
 
 

 «شنگری، خروج آدمیست از نابالغی به تقصیر خویشتن خود.رو» 

  

 

 فرید سیاوش

تاریخ نویسان، عصر روشنگری را قرن هژدهم می دانند. در این عصر خرد می کوشد تاخود را از  

همه قیود رها سازد. عصر ی که مسئله معرفت شناسی به طور جدی مد نظر فیلسوفان قرار 
فت.کشف حقیقت مطلق از بین رفت و نسبیت گرفت و جهت فلسفه از وجود به معرفت تغییریا

به جای آن نشست. عصر روشنگری بر آن است که نباید اصل هر چیز را در بیرون از آن جستجو 
 کرد.

در عصر بیداري يا دوره روشنگري ، نقش فعالیت هاي عقالني بسیار حساس و پررنگ بوده 
است ولي مسامحتاً مي توان سه است. تعیین آغاز و پايان براي دوران روشنگري کاري دشوار 

دهه آخر قرن هفدهم تا آغاز قرن نوزدهم در اروپا را متعلق به اين دوره دانست. بهترين مساله در 
است که از تمام ابعاد بررسي مي شود. برخي دانشمندان بر  «معرفت»اين عصر مساله 

دآوري شده مهم مي عنصر عقلي شناخت تاکید مي کنند و گروهي ديگر آنچه را از راه حس گر
دانند. علوم طبیعي و علوم اجتماعي با ديدي نو و با توجه به مسائل مدرن مورد پژوهش قرار مي 
گیرند و موضوعاتي چون تفسیر تاريخ، رشد انسان، شکل دولت، نظريه آموزش و پرورش و 

رد مخصوصاً اقتصاد به نحو جدي تر بررسي مي شوند.در اين دوره دين از جهات مختلف مو
 سنجش قرار مي گیرد.

در نیمۀ نخست قرن  انگلستانعصر روشنگری نوعی حرکتی از غرب به شرق دارد یعنی 
 فرانسههجدهم،مرکز فلسفی اروپا محسوب میشد؛این مرکزیت در اواسط قرن هجدهم به 

 این مرکزیت را از آِن خود کرد. آلمانتعلق گرفت و در اواخر این قرن 



 
 

عتقد بودندکه هر کس باید برای تمامی سواالت موجود پاسخ های فیلسوفان عصر روشنگری م
خاص خود را بیابد.بنابرین می بینیم که فیلسوفان آن ایام فرانسه تحت تاثیر سنت فلسفی 

 دکارت بودند. چون دکارت هم میخواست که همه چیز را از اول بسازد.

از همه شامل کلیسا،شاه و  که بیش قیام علیه خود کامگی بوداولین مساله برای روشنگران،
در فرانسۀ قرن هژدهم به مراتب قدرتمند تر و مستبدتر از   دربار می شد.کلیسا،شاه و دربار

 مولود همین طرز تفکر بود. انقالب فرانسهانگلستان عمل میکرد.

" شوند.زیرا روشنپیش کسوتان روشنگری را عقیده برین بود که مردم باید نسبت به مسایل "
میان مردم بیداد می کرد.لزومآ بر گسترش آموزش و پرورش تاکید  خرافاتو  جهلام در آن ای

در عصر  آموش و پرورششد.اگر مدارس در قرون وسطی تاسیس شدند ولی در حقیقت 
 روشنگری آغاز شد.

و  عقلبه  رواقیونو  سقراطفالسفه عصر روشنگری مانند انسان گرایان دورۀ باستان از جمله 
تقاد راسخ داشتند.این اعتقاد سبب شد که بسیاری از مردم،عصر روشنگری اع خرد انسان
" بنامند.بررسی های جدیدی که در علوم طبیعی انجام شده بود عصر خرد گراییفرانسه را "

ثابت می کرد که طبیعت به شکل خرد مندانه نظم یافته است.در این میان،فیلسوفان عصر 
برای اخالقیات و دین نیز بنیانی درنظر گیرند که بتواند با خرد روشنگری نیز به دنبال آن بودند تا 

 انسان مطابقت داشته باشد.این نکته ما را به بررسی تفکرات عصر روشنگری می کشاند.

خواهد بداند  كند. روشنگري مي ها و مفاهیم پرسش مي بطوركلي روشنگري از ماهیت پديده
دالت چیست؟ روشنگري در پرسش از حقیقت چیست؟ انسانیت چیست؟ آزادي چیست؟ وع

هاي روشنگري  شناسد. بنابراين، پرسش ماهیت چیزها هیچگونه محدوديتي را به رسمیت نمي
هاي فلسفي هستند كه بطور همزمان، حقايق مسلم و اصول ثابت و بديهیات و  همه پرسش

ت در هاي درس ها به يافتن پاسخ گیرند. بايستي كوشش حتي خود فلسفه را به چالش مي
گرايانه و خشمگینانه بر پرسشگران بانگ  هاي نو معطوف شود، نه اينكه جزم برابر پرسش

 كنید. انديشید و چرا پرسش مي برآورند كه چرا مي

،فیلسوف آلمانی قرن هژدهم،که پس از هیوم بزرگترین پدید آورندۀ نظام فلسفی امانوئل کانت
 به دست داده است. ، به شمار می رفت؛جامعترين تعريف را از روشنگری

 «روشنگری، خروج آدمیست از نابالغی به تقصیر خویشتن خود.» 

 کند:کانت خود نابالغی را چنین معنا می

به » و .« و نابالغی، ناتوانی در به کار گرفتن فهم خویش است بدون هدایت دیگری» 
 دهد: را چنین توضیح می«  تقصیر خویشتن خود

 
این نابالغی، وقتی که علت آن نه کمبود فهم بلکه کمبود اراده و به تقصیر خویشتن است » 

 «دلیری در به کار گرفتن آن باشد بدون هدایت دیگری.



 
 

آيد كه  ، اصل بنیادين روشنگري است. از تعريف كانت برمي«خودانديشیدن»به اعتقاد كانت،  
درگرو آزادي انديشه  داند. تفكر مستقل و پويا، او تفكر مستقل و پويا را اساس روشنگري مي

يابد. انسان، برپايه تعريف كانت از  است. از اين رو تعريف كانت از روشنگري با آزادي معنا مي
تواند از تنگناي  نهادن در وادي تفكر، مي روشنگري، موجودي است آزاد و خردمند كه با گام

 نابالغي خارج شود.

زي قائل نیستند. آنان معتقدند كه در پرتو انديشمندان روشنگري براي اين مفهوم هیچگونه حدومر
 چیز را مشاهده كرد وشناخت. روشنگري بايد همه

مونتسكیو، الك، نیوتن، ولتر، روسو، ديدرو، داالمبر، هولباخ و نامداران بزرگ روشنگري
. كه به تدريج در قرن هجدهم میالدي به صورت فرايندي پرتكاپو و تأثیرگذار درآمد، كانت

فرانسه، انگلستان و آلمان سربرآوردند . درمیان طیف گسترده كوشندگان بطورعمده از 
وران الهي و هم اديبان،  گرفتند، هم انديشه روشنگري، هم فیلسوفان تجددگرا جاي مي

 شاعران و خطیبان.

در فرايند روشنگري، جايگاه و حقوق انسان، خرد خودبنیاد، خودانديشي، نقادي، دانش تجربي بر 
و آزمايش و استقالل دونهاد دين و سیاست از يكديگر، موردتأكید قرارگرفت؛ اما  پايه مشاهده

 است. نبايد پنداشت كه درونمايه و آهنگ روشنگري در فرانسه، انگلستان و آلمان يكسان بوده

، روشنگري جانمايه و صورتي پرجوش و خروش و انقالبي داشت. خداوندان قدرت در فرانسهدر 
كردند؛  ا، دست در دست يكديگر، نوگرايان ديني و سیاسي را سركوب ميهیأت حكومت و كلیس

نهادهاي و  شود سیاست بايد به محك نقد خردمندانه زدهچرا كه آنان بر اين باور بودند كه 
. نوانديشان ديني و سیاسي، برشكاكیت و سیاسي برشالوده خرد استوار گردد

 كردند. دميپرسشگري نقادانه درحوزه دين و اخالق نیز تأكی

، از بالندگي، ژرفا و فیزيك نیوتنيو  دانش تجربي الك، روشنگري بر دو بنیاد انگلستاندر
گیري  رويكردي سازنده برخوردار گرديد. الك در راه بردن به گستره شناخت شناسي و اندازه

ا هاي بلندي برداشت كه كانت پس از وي، در تعیین حدود شناخت بشري از آنه مرزهاي آن، گام
هايي در باب حكومت مدني برپايه رضايت مردم و در تبیین فلسفي  بهره جست. او رساله

هرچند بطور  اجتماعي ـ ـ هاي سیاسي تساهل و مدارا نگاشت. دراين دوران، انگلستان از آزادي
 ـ برخوردار بود. نسبي

گلستان، به هاي مدني در ان سار آزادي وران روشنگري در سايه هاي انديشه ترديد، تالش بي
اي مجبورشد انگلستان را ترك گويد و  غنا و فربهي فرايند روشنگري افزود. اگرچه الك درهنگامه

توان با  هاي خويش را درباب تساهل و مدارا به رشته تحرير درآورد، اما مي در هالند آرا و انديشه
اگر در رم بودند به  شدند؛ صداشد و گفت: اگر الك و نیوتن در فرانسه بودند اعدام مي هم ولتر

 شدند. افتادند و اگر در لیسبون بودند سوزانده مي زندان مي
وران آلماني، بدون  ، روشنگري سیمايي متفاوت از فرانسه و انگلستان داشت. انديشهآلماندر 

هاي انتزاعي و نظري سرگرم  هاي فلسفه تجربي، بیشتر با آرا و انديشه اعتناي جدي به يافته
 بودند.

هايي همانند در  وران آلماني از آزادي انديشه، بیان و قلم در آلمان محدودبود و انديشه آزادي
انگلستان، برخوردار نبودند. نظام سیاسي حاكم بر اين سرزمین، پس از درگذشت فريدريك بزرگ 



 
 

 آرايي كردند. دربرابر روشنگري و كوشندگان آن، گستاخانه صف ۶۸۷۱در سال ،
اي خطرناك و مخالف دين و  عنوان پديده دوم، با معرفي روشنگري به حكومت فريدريك ويلهلم

ها و نشريات پرداخت. به فرمان  وران ، توقیف و مصادره كتاب دولت، نابخردانه به سركوب انديشه
اي منتشرنكند و  رهبر خودكامه سرزمین پروس، كانت را مجبوركردند كه درباره دين، هیچ نوشته

 هیچ سخني نگويد.

توانست به مثابه گرانیگاه  آلمان برپايه شرايط سیاسي، اجتماعي و فرهنگي، نمي هرچند
هاي روشنگري در فرانسه، بويژه انقالب بزرگ آن  آفريني كند، اما از دگرگوني روشنگري نقش
وران آلماني، شوق و شور و  درمیان انديشه (9811-9871انقالب فرانسه)تأثیر پذيرفت. 

هاي زندگي فكري، به جانبداري و ارزيابي فیلسوفانه  را در واپسین سالسرزندگي آفريد و كانت 
 پديده انقالب واداشت.

 ماركسو  نگلسو ا هاينهو  هگلروشنگري در دستان  در قرن نوزدهم میالدي، پرچم انديشه
 قرارگرفت. 

در قرن بیستم، انديشمنداني همچون آدرنو و هوركهايمر به بازانديشي در نظريه روشنگري 
 نیز در شمار بازنگران نظريه روشنگري در قرن بیستم قراردارند. ماركوزهو  گلوكاچپرداختند. 

  

هدف فلسفه روشنگری آراسته ساختن جهان با زیور خرد و آگاهی و از میان بردن جهل و   
خرافات است بر خرد و علم و آگاهی مباهات میکند و هر چیزی را که با عقل همخوانی نداشته 

را  علممی بالد یعنی   نیوتنو  گالیلهتعلق به قلمرو پندار و تخیل میداند.. روشنگری به باشد م
 میداند. تخیلرا برتر از  عقلو  اسطورهبر تر از 

روشنگری اشاره به حرکت تاریخی روشنفکرِی روشنگری که مدافع عقل به عنوان بنا نهانندٔه 
دهد که که به فالسفه اجازه میشناسی معتبر، اخالق،حکومت و منطق سیستم زیبایی

 حقیقت قابل مشاهده را در جهان بدست آورند.

آغاز شد، متفکرین  قانون حرکت نیوتندر حقیقت روشنگری با الهام از انقالب در فیزیک که با 
روشنگری استدالل داشتند که تفکر روشمند مشابه آن می تواند در همٔه شکلهای فعالیتهای 

پیوند یافته است. برای هردو  انقالب علمیبشر به کار بسته شود. از اینرو عصر روشنگری به 
 یت داشت.گرایی، خرد، علم و عقالنیت اهمحرکت تجربه

سردستگان روشنگران باور داشتند که آنها جهان را که سالها در زیر سنتهای مشکوک، نابخردی، 
( بوده است به پیشرفت سوق خواهند داد. قرون وسطیعصر تاریکی ) استبدادموهوم پرستی و 

رکت ، حفرانسهو  امریکاحرکت روشنگری به بوجود آمدن چهارچوب روشنفکرانه انقالبهای 
، لهستان ۶۸۷۶اه مه م ۳، قانون اساسی مشروطه امریکای التیناستقالل طلبانٔه کشورهای 
 گردید. سرمایه داریو  مردم ساالریکالسیک،  لیبرالیسمکمک نمود و منجر به ترقی 
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و دورٔه  موسیقیدر  ر کالسیکعصو  سبک باروکزمان است با بالندگی عصر روشنگری هم
های در عصر مدرن کالسیک جدید در هنر، که توجه امروزی به عنوان یکی از سرمشقهای جنبش

 را می طلبید.

روی داد اما به زودی  اسپانیاو  آلمان، فرانسه، بریتانیاعصر روشنگری به عنوان یک حرکت فقط در
سخت تحت تآثیر آرمانهای دورٔه  امریکابه دیگر جاها گسترش یافت. بسیاری از به وجود آورندگان 

 ری قرار داشتند.روشنگری به خصوص در مذهب، اقتصاد و حوزٔه دولتدا
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