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 فلسفه
 اخترمحمد یوسفی 

 

  تین نیز با منشاء زبان یونان قدیم شناخته شده است و بعد در زبان ال فلسفهمه کل

دیده  " philosophía گرفته شده است، بالترتیب با صورت تحریر "فیلوسوفیا

.قه به حکمت" یا "دانائی" افاده شده است الشود و به مفهوم "عشق و ع  

 فلیسوفان باستان  

            
پالتو )افالطون(      اریستال ) ارسطو(        ( (   سوکریتس )سقراطفیثاغورث) پیتاگورس  

ق،م.  ۳۴۷-۴۲۷ق. م.         ۳۲۲-۳۸۴      ق. م. ۳۹۹-۴۷۰ق. م.        ۵۷۰-۴۹۵  

 کارل رایموند پوپر  

 
1994-1902کارل پوپر   

کمونیست  پوپر اول کارلجستجوی یک جامعۀ دیگر، غرق می سازد. و در فکر  کارل پوپر

 ۷1ش می ورزد. اما در سن نە تر و مصئوون تر، تالمی شود و برای یک زندگی عادال

سالگی وقتی در یک مظاهرۀ اعتراضی سهم می گیرد، خود بر اساس تجربە با خود می 
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انیشد و می گوید: "هر انسان حق دارد، برای یک هدف، حیات خودش را بە خطر مواجە 

"حزب کمونیست" را در  . او را  بە خطر بە اندازند زندگی دیگران  کە دق ندارح سازد، اما 

یدیولوژی ها نباید ا کە بە هفتدهمین سالگرد تولد خود ترک می گوید" اظهار می دارد 

پس از آن دوباره بە تحصیل در رشتە ریاضی و فلسفە می پردازد. پس از  .  عتماد کرد"ا

تحقیقات علمی در بارۀ تأریخ فلسفە و ساختار های دولتی، بە صراحت اظهار می دارد کە 

."دیگر نیست چیزی "آیدیالوژی ها، جز وعده های میان خالی، وقتی "هیتلر"، بە "مارش"  

م اتریش را تسخیر می کند، "کارل ریموند  ۸۳۹1ل قشون او آغاز می کند و نخست در سا

پوپر" کە از وقوع همچو وقایع واهمە داشتە است، یک سال قبل از آن، اتریش را ترک 

نموده، بە "زیالند جدید" مسکن اختیار می کند و در آنکشور بە تدریس فلسفە و تحقیقات 

لط" کە هدف او از علمی می پردازد. او در عین زمان در تحت عنوان "پیغمبران غ

ون"، "هیگل" و "مارکس" بوده است، آثار معروف خودش را تحت عنوان "جامعۀ طال"اف

م بە ۹۴۵1باز و دشمنان او" در دو جلد در جریان جنگ دوم جهانی می نویسد و در سال 

جنگ" بە لندن مسکن گزین می شود و از جانب ملکۀ "دست نشر می سپارد. پس از ختم 

.سر" ملقب می گرددانگلیس، بە "  

کارل رایموند پوپر کە در  فیلسوف معروف انگلیسی، اتریشی الصل قرن بیست، این 

واقعیت امر، راه فلسفۀ غربی را بعد از "ایمانویل کانت" با میتودهای جدید و با تأکید 

، کە نواقص میتودهای "بر"منطق انتقادی" و هم چنان با اثر معروفش "منطق تحقیقات

و "دیدکشن" را در "تیئوری ها " ، نادرست ثابت ساخت، اما "راه بە فلسفە" را  "اندکشن"

 هم بر روی هر فرد انسان حقیقت جو، در جامعۀ انسانی باز ساخت. این فیلسوف معروف

ت، را "خرافات خالص" ثابت ساختە اس  «تیئوری نیازمندی تأریخی»وه از اینکە الع لیبرال

در یک صحبت  پیشگوئی کند ."  جریان تأریخ را، منطقی نمی تواند "انسان می گوید کە 

آنهم مبنی بر اینکە از نگاه را ه بە فلسفە وجود دارد،  کە واضح استشفاهی خود می گوید: 

کە در مورد آن،  . نمونە های مختلفی را یاد می کندفلسفی هر یکی ما پیشداوری داریم

در جملە، بە عبارت دیگر، پیشداوری با شک ملوث است. محسوس است.  اثرات پیشداوری

" طبقاطی نخست از پیشداوری از این دانشمند،  طبقاتی" و پیشداوری "پیشداوری   

رد. اینکە آیا "طبقات" وجود دارد و یا نە، او درین صحبت تأکید می ب راسیستی" نام می 

جا بحث نمی کن یم. اما یقین است کە "پیشداوری طبقاتی" وجود دارد. وظیفە ورزد کە درین

اینست تا همواره توجهکە عمدتا دارای منشاء عنعنوی می باشد، تا چە حد بە حقیقت 

.نزدیک ً نمائیم و ببینیم کە این "پیشداوری های" ما، است  

ایمانویل کانت"، همواره تأکید می ورزیده است کە "انتقاد بە جای دگماتیزم" در عین حال "

 «عاتیالاط» تأکید می نموده است. درین روزها کە تکنالوژی «قیت انتقادیلمط»بر اصول 

http://www.dawatmedia24.com/
http://www.afghansabawoon.com/


www.dawatmedia24.com – www.afghansabawoon.com 

ت عمیق و با سرعت برق آسا رویکار است و در جهان تحوال «ذکاوت تصنعی»و هم چنان 

.وسیع رخ می دهد  

"هیچکس نباید بدون رهبر کە گفتە است:  انتقاد نموده تونلسلۀ انتقادات "پوپر" از افالبس  

تون" در رابطە با "رهبری دولت"، سؤال الو بە همین ترتیب یادآور می شود کە "اف باشد"

رهبر دولت" باشد، او "را "غلط" مطرح کرده است، زمانی کە گفتە است، چە کسی باید 

"من!"، "انسان عاقل!" و چون خودش را "فیلسوف" می دانستە است، این جواب می دهد کە 

با "دیموکراسی" دشمنانە می خواند. او   کارل ریموند پوپر تون" را النوع موضعگیری "اف

با انتقاد از » همزمان از "ستالین" بە عقب تا "مارکس" مراجعە می کند و متذکر می شود کە

د انتقاد کنم، کە در نوجوانی ام، خودم "مارکسیست" و مارکس می خواستم هم چنان از خو 

۱۷برای یک چند هفتە حتی "کمونیست" بوده ام، ولی قبل از اینکە بە سن  قدم گذارم، ازین  

 «در کلتور سیاسی کشور های اروپائی و امریکائی، "کمونیست"  .عقیدۀ غلط فاصلە گرفتم

.در افغانستان تبلیغ می کنندکە می الاس بودن چنین تعبیر نمی شود، مانند آنچە افراطیون  
سالگی کمونیست  ۲۰کسی کە در » درینجا یک نقل قول "چرچل" را از نظر می گذرانیم:

سالگی هنوز هم کمونیست است، هیچ فهم ندارد ۳۰نیست، او قلب ندارد. کسی کە در  .« 

"پوپر" در مورد "حقیقت" معتقد بوده است، کە برای رسیدن و تقرب بە " یقت" باید حق

همیشە در هر ادعای تیئوریکی با شک نگریست، بە جای اینکە آنرا تملک و تصرف دانست 

تیئوری" نە از موقف "تأئید" و "تصدیق" "و مورد، سوء استفاده قرار داد. پس در برابر 

شە در تالش بود تا غلطی آنرا ثابت برخورد کرد، بلکە پذیرفت و ضرور است کە همی 

تأکید می ورزیده است کە "از غلطی باید آموخت" در حالی کە می گوید:  ساخت. او همواره

ثابت شود، اما  "من حکم نمی کنم کە هیچ تئیوری" وجود نخواهد داشت کە بە حقیقت نزدیک

الزم است تا درک نمائیم کە هر آنچە کە در تحت نام فهم و دانش می پذیریم، نە دانش، بلکە 

وید: "ما نمی دانیم، بلکە حدس می زنیم." فقط "می دانیم "حدس" است. باز مختصراً می گ

 ".کە نمی دانیم

  فیلد مارشال ایروین رومل

گفته است:  المانی ارشال ایروین روملفیلد م  
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1891-1944مارشال اروین رومل   

کە   رساند،قتل می بە خود را یکی دیگری در جنگ آیدیالوژیک کسانی »  -*

را می شناسند،  خور را نمی شناسند، آنهم بە امر کسانی کە یکدیگر خود یکدیگر 

.«.  قتل نمی کنند خود را لیکن یکدیگر   

ن، در تماس با دشمن نمی تواند سالم بدر ایدهیچ پال ." " *-  

 وینستون چرچل:

 

۱۸۷۴-۱۹۶۵ونستن چرچل   

" نیز جالب است، که می گوید: وینستون چرچلسخنان   

  هیچ یک حماقت، گران تر از حماقت عدم بردباری آیدیالیزم نیست." "  -*

.""بزرگترین درس در زندگی اینست، کە باید دانست کە گاهی هم یک احمق حق دارد -*   

حقیقت دیگری را همین شخص معروف صحنۀ جنگ و سیاست امپراتوری بزرگ وقت 

مارشال رومل" آلمانی، مشابهت نشان می دهد: فیلد  ە با اظهار "جهان گفتە است، ک  

   "این جنگ، جنگ جنگی های نا شناخته است" 

 هنا آرینت: 
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۱۹۷۵-۱۹۰۶  

در حیات اجتماعی در دو ساحە، نهایتاً از اهمیت برخوردار میګوید کە هنا آرینت 

موضوعات، باید، موقف  می باشد کە محقق حین جستجوی حقیقت و ارزیابی 

"و تاریخ "نیوترال" اتخاذ نماید. این دو موضوع را دانشمندان، "فلسفە خود با    

ت ارسال مشغولیت ها و  مقاال   تأکید خودش را در جمع "فیلسوف ها" نمی شمرد، 

آثاری کە بە طبع رسانیده است، خود در موضوعات سیاسی اجتماعی موقف 

انتقادی داشتە است و خودش را یک "تیئوریسن سیاسی" یاد کرده است. "هنا"  

فیلسوفی کە می خواهد در افکار عامە و یا در  »برین عقیده بوده است کە: 

نمی شود، بلکە سیاستمدار است، او  رسمیات مداخلە کند، دیگر فیلسوف شمرده 

« می خواهد دیگر نە تنها حقیقت را جستجو کند، بلکە قدرت می خواهد  

 هیلموت شمیت:
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می پرسد، کە آیا بە حیث یک صدراعظم وقت المان وقتی ژورنالیست از "هیلموت شمیت" 

ت" و یا اجتماعی، گاهی هم بە نظرات "ایمانویل کان  –سیاستمدار در حل معضالت سیاسی 

برای مشوره با "پوپر" مراجعە کرده است؟ "هیلموت شمیت" در جواب می گوید "زیاد!". 

ضمن آنکە موضوعات سنگین را در بحران سیاسی ذکر می کند، می گوید، کە در فرصت 

"بحرانی" اگر سیاستمدار فهم فلسفی را در نظر نا گرفتە، تصمیم بگیرد، خطر اشتباه زیاد 

می تواند شخص خودش را بە عنوان یک "شارلتاناست. در عین حال  هم، رسوا سازد.  "

او بە این امر نیز اشاره می کند، کە البتە سیاستمدار در هر موضوع مجبور نیست کە یک 

.اثر فلسفی خلق کند، اما بدون درک و فهم فلسفی خیلی خطرناک است   

بوده باشد، پس با سقوط و برای این جنگ، همچو ادعا کمونیزم اگر انگیزۀ آنها 

بوده است و اینک  کمونیزم "فروپاشی" بزرگترین قدرت که مدعی حرکت بسوی سیستم

، حال این "جنگ" برای جوانب درگیر، ناشی از چه هگذشتاز فروپاشی آن سی سال 

 "انگیزه" خواهد بود؟

سی کار سیا «قدرت»فعلی که از دین، به حیث پوشش برای رسیدن به مذهبی " افراطیون 

« جهاد»را با شعار  «جنگ»گرفته و مرتکب سوء استفاده از دین می شوند و تشویق به 

یاد کرده  پوپر براه می اندازند، سنگین تر از آنچه است که  «فتواهای جعلی»و تبلیغ 

 است، قتل انسان جرم مطلق است، زیرا با قتل یک انسان، قتل تمام بشریت را آغاز نموده

" که در یک ( سنی)در یکی از صحبت های تبلیغاتی یک "افراطی مذهبی اسالمی او  است.

لقب اکادمیک "داکتر"  گروپی از افغانها فعالیت دارد، شنیده شد، که کسی که به او با
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خطاب می نموده اند، مدعی بوده است که "جهاد" آنان برای "جنگ علیه آیدیالوژی 

با چنین افراد و افکار آنها به بحث "پولیمیک"  کمونیزم" بوده است. هدف این نیست، که

.یا جدال "علمی" پرداخته شود. اما استدالل "جنگ" آنها عجیب است  
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