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 روشنفکر ـ لسوفيف

 

۱۳۹۰ هام نمهب ،مود لاس  ،۱۹ هرامش  ،همانرهم هلجم رد هدش راك  

 يو سبک فلسفه ورز  خالقانه يده هايها و ارتين مأنوسم و از بصيتگنشتايوگ يلودولسفه هر چند سالهاست با ف
 يسبک زندگ اما  ، امکرده  ياو دم زده و با او زندگ يد در هوايمد يو مدت  ستم فراوان آموخته امين نابغه قرن بيا

ب به يتراز اول است که قر يلسوفيف ز بوده،يشاگرد راسل ن ي، که چند صباحنيتگنشتايو. پسندم يشتر ميراسل را ب
ن، هنر، ي، منطق، اخالق، ديچون معنادار يدرباره مقوالت خود يما حصل تأمالت فلسف ده ويشياندمدام  چهل سال

دهد که  تا  ينشان م مانده يکه از او بر جا ييدر عکسها گاه نافذشن .گران قرار داده استيش چشم ديرا پ... مانيا
به شکل « که  يلسوفيخرد و درشت است؛ ف لِيستانسيو اگز يزان ذهن او  دلمشغول مسائل و معضالت معرفتيچه م

 خورد  و بسان يگذشت، غوطه م يرامونش ميش فارغ از آنچه پيخود، کم و ب يذهن يايو در دن» خلوت خود بود
 يرفت و گم م يش فرو ميآورد و دوباره در خو يسر بر م يکند، هر از گاه يانوس شنا ميکه در عمق اق يغواص

  . شد
به همراه جرج ادوارد : کند يم يمهم يفلسف يهاکار يحرفه ا لسوفيف ک يدر کسوت  يدر دوره ا راسل، اما،
 ين انداز شده بود، همت ميقرن نوزدهم طنج اواخر يکمبر يفلسف يکه در فضا يسم هگليده آليمور، به نقد ا

شه  يبه همراه فرگه  در اند سد؛ينو يستم ميل قرن بيرا در اوا »١اتياضير يمبان« تهد کتاب مشهوريگمارد؛ به همراه وا
ک يکند؛ مقاله کالس يفروگزار نم يچ کوششيان از هين مياست و در ا"  ٢ييمنطق گرا" نه کردن  پروژه يبسط و نهاد

فلسفه  سنت ماندگار و مهم   يرساند که از کارها يبه چاپ م »٤ذهن«ه يدر نشر ۱۹۰۵ را در سال " ٣اب داللتدر ب" 
ل گزاره ها يرا در تحل» ٧يسم منطقياتم«ده  ي،  ا»٦يصورت نحو« و » ٥يصورت منطق« ان يک ميبا تفک است؛ يليتحل
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ت يآنرا به نها ٩يفلسف – يرساله منطقدر » ٨معنا يريه تصوينظر« ن بعدها با طرحيتگنشتايهمانکه و - کند  يطرح م
شود و راسل  يمحض او کم م يدات فلسفياما رفته رفته  حجم تول .سدينو يم را »خ فلسفه غربيتار« و - خود رساند
رد و راسل يگ يآگاهانه صورت م ين تفاوت مشيجالب است که ا کند؛ يم  ييع آزماز طبين يگريد يدر قلمروها

کردن به  اطراف  يفلسفکار  يگفته که پس از مدت يياو جا .پا گذاشته است يريت دارد که در چه مسيکامال عنا
به عرصه آمده اند که  هم جوانتر و مصمم تر از من هستند، هم  ين واديدر ا يافتم که کسانيستم و دريش نگريخو

بر  يبرخ. پرداختم زين يفرهنگ يگر حوزه هايت در ديفعال به گر شدم و يامور د متوجه  اهوش تر و با سوادتر؛  لذاب
 يم يشتريقوت ب يوقت ين گمانه زنيا. نام نبرده بود يهر چند او از کس ؛ن بودهيتگنشتايو ،ن باورند  که مراد راسليا
گ جوان ينکه لودويامتحان کردند و با وجود ا ۱۹۲۹در سال ن را يشتاتگنيم او به همراه مور  وياد آوريابد که به ي

شهرت و اعتبار  که ن يتگنشتايو »يفلسف – يرساله منطق« کتاب  بهت يبا  عنادر فلسفه نداشت،  يمدرک دکتر
نکه   يفارغ از ا .دنديبرگز ج يفلسفه دانشگاه کمبر يارياستادبه سمت  ، او را سنده رقم زده بودينو يبرا ياديز يفلسف

هاضمه   و جسارت و  ياز بلوغ روان يحاک يميص وتصمين تشخيمد نظر راسل بوده، چن يا کساني يقا چه کسيدق
و  يفته و مغرور و عصبيخودش ين که  تا حدوديتگنشتايبر خالف و؛ راسل است يمثال زدن اعتماد به نفسِ فراخ و
  .انش را تباه کردياز دانشجو يبرخ يناروا زندگ يه هايتوص يبا برخ بود و تند خو

ر گسستن و  اذعان کردن به  نقاط قوت و يو بند از بند  ضمان شدن در برابر خود يو عر شتنيخوصادقانه  يوارس 
ند؛ چرا که جرأت مواجهه با خود را يآ ياز عهده انجام آن بر نم يريست و کثين يشتن البته کار سهليضعف خو

ها و استعدادها يتيقابل که از يريو با تصو ن کار را کرديراسل ا. زنديگر يش مياگون از خوگون يندارند و به بهانه ها
ز وارد ين گريد يدن ، در عرصه هايوه بر فلسفعال عزم خود را جزم کرد و ش داشت،يخو يهايها و ناتوانيتوانمند و

، بود ره دست و ماهريس چينو مقاله کي داشت و يدر نوشتن صاحب سبک بود و نثر جذاب و پخته ا  راسل . شد
 شيکه پا بود يسوفلين فياول :گذشت يرامون او ميبود که پ يا ياسيو س ين حال دلمشغول تحوالت اجتماعيدر ع
  ر مسئله حقوق زنان بود؛يگيپ زه نوبل شد؛يبرنده جا ؛کرد يريتنام موضع گيدرباره جنگ و شد؛باز   يس.يب.يبه  ب

   ....ر در آورد ياخالق را به رشته تحرو  نيه دش درباريخو ده ها و تأمالتيا
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و نه   ين، نه تساويون، عموم خصوص من وجه است؛ نه تباير منطقيبه تعب» روشنفکر« و » لسوفيف«ان ينسبت م
لسوف باشد؛ يف يکرا هر روشنفيروشنفکر باشد،  يلسوفيندارد که هر ف يگر، لزومير ديبه تعب. عموم خصوص مطلق

 يلسوفند و برخياز روشنفکران ف ين برخيهمچن. شتنديروشنفکر ن گريد يلسوفان روشنفکرند و برخياز ف يبلکه برخ
ستند و ين ياسيو س يلسوفان  چندان دلمشغول مسائل  اجتماعي، عموم فيليدر سنت فلسفه تحل. لسوفير فيگر غيد

 ،نيتگنشتايو. ندارند يبا مقوله روشنفکر يو نسبت چندان کنند يم يورز لسفهکسره صرف فيش را يوقت خو
از  يبرخ ،  دامت، يرورت در مقابل، راسل ،. ن سنخ فالسفه اندياز ا... راس، مک داول ،يپکيکر ن،يکوا ن،يآست

و  ياجتماع يخود، دغدغه ها يهستند که عالوه بر کار حرفه ا يلسوفانيزمره فدر  ر کارنپ  ين نظيحلقه و ءاعضا
تحوالت  ي؛ ودن بسنده نکرد يبود که به فلسف يليروشنفکر سنت تحل -لسوف ين فيراسل اول. ز دارندين ياسيس

ش چشم يخود را پ يفرهنگ يو فراورده ها نمود يم تيقلمرو فعالن يچند درکرد و  يجامعه خود را به دقت رصد م
کند، ظهور  يم يان که دوران گذار را طرير جامعه  اينظ يرسد در جامعه ا يبه نظر م. داد يگران قرار ميد
ده اند و در يآموزش د  يک سنت فلسفيدارند و در  يمکف  يت فلسفيکه ترب ر راسلينظ يروشنفکران - لسوفيف
، متضمن کنند يت ميز فعاليگر نيد يو در قلمروها جامعه اند يو مشکالت عمل ين حال دلمشغول مسائل نظريع

 يا رنگارنگ است و هر کسياز راسل آموخت که  دن توان يم ن،يعالوه بر ا .استفراوان  يفرهنگ  و برکات ديفوا
 ک مختلف،يولوژيبو  يمعرفت و  يتينه تربيشيساخته اند؛ چرا که نقاط قوت و ضعف انسانها، به سبب پ يرا بهر کار

ن يمهم اند؛ بلکه کسان انجام دهيت يفيک کار آنهم با کيگوناگون همه   يست  در عرصه هاين بنا .متفاوت است
شود و به  يآن ساخته شده و در آن شکوفا م يد و برايآ يکه از او بر م يانجام دهد، کار ياست که انسان کار

گران  ناخرسند يق ديشرفت و توفياز پکند و  يت باطن مياحساس رضا ن است که ينچنيرسد؛ ا يق خود ميکمال ال
  :شود يو ملول نم
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