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 کسب شھرت نيست که می نويسد، چرا ایربيک نويسنده " 

 شھرت امری گذرا است، به بيان ديگر او شکه از نظر
به  از ھر چيز  پيشما. ی می داندشھرت را توھم جاودانگ

 يک نياز درونی است که می نويسيم، و نه به خاطر ارضای
 مسلمآ  ديگران تDش ما را ارج نھندھرآينه. خاطر ديگران

سوای اين نکته .  اين ارضاء سھم خواھند داشتافزايشدر 
اما بھر حال ما به خاطر خودمان و به واسطه اجرای فرمان 

  " .ز ناپذير است که می نويسيميک ندای درونی گري
  ١فرويد

  
نازل  زمين به آسمان از که آلمانی فلسفۀ به وارونه درست" 

دين ب رويم می آسمان به زمين جا ما از اين در می شود،
واقعی دارای گوشت  ھای انسان به معنا که به منظور رسيدن

ن  ساان و پوست و استخوان، نقطه شروع مان اين نيست که
کنند، چه تصوراتی دارند، و  می چه خيال گويند، چه می ھا
چه  درباره اشان می کنند، قول ن ھا چه نقل انسا اين که از يا

نقطه شروع ما . دمی شون و تصوراتی  متصور انديشه ھا
 فراشد پايۀ بر که کنش مندی ھستند و واقعی ن ھایاانس

 ھای ژواکپ و ھا بازتاب اشان، ما انکشاف واقعی زندگی
 تخيDتی. دھيم می نشان را زندگی فراشد اين ايدئولوژيکی

ه  وا\ئيد گيرند، ضرورتاً  می شکل ن ھا انسا در ذھن در که
 درستی و نادرستی تعيين که زندگی مادی ھستند فراشد ھای

 مادی زيربنای و است پذير تجربه امکان به کمک آن ھا
 ساير و ،کمتافيزي دين، اخDق، ترتيب، بدين. دارند

 ديگر متناظرشان، آگاھی مختلف اشکال و ھا ايدئولوژی
 تاريخی نه آن ھا. ازدست می دھند را خود ظاھری استقDل

 که با تکامل دادن ھا ھستند انسان  اين،تکاملی نه و دارند

_____________________________________________ 
١-  Sigismund Schlomo Freud) ١٨۵۶ - کاوی روان گذار   شناس اتريشی و پايه  ، عصب) م ١٩٣٩  
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 بخشند، می تکامل را خود مادی، مناسبات  مادی و توليد
 محصو\ت و انديشه آن با ه پایپا ب نيز و واقعی زندگی
 که نيست آگاھی  اين.سازند می دگرگون را خود انديشۀ
 را آگاھی که است زندگی بلکه می کند، تعيين را زندگی
 ھم که است آگاھی  شروعنقطۀ حالت اول، در .می کند تعيين

 با که دوم، حالت در شود؛ می فرض زنده فرد چون يک
 زنده افراد خود  شروعنقطۀ دارد، واقعی تطابق زندگی
" .شود می انگاشته افراد اين آگاھی فقط آگاھی و ھستند

 

  
  ١مارکس

  
بقا يافتند، نسبت به و آن انواع موجوداتی که دوام آوردند " 

ديگرانی که از بين رفتند، نه قوی ترين ھا بودند و نه با 
ا ببيش از ديگران خود را که فقط آن ھايی . ھوش ترين ھا

  . "دگرگونی ھا انطباق دادند، نجات يافتند و دوام آوردند
  ٢داروين

  
چرا که گستره علم محدود است . تخيل مھم تر از علم 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 

يده شوند، تخيل  ھم محرک پيشرفت است و ھم دانسته و فھم
 " .موجد تکامل

  ٣اينشتين

با توجه به دانش تاکنونی بشر، و سوای ھر تعريفی که از انسان ارائه 
به مثابه عضوی از ) ١: (دھيم، برای انسان سه بعد می توان قائل شد

به ) ٣(؛ و "جامعه"به مثابه عضوی از مجموعه ) ٢(؛ "طبيعت"مجموعه 
، کارل چارلز داروين". خود" عضو مجموعه تک عضوی مثابه تنھا

_____________________________________________ 
١-  Karl Heinrich Marx) بی تفکرم، ) م ١٨٨٣ - ١٨١٨Dپايه گذار مارکسيسمو  آلمانی اقتصاددان ،فيلسوف ،انق 

٢ -Charles Robert Darwin   ) یسشنا زيستدر  نظريه تکامل و واضع یبريتانياي شناس   ، زيست) م ١٨٨٢ – ١٨٠٩ 

٣-  Albert Einstein )١٩ -١٨٧٩۵۵ بی در فيزيک به وجود آورد آلمانی  دان فيزيک، ) مDکه با نظريه نسبيت اش انق.  
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در با\ از آن ھا بازگفت شده، در گذشته ای   که و زيگموند فرويدمارکس
دند و ک در يکی از سه قلمروی با\ انقDبی پی افکن ينه چندان دور ھر

گام ھای اوليه وليکن اساسی برخوردی راديکال به قلمروھای ذيربط 
، "زمان" با انقDب اش در مفاھيم اوليه اينشتينکمی بعد آلبرت . برداشتند

  .افق ھای نويی را گشود" انرژی- ماده"و " مکان"

 تعيين کننده ینقشدست کم دو تن از آن ھا در زندگی نويسنده اين سطور 
، که با آموزش ھايش سال ھا اينشتيندر مقام يک فيزيک پيشه از . داشتند

تا زمانی که بر تمام  سروکار داشتم، آموختم که از علم زدگی پرھيز کنم و
به . جوانب موضوعی چيره نشده ام از سخنوری درباره آن اجتناب ورزم

 و خDف عقل دشواربسيار ل موضوعات جرأت می توان گفت که درانتقا
تکامل " او در کتاب .  ھمتا نداشتاينشتين به افراد غيرمتخصص سليم

 پيچيده ترين نظريات فيزيکی را با چنان زبان ساده و قابل فھمی " فيزيک
 برای فردی که حتا توضيخ می دھد که )بدون استفاده از فرمول رياضی( 

  .ھم کامr قابل فھم استکم ترين آشنايی با فيزيک ندارد 

با مارکس وارد . منظورم بد فھميده نشود.  دور کرداينشتين مرا از مارکس
دنيای پر جنب و جوش و پر مخاطره ديگری شدم که چندان شباھتی به 

به طبيعت و تDش برای دستيابی بررسی . محيط آرام دانشگاھی ندارد
و جامعه انسانی و کندوکاو درباره آن بررسی ود را به ش جای خ اقوانين

استبداد . دادو در گير شدن در آن،  لزوم دگرگونی آن ،مھم تر از اين
از نوع  حتاسياسی و اجبار پناھندگی در يک کشور سرمايه داری 

با  . باقی نمی گذاردش آزادحق انتخاب برای انسانش ا دموکراتيک
م، اما سپھر ه اادامه دادتا به امروز کس  شروع کردم و با ماراينشتين

 را  و فرويد داروين و سپھرھایمارکس فقط به مارکس خDصه نمی شود
يم. ھم در خود دارد  اٌ درست است که ھيچ يک از اين چھار تن مستق
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موضوع اين مجلد نيستند، اما بدون ھر يک از آن ھا ھم اين نوشتار 
  :به پايان می رسانم ١ کDم دانته پيش گفتار را با اين  اين.می بودناممکن 

به در اين راه  ، يابدمی در  را  خوشبخت آن که علل امور "
 در  و رود  و سرنوشت دشواری میخطرپيشواز ھر گونه 

  می  پر خروش و سھمگينرودی مشتاقانه خود را به جھنم
  ."دسپار

_____________________________________________ 
١- Dante Alighieri )١٢۶۵- مدی الھیک"نويسنده کتاب  ايتاليايی و ، شاعر)  م١٣٢١"  
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 ٣٢٩.................یسي نوخي گذار تارهي مرگِ ھرودوت ، پا- م . پ۴٢۵

سِت يپ  ٣٣٠.....................................................۵ و

 ٣٣٠................................................آتن در یدموکراس استقراِر 
 ٣٣٠...................................................................بحران در آتن

 ٣٣٠..............................................................اصBحاتِ سولون
 ٣٣١..............................................................ستنياصBحاتِ کل

 ٣٣٢...................................آتن در یدموکراس یBتيتشک ساختارِ 
 ٣٣٢................................................................ی عمومیِ شورا
 ٣٣٣.................................................................... شھرِی شورا
 ٣٣٣............................................................... ی دادرسِی شورا
 ٣٣۴.............................. ی و فرماندھاِن نظامزاني ر  برنامهِی شورا

 ٣٣۵.....................................................بود؟ شھروند یکس چه
 ٣٣۵...............................................................یحقوِق شھروند

 ٣٣۵.............................................................ی شھروندِف يوظا
 ٣٣٧...................................................نبود؟ شھروند یکس چه

 ٣٣٧.............................................................................:زنان
 ٣٣٧..........................................................................:کودکان

 ٣٣٧..............................................................: شھروندان- مهين
 ٣٣٨..........................................................................:بردگان

 ٣۴١.....................................................واژه نامه

 ٣۴٢............................فرانسه به و یسيانگل به یفارس یھا واژه
 ٣٨٣............................فرانسه به و یفارس به یسيانگل یھا واژه

 ۴٢٩.....................................................نامه کتاب
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 ۴٣۶................................................ینترنتيمنابع ا

 ۴٣٧...............................................فھرست راھنما
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 ٣٩......... سال٣۶٠٠٠ ینگيري غاِر شووه با دیِ  نقوشِ جداره: ١  رِ يتصو
ِ يدايھا  و منابِع پ زهيانگ: ٢  رِ يتصو  ۵١..............)فلسفه (شندهي ِخَرد اندش
 ۵۶................................... دوراِن کھنیِ  ناعقDنیِ باورھا: ٣  رِ يتصو
 ٧۶.............. دوراِن باستانلسوفانِ ي فیِ  مکان-ینمودار زمان:  ۴  رِ يتصو
 ٨۵........................................................... تالسیِ ايدن: ۵  رِ يتصو
به: ۶  رِ يتصو  ٨۶............................................. اھرامیِ  بلندِی  محاس
 ٩١........................................................ھاني کیِ  نقشه: ٧  رِ يتصو
 ٩٣...................................................منسي آناکسیِ ايدن: ٨  رِ يتصو
ِ يتصو  ١٠۴.................................................ثاغورسيف یِ ايدن: ٩  ر
 ١١١.......................انيثاغورسيف یِ  موزون و کرویِ ايدن: ١٠ ريتصو
 ١٢٣.........................................کند ی مريي تغزي چ ھمه: ١١ رِ يتصو
 ١٢٨..............................ندسي و پارمتي ھراکلیِ  سهيمقا: ١٢ رِ يتصو
 ١٣١.............................................. پشت  و \کليآش: ١٣ رِ يتصو
 ١٣٨...............................................عناصِر چھارگانه: ١۴ رِ يتصو
 ١٣٩................. عشق و نفرتی از دو قوه ی ناشیدگرگون: ١۵ ِر يتصو
 ١۴٣............................... ھستزي در ھر چزياز ھمه چ: ١۶ رِ يتصو
 ١۵١............................تي و شناخت دموکریِ  اتمهينظر: ١٧ رِ يتصو
 ١۵۵........................... اثِر روبنستي و ھراکلتيدموکر: ١٨ رِ يتصو
 ١۵٧....................کوري نزد اپيی شنناخت واتم گراهينظر: ١٩ رِ يتصو
 ١۶٢یستي شاد زني مروجنيتنشي،مارکس و اکوريارسطو،اپ: ٢٠ ِر يتصو
 ١۶۵..................................... شک کرددي بازيدر ھرچ: ٢١ رِ يتصو
 ١۶٧..................................زاستي ھمه چارِ يانسان، مع: ٢٢ رِ يتصو
 ١۶٩سي لوور، پاریِ   آدام، موزهاني، سباستريپرومته در زنج: ٢٣ رِ يتصو
 ١٧٣.............................................اسيسه اصِل گورگ: ٢۴ رِ يتصو
 ١٨٠.....ست؟ي چعتيطب: ھا ی سقراط-شاي پیِ  فکرِت يمشغول: ٢۵ رِ يتصو
 ١٨٧......................................ی سقراطیِ  روِش مجادله: ٢۶ رِ يتصو
 ١٩١..............ی سقراطیکيالکتي گفت و شنود دکينمونه : ٢٧ رِ يتصو
 ١٩٣...........................دي مرگِ سقراط، اثِر داویِ  صحنه: ٢٨ِ ريتصو
 ٢٠٧............................................. افDطونیِ ايدو دن:  ٢٩ ِر يتصو
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 ٢١٠....................................................غاِر افDطون: ٣٠ رِ يتصو
 ٢١٣............................................خواب سه نوع تخِت : ٣١ ِر يتصو
 ٢١٧ نزدِ افDطون،ی اصلِل ي و فضای روانیِ  هي نظریِ  رابطه: ٣٢ رِ يتصو
 ٢٢١........................................ی نظاِم حکومتیِ  چرخه: ٣٣ رِ يتصو
 ٢٢۶.......... افDطونیِ  آرمانیِ  آموزش پاسداران در جامعه: ٣۴ رِ يتصو
 ٢٣۵................................................ی افDطونستِم يس: ٣۵ ِر يتصو
 ٢٣۶..................................... افDطون با زنشیِ  رابطه: ٣۶ رِ يتصو
 ٢۴۵...................................انش  ديی ارسطویِ  بند طبقه: ٣٧ِ ريتصو
 ٢۴٨..................)یارزش  دو مِ يتقس (يی ارسطویِ  بند طبقه: ٣٨ِ ريتصو
 ٢۵٣..............................................يیمقو\تِ ارسطو: ٣٩ رِ يتصو
 ٢۵٧.............................يی ارسطویِ   چھارگانهیِ ھا علت: ۴٠ رِ يتصو
 ٢۶٩............ آن دونِ ي بیِ   و رابطهاسيکارکردِ استقراء و ق: ۴١ِ ريتصو
 ٢٧۴.............................................. نزدِ ارسطوديتجر: ۴٢ ِر يتصو
ِ يتصو  ٢٨٣...........................................يی ارسطوِک يزيمتاف: ۴٣ ر
 ٢٩٠...........................................يی گرا انهي ملِت يفض:  ۴۴ِ ريتصو
 ٢٩٣.......یھا و نقش طبقاتِ اجتماع  انواِع حکومتیِ  رابطه: ۴۵ رِ يتصو
 ٢٩۵................................. نفسِش ي پا\یِ  هيدرام و نظر: ۴۶ رِ يتصو
 ٣٠٣.......................... سه روحگاهي و جای روانیِ  هينظر: ۴٧ رِ يتصو
 ٣٠٨...................................... آتن، اثِر رافائلیِ  مدرسه: ۴٨ِر يتصو
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ھمِ دوراِن برنزیِ دادھايرو: ١ جدوِل   ٣١٧...................................... م
ھمِ دورانِ باستان ِی دادھايرو: ٢جدوِل   ٣١٩)م  .پ ٢٠٠- ١٢٠٠ (وناني م
 ٣٢٠) م  ۵٠٠-م . پ۵٠٠( مھِم دوراِن باستان روم یِ دادھايرو: ٣ جدولِ 
 ٣٢١.)م  . پ۵٠٠- ۶٠٠ (وناني مھِم دوراِن باستان یِ دادھايرو: ۴جدوِل 
 ٣٢٢..)م  . پ۴٠٠-۵٠٠ (وناني مھِم دوراِن باستان یِ دادھايرو: ۵جدوِل 
 ٣٢٣..)م  . پ٣٠٠-۴٠٠ (وناني مھِم دوراِن باستان یِ دادھايرو: ۶جدوِل 
 ٣٢۴..)م  . پ٢٠٠-٣٠٠ (وناني مھمِ دوراِن باستان ِی دادھايرو: ٧جدوِل 
 ٣٣٨..............Dديم از شي پ۴١۴ آتن در سالِ یتي جمعِب يترک: ٨ جدولِ 
 ٣٣٩...........................................ی آتنیساختاِر دموکراس: ٩ جدولِ 
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  يکم فصِل 

موزِش  به نيازی چه   داريم؟ فلسفه آ

  :فصل اين در

    چيست؟ فلسفه◄

  کيست؟ براِی  فلسفه◄

 چيست؟ ِی  درباره کتاب اين◄

  

  آغازين سخِن 

واِن  ديدنِ  با ده برابرِ  در که پرسشی نخستيِن  کتاب اين عن  ِی  خوانن
 اين قوی احتمالِ  به گيرد می قرار فلسفه یِ  رشته در غيرِمتخصص

 ضرورتی آيا داريم؟ فلسفه دانستِن  به نيازی چه اصو\" که باشد تواند  می
وِد  با که دارد  با را خود رِ َس   ،گی زند ھایِ  سختی و مشکDت ھمه اين وج

 چنين با مواجھه در "آوريم؟ درد به پيچيده  فلسفی و  علمی ھایِ  پرسش
 صرفا فلسفه دانستنِ  از منظور اگر. دارد وجود متفاوت پاسخِ  دو پرسشی
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 باشد، شدن فکرانه روشن ھاِی  مباحثه وارِد  گاھی از ھر و  زندگی یِ  ادامه
 که دنيايی از  منطقی اخِت شن و فھم کسِب  ھدف اگر اما. است منفی پاسخ

 از آن، ھاِی  فرآيند و جامعه از طبيعت، از  يعنی کنيم،  می  زندگی آن در
شه  دخالت ضرورِت  به باور آن از تر مھم و اش، تحو\ت و انسانی ِی  اندي

 پاسخ صورت آن در باشد، بھتر دنيايی ايجاِد  و تغييرش برایِ  آن در
  .است مثبت گمان بی

 بيان کنيم نخست بايد تعريفی فلسفهانيم چيزی درباره پيش از آن که بتو
اگر اين فرض بديھی و ساده را بپذيريم که فلسفه و . از فلسفه ارائه دھيم

فلسفيدن با انديشه و انديشدن ربط مستقيم و تنگاتنگی دارد، ان گاه بايد 
بدين . اذعان داشت که پيشينگی فلسفه به پيشينگی انديشه انسان است

موجود روع فلسفه ھمان زمانی است که انسان در مقام يک ترتيب، ش
از آن جايی .  ارتقا پيدا کردموجود انديشمندار به انسان به مثابه يک جاند

که انسان و انديشمند شدنش فرآيندی تاريخی است، پس فلسفه ھم خود 
  . استتاريخیپديده ای 

 چه که آن حسِب بر شمار  بی ھایِ  گونه به را فلسفه کنون تا چيست؟ فلسفه
 متفاوت بسيار ،کند  می دنبال را ھدفی چه و کند  می تعريف را آن  کسی 

ِف  يک در .اند کرده تعريف  یِ  ه نحو از است عبارت "فلسفه" ساده تعري
 درست تميزِ  به قادر که است باور اين بر انسانی ھر. دنيا به کردن نگاه

 شک مورد اين در که است کسی تر کم و است بد از خوب و نادرست از
 بزرگ فجايعِ  يا و ھا رويداد با که  زمانی انسان ھمين اما. دھد راه خود به

 ناتوان شان فھم از معمو\ شود  می مواجه ھاجنگ  يا و ھا انقDب  نظيرِ 
 فوِق  یِ  نيرو "يک به يا و "انسان طبيعِت " به اغلب را ھا آن و است

 .دھد  می نسبت" بشری

 موجودی معلوم قرارِ  از که راز و رمز از پُر "سانیان طبيعِت " اين اما
ِ  منشاِء  و ھا سده طیِ  در تغيير  غيِرقابلِ  ابدی، -ازلی است  رویِ  بDيایِ  تمام

 نوعی از برخوردار که ندارد وجود انسانی است؟ موجودی چگونه زمين،
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ِد  است مدعی که  کسی. نباشد فلسفی نگاِه   در است فلسفی نگاِه  ھرگونه فاق
 او بلکه نيست، فلسفی نگاِه  فاقِد  فردی چنين واقع  به. برد می بسر باهاشت
ِد   و ناآگاھانه و است منطقی و پيوسته ھم به منسجم، فلسفِی  گاِه  دست يک فاق

 آن در که را ای جامعه در رايج تعصباِت  و باورھا آرا، اجبار، رویِ  از يا
 از که است آرايی و دعقاي از مملو افکارش ، يعنی. کند  می بازتاب زيد می

ادھاِی  سوِی  وژيِک  نھ  را ھا آن او و شده پرداخته و  ساخته جامعه ايدئول
ادھایِ  اين. کند  می بازتاب ناآگاھانه  نظاِم  جمله از ايدئولوژيک، نھ
 ھایِ  رسانه ،)مساجد و کليساھا(  مذھبی نھادھایِ  ،)مدارس (آموزشی

 و سينما ادبيات، (ھنر و )تلويزيون و راديو جرايد،(  جمعی ھاِی  ارتباط
جموع در) تئاتر  معاصر یِ  جامعه حاکمِ  طبقاِت  اخDقياِت  و فرھنگ م

) داری  سرمايه- پيشا (پيشين جوامعِ  حدی تا و )داری سرمايه عمده بطور(
  .کنند می ترويج را

 به را خود گليمِ  کند  می  سعی جامعه عادیِ  اوضاعِ  در عادی انسانِ  يک
 ھمين اما. باشد نداشته کارھا اين به کاری و بکشد آب از ءاحنا زا نحوی 

ساِن  رِد  به مسائل، اين به تفاوت بی ان ران روِی  در رو که  آن مج  ھاِی  بح
ته موتورِ  گيرد،  می قرار اجتماعی  شود،  می بيدار خواب از اش انديشه ِی  خف

 برابِر  در را او جامعه ھایِ  بحران که ساده بسيار دليلِ  اين به ھم آن
 انديشيد  نمی ھا آن به يا زمان آن تا که دھند  می قرار ئیھا پرسش از انبوھی

 آماده و حاضر ھايی پاسخ شان برای باشد کرده فکر ھا بدان که  آن   بی يا و
 که رسيدند می نظر به زمان آن تا که مسائلی و ھا پرسش. است داشته

 پيدا معنا و اھميت اگھانن به اند، نداشته زندگی به ربطی ترين کوچک
 روزمره و معنا بی رويدادھایِ  سلسله يک مثابِه   به  زندگی ديگر. کنند می
 ورزی فلسفه به و شود  می نظر  صاحب ھرکس و آيد نمی ديده به

 را خود زندگی، یِ  روزمره امورِ  از رفتن فراتر با انسان ، يعنی. پردازد  می
ِ  در را خود یِ  وهبالق توانِ  و برد  می جلو به قدم يک  انديشنده بشرِ  يک مقام

ايی و تمايل ساخته، متحقق  خود، سرنوشِت  گرفتِن  بدست در را اش توان
  .د سازمی نمايان
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اِه  صبح در ورِد  موضوعِ  بشری، تمدنِ  گ  شناخِت   "فلسفه "یِ  مطالعه م
ِت  و طبيعت وِد  ھدِف  با بشری، یِ  جامعه شناخ رايِط  بھب  ھا سانان زندگی ش

. بودند داده قرار خود برابرِ  در را وظيفه اين دوران آن" فيلسوفاِن  "و بود
 و شده دور ھدف اين از بتدريج فلسفه چطور بعدھا که ديد خواھيم

Dِف  در که شوند  می مباحثی اش موضوعات داِف  جھِت  خ  اش نخستين اھ
کثِر  در و رفته پيش  بوده، فھم غيرقابلِ  عادی مردمِ  برایِ  تنھا نه موارد ا
 بطوِر  ھم آن. فھمند  می را ديگر ھم زبانِ  تر کم ھم اش متخصصين حتا بلکه
 بر پوشی پرده برایِ  و ندارند گفتن برایِ  مطلبی ديگر که خاطر بدين عمده

 معنايی  بی و درآوردی من فھم، غيرقابلِ  ُگنگ، ھایِ  واژه از نکته اين
وده و یمايگ   بی طريق اين از تا کنند  می استفاده  بر را خود گويِی   بيھ
به  فلسفه امروزه کوتاه، سخن. بياندازند شان مخاطبان اطDعیِ   بی گردنِ 
خی یِ  ريشه وارونه   .نيست دانش و ِخَرد به عشق دربندِ  چندان اش، تاري

 به که است فردی به" فيلسوف "لقِب  اطDقِ  موارِد  از يکی ما فرھنگِ در
ابِل  ديگران برایِ  اش اتاظھار و شده دچار گويی  پريشان  اين. نيست فھم ق

رِد  از مورد  که  آن عينِ  در فيلسوف یِ  واژه تحقيرآميزِ  و منفی کارب
 نازل گويایِ  و دھد  می نشان را جامعه در انديشيدن و انديشه به اھميتی  بی

گِی  سطحِ  بودنِ   ھم را ديگری واقعيِت  حدودی تا اما است، جامعه کلِ  فرھن
ابِل  که شود بيان نحوی به ای انديشه اگر که معنا دينب .کند  می بيان  غيرق
 آن در بگيرد خود به انتزاعی لعاِب  و رنگ و باشد ھمگان برایِ  فھم

 نباشد، ربط  بی ھم چندان اش گوينده به" گو  پريشان "اطDقِ  شايد صورت
 .باشد تامل قابلِ  و مھم انديشه آن محتوایِ  اگر حتا

 خود در را ممکن دانايیِ  یِ  ھمه بشر روحِ  که بود باور اين بر افDطون
 ،١دکارت .است دانايی زاياندنِ  "اش شنودھای و  گفت" کارِ  و داده جای
 بود، اش دوران اصِ وخ زبانِ  که \تين زبانِ  به نه را نوشتارش ترين مھم
ھا  نه که اطرخ بدين ھم آن نوشت، فرانسه زبانِ  به بلکه  مردان ِی  عامه تن

_____________________________________________ 
١ René Descartes - )١۵٩۶ - ١۶۵رنسانسدوران دان فرانسوی  دان و فيزيک ، فيلسوف، رياضی)  م ٠ .  
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 نخستين او اروپا در. باشند داشته دسترسی اش نوشته به ھم زنان حتا بلکه
 ١ست\يبني. گشود عوام رویِ  به را فلسفه یِ  بسته درھاِی  که بود فيلسوفی

 اناش دوران دانشمندانِ  و انديشمندان ترين مھم از ٢نيوتن با ھمراه که
وِط  ،ندبود  بسيار شان فھم و پيچيده بسيار که اناش ھای انديشه اصلیِ  خط

ضيح چنان آن را بودند دشوار  کمی مدِت  در عادی فرِد  يک که ندداد  می تو
 امری نويسی  ساده اينان برایِ . کرد می جذب و ھضم خوبی به را ھا آن

ِط  که زمانی تا نديشها يک آنان نظرِ  از که چرا بود، بديھی  ديگران توس
 یِ  سده در. ندارد ارزشی و باشد انديشه تواند نمی اصو\ نشود فھميده
 تدريجی خروجِ  با. شد وارونه  کامل بطور" فھمی  ھمه "گرايِش  اين بيستم

تان دورانِ  از که دانش موضوعاِت  آن فلسفه، ِی  حيطه از  ِی  سده تا باس
 علوِم  به شانا شدن تبديل با دادند،  می لتشکي را فلسفه محتوایِ  نوزدھم

 آن شاھد فلسفه، ی دامنه شدنِ  تر تھی و تر تنگ ھرچه با و اختصاصی
 به بردن پناه پديده اين به بعدی فيلسوفانِ  اصطDح به واکنشِ  که ايم بوده

 غيرقابلِ  بيانی و زبان به توسل با ھم آن و ناروشن  انتزاعیِ  موضوعاِت 
 گسترِش  به بيمارگونه  ای وسوسه و دقت با فيلسوف کاين. است بوده فھم
ِد  يک  نويسی،  فھم  قابلِ  غير و پردازد  می منفی و ناسالم فرھنگِ ض

ابِل   ھایِ  ويژگی از بودن ترجمه و تفسير غيرقابلِ  بودن، انتقال غيرق
 بلکه شود،  می اش حرفه و روش تنھا  نه  ھمه اين و است اش ھای نوشته
  .دھد  می تشکيل ھم را اش هانديش کلِ  اصو\

ِه   نظيرِ  چراکه (است سانسورھا بدترين نوعِ  از که فرھنگ ضِد  اين علي
) انديشيدن ھم و است ممنوع انديشه ھم ھا آن در خواه تماميت ھایِ  حکومت

داِی  با بايد  عشق و موسيقی نظيِر  فلسفه که کرد تکرار بارھا و رسا ص
کاِت  ھا آن با است، رِک  ن  براِی . است ھمگانی یِ  مساله و رددا بسيار مشت

 لذت، د،َر ِخ  نظيرِ  اند گفته تاريخ بزرگِ انديشمندانِ  که مفاھيمی با آشنايی

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

٢- ) Isaac Newton ١۶۴و پايه گذار علم مکانيکدان انگليسي دان و رياضي ،  فيزيك)  م ١٧٢٧ - ٣ . 
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  ھيچ به ھا، اين نظايِر  و سياست اميد، مرگ، اشتباه، زيبايی، ، زندگی معنیِ 
 يا و \تين يونانی، ھاِی  زبان آموختِن  فلسفه، ِی  مطالعه سال    ده به وجه

 .نيست نيازی آلمانی

 فلسفه  بررسیِ  و مطالعه که کرد اشاره نکته اين به بايد وجود، اين با
. دارند قرار برابرش در چندی موانعِ  و نيست  آسانی چندان کاِر  اصو\
 امورِ  از که دارد سروکار  مسائلی با اش طبيعت به بنا فلسفه که  آن نخست
ادِی  ره ع  ھايی واژه و زبان فھمِ  حتا. دارد اربسي فاصله ھا انسان ِی  روزم

مر اين البته نيست، آسان چندان شوند  می برده بکار فلسفه در که  یِ  ويژه ا
 و اصطDحات ناگزير به ای تخصصی موضوعِ  ھر که چرا نيست، فلسفه
 و علوم ھایِ  شاخه یِ  کليه شاملِ  امر اين و دارد را خودش یِ  ويژه زبانِ 
  .شود  می فنون

 براِی . است تر جدی ھم نخست مانعِ  از که دارد وجود ھم دومی مانعِ  اما
 اين کردند؛ می توليد فکر فلسفه قلمروِی  در پيشين ھایِ  سده در که   کسانی

 آن تا  فلسفی موضوعاِت  به حدودی تا شان ی ھا مخاطب بايست می که
 نيست، چنين اين اما امروزه. بود مسلم امِر  يک باشند داشته آگاھی دوران

 ديگر داشته گذشته در که را جايگاھی آن  وجه ھيچ به فلسفه که راچ
 باعث پيشين ِی  سده دو طیِ  در فنون و علوم پيشرفِت . باشد داشته تواند  نمی
ِف  ھایِ  شاخه که شده  یِ  گستره و بگيرند را فلسفه جایِ  علوم مختل

ورِد  موضوعاِت   با نمونه برایِ . کنند تر تنگ ھرچه را فلسفه یِ  مطالعه م
 و رمز پُر روانِ  یِ  مطالعه حتا  شناسی  روان و  شناسی  زيست پيشرفِت 

  تدريجیِ  خروجِ  با. است شده خارج فلسفه قلمروِ  از ھم  انسانی راِز 
 گفت توان  می جرات به فلسفه، یِ  حيطه از شناسی  شناخت و شناسی ھستی

 به عمده بطورِ  ھم آن و شده محدود سياست به فلسفه قلمروِ  امروزه که
  .حاکم یِ  طبقه ِت مدخ در سياستی

طه در  که خاطر بدين. است بدتر ھم اين از اوضاع اجتماعی علوِم  یِ  حي
 منافعِ  ھم ميزان ھمان به شود  می تر بيش حوزه اين در مان دانش چه ھر
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ادِی  . رود  می ضرب زيِر  تر بيش رانند  می حکم جامعه بر که   کسانی آن م
ِد  با اش پيشرفت حدودی تا که لمع روھاِی  رش طه مولده ني   مستقيم یِ  راب

 که سازد قادر را انسان تا بود نکرده رشد ميزان آن به گذشته در دارد،
ِط  در. بشناسد کرد  می  زندگی آن در که را دنيايی وِد  ، آگاھی عدِم  شراي  نب

وِد  يا و  علمی اطDعاِت   اطDعاِت  به یياب دست برایِ  مادی ابزارھایِ  نب
ِت  برایِ  انسان که ابزاری تنھا ، علمی  خود از خارج دنياِی  و خود شناخ

 بر توانست  می که بود ابزار اين با تنھا. بود مغزش داشت، اختيار در
 تنگاتنگی بطورِ  دنيا شناخِت  و فھم برایِ  انسان تBشِ . کند غلبه طبيعت

 غلبه برایِ  حيوانی، سطحِ  از فرارفتن برایِ  اش مبارزه با است مترادف
 و صوری صرفاً  نه و  واقعی رھايیِ  برایِ  طبيعت، کورِ  نيروھایِ  بر يافتن

 روبرو آن با بشر تاريخِ  سراسرِ  در که است چيزی اين. اش  قانونی
 وسايِل  از ای عمده بخشِ  و شده نهرووا مسير اين اما اکنون .ايم بوده

باطاِت   مسائلی ترويِج  خدمِت  در ھمگانی آموزشِ  ابزارھاِی  و جمعی ارت
 و انسان بر کور نيروھایِ  یِ  غلبه به تر بيش چه ھر که گرفته قرار

 منجر نازل، سطحی در اش داشتن  نگه و اوھام در او ترِ  بيش اسارِت 
  .شود می

 متخصصينِ  برایِ   نه و است فلسفه تاريخِ  یِ  درباره کتابی  نه کتاب، اين
مينه دو ھر در. گيرد دربرنمی را فيلسوفان ِی  ھمه رو  اين از فلسفه،  یِ  ز
تاب  .شد خواھد افزوده ھا آن به ھم  آينده در و است موجود فراوانی ھاِی  ک

 و مطالب که  معنا بدين نيست، جمعی کاِر  يک یِ  نتيجه کتاب اين
 گرِ  پژوھش يک کارِ  محصولِ  انديشمندی ھر یِ  درباره اش ھای پژوھش

 .نيست زمينه آن در متخصص

 ھایِ  چھره معرفیِ  و انديشه اصلیِ  مکاتِب  یِ  ارائه کتاب اين لیِ اص ھدِف 
ِد . است مکاتب اين از يک ھر شاخصِ   که است بوده اين بر اصلی تاکي

 در ھر نو ھاِی  انديشه و آرا پيدايشِ  اجتماعیِ   - تاريخی ھایِ  زمينه پيش
 شده تDش .دھد توضيح امکان حِد  تا را ا ھآن د\يلِ  و بکاود را دورانی
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 به وفاداری اما. باشد ھمه براِی  فھم قابلِ  و ساده زباِن  کتاب، زبانِ  تا
 .است بوده نويسنده اصلِی  خاطرِ    دغدغه ءآرا  داریِ   امانت و نظريات

 مطالب فھِم  به کمک منظورِ  به ھم دارد، کمکی نقشِ  تصوير کتاب اين در
راِی  ھم و   نه انديشمندان. روح   بی و خشک ِی  آرا به دادن روح و  رنگ ب

 از متفاوت شان زندگی  نه و روح، فاقِد  ھایِ  کالبد  نه و کالبدند فاقِد  ارواحِ 
راِد  ديگر زندگی  ھر و شود  می فراموش اغلب که ای نکته است، جامعه اف

 تا تواند  می تصوير از استفاده رابطه اين در. نھاد تأکيد آن بر بايد  گاھی از
 .اشدب کارآ ای اندازه

ِد . است شده طرح ريزی جلد سه در کتاب اين  از" عنوانِ  با نخستين جل
دايِش  تا اسطوره "ھا دولت- شھر دورانِ  (ِخرَد پي  را باستان يونانِ  دورانِ  )

 ميDدی؛ از پيش دومِ  تا ششم ھایِ  سده تر دقيق بيانِ  به: گيرد  می بر در
 و شود  می شروع تالس با استانب يونانِ  در اش طلوع که ای سده چھار

 تاسيسِ  و يونانی ھایِ  دولت -شھر فروپاشیِ  با است مقارن اش غروب
 .مقدونی اسکندِر  توسِط  امپراتوری

  کرد؟ شروع بايد کجا از

 شود، رعايت زمانی ترتيِب  است شده کوشش کتاب اين نگارشِ  در
 از صرفا ای انديشه ھيچ که چرا منطقی، ھم و است طبيعی ھم که ای نکته
 مناسباِت  ، تاريخی رويدادھایِ . آيد نمی بيرون انديشه آن صاحِب  ذھنِ 

عِی   و گذشته از که آرايی و دانايی یِ  مجموعه جامعه، در موجود اجتما
شه صاحِب  به حال  موقعيِت  حدودی تا ھمچنين و رسيده، ارث به نو ِی  اندي

 سھم  نونظريه يک پيدايِش  در متفاوت جاِت در به ھمگی فرد، اجتماعیِ 
 وجود  به چرايیِ  فھمِ  به مسلما زمانی ترتيِب  رعايِت  ترتيب، بدين. دارند
 اما. کند  می کمک انديشه خوِد  فھمِ  در طور ھمين و نو یِ  انديشه يک آمدِن 
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ِت  حاضر کتاِب  در  ناپذير انعطاف و خشک چنان آن کلی یِ  قاعده اين رعاي
ايِی  خود و استقDل که است نبوده ھم   .شود آن فدایِ  فصل ھر کف

ئه است شده سعی  و مطالب که باشد ای گونه به و مستقل فصل ھر ِی  ارا
 ھایِ  فصل خواندنِ  به  الزاماً  که  آن بدونِ  آن، در شده مطرح موضوعاِت 

 اين فصل را با اين جمله .باشند فھم قابلِ   تنھايی به باشد، داشته نياز ديگر
به پايان می  ،ھنددمی نسبت  اينشتين که به اشتباه به ١رد فاينمن ريچازا

 به زبان ساده و ھمه فھم توضيح  رااگر نمی توانيد مطلب تان" : رسانيم
  ." دھيد، يعنی که خود آن را خوب نفھيده ايد

 

 
 

_____________________________________________ 
١- Richard Phillips Feynman) زيک ترين برجسته از يکی، ) م  ١٩٨٨ -١٩١٨ ده داناِن   في   بيستم یِ  س

www.hks-iran.com



www.hks-iran.com



 دوم فصِل 

  نخستين دين ھاِی 

  

  :فصل اين در

 گرايی جان◄

  جادوگری◄

  پرستی بت◄
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 عقل کهآن  و ندارد عقل دارد دين کهآن  "
 " .ندارد دين دارد

 ١ُمّعریال ابوالَع1ء

وِد  انسان "  که   درحالی است، ای ديوانه موج
 اما، فريند،بيا خاکی کِرمِ  يک نيست قادر حتا

  " .آفريند می خدا دوجين  دوجين  آسانی به

  ٢مونتينی

 مدِد   به و خيال عالمِ  در ھا اسطوره یِ  ھمه"
روِی   پيروز طبيعت نيروھایِ  بر تخيل، ني

 شکل را ھا آن و شوند  می مسلط ھا آن بر شده،
 بر  واقعی ِط تسل با تنھا رو اين از. دھند می

 بين از ھا اسطوره که است طبيعت نيروھایِ 
  " .رفت خواھند

 ٣مارکس

  گفتار نه و بود کردار ابتدا در

ِد  حيوانات  از" انسان "تمايِز  دليلِ  امر ھمين گذشته در. ھستند دين فاق
 در بين که است حکم اين مبينِ  واقع در امر اين. آمد  می حساب به" حيوان"

 کلمه دقيقِ  معنایِ  به  آگاھی ازاست که  بشر تنھا موجودات جاندار
 وراثت علِم  یِ  زمينه در عمده بطور ، علمی ھایِ  پيشرفت. استبرخوردار 

 سايرِ  با مقايسه در انسان که شده پذيرفته و رايج باورِ  اين بر ،)ژنتيک(

_____________________________________________ 
عDَء  -١   گرای عرب  شک ، شاعر و فيلسوف) ه ۴۴٩ - ٣۶٣ (مَعَریالابوال

٢- Michel de Montaigne) ١۵١ -  ٣٣۵رنسانس ، فيلسوف فرانسوی دوره) م  ٩٢  

٣- Marx, Grundrisse, p110 
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رِف  "و  "استثنائی ای آفريده "بافته، جدا ای تافته حيوانات " مخلوقات اش
 گونه  ھيچ جایِ  ديگر امروزه. است کشيده بطDن خِط   کامل بطور است،

 تنھا نه و است آماده وجوده ب حيوانات تکاملِ  از انسان که نيست ترديدی
حاِظ  به  حيوانات از بسياری با اش عملکردھای يا و ھا اندام  فيزيکی ل

 از شامپانزه و انسان بينِ  ژنتيکیِ  تفاوِت  که شده ثابت بلکه است، مشترک
  .است تر کم ھم درصد دو

 نامِ  به شامپانزه نوعی که اند داده نشان اخير ھاِی  سال  علمی ھایِ  پژوھش
  به ِی  عھده از تنھا  نه است، تر نزديک انسان به ديگر انواعِ  از که بوبينو

 به قادر حتا بلکه ،آيد برمی موجود یِ  ساده ابزارھایِ  از برخی گرفتنِ  کار
ليت از برخی انجامِ  ودِک  يک سطحِ  در و مشابه ابتدايی فکری ھایِ  فعا  ک
ژوھش اين. است ھم  انسان  اين و انسان بيِن  خويشاوندیِ  و نزديکی ھا پ

 کرد تاکيد بDفاصله بايد اما جا اين در. رساند  می اثبات به را شامپانزه نوع
 و تجارب ِی  کليه رغمِ  علی و شود  می متوقف حد ھمين در تشابه اين که

Dش  ارتباط (گفتن سخن به قادر وجه  ھيچ به شامپانزه اين رفته بکار ھاِی  ت
 سنگیِ  ابزارِ  ترين  ساده ساختنِ  از و نبوده) نوعی ھر از کردن برقرار

سان دسِت  ھایِ  ساخته مشابه   درصد دو. است بوده ناتوان نخستين ھاِی  ان
زهشمپ بينِ  ژنتيکی تفاوِت   و انسان بيِن   کيفی جھشِ  واقع در انسان، و ان
حاِظ  به  ولی جزئی،  کّمی لحاِظ  به تفاوت اين. کند  می گی نمايند را حيوان  ل
 انسان مغزِ  تکاملِ  و انکشاف یِ  فرآورده بلکه خداوند، کارِ  نه کDن، کيفی

ِ  در دستی کارِ  یِ  واسطه به   .تاس بوده سال ھا ميليون طی

 دسِت  ساخِت   سنگیِ  ابزاِر  ساختنِ  نظيرِ  اش، نوع ترين  ساده در حتا توليد
 قابليِت  از برخورداری اش \زمه که دارد نياز مھارتی به نخستين، انسانِ 
وه و تفکر ِد  یِ  ق  به سنگ تکه  يک پرتاِب  عملِ . است با\يی بسيار تجري
 در است ای افتاده پا  پيشِ  و ساده بسيار  عملی ما نظرِ  از که دشمن سویِ 

زِم  امر، واقعيِت  ايیِ  از برخورداری مستل  سنگ نوعِ  انتخاِب  در \زم توان
دازه انتخاِب  در دسترس، در انواعِ  بيِن  از خاِب  در مناسب، ِی  ان  یِ  زاويه انت
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  کمی با واقع در. است نيرو از دقيقی ميزانِ  اِعمالِ  در و  مناسبپرتاب
اده ظاھر به عملِ  که يابيم  درمی انديشه و تامل ِد  سنگ پرتاِب  یِ  س  برآين
 حداقلی ميزانِ  مستلزمِ  ھمه اين. است  با\يی و پيچيده بسيار  ذھنیِ  ھایِ  کنش

 ھم حيوانات ترينِ  پيشرفته در که است  بينی پيش و ريزی  برنامه از
 از استفاده و  سنگی ھایِ  ابزار ساختنِ  رو، ھر به. گرفت سراغ توان  نمی
 حاصلِ  بلکه نبوده، آگاھانه ريزیِ  برنامه یِ  فرآورده  وجه يچھ به ھا آن

ِ  بود ضرورتی  آگاھی اين. طبيعت با اش رويارويی در نخستين انسانِ  برای
س، درست آفريد، را انسانيت که نبود  ِط  برعک  نخستين انسانِ  زيسِت  شراي

 شدنِ  تر  بزرگ به که بود بقا برایِ  اش تDش و ناامن و سخت محيطی در
 است فرآيند اين طو\نی مسيرِ  در. انجاميد اش شدن اجتماعی به و غزشم

ِد  بتدريج که   .ھستيم ،دين جمله از" فرھنگ "بعدھا و" سخن "پيدايِش  شاھ

راِی   گره اش اطراف دنيایِ  شناخِت  به تنگاتنگی بطور بقا نخستين، انسانِ  ب
 خود  سنگی ابزارھایِ  با که نخستين ھاِی  انسان از دسته آن. بود خورده
 و يابند  دست بودند کرده شکار که حيواناتی  چربیِ  ھایِ  \يه به شدند موفق

 بر افزآيند، بی خود غذايیِ  رژيمِ  به ھم را  چربی و پروتئين طريق اين از
 با ترتيب بدين. جستند برتری نيآمدند، نايل مھم اين به که ديگرانی آن

 انسان مغز،  تکاملِ  با و کرد پيشرفت ھم انسان مغزِ  تکنيک، پيشرفِت 
 و بشناسد بھتر داشتند، سلطه اش زندگی بر که را  طبيعی ھاِی  پديده توانست
 موفق امروزی انسانِ  نخستينِ  نياکانِ  سال ھا ميليون طیِ  در. دھد توضيح

 بدين و دريابند را ھا چيز بيِن  یِ  رابطه خطا و آزمايش طريقِ  از که شدند
ِک  به را آزمايش و تجربه از دادن تعميم يعنی ،تجريد ترتيب  عقل کم

  .موزندابي

وعِ  ھا سده  طِی  در  و انديشه بيِن  یِ  رابطه از بود عبارت فلسفه  اصلیِ  موض
 گذراِن  ھا انسان .بودن و انديشيدن  بينِ  یِ  رابطه تر دقيق بيانِ  به يا و ھستی
 به نکته اين ھم بار  يک حتا ھا آن اکثرِ  برایِ  که  آن   بی کنند  می  زندگی
 انديشه به اش درباره که  آن به رسد  چه باشد، کرده خطور شان مخيله
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 نوعی به و گويند  می سخن کنند،  می کار انديشند،  می ھا انسان. باشند نشسته
 اين با. دشون چنانی  آن مشکلِ  دچاِر  که  آن   بی اند مشغول  شغلی فعاليِت  به

 دو اين" بودن "و" انديشيدن "که رسد نمی انسان ِی  مخيله به گاه ھيچ وجود،
 با دارند، پيوند يکديگر به سخت عمل در که ، انسانی فعاليِت  ترين ابتدايی

 صرفا کنشِ  اگر البته - انسانی کنشِ  ترين ابتدايی حتا. باشند ناسازگار ھم
 اين. است انديشه و تفکر از داقلیح مستلزمِ  -بگذاريم کنار را بيولوژيکی

ورِد  در تنھا  نه نکته  صادق ھم حيوانات براِی  حدودی تا بلکه انسان م
 در کند شکار را موشی تا کرده کمين که را ای گربه نمونه برایِ : است
گيريد نظر ن، باوجوِد . ب حاِظ  به انسان ريزیِ  برنامه و انديشيدن اي  به کيفی ل

 در حتا است، حيوانات ذھنیِ  ھایِ  فعاليت از تر  عالی سطحِ  در مراتب
  .ھا ميمون ترينِ   پيشرفته با مقايسه

 انسان قابليِت  اين. دارد انتزاعی تفکِر  با تنگاتنگی یِ  رابطهفوق  اقعيتو
 محسوس وضعيِت  از که دھد  می را آن امکانِ  او به که است" تجريد "در

ِط   به قادر انسان. رود فراتر بسيار )حسی محسوساِت  (انسان حواِس  توس
 حافظه دارایِ  ھم حيوانات (گذشته فقط نه است؛ احوال و اوضاع تجسمِ 

ِط  پيش از که است قادر انسان. آينده ھمچنين بلکه ،)باشند  می  پيچيده شراي
 و کند  بينی پيش را آمدھايش پی کند، ريزی  برنامه برايش شود، متصور را
 که افتد  می اتفاق کم چند ھر. کند تعيين ار خودش سرنوشِت  حدودی تا

 انسان برایِ   ذھنی قابليِت  اين به يابی  دست اما انديشيم، بی تجريد به راجع
روزِی  و آورد دست  متمايز طبيعت  مابقیِ  از را او که است کDنی پي

ِ  و تمدن که است انسان قابليِت  اين از دقيقا. سازد  می  اش آوردھای دست تمام
. شوند  می زاده دين و فلسفه علم، ادبيات، ، موسيقی ،ھنر گ،فرھن چون
رآورده بلکه نشده، نازل آسمان از شبه يک ھمه اين البته  سال ھزاران ِی  ف

  .است بوده بشر تکامِل  و انکشاف

وِف  ،آناکساگوراس  که گويد  می پيش سالِ  دوھزار و پانصد در يونانی، فيلس
 انسانِ  تکاملِ . است اش دستان شدنِ  آزاد مديونِ  را اش ذھن تکاملِ  انسان
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ساِن  به پا و  دست چھار  به شان شدن تبديل و دستان آزادیِ  موجِب  دوپا ان
 خود ِی  نوبه به اين که يافتند تکامل کار اثرِ  در ھا دست. شد کار ابزارِ 

زارھاِی  بتواند انسان که شد موجب  به ھم ابزارسازی. بسازد  سنگی اب
به  که گفتن سخن. انسان مغزِ  تکاملِ  در بود  مھمی بسيار عاملِ  خود یِ  نو
ِد  نيازِ  و فرآورده است، انديشيدن از جداناپذير  عملی   يعنی بود،  جمعی تولي

 کاریِ  ھم طريقِ  از تنھا که پيچيده عملکردھایِ  ساختنِ  متحقق به نياز
 فوق نظرياِت  درستیِ   ، اخيرشناسی  ديرينه اکتشافاِت . بودند ميسر  جمعی

ينگِی . اند رسانيده اثبات به را  در اخيرا که نمايی انسان ھایِ  ميمون دير
 مغزِ  حجمِ  و بوده پيشين کشفياِت  از تر بيش مراتب به اند شده کشف افريقا

 تأييدی اکتشافات اين. رسد نمی ھم ھا شامپانزه مؤخرترين حجمِ  پایِ  به ھا آن
ِد  از بعد سال ھا ميليون که است نظريه ينا بر  مغزِ  تکاملِ  ھا ابزار تولي

 تکامل اين که معناست آن به اين. است داشته ادامه کماکان انسان
رآورده  بود کردار ابتدا در ترتيب بدين. برعکس نه و بوده ابزار توليِد  یِ  ف

 ).انجيل (کلمه نه و) گوته(

 و پيدايش از جدا توان نمی را انتزاعی تفکرِ  و تجريد امِر  در انسان  توانايیِ 
ِد  به قادر انسان تا کشيد طول سال ھا ميليون. شد متصور زبان تکاملِ   تولي
اھيمِ  حتا شود، عقايد  که" حيوان "يا و" گياه "چون ای  ساده بسيار و کلی مف

رآورده ده ِی  ف  اما. بودند حيوانات و گياھان مستقيِم  و مشخص یِ  مشاھ
رِد  مفھومِ  آفرينشِ  به موفق که  ھنگامی  به لزوما ديگر شويم می" گياه "مج

 بلکه داريم، خود برابِر  در را مشخص گياِه  آن يا و اين که نيست آن معنیِ 
اھان تمامِ  در که را  چيزھايی آن  خود یِ  مخيله در را است مشترک گي
 خاص گياِه  يک ھایِ  ويژگی لحظه اين در. ويمش  می متصور و پرورانيم  می

 آن. نيستند برخوردار چندانی اھميِت  از ھستند ثبات بی که منفرد و
ستند شمول جھان و عام دائمی، که  چيزھايی " گياه "عام ِی  مقوله ھمان در ھ

 اش مشاھده به قادر که مشخص و خاص گياه يک به وارونه. اند نھفته
اِه  يک یِ  مشاھده به قادر گاه  ھيچ  در واقعيتما ھستيم، . نيستيم مجرد گي

ِد  قدرِت  اين  گياِه  يک شدنِ  متصور امکانِ  ما به که است انسان ذھنِ  تجري
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 از پوشيدن چشم و گذاشتن کنار با يعنی عمل، اين با. دھد  می را مجرد
 از تری ژرف و تر واقعی درِک  يک به گياھان فرعیِ  ھایِ  ويژگی و جوانب
 از تخيل ": گفت اينشتين که نبود بيھوده. يابيم  می دست گياه اصلیِ  جوھرِ 

  . "است تر مھم علم

ِد  قدرِت  که کرد فراموش نبايد سان تجري  به و ابتدايی بسيار نخستين ھاِی  ان
 و کنجکاوی ارضایِ  برایِ  بودند  ھايی تDش ھا آن. بود علم از دور

 و حدسيات. کودک يک تصوراِت  نظيرِ  مرموز، طبيعِت  از ايیرازگش
 از آکنده ھمواره اما ، بودندنادرست موارد اغلِب  درکه  بودند  ھايی فرضيه

ردازی خيال و شجاعت جسارت،  خورشيد نخستين، ھاِی  انسان برایِ . پ
وجوِد   زمين. ندسوزا  می گاه و کرد  می گرم را ھا آن گاه که بود کDنی م

 را انسان و شد می بيدار گاھی از ھر که آمد  می بشمار ای خفته غولِ 
 دست آن به چه  چنان که ايی وحشی حيوانِ  ھم چون آتش يا و بلعيد می
  .گرفت  می گازت زدی  می

ساِن   افتاد،  می وحشت به گمان بی برق و رعد با مواجھه در نخستين ان
 مردمان از ای  پاره حتا و حيوانات وحشِت  موجِب  ھم امروزه که چنان ھم
فتنِ  تDِش  در ولی انسان حيوانات، عکسِ  رب. شود  می  اين براِی  توضيحی يا

 يک فقط ناچار به اش توضيح اش، دانش نازِل  سطحِ  به توجه با. برآمد پديده
 و خيالی موجوداِت  انواعِ  به توسل (باشد توانست  می فراطبيعی توضيحِ 
 نظيِر  رسند،  می نظر به لوحانه ساده بسيار امروزه توضيحات اين). خدايان

ِد  ھایِ  گام ھا اين کرد فراموش نبايد وجود  اين با کودک، يک توضيحاِت   بلن
ند  ھايی تDش که چرا بودند، جلو به مھمی بسيار  علِت  يک يافتنِ  برایِ  بود

رایِ   منطقی  که چه  آن مياِن  ھا آن راه، اين در و طبيعی یِ  پديده يک ب
 قائل تمايز  کامل بطور کردند،  می تجربه که چه  آن و کردند  می مشاھده

 .شدند  می
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 به  يعنی گرايی جان. بود نخستين  ھایِ دين ِی  مشخصه ترين مھم ١گرايی جان
 را واکنشی چنين  مشابه. دادن نسبت روح يک متحرکی يا و ساکن چيِز  ھر
 اصابِت  پیِ  در کودک يک نمونه براِی . کرد مشاھده کودکان نزدِ  توان  می

 تا کوبد  می یئش آن بر دست با کند، درد احساسِ  که ای یئش با سرش
ساِن  آن يا و کند، اش تنبيه  از درخت يک بريدنِ  از پيش که نخستينی ان
 ای پاره نزد رفتار اين ھم امروزه حتا. کند  می بخشش طلِب  درخت آن روحِ 

ده بدوی قبايلِ  از  از دورانی آن به متعلق گرايی جان یِ  ه پديد. شود می مشاھ
مِل  وعِ  که است بشر تکا  حيوانی دنياِی  از کامل بطور را خود ھنوز بشر ن

 دقتی چنان  آن با نخستين ھایِ  انسان. بود نکرده جدا و متمايز طبيعت و
زارھایِ  اب حتا که درآوردند تصوير به ھا غار در را حيوانات  مدرِن  اب
 ھایِ  انسان نزديکیِ  که نقوش اين. نيست  آسانی چندان کار ھم امروزی
 یِ  روحيه یوجھ بھترين به گذراند،  می نمايش به حيوانات با را نخستين

 شناسی مردم و  شناسی ديرينه اکتشافاِت . دھند  می نشان را مان نخستين اجداِد 
خيِر  وِط  هک دھند  می را امکان اين ما بها  آن از ما که را دنيايی کلیِ  خط
 .کنيم بازسازی حدودی تا برآورديم، سر و کرده عبور

ساِن   ما امروزه که را تمايزی اين توانست  می دشواری به نخستين وحشِی  ان
 نيروھاِی  اين او ديدِ  از. کند درک شويم،  می قائل فرآطبيعت و طبيعت ميانِ 

 چنين با. کردند  می تعيين را ادني و او سرنوشِت  که بودند فرآطبيعی
وداِت  اين قدرِت  دنيا، از تصويری  مرزی و حد ھيچ ديگر فرآطبيعیِ  موج

 و بندگی و نيايش پرستش، مادی، ھدايایِ  و قربانی کردنِ  کش پيش. نداشت
 موجِب  توانست  می نظرش از خدايان درگاِه  به خشم و نفرين گاھی از ھر
ِت  شدِن  رام  ارمغان به را برکتی پُر و خوب ساِل  و شده سرکش طبيع

 در و برگزيده را انسانی که داشتند را آن ِی  اراده خدايان اين اگر. آورد
 اين و بود نمی خدايان به نيازی ديگر صورت اين در کنند حلول او روحِ 

 سايِر  سرنوشِت  و گرفت  می را خدايان آن جایِ  خود برگزيده، انسانِ 
  .فتگر  می دست  به ھم را ھا انسان

_____________________________________________ 
- ١  Animisme 

www.hks-iran.com



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

  روح تا رويا از

وِد  به باور وِد  يعنی ،روح وج  و  انسانی پيکرِ  از متمايز غيرمادی، موج
 عللِ  و چرايی. کرد ظھور داری برده نخستيِن  دورانِ  در آن، از خارج

. اند شده شناخته کامD بشری تکاملِ  تاريخِ  از دوره آن در پديده اين پيدايشِ 
 و شده خارج انسان کلبِد  از روح گويی رود،  می خواب به انسان که زمانی
ياِی  وارِد   روياھایِ  برابرِ  در نخستين انسانِ  واکنشِ . شود  می روياھا دن
  زندگی رود  می خواب به که وقتی انسان باشد؟ توانست  می چه اش شبانه

 دنيا اين در. گذارد  می شبانه دنيایِ  به پا و کند  می ترک موقتا را روزانه
 نقش او ضميرِ  در و کنند  می پيدا برايش را واقعيت نقشِ  ھايش رويا
 چنين. شود  می برايش دشواری امرِ  رويا از واقعيت تميزِ . بندند  می
 رويايی واقعيت و نيستند روياھا جز چيزی ھا واقعيت شايد که پندارد  می

 که است اش تکامل از مرحله اين در انانس. ندارد دسترسی بدان که است
 اين آيا. پردازد  می نقاشی به غار در و پردازد  می اش گان مرد از مراقبت به

 ھمان به فلسفه که کرد ادعا بتوان شايد ترتيب بدين نيست؟ فلسفيدن نوعی
ِد  که اندازه   .ھست ھم "رويا" فرزنِد  است، "حيرت" فرزن

 بتدريج دارد، وجود خواب و مرگ ھایِ  پديده مياِن  که  یشباھت ِی  واسطه به
 دنيایِ  در بايست  می اش مرگ از پس انسان روحِ  که گرفت شکل اعتقاد اين

 ھایِ  انسان که بود ترتيب بدين. دھد ادامه زندگی به کماکان ديگری
 که دارد وجود چيزی شان درون در که رسيدند نتيجه اين به نخستين
ِد  از متمايز  کالبدشان عکسِ   به که   جايی  آن از اما. است شان جسمانی کالب

 ھایِ  قدرت بود، ناشناخته شان برای و نداشتند کنترلی ترين مک شان روح بر
ده. پنداشتند کالبدشان بر حاکم و داده نسبت آن به فرآطبيعی  روياھاِی  یِ  پدي
ياِی  در شان تحقق که خواب ھنگاِم  در غيرعادی  ناممکنی امِر  بيداری دن

اِء . ديدند  می خود باورھایِ  اين بر تأييدی را است  ابدِی  سفرِ  به باور منش
 انسان باوِر  به. است نھفته نکته ھمين در دقيقا  فيزيکی مرگِ از پس روح
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 و سرگردان روحِ . است سرگردان و نداشته ثابتی جايگاه روح دوران، اين
دی سفرِ  در سرکش  کالبدش براِی  رو اين از و دارد نياز غذا به اش اب

 آرام به مجبور گاھی از ھر اش صاحب. کند  می ايجاد دردسر و مزاحمت
 . شود می اش ساختن

 اين بتدريج که  امعن بدين است؛ مذھبی مراسِم  و مناسک منشا دقيقا اين
 رَمَک  و لطف مراحمِ  توان  می اش درگاه به نيايش طريقِ  از که افتاد جا باور
 نامِ . درآوردش خود خدمِت  به و کرد جلب خود به را سرکش روحِ  اين

 ھنر که دورانی است، جادوگری نخستين، ديِن  تکاملِ  از مرحله اين ديگرِ 
لم و  \زم ابزارھایِ  نبوِد  شرايِط  در. اند نشده متمايز و جدا ھم از ھنوز ع

رایِ   زيِر  را ھا آن و شد مسلط زيست  محيِط  و طبيعت بر توانب آن که ب
 و جادوگری به توسل جز یا چاره انسان برایِ  درآورد، خود کنترلِ 

  .ماند نمی باقی ساحری

ورِد  که کرد فراموش نبايد وجود اين با سان برخ  -خدايان با نخستين ھاِی  ان
 عينی يازھایِ ن یِ  واسطه به و  عملی کامD رويکردی شان ھای بت و ارواح

ايش. بود شان مادی و  مراسم اين انجاِم  از قصدشان نمازگزاران و گران ني
 آفرينشِ  به خود دستانِ  با انسان. بود مشخصی عملیِ  نتايِج  به رسيدن
 و  زندگی مشکDِت  با مواجھه در. پردازد  می) بت (ای مجسمه يا و تصوير

 ناله با و زند  می زانو خود یِ  ساخته دست بِت  اين برابرِ  در طبيعت سرکشیِ 
 اش مادی و عينی مشکلِ  که خواھد می وی از ناتوانی رویِ  از و زاری و

 اين برایِ  که را خدا  - بت اين نشود برآورده اش حاجت آينه ھر. کند حل را
 ای ضربه سپس و کند  می سرزنش و نفرين نخست بود، آفريده خود منظورِ 

 و التماس طريقِ  از که را چه  آن بلکه  تا سازد می دوار سرش بر
 !آورد بدست خشونت و زور طريِق  از بود نياورده بدست درخواست

ياِی  اين در رِف  دن ياِی  يک  يعنی اوھام، و روياھا ارواح، شگ   کامل بطور دن
. بيند می کار در را نامرئی ارواحِ  دسِت  ای  پديده ھر در بدوی ذھنِ  دينی،

 دوست يا که است جانداری موجوِد  خاری و خس ھر ی،ئش ھر برايش
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 ھر يا و رويايی ھر رويدادی، ھر ای، پديده ھر پسِ  در .دشمن يا واوست 
ته روح يک بDیِ  و درد اندوه، Dِء  دينی توضيحاِت . است نھف  و دانش خ
 بلکه طبيعی امرِ  يک نه مرگ. کند  می پر را طبيعت قوانينِ  به  آگاھی

ِد  پی  .ھا آن به اھانت کيفرِ  و است خدايان خشمِ  آم

 و نادرست باورھایِ  اين از مملو اش تاريخ از بزرگی بخشِ  در بشر ذھنِ 
 نسبت نخستين انسانِ  به را آن امروزه که دورانی آن به صرفا و بوده پوچ
 امروزه. شود  یم ھم معاصر بشرِ  شاملِ  حتا بلکه شود نمی منحصر دھيم می

 دھند، می ادامه خود زندگی به کماکان خرافات و باورھا ھمان از ای پاره
شکال در البته الب و اَ  و باورھا تمدن، نازِک  یِ  لفافه زيرِ  در. ديگر ھاِی  ق

 در ريشه که اند نھفته ای بدوی بسيار  غيرمنطقیِ  فکریِ  گرايشاِت 
 و باورھا آن از کDنی شِ بخ بشر امروزه. دارند دور بسيار ھایِ  گذشته

 و گذاشته سر پشِت  را اش گذشته در آگاھی عدمِ  و نادانی از ناشی خرافاِت 
 چيره ھا آن بر  کامل بطور ھنوز ليکن است، ساخته رھا ھا آن از را خود
ِط  بر مردم ِی  ھمه  يعنی مردان و زنان که زمانی تا و است نشده  شراي

 اين باشند نداشته کامل کنترِل  تطبيع بر و خود یِ  جامعه و خود زندگی
 .شد نخواھند کن ريشه  کامل بطور ھم خرافات و باورھا

اِء . است دنيا از خيالی شناخِت  نوعی دين   :است دوگانه خيال اين منش

وانِی  )١(  از ترس و ،گزنده و وحشی گاه از ھر طبيعِت  برابِر  در انسان نات
  آن؛

ِط  آشفتگِی  )٢( وانِی  و اجتماعی، رواب ِط اين  فھمِ  و تحليل در انسان نات   .رواب

 تخيلی اِت موجود آفريدنِ  طريقِ  از که داشت آن بر را انسان نکته دو اين
ِف  را ھا آن کرده، نيازھايش ساختنِ  متحقق در سعی در ذھن  اين وق

 یِ  ريشه. بزند زانو خويش ھایِ  آفريده گاِه  پيش در و کند موھوم داتموجو
 به كه –خويش سویِ  و سمت يافتِن  برایِ  انسان عملیِ  يازِ ن در آفرينش اين
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ِط  از نوبه  سازشی ،دين. است نھفته –شود می ناشی بقايش تنازعِ  شراي
ِط  با مند ھدف حي رامون م . بود بقا تنازعِ  با آميز موفقيت یِ  مواجھه جھِت  پي

 به تماما ولی دارند وجود ھم موجه و سودمند قوانيِن  سازش اين در
نه  خدايان اين. اند آميخته غيرواقعی پندارھاِی  و خيا\ت اوھام، ھا، افسا
 که بودند زنان و مردان اين برعکس بلکه آفريدند، را انسان که نبودند
  :گويد می ١فويرباخ. آفريدند خود مشابِه  و مطابق را خدايان

 پر و الب ھم شان نخدايا داشتند  می دين اگر گان پرند"
ِف  و مفاھيم آن در که است اوھامی دين… داشتند  می  عواط

ستِی  انسانی  ذھنِ . شوند می جدا انسان از و کرده پيدا مستقل ھ
 به قادر و شود قايل تميز عينيت و ذھنيت بينِ  تواند نمی دينی
 یِ  اجازه تنھا اش صاحب به ذھنی چنين. نيست کردن شک
 و آفريده را ھا آن خودش که دھد  می را مفاھيمی آن درِک 

دِن  بصيرِت   وجه ھيچ به  ذھنی چنين صاحِب   و چيزھا دي
  ٢."ندارد را چارچوب اين از خارج مقو\ِت 

  :کرد بيان و درک  خوبی به را نکته اين ٣گزنفون تر پيش سده وپنج بيست

 و ناپسند نظرشان از که الیاعم آن تمام ھزوئيد و ھومر"
 مردمانِ  خدايانِ . دھند  می نسبت خدايان به را بود آور شرم

ايِل  خدايانِ  و ھستند پُرمدعا و سياه خودشان ھم چون حبشه  قب
 اگر. چشم کبود و مو  سرخ خودشان نظيِر  ھم تراسيان
 گاوان بودند  می کردن نقاشی به قادر انسان مثل ھم حيوانات

 نقاشی خودشان شبيه را شان خدايان تمح بطور خران و
  ٤" .کردند می

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

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

٣  -  Xénophon )۵٧٠ – ۴شاعر و فيلسوف يونانی) م .  پ٨٠ ، 

 ۴ - A.R.Burn, Plican History of Greece, p. 132. 
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نه  استثنا بدونِ  ھمگی دارد، وجود  ھادين تماِم  در که دنيا آفرينشِ  یِ  افسا
 که رويدادھايی از است روايتی دھند می ارائه دنيا آفرينشِ  از که تصويری

. بودند هداد رخ واقعی دنيای در دورتر ای گذشته در شان مشابه وبيش کم
 ِگل از که گری کوزه آن از است تصويری خدا ھا آن تمامیِ  در نمونه برایِ 

 رواياِت  يھوديان توراِت  در شده نقل ھایِ  افسانه. سازد می کوزه شکل،  بی
 .بودند اندهگذر سر از کلده و سومر اقوامِ  که بودند رويدادھايی  شده دينی

 آن در خودش جايگاه تعييِن  و دنيا توضيحِ  برایِ  انسان نخستيِن  ھایِ  تDش
 شان خدای که بودند باور  اين بر لبابِ  اھالیِ . بودند آغشته اسطوره به شديدا

 جدا ھا آب از را ھا خشکی آورد، بوجود نظمی بی بطنِ  از را نظم مردوخ
 النھرين  بين تمدِن  مرکزِ  لبابِ  که  اين به توجه با. زمين از را آسمان و کرد

 اين زمينیِ  د\يِل  يافتنِ  است، شده محاط فرات و دجله روِد  دو توسط
 به دنيا آفرينشِ  یِ  افسانه. نيست دشواری چندان کارِ  آسمانی اعتقاداِت 

 طريِق  از که است لیبابِ  ھایِ  افسانه ھمان واقع  به مسيحيان انجيلِ  روايِت 
وراِت   صرفا ھم مسلمانان قرآِن . شد منتقل مسيحيت فرھنگِ به يھوديان ت
ِط  با شده داده انطباق انجيِل  و تورات از است ای ملغمه  قبايِل  اجتماعیِ  شراي

  .عربستان یِ  جزيره  شبهبدوی 

 بايد که آموخت انسان که شد شروع زمانی آن  علمی ِی  انديشه واقعیِ  ريخِ تا
 فھمِ  کسِب  جھِت  در تDش  يعنی سازد، خDص اسطوره شرِ  از را خود

ينیِ  شناخِت  و منطقی  نيرویِ  ھر يا و خدايان دادنِ  دخالت بدونِ  طبيعت، ع
عیِ  کارِ پي که است بعد به زمان آن از. ديگری فراطبيعیِ   براِی  بشر واق

  .شود می شروع) معنوی و  مادی (اسارِت  از اش رھائی

زِد  و است جديدی بسيار مفھومِ  ھنر . نداشت وجود نخستين ھایِ  انسان ن
ياِی  از نظر  صرف کلت بقا  که آثاری تنھا شده، کشف و مانده برجا ھاِی  اس

 بر شده حک اويرِ تص از عبارتند داريم دست در دوران آن ھنِر  از
مه و غارھا یِ  جداره   .کوچک ھاِی  مجس
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ورِد  در  ھاِی  نظريه ماست نخستين نياکانِ  نبوغِ  گويایِ  که آثار اين م
. داد ترجيح ديگری بر را يکی توان  می سختی به که شده ارائه متفاوتی

 ،جادوگری مراسمِ  در که گونه  آن  ھم است اين بر ھا نظريه اين از يکی
ِد  اش دشمن کوچِک  یِ  مجسمه در سوزنی کردنِ  فرو با جادوگر  نابودیِ  قص

وِد   با که پنداشت  می ھم شکارچی نخستينِ  انسانِ  دارد، را دشمن آن خ
رسيمِ   ھا آن تواند  می ھا غار یِ  جداره بر) فيل وحشی، گاوِ  اسب، (حيوانات ت

 شان بدن بر که ندھست حيواناتی نقوش اين از بسياری. سازد حرکت  بی را
 تر مناسب خدمِت  در ھنر نظريه، اين در. اند کرده فرو بسياری ھایِ  نيزه

ِط  کردنِ  ھيلِ  (است  زندگی شراي   .١پيشينی اقدامِ  يک ،)شکار امرِ  تس

نه که ديگری یِ  نظريه طبِق   را نقوش اين است پيشين ِی  نظريه ِی  وارو
 با شکارچی نخستينِ  انسانِ  که معنا بدين. داند  می ٢پسينی ،بازدارنده اقدامی
تقاِم  جلویِ  خواھد  می ھنرش  که است بديھی. بگيرد را شده شکار حيواِن  ان
 نخستين انساِن  برایِ  ای افتاده پا  پيش و سھل امرِ  وحشی گاوِ  يک شکارِ 

 قوی احتماِل  به که دبو او از تر بيش مراتب   به وحشی حيوانِ  قدرِت  و نبود
 ھنرش با او. داد  می نسبت جادوئی و طبيعی ماورایِ  نيروھایِ  به را آن
ِب  خيالیِ  موجوِد  آن انتقامِ  جلویِ  خواست  می  را جادوئی نيروِی  صاح

  .بگيرد

ِظ  با سوم یِ  نظريه واِی  آن به جادوئی، مفھومِ  حف  در. دھد  می ھم دينی محت
يایِ  دو که  است ای پرده بهمثا به غار ِی  جداره نظريه اين   کامل بطور دن

يایِ : کند  می جدا ھم از را متفاوت  توجه با. نامرئی دنيایِ  و رويت قابِل  دن
 داشتند، جای غارھا اليِه  منتھی در ھمواره نقوش اين که واقعيت اين به

 غار از بخش اين که کنند  می گيری  نتيجه چنين نظريه اين دارانِ  طرف
گی محلِ   و بوده پرستش و نيايش براِی  مکانی بلکه نبوده عادی فرادِ ا  زند
راِد  فقط    از. داشتند را جا  آن به ورود حقِ ) موبدان -جادوگران (خاصی اف

_____________________________________________ 
١- A priorie 

٢- A posteriori 
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 طفق و گيرد  می شکل نامرئی دنيایِ  و مرئی دنيایِ  یِ  ايده که است جا  اين
راِد  ياِی  به ورود حِق  خاصی اف  .دارند را متافيزيکی دنياِی  يا نامرئی دن

 نکته يک در شان ھای تفاوت از نظر  صرف نظريات، اين ِی  سه ھر
 را ھدفی و نقش ھمان دوران آن در نقوش اين که نکته اين. اند مشترک
داشتند زِد  ھنر. ددار ما نزِد  ھنر کلی بطور يا و نقاشی امروزه که ن  ما ن

ده يک  برداری تصوير نوعی  يعنی است، نمودی و نمادی -تجسمی یِ  پدي
راِی  که  حالی در. واقعيت از ساِن  ب   کامل بطور معنایِ  ھنر نخستين ان

 ديگر مجسمه يک که معنا بدين. است حضور يک داشت،  ديگریمتفاوت
 آن بر بعدھا که ای پديده. است خدا خوِد  بلکه نيست خدا از تصويری

  .نھادند نام پرستی بت
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 سوم فصِل 

  فلسفه أمبد و کار تقسيمِ  پيدايِش 

  

  :فصل نيا در

قسيمِ ◄   نخستين کارِ  ت

بطه ◄   فکری کارِ  و آزاد وقتِ  یِ  را

  نوسنگی انق?ِب ◄ 

  

  کار تقسيمِ 

قاِی  ،کار تقسيمِ  پيدايِش  از پيش تا نخستين ِی  جامعه در  وفتِق  رتق و جامعه ب
 ثانيا کنند، کار افراد یِ  ھمه او\ که کرد  می ملزم را ھا انسان ،امور
د، شرکت ھا کار ِی  ھمه در و باشند کاره ھمه  ِی  مشابه شان کارھای  يعنی کنن

وِد  ضرورِت . پايين بسيار ھم کارھا کيفيِت  نتيجه در و بود، يکديگر  بھب
 ظھوِر   يعنی شود، می کار شدنِ  تخصصی موجِب  بتدريج کار کيفيِت 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ۴٢
 

 بھتری کيفيِت  با  ولی دادند می انجام مشخصی کاِر  که ای  انسانی ھایِ  گروه
 سان يک بطور ھمه که زمانی تا البته. غيرمتخصص ديگرانِ  با مقايسه در
 شدن تخصصی اين غيرمادیِ  و مادی مزايایِ  و ھا فرآورده زا برابر و

ِک  تک نتيجه در و جامعه کلِ  بردند،  می بھره  اين از ھم آن اعضایِ  ت
  .برد می سود کار شدنِ  تخصصی

ِد  جامعه تکاملِ  از مرحله اين در  عملکردھایِ   درپیِ  پی  تفکيک شاھ
ِد  يعنی ھستيم، اجتماعی  بعدیِ  مراحلِ  در. جامعه در کار تقسيِم  پيدايِش  شاھ

ِد  ما کار تقسيِم   با عمده بطور که ھستيم غيرفيزيکی کارھاِی  ظھورِ  شاھ
 بوده ديگری نوعِ  از اش سرشت که کاری  تقسيم يعنی دارند، سروکار فکر

  .آورد می ھمراه به خود با ھم را ديگری نوعِ  از  کامل بطور آمدھاِی  پی و

 ظھوِر  با دارد تنگاتنگی یِ  رابطه فکری کاِر  و دستی کارِ  به کار تقسيمِ  اين
 شفابخشی - ساحری. نخستينانسانی  جوامعِ  در کاھنان و ساحران کاسِت 
 در. آمد بوجود کار شدنِ  تخصصی پیِ  در که است ای حرفه ترين قديمی
ون که ای وحشی يلِ قبا تمامِ   وجود جادوگری یِ  پديده اند شده شناسايی تاکن

 استراليا، بوميانِ  جمله از  جوامع، اين ترينِ  نامتمدن در. است داشته
 تشکيل را ای حرفه گروهيک  که ھستند اجتماعی گروِه  تنھا جادوگرانِ 

  .دادند می

شاِف  از مشخص یِ  مرحله اين در  کالبد، از روح جدائیِ  ِد شاھ جامعه انک
 به شديدی تکانِ  دوگانگی اين ظھورِ . شديم کردار از پندار و ، ماده از ايده

عه  با چنين ھم. برد جلو به بلند گامی را آن و آورد وارد دوران آن ِی  جام
ِد   وقوع به عهجام در طبقات پيدايِش  پایِ   به پا که ای پديده ،کار تقسيمِ  رون

ِد  در بود  کDنی پيشرفت پيوست، شاِف  و تکامل رون  برای. جامعه انک
تين  کردن کار اجبارِ  از جامعه افراِد  از اندکی تعداِد  بشر تاريخ در بار نخس

راِی   با ارزش اين ،"آزاد وقِت  "به دسترسی. يافتند خDصی معاش امراِر  ب
رِف  را انش  زندگی تا داد می اجازه آنان به ،چيزھا ترين  و مطالعه ص

  .ابتدايی بسيار محتوايی با و شکل در چند ھر کنند، پژوھش

www.hks-iran.com



 �٣/  پيدايش تقسيم کار و مبداء فلسفه : فصل سوم .............................  ..........
 

 روز، و  شب نظيِر  اش شگرف ھاِی  پديده با شمارش، بی ستارگان با آسمان
 موجودی ھم چون تنھا نه گرفتگی، خورشيد و گرفتگی  ماه يا و

 يگانرا به طبيعت که شد آزمايشگاھی نخستين که گر افسون و انگيز شگفت
 علمی و فنی ابزاِر  ھيچ از ھنوز که انسان. داد قرار انسان دسترِس  در

ِک  به تنھا نه که بود موھبتی برايش آسمان ،بودن برخوردار  به ذھن کم
ظِم  و متوالی تکرارِ  یِ  واسطه  به که  آن تر مھم بلکه پردازدب اَش شناختن  من

ِد  و تجربه طريقِ  از اش، ھای پديده  صحِت  تواندب خطا و آزمون رون
  .شود تر نزديک واقعيت به و زمايدياب را خود فرضياِت  و ھا انديشه

به به ١شناسی کيھان که است ترتيب بدين  به پا نظری علِم  نخستين یِ  مثا
صه  ستارگان نوِر  تاثيرِ  تحِت  انسان نظيرِ  ھم حيوانات. نھاد زندگی یِ  عر

میِ  از گرفتن  بھره برایِ  گربه. ندگير می قرار  جايِی   به جا با آفتاب،  گر
 گربه یِ  رابطه اما. دھد می مکان تغييرِ  آفتابی مکانِ  به سايه از خورشيد،

وِر  با  متوقف ابتدائی و ساده بسيار  فيزيکِی  سطحِ  ھمين در خورشيد ن
 گيریِ   رهبھ اين از اش رابطه که است انسان تنھا جانداران بينِ  در. شود  می

 یِ  واسطه  به که است انسان اين تنھا که چرا رود، می فراتر ساده فيزيکیِ 
ِد   کنجکاویِ  از ناشی که شوری و شوق با اش ذھن پيشرفِت  و مغز رش
 را ستارگان مسيرِ  و شود می خيره آسمان به است، انسانی شعورِ  یِ  ويژه
بال  را آسمانی اجرامِ  یِ  مشاھده امکانِ  او به صرفا انسان چشمانِ . کند می دن

 را زمين اش تخيل قدرِت  کمِک  به و کند نمی بسنده اين به او اما دھد، می
 و مطالعه با و پردازد می گذار و  گشت به ھا آسمان در و گفته ترک

 ِی  فDسفه ترتيب بدين. دارد دنيا شناخِت  در  سعی ستارگان رفتاِر  بررسیِ 
  .دبودن ھم شناسان  کيھان نخستين نخستين،

 دين و خرافات به آغشته علم که چند ھر بشر تکامِل  از مرحله اين در
 تولِد  یِ  آستانه در معھذا کاھنان، قشِر  منافعِ  و نيازھا تابعِ  عمده بطور است،

_____________________________________________ 
١- Cosmologie 
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 رابطه اين در تر پيش  سده وپنج بيست در ارسطو. داريم قرار بشری تمدِن 
  :گويد می

 مشاھده مناطقی در نظری ھنرھایِ  اين که آن افزون"
 ای مDحظه قابلِ  فراغِت  اوقاِت  از انسان که شدند می

 بود، مصر رياضيات زادگاِه  مثال برایِ : بود برخوردار
رایِ  \زم فراغِت  اوقاِت  از کاھنان کاسِت  که  جايی  پرداختن ب

  ١".بودند برخوردار امر اين به

 حکومت و علم ،ھنر که  ای جامعه در اما. است قدرت یِ  چشمهسر دانش
راِد  از اندکی شمارِ  انحصارِ  در  به قدرت اين از اقليت اين باشند، جامعه اف
 زندگی باستان مصرِ  در. کند می سوءاستفاده واقع در و استفاده خودش نفعِ 

  ھايی سرزمين در شده  کشت ھایِ  هفرآورد برداشِت  ميزانِ  به جامعه بقایِ  و
ِط  که  يا و نيل روِد  طغيانِ . بود وابسته شدند، می آبياری نيل روِد  توس
 قدرِت  و پيشرفت بقایِ  رو ھمين از. داشت ای کننده  تعيين اھميِت   آبی کم

 در کاھنان قدرِت  مديونِ  باستان اقوامِ  سايرِ  با مقايسه در مصريان برترِ 
ِط  گويیِ  پيش  امر ھمين. بود نجومی مشاھداِت  بنياِد  بر اقليمی و یجو شراي

زِد  کاھنان ِی  برجسته و ممتاز موقعيِت  ِد  ھمچنين و مصريان ن  در نجوم رش
 اين کتابت، و نگارش ھنِر  رازِ . دھد می توضيح را دوره آن مصرِ 
ِط  شدت  به بشر، اختراعِ  مندترين قدرت  محافظت سومری کاھنانِ  توس

 که بودند باور براين آنان. دارند نگاه خود براِی  را نآ انحصارِ  تا شد می 
ِد  را امر اين و درآورد نگارش به حال زمانِ  در توان می را آينده  کلي

  .دانستند می قدرت به يابی دست

يِم  ِی  توسعه و تکوين با کاِف  ،کار تقس  کارِ  به که فکری روشن اقليِت  بينِ  ش
 تر ژرف ھم باز ،دستی کاِر  به محکوم که اکثريتی و بود مشغول فکری

ابلِ  که رسيد ای مرحله به سرانجام و شده  ناپذير بازگشت و پُرکردن غيرق

_____________________________________________ 
 ١ - Metaphysiques, P. 53. 
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ِ  کاھنِ  چه فکر، روشن يک. شد  دانِ  فيزيک چه و باشد باستان دوراِن  یِ لباب
 ارج برايش و ناسدش می رسميت به را کار نوع يک تنھا کنونی دورانِ 

  فکری کاِر : است قائل

 کارِ  بر" ظريف" فکرِی  کارِ  برترِی  و فرآدستی سال ھزاران طیِ  در
 موجِب  بلکه دوانيده، ريشه بشر اذھاِن  در عميقا تنھا نه "زمخت" دستیِ 
 ھا، اژهو در را آن بازتاِب  که یبطور است شده ھم تعصبات انواعِ  بروزِ 

. کرد مشاھده  خوبی  به توان می دورانی ھر فرھنگ کلِ  و اصطDحات
 و درآمد جامعه نخبگانِ  و ممتاز یِ  \يه انحصارِ  به فرھنگ ترتيب بدين
 خود براِی  را آن رازھایِ  و رمز طبقاتی نفعِ  و حسادت رویِ  از آنان

خفی  در ھا آن از خود اجتماعیِ  برترِ  موقعيِت  کمِک  به تا داشتند می نگاه م
  .کنند سوءاستفاده و استفاده خود شخصی منافعِ  جھِت 

 کارِ  شمردِن  خوار گاه ھيچ فکری روشن اشرافيت باستان، دورانِ  در
 متنِ  يک از بخشی آيند می زير در که سطوری. کرد نمی مخفی را  فيزيکی
ِک  که است مصری  متن اين. شد نگاشته ميDد از پيش سال دوھزار نزدي

مه  و رفتن مدرسه به پسر تشويقِ  ھدِف  با فرزندش به است پدری یِ  اندرزنا
  :گری منشی یِ  حرفه آموختِن 

ِد  خود من"  را عزمت بايد. ام بوده ديگران خوردنِ  شDق شاھ
 پرداخِت  از فرار فنِ  و  فوت. شوی ميرزابنويس تا کنی جزم

رایِ . ام آموخته را ماليات  از بھتر ای حرفه ھيچ منظور اين ب
 .نيست گری منشی

  
وره کنارِ  در که را گرینھآ  را بود مشغول کار به آتش یِ  ک

وارگیِ   بی و زمختی به انگشتانش ديدم، چشم به خود  ق
 .بود تر متعفن ھم گنديده  ماھی از بودند، سوسمار
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 شخصِ . بود پوشيده لجن و گل از شسراپاي ساختمان ایِ بنّ 
 و کرد  می شان لگدمال که دبو کثافاتی از تر کثيف خودش

 .\ی و  گل از آکنده شيھا لباس
  
ست در که سازی تيروکمان آن بارِ  فDکت وضعيِت  از  جویِ  ج

ھایِ . نگويم سخنی است بھتر رود، می ھا بيابان به سنگ  ب
 یِ  فرآورده   بھایِ از تر بيش دھد می خرش به که ای علوفه
 .است کارش

  
 شست می ای رودخانه رد را ھايش رخت مفلوک شویِ   رخت

 .بود سوسمار از پُر که
 
 سرت با\یِ  رئيسی که نيست ای حرفه ھيچ بشنو، من از

 .است خودش ارباِب  و رئيس  منشی،. گری  منشی جز نباشد
  
 کاخِ  ھاِی  خوراک از که نيست کاتبی ھيچ بشنو، من از

 سعادت و سDمتی از  زندگی در يا و نگيرد بھره سلطنتی
  …شدنبا مند بھره

  
 و کن ت اگوش آويزه بشنو، من از را نصايح اين فرزند ای
  ١" .بيآموز ھم فرزندانت به

 يونانياِن  نزِد  را دستی کارِ  و فکری کارِ  به برخورد نوع ھمين مشابه
 دستی کارِ  باستان يونانِ  ھایِ  شھر از برخی در. کنيم می مشاھده ھم باستان

 اش شھروندان براِی  ھا آن به اشتغال که شد می شمرده خوار اندازه نآ به
 ھا آن انجام به مجاز يونانيان غير و بردگان تنھا و داشت قانونی ممنوعيِت 

 که شد توھم اين تشديِد  موجبِ  دستی کارِ  از فکری کارِ  نھايیِ  جدايیِ . بودند
  .دارند مستقلی ھستیِ  کلمات و عقايد گويا

_____________________________________________ 
 ١ - Donaldson, Children’s minds, P.84 
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 فلسفه مبداِء 

ابِل  و باورھا عجايب، فضایِ  و قلمرو که اسطوره عکسِ بر  ھا اثبات غيرق
ناِی  فلسفه است، عنی است انتقاد و تحليل برمب ناِی  بر  ي  است عقلی اقناعِ  مب

 تاريخ در پيشرفت به باور که ديدگاھی برطبقِ . ترغيب و تشويق نه و
 درازش و دور سفِر  اين يانِ پا در و کند  می شروع اسطوره با انسان دارد،

 .رسد  می" منطقی شناخِت  "به

ِد  ما ھم اسطوره در  ارنست. ھستيم انديشتی سيستمِ  يک و انديشه وجودِ  شاھ
وِه  یِ  توده آن ،٢نخستين ھاويه آن یِ  مثابه  به را اسطوره ١کاسيرر  انب
 زبان، فرزندانش و است یانسان بازتوليِد  مادرش هک داند  می نخستينی

 به شباھت بی نظريه اين. دين و اخDق پزشکی، علم، ،ھنر ،جادوگری
  .نيست فيزيک در ٣بزرگ انفجاِر  ِی  نظريه

ساِن  آيا راِی  نخستين ان  جمعی، شکاِر  دھِی  سازمان برایِ  جمعی،  زندگیِ  ب
دِن  برایِ  دِن  يا و ديگران منظوِر  فھمي  به ديگران به خود منظوِر  فھمان

 ھزار بيست در دار سوراخ سوزنِ  اختراعِ  آيا نداشت؟ نياز دَر ِخ  از حداقلی
وِد  به شکی ترين کم جایِ  انسان توسِط  پيش ساِل   در انديشه نوعی وج

 یِ  کليه توسِط  تقريبا که ای نظريه برطبِق  گذارد؟  می  باقی نخستين ھایِ  انسان
 انديشيدن و گفتن سخن است، شده پذيرفته شناسی مردم متخصصينِ 

ملِ  ِی  فرآورده  خود ِی  نوبه    به ھم مغز تکاملِ  و بوده، انسان مغزِ  تکا
داِد  ايستادنِ  دوپا بررویِ  از ناشی . است بوده چھارپا انساِن  نخستين اج
 را اش ھای دست شد موفق که بوده  ھارپايیچ دارِ  پستان حيوانِ  تنھا انسان

 موجِب  خود امر اين. شود دوپا و سازد آزاد رفتن راه عمِل  از

_____________________________________________ 
١- Ernst Cassirer  )١٨٧۴ –١٩۴۵ ی غرب  نگار فلسفه تاريخ و فيلسوف آلمانی ،) م.  

 - ٢ Chaos 

 ٣ - Big Bang 
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ھِم  ھاِی  دگرگونی تاِر  در فيزيکی م  سرانجام که  آن تا شد انسان انداِم  ساخ
 .شود  می ھوش صاحِب  و سخنگو حيوانی تنھا به تبديل

ِط  معنا از یتھ و گوناگون ھایِ  صدا توليِد  صرفا گفتن سخن  و حنجره توس
دن  آن انجاِم  به قادر ھم حيوانات ديگر که فعاليتی -نيست فضا در اش پراکن

ِب  از است عبارت بلکه -ھستند  اختراعِ  به منجر که صداھا معنادارِ  ترکي
رِف  يک ھر که ھايی واژه شد،   ھا واژه  در. ھستند طبيعت در چيز يک مع

 که پردازد  می جمBت ساختنِ  به ھا اژهو  ترکيِب  با انسان بعدی ِی  مرحله
ِد  از تری پيشرفته یِ  مرحله  منظوری جمله يک که چرا است، ھا واژه تولي

 و تر بيش مفاھيمِ  جمDت دارِ  معنی ترکيِب  با سپس. کند  می بيان را
 انسانی تکاملِ  اين یِ  ادامه در. کند  می بيان گفتار قالِب  در را تری پيچده
  .گيرد  می شکل فلسفه که است

ادِن  دوپا روِی  بر  بلکه شد، ھايش دست آزادِی  موجِب  تنھا   نه انسان ايست
 سقراطی -پيشا یِ  فDسفه از  يکی آناکساگوراس. کرد آزاد ھم را مغزش

 دو دارایِ  که است باشعورتر حيوانات ديگر از خاطر بدين انسان گفت  می
 ھر ھمواره و گرا غايت بود فیفيلسو که ارسطو که درحالی است، دست
 نظرِ  مخالِف  نظری داد،  می توضيح اش بودن مفيد یِ  زاويه از را ای پديده

 جھت اين از انسان ھایِ  دست که بود باور اين بر و داشت آناکساگوراس
 ارسطو رِ نظ که شده اثبات امروزه. بود شعور صاحِب  انسان که شدند آزاد

ت، بوده نادرست  تکوين، تاريخِ  دارایِ  ديگر ِی  پديده ھر مثِل  ھم ھوش اس
ِد  و ست ا نسبی یِ  پديده ھر مثل \جرم   . استپيموده را خودش تکاملیِ  رون

Dِف بر  انگشِت  ويژگی. است فن و کار نماِد  که است عضوی دست مغز، خ
 به ھرکدام انندتو  می ديگر انگشِت  چھار که است اين انسان دسِت  شسِت 
 باشد ابزاری انبر، يک ھم چون ترتيب بدين و کنند تکيه آن بر تنھائی
راِی   اعمالِ  برایِ  و کردن، پرتاب برایِ  ھا، آن شکستنِ  برایِ  اشيا، حملِ  ب
 ويژگی اين از اما است شست انگشِت  دارایِ  ھم ھا ميمون دسِت  (ديگر

 ).نيست برخوردار
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 ھمين که بودند ابزارھايی واقع در ساخت  می انسان که نخستينی ابزارھایِ 
وسِط  که ھايی کار  با بخشيدند،  می تکامل را داد  می انجام دست انگشتانِ  ت
" کاِر  "با انسان" مغزِ  "یِ  رابطه. تر بيش قدرِت  با و تر بيش دقِت 

طه يک انسان فيزيکیِ   متقابلِ  تاثيرِ  با و دوسويه يعنی است، ديالکتيکی ِی  راب
باره پيش از آن که بدونِ " کاری "ھيچ. گریدي بر يک ھر " فکر "آن ِی  در
 ھم نتيجه در بشری، فعاليِت  ترين ساده حتا پذيرد، نمی تحقق باشد، شده

رِک " فکر" ده" کار "ھم و است"  کار "مح  ."فکر "یِ  برانگيزن

ِد  فلسفه ارسطو، و افDطون ،سقراط نظرِ  از  شگفتیِ . است شگفتی فرزن
 و شب گردشِ  برابرِ  در سوزاند،  می که آتشی برابِر  در نخستين انسانِ 
 در گرفتن دھان به حيرت انگشِت  اين… ،مرگ و تولد برابرِ  در روز،
 .اندازد  می راه به را انديشه موتورِ  که است طبيعی ھایِ  پديده برابِر 

 با اش شدن مواجه انسان، انسانيِت  ھایِ  نشانه ترين کھن و رينت مھم از يکی
ِ  و مرگ ده برابرِ  در اضطراب و شگفتی. بود آن فھم  در صرفا مرگ یِ  پدي
ياِن  . شود نمی ديده حيوانات سايرِ  بينِ  در و شود  می مشاھده ھا انسان م

 به نسبت هشمپانز نوعی که اند داده نشان اخير ھاِی  سال ھایِ  پژوھش
 نشان حساسيت اش فرزندان مرگِ از پس روز چند تا مرگ یِ  پديده
 ھا آن از مراقبت و مردگان به پرداختن معناِی  به که گورستان. دھد می

 پيکِر  برابرِ  در متفاوت احساساِت  بروزِ . است انسان به منحصر است
ظيِر  ،انسان يک جاِن  بی  ،نپيکر بی جا به احترام اداِی  آن، از ترس ن

سِم  برگزاریِ   از چرا و چون بی مرده، يک یِ  بدرقه يا و سوگواری مرا
اورھایِ   انسان جانداران، ديگِر  عکِس بر .گرفتند  می سرچشمه متافيزيکی ب

 اش راضی بودن حال زمانِ  و مکان در صرفا که است موجودی تنھا
  .زيد  می ھم آينده در و گذشته در او کند، نمی
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 نوسنگی انق1ِب 

 در که  ھايی انقDبآن  معمو\ واژه اين. داريم آشنايی انقDب ِی  واژه با
اِد  به را ايم بوده مواجه ھا آن با گذشته ھایِ  سده  ھایِ  انقDب: آورد می ما ي

 از بيش مراتب به نوسنگی انقDِب  اما. اجتماعی و سياسی صنعتی،
 انسانِ  دگرگونیِ  موجِب  اخير ھایِ  سده اجتماعیِ  و  سياسی ھایِ  انقDب

 ھایِ  انقDب تمامِ  پدرِ  و تمدن مادرِ  را آن توان  می که  یبطور شد نخستين
 .دانست بعدی

ِف  با انسان که است بديھی  با ساخت، که ابزارھايی نخستين با آتش، کش
 خاک به که ای مرده نخستين با شد، شان بيان به قادر که کلماتی نخستين

داره بر که نقوشی نخستين با يا و رد،اسپ  اقداماتی کرد، ترسيم غاری ِی  ج
 يک ھر و بودند،  اساسی دگرگونیِ  يک مبينِ  خود سھمِ  به يک ھر که

ِد  در بودند بلند گامی ذاشتنِ  سر  پشت طو\نیِ  رون  و حيوانی یِ  مرحله گ
 که چه  آن که بود نوسنگی انقDِب  اما. طبيعت به اش وابستگی کاھشِ 

  .نھاد پايه را نامندش  می تمدن و فرھنگ

دوِد  ره ھاِی  يخ آخرين شدِن  ذوب با پيش، سالِ  ھزار ده ح  گرم و زمين ِی  ک
. شود  می کشاورزی و پروری دام به موفق بتدريج انسان که بود ھوا شدنِ 

 انسانِ . کردند دگرگون کامD را انسان زندگی ، پديده دو اين ھایِ  آمد پی
 کشاورزی، با. شدند پديدار شھرھا آن دنباِل  به و يافت اسکان ، رگ کوچ
 ھم ھا جنگ و ثروت گيریِ   شکل ھایِ  زمينه فلزات از استفاده و گری سفال

 اين فرزنِد  بلکه نبود رويا و شگفتی فرزنِد  فقط فيلسوف. آمد فراھم
  .بود ھم ردند،آو ھمراه   به خود با که  ھايی خشونت ويژه  به تحو\ت،
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 چھارم فصِل 

لِد  ھایِ  زمينه پيش و باستان يوناِن    فلسفه تو

  

  :فصل نيا در

 اساطيری دوراِن  يونانِ ◄ 

باِت ◄    يونانی ھایِ  دولت -شھر در اجتماعی مناس

  فلسفيدن و دموکراسی با داری برده ِی  رابطه◄ 

  

فه که باستان يوناِن  در کار اجتماعیِ  تقسيمِ   دستیِ  کارھایِ  انجامِ  یِ  وظي
 و فرماندھی فکری، ھاِی  کار و) بردگان( جامعه از بخشی به را مادی

دانِ  (ديگر بخشِ  به را فرمانروايی  تماِم  با کند،  می محول) آزاد شھرون
رِط  پيش بودنش، غيرانسانی رایِ  \زم ش  زاويه اين از. بود فلسفه پيدايِش  ب

ِد  ھم فيلسوف که گفت توان  می  چرا آزادی، فرزنِد  ھم و است بردگی فرزن
 بدونِ  که ديگر بخشِ  آن برایِ  آزادی جامعه، از بخشی بردگی بدونِ  که

 با بتواند معيشت، یِ  \زمه ھایِ  دردسر از فارغ و دستی کار به نياز
 توانست نمی کند،" فکر "چيزھا به و بپردازد فکری کارِ  به خاطر فراغِت 
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 و آرا منشا و است خصوصی و فردی امری فلسفيدن. باشد داشته وجود
ِد   از سنتی جوامعِ . دين در  نه و است جامعه ھاِی  سنت در  نه فيلسوف عقاي

 و  آزادانديشی که برخوردارند محکمی انسجامِ  و آھنين نِ يانوق چنان  آن
  .است دشوار و  ممنوع ھا آن در  نوانديشی

دوِن  وِد  ب  ھيچ اصو\ که طور  ھمان نيست، ممکن فلسفه ،نگارِش  و خط وج
. نيست ممکن روايت شفاھی بر متکی صرفا و آن بدونِ  ھم ديگری  دانشِ 
 اچر و  چون  بی ولی شود  می زاده وگو گفت از ظاھر در اگرچه فلسفه

 و گيرند ايراد نظر براين شايد. دارد نياز نگارش به اش تداوم و  شروع
 اين اما ننوشت، ھم سطر يک حتا فلسفه پايه گذار سقراط که شوند مدعی
 و ديگران ھایِ  نوشته طريِق  از سقراط آراِء  چراکه است نادرست ايراد
  .اند رسيده ام دسِت  به افDطون شاگردش عمدتا

ليِل  اين به دارد؟ نياز خط به چرا فلسفه  کلمات زندانِی  ھم انديشه که ساده د
 را کلمات. کند بيان را خود تواند  می کلمات طريقِ  از تنھا ھم و است
ِط  ھم توان  می  انتقالِ  اما. نگارش با ھم و کرد منتقل ديگران به گفتار توس

 که  آن نخست. برد  می رنج ارسايین دو از حافظه طريقِ  از يعنی  شفاھی،
 واقع احساسات دستخوش اغلب طرفين رِو  در رو گوی و  گفت يک در
 در که  آن دوم. شود  می کاسته بحث دقِت  ميزانِ  از ناخواسته و شوند  می

ِد    اصلی محتوایِ  که  اين احتمالِ  آيندگان و ديگران به شفاھی انتقالِ  رون
 است کتبی ثبِت  تنھا. است زياد بسيار ودش مخدوش ناخواسته يا و خواسته

ِت  و بخشد  می عينيت انديشه به که  ممکن را آن ِی  خدشه بدونِ  انتقالِ  قابلي
ِط  امکانِ  عدمِ  و حافظه خطاپذيریِ  به باتوجه (سازد  می  آن در گفتار ضب

 .)دوران

 ساختارِ  آن یِ  انديشه به توان می که است نگارش با اصو\ ديگر سوِی  از
شه محتوایِ  که داد را منسجمی و منظم  یِ  فلسفه چند ھر. شود فلسفه یِ  اندي

  تجربه يا و گرايی  شک نظيرِ  (باشد داشته وجود تواند  می ضدسيستمی
  .باشد داشته وجود تواند نمی سيستم از خارج فلسفه يک اما) گرايی
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ِد  که است باستان دورانِ  در کار تقسيِم  اوجِ  یِ  مرحله در  و رشد تولد، شاھ
 شوک انسان ذھِن  بر سياسی و اجتماعی ھایِ  رويداد. ھستيم فلسفه بلوغِ 
 آن. شود  می" انديشه "پيدايشِ  موجِب  آن از  ناشی یِ  جرقه و سازد  می وارد

عه يک" انديشه "اين که  زمانی  ھدد تشکيل را ھماھنگی و منسجم یِ  مجمو
 زمان ھم بطور تقريبا انسانی یِ  معجزه اين. راند سخن" فلسفه "از توان  می
 يونان و چين ھند، متفاوِت  ھایِ  فرھنگ با اما متمدن دنياِی  از بخش سه در
 باستان يونانِ  دورانِ  از پيش انديشيدن و تامل که است بديھی. داد رخ

زِد  عمده بطور داشته، وجود   .چين در و النھرين بين در مصريان، ن

 که چه  آن با تا نکرد رشد مرحله بدان زمانی ھيچ در و کجا ھيچ در اما
ِک  یِ  فلسفه" ِد . باشد مقايسه قابلِ  شود،  می ناميده" يونان کDسي  تکاملِ  رون

 يونان در چه  آن. بود ديگر یِ  منطقه دو آن از متفاوت يونان در اما آن
ِد  که نبود" انديشه "صرفا يمبود اش پيدايش شاھ . بود" منطقی یِ  انديشه" بل

 با يونان در که   درحالی ايم مواجه "حکيم "و" حکمت "با ھند و چين در
 که  آن تا کشيد درازا به سده  ھشت حدوِد  دوران اين". فيلسوف "و" فلسفه"
دِن  با ديشه "فرآرسي  هب يکتا خدایِ  به" ايمان "يا باور  يعنی" غيرمنطقی ِی  ان

  .رود  می بيراھه به ديگری مسيرِ  در انسانی ِی  انديشه و رسد  می پايان

 اشتغالِ  نوع يک  يعنی است، شده معروف "فلسفه" به که چه  آن واقع  به
 که سرزمينی در ميDد از پيش ھفتم ِی  سده اواخرِ  در فکرانه، روشن فکری

 يک امر اين که است مسلم. آمد وجود  به شود، می ناميده يونان امروزه
ماِل  به و نداد رخ   شبه  بطور و خاورميانه از باستان يوناِن  یِ  فلسفه قوی احت

 يونان خوِد  در ھم ترھا پيش حتا. ه بودگرفت بسيار سومريان از عمده
يانِ    .پذيرفتند تاثير آن از کDسيک ِی  فلسفه که داشته وجود ای فکری جر
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رِی   شکل بيِن  فلسفه گي   انسانی یِ  انديشه در اصيل و واقعی انقDِب  يک م
ِد . است زاِء  از بسياری ھمانن  يونانياِن  داِر  وام را آن ما مدرن، تمدِن  اج

ِط  ھم ھايی پيشرفت يونانيان از تر پيش اگرچه. ھستم باستان  ھنديان، توس
ا،  چينی ابِ  ھ ری کم بسيار ميزانِ  به ديرتر ھا سده و يانلب دنِ  توسِط  ت  نوپاِی  تم

 علم و فلسفه که بودند يونانيان اين وچرا چون بی معھذا شد، انجام اسDمی
 به ميDدی شانزدھم و پانزدھم ھایِ  سده در نوزايی ِی  دوره تا کم دست را

شه تاريخِ . دادند ارتقا ھا قله ترين با\  يدايشپ سده چھار طِی  در يونانی یِ  اندي
ِ  سده از که اش، تکامل و  ترين تابناک شود،  می شروع ميDد از پيش ھفتمِ  ی

  .شود می شامل را بشری تمدنِ  تاريخِ  صفحاِت 

  در مقامکه ايم مواجه ھمتايی  بی انديشمندانِ  از فوجی با دوران اين طِی  در
 بار  يننخست برایِ  که بودند ھا يونانی اين. بودند انديشه تکاملِ  داراِن  طDيه
 را خورشيد و ماه از زمين یِ  فاصله کردند، کشف را زمين بودنِ  کروی

 نظيری بی بادقِت  را گرفتگی  خورشيد  يک موردوقوعِ  و کردند محاسبه
 در خصوص  به ،رياضيات یِ  زمينه در آنان کشفياِت . کردند بينی پيش

 گفت توان می تأجر به که بود شرفتهپي حدی به  و منطق ھندسه یِ  حوزه
 دوھزار. نشد افزوده آن به چيزی تقريبا بعدی ساِل  ھزاروپانصد طیِ  در

 تکاملِ  از بشر که بودند رسيده نتيجه اين به ھا  آن ،داروين از پيش سال
 تا حتا و ريختند پايه را مکانيک علمِ  آنان  .است آمده وجود  به ماھيان
  .رفتند پيش بخار ماشيِن  اختراعِ  ِی  مرحله

 دوران اين سرتاسرِ  در که  اين است انگيزتر شگفت ھمه از که ای نکته اما
ينی جھان در  نيروھاِی  يا و دين از نشانی ترين کم يونانيان علِم  و فلسفه ، ب

دانِ . کنيم نمی مشاھده فرآطبيعی  تبييِن  و توضيح در يونانی انديشمن
 بسيار ھا آن از که يان،لبابِ  يا و مصريان به وارونه ،طبيعی یِ ھا پديده

 بشر بار نخستين براِی . نشدند متوسل خدايان به  وجه ھيچ به بودند، آموخته
 زباِن  با صرفا را آن از گيری بھره و طبيعت خودش، که بود آن تDشِ  در

ضيح طبيعت ِف  ِی  نقطه امر اين. دھد تو  مسيِر  در بود مھمی بسيار عط
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شه تکاملِ   که بود ترتيب بدين. انديشتی انقBِب  نخستين: بشری یِ  اندي
 به پا) داشت نام"  فلسفه "دوران آن در که (واقعی معناِی  به" علم"

  .گذاشت زندگی عرصه

 -شھر نخستين پيدايشِ  با باستان رومیِ  -يونانی ِی  دوره به معروف دوراِن 
حلِ  در ھا دولت  از پيش ششِم  تا ھشتم ھایِ  سده یِ  فاصله در اژه درياِی  سوا
ِ  با و شد آغاز ميDد  ميDدی پنجمِ  یِ  سده در غربی  رمِ  امپراطوریِ  فروپاشی

 تکاملِ  و پيدايش در مھمی بسيار نقشِ  دوران اين. رسيد پايان به عمرش
ديشه  تنھا نه باستان يوناِن  شھرھایِ . دارد فلسفه ويژه  به و  انسانی ِی  ان

اھواره  کلمه دقيِق  معنایِ  به" سياست "علمِ  بلکه بودند" فلسفه" و تمدن ِی  گ
ند پی ھم را  اما. کردند ابداع ھم را" شھروند "ِی  مقوله حتا و ريخت

 معنایِ  ھمان باستان يونانِ  در شھروند یِ  مقوله که کرد تأکيد  بايد بDفاصله
 باستان يوناِن  ِی  جامعه در که چرا نداشت، را کنونی یِ  دوره در شھروند

 مدرنِ  یِ  جامعه در که   حالی در بودند شده ادغام درھم سياست و دين
 در البته (است شده بنا سياست از دين کاملِ  جدايیِ  بنياِد  بر سياست کنونی
 باستان يونانِ  که  آن تر مھم یِ  نکته). جا ھمه در نه و  عمل در  نه اصل،
 با جا ھمه در امروزه که  حالی در داری هبرد بر متکی بود ای  جامعه

 و فلسفی فردگرايیِ  از باستان دنياِی  در واقع  به. ايم مواجه داری سرمايه
وقی درِن  یِ  جامعه که ای حق  اثری ھيچ است قائل فرد يک براِی  معاصر   م

وِد  رغمِ   به. شود نمی ديده  مقو\ِت  بينِ  ظاھری تشابھاِت  سلسله يک وج
 خواھد بزرگی اشتباِه  جامعه، دو اين در موجود سياسیِ  و حقوقی لسفی،ف

  غيرعلمی و انگارانه سھل نظرِی  تعميماِت  و ھا کردن ساده با آينه ھر بود
  .سازيم برقرار منطقی يا و تاريخی تداوِم  يک پديده دو اين بينِ 

 کردند اختراع را" عقلی استد\لِ  "بار نخستين براِی  که بودند يونانيان اين
که از را خدايان خود کارِ   اين با و  زير به خودکامگی و قدرت ِی  اري

 از را خود يونانیِ  یِ  انديشه سده شش از تر کم زمانی طیِ  در. کشيدند
طه  بر را ِخَرد بر متکی دانايیِ  دنيایِ  ھایِ   دروازه و رھانيد اساطير یِ  سل
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 اش ھدف و موضوع که - فلسفه اختراعِ  با يونانيان. گشود انسان رویِ 
ِک  به انسان و طبيعت شناخِت   منطقی استدRRِت  و عينی مشاھداِت  کم

دنِ  بيرون به با و -بود  علم قلمرو، اين از اساطيری قھرماناِن  و خدايان ران
 .کردند اساطيری و دينی خرافاِت  جايگزين اش، جنينی شکلِ  در چند ھر را

 کند، نمی بسنده فلسفی موضوعاِت  و مقو\ت به رفاص فلسفه مرحله اين در
 به را انسان و طبيعت تنھا نه فلسفه .نيست اين اش ھدف اصو\ که چرا
 کند، می ابداع ھم سياسی -اجتماعی مقو\ِت  بلکه برد می بين  ذره زيرِ 

شارک ؛ عدالت حق؛ آزادی؛ برابری؛ شھروندی؛ چون مفاھيمی  ھاِی  تم
 سلطنتی، (ھا حکومت انواعِ  سياسی؛ نيروھایِ  توازِن  اجتماعی؛

 بعد سده چندين. قانون و )…اوليگارشی ،دموکراسی اريستوکراسی،
ده اين از ای پاره ھا رومی ادھاِی  الگوِی  را ھا اي  خود اجتماعِی - سياسی نھ
ند قرار ِد  با .داد  دستخوش يونانی یِ  جامعه کلِ  ،عقلی ستد\لِ ا و ِخَرد تول

 فلسفه عملکردش قلمرو امر بدِو  در که  اين با و شود می ژرفی دگرگونیِ 
ِت  ھایِ  حوزه یِ  کليه بتدريج اما، بود، ِ   يعنی بشری، فعالي  اجتماعی،  زندگی

 .گيرد دربرمی را دينی و سياسی فرھنگی،

   سنی  می تمدنِ : ونانیي یِ  ميانه ھایِ  سده

نه اروپايیِ  و ھند اقوامِ  ميDد از پيش دومِ  ِی  ھزاره در  دانوب روِد  ھاِی  کرا
 اسکن اژه دريایِ  جزايرِ  در و کنند  می کوچ جنوب ھاِی  سرزمين به

 بسيار تمدنی شدند، موسوم ھلنی اقواِم    به که جديد ساکنانِ  اين. گزينند  می
دنِ  به که کنند  می ايجاد پيشرفته  ِی  سده آغازِ  از. شد معروف  نی سی  می تم
 سواحِل  در بتدريج دريانوردی فنِ  به تسلط با ھا آن ميDد از پيش پانزدھم
يه (صغير آسياِی  روِف  جنگِ. شوند  می مستقر) امروزی یِ  ترک  که تروآ مع
 حماسی و شاعرانه بيانِ  واقع در پردازد  می اش روايت به ايلياد در ھومر

ايی از مرحله اين از  يونان ھاِی  سرزمين به دوريان اقوامِ  ھجومِ  و کشورگش
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ودِی  و صغير آسيایِ  و  خورده شکست ھلنی اقواِم . است سنی  می تمدِن  ناب
 کوچ اژه دريایِ  جزايرِ  به شان، ھای سرزمين از شده رانده و جنگ در
  .کنند  می

. ناميدند می ٢آناکس را اش نفرمانرويا و بود ١سن می شھِر  تمدن اين مرکزِ 
 امور یِ  کليه در فرمانروا و بود کشاورزی یِ  جامعه يک کل در جامعه
 نخستين باشد برخوردار آسمانی تقدِس  از که  آن   بی و داشت مستقيم دخالِت 
 تکدين  يک دوران اين در رايج دينِ . شد می محسوب ھم دينی شخصِ 

 مراجعِ  و جزم شريعت، از نه و بود خبری مقدس کتاِب  از نه. نبود خدايی 
  ترکيبی عمده بطور دين. امروزی ِی  شده شناخته دين ھایِ  نوعِ  از دينی
عارات از بود   موجوداتو اساطيری قھرماناناِن  یِ  درباره  ھايی کنايه و است
 اين ِت سرنوش از ھم شان ھای سطورهدر مجموع ا  اما. انسان نيمه  -خدا نيمه
  آن دنيا، آفرينشِ  گونگیِ چ از ھمو  گفتند می سخن ھا انسان نيمه  -خدايان نيمه
وره اين. ناميم می ٣"دينی شناسیِ  تکوين "که را چه  ادبی بازگويِی  به ھا اسط
 حماسیِ  ھایِ  رويداد از پُر غيرواقعیِ  و تخيلی دنيایِ  يک یِ  شاعرانه و

 تخيلی، دنيایِ  اين در. ندپرداخت می ناممکن و ممکن غريب، و شگرف
يه بر قدرت تاِر  يک یِ  پا  که بود شده بنا منضبطی و دقيق بسيار ھرمِی  ساخ
 يک ھر تر پايين مراتِب  در و نشسته قدرت یِ  اريکه بر اش راس در آناکس

 مديوِن  را شان  جايگاه و موقعيت که داشتند قرار قھرمانان - خدايان نيمه از
ردی در شان پيروزی  ٤اديسه و ايلياد ھاِی  حماسه. بودند سھمگين نب

وشته  اثرِ  تئوژنی یِ  منظومه و ميDد از پيش نھم یِ  سده در ٥ھومر ِی  ن
ِ  سده در ٦ھزويد  به شوند، می محسوب دنيا ادبیِ  ھایِ  شاھکار از که ھشتم ی

_____________________________________________ 
١- Mycen ری در يونان باستان شھ 

- ٢  Anax 

٣-  Théogonieھزيود نام مشھورترين نوشته تکوين شناسی دينی اي  تئوگونيا  

۴-  Oddyssi  و  Illyad -در باره اساطير يونان حماسی نوشته ھومر- دو منظومه اساطيری  

۵-  Homer -دDشاعر و داستان سرای يونانی، سده نھم پيش از مي  

۶- Hézoide   - دDشاعر نامدار يونانی در سده ھشتم پيش از مي  
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 به مموسو که دوران اين در دين از دقيقی و زيبا تصويِر  ھیوج بھترين
  .کنند می ترسيم را است" يونان ِی  ميانه ھاِی  سده"

  باستانی- پيشا ِ دوران:  سنی  می تمدنِ  فروپاشیِ 

جِم  واِم  تھا  بار به آوری فاجعه  فرھنگیِ  و اقتصادی ھایِ  آمد  پی دوريان اق
رھاِی . آورد  ھنرِ  نگارش، خط، و شدند نابود  نی سی  می تمدِن  مھِم  شھ

. شدند ناپديد دريانوردی و تجارت رفتند، بين از شھرسازی ِن ف و سراميک
 درياِی  سواحلِ  در کانون ھزار از بيش که  نی سی  می تمدِن  کDم يک در
 سامی اقوامِ  بعد به اين از. رفت ازبين کلی به بود، آورده وجود    به اژه

ند  ره از بخش اين در. ندنک  می پُر را ھا يونانی جاِی  که ھست  حال مين،ز یِ  ک
 ھایِ  فرھنگ با  سامی دنيایِ  درخشند،  می که صغيرند آسيایِ  ھایِ  سرزمين

وری،   .فينيقی و  آرامی لی،بابِ  آش

 شکل يونان در جديدی فکریِ  و اجتماعی نظامِ  بعدی ھایِ  سده طیِ  در
 برند می نام ١)آرکائيک(باستانی - پيشاتمدنِ  نامِ   به آن از که گيرد  می

 یِ  طبقه که  درحالی دوران اين در). ميDد از پيش  ششم ات ھشتم ھایِ  سده(
ادت با\دست  حکومتی نظامِ  اما، کرده، حفظ را کشاورزی در اش سي

 ھایِ  بخش به سابق مطلقِ  روایِ نفرما قدرِت . است رفته بين از" آناکس"
 از بخش ھر. گيرد می را آناکس جایِ  فرمانده سه و شده تفکيک مختلف
 را اش صDحيت که شود می منتقل فردی به حال پيشين فرمانروایِ  قدرِت 

طه  به مقامات تصدیِ  و قوا تقسيمِ : باشد داشته بايد می  داشتِن  یِ  واس
 تا ِی  قوه سه به حقوقی - مذھبی و نظامی  سياسی، ھایِ  قلمرو در صDحيت

 ھر ميDد از پيش  تمھش ِی  سده ِی  آستانه در. ديگر يک ازمستقل  حدودی
وده اريستوکراسی ھنوز جامعه امِ نظ که چند  ثروتمند ھاِی  خاندان توسِط  و ب

_____________________________________________ 
١- Arcaique ,دDدر يونان سده ھای ھشتم تا ششم پيش از مي  
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 جایِ " خَِرد "بتدريج که ھستيم آن شاھدِ  معھذا شود می اداره نفوذ صاحِب  و
  .گيرد می را" اسطوره"

  ھا دولت -شھر  پيدايش

 با. داشتند باستان يوناِن  روشنگریِ  تاريخِ  در مھمی بسيار نقِش  ھا شھر
ِد  و دايشپي  شھرھاِی  مديترانه سواحلِ  به آن گسترشِ  و دريايی تجارِت  رش

  به نوينی جوامعِ  اژه دريایِ  سواحلِ  در. داشتند گيری چشم رشِد  يونانی
 سلطه ھا آن بر ثروتمند اقليِت  يک گذشته در چون چند ھر که آمدند وجود
 در. بود شينپي جوامعِ  از متفاوت  کامل بطور جوامع اين ماھيِت  اما داشتند

 از متمايز اشان سياسی نظامِ  و نبود خبری ديگر فرمانروا از جوامع اين
  زبانغيريونانی اقوامِ  به يونانيان که بود ای واژه بربرھا (بود بربرھا نظامِ 

  ).کردند می اطDق

 اين ترينِ   مھم از مگارا و ميلت آرگوس، کورنيت، تب، ،اسپارت ،آتن
 اما، داشتند، مشترکی فرھنگِ و زبان که ھرچند شھرھا اين. بودند شھرھا

حاِظ  به حاِظ  به و بودند مستقل يکديگر از  کامل بطور نظامی و سياسی ل  ل
ابلِ  یِ  نقطه در اش دموکراسی با آتن مثال برایِ . متفاوت اجتماعی نظامِ   مق

. بود نظامی و منضبط بسيار نظامی دارایِ  که داشت قرار اسپارت
  .بود قوی بسيار شھرھا اين بيِن  فرھنگیِ  ھایِ  پيوند و تجاری مباد\ِت 

ده طِی  که درحالی. بود شان سياسی نظامِ  شھرھا اين اصلیِ  ويژگی  ھاِی  س
ته  و) فرمانروا يا شاه (بود فرد يک قدرِت  بر مبتنی حکومتی نظامِ  یِ  گذش
 دوران اين در اما، ،)خانواده چند حکومِت  (اريستوکراسی نظاِم  بعدھا

اِد  بر حکومت ساختارِ   جمع اين یِ  وظيفه. بود جامعه جمعیِ  یِ  اداره بني
راِد  سعادِت  و بختی  نيک تضمينِ   يک به  يابی دست طريقِ  از بود، جامعه اف
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يه بر شان يکسان اِعمالِ  و اجتماعی -   اخDقی اصوِل  ِی  مجموعه  یِ  کل
  .شھروندان

ھِم  ھایِ  ويژگی از يکی اخDقی -منطقی مباحِث  طرحِ   اجتماعیِ  زندگی م
 قلمروِ  کلی بطور و سخنوری ھشتم یِ  سده تا که  حالی در. بود شھرھا اين

 اين از ليکن بود، اسطوره و دين توليِد  باز و توليد خدمِت  در صرفا سخن
ِد  از را خود بتدريج بعد به  خدمِت  به و کرده آزاد يراساط و خرافات بن

 تبديل آرا و عقايد درستیِ  اثباِت  ابزار به سخن. آيد می در جامعه یِ  اداره
ِد  جھِت  در نه سياست شرايطی چنين در. شود می  بر مبتنی نظامِ  بازتولي

 برھاِن  بر که شود می ی"ھنر "به تبديل بلکه گذشته، در ھم چون اساطير
 ھم سخنوری، گونه  ھمين به  .است استوار برتر لِ استد\ قدرتِ  و آزاد
نه ١شھر ميدانِ  که شود می نمايشی ھنِر  يک ِ  صح  اش ھنرمندان ھنرنمايیِ  ی
رِد  يک در حريف شکسِت  بازيگر ھدِف  و شود می  زندگی. است کDمی نب

سِی   نبرد اين در سDح تنھا و شود می نبرد يک واقعیِ  گاِه  جو\ن جامعه سيا
 بسيار  اخDقیِ  -اجتماعی ھایِ  ارزش. ھستند منطقی \\ِت استد و کلمات
 اين در  فيزيکی قدرِت  به توسل از کامل اجتناِب  و است حاکم آن بر وا\ئی
روِی  در فقط پيروزی. درخشد می اش تارک بر نبرد،  عامه ساختِن  متقاعد گ

ست خود باورھایِ  به اکثريت يا  به  يابی دست نھايی ھدِف  که  آن تر مھم و ا
ادِت  و خير   .است شھروندان یِ  ھمه سع

  آتن در مالکيت و دموکراسی

صه به پا آتن در فلسفه که بود ميDد از پيش پنجمِ  ِی  سده در  زندگی یِ  عر
ِط  در يونانی جوامعِ  روزگار اين در. گذاشت  قرار ای ويژه تاريخِی  شراي

 .گذار حالِ  در جوامعی بودند، انتقالی جوامعی تر قيقد بيانِ  به. داشتند

_____________________________________________ 
١- Agora 
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ده وِط  با تر پيش ھا س  کرد طی را قھقرايی سيِر  چنان يونان سنِی  می تمدنِ  سق
 و خط. شد معروف يونانی بربريِت  يا و "ميانه ھایِ  سده" ِی  دوره به که

 را آن شدند مجبور بعدھا و رفتند بين از داشت وجود تر پيش که نگارش
). کنند می ترسيم را دوران اين دقيقا ھومر ھایِ  حماسه (کنند اختراع نو از

 تمدنِ  و داد رخ ميDد از پيش نھم یِ  سده ھایِ  نزديکی در تمدن بازسازِی 
 اشاره بايد جا  اين در. گرفت شکل مستقل ھایِ  دولت - شھر قالِب  در جديد
ھر به شباھتی نه واقع به ھا دولت  -شھر اين که کرد  داشتند امروزين ھاِی  ش

ود ھا آن در نشانی امروزين ھایِ  دولت از نه و  پنجم یِ  سده ھایِ  نزديکی. ب
 جمعی و دموکراتيک بطور اش شھروندان و بود ھا آن تمدِن  شکوفايیِ  اوجِ 

 .کردند می اداره را شھری یِ  جامعه

زِد  ِت  (دموکراسی يونانيان ن  انتخاِب  صرفا معنایِ  به) ممرد بر  مردم حکوم
ندگان انتخاب سویِ  از" گان نماينده"  یِ  اداره و جامعه بر حکومت برایِ  کن

زِد  دموکراسی. نبود آن ِط  جامعه مستقيمِ  یِ  اداره معنایِ  به آنان ن  توس
 در شھروندان ِی  ھمه شرکِت  با ھايی آيی گردھم. بود شھروندان یِ  ھمه

دانِ   به جامعه مسائلِ  و موضوعات تمامِ  سرِ  بر و شد می تشکيل شھر مي
ورِد  در و گرفتند می تصميم نشستند،  می جدل و  بحث  مھم و اصلی مسائلِ  م
 در بار  يک که ھا گردھمايی اين در. کردند می وضع قانون و دادند می رای
 به ديد می  \زم که ھرچقدر توانست می ھرکس شد، می برگزار ھفته

 که بودند گردھمايی در حاضرين فقط. کند ظراظھاِرن و بپردازد  سخنرانی
 رای جنگی به که  زمانی. شوند اش سخنرانی ِی  ادامه مانعِ  توانستند می
 به و گيرد دست  به اسلحه بايد  کسی  چه که دانستند می ھمه دقيقا دادند می

 سرباز شھروندان یِ  ھمه. چه برای و جنگدب بايد  کسی  چه با رود، جنگ
 کهدادگاه ھا  قضاِت . کردند می انتخاب خود را شان ھان هفرماند و بودند

 با يا مردم خوِد  ھم را بود شان   ابرعھده قوانين اجراِی  بر نظارت مسئوليِت 
 ميان است کDنی تفاوِت  چه. کردند می انتخاب قرعه با يا و مستقيم راِی 
  پيشرفته با مقايسه در حتا ،ما دوراِن  دموکراسیِ  و دموکراسی نوع اين

  !است آسمان تا زمين از تفاوت گردون، ماِه  تا من ماِه  ميانِ . شان ترين

www.hks-iran.com



 ��/  ھای تولد فلسفه زمينهونان باستان و پيشي: فصل چھارم   ......................... 
 

 کوتاھی یِ  اشاره بدان بايد جا  اين در و است اھميت حائزِ  بسيار که ای نکته
 چه و بود چه دوران اين يوناِن  در شھروندی معنایِ  که است اين کرد

 که شد می پنداشته چنين اخراو اين تا  شدند؟ می محسوب شھروند کسانی
 اما. کرد نمی کار که شد می اطDق کسی به شھروند باستان يوناِن  در

ِد  از تعريفی چنين که داده نشان اخير ھایِ  سال ھایِ  پژوھش  يونانی شھرون
 و کشاورزان را شھروندان اکثرِ  واقع  به. ندارد مطابقتی چندان واقعيت با

 در شرکت برایِ  که  کسانی  يعنی. دادند می تشکيل عادی ورانِ  پيشه
اه يا و عام ھاِی  نشست  ترک را کارشان مدتی براِی  بودند مجبور ھا دادگ

  .کردند می دريافت پولی داده ازدست کارِ  زمانِ  ازایِ   به البته و کنند

 به حکومت از يونان در روزگار آن در دھند می نشان ھا پژوھش آخرين
 منتخِب  ١شورایِ  يک. نبود خبری اريم،د سروکار آن با امروزه که شکلی
رایِ  تدارکاتی کارھایِ  که داشت وجود شھروندان یِ  ھمه  برگزارِی  ب

ايیِ   اجرایِ  بر نظارت. داشت برعھده را شھروندان یِ  ھمه ٢عامِ  گردھم
 عبارِت   به .٣بود منتخب شورایِ  يک یِ  برعھده ھم دادرسی امرِ  و قوانين

ادھاِی  جدايیِ   يعنی آن، امروزیِ  نایِ مع به سياست ھم چون چيزی ديگر   نھ
  به ٤اقتصاد علمِ  جامعه اين در. نداشت وجود اجتماعی زندگی از سياسی
ناِی   خانواده برایِ  چه  ھرآن معنا  اين در و بود خانواده امورِ  مديريِت  مع
 منافعِ  بيِن . آمد  می حساب  به مفيد و خوب ھم جامعه برایِ  بود مفيد و خوب
ابِل  و ديدند نمی تفاوتی اجتماع عِ مناف و فرد به  ھنوز جامعه و فرد بيِن  تق
وِد  (يامده بودن وجود  ھم از قضاوت و اقتصاد سياست، ،)فردگرائی نب

 يک  يونان آن زمان جامعه از نبايد وجه  ھيچ به معھذا، .بودند نشده تفکيک
کاِت  و ساخت آرمانی یِ  جامعه   . شد متذکر را بايد آن منفِی  ن

_____________________________________________ 
 - ١ Boulé 

- ٢  Ecclésia 

 - ٣ Héliée 

- ۴  Economie 
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ره نکات اين ينِ تر مھم دوِد  و تنگ بسيار ِی  گست حاِظ  به که بود افرادی مح  ل
 رده  سه به افراد جامعه اين در. شد می شان شامل شھروندی حقوقِ  قانونی

 برخوردار حقوق اين از جامعه، از نيمی  يعنی زنان،. شدند می بندی دسته
 که دانیمر يعنی (خارجی مرداِن . آمدند می حساب  به ناشھروند و نبودند
ِد  اما بودند يونانی  محسوب دوم ِی  رده شھروندِ ) نبودند شھر ھمان متول

 تری کم بسيار اجتماعیِ  حقوقِ  از عادی شھروندانِ  با مقايسه در و شدند  می
 در و بود شده متولد مقدونيه در که ارسطو نمونه برایِ . بودند برخودار

  . شد نمی محسوب شھروند يک زيست یم آتن

يه از دادند می تشکيل را جامعه اکثريِت  که بردگان  شھروندی حقوقِ  ِی  کل
 یِ  جامعه يک را باستان يونانِ  یِ  جامعه که است براين رسم. بودند محروم

 که کرد اشاره مھم بسيار یِ  نکته اين به بايد اما. کنند معرفی داری برده
 با يا و باستان رومِ  در داری برده با باستان يونانِ  در داری برده ماھيِت 

کا یِ  متحده ايا\ِت  زارھایِ  کشت در داری برده  نوزدھم یِ  سده در آمري
 که بودند جنگی اسيرانِ  عمده بطور بردگان باستان يونانِ  در. بود متفاوت

 حالی در پرداختند، می خدمات و خانگی کارھایِ  به ثروتمندان منازلِ  در
 در زارھا کشت در امريکا در و معادن در باستان رومِ  در ردگانب که  

 ناتوانانِ  و کودکان افزودنِ  با. بودند مجبور بيگاری به شرايط  دشوارترين
 ترين بينانه خوش برطبقِ  ناشھروندان، فھرسِت  به  روانی و جسمانی
راِد  درصِد   بيست از تر کم ھا، ارزيابی   .١شدند می محسوب شھروند جامعه اف

 بود کشورگشايی يونانی ھاِی  دولت - شھر ھاِی  ويژگی از ديگر يکی
 و شھری غرورِ  موجِب  ديگر ھایِ  سرزمين غارِت  و فتح که  یبطور

 جنِگ  راویِ  و مورخ توسيديس،. بود آفرين افتخار ھا جنگ در شرکت
 اين در. دھد می شانن  خوبی  به را نکته اين کتابش در ملوس، و آتن ميانِ 
طابه در کتاب   :است آمده چنين محاصره تحِت  شھرِ  اھالیِ  به آتنی يک یِ  خ

_____________________________________________ 
 ۵نگاه کنيد به پيوست  -١
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 مرگ از را خود ھم شويد تسليم ھرآينه ملوس، اھالیِ  ای"
ختنِ  با ما ھم و داد خواھيد نجات  به با و شما خونِ  نري

 هب خدايان از ما شناخِت . برد خواھيم سود تان گرفتن بيگاری
 و کنيم فتح توانيم می که را سرزمينی ھر که کند  می حکم ما
ونِ  است اين. کنيم فرمانروايی اش مردمان بر   ١!"طبيعت قان

 طبقاتی جوامعِ  تاريخِ  که یا دموکراسی ترين پيشرفته اين حتا رو، ھر به
 با و زنان سرکوِب  با داری، برده با است، ديده خود  به تاکنون

 اقوامِ  اسارِت  و غارت با و خودی ِی  جامعه در اجتماعی ھاِی  ابرابرین
  .است بوده ھمراه غيرخودی

. شدند آفريده ميDد از پيش پنجِم  ِی  سده در باستان يوناِن   ادبیِ  آثارِ  ترين بيش
نه از ارزنده و مھم بخشی که آثار اين  و ھستند بشری فرھنگِ ِی  گنجي

 اصالِت  و نويی جذابيت، کماکان سده جوپن بيست گذشِت  از پس امروزه
 ھایِ  سنت ستايشِ  در و فرآورده عمده بطور اند، کرده حفظ را خود

ِک   شکست پیِ  در ھا نامه  نمايش اين از بسياری. ھستند دوران آن دموکراتي
رانياِن  دادنِ   وجود  به ميDد از پيش ۴٨٠-۴٩٠ ھایِ  سال طیِ  در مھاجم اي
ھاجمِ  دريايِی  نيرویِ  شدنِ   رانده پس با. آمدند  و اژه درياھاِی  از پارسيان م

 و شود می آغاز ھم يونانی شھرھایِ  اقتصادیِ  شکوفايیِ  دورانِ  مديترانه،
 را يونانی گریِ  روشن یِ  دوره و فرھنگی شکوفايیِ  خود یِ  نوبه  به امر اين
ِت  باسرانجام  تر، بعددھه ھا . آورد ھمراه  به  از دموکراتيک آتِن  شکس

ِ  نظامی، -مستبد تاسپار  در آتن و آيد می بسر ھم آتن در دموکراسی زندگی
 فرو جامعه طبقاتیِ  ھایِ  تضاد از  ناشی اجتماعیِ  سياسی ھاِی  آرامی نا کامِ 
 .رود می

نه که بود تاريخی ھایِ  رويداد اين بسترِ  بر عیِ  یِ  زمي  براِی  \زم اجتما
وِد  اخِت شن   زمانی. آمد فراھم بود، سرآمده عمرش بنقد که ای اجتماعی موج
ِد  يک گذراند  می ازسر را آرامش و رونق دورانِ  دولت - شھر که  شھرون

_____________________________________________ 
١  - Thucydides, History of Peloponnesian war, Book five. 
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 اصو\ و دھد تشخيص ناحق از را حق است قادر تنھايی به خود عادی
 اما. است مراد  وفقِ  بر  چيز ھمه که چرا بيند نمی امری چنين به نيازی
  زندگی موزونيِت  و نظم اين اجتماعی - اقتصادی ھایِ  تضاد که  زمانی

 ھم را ھا آن و دارد نياز" انديشمندان "به جامعه سازند، مختل را روزمره
 رابطه در  است ھايی پرسش طرحِ  انديشمندان اين نقشِ . آورد می وجود  به
ِد ب تفاسير. فروپاشی درحاِل  یِ  جامعه معضDِت  با  را آنان ديگر موجود نق

 مشکل نه و است پذير امکان نه ھم گذشته به بازگشت و کنند نمی متقاعد
 بر گذشته چون ھم شود نمی ديگر که است تDطم در چنان  آن جامعه. گشا 

 قدرت در و مالکيت در موجود نابرابرِی . گذاشت سرپوش اش تضادھای
 زندگی یِ  عرصه به پا ياسیس یِ  فلسفه ترتيب بدين. داد توضيح بايد را

 در سياست روزھا آن در شد اشاره تر پيش که گونه  آن  ھم. گذارد می
 زندگی اموِر  یِ  کليه و داشت تری وسيع بسيار معنایِ  امروزه با مقايسه
 .گرفت  می دربر را اجتماعی و فردی

 -اجتماعی - سياسی معضDِت  ما،" انديشمند "شروعِ  ِی  نقطه که ھرچند
 که اش فعاليت ويژگی و نوع یِ  واسطه  به اما است، اش جامعه ِی اقتصاد
طه در عمده بطور  کنجکاوش فکرِ  بلندپروازِ  یِ  پرنده است، انديشه یِ  حي
 خودش از خارج طبيعِت  به و خود به و گفته ترک را نخستين تنگِ قفسِ 

 دانديشمن ترتيب بدين. کند می نگاه  عادی انسانِ  يک از فراتر کنجکاویِ  با
 يعنی اش، کليت در دنيا شناخِت . شود می تبديل" فيلسوف "يک به ما

امعه شناخِت  انسان، شناخِت   از خارج دنيایِ  و طبيعت شناخِت  و انسانی یِ  ج
  .شود می اش فکری مشغوليِت  اند، نھاده نام "فلسفه" آن بر که انسان

  ِخرَد تولدِ  و انديشتی انق1بِ  نخستين

ِد   ناميدندش، می فلسفه باستان دوراِن  در که را چه  آن البته فلسفه، خورشي
 ھاِی  سده طیِ  در .برآورد سر اژه دريایِ  \جورديِن  ھایِ  کرانه آسمانِ  در
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ِد  مديترانه خاورِی  ھایِ  کرانه ميDد از پيش ھفتِم  و ھشتم  دوران يک شاھ
ِد  ادیِ  رش انیِ  جزايرِ  ساکنينِ . بودند گير چشم بسيار اقتص  به اژه دريایِ  يون

 از يونانيان. بودند مشغول ليدی و لبابِ  ،مصر با پُررونقی بسيار ازرگانیِ ب
 کرده اختراع تر پيش ھا ليديايی که را پول تجاری، مباد\ِت  اين طريقِ 
 موجِب  دادوستدھا در پول از استفاده. آوردند ارمغان به اروپا به بودند
به  به ھم اين. شد بازرگانی ترِ  بيش ھرچه شکوفايیِ  و رونق  براِی  خود یِ  نو

 یگورشکست بدھی، ديگران براِی  و آورد ھمراه  به رفاه و ثروت ھا بعضی
  .بردگی و

 ھایِ  تضاد پيدايشِ  موجِب  که پول وروِد  از برآمده اقتصادیِ  انقDِب 
روپاشیِ  به منجر بود شده جديدی اجتماعیِ   و شده کھن  پدرشاھی یِ  جامعه ف

امعه. انجاميد دستان تھی با ثروتمندان رويیِ  رد رو به  کھن اشرافيِت  یِ  ج
وِی  از و بود مواجه ھا توده  نارضايتیِ  با سويی از  روِی  در رو ديگر س

 خود که ،"خودکامگان "حکومِت  با. داشت قرار ١خودکامگان حکومِت 
وده رھبریِ  که بودند  یا ناراضی نجبایِ  از غالبا  به را پاخاسته  به ھایِ  ت

 دقيقا. شد شروع سياسی - اجتماعی ثباتِی   بی دورانِ  يک گرفتند، می دست 
پرسش  زيرِ  کھن اعتقاداِت  و باورھا که است احوال و اوضاع اين تحِت 
ماِی . رود می  :اند کرده توصيف چنين را دوران اين در يونانی ِی  جامعه سي

 بود بد  محصو\ت کشاورزیبرداشت که  ھايی سال در"
. بودند ثروتمند سايگاِن مھ از گرفتن وام به ناگزير دھقانان

نان نبود خبری پول از ھنوز که گذشته در  رفعِ  براِی  آ
 قرض گندم کيسه يک سايهمھ از مثD شان نيازھای

. بود شده عوض ديگر اوضاع پول پيدايشِ  با اما،. گرفتند می
 پول اش يمتق معادِل  بايد نخست گندم، کيسه يک خريدِ  برایِ 

 ديگر محصو\ِت  با بايست می يا اش ازای  به و گرفتی می وام
 مبادله بود، تر پايين بسيار شان قيمت ھنگام اين در که
  " .پرداختی می اش برای سنگينی  ِی  بھره که  آن يا و کردی می

_____________________________________________ 
- ١ Tyran 
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 که  حالی در ميDد از پيش ششصد ھایِ  سال حوشِ  و  حول"
 محصو\ِت  ثروتمندان مردند  می گرسنگی از فقرا آتن در

  به. کردند می صادر آژينا و کورنيت شھرھاِی  به را خود
ِت  به بسياری خاطر  ھمين  بازپرداخِت  در  توانايی عدمِ  عل

  میدست از بود گرو در که را شان ھای زمين خود، ھایِ  وام
 دست از ھم را خود آزادِی  بلکه ھا زمين تنھا نه آنان. دادند
 کسانی مورِد  در کاران بطل اقدامِ  آخرين که چرا دادند، می

 گرفتِن  بردگی به نبودند، خود ھاِی  وام پرداخِت  به قادر که 
 اين. بود رحم  بی قانون. بود شان ھای خانواده و کارانھبد

 ١" .بود ثروتمندان قانوِن  قانون،

روايِی  دورانِ  در  ،)وراند آن يونانِ فرمانروايان  از يکی (دراکون فرمان
 وضع داری برده یِ  جامعه تنظيمِ  جھِت   یا  غيرانسانی و سخت بسيار قوانينِ 

رِف  که" دراکونی "صفتِ  \تين ھایِ   زبان در امروزه. شدند  و شدت مع
نيِن  به اشاره است، خشن بسيار رحمیِ  بی   .دارد دوره اين قوا

 شاھِد  ميDد از پيش ششمِ  یِ  سده طِی  در صغير آسيایِ  و يونانی شھرھایِ 
 بينِ  حاِد  بسيار طبقاتیِ  مبارزاِت  و ھا بحران اجتماعی، ھایِ  آشفتگی

  :بود شان اربابان و بردگان بين فقرا، و ثروتمندان

 شدند پيروز مردم ابتدا ، صغير آسيایِ  در ميلتوس شھرِ  در"
 غلبه اشراف سپس کشتند، را اشراف فرزندانِ  و زنان و

 و افکندند آتش به هزند را شان مخالفان ِی  کليه و نديافت
 حاِل  در   ھایانسان ھایِ  مشعل نورِ  با را شھر سرتاسرِ 
  ٢" .کردند نورانی سوختِن 

  

_____________________________________________ 
 - ١ A.R. Burn,  the Pelican History of Greece, P. 119. 

٢  - Bertrand Russell, History of Western Philosophy, P. 44. 
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 اوضاع شاھِد  ھمگی دوران اين در صغير آسياِی  و يونانی شھرھایِ  ديگر
 فDسفه نخستين که بود احوالی و اوضاع چنين در. بودند مشابھی احواِل  و
 فيلسوفاِن  با مشترکی چيِز   ھيچ دوران اين فيلسوفان. شدند ھرظا يونان در

" حکيمان "اين آنان،. ندارند بعدی دورانِ  نشيِن  عاج برج در و متکبر
 صرفا نه و کردند، می ھم کار بلکه نبودند انديشمند صرفا خود، ِی  دوره

 نمونه براِی . داشتند اشتغال دستی کاِر  به بلکه پردازی نظريه و فکری کاِر 
  شدهمسلم اما نيست، دردست اش درباره زيادی اطDعاِت  که ھرچند ،تالس
 ھندسه مھندسی، تجارت،. آورد روی فلسفه به زندگی اوآخرِ  در که است

له نجوم و عاليت ازجم  .بودند او ھاِی  ف

 بود، فلسفه پيدايشِ  غازِ سرآ واقع در که مرحله اين در يونانی ِی  فلسفه
 رھايی و ھا، اسطوره و خرافات اسارِت  و قيود از رھايی برایِ  بود تDشی

 رویِ  در رو تنھا و  تک خود توانست انسان بار  نخستين برایِ . خدايان از
حلِ  فلسفه نويساِن   تاريخ. گيرد قرار طبيعت  زواِل  و تکامل پيدايش، مرا
ِک  ِی  فلسفه   :کنند  می بندی  رده دوره چھار به معمو\ را باستان يونانِ  کDسي

 از پيش ششمِ  تا دھم یِ  سده از که :فلسفی  -پيشا ھایِ  اسطوره دورانِ  -١
 ناميده فلسفه که  چه  آن با ھنوز دوران اين در. گيرد  می دربر را ميDد

 لیبابِ  ھایِ  افسانه از  ترکيبی است، ھا افسانه دورانِ . نداريم سروکار شود  می
 ھزوييد حماسیِ  اشعارِ  ،)ديسهوا و ايلياد (ھومر حماسیِ  آثارِ . ھلنی  -پيشا و

سانه بيانِ  به که  ھمگی پردازند،  می خدايان تکوينِ  و گيتی آفرينشِ  یِ  اف
) آرکائيک( فلسفی- اين سده ھا را دوران پيشا.باشند  می دوران اين  گرِ نبيا

  . می نامند

سِم  که است دوران اين در  با  مذھبی  شبه/جادوگری ھاِی  نيايش مرا
 شان ترين  پرآوازه. گيرند  می شکل شان ھای قربانی و ھا گاه پرستش
اه پرستش  سروشِ  از مردم جا  آن در که بود آپولون پرستشِ  و دلفی ھاِی  گ

 گاه پرستش اين سردرِ  یِ  هکتيب رویِ  بر. کردند  می حاجت طلِب  غيبی
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 بود جمله ھمين دقيقا. بود شده حک "شناسی؟  می را خود تو آيا"  ِی  جمله
نامه کDمِ  ِب ُل  بعدھا که  .داد  تشکيل را سقراط فلسفیِ  یِ  بر

 وجود ھم ّسری و خصوصی محافِل  ھمگانی، مراسمِ  اين موازات به
. بودند آتی عرفانیِ  و مذھبی  شبه یِ ھا فرقهپيشگامان  واقع در که داشتند

 به را خود ھایِ  آموخته و درونی مسائلِ  که شدند  می متعھد ھا آن اعضایِ 
ياِن  يک ھر اينان. نکنند منتقل خارج  خداِی  (١زئوس. داشتند را خود خدا

دایِ  (٢ديونيسوس ،)خدايان  و شتاک ِی  الھه( ٣ِدمِتر ،)مستی و شراب خ
ھه (٤اورفه و) برداشت   .)اسرار ِی  ال

 گسترش اش پرستش و اورفه آيينِ  ميDد از پيش ششمِ  و ھفتم ھایِ  سده در
سِم  از است  ترکيبی انسان آئين اين در. يابد  می . جاودانی روحِ  و فانی ج

ِد  در که تاس مقدس و معنوی عنصری روح  زندانی انسان جسمانیِ  کالب
 انسان روحِ . يابد  می باز را اش آزادی که است انسان مرِگ  با تنھا و است
ِد  در دوباره مرگ از پس لب  روحِ  که  اين. شود  می وارد ديگری موجوِد  کا
ِد  در اش مرگ از پس انسان يک  بستگی شود،  می وارد موجودی چه کالب

 روحِ  نمونه برایِ . دارد اش پيشين  زندگی دورانِ  در فرد آن یِ  کارنامه به
 وارد زن يک يا و خاکی  کِرمِ  يک جسمِ  در مرگ از پس بدکار انسانِ  يک
 در فرد اين که  آن تا داشت خواھد ادامه روح تجسِد  یِ  چرخه اين. شود  می

 که تاس ای مرحله چنين در و شود کامل انسانِ  يک به تبديل روند اين طیِ 
 باقی جا  آن در ھميشه براِی  و رود  می ھا آسمان به اش روح مرگ از پس

 افDطون و فيثاغورس). شد  می ديده ھم ھنديان نزِد  که باوری (ماند  می 
 .بودند باور اين تاثيِر  تحِت  شديدا

_____________________________________________ 
 - ١ Zéos 

٢  - Dioinysos 

٣  - Démétre 

- ۴ Orphée 
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 را ميDد از يشپ پنجمِ  و ششم ھایِ  سده که :سقراطی -پيشا یِ  دوره -٢
 آغاِز  با و شود  می شروع ميليت شھرِ  در تالس با دوران اين. گيرد  می دربر
 و آناکسيماندر تالس، (ميليت مکتِب . يابد  می پايان آتن شھرِ  در سقراط کارِ 

) …،زنون ،پارميندس (ايليايی مکتِب  فيثاغورسيان، ،)آناکسيمنس
  دسِت  و) دموکريت ،آناکساگوراس ،آمپدوکلس ،ھراکليت (منفرد فيلسوفانِ 

 فيلسوفان. بودند دوره  اين فيلسوفانِ  ترين سرشناس از سوفسطاييان آخر
نایِ  به سقراطی -پيشا ِک  مع  آنان. شدند  می  محسوب فيلسوف یِ  کلمه کDسي

 و )طبيعت (فيزيک ،رياضيات اخDق، به بلکه بودند، شناس  کيھان فقط  نه
 .پرداختند می ھم شناسی ھستی حتا

 ارسطو مرگِ با و شود  می شروع سقراط با که :کBسيک دورانِ  -٣
 است يونان در فلسفه و علم شکوفايِی  شاھدِ  که دوران اين. يابد  می پايان
ادف دقيقا وِط  ھایِ  سال با است مص  تارِک  بر زمان آن تا که شھری ،آتن سق
ِد  ائتDِف  (١پلوپونزی ھایِ  جنگ. درخشيد  می يونانی ھایِ  شھر ديگر  آتنیِ  ض
ھر ديگر  دموکراسیِ  بر سختی یِ  ضربه) اسپارت رھبریِ  به يونانی ھاِی  ش

 به و فروپاشيد دموکراسی حکومِت  آتن، شکسِت  با .کرد وارد آتن
روائِی   در). م. پ۴٠٣-۴٠۴ (شد منتھی "خودکامه  سی" به موسوم فرمان

 و گيرد  می قرار تھاجم مورِد  مقدونيه سویِ  از آتن ميDد از شپي ٣٣٨ ساِل 
  .شود  می مقدونی فيليپ مغلوِب 

 سقراط. گذارد  می مستقيم تاثيرِ  آتنی انديشمندانِ  بر رويدادھا اين یِ  مجموعه
وِط  از پس زاده اشراف افDطونِ . شود  می محکوم مرگ به  حکومِت  سق
 با پيوندش ِی  واسطه  به ،دموکراسی مجدِد  استقراِر  و  "خودکامه سی"
رِک  به مجبور" خودکامگان"  با اش سفرھای طیِ  در او. شود  می آتن ت

 شديدا و شود  می آشنا زمين خاور اشراقیِ  یِ  فلسفه و فيثاغورسيان نظرياِت 
 و مقدونيه اھالِی  از که افDطون شاگردِ  ،ارسطو. ردپذي  می الھام ھا آن از

ِد  وليکن بود مقدونی اسکندر مربیِ   از پس شد، نمی محسوب آتن شھرون
_____________________________________________ 

١- Peloponosi  ٣، نگاه کنيد به پيوست  
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ِط  آتن تسخيِر   شود،  می برخوردار فاتحان حمايِت  از مقدونی، فيليپ توس
میِ  برابرِ  در و کند  می جدا افDطون زا را خود راِه  سه او آکاد  خود ِی  مدر
 .نھد می بنيان را

 سال    ده از پس مقدونی اسکندر :امپراتوری - ھلنيستی دورانِ  -۴
 بعد سال يک ھم ارسطو و ميرد  می ميDد از پيش ٣٣٣ در گشايی کشور

ده در. کند  می ترک را دنيا ِب  دو ميDد از پيش سومِ  یِ  س  و رواقی مکت
 چند ھر اسکندر مرگِ از بعد. شوند  می ظاھر کوتاھی مدِت  برایِ  اپيکوری

 و کوچک ھایِ  دولت -شھر دورانِ  معھذا يابد،  می باز را خود استقDلِ  آتن
طه اسکندر ھایِ  گشايی کشور. بود سرآمده به بنقد مستقل  بود عطفی یِ  نق

شاِف  در  با ھلنی به موسوم دوراِن . زمين ِی  کره از بخش اين در تمدن انک
 دھد  می امپراتوری -ھلنيستی دورانِ  به را خود جایِ  اش ھای دولت - شھر

  . است اسکندريه شھرِ  مرکزش که

    ده طِی  در اما نماند زنده سال وسه  سی از بيش که  آن با مقدونی اسکندر
ياِی  از کDنی بخشِ  اش فرمانروايی سال  کرد تسخير را دوران آن متمدِن  دن

 نسبت او به که نادرستی شھرِت  عکسِ بر. رفت پيش چين ھاِی  مرز تا و
 کرد  می فتح که کشوری ھر در کنند،  می معرفی  گر تخريب را او و دھند  می
ناِف  در شھر بيست از بيش. پرداخت  می ھا شھر ساختنِ  به  کرد بنا دنيا اک
رآوازه شھرِ  که   .است ھا آن از  يکی مصر در اسکندريه ِی  پ

 شھِر  بتدريج پاشد، می  فرو سرعت  بهامپراطوری  اسکندر مرگِ از پس
حاِظ  به مصر در اسکندريه  ھفت مدِت  به و گيرد  می را آتن جایِ  فرھنگی ل

دنِ  مرکزِ  سده  دنياِی  اسکندر از پس سده دو. شود  می ھلنيستی- يونانی تم
ِط  ھلنيستی  در يونانی ِی  فلسفه و علم مشعلِ  و شود  می تسخير روميان توس

 ۵٢٩ ساِل  در. گذارد  می خاموشی به رو  جبتدري آتی یِ  سده  شش طیِ 
 نھادھایِ  بقايایِ  اش شدن مسيحی از پس روم امپراطورِ  سرانجام ميDدی

 مسيحيت و بندد  می رسما" مشرکين مدارسِ  "اتھامِ  به را يونانی فرھنگیِ 
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 در محراب جھل خِرَد و کند می اعDم رسما را" فلسفه "مرگِ فرمانِ 
 فلسفه و علم جاِی ٌا رسم خرافات و نادانی. دشو می  و ايماناوربقربانی 

 ساِل  ھزار مدِت   به بود شده شروع بنقد که  تاريکی شِب  و دنگير می را
  .يابد می ادامه ديگر
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 پنجم فصِل 

شِف    نخستين ماترياليزمِ  : طبيعت ک

  

  :فصل نيا در

 سقراطی -پيشا ِی  ف?سفه◄ 

عِت ◄    آمده؟ وجود  به چه از مادی طبي

  تعميم و تجريد◄ 

 

 اختراعات و کشفيات یِ  ھمه رغِم  علی تاريخ، -پيشا طو\نیِ  ھاِی  سده اگر
ِک  شِب  نوعی کماکان  با که ای سده دو شدند،  می محسوب طو\نی تاري

 شِب  آن پِس  آفتاب طلوعِ  توان  می را انجاميد   سقراط به و شد   شروع تالس
 .دانست طو\نی

 حقيقت، افتخار، آزادی، ،مرگ زندگی، به  راجع و انديشد  می انسانی ھر
 يک شکلِ  اش پراکنده ھایِ  انديشه که  اين برایِ  اما دارد، ديدگاھی… خطا
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ِط  دباي بگيرند خود به فلسفه  ھمان. باشند آمده  فراھم بنقد ای ويژه شراي
رِی   شکل محصولِ  ھنر که طور   انسانی تخيِل  و احساسات از ای پاره گي
  خط وجوِد . است ھا انديشه انسجامِ  و گيری  شکل محصولِ  ھم فلسفه است، 

  .بودند فلسفه دايشِ پي برایِ  \زم ھایِ  شرط  پيش اجتماعی کارِ   تقسيم و

 ھایِ  کرانه در و يونان سرزمينِ  ھاِی  نزديکی در سقراطی -پيشا یِ  فDسفه
 ميDد از پيش چھارمِ  تا ششم یِ  سده یِ  فاصله در مديترانه دريایِ  شرقیِ 

يه. زيستند  می  ِی  کتابخانه سوزیِ   آتش  فاجعهدر آنان مکتوِب  آثارِ  یِ  کل
 ما اطDعاِت  منبعِ  تنھا رفت، بين از  توسط مسيحيان خداپرست،اسکندريه

باره  .اند رسيده ما به ديگران از که است ھايی روايت آنان یِ  در

 حکيمِ  ھم و بودند دانشمند ھم شاعر، ھم بودند فيلسوف ھم افراد، اين
 ادبيات و فرھنگ ،ھنر علم، ھاِی  قلمرو دوران آن در که   چرا. خردمند

 شکل ھنوز ھا حوزه اين بينِ  امروزیِ  تمايِز  و بودند نشده جدا ھم از زھنو
 ِی  نظريه یِ  درباره شعری کتاِب  فردی که  اين تصورِ  امروزه. بود نگرفته

 بسيار دينیِ  یِ  فرقه يک که  آن عينِ  در فردی يا و بنويسد، ارتباطات
باره  نظريه آخرين نھد می بنا خرافاتی  بسيار دھد، ارائه ھم رياضيات یِ  در

. بودند حريف  فن  ھمه آنان. است نامحتمل و شگرف انيمبرا
 با مقايسه در شعر. بود قصار کلماِت  و شعر قالِب  در عمدتا شان ھای نوشته

 از فراگيری سھولت و زيبايی که است برخوردار مزايائی چند يک از نثر
ظه در نثر از تر دقيق و تر سريع مراتب به شعر. اند جمله آن  انسان ِی  حاف

 که نيست جھت بی. شود  می زدوده حافظه از ھم ديرتر و گيرد  می جای
 مؤلفاِن  فقط  نه. نثر به تا اند شده نوشته نظم به" آسمانی "ھایِ  کتاب اکثِر 
فه بلکه دينی ھایِ  کتاب  مھم بسيار ِی  نکته اين به ھم سقراطی -پيشا یِ  فDس

 .بودند برده پی

ين معنا ابه . بودند ماترياليست  معنا يک به ھمگی يونانی یِ  فDسفهنِ نخستي
 به که بودند آن تDشِ  در ھا افسانه و ھا اسطوره به کردن  پشت با آنانکه 
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 یِ  مشاھده طريقِ  از تنھا ھم آن و طبيعت کارکرِد  یِ  درباره ١کلی اصِل  يک
وِد   لقِب  آنان به بعدی فيلسوفانِ . يابند دست آن، به اتکا با و طبيعت خ

انی  يعنی دادند، ٢ھيلوژويست  چنين. داشتند باور ماده بودِن  زنده به که  کس
رِک  شيبرا که ماده، از بينشی  است بينشی است، قائل ذاتی و درونی تح
دگاِه  بر حتا که مدرن بسيار  برتری ھيجدھم یِ  سده مکانيکیِ  فيزيِک  دي

زيِک  با و تهداش ِ  بيستم یِ  سده في   .دارد تری بيش نزديکی

 در  علمی دانِش  و فنون نازلِ  سطحِ  به توجه با که داشت نظر در بايد البته
 توانست می  ذھنی حدسياتی یِ  صبغه صرفا فيلسوفان اين نظرياِت  زمان، آن

 ھمين به. بود ناممکن  شان نادرستی يا و درستی تعيينِ  که باشند داشته
 از ما امروزیِ  فھمِ  با شان نظريات از برخی شباھِت  که است رخاط

رِد   نمونه برایِ . نمايند می انگيز شگفت بسيار مان برای طبيعت کارک
 یِ  کليه که رسد می يهنظر اين به ميDد از پيش ششمِ  یِ  سده در آناکسيماندر

 هب و گفته ترک را آب که اند آمده وجود  به ماھيانی تکاملِ  از حيوانات
  .بودند نھاده پا خشکی

 دين باستان يونانِ  یِ  فلسفه در که کرد اشاره مھم یِ  نکته اين به بايد
 دنياِی  وجوِد   به ھمگی نخستين دين ھایِ . شتندا  جايگاھی ترين کوچک

 پنداشتند می ابدی -ازلی خدايانِ  جايگاه را آسمان داشتند، باور مرگ از پس
 بريده باورھا اين از يونان یِ  فDسفه اما،. فانی انسانِ  جايگاه ار زمين و

 نجوم ِی  زمينه در مصريان و يانلبابِ  کشفياِت  از بسياری از آنان. بودند
 به متعلق غيرطبيعی و خرافاتی اجزای و عناصر وليکن گرفتند بھره

ينی  طالع ِی  گستره   ٣.افکندند دور به را ندارد نجوم علمِ  با ربطی که  ب

_____________________________________________ 
- ١  Arché 

٢- Hylozoïsmeنظريه جاندار بودن ماده   

 ، که به معنای نجوم يا ستاره شناسی است، يعنی مطالعه علمی اجرام آسمانی و astronomie  ن جا تفاوت بين واژه از ھمي-٣

  .شود ، که به معنای ھيأت  ويا طالع بيبی از طريق رصد ستارگان است، ظاھر میastrologieواژه 
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 شناخِت  جھِت  در تDش سقراط از پيش تا يونان در فلسفه  اصلیِ  گرايشِ 
ِد  از. بود آن بر حاکم "کلیِ  اصلِ " به يابی دست و طبيعت  فيلسوفان اين دي

 بايد اش گانگی چند پسِ  در و متغير، و متنوع بسيار طبيعت اين پسِ  در
 عنصرِ  آن چيست؟ اصل ناي. باشد نھفته ابدی -ازلی بنيادی اصلِ  يک

ادیِ  عنی طبيعت، بني ِک  یِ  واژه با يا و المواد مادة( ي  یِ  ذره "آن مدرنِ  فيزي
 خود برابر در يونانی نخستين فDسفه که بود چالشی اين) چيست؟"  بنيادی
رار  ھاِی  سخپا البته. بودند پرسش اين به گويی پاسخ صدِد  در و بودند داده ق

  .ابتدايی بسيار و بود متفاوت  بنيادين پرسشِ  اين به آنان

 اشاره نکته اين به بايد سقراطی -پيشا فيلسوفاِن  ھاِی  آموزه بررسِی  از پيش
 از متفاوت  کامل بطور ميDد از پيش ششمِ  یِ  سده در فيلسوف يک که کرد
وِف  يک يلس  یِ  دغدغه. بود ھگل يا و کانت ،دکارت نظيرِ  مدرن دورانِ  ف

 که بود اين ديگری ھرچيز از پيش باستان يونانِ  دورانِ  فيلسوفانِ  فکریِ 
 بياِن  به نخستين جوھرِ   يعنی شده، ساخته چيزی چه از دنيا ١طبيعِت  بداند
اده ديگر  عنوانِ  که نيست جھت بی چيست؟ مادی طبيعِت   بنيادیِ  ِی  م

 .بود ٢"طبيعت یِ  درباره" آنان آثارِ  از بسياری

اده اين تالس برایِ   آب ھوا، آتش، "آمپدوکلس برای است،" آب "بنيادی ِی  م
 تر بيش سقراطيان -پيشا ،کوتاه سخن". اتم "دموکريِت  برایِ  و ،"خاک و
 و الگوھا رو  ھمين از و "انسان" به تا داشتند نظر "طبيعت" به

ھان ھایِ  سيستم  از ،ھراکليت و پارميندس با. کردند ابداع جالبی شناسِی  کي
سلِ  فيلسوفانِ   رويکرد بدين جدِی  ھایِ  انتقاد ظھورِ  شاھدِ که  بود بعد به دوم ن

 سوم نسِل  با. نداشتند موفقيتی چندان امر اين در اما آنان. ھستيم "علم" به
 و) زنون (انتقاد ،)پروتاگوراس( گرايی شک با که است فيلسوفان ينا

 .ھستيم برو رو) ھا سوفيست( فکرانه روشن ھاِی  ترفند و سفسطه

_____________________________________________ 
 - ١ Phusis 

 - ٢ peri phuseos 
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لِد  : تالس "تو   "یعق?ن استدDِل  

 ھایِ  دولت -شھر نخستين از يکی ،٢ميلتوس در) م.پ ۵۴٧-۶٢٠( ١تالس
 افول از نوعی در رفته فرو يونانی، دنيایِ  بينِ  شھر اين. آمد دنيا به يونان

 سرزميِن  سامی، دنيایِ  و ،" ھای تاريک سده "دوراِن  نوعِ  از تاريکی و
دی، ھایِ شھر. داشت قرار ليدی  که اژه، درياِی  شرقیِ  سواحلِ  در واقع لي

 مياِن  ميانجیِ  بودند، برخوردار ای افسانه ھایِ  ثروت از شان فرمانروايان
 اين از يکی ميلتوس. بودند نوپا يونانیِ  فرھنگِ و زمين خاور کھنِ  فرھنگِ
ِ  در دريايی تجارِت  بندرِ  ترين مھم. بود شھرھا  مرکزِ  و صغير آسيایِ  تمام

 از بخش آن ھاِی  سرزمين ترين مھم با ميلتوس. بود سازی  کشتی ايعِ صن
 در. بود فرھنگی و تجاری مناسباِت  دارایِ  لبابِ  و آشور مصر، نظيرِ  دنيا
 برایِ  ميDد از پيش ۶٠٠ سالِ  ھایِ  نزديکی در تالس که است شھر اين

 .نھاد    بنا مدرسه يک بشر تاريخِ  در بار  نخستين

 کردند،  می فرمانروايی شاھان جا  ھمه بر دوران آن در که  حالی در
 محسوب يونان ٣"حکيمِ  "ھفت از يکی تالس. بود آزادی شھرِ  ميلتوس

 به اش سفرھای طیِ  در قوی احتمالِ  به و کرد بسيار سفرھایِ  او. شد می
 بود  کسی نخستين او. کرد پيدا آشنايی ھندسه و رياضيات با مصر و لبابِ 
 اعداد با بود، دان رياضی تالس. کرد گيری  اندازه را زمان گذشِت  که

 شده شناخته ھندسِی  اشکالِ  تر بيش اش فکری مشغوليِت  و داشت سروکار
 بار  نخستين برایِ  که بود او. بود مثلث و هداير خط،  يعنی زمان آن تا

  .کرد مطرح ھندسی موجوِد  يک ِی  مثابه به را زاويه

_____________________________________________ 
- ١ Thalés 

 - ٢ Miletus 

دِ يونان عنوانی بود که يونانياِن باستان به تعدادی از شخصيت  يونان يا ی گانه ت  فرزانگان ھف-٣ ھای مھِم فلسفی،  ھفت خردمن

 . داده بودند پيش از سقراطی سياسی، اجتماعی و ادبی خود در دوره
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 با تالس چه  آن ولی بودند شده شناخته تر پيش ھاِی  زمان از دايره و خط
 انسانی فکرِ  در  انقDب نخستين یِ  مثابه به توان  می را داد انجام ھا آن

 خطی که کرد مطرح بار  نخستين برایِ  او. انديشتی انقDِب  يک دانست، 
مه دو به را آن بگذرد دايره مرکزِ  از که   پاره آن و کند می تقسيم برابر ِی  ني

طِر  را خط حاِظ  به ھرچند تالس حکِم  اين. ناميد دايره ق  و مھم بسيار کّمی ل
 يعنی: بود تر اھميت با و تر ژرف مراتب به چيزی مبينِ  ولی است جالب
ولدِ  ره يک صرفا تالس حکمِ  .رياضيات علمِ  ت  ندارد نظر مد را خاص ِی  داي
 يک واقع  به و شود می شامل را ھا دايره یِ  ھمه که است حکمی بلکه

 .کند می بيان را "کلی اصِل "

راِی   دگر اين. پردازد می "کلی اصلِ " يک ابراِز  به بشر بار  نخستين ب
ِد  بلکه نيست، ھندسی - کّمی ِی گير  اندازه يک صرفا  بلندپروازیِ  يک مؤي
 درستِی  تالس. مطلق اصلِ  يک است، انسانی ِی  انديشه در فکرانه روشن
. بود نيازموده داشت وجود دنيا در که دوايری تمامِی  موردِ  در را اش اصل
 تمامیِ  معرِف  که انگارد می را" کامل یِ  دايره "يک شنذھ در او بلکه

 نيست جالب اش برای خاص یِ  دايره يک ديگر. است دنيا در موجود وايرِ د
 کند می سعی و انديشد می" عام یِ  دايره "به يعنی دواير تمامیِ  به بلکه

ورِد  در حقايق  نخستين براِی  جا  اين در ما. کند کشف را عام یِ ئش اين م
ده با بار  ِ  پدي "،"تجريد" ی "و" تعميم   و مشاھده. ايم مواجه "یساز اصل 

دازه و مشاھده از اما داشته وجود ھمواره گيری  اندازه  ِگرد اجسامِ  گيریِ   ان
ِد  و عام یِ  دايره يک یِ  ايده به رسيدن تا ذھن از خارج در و طبيعت در  فاق

باره کلی حکمِ  يک و ذھن در صفتی ھرگونه  يعنی کردن، صادر آن یِ  در
 بلکه بود انديشه در انقDب يک فقط نه ينا و ،"کلی اصِل  "يک به رسيدن 

 از رياضيات بعد به زمان اين از شد می محسوب ھم رياضيات در انقDبی
  .شود می متحول" علم " يکبه" گيری  اندازه ابزاِر "يک 

ودِک  ھر امروزه  بگذرد دايره مرکِز  از که  خطی ھر که داند می دبستانی ک
 در اما کند، می تقسيم مساوی یِ  پاره دو به را آن کند قطع را دايره و
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رِف  نکته اين به رسيدن پيش سده وشش بيست  در انقDب "يک مع
 -عقلی  (علمی دنيایِ  رویِ  به ھم را جديدی ھایِ  دروازهو  بود" انديشيدن

 .گشود  عملی یِ  گستره ھم و) فلسفی

 که است  کسی نخستين او. دانست يونانی یِ  فلسفه آغازگرِ  توان می را تالس
 عنصرِ  را "آب"نيز  و کند می مطرح را" اختDف در يگانگی "ِی  مقوله
 تشکيل آب از چيزھا ِی  ھمه که بود باور اين بر تالس. پندارد می  اصلی

ره و ستارگان چوب، سنگ، انسان،: ندا شده  اين ِی  ھمه که چند ھر. غي
 نخستين، واقعيِت  يک مشتقاِت  ھمگی اما ديگرند، يک از متفاوت چيزھا

اده يک وِد  طرحِ   يعنی باوری، چنين. ھستند بنيادی، یِ  م  یِ  ماده يک وج
 پاسخی ،"آب "پاسخش ھرچند. بود  شجاعانه بسيار و نو پنداری نخسين،

ست و نادقيق و گرا ساده بسيار  درستِی  در  نه مساله اھميِت  اما، است، نادر
 پرسشی چنين طرحِ  در اصو\ بلکه ھد،د  می ارائه تالس که است پاسخی

 و فيزيک یِ  نطفه واقع در پاسخ و پرسش ِی  مجموعه که چرا. است
 و بررسی  امرمتافيزيک که رو  اين از. دارند خود در را متافيزيک

 نظر مطمحِ  را دارد وجود چيزھا ِی  ھمه در که يکتايی واقعيتِ  ِی  مطالعه
طو و ١"ُمثل"  را آن افDطون که چيزی: دھد  می قرار "ارس  محرِک  

رِک   نظرِ  از و است ٣"ذات" دکارت برایِ  نامند،  می ٢"نخستين نامتح
. نامندش  می ٦"مطلق" ھگل و ٥"نومن" را آن کانت. ٤"موناد" بنيسي\

  يعنی بيافرينند،" ھستی "تبيينِ  در علمی تا کردند تDش ھا  آن از يک ھر
  .نامند  می" شناسی ھستی "را آن فلسفی زبانِ  در که  چه  آن

_____________________________________________ 
- ١ Idée (eidos) 

- ٢ Monad  

- ٣ Substance 

- ۴ Monade 

- ۵ Noumène (noumenon) 

- ۶ Absolu (absolute) 
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ورِد  اما  پس امروزه.  غيرانسانی مادیِ  طبيعِت  بررسیِ   يعنی فيزيک، درم
 که ايم رسيده اين به تالس زمانِ  از سده وشش بيست از بيش شِت گذ از

داِد  داراِی  که شده تشکيل بنيادی ذراتِ  اندکی تعداِد  از طبيعت  و معين تع
 و نخستين جوھِر  که ھستند) …و جرم، الکتريک، بارِ  ( مشخصه از اندک

رِک  ِک  زبانِ  به که است چيزی ھا آن ِی  ھمه مشت  -جرم" مدرن فيزي
 چه از طبيعت  "که پرسش اين تالس که زمانی. شود  می ناميده" انرژی 

  آن   بی واقع در ،"آب" دھد می پاسخ و کند  می طرح را" است؟ شده تشکيل
ند خود که ِک  بدا ِت  و کند می گذاری پايه را متافيزيک و مدرن فيزي  اھمي

ِت  در  نه پاسخش  آن بردِن پرسش  زير به در بلکه آن ستی و دردق
ِط  زمان آن تا کهاست  دنيا از تصويری  ارائه  ھادين ھا و اسطوره توس

 یِ  عرصه به پا فلسفه که است زمان از دوره اين در دقيقا. بود شده داده
 به خدايان جايگاه از را يدخورش آناکساگوراس بعد کمی. گذارد  می زندگی

 .داند  می آتشين یِ  کره يک را آن و کشد  می زير

 دوران آن براِی  اما کند، نمی  راضی را  کسی تالس پاسخِ  امروزه البته
 وجود تواند نمی  زندگی آب بدونِ  که چرا بود،  علمی و نو  بسی ای انديشه
ِد ر در مھمی بسيار گاِم  اين .باشد داشته . بود بشری یِ  انديشه تکاملِ  ون

 ِ اب  در. بودند کرده بيان را نظريه ھمين تالس از تر پيش ھا مدت ليانب
سانه  و يھود دينِ  برایِ  شد الگوئی بعدھا که ھا، آن نزد دنيا آفرينش یِ  اف
 از را خشکی مردوخ شانخداي که  آن تا بود آب فقط ابتدا در ،تورات کتاِب 

بسيار  شباھت ليانبابِ  روايِت  با ظاھر در يونانيان روايِت  اين. کرد جدا آب
اوِت  يک اما، دارد، ادی تف  تفاوت اين. دارد وجود دو اين بيِن  ماھوی و  بني
ِت  در که است اين در عمده بطور  نيروِی  اين ،خدا وجوِد  از يونانيان رواي

  .نيست اثری ترين کم  یفراطبيع و آسمانی

 آن از خارج چيزی و است طبيعت بطنِ  در  چيز ھمه يونانيان روايِت  در
راِی  انسان. ندارد وجود ِ  توسِط  را طبيعت بار  نخستين ب   يعنی مادی، مفاھيم

وِد  قالِب  در  سطحِ  چھارمِ  سه تنھا نه آنان نظِر  از. دھد می توضيح طبيعت خ
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 وجوِد  بدونِ  که بودند باور اين بر بلکه دبو فراگرفته آب را زمين ِی  کره
 بخشِ  آب که بود باور اين بر تنھا  نه تالس. است ناممکن زندگی آب

 گوناگون اشکاِل  در را آن بلکه دھد، می تشکيل را انسان بدنِ  از بزرگی
ِد  و انجماد تبخير، ھایِ  پديده یِ  مشاھده با وی قوی احتمالِ  به. ديد می  تصعي
ماِی  اثرِ  در دريا آِب   تبديلِ  ،)گاز (ابرھا به آن تبديِل  يعنی خورشيد،نور  گر

 آب به شان شدن تبديل و ھا  يخ شدنِ  ذوب و) جامد (يخ يا و تگرگ به ابرھا
 بدِن  جمله از ديگر ھاِی  پديده از بسياری نيز و گرما یِ  واسطه به) مايع(

 خاک به آب تبديلِ  از چنين ھم او. بود رسيده نتيجه اين به… و حيوانات
مِل  از مرحله  اين در ھرحال به. گويد می سخن ھم  چه  آن انسان، دانشِ  تکا

 باشد می  پرسش اين طرحِ  در اش توانائی ھمانا است اساسی اھميِت  داراِی 
  .دھد می آن به که پاسخی در نه و ،"چيست؟ دنيا نھايیِ  طبيعِت " که

  

 

تالس دنياِی : ۵  تصويرِ   
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 خواھد می واقع در او" است روح از پر چيز ھمه" :گويد  می تالس وقتی
زِد . است زنده طبيعت که بگويد  که نداشت را معنايی آن" روح" يونانيان ن

زِد   منفرد انساِن  يک فردیِ  روحِ  معنایِ  به روح آنان براِی . دارد  ھادين ن
ِ مع به بلکه نبود،  که پنداشتند  می يونانيان رو ھمين از. بود  زندگی اصلِ  نای

 .اند حرکت در آسمان در که چرا اند، خدايان ستارگان

 اھرام، ارتفاعِ  ِی  محاسبه با مصر به سفرش در تالس که است مشھور
دوِن  ِک  با تنھا و مستقيم گيریِ   اندازه ب  کمک با البته (دستی چوب يک کم

 مصری دانانِ  رياضی شگفتیِ  موجِب  سخت ،)خودش به منتسب یِ  قضيه
ناِن  رياضی مصريان. شود  می  ابداع ای پيچيده جداولِ  و بودند ای برجسته دا

 یِ  حيطه در ويژه  به عملی ھایِ  گيری  اندازه کارِ  در که بودند کرده
نه در تنھا آنان. بردند می کار  به کشاورزی  از اما داشتند تبحر عملی ِی  زمي
  .بودند بھره  بی نظری رياضياِت 

  

 

اھرام بلندیِ  یِ  محاسبه: ۶  تصويرِ   
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ودنِ  دايروی یِ  مشاھده با تالس  ھنگاِم  در ماه سطِح  رویِ  بر زمين یِ  سايه ب
ودِن  کروی گرفتگی،  ماه  بود اين ھم اش استد\ل. کرد استنتاج را زمين ب
 باشد بيضی بايد  می ماه رویِ  بر اش سايه شکلِ  باشد مسطح زمين اگر که
ِت . اند داده نسبت او به ھم را زمان گذشِت  گيری اندازه. دايره نه  خاصي

شه. دانند می او کشفياِت  از را طبيعت در مواد از برخی ربايیِ  آھن  یِ  ري
 چنين ھم. نام ھمين با يونان در است ايالتی ناِم  در" مغناطيس "یِ  واژه

 .شود می ناميده ١الکترون يونانی زبانِ  در که کھربا، یِ  جاذبه خاصيِت 
 احتمالِ  به کرد،  بينی پيش را گرفتگی خورشيد يک او که است مشھور

  .را ميDد از پيش ۵٨۵ سالِ  گرفتگی خورشيد قوی

 بود اين باستان يونانِ  در فلسفی  زندگی ممتازِ  بسيار ھایِ  ويژگی از  يکی
 ھايش آموزه و باورھايش ھايش، انديشه تا کرد  می تDش نديشمندیا  ھر که
ده بطور کند، منتقل ديگران به را  ايجاِد  و شاگردان پذيرفتِن  طريقِ  از عم

به بعدھا ھم شان شاگردان  که  یبطور آنان آموزِش  جھِت  ثابت محلی  ِی  بنو
سل به دانايی انتقالِ  و گرفته را استاد جایِ  خود  تداوم ار بعدی ھاِی  ن

وه اين ابتکارِ . بخشند   . نوشت تالس پاِی  به توان  می را ارزش با یِ  شي
 مدرِن  ھایِ  دانشگاه مشابه نقشی که ارسطو لوکئومِ  و افDطون آکادمیِ 

 به تالس ابتکارِ  ھمين پیِ  در آوردند دوام ھا سده و داشتند را امروزی
 به دانش انتقالِ  و جمعی یِ  مراوده به نياز و دانستن اشتياق به. آمدند وجود 

ر، جوان نسلِ  شاِف  و برد پيش حفظ، امرِ  در مھم ِی  پديده اين ت  یِ  انديشه انک
انی   .ھستيم تالس مديوِن  را انس

  اش چاه و تالس

 انآسم به که  درحالیاو  که است شده نقل تالس یِ  درباره داستان اين
. کند  می سقوط چاھی دروِن  به بود افکارش در غرق و نگريست  می

_____________________________________________ 
 - ١ Eléctrum 
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ِد  خدمتکاری  با تالس به دھد  می سر قھقھه که  درحالی و بوده ماجرا شاھ
 کجا زمين رویِ  در   نيستی متوجه حتا که تو فيلسوف ای  ": گويد  می طعنه

 " ؟ بشناسی را شنستارگا و آسمان خواھی  می چطور پس گذاری  می قدم

نه به گذشته سده وشش بيست طیِ  در که را داستان اين  نقل متفاوت ھاِی  گو
  به انسان که زمان آن که کند بيان را واقعيت اين خواھد  می اند کرده

طه له ِی  واس  جزئيات به شذھن ديگر است، افکارش در غرق مھمی یِ  مسا
 بدونِ  و است ورن معرِف  سايه طورکه ھمين. بيند  نمی را ھا آن و پردازد نمی
ود سايه نور . دقتی بی نه و است دقت معرِف  ھم پرتی  حواس ندارد، وج

 را خدمتکار اين برخورِد  بود آمده خشم به داستان اين از سخت که ھگل
 واقعه آن به نداشت حق وجه  ھيچ به او گويد  می و گيرد  می سخره به سخت
ِ  بداند خود که  آن  بی خدمتکار آن واقع در که چرا بخندد   ته در عمرش تمام

مه نظيرِ  بود، چاه وِط  يک اين .نادانان یِ  ھ  که معنا بدين است، نمادين سق
 در تالس کند،  می سقوط  اشجسم کند  می پروازانسان  روح  که  عين آندر
  .يابد  می را واقعيت چاه اعماقِ  در بلکه کند نمی سقوط چاه

  خورد؟  می درد چه به معل

  خشک يک  بينی پيش با او که اند گفته تالس ِی  درباره ھم را حکايت اين
جه در و  سالی ِد  به اقدام بد، برداشِت  از ناشی زيتون، کميابِی   نتي  تمامِ  خري

ِد  انحصارِ  داشتنِ   دست در با و کند  می کشی  روغن ھایِ  دستگاه  روغِن  تولي
 در و دھد  می پس را مازاد سوِد  او. برد  می ھنگفتی سوِد  ،بعد سالِ  زيتون
ه خواست  می بلکه نبود سود کسِب   اشھدف گويد  می ديگران شگفتیِ  برابرِ 

 .دھد پاسخ عملدر  خورد،  می درد چه به علم پرسند  می که  کسانی به

 و است" سوداگری "معنایِ  به ھم specule یِ  واژه \تينی ھایِ  زبان در
 است  speculum يونانی زباِن  در واژه اين یِ  ريشه ".ورزی  انديشه "ھم
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ناِی  به که  در واقعيت بازتاِب  معنایِ  به ورزی  انديشه. باشد  می آينه  مع
شه ِط  نور بازتابِ  نظيرِ  است، انسان ِی  اندي در زبان ھای  چنين ھم. آينه توس

 یِ امعن به ھم reflet و réfléchir  یِ ھا واژه فرانسه و انگليسی
 ابزاری ھيچ از تالس که است واضح". بازتابيدن "ھم و ھستند" انديشيدن" 

راِی  ِ  پيش ب ينی  اش  بينی پيش درآمدِن  درست و نبود برخوردار  سالی  خشک  ب
دوِد  تا  ورزی  انديشه قدرِت  خواھد  می داستان اين. بود تصادفی زيادی ح

  .ھدد نشان را واقعيت با رابطه در
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يراِت : آناکسيماندر   مداوم تغي

 دستياراِن  از و زيست می سالوس شھرِ  در) م.پ ۵۴۶-۶١٠( ١اناکسيماندر
وِف  نخستين او. بود تالس  ما دسِت   به نوشتارھايش که است يونانی فيلس

ِد  ھم او. اند رسيده  به توسل نِ بدو و مادی ِی  زاويه از را طبيعت تالس مانن
درت به  او اما . داد قرار مطالعه مورِد  خرافات و خدايان فراطبيعی، ھایِ  ق

 نداشت باور المواد مادة  يک يعنی  بنيادی عنصرِ  يک وجوِد   به تالس وارونه
مه که بود باور براين بلکه  به او. ھستند تغيير و شدن حال در چيزھا ِی  ھ
 گذرا و موقتی را وضعيتی ھر و داشت باور "اوممد تغييرات" اصِل 

  .دانست می

 که  آن جاِی   به او. آورد وجود  به  انسانی تفکرِ  در مھم انقDبی آناکسيماندر
) آتش يا و زمين آب، ھوا، (ماده از مشخص شکلِ  آن يا اين به را خود

له به سازد محدود  او براِی . رسيد) مجرد یِ  ماده (عام بطور ماده یِ  مقو
له  تکامل و تغيير حالِ  در ھمواره و ابدی عام، ذاِت  و جوھر ماده، ِی  مقو

 موجودات، ِی  بسيارگونه اشکالِ  یِ  کليه او نظرِ  از. بود موجودات یِ  ھمه
 تظاھِر  و تجلی ھمگی آوريم، می در ادراک به  مان حواس طريقِ  از که

 عام و مجرد ِی  ماده تصورِ . ھستند عام یِ  ماده يعنی  اصلی، رِ جوھ ھمان
  .بود فھم غيرقابلِ  و دشوار بسيار وی ھایِ  ای دوره ھم برایِ 

راِی  بينش اين عه بار نخستين ب  علمی مبنایِ  و اصل يک بر را دنيا ِی  مطال
 آيند نايل مھمی اکتشافاِت  و اختراعات به يونانيان که شد باعث و داد قرار 

 زمان آن تا. بودند جلوتر شان زمانه از ھا سده اقوامِ  سايرِ  با مقايسه در هک
زِد  واِم  ديگر ن  بر صرفا نجوم مصريان يا و لبابِ  اھالیِ  يعنی پيشرفته، اق

 مرحله اين از و شد می خDصه ھا داده آوریِ  جمع و ستارگان یِ  مشاھده

_____________________________________________ 
 - ١ Anaximandre 
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دهمشا با آناکسيماندر اما. رفت نمی جلوتر  بررسیِ  با سپس و ستارگان یِ  ھ
ِک  به و ھا داده  رفت جلوتر ديگران از مراتب به عقلی استد\ِل  و تخيل کم

 کشف را زمين بودنِ  کروی تنھا نه او. يافت دست نوينی کامD نتايجِ  به و
 خود کشفياِت  اين با او. ندارد اتکا برچيزی زمين که شد مدعی بلکه کرد
  .برداشت طبيعت از شناخت در مھمی ِم قد

 سيارات ديگر ھمراه زمين شد مدعی که بود کسی نخستين آناکسيماندر
ره از ای نقشه او چرخد، می مرکزی حوِل   جايگاه که کرد ترسيم زمين ِی  ک

 کرد ترسيم آسمان از ای نقشه چنين ھم داد، می نشان را ھا خشکی و درياھا
ده. تپنداش  می کران بی را دنيا و  ھمچنين و  گرفتگی  ماه و خورشيد ھاِی  پدي

سان و داد توضيح را لرزه  زمين . دانست می ماھيان تکاملِ  یِ  نتيجه را ان
 نسبت او به ھم را آفتابی ساعِت  و تقويم اختراعِ  فصل، چھار کشِف 

 .دھند می

 

شه :٧  تصويِر  کيھان ِی  نق  
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  کّمی تا کيفی از: آناکسيمنس

  ماترياليست ِی  گانه سهفDسفه  ازنفر  آخرين) م. پ ۵٢٨- ۵٨۵( ١آناکسيمنس
 شدروشھم تالس که  زمانی در شود می گفته. بود باستان يونانِ  نخستينِ 

در يونان (شد روشھم او درگذشت تالس که  زمانی و آمد دنيا  به آناکسيمنس
 اما آناکسيماندر به وارونه او. )می شدروشھاستان فرد در چھل سالگی مب

 نام آن بر و دانست می  بنيادی عنصرِ  را عنصر يک تالس، ھم چون
 به که تاريکی حتا و مه، بخار، از است  ترکيبی که نھاد نام ٢"آئر"

  .اند نھاده برابرش در را" ھوا "ِی  واژه نادرستی

 ،آناکسماندر عقايِد  با مقايسه در که رسد می نظر  به چنين امر بدِو  رد
 واقع  به اما. است تالس به بازگشت و عقب به  گامی آناکسيمنس یِ  نظريه

 اشکالِ  که دھد نشان تا بود آن تDشِ  در آناکسيمنس. نيست چنين اين
 طريِق  از چطور خاک و آب ابر، آتش، ھوا، چون ماده ونِ گوناگ
 واقع  به. شوند می تبديل ديگر يک به ترقيق تبخير، تصعيد، ھایِ  فرآيند
رِد  پيش در مھمی گاِم  روزگار آن در بينشی چنين  که چرا بود فلسفه ب

له از فرارفتن برایِ  بود تDشی  حوزه به متعلق عاِم  ِی  ماده مجردِ  یِ  مقو
 تبخير، تصعيد، فرآشدھایِ  طريقِ  از کمّی یِ  حوزه به نھادن گام و کيفی

  .ترقيق يا و انجماد

ھه ،ايريس باِل  دوران آن در که کمان  رنگين ِی  پديده  خدايان، آوِر  پيام یِ  ال
 سطحِ  به توجه با. شد داده  علمی توضيحِ  آناکسيمنس توسِط  شد می پنداشته

ئيِن پ  ناممکنی امِر  طبيعی ھایِ  پديده تر بيش تدقيق دوران آن در فن و  علم ا
 اما. است آسانی امِر  امروزه آنان ھایِ  ديدگاه بودنِ  نادرست اثباِت  و بود

_____________________________________________ 
- ١  Anaximenes 

 - ٢ Aear 
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يارھاِی  با آنان نظرياِت  نادرستیِ  يا و درستی یِ  مساله اھميِت   علمیِ  مع
 آن در فيلسوفان اين که تاس اين در  بنيادی یِ  نکته بلکه نيست، ما امروزِی 

 یِ  کليه و اسطوره ،دين خرافات، با بشر تاريخِ  در بار  نخستين برایِ  دوران
 نگاه اسارت در خود چنگاِل  در را بشر زمان آن تا که عاداتی و رسوم
. ريختند  پی را فرھنگ و علم بنایِ   سنگ و پرداختند مقابله به بود، داشته

 و عقلی استد\ِل  و آوردند وجود  به را بشری ذھنِ  در انقDب نخستين نانآ
 .نھادند پايه را علم

رِد  توضيحِ  در يونانی ِی  فDسفه نخستين اين  قدرِت  کمِک  به طبيعت کارک
 اين از رفتنفرا براِی  اما. رفتند پيش بود ممکن که جا  آن تا عقلی استد\ِل 
. زدند می دست تری دقيق ھایِ  تحليل و تجزيه تجارب، به بايست می مرحله

ِط  مھم اين بعد سده دو  تا. يافت ادامه يونانی فيلسوفانِ  ديگر و ارسطو توس
ما ،آن به رسيدن  زمان اين تا. شد می طی بايست می ديگری مھمِ  یِ  مرحله ا

  بی بعدی یِ  مرحله و بودند کيفی یِ  حوزه در عمده بطور ھا بررسی یِ  ھمه
  .بود می بايد کّمی دنياِی  به ورود  چرا و  چون

 

آناکسيمنس دنياِی : ٨  تصويرِ   
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 نو، مفاھيمی شان، ھای کاستی و ھا ضعف تمامِ  با نظريات و باورھا اين
 نه که دادند دست  به دنيا و طبيعت شناخِت  از ای گستاخانه بسيار و بديع
 با  وجه ھيچ به بلکه بودند جسورانه و انقDبی بسيار شان ی زمانه رد تنھا

ِد   در که ميانه، ھایِ  سده در رايج خرافاِت  به آکنده سراپا و  غيرعلمی عقاي
 در دينی انديشِی   تاريک و سياه ورانِ دسال  ھزاروپانصد از بيش طیِ 

شه بر غرب و شرق  و اھتشب ترين کم بودند، افکنده سايه انسان ِی  اندي
 ھایِ  پردازی  نظريه و حدسيات نظريات اين که  آن تر مھم. نداشتند سنخيت
 ذھنی بررسِی  و کندوکاو تجربه، عينی، مشاھداتِ  بر بلکه نبودند صِرف
 آناکسيماندر ،ھگل و داروين از پيش سالِ  دوھزاروپانصد. بودند استوار

" مداوم تغييراِت "  اصلِ  يا و شناسی  زيست در تکامل ِی  نظريه گذاِر   پايه
  .بود شناسی شناخت در

دم بنقد طبيعت در کيفی تغييراِت  بيانِ  با آناکسيمنس  را نخستين ھاِی  ق
ِف  نقطه. بود رسيده خود مسيرِ  انتھایِ  به روش اين اما. بود برداشته  ضع

 تمامیِ  سوایِ  شان ی فلسفه که بود اين در ايونی مکتِب  یِ  هگان  سه فيلسوفانِ 
 اين. بود کيفی کDم يک در و نادقيق کلی، ھمواره داشت، که مثبتی نکاِت 
اه  کّمی دنيایِ  به ورود بعدی گامِ . برد نمی  جايی به راه خود  خودی به ديدگ

ايست  می  به وفمعر یِ  فDسفه. فلسفه به عدد کردنِ  وارد ، يعنی باشد، ب
  .کردند ايفا امر اين در مھمی نقشِ  فيثاغورسيان

  

  

 

www.hks-iran.com



صِل   ششم ف

  آليزم ايده به ماترياليزم از

  

  :فصل نيا در

يدايِش ◄   عرفان پ

  رياضيات کيِش ◄ 

  موسيقی تنظيمِ ◄ 

 

اھِی  دورانِ   ژرِف  ھایِ  بحران با بود ھمراه باستان يونانِ  ِی  فلسفه شکوف
 در بحران. دين جمله از کھن باورھاِی  رفتنِ  پرسش زيرِ  و ماعیاجت

اورھایِ    علمی  بينیِ   جھان يک پيدايشِ  و انکاری خدا گرايشاِت  به دينی ب
 ھميشه، ھم چون اما،. انجاميد خام و نخستين ھرچند ماترياليزم بر مبتنی

 و متضاد مسيری در بلکه اخت،نو  يک و ھموار ای گونه به نه فرآشد اين
ِد  علمی، و منطقی گرايشاِت  پایِ   به پا. رفت پيش  به ناھمگون  شاھ

. ھستيم ھم عرفانی و منطقیغير گرايشاِت  رشِد   يعنی مخالف، ھایِ  پديده
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 مشابھی اجتماعِی  ھایِ  بحران با باستان روِم  ِی  جامعه که  زمانی بعد ھا سده
 مواجه ای مشابه ھایِ  پديده با ھم جا آن در ديگر باِر  شود، می روبرو

ِد  روم جمھوریِ  ھاِی  سال واپسين در ويژه  به شويم، می ِد  شاھ  دين ھایِ  رش
  .ھستيم ميتراگرايی و مسيحيت جمله از شرقی،

زِد  اجتماعی ھایِ  بحران دوراِن  در  برایِ   جايی بردگان و دھقان ھایِ  توده ن
 مرفه و حاکم طبقاِت  کارِ  به خدايان اين. اندم نمی  باقی المپ خدايانِ 

ِد . آمدند می  توانست نمی ديگر مرگ از پس خيالیِ  دنيایِ  در بھتر  زندگیِ  نوي
ِک  با تر، پسين  ھایِ دين .بکاھد دنيا اين عذاِب  و درد از ناس  مذھبِی  م

راژدی در ريشه که جديدترشان  پاداش نويِد  مگیھ و (داشتند يونانی ھاِی  ت
 برایِ  چندانی جذابيِت  ديگر ھم) دادند می ندا را مرگ از پس رستگاریِ  و

  .نداشتند ھا توده

ِد  يونان روزھا نآ در واعِ  پيدايِش  شاھ  خرافاتی ھاِی  مناسک و ھا آيين ان
 کيِش  ھا آن ترينِ  مھم. بودند مصر و صغير آسيایِ  از ھايی ارمغان که است

کاِت  يانفيثاغورس با که بود" ورفها "پرستش رِک  ن . داشت بسياری مشت
 آنان. داشتند باور روح تناسخِ  و انسان دوگانگی بر  نخستين يانِ فيثاغورس

 مجزاِی   کامل طورِ ب بخشِ  دو از که پنداشتند می دوگانه موجودی را انسان
 خاکی انسان جسمانی ِی  پاره آنان باورِ  به. بود شده تشکيل جسم و روح
 پا\يِش  بر آنان. جاويدان و آسمانی اش روحانی ديگرِ  یِ  پاره و فانی، و بود

 در حتا ورزيدند، می اجتناب گوشت خوردنِ  از و داشتند اصرار نفس
سمِ   عناصرِ  و خرافات کردِن  وارد با يانفيثاغورس. ھا قربانی مرا

ِت  یِ  فلسفه يونان، یِ  فلسفه به رفهاو آيينِ  یِ  رازگونه  نوپا طبيعیِ  ماترياليس
 عرفان و خرافات به شديداآن را  و ساخته منحرف نخستين مسيرِ  از را

 پيش جا  بدان تا يانفيثاغورس از پيروی با ھم افDطون بعدھا. ساختند آلوده
  .کرد تبديل دين نوعی هب را فلسفه که رفت

ِد  با دايیِ  داری، برده رش  اوجِ  به جامعه در دستی کارِ  و فکری کارِ  بيِن  ج
  درست است که.است انسان ازخودبيگانگی اوجِ  داری برده. رسد می خود
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 کاِر  يرویِ ن محصولِ  با "آزاد "کارگرِ  معاصر، داریِ   سرمايه نظامِ  در
 دشمن نيرویِ  يک به تبديل اش برای سرمايه که چرا ،شود می انهگبي خود

 اش ھستی با برده يک  داری برده  نظامدر ، اماشود می خودش از جدا و
به به اش ھستی که چرا ،شود می گانهبي  دست از را انسان يک یِ  مثا

 صرفا بلکه شود، نمی محسوب انسان يک اصو\ و است ھيچ او. دھد می
 در ،شروح فکرش، جسمش، کارش، محصوِل . است سخنگو ابزارِ  يک
 نسبت اش بيگانگی نھايِت  اين. دارد تعلق ديگری به وجودش تمامِ  کDم يک

 به پوچی احساِس  او در که است اش بيرونی یِ  دنيا به نسبت و خودش به
. است آن در که چيزی ھر و دنيا به زدن پا  پشت يعنی، آورد،  می وجود 

 عذاب و رنج ماواِی  که دنيا اين در. شود می پليدی چيزِ  شيبرا مادی دنيایِ 
 موجِب  تواند می مرگ تنھا. نيست نشانی ترين کوچک خوشبختی از است

 .شود زمين رویِ  در عذاب و رنج از اش رھايی

 انسان پایِ  پيِش  تر بيش راه دو برد، می بسر بحران در جامعه که  زمانی
 به يا و دھد وفق آن با را خود و بسازد آن با بايد يا: ندارد دوجو

 اندازِ  چشم دو اين. دھد تغييرش تا جنگد  به برخيزد، آن با رودررويی
 که آن. ماترياليزم يا آليزم ايده: انجامند می ھم متفاوت یِ  فلسفه دو به متفاوت

 اش شناخت ایِ بر و بشناسد، را آن بايد نخست دھد تغيير را دنيا خواھد می
  بينی خوش. نھد ميدان در پا و شود رودررو ھا واقعيت با بايد

 تغيير چيز  ھمه بعدھا. بود نوع اين از يونانی نخستينِ  ھاِی  ماترياليست
 بدبينی نوعی به منجر امنيت عدمِ  احساسِ  و کھن ِی  جامعه فروپاشیِ . کرد

وِد  در. شد فرورفتن درخود و  شفاف، و نروش اجتماعیِ  بديلِ  يک نب
 رستگاریِ  جھِت  در تDش و ھا واقعيت به کردن  پشت در کلی گرايِش 
ردی،  فردگرايی و عرفان گِی  چير و رشد برایِ  شود می مناسبی یِ  زمينه ف
  .فلسفی

 فرودست طبقاِت  يونان در روزھا آن در که بود شرايطی چنين تحِت  دقيقا
 خدایِ  -ديونيسوس کشاورزی، خدایِ  -ِدمِتر به و رازگونه ھایِ  آيين به
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ھه - اورفه و شراب،  از ھم فرآدست  طبقاِت  اما،. آوردند روی اسرار، یِ  ال
 يک ثروتمند و رونق پُر شھرھای. نماندند امان در دوران اين مشکDِت 

 ازدست را خود جان يا آزادش شھروندھاِی  و شدند می تبديل خرابه به شبه
  .رفتند می فروش به بازارھا در برده عنوانِ  به يا و دادند می
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شِف : فيثاغورس   عدد ک

ِک  به" خودکامه پوليکراِت  "بود، مھمی بندرِ  که  ساموس ِی  جزيره در  کم
راِف  حکومِت  تجار، و بازرگانان اِد  به. کرد سرنگون را دار زمين اش  استن

 را ھمه اموالِ  و نکرد رحم کس  ھيچ بر او يونانی، نگارِ  تاريخ ،توھرود
رين نزديک امواِل  حتا کرد، تصاحب واده افراِد  ت   . راخودش ِی  خان

ره در که ،)م.پ ۴٩۵-۵٧٠ (١فيثاغورس زادگاِه  ،سيارسيس شھرِ   یِ  جزي
 کروتن شھِر  رقيِب  که بود مھمی بسيار تجارِی  مرکزِ  داشت قرار ساموس

 ساکنانِ  پرستیِ  تجمل و سيارسيس شھرِ  ثروِت  یِ  درباره. آمد می حساب به
 آن ساکنينِ  از اقليتی دسِت  در ثروت انباشِت . اند گفته بسيار ھاِی  افسانه آن
ِد  باعِث  تھيدست  نکD اکثريِت  پيدايِش  و . شد داری برده ترِ  بيش ھرچه تشدي

Dِف   ھم شھر باروھاِی  و برج حتا که بود شديد چنان  آن طبقاتی اخت
دان نتوانستند ِ  برابرِ  در را ثروتمن " ای خودکامه. "دھند نجات فرودستان قيام

ِ  به  رھبریِ  گرفتنِ  ستد  به با بود  ناراضی ثروتمندانِ  از خود که ليس ته نام
 انِ فرمانرواي برایِ  شود می دستآويزی انقDب اين. رسد می قدرت به ھا توده
روتن شھِر   شده تضعيف بسيار داخلی ھاِی  کشمکش ِی  واسطه  به که ک

 شھرِ  جنگ روز ھفتاد دنبالِ  به. دھند جنگ اعDمِ  سيارسيس به تا بودند،
 که بود حاد بسيار طبقاتِی  مبارزاتِ  اين بسترِ  در. کند می سقوط سيارسيس

 .گيرد می شکل يانفيثاغورس مکتِب 

ورِد  در بحث  نوشتاِر  که چرا نيست، ای ساده چندان کاِر  فيثاغورس م
 ھم نام اين به فردی وجوِد  مورِد  در اصو\ و نمانده برجا او از چندانی

 پيروانِ  از که است تر  مناسب خاطر  ھمين به. دارد وجود ترديد و شک
  .گوئيم سخن فيثاغورس مکتِب 

_____________________________________________ 
١ - Pythagore 
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يلو اش حرفه جوانی در فيثاغورس  دوستارِ " معنایِ  به (١سوفوس ف
ته. بود) "حکمت . کرد اختراع فيثاغورس را "فيلسوف" ِی  واژه که اند گف

 معنایِ  به که گفتند می ٢"سوفوس" حکما به يونان در او از پيش تا
 انسان و داند  می خدايان مختصِ  را لقب اين فيثاغورس اما. بود "خردمند"
" فيلوسوفوس" يک تنھا را خود رو  اين از داند، نمی آن یِ  شايسته را
عنی   و فينيقی به اش سفرھای طیِ  در او .دانست  می "ِخرَد دوستارِ " ي

 که بود آنان از قوی احتماِل  به و شد آشنا سرزمين ھا آن کاھنانِ  با مصر
 به ايرانيان لشکرکشیِ  پیِ  در ميDد از پيش ۵٣٠ سالِ  در. آموخت ھندسه
  آن در و کند می کوچ کروتن شھرِ  به  رفتنجنگبه  از گريز برایِ  يونان،

  .گزيند می سکنی جا

قه يک خرافاِت  از بود ای ملغمه فيثاغورسيان نظرياِت   بسيار مذھبیِ  ِی  فر
. ديگر سویِ  از رياضی در کشفيات و ھا وھشپژ و سو  يک از متعصب

ِک  به شديدا آنان  از. بودند خرافاتی بسيار و داشتند باور مذھبی مناس
وبيا گوشت، خوردنِ   امتناع سخت افتاده زمين به درخت از ِی  ميوه و ل

 توسط آتش زدنِ  ھم  به از و خوابيدند نمی خواب تخت رویِ  بر. کردند می
 دادند می ترويج را کشی  رياضت و پارسايی. کردند  می پرھيز فلزی یِ  ميله

 رياضيات دنيایِ  در شدن غرق در را دنيوی خوشبختیِ  و سعادت و
 برخودار مرموزی کيفيِت  يک از رياضيات آنان نظرِ  از که چرا ديدند، می
 .ندداشت باور روح تناسخِ  به مصريان تاثيِر  تحِت  ھمچنين آنان. بود

شاِط  و شاد ماترياليزمِ  به وارونه درست زِد  پيشين، ِی  فDسفه بان  ن
 گير دل و خموده فلسفیِ  آليزمِ  ايده  نخستيِن  ھاِی  نطفه با يانفيثاغورس

ِط  بعد کمی که ايم مواجه اِد  بعدھا و يافت تکوين افDطون توس  دينِ  فلسفیِ  بني
 راِه  برسِر   اصلی مانعِ  سال دوھزار مدِت  به که مکتبی شد، مسيحيت
  :گويد می فيثاغورس. شد  علمی ِی  روحيه و انديشه پژوھش،

_____________________________________________ 
 - ١ Philosophos 

 - ٢ Sophos 
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 و زندان مان کالبد که نيستيم بيش گانگانیبي ما دنيا اين در"
 با که نداريم را حق اين وجه  ھيچ  به ما. است مان روح گورِ 
 یِ  ّگله گوسفندانِ  ما که چرا سازيم، رھا را خود دکشیخو

دونِ . ما چوپانِ  او و خداونديم  مجاز ما او یِ  اجازه و فرمان ب
 انسان دسته سه دنيا اين در. سازيم خDص را خود که نيستيم
 مسابقاِت  در حضور برایِ  گروه سه ھر از و دارد وجود

 کسانی آنان حقيرترينِ . کنند می سفر المپ کوِه  به المپيک
رایِ  که ھستند  بعدی ِی  مرتبه در. آيند می فروش و خريد ب

 که سوم، گروِه  اما. دارند قرار مسابقات در گان دکنن  شرکت
فا که ھستند کسانی باشند،  می شان برترين ِ  صر  تماشایِ  برای

 ترينِ    زيبنده و ترين   منزه ترتيب بدين. آيند  می مسابقات
 شان برای دنيا اين چيِز   ھيچ که ھستند کسانی ھا انسان
ِف  سراسر را خود و ندارد ای جاذبه   ١" .کنند می فلسفه وق

 بسيار ھم و  است گرايانه نخبه بسيار ھم که ای  بينی  جھان چنين
 آمد،  می خوش بسيار کروتن شھِر  ثروتمند طبقاِت  مذاقِ  به پارساگرايانه،

 در. کرد می منع شان طبقاتی امتيازاِت  به ددستبر از را دستان  تھی که چرا
 اخروی بر سعادِت رجحان   وجسم، از روح کاملِ  جدايیِ  بر فلسفه اين

ِد  دنيوی سعادِت   از پس دنيایِ  در تنھا را انسان رستگاریِ  و بود بسيار تاکي
 و مفاھيم به بود بازگشتی سو  يک از نگرش اين. داد می نويد مرگ

اورھایِ    .آتی مسيحيِت  دينِ  دارِ   طليعه ديگر سوئی از و تاريخ-پيشا انساِن  ب

 جسمش خدمِت  در شروح است بيداری در انسان که  زمانی"
  اش گانه  پنج حواسِ  به کردن خدمت روح وغمِ   ھَم و است

 به وارونه. دھد  می دست از را خود استقDلِ  نتيجه در است،
 در حرکت به روح برد می بسر خواب در انسان که زمانی

 کنترل را آن ھاِی  فعاليت و شود می حاکم جسم بر آيد، می
 شنود، می بيند، می که است روح اين خواب ھنگامِ   به. کند  می
امِ  خواب ھنگامِ  کوتاه، سخن. جنبد می و خورد می بويد، می  تم

_____________________________________________ 
- ١  B. Russell, History of Western Philosophy, P. 52.1  
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رِد  و وظايف  رو اين از. شود می منتقل روح به جسم کارک
 از کند تعبير را آن و بشناسد را روح بتواند که کس ھر

 ١" .شد خواھد برخودار سترگی عقلِ  و حکمت

کِس   خرافات و ھا اسطوره ،دين به آگاھانه که نخستين ھاِی  ماترياليست برع
 براين او. کرد احيا دوباره را روح پرستشِ  کيِش  فيثاغورس کردند، پشت
 خود روحِ  تواند می که است ٢"خلسه" طريقِ  از تنھا انسان که بود باور

 به کند ترک را اش جسمانی زندانِ  روح که زمانی تنھا و سازد آزاد را
 و است مرگ دنيا اين در زندگی او نظرِ  از. يابد می دست اش واقعی طبيعِت 
  .واقعی  زندگی سرآغازِ  جسمانی مرگِ

ده ِی  فلسفه که بينيم می ترتيب بدين  بيانِ  ،دين ھمزادش، با ھمراه آليزم اي
 اشکالِ  به شدن وارونه اين. است ھستی با انديشه جايگاه شدِن  وارونه

 بشر برایِ  را آمدھا پی بارترين زيان و داشته ادامه امروز به تا گوناگون
 بود عبارت يونانی نخستيِن  ِی  فDسفه  اصلیِ  گرايشِ . است آورده مراهھ به
 در تجربه طريقِ  از سازی  کلی اصولِ  و دادن  تعميم جھِت  در تDش از

عی دنيایِ   راھی طبيعت شناخِت  براِی  پيروانش و فيثاغورس. مادی و واق
  .برگزيدند دگر

اِم  رغِم  علی يان،سفيثاغور که داشت اذعان بايد معھذا  شان، خرافات تم
يه از اما را فلسفه  اين غير در بردند، جلو به مھمی گاِم  ديگری یِ  زاو

 ادعا اين نخست یِ  وھله در. ماند نمی برجا تاريخ در آنان از  نامی صورت 
ظر  به شگرف کمی شايد  یِ  انديشه انکشاِف  سيرِ  در که دانست بايد اما. آيد ن

داِف  که نیدورا در حتا بشری،  پی را غيرعلمی و غيرمنطقی اھ
ِد  که خوريم  برمی مواردی به گرفت، می   جلو به  گامی را  علمی فرآش

 تDش ھا سده طیِ  در که بگيريد نظر در را کيمياگران نمونه برایِ   .بردند

_____________________________________________ 
 بقراطھای  از رساله   در يکی-١
٢- Estasyال ھای اخير يک ماده مخدر بسيار قوی ھم به ھمين نام توليد کرده انددر س.  است به معنای خلسه. 
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  جايی به راه وليکن کنند، تبديل طD به را سنگ يا و فلزات تا کردند
  .شد مدرن شيمیِ  علمِ  بنایِ   سنگ شان، نتيجه  بی ھایِ  شتD ھمين اما،. نبردند

طه  انسانی ِی  انديشه تکاملِ   انسان قدرِت  با دارد مستقيمی و تنگاتنگ ِی  راب
عنی محسوس، و عينی ھاِی  واقعيت از تجريد در  در انسان توانايِی   ي

 واقعيت که جا  آن از. جزيی  فرآيندھايی از کلی استنتاجاِت  استخراجِ 
 تعبير متفاوت اشکالِ  به واقعيت که دارد وجود امکان اين است، چندگونه

 تاريخِ . کنند بازگو را واقعيت از جزيی تعابير، اين از يک ھر و شده
ِد  بارھا علم و فلسفه  و انديشمندان که  معنا بدين. است بوده امر اين شاھ

 آنان اما کنند، می بيان را واقعيت از ای جنبه يک ھر که بزرگ دانشمندانِ 
  آن تا پندارند، می مطلق و نھايی حقيقِت  کلِ  یِ  مثابه به را جزئی ِی  جنبه اين
 آن از جوانبی يا و ھمه جديدترشان نظرياِت  و تعابير با بعدی نسلِ  که

وِد  یِ  نظريه و اندازند می اعتبار از را نظريه  ھمان به بعدھا ھم آنان خ
ِد  در. شد خواھد دچار سرنوشت ِد  ما علم و انديشه تکاملِ  رون  و توليد شاھ

ِد   ھستيم نظريات پيدايِش  - سقوط -ابطال -تکامل - پيدايش یِ  چرخه بازتولي
ريقِ  از که ِد " خطا و  آزمون" محِک  ط  طی را" درپی پی تقريباِت " فرآين
  .کنند می

 اين بر فيثاغورس. بود عددی و  کّمی عمده بطور يانفيثاغورس رويکرد
ِک  به توان  می را گذرد  می آن در که ھرچه و دنيا که بود باور  اعداد کم

غِم  علی. داد توضيح  و بود آلوده رمز و راز به شديدا نظريه اين که  اين ر
فان نوعی از حکايت  یِ  انديشه تکاملِ  از مرحله آن در معھذا داشت، عر
. بود جلو به بلندی گاِم  ھندسه، ويژه  به و رياضيات برایِ  يعنی مجرد،

 اعداِد  آنان باورِ  به. بود ھا آن ابتکاراِت  از فرد و زوج به اعداد بندیِ   دسته
 و بود مردانه شان محفل که   جايی  آن از و. ماده زوج اعداِد  و بودند نر فرد
داِد  بالطبع بسته، زنان رویِ  به ھايش در  و بودند آسمانی و مقدس فرد اع

داِد   دنيا محتواِی  و شکل معرِف  را اعداد آنان. فانی و خاکی زوج اع
 دادند  می نسبت جادوئی ھایِ  ويژگی اعداد از شماری به و دانستند می
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 از بسياری در که خرافات اين). ۴٠ ،١٢ ،٧ ،۵ ،٣ ،٢ ،١ اعداِد  نظيرِ (
 یکتايي: ١ (ندا آورده دوام کماکان امروز به تا اند داشته نقش ھم دين ھا

 ،مسيحيت در گانگی سه: ٣ شيطان؛ -خدا يا و شر - خير دوگانگی: ٢ ؛خدا
رھاِی : ۵ ؛اسDم در دين ِی  گانه سه اصولِ   يھود، توراِت  در گانه پنج سف
 دوازده: ١٢ عبا؛ آل تنِ   ھفت آسمان،  ھفت: ٧ اسDم؛ در دين فروعِ 

 دين ھاِی  در چھلم مراسمِ : ۴٠ شيعه؛ در امام دوازده يا مسيح، حواريونِ 
  )…و اسDم و مسيحی يھود،

 

فيثاغورس دنياِی  :٩ تصويرِ   
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 رياضيات پرستشِ  نوعی به مدرن علمِ  ھاِی  شاخه از ای پاره در ھم امروزه
ھم  را آن ای نظريه ھواداراِن  که مواردی است نبوده کم و شوند می متوسل

 به در دوران خودش که ای نظريه آن حتا. اند پذيرفته مطلق حقيقِت  چون
 و بوده  حوزه خودشه بمربوط ھاِی  پرسش تمامِ  گویِ  پاسخ که رسد می نظر

 از بعدی یِ  مرحله در است، گرفته قرارآن رشته  متخصصينِ  قبولِ  مورِد 
 نادرست حتا و ھا کاستی ھا، محدوديت که است علم و نولوژیتک تکاملِ 
 پيشرفت تواند می علم که است طريق اين از تنھا. شود می آشکار اش بودن

 در که است علم تکاملِ  سيِر  بودنِ  ديالکتيکی ھمان دقيقا فرآشد اين. کند
  .ايم بوده شاھدش تاريخ طولِ 

  موسيقی

 زيبايی با ھم که است ای غنی بسيار مفاھيمِ  از  يکی ١ھماھنگی مفھوِم 
 اختراع را فلسفه ِی  واژه فقط فيثاغورس. رياضيات با ھم و دارد رابطه
وِم  بلکه نکرد  يوناِن  زبانِ  در واژه اين. کرد ابداع ھم را ٢"کيھان" مفھ

 اين ھا سده طیِ  در و ،"منظ" ھم و است" زيبايی" معنایِ  به ھم باستان
 رياضی قواعِد  براساِس  که است گيتی بر حاکم موزونِ  نظمِ  معنایِ  به واژه
 ھم و شناسی کيھان معنایِ  به cosmologie ِی  واژه ھم. کند  می عمل
نایِ  به cosmétique یِ  واژه  ھمان در ريشه زيبايی و آرايش لوازِم  مع
 .نددار يونانی ِی  واژه

 از برخاسته متفاوِت  صداھایِ  شنيدنِ  با فيثاغورس که است شده حکايت
 مستقيِم  یِ  رابطه یِ  متوجه آھنگری سندانِ  بر متفاوت ھایِ  چکش ضرباِت 
 با را آزمايش ھمين او. شود  می چکش یِ  اندازه و ھا صدا فرکانسِ 
 صوِت  فرکانسِ  یِ  رابطه و دھد  می انجام متفاوت ھایِ  طول با ھای ريسمان

_____________________________________________ 
١ - Harmonie 

٢ - Cosmos 
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عد که کند  می کشف را ريسمان طولِ  با شده توليد  نامِ  به موسيقی در ھا ب
 .شدند معروف یفيثاغورس ھایِ  گام

 در شان بودن مفيد خاطِر  به نه مھم کشفياِت  ارزِش  فيثاغورسيان نظرِ  از
والھوسی و ھا کنجکاوی ارضایِ  در بلکه بشر ِی  روزمره زندگی  ھاِی  ب
 آن و نھادند می ارج را ھندسه تنھا آنان خاطر ھمين به. بود فکرانه  روشن

سه بلکه کاربردی -تجربی یِ  ھندسه نه ھم  به باور. را ناب و مجرد یِ  ھند
ِط  فھم قابِل  ،١گرايانه درون موضوعِ  يک یِ  مثابه به رياضيات که اين  توس

 باوِر  اين. است داشته ادامه ھم امروز  به تا نيست، عادی و فانی انسانِ 
Dطون آليستِی  ايده یِ  فلسفه طريِق  از نادرست کامDشد تبليغ و تقويت اف .

 ندارد بھره ھندسه از که   آن" :بود نوشته اش خانه ِر ر دبرس افDطون
 " !ندارد را خانه اين به ورود حِق 

ِد  در که است بديھی  ھا پديده کّمیِ  رسیِ بر طبيعت، شناخِت  تکاملِ  رون
 بيان کيفيات قالِب  در صرفا اگر علمی ھيچ. است بسياری اھميِت  داراِی 

ياِت  یِ  مرحله از درنيايد کميت به و شود  پيشرفتی و نرفته فراتر صِرف کل
ِد  ما تاريخ در اما  .کرد نخواھد ِد  که ايم بوده ی موارد شاھ  کميت به فرآين

 خرافات از تمايزش که رسد  می ميزیآ اغراق یِ  مرحله چنان به درآوردن
 توضيحِ  که دارد وجود امکان اين امر واقعيِت  در. شود می مشکلی امِر 

ِب  در بتوان را طبيعی ھایِ  پديده . کرد بيان رياضی ھاِی  فرمول و اَشکال قال
 از ای درجه تا تنھا را واقعيت رياضی الگوھاِی  ترين پيشرفته حتا معھذا
 عيار تمام آليسِت  ايده يک ھم خود که ھگل. دھند حتوضي توانند  می تقريب

 نکاتی ھم يانفيثاغورس از بايست می و برجسته، داِن  رياضی يک ھم و بود
 يانفيثاغورس کّمیِ  صرفا رويکرد بودنِ  ناقص به برعکس باشد، آموخته
ِط  با صرفا توان می را دنيا که بينش اين و داشته اذعان  توضيح کّمی رواب

 .گيرد  می سخره به سخت داد،

_____________________________________________ 
 ١ - Esotérique 
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 در انگيزی شگفت و آميز اغراق ادعاھایِ  امروز به تا فيثاغورس زماِن  از
 گويا که اند دانسته کليدی شاه را آن و شده اظھار رياضيات اھميِت  با رابطه

 انسان رویِ بر شناخت دنيایِ  یِ  بسته ھایِ  در یِ  ھمه ھایِ  قفل ِی  گشاينده
 دشوار، واقعیِ  دنيایِ  از جستن دوری با دانان رياضی از دسته اين. است

 شان خيالی دنيایِ  اين در و ساخته خود برایِ  عاجی برجِ  خود خلوِت  در
 ھانری نمونه براِی . دھند می اختصاص خود به را خدايان جايگاه

 پيش جا آن تا گذشته یِ  سده یِ  پُرآوازه دانانِ  رياضی از يکی ،١پوانکاره
می قوانينِ  شود  می مدعی که رود می  واقعی دنياِی  با ارتباطی ھيچ  عل

  انسان که ھستند ای  درآوردی من و خواهدلب ھایِ  قرارداد بلکه نداشته
ِک  به تا کرده شان اختراع ده مفيدتر و تر مناسب ھرچه ھا آن کم  ھاِی  پدي
 صراحت با دانان فيزيک از ای پاره مھ امروزه. دھد توضيح را طبيعی
 و درستی که نيستند تجارب و ھا  گيری اندازه ھا، آزمون اين که آنند مدعی
 و ھا بندی فرمول زيبائیِ تنھا  بلکه کنند، می تعيين را شان نظريات اعتبارِ 

 .کنند می کسب شان برای حقانيت و اعتبار شان معاد\ت

 از و اند شده علمی کDن ھاِی  شرفتپي باعِث  سويی از رياضی نظريه ھای
 به که نادرستی مفاھيمِ  و ھا بدآموزی و فاحش ھایِ  خطا منشا ديگر سويی

امدھاِی  رِد . اند انجاميده بسياری منفیِ  پي  متضاِد  و پيچيده پويا، کارک
 درآوردن ايستا و ساده کّمیِ  ھایِ  فرمول قالِب  در را طبيعی ھایِ  پديده
ده  ،رياضيات در. است رياضی از ديدگاه اين کاستِی  و خطا ترين عم

ِط  بُعد؛  بی یِ  نقطه: شود می ظاھر ھندسی-صوری ای شيوه به طبيعت  خ
 رياضياِت  اول نگاِه  در… و بُعدی سه جسمِ  دوبُعدی؛  یِ  صفحه بُعدی؛ تک
به  به ناب  اشياِی  با تماس ِی  واسطه  به که کند می جلوه مجرد یِ  انديشه ِی  مثا

نه به واقعيت اما،. شود می آلوده مادی   .است ديگری ِی  گو

راعِ  نمونه برایِ   نظر در را حساب در شمارش در اعشاری سيستِم  اخت
 يا و" منطقی استنتاجِ  "محصولِ  وجه  ھيچ  به سيستم اين انتخاِب . بگيريم

_____________________________________________ 
١- Henri Poincaré  ) ١٨۵۴ – فرانسوی دان رياضی )م ١٩١٢  
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 واقعيِت  اين اش علت تنھا بلکه نبوده نابغه داِن  رياضی يک" آزادِ  یِ  اراده"
ودِک  ھر. باشند می انگشت  ده دارایِ  انسان دستانِ  که است طبيعی و ساده  ک

 ھا مدت حتا کند، می استفاده ھايش دست انگشتانِ  از شمارش ھنگامِ  دبستانی
 ترين ساده به بتواند که باشد داشته را آن ذھنیِ  توانايیِ  آن که از پيش

له نه نادانسته او. دھد پاسخ مجرد رياضِی  یِ  مسا  نخستين انساِن  که را ای گو
 .کند  می تکرار برد،  می کار  به ءاشيا شمارشِ  در

شاِف  و پيشرفت يازھایِ  محصوِل  رياضی انک  انساِن  نزِد . بود انسان مادِی  ن
 بسيار  زندگی که ھا انسان اين. کرد نمی تجاوز" ده "از شمارش نخستين

ِت  يا و پول از و بود استوار  چينی ميوه و شکار بر شان ساده  مالکي
 ده از تر بزرگ عددھایِ  به ھم نيازی نبود، نشانی آن در خصوصی

وارِد  در و نداشتند ِک  به آمد می پيش  نياز به آنکه ھم نادری م  ده ھمان کم
ِد  عدد کثرِ  در تقريبا ھم امروزه. کردند می بيان را خود مقاص  ھاِی  زبان ا

رِف ) واژه يا (گويش دنيا رايجِ  داِد  مع  از است ترکيبی ده، از تر بزرگ اع
  فارسی زبانِ  در برای مثال. ده بر مازاد عدِد  گويشِ  و ده عدِد  گويشِ 
بينِ  گويشِ   گويشِ  از است ترکيبی شود می تلفظ" ھفده "که ١٧ عدِد  م

 با اش روزمره  زندگی جريانِ  در که بعدھا انسان". ده "گويشِ  و" ھفت"
يانِ  رد سھولت برایِ  کرد، پيدا سروکار تر بزرگ کمياِت   مورِد  رقمِ  ب
اھيمِ  اختراعِ  به مجبور نظرش  و… و" ميليون "،"ھزار "،"صد "مف
 .شد ارقام  آن از يک ھر برایِ  ھايی گويش

نایِ  حتم  بطور داشت  می انگشت شش انسان دستاِن  اگر  شمارش سيستِم  مب
يه بر نه ھم  سيستِم  بر که بود می" دوازده "یِ  پايه بر بلکه" ده "یِ  پا

ايِش . دارد بسيار برتریِ  کنونی اعشاریِ   ھمان دقيقا رومی ارقاِم  مصورِ  نم
ِط  اعداد نمايشِ   که مرکزی آمريکاِی  ساکنِ  مايا اقوامِ . است انگشتان توس

مانبا تماسی ھيچ  تا شان شمارش نداشتند، زمين ِی  کره نقاِط  یِ  بقيه  مرد
 رنظ در ھم را پا انگشتانِ  قوی احتماِل  به آنان. رسيد می" بيست"

 ِی  واژه \تينی ھاِی  زبان در "حساب" ِی  واژه معادلِ . گرفتند می
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calculus ناِی  که است  در. دھد می را" ريگ" يا ، "ريزه سنگ" مع
 چرتکه، اختراعِ  با. شود می استفاده واژه ھمين از کليه  سنگ برایِ  پزشکی

 هشد ساخته ريزه  سنگ از که  آن ھایِ  مھره بر حساب،  ماشين نخستين اين
  .نھادند را نام ھمين

 گيری اندازه سيستم روزمره زندگی تجارِب  طیِ  در که بود منوال ھمين بر
يه در گيری  اندازه واحدھاِی  تمامِ . گرفت شکل  از پيش تا البته جوامع، یِ  کل

ِ  سده در شان شدن  استاندارديزه رِف  گذشته، ی    .اند بوده طبيعی ھایِ  پديده مع
دازه واحِد  "ارزن" و" نخود" فارسی زبانِ  در  "وجب" و وزن، گيرِی   ان

ِد   ھمين بر ھم ديگر ھایِ  زبان سايرِ  در. اند بوده طول گيریِ   اندازه واح
ود روال  فرانسه زباِن  در و" پا "معنایِ  به foot  انگليسی زباِن  در. ب

pouce ناِی  به دازه واحدھایِ  شست انگشِت  مع  .بودند طول گيرِی   ان

 اختراعِ  وجه  ھيچ به شوند می برده بکار رياضيات در که ھايی نشانه اکثر
" جمع،اعمال  ھایِ  نشانه نمونه برایِ . نبود دانان رياضی  تفريق،  ياو ،"+

وسِط  که  آن از تر پيش ھا مدت ،"-"  قرار استفاده مورِد  دانان رياضی ت
ِط  دنشو گرفته  کسریِ  يا و ازادم بيانِ  براِی  ميانه ھایِ  سده بازرگانانِ  توس

  .شدند می برده بکار انبارھا در کا\

ختنِ  در نخستين بشرِ  نيازِ   طبيعِت  از خود حفاظِت  براِی  سرپناھی سا
 کارآتری و تر مناسب  علمیِ  ھایِ  روش تا واداشت را او دشوار و سرسخت

. بيابد سازی،  خانه برایِ  \زم ابزارھایِ  ساختنِ  و چوب بريدنِ  برایِ 
 کش، خط نظيرِ  ھندسی رسمِ  ابزارھایِ  اختراعِ  به راه اين رد ھايش تDش
 مبنایِ  بر" مثلث "ھندسیِ  ِی  مقوله. انجاميد ھا آن نظايرِ  و پرگار گونيا،

ِث  شکلِ  به ابزاری مصريان. آمد بوجود مصريان سازیِ   ساختمان  مثل
له  به اش رئوس که بودند ساخته الساقين متساوی  متصل ھم به طنابی یِ  وسي

دھا ابزار ھمين. شدند می  کاھنانِ . داشت مھمی نقشِ  اھرام ساختمانِ  در بع
 اشان دوره  ھم اقوامِ  سايرِ  به نسبت" کاربردی رياضیِ  "یِ  زمينه در مصر
ليِل  به عمده بطور اين و بودند تر پيشرفته بسيار ِط  و طبيعی نيازھاِی  د  شراي
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 \زم محاسباِت  و نيل روِد  ھایِ  نطغيا مھاِر . بود شان جغرافيايی و اقليمی
رِک  ترين مھم نيل روِد  یِ  دره ھاِی  زمين از بھينه ِی  استفاده جھِت   مح

سه "پيشرفت   .بود مصر در" کاربردی ِی  ھند

 معنایِ  به است، géométrie \تينی ھایِ  زبان به که "ھندسه" یِ  واژه
 امنش و ماھيت از خود که است" برداری نقشه "يا و "سنجی زمين"

 بطور فيثاغورس از پيش تا يونانيان نقِش . گويد می سخن آن کاربردیِ 
ندسه اين به که بود اين عمده  ھایِ  پايه و دادند می نظری بيانِ  کاربردی، یِ  ھ

 دادنِ   جلوه با اما، فيثاغورسيان،. ريختند پی را رياضی علمِ  نخستين
ثابه  به رياضيات  موجِب  عقلی، ناِب  منطقِی  استنتاجِ  محصو\ِت  یِ  م
راھیِ  روِف  یِ  قضيه حتا. شدند بعدی ھایِ  نسل و خود گم  که فيثاغورس مع

ِث  يک در" :گويد می  مجموعِ  با است برابر وتر مربعِ  الزاويه، قائم مثل
 شده کشف مصر در فيثاغورس از پيش ھا سده ،"ديگر ضلعِ  دو مربعاِت 

 قالِب  در را آن صرفا فيثاغورس. بستند می بکار عملی تجارِب  در و بود
  .کرد اش اثبات و بيان قضيه يک

  ھيچ به رياضيات که دھند می نشان ديگر ِی  نمونه صدھا و  ھانمونه اين
ده وجه شه یِ  آفري رآورده بلکه نبوده ناب ِی  اندي ِد  یِ  ف  طو\نیِ  بسيار فرآين

مِل  ِد  طِی  در یبشر جوامعِ  تکا  خطاھایِ  و آزمون تجربيات، مشاھدات، رون
 که گيرند می خود به مستقلی ِی  مجموعه شکلِ  بتدريج که بوده شماری  بی
  .دارند انتزاعی کامD خصلِت  ظاھر در

ِت  از گسست با يانفيثاغورس  تDش که يونانی نخستينِ  ھاِی  ماترياليست سن
 کلی تعميماِت  به واقعی دنيایِ  در عملی تجارِب  ِی  پايه بر تا بودند کرده
 تجارِب  از توان نمی را رياضی ترِ  عالی حقايقِ  که شدند مدعی يابند، دست
تاجِ  قدرِت  یِ  فرآورده آنان بلکه کرد، استخراج حسی  متکی ناِب  ِخَرد استن

داِد  بر  را نخستين اصولِ  اين و بوده نخستين اصوِل  از شماری انگشت تع
ثابه به بايد  فيلسوف کاِر  آنان گمانِ  به. پذيرفت چرا و  چون  بی حقايقِ  یِ  م
ِک  به و ھمه قبولِ  مورِد  نخستينِ  اصولِ  اين از شروع با که است اين  کم
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 اين. برسد جديد استنتاجاِت  به  درپی، پی منطقیِ  مراحلِ  از سلسله يک
 در هک نامند می تجربه از مستقل و آزاد شناخِت  يعنی ،"پيشينی" را روش
  .دارد قرار تجربه بر متکی شناخِت  يعنی ،" پسينی" روشِ  مقابلِ  ِی  نقطه

 ،"پيشينی استدRِل " يا استنتاج روِش  گرفتنِ  کار  به با فيثاغورسيان
تنی دادند ارائه ای شناسی گيتی  از متشکل موزن بسيار نظاِم  يک بر  مب

درِت  يک ِی  رادها از برآمده کاملِ  اَشکالِ   بر آنان نمونه براِی . فراطبيعی ق
 مداراِت  در که ھستند کاملی ُکرات آسمانی اجرامِ  یِ  کليه که بودند باور اين

 باورھا اين دوران آن در. چرخند می دنيا مرکزِ  گرِد  به کامل دايرویِ 
  . نبودند درست نظرات اين از يک  ھيچ اما، بودند، انقDبی و نو بسيار

 

يایِ : ١٠ رتصوي يانفيثاغورس کروِی  و موزون دن  
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 ايرادی آن بر و است فھم قابل نظريات اين  علمی و  فنی جزئياِت  نادرستیِ 
 بود، آنان فکریِ  مکتِب  ھمانا بود مخرب و ساز مساله چه  آن اما. نيست
  به تضاد از پُر و ناموزون طبيعِت  بر موزون و کامل اَشکالِ  تحميِل   يعنی

 نِ ت بر را کودکی نازِک  یِ  جامه. اش درونی تضادھایِ  از یرھاي منظورِ 
 حرکت از منظوِر   به ھم آن کردن، تحرکی پُر و زنده یِ  الجثه عظيم غولِ 

. باشد داشته تواند نمی جامه شدنِ  پاره جز ای  نتيجه اش، ايستاندن باز 
 دچاِر  را نظام آن سرانجامِ  تخيلی و تحميلی نظامِ  ھر درونیِ  تضادھایِ 

 و کامل ظاھر  به رياضیِ  سيستمِ  يک قالِب  در اگر حتا کند، می حرانب
 که کرد کشف بعد کمی بود فيثاغورسيان از يکی که ١ھيپاس  .باشد زيبايی

 توان نمی را قطر يک طولِ  و ضلع يک طولِ  ميانِ  نسبِت  ھا ضلعی چند در
ِط  دِد  يک توس مل ع باِل   به. کرد بيان) موزون عدِد  يک يعنی (کا  ينا دن
رد ثابت او کشف، دِد  برابرِ  اش مربع که کاملی عدِد  که ک  وجود باشد ٢ ع
ضی زبانِ  در امروز که رسيد چيزی آن به او. ندارد  اعداِد " ريا

  .نامند می "گنگ اعداِد "  يا و "غيرمنطقی

 به را خود يانفيثاغورس از  يکی کشف اين از پس که است آمده تاريخ در
 چه و خودکشی چه. اندازندش  می دريا به وايتیر به يا و اندازد  می دريا

ِف  کند، نمی چندانی فرِق  اعدام داِد  کش  در عجيبی ِی  لهلوِ وِ  ناگويا و گنگ اع
روانِ  ميانِ   شديدی بحراِن  دچارِ  مکتب اين و انداخت راه  به فيثاغورس پي

 را دنيا بودِن  موزون ِی  ظريهن بود، رياضيات در انقDبی که کشف اين .شد
 و شود می بحران دچارِ  شديدا فيثاغورس مکتِب  بعد به اين از. ريخت برھم

 را استاد راِه  سماجت با گروھی. رفتند متفاوت راِه  دو به اش ن ھوادارا
 در ارزشی  بی و پوچ سراسر نظرياِت  یِ  ارائه به و دھند می ادامه

 غلبه تضادھا بر نو ھایِ  روش اعِ ابد با رديگ بخش. پرداختند رياضيات
  .بردند پيش به را علم و کردند

_____________________________________________ 
١ - Hippius 
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ِب  به وارونه  بود، برخوردار ھا توده بيِن  در بسياری نفوِذ  از که اورفه مکت
. کند جلب خود به را ھا توده  توجه نتوانست وجه ھيچ به فيثاغورس مکتِب 
 و پارساگرايی و سو  يک از اش گرايانه نخبه و گرايانه درون شديدا ماھيِت 

 سخت دو ھر که ديگر، سویِ  از اش خرافات با توأم شديدا کشیِ   رياضت
  .بودند شنناشد گير  توده یِ  عمده عواملِ  از آيند، می حاکم طبقاِت  کاِر   به
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 ھفتم فصِل 

  نخستين دانانِ   ديالکتيک

  

  :فصل نيا در

 شدن◄

  درونی تضاِد ◄

  است دگرگونی حاِل  در چيز ھمه◄

 

وِد  يک که اند مدعی دينی و اساطيری ھاِی  افسانه تمامیِ   در فرآطبيعی موج
 روز ھفت حداکثر تا لحظه يک از را اش زمان که کوتاه، بسيار مدتی طیِ 
 کنونیِ  شکلِ  ھمين در را ھست آن در چه  آن ھر و دنيا اند، کرده بيان

 تکاملی و تغيير ترين کوچک روزام به تا زمان آن از و آفريد شان امروزی
  .است نيامده بوجود آن در
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ِف  از پس سده يک اما واع تنازعِ  و تکامل یِ  نظريه" کش  توسِط  "ان
 یِ  کليه جانِب  از است تغيير حالِ  در  چيز ھمه که واقعيت اين ،١داروين
 پذيرفته بيش و  کم دينی خرافاِت  از بَری و دانش  با فرھيخته، ھاِی  انسان

 ھایِ  سال در شناسی   مردم قلمرویِ  در ھا پژوھش و کشفيات. است شده
ِد تأ در تری بيش علمیِ  د\يلِ  و شواھد روز ھر اخير  نظريه اين درستیِ  يي
  .دھند  می ارائه

 بشر زندگی جوانِب  تماِم  بر  ھادين و اساطير که پيش سده چند ھمين تا
 و پنداشتند  می دنيا مرکزِ  را زمين داشتند، سلطه اش انديشه و علم ازجمله
رِف  را انسان  پذيرفت نمی را نادرست باوِر  اين که ھرکس و مخلوقات اش

 به  و يا کفرگوئیجادوگری جرِم  به و کردند می اش مجازات شدت به
له   .شد می افکنده تشآ سوزانِ  ھاِی  شع

ده به اغلب ھم روزهام  جانبه يک و سطحی ديدی با دگرگونی و تغيير ِی  اي
 و موزون ُکند، تدريجی، تغييراِت  قالِب  در صرفا تکامل. شود می برخورد

 را طببيعت. شود می دانسته ناگھانی خيزھایِ  و جھش ھرگونه از دور به
 ظاھر انسان یِ  انديشه در تضاد که ھم زمانی آن و پندارند می تضاد از تھی
 تغيير حاِل  در ھمواره طبيعت. دھند می نسبت  ذھنی خطایِ  به را آن شود
 تر پيش ھا سده. است آن  درونیِ  تضاِد  تغيير اين محرِک  و بنياد و است

شه در  چينی انديشمندانِ   تضاد به يانگ -يين ِی  فلسفه در و بوديسم یِ  اندي
 و کرد اش بيان دقت  به بار  نخستين برایِ  که   کسی اما بودند، کرده اشاره
  .بود ھراکليت شد، اش لسفهف مبناِی 

_____________________________________________ 
١ -Charles Robert Darwin   ) یسشنا زيستدر  املنظريه تک و واضع یبريتانياي شناس   ، زيست) م ١٨٨٢ – ١٨٠٩ 
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  شدن سخنگوی: ھراکليت

 
  

 منصفانه چنان  آن تاريخ بخواھيم آينه ھر"
 به آيندگان برایِ  ھايش بھترين که شود شناخته
 که بگويم بايد کم  دست مانند،ب باقی و يادگار

 ارزشِ  داريم دست در ھراکليت از چه  آن ھر
  " .بمانند محفوظ که دارند را آن

  ھگل

  

وِف  ١ااسپينوز  شناخِت  فلسفه، آغازِ  که بود باور براين ھفدھم یِ  سده فيلس
 که ديد خواھيم بعدی صفحاِت  در. است طبيعت کِل  و ذھن يگانگی
فانِ  نظرياِت  به حد چه تا اسپينوزا نظرياِت   نخستيِن  ماترياليسِت  فيلسو

 یِ  فDسفه ميانِ  در اما. است نزديک آناکسيمنس يا و تالس نظيرِ  يونانی
 نظرِ   اين با ھراکليت یِ  اندازه  به که يافت توان نمی را کسی سقراط، از پيش

  .باشد نزديک ااسپينوز

 شھرِ  در ميDد از پيش پنجمِ  یِ  سده در) م.پ۴٨٠-۵۵٠( ٢ليتھراک
 مھمی اجتماعیِ  ھایِ  آرامی نا شھر اين انردو اين در. زيست  می ٣سوس افه

_____________________________________________ 
١-Baruch Spinoza   ) ١۶١ – ٣٢۶گرایخَِردبزرگ   ، فيلسوف) م ٧٧ 

- ٢  Heraclite 

 - ٣ Ephesus 
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يه و گذراند می سر از را  براين ھراکليت از مانده برجا ھاِی  نوشته ِی  کل
  :گويد می او . دارند د\لت نکته

 ھم زستي. ھا آن پادشاِه  ھم و است چيزھا ھمه پدرِ  ھم زستي "
ده ھم و است خدايان یِ  ھمه ِی  آفريننده نن مه ِی  آفري  یِ  ھ

  ".آزاد برخی و اند بَرده شانا برخی که  ھائی انسان

 بيِن  جنگِ  يعنی آن رايجِ  معنایِ  به زستي ھمانا" زستي  "از او منظوِر  اما
راِد  اِد  ، زستي از وا مقصوِد . نيست جامعه اف  یِ  ھمه در موجود ذاتیِ  تض

  :گويد می او. است طبيعت در جمله  من موجودات سطوحِ 

مه در که چه  آن دانست بايد"  زستي است، مشترک چيزھا یِ  ھ
 از چيزھا یِ  ھمه و است برحقی خيرِ  کشمکش و ستيز. است

 طريق ھمان به و نھند می زندگی ِی  عرصه به پا ستيز طريقِ 
  ".گذرند درمی ھم

ده از بار  نخستين برایِ  که بود ھراکليت . گفت سخن "اضداد وحدت" یِ  اي
 عبارت که بودند کرده اشاره" برابرنھاد /برنھاد "ده بر فيثاغورس پيرواِن 

  :از بودند

  بی کران  /  کران دار
  زوج  /  فرد

  چندگانه  /  گانهي
  راست  /  چپ

  ماده  /  نر
  حرکت  /  سکون

  راست  /  کج
  روشنائی  /  تاريکی

  خير  /  شر
  چند وجھی  /  مربع
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 را ھا آن يانفيثاغورس وليکن باشند، می مھم ھمگی مقو\ت اين ھرچند
 جست در واقع  به آنان. کردند بسنده شان برشماردن به صرفا و ندادند بسط

فتِن  جوی و   بردِن  ازبين و حل در  سعی و بودند ھرجفت بيِن  ای ميانه يا
اِد   امر اين ھراکليت نظِر  به اما،. داشتند ھرجفت عضوِ  دو مياِن  تض

 و حذف و دارد وجود چيزھا ِی  ھمه بطنِ  در تضاد که چرا است ناممکن
  .است چيز ھمه مرگِ با مترادف و زندگی پايانِ  معنایِ  به تضاد نابودیِ 

 در است، ارزشی با و ژرف بسيار ِی  نظريه که ھراکليت اِد تض یِ  نظريه
 عقلِ  "برایِ  فھمش و گيرد می قرار روزمره تجارِب  با تناقض در اول نگاِه 
-غير ھم و باشد خودش ھم تواند می چيزی چطور. است دشوار" سليم

 باشد؟ جان  بی ھم و باشد داشته جان ھم تواند می چيزی چطور خودش؟
ِک  موضوع، پيچيدگیِ  بر  عDوه  فھِم  دشواریِ  بر ھم ھراکليت نگارشِ  سب

 ابھام از سرشار ظاھرِ  در و گزينه گويی قالِب  در او. افزايد می اش مطالب
  :گويد می ۴١ یِ  قطعه در. نوشت می ايھام و

 او بشنويد، لوگوس از بلکه ندھيد، فرا گوش من سخناِن  به" 
 اين با… است يکی چيز ھمه بپذيرد که است عاقل قدر  آن

 از پيش فقط نه و. است ناتوان آن درِک  از انسان وجود،
دِن   بار  نخستين برایِ  که آن از پس حتا بلکه آن شني

  ".شنود می

باِن  در. رسد می نظر  به نامفھوم عبارت اين امر بدوِ  در  معادِل  فارسی، ز
 اين وليکن اند، داده قرار" سخن "ِی  واژه ١"لوگوس" يونانیِ  یِ  واژه

" لوگوس "زبان يونانی  درکه چرا. رساند نمی را آن دقيِق  معنیِ  ِی  ترجمه
شه  ھراکليت فوق، عبارِت  اولِ  بخشِ  در. باشد می ھم" منطق "یِ  واژه ِی  ري

 بگويد خواھد می و. باشيم منطقی گرایِ  عينی که خواھد می ما از واقع در
 عينیِ  قوانينِ  به بلکه نکنيد، بسنده او سخنانِ  به دادن گوش به صرفا که

 با ای رابطه چه انسان. فرادھيد گوش ،دکن می شان بيان او که طبيعت
_____________________________________________ 

١- Logos قانونواژه، گفتار، استد\ل، منطق  معنای به ، 
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 در کند، پيدا دسترسی آن به تواند می چگونه و باشد داشته تواند می لوگوس
 قرار تضاد در شود می شکارآ او بر تجربه که چه  آن با لوگوس که حالی
 بارِ  برایِ  توان نمی رودخانه يک در"  :گويد می ديگری یِ  قطعه در دارد؟

 شناسیِ  گيتی یِ  نظريه ."دارند جريان آن ھایِ  آب که چرا نھاد، قدم دوم
ودِن  جاری بر ھراکليت  شاملِ  حکم اين او نظرِ  از. است استوار چيز  ھمه ب

وِد  ِک  "ھمان لوگوس بر  ماکح نظمِ . شود می ھم لوگوس خ " اضداد ديالکتي
 تمامیِ  درونِ  از"  :نھد می نام "تضاد ھماھنگی" آن بر ھراکليت که است

مِی  يگانگی، از و خيزد برمی يگانگی ھا، کثرت  ناشی ھا کثرت تما
 از و آورد می ھماھنگی تضاد" :گويد می ديگری جاِی  در". شوند می

 ".شود  می ايجاد ھا اھنگیھم بھترين مغايرت،

 روشنِ  بسيار مفھومِ  واقع در کلمات اين مھملِ  و متناقض ظاھر  به پسِ  در
 و دنيا ھراکليت نظِر   به  بنا. دارد قرار متضاد چيزھایِ  پذيریِ   ادراک

جارِب  یِ  ھمه  نظاِم  يک در جامعه از و خودش از يعنی دنيا، از بشر ت
 يک خود لوگوس اما،. اند شده جمع لوگوس نامِ  به ذيریپ  ادراک و معقول
 لوگوس آن طِی  در که روندی در که چرا نيست، ثابت چيِز  يک يا و اصل

وزون و ھماھنگ  براِی . کند می بازی انسان را  اصلی نقشِ  شود،  می م
ابی دست  ھراکليت است، تغيير و دگرگونی حاِل  در خود که لوگوس، به  ي

 با مناسب و صحيح ھمگام، حرکِت  که دارد نياز  آگاھی از مفھومی به
ِت   بنا. نھد می نام" ھماھنگی "یِ  نظريه آن، بر او. طلبد می را لوگوس حرک

  به که کند می پيدا دسترسی لوگوس به  صورتی در انسان نظريه اين به
 تفاوت  بی تماشاگرِ  جایِ   به يا و برابرش در ورزيدن مقاومت جایِ 

 لوگوس با انسان چه اگر" :سازد درگير و سھيم آن در را خود ش،ودنب
باِط   ".کند می مقاومت برابرش در اما دارد تنگاتنگی ارت

ِد  ھمواره فلسفه تاريخِ  يينِ  و تفسير گونه دو شاھ  بوده بشر توسِط  واقعيت تب
وِد   به باور و ١گرايی  يگانه قالِب  در يا. است  در يا و يگانه، وھرِ ج يک وج

_____________________________________________ 
- ١  Monisme 
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 اصلیِ  جوھرِ  دو وجوِد   به باور  يعنی ،)ثنويت( ١گرايی  دوگانه قالِب 
 گروِه  جزوِ  يونانی نخستينِ  یِ  فDسفه. ذھن و عين ؛روح و ماده: متضاد 

 شھواداران و فيثاغورس ھا بعد. مونيست -ماترياليست  يعنی بودند، نخست
 از عين کاملِ  جدايیِ  بنياِد  بر را خود یِ  فلسفه و گرفتند پيش را دوم راِه 

 پيشين صفحاِت  در که گونه ھمان. کردند بنا روح از جسمجدايِی  يا ذھن،
 ھایِ  نسانا خرافاتِی  ھایِ  باور در ريشه واقع در دوم ديدگاِه  شد اشاره ھم

  .دارد بدوی

ِب  و پردازد می يانفيثاغورس با جدل به ھايش نوشته در ھراکليت  مکت
 يگانگی بر. دھد  می قرار "گرايی  دوگانه" برابِر  در را "گرايی  يگانه"

 نيآفريده،  کسی را دنيا که است باور اين بر و نھد می تاکيد طبيعت کلِ 
 ھر برایِ . باشد می مداوم تغييراِت  خوشدست ھمواره و داشته وجود ھميشه

 علِت  خود معلول، ھمين بعدی یِ  مرحله در که است قائل علتی ای پديده
 ھا آن و بيند می نھفته ای پديده ھر بطنِ  در را تضاد. شود می ديگری یِ  پديده

 از بايد حقيقت به رسيدن برایِ  او نظِر  از. داند  می حرکت و تغيير عاملِ  را
 داشت، پديده ھر درونیِ  تضادھایِ  شناخِت  در سعی و رفته فراتر ظواھر

روھایِ  توان می که است طريق اين از تنھا که چرا  آن درونِی  یِ  محرکه ني
 .شناخت را

يم عقلِ "  بسنده ھا پديده ظواھرِ  یِ  مشاھده به عادی فرِد  يک شعورِ  و" سل
 را آمده دست به آسان حسیِ  ادراکاِت  ھایِ  داده از منتج واقعيِت  و کند می

دونِ  ما. پذيرد می چند و  چون ب  تواند می محدود بسيار نخستين درِک  اين ا
ِ  باوِر . "باشد خطا منشا  بودِن  مسطح به" سليم عقلِ  "از ناشی" ھمگانی

 طیِ  در زمين دورِ  به آسمانی اجرامِ  ديگر و خورشيد گردشِ  يا و زمين
 خود دارد دوست طبيعت: "گويد می ھراکليت. اند بوده دست اين از ھا سده
 ھایِ  داده چطور بدانيم بايد حقيقت به يابی  دست برایِ ". دارد نگاه پنھان را

: گويد می که است رابطه ھمين در و کنيم تبيين و تفسير را حسی ادراکاِت 

_____________________________________________ 
 - ٢ Dualisme 
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 آن با اصو\ باشيم، نداشته را رقبهغيرمت با شدن مواجھه انتظارِ  اگر "
  ."شد خواھيم  نه ھم روبرو

وه از بلکه دنيا، از تنھا نه پويا ديدگاھی ھراکليت  ارائه ھم آن شناخِت  یِ  شي
طه درست دھد، می ده و ايستا ديدگاِه  مقابلِ  یِ  نق  او. يانفيثاغورس آليستِی  اي
 اصل جویِ  جست در تالس چون ستيننخ ھایِ  ماترياليست روِش  یِ  ادامه در
ره اين ،"آتش" نخستين، یِ  ماده و  فّرارترين و متغييرترين ترين،  کننده  خي

  .کند می انتخاب را  ھا آن

  ھمه که ايده اين و است، کار  محافظه بسيار انسان ِی  انديشه کلی بطور
ساِن  براِی  است دائمی تغييرِ  حالِ  در چيز  به ميل. نيست ھضم لِ قاب عادی ان
 اصلِ  در ريشه که است مندی قدرت بسيار غريزیِ  امرِ  استحکام و ثبات

ده. دارد بقا ياِی  یِ  اي  در ريشه انسان، روحِ  بودنِ  جاودان و مرگ از پس دن
 سپس و زيد  می شود، می متولد انسان که دارد واقعيت اين نپذيرفتنِ 

 در انسان. است ھا انسان یِ  ھمه ناپذيرِ  گريز وشِت سرن مرگ. ميرد می
راِی  اش تDش  در و پرداخت طبيعت قوانينِ  انکاِر  به آزادی به رسيدن ب
متيازات سلسله يک آن، با وارش  کيشوت  دون نبرِد   غير ھاِی  برتری و ا

 شناخِت  از است عبارت حقيقت اما. داد نسبت خود به تخيلی و واقعی
 اين در ھراکليت اھميِت . کردن عمل ھا آن با متناسب و قوانين اين صحيحِ 

 یِ  گونه از و طبيعت از ديالکتيکی تصويری بار  نخستين برایِ  که بود
ناخِت   علمیِ  شناخِت  روشِ  گذاِر   پايه او. داد ارائه انسان توسِط  آن ش

  .بود ١پراکسيسم - ديالکتيک

 با ھمواره امروز به تا بلکه خودش ِی  دوره در فقط نه ھراکليت یِ  فلسفه
منِی  و ناباوری  و دينی باورھاِی  فقط نه او. است شده مواجه سرسخت دش

 از فراتر غالبا که ھم را" سليم عقلِ  "بلکه طلبيد، مبارزه به را ھا سنت
وِک   که نيست ھتج  بی. برد سؤال عDمِت  زيرِ  به ببيند تواند نمی را دماغ ن

_____________________________________________ 
- ١  Praxisme 
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يان تا اند کرده تDش ھمواره تاکنون زمان آن از  را او فلسفیِ  ھاِی  بن
  .دھند جلوه اعتبار بی

 

کند می تغيير چيز  ھمه: ١١ تصويِر   
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 ھشتم فصِل 

کتِب    اليايی م

  

   :فصل نيا در

 ناھستی و ھستی◄

  حرکت و سکون◄

  ِخَرد اصالِت ◄

 

شاِف   نه وجه  ھيچ به خاص بطور فهفلس و عام بطور  انسانی یِ  انديشه انک
  به اش تاريخی سفرِ  در و ،يکنواخت و خطی مسيرش نه و بوده موزون
 ھر. است بوده خيز و  افت با توام ھمواره تضادھا با مواجھه ِی  واسطه
 مدتی براِی  نھد می زندگی یِ  عرصه به پا که جديدی معتبرِ علمی  یِ  نظريه

 اثرِ  در بعدھا که  آن تا زند می را حرف آخرين عملکردش ِی  حوزه در
 آن در ھايی نارسايی است شده اش موجب خودش که تکنيکی ھاِی  پيشرفت
 به را آن و گيرد می شکل ديگری متفاوِت  یِ  نظريه و شود می مشاھده
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ِط  بعدھا خود ھم جديد یِ  نظريه اين. طلبد می مبارزه ِد  یِ  نظريه توس  جدي
يه با ظاھری شباھِت شايد  که ديگری  کشيده چالش به دارد نخستين یِ  نظر

 نخست ِی  نقطه به که رسد می نظر  به  چنين امر بدِو  در. شود می
 و است ظاھری بازگشتی پيشين نظرياِت  به بازگشت اين اما ايم، بازگشته

 طی را ای بسته یِ  دايره انديشه تکوينِ  که نيست آن معنایِ  به وجه  ھيچ به
 است روندی مسير اين. است دهش باطلی تسلسلِ  دورِ  دچارِ  و کرده

 یِ  مرحله ھم چون را خود گاه  ھيچ جديد یِ  مرحله آن در که ديالکتيکی
 بازنگریِ  با  علمی یِ  مجادله يک جريانِ  در که چرا کند، نمی تکرار پيشين
 شناخت عملی، تجارِب  و مشاھدات بر متکی ،ديدگاه ھا و نظريات مداومِ 

ورِد  موضوعِ  از ما دانشِ  و  شناخت در و شده تر دقيق و تر ژرف عهمطال م
  .است برده جلوبه  گام يک را ما حقيقت از

 با مخالفت و واکنش در که بود مکتبی واقع  به ھا، اليايی به موسوم مکتِب 
 حکمِ  اين بودنِ  نادرست اثباِت  مکتب اين پيروانِ . آمد وجود  به ھراکليت
 قرار خود ھمِت  یِ  وجھه را" است تغيير حالِ  در  چيز ھمه" که ھراکليت

 بلکه کند نمی تغيير چيز  ھيچ تنھا نه که بودند باور براين آنان. بودند داده
 بيش وھمی ناميم  می حرکت که را چه  آن و ندارد وجود ھم حرکت اصو\
  .است گانی ديد خطایِ  از  ناشی و نبوده

 به ايرانيان تھاجمِ   پیِ  در. ايتاليا جنوِب  در نشين  يونانی بود شھری ١اليا
 مھاجرت شھر اين به بسياری يونانياِن  ميDد، از پيش ۵۴٠ سال در يونان
 پارميندس اما بود، اليايی به موسوم مکتِب  گذاِر   پايه ٢گزنفون. بودند کرده

 .کنند می ینمايندگ را مکتب اين که ھستند فيلسوفی دو زنون و

_____________________________________________ 
- ١  Eléa 

 - ٢ Xenophanes 
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شِف  (بودن سخنگوی: پارميندس   )ھستی ک

 تنھا و بودند نھاده کنار را ماده کيفِی  ھایِ  ويژگی ی ھمه فيثاغورسيان،
 ھم اين از اليايی مکتِب  ھوادارانِ  اما. کردند حفظ را" عدد" يعنی آن کميِت 
دين. پيمودند آخر به تا را ھا آن راِه  و رفته، فراتر  یِ  کليه که یمعن ب

 نگاه را" ھستی "مجرِد  مفھومِ  تنھا و نھاده کنار به را ماده ھایِ  ويژگی
 ھيچ و دارد وجود" ھستی-نا" و" ھستی" تنھا ھا آن باورِ  به. داشتند
 را ھا آن یِ  فلسفه جوھرِ . ندارد وجود" باشد شدن حالِ  در "که چيزی

ِد  و تغييرناپذير کران، بی ناب،" ھستیِ "  برابِر  در. داد می تشکيل چھره، فاق
 .دادند قرار را "بودن" ِی  فلسفه آنان ،ھراکليت "شدنِ " یِ  فلسفه

اِد  قطِب  دو ١)م.پ ۴٧٠-۵۴٠ (پارميندس و ھراکليت  - پيشا یِ  فلسفه متض
 ھمه آن در که تغيير و تحرک دنيایِ  سخنگویِ   نخستين. باشند می سقراطی

 یِ  وسيله  به چيزھا یِ  ھمه که لوگوسی ،لوگوس حتا است شدن حاِل  در چيز
 حواِس  به تواند می آدمی نتيجه در شوند، می ادراک و آمده وجود  به آن

باِت  سخنگویِ  دومی اما. کند اطمينان خود  است، مطلق يگانگیِ  و ابدی ث
 آن بر که ِخَردی مفھومِ  به رو اين از و داند می توھم را حسی یِ  تجربه

 بيِن  تمايزِ  بر پارميندس. شود می متوسل نھد، می نام دقيق منطقِ  و عقل
ايجِ  اگر که گويد می و ورزد می اصرار ٢"گمان" و "حقيقت"  تعقِل  نت

 گيرد قرار ارضتع در نماياند می ما به گانه  پنج حواسِ  چه  آن با ما منطقیِ 
يد چرا و  چون  بی   .بدانيم توھم را خود حسِی  یِ  تجربه با

  

_____________________________________________ 
 - ١ Parmenides 

 - ٢ Doxa 
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پارميندس و ھراکليت یِ  مقايسه: ١٢ تصويرِ   
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. دانست ١عقل اصالِت  مکتِب  گذارِ   پايه توان می را پارميندس ترتيب بدين
اِد  به ايجِ  به بايد انسان سفی،فل مکتِب  اين استن  منطقِی  ھایِ  استنتاج و تعقل نت

 که باشد شواھدی با مغايرت معناِی   به اين اگر حتا کند، اعتماد خود
  .گذارد می ما اختيارِ  در مان حواس

 سپس و آيند می وجود  به  يعنی کنند، می تغيير چيزھا که  اين پارميندس البته
  ادراک اصلِ  که بود باور براين او بلکه. کرد نمی انکار را شوند می نابود

ورِد  چيزھا و دنيا آن طريقِ  از که پذيری  ثابت، خود آيند  می در شناسايی م
 خنثی و ايستا انسانی ذاِت  و حقايق ، يعنی. است ابدی -ازلی و تغييرناپذير،

  :گفت می Dطوناف که نيست جھت  بی. مکانند و زمان از مستقل و بوده
 ".است من فلسفِی  پدرِ  پارميندس"

_____________________________________________ 
 - ٣ Rationalisme 
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  اش معماھای و زنون

ردانِ  از ١)م.پ ۴٣٠-۴٩٠ (زنون  آثارش یِ  کليه. بود پارميندس شاگ
ِد   ششھرت اند، رفته ازبين تقريبا سقراط از پيش انديشمندانِ  سايِر  آثارِ  ھمانن

. اند شده ثبت خودش ناِم   به تاريخ در که است ٢معماھايی طرحِ  مديوِن  را
ِه  و استادش نظرياِت  اثباِت  در عمده بطور آنان   يعنی ،ھراکليت مکتِب  علي
  .بودند کثرت و حرکت رِد  در

 و چندگانگی حرکت، مباحِث  با رابطه در عمده بطور را زنون معماھایِ 
 معماِی . اند داده ارائه ھم گوناگونی تفاسيرِ  ھرکدام برایِ  و ھستند زمان

 گويد  می زنون معما اين در. است او معمایِ  ترين معروف" تيزپا آشيِل "
 نخست ِی  مرحله در بايد کند طی را معينی مسافِت  آن که برایِ  جسم يک

ِف  مه که  آن از پيش اما. باشد کرده طی را مسافت ھمان نص  را راه ِی  ني
 بدين. باشد پيموده را مسافت چھارمِ   يک  يعنی آن یِ  نيمه بايد کند طی

 پس داريم، سروکار ھا نيمه نھايت بی با ما تقسيمات اين طیِ  در ترتيب
 .کنيم طی را مسافت کلِ  شويم نمی موفق گاه ھيج

  پشت  >ک و آشيل

ده نتري تند که يونانی، اساطيریِ  قھرماِن  ٣آشيل  بنا ،است زمين رویِ  ِی  دون
 دويی ِی  مسابقه طیِ  در نيست قادر است آمده معما اين در که استد\لی بر
 کنيد فرض. گيرد سبقت است، حيوانات کندروترين که پشت  \ک يک از

_____________________________________________ 
- ١  Zeno 

٢ - Paradoxe ،در زبان فارسی واژه ھای باطل نما، تناقض نما و معما در برابرش قرار داده اند . 

٣ -  Achilus يوناندر اساطير قھرمان افسانه ای 
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 را متر ٢٠٠٠ مسافتبايد  يک ھر آشيل و پشت  \ک مسابقه اين در که
 و افتد می راه به ھدف سویِ  به خودش سرعِت  با تپش  \ک ابتدا. کنند طی
 با آشيل متر ١٠٠٠ طیِ  از پس  يعنی رسيد راه یِ  نيمه به که  آن از پس

 ١٠٠٠ آشيل که زمانی طِی  در. کند می دويدن به شروع سرعت حداکثِر 
ِ   يک پشت  \ک سرعِت  که کنيم فرض اگر و پيمايد می را متر  سرعِت  دھم

 نتيجه در. کند می طی را متر ١٠٠ معادلِ  مسافتی پشت  \ک است، آشيل
 متر ١٠٠ يعنی است متر ١١٠٠ برابرِ  کرده طی پشت  \ک که مسافتی کلِ 
له در. است جلوتر آشيل از  کند، طی را متر ١٠٠ آشيل اگر بعدی ِی  مرح

. بود خواھد جلوتر آشيل از اندازه ھمين به و پيموده را متر ١٠ پشت  \ک
 زمان ھمان طی در کند طی که را مسافتی ھر آشيل ،استد\ل ھمين با

 از جلوتر اندازه ھمين به و کند می طی را مسافت آن دھمِ   يک پشت  \ک
 با. رسيد  نخواھد پشت  \ک به گاه  ھيچ آشيل نتيجه در و بود خواھد آشيل

  .ندارد وجود حرکت اصو\ که گيرد می نتيجه چنين زنون استد\ل اين

 

پشت  \ک و آشيل: ١٣ تصويِر   
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 و است مسلمی امِر  زند می جلو پشت  \ک از آشيل که اين امر واقعيِت  در
وِف  ١ديوژن. است معنی  بی استد\ل اين سليم عقلِ  يک نظرِ  از  فيلس

ِک   صوفی رایِ  زنون یِ  دوره  ھم مسل ودنِ  نادرست دادنِ  نشان ب  یِ  نظريه ب
وِد  عدِم  \لِ  ابطاِل  و حرکت وج  زنون مقابلِ  در رفتن راه به زنون، استد

 انکاِر  قصِد  معما اين طرحِ  با زنون که بود باور براين ھگل. پرداخت
 نشان اش ھدف بلکه) کند می را ادعا ھمين ھم ارسطو (نداشت را حرکت
. بود  انسان یِ  انديشه در آن بازتاِب  یِ  گونه و حرکت در وجودم تضاِد  دادنِ 

 ستهننادا يا و ناخواسته ای گونه به اليايی مکتِب  ھواداراِن  واقع در
 :نويسد می ھا آن از دفاع در ھگل. بودند دان ديالکتيک

 حرکت که  اين. ندارد وجود حرکت که نيست اين مساله"
 است، مسلمی و وچرا چون بی امرِ  حسی اِظ لح به دارد وجود

وِد  ھم چون  منکِر  زنون که نبود زاويه اين از. فيل يک وج
 اما داشت باور حرکت وجوِد   به او. شود می حرکت وجوِد 

له بطنِ  در که چرا دانست، می غيرحقيقی را حرکت  یِ  مقو
 تحرک در که بود اين زنون منظورِ . ديد می را تضاد حرکت

 ٢" .کرد بينی پيش را واقعی  ھستیِ  ھيچ توان نمی

ماِی   است برھانی نه و کند می ثابت را حرکت بودِن  واقعی غيِر  نه آشيل مع
 و زيبا بسيار وجِه   به بلکه. پشت  \ک از گرفتن سبقت در آشيل ناتوانیِ  بر

 قِ منط "بر متکی که استد\لی آن ھایِ  محدوديت و نارسايی ظريفی
ِت  در تDش. دھد می نشان را است" صوری  واقعيت، از تضاد حذِف  جھ

  .انجامد  می عقلی تناقضاِت  گونه اين به ناپذيری  اجتناب بطور

ِط  که را نظريه اين يانفيثاغورس داِد  از متشکل خ  از محدودی و معين تع
 که پذيرفتند عوض در و کندنداف دور به را است تر کوچک ھایِ  خط  پاره
 اين رِد  در زنون. است شده تشکيل بُعد بدونِ  یِ  نقطه نھايت  بی از خط يک

_____________________________________________ 
 - ١ Diogen 

 - ٢ Hegel, History of Philosophy, Vol. 1, P.266. 
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عاِی   به تا زمان آن از. کرد ابداع را آشيل معماِی  که بود يانفيثاغورس اد
روز  براِی " صوری نطقِ م "چارچوِب  در آمده عمل  به ھایِ  تDش تمامِ  ام

ِ  از گشايی  گره  معماھایِ  به ھمگی زنون معماھایِ  ديگر و آشيل معمای
 ٢کانتور ،١ددکيند چون دانانی  رياضی ھایِ  کوشش که اند شده منتھی جديدی

 اين ِی  گره. نرسيدند  جايی به ھم ھا آن حلِ  در بيستم یِ  سده در ٣راسل حتا و
ده در مشکل ِ  س ِط  ھجدھم و ھفدھم ھای  نيوتن ،٦واليس ،٥پاسکال ،٤کپلر توس

 کردِن  وارد با و صوری منطقِ  از پرھيز با آنان. شد گشوده بنيتسي\ و
 که آوردند وجود  به رياضيات در انقDبی ،رياضيات در ھا ھايتن بی مفھوِم 
ِک  آن بدونِ    .است تصور غيرقابلِ  مدرن فيزي

  "حال زماِن  "و" حرکت "مفھومِ 

 شده طی مسيرِ  از است عبارت کند می مطرح زنون که ديگری معمایِ 
ِط   کمان یِ  چله که ای لحظه از تير يک يرِ مس مثD متحرک، جسمِ  يک  توس

 در ،صوری منطقِ  در. نشيند می زمين بر که ای لحظه تا کند می ترک را
 مسير اين تعريف، طبِق  بر و پندارند  می ساکن را تير مسير، از نقطه ھر
 ساکن  نقطه آن در تير لحظه ھر در که شده تشکيل نقاطی ِی  مجموعه از

 مدعی زنون آن، از منتج استد\ِل  و منطق، اين به توسل با. شود می فرض
 بودِن  خيالی و واقعی غير سپس و بوده ساکن ھمواره تير که شود می

 .گيرد می نتيجه آن از را حرکت

_____________________________________________ 
١ - Julius Wilhelm Richard Dedekind  )١٩١ –١٨٣١۶ آلمانی، رياضی دان )  م 
٢ -  Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor )١٨۴۵– آلمانی، رياضی دان )  م ١٩١٨   

٣ - Bertrand Arthur William Russell  )و فيلسوف انگليسی، رياضی دان )  م ١٩٧٠ –١٨٧٢  
۴ -  Johannes Kepler )١۵١ –٧١۶بی در ستاره شناسیشناس لھستانی - ، ستاره)  م ٣٠Dبه وجود آورد که انق. 

۵ - Blaise Pascal  )١۶١ –٢٣۶۶رياضی دان و فيلسوف فرانسوی)  م ٢ ، 
۶ - John Wallis ) ١۶١۶– رياضی دان انگليسی)  م ١٧٠٣  ، 
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 نظر در را متحرک جسمِ  يک. است تضاد ِی  برگيرنده در" حرکت "مفھومِ 
 مشخص ِی  نقطه يک در ھم جسم آن مشخص یِ  لحظه يک در. بگيريد

طه در ھم و است  مانند ای نقطه متحرک جسمِ  حرکِت  مسيرِ  در. بعدی یِ  نق
 گذرد می نقطه اين از تير که ای لحظه در. بگيريم نظر در را A یِ  نقطه

طه در ديگر جسم اين طه به ھنوز اما نيست A یِ  نق  ھم B بعدی یِ  نق
 یِ  نقطه مانندِ  ای نقطه در بگويد  کسی شايد است؟ کجا در پس. است نرسيده

C  ِطه دو بين  بعدی یِ  نقطه يک خود ھم C یِ  نقطه اين اما. B و A ِی  نق
ِ  نقطه به نسبت است ورِد  در که استد\لی ھمان و A ی  در شد B یِ  نقطه م
 اين با که کنيم می مشاھده ترتيب بدين. است صادق ھم نقطه اين مورِد 
می  جايی به استد\ل گونه  باور مکان و زمان پيوستگِی  به اگر ولی. يمرس ن

 بودِن  متحرک صورت آن در که چرا شد، خواھد حل مشکل باشيم داشته
 جسمِ  معين ِی  لحظه يک در که باشد تواند می اين معنایِ  به جسم يک

طه در ھم و است مشخص یِ  نقطه يک در ھم متحرک  ارسطو. بعدی یِ  نق
  :گويد می او. برد  پی مساله اين به دیحدو تا

وِد  که شود می  ناشی جا آن از مشکل… " ` حال `یِ  لحظه وج
. پندارند می مفروض ای دانسته و مسلم امرِ  ھمه را زمان در
 دنبالش به ھم استد\ل آن نشود فرض مسلم امر اين اگر اما

  " .آيد نمی

 اين در" حال "زماِن  در تير وييمگ می وقتی چيست؟" حال "یِ  لحظه اما
 شده تبديل" گذشته "به و است گذشته در بنقد" حال "یِ  لحظه است، نقطه
 .است

راِی   در ديوژن چون ھم نيست  کافی زنون استد\لِ  اعتباریِ  بی اثباِت  ب
 بلکه کنيم، اثبات را" حرکت "وجود طريق اين از تا رويم راه اتاق طولِ 

 به تا را حرکت از تحليل و تجزيه زنون، خود مقدماِت  از شروع با بايد
 دست زنون استد\لِ  خDِف  نتايجی به که جا آن تا  يعنی  دھيم، ادامه آخر
 به آن با توان می که است ديالکتيکی استد\لِ  يعنی روش، اين با تنھا. يابيم
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 با يا و تمسخر به رسد  چه مخالفت، ابرازِ  با صرفا نه و پرداخت مقابله
 منطقی يک از زنون معماھایِ  واقع  به. غيرمنطقی ھاِی  روش به توسل

. گشود را رازشان صوری منطقِ  به توسل با توان نمی که برخوردارند
ره توان می ديالکتيک منطقِ  با تنھا   .گشود را مشکل یِ  گ

داِن  بر زنون تأثيرِ   انگيز بحث معماھايش، ھم چون او، از پس انديشمن
 بنيان در ارسطو بر ای کننده تعيين تاثيرِ  او که است مسلمی امرِ  اما. است

 رد. است داشته است، معروف" ارسطوئی منطقِ  "به که چه  آن گذاریِ  
ياِت  ارسطو زمانِ  آتنِ   رايج بسيار سفسطه به آغشته ِی  کننده  گمراه نظر

 به که ديدند می را فيلسوفی معماھايش و زنون در گران  سفسطه. بودند
 کنند، ھدايت بودند، مايل که سو ھر به را مباحث توانستند می کمکش
 دھد می قرار خود مِت ھ وجھِه  را آشفته اوضاعِ  اين به دادن سامان ارسطو

 بتوان ھا آن کمِک  به تا کرد تدوين را اصولی و ضوابط رشته يک و
 گفت توان می چرا و  چون  بی. داد تميز نادرست از را درست نظراِت 

يه تبيينِ  در که  آن بر بنا که ،١"محال به تعليق "مورِد  در ارسطو یِ  نظر
 که شود می مستفاد متناقض يا و نادرست یِ  نتيجه یِ  گزاره يک اززمانی 
زاره مقدماِت   .است داشته نقش بسيار زنون باشند، نادرست یِ  گ

له روِش  که شود می استنباط چنين افDطون ھایِ  نوشته از  بر زنون یِ  مجاد
 ،مخاطبين با مجاد\تش در سقراط. بود گذاشته مستقيم تاثيرِ  ھم سقراط

 طرحِ  با و کند می شروع گفتگو مقابِل  طرِف  مفروضاِت  با را  اشبحث
 نشان او به را مخاطب نظرياِت  نادرستیِ  بتدريج پاسخ و  پرسش رشته يک
ِک  که استد\ل و مباحثه روِش  اين. دھد می  ناميده ٢سقراطی ديالکتي
وسِط  ،ارسطو ھاِی  گفته برطبقِ  شود، می  قلمروھایِ . بود شده ابداع زنون ت

اھاِی  از تاثير  بی ھم فلسفه و رياضيات  .اند نبوده زنون معم

_____________________________________________ 
- ١  Reductio ad absurdum 

- ٢  Epagogé 
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 نھم فصِل 

  چندگرا ِی  ف?سفه

  

  :فصل نيا در

صِر ◄  چھارگانه عنا

  نفرت و عشق قواِی ◄

  شوند می تبديل ديگر يک به چيزھا چگونه◄

 

مه در ِب  اليايی مکتِب  برابرِ  در ميDد از پيش پنجمِ  ِی  سده دومِ  ِی  ني  مکت
  .پردازد  می چندگرا نظرياِت  بسِط  به که شود  می پيدا  ديگری

ره دو آناکساگوراس و امپدوکلس ته یِ  چھ   .بودند تبمک اين ِی  برجس
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شِف : امپدوکلس   خ?ء ک

 ارسطو. داشت دست سياست و پزشکی در  ١)م.پ ۴٣٢-۴٩٢ (امپدوکلس
يه با سويی از امپدوکلس. داند  می سخنوری ھنِر  گذارِ   پايه را او  یِ  نظر

 او. داشت قبول ھم را تغيير ديگر سوِی  از و بود موافق پارميندس ھستی
 منظور بدين. کند برقرار سازش طبيعت از جنبه دو اين بينِ  تا کرد تDش

 آب،" عنصرِ  چھار نخستين یِ  ماده يک جایِ  به پيشينيان به وارونه او
 ھاِی  چيز که معنا بدين پنداشت،  می نخستين عناصرِ  را "آتش و ھوا خاک،

 را عنصر چھار اين و شده تشکيل ھا آن از ھمگی طبيعت در رديگ
ابِل    .دانست  می جاودانی و يکديگر به تبديل غيرق

 

چھارگانه عناصرِ : ١۴ تصويِر   

_____________________________________________ 
- ١  Empédocle 
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عنی سده،  بيست مدِت   به آمپدوکلس ی چھارگانه عناصرِ  ِی  ظريهن  زماِن  تا  ي
 ھم ارسطو. بود ھمگان ذيرِش پ مورِد  ميDدی ھجدھم یِ  سده در ١\وازيه
 عنصر چھار از ھريک برایِ  خاصی ترتيِب  و پذيرد  می را فوق ِی  نظريه

 ھاست، آن ترين سنگين که) زمين( خاک مرتبه ترين  پايين در شود،  می قائل
 ھوا گاه  آن ،)زمين یِ  کره رویِ  درياھایِ ( آب ،سنگينی ترتيِب  به سپس

 او. کند  می صعود با\    به و است ترين  سبک که آتش سرانجام و) آسمان(
 بعدھا. کند  می اتخاذ ھم دنيا  فيزيکی ساختارِ  برایِ  را ترتيب ھمين

  .بود شده بنا چھارگانه عناصرِ  ھمين مبناِی  بر عمدتا کيمياگری

وه دو از ناشی را دگرگونی و تغيير امپدوکلس  "نفرت" و "عشق" یِ  ق
مر بدِو  در دنيا او باورِ  به. ديد  می  یِ  قوه توسِط  که بوده واحدی یِ  مجموعه ا

" عشقِ  "یِ  قوه که  آن تا شوند  می جدا يکديگر از آن عناصرِ " نفرت"
 دوباره نخستين يگانگی بتدريج و گرداند  بازمی را شده دور عناصرِ 
ِت  سپس. شود  می برقرار  تناوب یِ  هچرخ اين و رسد  می" نفرت "یِ  قوه نوب

 .دارد ادامه دائما" نفرت" و" عشق "قواِی  نقشِ 

 

  نفرت و عشق ی قوه دو از ناشی دگرگونی: ١۵تصويرِ 
_____________________________________________ 

١-  ) Antoine-Laurent de Lavoisier ١٧٩۴-١٧۴نينوی ميش گذار  انيبن وی فرانسو دانشمند ،)  م ٣ 
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ماِل  به  ھایِ  قطب دافعه و جاذبه نيروھایِ  ِی  مشاھده با آمپدوکلس زياد احت
وه دو. رسد  می نظر اين به داشتند، آشنايی آن با يونانيان که ربا،  آھن  یِ  ق

 ديد، نبايد آن انسانِی  و فردی احساساتِ  معنایِ  در صرفا را رتنف و عشق
به به بايد بلکه اِد  گرايِش  دو ھایِ  نماد یِ  مثا : ديد طبيعت در موجود متض

 .ريختگی  ھم  به و يافتگی  سامان نظمی، بی و نظم جدايی، و يگانگی
 و  جنسی یِ  زهغري (اصلی یِ  غريزه دو رویِ  بر عمرش اواخرِ  در ١فرويد

زه  کنند،  می اشغال را انسانی روانیِ  فضایِ  او نظرِ  به که  )مرگ یِ  غري
 بارِ  بعدھا  .بود آشنا آمپدوکلس یِ  نظريه با او زياد احتمالِ  به. کند می اشاره
  .کند  می اشاره امر اين به ٢رايش ويلھلم ديگر

داعِ   درخشانی و متھورانه بسيار گامِ  فلسفه و علم در "خBء" ِی  مقوله اب
 يعنی ،"خDء "یِ  مقوله تببينِ  و تعريف با دموکريت سپس و امپدوکلس .بود

 العاده فوق و درخشان ای مقوله ای، مشخصه ھر از تھی و خالی فضايی 
جينه وارِد  غنی شه یِ  گن  امروز به تا زمان آن از که ندکرد انسانی ِی  اندي

سفی یِ  انديشه ھمواره  یِ  مقوله. است داشته مشغول خود به را علمی و فل
 و ارسطو ،افDطون نظيرِ  باستان دورانِ  یِ  فDسفه فقط  نه" خBء"

 دانان فيزيک يا و ست\يبني چون مدرن دورانِ  فيلسوفانِ  حتا بلکه ،اپيکور
ده از  خود به را ٤ماکسول و ٣فرنل ،دکارت  نظيرامروز به تا ھفدھم ِی  س

  .بود ساخته مشغول

  

  

_____________________________________________ 
١-  Sigmund Schlomo Freud) ١٨۵۶ - کاوی روان گذار   شناس اتريشی و پايه  ، عصب) م ١٩٣٩ 
٢- ) Wilhelm Reich١٩ - ١٨٩٧۵اتريشی کاو روان و پزشک  ، روان)  م  ٧ 

٣-  ) Augustin-Jean Fresnel ی فرانسو دان فيزيک ، ) م ١٧٨٨-١٨٢٧  

۴-  ) James Clerk Maxwell بريتانيايی دان فيزيک ، ) م ١٨٣١-١٨٧٩  
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شِف : آناکساگوراس   عقل ک

 و يونانيان بينِ  ھاِی  نگج دوراِن  در) م.پ ۴٢٨-۵٠٠( ١آناکساگوراس
 در. آمد دنيا به صغير  آسيای شھرھایِ  از يکی کDزومنه، در مادھا،
 ديوژن و ٣ناآريستوف ،٢سوفوکل ِی  دوره ھم و کرد مھاجرت آتن به جوانی

 بسيار تاثيراِت  که بود اصيل انديشمندی وی. بود ٤پريکلس مربیِ  او. بود
 ميانِ  در ھوشياری "یِ  مثابه به را او ارسطو. گذاشت برجا فلسفه بر مھمی
 ھایِ  سنت ترين ارزش با رویِ  دنباله آناکساگوراس. کند می توصيف" مستان
 .داشت باور تجربه و مشاھده روشِ  به و بود باستان يونانِ  در فلسفی

وده را خورشيد. اند شده ثبت آناکساگوراس امِ ن به مھمی علمیِ  اکتشافاِت   یِ  ت
ورِد  در و دانست می مذاب  براين و داشت را نظر ھمين ھم ستارگان م
ود باور  در ھا آن گرمایِ  فاصله شان از زمين دوریِ  یِ  واسطه  به که ب
 موادی ھمان از که ديد می ای سياره را ماه. غيرمحسوسند زمين سطحِ 

ره که شده تشکيل  آن خورشيد با مقايسه در و اند داده تشکيل را زمين ِی  ک
 نورش که بود باور اين بر و دانست می زمين به تر  نزديک مراتب  به را

 گرفتگی  ماه و گرفتگی  خورشيد ھایِ  پديده او. است خورشيد نورِ  بازتاِب 
 و دينی  بی به نظرياتش خاطرِ   به آناکساگوراس. داد توضيح درستی  به را

 اتھامِ  به را او و گرفت قرار کار محافظه آتِن  خشِم  دچارِ  شد، متھم بدآموزی
  .کردند محکوم مرگ به خدايان به اھانت

_____________________________________________ 
- ١  Anaxagoras 

٢ - Sophoklus )۴٠۶-۴٩۶ ونان باستاني نويسان  ، يکی از تراژدی) پ م 

٣ -Aristophan  )٣٨۶-۴۵۶ ونان باستانينويسان   ، از کمدی)  پ م 

۴ - Périclès)۴٩۵- ۴بود و دموکراسیعظمت آتن آتنی که دوران حکومتش مقارن با یمدار برجسته ، سياست)  پ م ٢٩  . 
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 که معضلی به گويی پاسخ در بود تDشی آناکساگوراس فلسفیِ  ھایِ  انديشه
 کرده سعی مخالف قطِب  دو از اما او از تر پيش پارمينداس و ھراکليت

 یِ  چھارگانه عناصرِ  یِ  نظريه آناکساگوراس. دھند  پاسخ بدان بودند
می درست را آمپدوکلس  ديگری به عناصر اين از ھريک تبديِل  و دانست ن

 ی ھمه واقعی دنيایِ  در که بود نظر اين بر ھراکليت .نداشت قبول را
 متولد چيزھا یِ  ھمه يعنی باشند، می تغيير حالِ  در و چندگانه اچيزھ

 ھر او باوِر  به رو  اين از. شوند می نابود سرانجام و زيند می شوند، می
 در اما. کند تبيين و داده توضيح را  بنيادی یِ  نکته اين بايد ١نخستين اصِل 
اور براين پارميندس او، مقابلِ  قطِب   اصِل  عنوانِ   به را ھستی بايد که بود ب

 است جاويدان و يرناپذيريتغ خود ھستی که جايی  آن از و داد قرار نخستين
  .ھستند غيرواقعی و توجيه غيرقابِل  تغيير و چندگانگی

 که کند می خود از را پرسش اين معضل، اين با مواجھه در آناکساگوراس
ِط  که نانی قطعه چگونه"  و پوست گوشت، به شود می خورده انسان توس

 تواند می اين ممکن توضيحِ  تنھا که بود اين پاسخش "شود؟ می تبديل خون
ِد  جھِت  \زم عناصرِ  تمامِ  بايد گندم ذراِت  که باشد  در را انسانی اندامِ  تولي
طِن  ِد  در تا باشد داشته خود ب   .شود تبديل ھا نآ به بتواند غذا ھضِم  فرآش

 فلسفی بياِن  به يا ،"رفتن بين از "و" آمدن بوجود "مورِد  در او توضيح
 بوجود نمونه براِی " (آمدن بوجود "اين که است اين چندگانگی و تغيير
 است چيزھا آشکارشدگیِ  واقع در ،)گندم از -نيست گندم که - گوشت آمدنِ 

 ی ھمه از مقداری ھرچيز در  يعنی موجودند، نھان بطور چيز ھمه در که
 مشخص چيز يک در اگر که شد می گرفته ايراد او به. دارد وجود ھا چيز

 چيزھاِی  چرا پس دارد وجود -ناچيز ميزانِ  به  ھرچند - ھا چيز ھمه از
 دليل به صرفا تنوع اين که گويد می پاسخ در او دارند، وجود متفاوت
 اين. است چيز آن متشکله ھاِی  مؤلفه از ھريک سھمِ  در نسبی تفاوِت 
يه به آناکساگوراس یِ  نظريه  یِ  مؤلفه بر او. است مشھور" ھا نسبت "ِی  نظر

_____________________________________________ 
١ - Arché  
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اِم  متشکله  متفاوت اجسامِ  ذراِت  که است باور اين بر و نھد می" ذره "ن
Dحدودی تا ظاھر در او ای ذره یِ  نظريه. ديگرند يک از متفاوت کام 

  .دارد مدرن  شيمیِ  در ملکولی نظريه به شباھت

 نخستينِ  عنصرِ  نھايت بی از چيزی ھر که بود باور اين بر وراسآناکساگ
 بود باور براين و ناميد، ١"نوس" يونانی به را عنصر اين و شده تشکيل

 نوس اند، مرکب که ھا آن به وارونه و بوده تر  سبک اجسام ِی  ھمه از که
  . دارد را ھا چيز ِی  ھمه در ذنفو قابليِت  و بوده تقسيم غيرقابلِ 

 

  ھست چيز ھر در چيز ھمه از: ١۶تصويِر 

داِد  از ماده که ايده اين  غيرقابِل  و کوچک بسيار یِ  ذره نھايت بی تع
ِط  محسوس نه پنج حواسِ  توس  تعميم، گرِ  بيان است، شده تشکيل انسان، یِ  گا

يه در رسيدن کل به جز از و تجزيه  نظريه اين بعد کمی. است اتمی یِ  نظر
ِط   در آن فنِ  و دانش سطحِ  توجه به با. شد تبيين دموکريت و لوسيپ توس
  آن تر مھم برد، پی فDسفه اين یِ  انديشه ارزشِ  به توان می که است دوران

 داراندين خشمِ  با ھم فDسفه اين که داد رخ روزگاری در ھمه اين که
 چون ھم آنان نظرياِت  و عقايد. ھا آليست ايده سرزنشِ  با ھم و بودند روروب

 درازِ  شِب  زایِ  خفقان سياھیِ  در دوران آن ارزشِ  با نظراِت  از بسياری

_____________________________________________ 
 - ١ Nous 
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 بعد سده بيست تنھا. شدند سپرده فراموشی یِ  ورطه به ميانه ھایِ  سده دينیِ 
 اين بازسازیِ  که دبو تری  مناسب شرايِط  در و رنسانس ِی  دوره در

  .شدند  علمی اندازِ  چشم يک پيدايشِ  برایِ  مھمی محرِک  و گشا  راه نظريات

يه و" ھا نسبت "ِی  نظريه که رسد نظر به چنين شايد  و نافی" ذرات "یِ  نظر
 ترکيِب  قالِب  در کيفی تجانسِ   يعنی معضل، اين. يکديگرند با تضاد در

له ھمواره نامتجانس، مواِد  کمیِ   سقراط از پيش انديشمندانِ  فکرِی  ِی  مشغ
 علمِ  بنيادیِ  ذراِت  با توان می را آناکساگوراس ذراِت  مطلب، فھمِ  برایِ . بود

ِک  ايسه بيستم یِ  سده مدرنِ  فيزي  ھا، پروتون ھا، الکترون معادِل  کرد، مق
رون حاِظ  به که ذراتی. ھا کوارک يا و ھا نوت  اند، متجانس و متشابه کيفی ل

حاِظ  به ِب  با ديگر، يک از متفاوت کامD کّمی ل  ھا، آن متفاوِت  کّمیِ  ترکي
  .شوند می حاصل متفاوتبه لحاظ کيفی  عناصرِ 

 دو ابداعِ  با او. اند اھميت حائزِ  جنبه دو از آناکساگوراس ھاِی  انديشه
قوله اده" (homéomère" و)  ذره-عقل -نفس" (nous "یِ  م  یِ  م
ِت  برایِ  ھم بزرگی گامِ ) مرکب  براِی  ھم و دارد برمی" علم" پيشرف

 "homéomère " ِی  مقوله بينِ   ھايی شباھت چرا که  ."فلسفه" انکشاِف 
 او. شود  می ديده ھاست، اتم از متشکل که مدرن علمِ  در "ملکول" مفھومِ  و 
 نکته اين بياِن  با و ھا آن بينِ  شدنِ   لقاي تمايز و مقوله دو اين کردنِ  وارد با

 ،"homéomère"  نه و است" nous" شناخِت  و دانايی ساماندِه  که
 ھموار افDطون براِی  را جاده و نھد  می بنا را متافيزيک نخستين سنگِ

 تاثير دموکريت و لوسيپ بر آناکساگوراس نظراِت  از بخش اين .سازد  می
 شناسیِ  ھستی گرايشاِت  ترکيِب  به واقع در آناکساگوراس .گذارد می بسيار
ِ  مکتِب   را تغييرات کند می تDش که  درحالی  يعنی پردازد،  می پيشين ايليايی

ده خواھد  می حال  عين در دھد توضيح  :کند حفظ ھم را يگانگی یِ  اي

 تشکيل نخستين، سوِپ  نوعی کران،  بی ِی  ماده نوعی از  گيتی )١
  ؛ی نامدم  "homéomère"  راآن  ارسطوبعدھا . است يافته
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دايِش  موجِب  ذرات اين جدائِی  و ترکيب )٢  و متفاوت چيزھاِی  پي
 شود؛  می یگوناگون

 تغيير نھات شوند،  می زاده نه و روند  می بين از  نه چيزھا اين )٣
 در  چيز ھمه از (" شوند  می ظاھر جديدی اشکالِ  در و کنند  می

 ؛)"ھست ھرچيز

وه يک )۴  که دارد وجود) روان -فکر -عقل (نخستينی ِی  ق
 که"  ماده "ترتيب بدين .شود  می ھا آن جدايی و ترکيب موجِب 
ِط   و فھم قابلِ  ھم انسانی عقلِ  توسِط  آيد  می در نظم به" عقل "توس

  .است ختشنا

 است مھم اصلِ  اين است اھميت حائِز  آناکساگوراس ِی  نظريه در که  چه  آن
ِ  که ِت  برای اوت شناخ ِط  به بايد کيفی ھایِ  تف  تر پيش. کرد توجه کّمی شراي

 بر آناکساگوراس اما بودند کرده اشاره نکته براين انديشمندان از ای پاره
ِط    به سھمِ  دانش تحليلِ  و تجزيه سویِ   به آن دنِ دا سوق و روش اين بس

 دنيا شناخِت  امکانِ  فانی انسانِ  برایِ  که بود باور براين او. داشت سزايی
 قائل مھمی بسيار نقشِ  انسان" عقلِ  "برایِ  خاطر  ھمين  به و دارد وجود

 تحرک موجِب  ھم که است ای  اصلی عاملِ  آن" عقل "او باورِ  به. شود می
ِط  ھم و شود می دنيا تغييرِ  و ست آن توس  شناخِت  و دنيا پذيرِی   ادراک که ا

گیِ  اين. شود می ممکن آن ِت  نوع دو تجلِی  عقل دوسوي  است متفاوتی فعالي
  .داشت را خودش پيرواِن  ھريک بعدھا که

رِک " آن بر ارسطو که است چيزی مبينِ  نخستين بينشِ  رِک  نا مح  متح
 و فردی که عقلی يعنی نھادند، نام "جھانی عقِل " ھگل يا و "نخستين
 فرديِت  در "آگاھی و زندگی" نخستين اصلِ  یِ  مثابه به و نبوده شخصی

ِ   به و کند  می حلول افراد  پذير ادراک فرد يک برایِ  دنيا که است آن ميانجی
ود می  اين در دنيا  اصلیِ  علِت  ِی  مثابه  به عقل، دومِ  نوعِ  فعاليِت  اما،. ش

 معنا اين در. آورد می بوجود را پذيری ادراک و انديشه ، زندگی که است
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 توان می را ارسطو. غايی علِت  ھم و است دنيا نخستينِ  علِت  ھم عقل
ده  تکامل و طرفدار  در ار دوم ديدگاِه  افDطون و دانست نخست بينشِ  یِ  دھن

فينِ  از و گرفت پيش  نظرِ . شد نخستين بينشِ  پروپاقرصِ سرسخت و  مخال
 کل در. بود افDطون نظِر  به وارونه مورد اين در آناکساگوراس

باره آناکساگوراس ھایِ  آموزش  به ای نشانه و گرايش ترين کم عقل، ِی  در
 به عقل در که  ايیج  آن از) سقراط و (افDطون. شود نمی ديده غايی عللِ 

 چرا که  اين (گشت  می غايی علِت  يک  يعنی ناب، تعمقِ  و تفکر يافتنِ  دنبالِ 
 ھاِی  آموزش در وليکن ،)باشد ھست، که  چنان  آن دنيا است بھتر

 از شدت  به بيند نمی ھا آن از ای نشانه ترين کم آناکساگوراس آناکساگوراس
زِد  افDطون که  چه  آن. دشو می اميد نا او  خطايش آناکساگوراس ن

دوِد  تا و افDطون. بود شفضيلت واقع  به دانست  می  اين بر ارسطو تری کم ح
 غايیِ  عللِ  تفسيرِ  و تبيين شاملِ  بايد ھرچيزی اصو\ و تفکر که بودند باور

 خصوصا و  انسانی یِ  انديشه تکاملِ  که شد باعث بينش اين باشد، آن
  .ايستد باز حرکت از ھا سده  علمی یِ  انديشه

 
 ؟آمدی دنيا به چه براِی   توآناکساگوراس،ای 

 
  .بپردازم دنيا شناخِت  و مطالعه به که  آن برایِ 

 
  نداری؟ عDقه ات وطن به چرا

 
 عمر تمامِ  من ،)کند  می اشاره آسمان به که  درحالی(

  .ھستم آن به کردن فکر حالِ  در
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 دھم فصِل 

  نخستين ھایِ  اتميست

  

  :فصل نيا در

 خ?ء ِی  مقوله◄

  بينی  نھاناتم شکافیه ب را ای ذره ھر دل◄

  ؟ترسيد نبايد مرگ از چرا◄

 

ائِل  به چندگرايان که  ھايی پاسخ  ھراکليت جانِب  از مطروحه متافيزيکِی  مس
 رابطه اين در. کرد نمی قانع را گرايان پرسش دادند  می ارائه پارميندس و

 آن به اتمی یِ  فلسفه يا گرائی اتم. آمد وجود  به گرائی اتم ِی  فلسفه که بود
  آن ھر و طبيعت که دارد باور اين به که شود  می اطDق انديشتی سيستمی

 تشکيل "خBء" و )تقسيم ِغيرقابل اتذر( ھا "اتم" از است آن در چه
يان. اند شده  که بودند دموکريت و لوسيپ ِی  نظريه اين اوليه گذراراِن   بن
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 شروعِ  ِی  نقطه .بخشيدند تکامل را دو آن نظرياتِ  لوکرس و اپيکور ھا بعد
 ex nihilo ("آيد نمی وجود  به ھيچ از چيز  ھيچ": که بود باور اين اينان

fit nihil(، ازنه  و" روح "از نه چيز  ھيچ و است ماده  چيز ھمه 
 .آيد نمی وجود  به ديگری غيرمادیِ  اصلِ  ھر يا و" جوھر"

 اپيوستگِی ن به باور يکم،. آورد وجود  به انقDبی  جنبه دو از اتمی یِ  نظريه
ِک  یِ  ذره ِی  مثابه  به اتم  يعنی ماده،  به باور دوم، تقسيم، غيرقابِل  کوچ

ِب  یِ  کليه مخالفِت  سخت باورھا اين ھردویِ ).  ستیھ-ان (خDء وجوِد    مکات
 که اسآناکساگور که  یبطور برانگيخت را باوران  دين و آليستی ايده

 متھم دينی بی به را بود متکی دموکريت اتمیِ  یِ  نظريه بر عمدتا اش نظريه
 از فرار به ناگزير جانش نجاِت  براِی او  و ندکرد اش محکوم اعدام به و

 .شد آتن

طه دوراِن  در چه آتی ِی  سده پانزده طِی  در  ھایِ  سده در چه و  ھادين ِی  سل
 که  آن تا شد سپرده فراموشی دسِت   به و سرکوببه شدت   نظريه اين ميانه

فه  ،٢رو ديده ،١ھابز نظيِر  روشنگری و رنسانس دورانِ  ماترياليسِت  ِی  فDس
 نيوتن چون دانشمندانی بعد کمی. پرداختند آن احيایِ  به ٤گساندی ،٣ھولباخ

 دادند قرار خود نظرياِت  مبنایِ  را نظريه اين  شيمی در ٥بويل و فيزيک در
  .است دانان فيزيک اصلِی  موضوعِ  کماکان امروز به تا و

زِد  که  کرد اشاره نکته اين به بايد تم ن  نظريه اين باستان يوناِن  رايانِ گ ا
Dوجود نظرياتشان آزمودنِ  و کردن تجربه امکانِ  که چرا بود، ذھنی کام 

_____________________________________________ 
١- Thomas Hobbes )١۵١ – ٨٨۶انگليسیفيلسوف سياسی ،)  م٧٩    

٢- Denis Diderot )١٧٨ – ١٧١٣۴نسيکلوپدیآ و يکی از پايه گذاران  روشنگریدوران فرانسوی فيلسوف ،)  م   

٣-  Paul-Henri Thiry, baron d’ Holbach)فرانسوی-فيلسوف آلمانی ،)  م١٧٨٩ – ١٧٢٣    

۴-  Pierre Gassendi)١۵١ – ٩٢۶۵۵رياضی دان و فيزيک دان فرانسوی ،)  م  

۵-  ) Robert Boyle ١۶١-٩٧۶ايرلندیو فيزيک دان ی ميش ، ) م ٢٧ 
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زِد  اما نداشت، تم ن  بر که است عينی کامD یِ  نظريه يک مدرن گراياِن  ا
  .است استوار آزمايشگاه در  تصديقات و مشاھدات تجربه، اساسِ 
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شِف : دموکريت    اتم ک

 اطDعاِت  که بود ٢لوسيپ شاگردانِ  از) م.پ ٣٧٠-۴۶٠( ١دموکريت
ست یِ  نظريه او. است نمانده برجا او از چندانی  تکامل را پيشين ھاِی  اتومي

 از دنيا آن طبِق  بر که است درخشانی و بديع بسيار ِی  نظريه مبتکرِ  و داد
حاِظ  به ھا اتم و شده تشکيل" خDء "و" اتم "عنصرِ  دو  بسيار کّمی ل

حاِظ  بهاما  متفاوت  ھر ،پروتاگوراس نظرِ  به بنا. ھستند ھم مشابه کيفی ل
رایِ   احساسی  اگر رو اين از و است حقيقی کند می حس را آن که فردی ب

 دتوان می گریدي فرِد  برایِ  باشد شيرين حقيقی بطور فردی برایِ  چيزی
ما. باشد تلخ حقيقی بطور ِ  نظريه برطبقِ  ا  حواِس  محسوساِت  ،دموکريت ی

 غيرقابِل  ما حواسِ  توسِط  که  ھا، اتم  فقطبلکه نيستند راستين واقعياِت  ما
 توانند نمی ما حواسِ  دموکريت نظرِ  از. باشند  می واقعی اند، مشاھده

 را چه  آن که چرا باشد، ھستی از ما  آگاھیِ  یِ برا اعتماد قابلِ  یِ  سرچشمه
 قرار شئی آن و ما بيِن  در که اشيائی ھاِی  اتم توسِط  بشناسيم خواھيم می که

  .شوند می دگرگون و شده تغييراِت  خوشدست دارند

. کاذب شناخِت  و حقيقی شناخِت . داشت باور شناخت نوع دو به دموکريت
 و دانست، می کاذب شناخِت  یِ  حوزه در را گانه جپن حواِس  محسوساِت 

 بينِ  مطلقی جدايیِ  ھيچ و ديد می ديگری  ِی  حوزه در را حقيقی شناخِت 
طه ھا اتوميست سايِر  نظيرِ  ھم او. ديد نمی انديشه و حس  و علت یِ  راب

دوِن  و دقيق معلولی  در رو اين از و بود قائل رويدادھا براِی  شرطی و قيد ب
رایِ   جايگاھی ھيچ ھايش آموزه  يا و خدايان  نظيرِ  بشری فوقِ   موجوداِت  ب
 بر نه که دانست می ھا اتم از متشکل را دنيا او. ندارد وجود  جھانی روحِ 

_____________________________________________ 
- ١  Démocrite 
- ٢  Leucippus 
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يه بر يا و غائی علِت  و حکمت يک مبنایِ  له یِ  پا  بلکه ارزشی، ھاِی  مقو
 .اند آمده وجود  به" ضرورت و جبر" یِ  واسطه  به صرفا

 که را پارميندس ھستیِ  یِ  نظريه اش "اتمی "یِ  نظريه بياِن  با دموکريت
 ديگری، چيِز  نه و باشد داشته وجود تواند  می" ھستی "فقط آن برطبِق 

 آن توضيحِ  برایِ  و داشت باور ھم تغيير و حرکت به او اما. پذيرد می
 برایِ  گويد می او. بخشد تکامل را يشينيانپ اتمیِ  یِ  نظريه شود می مجبور

 داشته وجود کرانی بی" تھِی  فضایِ  "يک بايد آورد وجود  به حرکت که  اين
ايی اتم کران، بی فضایِ  آن در تا باشد  حرکت و تغيير حاِل  در جاودانه که  ھ

ِد  بتوانند ھستند،  فضایِ  اين دموکريت. بخشند تحقق را حرکت و تغيير رون
 بدين. دارد وجود حقيقتا" خDء "او باورِ  به و نامد  می" خBء "را تھی

ِم  و برابرِ  در را) خDء" (ھستی- نا "او ترتيب ) ھا اتم" (ھستی " بانگسھ
 يک در ھردو و نداشته تقدم ديگری بر يک  ھيچ او نظرِ  از و دھد می قرار
 یِ  جنبه يک عنوانِ   به را) خDء (ھستی-نا ھستیِ  او. دارند قرار سطح

 .کند می مطرح دنيا شناخِت  جھِت  ضروری

 اين بر و بيند می ھا اتم درونِ  در را چيزھا تحوِل  و تغيير علِت  دموکريت
 برخورد ديگر يک با خDء در شان حرکت ھنگامِ  در ھا اتم که است باور

 ناشی دنيا دائمِی  تغييراِت  و داده يشآرا را خود جديدی اَشکالِ  در کرده،
 .است ھا اتم ترکيباِت  اين از

 

  

ظريه: ١٧تصويرِ    دموکريت شناخت و اتمِی   ن
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 درحالِ  دنياِی  ،"ميرند می و زيند می شوند، می متولد چيزھا" :او می گويد 
ده نه که تغييری  يک ِی  هاراد بر بنا تغييراتش نه و است آفريدگاری یِ  آفري
 قوانينِ  از که است ضرورتی چيزھا زوالِ  و پيدايش. فرآطبيعی نيرویِ 
 بر عمده بطور چيزھا اين به شناخت و  آگاھی. شوند می ناشی طبيعت

 شناختی صرفا حسی ادراکاِت  اين اما است، ما حسیِ  ادراکاِت  یِ  پايه
ست طبيعت از" ِکِدر" . شوند نبري و" شفاف"  انسانی ِخَرد توسِط  بايد که ا

  .است خDء و ھا اتم شناخِت  ھمانا اشيا جوھِر  شناخِت 

به  بسيار که است او اخDق یِ  نظريه دموکريت یِ  فلسفه ديگرِ  یِ  جن
 زندگی از بردن  لذت و شادی در را ھا انسان بختیِ   نيک او. است ندارزشم

رين" :گويد می او. ديد می   کمينه رنجِ  و بيشينه لذِت  آدمی براِی  چيز بھت
 حسی شناخِت  با مترادف حقيقی شناخِت  او برایِ  طورکه  ھمان اما. "است

 در نيکی اصلِ  به او. نيست حسی لذِت  با مساوی ھم حقيقی لذِت  نيست،
ِد  از که جا  آن از و داشت باور لذت  افراِد  در لذت و خوشی منشا او دي

 یِ  فلسفه گذارِ   پايه را او است نسبی امری و نبوده يکی متفاوت
 اتمیِ  یِ  فلسفه نتايجِ  از خود دموکريت گرايیِ  نسبيت. دانند می گرايی نسبيت

 .بخشيدند تکامل را آن سوفسطائيان بعدھا که است او

 و ھا نياز ِی  فرآورده بشری تمدِن  که بود باور براين دموکريت
 تقليد طبيعت از را ھنرھا و ايعصن انسان"  :است انسان ھایِ  گيری پی
 از را سازی  خانه آموزد، می عنکبوت از را گی بافند و ريسندگی کند، می

 "…گان پرند از را آوازخوانی و پرستوھا

باره که افDطون  نوشت، بسيار مطالِب  خود از پيش انديشمندانِ  تماِم  یِ  در
ورِد   که شده روايت حتا. گيرد می پيش در موذيانه سکوتی دموکريت درم
تاب ھایِ  نسخه یِ  کليه تا بود داده دستور  کرده خريداری را دموکريت ھاِی  ک

ته سخيفانه، تعصباِت . زنند آتش و  یِ  مشغله تنھا سوزی  کتاب و نظری  کو
 خواھان آزادی عليِه  مستبدين يا و دينان  بی عليِه   مداراندين عملیِ  و فکری
وِف  شاملِ  و نبوده  یِ  مساله! شود می ھم افDطون چون  نامی صاحِب  فيلس
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ورِد   یِ  فلسفه در چيزی  چه پس قدرت، نه و بود ثروت نه اختDف م
  بود؟ برانگيخته افDطون در را تنفری چنين که داشت وجود دموکريت

سفیِ  نتايجِ  و دموکريت اتوميسمِ  یِ  نظريه  افDطون براِی  وجه  ھيچ هب آن فل
ابلِ  نه  نکته دو به کم دسِت  رابطه اين در. تحمل قابِل  نه و بود قبول ق

 فلسفیِ  نظرياِت  يیِ گرا ضدغايت خصلِت  نخست. کرد اشاره توان می
 خواھيم آتی صفحاِت  در. دموکريت ِی  فلسفه در خصوص به و ھا اتوميست

بارِت  به يا ،"نيکی" یِ  برپايه افDطون یِ  فلسفه ياِد بن که ديد  ترِ   صحيح ع
 مبرمی اصراِر  و تأکيد اش شناسی ھستی و است شده بنا "ارزش" فلسفه
 اتومیِ  یِ  نظريه که  صورتی در ،"ارزش "یِ  مساله مطلقِ  اصالِت  بر است

 .است" ارزش "از مستقل  کامل بطور دموکريت

ته له دوم ِی  نک فه واقع در يا و گرايی تنسبي ِی  مسا  دموکريت نزِد  لذت ِی  فلس
دِم  با ھمراه افDطون افراطِی  يِی گرا غايت. بود  از نادرست تفسيِر  و فھم ع

 ای دشمنی چنين به را افDطون دموکريت،  اخDقِی  مواضعِ  و گرايی نسبيت
پو. کشانيد دموکريت با ِف  ١ليتھي  مسيحيت شارعاِن  از يکی و فيلسوف اسق

رِن  در ظرِ  یِ  مشابه نظری ھم يازدھم ق  ابراز دموکريت ِی  درباره افDطون ن
 گرفته سخره  به را چيز  ھمه مرد اين" :گويد می اعتراض با و دارد می

 ."اند بوده دهبيھو و ياوه سراسر بشری آمالِ  و عDيق گويی تو. است

انونِ  بار  نخستين برایِ  که بود دموکريت  "کافی علِت " اصِل  و "عليت" ق
ست. کرد بيان را  شديدا و بودند جبرگرا بسياردرمجموع  يونانی ھاِی  اتومي
 اين از و ديدند می را علتی ای  پديده ھر پسِ  در و ،داشتند باور عليت به

ليت شبيه آنان مواضعِ . بودند ناپذير  انعطاف بسيار لحاظ  مکانيکِی   گرايیِ  ع
Dس ِ  وارد با اپيکور بعدھا. بود ھجدھم یِ  سده در ٢\پ  حادثه عنصرِ  کردن

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

٢- Simone Laplace ) ١٧۴گرايیليت، از پيروان سرسخت ع فرانسوی،  فيزيک دان و رياضی دان) م ١٨٢٧ – ٩  
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رايِی  از کرد سعی حدودی تا   .بکاھد ھا آن افراطِی  جبرگ

 یِ  دنيا یِ  واژه مقابِل  در انسان، مورِد  در را ١ُخرد دنيایِ  ِی  واژه دموکريت 
 بخشی صرفا را انسان او ترتيب اين به. برد  می کار  به گيتی کلِ  يا ٢کDن

 از متشکل را انسان او. دھد  می قرار آن مقابلِ  در  نه و تر بزرگ دنيایِ  از
 بس ای ايده: دھند  می تشکيل را دنيا مابقیِ  که داند  می عناصری ھمان

 تر مدرن ھم اين از حتا دموکريت یِ  انديشه در چه  آن.  علمی و شجاعانه
) ذھن در فقط  نه و عينی (واقعی دنيایِ  در انسان جايگاِه  که است اين است
ِط  که   آن عينِ  در باور اين با او. است  کشد،  می خدايان وجوِد  بر بطDن خ

زِد  نکته اين. کند  می فراھم ھم را  اخDقی مسائلِ  شِ پيداي یِ  زمينه اما  ن
 و کند  می جلب خود  به را جوان مارکسِ  توجِه  که بود دموکريت

 بودنِ   عينی  يعنی دھد،  می اختصاص آن    به را خود ٣دکترایِ  یِ  نامه پايان
 یِ  نکته .دندارن آن در  جايگاھی خدايان که  اخDقی به پرداختن و واقعيت
زِد  که ديگری  که است اھميتی کند  می جلب خود  به را ما نظرِ  دموکريت ن

راِی  دھا که امری است، قائل آموزش ب  یِ  سده ماترياليست یِ  فDسفه بع
ِد  آن به ھم مارکس بعد کمی و ھجدھم   .دارند بسيار تاکي

وِف  دو اِی سيم باستانی، رسِم  يک بر بنا کDسيک دورانِ  در  خوان ناھم فيلس
وِف . گريان ديگری و خندان  يکی. کردند  می ترسيم ھم کنارِ  در را  فيلس

دانِ  وِف  و است دموکريت ما خن  چھره دو تقابِل  اين. ھراکليت گريان فيلس
 ار آن بايد آيا گريد؟  می ديگری و خندد  می  يکی چرا. گرفت جدی بايد را

اِد    ھيچ جانِب  ااسپينوز دانست؟ پديده يک از متفاوت فلسفیِ  برداشِت  دو نم
  نه و ،گريه کن  بخند، نه نه":  که است باور براين و گيرد نمی را کدام

 ."بفھم بلکه ،متنفرشو

_____________________________________________ 
- ١  Microcosme 

- ٢  Macrocosme 

٣ - Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure (1841, Karl Marx) 
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وِف  يک او که است علت اين به گريد  می ھراکليت اگر  تراژيک فيلس
 را چشمانش آتش شايد. است اش فکری یِ  مشغله تضاد و شدن است،

 از ھم شايد. شود  می اش اشک شدنِ  جاری موجِب  دودش و سوزاند  می
ِف   احتمالی ھيروشيمایِ  و اتمی بمِب  به و است آمده خشم به دموکريت کش

 را ماجرا وجه دو بايد ھمواره ويدگ  می او به ديالکتيک که چرا انديشد،  می
ِف  ديگر سویِ  از !داشت نظر در  ھم دانستن کميک فيلسوفی را اتم کاش

ده. نيست قبولی قابلِ  چندان امِر   از خوشحالی از ناشی شايد دموکريت ِی  خن
ِ  معالجه در بعدھا که باشد اش کشف  خواھدمورد استفاده واقع  ھا بيماری ی

سان و شد  .داد خواھد نجات مرگ از را بسياری یِ ھا ان

  

روبنس اثرِ  ھراکليت و دموکريت: ١٨تصويرِ   

 ھایِ  انسان ھا آن به شان دانش وسعِت  ِی  واسطه  به که  کسانی تاريخ در
 ابوعلی با ھمراه دموکريت. اند بوده اندک بسيار اند داده لقب" ای دانشنامه"

  .شوند می محسوب شان ترين  مھم از ھگل و \يبنيتس ،سينا
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شِف : اپيکور   زيستی شاد ک

 یِ  فلسفه و زيست می دموکريت از پس سده دو) م.پ ٢٧٠-٣۴١( ١اپيکور
 با استادش ماننِد  نيز اپيکور. بخشيد تری بيش غنایِ  و بسط را دموکريت
 و نبود قائل دنيا اموِر  در نقشی ترين  کوچک خدايان برایِ  کامل صراحِت 

ودنِ   جاودانی بر تماما اش فلسفه   .است شده بنا متحرک ِی  ماده ب

ودِن  تقسيم بلِ غيرقا ِی  نظريه دموکريت از اپيکور  پذيرد  می را اتم ب
Dِف ( ). است تقسيم قابِل  نھايت بی تا ماده که بود معتقد که ارسطو نظرِ  برخ
 و پذيرد  مین را دموکريت مکانيکیِ  جبرگرايیِ  بينشِ  او وجود اين با

راِف " ِی  نظريه  طريق آن از تا کرد يينتب را "ھا اتم خودیِ   به خود انح
  از ديد اپيکور يک.دھد توضيح را خDء در ھا اتم برخورِد  امکانِ  بتواند

 که آورد  می وجود  به زنجيری یِ  گونه  به را بعدی انحرافاِت  خود انحراف
 اين اپيکور براِی  .شوند می موجب را جبرگرايی شکستنِ  و فروپاشی
يها انحراِف  ده  تضمين ھا اتم ِی  ول  به وارونه. بود فيزيک در آزادی ِی  کنن
 باور الھی مشيت و تقدير به سخت که ھايشان ای دوره  ھم و رواقيون
 برایِ   نه و بود قائل سرنوشت برایِ   نه نقشی ترين کوچک اپيکور داشتند،
 .داشت باور "حادثه" و "ضرورت" به تنھا  و تنھا بلکه الھی، مشيت

 بينِ  ديالکتيکی ِی  رابطه طرحِ  به که است فيلسوفی نخستين کوراپي 
 مکانيکیِ  بينشِ  با مقايسه در که پردازد، می "حادثه" و "ضرورت"

راطیِ  . بود جلو به مھم بسيار گاِم   يکعليت با رابطه در دموکريت اف
 ِی  زاويه از حادثه و ضرورت بينِ  یِ  رابطه به نوزدھم یِ  سده در بعدھا
حاِظ   به بيستم ِی  سده در حتا و شد خاصی توجِه  فلسفی  اذھاِن  نظری ل

  .کرد مشغول خود  به بسيار ھم را دانان فيزيک

_____________________________________________ 
- ١  Epicure 
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 قانون، ،ضرورت، سرنوشت"  :  درباره ضرورت می گفتدموکريت
 حرکت و ضربان ،، پادنمون ھم آنجوھر. مّشيت و آفريدگار دنيا است

  ."ماده است
 : درباره ضرورت نظر ديگری دارد و می گويداما اپيکور 
  

رورْت  "   که برخی آن را فرمانروای مطلق معرفی کرده ض
ولی چيزھا ناشی از حادثه ھستند و بقيه به . اند، وجود ندارد

 نمی توان ضرورت را. اراده خودسرانه ی ما بستگی دارند
بھتر است از افسانه ی . متقاعد کرد، اما بخت بی ثبات است

. 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 

 ر عامه، نه خدا باوبه وارونهاما . ضرورتی محتوم است
زيستن در ضرورت شوربختی . بلکه بخت را بايد پذيرفت

رورْت   ." نيستْت  زيستن يک ضروراست، اما در ض
  

 

اپيکور نظريه شنناخت واتم گرايی نزد: ١٩تصويِر   
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داِد  که پذيرد می ار ارسطو ِی  نظريه اين اما  اپيکور  محدود ھا اتم انواعِ  تع
باِت  اما بوده  شوند،  می متنوعی بسيار ھایِ  آرايش پيدايشِ  موجِب  ھا آن ترکي

با  حروف نظيِر   شان ترکيب از وليکن است محدود ھا آن تعداِد  ھرچند که الف
 غيرمادی واقعيتی روح افDطون برایِ  .کرد ايجاد توان  می کلمه  نھايت بی
 شده، تشکيل ماده از خود روح اپيکور براِی  اما داشت، ماده از مستقل و
اده از تر رقيق و تر سبک بسيار ای ماده اما  مرِگ  از پس که جسمانی یِ  م

ِد  در انسان رِد  جسمانیِ  کالب طه  به دقيقا و شود،  می حل مرده ف  ناپديد ِی  واس
 .دھد راه خود  به ترس مرگ از نبايد انسان که است روح شدنِ 

ده تغذيه و منبع دين و خرافات اپيکور نظِر  از  در ترس و نادانی یِ  کنن
 عليِه  جانبه ھمه نبردی به پيروانش و او خاطر ھمين به و باشند می انسان

Dقِ  یِ  فلسفه. زدند دست ھا آن  انسانی کماِل  رفيعِ  قلِل  از يکی اپيکور اخ
 را طبيعت سازد، رھا ھا ترس انواعِ  از را انسان تا کند می تDش وی. است 

 پرسد می خود از او. دھد نشان را آن در انسان جايگاِه  و بشناسد انسان به
مِل  و منشا که زِد  ترس عا  به انسان آگاھیِ " پاسخش چيست؟ در انسان ن

  .بود "مرگش

راِی  او  که  زمانی تا: کند می استد\ل چنين" مرگ از ترس "با مبارزه ب
 و دانم، نمی اش درباره ھم چيزی نتيجه در و نيست خبری مرگ از ام زنده
 نخواھد مفھومی برايم مرگ ديگر مردن، از پس  يعنی ھم، آن از پس

 از رھايی براِی . انمد نمی مرگ از بعد یِ  درباره چيزی من که چرا داشت،
 و نينديشد آن به کند، فراموش را" مرگ "که کند می توصيه انسان به ترس

 منافعِ  که ھستند کسانی گفت می او. گيرد را بھره ترين بيش  زندگی از
 از ھا انسان حواِس  و  ھوش که کند می ايجاب دنيا اين در شانا مادی

وِر  و مشکDت  ذھن آنان منظور اين رایِ ب و گردد منحرف دنيوی واقعیِ  ام
 نويد آنان به و کنند می مرگ از پس دنيایِ  یِ  متوجه را ھا  انسان افکارِ  و 

 در ھاِی  خوشی و موھبات به شان کردن  پشت ميزانِ  ازایِ   به که دھند می
 پاداشی تخيلی دنيایِ  يک در شان مرگ از پس گذرا، و فانی دنيایِ  اين
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 خاطيان انتظارِ  در ھم ھولناک مجازاتی تهالب. کرد خواھند دريافت متناسب
  .بود خواھد

انِی  و شاد زيبا،  ی فلسفه ورِد  تنھا  نه تاريخ طولِ  در ھمواره اپيکور انس  م
 در و شده واقع ھم تحريف خوِش تدس شديدا بلکه گفت، قرار دشنام و تکفير

 نسبت او به ار عقايدش مقابلِ  یِ  نقطه کامD نظرياِت  موارد از بسياری
 درگرفت اپيکور عليِه  زشتی و سخيفانه بس کارزاِر  ھا سده طیِ  در. دادند

 اند جمله آن از شد، واقع نادرستی و زشت اتھاماِت  معرضِ  در او و
 مبييِن  نادرست اتھاماِت  اين واقع در. طلبی لذت و گويی درشت اتھاماِت 

نه  انتقام گرايشاِت   از  ھادين ِی  ھمه کلی بطور و اپيکور از کليسا ِی  جويا
ده شاد، ھایِ  فلسفه  شارحاِن  تاريخ طولِ  در. باشد می اميدبخش و سرزن
 ھمواره حاکم طبقاِت  پردازانِ   نظريه دسِت  در دست دين ھا ِی  کليه

 و بدنام نادرست اتھاماِت  ھا خروار زيرِ  را خود فلسفیِ  مخالفيِن  اند کوشيده
 و زيستن شاد با مترادف را نيکی ،ااسپينوز ھم چون اپيکور. سازند خفه
 که ديد می عذاب و رنج از رھا  زندگی يک در  يعنی ، زندگی از بردن  لذت

 يعنی بودن، ديگر يک حالِ   به مفيد اصلِ  یِ  پايه بر آن در ھا انسان مناسباِت 
 .باشد شده بنا صميميت و دوستی 

 در رواقيون و مدرسه در ارسطو ،آکادمی در افDطون درِس  ھایِ  کDس
 اين برایِ  را شھر از خارج در  باغی اپيکور اما شدند،  می برگزار ايوان

 دوری: بود ايپکور یِ  فلسفه مبينِ  خود ھم گزينش اين. برگزيد منظور
 دوراِن  در اپيکور .باغ آرامِش  به بردن  پناه و شھر ھياھویِ  از جستن 

 که کند، می توصيه را دنيا از گيری  گوشه اجتماعی تDطماِت  و ھا ناآرامی
ره آن با روشنی به البته و است تخيلی ديدی  عاری و اسفناک کريه، ِی  چھ

 کنند، می ترسيم او از اش مخالفان که اخDقی ارزشِ  نوع ھر از
 ارسطو ھم و افDطون ھم که   رحالید. ندارد شباھتی ترين کوچک

ِد  مرداِن  ازبيِن  را شان شاگردان  انتخاب ثروتمند ھایِ  خانواده شھرون
تن  جمله از (زنان بود، باز ھمه رویِ  بر باغش درِ  اپيکور اما کردند،  می
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رد حتا و) فروشان  اقدامی اين دوران آن در. بودند شاگردانش بيِن  در گان ب
 .بود انقDبی بلکه استثنائی قطف  نه

 حواِس  طريقِ  از اطDعات کسِب  به متکی تماما اپيکور شناخِت  یِ  نظريه
 را دنيا من و اند حقيقت منادیِ  ما حواسِ  یِ  کليه" :گويد  می او. است گانه پنج
 شروع درست فرضياِت  از چه  چنان. کنم  می تفسير ام حواس مجرایِ  از

 اپيکور بيانِ  اين. "کند ابطال را حسی ادراکاِت  که ندارد وجود یچيز کنيم
 ادراکاِت . است عقب به  گامی دموکريت شناخِت  یِ  نظريه با مقايسه در

  کافی تنھايی به اين اما باشند، می ھا  آگاھی یِ  ھمه مبنایِ  شک بدونِ  حسی
 که بود خاطر بدين دقيقا. کنيم تفسير درستی  به را ھا آن بتوانيم بايد و نيست

 روحِ  صاحِب  که ھا انسان براِی  ھا گوش و ھا چشم: "گويد می ھراکليت
رِد . "باشند می بدی بسيار شواھدِ  ھستند بربر  یِ  جانبه  يک و تنگ رويک

 گويد می ١سيسرون رابطه ھمين در. انجامد می خطا  به اجبارا آمپريک
 که  درحالی است، بزرگ اندازه بی خورشيد که آموزد  می ما به دموکريت

  .است تر کم ھم متر  يک از خورشيد قطرِ  که است باور براين اپيکور

ِک  به که بود  کسی نخستين اپيکور يه که کرد ثابت عقلی استد\لِ  کم  یِ  کل
وِط  طِی  در شان، وزن از نظر  صرف اجسام،  ھایِ  سرعت دارایِ  آزاد سق
ِط  تجربی بطور نظريه اين که  آن از پس بعد، ھا سده. ھستند برابری  توس

 ستايش به سخت مدرن، ھایِ  اتميست پدرِ  ،گساندی رسيد، اثبات به ٢گاليله
 ماده و بوده کران  بی دنيا که بود باور براين اپيکور. پردازد  می اپيکور از
 باور اين. آيد درمی ديگر شکلِ  به شکلی از تنھا و است ناشدنی نابود ھم

ده اواسِط  در که است انرژی بقایِ  اصلِ  ھمان  رسيد اثبات به نوزدھم ِی  س
 توان می تنھا بلکه کرد، نابود نه و آفريد توان نمی را انرژی آن برطبقِ  که
  .کرد تبديل ديگر نوعِ  به نوعی از را آن

_____________________________________________ 
١- Marcus Tullius Cicero) ۴١٠ – ٣۶خطيب، سياست مدار و نويسنده رومی)  م ، 

٢-Galileo Galilei  )١۵۶۴ - ١۶۴گذاران تحول علمی و گذار به   و يکی از پايه ايتاليائی ، دانشمند و مخترع سرشناس) ٢

  دوران دانش نوين
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ينِی  جھان که گفت توان می مجموع در ست ب  مادی سراسر يونانی ھاِی  اتومي
 به شان برای را ھا آليست ايده دشمنِی  ھم شان بودن ماترياليست ھمين و بود

 از بسياری ھم چون آنان عقايِد . را دين اھلِ  دشمنیِ  ھم و آورد ارمغان
وزايی دورانِ  تا باستان دورانِ  ارزِش  با نظراِت   فراموشی ِی  ورطه  به ن
ِد  ی وجه که چرا. شد سپرده  آن توانست نمی دوران آن داریِ  برده تولي

ِد تأ منظورِ   به چه را \زم تکنولوژیِ   جھِت  در چه و آنان نظرياِت  يي
رِد  ره زندگی در ھا آن از استفاده و مناسب کارب ِط ش بھبوِد  ھدِف  با روزم  راي
 را بخار نيرویِ  آنان نمونه برایِ . آورد بوجود ،ھا انسان رفاِه  و  زندگی
رِد  اما کردند کشف ِد  سطحِ  از آن کارب  سرگرمِی  برایِ  بازی  اسباب تولي

  .نرفت جلوتر ثروتمندان

 زفت پيه، موم، عنصرِ  چھار از بود ترکيبی که بود رايج پمادی يونانِ  در
ِ  آسايی  معجزه خواصِ  آن به که صمغ و رای  .دادند می نسبت تن سDمِت  ب

 :کند می پيشنھاد را خود اکسيرِ  چھار روان سDمِت  برایِ  ھم اپيکور

 

 

  چيست؟ در خوشبختی رمِز 

 

  

  ؛"نترس خدا از"

  ؛"مده راه دل به ھراس مرگ از"

  ؛"آيد بدست آسان است خوب چه  آن" 

  ".است تحمل قابلِ  است بد چه  آن" 

  

يه اھميِت  در رابطه با  ريچارد امروزی، علمِ  در جايگاھش و اتمی یِ  نظر
 :نويسد می چنين بيستم یِ  سده دانانِ   فيزيک ترين برجسته از يکی ،فاينمن
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يه ای فاجعه یِ  واسطه ه ب باشد قرار اگر"   علمِ  و دانش یِ  کل
ِ  گنجينه کلِ  که باشيم جازم فقط و شود نابود بشری  دانشِ  ی
 دھيم، انتقال بعدی ھایِ  نسل به جمله يک در فقط را بشری
دوِن  . باشد تواند می اتمی یِ  نظريه ترديدی ترين  کوچک ب
 اين و شده تشکيل اتم از  چيز ھمه که واقعيت اين ، يعنی

 در دائما معينی مسيرھایِ  در کوچک نھايت بی ذراِت 
 وقتی و کنند می جذب را ديگر يک کم فواصلِ  در د،حرکتن

 یِ  جمله ھمين در. کنند  می دفع را ديگر ھم چسبند می ھم  به که 
عاِت  کوتاه Dمھمی العاده فوق و زياد نھايت بی  علمِی  اط 

ھفته دنيا یِ  باره در  يک از که  آن شرِط  به البته. است ن
  ١".مباشي برخوردار تحليل و تفکر قدرِت  ای کمينه

 اختصاص اتمی یِ  نظريه به شد، نقل آن از با\ در که کتابی اول فصلِ 
ِک  مسائلِ  از بسياری گویِ   پاسخ تنھا  نه نظريه اين. دارد  است مدرن فيزي
  .گيرد می دربر ھم را ژنتيک و بيولوژی ، شيمی ھایِ  حوزه بلکه

 

زيستی شادمروجين  اينشتين و ،مارکس،اپيکورارسطو: ٢٠تصويِر 
_____________________________________________ 
١ - Richard Feynman, Lectures on Physics, Vol. 1, P. 1-3. 
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 يازدھم فصِل 

لِد    سوفيزم: گرا ذھنی آليزمِ  ايده تو

  

   :فصل نيا در

 زند می انسان را آخر حرِف ◄

  فرھنگ داراِن   طليعه◄

  ورزی  سفسطه◄

 

شه که ديالکتيک ِی   واژه  از مشتق خود است" dialektik "آن يونانیِ  ِی  ري
" مباحثه "يا و" وگو گفت "معنایِ   به که است،" dialegomai "یِ  واژه

 گفت" در را آن اوجِ  و شد متحول" مباحثه ھنِر  "معنایِ   به بتدريج  که بود
ودھاِی   و   پيدايشِ . کرد مشاھده توان می افDطون یِ  نوشته ،"سقراطی شن

 دموکراسیِ  ماھيِت  یِ  فرآورده بلکه نبوده، تصادفی وجه  ھيچ به ھنر اين
 را ھمگانی ھایِ  گرِدھمايی در سخنوری و مجادله مباحثه، ھنرِ  که بود آتنی
ِط  در آتن در. طلبيد  می  نسلی که بود اش سياسی -اجتماعی دموکراسِی  شراي

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ١۶۴
 

 به پا ای حرفه ورانِ  سخن از متنوعی بسيار و سرشناس یِ ھا چھره از
صه ِف : نھادند اجتماع ِی  عر  انديشمندان از رنگارنگی و گسترده بسيار طي

 شياداِن  و مايه بی فريبانِ   عوام تا گرفته شجاع و نترس فيلسوفانی و
ِد  ایِ  حرفه   .اصول ترين کم فاق

 از امروزه) گران مغلطه ("طايانسوفس" يا و "سوفيست" ھاِی  واژه
 و فکرانه روشن شيادیِ  مغلطه، عمده بطور و برخوردارند بدی شھرِت 
 اما. کنند  می متبادر ذھن به را شيرين و نغز جمDِت  قالِب  در گويی  دروغ

شه که sophos یِ  واژه. بود اين یِ  وارونه ابتدا در  ِی  واژه یِ  ري
sophiste در. است" فرزانه حکيمِ  "يا و" خردمند "نایِ مع  به است 

ِظ  که بردند  می نام گانه  ھفت حکمایِ  از باستان يونانِ   ھم سوفيست لف
 اطDق  کسی به" سوفيست "دوران آن در. شد می برده بکار ھا آن یِ  درباره

اِد  که شد  می  را معنائی ھمان واقع  به  وبود خود زمانِ  دانشِ  و حکمت است
ِط " فيلسوف "یِ  واژه. شد   اطDق" فيلسوف "یِ  واژه به دھابع که داشت  توس

رِد  يک درمورِد  و شده ابداع فيثاغورس مکتِب  ھوادارانِ   و پرمدعا ف
 آن از که بود ای دانايی و حکمت  مدعی که شد  می برده بکار متظاھری

ِد  حمDِت  با بعدھا اما. داشت منفی بارِ  واژه اين  يعنی بود، بھره بی  شدي
نایِ  ھا، سوفيست به افDطون و سقراط  ترتيب  بدين کرد، تغيير واژه اين مع

" فيلسوف "ِی  واژه و کرد پيدا تحقيرآميزی و منفی بارِ " سوفيست "لقِب  که
 .گرفت را حکيم و خردمند" سوفيست "اَرجِ  پُر یِ  واژه جایِ 

 ھر مقابلِ  در که بودند فردگرايانی و آزادانديشان ،نخستين ھایِ  سوفيست
 ھرچيز در" بود اين ھا آن کDِم   تکيه. ايستادند  می ای کيشی  خشک و جزم
 زيِر  بايد  می را ای ايده ھر که بودند باور اين بر آنان. "کرد شک بايد

 يک شک  بی ديدگاھی چنين که است واضح. برد انتقادھا شديدترين ضرِب 
 ھا سوفيست بينشی چنين با. دارد خود در را ديالکتيکی و انقDبی یِ  ھسته
ِک  توسِط  و کردند تجربه را سوبژکتيويزم قدرِت   شان سوبژکتيوی ديالکتي
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حاِظ   به که جزمی ھر  شده مفروض ای شده  پذيرفته و مسلم امِر  ابژکتيو ل
 .کوبيدند  می شدت  به را بود

 

 

کرد شک بايد ھرچيز در: ٢١صويِر ت  
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شِف : پروتاگوراس   انسان ک

 سوفيست را خود که است کسی نخستين) م.پ ۴٢٠- ۴٩٠( ١پروتاگوراس
ست  .نامد می حاِظ   به که بودند اصيلی فيلسوفاِن  تبارِ  از نخستين، ھاِی  سوفي  ل

حاِظ   به و داشتند دموکراتيک ديدی سياسی  از ماترياليستی  شناختی فلسفی ل
 نظيِر . دانش دوستدارِ  و بودند گراِخَرد آنان. دادند  می ارائه طبيعت

 ھم و بودند ھوشمند ھم ميDدی ھجدھم یِ  سده در شان فرانسوی ھمتاھاِی 
ِد  و ايستادند  می تعصبی و جزم ھر مقابلِ  در گو،  بذله  و تکاملی رون

ِه مشا بيش و کم سرنوشتی  و \زم ھایِ  قابليت آنان. داشتند آنان ب
ايی  با و داشته را معضDت و امور به برخورد براِی  جانبه  ھمه ھاِی  توان

وِن  و علوم  حريف  فن  ھمه آنان کDم يک در. داشتند آشنايی مختلف فن
 و ورنسخ گورگياس بود، اخDق آموزگاِر  پروتاگوراس. بودند

اِد  و اديب ٢پروديکوس دست،  چيره مداری سياست  ٣ھيپياس و زبان است
 به آنان مکتِب  اما زمان گذشِت  با. مختلف ھایِ  زمينه در برجسته دانشمندی

 يک وجوِی  جست در سرگردان" حکيمِ . "نھاد انحطاط به رو سرعت
 که شد متحول شخصيتی به ترِ  بيش ِد دستمز کسِب  برایِ  ثروتمند ارباِب 

اِد    .گشت تمسخر و خفت نم

 انطباقِ  به دارد بستگی ھا ه ايد اعتباِر  که  اين  يعنی - فلسفی ابژکتيويزيمِ 
عيت با ھا آن ياِی  يعنی عينی، ھایِ  واق رِک  ويژگی -ما ذھنِ  از خارج دن  مشت

ِب  تمامِ   از بار  نخستين برایِ  اما، ھا، وفيستس. بود زمانی آن تا فلسفی مکات
. کشيدند پيش به را فلسفی سوبژکتيويزِم  عوض در و گسستند ديد اين

روِف  یِ  جمله " گويد  می که پروتاگوراس مع . است چيز  ھمه معيارِ  انسان: 

_____________________________________________ 
١ - Protagoras 

٢ - Prodicos 

٣ - Hipias 

www.hks-iran.com



لِد : فصل يازدھم ...................................   ١�٧ /  سوفيزم: گرا ذھنی آليزمِ  ايده تو
 

 که  ھايی چيز  نيستی معياِر  و ھستند که است  ھايی چيز  ھستی معيارِ 
 ھرچند. کند  می بيان را ديدگاه اين شکلی موجزترين و بھترين به ،"نيستند

 مثال براِی  کرد، دريافت متفاوتی ھایِ  برداشت توان  می جمله اين از که
له ساِن  نه را" انسان "یِ  مقو  يا و کرد تعبير جمعی انساِن  بلکه منفرد ان

اِء  صرفا نه" چيزھا "از منظور  طريقِ  از که طبيعت در موجود اشي
 بر در ھم را ھا ارزش قلمروِ  ھمچنين بلکه اند محسوس حسی ادراکاِت 

  .گيرند  می

 

چيزاست ھمه معياِر  انسان،: ٢٢صويرِ ت  

 ديد  می گرائی نسبی يک". است چيز ھمه معيارِ  انسان،" حکم در افDطون
 اين اما. کند  می فدا را… و حقيقت دالت،ع خير، نظير ھا ارزش تماِم  که

 "انسان" که  آن يکی. کند  می رھا نامعلوم را مسئله دليل چند به جمله
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" انسان "از منظور است؟ معنايی چه به و چيست "چيز" آن دوم ست؟کي
سانِ  آيا  از. است آن  کلی مفھومِ  به يا و ،...)و او، تو، من، (است نوعی ان

 چارچوِب  در که چرا نداشت، اھميتی ترين  کوچک ايزتم اين افDطون نظرِ 
به  اما. چيزھا در  نه و است موجود خود  خودی به" حقيقت "اش فلسفه

رِد  ھر برایِ  ھرچيز که  اين گفتنِ  افDطون، نظر وارونه  نسبی خاص ف
. است نسبی عام انسانِ  برایِ  چيز  ھمه بگوييم که است اين از متفاوت است
  گيریِ   اندازه گوييم  می وقتی فيزيک در نسبيت یِ  نظريه در نمونه برایِ 
 به  وجه ھيچ به حکم اين ،" گر  مشاھده "از است تابعی و است نسبی زمان

. دارد را خودش  گيری  اندازه معيارِ  فردی ھر که نيست معنا اين
 است عام انسان او نظرِ  زا. نبود گرا ذھنی يک وجه  ھيچ به  پروتاگوراس

  .است چيز ھمه معياِر  که

يز  ھمه" اما  افDطون نظرِ  از است؟ معنايی چه به پروتاگوراس نزِد  "چ
 ای واژه" چيز ھمه "برایِ  پروتاگوراس. دارد واقعيت که است مجرد فقط

 با. است  انسانی فعاليِت  و نشُک   معنای  به يونانی زبانِ  در که برد  می بکار
ما نيست،" چيزھا "جزوِ  ديگر خورشيد گاه  آن تفسير اين  تصميمِ  اتخاِذ  "ا
 نظراِت  از يکی برابرِ  در ما جا  اين در. است چيز يک" رفتن جنگِ به

 به که است  انسانی عملِ  قلمروِ  و انسان تنھا ": ھستيم ھا سوفيست  اساسیِ 
 چه  آن داورِ  يگانه. آسمانی قلمروِ  يا و طبيعت قلمروِ   نه و آيند  می حساب

 ".است انسان خوِد  دھد  می انجام انسان که

واِن  با ششنودھاي  و  گفت از  يکی در افDطون  یِ  افسانه "ھا سوفيست" عن
 باستان يوناِن  اساطيرِ  در .گويد  می باز پروتاگوراس زبانِ  از را پرومته
زِد  ای ويژه جايگاِه  و بود) ھا تيتان (خدايان نيمه از يکی پرومته  زئوس، ن

 مورِد  که را پرومته ، انسان آفرينشِ  ھنگامِ  به زئوس .داشت خدايان خداِی 
 مظھرِ  که آتش جز بدھد انسان به را چيز ھمه تا برگزيد بود اعتمادش

 گروِی  در را شتقدر ديگری خدایِ  ھر نظيرِ  ھم زئوس. بود اميد و آگاھی
ادانِی    .ددي می پرستندگانش ن
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 را آدميان مشکDِت  از بسياری و داد انجام خوبی  به را وظيفه اين پرومته
 و رنج متحمِل  طبيعت با رويارويی در نادان و آگاه نا انسانِ  اما. کرد حل

 انسان يیِ  رھا برای ورزيد می عشق  انسان به که ومتهپر. بود بسيار سختیِ 
 ھديه آدميان به و ربود آسمان از را آتش زئوس چشمِ  از دور ھا، سختي از
 در یدژ در و كشيد بند به را او و آمد خشم به او كاِر  اين از زئوس. داد
وِه   به پوزش و دنش پشيمان خود یِ  كرده از اما پرومته. كرد زنداني قفقاز ك

 او جگرِ  و آمد می عقابی ھرروز زئوس فرمانِ  به. نبرد مطلق قادرِ  درگاِه 
 عذاِب  و رنج اين پرومته. روييد می نو از جگر ھنگام  شب و خورد می را

 روزی که  آن تا دھد نمی دست از را اميدش اما شود می متحمل را ابدی
  .کند می آزاد را پرومته و کشد می ار عقاب گذرد، می وادی آن از ھركول

 

پاريس لوور، ِی  موزه آدام، سباستيان ،زنجير در پرومته: ٢٣ تصويرِ   
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  : می گويد زئوس و پيام آور خدمت گزار١سرِم  به ِھ پرومته

  مطمئن باش که وضع خويش را،" 
  سرنوشت شوم خود را،

  عوض نمی کنم؛با بندگی تو 
  صد بار بھتر آن که خدمتکار اين صخره باشم،

  ) در بند پرومته– شيلا ِ( ."تا غDم حلقه به گوش پدر زئوس

اِد  که شود می قھرمانی پرومته بشر فرھنگِ و تمدن تاريخِ  در  ِی  اراده نم
رایِ  ھا انسان راسخِ   بر شان قدرت که است پرقدرتی خداياِن  با رقابت ب
 اين افDطون که  اين. بينند  می ھا انسان داشتنِ   نگاه نادان در را ھا انسان

 افDطونِ . نيست شگرفی جایِ  دکن  می بيان پروتاگوراس از زبان را داستان
ِد   گرايیِ  انسان عليِه  خودش صِ خا روشِ  با ترتيب بدين گرا انسان ض

 سرتاسرِ  گرایِ  انسان ترين بزرگ اين پرومته، و کند  می طغيان ھا سوفيست
  .داند  می ابدی عذابی و رنج یِ  شايسته را تاريخ

  زمسوفي ضعِف  و قدرت

 دريافت تدريس حقِ  اش شاگردان از تدريس ازاِی  در پروتاگوراس
 پرداخِت  به قادر  مالی فقرِ  ِی  واسطه  به که اش ردانشاگ از  يکی. کرد  می
 نخستين از پس را تدريسِ  حِق  که خواھد  می استاد از نبود تدريس حقِ 

 معلوم قرارِ  از. بپردازد استاد به شد، برنده وکيل نقشِ  در که ای محاکمه
زِد  شاگرد اين   . آموخت  می حقوق استادش ن

 شاگردش که بود مطمئن و نازيد  می اش تدريس  قدرِت  به که پروتاگوراس
 شد خواھد برنده چرا و  چون  بی بپذيرد، دادگاه در که را متھمی ھر وکالِت 

_____________________________________________ 
١- Hermèsبودپيام آور زئوس، در اساطير يونان يکی از خدايان و ، ھرمس .  
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 پذيرفت خاطر اطمينانِ  با را شرط اين کرد، خواھد دريافت را اش طلب و
  . پرداختاو  تدريس به و

 و است تر  زرنگ استادش از شاگرد اين که دانست نمی پروتاگوراس اما
ِد  وجه  ھيچ به  را وکالتی ھيچ که چرا ندارد، را تدريس حقِ  پرداخِت  قص

 و برد  می شکايت دادگاه به شاگردش از ناچار به پروتاگوراس. نپذيرفت
  :گويد  می او به

 

  

 به ملزم تو باشد ھرچه دادگاه رایِ  من، شاگردِ  ای
 خواه شوی برنده خواه شد، خواھی ات بدھی ِت پرداخ
 شوی  می برنده تو کند حکم تو نفعِ  به دادگاه اگر. بازنده

 را ات بدھی بايد داشتيم باھم که قراری طبِق  و
 را تو دادرس شوی، محکوم دادگاه در اگر و بپردازی،

  بپردازی؟ را ات بدھی که کند  می مجبور

  

 

 

اِد   نه  حکمِ  و نيست طور  اين وجه  ھيچ به من، است
 پرداخت، نخواھم تو به چيزی من باشد ھرچه دادگاه

 او حکمِ  برطبقِ  دھد رای من نفعِ  به دادرس اگر که چرا
 ضررِ  به دادگاه حکمِ  اگر و پردازم،ب تو به نبايد چيزی

 قراری برطبقِ  و ام بازنده من صورت آن در باشد من
  .پردازم نمی تو به چيزی داشتيم ھم با که

  

ِف  و قدرت  به بھترين وجهشاگردش و پروتاگوراسبين  یِ  گفتگو  ضع
  .دھد  می نشان را ھا سوفيست سخنِ 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ١٧٢
 

"سخنگوِی : گورگياس   "نيستی 

 کتابی باستان، يوناِن  ھاِی  سوفيست از يکی) م.پ ٣٨٠-۴٨٧( ١گورگياس
اره" اش عنوان که نوشت  خود کتاب، عنوانِ . بود "جودنامو طبيعِت  ِی  درب

وایِ  از ِ  فلسفه و کتاب محت  گورگياس ِی  فلسفه. کند  می حکايت اش نويسنده ی
 :است شده بنا اصل سه بر

  ندارد؛ وجود ای باشنده ھيچ -١
  نيست؛ آمدن در انديشه به قابلِ  باشد داشته وجود  مھ اگر -٢
  .نيست پذير نتبيي  ،درآيد مھ انديشه به اگر و -٣

 در وجود، اين با رسند،  می نظر به معنی بی و پوچ کامD عقايدی چنين
ِد  بارھا فلسفه تاريخِ  طولِ   حتا ايم، بوده مختلف اشکاِل  در آنان پيدايشِ  شاھ

 باور اين بر سرشناسی داناِن   فيزيک بيستم ِی  سده در. معاصر دورانِ  در
 به. نيست بنيادی ذراِت  و يراتمیز دنيایِ  شناخِت  به قادر انسان که بودند
 که يابند  می فيزيکی ماديِت   زمانی تنھا ھا الکترون و ھا فتون آنان باورِ 

  يک يعنی آورند، در تجربه به آزمايشات طِی  در را ھا آن گریِ  تجربه
اد آفرينِش  به کردن مشاھده عملِ  طريقِ  از گر مشاھده  ذرات اين یِ  م

ردازد  می  در و کرده ترک را عينی دنياِی  تنھا  نه يگرد بينشی چنين با. پ
 سر پشِت  ھم را مذھبی عرفانِ  بلکه ايم نھاده قدم گرا ذھنی آليزمِ  ايده یِ  ورطه
ِد  از .ايم گذارده ياِی  با تقابل در را خود انسان ھا، سوفيست دي  خارج عينِی  دن

 یِ  سلطه زيرِ  به را طبيعت اش ديشهان در کم دسِت  و دھد  می قرار خودش از
 يک گيرد  می تصميم که است انسان یِ  انديشه اين يعنی آورد،  درمی خودش

 است آن مھم بلکه ھست چه یئِش  اين که نيست مھم اين. باشد چگونه یئِش 
ِب  یِ  کليه نخستين اصلِ  درواقع بينش اين. بينم  می چگونه را آن من که  مکات

_____________________________________________ 
١ - Gorgias 
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 ، ١برکلی تا گرفته پروتاگوراس از است،) گرا ذھنی (سوبژکتيو آليزمِ  ايده
  .٣ھايزنبرگ يا و ٢کانت

اِد  به خDصه بطور ِب  استن  شناخت غيرِقابلِ  دنيا گرا  ذھنی آليزمِ  ايده مکت
 متکی اورھایِ ب سلسله يک به تنھا يافت، دست حقيقت به توان نمی. است

يارھاِی  به زِم  ايده. رسيد توان  می  ذھنی مع  دنيایِ  شناخِت  امکانِ  گرا ذھنی آلي
 یِ  عمده و  بنيادی گرايِش  که  اين در. کند  می انکار را ذھن از خارج

 اما،. نيست شکی گونه  ھيچ جایِ  بود، افراطی سوبژکتيويزمِ  ھا سوفيست
عه واقع  به ھا سوفيست فکریِ  ھایِ  فعاليت  ھاِی  جنگ دورانِ  در آتن یِ  جام

 انديشه اھلِ  ھم ھا سوفيست. کرد  می بازتاب را آتن و اسپارت بيِن  پلوپونزی
  .عمل اھِل  ھم و بودند

 

گورگياس اصِل  سه :٢۴ تصويرِ   

_____________________________________________ 
١ -  George Berkeley) ١۶٨۵ - ١٧۵فيلسوف و کشيش ايرلندی، بانی نظريه)  م ٣  ،

 

  ايده آليزم مدرنی

٢ -Immanuel Kant  ) ١٧٢۴ - ١٨٠۴ فيلسوف ايده آليست آلمانی)  م  ، 

٣ - Werner Karl Heisenberg )١٩٧ - ١٩٠١۶ رجسته آلمانی، فيزيک دان ب)  م 
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 دريافت تدريس حقِ  آموزش ازاِی   به که بودند کسانی نخستين آنان
ته به. کردند  می  ھمان ِی  کننده  بازگو ھا سوفيست یِ  فلسفه افDطون ِی  گف

 خشمِ  و تنفر و بود افکنده سايه آتنی یِ  جامعه مناسباِت  بر که بود اصولی
 آنان. گرفت  می نشات امر ھمين زا دقيقا ھم آنان به نسبت سياست مردانِ 

 ھرکس و بوده  ذھنی مفاھيمی حقيقت و اخDق که بودند باور اين بر
  .پردازده ب ھا آن تعيينِ  و تعريف به خود منافعِ  برطبقِ  تواند  می

 جامعه، در رايج تعصباِت  و باورھا به شان امان  بی حمDِت  با ھا سوفيست
 کردند خود متوجِه  را کار محافظه محافلِ  و قدرت صاحبانِ  کيِن  و خشم

 نمونه برایِ . شد  می نگريسته مخرب عناصرِ  چشمِ  به ھا آن به که یبطور
 که را شکتاب و کردند اخراج شھر از دينی  بی اتھامِ  به را پروتاگوراس

وانِ   امر واقعيِت  در ھا سوفيست. زدند آتش داشت" خدايان یِ  درباره" عن
. کردند نمی بيان بود، مستقر جامعه در بنقد که را چه  آن جز چيزی

 موازينِ  که آيد نمی خوش وجه  ھيچ به را ای حرفه سياستمداران ھم امروزه
Dقِی    .سازيم خاطرنشان آنان به را قدرت راھروھایِ  در حاکم اخ

نه اجتماعی زندگِی  آتن در ١پلوپونزی جنگِ دورانِ  در  فردی امياِل  یِ  صح
 اخDقيات طبقاتی، و حزبی ستيزھاِی . بود شده نفسانی ھاِی  خودخواھی و

 بوده خود یِ  فرد منافعِ  فکِر  به فقط ھا انسان و بود کرده خفه و سرکوب را
 جامعه نظِم  که چه  آن ھر. ندبود داده قرار جامعه کِل  منافعِ  وراِی  را آن و

 تنظيماِت  و مقررات به بود، داده دست از را اعتبارش داشت قرار آن بر
وِد  یِ  ديده به سياسی  اصوِل  شد،  می نگريسته درآوردی من گيرِ  پا  و  دست قي
 و بود کرده پيدا تنزل گرايانه حساب سياسِی  ھایِ  آموزه سطحِ  تا  اخDقی

 وضع بشر که دانستند  می فرايضی و قواعد را پارسايی و پرھيزکاری
 شان تغيير ترغيب و اقناع ھنِر  طريقِ  از که دارد ھم حق نتيجه در و کرده
ِک  تک منشِ  عادت اين. دھد  را خود فلسفیِ  بيانِ  و بود شده جامعه آحاِد  ت
 قدرِت . بود يافته "است چيز ھمه معيارِ  انسان،"  معروف یِ  جمله اين در

_____________________________________________ 
١- Péloponési ۴ ، مراجعه کنيد به پيوست 
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اِد  ،ھا گيری  تصميم در نفوذشان و عام مجامعِ  در سخنوری ھنِر  و کDم  فس
  توطئه واندوزی،  مال ، خودستايی رھبران، و ھا توده بينِ  در يافته  تعميم

 پيدايشِ  ھایِ  زمينه  پيش پيشگی  خيانت رواجِ  و سياسی ھاِی  بازی  دسيسه
  .بودند سوفسطايی یِ  فلسفه

ستِن  ولیِ  جھان و ضرورت فروکا  صرفا سطحِ  به ِخَرد و طبيعت شم
 وجِه  و تماس یِ  نقطه تنھا شايد و ترين  دهعم بشری، تعييناِت  مقتضيياِت 

راِک   شان دوران ِی  فرھيخته طبقاِت  عامِ  وجدانِ  و  آگاھی با ھا سوفيست اشت
 بود، اندازه چه پراتيک سھِم  و داشت سھمی چه تئوری که  اين تعيينِ . بود
 ھایِ  فرمول در را عملی  زندگی ھا سوفيست که  اين. است ناممکنی امرِ 

رآورده عمده بطور اجتماعی فشارھایِ  که  اين يا و ستندج  می تئوريک  یِ  ف
ِد  مخرِب  نفوِذ   امرِ  بود، شان معاصرين عمومیِ  افکارِ  بر ھا سوفيست عقاي

 .است ناممکنی

 و ھا ناآرامی ھا، جنگ دائمی، تغييراِت  -  متDطم و پرآشوب یِ  دوره
. کرد  می بازتاب ديالکتيکی تضادھاِی  امِ ناآر روحِ  در را خود -ھا تخريب

 اوضاع دقيقا منقلب ھایِ  ايده اين جوش، و  جنب پر و ناآرام ھایِ  انديشه اين
 ناآرام، ِی  جامعه اين بطنِ  در. تابيدند  می باز را دوران آن آتنِ  احواِل  و

رورِت   قضايی، ھاِی  دادگاه سياسی، مجامعِ  نھادھا، مساعِد  نظِر  جلِب  ض
 ماھرانه، ھایِ  سخنوری و کDمی استد\\ِت  به توسل با شان يتحما کسِب 
 يا و ای حرفه سخنورانِ  از نسلی پيدايشِ  برایِ  \زم مادیِ  ھایِ  زمينه

 که نيست معنا اين به وجه  ھيچ به اين وجود اين با. بود دان ديالکتيک
فيزمِ  . شد  می تعيين مادی منافعِ  و فردی مDحظاِت  توسِط  صرفا نخستين سو

ِط  به توجه با حال ھر به اما،  آن آتیِ  تکوينِ  و پويش غالب، اجتماعیِ  شراي
  .بود شده تعيين پيش از

. ندارند تعلق فرھنگ قلمروِ  به گرايی، جزم اش، فلسفی زاِد ھم و دينی بينِش 
وِف  اين ،ھراکليت حتا زرگ فيلس  رِ مسي. نبود گرايی جزم از رھا ھم ب

 ناچار به پس است ناھموار بسيار و دشوار ھمواره دانايی و علم پيشرفت
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 در کم دسِت  سوفيزم، خاطر ھمين به. دپيمايب بايد را اش ھای خم و پيچ
ته ھایِ  جزم شکافتنِ  با اش، نخستين مراحلِ   به ھا آن یِ  تجزيه با و شده  پذيرف
زاِء   یِ  جنبه اما. کرد  بازی مثبت و پيشرفته نقشِ  متضادش، و متشکله اج
 ِی   متشکله عناصِر  منفردِ  و مجزا طرحِ : از بود عبارت که داشت ھم منفی
 اين.  تاريخی احوالی و اوضاع و شرايط گرفتنِ  نظر در بدونِ  کل، يک
 ھمين به و شود  می گرفته ھا سوفيست به که است ايرادی ترين عمده نکته

ست واقع  به. بودند یگراي مغلطه به متھم آنان خاطر  آن داراِن  طليعه ھا سوفي
 باره  اين در ھگل. شود  می ناميده "فرھنگ" ما یِ  دوره در که بودند چيزی

  :گويد می

 تر گير  چشم ھمه از فرھنگ با انسانِ  در چه  آن واقع در"
 و  شاخ را موضوع ديگر بياِن  به. است سخنوری ھنِر  است،
ورِد  را آن مختلف زوايایِ  از و دادن برگ  قرار بررسی م
سانِ . دادن  دارد سروکار مخاطبی با که ھنگامی فرھنگ بی ان

حث خوب که  جوانِب  از را بحث مورِد  موضوعِ  و کند  می ب
. کند نمی یراحت احساِس  دھد،  می قرار حDجی مورِد  مختلف

 که  حالی در ھستند خوبی سخنرانانِ  فرانسويان لحاظ اين از
  ".نيستند بيش کودکانی ھا آن با مقايسه در ھا آلمانی

  
 مھم بلکه نيست شان گفتن سخن خوب صرفا مھم اما"... 
 ماھر ورِ سخن يک آنان از که است شان  فرھنگ با\یِ  سطحِ 

 فرھنِگ  بدونِ  نيست،  کافی تنھايی  به سخنوری ھنرِ . سازد  می
 فرانسه زبانِ  بايد. بود نتوا نمی ھم خوب سخنرانِ  ،با\

 سخن فرانسه به بتوانيم که  اين خاطرِ   به صرفا نه آموخت،
 را فرانسويان فرھنگِ بتوانيم آن طريقِ  از بلکه گوييم

 آموخت بايد ھا سوفيست از که را چه  آن بنابرين. بياموزيم
 ذھن، در چندگانه نظراِت   نقطه ثبِت  توانايیِ  از است عبارت

 بتوانيم طريق اين از تا ذھن، در مقو\ت يدنِ بخش غنا ، يعنی
ِک  به را موضوعات آمد \زم چه  چنان بعدھا  از ھا آن کم
 " .دھيم قرار مDحظه و بررسی مورِد  جوانبِ  ِی  کليه
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 و نبوده برخوردار خوبی شھرِت  از ھا سوفيست امروزه که  آن رغمِ   علی
 مداران، سياست نياکانِ  آنان اما، شود،  می ياد ھا آن از بدنامی با اغلب

ِد  ھمگی امروزه. ھستند ما دورانِ  ھایِ  ديپلمات و دادگستری وکDیِ   شاھ
 راسخی عزِم  چه با و آوری مDل سماجِت  چه با سياستمداران که آنيم

 از شدت ھمان با روز نآ فرداِی  و پردازند  می مواضعی از دفاع به روزی
Dِف  که ديگری مواضعِ    .کنند می دفاع است شان  پيشين ياِت نظر خ

اه در دادرسی یِ  صحنه در توان  می را وضع ھمين دقيقا  قضايی ھاِی  دادگ
ِک  به تواند  می کارکشته دادگستریِ  وکيلِ  يک. کرد مشاھده  قدرِت  کم

 يک جايگاِه  در را گناھی بی يا و دھد جلوه گناه بی را مجرمی اش سخنوری
 دادنِ  نشان به وارونه شدن موفق در ارشاشتھ یِ  درجه و بنشاند مجرم

 از پُر چنان دنيا سطحِ  در ديپلماسی ِی  صحنه. است مجرم یِ  تبرئه و حقايق
ئه به نيازی که است ھا رياکاری و مانورھا اين  اين. نيست نمونه ِی  ارا

 را يونان ھاِی  سوفيست معايِب  تمامِ  که  درحالی ما دورانِ  سياسِت  مردانِ 
. نيست ای نشانه ترين کم ھا آن در شان  فضايل از يک چھي از اما دارند

 استد\\ِت  قدرِت  يمنِ  بهباستان  يونان ھایِ  سوفيست که دارد واقعيت
 نظيِر  -  کردند  می  زندگی گذرانِ  موضعی، ھر عليِه  يا و له شان  ازيرکانه
عاص با مقايسه در آنان اما، -ما دورانِ  دادگستریِ  وکDیِ   امروزیِ  رينِ م

 ھستند، بھره بی آن از شان معاصرين که بودند برخوردار فضيلتی از خود
  .گذاشتند نمی پا زيرِ  گاه  ھيچ را شان فلسفی اصولِ  آنان

اِد  فه بني  است، چندگانه حقيقت که بود متکی اصل اين بر سوفسطائيان ِی  فلس
 در و ستا اھميت حائِز  بسيار حقيقت به شدن نزديک برایِ  که ای نکته

 را پديده يک که دارد اين بر سعی روش اين. است کليدی ديالکتيکی روشِ 
اِم  از ورِد  جوانب تم ِک  اما. دھد قرار بررسی م  يک ھا سوفيست ديالکتي

ِک   به. داد  می قرار کل با تقابل در را کل از جنبه يک و بود  ذھنی ديالکتي
ِک   تنھايی به خود که کل، از جنبه يک بر ييِد تأ با يعنی روش اين کم

 يک روِش  واقع  به اين. کرد انکار را کل توان  می باشد، درست تواند  می
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يه بر و" سليم عقلِ  "به استناد با حدودی تا که است قانونی شار\تانِ   ِی  پا
 .زند  می دست یِ  درآورد من فرضياِت  سلسله يک به خاص، ھاِی  ويژگی

 به را ھراکليت و زنون استد\\ِت  خود ھایِ  ديدگاه توجيِه  برایِ  ھا سوفيست
نه  گفته ھراکليت نمونه، براِی . بردند  می بکار وارونه و جانبه  يک یِ  گو

 از يکی. نھاد قدم ای رودخانه در دوبار بتوان است غيِرممکن بود
 که شود  می مدعی و رود می فراتر ھم اين از ھوادارش ھایِ  سوفيست

 ادعایِ  ھرچند. گذاشت رودخانه به پا توان نمی ھم بار  يک اصو\
عاِی  اما، است، درست ھراکليت  ھراکليت براِی . است نادرست اخير اد

 چيز ھيچ رو  اين از دايمی، تغييرِ  درحال و اند حرکت در چيزھا تمامِ 
 از بخشی صرفا دوم ديدگاِه  اما. بود گذشته در که نيست ای گونه آن درحال

 نظرياِت . دھد  می ارائه بحث کلِ  یِ  مثابه  به را ھراکليت استد\ِل 
 بشری ِی  انديشه کودکیِ  دورانِ  خطاھایِ  پایِ  به توان می را ھا سوفيست
 نابخشودنی ما دوراِن " دانشمندانِ  "سویِ  از نظرياتی چنين بيانِ  اما نوشت،

  .است

 توضيحِ  و تبيين يک به  يابی دست برایِ  انديشمند بشِر  نخستينِ  ھایِ  تDش
 گسترِش  و بسط که بود رسيده ای مرحله به طبيعی فرآشدھایِ  از  عقDنی

 آن انديشمندانِ . بود شده ناممکن ورزی  انديشه و ذھن توسِط  صرفا ھا آن
باره درخشان تعميماِت  سلسله يک به دوره  يافته دست دنيا و طبيعت ِی  در

ِک  با بتوان را ھا آن که  آن برایِ  اما، بودند،  ھم باز و آزمود تجربه مح
 به گرفتند،  می قرار دقيق بررسیِ  مورِد  بايست  می داد، توسعه تر بيش

زاِء   و تجزيه مورِد  تنھايی به جز ھر و شدند  می تجزيه شانا متشکله اج
 ھاِی  قدم که بود اين در ھا سوفيست مثبِت  نقشِ . گرفت  می قرار تحليل

 به ارسطو بعد کمی تا ساختند ھموار را راه و برداشتند را نخستين
 بتدريج  عام و کلی تعميماِت  دوراِن  معمو\. بپردازد ھا آن ترِ  دقيق کندوکاِو 

ِت  و انباشت ُکند، گردآوریِ  آور مDل و طو\نی دورانِ  به را خود جاِی   ثب
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 است طريق ناي از تنھا. دھد  می مشاھدات، و تجربيات یِ  فرآورده ھایِ  داده
  .شوند  می معلوم فرضييات نادرستیِ  يا و درستی که

 سقراطيان -پيشا جزوِ  را سوفسطائيان به موسوم یِ  فDسفه فلسفه، تاريخِ  در
 شان، پيشينيان یِ  فDسفه از ھم سوفسطائيان یِ  فلسفهاما . کنند  می بندی  رده
وضوعِ  که  ،سقراط ِی  سفهفل از ھم و بود، طبيعت عمدتا شان مطالعه موردِ  م
 پردازد،  می انسان به صرفا و گذرد  درمی طبيعت از  کامل بطور که

 .بود متفاوت

راِی   با ھم امروزه و بودند وخواری خفت از نمادی ھا سوفيست افDطون ب
 زباِن  در. دارد منفی بارِ  کماکان سوفيست ِی  واژه سده وپنج بيست گذشِت 
نایِ   به سوفيست يونانی   به سوفيزم امروزه اما بود، خردمند حکيمِ  مع
رادِف  سوفيست و است آگاھانه نادرسِت  استد\لِ  و تحريف معنایِ   يک  بامت

 در سعی گفتارش يا و ھا نوشته با که است گر  مغلطه و شار\تان فرد
ريِف   سوفيسِت  از چطور. فردی نفعِ  کسِب  ھدِف  با عمدتا دارد، واقعيت تح

  حقِ  در عدالتی بی اين شک  بی. رسيديم متقلب سوفيسِت  به حکيم
 سيرتیِ  بد و  توزی  کينه پایِ  به بايد را آنان یِ  تخطئه و سوفسطائيان

 براِی . نداشت پايانی ھا سوفيست از افDطون تنفرِ . نوشت افDطون
 تمرين با که شدند  می وبمحس  ھايی فعاليت پندار و گفتار سوفسطائيان

 ای زاده اشراف افDطون. ورزشی ھاِی  فعاليت ھم چون يابند، ارتقا توان  می
  فلسفه از او نظِر  از و داشت دنيا از عرفانی  کامل بطور ديدی که بود

 بود عملی کردن دريافت مزد اش تدريس بابِت  از و ساختن ای حرفه
 .  انسانی نفسِ  و انديشه عليِه  و فهفلس حقِ  در بود جنايتی ش،بخش غيرِقابلِ 

  به ھا سوفيست. داشت ھم ديگری دليلِ  سوفسطائيان از افDطون نفرِت  اما
حاِظ  ِف  افDطون که  درحالی بودند دموکرات سياسی، ل  سرسخِت  مخال

ِک   تک که داشتند باور صادقانه سوفسطائيان .بود دموکراسی  ندانِ شھرو  ت
حاِظ   به ھم جامعه   مقاماِت  تمامِ  به که دارند را آن شايستگیِ  سياسی ل

حاِظ   به ھم و کنند پيدا دسترسی حکومتی  ھر که دارند را آن توانايیِ  ذھنی ل
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طه درست نظرات اين دوِی  ھر. بياموزند را دانشی  نظراِت  مقابلِ  یِ  نق
نه در ھم. داشتند قرار افDطون  شناخت قلمرِو  رد ھم و سياسی یِ  زمي

 يک او برایِ . بود مراتبی سلسله و گرايانه نخبه بسيار افDطون ديدگاِه 
ته فقط حکومت و بوده فريب عوام يک اجبارا دموکرات  .فيلسوفان ِی  شايس

 خود سخنگویِ  به تبديل را سقراط "شنودھايش  و  گفت" در که افDطون
راِط  بينِ   چينی ديوارِ  کند،  می  و کند،  می  بنا مايه بی ھایِ  سوفيست و نابغه سق

ره  و) پروتاگوراس (تمسخرآميز  ھايی شخصيت قالِب  در را آنان یِ  چھ
  . کند می ترسيم) ھيپياس (زن \ف نادانانِ 

 

چيست؟ طبيعت: ھا سقراطی -پيشا فکرِی  مشغوليِت : ٢۵ تصويِر   
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 دوازدھم فصِل 

  فلسفه به ديگر نگاھی: سقراط

  

    :فصل نيا در

 انسان کشِف ◄

  ديالکتيکی یِ  مجادله◄

  چيست؟ فضيلت◄

 

 که  کسی. دارد ای ويژه جايگاِه  فلسفه تاريخِ  در) م.پ ٣٩٩-۴۶٩( ١سقراط
 او از پس و از پيش به را فلسفه تاريخِ  که  کسی نامندش،  می فلسفه پدرِ 
 چه  آن و است ننوشته ھم خط يک حتا که است  کسی کنند،  می بندی رده

باره  چرا. افDطون عمده بطور است، ديگران زبانِ  از دانيم  می او یِ  در
 که است فيلسوفی نخستين او دارد؟ فلسفه در را نقشی چنين سقراط

 کِل  به سقراط از پيش تا فلسفه .است انسان تنھا و تنھا اش تأمDت موضوِع 
_____________________________________________ 
١ - Socrate 
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  به فلسفه موضوعِ  سقراط با. انسان به درتبن و پرداخت  می طبيعت و دنيا
ِد  در. شود  می تنگ بسيار فلسفه قلمروِ  و کند  می تغيير کلی  باستان يونانِ  عھ

ه ن جھان کلِ  و طبيعت شناخِت  موضوعِ  به که بود متفکری نخستين سقراط
 ھمان فلسفه در او. نبود اش فکری ِی  مشغله ١شناسی کيھان و پرداخت

 يعنی تاريخ، در ٣ھرودوت يا و دارد پزشکی در ٢بقراط که دارد  جايگاھی 
 .شناسند  می فلسفه  پايه گذار  را سقراط 

يایِ  ھا سوفيست  و دادند  می رقرا انسان ِی  انديشه و ذھنيت تابعِ  را عينی دن
وِن  ھرگونه وِد  و ذاتی قان اِء  آنان. کردند  می انکار را ضرورت وج  منش
 و ديدند  می  ذھنی ادراکاِت  در صرفا را عليت و خردگرايی نظم، ھرگونه

 بودند باور براين آنان نمونه براِی . داشتند اعDم را چيز  ھمه بودنِ  نسبی
ِط  نھات اجتماعی کردارِ  و اخDق که  فردی رفاِه  و آسايش ملزوماِت  توس

 جا  آن به تا پسين ھایِ  سوفيست از يکی ، ٤مآخوس تراسی. شوند  می تعيين
راِی  که است برحق چيزی آن " :گويد  می که رود  می جلو  قدرت صاحبانِ  ب

 ".باشد ھا سودآورترين و ھا مفيدترين ھا، بھترين

ِد  داران،  برده برایِ  دموکراسی یِ  هصدسال دوراِن  يک از پس ،آتن  شاھ
 رخ انقDبی ميDد از پيش ۴١١ ساِل  در. بود ضِدانقDب و انقDب ھا، جنگ

ِط  شدت  به بعد سال يک که داد  پیِ  در. شد سرکوب ضِدانقDب يک توس
 پلوپونزی ھایِ  جنگ و شود  می تضعيف رقبايش برابرِ  در آتن رويداد اين
 شکسِت  با. انجامد  می آتن شکسِت  به که گيرد درمی آتن و اسپارت بينِ 

 موسوم ديکتاتوری  يکو کرده سقوط ھم دموکراسی حکومِت  آتن، نظامِی 
ِت  به  شمارِ  بی جناياِت  و کشتار. گرفت را شجاي "خودکامه سی" حکوم

 از پيش ٣٩٩ سالِ  در "خودکامگان" سرنگونیِ  موجِب  حاکم اشرافيِت 

_____________________________________________ 
١ - Cosmologie 

٢-   Hipocrate)۴۶٣٧ – ٠۵ونانی و پايه گذار علم پزشگیي پزشک،  )  پ م 

٣-  Hérodote )۴٨۴ - ۴٢۵ نگاری  نگار يونانی و پايه گذار تاريخ  ، تاريخ)  پ م 

- ۴  Thrasymaque 
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 رعايت جمله آن از کردند، متھم چندی اتھاماِت  به را سقراط. شد ميDد
اوردنِ  جا  به قوانين؛ نکردِن   آتنِ  .دينی  بی ترويجِ  و دينی مناسِک  ني

 آن بر چشم و رفتگ  می ناديده را فردی دينیِ   بی حدودی تا دموکرات
 اين. تابيد برنمی وجه  ھيچ به را عام مDِء  در آن ترويِج  اما بست،  می

 از پيش. کردند  می متھم جرمی چنين به را فيلسوفی که نبود باری نخستين
 و متھم پروتاگوراس و آناکساگوراس چون ديگری فيلسوفاِن  سقراط
 ھم چون دموکرات، آتنِ  گرايانِ  سنت امر واقعيِت  در. بودند دهش محکوم

 شان ھای سنت که  کسی توانستند نمی تاريخ، سرتاسرِ  در گرايان سنت ِی  ھمه
 .نکنند محکوم را برد  می پرسش زيرِ  را

 ِی  زمره در خودکامه انِ فرمانرواي از چند تنی که  اين ِی  بھانه به را سقراط
اِم  به بودند، نششاگردا  جوانان ساختنِ  گمراه و خدايان به احترامی بی اتھ

 خودداری با او. کردند محکومش مرگ به و کشانيده محاکمه ميِز  پایِ  به
 نامش و رود می مرگ پيشوازِ  به شوکران زھرِ  جامِ  نوشيدنِ  با و فرار از
 سرشناِس  جماعِت -ناھمرنگِ  نخستين سقراط. شود می ثبت فلسفه تاريخِ  در

  .بود مرگ آتن ھایِ  دموکرات -شبِه با  اش ناسازگاری سزایِ  و است تاريخ

ده در آناکساگوراس. نيست خطر از خالی ای مشغله فلسفيدن  پيش پنجم ِی  س
 بر يونانيان که چرا ،باشد بوده برخوردار بايدبسيار  شجاعتی از ميDد از

ره را آن او اما است، خدايان جنسِ  از خورشيد که بودند وربا اين  یِ  ک
رِک  به مجبور مرگ مجازاِت  از فرار برایِ  او. دانست  می مذابی آتشينِ   ت
 ترويجِ  مردمان، نادانِی  دادنِ  نشان خاطِر   به نيز سقراط. شود  می يونان
 داوطلبانه رايج، خداياِن  برابرِ  در نکردن خم سر و جوانان بينِ  در دانايی

 به و کردند تکفير را مسلمان فيلسوِف  ١رشد ابن .رود  می مرگ پيشوازِ  به
وِف  ٢جوردانو برونو و فرستادند تبعيد  آتش در زنده را مسيحی فيلس

_____________________________________________ 
وِف  ، ) م١١٢۶-١١٩٨( رشد ابنِ   -١ ِ  عرب ارِ دنام فيلس  .  شھرت داردAverrhoes، در زبان ھای اروپايی با نام اندلسی

٢- Bruno Giordano  )١۵۴١ -  ٨۶ايتاليايی شناس کيھان و فيلسوف و کشيش ، ) م ٠٠ 
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وِء  جانش به بار  چندين و شد لعن و تکفير ااسپينوز سوزاندند،  قصد س
 .کردند

رِد  يک که  حالی در  اما کند،  می بسنده "کردن باور" به مجموع در عادی ف
 تحليل به سنجيد، بايد دانستن برایِ  اما. "بداند" خواھد  می فيلسوف يک

 کDم يک در. کرد نقد و نشست داوری به سرانجام و کرد غربال ،پرداخت
 وجه  ھيچ به را ايدئولوژی و دين که امری انداخت، کار به را ذھن بايد

ورِد  فرضياِت  و باورھا اغلِب  و است عقل کارِ  فلسفيدن. برنمی تابد  قبوِل  م
مه ورِد  را مردم یِ  عا  دچارِ  نتيجه در و کشد  می بنقد دھد،  می قرار پرسش م

 بار  نخستين برایِ  که بودند سقراطی-پيشا یِ  فDسفه اين. کند  می بحران
 قائل تمايز ٣"معرفت" و ٢"گمان" مياِن  ،"حقيقت" و ١"اسطوره" ميانِ 
 را استد\ل طريِق  از ارائه يک انسجامِ  وجویِ  جست فيلسوف، يک. شدند
 را ھا پديده در نظم يک وجویِ  جست و دھد  می قرار خود ھمِت  ی وجه
زِد  عقل. کند  می خود ھدِف   قابلِ  عينیِ  نظمِ  يک تر بيش باستان يونانيانِ  ن

 .فردی  عقDنیِ  توانِ  تا بود ھا پديده در ردگيری

 يکديگر با تقابل در غالبا و دوگانه ھایِ  قالب در معمو\ فلسفی ھایِ  پرسش
 واقعيت آيا حرکت غيِرمادی؟ يا است مادی آيا واقعيت :شوند  می مطرح

 مکتِب  مکتبی، ھر  يعنی دوقلواند، معمو\ فلسفی اتِب مک ؟ نه يا و دارد
ِف  شه تر دقيق بيانِ    به. دارد مقابل در ھم را خود مخال  یِ  گونه   به اندي

شه که نيست ای انديشه ھيچ کند،  می عمل ديالکتيکی  با مخالف یِ  اندي
ِد  از سقراط .نياورد ھمراه به را خودش  وفيستس يک ھايش دوره  ھم دي

 بسياری تاثيِر  او. کرد نمی دريافت اجرت آموزش ازایِ  به که چند ھر بود،
 برجا خود از ای نوشته ھيچ وجود اين با داشت، يونان یِ  فلسفه تکاملِ  بر

 و افDطون ھایِ  نوشته طريقِ  از عمده بطور عقايدش و آرا و نگذاشت

_____________________________________________ 
١ - Mythe 

٢ - Doxa 

٣ - Epistémè 
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 زير نکاِت  در توان  می را سقراط ھاِی  آموزه. اند رسيده ما هب ارسطو
 :کرد خDصه

 بلکه نيستند، فلسفه موضوعاِت  ستارگان و آسمان مادی، طبيعِت  -١
 رستگارِی  "برایِ  تDش تر دقيق سخِن  به. است فلسفه موضوعِ " انسان"

 دست مھم اين به انسان و است، فلسفه موضوعِ  زمين روِی  در" انسان
 بشناسد؛ را "خير" که  آن مگر يابد نمی

فه -٢ ِت  فليسوف يک یِ  وظي  که چرا است، دانايی کسِب  براِی  نادانان ھداي
 نظيرِ  ،)شعور -عقل (نفس زاياندنِ  يعنی اين و. است علم يک خود فضيلت

 .)فيلسوف (ماما يک توسط نوزاد زاياندِن  عملِ 

ِد  در فيلسوف نقشِ  -٣  مناسب فرصِت  يک از بيش چيزی عقل زاياندِن  رون
 ھنرِ  و حقيقت به که است خويش ژرفنایِ  در فرد يک. نيست موقتی و

   "شناسی؟  می را خودت وِ ت آيا " :يابد  می دست زيستن

له سقراط  "تاس معرفت ،فضيلت" را آن فارسی به که دارد معروفی یِ  جم
رده ترجمه  و" فضيلت "ھاِی  واژه از امروزه که معنايی به توجه با. اند ک

 در سقراط که چه  آن وجه  ھيچ به برگردان اين شود  می مستفاد" معرفت"
 ،"آرته"  یِ يونان یِ  واژه. رساند نمی را داشت را اش گفتن قصد زمان آن
 و قابليت" تانباس يوناِن  در کنند،  می ترجمه" فضيلت "را آن امروزه که

 به ھرکس جامعه در گفت  می سقراط. داد  می  معنی را" کار انجامِ  مھارِت 
 قرار خود پيشِ  در را ھدفی کارش انجاِم  با و است مشغول ای حرفه و کار
 انجام که کاری ھدِف  به بايد دھد انجام نيک را آن که  آن برایِ  و دھد  می
 و معرفت به رسيدن برایِ  سقراط رو  اين از. باشد داشته دانايی دھد  می

 از ھريک با و رفت  می شھر گرانِ  صنعت و وران پيشه ميانِ  به دانايی
 شنود و گفت به آن، انجامِ  از شان ھدف و حرفه با رابطه در ھا آن

ِ  در او. پرداخت  می  فوت يک ھر که اش، مخاطبين با شنودھا و گفت اين طی
 را بحث مسيِر  پنداشتند،  می" فضيلتی "را آن و بودند بلد را کاری فنِ   و 
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 ظاھری شان دانايی که فھمانده ب ھا آن به بتدريج  تا کرد می ھدايت چنان
 جرياِن  در او. آورد نمی دوام  عقDنی بررسی يک برابرِ  در و است

شاِف  " aporétique "به که کرد ابداع را روشی شنودھا  و  گفت اين انک
  . شد معروف) مانده پاسخ  بی پرسشِ (

 را مردم شنودھايش  و  گفت با بود حقيقت به يافتن  دست ِی  تشنه که سقراط
باره تفکر به  اش رحمانه  بی ھایِ  پاسخ با او. داشت می وا عام اصوِل  یِ  در

 کارش روشِ . ساخت  می برمD را ھا سوفيست ادعاھایِ  و ھا خودنمايی
 کرد،  می شروع ساده و مشخص موضوعِ  يک از. بود سان يک ھميشه
 مخاطبش، زندگی در معضل يک از و مشخص یِ  تجربه يک از معمو\

راشدِ  با قدم به  قدم گاه  آن   درونی تضاِد  بر استد\ل، کارِ  پر و زحمت پر ف
 که  آن  بی و دھد، نشان را ھايش محدوديت تا افکند  می پرتو  اصلی یِ  مسئله

 از او. کرد  می مطرح ديگری پرسشِ  باشد، داده پاسخی آغازين پرسشِ  به
 اين در که یبطور داد  می ارتقا تری عالی سطحِ  به را بحث طريق اين

  .شد  می مطرح ديگری ِی  قضيه يا و گزاره بحث، از مرحله

ِک  شکلِ  در ديالکتيکی یِ  مجادله واقع  به روش اين  اين در. است آن کDسي
 به سپس شود،  می طرح) برنھاد -١تز (ازينآغ بحِث  يک امر بدِو  در روش
ِک   آنتی (شود  می داده پاسخ آن به منطقی، اما مخالف و مغاير بحِث  يک کم

 ی جانبه  ھمه غوِر  و بررسی يک از پس سرانجام و) نھاد برابرِ  - ٢تز
 در که رسد  می استنتاج يک به آن درونِی  تناقضاِت  دادنِ  نشان با مسئله،
 به اين البته). نھاد ھم -٣سنتز (باشد  می شروع یِ  طهنق از با\تری سطحِ 

 اين با رسند،  می توافق به ھمواره مباحثه طرفيِن  که نيست آن معنایِ  
رِف  دو ھر فھمِ  و شناخت مباحثه، تکاملیِ  سيِر  اين طیِ  از پس وجود،  ط

  .يابد می ارتقا با\تری سطحِ  به بحث و گيرد  می تر بيش ژرفاِی  وشنود گفت

_____________________________________________ 
١ - Thése 

٢ - Anti thése 

٣ - Synthése 
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ِد  ھمين  و علم تکاملِ  سيرِ  در توان  می را متضاد تکاملِ  ديالکتيکیِ  رون
 با سقراطی شنودھایِ  و گفت در که است طبيعی بسيار. کرد مشاھده انديشه

ِک  يک  عمل در وجود، اين با. نباشيم روبرو شده  پرورده و پخته ديالکتي
 مثال برایِ . ايم مواجه ديالکتيک کاربسِت  از ارزشی با ھاِی  نمونه با

 نبوده گزنده ھایِ  زبان نيش يا و ساده تمسخراِت  صرفا سقراطی طنزھایِ 
 که است اين سقراط ھدِف  که چرا است، ديالکتيک بازتابِ  خود بلکه

 در و ش عقايد در ش،باورھاي در موجود تناقضاِت  به خود شمخاطب
  . کند پيدا آگاھی تعصباتش

 

له روِش  :٢۶ تصويِر  سقراطی ِی  مجاد  
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 چه  آن مقابلِ  ِی  نقطه شمخاطب که برد  می پيش  به چنان  آن را بحث  سقراط
زاره که را  یِ  حمله جایِ   به او. کند استنتاج کرد،  می بيان نخستين یِ  گ

اورھایِ  به مستقيم  که ددا می قرار موقعيتی چنان در را آنان مخالفانش، ب
وِد  اورھایِ  مغايرِ  نتايجِ  آنان خ  ھنِر . کردند می استنتاج آن از را خودشان ب

لهم   .رسد  می خود اوجِ  به سقراط با ديالکتيکی یِ  جاد

 طبقاتیِ   آگاھیِ  که نيست اين مارکسيست مبارزينِ  نقشِ  منوال ھمين به دقيقا
 گونه  آن ببرند، کارگر ِی  طبقه درونِ  به" طبقه خارجِ  "از را سوسياليستی

ِد ب طبقاتی آگاھیِ  بايد شروع یِ  نقطه بلکه کنند،  می تصور بسياری که  نق
 کارگران به گام  به  گام و صبورانه تDشِ  و کار با و بوده طبقه موجوِد 

 از تنھا ھستند برو رو آن با آنان که مشکDتی حلِ  راهِ  و چاره که داد نشان
شه دگرگونیِ  طريقِ   پذير امکان موجود یِ  جامعه مناسباِت  و ھا ساختار یِ   ا ري
 ھایِ  سخنرانی و موعظه با توان نمی وجه  ھيچ به را مھم اين. است

 بلکه ساخت، متحقق آنان ھایِ  فعاليت یِ  حيطه از خارج از سوسياليستی
 به را جامعه دگرگونِی  جھِت  در کشان  زحمت آگاهِ  نا آرزوھایِ  و آمال بايد

 و  عملی ھاِی  فعاليت در شرکت طريقِ  از تنھا. کرد تبديل  طبقاتی آگاھیِ 
 ھمان روش. رسيد توان  می ھدف اين به که است طبقه خوِد  مبارزاِت 

رھایِ  گسستنِ  ھمانا ھدف و سقراط روِش   آگاھِی  نا از  ناشی تعصباِت  زنجي
ِ  نشان با. است ھا توده  اذھانِ  یِ  هفرآورد فقط موجود تضادھایِ  که  اين دادن

 وجود کنيم  می  زندگی آن در که ای واقعی دنيایِ  در بلکه نبوده ھا انسان
 ببينند دارد وجود واقع  به  که چنان  آن را دنيا ھا توده تا کنيم تDش و دارند

  .شوند  می متصور خود اذھانِ  در که گونه  آن نه و

 و سر آن با روزمره   زندگی در هک مسلم و ساده بسيار ھاِی  داده از سقراط
 را ھا آن سپس. کند  می شروع کند،  می درک را ھا آن ما حواِس  و داشته کار
 از تا پردازد  می ھا آن یِ  مقايسه به و دھد  می قرار ديگر ھاِی  داده با تقابل در
ِک  تک طريق اين  بتدريج  روش اين با و بگذارد نمايش به را جزئيات ت
اِم   جوھِر  رویِ   در رو را ما و کند  می حذف را تصادفی و رعیف جوانِب  تم
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 استنتاجِ  به موسوم که روش اين. دھد  می قرار نخستين پرسشِ    اصلی
 ترين مھم رسد،  می عام به بتدريج  و کرده شروع خاص از است استقرائی

 استنتاجِ  اختراعِ  افتخارِ  روشنی به ارسطو. است دانش تکامِل  در روش
ِف  و استقرائی  به را دارند پيوند آن با تنگاتنگی بطور که منطقی، تعاري

 .دھد  می نسبت سقراط

فتنِ  برایِ  تDش اِم  "يا ِب  ترين  مھم از ھا" خاص "اندرونِ  در نھان" ع  جوان
شه تکاملِ   از روعش با امر بدِو  در بشر ذھِن . است بوده بشری ِی  اندي
 که شرايطی با و شده ادراک ھاِی  داده ثبِت  و حسی ادراکاِت  ترين  ابتدايی

 با و بتدريج  رسانند،  می ظھور ی منصه به را خود ھا داده اين آن تحِت 
واری  نھد  می کنار به را اھميت  بی جزئياِت  و شده تجريد یِ  مرحله وارِد  دش

. رسد  می انتزاعی بيش  و  کم تعميماِت  لهسلس يک به سرانجام که  اين تا
 از مجزايی و مستقل وجوِد  خود مجرد ھایِ "عام "اين که ھرچند

 چيزھا جوھرِ  مبينِ  وجود اين با ندارند، ملموس و مشخص ھای"خاص"
  کلی بطور. کنند  می بيان را" خاص "از تری ژرف حقيقِت  يک و ھستند

نه  به  انسانی ِی  انديشه پيشرفِت   تعميم قدرِت  با است وابسته تنگاتنگی ِی  گو
 واقعيت ماھيِت  با که مجردی ھایِ  ايده به رسيدن و تجربه بر مبتنی  دھی 

  .باشند داشته خوانايی و مطابقت

 از و برسد" عام "به ھا "خاص "از شروع با که بود اين سقراط ھدِف 
ِک  به ھا "عام"  و او، ديِد  از. يابد دست فراگير" کلِ  "به منطقی استد\لِ  کم

  دست و طبيعت شناخت، موضوعِ  ديگر او، از پيش یِ  فDسفه به وارونه
ی، موضوعِ  بلکه نبود، آن قوانينِ  به  يابی  طبيعِت : بود انسان خوِد  بررس

 بلکه طبيعت، یِ  فلسفه نه سقراط یِ  فلسفه. کردارش و انديشه ، انسانی
ده بطور و جامعه یِ  فلسفه  .بود اخBق ِی  فلسفه عم

 سقراطی "شنودھاِی  و  گفت" در چه  آن که داشت توجه نکته اين به بايد
وه و روش است اھميت حائِز  رِد  یِ  نح  و محتوا نه و است مباحثات پيشب

ِد  ما وگوھا گفت اين در. شان موضوعات ِد  شاھ  در. ھستيم "منطق" تول
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انِی  زباِن  رادِف  دو ھر "dialictic "و" logoi" یِ ھا واژه باستان يون  ھم مت
. باشند  می مجادله طريقِ  از" حقيقت به  يابی دست فنِ  "معنایِ   به و بودند
زاِء  به را چيزی  يعنی ديالکتيکی، روشِ   و کردن تجزيه اش متشکله اج
شان سپس دِد  بازسازیِ  آخر در و شان درونی اجزاِء  تضادھایِ  دادنِ  ن  مج

 که است پويايی فرآشِد  روش اين. شان درونی حقيقِت  به دنرسي برایِ  ھا آن
 با رودررويی در واکنش نخستين که چرا انجامد،  می غيِرمنتظره نتايجِ  به

ِف    کامل بطور ای دوره ھر در که باورھايی در بنيادی ھایِ  تضاد کش
  . بود خواھد انگيز حيرت اند، شده پذيرفته

له مثال برایِ   مقوله اين ديالکتيک در. بگيريد نظر در را" حرکت" یِ  مقو
 در ھم مشخص یِ  لحظه يک در متحرک یِ ئش يک که است آن معنای  به

ِ  يک شخص مکان  براِی  حکم اين بيانِ . نيست مکان ھمان در ھم و است م
 آن تماِم  ديالکتيک اما. است قبول غيِرقابلِ  و انگيز شگفت ھا آدم اغلِب 

 نظر به ناپذير  خدشه و چرا  و  چون بی شان  درستی که رايج رھاِی باو
رِف  ھایِ  محدوديت واقع  به روش اين. طلبد  می مبارزه به را رسند  می  ع
 نشان را شوند  می" خام حسیِ  ھاِی  داده "به متوسل که" سليم عقلِ  "و عام
ِد . دھد می که و شکافتن ،"خاص "از فرارفتن فرآش  Dعاتیاط کردِن  تکه  ت
 تعميمِ  يک به رسيدن و شوند  می منتقل ما به مان حواس مجرایِ  از که

ِد  و انکشاف در ريشه انتزاعی، و مجرد   .دارد انسانی یِ  انديشه رش

 زيِر  با و شان گرايی  تينسب با که بودند گرايانی انسان نخستين ھاِی  سوفيست
باِر  بردنِ  پرسش اِء  رِد  و جامعه بر حاکم قوانيِن  اعت  داشتِن  آسمانی منش

 و ھا سرزمين با يونانيان تماسِ . اشندپ  می جامعه در شکاکيت بذرِ  آنان،
مِل  ھا آن عادات و رسوم قوانين، با آشنايی و ديگر جوامعِ   پيدايشِ   اصلی عا

ِد  از. بودند جديد باورھایِ  اين  سوِد  و مصلحت که پسين، ھایِ  سوفيست دي
 عدالت، چون مقو\تی دانستند،  می عیاجتما روابِط  در معيار تنھا را فردی
 محلی آنان نزِد   اخDق و نبودند بيش محتوائی   بی ھاِی  واژه حکمت و نيکی

  .ندنداشت اِعراب از
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 او آتن  اھالی که  درحالی. شود می نمايان سقراط که بود اوضاعی چنين در
رِف  را خود زندگی تمامِ  او اما دانستند، می ھا سوفيست از را  با مبارزه ص

ِ  تا کرد آنان آراِی  ستیِ  برای " عدالت "و"  نيکی "،"فضيلت "مقو\ِت  چي
 دليل  به تنھا و داند نمی چيزی خود که گفت  می ھمواره او. بيابد پاسخی
 واقف خودشان نادانیِ  به  که  ديگران از که است خودش  نادانی به  آگاھی

امِ  در او. است داناتر نيستند،   اخDقی ھاِی  پرسش طرحِ  به عمرش تم
 نداد پاسخی کرد  می مطرح خود که  ھايی پرسش به گاه  ھيچ اما، پرداخت،

ده به را امر اين و   .کرد واگذار افDطون شاگردش یِ  عھ

رويجِ  با اش، افروزی شک با اش، انديشه با سقراط  آتنِ  ِی  جامعه در انتقاد ت
 جلب خود به را بسياری دوستاِن  جوانان بينِ  در ھرچند کار، محافظه بسيار

ود برایِ  ھم دشمنانی اما کرد  از پيش پنجم ِی  سده اواخرِ  در. تراشيد خ
 نديده خود به زمان آن تا که ای اجتماعی-سياسی ژرِف  بحرانِ  در آتن ميDد
. بود انداخته نفس از را آتن کامD اسپارت با جنگ. رود  می فرو بود،

 اش متھم فساد و آتن شکسِت  به نادرستی به که حاکم دموکراِت  حزِب 
د،  ميانِ  در سقراط. شود  می سرنگون ھا اريستوکرات توسِط  کردن

 حکومِت  کهآن  از بعد کمی .داشت شاگردانی و دوستان جديد فرمانروايانِ 
 ھایِ  باحس  تسويه قربانیِ  سقراط شود  می سرنگون ھم ھا آريستوکرات

 اتھامِ  سه. کشانند می دادگاه به را او و زنند می اتھام او بر. شود  می سياسی
يه اصلِی  ) ٢ (خدايان؛ نشناختنِ  رسميت به) ١( :از بودند عبارت اش عل

 Dشت
 ِ

ياِن  ايجاِد  برای  .جوانان ساختِن  گمراه) ٣ (جديد؛ خدا

 چرا و  چون بدونِ  اتھاماِت  اين ماھيِت  امروزی، دانِ   تاريخ يک ِی  ديده به
 را مخالف سياسیِ  حزِب  از  اشحمايت تاوانِ  فيلسوف و بودند سياسی

 و  اخDقی یِ  جنبه صرفا اتھامات دادستان کيفرخواست در اما پرداخت،  
اِم . داشتند نیدي  بيدارساختِن  در داشت ريشه جوانان کردنِ   گمراه اتھ

عه در رايج  ھاِی  ارزش تحقيرِ  در جوانان،  و آتن کارِ  محافظه بسيار یِ  جام
 بر ھم جديد آئينِ  تبليغِ  و رايج دينِ  به توھين اتھامِ  اما. نو ھایِ  ارزش ترويجِ 
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 که شنود می صداھايی شدرون از که کرد می ادعا اطسقر که بود اين ِی  پايه
 سروشِ  اينوان اکروان امروزه .کردند  می ھدايت را کردارش و گفتار
رِک  غيبی  زمان آن تا بشريت. نامند  می ١"دفرآخو" را افراد کنشِ  مح
. نداشتند آشنايی آن با ھم يونانيان و بود پی نبرده اخDقی وجداِن  به ھنوز

 و   خارجی نيروھایِ  به را انسان یِ  اراده و انديشه درونیِ  حرکِت  آنان
 يونانِ  یِ  جامعه به منحصر نکته اين (دادند  می نسبت خدايان به عمدتا

ود باستان  سروشِ  رو ھمين از). شود  می سنتی جوامعِ  یِ  ھمه شامِل  بلکه نب
 به توھين و يزکفرآم يونانيان براِی  بود شنيدنش مدعیِ  سقراط که ای غيبی

  .شد  می محسوب خدايان

  

 

نه:٢٨ ِتصوير داويد اثِر  ،سقراط مرگِ ِی   صح  

_____________________________________________ 
١ - Sur moi / Super ego 
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 نثری با را سقراط  زندگی لحظاِت  آخرين فيدون کتاِب  در افDطون
 چندان   نه اما قھرمان ای نابغه را او یِ  چھره کند،  می بيان شورانگيز

 و کند نمی چندانی دفاعِ  خود از دادگاه در که کند می ترسيم خردمند
ورِد  نه برخ  به شبراي را مرگ مجازاِت  دادگاه دادرسانِ  با اش متکبرا
ِط  دوستانش که  آن با مرگش از پيش ھایِ  روز در. آورد می ارمغان  شراي

 است بھتر انسان" که جمله اين بياِن  با  اوماا بودند کرده فراھم را او فرارِ 
 حکمِ  عدالتیِ   بی ،"دارد روا را آن خود که  آن تا شود متحمل را عدالتی  بی

 پا زيرِ " عدالتی  بی مرتکِب  فرارش با شود نمی راضی و پذيرد  می را مرگ
. رود می مرگ استقبالِ  به شوکران جامِ  نوشيدنِ  با او. شود "قانون گذاشتنِ 

  معنی ھم شوکران نوشيدنِ  و يافت را اش قربانی نخستين فلسفه کار اين با
 ھم سقراط از اسDم در حتا و مسيحيت در ھا بعد. را اش اخDقی-فلسفی
  .کنند  می ياد بی دين مقدسِ  جانبازِ  يک چون

  سقراط ِی  نامه  وصيت

 ادا سقراط که بود سخنی آخرين اين. "مديونيم اسکو\پ به خروسی ما"
 تفسيِر  اما. اند کرده تفسير متفاوتی بسيار ھاِی  گونه به را جمله اين. کند  می

 پايه خاطرِ   به را سقراط که نيچه. است ديگران از متفاوت بسيار ١نيچه
 نشاند،  می  تاريخکار  بزه ترين بزرگ جايگاِه  در فلسفه در" اخDق "گذاشتِن 

 نامِ  به فردی  نه سقراط مخاطِب  که کند  می تفسير چنين را داستان اين
داِی  بلکه اسکو\پ . داشت را نام ھمين يونان اساطيِر  در که بود پزشکی خ

اِد  به راِط  برایِ  که  جايی  آن از نيچه استن  و نياد اين در  زندگی گرا اخDق سق
 چون ھم زندگی پس شمرد می خوار بسيار را آن و بوده ارزش  بی ماديات

 او رو  اين از سDمتی، بازيافِت  با مترادف مرگ و بود برايش بيماری يک
 با و گويد  می سپاس را ،پزشکی خدایِ  اسکو\پ، مرگ یِ  لحظه در

 خاطِر   به را او به خود وام خواھد  می او، به خروسی  کردنپيشکشِ 
_____________________________________________ 

١ Friedrich Wilhelm Nietzsche -  )١٨۴۴ – ق ستيز آلمانی ، ) م ١٩٠٠Dفيلسوف گزينه گوی و اخ 
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 و منش  اشراف یِ  نيچه یِ  بيمارگونه ضديِت . کند ادا ،مرگ  داشتن ارزانِی 
 .ندارد مرزی و حد ھا سقراطی - پسا اخDقیِ  ِی  فلسفه با گرا اخDق ِضد
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 سيزدھم فصِل 

   يونانی فلسفیِ  آليزمِ  ايده اوجِ : اف?طون 

  

   :فصل نيا در

 ھا ُمُثل دنيایِ ◄

  غار ِی  نهافسا◄

  شھر آرماِن ◄

 

 پنج و بيست گذشِت  از پس که است معمايی) م.پ ٣٢٧-۴٢۴( ١افDطون
ئه ھنوز سده  به او. است نرسيده پايان به او آثاِر  از متفاوت تفاسيرِ  ِی  ارا

 افDطون  واقعی شخصيِت . نوشت  می شفاف و اديبانه زيبا، بسيار  سبکی
 قالِب  در که افDطون ھاِی  نوشته در که کرد وجو جست بايد سقراط در را

 در افDطون واقع در. دارد را اصلی نقِش  باشند، می شنود و گفت
 ھایِ  نوشته. آورد نمی زبان به سخنی خودش از گاه  ھيچ ھايش نوشته

_____________________________________________ 
١ - Platon 
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 آکنده حال  عينِ  در شوند  می محسوب دنيا   ادبی ھاِی  شاھکار از که افDطون
. است آنان فرھنگِی  سرکوبِ  حتا و تحقير اش، فلسفی مخالفينِ  تمسخرِ  از
 درسِ . "شد  می برگزار سطح دو در معمو\ تدريس باستان يونانِ  در

 خواص براِی  صرفا که" داخل درسِ  "و بود وسيع طيِف  برایِ  که" خارج
 اين  اسDمی و مسيحی یِ  علميه ھایِ  حوزه معلوم قرارِ  از. متخصصين و

 درسِ  "براِی  افDطون ھایِ  نوشته. اند برگرفته يونانيان از را تدريس روشِ 
 از و شده  می انجام شفاھی روشِ  به خواص برایِ  تدريس و بوده" خارج

 .است نمانده برجا ردی ھا آن

 شود،" نويس  درام "بود قرار جوانی در و بود زاده  اشراف يک افDطون
ِ  در که  ای پيشه نان  اما او. شد  می محسوب آفرين  افتخار بسيار انردو آن يو
 فلسفه سویِ   به و دھد  می عقيده تغييرِ  اش نامه  نمايش نخستين نوشتنِ  از پس

ِد  شديدا که ھرچند. آورد  می روی ِد  و ادبيات ض  اما شود  می شاعری ض
 با افرادی انِ مي است ھايی وگو گفت قالِب  در ھايش نوشته ِی  کليه

 بيش و) لوده (ھيپياس ،)نابغه (سقراط نظيرِ  تئاتری بسيار  ھایِ  شخصيت
 درِ  از ھرچند تئاتر به عشق گويی. ديگر ھای شخصيت جين دو يک از

 آگاھش ناخود ضميرِ  پنجره از اما شود  می رانده بيرون آگاھش ضميرِ 
  .شود می بازگردانده

 زمان آن تا يونان که حادی بسيار  اجتماعی -سياسی رويدادھایِ  بر  عDوه
 گيرِی   شکل بر ھم افDطون خصوصیِ   زندگی بود، سرگذرانده از

ِد  که بود ای اده ز نجيب او. نبود تأثير   بی اش انديشه  افراِد  سايرِ  ھمانن
قه  را او چندی عوامِل  اما. بود يافته پرورش شدن سياستمدار برایِ  اش طب

 از آتن درپیِ   پی ھایِ  شکست. راندند عملی سياسِت  یِ  حوزه از سرانجام
 اَشکالِ  درپیِ  پی تغييرِ  و خونين  طبقاتی مبارزاِت  ،اسپارت از و سيسيل

 قراط،س مرادش و استاد مرِگ  به محکوميت سرانجام و حکومتی،
ِط  نکات اين  تمامی. بودند عوامل اين ِی  ازجمله  آثارش در خودش توس
  . اند شده گزارش
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ته به که را آشفته آتنِ  سقراط، مرگِ از پس افDطون  ديگر خودش یِ  گف
. پردازد  می گذار و  گشت به و کند  می ترک داد، نمی او به انديشيدن مجالِ 

 و آرا با که است جا  آن در ومحتمD کند  می سفر مصر و فنيقيه به ابتدا
ِد   که شرقی گرايِی  دوگانه با ھمه از تر  مھم شود،  می آشنا زمين خاوِر  عقاي

می ديده اثری آن از يونان در زمان آن تا  از الھام با قوی احتماِل  به و شد، ن
رايیِ  دوگانه وعمدتا آنان  ِی  "دنيا دو" یِ  نظريه که است زردتشت آئينِ  گ
 فيثاغورسيان با تا رود  می ايتاليا جنوِب  به سپس. کند می تدوين را خود
 از پس. گيرد  می قرار آنان عرفانِ  تاثيرِ  تحِت  شديدا جا  آن در و شود آشنا

 و نھد می بنياد را "آکادمی " خود یِ  مدرسه و گردد  بازمی آتن به سال ده
 ِ سه ، آکادمی. گذراند می جا  آن در را عمرش تمام  آموزش براِی  بود ای مدر

رورِش  و  .آتن سياستمداراِن  پ

 پيکارھاِی  و درونی تناقضاتِ  دليل  به يونانی ھایِ  دولت -شھر نظامِ  عمرِ 
 خطر اين افDطون .شد  می نزديک اش پايانی روزھاِی  به پايانش بی  طبقاتی

 بسيار اش انديشه و بينی جھان بر نکته اين و بود کرده درک خوبی  به را
 قوانين، سياسی - اجتماعی  زندگی در آتن در دوران آن در. گذاشت تاثير

رایِ  و بودند داده دست از را خود اقتدارِ  و اعتبار ِ  حفِظ  ب  دولِت  - شھر نظام
شت. شد  می انديشه ای چاره بايد يونانی  اساطيرِی  کھنِ   خدايان به بازگ

 جايگزينِ  چيزی بايد وجود اين با پذيرفتنی، نه و بود ممکن نه ھومری
  .شد  می برپا  دوباره رفته  دست  از اقتدار تا شد  می آنان

 انتقاد معرضِ  در سخت سو سه از کھن و سنتی اصوِل  ديشه،ان قلمروِ  در
 و \ئيک ِی  فلسفه با طبيعی ِی  فلسفه سوِی  از) ١ (:بودند شده واقع

 از شان زدايی تقدس با گرا نسبی ھایِ  سوفيست سویِ  از) ٢ (اش، غيردينی
 عرفانِ  سویِ  از سرانجام و) ٣ (شان، پذيری  فسخ به باور و بشری قوانينِ 

 امری آنان دينِ  اما بود دينی آنان ھایِ  آموزش که ھرچند يان،فيثاغورس
  .نداشت جامعه یِ  اداره و حکومت در نقشی و بود خصوصی
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 راه دو عمدتا متعھد و انديشمند انساِن  يک برابرِ  در شرايطی چنين در
 شناخِت  و جامعه   علمی  بررسی با يا. دارد قرار متفاوت کامل بطور

ِط  پيدايشِ  موجِب  که تناقضاتی  و نگرد می آينده به شده، آن فروپاشیِ  شراي
 دارد، می معطوف برتر و نوين ای جامعه بنایِ  جھِت  در را خود ھایِ  تDش

 نظمِ  به سخت  که  آن يا. جديد دينِ  يک يا و نوين  بينیِ  جھان يک غالِب  در
وِد   تDشی گذشته به  نگاھی  نيم با و چسبد می فروپاشی حاِل  در موج
 اش زندگی بنقد که کند می موجودی بازسازیِ  و ترميم در ودهبيھ و نافرجام

 نبوغی با و گرفت پيش در را دوم راِه  افDطون. است آمده سر به
ِد  به ،فکنددرا جانبه  ھمه طرحی العاده خارق  شايد طريق آن از که  اين امي

 تضادھایِ  یِ  ھمه با يونانی شھرِ  - دولت  اجتماعی ازمانِ س توانده ب
 و آل ايده کامل، شکلی بدان بلکه دھد نجات سقوط از تنھا  نه را اش طبقاتی
 نتوانست البته غيِرتاريخی-غيِرواقعی اصDحیِ  طرحِ  اين. بخشد جاودان

وِط  از دِن  ناپذيِر   اجتناب سق  بيست طِی  در اما کند، جلوگيری يونانی تم
ياِی  از آتی یِ  دهس ِف  زوا  مطرح ھمواره سياسی -اجتماعی -فلسفی مختل

  .ارتجاع و حاکم طبقاِت  خدمِت  در بود الگويی حدودی تا و هبود

 که بود باور براين و بود گرا  نخبه بسيار فيثاغورس چون ھم افDطون
 با حدش از بيش و امان  بی مخالفِت . است جامعه  خبرگانِ  کارِ  فلسفه

 معنایِ   به" (فوبوسوف "بلکه ،"فيلسوف"  نه را ھا  آن که ھا، سوفيست
 د\يِل  به بلکه انديشه، يا و فلسفی د\يلِ  به  نه ناميد،  می") ستيز  دانش"

 دموکراسی افDطون ديِد  از و بودند دموکرات ھا سوفيست. بود سياسی
 تحققِ  یِ رويا در فيلسوف یِ  زاده اشراف. بود عوام و ناآگاھان حکومِت 

 را سيراکوز مستبد فرمانروای مشاورِ  مقامِ  ،"پادشاه-فيلسوف" طرحِ 
 متحقق را اش  آرمانی یِ  جامعه و بسازد فيلسوف يک او از تا پذيرد  می

 به را او و پردازد  می را  استاد پاداش شده  فيلسوف شاِه  چندی از پس. سازد
واِن   . کنند  می وادارش کشتی برروِی  زدن پارو به و فروشد  می برده يک عن

 موجِب  و شناسد  می را فيلسوف سواد  بی یِ  برده يک تصادف برحسِب 
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 افDطون  زندگیِ  در مھم یِ  حادثه اين ،وجود اين با. شود  می اش آزادی
  .گذارد نمی اش اشرافی شديدا  فلسفی نظرياِت  بر تاثيری ترين  کوچک

گرِد  يک ھميشه  کند  می خيانت استادش به  خوب شا

 ،شناسی  ھستی شناسی، شناخت سياست، ھاِی  حوزه در افDطون ھاِی  نوشته
 و وابسته ھم به  کامل بطور یِ  مجموعه شناسی جامعه و شناسی انسان

 -اجتماعی  سياسی تاريخِ  کِل  سو يک از ھا نوشته اين. ھستند یمرتبط
 یِ  سو از و دھد،  می جای منطقی سيستمِ  يک در را باستان يوناِن  ِی  انديشه
ده با ديگر  منجر بعد کمی سرانجام که طبقاتی -اجتماعی منازعاِت  یِ  مشاھ

 سيستمِ  يک یِ  ارائه در است تDشی شدند، يونانی تمدنِ  کاملِ   فروپاشی به
  . آرمانی

 اجتماعی، امورِ  سياست، ھایِ  حيطه يونان در دوران آن در که  جايی  آن از
 شده جدا ھم از که بودند نرفته پيش حد آن به ھنوز دين و شناسی شناخت

 نظاِم  بايست  می او لذا داشتند، جای" فلسفه "عنوانِ  زيرِ  ھمگی و باشند
 تا و گرفت  می بر در را فوق ھایِ  حوزه تمامیِ  که کرد  می برپا ای فلسفی

 که است  کسی نخستين او که معنا بدين. شد موفق کار اين در حدودی
 يک در را انسان و جامعه طبيعت، مسائِل  گوناگونِ  جوانِب  تا کوشيد
 سيستمی ھرچند دھد، جای ھم به       مرتبط و منسجم کامل،  فلسفی سيستمِ 
عی اسرسر و  غيرِعلمی تخيلی،  فلسفی سيستمِ  اين که نيست جھت  بی. ارتجا
 شرق از بخشی و غرب دنيایِ  یِ  انديشه کلِ  بر سده بيست مدِت   به توانست

 .باشد داشته ای مDحظه قابلِ  بسيار منفی تاثيرِ 

رِد  را خود افDطون  شاستاد با ای زمينه ھيچ در اما دانست،  می سقراط شاگ
  طبيعی یِ  فلسفه از گسست سقراط  ويژگی که  درحالی. نبود نظر ھم

له "ملموس" امِر  و اخDق عمدتا و انسان فقط و بود پيشينيان  یِ  مشغ
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 ،شناسی کيھان و سياست ،متافيزيک بر افDطون ِی  فلسفه بود، اش فکری
  .است شده بنا" مجرد" بر کDم يک در
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  شناخت ِی  نظريه

 یِ  نظريه در. داشت باور روح تناسخِ  به فيثاغورس ھم چون افDطون
 از پيش تا انسان روحِ  است، معروف ١"تذکر یِ  نظريه" به که او شناخِت 

ِد  کی تول  ھمه بر و دارد مکان معقو\ت دنياِی  در يعنی آسمان در اش فيزي
 است اش یزمين تولِد  با اما نيست، پوشيده او بر چيزی و دارد شناخت چيز

ِد  افDطون. برد  می ياد از را ھا آن یِ  ھمه که  را انسان يک  فيزيکیِ  تول
ِد  که چرا داند،  می روحش مرگِ با برابر  می روح زندانِ  ھم را انسان کالب
 اين علم یِ  وظيفه که است باور براين او رو  اين از. آن رِ گو ھم و پندارد
ايی آن که است  یِ  حافظه به دوباره را تولدش دراثرِ  شده فراموش ھاِی  دان

 فيلسوف يک یِ  عھده از فقط مھم امرِ  اين او نظرِ  از و بازگرداند انسان
 را محسوسات دنياِی  اش فيزيکی مرگِ با انسان روحِ  او نظِر  از .آيد برمی
ِد  معادلِ  که نھد  می گام معقو\ت دنيایِ  به و گفته ترک   .است اش دوباره تول

 از که ای نکته دارد، قرار "خير" ِی  مقوله افDطون ِی  فلسفه کانونِ  در
سه در اما. بود رسيده او به سقراط  رد" خير "یِ  مقوله سقراط با مقاي
 به صرفا و بوده تر شمول جھان و تر وسيع مراتب به افDطون یِ  فلسفه
ده اين. شود نمی محدود اخDق ِی  حوزه  گيرد می دربر را ھا حوزه یِ  کليه اي
زِد  که چرا ده براساسِ  دنيا  ھستی غايِت  و شروع او ن  است" خير "یِ  اي

ده که یبطور  بلکه دارد وجود ديگر ھای ايده یِ  کليه در تنھا نه" خير "یِ  اي
 آن از پيش و است" خير "چيز ھمه آغازگاِه . دارد قرار ھا آن تارِک  بر

  .است نداشته وجود چيزی

تِو  در تنھا که گويد  می افDطون  شناخت به انسان که است" خير "نوِر  پر
 بلکه نيست  فيزيکی کردارِ  يا امر يک" خير "او نظرِ  از اما يابد،  می دست

_____________________________________________ 
١ - Réminiscence 
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اِء  به خورشيد: دارد را خورشيد نقشِ  ھمان دارد، وجود انديشه در فقط  اشي
 موجِب  چنين ھم بلکه بخشد،  می را  شانبودن مرئی قابليِت  فقط نه مرئی

غذيه و تکثير تکوين،  در" غار تمثيلِ  "به کنيد نگاه (شود  می ھم ھا آن یِ  ت
  ).بعد صفحاِت 

 حدودی تا و پارميندس ،ھراکليت ھمه از بيش پيشين  يونانی یِ  فDسفه از
 قطِب  دو پارميندس و ھراکليت. بودند گذاشته تأثير افDطون بر فيثاغورس

 سو يک از. کردند  می نمايندگی را زمان آن تا موجود ھاِی  فلسفه متضاد
 در که چه  آن ھر دانستنِ  سَيDَن در و جھان اموِر  ثباِت  انکارِ  با ھراکليت

 ھایِ  نظام و اجتماعی نھادھاِی  عمدتا (دارد وجود زمانی -مکانی جھاِن 
 سوِی  از و. بود واقعيت بودنِ  متغيير و صيرورت سخنگویِ ) حکومتی

ِط  تنھا که تغييرناپذيری و ثابت واقعيِت  وجوِد  به پارميندس ديگر  توس
 سراسر واقعيتی يعنی. داشت باور است، فھم قابِل  انسان ذھنِ  يتِ فعال

قل  ھاِی  چيز با ما محسوساِت  پارميندس برایِ  که چرا انسان، حواسِ  از مست
 بايد شناخت موضوعِ  که  حالی در دارند سروکار پذير  زوال و متحرک

  .باشد مکان و زمان از مستقل و تغيير ھرگونه از رھا و جاويدان ثابت،

 ھاِی  ارزش) ١: (داشت باور دل تِه  از نکته دو به اما خود فDطونا
 دورانی در اما.  علمی شناخِت  بودنِ  ممکن) ٢ (؛)سقراط ميراِث ( اخDقی

 شده واقع تھاجم دستخوش سخت باورھا اين دویِ  ھر زيست  می او که
 او رو  اين از. دھد می قرار خود ھمِت  یِ  وجھه را ھا آن بازسازیِ  او. بودند

حاِظ   به شناخت برایِ   آمدنی دست  به) ١: (شود می قائل ويژگی سه ايجابی ل
يد) ٣ (باشد؛ بايد ناپذير خطا) ٢ (است؛ . باشد واقعی امِر  یِ  درباره با

 است معتقد او اما. باشد داشته بايد را ھا ويژگی اين یِ  ھرسه  حقيقی شناخِت 
 درسِت  باورِ  نه و برخوردارند خصايص اين از حسی ادراکاِت  نه که

 نسبی به باور پروتاگوراس از سو يک از). ظن ("گمان" يعنی انسان
 و بودن کلی وليکن پذيرد،  می را حسی ادراکات و حواس بودنِ 
ودِن  شمول جھان  نظرِ  به وارونه پذيرد، نمی را بودن نسبی اين ب
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 متعلقِ  دارایِ  شناخت که بودند معتقد و بودند گرا نسبی که  طائيانسوفس
 که پذيرد  می را اين ھراکليت از ديگر سویِ  از. نيست پايداری و ثابت

 اينان ينابنابر ھستند شدن و تغيير درحاِل  ھمواره حسی ادراِک  متعلقاتِ 
قاِت  توانند نمی  ادراکاِت  او نظرِ  از خاطر بدين. باشند حقيقی شناخِت  متعل

 ھمين به تغييرند خوشدست دائم شان قوانين که ھستند جزئی شناخِت  حسی
 حقيقی معرفِت  که بودند رسيده نتيجه اين به سوفسطائيان که بود خاطر
  . ندارد وجود

 اين در و است" کلی "شناخِت  يافتِن  درصددِ  سقراط از پيروی به افDطون
 آن متعلقاِت   بررسی و انسان روانِ  و ذھن یِ  مطالعه به که است رابطه

زِد  رو  اين از. پردازد  می  یِ  نظريه توان نمی  وجه ھيچ به افDطون ن
ظريه از را اش شناسی شناخت  جدا اش شناسی روان يا و شناسی ھستی یِ  ن

  .کرد

فه در  جايگاھی "ناھستی" و داشت وجود "ھستی" فقط يندسپارم یِ  فلس
 توھمی و نداشته واقعيت حرکت که بود اين منظورش واقع در نداشت،

 وجود ديگری چيزِ  حرکت جز ھراکليت برایِ  عوض در. نيست بيش
ست "با مواجھه در که جايی  آن از افDطون. ندارد  ايستاِی " شناسیِ  یھ

 را دو آن از يکی جانِب  توانست نمی ھراکليت پويایِ  یِ  فلسفه و پارميندس
رایِ  بگيرد  را واقعيت و زند  می بديعی ابتکارِ  به دست فوق معضلِ  حلِ  ب

 را ھا آن ھردویِ  بتواند اش نظريه طريق آن از تا کند  می تقسيم بخش دو به
ردد ای گونه  به يه" به نظريه اين. ربرگي  افDطون ِی "دنيا دو یِ  نظر

 و با\تر شناخت سطحِ  ھرچه افDطون شناخِت  یِ  نظريه در. است مشھور
 بايد و است، تر اطمينان قابلِ  و تر ارزش با ھم آن شناخِت  باشد، تر ژرف

  .حواس در تا کرد وجو جست ذھن درتر  بيش را آن 
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"یِ  نظريه: دنيا دو ِی  نظريه   "ھا  ُمُثل 

زِد  شناخت یِ  نظريه  یِ  نظريه از متفاوت ارسطو ادعایِ  به که ،افDطون ن
ورِد  موضوعِ  که دارد قرار مبنا اين بر است، سقراط  و ثابت بايد شناخت م

 و نامتغير چيز  ھيچ مادی دنيایِ  اين در که  جايی  آن از اما. شدبا جاودانه
 فانی مادیِ  دنيایِ  اين ورایِ  در بايد را پايدار و ثابت شناخِت  نيست،  دائمی

  .کرد جستجو پست و

راِی  افDطون  دنياِی  موازاتِ  به اش، معضل حلِ  و بست بن اين از خروج ب
ادیِ   دنيايش دو او. دارد می مفروض را ديگری خيالیِ  دنيایِ  يک ملموس م

  : کند می تشريح چنين اين را

سات دنيایِ  - ١  توسِط  محسوس مادیِ  اشياِء  از متشکل دنيايی :محسو
 کنيم،  می  زندگی آن در ھا انسان ما که دنيايی ھمين  يعنی انسان، حواِس 
 و پست دنيايی رو  اين از و ستا تغييرات دستخوش ھمواره که دنيايی

  است؛ فانی

ياِی  -  ٢  است، محسوسات دنيایِ  جوھرِ  واقع در که دنيايی :ھا مُثل دن
ايی حسوس دني " عقلِ  "توسِط  تنھا و عادی انسانِ  حواسِ  توسِط  غيرِم

  .جاويدان و نامتغير ھایِ  " ُمثُل "دنيایِ : است شناخت قابلِ  فيلسوف

اِد  و تابع محسوسات دنيایِ  افDطون نظرِ  از وِل  دنيایِ  منق  قرار ھا  ُمثُل معق
حاِظ   به ھم وجودش و داشته حاِظ   به ھم و  اخDقی ل  و وابسته شناسی ھستی ل
ل دنياِی  الشعاعِ  تحت  يک از است بدلی  ِی  نسخه  يکواقع در و است ھا  ُمثُ
 .اصل
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 بخشِ  که شود  می موفق تنھا  نه يش"ھا  ُمثُل "و دنيا دو یِ  نظريه با افDطون
 يک در را  سقراطی-پيشا ناپذيرِ  آشتی و متضاد ھاِی  فلسفه از اعظمی
 تکاملِ  بر چنان بعدی یِ  سده بيست طیِ  در بلکه دھد جای یفلسف سيستمِ 

 بيستم یِ    سده یِ  فDسفه از  يکی ١وايتھد که یبطور گذارد می تأثير فلسفه
ِ  فلسفه کلِ  که شود  می مدعی  بيش افDطون آثاِر  بر  ھايی يادداشت غرب ی
  .نيستند

 

افDطون دنياِی  دو : ٢٩ تصويرِ   

_____________________________________________ 
١ Alfred North Whitehead -  )١٨۶١٩ – ١۴فيلسوف انگليسی ، ) م ٧  

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٢٠٨
 

زِد " ھا مُثُل "ِی  نظريه  دنياِی  يک وجودِ  به باور از است عبارت افDطون ن
 به(تغييرناپذير و جاودانی غيِرمادیِ  گوھرھایِ  از متشکل فرضیِ  نامرئیِ 
 يا و" ھا ُمثُل "اين افDطون). نامند می... و مينو ايده، ُمُثل، را آن فارسی

 که داند می مرئی مادیِ  دنيایِ  اشيایِ  ھایِ  سرنمونه و الگوھا را" ھا ايده"
فًا   موجوداِت  دارند، خارجی وجوِد  عينی بطور بلکه نبوده اذھان در صر
مِل  از مستقل ھم که ای عينی  يا و نحوه از مستقل ھم و اند شناسائی عا

ِط   شناسائی عملِ  قابليِت   نه" ھا  لُمثُ  "دنيایِ  اين درنتيجه. عامل اين توس
شه  ذھنیِ  کنِش  منتجِ   واقعيِت  بلکه آن، محصولِ  نه و است انسانی یِ  اندي
زِد . دارد عينی اِء  از جدا و مستقل ای ھستی"  ذھنی کلياِت  "افDطون ن  اشي
رایِ  مثال برایِ . کنند  می پيدا خاص  ذھن، در دايره يک تجسِم  افDطون ب
جسامِ  یِ  کليه از تنھا  نه ،"دايره یِ  ايده "يعنی  بلکه است مستقل  گِرد مادیِ  ا

 خاطر ھمين به. دارد وجود واقعاً  ذھن از خارج در" ايده "اين خوِد  اصو\ً 
ِ  ايده" را او ِی  فلسفه   .نامند  می "عينی آليزم

زِد   در  گِرد اجسامِ  ِی  مشاھده ِی  واسطه  به انديشه، در" دايره یِ  ايده "انسان ن
 به افDطون اما. گيرد  می شکل که است تاريخی و طو\نی دورانِ  يک  طیِ 

ده "برایِ  و ندارد باور چيزی چنين  جسمِ  ھر از مستقل واقعيِت " دايره ِی  اي
ِد  از که چرا. است قائل ی گِرد  بشقاِب  يک مثلِ   ِگردی مادیِ  جسمِ  ھر او دي

خه مدور، ادیِ  یِ  نس  ايشِ پيد از پيش که است کاملی ِی  دايره يک ناکاملِ  م
دايِش  از پيش درنتيجه و  گِرد اجسام یِ  کليه  داشته وجود مادی دنياِی  پي

رایِ . است " دايره "فقط که درحالی فناپذيرند ھمگی ِگرد اجسامِ  افDطون ب
دان  و باشد نداشته وجود ای مادی موجوِد  ھيچ که زمانی آن حتا است جاوي

 تنھا   نه" ايده. "نديشدبي دايره به که باشد نداشته وجود ای زنده موجوِد  يا
 تعيين ھم را" انديشه "اصو\ً  بلکه است جسمی ھر از تر برين و برتر
 که است انديشيم  می که دليل اين   به  نه افDطون برایِ  ديگر بيانِ  به. کند  می

طه  به به وارونه بلکه دارد وجود" ايده"  انسان که است" ايده "وجوِد  یِ  واس
  .انديشد  می
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  غار ی افسانه

 "غار تمثيلِ " به موسوم ،زير داستانِ  جمھوری دھمِ  کتاِب  در افDطون
  .است اش یدنيا دو یِ  نظريه فھماندنِ  و توضيح  ھدفش و کند  می بيان را

 هب رو اند، شده زنجير ديگر ھم به که  درحالی انسان تعدادی غاری در
رده آن روِی  بر که ديواری  ھایِ  انسان اين. اند نشسته دارد، قرار سفيدی ِی  پ

 نگاه را خود سِر  پشِت  گاه  ھيچ و اند بوده ديوار به رو ھميشه دربند
 ھا انسان بينِ  یِ  فاصله در و است روشن آتشی افراد اين پشِت  در. اند نکرده

. افتد می ديوار رویِ   به شان سايهو  دارند قرار متحرکی اجسامِ  آتش اين و
 و شود می گسسته زندانيان اين از يکی پایِ  از زنجير ناگھان ميان، اين در
 نوِر  یِ  مشاھده با او. بيند می را خود پشِت  و گردد برمی عقب به شخص آن

 اش چشم غار از خارج در. رود می بيرون غار از و شود می تحريک آتش
 چيزی آن جز واقعی دنيایِ  که شود می متوجه تازه و افتد می خورشيد به

 !است ديگری چيزِ  دنيا حقايقِ  و داشت قرار غار داخلِ  در که است

ِف  ِی  باده از سرمست مرد  ھایِ  بند ھم تا گردد  بازمی غار به خود کش
 به غار نادانِ  زندانيانِ  اما. سازد مطلع بخش نويد خبِر  اين از را پيشين

 چراکه کشند،  می را او و شده متحد ھم با ند،بپذير را جديد خبرِ  که  آن جایِ  
 توانند نمی را شان نادانی و نيست تحمل قابلِ  شان برای  وجه ھيچ به خبر اين

 چند از تمثيل يک که چرا گويند  می تمثيل معمو\ افسانه اين  به.ندبپذير
 نمادين ھاِی  عنصر غار یِ  افسانه در. است شده تشکيل نمادين عنصرِ 
  :کرد شناسايی روشنی  به توان  می را زيرين

ار  ؛محسوسات دنيایِ  نماِد  :غ

ايی   ؛معقو\ت دنيایِ  نماِد  غار خارجِ  در :روشن
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يان ِد  در ، عادی ھایِ  انسان نماِد  غار درونِ  :زندان ِد  و باورھا بن   رايج؛ عقاي

اِد  :تهرس بند از زندانیِ   دشَر ِخ  یِ  واسطه  به که سقراط ويژه  به فيلسوف، نم
  شود؛  می کشته

وار سرباRيیِ  از رسته بند از زندانی برکشيدنِ   نفس فرآرفتنِ  نماِد  :دش
ياِی  از) روح(   واقعی؛ دنياِی  به رسيدن و ظاھری دن

ار ديواِر  بر ھا سايه و تصاوير   ؛محسوسات دنيایِ  یِ  يبندهفر ظاھرِ  نماِد  :غ

ار از خارج در اشياِی  و موجودات   ؛"ھا ايده "نماِد : غ

يد   ".ايده "برترين و ترين مھم ،"خير یِ  ايده "نماِد   :خورش

 

افDطون غارِ : ٣٠ تصويرِ   
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 صاحب و مرفه روشنفکرانِ  از بخش آن  بينیِ  جھان دقيقاً  تفکر، طرِز  اين
 کارِ  (است ھا واژه و افکار با داشتن سروکار شان حرفه که است  مالی 

 و افکار جامعه از بخش اين برایِ  که ندارد تعجبی جایِ  ھيچ و) فکری
زِد . باشند قدرت و زندگی صاحِب  ھا واژه  لفظی، مباحثاِت  به تأکيد اينان ن
 بتدريج  که رود  می پيش حد آن تا ھا آن دقيقِ  معنایِ  تعيينِ  و کلمات با بازی
 و واقعيت" ھا واژه "باورشان به که شود  می پيدا ای فکری گرايشِ  يک

ستیِ  اِء  از مستقل ھ  که ای عملی ھایِ  کنش از مستقل و ھا آن به وابسته اشي
 که  جايی  آن از. کنند  می پيدا شوند،  می داده ارجاع ھا آن به ھا واژه اين

راِی  وِد  پس دارد، وجود" زيبايی "یِ  واژه" زيبايی یِ  مقوله "ب " زيبايی "خ
 بايد ھم" زيبايی جسمِ  "ھر از بلکه باشد داشته وجود بايد  می تنھا  نه ھم

ِد  از باشد، تر واقعی    خواه و باشد زيبا خواه -" زيبايی جسمِ  "ھيچ آنان دي
 خصِ ش یِ  سليقه و  ذوق تابعِ  و نسبی است امری زيبايی که چرا زشت،
له از - جامعه ھر در رايج ھاِی  ارزش و گر  مشاھده  که -" زيبايی "یِ  مقو
اِم  از مستقل  تغيير  حال در ھميشه مادی جھاِن  اين به که ناکاملی اشياءِ  تم

اتر - دارد تعلق  را استد\ل ِی  نحوه ھمين نظريه اين ھوادارانِ . نيست زيب
ورِد   مادیِ  ازایِ   به ما با اش سهمقاي و ديگر مشخصِ  یِ  ايده و مقوله ھر درم
 .برند می بکار اش ناکامل

 شد گفته اختصار بطور با\ در که را چه  آن "فيدون" کتاِب  در افDطون
 يک علِت  که بپرسيم خود از اگر گويد  می او. دھد  می گسترش پيگيرانه

 ای يونانی یِ  واژه – رسيم  می چيز آن جوھرِ  به سرانجام باشد  می چه چيز
راِی  که  به ھم يونانی زبانِ  در که است" eidos "برد  می کار به جوھر ب

 مثالِ  به برگرديم). صورت يا و  ُمثُل" (شکل "ھم و است" ايده "معنای 
 زبانِ  به يا و باشد  می آن شدنِ   ِگرد موجِب  چيزی چه.  ِگرد بشقاِب 

 اين به آدمی ھر پاسخِ  تريِن   ساده چيست؟ آن ِت دايروي علِت  افDطونی
 گر  کوزه دستانِ  توسِط  خام یِ  ماده چرخشِ  که باشد تواند  می اين پرسش

رایِ  اما. گری کوزه چرخِ  حولِ  اِء  تمامِ  نظيرِ   ِگرد بشقاِب  اين افDطون ب  اشي
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ده " از ناکاملی دتجس يا و  تجلیِ  جز  نيست چيزی ديگر  گِرد مادیِ   یِ  اي
ره   .کامل ِی  "داي

وِف  يک ديوژن  که  اين بيانِ  با را او   ُمثُل یِ  نظريه افDطون ِی  دوره  ھم فيلس
. گيرد  می سخره  به ،بيند نمی را" بشقابيت "اما بيند  می را" بشقاب "او

" چشمِ  "تو که است اين امر اين علِت  گويد  می او به پاسخ در افDطون
قِل " ولی داری را" بشقاب "ديدنِ   پاسخِ  اين. نداری را" بشقابيت "ديدنِ " ع

رِف  جنبه يک از افDطون  به صرفاً  که  شناختی که چرا است، درستی ح
 خطایِ  و ايراد اما،. نيست کاملی شناخِت  باشد، محدود حسی ادراکاِت 
قلی تعميماِت  که است اين در افDطون اساسیِ   مادی دنياِی  از جدا که ای ع

 از ادراکات اين که  ھايی چيز آن از مستقل  يعنی باشد، آن با تقابل در يا و
  .باشند  کافی و خودبسنده توانند نمی اند، گرفته نشأت ھا آن

 اين و شود می وارونه انديشه و  ھستی بيِن  ِی  رابطه آليستی، ايده ِی  فلسفه در
. دارد قرار سر روی بر باشد داشته قرار پا بررویِ  که  آن جایِ   به رابطه

 وارِد  ناچاری سرِ  از و ھمواره باشد آليست ايده که  آن برایِ  آليست ايده يک
ِد   دنياِی  نخست او که معنا بدين شود می آميزی  سفسطه و کننده  گمراه فرآش
 ادعایِ  يک - سازد  می مبدل انمودھ دنياِی  به را خودش از خارج مادیِ 
 اين که شود  می مدعی سپس -اش ذھن یِ  پرداخته و ساخته صرفاً  تخيلِی 
ياِی   جا  آن به تا آخر دسِت  و داشته عينی واقعيِت  ذھنش مخلوقِ  تخيلِی  دن
 اين انحصارِ  در تنھا واقعی  ھستیِ  که شود  می مدعی که رود  می پيش

وداِت  اِء  و بوده خيالی موج  ھا آن بر تأثيری گونه  ھيچ مادی دنيایِ  دیِ ما اشي
  !ندارند

 باشد بھتر شايد و اصلی یِ  مسئله" کل "وجویِ  جست افDطون ھاِی  نوشته در
غه تنھا بگوييم غد ریِ  یِ  د  نکاِت  که يابد  می اھميتی چنان  آن و است، او فک
 او ھاِی  وشتهن خاطر ھمين به. شوند  می سپرده فراموشی دسِت  به ديگر
 و استد\\ت ترين  عالی ھا، انديشه ترين ژرف از سو يک از است ای ملغمه
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  خشن و ترين  زمخت ديگر سویِ  از و ديالکتيکی، ھایِ  جدل نظيرترين  بی
ده ترين شه که ای رازگونه آليزمِ  اي   .است کرده توليد تاکنون بشری یِ  اندي

خِت  نوع سه   خواب ت

 حتماً  کار به شروع از پيش سازد،  می خواب تخِت  يک نجار يک که زمانی
. است شده متصور خود ذھِن  در بسازد خواھد  می که را آن چه از الگويی

گو اين  خواب تخِت  را آن ما و است خواب تخِت  از" ايده "يک ذھنی یِ  ال
  ).٢ (خواب تختِ  را نجار یِ  ساخته مادیِ  خواب تخِت  و ناميم  می) ١(

 را آن معمو\ً  کند نقاشی را خوابی تختِ  خواھد  می  نقاش يک که زمانی
ِط  شده  ساخته خواِب  تخِت  يک از که کشد  می الگويی بقِ طبر  از نجار توس

) ٣ (خواب تخِت  را شده نقاشی خواِب  تخِت  و شده بسته نقش ذھنش در پيش
يم  می ِ  رابطه. نام  ھمان )٣ (نقاش خواِب  تخِت  با )٢ (نجار خواِب  تخِت  بينِ  ی

 نجار کاِر  خواِب  تخِت  با )١ (خواب تختِ  ِی  "ايده "که است ای رابطه
يد توان  می خواب تخِت " تصويرِ  "در  نه .داشت )٢(  یِ  "ايده "در  نه و خواب

 .خوابيد توان  می نجار یِ  ساخته مادیِ  خواِب  تخِت  در فقط. خواب تخِت 

 

خواب تختِ  نوع سه: ٣١ تصويرِ   
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" الگو" در و  "ايده "در" حقيقت "درواقع يا" واقعيت "افDطون نظرِ  از
 ،"واقعيت "مردم که را چه  آن افDطون برایِ . محسوس  ئی ش  در نه و است

 بيش توھمی و دروغ ظاھر، جز چيزی نامند  می" باور "يا و" گمان"
 رود،  می راه هک نيست اسبی آن واقعی اسِب  يک افDطون برای. نيست

 .است اسب یِ  "ايده" بلکه دھد،  می سواری و خورد  می
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  متافيزيک: انسان شناسیِ  روان

 معتقد او .جسم و روح :است دوگانگی به معتقد افDطون ھم حوزه اين در
زِد  که است  و متفاوت مجزا، کامDً  روح انسان، ازجمله جاندار موجوداِت  ن

 يک روح. است چيره جسم بر که است روح و باشد  می جسم از مستقل
ِد  با و داشته وجود تولدش از پيش در زنده موجوِد  وِد  تول  در  زنده موج

ِد  ِد  شود، می زندانی آن کالب  تنھا و شود  می روح گورِ  واقع در جسمانی کالب
وجوِد  مرگِ با . شود  می آزاد جسمانی زندانِ  اين زا روح که است زنده م

. پذيرد  می جا  يک را فيثاغورس باورھایِ  تمامِ  افDطون ترتيب  بدين
  :شمارد  برمی چنين را روح مشخصاِت  افDطون

 قابلِ  و"  ُمثُل "مشابِه  است تغييری قابلِ  غيرِ  و ثابت ھمگون، ذاِت  روح، -١
  آن؛ با مقايسه

وِد  جنسِ  از که  جايی  آن از روح -٢  قادر پس است"  مُثُل" يعنی ناب موج
  باشد؛ می" ھا  ُمثُل "شناخِت  به

  است؛ متحرک و داشته شدن جا  به  جا قابليِت  روح -٣

 گاه  ھيچ است، بخشی   زندگی ،روح ويژگی که  جايی  آن از سرانجام و -۴
 رویِ  در  زندگی از غايت و ھدف رو  اين از. است جاويدان و ميرد نمی

 مرِگ   يعنی است، اش اصلی حالِت  به روح بازگشِت  از است عبارت زمين
ِت  زنده موجوِد    .شروح آزادِی  جھ

ِظ  با البته ( داند می زءج سه از متشکل را انسان رواِن  افDطون  یِ  فلسفه حف
  ).محسوس و معقول دنيایِ  دو وجوِد  به باور  يعنی دوگانگی،
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. معقو\ت دنيایِ  با است متناظر که غيِرمحسوس و برين بخشِ  "عقل" -١
 در و شود  می جانداران سايرِ  از انسان تمايزِ  باعِث  که است بخش اين

   خداگونه؛ و است ابدی شده، محسوب بشر روحِ  بخِش  ينتر  عالی نتيجه

 شده تشکيل جزء دو از خود که محسوسات دنيایِ  با متناظر بخِش  -٢
ِد  و با\يی بخشِ  که "اراده – ھمت"  - خودخواھی" و است آن ارزشمن

   .فناپذيرند دو ھر و است آن پسِت  و زيرين بخِش  که "شھوت

نه  سه اجزایِ  جايگاِه   شکم و سينه سر، در ترتيب به را بدن در نفس ِی  گا
 شناسیِ  شناخت یِ  نظريه در را گانه  سه بندیِ   دسته ھمين مشابِه . داند  می

  .کرد مشاھده توان  می ھم افDطون

 عدالت یِ  ربارهد رايج نظرياِت  با "جمھوری" کتاِب  ابتدایِ  در افDطون
 مردود نظرات اين. پردازد  می ھا آن رِد  به جدلی روِش  با و کرده برخورد

  :شدند  می تقسيم دسته سه به از ديد افDطون

   ؛"دادن دار حق به را حق"معنای  به عدالت )١

يان ِی   نظريه )٢  مفاھيمِ  ديگر ھم چون عدالت بودند معتقد که  سوفسطاي
 در حاکم یِ  طبقه متغيرِ  از  تابعی و است نسبی امری  اخDقی -اجتماعی
  جامعه؛

 در جمعی توافِق  و" اجماع "نوعی را عدالت که ديگری ِی  نظريه و )٣
يد  می جامعه  عدالت تعريِف  به خود نظريات اين یِ  سه ھر رِد  از پس او. د

 آدمی) نفس (حرو تشريحِ  به ابتدا در منظور اين برایِ  و پردازد  می
  .پردازد  می

 ِی  ارابه آن در که کند  می استفاده تمثيلی از نظرش توضيحِ  براِی  افDطون 
ِط  بالداری اِد  که  انسانی توس ِط  ارابه اين. شود  می رانده است" عقل "نم  توس
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 طبعا و دارد نيک سرشتی اسبان از  يکی. شود  می کشانده اسب دو
رِف   نخستين. چموش و بدسگال ديگری آن و ران ارابه بردارِ  فرمان  مع

 گويی. اماره نفسِ  و" مادی اميالِ  "نماِد  دومی و انسان" داری خويشتن"
 و بوده حرکت در ھا " مُثُل "ملکوتیِ  عالمِ  پيرامونِ  در ارابه اين ترھا پيش

 اسِب  "یِ  چموشانه حرکِت  وليکن ،مشغول ابدی - ازلی حقايقِ  یِ  مشاھده به
ميِن  به آسمانی ملکوِت  از را ارابه" بد  پايين به مادی دنياِی  و خاکی ز

وِط  دينیِ  یِ  افسانه و تمثيل اين بينِ  ای باورنکردنی شباھِت  چه. کشد می  سق
  !چموش حوایِ  بوالھوسیِ  یِ  واسطه  به بھشت از آدم

ايی در نه فضايِل  به افDطون ديگر  ج  شجاعت مت،حک عدالت، "ِی  چھارگا
  .پردازد  می نھادند،  می ارج ھا آن به باستان دورانِ  يونانيانِ  که ،"انظباط و

 

 

طه :٣٢تصويرِ  زِد  اصلی، فضايلِ  و روانی یِ  نظريه ِی  راب افDطون ن  
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نه در اجتماعی طبقاِت  از  يکی به را آخر فضيلِت  سه از ھريک او  ِی  مدي
 داند،  می فرمانروايان از آنِ  را" حکمت. "دھد  می نسبت اش فاضله

ژه را" شجاعت"  را" داری خويشتن "و انظباط سرانجام و پاسداران ِی  وي
 آن را" عدالت "او اما،. دھد  می نسبت سازنده و کننده  توليد ھایِ  توده به

ِف  به بايد گانه سه طبقاِت  آن پرتوِ  در که داند  می فضيلتی  خود وظاي
 کند، فرمانروايی اش"عقل "با فرمانروا که  آن  يعنی" عدالت. "بپردازند
 جامعه بر حاکم مناسباِت  از پاسداری به شان"شجاعت "با پاسداران
رایِ  و بپردازند ِط  آن دقيقِ  و چرا و چون   بی اج  را کننده  توليد ھایِ  توده توس
باِط  "با مولد ھایِ  توده امسرانج و کنند، تضمين ِف  به کامل" انظ  خود وظاي

 یِ  اماره نفسِ  و شھوانی اميالِ  بر" داری خويشتن و عفت "با و بپردازند
  .نھند لگام خود
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  شھر  آرمان: سياسی ِی  نظريه

حاِظ   به  دموکراسی  ضِد  و کارانه  محافظه بسيار افDطون یِ  انديشه سياسی ل
ِ  ھمه که کرد صادر دادگاھی را حکمش که سقراط مرگِ. بود  اعضایِ  ی

 ثابت وجھی بھترين به افDطون نظِر  از بودند،  عادی مردمِ  از انتخابيش
ناِت  "عادی مردمِ  که کرد   وجه ھيچ به و نبوده بيش" شعوری  بی حيوا

گِی  و صDحيت   .ندارند را سياسی اموِر  در دخالت شايست

 تمامِ  او. است ای شده  شناخته بسيار امرِ  دموکراسی از افDطون تنفرِ 
 دموکراسِی  چشمِ  از را بود روبرو آن با دوران آن در آتن که مشکDتی

 با پردازد  می مسئله اين به که" جمھوری "کتاِب . بيند  می آتن سياسیِ 
 سازِ   اسلحه يک سفالوس، از سقراط آن طِی  که شود  می شروع گويی و گفت

 موجِب  اش ھنگفت ثروِت  پيری دورانِ  در آيا که پرسد  می ثروتمند، بسيار
گِی   شخصی و عاقDنه پاسخی ثروتمند مرِد  نه؟ يا شد   خواھد خاطرش آسود

  وجوی جست در که را) افDطون واقع  به( قراطس پاسخ اين اما،. دھد  می
" عدالت "که پرسش اين طرحِ  با او. سازد نمی قانع است ابدی حقيقِت  يک

 یِ  لهأمس به مطلب یِ  ادامه در و برد  می جلو به را وگو گفت چيست؟
  .رسد  می کردن حکومت

 از افDطون ھدِف  که شود  می معلوم تر بيش رود می جلوتر وگو گفت هھرچ
 ھموار و (doxa)" گمان "و" باور "از خDصی پژوھش و تجسس اين

راِی  راه ساختنِ  به  که چرا. است (épistème)" معرفت "به دستيابی ب
 و شناخت" معرفت "– است متغير و نسبی شناختی که –" گمان "وارونه
ايِی  مه رو  اين از و بوده نامتغير و شمول جھان دان  را خود شھروندان ِی  ھ
 که عدالتی اين. آن تحققِ  به متعھد و ديد خواھند آن پذيرشِ  به ناچار

رِد  يک یِ  عاد\نه کرداِر  يک در است يافتنش درصدِد  سقراط  يا و عادل ف
اِد  يک  جز چيزی مشخص موارِد  اين تمامِ  ندارد، جای گستر  عدالت نھ
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 که است" عدالت  ُمثُلِ  "فقط. نيستند واقعی عدالِت  روِی  و  رنگ  بی بازتاِب 
 خاص ھایِ  عدالت نه و است ابدی و عام که چرا است حقيقی عدالِت  واقعا

 به نياز  ھايی واقعيت چنين به رسيدن درِک  و فھم اما. باشند می ميرا که
 ھدايت را اش ھمراھان سقراط که ای فلسفی سفرِ  آن  يعنی دارد، بسيار دقِت 
  .کند  می

ً  افDطون  "جمھوری "کتاِب  دھمِ  و نھم ھاِی  بخش  فوق نکاِت  اثباِت  به دقيقا
 با مقايسه در (فروتر حکومِت  نوع چھار بررسیِ  به وی. دارد اختصاص

 در آتن که ھايی حکومت انواعِ  و پردازد  می) خودش پيشنھادیِ  یِ  جامعه
ورِد  را بود شده روبرو ھا آن با گذشته یِ  سده دو طیِ   قرار بررسی م
حاِظ   به که چه  آن از درواقع او. دھد می  يک بود گذشته آتن بر سياسی ل

 است ١اشراف با حکومت ابتدا در که گويد  می او. سازد  می سياسی یِ  فلسفه
 یِ برا جامعه فرادست یِ  طبقه دو مدتی از پس. است طبيعی امری که

 حکومِت  و شده متحد يکديگر با فرودست یِ  طبقه اموالِ  بر انداختن چنگ
 عنصرِ  یِ  سلطه مؤيدِ  که دھد  می ٢متفاخران حکومِت  به را اش جای اشراف

 و طمع یِ  واسطه  به ھم حکومت نوع اين سپس. است" اراده و ھمت"
 لمتحو ٣توانگران و متنفذين حکومِت  به اش انفرمانرواي اندوزیِ  ثروت

 ثروت و مالی وضعيِت  به مستقيم بطور سياسی قدرِت  آن در که شود  می
 حکومت، اين از  ناشی درماندگِی  و فقر اثرِ  در گاه  آن. است وابسته

 حکومِت  و کرده سرنگون را توانگران کرده، طغيان بينوايان
 به است ھا حکومت نوعِ  بدترين که شھروندان، حاکميِت  يا ٤سا\ری مردم

به اين خاطر  سا\ری مردم حکومِت از ديد افDطون . آيد  می وجود 
قه و عشق که است ھا حکومت شريرترين Dبه فرودست ھایِ  توده وآفرِ  یِ  ع 

ِد  از بيش آزارِ  و اذيت به برابری، و آزادی  و انجامد  می ثروت صاحبانِ  ح

_____________________________________________ 
- ١  Aristocratie        

٢ - Timocratie 

٣ - Oligarchie 

۴ - Démocratie 
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ياِن  از که شود می آن باعِث   که سربرآورند فريبی  عوام قھرمانانِ  ھا توده م
 را ١خودکامگان حکومِت  و کرده سرنگون را دموکراسی کودتا نوعی با
به  به ھم حکومت اين. آورند  می وجود  به  اشراف حکومِت  به خود یِ  نو

 را ای بسته دايروِی  سيرِ  يک ھا حکومت اين تغييرِ  ترتيب  بدين. انجامد  می
 .ندھست فاسد ھا آن یھمگ رو  اين از. شوند می تکرار و کرده طی

 

حکومتی    نظاِم  ِی  چرخه: ٣٣ تصويِر   

_____________________________________________ 
١ - Tyranie 
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Dِش  ِی  ھمه  از يک ھر  سقوط که است نظريه اين اثباِت  برایِ  افDطون ت
 چرا است ناپذير  اجتناب امری شان شدن ديگر يک جايگزينِ  و ھا نظام اين
. باشند  نمی علمی ينِ مواز برطبقِ  و بوده پستی ھایِ  حکومت ھا آن یِ  ھمه که

 حکومت که سازد  می متقاعد را خود مخاطِب  سقراط زبانِ  از افDطون
 و طبابت نظيرِ  آموخت، را آن بايد طلبد،  می را خاصی مھارِت  يک کردن

 بر آرمانی ِحکومت يک طرحِ  او رو  اين از. موسيقی آلِت  يک نواختن يا
  .ريزد  می را" ھا  ُمثُل "دنيایِ  ِی  پايه

 يک اختراعِ  به دست ابتدا در او) تخيل در (فکری آزمايِش  يک یِ  مثابه  به
 به که نامد می ١"پليس کالی" را آن و زند  می) آل ايده شھرِ  (شھر آرمان
 مختلف ھایِ  مھارت از شھروندانش که شھری. است" شھر  نيک "معنیِ 

ِد  هب آرامش و صلح کمالِ  در برخوردارند،  مختلفی چيزھایِ  و اشياء تولي
مه برایِ  جامعه که  با را ھا آن و پردازند  می دارد، نياز ھا آن به زندگی ِی  ادا

 اجتماعی موجودی انسان که کند  می استد\ل او. کنند  می مبادله يکديگر
 کار تقسيِم  بايد تنھا  نه نيست خودبسنده تنھايی به که  جايی  آن از و است

 موجود اجتماعِی  يابیِ  سازمان و کار تقسيمِ  اصو\ً  بلکه باشد داشته وجود
  .باشد آگاھانه بايد

ادِی  شھِر  آرمان خDصه بطور  شدت  به است ای جامعه افDطون  پيشنھ
 از متشکل طبقاتیِ  دقيِق  ھاِی  گزينش اساِس  بر ھرمی ساختاری با منضبط

 بDفاصله. دارد قرار "فيلسوف - پادشاه" ھرم اين رأسِ  در. طبقه سه
 معنايی به فلسفه (دارند قرار آموخته  فلسفه "پاسداران" یِ  طبقه آن از پس
 در سازنده و کننده  توليد ھایِ  توده). شد  می دريافته آن از انردو آن که

ِد  شان وظيفه تنھا و دارند قرار نظام اين سطحِ  ترين پايين  چيزھايی آن تولي
داوِم  جھِت  که است  که  اين رغمِ  علی ھم بردگان. ھستند \زم جامعه ت

 مادونِ  موجوداِت  یِ  مثابه  به وليکن دھند می تشکيل را جامعه اکثريِت 
  .ندارند جايی بندی  طبقه اين در انسانی

_____________________________________________ 
 ١ - Kallipolis 
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 وجود" فيلسوف -  پادشاه "يک و نيست ای نشانه قوانين از نظام اين در
 ِی  وظيفه. است فرامين صدورِ  با کردن حکومت اش وظيفه هک دارد

ِط  فرامين دقيقِ  اجرایِ  بر نظارت ھم پاسداران  کننده توليد ھایِ  توده توس
 از نامد  می" نظام پاسداران "را آنان او  که سربازان شھر اين در. است

 بخشِ . دھند می لتشکي را حاکم یِ  طبقه و برخوردارند ای برجسته جايگاِه 
 دارد اختصاص پاسداران آموزِش  و پرورش به کتاب اين از مھمی

 اين بطنِ  از چگونه" پادشاه -  فيلسوف "و حاکمه ھيئِت  که دھد می توضيح
 .آيند  می بيرون پاسداران

 از که کند  می استد\ل چنين اين را باشد فيلسوف يک بايد پادشاه چرا که  اين
يایِ " ھا  ُمثُل "اِی دني تنھا که جايی  آن  و مادی، جھاِن  اين نه و است واقعی دن
 پس باشند،  می" ھا مُثُل "شناخِت  به قادر فيلسوفان تنھا که جايی  آن از

   :گويد می درجايی افDطون. باشد فيلسوف يک بايد پادشاه

 که چرا اند، جنس يک از پاسداران و فرمانروايان"... 
راِی  ذاتی سرشِت  و استعداد از پاسداران  و سروری ب

  " .برخوردارند فرمانروايی

  : گويد می رابطه ھمين در

 از انفرمانرواي سرشِت  که بوده  بر اينخداوند یِ  اراده"... 
. مس و آھن از مردم ھایِ  توده و سيم از پاسداران باشد، زر
ابِل  است خداوندی یِ  سپرده که جايی  آن از سرشت اين  غيرِق

  " .باشد می تغيير

قه اين در ِط  جامعه بندیِ   طب  که چرا ندارند جايگاھی بردگان افDطون توس
ِ  مثابه  به آنان  افDطون. شوند می محسوب شان اربابان اموالِ  جزوِ  اشياء، ی

وِد  و اجتماعی ھایِ  نابرابری توجيِه  برایِ  ضرورتی  وجه ھيچ به  وج
قه  در که را چه  آن صرفاً  بلکه بيند نمی جامعه در بردگان و حاکم ِی  طب
 اش آرمانی یِ  جامعه الگویِ  و پذيرد  می دربست داشت وجود باستان يوناِن 
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 را پاسداران و انفرمانرواي نقِش  او شد گفته که گونه  ھمان. دھد می قرار
  چيست؟ افDطون نظرِ  از عدالت ببينيم اما. داند  می عدالت اجرایِ 

 محول او به که ای وظيفه ھرکسی که  اين يعنی عدالت"... 
 باشد بايد اين پاسداران یِ  وظيفه... دھد انجام خوبی  به را شده
 را عدالت اين انظباط و شجاعت ،فضيلت درايت، با که

 “.سازند متحقق
 اميالِ  بر زدن  لگام و کردن مھار از است عبارت عدالت"... 

ِ  اکثريِت    " .برتر اقليِت  درايِت  کمِک  به فرودست مردم

ِت  اين اما افDطون نظرِ  از يه: ھستند کسانی چه فرودست اکثري  افراِد  ِی  کل
 کننده،  توليد مردانِ  یِ  هکلي يعنی ،پاسداران و فيلسوفان از غير  به جامعه

ِد  آزاِد  مردانِ  از ای مDحظه  قابلِ  اکثريِت  و بردگان زنان، کودکان،  فاق
  .شھروندی حقوِق 

 ھا آن. ببينند آموزش شدن فيلسوف برایِ  توانند  می که ھستند پاسداران تنھا
 بايد منظور ينا برایِ  و بياموزند را عدالت بايد باشند عادل که  اين برایِ 
  :گويد  می رابطه ھمين در. يابند دست حقيقت به تا بياموزند فلسفه

 حالِ  به مفيد نه و يد  آ می خوش خدايان نه را گويی  دروغ"...  
 ترتيب  بدين... بگويد دروغ نبايد کس  ھيچ... است ھا انسان

 فرمانروا حِق  و نيست عادی ھایِ  انسان کاِر  فلسفه آموختنِ 
 و خير برایِ  توانند  می که ھستند فرمانروايان فقط ماا... است

 دروغ دشمنانو ھم به  شھروندان به  ھمکشور مصلحِت 
 !)اسDم در تقييه( " ...بگويند

صه ترين مھم  بر که ھستند کسانی تنھاھا  آن که است اين پاسداران یِ  خصي
 و ھدف تنھا. مُثُل ترين برين اين ،خدا به ويژه  به دارند، تشناخ" ھا  مُثُل"

 ھا آن که  آن برایِ  ھم آنبايد باشد،  پاسداران تربيِت  ھم شھر آرمان غايِت 
  . بشناسند را" ھا  ُمثُل "بتوانند
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ِت  پاسداران ديگرِ   ويژگی  و خاص مقرراِت  او. است شان اجتماعی وضعي
 به پاسداران فرزندانِ  و زنان مثال برایِ . کند  می تعيين آنان برایِ  را تیسخ

 ثروت از که کند  می توصيه پاسداران به دارند؛ تعلق پاسداران ِی  ھمه
 یِ  طبقه برایِ  فقط را خصوصی مالکيِت  و ورزند اجتناب اندوزی 

 به توجه با که است اين افDطون استد\ِل . داند  می مجاز جامعه فرودسِت 
 دربرابرِ  قادرند ھا آن تنھا ند ا ديده که تربيتی و تعليم نيز و پاسداران سرشِت 

 از و داده نشان خود از خويشتنداری مختلف شھواِت  و نفسانی امياِل 
ِت   خاطرِ   به صرفاً  را فداکاری اين آنان. کنند پوشی  چشم خصوصی مالکي

 به فرودستان که چرا دھند می انجام خاطر رضايِت  با و" ھمگان خيِر "
 نفسِ  بر و خودخواھانه اميالِ  بر نيستند قادر شانا ذاتی سرشِت  یِ  واسطه 

 .کنند غلبه شان  ااماره

 و باشد" عاقل "فرمانروا که است آن گرویِ  در ھمه اين تحققِ  اما
 افراد تربيِت  و آموزش با مگر است ناممکن اين و ،"شجاع "پاسداران

راِی   افDطون نظاِم  در پرورش و آموزش امرِ  رو  اين از.  ھايی نقش چنين ب
ِ . دارد ای ويژه اھميت  یِ  مرحله در تا شود ايجاد بايد آھنينی آموزشیِ  نظام
 و بپردازد آتی پاسداران پرورشِ  و تربيت به طو\نی ھایِ  سال طیِ  نخست

 سر  پشِت  را امتحانات موفقيت با که رانیپاسدا نخبگاِن  بعدی گامِ  در
 تا دھند نظری و عملی آموزشِ  ديگر سالِ   بيست مدِت   به اند گذرانده

رواياِن   آموزشِ  يعنی امور اين تمامِ  و. آيند بيرون آنان ميانِ  از آتی فرمان
ِف  از آھنين انظباطیِ  با و طو\نی   است حکومت وظاي

اتِی  ھاِی  تضاد با مواجھه در ،افDطون ترتيب  بدين راِد  بينِ  موجود طبق  اف
 را" عمومی خيرِ  "مرکزش در و نھد می پيش را شھری آرمان ی،زمين
 آن به را عادی انسانِ  و است ھا آسمان در جايگاھش که دھد  می قرار

 شکلِ  تر دقيق بيانِ  به يا و يونان داریِ   برده نظامِ . نيست دسترسی
 به خوبی  به و بود آتن رقيِب  که اسپارت پادگانیِ  ِی   جامعه دھیِ  سازمان
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 در تDش و دھد  می ملکوتی جDئی را بود واقف اش مشکDت یِ  ھمه
  .دارد آن کردِن  جاودانه

 

  افDطون آرمانِی  یِ  جامعه در پاسداران آموزش: ٣۴تصويرِ 
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 ھمواره فلسفه تاريخِ  سرتاسِر  در که ھستيم روبرو ای لهمسئ با جا  اين در ما
وع يک که داد نشان بتوان اگر  يعنی: ايم بوده مواجه آن با  یِ  نحوه از ن

 بھترين کار اجتماعیِ  دھیِ   سازمان نوع يک تر دقيق بيانِ  به يا و  زندگی
 انحطاط با مترادف تغييری ھرگونه صورت آن در است، ممکن نوعِ 
  .شود  می

 مورد دو در حتا. کرد تأسيس ھدف ھمين با دقيقاً  را خود آکادمی فDطونا
 طرحِ  و کند پياده عمل در را خود یِ  نظريه تا زد دست ناموفق تDشی به
. درآورد اجرا یِ  مرحله به سيسيل یِ  جزيره در را خود" پادشاه -  فيلسوف"

اِد  به تا شد وجبم اش ناکامی  در حتا کند بسنده نظری آکادمِی  يک ايج
 تحققِ  برایِ  انسان عمرِ  و عقل که رسد  می نتيجه اين به زندگی اوآخرِ 
 :گويد می چنين و کند نمی کفايت اش پيشنھادی شھرِ  آرمان

 بايد ھا آسمان در جايگاھش ام انداخته که طرحی شايد"... 
 که باشند داشته وجود  کسانی شايد که  جايی در باشد،
 شان عقل و بوده برخوردار \زم شوقِ  و ذوق از شان ھای قلب

 اصو\ً  که  اين اما. باشند داشته را آن فھمِ  و آموختن توانايِی 
 تواند  می آينده در که  اين يا و دارد وجود حکومتی چنين يک

 اين ھرحال به. نيست اھميت حائزِ   وجه ھيچ به آيد، وجود  به
 سياست در  حاضرممن که است حکومتی وعِ ن تنھا

   " .م داشته باششرکت ھايش گذاری 

 حکومتی طرح کردنِ  پياده و تحقق در شدن اميد نا از پس افDطون
 از است اش نوشته آخرين که "قانون" کتاِب  در ،اش"فيلسوف - پادشاه"

 قانوِن  جوِد و ضرورتِ  از حدودی تا و کشد  می دست شھرش آرمانايده 
  .گويد  می سخن مدون
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  اف?طونی سيستمِ 

قاِی  در شناخت، امِر  در ھِم  و آن ارت  ترين  کوچک آليستی ايده روِش  انسان، ف
 دنيایِ   يعنی عينی، واقعيِت  ِی  مطالعه با تنھا. است نبرده پيش به  گامی
 به  راآن در انسان يگاهجا و طبيعت از نما شناخِت  توان  می که است مادی
 رفتن و" زمخت "مادیِ  اشيایِ  از گرفتن فاصله با ھا آليست ايده. برد جلو

ِد  و انتزاع سویِ   به  و علم انکشاِف  در مخربی نقشِ  ھا سده ،"ناب "تجري
رِد   .کردند بازی جامعه پيشب

 و بودند ماترياليست مجموعِ  در که يونان نخستينِ  فيلسوفان به وارونه
 پشت محسوسات دنيایِ  به آگاھانه افDطون بود، شان شروع ِی  نقطه طبيعت

راِی . کرد  بلکه مشاھده و تجربه نه حقيقت، به يابی  دست آغازگاِه  او ب
 حک را جمله اين اش آکادمی سرِ  بر افDطون. بود عقلی استنتاجِ  و رياضی

 افDطون برایِ . "ندارد ورود حقِ  داند نمی ھندسه که کسآن  ": بود کرده
 و بود نظری يعنی فکری صرفاً  یِ  تجربه يک  ھندسه ويژه  به و رياضيات

وِد  رو  ھمين از  اش آکادمی در گونيا يا و کش خط نظيرِ  ابزاری ھرگونه وج
  که  چنان  آن نه را ستارگان که ختآمو  می شاگردانش به او .بود ممنوع
  . دھند قرار مطالعه مورِد  باشند، بايد  که  چنان  آن بلکه ھستند

مه که شد مدعی فيثاغورس روِش  از پيروی به افDطون   یِ  منظو
 کامل دوايِر  اين و حرکتند در ثابتی و کامل دايرویِ  مداراِت  در  خورشيدی

ِ  لیِ تج . باشند  می يکتا آفريدگارِ  قدرِت  از ای نشانه درنتيجه و جھان موزونی
باره ١بطلميوس و ارسطو ھایِ  ديدگاه با ھمراه (بينش اين  یِ  در

 ِی  مطالعه ،شد نجوم پيشرفت جدیِ  مانعِ  سده بيست مدتِ   به )شناسی کيھان
 درآوردی من ھاِی  پيشگويی و خرافات سطحِ  به علم سطحِ  از ار ستارگان

_____________________________________________ 
١- Claude Ptolémée )١– ٩٠۶مرکزی-  زمين وپايه گذار کيھان شناسییاخترشناس يونان ،) م٨   
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 تبليغ و تقويت حمايت،  ھادين تمامیِ  سویِ  از قوياً  خرافات اين. داد کاھش
 یِ  آفريده گاه  ھيچ متعال آفريدگارِ  که پوچ استد\لِ  اين با ھم آن شدند،  

دوِد ! آفريند نمی ناکامل ِد ھژده سده  ح  مرکزِ  زمين که داد نشان ١کپرنيک بع
رِد  به خورشيدی یِ  منظومه ستارگان سايرِ  ھمراِه  خود بلکه نبوده دنيا  گ

 اين مداِر  که کرد ثابت علمی روِش   به ٢کپلر بعد کمی چرخد، می خورشيد
 اين هک داد نشان نيوتن بعدھا و بوده، بيضوی بلکه دايروی نه سيارات
  .باشند نمی ھم ثابت و کامل بيضیِ  حتا مدارات

 و شناخت جھِت  در تDش يونان یِ  فلسفه ويژگِی  بعد به تالس زمانِ  از
ِت  ِی  مطالعه طريقِ  از دنيا توضيحِ   دوران آن ِی  فDسفه نزدِ . بود مادی طبيع

 اثری نکمتري طبيعی فرآ ِی  پديده ھر يا و خدايان به ارجاع و توسل از
 ترين بيش ھا سده طیِ  در که افDطون" تيمائوسِ  "کتاِب . شود نمی مشاھده

 فلسفی اثرِ  يک  وجه ھيچ به گذارد برجا فلسفه تکاملِ  و تکوين بر را تأثير
ِد  آن در. دارد شباھت دينی نوشتارِ  يک به تر بيش بلکه نبوده  رواجِ  شاھ
ددِ   آفريدگارِ  ھستيم، جھان آفرينشِ  یِ  افسانه ازجمله کھن پوچِ  باورھاِی  مج

 ھا گوشه سه از ماده. آفريند  می ھيچ از باره يک به را جھان قدرت رَد قَ 
ِط  جامد اجسامِ  که مسخره دليلِ  اين به ھم آن اند، شده ساخته  صفحات توس
 ادني! است مسطحه ھندسیِ  شکلِ  ترين ساده گوش سه يا و اند، شده محدود
 دايره و کره که چرا کند،  می حرکت دايروی مدارِ  يک در و است کروی
 اباطيل و خرافات اين از کتاب اين در. ھستند ھندسی اشکاِل  ترين  کامل

  .يافت توان  می فراوان

رِف  ،افDطون ِی  فلسفه جوھرِ   درمجموع اش، ديالکتيکی روِش  از نظر  ص
گان قشرِ   بينیِ  جھان و است کارانه ظهمحاف بسيار  يوناِن  اشرافيِت  و نخب

 آن در اشراف اين. کرد  می بازتاب را زوال  درحال داریِ  برده دورانِ 
  درحال شان پيرامون دنيایِ  که کردند  می احساس درستی  به انردو

_____________________________________________ 
١- Nikołaj Kopernik) ١۴١ -٧٣۵۴مرکزی-  خورشيدشناسیپايه گذار کيھان  ، اخترشناسان لھستانی و) م٣  

٢- Johannes Kepler) ١۵١ -٧١۶شناسی پايه گذار علم ستاره ، اخترشناسان لھستانی و) م٣٠ 
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 انکارِ  ، انسانی حواسِ  انکارِ  واقعيات، به کردن پشت. است فروپاشی
 فروپاشی درحاِل  دوراِن  بطنِ  در قDبی ثباِت  نوعی به چسبيدن و تغييرات،

 ِی  جامعه از قشر اين اخDقیِ   روانی ھایِ  نياز با که است ای فلسفه آن دقيقاً 
  .بود منطبق دوران آن يوناِن 

ده مکاتِب  تمامِ  اصلیِ  الگویِ  افDطونيزم ِب  اين رد. است فلسفی آليزِم  اي  مکت
 که) حقايق (ھا ھستی دنيایِ : شود  می تقسيم نابرابر بخشِ  دو به دنيا فلسفیِ 
زِد . دروغ و  توھم که) ھا نمود (ظواھر دنيایِ  و است واقعی  افDطونيان ن

 حقيقی، ھم و است واقعی ھم" دايره. "است ھم حقيقی است واقعی چه  آن
اوره زباِن . توھم و غيرِواقعی" گرد   ئیش "که  حالی در  تا ھم ما یِ  مح

 قائل حقيقت و واقعيت بيِن  تمايزی که چرا است، افDطونی حدودی
 را" حقيقت "خبرنگاران يا و سياستمداران گوييم  می که زمانی. شود نمی

  .را" حقيقت" نه و کنند  می مخفی را" واقعيت "آنان درواقع کنند،  می مخفی

 خودیِ  به" واقعيت "برايش که است ای هفلسف رئآليزم آليزم، ايده به وارونه
. است) سوژه (شناسايِی  عاملِ  از مستقل وجودش  يعنی دارد، وجود خود

ِط  کشفش از پيش آمريکا  یِ  قاره رئاليست، يک برای  ،کلمب کريستف توس
ِط  بيستم یِ  سده در کشفش از پيش اکتيويته راديو  وانيِن ق يا و بکرل توس
ِط  شان بندی فرمول از پيش تا علوم . اند داشته وجود ھمگی دانشمندان توس

ِت  ايده يک برایِ  اما ِک  از مستقل" واقعيت "فلسفی، آليس  وجود آن مُدِر
ياره او نظرِ  از نمونه برایِ  ندارد،  جاناتان توسِط  کشفش از پيش نپتون یِ  س

ده ھيچ برايش اصو\ً  و است شتهندا وجود ١٨۴۶ سالِ  در گال  مادی یِ  پدي
ِ  و مناسبات يا و ِط  شان کشف از پيش تا طبيعت بر حاکم قوانين  بشر توس

ِت  ايده يک نزِد  کلی بطور. اند نداشته وجود  "اختراع" مفھومِ  فلسفی آليس
 کشف را گنج  يک آليست ايده يک. گيرد  می را "اکتشاف" مفھوِم   جایِ 
 از خروجش با  مثDيا  وکند،  می اختراع ذھنش  در را آن بلکه کند نمی

ِ  سالنِ   ديگر که چرا شوند  می ناپديد ھم ھا آن صندلی، و ميز از پر سخنرانی
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 آليزم ايده و رئاليزم. کند ادراک را ھا  آن تا ندارد وجود ذھنی و فردی
 .دارند قرار ھم مقابِل  ِی  نقطه در  کامل بطور

 و  "آليزم ايده "روزمره یِ  ه محاور زباِن  در که کرد اشاره نکته ينا به بايد
 تر بيش  و دارند خود فلسفیِ  معنایِ  از متفاوت سراسر معنايی" رئاليزم"

 اطDق فردی به) گرا واقع (رئاليست. است عملی و اخDقی ِی  جنبه متوجِه 
 نفعِ : انديشد  می  زندگی عادِی  ھایِ  چيز و رهروزم  زندگی به که شود  می

 يک اما. ھا آن نظايرِ  و طلبی آسايش و پول شخصی، اميالِ  فردی،
 او. است فردی چنين مقابلِ  یِ  نقطه سراسر) خواه آرمان (آليست ايده

 عدالِت  و آزادی به انديشد،  می  بزرگ ھایِ  ارزش به و است گرا آرمان
  .اجتماعی

ده فيلسوِف  يک افDطون دوم ِف تعري ِی  زاويه از  او براِی   و است آليست اي
 از تنھا. دارد وجود ،)حقيقت (توھم يک  نه و است واقعيت يک که  "خير"

ِف  یِ  زاويه ري . دانست فلسفی ليسِت  رآ يک توان  می را او که است نخست تع
راِی   ھم و شوند، نمی زمان مشمولِ  هچراک - اند جاودان ھم ھا"ُمثُل "او ب
وِد   انسانی ھایِ  ايده و انديشه از مستقل که چرا - عينی  و -دارند  خارجی وج

 ليزِم  رئا اما. ند امحسوس طبيعت از فراتر چراکه اند، متعالی حال  عينِ  در
ِب  افDطون فلسفیِ   برایِ  که چرا ،رئاليزم و آليزم ايده از است خاصی ترکي

 منظورِ   به رو  اين از. است قايل ذھن از خارج عينیِ  واقعيِت  ھايش "مُثُل"
می بد از اجتناب ده" یِ  واژه او فلسفه توصيِف  در فھ  به" عينی آليزمِ  اي

    .دارد برتری آليزم ايده يا و  ليزم رئا

وِذ  تقريبا افDطون آراِی  مِل  بر اندکی بسيار نف  يونان در هچ فلسفه بعدیِ  تکا
 کشورگشايیِ  با که ساده دليلِ  اين به ھم آن داشتند باستان رِم  در چه و

 يک ملزوماِت  و رسد  می پايان به ھا دولت -شھر دورانِ  مقدونی اسکندرِ 
 کوچک ھاِی  دولت -شھر ملزوماِت  با  وجه ھيچ به بزرگ امپراطوریِ 

 .ھا آن با متناظر یِ  فلسفه ھم منوال ھمين به و نيستند يکسان

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٢٣٢
 

سِی  بر افDطون اما  تأثيرِ  اسDم و مسيحيت  يعنی بعدی دينِ  دو خداشنا
وِذ . گذاشت بسيار ده ھشت طِی  در افDطون آرایِ  نف  کليسایِ  بر بعد یِ  س

 از  يعنی کرد، مشاھده خوبی  به توان  می را هشد  مسيحی رِم  امپراطوریِ 
 دينِ  به فرودستان دينِ  از مسيحيت که زمانی ميDدی پنجمِ  یِ  سده اوايلِ 

مه طبقاِت  و امپراطوری  جانِب  دينی که زمانی تا. شود  می تبديل آن یِ  حاک
ِت  در است ابزاری و گيرد  می را فرودست ھایِ  توده  مبارزه براِی  آنان دس
 از اما. ندارد اش حقانيت اثباِت  به نيازی طبقاتی، -اجتماعی تمِ س عليِه 

 ديگر شود  می دولتی و حاکم طبقاِت  دينِ  اش تحول مسيرِ  در که زمانی
 اثباِت  به نياز استثمار و ستم اِعمالِ  حال. کند  می فرق  کامل بطور اوضاع
 ھاابزار اين از يکی" فلسفه "به توسل و دارد نظری توجيِه  و حقانيت

  .است

 ناِم  به خود مشھورِ  کتاِب  افDطون یِ  فلسفه از الھام با ١قديس اگوستين
  به کتاب اين. نويسد  می افDطون "شھرِ   نيک" از تقليد به را "خدا شھِر "

 ميانِ  در دينی مباحِث  و خداشناسی چرایِ  و چون  بی مرجعِ  سده ھشت مدِت 
 .بود  مسيحيان

ِد  ھم اسDم در بعدھا  یِ  فلسفه بر افDطون یِ  مDحظه قابلِ  تأثيراِت  شاھ
فه زمانِ  در افDطون آثاِر  از ای مDحظه قابلِ  بخشِ . ھستيم اسDمی  ِی  خلي
 اسحق ھایِ  نوشته. شد برگردانيده عربی به ميDدی دھمِ  یِ  سده در متوکل
وِف  نخستين ،٢الکندی  آراِی  از ملھم شديدا) م ٩۵۵-٨٧٣ (مسلمان فيلس

 با تفاوتی ترين کم که کند می ترسيم را ای فاضله یِ  مدينه او. است افDطون
 آن به نزديک را راشدين خلفایِ  حکومِت  و ندارد افDطون" شھرِ   نيک"

 روح بقاِی  به فيثاغورس و افDطون از پيروی به الکندی. کند می زيابیار
ِد  را رياضيات دارد، باور مرگ از پس رستاخيزِ  و  دانش و فلسفه کلي

_____________________________________________ 
١- Saint Augustin) ٣۴۵- ۴اسقف و پايه گذار الھيات مسيحی، ) م٣٠ 

وِف  ، ) م٩۵۵ -٨٧٣ (الکندی اسحقيعقوب بن  -٢     عرب ملقب به فيلسوف العربفيلس
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 متوسل رياضيات به ھم پزشکی مباحِث  در حتا که یبطور داند می
  . شود می

. داشت) م ٩۵٠-٨٧٠ (١فارابی ابونصِر  بر را تأثير ترين بيش اما نافDطو
لِم " به که فارابی  تنھا  نه و بود افDطون آرایِ  شارحِ  شد ملقب "دوم مع

ذيرد  می را ھا آن از بسياری  را خود سياسِی  و فلسفی اصDحاِت  اکثرِ  بلکه پ
 یِ  جامعه الگویِ  را افDطون" شھرِ   نيک. "گيرد  می وام افDطون از دقيقاً 

 "فاضله یِ  مدينه" یِ  واژه بار  نخستين برایِ  و دھد می قرار خود آرمانیِ 
ھد  می آن بر " شھرِ  نيک "اسDمیِ  یِ  نسخه ھمان فارابی یِ  فاضله ِی  مدينه. ن

 ھم پيامبر بلکه فيلسوف قطف نه فرمانروا که تفاوت اين با است افDطون
صلِی  کاِر . باشد بايد  آن انطباقِ  و ارسطو و افDطون یِ  فلسفه ادغامِ  فارابی ا

ده با اسDم دينِ   آشتیِ  يعنی است، اسDم با   .باستان يوناِن  فلسفیِ  آليزمِ  اي

 از بايد بود پذيرفته تأثير بسيار افDطون از که مسلمانی فيلسوفاِن  ديگر از
 به که آثارش از  يکی در وی. برد نام) م ١٠٩٠-١٠۴٠ (٢ابوعلی سينا

 که دھد  می نسبت اسDم پيامبِر  به را صفاتی ھمان پردازد  می سياست
ورِد . سازد  می منتسب فيلسوف - پادشاه به افDطون  ابوعلی که  اين ديگر م

قه ھمان دقيقاً  سينا  ارسطو و افDطون که محتوايی ھمان و گانه سه بندیِ   طب
ورِد   تکرار را) اقتصاد و سياست اخDق، (برند  می کار به علوم درم

 است تفسيری ھمه از تر مھم اسDمی یِ  فDسفه آثارِ  بينِ  در ليکن. کند  می
رين مھم اين ،)م ١١٩٨- ١١٢۶( ٣رشد ابن که  آثاِر  بر اسDمی، فيلسوِف  ت

 آئيِن  برایِ  افDطون به توسل با تا کوشيد طريق آن از و نوشت افDطون
 .کند ايجاد فلسفی زيربناِی  يک اسDم

_____________________________________________ 
    .  شھرت داردAlfarabiوپايی با نام ايرانی، در زبان ھای ار ، ) م٩۵٠ - ٨٧٠ (فارابی ابونصرِ  -١

    .  شھرت داردAvicenneو پزشگ ايرانی، در زبان ھای اروپايی با نام  فيلسوِف  ، ) ه۴٢٨ -٣٧٠( ابوعلی سينا -٢

  .  شھرت داردAverrhoes، در زبان ھای اروپايی با نام اندلسیِ  عرب ارِ دنام فيلسوِف  ، ) م١١٢۶-١١٩٨( رشد ابنِ  -٣
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  :اف1طون نظراِت  از ای گزيده

  گی برد

  

 و داند می خويش خداوندگاِر  يیِ دارا وجز را برده افBطون
ِک  اموالِ  جزوِ  را شان کودکان  بنقد قوانين بر او. برده مال

 بيش که گيرد می ايراد بردگان با رابطه در آتن غيِرانسانیِ 
يم حد از Bپيشنھاد را تری بيش ھایِ  گيری سخت و بوده م 

  .کند می
    

  جنگ

 و باشيم داشته رت بيش ھایِ  چراگاه است قرار اگر..."
 ھایِ  زمين و اموال بايد  می کنيم برداشت تر بيش محصولِ 

 درنتيجه    ...درآوريم شان چنگ از زور  به را ھمسايگان
".رفت آنان جنگِ به بايد    

    
 

 و دين
 اخBق

  

ِد  يک مجازاِت ..." ِد  و اخBقی مرت  سال  پنج آزار بی ملح
 پايه مجازاِت . است مرگ محکوميتش دوم باِر . است حبس

 به را اجسادشان و بوده مرگ غيِراخBقی ھایِ  فرقه گذارانِ  
ارد نبايد گور  چون ھم بايد شان خانواده افراِد  با. سپ

".شود رفتار ديوانگان    

    

  زن
 برایِ  مجددشان زندگی در مرگ از پس بدکار مردانِ ..."

".آيند  می دنيا  به زن شکلِ  به شدن تنبيه    
    

 

 سفر

  

 آن باشد، حکومتی مقاماِت   اجازه با بايد خارج به سفر..."
راِی  ھم  خارجيان با تماس که چرا سال، چھل باRی مرداِن  ب

"!)فرھنگی تھاجمِ ( شود می بدآموزی و نوآوری موجِب     
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  اف?طونی عشِق 

 آن در که شود می اتDق عشقی آن به" افDطونی عشقِ " ھا فرھنگ اکثِر  در
ِط  بهفارغ از  فرد دو يعنی ندارد وجود جنسی رواب  يک به جنسی ھاِی  جاذ
  .ورزند می عشق ديگر

 

طه: ٣۶تصويرِ  زنش با افDطون ِی  راب  
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 یِ  نظريه چارچوِب  در فايدروس و مھماني وگوِی  گفت دو در افDطون
 به خواھدمی عشق او نظِر  از. پردازد می" عشق "یِ  مسئله به ش"تذکر"

 گوھرِ  ھا؟ايده یِ ايده دارد؟ وجود غايی ایايده آيا. برسد امر ترينعالی
رِک     است؟ کدام ھا ايده مشت

راِی   برين كمالِ  به را شناسنده نفسِ  که است محرکی آن عشق افDطون ب
 شود می ميسر زمانی تنھا ھا ُمثُل دنيایِ  به نفس وروِد  اما سازد، می نزديك

 شور که است لحظه آن در تنھا. شود  آزاد جسمش از مرگ  به واسطهکه
 خود اوجِ  ىِ  نقطه به و گيرد مى آرام رسد، مى پايان به عشق حسرِت  و

 !بود ديگری چيزِ  نظرش افDطون زِن  اما. رسد مى
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صِل   چھاردھم ف

  يونان ک?سيکِ یِ  فلسفه پايانِ  و اوج: ارسطو

  

   :فصل نيا در

 علمی روِش ◄

  منطق◄

   شناسی ھستی◄
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  ھيچ گاه  آن شود، گرفته جدی فلسفه اگر" 
  یِ  درباره  سخن گفتناز تر  شايسته چيز

  " . نيست ارسطو

 لھگ

  

وِف  ترين  مھم) م.پ ٣٢٢ -٣٨٢( ١ارسطو  شمار  به باستان يونانِ  فيلس
ردانِ  از وی. آيد  می  آموخت، او از سال بيست طِی  در و بود افDطون شاگ
ما  را خود راِه  گسست، افDطون آکادمیِ  از شد، نااميد استادش ِی  فلسفه از ا
  .نھاد پايه را ٢مدرسه و تگرف پيش در

 زماِن  ھایِ  دانش تمامیِ  قلمروِ  که بود حريف  فن  ھمه انديشمندی ارسطو
 تجربی، علومِ  اخDق؛ علمِ  سخنوری، ،منطق. درنورديد را خود

 علوِم  از بعد که چه  آن (متافيزيک و )طبيعت (فيزيک شناسی، زيست
 یِ  عرصه) ھا فرض پيش و نخستين اصولِ  یِ  مطالعه – آيد  می عیطبي

 طبيعی، تاريخِ  منطق، گذارِ   پايه توان  می را او. بودند اش ھای فعاليت
  .دانست اقتصاد علمِ  حتا و اخDق یِ  نظريه

فه فه از کامل گسسِت  موارد بسياری در ارسطو یِ  فلس  است افDطون یِ  فلس
 روشِ  به وارونه. دارد قرار آن مقابلِ  یِ  نقطه درست حتا مواردی در و

 دنياِی  به و کند  می پشت عينی ھایِ  واقعيت به که افDطون، آليستیِ  ايده
 مشخصِ  ھایِ  داده و ھا واقعيت از اما ارسطو آورد،  می روی ھا ُمثُل خيالیِ 
ِک  به سپس و کند  می شروع حسی ادراکاِت  از  ناشی  به عقلی تعميماِت  کم

 ، يعنی است، استقراء روشِ  ارسطو روشِ . رسد  می عام مبانیِ  و اصول
 را خام انبوِه  ھایِ  داده اين سپس پردازد، می اطDعات آوریِ  جمع به درابتدا

_____________________________________________ 
١ - Aristote 

 ٢ - Lúkeion 
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 ھا پديده و ھا داده اين دقيقِ  یِ  مطالعه و بررسی به و کند می بندی  طبقه
  .کند  می استنتاج کلی نتايجِ  ھا آن از سرانجام و پردازد  می

 و دانست  می غيرِمفيد و بيھوده امری را دانش ِی  جانبه  ھمه کسِب  افDطون
ِ  به که بود اين به معروف که را، سوفيست ھيپياسِ  رو  ھمين از  دانشِ  تمام

ورِد  سخت داشت،  آگاھی اش زمان  افDطون براِی . دھد  می قرار تمسخر م
ِد  "کل"  اما ارسطو .بود اھميت حائِز " مجرد" تنھا و تنھا بود، اھميت فاق
 ھم ھا زمينه یِ  ھمه در او برایِ . نبود نظر  ھم استادش با ھم زمينه اين در
 خو

 ارسطو که نبود انشید قلمرِو . آموخت بايد ديگران به ھم و آموخت بايد د
 نگاشت اثر پانصد از بيش که شود  می گفته. باشد نکرده کار زمينه آن در
 تمامِ  پدرِ  را او دانته. است رسيده ما دستِ  به کتاب چھل تنھا متأسفانه که

لِم " مسلمان فيلسوفانِ  برایِ  و نامد  می استادان  .است" اول مع

نه ايجاِد  مبتکرِ  که است متفکری نخستين ارسطو . است خصوصی ِی  کتابخا
 ھا، نوشته دست ھا، کتاب از ارزشی با بسيار ِی  مجموعه اش کتابخانه در

   دانشِ  کسِب  و پژوھش روشِ  او. بود کرده گردآوری را ھا نقشه و جداول
 و دکش  می زمين به آسمان از سازد،  می وارونه سراسر را افDطون
 ١"گرائی تجربه و مشاھده" او کDم يک در. دھد  می قرار ھايش پا بررویِ 

شيِن  را  ناِم  به پيروانش از يکی ھا بعد. کند  می ٢"ناب ورزیِ  انديشه" جان
 ھشت از بيش که کند  می  بنا را اسکندريه یِ  کتابخانه و موزه ٣ديمتريوس

 را سيت\يبن و ھگل تنھا فلسفه تاريخِ  در. شود  می فرھنگ و علم مرکزِ  سده
وان  می  مقايسه ارسطو با شان ھای کار گستردگیِ  و عظمت ِی  واسطه  به ت
  .کرد

_____________________________________________ 
١ - Empirisme 

٢ - Spéculation 

٣ - Demetrius de Phalerum 
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شه بيِن  ھمه ،افDطون تا گرفته تالس از پيشين، یِ  فDسفه  و خردمند یِ  اندي
 کرده برقرار رابطه نوعی بيش  و  کم  غيرِعقDنی باوِر   يعنی ،اسطوره

 فيلسوفی نخستين ارسطو اما. بودند نبريده اسطوره از کامل بطور و بودند
 ھمگی رسطوا ھایِ  نوشته. برد  می اسطوره از  کامل بطور که است

سان ِی  درباره ھستند مشاھداتی  به  ھايی نوشته شان،  زندگی و عادی ھاِی  ان
 کاِر  فلسفيدن ارسطو نظِر  از. ھا آن برایِ  و عادی ھایِ  انسان ھمين زبانِ 

 ِ   .ھا آن برایِ  ضرورتی و نياز يک اصو\ً  بود، عادی مردم

 و) گمان (مردم باورھاِی  بيِن  چين ديواِر  يک که افDطون به وارونه
  به" فيلودوکس "یِ  واژه" فيلسوف "یِ  واژه برابِر  در و کشيد  می معرفت
ِد  يا و باور طرفداِر  معنایِ  رِد  اما برد،  می کار  به را فيلسوف ض  رويک
 عادی مردمِ  باورھایِ  اش شروع ِی  نقطه و بود متفاوت  کامل بطور ارسطو

 .بود عادی مردمِ  زبانِ  در ايجر ھایِ  واژه و

 افDطون نفرِت  مورِد  ھایِ  سوفيست از حيثيت یِ  اعاده به حدودی تا ارسطو
 بيِن  یِ  رابطه واقع در و شود  می قايل ارزش سخنوری برایِ  او. پردازد  می

 .کند  می کشف ار) انديشه نظمِ  (منطق و) زبان نظمِ  (زبان دستورِ 

 و بود گرا يگانه يک سقراطی-پيشا یِ  فDسفه نظيرِ  ھم افDطون که درحالی
 محسوسات دنيایِ  و طبيعت در  نه ولی بود، نخستين اصلِ   وجویِ  جست در

 چندگرايی به ھا سوفيست ھم چون ارسطو اما ،معقو\ت  دنيایِ  در بلکه
 و ھستند چندگانه و گوناگون موجودات، و ھستی او نظِر  از. داشت باور

 بدان سخت افDطون که علوم يگانگی و است چندگانه ھم دانش رو  اين از
  .نداشت قبول وجه  ھيچ به را داشت باور

 شوِق  و کلی رويکرِد  مبينِ  ورشناسیجان و فيزيک به ارسطو یِ  عDقه
 او حق  به. است دانايی اصلِی  منبعِ  ِی  مثابه  به مشاھده و تجربه به وافرش

 ازجمله که مقدونی اسکندر. دانست  علمی روشِ  داِر  طليعه توان  می را
 و حيوانات از  ھايی نمونه سرزمينی ھر فتحِ  پیِ  در بود، شاگردانش
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 به او تا فرستاد  می ارسطو برایِ  را شد  می يافت کشور آن در که ھانیگيا
رِف  را زيادی ھایِ  سال ارسطو. پردازده ب  علمی ِی  ھا پژوھش  جمع ص

 است کDنی تفاوِت . کرد ھا داده کردِن  بندی طبقه و تنظيم مشاھده، آوری، 
 آن و هکلم دقيِق   معنایِ   به گر پژوھش و گر مشاھده ارسطویِ  اين بينِ 

ياِی  نظرش از که افDطونی ادِی  دن  که نداشت را آن ارزِش  ذھن از خارج م
  .بپردازد اش  مطالعه به انسان ذھِن 

 اين براساسِ  بلکه کند نمی بسنده اطDعات و ھا داده  آوری جمع به ارسطو
 کلی تعميماِت  به شروع بود، عينی مادیِ  دنيایِ  از  ناشی که اطDعات

 او نھادند، برآن را متافيزيک نامِ  بعدھا که اثرش ترين مھم در. کند می
ِد  را کلی مقو\ِت   بندِی  جمع به او نوشته اين در. دھد  می قرار نظر م
Dسفه  را او توان  می رو  اين از و پردازد  می ھا  آن از دقن و پيشين یِ  ف
 خاطرنشان بايد. ساخت مدون را فلسفه ريخِ تا که دانست  کسی نخستين
زِد " متافيزيک "یِ  مقوله که ساخت  به ندارد ربطی وجه  ھيچ به ارسطو ن

 ميانه ھاِی  سده طیِ  در چه شد، داده نسبت واژه اين به بعدھا که تعاريفی آن
نه  تنگ اندازِ   چشم آن با رابطه در چه و  یِ  فلسفه ديالکتيکیِ  غيرِ  و نظرا

 .ھجدھم ھاِی  سده مکانيکی - یماترياليست

ييِن  در  سعی که افDطون به وارونه  ارسطو داشت، شمول جھان   سيستمی تب
 توان  می را او معنا يک به .بود علوم در گرايی کثرت پردازِ   نظريه

 ھاِی  زمينه یِ  ھمه در او. دانست گرايی تجربه مکتِب  بانیِ  و علوم گذاِر  پايه
 گرفته پول نقشِ  بررسیِ  از. داد نشان خود از گيری چشم کنجکاویِ  دانش

رفته ادبی ھایِ  تراژدی از انسان، جنين یِ  مطالعه تا  یِ  مطالعه تا گ
 مغزِ  کارکردیِ  مکانيزمِ  تا گرفته حکومتی ھایِ  نظام از کمان، رنگين
 براِی  چيزی که اکج ھر کDم يک در. منطق اصولِ  تبيينِ  و  انسانی
 .داشت حضور جا  آن در ھم او بود آموختن

گِی  رغِم   علی ورِد  موضوعاِت  گسترد  اش نشدنی سيرآب تشنگی و مطالعه م
ِف  ھایِ  شاخه به رويكردش در اما آموختن، برایِ   امرِ  ھمواره دانش مختل
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غه يگانگی وِد  و يگانگی به نسبت و بود خاطرش یِ  دغد  سازگاری وج
 نشان خود از حساسيت مختلف ھایِ  شاخه در ھايش پژوھش نتايجِ  ميانِ 

ياِت  بررسیِ  از پس او. داد  می  ،ألهمس کردِن  فرموله به پيشينيان، نظر
 پژوھش امرِ  به رويکرد یِ  نحوه اين. پردازد  می ھا آن اثباِت  و تعريف

 ارسطو. اند انديشه ھایِ  ساختار نھايت در که ھايی ساختار بر است متکی
 نظيِر  مقو\تی طرحِ  با اش ديالکتيک در يا و نخستين یِ  فلسفه در درواقع

 روشن ترسيم، در سعی ... و بالفعل و بالقوه ماده، و شکل کّل، و جزء
 .دارد ھا ساختار اين تدقيق و سازی

راِی  دِی   دسته ارسطو ب  که ای رابطه مبنایِ  بر است متکی علوم کلیِ  بن
 که است زاويه ھمين از و دارد خودش معلوماِت  و دانش با) سوژه (انسان
 :کند می تقسيم دسته سه به را علوم

 کارھايی آفرينشِ  و توليد ھدف که) poétiques( آفرينشی علومِ   -١
 محصولِ : است) ذھن از خارج (انسان از خارج در ھايش فرآورده که است
 ؛صنعتگران و انھنرمند کاِر 

وِم   -٢  و عمل يک ھدايِت  ھا آن از ھدف که) pratiques( کاربردی عل
 ؛سياست و اخBق  :است) سوژه (انسان خوِد  در) پراکسيس (کنشی

ری علومِ   -٣  است، ناب دانشِ  بررسیِ  آن ھدِف  که) théoriques( نظ
 .واقعی نظرِی  ھایِ  پژوھش

وِم  ارسطو نظرِ  از  :شوند  می تقسيم شاخه سه به خود ینظر عل

" متحرک مادیِ  اجسامِ  "یِ  مطالعه دانشِ  ):فيزيک( طبيعی یِ  فلسفه  -لفا
ورِد  موضوعِ  که  و قوانين به يابی دست و مادی طبيعِت  اش مطالعه م

 است؛ شان درونی اصوِل 
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 وعِ موض که" نامتحرک مادِی  اجسامِ  "یِ  مطالعه دانِش  :رياضيات  -ب
ورِد   که حرکتی  يعنی است، مجرد حرکِت  و اَشکال اعداد، اش مطالعه م
  .است شده منفک و جدا متحرکشئی  از  کامل بطور

 غيِرمادیِ  اجسامِ  "یِ  مطالعه دانشِ  ):متافيزيک(  نخستين یِ  فلسفه  -ج
ورِد  موضوعِ  که" نامتحرک  نده،باش يک یِ  مثابه  به باشنده اش مطالعه م

 است؛ منقو\ت کلِ  از منفک و جدا

 

شنا د ارسطويی بندِی    طبقه:٣٧ ِتصوير  
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عه به که  آن از پيش فرد يک که بود معتقد ارسطو  علومِ  اين از  يکی یِ  مطال
 در تا باشد مجھز پابرجايی و منسجم روِش  يک به بايد شذھن بپردازد فوق
ِد   استفاده) organon (افزار عنواِن  به آن از بتواند علوم یِ  مطالعه رون

 محسوب دانش يک که ،)دانشگاھی پيش (مقدماتی آموزشِ  اين. کند
رِط  پيش شود، نمی  است "منطق" ھمان علوم، ِی  ھمه آموختنِ  برایِ  \زم ش
وری فنِ  با که  ارسطو ِی  مدرسه در رو اين از .دارد تنگاتنگی ارتباط سخن

 به ترتيب به سپس و شد   می شروع منطق آموزشِ  با آموزشی یِ  دوره
 .پرداختند  می متافيزيک و فيزيک ،رياضيات

Dِف  سه در افDطون، آکادمیِ  برخ  جايگاِه يک  از رياضيات ارسطو یِ  مدر
 ھم استد\ل، ھنرِ  يعنی ديالکتيک منطق، پایِ   به  پا. نبود برخوردار ويژه

 با استد\ل ھنِر  از بود عبارت ديالکتيک ارسطو نظِر  از. شد   می تدريس
 حقيقت به را ما که ھايی گزاره ،)مسلّم نه و (محتمل ھایِ  گزاره از شروع

 دادنِ  نشان در کارساز روشی اما فکری، بندبازیِ  نوعی رسانند، نمی
رِف  نادانِی  زِد  ديالکتيک که ساخت خاطرنشان بايد. مقابل ط  ،زنون ن

 .بودند متفاوتی  کامل بطور ھاِی  روش و مضامين ارسطو و افDطون

 نخست سالِ  در. بود سال چھار ارسطو یِ  مدرسه در آموزشی یِ  دوره
ياِن  فنِ   عنیي منطق،  عقلی استد\ِل  طريقِ  از آنان ترکيِب  و ھا گزاره ب

 آموختند،  می رياضيات دوم سالِ  در. شد   می تدريس) قياسی منطقِ (
شکالِ  احکام، تعاريف،  در که مطالبی. آنان خواصِ  یِ  مطالعه و ھندسی اَ

 يعنی ،)فيزيک (طبيعی یِ  فلسفه از ندبود عبارت شد می تدريس سوم سالِ 
ِط  و مادی اجسامِ  بررسِی  و مطالعه   مکان، ،زمان: آنان پيرامونِی  محي

واعِ  امتداد، مسير، ،خDء ِ  و ھا حرکت ان ِ  حرکِت  علِل  ھا؛ آن علل  اجسام
 چھارم سالِ . يعتطب العلل علت: نخستين نامتحرِک  محرِک  متحرک؛

 بررسیِ  تر  صحيح بيانِ  به يا و ھستی یِ  مطالعه به داشت اختصاص
 بلکه  رياضی  موضوعِ  يا و  فيزيکی موجوِد  يک یِ  مثابه   به  نه اما باشنده،
 :باشنده ِی  مثابه  به باشنده یِ  مطالعه  يعنی تعيينات، کلِ  از منتزع و مستقل
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 يا نخستين ِی  فلسفه  يعنی است، یماد طبيعِت  ورایِ  چه  آن ِی  مطالعه
 .ماورالطبيعه

 از سازی جزم و تحريف دستکاری، با خداشناسان بعد ھایِ  سده طِی  در
. شد  مشھور ارسطويی نظامِ  به که کردند بنا چارچوبی ارسطو ھایِ  آموزه

 دستگاِه  یِ  پايه ميانه ھاِی  هسد طیِ  در  کهخشک و روح  بی سيستمِ  اين
سفِی    پيشرفت راِه  سرِ  بر شد سدی د،وب اسDم و )اسکو\ستيزم (مسيحيت فل
ِد  درست ھمه اين و ، انسانی یِ  انديشه و دانش داِف  و ھا انديشه ض  خوِد  اھ

 نيست ممکن وجه  ھيچ به که دھد  می نشان متافيزيک در او. بود ارسطو
حاِظ   به که  ارسطو ترتيب  بدين و رسيد، ھستی يگانگی به بتوان فلسفی ل

 و فشارد  می پای آشکارا دنيا کلِ  از سازی  سيستم بودنِ  ناممکن بر خود
 ناپذيریِ  تحويل بر چنين ھم او. دھد می نشان را سيستمی ھر ھاِی  محدوديت

می تنظيماِت  يک قالِب  در انسانی تفکرِ ) ناپذيری کاھش(  آن تکنيکِی  و  عل
 .نھد  می تأکيد ھستند، آن موضوعِ  خود که چيزھايی

 مسند،(محمول يک آيا که است پرسش اين طرحِ  ارسطو شروعِ  یِ  نقطه
 "A" آيا نه؟ يا دارد تعلق) موصوف مسنداليه، (موضوع يک به) صفت

 تواند نمی تر بيش پاسخ دو فقط ارسطو برایِ  نه؟ يا دارد تعلق "B" به
 دو اين. باشد درست تواند  می دو آن از يکی تنھا و تنھا و باشد داشته وجود
 `B` به `A`) " ٢ (؛"دارد تعلق `B` به `A`" ) ١: (از اند عبارت پاسخ
دارد تعلق  در بعد به ميانه ھاِی  سده از. اند نھاده نام گزاره ھا داده اين بر". ن

 کنند،  می استفاده "بودن" فعلِ  از "داشتن تعلق" فعلِ  جایِ   به ھا گزاره
"يا و ،"است` A`،` B`" يعنی  `A`،` B `نيست" .  

 صرفا  "B" و "A"  ،"است`  A `،` B`"  گزاره در ارسطو نظرِ  از
 ناگونیِ گو توان  می که اند انديشه موضوعاِت  بلکه نيستند زبانی ھایِ  واژه

زاره در. کرد بندی  طبقه" مقو\ت "در را شان محتوای  سفيد اسب اين" ِی  گ
زاره در که درحالی است کيفيت يک" سفيدی "،"است  خفته اسب اين" یِ  گ
 .است وضعيت يک مبيِن " خفته "،"است

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٢۴٨
 

 آيا" مسند "که دانست بايد باشد نامبھم و روشن گزاره يک که  اين برایِ 
 َعَرضی؟ يا و است خاص است، تفصيلی آيا ھمچنين. جنس يا و است نوع

 از تنھا که  اين البته. دارد تعلق گانه    ده مقو\ِت  از يک کدام به سرانجام و
 رسيدن برایِ  که چرا (است بديھی امری رسيم، نمی حقيقت به طريق اين
  با آن ھااما ،)است نياز ھم ديگر ھایِ  چيز به منطق بر  عDوه حقيقت به

 در را بخردانه و منطقی ِی  مباحثه يک برایِ  \زم ابزارھایِ  کم دسِت 
 هنکت دو ھا گزاره با رابطه در ارسطو نظرِ  از .داشت خواھيم اختيار
 از فرارفتن) ٢ (کرد؟ بيان را گزاره يک بايد چگونه) ١: (است مطرح

 نخست پرسشِ  به پاسخ در او است؟ چگونه ديگر یِ  گزاره به گزاره يک
 منطقِ " تدوينِ  به دوّم پرسشِ  با رابطه در و کند  می ابداع را "مقوRت"

  . پردازد  می "قياسی

 

دِی   طبقه :٣٨ ِتصوير )ارزشی  دو تقسيِم  (ارسطويی بن  
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  شناسی ھستی

: کنيم شروع مسئله دو طرحِ  با است بھتر ارسطو یِ  فلسفه فھميدنِ  برایِ 
له) ١( له) ٢ (دگرگونی؛ و تغيير یِ  مسئ . ھمانی اين يا و ھويت یِ  مسئ

 ما برایِ  زندگی در که ھايی تجربه در که است اين دگرگونی یِ  مسئله
 نمونه برایِ . خوريم می بر تغيير درحالِ  چيزھایِ  به ھميشه شود، می حاصل

 برگ. بگيريم درنظر را انسان و درخت برگِ مانند متفاوتی وجوِد م دو
. خشکد می سرانجام و شود می پژمرده و زرد بعد است، سبز و شود می باز

 دسِت  و شود می پير رسد، می پختگی به کند، می رشد آيد، می دنيا  به کودک
مه. ميرد می آخر  ِگ بر در وجود اين با. تغييرند دستخوش چيزھا اين یِ  ھ

 داشته وجود بايد باثباتی و تغيير غيِرقابلِ  چيزی تغيير حالِ  در ھمواره
حالِ  دائمًا  زندگی طولِ  در که باشد  آن ماندِن  باقی برگ معرِف  تغييرش در
رای کلی بطور و انسان برایِ  ھم نکته ھمين. باشد  موجودات ِی  ھمه ب

  . کند می صدق

 ارسطو. دارد نياز ثبات به تغيير که است اين متناقضِ  ظاھر  به قضيه
 ما ھایِ  حرف ِی  ھمه مبنایِ  که پايداری و ثبات با چيِز  آن که پرسد می

باره  است پايدار خودش که چيزی آن يعنی چيست؟ است، تغيير ِی  در
 توان می را نخست پرسشِ  ؟کنند می تغيير اش ھای خصوصيت که درحالی

 يک کدام ئیش ھر یِ  ھا ويژگی مياِن  از که کرد بندی صورت گونه  اين
به شئی  که معنا اين به دارند، ضروری و ناپوشيدنی  چشم بنيادی، ِی  جن

 ھست؟ که کنند می چيزی آن را

له ھمانِی  اين يا ھويت  پرسش خودش، قولِ  به که است ارسطو دومِ  یِ  مسئ
ی؟" يا "بودی؟  چه" ِی  درباره  يک یِ برا ھا ويژگی کدام. است "چيست

 که کنند می چيزی آن را ئیش يعنی دارند، ضروری و بنيادين یِ  جنبهئی ش
 وقتی ،مثال برایِ  نھد؟ می بنا را ئیش ھويِت  ديگر عبارِت  به ھست؟
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 و ھا ويژگی ميانِ  از که است آن منظورمان چيست؟ حقيقتا ميز پرسيم می
 که یوربط ترند؛ اساسی ھمه از يک کدام دارد، ميزيک  که زيادی صفاِت 

 عنواِن   به .بود نخواھد ميز ديگر بدھد، دست از را ويژگی آن ميز اگر
 ميز کند، تغيير اگر ولی است، ميز ھاِی  ويژگی از يکی "رنگ" نمونه،

يه اگر که درصورتی. بود خواھد ميز ھم باز  به ديگر د،ننباش ميز ھاِی  پا
 عناصر، يا ھا بخش کدام که  اين به رسيم می بنابراين .گوييم نمی ميز آن

 تعيين را ئیش يک بودِی   چه ديگر، عبارِت  به و دارند، بنيادی نقشِ 
يانِ  از که است اين دوم پرسشِ  کنند؟ می  يک کدام ئیش ھر یِ  ھا ويژگی م
ولِ  در مه ط  که  اين با ئیش که نحوی  به مانند، می پايدار ھا دگرگونی یِ  ھ

 ماند؟ می باقی ئیش ھمان اما کند، می تغيير

Dفقط و کردند نمی مطرح ھم با را پرسش دو اين ارسطو از پيش یِ  سفهف 
ِد  را دو ازآن يکی  به شگفت و ربط بی ھایِ  پاسخ درنتيجه و داشتند نظر م
 را ماده که طبيعی ِی  فDسفه نخستين از دسته آن. دادند می ديگری آن 

 ماده از عبارت چيز  ھمه گفتند می واقع  به پنداشتند می چيزھا پايدارترين
 به مادی ِی  خميره يک از جانور و بچه و درخت که ديدند می چون. است

 ماند، می باقی مادی یِ  خميره يک باز ميرند می ھم وقتی و آيند می دنيا 
 نتيجه اين به باز و است تغيير اساسیِ  مبداِ  ماده که گرفتند می نتيجه

 پرسشِ  به درست پاسخی اين. است ماده اساسِ  در چيز  ھمه که رسيدند می
. دادند می را پاسخ ھمين ھم دوم پرسشِ  به انديشيده نا اما ھا آن. بود نخست

 ھاِی  نظريه از برخی در که بود ھم ديگری توضيحِ  ديگر سویِ  از
ِه  تر بيش که شد می ديده افDطونی  ِی  مسئله يعنی دوم پرسشِ  متوج

ياِی  "ِی  هنظري عمده بطور بود، ھويت يا ھمانی اين  يا صَُور". صَُور دن
 از جدا وجودشان که مجرد و کلی ھستند چيزھايی افDطونی، ھایِ  ُمثُل

  . بشوند تبيين ھا آن یِ  سيله و  به بايد که ھستند جزئياتی و افراد

 پيرِو  شخصِ  يک با خواھيم می ما وقتی که است اين ارسطو نظِر 
 يکی: دھيم تميز ھم از را صفت نوع دو نخست بايد کنيم بحث افDطون
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. شماست یِ  »بودی چه «ومِ قَ ُم  که صفاتی ديگری و داريد شما که صفاتی
 شما خوِد  شماست، با رنگ اين و ايد، پوشيده ای قھوه لباسِ  که صفت اين

ر، عبارِت  به. نيست  دست از آسانی  به دتواني می که است ضَر َع  يکی ديگ
 ،نيست طور اين بودن انسان صفِت  اما. نباشيد خودتان ديگر که  آن بی دھيد

 تبديل توانيد نمی شما. باشيد خودتان باز دھيد دست از اگر که نيست چيزی
 مسقِ  دو ارسطو رو  اين از. باشيد خودتان کماکان و شويد بوزينه به

 ديگری و است موضوع "ونرد" فقط  که  آن يکی: دھد می تميز خاصيت
  .کند می نمايان را  موضوع "بودی  چه" يا ذات او، قولِ   به ، که  آن

  ١جوھر را آن او که است چيزی شده، ياد پرسشِ  دو ھر به ارسطو پاسخِ 
 طوِل  در که است ھمان سازد، می رائی ش اصلیِ  ھويِت  چه  آن .نامند می

 چيز اين .گويد می جوھر بنيادين، چيزِ  اين به و ماند می پايدار تغييرات
 به قائم فقط و نيست وابسته ديگری چيزِ  ھيچ به شد، گفته که طور ھمان
  .است خود

_____________________________________________ 
 ١ - Substance (Ousia) 
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   مقوDت

 چيزی جوھر .است جوھر مقابِل  در مفھومی ١عََرض ارسطو یِ  فلسفه در
 َعرَض ولی نيست، محتاج ديگری چيزِ  به و است ذات  به  قائم که است

 غير به نياز بلکه نيست، خود به قائم داشتن، ھستی براِی  که است چيزی
ِد . باشد آن به قائم تا است  .نزديکی دوری، شجاعت، سياھی، سفيدی، مانن

 نيست ممکن خود خودیِ  به که ھستند ای گونه  به امور اين از ھريک
حقق ديگری موجوِد  در ھميشه بلکه باشند، موجود  نمونه براِی  .يابند می ت

 نخواھد وجود سفيدی ھرگز يابد، تحقق آن در سفيدی که نباشد جسمی تا
 چرا که به خودی خود است ذات به قائم جوھرِ  جسم، بنابراين،. داشت

 وجود به خودی خود اندتو نمی زيرا است، َعَرض رنگ اما ،وجود دارد
  صورِت   به ھميشه سفيدی. باشد جسمی به قائم که  اين مگر باشد، داشته

راِی  وصف يک  سفيدی نيست ممکن ھرگز و باشد می جسم توصيِف  ب
 فقط و فقط که باشيم داشته موجودی يعنی باشد؛ موجود مستقل بطور

  .سفيد شئی يک نه و باشد سفيدی

 انديشمندیِ  با و وصف غيِرقابلِ  شکيبايیِ  با متافيزيک  کتابدر ارسطو
 ديالکتيک اصلیِ  "مقوRِت " برخی یِ  ارائه و تدوين به دست ای سرسختانه

 به معمو\ً  تاس صوری منطِق  گذارِ   پايه ارسطو که  جايی  آن از. زند  می
 نظرِ  از حتا و اند داده بھا کم ديالکتيک تکاملِ  در او سھمِ  از جنبه اين

 در واقع  به. گيرند  می قرار ديگر يک با تناقض در دو اين افراد برخی
ِک  کتاِب   که دارند را  جايگاھی  ھمان کلی مقو\ِت  ارسطو متافيزي

زِد  ديالکتيک  دو ھر منطق و ديالکتيک ارسطو، نظِر  از. افDطون ن
تبر ھاِی  شيوه ديشه ارزشِ  با و مع  رايج تصوِر  برخDِف . ھستند  انسانی یِ  ان

 در بلکه نيست صوری منطقِ  متناقضِ  تنھا  نه ديالکتيکی تفکِر  عام، و

_____________________________________________ 
 ١ - Accident 
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نيِن  که ساده بسيار دليلِ  اين به ھم آن. است آن مکمل اصل  منطقِ  قوا
 را خود اعتبارِ  آن از خارج در و ارندد را خود خاصِ  ِی  محدوده صوری

 است سکون به مبتنی که ھمانی اين اصِل  خصوص  به  دھند،  می دست از
ده در که را حرکت تواند نمی و   .دھد توضيح است تضاد ِی  برگيرن

زِد   از صعود و مسلم حقايقِ  منطقِ  از است عبارت ديالکتيک افDطون ن
 براِی  که حالی در. عرفانی -روحانی عروجِ  يک ،"ھا ُمثُل "سویِ   به نَفس

 فعلِ  محاوره زبانِ  در .است نزولی بلکه صعودی  نه حرکت اين ارسطو
 سفيد اسب اين" جمDِت  در نمونه برایِ  دارد، مختلفی مفاھيمِ  "بودن"

عِل  ،"است گران اسب اين "يا  و "ستا خوابيده اسب اين" ،"است  ف
 بيان را ديگر  آن دواز متمايز  معنیِ  فوق جمDِت  از ھريک در "است"

  . دھد می نسبت متفاوت موصوفی به را صفتی و کند  می

 

ارسطويی مقو\ِت : ٣٩ تصويِر   
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علِ  ديگر سوِی  از  ھم "داشتن ھستی" يا بودش معناِی  در "بودن" ف
  اساسی نقشِ  شناسی ھستی در اش"داشتن ھستی "معنا اين در و شدبا می

ِف  به اقدام ارسطو نکته، اين اھميِت  به توجه  با. کند  می بازی  مقوله    ده تعري
 از  يکی به است پاسخی واقع در مقو\ت اين از ھريک. کند  می 

  ھايی پرسش. نمود طرح توان  می "بودن" فعلِ  با که ينینخست ھایِ  پرسش
 با" ،"وقت  چه" ،"کجا" ،"چطور" ،"چه" استفھامیِ  کلماِت  با که
 .شوند  می ساخته "چه با" و ،"چه از" ،"یک

 انجام پيشينيان توسِط  زمان آن تا چه  آن با مقايسه در ارسطويی مقوRِت 
 بعدھا مقو\ت اين از بسياری. شود  می سوبمح سترگ تDشی بود، شده

 تقسيم دسته نه در را َعَرض انواعِ  ارسطو. شدند داده بسط ھگل توسِط 
 اين .خواند می گانه  ده مقوRِت  را ھا آن جوھر ھمراِه  و کند می بندی 

 نسبت، وضعيت، مکان، زمان، کيف، کميت،  :از اند عبارت مقو\ت
 .جوھر و تملک انفعال، عمل،
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  چھارگانه ھاِی  علت

 ھمان يا و درونی ساخِت  يا نظم نوعی حقيقت در جوھر ارسطو براِی 
 سازمان و شکل نحو چه به ئیش که  اين يعنی. است ئیش) فرم( صورت

 قوا و ھا توانايی از ای مجموعه بودن، برگ يا بودن انسان. است کرده پيدا
 مفھومِ  دو ارسطو سپس. اند کرده پيدا ساخت و نظم نحوی  به که است
 موجودی ھر ديگری یِ  زاويه از. کند می مطرح را ٢صورت و ١ماده

. صورت و ماده از اند عبارت که ھست ھم از متمايز یِ  جنبه دو دارای
 ھا آن از چيز آن که است ای خميره و دموا و مصالح موجود، ھر یِ  ماده

 .است چيز آن سازمانِ  و ساخت چيز، ھر صورِت  و است شده ساخته
ورِد  نمونه برایِ   و شکل و است ماده ميخ و چوب چوبی، ميزِ  يک درم
 آميختنِ  درھم چگونگیِ  ميز، صورِت  درواقع،. آن صورِت  ميز، قالِب 
   .است ميز شدِن  ساخته و ميخ و چوب

مه در  صورت و ماده به را ٤فعل و ٣قوه مفھومِ  دو ارسطو مطلب یِ  ادا
وِد  ھمان ماده :که صورت اين به سازد، می مرتبط  و است بالقوه وج

. است بالفعل وجود ديگر، عبارِت  به يا و موجود فعليِت  صورت،
چيز، قِت حقي و است ماده فعليِت  صورت،  براِی . است آن صورِت  ھر

. اوست صورِت  یِ  منزله  به نفس و ماده یِ  منزله  به جسم انسان در نمونه
 چه معنوی، خواه و مادی خواه ھستی، کِل  که بود باور براين ارسطو
 ويژگِی  ھا آن در که  معنی بدين. ھستند شدن درحالِ  جان،  بی چه و جاندار
 تحققِ  خاطرِ   به ھم روند اين کلِ  و شود  می علبالف که دارد وجود ای بالقوه
وِد  موجودی ھر در يعنی .است ھدفی  و ماده يا و بالفعل و بالقوه وج

_____________________________________________ 
 ١ - Matière (hyle) 

 ٢ - Forme (eidos/morphé) 

 ٣ - Puissance (dynamis/potentia) 

 ۴ - Acte (énergéia) 
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 کمالِ  است، موجود حقيقِت  و فعليت صورت، چون و دارد وجود صورت
اده در نه است آن صورِت  در ھرچيزی    .آن یِ  م

 پديدار و ماده از صورتی رفتنِ  بين از يعنی دتول و مرگ ،ارسطو براِی 
 عوض که ھستند ھا صورت و است جاودان ماده .ديگر صورتی در شدنش

 به و رفت عقب توان می عقDنی نگری ژرف با دليل ھمين به و. شوند می
اده و صورت بی ھنوز که رسيد نخستين ِی  ماده  اين. است) قوه( محض یِ  م
 اما. دارد نام نخست ھيو\یِ  ندارد، تعينی ھيچ که ِی  قوه ا يومحض  ماده
 شود، نمی جدا صورت از گاه  ھيچ ماده که جائی ناز آ داشت توجه بايد

\یِ  وِد  تواند نمی صورت بی ماده يا نخست ھيو  و باشد داشته خارجی وج
 در بالفعل به بالقوه تحويلِ  یِ  ايده تبيينِ  با ارسطو .ماست ذھن فرضِ  فقط
  .بخشيد تکامل را ھراکليت "شدنِ " ِی  ايده واقع

 کنند می پيدا جريان گونه  اين به امور چرا که پرسش اين به پاسخ در
Dسفه گويد می ارسطو  نشدند متوجه چون اند کرده انديشی  ساده پيشين یِ  ف

وان می مختلفی ھایِ  نهگو  به را چراھا اين که  ھاِی  گونه  به و کرد طرح ت
 به متافيزيک و فيزيک  کتاب ھایدر او. داد پاسخ ھا آن به ھم مختلفی

 سودمند يابی سبب يا تبيين قسم يک فقط که نيست طور اين که گويد می تأکيد
 نوع ھارچ از کم دسِت  او. است نامحدود ھا تبيين فھرسِت  بسا  چه و باشد
 تبيين سمقِ  چھار حقيقت در که کند، می ياد، "علتِ  چھار" ،مھم يابیِ  سبب
 علِت " از اند عبارت ھا اين. "چرا" پرسشِ  به پاسخ مسقِ  چھار يعنی .است
 علِت  دو. "غايی علِت " و "فاعلی علِت " ،"صوری علِت " ،"مادی

" فاعلی " علِت  دو و داند می باشنده - درون عللِ  را" صوری"و" مادی"
  .باشنده -بيرون عللِ  را" غايی"و

 مادی تبيينِ  "رويد؟ می ترتيب اين به درخت چرا" :بپرسيم کنيد  فرض
 درست مواد فDن از درخت که  اين علِت  به گويد می ما به) مادی علِت (

 براِی  ولی است، توجه جالِب  و مفيد بسيار تبيين شکل اين البته. شده
 خود خود به مواد از فھرستی ھيچ چون نيست کافی تنھايی  به اين ارسطو
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 اين و چيست کنيم، تبيين را نمودش خواھيم می که چيزی گويد نمی ما به
  . آورند می وجود به  ساختی چه مواد

 \زم ھم ديگر تبييِن  قسم يک ظور،من اين برایِ  که است معتقد ارسطو
 ما به صوری تبيينِ .  می نامد)صوری علِت  (صوری تبييِن   آن راکه داريم

 شکلِ  اش صوری علِت    واسطهبه تا رويد می به ترتيبی درخت گويد می
 آن با بينيم می ای رابطه جا  اين پس در. گيرد خود به  رادرخت

 که است) فاعلی علِت  (فاعلی نوعِ  از تبيين سومين. پيشين ھایِ  استد\ل
يد می ِف  چيزھایِ  که رويد می علت اين به درخت گو  محيط به مربوط مختل

 خارج از - نظاير آن  و کود خاک، نظيِر  شوند می واردش که موادی مثلِ  ـ
 غايی علِت  تبيين شکلِ  آخرين. کنند می وارد فشار آن به معينی طرزِ   به

 بر دال که  اين برایِ  گويند، می شناسی غايت برمبنایِ  تبيين آن به که است
ِد  يک  اين .دھد می سوق سو  آن به را موردِ نظر ئیش که است غايی مقص

 شد، کامل رشدش که گاه  آن رويد می به ترتيبی درخت گويد می ما به تبيين
 به ھمواره طبيعت در ھرچيز ديگر، عبارِت  به. بشود درختی طور فDن
 .کند می حرکت اش بلوغ ِی  دوره ِی  شکوفنده وضعِ  سمِت 

 

نه ھایِ  علت: ۴٠تصويرِ    ارسطويی یِ  چھارگا
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  منطق

 قياسی استنتاجِ 

ورِد  ارسطو یِ  مسئله دومين حال طه  يعنی ھا، گزاره درم  بينِ  یِ  راب
ورِد  را ھا، گزاره زاره در که است واضح. دھيم  می قرار سیبرر م  یِ   گ

ورِد  در  پرسش "نه؟ يا دارد تعلق` B` به` A` آيا"   کامل بطور ھا گزاره م
واِی  از ) فرم (صورت ِی  لهأمس به صرفاً  و بوده مستقل گزاره محت

 ١صوری منطقِ  را ارسطويی منطِق  که است رو ھمين از. پردازد  می

 .نامند  می) ايستا(

زاره سه    :بگيريم  درنظر را زير ِی  گ

  ٢)  مھينگزاره(     ؛است  "A "،" B "ھر - ١

  ٣)  کھينگزاره(     ؛است" B "،" C "ھر  -٢

 ٤)نتيجه(    .است" A "،" C "ھر  پس - ٣

حاِظ   به ،٢ و ١ یِ  گزاره ود از با\ یِ  نمونه در زاره منطقی ل  را ٣ ِی  گ
باِط  را استد\ل نوع اين. کنيم می استنتاج و ٥استنباط  استنتاجِ  يا منطقی استن

_____________________________________________ 
١ - Logique formelle  

٢ - Prémisse majeure 

٣ - Prémisse mineure 

۴ - Conclusion 

۵ - Inférence 
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 در قواعد از برخی که است درست  زمانی قياس اين. نامند  می ١قياسی
ورِد   نادرست استد\ل صورت اين غيِر  در. باشند شده ترعاي ھا گزاره م
 قياس ديگر بيانی به .نامند  می)  مغلطه(  ٢غيِرمنطقی قياسِ  را آن و بوده

 که) دو کم دسِت  (قضيه يا گزاره چند از مرکب است گفتاری از عبارت
زاره شوند، فرض صحيح و مسلم ھرگاه  ھا آن از) بالضروره (ديگری ِی  گ

زاره اين بايد ناچار و شود می تنباطاس  ؛بپذيريمرا  است ھا آن ِی  نتيجه که گ
  .شد خواھيم تناقض گرفتارِ  صورت، اين غيرِ  در زيرا

  : گوييم می وقتی نمونه، براِی 

زاره(    ؛است فلز آھن   )نخست ِی  گ

زاره(  ؛است رسانا فلزی ھر    )دوم یِ  گ

 و است گزاره دو اين از مرکب گفتار، اين زيرا ايم؛ برده کار  به قياس يک
 آن و کرد  استنباط توان می را ديگری یِ  گزاره درست، ِی  گزاره دو اين از

  :که است اين گزاره

   )نتيجه(    .است رسانا آھن

طقیِ  استنتاجِ  يا و "استنباط"  پديده يک  يعنی  Dنیعق مفھوِم  يک من
 است ٥"عينی" یِ  پديده يک که ٤"علت" با را آن نبايد و است ٣"ذھنی"  

 ای زنجيره استد\\ِت  سلسله يک  پیِ  در معمو\ استنتاج يک. گرفت اشتباه

_____________________________________________ 
١ - Syllogisme 

٢ - Paralogisme 

٣ - Subjective   

۴ - Cause 

۵ - Objective 
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راِی . شود می حاصل   اين در دکارت که را داستانی نکته اين شدِن  روشن ب
  :گوييم  می باز کند،  می نقل باره

رِد  شِب  يک در"  اش \نه از شکار برایِ  روباھی زمستانی س
 که رسد  می ای رودخانه به راھش مسير در. شود  می خارج
 از پس او. کند عبور آن از بايد ششکارگاھ به رسيدن برایِ 

 از و شود  می منصرف شکار از آيد  می زير در که استد\لی
: کند  می استد\ل چنين خود با روباه. کند نمی عبور خانه رود
 بايد کند صدا و سر که  چه  آن دارد، سروصدا رودخانه اين

. باشد بسته يخ تواند نمی است متحرک چه  آن. باشد متحرک
 درنتيجه. شود نمی متحمل را  سنگينیباشد نبسته يخ که آبی
 ".کند تحمل تواند نمی را من وزنِ  رودخانه اين

اِم  سطوئیار منطقِ  بر  که چرا ند ا نھاده نام تحليلیمنطِق  يا صوری منطقِ  ن
ا،. پردازد  می انديشه صَُورِ  تحليِل  به آن در وی  ِی  انديشه آن صرفًا  او ام
 باشد نداشته ذھن از خارج عينیِ  واقعيِت  با ارتباطی ھيچ که ای  انسانی ناِب 
ِد  را  منطقی استد\ِل  يک یِ   نتيجه که است معتقد او بلکه. داردن نظر  م

 خارج عينیِ  واقعيِت  در بلکه نبوده انسانی یِ  انديشه یِ  فرآورده يک صرفاً  
 بايد  علمی برھانِ  يک یِ  نتيجه ارسطو براِی . شود متحقق بايد ھم ذھن از
 قياسِ  در نمونه برایِ . بيانجامد واقعيت یِ  درباره معرفت يک کسِب  به

 ميرنده سقراط پس است، انسان سقراط است، ميرنده انسانی ھر" :صوری
 برطبقِ  که شود نمی خDصه اين در صرفاً  مسئله ارسطو نظرِ  از ،"است

نيِن   اصو\ بلکه شود،  می استنتاج درست نتيجه يک صوری منطقِ  قوا
جه  از خارج عينیِ  واقعيِت  در   )سقراط يرندگیم (یذھن استد\لِ  اين یِ  نتي
 .شود می متحقق ھم ذھن

 اما است، انديشه صَُورِ  تحليلِ  ھرچند منطق ارسطو نظِر  از ترتيب  بدين 
ورِد  بايد ذھن در ای انديشه آن تنھا  واقعيِت  يک به که شود واقع تحليل م

 متافيزيک کتاِب  در ارسطو که زمانی. ددار اشاره ذھن از خارج عينیِ 
  .کرد مشاھده توان  می خوبی  به را نکته اين کند می بحث مقو\ت درمورِد 
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يه درواقع اش قياسی منطقِ  با ارسطو  نھاد، بنا را منطقی استد\ِل  یِ  پا
 آن محتوایِ  از مستقل و گزاره يک شکِل  بررسیِ  و مطالعه با که یبطور

حاِظ   به را آن نادرستیِ  يا و درستی توان می  فنِ  در. کرد تعيين منطقی ل
اورِد  و مھم العاده فوق  پيشرفت گام اين استد\ل  که بود کDنی بسيار دست

 منطقِ  که شد يادآور بايد. اند برده سود آن از دانان رياضی ھمه از بيش
زاره يک نادرستیِ  يا و درستی تعيينِ  به صرفاً  ارسطوئی صوریِ   یِ  گ

ِد  خود که نتيجه  باشد، می نتيجه یِ  گزاره به گزاره چند از فرآرفتن پيام
) مقدمات (نخستين ھایِ  گزاره اگر که گويد  می ما به  يعنی پردازد،  می

زاره گاه  آن باشند درست  به منطق اين اما. بود خواھد درست ھم نتيجه ِی  گ
ِت  ابزاری وجه  ھيچ  نخستين ھاِی  گزاره نادرستیِ  يا و درستی تعيينِ  جھ

  .باشند بوده پيشينی قياسیِ  استد\\ِت  نتايجِ  خود ھا آن که  آن مگر نيست،

راِی  سوفسطائيان  وقتی گفتند می کنند، انکار را استد\ل و دانايی که  اين ب
 قياس  مقدماِت  به بايد ناچار کنيم، اثبات را ای نادانسته مطلِب  واھيمبخ ما

ِط  و دارند نياز اثبات به خود مقدمات، که  آن حال. شويم متوسل  توس
 و يابد می ادامه چنان  ھم رشته اين و برسند؛ اثبات به بايد ديگری مقدماِت 

 برایِ  يعنی .نيست شدنی اثبات چيز  ھيچ بنابراين. کشد می تسلسل به کار
 امِر  آن و کنيم اثبات است، آن بر مقدم که را آن چه بايد ھرچيز، اثباِت 
 نھايت بی تا مقدمات اثباِت  امرِ  ترتيب ھمين به و دارد مقدماتی نيز مقدم
  . يابد می ادامه

 چرا ندارند اثبات به نياز ھا گزاره ِی  ھمه که بود اين ھا آن به ارسطو پاسخِ 
ِد  در که جاِت  قھقرائی سيرِ  رون  جايی به سرانجام پيشين قياسِی  استنتا

تيجه ديگر نخستين ھایِ  گزاره که رسيم  می   پيشينی قياسِی  استد\لِ  ھيچ یِ  ن
 به  خود که ھايی گزاره ھستند، غيرِاستنتاجی ھایِ  گزاره  يعنی باشند، نمی

 کوتاه، سخن. اند قبول قابلِ  ھرکس برایِ  و بديھی ،روشن معلوم، خود 
 ١"نخستين اصولِ " را ھا آن ارسطو. نيستند اثبات قابلِ  معلومات ِی  ھمه

_____________________________________________ 
 ١ - Principes premiers 
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 ھا آن به که نيست منطقی استد\لِ  طريِق  از او باورِ  به که چرا نامد  می
 ھایِ  روش از يکی زا) بديھيات ("نخستين اصولِ " ارسطو برایِ . رسيم می
 :شوند  می حاصل زير

 يا و ١موضوعه اصولِ  را ھا آن او که ،"دنيا یِ  اراده"  طريقِ  از يا - 
زِء  از کل"  :نمونه برایِ . نامد می ٢فرضيه  ؛"است تر  بزرگ خود ج

ِک  به تجربه، طريقِ  از يا  -  يک اجِ تنتاس يعنی ،٣استقرائی روِش " کم
 انسان: "  نمونه برایِ . بسيار یِ  ھا آزمون سلسله يک درپِی  کلی قانونِ 
 ؛"است ميرنده

 ديالکتيک از ارسطو منظورِ  جا  اين در( "ديالکتيک" طريِق  از يا و - 
 ).است "حقيقت به مقرون دانِش " 

راِی   "است تر  بزرگ خود جزِء  از کل " یِ  گزاره مطلب، شدِن  تر روشن ب
 اين موضوعِ  معنایِ  شخص، گاه ھر گزاره اين در :را مد نظر می گيريم

ناِی  و ؛)کل( گزاره ِت  معنایِ  ھمچنين و) جزء (گزاره اين ٤محمولِ  مع  نسب
 کرد خواھد تصديق  درنگ بی بداند، را) تر  بزرگ (گزاره اين ِی  حکميه

زِء  از کل " که  .“است تر بزرگ خود ج

راِی   ھمه، از تر  اصيل و ھمه بر مقدم نخستين، اصولِ  بينِ  در ارسطو ب
 و دانسته اوليات ترين اولی را اصل اين. باشد می "تناقص امتناعِ  اصلِ "
ياِت  حتا بلکه عقلی؛ مکتسِب  دانشِ  یِ  ھمه تنھا  نه  بر متکی ھمه ديگر اول

 و عقلی استد\\ِت  تمامیِ  شود، گرفته بشر از اصل اين اگر و اند اصل اين
  .ريزند می فرو ھا دانش

_____________________________________________ 
١ - Axiomes 

٢ - Hypothèses 

٣ - Induction 

 ۴ - Prédicat 
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زِد  سان  بدين  سلسله يک آمدِن  ھم درپِی  از است عبارت منطق ارسطو ن
ِد  و صريح ھایِ  گزاره  اصِل  سه ھرلحظه در که ابھامی ترين کوچک فاق
  :باشند درست بايد درموردشان زيرين منطقیِ 

 مساوی ھمواره ھرچيز ،"A " با است مساوی "A: " ١ھمانی اين صلِ ا - ١
 ؛ است خودش با

 ھرچيز است؛" A-غيرِ  "از متفاوت" A ": ٢تناقض امتناعِ  اصِل  - ٢
 ؛ است خودش -غيرِ  از متفاوت ھمواره

 نه تواند نمی چيز ھيچ ؛"A-غيِر  "يا و" A"يا :   ٣ثالث شِق  نفیِ  اصلِ  - ٣
"A "غيرِ  "نه و باشد-A". 

 استد\لِ  ديگر نوعِ  دو به ارسطو قياسی، استد\لِ  نوع اين موازاِت  به
رِف  ھا آن بيانِ  از ما که کند  می اشاره ھم قياسی  باوِر  به .کنيم  می نظر  ص

تاج بايد ھمواره علم ھدِف  ارسطو  علت يک از شروع با قياسی ھاِی  استن
  .است قياسی حکمِ  يک  آن اثباِت  رو  اين از و باشد،

ِد   و کند  می کفايت روزمره امورِ  از بسياری در تقريباً  صوری منطقِ  قواع
 یِ  نحوه و قوانين اين که شود کوشش که  زمانی اما،. دارند مفيدی نقشِ 
ِت  با تضاد در که ای پيچيده ھایِ  طهحي در را آن با متناظر تفکرِ   واقعي

 آنان اعتبارِی   بی و شده مشکل دچارِ  بنديم کار  به دارند، قرار ظاھری
 و شناخت به کمکی تنھا  نه ديگر قوانين اين موارد اين در. شود  می آشکار

 اشتباھاِت  یِ  سرچشمه خود بلکه کنند، نمی انسان و طبيعت کارکرِد  از فھم
  .شوند  می دانش  پيشرفت راِه  سرِ  بر سدی و شده ناپذير پايان

_____________________________________________ 
١ - Principe d'identité 

٢ - Principe de non-contradiction 

٣ - Principe du tiers exclu 
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ناِی  سنگِ فوق اصلِ  سه سال دوھزار از بيش مدِت   به  بودند منطق کلِ  ب
خرِ  در که یبطور  از منطق : "گويد  می کانت امانوئل دھمژھ یِ  سده اوا
 برداشته جلو به گامی نه زده، درجا  کامل بطور امروز به تا ارسطو زمانِ 
 بيست طیِ  در که تغييراتی و تحو\ت تمامِ  رغمِ  علی. "عقب به نه و است
 بود گذارده پايه ارسطو که اصولی آن از اما منطق ديدند خود به علوم سده

ِط  بعدھا و  به  ھادين توسِط  خصوصاً  ميانه، ھایِ  سده بر حاکم تفکراِت  توس
  .نرفت فراتر گامی شدند، تبديل ابدی جزمياِت 

ورِد  ای نظريه ،١ونيست بن اميل   پيروانش که دارد ارسطوئی منطقِ  درم
 بدوِن  سده بيست از بيش ارسطوئی منطقِ  که  اين گويد می او. بسيارند

 ھمگان پذيرشِ  مورِد  شمول انجھ و عام قانونی عنوانِ   به و تحولی ترين کم
 عکس و تصوير درواقع منطق اين که بوده اين اش علت است، بوده

  يعنی در قالب دستور زبانیيونانی زباِن  دستورِ  ساختارِ  از برگردانی 
 اروپايی ھندو ھایِ  زبان یِ  کليه ساختارِ  که است) مفعول + فعل + فاعل(

 است، متفاوت شان زبان رِ دستو که ھندواروپايی غيرِ  اقوامِ . است ھم
 شان برای ھم ارسطويی منطقِ  و است ديگری نوعِ  از ھم شان منطق

 انديشند می ای گونه آن ھا انسان گويد  می او ديگر بيانِ  به. ندارد کاربردی
 که ھستند زبان ھاِی  ساختار يعنی برعکس،  نه و گويند  می سخن که

وِف  ترتيب  نبدي. کنند  می تعيين را انديشه ھایِ  ساختار ور آپيام  يونانی فيلس
شه ِد  بلکه نيست یآسمان جاودانِ  ھاِی  اندي  .است يونانی زبانِ  فرزن

 آن بر ارسطو قياسِی  منطقِ  کِل  که ای شالوده که گفت بايد وجود اين با
يه بر خود است متکی نه يک یِ  پا  که معنا بدين. دارد قرار نادرستی یِ  زمي

 اصِل  يعنی نخست، اصلِ  ھمان از بيش چيزی درواقع فوق اصِل  سه ھر
 ھستند نخست اصلِ  ھمان درواقع سوم و دوم ھایِ  اصل. نيستند ھمانی اين
  .ند ا شده بيان ديگری زباِن  با و قالب در که

_____________________________________________ 
١-  Emile Benveniste  )١٩٧ -١٩٠٢۶زبان شناس فرانسوی، )  م 
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 ھمين رسد،  می نظر  به بديھی امری "ھمانی اين اصِل " نخست، نگاِه  در
 در که است نخست اصلِ  ھمان درواقع که "تناقض امتناعِ  اصلِ "طور 

 جالِب . شود نمی متحمل را تخالفی ھيچ ظاھراً  و شده بيان آن منفیِ  شکلِ 
 استد\\ِت  با را خود ادعاھایِ  و مطالب معمو\ً  که ارسطو که است توجه

ورِد  در اما رساند، می اثبات به دقيق و ارٌ بُ   "تناقض امتناعِ  اصلِ " م
 بيان گونه  جزم بسيار را آن و بيند نمی اش اثبات به ضرورتی ترين کوچک

 بايد که  استسليم عقلِ  یِ  زاييده بديھی موضوعی ِی  مثابه  به صرفاً  کند،   می
  .پذيرفت را آن چرا  و  چون   بی

 به توجه با نباشد، آسانی چندان امرِ  اصل اين پذيرشِ  که است بديھی
 اصو\ً . ھراکليت ويژه  به ،ارسطو از پيش یِ  فDسفه از ای پاره ظرياِت ن

 است مدعی او. دھد نمی خرج به چندانی تDشِ  اصل اين اثباِت  در ارسطو
 ادعا اين در او. پذيرفت" بديھی اصلِ  "يک یِ  مثابه  به بايد را آن که

 استد\ل است؟ منوالی چه به قضيه يک ِن برھا ببينيم. بود محق تاحدودی
 اساسِ  بر که سازد  می قادر را ما که چيزی از است عبارت تعريف بر  بنا

ِک  به و پيشينی ِھای دانسته ِد  يک مقدماِت  کم  طريقِ  از استد\لی، رون
جه يک به عقلی استنتاجِ   امتناعِ  اصلِ " درمورِد  اما. برسيم جديدی یِ  نتي

يه بر اثباتش  "صتناق ِ  پا  که چرا نيست، ممکن ديگری ترِ  ای پايه اصولِ  ی
ناِع  اصِل " برایِ  که اصلی . ندارد وجود باشد، پيشينی اصِل  "تناقص امت

باِت   نه گزيند، برمی ناچاری سرِ  از ارسطو که حلی  راِه  رو  اين از  اث
 .است" خلف برھاِن  "بلکه مستقيم

ورِد  تری بيش دقِت  با را موضوع اگر اما،   لهأمس دھيم قرار بررسی م
 يک خودش با ھمواره چيز يک واقعی  زندگیِ  در. نيست ھم سادگی بدين
 خوِش  دست دائم بطور زمان گذشِت  با که چرا نيست، برابر و سان

 لحظه ھر در. بگيريد درنظر را زنده موجوِد  يک. شود می واقع تغييرات
 گيرند  می جديدتری ھایِ  سلول را ھا آن جایِ  و ميرند  می آن سلوِل  ھا ميليون

راِت  ھمين دقيقاً  و  ترتيب  بدين. باشند  می زندگی منشاِء  که است دائمی تغيي
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 در. است تر پيش یِ  لحظه در خودش از متفاوت یِ  لحظه ھر در انسان يک
ادیِ  جريانِ   رونِد  شروعِ  یِ  لحظه در" A "که پذيرفت توان  می  زندگی ع

ورِد  امرِ   است، برابرآن روند  پايانی یِ  لحظه در" A "با نکماکا نظر م
 نظر مورِد  تغييراِت  که چرا ديگری، کسِ  نه و است خودش فرد يک  يعنی

 چشم ھا آن از توان  می جاری امورِ  برایِ  که ھستند جزئی و اندک چنان  آن
 سال، چندين طیِ  نمونه برایِ  تر، طو\نی دورانِ  يک طیِ  در اما،. پوشيد

 موجوداِت  به منحصر نکته اين. نيستند پوشی  چشم قابلِ  ديگر تتغييرا اين
ده درمورِد  بلکه شود نمی زنده  صدق ھم تاريخی و اجتماعی ھاِی  پدي
  .کند می

 پذيرفت توان  می تنھا  نه را "ھمانی اين اصِل " واقع  به روزمره  زندگی در
 تر دقيق سباِت محا برایِ  اما. است ھم ناپذير اجتناب اش پذيرفتن اصو\ً  بلکه

ِط  در يا و ورِد  ويژه شراي عت نظيرِ  طبيعی، ھایِ  پديده درم  نزديک ھاِی  سر
ِط  در کلمه يک در پايين، بسيار دماھاِی  يا و نور سرعتِ  به  و حدی شراي

ِد  در. است نابسنده اصل اين که است شده ثابت بحرانی،  انباشِت  رون
 پاسخگویِ  صوری قِ منط ديگر که رسيم  می ای مرحله به جزئی تغييراِت 

ِف   نقطه. نيست مسائل  به برخورد در اش ناتوانايی منطق اين  اساسیِ  ضع
له اِء  چه است، حرکت یِ  مسئ   .زندگی چه و متحرک اشي

ورِد  نکته اين  نمی" A "که است مدعی که "ثالث شِق  نفیِ " اصِل  درم
 يا سياه، يا است سفيد يا" A "مثال برایِ . است صادق ھم باشد" B "تواند
 يا سياه، ھم و باشد سفيد ھم حال عينِ  در تواند نمی اما مرده، يا است زنده

 درستی امرِ   زندگی جاریِ  مسائلِ  در ھم نکته اين. مرده ھم و باشد زنده ھم
 ناممکنزندگی  منسجم و روشن فرضی چنين يک بدوِن  واقع  به. است

 به توسل با که بود شده اين بر رسم سوفيسم حطاِط ان دورانِ  در. بود خواھد
 درست را نادرستی ھرچند باوِر  ھر درآوردی من ای گونه  به و ديالکتيک

ِک  اين با مبارزه ارسطو. دھند جلوه  یِ  وجھه را ھا سوفيست  ذھنیِ  ديالکتي
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زاره بر اش فشاری پا و داد قرار خود ھمِت   از دقيقا منطق نخستين ھاِی  گ
 .گيرد  می سرچشمه امر ھمين

 رويم   فراتر  زندگی ِی  روزمره تجارِب  و   زندگی ِی  حيطه از که زمانی اما
 قوانينِ  به توسل با صرفاً  ديگر که شويم می مواجه ای پيچيده ھایِ  فرآشد با

ِ   در  رو به توان نمی ،ی ايستا استقمنطکه  صوری منطقِ   ھا  دشواری رويی
 مصنوعیِ  حذِف  برایِ  گونه  جزم پافشاریِ . شد ھا پرسش پاسخگوِی  و رفت
  .انجامد  می متافيزيکی تفکرِ  به  دقيقاً  ھا تضاد

زم به ارسطو درخشانِ  و بکر یِ  انديشه بعدھا متأسفانه  تبديل خشک ھاِی  ج
 اش پافشاری خصوصاً  ،شا ديالکتيکیِ  روشِ  و پذير افانعط جوانِب . شدند

. شدند سپرده فراموشی دسِت  به طو\نی ھای  سده برایِ  تجربه و مشاھده بر
غدغه تنھا و آمد در دين انحصارِ  به دانش که بعدھا  در دين ھا خاطِر  یِ  د

 و ھا آموزه برایِ  ايدئولوژيک یِ  شالوده يک ايجاِد  فلسفه از استفاده
 پايه يا و گام پيش ارسطو که دانايی  ھایِ  حوزه تمام شد، دينی ھاِی   جزم

 شکلِ  به را آن و چسبيدند او منطقِ  به تنھا و افکندند دور به را بود گذارش 
داِف  خدمِت  در ای گونه  جزم و فرماليستی بسيار  به خود ِی  گرايانه واپس اھ

 در بايست  می که چارچوبی و مجموعه يک ترتيب  بدين. گرفتند کار 
 خود یِ  به وارونه شد  می گرفته کار  به بشری دانشِ  و فھم گسترشِ  خدمِت 
 و انديشه بر زنجيری ھم و دانش پيشرفت راِه  در شد سدی ھم شد، تبديل
 شد، مشھور ١نوزايی به که انقDبی طِی  در بعد سال دوھزار. انسانی ِخَرد

  .دوشمی  گسسته ھم از زنجير اين

_____________________________________________ 
١ - Rennaissance 
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ستقراءا
  

 ١"استقراء" آن بر که گويد  می سخن ھم استد\ل ديگری نوعِ  از ارسطو
 استنتاجِ   يعنی ، عقDنی امِر  يک تعميمِ  از است عبارت استقراء. اند نھاده نام

 استد\ل نوع اين در روش. خاص ھاِی  تجربه یِ  مشاھده از عام حکمِ  يک
". عام "حکمِ   يک به رسيدن برایِ  ھا "خاص" از حرکت از است عبارت
 سايرين از که است کسی نجار بھترين که است درست اگر نمونه برایِ 
 چنين ھم ،)ھايش آزمون از آموخته یِ  تجربه بنابر (کند  می نجاری بھتر

 توان  می پس دوزد،  می کفش بھتر سايرين از است  کسی کفاش بھترين
 افراد ديگر ازبھتر  است کسی آن ای حرفه ھر در فرد بھترين که شد مدعی

  .بداند را حرفه آن

 ممکن جوانِب  و حا\ت تمامِ  او زند، می دست تجاربی به دانی فيزيک وقتی
 متفاوت امکاناِت  و حا\ت نھايت  بی که چرا آورد، نمی در آزمون به را

 اش ارزيابی که زمانی. کند  می بسنده آزمون چند به صرفاً  او. دارد وجود
 انجام دقت با مشاھدات ، اندشده انجام درستی  به آزمايشات که باشد اين
. کشد می دست آزمايش تکرارِ  از ،باشند  می درست و دقيق نتايج و اند شده
 اش نتايج و زند  می دست داده نتايجِ  تعميِم  به که است مراحل اين از پس او
 محصولِ  قوانين تجربی علومِ  در. کند  می بيان قانون يک قالِب  در را

زار نداشت نيازی گاليله. باشند  می استقراء  از را اش چوبی یِ  گلوله بار ھ
 و سرعت مسافت، بين ِی  رابطه که را قانونی تا سازد رھا دار شيب سطحِ 
  .بود بسنده آزمايش چند تکراِر . کند استنتاج کند،  می بيان را زمان

Dِف  شاِف  که بود باور اين بر که افDطون برخ  مسيرِ  از تنھا دانايی انک
 ھم استقراء مسيرِ  از انکشاف اين اما ارسطو برایِ  گذرد،  می عقلی استنتاجِ 

 تجربی مشاھداِت  و هشد کسب بنقد معلومات بينِ  ِی  رابطه  يعنی گذرد،  می

_____________________________________________ 
١ - Induction 
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 است  بديھی امِر  يک اين ارسطو نظرِ  از خDصه بطور. حواس طرقِ  از
 به عام از  يعنی ،قياسی استنتاجِ  طريِق  از دانايی کسِب  و شناخت مسيرِ  که

ول، جھان علِت  يک مجرایِ  از و گذرد  می خاص  اين کشِف  وجود اين با شم
 در نمونه براِی  .است ميسر استقراء مجرایِ  از طفق و فقط شمول جھان
 ميرنده سقراط پس است، انسان سقراط است، ميرنده انسانی ھر" قياسِ 
 ما مشاھداِت  تکراِر  از انسان بودنِ  ميرنده از ما دانايیِ  منبعِ  ،"است

ورِد   .عقلی لِ استد\ از نه و) استقراء (ھاست انسان مرگِ ِی  پديده درم

 

رِد : ۴١ ِتصوير طه و قياس و استقراء کارک دو آن بينِ  یِ  راب  
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 جنسی يا نوع ھر در که است چيزی آن يافتنِ  جوِی  و  جست در استقراء
 تعاريف به ما که دھد  می امکان "طبقه" یِ  مقوله رو  اين از. است مشترک 

 درست پسينی شناخِت  و پيشينی شناخِت  بينِ  یِ  رابطه قياسِ  در .يابيم دست
 ديگر چيزِ  ھر از تر پيشين که چه  آن. کند  می عمل استقراء یِ  به وارونه

له در که چرا نيست، اثبات قابِل  که است" اصل "است  دست رونِد  یِ  سلس
 نظرِ  از. نيست ممکن ديگر  يابی  علت که رسيم  می  جايی به ھا علت به  يابی

  .است "تناقض امتناعِ  اصلِ " ھمان اصل اين  او
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  رياضيات

 به پرداختن بدونِ  واقعيت ساختاِر  ِی  مطالعه و بررسی افDطون نظرِ  از
 اما. دارد کليدی نقشِ  رياضيات ،شناخت امرِ  در و بوده ناممکن رياضيات

له در است؟ معنايی چه به رياضيات ببينيم  نظر  به چنين نخست یِ  وھ
باره ھرچند که است) فھم (شناخت از شکلی رياضيات که رسد  می  یِ  در

 و ناروشن ای گونه به حال  عينِ  در اما است، نامتغير و ثابت اشيایِ  قلمروِ 
يایِ  به ايیمعم   چنين به نظر می رسد که.دارد کارسرو ھم متغير مادِی  دن

 در که ھستند تغييری قابِل  غيرِ  ناِب  موجوداِت  که اعداد و مربع دايره،
ادِل  طبيعت  سازی، ساختمان در وجود اين با شوند، نمی يافت شان واقعی مع

 رفتهگ کار  به تجاری مباد\ِت  و معامDت در و ھا گيری  اندازه در
ليت در که است دانان رياضی یِ  وظيفه. شوند  می  درگير محاسباتی ھاِی  فعا

 پذيرند،  میامکان چگونه ھا فعاليت اين که پرسش اين به پاسخ اما شوند،
ده   .است فيلسوف ِی  برعھ

 عناصِر  و اجزا. بود مختصر و کوتاه بسيار فوق پرسِش  به افDطون پاسخِ 
ده دنياِی  به رياضيات  و -" ھا ايده دنياِی " - دارند تعلق ديگری آلِ  اي
يایِ  آن عناصرِ  بررسیِ  و مطالعه از بود عبارت ھم رياضيات  آِل  ايده دن
 که  اين نخست. شود  می مطرح پرسش دو پاسخ اين برابِر  در. غيرِمادی

 غيِرمادی رياضیِ  دنيایِ  اين به طريقی چه از  مادی ھایِ  انسان ما ذھن
 دنيایِ  علمِ  که رياضيات که  آن دوم ،ندک  می پيدا  آگاھی و دسترسی
. باشد داشته تواند  می کاربرد ما مادیِ  دنيایِ  برایِ  چگونه است غيرِمادی

 ذھنِ  که باشد تواند  می اين قوی احتمالِ  به افDطون مکتِب  پيروِ  يک پاسخِ 
 به تواند  می که است برخوردار ای ويژه بينايیِ  شبِه  یِ  قوه يک از انسان
 .بپردازد غيِرمادی دنيایِ  اين یِ  مشاھده به آن کمِک 
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 مستقيماً  رياضيات که بود باور اين بر او. رفت ديگری راِه  اما ارسطو
باره  قلمرِو  که ديگری یِ  جداگانه دنيایِ  و است مادی دنيایِ  اشيایِ  یِ  در
 به  ارسطو نگرشی چنين با. ندارد وجود باشد، ھندسی اشکاِل  و رياضی

باِن  واقع   و بود برو رو ھا آن با افDطون که پرسشی دو شرِ  از را خود گري
سخ نتوانست ژه دنيایِ  اگر. ساخت رھا ،اشان بيابد ی برایپا  رياضی ِی  وي

 ويژه ِی دنيا اين به چطور ذھن که پرسش اين ديگر باشد نداشته وجود
 .بود نخواھد مطرح ھم کند   پيدا دسترسی تواند می

 مستقيماً  رياضيات اگر. دارد وجود طبيعی قلمروِ  فقط ارسطو برایِ 
باره  ھمين با رابطه در ھم کاربردش درنتيجه است مادی طبيعِت   یِ  در
 ِی  درباره ارسطو یِ  يهنظر ھایِ  ويژگی یِ  کليه تقريبًا  .است مادی طبيعِت 

  :زير استوارند  نکته چند بر رياضيات

 ھستند؛ حجم و سطح طول، دارایِ   مادی اجسامِ  که  اين )١

 به وابسته مادیِ  موجوداِت  ھمين یِ  مطالعه رياضيات موضوعِ  که  اين )٢
  است؛ مادی اجساِم 

عه  يعنی امر اين اما، )٣ به  به ھندسی، موجوادِت  اين یِ  مطال  يک یِ  مثا
  بلکه؛ گيرد نمی  انجام مادی جسمِ 

 از ھندسی موجوداِت  اين کردنِ  جدا با اش انديشه در دان رياضی يک) لفا
ادِی  اجساِم   .است ھا آن بررسِی  و مطالعه به قادر طبيعت، در متناظرشان م
راِد   نظرِ  به که بود اين دقيقاً  نکته اين با رابطه در افDطون به ارسطو اي

 دنياِی  يک از دريافت با را  ذھنی کنشِ  و فعاليت اين افDطون ارسطو،
 واقع  به. گرفت  می عوضی مادی دنيایِ  از جدا و مستقل ھایِ  ايده

 انجام ذھن در اجسام تجّسِم  در شدن درگير جز کاری ھم افDطونيان
 موجوِد   که  آن از پس. نبودند آگاه رام اين به خود ھا آن ولی دادند، نمی

 آن ديگر گرفت جای ذھن در و شده منفک اش مادی جسم از رياضی

www.hks-iran.com



 ٢٧٣ / يونان ک1سيکِ ِی  فلسفه پاياِن  و اوج: ارسطو: فصل چھاردھم ................... 
 

 و شود نمی اش شامل ھست برو رو آن با متناظرش مادیِ  جسمِ  که تغييراتی
  شود؛  می تبديل نامتغير و ثابت جسمِ  به

 ذھن در تجريد و سازی داج اين ارسطو باوِر  به که  اين آخر یِ  نکته و )ب
  .شود نمی واقعيتی قلِب  ھيچ موجِب 

 اين اما،. زند  می دست سازی جدا نوع يک به ھم ارسطو که است واضح
. است افDطون جداسازیِ  نوعِ  از متفاوت  کامل بطور سازی جدا

زِد  که درحالی زِد  شود  می انجام) جريدت (ذھن در جداسازی ارسطو ن  ن
 دنياِی  دو وجودِ  به و دھد  می رخ ذھن از خارج در سازی جدا اين افDطون

  .دارد باور ھا  ُمثُل دنياِی  و مادی

 ،گيرد می پيش در ارسطو که  راھی کاملِ  جدائیِ  باعِث  واقع در تفاوت اين
 توان  می پرداخت ھا بدان ارسطو که ھايی زمينه تمامِ  در را آن تأثيِر  و شد

زِد  درواقع. کرد مشاھده ِد  ارسطو، ن يایِ  جایِ  علمی تجري  ھایِ  ايده تخيلیِ  دن
رایِ . گيرد  می را افDطون  دنيایِ  اجسامِ  یِ  مطالعه علمِ  رياضيات افDطون ب

 یِ  مطالعه از بود عبارت رياضيات ارسطو برایِ  که حالی در بود، ھا ايده
  ِ  .شان زمانی -مکانی ھایِ  ويژگی از مستقل  فيزيکیِ  اجسام

ياِی  يک به دو  ھر ارسطو ھم و افDطون ھم  متوسل تخيلی و غيِرمادی دن
 تخيلیِ  دنيایِ  يک) ھا ُمثُل دنيایِ  (افDطون تخيلِی  دنياِی  اگرچه. شوند  می

ياِی  اما، است، مضری و غيِرعلمی  يک) ذھن در تجريد (ارسطو تخيلِی  دن
 ِ يای ِ  دن يلی  انسان نادانِی  بر تا کنند  می تDش ھردو. است مفيد و  علمی تخ
 تنھا   نه  افDطون پاسخِ . دھند پاسخ اش ھای کنجکاوی به و شوند چيره

 بر ناخواسته  ،غيِرعلمی  ھايی پاسخ یِ  ارائه با بلکه کند، نمی حل را معضلی
 و مرتجعين خدمِت  در آتی ھاِی  سده در ت افDطوننظريا. افزايد  می ھا آن

 را تعصبات و خرافات انواعِ  ھا آن کمِک  به تا گيرد  می قرار توانگران
 گناه،صواب و  ديو، و فرشته شيطان، و خدا اختراعِ  با و کنند توجيه
 طبقاتی ِی  جامعه سفيه، و فقيه فانی،  زندگی و ابدی  زندگی جھنم، و بھشت
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 زمين به آسمان از را چيز  ھمه و رفت ديگری راِه  ارسطو .کنند توجيه را
 دسِت  نيست، گزافی سخنِ  ھرچند نھاد، پايه راه علم که نگوييم اگر. آورد

 کشفياِت  به مکتبش پيروانِ  بعد  کمی که یبطور افکند پی را  علمی روشِ  کم
 .آمدند نايل آوری شگفت علمیِ 

 

زِد  تجريد: ۴٢تصويِر  ارسطو ن  
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به  به را رياضيات ارسطو ،افDطون برعکسِ   مستقل و ناب علِم  يک یِ  مثا
 دنياِی  واقعيِت  کلیِ  ساختارِ  یِ  مطالعه از خشیب را آن بلکه دانست، نمی

زھاِی  دنياِی  به او .ديد  می مادی  يک در مادی، اجسامِ  از مستقل و مجرد چي
 اين که بود معتقد  بلکه نداشت، باور  غيرمادیتخيلی اجساِم  دنيایِ  به کDم

ورِد  انتزاعِ  در توان  می را واقعی مادیِ  دنياِی   يی،زيبا و داد قرار مطالعه م
ايِی  و  ابھت شه توان  براِی  ،ذھن در ھندسی موجوِد  يک انتزاعیِ  یِ  اندي
اور به  به را ما نبايد دايره، يک نمونه  و کشانده ھا دايره دنيایِ  وجوِد ب
 که  اين. دھد  می قرار ما برابرِ  در را ديگری یِ  لهأمس باور اين  اما.بفريبد

شه به تواند  می انسان چگونه  توان  می چطور ، يعنی رسد،ه ب انتزاعی یِ  اندي
 به تDش با و پرسش اين طرحِ  با واقع در انديشيد؟ دنيا به انتزاعی بطور
 که گذارد پايه را انديشيدن از قلمروی ارسطو که است آن به دادن پاسخ

  .نھادند نام "متافيزيک" آن بر ھا بعد
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  متافيزيک

 تدريس رياضيات دوم ساِل  در ارسطو یِ  مدرسه در که شد  گفته تر پيش
ِت  ارسطو .شد   می  اجمالی بطور و نبود قائل رياضيات براِی  چندانی اھمي
يم اش نظريات به  براِی  که شد   می تدريس فيزيک سوم سالِ  در. پرداخت

ِ  ارسطو ِک  که جا  آن از اما. بود بسيار ِت اھمي شايان  بسياری ارسطو فيزي
کی مفروضات فيزيِک  به نخست دارد، خود در را اش متافيزي  در که او متا

ً  تا پردازيم می شد می تدريس آخر سالِ    .کنيم درک بھتر را اش فيزيک بعدا

 ارسطو که است جمله اين با ؛"بدانند خواھند  می بالطبع ھا انسان یِ  ھمه" 
 است، آن یِ  تشنه انسان او باورِ  به که را، دانايی "متافيزيک"  کتابدر
 ،"نامتحرک و نامادی اجسام" یِ  مطالعه  يعنی:  نامد  می " نخست ِی  فلسفه"

نه  ھيچ که اجسامی  فوق ِی  جمله. ندارند انسان برایِ  بDفصلی یِ  فايده گو
 .دھد  می نشان را ارسطو شناسِی  شناخت  بينیِ  خوش اوجِ  بياِن 

 دانش کسِب  سویِ   به را او که است نيرويی و ميل انسان در "کنجکاوی"
ِد  از. نيست سان يک ھمه در ميل اين تحققِ  ميزانِ  البته. دھد  می سوق  دي

 چنين ھم و ميل اين تحققِ  برایِ  فراغت اوقاِت  از برخورداری ارسطو
 که است رو ھمين از. است ای کليدی یِ  نکته تحقق، اين از نبرد لذت برایِ 

 بسياری فراغِت  اوقاِت  از که کاھنان قشرِ  وجوِد  دليلِ   به مصر در گويد  می
  .يافت تکامل و رشد ھندسه علِم  بودند، برخوردار

داِد  و توان با بلکه شود، نمی زاده دانش با انسان  دنيا  به آن کسِب  استع
ِط  اما. آيد  می داِد  اين درآمدنِ  فعل به قوه از و تحقق شراي  را ذاتی استع

 انسان که معنا بدين .کنند  می تعيين که است آن در افراد جايگاه و جامعه
ده که دارد را آن قابليِت   قابليتی دھد، تميز ديگر يک از را ادراکی ھاِی  پدي

 یِ   واسطه  به را ھا پديده انسان .است مشترک  حيوانات سايرِ  با که
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 پديده اين کلِ  به ارسطو. کند  می ثبت خود ذھِن  در طبيعت در تکرارشان
 باز حرکت از عام کلِ  ،ذھن در" :گويد  می و نھد  می نام "تجربه"

 اش ذھن در انسان) خاص (منفرد ھایِ  پديده دريافِت  تکرارِ  از. "ايستد  می
. دارد قرار ملموس خاِص  بطنِ  در ناملموس عامِ . آفريند  می را "عام"

توانايی آن را می  ،منفرد ھاِی  خاص از تجربه کسِب  باانسان  ترتيب  بدين
 يا و ١ھنر که يابد دست شناخت از تری انتزاعی اشکالِ  و مفاھيم به يابد که
ند می ناميده  ٢دانش  ِی  پايه بر همرحل  ھر شناخت، انکشاِف  روندِ  در. شو

ِک  به. است تر پيش ِی  مرحله  خود تواند  می انسان که است مراحل اين کم
ادانِی  غارِ  از را    به اشتياق و عشق. سازد خارج پله به پله افDطون ن

 انسان که گويد  می ارسطو وقتی شد زده  شگفت نبايد ترتيب  بدين! آموختن
 برایِ . دھد  می ادامه آن به کماکان ھم هامروز و کرد آغاز فلسفيدن با

 وجود  به اش کنجکاوی حسِ  ارضایِ  در انسان ذاتیِ  توانِ  از فلسفه  ارسطو
 .آمد

 و ھا دشواری با ھمواره ھايش پرسش به  يابی پاسخ تDِش  درانسان 
ِد  از. شود  می روبرو مشکDت  شروعِ  یِ  نقطه مشکDت اين ارسطو دي

 است ھا دشواری اين حلِ  و  يابی  پاسخ برای تDش با تنھا و باشند  می فلسفه
  .کند  می پيشرفت فلسفی خَِرد و فلسفه که

زِد  ھا چيستان و ھا پرسش طرحِ  با ارسطو ه باورب فلسفه   است کهانسان ن
 و داند می دانايی کسِب  به انسان  اشتياق در ھم را آن علِت  شود،  می شروع

 ارسطو برایِ . بيند  می معمايی را دنيا که  استاش سرشت اين خاطِر   به ھم
 دنيا که است انسان ديِد  به بلکه است، رازگونه و معمايی که نيست دنيا اين

 و دنيا ِی  درباره  ھايی پرسش طرحِ  با  يعنی فلسفيدن، با. نماياند  می رازگونه
فتِن  برایِ  تDش با  اين. کرد پذير شناخت را آن توان  می ھا آن به  ھايی پاسخ يا

ِد  از دنيا ساختنِ  شناخت قابلِ   یِ  ھمه. است فلسفيدن ھمان ارسطو دي

_____________________________________________ 
١ - Art (Technat) 

٢ - Science (Epistemat) 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٢٧٨
 

 ،ارسطو. است دنيا با ھايش کنش و تماس یِ  واسطه  به انسان باورھایِ 
 در که ندارد امکان که بود نظر اين بر ،افDطون برعکِس  درست

اورھاِی   انسان دانشِ  فقط  نه. باشد نداشته وجود حقيقت از ای ذره انسانی ب
 حتا بلکه است، گران پژوھش و انديشمندان ھاِی  تDش انباشِت  محصوِل 
اورھاِی    .اند گرفته شکل معقو\نه  گاھی چند از ھر ھم نادرست ب

 برایِ . دارد  تجريد قابليِت  ذھنش که است جانداری موجوِد  تنھا انسان
 در واقع  به او گويد،  می سخن دايره از دان رياضی يک که  نیزما نمونه،

اِم  مادیِ  خواصِ  و ھا ويژگی تمامِ   اش ذھن  طبيعت در موجود ِگرد اجساِم  تم
 ِگردی جسمِ  ھر که ھايی ويژگی یِ  ھمه  يعنی کند؛  می جدا ھا آن از را

 اتنھ و ... ماده، جنس، وزن، رنگ،  حجمنظيِر  باشد، داشته تواند  می
 و سازد می متجسم ذھن در را است مشترک شان ھمه در که ھايی ويژگی

  .نامد  می" دايره"  را انتزاعی موجوِد  اين

 "باشندگی" به که  جايی تا دھد  می بسط را تجريد عملِ  ھمين ارسطو
 وجود  علمی": گويد  می او. رسد  می) ھا ھستنده ("ھا باشنده") گی ھستند(

 نظرِ  از. "پردازد  می` باشنده `یِ  مثابه  به` ھا باشنده `یِ  مطالعه به که دارد
 آسمانی اجرامِ  شناخِت  علمِ : داشت وجود علوم از مختلفی ھایِ  شاخه او
 بر او). شناسی زيست (زنده موجوداِت  اندامِ  یِ  مطالعه علمِ  ،)شناسی  ستاره(

 "چگونگی و چه" امرِ  به تنھا نیزما آن تا علوم تمامِ  که بود باور اين
 رود  می تر پيش ھم باز موجودات شناخِت   تDشِ  در انسان اما اند، پرداخته

ررسیِ  و مطالعه به و  ،"واقعيت "دوکاِو کن  يعنی. رسد  می "شناخت "خوِد  ب
 چه" یِ  حيطه از اش شناخت ارتقایِ  ھمانا اين و رسد می "چرايی" به  يعنی

  .است "چرايی" قلمروِ  به "چگونگی و

ِد  از "واقعيت"ارسطو دي  برخودار مشخصی نخستينِ  ساختارِ  يک از  
 از او. رسد نمی نظر  به چنين  اين نخست یِ  وھله در که  ھرچند است،

 از مرحله اين در. گويد  می سخن"نخستين اصلِ " يا ،"شروع یِ  نقطه"
 از بخشی فقط که "تواقعي از ما شناخِت " و "واقعيت" بيِن  او شناخت
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 و ھستند جوھر ای پاره درنتيجه. شود نمی قائل تمايزی است واقعيت
 واقعيت یِ  درباره کنکاش و  بررسی رو  اين از. جوھر خواِص  ديگران
 .چيزھا جوھرِ  یِ  مطالعه با است مترادف

 دليلِ  توان  می اما. نھاد نام " نخستين یِ  فلسفه" بررسی اين بر ارسطو
 دو ارسطو مرحله اين تا .يافت گذاری  نام اين برایِ  ھم ديگری فلسفیِ 
عت) ١. (بود داده قرار بررسی مورِد  را قلمرو  مورِد  موضوعِ : طبي

 ھم، از متمايز  کامل بطور قلمروِ  دو. شناسايی عاملِ  :ذھن) ٢ (شناخت؛
 . ذھنی دنيایِ  و عينی دنياِی 

دايِی  و رسند  می ھم به دو  اين صحنه، به متافيزيک وروِد  با حال  دو بيِن  ج
 ھم شناخت نگرشِ  یِ  شيوه آميزی درھم اين با. رود  می بين از سپھر

 واقعيت از بخشی فقط شناخت بعد به لحظه اين از. "شود  می دگرگون
که نيست،  مھمی ِی  سازنده نقشِ  واقعيت ساختنِ  متحول و  ايجاد در خود بل

 . "دارد

عه حال درعيِن  ،ذھن از خارج یدنيا بررسِی   ترتيب  بدين  خوِد  یِ  مطال
 آن ديگر) ھستی شناخِت  (خود شناخِت  از پس انسان  يعنی است، ھم انسان

رِد   است اين ارسطو براِی ). "شدن" روندِ ( نيست شناخت از پيش ف
حرکه  مرحله اين در  ."شناخت و فھميدن" برایِ  انسان ميِل  یِ  انگيزه و م

 ميان از  انسانی جوھرِ  و  طبيعت جوھرِ  ساختارِ  بينِ  تقابل که است
 طبيعت و انسان زماِن   ھم بررسیِ  درواقع متافيزيکی بررسیِ . رود  می

 فراتر صرف انسانِ  يک از ،"فھميدن" برایِ  اش تDش در انسان. است
 يک یِ  مثابه  به زمان آن تا که نیانسا. شود  می برين  يعنی رود،  می
 .کند  می پيدا ارتقا باره  يک به بود، "سياسی حيوانِ "

ویِ   ی انديشه  تناقضِ  يک افDطون آليستِی  ايده ِی  فلسفه در تيزبين ارسط
 دنيایِ  يک است مدعی افDطون که  چنان  آن اگر. يافت حل غيرِقابلِ 
 وجود - ابدی و نامتغير ساکن، اَشکالی از يعنی - ھا"ُمثُل "از متشکل
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 و تغيير درحالِ  ھمواره مادِی  دنيایِ  است قادر دنيايی چنين چطور دارد،
 و ساکن دنيایِ  بطنِ  از. بيافريند را داريم خود برابرِ  در ما که متحرکی

ِد  که ھا ُمثُل جاِن   بی  سکوِن  جز ھستند، جوشی و جنب و حرکت ھرگونه فاق
 محرکه نيرویِ  يک  که  آن مگر شود نمی زاييده ديگری چيزِ  ابدی مطلقِ 

 افDطون کاملِ  ھایِ  "مُثُل. "باشد داشته وجود بيرونش در يا و درون در
 دنيایِ  در که  جايی  آن از اما. برند  می بسر مطلق سکوِن  در ھمگی
 تغيير و حرکت درحاِل  چيز  ھمه کنيم  می زيست آن در ما که  ای واقعی
ل اين است،  که اينيعنی . برند  می رنج کDن ناکاملیِ  يک از کامل ھایِ   ُمثُ

 استد\ل اين با ارسطو. فولسيف ذھنِ  در جز ندارند، خارجی وجوِد  اصو\ً 
  .افکند دور به  کامل بطور را افDطون" ھا ُمثُل دنيایِ  "یِ  نظريه

 اما، داشت، باور) فرم شکل، ("صورت" به افDطون ھم چون ارسطو
رایِ . داشت وجود دو آن بيِن  ماھوی تفاوتِ  يک  از جدا  نه صَُور ارسطو ب

وِد  ساختارِ  در بلکه) ھا ايده جھان در( محسوس مادیِ  اشياِی   جای ماده خ
 رابطه رد و است متمايز جسم قالِب  از" صورت "ارسطو نظِر  از. دارند

 بخشِ  واقع  به" صورت "جاندار موجوداِت  نزِد  و است اشياء جوھرِ  با
 برایِ . کند  می تضمين را آن کارکرِد  که است "روح" ھمان و کننده تعيين

ه ب خانه که است ای گونه  به خانه صورِت  خانه، يک مثDً  مصنوعات،
رِد  تواند   .سازد متحقق را بودن سرپناه يعنی خودش، کارک

 بودند نشده موفق او از پيش فلسفیِ  جرياناِت  که بود باور اين بر ارسطو
 وجوِد  ھا ماترياليست او گمانِ  به. کنند تبيين را گوناگون ھایِ  علت یِ  ھمه
 علِت  طور ھمين و) نخستين عنصرِ  چھار (شمردند برمی را مادی علِت 

 اين توضيحِ  به قادر علت دو اين اما ).امپدوکلس ِد زن تنفر و عشق( حرکت
 خاصی شکلِ يک  از موجودات چگونه و چرا که نبودند پرسش

 را خودش خاِص  شکلِ  حيوان نوع يک چرا نمونه براِی  برخوردارند،
 يک و شکل يک بيش و کم  نژاِد  يک اعضایِ  ھمه بدن ھایِ  اندام و دارد
وِد  ضرورِت  به ارسطو ِی  نکته اين از. ندھست سان  ديگر علت دو وج
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 به ھم افDطون و يانسفيثاغور. غايی  علِت  و صوری علِت  :برد  می پی
 و بود "عدد" يانسفيثاغور  برایِ  علت اين و بودند برده  پی صوری علِت 
ون برایِ   به قادر يک  ھيچ" صَُور"  هن و" عدد"  نه اما. "صُوَر" افDط

 دو تا واداشت را ارسطو  کاستی اين. نبودند دگرگونی و حرکت توضيحِ 
ِت   امر اين دنباِل   به و بيافزايد، ھا آن به را "غايی" و "صوری" عل

 و نامد  می اوليهِی  فلسفه يا نخستين یِ  فلسفه را خودش ھایِ  علت یِ  نظريه
ياِت    .ثانويه يا دومين ِی  فلسفه ار پيشين ھایِ  ماترياليست نظر

 يک چرا و  چون  بی ای تجربه ھر و ای انديشه ھر که گويد  می ارسطو
ديده يا و موجود فيلسوفان تا . سازد  می متبادر انديشه در را مشخصی یِ  پ

 در ھمگی دموکريت و امپدوکلس ،آناکساگوراس نظيِر  افDطون از پيش
ييِن  تDِش  له عناصِر  تع  بر حاکم قوانيِن  و قواعد تعيينِ  و موجودات یِ  متشک
 خود برابِر  در نوين دانانِ  فيزيک که ای وظيفه ھمان بيش و  کم (بودند آنان
 چيزھاِی  توضيحِ  و تبيين به فقط آنان  اھدافی چنين با). اند داده قرار

 شوند،  می واقع حرکت و تغيير دستخوش که چيزھايی مشخص،
 یِ  حيطه در عدد و دايره نظيرِ  انتزاعی چيزھایِ  و موجودات. پرداختند  می

 تDش او که بود اين در آنان بر افDطون برتریِ . نداشتند جای  شان شناخت
 دست موجودات از دسته يک اعضاِی  در مشترک ھایِ  خصلت به تا کرد
ِک   تک که دارد وجود اسبان یِ  ھمه در چيزی چه.  يابد  اسب يک آنان  ت
 کرد مطرح درستی  به را پرسش افDطون آری گويد  می ارسطو شوند؟  می
 پرسشِ  به گويی  پاسخ از فرار برایِ  و بدھد آن به پاسخی نتوانست او اما

ياِی  يک اختراعِ  به مجبور خودش  ِی  نظريهتبيين  با و شود  می ديگری دن
 را "معقول دنيایِ " ،"محسوس دنيایِ " موازاِت  به اش ی"دنيا دو"

 به که تغييری غيِرقابلِ  و ثابت" صَُورھایِ  "از متشکل دنيايی آفريند،  می
ِت  ھمين دقيقاً . باشند  می مادی دنيایِ  جوھرِ  درواقع افDطون گمانِ   نسب
ست" خيالی صَُورِ  "به دادن جوھر  راِه   از ارسطو راِه  يیِ جدا موجِب  که ا

  .شود  می افDطون
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ژه بيماریِ  اين ھستی، و انديشه بينِ  کامل جدايیِ  یِ  نظريه پيروانِ   یِ  وي
 بست بن به فلسفی مباحِث  ترين  ساده در آليستی، ايده مکاتِب  ِی  کليه
 ادعاِی  به که بپرسيم نظريه اين ھوادارانِ  از اگر نمونه براِی . رسند  می
ده شما  پست و زمخت مادی دنياِی  اين فرازِ  بر اش جايگاه که مطلق یِ  اي

اين  بر تواند  می طريق چه از و چگونه ندارد، آن با تماسی و دارد قرار
  .ندارند پرسش اين براِی  پاسخی ھا آن بگذارد، تأثيردنيای مادی 

 در طقاً من ھا آليست ايده یِ  ھمه کلی بطور و" ُمثُل "ِی  نظريه ھواداراِن 
 ھا آن  ھایِ "مُثُل "که چرا کنند، تعيين را" ُمثُل "تواننده ب که نيستند موقعيتی
وِد . ھستند تعريف غيِرقابلِ  طه افDطون خ  را" ھا ُمثُل "و اشياء بينِ  یِ  راب

اِم  در  به تر بيش واقع  به کامل اَشکالِ  و ھا  ُمثُل. کرد رھا مطلق ابھ
ال استعاراِت  " ھاِی  مُُثل "از چطور که  اين. دارند شباھت شاعرانه یِ توخ

ِ  مادی، غيرِ  کاملِ   یِ  لهأمس وجه  ھيچ به آيند  می وجود  به ناکامل مادیِ  اجسام
. يابيم نمی باره  اين در توضيحی ترين کم ھايش نوشته در و نيست افDطون

 غيِرقابِل  وی ھایِ  نوشته در " ُمثُل "و" ماده "بينِ  متقابل یِ  رابطه اصو\ً 
  .است ناروشن و فھم

ده يافتنِ  نياز بر ھا، سوفيست گرايیِ   ذھنی عليِه  پيکارش در سقراط  ھاِی  اي
ِف  و مقو\ت به و نھاد تأکيد کلی  با واقع  به که يافت دست درستی تعاري

 ھاِی  روش با مقايسه در. داشتند انطباق مطروحه موضوعاِت  و مسائل
 بدونِ  واقع  به. بود ای مDحظه قابلِ  پيشرفت اين ھا سوفيست آوردِی  در من
 ھایِ  کوشش اما،. است ناممکن معرفت و دانش کسِب  ،"کلياتی "چنين يک

راِی  افDطون ستی به مقو\ت و مفاھيم اين تبديلِ  ب  به قائم و مستقل ھاِی  ھ
 تواند  می) صَُور (چيزی که اعتقاد اين. بود دينی عرفاِن  یِ  نطفه ،خود

 چون  بی باشد، داشته وجود طبيعت در آن با متناظر مادی جسمِ  از مستقل
 به و درستی  به متافيزيک کتاِب  در ارسطو. است معنا  بی و پوچ چرا  و 
  ِ  :کند  می رد را نظريه ناي کامل روشنی
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يه که درحالی"  مواجه پرشماری مشکDِت  با `ھا ُمُثل` یِ  نظر
رينِ    معنی   بی و ترين  ياوه اما است  که است ادعا اين ھا آن ت

 محسوسات دنياِی  در که اشيائی از جدا و مستقل صَُور
 و فناناپذير صَُور که ند،دار وجود ھستند، ھا آن با متناظر

 مدعيانِ . ميرا و فناپذير مادی اشيایِ  که درحالی بوده، ابدی
 يک مطلق، انسانِ  يک که گويند  می واقع در ای نظريه چنين
ً  آنان. دارد وجود مطلق ميزِ  يک يا و مطلق اسِب   دقيقا

 وجود خدايان که اند مدعی که زنند  می را کسانی ھاِی  حرف
 واقع در خدايان اين که چرا ، انسانی شکالِ ا َدر اما دارند
 است اين فقط ھا انسان نقِش  و ھستند جاويدان ھایِ  انسان ھمان

 )متافيزيک( ".بسازند جاويدان مدرکاِت  صَُور اين از که

 

 

ِک : ۴٣تصويِر  ارسطويی متافيزي  
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يه رِد  در ارسطو  ارائه را بسياری استد\\ِت  افDطون ِی  "دنيا ود "یِ  نظر
 فرض گويد  می ارسطو. کنيم می بسنده ھا آن از يکی بياِن  به ما که دھد  می

  نظری ھر از که باشد داشته وجود " محسوسات دنياِی  "در انسانی کنيم
 که  جايی  آن از صورت اين در د،باش" ھا ايده دنيایِ  "در اش"ايده "شبيِه 
 تواند نمی کدام  ھيچ جوھرِ  ديگرند يک شبيِه  جوانب یِ  ھمه در دو ھر

رِف   موجوِد  بايد" انسانی ذاِت  "برایِ  درنتيجه باشد" انسان  ذاِت  "مع
 با بلکه دنيا دو  با نه استد\ل روشِ  ھمين گرفتنِ   پی با. شويم قائل سومی

 قابلِ  ،است جوھر" ايده "اگر که  آن خDصه. ھستيم روبرو دنيا نھايت  بی
 علم موضوعِ   يعنی (باشد شناخت قابلِ " ايده "اگر و باشد، تواند نمی شناخت

. باشد تواند نمی جوھر ديگر چندگانه، و است نسبی چيزی که ،)گيرد قرار
 انسانی جوھِر  کنيم تعريف" دوپا نِ حيوا"يک  را" انسان "اگر نمونه براِی 

 يگانهنه  ديگر که" دوپايی "جوھِر  ھم و است" حيوانی" جوھر داراِی  ھم
 در يک کDم نه. باشد" جوھر "تواند نمی ديگر بنابراين ، استدوگانه بلکه

 - ايده " نه و باشد شناخت و علم موضوعِ  تواند می" جوھر  - صورت"
  .باشد جوھر تواند می" شناخت  موضوع

اِد  اين با ِک  از ارسطو اِی  پايه انتق  اين ،افDطون) شناسی شناخت (متافيزي
شه از بخش  خود به جديدی  سراسر معنایِ  و شده دگرگون بشری یِ  اندي

 يک را "باشنده" يک که چيزھايی آن علمِ  شود  می متافيزيک. گيرد  می
يانِ  کنند،  می"باشنده"  یِ  نظريه به منجر که متافيزيک از جديدی ب

  .شد جوھر ارسطويِی 
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  فيزيک

نهنزد ارسطو   در شده مطرح موضوعاِت  گوناگونِی  و وسعت یِ  دام
 سيستِم  يک. گيرد  می دربر را کيھان کلِ  که است ای مجموعه فيزيک

ِت  از که منسجمی و پيوسته ھم به توضيحِی   تا گرفته آسمانی ِم اجرا حرک
 در ارسطو معنا يک به. گيرد  می بر در را ھا آن ھاِی  اندام حتا و حيوانات

 دارد جای  آن در آن چه ھر و طبيعت به فيزيک يا طبيعی یِ  فلسفه
 خوِد  به که نيست ای فلسفه آن طبيعی یِ  فلسفه ارسطو نظرِ  از. پردازد  می

 متافيزيک  يعنی  نخستين ِی  فلسفه موضوعِ  امر اين بلکه پردازد  می ھستی
 .است

عه :دھد  می قرار خود برابرِ  در ای دانشنامه و آسا غول ای وظيفه او  یِ  مطال
ابی دست  يعنی مادی، طبيعِت   مادی طبيعِت  ھميشگیِ  اصوِل  و قوانين به  ي

دادھایِ   نه و  باور دنيا دو به افDطون رِ نظي ھم ارسطو .َعَرضی روي
 دو به را  گيتی او. ھستند مادی دنياھایِ  ارسطو دنيایِ  دو ھر اما داشت،

 دورِ   به ماه گردشِ  مدارِ  را دنيا دو اين جدايیِ  مرزِ  و کند  می تقسيم بخش
 تمامِ  و نامد  می ماه -فرا دنيايی را مدار اين ماورایِ . کند  می تعيين زمين

 کامل دايروِی  مداراتی در که کامل اجسامی را دنيا اين آسمانیِ  اجرامِ 
 دنياِی  او نظرِ  از. پندارد  می زمين دورِ  به تکراری و منظم گردشِ  درحالِ 

اِد  ماه - فرا  آن. شود نمی زمان مشمولِ  که است بودن کامل و ابديت نم
 را زمين دوِر  به ماه گردشِ  که است مداری آن یِ  کرانه که دنيا ديگِر  بخشِ 
 ماه -زير دنيایِ  را شود  می زمين و ماه کراِت  شاملِ  و گيرد می دربر

 مشمولِ  که داند  می فسادی درحالِ  دنيایِ  و ناکامل را آن مداراِت  و نامد  می
 .شود  می زمان

 و ماده از است متشکل طبيعت ارسطو براِی  شد گفته که طور ھمان
 آن در تصادفی چيزِ   ھيچ و است ھدفی دارایِ  آن در ھرچيز و صورت
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 رويکردی چنين  با. کند  می عمل قوانين برطبِق  چيز ھمه. ندارد دخالت
 و جبر البته. دانست ١جبرگرا يک امروزی زبانِ  به توان  می را ارسطو

 .منطقی  نه بود یلٌّ ِع  نوعِ  از ديد  می او که ضرورتی

ِد  ھم باز جا  اين در فه بينِ  اساسی تفاوِت  يک شاھ  یِ  فلسفه و  ارسطو یِ  فلس
 حرکِت   بی و مرده ساکن، صُوَرھای دنيایِ  به وارونه. ھستيم افDطون

ِ  فلسفه در افDطون، يایِ  يک ارسطو ی  که داريم خود برابرِ  در ای مادی دن
 حالِت  از دائمی بطور و بوده آن اتیِ ذ گرايِش  انکشاف و تحول حرکت،

  .کند  می گذر بالفعل حالِت  به بالقوه

 بسته و دار کرانه را فضا يعنی پنداشت، می دار هکران را دنيا ارسطو
  نه و داشته شروعی  نه که دانست می باز و کران  بی را زمان اما. ديد  می

مان" یِ  مقوله .داشت خواھد پايانی  افDطون از تنھا  نه ارسطو نزِد  "ز
 ای گونه  به" زمان آغاِز  " از که معاصر دانشمندانِ  از بسياری از بلکه

ھم " زمان "که بود معتقد او. است تر پيشرفته ھم گويند  می سخن رازآميز
 امِر " زمان "آغازِ  از سخن تيجهدرن و داشته وجود ھمواره" حرکت "چون

  :گويد می متافيزيککتاب  در . است پوچی و  معنی  بی

 نابود نه و آورد وجود  به توان می نه را حرکت رو ھر به "
 ھيچ از تواند  می نه است، داشته وجود ھمواره حرکت. کرد

` پيش `هن رو  اين از. گردد ساکن تواند  می نه و آيد وجود  به
 وجود تواند  می باشد نداشته وجود زمان که ای لحظه آن از

  ".است متصل و پيوسته حرکت. آن از` پس `نه و باشد داشته

 ژرفی بسيار ديالکتيکِی  ِی  انديشه مبيِن  دوران آن در ای نظريه چنين بيانِ 
باره است زِد  و بود حرکت و مکان ،زمان ِی  در   مفھومنانيانيو ن

 داشته واقعيت توانست نمی که بود ناخوشايندی و ناممکن امرِ  "نھايت  بی"
 و بود گرا نھايت فيلسوِف  يک او. شد  می ھم ارسطو شاملِ  باور اين. باشد

_____________________________________________ 
١ - Déterministe 
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. پنداشت  می دار کرانه را زيباشناسی حتا شناسی، زيست فيزيک، ھاِی  حيطه
 و تعريف در "بالفعل" و "بالقوه" مفاھيِم  کشيدنِ  پيش به با وارسط اما

ِ  "نھايت  بی" ِی  مقوله به برخورد  بينِ  او که  معنی بدين. برداشت مھمی گام
 ارسطو برایِ . شود  می قائل تمايز" بالفعل نھايِت   بی "و" بالقوه نھايِت   بی"

 يک محصولِ  تعريف اين که چرا است واقعی یمفھوم بالقوه نھايِت   بی
 ھمواره بزرگی چقدر ھر عدِد  ھر به نمونه برایِ . است رياضی عملِ 
دِد  توان  می  ھمواره را کوچکی چقدر ھر عدِد  ھر يا و افزود ديگری ع
Dِف . کرد تقسيم دو بر توان  می ِ  که ھا اتميست برخ  سطحِ  در را ماده تقسيم
  پاره يک تقسيمِ  امکانِ  و ھندسه با مقايسه با ارسطو کردند،  می متوقف اتم

ِط   پاره دو به خط  نھايت  بی تا ھم را ماده که بود معتقد تر،  کوچک خ
ِت  بی يک  امر اين که افزايد می حال  عينِ  در منتھا کرد، تقسيم توان  می  نھاي

 .بالفعل نه است بالقوه

سانِ  ھم و مسلمان فيلسوفانِ  ھم بعد ھا سده  دورانِ  مسيحِی  خداشنا
 نادرست برداشتی با پرداختند، ارسطو آثاِر  یِ  ترجمه به که اسکو\ستيک

 او یِ  بالقوه نھايِت   بی مفھومِ  از او، نھايِت   بی مفھومِ  در کاری دست با و
ِت   بی به را آن و داده ارائه مخدوش و نادرست  کامل بطور تفسيری  نھاي

 تعريف دار کرانه نھايِت  به را نامتعين نھايِت   بی ، يعنی. کردند تبديل بالفعل
 ارسطو به استناد با طريق اين از و خود، در متضاد تعريفی کردند،
نه وِد  اثباِت  براِی  فلسفی ای زمي   .کردند پا و دست خدا وج

 نزديک بسيار ماترياليزم به عينی آليزِم  ايده موضعِ  يک از آغاز با ارسطو
. کند کامل برِش  آليزم ايده از که شود نمی موفق گاه  ھيچ که ھرچند شود،  می
 با ما ارسطو آثارِ  در. بود نوسان در ماترياليسم و آليزم ايده بيِن  ھمواره او

ِ  از  ھايی جوانه اھيم    :گويد  می او. ھستيم روبرو تاريخی ياليزمِ ماتر مف

 حسیِ  ادراکاِت  توسط حيوانات یِ  کليه اَعمالِ  که درحالی"... 
 را چيزھا ھا آن (شوند  می مشخص حافظه و بDواسطه

 تنھا جانداران بينِ  در اما ...) شنوند،  می را صداھا و بينند  می
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ِط  اش زندگی که است انسان   - ریھن تجارِب  و اَعمال توس
 است ا معن بدين اين. شود  می متعين مشترک و جمعی فرھنگِی 
 و تجربه دانشی و شناخت ھرنوع شروعِ  یِ  نقطه که درحالی
  " .نيست  کافی خود خودِی  به اين اما است حسی ادراکاِت 

 
ً  حکمت و خَِرد"...   و مترادف حسی ادراکاِت  با صرفا
ست درست. نيست يکسان  نخستيِن  منبعِ  حسی ادراکاِت  که ا
 که دھند توضيح توانند نمی ھا آن اما ھستند، فردی ھر دانشِ 
راِی ). را آن چرائی (است چنين  چرا  ما به تنھا نمونه ب
  "چرا؟ گويد نمی اما است سوزان آتش که فھماند  می

زِد  شناخت شروعِ  ِی  نقطه ارسطو ديدگاهِ  از  و ھا داده ھمانا ھا انسان ن
 انسان به حواس طريقِ  از که ھستند طبيعت در موجود مادیِ  پديدارھایِ 

ِک  به انسان گاه  آن و شوند  می منتقل  به جزء از عقلی تحليِل  و انديشه کم
  :رسد  می کل

طه بنابراين" ...    چه  آن از باشد عبارت بايد مان شروع یِ  نق
ِ  مان برای تر بيش که  مرکب ھاِی  واقعيت ، يعنی (است فھم قابل
 فھميدنِ  سمِت  به رفتن پيش و) شناسايی مورِد  وضوعاِت م و

 به رسيدن ، يعنی (است فھم قابلِ  آن طبيعِت  و ذات که چه  آن
   ".)عملی شناخت کلیِ  و ساده اصولِ 
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  اخ?ق

 ھر که  اين و است استوار  اصل يک بر ارسطو سياسیِ  و اخDقی یِ  فلسفه
 و خوشبختی اما  کهکند  می اضافه او. است وشبختیخ خواھاِن   انسانی
وه اداره  در اند مايل برخی. استمتفاوت  ھا انسان براِی  آن به رسيدن یِ  نح
 یِ  عDقه امر اين  به ديگری ِی  عده که درحالی کنند، شرکت شھر اموِر 

 بينند  می  زندگی از يابی  کام در را خوشبختی برخی. ندارند چندانی
 .دارند مخالف نظری ديگری خشِ ب که درحالی

 ترين کم افDطون برعکِس  و است ١گرا واقع فيلسوفی ارسطو مجموع در
 او. شود نمی ديده او در واقعی غيرِ  و عرفانی ِی  انديشه از ای رگه
 یِ  فلسفه رتيبت  بدين. داند  می شمول جھان را خوشبختی که است گرائی واقع

 ،عرفان بر  نه و تقدس بر  نه است، استوار قھرمانی بر  نه ارسطو اخDقِ 
قوله بر بلکه  ھرگونه از که دارد قرار ای منصفانه و عاد\نه خوشبختیِ  یِ  م
 ميانه" يک ارسطو کDم يک در. است دور به روی  کم يا و روی  زياده

ِد  ھمواره موردی ھر در و است "گرا  ٢"ميانه "او. کند  می اتخاذ را ميانه ح
 زباِن  در که چرا داند،  می"  عالی "واقع  به داند،  می "فضيلت" يک را

 ترجمه" فضيلت"  فارسی در است"  عالی "معنایِ   به که ای  واژه يونانی
  .اند کرده

_____________________________________________ 
١ - Réaliste 

٢ - juste milieu (golden mean) 
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يیگرا  ميانه فضيلِت  : ۴۴ ِتصوير  
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 ! شود نمی بھار گًل يک با

 ھدخوا  می ارسطو. دھند  می نسبت ارسطو به را المثل ضرب اين اختراعِ 
 نيکوکار يک او از ،فرديک  توسِط   نيک عملِ  يک صرفًا  انجامِ  که بگويد

  نيکی و فضيلت برايش و ودب گرا اصول که افDطون خDفبر. سازد نمی
 پايانِی  ھدِف  گرا غايت ارسطویِ  برایِ  داشت، وجود خود-برایِ  و  خود-در

 خواھيمه ب اگر. کند می تعيين را آن بودِن  شر يا  نيک که است  عمل يک
 موافق،کل   دريا مخالفند کل در اتم با اصو\ً  که کسانی امروزه بزنيم مثال

حاِظ   هب وه ل  اتم دانستنِ  مضر يا مفيد که کسانی و افDطونند شبيِه  نگاه ِی  نح
رِد  نوعِ  و آمد پی به منوط را   .انديشند  می ارسطويی دانند،  می آن کارب
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  سياست

ِد  بود، گرا ميانه يک ھم عرصه اين در ارسطو  و گرفت  می را ميانه ح
 به او. نداشت باور  آرمانی و کامل سياسیِ  نظامِ  يک به افDطون برعکسِ 

  ھایِ  حکومت و پردازد  می زمانی آن تا ھایِ  حکومت انواعِ  یِ  مطالعه
 نکاِت  و داند  می مطلوب حکومِت  نوع  سه را جمھوری و اشرافی سلطنتی،

 نويِس  اريخت "لوسيپ "بعد ھاِی  سده. شمارد  می بر را ھريک منفیِ  و مثبت
ابیِ  در يونانی سرشناِس   یِ  نظريه پایِ  رِد  باستان، رومِ  امپراتوریِ  ارزي

رِف  روم قيصرِ  که شود  می مدعی و بيند  می را ارسطو  سناِی  سلطنت، مع
رِف  روم رِف  روم مردمیِ  ھایِ  دادگاه و اشرافيت مع  .بودند دموکراسی مع

 از حمايت و حفظ از بود عبارت اجتماعی عدالِت  معياِر  ارسطو برایِ 
 که است مطلوب حکومتی آن درنتيجه. خاص منافعِ  برابِر  در عام منافعِ 
 اگر گويد  می او. باشد خاص منافعِ  برابرِ  در عام منافعِ  خدمِت  در و حامی
 و منحرف حکومِت   سه زا يکی شاھِد  کند غلبه عام منافعِ  بر خاص منافعِ 
 دموکراسی  يا و) توانگران (اوليگارشی ،)خودکامگی (رانیوت  فاسِد 

 سه از  يکی با شود حاکم عام منافعِ  اگر و. بود خواھيم) سا\ری مردم(
 از. بود خواھيم روبرو جمھوری و اشرافی سلطنتی، مطلوِب  حکومِت  

 ھرچند خاص، حکومِت  مبينِ  که آن جايی از دموکراسی ارسطو نظرِ 
 در. است فاسد حکومتی، است جامعه کلِ  منافعِ  عليِه  ولی جامعه، اکثريِت 

 فرمِ  دھد،  می نشان را بودنش فرماليست وجھی بھترين به ارسطو جا اين
  .کل يک از بخشی  نه و است کل يک برايش

  ھيچ و بود  معنا تمام به کارِ   محافظه يک ارسطو  اجتماعی مسائلِ  قلمروِ  در
ناسباِت  به گاه . نکرد شک جامعه در رايج ھاِی  باور و اجتماعی م

ورِد  شاتھتوجي  وجوِد  است، شده شناخته بسيار داری برده یِ  جامعه درم
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 و دانست  می طبيعی و عادی امرِ  را باستان يوناِن  در داری  برده و طبقات
رده ایِ الغ  .قبول غيِرقابلِ  و ناممکن امری را داری  ب

باره که است فيلسوفی نخستين ارسطو  بحث به پول و اقتصاد ِی  در
فيدیِ  و ضرورت و پردازد  می  را اقتصادی ميانجیِ  يک یِ  مثابه  به پول م

دوزی  ثروت او ،افDطون برعکسِ . دھد  می توضيح  یِ  جنبه از را ان
 برایِ  پس است، شر و رذالت موجب فقر او باورِ  به. کند  می توجيه  اخDقی
 به يکی برد،  می نام پول نوع دو از او. شد ثروتمند بايد آن از احتراز

به   ديگری و است مفيد که جامعه اقتصاِد  گردشِ  امرِ  در ای وسيله یِ  مثا
  .بيند  می لمناسا و مضر را آن که اندوزی  ثروت برایِ  ابزاری

 

اجتماعی طبقاِت ش نق و ھا حکومت انواعِ  یِ  رابطه: ۴۵تصويرِ   
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يه "یِ  نظر Dيِش     "نفس پا

 شمرد،  می فاسد را تقليدی نوع ھر و داشت ھنر با شديدی دشمنیِ  افDطون
 به ھنر با افDطون دشمنِی . است بازنمايی بلکه واقعيت  نه تقليد که چرا

 نظِر  اما ارسطو. شود  می شھر از شاعران اخراجِ  خواھانِ  که بود ای درجه
 مفيدی امرِ  را ای بازنمايی و نمايش ھر کلی بطور و ھنر و داشت متفاوتی

  یِ  مشاھده با که بود باور اين بر او. دانست  می انسان برایِ 
 نزديک يشتن اشخو به انسان) تئاتر در یيش نماھنِر  عمدتاً ( ھا بازسازی

  . شود  می اش شناسايی  -خود موجِب  و شود  می تر 

 بريم  می لذت  ھايی صحنه یِ  مشاھده از تئاتر در که است چطور گويد  می او
 داستانِ  او. افتيم  می وحشت به سخت روزمره زندگی در شان ديدن از که

 مادرِ  با کشد،  می را پدرش که مردی آورد،  یم يادمان به را ١اوديپ
 از چنان  آن حقيقت شدنِ  برمD از پس و کند  می خوابگی ھم اش ناشناخته

  . آورد  درمی حدقه از را خود چشمانِ  که شود  می متنفر خود

اِم  ما تئاتر در چطور پرسد  می ارسطو  فجيح و خراش دل ھایِ  صحنه اين تم
  نمايش پايانِ  در که است اين اش پاسخ کنيم؟ مشاھده اشتياق با انيمتو  می را
 او. شود  می تر سبک مان روح و برخورداريم تری بيشخاطر  آرامشِ  از ما

ِک  دورانِ  در بعدھا. نامد  می ٢"نفس پاRيِش " را روند اين  اروپا کDسي
پايه  يريمول. کند  می بازی مھمی نقشِ  تئاتر ھنرِ  پيشرفت در نظريه ھمين
 صحنه رویِ  را کارھايش نظريه ھمين به باور با مدرن تئاترِ  گذار

_____________________________________________ 
١ - Œdipe 

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

  

 

نفس پا\يشِ  یِ  نظريه و درام: ۴۶تصويِر   

_____________________________________________ 
١- Jean-Jacques Rousseau )متفکر سوئيسی) ١٧١٢-١٧٧٨ ، 
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  ارسطو خداِی 

ياِن  و نداشت باور خدايان به ارسطو  خداشناسِی  و   باستانیاساطيری خدا
ً  را سقراطی -پيشا اِد  به شديدا  مورِد  در ارسطو موضعِ . گيرد  می انتقاد ب

 سه هب را علوم ارسطو شد  گفته که طور ھمان. است ناروشن خداشناسی
ورِد  را کلی اصولِ  که  علمی و کند  می بندی دسته ھم از متمايز  بخشِ   م

 را علم اين او. دھد می جای نظری علومِ  بخشِ  در دھد  می قرار بررسی
ررسِی  علمِ "  جوِی  و  جست به سپس و نامد  می" باشنده یِ  مثابه  به باشنده ب

 نوعی از متافيزيک در Rندا کتاِب  در او. پردازد  می آن) محمول(موضوعِ 
حد خدای  مشخصه  سه که گويد  می سخن ١"نخستين نامتحرِک  محرِک " وا
 کنشِ ) ٣ (و است انديشه یِ  انديشه) ٢ (؛است نامتحرک محرِک ) ١( :دارد
  . است ناب

 يھوديان نظيرِ   نه و بود، پرستخدا چند يونانيان اکثِر  چون ھم  نه ارسطو
 نه که گويد  می سخن واحد خدای نوعی از او. داشت باور واحدی خداِی  به

ِد بُ   نه قدرت،   صاحبنه و است شخصيت دارایِ   ِد بُ   نه و دارد  اخDقی ع  ع
  .ندارد ھم آفرينش قدرِت  ، حتاسياسی

 ھم حرکتی ھر و است تحرک درحالِ   چيز ھمه دنيا در ارسطو نظرِ  از
 اين که جا  آن از و باشد داشته علتی بايد خود ھم علتی ھر. دارد علتی

 بايد عاملی پس باشد داشته ادامه نھايت  بی تا تواند نمی ھا علت یِ  زنجيره
 ارسطو. باشد آورده وجود  به را نخستين حرکِت  آن که باشد داشته وجود

رِک  را عامل آن  وجود چيزی آن از پيش که جا آن از و نامد  می نخستين مح
 رو  اين از است، نامتحرک خود پس درآورد حرکت به را آن که نداشته

رِک  يک ست نامتحرک مح متحرِک  محرِک  اين. ا  مادی تواند نمی نخستين نا

_____________________________________________ 
١ - premier moteur immuable 
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 که جا  آن از اما. باشد انديشه جنِس  از بايد پس است پيکر  بی و باشد
رينِ  بر  يعنی انديشد،  می انديشه به که باشد ای انديشه بايد است، ھا انديشه ت

ديشه  درحاِل  تواند نمی پس باشد کامل بايد موجود اين. است انديشه یِ  ان
 رابطه در ارسطو. است ناب کنِش   يعنی است، بالفعل رو  اين از باشد شدن

. کند  می پيروی افDطون و پارميندس نظرياِت  از موجودش ودنِ ب کامل با
 "خدا" ھمان غيِرمادی و جدا غيرمتحرک، چيِز  اين که گويد نمی ما به او

 در تقدس تر درست بيانِ  به يا و است مقدسی چيزِ  گويد  می بلکه است،
  .است نھفته اش درون

 با ارتباطی ھيچ که داريم کار و سر "خدا" از مفھومی با جا اين در ما
 فلسفی ِخدای يک ارسطو" خدایِ . "ندارد يکتاپرست دين ھایِ " خداِی "

 اصلیِ  یِ  اسلحه ھمواره متافيزيکی" خدایِ . "ايمانی خدایِ  يک نه و است
سان عليِه  نبردشان در خردگرايان  اھلِ  خداِی  که درحالی. است بوده خداشنا

 بدِو  ھمان در ھا متافيزيسين خدایِ  است قََدرقدرت و زنده ھمواره دين
يایِ  بر نقشی ھيچ که است خدايی. ميرد  می تولدش  خودش یِ  آفريده مادیِ  دن
 کاری و کند  می رھا خود حالِ  به را آن دنيا، آفرينشِ  از پس خدا اين .ندارد

ً  د،ندار کارش به  خاصيت بی ا معن تمام به موجوِد  يک. دارد وجود صرفا
 نقشش تنھا واقع  به. ندارد اش آفريده دنيایِ  حالِ  به فرقی نبودش يا و بود که

 خدایِ  که درحالی. ميرد  می ھم خودش آن آفرينشِ  با و است جھان آفرينشِ 
 در را جاندار، و جان  بی موجوداتش، تمامِ  با  دنيا کلِ  سرنوشِت  ،دين ھا

 و حاضر جا  ھمه در و متعال قادرِ  زنده، ھميشه است خدايی دارد، دست
ده توان می را ارسطو .ندا ھمه چيز رينن  متافيزيکی خداِی  نخستين یِ  آف

  .دانست

 خدشه ارسطو افکارِ  ِی  مجموعه انسجاِم  بر که نکاتی ترين مھم از يکی
 بدين است، آن به دادن امتياز و دين برابرِ  در اش نشينی عقب آورد می وارد
 ھزار دو. شود  می قائل ١نخستين علِت  عنوانِ  به نقشی خدا برایِ  او که  معنا

_____________________________________________ 
١ - Cause première 
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زِد  را نکته ھمين ديگر باِر  ارسطو از بعد سال  تاريخ نوابغِ  از يکی نيوتن ن
  .کنيم  می مشاھده ھم

 و شود حرکت موجِب  که باشد بايد چيزی که کند  می استد\ل چنين رسطوا
 رود  می بين از نه و يد  آ می وجود  به نه گاه  ھيچ حرکت که جا  آن از

رِک  بنابراين  از .باشد ساکن و نامتحرک خود بايد  می حرکت نخستين مح
رِک  اين ارسطو نظرِ  رِک  نامتح  فعليتی و ذات دباي حرکت نخستيِن  مح

زِد  ١"بخش  طبع طبيعِت " یِ  مقوله ھمان شبيِه  باشد، داشته جاويدان  ن
ظريه به ارسطو که ايراداتی ھمان. ناروشن و گنگ مفھومی ،ااسپينوز  یِ  ن

رفت  می افDطون" مُثُلِ " رِک  محرِک  یِ  نظريه عليِه  توان  می را گ  نامتح
 بود  می ساکن ابتدا در دنيا اگر که  معنا بدين. کرد بيان ھم ارسطو نخستيِن 

 آن که داشت نمی وجود آن درونِ  در چيزی پس ساکن، آن در چيز  ھمه و
ِط  بايست  می  چرا و  چون  بی درآورد، حرکت به را  خارج در نيرويی توس
رِک  محرِک " اين اگر اما  .آمد  میدر حرکت به آن از  "نخستين نامتح

 چگونه صورت آن در بود، نمی ماده جنسِ  از يعنی بود،  می نامادی خارجیِ 
  درآورد؟ حرکت به را مادی دنياِی  يک توانست  می

 يک  ھيچ به تنھا  نه و برند نمی جايی به راه استد\\ت نوع اين حال ھر به
 و ھا پرسش بلکه کنند نمی حل را ای لهأمس و دھند نمی پاسخ ھا پرسش از

رِک  محرِک  "یِ  نظريه اگر حتا. آفرينند می ھم ديگری مسائلِ   نامتح
 باعِث  چيز چه که داد پاسخ پرسش اين به بايد باز بپذيريم ھم را" نخستين
رِک " پيدايشِ  ين مح Dِف  در ترتيب  بدين شد؟ "نخست  گرفتار سردرگمی ک

 ممکن آن از خDصی و چرخيم  می خود دورِ  به آن در دائماً  که آييم  می
ِف . نيست  اين از است آشکار و بديھی بسيارکه  ارسطو استد\ِل  ضع

ِت  "يافتنِ  در تDش ارسطو فکریِ  یِ  دغدغه که گيرد  می نشأت واقعيت  عل
تين  عواملِ  "را ھا آن که ارسطو خوِد  مقو\ِت  با تخالف در (است" نخس

  ).نھاد نام" موثر و صَُور

_____________________________________________ 
١ - Natura naturans 
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ِد  واقع  به  به توانيم نمی گاه  ھيچ ما که است نھفته نکته اين در لهأمس کلي
 ترين  افتاده پا پيشِ  و ترين  ساده درمورِد  حتا يابيم، دست" نخستين علِت "

 خود علت ھمين اما يافت، علتی توان  می معلولی ھر برایِ  که چرا. ھا پديده
 را روند ھمين اگر. دارد علتی که است پديده معلوِل  تر پيش یِ  مرحله در
 يا و پايانی، گاه  ھيچ که رسيم  می  ھا معلول و علت یِ  سلسله يک به گيريم پی

 در علت يک معلولِ  خود علتی ھر که چرا داشت نخواھند آغازی درواقع
له   .است تری پيش ِی  مرح

ِد  معمو\ً   زندگی ِی  روزمره عملیِ  تجارِب  در  و علت اين گيریِ  پی رون
يازی و سازيم  می متوقف ای مرحله در را ھا معلول ِ  ادامه به ن  آن ترِ  بيش ی
 علت سلسله اين يابیِ  رد توان  می  ھم موارد ترين ساده در حتا اما،. نداريم

. نيافت را" نخستين علِت  "ھرگز و داد هادام نھايت بی تا را  يابی معلول و
له رو  اين از  و عرفانی ، غيِرعلمی است ای مقوله" نخستين علِت  "ِی  مقو

 .کرد پرھيز آن از بايد ھمواره که رازگونه

 ً  دين جزمياِت  تمامِ  بنایِ  سنگِ بعدھا ارسطو نزِد  ضعف  نقطه ھمين دقيقا
 پايِه  بر دقيقاً  يکتاپرست دين ھایِ  کلی بطور. شد آتی يکتاپرست ھایِ 
 رویِ  از است پاسخی مقوله اين. ند ا شده نھاده بنا" نخستين علِت  "یِ  مقوله
ادانِی  دورانِ  فقط نه ھایِ  کنجکاوی و ھا پرسش به نادانی  بشرِ  بلکه بشريت ن
اداِن    .معاصر دوراِن  ن

زِد  نادرست مفاھيمِ  از ديگر يکی  شد گفته با\ در چه  آن با که ،ارسطو ن
 انگار غايت يک او. است ١انگاری غايت به باورش باشد، نمی ارتباط  بی

عنی بود،   : داشت باور سخت طبيعت بودِن  مند ھدف به  ي

_____________________________________________ 
١ -Téléologie (Télos) 
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  اين از. است چيزی متوجِه  عملی ھر و پژوھش ھر فن، ھر"
 خير و  نيکی: دکر تعريف چنين توان  می را  نيکی و خير رو

 ".است امور یِ  ھمه غايِت 

اِد  به ده ھر باور اين استن  يک و است مند  ھدف انسان ازجمله طبيعی یِ  پدي
 توضيح به قادر تنھا  نه نادرست بينشِ  اين. کند  می تعيين را آن نھايی ھدِف 

 بشر تکاملِ  تاريخِ  در ای منفی بسيار نقِش  بلکه نيست چيزی ھيچ تبيينِ  و
. است بوده بشری دانِش   پيشرفت راِه  سِر  بر بزرگی مانعِ  و کرده بازی

 انجامد  می دينی باورھایِ  به چرا  و  چون  بی اعتقادی چنين که  آن افزون
 و غايت اين ِی  سرچشمه که داد پاسخ پرسش اين به بايست  می که چرا

 داد آن به توان  می که پاسخی تنھا اما. شود  می  ناشی چه از و کجاست ھدف
 خير اين که چرا. کند  می تعيين خداوند سراسر را اھداف اين که است اين
تين خيرِ  تنھا واقع در و است خير ترين مھم  یِ  وظيفه ارسطو. است راس

ِف   کند  می سعی و دھد  می قرار خود ھمِت  یِ  وجھه را نھايی خيِر  اين کش
لِم   داشته وجود غايتی بايد غايات بيِن  در که چرا. بيابد را آن با مترادف ع
 خود ارسطو ھرچند. دارند قرار آن الشعاع تحت غايات ديگر که باشد

 را جاده زمينه اين در او مباحِث  وليکن نرسيد نتايجی چنين به مستقيماً 
ماِل  به. دکنن استنتاج آن از دينی ھایِ  برداشت بعدھا تا کرد ھموار  قوی احت

 متقاعد باوری چنين به را او شناسی زيست ِی  زمينه در وی ھاِی  پژوھش
  .بود ساخته

 از نوع پانصد از بيش به شناسی زيست یِ  درباره ھايش نوشته در ارسطو
 بحث به نوع پنجاه کم دسِت  یِ  درباره که کند  می اشاره مختلف حيواناِت 

 حيوانات که رسد  می نتيجه اين به حيوانات دقيقِ  یِ  مشاھده با او. پردازد  می
ِط  با را خود  روِش  با ١داروين چارلز بعدھا. دھند می انطباق زيست  محي

مِل " یِ  نظريه به خود مشاھداِت  از ای مشابه  حيوانات انطباقِ  و "انواع تکا
ِط  با . کرد استنتاج را ديگری متفاوِت  نتايجِ  ارسطو ماا. رسيد زيسِت   محي

_____________________________________________ 
١- Charles Robert Darwin ) انواعنظريه تکامل و واضع بريتانيايی شناس ، زيست) ١٨٠٩-١٨٨٢   
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 ای  شده تنظيم پيش از ِی  برنامه يک ِی  پايه بر را حيوانات پيدايشِ  ارسطو
 براِی . دھد  می نسبت بشری فوقِ  قدرِت  يک به را برنامه اين و بيند می

 را اش دنبو انديشمند و شعور داراِی  و انسان رفتنِ  راه پا دو برروِی  نمونه
رِف  انسان ارسطو نظرِ  از. دھد می نسبت طرح ھمين به ھم  مخلوقات اش

 ھمواره انسان يعنی است، آمده وجود  به یخداي طرحِ  يک مطابقِ  و بوده
 ايستاد  می پا دو بررویِ  نه انسان بود نمی خداوند ِی  اراده اگر و بوده انسان

 و فتيا  می افزايش وزنش که چرا شد، می برخوردار شعور و عقل از نه
 ھرچه خميدگیِ  موجِب  خود یِ  نوبه به دو اين و کاھش، اش بدنی فعاليِت 

 راه اش ھای پا و ھا دست با شد  می مجبور و شده زمين سویِ   به ترش بيش
  .رود

 قرار پا دو رویِ  که است انسان تنھا حيوانات بينِ  در" ... 
. است مقدس و وتیملک انسان ذاِت  و جوھر که چرا دارد

 ھيچ به. است الھی موھبِت  ترين مھم ھوشمندی و انديشيدن
 فوقانی قسمِت  در توانست نمی انسان وزنِ  یِ  عمده بخش وجه 

 موجِب  وزن افزايِش  که چرا باشد، داشته قراربدنش اش 
 وزنِ  اگر مشابھاً . شود  می ادراک و دنانديشي قدرِت  کاھشِ 
  به و شود  می کشيده زمين ِت سم به شبدن يابد افزايش انسان
حاِظ  ِظ  و ايمنی ل  تبديل چھارپا به دوپا انسانِ  تعادل حف

  )حيوانات ِی  باره در( " .شود  می

ساِن  وضعيِت  که بود معتقد آناکساگوراس عنی دوپا، ان  راه دوپا روِی   ي
 به ايشھ دست رھايیِ  اين و انجاميد ھايش دست ساختنِ  آزاد به رفتنش،

 حيوانات سايرِ  از و کند رشد مغزش که شد آن موجِب  خود یِ  نوبه 
به . شد اش انسانيت موجِب  ھايش دست آزادِی  کDم يک در شود، تر باھوش
 ابتدا ھمان از انسان که بود معتقد ارسطو اما، آناکساگوراس نظِر  وارونه
رِف  ھمواره  نادرست ِی  نظريه اين. بود ھوشمند موجودی و مخلوقات اش

 اش گرايانه غايت ديدگاِه . گيرد  می سرچشمه یگراي غايت به ارسطو باورِ  از
  .برسد   علمی نتايجِ  به طبيعت مورِد  در که شد آن از مانع

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣٠٢
 

  روح  سه ِی  نظريه

 و شناسی گياه شناسی، زيست  يعنی طبيعی، علومِ  ِی  مطالعه به ارسطو
 ِی  مطالعه بندیِ   تقسيم نوع اين به توجه با و داشت عDقه شناسی نورجا

وِد  به که بود طبيعی امورِ     :داشت باور ھم از متمايز روحِ  نوع  سه وج

ياھی روِح  )١   شود؛  می مشاھده گياھان نزِد  که حواسی مجموعه يا ،گ

  است؛ حيوانات یِ  ويژه که ،متحرک روِح  )٢

ور روِح  )٣  . شود  می ديده انسان نزِد فقط  که ،باشع

 روحِ  بر  عDوه که چرا ندا گياھان از تر متکامل حيوانات ارسطو نظرِ  از
 که ھستند ھم متحرک روحِ  دارایِ  است، تکثير و رشد یِ  مايه که گياھی
 اين به است تر  متکامل ھا آن دوِ  ھر از انسان. است  شان تحرک موجِب 

 ھم باشعور روحِ  از دارند حيوانات و گياھان که چه  آن بر  عDوه که دليل
 .دھد  می شناخت و نانديشيد قدرِت  او به که است برخوردار
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روح سه جايگاه و روانی یِ  نظريه: ۴٧تصويِر   
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اِر  گرِد  ديگر ب   کرد خيانت استادش به  خوب شا

  

 حقيقت من اما ،است من آموزگارِ  افDطون "
  ".دارم دوست او از تر بيش را

 ارسطو

زِء  يک که افDطون یِ "دنيا دو "یِ  نظريه اب مخالفت به ارسطو  از مھم ج
 سيستِم  کلِ  طريق اين از درواقع و پردازد  می است افDطون یِ  انديشه کلِ 

 شمولی جھان علمِ  يک افDطون سيستمِ  در. گيرد  می نشانه را افDطونی
ِط   که دارد وجود  اصل چند به را شناخت قابلِ  حقايقِ  امِ تم توان  می آن توس
زِد  که درحالی. رسيد العلوم علم يک  به و داد کاھش  به دانش ارسطو ن
  طبقه "امرِ  که است خاطر ھمين به. شود  می بندی  دسته مختلفی ھایِ  شاخه
له و" کردن بندی اِم  در) جنس طبقه،" (نوع  "ِی  مقو  مھمی نقشِ  او آثار تم
 .دارند

رايِی  پردازِ   نظريه ،ارسطو  تختصصی گذارِ   پايه توان  می را علوم چندگ
 و کردن فدا قيمِت  به وجه  ھيچ به را امر اين اما او. دانست علوم شدِن 
عميِم  و ترکيب از کشيدن دست   پايه  که  آن عينِ  در او. دھد نمی انجام کلی ت
عه (است خاص علومِ  گذارِ   کھکشان، ،تراژدی پول، انسان، جنينِ  یِ  مطال

ی، روحِ  جانوران، کمان،  رنگين  عام علوِم  یِ  مطالعه به ،)حکومت انسان
 ای چھره  آن رعکسِ ب. )بختی  نيک يا و زبان ،منطق اصولِ  (پردازد  می ھم
 و رنگ شديداً  ھايش نوشته کردند، ترسيم ارسطو از ھا  سده طیِ  در که

 بطور ،افDطون برعکسِ  ارسطو، نزِد  صُوری منطقِ . دارد مادی لعاِب 
. دارد پيوند شناسی شناخت و شناسی ھستی یِ  درباره نظرياتش با تنگاتنگی
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 ھستیِ  دارایِ  که نيستند  ھايی پديده انديشه اَشکالِ  که داشت باور سخت او
 . باشند  می  انسانی ذھنِ  در موجود اَشکالِ  صرفاً  بلکه باشند، مستقل

راِی   تعميماِت  به  يابی دست از باشد بايد عبارت علم ھدِف  ارسطو ب
 تنھا تعميمات به يابی دست اما. آزمون و تجربه مشاھده، بر مبتنی) کليات(

عه طريِق  از اِء   يعنی - صخوا یِ  مطال  طريقِ  از که) خاص (مادی اشي
  .است ميسر -  شوند  می منتقل ما به حسی ادراکاِت 

 که را تالس نظيرِ  نخستين ھایِ  ماترياليست ھاِی   تنگنا درستی  به ارسطو
ِط  تنھا و صرفاً  را دنيا داشتند سعی  نظيِر  نخستين، یِ  ماده (ماده يک توس
 چيزِ  يک چشمِ  به ماده به ارسطو. دريافت را دھند توضيح ...) و ا،ھو آب،
 و آفريد را آن توان  می نه که کرد می نگاه تغيير درحالِ  ھمواره ابدی -ازلی

ِد  دستخوشِ  ھمواره و دارد پايانی نه و داشته آغازی نه کرد، نابود نه  فراش
راداِت  از يکی. است تحول و تغيير  که بود اين نافDطو به او اصلِی  اي

  .باشند متحرک توانند نمی) نامحسوس (غيرِمادی چيزھاِی 

شه در ِب  در کلی بطور و ارسطو یِ  اندي  شاھِد  ما پيروانش و ارسطويی مکت
وِد   از. ھستيم متخالف بيش و کم و متمايز قطِب  دو بين انديشه تنشِ  يک وج

مانِ   و گرفته کھن یِ  اسکندريه دورانِ  در چه ،امروز به تا ارسطو خوِد  ز
 و ميانه، ھایِ  سده اوايلِ  در اسDمی تمدنِ  شکوفايیِ  اوجِ  دورانِ  در چه

ِد  ھمواره اروپا در بعدھا  اين شارحاِن  و مفسران بينِ  در کشمکش اين شاھ
 ابن عمدتاً  کهت اس ١گرايی طبيعت نوعی آن قطب يک. ايم بوده مکتب
 اش نماينده ترين مھم که ديگر قطِب  و کند می ی نمايندگرا آن ٢رشد

طه نخستين برداشِت . دارد تأکيد آليزم ايده بر ،است ٣سينا ابوعلی  یِ  نق
داِء  انسان حواسِ  که است استوار باور اين بر شروعش  شناخت مب

_____________________________________________ 
١ - Naturalisme 

وِف  ، ) م١١٢۶-١١٩٨( رشد ابِن  -٢    .  شھرت داردAverrhoes، در زبان ھای اروپايی با نام اندلسِی  عرب ارِ دنام فيلس

وِف  ، ) ه۴٢٨ -٣٧٠( ابوعلی سينا -٣   .  شھرت داردAvicenneو پزشگ ايرانی، در زبان ھای اروپايی با نام  فيلس
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 آثارِ  از نيمی (است آمپريستی -ماترياليست نوعی درواقع باشد، می
 به که ارسطو آثاِر  از ای مDحظه قابلِ  بخشِ  ديگر سوِی  از). ارسطو
 پيدايشِ  مبنایِ  اند شده نوشته رازآميز حدودی تا و ناروشن سبکی

 ِی  خميرمايه شدند، خردگرايی و گرايانه درون تأملِ  مسيحی، خداشناسیِ 
ِد  نوعِ  از آليستی ايده ھایِ باور  .اند بوده ابوعلی سينا عقاي

 از متفاوت  کامل بطور) فيزيک (طبيعت یِ  درباره ارسطو ھایِ  نوشته
ورِد  در اش ھای نوشته  در که درحالی ارسطو. باشند  می متافيزيک م

ورِد  را محسوس ھاِی   صورت فيزيک  متافيزيک در دھد  می قرار لعهمطا م
له به . چندگانه يا اند يگانه  که  اين پردازد،  می عام بطور" صورت "یِ  مسئ
له ارسطو جا  اين تا  و محسوس صورِت  نوع دو و است افDطون رویِ  دنبا

 دو تمايِز  و جدايی اين افDطون برعکسِ  اما ارسطو. است قائل معقول
وِد  در بلکه انديشه در نه را صورت  افDطون" صوِر " يعنی بيند،  می ماده خ

 جای ماده دروِن  در و آورد  می زمين به") ھا ايده دنيایِ  ("آسمان از را
 ندارد وجود ماده از مستقل صورِت  ارسطو برایِ  ترتيب  بدين. دھد  می

 موتوِر  يک وجوِد  به باور آن و شود  می قائل استثناء يک ارسطو البته(
 کلِ  ناروشنیِ ). باشد  می ناب صورِت  که است نخستين نامتحرِک  رِک مح

  ناسازگاربينِش  دو زمانِ  ھم وجوِد  يعنی گرايی، التقاط و ارسطو طرحِ 
  سیاسا تمايزِ  به را او یآليستِ  ايده-گرايی ذھنی و یماترياليست -گرايی طبيعت

رِد  به. دارد وامی متافيزيک و فيزيک بينِ   از نخستين یِ  فلسفه که  اين مج
 اين از دقيقاً . کرد تعيين ھم را آن موضوعِ  بايد د،وش جدا طبيعی یِ  فلسفه
دِن  در که است زمان   .  شود می ناپذير اجتناب خداشناسی با آن غلطي

 دوراِن  نقاشِ  ١رافائل روِف مع اثِر  ،"آتن یِ  مدرسه "به موسوم نقاشیِ 
 و افDطون یِ  فلسفه بينِ  تفاوت وجھی بھترين به واتيکان، در نوزايی
  يونانیفيلسوفان از گروھی اثر اين در. دھد  می نشان را ارسطو ِی  فلسفه

ِت  و چپ سمِت  دو در  صف ادمیآک پلکاِن  رویِ  رديف دو در تابلو راس

_____________________________________________ 
 ١Raffaello Sanzio - )١۵١-٢٠۴نقاش ايتاليايی ، ) م٨٣ 
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له به اشتياق با واند  کشيده ِط  در که ارسطو و افDطون بينِ  یِ  مجاد  تابلو وس
 ارسطو که  آن با. دھند  می فرا گوش ھستند، پلکان از آمدن پايين درحاِل 
رِد   نقاش وجود اين با تر، جوان او از سال چھل و پنج و بود افDطون شاگ

 که درحالی. است کرده ترسيم سطح يک در و رديف يک رد را دو ھر
 دسِت  با دارد، بغل زيرِ  را خود ائوسِ تيم کتاِب  خورده سال افDطونِ 
 جوان ارسطویِ  کند،  می نگاه ارسطو به و گرفته نشانه را آسمان ديگرش

 زمين به ديگرش دسِت  با و گرفته دست يک در را خود اخBِق  کتاِب  ھم
 به تا درآورده تصوير به چنانآن  را فيلسوف دو نرمندھ. کند  می اشاره
قرار يکديگر با تقابل در کامr دوفلسفه اين  که کند   القا را امر اين  بيننده

 نقاش  بلکه است نقاشی ھنرِ  شاھکارھایِ  از يکی تنھا  نه تابلو اين  .نددار
اوِت  وجھی بھترين به  شفافيتی و ھنرمندی با را شاگرد و استاد ِی  فلسفه تف
 گيرد، می سراغ ھا آسمان در را واقعيت افDطون. دھد  می نشان نظير  بی

  .جويد  می زمين رویِ  در را آن ارسطو که درحالی

حاِظ  به اسکندر مرگِ از پس يه علمی و فرھنگی ل  آتن جاِی  بتدريج  اسکندر
رواِن  و شاگردان .گيرد  می را وزه و کتابخانه ارسطو پي  را اسکندريه ِی  م

 دوراِن  فرھنگِ و علم مرکزِ  تنھا سده چندين مدِت   به که کنند  می ايجاد
 .شود  می باستان

 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣٠٨
 

 
صو

ت
رِ ي

 
۴٨

 :
سه

مدر
 

ِی 
 آتن،

 اثِر 
 رافائل

 

www.hks-iran.com



 ٣٠٩ / يونان ک1سيکِ ِی  فلسفه پاياِن  و اوج: ارسطو: فصل چھاردھم ................... 
 

وِف  نخستين ،١قديس اگوستين ،مسيحيت گرفتنِ  قدرت با  و مسيحی فيلس
ري ٢افلوتين  یِ  فلسفه) نوافDطونی مکتِب  گذارِ   پايه (مشرِک  فيلسوِف  نآخ

ِد  دورانِ  ميانه ھایِ  سده. نشاندند ارسطو یِ  فلسفه جایِ  بر را افDطون  تول
دِد   عربی به ارسطو آثارِ  ِی  ترجمه یِ  واسطه  به بود، ارسطو یِ  فلسفه مج
ِط   اول معلمِ  لقِب  ارسطو به  رشد ابن عمدتاً  مسلمان، فيلسوفانِ  توس

 آشنا ارسطو آثاِر  با را روپاييانا که بودند مسلمانان اين واقع  به. دھند می
ِ  یِ  فلسفه. ساختند  ارسطوگرايی از بود  ترکيبی عمدتاً  مسيحی اسکو\ستيکی

 به را فيلسوف لقِب  ٣مسيحی اکويناسِ  توماس .يکتاپرستی مکاشفاِت  و
وِف  ارسطو و دھد  می ارسطو  .شود  می اسکو\ستيک دورانِ  مرجِع  فيلس

  تاريک یِ  نماينده ارسطو و افDطون به بود بازگشتی نوزايی راِن دو بعدھا
 او به سخت ٤بيکن فرانسيس. شود  می معرفی اسکو\ستيک دورانِ   انديشیِ 
 دگر باِر  ریگروشن دورانِ  در. شمارد  می خوارش دکارت کند،  می اھانت

 را او که است ست\يبني فقط رانند،  می تاريخ یِ  خانه  تاريک به را ارسطو
خرِ  از تنھا. ستايد  می  آثاِر  یِ  کليه به دسترسی با که است نوزدھم یِ  سده اوا

 او کارھایِ  عظمِت  و ارسطو واقعیِ  یِ  چھره ھا آن ِی  ترجمه و ارسطو
  .شود  می آشکار بتدريج 

 ھم ارسطو .کند نمی  زندگی ،اش زندگی دوراِن  در فقط بزرگ ِف فيلسو يک
   .است زنده ھم ھنوز و کرد زندگی سده سه و بيست از بيش افDطون ونچ

  

_____________________________________________ 
١- Saint Augustinus) ٣۵۴- ۴در دوران باستان و سده ھای ميانهمسيحيتبر روی ، تأثيرگزارترين فيلسوف )  م٣٠  

٢-  Plotin) ٢٠۵- وناني ، آخرين فيلسوف متأثر از تمدن)  م٢٧٠ 

٣-  Thomas d'Aquin)١٢٢۵ - ١٢٧۴م١٩۶٠ط دھه ميده می شود تا اواسنا" توميسم"، فيلسوف مسيحی و فلسفه او که ) م  

 بود کليسای کاتوليک فلسفه رسمی

۴ -Francis Bacon ) ١۵۶١ -١۶٢۶ب علمی و فکری در اواخر انگليسی و از بانيان ، فيلسوف) مDسده ھای ميانه انق   
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 پانزدھم فصِل 

  کتابی پايان سخِن  

 در. گيرد  می بر در را سده پنج بيش و  کم باستان يونانِ  یِ  فلسفه تاريخِ 
 و شفاھی آموزشِ  به و شدند ظاھر فيلسوفان نخستين که بود باستان ناِن يو

 ھایِ  سرزمين و يونان روميان، که ھا بعد. پرداختند ھايشان آموزه نگارِش 
 امپراتوریِ   فلسفی و  علمی زبانِ  کماکان يونانی زباِن  کردند، فتح را ديگر
 و ھا نھاد بستنِ  روم شدِن  مسيحی ھایِ  آمد  پی از يکی. ماند باقی باستان رومِ 

  آکادمی نظيرِ  باستان يونانِ  دورانِ  از مانده  برجا  فلسفی و علمی موسساِت 
 ھا آن و رفت فلسفه و علم جنگِ به مسيحی  فرھنگی ارتجاعِ . بود افDطون

 علم، مشعلِ  ھا سده برایِ . بستند ،"شرک "مکاتِب  ھایِ  نھاد دستآويِز  با را
گر که چرا بندد،  برمی رخت زمين باختر از فلسفه و فرھنگ  نظاِم   نه دي

 منحط مسيحيِت   نه و داشت نيازی ھا آن به زمين باختر بر حاکم اجتماعیِ 
 فلسفی و  علمی آثارِ . بود شده تبديل حاکم طبقاِت   ايدئولوژی به که ای شده

 ھایِ  سده برایِ  و شدند کشيده آتش به ھمرا  ھا کتابخانه و باستان دورانِ 
 با است مقارن دوران اين. نبود دسترسی ھا آن به را  ھاغربی طو\نی
 ھا اقتباس برخی با نوپا تمدنِ  اين دانشمندانِ . اسDمی تمدِن  شکوفايیِ  دورانِ 

 مرکزِ  بغداد در و کنند  می پُر اندکی را  خالی جایِ  خود ھاِی  کوشش نيز و
 یِ  ترجمه و باستان يونانِ   فلسفی و  علمی آثارِ   گردآوری به وپان تمدنِ  اين
   .پردازند  می عربی زبانِ  به آنان
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ِک  ھایِ  سده طِی  در وِط  و افول شاھِد  ميانه تاري  غرب در علم و فلسفه سق
ِط  که ھستيم وس  ھا آن ھایِ  آموزه. شود  می خداشناسی به تبديل دين شارحيِن  ت

 و کيمياگران حتا که دورانی ناميدند،  می٢مجتھد را اش بانصاح و ١فتوا
 ھایِ  زبان در نمونه برایِ . شدند می محسوب فيلسوف ھم گيران  معرکه
 ٣"فلسفی سنگِ" فارسی به آن یِ  ترجمه که دارد وجود ای واژه \تينی
 در کيمياگران که است "کيميا" يا جادويی جسِم  ھمان که است
ِک  به تا بودند اش وجوی تجس  تبديل طD به را  و ديگر فلزاتآھن آن کم

  .کنند  

  

_____________________________________________ 
 ١ - Docte 

 ٢ - Docteur 

٣ - Pierre philosophale (philosophers' stone) 
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١ پيوسِت 

 

 

   خاور در باستان دوراِن  مي1د، از پيش ١٢٠٠-٣٢٠٠

يدايشِ   شھری ھاِی  تمدن نخستين پ

ره از بخش آن در ميDد از پيش سال ٣٢٠٠ ھاِی  نزديکی  که زمين یِ  ک
باِت  مناطِق  در عمدتا شود، می هناميد نزديک خاوِر  امروزه  رودھاِی  رسو

يکجا نشينی دائمی  يعنی يافته، اسکان ھایِ  تمدن نخستين فرات و دجله نيل،
 بزرگ شھرھاِی  ايجاِد  شاھِد  ما نواحی اين در. آمدند وجود  به) شھرنشينی(
 نخستين  پيدايشو پيشرفته بسيار ھایِ  معماری دوران، آن ھاِی  سنجه با

وری   .ھستيم بزرگ ایِ ھ امپرات

 ھایِ  تمدن ھند یِ  دره در و فراعنه دوراِن  مصرِ  ،النھرين بين طقامن در
 که است دوران اين در دقيقا. آمدند وجود  به ھا دولت -شھر نخستين و جديد
ِد   مناطق اين به ھا سرزمين سايرِ  از مردمان  جايی  به  جا و کوچ شاھ
 سوِی  از و يابند می گسترش نزديک خاورِ   فرھنگی ھایِ  کانون. ھستيم
 اين. روند می پيش مديترانه سواحلِ  و اژه درياِی  در ١ِکِرت تا غرب

 مديترانه سواحلِ  در جديدی تمدنِ  پيدايشِ  موجِب  ِکِرت به تمدن گسترشِ 
 تجارت بر متکی عمدتا زمانی آن تا ھایِ  تمدن ديگر به وارونه و شود می

 بشر و گيرد می را مس جاِی  )مفرغ(برنز آلياژِ  بتدريج . بود زيستن ھنِر  و
ِف . است مشھور برنز دورانِ  به که شود می نوينی دورانِ  وارِد   اين کش
ِد  در کننده  تعيين و بزرگ جھشی آلياژ . بود بشری ِی  جامعه تکاملِ  رون
 ساختنِ  امکان بشر به و است پذير انعطاف و سخت ای ماده برنز که چرا

  .داد می را دوام  با و فلزی سDحِ  ھمه از تر  مھم و ابزار ظروف،

_____________________________________________ 
١ - Créte 
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  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣١۶
 

 برنز دوراِن 

ِف . آيد  می بيرون توحش از بتدريج  اروپا ميDد از پيش دومِ  ِی  ھزاره در  کش
 رشِد  و پيدايش   اصلی عاملِ  مس و قلع از مرکب است آلياژی که برنز

 که فلز دو اين معادنِ  به  بیيادست برایِ . شود  می جھانی سطحِ  در تجارت
ِ  کوشش شود، می يافت زمين یِ  کره سرتاسرِ  در . گيرد  می در فراوانی ھای
 گرفته اروپا شماِل  از چين، مناطقِ  دورترين تا گرفته انگلستان جزايرِ  از
 و کشف تجاری ھاِی  راه باره  يک به مصر و آسيا مناطقِ  ترين جنوبی تا

  پادشاھی یِ  سلسله نخستين که است دوران ھمين در. يابند  می گسترش
يد  و مناقشات دريايی ھاِی  راه کشِف  با .يابد می استقرار چين در يوک
ِ  ميانِ  ھا جنگ ِف  اقوام  و مديترانه اژه، ھایِ  دريا سواحلِ  مناطقِ  ساکنِ  مختل

 در. گيرد  می شدت شان  اشکننده ھایِ  حکومت تثبيِت  برایِ  النھرين بين
Dِف  ميDد از پيش سال ١۵٠٠ ھاِی  نزديکی نه اس  از امروزی یِ  ارام
 ھا  سنی  می اژه دريایِ  در. داشتند سلطه زيرِ  را سوريه سواحلِ  تا آناتولی

  .کنند می تصرف را ِکرِت

 دوم رامسِس  رسيدنِ  سلطنت به با ميDد از پيش سال ١٣٠٠ ھاِی  نزديکی
 سرزمينِ  مصر، از فرار از پس عبريان. شوند  می تاريخ وارِد  ھم صريانم

 آن ساکنيِن  بر را خود  خدايی  تک دينِ  و درآورده تصرف به را کنعان
  .کنند  می تحميل

 در. کند  می حک دوران اين فرھنگِ و تمدن بر را خود مھِر  بتدريج  برنز
ِد  شھرھا پيدايِش  با نھرينال بين  معماری، ھنِر  ِی  اوليه ھایِ  نطفه پيدايشِ  شاھ

 بنایِ  مصر در. يمھست ادبی متونِ  چنين ھم و طب ،رياضيات ، سفال گری
 راعنهف  سياسی قدرِت  بلکه بود ھندسه و مکانيک رشِد  مبيِن  فقط  نه اھرام

سرزمين ھای  در  ھمين دوران است کهدر. گذاشت نمايش  به ھم را
  .ظاھر می شوند )mégalithe( ھا رسنگخ باختری
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 ٣١٧/  پيوست ھا.............................................................................. 
 

 در خاور باستان دوراِن  مي1د، از پيش ١۶٠٠-٣٢٠٠
  

  برنز دوراِن  مھِم  رويدادھاِی   دوران  منطقه

-٣٢٠٠ مصر    ھيروگليف  خِط  اختراِع  

-٣٠٠٠ سومر راعِ     ١٠ و ۶٠ یِ  پايه بر شمارش سيستمِ  اخت

-٢٧٨٠ مصر   مصر در ھرم نخستين بناِی  

-٢٧٠٠ سومر  
  فاجعه يک به اشعارش در پادشاه سومر گمش گيل

واِن  اب  بعدھاکه می کند اشاره طبيعی  طوفان "عن
شد دينی ھای افسانه وارد" نوح  

-٢۵٠٠ چين   سوزنی طِب  اختراعِ  

لبابِ   ٢٢۵٠- کِل  بيانِ   يه نخستينِ  ش   فيثاغورس یِ  قض

-٢١۵٠ چين گرفتگی  خورشيد  بررسی نخستين   

-١٨۵٠ مصر حجم و سطح یِ  محاسبه و اعشاری ارقامِ  اختراعِ    

 

لبابِ   

 

١٧٨۵-  
 نظاِم  يک و نھد  می بنا را لبابِ   امپراتوری حمورابی

 يناول. کند  می  ايجاد  آن  اداره  برایِ یمتمرکز  اداری
.دوشمی  ثبت او نام به تاريخِ  در مکتوب قانوِن   

 
  برنز دوراِن  مھِم  رويدادھاِی : ١ جدولِ 
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  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣١٨
 

 

 در خاور باستان دوراِن  مي1د، از پيش ١٢٠٠-١۶٠٠

  برنز دوراِن  مھِم  رويدادھاِی   دوران  منطقه

-١۶٠٠ مصر دارو تجويِز  و بيماری تشخيصِ    

-١۵٠٠ ھند  

 زباِن  در" (اود  "ن دي  شبه نخستين پيدايِش 
وسِط  ھند در) است" دانايی "معنایِ   به سانسکريت  ت

ھندوييزم مقدسِ  متونِ  از يکی بعدھا. ھا یآرياي  
شود  می  

-١۵٠٠ مصر   آفتابی ساعِت  اختراعِ   

لبابِ   ١۵٠٠- روِف  نخستينساختِن     ای شيشه ظ

لبابِ   ١۴٠٠- داخلی ھایِ  اندام  شناسايی و انسان  شکافی کالبد   

سن  می  ١٢٠٠-  
 يونان، سرتاسرِ  به آن گسترِش  و سنی  می تمدِن  اوجِ  

فتِن  کار به. ايتاليا جنوِب  و سيسيل کرت، قبرس،  گر
اِد  و ھا جنگ در ارابه و اسب نظام  سواره ايج  

 
  برنز دوراِن  مھِم  رويدادھاِی : ١ جدولِ 
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 ٣١٩/  پيوست ھا.............................................................................. 
 

٢ پيوسِت 

 

 
 

 يونان باستان دورانِ  مي1د، از پيش ٢٠٠-١٢٠٠

  مھم رويدادھاِی   سده  دوران

١٢ - سن می تمدِن   فروپاشی   

٩ -  ھومر 

س
 ده

ِی 
ھا

 
ک

ري
تا

  ٨ -    ھزويد 

۶ - )۵٩۴(آتن در سولون حکومِت    

۵ - فه    )ميليت مکتِب  (سقراط از پيش ِی  فDس

يونان پيروزی و يونانيان و ايرانيان بيِن  ھاِی  جنگ  ان 
ست

با
    

يونانی شھرھایِ  بر آتن  سياسی ِی  سلطه   

)م.پ۴٣٠- ۴۴٣(آتن در پريکلس حکومت   

۴ - آتن شکسِت  و اسپارت و آتن بيِن  ھاِی  جنگ   

ياِن   آتن در دموکراسی پا ک 
سي

Bک
    

)ارسطو و افDطون سقراط، (کDسيک ِی  فDسفه   

مقدونی اسکندِر   کشورگشايی    

تی
س

لني
ھ

  ٢ - ِط  يونان فتحِ   روم توس  

  
دادھایِ : ٢ جدوِل      )م.پ ٢٠٠- ١٢٠٠( يونان باستان دورانِ  مھمِ  روي
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  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣٢٠
 

  

 روم باستان وراِن د
 

  مھم رويدادھاِی   سده  دوران

۵ -   

١ - ھا رومی کشورگشايی   

ی
ور

مھ
ج

  

 سيسرون 

 سِنِک ١

اورل مارک   

  

ِی 
ور

اط
پر

ام
  

ير
کب

  

روم شدِن  مسيحی ۴  

  

 
يِم   غرب در ،امپراتوری دو به روم  امپراتوری تقس

)بيزانس (شرق در و) روم(  

  

ِی 
ور

اط
پر

ام
  

ير
صغ

   
   

   
   

   
   

   
   

  
  

وری  فروپاشی ۵ غربی روِم   امپراط  

 
دادھایِ : ٣ جدولِ     ) م ۵٠٠-  م.پ ۵٠٠ (روم باستان دورانِ  مھِم  روي
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 ٣٢١/  پيوست ھا.............................................................................. 
 

  ٣ پيوسِت 

  يونان باستان دوراِن  مي1د، از  پيش ٢٠٠ - ۶٠٠

 سياسی ھاِی  رويداد فرھنگی رويدادھاِی  فلسفی رويدادھاِی  سال  سده

شم
ش

 
ش

پي
 

 از
Dد

مي
 

۶٢٠- 

۶١٠-  

۵٨٠-  

۵٧٠-  

۵۶٠-  

۵۵٠-  

۵٣٨-  

۵٢۵-  

۵١٨-  

۵١٠-  

۵٠٩-  

۵٠٠- 

  تالس تولِد 

  آناکسيماندر تولِد 

ِد    آناکسيمنس تول

  فيثاغورث تولِد 

  

  

 

  

  ھراکليت تولِد 

ِد    پارميندس تول

  آناکساگوراس تولِد 

  

 

 کسوف يک گويِی  پيش
ِط    تالس توس

  

  

  اِشيل تولِد 

ِف  پيندار تولدِ   کتاِب  مؤل
  "زمين توصيف"

 

  

 پيندار آثاِر 

 

  سياسی اصDحاِت 
  آتن در سولون

مه حکومِت   ِی  خودکا
  آتن در پيسيستارت

 

 آتن  سياسی ِی  سلطه
  آسيايی يوناِن  بر

 

  

  روم جمھوریِ  تأسيسِ 

 در جمھوری استقراِر 
 اصDحاِت  و آتن

  کليسين سياسِی 

 آسيايی يونانياِن  قياِم 
 

دادھایِ : ۴جدوِل      )م. پ۵٠٠-  ۶٠٠( يونان باستان دورانِ  مھمِ  روي
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 اسیسي ھاِی  رويداد فرھنگی رويدادھاِی  فلسفی رويدادھاِی  سال  سده
جم

پن
 

ش
پي

 
 از

Dد
مي

 

۴٩٣-  

۴٩٠-  

۴٨٠-  

۴٨۵-  

۴٧٠-  

۴۶٠-  

۴۵٠-  

۴٣۶-  

۴٢٧- 

۴٢۴- 

۴١١-  

۴٠۴-  

۴٠٣- 

 

  ودکلسپام تولد
  زنون 

  گورگياس تولِد 

  پروتاگوراس تولِد 

   سقراط تولِد 

 و دموکريت تولِد 
  بقراط

ِد    پارميندس تول

به مرگ  محکوميِت 
   آناکساگوراس

  افDطون تولِد 

 

به مرگ  محکوميِت 
  پروتاگوراس

ِد    سوفوکل تول

ِد    ھرودت تول

ِد    اوريپيد تول

  سوفوکل ھاِی  یتراژد

 توسيديد تولد

  ھرودت تاريخ کتاب

  اوريپيد ھای تراژدی

  گزنفون تولد

 جنگ تاريخ نگارش
   پلوپونزی ھای

 اريستوفان ھای کمدی

ِط  ميليت اشغاِل   توس
  پارسيان

 و يرانا بيِن  جنگ
 شکسِت   ويونان
  ماراتون در ايران

 ھایِ سا\ميس جنگ
  ترموپيل و

 بينِ  ھایِ  جنگ
  آتن واسپارت

  پريکلس حکومت

  پلوپونزی جنگِ

 در ھا شکستِ آتنی
 حکومِت  و ،سيسيل

  "خودکامه  سی"

  

وِط   حکومِت  سق
 و" خودکامه سی"

  دموکراسی احياِی 

 
دولِ  دادھاِی : ۵ج     )م.پ ۴٠٠- ۵٠٠( يونان باستان دورانِ  مھمِ  روي
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 ٣٢٣/  پيوست ھا.............................................................................. 
 

 

 سياسی ھاِی  رويداد فرھنگی رويدادھاِی  فلسفی رويدادھاِی  سال  سده
رم

ھا
چ

 
ش

پي
 

 از
د 

D
مي

 

۴٠٠-  

٣٩٩-  

٣٨٧-  

٣٨۴-  

٣٧۵-  

٣۶٢-  

٣۶٠-  

٣۵٠-  

٣۴١-  

٣٣۵-  

٣٣۶-  

٣٢٣-  

٣٠۶- 

  ديوژن تولِد 

 مرگِ و محاکمه
  سقراط

  آکادمی تأسيسِ 
  افDطون

ِد    ارسطو تول

  

  

ِط  لئوکوم تأسيِس   توس
  ارسطو

   اسکندِر   مربی ارسطو

  

  اپيکور تولِد 

 نزنو تولِد 

  

ِد    دموستن تول

 کتاِب  نگارشِ 

  گزنفون ،"آناباز"

  

 کتاِب  نگارشِ 

" فيلسک"
  دموستنن

 کتاِب  نگارشِ 

  تودريوس" افورو"

  "نو  کمدی"منادر

 

ِف   زمين گردشِ  کش
ِط    اريستارک توس

 کتاِب  نگارشِ 

 اقليدس" عناصر"

 ھزار  ده ھاجرِت م
  آتنی

  

  

 در ھا تب  پيروزی
  لوکوترس

ياِن   یِ  سلطه پا
  ھا تب  سياسی

 

   فيليپ  پادشاھی

  

   اسکندرپادشاھی 

کشورگشائی 
  اسکندر

 اسکندر مرگِ

  
دولِ  ھِم  رويدادھایِ : ۶ج   ) م.پ ٣٠٠- ۴٠٠( يونان باستان دوراِن  م
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 سياسی ھاِی  رويداد فرھنگی رويدادھاِی  فلسفی رويدادھاِی  سال  سده
وم

س
 

ش
پي

 
 از

   
   

   
د 

D
مي

   
   

   
 

   
   

   
   

   
   

 
وم

 د
   

   
   

   
 

ش
پي

 
 از

Dد
مي

 

٣٠٠-  

٢٨٠-  

٢۶٢-  

  

٢۶۴-  

  

٢١٨- 

سه تأسيِس   یِ  مدر
  اپيکور" باغ"

 مدرسه تأسيس
 نزنو" پورتيک"

  

 کتاِب  نگارشِ 

  "اسپتاتب"

  

 اراستوستن کشفياِت 
  جغرافيا و نجوم در

  

  علمی ِی  ھا پژوھش
 ارشميدوس

  

ِط  سيسيل فتحِ   توس
  ھا رومی

  

  

 و روم بينِ  جنگ
  کارتاژ

 بيِن  جنگ دومين
  کارتاژ و  روم

  

  

ِط  يونان فتِح   توس
 ی ھاروم

 

 
دولِ  دادھاِی : ٧ج ھِم  روي    )م.پ ٢٠٠- ٣٠٠( يونان نباستا دورانِ  م
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 �٣٢/  پيوست ھا.............................................................................. 
 

  ۴ پيوسِت 

  ايرانيان و يونانيان بيِن  ھاِی  جنگ

  سارد گرفتنِ  - م.پ ۴٩٨

 را خود سارد و صغير آسيایِ  مناطقِ  از ای پاره در شوند می موفق يونانيان
 شان شکست يونانيان پيروزیِ  اين اما .سازند آزاد ايرانيان یِ  سلطه يوغِ  از
نه سرکوب سياسِت  نبال آن به دو افسس در را  بهرا  ايران شاِه  ،داريوش یِ  گ

  .آورد ھمراه

  ميلت شھرِ  وغارتِ  فتح - م.پ ۴٩۴

 مردان. کنند می تخريب و غارت را آن و کرده فتح را ميلت شھِر  ايرانيان
واِن  به را کودکان و زنان و کشند می را . برند می نايرا به خود با برده  عن

طه  به که شکست اين  دولت - شھر ميانِ  بستگی ھم و انسجام فقدانِ  یِ  واس
ِد  پی دو بود، يونانی ھایِ  اِد ) ١: (داشت مھم آم  يونانی ھایِ دولت  -شھر اتح

 اين خواسِت  یِ  واسطه  به ھادولت  - شھر ديگر بر آتن گی سرکرد و
  .ايرانيان و نانيانيو بينِ  ھایِ  جنگ سرآغاِز ) ٢ (يگانگی؛

خريِب  - م.پ ۴٩٠      بيزانس ت

 را بيزانس داريوش سربازاِن  ايرانيان و يونانيان بينِ  جنگِ نخستين در
 بدِو  از که بيزانس. کنند می سان يک خاک با سپس و غارت فتح،

ِت  دليلِ   به بود، يانيونان اشغالِ  در تر پيش سده دو در اش پيدايش  موقعي
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  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣٢۶
 

ِت  اش جغرافی ِک  اھمي  از يکی ھمواره آن بر سلطه و داشت بسيار استراژي
داِف   اين به ھم بيزانس فتحِ  با داريوش. بود ايرانی طلِب   توسعه شاھانِ  اھ

 حمايت مستعمرات قياِم  از که را آتن ھم و رسد می خود یِ  ديرينه آرزویِ 
  .دھد می الیم گوش بود، کرده

  ماراتون جنگِ - م.پ ۴٩٠

 مھاجم ايرانياِن  عظيمِ  ارتشِ  با مقابله به ماراتون ناِم  به محلی در يونانيان
حاِظ   به  که  آن با ايرانيان سپاِه . پردازند می  ارتشِ  از بار ھا ده کّمی ل

 در. خورد یم شکست سختی  به بسيار تلفاِت  دادنِ  با بود تر بيش يونانيان
 داشت نام ماراتون که جنگ محلِ  از فيليپ نامِ  به سربازی است آمده تاريخ

 دشمنِ  بر پيروزی خبرِ  تا دود می را کيلومتر ۴٢ از بيش مسافِت  آتن تا
 باز نفس از خستگی علِت  به خبر اطDعِ  از پس او. دھد گزارش را مھاجم

 پيروزی آورِ  پيام اين افتخارِ  به اراتونم دو یِ  مسابقه. ميرد می و ايستد می
ياِن  با. شود می جاودانه  در آتن ونان،ي و ايران بينِ  جنگِ نخستين گرفتِن  پا

  آتن در دموکراسی و نھد می پا اجتماعی و فرھنگی  شکوفايی یِ  جاده
  .شود می شکوفا

يوِش  مرگِ  - م.پ ۴٨۶    اول دار

  حاِل  در مصريان شورشِ  سرکوِب  منظورِ   به ايرانيان که  حالی در
 او پسرِ  .ميرد می ايران پادشاِه  اول داريوشِ  بودند، کشور آن به لشکرکشی

 را يونان در پدرش شکسِت  دارد قصد شود می اش جانشين که خشايار
 به تاريخ در که شود می جنگی کارِ   به  دست سرعت  به او. کند جبران
  .دارد شھرت يونان و ايران بينِ  جنگِ دومين
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  آتن در نقره معادِن  کشِف  - م.پ ۴٨٣

ِب  تنھا  نه کشف اين. شود می کشف نقره معادنِ  آتن در   شدنِ  ثروتمند موج
 ھم يونان و ايران بيِن  جنگِ دومين در ای دهعم نقشِ  بلکه شود، می آتن

روِت  اين از مھمی بخشِ . دارد  و دفاعی نيرویِ  تقويِت  صرِف  جديد ث
 نقشِ  سا\مين جنگِ در که شود می سريع و مدرن یجنگ یِ  ھا کشتی ساختنِ 
  .داشتند کننده  تعيين

  سا>مين جنگِ  - م.پ ۴٨٠ 

صدوپنجاه  بر بالغ عظيمی نيرویِ  با خشايارشاه  فرماندھی به ايرانيان
. می کند  لشکرکشیيونانبه  یجنگِ  کشتی  شش ھزارو سرباز ھزار
  دريايی نيرویِ  ايرانيان، چرایِ   و  چون  بی  نظامی  برتری رغمِ  علی

گه در را ايرانيان  جنگی ھایِ  کشتی تميستوکل  فرماندھی به يونانيان  یِ  تن
ِک  . کنند می وارد ھا آن بر سختی شکسِت  و انداخته تله به سا\مين باري

 اش ارتش شکسِت  آتيک یِ  تپه با\یِ  از خشايارشاه که کند می نقل ھرودت
 سپاه  فرماندھی شاهخشايار شکست اين از پس. است کرده می مشاھده را
 زمستان پاياِن  تا. گردد می باز ايران به خود و سپارد می ماردونی به را

 بھار در. ماند می باقی جنگی عملياِت  بدونِ  آتن شمالِ  در ايران ارتِش 
  فرماندھی به يونانيان. گيرند می سر از را جنگ مقدونيه عليِه  ايرانيان

 فرماندِه  آن طیِ  در که آورند می وارد ايرانيان به سختی ِت شکس پوزانياس
طه به جنگ اين. شود می کشته ايرانی ده يک از بيش ِی  سل  بر ايرانيان یِ  س

  .بخشد می پايان يونانی شھرھایِ 
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  دلوس ِی  اتحاديه - م.پ ۴٧٨

ماِت  با مقابله ھدِف  با و آتنی تميستوکلسِ  ابتکارِ  به  رانيان،اي آتِی  تھاج
. شود می تشکيل آتن  ھبریبه ر يونانی مستقلِ  ھایِ  دولت-شھر از ای اتحاديه

 به که بود يونانيان  بعدی  امپرياليستی قدرِت  یِ  نطفه واقع در اقدام اين
  .انجاميد مقدونی اسکندر ھاِی  کشورگشايی

  "ايرانيان "ِی  نامه نمايش - م.پ ۴٧٢

 اين. آورد می صحنه رویِ   به و نويسد می را" ايرانيان "ِی  نامه نمايش اِشيل
راژدی ترين قديمی نمايشنامه . است موجود آن کاملِ  متنِ  که است يونانی  ت
 عمدا و يونانيان و ايرانيان بيِن  جنگِ دومين نامه نمايش اين موضوعِ 
باره رِد  یِ  در  اين در. داشته شرکت آن در خود نويسنده که است سا\مين نب
 از و دھد می نشان را جنگ توحشِ  و خشونت سويی از اِشيل نامه نمايش
ویِ   اين در او. آورد می وجود  به دوران آن تئاترِ  ھنرِ  در انقDبی ديگر س
 را صحنه رویِ  بازيگر چند حضورِ  بار  يننخست برایِ  نامه نمايش

  . کند می داستان راويتگرِ   تک حضورِ  جايگزين

  پارتئون پرستشگاِه  بناِی  - م.پ ۴۴٩

 آتنا افتخارِ  به که گيرد می تصميم آتن شھِر  پريکلس حکومِت  زمانِ  در
 دومين طیِ  در پيشين پرستشگاِه . کند بنا جديدی پرستشگاِه  ، شھرِی  الھه

ِط  جنگ په روِی  بر. بود شده يکسان خاک با ايرانيان توس  آکروپول ِی  ت
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. شود می مذھبی ھایِ  جشنواره مرکزِ  و شود می ساخته پارتئون پرستشگاِه 
به امروزه قاِط  از يکی پرستشگاه اين ھاِی  خرا   .است آتن شھرِ   یديدن ن

  نويسیتاريخ پايه گذار ، ھرودوت مرِگ  - م.پ ۴٢۵

 و مصر به بسياری سفرھایِ  که او. ميرد می توروری شھِر  در ھرودوت
 سپاِه  در يونانيان و ايرانيان بينِ  ھایِ  جنگ در و بود کرده صغير آسيایِ 

 کتاِب  در منصفانه ديدی با را خود ِت مشاھدا بود، جنگيده يونان
  بعدی مورخانِ  بر را نويسی  تاريخ  راِه  و درآورد نگارش به "تاريخ"

  .دانند می نويسی  تاريخ گذارِ   پايه را او. گشود رومی و يونانی
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  ۵ پيوسِت 

قراِر    آتن در دموکراسی است

   آتن در بحران

ِد  آتن ميDد از پيش ششم ِی  دهس در  و ژرف  اجتماعی بحرانِ  يک شاھ
 بازپرداخِت  به قادر بدھکار شھرونِد  يک  چه  چنان قانون طبِق . شد بزرگ
 بحراِن  یِ  واسطه  به. شد می بستانکارش یِ  برده بود نمی خود  بدھی

 تبديِل  با آتن بود، رايج ياربس که قانون اين اجرایِ  و اجتماعی -اقتصادی
دانِ  تِر  بيش ھرچه  شھرونِد  عيتِ مج سريعِ  کاھشِ  و برده به آزادش شھرون
  .شود می ژرفی  اجتماعی -سياسی بحرانِ  دچارِ  آزادش

  سولون اص1حاِت 

راِی  م.پ ۵٩٢ ساِل  در ١سولون   اجتماعی اصDحاِت  فوق معضلِ  حلِ  ب
  :ندشد اجرا و پذيرفته که دھد می پيشنھاد را زير

 و یآزاد ھا؛ بدھی الغایِ  بدھکاران؛  گرفتنیبردگبه  ممنوعيِت  •
 شان ھای بدھی پرداخِت عدم  یِ  واسطه  به که افرادی  شدنشھروند

 .بودند شده برده
  :  ثروت ميزانِ  برطبقِ  گروه چھار به شھروندان بندی  رده •

   ؛ ھاترين ثروتمند: ١ گروِه  •
ِط : ٢ گروه •    مرفه؛ متوس

_____________________________________________ 
١- Solon d’Athènes )۶٣٨- ۵آتنی شاعردولتمرد و ، )  م.پ٨٨    
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   پايين؛ متوسِط : ٣ گروه •
 . ھاندارترين: ۴ گروِه  •

 فقط ولی بودند شھر  ھمگانی مجمعِ  عضوِ  شھروندان ِی  ھمه که  درحالی 
 ھایِ  دادگاه و شوراھا عضويِت  به توانستند می ٢ و ١ ھایِ  گروه شھروندانِ 

   .درآيند دادرسی

  کليستن اص1حاِت  

 شھروندان،  برابری اصِل  کردِن  وارد با ١کليستن م.پ ۵٠٨ سالِ  در
 در شھروندان یِ  ھمه و کرده لغو را شھروندان یِ  چھارگانه  بندی طبقه
 عضويِت  به توانند می و شوند می برخوردار برابری حقوقِ  از قانون برابرِ 

اه و شوراھا   .درآيند دادرسی ھاِی  دادگ

 

_____________________________________________ 
١- Clisthène  d’Athènes )۵دولتمرد آتنی، )  م.پ ؟؟؟ -٧٠    
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اِر     در آتنکراسیدمو  تشکي?تی ساخت

   ١عمومی شوراِی 

ايی در بايد) نفرچھل ھزار  (شھروندان ِی  ھمه قانون طبِق  بر  ھاِی  گرِدھم
 شرکت نفر پنج ھزار تنھا ميانگين بطور يتواقع در کنند، شرکت آن

 ناِم  به محلی در ھفته در بار يک عمومی شورایِ  معمول بطور. دارند
 پايانِ  و شروع. کشد می درازا به تمام روزِ  يک و شود می زاربرگ پنيکس

 درگاِه  به قربانی يک اھدایِ  و مذھبی مراسِم  يک ھمواره گردھمايی
  .است خدايان

 شرکت برایِ  سپس. خواند می را جلسه دستوِر  يی آگردھم رئيِس  ابتدا در
له زماِن . کنند می نويسی  نام افراد بحث در  و است يقهدق ده فرد ھر یِ  مداخ

 طوِل  در سخنران. نھد می سر بر گلی تاجِ  شدن شناخته براِی  سخنران
وسِط  اش مداخله زماِن   اھانت حقِ  نه کس  ھيچ. شود می محافظت خدايان ت

 رعايِت  عدمِ . کند قطع را اش سخنان  مجاز استنه و دارد را او به
  .دارد را مرگ مجازاِت  خطرِ  مقررات

دويِن  نظيِر  مھم  سياسی و اجتماعی مسايلِ   تمامی  یِ  اداره جديد، قوانين ت
ِت  و مالياتی مالی، مسائلِ  شھر،  جنگ، اعDِم  قبيلِ  از خارجی، سياس
ايِر  با اتحادھا صلح،  شوراِی  در که بودند موریا از غيره و شھرھا س

  .شد میميم گرفته تص  درباره اشانو بررسی شھر  عمومی

_____________________________________________ 
١- Ecclésia 
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رِد   به گيری  رأی با کشيد می درازا به شب اوايِل  ات معمو\ که يی آھم گ
. بود دست بردنِ  با\ با و علنی صورِت   به گيری  رأی. رسد می پايان

ورِت   به را تصميمات   . کردندمی نصب شھر ميداِن  در فرامين ص

 از عمومی مجمعِ  اعضایِ  که ای کاری روزِ  جبرانِ  برایِ  قانون، طبقِ  بر
 ھمين موارد بسياری در. شد می پرداخت ھا آن به پول مبلغی دادند می دست
زه نکته   . بود آن در افراد شرکِت   اصلی یِ  انگي

    ١شھر شوراِی 

 از  صد عضو جديدسال در بار  ده. بود شھروند پانصد از متشکل نھاد اين
\یِ  شھروندانِ  مياِن  از کشی قرعه طريِق   جاِی  و شده انتخاب سال سی با

 مجمعِ  برگزاری و تدارک و قوانين اجراِی . ندفترگ می را تر ديمیق اعضایِ 
مومی ِف  از ع  ھایِ  شورا اعضایِ  خود بينِ  از نھاد اين. بوداين شورا  وظاي

  .گزيد برمی شھر یِ  اداره برایِ  را نظامی فرماندھانِ  و ريزان برنامه

  ٢ دادرسی شوراِی 

ِد  اش اعضای انتخاِب  یِ  نحوه و ودب شھروند پانصد از متشکل نھاد اين  مانن
ورایِ   ھيأت نقشِ  اش اعضای و بود دادرسی نھاد اين یِ  وظيفه. بود شھر ش

  .شدند می انتخاب قرعه با و داشتند را منصفه

_____________________________________________ 
١- Boulé 

٢- Héliée 
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مه شوراِی    ١ نظامی فرماندھاِن  و ريزان  برنا

ِط  اعضايش نفره  ده شوراِی  اين   انتخاب سال يک  براِی  شھر شوراِی  توس
يأِت  نقشِ  درواقع نھاد اين. شدند می . داشت را ارتش فرماندھاِن  و دولت ھ

 بارِ  بيست پريکلس نمونه برایِ . بود ممکن اش اعضای مجدِد  انتخاِب 
  . شد انتخاب متوالی

_____________________________________________ 
١- Stratèges 
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  ؟بود شھروند کسی چه

 به آتن رد خود) ١ ( :که بود سال ھژده با\ِی  آزاِد  مردانِ  شاملِ  شھروند
ِد  دو ھر مادرش و پدر) ٢ (آمده؛ دنيا   خدمِت  و) ٣ (بوده؛ آتن شھرون

  .باشد گذرانده را ساله دو  سربازی

قوِق    شھروندی ح

 عمومی؛ شوراِی  در رأی حقِ  و سياسی مجاد\ِت  در شرکت حِق  -١

  موجود؛ نيِن قوا تغييرِ  درخواسِت  يا و جديد قوانيِن  پيشنھاد حقِ  -٢

 گيرنده؛  تصميم نھادھایِ  عضِو  عنوانِ   به شدن انتخاب حقِ  -٣

 درآمدش؛ بر ماليات ميزانِ  به اعتراض حِق  -۴

 . اش حقوق احقاق برایِ  دادگاه تشکيلِ  درخواسِت  حقِ  -۵

ايِف     شھروندی وظ

 ماليات؛ پرداخِت   -١

ھه بهرفتن  و سربازی خدمِت  انجامِ   -٢  ؛ جنگ یِ  جب

سِم  در تشرک  -٣  شھر؛  دينی ھاِی  نيايش مرا
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 شھر؛  سياسی ھاِی  فعاليت در شرکت  -۴

 .شدن دار  بچه  -۵

 جمله از تبعيد حتا و دارايی غصِب  شھروندی، حقوقِ  دادنِ  دست از
روندی ھایِ  مجازات   .کرد نمی رعايت را شھروندی وظايِف  که بود شھ

ماِت  بودِن  پايه  بی اثباِت  صورِت  در  مجازات شاکی خوِد  شاکی، يک اتھا
  .شد می
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  ؟نبود شھروند کسی چه

  : زنان

 کلنيمی از  و بودند نفر صدوپنجاه ھزار بر مشتمل  که  زنان یِ  کليه
  .دادند می تشکيل را جمعيت

  :کودکان

راِد  ِد بيست و سه  بر مشتمل که سال ھژده زيِر  اف   .بودند جمعيت کلِ  درص

  :شھروندان -نيمه

راِد  اينان. ندبودن آتن اھِل  يعنی ند،شتندا تعلق شھر به که  کسانی  آزادی اف
 حقوقِ  ھيچ از وليکن دادند می انجام را سربازی خدمِت  بايد که بودند

 به توانستند می داشتند، کار یِ  اجازه آنان. نبودند برخوردار ای سياسی
 مالياِت  شھروند يک با مقايسه در ولی بپردازند بازرگانی ھایِ  فعاليت
  . پرداختند می تری  سنگين

 فرزنداِن  يا و شده آزاد پيشينِ  بردگان عمده بطور ان شھروند-نيمه
 - نيمه يک. ندختپردا می ھم ای ويژه مالياِت   وندبود  شھرونداننامشروع
 عمومی مجمعِ  ايدب. شود شھروند يک توانست می دشواری به شھروند
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داِد . کرد می تصويب رااش  ن شدشھروند  نفر چھل ھزار بر بالغ آنان تع
  .بود

  :بردگان

کاِن  و بردگان فرزندانِ  جنگی، اسيرانِ   بردگان جزِو  ھمه سِرراھی کود
 دو يا يک دست  تھی شھروندانِ . بودند فروش و خريد قابلِ  بردگان. بودند
داِد . داشتند برده  حقِ  برده صاحِب . رسيد می پنجاه به رانتوانگ بردگان تع

شتِن   ميDد از پيش ۴١۴ ساِل  در برده يک  متوسِط  بھاِی . داشت را برده ک
 يا و برده يک با شھروند يک  زناشويی حاصِل  کودکانِ . بود ماخدر ١٧٨

 بردگان  شناسايی برایِ . شدند می محسوب برده يک شھروند - نيمه يک با
  .بود نفر صدوده ھزار بردگان دتعداِ . زدند می تيغ را نسرشا مویِ 

  اجتماعی موقعيِت   تعداد  صد در

١٣%  شھروندان ۴٠,٠٠٠ 

٣٧% کودکان و زنان ١١٠,٠٠٠   

١٣% شھروندان- نيمه ۴٠,٠٠٠   

٣٧%  بردگان ١١٠,٠٠٠ 

 ناشھروندان

١٠٠% کل جمعيِت  ٣٠٠,٠٠٠   

  
  ميBد از پيش ۴١۴ اِل س در آتنی جمعيت ترکيبِ : ٨ جدولِ 
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 ارتش

 

Héliée 

نفره۵٠٠  دادرسی شوراِی   

--------- ھا دادگاه-------- 
------- 

  کشی قرعه با انتخابی

 

Stratèges 

نفره  ١٠ شوراِی   

 و ريزان برنامه
نظامی فرماندھانِ   

خبرگان بينِ  از انتصابی  

  

Boulé 

نفره ۵٠٠ شھرِ  شورایِ   

----- گذاری قانون------- 
-------  

کشی قرعه با انتخابی  

 
Ecclésia 

شھروندان شوراِی   

صلح و جنگ درمورِد  تصميمِ   

شھر شورایِ  به دادن رھنمود  

شھروندی لغوِ  و تصويب  

قوانين تصويِب   

 
 
  

  آتنی دموکراسی ساختاِر : ٩ جدوِل 
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�٠, ٠٠٠:   $��و#�ان   
  ٠+٠٠٠,٢ ()�ق ��&�ِ  #�$��و#�انِ 

 

  ٠٠٠,١١٠ : کودکان+  زنان

 ٠٠٠,۴۴ : شھروندان نيمه

 ٠٠٠,١١٠ : بردگان
 

 
  آتنی دموکراسی ساختاِر : ٩ جدوِل 
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 #���واژ, 

  برابرھای پاره ای از واژه ھا و اصطDحات در اين کتاب

  فارسی به انگليسی و به فرانسهی  واژه ھا

  هانگليسی به فارسی و به فرانسی  واژه ھا
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 فارسی به انگليسی و به فرانسهواژه ھای 

 

français english فارسی  

instrumentalisme instrumentalism ابزار گرائی 

réfutation refutation ابطال 

réfutabilité, 
falsifiabilité 

refutability, 
falsifiability 

 ابطال پذيری

   

irréfutabilité irrefutability ذيریابطال ناپ 

ambiguïté ambiguity ابھام 

éther ether اتر 

hasard, accident hazard, accident اتفاق 

vérifiabilité verifiability اثبات پذيری 

justification justification اثبات حقانيت 

positivisme positivism اثبات گرائی 

positivisme, 
démonstrative 

positivism, 
demonstrative 

 اثباتی

   

effet effect اثر 

éther ether اثير 

contingence contingency ل وقوعااحتم 

canon canon احکام شرع 
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français english فارسی  

libre-arbitre free-will اختيار 

éthique ethics  قDعلم(اخ( 

moralisme moralism ق گرائیDاخ 

morale moral Dفردی(قاخ( 

perception perception ادراک 

perceptible perceptible ادراک پذيری 

imperceptible imperceptible ادراک ناپذير 

volonté, volition  will, volition  اراده 

volontarisme voluntarism اراده گرائی 

axiologie axiology ارزش شناسی 

aliénation alienation بيگانگیاز خود  

métamorphose metamorphose  استحاله 

transsubstantiation transubstantiation استحاله جوھری 

argument, preuve argument, proof  استد\ل 

raisonnement reasoning استد\ل عقلی 

démonstration demonstration استد\ل عملی 

métaphore metaphor استعاره 

aptitude, capacité,            
talent, don 

aptitude, capacity, 
talent, gift 
 

 استعداد

induction induction استقراء 

conclusion inference استنباط 
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français english فارسی  

déduction deduction استنتاج قياسی 

mythe myth افسانه ،اسطوره  

mythologie mythology شناسیاسطوره  

nominalisme nominalism اسم گرائی 

attribution attribution  ِسنادا 

intuition intuition اشراق 

originalité, 
authenticité 

originality, 
authenticity 

 اصالت

   

terme, locution, 
expression, idiome 

term, locution, 
expression, idiom 

 اصطDح 

   

terminologie terminology ح شناسیDاصط 

principe principle اصل 

principe de non-
contradiction 

law of non 
contradiction 

   امتناع تناقضاصل

   

principe d’ identité law of identity  اين ھمانیاصل 

axiome axiom اصل بديھی 

casualité causality  عليتاصل 

postulat postulate اصل موضوعه 

principe du tiers 
exclu 

law of excluded 
middle 

 نفی شق ثالثاصل 

   

modification,  
rectification 

modification,  
rectification 

 اصDح و حک
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français english فارسی  

énonciation enunciation ظھار صريحا 

affirmation affirmation قطعیاظھار نطر 

croyance,conviction belief, conviction اعتقاد 

persuasion persuasion اقناع 

conscient conscious, aware آگاه 

perception, 
connaissance 

consciousness آگاھی 

   

éclecticisme eclecticism التقاطی  

athéistique atheistic الحادی 

obligation obligation الزام 

model, patron model, pattern الگو 

anticipation, 
inspiration 

anticipation, 
inspiration 

 الھام

   

théologie theology الھيات 

concevable, le conceivable, the امر تصور پذير 

particulier, le particular, the امر خاص 

imaginaire, le imaginary, the امر خيالی 

donné, le given, the  مفروضامر 

contingent, le contingent, the امر محتمل الوقوع 

universel, le universal, the  خاصامر 

impératif 
hypothétique 

categorical 
hypothetic 

 امر مشروط
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français english فارسی  

impératif 
catégorique 

categorical 
imperative 
 
 

 امر مطلق

fait, le fact, the امر واقع 

unique, le unique, the  کهيِ امر 

potentialité potentiality قوه بالامکان 

contingence contingency امکان خاص 

abstrait abstract انتزاعی 

autocriticisme self-criticism انتقاد از خود 

téléologie teleology انجام شناسی 

dégénération degeneration انحطاط 

organisme, corps organism, body اندام 

organique organic دامواران 

pensée,  
réflexion 

thought, thinking 
reflection 
 
 

 انديشه

humanisme humanism انسان باوری 

anthropomorphisme anthropomorphism انسان گونه انگاری 

consistance consistency انسجام 

concrète concrete انصمامی 

soumission subjection انقياد 

dénégation denial انکار 

idéologie ideology انگارگان 

image image انگاره 
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français english فارسی  

impulsion impulse تکانهانگيزش ، 

autorité authority اوليای امور 

idéalisme idealism ايده آليزم 

idéologie ideology ايدئولوژی 

passif, inactif passive, inactive ايستا 

conviction conviction ايقان 

foi faith ايمان 

ambiguïté ambiguity ھاماي 

utopique utopian نی، تخيلیآرما 

liberté, 
émancipation 

liberty, freedom, 
emancipation 

 آزادی

   

essais et erreurs trial and error آزمايش و خطا 

examen, épreuve, 
expérience 

testing, test, 
experiment 

 آزمودن

   

épreuve test  آزمون 

vérifiabilité testability یيرذآزمون پ 

invérifiabilité non-testability یيرذآزمون ناپ 

conscience consciousness آگاھی 

enseignements teachings آموزش 

doctrine, 
enseignement 

doctrine,  
teaching 
 

 آموزه
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français english فارسی  

doctrine, rites, 
cérémonie 

doctrine, rites, 
ceremony 
 

 آئين

rédemption redemption بازخريد گناھان 

renaissance renaissance زايی - باز 

rétrospection retrospection نگری گذشتهباز 

représentation representation يیبازنما 

archéologie archaeology باستان شناسی 

archaïque archaic باستانی 

ésotérique esoteric باطنی 

problématique problematic مساًلهاب  

croyance, 
conviction 

belief, conviction باور 

fétichisme fetishism وارگیبت  

hérétique heretic بدعت گزار دينی 

alternatif alternative بديل 

objet object برابر ايستا 

anti-thèse anti-thesis نھاد - برابر 

égalité, parité equality, parity برابری 

cosmogonie cosmogony  بررسی آفرينش
 کيھان

   

posit avérer برنھادن 

extensif extensive برون گستر 
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français english فارسی  

extériorisation exteriorization  زیريبرون 

extériorité exteriority برونيت 

argument, preuve argument, proof برھان 

ab absurdo reductio ab absurdo برھان خلف 

raisonnement reasoning برھان عقلی 

démonstration demonstration برھان عملی 

argument décisif cogent argument برھان قاطع 

démonstratif demonstrative برھانی 

suprême supreme برين 

perspicacité insight بصيرت 

conservation conservation بقا 

vestige vestige  بقايا 

rhétorique rhetoric غتDب 

bien-être well-being بھروزی 

apathie apathy احساسیبی  

aversion aversion بيزاری 

amorphe amorphous بی شکل 

fidélité allegiance بيعت 

philistinisme philistinism بی فرھنگ پرمدعا 

improblématique unproblematic بی مساًله 

non-sens, absurde nonsense, absurd بی معنی 
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français english فارسی  

immédiat immediate بی ميانجی 

désordre disorder بی نظم 

unicité unicity بی ھمتايی 

anti-, para- anti-, para- پاد- 

contretype countertype نمونپاد  

piétisme pietism پارساگرايی 

catharsis catharsis پا\يش نفس 

pureté purity پالودگی 

hiérarchie hierarchy پايگان 

phénomène phenomena پديدار 

phénoménologie phenomenology پديدار شناسی 

épiphénomène epiphenomenal پديدار فرعی 

réceptivité receptivity پذيرا 

susceptibilité susceptibility  پذيرندگی 

dispersion dispersion پراش 

dispersion dispersion پراکندگی 

éclectisme eclectics اکنده گزينیپر 

problématique problematic پرسش برانگيز 

régression regress رفت  -پس 

vestige vestige مانده  -پس 

post- post- پسا- 
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français english فارسی  

a posteriori a posteriori آمده-پس  

a posteriori a posteriori تجربی- پسا  

post festum post festum رويداد - اپس 

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 پيآمد منطقی 

puritanisme puritanism يی دينیاپيرايش گر 

pré- pre- پيشا- 

archaïque archaic باستانی - اپيش 

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 ی  منطق-پيش 

anticipation anticipation نگری  -پيش 
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français english فارسی  

prototype prototype نمونه -پيش 

proposition proposition نھاده -پيش 

pionnier pioneer پيشتاز 

antériorité anteriority پيشی 

a priori a priori ينیپيش 

corps body پيکر 

continuum continuum پيوستار 

historisme historicism  یمندتاريخ 

historiographie historiography تاريخ نگاری 

historicité historicity منديتتاريخی  

obscurantisme obscurantism تاريک انديشی 

composition composition تاليف 

médiation,  
réflexion 

mediation, 
reflection 

 مDتأت

   

interprétation, 
exégèse 

interpretation, 
exegesis 

 ويلأت

   

confirme, 
corroboration 

confirm, 
corroboration 

 تائيد

   

généalogie genealogy تبارشناسی 

étymologie etymology تبارشناسی واژگان 

dégénération degeneration ھیتبا 
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français english فارسی  

contraste contrast تباين 

maîtrise mastery تبحر 

expérience experience تجربه 

empirisme empiricism  باوریتجربه 

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  association  تداعی 

association d’ idées association of ideas آراءتداعی  

machination, 
stratagème 

contrivance,  
stratagem 

 تدبير

   

transcendance transcendence ترافرازنده 

chronologique chronological ترتب زمانی 

disposition, 
arrangement 

disposition, 
arrangement 

 ترتيب

   

combinaison, 
synthèse 

combination, 
synthesis 
 

 ترکيب
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français english فارسی  

composition, 
configuration 

composition, 
configuration 
 
 

 ترکيب بندی

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 تصور 

mysticisme mysticism تصوف 

contradiction contradiction تضاد 

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 

contemplation, 
reflection 

 تعمق

généralisation generalization تعميم 
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français english فارسی  

immuable,  
invariant, constant 

immutable, 
invariant, constant 
 
 

 تغييرناپذير

pensée, réflexion thinking, thought تفکر 

opposition opposition تقابل 

fatalisme fatalism تقديرباوری 

dichotomie dichotomy  ارزشیتقسيم دو 

dissimulation dissimilation هتقي  

corollaire corollary تکمله 

génétique genetics تکوينی 

devise motto ميتکDه ک 

totalité totality تماميت 

totalitarisme totalitarism تماميت خواھی 

inclinaison,penchant inclination تمايل 

allégorie allegory تمثيل 

antinomie antinomy تنازع احکام 

lutte pour la vie struggle for survival تنازع بقا 

correspondance correspondence تناظر 

contradiction contradiction تناقض 

paradoxe paradox تناقض نما 

potencé, potentiel potency, potential توان بالقوه 

justification, 
apologie 

justification, 
apology 

 توجيه
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français english فارسی  

description description توصيف 

tautologie, truisme tautology, truism توضيح واضحات 

édification edification تھذيب 

sociologie sociology جامعه شناسی 

immortel, éternel immortal, eternal دانیجاو 

déterminisme determinism جبرباوری 

dogme dogma جزم 

dogmatisme dogmatism  یباورجزم 

communauté community جماعت 

maxime maxim جمله قصار 

substance, essence substance, essence جوھر 

monade monad دیر فجوھر 

substantiel substantial جوھری 

universel universal جھانشمول 

défi challenge چالش 

maîtrise mastery چيرگی 

configuration configuration چينش 

conjecture conjecture حدس 

élimination elimination حذف 

sens sense حس 

sensualisme sensualism  یباورحس 
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français english فارسی  

bonne volonté good will حس نيت 

sensibilité sensibility حساسيت 

sensible sensible حسی 

réalisation realization حصول 

droit right حق 

légitimité legitimacy حقانيت 

droits publics public rights حقوق عمومی 

vérité truth حقيقت 

vraisemblance verisimilitude حقيقت محتمل 

vrai true حقيقی 

gouvernement, 
souveraineté 

government, 
sovereignty, rule 

 حکومت

   

aristocratie aristocracy  اشرافحکومت 

oligarchie oligarchy  توانگرانحکومت 

timocratie timocracy  متفاخرانحکومت 

démocratie democracy  مردمحکومت 

théocratie, 
cléricalisme 

theocracy, 
clericalism 

 حکومت روحانيت

   

sage wise حکيم 

incarnation incarnation حلول روح 

étonnement astonishment حيرت 
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origine origin خاستگاه 

particularisme particularism خاص نگری 

théiste theist باورخدا  

théisme theism باوریخدا  

théologie theology شناسیخدا  

athlétisme atheistism ناباوریخدا  

tout-puissant almighty, the خداوند متعال 

divin divine خدايی 

superstition superstition خرافه 

raison, sagesse reason, wisdom خَِرد  

rationalisme rationalism باوریخَِرد  

antirationalisme antirrationalism ستيزیخَِرد  

dogmatisme dogmatism خشک انديشی 

fanatisme fanaticism خشک مذھبی 

faillibilité fallibility خطا پذيری 

fausseté fallacy خطای منطقی 

antinomie antinomy Dآمد-فخ  

ecstasy extase خلسه 

humeur humour خلق و خوی 

volition volition خواست 

spontané spontaneity انگيختگی-خود 
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conscience de soi self-consciousness آگاھی-خود 

solipsisme solipsism باوری-خود 

égoïsme egoism پرستی-خود 

immanent immanent ِعلًی-خود 

introspection introspection کاوی-خود 

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 داوری 

en soi in itself خود -در 

dépassement surpassing درگذشتن 

thème theme مايه - درون 

introspection introspection نگری - درون 

intériorisation exteriorization سازی-درونی  

percepteur percipient  دريابنده 

appréhension, 
perception 

apprehension, 
perception 

  دريافت حسی
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manipulation manipulation دستکاری 

contention contention دعوی 

hétérodoxe heterodox دگر انديش 

altruisme altruism دگرخواھی 

hétéronomie heteronomy دگرسا\ری 

différence difference دگرسان 

mutation mutation دگرگشتی 

transformation transformation دگرگونی 

connotation, 
signification 

connotation, 
signification 

  ضمنید\لت

   

raison reason دليل عقلی 

ambivalence ambivalence دو ارزشی بودن 

cercle vicieux vicious circle دور باطل 

prudence prudence دورانديشی 

dilemme dilemma شقیدو  

dualisme dualism دوگانه گرائی 

état state دولت 

dialectique dialectics ديالکتيک 

vue, vision view, vision ديد 

vision synoptique synoptic view  الیجماديد 

point de vue point de view ديدگاه 
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archéologie archaeology ديرينه شناسی 

théocratique theocratic سا\ردين  

essence essence ذات 

noumène noumena معقولذات  

intrinsèque intrinsic ذاتی 

atomisme atomism باوریرهذ  

esprit mind ذھن 

subjectivisme subjectivism  باوریذھن 

mental, spéculatif, 
subjectif 

mental, speculative, 
subjective 

 ذھنی

   

compètent competent حDذيص 

mystification mystification پردازی راز 

mystique mystic رازور 

mysticisme mysticism رازوری 

orthodoxie orthodoxy راست کيشی 

classe class رده 

classification classification رده بندی 

essai, thèse essay, thesis رساله 

rédemption, salut salvation رستگاری 

béhaviourisme behaviourism رفتارشناسی 

Suppression, 
sublation 

Suppression, relève رفع 
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code code رمز 

décodage decode رمزشکنی 

encodage encode رمزگذاری 

tolérance tolerance رواداری 

psyché psyche روان 

psychothérapie psychotherapy روان درمانی 

psychologie psychology روان شناسی 

psychanalisme psycho-analysis  کاویروان 

narration, version narration, version روايت 

âme, esprit soul, spirit روح 

esprit objectif objective spirit  عينیروح  

esprit absolu absolute spirit مطلقروح  

spirituel spiritual روحانی 

clergé clergy روحانيت 

méthode, style method, style روش 

méthodologie methodology روش شناسی 

lumières enlightenment دوران (روشنگری( 

événement event رويداد 

facticité factitiousness رويدادگی 

abord approach رويکرد 

émancipation emancipation رھايی 
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approche approach رھيافت 

ascétisme ascetics رياضت 

linguistique linguistic زبان شناسی 

argot slang زبان عاميانه 

anachronisme anachronism پريشیزمان  

temporel temporal زمانی 

arrière-plan, 
contexte, fond 

background,  
context 

 زمينه

   

misogynie misogynist زن ستيزی  

ascétisme ascetics زھد 

esthétique aesthetics زيبا شناسی 

organisme,structure organism, structure ساختار 

déconstruction deconstruction یشکنساختار 

structuralisme structuralism ساختارگرايی 

mécanisme mechanism سازوکار 

ordre, organisme order, organism سامان 

structure, ordre structure, order سامانه 

parole speech سخن 

éternel eternal سرمدی 

paradigme paradigm سرمشق 

archétype archetype هسرنمون 
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négativité negativity سلبيت 

hiérarchie hierarchy سلسله مراتب 

incommensurable incommensurable سنجش ناپذير 

critérium criterion سنجه 

utilitarisme utilitarianism باوریسودمند  

sophistes sophists سوفسطائيان 

caractère, nature character, nature سيرت 

régression regress سير قھقرايی 

déconstruction deconstruction شالوده شکنی 

ressemblance, 
similarité 

likeness,  
similarity 

 شباھت

   

quasi- quasi-  شبه- 

quasi fait quasi fact شبه واقعيت 

doute misgiving  ُبھهش 

semblable like شبيه 

polythéisme polytheism شرک 

scepticisme skepticism شک گرايی 

fantastique fantastic شگرف 

étonnant astonishing تشگف 

icône icon شمايل 

connaissance,  
savoir, cognition 

knowledge, 
cognition 

 شناخت 
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épistémologie epistemology شناخت شناسی 

cognitif cognitive شناختی 

intuition intuition شھود 

noumène noumena شئی فی نفسه 

réification reification شئی وارگی 

affirmation affirmation صحه 

véracité veracity صدق 

convenable, intérêt expedient, interest حDص 

idée idea  رَو ُص 

forme form صورت 

formel formal یصور 

devenir becoming صيرورت 

anti-, para- anti-, para- ضد 

antagonisme antagonism ضديت 

nécessité necessity ضرورت 

implicite implicit ضمنی 

exclusion, rejet exclusion, rejection طرد 

ironie irony طنز 

mystique mystic عارف 

affection, émotion affection, emotion عاطفه 

émotive emotive عاطفی 
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vulgarisation vulgarization عامه فھم سازی 

nombre irrationnel  irrational number عدد اصم 

nombre irrationnel  irrational number عدد ناگويا 

accident accident  َر  ضَع

accidentel accidental  َر  ضی َع

convention, usage convention, usage عرف 

mysticisme mysticism عرفان 

esprit, intellect, 
logos, raison 

mind, intellect, 
logos, reason 

 عقل

   

rationalisme rationalism عقل باوری 

sens commun common sense عقل سليم 

rationalité rationality نيتDعق 

idéologique ideology عقيدتی 

opinion, conviction opinion, conviction عقيده 

cause, raison cause علت 

cause et effet cause and effect و معلولیعلت  

science exacte rigorous science علم دقيق 

scientisme scientism  زدگیعلم 

pseudo science pseudo science علم کاذب 

science appliquée applied science  علم کاربردی 

sciences positives positive sciences  علوم اثباتی 
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causal causal ِعلٌی 

causalité causality عليت 

déterminisme determinism باوریعليت  

épistèmê episteme  عنصر بنيادين
 معرفت

   

objectif objective عينی  

téléologie teleology غايت انگار 

téléologique teleological غايت انگارانه 

anahistorique anahistoric تاريخیغير 

irrationnel irrational نیDغيرعق 

non conventionnel non conventional غيرمتعارف 

utilitarisme utilitarianism فايده باوری 

omnipotent omnipotent  َر قدرتَد ف 

méta-, supra- meta-, supra فرا- 

supra-historique supra-historical تاريخی - فرا 

procédé process فراشد 

procédé process فراگرد 

procédé process فراگشت 

compréhensif comprehensive فراگير 

supériorité superiority فرايی 

final final فرجامين 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٣۶٨
 

français english فارسی  

ecclésiastique ecclesiastic فرد روحانی 

individualisme individualism فردگرايی 

sagesse wisdom فرزانگی 

sage wise فرزانه 

hypothétique hypothetic فرضی 

hypothèse hypothesis فرضيه 

secte sect فرقه 

sectarisme sectarism فرقه گرايی 

ordre, édit, décret order, edict, decree فرمان 

souverain sovereign, ruler فرمانروا 

souveraineté sovereignty, rule فرمانروايی 

infériorité inferiority فرويی 

vertu virtue فضيلت 

vertueux virtuous مندفضيلت  

inhérent, inné, 
intrinsèque 

inherent, inborn,  
intrinsic 

 فطری

   

actualité actuality فعليت 

esprit, pensée mind, thought فکر 

métaphysique metaphysics فلسفه اولی 

philosopher philosophize فلسفيدن 

technologie technology فن آوری 
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technicien technician فن ورز 

annihilation annihilation فنا 

immortel immortal فنا ناپذير 

mortel mortal فناپذير 

entendement, 
compréhension  

understanding, 
comprehension 

 فھم

   

compréhensible comprehensible فھم پذير 

incompréhensibilité incomprehensibility فھم ناپذير 

en soi in itself فی ذات 

en soi in itself فی نفسه 

décisif cogency قاطعيت 

règlement rule قاعده 

règle générale general formula قاعده کلی 

régularité regularity قاعده مندی 

subsistance  
tout seul 

subsistence by 
oneself 

 قائم به ذات

   

sainteté holiness قداست 

fatalisme fatalism ی باوریقدر 

proposition, 
théorème 

proposition, 
theorem 
 

 قضيه

proposition 
conditionnelle 

conditional 
proposition  

 قضيه شرطی
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proposition 
catégorielle 

categorical 
proposition  

 قضيه عمليه

   

proposition 
disjonctive 

disjunctive 
proposition 

 قضيه منفصله

   

communautarisme communitarism قوم گرايی 

ethnocentrisme ethnocentrism قوم محوری 

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 ائنک 

multiplicité multiplicity کثرت 

faillibilité falsehood کذب 

conduit conduct کردار 

praxéologie praxeology شناسیکردار 
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déformation deformation ديسیکژ 

distorsion, 
déformation 

distortion, 
deformation 

 کژئيت

   

holisme holism  گرايیکل 

cynisme cynism کلبی گرايی 

totalité totality کليت 

acte,action,pratique act, action, practice کنش 

interaction interaction کنش متقابل 

praxis praxis  ھدفمندکنش 

culte cult کيش 

cosmos cosmos کيھان 

tendance, penchant, 
inclination 

tendency, 
inclination 

 گرايش

   

proposition, 
énoncé 

proposition, 
utterance 

 گزاره

   

proposition 
informative 

informative 
proposition 

  اخباریگزاره

   

proposition 
principale 

basic proposition  اصلیگزاره  

   

aphorisme aphorism نه گويیگزي 

rupture rupture گسست 

parole speech گفتار 
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dialogue dialogue گفتگو 

discours discourse گفتمان 

substance substance گوھر 

univers universe گيتی 

agnosticisme agnosticism ادری گری \ 

théologique theological ھوتی\ 

laïcité secularity ئيسيته\ 

laïque secular ئيک\ 

hédonisme hedonism لذت طلبی 

pour soi for itself لنفسه 

matérialisme materialism ماترياليزم 

méta - meta - ماورا- 

essence, nature essence, nature ماھيت 

opposition des 
contraires 

struggle of 
opposites 

 مبارزه اضداد

   

métaphysique metaphysics متافيزيک 

déterminé determinate متعين 

opposé opposite متقابل 

contradictoire contradictory ضمتناق 

idée idea  لثٌ ٌم 

instanciation instantiation  ل سازیثٌ ٌم 
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polémique, débat polemic, debate مجادله 

abstrait abstract مجرد 

incarné incarnate دمجس 

fictif fictitious مجعول 

impossible impossible محال 

paradoxe paradox محال نما 

contingent contingent محتمل الوقوع 

contenu content محتوا 

premier moteur 
immuable 

first unmoved 
mover 
 

  رکمحرک نامتح
 نخستين

tabou taboo محرمات 

attribut, prédicat attribute, predicate محمول 

risqué risky مخاطره آميز 

tolérant tolerant مداراگر 

percepteur percipient مُدرک 

signifié, référent signified, referent مدلول 

autorité authority مرجع قدرت 

démarcation demarcation مرزبندی 

problématique problematic  مساله ساز 

susceptible, apte, 
doué 

susceptible,  apt, 
capable,  
 

  مستعد

observation observation مشاھده 
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légitimité legitimacy مشروعيت 

contourner le 
problème 

begging the 
question 

 مصادره به مطلوب

   

référent referent مصداق 

convenance expediency مصلحت 

pragmatique pragmatic مصلحت گرا 

décidé, résolu, 
déterminé 

decided, resolved, 
determined 

 مصمم

   

connaissance 
spéculative 

speculative 
knowledge 

  نطریمعرفت

   

dilemme dilemma معضل 

intelligible, 
raisonnable 

intelligible, 
reasonable 

 معقول

   

métaphysiques, 
contemplations 

metaphysics, 
contemplation 

 تمعقو\

   

effet effect معلول 

dilemme, énigme, 
paradoxe 

dilemma, riddle, 
paradox 

 معما

   

sens, signification sense, meaning معنا 

sens figuré figurative sense ی مجازیمعنا 

sens propre proper sense ی واقعیمعنا 

sémantique semantics معناشناسی 
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implication implication معنای ضمنی 

spirituel, ésotérique spiritual, esoteric یمعنو 

spiritualité spirituality تيمعنو 

concept, notion concept, notion مفھوم 

conceptualisation conceptualization مفھوم پردازی 

conceptuel conceptual مفھومی 

sacré,consacré,saint holy, consecrated مقدس 

antérieur prior  مَد قَ ُم 

prémisses premises  قياس(مقدمات( 

catégories categories مقو\ت 

révélation revelation مکاشفه 

critérium, mesure criterion, measure  کِمD 

athée atheist ملحد 

annexes, addenda annex, addenda ملحقات 

royaume de Dieu,  
céleste 

kingdom of God, 
heaven 

  ملکوت

   

concrète, objective, 
tangible 

concrete, objective, 
tangible 

 ملموس

   

ego, moi ego  نفس-من  

controverse,querelle controversy,dispute مناقشه 

messianisme messianic منجی گرايی 
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logique logic منطق 

misologie misology گريزیمنطق  

existence existence تيموجود 

thème, sujet,  
objet 

theme, subject, 
object 

 موضوع

   

imaginaire imaginary موھوم 

maîtrise, habilité mastery, mastership مھارت 

messianisme messianic مھدويت 

non-sens, absurde nonsense, absurd مھمل 

méditation meditation گریميانجی  

juste milieu golden mean يیا گرهميان 

mortel mortal ميرنده 

noumène noumena شئی- نا  

désordre,  
dislocation 

disorder,  
dislocation 

 نابسامانی

   

discontinuité discontinuity ناپيوستگی 

inconscience unconsciousness ناخودآگاھی  

paradoxe paradox ناسازه 

incompétent incompetent ناصالح 

non rationnel non-rational نیDناعق 

inintelligible unintelligible نافھميدنی 
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imperfection imperfection ناکاملی 

utopique utopic ناکجاآبادی 

invariant invariant ناگردا 

incompétent incompetent نا\يق 

invariant invariant نامتغير 

improbable improbable نامحتمل 

insensible,  
imperceptible 

insensible, 
imperceptible 

 نامحسوس

   

profane profane نامقدس 

incohérence incoherence نامنسجم 

diachronique diachronic ناھمزمان 

incompatible inconsistent ناھمخوان 

hétérogène heterogen ناھمگن 

incertitude uncertainty نايقينی 

astronomie astronomy نجوم 

syntaxe syntax نحو 

relativisme relativism  یباورنسبی 

indice, signe clue, sign, mark نشانه 

sémiotique semiotic نشانه شناسی 

système, ordre system, order نظام 

totalitarisme totalitarism  تماميت خواهنظام 
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absolutisme absolutism نظام خودکامه 

point de vue view point نظر 

théorique,  
spéculatif, 
contemplatif 

theoretical, 
speculative, 
contemplative  

 نظری

   

théorie theory هنظري 

théoricien theoricist پردازيهنظر  

ordre order نظم 

âme soul  َسفٌ ن 

négativité negativity نفی 

criticisme criticism نقدگرايی 

vue outlook نگرش 

théorie theory نگره 

symbole symbol نماد 

indice index نمايه 

apparence appearance نمود 

diagramme diagram نمودار 

typique typical نه وارنمو 

innovation innovation نوآوری 

genre, espèce, sorte gender,species,kind  نوع 

typologies typology نوع شناسی 
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 ٣٧٩/  واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه......................................... .....
 

français english فارسی  

bienveillance benevolence خواھی-نيک  

bienveillant good-natured سرشت-نيک  

bienfaisant beneficent نيکوکار 

bonté goodness نيکی 

vérification, 
contrôle 

verification,  
control 

 وارسی

   

renversement inverting واژگونی 

néologisme neologism واژه آفرينی 

philologie, 
lexicologie 

philology, 
lexicology 

 شناسیواژه 

   

réel, vrai, factuel real, true, factual واقعی 

réalité reality واقعيت 

réalisme realism واقعيت گرايی 

divergence divergence واگرايی 

sublimation sublimation وا\يش  

sublimation sublimation وا\ئيده 

conscience, 
for intérieur 

conscience وجدان 

conscience 
malheureuse 

guilty conscience معذب  وجدان   

   

entité,être,existence entity, being وجود 
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français english فارسی  

existentiel, ontique existential, ontic 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 ويژه وضع خاص 

chaos chaos اويهھ 

parodie parody ھزل 

être being ھستنده 

ontologie ontology ھستی شناسی 

existence existence ھستيت 

tautologie tautology ھمانگويی 

harmonie harmony ھنگیھما 

similarité similarity ھمانندی 

contiguïté contiguity ھمجواری 

consistance consistency ھمخوانی درونی 

empathie empathy ھمدلی 

sympathie sympathy ردیھمد 
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 ٣٨١/  واژه نامه فارسی به انگليسی و به فرانسه......................................... .....
 

français english فارسی  

consensus consensus يیأھمر 

coexistence coexistence ھمزيستی 

identique identical سانھم 

uniformité uniformity ھمسانی 

parité parity ھمسنگی 

uniformité uniformity ھمشکلی 

coïncident coincident ھمگاه 

convergence convergence رايیھمگ 

homogène homogeneous ھمگن 

uniforme uniform ھمگون 

uniformité uniformity ھمگونگی 

synthèse synthesis ھمنھاد 

omniprésent omnipresent ھمه جا حاضر 

omniscient omniscient ھمه چيزدان 

cacophonie cacophony ھمھمه 

norme norm ھنجار 

normale normal ھنجارنده 

normatif normative ھنجاری 

rhétorique rhetoric سخنوریھنر  

ingénu ingenuous ھوشمندانه 

ostensoir ostensive ھويدا 
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français english فارسی  

certain certainty يقين 

certitude certitude يقينی 

monolithique  monolithic يک زبان 

singularité singularity يکتايی 

monisme monism يگانه گرايی 
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 انگليسی به فارسی و به فرانسهواژه ھای 

 

english français فارسی  

a posteriori a posteriori پسا تجربی، پسينی،  
 پس آمده

    

a priori a priori پيشا تجربی، پيشينی،  
 پيش داده

    

absolute esprit esprit absolu مطلقروح  

absolutism absolutisme  ،استبداد تماميت خواه 
 مهنظام خودکا

    

abstract abstrait انتزاعی، مجرد 

abstraction abstraction انتزاع-  تجريد  

absurd absurde ،بی معنی، مھمل  
 چرند و پرند

    

accident accident ،اتفاق ،حادثه عََرض 

accidental accidentel  عََرضی، اتفاقی 

achievement accomplissent دستآورد 

act acte کنش 

action action کنش 

active actif پويا، فعال، کاری 
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english français فارسی  

actual actuel به روز فعلی،عل،بالف  

actuality actualité, effectivité فعليت، واقع گری 

ad hoc ad hoc  ،ويژه وضع خاص
 موقتی 

    

addenda addenda تاضافات، ملحقا 

adjustment ajustement تعديل 

aesthetics esthétiques زيباشناسی  

affection affection عاطفه، محبت، مھر 

affirmation affirmation تأئيد قطعی، تصديق 

agnosticism agnosticisme ادری، ندانم کيش \ 

aleatory aléa بی قاعدگی، هللا و بختی 

alienation aliénation ود بيگانگیاز خ 

allegiance fidélité بيعت 

allegory allégorie تمثيل 

almighty, the tout-puissant, le  تواناخداوند 

alternative alternatif بديل 

altruism altruisme دگرخواھی 

ambiguity ambiguïté ايھامابھام ، 

ambivalence ambivalence دو ارزشی بودن 

amorphous amorphe بی شکل 

anachronism anachronisme پريشیزمان  
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 �٣٨/  واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه.......................................... 
 

english français فارسی  

analysis analyse تحليل 

anguish angoisse دلھره 

animism animisme جاندار انگاری 

annihilation annihilation فنا 

antagonism antagonisme ضديت، تعارض 

antecedent antécédent شينهپي 

anteriority antériorité پيشی، تقدم زمانی 

anthropomorphism anthropomorphisme انسان گونه انگاری 

anti- anti- پاد، ضد 

anticipation anticipation پيش نگری، الھام 

antinomy antinomie ف آمدDتنازع احکام، خ 

antirationallism antirationalisme ستيزیخَِرد  

anti-thesis anti-thèse نھاد- برابر  

apathy apathie بی احساسی، بی تفاوتی 

aphorism aphorisme گزينه گويی 

aporia aporie ،پرسش بی پاسخ  
 بن بست منطقی

    

appearance apparence نمود 

application application کاربست 

applied sciences  sciences appliquées ردیعلم کارب 

apprehension appréhension دريافت حسی 
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english français فارسی  

approach abord, approche رويکرد، رھيافت 

appropriation appropriation تصرف 

aptitude aptitude استعداد، قابليت 

archaeology archéologie ،باستان شناسی 
 ديرينه شناسی

    

archaic archaïque باستانی، ديرين -پيشا 

archetype archétype سرنمون 

aristocracy aristocratie  اشرافحکومت 

argument argument برھان، استد\ل 

as if comme si تو گويی 

as such en soi چنان چون 

ascetics ascétisme  زھد، رياضت 

assent approbation تصديق، تائيد 

assertion assertion  ،راًی، گزارهحکم 

assimilation assimilation جذب کردن 

association association تداعی 

astonishment étonnement حيرت 

astrology astrologie زيج، طالع بينی 

astronomy astronomie اخترشناسی، نجوم 

atheism athéisme ناباوریخدا  

atheist athée ناباور، ملحدخدا  
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 ٣٨٧/  واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه.......................................... 
 

english français فارسی  

atomism atomisme گرايی باوری، اتمذره  

attribute attribut صفتمحمول ، 

attribution attribution اِسناد 

aura exhalaison تجلی 

authentic authentique اصيل، راستين  

authoritarianism autoritarisme   اقتدارگرايی 

authority autorité  ،اقتدار، اوليای امور
 مراجع قدرت، مرجع

    

autonomy autonomie ل-خودDمختاری، استق  

aversion aversion بيزاری 

axiology axiologie ارزش شناسی  

axiom axiome ،اصل بديھی 
  اصل متعارف 

    

becoming devenir شدن، صيرورت 

begging the 
question 

contourner le 
problème 

 مصادره به مطلوب

    

behaviorism béhaviourisme رفتارشناسی 

being être, existence موجود، ھستنده، وجود 

belief croyance اعتقاد، باور، گمان 

beneficent bienfaisant نيکوکار 

beneficiary bénéficiaire سودبر 
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english français فارسی  

benevolence bienveillance نيک خواھی 

cacophony cacophonie ھمھمه 

canon canon ،شرعياتاحکام دين  

cartesian cartésien دکارتی 

catalytic catalytique فروکاستی 

categorical 
hypothetic 

impératif 
hypothétique 

 امر مشروط

    

categorical 
imperative 

impératif 
catégorique 

 امر مطلق

    

categorical 
proposition  

proposition 
catégorielle 

 قضيه عمليه

    

category catégorie همقول 

catharsis catharsis پا\يش نفس 

causal causal ِعلّی 

causality causalité عليت 

cause cause, raison علت 

certainty certitude, certain يقين 

certitude certitude يقينی 

challenge défi چالش 

chaos chaos ھاويه، خائوس 

chronological chronologique ترتب زمانی 
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 ٣٨٩/  واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه.......................................... 
 

english français فارسی  

class classe رده، طبقه 

classification classification رده بندی، طبقه بندی 

clergy clergé روحانيت 

clericalism cléricalisme حکومت روحانيت 

clue indice برگه، نشانه، سرنخ 

code code رمز 

codes codes مجموعه قوانين 

cogency décisif قاطعيت 

cogent argument argument décisif برھان قاطع 

cognition cognition شناخت، معرفت 

coherent cohérent بی تناقض، منسجم 

cohesive cohésif به ھم پيوسته 

coincident coïncident ھمگاه، ھمرخداد  

combination combinaison ترکيب 

commentary commentaire تفسير، شرح 

common sense sens commun عقل سليم 

communitarism communautarisme قوم گرايی 

community communauté جماعت 

compensation compensation جبران، ترميم 

composition composition  ،تاليف، ترکيب بندی
 گردآوری
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english français فارسی  

comprehensible compréhensible فھم پذير 

comprehensive compréhensif جامع، فراگير 

conceivable, the concevable, le امر تصور پذير 

concept concept, idée پنداشت، مفھوم،فرايافت 

conceptual conceptuel مفھومی، تعقلی 

conceptualization conceptualisation مفھوم پردازی 

concomitant concomitant زمDم 

concrete concrète نصمامی، مشخص، ا
 ملموس

    

conditional 
proposition  

proposition 
conditionnelle 

 قضيه شرطی

    

conduct conduit کردار 

confidence confiance اعتماد 

configuration configuration بندی، چينشپيکر  

confirmation confirmation تصديق، تأئيد، ابرام 

conflict conflit رض،تضاد،کشمکشتعا 

conformism conformisme ھمرنگ جماعت شدن 

confusion confusion  یفکرسردرگمی،آشفته 

conjecture conjecture حدس،ظن، باور محتمل 

conjuncture conjoncture شرايط مقتضی، اقتران 

connotation connotation د\لت معنايی 
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english français فارسی  

conscience conscience وجدان، ضميرخودآگاه 

conscienceless sans scrupule آدم بی وجدان 

conscientious consciencieux آدم با وجدان 

conscious conscient آگاه 

consciousness perception, 
conscience 
 

 ، خود آگاھیآگاھی

consecrated sacré مقدس 

consensus consensus ،وفاقھم رايی، اجماع  

consequence conséquence پيآمد 

consistency consistance انسجام، ھمخوانی 

contemplation contemplation تعمق، تأمل، غور 

contention contention دعوی 

contiguity contiguïté ھم جواری، مجاورت 

contingency 
 
 

contingence ،احتمل وقوع، اقتضا  
 امکان خاص

contingent contingent  محتمل الوقوعامر 

continuum continuum پيوستار 

contradiction contradiction تناقض 

contradictory contradictoire ضد و نقيضمتناقض ، 

contrariety contrariété ضديت 

contrast contraste تباين 

controversy controverse مناقشه 
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english français فارسی  

convention convention عرف، ميثاق 

conviction conviction عقيده، ايقان 

corollary corollaire پيآمد منطقی، تکمله 

correspondence correspondance تناظر 

corroboration corroboration تائيد، تصديق 

cosmos cosmos کيھان 

cosmogony cosmogonie بررسی آفرينش کيھان 

cosmology cosmologie بررسی فلسفی کيھان 

countertype contretype پاد نمون 

creed credo مرام، مسلک 

criterion critérium ک، معيارDسنجه، م 

critic critique- le منقد 

critical critique بحرانی 

criticism criticisme نقدگرايی، انتقاد 

critique critique- la نقد 

cult culte کيش 

cynic cynique کلبی گرا، بی شرم 

cynicism cynisme کلبی گرايی 

decode décodage رمزشکنی 

deconstruction déconstruction شالوده شکنی 

deduction déduction استنتاج قياسی 
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 ٣٩٣/  واژه نامه انگليسی به فارسی و به فرانسه.......................................... 
 

english français فارسی  

deduction evidence déduction par 
raisonnement 

 اقامه دليل

    

deductive déductif قياسی 

defect défaut, vice کاستی، نارسايی، عيب 

deficiency défaut کاستی، نارسايی 

deformation déformation کژئيت 

degeneration dégénération انحطاط 

deism déisme خداباوری طبيعی 

delusive illusoire فريبنده 

demarcation démarcation مرزبندی 

demonstration démonstration برھان عملی 

demonstrative démonstratif برھانی، اثباتی 

denial dénégation انکار 

description description توصيف 

determinate déterminé متعين 

determinism déterminisme ،جبرباوری 
  باوریعليت

    

diachronic diachronique ناھم زمان 

dialectics dialectique ديالکتيک 

dichotomy  dichotomie تقسيم دو ارزشی 

dictate ordre فرمان، دستور 
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english français فارسی  

dictum dire گفته 

dilemma dilemme دوراھی، معضل، معما 

disciplines disciplines  مواد علمی، رشته ھای
 درسی 

    

discontinuity discontinuité ناپيوستگی 

discourse discours گفتمان 

disjunctive 
proposition 

proposition 
disjonctive 

 قضيه منفصله

    

dislocation dislocation به جائی نا بسامانی، جا 

disorder désordre سامانیبی نظمی، ناب 

dispersion dispersion پراش، پراکندگی 

disposition disposition ترتيب، وضع 

distortion distorsion, 
déformation 

 گژديسی، تحريف، مسخ

    

divergence divergence واگرايی 

divine divin خدايی، آسمانی 

doctrine doctrine آموزه، مسلک 

dogma dogme جزم 

dogmatism dogmatisme ،جزم گرايی 
 خشک انديشی

    

dualism dualisme دوگانه گرائی، ثنويت 

www.hks-iran.com



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

english français فارسی  

ecclesiastic ecclésiastique آخوند، فرد روحانی 

eclectics éclectisme  ،پراکنده گزينی 
 التقاطی گرايی

    

edification édification تھذيب 

effect effet اثر، پی آمد، معلول 

effective effectif کارا، مؤثر 

ego moi  ،نفس، خودمن 

egoism égoïsme خودپرستی، خودخواھی 

elaboration élaboration پردازش 

emancipation émancipation رھايی 

emergency circonstance critique اظطراری 

emotion émotion عاطفه، احساسات 

empathy empathie ھم احساسیھمدلی ، 

empirical empirique تجربی 

empiricism empirisme تجربه باوری 

encode encodage رمزگذاری 

enlightenment lumières روشنگری 

entity entité کائن، موجود 

enunciation énonciation ظھار صريحا 

epiphenomenal épiphénomène پديدار فرعی 

episteme épistèmê عنصر بنيادين معرفت 
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english français فارسی  

epistemology épistémologie شناخت شناسی، معرفت 

esoteric ésotérique یباطنی، اندرونی،معنو 

essay essai رساله، مقاله 

essence essence ،ماھيت، جوھرذات  

essentially essentiellement  ًماھيتا، اساسا 

eternal éternel سرمدی، جاودان 

eternity éternité ابديت 

ether éther اِتِر، اثير 

ethics éthique ق علم اDخ 

ethnocentrism ethnocentrisme قوم محوری 

etymology étymologie تبارشناسی واژگان 

event événement پيشآمد، رويداد 

evolution évolution تکامل 

evolutionism évolutionnisme نظريه تکاملی 

excluded middle tiers exclu نفی شق ثالث 

exclusion exclusion طرد 

executive power pouvoir exécutif قوه مجريه 

exegesis exégèses تفسير معنا، تأويل  

existence existence وجوديت، ھستيتم 

existential existentiel وجودی 

exoteric exotérique ظاھری، بيرونی 
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english français فارسی  

expediency convenance مصلحت، اقتضا 

expedient convenable حDص 

experience expérience تجربه 

experiment expérience آزمون 

experimentalism expérimentalisme آزمون گرايی 

extase ecstasy خلسه 

extensive étendue, extensif گسترده، برون گستر 

exteriority extériorité برونيت 

exteriorization extériorisation  برون سازی، برون
 ريزی

    

fact, the fait, le امر واقع 

factitiousness facticité رويدادگی 

factual factuel واقعی 

faculty faculté قوه، توانش، دانشکده 

faith foi ايمان 

fallacy fausseté خطای منطقی 

fallibility faillibilité, 
falsifiabilité 

  خطا پذيری، 
 ابطال پذيری

    

false faux نادرست 

falsehood faillibilité ن، کذبDنادرستی ، بط 

falsification falsification تحريف 
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english français فارسی  

fanaticism fanatisme تعصب، خشک باوری 

fantastic fantastique شگرف، خيالی 

fatalism fatalisme تقديرباوری، قدرگرايی 

fetishism fétichisme بتوارگی 

fictitious fictif مجعول 

fideism fidéisme ايمان باوری 

finite borné متناھیر،محدودکراندا، 

for itself pour soi برای خود، لنفسه 

form forme ،فرمشکل، صورت  

formal formel صوری، فرمال 

freedom liberté اختيارآزادی ، 

free-will libre-arbitre اختيار، اراده آزاد 

frustration frustration سرخوردگی، دلسردی  

function fonction ارکردک 

foundamental fondamental بنيادی 

genealogical généalogique تبارشناختی 

genealogy généalogie تبارشناسی 

general formula règle générale قاعده کلی 

generalization généralisation دھیتعميم  

generation génération تکوين، نسل 

genetics génétique م ژنتيکتکوينی، عل 
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given, the donné, le مفروض، موجود  
  واقعيت موجود

    

good-natured bienveillant نيک سرشت 

goodness bonté نيکی 

good-will bienveillance حس نيت 

harmony harmonie ھماھنگی 

hazard hasard تصادفی، اتفاق 

hedonism hédonisme لذت طلبی 

heretic hérétique بدعت گزار دينی 

heterodox hétérodoxe دگر انديش 

heterogeneous hétérogène ناھمگن 

heteronym hétéronome دگرسا\ر 

hierarchy hiérarchie پايگان، سلسله مراتب 

historicism historisme تاريخ مند باوری 

historicity historicité تاريخ مندی 

historiography historiographie تاريخ نگاری 

holiness sainteté قداست 

holism holisme کل گرايی 

holy sacré, consacré مقدس 

homogeneity homogénéité ھمگنی 

human kind genre humain نوع بشر  
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english français فارسی  

human nature nature humaine طبع انسان،فطرت آدمی  

human soul esprit humain نفس انسانی  

human subject sujet humain عامل بشر 

humane sense intelligence humaine شعورانسانی  

humanism humanisme انسان محوری،اومانيسم 

humour humeur خلق و خوی 

hypothesis hypothèse فرضيه 

hypothetic hypothétique فرضی 

hylozoism hylozoïsme جاندار باوری ماده 

icon icône شمايل، تصويرچه 

id ça  ساختار روانی( نھاد(  

idea idée صَور، ُمثل، مينو، ايده 

ideal idéal أرمانی، کمال مطلوب 

idealism idéalisme ايده آليزم 

idealist idéaliste ايده آليست، أرمانخواه 

identical identique نھمسا 

identity identité اينھمانی،ھمسانی،ھويت 

identity of 
opposites 

identité des opposés وحدت اضداد 

    

ideological idéologique ايدئولوژيک، عقيدتی 

ideology idéologie ايدئولوژی، انگارگان 
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illumination illumination اشراق، روشندلی  

illusory illusoire وھم آميز، باطل 

image image انگاره، تصوير، تخيل 

imaginary imaginaire خيالی، تخيلی، موھومی 

imitation imitation تقليد، اقتدا 

immanent immanent ِعلًی، درون بودی-خود 

immediate immédiat واسطه بی ميانجی، بی 

immortal immortel افنا ناپذير، نامير 

immutable immuable تغييرناپذير 

imperceptible imperceptible ادراک ناپذير 

imperfection imperfection ناکاملی 

impetus impulsion قوه رانش، ضربه 

implication implication معنای ضمنی 

implicative implicatif تضمنی 

impossible impossible ناممکن، محال 

improbable improbable نامحتمل 

impulse impulsion تکانهانگيزش ، 

in itself en soi خود، فی نفسه-در  

inborn inné فطری، ذاتی،مادرزادی 

incarnation incarnation تجسد، حلول روح 

inclination inclinaison تمايل، گرايش 
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english français فارسی  

incoherence incohérence نامنسجم 

incommensurable incommensurable سنجش ناپذير 

incompetent incompétent ناصالح،نا\يق،ناشايست 

incomprehensibility incompréhensibilité فھم ناپذيری 

inconsequent inconséquent بی ربط، غيرمنطقی 

inconsistent incompatible ناھمخوان 

inconvenient incommode نامناسب 

indetermination indétermination بی تعيينی، نامتعينی 

index indice نمايه 

individualism individualisme فردگرايی 

induction induction استقراء 

inductive inductif استقرائی 

inertia inertie ماند، لختی 

inference inférence باطاستن 

inferiority infériorité فرويی 

infinite infini  ،بی کران، نامتناھی  
 بی نھايت

    

informative 
proposition 

proposition 
informative 

  اخباریگزاره

    

ingenuous ingénu ھوشمندانه، زيرکانه 

inherent inhérent فطری، جبلی، ذاتی 
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initial axiom axiome premier اصل متعارف مقدماتی 

innovation innovation نوآوری 

insensible insensible نامحسوس 

insight perspicacité بصيرت 

instance instance لحظهمثال،نمونه،مورد، 

instantiation instanciation سازیُمثُل  

instrumentalism instrumentalisme ابزار گرائی 

integration intégration ادغام 

intellect intellect عقل، شعور 

intellectualism intellectualisme عقل گرايی 

intelligible intelligible قابل فھم، معقول 

institution institution نھاد 

interaction interaction برھم کنششکناندر ، 

exteriorization intériorisation درونی سازی 

interpretation interprétation تاويل، تفسير 

intrinsic intrinsèque ذاتی 

introspection introspection درون نگری،خودکاوی 

intuition intuition  اشراق، شھود، دريافت
 واسطه، حس ششم بی

    

invariant invariant ناگردا، نامتغير 

inversion inversion وارونگی 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ۴٠۴
 

english français فارسی  

irony ironie طنز، طعنه، سخريه 

irrationalism irrationnalisme نیDستيزیعق  

irrational number nombre irrationnel  عدد اصم، عدد ناگويا 

irrefutability irréfutabilité ابطال ناپذيری 

judgment jugement حکمداوری، قضاوت ، 

judicial power pouvoir judicaire قوه قضائيه 

justification justification اثبات حقانيت، توجيه 

knowledge connaissance, savoir معرفتششناخت، دان، 

law of excluded 
middle 

principe du tiers 
exclu 

 نفی شق ثالثاصل 

    

law of identity principe d’ identité  اين ھمانیاصل 

law of  
non-contradiction 

principe de  
non-contradiction 

  امتناع تناقضاصل

    

legislative power pouvoir législatif قوه مقننه 

legitimacy légitimité ت، مشروعيتحقاني 

legitimate légitime جايز، برحق  

liberty liberté آزادی 

linguistics linguistique زبان شناسی 

logic logique منطق 

logos logos عقل، کلمه، سخن 

magic magique جادويی 
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major premise prémisse majeure ،مقدمه کبری  
   مھينارهگز

    

manichaeism manichéisme مانی گرايی، آيين مانی 

manipulation manipulation ور رفتن، دستکاری 

mastery maîtrise مھارت، تبحر 

materialism matérialisme ماترياليزم 

maxim maxime پند و اندرز،جمله قصار 

measure mesure ک، اندازهDِم  سنجش، 

mechanism mécanisme ساز و کار 

media média رسانه ھا 

mediation médiation وساطتميانجی ، 

meditation méditation, 
recueillement 

تامDت، تفکرات، 
 عبادت، تعمق

    

mental  mental  ذھنی، روانی 

messianic messianisme  در انتظار ظھور ناجی
 موعود، مھدويت

    

meta- méta- ماورا- فرا ،- 

metabolism métabolisme سوخت و ساز 

metaphor métaphore استعاره 

metaphysics métaphysique ،فلسفه اولیمتافيزيک  

methodology méthodologie روش شناسی 
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english français فارسی  

mind esprit, intelligence ذھن، عقل، فکر 

minor premise prémisse mineure مه صغری،دمق  
   کھين گزاره

    

misgiving doute  ُبھه، بدگمانیش 

misogamy misogamie زن گريزی 

misogyny misogynie زن سيزی 

misology misologie گريزیمنطق  

mistake erreur خطا، اشتباه 

modal modal چونی 

modality modalité چگونگی، نحوه 

mode mode, façon حالت، وجه، اسلوب 

model modèle الگو 

modernity modernité مدرنيته، تجدد 

modification modification ح و حکDاص 

moment moment لحظه، مرحله، دم 

momentum moment حرکتتکانه، اندازه  

monism monisme يگانه گرايی 

monolithic monolithique  يک دست 

monologue monologue تک گفتاری  

moral moral  قDفردی(اخ( 

mortal mortel فناپذير، ميرنده، ميرا 
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motto devise م، شعارDتکيه ک 

muddle désordre درھم و برھم،گيجي ،  
 به ھم ريخته

    

multiplicity multiplicité کثرت، تعدد، بسياری 

muse muse, réflexion ،باز انديشيدنالھه ھنر  

mutation mutation دگرگشتی، دگرگونی 

mystic mystique رازور، عارف 

mysticism mysticisme  ،تصوف، رازوری
 عرفان

    

mystification mystification رازپردازی 

myth mythe ،افسانه دروغيناسطوره 

mythology mythologie شناسیاسطوره  

mythoman mythomane دروغگوی بالفطره 

narration narration روايت، داستان سرايی 

necessity nécessité ضرورت 

negativity négativité سلبيت، نفی 

neologism néologisme ژه آفرينیوا 

nominalism nominalisme اسم گرائی 

non-conformist non-conformiste ھم رنگ جماعت نبودن 

non-conventional non-conventionnel غيرمتعارف 

non-rational non rationnel نیDناعق 
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norm norme ھنجار، قاعده، معيار 

normal normale ار،عادی،معمولبه ھنج 

normative normatif ھنجاری 

notion notion مفھوم 

noumena noumène شئی، شئی فی نفسه، - نا 
  معقولذات

    

object objet  ،ابژه، برابرايستا، شئی
عين، موضوع شناسائی 

    

object matter thèmes  موضوع، مطلب 

objective objective وس، عينی ابژکتيو، ملم
 ذاتی، ھدف، نيت

    

objective idealism idéalisme objectif ايده آليزم عينی 

objective spirit esprit objectif عينیروح  

objectivism objectivisme  ،عينی گرايی 
  برون گرايی

    

objectivity objectivité واقعيت،تعيني ،  
  بيطرفی و بی نظری

    

obligation obligation  ،وظيفه،محظورالزام  

obscurantism obscurantisme تاريک انديشی 

observation observation حظهDمشاھده، م 

occult occulte ناپيدا، تاريک، مرموز 

oligarchy oligarchie  توانگرانحکومت 
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omnipotent omnipotent ادر متعالفََدر قدرت، ق 

omnipresent omniprésent ھمه جا حاضر 

omniscient omniscient ھمه چيزدان 

ontic ontique وجودی 

ontology ontologie شناسی بودشناسی، ذات 
 ھستی شناسی

    

opposition opposition مخالفتتقابل، تضاد ، 

order ordre سامان، نظم، دستور 

organic organique اندامواره،آلی،ارگانيک 

organism organisme اندام، ساختار، سامان 

origin origine  ،خاستگاه، مبداء
 سرچشمه

    

original original, originel اصيل، ابتکاری،آغازين 

orthodoxy orthodoxie راست کيشی، تعصب 

ostensive ostentatoire نمايان، ھويدا، متظاھر 

outcome résultat پی آمد، برآمد 

outlook vue بينش، نگرش 

paganism paganisme باوریشرک، چند خدا   

pan- pan-  سراسر-ھمه ، 

panorama panorama تمام نما 

pantheism panthéisme ،وحدت وجود  
  انگاریھمه خدا
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english français فارسی  

para- para- پاد، ضد 

parable parabole نمونه، قياس،تمثيل ،  
 داستان اخD قي

    

paradigm paradigme ،پاراديم سرمشق، الگو 

paradox paradoxe  ،تناقض نما، محال نما
 معما، ناسازه،پارادوکس

    

paralogism paralogisme ،مغلطهسفسطه   

par excellence par excellence به تمام معنا 

parity parité برابری، ھم سنگی 

parody parodie ھزل 

part partie جزء، پاره  

part and whole la partie et le tout جزء و کل  

particularism particularisme ،خاص نگری 
 جزء انگاری

    

passion passion شور، ھيجان 

passive passif ايستا، انفعالی 

pathos pathos احساس رقت 

patriarchy patriarche پدرسا\ری  

pedant pédant فضل فروش 

pedantic pédantesque نقطیDم 

perceptible perceptible ادراک پذيری 
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perceptible 
cognition 

cognition 
perceptible 

 شناخت ادراکی

    

perception perception ،دريافت حسیادراک  

perceptual data données perceptibles داده ھای ادراکی 

percipient percepteur مُدرِک  دريابنده، 

perfection perfection کمال  

perfectionnism perfectionnisme کمال خواھی  

peripateticism peripateticisme ،آئين مشاءفلسفه ارسطو 

perspective perspective چشم انداز، دورنما 

persuasion persuasion اقناع، ترغيب 

phantasm phantasme تصورات خيالی، وھم  

phenomena phénomène پديدار، نمود 

phenomenology phénoménologie پديدار شناسی 

philistine philistin آدم بی فرھنگ پرمدعا 

philology philologie یواژه شناس 

philosopher’s stone pierre philosophale سنگ جادو،سنگ کيميا 

philosophize philosopher فلسفيدن 

pietism piétisme پارساگرايی، زھد، تقوا 

pillars piliers ارکان 

pioneer pionnier پيشتاز، راه گشا،پيشگام 

plausibility plausibilité موجه نمايی، محتمليت 
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point de view point de vue ديدگاه 

polemic polémique  ،بحث وجدلمجادله 

polity polity  اداره جامعه برپايه
 حکومت قانون

    

polytheism polythéisme شِرک، چند خداباوری 

posit  avérer  برنھادن، مفروض
 صل قرار دادندانستن،ا

    

posited supposé, donnée برنھاده، مفروض 

positive  positive مثبت، اثباتی، يقين 

positive science  science positive علوم اثباتی 

positivism positivisme ويزمياثباتگرائی،پوزيت 

post- post- پسا 

post festum post festum رويداد- پسا  

posterior postérieur پسين، بعدی، مؤخر 

postulate postulat ،اصل موضوعه  
 امر مسلم

    

potency potencé توان بالقوه 

potentiality potentialité امکان، توانايی بالقوه 

practice pratique کنش 

pragmatism pragmatisme مصلحت گرايی 

praxeology praxéologie ارزش باوری 
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praxis praxis کنش ھدفمند، پراکسيس 

pre- pré- پيشا- 

preconception préconception پنداشت-پيش  

predicate prédicat مسند، محمول 

prejudice préjugé داوری، تعصب-پيش  

premise prémisse زمينه، مقدمه-پيش  

premises prémisses  قياس(مقدمات( 

presupposition présupposition انگاره، -پيش  
  فرض-پيش

    

primacy primatie, primauté اولويت، پيشينگی، تقدم 

primitive primitif اوليه، بدوی 

primordial primordial ازلی، آغازين 

principle principe اصل 

prior antérieur مُقَدم 

pro pro له، موافق 

probe sonde کاويدن گمانه ، 

problematic problématique  ،ناروشن، مساله ساز
 پرسش برانگيز 

    

procedure procédure روش کار، رَويه کار 

process procédé فراشد،فراگرد،فراگشت 

processing procédé پردازش 
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procession procession ،تظاھرات مذھبی  
  دسته عزاداران

    

profane profane  ،نامقدس، عرفی ناپاک
 بی حرمتی دينی

    

projection projection  فراافکنی، نسبت دادن
 صفات خود به ديگری 

    

proof preuve دليل، برھان، استد\ل 

proof by 
contradiction 

raisonnement par 
absurde 

 برھان خلف

    

prophecy prophétie پيشگويی، رسالت 

proposal proposition پيشنھاده، قضيه، گزاره 

prototype prototype نمونه-پيش  

prudence prudence دورانديشی 

pseudo - pseudo - کاذب 

pseudonym pseudonyme اسم مستعار، تخلص 

pseudo science pseudo science علم کاذب 

psyche psyché روان 

psycho-analysis psychanalisme روان کاوی 

psychology psychologie روان شناسی 

psychotherapy psychothérapie روان درمانی 

public right droit public حقوق عمومی 
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public sphere sphère publique حوزه عمومی 

puritanism puritanisme پيرايش گرايی دينی 

purity pureté خلوص، پاکیپالودگی ، 

quasi- quasi-  شبه- 

quasi fact quasi fait شبه واقعيت 

quiddity quiddité چه بودگی، چيستی 

quietism quiétisme  ،آرامش گرايی، تسليم
 تقديرپذيری

    

quietude quiétude آسودگی خاطر 

quintessence quintessence خميرمايه، عنصر پنجم 

radical radical ه ای، بنيادیريش 

random hasard اتفاقی، تصادفی 

rarefaction raréfaction ترقيق 

rationalism rationalisme باوری،خَِرد   
 عقل باوری

    

rationality rationalité نيتDعق 

real réal واقعی، حقيقی، موجود 

realism réalisme ،واقعيت گرايیرئاليزم  

reality réalité واقعيت 

realization réalisation تحقق، حصول 

realm domaine, royaume  ،حيطهقلمروعرصه ، 
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reason raison عقل، دليلخَِرد ، 

reasoning raisonnement استد\ل عقلی 

receptivity réceptivité پذيرندگی، قابليت 

reciprocal réciprocal ادوجانبه 

recognition reconnaissance ارج، شناسايی 

recollection récollection در خود فرو رفتن،تذکر 

redemption rédemption ،بازخريد گناھان  
 رستگاری

    

reducibility réductibilité ،تحويل پذيری  
 فروکاستی

    

reductio ad absurdo reductio ad absurdo برھان خلف 

reference référence ارجاع، مرجع 

referent référent مدلول، مصداق 

reflection réflexion ژرف انديشی ، بازتاب 

reformation réformation  حات دينیDجنبش اص
 در مسيحيت

    

reformism réformisme ح طلبیDاص 

refutability réfutabilité ابطال پذيری 

refutation réfutation ابطال، رد 

regress régression پس رفتت،سير قھقرايی 

regularity régularité قاعده مندی 
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english français فارسی  

reification réification شئی وارگی 

rejection rejet طرد 

relativism relativisme نسبی باوری 

relevant applicable مربوط، مناسب، زيربط 

reminiscence réminiscence بازيادآوری، تذکر 

renaissance renaissance باززايی، نوزايی 

representation représentation بازنمايی، نمايش 

resolved résolu مصمم 

restoration restauration  اعاده، بازگشت نظام
 پيشين) سلطنتی(

    

retrospection rétrospection بازنگری گذشته 

revelation révélation مکاشفه، وحی 

reversibility réversibilité برگشت پذيری 

reward récompense پاداش، اجر 

rhetoric rhétorique غتھنرDسخنوری، ب  

riddle énigme  ،چيستانمعما 

rigorous rigoureux کل پسند، سخت گير،مش
 دقيق

    

rigorous science science exacte علم دقيق 

risky risqué مخاطره آميز 

ritual rituel آئين، آداب، شعائر 
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english français فارسی  

routine routine روزمره، روال عادی 

rule règlement حکومت، انونقاعده، ق ،
 فرمانروايي

    

rupture rupture رشگسست، ب 

salvation salut رستگاری، نجات 

skepticism scepticisme شک گرايی 

schema schéma شاکلهگرده، طرح ، 

schematic schématique طرح وار 

schism schisme انشعاب 

scholastic scholastique مدرسی،اسکو\ستيک 

scientism scientisme علم زدگی 

scope scope سترهچشم انداز،دامنه،گ 

sect secte فرقه 

sectarism sectarisme فرقه گرايی 

secular laïque عرفی، غيردينی،\ئيک 

secularism laïcité  نظريه جدايی دولت از
 دين زدايی،\ئيسيتهدين،

    

self soi خود، نفس 

self-consciousness conscience de soi آگاھی-خود 

self-contradictory contradictoire متناقض-خود 

self-criticism autocriticisme انتقاد از خود 
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self-evident évident en soi بديھی 

self-management autogestion گردانی-خود  

self-subsistent auto-subsistante قائم به ذات 

semantics sémantique معناشناسی 

semiotic sémiotique نشانه شناسی 

sense sens حس، معنا 

sensibility sensibilité حساسيت 

sensible sensible حسی،محسوس 

sensual sensuel حسی، نفسانی 

sensualism sensualisme حسی گرايی 

sentiment sentiment احساس، عاطفه 

servitude servitude بردگیبندگی، بيگاری ، 

sidereal sidéral آسمانی، فلکی 

significant signifiant دال 

signification signification د\لت بر، معنا 

signified signifié مدلول 

similarity similarité شباھت، ھمانندی 

singularity singularité يکتايی، ويژگی  

slang argot زبان عاميانه 

solipsism solipsisme باوری،نفس گرايیخود  

sophism sophisme گرايیسفسطه  
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english français فارسی  

sophisticated sophistiqué باظرافت، پيچيده 

sophistry sophisme ،مغالطه سفسطه  

sophists sophistes سوفسطائيان 

soul âme ،نفس، جانروح  

sovereign souverain حاکم، فرمانروا 

sovereignty souveraineté حکومت، فرمانروايی 

span étendu, largeur فراخنا، گستره، دامنه 

spatial spatial فضايی، مکانی 

spatial-temporal spatio-temporel زمانی-مکانی 

specificity spécificité ويژگی 

speculative spéculatif ھنی، حدسی، گمانی، ذ
 نظری

    

speculative 
knowledge 

connaissance 
spéculative 

 شناخت نظری

    

spirit esprit ،روحيه، ذھنروح  

spiritism spiritisme باوریروح  

spiritual spirituel معنوی، روحانی 

spiritualism spiritualisme باوریاحضار روح  

spontaneity spontané انگيختگی-خود  

state état, État وضعيت، دولت 

statement déclaration, énoncé ،بيانيهگزاره  
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stereotype stéréotype تفکر کليشه ای  

stratagem stratagème تدبير، حيله 

structuralism structuralisme رايیساختارگ 

structure structure ساختار 

struggle for 
survival 

lutte pour la vie تنازع بقا 

    

struggle of 
opposites 

opposition des 
contraires 

 مبارزه اضداد

    

studious studieuse  ،خستگی ناپذير، ساعی
 کتاب خوان

    

subject sujet  سوژه، موضوع، فاعل
 بعهشناسايی، ذھن، ت

    

subject- matter sujet traité, matière ،موضوع، جستار  
 موضوع پژوھش 

    

subjection soumission انقياد، تبعيت 

subjective subjectif ذھنی، فاعلی 

subjective idealism idéalisme subjectif ايده آليزم ذھنی 

subjectivism subjectivisme ذھنی گرايی 

sublation abrogation, relève فعر 

sublimation 
 
 

sublimation  ،وا\ئيده، تعالی وا\يش
 فرازش 

subsistence subsistance جوھری، ذاتی 
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english français فارسی  

subsistence by 
oneself 

subsistance tout seul قائم به ذات 

    

substance substance ،گوھر جوھر 

substantial substantiel جوھری 

substrate substrat زيرنھادبنياد، پی ، 

super ego surmoi خود- فرا 

superiority supériorité فرايی 

superstition superstition خرافه، موھوم پرستی 

supposition supposition فرض، پنداشت، گمان 

suppression suppression منکوب، سرکوب 

supra- supra- فرا- 

supra-historical supra-historial تاريخی- فرا  

supreme suprême برين، متعالی، عالی 

surpassing dépassement درگذشتن، فرآرفتن 

susceptibility susceptibilité استعداد، پذيرندگی 

susceptible susceptible به، حساسمستعد  

syllogism syllogisme قياس صوری 

symbol symbole نماد، نشان 

sympathy sympathie دلسوزییردھمد ، 

synonym synonyme ھم معنايی، مترادف 

synoptic view vision synoptique  لیامجاديد 
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syntax syntaxe نحو 

synthesis synthèse ترکيب، ھمنھاد 

synthetic synthétique ترکيبی 

system système نظام، منظومه، سيستم 

taboo tabou محرمات، تابو 

tangible tangible ملموس، محسوس 

tautology tautologie  ،توضيح واضحات
 ھمانگويی

    

teaching enseignement آموزه، آموزش 

teleological téléologique غايت انگارانه 

teleology téléologie  ،فرجام شناسی 
 غايت شناسی

    

telos telos َغرَض  غايت، 

temporal temporel, temporal زمانی، فانی، دنيوی 

tenets principe, doctrine اصول، باورھا 

terminology terminologie ح شناسیDاصط 

test épreuve آزمون، محک 

testability vérifiabilité آزمون پديری 

testing examen آزمودن 

texture texture بافت، تار و پود 

theism théisme باوریخدا  

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ۴٢۴
 

english français فارسی  

theist théiste باورخدا  

theme thème موضوع، درون مايه 

theocracy théocratie سا\ری، حکومت دين 
 دينی

    

theodicy théodicée خداعادل باوری 

theogony théogonie  فلسقه تکوين خدايان 

theology théologie شناسی، الھيات،خدا  
  شناسی  دين

    

theorem théorème قضيه 

theoretical théorique نظری 

theorist théoricien نظريه پرداز 

theory théorie رینظريه، نگره، تئو 

thesis thèse  ،پايان نامه، رساله
 برنھاده، اصل قضيه

    

thinking pensée انديشه، تفکر 

thought pensée انديشه، تفکر 

timocray timocratie حکومت متفاخران 

tolerance tolérance رواداری، تسامح،مدارا 

tolerant tolérant مداراگر 

totalitarianism totalitarisme ميت خواھیتما 

totality totalité کليت 
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totem totem  توتم، موجود مقدس و
  حافظ قبيله بدوی

    

transcendence transcendance ترافرازنده،متعالی،برين 

transfiguration transfiguration دگرسانی، دگرشکلی 

transformation transformation ر،دگرگونی، گشتا  
 انتقال، تبديل

    

transmutation transmutation تبديل، استحاله 

transubstantiation transsubstantiation ،تبديل جوھری  
 استحاله

    

trial and error essais et erreurs آزمون و خطا 

trinity trinité تثليث در مسيحيت 

trivial sans importance اھميتبی  

truism truisme توضيح واضحات 

type type  نوع، سنخ 

typical typique نمونه وار 

typology typologies نوع شناسی 

tyranny tyrannie حکومت جباران،استبداد 

uncertainty incertitude نايقينی 

understanding compréhension, 
entendement 

 ، قوه فاھمهفھم

    

unfalsifiable infalsifiable ابطال ناپذير 
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english français فارسی  

unicity unicité بی ھمتائيت، يکتايی 

uniformity uniformité ،ھمسانی، ھمشکلی  
 ھمگونگی

    

unintelligible inintelligible غيرمفھوم 

unity unité يگانگی، وحدت 

unity of opposite unité de l’opposé ادوحدت اضد 

universal universel جھانشمول، کلی 

universe univers گيتی، کيھان 

unknowable inconnaissable ناشناختی 

unproblematic 
 
 

improblématique ،روشن و واضح  
  بی مساًله

unmoved 
mover(first) 

premier moteur 
immuable 

 محرک نامتحرک
 نخستين

    

usage usage رسم، عرف 

utilitarianism utilitarisme  ،سودمنديگری  
 فايده باوری

    

utopia utopie ،ناکجا آبادآرمان شھر  

utopianism utopianisme آرمان گرائی 

utopist utopique تخيلی، آرمان خواه 

utterance énoncé ،بيان، گفتهگزاره  

vacuum vide ءDخ 

validity validité اعتبار 
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variety diversité چند گونگی 

veracity véracité صدق 

verbal verbal بيانی، لفظی 

verifiability vérifiabilité  ،اثبات پذيری  
 تحقيق پذيری

    

verifiable vérifiable پذيراثبات پذير، تحقيق  

verification vérification وارسی، تحقيق 

verisimilitude vraisemblance حقيقت محتمل 

version version روايت، نسخه 

vestige vestige بقايا، پس مانده، اثر 

vice vice رذيلت، خباثت 

vicious vicieux رذيل 

vicious circle cercle vicieux دور باطل، دور تسلسل 

view vue ديد، نظر، منظر 

virtue vertu فضيلت 

virtuous vertueux مند، فاضلفضيلت  

vitalism vitalisme زندگی گرايی، ويتاليزم 

void vide ءDتھی، خ 

volition volition اراده، خواست 

voluntarism volontarisme اراده گرائی 

vulgar vulgaire عاميانه،سطحی نگر ،  
 مبتذل
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english français فارسی  

vulgarization vulgarisation عامه فھم سازی 

well-being bien-être بھروزی 

whole total کل 

will volonté اراده، خواست 

wisdom sagesse فرزانگی، حکمتخَِرد ، 

wise sage حکيم، فرزانه، خردمند 

wish désir, souhait, envie ميل 

wonder étonnement ،شگفتیحيرت  
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  ١٦٦     ميزيويابژکت
 ٣٠٩ ,٣٠٥ ,٢٣٣ ,٨٣ ١   رشد ابن
 ٢٣٣   یفاراب نصر ابو

  ٢٦  یُمّعر یابوالعل
 ٣٠٥ ,٢٣٣ ,١٥٥   ناي سیابوعل

  ١٥٣ ,١٤٨ ,١٤٠ ,١١ ,٧  کورياپ
١٦١ ,١٦٠ ,١٥٩ ,١٥٨ ,١٥٧ ,١٥٦ 

٣٢٤ ,٣٢٣ ,١٦٢ 
  ١٥٠ ,١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٤ ,٨٠ ,٦ اتم

٢٩١ ,٢٨٧ ,١٦١ ,١٥٦ ,١٥٥ ,١٥١  
٣٨٧ 

  ٤٩ ,٤٨ ,٤٤ ,١٢ ,١١ ,٨ ,٧ ارسطو
١٣٤ ,١٣٢ ,٩٣ ,٨٧ ,٨٣ ,٧٤ ,٧٣ ,٦٦ 
١٤٤ ,١٤١ ,١٤٠ ,١٣٩ ,١٣٨ ,١٣٥ 
١٧٨ ,١٦٢ ,١٥٩ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١٤٥ 
٢٤٠ ,٢٣٣ ,٢٢٨ ,٢٠٦ ,١٨٨ ,١٨٤  
٢٤٦ ,٢٤٥ ,٢٤٤ ,٢٤٣ ,٢٤٢ ,٢٤١ 
٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٥١ ,٢٥٠ ,٢٤٩ ,٢٤٧  
٢٦٠ ,٢٥٨ ,٢٥٧ ,٢٥٦ ,٢٥٥ ,٢٥٤ 
٢٦٦ ,٢٦٥ ,٢٦٤ ,٢٦٣ ,٢٦٢ ,٢٦١  
٢٧٤ ,٢٧٣ ,٢٧٢ ,٢٦٩ ,٢٦٨ ,٢٦٧  
٢٨٠ ,٢٧٩ ,٢٧٨ ,٢٧٧ ,٢٧٦ ,٢٧٥ 
٢٨٧ ,٢٨٦ ,٢٨٥ ,٢٨٤ ,٢٨٢ ,٢٨١ 
٢٩٤ ,٢٩٣ ,٢٩٢ ,٢٩١ ,٢٨٩ ,٢٨٨ 
٣٠١ ,٣٠٠ ,٢٩٩ ,٢٩٨ ,٢٩٧ ,٢٩٦ 
٣٠٩ ,٣٠٧ ,٣٠٦ ,٣٠٥ ,٣٠٤ ,٣٠٢ 

٤١١ ,٣٢٣ ,٣١٩ 
 ٤٧   رريکاس ارنست

 ٣٢٢   ستوفانيار
  ١٨٢ ,١٧٣ ,٧٣ ,٦٧ ,٦٢ اسپارت

٣٢٢ ,٣١٩ ,٢٢٦ ,١٩٨ ,١٩٢ 
  ٢٩٨ ,١٨٣ ,١٥٩ ,١٥٤ ,١٧  انوزياسپ

  ٩٣ ,٩١ ,٨١ ,٥٩ ,٥٨  یعقل استد\ل
٤١٦ ,٣٤٣ ,٢٦٩ ,٢٤٥ ,١٦٠ 

  ٢٦٩ ,٢٦٨ ,٢٤٠ ,١٢ ,٧ استقراء
٤٠٢ ,٣٤٣ ,٢٧٠ 

 ٤٠٢ ,٣٤٣ ,٢٥٩ ,٢٥٨ ,١٣٥   استنباط

 ١٨٨   یاستقرائ استنتاج
 ٣٩٢  ٣٤٤ ,٢٦٩ ,٢٥٨  یاسيق استنتاج
 ٢٣٢       یالکند اسحق

 ٦٢ ,٦٠ ,٤٧ ,٣٧ ,٢٦ ,٢٢  اسطوره
٣٤٤ ,٢٤٢ ,١٨٤ ,٩٣ ,٨٤ ,٧١ ,٦٣  

٤٠٧ 
 ٣٠٧ ,٢ ٢٤ ,٢٣١ ,٧٤ ,٧٣ ,٢٢اسکندر

 ٣٢٨ ,٣٢٣ ,٣١٩ 
 ٣٠٧ ,٣٠٥ ,٢٤١ ,٧٨ ,٧٤   هياسکندر

 ١٩٥     اسکو\پ
 ٢٤٦   ٢٣٢ ,٢٢٤ ,١٩٤ ,١٠٤ اسDم
 ٢٩٢ ,٢٢٩ ,١٨٢ ,٦٩ ,٤٥    تياشراف

 ٣٢٨ ,٣٢١ ,١٧٠   لياِش
 ١٢٧   عقل اصالت

 ٢٦٩ ,٢٦٥ ,٢٦٣  تناقض امتناع اصل
٤٠٤ ,٣٤٤ 

 ٤٠٤ ,٣٤٤ ,٢٦٣   ثالث شق ینف اصل
 ٢٦٢   موضوعه اصول
 ٢٠٩ ,١٩٧   غار افسانه
 ٣٢٥   افسس

  ٥٤ ,٤٩ ,١٨ ,١٢ ,١١ ,٧  نافDطو
١٠٦ ,١٠٠ ,٩٦ ,٨٧ ,٨٣ ,٧٣ ,٧٢ 
١٥٢ ,١٤٦ ,١٤٤ ,١٤٠ ,١٣٥ ,١٢٩ 
١٦٧ ,١٦٤ ,١٦٣ ,١٥٩ ,١٥٧ ,١٥٣ 
١٨١ ,١٨٠ ,١٧٩ ,١٧٣ ,١٧٠ ,١٦٨  
١٩٩ ,١٩٨ ,١٩٧ ,١٩٣ ,١٩١ ,١٨٤  
٢٠٦ ,٢٠٥ ,٢٠٤ ,٢٠٣ ,٢٠١ ,٢٠٠  
٢١٤ ,٢١٢ ,٢١١ ,٢١٠ ,٢٠٨ ,٢٠٧  
٢٢١ ,٢٢٠ ,٢١٩ ,٢١٧ ,٢١٦ ,٢١٥ 
٢٢٧ ,٢٢٦ ,٢٢٥ ,٢٢٤ ,٢٢٣ ,٢٢٢  
٢٣٤ ,٢٣٣ ,٢٣٢ ,٢٣١ ,٢٢٩ ,٢٢٨ 
٢٧١ ,٢٦٨ ,٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٥٠ ,٢٤٥  
٢٧٩ ,٢٧٨ ,٢٧٧ ,٢٧٤ ,٢٧٣ ,٢٧٢ 
٢٨٦ ,٢٨٥ ,٢٨٤ ,٢٨٢ ,٢٨١ ,٢٨٠ 
٢٩٧ ,٢٩٤ ,٢٩٣ ,٢٩٢ ,٢٩١ ,٢٨٩ 
٣٠٩ ,٣٠٧ ,٣٠٦ ,٣٠٥ ,٣٠٤ ,٢٩٨  

٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣١٩ ,٣١١ 
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    ٢٣٠  زميافDطون
   ٣٠٩    نيافلوت

   ٣٠٩  نيافلوط
   ١١٧  سوس افه

   ٣٠٩ ,٢٣٢  سيقد نياگوست
  ١٤٠ ,١٣٩ ,١٣٨ ,١٣٧ ,٦  امپدوکلس
٢٨١ ,٢٨٠ 

  ٢٦٤    ستيون ابن ليام
 ٣٧ ,٣٠         ليانج

 ٤٧       بزرگ انفجار
  ٥٠ ,٤١    ینوسنگ انقDب

 ٢٩٤     پياود
  ١١٣ ,٩٨ ,٩٦ ,٧٢    اورفه

 ٢٩٢ ,٥٩    یگارشياول
 ٣٢٧ ,٣٢٦ ,٣٢٥ ,٣٢٢    رانيا
  ٩٢     سيريا
 ١٦٢ ,٣١ ,٢٣ ,١١ ,٣ ,٢    نينشتيا

  ٦٧ ,٦٦ ,٦٣ ,٦٢ ,١٣ ,١٢ ,٩ ,٥  آتن
١٦٢ ,١٦٣ ,١٤٨ ,١٤١ ,٧٤ ,٧٣ ,٧٠ 
١٩٢ ,١٩١ ,١٨٣ ,١٨٢ ,١٧٤  ١٧٣ 
٣٢١ ,٣١٩ ,٣٠٨ ,٣٠٧ ,٣٠٦  ١٩٣ 
٣٣٠ ,٣٢٨ ,٣٢٧ ,٣٢٦ ,٣٢٥ ٣٢٢ 

٣٣٨ ,٣٣٧ ,٣٣٥  ٣٣٢ 
 ٣٢٨    آتنا

 ٤٢٦    آرمان شھر
 ٣٤٧ ,٢٨     و خطاشيآزما

 ١٣٣ ,١٣٢ ,١٣١ ,١٣٠ ,١١ ,٦   ليآش
  ٣١١ ,٣٠٦ ,٢٢٦ ,١٩٩ ,١٥٩  یآکادم
٣٢٣ 

 ٣٢٨    آکروپول
 ١٤٢ ,٧٣    آمپدوکلس

 ١٣٧ ,٨٤ ,٧٣ ,٤٨ ,٢٩  آناکساگوراس
  ١٤٦ ,١٤٥ ,١٤٤ ,١٤٣ ,١٤٢ ,١٤١ 

٣٢٢ ,٣٢١ ,٣٠١ ,٢٨١ ,١٨٣ ,١٤٨ 
   ٩٤ ,٩٢ ,٩٠     رمانديآناکس
   ٩٤ ,٩٢      منسيآناکس
 ٣١٨ ,٣١٧ ,٩٠ ,٨١ ,٦٩ ,٣٧     بابل

  ٢٨٧ ,٢٨٦ ,٢٥٦ ,٢٥٥ ,٢٤٤  بالفعل
٢٩٧ 
  ٢٨٦ ,٢٥٦ ,٢٥٥ ,٢٤٤ ,١٧  بالقوه

٤١٢ ,٣٥٥ ,٣٤٦ ,٢٨٧ 
 ٣٤٨ ,٣٩ ,٣٤ ,٢٥    بت

 ١٧٣    یبرکل
 ١٨٣    جوردانو برونو
 ٢٢٨    وسيبطلم

 ١٦٠    یانرژ یبقا
 ٣٢٢ ,١٨٢ ,١٠٢    طبقرا

 ٢٣٠    بکرل
 ١٤٨    ليبو
 ٢٩٦ ,٢٨٧    تي نھا یب
 ٢٥٦    باشنده  -رونيب
  ٣٢٥ ,٣٢٠ ,٩    زانسيب
 ٣١٦ ,٣١٥ ,٥٥ ,٣٧  نيالنھر نيب
  ٢٦٨ ,١٥٧ ,١٥٦ ,١٣٢  تينھایب

٢٩٦ ,٢٨٧ ,٢٨٦ ,٢٨٤ 
  ٣٢٩ ,٣٢٨ ,٩    پارتئون

  ١٢٦ ,٨٠ ,٧٣ ,١١ ,٦  ندسيپارم
١٤٢ ,١٣٨ ,١٣٠ ,١٢٩ ,١٢٨ ,١٢٧ 
٣٢١ ,٢٩٧ ,٢٠٥ ,٢٠٤ ,١٥١ ,١٤٧ 

٣٢٢ 
   ٢٢٤ ,٢٢٣ ,٢٢٢ ,٢١٨ ,١٢ پاسداران

٢٢٦ ,٢٢٥ 
   ١٣٣      پاسکال

 ٣٥٠ ,٢٩٥ ,٢٩٤ ,٩٦  نفس شيپا\
٣٨٨ 

  ١٦٦ ,١٥٠ ,٨٠ ,٧  پروتاگوراس
١٨٠ ,١٧٤ ,١٧٣ ,١٧١ ,١٧٠ ,١٦٨, 

٣٢٢ ,٢٠٤ ,١٨٣ 
 ١٦٦    کوسيپرود

 ١٧٠ ,١٦٩ ,١٦٨ ,١١    پرومته
 ٣٣٤ ,٣٢٨ ,٣٢٢ ,٣١٩ ,١٤١  کلسيپر
 ٣٨٣ ,٣٥١ ,٢٦٩ ,١١١ ,٣٨    ینيپس

 ٣٢٢ ,١٨٢ ,١٧٤ ,١٧٣ ,٧٣  یپلوپونز
 ١٠٧    پوانکاره

 ٣٢٧    اسيپوزان

www.hks-iran.com



  ٤٣٩/  فھرست راھنما ..................................................................... 
 

 ٩٩    کراتيپول
  ٢٦٩ ,٢٦٥ ,٢٦١ ,١١١ ,٣٨  ینيشيپ

٣٨٣ ,٣٥٢ 
  ٨٠ ,٧٧ ,٧٣ ,٧١ ,٢٢ ,١١ ,٦  تالس

٨٨ ,٨٧ ,٨٦ ,٨٥ ,٨٤ ,٨٣ ,٨٢ ,٨١ 
٣٠٥ ,٢٤٢ ,٢٢٩ ,١٢٢ ,١١٧ ,٩٢ ,٩٠ 

٣٢١ 
 ٢٤١ ,٥٤    یگرائ تجربه

 ٨٢ ,٧٧ ,٣١ ,٣٠ ,٢٩ ,٢٨ ,١٢   ديتجر
 ٢٧٨ ,٢٧٤ ,٢٧٣ ,٢٢٨ ,١٨٨ ,١٠٣  

٣٨٣ ,٣٥٣ 
 ٣٢٨ ,٣٢٢ ,٣٠٤ ,١٤١    یتراژد

 ١٣٥    محال به قيتعل
 ٢٢٢ ,٧٨ ,٥٥ ,٤٤ ,٤٢ ,٤١  کار ميتقس

 ٣٠٠    انواع تکامل
 ٢٠٩ ,٢٠٤    ارغ ليتمث
 ٣٢٧    ستوکليتم

 ١٠٤ ,٨٤ ,٣٧    تورات
 ٢٩٢    یتوران

 ٣٠٩    ناسياکو توماس
 ٩٩   سيل ته
 ٢٢٩   مائوسيت

 ٣٩٤ ,١٢١    تيثنو
  ٧١ ,٤٧ ,٤٢ ,٣٨ ,٣٤ ,٢٥  یجادوگر

١١٦ 
 ٣٢ ,٢٥    يیگرا جان

 ٢٣٠    گال جاناتان
 ٢٨٦ ,١٥٣    جبرگرا

 ١٨٢ ,١٧٣ ,٧٣   یپلوپونز یھاجنگ
 ١٢٧ ,١٢٠ ,٩٠ ,٨٤ ,٨٠ ,٣١   جوھر

٢١١ ,٢٠٦ ,١٨٨ ,١٥٧ ,١٥١ ,١٤٨ 
٢٧٩ ,٢٥٥ ,٢٥٤ ,٢٥٢ ,٢٥١ ,٢٢٩  
٣٩٦ ,٣٥٦ ,٣٠١ ,٢٨٤ ,٢٨١ ,٢٨٠  

٤٢٢ 
 ٣٠٠ ,٢   نيچارلز دارو

 ٣٠٤ ,٢٤٢   يیچندگرا
 ٣١٧    یحموراب

 ٤٢٨ ٣٨٦ ,٣٥٧ ,١٨٩ ,٤٩ ,٣٣ رتيح
 ٣٨٨ ,٤٧   خائوس

 ١٠٤ ,٩٥ ,٨٤ ,٣٩ ,٣٧ ,٣٤ ,٢٦ خدا
٢٨٧ ٢٧٣ ,٢٣٢ ,٢٢٤ ,١٦١ ,١٥٧  

٤٢٤ 
 ٣٢٧ ,٣٢٦   اريخشا
 ١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٠ ,١٣٨ ,٣٥ ,٦  خDء

٤٢٧ ,٤٢٦ ,٢٤٦ ,١٥٦ ,١٥١ ,١٥٠ 
 ٣٩٧ ,٣٥٨ ,١٠٢    خلسه
 ١١٦ ,٩٤ ,٥٧ ,٣ ,٢   نيدارو
 ٣٢٦ ,٣٢٥ ,  وشيدار

 ٢٤١ ,٣    دانته
 ١٣٣     نديددک

 ٢٥٦    باشنده  -درون
 ٣٠٩ ,٢٦٠ ,١٤٠ ,٨٣ ,٨٠ ,٨  دکارت
 ٣٢٨ ,٩    دلوس
 ٩٧ ,٧٢    ِدمِتر

 ٦٢ ,٥٩ ,٥٣ ,١٣ ,٩ ,٥    یدموکراس
١٧٩ ,١٦٣ ,١٤١ ,٧٣ ,٦٧ ,٦٤ ,٦٣ 
٣١٩ ,٢٩٢ ,٢٢١ ,٢١٩ ,٢٠٠ ,١٨٢  
٣٤٠ ,٣٣٩ ,٣٣٢ ,٣٣٠ ,٣٢٦ ,٣٢٢  

٤٤٥ 
 ١٤٠ ,٨٠ ,٧٣ ,١١ ,٦   تيدموکر

١٥١ ,١٥٠ ,١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٤ ,١٤٣ 
١٥٧ ,١٥٦ ,١٥٥ ,١٥٤ ,١٥٣ ,١٥٢ 

٣٢٢ ,٢٨١ ,١٥٩ 
  ٢٠٩ ,٢٠٦ ,٢٠٣    محسوسات یايدن

٢٨٤ ,٢٨٣ ,٢٤٢ ,٢٢٨ ,٢١٦ ,٢١٠ 
  ٢١٦ ,٢٠٩ ,٢٠٣    معقو\ت یايدن

٢٤٢ 
 ١٩٩ ,١٢١    يیگرا دوگانه

 ١٣٢ ,١٢٢ ,١٢٠ ,١٠٥ ,٦   کيالکتيد
 ١٧٧ ,١٧٥ ,١٦٤ ,١٦٣ ,١٥٥ ,١٣٥  
٢٦٢ ,٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٤٥ ,١٨٩ ,١٨٧ 

٣٩٣ ,٣٦٠ ,٢٦٦ 
 ١٣٥    یسقراط کيالکتيد
 ١٤٨    رودهيد
 ٢٤١    وسيمتريد
 ٣٦ ,٣٥ ,٣٤ ,٣٢ ,٢٩ ,٢٨ ,٢٦ ,٥ نيد

 ٦٣ ,٦٠ ,٥٨ ,٥٧ ,٥٤ ,٤٧ ,٤٣ ,٣٧ 
١٠١ ,١٠٠ ,٩٦ ,٩٥ ,٩٣ ,٨٦ ,٨٤ ,٧٩ 
١٥٢ ,١٤٨ ,١٤٣ ,١١٦ ,١٠٤ ,١٠٢ 

www.hks-iran.com



  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٤٤٠
 

١٩٤ ,١٩٣ ,١٨٤ ,١٦٠ ,١٥٨ ,١٥٧   
٢٣٣ ,٢٣٢ ,٢٢٩ ,٢٠١ ,٢٠٠ ,١٩٩ 
٣١٢ ,٢٩٩ ,٢٩٧ ,٢٦٧ ,٢٦٤ ,٢٣٤  

٤٢٤ ,٤١٨ ,٣٨٨ ,٣٦١ ,٣١٨ ,٣١٦ 
 ٣٢٣  ٢١٢ ,١٤١ ,١٣٤ ,١٣٢    وژنيد
 ٩٧ ,٧٢    سوسيونيد

  ٢٥٢ ,٢٥١ ,٢١٥ ,١٢٩ ,٩٠ ,٨٣ ذات
٣٦٩ ,٣٦١ ,٣٠١ ,٢٩٨ ,٢٨٨ ,٢٨٤  

٤٢٢ ,٤٠٩ ,٤٠٨ ,٣٩٦ 
 ١٤٨ ,١٤٧ ,١٤٤ ,١٤٣ ,٨٠ ,٥٩    ذره

٣٨٧ ,٣٦١ 
 ١٣٣     راسل
 ٣٠٨ ,٣٠٦ ,١٢     رافائل
 ٣١٦   سرامس

 ١٣٩   شيرا
  ٣٥ ,٣٣ ,٣٢ ,٢٢ ,١٨ ,١٢ ,٨ ,٥ روح

١٠١ ,١٠٠ ,٩٦ ,٨٨ ,٨٦ ,٧٢ ,٤٢ 
١٥٧ ,١٥٠ ,١٤٨ ,١٢٢ ,١٢١ ,١٠٢  
٢١٦ ,٢١٥ ,٢١٠ ,٢٠٣ ,١٧٥ ,١٥٩ 
٣٠٣ ,٣٠٢ ,٢٩٤ ,٢٨٠ ,٢٤٦ ,٢٣٢  
٤٠٨ ,٤٠١ ,٣٨٣ ,٣٦٢ ,٣٥٧ ,٣٠٤  

٤٢٠ 
 ٣٠٢    باشعور روح
 ٣٠٢    یاھيگ روح
 ٣٠٢   متحرک روح

 ٢٠٠ ,٥٠ ,٣٣ ,٥    ايرو
 ٨١ ,٧٨ ,٧٣ ,٥٧ ,٤٤ ,٧    اتياضير

١٠٦ ,١٠٥ ,١٠٣ ,١٠٠ ,٩٥ ,٨٦ ,٨٢  
١٣٥ ,١٣٣ ,١١٢ ,١١٠ ,١٠٩ ,١٠٧  
٢٧٣ ,٢٧٢ ,٢٧١ ,٢٤٥ ,٢٣٢ ,٢٢٨  

٣١٦ ,٢٧٦ ,٢٧٤ 
 ٤١٥ ,٢٣١    زميرئال

 ١٩٩    زردتشت
 ٢٤٦ ,١٦٨ ,١٣٤ ,١٣٣ ,٨١ ,٢   زمان

 ٣٩٣ ,٣٨٤ ,٣٦٣ ,٢٨٦ 
 ١٣١ ,١٣٠ ,١٢٦ ,٨٠ ,٧٣ ,٦  زنون

٢٤٥ ,١٧٨ ,١٣٥ ,١٣٤ ,١٣٣ ,١٣٢  
٣٢٤ ,٣٢٣ ,٣٢٢ 

 ١٧٠ ,١٦٩ ,١٦٨ ,٧٢    زئوس
 ٢٩٥    روسو ژاک ژان

 ٤٢    ساحران
 ٣٢٨ ,٣٢٧ ,٩   نيسا\م

 ٩٩     ساموس
 ٢١٩    سفالوس
  ٤١٠ ,٢١٢ ,١٦٣ ,١٣٥ ,٨٠  سفسطه

٤٢٠ ,٤١٩ 
 ٧٧ ,٧٣ ,٧٢ ,٥٤ ,٤٩ ,١١ ,٧    سقراط

١٤٦ ,١٤٤ ,١٣٥ ,١٣٠ ,١١٧ ,٨١ ,٨٠ 
١٨٤ ,١٨٣ ,١٨١ ,١٨٠ ,١٧٩ ,١٦٤ 
١٩١ ,١٨٩ ,١٨٨ ,١٨٧ ,١٨٦ ,١٨٥ 
١٩٨ ,١٩٧ ,١٩٥ ,١٩٤ ,١٩٣ ,١٩٢  
٢٠٦ ,٢٠٥ ,٢٠٤ ,٢٠٣ ,٢٠١ ,١٩٩ 
٢٨٢ ,٢٦٩ ,٢٦٠ ,٢٢٢ ,٢١٩ ,٢١٠ 

٣٢٣ ,٣٢٢ ,٣١٩ 
 ٣١٢    یفلسف سنگ

 ١٧٣ ,١٦٦ ,١٦٤    زميويسوبژکت
 ٣٢٢ ,١٤١   سوفوکل

 ١٧٢ ,١٦٨ ,١٦٦ ,١٦٤ ,٨٠  ستيسوف
  ٢٤١ ,٢٠٠ ,١٨٤ ,١٧٩ ,١٧٧ ,١٧٥ 

٢٨٢ 
 ٣٣٠ ,٣٢١ ,٣١٩ ,٩   سولون
 ٣١٧ ,٣٧    سومر
 ٥٥    انيسومر

 ٩٩    سيارسيس
 ٢٠٠    راکوزيس
 ٣٠٤ ,٢٣٥ ,٢٢٨    یافDطون ستميس
 ٣٢٠ ,١٦٠    سرونيس
 ٣٢٤ ,٣٢٢ ,٣١٨ ,٢٢٦ ,١٩٨    ليسيس

 ٥٤    یگرائ شک
 ٢٣٢    خدا شھر

  ٧٣ ,٦٧ ,٦٦ ,٦٥ ,٥٨ ,٩  شھروند
٣٣٨ ,٣٣٧ ,٣٣٥ ,٣٣٣ ,٣٣٠ ,١٥٩ 

 ٢٨٠ ٢٥٨ ,٢٥٦ ,٢٥٥ ,٢١١ صورت
٣٩٨ ,٣٦٥ ,٣٠٦ ,٢٨٥ 

 ٣٠٦ ,٣٠٥    یگرائ عتيطب
 ٣٨٣ ,٣٦٦ ,٢٥٤ ,٢٥٢ ,٢٥١  َعَرض
  ١٧٢ ,١٠٣ ,٩٧ ,٩٦ ,٩٥  عرفان

٤٠٧ ,٣٦٦ ,٢٨٩ ,٢٨٢ ,١٩٩ 
 ٢٨١ ,٢٥٧ ,٢٥٦    یصور علت
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  ٤٤١/  فھرست راھنما ..................................................................... 
 

 ١٥٣    یکاف علت
 ٢٩٩ ,٢٩٨ ,٢٩٧ ,١٤٦  نينخست علت
 ٤٣    ینظر علم
  ٣٦٧ ,٣٤٤ ,١٨٢ ,١٥٦ ,١٥٣  تيعل

٣٩٣ ,٣٨٨ 
 ٢٩٩    یانگار تيغا
 ٣٠١ ,١٥٣ ,١٥٢ ,٤٨    گرا تيغا
 ١٦١ ,٢٣    نمنيفا

 ٣٠٩    کنيب سيفرانس
 ٤٠٠ ,٣٦٨ ,٢٦٢ ,٣١    هيفرض
 ١٤٠    فرنل
 ١٣٩ ,٣ ,٢ ,١     ديفرو
 ٢١٧ ,١٩١ ,١٨٥ ,١٨١ ,١٤٦   لتيفض

 ٤٢٧ ,٣٦٨ ,٢٩١ ,٢٩٠ ,٢٨٩ ,٢٢٤ 
 ١٩٩    هيقيفن
 ٣٦     رباخيفو
  ١٠٠ ,٩٩ ,٧٢ ,١١ ,٦  ثاغورسيف

١١٠ ,١٠٧ ,١٠٥ ,١٠٤ ,١٠٣ ,١٠٢ 
٢٠٠ ,١٦٤ ,١٢١ ,١١٨ ,١١٣ ,١١٢ 

٣١٧ ,٢٣٢ ,٢٢٨ ,٢١٥ ,٢٠٤ ,٢٠٣ 
 ٢١١ ,١٩٣    دونيف

 ٥٣ ,٤٦ ,٤٥ ,٤٤ ,٤٢ ,٢٧   یدست کار
 ٩٦ ,٧١ 

 ٧١ ,٥٣ ,٤٦ ,٤٥ ,٤٤ ,٤٢  یفکر کار
 ٢١١ ,٩٦ 

 ٢٦٤ ,١٧٣ ,٨٣ ,٨٠    کانت
 ١٣٣    کانتور

 ٢٢٩   کيکپرن
 ٢٢٩ ,١٣٣    کپلر

 ١٠١ ,١٠٠ ,٩٩    کروتن
 ٢٣٠    کلمب ستفيکر

 ٣٧    کلده
 ٣٣١ ,٩    ستنيکل

 ٣١٦    کنعان
  ١٨٢ ,١٠٥ ,٨٠ ,٤٣    یشناس ھانيک

٢٢٩ ,٢٢٨ ,٢٠٢ 
 ٢٦٨ ,١٦٠    لهيگال

  ٢٤٧ ,٢٤٦ ,١٨٧ ,١٨٦ ,١٣٥  گزاره
٣٨٦ ,٣٧١ ,٢٦٢ ,٢٦١ ,٢٥٩ ,٢٥٨ 

٤٢٦ ,٤٢١ ,٤١٤ ,٤٠٦ ,٤٠٥ ,٤٠٢ 
 ٣٢٣ ,٣٢٢ ,١٢٦ ,٣٦    گزنفون

 ١٤٨    یگساند
  ٢١٩ ,٢١٤ ,٢٠٤ ,١٨٤ ,١٢٧  گمان

٤٢٢ ,٣٨٧ ,٢٨٠ ,٢٤٢ 
 ٣٠    گوته

 ٣٢٢  ,١٧٢ ,١٦٦ ,١١ ,٧   اسيگورگ
 ٣١٧    گمش ليگ

 ١٥٣    \پDس
 ١٣٩    هي\واز

 ٢٤١ ,١٥٥ ,١٤٠ ,١٣٣ ,١٩تسيبني\
٣٠٩ 

 ٣٢٢  ,٢٩٢ ,١٥٠ ,١٤٧ ,١٤٣ پيلوس 
 ١٢٧ ,١٢٠ ,١١٩   لوگوس

  ١١٧ ,٩٦ ,٩٢ ,٧٨ ,٣٦   ستياليماتر
٣٠٦ ,٢٢٨ ,١٦٠ ,١٥٤ ,١٤٨ ,١٢١ 

 ٩٠ ,٨٠    المواد مادة
 ٣٢٦    ماراتون
 ٣٢٧    یماردون
  ١٦٢ ,١٥٤ ,٢٦ ,١١ ,٣ ,٢مارکس

٤٤٥ 
 ١٤٠    ماکسول

 ٢٤٦    عهيماورالطب
 ٢١٥ ,٢٠٢  ١٤٤ ,٨٣ ,٨ ,٧ کيزيمتاف

٢٥٦ ,٢٥٢ ٢٤٦ ,٢٤٥ ,٢٤٣ ,٢٤٠, 
٢٨٤ ,٢٨٢ ٢٧٩ ,٢٧٦ ,٢٧٥ ,٢٦٠, 

٤٠٥ ,٣٧٢ ,٣٠٦  ٢٩٦ ,٢٨٦ ,٢٨٥ 
  ٢١١ ,٢٠٨ ,٢٠٧ ,٢٠٦ ,١٩٧ ,٧  ُمثُل

٢٢٣ ,٢٢٢ ,٢٢٠ ,٢١٧ ,٢١٥ ,٢١٢ 
٢٥٣ ,٢٥٠ ,٢٤٠ ,٢٣٦ ,٢٣١ ,٢٢٤ 

٤٠٣ ,٢٩٨ ,٢٨٣ ,٢٨٢ ,٢٧٩ ,٢٧٣ 
 ٢٤٦ ,١٤٥ ,٨٣  نامتحرک محرک

٤٢٦ ,٣٧٣ ,٣٠٦ ,٢٩٨ ,٢٩٦ 
 ٢٣٣ ,٢٣٢ ,٢١٨     فاضله نهيمد

 ٨٤ ,٣٧    مردوخ
 ٧٣ ,٧٢ ,٦٧ ,٤٩ ,٣٥ ,٣٣ ,٢٠   مرگ

 ١٠٢ ,١٠١ ,٩٧ ,٩٦ ,٧٩ ,٧٧ ,٧٤ 
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  ........................ در تاريخ و زمينه ھای اجتماعِی آنِخَردپيدايش و تکوين  /  ٤٤٢
 

١٥٥ ,١٤٧ ,١٤١ ,١٣٩ ,١٢٢ ,١١٩  
١٩٥ ,١٩٤ ,١٨٣ ,١٦١ ,١٥٨ ,١٥٧  
٢٣٢ ,٢١٩ ,٢١٥ ,٢٠٣ ,١٩٩ ,١٩٨ 
٣٢٣ ,٣٢٢ ,٢٦٩ ,٢٥٦ ,٢٣٦ ,٢٣٤ 

٣٣٢ ,٣٢٩ ,٣٢٦ 
  ١٠١ ,١٠٠ ,٩٦ ,٧٤ ,٣٧  تيحيمس

٣٠٩ ,٢٤٦ ,٢٣٢ ,١٩٤ ,١٥٣ ,١٠٤  
٤٢٥ ,٤١٦ ,٣١١ 

   ٩٦ ,٨٦ ,٨١ ,٧٤ ,٦٩ ,٤٤  مصر
٣١٥ ,٢٧٦ ,١٩٩ ,١١٠ ,١٠٩ ,١٠٠  

٣٢٩ ,٣١٨ ,٣١٧ ,٣١٦ 
 ٢٤٢ ,٢١٩ ,٢٠٥ ,١٨٥ ,١٨٤  معرفت

 ٣٩٥ ,٣٨٩ ,٣٧٤ ,٣٦٧ ,٢٨٢ ,٢٦٠ 
٤٠٤ ,٣٩٦ 

 ٤١٠ ,٢٥٩ ,١٧٩ ,١٧٦ ,١٦٤   مغلطه
 ٢٦١   اسيق مقدمات
 ١١٩ ,٥٩ ,٥٨ ,٣٦ ,١٢ ,٧  مقو\ت

٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٤٧ ,٢٤٣ ,١٩١ ,١٧٦ 
٣٨٨ ,٣٧٥ ,٢٩٨ ,٢٨٢ ,٢٦٠ ,٢٥٤ 

 ١٣٣ ,١٣٢ ,١٢٧ ,١١٩ ,٥٧ ,٧   منطق
 ٢٤٣ ,٢٤٢ ,٢٤٠ ,٢٣٩ ,١٨٩ ,١٣٥ 
٢٦٠ ,٢٥٨ ,٢٥٣ ,٢٥٢ ,٢٤٧ ,٢٤٥ 
٣٠٤ ,٢٦٧ ,٢٦٦ ,٢٦٤ ,٢٦٣ ,٢٦١ 

٤٠٦ ,٤٠٤ ,٣٧٦ 
 ٢٦٤ ,٢٦٠ ,١٣٥    یارسطوئ منطق
  ١٣٥ ,١٣٣ ,١٣٢ یصور منطق

٢٦٦ ,٢٦٣ ,٢٦١ ,٢٦٠ ,٢٥٨ ,٢٥٢ 
٢٦٧ 
 ٢٩٤    رييمول

 ٨٣      موناد
 ٢٦   ینيمونت

 ٢٩٢ ,٢٩٠ ,٢٨٩  ا  گر انهيم
 ٨١ ,٧٠   لتوسيم

 ٢٠٩ ,٢٠٧ ,٢٠٦ ,٢٠٥  ايدن دو هينظر
 ١٤٣    نوس
 ٨٣    نومن

 ١٩٥     چهين

 ٢٩٨ ,٢٢٩ ,١٤٨ ,١٣٣ ,١٩  وتنين
 ٢٨٩ ,٢٣١    گرا واقع

 ١٣٣    سيوال
 ٢٠٧   تھديوا

 ١٤٨    ھابز
 ١٧٣    زنبرگيھا

 ١١٧ ,١١٦ ,٨٠ ,٧٣ ,١١ ,٦   تيھراکل
١٢٦ ,١٢٢ ,١٢١ ,١٢٠ ,١١٩ ,١١٨ 
١٥٤ ,١٤٧ ,١٤٢ ,١٣٠ ,١٢٨ ,١٢٧ 
٢٠٥ ,٢٠٤ ,١٧٨ ,١٧٥ ,١٥٩ ,١٥٥ 

٣٢١ ,٢٦٥ ,٢٥٦ 
 ١٦٩    ھركول
 ١٧٠    ھرمس

 ٣٢٩ ,١٨٢ ,٩٩ ,٩    ھرودوت
 ٣١٩ ,٦٠    ديھزو
  ١٤٤ ,٨٣ ,٧٣ ,٢٠  یشناس یھست

٢٥٤ ,٢٤٩ ,٢٣٩ ,٢٠٦ ,٢٠٥ ,٢٠١ 
٣٠٤ 
  ١١٧ ,١٠٦ ,٩٤ ,٨٨ ,٨٣ ,٨٠     ھگل

٢٤١ ,٢٤٠ ,١٧٦ ,١٥٥ ,١٤٥ ,١٣٢ 
٢٥٤ 
  ٤٤ ,٣٩ ,٣٨ ,٣٧ ,٣٤ ,٢٩ ,١٧   ھنر

١٧٤ ,١٦٣ ,١٣٨ ,٧٨ ,٦٣ ,٦١ ,٤٧ 
٢٩٤ ,٢٧٧ ,٢٤٥ ,١٨٧ ,١٨٥ ,١٧٦ 
٤٠٧ ,٣٨٢ ,٣٢٨ ,٣١٦ ,٣١٥ ,٣٠٧ 

٤١٧ 
 ١٤٨    ھولباخ
 ٣١٩ ,٧١ ,٦٤ ,٦٠ ,٥٩ ,٣٦    ھومر

 ١٥٣    تيولپيھ
 ٢٤١ ,١٩٨ ,١٨٠ ,١٦٦    اسيپيھ
 ٣١٧     فيروگليھ
 ٧٩    ستيلوژويھ
 ٤٠٦ ,٣٨٢ ,١٢١ ,١٢٠    يیراگ گانهي
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   به فارسی–نويسنده  ھمين قلمِ  به

   ، ويژه انقDب اکتبر١ جلِد  مارکسيزم از دفاع در
  ٢جلد  مارکسيزم از دفاع در
 

ِط  شده به فارسی ترجمه آثاِر   ندهنويس ھمين توس

   تروتسکی لئون  :لنين از بعد سوم الملِل  بين
  مندل ارنست: کمونيسم  تا طبقاتی ِی  جامعه از: مارکسيزم الفبای
ِ  در مداوم انقDِب  ورھای   مندل ارنست: مانده  عقب کش

  مندل ارنست:  نظريه لنيينستی سازمان دھی و ربط امروزی آن
سِی  و کارگر یِ  طبقه   لنين. و :بورژوائی  دموکرا

ضاِت    مندل ارنست: دولتی   دارِی  سرمايه تناق
اتِی  ماھيِت  یِ  باره در   مندل ارنست: شوروی  طبق

 ِ   مندل ارنست: دولتی   داریِ  سرمايه رازوارگی
سیِ  ِ  و سوسياليستی دموکرا   مندل ارنست: پرولتری  ديکتاتوری

 کريستيان راکفسکی: خطرات حرفه ای قدرت 
ِ  الس ١٩٢٠ – ١٩٢١   مندل ارنست: تروتسکی و لنين تاريِک  ھای
   مندل ارنست: ه، يک بررسی انتقادی  بلشويک گيریِ  جھت

  دويچر ايزاک :نخستين  جادویِ  مارکسيزم
  آندرسون پری :استالينيزم  از تروتسکی تفسيرِ 
  تروتسکی لئون  :اکتبر ھاِی  درس
  تروتسکی لئون  : نوين مشیِ 

ظريه  مندل ارنست:  دولت مارکسيستیِ  یِ  ن
ِ ا یِ  انديشه گيریِ  شکل  مندل ارنست:  مارکس کارل قتصادی

ِ  بررسیِ : تروتسکی ِ  انديشه پويايی  مندل ارنست :او  ی
 
 

  :آرشيو اينترنتی 
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رایِ فھم و شناخِت دنيا بطوِر تنگاتنگی مترادف است با مبارزه...   اش  ت#ِش انسان ب
روھایِ کوِر طبيعت، براِی  رایِ غلبه يافتن بر ني براِی فرارفتن از سطِح حيوانی، ب

ايِی واقعی اين چيزی است که در سراسِر . اش  و نه صرفاً صوری و قانونی  رھ
ای از  نه شده و بخِش عمدهرواکنون اما اين مسير وا .ايم رو بودهتاريِخ بشر با آن روب

زارھایِ آموزِش ھمگانی در خدمتِ ترويِج مسائلی قرار  ايلِ ارتباطاِت جمعی و اب وس
 تِر او در ِی نيروھاِی کور بر انسان و اسارِت بيش تر به غلبه گرفته که ھر چه بيش

  .شود  منجر میاش در سطحی نازل، داشتن   اوھام و نگهچنگال

رایِ متخصصيِن فلسفه  یِ تاريِخ فلسفه است و نه کتابی درباره  اين کتاب، نه ھدفِ .  ب
صلیِ اين کتاب ارائه صلیِ انديشه و معرفِی چھره ا  ھاِی شاخِص ھر يک ِی مکاتِب ا
کيِد اصلی بر اين بوده است که پيش. از اين مکاتب است   - ھاِی تاريخی زمينه  تا

توضيح  ھاِی نو را بکاود و دOيِل آنان را تا حدِ امکان اجتماعِی پيدايِش آرا و انديشه
ابلِ فھم براِی ھمه باشد.دھد بانِ کتاب، زباِن ساده و ق  ... ت#ش شده تا ز

 

   

ينِ خرد در تاريخ و زمينه ھای اجتماعیِ آن     پيدايش و تکو
  )ھای يونانیدولت -ِن شھردورا(از اسطوره تا پيدايشِ خرد : جلد نخستين

     ھوشنگ سپھر

 

 


