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ت و گزارشهایی از اندیشه و آیین
اخبار ،یادداش 

انتشار کتاب «نظام آموزشی
و ساختن ایران مدرن»

«نظـام آموزشـی و سـاختن ایـران مدرن» نوشـته دیوید
مناشری با ترجمه محمدحسین بادامچی و عرفان مصلح
در 496صفحه توسـط انتشـارات حکمت سـینا منتشـر شد .این
کتـاب یکـی ازجامعتریـن و مهمتریـن نوشـتهها دربـاره تاریـخ
آموزش ایران اسـت که با اسـتفاده از اسـناد دسـت اول ،صدها
مصاحبـه حضـوری بـا صاحبنظـران ،سیاسـتگذاران ،مدیران و
اسـتادان متنفذ در رژیم پهلوی فراهم و تدوین شـده اسـت.

سنتگرایان
توگو گریزانند
از گف 

شنبه  13مرداد ۱۳۹۷

منصـور مهـدوی ،نویسـنده کتـاب «سـنجش سـنت»:
سنتگرایان از گفتوگو گریزان بوده و این رویهای رایج
بیـن آنهاسـت .آنهـا از وجود خألهایـی در این مکتب فکری خبر
دارند و برای آنکه این خألها علنی نشـود ،میکوشـند از راههای
دیگـری بـا مخاطبـان و پرسشـگران برخـورد کننـد که کمترین
آسـیب بـه گفتمـان سـنتگرایی برسـد؛ تا ضمن پیشـبرد اصل
گفتمـان ،آن خألهـا نیـز از دید ناظـران پنهان بماند.
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ایرانشهری
و اتوپیای مازاد

قاسـم پورحسـن :ایده ایرانشهری طباطبایی به بازگشت
منتهـی میشـود امـا مـا بهدنبال بازجسـت هسـتیم و نه
بازگشـت .اگـر میـراث درسـت خوانـده نشـود ،اتوپیـای مازاد
بـه بـار مـیآورد ،در آلمـان  ۱۹۳۳ایـن وضعیت بهوجـود آمد .در
اتوپیای مازاد آنچه ترسـیم میشـود نگاهی فاشیسـتی است که
در آینـده ذیـل آن دیگـری دیـده نمیشـود و ممکـن اسـت برای
دسـت یافتـن به آن خشـونت بـهکار برد.

انتشار کتابجامعهشناسی
تاریخ-تطبیقی دین

کتابجامعهشناسی تاریخیـتطبیقی دین ماکس وبر با
گردآوری و ترجمه علی راغب به همت نشـر حکمت سـینا
منتشر شد .مجموعه حاضر شامل  6مقاله دربارهجامعهشناسی
تاریخیـتطبیقی دین در حوزه ادیان است .سه مقاله مستقیما از
وبر و سه مقاله دیگر درباره اندیشههای وی بههمراه مباحثهاش
با گئورگ زیمل ،ارنست ترولچ ،فردیناند تونیس و گئورگ یلینک
در نشستجامعهشناسان آلمانی در فرانکفورت است.

ویژگیهای فلسفهپروری آلمان در گفتوگو با پژوهشگر فلسفه دانشگاه بن

فلسفه درآلمان دیرمتولد شد اما به سرعت رشد کرد

گفت وگو

سرزمینی که امروزه آلمان نامیده
میشـــود ،از قرن هجدهم ،زادگاه
فالسفهواندیشمندانبزرگیشد.
در واقع میتوان گفت شاید بستر
فلسفه –که همانند تمدن حرکت
سیدحسینامامی
میکند -از یونان به اسکندریه و از
روزنامه نگار
آنجا به روم و سپس به آلمان رسیده
است.اگرچهکشورهاییمانندفرانسهوانگلیس
پیشـــتر از آلمان به فلسفه جدید رسیدند ،اما
آلمان ،زادگاه فیلســـوفان و اندیشمندان بنام
جهانی شـــد .اما چـــرا آلمـــان؟ در گفتوگو با
محمدرضاواعظشهرستانی،پژوهشگرفلسفه
در دانشـــگاه بن آلمان به بررســـی این موضوع
پرداختیم کـــه این گفتوگوی مکتوب ،اکنون
پیش روی شماست.
فلسفهچگونهوازچهزماندرآلمانپدیدارشد؟

پاســـخ به این سوال میتواند مفصل باشد اما
بهطور خالصه باید بگویم که نسبت فلسفه با سرزمینی که
امروزهعنوان«آلمان»رایدکمیکشد(دراینبارهبعدابیشتر
توضیحخواهمداد)،نسبتخاصوعجیبیدارد.خاصاست
چراکه فلسفه از نظر تاریخی ،با در نظر گرفتن مبدأ آغاز آن
از زمان ســـقراط و حتی پیشتر از آن ،خیلی دیر در «آلمان»
ظهور پیدا کرد .در حقیقت میتوان گفت ،فلســـفه بهطور
جدیدرنیمهدومقرنهفدهمازطریقکارهایالیبنیتس
در «آلمان» متولد شد .اما چرا عجیب است؟! عجیب است
چوناگرچهدیرمتولدشدامابهسرعترشدکردوعمیقشد
و در حدود یک قرن ،آلمان به مهد بزرگترین فالسفه جهان
تبدیلشد؛یعنیطیقرنهجدهمونیمهاولقرننوزدهم.
این فلســـفه از کجا به آلمان رسید یا به عبارت دیگر فلسفه
آلماندرآنزمانتحتتاثیرکدامکشورهاوفیلسوفاناست؟

اگرازقرونوسطیوفلسفهیونانبگذریموبخواهیمناظربه
دورهتجدیدحیاتعلموفلسفهسخنبگوییم،میتوانمبگویم
ورود فلسفه به آلمان در قرن هفدهم تحث تاثیر کشورهای
فرانسه (دکارت ،پاسکال ،مالبرانش) ،انگلستان (بیکن) و
تا حدودی هلند (اسپینوزا) بوده است ،اما بهنظر من برای
پاسخدقیقتربهاینسوال،الزماستابتداتوضیحاتیدرباره
زندگیاجتماعیوسیاسیالیبنیتسبدهم.
الیبنیتس در سال  1646متولد شده و در 20سالگی در
رشـــته حقوق به درجه دکتری دست یافته است .در تاریخ
فلســـفه بیان شده است که او از کودکی ذوق و شوق وافری
بهمطالعهعلوموفلسفهداشتهوبهسببتمایلشبهفعالیت
اجتماعی و سیاسی ،در اوان جوانی وارد امور سیاسی شد.
گفته میشـــود که یکی از آمال الیبنیتس برقراری صلح و
آشتی میان پروتستانها و کاتولیکها بوده و در این زمینه
تالشهای بســـیاری کرده اســـت .همچنین او بهمنظور
مراودات سیاسی با پادشـــاه وقت فرانسه به مأموریتی
چهارساله به پاریس فرستاده شد .الیبنیتس در این
مدت نشست و برخاســـتهای بسیاری با فضال و
دانشمندان فرانسوی داشت .همه اینها را گفتم
که بگویم ،این سفر الیبنیتس به فرانسه نقطه
عطف اثرگذاری فلســـفه فیلسوفان فرانسوی،
همچون دکارت و پاسکال و مالبرانش و دیگران
برالیبنیتساست.همچنیناودرآنجاتوانست
علمریاضیاتخودراتکمیلکندودرزمینهعلم

طبیعیوکارهاییکهتوسطدکارتوپاسکالانجامشدهبود،
تحقیقات خوبی انجام دهد .او در زمانی که در پاریس بود
به انگلستان نیز سفر کرد و همچنین در هلند نیز مالقاتی
با اسپینوزا داشت.
دکترکریممجتهدیدرجاییبهخوبیبهنکتهجالبیاشاره
کرده بودند ،ایشان چنین گفته بودند که فلسفه فیلسوفان
آلمانیوارثفلسفههایانگلیسیوفرانسویهستند؛یعنی
افرادیهمچونفرانسیسبیکنودکارت.ولیعمالبهعمق
بیشتریازآنهارسیدهاند؛یعنیفکراروپاییدرفلسفهآلمانی
عمقودرخششپیداکردهاست.هنگامیکهامانوئلکانت
رابافرانسیسبیکنیادکارتمقایسهمیکنیم،میبینیمکه
کانت با انقالبی کپرنیکی ،تجربه و عقل را در هم میآمیزد و
فقطخودراهمچوندکارتبه«خردصرف»یاهمچونبیکن
به «تجربه صرف» محدود نمیکند؛ او عمیقتر میاندیشد.
با توجه به آغاز ایدهآلیسم آلمانی در قرن هجدهم و تسلط آن
بر فضای فکری اروپا -که سالها ادامه یافت ،-در مورد نسبت
فلسفه آلمانی با فضای فکری و فرهنگی آلمان قرن هفدهم
چه میتوان گفت؟

درقرنهفدهمباپایانیافتنجنگهای30ساله(1618()1
تا  )1649در اروپای مرکزی ،که بهخاطر درگیری مذهبی
میانکاتولیکهاوپروتستانهاآغازشدهبود«،آلمان»بخش
عظیمیازجمعیتشراازدستمیدهد.درتاریخذکرشده
است که جمعیت «آلمان» از 21میلیون نفر در سال1618
به13میلیوننفردرسال1648کاهشیافتهاست!عالوهبر
این،مطابقباشرایطمعاهدهوستفالی،1648اینسرزمین
به تعدادی شاهزادهنشین بزرگ و کوچک
تقسیم میشود که به قول «تری
پینکارد» در کتاب «فلســـفه
آلمانـــی» ،تنها چیزی که
آنها را در کنـــار هم نگه
میداشـــت ،داســـتان
نیمهو ا قعـــی تعلـــق
داشـــتن به «امپراتوری
مقـــد س رو م ملـــت
آلمان» ()1806-1512
و محافظت شدن از جانب
قدرتهـــا و قوانیـــن این
امپراتوری بود .اگر بخواهیم
دربارهفضایفکریوفرهنگی
آلمـــان آن
زمان

صحبـــت کنیم ،تاریخ به ما چیزی جز جنگ ،نزاع و تعصب
میانکاتولیکهاوپروتستانهانمیگوید.شایداینسخن
برای کسی که واقعیت فرهنگی و اجتماعی «آلمان» از قرن
()2
هجدهم تا به امروز را مشاهده کرده ،قابل باور نباشد.
تـــا اینجا هربار که ذکری از آلمان کردیـــم ،آن را در گیومه
گذاشتیم[=«آلمان»]چراکهدرآنزمانچیزیبهنام«آلمان»
وجودنداشت!بیشتر،سرزمینهایکوچکوبزرگیبودند،با
«مجاورتجغرافیایی»وغالبا«بدونفرهنگوآدابمشترک».
این سرزمینها حتی دارای یک زبان مشترک هم نبودهاند.
زبانهایآلمانی،ایتالیاییوالتین،زبانهایرسمیبودند.
در حقیقت ،از ســـال  962تا  1438با عنوان «امپراتوری
مقدس روم» مواجه هســـتیم و بعد از آن تا سال  1806که
فرانسیس دوم برکنار شد از عنوان «امپراتوری مقدس روم
ملت آلمان»( )3استفاده میشد.
بنابراین،تااینزمان-منظورمپایانقرنهفدهماست-فارغ
ازدرنظرگرفتنکارهایعلمیوفلسفیالیبنیتسدرنیمه
دومقرنهفدهم،اگربخواهیمدربارهفضایفکری،فرهنگی
و اجتماعی «آلمان قرن هفدهم» بهطور کلی حرف بزنیم ،از
بنیهفرهنگیوفکریخاصینمیتوانسراغگرفتکهبتوان
اساسفلسفهایدهآلیسمآلمانیقرنهجدهمونوزدهمرابر
پایه آن گذاشت.
پس ،به نظر شما ،تحول فلسفی ،علمی و ادبی آلمان در قرن
هجدهم ناشی از چه تحوالتی است؟ این آلمان چگونه آلمان
کانت ،هگل ،فیخته ،شوپنهاور و نیچه میشود؟

این پرســـش مهم و در عینحال پاسخگویی به آن دشوار
است .فکر میکنم پاسخ به این سوال نیاز به مقداری توجه
به مسائل فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی قرن هجدهم در
«آلمان» دارد .تاریخ به ما میگوید که یک جنگ نسبتا
طوالنی،معروفبهجنگهفتسالهمیانقدرتهای
بزرگ آن زمان در فاصله سالهای 1756تا1763
رخدادکهنتیجهآنتبدیلشدن«آلمان»(البتهآن
زمانباعنوان«پروس»)بهقدرتیبزرگدراروپابود.
اما«آلمان»درآنزمانازدرونبامشکالتبسیاری
توپنجه نرم میکرد.هگلمعتقد است «ایده»
دس 
مستقل از «بافت اجتماعی» نیست بلکه در درون
آن شـــکل میگیرد ،گاه (ایده و بافت اجتماعی) با
یکدیگرهماهنگهستندوگاهدرمقابلهمدیگرقرار
میگیرندوایندودرنسبتبایکدیگر،وضعیتجدیدی
را بهوجود میآورند که منجر به تغییر میشود« .تغییر»
درست همان چیزی اســـت که «آلمان» قرن
هجدهم تجربه کرد :مواجهه ساختار
مرسومومتعارف«سنتی»باساختار
و شرایط «مدرن» که از راه رسیده
بود؛ نتیجهاش گذر به فلسفه،
ادبیات و علم جدید در نیمه
دوم قرن هجدهم بود.
در حقیقت شـــاهزادگان
محلی بهمنظور داشتن
زندگیسلطنتیپرزرق
و برق و تشـــریفاتی،
بـــا الگـــو گرفتـــن
از فرانســـو یها،
بهدنبال راهکارهای
کارآمدتـــری برای
تامین مالیات و اداره

«آلمان» در آن زمان از درون با مشکالت بسیاری
توپنجه نرم میکرد .هگل معتقد است «ایده» مستقل
دس 
از «بافت اجتماعی» نیست بلکه در درون آن شکل میگیرد،
گاه (ایده و بافت اجتماعی) با یکدیگر هماهنگ هستند و
گاه در مقابل همدیگر قرار میگیرند و این دو در نسبت
با یکدیگر ،وضعیت جدیدی را بهوجود میآورند که منجر
به تغییر میشود« .تغییر» درست همان چیزی است که
«آلمان» قرن هجدهم تجربه کرد :مواجهه ساختار مرسوم
و متعارف «سنتی» با ساختار و شرایط «مدرن» که از راه
رسیده بود؛ نتیجهاش گذر به فلسفه ،ادبیات و علم جدید
در نیمه دوم قرن هجدهم بود

قلمرو بودند .بنابراین ،به این نتیجه رسیدند که از سیستم
بوروکراتیکجدیدومدرندانشگاهیبرایآموزشکارکنان
خوداستفادهکنند.درنتیجه،محصوالتعقالنیتومدرنیته
همچون بوروکراسی جدید و آخرین تکنیکهای مدیریتی،
که بر موج روشنگری در حال تولد در اروپا سوار بود ،ابزاری
برای شاهزادهگان بود تا بتوانند منابع مالی مورد نیاز خود
را برای اجرای حرفههای مختلف تامین کنند.
ایندرشرایطیبودکهجمعیتآلمانهرروزدرحالافزایش
بود،فرصتهایشغلیکافیبرایجوانانیکهدردانشگاهها
آموزش دیده بودند وجود نداشت ،و سرزمین «آلمان» از نظر
فرهنگی،اجتماعیوسیاسیتکهتکهوپارهپارهشدهبود؛چه
از نظر زبان و گویش ،چه از نظر فرهنگ و لباس و چه از نظر
امتیازاتفرقهای.نکتهجالباینجاستکهطیفوسیعیاز
«آلمانی»ها در این مقطع از زمان به دیگر نقاط اروپا و آمریکا
مهاجرتمیکردند!درهمینزماناستکهجنبشجدیدی
در «آلمان» متولد میشود؛ جنبشی با عنوان «انجمنهای
مطالعه» .هدف این انجمن ناظر بهنوعی بینش فرهنگی
و روشـــنفکرانه از امور جهان است .در حقیقت ،گروهی از
جوانانتحصیلکردهوآموزشدیدهکهتصمیمگرفتهانددر
بهبود زندگی خودشان موثر باشند .آنها برای هدف خود از
اصطالح آلمانی Bildungاستفاده میکردند.
گفتهمیشودکهاینجنبشدرآلمانمیزانمطالعهراافزایش
داد و در پی آن در ســـال 1800تعداد 5000عنوان کتاب
در «آلمان» منتشر شـــد! همچنین درباره تاثیرگذاری این
جنبش در رشد عقالنیت و روشنگری در آلمان سخنهای
بسیاری رفته است ،حتی برخی معتقدند  Bildungاساس
روشنگری در آن زمان است.
در حقیقت ،جوانان آلمانی در آن زمان در موقعیت وجودی
خاصیقرارداشتند؛تقابلمیانآنچهگذشتگانبرایآنهارقم
زدهبودندوآنهانیزبایددرزندگیازآنتبعیتمیکردندوآنچه
خود احساس میکردند و میپنداشتند که صحیح است.
ازمنظریفلسفینیز،تقابلمیانآموزههایالیبنیتسوپیرو
او«کریستیانولف»ازیکطرفوآموزههایروشنگریسکوالر
از طـــرف دیگر ،برای آنها چنین دو راهی وجودی را تقویت
میکـــرد .الیبنیتس در نیمه دوم قرن هفدهم معتقد بود
کمالخداوندمستلزمآناستکهاینجهان،بهترینجهان
ممکن باشد و آنچه در عالم آفرینش رخ میدهد ،به بهترین
وجهاست.درحقیقت،الیبنیتسمعتقدنبودشروجودندارد
بلکه او میگفت در جهانی که هم شر و هم خیر وجود دارد،
خیرغالباست.اینآموزهبعداتوسطپیرواوکریستیانولف
بااینمفهومکه«همهچیزدرجهانهمانگونهاستکهباید

کتابنامه
کتاب گراندهتل پرتگاه؛ زندگی اصحاب مکتب فرانکفورت
نوشته اســـتوارت جفریز با ترجمه محمد معماریان و به
همت انتشارات ترجمان علوم انسانی منتشر شد.
ی نامهای،
«گراندهتل پرتگاه» ،داســـتانی اســـت زندگ 
آمیخته به فلســـفه و نقادانه از ماجرا و سرنوشت زندگی و
افکار بزرگان مکتب فرانکفورت که حیات پر رمز و راز این
مکتب را به زبانی ساده و عامهپسند روایت کرده است.
استوارت جفریز ،نویســـنده کتاب ،مکتب فرانکفورت را
تجســـم نوعی پارادوکس میداند :تئودور آدورنو و والتر
بنیامین ،ماکس هورکهایمر و یورگن هابرماس ،اریک فروم
و هربرت مارکوزه البد مشهورترین متفکران اروپایی چپ
م هستند ،ولی گویا عمدتا یکی از
افراطی در قرن بیست 
اصول محوری مارکسیسم را کنار گذاشتهاند ،اینکه «ما
نباید فقط بهدنبال فهم دنیا باشیم ،بلکه باید در پی تغییر
آن برویم» .آنها منتقدان اجتماعی اما بیعالقه به تغییر
اجتماعی بودند .جفریز معتقد است مکتب فرانکفورت
زاویه کوچکی از نقد را از مارکس گرفت ،اســـتادانه بسط
داد و بدبینـــی عمیقی را بدان افزود .این بدبینی درباره
امکان تغییر یا گریز از چیزهایی بود که این مکتب آنها را

نگاهی به زندگی اصحاب مکتب فرانکفورت

مروریبرکتابگراندهتلپرتگاه

نقد میکرد .این همان نکته محبوب جفریز است که در
عنوان کتاب هم مجســـم شده است :گراند هتل پرتگاه:
هتلی زیبا ،مجهز به همه آسودگیها ،بر لبه پرتگاه ،بر لبه
نیســـتی ،بر لبه پوچی که ساکنانش آسودهخاطر بر لبه
پرتگاهی خالی و عمیق مشغول نظریهپردازی هستند.
در بخشـــی از مقدمه مترجم این اثر آمده است :مکتب
فرانکفـــورت و نگاه انتقادیاش به جامعه و سیاســـت و
فرهنگ ،پدیده ناآشنایی نزد مخاطبان جهانی یا ایرانی
نیست .بسیاری از آثار دستاول اصحاب این مکتب در
دسترس عالقهمندان (ازجمله مخاطبان ایرانی) هستند
و دانشپژوهان در تشریح ایدهها و نگارش متن و حاشیه
زندگیهایشـــان هم کم کار نکردهاند .پس در این بازار
پررونق ایدهها و زندگینامههای فرانکفورتیها که بهویژه
با آشکار شدن نقصانهای سرمایهداری نئولیبرال در یک

دهه اخیر (همراه با سایر آثار انتقادی) توجه دوبارهای هم
نثارشان شده است ،نوشتن یک روایت تاریخی دیگر در
قالب زندگینامه دستهجمعی از سرگذشت اصحاب این
مکتب ،آنهم به قلم یک روزنامهنگار جوان ،چه ضرورتی
دارد؟ و چرا از اینگونه تاریخنگاریها استقبال میشود؟
مولـــف در بخـــش مقدمه :خـــاف جریان بـــه معرفی
موسســـه پژوهشی مکتب فرانکفورت میپردازد .تئودور
آدورنـــو ،اندکـــی پیش از فوت خود در ســـال  ۱۹۶۹به
یک مصاحبهگر گفت« :مـــن یک الگوی نظری از تفکر
را تاســـیس کردم .از کجا میدانستم که دیگران آن را با
کوکتل مولوتف پیاده میکنند؟!» بهنظر بسیاری از افراد،
مشکل مکتب فرانکفورت همین بود .این مکتب هیچگاه
تن به انقالب نداد .کارل مارکس نوشته بود« :فالسفه فقط
دنیا را به شیوههای مختلف تفسیر کردهاند؛ هدف تغییر

دنیاست ».ولی متفکران مکتب فرانکفورت نظریه یازدهم
مارکس درباره فوئر باخ را وارونه کردند.
آن موسســـه پژوهش مارکسیســـتیای کـــه به مکتب
فرانکفورت مشهور شـــد ،از آغاز خود در سال  ۱۹۲۳از
سیاســـتورزی حزبی کناره میگرفت و به کشـــمکش
سیاسی مشکوک بود .اعضای برجسته آن در نقد شرارت
فاشیسم و تاثیر سرمایهداری در تهیسازی اجتماع و له
کردن روح جوامع غربی بسیار فاضل بودند ،اما توان تغییر
دادن آنچه را که نقد میکردند ،نداشتند.
کتـــاب گراندهتـــل پرتـــگاه؛ زندگی اصحـــاب مکتب
فرانکفورت ،نوشـــته اســـتوارت جفریز با ترجمه محمد
معماریان به همت انتشـــارات ترجمان علومانسانی به
بهای  ۵۴۰۰۰تومان در ابتدای سال جاری منتشر شد.

منبع :مهر

باشد» به آموزهای متعارف و مرسوم تبدیل شد.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که این جهانبینی متعارف بیان
شده را در تفکر «آلمانی»ها به لرزش درآورد ،زمینلرزه بزرگ
 1755لیسبون بود؛ زمینلرزهای عظیم بهعنوان نماد شر و
فاجعهای بزرگ که در ضمن ویرانیهای بسیار ،یکسوم
جمعیت این شهر را از بین برد.
ازطرفدیگرآموزههایجنبشاصالحدینیراداریم(مذهب
پروتستان) که بر رابطه درونی انسان و خداوند تاکید داشت
و اعمال و مناســـک ظاهری و مذهبی کلیسا را که توسط
کاتولیکها ارائه میشد نادرست میدانست .رستگاری از
نظـــر آنها ،مبتنیبر ایمان بود .این نکته را گفتم که بگویم،
انسان قرن هجدهم «آلمان» در مواجه میان این موارد قرار
داشـــت؛ سنت مذهبی کاتولیک و جنبش اصالح دینی یا
همان مذهب پروتستان ،آموزه فلسفی متعارف و مطابق با
قول مسیحیت از الیبنیتس که «امور جهان مطابق با یک
ضرورتفینفسهشانهمانگونهاندکهبایدباشند».
و در آخـــر ،آموزههای روشـــنگری ناشـــی از آموزشهای
دانشـــگاهی (اعمال شده توسط شاهزادهها برای رسیدن
به ســـلطنت مطلقه خود از طریق بوروکراســـی مدرن) و
انجمنهایمطالعه.
مواردفوقهماندغدغههایجوانقرنهجدهمی«آلمان»
است؛البتهجوانیکهبهدنبالآگاهیبود؛همانجوانیکه
موقعیـــت وجودی او بهنوعی در رمان «مصائب ورتر جوان»
یوهان ولفانگ گوته به تصویر کشـــیده شـــده است .او در
این مقطع از تاریخ در یک دوراهی سرنوشتساز قرار گرفته
است؛ دوراهیای که از یکسو به نقشی که از پیش برای او
تعیینشدهاستختممیشودوبرابرباهمسانیاجتماعی
است (و تن دادن به آن برای او رنج بسیاری را دربر دارد) و از
سوی دیگر پیش بردن زندگی به دست خود .درواقع ،سوال
فلسفی و بنیادین برای او این پرسش است :چگونه میتوان
«زندگی خود» را زیســـت؟ همان پرسشی که بعدها پرسش
مهم و اساسی نیچه نیز بود.
دراینزمانامانوئلکانتدرسال 1781درکتاب«نقدعقل
محض» برخالف گفته الیبنیتس که تا آن زمان میگفت
امور جهان بر حسب ضرورت درونیشان ،همانگونهاند که
بایدباشند،گفت«:تابهامروزانسانچنینتصورمیکردکه
ذهن آینه جهان است و تنها «ضرورت درونی اشیا جهان» را
منعکسمیکندامااوضاعچنیننیستکهانسانمیانگارد.
اینذهنماستکهجهانرامیسازدوآنبخشیازجهانکه
ما از آن بهيعنوان شیء فینفسه یاد میکنیم ،بخشی است
که ما چیزی درباره آن نمیدانیم .این گفته کانت ،انقالبی
درعالممتافیزیکبهوجودآوردونقطهآغازیبودبرایشروع
ایدهآلیسمآلمانی.

پینوشتها:
-1جنگ30ساله( ۱۶۱۸تا)۱۶۴۸جنگهاییدراروپایمرکزی
بودکهبیشتردرخاک«امپراتوریمقدسروم»درگرفتوقدرتهای
اصلیاروپاییدرآنشرکتداشتند.علتاینجنگهادرگیریمیان
آئین کاتولیک و پروتستان و رقابت میان حکومتهای «اطریش و
اسپانیا» (طرف هابسبورگی) با «فرانسه ،هلند ،دانمارک و سوئد»
(طرف فرانسوی) بود.
این جنگها موجب قحطی و بیماریهای گوناگون شد و طی آن
آلمان بخش عظیمی از جمعیت خود را از دســـت داد .جنگهای
 30ساله با عهدنامه وستفالی پایان یافت.
 -2هر چند در این ســـالها هم آلمان مجددا با جنگ و مشکالت
معیشـــتی ناشـــی از جنگ جهانی اول و دوم روبهرو شد ،اما خود
را بازیافت.
3- Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation.

