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 مقدمه 
تاریخ تفکر، تاریخ اقوامی است که در عهدی که با هم بسته اند، شکل گرفته است. 

در هر دوره ای گروهی آمدند و نحوی تفکر را شکل دادند، این اقوام هر کدام بر 

اساس نظرگاهشان با عالم غیب، تفکری را پایه گذاری کردند. گذشتگان هر کدام به 

ه مشرکانه. آنان که موحدانه چاعتقاد داشتند حال چه موحدانه و نحوی با عالم قدس 

نظر به عالم قدس داشتند در ارتباط حضوری با حقایق عالم بودند تا حقایق را 

یافتن و ارتباط قلبی ارزشمند بود و لذا  نزد آنها بیشتر از آنکه فهمیدن مهم باشدبیابند،

 شمرده می شد.انتزاعی فکر کردن و صرف فهمیدن بسیار ناچیز 

     ه می کرد، حق را بسیار دور و دست نا یافتنی ااما انسانی که مشرکانه به عالم نگ

از  بود. آنمی دید و لذا بیش از آنکه سعی دریافتن آن داشته باشد به دنبال فهمیدن 

تاریخ فهمیدن در حقیقت اینجا به بعد بود که تاریخ نگاه انتزاعی بشر شکل گرفت. 

بشر و دوری او از حقیقت است. حقیقت بیش از آنکه فهمیدنی باشد دوران شرک 

آن ورود به زندگی موحدانه است و این امر محقق نمی  یافتن یافتنی است و شرط

شود مگر این که بشر از حجاب توقف در انتزاعی نگاه کردن به عالم   بیرون آید. 

است بدون توجه به  انتزاعی به همه چیز فکر کردن در حقیقت نظر به خود کردن

در نفس حقیقت. در نگاه انتزاعی تنها راه ارتباط با حقایق حاضر کردن صور اشیا 

همه چیز  منشأسرانجام خود را  و با خود حقایق و اشیای است، نه ارتباط حضور

دیدن، که انسان امروز از آن تعبیر به اومانیسم یا انسان محوری می نماید، او با نظر به 

ز را به صورت انتزاعی در خود یافت ، در واقع مفاهیم آنها را در خود خود همه چی

ساخت. او به خطا این یافتن را حقیقت گرفت درحالی که او بیش از صورتی در 

صورت نگری انسان را به ماهیت  نیست.  شیءهیچگاه خود  شیءنیافت و صورت 
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موجود بین از وجود حقایق و اشیا محدود کرد واز وجود اشیاء غافل شد. انسان 

خود را در جایگاه رب العالمین  و ؛ربوبیت حق،که همه وجودها از اوست، غافل شد

این انسان از اینجا به بعد خود را به جای خدا می یابد و خدای او نفس قرار داد. 

 قدمه کوتاه وارد ادوار تاریخی بشر می شویم.سرکش اوست. با این م
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 1تاریخ تفکر انسان در ابتدا

 

 امت واحده: -1
انسان نسبت حضوری و شهودی با  در این عصر، ،ندامت واحده بود مردم در ابتدا

بشر به فطرت متعالی خود نزدیک بوده است. در این دوره بشر از  حقیقت داشته و

كان الناس امة واحدة فبعث " قرآن در می فرماید: 2سنتهای قدسی تبعیت می کرده است.
 3"ومنذرين....اهلل النبيئن مبشرين 

 

 عهد تفکر ميتولوژیک: -2

 است. واژه ای یونانی است از میت به معنای )حکایت مقدس (یا )روایت مقدس(

میتها ودایع و مآثر باقیمانده از عهد امت دینی واحده هستند که هنوز صورتی 

حضوری و اشراقی دارند اگرچه تدریجاً به یاوهها وغبار ناشی از حجاب کثرت 

 )یاد حضوری( قدسیان پریروزی نامیده اند. میت را مبتال گردیده اند.اندیشی 

به هر حال میتها به دلیل گرفتاری در حجاب شرک و دوری از مآثر کمال آغازین از 

در حالی که ، اما به هر حال ساحتی حضوری دارند ، حقایق دینی دور افتاده اند

 اسطوره یاد حصولی و آشفته آن میتها است.

                                                

 شهریار زرشناس –مبانی نظری غرب مدرن  1

روایت شده است که فرمودند:خدای عزوجل همهء مردم را بر فطرتی خلق کرد که خلقتش طبق آن بوده، نه ایمان  از امام صادق 2جدر کافی  2

بعضی  به شریعتی داشته اند، ونه کفری و انکاری، تا آنکه خداوند رسوالنی بر انگیخت تا بندگان را بسوی ایمان به او دعوت کنند،آنوقت بود که

 کرد، و بعضی دیگر را هدایت نکرد . ایمان آوردند و خدا هدایتشان

مراد از انسان فطری در این روایت انسان ساده ای است که به اوهام فکری وهواهای نفسانی آلوده نشده بود، وبر  علّامه طباطبایی)ره( می فرمایند:

لمی آنقدر استعداد پذیرایی اصول عقاید اساس فطرت ساده ای که خدا اورا بر آن آفریده بود زندگی می کرد،  ومعلوم است که چنین فطرت سا

وکلیات شرایع الهی را دارد که می توان گفت استعدادی است نزدیک به فعلیت، چون چنین انسانی هر چه می کرد به تحریک فطرت و خصوصیت 

   ته است.خلقتش می کرد ولی با همه اینها چون عقل فطری به جزئیات راه نمی یابد،  نیاز به نبوت و هدایت خاصه داش

 213سوره بقره آیه  3
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 اسطوره ای:عهد  -3

)یاد  اما فاقد جوهر توحیدی است وبر عکس میتها به معنای ، این تفکر غیب باور

 حصولی آشفته( حقایق پریروزی معنا می شود.

بر شدت حجابهای شرک آلود  ، هر چه بشر از بسط تفکر میتولوژیک می گذشت 

انسانیت آدمی پایان تاریخ تدریجاً  ، و با فاصله گرفتن از عهد دینی آغازین می افزود.

یافته وتاریخ تطور و بسط حیوانیت او آغاز می گردد و این آغاز همان نیهیلیسم است 

 که با تاریخ غربی بشر شروع می شود.

 نکات:

اما ابتدا  ، اقوام روزی در ذیل تاریخ شرق زندگی می کرده اند ی همه : 1نکته

شده وتاریخ غرب در زندگی یونانیان وسپس اقوامی دیگر از ذیل تاریخ شرقی جدا 

 بشر آغاز گردیده است.

 ویژگیهای شرق عبارت است از::2نکته

 بشریت است. ی تاریخ آغازین همه، شرق-1

 اسطوره ای است._شرق دارای دو عهد دینی و میتولوژیک-2

با پایان یافتن عصر امت واحده خاتمه یافته و عهد میتولوژیک ، عهد دینی آغازین -3

 است.آغاز گردیده 

نگاه  در تفکر میتولوژیک جنبه های انتزاعی تفکر بسیار کمرنگ است واصوالً نحوی

 انسان و طبیعت دارد.ی  انضمامی نسبت به رابطه
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 عهد تفکر یونان -1

که سعی در مقابله با جریانی به اسم سوفیسم  شروع می شودتاریخ یونان  از آنجایی  

     حقایق خارجی را انکار می نموده و وجود اشیاء در خارج را توهم فرد دارد که 

د جدیو جریانی  کندمی  خ عیانمی دانستند. ازاینجاست که به تدریج فلسفه یونان ر

سوفیست ها قصد گفتن چیزی دیگر را داشته اند. آنها  اًظاهردر عالم را بنا می گذارد. 

حقیقت غیر از این چیزی است که ما می بینیم، و ظاهر اشیاء  ،می خواستند بگویند

همه حقیقت اشیاء نیست بلکه حقیقت آنها چیز دیگری است. این تفکر به ناگاه با 

ما  سرکوب شدیدی از سوی متفکران یونانی روبرو شد که اولین آنها سقراط بود.

تاسفانه از خود آنها جریان سوفیسم را فقط از زبان متفکران یونانی شنیده ایم و م

قضاوت  می آید که چیزی در دسترس نیست تا قضاوتی منصفانه داشته باشیم.  به نظر

یونانیان در مورد سوفیسم ،قضاوتی افراطی و به دور از واقعیت است، هرچند ممکن 

است جریانی تندرو از سوفیسم هم وجود داشته باشد که باعث شده تمام سوفیست ها 

  ه شوند.با  یک چوب راند

 

 آغاز ظهور فلسفه

فلسفه یونان نتیجه جداشدن بشر از حضور او در یافتن حقیقت است. از این به بعد بشر 

ز طریق انتزاع کردن بفهمد و از آنجا که حقیقت و وجود انیت کرده تا حقیقت را 

حقیقت محروم نمود  هرگز قابل انتزاع نیست، او برای همیشه خود را از دیدن و یافتن

کثرت نگر شد. او از این زمان حقیقت را در موجودات متکثر عالم دنبال می نماید و 

و خود را از نظر به بی نهایت به محدودها تقلیل می دهد. فلسفه هرگز توان رویت 

، شرط یافتن  "پای استداللیون چوبین بود "حق را نداشته و ندارد و به قول مولوی
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ذر نماییم تا با خود حقیقت روبرو شویم. باید از حقیقت این است که ابتدا از فلسفه گ

 برهان )فهمیدن( به سوی عرفان )یافتن( سیر نمود.

 

       

 سقراط اولين پایه گذار فلسفه 1-1

ولی فلسفه با سقراط بسط می یابد. تاریخ  هرچند قبل از سقراط فالسفه ای بودند 

و شکاکیت منقرض گشته  ثابت کرده است که هر تفکر و تمدنی با به زیر سوال رفتن

است. سقراط با همین روش یعنی با ایجاد شک وپرسش توجه همه را از سوفیسم به 

سقراط به ما طرف خود جلب نمود و پایه های تمدن یونانی را با فلسفه محکم کرد.

یاد داد که هر چیزی که در قالب حد ورسم نیاید قابل شناخت نیست واین مقدمه ای 

برای جدا شدن از بی نهایت های بدون حد بود که بشر دیگر امکان یافتن آنها را 

نداشت. هدف سقراط کشف حقیقت بود به روش فلسفی ، حال آنکه با روش 

وه های حقیقت هستند که به انتزاعی هرگز حقیقت مکشوف نمی گردد،  بلکه این جل

صورت انتزاعی مکشوف می گردند. عقل سقراطی عقل بریده از وحی و فاصله 

گرفته از قلب وشهود است که فیلسوفان اسالمی سعی نمودند این عقل بریده از وحی 

 را اصالح نمایند.

وی و یا از حصول به سبی دریغ سقراط به جای آنکه ما را از از فهمیدن به سوی یافتن 

حضور سیر دهد ما را در فهمیدن و حصول متوقف کرده است و این کاری است که 

بعد ها فالسفه ی اسالمی تمام تالش خود را معطوف آن می دارندتا ما را از حصول 

     به حضور منتقل نمایند، کاری که سقراط انجام نداد.
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 ل افالطونیثُمُ  2-1

ظاهر حقایق هستند نه خود حقیقت  تاساس حکمت افالطون بر اینست که محسوسا

، وعلم به محسوسات تعلق نمی گیرد، بلکه محسوسات محل حدس و گمانند، وآنچه 

عالم معقوالت است. افالطون می گوید تنها به یاری عقل ، علم بر آن تعلق می گیرد

می توان به حقیقت اشیاء دست یافت نه به یاری حواس ظاهر. عقل است که آنچه 

  اشیاء هستند. ذواتهست  اًواقعرا درک می کند و آنچه  هست اًواقع

محدود در نگاه خاصی است که از استادش  ،ثلتاکید افالطون بر عقل و مُ اًمسلم

سقراط به ودیعه گرفته است. منظور او از عقل همان عقل جزیی نگر است و نگاه او 

به مثل ، نوعی عالم غیبی معقول البته به عقل یونانی است که بسیار دور از مصادیق و 

اید: به هر مفاهیم آن در فرهنگ دینی است. دکتر مدد پور )ره( در این زمینه می فرم

که مالزمه با ناسوتی تقدیر بسط نحوه تلقی یونانی از عالم و آدم و مبدا عالم و آدم 

هرچه بیشتر شئون حیاتی و فرهنگی بشر دارد، بر اساس تفکر نظری و زندگانی  شدن

و تعقل را که به مثابه اساس  تأملاما این نظر و و حیاط عقالنی تکوین می یابد.  یتأمل

و عقلی دانست که در تفکر دینی  تأملفرهنگ و تمدن یونانی است، نباید چون نظر و

و اساطیری به ظهور می رسدو نباید عقل را همان عقل قدسی و رحمانی در فرهنگ 

قدیم دانست. در حقیقت این عقل همچون واسطه برای تحصیل علم مطابق با واقع در 

، نه واسطه برای نسبت با عالم غیب پیشینیان و اگر در افالطون و ارسطو و کار می آید

در تفکر یونانی سخن از عالم غیبی معقول مثل و عقول و نفوس  نو افالطونیان و کالً

و این عالم غیبی معقول به عقل یونانی  در میان است این نیز نباید ما را به خطا وادارد

در تفکر یونانی آنچه  اًهنگ دینی بدانیم. زیرا اساسچون مفاهیم و مصادیق آن در فر

اصیل است عبارت است از نظام جسمانی. در این نظام جسمانی که از سلسله مراتب 
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موجودات جسمانی به وجود می آیداموری از قبیل نبوت و وحی آسمانی و آزمایشها 

 "ارسطو و تجربه های روحانی مبتنی بر این حقایق، وجود ندارد. زیرا به قول 

فکر می کنند که به خدا می توان محبت ورزید بر خطا هستندچون خدا کسانیکه که 

حال نمی توانیم بگوییم که خدا را  نمی تواند محبت ما را پاسخ دهد و ما در هیچ

در منظر ارسطو )تئوس و زئوس( تنها در یک ارتباط وجودی عقالنی "دوست داریم.

ل و صورت بخش عالم و علت غایی با ماست. و علت ومعلولی و در مقام محرک او

طبق این تلقی خاص از عالم و آدم است که انسان در تفکر یونانی حیوانی ناطق و 

عاقل است که حیات و سعادت حقیقی خویش را در تطبیق عقالنی با جهان و 

 1"شناسایی تام و تمام  آن که عین تطبیق است می یابد.

 

 ارسطو و اوج انتزاع گری  3-1

ل رو بر می گرداند، او منطق صوری را ثُشاگرد افالطون از نظریه استاد خود یعنی مُ

ولی  تدوین می کند، منطق ارسطویی هر چند که نظر به واقعیت خارجی هم دارد

انتزاعی گری یونانی را نشان می دهد. این منطق نتیجه نظر به  شدّتمنطق صوری 

 کثرات است.

ر مورد ناتوانی منطق در تحصیل تصورات و استاد سید عباس معارف )ره( د

نسی چندان اعتباری برای منطق ارسطو قائل تصدیقات مجهول می فرماید: حکیمان اُ

چرا که این منطق، از ایفای  نبودند و به نظر می رسد که حق نیز به جانب آنانست

وظیفه اصلی خود، یعنی فراهم آوردن روشی برای تحصیل تصورات و تصدیقات 

، به یاری تصورات و تصدیقات معلوم ، عاجز است. به نظر ارسطو تعریف تام مجهول

                                                
 دکتر مددپور – 35و 33ص 1خود آگاهی تاریخی ج 1
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به وسیله حد تام صورت می پذیرد وحد تام تعریف شی ء به ذاتیات آنست و از 

حال چگونه می توان به حد تام موجودات و  جنس و فصل قریب شکل گرفته است.

عشر  همه مقوالت اًاساسنس و فصل نیستند دست یافت،جحقایق بسیط که مرکب از 

اموری بسیط اند و مرکب از جنس و فصل نیستند و بنا بر  ،به تصریح خود مشائیان

. وجود عام و به طریق د بودنقابل تعریف به ذاتیات نخواهمبانی خود منطق ارسطو، 

ند، بر این اساس خارج تل بساطکماولی، وجود وذات متعالی حق از آن جهت که دراُ

منطقی قرار می گیرند. معضل به اینجا ختم نمی شود بلکه به همه  از حیطه شناخت

موجودات از جمله موجودات دنیوی نیز سرایت می کند، چرا که هر یک از 

قابل تعریف به حد نیست. پس  و موجودات، تحت یکی از مقوالت قرار می گیرد

 .دنهیچ یک از ماهیات به نحو کامل مورد تعریف ذاتی قرار نمی گیر

جستن به فصل است که تحصیل فصول حقیقی  تمسّکل دیگر منطق ارسطویی معض

آنها  اشیاء در غایت دشواری است. به این موضوع ابن سینا و مال صدرا اذعان دارند

  1در نهایت به لوازم فصول دست می یابند.

با این وضع متوجه ناکارآمدی منطق صوری ارسطو می شویم، وبا توجه به این امر 

الی مشگفتی نیست که علوم،تحت سلطه ی تفکر ارسطویی،قرن ها از مسیر کجای 

 .ندخود بازماند

هرگز با انتزاعی فکر کردن به حقیقت شی ء پی نخواهیم برد و در حقیقت تفکر 

یونانی بیش از آنکه ما را به حقایق سوق دهد به صورت حصولی آنها متمایل کرده 

 است.

                                                
 121،121،121نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی، سید عباس معارف،ص  1
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 م(ق 270 -203) افلوطين  4-1

افلوطین هرچند که نگاه عمیقی به حقایق روحانی دارد ودر مسیحیت بسیار اثر گذار 

یعنی یونانیان، گام  بوده است ولی نباید فراموش کرد که او نیز در طریق اسالف خود،

گذاشته و قصد دارد این حقایق را با عقل یونانی که عقلی است ناتوان از دریافت 

 حقایق ، با انتزاعی گری بیابد.

دانش پژوهی  "و با این جمله که  ، فلسفه رو به افول گذاشتبا رشد فرهنگ مسیحیت

به حقیقت رسیده  برای حقیقت جویی است وچون یک مسیحی از طریق عیسی 

عنایت به فلسفه در دین مسیحیان ضعیف  "است، او را چه نیازی به حکمت و فلسفه

گشت، ولی باز پس از چندی که شور اولیه دینی فرو نشست و در جامعه سواالت 

و غیره  از طریق حکمت افالطون و افلوطینعقلی ظهور کرد، خود اولیاء دین مسیح 

 مودند ومسیحیت به حجاب حکمت یونان در آمد.حکمت الهی مسیحی را تدوین ن

 

 قرون وسطی -2

 

 قدیس پولس  1-2

، آغاز دورانی بود که تفکر یونانی زیر سوال رفته  پس از آنکه مسیحیت ظهور کرد

آنچنانکه باید پایدار باقی بماند. زیرا نظام  بود ودیگر این تفکر به تنهایی نمی توانست

چیزی  شرک دیر یا زود با اضمحالل روبرو خواهد شد، اما پس از عروج عیسی 

رف مسیحیت حّروبرو گشت و بزرگترین مُ جدّینگذشت که مسیحیت با تحریفی 

معلوم نبود که با چه طرح و توطئه ای پولس قدیس بود. او که یک یهودی بود 

کرده  مأموربا او سخن گفته است و او را  و ادعا نمود که عیسی  مسیحی گشت
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ملموس بدعتهایی وارد  است تا مسیحیت را ترویج نماید، و از اینجا بود که بطور نا

این دین شد و از آن حقیقت ناب توحیدی خود دور افتاد، و این مقدمه ای بود تا 

، ولی گرددمسیحیت برای حفظ عقائد بدعت آور خود دست به دامن تفکر یونانی 

و  از خداوند، طبیعت و انسان ارائه داده بود، با تفکرات تصویری را که عیسی

زیرا او خدایان طبیعت را نپذیرفت  بسیار داشت،  فاوترومی ت یونانی و تصورات

بلکه خداوند را ذاتی حاکم بر همه موجودات ودارای صفاتی چون ازلی، قدیر، علیم، 

 ،خالق، محیی، رحیم، غفور، متعال وعادل دانست. ایمان به خداوند و خویشتن را

 1است. یسی عبکلی تسلیم مشیت او ساختن، روح تعالیم حضرت 

، اهمیت پولس از آن جهت است که مبادی الهیات خاصی پدید سفته ی جان نابه گ

و سبب شد مسیحیت جهانی شود. از این روی پولس بزرگترین خدمت را در  آورد

 2تحول تمدن غربی انجام داده است.

پس از مسیحی شدن پولس، بتدریج میان وی و حواریون دیگر از جمله پطرس 

میالدی  54اختالفاتی پدید آمد، این اختالف عمده ی پولس وپطرس که از سال 

تحوالت عظیم در اعتقادات و احکام عبادی مسیحیت  منشأآغاز گشت، بعدها 

به انسانیت  قیّدمروح خالص خداوند و غیر  گردید. پولس ادعا می کرد که مسیح

انسان است، انسانی بزرگ که از  است، پطرس و حواریون مدعی بودند عیسی

 3طرف خدا به او الهام می شد.

ش به اعتقاد پولس، خداوند بدلیل گناه آدم مجازاتی سنگین در غالب شریعت برای

به صلیب رفت تا مردم را از این مجازات شریعت  و حضرت عیسی  وضع کرد

                                                
 311ص -جان بایر ناس-تاریخ جامع ادیان 1

 415تاریخ جامع ادیان ص  2

 محمد رضا کاشفی  – 53ص در غرب مسیحیت فرهنگ و  3
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بخشد. پس مهم ایمان به مسیح است نه عمل به شریعت، این در حالی بود که نجات 

این اختالف پولس و پطرس، و کم اهمیت  پطرس بر عمل به شریعت پای فشرده بود.

میالدی و از میان رفتن آنها تا قرن  14شدن طرفداران پطرس و حواریون تا سال 

بپذیرد. الوهیت  یجدّدگرگونی  چهارم میالدی سبب شد آموزه های عیسی

، کشف ذات خدا  ، تفسیر وحی به کلمه اهلل )یعنی کالم خدا در عیسیعیسی

و قیوم در تجسم کلمه اهلل است، در این نوع وحی، خداوند  رحیات او و غیب حیّسِّو 

که همان  به جای کالمش خود را نازل فرموده است(، تکیه بر ایمان و حذف شریعت

در تعالیم خود بر آن تکیه می نمود، در  د که عیسی یهود بو عمل به شریعت 

 شمار مهمترین بدعتهای این مقطع جای دارد.

 –نگذشته بود که تفکر یونانی   به این ترتیب بود که هنوز چیزی از عروج عیسی

ماده، و مسیحیت صورت این دوره و عهد گردید، و مسیحیت به زیر حجاب رومی  

 رفت.اسماء جالل الهی به خفا 

 

 م(430 -354قدیس آگوستينوس )2-2

تنها همین، بیرون مرو، به خود آنچه می خواهم بشناسم روح خداست، همین، آری "

 "خویش بازگرد، حقیقت در درون آدمی است.

آگوستین تالش زیادی برای درک حضوری حقایق به عمل آورد هرچند که موفقیت 

یت پولسی چنان ضربه ای به آسیب دیده ی مسیح شدّتهایی دارد ولی دین به 

که این نگاه آگوستین نتوانست مسیحیت را از این  مسیحیت حقیقی وارد کرده بود

مده بود تا بشریت را از عقل یونانی آشرائط بحرانی نجات بخشد، مسیحیتی که 

برهاند، با اقدامات پلیدانه ی پولس، بیش از قشری ظاهری از آن باقی نمانده بود و به 
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حضور به حصول تبدیل شده بود و سرانجام عقل یونانی مرجع شناخت مرور این 

 مسیحیت قرار گرفت.

قدیس آگوستین که خود در دامان فلسفه رشد کرده است، ولی بعد از ایمان به 

از تفکر یونانی فرار می کند تا خود را در دامان مسیحیت قرار دهد  شدّتمسیحیت به 

نظر فلسفه و عقل یونانی مسیحیت را در عالم  و تمام تالش خود را می کند تا بدون

 حضور درک کند.

ارتباط با مخلوقات وکثرات را نیز آگوستین تالش می کند تا در عین ارتباط با خدا 

 بطور حضوری بیابد، او تا مدتها متاثر از اندیشه ی مسیحیت بود.

وماس با زنده شدن اندیشه ی ارسطویی در دنیای مسیحی و رواج یافتن افکار ت

بسط و و کوئیناس در قرن سیزدهم، مخالفت با اندیشه ی حضوری آگوستین، آ

 تکمیل  اندیشه ارسطویی آغاز گردید.

 

 م(1225 – 1274قدیس توماس آکوئيناس ) 3-2

سال بعد از آگوستین متولد شد، عالقمند به فلسفه ارسطو بود، با تالش  144او 

یونانی می آورد.البته درباره ی چرایی این باره مسیحیت رو به عقل وآکوئیناس ،د

مسیحیت دینی نبود که برای همیشه تاریخ جوابگوی  :اوالً رویکرد باید گفت که

ف شده مسیحیت منحر اً:بشریت باشد، بلکه دینی متناسب با زمان خود بود و ثانی

بدست پولس، چاره ای ندارد تا برای حفظ خود متکی به مبانی عقلی، آن هم عقل 

وسیله بتواند خود را حفظ نماید. این در حالی است که عقل  یندتا ب نانی شودیو

و توانایی رویت حق و وجود را ندارد، و  یونانی ، عقل موجود بین و کثرت نگر است
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هر دینی که تکیه بر این عقل نماید، در حقیقت رویت حق را به حجاب کشانده 

 است.

اندک نگاه شهودی مسیحیت نیز از بین  این کار آکوئیناس باعث می شود که همان

این عمل موجب شد برود و بشر مسیحی خود را در قالب عقل غیر شهودی پیدا کند. 

که بشر نظر توحیدی را از دست بدهد و توجه به کثرات در نظرش جلوه گر شود، 

این خاصیت عقل یونانی است که نظر گاه ما را از توحید به سمت کثرات می کشاند. 

نسانس ایجاد کرد، بدلیل اینکه یقت این عمل آکوئیناس زمینه ای برای ردر حق

  د پا به عرصه ی وجود نهاد.جدینظرگاه انسانها دچار تغییر گردید و انسانی 

 

  رنسانس -3

ن دوران نقش آفرینی می کند. عالوه بر رشد روزافزون عقل درایعوامل زیادی 

را یکی از  نان عثمانی صورت گرفتامسلمیونانی فتح قسطنطنیه، که بوسیله ی 

ی واتیکان و امهمترین عوامل رنسانس دانست. جنگ های صلیبی که بوسیله ی کلیس

م در خاک اروپا طراحی شده بود بیشتر برای از بین بردن و جلوگیری از گسترش اسال

کی عظیم در نابودی کلیسا و از آنکه بتواند پایه های کلیسا را مستحکم کند شُ

سال جنگهای صلیبی،  244با فتح قسطنطنیه و در طی  به شمار می آید.مسیحیت 

و رو به مسیحیان اروپایی وارد کشورهای اسالمی شدند و متوجه نحوه زندگی خوب 

نان گردیدند. این موضوع باعث شد که مسیحیان اروپایی علت عقب امسلمپیشرفت 

 زمینه علیه کلیسا گردیدکلیسا وتعلیمات آن بدانند و این اولین افتادگی خود را 

کوئیناس نگاه شهودی وحضوری آوباعث شد مسیحیان که بوسیله ی تعلیمات ناقص 

خود را از دست داده بودند و با عقل یونانی نظرگاه آنان به کثرات افتاده بود ، آماده 
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ی تحول عظیمی گردند که جبران آن عقب افتادگی را در رجوع مجدد به دوران 

ز اینجا به بعد بود که کلیسا و دوران قرون وسطی به زیر سوال می رود یونان بدانند. ا

      خرین توان کلیسا را نابود و شک نسبت به گذشته و بخصوص شک دکارتی آ

 دوره ی نگر یا عقل معاش بودی به وجود می آورد که عقل جزجدیمی کند و بشر 

د عامل همه ی بدبختی ها و جدیاز عقل قدسی، مورد توجه او قرار می گیرد. این بشر 

   عقب افتادگی های خود را دین می داند و برای رهایی آن روح خود را به شیطان 

. از این دوران به عنوان رنسانس یا و از عبودیت حق تعالی سر بر می تابد می فروشد

 د حیاتی مجدد )نوزایش( به دوران قبل از دین ، یعنی یونان نام می برند.جدیت

بورژواها  موثر دیگر در رشد رنسانس، فتح قاره آمریکا و رشد روز افزون از عوامل

یعنی قشر متوسط اروپا، که با قدم گذاشتن به قاره ی آمریکا و کشف معادن طال، از 

تمند اروپایی شدند و توانستند تسلط زیادی بر جوامع پیدا کنند و منویات اقشار ثرو

 خود بر اقشار اشرافی تحمیل کنند.بی دینی خود را با توجه به ثروت زیاد 

ه ی آن نظام فئودالی حاکم که لاز عوامل دیگر، اختراع باروت و توپ بود که بوسی

توسط کلیساها مشروعیت یافته بودندوکامال وابسته به کلیسا و تحت فرمان آنها بودند 

یکی از ودرقلعه های مستحکمی قرار گرفته بودند، توسط بورژواها از بین رفتند و این 

ه بود و جوامع روز به روز از زیر عو نفوذ کلیسا در جام عوامل کاهش رشد مشروعیت

 حیطه کلیسا خارج می شدند.

از عوامل دیگر که به علت ضعف کلیسا و ناکارآمدی مسیحیت، در رنسانس نقش 

)پروتست به معنای اعتراض  اساسی داشته است را می توان پدیده ی پروتستانیزم

رد. پروتستان در حقیقت واکنشی به ناتوانی کلیسای واتیکان در نام ب است(

پاسخگویی به نیازها و شبهات موجود بود. این مکتب تاثیر شگرفی در رشد روز 
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علت  افزون نظام بورژوازی داشت، بطوریکه مورد حمایت قاطع آنان قرار گرفت و

ت برای بدست آن این بود که پروتستان ها معتقد بودند که مذهب وسیله ای اس

ین بوده ددین آمده تا دنیای ما را بسازد، و این بزرگترین هدف  آوردن دنیا و اصالً

است. این امر باعث شد که نظام سرمایه داری )کاپیتالیسم( از همین امر کمال استفاده 

 را بنماید و باعث گسترش این نظام گردد. 

ه شده است که : بازرگانان در تفاوت میان نگرش پروتستانی و نگرش کاتولیکی گفت

موفق در قرون وسطی با احساس گناه سر بر خاک می نهادند و پول هایی را که 

بدست آورده بودند، در اختیار کلیسا قرار می دادند، و کلیسا از آنها به نحوی غیر 

زاینده استفاده می کرد. اما بازرگانان موفق پروتستان تا زمانی که زنده بودند، هرگز 

الیت های سودآور خود شرمگین نبودند و هنگام مرگ نیز پول های خود را بر از فع

 دیگران نیز به سان  آنان عمل کنند.جای می نهادند تا 

بر آنست که آیین پروتستان پیش شرطهای روانشناختی الزم، برای بسط  "وبر  "

 )به خصوص پیوریتن ها کهپیروان کالون د را بوجود آورد.جدیسرمایه داری  

خواستار پیرایش کامل پروتستانتیسم از شعائر کاتولیکی بودند و از همین رو پیرایشگر 

با اطمینان از رستگاری و نجات شخصی خود، به فعالیت های دنیوی  نامیده شدند.(

شکال اخالقی ندارد؛ مشروط بر آن هیچ گونه اِ مشغول شدند. تولید سرمایه و انباشت

ل بدست نیامده باشد، یا به شکلی اسراف آمیز مصرف آنکه از راههای غیر قابل قبو

جامعه ی قرون وسطی با اینکه فعالیت های سود آور را تحمل می کرد، بطور  نشود.

 1کلی آن را غیر اخالقی می دانست.
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پروتستان ها معتقد بودند کار وسیله شرافتمندی است برای پرستش خداوند و موجب 

جهت نیست که مناطقی از اروپا که بی درنگ  افزونی رفاه و سعادت می گردد. بی

  1آیین پروتستان را پذیرفتند، به سرعت به شکوفایی اقتصادی رسیدند.

این آیین باعث شد تا توجیه شرعی برای نظام سرمایه داری به وجود آید، و انسان ها 

بدانند و برای انباشت ثروت با این توجیه بهترین عبادت را کار وتالش بیش از اندازه 

به مرور توجه به عبادت های شرعی کمرنگ تر از گذشته گردید و جامعه در 

 دینداری رو به افول و در انباشت ثروت رو به صعود گذاشت.

این نحوه نگاه پروتستان منجر به آن شد که مارکس مذهب را افیون توده ها بداند و 

 آن را مانعی بزرگ برای رشد عدالت بشمارد.

تعدد باعث شد انسانی پا به عرصه ی وجود بگذارد که خواسته هایش با این عوامل م

پاول و استعمار عالم طبیعت و موجودات و انسان ها همراه شود تا بتواند تحمیل، چ

 خواسته های وهمی خود را بدست آورد؛ این انسان پایه گذار تفکر مدرن است.

 

 عصر مدرنيته -4

ادی است که با ظهور ی فرماید: غرب رویددکتر داوری در کتاب درباره ی غرب م

. واگر این حرف موجه باشد، تاریخ فلسفه ادوار دارد و ما ده استفلسفه آغاز ش

د دغرب در این دوره بصورت تج اکنون در مرحله بسط تام و تمام غرب هستیم.

د شرایطی است که در آن بشر خود را الیق تصرف در دظاهر شده است و تج

موجودات یافته و به نظرش رسیده است که می تواند با فکر و رای خود همه امور را 
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چنانکه باید سر وسامان دهد. غرب یک نسبت است، نسبتی که در آن بشر خود را 

 1مرجع علم و عقل و قدرت و مالک خیر وزیبایی دانسته است.

ی مدرن در همین نحوه نگاه به عالم و آدم است. در حقیقت انسان در خصوصیت دنیا

 این دوران با نگاه سوبژکتیو و ابژکتیو به عالم نظر می کند.

دکتر داوری می فرمایند: این نسبت، نسبت فاعل شناسایی و متعلق به آن است که به 

ه ابژه ندارد بلکه آن سوبژه و ابژه می گویند. در این نسبت فاعل شناسایی هیچ تعلقی ب

و در  آن را پیش روی خود قرار می دهد تا با روش های مقدر علمی آن را بشناسد

م محیط بر معلوم است و حیطه ی علم در آورد. علم ابژکتیو علمی است که درآن عالِ

م آن از هم فرو پاشیده است و در معلوم تصرف می کند و علم به اموری است که عالَ

علم را ماده ی  رش ها و آثاری از آن در دست ماست. دانشمند مدرناخبار، گزا صرفاً

  2تاریخ خود می کند و به تاریخ و گذشته ی علم صورتی غربی می دهد.

در واقع در نگاه سوبژکتیو ما خواستگاه خودمان را بر عالمی که جدای از ما است و 

آیا بخواهیم بدانیم که  هیچ پیوند تکوینی با ما ندارد تحمیل می نماییم، بدون این که

م را وجود مرده م توان تحمیل خواسته های ما را دارد یا نه؟ در حقیقت ما عالَعالَاین 

ای فرض کرده ایم که هر صورتی و هر عملی را می توانیم بر او وارد نماییم بدون 

م موجود زنده ای است که در مقابل صورت های وهمی ما توجه به این نکته که عالَ

 نشان می دهد و یکی از نتایج آن بحران های زیست محیطی است. واکنش
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 33ص -همان 2



 21...................................................................    تاریخ تفکر غرب، تاریخ به حجاب رفتن حق            

 

عقل مدرن عقل جزوی کمّی اندیش خود بنیاد سیطره جوی ابزاری است، مبنای عقل 

عداد مدرن، خودبنیادی و تصرف در دنیا و استیال جویی نسبت به طبیعت و آدمیان و اِ

 1.اندیشی صرف است

وی در مقابل تفکر وحیانی و دینی شکل گرفته با اصالت دادن به عقل جز غرب اساساً

)عقل  2حوزه عقل معاش و امور دنیایی است.مربوط به  است، عقل جزوی صرفاً

 معاش مقابل عقل قدسی و دینی، نه عقل معاش در زیر حیطه ی عقل قدسی(

مدرنیته معتقد است حرکت در بستر زمان همواره به سوی پیشرفت وترقی است؛ 

ترقی و پیشرفت، استیالی هر چه بیشتر بشر بر طبیعت و بسط اومانیسم  واینها از مفهوم

و غلبه ی بیش از پیش عقل مدرن را مد نظر داشتند. اصل ترقی بر پایه ی درک خطی 

از زمان قرار دارد و مبنا و معیار تعیین کننده ی ترقی و پیشرفت در تفکر مدرن، همانا 

 3.اندارد های زندگی مدرن استدستیابی به توانایی های تکنولوژیکی است

این در حالی است که در اعتقاد دینی این حرکت به صورت ادواری است و در هر 

دوران انسان ها تحت اسمی از اسماء اهلل قرار می گیرد و علم االسماء تاریخی شکل 

 می گیرد.

در این دوران نظمی خاص حاکم است که در حقیقت بعد از بر هم زدن نظم طبیعی 

به این بی نظمی ایجاد شده از طرف انسان مدرن، نظمی خاص و کالسیک داده  ،معال

 می شود که موجب تعجب و اعجاب بسیاری می گردد. 

عالمه طباطبایی )ره( می فرمایند: از آنجا که عناصر و عوامل مخالف دین در نظم و 

جرا تفکر غرب رسوخ کرده است، نمی توان در چنین نظامی احکام دینی را به ا

                                                
 زرشناس -مبانی نظری غرب مدرن  1

 همان 2
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بر اساس مصلحت بینی و مصلحت  گذاشت؛ و نیز از آنجا که نظام غربی صرفاً

اندیشی عقل معیشتی کارگزاران خود استوار گردیده است، تداوم نخواهد یافت. 

آنچه مایه ی ثبات و تداوم حیات یک فرهنگ و یا یک نظام است، چیزی جز دین 

لیل ددر صورتی که غرب ب توحیدی و اخالقی متعالی مبتنی بر توحید الهی نیست.

بینش سکوالریستی و منش تکثر گرایانه ی خود، از چنین ضمانتی بافت ماتریالیستی، 

بی بهره است. این است که غرب سرانجام در مسیر تفکر و بینش اجتماعی، سیاسی و 

 1فرهنگی خود به بن بست خواهد رسید.

تاکید  -2اومانیسم  -1به این موارد اشاره نمود:  از ویژگی های دنیای مدرن می توان

  د جدیاصالت علم  -5اعتقاد به اصل پیشرفت تاریخی  -3مانیسم بر عقل جزوی او

     د و نظام تکنوکراسی جدیتکنولوژی  -4جدا کردن اخالق از تار و پود عالم  -3

نیهیلیسم  -1 بروکراسی پیچیده ی مدرن  -1 سکوالریزم و سکوالریزه کردن امور -1

قل جزوی بشری و حق اعتقاد به قانون گذاری توسط ع -14به عنوان صفت ذات 

 سرمایه ساالری )کاپیتالیسم( -11 حاکمیت بشری

اومانیسم در غرب در واقع انکار ربوبیت تشریعی حق تعالی است، اما به معنای الحاد و 

   است.انکار خدا نیست بلکه صورت شریعت را، صورتی مدرن دادن 

نیست بلکه  د نیز صورت متکامل ونهایی علوم سنتی و دینی ملل گذشتهجدیعلم 

د را می توان اینگونه بر شمرد: جدیبا آنها متفاوت است. ویژگی های کلی علم  ماهیتاً

به لحاظ روش شناسی، فرزند  -2محصول فلسفه مدرن و سوبژکتیو دکارتی است  -1

غایت آن نه ارتقاء معنوی بلکه  -3تجربه گرایی بیکن و پوزیتیویسم اروپایی است 

د بطور ذاتی پیوند با تکنولوژی دارد، زیرا جدیعلم  -5رد جوهری استیال جویانه دا

                                                
 احمد رهنماییسید  -به نقل از مقدمه غرب شناسی    آل عمران ورهس 244المیزان ذیل آیه ی  1
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کمّی انگار و اعداد اندیش است  -3نسبت آن با طبیعت سیطره طلبانه و تکنیکی است 

علوم  -4و بدون این تصویر قادر به تصرف استیالجویانه مطلوب خود نمی باشد 

به لحاظ ارزشی بی د اگر چه مدعی بی طرفی علم هستنداما در واقع به هیچ روی جدی

طرف و فاقد جهت گیری نبوده و نیستند و در بطن خود نحوی تفسیر تکنوکرات و 

م راز زدایی از عالَ -1اومانیستی و کمی انگار و سودجویانه و سوداگرانه نهفته دارد 

م خصلتی ناسوتی و د است، که با انکار باطن داشتن عالَجدییکی از ویژگی های علم 

 1د نشان می دهد.غیر معنوی از خو

بنیاد تفکر مدرن بر جدا کردن طبیعت از ماوراء آن و انشقاق ما بین نظر و عمل قرار 

اعتباری و انشائی هستند و ریشه در  دارد، در تفکر مدرن احکام اخالقی تماماً

 تکوینیات عالم ندارد.

د نیز یک ابزار نیست، بلکه تجسم یک تفکر است و آن تفکر خود جدیتکنولوژی 

بنیاد انگاری نفسانی است. در نفس این تکنیک نوعی وابستگی شدید کاذب وجود 

 2د می گردد.جدیدارد که موجب مصرف زدگی باال در بشر 

این موارد همه مشخصاتی از این دوران است، اکنون به بحث در مورد متفکران این 

 ز تفکر بشر می پردازیم.دوره ا

 

 (م 1525 – 1551فرانسيس بيکن )  1-4

بشر در این سال ها به جای یافتن وجود فقط اشاره ای به وجود داشت. او از  

، بدون این موجودها سعی داشت متوجه وجود شود ولی فقط موجودات را می یافت

                                                
 دکتر شهریار زرشناس –مبانی نظری غرب مدرن  1
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یکسره وجود بینی را که وجود را بیابد. این موجود بینی شدید منجر به آن شد که 

منکر شود و بپذیرد که فقط موجود است که وجود دارد. مثال آن برهان نظم است 

م متوجه یک ناظم شویم در حالی که خود که ما می خواهیم با نظم موجود در عالَ

 اشاره ای ناظم قابل رویت نیست وما از آثارش پی به وجود او می بریم و از این طریق

بدون  ،فقط نظم موجودات را دیدیمو غائب است کرده باشیم. ما  به ناظمی که نیست

این که ناظمی را بیابیم. این نحوه ی برهان و استدالل نتیجه ای جز توقف در انتزاع 

او به تدریج منکر و او را از شهود حق باز داشته، در نتیجه  گری بشر نداشته است

م می شود وخود را فقط شاهد جلوات وجود در صحنه عالم ماده وجود بینی در عالَ

می یابد. بدون اغماض باید گفت که بیکن شروع کننده ی این نحوه نگاه است، او 

دی از علم ارائه می دهد که قبل از او کسی این گونه علم را تعریف جدیتعریف 

طبیعت از طریق علم یعنی تحصیل قدرت و چیرگی بر  "ننموده بود، او می گوید : 

 ".کشف قوانین موجود در طبیعت

از این به بعد علم با قدرت همراه شده و روحیه ی استعمارگری در همه ی ابعاد در 

نباید متعجب بود که از همین دوران است که روحیه ی  د رشد می نماید.جدیبشر 

نظم افزایش می یابد. بیکن با انکار  شدّتاستعمارگری جوامع در دنیای غرب به 

که نظمی غیر از نظم طبیعی موجود به  موجود در طبیعت، بشر را به این فکر می اندازد

بشر از پدیده های طبیعی، نظمی  "م بدهد. او در بخش بت های قبیله می گوید: عالَ

در حقیقت با همین رویکرد  "در آنها موجود است انتظار دارد. اًواقعبیش از آنچه 

د است تا نظم جدیبیکن است که بشر برای تغییر نظم موجود در طبیعت نیازمند علم 

پدر علم "عالم را آنگونه که خود دوست داردتغییر دهد، به همین علت بیکن به 

 معروف می شود. "دیدج
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حکیمی است که عالم را بر اساس حکمت  نع قادرم صُاین در حالی است که عالَ

بدون نقص خلق نموده است و ما با هماهنگی با نظم موجود می توانستیم به کماالت 

مورد نظر حقیقی دست پیدا کنیم، خداوند عالم را طوری خلق نموده بود که محل 

نس و آرامش ما بود، و زیبایی موجود در آن ما را به یاد وطن حقیقی مان می اُ

هم  ،نینه ما رائست می آوردیم، این آرامش و طمدبخت و لذا ما در آن آرامش اندا

آغوش با خداوند می کرد و باعث می شد عبودیت که هدف خلقت بود در ما بیشتر 

 جلوه گر شود. 

خداوند عالم را طوری خلق نکرده بود جوابگوی میل ها و هوس های ما باشد، در 

نظمی را تحمل کند که مطابق امیال و آرزوهای  حالیکه بیکن انتظار داشت که عالم

بشر مدرن است و البته عالم که موجود زنده ای است و این زنده بودن مورد غفلت 

د واقع شده، در مقابل این تحریم و تجاوز به حریمش واکنش سنگینی از جدیبشر 

د که نمونه ی آن بحران زیست محیطی موجود است. این امر باعث ش خود نشان داد

، که حاال با حسابگری و که بشر به طبیعت به چشم یک منبع انرژی و نیرو بنگرد

م این انرژی را در خدمت خود درآورد؛ بدون توجه به موجود کمیت نگری به عالَ

زنده بودن عالم، حال برای استخراج انرژی نیازمند تکنیک است و تکنیک بدون علم 

 د است ، به همین جهت هم نبایدجدید ایجاد نمی گردد، پس تکنیک باطن علم جدی

د با جدید را کمال علم و تکنولوژی قدیم دانست. تکنیک جدیعلم و تکنولوژی 

. حال کسی که اراده ی تصرف در طبیعت داشته استبشری به وجود آمده است که 

دن تکنیک نیز ندارد، چون چنین اراده ای ندارد، در حقیقت اراده ای در بدست آور

 این دو در پیوند با یکدیگر هستند.
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این نحوه ی عملکرد بشر امروز ثمره ی انتزاع گری اوست که جز موجود چیز 

م پیدا نکرد و چون ناظم را نیافت، تصمیم به این گرفت که خود ناظم دیگری در عالَ

و اومانیسم پایه عالم شود و مرگ خدا آغاز و انسان خود را به جای خدا نشاند 

 گذاری شد.

 

  م( 1550 – 1555رنه دکارت )  2-4

دکارت فیلسوف و ریاضیدان فرانسوی است  که از بیکن بسیار متاثر بود، او سعی 

کرد تا مبانی بیکن را فلسفی کند، زیرا هر تمدنی با مبانی عقلی خاص خود شروع به 

 فراهم کرد.کار می نماید و براستی که دکارت این مبانی عقلی را 

می اندیشم پس "که او را واداشته بود که بگوید :  –دکارت با روش شک دکارتی 

تمامی مبانی فلسفی گذشته را زیر سوال برد و به نظر خود، پایه و اساس  _ "هستم

د جدیتازه ای برای حصول یقین قرار داد. این گفته ی او به یک معنا بنیاد فلسفه ی 

ل استداللی بشر است و آن را از نفس فرد و عق ،شناساییاست؛ از آن جهت که عامل 

 وحی معیار نهایی و حقیقت و حتی اساس وجود، مستقل قلمداد کند.

مبانی دکارت، در حقیقت مروج ثنویت و نابود کننده ی فکر توحیدی بر عالم بود. تا 

یکی قبل از دکارت عالم ماده چیزی جدای از عالم غیب نبود، بدون آنکه آنها را 

بداند، ولی دکارت معتقد بود که جهان ماده یا جهان امتداد، ) او همه ی عالم را از 

جهان امتداد می گفت( با جهان شعور یا  ،می مشاهده می کرد لذا به عالَقاعده ی کمّ

اندیشه و یا ذهن، دو واقعیت مجزا از یکدیگر هستند. از اینجاست که نگاه سوبژکتیو 

و ابژکتیو، یعنی فاعل شناسایی  و متعلّق فاعل شناسایی شکل می گیرد.دیگر ما جزء 
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اطی بین ما و و هیچ ارتب ناگسستنی از عالم نیستیم، بلکه ما و عالم از همدیگر جداییم

 او برقرار نیست.

به نظر دکارت در بین مخلوقات، فقط انسان است که دارای روان و یا حیات است ما 

. با این نگاه به عالم بقی موجودات بدون حس و شعور، مانند ماشین خودکار هستند

در حقیقت ما می توانیم با عالم هر کاری که خواستیم انجام دهیم؛ بدون توجه به 

عالم دارای شعور و حیات است و از خود واکنش نشان می دهد و فرض ما بر  اینکه

اینکه عالم مثل موجود مرده ای  است که من هر بالیی که خواستم بر سر آن بیاورم، 

     عالم را مرده نمی کند، بلکه این موجود با شعور تصمیم به انتقام و دفاع از خود 

 ند.می گیرد و عالم را دچار بحران می ک

دکارت برای رسیدن به یقین عقل ریاضی را به بشر پیشنهاد می کند که با ریاضی و به 

کمیت درآوردن همه ی موجودات می توانیم به یقین برسیم، این امر موجب شد که 

 بشر فقط با نگاه ریاضی به عالم نگاه کند.

د هستی نباشد، علم نیست و فاقاز نظر گالیله و دکارت آنچه که در قالب کمیت 

م از جمله حقایق غیبی در قالب ریاضی قابل است؛ در حالی که بسیاری از حقایق عالَ

جدا شده و مورد مطالعه  درک نیست. این امر باعث شد که عالم از مبدأ متعالی اش

 قرار بگیرد.

 

 م(1542 – 1554گاليله )  3-4

باید گالیله را بنیانگذار فیزیک ریاضی دانست، او می نویسد: فلسفه در این کتاب 

که پیوسته در برابر دیدگان ما گشوده است، مکتوب است؛  –عالم هستی  -عظیم 

ولی این کتاب را نمی توان فهمید مگر اینکه ابتدا بیاموزیم که چگونه زبانش را فهم 
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ست، قرائت کنیم. این کتاب به زبان ریاضیات و حروفی را که از آنان تالیف شده ا

نوشته شده است و حروف آن مثلث ها، دایره ها و دیگر اشکال هندسی اند که بدون 

آن ها فهم یک واژه واحد برای بشر ممکن نیست. بدون این حروف آدمی در هزار 

 تیره و تار سر در گم می شود. تویی 

می دانسته   "آیات خدا "ادیان آن را حاوی گالیله کتاب طبیعت را که قرن ها تمام 

اند، به یک کتاب ریاضی که باید از طریق شناخت ریاضی فطری برای ذهن بشر 

 1درک و فهم گردد، تغییر داد.

طبیعت مردود است.  مدر نظر او عالم چیزی جز کمیت محض نبود و فهم دینی از نظ

طرح نمود و اعالم کرد که این طرح جدایی علم و دین را م ، گالیله با نجات از مرگ

دو حوزه از همدیگر جدا هستند، با این کار در حقیقت دین غیر علمی معرفی شد. در 

رف نتیجه دین سخن از چیزهایی می گوید که قابل شناخت نیستند، پس ارزش صَ

عمر را ندارد. پس چیزی علمی است که در قالب ریاضی بگنجد و بشر اگر بخواهد 

یت می آید، این شد که یاید باید علمی را فرا بگیرد که در قالب کمّاز جهل بیرون ب

 روزافزونی کرد.د در تکنیک رشد جدیناگهان بشر 

گالیله سوالی از چرایی اشیا نمی کرد، بلکه از چگونگی ها می پرسید. می گفت ما 

چ نمی توانیم از قصد و غایت کارهای قادر متعال سر در آوریم، ولی می توانیم در پی

 2و خم های باریک وجود و نحوه ساخته شدن آن ها کند و کاو کنیم.

                                                
 114و ص 111ص –سید حسین نصر  –دین و نظم طبیعت  1

 31ص –ایان باربور  –علم و دین  2
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این در حالی است که در چرایی ها عبرت نهفته بود ولی در چگونگی ها غفلت، با 

چگونگی ها از واحد متعال جدا شدیم و به کثرات مشغول گشتیم. این آغاز شروعی 

 غفلت گونه بود برای بشریت فرعون گونه.

توسل به علیت غایی از رواج افتاد، به جای تعریف و تصور خداوند به بعد از اینکه 

ولی عنوان خیر اعلی که سیر همه چیز به سوی اوست، تعریف دیگری به عنوان علت اُ

، که عبارت بود از نخستین حلقه از علل فاعلی. با کوشش های گالیله جایگزین شد

ده ی اصلی اتم هایی است که با آفرینن این برداشت پرورده تر شد که خداوند صرفاً

طبیعت  وا دارد.أیکدیگر همکنشی دارند و همه ی علت و معلولهای بعدی در آنها م

 1پس از آفریده شدنش، دیگر مستقل و مکتفی به نفس به نظر می آمد.

در عالم انکار شد و خداوند صرفا خالق با این طرز تفکر در حقیقت ربوبیت الهی 

را سر داد و جریان اومانیسم بطور "انا ربکم االعلی  "د ندایجدیعالم تلقی شد و بشر 

 روزافزونی قدرت پیدا نمود.

 

 م(1727 – 1542یزاک نيوتن )آر سِ   4-4

نیوتن همواره آگاه بود که آنچه را که نتوان مشاهده کرد، نمی توان اندازه گرفت و 

اگر نتوان چیزی را  نچه را که نتوان اندازه گرفت، آزمایش هم نمی توان کرد، وآ

مورد آزمایش قرار داد، هر گز نمی توان آن چیز را جزیی از حقیقت علمی به حساب 

. از نظر نیوتن و نیز از نظر گالیله، علم واقعی از آزمایش شروع می شود، و به آن آورد

 2خاتمه می یابد.

                                                
 31همان ص 1

 133ص –ویلیام بیکسبی  –جهان گالیله و نیوتن  2
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از قوانین  قوانین گالیله در مجموع جهان را بصورت یک ماشین پیچیده می نمایاند که

پیش بینی پذیر است. این مبنای فلسفه  اًکه هر جزئش دقیق الیتغیری پیروی می کند

که نسل بعد آن را پرورده کرد. خود  بود های جبرانگاری و اصالت ماده )ماتریالیسم(

نع یک خالق حکیم است، و نماینده ی نیوتن بر آن بود که جهان ماشین وار، اثر صُ

ما از نظر سایر اهل نظر این نیرو های کور و بی استقالل ، قائم قصد و عنایت اوست. ا

 1به ذات بودند و معنا و مقصودی برای آنها متصور نبود. 

تیوتن شاید تا اندازه ای چون نمی خواست نقش خداوند را محدود به نقش علت 

کرد ولی ببیند، و تا اندازه ای به این جهت که داده های علمی اش دقیق نبود، حکم اُ

 منظومه ی شمسی دارد.  که خداوند نقش مستمری در تعادل بخشیدن به

خداوند، در درجه ی اول صانعی بود مانند ساعت ساز، نسبت به مصنوع خود، برکنار 

سنتی حلول  مفهوم و بیرون بود و فقط می توانست با دخالت در بیرون، عمل کند.

فراموش شده بود، تا اینکه با فرا رسیدن رمانتیسم قرن  خداوند در طبیعت، عمالً

هجدهمی و به صورت دیگر، با آزاداندیشی پروتستانی در پرتو تکامل در قرن 

 2نوزدهم فریاد برآورد.

در مورد نارسایی الهیاتی احکام نیوتن، الیبنیتز می گوید: خداوند کامل نباید 

گاه به گاه داشته باشد. خداوند باید  دستگاهی ناقص آفریده باشد که نیاز به تصحیح

باشد، که برای پرده پوشاندن و توجیه بعضی موارد جهل علمی،  "خدای رخنه پوش"

د بیشتر می شود، بیشتر جدیر بود که هرچه رشد دانش بدان متوسل می شدند، و مقدّ

ر یا خدای بی عملی که که د "معمار باز نشسته"عقب نشینی کند تا سرانجام به هیأت 

                                                
 55ص   -علم و دین  1

 31ص –علم ودین  2
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ولی تقلیل یافت و پس نقش خدا در حد علت اُ خدا پرستی طبیعی مطرح است درآید.

 ی دائم. نهارپد ر عمل اولیه ی آفرینش می دانستند نه در مهرخیر خواهی او را د

نیازی به وجود خدا نداشت، بلکه بر عکس برای  جهاننیوتن برای تضمین وجود 

برای تدوین چنین استداللی بود که از قابلیت  داشت. نیاز به جهان ،اثبات وجود خدا

و بدینسان، بسیاری "های دانش جهان شمول مکانیک بهره می گرفت. او می گوید: 

از مباحث مربوط به خدا و تحقیق درباره ی او از طریق ظهور موجودات، بطور مسلم 

  1"به فلسفه ی طبیعی تعلق دارد.

مکانیک نیوتن همه ی موجودات، اجسام یا حرکات و یا نظام ها را به نیرو فرو می 

واقعیتی  -یعنی آنچه که به علت نخستین می رسد -اما نیرو در نهایت کاهد . 

 2مکانیکی نیست، حاکمیت خداوند است.

نیوتن با تقلیل دادن دین در حد فلسفه ی طبیعی باعث شد که خدا فقط در حد 

طبیعت مورد پذیرش قرار بگیرد و بعد هم بطور کلی مورد انکار واقع شود؛ زیرا 

خدایی که او می خواست ثابت بکند، در حد ریاضی بود و از نظم ریاضی موجود در 

بدون اینکه متوجه باشد با نگاه  که ناظمی حکم فرماست،عالم می خواست ثابت کند 

ریاضی خود، تمام عوالم غیب مورد انکار قرار خواهد گرفت و آخرین حقیقت غیبی 

آن نیز مورد که خدا باشد، با عقل ریاضی قابل درک نبود؛ پس به تبع عوالم غیب، 

 انکار واقع شد.

ه است، پس م را بر اساس قواعد ریاضی ایجاد کردنیوتن معتقد بود که خداوند عالَ

م را با ریاضیات درک کرد، این اعتقاد باعث شد همه چیز به چشم عقل عالَ باید

                                                
 143فیزیک فلسفه الهیات ص 1

 113صهمان  2
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ریاضی بررسی شود و علم فقط علم ریاضی شد؛ و هر چیزی که در قالب علم ریاضی 

از حیطه ی  و مکانیک قابل بررسی نباشد، علم نیست. این ها همه باعث شد که دین،

ین به عنوان امری عقلی مورد پذیرش نباشد، بلکه علم به مرور خارج شود و دیگر د

 فقط در حد یک امر اخالقی مورد پذیرش قرار گیرد.

می گوید: نیوتن فرد مسیحی بسیار  "والتر ترنس استیس"انگلیسی  رفیلسوف شهی

می گرفت، اگر  جدّیپارسامنشی بود، او خدا شناسی اش را حتی بیشتر از علمش 

تصور می کرد که حاصل یک عمر زندگی اش، به تحلیل بردن کلی ایمان دینی می 

انجامد، سخت به هراس می افتاد. نظر شخص خودش این بود که تالش هایش دقیقا 

می باید اثری عکس این می داشت. او حتی تصور می کرد نظام مکانیکی فلکی اش 

 1دلیلی بر وجود خدا فراهم می آورد.

نظام پوزیتیویسم )تجربه گرایی( بر اساس قوانین نیوتن همه چیز عالم را پیش بینی 

رمز و راز )یعنی بدون باطنی متکی بر عوالم غیبی( می دانست و معتقد  و بدونپذیر 

بود که نوعی جبر بر کل عالم حاکم است. اما این نگاه پوزیتیویسم دیری نپایید که با 

 . فیزیک کوانتوم از هم گسست

 

 جریان فيزیک کوانتوم در قرن بيستم:
نظریه ی کوانتوم به مرگ نگرش مکانیسمی محض کمک کرده است. تصویر نیوتنی 

از مجموعه ی شمسی با چنان دقت مکانیکی ظاهر شد که چرخش منظم آن را یک 

تلسکوپ با چنان دقت نمایش می داد. بدیهی است که جهان منظم ساعت وار که 

                                                
 احمد رهنمایی –غرب شناسی  1
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ر و پیش بینی پذیر بود، نمی توانست به جهان ابری مبهم و نامنظمی جهانی تصویر پذی

 که با ظهور نظریه ی کوانتومی به تصویر کشیده می شد، منحل شود.

خصلت ضد تجربی جهانی که اصل عدم قطعیت هایزنبرگ بر آن حاکم است )که 

ند و می گوید: اگر ما بدانیم که یک الکترون کجاست، نمی دانیم که دارد چه می ک

نیاز به هیچ تاکیدی ندارد. حتی منطق ارسطویی نمی تواند درباره ی ذرات  برعکس(

اتمی به کار گرفته شود و یک منطق کوانتومی مورد نیاز است. همه ی این جنبه های 

)عدم قطعیت، دوگانگی موج و ذره، منطق کوانتومی(  شگفت جهان کوانتومی

ویژگی اساسی متمایز کننده ی فیزیک کوانتومی از فیزیک نیوتنی، یعنی اصل 

ترکیب را شناسایی کرده است. این اصل نشان می دهد که در جهان کوانتومی ما می 

از هم جدا  توانیم امکاناتی را با یکدیگر ترکیب کنیم که در جهان نیوتنی برای همیشه

و متمایز هستند. از نظر نیوتن یک ذره یا در اینجاست و یا در آنجا. در چنین جهان 

روشن و متعین، هیچ گونه ابهامی درباره ی محل و موقعیت آن وجود ندارد. اما نظریه 

ی دهد که در آن ها یک ذره ترکیبی از اجازه می کوانتوم بروز موقعیت هایی را 

ت، چنین حاالتی را نباید مرتبط به موقعیتی دانست که ذره در اس "آنجا"و  "اینجا"

، بلکه باید آن ها را بر اساس احتماالت تفسیر "آنجا"و  "اینجا"وسط قرار دارد، بین 

و گاهی در  "اینجا"یعنی به عنوان وضعیت هایی که در آن ها ذره گاهی در کرد؛ 

صویر ناپذیری و آماری بدین سان اصل ترکیب، ویژگی ت .یافت می شود  "آنجا"

جهان کوانتوم را در بر دارد. نظریه ی کوانتوم به ما کمک می کند تا بین واقعیت و 

عینیت خام فرق بگذاریم. بطور قطع، جهان تصویر ناپذیر کوانتومی، مثل جهان 

تجربی روزمره از خصلت عینی برخوردار نیست. هویات جهان کوانتومی به نحو 

د. موجودات کوانتومی همزمان موضع و اندازه ی حرکت عجیبی دسترسی ناپذیرن
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معرفت شناسی را  ، دقیقی ندارند و قابل تصور نیستند. طبق این دیدگاه، هستی شناسی

کنترل می کند. )به نظر این یک تعریف از واقع گرایی است(. اصل عدم قطعیت از 

ه از فقدان مهارت ن ها سر و کار داریم ناشی می شود، نماهیت موجوداتی که ما با آ

ما در تحقیق درباره ی آن ها. جهان تصویر ناپذیر و خدای تصویر ناپذیر باید وجه 

 مشترکی داشته باشند.

معمایی که هنوز باید روشن شود، ماهیت دقیق عمل اندازه گیری است، یعنی 

با مخاطب قرار گرفتن از طریق این  ،است "آنجا"و  "اینجا"الکترونی که ترکیبی از 

ناچار است در جایی استقرار بیابد. چگونه جهان  "کجا هستید؟"وال تجربی که : س

ی ابزارهای  کوانتومی مبهم و نا منظم می تواند با اندازه گیری های روز مره

آزمایشگاهی فیزیک نیوتنی پاسخ های صریح و روشنی ایجاد کند؟ از این عجیب تر 

ر اندازه گیری به جهان هایی مشابه و این که طبق نظریه ی کوانتوم، جهان با هر با

نامرتبطی تجزیه می شود که در هر یک از آن ها یکی از نتایج محتمل اندازه گیری 

 "آنجا"و جهانی که الکترون  "اینجا"تحقق می یابد. جهانی وجود دارد که الکترون 

       است. ما و جهان تا حد بسیار زیاد و شگفت انگیزی از طریق غیر جنسی تکثیر 

 می شویم.

بر طبق نظریه ی کوانتوم هیچ تبیینی از گذشته ی یک حادثه ی خاص نمی توان ارائه 

کرد. آ یا این فقدان اساسی علیت فیزیکی، حتی در نازلترین سطوح جهان، وجود 

 1نوعی اختیار برای مخلوقات را نشان می دهد؟

گونه بودن عالم است، بر نظریه ی کوانتوم )نا متعین( در حقیقت نوعی انکار ریاضی 

آن معتقد بود و در حقیقت نگاه ناسوتی به عالم را به زیر سوال  عکس آنچه نیوتن به

                                                
 311تمامی این مطالب به نقل از کتاب فیزیک، فلسفه، االهیات می باشد. ص 1
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برده است و ضربه سختی به تفسیر و تعبیر اومانیستی و پوزیتیویستی از عالم طبیعت 

 وارد ساخت.

لزل متز -الف   بدین قرار پیشرفت فیزیکی کوانتوم سه نتیجه ی مهم در بر داشت:

ویستی و در هم شکستن تصویر های پوزیتی -شدن تصویر انسان مدارانه از علوم    ب

مل می دانست و در نهایت هرج را مُانئو پوزیتیویستی از علوم که ماهیات متحقق در خ

نقض تفسیر سکوالریستی از جهان  -همه چیز را به ادراکات انسان باز می گرداند.   ج

 فیزیک.

ی است که فیزیک کوانتومی به هیچ وجه نافی فیزیک این نکته نیز ضرور

تجربی)نیوتنی( نیست، و از تجربه برای تاثیر آنچه که محاسبات نظری بدان رسیده 

است به نحو مؤکدی سود می جوید. لکن بدین طریق تجربه در خدمت تفکر قرار 

تجربه  می گیرد، حال آنکه پوزیتیویست ها بر این اعتقادند که تفکر باید در خدمت

 قرار بگیرد.

فیزیک کوانتومی شیمی کوانتومی را به دنبال داشت، و آن نیز بیولوژی کوانتومی را 

در پی خواهد داشت. وضع علوم در دوره ی پست مدرن هر نوع فلسفه علم اومانیستی 

  1را نقض کرده است.

فیزیک نیوتنی در زیر آنچه که در عالم محسوس به می توان گفت، در حالی که 

ماید، نظم را می دید، برای مکانیک کوانتوم، در بنیاد نظم طبیعت ظاهر بی نظمی می نُ

بی نظمی یا ال اقل واقعیتی نا شناختنی موجود است. برخی نتیجه  ،ردکالن و حتی خُ
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گرفته اند که معرفت بشری در مقام فهم طبیعت به آخرین حدود خود نایل شده است 

 1ست.ه حکمت و دیگر انحای معرفت استناد جُو فرا تر از آن فقط می توان ب

  در واقع فیزیک نیوتنی نظمی تحمیلی را از طریق قواعد ریاضی، بر طبیعت تحمیل 

م حاصل می شود. او در حقیقت به به عالَ ،می کند که از نگاه سوبژکتیو و ابژکتیو او

دارند نگاه عالم به عنوان مجموعه ای منظم در کنار یکدیگر، که ربطی به یکدیگر ن

می کرد. اما فیزیک کوانتوم به عنوان یک کل به عالم نگاه می کند و در حقیقت این 

       فاصله بین سوبژکتیو و ابژکتیو از بین می برد، و نوعی وحدت را در عالم ثابت 

می نماید، نوعی وحدت بدون صورت که نظم ریاضی وار نیوتنی بر آن حاکم نیست. 

دی باید برای آن جدیتوان به زبان ریاضی خواند و زبان  پس کتاب عالم را نمی

 یافت.

  

( م 1753 -1565، جرج بارکلی) (م– 1532)جان الک :  فلسفه تجربی   5-4

  م(1775–1711)،  دیوید هيوم 

فلسفه ی تجربی )امپریسم( از الک شروع می شود. مدعای این فلسفه اینست که همه 

و در تجربه باقی می ماند. پس در حقیقت چیزی خارج از  چیز با حس شروع می شود

                              عالم حواس وجود ندارد.

بعد از او بارکلی بر اساس اصالت تجربه می خواهد به مبارزه ماتریالیسم برود و بگوید 

باعات حسی است و منکر جوهر طچیزی به نام ماده وجود ندارد و آنچه هست فقط ان

مادی می شود؛ به نظر او جوهر نفسانی وظیفه اش حفظ ادراکات است و علم یعنی 

ادراک و موجود بودن به جز ادراک چیز دیگری نیست. او می گوید: همه ی آنچه 

                                                
 244دین ونظم طبیعت ص 1
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ما به عنوان علت و معلول می بینیم، توالی منظم پدیده هاست. او همه چیز را ذهنی 

موجودی در خارج نبود. در حقیقت او برای انکار ماتریالیسم، بطور  کرد و قائل به

 کلی حقیقت مادی اشیا را مورد انکار قرار داد؛ و این مقدمه ی شکاکیت بود.

د و جدیمالحظه می شود که با نفی وحی و عقل کلی و اشراق قلبی در فلسفه ی 

تاکید بر عقل جزئی، انسان از بسیاری از واقعیات محروم شد و به واقع ارتباطش با 

   ملکوت قطع گردید؛ سپس به عقل جزیی نیز پشت پا می زند و نتیجه کارش این 

می شود که عالم محسوس را نیز منکر می شود و آن را در حد تصورات می پندارد و 

این جاست که چنین متفکرانی از نظر عقل و ند. اصل علیت را نیز طرد می ک نهایتاً

فهم  از عادی ترین انسان ها نیز فاصله می گیرند، و یک انسان معمولی با بکار گیری 

بدیهیات اولیه و عقل و شعور خدادادی، از حاصل تفکر متفکران معاصر به شگفت 

 می آید.

نظر او وجود  هیوم می گوید: شناسایی آدمی فقط در حس او خالصه می شود. در

مساوی با محسوسات است. او هر حقیقتی را که در حوزه ی عقل تجربی نگنجد، 

منکر شد. او منکر جوهر جسمانی و روحانی بود، چون که مورد انطباع نیست، و هر 

باعی در ذهن پیدا نکند، پس به تجربه در نیامده و در نتیجه وجود ندارد. طچیزی که ان

، و این رابطه را در حد یک عادت معلولی بین اشیا را منکر شداو رابطه ی علّی و 

تنزل داد. او می گوید: ما فقط هم پهلویی اشیا را مشاهده می کنیم و نه علیت را، 

م هیچ چون علیت مورد مشاهده ی ما قرار نمی گیرد، این امر موجب شد که در عالَ

ن مطرح شود، در نتیجه امر ضروری وجود نداشته باشد و همه چیز در حد یک امکا

امکان ندارد؛ پس به تبع آن علمی هم باقی نمی ماند و  ،مهیچ معرفت یقینی در عالَ
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           تمام علوم در حد امکانی است نه یقینی، و ما به همه چیز به چشم شکاکیت 

 می نگریم.

ردی ف هیومبه قول کاپلستون تجربه باوری نتیجه ای جز ضد عقل را تجسم نمی کند.  

آدم ها به توانایی حضور دین بی دین بود ولی با آگاهی بر تاثیر دین بر زندگی 

  عالقمند بود، او با دیدی سود انگارانه به دین می نگریست.

 

  م(1604 – 1724ایمانوئل کانت  )   5-4

متاثر از هیوم است. او می گوید: هیوم مرا از خواب جزمی بیدار کرد.  شدّتکانت به 

او معتقد است که شهود ما فقط حسی است و ما فاقد شهود عقلی و قلبی هستیم. او 

علم داریم: یکی ریاضیات و دیگری فیزیک نیوتنی. او می گوید:  2معتقد است که ما 

ش رّمورد قبول واقع می شود، سِ علت این که قوانین ریاضی و فیزیک بدون اختالف

آن است که اموری مثل خدا، نفس و غیره از قلمروی شناخت ما بیرون هستند و در 

    بدست  ابژکتیو زمانیموارد فیزیک و ریاضی، شناخت ابژکتیو داریم؛ و شناخت 

قابل اندازه گیری  :ثانیاً .قابل مشاهده باشد :والًا ؛خصوصیت داشته باشد 3می آید که 

 تکرار پذیر هم باشد )یعنی ما بطور دائم آنرا مشاهده کنیم(. :باشد و ثالثاً

او می گوید: در اینکه همه ی شناخت با تجربه ی حسی آغاز می شود، هیچ شکی 

نیست؛ اما از این امر الزم نمی آید که شناخت یکسره از تجربه ناشی شود. او در 

درباره ی سوبژکتیو و ابژکتیو که از هم جدا هستند و پاسخ به مشکلی که دکارت 

چگونه این دو به هم مربوط می شوند تالش فراوانی کرد که در حقیقت با راه حل 

 "فیلسوف مدرن "ارائه شده اش، مدرنیته را به تمامیت رساند و به همین خاطر او را

ه اند )فنومن و عوارض نامیدند. او معتقد بود که ما اشیا را چنان که بر ما پدیدار شد
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)نومن یا جوهر شیء( و  چنان که فی نفسه وجود دارند شیء( می شناسیم، نه آن

دست ما از نیل به اشیا چنان که هستند کوتاه است؛ و شرط شناخت اشیا دو چیز 

است: یکی مکانمند بودن و دیگری زمانمند بودن آنها و مابقی چیز ها که خارج از 

ریق وجدان اخالقی قابل اثباتند نه از طریق عقلی )همانند خدا این دو شرط است، از ط

 و مجردات(.

مرحوم سید عباس معارف)ره( می فرماید: کانت از طریق شناخت شناسی به بسط و 

تفصیل سوبژکتیویته پرداخته است، بدین طریق که وی آن چه را که در گذشته از 

 قدم نفس انسانی می انگارد.و احکام وجود به شمار می رفت، از صور ما ت مجالی

به اعتقاد کانت علم انسان به ماهیات اشیا )نومن( تعلق نمی گیرد. و صورت های 

ک متصور می گردند، عین ماهیات آن درِادراک در نزد مُعلمی اشیا، که در هنگام 

فی ها نیستند و أعیان خارجی، آنچنان که در خارج متحققند ،که کانت آنها را شیء 

امد، هرگز برای انسان مکشوف نمی گردند؛ بلکه به صورتی که قوه نفسه می ن

ادراک انسانی بر آنان اعطا نموده است، در نزد او ظهور می یابند و همین نحوه از 

         پدیدار )فنومن( نامیده  ،ظهور اشیا در نفس است که در اصطالح فلسفه غرب

و دارای صورت و ماده است، که می شود. در نزد او صورت اشیا امری بسیط نبوده  

نیاز به امر  .ک، حصول یافته استدرِماده آن از طریق آالت حس و تجربه، در نزد مُ

ست که ا ، ادراک ممکن نمی گردد و آن امر ایندیگری نیز هست که بدون آن

ب از تجربه که در نزد سو غیر مکت "ما تقدم"انسان باید این مواد را بصورت مقوالتی 

ک منطبع است، متصور سازد. یعنی بر آنچه که از طریق آالت حس و تجربه قوه ادرا

اعطای صورت  -که تا این مرحله چیزی جز ماده ادراک نیست-حاصل نموده است 

    نماید.
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حال این پرسش بسیار اساسی مطرح می گرددکه با توجه به این امر که در شناخت 

فی نفسه آن ها متفاوت و متغیر  شناسی کانت، ماهیت صورت علمی اشیا، با حقایق

اط صحت تصورات و تصدیقات چیست؟ کانت پاسخ مالک و مناست، پس اساسا 

تاکنون این امر مورد قبول قرار گرفته است که تمام شناخت های ما باید می دهد که: 

امری را به خود را با متعلقات شناخت منطبق سازد. اما تمام کوشش ها در باب اینکه 

نحو ما تقدم از طریق صور ادراکی متمایز سازند، تا بدین وسیله شناخت ما بسط و 

توسعه یابد، همه در تحت چنین پیش فرضی به فنا رفتند. باید یک بار این امر مورد 

        پژوهش قرار گیرد که آیا ما در وظیفه ی متافیزیک بدین طریق بهتر پیشرفت 

را بپذیریم که متعلقات ادراک باید خود را با شناخت ما  نمی کنیم که این اصل

 منطبق سازند.

)یکی از انحاء  "عندیت"د جدیبدین سان چنان که می بینیم، آنچه پیش از دوره ی 

سفسطه است که بر اساس آن حقیقت تنها در نزد انسان است و انسان معیار حق و 

فلسفه کانت قرار می گیرد؛ و به باطل به شمار می آید( نامیده می شد، اصل و اساس 

نامیده  "ایدئالیسم سوبژکتیو"جهت همین عندیت است که غربیان نیز فلسفه کانت را 

از  -چنان که اشاره خواهد شد–نیز  "ایدئالیسم ابژکتیو"اند؛ هر چند که ضد آن یعنی 

ی از آنجا که برای انسان، در مقابل خدا و جهان، اصالت قائل است، خود نیز نحو

 1سوبژکتیویته محسوب می شود.

تمام نگاه مدرن برگرفته از این نوع نگاه کانت است وبا این نگاه خاص در مسیر 

 پیشرفت قرار گرفته است و بی جهت نیست که او را فیلسوف مدرن نامیده اند.
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 م(1631-1770فردریش هگل )   7-4

هگل معتقد بود که حقیقت تنها در چنگ فلسفه، آن هم بصورت مفهومی آنست.    

و عقالنی همانا واقعی است و حقیقت را تنها در می گفت واقعی همانا عقالنی 

 بازسازی عقالنی آن می توان دریافت.

در حقیقت با هگل اومانیسم و متا فیزیک تا آخرین مراحل کمال خود رشد می کند، 

 مطلق را در انسان جمع می بیند و او را سنتز مطلق می یابد. تکماال مهزیرا او ه

به نظر هگل هر امری به جز ایده ی مطلق، مستلزم نقیض خود است و آنتی تز او در 

ر دارد و ناچار برای گریز از اجتماع نقیضین، هر تز و آنتی تز باید به رّکنه ذات او تق

سنتز یعنی امری جامع الطرفین که از آن دو، رفع تناقض می کند، سیر نماید. اما این 

از آنجا که جامع سیر دیالکتیکی به همین جا ختم نمی شود بلکه سنتز مورد بحث نیز 

از همین جا حلقه ی دیگری در سلسله ی  همه ی مراتب نیست، دارای نقیضی است و

       د قرار جدیدیالکتیکی آغاز می شود، یعنی سنتز مرحله ی پیشین، تز مرحله ی 

د واقع می گردد و از جدیمی گیرد و در نتیجه، خود نیز در مقام تناقض با آنتی تزی 

تناقض به  د نیز، برای رفعجدیآنجا که اجتماع نقیضین محال است، این تز و آنتی تز 

د سیر می کند و این سیر آنقدر امتداد می یابد تا به سنتز نهایی ختم جدیسنتزی 

 1مطلق یا خدا می داند. گردد، این سنتز نهایی را هگل ایده ی

هگل قسمت اعظم معارف خود را از عارفان مسیحی آلمانی گرفته است و مانند آنها 

لی مع األسف در پایان همه را به لی خود را با وجود آغاز کرده است؛ ومسیر جدا
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صورت نحوی از متافیزیک تاریخ غرب که به سختی از افالطون تاثیر پذیرفته، در 

 1آورده است.

عرفا معتقد هستند که تمام اضداد و کثرات عالم به یک احد رجوع می نماید و آن 

نیز وجود متعالی حق است، در حقیقت صورت بخشی همه ی کثرات از ذات أحدی 

حق صادر می شود، اما هگل همه ی این اضداد را در نفس انسانی جمع دانسته و او را 

 صورت بخش همه ی عالم می داند، او انسان را خدای واقعی می یابد.

خود آگاهی نزد هگل امری استکباری است، بدین معنا که هرگاه روح خود را در 

ا روح می خواهد خود را ، واجد خود آگاهی می گردد، امک کندادراقیاس با غیر 

     ابتدا  به صفت تفرد ببیند و خود حاکم یگانه حیطه ی هستی باشد. از همین روی

می کوشد غیر را جزیی از خویش کند، راه دیگر برای دست یافتن به این تفرد آنست 

امکان  که غیر را از میان ببرد، اما آشکار است که از میان برداشتن همه ی اغیار نیز

نیست؛ تنها راهی که باقی می ماند اینست که غیر به حال خود باقی بماند ولی پذیر 

تحت انقهار و تسخیر و تصرف روح درآید. مصائب از آنجا آغاز می گردد که انسان 

می کوشد با انسان های دیگر نیز همین نسبت تسخیر و تصرف را برقرار کند و سعی 

و  "خدایگان"خویشتن را به صفت  می کند آن ها را تحت سلطه ی خود درآورد و

. این نحو از خود آگاهی تنها درباره ی مستکبران شهود کند "بنده"آنان را به صفت 

 2صادق است. ،یا طلبانبرو کِ
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می وارد کرده است که عالم خود آگاهی بشر و خود بنیادی تامّ و هگل بشر را در عالَ

  تمام اوست. در این فلسفه بشر غربی جای خدا می نشیند و خود را محور همه چیز 

 می داند.

گفته اند: اگر انسان خدا را نفی کند چیزی را به عنوان ولیّ در انتقاد به فلسفه ی هگل 

ر است. لذا هگل آنگاه که ناپلئون در فتح آلمان در ثابت می کند و او ناپلئون یا هیتل

           روح جهان از کنار پنجره "کنار خیابان کنار ساختمانش می گذشت گفت: 

بشر امروز در زمینه ی تفکر هگلی زندگی می کند زیرا فلسفه ی هگل  "می گذرد.

 آخرین مرحله ی تفکر متافیزیک و مبنای مرحله ی اخیر تمدن غربی است.

 

 م(1645-1613گور ) کی یرکه 4– 6

او متأثر از هگل است هر چند که با هگل به مخالفت پرداخته است، او از مفهوم 

و فلسفه ی عقلی و مفهومی او را منکر است، او  سازی هگل به جان آمده است

فلسفه ی هگلی گذر کند. افکار او مقدمه ای فیلسوف هگلی نیست اما نتوانسته از 

 ر ظهوری یا اگزیستانسیالیسم قرار گرفته است.رّهای تقبرای فلسفه 

که کدام را انتخاب نماید، و سرانجام ایمان  بین عقل و ایمان است مردّداو گرفتار و 

، خود را به عقل محدود می کند، در را بر می گزیند. به نظر او همین که تفکر فلسفی

د: ایمان با تحقیقات نظری به همان حال به انسانیت انسان پشت کرده است. او می گوی

و شورمندی خود را از  دست نمی آید، و اساسا وقتی ایمان رو به کاهش می نهد

، دیگر آن حال را ایمان نمی توان گفت، آنگاه انسان به برهان محتاج دست می دهد

 می شود.
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او گریزان از عقل ریاضی دکارتی است چون هرگز ایمان را به واسطه ی آن درک 

از طریق  کند و متوجه عمق انتزاعی بودن آن می شود و به دنبال کشف حقیقتنمی 

 حضور است نه حصول.

او را فیلسوف اگزیستانسیالیسم نامیدند چون تالش دارد تا از مفهوم وجود به خود 

وجود سیر کند، او به دنبال کشف حقیقت است نه همانند فیلسوفان به دنبال مفهوم 

ناکام بماند، به تحقیق افکار او هر چند که ناقص است، اما بگردد و در آخر حقیقت 

نوری در تاریکی ظلمات متافیزیک تمام یافته هگلی است و مقدمه ای برای گذر از 

د روی گرداندن از انتزاع به سوی جدِّّمی باشد. او مُ هیدگراین متافیزیک توسط 

وان گفت که سال تاریخ انتزاع گری است. شاید بت 3444کشف حضوری پس از 

 متأثر از او می باشند.  شدّتگابریل مارسل و سیمون وی به 

 

 م(1500-1644نيچه )   4– 5

او مقدمه ای برای یک آغاز تازه و پایانی برای متافیزیک سه هزار ساله ی غرب بود.  

ی فقر و .نیچه یکی از نیرومند ترین منتقدان فرهنگ غرب و مسیحیت زمان خود بود

 سخن می گفت. "مرگ خدا"پیرامون خود دریافته بود و از همین رو از معنویت را 

به عقیده ی او تنها راه بیرون شدن از این وضع همان بود که مردانی فراسوی اخالق و 

از  می خواند. "بر مرداَ"را  انمعیارهای نیک وبد ظهور کنند، مانند مردانی که او آن

قدرت و تسلط بر طبیعت است و نه چیز نظر او علم دنیای غرب برای بدست آوردن 

 دیگری.

او معتقد است ما بعد الطبیعه ی هگلی آغاز آخرین مرحله ی بسط متافیزیک است، 

آخرین پاسخ به پرسش فلسفه ی غرب  "اراده به سوی قدرت"اما آخرین آن نیست و 
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ن است و با این پاسخ، فلسفه به آخرین منزل خود می رسد و هر چه از زمان افالطو

  بصورت بالقوه وجود داشته، ظاهر می شود. او افالطون را مقدمه ی نیست انگاری 

خدا مرده "د می یابد. نیچه با عبارت جدیو صورت کامل آن را در فلسفه ی  می داند

می خواهد نفی همه ی ارزش های کهن را اعالم کند. می خواهد بگوید: عالم  "است

شده است و بشری باید بیاید که ارزش های تازه غیب و تمام ارزشهای تابع آن نابود 

ای وضع کند و جهان تازه ای بسازد. از نظر او سقراط اول کسی بود که به مقابله 

نیچه در  "ی به قدرت اراده"تفکر شهودی قبل از فلسفه قدم گذارد. در حقیقت 

   د ظاهر می شود.جدیتکنیک 

او نیست انگاری را حادثه ی بزرگ تاریخ غرب می داند که در تفکر اراده به قدرت 

متذکر شده است، نیست انگاری حادثه ای  هیدگرظهور کرده است. ولی چنان که 

در تاریخ غرب نیست بلکه قانون و منطق تاریخ ما بعد الطبیعه است. به عبارت دیگر، 

ر هر مرحله ای از تاریخ فلسفه صورتی از آن فلسفه با نیست انگاری مالزمت دارد و د

د، از آن جهت که در فلسفه، بشر دائر مدار نیست، جدیظاهر می شود، تا دوره ی 

نیست انگاری صورت خفی دارد، ولی به هر حال از زمان سقراط که فلسفه تاسیس 

سقراط  "خود را بشناس "پدید آمده است و عبارت  شده است نیست انگاری هم 

 1نیست انگاری است.آغاز 

هر وجود بر عالم نیچه از فلسفه نگذشته است ولی اتفاقا با دقت و عمق عجیبی مُ

صیرورت زده و این دو عالم را با همدیگر جمع کرده است و این اقتضای بسط 

متذکر می شود، بشری وارونه  هیدگرمابعدالطبیعه می باشد. بشر کامل نیچه، چنان که 

دانسته اند، نیچه این مفهوم بشر را  "حیوان ناطق"فلسفه بشر را  است. از ابتدای تاریخ
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و نیست انگاری رد می کند، یعنی ردّ او نیست انگارانه  "اراده به قدرت"با اثبات 

است، در گذشته نطق، واسطه ی بین بشر و عالم غیب بود و به عنوان قوه ی ادراک 

ل حسابگر نزدیک شد تا اینکه د نطق به عقجدی. از ابتدای عصر حقایق تلقی می شد

این عقل در هگل در سوبژکتیویته )خود بنیادی( تام و تمام آن جمع شد. در ما بعد 

به این جهت این عقل  ،عاقل :حیوان است و ثانیاً :الطبیعه نیست انگار نیچه، بشر اوالً

 1باید در خدمت حیوانیت و محاسبه ی ارزشها باشد.

این که گفتیم نیچه آخرین آموزگار فلسفه است، مقصود این نیست که او آخرین 

آموزگار تفکر است. فلسفه با نیچه به پایان راه خود می رسد و هر آنچه که در قوه 

داشته است فعلیت می یابد. اما تفکر آینده فلسفه نیست. اگر نیچه در پایان تایخ 

ار یابد و ابدی شود، این پایان یا پایان زندگی فلسفه است این پایان نمی تواند استمر

آغاز بشر است یا در آن عهد تازه ای آغاز خواهد شد. اینکه چگونه و کی و از کجا 

 2قدری از آثار امید و امیدواری ظاهر شده است.می شود، 

 

 م(1575 – 1665) هيدگرمارتين    10-4

معتقد است که نیچه آخرین فیلسوف و متفکر تاریخ سه هزار ساله ی غرب  هیدگر

است و تفکر غرب با مرگ او به پایان راه خود رسید، او خود را فیلسوف به معنای 

افکار خود را  و تمام سعی خود را می کند تا با زبان متافیزیک مابعدالطبیعه نمی داند

    هیدگرد می پسندند، زبان شاعری است. نشان ندهد، او زبانی را که برای کار خو
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می خواهد حقیقت را به حضور کشف نماید و متوجه است که زبان متافیزیک قاصر 

 از آن است که بتواند این حقیقت را مکشوف کند.

سیر "و  "تاریخ فراموشی وجود"معتقد است که تاریخ فلسفه در حقیقت  هیدگر

بوده است. ایده، انرژی و ماده همه موجودند، نه  "نزولی تفکر از وجود به موجود

وجود؛ این موجودات در نسبت بی واسطه انسان با وجود، بر زبان فالسفه جاری شده 

پایان فلسفه و توانمندی آن را در عجز تفکر فلسفی از ایجاد  هیدگراند. بدین سان 

  1دارد. هرگونه تغییر در جهان، اعالم می

   متافیزیک غرب را در فرق ننهادن بین وجود و موجود  سه هزار ساله یاو خطای 

می داند و معتقد است که زبان فلسفه فقط می تواند سخن از موجودات براند وناتوان 

از سخن گفتن از وجود است، او برای بیان انکشاف وجود، زبان شاعرانه را انتخاب 

 می نماید.

 هیدگرشاعران در ارتباط با عالم غیب هستند و زبان نظمشان خبر از نظمی غیبی دارد. 

 برای گفتن مقصود خود از این زبان بهره ی فراوان می برد. 

تمام تاریخ و حوالت غرب را مورد پرسش قرار داده است. با خواندن آثار  هیدگر

یا باید با او همدل وهمزبان شد ویا اینکه اگر کوچکترین تعلقی به مابعدالطبیعه  هیدگر

می گوید: باید آثار فالسفه را بخوانیم تا به حجابی  هیدگراست، با آن مخالفت کرد. 

که حجاب غفلت از وجود است برسیم. او تاریخ فلسفه را تاریخ غفلت می داند. با 

ریافت که این تاریخ، تاریخ واحد است اما صورت رسوخ در تاریخ فلسفه می توان د

وجود موجود  "های مختلفی دارد. تفکر تمام فالسفه بسط یک پرسش است و آن

و با این پرسش مابعدالطبیعه آغاز شده است و  "چیست و یا موجود حقیقی چیست؟
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ن لط و اشتباه حقیقت وجود و موجود حقیقی است، و ایتاریخ مابعدالطبیعه، تاریخ خِ

همان غفلتی است که اختصاص به این و یا آن فلسفه ندارد. تاریخ فلسفه سیر و بسط 

این غفلت است، و این غفلت در پایان مابعدالطبیعه به نهایت رسیده است و تفکر 

 1.آینده فلسفه نخواهد بود

   گرچه متفکر از وجود سخن می گوید، و بر آستانه ی وجود سر  هیدگربه اعتقاد 

همجوار ساحت  اًاما فقط شاعر است که آستان قدس را می یابد، و حضور می ساید،

قدس می شود،  و به ندای قدس لبیک می گوید. به عبارت دیگر شاعر با تفکر 

شاعرانه خود، به کنه و قلب وجود می رسد، و شعر او نامگذاری وجود و تسمیه ذات 

ه گشایش و فتوح عالم است، شعر و اثر هنری به مثاب هیدگردر نظر جمیع اشیا است. 

رب به آن را آماده سازد، و ما را از موجود بینی قکه می تواند سکوی جهش به مبداَ و 

نخستین زبانی است که یک قدم به  هیدگرو نیست انگاری رهایی بخشد. شعر در نزد 

، و شعر است "بالذات"هیدگرمدد آن از وجود سخن می گوید. از اینجا زبان برای 

قدسی است که می تواند ، فقط شاعرِهیدگرتاح تسمیه ی ذات اشیا است. برای شعر افت

 2بشر را از بی خانمانی، بواسطه ی فیض ربّانی رهایی بخشد.

 

 و دازین هيدگراگزیستانس 

اگزیستانس را به انسان اختصاص می دهد، اما  "وجود و زمان"در کتاب  هیدگر

 را بکار می برد.  "دازین" است، او برای انسان  هیدگراگزیستانس در 
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او مسئله ی زمان باقی را می آورد. ذات من در زمان باقی است. این انسان ظهور پیدا 

در زمان باقی و نه  می کند، وجود برزخی نه اینجایی و نه آنجایی دارد. دازین نه صرفاً

  1در زمان فانی است. صرفاً

همان حالتی است که دازین گاهی رو به زمان فانی دارد و گاهی  هیدگراگزیستانس 

رو به زمان باقی دارد. آنجا که رو به زمان باقی دارد با ساحت قدسیان و فرشتگان 

قرین می شود، و در آنجا سکنی می گزیند و وطن می گیرد، این اگزیستانس حقیقی 

ه به حیوانیت می جوید، و زمان اوست. آنجا که با زبان فانی نسبت پیدا می کند و تشبّ

در چنین حالتی او واقعیت و جهت فانی اشیا ، و به عبارتی  ،باقی را فراموش می کند

 هیدگروجود از نظر  2این اگزیستانس مجازی اوست. ،لک اشیا را می بیندفقط مُ

 ر ظهوری دازین است.رّظهور زمان باقی است و این اگزیستانس همان تق

 :يدگرهنکاتی درباره ی 

آن را الزم و اساسی می داند و ما را به آن دعوت می کند،  هیدگرآن تفکری که 

، تفکری که نشأت گرفته از تفکری نیست که غایت آن غلبه و استیال بر چیزی باشد

انگیزه ی درک و فهم و تغییر جهان و یا شکل دادن به آن است، هرگز مورد نظر 

تفکری که او در طلب آنست اجازه می دهد که عالم، یعنی زمین و  نیست. هیدگر

این گونه  هیدگرخود را چنان که هستند و به زبان خود، نشان بدهند. موجودات 

  می نامد. تفکر را، تفکر حضوری
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والت و تقدیر ما تفکر حَ راه تفکر آینده را گشوده است و به عنوان آموزگارِ هیدگر

نظر او این تقدیر در زبان ظاهر می شود و زبان می تواند بشر را  را باز می گوید و به

 سرت نجات دهد.از عُ

بشر  -که هم اکنون شده -بشر نسبتی با وجود دارد و اگر از نسبتش با وجود غافل شد 

م می شود، و در این حال همه چیز به خطر می افتد. چیز ها در نسبت با وجود بی عالَ

در نسبتی که با آن ها پیدا می کنیم، در حقیقت از وجود، دور چیز می شوند و ما نیز 

 یا به آن نزدیک می شویم، حتی نسبت ما با مکان تابع رابطه ی ما با وجود است.

یا هر  برای درک و فهم عالم از طریق تکنولوژیکی اًمعتقد است که اساس هیدگر

یافت ها و شیوه های تفکر اعداد اندیشانه و ریاضی و علمی دیگر می باید سایر ره

دیگر انکشاف را بکلی تعطیل کرده و کنار بگذاریم. معنای این سخن آنست که 

انواع دیگر معرفت باید در حجاب غفلت و فراموشی بروند تا انکشاف علمی و 

می گوید: این نحوه از انکشاف  هیدگرتکنولوژیکی بتواند ظهور و بروز پیدا کند. 

و از قرن ها پیش قدرت  ز مقدمات فرهنگ غربی استو تکنولوژیکی یکی ا مدیریتی

خود را جمع کرده است و بر هم افزوده است و اکنون در صدد آنست که همه ی 

انواع دیگر انکشافات و جمیع انحاء انسانیت و وجود زمین را محو و نابود  کند. آنچه 

توانیم از  در مسیر این تفکر اهمیت اساسی دارد، خودآگاهی است. با خود آگاهی می

 خویشتن خویش و از تکنولوژی و مدرنیته پرسش کنیم.

 در مصاحبه ای که با اشپیگل دارد و به سفارش او بعد از فوتش منتشر شد،  هیدگر

و این می گوید: فلسفه نخواهد توانست تغییری بی واسطه در وضع کنونی جهان بدهد 

وها و اغراض آدمی صادق حکم نه فقط درباره ی فلسفه، بلکه خصوصأ درباره ی آرز

  است.
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فرّ ما اینست که در تفکر تنها هنوز خدایی است که می تواند ما را نجات بخشد. تنها مَ

 1آمادگی را برای ظهور خدا یا برای غیاب خدا در افول بر انگیزیم. و شاعری

   با اعالم پایان تفکر در نیچه، ما را وارد نحوه ای دیگر از تفکر  هیدگربراستی که 

با  هیدگرتفکر حضوری است که می کند، این تفکر که به ماقبل یونان نظر دارد، 

زبان متافیزیک قصد دارد که آن را زنده کند، او به ما یاد می دهد که زبان 

متافیزیک، زبان انتزاعی گری است که با آن هرگز به وجود نخواهیم رسید و این در 

ن متافیزیک موجود را به عنوان حقیقت حالی است که حقیقت فقط وجود است و زبا

متوجه  هیدگرجای وجود نشان می دهد و  به ما نشان می دهد. متافیزیک موجود را به

این غفلت سه هزار ساله ی غرب شده است و لذا تمام تالش خود را می کند تا 

از زبان متافیزیک به ما نشان دهد، زیرا هر چه که در حقیقت را به زبان دیگری غیر 

 قالب زبان متافیزیک بیاید موجود است نه وجود.

 

 (1575 – 1505ژان پل سارتر )   11-4

او کلمه ی اگزیستانس برایش معنی خاص دارد و این لفظ را در معنای دکارتی لفظ 

می گوید: این حرف های سارتر به من مربوط نیست. سارتر  هیدگربه کار می برد. 

می گوید: ما در مقامی که هستیم، آنچه یافت می شود انسان هایند. او اصالت را 

وری داریم و وجود و ظهر رّدشمنانه به من می دهد و می گوید: این ما هستیم که تق

 .اعتباری است و حتی خدا بقیه ی موجودات

. برای ژان پل سارتر یک عالم مرحله ی خود بنیادی رسیدناین یعنی به آخرین 

خارجی در کار است که نه هست و نه نیست، عین کثرت است و پر است از خود. در 
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ی است که هیچ تعینی ندارد. و تعین عالم به اعتبار انسان لعالم آنچه اصالت دارد هیو

 در کار نیست. ایجاد می گردد و در حقیقت همه ی عالم مجازی است و حقیقتی

 از نظر سارتر این ما هستیم که به عالم نظام می بخشیم و نظم می دهیم یا بی نظمی 

وقتی به این جهان بی نظمی می بخشیم که خیال کنیم خدا هست و فراموش می کنیم. 

کنیم که وجود اصالت ندارد، و اینکه خدا نیست. او در پایان تاریخ انسان را به جای 

و بورژوازی و هر فکر غربی سارتر  یکی از بدترین حامیان امپریالیسمخدا می گذارد. 

است. زیرا مقدماتش طوری است که همه چیز معتبر به اعتبار انسان است. وقتی همه 

به عقیده ی او چیز معتبر به اعتبار انسان شد، خود بنیادی اصل همه چیز می شود. 

شما بگویید که خدا هست، و تا باالترین نسبت های مجازی عبارت است از اینکه 

وقتی که خدا به هر عنوان ثابت شود، در عالم مجازیم، حقیقت در صورتی تحقق پیدا 

می کند که بگوییم خدا یک مفهوم بی معنی است، که به هیچ عنوان مصداق ندارد و 

گذشت از  هیدگرتمام تالش  یکی از عوامل تاریخ غفلت بشر، همین است.

را به سوبژکتیویته مطلق برده است و فلسفه  هیدگرو او  کتیویته استسوبژکتیویته و ابژ

ای فاقد فکر و ذکر ایجاد کرده است، او دجّال زمانه ماست. از نظر او اگزیستانس 

  1معتقد است. هیدگرانسان است نه تجلی انسان همانطور که 

 

 کارل پوپر 4– 12

را در زمره ی فالسفه ی بزرگ قرار . اینکه او پوپر در فلسفه مقام چندان بزرگی ندارد

سیاسی  و شاید تبلیغاتی است و هیچ مبنای  حکم احساساتی و احیاناً داده اند، یک

استواری ندارد. )اما علت اینکه ما را واداشت تا از او در اینجا سخن بیاوریم، اینست 
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و  که مدتی است که او در میان جامعه ی ما به عنوان فیلسوف مُد مطرح شده است

 گرنه مقام او بی ارزش تر از آنست که از او الزم باشد که سخنی به میان آورد.(

پوپر سخن مهمی در فلسفه ندارد و در عرض بزرگانی مانند ارسطو، ابن سینا و کانت 

نیست و اگر سخن قابل ذکری داشته باشد در زمینه ی لیبرالیسم و روش علمی است. 

، او فلسفه را همانند ایدئولوژی یک حزب می کندپوپر فالسفه را به دلخواه تفسیر 

 ؛علت مشهور شدن پوپر در بین جامعه ی روشنفکر ما اینست کهبررسی می کند. 

مطالب پوپر برای کسانی که آشنایی با مقدمات علوم داشته باشند دشوار نیست و  :اوالً

او آسان می نویسد و از پرداختن به مطالب عمیق اعراض داشته است و هرجا به این 

او فلسفه را از بین متفکران  قبیل مطالب پرداخته جز مبهم گویی کاری نکرده است.

 وارد کوچه و بازار نموده است. 

ی روحی واخالقی برای نقد تازه ی  ودرکشور ما زمینه مارکسیسم بود منتقدپوپر :اًثانی

 از مارکسیسم وجود داشت. 

او فلسفه را مثل نویسندگان کتاب های علمی می نوشت و برای کسانی که با  ثالثاً: 

 آن کتاب ها مأنوس بودند، طرح نوشته ها بیگانه نبود.

در انقالب جز مصیبت و زیان نمی بیند. او از  پوپر مخالف هر نوع انقالبی است و

وضع موجود دفاع می کند؛ او در عالم نظر با ایدئولوژی میانه ای ندارد اما روحیه و 

     اخالقش روحیه ی ارباب ایدئولوژی است. او اگر چه فلسفه را مثل کتب علمی 

او حتی در می نوشت، اما لحن و فحوای کالمش علمی و تحقیقی و استداللی نبود. 

جایی که استدالل می کرد، از تحقیر و اظهار نفرت و ناسزاگویی پروا نداشت. مگر 

بزرگان فلسفه طرحی تازه در انداختند پوپر چه کرده که او را با بزرگان قیاس کنیم؟ 
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و آموزگار مردم نه در جزئیات زندگیشان، بلکه در دید و نگاهی که به عالم دارند، 

 بودند.

و حکم نظریه ی علمی را بر سفه را با سیر پژوهش علمی خلط کرده است اما پوپر فل

تفاوت دارد. تفکر شرط پژوهش سری داده است وحال آنکه تفکر با پژوهش فلسفه ت

است نه عین یا حاصل آن. او در مباحث فلسفه و اخالق و علم و هنر و غیره وارد شده 

، اما همه یا بیشتر نویسندگان فلسفی به شیوه خاص خود در و اظهار نظر کرده است

این مسائل وارد شده اند و پیداست که هر کس در مسائل موجود، بحث چون و چرا 

و اظهار نظر کند، فیلسوف بزرگی نمی شود. حتی شاید اطالق فیلسوف برای او جایز 

ف بزرگی شد و نام نباشد. اما با وجود این پوپر در دهه ی شصت در کشور ما فیلسو

قرار گرفت و چنین وانمود شد که در غرب دو فیلسوف رقیب  هیدگراو در کنار اسم 

مرتجع و فاشیست است وزبان مطلق و مغلق دارد و  هیدگرو مخالف هم وجود دارد. 

قابل فهم است. پوپر که زبان روشن دارد وآثار او  پوپر فیلسوف آزادی و ترقی است

نه به نسبت بشر با وجود. در تاریخ فلسفه هم تحقیق نکرده، بلکه  نه به وجود کار دارد

به دنبال مقصر پدید آمدن فاشیسم و نازیسم می گشته است. او که در حقیقت با نظر 

سیاسی به تاریخ می نگرد، در باب علم هم کمتر به مسائل حقیقی فلسفه ی علم می 

به صرف اینکه بگوییم طرح شود؛ پردازد. زیرا در فلسفه ی علم می باید ماهیت علم م

پوپر هم با  علم تمام نمی شود. البتهی احکام علمی چه نوع احکامی هستند، فلسفه 

قول به ابطال پذیری احکام علمی در باره ی ماهیت علم نظر داده است؛ اما به صرف 

اظهار نظر در باب حکم علمی نمی توان تحقیق در باب ماهیت علم را پایان یافته 

 ت.دانس



 55...................................................................    تاریخ تفکر غرب، تاریخ به حجاب رفتن حق            

 

اما پوپر چون خواننده را به سمت فلسفه عداد هیچ کدام از فالسفه نیست. پوپر در اِ

ا در ساحت علم ظاهر عنوان می کند، خواننده چه نمی برد و بعضی مطالب فلسفه ر

بر بعضی بسا احساس می کند که چیزی دریافته است و شاید در گفتار پوپر تأییدی 

پوپر با خلط فلسفه و علم در حقیقت فلسفه را  دریافت ها و گفته های خود بیابد.

 و هابرماس حق دارد که او را پوزیتیویست بداند. پوپر و طرفدارانش نیست می انگارد

به هر کس که غیر از تأیید، چیزی راجع به نوشته های او بگوید، نسبت نفهمیدن می 

گان می دانند، دهند. اما اگر از ایشان که هنر خود را سخن گفتن مطابق فهم شنوند

         خواسته شود که مطلب فهم نشده ای را بفهمانند، به تکرار همان که گفته اند 

منتهی این مسائل، نه از نوع می پردازند. پوپر بیشتر به مسائل انتزاعی عالقه دارد، 

یه ی فلسفی است. مشکل اینست که پوپر در اهمیت مطالب فلسفی خود ومعقوالت ثان

 و آنها را با خطابه می آمیزد.غلوّ می کند 

برای او دو امر اساسی وجود دارد: دموکراسی و علم. این دو، دو مالک برای حکم 

کردن در همه ی آراء و افکار و افعالند. هر کس هر وقت هر جا بوده اگر چیزی 

 گفته که علمی نبوده یا به علم مؤدّی نمی شده، سخنش بی اعتبار است. 

کاری به عقل و ن در می افتد، بر خالف ادعای پی در پی خود او وقتی با فیلسوفا

 استدالل ندارد و اظهار مخالفت و دشمنی و نفرت خود را عین استدالل می داند.

مشکل پوپر آنست که فلسفه را به حساب نمی آورد و اگر به حساب آورد آن را در 

رفع مشکالت و  ای برایسطح و مرتبه و درک عادی همگانی قرار می دهد و وسیله 

 حلّ مسائل سیاسی و اجتماعی می انگارد.
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نکته ی آخر این که در این چند سال اخیر دیگر چندان حرفی و بحثی از پوپر نیست 

پوپر هم می رود تا در جای شایسته ی خود قرار گیرد. )همانطور که سارتر  ظاهرأو 

 1د افتاده اند(.روزی فیلسوف مُد کوچه و بازار بودند و امروز از مُ دیگرانو

 

 ست مدرندوران پُ – 5

     متفاوت از مدرنیته نیست، بلکه صورت و  اًپست مدرنیته مرحله ای جدا و مبنائ

مرتبه ای از بسط آنست که ویژگی اصلی آن خودآگاهی نسبت به بحران مدرنیته 

 از وجه سلبی مطرح می گردد.  اًاست. این خودآگاهی نسبت به بحران، صرف

که از پایان  مدرنیسم نحوی اندیشه ی شکاکانه و فاقد تعین عقلی و قلبی استپست 

گرفتن هر نوع باور یقینی و ایمان )حتی نسبت به مبانی و مفروضات و غایات مدرنیته( 

حکایت می کند. بنابراین پست مدرنیته در تالزم ذاتی با بحران تفکر در عالم مدرن 

یم، می توان گفت که در فوکو و دریدا به نحوی است و اگر نیچه را آغازگر آن بدان

و بی مبنا )که نافی خود نیز است( تبدیل شده است و این  هآنارشیسم سوفسطایی گران

              صورتی دیگر از بسط نیهیلیسم در غرب مدرن است که در آن اراده ی

 2نیست انگارانه ی مدرن به نفی خود برخاسته است.

ت و در موقعیت پست مدرن احساس می کند که دیگر غرب که خود مدرن اس

ند، ندارد. اکنون همه ی اصولی داعتقادی به شعار هایی که تمدن غرب را پیش می بر

قرار گرفته در زبان صراحت و وضوح پیدا کرده بود، مورد تشکیک  11که از قرن 

به وضع پست مدرن رسیده است؛ یعنی پست مدرن  ،است، غرب با این بی اعتقادی

                                                
 دکتر داوری  -مقدمه کتاب  سیری انتقادی در فلسفه کارل پوپر  1

 145ص –زرشناس  –مبانی نظری غرب مدرن  2
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یک مرحله و دوره و عقیده نیست، بلکه وضعی است که در آن اعتقادات سست شده 

است. پست مدرن چیزی نیست که ما شیفته ی آن شویم زیرا نه نظام فکری است و نه 

این  ره آموز است، بلکه اگر درست درک شود بیدار کننده است. معنای پست مدرن

نیست که دوران مدرنیته تمام شده و حاال نیز باید منتظر باشیم که این دوره هم 

سرآید. مدرنیته و پست مدرن فرا می رسند، نه اینکه ما به طرف آن ها برویم یا از آن 

ها اعراض کنیم. نیچه می گفت: نیهیلیسم پشت در ایستاده است، پست مدرن هم چه 

یستاده است، و مصلحت اندیشان نمی توانند به خوب باشد و چه بد اکنون پشت در ا

مدرنیته و یا وضع پست مدرن بگویند بیاید و یا برود، یعنی مصلحت اندیشی در درون 

پیدا می کند. بحث در خوب و بد بودن مدرنیته یک عالم و یک تاریخ مورد و معنا 

ت و نیست، بلکه اینست که مدرنیته به تمامیت رسیده است و بنای آن دیگر قوّ

. همه ی پست مدرن ها خود را متعلق به مدرنیته می دانند و استحکام سابق را ندارد

عهد و دورانی که نامش عهد پست مدرن باشد وجود ندارد. آن ها می گویند که 

متزلزل شده نه اینکه پایه ی دیگری ساخته شده است.  اصول و پایه های این تمدن

است که در آن می پرسند مدرنیته چیست؟ یعنی پست مدرن دورانی از تاریخ مدرنیته 

و چرا چنین است؟ پست مدرن زمان پرسش  سوال می کنند وضع فعلی عالم چیست

سی در صدد تعریف آن بر نیامد. کاز مدرنیته است. هنگامی که مدرنیته آغاز شد، 

این سوال مطرح نبود که ما در  11وضع غالب تعریف نمی شود. تا قرن  زیرا معموالً

می کنیم. در درون مدرنیته امید به آینده مضمراست و اگر این  کدام عالم زندگی

تعریف را در مقابل پست مدرن قرار دهیم، پست مدرن به یک معنا قطع امید از آینده 

اصوأل اقتضای مدرنیته وجود پست مدرن است. پست مدرن عالمی نیست می شود. 

 که وضعی در عالم علم، فلسفه و هنر است.که ما بتوانیم آن را با طراحی بسازیم، بل
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اندیشه ی پست مدرن با پرسش از مدرنیته آغاز می شود و اگر ما می خواهیم به بحث 

 1مدرنیته بپردازیم، ناگزیر باید رجوعی به پست مدرن هم داشته باشیم.

    پست مدرن درک مدرنیسم با بحران هایش است. پست مدرن حکایت از جریانی

می کند که گویی هنوز به پایان نرسیده است. در ذات پست مدرن همان ماجرای 

گسست از ساحت قدس و فروبستگی آن هنوز پابرجاست. حتی آنجا که از بازگشت 

حاشیه گویی و تمهید مقدمه برای تحکیم وضع به سنت سخن می آید،  بیشتر نحوی 

ت. گسستگی از عالم قدس مدرن، در لفافه ای از معنویت کهن در کار اسموجود 

 هنوز به مثابه ذات مدرنیته پابرجاست.

اما پست مدرنیسم به معنای گسست تام و تمام از مدرنیسم و بحران های آن نیست، 

 2حتی راه حلی هم برای این بحران ها ندارد و صرفأ بیانگر این بحران هاست.

زودی از بین می رود. با این حال چنین نیست که اصول مدرنیته سست شده است و به 

د چه چیزی دّد را مسلم بدانیم، نمی دانیم به جای تجدّبه فرض اینکه پایان تاریخ تج

 می ماند. 

 سنت گرا ها – 5

بعد از جریان پست مدرنیسم در غرب جریانی دیگر شکل گرفت که معتقد است 

        ؛ این جریان موسوم به سنت گرایی چاره ی کار در رجوع به عالم قدس است

 می باشد و پایه گذار آن رنه گنون فرانسوی است.

الهی که  منشأسنت به معنای حقایق و اصولی است دارای در تعریف سنت گفته اند: 

از طریق شخصیت های مختلفی معروف به رسوالن و انبیاء برای ابناء بشر و در واقع، 

                                                
 دکتر داوری –اندیشه ی پست مدرن  –فلسفه و انسان معاصر  1

 دکتر مددپور –فلسفه های پست مدرن غربی  2



 59...................................................................    تاریخ تفکر غرب، تاریخ به حجاب رفتن حق            

 

برگرفته شده است.  برای یک بخش کامل کیهانی آشکار شده و نقاب از چهره ی آن 

در معنای کلّی تر، سنت را می توان مشتمل بر اصولی که انسان را به عالم باال پیوند 

دانست. ذات قدسی از این حیث که ذات  باید می دهد، و بنابراین، مشتمل بر دین

جدایی ناپذیر قدسی قدسی است، مبدأ سنت است و چیزی که سنتی است از ذات 

 است.

ایی مخالف است، مقدماتی را که تجدّد گرایی بر پایه های آن د گرسنت با تجدّ

، علی القاعده  مقدماتی نا صحیح و باطل است. چیزی که از عالم متجدد استوار است

مورد انتقاد سنت است، کل جهان بینی، مقدمات، مبانی و اصولی است که از نظرگاه 

متجدد ظاهر می شود، سنت، کاذبند؛ بگونه ای که هر خیری هم که در این عالم 

    شر اًخیر و بعض اًاست نه ذاتی.  می توان گفت که عوالم سنتی ذات یخیری عرض

خیر است. بنابراین سنت علی القاعده مخالف  اًشر و عرض اًبوده اند، و عالم متجدد ذات

با تجدد گرایی است. سنت می خواهد عالم متجدد را از میان بردارد،  با این هدف 

 بهنجار خلق کند.که عالمی 

. اولین پایه گذار سنت گرایی  چهار نفر از جلوه های سنت گرایی محسوب می شوند

جهان متجدد مبادرت کرد و  ( است. گنون به نقادی خود1131ِ – 1114) "رنه گنون"

بر خطا ها و نقصان های عارضی آن، همان مقدماتی را که این جهان بر آن بنا  عالوه

که در سال  "بحران دوران متجدد"نتقاد قرار داد. کتاب وی گردیده بود، مورد ا

      ده است، پیامبرانه به نظر می رسد؛ حال آنکه کتاب دیگرشش نوشته 1121

که به سبکی استادانه، بسط و نشو و نمای  "سیطره ی کمیت و عالئم آخرالزمان"

بشری را مطابق با اصول سنتی گزارش می کند، بیشتر آنچه را که در جهان امروز ورِد

 معقول مربوط می سازد. دهد، به اصولی کامالًرخ داده و می 
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گنون که فلسفه ی اروپایی را آموخته بود، سرسختانه منتقد همه ی آن چیزی بود که 

منتقد بود، اما نه به  د بسیارجدیسبت به علم ن. وی فلسفه ی متجدد نامیده می شود

، بلکه به دلیل تحول گرایی و دلیل آنچه که در حوزه ی علم به انجام رسیده است

همچنین الف و گزاف هایی که در عالم متجدد همراه علم شده است. مهم ترین نقد 

د، عاری بودن آن از اصول ما بعد الطبیعی و الف و گزاف های جدیوی از علم 

د جدیبود. آنان بر این ادعا بودند که علم  "نظرگاه علمیاز "مدعیان سخن گفتن 

د در واقع یک علم و یا جدییگانه علم و یا یگانه طریق شناخت است، حال آنکه علم 

                  محدود از واقعیت  یک طریق شناخت است و تنها به یک حوزه کامالً

 در مصر گذراند و در همانن شد و اواخر عمر خود را امسلممی پردازد.گنون بعدها 

 جا نیز از دنیا رفت.

( 1115 – 1111) "آناندا . کِی . کوماراسوآمی"کار گنون در احیای منظر سنتی را  

که از پدری سیالنی و مادری انگلیسی متولد شد، تکمیل کرد. او همانند گنون، به 

بر ویرانی هایی سبکی انعطاف ناپذیر علیه تجدد گرایی قلم می زد، و بیشتر از گنون، 

که فرایند صنعتی شدن، به ارمغان آورده است، تأکید داشت. او نیز همانند گنون، بر 

وحدتِ آن حقیقتی که در دل همه ی سنت ها جای گرفته، تأکید می ورزید؛ وحدتی 

را به آن  "راه هایی که به یک قلّه می رسند"با عنوان  ،که مقاله ی معروف خویش

   سطوره و رمز، نگرش مردم شناسی سنتی، اهتمامی بلیغ ورزید.اختصاص داد. او به ا

وظیفه ی تکمیل روند احیاء تعالیم سنتی در دنیای معاصر، به عهده ی فریتیوف 

اگر گنون شارح اصلی آموزه های  م( گذاشته شد.1111 -1141شووان )

شبیه  مابعدالطبیعی و کوماراسوآمی محقق و خبره ی بی بدیل هنر شرقی بود، شووان

خود عقل کیهانی، از نیروی لطف الهی سرشار به نظر می رسد که در کل واقعیت 
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پیرامون انسان نظر می کند و همه ی آنچه را که به وجود بشری ارتباط دارد، در پرتو 

ن و عارف سوئیسی بود و متأثر از شیخ امسلمشووان  1معرفت قدسی بیان می کند.

 عارف الجزایری قرار گرفته بود. احمد علوی از فرقه شاذلیه

 13ش( که اکنون ساکن آمریکا می باشد و از -ه 1312دکتر سید حسین نصر که )

سالگی در آنجا بزرگ شده است، از بزرگترین مروجان جریان سنت گرایی در دنیای 

نیاز به علم "امروز است. او با نوشتن کتابهای فراوانی که مهمترین آن ها 

دین و نظم "،  "ن و دنیای متجددامسلمجوان "، "معنویت معرفت و"،"مقدّس

 و غیره، نقش بسیار اساسی در ترویج این مسلک ایفا نموده است. "طبیعت

وارد است، این است که آیا  رنصدکتر  و بالخصوص  اما اشکالی که به این جریان

ن سنت را و یا قصد دارند که در دنیای مدر آنها به نفی کامل مدرنیته نظر کرده اند

مبارزه حاکم نمایند. نفی مدرنیته یک جریان انقالبی را طلب می نماید که در جهت 

ی فرهنگی و سیاسی گام های بلندی را بردارد. اما جریان سنت گرایی نسبت به این 

موضوع ساکت است و فقط در جنبه ی فرهنگی قدم های مؤثری را برداشته و در 

و نقد  هیدگراما با روی کار آمدن رفته است. جنبه ی سیاسی جریان حاکم را پذی

  دگری، جریان کامل تری از نقد جهان مدرن پا به عرصه ی نهاد.یها

ی ها هیدگردسته ی پست مدرن ها، سنت گراها و  3پس جریان های نقاد غرب به 

ی ها نقد هیدگردسته در نقد غرب نیازمندیم، هر چند  3تقسیم می گردند، و ما به هر 

 و کارآمد تری را بیان می کنند.قوی تر 
 هـ.ق 1431اول ربيع االول  –والحمد هلل ربّ العالمين 

 گزینش و تنظيم : سيد حسين حسينی

                                                
 سید حسین نصر –معرفت و معنویت  1
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