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 11/06/۲01۸             دوکتور محمد اکبر یوسفی

 

 فلسفۀ غرب و فیلسوفان آن!
 

  (سوم و آخر)قسمت 

نوشته های هم وطنان ما، برای این نویسنده انتباه حاصل شده است، که گویا "فلسفه"  تالش مطالعۀ بعضی از متون 
"فیلسوفان" با "پیغمبران" در رقابت باشند. چنین تصور دارد، جای "دین و مذهب" را بگیرد و بهمین ترتیب، گویا 

اگر در ذهن بعضی جای گرفته باشد، از دید این نویسنده نا درست بنظر می رسد. فلسفه 
و فیلسوف می خواهد در بارۀ حقیقت زندگی انسان معلومات حاصل کند و هم چنان تا حد 

د بود، تا در نخواهنهمیشه قادر فیلسوفان هم  د.راز های این جهان ما را، درک کن ممکن
فیلسوف  هر مرحله، طبق ضرورت و رضایت هر کس، جوابی داشته باشد.در هر لحظه و 

تهیۀ  "ـ بحث مفصل درین جا، نمی گنجد.می تواند، هم "مذهبی" باشد و هم "غیر مذهبی
لیست و سوانح فیلسوفان معروف تمام کشور های اروپائی، هدف این مقاله نبوده است، 

بته کار و فرصت می خواهد. اما آنچه فاقد مفیدیت نخواهد بود اینست، که اقالً با نام های لا
 ان، در حقیت جهخود تعدادی از متفکرین اروپا، بخصوص آنهائی که با افکار روشنگری

، نمونه وار یادآور شده ایم. کشور آلمان درینجا .بسوی تمدن جدید، رهنمائی کرده اند را
ازین سه فیلسوف برجستۀ آلمانی نظیر، درینجا،   .ی پیشرو، یاد شده استدر صف کشورها

 از بزرگترین متفکرین در تأریخ یاد شده "کانت"، " فیخته" و "هیگل" یادآور می شویم، که
 سه فیلسوفاین ، به تأریخ سپرده اند. را خود یهریک از آنها، دستآورد های خاصو ، اند

در دوره های آغاز "روشنگری" و تجدد، در اروپا، سهم ارزنده و در مسیر آیندۀ انکشاف 
این جوامع، نقش بزرگ و سمت دهنده داشته اند، که تا امروز از افکار آنها، استفاده می 

 شود.
 

 کانت" ه اند. فیلسوفانی نظیر "ایمانویلدکشور آلمان را کشور "فیلسوفان" و متفکرین یاد کر
، " م، همانجا(1۸0۴فبروری  1۲کونیگزبیرگ"، متوفی: "م در 1۷۲۴اپریل  ۲۲)متولد 

 متوفی: زاکسن"، م در "رامیناو کورفورستنتوم1۷۶۲می  1۹یوهان گاتلیب فیخته" )متولد: 
م 1۷۷۷0"آگست"  ۲۷گییورگ ویلهیلم هیگل" )متولد م در برلین( و "1۸1۴جنوری  ۲۹

 ، از جمله فیلسوفان پیشروم در برلین.(1۸31"نومبر"  1۴در "شتوتگارت"، متوفی: 
، و "هونیت" ، "هابرماس" ، "فن وایسیکر"  ، که راه آنان توسط  "ادورنو"ندشمرده شده ا

 ادامه یافته است. ،و تعداد کثیر دیگر
    

و گفته می شود که در پهلوی "فریدریش  یاد شدهو مربی  بحیث یک فیلسوف  از "فیخته"
دیالیزم ، بحیث مهمترین نمایندگان، "آی گییورگ ویلهیلم هیگل"و "  ویلهیلم یوسیف شیلینگ"

شکال اگوناگونی در  ،فلسفۀ "هیگل" مدعی است، که تمام حقیقت، شناخته شده اند. "آلمان
 تفسیر است.قابل تعبیر و با هم مرتبط  ،بشمول انکشاف تأریخی آن، ظهور

 

فۀ مهمترین نمایندۀ فلس ،روشنگری دوران  در ،"ایمانویل کانت"، به عنوان فیلسوف آلمانی
"، بمثابۀ نقطۀ انتقاد از عقل و خرد خالصیاد شده است. اثر او تحت عنوان " نیز غرب

عطف در تأریخ فلسفه وآغاز فلسفۀ ٌمدرن شناخته شده است. "کانت" بر اساس گزارش 
، الی قرن بیست و یکگشود، که بحث بر آنرا،  دورنمای وسیعی را در فلسفه همین منبع،
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قل و عنگهداشته است. در جمله نفوذ او نه تنها بر تیئوری شناخت با انتقاد از " آن ت اثرحبه اندازۀ قابل مالحظه، ت
" با زیبا شناسیو "" عمل خرد وعقل دربا انتقاد از " ،""اخالقبلکه در بحش  محسوس بوده است،  ،"خرد خالص

"، یند"انتقاد از قوت قضاوت"، شامل بوده است. عالوه بر آن، "کانت" اسناد تحریری با اهمیتی را در بارۀ  فلسفۀ "
 از خود، بجا مانده است. فلسفۀ تأریخ" و حقوق"
 

قدیم ، تندگان محترمخدمت خوان را که "ویکپیدیا" نام برده است، از آثار "ایمانویل کانت" ییک تعدادترجمه عناوین 

تهداب برای علم ""، (م۱۷۹۷سوم)رعلم ماورای طبیعت درعرف و "،  "(۱۷۸۱خالص)انتقاد از خرد : "می گردد
"، م(۱۷۸۸انتقاد خرد  درعمل)"، "(۱۷۸۴که توضیح چیست... ) جواب به سؤالی"، "م(۱۷۸۵ماورای طبیعت )

. طوری که دیده می شود، این هفت اثر، از سال "م(۱۷۹۵برای صلح دائمی )، " "(۱۷۹۰انتقاد از توان قضاوت )"
 به چاپ رسیده است.درست در مدت قریب یک و نیم دهه،  م، 1۷۹۷م، تا 1۷۸1

 

انده م یآثار ارزشمندی را از خود، بجا چند نقل قول او را در بخش های قبلی نیز، تذکر داده ایم، ایمانویل کانت" که»
ا رتا فهم خودت  جرأت داشته باش،چنین توصیه می کند: " و استفاده از آن فردی درکو فهم  ،مفهوم مورداست، در

ارشاد و توضیح چنین بیان می دارد که: " در رابطه با "روشنگری"، "" این "فیلسوفدر خدمتت قرار دهی.
رسائی ها، را نا از خروج این "  است.مقروض آن بوده که خود  است از نا بالغیتی ایخروج انسان  ،انهروشنگر

" انفرادی" های  آزادی هم چنان با، "کانت" افکار با تأئید از ، ، منجمله "کارل رایموند پوپر" )متوفی(فیلسوفان بعدی
اجتماعی  جوامع انسانی را در آزادی، دیموکراسی و "سیستم باز" و بر ضد انواع  –ارتباط داده، آیندۀ سیاسی 

 . دیده است دیکتاتوری" می»
 

آزادی بیان و انتخاب شغل  تأمیناز هر نوع وابستگی،  تغاربا ف ،انو آزادی انفرادی آن ها مساوی همه انسانکرامت 
به پیش می برد،  را اقناع خودش، زندگی فردی و اجتماعی خودبا چه نوع انتخاب اینکه با چه عقیده و چنان  و هم 

یمانۀ به پدر دیموکراسی، و حکومتداریی  شیوۀ زندگی می توانند با تعمیل بر بنای آن، متضمن اساساتی است، که
در جمله اظهارات او که در مقاالت قبلی نیز یاد شده است،  و آنرا رشد و انکشاف دهند. نمودهسیعتر، اساسگذاری و

ش را ِکرم می کسی که خود»می سازد، هوشدار می دهد که:  خودش که انسان را متوجه انجام مکلفیت در زندگی
 «وقتی زیر پا می شود.که اگر زم است شکایت نکند، سازد، ال

 

ر د ، که از او بعنوان فیلسوف بزرگ "جهان غرب" یاد شده است،قبل از عصر و زمان "انشتاین"، "ایمانول کانت"
درین   «." به آنهوجود دارد، اما انواع مختلف "عقید دینفقط یک :» " در جایی چنین افاده نموده استدینبارۀ "

 ."مذاهب زیادی موجود اند، لیکن فقط  یک اخالق وجود داردمورد، "جان رسکین" افاده می کند: " 
 

قبل از اینکه در یک ساحۀ معین علم، به آموزش و آگاهی ضروری و الزمی می پردازیم، خیلی سودمند بنظر می 
 ترکیبدر مترادف،  . استعمل مناسب کلمات داشته باشیمالزم توجه  ،رسد، تا به "ترمینولوژی" های خاص علمی

. در اظهار نظرات و تبادلۀ معلومات، ه شودگرفت، در نظر هم ی آنباریکی هاباید با ، همان ساحۀ "علمی" جمالت
در چنین یک دنیای پر نفوس  توح وجود، خواهد داشت.فنباید چنین تصور شود، که مانند جبهات جنگ، فاتح و م

، موضوع که خود قبالً در مورد دهدآنچه را توضیح  در صورت امکان، باید در آن باشد، تا سوففیل هر  تالشامروز، 
  .را مطرح ساخته است مشخصی سؤال
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شناخت و آگاهی در بارۀ جهان و اجتماع ما، در قید و انحصار هیچ قدرت قرار نگیرد و برای تا  برد،بباید تالش بکار هر یک، 
کار دشوار  .باشددقیق هم و صادق  هم فیلسوف باید در دریافت جواب، .فراهم آیدآزادی و امکان سودمند شدن از آن،  ،هر انسان

از حقیقت سازی فریبنده و خود فریبی  و ،پیروی نماید ، پیگیرانهو منطقی اصول علمی از ،انجام داده الزم حوصله را با
 خودداری نماید.

. درین دارد کامل باور آن بر  و به آن معتقد استخود  نماید که ابالغ باید  در خاتمه آنچه را  ستند.فیلسوف ها  همه یکسان هم نی
در  را  نمی یابیم. چه عمدی و چه غیر عمدی دنیا ما در هیچ ساحه، حالت کامالً "آیدآل" و یک رنگ و بدون خبط و انحراف

رای خواننده بپیروی از آن  ،حاکمیت ها و مذهبیونن نیست، که مانند قوانی عام جواب او کدام حکم پرنسیپ نتیجگیری فیلسوف و
 . باشدجبری  حتمی و

 

البته اینجا و آنجا نظراتی وجود داشته است،  از جانب دیگر نمی توان همه فیلسوفان را در یک موقف و یک نظر صنفبندی کرد.
لسوف فی که از جانب صاحبان قدرت و پیشوایان مذهبی، بعنوان قانون و عقیده، جهت جلب توده های مردم، کار گرفته شده است.

اص به پیروی از اصول و میتود های خشمرده می شوند، که اصوالً  بخش استدالل منطقی ها در کتگوری علمای تحقیقاتی
حدود کار آنها م  می پردازند. مسائل  ضیحنموده، بتورا جست جو  ، قابل فهم، حقایق و نتأیج منطقیمنطقی و ذخایر وسیع علمی

یسیپلین دبر طبق  شود، تالش بکار می برند.احساس  توضیح بیک ساحه نبوده در هر ساحه ای که کمبود معلومات و نیازمندی به
بهتر زندگی را برای اجتماع  های ممکن راه و روش و طرح ها د،نمی کوش در همان ساحه، میکاری و تکیه بر آگاهی های عل

  .ارائه نماید و واضح قابل فهم نتایج آنرا، ، وانسانی بیندیشد
 

 اسناد و .شددر مورد آن معلومات نداشته باشد و یا برایش مغشوش و تاریک با، که کندمی احساس خطر از جهاتی انسان دائماً 
نات، زمین و آسمان و هم چنان درک مسایل مربوط به پیدایش یمدارک تأریخ نشان می دهد، که برای انسان ها، موضوع کائ

، شیوه بحث درین مورد، در جوامع مختلف، متفاوت مطرح بوده است، بحثی است وسیع و بی پایان از زمانه های قدیم کائینات
ویسنده یک ن را به عنوان  "چارلز دٌ سیکندات بارون مانتیسکو"، یادآور می شویم. "مونتیسکو"» ، از بطور نمونه درینجا . است

اعی شقدمان علوم اجتمیدر دورۀ "روشنگری" در فرانسه نامیده اند. او را هم چنان از پ ،، فیلسوف، وکیل مدافع و تیئوریس دولت
م 1۶۶۹جنوری  1۸ٌمدرن تاریخ نیز یاد کرده اند. او بتأریخ  فیلسوف سیاسی مهم و هم از تهداب گزاران علمهم بصفت یک و 

 م وفات یافته است.1۷۵۵فبروی  10متولد و بتأریخ 
 

و گار و پرورش دهنده(، محقق طبیعت ژاک روسو"، نویسندۀ و فیلسوف، "پیداگوژ" )آموز –"جان  ،شخصیت مهم دیگر
"ژینو" بوده است. "روسو" نفوذ بزرگ بر فن آموزش و بر تیئوری سیاسی  ، باشندۀ "کومپونیست" روشنگری، فرانسوی زبان

در سراسر اروپا داشته است. او یک راه گشای مهم انقالب فرانسه بوده است. ....  ۲0و  1۸و هم در قرن  1۸در اخیر قرن 
 )"ویکیپیدیا"(« م 1۷۷۸جوالی  ۲ م تا1۷1۲جون  ۲۸زندگی: 

 

شده است  ز شناخته("، نویسنده و فیلسوف فرانسوی بوده است. او بعنوان چنان یک نویسندۀ ممتافرانسوا ماری آرویت )ولتیر»"
با نفوذ ترین  ، ، شناخته شده است. او هم چناندر فرانسه و در اروپا ، نسبت به هر نویسندۀ زمان "روشنگری"  که آثار او

   م.  )"ویکیپیدیا"(1۷۷۸م تا ماه می 1۶۹۴فبروی  ۲1شخصیت در آن مرحله شناخته شده است. زندگی: 
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