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این کتاب تقدیم می شود به: دکرت اکرم پدرام نیا، 
دکرت نیلوفر آقاابراهیمی و جناب مهدی تدینی؛

که از ایشان درس های بسیاری در زندگی و علم آموختم.

و همچنین تقدیم به: خانم سارا قنربی و آقای بابک ابراهیم پور
که دلسوزانه مشوق و راهنامی من در نوشنت این کتاب بودند.



آقای  جناب  ویژه  به  و  روزنه  محرتم  نرش  از  تشکر  با 

با راهنامیی کارشناسانه و دقیق به بهبود  بهشتی که 

کیفیت اثر کمک فراوانی کردند.
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شبیه مقدمه

اتفاقاً  باید بگویم که  اگر فکر می کنید که فلسفه خیلی دشوار است و جذابیت ندارد، 
خواندنش خیلی هم شیرین است. بستگی دارد چطور کتابی باشد. اگر از فلسفه چیزی 

ندانید و حتی کمی بدانید، باز هم این کتاب به درد شما می خورد. 
از آنجایی که بحث و چیزهای هیجان انگیِز خارج از روند معمول زندگی برای خودم 
جالب است، همیشه دوست داشتم که بدانم اگر تمام فالسفه در یک دوره ی تاریخی 
با هم زندگی می کردند چه می شد؟ البته بعضی ها که در یک زمان زندگی می کردند 
را می دانم. مثل ارسطو و سقراط یا کامو و سارتر! آن ها با هم به طور علنی یا تلویحی 
دعوای شان شد و تا عمرشان قد می داد به مخالفت با هم پرداختند. احتماالً اگر تمام 
فالسفه در یک دوره به دنیا می آمدند، جنگ جهانی اول خیلی زودتر از این ها اتفاق 
این بدین معنی نیست که فالسفه منطق ناپذیرند؛ نه، بلکه فقط کمی  البته  می افتاد. 

بی حوصله اند واعصاب مسائل سطحی را ندارند.
حقیقت ماجرا این است که به نظرم این روند و سیر تکاملی الزم بوده است تا دنیا 
کم کم شکل منطقی تری به خود بگیرد و آن ها یکی پس از دیگری، ایده ها را نقض 
از تاریخ را من می گذارم تاریخ تکامل بشر!  کنند و یا تکامل ببخشند. اسم این نوع 
صدالبته که تنها این سی وخرده ای نفر، تاریخ را شکل نداده اند و هزاران افراد بزرگ 
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یا گمنامی وجود داشته اند که اقدامات شان در شکل گیری تاریخ تأثیرگذار بوده است.  
غرض من، آشنایی با راه و روش و سبک زندگی بزرگان تاریخ است. در این کتاب 
سعی بر آن بوده است تا از مشهورترین فالسفه ی تاریخ سخن به میان بیاورم. اما در 
این کتاب چون نگارنده -یعنی اینجانب- ویل دورانت نیست، فقط نام های برجسته ی 
فلسفه در متن آورده شده است. چون افکار و زندگی شان یکجا تعریف کرده ام، کمی 

هم می خندیم. البته به آن ها نه؛ با هم می خندیم.
ضمناً این کتاب را با تاریخ فلسفه اشتباه نگیرید و جو شما را نگیرد و فکر نکنید 
که با خواندن آن در تمام مناظره های فلسفی و منطقی پیروز خواهید شد! چرا که اوالً 

مختصری از گوشه ی تاریخ است و ثانیاً...
را  کتاب  این  شما  به هرحال  کنید!  ولش  را  حرف ها  این  کردم.  فراموش  را  ثانیاً 
هم  زبانش  بخوانید.  فلسفه   و  بامزه  تاریخ  از  گوشه ای  با  مقدماتی  آشنایی  به عنوان 
خودمانی ست، تا که بدانید فلسفه آن طور که می گویند دیوانه کننده نیست و من قول 
خودشان  که  افرادی  معموالً  بمانید.  عادی  شما  کتاب،  خواندن  از  بعد  که  می دهم 
نتوانسته اند با آن ارتباط برقرار کنند، دیگران را گول می زنند که فلسفه نخوانید چون 

سخت است. به نظر من که خیلی هم خوب است! 
 اگر مشتاق شدید در مورد هریک از افراد حاضر در کتاب بیشتر بدانید، لطفاً بعد از 
تمام کردن این کتاب به یک کتاب فروشی مراجعه کنید و طبق سلیقه ی خود تصمیم 
بگیرید. حتماً عالقه و منطق تان، شما را یاری خواهد کرد. فقط قبلش یک خواهشی 
دارم و آن اینکه: »اگر این کتاب را دوست داشتید -که حتماً خواهید داشت- لطفاً این 
کتاب را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنید. اگر یادتان برود حالل تان نمی کنم. 

گفته باشم!«

با آرزوی بهترین  تصمیم ها در تفکر و عمل
            امیر عربلو / تابستان 1400



سقراط 

)حدود 470 ق.م – 399 ق.م(





سقراط را شاید بتوان یکی از خوش  شانس ترین فالسفه ی تاریخ نامید. چرا که اوالً او 
بدون نوشتن کتاب مشهور شد، ثانیاً اینکه شاگرد زرنگی همچون افالطون داشت. اما 

در مورد درگذشت او زیاد به شانسش اعتقادی ندارم.
سقراط در فلسفه نقشی کلیدی  را ایفا می کند. او حدودًا چهارصدوهفتاد سال قبل از 
میالد مسیح –پنجاه سال این ور آن ور- به  دنیا آمد و در جوانی سرباز یونان شد. گفته 
می شود که شجاعت و نیرومندی بسیاری داشت و چهره اش بسیار بدتر از چیزی بود 
که کسی بتواند نگاهش کند. احتماالً به همین دلیل دشمن از او می ترسیده است. 
را دیگر  آن ها یورش می برد. حاال چند و چونش  به  هنگامی که شب ها  مخصوصاً 
نمی دانم، ولی خودتان فرض کنید کسی با چهره ای وحشتناک و سقراطی، در شب 
فقط نگاهتان کند، چه رسد به اینکه به شما حمله کند؛ بی خیال جنگ نمی شوید و 

فرار نمی کنید؟ خشم شب از همان وقت ها مُد شد.
شد،  خسته  فیزیکی  جنگ  وجدل  از  که  وقتی  بعدها  سقراط  شکر  را  خدا  البته   
نیز  بود، هنرمند  مادرزاد  فیلسوفی  اینکه  بر  یعنی عالوه  آورد.  به سنگ تراشی روی 
محسوب می شد؛ ولی چون این کار زیر آفتاب حوصله  سربر بود، دوباره به جنگ روی 

آورد. ولی این بار جنگ لفظی!
البته می گویند که سقراط مرد باادبی بود و هرگز به کسی فحاشی نمی کرد؛ چون به 

سقراط / اولین فیلسوف جنگجو

اولین فیلسوف جنگجو
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اخالق پایبند بود و از همین روست که به او مردی اخالق گرا می گفتند. فقط صبح تا 
شب در کوچه و خیابان و بازار می گشت و مردم را گیر می آورد و به حرف می گرفت. 
اگر هم کسی نمی خواست با او حرف بزند، باز سقراط یقه اش را می گرفت و به زیر 
ببینم، نظرت درباره ی  می گفت: »بگو  سایه ای می برد و سؤال پیچش می کرد. مثالً 
شجاعت چیست؟« آن بخت برگشته هم جواب می داد: »به  خدا نمی دانم. شاید همین 
که من را گرفتی و به اینجا آوردی خودش یک جور شجاعت باشد.« سقراط می گفت: 
»نه، اگر تو من را کتک بزنی چه؟« بعد او یک جوابی می داد. مثالً می گفت: »تو 
دوست عزیز خوشگل منی. بیجا کنم تو را بزنم. اصالً زورم به تو نمی رسد« باز سقراط 
می گفت: »اگر زورت برسد چه؟« و دوباره صحبت از نو شروع می شد و آن قدر حرف 
برود. سقراط هم می گفت: »اعتراف کن  به خانه   و  تا سقراط گرسنه  شود  می زدند 
بلکه کمی هم  او هم می گفت: »نه  تنها هیچ چیز نمی دانم،  که هیچ  چیز نمی دانی.« 
خل وضعم!« معموالً این پایان صحبت شان بود. از این نکته غافل نشویم که ابدًا قصد 
سقراط تفرقه و دشمنی با کسی نبود. اتفاقاً در باب دوستی و دوست داشتن می گفت: 
»دوست خوب را به گنج شاهان هم نفروشید.« فقط بین آن جمعیت دوست خاصی 

پیدا نمی کرد. 
در نتیجه او آدم فروش نبود و در حقیقت فقط می خواست این را به مردم بفهماند 
که خیلی بی سوادند. چون رویه ی ساده ی زندگی را پیش گرفته بودند، بی آنکه بدانند 
زندگی چیست. این دقیقاً خود مبارزه با مغلطه و سفسطه بود. از حق نگذریم سقراط 
در آن سال ها برای خودش آوانگاردی بود. حرف اصلی او این بود که زندگی به تجربه 
در نیامده ارزش زیستن ندارد. از دید سقراط کامالً مشخص است که باید فلسفه ورزی 
کنیم و ماحصل تجربه های خود و دیگران را در زندگی به کار ببندیم تا به شناخت 
بهتر و خیر دست پیدا کنیم. حاال خیر چیست؟ وقتی خودتان کشف کردید متوجه 

می شوید. خیلی باحال است. تا اینجا که فلسفه سخت نبود؟
 سقراط و دار و دسته اش که افالطون هم یکی از آن ها بود، مدام به این ور و آن ور 
دعوت می شدند تا باالخره بتوانند در بحث ها به نتیجه ای برسند و امان از آن وقتی 
که به میهمانی دعوت می شدند. آن  هم میهمانی هایی که معموالً یکی از ثروتمندان 
شهر ترتیب می داد. آن وقت دیگر فقط می خوردند و حرف می زدند و درباره ی معنای 
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کلمات و رفتار در زندگی صحبت می کردند. بعد ها خیلی ها به این کار سقراط چون 
کردند  سعی  و  شدند  عالقه  مند  بود،  خوشمزه  غذاهای  خوردن  و  نوشیدن  با  همراه 
سقراط  می شد.  کم  خودشان  روی  معموالً  اما  کنند؛  کم  را  او  روی  به  اصطالح  که 
بیدی نبود که با این بادها بلرزد. البته جوانان بسیاری، برخالف پیرمردها، از سقراط 
خوششان آمد و او را سرمشق خود قرار دادند. اکثر آتنی ها هم ثروتمند بودند و خدا 

روزی سقراط را می رساند. 
را  سقراط  درس های  و  مجادله ها  که  بود  افالطون  او  شاگردان  همین  از  یکی 
یادداشت می کرد و باعث می شد که سقراط زحمت نوشتن کتاب را به خودش ندهد. 
یا  و  است  می کرده  یادداشت  را  سقراط  سخنان  همان  دقیقاً  افالطون  اینکه  البته 
شیطنتی هم در تحریف حرف های او داشته است یا نه، بر کسی معلوم نیست. اما 
افالطون همان کسی بود که بیش از دیگران سقراط را به دیگر انسان ها معرفی کرد 
و اندیشه هایش را بسط داد. سقراط را داناترین فرد آتن نامیده  اند، ولی خود او همیشه 
اذعان داشت که تنها چیزی که می داند این است که هیچ  چیز نمی داند. این جمله در 
فلسفه خیلی معروف شد. سقراطی که با همه بحث می کرد و همیشه به همه ثابت 
می کرد که هیچ  درکی از آن کلمه و یا مفهومی را که در ذهنشان است نمی دانند، 
نیز  او  زندگی  به  هرحال  نمی دانم.  من هم هیچ  چیز  به خودش می گفت که  خودش 
این  گونه می گذشت و روزبه  روز به طرف دارانش افزوده می شد که ناگهان اوضاع آتن 
کمی به  هم می ریزد و شورشی در می گیرد. بعد از آن، نگاه ها به  سمت سقراط می رود 
که: »ما داشتیم زندگی می کردیم و تو از سر بیکاری آمدی و این جوانان ما را گمراه 
کردی. کیش و آیین ما را مسخره کردی. ما طالب دموکراسی بودیم، ولی تو همه  چیز 

را به مسخره گرفتی، حتی دموکراسی و حکومت را.«
برای  دادگاهی  ترتیب  بدین  ولی  نمی کنم،  پیدا  حرف ها  بین  ربطی  البته شخصاً 
سقراط تشکیل می شود و قریب به پانصد نفر آتنی در آن حضور پیدا می کنند. پانصد 
نفر دوهزار سال پیش، با این تورم، چیزی نزدیک   پنج  میلیون نفر االن است. اتهامات 
او را یکی فاسد کردن جوانان و دیگری بی خدا کردن ملت بیان می کنند. سقراط البته 
همه را رد می کند و می گوید که: »خود شما به من می گفتید خردمند، استاد و مرد 

باهوش. نکند شوخی می کنید؟«
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ولی شوخی نبود. آن جماعت مانند آفتاب پرست رنگ عوض کرده بودند. قاضی 
گفتید  ما  به  را.  یونانی ها  یعنی  کردید.  را مسخره  ما  کتاب های تان  در  گفت: »شما 

ابلیس. قبول دارید؟«
»نه.«

»ابله چی؟ ابله هم نگفتی؟«
»نه. من کی چنین حرفی زدم؟ شما اصالً کتابی از من خوانده اید؟«

»درست است. پس قبول کردی که به خدایان ما توهین کردی و جوانان ما را فاسد 
می کنی. تو محکومی به نوشیدن جام زهر. سریع تر برو آن را سر بکش چون تاریخ 

انقضای آن می گذرد و کسی جز تو را هم نداریم که آن را به او بدهیم.«
سپس سقراط بعد از این سفسطه بازی های حکام به اعدام و یا همان خوردن جامی 
پر از زهر محکوم شد. عده ای که هنوز طرف دارش بودند به او پیشنهاد کردند که قبل 
از اعدام فرار کند، ولی سقراط گفت: »من به عقایدم پاییندم و فرار یعنی عقب  نشینی 
از رفتارم. من می خواستم به این ها بفهمانم چقدر کله پوکند، ولی نمی دانستم که با 

کدام مغز می خواهند این را درک کنند.«
را  این ها  افالطون که خودش  از جمله  از دوست داران سقراط  برخی  اعدام،  شب 
که  نگهبان  حتی  می کردند.  نگاه  سقراط  به  حسرت  با  و  بودند  حاضر  آنجا  نوشته 
بغضش گرفته بود به او گفت: »جناب سقراط، می توانید تا طلوع آفتاب صبر کنید و بعد 
زهر را نوش جان کنید. کمی بیشتر زنده بمانید تا شما را ببینیم. چیزی الزم ندارید؟«
سقراط پاسخ داد: »من اگر بیشتر بخواهم زنده بمانم یعنی به این دنیا وابستگی 
دارم. بنشینم اینجا قیافه ی غم آلود شما را ببینم؟ جام را بدهید سر بکشم بابا خسته 
شدیم.« همراهان سقراط ده دقیقه ای دنبال جام زهر گشتند تا آخر زیر تخت سقراط 
آن را پیدا کردند. معلوم نشد کدام باهوشی جام را آنجا گذاشته بود و یک جماعت را 
عالف خودش کرده بود. خالصه جام را با دستان لرزان و چشمان گریان به او دادند 

و او جام را نوشید. 
خادم زندان به او گفت: »کم کم در پای تان بی حسی به وجود می آید.«

سقراط گفت: »خودم می دانم. فعالً خوبم. وقتی زهر به قلبم برسد می میرم دیگر. 
با پای من چه کار داری؟«
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دقایقی گذشت... بعد از کمی هذیان گفتن و قدم زدن در اتاق کمی به دیوار خیره 
شد و معلوم نیست به چه چیزی فکر کرد. نگهبان به پای او دست زد و متوجه شد 
بدن او از سمت پاها شروع به سرد شدن کرده است. به سقراط گفت: »جناب سقراط 

حسی در پاهای تان دارید؟«
سقراط جوابش را نداد اما رو به یکی از همراهانش کرد و گفت: »یادت باشد یک 
خروس رنگی رنگی قربانی کنی.« که هنوز بر سر تفسیر این جمله در تاریخ بحث 

است که چرا مرغ نه و فقط خروس رنگی! 
او لحظاتی بعد روی زمین خوابید و چشمانش را آرام بست. 

سقراط بی شک مرد بزرگی بود.





افالطون 

)حدود 427 ق.م – 347 ق.م(
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