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 روياي خرد
 

 تاريخ فلسفه غرب از يونان باستان تا عصر رنسانس
 

 صفحه، آن 500تاريخ دوهزار ساله فلسفه آار آساني نيست، ولي از آن دشوارتر نوشتن اين آتاب در آمتر از ’ نگارش آتابي درباره

وي دانش . به خوبي از عهده اين آار برآمده است" ياي خرد رو"آنتوني گاتليب در نگارش . هم با نثري شيوا، آراسته و جذاب است

آموخته دانشگاه آمبريج و يونيورسيتي آالج لندن و عضو هيئت علمي دانشگاه هاروارد است و ده سال از عمرش را صرف تحقيق 

 .آرده است" روياي خرد"درباره تاريخ فلسفه و سرانجام نگارش آتاب 

برتراند راسل را دارد، نخستين بار در " تاريخ فلسفه غرب" چاپ دوم رسيده و ادعاي جانشيني جلد نخست اين آتاب آه اآنون به

سرگرم آننده بود و تا سال ها همه آن را مي خواندند، تا اين اواخر هم .  منتشر شد1945آتاب راسل در .  انتشار يافت2000سال 

جلد نخست آتابي دوجلدي " روياي خرد"آتاب . تاب ها باال گرفته استولي در دو دهه اخير، آار و بار اين گونه آ. همترازي نداشت

نويسنده . از اين دست آتاب ها است و اين آه فعال انتشار يافته است تاريخ فلسفه از يونان باستان تا عصر دآارت را در بر مي گيرد

 سال پيش به بعد را بررسي آنم آه 260ذشته آارم را با اين نيت آغاز آردم آه نوشته هاي آن آساني از گ"در مقدمه مي گويد 

وي تصميم مي گيرد روش متعارف را به آناري نهد و تا سر حد امكان با مراجعه به ".  فيلسوفان بزرگ غرب به شمار آمده اند

اول را به شكلي آقاي گاتليب نقل قول هاي دست ). مراجع آتاب شاهد اين مدعا است(منابع دست اول برداشتي نو از فلسفه ارائه دهد 

مانند " روياي خرد"آتاب . تحسين برانگيز از متون اصلي برگزيده و آاري به تفسيرهاي پيچيده تاريخ هاي گذشتگان نداشته است

 . اغلب تاريخ هاي آوتاه فلسفه، فقط يك رشته نتيجه گيري نيست، بلكه مجموعه اي از استدالل هاي روشن است

ولي آنتوني گاتليب، ماهرانه به بررسي انديشه هاي فلسفي پيش . جدي هستند و اغلب ديرفهمنوشته هاي فلسفي همواره خشك و 

در اين ميان مفاهيم پيچيده را با وضوح و روشني تمام باز . سقراطيان مي پردازد و اين بررسي را تا عصر رنسانس ادامه مي دهد

فلسفه تالشي بسيار سرسختانه براي انديشيدن به : "معروف، مي گويداو در مقدمه آتاب از قول ويليام جيمز، روانشناس . مي نماياند

هدف گاتليب بي . و نشان مي دهد آه افكار فلسفي چگونه شكل گرفته و چه مسيري را طي آرده اند". شيوه اي واضح و روشن است

 در آتاب هاي فلسفي گاهي آن قدر به نويسنده تصويري از سير فلسفه رسم مي آند، در حالي آه. ترديد بسيار جاه طلبانه بوده است

گاتليب در اين راه با نقل مثال ها و حكايت هاي آوتاه و جالب مي آوشد . جزييات مي پردازند آه اين تصوير آلي فراموش مي شود

ز هر مهارت گاتليب در اين است آه زمينه تاريخي برو. مراحل گوناگون گرايش بشر به درك جهان هستي را براي ما توصيف آند

او به مقايسه آرا و انديشه . يك از اين افكار فلسفي و همين طور ارتباط شان را با ديگر افكاري آه پيشتر مطرح شده، شرح مي دهد

هاي فيلسوفان يونان باستان با انديشمنداني چون گاليله، نيوتن و دآارت مي پردازد و رد انديشه هاي متاخر را در آثار فيلسوفان متقدم 

 پيدا  

زندگي ماشيني و پرتحرك امروز باعث شده آه آمتر از خودمان بپرسيم سرآغاز دانشي آه در اختيار داريم از آجاست؟ . مي آند

براي ما طبيعي است آه فكر آنيم زمين گرد است و به دور خورشيد مي گردد، تابش نور خورشيد از بديهيات است و خالصه چون 

 سال پيش، دنيا براي 2600ده و آنها را توضيح داده اند، ما ديگر درباره شان فكر نمي آنيم ولي پيشينيان در مورد اين مسائل انديشي

بررسي سير انديشه بشر و اين آه چگونه در . بشر محيطي آامال ناشناخته بود و بشر آنجكاو مي خواست به راز آائنات پي ببرد

 زيست پاسخ گويد و سپس به پيچيدگي هاي روح خويش پي ببرد، آغاز مي خواست به آنجاوي هايش در مورد محيطي آه در آن مي

شايد يكي از جالب ترين متون خواندني باشد، به ويژه اگر آسي مانند گاتليب گاه انديشه هاي گذشتگان را به طنزي بياميزد آه در 

 است و هم آگاهي علمي گسترده اي دارد، براي بررسي تاريخ نويسنده هم استاد فلسفه. حين خواندن لبخندي هم بر لب مان بنشاند

آغاز شامل آن رشته هايي هم مي شد آه ما امروز به شكلي مورد نياز است زيرا همان گونه مي دانيد فلسفه در علمي فلسفه آگاهي 

 تخصصي زير عناوين رياضي، نجوم، پزشكي و غيره طبقه بندي شان 

 .آرده ايم



طالس، (صيت هايي گوناگون مي پردازد آه به طور آلي فيلسوف نام گرفته اند، آارش را از پيش سقراطيان گاتليب به بررسي شخ

شرحي آه وي از افالطون و . شروع مي آند و بعد با بررسي سقراط و افالطون و ارسطو ادامه مي دهد) آناآسيمندر و آناآسيمنس

او به اختصار به فلسفه قرون وسطي مي پردازد زيرا تصميم . ب و گيراستارسطو به دست مي دهد مانند روايتش از اپيكوريان جاذ

سرانجام پس از بررسي انديشمندان عصر رنسانس به زعم خودش جنس . گرفته است آه به فلسفه روزگار باستان بهاي بيشتري بدهد

 : فلسفه برايش روشن مي شود

م روشن شد، به اين نتيجه رسيدم آه تاريخ هاي سنتي آه به دنبال جنس فلسفه آه گمان مي رود آهن ترين موضوع ها است، براي"

امكان . تفكيك فلسفه از علوم فيزيك، رياضي و اجتماعي و همين طور از جمله تاريخ انساني هستند، به شدت مساله را ساده گرفته اند

آه به شكلي آراسته در حوزه مطالعات علمي جا ندارد بتوانيم آن چه را معموال فلسفه ناميده مي شود به موضوعي ساده محدود آنيم 

 ."گيرد

. در اين آتاب نويسنده صفحه هاي معدودي را به قرون وسطي اختصاص داده است و ايراداتي معمولي به فلسفه آن دوره گرفته است

 شايد دليل اين آار دلبستگي آقاي گاتليب به علم و 

فيلسوفان طبيعت گراي ايونيايي يونان باستان را تحسين آرده و طبيعت گرايي نويسند ه . فاصله اي است آه وي از مذهب مي گيرد

ولي . راسل هم همين سوگيري آامال منطقي را تا سر حد شوريدگي داشت. جامع ارسطو هم مورد ستايش شديد وي قرار گرفته است

 :ب در جايي از آتاب مي گويدخود گاتلي. اين حالت باعث نشد آه وي تا اين حد به قرون وسطي آم توجهي نشان دهد

دو سده پس از بيكن، در دوره اي آه دآارت را همه، مردي مي پنداشتند آه بيشترين تالش را در جهت از بين بردن اين تار "

عنكبوت ها آرده بود، هگل به داوري مشابهي در جهت محكوم آردن فلسفه قرون وسطي پرداخت، و آن فلسفه را نه با گفته هايش 

 ساله 1000 صفحه را به دوره 120 صفحه بررسي دوره هاي تاريخ فلسفه ، تنها 1300تر با ناگفته هايش محكوم آرد، از آه بيش

.  ساله عصر مدرن200 صفحه به دوره 400 ساله انديشه آهن و تقريبا 1200 صفحه به دوره 800قرون وسطي اختصاص داد، 

به طور آلي، آثار فلسفي دوره هاي آهن و مدرن . ا ارجحيت هاي هگل ندارنداغلب خوانندگان امروزي دليل مهمي براي مخالفت ب

نه تنها خالقانه تر هستند بلكه براي خواننده امروزي قابل فهم تر از تفسيرهاي مالل آور و تمرين هاي جدلي اي هستند آه در قرون 

ن محدود، بهتر است در همان جنگل بي ترديد تاريك قسمت اعظم فلسفه قرون وسطي، با توجه به زمان و مكا. وسطي ارائه شده اند

 ."و در حدي انكارناپذير دل آزار بيارامد

بود آه در آغاز قرون وسطي به اشاره آليسا به خواب رفت و در پايان آن دوره " زيباي خفته اي "در واقع شايد بتوان گفت آه فلسفه 

 .با بوسه رنه دآارت بيدار شد

روياي "ن آتاب بسيار دل انگيز، آموزنده و گاهي همراه با طنزي جالب است آه اغلب باعث مي شود شيوه گاتليب در نگارش اي

براي متخصصاني " روياي خرد. "به متني خواندني و در عين حال ضروري براي هر فرد عالقه مند به تاريخ فلسفه جلوه آند" خرد

ي آه در پي آتابي قابل فهم و جالب در مورد فيلسوفان هستند، آتابي ايده آه به تاريخ فلسفه عالقه دارند و همين طور براي دانشجويان

 .خواننده پس از پايان بردن اين آتاب به درك روشني از مسائل فلسفي و تاثير آنها بر زندگي بشر مي رسد. آل است

 

 

 


