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در برابر متافیزیک
مقدمه چاپ اول

این کتاب در ایران اجازه نشر و چاپ
نمییابد!
این کتاب فقط برای خواندن نیست بلکه
برای ورود به تفکر و ایجاد فکر و
اندیشه نوشتهشده است .هنگامیکه با روش
دیرینهشناسی روند تفکر را از امروز تا
گذشتههای دور و برعکس ،مورد بررسی قرار
میدهیم؛ با موضوعات و اتفاقات بسیار
زیادی مواجه میشویم که هرکدام از آنها،
تأثیرات خاص خود را بر روند زندگی و
جهانیاش
اجتماع
و
انسان
هستی
گذاشتهاند .از همین جهان تفکر است که
اکتشافات و اختراعات بسیار زیادی در
چندین شاخهی فکری؛ صورت گرفتهاند .حاال
نیروی
ادیسون،
اگر
مثال
برای
الکتریسیته را اختراع کرد ،هدف او
استفادهی مثبت از این انرژی بسیار با
ارزش بود؛ درصورتیکه در چندین ایالت
مختلف در آمریکا ،از آن برای اعدام
انسانها ،استفاده میشود! همان صندلی
الکتریکی که مشهور خاص و عام است .و
یا در بسیاری از کشورهای همین زمان
جاری ،از آن برای شکنجه در زندانها،
استفاده میشود! و یا کشف بزرگ پیر کوری
و همسرش مادام کوری در مورد «رادیوم»
که آنهم به سرنوشت الکتریسیته دچار شد
و بهجای استفادهی درست در جهت آسایش
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اجتماع جهانی انسان ،دیدیم که فاجعهی
هیروشیما و ناکازاکی؛ از آن پدید آمد!
ازاینرو روند تفکر و اندیشه ،اگرچه دست
آوردهای علمی خوبی را به همراه داشته
است امادر نهایت تأسف ،تیرهبختی بسیار
زیادی را در موارد فراوانی نیز؛ به
وجود آورده است که تأثیرات آنها را در
بسیاری از دانشها و خود زندگی و
هستندگی انسان جهانی؛ نشان داده است.
به این خاطر دیرینهشناسی فکر و اندیشه،
موضوعی ژرفناک است که در آن بهترین و
بدترین خبرها وجود دارند .آن چنانکه
روند فلسفه نیز به همین سرنوشت دچار
بوده است! در کتاب اول همین اثر که در
دست دارید ،روند فکر متافیزیکی دکارت
مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است و
چنانچه پیداست ،اینگونه نگاه و دریافت-
های متافیزیکی چه دکارت یا کویره و یا
الیپ نیتس و دیگر پیروان او در سیستم
فلسفی رشنالیسم؛ نه تنها باعث رشد تفکر
و اندیشه نشدهاند که به دالیل فراوانی،
تاثیراتی بسیار به عکس داشتهاند .اصوال
فلسفه ازنظر من یعنی «شناخت» و این
شناخت بدون تفکر حاصل نمیشود .دیگر
اینکه در نگاه به فلسفههای دیرین و
مختلف
موضوع
هزاران
با
تازه،
مواجههستیم .بیشتر فالسفه از روی عمد و
روند تفکر خویش ،سیستمهایی فکری را به
وجود آوردهاند و بسیار به ندرت میتوان
فیلسوفی را معرفی نمود که از پردازش
یک دستگاه فلسفی دوری کرده باشد  -مثل
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نیچه؛ و این در حالی است که فرازهایی
از فلسفهی او ،خود سرچشمهی فکری یک
دستگاه فلسفی؛ فیلسوف دیگری بوده است.
مسلم است که در جهان تفکر ،ما از
همدیگر میآموزیم و این از خواص اندیشه
است که تنها در ذخیره ی صاحب آن باقی
نمانده و به دیگری منتقل بشود تا در
کیفیت و نوع تاثیر آن اندیشه  ،مورد
بررسی قرار بگیرد؛ و مسلم است که
فالسفهای بوده یا هستند که بهواسطهی
عقیده ای که ازنظر من خود نوعی
مطرح
را
مسائلی
است؛
مطلقگرایی
پسرفت
باعث
طرحشان
که
ساختهاند
اندیشهبوده و از سویی حتی به زیان
اجتماعات منجر شده است .نمیتوان
ونمیباید کسی را به خاطر داشتن
عقیدهاش ،به دادگاه کشانید اما میتوان
از چند و چونی تأثیرات فکری یا
فلسفیاش ،تحقیق کرد و نتیجه را صادقانه
با دیگران در میان گذاشت؛ و این موضوع
در فلسفه همواره در جریان بوده است و
ما هنوز همروی بخشهایی از کار فکری و
فلسفی گذشتگان؛ کار یا فکر میکنیم.
بایستی این را هم اضافه کنم که در
فلسفه ،همیشه یک اتفاق افتاده است و
همچنان بروز میدهد و آن این است که
تنها فالسفه هستند که کار یکدیگر را
مورد نقد و بررسی قراردادهاند و تنها
فیلسوفاناند که نتایج فلسفی یا حتی
دستگاه فلسفی دیگری را مردود و رد
کردهاند .در این راستا میتوان به
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بسیارانی اشاره نمود اما در مطالعهی
همین اثر ،به بسیاری از این موارد
اشاره رفته است و نیازی به توضیح در
اینجا نیست .نکتهی بسیار مهمی که در
تحلیل و تحقیق بر روی کار فلسفی
گذشتگان ،از نظر من روی داده موضوع
«متافیزیک» است .برگردان فارسی آن
ماورای طبیعت یا «ماوراءالطبیعه» است.
چیزی که نهتنها پایههای بنیانی و
ریشهای کار فکری فیلسوفان بسیاری را
ایجاد کرده است که حاصل آن درروند
اندیشهی اجتماع جهانی  -انسان؛ بسیار
تخریبگر و علت و معلول هزاران اتفاق و
رویداد ضد ارزشهای انسانی و بهطورکلی
هستندگی انسان بوده و هست .شاید در
نگاه اول ،نتوان این تخریبها و
اقدامهای متافیزیک را فهمید و شناخت،
اما با عمیقتر شدن درروند و گذار آن؛
بهروشنی میتوان تأثیرات مخرب آنرا دید
و حتی میتوان این تأثیرات را لمس نمود!
اگرمینویسم میتوان این تأثیرات را لمس
نمود ،ضایع کردن وقت نیست .شما اگر
انسانیتر و دقیقتر نگاه کنید متوجه
میشوید که تماس و فشار دادن طناب روی
چوبههای دار ،همان تماس متافیزیک است
که گلوی قربانی را فشار میدهد! و رقص
مرگ آویخته شدگان روی این چوبهها یا
جوخه های اعدام؛ رقص متافیزیک است؛ اما
چرا؟
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دیرینهشناسی یا به تعبیری سطحیتر،
تاریخ اعدام را شما خواننده و مخاطب
این اثر ،خود موردبررسی قرار بدهید-
این تنها یک نمونه است .ببینید سر از
کجا درمیآوریم؟ اصوال پی بردن به عمق
مسائل و رویدادها و فرهنگها ،غالبا
آنچنان غمانگیز است که درون هر انسانی
را به جوشوخروش وامیدارد .نمونهی دیگر
دیرینهشناسی همین پدیدار حجاب است .من
در تحقیقی که سالها پیش روی آن انجام
دادم نهتنها با منابع ایدهآلیستی
فراوانی مواجه شدم بلکه موضوع به سوره
ی اعراف؛ آیههای شمارهی بیست تا بیست
وهفت ،کشیده شد .در آیهی  26آشکارا
اینگونه عنوانشده است« :اى فرزندان
آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو
فرستادیم كه عورتهای شمارا پوشیده
مىدارد و [براى شما] زینتى است و[لى]
بهترین جامه [لباس] تقوا است این از
نشانههاى [قدرت] خداست باشد كه متذكر
شوند» .در این بیان روشن ،خدا بهصورت
یک خیاط درآمده است! گو اینکه کارگاه
او هم در گوشهای دوزندگی است! و این
چقدر میتواند برای انسان و خدا ،مخرب
و خالی از ارزش و یا ضد ارزش باشد! فکر
اعراف،
بر روی آیهی  22همین سورهی
انسان را به علت ریشهای موضوع یعنی
ً
«شرم» میکشاند! حاال اگر اصوال و اساسا
فکر و اندیشه وجود نمیداشت ،جایگاه شرم
نیز بیمعنا میشد .برای هرکدام از ما
ً این پرسش مطرح
درهمین موضوع شاید فورا
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بشود که علت پیشین شرم چه بوده است؟ و
بهاینترتیب درهمین موضوع ساده ،با
چندین پرسش و اندیشه مواجه میشویم که
تحقیق روی آنها و یافتن پاسخ ها؛ انسان
را هرچند پربار میسازد ،اما غمناک هم
مفاهیم
میسازد؛ چونکه تأثیر چنین
متافیزیکی را در زندگی روزمرهی جوامع؛
مشاهده میکنیم .چیزی که رعایت نکردن
قوانین مربوط به آن ،باعث از دست دادن
جانها میشود! به این خاطر من در
بیشترین موارد گذار و روند اندیشه و
فکر در جامعه ی جهانی؛ حضور و
اگزیستانسیال متافیزیک را در شکلها و
و
دیده
متفاوت
بسیار
عملکردهای
میبینم .موضوع تنها مردود دانستن امور
متافیزیکی نیست ،موضوع تأثیری است که
ً بر
متافیزیک بر فرهنگها و اساسا
هستندگی «انسان» گذاشته است؛ و چون
بهوضوح میبینیم که فرهنگها و مفاهیم
ایده آلیستی ،بهراستی تخریبگر و کامال
برضد انسان و ارزش های واقعی اوست؛
چارهای جز تفکر بیشترو شناخت عمیقتر
از پدیدارها و پس از آن اقدام و عمل
نمی بینیم.
«در برابر متافیزیک» شامل دو کتاب است.
کتاب اول ساخت گشایی فلسفهی رنه دکارت
فرانسوی و دریافتهای بهغایت غلط
رشنالیسم به قلم الکساندرکویره که از
طرفداران سرسخت دکارت و اردوگاه
عقالنیت است .که در متن اصلی به توضیح
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آمده است .کتاب دوم یعنی «هستی خود و
هستی دیگری» با همین دریافت و شناخت
از متافیزیک به نگارش درآمده است .تالش
کردهام تا موضوعات را در حد توان ،ساده
بنویسم و اگر در نقاطی دچار دشوارنویسی
شدهام ،شخصا متأسفم زیرا که باور من
ً در نوشتن و فکر
بر این است که خصوصا
کردن بر روی مسائل فلسفی ،سادهتر کردن
موضوعات جای اهمیت دارند چراکه به نظر
من فلسفه نمیبایستی تنها حالت آکادمیک
فلسفه
برعکس
بلکه
باشد؛
داشته
میبایستی در تالش باشد تا مفاهیم و روند
اندیشه را بهآسانی و سادگی به مخاطب
برساند .در چنین حالتی است که پیکرهی
اجتماع معمولی نیز ،میتوانند در این
افکار و اندیشهها شریک و حتی موثر
باشند .به نظر من فلسفهای که تنها بعد
دانشگاهی را در پیشگرفته ،انجامی جز
ِ
این هم نخواهد داشت که در همان محیط
دانشگاه باقی بماند درحالیکه فلسفهی
راستین انسانی چیزی است که هر انسان
فهمیدهای را درگیر خویش می سازد .ما
میدانیم که افکار و نظرات هراکلیتوس
یا دیوژن و سقراط مشهور ،دستکم در زمان
خود هیچ ربطی به محیط آکادمیک نداشته
است و اصوال شاگرد او یعنی افالطون است
که برای اولین بار ،آکادمیای آتن را
بنیانگذاری میکند و ازآن پس است که
فلسفه در شاخههای گوناگون ،در آنجا
تدریس میشده است .بایستی یادآوری کرد
که به تقلید از آکادمیای افالطون ،دومین
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دانشگاه جهان ،در شهر گندی شاپور در
امپراتوری ایران ،ایجاد میشود که
بعدها به دستور خلیفهی وقت ،بهکلی
ویران و آثار و کتابهای آن سوزانده
این
استادان
بیشتر
گویا
میشود!
دانشگاه از یونان فراخوانده شده
بودند .درهرحال میبینیم که روند فکر
در بزرگترین شاخهاش متافیزیکی است.
بهگونهای که کامال آشکار است که این خود
«انسان» است که ایجاد کنندهی انواع آن
بوده است و این انسان خدا ساز ،کار
را بهجایی رسانیده که بخش عظیمی از
نتایج فکری و فلسفی را علیه خود سازمان
داده و میدهد! هم او یعنی انسان است
که هنر میآفریند اما هنرهای او به
شیوههای مختلف با متافیزیک ازدواج
کرده یا مربوط میشوند .ما به هر
ساختمان و مکان مقدس که نگاه میکنیم،
چه در کلیساها و دیرها و چه در مساجد
و خانقاهها؛ نفوذ متافیزیک را نظاره
میکنیم .در این مکانهای مقدس ،هنر
معماری ،مجسمهسازی ،آینهکاری ،گچبری،
نورپردازی ،نقاشی ،کاشیکاری و ..همگی
آنچنان به آن مکان ابهت و عظمت میبخشند
که سرسامآور است! اما موضوع این است
که هیچکدام از خدایان در آسمانها،
پردازش گر و آفرینندهی این هنرها نبوده
و نیستند و یکایک این آثار و هنرها،
توسط انسانها پدید آمدهاند_ ولی تمامی
این قدرتهای فوقالعاده زیبا ،به خدای
ماوراءالطبیعه؛ ارجاع داده میشوند!
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بنابراین بهآشکارا میبینیم که پدیدار
طبیعی «زیبایی» به تسخیر متافیزیک
درآمده است .در فرهنگ ایرانی و در شاخه
ی ادب و شعر و موسیقی آن ،متافیزیک
ٔت
است که بهجرا
آنچنان رسوخ کرده
میتوان گفت بیشتر از  90درصد این هنر
زیبای ایرانی ،متافیزیکی است .زیرا که
بسیار بسیار بهندرت میتوان در این
موضوع ،هنرمندی را یافت که موضوع هنر
موسیقاییاش؛ غیر متافیزیکی و برای
شادی و رشد مفاهیم انسانی و در راستای
تأکید بر ارزشهای راستین انسانی باشد.
ازاین رو چنین هنری جز خدمت به
متافیزیک و قدرتهای نشسته در رأس آن
ً در
در قالب دولتها و حکومتها ،خصوصا
خاورمیانه؛ در واقعیت کالم کاری هنری
که در مفهوم پدیدهی هنر باشد؛ انجام
نداده است هیچ؛ که کامال بر ضد هستی
انسان و اجتماع او اقدام کرده است.
شاید این پرسش به فکر مخاطب برسد که
چارهی کار چیست؟ من اما کسی نیستم که
چارهی کار را عنوان یا طرح کنم .چرا؟
چونکه به نظرم انسان و اجتماع وی
بهمثابهی یک هستندهی عظیم و ارزشمند
با پاسخ سریع به این پرسش ،از جایگاه
واالی خود فرومیافتد .کار من و دیگرانی
چون من ،ساخت گشایی و باز کردن و نشان
دادن واقعیات در موضوعات است نه
کارخانهی پاسخگویی و تزریق باورها و
پیشنهادها و اگر در هر پاراگراف و
بیانی در هرکدام از نوشتههای من ،مجبور
14
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به پیشنهاد شده باشم ،هنوز هم خود من
آن پیشنهاد را کامل نمیپندارم و هنوز
به نظرم هر پدیدهای جای گمان و شک
دارد .به این خاطر آراء من نیز مطلق
نیستند اما درگیری با این مفاهیم و
دریافتها ،به نظرم مخاطب را به اندیشه
وا خواهد داشت .چیزی که مورد و منظور
من بوده است و برخورد این افکار و
نتایج آنهاست که هم مخاطب را در
موضوعات شریک ساخته و هم دریافت بهتر
و تازهتری را به انجام میرساند .اما
بهراستی و صادقانه برایم کمترین
تردیدی در مورد ویرانگری متافیزیک،
نمانده است .شاید مخاطب من با این بیان
به خنده دچار شود_ اینکه من دلم برای
ً اینطور
خدای ادیان نوری میسوزد! واقعا
است چون فهمیدهام که خدایان ساختهشدهی
دست انسانها در طول تاریخ ،هستندههایی
بدون صالح و بیان بوده و هستند و آنچه
با نام و دستور این خدایان ،انجام
شدهاند؛ کمترین ارتباطی با «واقعیت»
نداشته است .اگر همین امروز در
رسانههای گروهی میخوانیم و میبینیم که
دولت اسالمی عراق و شام ،موسوم به
«داعش» سر بیشتر از سیصد نفر «انسان»
را در شهر رمادیهی عراق ،با خنجر و
شمشیر بریده است؛ این اقدام ،خشونت و
ضد ارزشهای انسانی ،هیچ ارتباطی با هللا
ندارد .پیشتر از چوبههای دار متافیزیک
صحبتی کوتاه داشتیم  -حاال میبینیم یک
رفرم در موضوع صورت گرفته است .اینکه
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طنابهای دار ،به خنجر و شمشیر تغییر
صورت دادهاند؛ و چنین رفرمی از سوی
داعش ،به صدر اسالم در  1400سال پیش
برگشته است .فهمی متافیزیکی که در سال
 2015میالدی بازهم توسط داعش ،مکانهای
بردهفروشی را بازتولید کرده است.
رویدادی که هزارههاست سپریشده بود اما
بازهم در نقاطی از همین زمین رو به
ویرانی؛ بازپرداخت و به اجرا درمیآید!
شاید جالبترین نکته در این خصوص و
اقدامات داعش ،علیه انسانهای بیچاره و
اسیر در شهرهای تسخیر شده ،اقدام
روشنفکران کردستان شمالی است که در
رسانههای مختلف در میان مردم کردستان
این پرسش را مطرح ساختهاند که :اصوال
ما هم مسلمان هستیم و داعش هم مسلمان-
اما در این میان عملکرد اسالمی داعش
کامال آشکار است که خونین و ضد هر
هستندهای است! حاال آیا ما مسلمانیم یا
آنها؟!
بسیارانی هم به این نتیجه رسیدهاند که
داعش ،بهطور واقعی دستورات صدر اسالم
را پیاده و اجرا میکند! و این نکتهای
بسیار مهم است؛ و بهاینترتیب خیلیها
از خانههای ذهنی متافیزیکیشان؛ آواره
میشوند .بایستی خاطرنشان کرد که کار
کردن
آواره
روشنفکران،
و
متفکر
انسانها و اجتماعات آنها از این ایده-
آلها و خانههاست و درنتیجه بایستی گفت
که از روی ناچار نتیجهی کار فکری
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روشنفکران؛ شکنجه دادن انسانهاست!
چرا؟ زیرا که این اجتماعات ،به خاطر
کار بسیار فشرده و عظیم هزارههای
متافیزیک و ایدهآلیزم؛ به این خانهها
و دخمههای تنگ و نمناک؛ عادت کردهاند
و طبق این عادت ضایع و ضد «خود»؛
آوارگی از مکانهایشان را نمیپذیرند و
هنگامیکه ناچار به خروج از این خانههای
ذهنی میشوند ،دردی عظیم را متحمل
خواهند شد؛ اما زایمان هر جانداری نیز
درد خیز است .چرا زایمان طبیعی و زیبا
و موردقبول هر هستندهای است ولی درد
آوارگی از خانههای ذهنی متافیزیکی تا
به این اندازه سخت و گران؟ خوب این هم
پرسشی است که پاسخ را به خواننده
وامیگذارم .سخن کوتاه .من درنهایت
احترام به کسانی که در پدید آمدن این
کتاب مرا یاری دادند ،قدردانی میکنم.
دوست و رفیق نویسندهام عباس منصوران
که در چاپ و شکلدهی این کتاب زحمت
بسیار کشید .همچنین از دوست بسیار
عزیزم «یکتا» ،طراح روی جلد و پشت جلد
کتاب سپاس گذاری میکنم .کسی که با
ارسال چند صفحه از متن اصلی و توضیحات
مختصری از ماهیت کتاب؛ طرحی را با
نقاشی و کار دیجیتالی ،مهیا ساخت که
ِ کلیت متن بود .جای آن دارد که
درخور
از دوست خوب و محقق تاریخ ،ابراهیم
سعیدی صمیمانه قدردانی کنم که در ارائه
ً در مورد
دادن اعداد و تاریخهایی خصوصا
صالحالدین ایوبی و جنگهای صلیبی در
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قرونوسطی ،مرا یاری داده و متونی را
از کتابهای رفرنس گرفته و برایم
فرستاد .همچنین از دکتر حسین خلیقی
(نویسنده وجامعه شناس) که نسخهی پیش
از چاپ را مطالعه و نظرو پیشنهادهایی
داشتند ،صمیمانه تشکر میکنم .سپاس از
دوست و رفیق صمیمی ،کاک اردشیرنصرهللا
بیگی که در راهنمایی و همآهنگی برای
چاپ این اثر نقشی موثر داشتند .بخش-
ِ کتاب دوم را در شرایط سختی
های اول
نوشتم .هماندیش و دوست خوب دالور فیضی،
آنزمان مرا یاری داد تا بتوانم آن بخش-
ها را بنویسم؛ اینجا صمیمانه از درک و
یاری او قدردانی میکنم؛ و اما از شما
که همین اآلن این کتاب را در دست دارید،
ً سپاسگذاری میکنم؛ کسانی که برای
عمیقا
فکر و اندیشه و سرنوشت انسان ارزش می-
گذارید ومیدانید که زخم همهی ما بیشتر
به دو موضوع فکر نکردن و عمل و اقدام
نکردن مربوط است .دوست دارم همینجا،
صادقانه این را مطرح سازم که نهتنها
این اثر که هیچ اثری مطلق و کامل نیست
و ازلحاظ فلسفی و فکری ،شاید من نیز
دچار اشکاالتی باشم که در میدان دید
خودم نبوده باشد .مسرور خواهم بود اگر
از طریق ای-میل و یا به هر وسیلهای مرا
از نقدها و نظرات خودآگاه سازید .این
را هم اضافه کنم که هر جملهی این کتاب
درنهایت صداقت و راستی و در گذار سه
سال و نیم نوشتهشده است .اصوالً نتیجهی
فکر کردنهای فراوانم ،در خصوص فلسفه
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مرا به این نقطه رسانیده که متافیزیک
از آغاز تا همین لحظههای زمان حال نیز،
در پی کشتار و بیارزش کردن ارزشهای
ً بر ضد هستی
انسان و طبیعت و مجموعا
است .به این خاطر چه در تدریس فلسفه
در کالس و چه در هر مصاحبهی تلویزیونی
یا رادیویی ،این نتایج فکری را عنوان
کردهام .خوشحال خواهم شد اگر نقد و نظر
خود را در مورد مسائل طرح شده در این
اثر را بدانم .ارسال نقطه نظرات شما و
آگاهی داشتن از آنها؛ اصوال ارزش تفکر
را برای هر دو سو؛ هویدا ترخواهد ساخت
چه نظرات جاری در متن مورد تأیید یا
رد شما باشد؛ برایم واقعا ارزشمند
خواهد بود زیرا که میدانم با دریافتی
بهتر میتوانیم همدیگر را و محیط
پیرامون ،یعنی هستی و طبیعت را دقیقتر
بشناسیم و برای تغییر موقعیت فعلی
اجتماع جهانیِ انسان؛ شناخت و عمل را
در هم بیامیزیم .آخرین نکتهای که اشاره
به آن مهم است اینکه؛ مطالعهی پاورقی-
ها ،درک و شناخت آسان تر و زاللتری را
از متن اصلی به دست خواهد داد زیرا که
پاورقیها با متن یا بحث اصلی؛ پیوندی
ضروری دارند.
نادر خلیلی
۲۰۱۵/۵/۲۰
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مقدمه چاپ دوم

چاپ دوم این اثر به فاصلهی کوتاهی از
چاپ اول و توسط انتشارات
 Createspaceدر آمریکا صورت میگیرد .در
مورد این نسخه باید گفت که با نسخهی
چاپ اول تفاوت خاصی وجود ندارد غیر از
مثال کیفیت
چند مورد کوچک فنی
نمودارها در متن اصلی و اضافه کردن دو
پاورقی و اصالح واژههایی که در تایپ چاپ
اول درست نبودند .این موارد و تغییرات
در چاپ دوم صورت گرفته است .غیر از آن
متن اصلی به همآن صورت چاپ اول در
استکهلم سوید است .نکتهی دیگر اینکه
خود create space
از طریق آمازون شاپ و
این کتاب میتواند در اختیار کسانی قرار
بگیرد که در کشورهای دیگر زندگی می-
کنند .درمورد اینکه این کتاب بتواند
به دست خوانندگان داخل ایران برسد ،نظر
خاصی ندارم اما تالش خواهم کرد تا نسخهی
آنالین این اثر نیز در آیندهی نزدیک
صورت بگیرد .تا ایرانیان داخل کشور
بتوانند از طریق نت آنرا داونلود کنند.
متاسفانه من اجازهی داونلود کتاب را
برای مدت طوالنی در سایت شخصیام ندارم.
دیگر اینکه قرار است دکتر حسین خلیقی
این کتاب را به زبان کردی سورانی
برگرداند که در همینجا باز هم صمیمانه
از ایشان سپاسگذاری میکنم .امید به آن
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دارم که مطالب این کتاب بتواند با
خواننده ارتباط برقرار سازد و قدمی
باشد برای رشد اندیشه و تفکر در فضای
فلسفی و مباحث بنیانی حول و حوش
این
متافیزیک و تاثیرات مخربی که
پدیده بر انسان و جوامع موجود گذاشته
است.

نادر
سوید.

خلیلی

_

پانزدهم
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طرح موضوع

کتاب گفتاری در بارهی دکارت ،توسط
الکساندر کویره ،محقق فلسفی ،نگاشته و
بهوسیلهی امیرحسین جهانبگلو ،ترجمه و
در تهران ،به تاریخ  ۱۳۷۰به چاپ رسیده
است .از آنجاکه پدیدهی اندیشه و تفکر
و همچنین تحقیقات فلسفی در ایران،
همواره در نقطهی ضعف قرار داشته است،
ایرانیان عالقهمند به این مقوله ،بیشتر
سراغ ترجمهی آثار نویسندگان غربی،
رفتهاند .نوشتاری که در پی میآید
تحلیلی است در مورد یکی از این آثار،
به نام «گفتاری دربارهی دکارت» که
ازنظر من دارای اشکاالت فلسفی زیادی
است .مطالعهی این اثر و یادداشتهای
فراوانی که در حاشیههای آن نوشتم،
جذابیت بحث و دریافتهای گوناگونی را
سبب شد که مجموعا انگیزهی این نوشتار
را در من به وجود آورد.
من به این فهم و دریافت باوری عمیق
دارم که در جامعهای که همه مانند همفکر
میکنند ،در واقع ،هیچکسی فکر نکرده
است؛ و از سویی در نهایت تأسف ،آنچه
را که به دست مترجمین به جامعه معرفی
شده است ،دارای کمبودها و عدم نقد و
بررسی و تحقیق همه جانبه؛ پیرامون آنها
بوده است و این خودبهخود باعث برونرفت،
نگاهها و دریافتهای نادرست شده است.
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به نظرم یکی از مهمترین نکات این است
که تولید و باز تولید آثار متافیزیکی
باعث
مانند کتاب الکساندر کویره،
ایستایی اندیشه و توقف انسانها و
اجتماعاتشان خواهد بود و این عملکرد؛
عمیقا دارای مفاهیم فراوان و دردآوری
است؛ زیرا که متافیزیک از آغاز پیدایش
و ظهورش کاراترین ضربهها را بر پیکر
اجتماعات انسانی زده است .تازه اگر در
کشورهای اروپایی ،رنسانس و و جدایی دین
از سیاست روی داد؛ هنوز متافیزیک در
ابعاد دیگری و در رفرمهای دیگری در
داخل سیستمها نفوذ پیدا کرد .نفوذ و
عملکرد متافیزیک در شرق اما آنچنان
ویرانگر است که دیدههای باز را دچار
بهت میسازد؛ چرا که چنین اجتماع انسانیِ
وسیعی به آسانی تاثیر و عملکرد تخریب
کنندهی متافیزیک را قبول کرده و به آن
خو کرده است! و این خو کردنِ به
متافیزیک در بسیاری از عرصهها؛ درد
نیست بلکه زخمی است که برپیکر انسانهای
تشکیل دهندهی آن اجتماع نمود پیدا کرده
است.
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کتاب اول
بخش اول
 -عالم غیر یقینی

کتاب گفتاری دربارهی دکارت ،در سه بخش،
عالم غیر یقینی ،کیهان گمشده و عالم
بازیافته؛ تقسیمبندی شده و در تالش است
تا فلسفهی رنه دکارت ،فیلسوف مشهور
فرانسوی را به خواننده بشناساند .به
نظرمیآید که الکساندر کویره تا حد
زیادی در این کار موفق بوده است اما
از سویی نیز شاید بتوان گفت که اگر خود
دکارت زنده میبود ،این تحلیل را
دکارت
اینکه
خاصه
نمیپذیرفت.
بههیچوجه ،نظریات مخالف را برنمیتابید
و با مواجهشدن با هر نظر مخالفی،
برمیآشفت!
آنچه در پی میآید ،کتاب مذکور را مورد
نقد قرار میدهد و مخاطب را به ژرفنای
دستگاه فلسفی دکارت میبرد و از سویی
همسان ،الکساندر کویره و مشهورترین
پیروان دکارت نیز ،مورد نقد و بررسی
25
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قرار میگیرند .در این نوشتار ،صورتهای
ارسطویی و مفاهیم متافیزیکی و افالطون
باوری که خود اساس ایده آلیسم هستند،
به چالش گرفته میشود.
پیش از هر چیز دوست دارم نکتهای را در
مورد کتاب مورد بحث و در خصوص نشر آن،
یادآور شوم .مطلب این است که انتشار
 ۳۳۰۰نسخه از این کتاب در چاپ یکم ،می
رساند که نشر این دست از آثار ،در
ایران ،از روی عمد و با یاری حکومتی
صورت گرفته است که هیچگاه با نشر و قلم
و بهخصوص با فلسفه ،میانهی خوبی نداشته
است .طوری که آشکارا ،سال گذشته و توسط
رهبری حکومت اسالمی ایران ،رشتهی فلسفه
از دانشگاههای ایران ،بهطورکلی ،حذف
شد .1حاکمان ،حتی فلسفهای را که در
خدمت به ایده آلیسم و مکاتب متافیزیکی
است را ،نمیتوانند برتابند .بیهوده
نیست که «احمد فردید» در دفاع از سیستم
متافیزیکی ایران و در پس رفت اندیشهی
ایرانی ،عنوان کرد که «دازاین مارتین
هایدگر ،همان امام زمان است!» .از سویی
و طبق تجربه و شناخت شخصیام ،متوجه
نکتهای دیگر در همین خصوص شدهام_ اینکه
روشنفکران چپ کمونیستی هم با فلسفه
 1به هنگام آغاز نوشتن این کتاب حدود یک سال از
دستور حذف رشتهی فلسفه از دانشگاههای ایران گذشته
بود اما اخیرا شنیدهام که این رشته مجددا در
دانشگاههای ایران بر قرار شده است.
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میانهی خوبی ندارند! و این در حالی است
که مجموع این روشنفکران بر این باورند
که میبایستی بر سطح آگاهی تودهها افزود
و کلیت اجتماع را بهحق مسلم انسانیشان؛
آشنا ساخت! اما اینکه چرا احزاب و
تشکالت اپوزیسیونهای موجود ،همپای با
روند متافیزیک در ساختار قدرتها و
نظامها ،با فلسفه مخالف هستند؟ پرسشی
است که از نظر من پاسخ به آن ،چنین است
که موضوع به «ذات» فلسفه برمیگردد؛
زیرا که فلسفه و موضوعات آن ،همواره
با تحلیل و ساخت شکنی و بیان واقعیات
در اجتماع و هستی؛ سر و کار دارد .به
این خاطر فلسفه خواسته و ناخواسته
هرگونه قدرت ،اندیشه و عملکرد ضد انسان
و اجتماع و کلیت هستی را مردود می
شمارد .یگانه توجیه چپ کمونیستی برای
دوری از فلسفه ،فاکت مارکس در تزهایی
در باره فوئر باخ است  .او در تز ۱۱
نقد فوئر باخ این جمله را آورده است:
«فیلسوفان تنها جهان را بهشیوههای
گوناگون تعبیر کردهاند .مسأله اّ
ما بر
سر دگرگون کردن جهان است» .آیا مارکس
با شناخت فلسفی ،خواهان تغییر جهان
است؟؟ یا اینکه کار مجموع فالسفه را
تنها به تعبیر جهان تعمیم داده است؟ و
در این صورت فلسفه و عملکرد کسانی مثل
خود او به عنوان یک فیلسوف_ ژان پل
سارتر و میشل فوکو چه میشود؟
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یادآور میشود که کارل مارکس خود با فهم
دستگاه فلسفی هگل
و دریافتی فلسفی،
را وارونه ساخته است! رویکرد او به هگل
نشانهی کارکردن فلسفی اوست .همچنین
رویکرد مارکس به فالسفهی یونان ،خصوصا
دو فیلسوف به نامهای دموکریت و اپیکور؛
که پایان نامهی دانشگاهیاش به تعبیر و
تفسیر و ساخت گشایی نگاه این دو
فیلسوف؛ اختصاص یافته است اگر تحقیق و
کار فلسفی نیست ،پس چیست؟

میشل فوکو و ژان پل سارتر که هر دو
بارها در اعتراضات خیابانی بر علیه
سیستم موجود شرکت کرده و در مصاحبات
تلویزیونی و اقدامات عملی برای تغییر
سیستمها معروف خاص و عام بودهاند .به
خصوص تحلیلها ،نقدها و اقدامات عملی
فوکو برای نشان دادنِ کارکرد منفی قدرت-
ها در تشکالت سازمانی مختلف مثل چگونگی
عملکرد سیستم پزشکی_ آموزشی _خصوصا
نقش سازمانهای پلیسی و نظامی_ روان-
شناسی و اجتماعی را نمیتوان انکار
نمود .از اینرو تعبیر و شناخت از
فنومنها؛ دارای جایگاه باالیی است.
بایستی یادآور شد که سارتر از قبول
دریافت جایزهی نوبل و پول آن ،سر باز
زد! چیزی که در تاریخ نوبل تکرار نشده
است؛ و این عملکرد سارتر را نمیتوان
به تعبیر فیلسوفانه؛ محدود ساخت!
همچنین میدانیم که نیچه ،اصالتا
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آلمانی است اما هرگز به آلمان بر نمی-
گردد .باز نگشتن نیچه به آلمان،
عملکردی اعتراضی به روند سیستم موجود
در آنزمان و همچنین خواستار تغییر
ودگرگونی اساسی آن بوده است .اصوال
بدون شناخت ریشهای از پدیدار انسان و
اجتماع و سیستمهایی که آنرا هدایت می
کنند ،چگونه میتوان جهان را تغییر داد؟
به این خاطر ،عمل ناشیانه یا کورکورانه
و بدون شناخت ،در تغییر سیستمها و
نظامهای موجود جامعهی جهانی؛ همین
نتیجه را به تصویر میکشاند که در حال
حاضر شاهد آنیم( .نمونهی بارز آن انقالب
دهقانی مائوتسه دونگ در چین و یا انقالب
 ۱۹۱۷درشوروی و انقالب  ۵۷ایران و یا
انقالبات موسوم به بهار عربی است ...که
نهایتا زایش سیستمی کامال متافیزیکی
چون داعش یا دولت اسالمی را سبب شده
است ).درواقع بایستی گفت که اقدام برای
تغییر و بدون شناخت روشن فلسفی از
پدیدارها ،باعث پدید آمدن رفورمهایی
است که همهگان شاهد آنند_ در صورتیکه
هدف اصلی و بنیانی را «تغییر» قلمداد
کردهاند! اما آنچه را تاریخ به ما نشان
میدهد ،تغییر نبوده و تنها «رفرم» هایی
صورت گرفته است و همواره سیستمها در
حالت ظاهریشان تغییر چهره دادهاند و
در عملکرد؛ روش سیستم و نظام قبلی را
ادامه داده و در موارد فراوانی نیز؛
بسیار بدتر عمل کردهاند .این مقوله را
فعال ،به حال خود گذاشته و نقد و بررسی
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کتاب «گفتاری دربارهی دکارت» را پی می
گیرم.
در صفحهی  ۹کتاب و پس از مقدمهای بر
انقالب فکری دکارت( ،به تعبیر نویسنده)
چنین آمده است:
«نتیجهی روشن انقالب فکر دکارت ،چیره
شدن ذهن آدمی است بر خود؛ پیروزی قاطع
آدمی است در پیمودن راه سخت و ناهمواری
که وی را بهسوی آزادی معنوی ،بهسوی
آزادی عقل و بهسوی دریافت حقیقت می
برد».
ازنظر من ،آنچه در این چند جملهی
باالآمده است ،کامال دور از واقعیت و
بهغلط است .یکی اینکه «حقیقت» واژهای
است که توسط بسیارانی و در طول تاریخ
بهکاربرده شده و همواره ،کسانی عنوان
کردهاند که اندیشه یا نظر و یاعملکرد
ایشان ،حقیقی بوده است یعنی حقیقت
داشته است؛ اما با گذار زمان ،همان
«حقیقت» تبدیل بهعکس خود شده است.
ازاینرو «حقیقت» هرگز ،موجود نبوده
است .متأسفانه بسیارانی ،در عالم
اندیشه و تفکر ،این واژه را در معرفی
دستگاه اندیشهی خود ،به کار گرفتهاند
و از این طریق ،افکار دیگران و اجتماع
را به شیوههای مختلف ،تحت تأثیر قرار
دادهاند؛ و این در حالی است که امروزه
میدانیم ،هیچ حقیقتی ،وجود ندارد .هر
چیزی در جهان هستی ،در دست تغییر و
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دگرگونی است .بنیان این تغییر و
دگرگونی ،در اکثر موضوعات ،به پدیدهی
تضاد ،مربوط بوده است .تضاد و بهخصوص
تضاد دیالکتیکی و نقش موثر آن در
ساختار پدیدهها .بهواقع اگر تضاد ،از
جهان هستی ،کسر بشود ،دیگر هیچ پدیدها
ی ،نمیتواند مفهوم روشنی داشته باشد.
هرچند تنها موضوع تضاد در هستی و یا
اجتماع نیست و پدیدههای دیگری مثل
«قدرت» و ساختارهای بیشمار دیگری؛ در
این موضوع موثر بوده و هستند .اینجاست
که میگوییم« ،حقیقت» وجود نداشته و
ندارد ،اما «واقعیت» چرا.
واقعیت پدیدهها ،همواره ،چهرهی درونی
و بیرونی آنها را مشخص کرده ونمایان
ساخته است .به این خاطر بین «حقیقت» و
«واقعیت» که بسیارانی آنها را یکی
دانستهاند ،تفاوت بسیار است .در مورد
دیالکتیک تاریخی و رویکرد هگل به آن،
فعال به همین نکته بسنده میکنم که بسیار
پیشتر از هگل ،متفکری در یونان باستان،
به نام هراکلیتو س * 2موضوع انقالب و
 2فیلسوف یونانی ،هراکلیتوس در حدود سدهی پنجم
پیش از میالد و در شهر «افه سوس» ،دومین شهر بزرگ
یونان که در نزدیکی میلیتوس ،قرار داشت به دنیا
آمد.
تأثیر هراکلیتوس ،بر روی دیگر اندیشمندان و
فالسفهی بعد از خود ،کامال آشکار است .بنیاد فلسفهی
او به دیالکتیک مربوط است .او برخالف دیگر فالسفه
که به دنبال مادهی اولیه و تشکیلدهندهی جهان هستی
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میگشتند ،تمامی تالش خود را بر روی تغییرات ،طبیعت
 جهان هستی و درمجموع سراسر پدیدهها ،متمرکزکرد .اگرچه بعدها ،هراکلیتوس «آتش» را مبدأ و
اصل ،اعالم کرد ،اما به نظرمیآید که طرح این
موضوع ،تنها بعدی سمبلیکی داشته است؛ زیرا که او
خود عمیقا به تغییر و تحول در مواد جهانی و
پدیدهها ،باور داشته است.
برداشت هراکلیتوس ،از آهنگ تغییراتی که در
پدیدهها روی میدهند اینگونه است که اگر «الف» را
مادهی اولیه ،فرض کنیم که به «ب» و سرانجام به
«ت» ختم میشود .تغییر هرکدام از این عناصر ،به
یکدیگر امکانپذیر است .آن چنانکه «ت» میتواند به
«الف» تغییر حالت و وضعیت بدهد؛ و همچنین «ب»
میتواند به «الف» یا «ت» تبدیل بشود .درنتیجه
میتوان هرکدام از اینها را «مادهی اولیه» دانست؛
زیرا که این چرخش همچنان ادامه داشته و دارد.
موضوع دیگری که هراکلیتوس بر روی آن اندیشه کرد،
کشمکش و تضادی است که درون پدیدهها ،قرار دارند.
توجه به این تضادها در میان پدیدههای هستی،
جذابیت فلسفهی هراکلیتوس را ،دوچندان میکند.
ازنظر هراکلیتوس ،تغییر و دیالکتیکی که در
پدیدهها ،روی میدهند ،یک اصل پایدار است.
او شادی و ناشادی را ،الزم و ملزوم همدیگر میداند.
بدی و خوبی را یکی دانسته و درجایی گفته است که:
دریا ،تمیزترین و کثیفترین آبها است .او در ادامه
توضیح میدهد که آب دریاها برای ماهیان و جانداران
دریایی ،خوشایند و حتی ضروری است؛ و این در حالی
است که همین آب برای انسان ،غیرقابلنوشیدن و
مضر است .مشهورترین فاکت هراکلیتوس که درواقع
بیانگر بخش اعظم فلسفهی اوست این است که گفته
است :نمیتوان دو بار در یک رودخانه پای نهاد.
این یعنی هیچ چیزی در حالت سکون و ثابت قرار
نداشته و ندارد و هر اگزیستانسیالی در حال تغییر
و دگرگونی است .دیوژن ،دیگر فیلسوف مشهور یونانی
دربارهی هراکلیتوس میگوید« :یکی از نشانههای
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دگرگونی پدیدهها و هستندهها را بهخوبی
مطرح کرده بود_ تنها کاری که در این
زمینه هگل ،3به آن صورت میدهد ،طرح
بزرگ اندیشی و یا بلندنظری او این است که پادشاهی
موروثی را به برادرش واگذار کرد».
از آنجاکه پرستشگاه «آرتیمیس» تحت نظارت و ارثیهی
خانوادهی هراکلیتوس بوده است ،پادشاهی نیز به
این خانواده تعلق داشته است .از اینرو هراکلیتوس
با واگذاری پادشاهی به برادرش ،دو قضیه را در
ذهن متبادر میسازد .اول اینکه نسبت به مسائل مالی
و افزودن مال ،بیاعتنا بوده و دوم اینکه ،بر اساس
باوری که بر تغییر آدمیان و اجتماع داشته است،
دوری کردن از جامعه و عدم درگیری با اجتماع آن
زمان را به ذهن میرساند؛ زیرا که هراکلیتوس به
«فیلسوف گریان» مشهور است و دلیل آن این است که
او از لحاظ اجتماعی فکر میکرده که دوست امروز،
طبق اصل تغییر در هستی و اجزاء آن ،دشمن فرداست
و بلعکس ،دشمن امروز ،میتواند دوست فردا باشد.
ازاینرو و در نتیجه ،او نسبت به اجتماع ،نا باور
و بدبین بوده است .یکی دیگر از گفتههای مشهور او
چنین است :این جهان را نه خدا و نه انسانی ساخته
است بلکه همیشه و از قبل بوده است و خواهد بود.
 3هگل در  1770در شهر اشتوتگارت به دنیا آمد و
بیشتر عمر را به تدریس گذرانید و سرانجام در
هایدلبرگ و بعد در برلین استاد فلسفه شد .مرگ او
در سال  1831اتفاق افتاد و در این سال فلسفهی او
مشهور خاص و عام جامعهی آلمان بود .بعضی از
مشهورترین آثار او از قرار زیر است:
 _1پدیدارشناسی ذهن _2علم منطق _3فلسفهی حق _4
فلسفهی تاریخ .برای فهم بهتر هگل و ورود شایستهای
به دستگاه فکری او ،فلسفهی تاریخ ،بهترین گام
خواهد بود زیرا که هگل به همهی مفاهیم مهم ،از
دیدگاه تاریخی نگاه میکرد .او باور داشت که
تصوراتی که داریم با شیوهی زندگی ما و در نتیجه،
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موضوع پدیدههای «تز»« ،آنتیتز» و
«سنتز» است که برخورد این هستندهها با
همدیگر و تولید هستندههای جدیدتری،
بهصورت دائمی ،وقوع مییابد .اگرچه هگل
از لحاظ فلسفی ،به نتیجهای کامال ایده-
آلیستی میرسد .برجستهترین شاگرد او
یعنی کارل مارکس 4است که به شیوهای
با جامعه عجین شده است و هر وقت جامعه تغییر
بکند ،مفاهیم و تصورات ما نیز تغییر خواهد کرد_
تاریخ از نگاه هگل مطابق یک سیر تکاملی روی میدهد
و همیشه جلو میرود و این فرایندی همیشگی است و
هرگز ساکن نبوده و نیست .اسمی که او به نحوهی
جلو رفتن تاریخ گذارده بود «فرایند دیالکتیکی»
بود که گاهی تنها «دیالکتیک» هم گفته میشود .یکی
از مهمترین نکات در مورد هگل این است که او به
«ذهن مطلق» یا  Geistباور داشته است؛ و فرایندهای
تاریخی یا دیالکتیک را موثر بر ذهن مطلق میشمارد!
 4کارل مارکس زاده  ۵مه  ۱۸۱۸در تریر ،پروس -
درگذشته  ۱۴مارس  ۱۸۸۳در لندن.
کارل مارکس در شهر تریر دورهی دبیرستان را به
پایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل رشتهی
حقوق پرداخت .یک سال بعد به برلین عزیمت کرد و
در دانشگاه آن شهر در رشتههای فلسفه و تاریخ به
تحصیل ادامه داد .مارکس در سال  ۱۸۴۱با ارائهی
تز دکترای خود دربارهی اختالف فلسفه طبیعت
دموکریتوس و اپیکور ،تحصیالت دانشگاهی خود را از
راه مکاتبهای در دانشگاه ینا به پایان رساند .او
به امید آنکه بتواند در دانشگاه بن تدریس کند به
آن شهر رفت ولی دولت پروس مانع اشتغال وی بهعنوان
استاد دانشگاه شد .مارکس در اینزمان به روزنامه
نوبنیاد لیبرالهای جبههی اپوزیسیون شهر کلن
پیوست و بهعنوان عضو ارشد کادر تحریری روزنامه
مشغول به کار شد .در این دوره مارکس یک هگلی بود
و در برلین به حلقهی هگلیهای چپ (شامل برونو
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دیالکتیکی و علمی ،به مطلب ادای دین
میکند؛ زیرا که هگل باور داشت که تمامی
آنچه در چرخهی برخورد تزها و آنتیتزها
و سنتزها ،به وجود میآیند ،فرایندهایی
هستند که بر « »Geistعارض میشوند_ یعنی
تمامی این فرایندها بر «روح» یا «دماغ»
یا به تعبیری هگلیانیسمی ،بر «ذهن
مطلق» عارض میشوند .درصورتیکه مارکس
دقیقا برخالف هگل ،میگوید که همهی این
فرایندها بر پدیدهای به نام «ماده»
عارض میشود و این بزرگترین شکاف مابین
هگل و مارکس است و به همین خاطر نیز
هست که مارکس در پیشگفتار چاپ دوم مجلد
اول کاپیتال ،مینویسد " :دیالکتیک نزد
باوئر و دیگران) تعلق داشت .در طول همین سالها
لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز نموده و
به تبیین دیدگاه ماتریالیستی خود پرداخت.
ماتریالیسم فویرباخ در سال  ۱۸۴۱در کتاب جوهر
مسیحیت به اوج خود رسید .دیدگاههای فویرباخ،
بهخصوص مفهوم بیگانگی مذهبی او ،تأثیر زیادی بر
سیر تحول اندیشه مارکس گذاشت .این تأثیرات را
میتوان بهوضوح در کتاب «دستنوشتههای اقتصادی
فلسفی  »۱۸۴۴و بهصورت پختهتری در کتاب سرمایه
مشاهده کرد.
او سیستم فلسفی استاد خود هگل را بهطورکلی واژگون
ساخت .پیش از بینالملل دوم اختالفاتی بین او و
میخاییل باکونین بروز داد (این اختالف بیشتر بر
سر روند «قدرت» و قدرت خواهی ،از لحاظ فلسفی بر
فرد و جامعه بود .مارکس باور داشت که با تغییر
سیستم اقتصادی ،فرد و جامعه نیز از همهی نظرها،
تغییر خواهد کرد اما باکونین دقیقا نظریهای برخالف
این رویکرد را داشت.
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وی (هگل) روی سر ایستاده است .و باید
آن را وارونه ساخت تا هستهی عقالنی
پنهان در پوستهی رمزآلودش را کشف کرد.
 "5مفهوم مطلب در این است که دستگاه
فکری فلسفی و ایدهآلیستی هگلی ،به
سیستمی ماتریالیستی و علمی تغییر صورت
میدهد و از همین لحاظ است که مارکس
سیستم فکری هگل را بهطورکلی واژگون
کرده است .در این نکته هیچ تردیدی وجود
ندارد که بین هگل _ کانت و رنه دکارت،
وجه اشتراکی مشخص وجود دارد و به دالیل
فراوانی خصوصا اینکه هر دو نفر اخیر
به «ذهن مطلق» باور داشتهاند ،نهتنها
به اردوگاه رشنالیسم مربوط هستند؛
بلکه هگل به پدیدهای ضروری و نهایی به
نام « »Geistیا همان روح یا دماغ باور
دارد که فرایندهای دیالکتیکی بر آن
عارض میشوند و از سویی هگل معتقد است
که «روح» با هستندهها در ارتباط است،
اما با ایشان یکی نیست و از آنها
جداست! اما دکارت موضوع را بیپردهتر،
مطرح میکند و پس از شک بر تمامی فنومن
ها و جهان هستی ،بهیقین وجود «اندیشه»
در نهایت به
نزد خود ،پی میبرد و
نقصان این اندیشه میرسد و در پایان کار
به اثبات وجود بزرگترین اندیشه یعنی
«خداوند» میرسد .حاال پرسش این است که
Karl Marx, Das Kapital, 2004 Lizenzausgabe
für Parkland Verlag, Köln, S. 46
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آیا بین «(»Geistروح) و خداوند_ در
مفاهیم ایدهآلیستی و متافیزیکی ،هیچ
فاصلهی هست؟ به نظرم ،نه! درنتیجه من
هگل_دکارت_
بین
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بیکن *_ 6مونتن ی_* 7بندیکت اسپینوز ا_* 8
الیپ نیت س _* 9امانوئل کان ت_* 10سورن
 6فرانسیس بیکن متولد  ۲۲/۱/۱۵۶۱در لندن و درگذشت
او در  ۹/۴/۱۶۲۶در همان شهر است.
فرانسیس بیکن معتقد بود که «علم بر انسان و جهان
تسلط دارد» و «بر طبیعت نمیتوان مسلط گشت مگر
آنکه از قوانین آن آگاهی یابیم» و در رد اندیشه
کلیسا چنین عنوان کرد که «اگر انسان ذهن خود را
معطوف به ماده کند در حدود آن کار میکند و از
حدود ماده تجاوز نمینماید» .وی معتقد بود که
ادراک ما از حقیقت تنها در همان حدی است که
مشاهدات ما اجازه میدهد و «خارج از حیطه مشاهدات»
نهتنها نمیتوانیم چیزی بدانیم ،شاید اصوال شایسته
دانستن آن نباشیم .ازنظر او ذهن مسئول یافتن
روابط در ماده بهوسیله مشاهده و تجربه است و میان
علم و عمل و مشاهده فرقی نیست .راهی که وی برای
رسیدن به بصیرت و ادراک بهتر از جهان پیرامون
پیشنهاد میکند چنین است« :با کسب دانش طبقهبندی
ماده بر اساس ارزش و اعتبار آن ،ذهن خود را از
تزویر دور دار» و برای رسیدن به این ادراک باید
ذهن را از بتهایی که آنرا احاطه کردهاند
رهاسازیم .او مانند گوته علمی که به عمل منتهی
نشود را مسخره میکند« .باید دانست که درصحنه
زندگی بشر فقط خدا و فرشتگان تماشاچی محضاند».
این دریافت تازهای بود که پایان مکتب مدرسی
(اسکوالستیک) را اعالم میکرد و خاطرنشان میساخت که
دیگر بین علم و عمل و مشاهده فاصله نیست .این
تأکید درباره تجربه و پرداختن به نتایج عملی
خصوصیتی است برای فلسفه انگلیسی و مقدمه
پراگماتیسم که دنبالهی آنرا در فلسفهی جان الک_
بارکلی و هیوم ،میبینیم که هر سه نیز انگلیسیاند
وبر علوم تجربی و نه عقلی؛ تأکید میکنند
Michel de
 7میشل دو مونتین (به فرانسوی:
 ۲۸( )Montaigneفوریه  ۱۳–۱۵۳۳سپتامبر  )۱۵۹۲یکی
از تأثیرگذارترین نویسندگان دورهی رنسانس است.
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او فیلسوف و حکیم اخالقی بود و در خاندانی اشرافی
زاده شده بود.
 8اسپینوزا در  ۴/۹/۱۰۱۱و در  21شهر آمستردام
هلند متولد و در فوریه  1677در شهر الههی هلند
درگذشت .خانوادهی اسپینوزا ،یهودیانی اهل پرتغال
بودند و آنزمان ،کشورهای اروپایی تحت تأثیر شدید
انگیزسیون (تفتیش عقاید) بود و خانوادهی
اسپینوزا ناچارا به هلند رفتند .هلند آن زمان از
لحاظ زندگی فکری ،نسبت به دیگر کشورها آزادتر
بود

دو نوع نگاه و فلسفهی خاص در این دوره شکل گرفت.
اول اینکه اردوگاه عقلیون بودند و سه فیلسوف در
این زمینه مطرح شدند .دکارت_ اسپینوزا والیپ نیتس
به رشد اردوگاه رشنالیسم (عقلیون) پرداختند و
فلسفهی قرونوسطی را به شیوههای خاص خود دنبال
کردند .در برابر این سه نفرتجربیون قرار داشتند.
کسانی مثل الک_ بارکلی وهیوم که هر سه در انگلستان
بودند .از اینرو فلسفهی اروپا عمال تقسیمشده بود.
اسپینوزا از هلند-دکارت از فرانسه و الیپ نیتس از
آلمان و در برابر ایشان الک و بارکلی و هیوم از
انگلیس.
ازلحاظ فلسفی عقلیون میگفتند که آدمی تنها با
استفاده از ذهن و فکرش میتواند به کسب شناختهای
مهم دربارهی عالم هستی ،دست یابد؛ و در مقابل
تجربیون میگفتند که هر پدیدهای در جهان هستی
میبایستی نهایتا به تجربه در آید و یا اینکه به
شکلی از اشکال تجربی در آید.

اسپینوزا دستگاه فکری فلسفیاش را به شیوهی «هندسه
اقلیدس» و در کتابی به نام «اخالق» بیان کرد؛ یعنی
از چند اصل ساده و مفهوم اولیه شروع میکند و از
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سلسلهای
اثبات
به
قیاسی»
«منطق
طریق
درازازقضایای پیاپی ،میپردازد .همهی این موضوعات
شمارهگذاری شدهاند و مجموع این شمارهها ،تعریف
فلسفی یکجا از جهان هستی است .از اینرو اسپینوزا
تنها فیلسوفی است که تعریف خود از هستی را مجموعا
دریک کتاب آورده است و دیگران ،تکهتکه به این
کار پرداختهاند.
از نظر اسپینوزا ،به خاطر «کمال خداوندی» نمیشود
طبیعت را محصول فرعی منفعل و بدون تأثیر از
خداوند ،درک کرد؛ یعنی کمال خداوندی خود در
تعریف ،شامل همهچیز میشود .طبیعت کل ،هر چیزی
است که به تصور در میآید چون علت طبیعت در خود
طبیعت نهفته است و موجودی کامل است؛ یعنی
کاملترین موجودی که میتواند موجودیت داشته باشد.
او میگوید که خدا و طبیعت را نمیتوان از همدیگر
جدا کرد ،زیرا که در این صورت هرکدام دیگری را
ناقص خواهد کرد .ازاینرو طبیعت نمیتواند مخلوق
خدای باشد .چونکه اگر طبیعت را از خداوند جدا
کنیم ،خداوند ناقص خواهد بود .درحالیکه میدانیم
که طبیعت خود کامل است .از سویی دیگر طبیعت ناقص
خواهد بود چونکه آفرینندهی آن ،ناتمام و ناکامل
خواهد بود .و در این صورت خدا و طبیعت از هم جدا
نیستند

 9الیپ نیتس در سال  1646در الیپزیک به دنیا آمد و
در  1716در شهر هانوفر درگذشت .مفهوم انرژی جنبشی
یا «سینتیک» را او وضع کرد و این در حالی بود که
خبر نداشت نیوتن هم دست به چنین کاری زده است.
حساب جامع و فاضل یا «انتگرال و دیفرانسیل» را
او ابداع کرد و نوشتهی وی پیش از نیوتن به چاپ
رسید .او بهعکس اسپینوزا که در آمستردام هلند،
گوشهنشینی را اختیار کرده بود ،مرد سفر بود و
درکشورهای زیادی افتخاراتی را کسب کرد .او در
زمینهی سیاست نیز ،همدم صاحبنظران و مؤثرین در
عالم سیاست بود .از نادرترین اتفاقاتی که در مورد
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فلسفه افتاد ،دیدار و گفتگوی الیپ نیتس با بندیکت
اسپینوزا است .البته هر دو فیلسوف یادشده ،تالش
کردند تا علم را با دین ،آشتی داده و درهای را
که مابین این دو مقوله ،وجود داشته ،پر نمایند
منتها هرکدام به شیوهای خاص خود .سه اثر الیپ نیتس
قابلتوجه است .اول_ مونادولوژی .دوم_ گفتار در
مابعدالطبیعه و سوم_ تحقیقات جدید دربارهی فهم
انسانی.
هیچکدام از این آثار در زمان حیات خود الیپ نیتس،
منتشر نشد؛ و اصوال حجم بسیار زیادی از مقاالت و
نامه¬هایی در دست است که توسط او نگاشته شده و
همگی آنها دربرگیرندهی مسائل فلسفی هستند .برای
درک دقیق الیپ نیتس ،ناچارا بایستی نامهها و مقاالت
او را موردمطالعه قرارداد.
 10به آلمانی Immanuel Kant :متولد - ۲/۲/۱۱۰۳
درگذشته  ۱۲فوریه  ۱۸۰۴کانت در سالهای پایانی
عمر به اندیشههای زرتشت ،عالقهمند شد .او نام
زرتشت را در عنوانهای دو اثر خود در  ۱۸۰۲آورده
است :زرتشت با چکیده فلسفه او تحت یک اصل .زرتشت:
خرد فیزیکی همراه با خرد اخالقی-عملی او در یک
آمیختگی برونگرایانه .کانت در فلسفهی خود در پی
پاسخگویی به سه پرسش اساسی است :نخست اینکه چه
چیز رامیتوان دانست (نقد عقل محض)؟ دوم اینکه چه
باید کرد (نقد عقل عملی)؟ و سوم اینکه چه امید و
انتظاری میتوان داشت؟ پرسش مشهور و اساسی کانت
این است که «انسان چیست؟»
کانت در زندگی نظمی استثنایی داشت .کارهایش را
در ساعتی مخصوص به خود انجام میداد و ذرهای از
آن تخلف نمیکرد .بین مردم شهرش این جمله رایج
بود که :میتوانید ساعتتان را باکارهای کانت تنظیم
کنید .او هرگز ازدواج نکرد و به مسافرتی هم نرفت.
معروف است که در کتابخانهاش تنها یک عکس داشت و
آن عکس روسو بود.
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_آگوستینوس
کیرگه گارد دانمارک ی* 11
قدیس _*12توماس آکویناس قدیس_ *13آنسلم
 11سورن کیرگه گارد در  ۵مه ۱۸۱۳ ،در کپنهاگ
متولد شد .پدر وی یک بازرگان ثروتمند و لوتری با
ایمانی بود که پارسایی اندوهناک و تصویر واضح او
عمیقا سورن را تحت تأثیر خود قرارداد .او به پدر
اگزیستانسیالیسم دینی مشهور است و در ابتداپی رو
هگل بود و عقیده داشت که هگل یک سیستم فلسفی کامل
را ارائه کرده است .نگرش اگزیستانسیالیستی سورن،
منکر وجود است_ به این معنا که آنچه روی میدهد
تنها برداشتهای ذهنی انسان است و در این صورت
هیچ واقعیتی یا رویدادی صورت نمیپذیرد! این
دریافت بهگونهای است که حتی لنین ،این نگرش را
مورد نقد قرارداد و به شدت بر او تازیده و عنوان
کرد که این نگرش فلسفی بسیار مخرب و خطرناک است.
سورن،
اگزیستانسیالی
فهم
مقابل
در
اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر قرار دارد که در
کتاب دوم همین اثر یعنی «هستی خود و هستی دیگری»
توضیح کامل داده شده است.
 12بعد از ارسطو و  254سال پس از میالد مسیح ،کسی
به نام «آگوستینوس قدیس» و در شمال آفریقا به
دنیا میآید .او اگرچه سفرهای فراوانی به دیگر
کشورها داشته ،اما در هم آنجا و در سال 430
میالدی ،درگذشت .آگوستینوس در طی زندگی خویش آثاری
را به وجود آورد که از مهمترین آنها دو اثر به
نامهای «اعترافات» و دیگری به نام «مدینهی الهی»
است.
بعد از مرگ آگوستینوس و سقوط امپراتوری رم،
دورهای شروع میشود که امروزه به نام «اعصار
تاریک» آنها را میشناسیم .در این دوره ،تالش
متفکرین و اهل علم و دانش ،تنها بر حفظ آثار
گذشتگان ،از دستبرد و نابودی است؛ زیرا که در
این قرنهای متمادی ،کشورهای متعددی ،وارد جنگ و
کشتار شده بودند و هرکسی میداند که جنگهای صلیبی،
حاصل همان دوران است؛ و این وضعیت آشفته و چیرگی
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کلیسا بر جوامع تا زمان رنسانس ادامه مییابد.
آنچه در رنسانس اتفاق میآفتد ،رفرمی است که در
کلیسای وقت ،روی میدهد و از آن پس دیگر کلیسا،
بساط انگیزسیون خودرابر میچیند؛ و از سویی کشیشان
و قدیسین و ادارهکنندگان کلیساها ،از قدرت سیاسی،
کنار گذاشته میشوند .آن چنانکه آشکار است در این
دوران ،هیچ اثر فلسفی خاصی ،تولید نشد و جز خرابی
و ویرانی ،طاعون و مرضهای خطرناک دیگر و ساییده
شدن هر لحظهای دستهای استخوانی مرگ ،بر چهرهی
انسانها ،هیچ تولید فکری خاصی به دست داده نشد.
 13توماس آکویناس در حدود سال  ۱۲۲۵در ارگ
روکاسکا در هشت کیلومتری شهر کوچک آکوینو در
خانوادهای از اشراف ناحیه التیوم (التزیوی کنونی)
به دنیا آمد .در مونتهکاسینو و ناپل تحصیل کرد.
از جوانی خواستار راهب شدن بود و با اینکه
خانوادهاش مخالف بودند باالخره به راهبان فرقه
دومینیکیها پیوست .در  ۱۲۴۵در پاریس زیر نظر
آلبرت کبیر به تحصیل پرداخت .در  ۱۲۴۸با آلبرت
کبیر به کلن رفت و در  ۱۲۵۲به پاریس بازگشت و
استاد الهیات شد .آکویناس علم و حکمت را در خدمت
دین بهحساب میآورد .ازنظر او انسان به قدرت
خداوند و با میانجیگری عیسی مسیح از وجود خدا
آگاه میشود و ناچار به او ایمان میآورد .کار
فلسفه در این میان رفع شک و شبهه است .برهانهای
پنجگانهی او در اثبات وجود خدا شهرت خاصی در
تاریخ فلسفه غرب دارند .او در  ۷مارس ۱۲۷۴
درگذشت.
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قدیس_ *14ارسطو *15و افالطون ،*16تفاوت و
فاصلهی چندانی ،نمیبینم .استاد بزرگ
 14آنسلم در سال  ۱۰۳۳میالدی در شهر آئوستا واقع
تحصیالت
بهدنیاآمد.
ایتالیا
پیدمونت،
در
مقدماتیاش را در بورگوندی گذراند و سپس به دیر
بندیکتی بک در نورماندی رفت تا الهیات مسیحی را
فراگیرد و به درجهی کشیشی و باالتر از آن برسد.
آنسلم در سال  ۱۰۷۸میالدی به ریاست دیر بک رسید.
در سال  ۱۰۹۳میالدی استاد ،دوست و پیشوای دینی
آنسلم ،النفرنک ،درگذشت و آنسلم قدیس به جانشینی
او برگزیده شد و برای منصب اسقف کانتربری انتخاب
شد .ازآنپس او به آنسلم کانتربری مشهور گشت .او
در سال  ۱۱۰۹میالدی درگذشت_ آنسلم قدیس کسی است
که طرح قدیمی «برهان وجودی» را گرفته و آن را به
صورتی که در متن کتاب در برابر متافیزیک آمده
است؛ درآورد .او معتقد بود که ذات خدا بسیط است
و به سبب این بساطت ذات ،وجودش در همهی مکانها و
زمانها حاضر است؛ این در حالی است که در نظر او
وجود خداوند خارج از زمان و مکان است و در هیچچیز
بهصورت جوهری وجود ندارد .هر چه موجود است از
برکت حضور اوست و با حضور او حمایت میشود و اگر
او نباشد موجودات ،وجود خود را از دست خواهند
داد و معدوم خواهند شد .از نظر آنسلم خداوند
بهعنوان موجود واجب ،علت به وجود آمدن موجودات
ممکن است.
 15ارسطو پسر پزشک در بار پادشاه مقدونیه بود .در
 384قبل از میالد ،در شهر «استاگیرا» متولد شدودر
هفده سالگی ،برای تحصیل به آتن فرستاده شد و در
آکادمیای آتن ،جزء شاگردان افالطون بود .او تا
هنگام مرگ استاد ،یعنی افالطون ،یعنی در حدود بیست
سال ،در آتن ماندگار بود .سپس آواره شد و به دالیل
سیاسی مدت دوازده سال دور از وطن ،زندگی کرد .در
این دوره ارسطو بیشتر به پژوهش در زمینهی
زیستشناسی مشغول بود .او مدت کوتاهی معلم اسکندر
مقدونی بود .بعد به آتن بازگشت و در آنجا مدرسهای
را به نام «الکئون» برپا کرد و مدت دوازده سال،
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در آنجا ماند و باز دوباره ،مجبور شد آتن را ترک
نماید .او در  322قبل از میالد و در سن  62سالگی
درگذشت.
چهار «علت» مشهور ارسطو ازاینقرار است .اول_ علت
مادی .دوم علت صوری .سوم علت فاعلی و چهارم علت
غایی .اول _ علت مادی؛ مثال درخت .علت مادی به ما
میگوید که درخت از فالن مواد ساختهشده است.
دوم_ علت صوری .درخت بهاینعلت ساخت پیداکرده تا
صورتش باشد.
سوم_ علت فاعلی .رویش درخت بهاینعلت است که موادی
از قبیل آب و خاک و غیره ،از خارج؛ و به طریق
معینی به آن فشار وارد میکنند.
چهارم_ علت غایی .علت غایی به ما میگوید که درخت
بهاینترتیب میروید ،به علت اینکه وقتی رشد آن
کامل شد ،درخت بشود .از اینرو هر چیز در طبیعت و
همیشه بهطرف بلوغ و کمال ،درحرکت است .ارسطو
معتقد است که زن به هنگام زایش ،تنها تودهای ماده
را تحویل میدهد و این پدر است که به همان تودهی
ماده (فرزند) صورت میدهد! ارسطو کسی است که از
سیستم بردهداری دفاع کرده و دالیلی برای این
پدیدهی ضد انسانی آورده است.
 16آریستوکلس ملقب به افالطون یا پالتون .مرگ سقراط
در سال  399پیش از میالد بوده است؛ و آن هنگام
افالطون  31سال داشته و برای ما معلوم است که او
 81سال زیسته است .به این خاطر تولد افالطون
بایستی در سال  368قبل از میالد مسیح و مرگ او در
 449پیش از میالد بوده باشد .زادگاه و مرگ او در
شهر آتن بوده است .او بنیانگذار آکادمیا و به
تعبیری دقیقتر اولین دانشگاه جهان در شهر آتن
بوده است .او شاگرد سقراط و مؤلف بیش از 20
مکالمه یا رساله است که در اکثر این نوشتهها،
سقراط یکی از طرفهای گفتگوست اما نه همیشه .از
آثار او میتوان به فایدون_ هیپیاس بزرگ_ هیپیاس
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ایشان سقراط ،*17سفرهای را چیده است که
تمامی متفکرین بعد از خویش بهاستثنای
کوچک_ تیمائوس_ مهمانی_ جمهوری_ ائوثوفرون_
شجاعت_ دوستی_ پروتاگوراس_ منون_ ته-تتوس_
فدروس_ ایون و خصوصا پارمنیدس ،اشاره کرد.
 17سقراط در  ۴۷۰یا  ۴۶۹پیش از میالد در آتن به
دنیا آمد .ما امروز او را بهعنوان بنیانگذار
رشنالیسم (عقالنیت) میشناسیم .افکار و فلسفهی او
از طریق شاگردش افالطون است که به ما رسیده است.
پرسش و پاسخهای بسیار کوبندهی سقراط در بحثها؛
مشهور است .بامطالعهی رسالهها افالطون ،نوع
فلسفهی او آشکار میشود .نوشتههای دورهی اول
افالطون و دورهی میانی ،برگرفته از آراء و
اندیشههای سقراط و بازتاب فلسفهی اوست امادر
نوشتههای دورهی سوم یا پایانی ،به تدریج مفاهیم
فلسفهی خود افالطون ،به نمایش درآمده است_ در این
خصوص میتوان به رسالهی «پارمنیدس» اشاره کرد که
در آنجا و برعکس نوشتههای پیشین ،این سقراط است
که در مقابل نظرات و پرسشهای پارمنیدس پیر ،خمشده
است .محققین فلسفی همگی بر این نکته تأکید دارند
که واقعا ،نظرات پارمنیدس و پرسشهای او از سقراط؛
بسیار کوبنده و ویرانگر است؛ طوری که سقراط
توانایی مقابله با آنرا ندارد .سقراط در سال 399
به جرم فاسد کردن جوانان آتن ،دادگاهی شد .او
خود را از این اتهام بری دانست و در دفاعیهی خود
گفت :نه تنها عموم مردم بلکه معبد دلفی او را
داناترین افراد بشر دانسته است ،درحالیکه تنها
علمی که او دارد؛ علم به جهل خویشتن و ناچیزی
علم بشر در برابر واقعیت است_ با وصف اینکه سقراط
میتوانسته از آتن بگریزد ،اما نه تنها به این
کار دست نزده که در آخرین کالم خود میگوید :من
خرمگسی هستم که در خالل این سالها ،شما مردم آتن
را نیشزده و وادار کردهام تا بیندیشید و پس از
من دیگرکسی نخواهد بود تا شمارا به اندیشه
وادارد! تعدادی از فالسفهی عصر جدید بر این باورند
که اعدام سقراط ،مسئلهای ناگزیر بوده است! زیرا
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که او واقعا مردم آتن را به «شک» کشانیده و
خدایان یا اساطیر یونانی را باطل میدانسته و از
سویی با ایجاد شک در افکار مردم؛ آنها را به
خویشتن خویش نزدیکتر کرده است و همواره آنها را
با حقوق انسانی و شهروندی خودشان؛ آشنا کرده است
و این موضوع بههیچوجه خوشایند سیستم سیاسی یونان
آنزمان نبوده است و به این خاطر کسانی چون
هیپیاس ،آشکارا با او دشمنی ورزیدهاند و میتوان
واقعیت این موضوع را در رسالهی «هیپیاس بزرگ»
مشاهده نمود.
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چند نفر محدود یعنی ،نیچه_* 18مارتین
هایدگ ر _* 19ژان پل سارت ر * 20میشل
 18فردریش نیچه ( )1900_1844او در ایالت ساکسونی
آلمان به دنیا آمد .به زبان و معارف التین و
یونانی ،شناخت بسیار باالیی داشته است_ نیچه یگانه
استادی است که در سن بسیار جوان( ،بیست و
چندساله) به سمت استادی دانشگاه ،انتخاب میشود؛
اما تدریس در دانشگاه را ترک کرده و در تنهایی
به اندیشه در خصوص مسائل فلسفه ،پرداخته و فیلسوف
میشود .آثار برجستهاش شامل ،زایش تراژدی و
انسانی_دانش طربناک_فراسوی نیک و بد_ تبار نامهی
اخالق _ کتاب «چنین گفت زردشت» و شامگاه بتان است.
مقاالت و نوشتههای فلسفی ارزشمندی از او بجاست که
هرکدام جای بحث و گفتگو دارند .از  1889تا 1900
و به خاطر سیفلیس دورهی سوم و فروپاشی ذهنی ،دچار
درد و رنج بود.
سردردهای مداوم در این سالها ،جسم و جان او را
شدیدا میآزرد .سالهای آخر عمرش را در شمال
ایتالیا گذراند ،زیرا آنچه بر آلمان آن روزگار
میرفت ،برای او ناخوشایند بوده است .ارزشیابی
دوبارهی ارزشها؛ یکی از تزهای بسیار زیبا در
فلسفهی اوست .متفکرین و فالسفهی برجستهی زیادی و
خصوصا ژاک دریدا و همچنین میشل فوکو ،او را استاد
خود دانستهاند .او به چهار سنت اصلی ،در تمدن
غرب حملهی شدید کرده است:
_1.سنت اخالق مسیحی _2سنت اخالق دنیوی  _3اخالقیات
عادی و عامهی مردم ،یا به تعبیر نیچه ،ارزشهای
گلهی عوام  _4سنت به ارث رسیده از یونان باستان،
خصوصا سقراط.
 19مارتین هایدگر ( )۱۸۸۹-۱۹۷۶در آلمان .طرح
«دازاین» هایدگر در کتاب «هستی و زمان» بسیار
مشهور است .کتاب هستی و زمان را شاهکار قرن بیستم
دانستهاند .هایدگر عضو حزب نازی بود و این عضویت
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باعث بروز انتقادات شدیدی به او از سوی متفکرین
شده است .او شاگرد ادموند هوسرل فیلسوف مشهور و
مطرح کنندهی فنومنولوژی (پدیدارشناسی) است.
بعدها بین هوسرل و هایدگر اختالف عمیقی روی داد
که در نامهها و آثار فراوانی به این موضوع
اشارهشده است .ژان پل سارتر کتاب «هستی و نیستی»
را که کنایهای به «هستی و زمان» هایدگر بود نوشت
و آنرا به او تقدیم کرد اما بایستی خاطرنشان ساخت
که در همین کتاب ،سارتر سیستم فکری هایدگر را به
چالش گرفته است و چون هایدگر را بهعنوان یک
اگزیستانسیالیست معرفی کرده بود ،هایدگر بهشدت
با این نظر مقابله کرد و در گفتگویی با دوست خود،
دریفوس (فیلسوف آمریکایی) در مورد کتاب هستی و
نیستی واژهی «دریک» به معنای کثیف را به کاربرد!
هایدگر جدای دشوار نویسی در فلسفه ،از روی عمد
فلسفه را به زبان آلمانی کالسیک نوشته است.
برتراند راسل مینویسد :زبان در نوشتههای هایدگر
دیوانه شده است_ جرج استاینر که زبان مادری خودش
آلمانی است گفته است :حتی بسیاری از آلمانی
زبانهای تحصیلکرده و آشنا با فلسفه نیز از فهم
بخش اعظم سخنان هایدگر عاجزند .خود هایدگر هم
گفته بود ،ترجمه کردن نوشتههای من کاری بیهوده
است و راه بهجایی نمیبرد! و بسیاری از فالسفه به
خاطر این دشوار نویسی و  ...بهشدت بر او تاخته
اند.
Jean-Paul Charles Aymard
 20به فرانسوی:
 ۲۱()Sartreژوئن  ۱۵ - ۱۹۰۵آوریل  )۱۹۸۰فیلسوف،
اگزیستانسیالیست ،رماننویس ،نمایشنامهنویس و
منتقد فرانسوی بود.
در سال  ۱۹۶۴جایزه ادبیات نوبل به سارتر تعلق
گرفت ،ولی او از پذیرفتن این جایزه خودداری کرد!
او در  ۱۹۷۹در یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی به
حمایت از آوارگان جنگ ویتنام ()Boat people
پرداخت .درجایی دیگر از مبارزه مردم ایران علیه
شاه و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مبارزه مردم
شیلی علیه دیکتاتوری پینوشه طرفداری نمود.
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بهطورکلی دو دوره در زندگی حرفهای سارتر وجود
داشت .اولین دوره زندگی حرفهای او دوره پس از
نوشتن اثر معروفش ،هستی و نیستی ،بود و نوشتن
رمان تهوع .سارتر به آزادی بنیادی انسان اعتقاد
داشت و باور داشت که «انسان محکومبه آزادی است».
در دومین دوره حرفه زندگیاش ،سارتر بهعنوان
روشنفکری فعال ازنظر سیاسی شناخته میشد .سارتر
از طرفداران کمونیسم بود ،هرچند که هرگز بهطور
رسمی به عضویت حزب کمونیست درنیامد .وی بیشتر
ایدههای
دادن
مطابقت
صرف
را
خویش
عمر
اگزیستانسیالیستیاش کرد .سارتر معتقد بود که
انسان باید خود سرنوشتش را تعیین کند .وی همچنین،
مطابق با اصول کمونیسم ،باور داشت که نیروهای
اقتصادی-اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج
هستند ،نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص
دارند .این صادق هدایت بود که با ترجمهی کتاب
«دیوار» چهرهی سارتر را به ایرانیان شناساند.
درواقع افکار اگزیستانسیالیستی هدایت ،برگرفته
از فلسفهی سارتر است .آنچه از کتاب «هستی و
نیستی» سارتر درجمعبندی به نظرمیآید ،رویکرد یا
بازگشت او به ادموند هوسرل و شیوهی فنومنولوژی
یا پدیدهشناسی است .بهطورکلی سارتر بنیانگذار
دستگاه فلسفی اگزیستانسیالیسم غیردینی است و
ایجاد مکتب اصالت وجودی آمریکایی و همچنین
پراگماتیسم ،متأثر از سارتر و به او مربوط است.
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فوکو _*21و ژاک دریدا *22تمامی دستگاه
فکری فلسفی غرب ،اسیر در «متافیزیک» و
( 21به فرانسوی( )Paul Michel Foucault :متولد ۱۵
اکتبر  - ۱۹۲۶درگذشته  ۲۴ژوئن  )۱۹۸۴فیلسوف _
تاریخدان _ روانشناس و متفکر معاصر فرانسوی است.
او صاحب کرسی «تاریخ نظامهای فکری» در کالج دو
فرانس بود و در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو
و دانشگاه کالیفرنیا ،برکلی تدریس کرد .به خاطر
نظریات عمیق و دیدگاه انقالبی درباره جامعه ،سیاست
و تاریخ از سرشناسترین متفکران قرن بیستم محسوب
میشود .همچنین فوکو جزو رهبران نظری پسا
ساختارگرایی محسوب میشود ،هرچند از آنها فاصله
گرفت و در مصاحبهای بهصراحت خود را نیچه گرا
نامیده است.
فوکو میگوید که هر رابطه اجتماعی ،یک رابطه قدرت
است؛ اما او یادآور میشود که هر رابطه قدرت،
الزاما به سلطه ختم نمیشود .ازنظر او ،قدرت در
اجتماع مدرن ،نظامی از روابط مبتنی بر دانش (شبکه
دانش_قدرت) است که فرد رادردرون خود جا میدهد.
به این معنا که فرد ،همزمان که شناخته میشود (در
دفاتر خارجی ثبت میشود و یا از درون خود را مطابق
هنجارها و دانش تحمیلشده از سوی اجتماع میفهمد و
طبقهبندی میکند) یا تحت نظام دانشهایی چون پزشکی،
روانشناسی و یا آموزش قرار میگیرد ،مرئی میشود و
بهاینترتیب ،تحت سیطره قدرت قرار میگیرد (مراقبت
و تنبیه .)۱۳۷۸ ،قدرت ،بدن افراد را نیز از طریق
آموزش و نظم دادن به محیط زندگی تحت تأثیر قرار
میدهدوبه همین دلیل میتوان از زیست-قدرت یا زیست-
سیاستی حرف زد که میخواهد بر بدن اعمالشده و آنرا
در نظم موردنظر خود سازمان دهد (مراقبت و تنبیه
و تاریخ جنسیت .)۱۳۸۴ ،میشل فوکو فیلسوفی است که
بهشدت بر ساختارهای «قدرت» در گونههای متفاوت آن
تاخته است و از چگونگی عملکرد «قدرتها» در
سیستمها و مجموعا اجتماع انسانی؛ پرده برداشته
است_ او با طرح «دیرینهشناسی» به اعماق پدیدههای
تاریخی و اتفاقات گذشته رفته و با این شیوهی خاص،
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عملکرد در دورههای تاریخ انسانی را به نقدی بسیار
کوبنده میکشاند .کتاب تاریخ جنون ،درواقع
پایاننامهی دانشگاهی اوست و در آنجا بهوضوح با
طرح «دیرینهشناسی» پدیدارها؛ روبرو میشویم .او
عضو حزب کمونیست فرانسه بود اما بعدها از این
حزب استعفا داد ولی هرگز دست از مبارزه و انتقاد
از سیستمهای موجود دولتی و حکومتی برنداشت.
اودرنوشتهها و مصاحبههای تلویزیونی خود ،همواره
ساختار قدرتها را موردانتقاد قرارداده است .فوکو
به همراه ژان پل سارتر در تظاهرات اعتراضی و
خیابانی شرکت و از دیدگاههای آزادیخواهانه دفاع
میکرد.
۱۵Jacques Derrida
 22ژاک دریدا_ به فرانسوی
ژوئیه  ۸ - ۱۹۳۰اکتبر  ۲۰۰۴فیلسوف الجزایریتبار
فرانسوی و پدیدآورنده فلسفهی «دکنستراکشن» (ساخت
شکنی_ بنیان فکنی) است .تئوریهای وی در فلسفه
پستمدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.
وی که از عرصه پدیدارشناسی به ساختارشکنی و پسا
ساختارگرایی نزدیک شد با دیدگاههایش درباره
زبان ،دانش و معنا و بهویژه ماهیت متن موردتوجه
ارتباط شناسان و جهان روشنفکری و دانشگاهی؛ در
سطح جهان قرار گرفت .او شاگرد نهضت ساختارگرایی
و اندیشههای پسا ساختارگرایی میشل فوکو بود و با
نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه
نشانهشناسی وارد نمود موردتوجه محافل نقد ادبی و
جامعه پستمدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت .دریدا
در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد.
او با طرح دکنستراکشن و چگونگی بهکارگیری آن،
ساختارهای پیشین را به چالشی بسیار عمیق کشانید.
او در مصاحبهها و آثارش به این اقناع و اثبات
رسید که فلسفهی غرب ،از زمان افالطون تا زمان حال؛
دچار متافیزیک حضور بوده است .دریدا به متنها و
آراء نیچه اهمیت زیادی داد و پرده از مسائلی
برداشت که تا پیش از او مطرح نشده بودند_ مثال
موضوعهای «حقیقت»_ «زن» _ «واقعیت» _ و پیوند
آنها با همدیگر در آثار نیچه و درگذار تاریخ که
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افالطون باوری بوده است یعنی به تعبیری
بسیار سادهتر ،تمامی این فالسفه ،در دام
ایده آلیسم ،گرفتار هستند؛ و این نیچه
است که برای اولین بار ،با گزارهی «مرگ
خدا »23
شدت
با
را
* متافیزیک
بسیارانی چون هایدگر در رویکردشان به نیچه ،در
مورد آنها سکوت کرده بودند .دریدا باور دارد که
جهان هستی تنها جهان متن است و چیزی خارج از تکست
یا متن نیست .او از «فارماکان» افالطون آغاز کرد
و در تحلیل آغازین خود اشاره کرد که فارماکان
دربرگیرندهی بسیاری مفاهیم است که موردتوجه
نبوده است؛ زیرا که فارماکان (مکانی نزدیک آتن
که افالطون با یارانش در آنجا به بحث مینشستهاند)
دربرگیرندهی مفاهیم و واژههای؛ زهر_ تلخ_ پادزهر
_ شیرین _ نوشدارو و  ...است .او در رد دیدگاه
های متافیزیکی پیشنهاد میکند که اگر تاکنون
متافیزیک مثال «مرد» را مطرح ساخته و از این طریق
«زن» به کناری نهاده شده ،امروز بایستی به مفاهیم
عکس آنها رجوع کرده و توجه کنیم؛ و این خود
رویکردی ساختار شکنانه و دقیقا دکنستراکشنی است.
بایستی خاطرنشان کرد که فمینیسم قرن  21از این
دیدگاه فلسفی دریدایی؛ بهرههای بسیار برده است.
 23جمله مشهور فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه است.
این جمله اولین بار در کتاب دانش طربناک و در
قسمت ( ۱۰۸تقالهای جدید)  ٫قسمت ( ۱۲۵مرد دیوانه)
و برای بار سوم در قسمت ( ۳۴۳مفهوم خوشرویی ما)
نمایان میشود .همچنین این جمله در کتاب «چنین
گفت زرتشت» نیز آمده است اما شهرت این گزاره،
بیشتر از طریق روزنامههای آن زمان است که گزارهی
نیچه را منعکس میکنند.
نیچه در کتاب «دانش طربناک» مینویسد:
نشنیدهاید مگر حکایت دیوانهای را که روزی ،در
روشنایی بامدادان دم ظهر ،فانوس افروخته به دست،
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هرچهتمامتر ،بر زمین میکوبد_ حتی باور
بر این است که مارتین هایدگر خود در
حاشیهی عصر متافیزیک قرار دارد و هنوز
بهطورکلی از متافیزیک ،نبریده است.
همهی این نکات ،یادآور آن است که
«متافیزیک» و اندیشههای ایدهآلیستی،
جدای مسیر دامنهدارش تا به امروز ،هنوز
در سیستمهای سیاسی و فکری -اجتماعی و
فردی؛ دخیل و موثر است.

بهسوی میدان بازار شهر دواندوان میرفت و
فریادکشان پیاپی میگفت« :من در پی خدا میگردم!
در پی خدا میگردم!»؛ و درست چون در آن میدان کسان
زیادی گردآمده بودند که به خداباور نداشتند ،حضور
دیوانه خندهی بسیار برانگیخت و بهانهای به دست
داد تا نیک به ریشخندش گیرند .یکی گفت :نکند
ماییم که گم کردهایم او را؟ دیگری افزود :نکند
اوست که چون کودکی ما را گمکرده و در بیراهه
افتاده؟ یا نکند او خود را درجایی قایم و پنهان
ساخته است؟ آیا بیم و واهمه از ما دارد؟ یا اینکه
بر کشتی نشسته است و اکنون بر پهنه دریاهاست که
میکند سفر؟ و یا اینکه ترک خاک وطن گفته و به
دیار دیگری برده است پناه؟ بدینسان بلند می-
خروشیدند و همزمان بهگونهای در هم میخندیدند.
لیک دیوانه به میانشان پرید ،با نگاههای شکافنده
اش ساکتشان کرد و فریاد برآورد :به کجا رفته است
خدا؟ به شما میگویم من این را! او را کشتهایم
ما_ شما و من! ما جملگی قاتالن او هستیم! اما
چگونه توانستیم دست به این کار زنیم؟...
طرح این گزاره از نیچه و برای اولین بار در
روزنامهها ،باعث شهرت آن شد و میدانیم که نیچه
با شدت هرچهتمامتر ایدئالیسم آلمان و مسیحیت (نه
شخص مسیح) را میکوبد.
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الکساندر کویره در کتاب مورد بحث ،چند
بار اشارهکرده است که نتیجهی انقالب
فکری رنه دکارت ،چیره شدن ذهن آدمی است
بر خود و پیروزی قاطع آدمی است در
پیمودن راه دشوار خود بهسوی آزادی
معنوی و بهسوی آزادی عقل و دریافتن
حقیقت...

درحالیکه این موضوع روشن است که در
عملکرد
بهواسطهی
جهانی،
جامعهی
سیستمهای متفاوت موجود ،انسان دربند و
زنجیر است و بههیچوجه آزاد نیست؛ و این
سیستمها هستند که برای افراد اجتماع
تصمیم میگیرند که چه بپوشند ،چه مصرف
کنند و اصوال چگونه زندگی بکنند! این
روند قدرت که هیکل جهانی آن مثل
لویاتانی است که انسان و طبیعت را نیز
زیر کنترل قرار میدهد_ همواره در
بازتولید خود و ایجاد رفورمهای پیدرپی
در سیستم کلیاش ،قدرت خویش را پیوسته
میافزاید که نتیجهی نهایی این روند و
شمایل
در
جهانی
قدرت
خواستگاه
سیستمهای موجود سیاسی و حکومتی و در
قالبهای فراوان ریز و درشت ،چنین است
که انسان را به بردهای در دورهی مدرن؛
تبدیل کرده است .ازاینرو نمیتوان
جامعهی جهان انسانی را آزاد تصور کرد.
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این موضوع ،به بهترین شیوه توسط،
موریس مرلوپونتی *24پدیدارشناس مشهور
فرانسوی و دوست ژان پل سارتر ،مطرح و
توضیح دادهشده است .انسان به دالیل
فراوانی همواره دربند و اسیر در
زنجیرهای گوناگونی بوده و هست .انسان
همواره در جهت اضافه کردن قدرت اختیار
خود ،کوشیده است اما هنوز به پیروزی
مورد نظر خود نرسیده است .از سویی
سارتر درکتاب «هستی و نیستی »* 25
 ۱۴Maurice Merleau-Pontyمارس
 24به فرانسوی
 ۳-۱۹۰۸مه  ۱۹۶۱از مشهورترین پدیدارشناسان قرن
بیستم بود .او از پژوهشهای هوسرل فراتر رفت و
نشان داد که دوگانگی سوژه و ابژه در کار نیست.
شاخه اصلی کار او ،پدیدارشناسی ادراک ،یکی از سه
سنت مهم در پدیدارشناسی محسوب میشود.
مرلوپونتی از دوستان نزدیک ژان پل سارتر و هردو
گردانندهی روزنامهی مدرنی در شهر پاریس بودهاند.
تفاوت یا شکاف عمیقی که ازلحاظ فنومنولوژی در
میان این دو فیلسوف بوده ازاینقرار است که سارتر
به آزادی انسان باور داشت و برای اثبات آن نیز
تالشهای فراوانی کرد اما مرلوپونتی اصرار داشت که
انسان آزاد نیست و نمیتواند آزاد باشد .مثالهای
مرلوپونتی بیشتر از سیستم نشانهشناسی و کارکرد
بدن خود انسان سرچشمه میگیرد .تحقیق بر روی این
دو دیدگاه فلسفی هنوز ادامه دارد .مرلوپونتی در
ماه مه  1962در گورستان مشهور پرالشز؛ به خاک
سپرده شد .یادآور میشود که صادق هدایت نیز در
همانجا به خاک سپردهشده است.
 25به تعریف بسیاری از محققان فلسفی ،این کتاب
برجسته ترین اثر قرن بیستم بوده است و هنوز هم
مباحث آن نزد بسیارانی ادامه دارد .مشهورترین
اثر سارتر است و در آنجا به مسائل ریشهای
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اگزیستانس یا وجود میپردازد .سارتر در این اثر
به شیوهی فنومنولوژی و متاثر از ادموند هوسرل،
فنومن های «نیستی» و «هستی» را مورد بحث قرار
داده و در نتیجهگیری میگوید :نیستی نمیتواند؛
بدون هستی وجود داشته باشد زیرا که این هستی است
که میتواند به نیستی تبدیل بشود و از سویی
نمیتوان آخرین نشانههای هستی را از نیستی گرفت و
به نیستی مطلق تبدیل نمود_ این است که نیستی وجود
ندارد اما وجود هستی حتمی است.
به این خاطرمیتوان اظهار داشت که «هستی» بر
«نیستی» برتری دارد و این نیستی است که از هستی
و هستندگی ،مطرح میشود .از سویی این هر دو در
برابر همدیگرند اما حرف آخر را «هستی» میزند.
سارتر در این کتاب پدیدار انسان و «آزادی» را
مورد کاوش قرارداده و مینویسد :اگر خدا وجود
دارد؛ انسان آزاد نیست و اگر انسان آزاد است،
خدایی وجود ندارد .علت ریشهای این بحث به موضوع
عدم اختیار انسان برمیگردد که از سوی متافیزیک،
طوری عنوانشده است که انگار انسان توسط خداوند و
از پیش ،طرحریزی و آفریده شده است! و در این صورت
انسان نمیتوانسته در زایش یا عدم زایش خود ،دخیل
و موثر بوده باشد_ پس نتیجه این است که او آزاد
نیست و اختیاری ندارد و طبق دریافت ادیان نوری،
انسان خلیفهی خداوند بر روی زمین است! اما سارتر
و اندیشمندانی چون لرنس کراوس_چارلز داوکینز_
نیچه_ دریدا و فوکو؛ باور دارند که این انسان
است که خالق خداوند بوده است نه برعکس! این
دریافت میرساند که با فهم فنومن آزادی از سوی
انسان ،خروش دلهره و اضطرابی فراوان ،ناشی از
عملکرد یا اقدام فرد به صورتی آزادانه؛ او را در
برمیگیرد چونکه همین انسان آزاد مسئول اعمال
آزادانهی خویش است .نتیجهگیری کل کتاب هستی و
نیستی ،فلسفهای است حاکی از اینکه «انسان محکوم
به آزادی است».
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بهگونهای بسیار دقیق و روشن به همین
موضوع پرداخته است و در پی رساندن
انسان به آزادی است .در کتاب دوم همین
نوشتار ،یعنی «هستی خود و هستی دیگری»
این موضوع را به شیوهی خود مورد بحث
قرار دادهام.
الکساندر کویره در صفحهی  ۱۰و در شرحی
بر کتاب «گفتار دربارهی روش» دکارت،
آورده است:
«گفتار دربارهی روش درست به کار بردن
عقل و جستجو کردن حقیقت در علوم و
همچنین در باب مناظر و مرایا و کائنات
جو و هندسه که رساالتی برای به کار بردن
این روش هستند»...
به این معنا که دکارت و الکساندر
کویره ،میخواستهاند از طریق طرح و
نگارش این کتاب ،انسان را بهسوی شناخت
از «حقیقت» راهنمایی کنند .موضوع
حقیقت ،بهاختصار در باال توضیح داده شد
ازاینرو از تکرار موضوع ،پرهیز می
کنیم.
در صفحهی  ۱۲اینگونه آمده است« :چه کسی
را میتوان یافت که درباره این حکم شک
کند که :فیلسوف به این سبب که فیلسوف
است_ باید به موضوع دیگری جز امور
یقینی عقلی گردن ننهد .چه کسی تاکنون
برتری فکر «روشن» را بر فکر مبهم و
تاریک انکار کرده است؟ هیچکس».
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تعجبآور است اگر بهصورت فلسفی اندیشید
و جایگاه ،اندیشه را درک کرد اما از
سویی نیز ،عنوان کند که :فیلسوف ،باید
به موضوع دیگری جز امور یقینی عقلی
گردن ننهد!
پرسش این است که جز «طبیعت» آنهم با
جهانی همواره در حال دگرگونی و تغییر،
چه پدیدهی دیگری یقینی بوده و یا هست؟
چالش
به
ریاضیات،
حتی
امروزه
فیلسوف
درمجموع،
و
گرفتهشدهاند؛
امروزی هرگز به پدیدهها ،بهعنوان یقین
نمینگرد و همواره همان شک دکارتی را
به کار میگیرد .چراکه بهروشنی میداند،
هیچ پدیدهای در جهان هستی ،مطلق نبوده
و نیست .در مورد برتری فکر روشن بر فکر
مبهم و تاریک ،بازهم کویره ،به خطا
داوری کرده است؛ زیرا که هستند
بسیارانی که بر «فکر روشن» و «روشنایی»
به دیدهی نقد مینگرند و در مواردی،
پدیدهی
به
درست
روشنایی،
بهعکس
«تاریکی» پرداختهاند و بهعکس دریافت
کویره ،ارزش و جایگاه تاریکی را در
برابر روشنایی ،دریافته و به کار می
گیرند.
جدای اینکه همواره ،روشنفکران در
انقالبات سیاسی و یا هر عرصهی دیگری،
به خاطر تحلیلهای نادرست (روشن به
خطا
دچار
همواره
خودشان)
تعبیر
بودهاند و «زمان» با پدیدهی تاریخیاش،
60

نادر خلیلی
عکس دریافتهای ایشان را به اثبات
رسانده است .در واقع ،بایستی گفت ،آنچه
در روشنایی روی میدهد ،به شیوههای
مختلف ،تحت کنترل جریانها و پدیدههای
راهها_
میپذیرند.
صورت
دیگری
نظرها_دریافتها و درکها ،پیشتر توسط
کسانی طرحشدهاند و این طرحها و دریافت-
ها ،مسیرهای روشن را برای مخاطبین،
مهیا ساختهاند .ازاینرو راههای روشن و
چراغانی شده ،برای همگان ،آشکار است.
درست برخالف گرایش به روشنایی ،من باور
به اتفاقات و حوادثی دارم که در تاریکی
حرکت
نظرم
به
میدهند.
روی
ها،
بسیار
درتاریکیها،
کورمالکورمال
ارزندهتر از حرکت در روشناییهایی است
که توسط دیگران روشنفکر ،فروزان
شدهاند .حرکت درتاریکیها و اندیشه در
زوایای نادیده وکشف ناشدهی تاریک،
باعث بروز حوادث و اتفاقات میشود.
دریافت و فهم درست از این حوادث ،یعنی
و
نا_کشفشدهها
کشف
یعنی
جرقه؛
پرداختهای جدیدی که قبال مطرح نشدهاند.
به عبارتی راههای روشن و طرحهای روشن،
آنجا وجود دارند و دارای ساختار مخصوص
خویشاند .هر زمان که نیاز ضروری بود،
میتوان به سراغ آنها رفت .اتفاقا،
دریافت تاریکیها و آرامآرام رفتنهای
در تاریکیهاست که امروزه ارزشمند
هستند و حرکت در این تاریکیها ،باوجود
سختیهای بسیار زیادی که محتمال پیش می
آیند ،باعث کشف چیزهایی خواهند شد که
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جدید و تازهاند .موضوع جاذبهی زمین که
توسط اسحاق نیوتن کشف شد ،به خاطر فرود
سیبی بود از درخت و این پرسش که چرا
سیب ،بهطرف آسمان باال نرفت و بر زمین
افتاد؟ فهم مطلب ازلحاظ مکانی_ زمانی
و فیزیکی در روز روشن و روشنایی ،پیش
آمد و پیشتر نیز میلیونها بار دیگر
پیشآمده بود ،اما نیوتن اینبار در
تاریکیهای جهان اندیشه بود که توانست
به ژرفنای هرچه بیشتر موضوع ،پی ببرد
و سرانجام جاذبهی زمین را به اثبات
برساند؛ و این به نظرم یکی از بهترین
نمونههاست .شاید به همین خاطر است که
برای نمونه «مدرنیتهای» که تا این
اواخر معتبر بود ،اعتبار خود را از دست
داده و در فلسفهی جدید ،موضوعات غالبا
پسا مدرنی هستند.
پدیدههایی
به
بسیارانی،
پیشتر
پرداختهاند و جایگاه آنها رانشان داده
و یا تعیین کردهاند ،امروز میطلبد که
به موضوعات درست مخالف آنها ،پرداخته
شود و در صورت نیاز و ضرورت ،حتی آنها
را واژگون ساخت؛ زیرا که بسیاری از
آراء و فهمهای آدمی ،دچار بحران و خطا
بودهاند .برای نمونه موضوع یادشدهی
باال و در خصوص «روشنایی» و «تاریکی» و
دریافت دوگانهای که در پاراگراف باال و
بهاختصار شرح داده شد.
در صفحهی  ۱۹چنین آمده است:
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«روش ،روش شک دربارهی تصورات بهظاهر
روشن ،روش یکپارچهای است که هیچ قسمتی
از آنرا نمیتوان حذف کرد .ما با «روش»
و با «راه» سروکار داریم ،تنها راهی
که میتواند ما را از اشتباه مصون دارد
و به شناخت حقیقت برساند .آری بیگمان،
روش دکارت کاربرد عام ندارد .راهی را
که او دنبال کرده ،برای همه مفید نیست
و دکارت هم آنرا بهمنزلهی الگویی که
همه باید آنرا تقلید کنند ،پیشنهاد نمی
کند .به این دلیل که این راه پرزحمت،
بسیار دراز و بسیار خطرناک است؛ و تنها
برای کسانی مفید است که برای به پایان
رساندن آن نیروی الزم را داشته باشند».

راه و رهبر ،دو پدیدار متافیزیکی

و چنانکه دیدیم در شرح اندیشهی رنه
دکارت و گوشهای از کلیت فلسفهی او ،در
پاراگراف باال با دو موضوع روبرو
شدهایم .یک_ «روش» یا «راه» .دو_ مفید
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نبودن فلسفه و دریافت او از مسائل
فلسفی برای مردم عادی! و حتی طوری

مسئله طرحشده است که پیگیری اندیشهی
دکارت میتواند خطرناک باشد!
ن مودار پااا ی ین
است
نشانگر سیستم هرمی یا عمودی
پدیدار «راه» به موضوع پیشین باز می
و
طرحشده
موجود
راههای
و
گردد
شناختهشدهی بشری از لحاظ اندیشیدن و
تفکر و فلسفه پیشتر معلوم ،مشخص ،روشن
بهخودیخود،
راه،
تجربهشدهاند.
و
مسئلهساز بوده است .پیروان اندیشه در
یک «راه» و یا روش ،همواره تبلیغگرانی
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در جهت پیوستن سایرین به همان راهها
داشته است .این مبلغین همواره و تنها
راه خود را همگام با «حقیقت» پنداشته
و معرفی کردهاند!
هنگامیکه پدیدهی راه را مورد کاوش قرار
میدهیم ،موضوعات جانبی و مکمل آنها،
حضوری تحکیم آمیز ،از خود نشان میدهند.
راه ،به خودی خود ،هیچ مفهومی نمیتواند
داشته باشد ،مگر اینکه ،کسی یا کسانی
در آن راه« ،راهرو» باشند؛ یعنی آن راه
را بپیمایند .چه راه پیشنهادی دکارت،
چه راه پیشنهادی افالطون و یا هر متفکر
و یا دستگاه و سازمان خاصی .به این
خاطر و چنانچه شاهد هستیم ،مابین
پدیدههای «راه» و «رهرو» و یا راه_ رو،
وابستگی خاصی وجودیت یافته است و از
سویی نیز ،نظارهگر پدیدهای دیگر به نام
«رهبر» هستیم که راه معرفیشده را،
سازماندهی و رهروان را در آن راه،
هدایت میکند .راه ،بهطور مشخصی ،روشن
و چراغانی شده است .از اینرو راه مورد
بحث ،بههیچوجه ،تاریک نیست.
در این صورت با سه پدیده در همین بحث
مواجه هستیم.
یک_ راه.
دو_ راهرو .
سه_ رهبر.
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خصوصیت بسیار مهم در این قضیه ،ساختار
هرمی بودن آن است .ساختاری کهن،
تجربهشده و موجود در تشکلهای حزبی و
سازمانی موجود و نظامها در سرتاسر
همواره
هرمی
ساختار
کشورهاست.
پدیدارهای زیرین خود را ،به شیوههای
رنگارنگی که در سیستم دولتی و حکومتی،
جای گرفتهاند ،تنهی اجتماع انسانی را
مورد ستم و استثمار قرار میدهند .چه
از لحاظ جمعی (جامعه) و چه ازلحاظ فردی
 .Individuallyهرچند و پس از نقد متفکرین
و فعالین مستقل از احزاب و ساختارهای
موجود حزبی و سازمانی ،نوعی دیگر از
این سیستم بهعنوان سیستم افقی ،پدید
آمد که دقیقا دربرگیرندهی همین سیستم
عمودی و هرمی است زیرا که پدیدهی رهبر
در مرکز این سیستم قرار میگیرد و از
این طریق ،دو سوی سیستم را مورد کنترل
قرار میدهد ،ما آنرا سیستم سنترالی می
خوانیم؛ نتیجتا تفاوت خاصی بین این
سیستم هرمی و افقی موجود نیست و تنها
رفرمی در آن صورت گرفته است که این
«رفرم» تنها در تغییر شکل و ساختار
ظاهری سیستمها ،به نمایش درآمده است.

نمودار پایین نشانگر سیستم افقی است.
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در ضمن نباید فراموش کرد که این
سیستمها ،خود به بخشهای گوناگون بسیار
زیادی تقسیم میشوند مانند ،سیستم
پارلمان و مجلسها_ سیستم قضایی_ سیستم
پلیسی_ سیستم آموزشی و پرورشی_ سیستم
ارتشها و نیروهای نظامی و غیره که همگی
این سیستمهای کوچکتر ،در همان ساختار
هرمی و یا افقی ،پیریزی شدهاند و همگی
دست در دست هم کلیت پیکر اجتماع و
سرتاسر سیستم را بهسوی رهبر و با
خواستههای رهبر و راه موجود ،هدایت می
کنند…
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نمودار صفحهی بعد نشانگر چگونگی
عملکرد سیستمهای هرمی و افقی است.

مسلما سیستمهای موجود در کشورها تفاوت-
هایی هم دارند ولی هدف ما روشن کردن
ِ آنهاست و چنانچه پیداست
چگونگی کارکرد
ِ رهبری ختم میشوند
همگی آنها به پدیدار
ومجموع سیستمها در راستای دریافت و
عقیدهی رهبری عمل میکنند .در بعضی از
بین
آنها قدرت اداره کنندهی کلی،
نخست
یا
جمهور
رییس
و
پارلمان
وزیرتقسیم شده است .و یا مجلسهای چند
نفرهای که وظیفهی تعیین رهبری را به
عهده میگیرند! در ایران شورای نگهبان
ِ مذهبی
و مجلس خبرگان با فنومنِ رهبر
پیوستگی خاصی دارند اما نهایتا پس از
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تعیین رهبر در این سیستم؛ حرف آخر و
اول همگی امور به دست او میافتد و در
چنین شرایطی دیگر مجلس نمایندگان
مردم؛ از مفهوم واقعیاش تهی میشود!
درچنین نظامی حرف آخر را تنها رهبر
میزند .رهبر در چنین نظامی توانایی رد
کردن هر اقدام دولت و یا رییس جمهور و
مجموعهی سیستم را داراست.
پیوستگی هر سه پدیدهی یادشده در هر دو
روش افقی و عمودی ؛ یعنی رهبر_ راه_
راهرو و ارتباط آنها با همدیگر ،کامال
معلوم است .در مورد «راه» پرسش مهمی
هست و آن اینکه ،چه کسی میتواند تضمین
کند که راه نمایانده شده و معرفی شده،
رهرو را به سقوط و بیچارگی هدایت نکند؟
هرکدام از روشها یا راهها را که می
نگریم ،دیگر راهها را مردود دانستهاند
و هیچکدام از آنها ،به غیر راه خود،
دیگری را نپذیرفته است .درهرحال هیچ
تضمینی برای صحیح بودن راه مورد بحث،
وجود ندارد .از سویی گذر زمان و پدیده
ی تاریخ ،پروندهی یکایک این «راه» ها
را نشان داده است؛ اما در مورد «رهرو»
به نظرمیآید که رهروان راههای موجود،
بیشتر تقلیدکنندگانی هستند که هیچگاه،
به کیفیت ساختار راه پیش روی خود،
نیندیشیدهاند و تنها از کانال تنبلی
فکری و دگماتیک بودنی خاص که ناشی از
عملکرد سیستمهاست؛ در این راهها جاری
و راهیاند .آخرین پدیدهی مرتبط با
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موضوع یادشده ،همانا «رهبری» است؛ و
رهبر بهسادگی ،پیکرهی اجتماع انسانی
در یکراه را ،بهسوی هدفی که خود آنرا
میشناسد ،هدایت میکند .اگر دقت بشود،
میبینیم که رهبر ،تنها یک دستگاه فکری
و یک سازمان را قبول دارد .رهبران
اجتماعات بشری ،همواره نقش بسیار بدی
در همهی زمینهها داشتهاند و در میان
ایشان ،بهندرت میتوان یافت ،رهبری را
که برای آزادگی و آزادی ،حرکت کرده
باشد .اینگونه رهبران نیز غالبا ،یا
ترور شدهاند و یا به اشکال گوناگون و
توسط رهبران و رهروان راههای دیگر،
منزوی شده و یا از بین رفتهاند؛ مثل
چگوارا و ماهاتما گاندی.
ازاینرو آنچه را که الکساندر کویره،
با عنوان راه و روش از دکارت شرح و
پیشنهاد میکند؛ دارای این اشکال عظیم
است .نکتهای که میباید به آن اشاره شود
چیزی است به نام دموکراسی مستقیم.
تعبیر ما از دموکراسی مستقیم چنین است
که اقشار و تک تک انسانهای تشکیل
دهندهی یک اجتماع ،از پایین؛ مستقیما
و بدون هیچ واسطه و پیامبری ،کنترل
پیکرهی اجتماع را به عهده بگیرند .در
این شیوه مفهوم آزادی دارای جایگاه
نسبتا باالیی است؛ چراکه به عنوان مثال
انواع آزادیها و از جمله آزادی بیان و
قلم و آزادی اعتصاب و در صورت نارضایتی
مردم ،حق دگرگونی یک سیستم کوچک یا
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بزرگ را دارا هستند .آنها طبق دموکراسی
مستقیم میتوانند آنچه را که مورد نیاز
جامعهشان است ،در کوتاهترین زمان،
ممکن سازند زیرا که بین این اقشار
زیرین که تشکیل دهندگان واقعی بخش عظیم
اجتماع خویشند؛ برای انجام امور
اجتماع ،دیگر هیچ واسطهای و هیچ فنومنی
اگزیستانس ندارد و از همه مهمتر اینکه،
ادارهی اجتماع در دستان یک فرد با یک
سازمان و فکر و عقیده و دین یا مذهب
خاص فردی یا گروهیِ خود نخواهد بود.
معنای گفته چنین است که پدیدار رهبری،
در شیوهی دموکراسی مستقیم؛ از کارکرد
و معنا تهی خواهدشد .به نظرمیآید که
به
شده
تجربه
شیوهی
نزدیکترین
دموکراسی مستقیم ،سیستم شورایی است.
اما تجارب تاریخی پیشین ،سیستم شورایی
را در پروسهای خاص؛ به عملکرد همآن
سیستم پیشین نزدیک کرده است و سیستم
تجربه شدهی حکومت شوراها در شوروی،
بیانگر همین مطلب است .اما اینجا پرسشی
بروز میکند و آن اینکه چون سیستم
شورایی شوروی پس از اکتبر  1917در گذار
چند سال به نظامی بدتر از تزار تبدیل
شد؛ آیا بایستی کلیتِ مفهوم نظام شورایی
را مردود دانست؟

تجربهی شخصی من در سال  1359خورشیدی و
ایجاد سیستم شورایی در شهر سنندج (مرکز
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استان کردستان) است .26رویدادی بینظیر
که در فاصلهی وجود داشتن و عملکرد این
شوراها در سختترین شرایط جنگی خونین
که به کردستان تحمیل شد؛ به راستی
نمونهی شایستهی دموکراسی مستقیم بود.
و این دموکراسی یک دموکراسی راستین
شورایی بود و شوراهای موجود در سطح
شهر ،همگی امور مردم را درکمترین زمان
ممکن به انجام میرساندند.
از لحاظ زمانی طول عمر این شوراها در
سنندج ،زیاد نبود زیرا که جنگ و کشتار
مردم از زمین و آسمان توسط جمهوری
اسالمی و به دستور رهبر مذهبی آنزمان،
آیتهللا خمینی و رییس جمهور وقت بنی صدر
ادامه داشت و شهرکامال محاصره بود_ چیزی
ِکمون 27پاریس ( 18مارس
شبیه به رویداد
 26من
بودم
توسط
سایت
فایل

در آن سال عضور علی البدل شورای محلهای
که در آن زندگی میکردم .ماجرای این شوراها
دوستی به نام جمیل یخچالی نوشته شده که در
شخصی من موجود است و عالقمندان میتوانند آن
را مورد مطالعه قرار بدهند.

ه شورش شهری همٔ
 27به قدرت رسیدن کمون ،به وسیلٔ
ه
انقالبیون ،از هر مرام و عقیدهای پس از شکست
فرانسه در جنگ با پروس ممکن شد .جنگ فرانسه و
پروس که توسط ناپلئون سوم(«لوئی بناپارت») در
ژوئیه  ۱۸۷۰آغاز گشته بود به صورت فاجعه باری
برای فرانسه پیش رفت و تا ماه سپتامبر خود پاریس
تحت محاصره بود .فاصلٔ
ه بین فقیر و غنی در پایتخت
طی سالهای اخیر بیش تر گشته بود و حاال کمبود غذا
و بمبهای بی وقفٔ
ه پروسی بر نارضایی وسیع مردم می
افزود .کارگران روی خوش بیشتری به عقاید رادیکال
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نشان میدادند .یک خواست مشخص و عینی این بود که
پاریس باید دولتی خودمختار با کمون انتخابی مخصوص
به خود داشته باشد .چیزی که اکثر شهرهای فرانسه
از آن بهره میبردند اما دولت که از مردم خشمگین
پاریس در هراس بود انجام آنرا را در پاریس مجاز
نمیدانست.
باوجود اختالفات داخلی ،شورا آغاز خوبی در ایجاد
خدمات ضروری عمومی برای شهری با دو میلیون نفر
جمعیت داشت .کمون همچنین موفق به رسیدن به توافقی
شد که سمت و سو و هدف شورا باید بیش تر یک سوسیال
دموکراسی پیشرو باشد تا انقالبی اجتماعی .کمبود
ً کمتر از  ۶۰روز سرکار بود) به
زمان (کمون مجموعا
این معنی بود که تغییرات کمی به طور واقعی به
اجرا درآمدند .این تغییرات بر قوانین زیر شامل
میشدند :بخشش کرایه خانهها برای کل زمان محاصره
(که در طول آن اجاره خانهها به طور قابل توجهی
توسط صاحبخانهها افزایش یافته بود) ،الغای
شبکاری در صدها نانوایی پاریس ،الغای حکم اعدام
(و سوزاندن گیوتینها) ،در نظر گرفتن حقوق برای
همسران اعضای گارد ملی که در طول نبرد کشته شده
بودند و فرزندان احتمالی آنان ،بازگرداندن مجانی
همٔ
ه ابزار کار کارگران از انبارهای وثیقهگذاری
دولت (این وسایل در طول دوران محاصره و جنگ به
زور از کارگران گرفته و به این انبارها فرستاده
ٔ
شده بود) ،به تعویق انداختن مهلت بازپرداخت همه
وامها و قرضها (و الغای سود مضاف بر آنها) و حفظ
این حق برای کارگران که هرجا کسی کسب و کارش را
رها کرده آنها آنرا تصاحب کنند و به میل خود
بچرخانند.
کمون ،نظام وظیفٔ
ه اجباری را ملغی کرد و ارتش
دائمی را با گارد ملی که از هر شهروندی که توان
حمل سالح داشت تشکیل میشد عوض کرد.
طبق قانون ،کلیسا از دولت جدا شد و تمام دارایی
های کلیسا به دولت بخشیده شد و مذهب از مدارس
حذف شد .کلیساها فقط در صورتی مجاز به ادامٔ
ه
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فعالیت مذهبی خود بودند که عصرها درهای آنها به
روی جلسههای سیاسی باز باشد .این موضوع کلیساها
را عمالً به مراکز سیاسی کمون بدل کرد .بقیٔ
ه
قانونهای مصوب مربوط به اصالحات تحصیلی بود که
تحصیالت عالی و آموزش فنون کار را برای همه و به
صورت رایگان تامین میکرد .سنتهای انقالبی مختلف
از آنارشیستها و سوسیالیستها تا بالنکیستها و
جمهوریخواهانی که بیش تر به لیبرالیسم گرایش
داشتند در کمون حاضر بودند .کمون از روز  ۲آوریل
مورد تهاجم نیروهای حکومت (ارتش ورسای) قرار گرفت
و شهر به طور منظم بمباران میشد .بعد از تسخیر
شهر پاریس ،مارشال مک ماهون اعالمیهای منتشر کرد:
«خطاب به ساکنان پاریس .ارتش فرانسه برای نجات
شما آمدهاست .پاریس آزاد شد! سربازان ما در ساعت
چهار آخرین بخش شورشی را هم تسخیر کردند .امروز
جنگ تمام شدهاست .نظم ،کار و امنیت دوباره متولد
خواهند شد».
اما امنیتی که از سوی تسخیرکنندگان اعالم شده بود،
دقیقاچیزی برعکسِ آن به اجرا درآمد .هرگونه حمایت
از کمون جرم محسوب میشد و هزاران نفر به این جرم
دستگیر شدند .بسیاری از کموناردها پای دیواری
گذاشته و تیرباران شدند و این دیوار امروز به
نام دیوار کموناردها معروف است و در گورستان
پرالشز واقع شدهاست .هزاران نفر از سایر کموناردها
نیز در ورسای محاکمه شدند .تعداد اندکی از
کموناردها از مرزهای شمالی با پروس فرار کردند.
تا روزها و هفتهها مردان و زنان و کودکان بسیاری
در زندانهای موقتی ورسای اوضاع سختی میگذراندند.
بعدها آنان محاکمه شدند .بعضی اعدام و کسانی به
کار اجباری محکوم و تعداد بسیاری تبعید شدند و
یا به زندگی در جزایر خالی از سکنٔ
ه فرانسه در
اقیانوس آرام محکوم شدند .تعداد دقیق کشته شدگان
ه خونین را هرگز نمیتوان تعیین کرد اما معموالً
هفتٔ
 ۳۰هزار نفر کشته (و بسیاری بیشتر زخمی) را تخمین
میزنند .در ضمن  ۵۰هزار نفر بعدها اعدام شدند یا
به زندان رفتند و  ۷۰۰۰نفر به کالدونیای جدید
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تا  28ماه مه  . )1871در هر حال سیستم
شورایی با شیوهی دموکراسی مستقیم،
چیزی برخالف سیستم هرمی و یا افقی است.
متاسفانه من چنین سیستمی را در زمان
حال و در هیج کشوری نمیشناسم؛ و آنچه
را که به نام دموکراسی به مردم جهان
اعالم میکنند ،از نظر من دقیقا با مفهوم
دموکراسی مستقیم ،راستین ،آزادی انسان
و اجتماع جهانی؛ کامال مخالف است و آنچه
در میدان دید روشن است ،برده داری
نوینی است که صورت گرفته و توسط رهبران
کشورها و سیستمهایی خاص ،به ظهور رسیده
است.
الزم به یادآوری است که اندیشمندان و
فلسفی
بهواقع،
که
متفکرینی
اندیشیدهاند ،همواره و بایستی در این
اندیشه باشند که تأثیر آنچه مینویسند
و یا بیان میکنند ،در اجتماع چه خواهد
بود؟ آیا با طرح و دریافت مسائلی که
عنوان میکنند ،جامعه دچار مشکل و معضل
نمیشود؟ و یکی از این اشخاص ،فیلسوف
شایستهی فرانسوی «ژاک دریدا» است .او
در چند جا ،آشکارا به این نکته
اشارهکرده است و مشخصا میرساند که
متفکرین ،بهواقع ،در قبال آنچه مطرح
تبعید شدند .کارل مارکس در جریان کمون و جنگ
پاریس شرکت داشت و در روند کار شوراها یا کمونها
تاثیر داشت.
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میکنند (چه در حالت لوگوس محوری و چه
گراف محوری) دارای مسئولیت میباشند.
این مسئولیت چیزی است که دقیقا هنگامی
وجودیت یافته است که ایشان ،به فکر
گشایش یا طرح مسائل بودهاند اما تا
زمانی که این افکار ،نزد صاحب آن و در
ذخیرهی تفکرات اوست ،حالت خصوصی و شخصی
مینماید ،ولی هنگامیکه نوشته شد و یا
گفته شد؛ به میان اجتماع خواهد رفت.
حاال پرسش این است که این فکر و یا نظر
و این کار ،چه تأثیری بر انسانها خواهد
گذاشت؟ آیا از همین رو نیست که ژان پل
سارتر عنوان میکند که او مسئول جنگ
جهانی دوم است؟!
اگر از طریق سیستم فکری ژان پل سارتر،
همین قضیه را دنبال کنیم ،متوجه میشویم
که انسان ،در این نقطه ،آزاد نیست؛ و
این نکتهای بود که موریس مرلوپونتی،
به شیوههای گوناگون ،مطرح کرده است.
ازاینرو مسئولیت ،محدودکنندهی آزادی
است؛ و به قول سورن کیرگه گارد:
«مسئولیت بزرگترین دشمن آزادی است»؛ و
حاال اصل پرسش مبنی بر اینکه ،آیا
متفکر_ فیلسوف ویاهر آدم دیگری ،متوجه
این هست که عملکرد ،نوشتن و یا گفتن
واقعا،
دیگر
انسانهای
در
او،
تأثیرگذار خواهد بود؟ و اگر چنین است،
این تأثیر ،دارای چه ابعاد و کیفیتی
است؟ طرح افکار ،چه از طریق گراف محوری
و یا از طریق لوگوس محوری ،واقعا برای
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طرح کنندهی آن ،مسئولیت میآفریند و این
مسئولیت نوعی دلهره را در او ایجاد می
کند وازهمین نقطه است که آزادی انسان،
مفهوم خود را از دست میدهد.

ما امروزه متوجه تأثیر افکار و دستگاه
فکری فالسفهای مثل ،افالطون و شاگرد او
ارسطو هستیم .پیش از ایشان نیز سقراط،
تأثیر خود را گذاشته بود .این سیستم
فکری ،توسط متفکرین بعدی مثل قدیس
توماس آکویناس ،آگوستینوس قدیس و
آنسلم قدیس ،به دکارت رسید؛ و از طریق
دکارت و به شیوهای خاصتر رونق یافت.
بههرحال دستگاه فکری متافیزیکی ،با
ظهور دکارت ،چهرهای تازه به خود می
گیرد؛ اما دکارت ،بدون درک و دریافت
از فالسفهای که در باال اشاره شد ،نمی
توانست به عبارت «من میاندیشم ،پس
هستم» برسد .هرچند امروز و در اندیشهی
پسا مدرن ،عبارت مشهور دکارت یعنی
«(»Cogito Ergo Sumمن میاندیشم ،پس هستم)
به دالیلی که درهمین نوشتار خواهد آمد،
دارای اشکال است .دوباره و دوبارهها،
به کوگیتوی رنه دکارت ،بر خواهیم گشت.
اما در صفحهی  ۲۲کتاب گفتاری در بارهی
دکارت ،پس از توضیحی پیرامون علتها و
زمینههای شکلگیری ذهنیت در مورد «شک»
و اشاره به سه نفر به نامهای،
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اگریپا _*28سانچز  *29و مونتنی*30و با
اشاره به سانچز با این نکته و گفته از
سوی او که« :ما هیچ نمیدانیم .هیچچیز
را نمیتوانیم شناخت .نه جهان و نه
خویشتن را» ادامه میدهد که سرانجام
مونتنی ،حکم را تمام کرد و ترازنامه
را بست و اعالم نمود که «انسان هیچ نمی
داند زیرا انسان ،خود جز هیچ نیست».
جدای اینکه واژهی «هیچ» از لحاظ فلسفی،
قابلبحث است اما رویکرد الکساندر
 28اگریپا منجمی یونانی بود .تنها چیزی که از او
اطالع داریم رصد نجومی است که در سال  ۹۲میالدی
انجام داده است که توسط بطلمیوس در کتاب سوم
مجسطی نقلشده است .بطلمیوس نوشته است که در سال
دوازدهم سلطنت دومیتیان ،آگریپا اختفای قسمتی از
خوشهی ستارهای پروین را با بخشی از ماه گزارش
کرد .احتماال هدف آگریپا از این رصد بررسی تقدیم
اعتدالین بود که توسط هیپارخوس کشفشده بود .دهانه
آتشفشانی آگریپا به یاد او نامگذاری شده است.
بطلمیوس باور داشت که زمینمرکز هستی است و خورشید
و ماه گرداگرد زمین میچرخند_ این نظریه توسط
گالیله و کپرنیک لغو شد .این دوستاره شناس ،گفتند
که زمین گرد است و یکی از سیاراتی است که خود به
دور خورشید در گردش است .طرح این موضوع باعث
دادگاهی ایشان شد و هردو به اعدام محکوم و این
حکم به اجرا درآمد!
29

Sanchez

 30به فرانسوی Michel de Montaigne :میشل دو
مونتنی ( ۲۸فوریه  ۱۳–۱۵۳۳سپتامبر  )۱۵۹۲یکی از
نویسندگان دوره رنسانس است .او فیلسوف و حکیم
اخالقی و در خاندانی اشرافی زاده شده بود.
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کویره به سانچز ،در مورد تعیین جایگاه
انسان با «هیچ» و حکم اینکه «انسان
چیزی جز هیچ نیست!» بهواقع جایگاه
رشنالیسم را که از استاد اول ایشان
یعنی سقراط ،آغازشده است را نشان می
دهد و به همین خاطر بود که فردریش
نیچه ،شدیدا به افالطون تاخت و به خاطر
قهرمان سازی او از سقراط ،میگوید که
هرگز افالطون را نخواهد بخشید .موضوع
در این است که اردوگاه رشنالیسم ،هر
پدیدهای را جدای استدالل نمیپذیرد و
جایگاه استدالل عقلی یا رشنالی ،در
باالترین نقطه قرارگرفته است .درصورتی
که قبل از سقراط ،پدیدهها به همان شکل
که بودند ،تعریف میشدند و مسائل فلسفی
و پدیدههای پیرامون انسانها ،بدون
استدالل هم دارای جایگاه واالیی بودند.
زیبایی_
_
اساطیری
خدایان
مثل
شجاعت_دوستی و غیره؛ اما با ورود مباحث
و فلسفهی سقراط و وابسته شدن پدیدهها
به «استدالل» ،موضوعات ،بهتدریج از
جایگاه واالیشان ،به زیر کشیده شدند و
هر چیزی که پدید آمده بود ،مضمحل و
خراب شد .تعاریف از مفاهیم فلسفی و
انسانی ،به راهی افتاد که بدون استدالل،
دیگر ارزشی نداشتند .اساطیر و خدایان
یونانی قابلدسترس از بین رفتند و در
کامال
که
شد
ساخته
خدایی
نهایت
متافیزیکی بود و این خدا ،به آنسوی
آسمانها پرتاب شد .از همهی اینها که
بگذریم ،هنوز معلوم نشده است که
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الکساندر کویره ،با رویکردی که به
مونتنی و بر مبنای هیچ بودن انسان،
داشته است ،پس چرا در این کتاب ،در تالش
اثبات مسئلهی کوگیتوی ،رنه دکارت است؟
زیرا که رنه دکارت از شک کردن به سراسر
پدیدهها ،نهایتا به قطعیت «آگاهی»
رسید و از آن راه به اثبات «وجود» دست
یافت .اگر انسان هیچ بوده است و یا هیچ
است ،پس اثبات وجود انسان به چه دردی
ً هدف الکساندر کویره
میخورد؟ و اساسا
چه میتواند باشد؟
کویره در ادامهی همین بحث و در رابطه
با مونتنی ،پس از تعریف و تمجید وی،
میگوید« :رفتار مونتنی در این زمینه
بسیار شرافتمندانه ،بسیار ارجمند و
بسیار روشنبینانه است .در رساالت وی،
سخنی از نومیدی نمیتوان یافت ،بلکه در
آنها همواره دربارهی ترک و رضا و
تسلیم ،سخن گفته میشود».
خوب .پس دریافتیم که طرح دوبارهی موضوع
رضا _ ترک و تسلیم ،هدف غایی این دو
اندیشمند بوده است .البته دکارت هم به
همین نتیجه میرسد .شاید از همین روست
که الکساندر کویره ،از زبان دیگران،
یادآور دریافتهای رنه دکارت است.
در ادامهی بحث و با رویکردی دیگر به
«بیکن» میافزاید:
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«بیکن مردی است اهل دولت .آنچه ذهن او
را مشغول میکند ،نه یقین مذهبی است و
نه سرنوشت ابدی بشر در جهان علوی.
(جهان باال) .او به پیشرفت علوم و
اختراعات مفید ،به سرنوشت بشر در این
جهان سفال میاندیشد .او در آرزوی دست
یافتن به بهجت روح نیست بلکه در پی دست
یافتن به رفاه است .ازاینروی میکوشد
تا چارهی دردهای کنونی انسان را در
«آینده» بیابد نه در «گذشته» .بیکن
انتقاد مبنی بر شک را میپذیرد؛ هیچکس
بهتر از او اشتباهات انسانی را
تقسیمبندی نکرده است؛ هیچکس بهتر از
او از علت و ریشهی طبیعی و اجتماعی این
اشتباهات پرده برنداشته است؛ هیچکس
کمتر از او به نیروهای خودجوش و ویژهی
عقل مطمئن نیست .عقل ،عقل نظری ،بی
تردید بیمار و ناتوان و انباشته از
توهمات و اشتباهات است .بیکن نیز با
این نظر موافق است .به نظر او آنچه
اهمیت دارد ،آنچه برای انسان اهمیت
دارد ،نظریهپردازی و پنداربافی نیست
بلکه عمل است؛ زیرا انسان پیش از آنکه
متفکر باشد« ،عامل» است؛ بنابراین در
عمل ،در فعالیت و تجربه است که انسان
باید مبانی مطمئن و یقینی دانش را
بیابد .عقل نظری همانند زن دیوانهای
است که پای از خانه بیرون نمیگذارد،
راهنمایی
به
بخواهد
همینکه
اما
تجربههای گذشته خویش از خانه بیرون
رود ،به گمراهی میآفتد .آنچه وی الزم
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دارد این است که نگذاریم او به میل
خویش ،به هر سو برود و سرگردان شود.
باید او را با قواعد گوناگون و روشن
دربند کرد .باید وی را بهزور از عالم
خیالبافی به زمین سخت تجربه بازآورد».
و چنانچه از زبان بیکن عنوان میشود،
«عقل» در نزد ایشان دارای نیروهای ویژه
و خودجوش است .از این رو ،جایگاه عقل
برای این طیف نگاه و همچنین برای
دکارت ،بسیار واال و ارزشمند است.
هنگامیکه به گذشته و تاریخ نزدیک و دور
انسانها و اجتماعات ،نگاه میکنیم،
تأثیر غلط عقل را بهروشنی روز در
مییابیم .عقل اجتماعات بشری در دورهی
کالسیک ،با دیوانهها و جزامیها ،به
شیوهای بسیار ناشایسته ،عمل کرده است.
در دورههای میانی و همچنین دورهی
کالسیک ،بدون دریافت درست از پدیدهی
جزام (به خاطر ضعف علم پزشکی) جزامیان
را در زندانها ،نگه میداشتند_ حتی هنوز
هم در بعضی کشورهای آسیایی ،جزامیان
را در نوعی تبعیدگاهها نگاه میدارند.
برخورد اجتماعات بشری با جزامیان،
بسیار نا_درخور مفاهیم انسانی بوده
به
جزامیان،
جایگاه
بعدها
است.
دیوانگان ،داده شد و از طریق همان عقلی
که اینهمه مورد پشتیبانی متفکرین بعد
از سقراط بوده است ،بدترین شکنجهها را
در مورد ایشان ،به کار بستهاند.
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تحقیقات میشل فوکو ،فیلسوف و متفکر
فرانسوی ،در تمامی این زمینهها و
چگونگی تولد ،زندان ،زایش درمانگاه و
بهخصوص تاریخ دیوانگی ،نشانگر موضوع
یادشدهی باالست؛ اما این نکته که انسان،
پیش از تفکر «عامل» است .باز جای بحث
دارد .موضوع عامل بودن انسان را درگذار
بررسی
مورد
میبایستی
او
تاریخ
قرارداد .ریشهی «عمل» تنها به «تفکر»
مربوط نیست بلکه انسان اصوال و اساسا
بر طبق روند طبیعی خود و بهمحض تولد،
دارای رفلکسهایی است که توسط هیچ عقلی
در او نهاده نشده است یعنی در او کار
گزارده نشده است .رفلکس گریهی کودک،
به هنگام گرسنگی و جستجوی پستان مادر،
چیزی نیست که از نگاه عقلی و با راهکار
عقلی ،در او پدید آمده باشد .اشک ریختن
انسانها ،بهواسطهی غلیان احساسات و یا
آسیب خوردگیشان از موضوعات و اتفاقات
پیرامونشان ،رفلکسی عقلی نیست ،بلکه
واکنشها یا بازتابی طبیعی است (هرچند
نه همیشه_ زیرا در بیماری افسردگی،
موضوع تغییر میکند) اینکه انسانهای پس
از دورهی یخبندان دوم و یا دورهی
و
آتشفشانها
علتهای
غارنشینی،
زلزلههای زمینی و پدیدههای مخرب طبیعی
را درک نکردهاند و به خاطر عدم درکشان،
از این پدیدهها و وحشت بسیار زیادشان،
خدا سازی کرده و عامل این پدیدهها را
«خداوند» دانستهاند و در بسیاری از
کتیبههای باستانی آمده است که تعبیر
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ایشان از این پدیدهها ،خشم خدایان بوده
است .درهرحال انسانها ،تنها عامل
نبودهاند ،وتفکردر ایشان بهواسطهی
«تجربه» از اتفاقات و حوادث (مثل کشف
کشاورزی توسط زنان در دورههای بسیار
پیشین) نقش داشته است و همچنین بهطور
دیگر
و
انسانها
وغریزی،
طبیعی
موجودات ،دارای غریزههایی هستند که
این مجموعهی غریزهها ،ارتباط خاصی
باعقل نداشته و ندارد .رفلکسهای مختلف
در نوزاد انسانها (و بسیاری از حیوانات
و شناگران دریایی) ،خود شاید یکی از
بهترین مثالها باشد .در این میان
«حوادث» و اتفاقات نیز ،از دایرهی عقل
خارج است .حافظ شیرازی در البهالی درگیری
های درونی و فکری خویش و در غزلی آورده
است :عاقالن نقطهی پرگار وجودند ولی_
عشق داند که در این دایره سرگرداناند.
او به این شیوه ،عقل را به صورتی جانبی
و کمرنگ کنار نهاده و به جایش عشق را
نشانده است! در صورتی که هر دوسوی این
بیت دارای اشکاالت عظیمی است .بخش عظیم
این نوشتار در تحقیق و نقد عقل و
کارکرد آن است ،اما در مصرع دوم و
نتیجهای که حافظ از موضوع میگیرد،
نشانهی برتری پدیدهای به نام «عشق» است
و خود عشق در تقابل با «مهر» قرار
داشته است .شاید به همین خاطر است که
در برگردان زبان فارسی ودر ابتدای
سورههای قرآن؛ واژههای رحمان و رحیم
را «مهربان» آوردهاند (به نام خداوند
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بخشندهی مهربان و نه _ به نام خداوند
بخشندهی عاشقان!) هرچند اسالم هم فرهنگ
عشق را مکروه دانسته و در سرتاسر 114
سورهی قرآن؛ حتی یک بار واژهی عشق
نیامده است در صورتی که این واژه از
اساس عربی است! اما در هر حال مفهوم
عشق ،از لحاظ ساختار واژگانی و ریشهی
آن و فرهنگ آن ،همواره برای طرفداران
عشق یعنی عشاق و معشوقین ،مشکلآفرین
بوده است .به اختصار اشاره شود که
برخالف حافظ ،دریافت امروزی و شناخت از
عشق در طول تاریخ ،نشان داده است که
در فرهنگ عشق ،میتوان آزادی را کشت_
میتوان جان دیگر جانداران را گرفت و
میتوان هر کاری کرد و جالب اینکه بسیار
هم عاشقانه! با این معنا که میتوان
معشوق را و یا عاشق را کشت و این کشتن
خود ،برخالف فهم انسان پسا مدرن است و
دقیقا برخالف طبیعت و آزادی است .در مهر
اما اجازهی آسیب وارد آوردن بر هیچ
جانداری نیست ازاینرو حتی پدیدهی
باستانی
فرهنگ
این
در
خودکشی،
(مهرورزی) دارای جایگاهی نیست و نمی
تواند وجود داشته باشد .ازاینرو ،اگر
عقالنیت دکارت و حافظ ،ایراد دارد_
فرهنگ عشق و عاشقانهها نیز ،خالی از
ایراد نیست؛ اما نمیباید فراموش کرد
که خود سنتزهای فکری و فلسفی نیز ،دچار
بحران و دگرگونی هستند و به تعبیر
بین
مداوم
چرخش
چون
هراکلیتوس،
پدیدهها مثال «الف» به «ب» و «الف» به
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«ت» صورت گرفته و تبدیل هرکدام از این
عناصر به دیگری ممکن است و از سویی این
جریان ،نا ایستا و جاری است؛ میتوان
هرکدام از پدیدهها را مادهی اولیه
دانست؛ اما مهم این است که خود سنتز
نیز ،نه کمال است و نه نهایت ،بلکه
فرایندی است که خود ،در خود ،باعث
پدیداری دیگر به نام «آنتیتز» میشود.
از این رو ثابت و دائمی نیست.
اشکال بزرگی که در موضوع یادشدهی
الکساندر کویره به نقل از بیکن ،بر او
وارد است این است که چرا باید عقل را
آزاد نگذاشت؟ در بند کردن عقل (که در
تز کویره ،به زن دیوانهای تشبیه شده
است) چرا وحشت او را سبب میشود؟ نگرانی
البته
او از آزاداندیشی ،چیست؟
بایستی اشاره کرد که اینجا عقل و فکر
یکی قلمداد شدهاند در صورتی که عقل در
واقع یک روش است و فکر موضوع دیگری است
که بعدا توضیح خواهیم داد .او همچنین
افزوده است... :آنچه وی الزم دارد این
است که نگذاریم او به میل خویش به هر
سو برود و سرگردان شود .باید او را با
قواعد گوناگون و روشن در بند کرد .باید
وی را بهزور از عالم خیالبافی به زمین
سخت تجربه بازآورد.
اینجا چند موضوع ،بهصورت موازی ،باهم
میروند .کویره بر این باور است که می
بایستی عقل را با زور و روشهای
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(راههای) مختلف کنترل کرد تا از
سرگردانی او جلوگیری نمود .او از پیش،
مسیری را که میبایستی عقل آنرا
بپیماید ،تعیین میکند که این خود در
تضاد با آزادی انسان و پدیدههاست؛ زیرا
که با این کار ،فرد «فکر» را به مسیری
میاندازدکه از پیشداوری و تعین شده است
و چهارچوب آن معلوم گشته _ این تزریق
دریافت اولیه و داوری صورت گرفته ،مبنی
بر کنترل فکر در یک مسیر خاص ،آیا خود
ضد آزادی نیست؟
و ازآنجاکه آزادی در پدیدهها ،به پدیده
ی دیگری به نام «حرکت» وابستگی دارد،
به پیشنهاد او؛ و غیرمستقیم ،پدیدهی
حرکت ،از ارزش خود ساقط میشود .در
صورتیکه حرکت پدیدهها ،چیزی است که به
ذات آنها مربوط است .این پدیدهها حتی
در قالب افکار  ،دارای حرکت هستند و
سلب کردن حرکت از آنها ،ناممکن است
زیرا که هستندههای جهان هستی ،همواره
در حال حرکت هستند .حتی افکار و خود
و حرکت بوده
عقل نیز در حال تغییر
است؛ اما اینکه از پیش مسیری برای روند
عقل و فکر تعیین بشود ،حاصلی جز
دگماتیک بودن افکار صاحب همان فکر،
نخواهد داشت.
آیا برای همین نبود که پیشتر «راه» و
راهرو و «رهبر» را نقد کردیم؟ اگر قرار
باشد که عقل یا اندیشه را به راه خاصی
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هدایت کنیم ،نتیجه چیزی خواهد بود که
قبال توسط ما ،تعیین و داوری شده است.
درصورتیکه پیش آمدن اتفاقات و افکار
جدید و موضوعات گوناگون دست نیافته،
در جهان اتفاق و حادثه است که
می
را
خود
واقعی
اگزیستانسیال
نمایانند .و در چنین جهان تاریک و پر
از حادثه ،هیچ راهی دارای اعتبار نیست.
بلکه فکر میتواند دارای آزادی کامل
باشد .از سوی دیگر اگر انسان ،با فکری
که در اختیار دارد ،دارای این توان
نباشد که در تاریکیها و همراه با حادثه
ها ،بهپیش برود ،دیگر با هیچ پدیدهی
تازهای ،روبرو نخواهیم بود .به این
خاطر بار دیگر ارزش تاریکی و آزادی و
همچنین «حرکت» با استحکامی بسیار
زیاد ،بهعنوان هستندههایی ،موثر و
تجربه پذیر ،باز_یافته میشوند .این
باز_یافتگی ،در واقعیت کالم؛ ارزشمند
است.

نکتهی دیگر که بیکن توصیه میکند
«تجربه» است .او در کتاب ارغنون نو،
همین هدف را دنبال میکند اما موفق نمی
شود .در هر حال پیشنهاد او پسندیده است
اگر بتوان هر پدیدهای را به شکلی از
اشکال ،به تجربه درآورد تا حقانیت آن
ثابت بشود؛ اما چنانکه شاهد هستیم
بسیاری از پدیدهها ،ذهنی و انتزاعی
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هستند ،تجربه کردن بعضی از این افکار،
آسان نیست و به همین خاطر بیکن در
پیشنهاد خود و اجرای آن ،با شکست مواجه
شد؛ اما این شکست ،نمیتوانست اردوگاه
تجربهگرایان را تخریب نماید زیرا که
خود «فکر» هم فنومنی مادی است!

فکر پدیداری مادی

هنگامیکه بر روی موضوعی بسیار تفکر می
شود ،آن موضوع ،چنان درهمتنیده و فشرده
و سخت میشود که بهصورت یک پدیدهی مادی،
حضور مییابد .دیگر اینکه «مغز» متفکر،
خود پدیدهای مادی است و میدانیم که از
پدیدههای مادی است که مواد دیگر ایجاد
میشوند .رویدادهای موجود در جهان
هستی ،خود تأثیر مواد بر همدیگر هستند.
چرا خود پدیدهی «فکر» مادی است؟ چون
از مرکزی مادی یعنی مغز متفکر ،ساطع
میشود .با این مفهوم که هرکدام از
افکار ،خود پدیدههای مادیای هستند که
از مرکزی مادی ،بیرون میآیند .درست مثل
الکتریسیته.
تولید
نیروگاه
الکتریسیته ،اگر در میان کابل ،با چشم
دیده نمیشود ،اما از طریق هدایت آن به
المنتی مقاوم در برابر انرژی دریافتی،
بهصورت نور در المپ و یا بهصورت نیروی
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محرکهی یک ماشین ،به نمایش درمیآید.
ازاینروآنچه که دیدنی ظاهری نبوده
است ،خود از مرکزی مادی یعنی نیروگاه
تولید الکتریسیته ،بیرون آمده است .پس
نتیجه میگیرم که فکر نیز ،خود هستنده
ای مادی است زیرا که اساس آن و روابط
آن کامال مادی است .بر این اساس است که
من بر این باور و یقین هستم که کوگیتو
و اندیشهی دکارتی ،در سرتاسر وجودش،
درست برعکس ،از هستندهای مادی ،ریشه
میگیرد و این هستنده یعنی ماده و جسم
متفکر یا انسان که پایهی موضوع است_
به این خاطر کوگیتوی دکارت ،برای من
ً از
مفهومی دگرگون دارد ،یعنی دقیقا
و
ماده
وجود،
«هست»،
طریق
اگزیستانسیال است که به هستندهی دیگری
به نام «فکر» میرسم .به این خاطر نزد
من ،فلسفهی دکارت روی سر ایستاده است
و میبایستی آنرا واژگون کرد.

نکتهی دیگر اینکه اگر هستندهی اولیه
یعنی اگزیستانسیال انسان ،کنار گذاشته
شود ،آنیکی هستنده به نام فکر ،دیگر
دارای جایگاهی از لحاظ زمانی و مکانی
نخواهد بود و از صحنه پرت خواهد شد؛
اما موضوع درهمین جا به آخر نمیرسد،
بلکه اینها ،میتوانند دادههایی باشند،
برای بررسی بیشتر و تحقیق دقیقتری
همراه با استدالل و در جهت اثبات وقایع
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دیگر؛ اما چرا و چگونه؟ موضوع این است
که پس از اتفاق مرگ برای انسان ،ازلحاظ
فردی ،نسبت به پدیدهی «فکر» هنوز می
توان آثار و نشانههای افکار را دنبال
کرد .و یکی از بهترین روشها ،ساختار
واژگان است یعنی از طریق گراف محوری
که
نمود
اثبات
میتوان
(نوشتار)
صاحبفکر مردهای که بهظاهر دیگر نیست،
واقعا و هنوز وجود دارد .این هستندهی
غایب ،همان افکاری که مادی بودهاند و
هنوز هم مادی هستند را ،با نوشتار و
واژگان ،به دیگران میرساند؛ اما تنها
این نیست و میتوان از مسیرهای دیگری
نیز ،موضوع را پیگیری نمود و یکی از
این روشها ،همان لوگوس است .گفتار و
صدای کسی که مرده است ،اصوال و در گام
نخست ،حامل افکاری است که داشته است،
اما پس از مرگ او نیز ،این صداها و این
اصوات با مفهومی که حامل افکار ،صاحب
آن بوده است ،میتواند بهروشنی حضور
یابد؛ و این حضور ،در تقابل با غیاب
متفکر یا همان انسان است .شاید به همین
سبب بود که فروغ فرخزاد میسراید« :تنها
صداست که میماند».
دیگر اینکه حتی از طریق «خاطره» میتوان
حضور او را ثابت نمود .خاطره بهمثابهی
یک فکر و یک یادآوری است و اما در میان
نقش
رویدادهایی
چه
خاطره،
خود
داشتهاند ،همگی مادی هستند .ما از هر
سوی این قضیه ،به هر جهتی که برویم،
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خواسته و ناخواسته ،با مواد سر و کار
داریم .در خاطره ،رویدادها ،همواره
نقش داشتهاند و دارند .خود خاطره ،نیز
دارای ساختاری مادی است زیرا که اوال
از مغز مادی ساطع میشود و در ضمن ،آنچه
را که فکر درگذار خاطره با آن روبرو
بوده است ،همگی مادی هستند ،از اشیاء
گرفته تا بازهم خود افکار مربوطه...
الکساندر کویره بر این باوراست که
تجربهگرایی صرف ،ما را به هیچ جا نمی
رساند حتی به خود تجربه! زیرا پیش از
دست زدن به هر تجربه ،باید نظریهای
دربارهی آن وجود داشته باشد.
به نظرمیآید که اینگونه نگاه ،همچنان
که فکر را بهمانند یک زن دیوانه تصویر
و اسارت او را توصیه میکند ،اینجا هم
از پیش ،داوری کرده و عنوان میکند که
پیش از دریافت پدیدهها ،میبایستی
نظریهای دربارهی آنها وجود داشته
باشد .این یعنی برتری دادن «نظریه» یا
تئوری؛ بر اگزیستانس یا وجود!
پرسش ما در مقابل این طرح و نظر ،این
است :آیا پدیدهها واقعا جدای افکار و
نظریات انسانها ،وجود دارند یا نه؟
برای مثال خود پدیدهی طبیعت .انسان چه
در مورد آن دارای نظری باشد و یا
نباشد ،طبیعت بهعنوان هستندهای کامل،
اگزیستانسیال خود را همواره نشان داده
و میدهد .کویره اگر بخواهد پدیدهای مثل
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طبیعت را به تجربه درآورد ،پیش از آنکه
دربارهی این هستنده ،دارای نظری باشد،
هستندگی آن ،مهیا و جاری است .حاال
تعریف این نگاه بر روی هستندهها ،هرچه
اگزیستانسیال
نمیتواند
باشد،
که
هستندهها را به هم بریزد .از سویی نیز
برخورد ،کنش و واکنش پدیدهها بر روی
همدیگر تأثیر سنتزی دارند و از طریق
همین سنتزهای تکاملیافته ،پدیدههای
ثانوی دیگری وجودیت مییابند .چنانکه
خود سنتزها نیز ،مطلق نبوده و نیستند
و همواره جریان این فرایندها و
برخوردها ادامه دارد.
از دیگر سوی نمیتوان دریافت و درک
پدیدهها را تنها به انسان ،مربوط دانست
زیرا که دیگر جانداران هم نسبت به
پدیدههای هستی ،عکسالعمل خاص خود را
دارند .برای مثال فرکانس شنیداری
اسبها ،برای درک و دریافت زمینلرزهها،
بسیار قویتر از دیگر موجودات است .این
فرکانسها و امواج ،مادیاند و از لحاظ
علمی و ریاضی ،قابل اندازهگیری هستند
ً ذهنی و
و ماهیت مادی دارند ،نه صرفا
به تعبیر هگل و دکارت و دیگر متفکرین
اردوگاه رشنالیسم «ذهن مطلق» یاهمآن
« »Geistهگلی.
البته فراموش نکنیم که واژهی «»Geist
آلمانی (زبانی که هگل برای نوشتن فلسفه
بهکار برده است) ،خوانایی و خویشاوندی
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روشنی با واژهی « »Ghostانگلیسی به معنی
«روح» یا «جن» و «جان» دارد .این واژه
در برگردان فارسی چنین است :روح_ شبح_
خیال_ ظاهر فریبنده_ تجسم روح_ جان.
از سویی واژههای ترکیبی «»Holly Spirit
و همچنین «{»Holly Ghostروح مقدس یا
روحالقدس }به همین مفهوم و معنا ،بهکار
رفتهاند و تعمد هگل در بهکارگیری این
واژه ،به خاطر رساندن بیان روح و ذهن
مطلق ،در این نقطه کامال آشکار است و
ناگفته پیداست که هر دو اندیشمند
یادشده یعنی هگل و دکارت ،در طرح
موضوع ،همپا و هم سو هستند بهگونهای
که دکارت ،از شک به اگزیستانسیال
«اندیشه» یا همان «ذهن» و در تعبیر
هگلی «ذهن مطلق» یا همان « Geistآلمانی»
یا « Ghostانگلیسی» رسیده است.

کویره بخش اول کتاب را در دفاع و
دریافتش از دکارت اینگونه پایان می
دهد« :بزرگی دکارت درهمین جا نهفته
است .به این سبب که اوهرراهی را در پیش
گرفت ،به آخر رساند .از هزار خم و داالن
اشتباه و شک رهایی یافت و آنجا که
مونتنی نتوانسته بود چیزی جزخالء و
محدودیت بیابد ،او روشنی و آزادی ذهن
دوباره پیدا کرد و یقینی بودن وجود و
خدا را بازیافت .کار حقیقی گفتار
دربارهی روش همین است ،دوباره خود را
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یافتن و در ورای شک که ویرانگر عقیدهی
عقالیی است ،نشان دادن راه درست یافتن
به روشنایی و یقین شناخت فکری»...
این بخش از گفتار در پایان قسمت عالم
غیر یقینی که دست آورد دکارت است ،به
توضیح کامل درآمده است .یقینی بودن
وجود خدا ،هدف غایی اردوگاه رشنالیسم
یا همان عقلگرایان است که جدای دکارت،
آگوستینوس_توماس
چون
بسیارانی
آکویناس_ آنسلم قدیس _سورن کیرگه
گارد_ امانوئل کانت و دو فیلسوف دیگر
نیز در همان راستا ،دستگاه فلسفیشان
را بنیان نهادند؛ یعنی اسپینوزا و
همچنین الیپ نیتس با طرح «مونادها».
بندیکت اسپینوزا ،در تالش آشتی دادن
فلسفه و دین ،به این نتیجه رسید که
خداوند از طبیعت جدا نیست .او پیشتر
به این اقناع رسیده بود که «طبیعت» خود
پدیدهای کامل است؛ و چون اینگونه است،
نمیتوان خداوند را از طبیعت جدا ساخت،
زیرا در این صورت ،خداوند ناقص و
ناکامل خواهد بود و پدیدهی کامل یعنی
طبیعت ،خود نقضکنندهی خدا خواهد بود و
از سویی هر دو در تناقض با همدیگر قرار
خواهند داشت؛ بنابراین خداوند در
طبیعت جاری است و جدا دانستن او از
طبیعت ،نقصان خدای را به دنبال خواهد
داشت .این استدالل اسپینوزا ،خشم
روحانیون یهودی و دستگاه انگیزسیون را
برانگیخت و نهایتا ،ایشان اعالمیهای
95

در برابر متافیزیک
مبنی بر تکفیر اسپینوزا و ترد او از
اجتماع را ،صادر کردند .این اعالمیه 31و
انتشار آن ،چهرهی راستین اردوگاه
متافیزیک را نشان داد.

اسپینوزا ،کار و نظری را که دکارت مطرح
کرده بود مبنی برکنش و واکنش بین روح
و ماده ،پاسخ داد؛ زیرا که خود دکارت
نتوانست این طرح و نظر را به اثبات
رساند .اسپینوزا در دنبالهی این نظر
یعنی کنش و واکنش مابین روح و ماده و
در دفاع از آن ،حتی جایگاه آنرا تعیین
 31اعالمیهی
اسپینوزا.

یهودیان

برعلیه

باروخ

بندیکت

به قضاوت فرشتگان و روحانیون ،ما باروخ اسپینوزا
را تکفیر میکنیم ،از اجتماع یهودی خارج میکنیم و
او را لعنت و نفرین میکنیم .تمامی لعنتهای
نوشتهشده در قانون (منظور تلمود و تورات است) بر
او باد ،در روز بر او لعنت باد ،در شب بر او لعنت
باد .وقتی خواب است بر او لعنت باد ،وقتی بیدار
است بر او لعنت باد ،وقتی بیرون میرود بر او لعنت
باد و وقتی بازمیگردد بر او لعنت باد .خداوند او
را نبخشد و خشم و غضب خدا علیه او مستدام باد،
خداوند نام او را در زیر این خورشید محو کند و
او را از تمامی قبایل اسرائیل خارج کند .ما شمارا
نیز هشدار میدهیم که هیچکس حق ندارد با او سخن
بگوید ،چه بهطور گفتاری و چه بهطور نوشتاری.
هیچکس حق ندارد به او لطفی بکند ،کسی حق ندارد
با او زیر یک سقف بماند و در دو متری او قرار
بگیرد و هیچکس حق ندارد هیچ نوشتهای از او را
بخواند.
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کرد و گفت :غدهی صنوبری مغز ،جایگاه
کنش و واکنش مابین روح و ماده است.
الیپ نیتس اولین فیلسوف آلمانی ،درهمین
گروه قرار دارد و در کتاب کوچک
«مونادولوژی» و نامههایش ،توضیح میدهد
که« :هر چیز مرکب ،ازآنچه بسیط است
ساختهشده و باالترین اجزای بسیط ،اجزای
حقیقی سازندهی جهان هستند .از طرف دیگر
هرچه مکانگیر باشد ،دارای بعد یا
امتداد است و بنابراین بخشپذیر است،
از اینرو مرکب است .پس اجزای نهایی
جهان بهناچار ناممتد هستند و بعد
ندارند و در این صورت مادی نیستند.
بینهایت
از
حقیقی
جهان
درنتیجه
نقطههای مونادی ساختهشده و چون این
نقطهها بدون بعد و بخشناپذیر و مادی
نیستند ،پس الجرم بایستی روحی باشند.
پس جهان هستی ،بینهایت نقطههای روحی
است».
الیپ نیتس میگفت :هر چیز مرکب در عالم
(کوچکتر)
سادهتر
عناصر
به
باید
تجزیهپذیر باشند سرانجام به عناصر
بهطورکلی بسیطی (مستقلی) میرسیم که از
آن بیشتر قابلتقسیم نیستند .آنها
اجزای سازندهی جهانند .این عناصر ممکن
نیست مادی باشند چون ماده بنا به تعریف
دارای ابعاد است و بعد بنا بر تعریف،
بخشپذیر است .این اجزاء مکان را اشغال
نمیکنند و سازندهی اصلی جهانند .او
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همچنین تصور میکرد که مونادها ،دارای
آگاهی هستند (موناد ادراک دارد) و از
چیزهای غیر از خودش هم آگاه است؛ اما
توان آگاهی به اینکه چه در درونش می
گذرد را ندارد .خصوصا آگاهی از توجه
خودش به چیزهای خارج .این قسمت از بحث
تا حدودی با طرح مارتین هایدگر ،در
خصوص «دازاین» *32دارای شباهتهایی است_
هرچند منظور هایدگر از دازاین در کتاب
هستی و زمان« ،انسان» است .درهرحال از
نظر الیپ نیتس ،فقط خدا ضرورتا وجود
دارد یعنی واجبالوجود است .وجود هر چیز
 32دازاین_ معنای این واژه چنین است« :در آنجا
بودن»؛ و چون انسان میتواند همزمان ،در اینجا
وجود داشته باشد و همزمان میتواند از لحاظ فکر و
خیال و تصور در مکانی دیگر غیر از اینجا باشد؛
یکی از بارزترین خصوصیات این پدیدار به شمار
میآید .من فکر میکنم که بین دازاین هایدگر و
«موناد» الیپ نیتس ،پیوندی در معنا برقرار است که
موضوع را به سمت مفاهیم ایدهآلیستی سوق میدهد.
تفسیر بلند هایدگر از دازاین ،در کتاب «هستی و
زمان» اشارات فراوانی بر این نکته است که دازاین،
همواره چند قدم پیشتر است و با درکی که دارد،
زودتر از هستندهگی موجود؛ با مسائل برخورد کرده
و آنها را میفهمد .به نظرم این نگاه دریافتی
ایدهآلیستی را در ذهن مطرح میسازد ،چون طرح موضوع
از پیش فهمیدن وقایع توسط دازاین؛ همخوانی با
دریافت الیپ نیتس در مورد «موناد» را در ذهن
متبادر میسازد و میدانیم که آثار دیگری از هایدگر
به نگارش درآمدهاند؛ اما متأسفانه منتشرنشدهاند.
شاید با انتشار آنها در آینده ،این ابهام و یا
این دریافت و نگاه در مورد اشتراک محتوایی مابین
موناد و دازاین؛ برطرف بشود!
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دیگری ،بستگی دارد به اینکه خداوند
بخواهد به آن شیء هستی بدهد یا نه .او
میگوید :خداوند نظر میکند در ذخیرهی
بیکران دنیاهای ممکن و منظومههای
ممکن ،چیزهایی که با همدیگر منافات
ندارند و آن هنگام ،از آنجاکه خودش
کامل است ،بهترین عالم را برمیگزیند.
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ولت ر * 33در کتاب «کاندید » 34او را
بهصورت فیلسوفی به نام «پانگلوس» به
 33ولتر (زاده  ۲۱نوامبر -۱۶۹۴درگذشته  ۳۰مه
 )۱۷۷۸از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان
فرانسوی عصر روشنگری است .در سال  ۱۷۱۵اشعاری بر
ضد فیلیپ دوم از خاندان اورلئان سرود که باعث
زندانی شدن او در باستیل شد .در ایام زندان نام
مستعار ولتر را برای خود برگزید .پس از چندی مورد
عفو قرار گرفت و آزاد شد ،ولی دوباره پس از مدت
کوتاهی مورد اتهام قرار گرفت .این بار قبل از
دستگیری به انگلستان گریخت.
ولتر به سال  ۱۷۲۳منظومه آنریاد را که درباره
سلطنت هانری چهارم بود انتشار داد و در ۱۷۲۴
نمایشی را در پاریس روی صحنه برد .در سال ۱۷۲۵
براثر پیشآمدی مجبور شد پاریس را ترک گفته و به
انگلستان برود .در اینزمان بود که با چند تن از
شعرای انگلیسی آشنا گشت و مقاالتی به زبان انگلیسی
منتشر کرد .وی به سال  ۱۷۲۹به پاریس بازگشت و
تراژدی بروتوس را نوشت .از کارهای تحقیقی وی
میتوان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی
چهاردهم را نام برد .از دیگر آثارش مرگ قیصر و
دوشیزه اورلئان قابل ذکرند .در سال  ۱۷۵۹کتابی
بانام سادهدل (کاندید) به چاپ رساند که در اروپا
بسیار محبوب شد و در زمان حیات نویسنده بیش از
بیست بار تجدید چاپ شد.
 .34ماجرای کتاب ساده دل یا «کاندید» بهطور مختصر
چنین است.
ازآنجاکه الیپ نیتس گفته بود« :تعداد افراد
ممکنالوجود بی نهایت است؛ یعنی هر چیزی که مفهوم
کامل آن تناقضی ذاتی نداشته باشد .هر عالم ممکن،
مجموعهای از اینگونه افراد ممکنالوجود است که
وجود هیچیک از آنها با هستی دیگران ،در تضاد نیست
ودراین نقطه ،میرسد به برداشت خاص خودش از رابطهی
خدا با جهان مخلوق .اومی گوید که خداوند نظر
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صالبه میکشد .کسی که همواره ورد زبانش
این است «در این بهترین عالم ممکن ،هر
چیزی به بهترین وجه ممکن است».

قبال الیپ نیتس ،در نظر گرفته بود که هر
چیزی غیر از خدا ،ممکنالوجود است؛ اما
با استداللی که دیدیم ،حتی آخرین عنصر
وجود امکانی را هم حذف کرده است زیرا
اینگونه الزم میآیدکه هرچه وجود خارجی
دارد ،واجب است که موجود باشد .اما در
طرح مسئلهی «واجبالوجود» بودن خداوند،
میکند در ذخیرهی بیکران دنیاهای ممکن و منظومههای
ممکن ،چیزهایی که با یکدیگر منافات ندارند و آن
هنگام چون خودش کامل است ،بهترین عالم را انتخاب
میکند».
این استدالل الیپ نیتس باعث شد تا «ولتر» آنچنان
الیپ نیتس را به باد نیشخند و تمسخر بگیرد که
ناگفتنی است .ولتر در کتاب «کاندید» الیپ نیتس را
در هیئت فیلسوفی به نام «پانگلوس» درآورده و به
تکرار از زبان پانگلوس میگوید { :در این بهترین
عالم ممکن ،هر چیزی به بهترین وجه ممکن است!}
پس از سالهای مدید کاندید ،پانگلوس را میبیند که
به حال گدایی افتاده است و حتی پول غذایی ساده
را ندارد_ کاندید از اومی پرسد که آیا هنوز بر
عقیدهی خود پافشار است؟ پانگلوس پاسخ میدهد که
وضعیت میتوانست از این بدتر باشد!
از کارهای تحقیقی وی میتوان تاریخ روسیه و فرهنگ
فلسفی و عصر لویی چهاردهم را نام برد .از دیگر
آثارش مرگ قیصر و دوشیزه اورلئان قابلذکرند.
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دیگر وجودها (اگزیستانسها_ پدیده-
ها_فنومن ها) از صحنه پرت شدهاند.
جدای همهی اینها در دستگاه فکری الیپ
نیتس ،پدیدهی «ماده» کامال مردود
دانسته شده و سراسر جهان هستی ،به جهان
روحی ،تعبیر شده است او میگوید« :آنچه
بهعنوان ماده دیده میشود ،همگی مغشوش
و گنگ است! اینها ماده نیستند بلکه،
همگی روحی هستند!» او هم مانند
اسپینوزا راهحلی برای مسئلهی حلنشدهی
دکارت در خصوص کنش و واکنش میان روح و
ماده ،ارائه میدهد اما آنچه ارائه داده
است بیشتر مثل به هم ریختن موضوعات در
همدیگر است زیرا که او بهطورکلی ،وجود
ماده را انکار کرده است از اینرو از
نگاه او ،جهان هستی ،از انسان گرفته
تا حیوان و نباتات و خداوند ،همگی
موناد هستند؛ و خداوند پدیدآورندهی
دیگر مونادهاست؛ یعنی واجبالوجود است.
اگر دقت شود ،متوجه میشویم درصورتیکه
خداوند همهچیز را آفریده باشد و سیر
تحولی آیندهی هر چیزی را ا ز ازل مقدر
کرده باشد جایی برای این باقی نمیماند
که اشیاء یا رویدادها ،در همدیگر تاثیر
بگذارند؛ و حاال که اینطور است «اختیار
انسان» چه میشود؟ چون پیشتر گفته بود
ً انسانها از توان اختیار و
که مسلما
اراده برخوردارند .دیگر اینکه ،تاثیر
رویدادها و پدیدههای مادی را بر
یکدیگرانکار کرده است.
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در مجموع ،فلسفه در این دوره عمال به
دو گروه تقسیمشده است ،در داخل اروپا،
اردوگاه رشنالیسم ،شامل رنه دکارت از
فرانسه _بندیکت اسپینوزا از هلند و الیپ
نیتس از آلمان .در مقابل ایشان سه
فیلسوف دیگر که هر سه انگلیسی هستند و
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اردوگاه تجربهگرایان را تشکیل دادهاند
یعنی ،الک _ *35بارکلی * 36و هیوم.*37

35

جان الک متولد  1633در انگلیس و تجربهگر است.

عموما باور بر این است که شالودهی فکری
دموکراسی_ لیبرال و فلسفهی جدید تجربی را او
ریخته است .کتابهای او عبارتند از:
 :)۱تحقیق دربارهی فهم انسانی
 )۲نامهای در خصوص تساهل
_)۳دو رساله در مورد حکومت
 )۴اندیشههایی دربارهی آموزش و پرورش.
جان الک در درگیریهای سال  1688که انگلیسیها آنرا
«انقالب شکوهمند» نامیدند ،ناچارا به هلند پناه
برد_ هدف این خیزشها ،سرنگون کردن سلسلهی
استیوارد بود.
در فلسفهی جان الک ،به موضوعی بر میخوریم به نام
«محتویات ذهنی» .در این راستا ازنظر دکارت،
«تصور» بهطورکلی و از ریشه «عقلی» است و درست در
مقابل آن ،الک باور دارد که تصور یا تصورات ،همگی
حسی هستند .تفکر نزد او اساسا به مفهوم داشتن
زنجیرهای از تصویرها در ذهن است به اضافهی راههای
گوناگونی برای ترکیب و سنجش و کاربرد آن تصاویر
(تصاویر یعنی ایدهها) .در این بحث ،موضوع مهمی
در رابطه با دو برداشت ،پیش روی ماست .یکی «جوهر
مادی» و دیگری «جوهر غیرمادی»؛ و از نظرگاه جان
الک و همچنین هابز ،همهی شناختها و ادراکهای ما
به حواس ما وابسته هستند و می بایستی از کانال
حواس مختلف ،بگذرند و تجربه بشوند .هر پدیدهی
محسوس و هر جوهری «مادی» است و تنها دریافت
قابلفهم از جهان که برای ما میسر است ،دریافت و
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برداشت مادی است و جوهر غیرمادی ،در تناقض قرار
دارد .اگر شما به یک جسم روبرویتان مثال گلدان،
نگاه میکنید ،آنچه در مغز شماست ،تصویری از گلدان
است نه خود گلدان ،یعنی با نگاه کردن به گلدان،
گلدان به داخل مغز شما ،پرش نمیکند بلکه تصویری
از آن در ذهن شما ،جای میگیرد .نور به گلدان
تابیده و در انعکاس خود بهسوی شبکیهی چشم ،تصویری
از گلدان را برای شما منتقل میکند .از این کار،
تجربهای حاصل میشود که شما اسمش را میگذارید
«دیدن گلدان» .تمامی آنچه گذشته است (در این
دیدن) همگی از هر لحاظی قابل اندازهگیری ریاضی
است؛ و دارای بستر و جوهر مادی هستند .چشم_ حرکت
نور_ انعکاس آن از گلدان بهصورت انرژی و حامل
تصویر_ خود گلدان و همچنین مغز شما که گیرندهی
این فرکانسها و امواج هستند ،همگی مادی هستند.
ازینرو میتوان نتیجه گرفت که تصویر ذهنی شما نیز
مادی است و مهمتر اینکه به تجربه درآمده است .از
اینرو همهی تجربههای ما از راه ،واسطههایی به
اسم حواس پنجگانه ،صورت میگیرند ،نه تماس مستقیم
با آنها .پس همهی شناختهای ما به این معنا
«باواسطه» است و ما هرگز شناخت بیواسطه از اشیاء
خارجی نداریم
انواع مورد اعتراض الک ،انواع ارسطویی است که همه
مادی هستند .در فلسفهی ارسطو هیچ چیزی عینا مانند
جوهر غیرمادی دکارت ،وجود ندارد .استدالل پیروان
دکارت این بود که چون نفس غیرمادی و بدون ابعاد
ً فناناپذیر باشد؛
است ،پس الزم میآیدکه ماهیتا
بنابراین در روز رستاخیز ،هویت شخصی مالزم و همراه
با نفس خواهد بود؛ اما الک ،مالحظهی دیگری را مبدأ
قرارداد .به این معنا که گفت :جاودانگی یا بقا
ممکن نیست جز بقای شخصی باشد .منظور از بقا ،به
زبانی ساده چیزی غیر از کیفر و پاداش نیست .از
اینرو ،به نظر الک ،کیفر فایدهای نخواهد داشت مگر
اینکه چیزی که در آخرت مورد عقوبت واقع میشود،
از اعمالی که در زندگی دنیوی انجام داده است آگاه
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باشد .چون در غیر این صورت مثل این خواهد بود که
شخص دیگری مجازات شود.

فرض کنید وجود چیزی به نام نفس جاوید و غیرمادی
را پذیرفتیم و باز فرض کنید که آنچه کیفر میبیند،
نفس است .اگر نفس ،آنچه را که در این دنیا اتفاق
افتاده به یاد نیاورد ،جاوید بودنش حاصلی نخواهد
داشت؛ بنابراین به نظر الک آنچه بهراستی اهمیت
دارد ،آن نفس فرضی غیرمادی نیست ،آگاهی مهم است
و وحدت آگاهی ،صرفنظر از اینکه اساس طبیعتاش چه
باشد؛ و همچنین مداومت و ناگسستگی آگاهی؛ یعنی
آگاهی فرد از گذشتهاش .بدیهی است که در حیات
دنیوی هم آنچه اهمیت دارد این است که شخص بداند
کسی که درآخرت مجازات میشود خود او خواهد بود.
از این لحاظ و از دیدگاه الک ،کلید هویت شخصی،
حافظه است .آنچه بیش از هر چیزی مرا همین شخصی
میکند که هستم ،آگاهی من است از سرگذشت خودم و
آنچه بر من گذشته است .او شکی در این خصوص ندارد
که اساس حافظه ،باید نوعی جوهر باشد .تنها
میخواهد بگوید که ما نمیدانیم این اساس چیست.
 36جرج بارکلی (( )۱۶۸۵-۱۷۵۳به انگلیسی:
)Berkeley

George

جمله مشهور وی «( »Esse est percipiترجمه تقریبی:
شرط وجود ،درک شدن توسط حواس است) پاسخی به مسائل
دوالیسم رنه دکارت بود و تا مدتها در محافل فلسفی
مورد بحث بود .او معتقد است که ماده و شیئی وجود
حقیقی ندارد و آنچه هست و میبینم "نور است و رنگ"
که با چشم دیده میشود.
شهر برکلی در کالیفرنیا و دانشگاه برکلی را
بهافتخار وی نامگذاری کردهاند.
بارکلی نخستین بار دیدگاه خود درباره نفی وجود
جوهر مادی را در رساله «مبادی علم انسان» و سپس
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در «سه گفتوشنود میان هیالس و فیلونوس» مطرح ساخت
بارکلی در رساله مبادی علم انسان اینگونه استدالل
یکدیگر
از
که
کیفیاتی
انتزاع
که
میکند
جداییناپذیر هستند امکانپذیر نیست؛ مثال نمیتوان
"بعد" را بدون وجود "جسم" و جسمی بدون بعد را
تصور کرد .وانگهی ما تنها زمانی میتوانیم حکم به
وجود چیزی بدهیم که بتوانیم آنرا با یکی از حواس
خود ادراک کنیم در غیر این صورت دلیلی بر وجودش
در دست نداریم.
 37دیوید هیوم (به انگلیسی ۷( )David Hume :مه
 ۲۵ - ۱۷۱۱اوت  )۱۷۷۶از فیلسوفان اسکاتلندی و از
پیشروان مکتب تجربهگرایی بود.

قبول نکردن دین و سر باززدن از پذیرفتن عقاید
دینی اوایل (زمان پیغمبران) معموال به خاطر
توجیهناپذیر بودن و یا مسخره بودن معجزات بوده
است ،اما امروزه گمان نمیکنم که شخص خردمندی
بتواند حتی یک دلیل مناسب برای توجیه دین داشته
باشد.
در کتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت درباره مرگ
هیوم آمده است:
در آستانه مرگش ،بازول با سماجت پرسید که آیا
اکنون به زندگی دیگر اعتقاد دارد؟ هیوم پاسخ داد:
اندیشهای نابخردانهتر از ابدیت انسان نمیشناسم.
بازول مداومت کرد و باز پرسید که آیا اعتقاد به
زندگی اخروی دلخوش کننده نیست؟ هیوم پاسخ داد:
ابدا ،بسیار اندوهبار است .این بار زنش نزد او
آمد و خواهش کرد به خدا معتقد شود او را به شوخی
از سر باز کرد .بارها این کار تکرار شد و هیوم
امتناع کرد؛ چند لحظه بعد درگذشت
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در صفحهی  ۶۸از کتاب گفتاری دربارهی
دکارت ،آمده است« :آیا علم ،الاقل علم
جدید ،در تضاد با متافیزیک قدیم نیست؟
آیا بهراستی به استقالل خودوحتی به
فرمانروایی استبدادی خود نسبت به سایر
دانشها ،بیهوده نمینازد؟ مگر از آغاز
پدید آمدن ،این استبداد را نشان نداده
است؟ و آیا دکارت یکی از پایهگذاران
این علم نبوده است؟ نه! دکارت ،نهتنها
درباره استقالل مطلق علم سخنی نگفته
بلکه درست عکس این عقیده را به ما می
آموزد .او به ما میگوید که علم ،به
متافیزیک نیازمند است .حتی مهمتر از
این ،او اعتقاد دارد که تدوین علم جدید
را باید از متافیزیک آغاز کرد».
به این صورت ،و در این گذار ،به حقانیت
گفتهی ژاک دریدا میرسیم که آشکارا و
با دالیل بسیاری که ارائه داد ،فلسفهی
غرب از زمان افالطون تاکنون ،دچار
متافیزیک بوده است .در تحلیل دریدا،
دو فیلسوف در حاشیهی عصر متافیزیک قرار
دارند ،یک نیچه و دو هایدگر.
فهم دکارت را از زبان و قلم الکساندر
کویره ،بهصورت باال ،نظارهگریم_ اینکه
دکارت یکی از پایهگذاران متافیزیک
نبوده است که صدالبته چنین است زیرا
که پیش از او سه اندیشمند قرون وسطایی
یعنی ،آگوستینوس_ توماس آکویناس و
آنسلم قدیس؛ موادشان را از ارسطو گرفته
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و از بنیانگذاران متافیزیکاند و پیشتر
از ارسطو نیز ،خود افالطون و استاد بزرگ
او یعنی سقراط ،اولین پایهگذاران
متافیزیک بودهاند .از اینرو رنه دکارت
شاگرد و دنبالهروی راهی است که ایشان
بنیاد نهاده بودند امادر دورهی فلسفهی
کالسیک یعنی درست پس از فروپاشی
انگیزسیون و سیستم متافیزیکی بسیار
خشن قرون وسطایی و شروع رنسانس در
اروپا ،دکارت بهعنوان ادامهدهندهی راه
پیشینیان متافیزیکی و ایدهآلیستی ،در
اوج دستگاه فکری فلسفی متافیزیکی قرار
دارد و آنرا رونق میدهد و اینکه از
استقالل مطلق علم ،صحبتی نکرده است ،این
هم درست است؛ اما اینکه از نظر او
تدوین علم جدید را باید از متافیزیک
آغاز کرد؛ موضوعی نیست که بتوان
بهآسانی از کنار آن گذشت .دریافت دکارت
یا هر اندیشمندی ،جای خود ،اما در این
گفتار ،هیچ استدالل قانعکنندهای مبنی
بر این پیشنهاد و درخواست ،عنوان نشده
است.
آنچه را که کویره به نام استقالل و
فرمانروایی استبدادی علم ،خوانده است،
هرگز صحت نداشته است .نهتنها خود علم
که فلسفه نیز همواره بر پرسشهایی تأکید
داشتهاند که هنوز بعضی از این پرسشها،
پاسخ درخور را دریافت نکردهاند .نه علم
و نه فلسفه ،نمیتوانند بر محور
«مطلقگرایی» بروند .هرآن پدیدهای که
109

در برابر متافیزیک
مطلق شد ،سقوط آن در همان لحظهی زمانی،
به تصویر درآمده است .فلسفه و علم
درگذار این همه سال ،تالش کردهاند تابه
جنگ مطلقها بروند و آنچه را که ارائه
دادهاند ،بهواقع ،فروریختن دیوار سخت
و سنگین متافیزیک بوده است و همواره
آنچه دست آورد دانش و آگاهی بوده است،
مجموعا در تضاد با مطلقگرایی است .حاال
اگر دکارت باور دارد که تدوین دانش،
میبایستی از متافیزیک آغاز بشود،
پیشنهادی است که در گام یک و با
نشانههایی که از روند دانش دیده میشود،
اوال ناشدنی است ،زیرا که علم و
قرار
باهم
تضاد
در
متافیزیک،
داشتهاند .از سویی این پیشنهاد تنها
درخور ،اندیشه در قرونوسطی است.

و چنانکه نظارهگر هستیم ،دکارت همان
راه سه فیلسوف شاخص و یگانه در دورهی
قرونوسطی یعنی آگوستینوس قدیس_ توماس
آکویناس قدیس و آنسلم قدیس را رفته است
اما به شیوهی خاص خود .ایشان تنها
فالسفهای هستند که پس از ارسطو ،ظهور
یافتند و فلسفه را در خدمت دین به
کاربردند_ در اینجا دین بهمنظور
شاخهای اصلی از متافیزیک ،منظور است.
درگذار بیشتر از هزار و صدسال و پس از
افالطون و ارسطو که خود رأس هرم سیستم
متافیزیکی هستند ،تنها این سه نفر ظهور
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یافتند و در آن زمان تحصیل و دانش ،در
اختیار تنها کسانی خاص قرار داشت و
عامهی مردم ،نمیتوانستند و اجازه
نداشتند که به مسائل فلسفی و علم،
بپردازند .ایجاد جنگهای صلیبی و کشته
شدن میلیونها انسان در آن کشتارهای
خونین و همچنین پدید آمدن دستگاه
«انگیزسیون» از سوی روحانیون مسیحی
ویهودی ،دست آورد اندیشهی متافیزیکی
است که با دیکتاتوری خاص خود ،میخ ضدیت
بادانش رادرجهان ،بر زمین کوبیدند
روند
این
نمیتوانست
اماهیچگاه
بهگونهای همیشگی ،ادامه یابد.
آنچه از اندیشهی متافیزیکی بیشتر از
هزار سال (دورهی قرونوسطی) برای
انسانها و جوامع ،به ارث رسید ،توسط
سه فیلسوف در این دوره ،عنوان طرح شد
که خالصهشدهی دستگاه فلسفی ایشان ،روی
همرفته ،سه موضوع است.
 _۱پیدا کردن و نشان دادن ،جایگاه
خداوند در میان هستی.
 _۲برهانهای پنجگانهی توماس آکویناس
قدیس؛ که هرکدام از آنها توسط متفکرین
و نویسندهگان زیادی در دورههای دور و
نزدیک ،پاسخ گرفتهاند.
 _۳برهان وجودی؛ که توسط آنسلم قدیس و
با پرداختی پریشان ،مطرح گردید.
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«برهانهای پنجگانهی توماس آکویناس»

یک« :برهان محرک اول»

این برهان از ابداعات ارسطو است.
مالصدرا و هادی سبزواری نیز ،از این
برهان سود جستهاند .این برهان شرح می
دهد که هر حرکتی به یک محرک نیازمند
است و چون امتداد سلسلهی حرکتها و
محرکها تا بینهایت محال است؛ درنهایت
امر بایستی همهی حرکتها به امری ثابت
منتهی بشوند که آن ثابت یا محرک اولیه،
«خدا» نام دارد.

دالیل رد برهان

الف_ باطل بودن این برهان از زمان
اسحاق نیوتون ،ثابتشده است .حرکت به
عامل و محرک نیازمند نیست بلکه این
تغییر درحرکت است که به محرک نیاز
دارد .حرکت ماهوارهها در فضاهای بین
سیارهای ،بهترین نمونه برای شرح آن
است؛ زیرا که این ماهوارهها ،همچنان و
بدون محرک در حال حرکت هستند و این نا
ایستادنی است ،مگر اینکه نیرویی ،آنها
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را در جهت حرکتشان تغییر بدهد و یا بیا
ستاند .حالت عادی اجسام و پدیدهها از
دو صورت خارج نیست ،یا در حال حرکت
هستند ویادر حال سکون .هراکلیتوس در
بیشتر از سه هزار سال پیش به این تغییر
و حرکت توجه کرد و او معتقد بود که هیچ
پدیدهای در جهان هستی ،سکون ندارد.
امروزه با فهم فیزیک نوین ،متوجه هستیم
که در داخل کوچکترین عضو هستی یعنی
اپسیلون ،حرکت در جریان است .پیشتر
باور بر این بود کهاتم کوچکترین ذرهی
هستی و پدیدهی موجود جهانی است و همه
میدانند که در اتم اجزاء دیگری موجودیت
دارند به نامهای الکترون_ پروتون_
نوترون_ پوزیترون _اپسیلون و در مرکز
آن خنثی؛ و دیگر عنصرهای موجود در این
اتم ،به گرداگرد خنثی درحرکت هستند.
این اتمها همواره در حال شکنندگی و
ایجاد اتمهای جدیدترند و بر همین اساس
بود که انیشتین توانست ثابت کند که
جهان هستی همواره در حال انبساط است.

ب_ فراموش نکنیم که «حرکت» از خصیصههای
اجسام و مواد هستند .ازاینرو و طبق
برهان اول طرحشده از سوی آکویناس ،باید
گفت که برفرض صحت برهان و پذیرش آن،
محرک غیر متحرک یا همان محرک اولیه،
میبایستی مادی باشد؛ زیرا که حرکت جزئی
از خصایص و عوارض اجسام مادی است.
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دو :برهان علت اول (علیت)

وجود هر چیز در جهان به چیزهای دیگری،
وابسته است و این وجود بهتوسط آنها
توضیح داده میشود .مثال در تعریف سنگ،
میگوییم :سنگ سنگ است چون نمیتواند آب
باشد؛ اما اگر این سلسلهی وابستگیها و
پیوستگیهای پدیدهها ،بیپایان باشد،
این توضیح همواره به عقب میآفتد و
نهایتا نمیتوان هیچچیزی را توضیح داد؛
بنابراین هنگامی جهان فهمیده میشود که
به پایان خود ،در وجودی ،رسیده باشد
که آن وجود ،به هیچ چیز دیگری وابسته
نباشد و این آخرین پدیده بیواسطه،
«خدا» نام دارد.

رد برهان

در برهان علیت یا علت یک ،مبنا بر این
است که مجموعهی جهان هستی از یک مبدأ
سرچشمه میگیرد و در سیر تکاملی خود،
باوجود واسطهها ،بهسوی همان مقصد
اولیه بازمیگردد.
مکتب ایدهآلیستی «بودائیسم» و همچنین
مکتبی دیگر با عنوان «کارینشن» به همین
برهان مربوط هستند زیرا که ایشان باور
دارند که «روح» در پدیدهها و پس از مرگ
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آنها ،به داخل پدیدهای دیگر حلول کرده،
درحرکت و جریان است و این حرکت و جریان
و سیر تسلسلی همواره ادامه دارد.
ازاینرو «بودا» میتواند در حشرهای یا
یک جاندار دیگر در جریان باشد .برای
همین است که بودائیها ،گوشتخوار
نیستند و جز خامخواری و گیاهخواری،
غذایی را بر سفره نمیگذارند زیرا که
با کشتار جانداران دیگر ،احتمال ضربه
زدن به جان بودا را ،پیشبینی میکنند!
برتراند راسل در رد این برهان میگوید:
اگر هر چیزی باید علتی داشته باشد ،پس
وجود خداوند هم باید علت و دلیلی داشته
باشد و اگر چیزی بتواند بدون دلیل و
علت ،وجود پیدا کند ،بحث دربارهی
خداوند ،بیفایده خواهد بود زیرا که
وجود طبیعت ،بدون «علت» ممکن است.

در ضمن پاسخ به این پرسش چیست که چرا
بایستی سلسلهی علتها و معلولها در خدا،
توقف کند؟
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سه :برهان امکان و وجوب

پدیدههای موجود در اطراف ،امکان دارد
از لحاظ ضرورت ،وجود داشته باشند یا
وجود نداشته باشند .به این معنا که هم
میتوانند وجود داشته باشند و (پس از
دورهای) میتوانند وجود نداشته باشند.
اگر همه پدیدهها اینچنین باشند،
هیچچیزی در آغاز نمیتوانسته وجود پیدا
کند و در این صورت و در حال حاضر ،هیچ
بنابراین
نمیداشت؛
وجود
پدیدهای
بایستی موجودی باشد که وجودش ضروری و
واجب باشد تا دیگر موجودات ،بهواسطهی
وجود آن پدیدهی اولیه ،ممکن و توجیه
بشوند.
وجود ممکن نه به بودن گرایش دارد و نه
به نبودن! پس اگر وجود داشته باشد ،می
بایستی عاملی خارجی در موجودیت آن
پدیده مؤثر بوده باشد و عامل ایجاد و
موجودیت آن باشد .اگر تمام اشیاء و
پدیدهها ،ممکن باشند ،موجود بودنشان
ایجاد زنجیرهای از تکرار خواهد بود که
مورد قبول نیست .پس حتما بایستی موجودی
باشد که وجودش ضروری باشد .به این وجود
«واجبالوجود» یا خدا میگویند.
رد برهان
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پدیدهها ،از لحاظ ظاهر و شکل ،وزن و
دیگر خصوصیاتشان ،وجود دارند .این
پدیدهها ،همواره دستخوش تغییر و
دگرگونی هستند و دیالکتیک هراکلیتوس و
بسیارانی دیگر از فالسفهی دورهی مدرن
نیز بر این گفتار ،تأکید میکنند.
برخالف اگزیستانسیالیسم دینی سورن و
طرفداران این مکتب ،بودن پدیدارها
غیرقابل انکار و فرایند تأثیرگذاریشان
بر روی همدیگر نیز بهوضوح آشکار است_
این تأثیرگذاری و تغییر در فنومن ها
خود دلیل «هست» یا بودن پدیدارهاست
جدای اینها ،علم نیز بر این روند و
تحول پدیدهها و تغییرشان ،تأکید
میکند .از اینرو ،تغییر پدیدهها
نمیتواند دلیل نابودیشان باشد .به
همین خاطر ،وجودها (پدیدهها) حالتی
ازلی دارند و اگزیستانسیال آنها،
همیشگی است ،اما این اگزیستانسیالها،
در شیوههای گوناگون ،صورت پذیرفته و
دارای صورتها و اشکال گوناگون دیگر
میشوند .به همین خاطر است که مادیون
مثل هراکلیتوس در دورهی بسیار پیشین و
داوکینز_
ریچارد
همچنین
دیگر
بسیارانی
و
دریدا_فوکو_نیچه
دردورهی معاصر و زمان حال میگویند:
جهان هستی از قدیم و ازل و جود داشته
و این وجود ،همچنان ادامه خواهد داشت.
امروزه در علم فیزیک صحبت از قدمت و
از
سال
میلیارد
۲٫۵
پیشینهی
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اگزیستانسیال مواد و چگونگی ایجاد
کهکشانها و نوع تغییر و تحوالتشان
میشود .این روند و این دریافت علمی خود
دلیل مردود بودن دستگاه ایدهآلیستی
است که از آدم و حوا سخن به میان
میآورد و ارقام و مفاهیم متون انجیل
در عهد عتیق و جدید و دیگر کتب ماوراء
الطبیعی هیچگاه تصور دو ونیم میلیارد
سال پیشینهی مواد و تشکیل کهکشانها
هستندگی
اینکه
دیگر
نمیگنجد.
اگزیستانسهای موجود فعلی یا بسیار
اولیهی
پدیدهی
به
نیازی
قدیمی
زنجیرهی
تا
ندارد
واجبالوجود
اگزیستانسیالها یعنی کلیت جهان هستی
به واجبالوجود ختم بشود یا از او آغاز
شده باشد؛ زیرا که در فرایند برخورد
هستندهها بر روی یکدیگر و تشکیل شدن
هستندههای جدیدتر (چه ازلحاظ کمی و یا
کیفی) هیچگونه وابستگی به واجبالوجودی
ثابت و اولیه نیست.
دیگر اینکه چرا وجود داشتن اشیاء و
همدیگر
با
پیوند
در
پدیدهها
(فرایندهای تز _ آنتیتز_ سنتز و ادامهی
این چرخه) و تکرار آن که واقعا در
جریان است ،موردقبول نیست؟
ادغام دورنگ در همدیگر باعث به وجود
آمدن رنگی تازهتر باکیفیتی جدیدتر
میشود_ ادامه و تکرار این عمل میتواند
دلبخواه ،چه به دست انسان و یا طبیعت
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صورت بگیرد و هیچ واجبالوجودی در آن
دخیل نباشد_اصوال این زنجیره و تکرار
فرایندهاست که از دیدگاه ایدهآلیستی
مورد قبول نیست .درصورتیکه جهان هستی
از این فرایندها و تغییرات است که
پدیدار خود را به ظهور میرساند.
ازاینرو واجبالوجود و علت اولیهی این
برهان مردود است.

چهار :درجات کمال در اشیاء

در این برهان توضیح داده میشود که
هرگاه دو پدیده باشند که یکی کامل و
دیگری کاملتر باشد ،بایستی پدیده یا
وجودی مطلق به نام (خدا) وجود داشته
باشد تا بتوان ،این پدیدههای مختلف را
با آن مقایسه نمود.
رد برهان
آن چنانکه از نام برهان چهار پیداست،
کمال باالترین نقش را در آن داراست؛ و
پیشتر توضیح داده شد .ولی بهواقع آنچه
در این برهان آمده جز سفسطه ،چیزی
نیست؛ زیرا که برای مثال و طبق همین
برهان ،میتوانیم بگوییم که:
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در بین قاتلین دنیا ،تفاوتهایی از هر
لحاظ هویداست ،نوع کشتن آنها با همدیگر
و غالبا تفاوت دارد .برای فهم بهتر
ایشان و قتل کامل و فهم آن ،بایستی
قاتلترین ،وجودی موجود باشد تا بتوان،
دیگر قاتالن را با آن ،مقایسه نمود .و
پدیدهها،
قاتلترین
صورت
این
در
خداست! با جایگزین کردن واژهی «قتل و
قاتل» به هر چیز دیگری ،میتوان به همین
نتیجهی احمقانه رسید.
در مقابل این برهان و رد آن میتوان
موضوع کمال داشتن طبیعت را نیز مطرح
کرد که ازلحاظ علمی بر آن تردیدی وجود
ندارد_ و اگر خداوند را هم کامل
بپنداریم ،مسئله به تناقض میانجامد
زیرا که نمیتوان دو کمال را متصور بود.
وجود طبیعت در این قضیه بهعنوان کمالی
بیتردید ،کمال خداوندی را کنار میزند.
ازاینرو این برهان مردود است.
«برهان نظم» پنجمین برهان آکویناس

امانوئل کانت به این برهان ،تکیه داشته
و آنرا «الهیات طبیعی» نامیده است.
برهان نظم میگوید :اگر به اطراف خود
نگاه کنیم ،ناگزیر فهم میکنیم که هر
چیزی با عملکردی که دارد ،سازگاری و
تناسب پیداکرده است .هر چیزی گواهی
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میدهد که از سر تدبیر ساختهشده است از
اینرو وجود خدا ثابت میشود.
سابقهی این برهان به «تیمائوس» افالطون
برمیگردد .در این برهان «نظم» جایگاه
خاصی دارد و چنانچه پیداست ،نظم در
برابر آشفتگی به کار میرود .جهان منظم
است ودرجهان پدیدههای منظم ،وجود
دارند .هر نظمی از ناظمی دانا و
باشعور ،به وجود میآید و درنتیجه ،جهان
به خاطر طرح و تدبیر ناظمی باشعور،
پدیدار گشته است .آن ناظم ،خدا نام
دارد.

رد برهان

پیش از همه اینکه ،هیچچیز این جهان
دارای نظم نیست و این ادعایی بیهوده و
غیرعلمی است؛ زیرا که آشفتگی داخلی و
بیرونی پدیدهها ،امروزه کامال آشکار
است .شاید بتوان گفت که حاصل سراسر این
آشفتگیها و درهم و برهم بودنهاست که
ظاهری منظم به جهان داده است .برای
نمونه نمیتوان هرگز ادعا کرد که نور
خورشید ،هر روز و هر ساعت ،بهطور منظم
به زمین میرسد؛ زیرا که ناگفته پیداست
ّیت؛
که این نور از لحاظ کیفیت و کم
همواره متغییر است و از این دو لحاظ
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دارای حالت ثابت نیست و باالخره روزی
هم تابش آن به پایان خواهد رسید.
سیاهیهای شب ،هرگز با دیگر شبها و در
نقاط مختلف جهان برابر ،منظم و با یک
حالت و کیفیت نیست .درواقع ناهماهنگی
و نوعی آنارشی واقعی در جهان درونی
پدیدهها ،حکمفرماست .ظاهر قضیه نوعی
نظم است که به دیدههای سطح بین ،نمود
پیدا میکند و این درست در حالی است که
نقطهی مقابل نظم ،یعنی آنارشی و بینظمی
موجود پنهانی در پدیدهها ،همواره در
حال شکلگیری و جریان است .نقاشیهای
پیکاسو و بسیاری دیگر از نقاشان ،جز
خطوطی در هم چیز دیگری نیستند ،این
تعبیر مفسرین است که از آنها ،نظمی در
هنر به دست میدهد .بینظمی و سراسیمگی
اجزاء طبیعت و جانداران و فرار آنها
از حالت نظم ،باعث پدیدارهای گوناگون
میشود .تالش برای نظم از سوی انسان و
در سیستمهای اختراعیاش ،همیشگی است
اما این بینظمی است که حرف آخر را
میزند.
نظمی که در جهان سرمایهداری ،حاکم است،
حاصل بینظمی کارگر و فروپاشی سیستم
فکری بورژوازی است از لحاظ اینکه نهایت
تالش را میکند تا کارگر را به حالت نظم
و تحت کنترل صنعت_ تکنولوژی و خود در
بیاورد .اما در برابر این نظم که از
سوی سرمایه تزریق میشود ،بینظمی و
اعتصاب و نهایتا انقالب و دگرگونی ،شکل
122

نادر خلیلی
میگیرد .بایستی اضافه کرد که همین
انقالبات و دگرگونیها نیز نوعی رفرم
هستند که وقوع مییابند و نظم نهایی آن
باز دوباره به بینظمی و فروپاشی منجر
میشود .در پادگانهای نظامی ،سراسر تالش
سیستم (نظام) بر این محور قرار دارد
که نظم در هرکجای محیط و افراد آن
(سربازان) و درجهداران و افسران و ...
حاکم باشد .در واقع به نظم درآوردن
بینظمیهاست که صورت ظاهر نظم را ،تصویر
میسازد اما چنانچه رفت ،بینظمی در جهان
هستی حکمفرماست و هرگز نمیتوان در
ژرفنا ،بر این بینظمی غالب شد.
ریچارد داوکینز در رد این برهان
میگوید :این برهان میرساند که هر چه
نظم مجموعهای بیشتر باشد ،میفهمیم که
ناظم آن مجموعه ،پیچیدهتر و عالمتر
بوده است .کسی که توانسته باشد تمام
جهان را نظم ببخشد ،خودش میبایستی
دستکم ،به همان اندازه ،پیچیده و
بازهم
صورت
این
باشدودر
هدفمند
نیازمند ،ناظمی پیچیدهتر و عالمتر
دیگرمیشود؛ اما این برهان ،ناظم الهی
را از قاعده مثتثنی فرض میکند.

برهان وجودی
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در شرح برهان وجودی ،همین بس که
بدانیم ،این برهان در آثار کسانی چون
«رنه دکارت»_ اسپینوزا_ الیپ نیتس و
همچنین امانوئل کانت ،سر درآورده است.
متفکرین ایده آلیست ،باور بر این دارند
که هنوز هم فالسفه نتوانسته اندا ین
برهان را رد کنند و ادعا میکنند که اگر
در این برهان اشکالی هست ،فالسفه هنوز
نتوانستهاند بر اشکال آن چیره شوند!
درصورتیکه خواهیم دید که برهان وجودی،
بهواقع دارای اشکال و تنها بازی با
حروف و واژگان بوده است و ذهنیتی که
از پیش ،غلط محسوب میشدهاند.
توضیح اینکه تفاوت برهان وجودی با
برهانهای پنجگانهی آگوستینوس ،در نحوه
ی طرح مسئله است .به این معنا که درتر
آکویناس ،از پدیدارهای اطراف مثل
درخت ،رودخانه ،کوه و جنگل و حیوانات،
مبنا قرارداده و بهتدریج به اثبات
وجودی خداوند میرسند .امادر برهان
مبنی
«خداوند»
لفظ
خود
وجودی،
قرارداده میشود .درهرحال صورت کامل
«برهان وجودی» از قرار زیر است.
آنسلم قدیس میگوید« :خدا چیزی است که
بزرگتر از او متصور نیست» .این تعریف
بهظاهر عیبی ندارد و حتی کسی که به خدا
معتقد نیست ،ممکن است که از لحاظ تعریف
ایرادی بر آن وارد نبیند! زیرا که اگر
شما به چیزی هم باور نداشته باشید،
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ناچارید
باشید!

که

تعریفی

از

آنرا

داشته

خوب .حاال که اینطور است «فرض» کنید که
خدا فقط وجود ذهنی دارد و در خارج
موجود نیست .بههرحال ناچارید که وجود
ذهنی خدا را ،قبول داشته باشید؛ چون
در این لحظه دربارهی خدا فکر میکنید و
اینکه چیزی در ذهن وجود داشته باشد
یعنی همین .ولی اگر خدا فقط در ذهن
وجود داشت ،شما میتوانستید ،چیزی
بزرگتر از او تصور کنید؛ یعنی چیزی
تصور کنید که عینا مانند خدایی است که
همین اآلن دربارهاش فکر میکنید ،منتها
هم موجود در جهان خارج و هم موجود در
ذهن شما و بنابراین بزرگتر .پس چیزی
بزرگتر از خدا متصور میشد .ولی ما قبول
کردیم که «خدا چیزی است که بزرگتر از
او متصور نیست» درحالیکه شما همین اآلن
چیزی بزرگتر از خدا تصور کردید و این
محال است! یعنی چیزی است که به تناقض
میانجامد؛ و آنچه باعث شد که مارابه
این تناقض برساند «فرض» ما بود که
گفتیم «خدا فقط در ذهن وجود دارد و در
خارج موجود نیست» پس باید تصدیق کنیم
که خدا وجود خارجی هم دارد.

دالیل رد برهان
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بسیارانی گفتهاند که :جدای پریشانی
این گفتار یا برهان ،وقتی میخواهید عیب
و اشکال این برهان را مشخص کنید ،این
کار به طرز مبهوتکنندهای مشکل و ناشدنی
است.
ایراداتِ وارده بر «برهان وجودی» بهنظر
من از قرار زیراست:
 _1پدیدهای که در این برهان «بزرگترین»
معرفی میشود ،قابل تجربه نیست .آنچه
را که نتوان ،آنرا تجربه کرد ،اصوال
قابلتعریف نیز نخواهد بود و هر تعریفی
از آن ،غلط و نادرست خواهد بود .در
جهان ادبیات ،به پدیدههایی مثل «پری
شاهنامهی
در
سپید
غول
دریایی»_
فردوسی_ موجودات خشکی نیمه انسان و
نیمه اسب_ اسبهای بالدار با توان پرواز
در آسمانها و غیره مطرحشدهاند؛ اما
اگزیستانسیال آنها ،هرگز ثابت نشده
است زیرا که این موهومات ،زاییدهی
خیاالت بشری بوده و هیچگاه به تجربهی
کسی در نیامدهاند.
 _۲اینکه در برهان وجودی ،به خاطر واژه
ی «بزرگترین» به چندمعنا میرسیم .الف_
بزرگتر اصوال بر مبنای عنصری مادی ،قرار
میگیرد ودراین صورت لفظ «خدا» در برهان
و
باشد؛
«مادی»
میتواند
وجودی،
اگزیستانسیال ماده ،دارای خواصی است
که توسط دانشمندان فیزیک و فیزیک
کوانتمی جدید ،توضیح دادهشدهاند؛ مثال
126

نادر خلیلی
هر نوع مادهای ،دارای وزن ،رنگ و شکل
است .مواد اشغالکنندهی فضا میباشند.
بحث «جهانیت جهان» هایدگر ،دور از همین
مسئله نیست زیرا که مثال ،این کامپیوتر
من در این اتاق قرار دارد و این اتاق
در این ساختمان قرارگرفته است ،خود
ساختمان در کوچهای و کوچه در محلهای
است و این محله در شهری قرار دارد و
این شهر در کشوری و این کشور در
همسایگی فالن کشور و در نقطهای از کرهی
زمین قرارگرفته است ،کرهی زمین ،در
منظومهی شمسی و منظومهی شمسی در کهکشان
راه شیری است و خالصه این جهانیت جهان،
همچنان ادامه دارد؛ و با درک اندیشهی
انیشتین و فرمولهای اختراعی و اثباتی
او و اشاره به سیاهچالهها و سرعت نور
به
همگی
غیره،
و
صوت
سرعت
و
اگزیستانسیال جهان و ابدی بودن آن
اشاره دارند.
 _۳اینکه ،تعریف برهان وجودی ،خود
مطلقگرایی است و مطلق کردن پدیدهی ذهنی
را دنبال میکند؛ و آنچه از فلسفه و
دانش تا به امروز مفهوم است ،عدم مطلق
کردن پدیدههاست ،درحالیکه در برهان
وجودی ،یک جمله و در آغاز ،به صورتی
قطعی و مطلق ،تزریق میشود .در این صورت
هرکسی میتواند جملهای دیگر ر ابداع
کرده و مثال بگوید« :بزرگترین ستارهی
جهان هستی ،مشتری است»!
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و یا این گفته «سنگینترین و بزرگترین
اتم ،پوزیترون است»! آیا میپذیرید؟ در
هر حال تعریفی از آنچه که غیرواقعی است
ارائهشده ،این ازلحاظ تعریف .مطلق
کردن فاکت و گفته نیز صورت گرفته؛ اما
این دلیل نمیشود که این «فرض» حتی با
تأکید و بهخصوص اگر ذهنی باشد ،مورد
قبول و پذیرش اهل فلسفه و دانش باشد.
از اینرو برهان وجودی مردود است.
 _۴تعمیم تعریف برهان وجودی به سراسر
جهان هستی که موردپذیرش یک سیستم_ یک
شخص و یک سازمان خاص است ،محل ایراد
است.
 _۵اینکه :در برهان وجودی به صورتی
پنهانی ،از «کمال» یادشده .وبر کسی
پوشیده نیست که بحث «کمال» از لحاظ
فلسفی و علمی ،کامال مردود است و کمال،
همواره به دور خود ،دیواری بسیار بلند
و محکم میکشد و همیشه از تماس بیزار و
گریزان و هراسان است .از کمال نمیتوان
پرسش کرد .باکمال نمیتوان ،ارتباط
برقرار ساخت زیرا که با کوچکترین
تماسی ،کمال ترک برمیدارد و از بین می
رود .علت غایی ارسطو نیز خود به این
مسئله برمیگردد و امروزه میدانیم که
کمال نمیتواند وجود داشته باشد؛ زیرا
که خود کمال فرضی ،همواره در جهت تکامل
خویش (علت غایی ارسطو که شرح میدهد:
هر چیزی در طبیعت ،همواره بهطرف وضع
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شکوفندهی دورهی بلوغ درحرکت است) گام
برمیدارد و این نقض برهان را نشان می
دهد.
الزم به یادآوری است که رنه دکارت نیز،
همین استدالل را ارائه داده و میگوید:
کمال ،نمیتواند از «نقص» به وجود
بیاید .او شرح میدهد که «من» ایدهای
از کمال را دارا هستم و این کمال را
من نمیتوانستهام به وجود بیاورم ،زیرا
که از نقص (ناکامل) کمال به وجود
نمیآید .او اضافه میکند که هیچگاه
پدیدهی بزرگتر نمیتواند از پدیدهی
کوچکتر ،به وجود بیاید.
در صورتیکه این گفتهی دکارت نیز ،حاکی
از اندیشهی متافیزیکی است و دقیقا
برعکس اندیشهی دکارت ،پدیدههای بزرگ،
میتوانند از پدیدههای کوچکتر ،پدیدار
یابند .مثل عمل لقاح در رحم مادر و
پیوست دو پدیدهی کوچک به نامهای اسپرم
و تخمک و تشکیل جنین .جنینی که در خالل
سالها افرادی را پدید میآورد .افرادی
مثل ادیسون و یا اینشتین ویاهر چهرهی
عظیم تاریخی از هردو بعد مادی و فیزیکی
(به نسبت بین خود فرد و جزء اولیه به
نام مثال اسپرم) و از لحاظ ذهنیت ،به
بزرگی افکاری که این اشخاص دارا
بودهاند .پس میتوان گفت که در هر دو
صورت ،پدیدهی بزرگتر میتواند از
پدیدهی کوچکتر ،به وجود بیاید.
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در برهان وجودی ،واژهی «فرض» جایگاه
خاصی را داراست و با همین ترفند است
که شنونده را به بنبستی پریشان
میکشاند؛ زیرا که تناقض حاصله از تز
برهان وجودی مبنی بر اینکه نمیتوان
خدایی بزرگتر از خدای فرضی اول را تصور
خدایی
همان
به
را
نتیجه
کرد،
برمیگرداند که از آغاز تصور و فرض شده
است .این هم ایرادی دیگر است که برهان
وجودی ،نمیتواند خود ر از آن برهاند.
ازاینرو برهان وجودی ملغمهای است که
بنیان آنرا افالطون و ارسطو نهادند و
آنسلم قدیس در قرن شانزده صورت تکمیلی
آنرا به شیوهای که آوردیم ،به دست داد؛
و دکارت والیپ نیتس و کانت از آن
استفاده کرده و عالم فرضیات و ذهنیات
را صحیح شمردهاند .درصورتیکه آنچه از
فلسفهی پیشا سقراط در دست است و مفهوم
گردیده ،دیالکتیک جهان هستی و همان
«لوگوس» است که توسط هراکلیتوس طرح و
بیان شد و از سویی «تجربه» نقشی اساسی
و محوری را در اثبات پدیدار و
اگزیستانسیال پدیدهها ،بازی میکرد.
شاید به همین خاطر است که «هستی و
زمان» هایدگر در تعریف اگزیستانسیال
اشیاء و پدیدهها و جهانیت جهان و بحث
«زمان» و «مکان» ،دارای اهمیتی ویژه
است.
الزم به یادآوری است که در قرونوسطی،
به خاطر فشار و قدرت پرسشهای علمی و
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ناچار بودن متفکرین به پاسخگویی به
آنها ،دانشگاهها در اروپا ایجاد شدند؛
اما در همین راستا بایستی اشاره کرد
که اولین بار در آتن و توسط خود
افالطون ،اولین دانشگاه جهان به نام
«آکادمیا» احداث و برنامهریزی شد_ در
رقابت با آکادمیای آتن ،دانشگاه گندی
شاپور در امپراتوری ایران ،نیز ایجاد
شده بود .هرچند در حملهی اعراب مسلمان
به ایران و به دستور خلیفه عمر ،این
دانشگاه با همهی کتابها و آثار آن ،به
آتش کشیده شد.
و
متافیزیکی
دورهی
درهمین
آیا
قرونوسطایی نیست که سردارمسلمان کرد،
صالحالدین ایوبی  38در گذار درگیرها و

 36خانوادهی ایوبیها از تیره ی هزبانیان و در
روستایی به نام «دۆین» در آذربایجان شمالی بوده و
بعدا به منطقهی تکریت (واقع در عراق فعلی) رفته
اند .در منطقه ی آذربایجان تیره های کرد_ ارمنی
و تالشی زیستهاند و خانوادهی ایوبی همدورهی
سلجوقیان هستند..
صالح الدین فرزند نجمالدین محمود است .او در سال
 1136میالدی در تکریت به دنیا آمده است .نورالدین
محمود در سدهی دوازده هم حکومت زنگی را در منطقه
ی کرکوک ،موسل و حه له ب بپا کرده است .در همین
دوره است که اروپائیان به شهر قدس حمله می برند.
نه سلجوقیان ترک و نه دولت فاتمی مصر نمی توانند
جلوی این یورش را بگیرند .رئیس دولت زنگی یعنی
نورالدین محمود برای حفظ شهر قدس ،با مسیحیان
وارد جنگ شده و سپاه عظیمی را تحت فرماندهی صالح
الدین ایوبی به پایتخت دولت فاتمی می فرستد .صالح
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جنگهای خونین خود با لشکریان مسیحی،
دولت فاتمی مصر را تسخیر و بعدا شهر
قدس را اشغال کرده است ؟ این تصور که
در میان آنهمه جنگ و کشتارهایی که در
قرون وسطی صورت گرفت ،هزاران هزار
انسان کشته شدند و بی خان ومانیهای
فراوانی در هر گوشهی شرق و غرب به
الدین دولت فاتمی مصر را منحل و به جای آن دولت
ایوبی را در سال  1171میالدی اعالم می کند .
در سال  1174میالدی صالحالدین ایوبی دولت خود را
تا مرزهای حجاز ،یمن  ،فلسطین و سوریه گسترش می
دهد .او جنگجویی بسیار پر توان بوده و همواره در
نبردها به همراه آنها شمشیر زده است و سری نترس
داشته و بیشتر لشکریان او از کردها بوده اند ولی
دولت او دولتی کردی نبوده بلکه دولتی اسالمی بوده
است .او شهر قدس را اشغال می کند .زنرال دوکول
در سال  1955بر سر قبر صالحالدین حاضر شده و می
گوید :زمانی ما را از اینجا بیرون کردید ولی اآلن
ما باز گشته ایم !
بسیار از نویسندگان غربی از آزادگی و برخوردهای
مهربانانه ی صالح الدین نوشته اند .برای نمونه
برخوردانسانی و مهربانانهی او با ریچارد شیردل،
فرمانده ی لشکریان مسیحی .صالح الدین ایوبی در
سال  1193میالدی و در سن  57سالگی فوت کرده و پس
از او امپراتوری ایوبی رو به زوال می رود و در
سال  1249میالدی دولت ایوبی پایان میگیرد.
آرامگاه صالح الدین ایوبی در شهر دمشق ،پایتخت
سوریه قرار دارد .بایستی خاطرنشان ساخت که رد
سرخ
سنندج
شهر
مردم
خورشیدی،
1368
سال
(مرکزاستان کردستان) با ایجاد و احداث مجسمهی
صالح الدین ایوبی در مرکز شهر ،مخالفت شدیدی کرده
و اجازهی اینکار را به مسئولین جمهوری اسالمی
ندادند!
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همراه بیماریهای خطرناک شیوع پیدا کرد
و باعث تیره بختی بیشتر جوامع شد .ما
متافیزیک،
از
شایستهای
چیز
چه
آموختهایم که به پیشنهاد رنه دکارت،
میبایستی علوم را ابتدا از متافیزیک
آغاز نمود؟
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بخش دوم
-

کیهان گمشده

یقین و غیر یقین در فلسفه!

در ادامهی کتاب گفتاری در بارهی دکارت
و در صفحهی  ۲۳اینگونه آمده است:
کار مونتنی بسیار آموزنده و شگفتانگیز
است .او ویرانگری است بزرگ؛ اما همهچیز
را بر سرخود ویران میکند .آنچه او نخست
میخواست ویران کند عبارت بود از:
خرافات ،افکار و عقاید منبعث از عقل
نسنجیده ،اشتباهات ،تعصبات کورکورانه
و عقایدی که بیدلیل ،درست تلقی میشوند.
البته گناه وی نیست که پسازاین آزمون
انتقادی دستش خالی میماند؛ زیرا در
واقع ،در دنیای «غیر یقین» همهچیز
عقیده است.
الکساندر کویره ،بهاین ترتیب مونتنی
را به خاطر نرسیدن به «یقین» فلسفی؛
بهصورت عقیده دار یا عقیدهمند ،معرفی
میکند .جملهی آخر پاراگراف تذکر این
نکته است که در دریافت امور جهانی و
هستندهها ،میبایستی بهیقین رسید! و
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اگر چیزی بهیقین نرسید و یقینی نبود،
پس عقیدهای است.
نکته بر سر واژهی «یقین» است؛ که دکارت
از آغاز هم برای رسیدن به این یقین،
از شک آغازید؛ اما چنانچه پیشتر توضیح
داده شد ،او پیش از آغاز پروژهی «شک
ورزیدن» به پدیدارها ،راه و عقیدهای
را که از نظرگاه او ،از سوی خداوند در
او تعبیهشده (ایمان) میپیماید .درهمین
نقطه میتوان دکارت را شاگرد دستگاه
فکری فلسفی آگوستینوس قدیس شمرد.

اما واژهی یقین .مگر نه این است که در
گذار کار فلسفی و تفکر بر روی پدیدارها
و با در نظر گرفتن گذار «زمان»؛ همگی
«یقین»هایی که مطلق شده بودند ،از
پرتگاه بلند خویش ،به درون واقعیات
جاری زمان حال ،سقوط کردند و این سقوط،
برای همگی این یقینهای طرحشده از سوی
فالسفهی ایده آلیست ،گریزناپذیر بود،
زیرا که پس از پایان فلسفهی کالسیک و
در دورهی کنونی ،به این اقناع رسیده ا
یم که خود پدیدار یقین در جهان اندیشه
و فلسفه ،جدای مطلق بودنش و دگماتیک
کردن موضوعات فلسفی و هر پدیدار دیگری،
مردود و قابلشکاند .به بیانی سادهتر،
هیچ یقینی نمیتواند وجود داشته باشد.
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یک مثال برای دریافت سادهتر از موضوع،
اگر یقین داریم که آب دردمای  ۱۰۰درجه،
به نقطهی جوش می رسد ،یقینی است که در
کرهی زمین ،می توان بهطور طبیعی تجربه
نمود ،اما همین عنصر آب ،اگر در فضای
بیرون از زمین و در سیارهای دیگر ،زیر
حرارت قرار بگیرد ،آیا واقعا در همان
دمای  ۱۰۰درجه ،به نقطه ی جوش می رسد؟
یا شاید بسیار باالتر و یا بسیار پایین
تراز  ۱۰۰درجه ی سانتیگراد؟ مثال اگر
بتوان آب را با همین فرمول و ساختار
فعلی در سیاهچالههای فضایی مورد
آزمایش قرارداد ،درجهی نقطهی جوش آن
نمیتواند مساوی با  ۱۰۰درجه باشد؛
زیرا که سیاهچالههای فضایی حتی نور را
قورت میدهند و ازاینرو دارای ساختاری
کامال مخصوص به خود هستند که برای علم
و تجارب انسانی ،هنوز در پردهی ابهام
هستند .ازاینرو نتیجه میگیرم که یقین
در این مثال ،دارای هیچ جایگاهی نیست.
میتوانم به صدها مثال دیگر بپردازم اما
درمجموع و ازلحاظ فلسفی ،واژهی یقین
در مورد پدیدارها و فنومن های موجود
هستی ،نمیتواند صادق و درست باشد .حتی
ازلحاظ تاریخی میتوان مثالهایی زد مثل
انقالبات اجتماعی که پیشتر روی دادهاند
و یا در حال وقوعاند .هیچکدام از این
انقالبات ،یقینی _ ازلی و ابدی نبودهاند
و نخواهند بود .هیچ تئوری و نظریهای
چه ازلحاظ فلسفی و چه ازلحاظ علمی
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نمیتواند دربرگیرندهی «یقین» باشد.
حتی اگر بهطور مقطعی بتوانیم قبول کنیم
که مثالدر حال حاضر ،فالن فنومن با
ساختار فعلیاش ،کارکرد_ کنش و واکنش،
درخور خود را داشته باشد .مسئله در درک
عمیق این است که واژهی یقین و به یقین
فهم
و
دریافت
برداشت_
رسیدن،
متافیزیکی است که هرروزه در جریان
زندگی اجتماعی ،شاهد بروز آنها هستیم.
اگر به تاریخ ادیان نگاه کنیم ،میبینیم
که هرکدام از آنها ،مفاهیمی را در قالب
«یقین» ریختهاند و برای دورهای چند صد
ساله ،موفق میدان بودهاند؛ مثال مسیحیت
و یا یهودیت و یا اسالم .اگر واقعا،
هرکدام از آنها دربرگیرندهی «یقین»
بودهاند ،چرا پس از آنها ادیان
تازهتری ،ظهور یافته و دستگاه نظری قبل
از خود را ،مردود شمردهاند؟ و همین
ادیان تازه هم عقیده دارند که دین
دین
آخرین
است؟!
یقینی
ایشان،
شناختهشدهی بشری ،یهوا ویتنسس (شاهدان
یهوه) ،است که سازمان کنترلکنندهی آن،
در آمریکاست و از آنجا اداره میشود و
از فعالترین ادیان میباشد .بهگونهای
که پیروان این دین جدید ،عقیده دارند
که نمیباید ،حتی در صورت نیاز در
بیمارستان و به هنگام عمل جراحی ،خون
کس دیگری ،به ایشان تزریق یا منتقل
بشود؛ زیرا که باور دارند ،ژنهای مربوط
به آن انسانی که قبال خون داده است،
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محتمال دارای ویروس یا ساختاری مریض
باشد! ازاینرو از قبول آن (حتی در
ضروریاتی مانند جراحی) سر باز میزنند؛
و یا بهائیت که دین تازهتر و منشعب از
اسالم است.

نتیجهگیری بحث در این است که الکساندر
کویره به پیروی از رنه دکارت ،پرچم
«یقین» را برافراشته و باور دارند که
فنومن هایی که خالی از یقین هستند،
نتیجهای هم در بر نخواهند داشت و در
چهار چوب «عقیده» باقی میمانند .به نظر
میآید که بعد کنایهای دیگری حاکی از
اینکه ،عقیده از سوی فالسفهی دوران پیش
از دکارت یعنی ،آگوستینوس_ توماس
آکویناس_ و آنسلم قدیس ،دارای باالترین
مقدار و ارزش بوده است .ایشان عقیدهمند
یا عقیده مدار بودهاند و تنها بر سیستم
عقیدتی_ دینی و ایدئولوژیک خود ،باور
داشتهاند .درصورتیکه ادعای دکارت این
است که از طریق غیر عقیدتی و از راه،
ریاضیات و علم ،مسیر شک و گمان را تا
«یقین» دریافته است؛ و اما نکتهی دیگر
این است که دکارت درهرصورت پیرو آراء
و اندیشههای آگوستینوس است و باز هم
یادآوری این نکته ضروری است که دکارت
پیش از تحقیق و آغاز شک بر فومنهای
هستندهی جهانی ،عقیدهای را در ذهن
داشته است که این عقیدهی ایدهآلیستی،
در مسیر اثبات وجود الهی و همچنین
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موضوع روح میباشد و بحث «کمال» او به
این موضوع وابسته است.
الکساندرکویره فراموش کرده است که
درهرحال ،هر چهار متفکر یادشده یعنی،
آکویناس_آنسلم _آگوستینوس و خود رنه
دکارت ،برای اثبات وجود خداوند ،تالش
کردهاند؛ و مبلغ سیستم ایدهآلیستی
بودهاند ،منتهی در مورد دکارت ،شیوه
مقدار زیادی تغییر کرده بود؛ زیرا
دکارت از آغاز بنیاد تحقیق را بر «شک»
گذاشت.
کویره در ادامهی بحث از مونتنی ،اشاره
میکند که « ...او چیزی جز «غیر یقینی»
و «خالء» ،جز «تناهی و تباهی و مرگ»
نمییابد .پس ببینیم که مونتنی در برابر
این خالء چه میکند؟ او هیچ کاری نمیکند،
فقط شکست خود را میپذیرد .خود را به
همانگونه که هست ،همان را که پس از
تحلیل خویش یافته است ،میپذیرد؛ اما
از آنجا که هیچ کاری نمیتوان کرد ،جز
دست کشیدن از امیدهای دستنیافتنی ،جز
پیشه ساختن تسلیم و رضا دادن به آنچه
هست ،چه باید کرد؟ بازگشت به عقب؟
شورشهای ناشی از نومیدی؟ کوشیدن برای
به هم دوختن پارههای پنداری که دریدها
یم؟ رفتار مونتنی در این زمینه ،بسیار
شرافتمندانه ،بسیار مردانه و بسیار
روشنبینانه است .در «رساالت» وی ،سخنی
از نومیدی نمیتوان یافت ،بلکه در آنها
139

در برابر متافیزیک
همواره دربارهی ترک و رضا و تسلیم سخن
گفته میشود».

نتیجتا میبینیم که الکساندر کویره
پرچم تسلیم را ،در دستان مونتنی و در
دفاع از دکارت ،برافراشته است و نهایت
کار را به واژههای «ترک_تسلیم و رضا»
میرساند .چیزی که در اردوگاه ایده
آلیسم ،بهوفور دیدهشده است .خصوصا در
همگی ادیان و عقیدههای متافیزیکی .حتی
در مفاهیم عقیدهای مکاتب بسیار زیاد
هندی .همگی تسلیم و ترک و رضا را تبلیغ
وانسانها را از جوشندگی_پویایی و
پژوهش فلسفی و فکری ،بر حذر داشتهاند.
برای نمونه حتی بازیهای فکری مثل شطرنج
در افکار اسالمی ایران حال حاضر ،حرام
یا مکروه ،خوانده میشود؛ و حتی کار
بهجایی میرسد که در صدر اسالم «شعر»
مکروه میشود؛ اما علت در چیست؟ جز
اینکه شعر پدیداری است که ذاتا با
«شعور» سروکار دارد و شطرنج با تفکر و
اندیشه
سختیهای
و
فکر
تمرین
درتاریکیهای پیش روی مباحث و موضوعات
جاری در صفحهی شطرنج!
طبق تجربه و بیپرده باید گفت :سیستم
متافیزیکی ،همواره با جریان «تفکر» در
معنای اصیل آن ،در جنگ بوده و هست.
ریشهایترین علت این اقدام همهجانبه،
سوق دادن انسانها و جوامع بهسوی نا_
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فکری و ترس و دوری از تفکر و اندیشه،
برای قدرت مداری خویش و به دست گرفتن
«قدرت» برمیگردد .چه این قدرت ،قدرتی
سیاسی باشد چه در هر ساختار و شکل
دیگری .به نظرمیآید که این سیستم،
همواره در جهت و خواست قدرت گرایانهی
خویش ،همهی وسایل موردنیاز را نیز در
اختیار گرفته است؛ اما درگیری فلسفه
با سرتاسر اردوگاه متافیزیک ،هنوز
پایان نیافته است.

بیدلیل نیست که الکساندر کویره ،زیر
نفوذ فکری دکارت ،شعار ترک_ رضا و
تسلیم را ،از زبان مونتنی ،سر میدهد.
گویی رنه دکارت را از این زاویهی ضعف،
نجات میدهد .درحالیکه نتیجهی کار فکری
دکارت ،به همین رضا و تسلیم ،ختم شده
است و خود الکساندر کویره ،بهتر از
هرکسی ،به این موضوع ،آشناست.
در ادامه چنین آورده است که:
«پس از قرن شانزده ،حرکتی واکنشی پدید
آمد .پیر شارون ،بیکن و دکارت ،به
ایمان ،تجربه و عقل پرداختند .در واقع
پیر شارون ،هیچ مطلبی برخالف مونتنی
نمیگوید ،جز اشاره به این واقعیت که
وضعی که مونتنی در آن قرار داشته و خود
شرح میدهد ،وضعی است غیرقابلتحمل،
وضعی که ما را به سوی نومیدی میبرد.
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اگر عقل نتواندمارا نجات دهد ،بازهم
باید شکرگزار بود ،زیرا ایمان ،هنوز
باقی است .انتقاد مبتنی بر شک ،یعنی
انتقاد به شیوهی مونتنی ،پایههای علم
کالم مدرسی یعنی علم سنتی استدالالت و
مقوالت در حقایق ،عقاید دینی را سست
میکند؛ اما شارون بالفاصله میافزاید که
انتقاد مبتنی بر شک ،خود ویرانکنندهی
خویش نیز هست .البته برهانهای مثبت،
ارزش بسیار ندارند .برهانهای منفی نیز
بیارزشاند .به این سبب شارون در برابر
غیر یقینی بودن عقل فطری ،پرچم یقینی
بودن ماوراء الطبیعی ایمان را بلند
میکند».

عقل و ایمان دو پدیدار متافیزیکی

الکساندر کویره این بار از دریچهی فهم
شارون * 39که مبلغی کلیسایی است ،به

( Pierre Charron 39فرانسه  )1603 _ 1541او مبلغی
مسیحی بود که بهعنوان فیلسوف هم شناختهشده است.
مارتین لوتر کینگ در آلمان و شارون در فرانسه،
معتقد بودند که واتیکان مسیر مسیحیت را بهغلط
هدایت میکند؛ به این خاطر تالشهایی صورت گرفت تا
رفرم بزرگی در مسیحیت به وجود آید .بعدها و طبق
جنبشی که در رنسانس پیش آمد؛ تمامی بساط تفتیش
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میپردازد
متافیزیک
از
دفاع
وآشکاراعنوان میکند که« :اگر عقل
نتواند ما را نجات دهد ،بازهم باید
شکرگزار بود ،زیرا ایمان هنوز باقی
است».

عناصر ایدهآلیستی مشهور ،آنچنان در
این تکست ،هویدا هستند که به تحلیلی
خاص نیازی ندارد .چراکه به تعبیر کویره
و در دفاع از روند فکر دکارت ،این بار
شارون است که عقل را ستایش میکند و
میگوید اگر عقل هم نتواند یاریرسان
باشد« ،ایمان» نجاتبخش است؛ بنابراین
بهوضوح میبینیم که دو عنصر «عقل» و
«ایمان» در این ساختار ایدهآلیستی ،به
دفاع از متافیزیک پرداختهاند که
خوشبختانه ،خود رنه دکارت ،این موضوع
را مخفی نکرده است .و از این زاویه
نظارهگریم که به خاطر غیر یقینی بودن
عقل فطری ،یقینی بودن ماوراءالطبیعه،
مطرح میشود و پرچم دفاع از متافیزیک،
اینگونه در دستان شارون_ الکساندر
عقاید برچیده شد و نهتنها واتیکان که کلیت سیستم
دین مسیحیت از سیاست و قدرت کنار نهاده شد .در
قرن هژدههم انقالب صنعتی اروپا شکل گرفت و درگذار
دهههای بعد نیز این روند همچنان ادامه یافت .طوری
که بعد از جنگ دوم جهانی ،بهمرور از سوسیال
دموکراسی صحبت به میان آمد...
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کویره و دکارت ،بر فراز میماند؛ اما
فراموش نکنیم که این فرازندگی ،همیشگی
نبود و پرچم به فراز درآمده ،پس از
دکارت_اسپینوزا_الیپ نیتس_امانوئل کانت
تا بروز فردریش نیچه ،دوام آورد و
ناچارا این پرچم ،با اعالم مرگ خدا از
سوی نیچه در کتاب «شامگاه بتان» و چند
اثر دیگر ،سقوط کرد.

اما اردوگاه متافیزیک ،از فعالیت نظری
و تالش برای ارائهی استدالل ،باز
نایستاد؛ زیرا که هگل ،در ژرفنای مسائل
فلسفی و علمی ،تزهایی را مطرح کرده بود
که هنوز مورد کاوش بودند .تا اینکه
کارل مارکس سیستم فکری فلسفی استاد خود
یعنی هگل را کامال واژگون ساخت و با
پرداختهایی بسیار دقیق ،فرآینده ای
تز_ آنتیتز و سنتز را ،بهطورکلی بر
پدیدار «ماده» استوار ساخت و مقام
گیستی یا روحی هگل را ،دور از مفاهیم
علمی و فلسفی دانست .مارکس در این
گذار ،هرگز به سراغ اثبات غیرواقعی
بودن مفاهیم متافیزیکی نرفت و هیچگاه
ادیان را مورد نقد قرار نداد زیرا که
ابهام_ خرافات و متافیزیکی بودن آنها
امادر
میدید.
بدیهی
بسیار
را،
تزهای
خود،
دانشگاهی
پایاننامهی
دموکریت واپیکور را ،از دیدگاه فلسفی
و علمی مورد کاوش قرارداد و اثبات نمود
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که این دو اندیشه ،برخالف درک دیگر
متفکرین ،یکی نبوده است و پیچیدگی بحث
او ،بیشتر به تحلیل فلسفی زاویهی نگاه
ایدهآلیستی اپیکور و همچنین کارکرد و
چگونگی ساختار «اتم» از زاویهی نگاه
اپیکور و دموکریت ،برمیگردد .بهاضافهی
زدودن این ابهام یا توهم که هر دو
فکر
یکجور
یادشده،
اندیشمند
پایاننامهی
در
مارکس
میکردهاند.
دانشگاهیاش ،در فصل دو و در بخش نخست
نوشته است:
«اپیکور سه نوع حرکت برای اتمها در خالء
معرفی میکند .نخستین حرکت سقوط در
راستای خط مستقیم است و دومین حرکت،
انحراف اتم از خط مستیم است و سومین
حرکت با دافع اتمها ایجاد میشود.
دموکریت واپیکور ،هردو ،حرکت یک و سه
را میپذیرند .امادر انحراف اتم از خط
مستقیم باهم اختالفنظر دارند .او در
توضیح حرکت مستقیم و یا انحرافی اتمها
مینویسد :درست همانگونه که نقطه در خط
نفی میشود ،هر جسم در حال سقوط ،در
مسیرمستقیمی که میپیماید نفی میشود.
کیفیت خاص آن اساسا در اینجا مورد توجه
نیست .سیب درست مانند تکهای آهن در
هنگام سقوط ،مسیر عمودی را طی میکند.
هر جسمی که در حال سقوط است ،چیزی جز
نقطهای متحرک نیست و در حقیقت نقطهای
است وابسته که در وجهی از هستی خود،
یعنی در مسیر مستقیمی که میپیماید،
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فردیتش را از دست میدهد؛ بنابراین
ارسطو حق دارد به فیثاغورثیها اعتراض
کند« :شما میگویید حرکت خط ،سطح را
ایجاد میکند و حرکت نقطه ،خط را؛ پس
حرکت مونادها نیز خطوط را ایجاد خواهد
کرد ».چون مونادها و نیز اتمها پیوسته
در حال حرکت هستند .نتیجهی امر چنین
خواهد بود که مونادها واتمها وجود
ندارند بلکه در عوض در خط مستقیم
ناپدید میشوند؛ زیرا هنگامیکه اتم
تنها بهعنوان چیزی در حال سقوط در خط
مستقیم در نظر گرفته میشود؛ حتی صلبیت
اتم نیز مطرح نیست .با فرض اینکه خالء
بهعنوان خالء مکان تصور شود ،آنگاه اتم
و
انتزاعی؛
فضای
بیواسطهی
نفی
بنابراین یک نقطهی فضایی خواهد بود.
استحکام که خود را در برابر پراکندگی
فضا حفظ میکند ،تنها میتواندبه واسطهی
اصلی چون زمان در طبیعت واقعی که فضا
را در تمامی قلمرواش نفی میکند{ ،به
اتم} اضافه شود؛ عالوه بر این اگر خود
این امر تصدیق نشود ،اتم تا جایی که
در خط مستقیم حرکت میکند فقط بر مبنای
فضا بهعنوان هستی نسبی و یک وجود کامال
مادی تعین میشود؛ اما دیدیم که یک جنبه
ی مفهوم اتم ،شکل محض آن و نفی تمام
نسبیتها و نفی هرگونه وجهی از هستی
است .در همان حال متوجه شدیم که اپیکور
به هر دو جنبه عینیت میبخشد ،دو جنبهی
متضاد که با اینهمه در ذات مفهوم اتم
هستند .پس چگونه اپیکور میتواند با نفی
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هر نوع وجهی از هستی توسط هستی دیگر،
به تعین صرفا شکلی اتم ،یعنی مفهوم
فردیت محض ،عینیت بخشد؟ ازآنجاکه او
در قلمرو هستی بیواسطه حرکت میکند ،همه
ی تعینات را بیواسطه میداند؛ بنابراین
تعینات مخالف چون واقعیتهای بیواسطه
در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند؛ اما
آن وجود نسبی که با اتم مواجه میشود،
وجهی از هستی را باید نفی کند و آن
مسیر مستقیم است .نفی بیواسطهی این
حرکت ،حرکت دیگری است که بنابراین در
فضا عبارت از انحراف از مسیر مستقیم
است».
البته مارکس در آنجا توضیحات بیشتری
در مورد حقانیت دموکریت و نظر او در
مورد حرکت اتمها و منحنی یا مورب شدن
جهت حرکتشان داده و بر ساختار واقعی
اتمها و مادی بودنشان اشارات فراوانی
کرده و از سویی الهیات اپیکور را کامال
مردود دانسته و به او تاخته است.
اما روش رنه دکارت ،بسیار زیرکانهتر
ازدیگرمتفکرینی مانند شارون و یا حتی
آنسلم قدیس وتوماس آکویناس قدیس است.
چنانکه درهمین کتاب «گفتاری دربارهی
دکارت» الکساندر کویره ،در ادامهی
مطلب باال خود اشارهکرده است که در
خطابیهای موسوم به «خطابیه به استادان
و عالمگان سوربون» گفته بود :گو اینکه
این مطلقا حقیقت دارد که باید معتقد
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بود که خدا وجود دارد زیرا در کتب
مقدس ،گفتهشده است و از جانب دیگر،
باید به کتب مقدس معتقد بود زیرا از
جانب خدا نازلشدهاند ...معهذا این امر
را نمیتوان به غیر مؤمنان{ یعنی به
شکاکان و سبکمغزان} عرضه کرد زیرا ممکن
است آنان تصور کنند که ما نیز مرتکب
خطایی میشویم که منطقیون آنرا «دور
باطل» میخوانند.

در اینجا دکارت ،از صورتهای متافیزیکی
ارسطویی و منطق ،دوری میکند و همزمان،
مطلقگرایی سه فیلسوف پیش از خود را و
همچنین نگاه دگماتیک مذهبیون را به
موضوع «شک» از سوی شکاکان وآتهایستها
که در اینجا با عنوان «سبکمغزان» آمده
است ،برجسته میسازد و توپ را به میدان
خویش برمیگرداند که این مطلقگرایی ،به
شیوهی دستگاه دینی موجود و حضور
انگیزسیونی که در حال فروپاشی است،
چندان پایدار نیست و در پاسخ به
مادیگرایان و آنانکه به خدا باور
ندارند ،هیچ راهی جز عبور از کانال
«شک» به همهی پدیدارها نیست.
این زیرکی دکارت در دور ریختن آراء و
اشکاالت احتمالی منطقیون و شکاکان،
چشمگیر است .امادر اینکه راه و روش
برای اثبات وجود خدا ،دارای تفاوتهایی
است ،تردیدی نیست ولی نهایتا نتیجه به
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یک موضوع میانجامد و آن اثبات وجود
خداوند و نشان دادن جایگاه او در میان
کائنات است.

بخش «کیهان گمشده» دارای مطلب فلسفی
دندانگیری نیست .مگر در نکاتی مختصر
که من آنها را مهم قلمداد میکنم؛ زیرا
که این نکات خود در برگیرندهی حواشی
متافیزیک و مفاهیم ایدهآلیستی و
افالطون باوری هستند .مسلما این حواشی
طرحشده ،مثال «نظم» ،هدفمند و تکمیل
کنندهی ،تز دکارتی یعنی «»Cgito Ergo sum
میباشند و هیچ چارهای جز نقد آنها به
شیوهی فلسفی ،نمیشناسم و نمیتوانم از
کنار آنها بهسادگی بگذرم .ولی چنانچه
یادآوری شد ،بخش کیهان گمشده در کتاب
الکساندر کویره ،مجموعا جز تعریف و
تمجید از دکارت ،مطلب دندانگیر فلسفی
را در خود جای نداده است.
در صفحهی  ۵۱از کتاب گفتاری در بارهی
دکارت و پس از تالش برای اثبات اینکه،
نظم و رابطه ،پایهی ریاضیات هستند.
اینگونه آورده است:
نظمی که هر جزء آن به جزء پیش از خود
خود،
بهنوبهی
و
است
وابسته
تعیینکنندهی جزء بعدی است؛ اما اگر
پیشازاین
اگرآنچنانکه
است،
چنین
گفتیم_ نظم و رابطه پایه و ماهیت
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نهتنها
بنابراین
هستند؛
ریاضیات
میتوان هر رابطهی عددی را بهصورت
رابطهی فضایی درآورد ،بلکه میتوان هر
رابطهی فضایی را نیز به رابطهی عددی
تبدیل کرد .اعداد را به خطوط و خطوط
را به اعداد مبدل نمود .از این طریق
نیز میتوان علمی بسیار کلیتر پدید
آورد :علم روابط و نظم .علمی که جنبهی
تعقلی محض دارد .علمی که برای ذهن به
تمام و کمال روشن است ،زیرا ذهن ،تنها
فعالیتها ،عملیات و استداللها خاص خود
را بررسی میکند و بس .ریاضی واقعی همین
است .دکارت این جبر نوین را جایگزین
تحلیل قدما و جبر متجددان میسازد.

من در تکست باال ،سه پدیدار را که موضوع
بر روی آن ،خمشده است؛ برجستهتر میسازم
و پارچهی سیاهی را که بر این سه
پدیدار ،پوشاندهاند ،پاره کرده و کنار
میزنم .اگرچه بعضی از این موضوعات
احتماال تکراریاند ولی دارای اهمیت می
باشند.
 _۱نظم.
 _۲ریاضیات و جایگاه هندسه و جبر.
 _۳رابطهی اشیاء وفنومن های جهانی.
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هر سه مورد یادشدهی باال ،از نگاه دکارت
و کویره ،نهتنها مطلق گرایانه که الزم
و ضروری به نظر میآیند؛ و هدف پوشیده
شده در این موضوع ،اهمیت «نظم» و
جایگاه نظام خداوندی است که اصوال
میبایستی ،منظم بوده باشد! و از آنجاکه
ریاضیات دارای نظم خاصی است ،ناچارا
از راه دکارتی ،میبایستی نظام خاص
خدایی ،قابلاثبات باشد؛ یعنی جهان
دارای نظمی خاص باشد!
فهم فلسفی ،به من میگوید که درست برعکس
دریافت دکارت و کویره ،رابطهی اشیاء و
پدیدارهای هستی ،بههیچوجه منظم نیست.
نظمی که انسانها ،با آن روبرو هستند،
نظمی غیرواقعی است و در واقعیت علمی و
فلسفی فنومن ها ،هیچ نظمی وجود نداشته
و ندارد .بلکه درست برعکس ،ما در جهان
هستی ،با یک بینظمی بسیار گستردهای،
روبرو هستیم.
نه از طریق روش سقراط که با شناخت فعلی
علمی و فیزیکی ازهستندهای پایهای به
نام «اتم» میتوان ،آشفتگی جهان هستی
را فهم نمود .رابطهی سرتاسر اتمها در
هر پدیدار یا فنومنی ،و جهان درهم
پیچیده و شلوغی و برخورد اتمهای موجود
که همواره در حال درگیری و شکل دادن
ساختار تازهتری از فنومن یادشده
میباشند ،بههیچوجه منظم نبوده ونیست.
بلکه دقیقا نامنظم و ناشناخته است.
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ناشناخته به این دلیل که عنصرهای
جدیدتری در جهان درونی خود اتم،
موردبحث هستند و تحقیق بر روی آن،
همچنان ادامه دارد و امروزه باور به
فنومن
کوچکترین
«اپسیلون»
اینکه
شناختهشده باشد ،خندهآور مینماید؛ اما
درهرحال اگر با میکروسکوپی بسیار قوی،
به درون هر فنومنی نگاه کنیم ،شاهد
شلوغی و نامنظم بودن جهان واقعی آن
فنومن خواهیم بود.
موضوع دوم «ریاضیات و جایگاه هندسه و
جبر» است .میدانیم که دکارت در درک
ریاضیات ،اندیشمندی بسیار برجسته است.
بهگونهای که شناخت از ریاضیات ،توسط
او ،واقعا عمیق و ستودنی است؛ اما این
را هم میدانیم و پیشتر بارها عنوان
کردهایم که هیچ پدیداری نمیتواند
«مطلق» باشد؛ یعنی با درک و فهم فلسفه
ی پسا مدرن ،نمیتواند مطلق باشد .اضافه
اینکه ،ریاضیات نیز ،بهعنوان یک
پدیدار و ساختهی بشر نیز ،مطلق نیست.
هندسه و جبر هم که از شاخههای ریاضیات
هستند ،دچار همین سرنوشت میباشند.

در شرح دستگاه فلسفی_ فکری الیپ نیتس،
به «مونادها» اشاره کردیم .در اینجا
تنها به این بسنده میکنم که الیپ نیتس
در خصوص ریاضیات و بهطوری اخص در
هندسه ،دستی قوی داشته است؛ اما
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بهاندازهی کافی گویاست که هندسه_ جبر
و درمجموع ،ریاضیات ،به خاطر خواصی که
دارند ،غیرواقعی و نارسا میباشند.
برای مثال در ریاضیات عددی میتوان به
دو رقم ،بینهایت منفی و بینهایت مثبت،
اشاره کرد .پرسش ما از کویره و دکارت،
توضیح زالل و قابلدرک این دو عدد است.
بینهایت منفی و بینهایت مثبت یعنی چه؟
چرا این دو عدد ،هنوز شرح داده
نشدهاند .دیگر اینکه «عدد صفر» چه
معنایی دارد؟ و اگر از طریق هندسه و
خطوط هندسی ،از هر طرف که حرکت کنیم و
بخواهیم به صفر برسیم ،چرا نمیرسیم؟
یعنی خود صفر بهعنوان یک نقطه ،ازلحاظ
ریاضی ،چرا محدود نیست؟ به تعبیری
دیگر ،چرا در نقطه ،با مفهوم بینهایت،
مواجه هستیم؟
خوب .در این صورت میبینیم که ریاضیات
و راه و روش ریاضی دکارتی ،نتوانسته
است ،راهی علمی و فلسفی برای اثبات روح
بزرگ باشد؛ و نظم خداوندی ،در این
نقطه ،بینظم و نامربوط به مسائل علمی
و فلسفی میشود .امروز برای ما روشن است
که عالم ریاضیات و بهخصوص هندسه که از
شاخههای مهم آن است؛ غیرواقعیاند.
تفسیرهای ریاضی ،خصوصا در عالم هندسه
همگی انتزاعی و خیالیاند_ این تفاسیر
و بیان ریاضیات در توضیح شکلی هندسی،
قابلدرکاند اما واقعی نیستند! و از
تعریف دقیق و درست جهان فنومن ها
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نهتنها عاجز هستند؛ که تصور و دریافتی
غلط و غیرواقعی را ارائه میدهند .شاید
به همین خاطر بود که مارکس ،بافهم
ریاضیات پیچیدهای که داشت ،غیر از
نوشتهی پایاننامهی دانشگاهیاش ،هرگز
به دنبال رد کردن متافیزیک و ایده
آلیسم نرفت .البته یادآور میشوم که
ازنظر من سه پدیدار ،متافیزیک_ ایده
آلیسم و افالطون باوری ،هر سه ،یکی
هستند.
و مورد شمارهی یک ،یعنی نظم ،چنانچه
دیدیم ،بیارتباط با دستگاه فکری دکارت
و کویره و دیگر متفکرین اردوگاه
متافیزیک نبوده و نیست؛ یعنی ایشان
همواره تالش کردهاند تا موضوعات را چه
از لحاظ فلسفی و چه ازلحاظ عملی ،به
موضوع «نظم» بکشانند.
باور من بر این است که طرح این مسئله
بسیار
پیشین،
موضوعات
مثل
نیز،
هدفمند ،صورت گرفته است؛ اما جالب
اینجاست که این موضوع اخیر از همه بدتر
و مثل ماری بر پیشانی تز دکارت حاکی
از شک_ کوگیتو و نتیجهی نهایی ،یعنی
اثبات وجود خداوند؛ نشسته است؛ اما چرا
و چگونه؟
کمی باالتر ،گفته شد که جهان هستی،
نشانگر «بینظمی» است نه نظم؛ اما هدف
از طرح نظم و رابطهی اشیاء و پدیدارهای
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جهانی که میبایستی ناچارا منظم باشند،
سفسطهای است که غیرقابلبخشش است.
بافهم و شناخت از ساختار این پدیدار
یعنی «نظم» ،واقعیت آن بهتر هویدا
میشود و از سویی ،هدفمند بودن موضوع
نظم ،بهتر و بیشتر ،نمود پیدا میکند؛
زیرا که ناآگاهترین و سادهترین انسان
زمینی ،میداند که «نظم» ،فقط یک موضوع
است؛ اما پدیدار بعد از آن ،یکی از
سیستمهای
در
مخرب،
بسیار
عناصر
متافیزیکی است.
تالش برای به نظم درآوردن افکار_ به نظم
درآوردن جوامع_ به نظم درآوردن هر حرکت
انسانی و درمجموع ،به نظم درآوردن و
نشان دادن یک «هستی» منظم ،حتی در قالب
کتابها و نوشتارها و ترانهها و مرثیهها
و مراسم ایدهآلیستی (در مکانهای دینی
و مذهبی) و بهخصوص ،نظم منتشرشده در
آثار فلسفی متافیزیکی؛ چند هدف موازی
را دنباله گر است .یک_ پدیدار قدرت.
دو_ کنترل اجتماعات انسانی و نهایتا
تمامی انسانها یعنی جامعهی جهانی .سه_
ترساندن پدیدار انسان و دور انداختن
او از تفکر به معنای اصیل و شناخت از
جهان هستی خود و سراسر یونیورسال است؛
و از همین زاویه ،مهمترین دست آورد این
اردوگاه یعنی ایدهآلیسم و رشنالیسم،
در یک واژه «استثمار» است.
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اگر کارکنان و کارگران یک کارخانه،
ساعات کارشان منظم نباشد_ اگر طبق اصول
ریاضی و حساب ،دقایق کار مفید و
غیرمفید ایشان و ارزش اضافهای که برای
کارفرما ،تولید میکنند و به دست
میدهند ،روشن نباشد؛ «نظام» موجود در
آن کارخانه ،از هم فرو خواهد پاشید.
ازاینرو «نظم» و «نظام» پیوند و نا-
گسستگی بسیار محکمی باهم دارند .کسی
که بتواند این پیوند را شکسته و نظم
موجود را ،از بین ببرد ،کمترین کاری
که کرده است ،استثمار کارگران را در
آن نظام کوچک یا بزرگ ،به تعویق
انداخته است و حداقل برای مدت کوتاهی،
تولید
اضافی
(ارزش
را
پولهایی
کارگران) که از آنها دزدیدهاند؛ به
ایشان بازمیگرداند .فراموش نکنیم که
در قضیهی کار و تولید و چرخهی نظم و
نظام سرمایه و چگونگی ساختار و روند
کاری آن ،با چندین پدیدار دیگر روبرو
هستیم ،و یکی از مهمترینهای آن ،چیزی
است به نام «ارتش ذخیرهی کار» که خود
اهرمی است تشکیلشده از خود کارگران
گرسنه و بیکار که توسط صاحبان سرمایه
و کارخانهداران ،علیه خود طبقهی
کارگر ،به کار گرفته میشوند؛ یعنی
بیکاری «ارتش ذخیره کار» خود نوعی کار
برای کارفرما و سیستم سرمایه است.
آیا جایگاه «نظم» را در گفتار باال،
نظارهگر هستیم؟ آیا رابطهی نظم و
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«نظام» را در پدیدارها ،میشناسیم؟ آیا
واقعا پی بردهایم که چگونه ،با ترفند
«نظم» حتی با هویت و ارزشهای انسانی،
بسیار توهینآمیز ،برخورد میشود؟!
مفاهیم
و
دریافتها
واژگان_
در
متافیزیکی ،هر چه غرق میشویم ،بیشتر و
بیشتر ،آشکارمیشود که این اردوگاه،
چرا و چگونه اهداف ضد آزادیاش را بهپیش
میبرد؟! وقتی میگوییم ضد آزادی ،منظور
ما تنها نشان دادن زنجیرهایی نیست که
بر دست و پای یک طبقه به نام طبقهی
کارگر ،بستهاند ،بلکه دیگر منظور ما،
نشان دادن جایگاه و چگونگی ،بیارزش
کردن پدیدار «انسان» است .انسانی که
ازنظر ایشان میبایستی «نظم» را رعایت
کرده ومنظما در اختیار سیستم یا تعدادی
مفتخور چاقوچله باشد که از کوچکترین
مفاهیم انسانی ،تهی هستند.
و اینگونه است که «نظم دکارتی» ،جدای
مفاهیم متافیزیکیاش ،علیه انسان و
هستی انسانی شوریده است و از او،
موجودی اهل رضا _ ترک _ تسلیم و منظم،
ساخته است .نظام سرمایهداری کنونی که
با واژهی «بورژوازی» آنرا میشناسیم،
دقیقترین نظامی است که مثل ماری ،بر
پیشانی فالسفهی ایده آلیست و افالطون
باور ،نقش بسته است .ندیدن این افعی
خطرناک ،نشانگر بیفکری ،بیمباالتی و
خالی شدن از «تفکر» و ارزشهای واقعی
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انسانی است .فیلسوفی که شاهد اینهمه
نظم و نظام و استثمار و سرکوب و جنایت
در اقصا نقاط کرهی زمین است و سکوت را
پیشه کرده است ،حتی اگر در ظاهر و در
کتابها و مقاالتش ،ضد متافیزیک باشد،
واقعیت عکس آن و ضد آزادی بودنش ،برای
تاریخ و برای «واقعیت» هویداست و
نمیتواند مخفی بماند.
اگر ما امروز شاهد حضور سیستمهای قدرت
و «سرمایه» مدار هستیم؛ در آنسو،
پدیدار دیگری نیز به وسعت قارهی گرسنهی
آفریقا ،موجودیت دارد .به این معنا که
اگر در هرجایی «قدرت» وجود دارد ،نقاط
«مقاومت» نیز وجود دارند .به تعبیری
دیگر ،ساختار «قدرت» ،خود باعث به وجود
آمدن «مقاومت» است؛ و از سویی نیز،
جنگ ،کنش و واکنش میان این دو قطب،
غیرقابلانکار است .هر چه «نظم» و
«نظام» تالش کند که نیروها را در هر
پدیداری ،به زیر سلطهی خود بکشاند ،با
نقاط «مقاومت» روبرو خواهد شد و هیچ
گریزی برای این سنتز ،موجود نیست.
ازلحاظ فلسفی و چنانچه توضیح داده شد،
«علم روابط و نظم» دکارتی که به تعبیر
الکساندر کویره ،جنبهی تعقلی محض یا
همان  Geistهگلی دارد؛ دقیقا به
اردوگاه رشنالیسم ،مربوط است و از همین
زاویه ،یعنی تعقلی و رشنالی بودن
موضوعات و سرانجام کارها و امور ،شاهد
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دایرهای بزرگتر حاکی از «متافیزیک»
ّ و غم آن ،حفظ
هستیم .متافیزیکی که هم
منافع و گسترش نظامهایی است که چه
ازلحاظ تئوریکی و چه ازلحاظ عملی و
کارکرد ،ارزشهای انسانی را بیشتر از
افالطون و ارسطو ،به مسخ میکشاند .از
اینرو متافیزیک دکارتی به خاطر زاویهی
نگاه و دریافتهای ریاضی وهندسی ،و
نمایهی ظاهری علمی بودن آن ،یکی از
خطرناکترین پدیدارهای فلسفی است که در
لفافهی علوم ریاضی ،پیچیده شده و بسیار
قویتر از دوران پیش از رنسانس ،یعنی
قرونوسطا ،حضور یافته است .پشت کردن
به دستگاه فکری فلسفی رنه دکارت ،یعنی
ندیدن آن .ندیدن و عدم شناخت از این
دستگاه فکری فلسفی متافیزیکی ،یعنی
ناتوانی در بازگشایی واقعیت و جریان
زندگی است .پشت کردن به دکارت و
نفهمیدن او ،یعنی مهر تایید زدن بر
متافیزیک؛ یعنی منظم فکر کردنی که اصوال
اردوگاه ایدهآلیستی ،خواهان آن است.
در صفحهی  ۵۳کتاب کویره اینگونه آمده
است:
«دکارت دربارهی
خودمی گوید:

یکی

از

تفکرات

خاص

 Nobis semina scientiarum sunt inیعنی
اینکه عقل ما تهی نیست و به لوح پاک
نیز نمیماند تا به آنگونه که ارسطو و
از
اعتقاددارند_
اسکوالستیک
اصحاب
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برون ،از راه تخیل و احساس ،همه چیز
بر آن نقش گیرد ،بلکه برعکس ما در درون
خود اصول دانش و آنچه را که برای بنیاد
نهادن علم الزم است میتوان یافت».
بایستی خاطرنشان کرد که طرح این مسئله
که عقل انسانی یا وجود انسان «لوح پاک»
نیست را بسیار پیشتر از دکارت ،افالطون
طرح کرده است .افالطون بعد از طرح تز
«مثل» نظریهی دیگری با عنوان «تذکار»
را عنوان کرد .تذکار یعنی اینکه ذهن
آدمی به هنگام تولد تهی نیست (لوح پاک
نیست) و این یادگیری دانشها درگذار
زندگی یک انسان ،تنها یادآوری آنها در
ذهن است؛ چونکه این دانشها پیشتر در
ذهن انسان وجود داشتهاند! به تعبیری
دیگر این دانشهای دریافتی ،به او تذکر
داده میشوند! دکارت از همین زاویه به
موضوع مینگرد اما نگرش او هدفمند و از
پیش تعیینشده است زیرا که او در پی
اثبات این است که از پیش ،دانشها توسط
خداوند در وجود انسان نهاده شده است
تا بعدا از طریق این تذکر و یادآوری،
وجود خدا در انسان نمایانده و ثابت
بشود!
چنانچه گویاست ،دکارت تالش میکند که به
ما ثابت بکند« ،عقل» مثل لوح پاک نیست؛
و ازنظر او بهعکس دریافت ارسطو و
صاحبان اندیشهی اسکوالستیک ،انسان در
درون خود دارای اصول دانش است!
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همین گفتهی دکارت ،در نتیجهگیری
پایانی خود ،بهگونهای واضحتر ،بیان
شده است؛ منتها در اینجا میخواهد ذهن
مخاطب خود را آماده سازد ،بر این مبنا
که اصول یادشدهی علمی توسط خداوند ،در
نهاد انسان ،گذارده شده است و خواهیم
دید که الکساندر کویره همین مطلب دکارت
را بهصورت مثال made by someone :نشان
میدهد! یعنی یک پروداکت یا تولید یک
کارخانه ،توسط کسی یا کارخانهای،
تولیدشده است و روی آن جنس تولید شده
فالن
توسط
«درستشده
مینویسند:
کارخانه».
در هرحال دکارت میخواهد بگوید که انسان
توسط خداوند تولید و درستشده است و این
خداوند است که بر روی موجود تولد یافته
یعنی انسان ،مهر خود را زده است.
بهعبارتیدیگر خداوند با نشاندن آثار و
علوم در انسان ،مهر خود را به یادگار
گذاشته است! بعدا به همین مطلب و
بهصورت روشنتری ،برخورد خواهیم کرد.
از همین نقطه نیز میتوان فهمید که
دکارت ،دارای اندیشههایی است که آغشته
به مفاهیم ایده آلیستیاند .کسی بزرگتر
و هوشمندتر از انسان ،در وجود انسانی،
چیزهایی را در او نشانده است و ازاینرو
«لوح ضمیر» او خالی یا پاک نیست .به
این خاطر ،برخالف اندیشهی ارسطویی و
اسکوالستیک ،انسان نمیتواند علوم و
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اصول دانش را ،از راه حس و تخیل یا
تجربه ،به دست آورده باشد!
به این صورت دادههای دریافتی انسان،
در طول زندگیاش ،انکار میشود و مغز
انسان از دریچهی درک دکارت ،دارای
عناصر علمی است.
چامسکی ،اندیشمند معاصر و معتبر ،بر
این باور است که انسان به هنگام تولد،
دارای ساختار یک دستور زبان کامل است؛
یعنی یک انسان به هنگام تولد ،در خودش
یک دستور زبان کامل را داراست .البته
من با این پرداخت ،هیچ مشکلی ندارم،
زیرا که میدانم جنین ،در خالل نه ماه
بودنش در رحم مادر ،میتواند چیزهایی
را بشنود ،حس کند و آنها را به شیوهای
ساده ،طبقهبندی نماید .از آن میان،
شنیدن ضربان قلب مادر و درک وضعیت مادر
از لحاظ روانی و حالتهایی حاکی از شادی
یا اندوه و یا درد؛ که مستقیما به جنین
منتقل میشوند .از سویی نیز طبق تحقیقات
بر روی جنینها ،عکسالعمل آنها دربرابر
شنیدن موسیقی پخششده در اطراف و محل
حضور مادر ،شاید جالبترین آنها باشد.
حتی گلها ،استعداد ارتباط با موسیقی
را دارا هستند .هرچند بایستی افزود که
این ارتباط به این معناست که از لحاظ
علمی ،پخش شدن صدای موسیقی در اطراف
درست به این معناست که از طریق صوت و
فرکانسهای هاللی امواج در فضا ،برگ
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گیاهان به لرزش در میآیند و این لرزش
که خود نوعی تماس است ،باعث رشد گیاهان
میشود و درفضاهایی که جریان یا لرزش
هوا و در نتیجه لرزش برگها کمتر است؛
رشد گیاهان در آن فضا نیز کمتر است؛
اما با عمیق شدن در موضوع ،متوجه
میشویم که این دادهها ،از پیش به
پدیدار جنین ،هدیه نشدهاند ،بلکه بروز
حوادث یا بهتر بگوییم ،در کسب کنش و
واکنش مواد بر همدیگر ،در حسهای
شنیداری و المسهی آنها ،تأثیری را
میگذارند که امروزه ،چندان عجیب نیست.
نکته در این است که این حوادث و
اتفاقات ،مثال چگونگی ضربان قلب مادر و
یا عکسالعمل نسبت به موسیقی و یا شادی
یا غم و اندوه مادر؛ هیچکدام بهدور از
دایرهی «ماده» نبوده و نیستند .تمامی
این عناصر دارای جوهر مادیاند و از
خواص ماده ،تأثیرگذاری و تأثیرپذیری
است که پیشتر به گفته آمد.
اما تالش دکارت بر این است که بگوید یا
اثبات کند که عقل آدمی تهی نیست؛ و این
عقل دارای اصولی از دانش است .به همین
خاطر عنوان میکند که :بذرهای علوم در
خود ماست!
مهم اینجاست که فهم متافیزیکی دکارت،
او را وادار میسازد تا لوح ضمیر انسان
را ،مهر و مومشده ،توسط خداوند قلمداد
نماید؛ چنانکه گفته بود؛ روح و جسم،
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دارای کنش و واکنش با همدیگر هستند اما
نتوانست این موضوع را به اثبات برساند
تا اینکه اسپینوزا گفت :محل این کنش و
واکنش «غدهی صنوبری مغز» است!
اعتراف الکساندرکویره به بی نظمی_
مردود دانستن حرکت و مکان!

الکساندر کویره ،بخش کیهان گمشده را
با این پاراگراف ،به آخر میرساند:
«ازنظر دکارت حرکت نیز حکمتی ندارد،
همه حرکات بیهدف و بینهایتاند .چیزها
دارای مکان خاصی نیستند ،درواقع همه
مکانها از لحاظ مرتبهی شایستگی و ارزش،
باهم برابرند و همه چیزها نیز ارزش
برابر دارند .هیچچیزی جز ماده و حرکت
نمیتوان یافت و زمین نیز در مرکز عالم
قرار نگرفته است .نه مرکزی وجود دارد
و نه عالمی .عالم ،به خاطر انسان نظم
نیافته است .اصال نظمی ندارد .جهان در
حد و مقیاس آدمی نیست ،بلکه به مقیاس
روح آفریدهشده است .دنیای حقیقی این
است و نه آنکه حواس گول زننده و
گمراهکننده به ما مینماید .این دنیایی
است که عقل محض و روشن_ بیآنکه بتواند
اشتباه کند_ در خود باز مییابد .به
وجود آمدن علم دکارتی ،بیگمان ،پیروزی
قطعی ذهن است .البته پیروزی غمانگیزی
است زیرا در دنیای نامتناهی این علم
نوین ،برای خدا و انسان جایی نیست».
164

نادر خلیلی

در پاراگراف باال دیده میشود که
الکساندر کویره بهمثابهی زبان گویای
رنه دکارت ،برخالف رأی پیشین ،اعالم
میدارد که عالم هستی ،دارای نظمی نیست.
این تناقض ،به نظر من از راه ناچاری
بوده است ،زیرا که بینظمی جهان هستی،
مسلما برای دکارت ،امری قطعی بوده است؛
اما عنوان میکند که این جهان به مقیاس
«روح» آفریدهشده است.
نکتهی جالب ،به جمالت پیش از آن
برمیگردد ،حاکی از اینکه همهی حرکات،
بیهدف و بینهایت هستند وچیزها یا فنومن
ها ،دارای مکان خاصی نمیباشند!
به اینترتیب میبینیم که دو
«حرکت» و «مکان» انکار شدهاند!

پدیدار

و ما میدانیم که هستندههای جهانی،
همواره در حال حرکت هستند و این حرکت،
واقعیتی است نا -ایستا و مداوم .دیگر
اینکه میدانیم که هستندهها بدون
پدیدهی «مکان» نمیتوانند حرکت خود را
انجام بدهند .البته در این میان پدیدار
دیگری به نام «زمان» موثر است؛ اما
نکتهی مهم این است که متوجه باشیم،
درگفتاردکارتی باال ،دو فنومن بسیار
برجسته به نامهای حرکت و مکان ،مردود
شدهاند و از لحاظ این دستگاه فکری،
وجود ندارند.
165

در برابر متافیزیک
از سویی نیز وجودیت یا اگزیستانس عالم،
انکار شده است! زیرا که کویره اینگونه
نوشته است« :نه مرکزی وجود دارد و نه
عالمی».
ختم
«روح»
به
موضوع
نهایتا
میشودودنیای حقیقی یادشده ازنظر دکارت
و کویره ،تنها به مقیاس و درخور روح
است.
نتیجتا ،مکان_ حرکت_ ماده و عالم ،رد
میشوند و بهجای آن ،چیزی به نام روح،
مطرح و حقیقت ،خوانده میشود .حقیقتی
که ازلحاظ عقل محض و روشن ،نمود پیدا
میکند!
من نمیتوانم اینهمه تناقض در نوشتار،
مفهوم و مسائل اثباتشدهی فیزیکی و علم
را ،از قلم کویره نظارهگر باشم و حاصل
این نظارهگری و تفکر ،چیزی جز عجب و
استفهام؛ به دست ندهد .از اینرو
خواننده را به نگاه مجدد بر پاراگراف
آخر این بخش ،دعوت میکنم و میدانم که
خوانندهی هوشیار ،خود متوجه تناقضات و
بیهوده دست و پا زدنهای ،این دستگاه
فکری و رشنالی خواهد شد.
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رویکرد به روح

آخرین جملههای بخش کیهان گمشده ،از
کتاب و قلم کویره ،اینگونه به اتمام
میرسد که:
«نباید در این دنیا ،سکوت جاودانی این
فضاهای بیکران ،در جستجوی خدا باشیم،
بلکه خدا را باید در روح خود بجوییم.
به همین سبب است از آن هنگام به اینسو،
فلسفه بیشتر به بررسی روح میپردازد».

گویا در گذار این قرنها و از پیدایش
انسان تا امروز و از دریچهی فهم کویره،
متفکرین به دنبال خدا در کائنات
پیشنهاد
کویره،
ازاینرو
گشتهاند!
میکند که این کار صحیح نیست و میبایستی
در «روح» خود ،خدا را جستجو نمود! و
در این صورت برای خوانندهی مطلب کتاب
کویره ،این نکته بار دیگر روشن میشود
که مسیر دکارت برای اثبات «عقل» رسیدن
به موضوع «روح» است؛ و این موضوع با
نگاه و بینش ادیان و کلیت ساختار ایده
آلیسم؛ خوانایی بسیار نزدیکی دارد.
اما اینکه کویره عنوان میکند که فلسفه
بیشتر به بررسی روح میپردازد! نوعی
توهین آشکار به آراء و اندیشههای
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متفکرین و فالسفهای است که موضوع روح
از نظرگاه ایشان ،بسیار موضوعی خیالی
و ایدهآلیستی بوده است ،از اینرو برای
اهل اندیشهی مخاطب خود که جوامع بشری
معاصر باشند ،این موضوع را بدیهی
دانسته و به سراغ آن نرفتهاند .کسانی
مثل دیدرو_ * 40ولتر_ ژان پل سارتر_

 40دنی دیدرو (به فرانسوی۵( )Denis Diderot :
اکتبر  ۱۷۱۳النگر  ۳۱ -ژوئیه  ۱۷۸۴پاریس) نویسنده
و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری.
دیدرو که از اوایل دهه  ۴۰بهعنوان مترجم کار خود
را آغاز کرده بود در طول این دوران «دیکشنری
پزشکی» رابرت جیمز و آثار متنوع دیگری را به زبان
فرانسه برگرداند .در سال  ۱۷۴۶او کتابی فلسفی
نگاشت که مجموعهای از کلمات قصار و حکیمانه نیز
به شمار میآید .تمام نسخههای این کتاب بهواسطه
عقاید ضد مسیحی آن به دست پارلمان پاریس سوزانده
شد .دیدرو در سال  ۱۷۴۹در کتابی با عنوان «نامه
یک کور» به طرح پرسشی درباره وجود خدا پرداخت و
به همین دلیل سه ماه به زندان افتاد! در ژوئیه
 ۱۷۴۹با پر شدن زندان باستیل او را به زندان دیگر
در وینسنس منتقل کردند .دیدرو در جایی مینویسد:
«فاصله بین تعصب و بربریت گامی بیش نیست».
او دوستان فیلسوف زیادی داشت و یکی از مشهورترین
آنها ژان ژاک روسو بود که دوستی این دو در سال
 ۱۷۵۷پایان یافت.
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باکونین_ *41فرانتس کافکا _*42مارکس*43
_ فوکو_ دریدا_ نیچه_ لرنس کراوس_

41

میخائیل باکونین

۱۸۷۶ – ۱۸۱۴
آنارشیسم بود.

انقالبی

روس

و

از

بنیانگذاران

در دهه  ،۱۸۳۰باکونین از هگلیهای جوان بود .وی
در سال  ۱۸۴۲روسیه را ترک کرد و سفرهای
دنبالهداری را آغاز نمود .او در  ۱۸۴۸در انقالب
آلمان (قیام درسدن) شرکت جست .در  ،۱۸۴۹دستگیر و
به دولت روسیه تحویل و به حبس ابد محکوم شد .وی
پس از مرگ تزار نیکالس اول ،به سیبری ( )۱۸۵۷تبعید
شد .در  ،۱۸۶۱او از تبعید گریخته و به لندن رفت.
باکونین در لندن به مجمع صلح و آزادی پیوست .در
کنگره برن این مجمع ( ،)۱۸۶۸او و هوادارانش که
در اقلیت بودند از این سازمان جداشده و اتحاد
International
بینالمللی سوسیال دموکراسی:
 Alliance of Socialist Democracyرا تشکیل
دادند .این سازمان و بینالملل اول در  ۱۸۶۹به هم
پیوستند .در اینجا بود که اختالفات باکونین با
مارکس بروز کردند .نهایتا طبق خواستهی مارکس و
آشوبهایی که برپا شد؛ باکونین از بینالملل اخراج
میشود!
او به تشکیل دستههای مقاومت علیه سیستم اعتقاد
داشت .روش وی در تبلیغ مسافرتهای دائمی به نقاط
مختلف اروپا بود .او به آنارکومی (آنارشیسم-
کمونیسم) اعتقاد داشت که برداشتی جزمی از
اعتقادات گادوین بود و در آن جامعه به دستههای
همکار تقسیمبندی میشود و از تعاون و همکاری بین
گروهی نیازهای خود را برآورده میکند.
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آثار وی عمدتا به تشریح جامعه موردنظر وی و
مقایسه و درعینحال بیان برتری ماتریالیسم بر
ایدئالیسم بنیان یافته است.
از کتابهای او میتوان به «خدا و دولت» ( )۱۸۷۱و
«مارکسیسم ،آزادی و دولت» ( )۱۸۷۲ - ۱۸۷۰اشاره
کرد.
 42فرانتس کافکا متولد شهر پراگ  ۳ژوئیه - ۱۸۸۳
درگذشته  ۳ژوئن ۱۹۲۴
بسیاری از منتقدان سعی کردهاند با تفسیر آثار
کافکا در چارچوب مکاتب ادبی ازجمله مدرنیسم و
رئالیسم جادویی مفاهیم عمیقتری از آنها استخراج
کنند .ناامیدی و پوچی حاکم بر فضای داستانهای
کافکا نمادی از اگزیستانسیالیسم شمرده به حساب
آمده است .برخی دیگر به سخره گرفتن بوروکراسی در
داستانهایی مثل «گروه محکومین»« ،محاکمه» و
«قصر» را نشانی از تمایل به مارکسیسم میدانند،
درحالیکه برخی دیگر علت مخالفت کافکا با
بوروکراسی را آنارشیسم میدانند .بسیاری از آثار
کافکا در ایران ترجمهشده که از آن جمله میتوان
به این موارد اشاره کرد :ترجمههای فرزانه طاهري
بر مسخ صادق هدایت و امیر جاللالدین اعلم و حسن
قائمیان بر مسخ و گروه محکومین و «جلو قانون»
نیز توسط صادق هدایت به فارسی برگردانده شد
ومیتوان اظهار داشت که صادق هدایت تا حدودی متأثر
از کافکا بوده است زیرا که نوع نوشتار و رویکرد
هر دو به اگزیستانسیالیسم سارتری ،مشهود است.
مجموع آثار کافکا به بیشتر زبانها و همچنین زبان
فارسی ترجمهشده است.
 43زاده  ۵مه  ۱۸۱۸در تریر ،پروس  -درگذشته ۱۴
مارس  ۱۸۸۳در لندن.
کارل مارکس در شهر تریر دورهی دبیرستان را به
پایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل رشتٔ
ه
حقوق پرداخت .یک سال بعد به برلین عزیمت کرد و
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در دانشگاه آن شهر در رشتههای فلسفه و تاریخ به
تحصیل ادامه داد .مارکس در سال  ۱۸۴۱با ارائهی
تز دکترای خود دربارهی اختالف فلسفه طبیعت
دموکریتوس و اپیکور تحصیالت دانشگاهی خود را از
راه مکاتبهای در دانشگاه ینا به پایان رساند .او
به امید آن که بتواند در دانشگاه بن تدریس کند
به آن شهر رفت ولی دولت پروس مانع اشتغال وی
بهعنوان استاد دانشگاه شد .مارکس در این زمان به
روزنامهی نوبنیاد لیبرالهای جبهه اپوزیسیون شهر
کلن پیوست و بهعنوان عضو ارشد کادر تحریریه
روزنامه مشغول به کار شد .در این دوره مارکس یک
هگلی بود و در برلین به حلقهی هگلیهای چپ (شامل
برونو باوئر و دیگران) تعلق داشت .در طول همین
سالها لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز
نموده و به تبیین دیدگاه ماتریالیستی خودپرداخت.
ماتریالیسم فویرباخ در سال  ۱۸۴۱در کتاب جوهر
مسیحیت به اوج خود رسید .دیدگاههای فویرباخ،
بهخصوص مفهوم بیگانگی مذهبی او ،تأثیر زیادی بر
سیر تحول اندیشهی مارکس گذاشت .این تأثیرات
رامیتوان بهوضوح در کتاب «دستنوشتههای اقتصادی
فلسفی  »۱۸۴۴و بهصورت پختهتری در کتاب سرمایه
مشاهده کرد.
او سیستم فلسفی استاد خود هگل را بهطورکلی واژگون
ساخت .پیش از بینالملل دوم اختالفاتی بین او و
میخاییل باکونین بروز داد(این اختالف بیشتر بر سر
روند «قدرت» و قدرت خواهی ،ازلحاظ فلسفی بر فرد
و جامعه بود .مارکس باور داشت که با تغییر سیستم
اقتصادی ،فرد و جامعه نیز از همهی نظرها ،تغییر
خواهد کرد اما باکونین دقیقا نظریهای برخالف این
رویکرد داشت.
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ریچارد داوکینز و در فرهنگ ایرانی،
صادق هدایت *44و یا در ایام بسیار کهن
و بیشتر از حدود سه هزار سال پیش
متفکرینی مثل هراکلیتوس و دموکریت *45و

 44صادق هدایت_ متولد  ۲۸بهمن  ۱۲۸۱برابر با ۱۷
فوریه  ۱۹۰۳در تهران  -درگذشته  ۱۹فروردین ۱۳۳۰
برابر با  ۹آوریل  ۱۹۵۱در آپارتمان اجارهای
مکرر ،خیابان شامپیونه ،پاریس.
او از پیشگامان داستاننویسی نوین ایران و
روشنفکری برجسته بود .بسیاری از محققان ،رمان
«بوف کور» او را ،مشهورترین و درخشانترین اثر
ادبیات داستانی معاصر ایران دانستهاند .هرچند
شهرت عام هدایت نویسندگی است ،اما آثاری از
نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر ،فرانتس
کافکا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده است .در سال
 ۱۳۲۶به نوشتن توپ مرواری پرداخت اما این اثر تا
پس از مرگش به چاپ نرسید .معروفترین نام مستعار
او که توپ مرواری هم تحت آن منتشر شد هادی صداقت
است .در  ۱۳۲۷مقاله «پیام کافکا» بهصورت مقدمهای
بر کتاب گروه محکومین نوشته کافکا و ترجمه حسن
قائمیان نوشت .در سال  ۱۳۲۹با همکاری حسن قائمیان
داستان «مسخ» کافکا را ترجمه کرد و در مجله سخن
انتشار داد .هدایت رمان بوف کور را در هند و در
 50نسخهی پلیکپی منتشر کرد.
به نظر من «بوف کور» اثری فلسفی است و به همین
خاطر کتاب «بوف فکور قصهی بوف کور» را نوشتم .در
مقدمهی این اثر وضعیت او در مراحل زندگیاش_ و
کیفیت نوشتهها و نظرات او را آوردهام.

 45سال تولد دموکریت را از این جملهی خود او که
گفته «در هنگام کهنسالی آناکساگوراس ،من جوان
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بسیاران دیگری که پایه و اساس هستی را
در فیزیک و وقایع موجود پیش رو،
موردبررسی قراردادهاند نه موضوعی ایده-
اثبات
حیطهی
از
وبدور
آلی
اگزیستانسیالیش بهعنوان یک هستنده که
بتوان آن رادرجهان فیزیکی و طبیعی و
حتی در جهان فکری و منطقی نیز به اثبات
که
نظرمیآید
به
ازاینرو
رساند.
الکساندر کویره ،تنها در قالب جمالتی
ادعایی و خالی از دانش و آگاهی علمی،
آنچه را که از عقالنیت ایشان سرچشمه
گرفته است ،مطرح ساختهاند و این
عقالنیت ،چیزی است که در طول سدهها ،ظلم
مضاعف خود را بر جوامع بشری همواره
بودم ».حدفاصل  ۴۳۰تا ۴۶۰
زدهاند.

پیش از

میالد حدس

دموکریتوس از آخرین فیلسوفان یونانی پیش از سقراط
بود .وی مهمترین شارح و بسط دهنده¬ی افکار
لئوکیپوس درباره اتمگرایی بود .دموکریت در یونان
باستان بهعنوان «فیلسوف خندان» معروف بوده است؛
زیرا بسیار بر ارزش شادمانی تأکید میکرده است.
دموکریت همیشه آماده استقبال از زندگی ،هوادار
مثبتاندیشی و بهرهگیری متعادل از لذائذ و دوری
از ریاضت بود.
دموکریت نظامی فلسفی تأسیس کرده است که تبیینی
مادی از جهان طبیعی بهحساب میآید و در این راه
البته وی از معلمش لئوکیپوس متأثر است .اتمگرایی
وی و پیروانش در بین مکاتب مادی مسلک ،از
تأثیرگذارترین و معروفترین مکاتب به شمار میرود.
دموکریت اولین ارائه دهندهی نظریهی اتمی بودن
جهان بوده است.
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افزوده است و همچنان برمدار غیرعلمی و
غیر فلسفی خویش میتازد .بهگونهای که
کویره ادعا میکند که فلسفه امروزه به
روح میپردازد ،درحالیکه چنین نیست و
اگر کسانی به این موضوع میپردازند،
ایشان نه فیلسوفاند و نه متفکر به
معنای اصیل آن .به نظرمیآید که بخشها
یی از مسیحیان در کلیساها به این موضوع
میپردازند و هدف ایشان اثبات وجودی خدا
است .به این لحاظ نمیتوان فعالیت محفلی
اماکن دینی و ایدهآلیستی را بهحساب
کلیت روند فلسفه معرفی نمود؛ زیرا که
واقعیت موجود در نزد فالسفه ،چیزی است
بهعکس نگاه و فهم کویره .به اینترتیب،
آخرین بخش کتاب گفتاری دربارهی دکارت،
از قلم کویره ،یعنی «عالم بازیافته»
کتاب
از
بخش
این
میآغازیم.
را
دربرگیرندهی اساس و نکات برجسته و مهم
فلسفهی دکارت است .در این بخش با
سرتاسر و پایههای نظریهی او و نتایجی
که دکارت به آن رسیده است ،روبرو
میشویم ،ازاینرو این بخش از کتاب اصوال
حاوی مطالبی است که درک و تحلیل آنها
بسیار حائز اهمیت است.
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بخش
سوم – عالم بازیافته

آغاز بخش «عالم بازیافته» با قلم
الکساندر کویره و با این جمالت شروع
میشود:
{مسائل متافیزیکی بسی دیرترفکردکارت
را به خود مشغول داشت .او خود در این
باره چنین میگوید« :اما این نه سال
گذشت و هنوز دربارهی مشکالتی که برحسب
عادت میان فضال و دانشمندان بحث میشود
اتخاذ رأی نکرده و بهجستن مبانی حکمتی
که از فلسفهی متداولی بهیقین نزدیکتر
باشد وارد نشده بودم».
فکر دکارت همان نظم کالسیک را دنبال
میکند ،به این معنی که پس از منطق به
فیزیک و پس از فیزیک به متافیزیک
میپردازد .اودرپی آن است که از راه
متافیزیک به دو نیاز مهم فکر خود پاسخ
دهد :دست یافتن بهیقین مذهبی و دست
یافتن بهیقین علمی}.
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و چنانچه شاهد هستیم و میدانیم ،یقین
دکارت در همین حد و اندازه مانده است
که اگزیستانسی به نام کوگیتو (من) وجود
دارد و این وجود نمیتواند بیشتر از این
به خود خود شک نماید زیرا که مطمئن است
که این خود یا کوگیتو نزد خود فکر
میکند و آگاهی دارد.
اما اینکه این یقین به چه انجامی
میرسد ،اساس فلسفهی رنه دکارت را تشکیل
میدهد یعنی و به گفتهی درست کویره،
رسیدن بهیقین مذهبی و همچنین رسیدن به
یقین علمی! در مورد رسیدن دکارت بهیقین
مذهبی ،من فکر میکنم که بهعنوان یک فرد
ایندویجوال ،این حق را دارد که
دنبالهروی بینش مذهبی و رسیدن بهیقین
مذهبی باشد؛ اما نکتهی بسیار گیرا و
جذاب موضوع از لحاظ فلسفی برای من این
است که دکارت چگونه میخواهد این یقین
مذهبی را با یقین علمی در هم آمیزد؟!
یا به گفتاری دیگر به عقیدهی دینی
وایدهآلیستی خویش ،رنگ و روی علمی و
فلسفی بدهد! مسلما کویره در اثبات این
موضوع و در صفحات آتی همین کتاب ،این
صدر موضوع را به ما خواهد نمایاند.
کویره در ادامهی مطلب ابتدا موضوع یقین
مذهبی را مورد کاوش قرار میدهد و به
متنها و نامهها و اندیشههای دکارت
میپردازد .او در صفحهی  ۶۴اینگونه
آورده است:
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«از متن دیگری سخنگوییم که دکارت آنرا
در سن پختگی نوشته است .منظورم نامه-
هایی است که در  ۱۵سپتامبر  ۱۶۴۵به
شاهزاده خانم کریستینا میفرستد و درآن
چنین مینویسد« :نخستین و اساسیترین {
تصورات فطری} این است که خدایی هست که
همهچیز از اوست ،کمالش نهایت ندارد،
قدرت بسیار عظیمش بیحد و احکامش
تزلزلناپذیر است…
درست توجه کنیم! تصور وجود خداوند،
تصوری است فطری .تصوری منبعث از فطرت
انسانی و نعمت الیزالی است که حقتعالی
آنرا منحصرا به وی عطا نموده است .در
واقع به عقیدهی دکارت میتوان انسان را
اینگونه تعریف کرد :موجودی که تصور
وجود خدا در فطرت اوست؛ و اینک متنی
که او پانزده سال پیش از نامهی باال،
در  ۱۵آوریل  ۱۶۳۰به دوست خود مرسن
نوشته است« :به گمان من همهکسانی که
خداوند استعداد به کار بردن عقل را به
آنان عطا فرموده است وظیفهدارند که
آنرا اصوال درراه شناختن خود به کار
برند .من نیز کوشیدهام تا تفکرات و
تحقیقات خود را از همین آغاز کنم».
را
آگوستین
سنت
سخن
که
گویی
میشنوی( Deum Et Animam Scire Cupio:خدا و
روح مشتاق یکدیگرند) اما دکارت تنها
یک معتقد ساده نیست بلکه معتقدی است
فیلسوف .او تنها به ایمان خدا بسنده
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نمیکند بلکه همانند بسیاری از مردم
زمان خود اعتقاد دارد که وجود خداوند
را میتوان و باید ثابت کرد».
در مورد نامهی دکارت به کریستینا،
خاطرنشان میسازد که شاهزاده کریستینا
ملکه دربار سلطنتی سوید در قرن شانزده
بوده است و عالقهی زیادی به یادگیری
فلسفه از خود نشان داده و حتی تالش کرده
است تا فلسفه در سیستم آموزش و پرورش
سوید آنزمان ،تدریس و متداول گردد.
کریستینا از دکارت خواسته بود تا برای
تدریس فلسفه به استکهلم برود و پس از
چند بار رد کردن آن دعوت ،نهایتا
بهسوید سفر میکند و چنانچه پیداست همین
افکار موجود را به کریستینا گفته یا
تدریس کرده است اما به خاطر هوای سرد
سوید ،دکارت به ذاتالریه دچار میشود و
با همین بیماری به بستر مرگ میافتد.
کریستینا با دربار وقت سوید اختالف
میورزد و برای همیشه سوید را ترک و به
واتیکان در رم میرود و هرگز بهسوید باز
نمیگردد و آنجا روزگار را به سر برده
و در واتیکان دفن میشود .ازاینرو تأثیر
دکارت بر کریستینا ،از لحاظ القاء
مسائل متافیزیکی و ایدهآلیستی؛ غیر
قابل انکار است.
دکارت در نامهاش به کریستینا یادآور
میشود که تصور وجود خداوند در انسان
بهصورت فطری است! به نظرمیآید که دکارت
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این اندیشه را از نظریهی مثل افالطون
گرفته باشد و بنا به این نظریه
پدیدههای زیبایی_ شجاعت و دوستی و
غیره ،پدیدههایی هستند که خارج از وجود
خود انسان ،در نقطهای دیگر وجود دارند.
و در این صورت انسان این فطرت را
داراست که اینگونه پدیدهها را کسب
نماید؛ و از نگاه دکارتی میتوان گفت:
وجود خداوند نزد انسان موضوعی فطری است
و به تعبیری دیگر در او نهاده شده .کما
اینکه دکارت به همین نهاده شدن عالمات
و نشانههای وجود خدا در انسان رسیده
است و در تزهای پایانی خود به همین
نکته اشاره میکند.
در خصوص نامهاش به مرسن ،موضوع «عقل»
نمود پیدا میکند و خواستهی دکارت این
است که از این عقل در جهت شناخت «خود»
یا انسان استفاده بشود؛ و چنانچه
میدانیم دکارت با این پیشنهاد ،همگان
را به شناخت کوگیتو و از راه عقل،
رهنمون میشود زیرا که میداند و پی برده
است که «عقل» توانایی درک تمامیت هستی
را ندارد و نتیجتا چون ناقص و ناتمام
ِ الهی
است ،پس میبایستی یک تمام و کمال
موجود باشد تا این پدیدار ناقص! را
آفریده و بهسوی خود هدایت نماید!
به این خاطر هدف رنه دکارت از این
پیشنهاد و نامههایش به دوستان و
اطرافیان ،کامال هویداست .ما پیشتر به
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موضوع رهرو ،راه و رهبر پرداخته بودیم
و تکرار نمیکنیم اما یادآور میشویم که
در این نقطه و پیشنهاد دکارت عقل؛
رهبری را به عهده میگیرد .این یعنی
رهروی در یک سیستم رشنالی که پیشتر به
دست خود دکارت ،به بنبست رسیده است و
از زاویهی نگاه او ،عقل نمیتواند کمال
خداوندی را فهم نماید و به همین خاطر
انسان موجودی است ناقص و ناتمام!

رنسانس و متافیزیک نو!

چنانکه کویره در صفحهی  ۶۶و  ۶۷توضیح
میدهد ،جلسهای بین دکارت و بعضی از
دوستانش در خانهی کاردینال باینی،
سفیر پاپ در آن زمان ،صورت گرفته
ودرهمآن جلسه دکارت سخنرانی کرده و
«برول» ،مؤسس اوراتور به او رسما فرمان
میدهد که زیر لوای خداوند بماند .گویا
دو قطب گفتگو دکارت و برول هستند.
کویره در ادامه میآفزاید« :ظاهر حال
از این حکایت میکند که در این گفتگو
هر دو به این نتیجه رسیدهاند که خصیصهی
مطرود دفاعیههای مرسوم ،کهنهشده و
اتحاد با ارسطو جز شکست نتیجهای به بار
نیاورده است و ازاین پس باید به عقب
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بازگشت و با فرا گذشتن از عقاید قدیس
توماس و مکتب اسکوالستیک ،به قدیس
آگوستین رسید .دکارت موضوع روز است.
بازگشت به قدیس آگوستین شعار آن روز
است .پس از آگوستین گرایی ،دوران
اصالحطلبی لوتر وکالوندر فرقهی کاتولیک
نیز جنبشی بزرگ پدید میآید .خویشاوندی
میان تفکرات دکارت و آگوستین را پیروان
این پیشوای مذهبی از زمان دکارت تا
امروز یادآور شدهاند (میتوانیم از
آرنولد ومالبرانش نام ببریم) اما
اختالفنظر این دو را نیز یادآور
شدهاند».
به این صورت کویره به این اعتراف تن
میدهد که دکارت با آگوستینوس قدیس ،به
یک شیوه مسیر را طی کردهاند .در خصوص
نتیجهگیری بحث و گفتگوی دکارت با برول،
جالبتوجه است که ایشان مکتب اسکوالستیک
و افکار ارسطو را به زیان دین و ساختار
متافیزیک دریافتهاند و به اعتراف این
نظرگاه و قلم کویره ،دفاعیههای مرسوم
تا آن زمان ،مطرود بوده و نتیجهی معکوس
داشته است .از اینرو بازگشت به قدیس
آگوستینوس ،در دستور کار قرار میگیرد.
در مورد لوتر و کالون نیز باید یادآور
شد که این دو ،مؤسس دوشاخه در مسیحیت
بودند و هر دو در مسیحیت پروتستان،
رفورمهایی را ایجاد کردهاند .مارتین
لوتر ،زاده  ۱۰نوامبر  ۱۴۸۳در آیزلبن
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آلمان  -درگذشته  ۱۸فوریه  ۱۵۴۶کشیش
متجدد و مترجم انجیل به زبان آلمانی و
یک رفرمیست مذهبی بود .او یکی از
تأثیرگذارترین شخصیتها در تاریخ آیین
مسیحیت و از پیشوایان نهضت اصالحات
پروتستانی به شمار میرود.
مارتین لوتر در اواخر عمر بهشدت
یهودستیز شد و در نوشتههای خود توصیه
کرد که خانههای یهودیان نابودشده،
کنیسههای آنان سوزانده ،اموالشان ضبط
و آزادیشان سلب گردد .لوتر ،به مدت ده
ماه در وارتبورگ بانام مستعار زندگی
میکرد .در این فرصت ،مارتین لوتر
ترجمهی کتاب انجیل عهد جدید را آغاز
نمود و این کار را در ماه مارس ۱۵۲۲
به اتمام رساند.
خود از کشیشان متعلق به کلیسای روم
بوده و بعدا به این نتیجه میرسد که
روند کلیسا و نوع برخورد آن با جامعه،
به ضرر مسیحیت تمام میشود؛ ازاینرو
لوتر به یک رفرم بزرگ در مسیحیت دست
زد که در این رفرم و شکل تازهی صورت
گرفته از مسیحیت ،موسیقی حرام نبود و
مردم میتوانستند حتی در کلیساها و به
نفع مسیحیت ،سرودههای مذهبی را اجرا
نمایند؛ اما اختالف عمیق میان مارتین
لوتر و کلیسای رم در این است که عقیدهی
مذهبی لوتر به پولس نبی و کلمه صلیب
برخالف
پروتستان
مذهب
بازمیگردد.
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کلیسای کاتولیک ،معتقد به بخشودگی
مؤمنان به پشتوانهی اجرای اوامر سنتی
کلیسا نبوده بلکه هر انسانی که در
بارگاه احدیت با اعتقاد و ایمان راستین
به گناهان خود اعتراف و طلب آمرزش
نماید ،حقانیت و عدالت باریتعالی شامل
حالش خواهد شد .واسطه بین خدا و انسان
تنها عیسی مسیح است که درآنواحد هم بشر
بود و هم خدا و به خاطر گناه انسانها
مصلوب گردید .عناصر اصلی الهیات لوتر
در فرمول ،تنها مسیح ،اعتقاد ،بخشش و
کتاب گنجاندهشده است.
از تعداد هفت اصول عبادتی در کلیسای
قرونوسطا فقط دو اصل آن یعنی غسلتعمید
و عشای ربانی مورد قبول لوتر قرار
گرفت .وی معتقد بود که تنها آن دو در
کتاب مقدس تائید شده است .در مبحث عشای
ربانی تبدیل عنصر نان و شراب به جسم و
خون مسیح را تقریبا پذیرفت و درهمین
موضوع با «تسوینگلی» مصلح دیگر سوئیسی
مناقشه سختی داشت که حضور مسیح را
نمادین میدانست.
واینگونه بود که رفرم لوتر و از سویی
کالون در فرانسه ،درواقع نجاتدهندهی
مسیحیت بود زیرا که این رفرم تا اعماق
کشورهای اروپایی و حتی خود واتیکان
تأثیر گذاشت و این تأثیر و تغییر
متافیزیکی تا به امروز ادامه داشته
است.
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ژان کالون زادهی  - ۱۵۰۹درگذشتهی ۱۵۶۴
متکلم شهیر فرانسوی که از بزرگترین
علمای فرقهی پروتستان بهحساب میآمد.
او پس از طی تحصیالت خود در رشتههای
حقوق و الهیات ،همهی توجه خود را به
آیین پروتستان معطوف کرد .در  ۱۵۴۱در
ژنو اقامت گزید و در آنجا جمهوری دینی
تأسیس کرد .جهتگیریهای او در پذیرش
آیین جدید باعث اخراج او از شهر میشود
ولی در غیاب او ،شهر ژنو دستخوش آشفتگی
سیاسی و مذهبی شد .از اینرو مردم بار
دیگر او را به ژنو دعوت کردند .او
معتقد بود درستکاران را خدا انتخاب
میکند و کسی نمیتواند در این وضع
تغییری بدهد .ژان کالون پدیدآورندهی
فرقهای است که به نام خود او کالونیسم
نامیده شده است.
یکی از مهمترین دست آوردهای این دوره
یعنی رنسانس ،همین رفرم یادشده است
بهگونهای که سیستم دینی و مذهبی کلیسا
بهتدریج از سیاست جدا شد و از آن پس
به صورتی کمرنگ اما متداوم ،مذهب و
دین ،امری خصوصی قلمداد گردید .بایستی
خاطرنشان کرد که درست بهعکس مسیحیت،
در اسالم هرگز چنین رفرمی صورت نگرفت و
بهعکس ،تالشهای گستردهای در جهت تداوم
ادغام سیاست و شاخههای مذهبی گوناگون
اسالم؛ صورت گرفت .اما در این میان
میتوان به چهرهای به نام محمدعلی باب
در تبریز ایران اشاره نمود که باعث
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پدیدار شدن دین بهائیت گردید .این
آخرین دین نیز نشانههای ساختار پیشین
یعنی اسالم را در خود داراست.
اما درجهان مسیحیت و پس از گذار قرنها،
شاخهای دیگر از مسیحیت شکل گرفت که
امروزه به نام یهوا ویتنسس یا شاهدان
خداوند مشهورند؛ که بر مصلوب شدن مسیح
باور نداشته و کلیساهایشان از صلیب
خالی است .این انشعابات فراوان از
شاخههای متافیزیکی مختلف ،از دریچهی
نگاه الکساندر کویره ،متافیزیک نو
هستند؛ اما نکتهی بسیار مهم اینجاست
که تأثیر این شاخههای فراوان متافیزیک
بر جوامع انسانی چه بوده است؟
الکساندر کویره در همین راستا ادامه
میدهد که :آگوستینوس تنها به این بسنده
میکند که خدای خویش و روح خویش را
بشناسد؛ اما دکارت به این بسنده
نمیکند ،او به علم فیزیک و به شناختن
جهان نیاز دارد تا بتواند سعی کند راه
خود را در زندگی بیابد و به انسان
توانایی دهد تا آزادانه به زندگانی خود
نظم و تعین بخشد .همچنین او برای بنا
نهادن متافیزیک نو ،بهسوی خداوند روی
میآورد.

متافیزیک نو؟! مگر نه این است که
متافیزیک از آغازش تاکنون یک موضوع را
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پردازش کرده است؟ و از سویی در تالش طرح
اگزیستانسیالی خدا بوده است؟ در این
گذار و راستا ،همواره و بهخصوص پس از
رنسانس تالش کرده است که از مفاهیم علمی
و دست آوردهای دانش ،گریزی به دریافت
خود بزند_ ازلحاظ فکری و فلسفی این
گریز از روی ناچاری و بسیار ضعیف و
مخدوش محسوب میشود .ما بر این نکته
آگاهی داریم که متافیزیک در همهی ابعاد
و رویکردهایش ،همیشه دارای یک موضوع
غایی ارسطویی بوده است .این مسیر
دامنهدار ،چه توسط قدیسین آگوستینوس
_آکویناس_ آنسلم و یا دکارت والیپ نیتس
و یا هر ایدهآلیست دیگری ،مطرحشده
باشد ،از هدف غایی ارسطویی و یافتن
جایگاه خداوند در کائنات ،خالی نبوده
ِ سرتاسر اوهام ،به دست
است؛ و این مسیر
هر ایدهئولوژیک و یا شخصی و در هر
قالبی مثال در شیوهی رفرمی لوتر؛ صورت
گرفته باشد بازهم از این هدف غایی دوری
نکرده و همواره درهمین مسیر بوده است
که اجتماعات بشری را دچار خرافات و عقب
نشستهای فکری و فرهنگی نموده و در
اشکال و دورههای مختلف تاریخی که قدرت
را در دست گرفتهاند ،در همین راه و روش
و مسیر تاخته و بر بنیاد متافیزیک قدیم
یا نو خود ،خشتهایی افزودهاند که
درمجموع دارای ساختاری در ظاهر بسیار
زیبا و در باطن و اصل ،هر خشت و دیوار
این بنای ضد انسانی ،بسیار زشت و دارای
عملکردی بسیار خشن بوده است .به این
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سبب متافیزیک قدیم ویامتافیزیک نو،
صورتمسئله را تغییری نمیبخشد و ما
همچنان شاهد متافیزیکی هستیم که
همواره درهمین ساختار ،مسیری را تا به
امروز پیموده است.
در صفحهی  ۶۹اینگونه آمده است« :به یاد
داریم که او (دکارت) میکوشد تا هر
«تصور ناروشن» یعنی هر تصور «تجریدی»
درباره امور محسوس ،یا هر تصوری که رنگ
تجرید داشته باشد از علم بزداید.
«روشن» یعنی امری که ذهن بتواند آنرا،
بیهیچ گونه کمکی از قوه تخیل؛ درک کند؛
و این عمال یعنی اینکه :هیچچیز ،جز
ریاضیات_ والاقل آنچه را بتوان بهصورت
ریاضی درآورد_ روشن نیست».
و در پاورقی شمارهی  ۱۱همین صفحه آمده
است« :تصور زندگی ،به دلیل اینکه روشن
و قابل تمیز نیست ،در علم جایی ندارد؛
بنابراین در عالم فکری دکارت جای خاصی
برای خود زندگی نمییابیم .میان فکر و
امتداد هیچچیز وجود ندارد».
ازنظر دکارت تنها ریاضیات و آنچه را
بتوان از طریق ریاضی به اثبات رساند،
روشن است .و در این مفهوم ریاضیات خود
مطلق نشان داده میشود! ما پیشتر در
مورد ریاضیات به نکاتی اشاره کردیم و
اینکه
جدای
ریاضیات
خود
اینکه
نمیتواند مطلق باشد ،دارای معانی و
مفاهیم و بنبستهایی است که هنوز هم خود
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را از بند آنها نرهانده است مثل اعداد
بینهایت منفی و بینهایت مثبت و همچنین
عالم فرضی هندسی که الیپ نیتس آلمانی
از آن بسیار سود جسته است و میدانیم
که هندسه نیز با «واقعیات» هستندههای
جهانی فاصله دارد و بهطوری تقریبی بعضی
از امور را شرح میدهد اما همهی اینها
ذهنی هستند .ولی این نکته که میان فکر
و امتداد هیچچیز وجود ندارد_ این پرسش
را سبب میشود که اگر چنین است و میان
فکر وامتداد چیزی وجود ندارد ،چرا
دکارت حدود و اندازه را برای روند فکر
در نظر گرفته بود؟ و کنترل آنرا کویره
در مثال یک زن دیوانه که بایستی در
خانه اسیر شود ،مطرح نمود؟ آیا این یک
تناقض فلسفی در دستگاه فکری دکارت
نیست؟
درهمین صفحهی  ۷۰کویره توضیح میدهد
که« :به یاری تصورات روشن است که دکارت
میتواند هر کیفیت محسوس ،هر نیروی
حیاتی ،هر صورت طبیعی و خالصه هر آنچه
را که مکانیکی نیست ،از دنیای واقعی،
از دنیا به آنگونه که مستقل از ما و
از عقل ما وجود دارد ،حذف کند و آنرا
به امتداد و حرکت منحصر نماید».
خواننده توجه دارد که پیشتر «حرکت» از
این دیدگاه فلسفی حذفشده بود اما در
اینجا و در تناقض با گفتهی پیشین ،برای
188

نادر خلیلی
اثبات واقعی بودن اشیاء و هستندههای
جهانی ،آنها را به حرکت منحصر مینماید!
من این نکته را در اساس درست قلمداد
میکنم زیرا که حرکت را از اساس و ذات
هستی میشمارم و هستندهها ازنظر من
دارای حرکت هستند و مجموعا جهان هستی
از هر لحاظ در حال حرکت است .این نکته
تنها از جهت فیزیکی و طبیعی فنومن ها
نبوده بلکه در بعد دیگری نیز تحت عنوان
افکار و حتی تخیالت نیز؛ حرکت نقشی
بسیار موثر را ایفا کرده است و این
روند در یونیورس ادامه دارد_ پیشتر هم
اشارهکرده بودم که جهان هستی بدون
حرکت ،بههیچوجهی قابلتصور نیست .اما
در اینجا دکارت امتداد و حرکت را به
عالم ریاضیات محدود میکند تا گریزی به
اثبات بودگی هستندههای جهانی داشته
فلسفهی
در
موضوعی
که
باشد
اگزیستانسیالیسم است .هرچند رنه دکارت
از فلسفهی اگزیستانسیالیسم بهخصوص
اندیشههای ژان پل سارتر فاصلهای
بهغایت دور دارد.
کویره در ادامهی همان جمالت در پاراگراف
باال میافزاید:
«دکارت به ما میآموزد که برای درست
شناختن واقعیت ،واقعیت فیزیک ،به
آنگونه که هست ،به آنگونه که مستقل از
ذهن ما در خارج وجود دارد ،نخست باید
هر اطالع وهرآنچه را که دربارهی آن
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واقعیت ،از خارج دریافت میکنیم یا به
نظرمان میرسد که از خارج دریافت
میکنیم ،به دور افکنیم .بهعبارتدیگر
هر اطالع وهرآنچه را که از راه حواس
دریافت میکنیم به دور افکنیم! زیرا
آنها ما را به اشتباه خواهند انداخت.
پس باید که لوح ضمیر را از دنیای معمول
خود پاککنیم .دشمن ما ،حس منتشر است.
باید هر آنچه را که از روی عادت ،جزئی
از واقعیت میدانیم_ مثل رنگ ،گرما،
سختی و نرمی و وزن_ از آن بزداییم.
برای شناختن واقعیت باید نخست دیدگان
خود را ببندیم ،در گوش خود پنبه کنیم،
از حس المسه یاری نگیریم ،بهعکس به خود
بازگردیم و در ذهن خویش تصورات روشنی
را که دربارهی آن واقعیت وجود دارد
جستجو کنیم .از این راه است که میتوان
مبانی علم طبیعی را یافت و زبان طبیعت
را کشف کرد .با همین زبان_ یعنی زبان
ریاضیات است که طبیعت به پرسشهایی که
علم از طریق مشاهده و تجربه طرح میکند،
پاسخ میدهد».

دکارت باور دارد که حسها ،انسان را به
خطا میاندازند .او به این طریق ،تأثیر
رویدادها را بر همدیگر منکر میشود.
درصورتیکه انکار رویدادها و خصوصا
رویدادهای تز_ آنتیتز و سنتز بر مواد
و هستندههای جهانی ،در واقع انکار
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اگزیستانسیال هستی است و انکار کلیت
وجود است؛ زیرا که هر رویدادی بر
رویدادی دیگر تأثیری غیرقابلانکار
میگذارد .وزن_ گرما_ سختی و نرمی و یا
هر شکل دیگر از پدیدارها ،نمیتواند
خارج از تأثیر رویدادهای مختلف بر مواد
صورتپذیرند .درست است که بخشی از
رویدادها مثال در حس بینایی سبب خطا در
داوری میشود و چشم نمیتواند واقعیت یک
قلم را در میان لیوان آب نظاره کند و
آنرا شکسته میبیند ،اما نمیتوان به این
بهانه ،حس بینایی را بهطورکلی خطا آمیز
تصور نمود؛ و یا رنگ ،وزن یا گرما و
سرمای پدیدهها ،نمیتواند بیتأثیر از
فضا و مکان خاص آن باشد و تغییر در وزن
آنها از لحاظ مکانی ،مثال در فضای خالء،
تمامی فرمول ریاضی آنرا به هم میریزد.
چیزی که در کرهی زمین مثال بیست و دو
تن وزن داشته باشد ،در فضای بین
سیارهای میتواند بیست و دو گرم باشد و
یا اصال وزنی نداشته باشد .از اینرو
تاباندن درک ریاضی بر پدیدهها و در این
مثال ،خود خالی از ایراد و اشکال نیست.
و اما نکتهی بسیار مهم در این موضوع
به این قرار است که درهرحال این
هستندهها یا فنومن ها ،اگزیستانس
دارند .چه بر روی آنها خطای حسی صورت
بگیرد و یا نگیرد ،بههیچوجه در هستندگی
آنها نمیتواند کوچکترین تأثیری داشته
باشد_ به این معنا که درست برخالف الیپ
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نیتس و بحث مونادها *46هستندههای جهان
هستی ،بهواقع خارج از وجود متفکر
 46الیپ نیتس در سال  1646در الیپزیک به دنیا آمد
و در  1716در شهر هانور درگذشت .مفهوم انرژی
جنبشی را یا «سینتیک» را او وضع کرد و این در
حالی بود که خبر نداشت نیوتن هم دست به چنین کاری
زده است.
سه اثر الیپ نیتس قابلتوجه است .اول_ مونادولوژی.
دوم_ گفتار در مابعدالطبیعه و سوم_ تحقیقات جدید
دربارهی فهم انسانی.
ازنظر الیپ نیتس ،جوهر یا موناد ،واحدی است منفرد
و تقسیمناپذیر .جوهر از نظر او ،دارای خاصیتهای
زیاد است اما چون بسیط است ،اجزایی ندارد .او در
کتاب مونادولوژی آورده است که :هر چیز مرکب،
ازآنچه بسیط است ساختهشده و باالترین اجزاء بسیط،
اجزای سازندهی حقیقی جهان هستند .درحالیکه مرکب،
محصول فرعی جمع شدن بسیط هایی با یکدیگر است .از
طرف دیگرهرچیزی که مکان را اشغال کند دارای ابعاد
یا امتداد خواهد بود و بنابراین قابلتقسیم بندی
است و از همین رو ،مرکب است .پس اجزاء نهایی جهان
ناچارا ناممتد هستند و دارای هیچ بعدی نمیباشند
و چون اینگونهاند ،پس مادی نیستند! در نتیجه جهان
حقیقی ازبینهایت مونادهایی ساختهشده که بدون بعد
و بخشناپذیر بوده و مادی نیستند ،درنتیجه بایستی
روحی باشند!
ساختار فلسفی الیپ نیتس به تعبیری سادهتر از این
قراراست که هر چیز مرکبی در عالم ،بایستی به
عناصر سادهتری ،تجزیهپذیر باشد .اگر این عنصرهای
ساده ،بازهم مرکب از اجزائی دیگر باشند ،بایستی
باز هم بیشتر تجزیهپذیر باشند و سرانجام به
نقطهای میرسیم که این عناصر قابلتقسیم نیستند و
آخرین اجزاء سازندهی جهان هستند .این عناصر بسیط
ممکن نیست مادی باشند زیرا که مواد به تعریف،
دارای ابعاد هستند و از سویی مکان را اشغال
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انسانی؛ وجود دارند .فراموش نکنیم که
همین اندیشهی دکارتی است که الیپ نیتس
را به این نظریه میرساند که سرتاسر
هستی تنها موناد است و موناد غیر
قابلتقسیم ونتیجتا «روح» ی است!
این است که به شیوههای مختلف از سوی
متفکرین ایده آلیست ،گاها میبینیم که
تأثیر رویدادها بر همدیگر انکار
میشوند و این به مفهومی فلسفی ،یعنی
انکار هستندهها و نهایتا انکار هستی؛
و این موضوع مرا به یاد آگوستین می
اندازدکه میگوید :خدا و روح ،مشتاق
یکدیگرند.
گویا روح آگوستین و موناد الیپ نیتس از
خدا که بزرگترین روح باشد ،جدا گشتهاند
و حاال مشتاق یکدیگرند .ونتیجتا اثری
از ماده و سرتاسر «رویدادها» در این
بیان متافیزیکی دیده نمیشود؛ و از همین
دیدگاه است که سرتاسر هستی انکار و
خداوند جای آنرا میگیرد! ودراین صورت
میبینیم که ایدهآلیستها ،از هر مسیر و
راهی که رفتهاند ،باالخره در چهارراه
حوادث فکری و فلسفی ،باهم تالقی
میکنند و قابلتقسیم و بخشپذیرند .از اینرو اجزاء
حاصل نهایی جهان ،بدون هیچ تردیدی ،مادی نیستند
و ممکن نیست که در مکان جای بگیرند ،یعنی مکان
یا فضایی را اشغال نمایند .از اینرو جهان هستی
جهان «روحی» است.
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پیداکرده و یکدیگر را مشتاقانه در آغوش
میکشند.
کویره در ادامهی این مطلب ،در صفحهی
 ۷۱و  ۷۲تالش میکند تا دالیلی را برای
یقینی بودن ریاضیات و هندسه بیاورد و
به این شیوه میخواهد مجرد بودن «ذهن»
و همچنین واقعیتگرایی ذهن را مطرح
سازد .ازاینرو اینگونه ادامه میدهد:
بیشک هیچکسی هرگز دربارهی ارزش و حقیقت
ذاتی ریاضیات و هندسه ،به گونهی جدی
شک نکرده است .همهی مردم و ارسطو در
رأس آنان_ همیشه دقت و یقینی بودن
ریاضیات را قبول داشتهاند.
او میافزاید« :دقت و یقینی بودن هندسه
درست به این دلیل است که این علم فقط
به موجودات تجریدی ،به موجوداتی که
ساختهی ذهن هستند ،میپردازد .دایره و
خط مستقیم ،موجودات فیزیکی نیستند و
فضای اقلیدسی ،این فضای بینهایت،
فضایی است غیر واقعی که تنها در ذهن
ما میتواند وجود داشته باشد».
در نتیجهگیری این بخش از بحث ،کویره
خود اعتراف میکند که این فضای اقلیدسی
و عالم هندسه ،غیر واقعی است و این غیر
واقعی ،تنها در ذهن ما میتواند وجود
داشته باشد .مسئله گویاتر از این
نمیتواند باشد که ذهن توانایی ساختن و
پرداختن مسائلی را دارد که «واقعی»
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نیستند و از آنجمله ذهن مطلق هگل یا
همان  Geistو همچنین موناد الیپ نیتس و
درمجموع «خداوند» که ساختهی ذهن بشری
بوده است .اینها خطاهای ذهن به شمار
میآیند که در طول تاریخ بزرگترین
ضربهها را بر پیکرهی اجتماع انسانی
وارد آورده است .منظور روشن این است
که با ساختن خدای ذهنی ،ناچارا راه
برای ساختن ادیان و مذاهب بیشماری باز
میشود که هرکدام دارای طرفدارانی
میشوند و از همین طریق تقسیم کردن
اجتماع و پروراندن افکار متافیزیکی
است که روندگان راه این ادیان ،به خود
اجازه میدهند تا سر مخالفین را بر دار
بیاویزند و دست به کشتارهای وسیع بزنند
که در طول تاریخ ایدهآلیسم ،این را
بهروشنی دیدهایم .در هر صورت کویره
چنین ادامه میدهد:
«علمی که همانند علم ارسطویی_ از حس
منتشر آغاز کند وبر محسوسات بنا نهاده
شود ،نیاز ندارد که بر نوعی متافیزیک
استوار باشد .آن علم به متافیزیک ختم
میشود ولی از متافیزیک آغاز نمیکند؛
اما علمی _ از نوع علم دکارتی_ که ارزش
واقعی ریاضیات را به عنوان اصل موضوع
میگیرد و علمی مانند فیزیک هندسی را
بنا مینهد_ نمیتواند بر نوعی متافیزیک
تکیه نکند ،حتی نمیتواند از آغاز بر
نوعی متافیزیک استوار نباشد .دکارت به
این نکته پی برده بود .افالطون نخستین
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کسی که چنین علمی را طرح افکند ،نیز
از این نکته آگاه بود».
خوشحالم از اینکه الکساندر کویره ،در
این نقطه بر متافیزیکی بودن اندیشهها
و آراء ایدهآلیسم از افالطون گرفته تا
خود دکارت ،به اعتراف کشیده شده است؛
و خود اذعان میدارد که هم دکارت و هم
افالطون ،ضمن آگاهی داشتن بر موضوع،
بنیاد و کار را از متافیزیک آغاز
کردهاند .ما هم قبال اشارهکرده بودیم
که افالطون باوری ،ایده آلیسم و
متافیزیک ،هر سه در واقع یکی هستند.
در مورد افالطون باید به این نکته اشاره
نمود که نوشتههای دورهی دوم او بیشتر
رنگ متافیزیکی گرفتهاند .رساالتی چون
منون _ فدروس_ مهمانی و خصوصا پارمندیس
که در آنها افالطون بیشتر نظریات خود
را از زبان سقراط بیان داشته و به طرح
نظریهی «مثل»47پرداخته است.
نکتهی دیگر اینکه متافیزیک در هیچ
حالتی علم هستی نبوده و نیست .علم هستی
یعنی جهان هستی .متافیزیک کی و چه
زمانی به شناخت هستی دستیافته است؟ آیا
 47این نظریه یا تز فلسفی توضیح میدهد که
پدیدههایی چون شجاعت یا دوستی؛ خارج از خود
انسان ،وجودیت دارند و وجود آنها کامال مستقل از
انسان است .نظریهی مثل افالطون با «تذکار» نیز
دارای پیوند است.
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خیالی
ذهنیتهای
بازتاب
متافیزیک
اردوگاه ایدهآلیسم نبوده است؟ آنجا که
دکارت و در عبارت مشهور خود یعنی
«کوگیتو ارگو سام» ،من میاندیشم ،پس
هستم_ ذهن را بر من مادی و وجود ،برتری
میدهد ،خود گواه روشنی است بر اشکال
عمیق فلسفهی او؛ و دیدهایم و میبینیم
که از خصایص متافیزیک ،یکی این است که
همیشه چیزی بر چیزی دیگر برتری داده
میشود .مثل ذهن بر وجود_ روح بر ماده_
روز بر شب_ روشنایی بر تاریکی _ مرد
بر زن و الیآخر...
رشنالیسم
پایهی
و
ایجاد
اگر
(عقلگرایی) را بر سقراط قرار بدهیم.
سال
۲۵۰۰
به
ساختار
این
قدمت
برمیگردد .درصورتیکه امروزه فیزیک،
چگونگی و فرایند تحول و پدید آمدن هستی
را در حدود دو و نیم میلیارد سال تشخیص
داده است و آنرا مورد بررسی قرار
میدهد؛ و این پدیدار هم به هیچ شیوهای
تصادفی نبوده است و دستی هم برای ایجاد
است.
نبوده
کار
در
پدیدار
این
درصورتیکه در کتاب انجیل یا قرآن و
دیگر متون ایده آلیستی ،از آدم و حوا
و چگونگی درست شدن آنها به دست خداوند
صحبت به میان آمده است! و از سویی
عنوان کردهاند که آدم و حوا به زمین
تبعید شدهاند! در این مفاهیم و دادهها،
و
ایدهآلیسم
میان
پیوند
بهوضوح
رشنالیسم آشکار است .آخر و اول گفتهها
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ی دکارت نیز به همین مسائل میرسد .اصوال
اردوگاه رشنالیسم ،ناچارا به این راه
افتاده است زیرا که از دریچهی نگاه رنه
دکارت ،عقل ناقص است؛ و ناچارا بایستی
خدایی یا کمالی وجود داشته باشد تا این
نقصان را به وجود آورده باشد.
الکساندر کویره ،در صفحهی  ۷۴کتاب
خود ،در تحلیل فاکت «من میاندیشم پس
هستم» و چگونگی شک دکارتی اینگونه
مینویسد:
«درواقع بکوشیم تا شک و نفی شک را به
نهایت برسانیم .برای این منظور می-
پذیریم که ذهنی نابکار و توانا ،همیشه
و همهجا ما را به اشتباه میکشاند ،یا
بهعبارتدیگر همیشه و همهجا اشتباه
میکنیم؛ اما حتی اگر من همیشه و همهجا،
در همهی داوریها و در همهی تصوراتم
اشتباه میکنم ،باید من_ منی که فکر
میکنم و درست به این دلیل که فکر میکنم
که اشتباه میکنم_ باشم یا وجود داشته
باشم تا بتوانم اشتباه کنم؛ و از جانب
دیگر باید این را بپذیریم که چون
تصورات من همه اشتباه است ،پس یقین است
که من این تصورات را دارم .یقین داشتن
به اینکه من هستم و روشن بودن اینکه
من فکر میکنم در برابر همهی کوششهایم
برای شک کردن ،استوار میمانند .این
همان طالی نابی است که هیچ اسیدی به آن
اثر نمیکند .فکر کردن مستلزم بودن است.
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«من هستم» دنبالهی بیواسطهی «من فکر
میکنم» است؛ و دکارت آنرا به همین صورت
به ما میگوید :من فکر میکنم پس هستم.
من فکر میکنم و من هستم؛ اما «من چه
هستم؟» من موجودی هستم که فکر میکند،
شک میکند و نفی میکند .رسیدن به این
پاسخ برای دکارت کافی است؛ زیرا موجودی
که فکر میکند و شک میکند ،موجودی است
غیر کامل و متناهی .افزون بر این
موجودی است که این موضوع را میداند؛
یعنی خود را غیر کامل و متناهی
میداند».
من برای به هم ریختن و اثبات غلط بودن
چنین فلسفهای ،نیاز به اسید ندارم و
تنها به این نکته اشاره میکنم که بدون
«هست» در کوگیتوی مورد مثال« ،فکر»
نمیتواند وجود داشته باشد .به همین
سادگی.
یعنی اگر من یا هست یا کوگیتو ،بهعنوان
هستندهای مادی و اگزیستانسیالی واقعی،
وجود نداشته باشد ،فکر کردن که در واقع
در جایگاه دوم قرار میگیرد ،نمیتواند
صورت پذیرد .ازاینرو به نظرمیآید که
رنه دکارت ،موضوع را وارونه مطرح
میسازد .به تعبیر الکساندر کویره و
چنانکه در گفتار خود ایشان آمد ،فکر
کردن مستلزم بودن است .حاال چگونه است
که باعقل رشنالیاشان ،اندیشهی دیگران
را به هیچ میگیرند و یا شاید فکر
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میکنند که با این نعل وارونه زدن،
دیگران متوجه چنین خطایی به این بزرگی
نمیشوند؟! هنگامیکه خود کویره و دکارت
معترف به این نکته هستند که «فکر کردن
مستلزم بودن است» .چگونه است که قضیه
در همان نقطه واژگون میشود و مسئلهی
بسیار مهم «بودن» یا اگزیستانسیال،
بهطور حاشیهای مطرح میشود؟ و از سویی
فکر کردن یا عقالنیت ،برتری داده شده و
بزرگنما میشود؟ و نتیجتا به نقصان بودن
عقل و غیر کامل بودن «وجود کوگیتو یا
من» ختم میگردد؟!
پیداست که صحبتهای بعدی این دستگاه
رشنالی و از طریق اثبات غیر کامل بودن
«من»_ به موضوع خداوند میرسد؛ اما
اینجا دکارت بایستی یک مکث طوالنی کرده
و به ما توضیح بدهد که با وجود اینکه
فکر کردن «مستلزم» بودن وجود و هستنده
ای به نام من یا انسان است؛ چرا این
واقعیت روشن وآشکار و ساده را نادیده
میگیرد؟
مختصرا بایستی اشاره کرد که تا زمانی
که «بود» ی در کار نیست_ «نمود» آن
بود ،نمیتواند معنایی داشته باشد .و
در این صورت باز هم به اصالت واقعی
اگزیستانسیال یا همان «بود» میرسیم که
یکی از نمودهایش در خصوص کوگیتو ،فکر
کردن است و این فکر کردن میتواند درست
باشد و میتواند غلط باشد؛ اما صحبت
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برسراین
مادی در
بیچون و
نمیتوان

است که «بود» یا اگزیستانسیال
فاکت مشهور دکارت ،حرف اصلی و
چرایی میزند که به هیچ شیوهای
آنرا انکار نمود.

کویره در جمالت چسبیده به آنچه در باال
آمد مینویسد:
ولی چگونه میتواند این موضوع را بداند؟
بهعبارتدیگر اگر در این موجود ،اعتقاد
به چیزی نامحدود و کامل وجود نداشته
باشد ،چگونه میتواند غیر کامل و متناهی
بودن خود را به روشنی درک کند؟ یعنی:
بدون داشتن اعتقاد به خدا ،چگونه ممکن
است که این موجود خود را بشناسد و از
خود آگاهی یابد؟
ودراینجاست که تصور وجود خداوند که از
پیش نزد صاحب آن بوده است ،بهصورت
پدیدهی کامل مطرح میشود و ناکامل بودن
«خود» را عنوان میکند .از نتیجهی
مقایسهای که بر بنیادی غلط ایجاد شده
است ،به اثبات وجود خداوند میرسد!
انسان متفکر ناکامل ،پدیدار خداوندی
کامل و ناقص بودن افکار و حدود آنها!
در صورتیکه اعتراف به نقصان و پارگی
بودن انسان در هستی ،خود نوعی بزرگی و
وسعت اندیشه را میرساند و بهعکس باور
به کمال ،حاال هر کمالی ،ویرانسازی
واقعیت را تبیین خواهد کرد .کویره در
جمالت بعدی و به تکرار و تأکید بر
پدیدار کمال و نا-کمال ،نوشته است که:
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از دیدگاه عقل دکارتی ،کامل ،پیش از
غیر کامل ،نامتناهی پیش از متناهی،
امتداد پیش از تصویر ،در ذهن پدید
میآیند ...بنابراین تفکر ،تصور روشن
تصور
که
میکند
ایجاب
«متناهی»
نامتناهی را شامل شود و در بر گیرد.
اگر آن بخش از نامهی دکارت به شاهزاده
خانم کریستینا را که پیشتر نقل کردم
به یادآوریم درمییابیم که :بنا بر مطلب
باال ما تصور روشنی از خدا داریم.
و در ادامه میآفزاید« :اما ما که از
وادی ریاضتهای مصفا کنندهی شک گذشتها
یم ،میدانیم که :هستیم و نیز چه هستیم.
میدانیم که موجودی هستیم غیر کامل و
متناهی؛ موجودی که میاندیشد ،موجودی
که طبعش همه «اندیشیدن» است ،موجودی
که دربارهی خدا و خود ،تصور روشن در
ذهن دارد .همین اندازه نتیجهگیری
حداقل برای دکارت کافی است .او میتواند
با بکار گیری از همین نتایج ،وجود خدا،
وجود
خدای الیتناهی و مظهر کمال مطلق
معنوی روح را ثابت کند».
این اوج تفسیر دکارت و تعبیر او از
پدیدهی «انسان» است .خیلی کلی و
ناروشن .توماس آکویناس هم همین تالش را
ارائه داده است اما همه میدانند که
«برهان وجودی» واقعا پریشان است .مسلم
است که با طرح این تصویر ،یعنی وجود
معنوی روح ،دکارت ناچارا به این موضوع
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کشیده شد اما نتوانست آنرا به اثبات
برساند ولی بر این نکته تأکید داشت که
مابین روح و جسم ،کنش و واکنشی موجود
است و چنانچه پیشتر توضیح داده شد،
پیروان او روی این موضوع کارکردند_
ازجمله الیپ نیتس که موضوع «موناد» ها
را پیش کشید؛ و نهایتا غدهی صنوبری مغز
محل برخورد روح و ماده در انسان قلمداد
گردید.
کویره در قسمت پایانی کتاب گفتاری
دربارهی دکارت و در صفحهی  ۷۸و  ۷۹چنین
آورده است:
وجود کامل و غیرمتناهی را به این سبب
که موجودیت خارجی ندارد ،نمیتوان
بهوسیلهی حواس درک کرد .بلکه او به سبب
کمال نامتناهی خود وجود دارد .غیرممکن
است که تصور وجود خدا ،از موجودی
متناهی منبعث گردد؛ پس منشأ این تصور،
تنها خود خداوند است .این دومین امر
یقینی و دومین تصور روشن است که از
وادی شک بیرون میآید .امری که موضوع
آن بیهیچ شک ،واقعی است .خدا وجود دارد
زیرا من وجود دارم ،منی که دارای تصوری
از خدا هستم.
تنها پس از اعتقاد یافتن به وجود خداست
که ما به تمام و کمال از بندهای شک و
بی یقینی آزاد میشویم و هنگامیکه به
وجود خداوند یقین یافتیم میتوانیم
نتیجه بگیریم که وجود ما از اوست و
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تصوراتمان نیز از او نشأت میگیرد .مسلم
است که وجود کامل نمیخواهد و نمیتواند
ما را دچار اشتباه کند ،به همین سبب
باید گفت که تصورات روشن و سادهی ما
حقیقت دارند.
اما اگر تردید و شک ورزی به کناری
نهاده شود ،مطلق شدن پدیدهها به میدان
خواهند آمد و این بههیچوجه علمی نیست
و از کار فلسفی خارج خواهد شد زیرا که
فلسفه یعنی دوستدار دانش بودن نه مطلق
کردن پدیدهها .یقین در این است که
«طبیعت» کامل است و همین یقین خود
همواره مورد بررسی است ،چرا؟ زیرا که
میتوان به خود یقین هم تردید داشت.
اگر وجود انسان از اوست و تصورات انسان
هم از او نشأت میگیرد! پس دلیل وجود
تردیدها و تصورات غلط هم به او یعنی
خداوند بازمیگردد .در اینجا میتوان
این پرسش را مطرح ساخت که چرا خداوند
این تصورات غلط را در بشر بنانهاده
است؟ پاسخ الکساندر کویره چنین است که:
مسلم است که وجود کامل نمیخواهد و
نمیتواند ما را دچار اشتباه کند ،به
همین سبب باید گفت که تصورات روشن و
سادهی ما حقیقت دارند.
ولی همین تصورات روشن و ساده پیشتر
توسط کویره بهنقد کشیده و مردود
شمردهشده بود؛ و آیا تصور روشن وآشکاری
چون پدیدار کامل طبیعت ،از سوی کویره
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و طرفداران رشنالیسم ،دارای چه پاسخی
خواهد بود؟ اگر این را مطرح کنیم که
پدیدار کامل طبیعت نمیتواند به دست
کامل دیگری به وجود آمده باشد زیرا که
این بیان ،نقصان خداوند را خواهد
رساند؛ یعنی نمیتوان شاهد یا دارای دو
کمال بود .زیرابه گفتهی کویره و دکارت،
ناکامل از کمال نشأتگرفته یا پدید
میآید .توضیح ایشان چیست یا چه میتواند
باشد؟
در صفحهی  ۸۰اینگونه آمده است که:
«روح کمترین شباهتی با ماده یعنی با
فضا ندارد و هیچچیزی را نمیتوان یافت
که روح را به ماده پیوند دهد».
اوال کویره نمیتواند منکر تالش دکارت بر
مبنای ارتباط روح و جسم در انسان باشد.
در ثانی در تعابیر و تفاسیر ایدهآلیستی
و متافیزیکی ،روح در داخل جسم انسانها
و حیوانها قرار دارد .نویسنده حتی به
این مطلب و ادعای خود اردوگاه ایده
آلیسم پشت کرده است و تناقض عقالنیت را
به اوج رسانده است.
نکتهی دیگر اینکه با این استدالل که
برمیخیزد
مادی
جایگاه
از
«فکر
بنابراین خود فکر نیز مادی است» این
ادعای دکارتی مردود میشود؛ زیرا که مغز
مادی است و آنچه از مغز متفکر بیرون
میآید نمیتواند غیر از ماده ،چیز دیگری
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باشد_ چونکه از طریق فیزیک و فلسفه به
اثبات رسیده است که مواد وهستندهها (که
اصوال مادی هستند و دارای جوهر مادیاند)
روی همدیگر تأثیر میگذارند و این
فرایند میلیارد ساله را نمیتوان منکر
شد .و در چنین نقطهای است که بحث روح
از دکارت یا موناد الیپ نیتس؛ دارای
کمترین جایگاهی نیست.
کویره نهایتا و در جمعبندی بحث خود و
نتیجهی نهایی کار دکارت در زمینههای
مختلف؛ باالخره با این جمالت کتاب را به
پایان میرساند:
«اما از فیزیک دکارت هیچچیز استوار
نمانده است .چندین دههی پیش ،این فکر
رایج شده بود که علم امروز ،راهی را
که دکارت برای ما ترسیم کرده بود دنبال
نمیکند .آری این فکر در چند دههی پیش
درست مینمود؛ اما امروز نادرستی علم
دکارت بیشتر معلوم شده است؛ زیرا
بیگمان ،فیزیک کنونی ،فیزیک اینشتین
تکرار فیزیک دکارت نیست .به همانگونه
که فیزیک دکارت تکرار فیزیک افالطون
نبود».
الکساندر کویره ،قبال و در بخش اول همین
کتاب خود ،از فرمانروایی مطلق و غلط
علم یادکرده بود و آنرا وامدار
متافیزیک خوانده است .حاال در پایان بحث
خود و اعتراف به شکست فیزیک دکارتی،
در مقابل فیزیک اینشتین ،جایگاه علم
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را به نوعی ارزشمند میداند! جدای تناقض
موجود در سرتاسر بحث مربوط ،کویره هنوز
هم در جهت مطلقگرایی طی طریق میکند و
هرگز به این نقطه نرسیده است که هیچ
پدیداری مطلق نیست؛ و به این صورت
میبینیم که فلسفهی رنه دکارت ،به شیوه-
های مختلف ،از صورتهای ارسطویی و
مفاهیم افالطون باوری؛ شروع و به تدوین
رفرمی در متافیزیک میپردازد که دارای
هیچ اعتباری نیست .ما به این نکته پای
میفشاریم که نتیجهی کار متافیزیک که
امروزه در ساختار سیستمهای موجود قدرت
جهانی و در قالبهای ریز و درشت ریخته-
اند ،چیزی جز بیارزشی انسان و کشتار
آنان را در پی نداشته است .متافیزیکی
که با رفورمهای بسیار مداوم خود ،هر
ساعت و روزی به قالبی درمیآید و در
هرگوشهای از این جغرافیای خاکی؛ جنگ و
کشتاری را به راه میاندازدکه از لحاظ
فکری و بنیان آنها ،به متفکرینی چون
رنه دکارت_ کویره_ قدیسین توماس
آکویناس _ آنسلم_ آگوستینوس و دیگرانی
چون امانوئل کانت_ الیپ نیتس ،در
اردوگاه غرب برمیگردد و در شرق هم همین
مفاهیم و آراء توسط کسانی چون خلفای
راشدین و پیروان بعدی ایشان مثل شافعی_
امامان
و
حنفی
مالکی_حنبلی_
دوازدهگانهی شیعیان_ مال سبزواری و
انسانی
اجتماع
دیگر...
بسیارانی
طرفداران خویش را تقسیم و بر ضد یکدیگر
شورانیدهاند! بارزترین نمونهاش در
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همان دوران انگیزسیون سردار مسلمان
کرد ،صالح الدین ایوبی است که در جنگها
ی صلیبی شرکت داشت .امروزه امانگاه
فناتیک دینی و مذهبی ،به آسانی و در
قالب سیستمهای موجود در خاورمیانه ،سر
انسانها را بریده یا به دار میآویزد و
از کشتار و خونریزی و استثمار جوامع
نه تنها پرهیز نکرده است که فرهنگ
نیرنگ و دروغ را در همان قالبهای
رشنالیستی یا عقالنیت موجود؛ ترویج
میدهد .آیا نتیجهی فکر و فرهنگ و
پدیدار متافیزیک چیزی غیر از اینهاست؟
مختصری در مورد اسالم.

این نکته آشکار است که اسالم نیز
بهعنوان یک دین ،مثل هزاران دین دیگر،
در دایرهی متافیزیک قرار دارد.
اینجا بهطوری اجمالی به نکاتی در مورد
اسالم اشاره میشود و پیش از هر نکتهای
باید خاطرنشان کرد که اسالم هم مثل
ادیان و مذاهب بسیار دیگر ،دارای اهداف
مشترکی با آنهاست و ای بسا که در چندین
مورد مسیر خود را از آنها مجزا کرده
است_ خصوصا اینکه اسالم سیاسی در شرق و
خصوصا در خاورمیانه ،باعث رویدادهایی
شده که بازتاب جهانی داشته است .چنین
ایدهآلی شمشیر را از رو بسته ،آشکارا
و در برابر دیدههای مجموع جامعهی
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جهانی؛ ارزش «انسان»
بیارزشی نمایانده است!

را

کامال

به

در یک جامعهی اسالمی و در هر شاخهای از
آن ،چه شیعه و چه سنی که هرکدام نیز
دارای انشعاباتی هستند ،اگر نقدی بر
اسالم بیان بشود؛ کار گوینده یا طرح
کنندهی مطلب به اعدام منجر میشود؛ و
این در حالی است که در خود قرآن ،آیاتی
آمده است که اجبار در دین را درست
ندانسته است مثل آیهی (ال اکراه و فی
دین) به این معنی که در دین اجباری
نیست! اما خود قرآن و تاریخ اسالم نشان
داده است که اینگونه نیست و در این
شاخه از ادیان ،بهشدت شخص را وادار
میکنند تا آداب و مراسم این دین را
بهجای بیاورد_ مثل روزه در ماه رمضان
یا پرهیز از نوشیدن مشروب یا عدم رعایت
حجاب و دهها مورد دیگر که مسلما به
تعزیر و گاها به اعدام ختم میشود؛ و
این همان جبری است که قبال آنرا در دین
اسالم و در آیهی یادشده؛ رد شده بود!
این نکته کامال آشکار است که مجموع
ادیان دارای اشتراکاتی هستند و خصوصا
ادیان یهودیت_ مسیحیت و اسالم ،در
کتابهایی که آنها را منسوب به خداوند
میدانند؛ دنبالهی یکدیگر را گرفتهاند،
به این معنا که داستانهای تورات یا
انجیل در قرآن هم منعکسشده است .برای
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مثال ماجرای موسی و قوم یهود و عبور
ایشان از میان دریا.
مسئله این است که تبدیلشدن عصای موسی
به اژدها و بالعکس ،دارای هیچ نکتهی
مقبولی نیست .اینکه موسی عصایش را بر
لب دریا کوبیده و دریا ،شکاف برداشته
و پیروان او از کف دریا عبور کرده و
به آنطرف آبها رفتهاند! چیزی بهغایت
ایدهآلی است و به هیچ شیوهای با علم و
جهان تفکر سازگاری ندارد؛ و یا پرواز
سلیمان بر روی یک قالیچه در آسمانها!
که غیرمنطقی-
موارد فراوانِ دیگر
و
اند...
دیگر اینکه مطرح کنندگان ادیان نوری،
یعنی موسی_ عیسی و محمد؛ این ادعا را
داشتهاند که فرشتگان از آسمانها به
ایشان نازلشده و با ایشان به گفتگو
نشستهاند! در متون این ادیان مشترکا
چنین است که این دیدارها دور از چشم
مردمان و حتی پیروان خودشان صورت گرفته
است .موسی در کوه طور _ عیسی در تنها
ییهای خویش و محمد در غار حراء مکه!
با مطالعهی قرآن ،هر شخص حتی ساده
اندیشی متوجه میشود که بین سورههای مکی
و مدنی؛ کامال شکاف و تضاد برقرار است.
در ابتدای ظهور اسالم که آیات مکی
هستند ،رویکرد سخن و بیان و کردار،
کامال با مهربانی و عطوفت همراه است_
زن و مرد با همدیگر همسان و احترام
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بسیار بر زن نهاده شده است .این زمان
آغاز طرح اسالم است که هنوز قدرتی نظامی
یا سیاسی در کار نبوده است اما
هنگامیکه محمد به مدینه مهاجرت میکند،
شاهد آیاتی هستیم که فریاد «و قاتلو و
قاتلو »...سر داده میشود .دیگر زن و
مرد برابر نیستند و حتی آورندهی همان
دین یعنی محمد؛ اقدام به ازدواجهای
مکرر میکند .ماجرای این ازدواجها در
کتابی نایاب به نام «گفتارها» ،نوشته
ی آیت هللا مردوخ کردستانی ،به شیوهای
مختصر اما پر مغز آمده است.
تاریخ تبری که نویسندهی آن خود مسلمان
بوده است دربرگیرندهی هزاران اتفاق و
مسئلهی تاریخی در اسالم است و نویسندهی
تاریخ طبری خود از مدافعان اسالم و از
مبلغین آن بوده است .اصوال اگر در یک
جامعهی اسالمی این پرسش مطرح بشود که
چرا محمد دختری نهساله را به عقد خود
درآورده؟ و آیا این تجاوز و بچهبازی
نیست؟ طرح کنندهی این پرسش با مشکل
مواجه خواهد شد .این همان نقطهی مسموم
متافیزیکی است که وجودیت یافته است.
نکتهی دیگر اینکه آورندهی ادیان نوری،
چه عیسی ،چه موسی و یا محمد؛ خود
کتابهایشان را ننوشتهاند و این کتابها
مدتها پس از خودشان به نگارش درآمده
اند .حواریون یا همراهان عیسی هرکدام
و به ترتیب پس از مرگ عیسی ،دست به
نوشتن انجیل زدهاند_ پس از یک سال از
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فوت محمد؛ و گویا در زمان ابوبکر؛ قرآن
نوشته میشود و این نکته در میان معارف
اسالمی مشهور است که قرآن دارای نسخهها
ی دیگری نیز بوده است و آن نسخهها
جمعآوری و سوزانده شدهاند و نهایتا
توسط عثمان خلیفهی سوم از خلفای
راشدین ،آنرا به صورتی که هست جمعآوری
کرده است و به همین خاطر نیز عثمان را
جامع القرآن خطاب میکنند.
نکتهی بسیار ایدهآلی در اسالم این است
که مرد اجازه دارد همزمان چهار همسر
داشته باشد و این موضوع در سورهی نساء
(سورهی زنان) و چند جای دیگر این کتاب
مطرحشده است .ما میپرسیم که آیا این
اقدام و این فرهنگ ،ضد انسانی نیست؟
در پاسخ چیزهایی را میشنویم که به هیچ
وجه منطقی نیستند .نتیجتا شاهد از دست
رفتگی ارزشهای واقعی انسانی و اجتماع
انسانی درکشورهای مسلمان هستیم .حجاب
اجباری و چندین مسئلهی دیگر که از سوی
اسالم تزریق شدهاند؛ پیکرهی پیروان
آنرا به شمایلی بسیار مخرب و غیرانسانی
به نمایش درآورده است .درهمین راستا
جالب است که تعدادی از مسائل در ادیان
نوری درست در نقطهی مقابل همدیگر
قرارگرفتهاند .مثل موضوع نوشیدن شراب
که در مسیحیت آزاد و در اسالم منکوب شده
است .اگر درست توجه کنیم ،این دستورها
ی مخالف در کتابهای منسوب به کتب
آسمانی انجیل یا قرآن یا تورات که طبق
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ادعای پیروان این ادیان ،همگی این
کتابها و گفتارها از سوی یک خدا
نازلشدهاند! اما اینجا پرسشی هست مبنی
بر اینکه این خدای یکتا ،چرا نظرش را
درهر دورهای تغییر داده است؟ مگر از
پیش نمیدانسته که مثال شراب زیانآور
است؟ او بایستی اجازه میداد تا
میلیونها انسان طبق دستورهای تورات و
انجیل کارهایی را انجام بدهند و آن
کارها در زمان آن پیامبران درست تلقی
میشده اما در دین بعدی منفور و مردود
شمردهشدهاند! علت یا علتهای این تغییر
در نظر ،میان ادیان ذکرشدهی باال از سوی
خداوند چیست؟ آیا از ابتدا نمیدانسته؟
صورتمسئله حاکی از عدم آگاهی و ندانستن
است ولی این ندانستن از سوی خدای ادیان
مختلف و کال دستگاه متافیزیک دینی؛ با
آنچه به خدای یکتا و دانا منسوب
دانستهاند کامال متضاد و متناقض است.
شجاعالدین شفا ،48در زمینهی نقد اسالم
کتابهایی نوشته است که حائز اهمیتاند
 _46تولدی دیگر_ شجاع الدین شفا .نشر فرزاد در
سال  2000که شامل  619صفحه است .تولدی دیگر
کتابیاست از شجاعالدین شفا در نقد ادیان
ابراهیمی .این کتاب از کتابهای ممنوعاالنتشار در
ایران است .وی در این کتاب ،کتابهای مقدس این
دینها را از نگاه یک ایتئیست به چالش کشیده و
تناقضهای موجود در میان کتب مقدس ادیان مذکور را
نمایان کرده و در مجموع دیدگاه متافیزیکی این
ادیان را با توجه به متون و کتابهایشان مورد نقدی
کوبنده قرار داده است .این کتاب تاکنون چند بار
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مثل «تولدی دیگر»_ پس از هزار و چهارصد
سال (درباره ی تاریخ هزاروچهارصد ساله
ایران پس از اسالم)_ از کلینی تا خمینی
(چاپ پاریس _)1362حقوق بشر ،قانون
سال
در
(چاپ
اتمی
وبمب
بیضه
)2007وکتاب «پنج نقد بر تولدی دیگر».
در خصوص نشر آن آثار از سوی نویسنده،
برای من یک پرسش همواره مطرح بوده است
و آن اینکه شجاعالدین شفا در رژیم
شاهنشاهی ایران سالهای مدید وزیر
فرهنگ بوده است .کسی که در این مقام
بوده باشد ،چرا و به چه دلیلی آنهمه
سال از طرح واقعیتی که در دستگاه
متافیزیکی مشهود بوده است؛ سکوت
اختیار کرده بود؟ آیا این مسئله نمی-
رساند که سیستم شاهی نیز آلوده به
مفاهیم ایده آلیستی بوده است؟ مگر نه
این است که شاه ایران بارها و بارها
تجدید چاپ شده است و کسانی در داخل ایران
کتابهایی در نقد آن نوشتهاند .مثل سید مصطفی
طباطبایی با کتابی تحت عنوان« دین ستیزی
نافرجام» .نقد بر تولدی دیگر ،پاسخ به تحریفات
قرآنی ،نوشته ی صدر حسینی .دروغ و خیانت در علم
و دیانت ،نوشته ی شجاع الدین شهنواز( انتشارات
تهران .مریم پورزند وکیل) .دیگرانی هم در کشورهای
اروپایی نقدهایی بر تولدی دیگر نوشتهاند.
منتقدین از چند جنبه کتاب شفا را مورد نقد قرار
دادهاند .برخی از این منتقدین پیشینه اسالمی و دو
نفر از آنها یعنی منوچهر خوبان و میترا مقبوله
پیشینه یهودی دارند .در این میان تنها نقد فرهاد
بهبهانی به صورت سکوالر نوشته شدهاست.
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برای زیارت مرقد امام هشتم شیعیان به
مشهد رفته است؟ آیا این عقیدهی رهبری
سیستم شاهی است که باعث سکوت شجاعالدین
شفا و دیگرانی مثل او بوده است؟ خسرو
گلسرخ ی 49در دفاعیات دادگاهیاش که

 _47مطیوعات روز پنجم بهمنماه سال  ۱۳۵۲خبر دادند
که دو روز پیش خسرو گلسرخی و یارانش در یک دادگاه
نظامی محاکمه شده و به همراه کرامتهللا دانشیان به
اعدام محکوم شده است .این حکم در بامداد روز ۲۹
بهمن همان سال در میدان تیر پارک جنگلی چیتگر،
در راه تهران -کرج اجرا شد .از روند این محاکمه،
فیلمی تهیه شده بود که در اواخر بهمنماه سال ۱۳۵۷
از تلویزیون ایران پخش شد .آرامگاه خسرو گلسرخی
در قطعه  ۳۳بهشت زهرا در جنوب تهران است .او در
مدتی پیش از اسارت ،در طبقه باالیی مغازهای در
میانههای خیابان طاووسی (در محله نظامآباد
تهران) سکونت داشت .خسرو گلسرخی در این دادگاه
نظامی ،پس از قراعت شعری ،سخن و دفاعیاتش را
اینگونه آغاز میکند:
ان الحیاه عقیده والجهاد .سخنم را با گفتهای از
موال حسین ،شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه آغاز می
کنم .من که یک مارکسیست لنینیست هستم ،برای
نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسالم جستم
و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم..

من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم ،و حتی
برای عمرم .آری من برای جانم چانه نمیزنم ،چرا
که فرزند خلقی مبارز و دالور هستم.
از اسالم سخنم را آغاز کردم .اسالم حقیقی در ایران
همواره دین خود را به جنبشهای رهاییبخش ایران
پرداخته است .سید عبداله بهبهانیها ،شیخ محمد
خیابانیها ،نمودار صادق این جنبشها هستند .و
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نهایتا منجر به اعدام او شد ،خود گفت:
«من که یک مارکسیست لنینیست هستم ،برای
نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب
اسالم جستم و آنگاه به سوسیالیسم
رسیدم !»..تناقض اندیشه در فضای
روشنفکری و انقالبی ایران؛ تا به این
درجه متافیزیکی بوده و هست!

در خصوص نشر آن آثار از سوی نویسنده،
برای من یک پرسش همواره مطرح بوده است
امروز نیز اسالم حقیقی دین خود را به جنبشهای
آزادیبخش ملی ایران ادا میکند .هنگامی که مارکس
می گوید« :در یک جامعه طبقاتی ،ثروت در سویی
انباشته میشود و فقر و گرسنگی و فالکت در سوی
دیگر ،در حالی که مولد ثروت طبقه محروم است» و
موال علی میگوید« :قصری بر پا نمیشود ،مگر آنکه
هزاران نفر فقیر گردند» ،نزدیکیهای بسیاری وجود
دارد .چنین است که میتوان در این لحظه از تاریخ،
از موال علی به عنوان نخستین سوسیالیست جهان نام
برد و نیز از سلمان فارسیها و اباذر غفاریها.
زندگی موال حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان
بر کف ،برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه
محاکمه میشویم .او در اقلیت بود و یزید ،بارگاه،
قشون ،حکومت ،قدرت داشت .او ایستاد و شهید شد.
هر چند یزید گوشهای از تاریخ را اشغال کرد ،ولی
آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد ،راه موال حسین
و پایداری او بود ،نه حکومت یزید .آنچه را که
خلقها تکرار کردند و میکنند ،راه موال حسین است.
بدین گونه است که در یک جامعه مارکسیستی ،اسالم
حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است و ما
نیز چنین اسالمی را ،اسالم حسینی و اسالم موال علی
را تأیید میکنیم. .
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و آن اینکه شجاعالدین شفا در رژیم
شاهنشاهی ایران ،سالهای مدید دبیرکل
شورای فرهنگی سلطنتی بود و همچنین
ریاست کتابخانه ملی پهلوی را بر عهده
داشت .کسی که در این مقام بوده باشد،
چرا و به چه دلیلی آنهمه سال از طرح
واقعیتی که در دستگاه متافیزیکی مشهود
بوده است؛ سکوت اختیار کرده بود؟ آیا
این مسئله نمیرساند که سیستم شاهی نیز
آلوده به مفاهیم ایده آلیستی بوده است؟
مگر نه این است که شاه ایران بارها و
بارها برای زیارت مرقد امام هشتم
شیعیان به مشهد رفته است؟ آیا این
عقیدهی رهبری سیستم سلطنتی است که باعث
سکوت شجاعالدین شفا و دیگرانی مثل او
بوده است؟
اینجاست که پای پدیدار «قدرت» و خصوصا
قدرت سیاسی در سیستم سرتاسری یک کشور
اسالم باور ،نمود خود را بهروشنی
مینمایاند؛ و مگر نمیدانیم که ادامهی
همان فهم ایده آلیستی در سیستم شاهی
به سیستم حکومت اسالمی موجود رسیده است؟
و آیا بسترهای مفاهیم متافیزیکی از
دورههای پیشین به امروز نقلمکان نکرده
است؟ مگر نه این است که از لحاظ
ساختاری این دو سیستم معاصر در ایران،
تنها رفرمی صورت گرفته است؟! و آیا به
وضوح ،روشن نیست که متافیزیک چه در
سیستمهای سیاسی مذکور و چه در میان خود
مردم و اجتماع ایرانی؛ ریشه دوانیده و
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اگزیستانس خود را به نمایش در آورده
است؟ برای نمونه پیوند دو ایدئولوژیک
متناقض با همدیگر ،مثل مارکسیسم و اسالم
در دستگاه فکری خسرو گلسرخی که پس از
اعدام او ،قهرمان خلقهای ایران می شود!
قهرمانی که از ژرفنای مفاهیم و متد
مارکس بی اطالع است و از سویی عدم شناخت
علمی از اسالم و تاریخ آن؛ که نتیجتا
در این دیدگاه شیعی ولی رمانتیسمی
پیوند این دو قطب متضاد را شاهدیم .به
گونهای که در تعبیر خود او در دفاعیات
دادگاهیاش ،امام حسین رهبر و الهام بخش
او به عنوان یک مبارز مارکسیست لنینیست
چه
نشاندهندهی
این
اما
است!
چیزهاییست؟ غیر از اینکه دردورههای
متافیزیکی،
مفاهیم
مختلف،
تاریخی
خصوصا اسالم شیعی در ایران ،حتی در
روشنفکران چپ آنزمان و اینزمان هم،
تاثیر داشته است! و این میرساند که این
روشنفکران واقعا از لحاظ شناخت فکری
بر روی موضوعات اجتماعی پیرامونشان،
بسیار ضعیف بوده است و تاثیر این ضعف
فکری عمیق و عدم شناخت الزم و ضروری؛
به دورههای دیگر انتقال یافته و نهایتا
به انقالبی ختم میشود که قدرت سیاسی را
دو دستی به اسالم شیعی تند رو؛ تقدیم
میکند .مرور تاریخ معاصر ایران خصوصا
پس از انقالب  57و پدیدار قدرت سیاسی و
نظامی موجود؛ نشانگر اتفاقات و بروز
اعدامها و جنایات فراوانی است که
بیشترین بخش مسئولیت آن؛ روی دوش
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روشنفکرانی است که به واسطهی نداشتن
شناخت و آگاهی از هستی اجتماعی و
سیستمهای کنترل کنندهی آن؛ چنین
تاریخی را به وجود آوردهاند .اما
دردناکترین نکته این است که همین تجربه
در حال تکرار است! و این بیانگر پدیدار
متافیزیک و نفوذ آن در عرصههای مختلف
زندگی فردی و اجتماعی است.
ما برای روشنتر شدن دستگاه دینی
متافیزیکی ،ترجمهی چند آیه یا سورهای
کوچک از قرآن را در زیر میآوریم .من
درهمین نقطه این پرسش را خاطرنشان
میکنم که مفاهیم و معانی این گفتارها
چیست؟ و برای خواننده یا پدیدار انسان
و اجتماعش دربرگیرندهی چه منطقی است؟
اصوال آیا منطقی قابل درک ،ملموس و مثبت
در این گفتارها و نوشتهها غیر از ارعاب
و تهدید به کشتن و سوزاندن و له کردن
وجود دارد؟
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در این سوره از واژهای به نام
«القارعه» صحبت به میان آمده که نام
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سوره هم هست اما هرگز عنوان نمیشود که
این چیست؟ و آخرین آیه هم حاکی از آن
است که کسی نمیداند که این قارعه و
هاویه چیستند؟ قارعه یا کوبنده یا
چماق! در زبان کردی و ترجمهی همین سوره
واژهی «کتک» است! در این بیان  9جملها
ی به شکل شوخیوار ،معلوم نمیشود که
«کتک یا کوبنده» چیست و اصوالً این بیان
به چه دردی میخورد؟ جالبتر اینکه گویا
در پنج آیه و در سورههای مختلف آمده
است که اگر انسان و جن (روح) با هم
متحد بشوند؛ نخواهند توانست یک آیه مثل
قرآن بیاورند!
به نظرم یک دانشآموز کالس پنجم دبستان،
میتواند جملههایی بسیار بهتر ازآنچه
در باال رفت؛ بنویسد یا بگوید .تازه
اینکه بایستی به این نکته توجه نشان
داد که تأثیر این گفتارها برای انسان
و در اجتماعش چه میتواند باشد؟ اگر در
موضوعهای مختلفی که در قرآن آمده است
ما به مثابهی یک جمله یا آیه ،جملهها
یی بنویسیم که بسیار بر سورهی کتک یا
کوبنده برتر باشد چه خواهید گفت؟
مثالهای زیر:
 _1در قطب شمال و به خاطر تفاوت روز و
شب در شش ماه از سال ،نمیتوانید نماز
بخوانید.
 _2در قطب شمال اگر نماز بگذارید،
بیهوده خواهد بود و متناقض با قرآن؛
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زیرا که طلوع و غروب خورشید با آنچه
در قرآن و تحت عنوان نیزهی خورشید برای
نماز صبح یا ظهر آمده است خوانایی
ندارد.
 _3کتک یا کوبنده ،همواره در دست کسانی
است که از مفاهیم انسانیت ،مهربانی و
دوستی ،دور و بهرهای نبردهاند_4.
هنگامیکه قدرت استدالل ضعیف و گوینده
خالی از شعور باشد ،خشم و کتککاری و
بریدن گردنها و سنگسار معنا و مفهوم
مییابد _5 .طبیعت همواره به صورتی
یکسان و بر سرتاسر هستی نیروهایش را
میگستراند ،آنکه زن و مرد را از هم جدا
و انسان بودن ایشان را منکر میشود،
آبهای گلآلود و مسمومی را نوشیده
است _6.کسی که تو را مجبور می سازد،
دقیقا مثل او باشی ،ازلحاظ انسانی نه
خود مفهوم انسان را فهمیده است و نه
چنین ارزشی برای تو قائل است.
نکتهی دیگر اینکه خدای هللا ،هر آنکسی را
که بخواهد به تعبیر خودش گمراه و نها
یتا ،مورد عذاب و شکنجه قرار میدهد! و
بالعکس .من میپرسم این چه خدایی است
که از روی عمد و خواستهی خودش ،فرد یا
قومی را گمراه میکند و بعد آنها را
مورد خشم و غضب قرار میدهد؟ آیا چنین
خدایی قابلاحترام است؟
یک نکتهی بسیار جالب و در مورد قرآن و
اسالم برای من حاکی از این است که هللا در
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سورهی «رم» خود پرده از واقعیاتی
تاریخی برداشته است که بسیار مهماند.
موضوع در این است که طبق سورهی رم که
به تعبیر مسلمانان ،گفتار خداوند است؛
و در ابتدای سوره چنین آمده است:
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«رومیان شكست خوردند .در نزدیکترین
سرزمین و[لى] بعد از شكستشان در ظرف
چند سالى به زودی پیروز خواهند
گردید .فرجام كار درگذشته و آینده از
آن خداست و در آن روز است كه مؤمنان
از یارى خدا شاد مىگردند».
و چنانچه از آغاز تا پایان این سوره
نظارهگریم ،هللا از شکست رومیان به دست
ایرانیان ،ناراضی و نگران است .از سویی
نیز ،هنگامیکه در آن جنگها ایرانیان
شکست خورده و رومیان پیروز شدهاند؛ هللا
خوشنود و راضی است! با مطالعهی تاریخ
این جنگها که بین ایران و روم ،در
جریان بوده است ،متوجه میشویم که مسئله
از اساس به «راه ابریشم» مربوط بوده
است زیرا که به هنگام بروز جنگ مابین
ایران و روم ،شاه ایران دستور داده بود
که جادهی ابریشم از شمال ایران ،بسته
شود تا از عبور رمیان در جادهی ابریشم؛
جلوگیری شود .آشکار است که جادهی
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ابریشم از قلب ایران میگذشته_ این
موضوع اصوال برای رمیان ،حاوی ضرر و
زیان فراوان بوده است زیرا که به هنگام
بسته شدن این جاده از سوی امپراتوری
ایران ،رمیان مجبور بودهاند برای
انتقال کاالهایشان به چین ،کل خاک ایران
را دور زده و با عبور از خاک عربستان،
خود را به آبهای آزاد جنوب ایران یعنی
اردن فعلی رسانده و ازآنجا به چین
بروند .در این صورت مسیر عبور ایشان
از شهر مکه در آن زمان بوده و بارها
یشان توسط قبیلهی قریش و به دستور عبدهللا
که آن هنگام پردهدار کعبه بوده است،
صورت میگرفته! این موضوع بهکارگیری
اعراب برای بارگیری و حمل کاالهای
رمیان ،باعث همیاری و همدلی مابین هردو
بوده است .حتی برای استخدام و کار برای
رمیها ،بین قبایل عربستان ،کشمکش
رویداده و رقابتی در میان بوده است اما
به خاطر اینکه عبدهللا 50پردهدار وقت کعبه
 50در میان بتهای موجود در کعبه ،بتی بوده به نام
«اله» که پردهدار کعبه ،به آن بت بسیار عالقه
ِ اله مشهور
داشته است؛ و به همین خاطر او به عبد
شده و مورد خطاب قرارگرفته است .نام عبدهللا ،از
لحاظ تاریخی و ریشهای به این قضیه مربوط است.
مسئلهی سورهی رم ،در زمانی است که عبدهللا ،خود از
قبیلهی قریش و پردهدار کعبه بوده است؛ و هرآنکس
که پردهداری کعبه را به عهده داشته برای مهمترین
مسائل هم صاحب قدرتی خاص نیز بوده است و این
انتخاب کارگران و بارگیران برای رومیها؛ توسط
عبدهللا صورت گرفته و آنرا به قریشیان داده است.
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و خود از قریش بود ،اعراب قبیلهی قریش
به این کار گماشته شدهاند .بههرحال
منفعت اعراب ساکن عربستان در آن زمان
با رومیان بوده است و برای همین است
که هنگام جنگهای مابین ایران و روم،
اگر ایران شکست میخورد ،هللا شادان و اگر
ایران بر رومیان پیروز میشد ،هللا غمگین
بوده است! و این موضوع بهروشنی در سوره
ی روم پیداست .حال پرسش ما این است که
خدای یکتای مسلمانان ،چرا تا به این
اندازه خود را حقیر ساخته است؛ که شادی
و اندوه او به جنگهای میان دو کشور
بستگی تام پیداکرده است؟!
پایان سخن.
اصوال نقد و بررسی اسالم توسط قلمهایی
قوی صورت گرفته و فکر میکنم که اشاره
به همین چند نکتهی مختصر در نقد بینش
متافیزیکی دینی در این اثر ،کافی باشد.
وگرنه ساخت شکنی و پرداختن به موضوعات
کتابهایی چون تورات_ انجیل و قرآن؛
موضوع را بسیار بلند میسازد .کاری که
توسط بسیارانی دیگر انجامشده است.
به نظرم بایستی توجه عمیق نشان داد که
متافیزیک ،از هر بعد و زاویهای؛ انسان
و اجتماعش را نهتنها به بازی گرفته
بلکه آنرا از ارزشهای واقعیاش تهی کرده
است .وظیفهی فلسفه در این میان باز
کردن موضوعات و جرقه زدنهایی است که
ضروری هستند؛ اما اینکه فالسفهی ایده
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آلیست و سیستمهای متافیزیکی ،هنوز در
پی ترویج و تخریب واقعیات گذشته و
حالند؛ میرساند که ما ناچاریم در برابر
آنها بایستیم تا ایشان نتوانند بیشتر
از این واقعیات هستندههای هستی را
مضمحل کنند و از سویی بر بی_ارزش تر
کردن انسان و اجتماع جهانیاش پای
بفشارند .ما در تحقیق بر روی متافیزیک،
آیا بهجز این رشته از مسائل ضد انسانی
و ضد طبیعی؛ با چه چیز مواجه هستیم؟
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کتاب دوم

«هستی
خود و هستی دیگری»
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طرح موضوع

I try to determine exactly what I
am, to make up my mind to be my
true self without delay_ even
though it means consequently to set
about searching for ways to change
myself.
Being and nothingness: Jean-Paul
Sartre page 106.

من تالش میکنم ،آنچه را هستم ،تعیین
کنم .نزد خود بایستی اطمینان داشته
باشم از آن «خود» حقیقی ،آنهم بدون هیچ
تعلیل وتاخیری .حتی به نظرم میرسد در
این دریافت ،هر سمتوسویی را تحقیق کرده
و راهها را برای تغییر خود پیدا
کنم_.ژان پل سارتر_ کتاب هستی و نیستی
_ صفحهی ۱۰۶

موقعیت
دیگری».

«هستی

خود»

در

برابر

«هستی

اساس
و
اصل
به
بحث
این
«اگزیستانسیالیسم» در هر دو مکتب
جداگانهی سورن کیرگه گارد و ژان پل
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سارتر ،برمیگردد .در این کتاب با ساخت
گشایی بخشهای دیگری از متافیزیک،
مواجه هستیم.
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هستی از هیچ چیز!

اگزیستانسیالیسم سورن بر این نکته
تأکید دارد که هیچچیزی خارج از ما وجود
ندارد و هرآنچه که در اطراف ما روی
میدهد ،تنها زائیدهی خیاالت ماست و این
ما هستیم که درتصور غلط خویش ،به
فنومنهای جهانِ اطراف ،هستی میدهیم و
این هستیها وجود خارجی ندارند!
ض درست
بایستی در نظر داشت که بر فرِ
بودن این نظریه که این انسانها هستند
که به هستندههای دیگر؛ هستی میدهند؛
هنوز یک نکتهی مهم در همین بیان سورن
ِ اگو
پنهان مانده است و آن هستندگی خود
یا انسان است که در تعریف سورن به دیگر
هستندهها از روی خیال و توهم هستی می-
بخشد! نتیجهی سریع و کوتاهی که میتوان
در همین نقطه عنوان کرد ،چنین است که
ِ انسان تا قبل از هستی بخشیدن به
خود
فنومنهای دیگر هستی ،دارای هستندگی
است .این یعنی هستندهای جدای دیگر
هستندهها وجود دارد و همین نکته درست
مکتب
یا
سورن
دریافت
برخالف
اگزیستانسیالی مذهبی یا ایدآلیستی
اوست .در واقع این نگاه متافیزیکی خود
ِ انسان
ِ اول اگزیستانسیال
در همین گام
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ِ دوم و نتیجه-
را عنوان میکند اما در گام
ی این فلسفه ،تمامی هستی انکار میشود
در صورتیکه به هستندگی انسان اعتراف
میشود و این نکته که انسان خود یک
هستندهای موجود در هستی است ،مختل و
نادیده گرفته میشود.

در بحثهای پیش رو ،به روشنی توضیح
خواهیم داد که هستی یونیورسال یا طبیعت
و کل هستی؛ با وجود یا بی وجود انسان
که فاعل شناسایی است ،دارای هستندگی
است و این هستندگی فنومنهای موجود
دارای استقالل هستند .بنابراین مکتب
متافیزیکی سورن ،به بهانهی مخشوش دیدن
یا «تصور غلط» از جهانِ فنومنها؛ توسط
انسان و بخشیدن هستی به آنها مردود است
و هستندگی هر فنومنی از هستی نه تنها
ِ خاص خود
دارای کارکرد و اگزیستانسیال
است که به طور کلی این فنومنها چه با
حضور انسان و چه بدون حضور او ،دارای
اگزیستانس هستند .اما نگاه لرنس کراوس
چیزی است که حتی اگزیستانسیالیسم سورن
را پشت سر گذاشته و به نوعی خاص
اگزیستانسیال هستی را به همآن نتیجهی
فلسفی سورن میکشاند .گو اینکه از آغاز
ِ هستی (اگزیستانس) وجود
چیزی به نام
نداشته و آنچه که هست از نیستی پدید
آمده است!
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پروفسورلرنس کراو س ، 51فیزیکدان و
دانشمند مسائل فضایی ،در آخرین کتاب
خود و در چندین سخنرانی عنوان کرده است
که هستی از نیستی ،به وجود آمده است!
او میگوید :همین نوری که از المپ بر
چهرهی ما میتابد ،از نیستی به وجود
آمده است؛ یعنی هستی نور از نیستی
آغازشده است .به نظرم این گفته و
دریافت بافهم سورن ،یکی است .درواقع
ناچاریم برای طرح موضوع «هستی» و درک
بهتر آن ،به نقطهی مقابل آن توجه کنیم
و آنچه در تضاد با «هستی» است ،چیزی
است به نام «نیستی»؛ اما برای فهم درست

Lawrence
 51لرنس ماکسول کراوس (به انگلیسی:
( )Maxwell Kraussزاده  ۲۷می  )۱۹۵۴فیزیکدان
کانادایی_آمریکایی است که در شاخه فیزیک نظری
فعالیت میکند .او استاد فیزیک در مدرسه تحقیقات
زمین و فضا است و در دانشگاه آریزونا نیز مدیر
پروژه است .او مؤلف چندین کتاب است که همگی جز
پرفروشترینها بودهاند .از معروفترین کتابهای او
"Universe from nothingهستی از هیچچیز " است.
پروفسور کراوس از آتیستهای بسیار مشهوری است که
در تلویزیونها و دانشگاههای کشورهای متعدد،
مناظرههای فراوانی داشته است .او برنامههایی را
مشترکا و همراه با ریچارد داوکینز ،انجام داده
که همگی قابلتوجهاند .کتاب اخیر او «هستی از هیچ»
در مدت کوتاهی به چندین زبان ترجمه و بازتاب
بسیار باالیی داشته است .او باور دارد که تا قبل
از بینگ بنگ ،هیچ چیزی نبوده است حتی زمان!
نتیجهی تحقیقات فیزیکی او در این کتاب آشکار است.
اینکه «نیستی» بر «هستی» برتری دارد و هستی از
نیستی به وجود آمده است!
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از هر دو جانب موضوع ،ناچاریم به نکاتی
اشارهکنیم.
بایستی توجه داشت که نمیتوان خصوصیات
و کارکردهای هستی را به «نیستی» داد.
چراکه تنها در هستی است که رویدادها
پدید میآیند .دوم اینکه نمیتوان
انتظار داشت؛ در آنچه که نیست (نیستی)
رویداد یا رویدادهایی اتفاق بیفتد .پس
نتیجه این است که روی دادنِ رویدادها
در فنومن ها یا در هستی ،خصوصا و
اصالتا به «هستی» مربوط و در هستی،
مهیا میشوند؛ بنابراین نیستی یا عدم،
نمیتواند بدون هستی اصال دارای حتی
معنایی باشد .مثال تابیده شدن نور از
المپ لرنس کراوس ،دارای اشکال و غیابِ
مسائل و فنومنهای مهمی است که به هر
دلیلی نادیده گرفتهشدهاند.
فنومنها یا موادی که
اینکه آن
تشکیلدهندهی نور ساطع شده از المپ مورد
مثال اوست ،قبل از تولید در جایی دارای
هستندگی بوده است .اما در شکل و قالب
دیگری! آنچه در نیروگاه تولید برق
رویداده حاکی از این است که مواد یا
اتمهای بنیانی آن نور را از فضا گرفته
و در شکل آن رفرمی به وجود آوردهاند
که نهایتا با هدایت آن از طریق کابلها
و سیمها به المپ ذکرشده ،بهصورت هستی
نور ،خود را نشان میدهد .اینگونه نیست
که این نور بهعنوان یک هستنده یا هستی،
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از «نیستی» یا عدم به وجود آمده باشد.
بلکه صورت واژگون و عکس آن ،مفهومی
علمی_ فلسفی و قابلدرک را ارائه میدهد.

نکتهی دیگر اینکه لرنس کراوس ،خود از
فیزیکدانان آتهایست مشهوری است که
سخنرانیها و مناظرههای بسیاری داشته
است_ اما گویا به این مطلب توجه نکرده
است که در اردوگاه متافیزیک و خصوصا
شاخهی ادیان آن ،اینگونه عنوان میشود
که خداوند ،هستی و جهان را از «نیستی»
پدید آورده است و خصوصا در اسالم عنوان
میکنند که زمین و بهشت را هدفمند و
تنها به خاطر انسان ،از عدم آفریدها
یم! و این در حالی است که لرنس کراوس،
خود بهشدت با این طرح متافیزیکی مخالفت
ورزیده است .به نظرم آنچه لرنس به آن
مشغول است علمی و خود «فیزیک» جدید است
اما در این مورد آنچه را که در قالب
مثال باال عنوان میکند ،متافیزیکی
(ماوراء الطبیعی) و نقطهی مخالف کار
خود اوست.
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مفاهیم ریاضی و موضوع سکون

نکتهی دیگر اینکه پایه و اساس فیزیک
را ،ریاضیات تشکیل میدهد و ما در کتاب
اول و در نقد دکارت؛ موضوع ضعف و غیر
مطلق بودن و حتی غلط بودن آنرا نشان
دادهایم .دیگر اینکه ریاضیات ،توسط
انسان ابداعشده است_ آن چنانکه شاخهها
ی آنهم مثل هندسه ،باز توسط ریاضیدانان
به وجود آمدهاند و خود لرنس کراوس در
مصاحبهاش در استکهلم و در حضور فالسفه،
عنوان کرد که بسیاری از نتایج ریاضیات
غلط و نادرست است .خصوصا اینکه فیزیک
جدید بر روی یک یونیورسال یا همین جهان
یکدانهی هستی خمشده و کار میکند
درحالیکه میتوان ،با فرمولهای ریاضی
یونیورسالهایی شبیه و متعدد دیگر را
نیز تخمین زد! خود عدد تخمینی یا فرضی
در ریاضیات ،بازهم موضوعی است ابداعی
که ضعف عمیق ریاضیات را نشان میدهد.
نکتهی دیگر اینکه در ریاضیات ،نمونهها
یی وجود دارند که ثابت هستند! و این
نمونهها ازلحاظ ریاضی قابلتعریفاند
اما ازلحاظ منطقی و فلسفی ،درست
نیستند_ برای نمونه اعداد سهرقمی که
در تقسیم و کسر عکس آنها ،همیشه عدد
وسط  9است! شما هر عدد سهرقمی را در
نظر بگیرید که بتوان عکس آنرا از عدد
اول کسر نمود .حاصل تفریق این دو عدد
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همیشه در رقم میانه یا وسط  9است و اگر
عدد سمت راست حاصل تفریق را از شمارهی
 9کسر کنید ،عدد ثابت سمت چپ به دست
میآید! در نظر بگیریم عدد  321را .عکس
این عدد  123است .این عدد  123را از
 321کسر کنید .حاصل چنین است198 :؛ و
اگر درست توجه بشود ،عدد سمت راست یعنی
هشت را از نه کم کنیم ،عدد یک به دست
میآید؛ یعنی همیشه در این عمل ریاضی،
عدد میانه یا وسط در حاصل تفریق اعداد
سهرقمی نه است؛ و اگر عدد سمت راست را
به شما بگویند به آسانی میتوانید آنرا
از نه (عدد همیشه ثابت وسط) کم کنید،
عدد غایب دیگر پیدا میشود! درصورتیکه
این موضوع تنها در ریاضیات جاری است و
فلسفه هیچگاه با هر پدیدهی سکون و ثابت
موافقت نمیکند زیرا که به این دریافت
و باور رسیده است که سرتاسر هستی ،در
حال تغییر و دگرگونی است .به این خاطر
میتوانم نتیجه بگیرم که پروفسور لرنس،
در موضوع «نیستی» و درک فیزیکی او که
پایهاش ریاضی است ،دچار اشکال است .اما
نمیتوان تحقیق و کلیت کار علمی او را
منکر شد؛ زیرا که دانش فیزیک تالش میکند
تا چگونگی کارکرد هستی را نشان بدهد و
فلسفه چرایی آنرا!
خوشبختانه فلسفهی جدید هیچکدام از
جوانب کار را مطلق نمیسازد و تالش میکند
تا پرده از جنبههای فراوان موضوعات را
بردارد و بدون هراس از نقد آن یا
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احتمال مردود بودن آن ،مطرح سازد .این
خصوصیت فلسفه است که همواره به
«امکانات» و «احتماالت» نیز توجه نشان
بدهد و به این شکل ،فلسفه خود را از
میسازد.
دور
موضوعات
کردن
مطلق
درهرحال و درواقع این هستی است که به
«نیستی» ارزش یا استعداد طرح شدن میدهد
ِ این هر دو ،نهایتا
و با تحلیل دقیق
ارزش و اصالتِ بدون تردید «هستی» معلوم
و درنتیجه «نیستی» مردود میشود .با این
بیان روشنتر که «نیستی» نمیتواند
دارای هستی باشد و اگر در فلسفه از آن
یاد میشود ،به خاطر شرح و بسط دقیق و
روشنتر پدیدار «هستی» است .تازه اینکه
این هستی است که خود را در سرتاسر
فنومن های یونیورسال ،نشان داده و
میدهد؛ و این فنومن ها یا هستندهها،
بهطور مدام در حال تغییرند و به صورتی
قطع ناشدنی ،پدیدار رویدادها را در خود
«نیستی»
درحالیکه
میدهند.
جای
یا
کارکرد
چنین
دارای
بههیچوجه
استعدادی نیست .علم فیزیک جدید مثل
بسیاری دیگر از علوم ،توان پاسخگویی
بعضی از رویدادها را
به چگونگی
داراست اما توان پاسخ به موضوعات دیگری
را ندارد .درست است که در تدوین و
تشریح بسیاری از کارکردها و هستندههای
جهان هستی ،تعاریف علمی روشنی را ارائه
داده است و فلسفه از این دستاوردها
خشنود است و همواره این فلسفه است که
با طرح پرسشها و دریافتهای مختلف و
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منطقی ،علم را وامیدارد تا به کشفیات
تازهتری نائل گردد .دیگر اینکه همگان
و ازجمله خود پروفسور لرنس کراوس،
معترفاند که فیزیک_ شیمی یا هر علم
دیگر ،از اساس با فلسفه سروکار دارد و
از انشعابات آن است؛ اما از سویی هم
طرح این موضوع به این معنا نیست که کل
را بر جزء یا بالعکس جزء را بر کل
برتری بدهیم .این موضوع آشکار است که
فلسفه و فیزیک یا هر شاخهی دیگری از
علوم؛ تالش میکنند که «واقعیات» را نشان
بدهند .ما به موضوع «هستی» و «نیستی»
بازخواهیم گشت اما برگردیم به موضوع
اصلی و حاال طرح این پرسش که آیا «هستی
دیگری» در «هستی خود» تأثیر دارد یا
نه؟

تاثیر هستی دیگری بر هستی خود

ما به استقالل هستندهها از همدیگر
ودرجهان هستی ،واقفیم .این هستندهها
بهطور واقعی وجود خارجی دارند و
هستندگیاشان ،دارای جوهرهایی خاص خود
میباشند .جدای اینها این هستندهها بر
روی همدیگر تأثیر میگذارند؛ مثال فنومن
آتش ،بهعنوان یک هستندهی مخصوص،
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میتواند آب را به بخار تبدیل نماید.
درهمین مثال متوجه هستیم که آب ،خود
هستندهای مستقل است و درگیری یا ارتباط
آن با هستندهای به نام آتش ،باعث به
نام
به
دیگری
فنومن
آمدن
وجود
بخارمیشود .این را عمدا مطرح میکنیم
تا موضوع استقالل هستندهها ،چنانچه
واقعا وجود دارند ،در این تحلیل معلوم
باشد.
چنانچه سورن اظهار میدارد ،دیگر
هستندههای جهان هستی (یونیورسال)،
تنها در خیال و تصور اگو ،وجود دارند
نه خارج از آن؛ واگرهمین اآلن سورن حضور
میداشت ،من دست او را روی آتش میگذاشتم
و به او میگفتم :آیا آتش بهعنوان یک
فنومن مستقل وجود دارد یا خیر؟! با
سوخته شدن دست او ،مسلما وجود مستقل
آتش را اعتراف میکرد .ازاینرو هستندگی
هستی چیزی نیست که بتوان آنرا طبق
یا
سورن
اگزیستانسیالی
سیستم
مونادولوژی الیپ نیتس؛ منکر شد.
حاال تحلیل این موقعیت که :آیا «هستی
دیگری» در «هستی خود» تأثیر دارد یا
خیر؟ را به شیوهای دیگر موردبررسی قرار
میدهیم.
من بر این باورم که «هستی دیگری» واقعا
بر روی «هستی خود» تأثیر میگذارد؛ و
در مثال پایین ،این تأثیر و هستندگی
مستقل آنرا نشان میدهم.
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عمل و عکسالعمل

کسی در حال رانندگی و با سرعت زیاد به
شما نزدیک میشود( .این هستی دیگری است_
که ازلحاظ کمی و کیفی «مادی» است؛ زیرا
که هستی دیگری بهعنوان یک شخص راننده
و همچنین هستی دیگری دومی بهعنوان
اتومبیل ،با همهی اجزاء تشکیل دهندهی
آن نیز مادی است) .نزدیکتر شدن اتومبیل
به شما ،باعث یک عکسالعمل میشود؛ زیرا
که «عمل»ی صورت گرفته و این عمل باعث
عکسالعمل شماست و این عکسالعمل ،در
دوری کردن از آن موقعیت مکانی و در
زمان خاص و همچنین در رنگپریدگی و هراس
و ترس از برخورد و تصادف ،به ظهور
میرسد .نتیجه میگیرم که «هستی دیگری»
دارای این پتانسیل و توانایی است که
«هستی خود» را تحت تأثیر بگذارد.
مسئولیت

کسی که صاحب فرزندی است .این فرزند
بهعنوان هستندهای مستقل ،ناشی از
«عمل» والدین درگذشتهای است .تالش برای
تربیت و آگاهی دادن به فرزند ،توسط
والدین ،یعنی «مسئولیت» این هر دو در
برابر فرزندشان است .هرگونه حرکت یا
عمل فرزند ،باعث تحلیل و بازیابی و تالش
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برای درک عمل اوست که در صدها مورد،
پدید میآیند؛ یعنی اگر فرزندشان به
انسانی مثبت و توانا در امور زندگی بدل
شود ،تأثیر این عمل فرزند؛ شادی والدین
خواهد بود_ چنانکه برعکس آن نیز باعث
اندوه و افسردگی یا سرافکندگی ایشان
در اجتماع خواهد بود.
سرافکندگی والدین در اجتماع ،یعنی
«مسئولیت در برابر دیگران»؛ زیرا که
این دیگرانند که با نگاهشان یا نظرشان
در خصوص فرزند مورد مثال ما ،باعث «به-
خود» آمدن والدین شدهاند؛ و اگر این
«هستی دیگری یا دیگران» وجود نمیداشت،
این سرافکندگی یا شرمساری نیز وجود
نمیداشت .از اینرو تاثیر «هستی دیگری»
در اشکال و قالبهای بسیار متفاوت و
مستقلی ،برای ما هویدا میشوند.
درست همینجاست که من باور دارم« ،هستی
دیگری» به خاطر ارتباط مابین همهی
هستندهها ،خصوصا در اجتماع انسانی و
مسئولیتهای پیامد آنها؛ همواره «هستی
خود» را تحت تأثیر میگذارد؛ و این یعنی
خالی شدن از «خود» و از «دیگری» پر
شدن؛ و درست درهمین نقطه است که
میخواهم بگویم ،آزادی برای فرد در
اینزمان خاص ،از بین رفته است.
مرگ آزادی!
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وابستگیهای اجتماعی و روابط میان
انسانها ،امری است بدیهی؛ اما چون از
لحاظ درک و معنا و بهخصوص از لحاظ
فرهنگ؛ شناخت بر روی این هستندهها ضعیف
هستند؛ و از سویی ضعف در اقدام و عمل
نمود پیدا کرده است؛ نتیجه چیزی است
که به مرگ آزادی و ازدست رفتن «خود»
ختم میشود؛ و این درست در حالی است که
هر «خود» یا هر اگو ،این حق را دارد
که آزادانه ومستقال به زندگی خود ادامه
بدهد؛ اما میبینیم که دایرههای متعددی
که از هستی دیگری تشکیلشدهاند؛ باعث
فروپاشی این خودهای خالیشده از خویش
میشوند .نتیجتا میبینیم که فرهنگ و فهم
فردی و اجتماعی؛ خود نهتنها گواه
موقعیتهاست که علت این معلولهایی است
که ناظر آنها هستیم .ترس از اینکه
فرزند من چکار میکند؟ ناشی از درک عملی
است که حدس میزنم در حال وقوع است؛ چه
در زمان حال و چه در آینده! منظور این
است که من در این اندیشهام که فرزندم،
در زمان حال مشغول چهکاری است؟ بعد
میاندیشم که کار او یا دقیقتر بگوییم
«عمل» او ،چه تأثیری بر خود او و هستی
دیگری خواهد داشت؟! این عمل چه در زمان
حال صورت بگیرد و یا در آینده ،فرقی
در نگرانی من نخواهد داشت؛ و این
نگرانی قویترین نشانهی «مسئولیت» است؛
و داشتن این مسئولیت ،یعنی خالی شدن
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از خود _ از دیگری پر شدن و دقیقا مرگ
آزادی!
مرگ آزادی؛ اما چرا؟
چونکه با مسئولیتی که در برابر فرزند
حس میکنم ،نگران هستم؛ و پس از نگرانی
تالش خواهم کرد که او را تربیت یا کنترل
کنم .همین کنترل کردن من ،یعنی پای به
حریم او گذاشتن که خود نوعی کشتن آزادی
است_ زیرا که او هم بهعنوان یک هستنده
ی مستقل ،حق انتخاب و زندگی را دارد؛
اما من عمدتا این حق انتخاب را از او
سلب کرده ،آگاهانه یا ناآگاهانه در
خودآگاه و ناخودآگاه ،به دنبال کنترل
و تربیت او هستم_ و درهمین نقطه است
که آزادیها از هر دو سو میمیرند زیرا
ِ» من هم مشغول بررسی؛ و
که «هستی خود
درگیر شده با هستندهای مستقل شده است
و این درگیرشدن ،یعنی دور شدن از آزادی
خود و زمان را کشتن ،آن هم بدون اینکه
واقعا دوست داشته باشم و دراین صورت
شاهد چهرهای دیگر از «جبر» میشویم؛ چرا
جبر و اجبار برای تداخل در امور فرزند؟
زیرا که اجتماع موجود دارای خطرهایی
است که فرزند مورد مثال ما به عنوان
یک هستنده ،احتماال با آن خطرها ،ادغام
یا درگیر خواهد شد؛ مثل وجود انواع
مخدرات در میان اجتماع و خصوصا جوانان
ویا سوء استفادههای احتمالی شبکهها _
افراد و سازمانهایی مافیایی که اهداف
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خطرناک خود را به پیش میبرند و واقعا
به این
در میان اجتماعات موجودند.
خاطر دخالت و کنترل فرزندان از سوی
والدین؛ به امری حتی ضروری تبدیل می-
شود! و این خود نشانهی ضعف فرهنگ
اجتماعی در کلیت آن است چونکه نمیتوان
به ساختار فرهنگی موجود اجتماعات
اعتماد حتمی داشت! و اینجاست که جبر
در نقش آفرینی و تداخل در امور فرزندان
و کنترل آنها؛ به مرز ضروریات میرسد.
اما آیا میتوان از این جبر ،روی گرداند
و آنرا به «اختیار» تبدیل نمود؟
اگر بتوان آنرا به اختیار و انتخاب
تبدیل کرد ،به نظرمیآید که آزادیهای
دوجانبهی من و فرزندم ،حفظ خواهند شد
و از سویی ارزش من و ارزش انسانی او
نیز ،لطمهای نخواهد خورد؛ اما ما
میدانیم که فرهنگ اجتماعات موجود ،چیز
دیگری را به ما نشان میدهند .ما همواره
در کار دیگری دخالت ،و او را وامیداریم
تا بنا به خواستهی ما ،عمل یا اقدام
نماید .او هم دارای این حق هست که
«خواسته» یا فرهنگ ما یا فهم و برداشت
ما را به چالش بگیرد؛ زیرا که هنوز
معلوم نیست که در این میان دقیقا حق
با کیست؟ شاید شرمندگی و سرافکندگی من
در مقابل دوستان یا اجتماع (بهواسطهی
اعمال فرزندم) برای فرزند من دارای
کمترین معنا و مفهومی نباشد .چگونه
میتوان این ایدهها را درستتر فهمید و
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بدون اینکه به «هستی خود» و یا «هستی
دیگری» لطمهای وارد سازم ،آزادانه به
زندگی ادامه بدهم؟
طرح همین موضوع که در باال رفت ،خود
خالی از دلهره و مسئولیت نیست .از این
رو من بر این نکته تأکید میکنم که
واقعا مسئولیت ،کاراترین پدیدار ضد
آزادی است؛ اما این مسئولیت از کجا به
وجود آمده است؟
به نظرم از عملی که پیشتر انجام
دادهام_ زیرا که فرزند من در به دنیا
آمدن خود ،هیچ تصمیمی نداشته و این من
هستم که مسئول آمدن او به این جهانم.
پس «عمل» من باعث مسئولیت من است؛ و
مسئولیت من باعث از بین رفتن آزادی.
اما از سویی هم میدانیم که کسانی هستند
که دارای هیچ فرزندی نیستند ،ایشان چرا
دارای مسئولیت و نگرانیاند؟ آزادی
ایشان چرا از معنا تهی میشود؟ ما در
حولوحوش مثال باال قدم میزدیم .ولی
همینجا بایستی گفت :تنها فرزندان
نیستند که برای مثال والدین ،خلق
مسئولیت کرده و سبب مرگ آزادی میشوند.
هستیهای دیگری نیز هستند که بیشمارند
و همان تأثیر را دارند .به «طرفداران
زمین و طبیعت» نگاه کنید .نگرانی آنها
برای از بین رفتن طبیعت و یا نشت نفت
در دریاها و آلودگی دریاها و هوا و از
بین رفتن جنگلها .همهی اینها هستیهای
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دیگری است که در هستی «خود» تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم میگذارند .برای
نمونه اعدام یک نفر در ایران ،باعث به
وجود آمدن عکسالعمل میلیونها ایرانی
دیگر میشود! اما چرا؟ چونکه ازلحاظ
فرهنگی و مفاهیم انسانی مشترکی که
وجودیت دارند؛ همه را به واکنشی نسبت
به این اعدام وامیدارد_ و این در معنای
واقعیاش یعنی ،تأثیر هستندهها بر
همدیگر.
من وارد بحث «خوب و بدی» اعمال و
اگزیستانسیالها نمیشوم؛ زیرا که آنرا
از مباحث «اخالقیات» میشمارم .نکتهی
«هستی خود» و «هستی
مهم برای من
دیگری» است و تاثیر متقابل این
هستندهها بر روی همدیگر و نهایتا «مرگ
آزادی» است .بایستی راهی باشد که
آزادانه و انسانی زیست و هم زمان ،هستی
دیگری را آسیب نزد .آن راه کدام است؟
آن فهم و دریافت چیست؟
خود واقعی

نمیتوان به این پاسخها پرداخت ،بدون
اینکه شناخت دقیقتری از هستی «خود
واقعی» داشت .طبق دریافت سارتر ،من
بایستی هر راهی را بسنجم و تالش خود را
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به کار بگیرم تا هستی خود را تعین کرده
و بازیابم .این تعیین کردن «خود» یا
سلف ،مسئلهی سادهای نبوده و نیست.
جوامع و افراد این جوامع را که نگاه
میکنی ،بسیار نادرونایاب میشوند ،آنان
که «خود» را یافته باشند .و از آنها
بسیار کمتر میتوانی یافت کسانی را که
در جهت تغییر خویش ،گامی اساسی
بردارند!
طرح این قضیه از سوی ژان پل سارتر ،قبال
هم به شیوههایی از سوی فالسفهی دیگری
مثل کانت و پرسش اینکه :انسان چیست؟
صورت گرفته بود؛ اما نوع برخورد سارتر،
به این مسئله کامال مجزا و خاص قلم و
اندیشهی خود اوست.
درهرصورت «خود» ها ،از «خود» تهی و
ازدیگران و ازسیستمها «پر» شدهاند.
فرهنگها و اجتماعات و حتی افراد ،تالش
دارند که دیگران را ،بهمانند خود تبدیل
به ناچار باعث
نمایند! این تالش،
درگیری و تنشهایی خواهد شد که گریز از
این جنگها تا حد بسیار باالیی دشوار و
ناشدنی است .پایهای ترین نقطهی این بحث
(خود بودن) است .نقطهی
Being self
ِ خود بودن ،تهی شدن از «خود» است
مقابل
ِ خود بودن است
یا به مفهومی دیگر؛ غیر
و غیر خود بودن دارای شرایطی است و
چنانچه آشکار است عوامل خارجی نیز در
خود بودن و غیر خودنِ ما تاثیر خواهند
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داشت .از سویی گاهی انسان وادار میشود
که در نفیِ خویش تالش کند! اما این به
چه معناست؟ برای مثال کسی شما را گستاخ
مینامد_ در واقعیت امر شما گستاخ
نبودهاید یا نیستید و در شرایطی نیز
به دالیل مختلف؛ ناچار میشوید سکوت
کنید .این سکوت کردن ،همآن نفیِ «واقعیتِ
خود» و واقعیت ماجراست که تالش برای نفی
خویش از سویی است و از دیگر سو ،با گذر
زمان و آشکار شدن واقعیت ،دروغ دیگری
و صداقت شما ثابت میشود .نتیجه این است
که گاهی در «نفی خویش» که همآن سکوت و
ِ اگو ثابت میشود
غیر خود بودن است ،خود
و همزمان صداقت اگو .نکتهی دیگر این
است که این درگیری و جنگ ،همیشگی است
و ادامه دارد .در هر صورت و حالتی ،با
توجه به دارا بودن توان «اختیار» در
تصمیم_ من نام این عمل را آزادی می-
گذارم اما با واژههای ترکیبی آزادی
مطلق موافق نیستم .ساده ترین دلیل این
است که حتی برای  Being selfمشکالت بسیار
زیادی بر سر راه است که تماما از این
ِ خود» نزدیکتر شدن ،در فکر و
به «خود
عمل و ساختار؛ جلوگیری میشود و این
جلوگیریها و مقاومت پدیدارهای اطراف
هستیِ خود؛ توانایی جبر را به نمایش
میگذارد و از همینرو مفهوم آزادی مطلق؛
محتوایش را از دست میدهد_ خارج از همهی
اینها ،من بطور شخصی هیچ پدیدار مطلقی
را نمیشناسم_ نه خدا و نه انسان و حتی
طبیعت نیز؛ با وجود کامل بودنش از لحاظ
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فلسفی و علمی .اما در هر حالت از گوشه-
های ماجرای هستی و موضوع انسان و
ِ واقعی؛ مسئلهی
نزدیکتر شدن به خود
آزادی از جهتهای فراوانی برایم اهمیت
بسزایی دارد .به این خاطر شخصا جانبدار
آزادی طبیعی هستندهها و به خصوص انسان
ِ جهانیاش هستم و از همینروست
و اجتماع
که آنچه را که باعث اسارت و بندگی
انسانِ جهانی است مردود میشمارم .این
اسارتها ،این پدیدههای غیر طبیعی و ضد
آزادی مثل قوانین فراوان متافیزیکی و
ضد انسانی و یا سازمانها و سیستمهای
بسیار زیادی که دقیقا به مانند
زنجیرهایی برای انسان و اجتماع جهانی-
اش عمل میکنند؛ از نظر من ضد طبیعی و
کامال ضد انسانی است و چنین فنومنهایی
را به نظرم نمیتوان پذیرفت و شاهد
هستندگیشان در میان اجتماع بود.
اینگونه است که با هستی شناسی انسان و
ساختارهای موجود اجتماعی در سراسر
زمین ،موضوع به «خود آمدنِ انسان» و خود
بودن واقعی یا  Being selfدارای ویژگی
و اهمیت خاصی است.
بحث برسراین است که فنومن «انسان» به
خود بیاید و «خود» را بیابد؛ زیرا که
به هزاران دلیل ،انسان از خود همیشه
تهی میشود! هرکسی میخواهد از شما چیزی
بسازد که خودش به آن باور دارد (خصوصا
موضوع رهبری) و یا اینکه او خود را
برتر از شما میپندارد! اصوال این خود
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برتر بینی ،یکی از دالیل پیش آمدن این
موضوع است؛ و این در حالی است که ما
یقین داریم موجودی به نام انسان کامل،
هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت.
ازاینرو کمال او و برتری او چیزی مضحک
و نیهیلیستی است .دیگر اینکه فرهنگ
فردی ،همواره در جستجوی پیشی گرفتن از
«خود» انسان همراه یا «دیگری» است‼
این فرهنگ اما به آسانی شکل نگرفته و
دارای ریشههای بسیار زیادی است_ دقیقا
مثل مویرگهای خونی بشر و یا رگهای ریز
ریشهی درخت .هرکدام از این رگها
مأموریت خاص خود را دارا هستند .صاحب
چنین فرهنگی ،هرگز ازتالش برای تسلط بر
شما ،دست نخواهد شست؛ بنابراین ،جنگ و
افراد،
فکری
و
فرهنگی
درگیری
گریزناپذیر بوده و در حال جریان است.
مهم این است که هر حرکت شما ،در جهت
تثبیت «خود» یا سلف باشد .ولی این
بههیچوجه معنای ترویج اگوییستی یا
نارسیسم نیست .بلکه هدف ما روشن کردن
این موضوع و واقعیت است که از دست دادن
خود ،دقیقا یعنی به مرید و برده
تبدیلشدن_ یعنی بازیچهی دیگری بودن_ و
اینجا منظور ما از دیگری ،همان هستنده-
ای است که غالبا در قالب سیستمهای
موجود جوامع ،کنترل جامعه را به دست
گرفتهاند؛ اما این چگونه ممکن میشود؟
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هستی دیگری در قالب سیستمها

ازلحاظ فردی و فرهنگی و تحقیقات
روانشناسانه ،موضوع سکسوالیته و کشش
جنسی و از دیگرسو موضوع «ادیپ» و سرکوب
حس شهوت که از سوی زیگموند فروید ،مطرح
شد ،تنها چند جنبهی قضیه را پوشش
که
بگوییم
میخواهیم
ما
میدهند.
بسیاراناند اسیر و بردهی سکس وهم
آغوشی .بسیاراناند اسیر و بردهی یک
نگاه و یا کرشمه و لبخند و ترفند
یا
و
مردی!
یا
زنی!
زیرکانهی
سیستمی !...از سویی درک تأثیرات
متقابل این هستندهها بر روی هستی خود،
پردهبرداری از پوششهایی است که همواره
تعریف انسان و ساختار زیستش را به هم
میریزند .به نظرم بدون شناخت روشنی از
چگونگی این روند ضد انسانی و ضد آزادی؛
نمیتوان این پدیدههای مرموز و ستمگر
را به عقب نشاند.
پرسش اساسی و ریشهای این است .آن «خود»
حقیقی چیست؟ و چگونه میتوان به آن خود
واقعی رسید؟
چرا این پرسش؟! زیرا که میدانیم خودها
یا اگوها ،بهواسطهی ارتباط اجباری در
اجتماع و کارکرد سیستمهای موجود در
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قالب دولت و حکومت و سازمانهای مربوطه
ی خاصی ،همواره از خود تهی میشوند و
این تهی شدن بهروشنی روز آشکار است.
ازاینرو اهمیت این بحث در آنجاست که
در روند این نوشتار ،به مسائلی پیرامون
صرفا پدیدهی «خود» یا سلف بپردازیم و
علت و معلولهای این خالی شدنها از خود
و پرشدنها از دیگری را بازیابیم و
مخصوصا در این فهم و تحقیق و دریافت،
به تعریفی جامع و فلسفی از «خود» به
نسبت موضوع بسیار مهم «آزادی» برسیم.
اصوال و اساسا بیشترین انگیزهی من برای
این نوشتار ،فهمیدن عمیقتر اگو یا خود،
به نسبت موضوع آزادی است و درست همین
مطلب است که برایم در باالترین اندازهی
ارزشگذاری است؛ زیرا که در تحلیلها و
فکرکردنهای پیشتر ،به این فهم رسیدم
که_ انسان آزاد نیست!_ اما مدتی است
به این شک افتادهام که آیا واقعا هیچ
راه و گریزی برای این مسئله وجود
ندارد؟ چگونه میتوانم بپذیرم که
زندگیام مثل برق و باد بگذرد و بدون
شناخت عمیقتر از این معضل و اندوه جبری
اسارت آمیز ،بمیرم و راهی برای آزادی
خود از این زنجیرها و بردگیها نیابم؟!
خیلیها خواهند گفت :کدام زنجیر؟ کدام
اسارت؟ کدام بندگی؟ هرکسی دستکم
درهمین اروپای (دموکراسی زده!) آزاد
است‼ خیلیهای دیگر در شرق ،به شیوها
ی مذهبی ،دینی وکال ایدهآلیستی به موضوع
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نگاه میکنند و میگویند :قسمت ما چنین
بوده_ خداوندگار عالم از روز ازل ،چنین
تصمیم گرفته و میبایستی خواست؛ خواست
او باشد! سرپیچی از این خواست ،یعنی
کفر ورزیدن و به اجتماع پشت کردن و
جهنم را نصیب شدن!
من در اینجا هیچ پاسخی به این ایدههای
سرتاسر موهوم نمیدهم اما امیدوارم که
درهر جمله و بند و پاراگرافی ،پاسخ
بایسته و شایسته را بگیرند .این است
که به موضوع برمیگردم و مجددا پرسش را
مینویسم_ این «خود» حقیقی چیست و چگونه
میتوان به این خود واقعی رسید یا دست
یافت؟
به نظرم بدون تعریفی دقیق و درست
هستندهها،
شناخت
و
ازفنومنولوژی
نمیتوان با سرعت ،به این موضوع و پرسش
پرداخت .پس از روی ناچار پرسش اولیه
را نگاه میدارم .پس از نگاه و توضیحی
پیرامون فنومنولوژی ،به اصل پرسش
خواهیم پرداخت.
فنومنولوژی

پدیدهشناسی یا فنومنولوژی ،درک و
دریافت تجربی و ذهنی پدیدههاست که توسط
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ادموند هوسرل (استاد مارتین هایدگر)
در جهت سامان بخشیدن به مسائل فلسفی،
مطرح شد .به زبانی سادهتر پدیدار یا
«فنومن» چیزی است که در سطح قرار دارد
مثل اشیاء موجود که میتوان آنها را
تجربه کرد؛ اما پدیدارشناسی تنها به
موضوع اجسام و اشیاء نمیپردازد بلکه
دربرگیرندهی موضوعاتی چون ریاضیات_
احساسات و عواطف_اندیشهها_ دردها و
خالصه چیزهایی که دارای بعدی دیگر از
هستیاند است و به این معنا فنومنولوژی
بهتمامی هستی چه ازلحاظ مادی و چه
ازلحاظ معرفتی و ذهنی ،میپردازد .در
این سیستم فلسفی میتوان بدون حضور
«شیء» در مورد ماهیت یا معرفت آن؛
تحقیق و تفکر کرد و هستندگی یا جایگاه
آنرا شناخت .این یعنی فنومنولوژی علمی
است وابسته به فلسفه و موضوع آن تمامیت
" هستی " است.
حاال انسان خود بهعنوان یک هستنده بر
روی زمین و صاحب تفکر و اندیشه ،خود
میتواند موضوعی برای تحقیق باشد که هست
و یا به «موضوع» تبدیلشده است! میشل
فوکو به همین بحث پرداخته و از موضوعیت
انسان ،واقعیاتی رانشان داده است که
همگی قابلتوجهاند .او درست میگفت که
قبال انسان بهعنوان هستندهای متفکر،
تمامی طبیعت و هستی را بهعنوان «موضوع»
نگاه میکرد و آنرا توضیح میداد_ اما
امروزه میبینیم که خود «انسان» هم به
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موضوعی برای مطالعه؛ تبدیلشده است! و
درهمین راستا بود که علوم پزشکی
_انسانشناسی_ جامعهشناسی و شاخههای
گوناگون روانشناسی و غیره… پدید آمدند
تا چگونگی این هستنده را توضیح بدهند.
و دراین حالت است که به نظرم فهمیدن و
شناخت از پدیدارشناسی ،در مجموع پرسش
کانت مبنی بر «انسان چیست؟» را پاسخ
میدهد.
انسان در محیطزیست خویش ،با بیلیاردها
فنومن یا هستندهی دیگر مواجه است! و
همین انسان بهواسطه و دالیل فراوانی،
همواره تالش کرده است تا برطبیعت تسلط
یابد و مهمترینعامل یا دلیل برای این
کار ،نیاز او بوده است ولی از سویی هم
با برطرف شدن نیازهایش و به خاطر
«قدرت» خواهی بیشتر و پیشی گرفتن از
طبیعت ،خواسته و ناخواسته در چرخش
طبیعی محیطزیست خود ،دخالتهای بسیار
بیشتری کرد و به مرور ،طبیعت و محیط
زندگیاش را نه فقط آلوده که به این روز
انداخته است که در این میان میتوان به
مسئلهی گلوبالیزاسیون اشاره نمود .این
است که انسان جدای ویران کردن محیط
خویش و تخریب طبیعت؛ به تعبیر فوکو؛
خود نیز به مرگی زودهنگام نزدیک شده
است!
در هر حال انسان بهعنوان یک هستندهی
که
است
ویژگیهایی
دارای
متفکر،
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بارزترین خصوصیت آن؛ فکر کردن است؛ و
اصوال به دنبال فکر کردن در موضوعات و
شناخت فلسفی از آنها؛ «عمل» میکند! این
به چه معناست؟
انسان تنها به تفکر ننشسته است بلکه
بعد از شناخت از پدیدارهای اطراف؛ به
عاملی برای عمل تبدیلشده است .ازاینرو
انسان دارای دومین ویژگی خود یعنی
«عمل» است و درهمه جای محیط زندگیاش؛
شاهد عملکرد او هستیم.
چیستی انسان

کاشکی

بودم

ولیکن

نیستم!

ِ گل مگر منکیستم؟
در محفل
ِ خود
گشته و میگردم بهدنبال
بلکه درکِ این سخن«منچیستم؟»
***
_مولف _52لندن_جوالی 2008

 52در مصرع اول این رباعی ،از نیستی صحبت شده
است! علت این نگاه در شعر مذکور چنین است که
انسان هرچه در جهان تفکر غریقتر میشود؛ از آنسو
و درواقع به مرگ نزدیکتر میشود! معنای گفته چنین
است که اگو یا من ،از «خود» دور و به «غیر خود»
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با این پرداخت از فنومنولوژی ،به این
نقطه میرسیم که خود انسان چگونه
هستندهای است؟ انسان از دو لحاظ
قابلبررسی است .یک پدیدار جسمی یا مادی
و دوم پدیدار درونی یا ذهنی او .بایستی
خاطرنشان کرد که تفسیر انسان از طریق
بخشهای دوگانهی جسم و درون؛ کافی نیست
و اصوال نمیتواند دربرگیرندهی کلیت
واقعیت باشد زیرا که نقش طبیعت_ گذار
زمان_ میلیونها رویداد پیوسته در
شکلگیری و تغییر اعضاء بدن انسان و
همچنین پروسهی رفورمهای مداوم در
ساختار اندیشه و تفکر او؛ مجموع هستی
اش را به نمایش درمیآورد؛ بنابراین
هستیشناسی انسان از دو طریق مادی و
ماهیتی یا ذهنی او ،کافی نیست و برای
بیان دقیق علمی و فلسفی چیستی انسان
نزدیکتر میشود و این نوعی تمرین خود مرگی یا مردن
است زیرا که انسان وفتی در مسائل غیر خود (هستی
دیگری) ،وارد تفکر عمیق میشود ،درواقع از هستی
خود دور شده است و حتی امکان دارد که از حاالت یا
ِ خود آگاهی دقیقی نداشته باشد؛ به این خاطر
اعمال
و از همین زاویه ،نوعی نیستی ضعیف و نسبی ،در
این هستنده روی میدهد و این در تضاد با خود بودن
یا «به خود آمدن» است .هر چند در رباعی مجموعا
ِ خود میگردد یا به دنبال خود
گوینده به دنبال
(انسان)است تا آنرا درک کند اما درواقع و در این
نقطه از «خود» دور افتاده و در افکار بسیار دور
ِ
دیگری غرق شده است؛ بنابراین فلسفه کارکردن ،در
معنایی راستین؛ تمرین مردگی است!
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که همان پرسش کانتی است ،اتحاد تمامی
علوم؛ ضروری است .ما در ادامهی این
مطلب بیشتر روی موضوع کارکرد و چیستی
«ناخودآگاه» خم میشویم ولی درهمین
نقطه تأکید میکنم که تحقیق ما در این
قسمت؛ مثل هزاران پدیدار دیگر کافی و
کامل نخواهد بود؛ بنابراین بررسی
عمیقتر و بیشتری با همکاری همگی علوم؛
ضروری است و آنچه در پی میآید میتواند
تنها برش یا سفری کوتاه به درون انسان
باشد در جهت چگونگی و چیستی و کارکرد
درونی او .نکتهی دیگر اینکه در این
تحلیل ،تنها دقیق شدن در شناخت چیستی
انسان منظور یا هدف نیست .من بر این
نکته تأکید دارم که نهایتا تصویر کلی
انسان و اجتماع جهانیاش در حال حاضر،
چیزی است که با منطق و اصالت و ارزشها
ی واقعی انسانی؛ کامال منافات دارد و
برای برونرفت از وضعیت فعلی انسانِ
جهانی و طبیعتی که با آن گرهخورده است؛
بایستی عمال کاری را به انجام رساند اما
در گام نخست شناخت درست از چیستی این
پدیده نیز ضروری است!
البته من عمیقا به این نکته باور دارم
که هردو بعد این مسیر یا تعریف از
انسان یعنی بخشهای مادی و ماهیتی او
تنها و تنها مادی است زیرا که به نظرم
افکار و اندیشههای فنومن انسان نیز به
دالیلی که در کتاب اول «در برابر
متافیزیک» توضیح دادهام؛ مادی است_
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یعنی افکار و ذهنیات او و اصوال سرتاسر
بودگیاش ،مادی است .اما در اینجا لزومی
برای تکرار آن موضوعات نمیبینم.
چنانچه در اولین جملههای همین نوشتار
آمد ،خواست و پرداخت سارتر تعین کردن
«خود» و اطمینان داشتن از خود واقعی
است؛ اما این به چه معناست؟
به نظرم کامال گویاست که نمیتوان انسان
یا اگو را به همین صورت ظاهر شناخت یا
شناساند یا تعریف نمود و قبال هم اشاره
کردیم که انسان جدای بعد فیزیکیاش،
هستندهای متفکر است واصوالهمین افکار و
تجزیه و تحلیلهاست که او را به این
جایگاه رسانیده است.

ژان پل سارتر در کتاب هستی و نیستی 53و
دربخش «واقعیت هستی» ودر صفحهی ۱۱۱
نوشته است:

 53هستی و نیستی نوشتهی سارتر .ترجمهی عنایتهللا
شکیباپور_ در خصوص این ترجمه بایستی اشاره کرد
که شکیباپور به متن اصلی کتاب سارتر نه تنها
ِ
وفاداری نکرده ،بلکه به عکسِ نوشته و دریافت خود
سارتر جملههایی در تایید وجود خدا آورده است!
این موضوع در صفحهی  115ترجمهی آقای شکیباپور و
در بخش پایانی«واقعیت هستی»است .در آنجا از زبان
سارتر اینگونه آمده است « :عقل به ما حکم میکند
خدا وجوددارد پس حقیقت هم در او است و دلیل حقیقت
همآن وجود داشتن است ».من این ترجمه را با نسخهی
انگلیسی کتاب سارتر مقایسه کردم و چنین چیزی را
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«اگر واقعا عقیدهی اسکوالستیک را کنار
بزنیم؛ این چه معنی دارد که میگویند:
هستی از مفهوم خود چه نتیجه می گیرد؟
زیرا اگر چیزی هست نباید ناقص باشد؛
بنابراین اگر فرض کنیم یک موجود کامل
در برابر هستی ناقصی قرار گرفته است
پس این مفهوم برای ما چه معنی خواهد
داشت؟ پس اگر انسان را هستی کامل
بدانیم ،هستی سایر موجودات در برابر
او هستی ناقص است زیرا انسان میتواند
برای خود و دیگران ،هستی باشد؛ اما سنگ
و چوب فقط هستیشان برای دیگران است و
ذات هستی کامل در آنها وجود نخواهد
داشت».
همچنین سارتر در همین کتاب و در فصل
ششم ،صفحهی  ۲۰۵با موضوع «هستی برای
هستی
«وجود
مبحث
در
و
دیگری»
54
دیگری» در همآن آغاز بحث ،موضوع صفحهی
سارتر ننوشته و اصوال او به خدا باور هم نداشت_
مشخصات نسخهی انگلیسی از این قرار استBeing and :
_Nothingness_ Washington square press
ISBN-13:978-0671-86780-5
شاید علت این غلط اندازی مربوط به سیستم سانسور
و وزارت ارشاد اسالمی در ایران باشد.

 54هستی و نیستی نوشتهی سارتر .ترجمهی عنایتهللا
شکیباپور.
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 ۱۱۱را با تفاوتهایی در
واژگان اینگونه نوشته است:

بهکارگیری

«بطوری که در سابق اشاره کردیم هستی
برای خود مطلق است یعنی او هستی خود
را میداند ودر بارهی هستی خود قضاوت
میکند و خود را میشناسد و در این هستی،
نهاد و خود و فراخود؛ هرسه عامل مشترکا
هستی برای خود را به وجود میآورند .پس
هستی برای خود حقیقت انسان است و خود
را میشناسد ،اما سنگ و چوب نمیتوانند
هستی برای خود داشته باشند زیر هستی
خود را نمیشناسند و هستی آنان برای
دیگری است و این انسان است که هستی
آنها را میشناسد».
ما پیشتر بارها و بارها وخصوصا در
موضوعات مربوط به فنومنولوژی ،اشاره
کرده بودیم که هستندههای جهانی واقعا
دارای خصوصیت هستندگی مستقل هستند و
اینجا تاکید میکنیم که این هستندههای
جهانی ،با بودن یا نبودن انسان ،واقعا
وجود دارند.
انسان به واسطهی دارا بودن تفکر می-
تواند هستندهها را تعریف بکند این یعنی
چه؟ معنای گفتهی ما چنین است که انسان
فاعل شناسایی است و به خاطر تفکر و
خصوصیت در فاعلیت شناسایی پدیدهها؛
آنها را مورد شناسایی یا تعریف قرار
میدهد .ولی چه این کار یا شناسایی و
تعریف از هستندهها؛ صورت بگیرد یا صورت
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نگیرد؛ هیچ اختاللی در هستندگی هستنده-
ها؛ روی نمیدهد .چونکه فنومن های جهان
هستی با وجود یا بی وجود انسان متفکر؛
واقعا اگزیستانس یا وجود دارند.
در مورد انسانی که فاعل شناسایی است،
در واقع این ارسطوست که در فلسفهی خود
و در تعریف جهان پیشنهاد میکند« :ما
برای تعریف هستندهها ،کافی است که آنها
را شناسایی ،نامگذاری و طبقه بندی
کنیم؛ مثال این اسب و آن سگ است و آن
چیز دیگر درخت است ».مسلما ارسطو در
این پیشنهاد روی فاعلیت شناسایی انسان
تکیه کرده است و از سویی مشخص است که
اسب نمی تواند درخت باشد و به این صورت
شناسایی آنها آسان میشود و همینطور در
این مسئله با موضوع «جدایی» فنومنها
روبرو هستیم که هایدگر آنرا در موضوع
«دوری» و به شیوهی خود توضیح داده است.
در هر حال اقدام برای شناسایی فنومنها؛
دلیل بر نبود آنها نیست.
سارتر در شناسایی پدیدهها و موضوع سکون
و حرکت ،به موضوع گردیدن یا شدن ،اشاره
میکند .به این صورت که پدیدهها در
نهادشان و در هستندگیشان ،دچار گردیدن
و تغییر میشوند؛ مثال سنگ یا چوب در
وجود خود دچار تغییر میشوند اما ساکن
هستند! او در صفحهی  ۱۷۶کتاب هستی و
نیستی نوشته است« :به نظر ما برای ثابت
کردن متحرک ،الزم نیست که آنرا در مقابل
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سکون قرار بدهیم .چیزی که متحرک است
این حرکت در نفس او وجود دارد زیرا
چیزی که حرکت میکند در جای خود قرار
نمیگیرد اما آنچه که هستی برای خود
ندارد و هستی برای دیگری است سکون محض
است ».منظور سارتر از هستی دیگری «سنگ
وچوب» است.
من در این خصوص نیز با سارتر دچار
مشکل هستم زیرا که فکر میکنم «هستی»
در تمامیت آن به هیچ شیوه ای ساکن
نبوده و نیست .معنای دقیقتر این گفته
چنین است که آنچه در داخل هستی قرار
دارد ،از چوب و سنگ و انسان و ستارهها
و کهکشانها و خالصه همهی هستی؛ به خاطر
ساختار مادی بودن آن ،همیشه در حال
گردیدن و شدن بوده وهست .این یعنی هیچ
چیزی ساکن و ثابت نیست؛ و هنگامی که
هستندهها همواره در حال گردیدن و شدن
هستند؛ نتیجتا در جای خود نیز ثابت
نخواهند بود! سارتر از مثالهای مختلفی
مثل پرنده و شکارچی و سنگ و انسان
استفاده میکند .او میگوید اگر شکارچی
نتوانسته پرنده را شکار کند ،علت این
است که پرنده در جای خود نبوده است و
اگر در همآن جایی بود که شکارچی مورد
هدف قرار داده است؛ در این صورت پرنده
مورد اصابت قرار میگرفت!
این نکته حاوی مطلبی بسیار باریک و
نازک است که مورد توجه قرار نگرفته
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است .درست است که پرنده در جای اول خود
نمانده و در نقطهای دیگر است و به همین
خاطر شکارچی در شکار خود موفق نیست اما
اگر بسیار ریزتر و دقیقتر به فنومنها
نگاه کنیم ،متوجه میشویم که واقعا آنها
همواره در حال گردیدن و تغییر هستند و
قبول کردهایم که فنومنی که در حال
گردیدن و تغییر است؛ ثابت و ساکن نیست!
و این درست عکس آن چیزی است که سارتر
عنوان کرده است .شاید علت اساسی این
عدم توجه به ژرفنای موضوع در این است
که تغییر و شدن پدیدهها و حرکت ذاتی و
مداومشان ،در مقابل دیدههای انسان به
گونه ای بسیار فشرده است و به سختی
میتوان این فاصلههایی که در فنومنهای
به ظاهر ساکن و ثابت به وجود میآیند؛
اندازه گیری کرد!
دیگر اینکه وقتی پذیرفتهایم که جهان
هستی در حال تغییر است ،خود به خود
پذیرفتهایم که سیارهها و سیارات و
کهکهشانها نیز از همدیگر فاصله می-
گیرند! اینجاست که مسئلهی «دوری» مطرح
و نمود پیدا میکند؛ و به همین خاطر نیز
هست که طبق فهم انشتین مبنی بر باد
کردگی جهان هستی و همچنین نظریات فیزیک
کوانتمی؛ هستندههای داخل هستی شامل
سیارات و کهکشانها همواره در حال دور
شدن از همدیگر هستند؛ بنابراین نمی-
توان فنومنی ساکن و ثابت را تصور کرد_
حتی اگر موضوع حضور انسان و سنگ به
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مثابهی دو پدیدهی جداگانه مورد بررسی
قرار بگیرند و بگویند که سنگ در مقابل
انسان ساکن است! طرح این سکون و ثابت
بودن ،فلسفی نیست زیرا که جدای متحرک
بودن انسان؛ خود سنگ در ذات خودو در
نهاد خود؛ در حال تغییر در ساختار اتم-
های وجودیاش است و این یعنی سنگ یاد
شده ،با تغییری که در آن صورت میگیرد؛
خصوصا از لحاظ مکانی و زمانی؛ ثابت
نیست؛ و در واقع در جای خود نایستاده
است و مقدار بسیار کمی از مکان خود
عبور کرده است! اما اندازهگیری این
عبور و نایستادن آنچنان فشرده است که
به سختی میتوان واقعیت این ناایستایی
آن را نشان داد اما از لحاظ فلسفی و
چنانچه رفت ،حرکت و ناایستایی آن؛ به
آسانی قابل توضیح است.
در هر حال انسان با وصف اینکه فاعل
شناسایی هستندههاست؛ اما این فاعلین
در شناسایی آنها به هیچ وجه در
اگزیستانس آنها نمیتواند اختاللی وارد
سازد؛ یعنی هستندههای جهان هستی با
وجود یا بدون وجود این فاعل شناسایی،
وجودیت دارند .هر چند در نگاه سارتر،
هستندگی سنگ به خاطر هستی دیگری است
که در این نقطه هستی دیگری« ،انسان»
است.
حضور و غیاب هستندهها
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در موضوع حضوروغیاب هستندهها ،پیشتر
هم اشاراتی کردهام و اینجا بهاختصار
توضیح میدهیم .اصوال حضور را در مقابل
هنگام
مثال
دادهاند؛
قرار
غیاب
حضوروغیاب شاگردان کالس ،نامهای آنها
را میخوانیم .کسانی که در کالس حضور
دارند پاسخ میدهند و در مقابل آنها که
نیستند ،جوابی نمیشنویم! اما غیاب
آنها ناشی از نبود آنها نیست .مسلما
کسانی که در کالس درس حاضر نیستند،
درجایی دیگر هستند .ازلحاظ مکانی و
زمانی در کالس درس نیستند اما قدر مسلم
در مکانی دیگر یا در نقطهای دیگر
هستندگیشان واقعیت دارد؛ و چنین است
که بازهم به این موضوع میرسیم که
هستندگی مستقل فنومنها در مکانهای
مختلف دارای واقعیت است .حتی اگر شخصی
مرده باشد ،هنوز ازلحاظ فیزیکی ،وجود
او در مکانی یا جایی دیگر قرارگرفته
است و در ضمن فراموش نکنیم که ما از
طریق خاطره نیز میتوانیم از آنها
یادکرده و در غیابشان (در این مکان
خاص) در مورد آنها به گفتگو بنشینیم؛
مثال ژاک دریدا و یا میشل فوکو که
ِ این نیستِ آنها
امروزه نیستند! اما طرح
دچار اشکاالت بزرگی است .چونکه مثال
دریدا ،نهتنها ازلحاظ فیزیکی در پرالشز
پاریس است؛ بلکه ازلحاظ فکری و نوشتاری
و عملکرد گذشتهی او و تأثیراتی که
داشته است؛ دارای اگزیستانس است .این
است که مسئلهی غیاب و حضور به این
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شیوهای نیست که در سطح؛ مطرح میشوند.
ژرفنای موضوعات و فنومنها؛ دارای
پیچیدگیهای فراوانی است که به نظرم
نمیبایستی بهآسانی از کنار آنها عبور
کرد.

بعدا عمیقتر و بیشتر این موضوع را
واگشایی خواهیم کرد که این هستندههای
جهان هستی ،چرا ،چگونه و برای چه بر
میگذارند؟
تاثیر
همدیگر
روی
بهعبارتیدیگر «رویداد» در فنومن های
هستی از چه روست؟!
در موضوع فاعلیت شناسایی انسان بایستی
اشاره کرد که این یعنی یک پیام فکری و
تحلیلی برای وجود اگزیستانسیال «خود»!
ولی این به چه معناست؟ پاسخ من این است
که وقتی انسان به وجود دیگر هستندههای
هستی ،پی میبرد و آنها را تعریف کرده
و از کارکرد و تاثیرشان در اطراف،
آگاهی پیدا میکند؛ مجموع این تحلیلها
را در درونِ خود به انجام میرساند! و
اینجا نمیتوان آن «خود» را نگریست_
آنرا لمس کرد_ آنرا ازلحاظ ریاضی شمرد!
اما میدانیم که چیزی به نام «خود» در
این نقطه ،حضور دارد! و این خود است
که عمیقا به دنبال فهم فنومن های دیگر
میرود_ و همین خود است که از خود فاصله
گرفته ،به بیرون از خویشتن خویش رفته
و اطراف را میکاود ومی پوید‼ و در
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بازگشتش به درون خود ،مفاهیم را به
همراه میآورد و ما این مفاهیم را در
ذهن خویش مورد تجزیهوتحلیل قرار
میدهیم.
ادموند هوسرل 55درست تشخیص داده بود که
این تنها ذهن است که به بیرون از خود،
گرایش نشان میدهد و به هستندگی دیگر
هستندهها میپردازد .تمامی هستیهای
جهانی ،بجز ذهنِ انسان ،همواره بهسوی
خودشان گرایش دارند و هرگز به خارج از
 55ادموند هوسرل در  ۱۸۵۹/۰۴/۰۸در موراویا که جزء
اتریش بود تولد یافته و در  1938درگذشت .او استاد
همان
یا
فنومنولوژی
ابداع
بود.
هایدگر
پدیدارشناسی ،به دست او صورت گرفت .از آثار
برجستهی او میتوان به پژوهشهای منطقی_تأمالت
دکارتی :درآمدی بر پدیدارشناسی استعالیی _ فلسفهی
حساب_ پژوهشهای روانشناسی و منطقی ،اشاره کرد.
هوسرل در کتاب تأمالت دکارتی به این موارد پرداخته
است:
تأمل اول :راهی بهسوی اگوی استعالیی
تأمل دوم :آشکارسازی
ساختهای کلی آن

میدان

تجربه

استعالیی

و

تأمل سوم :مسائل تقویم (برساخت) ،حقیقت و واقعیت
تأمل چهارم :شرح مسائل تقویم خود اگوی استعالیی
تأمل پنجم :تعیین حیطهی وجودی استعالیی بهمثابهی
افکار بینابینی مونادولوژی.
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وجود خویش ،نمیپردازند؛ و به اینترتیب
ما به تعریفی نسبی از خود نزدیک شدها
یم_ اما هنوز چهرهی راستین این «خود»
رانمی شناسیم؛ زیرا که در حال حاضر از
موجودی صحبت میکنیم یا مینویسیم و
میخوانیم و فکر میکنیم که درواقع از
پیچیدهترین مسائل فلسفه به شمار
میآید .چرا پیچیده؟ چونکه درهمین
تعریف باال ،خود را در قالب «ذهن»
میبینیم .درحالیکه ذهن دارای تعریف
خاص خود میباشد و چندوچونی کارکرد آنهم
برایمان تا حد باالیی روشن است.
حاال کمی بیشتر این موضوع را بشکافیم.
ما میدانیم که ذهن برگرفته از دو فنومن
درونی به نامهای ضمیر خودآگاه و ضمیر
ناخودآگاه است؛ و میدانیم که نیچه برای
اولین بار از ضمیر ناخودآگاه صحبت کرد
و بارها و بارها و بسیار پیشتر از
زیگموند فروید ،این موضوع را بررسی
نمود (هرچند این شناخت به خطا و
اشتباه ،به نام زیگموند فروید قلمداد
شد!) .ما میدانیم که ضمیر ناخودآگاه
دارای چه کارکردی است و چرا؟ و میدانیم
که ساختار و عملکرد ضمیر ناخودآگاه از
خودآگاه ،شکل میگیرد و همچنان است که
طبق دادهها و دریافتی که به مرور در
او جمع شده است؛ کار میکند .ناخودآگاه
هرگز نمیایستد و تا زمانی که انسان
زنده است ،از عملکرد خود بازنایستاده
و مصرانه برنامهی کار خود را به انجام
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میرساند و بههیچوجه شب و روز را
نمیشناسد و دچارخواب و کرختی نمیشود؛
و طبق همان ساختار و برنامهای که
داراست ،فهم و دریافت خود را همواره
به کرسی مینشاند و از اینرو خودآگاه
نیز دنبالهروی ناخودآگاه است! و این
دو از همدیگر جدا ولی در ساختمان ذهن
جای گرفتهاند و مکان فیزیکیشان ،مغز
انسان است.

مادی بودن فکر_ پرداخت دوم

باید یادآور شد که چون مغز ،پدیدهی
مادی است_ پس سرتاسر تراوشات فکری آن
نیز میبایستی مادی باشد! به این معنا
که افکار موجود ذهنی؛ مادیاند و چیزی
خارج از ماده نیست! شاید این تصور به
وجود آید که بگویند :اما افکار دیده
نمیشوند و به تعبیر الیپ نیتس ،آخرین
فنومن غیرقابل تقسیم ،چیزی است به نام
«موناد» که چون این موناد دارای بعد
نیست ،مکانی را اشغال نمیکند و غیر
قابلتقسیم است؛ پس موناد روح است
ونتیجتا سرتاسر جهان هستی موناد یا
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همان روح است؛ که در بسیاری از نوشتهها
ی پیشین ،خصوصا درکتاب اول «در برابر
متافیزیک» و مقاالت جداگانهای؛ به این
موضوع پرداختهام و ازنظر من الیپ نیتس
یکی از فالسفهی ایده آلیست و مربوط به
اردوگاه متافیزیک است .اولین استدالل
من برای اثبات مادی بودن فکر این است
که_ میدانیم مغز مرکز فعالیتهای ذهنی
و محل یا مکان تفکرات است و همچنان
میدانیم که مواد ،همواره دستخوش تغییر
و تحول میشوند و همیشه علتهای مادی
هستند که باعث معلولهای مادیاند .پس
آنچه از مرکز یا پدیدهی مادی برآید و
بروزکند؛ ناچارا مادی خواهد بود.
معنای این گفته چنین است که :مغز
فنومنی مادی است و چون از فنومن ماده
غیر از ماده چیزی نمیتراود یا به وجود
مرکزمادی،
این
پستولید
نمیآید،
درهرصورتی که باشد؛ مادی خواهد بود.
ازاینرو افکار ناشی از فعالیتهای مغز؛
سرتاسر مادی هستند! درست مثل یک
نیروگاه برق و جریان الکتریسیته در
کابلها .مرکز تولید آن مادی است و خود
الکتریسیته در کابلها و مصرفکنندهها
(مثال یک موتور یا المپ) مادی است و در
قالب انرژی موجود پیش روی ماست ،هرچند
با چشم نتوان آنرا دید_ اما ازلحاظ
ریاضی میتوان آنرا به شمارش درآورد و
نشانههای اگزیستانسیالش را به نمایش
گذاشت .تمامی این تحلیلها و آزمایشها
و فکرها ،موجوداتی مادیاند که با فنومن
271

در برابر متافیزیک
انسان که او هم مادی است ،در ارتباطاند
و درتحلیلهای «خود واقعی» بروز پیدا
میکنند!
از مجموع پرداختهایی که به آنها و تا
همین لحظه اشاره شد ،برمیآید که تصویری
از چیستی انسان و «خود» را ارائه داده
باشیم؛ اما هنوز جایگاه فنومن «خود» و
عملکرد آنرا نیافتهایم .من فکرمیکنم
که خود یا همان خود واقعی ،در درونِ
انسان قرار دارد؛ اما بایستی اشاره و
تأکید داشت که این خود را من بهعنوان
هرچند
مینگرم.
مستقل
پدیدهی
یک
پیوستگی خود با انسان و یکپارچگیاش با
او ،باعث فشردگی بسیار عمیق و گستردها
ی است که بهدشواری میتوان ،مرز بین
انسان و خود را؛ ترسیم یا جدا کرد؛
زیرا که خود دارای اهرمهایی مثل ذهن،
تراوشهای ذهنی و فکری و همچنین ضمیر
خودآگاه و ناخود آگاه است که هرکدام
دارای ویژگی و عملکرد مخصوص به خود
میباشند؛ اما در مجموع میتوان آنرا خود
نامید .به این خاطر پیداست که خود یا
دقیقتر بگوییم «هستی خود» از دیگر
است_
تأثیرپذیر
موجود،
هستیهای
بالفاصله بایستی اضافه نمود که این
تأثیرات یکسویه نبوده و نیستند و فنومن
هستی خود نیز ،بر «هستی دیگری» تاثیر
میگذارد!
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باز هم هستی دیگری

اما تعریف ما از «هستی دیگری» چیست؟
همسو با سارتر درکتاب «هستی و نیستی»،
به هر آنچه که میتوان آنرا بهعنوان
هستندهای مستقل و خارج از «خود» مورد
خطاب قرار داد؛ هستی دیگری میگوییم؛ و
این هستیهای دیگری دارای خصوصیات خاص
خود میباشند اما به چندین دسته
قابلتقسیماند؛ مثال گروههای انواع دیگر
جانداران خزنده یا درنده و یا اجسام و
اشیاء پیرامون و حتی یک میز یا صندلی…
الیآخر .همگی اینها هستندههای دیگری
هستند که جدای دارا بودن ساختار خاص
خویش ،مستقل و از یکدیگر نیز جدایند.
اگرچه بهکارگیری واژهی جدا بودن در
هستندهها تا اندازهی زیادی ضعیف به نظر
میرسد زیرا که باید اشاره نمود ،با وصف
استقالل و جدایی هستندههای طبیعی وجهان
هستی؛ بین همگی این هستندهها ،رابطهای
قرار دارد که این رابطه از اساس و
ریشهی خود باعث پدید آمدن «رویداد»
میشوند؛ اما این گفته به چه معناست؟
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ما میدانیم که فنومن های هستی ،همواره
یکدیگر را تحت تأثیر خود قرار میدهند
و این فرایند مداوم و همیشگی ،چیزی است
نا-ایستا و رونده! که پایانی برای آن
تصور نمیشود! بطورمثال ،گرمای آفتاب
بر روی دریاها ورودها و پدید آمدن
ابروبخار و باز دوباره برگشت آن به
زمین بهصورت باران؛ و یا برخورد باد
درحرکت خود ،با هر فنومن دیگری که این
برخورد ،نمیتواند بیتأثیر باشد_ از
ینرو ،رویدادهای بیشمار در هستی و در
جهان مادی ،یکی دیگر از پایههای بنیانی
هستندگی جهان هستی است و این رویدادها
از طریق تز_ آنتیتز و سنتز عمل میشوند
و یا پدید میآیند .هگل در این خصوص
بهدرستی توضیح میدهد اما تأثیر این
رویدادها و عملکرد سهگانهی تزها بر
همدیگر را ،نهایتا به روح میشناساند
یعنی این تزها و آنتیتزها و سنتزها،
بر روی روح کارگرند! در صورتیکه مارکس،
با تأیید این رویدادها و تزها؛ عملکرد
مجموعشان را بر روی پدیدار ماده؛
برمیگرداند که عمیقترین و مهمترین
اختالف مابین هگل و مارکس را نشان
میدهد.
من میخواهم به این نکته نزدیکتر بشوم
که تزهاوآنتیتزها و سنتزها و نهایتا
رویدادهای جاری در جهان اطراف انسان و
محیط طبیعیاش ،مستقیم و غیرمستقیم؛
«خود» را تحت تأثیر قرار میدهند! از
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اینرو نتیجه میگیرم که هستی خود،
بهواسطهی ارتباط موجود میان سرتاسر
ِ هستی؛ درگیر و دار
هستندههای دیگر
مبارزه یا پذیرش این رویدادهاست!
هستی خود یا همان خود واقعی ،ازنظر من،
همواره زیر یورش دیگر هستندهها؛
موقعیتهای خود را هرازگاه تغییر میدهد
و به تعبیری میتوان گفت که «هستی خود
واقعی» در این رویدادها و ارتباطات
جاری میان او و دیگرهستیها؛ همواره
جاخالی میدهد! اما همیشه موفق نیست و
همیشه هم نمیتوان از دست این رویدادها
بر خود ،گریخت .نتیجهی کلی بحث تا
اینجا به اینگونه است که با وجود تالش
مداوم و همیشگی «خود واقعی» ،همواره
این خود از واقعیت خویش دورتر و خالی
تر و از واقعیت «هستی دیگری» پر میشود‼
و حاال میخواهم بگویم که با این فلسفه
که توضیح داده شد ،معنا و مفهوم آزادی
برای هستی خود ،بسیار کمرنگ میشود و
دراین راستا ،آزادی برای او از دست
میرود و با از دست دادن آزادی خود ،به
این مفهوم میرسیم که هستی خود واقعی،
بهصورت پدیداری اسیر و برده؛ تغییر
مییابد! و همینجاست که پس ازاین همه
برایمان
موضوع،
با
درگیرشدن
آشکارمیشود که در موضوع هستی خود و
همچنین پدیدارشناسی هستیهای دیگر؛
مرلوپونتی به قناعتی رسیده است مبنی
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بر آزاد نبودن انسان! و بیشترین
استداللهای فلسفی و قوی روی میز؛
نشاندهندهی همین دریافت و فهم است؛ اما
بدون درکی عمیقتر از این روند ضد خود
واقعی ،به نظرم درست نیست که فورا مهر
تأییدی بر دریافت مرلوپونتی زده و از
کنار موضوع به آسانی بگذریم؛ زیرا که
از سویی نیز ،انسان بهعنوان یک فنومن
متفکر و صاحب قدرت در بسیاری از عرصهها
ی علمی و شناخت از جهان هستی؛ این حق
را دارد که خود را بسازد و آزادانه به
زندگیاش ادامه بدهد_ دیگر اینکه
شایسته نمیبینم چنین هستندهای عظیم و
کارآمد؛ حق آزاد زیستن و آزاد بودن خود
را به بندگی و اسارت ببخشاید و از دیگر
سو نیز؛ از ارزشهای واقعیاش تهی گردد؛
دیگر اینکه توان اختیاری محدود نیز در
میان است؛ بنابراین برای ما در دوراهی
تسلیم و رضا و همچنین به دست آوردن
آزادی ،تنها یکراه میماند و آن مبارزه
و تالش برای دستیابی به آزادی خود است!
چرا؟ زیرا که راه اول به تجربه درآمده
و همهی ما از نتایج این اسارت و پذیرش
دربندگی خود ،آگاهی داریم .پس ناچارا
فهم و برداشت اول را رها و به دریافت
و فهم دوم یعنی آزادی رجوع میکنیم.
اما میبینیم که درهمین گام نخست ،با
هزاران مشکل سخت و جدی مواجه هستیم.
ازجمله پاسخ به این پرسش چه میتواند
باشد که :چگونه هستی خود را از هستی
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دیگری خالی و از هستی واقعی خود،
پرکنم؟ زیرا که میدانیم اگر بتوان این
هستی واقعی را بازشناخته – آنرا تعریف
نموده وآشکار ساخت؛ پس میتوان آنرا با
«آزادی» نیز پیوند داد .ولی مشکل این
است که به هر فنومنی نگاه میکنیم،
میبینیم رویدادهای موجود حولوحوش آن،
آنرا به سمتی میکشاند که از توان کنترل
خارج میشود؛ و برای همین است که غالبا
این فنومن ها تحت تأثیر رویدادهای جاری
دیگری
هستی
بهصورت
خود؛
اطراف
درمیآیند و یا بهصورت هستیای شامل هستی
خود و هستی دیگری ،تغییر ماهیت میدهند!
و تا این لحظه که میبینیم؛ انسان هم
تأثیرگذاریها
و
ازاینرویدادها
وتغییرماهیت دادنها ،گریزی نداشته است
و به این نقطه رسیده که به تعبیر
فوکو56؛ بایستی شاهد مرگ زودرس او بود!

 56میشل فوکو در آخرین اثرش یعنی کتاب «واژهها و
چیزها» مرگ زودرس انسان را اعالم نمود .این کتاب
دربرگیرندهی مطالبی بسیار عمیق است و دالیلی که
فوکو را به این اقناع رسانیده است که انسان دچار
مرگ زودرس خواهد شد_ در اینجا تنها به این نکته
اشاره میکنم که بهراستی انسان با از بین بردن
طبیعت ،خود را به مرگ زودرسی دچار میسازد که
نشانههایش در سونامی ها_تغییرات بسیار شدید آب و
هوایی منطقهای و خصوصا گلوبالیزاسیون و یا آب
شدن یخهای قطبی و از بین بردن جنگل ها و آلوده
ساختن دریاها و حتی هستهای کردن کرهی زمین،
بهوضوح پیداست.
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بایستی به این موضوع پرداخت که در چه
بسترهایی ،چرا و چگونه «هستی دیگری»
در «هستی خود» تأثیر میگذارد و آنرا
وامیدارد تا تغییر ماهیت بدهد؟ پرسش
دو این است که آیا میتوان باوجود
رویدادها ،هستی خود را از این روابط
جبری رها ساخت و آزادی را به او
برگرداند؟ میگویم برگرداند! زیرا که
به نظرم هستی خود ،پیشتر آزاد بوده است
اما در روند هزاران سالهی قبل ،به این
هستندهای تبدیل شده است که حتی خود را
به چالش گرفته و با وجود اینکه نسبت
به مرگ زود هنگام خود ،آگاهی دارد؛ اما
همچنان بر همین سازوکار ادامه میدهد!
و آیا گریزی یا حتی منفذی برای نجات
متأثر
اما
متفکر
هستندهی
این
ازدیگرهستندهها وجود دارد؟ واگرچنین
گریزگاهی هست؛ آن چیست؟ نیچه این کجروی
و تقصیر را به گردن سقراط و افالطون
میگذارد و میگوید تا قبل از پدید آمدن
فلسفههای ایشان ،هستی خود ،دارای
مفهوم واقعی هستی خود بود و تنها پس
از این دو است که انسان وادار میشود
تا برای هر چیزی استداللی بیاورد و همه
ی فنومن ها را از کانال «عقل» گذرانده
و در نهایت؛ زندگی عقالنی موجود را پیش
بگیرد! درصورتیکه «عقل» نتوانسته است
و نمیتواند برای هستی یونیورسال و
چگونگی کارکرد آن؛ دلیلی حتی عقلی
ارائه بدهد و پیش از همهی این رویدادها
ی عقلی و روند فکر و فلسفه ،اساطیر
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باستانی و مفاهیم انسانی دارای ارزشها
یی واقعی بودند – اما پس از ورود عقل
و استدالل؛ همگی این اساطیر و خدایان
قابلدسترس فروریختند و به جایشان
خدایان متافیزیکی نشسته و انسان را از
ارزشهای واقعی خود؛ دور ساختند‼
پس عقالنیت یا  Rationalismیکی از موضوعات
پیش روی ما در ادامهی این بحث است اما
در کتاب اول ،موضوع رشنالیسم و کلیات
کارکرد عقالنیت را توضیح دادهایم و
اینجا غیر از اشاراتی مختصر ،نیازی به
تکرار مباحث نمیبینم.

بسترهای تاثیر گذاری هستی دیگری بر
هستی خود

و حاال درمورد پرسش اول .در چه بسترها
یی ،چرا و چگونه هستی دیگری در هستی
خود؛ تأثیر میگذارد؟ قبال هم اشاراتی
ّیت و کیفیت چگونگی این تأثیرگذاری
به کم
شده بود و اکنون سعی میکنیم که بیشتر
این موضوع را بشکافیم .به نظرم اولین
عامل در بستر این تأثیرگذاری ،محیط یا
مکانی است که هستی خود؛ در آن بهسر
میبرد.
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موضوع مکان

تعریف ما از مکان به این قرار است که
پدیدههای هستنده ،برای نشان دادن
اگزیستانس خودشان ،میبایستی در یک
مکان یا محیط قرار بگیرند یا قرار
داشته باشند .کتابخانهی من بدون داشتن
محیطی که آنرا اشغال کرده است ،نمی-
تواند وجود داشته باشد .معنای روشنتر
این گفته چنین است که فنومنها؛ نمی-
توانند بدون مکان وجودیت یا اگزیستانس
شیوهی
بهعکس
درست
باشند.
داشته
دیرینهشناسی پدیدهها ،میتوانیم سراغ
هستندههای کوچک هستی برویم .میخواهم
از اتم شروع کنم اما بایستی یادآور شد
کهاتم کوچکترین یا ریزترین هستندهی
هستی نیست؛ اما برای تعریف روشنتری از
مکان ،فضای اتم رادرنظر میگیریم.
فنومنی که خود از چند فنومن ریزتر
ِ
دیگری تشکیلشده است؛ که قبال توضیحاتی
در مورد آن دادهایم.
حاال در نظر بگیریم که اجزاء کوچکتری
مثل پوزیترون_ الکترون و یا نوترون و
ِ یک اتم
چند عنصر دیگر در داخل خود
موجود هستند؛ و طبق نظریهی انیشتین
مبنی بر انبساط و بادکردگی جهان هستی،
متوجه هستیم که این ذرات ریز داخل اتم
جدای رابطهای که باهم دارند ،همواره
در حال شکنندگی و تشکیل اتم جدیدتری
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هستند؛ و به همین خاطر است که مسئلهی
«دوری» در فلسفه و شناخت از جهان هستی
به وجود میآید زیرا که با رویداد تشکیل
هرلحظهای و مداوم اتمهای جدیدتر ،بین
این اتمها فاصله و دوری ایجادمیشود؛ و
به همین خاطر است که در فیزیک کوانتمی
و فیزیک جدید ،این موضوع طرح و
اثباتشده است که ستارهها و سیارهها،
ً در حال دور شدن از یکدیگرند و
دائما
اساس این موضوع همین بادکردگی جهان
هستی در مکان آن است .این موضوع
بادکردگی جهان هستی یونیورسال و
همچنین موضوع مکان؛ مرا به یک تز تازه-
ای رسانیده است مبنی بر رویداد و تکرار
بیگ بنگ دیگری در آینده! که کمی جلوتر
توضیح خواهم داد.

اما تصویر ما از مکان همان است که در
مثال کتابخانه ،توضیح دادیم و اصوال
پدیدارها ،چه صورت و شکل فیزیکی یا حتی
انتزاعی داشته باشند ،قدر مسلم بایستی
در یک مکان قرارگرفته باشند واینگونه
است که ما میتوانیم از هستندگی هستنده-
ها ،در مکانهایشان تعریفاتی از آنها
ارائه بدهیم .برای مثال ،کتابخانهی من
در اتاق پذیرایی است و اتاق پذیرایی
در خانهای است که من در آن زندگی میکنم
و خانهی من در ساختمانی قرار دارد و
این ساختمان در محله و الیآخر...
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مجموعا و با ادامه به همین موضوع،
پایانی
نشانهی
که
میشویم
متوجه
اگزیستانس کتابخانه ،به جهان هستی
بسیار بزرگی میرسد که ما آنرا «هستی»
امروزه
اینکه
بماند
مینامیم.
ِ یگانه بهنوعی و از طریق دانش
یونیورسال
فیزیک نوین؛ بهجایی رسیده است که
نهتنها اندازهی دوری کهکشانها از
یکدیگر را میسنجند؛ بلکه سخن از
یونیورسال های متعدد به میان آمده است.
نکتهای که در این موضوع جهت تحقیق
فلسفی ما درهمین بحث است؛ موضوع مکان
است؛ یعنی اینکه باالخره این فنومنهای
کهکشانی و یا یونیورسال یا یونیورسال
ها ،بایستی دارای مکان باشند_ در غیر
این صورت ،نمیتوان روی آنها تحقیق کرد
و یا فاصله و دوری آنها و یا حجم آنها
و عناصر تشکیلدهندهشان را تشخیص داد.
به این خاطر تأکید میشود که هستندگی
هستندهها ،بهشدت با موضوع مکان درگیر
و نیازمند آن است .آن چنانکه اجزاء
تشکیلدهندهی اتم ،باالخره بایستی در
داخل و یا فضای وجودی یک اتم،
اگزیستانس داشته باشند .درست مثل خانم
بارداری که جنین موجود در میان رحم او،
هرروز بزرگ و بزرگتر میشود و نهایتا
پس از مدتزمان خاصی ،تولد مییابد؛
بنابراین درهمین مثال روشن است که فضا
یا مکان وجودی جنین ،همان رحم مادر است
واگرچنین فضایی موجود نباشد ،وجود
جنین نامعلوم و یا اصال نخواهد بود.
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البته این موضوع هم به فکر میرسد که
فنومنها میتوانند در خالء اگزیستانس
داشته باشند! اما ازلحاظ فلسفی خالء
نمیتواند مطلق باشد زیرا که روند
هرروزهی دانشهای بسیار ،چیزی را بهعکس
آنچه از خالء تصور میشده را ارائه داده-
اند.
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مکان و بیگ بنگ دوم!
گفتیم که فنومنها برای وجود داشتنشان؛
به صورتی ضروری به مکان نیازمندند .حاال
این را هم در نظر بگیریم که فضا یا
مکانی که سرتاسر کهکشانها و کل هستی
را در خود جایداده است ،طبق نظریهی
انیشتین در حال بادکردگی است .در این
صورت چه اتفاقی در حال پیش آمدن است؟
طبق دادهها و دستآوردهای فیزیک نوین،
تمامی سیارهها و ستارهها و مجموع
کهکشانها در هستی؛ در حال دور شدن از
همدیگرند_ این یعنی درواقع نظریهی
انشتین درست است و هستی واقعا در حال
باد کردگی است؛ و همواره هستندههای
تشکیلدهندهی هستی مثل کهکشانها در حال
دور شدن از همدیگرند؛ و از سویی اگر
مکانی که این هستندهها در آن وجود
دارند؛ محدود باشد؛ نهایتا شاهد یک بیگ
بنگ دیگر خواهیم بود.
نکتهی دیگر اینکه ساختار اتم که همواره
در حال شکنندگی است و به طور مکرر و
ِ تزها و آنتی تزها و تشکیل
طبق برخورد
سنتزهای تازهتر؛ اتمهای جدیدتری تشکیل
ِ مواد
میشوند .این اولین نشانهی انبساط
و جهان هستی است.
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بنابراین رویکرد دیگری که بتواند در
این راستا و برخالف این فلسفه مطرح گردد
همانا؛ نامحدود بودن مکان است .چیزی
که بتواند تحمل رویداد بادکردگی جهان
هستی را در خود پذیرا باشد! ما در این
دو نظر و دریافت ،رویداد اول را منطقی-
تر میشماریم زیرا که طبق مفاهیم فیزیک
و خاصیت مادی بودن جهان هستی (از نظر
من کلیت جهان هستی یونیورسال متشکل از
مواد یا ماده است) _ خصوصیت بعد در
اجسام و مواد و دور شدن هستندهها از
همدیگر؛ و همچنین محدود بودن پدیدهها
ازلحاظ مکانی و تجربهشده درروی زمین و
منظومهی شمسی؛ نهایتا بیگ بنگ دیگری
در آینده اتفاق خواهد افتاد .این نظریه
دیوانه کننده یا دیوانگی است؛ اما
دادههای موجود در هستی و نتایج تحقیقات
فیزیکی و همینطور فهم فلسفی؛ مرا به
این اقناع رسانده است که بیگ بنگ دیگری
در حال وقوع است.

وجود پیوند و رابطه بین فنومنها در
جهان هستی ،یکی از بنیادیترین مباحثی
است که دارای جایگاه مهمی است؛ در ضمن
تغییرودگرگونی مداوم فنومنها در جهان
هستی ،بازهم دارای اهمیت است و در آخر
اینکه این رویدادها در پدیدهها ،بدون
مکان و جهانیت جهان؛ خالی از مفهوم
میگردد.
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در نظر داریم که در این محیط یا مکان،
هستندههای بیشماری وجود دارند که در
اولین گام و به خاطر ادامهی حیاط
خودشان ،ناچارند با هستیهای دیگر ،در
ارتباط باشند اما مهم این است که
بدانیم درهمین ارتباط است که این
هستیها؛ بر روی همدیگر تأثیر میگذارند
و اینگونه است که رویدادها از طریق تز
و آنتیتز و سنتز ،پدید میآیند؛ و
میدانیم که تمامی هستندههای جهانی ،بر
در
جاری
رویدادهای
همین
مبنای
برخوردهاست که از حالت اولیهی خود جدا
و به حالتهای بعدی و بعدتر خود تبدیل
میشوند_ این را هم میدانیم که سنتزها
یا همان نسخهی پایانی یک پروسه در یک
دور
ایجاد
با
و
مجددا
هستنده،
پدیدارهای تز و آنتیتز ،ناچار به تغییر
در خویش میشوند و این چرخهی تغییر و
دگرگونی در تمامی ابعاد ،همواره
چهرههای تازهتری از فنومن اولیه را به
دست میدهد .پس یکی از بسترهای این
تأثیرگذاری ،محیط وجودی و همینطور
اگزیستانسیال هستندههاست .دومین بستر
و یا علت این تأثیرگذاریها ،چرخهی
مداوم برخورد تزها و آنتیتزها و
سنتزهاست.
اما نتیجهی کوچکی که از این بحث کوتاه
به دست آوردهایم این است که پدیدهها
همواره تغییر مییابند و این تغییری که
در هستندهها به وجود میآید ،در نوع
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تأثیری که در هستی خود میکنند؛ نیز
متفاوت است .به بیان دیگری ،هستندههای
حاصل از سنتزها که نسخهی کمالیافتهتری
از فنومن قبلی خویشاند ،به خاطرساختار
تازهترشان ،نیازهای تازهتری را در خود
نیازها
این
برآوردن
میکنند.
حس
نمیتواند همواره از یکجهت و یکسو باشد،
پس نوع برخورد آنها با هستی خود نیز
تغییر میکند_ اما گفتیم که هستی خود
نیز به نوبت خود ،در هستی دیگری تأثیر
میگذارد_ و به این شیوه متوجه میشویم
که با جهانی بسیار پیچیده و دایرههای
ادغامشدهی بسیار متنوع روبرو هستیم.
برای نمونه رشد گیاهان یا جانداران
دریایی ،در گذار زمانی بسیار طوالنی و
طبق رویدادهای ناشی از تزها و آنتیتزها
و سنتزها ،تغییرات بسیار محسوسی از
لحاظ فیزیکی و شکل آنها و همچنین در
نوع ماهیت آنها؛ به وجود آمده است که
تعجبانگیز است؛ مثال علت به وجود آمدن
ساقهی گیاهان و درختان پس از یخبندان
دورهی دوم که از ابتدا در میان آبها و
بر روی سطح آب پهن شده و لغزان بودهاند
و به هنگام خشک شدن تدریجی الیههای زمین
در سطح کرهی زمین ،این موجودات بهناچار
بر روی زمین افتاده و توانایی ایستادن
نداشتهاند ،زیرا که قبال توسط آب حمل
میشدند و نیازی به ساقه برای ایستادن
نبوده است ،اما پس از این رویداد به
خاطر وزش بادها بر سطح برگها و تنهی
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این سبزهها ،لرزشی در تنهی آنها ایجاد
شده است که این لرزش اولین دلیل ،پیام
و بستر ایجاد ساقه یا تکیهگاه برای
آنها بوده است_ و از اینرو ساقه شکل
میگیرد و ریشهها در زمین فرورفته و
نیازمندیهای این هستنده را برآورد
میکند و این چرخش و دگرگونی تا به
امروز ادامه مییابد زیرا که با برخورد
باد درحرکت خویش بر روی برگها ،اولین
پیام برای ساختن یا ایجاد تکیهگاهی
برای ایستادن ،به این هستنده میرسد و
میبینیم که درختان شروع به ساختن ساقه
کرده ،بر آن تکیه و به رشد صعودی خود
ادامه میدهند .جنبهی بسیار مهم همین
مثال و موضوع این است که با رشد درختان
در جنگلها ،اکسیژن به فضا پرتاب میشود
و همین عنصر اکسیژن یکی از اساسیترین
پدیدههای به وجود آمدن بسیاری از
جانداران میشود! و دراین صورت میبینیم
که مجموع این هستندههایی که یادآور
شدیم ،بر روی هستندگی انسان و دیگر
فنومن ها ،تاثیرمستقیم و کارا داشته و
دارند.
ناشی
رویدادهای
صورت
این
در
ازتزوآنتیتزوسنتز ،در هرکدام از فنومن
ها موثر بوده و هست و چون نمونهی تکامل
یافته یا سنتز یک فنومن ،در همان
ساختار بهدستآمده نمیایستد؛ پس با
تغییر در صورت فیزیکیاش ،در ماهیت آن
هستنده نیز تغییراتی ایجاد میشود_
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مجموع این دو رویداد فیزیکی و ماهیتی
فنومن ها ،باعث نوع جدیدتری ازتاثیر
خود بر دیگر هستندهها میشود؛ و چون
تمامی هستندههای جهانی با همدیگر در
آنها
از
هیچکدام
هستند،
ارتباط
نمیتوانند خارج از این دایره قرار
بگیرند و گفتیم که هستی خود نیز یکی
از هستندههای این جهان هستی است .حاال
در خصوص پرسش پیشین مبنی بر چگونگی
تأثیر هستی دیگری در هستی خود و درهمین
مثال عالم گیاهان بپردازیم .آیا
گیاهان و دنیای سبز ،بهعنوان هستی
دیگری ،در هستی خود تأثیر نداشته است؟
مسلما تأثیر داشته .وگرنه چرا به
آمازون میگویند :شش زمین؟! (نفس
زمین)؛ و میدانیم که جنگلهای آمازون،
کمتر
بازماندهی
تنها
بهعنوان
دستخوردهی جنگلهای کرهی زمین ،حافظ
هوا و در تعبیری دقیقتر ،تولیدکنندهی
اکسیژن در سطح زمین است؛ زیرا که در
وسعت بسیار باالیی دیاکسید کربن را جذب
واکسیژن تولیدشده در برگها را به هوا
میفرستد! ازاینرو با از بین رفتن
جنگلها ،جوامع انسانی موجود در کرهی
زمین ،تحت تاثیراین ویرانی؛ به نابودی
و مرگ نزدیکتر میشود؛ و به اینترتیب
جانداران دیگر نیز از هوا و خاک و
دریا ،از این جریان تأثیر میگیرند .به
نظرم درهمین تحلیل ساده ،به ما ثابتشده
است که «هستی دیگری» در «هستی خود» و
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_
اکسیژن
جنگلها_
مابین
ارتباط
جانداران دیگر و انسان درهمین مثال
باال ،تأثیر مستقیم داشته و دارد؛ و یا
نشت نفت در دریاها ،مسلما در همگی
جانداران دریایی و همچنین خود انسان؛
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم داشته است؛
و این دستاورد ما در این بخش از بحث
است.
حاال به موضوع اصلیامان یعنی «خود
واقعی» بازگردیم .دانستیم که هستی خود
به خاطر رابطه و پیوندی که میان او و
همچنین دیگر هستندهها وجود دارد،
همواره تحت تأثیر متقابل قرار دارند.
در تصویری ساده و برای حل معضل هستی
خود ،میتوان گفت که با برداشتن پدیدار
رابطه؛ هستی خود در تنهایی خویش آزاد
میگردد؛ اما بزرگترین مشکل در این
راستا ،همانا وجود رابطه در میان
پدیدارهاست؛ و انسان موجودی نیست که
بتواند بدون رابطهی اجتماعی؛ به زندگی
خود و بهگونهای نرمال و طبیعی؛ زندگیاش
را ادامه بدهد .همین نیازهای انسانی
بوده که او را واداشته تا با دیگران
ارتباط بگیرد و از این طریق ،برمشکالتش
پیروز گردد؛ و این تنها بعد اجتماعی
اوست که همین موضوع یعنی پیوند و رابطه
ی هستی خود یا حتی هستی یک انسان
ایندویجوال یا فردی ،با تنهی اجتماع
موجود؛ باعث هزاران موضوع دیگرمیشود.
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اما دیدیم که موضوع رابطهی میان هستی
خود و هستی دیگری ،تنها دارای بعد
اجتماعی برآوردن نیازها نبوده و نیست.
بلکه هستی دیگری در انواع و اشکال
مخصوص به خود و در نوبهی خویش؛ طبق
همین روند رابطه یا ارتباطات؛ هستی خود
را تحت تأثیر قرار میدهند .و از آنجمله
موضوع چگونگی هستندگی گیاهان و به همین
ترتیب تمامی موجودات دیگر بود .امادر
این میان متوجه شدیم که انسان ،دارای
خصوصیتی بسیار ویژه است و آن تفکر کردن
اوست؛ و همین تفکراست که عمیقترین نقش
یا تأثیر را در این هستندهی هستی داشته
است .برای مثال تسلط او بر آتش،
بهطورکلی بنیان روند زندگی وهستش را
تغییر داد؛ زیرا که با مصرف گوشت و به
یاری آتش ،کیفیت نگاه او در شناخت
اطراف و محیط زیستش نیز دستخوش تغییر
گردید؛ و میدانیم که انسان در هزاران
سال پیش و در ابتدای آغاز زندگیاش ،در
میان جنگلها؛ خامخوار و گیاه خوار بوده
است و این فنومن آتش است که در نوع
مصرف غذایی او چنین تأثیری را داشته
است؛ و دراین صورت میبینیم که با تغییر
در نوع تغذیهی انسان ،تأثیر او بر
محیطزیست و همچنین تاثیر او بردیگر
جانداران آشکارمیشود .تأثیر در روند
زیست دیگر جانداران توسط انسان در
اشکال بسیار متنوعی صورت گرفته است و
بازتاب این تأثیرات هزار جانبه ،این

291

در برابر متافیزیک
هستنده انسانی
رسانده است!

را

به

شرایط

امروز

به هر گوشهی موضوع فنومن های موجود
نگاه میکنیم ،وجود پیوند و رابطه را
میتوانیم به آسانی تشخیص بدهیم؛ اما
گفتیم که هدف اساسی ما در روند این
بحث ،شناخت از خود واقعی و ارتباط بین
خود واقعی و آزادی بود و اینکه هستی
خود ،به خاطر این همه پیوند و روابط
موجود؛ از هستی خویش خالی و همواره از
هستی دیگری پر میشود! و این یعنی از
دست رفتن آزادی! از سویی هم میبینیم
که انسان به هنگام تولد ،رها و آزاد
به دنیا میآید؛ اما اولین نیازها و
احساساتی چون گرسنگی یا درد ،او را به
«عمل» یا عکسالعمل میکشاند .اگر گرسنه
باشد ،پستان مادر رامی جوید و اگر درد
داشته باشد ،عمل گریه از او سر میزند!
والی آخر… موضوع اما در همین نقطه به
آخر نمیرسد ،زیرا که بعدها چنین انسانی
در این اجتماع موجود ،به خاطر رابطهای
که با «هستی دیگری» دارد ،ناچارمیشود
تحت تأثیر این هستندهها؛ از رهایی و
آزادی خود بکاهد و از آن هستیهای دیگر
پر بشود! و در این میان میتوان به
موضوع «فرهنگ» اشاره نمود که تا چه
اندازه «هستی خود» را در درونِ خود حل
میگرداند_ و از سویی همهی فرهنگهای
جهانی با همدیگر «پیوند» و رابطه دارند
و همین روابط نیز بهنوبهی خود در هستی
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ِ یک اجتماع در حالت فردیاش و همچنین
خود
در حالت جمعی یعنی یک اجتماع ،تأثیر
میپذیرد و در برابر تأثیر میگذارد! اما
معنای این گفتهها چیست؟

اسارت و بردگی

هستی خود واقعی ،تحت هجوم سیل آسا و
بسیار زیاد هستیهای دیگر؛ بخش عظیم
آزادی خود را از دست میدهد! هنگامیکه
چنین چیزی روی میدهد ،هستی «خود واقعی»
نیز به نسبت از دست دادن آزادیاش؛
تمامی خود را از دست میدهد! و این یعنی
ارزش واقعی هستی خود؛ به بیارزشی
تبدیلشده است! زیرا که اصالت خود را
ازدستداده است_ ازدیگر هستندهها پرشده
و از خویشتن خویش خالی و با از دست
دادن آزادی ،عملکرد بایسته و شایستهی
خود را نیز از دست میدهد و من نمیتوانم
چنین هستندهای را جز «برده» بنامم.
حالتها و صورتهای این بردگی رامیتوان
در هزاران موضوع اصلی و جانبی نگاه کرد
و سنجید .موقعیت هستی خود ،امروزه
بهگونهای است که این «هستی دیگری» است
که در قالب سیستمهای دولتی و حکومتی،
ودرمیان پیچیدگی هزارتوی سیستمهای
کوچکتری که خود اعضاء سیستم بزرگتر را
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تشکیل میدهند ،تصمیم میگیرد و هستی خود
را ناچار میسازد تا بنا به برنامه-
فرهنگ -فهم و دریافت و خواست این هستی
دیگری؛ به حیات خود ادامه بدهد و این
روند ضد انسانی و ضد «خود واقعی» تا
جایی پیش رفته است که حتی نوع پوشش
روزانه و نوع خوراک و نوع استراحت هستی
خود را تعیین میکند‼ هستی دیگری در
قالب یک سیستم به این عظمت ،حتی تعریف
از «هستی خود» را به عهده گرفته است_
این هستی دیگری است که هستی مرا توضیح
میدهد و طبق توضیح اوست که من ناچارم
قبول کرده و مثل یک برده در اختیارش
باشم!
این هستی دیگری (سیستم) در عملکرد خود،
به شیوههایی بسیار پیچیده روی آورده و
چون پیکرهی اجتماع را در اختیار دارد؛
کنترل انسان ایندویجوال (فرد) و هستی
این فرد؛ برایش بسیار آسانتر شده است.
خفه کردن یکصدا برای یک سیستم کار
چندان شاقی نیست .چرا؟ چون این هستی
دیگری ،بهآسانی و از پیش فرهنگی را در
اجتماع تحت کنترل خویش ،ایجاد کرده است
ِ آن اجتماع در جهت منافع همان
که خود
سیستم کارمیکنند! اما این به چه
معناست؟
همیشه واقعبینترین و دلسوزترین افراد
یک اجتماعاند که ناچار به ترک محیط و
شهرومحل زندگیشان میشوند! اگر اجتماع
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گفتهی چنین کسانی را فهم و دریافت
میکرد ،اصوال سیستم نمیتوانست چنین
فردی را به قهقرای نابودی بکشاند .برای
نمونه اسپینوزا که در خانوادهای یهودی
به دنیا آمده بود و اساسا در کشور
پرتغال زندگی میکرد .او به خاطر نوع
فکر و فلسفهاش ،ناچار شد که به کشور
هلند پناهنده بشود! و هلند آزاد در آن
زمان ،طبق گواهی تاریخ ،میزبان همهی
اندیشمندان یا هرکسی بوده است که دارای
هر بینشی بودهاند .حتی مارکس که اصالتا
آلمانی است اما در انگلیس بیشتر عمرش
را طی نموده و در همان جا میمیرد .نیچه
همین طور آلمانی است و پس از سالها
آلمان
به
هرگز
نوشتن،
و
تحقیق
برنمیگردد و نهایتا در شمال ایتالیا
جان میسپارد؛ و دهها مورد دیگر که در
حوصلهی این نوشتار نیست .از این رو
میتوان گفت :درست است که سیستم عامل
مرگ آزادیهاست .اما در معنای فلسفی،
این فنومن یا هستی اجتماع است که آزادی
فردی را میکشد! چرا؟ چونکه این اجتماع
است که سیستم را پدید میآورد و همین
اجتماع است که قدرت و توانش را در همه
ی عرصهها ،در اختیار سیستم قرار میدهد؛
و حاال اگر سیستم تصمیم بگیرد انسانی
را بر دار بیاویزد! کسی توان جلوگیری
از احداث این چوبهی دار را ندارد .چرا؟
چونکه تنهی اجتماع ،سیستم را به شکلی
از اشکال؛ پذیرفته و هستی خود را در
اختیار آن قرارداده است! ازینرو و
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نتیجتا هستی خود؛ ارزش واقعی خود را
از دست داده و پس از این از دست دادن
است که دیگر نمیتوان آنرا آزاد مورد
خطاب قرارداد!
حاال از زاویهی دیگری این هستی خود
واقعی را مورد تحلیل قرارمیدهیم.
چنانچه پیشتر اشارهی کوتاهی شد ،انسان
در زمانهای دور باستانی ،به صورتی
آزادتر زیسته است .به خاطر برطرف کردن
نیازهایش ،ناچارا پیوند با دیگران را
در خود حس کرده و با ایجاد اولین کمون-
ها یا گروهها؛ به حیات خود ادامه داد.
تسلط بر آتش ،نوع زندگی او را و نوع
تفکر او را تغییر داد و بعدها با ایجاد
روستاها و شهرها ،دست به فرهنگسازی زد.
در ابتدا و به خاطر عدم درک واقعیتها
و اتفاقات طبیعی مثل رعدوبرق ،در
جستجوی یافتن یک هستی دیگری برتر از
خود برآمد و جادوگران در این میان نقشی
اساسی بازی کردند .ازاینرو میتوان
جادوگران را اولین رهبران فکری و
کنترلکنندهی گروهها دانست .این جوامع
کوچک در هزاران سال پیش ،اساطیری را
ساخت که این اساطیر باستانی؛ نقشی عمیق
وموثردرفرد و کلیت جامعه را ایفا می-
کرد .اشعار هومر شاعر یونانی گویای آن
است که این اساطیر و خدایان ،خصوصا
زئوس ،همهجا ارزشمند و محترم بوده است
و این احترام همواره از سوی فرد بهجانب
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او رها و از او به دیگری منتقل میشد.
چنین اساطیری همواره و در نزد ایشان
قابلدسترس بود؛ اما بعدها سقراط با به
میان آوردن پدیدهی «عقل» و استدالل
تمامی این اساطیر را در وادی سرنگونی
قرارداد.

اساطیر و خدایان یونان

از میان این اساطیر و خدایان در یونان
باستان به این موارد میتوان اشاره
نمود« Persphone :پرسفون» دختر زئوس و
دمیتر که خدای جهانِ زیر زمین بوده است.
«Daedalusددالوس» که در افسانههای
یونان پیکرسازی بوده که پیکرهای او
توانایی جنبش وحرکت را داشتهاند .در
رسالهی «منون» ،سقراط از ددالوس و
پیکرهای او برای منون صحبت می کند.
Heraاست؛
« Aresآرس» پسر زئوس و هرا
او خدای جنگ بوده استAchelous .آخلئوس،
خدای رودها و آب آشامیدنی بودHelen .
«هلن» زن زیبای یونانی که دختر زئوس
بود و به منالوس  Menelausامیر یونانی
Parisشاهزادهی شهر
شوهر کرد_ پاریس
تروی Troyاو را ربود و بدان شهر برد.
شوهر هلن وسایر سرداران برای آوردن او،
شهر تروی را به مدت یه سال محاصره
297

در برابر متافیزیک
کردندکه داستان جنگهای
اشعار هومر است.

تروی ،موضوع

Hestiaهستی ،در این افسانه ها خدای
اجاق و خانواده بودDionysus .یکی دیگر
از این خدایان مشهور استApollon .پسر
زئوس و خدای پزشکی -موسیقی-روشنایی و
تیراندازی بود«Pan .پن» که خدای گلهها
و شابانان بوده؛ او پسر هرمس یا همآن
زئوس است که اختراع نی را به او نسبت
دادهاند .همچنین افرودیت خدای عشق که
در بیشتر رساالت افالطون به او اشاره شده
است و  Oceanusکه در رسالهی تتوس از
سقراط از او صحبت کرده است .اوکئانوس
رودخانه ایست که در این افسانهها ،دور
زمین میچرخید و خدایان از او و از
همسرش Tethysزاده شدهاند.
اما از سویی سقراط توانست با همین
سیستم عقالنیت یا رشنالیسم ،حقوق فردی
را به خود فرد بازگرداند .چراکه افراد
اجتماع نسبت به درک_ ساختار و عملکرد
حقوق خود بیاطالع مانده بودند؛ و همین
موضوع باعث دادگاهی او شد که نهایتا
به مرگ سقراط انجامید!
درهرحال و در هزاران سال پیش ،انسان
بهسوی خدا سازی روی آورد و با ساختن
بتها و احداث بتخانهها ،در خیال خویش
باخدایانی ماورای خدایان اساطیری،
ارتباط برقرار نمود! دریک کالم این
عقالنیت بود که انسان را به چنین مسیری
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انداخت .مسیری که هر ساعت و هرلحظهای؛
بیشتر و بیشتر آزادی را از او سلب و
هستندگیاش را به برده بودن نزدیک
میساخت .اصوال با پیدایش ادیان نوری،
این مسئله مطرح شد که هستندهای به نام
خدای یکتا ،هستی انسان را آفریده است
و همین خدای یگانه است؛ که آفرینندهی
انسان نیز هست! بنابراین دوری کردن از
دستورات او ،یعنی انکار قدرت او و
هستندگی او که نهایتا آتش جهنم را به
دنبال خواهد داشت! واینگونه بود که با
ایجاد ترس و وحشت در انسانها و
جوامعشان ،عدهای قلیل و کوچک که داعیان
و رهبران دینی و مذهبی موجود بودند،
ساختار کلی اجتماعات را به دست گرفتند.
معنای این گفته یا واقعیت تاریخی روند
انسان و تشکیل اجتماع و سیستمهایش این
است که «هستی خود» از ارزشهای خود تهی
شد؛ و اولین نشانهی این بیارزشی ،از
دست رفتن آزادی برای نوع تفکر و
زندگیاش بوده است.
اما در این درگیری دامنهدار ،هستی «خود
واقعی» همواره و در شیوههای متنوع،
انسان را تلنگر زده است .انگار هستندها
ی در میان ماست که از اسارت خود شدیدا
رنج میبرد و ناچارا به همراه ما و
دراین بردگی زجر میکشد .هرچند ما را
تلنگر میزند و میگوید :این جایگاه
راستین و واقعی من نبوده و نیست؛ اما
کارکرد سیستمهای ریزودرشت فعلی ،چنان
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است که این تلنگرها به هیچ گرفته
میشوند و این فراموشی است که جای
تلنگرها و اتفاقات را میگیرد!
هستی خود واقعی ،همواره این اعتراض را
داشته است که این چگونه است که از پیش
برای من تصمیم گرفتهاند؟ چرا بایستی
آنچه را که نمیخواهم به من تحمیل و
تزریق بشود؟ و هرگز پاسخی درخور به او
داده نشده_ کماکان هستندگی او به چالش
گرفته میشود و از آزادیهای بسیار محدود
او نیز هر ساعت و لحظهای کاسته میگردد!
مسئله در این است که اگر خدا انسان را
آفریده ،این تصمیم اوست_ بهعنوان یک
موجود خارج از اگو (انسان_ من_ هستی
خود)! ولی هرگز از انسان نپرسیدهاند
که اساسا دوست دارد به دنیا بیاید؟ و
این درهمین نقطهی آغازین ،یعنی اسارت_
یعنی بردگی .توجیه ادیان چنین است که
روح ازلی و جاویدان است و آفرینش انسان
به خاطر روح اوست! و این روح است که
در تن انسان قرار دارد و هم اوست که
بایستی به آفرینندهی خود بازگردد! و
برای پرورش و آزمایش این روح است که
انسان آفریدهشده است!
با نگاهی دقیق و عمیق به این پرداخت
ایدهآلیستی یا بهتر بگوییم متافیزیکی،
میبینیم که حتی با پذیرش چنین توجیه
وبیان بعیدی؛ روح بهعنوان یک هستندهی
مستقل و جدا از انسان اما مستقر در
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انسان؛ مورد محبت یا تنبیه قرار
میگیرد! معنای این گفته چیست؟ آیا
غیرازاین است که مثال کسی مرتکب گناهی
بشود ،بایستی هم او تنبیه گردد؟ و این
چگونه است که روح او که هستندهای دیگر
است ،تنبیه میشود؟ تناقض از این بیشتر؟
و این خدایی است که از پیش همهچیز را
میدانسته و علت اولیهی آفرینش انسان
است در تعبیر متافیزیکیاش؛ و موجودی
که از قبل همهچیز را میدانسته ،یعنی
بر گناه کردن فرد نیز آگاهی داشته است.
این درواقع یعنی خدای مورد بحث،
فرازمان عمل کرده است_ او هم به گذشته
دسترسی دارد_ هم به زمان حال و هم به
آینده!
باید یادآور شد که چنین هستندههای،
تنها میتواند در عالم خیال یک انسان
ایده آلیست؛ وجود داشته باشد .هستندها
ی ضد انسان و ضد آزادی! چرا ضد آزادی؟
زیرا که درآفرینش فنومن انسان ،هیچ
پرسشی از خواست این آفریدهشده نشده است
و تازه آیندهی او طوری تعین شده است
که در نوع گناهکارش در تعبیر ادیان،
میبایستی در جهنمی که باز هم آفریدگارش
خدای یکتاست؛ بسوزد‼
ما فکرمیکنیم که انسان تا قبل از ساختن
خدایان ریزودرشت؛ آزاد بوده است .درست
است که به خاطر نیازهایش ،ناچار به
ارتباط با دیگر هستندهها بوده است اما
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مثل بسیاری دیگر از هستندههای طبیعت،
زندگی طبیعی خود را طی میکرده است .ولی
اکنون به خاطر مفاهیم متافیزیکی ،به
جنگی ناخواسته در درونِ خود مبتال گشته
که علت ریشهای بروز این جنگ و درگیری؛
متافیزیک
و
رشنالیسم
به
وافکارمتافیزیکی مربوط است؛ و اتفاقا
شناخت این متافیزیک ،برای هستی خود_
آنچنان ضروری و مهم است که با به دست
آوردن این شناخت از متافیزیک و تاریخ
هستندگیاش ،در واقع به هستی «خود
واقعی» پی خواهد برد .ازاینرو بدون
شناخت از روند و چگونگی کارکرد
متافیزیک ،هستی «خود واقعی» همواره از
مفهوم معنای اصیل خود بازمیماند؛ زیرا
که این متافیزیک است که کاراترین
ضربهها را بر پیکر هستی خود واقعی زده
است؛ و خود واقعی ،نه در خواب مانده
است و نه نا -آگاه از موقعیت موجود.
بلکه آگاه و مشکوک به این عملکردها و
دست
بیزار از این عقب نشستها و از
دادن آزادی است.
نکتهای که میتوان در اینجا بیان دا شت
ااات که هساااتی خود واقعی ،با
این اسا
متافیزیک و به شدت سر نا سازگاری دارد؛
و میداند که ریشااهی معضااالت و علتهای
این همه زنجیر بر دست و پایش؛ از اساس
به متافیزیک مربوط است و این متافیزیک
ا ست که بانی و علت ری شهای مرگ آزادی
در او ست! بنابراین نکتهی دوم این ا ست
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که در این جنگ و درگیری ،وضاااعیت خود
واقعی معلوم میشااود و از سااویی نیز؛
وضعیت خود واقعی نسبت به پدیدار آزادی
آ شکار خواهد شد .من در اینجا تنها به
این نکته اشااااره میکنم که عقالنیت یا
ر شنالی سم ،دقیقا یعنی بخ شی از کارگاه
متافیزیک! و در نوشتههای فراوان دیگری
عنوان کردهام که رشاانالیساام_ افالطون
باوری و ا یده آلیسااام در مجموع یکی
هساااتند و مجموعشاااان یعنی متافیزیک.
بسااته به نیاز و روند این تحقیق ،این
هر سه پرداخت را توضیح خواهیم داد.
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موضوع زمان

زمان متشکل از بینهایت لحظههایی است
که به دنبال هم جاری و درحال حرکت
هستند .لحظهی حال به خاطر حرکتی که در
جوهر زمان اگزیستانس دارد ،وارد گذشته
میشود و لحظهی بعد که در آینده قرار
دارد ،جای آنرا میگیرد؛ و این تکرار
حرکت و جابجایی لحظههای زمانی نا-
ایستا و همیشگی است .فنومنی که همراه
به
است،
درحرکت
زمانی
لحظههای
خاطرهمآن جوهر زمانی دچار رویداد
میشود و تعریف ما از رویداد به این
قرار است که تضاد مابین تزها_ آنتیتزها
و سنتزها؛ از دو لحاظ فیزیکی و ماهیت
پدیدارها ،باعث تغییر در این فنومن ها
میشود؛ و این تغییرات ناچارا درگذار
زمان پدید میآیند .به همین خاطر است
که نمیتوان فنومنی که گذشته را طی کرده
است ،با فنومن موجود در زمان حال و یا
در زمان آینده ،یکی دانست! زیرا که
کارکرد این فنومن در البهالی زمان و در
حالت های سهگانهاش متفاوت است_ ازینرو
جوهر و عملکرد آن نیز متفاوت خواهد
بود! پس نتیجه این است که هیچ فنومنی
در هیچ لحظهی زمانی نمیتواند مطلق
باشد .این جریان روندهی زمانی و جوهر
آن است که مطلق بودن آنرا خنثی میسازد؛
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و درهمین راستا بایستی گفت ،هستی مطلق
در لحظهی زمانی وجود ندارد و در واقع
آنچه در حال روی دادن است «شدن» است؛
زیرا که فنومن ها در همان لحظهی زمانی
محدود نیز برای تغییر در ساختار جدیدتر
و قدیمترشان آمادهشدهاند و نمیتوانند
از این تغییر که در جوهر زمان_ مکان و
خود آنهاست گریزی داشته باشند .در
نتیجه مفهوم «هستی» با این درک و
دریافت به موضوعی تحت عنوان «شدن»
تغییر صورت میدهد! درواقع فنومن ها
درآن (لحظهی) هستندگیاشان ،در حالت
شدن هستند؛ و این شدن یعنی هستندهها
نا -ایستایند و همواره تغییر میکنند؛
اما اگر هستی هستندهها را در معنای
ساده و لغوی آن در نظر بگیریم ،بهطوری
پنهانی برداشتی از ایستایی و عدم حرکت
و تغییرشان را مطرح کردهایم و این
بههیچوجه درست نیست! پس نباید فراموش
کنیم که منظورازهستی و هستندگی هستیها
در نظر و فهم ما ،حالتی همواره بهسوی
شدن دارند و هر جا نامی از هستی و یا
هستندگی هستیها میبریم ،موضوع شدن را
درنظر داریم.
مسلما همگی بر این آگاهی داریم که
تمامی دگرگونیها ،در ارتباط با زمان و
چنانکه در بحث مکان توضیح داده شد؛
همواره این دگرگونیها یا تأثیرگذاریها
و یا تأثیرپذیریها در مکان صورت
میگیرد .و در این صورت ناچاریم روی
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موضوع اساسی دوم و ریشهای یعنی «زمان»
تحقیقی دقیق را صورت بدهیم؛ و حاال به
موضوع -زمان در حالت گذشته میپردازیم.

«گذشته»

به نظرمیآید که ما همواره" گذشته "
را به زمان حال میکشانیم .آنچه را در
گذشته رویداده ،بهوسیلهی خاطرات (در
تعبیر سارتر) به زمان حال مربوط
میسازیم .اتفاقی که در گذشته رویداده،
درواقع از ما جداشده است اما درهمین
زمان حال ،ما به آن «گذشته» میاندیشیم
و از این طریق ،اتفاق گذشته را به زمان
«حال» میکشانیم!
دقت کنیم .چیزی در گذشته پیشآمده .اول
اینکه این پیش آمدن یا اتفاق ،از لحاظ
کلیت ساختاریاش ،چه زمانی و چه کیفیت
آن از لحاظ فیزیکی ،دارای خصوصیات خاص
خود بوده است .دوم اینکه ما ظاهرا از
آن اتفاق یا حادثه ،بریده و آنرا در
قالب گذشته و بدون ارتباط میبینیم .ولی
چرا درزمان حال؛ بهصورت خاطره و
یادآوری اتفاق گذشته ،آنرا درزمان
قرار میدهیم؟! این نشانگر
«حال»
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چیست؟ آیا گذشته در حال ،جریان دارد؟
ما میدانیم که هر سه مرحلهی زمانی
گذشته_ حال_ آینده؛ به هم مربوط هستند؛
اما در زمان حال است که میتوانیم گذشته
را بررسی کنیم؛ و در مورد آینده تنها
میتوانیم یک سری حدسیات را مطرح
نماییم .از سویی برای کسی که در زمان
آینده خواهد بود ،توانایی نگاه یا نقد
به گذشته را داراست؛ درنتیجه بایستی
گفت که :در آینده نیز میتوان گذشته را
مورد تحلیل قرارداد! اما در زمان حال
ِ
فعلیِ جاری ،تنها میتوان آینده را حدس
زد؛ و این حدس یا گمان؛ بههیچوجه مطلق
نیست! معنای این گفته چنین است که آنچه
در زمان حال در حال وقوع است ،آیندهی
آن اگر هم روشن باشد و بتوان پیش بینی
چگونگی آیندهی آنرا داشت؛ هنوز مطلق
نخواهد بود؛ زیرا که احتماالت و امکانات
بسیار زیادی بر سر راه وقایع و رویداد-
های زمان حال هستند .از اینرو این
رویدادهای زمان حال مطلق نیستند.
من نام این حدسیات را هم «امکانات»
میگذارم .با این توضیح که در شرایط
زمانی ،اتفاقات میتوانند از دو سو
متضاد یا حتی خنثی ،واقع بشوند .امکان
دارد کسی بتواند «خود» را تغییر بدهد
و امکان دارد که از این توانایی محروم
گردد.
یک مثال روشنتر:
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کسی که دارای خصوصیت کینه است یعنی
کینهای است و در خود کینه را داراست،
نمیتواند این کینه از هیچ پدید آمده
باشد .ازاینرو میگوییم که در گذشته
اتفاق یا اتفاقاتی افتاده است که مثال
به شخص ظلمی شده است و حاصل این ظلم و
بدرفتاری ،کینهای است که شخص در زمان
حال با خود دارد .یک پرسش دیگر اینکه،
شخص آیا از ابتدا هم کینهای به دنیا
آمده است؟ یا مثال یک شخص از ابتدای
هستندگیاش ،خوشخو و مهربان به وجود
آمده است؟ این چگونه ممکن است؟! آیا
مهربانی یا نامهربانی را درگذار زمان
و ازسوی اطراف و اتفاقات جاری در زمان،
کسب نکرده و بهصورت یک فرهنگ (فرهنگ
فردی) در او حاصل نشده است؟
اما پرسش این است که چرا این خصلتها و
فرهنگهای فردی یا اجتماعی که درواقع
در گذشته ریشه دارند ،در زمان حال جاری
میشوند؟ آیا این «امکان» وجود دارد که
کسی از مهربانی و گذشت ،به کسی
نامهربان و بیگذشت تبدیل بشود؟ آیا
تاکنون دیده نشده که گاهی مهربانترین
انسانها ،در گذشتهی دور؛ که بسیار و
نزد همگان مهربان شناختهشدهاند ،در
نقطهای دقیقا برعکس بوده و حتی مرتکب
جنایت شدهاند؟
بازهم این پرسش و تأکید که واقعهی تلخ
یا شاد ،در گذشته صورت گرفته است! چرا
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این واقعه ،در زمان «حال» زنده میشود
و مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد؟ و
چرا بهصورت یک فرهنگ یا خوی و خصلت،
در فرد باقیمانده است؟ آیا بریدگی از
این خصلت و خاطره که کال به گذشته مربوط
است ،امکانپذیر است؟ و این چگونه است؟
سارتر در «هستی و نیستی» به یک مثال
میپردازد ازاینقرار:
«دو میخ را در کف دست یک شخص میگذاریم.
یکی از میخها تازه است و دیگری ،قبال
مورد استفاده قرار گرفته_ کج شده و
دوباره آنرا راست کردهایم؛ اما از لحاظ
شکل و ظاهر ،عین یکدیگرند و نمیتوان
آنها را از هم تشخیص داد .به هنگام
استفاده از این میخها ،اولی که تازه
است ،دارای کارکرد دقیق و درست خود است
و در چوب فرو میرود_ اما آن یکی که قبال
کج شده بود ،برای بار دوم و سوم هم کج
میشود! »
تحلیل موضوع به ما میگوید ،میخی که کج
شده بود و دوباره آنرا راست کرده
بودند ،از لحاظ فیزیکی ،ودرساختار
اتمها ،تغییر پیداکرده است .واتمهای
آن نقطهی کج شده ،دقیقا بهمانند اتمها
ی میخ سالم نیستند .ازاینرو کارکرد
آنها هم متفاوت است.
در اینجا به فنومن دیگری رسیدهایم و
آن «تغییر» است؛ اما از سویی هم
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میدانیم که باوجود تغییرها در یک فنومن
و درگذار زمان ،هنوز شاهد یک فنومن با
همان تعریف هستیم_ اما به هنگام کارکرد
میبینیم که اینجا انتظار ما برآورده
نمیشود!
به گفتهی دوستی ،تغییر انسان یا «خود»
بدون تأثیرپذیری از شرایطی خاص و
ازدیگران و بهخصوص خواستنهای خود شخص
و ارادهی او بر مبنای تغییر ،ناشدنی
است و مهمترین عامل در اینجا ،دانش و
آگاهی باالی فرد است که در تغییر او
میتواند قویترین اثر را داشته باشد!
این گفتهی دوست ماست ،اما هنوز نکات
دیگری در پردهی ابهام ماندهاند .ما
هنوز اصرار داریم که فرهنگ خشونت یا
مهربانی ،از گذشته به زمان حال کشانیده
شده است! و این ارتباط مابین حال_
گذشته و آینده را به تصویر میکشد؛ یعنی
شخص از گذشته به زمان حال رسیده است و
دراین انتقال ،آنچه را که در او به
وقوع پیوسته با خود و درخود ،به همراه
آورده است .پس این شخص است که حاوی و
حامل آن خصوصیات است و هم اوست که مسیر
زمانی گذشته به حال و از حال به آینده
را طی میکند؛ اما اصل مسئله هنوز به
قوت خود باقی است زیرا که اتفاق گذشته
در زمان حال ،یادآوری و یا مورد بررسی
قرارگرفته است و این یعنی اتفاق گذشته
به زمان حال رسیده است! پس این اتفاق
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«نیست» نشده است! و در زمان حال دارای
اگزیستانسیال است.
اما از سویی منکر دو پدیدار «امکان» و
«تغییر» نیستیم؛ و این هردو نیز در
کنار خود فنومنها و در خالل «زمان»،
هستندگی خود را به نمایش میگذارند!
اتفاقی در گذشته افتاده و در زمان حال،
آنرا مورد کاوش قرار میدهیم .اتفاق در
برون یا درون شخص و در زمان خاصی که
گذشته است ،رویداده؛ اما همین اتفاق
که دیگر تمام شده و پایانپذیر بوده
است ،از زمان حال سر بیرون آورده! این
چگونه است؟ مگر نه این است که اتفاق
در گذشته رویداده است؟ چرا اآلن همان
اتفاق زنده و نفسگیر ،حضور دارد؟ به
نظر میرسد که شخص خاطرهی اتفاق را با
خود یدک کشیده و آنرا تا به لحظهی حال،
رسانده است و بعید نیست اگر آنرا به
آینده نیز ببرد!
بعضیها بریدن از گذشته را مطرح
ساختهاند؛ اما این بریدن آیا شدنی است؟
و اصوال تعریف بریدن از گذشته چه
میتواند باشد؟ و از سویی آیا واقعا
شخص ،گذشته را طی و به زمان حال نرسیده
است و از گذشته جدا نیست؟ پس این
یادآوری بریدن از گذشته حاوی چه مطالبی
است؟ جدای همهی اینها طبیعت بهعنوان
تنها هستندهی کامل و ثابتشده ،اجزایش
همواره نو به نو میشوند؛ و این در حالی
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است که تغییر و دگرگونی در ابعاد
مختلفی خود را نشان میدهد؛ اما درنها
یت این همان طبیعت است که با وجود
تغییرات ،همچنان نزد ما به نام طبیعت
میدانیم
درصورتیکه
میشود.
خوانده
طبیعت نیز تغییر پذیر بوده و هست!
آیا میتوان گفت :فالنی همان است که ۳۲
سال پیش بوده است؟ چگونه است که درگذار
اینهمه سال ،چیزی از «خود» مانده است
که ما آنرا به شخص مربوط میسازیم؟ و
این در حالی است که بهطور قطعی میدانیم
که این شخص همان شخص  ۳۲سال پیش نیست
و درگذار این سالها ،تغییرات بسیار
محسوسی داشته است؛ اما هنوز او را به
همان نام مورد خطاب قرار میدهیم! ومی
گوییم این همان شخص  ۳۲سال پیش است.
پس از مرگ او نیز اگر تصویری از او
داشته باشیم ،خواهیم گفت :این تصویر
همان شخص است؛ یعنی ما در زمان حال
میتوانیم ،آینده را مورد قضاوت قرار
بدهیم .شخص هنوز نمرده است اما با فرض
فلسفی ما که به آینده مربوط است و عکس
او را میبینیم ،گذشته و آینده را در
زمان حال ،مورد قضاوت ،پرسش و بررسی
قرار دادهایم! زیرا که تحلیل ما و بیان
ما ،در زمان حال صورت میگیرد.
و در این صورت آیا میتوانیم بگوییم:
ما در زمان حال میتوانیم به گذشته
دسترسی داشته باشیم_ در صورتیکه
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میدانیم گذشته از بین رفته و نیست شده
است؟ و آیا میتوانیم در زمان حال،
آینده را هم مورد قضاوت قرار بدهیم؟ و
دراین صورت آیا واقعا زمان حال،
تشکیلدهندهی گذشته و آینده است یا هر
سه این پدیدهها ،دارای مرزبندی خاص خود
و مستقل از یکدیگرند؟!
ما میدانیم که در زمان حال ،میتوانیم
نسبت به آینده داوری کنیم مثال میدانیم
که اگر آب را در حرارت  ۱۰۰درجهی
سانتیگراد قرار بدهیم ،آیندهی آن،
نقطهی جوش و تبدیلشدنش به بخار است .و
میتوانیم این را از روی دریافت ریاضی
و فیزیک و تجربه ،به اثبات برسانیم.
ولی درست درهمین نقطه که آب به نقطهی
 ۱۰۰درجه نزدیک میشود« ،امکان» دارد
پدیدهای اتفاق بیفتد که جریان این
قضاوت را به تأخیر بیندازد و یا برعکس
سریعتر آنرا به نقطهی جوش برساند.
چندین احتمال و امکان در سر راه این
موضوع حضور دارند؛ اما میدانیم که اگر
هیچ تغییری مخالف با روند طبیعی آزمایش
ما صورت نپذیرد؛ مسلما آب در درجهی ۱۰۰
به نقطهی جوش میرسد .ولی همین ایدهی
قطعی و علمی ،هنوز کامل نیست زیرا که
ما نمیدانیم عنصر آب در سیارهای دیگر
که مسلما دارای شرایط خاص جوی خویش
است ،در چه درجهای به نقطهی جوش خواهد
رسید؟!
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«آینده»

در تحلیلهای پیشین ،پرداختهایی از
زمانهای «حال» و ارتباط آن با گذشته
را ارائه دادیم .بازهم به همین بحث بر
خواهیم گشت و درواقع بایستی گفت :از
زاویههای مختلف ،به این حالتهای
سهگانه و شعبات احتمالیاش خواهیم
پرداخت .اما در مورد وضعیت آینده.
سارتر در «هستی و نیستی» و در اولین
جملهی بخش «آینده» اینگونه توضیح
میدهد:
«ابتدا باید بدانیم که هستی در خود تا
وقتیکه هست نمیتواند آینده باشد یا
قسمتی از آینده را در خود حفظ کند .قرص
ماه در بدر تمام آینده نیست .وقتیکه
من قرص ماه را نگاه میکنم ،همان است
که میبینم .او نه در گذشته است و نه
در آینده .در ذرات خودش قرص ماه همان
است که میبینیم و هیچ حالتی بهسوی
آینده ندارد؛ او هستی کامل در زمان
«حال» است اما آینده ای در آن وجود
دارد که در زمان حال دیده نمیشود».
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پیشتر هم اشارهکرده بودم که ما در زمان
حال ،توانایی داوری در مورد گذشته را
داریم اما در مورد آینده تنها میتوانیم
حدس بزنیم که چه رویدادی ،پیش روست! و
از نقطهی جوش آب صحبت به میان آوردیم
و از طریق آگاهی میدانیم که آب در ۱۰۰
درجهی سانتیگراد به نقطهی جوش میرسد_
اما این را هم یادآور شدم که این موضوع
مطلق نیست؛ زیرا که نمیدانیم همین عنصر
آب در سیارهای دیگر و با جو خاص خود،
در چه درجهای به نقطهی جوش میرسد؛ چرا؟
چونکه میدانیم بیلیاردها سیاره و
ستارهی دیگر هستند که هیچ شباهتی به
وضعیت جوی زمین ندارند .ازاینرو
نمیتوانیم قضاوت کنیم که آیندهی حرارت
دادن عنصر آب در چنان سیاراتی ،دارای
چه کیفیاتی خواهد بود .چونکه هنوز آنرا
تجربه نکردهایم .ازاینرو و در مجموع
داوری در مورد آینده نیز ،مطلق نیست.
اما در این خصوص که سارتر یادآور شده
است ،ما درواقع تجربهی ماه بدر کامل و
ناقص و هالل و دیگر وضعیتهای آنرا
میدانیم؛ و از سویی مطمئن هستیم که اآلن
مثال اگر ماه نیمه است ،آیندهی آن بدر
کامل خواهد بود .ولی آیندهی آن در زمان
حال دیده نمیشود و این فقط یک حدس است!
چرا حدس؟ چون هنوز آینده اتفاق نیفتاده
است و شاید درگذار هفتهی آینده،
سیارهای با زمین و یا ماه ،برخورد بکند
و ماه ،هرگز به بدر کامل نرسد .از
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اینرو این حدس ما تقریبی یا نسبی است
و بههیچوجه مطلق نیست؛ و حاال مثال
دیگری در فنومنولوژی و نشانهشناسی،
بافهم و پرداختی از فرنیناندو سوسور.57
رنگپریدگی چهرهی دوست ما ،میتواند از
هراس و وحشت از چیزی باشد_ اما همزمان
میتواند در نوسانات درونی و روانی شخص
باشد_ هیچکسی به او سیلی نزده است_ هیچ
صدای رعدآسایی و بهیکباره در فضای او
 57فردیناندو سوسور (زاده ۲۶ :نوامبر - ۱۸۵۷
درگذشته ۲۲ :فوریه  )۱۹۱۳زبانشناس اهل ژنو در
سوئیس است .سوسور برخالف زبانشناسان پیش از خود
که بیشتر از دید تاریخی یا به عبارتی درزمانی
( )diachronicبه بررسی زبانشناسی میپرداختند
تمرکز خود را بر جنبهی همزمانی آن میگذاشت ،به
بیاندیگر ساختار زبان را در موقعیتهای زمانی
میسنجید.

او فرایند گفتگو را ساختهشده از دو بخش روان
شناسانه و فیزیکی میداند ،ولی ساختار زبان را در
ارتباط با پارهای از بخش روانشناسی میشناسد .از
دیدگاه سوسور هیچ رابطهای بین معنا و ابژه وجود
ندارد .به همین خاطر میگویند که اشیاء این عالم،
مخلوق زبان یا تصورات ما هستند .بهعبارتیدیگر
ساختاری است ،به این معنا که مفهوم یک نشانه به
رابطه آن با سایر نشانهها بستگی دارد .برای مثال
چراغ زرد راهنمایی رانندگی ،به چراغ قرمز مربوط
است .ولی بایستی توجه داشت که این مفاهیم ،همگی
ساختهی خود انسانهاست و برای برطرف کردن نیازهایش
به وجود آمدهاند و حتی بسیاری از این ابداعات و
مفاهیم بهصورت «قوانین» در اجتماعات درآمدهاند!
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به وجود نیامده است و یا بهیکباره و
ناگهانی در مقابل چراغقرمز راهنمایی
قرار نگرفته ،اما دارای رنگپریدگی
است .این رنگپریدگی مسلما علتی دارد و
ما به یک سری از حدسیات دست میزنیم و
ازخود میپرسیم :چرا رنگ او پریده است؟
آیا از چیزی وحشت دارد؟ آیا اتفاقی
افتاده است؟
و بی خبر از اینکه بدون همگی این
اتفاقات ،او از دو روز پیش بهنوعی
بیماری مبتال بوده که حتی خودش هم نمی
داند .این بیماری تأثیرش را در رنگ
صورت او گذاشته است_ اما چون ما همواره
پریدگی رنگ صورت را حمل بر اتفاقی
هیچانی و یا دردناک و ترس ،میکنیم_ از
احتماالت دیگر دوری کرده و به این شیوه
از واقعیت دور میشویم .تمامی داوریهای
ما در مورد رنگپریدگی صورت او ،تنها
به یکمشت حدسیات ،آغاز و ختم میشوند؛
اما توجه کنیم که داوری ما درست در
زمان حال صورت میگیرد .ودراین صورت آیا
چه حالتی پیشآمده است؟
مگر نه این است که ما درزمان حال،
گذشتهی او را در ذهن بررسی کردهایم؟
زیرا که درگذشته چیزی پیشآمده یا
رویدادی رخداده که باعث پریدگی رنگ
صورت دوستمان بوده است .پس ما در زمان
حال است که گذشتهی او را مورد کاوش
قرارمیدهیم؛ و از سویی نیز میتوانیم
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در مورد همین رنگپریدگی ،در وضعیت
آیندهی دوستمان ،حدس بزنیم؛ و رفع شدن
این رنگپریدگی را با دالیل مختلفی عنوان
سازیم .آینده هنوز نیامده است ولی
دوستمان از گذشته جداشده و در زمان حال
و با وضعیت موجود ،حاضر است .در اینجا
من از واژهی «حاضر» استفاده کردم_ اما
این تنها به خاطر تفهیم یا ارائهی مطلب
بود وگرنه موضوع «حضور» چیزی است که
شدیدا با آن مشکل دارم .در این مختصر
میتوانم به افالطون اشارهی کوتاهی کنم
که او بر حضور اسرار بسیار زیادی داشت_
افالطون باور دارد که هیچگاه نوشتار
نمیتواند نسبت به موضوعات ،ادای دین
واقعی داشته باشد! او میگوید که کلمات
نمیتوانند از خودشان دفاع کنند اما کسی
که حضور دارد و سخن میراند ،میتواند
از بیان خود ،دفاع کند! این ازنظر من
یک اندیشهی متافیزیکی است .چرا؟ چونکه
نوشتار حتی در غیاب نویسنده ،مدافع آن
چیزی است که مورد منظور نویسنده بوده
نوشتار
ساختار
اینکه
دیگر
است_
بهگونهای است که میتوان با رشد فرهنگها
و سنتز در پندارها و فهمها؛ پرده از
مسائل و موضوعاتی بردارد که توسط
خواننده به دست میآیند و در این صورت
خوانندهی مطلب نیز بهعنوان مخاطب ،این
توانایی را داراست که از همان مطلب،
برداشتی خاص فرهنگ و فهم خود را داشته
باشد یا ارائه بدهد_ درصورتیکه در
گفتار که حضوری صورت میگیرد (گوینده و
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شنوندههایی که هردو حضور دارند) هرگز
به این پایه و کیفیت نخواهد بود.
ازینرو قضیهی «حضور» چیز کمی نیست و
نمیباید بهآسانی از کنار آن عبور کرد؛
اما به ادامهی موضوع درزمان برگردیم.

سارتردرکتاب «هستی و نیستی» مینویسد:
«اگر فرض کنند زمان حال در زمان حال
وجود دارد ،پس معلوم است که از آن خارج
نخواهد شد .از طرف دیگر نمیتوانیم
آینده را زمان حال بدانیم که هرگز از
آن حال خارج نخواهد شد .هر زمان حال
در هستی خودش محکومبه این است که آینده
بشود ،بنابراین آینده مربوط به زمانی
است که پشت سرهم واقع شود .به یاد
بیاوریم که هر چیز در زمان حال ثابت
نیست و همیشه در حال فرار بهسوی آینده
است ،زمان حال در جای خود نمیماند برای
اینکه بهسوی آینده یعنی حالتی غیر از
زمان حال فرار میکند».

و این توضیح به صورتی تقریبی یا نسبی
درست اما کلیت مسئلهی زمان و کارکردش
را پاسخگو نیست .به این قضیه بازخواهم
گشت؛ و اما اینکه هرکدام از هستندههای
از
مستقل
آینده؛
و
گذشته
حال_
همدیگرند؛ و با اعتراف به این هستندگی
320

نادر خلیلی
مستقل ،نمیتوان گفت آینده 58در زمان
حال قرار دارد! ولی من فکر میکنم که
زمان حال تنها بهسوی آینده فرار نمیکند
و همین زمان حال ،بهسوی گذشته هم فرار
میکند یا کشش دارد! اینها نکاتی هستند
که در این تکست سارتر غایباند! اگرچه
این کششها و گریزها از حال به آینده و
همینطور از حال به گذشته محرز است ولی
استقالل آنها نیز آشکار است؛ زیرا که
برای مثال ،من درزمان حال میتوانم در
تغییر خود تصمیم بگیرم و تالش کنم و طرح
آیندهام را از «خود» بسازم؛ یعنی آنچه
را که میخواهم ،در آینده؛ باشم! یا به
آن صورت درآیم .درست است که حال بهسوی
آینده فرار میکند ولی این من هستم که
در زمان حال بهسوی آینده و همراه زمان،
فرار میکنم! و دراین صورت آیندهی «خود»
را میسازم! مهم درک این موضوع است که
این استقالل در مورد فنومن زمان و
همچنین فنومن خود ،در تمامی این مراحل
و کششها بهسوی گذشته و آینده و همچنین
حضور یا اگزیستانسیال در زمان حال؛
همگی باهم متفاوت و مستقل هستند_ به
این معنی که هیچکدام از این خودها ،در

 58بایستی خاطرنشان کرد که «آینده» در زمان حال
قرار ندارد اما بسیار به زمان «حال» نزدیک است و
بهنوعی منتظر وقوع یا رویداد هستی خود است.
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این مراحل یکی نیستند و به همین خاطر
نیز «مطلق» نیستند.
خوب .این نکتهی مهمی است؛ زیرا که به
استقالل دو فنومن در دستکم سه حالت
زمانی متفاوت و مستقل از یکدیگر
رسیدهایم و این رسیدن به شیوهای دقیق
و فلسفی صورت گرفته است؛ اما پرسشی پیش
میآید و آن اینکه آینده ،چگونه روی
میدهد؟ و این آینده در کجاست؟ آینده
مسلما در زمان و ذات زمان وجود دارد و
این تنها یک حالت یا خصوصیت زمان است.
اینکه
مثل
است
اینگونه
هستندگی
بگوییم ،ذات چاقو بریدن است .اگر
کارکرد بریدن یا ذات یا جوهری که بریدن
است از آن گرفته شود_ چاقو دیگر چاقو
نخواهد بود.
چرا این پرسش را مینویسم؟ چونکه تا
زمانی که آیندهها ،به حال نیامده و به
گذشته تبدیل نشده باشند ،نمیتوانیم
آنها را دقیقا بشناسیم .از سویی دیگر،
ما آیندهی رنگپریدگی صورت دوستمان را
حدس میزنیم و هنگامیکه آن آینده روی
داد و رنگ چهرهی او بازهم طبیعی شد،
چهکار کردهایم؟ _ ما آیندهی او را که
اآلن دیگر به گذشته تبدیلشده ،مورد
داوری قرار میدهیم؛ و این به شرطی است
که آینده به زمان حال رسیده سپس از حال
عبور کرده و به خود گذشته تبدیلشده
باشد_ در چنین نقطهای است که ما آیندهی
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کردهایم.
نظاره
درگذشته
را
او
مثلاینکه بگوییم« :زمانی که من به محل
تصادف رسیدم ،او جان داده بود!».
وقتیکه من به محل تصادف رسیدم ،در زمان
گذشته است (گذشته را توضیح میدهد) اما
قسمت دوم جمله که «او جان داده بود»
که در زمان حال آنوقت بوده است؛ ولی
طی شده است؛ حاال برای ما به زمان بعید
تبدیلشده است .در این صورت ما در زمان
حال ،از گذشته صحبت میکنیم (زمانی که
من به محل تصادف رسیدم ).و در همین
زمان حال است که میگوییم« :اوجان داده
بود!» .جان دادن اودرآینده ای بوده که
برای او و ما به حال رسیده و اآلن به
گذشته تبدیلشده است .گذشتهای که دیگر
نمیتوان به آن دسترسی داشت و بعید یا
ناشدنی است .زمانی که «او» تصادف کرده
زمان حال بوده است و در گذار زمانی
آینده به حال و تغییر آن و خونریزی
«او» که آینده بوده است .به تعبیری
دیگر گذر زمان آینده به حال آن هنگام
و تبدیلشدن آن آینده ای که برای «او»
بوده به حال آنوقت که خونریزی صورت
گرفته و حالت مرگ رویداده است.
ولی توجه کنیم که تمامی این تحلیل
درهمین زمان حال صورت میگیرد .خود من
و همین اآلن دارم این مسائل را تایپ
میکنم ،خوب این چیزی است که در زمان
حال جاری است یا اتفاق میافتد و
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درجریان است_ اآلن برای من واقعا زمان
حال است و دارم تایپ میکنم ،کسی که این
مطلب را خواهد خواند ،در آینده خواهد
بود .نکتهی مهم این است که شخصی در
آیندهی نیامده ،این مطلب را خواهد
خواند .ولی حضور او قطعی نیست و معلوم
نیست که واقعا به این کار دست بزند_
شاید هرگز چنین اتفاقی روی ندهد! و این
بعید نبوده و امکانپذیر است .من چنین
حالت زمانی را «آیندهی بعید» میخوانم.
از ینرو به حالت زمانی بعید در آینده
میرسیم_ شاید چیزی در آینده اتفاق
بیفتد که حدس میزنیم ولی این امکان هم
هست که اینطور نباشد.
«محال» نکتهای است که بایستی به آن
ناممکن
صورت
محال
نمود.
اشاره
رویدادهاست! مثال میگوییم :محال است که
من اآلن که دارم مینویسم ،همزمان مرده
باشم! پس در چنین وضعیتی دو حالت ممکن
است_ یا زندگی برایم ادامه دارد و یا
مرگ صورت گرفته است و محال است که
همزمان ودرحالت زندگی ،مرگ رویداده
باشد! اما جنگ و درگیری میان این دو
بر دوام است59.

 59بایستی یادآور شد که حالت متناقض همزمانی
فنومنها نیز درجایی دیگر ممکن است اما چگونه؟
اگر همزمان ،دست راست را در آبی داغ و دست چپ را
در آبی سرد و برای یک دقیقه نگاه داریم و همزمان
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شاید آن خونریزی در محل تصادف که در
آیندهی آن زمان در حال جریان بوده ،به
هر دلیلی بند می شد و حالت مرگ برای
«او» دست نمیداد! این هم یک امکان بوده
است ولی گزارهی من در آن جمله ،حاکی
از اتفاق مرگ درآن آینده ای است که به
زمان حال آنوقت در محل تصادف مربوط
است .ازینرو میگویم :زمانی که من به
محل تصادف رسیدم_ او جان داده بود! اآلن
اما اتفاق قطعی است زیرا که گزاره یا
گزارش و یا بیان من ،از قطعیت مرگ در
«آن زمان» میگوید؛ یعنی اتفاق واقعا
رویداده است! هرچند ممکن بود که چنین
پیش نمیآمد و کسی که تصادف کرده بود
مثال به خاطر عبور یک دکتر یا کسی که
به علم پزشکی آشناست و هم زمان در محل
تصادف بوده ،میتوانست از خونریزی شدید
او جلوگیری کند و کسی را که تصادف کرده
بود ،از مرگ نجات بدهد!
این است که من جایگاه امکانات را بسیار
مهم میپندارم .این در مورد کسی است که
تصادف برای او رویداده است و میتوانست
به خاطر امکانات اطراف ،حالت مرگ او
به زندگی تبدیل میشد_ اما در مورد
هر دودست را در آبی ولرم قرار بدهیم ،متوجه
میشویم که دست راست حسی از خنکی و دست چپ حسی از
گرمی خواهند داشت__ درنتیجه دو پدیدهی متضاد در
یکلحظهی زمانی مشترک (همزمان) می توانند وجود
داشته باشند.
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«زمان» نمیتوان چنین چیزی را بیان کرد
زیرا که زمان نا-ایستا و جاری است
ونمیتوان محتمل دانست که مثال زمان حال،
در همان زمان حال بایستد! تا گذشته و
آینده ای پیش نیاید‼ چنین پرداختی به
هیچ شیوهای قابل دفاع نیست_ اما در
فیزیکی
ازلحاظ
زمان،
سرعت
مورد
ثابتشده است که تغییر درآن امکانپذیر
است .چنانکه اینشتین توضیح داده ،سرعت
اجسام یا فنومن ها ،در فضای بیرون از
کرهی زمین ،یا بین سیارهای؛ باعث کندتر
شدن «حرکت زمان» میشود .برای همین حرکت
در سرعت بسیار باال و مثال نزدیک بهسرعت
نور ،مسلما در روندهی آن تأثیر مستقیم
میگذارد زیرا که زمان حال در چنان
سرعتی ،بسیار کندتر از معمول روی زمین،
بهسوی گذشته و آینده فرار میکند! اینجا
الزم میدانم که در خصوص عبور یا فرار
زمان بهسوی آینده و گذشته ،کمی عمیقتر
توضیح بدهیم .شاید این پرسش پیش بیاید
که چگونه ممکن است یک فنومن به دو سوی
متضاد گرایش یا کشش داشته باشد؟! یعنی
زمان چگونه میتواند هم بهسوی آینده
فرار کند و هم بهسوی گذشته! با اینکه
شخصا باور چندانی به ریاضیات ندارم اما
برای توضیح مطلب مثالی ریاضی را به
کارمیگیرم .در ریاضیات اگر عدد صفر را
در نظر بگیریم_ این عدد صفر میتواند
بهسوی عدد مثبت یک و باالتر تا بینهایت
ادامه داشته باشد وبرعکس میتواند از
همان عدد صفر بهسوی منهای یک و در
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ادامه بهسوی بینهایت منفی ادامه داشته
باشد .با این استدالل میتوان تصور کرد
که زمان به هر دو سوی متضاد گرایش دارد
و برای همین هم هست که گذشته و آینده
در زمان حال نقشی موثر را دارا هستند.
و همینطور برعکس ،زمان حال در گذشته و
آینده موثر است .چرا موثر؟ چونکه در
این روندگی زمان یا جاری بودن آن ،اگر
لحظههای زمانی در جای خود باقی بمانند
و جای خود را به فنومن های دیگر شبیه
به خود ندهند ،کارکرد زمان؛ دچار اختالل
خواهد شد .در این نقطه هم تأثیر «هستی
خود» در «هستی دیگری» و بالعکس روشن
است.
دیگر اینکه «من» همزمان دارم بهسوی
آینده میروم و همزمان دارم پیر میشوم!
پیری ،یعنی بهسوی گذشته رفتن و وارد
گذشته شدن؛ و مسلما من صاحب گذشتهای
هستم_ ولی همزمان دارم بهسوی آینده
میروم ،زیرا که صورت آیندهی من چیزی
است که با زمان حال و زمان گذشتهام
کامال تفاوت دارد! و آنچه روی میدهد در
زمان حال است! یکی از نتایج این بحث
چنین است که من در زمان حال ،ذرات خود
را میسازم که به گذشته میروند و من
تشکیلدهندهی آن خود آینده هستم و اآلن
است که تصمیم میگیرم در آینده چگونه
یا در چه وضعیتی باشم .در مورد گذشته
هم به همین صورت است که آنچه را در
زمان حال از خود میسازم ،نوع وضعیت مرا
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در گذشته به تصویب و تصویرمیرساند؛
زیرا که وضعیتهای گوناگون من به همراه
زمان ،وارد گذشته میشوند .پس نتیجه
میگیرم که زمان حال میتواند به هر دو
سو گرایش داشته باشد؛ آن چنانکه هستی
خود نیز ،همزمان بهسوی گذشته میرود و
گذشتهای را شکل میدهد و در همان زمان
نیز بهسوی آینده میرود و از همهی
لحاظات فیزیکی و ماهیتش ،تغییر میکند.
حاصل بحث این است که زمان حال ،هم
بهسوی آینده میرود وهم گذشته! در
تعریفی دیگر ،میتوان گفت :زمان حال این
استعداد را دارد که به گذشته تبدیل
بشود و همینطور دارای این خاصیت نیز
هست که بهطرف آینده کشیده شود یا برود!
و این همان نقطهی اشتراک بسیار فشردهای
است که در زمان «حال» وجودیت دارد؛
زیرا که این لحظههای زمانی هستند که
پشت سر هم واقعشده و جایشان را به
یکدیگر میدهند؛ بنابراین اتم زمانی
حال ،در حالت گذار و جابجاییاش با اتم
زمانی گذشته و همینطور آینده؛ گذار
زمان را به نمایش در میآورند .فراموش
نکنیم که ما در این نقطه از تحلیل بر
روی ذرات زمانی و خود فنومن زمان دقیق
شدهایم ولی مسلما من یا هر پدیدهی
دیگری که در زمان و همراه زمان هستیم،
در جابجایی لحظههای زمانی ،به خاطر
ساختارهای اطراف و همینطور ساختار
ذهنی و فیزیکیمان ،تغییر میکنیم.
نبایستی این دو (زمان و فنومن های
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همراه آن) را یکی دانست .کمی دقیقتر
بشویم.

چگونگی کارکرد زمان

برای درک بهتر موضوع ،آزمایشی را انجام
میدهیم .اگر در تقسیم زمانی ،هرلحظهیِ
بسیار ریز را یک اتم بنامیم و بر روی
هرکدام حرفی از حروف را برای شناسایی،
بگذاریم؛ ببینیم چگونه است که زمان در
حالتهای مختلف قرار میگیرد؟
ما اتم زمانی حال را «الف» _ اتم زمانی
گذشته را «ب» و اتم زمانی آینده را «ت»
می خوانیم .به این نکته هم توجه داریم
که این لحظههای زمانی؛ پشت سر هم قرار
دارند و در حال گذار هستند .حاال الف
که در حالت جاری است یا جریان و
هستندگی دارد جای خود را به «ب» میدهد؛
و در این صورت مشخص است که الف با حفظ
استقالل خود ،به نقطهی دیگری افتاده یا
عبور کرده است و در این حالت ،تغییر
صورت داده و به چیز دیگری یعنی اتم
زمانی «گذشته» تبدیلشده است .چونکه
وارد گذشته شده است .پس در اینجا بین
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الف و ب ،تفاوت بارزی موجود است .چونکه
آن اتم زمانی یعنی الف ،دیگر الف نیست
و به چیز دیگری تبدیلشده است .ولی این
نتیجهگیری درست نیست! چون ما میدانیم
که این اتم زمانی اوالً مستقل بود و هنوز
هم مستقل است_ در ثانی همان اتم زمانی
با ورودش به گذشته ،باردار گذشته است
یعنی به گذشته تعلق دارد و وارد گذشته
شده است .اشتباه ما در این بود که
گفتیم :الف به «ب» تبدیلشده است.
درصورتیکه هیچ تبدیلی در کار نبوده و
این اتم زمانی ،مستقل و نام آن «الف»
است .اتفاقی که رویداده این است که «ب»
صورت گذشتهی «الف» است زیرا که الف
وارد گذشته شده است .آن چنانکه اتم
زمانی «ت» فورا جای «الف» را میگیرد
اما نکتهی مهم دیگر این است که «الف»
در خویشتن خویش دارای استعداد یا
خاصیتی بهواسطهی چگونگی کارکرد «زمان»
است که جای خود را به «ت» میدهد_
نمیتوان گفت به «ت» تبدیل میشود زیرا
که مستقل است ودراین صورت میبینیم که
اتم زمانی «ت» صورت آیندهی «الف» است؛
بنابراین اتم زمانی «الف» جایش را برای
اتم زمانی دیگری به نام «ت» خالی میكند
و خود وارد گذشته میشود .اشتباهی که
بسیارانی دچار آن شدهاند این است که
شباهت بسیار فشردهای که بین لحظههای
زمانی وجود دارد ،یکی گرفتهشدهاند!
درصورتیکه میبایستی به استقالل این
لحظههای زمانی یا اتمهای زمانی توجه
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دقیقتری میشد .بههرحال نکتهی اساسی
این است که این لحظههای زمانی پشت سر
هم قرار دارند و همواره جایشان را به
دیگری میدهند .الفی که زمان حال بود،
وارد گذشته میشود و همین الف مستقل،
جایش را به «ت» میدهد که از آینده آمده
است؛ یعنی آینده به زمان حال میرسد و
از حال ،وارد گذشته میشود!
من فکرمیکنم که زمان چیزی نیست که تنها
خاصیت شمارشی داشته باشد .به نظرم در
زمان ،نیرویی هست که فنومن های در خود
و همراه خود را ،ناچار میسازد تا تغییر
کنند .پدیدهی جاری در زمان ،همراه خود
زمان وارد گذشته میشود و دراین ورود
به گذشته تغییر میکند و همینطور ،در
سمت و سویش به آینده ،تغییر کرده و آن
نیست که در گذشته بوده است و آن نیست
که در زمان حال است و دقیقا هر کدم از
این حالتهای او ،مستقل است؛ و نمیتوان
آنرا در هرکدام از حالتهای زمانی یکی
دانست_ آن چنانکه خود زمان نیز دارای
یک حالت مطلق و ثابت نیست.
فکر میکنم که باوجود این پرداختها،
هنوز هم نکاتی تاریک در موضوع کارکرد
زمان باقیمانده است؛ اما مطمئنم که
میتوان با عمیقتر شدن در چگونگی کارکرد
زمان ،بعضی اشتباهات را اصالح نمود و
دریافت تازهتر و دقیقتری از زمان ارائه
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داد .به این خاطر موضوع را از زاویهی
دیگری مورد آزمایش قرار میدهیم.
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پیش از پرداختن به موضوع به چارت باال
و جهتِ حرکت توجه کنیم .برای مشخص شدن
هر چه بیشتر اجزاء زمان ،از حروف زبان
انگلیسی استفاده کرده و هرکدام از حروف
را یک اتم زمانی مینامیم.
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اگر اتم
زمانی  kرا نمایندهی زمان حال قرار
بدهیم .ببینیم در جریان گذار زمان ،چه
اتفاقی برای این اتم زمانی روی میدهد؟
درواقع  Kدر جریان مداوم زمان ،وارد
گذشته میشود یا در آن فرو میرود یعنی
در جای اتم زمانی  Jقرار میگیرد و
همین اتم زمانی یعنی  Kجایش را به اتم
که در آینده
زمانی دیگری به نام L
قرار دارد میدهد؛ و به همین ترتیب
اتمهای دیگر؛ دارای همین سرنوشت
هستند؛ بنابراین  kزمانی صورت حال را
داشت ،اما وارد گذشته شد و در این ورود
به گذشته ،استقالل خود را حفظ نموده است
چونکه این عنصر زمانی ،با هر عنصر یا
اتم زمانی دیگری کامال متفاوت است .حاال
یک صورت قضیه ازاینقرار است که :اتمها
ی زمانی آینده ،منتظر ورود به عرصه یا
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میدان زمان حال هستند؛ و مسئلهی انتظار
اصوال به این قضیه مربوط است زیرا که
بایستی برای یک رویداد ،منتظر گذار
ِ زمانی ،بسیار
زمان بود .پس این انتظار
حائز اهمیت است .برای مثال نمیتوان
قبول کرد که دانهی یک گیاه یا گل ،بدون
انتظار گذار زمان؛ فورا به گل یا میوه
تغییر فیزیکی یا ماهیتی بدهد .ازاینرو
انتظار در زمان ،مسئلهی مهمی است.
صورت دوم قضیه و طبق نظر ژان پل سارتر،
چنین است که اتمهای زمانی «حال» بهسوی
آینده؛ فرار میکنند؛ اما این تئوری
دچار مشکل است چون درواقع ،اتم زمانی
دیگری از آینده و با نام  Lبهجای K
مینشیند! و متوجه هستیم که این دو ،با
هم شبیه ولی یکی نیستند و متفاوتاند و
حتی ازلحاظ ریاضی هم نمیتوان آنها را
یکی دانست؛ هرچند در ماهیت هر دو
فنومنهای ریز زمانیاند؛ اما ضرباهنگ
خاص خود را دارند .نتیجه این است که
زمان ،تنها بهسوی آینده کشش ندارد یا
نمیرود؛ بلکه بهسوی گذشته نیز در جریان
است .این فلسفه تنها تحلیل فنومن زمان
بود و چگونگی کارکرد آن _ مسئلهی دیگر
حاکی از این است که فنومن های همراه
زمان مثل انسان یا درخت و جنگل ،در این
گذار و جابهجایی اتمهای زمانی؛ دچار
تحول و دگرگونی در خویشمیشوند.
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تاثیر متقابل هستی خود بر
هستی دیگری

اما باز باید تأکید کرد که در این
گذار زمانی ،این تنها «هستی خود» نیست
که از «هستی دیگری» تأثیر میپذیرد،
بلکه درست برعکس ،هستی دیگری نیز ،از
هستی خود ،تأثیر میپذیرد .حاال این
نتیجهی فلسفی را به هرکدام از فنومن
های جهان هستی ،ارجاع دهیم؛ متوجه
میشویم که این تأثیرپذیریها و تأثیر
گریزیها؛ به میلیاردها رویداد دیگر
ختم میشوند؛ و برای همین است که بسیار
پیشتر و در کتاب اول موضوع قدرت و نقطه
ی مقابل آن یعنی فنومن «مقاومت» را
بیان کردیم؛ به این معنا که :هر جا
قدرتی اگزیستانس داشته باشد ،مسلما
نقاط مقاومت هم؛ اگزیستانس دارند .به
تعبیر روشنتری ،هستی خود نیز بر هستی
دیگری تاثیرات خاص خود را میگذارد .تا
از این مطلب چه فهم بشود!
دیگر اینکه باید در نظر داشته باشیم
که کوتولههای فضایی حتی نور را
میبلعند‼ این بهخودیخود یعنی ،زمان در
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چنان مکانی ،بسیار کند است_ اما
هرگزنمیتوان تصور کرد که در چنان فضایی
همزمان بایستد! ازین رو استقالل و
کارایی زمان موضوعی بسیار محکم و پای
برجاست و از نظر من تصور سکوت زمان و
ایستادنش و خالی شدن از حرکتش؛ موضوعی
متافیزیکی است؛ و همینجاست که بایستی
گفت :آفرینندهی ایدهآلیستی ادیان نوری
و مجموعا اردوگاه متافیزیک ،ناچار است
در مقابل چنین موضوع و موقعیتی ،در
تعجب خود غرقشده و نتواند پاسخی علمی
به چنین وضعیتی داشته باشد .چرا؟ چونکه
چنان فنومنی که آفریدگار مطلق است،
میبایستی بهناچار «فرازمان» باشد! این
فرازمان بودن برای او بسیار ضروری است
و اوست که میبایستی در گذشته_ در زمان
حال_ و در زمان آینده و هماهنگ با خود
داشته
اگزیستانسیال
زمان،
پدیدار
باشد! و چنین فنومنی بهطورکلی بعید است
که وجود داشته باشد ،چراکه پدیدار
فرازمان ،با هیچ فهم فلسفی دقیق و
درستی؛ خوانایی ندارد.
پس باید یادآور شد که با پرداختهای
باال ،باحالتهای زمانی متفاوتی مواجه
شدیم .من بازهم یادآوری میکنم که بخش
عظیمی از این بحث را تنها و تنها به
خاطر پدیدار «هستی خود» مینویسم و
میخواهم که وضعیت این هستی خود را در
حالتهای زمانی گوناگون ،بهتر درک کنم؛
و این «هستی خود» را جدا از «هستی
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دیگری» بهتر بشناسم .منظور من از هستی
دیگری ،چند بعدی است و اساسا تمامی
هستی یونیورسال وطبیعیت را در نظر
دارم .و میخواهم بدانم ارتباط دقیق
«هستی
با
خود»
«هستی
این
میان
یونیورسال» چیست و چگونه است و تا چه
اندازه میتوان به خود واقعی نزدیکتر؛
و از هستندگی دیگری خالیتر و آزادتر
بود؟ پس هدف نهایی من متنی است در
توضیح پدیدار آزادی و چگونگی موقعیت
اگو ،در حاالت گوناگون و در برابر خود
آزادی .علت اصلی و ریشهای این بحث در
این است که «هستی خود» یا اگو ،درگذار
زمان ،تغییر میکند و چنانکه میدانیم،
این اگو نمیتواند در زمان حال باقی
بماند_ زیرا اگر در زمان حال و با همان
کیفیات باقی میماند ،دیگر نه گذشتهای
وجود میداشت و نه آینده ای؛ و اساسا
این پرسش که چرا من در زمان حال بهسوی
آینده میروم و دارای گذشتهای هستم که
با توان ذهنی و فکری میتوانم آنها را
توضیح بدهم.

کارکرد اگو
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اما چرا این اگو ،از آن گذشته به حال
رسیده و میدانیم که تغییر کرده است و
همین اگو ،درحالیکه بهسوی آینده
میرود ،باز هم تغییر میکند ولی در
تمامی این مراحل چیزی در آن هست که
باوجود تغییرش در کیفیت ،باز هم همان
است که مورد خطاب قرار میدهیم؟ البته
باید اضافه کنم که شخصا فکر میکنم،
کارآترین پاسخ به این وضعیت این است
که «اگو» در مراحل زمانی در واقع دچار
تغییر در «کارکرد» میشود؛ و این کارکرد
او واقعا با گذشته همخوانی مطلق ندارد
و با آینده نیز بههیچوجه همخوانی مطلق
نخواهد داشت.
برای مثال باید گفت :من آن نیستم که
در گذشته بودهام_ و من همان نیستم که
در آینده خواهم بود! اما چرا؟
چون من از لحاظ نهتنها فیزیکی اگوی سی
و دو سال پیش نیستم_ تازه از لحاظ
کیفیتِ فکری بههیچوجه با سی و دو سال
پیش همخوانی ندارم و کارکرد آنزمان
گذشته را به صورتی نسبی ازدست دادهام
و مطمئنم که این کارکرد در آینده نیز
بازهم تغییر خواهد کرد؛ اما وقتیکه از
اگو مینویسم یا صحبت میکنم_ آنرا در
محدودههای زمانی گذشته مورد داوری
قرار میدهم و بخشا در مورد آیندهی آن،
حدس میزنم؛ و در هر حال و در هر کدام
از این مراحل ،میدانم و آگاهی دارم که
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اگو ،در هیچکدام از این لحظههای زمانی
مختلف ،یکی نبوده_ یکی نیست و یکی
نخواهد بود.
مسئله مقداری پیچیده و دارای گوشه
گوشههایی تاریک و گاه روشن است؛ و
بهزودی به این مسئله خواهیم پرداخت که
اگوی موردبحث ما ،بهعنوان هستندهای
متفکر و در برابر «آزادی» دارای چه
موقعیتها و چه کیفیاتی است؟ مثال پاسخ
به همین سؤال سهگانه که :آیا درگذشته
آزاد بودهام؟ و یا در زمان حال آزادم؟
و آیا در زمان آینده آزاد خواهم بود؟
خود بازگشایی بخش عظیمی از هستندگی
انسان را به دنبال خواهد داشت و از
سویی مفهوم واقعی «خود» به تصویر
درخواهد آمد؛ زیرا که پیشتر اشارهکرده
بودیم که خودها همواره از خود خالیتر
و از هستی دیگری پر میشوند! این خالی
شدن از هستی خود ،بهتنهایی مشکل بزرگی
را ایجاد میکند و در اولین گام نشانهی
نبود آزادی است ،زیرا که خالی شدن از
خود ازنظر من دقیقا یعنی اسارت را
پذیرفتن_ و چون خودها از هستی دیگری
پر میشوند ،این پر شدن در معنای کالمی
و اصالت واژگانی و همچنین در مفهوم
واقعی ،یعنی به برده تبدیلشدن! چه این
بردگی و اسارت ،نسبت به هستندهی انسانی
دیگری باشد_ چه بردگی نسبت به یک سیستم
ِ آن و چه نسبت به هرکدام از
و کارکرد
هستندههای طبیعت و خود هستی .درهرحال
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ناظر این هستیم که اگو ،از خاصیت اگو
بودنش تهی و به اگوی دیگری تبدیل
میشود_ این یعنی کارکرد خود را از دست
دادن و پیرو کارکرد دیگری بودن و درست
همینجاست که میگویم؛ چنین «هستی خود»
ی یا اگویی ،آزاد نیست و در بند اسارت
و بردگیها به سرمیبرد!
بعدها بیشتر و عمیقتر به این موضوع
خواهم پرداخت ولی بهجا میدانم که
درهمین نقطه و همین اآلن این را بنویسم
که شخصا باور دارم که تالش برای نجات
از بردگی و آزاد بودن ،نه به این
معناست که مفاهیم «اخالقی» را زنده
کنیم .ما نتیجه و تاثیر اخالقیات را
کامال شناخته و تجربه کردهایم_ بهترین
اخالق ،همواره و درگذار تاریخ و دورهها
ی مختلف ،به بدترین اخالق تغییر ماهیت
دادهاند .ازاینرو من موضوع اخالقیات را
کامال مردود میشمارم و بههیچوجه در پی
بازیافت یا بازتولید اخالقیات نبوده و
نخواهم بود_ اما حدس میزنم که میتوانم
به راهی دستیابم که بدون فرورفتن در
اخالقیات واهی تجربه شده در قرون و
هزارههای گذشته ،میتوان به «خود»
نزدیک و در صورت رسیدن به خود ،میتوان
به آزادی رسید؛ اما هنوز برای اثبات
این موضوع ،استدالل کارایی ندارم .ولی
به وجود استداللی قوی و کارا در جهت
اثبات این موضوع در همین زمان حال،
دارای حدسیاتی هستم که این حدسیات
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بایستی موردنقد و بررسی قرار بگیرند
تا واقعیت آنها برایم آشکار بشوند .اگر
در این تحقیق هم با شکست مواجه شوم؛
باز هم برایم این نکته بدیهی است که
دستکم از تالش خود بازنایستادهام و این
برایم مهم است.
پاسخ به پرسشهای سهگانهی پیشین .گذشته
_ حال _ آینده.

موقعیت هستی خود در زمان حال

یک_ آیا درگذشته آزاد بودهام؟

دادیم،
ارائه
قبال
که
بامقدمهای
میرساند که در گذشته انسان بهعنوان
ارکان
از
وجزیی
طبیعی
هستندهای
سرتاسری طبیعت ،نمود پیداکرده و در
جنگلها و غارها زیسته است .او در آغاز
گیاهخوار بوده و پس از تسلط بر آتش است
که روند هستندگیاش تغییری فاحش میکند.
در تشکیل کمونهای اولیه و بعدازآن بوده
که بهتدریج مسئلهی «مالکیت» به وجود
میآید .این هستنده در چنین زمانهای
بسیار دوری ،بیشتر در تالش برآوردن
نیازهایش بوده است ودرچنین گذشتهای
است که بهگونهای آزاد و طبیعی به زیست
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خود ادامه داده است .در این گذشته هیچ
اثری از پدیدار «قانون» مشهود نیست_
حتی در مورد روابط زناشویی و یا موضوع
سکسوالیته ،زنان و مردان مشترکا
نیازجنسیاشان را برطرف میکردهاند .از
اینرو موضوع مالکیت مردان بر زنان و
یا برعکس آن ،دارای هیچ معنا و مفهومی
نبوده است ،پس این موضوع کامال هویداست
که در تولد فرزندان این کمونها یا
جوامع کوچک اشتراکی ،معلوم نبوده است
که پدر ،دقیقا کدام یا کیست؟ زیرا که
عشقورزی
مردان
تمامی
با
زنان
داشتهاند! اگر شکاری به دست میآمده،
دستاورد این شکار در میان گروه تقسیم
میشده و هیچکسی بر دیگری برتری نداشته
است_ اینزمانی است که کمونهای یاد شده،
به خاطر عدم درک اتفاقات طبیعی مانند
زلزله_ سیل وآتشفشان و غیره ،دست به
ساختن اسطورههایی زده که این اسطورهها
بیشتر از سوی جادوگران این جوامع و
کمونهای اولیه صورت گرفته است_ میتوان
این نوع نگاه را آغازگاه خام و ناپخته
ی ورود «عقالنیت» شمرد .ولی همچنان
زندگی این جوامع درساختارخاصشان بهپیش
میرفته است.
نگاهی به تاریخ بتسازی توسط جوامع
پیشرفتهتر یا همان قبایل اولیهی
پراکنده در میان قارهها ،اثبات این
موضوع است که این جوامع اسطورهها یا
خدایان خود را ،نزدیک به خویش تصور
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میکردهاند .برای همین است که در دورهها
یی خورشید و ماه و در دورههایی مثال گل
توتم را ستایش میکردهاند .و در یونان
باستان ،شاهد پدید آمدن اسطورهها و
خدایان متعددی هستیم مثل زئوس ،آرس،
هستیا،
هلن،
آخلئوس،
پرسفون،
دیونیزوس ،آپولون ،پن ،افرودیت و
اکئانوس...
تا این زمانها و پیش از رنگ گرفتن و
نقش «عقالنیت» یا همان رشنالیسم،
میتوان انسانها و جوامعشان را آزاد
خطاب کرد ولی با فروریختن این اسطورهها
و ساختن خدایان متافیزیکی ،در آن
گذشتههای دور ،بهتدریج عقل و عقالنیت
در قالب ادیان و مذاهب بیشمار؛ عرصه
را برای آزادی و انسان تنگ و تنگتر
کرد .درزمان گذشتهی دور ،انسان به
صورتی طبیعی میزیسته و همراه با طبیعت
در جریان و حرکت بوده است_ بریدن از
طبیعت و تالش او برای تسلط بر طبیعت،
دومین موضوعی است که درهر گام ،موجب
مرگ آزادی شده است .پیشتر به خاطر سیر
کردن شکمگرسنهاش ،به شکاری در همان
محیط اطراف و طبیعت خویش اقدام کرده و
نه بیشتر_ اما بعدها با رشد تکنولوژی
و تسلط هرچه بیشتر بر طبیعت ،تنها به
یک شکار محدود دست نمیزند بلکه برای
نمونه ،دریاها را درنوردیده و دست به
شکار ماهیان در تعداد میلیونی میزند و
آنها را در سردخانههایش نگهداری
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میکند! و این چیزی است که به هیچ شیوها
ی طبیعی نیست! این عملکرد اگو با
دریافت جمعی و اجتماعی آن؛ یعنی ضد
طبیعت _ ضد هستی و ضد خود رفتار نمودن
است زیرا که با احداث کارخانهها و
پیشرفت صنایع بسیار زیاد دیگری ،هستی
خود و هستی اجتماع انسانی ،به همراه
طبیعتی که در آن زندگی میکند به چالشی
بسیار مخاطره آمیز کشانیده شد! در این
میان میتوان به هزاران نمونهی دیگر
اشاره کرد ولی برای موضوع ما تا به
همین اندازه کافی به نظر میآید .نتیجتا
میتوان انسان و جوامع کوچک اولیهاش را
در زمان گذشته ،آزاد خواند .چرا آزاد؟
چونکه ارزش طبیعت را میشناخت و از سوی
عقالنیت اجتماعی و ایدهآلیستی اش به این
حد و اندازه نرسیده بود که دست به
ساختن خدایان متافیزیکی بزند و مجموع
این خدایان را نهایتا به خدایی یکتا
ختم گرداند که آنهم به آنسوی آسمانهای
دور پرتاب میشود و در اینصورت برعکس
اسطورههای پیشین ،قابلدسترسی نبود!
در جامعهی ایرانی باستانی ،شاهد
پدیدار زن خدا بانویی هستیم که
«آناهیتا» نام دارد! آیا این نشانگر
چیست؟ بهآسانی میتوان فهمید که در
ساختار اجتماعی آن زمان ،مسئلهی
مردساالری دارای جایگاهی نبوده است .و
میتوان چنین جامعهای را با یونان دو
هزار و پانصد سال پیش سنجید که زن و
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مرد برابر بودهاند و مفهوم انسانیت و
ارزشهای آن ،واقعا درخور فکر و تعمق.
مقایسهی آن گذشته بازمان حال ،آنچنان
اسفانگیز است که قابلتصور نیست!
ازاینروجوامع پیشین ،نسبت به جوامع
امروزی ،بسیار آزاد میزیستهاند_ و
نگاه به ساختار آنها نشان میدهد که در
آن گذشته ،پدیدار «قانون» یا قوانین؛
دارای هیچ معنیای نبوده است .حاال پرسشی
از این متن بر میآیدکه چرا اگو در قالب
و حالت اجتماعیاش؛ جدای ساختن خدای
یکتا؛ دست به ساختن قانون هم زد؟ پاسخ
به این پرسش را به کمی جلوتر در تحلیل
حال و آینده؛ وا -میگذاریم.
طرح دوبارهی موقعیت هستی خود در زمان
حال
دو_ آیا در زمان حال ،آزادم؟

پاسخ به این پرسش مرا وا -میدارد که
گزارشی از وضعیت اگو و جوامع موجود
ارائه دهم .وچانچه آشکاراست ،پس از
دورههای گذشته ،به وضعیت زمان حال
هستندگی اگو و اجتماع آن رسیدهایم .در
اولین نگاه متوجه میشویم که اگو به هیچ
شیوهای آزاد نیست! اما چرا؟
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در نمونههای پیش رو ،نشان میدهیم که
این هستنده؛ چگونه دست و پای خود را
بسته است! انسان امروزی ،برای زندگی
کردن بسیار معمولیاش ،مجبور و ناچار
است در میان اجتماعش زندگیاش را ادامه
دهد .او بایستی کار کند_ بایستی ساختار
فرهنگ اجتماعیاش را از هر لحاظی رعایت
نماید_ حاصل دسترنج کارش او به صورت
ارزش اضافهی تولید ،توسط کارفرما سرقت
بشود و یا هستی خود را بر طبق اصول و
موازین قوانین بسیار زیاد ،به سیستم
دولتی و حکومتی؛ در ساختارهای مختلف و
نظامهای موجود تحویل بدهد_ گریختن یا
عدم پرداخت و اجرای این قوانین؛ موجب
اسارت دوبل او یعنی به زندان افتادنش
میشود_ برای جبران عقبماندگیاش از
روند تکنولوژی و ساختار مدرنی که با
آن روبروست؛ ناچاراست دست به بسیاری
اعمال نا_درخور انسانی بزند_ اگر
توانایی هماهنگ شدن با روند بیرحمانهی
اجتماعش را نداشته باشد ،دچار انواع
بیماریها میشود و میبینیم که در این
نقطه ،بیماریهای روانی ،افسردگی _
انواع سرطان و بیماریهای جدیدتری مثل
ایدز یا آبوال و پدیدهی فرزندان کار
(که غالبا زیر  12سالاند) و غیره …که
حاصل روند اجتماعی است؛ نمود پیدا کرده
است .درهر چهارگوشهی جهان و محل
زندگیاش ،جنگ و خونریزی بر دوام است!
او دست به ساختن قوانینی زده است که
این قوانین در ظاهرشان ،مدافع فرد و
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مجموع افرادشان است_ اما عمال برعکس آن
به اثبات رسیده است .بهگونهای که
بسیارانی بدون هیچ ارتباط و درگیری با
پدیدههای اجتماعی و تنها مثل یک رهگذر
ساده؛ جانشان را از دست میدهند.
فرزند متولدشده در این اجتماع زمان
حال ،از همان اوان کودکی ،با ساختار
فرهنگی آهنین مواجه است که هیچ راه
گریزی از آنرا نمیشناسد؛ بنابراین خود
نیز به سربازی برای دفاع از این سیستم
فرهنگی بدل میشود .درگیری فرهنگهای
مختلف اقصا نقاط جهان ،باعث بروز
مباحثی شده است که پدیدار راسیسم و
خودبرتربینی نژادی را بر نژادی دیگر
سبب شده است که این مسئله هرازگاهی،
جان بسیارانی را میگیرد .در میان
روشنفکران همین جوامع ،بحث «گفتمان
فرهنگی» از هر زاویهای به گوش میرسد_
اما سیستمهای دولتی و حکومتی موجود در
سرتاسر جهان ،بر طبل اگوئیستی خود
میکوبند .هر جا که مردمی علیه سیستم
فرمانروایی خود قیام میکنند ،این
طبلهای منفعتپرستیِ خود ،درکشورهای
دیگر به صدا در میآیند_ یکی از این
دولتها و حکومتها دافع سیستم موجود این
کشور و دیگری ،دافع بخش مخالف آن! (مثل
موقعیت کشور سوریه ،نقش حافظ اسد_ دفاع
جمهوری اسالمی ایران از این سیستم ضد
آزادی و انسان و از طرفیمخالفت ظاهری
بلوک غرب و خصوصا آمریکا) و در این
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میان کشتار و جنگهای داخلی نمود
پیداکرده است… هنگامیکه دقیق میشوی،
بهوضوح میبینی که این سیستمها هستند
که دست در دست هم دارند و در این میان
این تنها مردم کشورها هستند که قربانی
میدهند و مورد بازی قرار میگیرند .به
این خاطرمیتوان تأکید داشت که یک سیستم
جهانی واحد و نیرومند ،طبق گفتمانی که
در
کوچکتر
سیستمهای
دیگر
با
کشورهابرقرارکرده است؛ سرتاسر اجتماع
انسانی موجود زمان حال را کنترل میکند.
واژهی
که
است
حال
زمان
درهمین
«دموکراسی» از زبان همهی رهبران جهان؛
جاری است! ولی وقتیکه دقیق میشوی،
مفهوم دموکراسی رادرقالب خونریزیها _
جنگها و احداث زندانها و کشتن آزادیها
وبی ارزش کردن ارزشهای انسانی و اجتماع
جهانیاش نظاره میکنی!
میشل فوکو درتاریخ دیوانگی ،به سراغ
تحلیل دورهی ویکتوریایی و دورهی کالسیک
و مدرن میرود ولی درهمین زمان حال و
در سیاهچالهای سیستمهای متافیزیکی که
بسیار وحشیتر از زندانهای قرون وسطی
هستند؛ انسانهایی بسیار زیاد تحت
بدترین شکنجهها قرار میگیرند و عجیبتر
اینکه ،درست پیش روی چشمان خود آن
اجتماع ،فرزندانشان به دار آویخته
میشوند( .ایران فعلی) .چگونه میتوان
به این پرسش پاسخ داد که اینها چگونه
مردمی هستند؟ بدون اینکه تحلیل نمود
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که سیستم ادارهکنندهی همان اجتماع،
فرهنگ و آئینی را رواج داده است که
تنها خود به آن باور دارد و میبایستی
این فرهنگ و قوانین آن؛ دقیقا مدافع
همان نظام باشد .وگرنه صداها در گلو
خفه میشوند و سرها بردار آویزان.
اصوال من این پرسش رادرنظر دارم که
پدیدهی اعدام ،چگونه پیش آمد؟ آیا در
جوامع اولیه و در میان کمونها ،چنین
پدیدهی اگزیستانسیال داشته است؟ خیر.
چنین چیزی در آن جوامع نبوده است_ پس
چرا و طبق چه روندی پدیدهی اعدام در
میان اجتماع شکل میگیرد و درقالب یک
فرهنگ؛ مثالدر چین و ایران که به ترتیب
در اعدام مقامهای یک و دو را دارند؛
خود را نشان میدهد؟!
نتیجتا بهصراحت میتوان گفت :اگو_
انسان و اجتماعش در زمان حال ،نهتنها
آزاد نیست که کامال در قالب یک بردهداری
بسیار نوین و در اسارتی بسیار اندوهگین
و ضد ارزشهای اصیل انسانیاش؛ در زندان
سیستمهای موجود به سرمیبرد.
و اما در کشورهای اروپایی و کال غربی _
من دوست دارم وقتیکه از کار برمیگردم،
در میان چمنها آزادانه غلط بزنم! گلها
را ببویم و طبیعت را در آغوش بکشم! اما
بهمحض اینکه در میان چمنها شروع بهغلت
زدن کنم ،عابرانی که در اطراف میگذرند
به همدیگر نگاه خواهند کرد و خواهند
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گفت :آه ،نگاه کن این آدم دیوانه شده
است! قانون و فرهنگ اجتماع موجود ،هرگز
نمیپذیرد ،کسی در میان چمنها غلط بزند
و گلها را ببوید! ودراین میان مسلما و
قطعا یکی یا همزمان چند نفر به پلیس
همین سیستم زنگ خواهند زد و گزارش
خواهند داد که کسی اینجا در فالن آدرس،
در میان چمنها غلط میزند -او دیوانه
شده است! وچند دقیقه طول نمیکشد که
پلیس و آمبوالنس سر میرسند و او را
میبرند! این درزمان حال است_ اما در
زمانهای گذشتهی بسیار دور ،اگر کسی در
میان چمنها غلط میزد ،اعضاء آن گروه
او را طبیعیتر میخواندند و هرگز تنبیه
برای انجام چنین عملی؛ به مغز هیچکسی
خطور پیدا نمیکرد.

نقش قدرت_ مارکس و باکونین

یکی از فنومنهای بسیار مهم ساختار
«قدرت» است که در اشکال قدرتهای فردی،
فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،تکنولوژیکی و
خصوصا سیاسی ،خود را نمایانده است.
اصوال برخورد میان همین قدرتهاست که در
صورت
ریزودرشت،
سیستمهای
قالب
میپذیرد؛ و حاصل این برخوردها در
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بیارزشتر کردن هستی خود و هستندهی
انسانی نمود پیداکرده است .یکی از
اختالفات بسیار عمیق میان کارل مارکس و
میخائیل باکونین و پس از کمون پاریس،
همین نکته است؛ و باکونین به این نکته
تأکید خاصی دارد که حتی پس از بی -طبقه
کردن جامعهی جهانی؛ هنوز قدرت در
ساختار فردی و کشش برای وسعت دادنِ توان
خویش در همهی عرصهها؛ غیرقابلحل باقی
خواهد ماند .مارکس عنوان میکرد که چنین
نیست و با تغییر در ساختار اقتصادی و
اجتماعی ،فرد هم ناچارا تغییر خواهد
کرد و به همراه پیکرهی اجتماع جهانی
مسیر را ادامه خواهد داد؛ اما امروزه
ثابتشده است که در این خصوص حق با
دریافت باکونین بوده است و اصوال قدرت
خواهی ،بهمانند جوهرهای در وجود انسان
ایندویجوال ،وجود دارد .تجاربی چون
حکومت شوراها و سیستم استالین درشوروی
که حتی لنین را در دو سه سال آخر زندگی
و در خانهاش محبوس کرده بود و نامههایی
که به لنین نوشته میشد؛ ابتدا توسط
استالین مورد بررسی قرار میگرفت و بعد
از تشخیص او (بر مبنای اهداف خاص خود)
به لنین داده میشد! همچنین مائوتسه
دونگ در چین و انقالب دهقانی که نهایتا
منجر به وضعیت فعلی در ساختاری با
کامال
ماهیتی
و
کمونیسم
ادعای
بورژوامآبانه است .خصوصا روابط روسیه
فعلی با ایران اسالمی و همچنین کشور چین
با ایران و مکیدن خون میلیونها انسان
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ایرانی ،نشاندهندهی روند ساختار قدرت
و قدرت خواهی روبه افزون است .نمونهی
بارز دیگر حضور فردیِ دیکتاتوری به نام
بشار اسد در نظام فعلی سوریه است که
به خاطر حفظ قدرت سیاسی فردی خویش
بیشتر از چهار سال است که این کشور را
به جنگی خانمان سوز کشانیده است و از
سویی همین جنگهای داخلی باعث بروز و
ایجاد سیستم متافیزیکی دولت اسالمی شام
و عراق موسوم به داعش شده است.
این نکته کامال روشن است که بعد از آغاز
بهار عربی که کشورهای عرب بسیاری را
در بر گرفت ،دامنهی این انقالبات به
سوریه نیز کشیده شد اما رهبری نظام
سوریه یعنی بشار اسد ،همچنان خواستار
ابقای خود بر سر حکومت بوده است و از
جانبی نیز حکومتهای ایران و روسیه
جانبدار همین نظام هستند .بشار اسد حتی
در یک همه پرسی در داخل سوریه ،آشکارا
و پیش چشم جهانیان ،دست به تقلب هم زد
و باز هم خود را به عنوان فرد یگانهی
قدرت در سوریه همچنان ابقا نمود و در
این میان ،کردها و در مجموع مردم
درماندهی سوریه هستند که هر ساعت و
روز؛ دچار کشتار و جنگی خونین هستند و
در آمار میلیونی ،آوارهی کشورهای دیگر
شدهاند! اینها همه نشانههای قوی برای
چگونگی پدیدار قدرت خواهی فردی و از
سویی هم برتری طلبی و گسترش دادن
خواستههای چند سیستم متافیزیکی؛ حول و
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حوش این رویداد ضد انسانی است؛ و این
تنها یک نمونهی بارز در خاورمیانه است.
در صورتی که همین رویدادها در آفریقای
سیاه هم در حال وقوع است_ پدیداری کامال
ایده آلیستی به نام بوکوحرام که عین
داعش سیستم بردهداری بسیار کهن را
ایجاد کرده است و یا رهبران دیگر این
کشورها که همچنان بر مدار قدرتخواهی
فردی و ستم و استثمار بر جوامعشان
ماندهاند!

این است که موضوع مالکیتی که پس از
دورههای اولیه و شروع شهرنشینی،
شکلگرفته بود؛ آثار و نشانههای خود را
در بسیاری از پدیدهها به نمایش گذاشته
است؛ و به همین خاطر است که سیستمهای
موجود ،همواره در پی گسترش قدرت و
توانمندی هرچه بیشتر خویشاند؛ اما
ثمرهی نهایی این موضوع چیزی است که در
پدیدار اجتماعی زمان حال و درقالب
قدرتهای ریزودرشت بسیار زیاد؛ نمود
پیداکرده است و درنتیجه هستی خود و
هستی اجتماع جهانی؛ بهطورکلی از اصالت
طبیعیاش تهی و به موجودی برده تبدیلشده
است نشانههای این بردهداری بسیار
مدرن ،در هزاران پدیداردیگردر اطراف
به نمایش درآمده است.
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موقعیت هستی خود در زمان آینده

 _۳آیا من در زمان آینده آزاد خواهم
بود؟
پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست .اگر
روند فعلی در ساختارهای موجود اجتماعی
فعلی و در زمان حال ،به همین منوال
ادامه یابد ،مسلما تجربهی موجود و
اسارت و بردگی موجود در زمان حال،
بهسوی آینده نیز کشیده خواهد شد .این
نگاه شاید در فهم و برداشت اول ،پاسیو
باشد اما عنوان واقعیت به نظرم نهتنها
پاسیو نیست که عکس آنرا نشان میدهد.
برای بیماری که دچار نوعی از سرطان
است ،قبول کردن واقعیت موجود و سپردن
بدن به دست جراح ،ضروری است! معنای این
گفته چیست؟
ما در تحلیل پیشین وبرمبنای زمان حال،
دریافتیم که هستی خود و هستی اجتماعی
انسانی ،اسیر و دربند است .تا زمانی
که هستی خود ،به این واقعیت پی نبرد و
امکاناتی را که برای تغییردرهمهی
ساختارهای موجود در قالب دستگاهها و
عملکردهایشان را به کار نگیرد؛ مسلما
همین تجربه در زمان حال بهسوی آینده
هم خواهد رفت! ازاینرو نتیجه میگیرم
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که انسان بر سر یک دوراهی قرارگرفته
است و جز یکراه چیزی برای او باقی
نمانده است .یا پذیرش موقعیت فعلیاش
بهعنوان هستندهای اسیر و دربند و برده
و در اختیار سیستمهای موجود و یا
اقدامی بسیار ضروری و جدی در عمل و
تفکر بهسوی ساختن آیندهای که در انتظار
اوست.
از این دوراهی پیش رو ،برای انسان
واقعی و آگاه و جدی برای مبارزه علیه
آنچه ارزشهای او را به بی -ارزشی تبدیل
کرده است ،تنها یکراه وجود دارد و آن
رفتن بهسوی آزادی است؛ و این رفتن
بهسوی آزادی ،در معنای اصیلاش یعنی پشت
پا زدن بهتمامی قوانین و ساختارهایی
است که مسبب این اسارت است .مسلما
خواهند گفت :این نگاه وبینش ،کامال
آنارشیستی است! ولی کسانی که به این
داوری مینشینند ،جدای فهم و دریافت ما؛
ناچارند آلترناتیوی را برای حل کردن
کلیت این اسارت وبردگی ارائه بدهند.
آن آلترناتیو چیست؟ سازش با سیستمهای
موجود؟ انقالب مخملی؟ نرم و خندان و
مدرن بودن؟ سیستم را از داخل فرسودن؟
به درون آن نفوذ کردن و آنرا وارونه
ساختن؟ کدامیک از این فهمها و دریافتها
به تجربه درنیآمده است؟ از نظر من هستی
خود در ساخت یک انسان ایندویجوال یا
فردی ،میبایستی خود را قوی سازد .تمامی
راهها و امکانات را برای قوی کردن
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خویش ،سنجیده و به کار بگیرد .از قوی
بودن هستی خود میتوان این انتظار را
داشت که به آنکه ضعیفتر است ،یاری برسد
ولی از آنکه ضعیف است نمیتوان چنین
انتظاری را داشت_ تازه اینکه اینجا
صحبت بر سر هستی خودی است که میبایستی
آمادگی داشته باشد تا ترفندهای سیستم
و لویاتانِ کلی دولت و حکومت را خنثی
سازد_ این یعنی توانمندی وافری که هرچه
بیشتر باشد؛ کم است_ این یعنی برابری
با قدرتهای ستمگری که تادندانمسلحاند
و دارای سیستمهای کوچک بسیار زیاد
دیگری هستند که دست در دست هم منافع
سیستم را بهعنوان «هستی دیگری» دنبال
میگیرند« .هستی خود» میبایستی آن هستی
خودی باشد که توان برابری کردن با آن
قدرتها را در خویشتن خویش دارا باشد و
استعداد خنثیسازی آنها را از همهی
لحاظات داشته باشد.
هستی خود بهعنوان هستندهای اصیل و
طبیعی ،ناچار است در گامهای اولین خود،
غیرطبیعی رفتار نماید! چرا غیرطبیعی؟
چونکه آنچه را که طبیعی است و درخور
وجود اصیل انسانی است ،غیرطبیعی
ساختهاند! پس او در اولین قدم و اقدام
خود ،آنچه را که واژگون شده است ،باز
دوباره واژگون خواهد کرد! تا اصالت
آنرا به او بازگرداند .در واقع طبیعت
موضوعات و پدیدهها به این شکلی نیستند
که پیش چشمانند_ اینها زمانی ایستاده
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و راست و واقعی بودهاند_ حاال اما همان
راست و ایستاده واژگون شده است! ولی
فرهنگها و ساختارهای موجود اجتماعی به
خاطر کار بسیار عمیق و فراوان سیستمها
وتلقیناشان به پیکرهی اجتماع؛ آنرا
واقعی -راست و ارزشمند قلمداد کرده
است؛ یعنی واقعیت را وارونه ساخته و
وارونه را برای همگان آشنا ،واقعی و
ارزشمند قلمداد کرده است_ ازینرو هیچ
چارهای جز واژگون کردن آنچه واژگون شده
است نیست‼ ال غیر اسارت و بندگی و بردگی
اینزمان اگو و اجتماعش ،بهسوی آینده
خواهد رفت؛ اما هستی خود واقعی به خاطر
عملکردش در تمامی عرصهها و در میان
اجتماع موجود ،همگی را وامیدارد تا به
تفکر بنشینند و پس از تحلیل درست و
دقیق زخمها و عارضهها و با شناخت دقیق
و کافی از موضوعات؛ به «عمل» روی
بیاورند .چنین هستندهای هرگز از افشای
آنچه واژگون شده است یا در حال واژگون
شدن است ،سرباز نمیزند و همواره مشتها
ی بستهی رهبران را میگشاید .این است
که این هستندههای اصیل و توانمند ،گاه
قربانی سیستمها میشوند .ولی هیچگاه
این قربانی شدنها پایان کار را نشان
نداده است زیرا که ایشان تاریخ را رقم
میزنند و همیشه از اصالتهای راستین
انسانی دفاع میکنند .فرزندان چنین
هستندههایی سربهزیر و بردهی سیستمها
نمیشوند و ایشان تشکیلدهندگان آن
اجتماع انسانی قوی و اصیلی هستند که
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در آن هیچ اثری ازآنچه امروز به نمایش
درآمده است نخواهد بود.
نتیجتا امید به آینده و اقدام برای
بهکارگیری امکانات زمان حال ،هستی خود
را بهسوی آزادی درخور او خواهد کشانید_
آن چنانکه لحظههای زمانی حال بهسوی
آینده فرار میکنند! و همراه این حرکت
و خیزش؛ فنومن هستی خود بهسوی آیندهاش
درحرکت است.
این فلسفهای که ارائه شد ،شاید در نگاه
و فهم اولیه ،ایدئالی به نظر آید؛ اما
استداللی هست که عکس این داوری را به
اثبات میرساند؛ و آن چنین است .هستی
خود در تعریف اگو در تمامیت آن و یا
هستی اجتماعی جهانیاش ،واقعا در میان
این حوادث و بردگیها ،متوجه اسارت خود
شده است .از همین روست که نگاه به آن
نشانگر وجودش در میان تنها دو راه
مینماید .راه یکم – ادامه به همین روند
بردگی و راه دوم ،اقدام برای تغییر خود
و تغییر تمامی ساختارهای موجود بهسوی
آزادی! به این خاطر و دراین میان،
بهطور واقعی یکراه وجود دارد و آن رفتن
بهسوی آزادی است .دیگر اینکه حالیا و
در زمان حال ،او موجودی است در تیررس
سیستم و زیر یورش میلیونها پدیدهی
دیگری که زنجیرهای او را تشکیل
دادهاند .این یعنی فعال راه اول در حال
جریان است .پس تنها یک آلترناتیو
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باقیمانده است و آن زیر و رو کردن هر
آنچه است که او را در اسارت نگاه داشته
و بر بردگیاش میافزاید و شادان است.
در واژگون کردن یکایک این ترفندها و
فرهنگها و ضد ارزش بودنهاست که مسخِ
شادان هستی دیگری به عذابی سخت و دشوار
بدل خواهد شد و در این سو ،غم و اندوه
اینهمه اسارت و زنجیراست که با نهادن
گام بهسوی آزادی ،به دست آوردن ارزشها
ی اصیل ویرانشده و از دست رفتهی «هستی
خود» در ساختار کلی و اجتماعیاش؛ خواهد
بود که نهایتا به شادی و شعف بدل خواهد
شد .روی گرداندن از این درگیری خواسته
و ناخواسته؛ ناشدنی است! این هستندهی
انسانی در ساختار فردی و یا اجتماعیاش
واقعا میبایستی´ شاد´به سر ببرد نه در
سایهی اندوه و اسارت.
حتی میتوان اشاره کرد که بیماریهای
روانی در اجتماع و هزاران نوع بیماری
دیگر سرطانی و غیره ،خود دقیقا نشانهها
ی روشن این درگیری است! در واقع این
جنگ در میان هستی خود و هستی دیگری از
بسیار پیشتر ،آغازشده است_ ازاینرو
پشت کردن به دشمن آزادی و این ارزشهای
اصیل انسانی ،دارای هیچ مفهومی نیست.
آیا برای همین نیست که سیستمها هر ساعت
و روزی سازمانهایی را تحت عنوان «حقوق
بشر» و دفاع از آن ،علم میکنند؟ و جالب
اینکه همین سازمانها و تشکالت بهظاهر
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مدافع ارزشهای انسانی؛ همان ارزشها را
به بیارزشی تبدیل مینمایند! چه کسی هست
که جریان کشتار دو میلیون نفر انسان
را در کشور رواندا ،درک نکرده و رابطه
و نقش بسیار ضد انسانی سازمان حقوق بشر
را نفهمیده رها کرده باشد؟! اینها
نشانهی چه چیزهایی است؟ آیا این جنگ
در جریان نیست؟ چه کسی هست که صدای
کرکنندهی این طبلهای جنگ موجود را
نشنیده است؟

پایان.
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در مقدمه و درمتن اصلی به تماس
متافیزیک با گلوی انسانها و تاثیرات و
ِ انسانی؛
ِ آن درمیان اجتماع
عملکرد
اشاراتی شد .تصویر صفحهی بعد ،فاجعهای
است که هر روزه در شرق و خصوصا در
ایرانِ اسالمی و یا دولتِ اسالمی عراق و
شام موسوم به داعش تکرار میشود .این
دار متافیزیک
ِ
همآن طنابها و چوبههای
و تماسِ آن با گلوی انسانهایی است که
در سرزمین خودشان ،از حقوق اولیهی
طبیعی زندگی و انسانی؛ محروم میشوند!
واین درست زمانی است که سازمان حقوق
بشر با وصفِ آگاهی داشتن از این جنایات
هر روزه ،به خاطر حفظ نظام سرمایه
وپیوند و رابطهای که با نظامهای اجرا
کنندهی این فجایع دارد؛ نام سیستم
متافیزیکی ایران را بر خالف سالیان
گذشته که در صدر لیست قرار داشت؛ در
آخر گزارش یا لیست امسال قرار داده
ِ سیستمهای موجود
است .از اینرو عملکرد
ِ بشری! درست
و تشکالت و سازمانهای حقوق
برخالفِ آن است که در اساسنامهها و
رسانههایشان اعالم میکنند.
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گفته های کوتاه:

_ به تو قول میدهم .آنکه با نمایش رقص
مرگ بر طنابهای دار ،تو را میترساند؛
خود ترسوترین است.
_ ما انسان را در کلیت آن مینگریم .این
تقسیمها به انواع که شیوهای ارسطویی
است ،نهتنها مخرب که ضد انسانی بوده
است.
_ بزرگترین دروغها شامل سه بخشاند .اول
ایدهآل .دوم عشق و سوم وفاداری.
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_ عشق وسیلهای است در دست انسانها؛ و
هر وسیلهای روزی از کارکرد و معنا تهی
میشود.
بزرگترین
«زنان
میگوید:
نیچه
_
پدیدارشناسان هستند ».من اما میگویم،
آنان که مرگ را فراموش کردهاند ،ناچارا
به سطح زندگی چسبیده و از ژرفنا
بیخبرند.
_ همیشه حرف آخر
ناپایداری میزند.

را

بیثباتی

و

_ وفاداری به یک دستگاه فکری و یا به
شخصی ،یک دروغ بزرگ است.
_ پرندهها را میبینم که در برابر «باد»
میایستند و نه پشت به آن .چونکه طبیعت
به آنها یاد داده است اینگونه در مقابل
گزش و سرمای باد محفوظ میمانند .اما
انسانهای فراوانی را میبینیم که پشت
به باد ایستاده و روی به درگاهی بسته،
دستهایشان را به عالمت تسلیم  ،دعا و
رضا بلند کردهاند!
_ کسی که به مدتی طوالنی در یک نقطه،
ثابت مانده؛ ارزش واقعیاش را از
دستداده است.
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_ بنیانیترین دلیل ریزش سیستمها و
تئوریها؛ تغییر و دگرگونی در پدیدهها
و تمامی هستی است.
_ به بازیات میگیرند ،چون ایشان بازی
کناناند .تو اثر خود را بگذار.
_ اگر با واقعیت در آغشتهای ،هیچکسی
نمیتواند تو را مسخ گرداند.
_ تهیترین مفهومی که دیدهام ،باور به
«حقیقت» است.
_ «حقیقت» دستاویزی است برای قدرت
خواهی و پیشی گرفتن .حقیقت دروغی است
به بلندای تاریخ تفکر.
_ برای دیدن واقعیت ،تنها چشم الزم
نیست؛ گوش داشتنی بسیار حساس هم الزم
است.
_ وقتی در جنگل قدم میزنی ،با دقت
بسیار گوش کن .صداهایی هست که بسیار
پنهانیاند.
_ من در میان اجتماعم ،اما غریبهترین
و نادرترین ایشانم.
_ در شلوغیها ،بیشتر به تنهاییام پی
بردهام.
_ سالهاست که دیگر به دنبال مثل خود
نمیگردم ،همه نادر و مخصوصاند.
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_ چشمهایم را میبندم و گوشهایم را
میگشایم .من بیشتر نیاز به شنیدن دارم.
_ کسی که واقعیت را نمیفهمد ،به آغوش
حقیقت میافتد .او از بیچارهترینهاست.
_ به سرتاسر طبیعت سوگند که « انسان
بودن» دشوارترینِ کارهاست.
_ چشمها و گوشهایم را میبندم ،در آن
حالت بوهای بسیار غریب حضورمییابند و
هرکدام از آنها محتوای کتابی است.
_ پرواز پرندگان و جهتگیریشان؛ به خاطر
بوییدنهاست .بوی باغ ،بوی گل ،بوی دریا
و بوی خاک و هزاران بوی دیگر؛ نشانهها
یی قویاند برای فهم و شناختی عمیقتر.
_ نه من و نه تو مطلق نیستیم .جهان
همچو ما بسیار دیده و از این پس نیز
خواهد دید.
_ ادامه دارد آری ادامه دارد زندگی.
_ من دستهای استخوانی مرگ را بسیار
دوست میدارم.
_ هرکجا و هر زمان که نطفهی یک زندگی
بسته شد؛ درست در همان زمان نیز نطفهی
مرگ آغازید.
_ زندگی بدون مرگ ،دارای چه معنایی
است؟
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_ در ژرفنای دریاهای تاریک گردیدن،
بسیار زیباست اما گاه نگاه به سطح نیز
ضروری است .بین این دو رابطهای وجود
دارد.
_ تمامی هستی در کل و اجزایش ،باهم
مربوطند .چیزی جدا و پاره نمیشناسم.
_ چه کسی گفت جدایی و فراق؟ مگر
نمیبینی اینهمه وصل؛ اینهمه ارتباط
فشرده را؟
_ کسانی مرا استاد خواندهاند؛ و هر چه
این واژه را شنیدهام؛ بیشتر به کوچکی
و شاگردی خود نزد این بزرگ ،این عظیم؛
این تنهاترین کمال؛ پی بردهام.
_ دیگر اسف نمیخورم ،از اینکه فهمیدنم
سخت شد .چه کنم روشنتر و آسانتر از این
نمیدانم.
_ ما نزد پیچیدهگان ،سادهترینها
هستیم .ولی افسوس که فهمیدن سادهترین-
ها ،دشوارترینهاست.
_ همان اندازه که از «خود» دور میشوی،
در واقع به همآن اندازه به «دیگری»
نزدیک میشوی .این یعنی از «هستی خود»
دور شدن و غلتیدن به «هستی دیگری» یا
نزدیک شدن به اوست؛ که خود نوعی تمرین
مردگی است!
_ آنچه دشوار است ،زیباست.
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از این قلم تاکنون منتشر شده است:

گالیه ها _ مجموعه ی شعر کالسیک شامل
غزل_ دو بیتی_ رباعی_مثنوی و قصیده.
چاپ کلن 1383

غریبه آشنا_ رمان .انتشارات شادی،
لندن 2006

ِ قصهی بوف کور_
بوف فکور
ارزان سوید 2011

371

انتشارات

در برابر متافیزیک

372

