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   ـ نگاهی به تاريخ فلسفه5درس 

  
مقصود ما از . تاريخ فلسفه در حقيقت عبارت است از تاريخ نبرد بين ايده آليسم و ماترياليسم 

اين درس غور در مباحث تاريخ فلسفه و بررسی مسائل متعدد آن نيست بلکه می خواهيم با 
 يکی ـت عمده متضاد در سير تفکر فلسفی ذکر نام ها و مکاتب فلسفی وجود دو جه

 ايده آليسم دو گروه اساسی و بزرگ را در تمام طول اين تحول چند ماترياليسم و ديگری
بدين منظور تاريخ تفکر فلسفی را به چندين دوره تقسيم می . هزار ساله تشکيل داده است 

  .ا در هر دوران از نظر می گذرانيمکنيم و اجماال سير حکمت و تحول مکاتب فلسفی ر
  

)1(  
در اين .  شدرای نخستين بار در جامعه برده داری پديدشکل های ابتدايی جهان بينی فلسفی ب

بود زيرا که بر همان ) نائيف(دوران ماترياليسم بر علم متکی نبود و نارس و ساده دالنه 
سطح رشدی که جامعه و توليد به آن رسيده بود و بر شناسايی های سطحی و ابتدايی آن 

اين شکل های  بزرگترين نمونه . ددوران تکيه داشت و بنابر اين نمی توانست علمی باش
. فيلسوف بزرگ يونان باستان است) ذيمقراطيس(، سيستم عقايد دمکريت ابتدايی ماترياليسم
د نخست در  تخيلی سخت در آميخته بوـکر فلسفی که با جهان بينی مذهبی هسته های اوليه تف

و هند و ايران و سپس  نيمه مذهبی کشورهای خاور زمين مانند چين ـسيستم های نيمه فلسفی 
يد بين  شدددر فلسفه قديم يونان باستان ما شاهد نبر. ن و روم به وجود آمددر يونان باستا

ارسطو که بزرگترين .  هستيمـبين مکتب دمکريت و مکتب افالطون  ـماترياليسم و ايده آليسم 
 ـوسوم شده  که به مکتب مشاء مـن است کوشيد در سيستم فلسفی خود فيلسوف دوران باستا

اين فلسفه . عناصر ماترياليستی جدی وجود دارددر فلسفه ارسطو . اين دو مکتب را تلفيق دهد
ندگان راهش همين نزد شاگردان او و ادامه ده. عدد ايده آليستی نيز هستدارای عناصر مت
  . وضع ديده می شود

 بينی های نجها در مورد ايران باستان اگر چه هنوز کار مهمی در پيش است تا در  
ی از هم اکنون در  دينی قبل از اسالم عناصر نبرد عقيدتی مزبور کشف شود ولـاساطيری 

 ، در دو کيش مهم منشعب از آن يعنی مانی گری و درست دينی مزدگی،آئين مزده يسته
از واژه ( دين زرتشت بر روی هم يک دين ناتوراليستی . بازتاب اين نبرد را می توان ديد

در آن معنا که قوا و عناصر طبيعی مانند آتش و آب و . است) ای ملهم از طبيعت نناتور بمع
، فلسفه از سوی ديگر برخی پژوهندگان. د و نور را به درجه قدس می رساندخورشي

فره « را يادآور گرده اساسی حکمت زرتشتی می دانند و اهميتی را که ) ايده آليسم(افالطونی 



. در فلسفه افالطون مقايسه می کنند» ايده« داراست با اين حکمت  در) فروهر(» و شی
عالم آيا متناهی است يا اين مسائل که ). وجود يک صورت ذهنی و معنوی برای اجسام( 

، به ويژه در آخرين دوره قبل از اسالم يگانه است يا متکثر ، ابديست يا حادث،نامتناهی
در اينجا از فلسفه . بوده استبحث  قرن پيش مطرح و مورد 15تکامل آئين زرتشت در 
 قبل از ميالد و از مکتب 8 و 7قرن ) لکا به معنای جهان يا دهر(ماترياليستی هندی لکاياتا

چارواک و پيروی از انديشه چهار عنصر به مثابه عناصر اوليه هستی که در ايران نيز رواج 
  . بايست ياد کرد يافت می

)2(  
وپا صحنه انديشه فلسفی آوردگاه نبرد بين نومينالسم و در دوران فئوداليسم قرون وسطی در ار
در آن دوران فلسفه . ز ماترياليسم و ايده آليسم هستندرآليسم است که در واقع اشکالی ا

سکوالستيک قرون وسطايی پديد شده و رويهم رفته عقايد مذهبی حاکم به زور کليسا و 
 خالق انديشه های فلسفی باقی نمیجايی برای گسترش ) دستگاه تفتيش عقايد(انکيزيسيون 

عده ای می گفتند . در آن روزگار بحث اساسی فلسفی بر روی مفاهيم کلی و عام بود. گذاشت
يعنی صرفنظر از جهان ملموس و » واقعيت دارند« اين مفاهيم يا مقوالت در جهان معقوالت 

 ـل به معنای واقعی  از واژه رئـود دارند و به اين  جهت رئاليست محسوس به خودی خود وج
عده ای ديگر عقيده داشتند که اين مفاهيم در جهان محسوسات . يعنی واقع گرا ناميده شدند

م گرايان بر آن ها واقعيت دارند و تنها نام هايی بيش نيستند لذا عنوان نوميناليست ها يا نا
هيم کلی و عام يعنی راليست ها نمايندگان ايده آليسم بودند زيرا که برای مفا. نهاده شده است

د واقعيت واصالت وجود آن چيزی که ساخته ذهن بشری است و در جهان خارج وجود ندار
نی وجود دارد اين يا آن آنچه که به طور مشخص و عي. مثال درباره درخت. قائل بودند

در جهان عينی وجود ندارد و مفهوم عام و کلی » درخت به طور کلی« . درخت است
 ی يک مفهوم تجريدی زائيده انديشه بشری است و اگر کسی آن را واقعیبه معنا» درخت«

، در واقع نمايندگان ماترياليسم در دسته دوم نوميناليست ها. بداند دچاره ايده آليسم شده است
و مشخص واقعيت » مفاهيم جزئی« آن دوران قرون وسطی بودند زيرا که برای اشياء و 

  .لی پس از شيئی به وجود می آيد و خود وجود مستقل نداردقائل بودند و می گفتند مفاهيم ک
 آليسم روشن تر و صريح تر در ايران پس از اسالم صحنه نبرد بين ماترياليسم و ايده  
. از لباس برخورد مذهبی بدر می آيد، اگر چه همچنانکه الزم آن زمان است کمتر می شود

اصحاب هيولی و دهريان و طباعيان که ماترياليسم در روشن ترين جلوه های خود در عقايد 
مادی گری و آزاد انديشی را تبليغ می کردند و نمايندگان برجسته ای چون حکيم انديشمند 

برخی از . ابغه بيرونی  داشتند تجلی می کندزکريای رازی و حکيم ايرانشهری و متفکر ن
عناصر ماترياليستی در . ت اسانديشه های آنان در اثر ادبی جاودان خيام و حافظ بازتاب يافته

سيستم های فالسفه مکتب مشاء که علمای نامداری چون ابونصر فارابی و ابن سينا و       
وسطای ما ابوعلی بهمن يار نماينده آن هستند و بويژه در عقايد بزرگ ترين فيلسوف قرون 

چون       از سوی ديگر مکتب اشراق در دامان خويش عرفای عاليقدری . شود سينا ديده می
شهاب الدين سهروردی و احمد غزالی و عين القضاه همدانی و عطار و سنايی و مولوی و 

سيستم استداللی مذهب و تئولوژی ويژه (شبستری را می پروراند در حالی که علم کالم 
در آن هنگام که به آموزش مدونی بدل شده و به مباحث وجود و شناخت می پردازد ) اسالمی 

، انديشمندانی چون ابوحامد غزالی و فی ايران جای خود را پيدا می کندتفکر فلسو در تاريخ 
در اين نگاه کوتاه به فلسفه ايرانی پس از اسالم بايد الاقل از . دارد فخر رازی را عرضه می

خواجه نصيرالدين طوسی که کوشيد کالم و فلسفه را در هم آميزد و مدافع ابن سينا در برابر 
خواست عرفان و فلسفه را آشتی دهد و  اشد و از مالصدرای شيرازی که میحمالت غزالی ب

انديشه های جالب ديالکتيکی عرضه داشته است ياد کرد تا منظره بسيار اجمالی از حيات 
در . دی که در آن جريان داشت روشن شودپرجوش فلسفی قرون وسطايی جامعه ايران و نبر



گر چه با رنگ تند مذهبی ، بازتاب اين نبرد را در اين مرحله در داخل شعب و فرق مذهبی ا
اصحاب رای بين قدريه و جبريه بين اشاعره و معتزله ، بين  رويارويی بين اصحاب حديث و

  . ظاهريون و باطنيون می توان ديد 
اران ب و سخت گيری های بی تسامح کشوردن معتبری بر آنند که بر اثر سلطه مذهاپژوهندگ

نه تنها  ای محيط ايدئولوژيک بعد از اسالم آن بود که نه تنها فلسفه ومستبد، از ويژگی ه
البته نه ( مکاتب مادی گرايانه بلکه جوانب مختلف مکتب مشاء و نو افالطونی و حتی کالم 

تا آن حدی که پرچم تعقل در برابر تعبد بود و می خواست بر استدالل و منطق و ) همواره
با توسل به انديشه وحدت وجودی و امکان وصل ( اصول عقلی تکيه کند و همچنين عرفان 

سنگر  هر يک به نسبت و به نوبه در جای خويش افزار مقاومت معنوی و) مبداهر کس به 
 حکمروايان جبار و پرچم آزاد انديشی و نبرد عليه مذهب حاکم و عليه سلطه بيگانگان و

قضا و  حديث و فقه و( می پرداختند » علوم مذهبی« قرن ها آن کسانی که به . پيکار بودند 
معاش شخصی تأمين می کردند  وک نزديکی پيدا کرده وبا امرا و مل) وعظ و مذکری 

اشتغال می يافتند و در فقر و بينوايی به سر » علوم عقلی و فلسفی« برعکس آنهايی که به 
اين سرنوشت  شد و برده ، دانايی و حکمتشان موجب ادبار و نکبت و تکفير و شهادتشان می

) صدرالدين شيرازی( ما مانند مالصدرادر نوشته های عرفان ما مانند عين القضاه و فالسفه
تا قبل از رواج ماترياليسم علمی و پی گير در ايران دنباله اين نبرد . انعکاس يافته است

، بين روشنگران آستانه و عهد شته بين سنت طلبان و تجدد خواهانعقيدتی را در قرن گذ
فکران صاحبان انديشه چه بسيار مت. مشروطيت با تاريک انديشان و مستبدين باز می يابيم

طی اين نبرد که جنبه های مشخص . ر گير و دار اين نبرد جان باختندهای جهان بخش که د
خلق . اساس اسلوب علمی بيشتر بررسی شودآن در تمام نکات و جزئياتش بايد در آينده بر 

کتيکی سهم ه های ديالزاد انديشی و بيان عقايدی يا هستآهای ميهن ما در پيشبرد ماترياليسم و 
  .  داشته اندشايسته ای

)3(  
ترقی دانش و فن ، انديشه  ه به پيش می رود و همراه با پيشرفت تمدن و وسائل توليد وعجام

اليسم که قرن های هفدهم و هجدهم ماتري در.  سير تکاملی به خود را می پيمايدانسان نيز
     تکی باشد وارد مرحله م مايه بگيرد و به دست آوردهای آن مهميشه گرايش دارد از عل

ر جهت بسط علوم جامعه بشری در جهت سرمايه داری و شناخت بشری د. تازه ای می شود
 اين ها پايه های اجتماعی و معرفتی فلسفه را در اين د وران تشکيل می. طبيعی رشد می کند

يتاليا و روسيه در هلند، فرانسه، انگلستان، ا. بر  اين پايه مجددا شکوفا می شودفلسفه . دهند
مکاتب مختلف فلسفی با درجات گوناگون پی گيری منطقی و درک ماترياليستی طبيعت پديد 

نوابع  شمندان و هنرمندان بزرگ دوره رنسانس ونو آثار خالقه دا پيش از آن افکار. می آيد
له، ، جوردانوبرونو، گاليله ئوگاليو شانزدهم نظير لئوناردو داوينچینامدار قرون پانزدهم 

 برای شالوده های محکمی. نيکالی کوپرنيک وهمچنين کاردانو، واال، کامپانال، و توماس مور
قرون هفده  » فالسفه طبيعت«و ) انسان گرايان (ئومانيست ها . تدارک اين مرحله ريخته بود

کافی است نام های بيکن،هابس، دکارت، . گی در تاريخ فلسفی ايفا کرده اندو هجده نقش بزر
مکاتب فلسفی اين دوران نوزا، لومونوسف، ديدرو و ولتر را يادآوری کنيم تا اهميت اسپي

ولی البته نظريات اين فالسفه نيز نمی توانست ماترياليسم پی گير و جامع باشد . آشکار شود
زيرا شرايط اجتماعی و امکانات علمی هنوز آماده نبود و اين محدوديت تاريخی ناگزير نمی 

در اين دوران فلسفه ايده آليستی را . ربوطه در چارچوب معينی فراتر رود گذاشت نظريات م
  . در وجود سيستم عقايد برکلی اسقف مذهبی و هيوم می يا بيم

)4(  
. ستيک مرحله بسيار مهم تکامل تاريخی فلسفه پيدايش کالسيک آلمانی در قرن نوزدهم ا

يندگان برجسته جريانات مختلف اين فالسفه ای چون کانت، فيشته، شلينگ، هگل و فيرباخ نما



در اين دوران بورژوازی آلمان راه ويژه رشد خود را . فصل مهم تکامل تفکر فلسفی هستند
می پيمود و علوم تجربی و رياضی آن عصر تکامل چشمگيری يافته و فلسفه فرانسه و 

عرفتی تکامل اين عوامل ريشه های اجتماعی و م. ن عميقا در افکار تاثير کرده بودانگلستا
کانت می خواست ايده آليسم را با ماترياليسم آشتی دهد و . فلسفه را در آلمان تشکيل می دهند

از اين رو فلسفه او با تمام ساختمان نابغانه و پر ارزشش دارای خصلت ناپی گير ماترياليستی 
و انديشمند کانت بنيان گذار فلسفه کالسيک آلمان . وی عناصر فراوان ايده آليستی استحا و

هگل که . مدتی بر اعقاب خويش نهاده است دراز دورانسازی است که تاثير عميق و
فلسفه هگل دارای يک . ک آلمان است ايده آليست عينی استبزرگترين نماينده فلسفه کالسي

منتهی هگل اين . الکتيکی تغيير و تحول واقعيت استهسته معقول است که درک روند دي
ايده ای که از خود خارج شده و . اده بلکه سير ايده مطلق می دانستاملی مروند را نه سير تک
ده او شالوده طبيعت و جامعه به عقي. حول بار ديگر به خود باز می گرددپس از يک دوره ت

بنابر اين اسلوب فلسفه هگل ديالکتيکی است ولی محتوی آن      . ايده مطلق و روح جهانی است
ر متدولوژی حتی د ين جهت هگل نتوانست يک سيستم فلسفی علمی وبه هم. ستی استايده آلي

مفاهيم را در حرکت مداوم می ديد و  او تنها روح مطلق و مقوالت و. واقعا علمی ايجاد کند
  .  ديالکتيک طبيعت و جامعه پی نبردبه

عليه محتوی ايده آليستی ) 1804-1827(لودويک فويرباخ فيلسوف ديگر آلمانی   
برای فوير باخ طبيعت شالوده .  يک سيستم ماترياليستی ايجاد کردبرخواست وفلسفه هگل 

ز او  فلسفه تهی ا. سان و شعور را می آفريندنطبيعت ، ا. هستی و پايه سيستم فلسفی اوست
ی با ايده آليسم هگلی، ولی فوير باخ در هماورد. دانست طبيعت را پوچ و توخالی می

 هم به همراه ـحرکت دائمی و تکامل بی پايان را  ارزمند  يعنی تئوری به غايتـديالکتيک 
  . نتوانست اين دو را از هم جدا کندايده آليسم هگل به دور انداخت و 

  
)5(  

تاريخ فلسفه به تا قبل از پيدايش و گسترش مارکسيسم که انقالب بزرگ و چرخش کيفی در 
آن فلسفه و نظريات دمکرات  از يک مکتب ديگر فلسفی نيز ياد کنيم و شمار می رود بايد

سته تکامل فلسفه فصول برج ها نيز از آموزش آن. ی انقالبی روس در قرن نوزدهم استها
، نه تنها تفکر بلينسکی، چرنيشفسکی، دايروليوبوفدر آثار گرتسن، . ماترياليستی است

ماعی ها در مسائل اجت آن. از اسلوب ديالکتيک نيز منعکس استماترياليستی بلکه عناصری 
  .به نوعی سوسياليسم تخيلی باور داشتند و در زمينه هنر انديشه های واال عرضه نمودند

وران باستان  از د-اين نگاه اجمالی به عمده ترين خطوط تاريخ تحول افکار فلسفی از  
 نشان می دهد که در دوران های مختلف به اشکال و در سطوح مختلف ـتا پيدايش مارکسيسم 

طح تکامل جامعه و با رشد علم در هر دوران، نظريات ماترياليستی در نبرد با در پيوند با س
 .◊عقايد ايده آليستی رشد کرده است 
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يالد   347 تا   427( افالطون   –)  قبل از ميالد   370 تا   460حدود  ( دمکریت   -: نام ها و مکاتب    ا  384( ارسطو –)  قبل از م ل  322 ت  قب
يالد ينا  –) از م ن س ا 980از (  اب يالدی 1037 ت ابس –)  م ا 1588از (  ه ی ) 1679 ت ارت – hobbesانگليس ا 1596از (  دک  ت

وی  ) 1650 پينوزا– deacartesفرانس ف – Spinoza( اس ا 1711از (  لومونس ی  ) 1765 ت ده رو– lomonosovروس  از(  دی
ا 1713 وی  ) 1784 ت ر – diderotفرانس ا 1694از ( ولت وی ) 1778 ت وم – Voltaireفرانس ا 1711از (  هي ی ) 1776 ت انگليس
hume – 1804 تا 1724از (  کانت ( آلمانیkant  - فيشته  ) آلمانی ) 1814 تا 1762ازfichte –  لينگ ا  1775از (  ش  ) 1854 ت
انی  ن -  schellingآلم ا 1812از (  گرتس ی ) 1870 ت کی – hertzenروس ا 1811از (  بلينس ی ) 1848 ت  – belinskiروس

 سکوالستيک مکتب شرعی جزم گرای مسلط در کليسای کاتوليک           – tchernichevskiروسی  ) 1889 تا   1828از  ( چرنيشفسکی  
   inquisitionن  محکمه مخوف کليسای کاتوليک برای سرکوب آزاد اندیشا– انکيزیسيون – scolastiqueقرون وسطی 

  renaissanceاز قرن پانزدهم تا آغاز قرن هفدهم دوره شکوفایی علوم و هنر و فلسفه ) نوزایی_ تجدید حيات( رنسانس 


