣٧, ٥٥, ٣١٥, ٣١٦
بینھايت ١٣٢, ١٥٦, ١٥٧, ٢٦٨
٢٨٤, ٢٨٦, ٢٨٧, ٢٩٦
پارتئون ٩, ٣٢٨, ٣٢٩
پارميندس ٦, ١١, ٧٣, ٨٠, ١٢٦
١٢٧, ١٢٨, ١٢٩, ١٣٠, ١٣٨, ١٤٢
١٤٧, ١٥١, ٢٠٤, ٢٠٥, ٢٩٧, ٣٢١
٣٢٢
پاسداران ١٢, ٢١٨, ٢٢٢, ٢٢٣, ٢٢٤
٢٢٥, ٢٢٦
پاسکال ١٣٣
پااليش نفس ٩٦, ٢٩٤, ٢٩٥, ٣٥٠
٣٨٨
پروتاگوراس ٧, ٨٠, ١٥٠, ١٦٦
١٦٨, ١٧٠, ١٧١, ١٧٣, ١٧٤, ١٨٠,
١٨٣, ٢٠٤, ٣٢٢
پروديکوس ١٦٦
پرومته ١١, ١٦٨, ١٦٩, ١٧٠
پريکلس ١٤١, ٣١٩, ٣٢٢, ٣٢٨, ٣٣٤
پسينی ٣٨, ١١١, ٢٦٩, ٣٥١, ٣٨٣
پلوپونزی ٧٣, ١٧٣, ١٧٤, ١٨٢, ٣٢٢
پوانکاره ١٠٧
پوزانياس ٣٢٧
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پوليکرات ٩٩
پيشينی ٣٨, ١١١, ٢٦١, ٢٦٥, ٢٦٩
٣٥٢, ٣٨٣
تالس ٦, ١١, ٢٢, ٧١, ٧٣, ٧٧, ٨٠
٨١, ٨٢, ٨٣, ٨٤, ٨٥, ٨٦, ٨٧, ٨٨
٩٠, ٩٢, ١١٧, ١٢٢, ٢٢٩, ٢٤٢, ٣٠٥
٣٢١
تجربه گرائی ٥٤, ٢٤١
تجريد ١٢, ٢٨, ٢٩, ٣٠, ٣١, ٧٧, ٨٢
١٠٣, ١٨٨, ٢٢٨, ٢٧٣, ٢٧٤, ٢٧٨
٣٥٣, ٣٨٣
تراژدی ١٤١, ٣٠٤, ٣٢٢, ٣٢٨
تعليق به محال ١٣٥
تقسيم کار ٤١, ٤٢, ٤٤, ٥٥, ٧٨, ٢٢٢
تکامل انواع ٣٠٠
تمثيل غار ٢٠٤, ٢٠٩
تميستوکل ٣٢٧
تورات ٣٧, ٨٤, ١٠٤
تورانی ٢٩٢
توماس اکويناس ٣٠٩
ته ليس ٩٩
تيمائوس ٢٢٩
ثنويت ١٢١, ٣٩٤
جادوگری ٢٥, ٣٤, ٣٨, ٤٢, ٤٧, ٧١
١١٦
جان گرايی ٢٥, ٣٢
جاناتان گال ٢٣٠
جبرگرا ١٥٣, ٢٨٦
جنگھای پلوپونزی ٧٣, ١٧٣, ١٨٢
جوھر ٣١, ٨٠, ٨٤, ٩٠, ١٢٠, ١٢٧
١٤٨, ١٥١, ١٥٧, ١٨٨, ٢٠٦, ٢١١
٢٢٩, ٢٥١, ٢٥٢, ٢٥٤, ٢٥٥, ٢٧٩
٢٨٠, ٢٨١, ٢٨٤, ٣٠١, ٣٥٦, ٣٩٦
٤٢٢
چارلز داروين ٢, ٣٠٠
چندگرايی ٢٤٢, ٣٠٤
حمورابی ٣١٧
حيرت ٣٣, ٤٩, ١٨٩, ٣٥٧, ٣٨٦ ٤٢٨
خائوس ٤٧, ٣٨٨

خدا ٢٦, ٣٤, ٣٧, ٣٩, ٨٤, ٩٥, ١٠٤
١٥٧, ١٦١, ٢٢٤, ٢٣٢, ٢٧٣ ٢٨٧
٤٢٤
خشايار ٣٢٦, ٣٢٧
خالء ٦, ٣٥, ١٣٨, ١٤٠, ١٤٧, ١٤٨
١٥٠, ١٥١, ١٥٦, ٢٤٦, ٤٢٦, ٤٢٧
خلسه ١٠٢, ٣٥٨, ٣٩٧
داروين ٢, ٣, ٥٧, ٩٤, ١١٦
داريوش , ٣٢٥, ٣٢٦
دانته ٣, ٢٤١
ددکيند ١٣٣
درون  -باﺷنده ٢٥٦
دکارت ٨, ٨٠, ٨٣, ١٤٠, ٢٦٠, ٣٠٩
دلوس ٩, ٣٢٨
ِد ِمتر ٧٢, ٩٧
دموکراسی ٥, ٩, ١٣, ٥٣, ٥٩, ٦٢
٦٣, ٦٤, ٦٧, ٧٣, ١٤١, ١٦٣, ١٧٩
١٨٢, ٢٠٠, ٢١٩, ٢٢١, ٢٩٢, ٣١٩
٣٢٢, ٣٢٦, ٣٣٠, ٣٣٢, ٣٣٩, ٣٤٠
٤٤٥
دموکريت ٦, ١١, ٧٣, ٨٠, ١٤٠
١٤٣, ١٤٤, ١٤٧, ١٤٨, ١٥٠, ١٥١
١٥٢, ١٥٣, ١٥٤, ١٥٥, ١٥٦, ١٥٧
١٥٩, ٢٨١, ٣٢٢
دنيای محسوسات ٢٠٣, ٢٠٦, ٢٠٩
٢١٠, ٢١٦, ٢٢٨, ٢٤٢, ٢٨٣, ٢٨٤
دنيای معقوالت ٢٠٣, ٢٠٩, ٢١٦
٢٤٢
دوگانه گرايی ١٢١, ١٩٩
ديالکتيک ٦, ١٠٥, ١٢٠, ١٢٢, ١٣٢
١٣٥, ١٥٥, ١٦٣, ١٦٤, ١٧٥, ١٧٧
١٨٧, ١٨٩, ٢٤٥, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٦٢
٢٦٦, ٣٦٠, ٣٩٣
ديالکتيک سقراطی ١٣٥
ديدهرو ١٤٨
ديمتريوس ٢٤١
دين ٥, ٢٦, ٢٨, ٢٩, ٣٢, ٣٤, ٣٥, ٣٦
٣٧, ٤٣, ٤٧, ٥٤, ٥٧, ٥٨, ٦٠, ٦٣
٧٩, ٨٤, ٨٦, ٩٣, ٩٥, ٩٦, ١٠٠, ١٠١
١٠٢, ١٠٤, ١١٦, ١٤٣, ١٤٨, ١٥٢
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١٥٧, ١٥٨, ١٦٠, ١٨٤, ١٩٣, ١٩٤
١٩٩, ٢٠٠, ٢٠١, ٢٢٩, ٢٣٢, ٢٣٣
٢٣٤, ٢٦٤, ٢٦٧, ٢٩٧, ٢٩٩, ٣١٢
٣١٦, ٣١٨, ٣٦١, ٣٨٨, ٤١٨, ٤٢٤
ديوژن ٣٢٣ ١٣٢, ١٣٤, ١٤١, ٢١٢
ديونيسوس ٧٢, ٩٧
ذات ٨٣, ٩٠, ١٢٩, ٢١٥, ٢٥١, ٢٥٢
٢٨٤, ٢٨٨, ٢٩٨, ٣٠١, ٣٦١, ٣٦٩
٣٩٦, ٤٠٨, ٤٠٩, ٤٢٢
ذره ٥٩, ٨٠, ١٤٣, ١٤٤, ١٤٧, ١٤٨
٣٦١, ٣٨٧
راسل ١٣٣
رافائل ١٢, ٣٠٦, ٣٠٨
رامسس ٣١٦
رايش ١٣٩
روح ٥, ٨, ١٢, ١٨, ٢٢, ٣٢, ٣٣, ٣٥
٤٢, ٧٢, ٨٦, ٨٨, ٩٦, ١٠٠, ١٠١
١٠٢, ١٢١, ١٢٢, ١٤٨, ١٥٠, ١٥٧
١٥٩, ١٧٥, ٢٠٣, ٢١٠, ٢١٥, ٢١٦
٢٣٢, ٢٤٦, ٢٨٠, ٢٩٤, ٣٠٢, ٣٠٣
٣٠٤, ٣٥٧, ٣٦٢, ٣٨٣, ٤٠١, ٤٠٨
٤٢٠
روح باﺷعور ٣٠٢
روح گياھی ٣٠٢
روح متحرک ٣٠٢
رويا ٥, ٣٣, ٥٠, ٢٠٠
رياضيات ٧, ٤٤, ٥٧, ٧٣, ٧٨, ٨١
٨٢, ٨٦, ٩٥, ١٠٠, ١٠٣, ١٠٥, ١٠٦
١٠٧, ١٠٩, ١١٠, ١١٢, ١٣٣, ١٣٥
٢٢٨, ٢٣٢, ٢٤٥, ٢٧١, ٢٧٢, ٢٧٣
٢٧٤, ٢٧٦, ٣١٦
رئاليزم ٢٣١, ٤١٥
زردتشت ١٩٩
زمان ٢, ٨١, ١٣٣, ١٣٤, ١٦٨, ٢٤٦
٢٨٦, ٣٦٣, ٣٨٤, ٣٩٣
زنون ٦, ٧٣, ٨٠, ١٢٦, ١٣٠, ١٣١
١٣٢, ١٣٣, ١٣٤, ١٣٥, ١٧٨, ٢٤٥
٣٢٢, ٣٢٣, ٣٢٤
زئوس ٧٢, ١٦٨, ١٦٩, ١٧٠
ژان ژاک روسو ٢٩٥

ساحران ٤٢
ساالمين ٩, ٣٢٧, ٣٢٨
ساموس ٩٩
سفالوس ٢١٩
سفسطه ٨٠, ١٣٥, ١٦٣, ٢١٢, ٤١٠
٤١٩, ٤٢٠
سقراط ٧, ١١, ٤٩, ٥٤, ٧٢, ٧٣, ٧٧
٨٠, ٨١, ١١٧, ١٣٠, ١٣٥, ١٤٤, ١٤٦
١٦٤, ١٧٩, ١٨٠, ١٨١, ١٨٣, ١٨٤
١٨٥, ١٨٦, ١٨٧, ١٨٨, ١٨٩, ١٩١
١٩٢, ١٩٣, ١٩٤, ١٩٥, ١٩٧, ١٩٨
١٩٩, ٢٠١, ٢٠٣, ٢٠٤, ٢٠٥, ٢٠٦
٢١٠, ٢١٩, ٢٢٢, ٢٦٠, ٢٦٩, ٢٨٢
٣١٩, ٣٢٢, ٣٢٣
سنگ فلسفی ٣١٢
سوبژکتيويزم ١٦٤, ١٦٦, ١٧٣
سوفوکل ١٤١, ٣٢٢
سوفيست ٨٠, ١٦٤, ١٦٦, ١٦٨, ١٧٢
١٧٥, ١٧٧, ١٧٩, ١٨٤, ٢٠٠, ٢٤١
٢٨٢
سولون ٩, ٣١٩, ٣٢١, ٣٣٠
سومر ٣٧, ٣١٧
سومريان ٥٥
سيارسيس ٩٩
سيراکوز ٢٠٠
سيستم افالطونی ٢٢٨, ٢٣٥, ٣٠٤
سيسرون ١٦٠, ٣٢٠
سيسيل ١٩٨, ٢٢٦, ٣١٨, ٣٢٢, ٣٢٤
ﺷک گرائی ٥٤
ﺷھر خدا ٢٣٢
ﺷھروند ٩, ٥٨, ٦٥, ٦٦, ٦٧, ٧٣
١٥٩, ٣٣٠, ٣٣٣, ٣٣٥, ٣٣٧, ٣٣٨
صورت ٢١١, ٢٥٥, ٢٥٦, ٢٥٨ ٢٨٠
٢٨٥, ٣٠٦, ٣٦٥, ٣٩٨
طبيعت گرائی ٣٠٥, ٣٠٦
ع َرض ٢٥١, ٢٥٢, ٢٥٤, ٣٦٦, ٣٨٣
َ
عرفان ٩٥, ٩٦, ٩٧, ١٠٣, ١٧٢
١٩٩, ٢٨٢, ٢٨٩, ٣٦٦, ٤٠٧
علت صوری ٢٥٦, ٢٥٧, ٢٨١
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علت کافی ١٥٣
علت نخستين ١٤٦, ٢٩٧, ٢٩٨, ٢٩٩
علم نظری ٤٣
عليت ١٥٣, ١٥٦, ١٨٢, ٣٤٤, ٣٦٧
٣٨٨, ٣٩٣
غايت انگاری ٢٩٩
غايت گرا ٤٨, ١٥٢, ١٥٣, ٣٠١
فاينمن ٢٣, ١٦١
فرانسيس بيکن ٣٠٩
فرضيه ٣١, ٢٦٢, ٣٦٨, ٤٠٠
فرنل ١٤٠
فرويد ١, ٢, ٣, ١٣٩
فضيلت ١٤٦, ١٨١, ١٨٥, ١٩١, ٢١٧
٢٢٤, ٢٨٩, ٢٩٠, ٢٩١, ٣٦٨, ٤٢٧
فنيقيه ١٩٩
فويرباخ ٣٦
فيثاغورس ٦, ١١, ٧٢, ٩٩, ١٠٠
١٠٢, ١٠٣, ١٠٤, ١٠٥, ١٠٧, ١١٠
١١٢, ١١٣, ١١٨, ١٢١, ١٦٤, ٢٠٠
٢٠٣, ٢٠٤, ٢١٥, ٢٢٨, ٢٣٢, ٣١٧
فيدون ١٩٣, ٢١١
کار دستی ٢٧, ٤٢, ٤٤, ٤٥, ٤٦, ٥٣
٧١, ٩٦
کار فکری ٤٢, ٤٤, ٤٥, ٤٦, ٥٣, ٧١
٩٦, ٢١١
کانت ٨٠, ٨٣, ١٧٣, ٢٦٤
کانتور ١٣٣
کپرنيک ٢٢٩
کپلر ١٣٣, ٢٢٩
کروتن ٩٩, ١٠٠, ١٠١
کريستف کلمب ٢٣٠
کلده ٣٧
کليستن ٩, ٣٣١
کنعان ٣١٦
کيھان ﺷناسی ٤٣, ٨٠, ١٠٥, ١٨٢
٢٠٢, ٢٢٨, ٢٢٩
گاليله ١٦٠, ٢٦٨

گزاره ١٣٥, ١٨٦, ١٨٧, ٢٤٦, ٢٤٧
٢٥٨, ٢٥٩, ٢٦١, ٢٦٢, ٣٧١, ٣٨٦
٤٠٢, ٤٠٥, ٤٠٦, ٤١٤, ٤٢١, ٤٢٦
گزنفون ٣٦, ١٢٦, ٣٢٢, ٣٢٣
گساندی ١٤٨
گمان ١٢٧, ١٨٤, ٢٠٤, ٢١٤, ٢١٩
٢٤٢, ٢٨٠, ٣٨٧, ٤٢٢
گوته ٣٠
گورگياس ٧, ١١, ١٦٦, ١٧٢, ٣٢٢
گيل گمش ٣١٧
الپالس ١٥٣
الوازيه ١٣٩
اليبنيتس ١٩, ١٣٣, ١٤٠, ١٥٥, ٢٤١
٣٠٩
لوسيپ ١٤٣, ١٤٧, ١٥٠, ٢٩٢, ٣٢٢
لوگوس ١١٩, ١٢٠, ١٢٧
ماترياليست ٣٦, ٧٨, ٩٢, ٩٦, ١١٧
١٢١, ١٤٨, ١٥٤, ١٦٠, ٢٢٨, ٣٠٦
مادة المواد ٨٠, ٩٠
ماراتون ٣٢٦
ماردونی ٣٢٧
مارکس ٢, ٣, ١١, ٢٦, ١٥٤, ١٦٢
٤٤٥
ماکسول ١٤٠
ماورالطبيعه ٢٤٦
متافيزيک ٧, ٨, ٨٣, ١٤٤ ٢٠٢, ٢١٥
٢٥٢, ٢٥٦, ٢٤٠, ٢٤٣, ٢٤٥, ٢٤٦
٢٨٢, ٢٨٤, ٢٦٠, ٢٧٥, ٢٧٦, ٢٧٩
٣٠٦, ٣٧٢, ٤٠٥ ٢٨٥, ٢٨٦, ٢٩٦
ُمثُل ٧, ١٩٧, ٢٠٦, ٢٠٧, ٢٠٨, ٢١١
٢١٢, ٢١٥, ٢١٧, ٢٢٠, ٢٢٢, ٢٢٣
٢٢٤, ٢٣١, ٢٣٦, ٢٤٠, ٢٥٠, ٢٥٣
٢٧٣, ٢٧٩, ٢٨٢, ٢٨٣, ٢٩٨, ٤٠٣
محرک نامتحرک ٨٣, ١٤٥, ٢٤٦
٢٩٦, ٢٩٨, ٣٠٦, ٣٧٣, ٤٢٦
مدينه فاضله ٢١٨, ٢٣٢, ٢٣٣
مردوخ ٣٧, ٨٤
مرگ ٢٠, ٣٣, ٣٥, ٤٩, ٦٧, ٧٢, ٧٣
٧٤, ٧٧, ٧٩, ٩٦, ٩٧, ١٠١, ١٠٢
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١٣٩,
١٦١,
٢٠٣,
٢٥٦,

١٢٢,
١٥٨,
١٩٩,
٢٣٦,

١١٩,
١٥٧,
١٩٨,
٢٣٤,

١٤١, ١٤٧, ١٥٥
١٨٣, ١٩٤, ١٩٥
٢١٥, ٢١٩, ٢٣٢
٢٦٩, ٣٢٢, ٣٢٣
٣٢٦, ٣٢٩, ٣٣٢
مسيحيت ٣٧, ٧٤, ٩٦, ١٠٠, ١٠١
١٠٤, ١٥٣, ١٩٤, ٢٣٢, ٢٤٦, ٣٠٩
٣١١, ٤١٦, ٤٢٥
مصر ٤٤, ٦٩, ٧٤, ٨١, ٨٦, ٩٦
١٠٠, ١٠٩, ١١٠, ١٩٩, ٢٧٦, ٣١٥
٣١٦, ٣١٧, ٣١٨, ٣٢٩
معرفت ١٨٤, ١٨٥, ٢٠٥, ٢١٩, ٢٤٢
٢٦٠, ٢٨٢, ٣٦٧, ٣٧٤, ٣٨٩, ٣٩٥
٣٩٦, ٤٠٤
مغلطه ١٦٤, ١٧٦, ١٧٩, ٢٥٩, ٤١٠
مقدمات قياس ٢٦١
مقوالت ٧, ١٢, ٣٦, ٥٨, ٥٩, ١١٩
١٧٦, ١٩١, ٢٤٣, ٢٤٧, ٢٥٢, ٢٥٣
٢٥٤, ٢٦٠, ٢٨٢, ٢٩٨, ٣٧٥, ٣٨٨
منطق ٧, ٥٧, ١١٩, ١٢٧, ١٣٢, ١٣٣
١٣٥, ١٨٩, ٢٣٩, ٢٤٠, ٢٤٢, ٢٤٣
٢٤٥, ٢٤٧, ٢٥٢, ٢٥٣, ٢٥٨, ٢٦٠
٢٦١, ٢٦٣, ٢٦٤, ٢٦٦, ٢٦٧, ٣٠٤
٣٧٦, ٤٠٤, ٤٠٦
منطق ارسطوئی ١٣٥, ٢٦٠, ٢٦٤
منطق صوری ١٣٢, ١٣٣, ١٣٥
٢٥٢, ٢٥٨, ٢٦٠, ٢٦١, ٢٦٣, ٢٦٦
٢٦٧
موليير ٢٩٤
موناد ٨٣
مونتينی ٢٦
ميانه گر ا٢٨٩, ٢٩٠, ٢٩٢
ميلتوس ٧٠, ٨١
نظريه دو دنيا ٢٠٥, ٢٠٦, ٢٠٧, ٢٠٩
نوس ١٤٣
نومن ٨٣
نيچه ١٩٥

نيوتن ١٩, ١٣٣, ١٤٨, ٢٢٩, ٢٩٨
واقع گرا ٢٣١, ٢٨٩
واليس ١٣٣
وايتھد ٢٠٧
ھابز ١٤٨
ھايزنبرگ ١٧٣
ھراکليت ٦, ١١, ٧٣, ٨٠, ١١٦, ١١٧
١١٨, ١١٩, ١٢٠, ١٢١, ١٢٢, ١٢٦
١٢٧, ١٢٨, ١٣٠, ١٤٢, ١٤٧, ١٥٤
١٥٥, ١٥٩, ١٧٥, ١٧٨, ٢٠٤, ٢٠٥
٢٥٦, ٢٦٥, ٣٢١
ھركول ١٦٩
ھرمس ١٧٠
ھرودوت ٩, ٩٩, ١٨٢, ٣٢٩
ھزويد ٦٠, ٣١٩
ھستیﺷناسی ٢٠, ٧٣, ٨٣, ١٤٤
٢٠١, ٢٠٥, ٢٠٦, ٢٣٩, ٢٤٩, ٢٥٤
٣٠٤
ھگل ٨٠, ٨٣, ٨٨, ٩٤, ١٠٦, ١١٧
١٣٢, ١٤٥, ١٥٥, ١٧٦, ٢٤٠, ٢٤١
٢٥٤
ھنر ١٧, ٢٩, ٣٤, ٣٧, ٣٨, ٣٩, ٤٤
٤٧, ٦١, ٦٣, ٧٨, ١٣٨, ١٦٣, ١٧٤
١٧٦, ١٨٥, ١٨٧, ٢٤٥, ٢٧٧, ٢٩٤
٣٠٧, ٣١٥, ٣١٦, ٣٢٨, ٣٨٢, ٤٠٧
٤١٧
ھولباخ ١٤٨
ھومر ٣٦, ٥٩, ٦٠, ٦٤, ٧١, ٣١٩
ھيپوليت ١٥٣
ھيپياس ١٦٦, ١٨٠, ١٩٨, ٢٤١
ھيروگليف ٣١٧
ھيلوژويست ٧٩
يگانه گرايی ١٢٠, ١٢١, ٣٨٢, ٤٠٦
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به قلم ِ ھمين نويسنده – به فارسی
در دفاع از مارکسيزم جل ِد  ، ١ويژه انقالب اکتبر
در دفاع از مارکسيزم جلد ٢

آثا ِر ترﺟمه شده به فارسی توس ِطھمين نويسنده
بينالمل ِل سوم بعد از لنين  :لئون تروتسکی
ی طبقاتی تا کمونيسم  :ارنست مندل
الفبای مارکسيزم :از جامعه ِ
ب مداوم در کش ورھای ِعقبمانده  :ارنست مندل
انقال ِ
نظريه لنيينستی سازمان دھی و ربط امروزی آن  :ارنست مندل
سی بورژوائی  :و .لنين
طبقه ِ
ی کارگر و دموکرا ِ
داریدولتی  :ارنست مندل
ت سرمايه
تناق ضا ِ
ِ
اتی ﺷوروی  :ارنست مندل
ی ماھي ِ
درباره ِ
ت طبق ِ
رازوارگی ِسرمايه داری ِ دولتی  :ارنست مندل
سی سوسياليستی و ديکتاتوری ِپرولتری  :ارنست مندل
دموکرا ِ
خطرات حرفه ای قدرت  :کريستيان راکفسکی
کلنين و تروتسکی :ارنست مندل
 ١٩٢٠ – ١٩٢١سالھای ِ تاري ِ
گيری بلشويکه ،يک بررسی انتقادی  :ارنست مندل
جھت
ِ
مارکسيزم جادوی ِ نخستين  :ايزاک دويچر
تفسيرِ تروتسکی از استالينيزم  :پری آندرسون
ھای اکتبر  :لئون تروتسکی
درس
ِ
مشی نوين  :لئون تروتسکی
ِ
مارکسيستی دولت  :ارنست مندل
ن ظريهی ِ
ِ
ﺷکل گيری ِ انديشهیِ اقتصادی ِکارل مارکس  :ارنست مندل
تروتسکی :بررسی ِ پويايی ِانديشهی ِاو  :ارنست مندل
آرﺷيو اينترنتی :
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بطور تنگاتنگی مترادف است با مبارزهاش
ت دنيا
...
رای فھم و شناخ ِ
تالش انسان ب ِ
ِ
ِ
برای
کور طبيعت،
رای غلبه يافتن بر ني
برای فرارفتن از
ِ
ِ
سطح حيوانی ،ب ِ
ِ
روھای ِ
ِ
ً
سراسر
در
که
است
چيزی
اين
.
اش
قانونی
و
صوری
ا
صرف
نه
و
واقعی
ايی
رھ ِ
ِ
بخش عمدهای از
تاريخ بشر با آن روبرو بودهايم .اکنون اما اين مسير وارونه شده و
ِ
ِ
ترويج مسائلی قرار
ت
خدم
در
ھمگانی
آموزش
زارھای
اب
و
جمعی
ت
ارتباطا
ل
وس اي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تر او در
ی
نيروھای کور بر انسان و اسار ِ
ِ
گرفته که ھر چه بيشتر به غلبه ِ
ت بيش ِ
چنگال اوھام و نگه داشتناش در سطحی نازل ،منجر میشود.
ھدف
صين فلسفه.
رایمتخص
ی
ِ
ِ
تاريخ فلسفه است و نه ب ِ
اين کتاب ،نه کتابی درباره ِ
ِ
شاخص ھر يک
ھای
صلی انديشه و
با
ا
ی مکات ِ
معرفی چھره ِ
صلی اين کتاب ارائه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ھای تاريخی-
از اين مکاتب است .تا کي ِد اصلی بر اين بوده است که پيش زمينه ِ
داليل آنان را تا ح ِد امکان توضيح
ھای نو را بکاود و
اجتماعی
ِ
پيدايش آرا و انديشه ِ
ِ
ِ
برای ھمه باشد...
فھم
ل
قاب
و
ساده
ن
زبا
کتاب،
ن
با
ز
تا
شده
تالش
دھد.
ِ
ِ
ِ
ِ

اجتماعی آن
ين خرد در تاريخ و زمينه ھای
پيدايش و تکو ِ
ِ
پيدايشخرد )دورا ِن شھر -دولتھای يونانی(
نخستين از اسطوره تا
:
جلد
ِ
ھوشنگ سپھر

