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   فهرست مطالب

  مقدمه 
  هاي قبل از یونانها و تمدن فلسفه:بخش اول  

  و خوزستان تمدن و فلسفه در بین النهرین                            تمدن و فلسفه در مصر
  تمدن و فلسفه در ایران                             سفه در هندتمدن و فل

  تمدن و فلسفه در چین 
   فلسفه در یونان باستان :بخش دوم  

  مکتب ملطّی یا طبیعیون                            حکومت و اعتقادات در یونان 
  لیتوسهراک                                    فیثاغوریان یا تعلیماتیان 

امپد کلس یا انباذقلس                                           ون الئائیون یا عقلی  
  اتمیان                                              آنا کساگوراس

  سقراط                                                  سوفسطائیان 
  ارسطو                                                     افالطون 

  شکّاکان                                                   اپیکوریان 
  نوافالطونیان                                                      رواقیان 

  فیلون 
  ی فلسفه در قرون وسط:بخش سوم  

  ستیناگو          اسکوالستیک :یوسطفلسفه در قرون 
  توماس آکونیاس                                جان اسکارت آنسلم 

  ) اصحاب تسمیه ( نامگرایان                                      فرانسیس قدیس 
   در غرب فلسفه بعد از رنسانس:بخش چهارم  

  فرانسیس بیکن                  ) تجدید حیات علمی(رنسانس 
  پاسکال                                               دکارت 
  هابز                                                اسپینوزا

  جان الك                                          الیب نیتس
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  مالبرانش                                             کندیاك
  دیوید هیوم                                               بارکلی

  ولتر                                                روسو
  فیشته                                               کانت

  هگل                                            شلینگ
  تاگوست کن                                        شوپنهاور

  مارکس                                              نیچه
   ییجان دیو                                   ویلیام جیمز

  برگسون
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 اسـماء بـه انـسان   ي مـوختن همـه  ستایش مخصوص خدا پروردگار عالمیان است که با آ    سپاس و 
»ا   عکُلَّه اءماألس مآد دو و با آمـوختن حکمـت بـ   او را اشرف مخلوقات قرار داد ) 2/31بقره ( »لَّم

ِالحكت من یؤ«: خیر کثیر به وي عنایت فرمود      َمةْ و درود  .»2/269بقـره  ( »رًا کَثیـرًا وتی خَیـ اُ  فَقَدَ
                ٰم آنـان محمـد مـصطفی    خـات بـر تمـامی انبیـا خـصوصاً اشـرف و            محـدود   پایان و سالم نا   بی

   .اندو حکمتکه شهر علم است و آل اطهارش که ابواب علم 
               داشـته  تـاریخ آن علـم هـم شـناخت    بایـد در  ،حاصل نمایـد هر کس بخواهد در علمی تبحر       

ر آن علـم   ددرقـان معمـوالً کـسی را کـه بـه تـاریخ علمـی آگـاهی نـدا         طوري که محقّه   ب ،باشد
   . ولی دانستن تاریخ فلسفه بیش از تاریخ سایر علوم ضروري است،دانندصاحب نظر نمی

کامالً با فلسفه آشنایی پیـدا کنـد، بایـد از تـاریخ فلـسفه یعنـی        خواهد   که می  کسی ،روایناز  
ات خـود در            ،رات مردان بزرگی  سرگذشت تفکّ  فلـسفه را  ، هـستی  يهبـار   کـه بـا افکـار و نظریـ 

 ،هـاي فکـري  بست در تحقیقات فلسفی خود به آن بن       ،طرف  تا از یک   ،آگاه باشد اند نیز   ساخته
 ،از طـرف دیگـر   و؛ نکنـد ر گرفتار نـشود و اشـتباهات آنـان را تکـرا    ،اندکه پیشینیان بدان رسیده   

 ولـی هنـوز بـسیاري    ؛چه اکنون فلسفه چه در عالم اسالم و چه در غرب بسیار پیشرفت کـرده  گر
 شـیخ  ، ابـن سـینا  ، فـارابی ، کـه از افالطـون ارسـطو   ،هاسـت فلسفی همان از مطالب و استدالالت     

 کـه مطالـب   ،این بدان علّـت اسـت    و .جا مانده است  ه  ب.. .اصدرا و ملّخواجه نصیرالدین،    ،اشراق
فه  بلکـه فلـس  ؛ارتبـاط نیـستند  بـی  یکـدیگر  وحکایـات افـراد مختلـف با     هاچون داستان فلسفی هم 

                    از طریـق برهـان   ) فالسـفه (هـاي برجـسته   سـوي انـسان  ز جوي حقیقت واحد در هـستی ا    وجست
      .اندبیش در ساختن آن سهیم بودهم ویک از فالسفه هم کهر  واستدالل است و
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شان کـه در واقـع   ک که ما از تاریخ سیاسی یعنی تاریخ طواغیت و لشکر      ،و این درست نیست     
ا از تـاریخ   ؛انـد آگـاه باشـیم     حرث و نـسل بـودن     ویرانگران فرهنگ و تمدن و نابودکنندگان        امـ 

ـ  فلسفه و فالسفه یعنی تاریخ بزرگ                   کـه آفریننـدگان فکـر    ،ران و اندیـشمندان جهـان  تـرین متفکّ
   . غافل باشیم،اندو فلسفه و عرفان و فرهنگ و تمدن براي ما بوده

 در مـورد تـاریخ   ،رواین از؛حیوانات استر ممیز و ویژگی انسان از    ل و تفکّ   که تعقّ  جااز آن   
 که تاریخ فلـسفه بـا پیـدایش نخـستین     ،ر است باید گفت که همان تاریخ تعقّل و تفکّ     ،فلسفه هم 

ـ    ه  و از آن ب   ،انسان همراه باشد                          ل بعد هم هرگاه انسانی می زیسته و هر جا انـسانی بـوده اسـت تعقّ
 مطلق دانش و آگاهی و از جملـه فلـسفه مـال    ،پس اوالً  .اه داشته است  ر را هم با خود همر     و تفکّ 

ـ   که  نژادها و ملل است نه آن  يهها و میراث مشترك هم    همه انسان  ی  ویژگی نـژاد یـا ملّ ت خاصـ
           بلکـه تنهـا   ،توان یک زمان یا یـک مکـان را بـه عنـوان خاسـتگاه فلـسفه دانـست        نمی، ثانیاً .باشد

سـبب    بـدان ،روایناز .اندها در پیدایش فلسفه سهم بیشتري داشتهته بعضی ملّ   ک ،توان گفت می
لین بار افکار فلـسفی بـه   که براي او ، که این در یونان بود،کنندتاریخ فلسفه را از یونان آغاز می     

و علـم را از مـشرق زمـین یعنـی     خـود فلـسفه   ي وگرنه یونانیان هم به نوبـه      ،معنی واقعی پیدا شد   
    .اندهرین و ایران گرفتهالنّین، بمصر

  
  دکتر رحمت اهللا  قاضیان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


