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 چاپ اول مقدمه

 

اجازه نشر و چاپ  یرانکتاب در ا ینا

 ! یابدینم

 بلکه نیست خواندن برای فقط کتاب ینا

 و فکر ایجاد و تفکر به ورود برای

 روش با کهیشده است. هنگامنوشته اندیشه

 تا امروز از را تفکر روند شناسییرینهد

قرار  یدور و برعکس، مورد بررس یهاگذشته

 بسیار اتفاقات و موضوعات با یم؛دهیم

 ها،آن از هرکدام که شویممی مواجه زیادی

و  یروند زندگخود را بر  خاص تأثیرات

 اشیانسان و اجتماع جهان یهست

جهان تفکر است که  یناند. از همگذاشته

در  یادیز یاراکتشافات و اختراعات بس

اند. حاال صورت گرفته ی؛فکر یشاخه ینچند

 یروین یسون،مثال اگر اد یبرا

را اختراع کرد، هدف او  یسیتهالکتر

با  یاربس یانرژ ینمثبت از ا یاستفاده

 یالتا یندر چند کهیبود؛ درصورت ارزش

اعدام  یاز آن برا یکا،مختلف در آمر

 ی! همان صندلشودیها، استفاده مانسان

 و. است  عام و  خاص مشهور که یکیالکتر

 زمان همین کشورهای از بسیاری در یا

 زندانها، در شکنجه برای آن  از جاری،

 کوری پیر بزرگ کشف یا و! میشود استفاده

 «رادیوم» مورد در کوری مادام همسرش و

 شد دچار الکتریسیته سرنوشت به آنهم که

 آسایش جهت در درست یاستفاده جایبه و
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 یفاجعه که دیدیم انسان، جهانی اجتماع

! آمد پدید آن از ناکازاکی؛ و هیروشیما

 دست اگرچه اندیشه، و تفکر روند روازاین

 داشته همراه به را خوبی علمی آوردهای

 یاربس بختییرهت تأسف، نهایت امادر است

به  یز؛ن یرا در موارد فراوان یادیز

ها را در آن یراتوجود آورده است که تأث

و  یها و خود زندگاز دانش یاریبس

نشان داده است.  ی؛انسان جهان یهستندگ

 یشه،فکر و اند شناسییرینهخاطر د ینبه ا

و  ینژرفناک است که در آن بهتر یموضوع

خبرها وجود دارند. آن چنانکه  ینبدتر

سرنوشت دچار  ینبه هم یزروند فلسفه ن

 در که اثر ینبوده است! در کتاب اول هم

 دکارت متافیزیکی فکر روند دارید، دست

 و است گرفته قرار نقد و تحلیل مورد

-دریافت و نگاه اینگونه پیداست، چنانچه
 یا و کویره یا دکارت چه یزیکیمتاف یها

 سیستم در او  پیروان دیگر و نیتس الیپ

 تفکر رشد باعث تنها نه رشنالیسم؛ فلسفی

 ی،فراوان یلاند که به دالنشده اندیشه و

اند. اصوال به عکس داشته یاربس یراتیتاث

 ینو ا« شناخت» یعنیفلسفه ازنظر من 

 یگر. دشودیشناخت بدون تفکر حاصل نم

 و یریند یهادر نگاه به فلسفه ینکها

 مختلف موضوع هزاران با تازه،

 و عمد روی از فالسفه بیشتر. هستیممواجه

 به را فکری هاییسیستم خویش، تفکر روند

 یتوانندرت م به بسیار و اندآورده وجود

نمود که از پردازش  یرا معرف یلسوفیف

مثل  -کرده باشد  یدور یدستگاه فلسف یک
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 ییاست که فرازها یدر حال ینو ا یچه؛ن

 یک یفکر ی، خود سرچشمهاو یاز فلسفه

. است بوده دیگری فیلسوف فلسفی؛ دستگاه

 از ما تفکر، جهان در که است مسلم

 اندیشه خواص از این و آموزیممی همدیگر

 یصاحب آن باق ی ذخیره در تنها که است

 در تا بشود منتقل یگرینمانده و به د

 مورد ، اندیشه آن تاثیر نوع و کیفیت

 که است مسلم و بگیرد؛ قرار بررسی

 یواسطهبه که هستند یا بوده ایفالسفه

 نوعی خود من ازنظر که ای عقیده

 مطرح را مسائلی است؛ گراییمطلق

 پسرفت باعث طرحشان که اندساخته

 زیان به حتی سویی از و بودهاندیشه

 تواننمی. است شده منجر اجتماعات

 داشتن خاطر به را کسی بایدونمی

 توانمی اما کشانید دادگاه به اش،عقیده

 یا فکری یراتتأث یو چون چند از

 صادقانه را نتیجه و کرد تحقیق اش،فلسفی

 موضوع این و گذاشت؛ میان در دیگران با

 و است بوده جریان در همواره فلسفه در

و  یاز کار فکر ییهابخش یروهنوز هم ما

. کنیممی فکر یاگذشتگان؛ کار  یفلسف

 در که کنم اضافه هم را این بایستی

 و است افتاده اتفاق یک همیشه فلسفه،

 که است این آن و میدهد بروز همچنان

 را یکدیگر کار که هستند فالسفه تنها

اند و تنها قرارداده ینقد و بررس مورد

 حتی یا فلسفی نتایج که اندیلسوفانف

 رد و مردود را دیگری فلسفی دستگاه

 به توانمی راستا این در. اندکرده
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 یدر مطالعه اما نمود اشاره بسیارانی

 موارد یناز ا بسیاری به اثر، ینهم

 در توضیح به نیازی و است رفته اشاره

 در که مهمی یاربس ی. نکتهنیست اینجا

 فلسفی کار روی بر تحقیق و تحلیل

داده موضوع  ینظر من رو از گذشتگان،

 آن فارسی برگردان. است «یزیکمتاف»

. است «ماوراءالطبیعه» یا طبیعت ماورای

 و بنیانی هایپایه تنهانه که چیزی

 را بسیاری فیلسوفان فکری کار ایریشه

 درروند آن حاصل که است کرده ایجاد

 یارانسان؛ بس - جهانی اجتماع یاندیشه

و علت و معلول هزاران اتفاق و  یبگرتخر

 طورکلیبه و انسانی هایارزش ضد یدادرو

 در شاید. هست و بوده انسان هستندگی

 و هاتخریب این نتوان اول، نگاه

 شناخت، و فهمید را متافیزیک اقدامهای

 آن؛ گذار و درروند شدن ترعمیق با اما

 دید آنرا مخرب تأثیرات توانمی روشنیبه

لمس نمود!  را تأثیرات این توانمی حتی و

 لمس را تأثیرات این توانمی نویسمیماگر

 اگر شما. یستن وقت کردن ضایع نمود،

 متوجه کنید نگاه تردقیق و ترانسانی

 یطناب رو دادن فشار و تماس که شویدمی

 است یزیکدار، همان تماس متاف یهاچوبه

 رقص و! دهدمی فشار را قربانی گلوی که

 یا هاچوبه این روی شدگان آویخته مرگ

 اما است؛ متافیزیک رقص اعدام؛ های جوخه

 چرا؟
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 تر،یسطح یریبه تعب یا شناسییرینهد

اعدام را شما خواننده و مخاطب  یختار

 -یدقرار بده یاثر، خود موردبررس ینا

 از سر ببینید. است نمونه یک تنها این

 عمق به بردن پی اصوال آوریم؟درمی کجا

 غالبا ها،فرهنگ و رویدادها و مسائل

 انسانی هر درون که است انگیزغم چنانآن

 دیگر ینمونه. داردوامی وخروشجوش به را

 من. است حجاب پدیدار همین شناسیدیرینه

نجام ا آن روی پیش هاسال که تحقیقی در

 یستیآلیدهتنها با منابع ادادم نه

مواجه شدم بلکه موضوع به سوره یفراوان

 یستتا ب یستب یشماره هاییهاعراف؛ آ ی

آشکارا  26 ییهشد. در آ یدهوهفت، کش

اى فرزندان »شده است: عنوان ینگونها

آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو 

شمارا پوشیده  یهافرستادیم كه عورت

دارد و ]براى شما[ زینتى است و]لى[ مى

بهترین جامه ]لباس[ تقوا است این از 

هاى ]قدرت[ خداست باشد كه متذكر نشانه

صورت روشن، خدا به یانب ین. در ا«شوند

کارگاه  ینکهدرآمده است! گو ا یاطخ یک

 یناست! و ا یدوزندگ یااو هم در گوشه

 مخرب خدا، و انسان برای تواندمی چقدر

 فکر! باشد ارزش ضد یا و ارزش از خالی و

اعراف،   یسوره همین 22 یآیه روی بر

 یعنیموضوع  یایشهانسان را به علت ر

! حاال اگر اصوال و اساسًا کشاندیم« شرم»

شرم  یگاهجا داشت،یوجود نم یشهفکر و اند

هرکدام از ما  ی. براشدیم معنایب یزن

پرسش مطرح  ینفورًا ا یدموضوع شا یندرهم
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شرم چه بوده است؟ و  یشینبشود که علت پ

موضوع ساده، با  یندرهم ترتیبینابه

که  شویمیمواجه م یشهپرسش و اند ینچند

انسان ها؛  پاسخ یافتنها و آن یرو یقتحق

اما غمناک هم  سازد،یرا هرچند پربار م

 یممفاه  ینچن یرکه تأثچون سازد؛یم

جوامع؛  یروزمره زندگی در را متافیزیکی

نکردن  یتکه رعا یزی. چیکنیممشاهده م

مربوط به آن، باعث از دست دادن  ینقوان

خاطر من در  ین! به اشودیها مجان

و  یشهموارد گذار و روند اند یشترینب

حضور و  ی؛جهان ی فکر در جامعه

ها و را در شکل یزیکمتاف یستانسیالاگز

و  یدهمتفاوت د یاربس یعملکردها

. موضوع تنها مردود دانستن امور بینمیم

است که  یریموضوع تأث یست،ن یزیکیمتاف

بر فرهنگها و اساسًا بر  یزیکمتاف

گذاشته است؛ و چون « انسان» یهستندگ

 یمها و مفاهفرهنگ که بینیمیوضوح مبه

 کامال و تخریبگر راستیبه آلیستی، یدها

اوست؛  یواقع یها ارزش و انسان برضد

 ترعمیق شناخت یشتروجز تفکر ب ایچاره

 عمل و اقدام آن از پس و  پدیدارها از

  .بینیم نمی

. است کتاب دو شامل «یزیکدر برابر متاف»

رنه دکارت  یفلسفه گشایی ساخت اول کتاب

 غلط یتغابه یاهیافتو در یفرانسو

که از   یرهبه قلم الکساندرکو یسمرشنال

طرفداران سرسخت دکارت و اردوگاه 

 یحبه توض یاست. که در متن اصل یتعقالن



 در برابر متافیزیک

 

12 

خود و  یهست» یعنیآمده است. کتاب دوم 

و شناخت  یافتدر ینبا هم «یگرید یهست

 تالش. است درآمده نگارش به یزیکاز متاف

 ساده توان، حد در را عاتموضو تا امکرده

 دشوارنویسی دچار نقاطی در اگر و بنویسم

 من باور که یراام، شخصا متأسفم زشده

در نوشتن و فکر  خصوصاً  که است این بر

تر کردن ساده ی،مسائل فلسف یکردن بر رو

دارند چراکه به نظر  یتاهم یموضوعات جا

 یکآکادم حالتتنها  بایستییمن فلسفه نم

بلکه برعکس فلسفه داشته باشد؛ 

و روند  یمدر تالش باشد تا مفاه بایستییم

به مخاطب  یو سادگ یآسانرا به یشهاند

 ییکرهاست که پ یحالت ینبرساند. در چن

 یندر ا توانندیم یز،ن یاجتماع معمول

موثر  یو حت یکشر هایشهافکار و اند

که تنها بعد  یاباشند. به نظر من فلسفه

جز  یانجام گرفته،یشرا در پ یگاهدانش

محیِط  هم نخواهد داشت که در همان  ینا

 یفلسفه کهیبماند درحال یدانشگاه باق

است که هر انسان  یزیچ یانسان ینراست

سازد. ما  یم یشخو یررا درگ اییدهفهم

هراکلیتوس  که افکار و نظرات  دانیمیم

کم در زمان سقراط مشهور، دستیا دیوژن و 

نداشته  یکآکادم یطبه مح یربط یچه خود

افالطون است  یعنیاست و اصوال شاگرد او 

آتن را  یایبار، آکادم یناول یکه برا

ازآن پس است که  و کندیم گذارییانبن

گوناگون، در آنجا  یهافلسفه در شاخه

کرد  یادآوری یستیاست. با شدهیم یستدر

 ینافالطون، دوم یایاز آکادم یدکه به تقل
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شاپور در  یشگاه جهان، در شهر گنددان

که  شودیم یجادا یران،ا یامپراتور

 یکلوقت، به ییفهبعدها به دستور خل

آن سوزانده  یهاو آثار و کتاب یرانو

 یناستادان ا یشترب یا! گوشودیم

فراخوانده شده  یوناندانشگاه از 

که روند فکر  بینیمیبودند. درهرحال م

است.  یزیکیاش متافشاخه ینتردر بزرگ

خود  ینکه کامال آشکار است که ا یاگونهبه

انواع آن  یکننده یجاداست که ا« انسان»

انسان  خدا ساز، کار  ینبوده است و ا

از  یمیکه بخش عظ یدهرسان ییجارا به

خود سازمان  یهرا عل یو فلسف یفکر یجنتا

انسان است  یعنی! هم او دهدیداده و م

او به  یاما هنرها آفریندیکه هنر م

ازدواج  یزیکمختلف با متاف هاییوهش

. ما به هر یشوندمربوط م یاکرده 

 کنیم،یساختمان و مکان مقدس که نگاه م

و چه در مساجد  یرهاو د یساهاچه در کل

را نظاره  یزیکها؛ نفوذ متافو خانقاه

مقدس، هنر  یهامکان ین. در اکنیمیم

 ی،گچبر کاری،ینهآ ی،سازمجسمه ی،معمار

 یو.. همگ کارییکاش ی،نقاش ی،نورپرداز

 بخشندیچنان به آن مکان ابهت و عظمت مآن

است  ینآور است! اما موضوع اکه سرسام

ها، در آسمان یاناز خدا یچکدامکه ه

هنرها نبوده  ینا یینندهپردازش گر و آفر

آثار و هنرها،  ینا یکایکو  یستندو ن

 یتمام یاند_ ولآمده یدها پدتوسط انسان

 یبه خدا یبا،العاده زفوق یهاقدرت ینا

! شوندیارجاع داده م یعه؛ماوراءالطب
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 یدارکه پد بینیمیآشکارا مبه ینبنابرا

 یزیکمتاف یربه تسخ «یباییز» یعیطب

و در شاخه یرانیدرآمده است. در فرهنگ ا

 یزیکآن، متاف یقیادب و شعر و موس ی

جرٔات است که به  چنان رسوخ کردهآن

هنر  یندرصد ا 90بیشتر از گفت  توانیم

که  یرااست. ز یزیکیمتاف یرانی،ا یبایز

 یندر ا یتوانندرت مبه یاربس یاربس

که موضوع هنر  یافترا  یموضوع، هنرمند

 یو برا یزیکیمتاف یرغ اش؛یقاییموس

 یو در راستا یانسان یمو رشد مفاه یشاد

باشد.  یانسان نیراست یهابر ارزش یدتأک

جز خدمت به  یهنر ینرو چن ینازا

نشسته در رأس آن  یهاو قدرت یزیکمتاف

در قالب دولتها و حکومتها، خصوصًا در 

 یهنر یکالم کار یتدر واقع یانه؛خاورم

هنر باشد؛ انجام  ییدهکه در مفهوم پد

 یکه کامال بر ضد هست یچ؛نداده است ه

انسان و اجتماع او اقدام کرده است. 

 که برسد مخاطب فکر به پرسش این یدشا

 که نیستم کسی اما من چیست؟ کار یچاره

 چرا؟. کنم طرح یا عنوان را کار یچاره

 وی اجتماع و انسان نظرم به کهچون

 ارزشمند و عظیم یهستنده یک یمثابهبه

 یگاهجا از پرسش، این به سریع پاسخ با

 یگرانی. کار من و دافتدیفروم خود یواال

و باز کردن و نشان  ییچون من، ساخت گشا

در موضوعات است نه  یاتدادن واقع

باورها و  یقو تزر ییگوپاسخ یکارخانه

و اگر در هر پاراگراف و  یشنهادهاپ

من، مجبور  یهادر هرکدام از نوشته یانیب
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شده باشم، هنوز هم خود من  یشنهادبه پ

و هنوز  یپندارمرا کامل نم دیشنهاآن پ

گمان و شک  یجا یایدهبه نظرم هر پد

 مطلق نیز من آراء خاطر یندارد. به ا

 و یمفاهم این با درگیری اما نیستند

 یشه، به نظرم مخاطب را به اندهادریافت

که مورد و منظور  یزیوا خواهد داشت. چ

افکار و  ینمن بوده است و برخورد ا

هاست که هم مخاطب را در آن یجنتا

بهتر  یافتساخته و هم در یکموضوعات شر

. اما رساندیرا به انجام م یترو تازه

 ینکمتر یمو صادقانه برا یراستبه

 یزیک،متاف یرانگریدر مورد و یدیترد

 یانب ینمخاطب من با ا یدنمانده است. شا

 یمن دلم برا ینکهبه خنده دچار شود_ ا

 طورین! واقعًا اسوزدیم ینور یاناد یخدا

 یشدهساخته یانکه خدا امیدهاست چون فهم

 ییهاهستنده یخ،ها در طول تاردست انسان

بوده و هستند و آنچه  یانبدون صالح و ب

 انجام یان،خدا ینبا نام و دستور ا

 «یتواقع»با  یارتباط یناند؛ کمترشده

امروز در  یننداشته است. اگر هم

که  بینیمیو م خوانیمیم یگروه یهارسانه

عراق و شام، موسوم به  یدولت اسالم

« انسان»نفر  یصداز س یشترسر ب« داعش»

عراق، با خنجر و  ییهرماد را در شهر

اقدام، خشونت و  یناست؛ ا یدهبر یرشمش

با هللا  یارتباط یچه ی،انسان یهاضد ارزش

 یزیکدار متاف یهااز چوبه تریشندارد. پ

 یک بینیمیحاال م - یمکوتاه داشت یصحبت

 ینکهرفرم در موضوع صورت گرفته است. ا
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 ییرتغ یردار، به خنجر و شمش یهاطناب

 یاز سو یرفرم یناند؛ و چنصورت داده

 یشسال پ 1400 صدر اسالم در داعش، به

که در سال  یزیکیمتاف یبرگشته است. فهم

 یهابازهم توسط داعش، مکان یالدیم 2015

کرده است.  یدرا بازتول یروشفبرده

بود اما  شدهیهاست سپرکه هزاره یدادیرو

رو به  ینزم یناز هم یبازهم در نقاط

! آیدیبازپرداخت و به اجرا درم یرانی؛و

خصوص و  یننکته در ا ینترجالب یدشا

و  یچارهب یهاانسان یهاقدامات داعش، عل

شده، اقدام  یرتسخ یدر شهرها یراس

است که در  یتان شمالروشنفکران کردس

مردم کردستان  یانمختلف در م یهارسانه

اند که: اصوال پرسش را مطرح ساخته ینا

 -داعش هم مسلمان و یمما هم مسلمان هست

داعش  یعملکرد اسالم یانم یناما در ا

و ضد هر  ینکامال آشکار است که خون

 یا یمما مسلمان یااست! حاال آ یاهستنده

 ها؟! آن

 که اندرسیده نتیجه این به هم یارانیبس

 اسالم صدر دستورات واقعی طوربه داعش،

 اینکته این و! کندمی اجرا و پیاده را

 هاخیلی ترتیباینبه و است؛ مهم بسیار

 آواره شان؛متافیزیکی ذهنی هایخانه از

 کار که کرد خاطرنشان بایستی. شوندمی

 کردن آواره روشنفکران، و متفکر

-هاید این از هاآن اجتماعات و هاانسان
 گفت بایستی یجههاست و درنتو خانه هاآل

 فکری کار ینتیجه ناچار روی از که
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! هاستانسان دادن شکنجه روشنفکران؛

 خاطر به اجتماعات، این که زیرا چرا؟

 یهاهزاره یمعظ و فشرده بسیار کار

ها خانه ینبه ا یزم؛آلیدهو ا یزیکمتاف

اند تنگ و نمناک؛ عادت کرده یهاو دخمه

؛ «خود»و ضد  یععادت ضا ینو طبق ا

و  پذیرندیرا نم یشانهااز مکان یآوارگ

 یهاخانه ینناچار به خروج از ا کهیهنگام

 متحمل را عظیم دردی شوند،یم یذهن

 نیز جانداری هر زایمان اما شد؛ خواهند

 زیبا و طبیعی زایمان چرا. است خیز درد

درد  یاست ول یاهستنده هر موردقبول و

تا  یزیکیمتاف یذهن یهااز خانه یآوارگ

هم  یناندازه سخت و گران؟ خوب ا ینبه ا

است که پاسخ را به خواننده  یپرسش

 یت. سخن کوتاه. من درنهاگذارمیوام

 ینآمدن ا یدکه در پد یاحترام به کسان

. کنمیم یدادند، قدردان یاریکتاب مرا 

عباس منصوران  امیسندهنو یقدوست و رف

کتاب زحمت  ینا یدهکه در چاپ و شکل

 یاراز دوست بس ین. همچنیدکش یاربس

جلد و پشت جلد  یطراح رو ،«یکتا» یزمعز

که با  ی. کسکنمیم یکتاب سپاس گذار

 یحاتو توض یارسال چند صفحه از متن اصل

را با  یکتاب؛ طرح یتاز ماه یمختصر

ساخت که  یامه یجیتالی،و کار د ینقاش

آن دارد که  یمتن بود. جا یتکل درخورِ 

 یمابراه یخ،از دوست خوب و محقق تار

 ارائه در که کنم قدردانی صمیمانه یدیسع

 مورد در خصوصاً  هاییتاریخ و اعداد دادن

 در صلیبی جنگهای و ایوبی ینالدصالح
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 را متونی و داده یاری مرا وسطی،قرون

 برایم و گرفته رفرنس کتابهای از

 خلیقی حسین دکتر از همچنین. فرستاد

 پیش ینسخه که( شناس وجامعه یسنده)نو

 پیشنهادهایی نظرو و مطالعه را چاپ از

سپاس از  . کنممی صمیمانه تشکر داشتند،

 نصرهللادوست و رفیق صمیمی، کاک اردشیر

بیگی که در راهنمایی و همآهنگی برای 

-بخشچاپ  این اثر نقشی موثر داشتند. 
کتاب دوم را در شرایط سختی  های اولِ 

اندیش و دوست خوب دالور فیضی، نوشتم. هم

-بتوانم آن بخشآنزمان مرا یاری داد تا 
؛ اینجا صمیمانه از درک و ها را بنویسم

و اما از شما کنم؛ یاری او قدردانی می

 ید،کتاب را در دست دار یناآلن ا ینکه هم

 یکه برا یکسان ؛کنمیم سپاسگذاری یقاً عم

-یو سرنوشت انسان ارزش م یشهفکر و اند
 یشترما ب یکه زخم همه دانیدیوم گذارید

به دو موضوع فکر نکردن و عمل و اقدام 

 جا،یننکردن مربوط است. دوست دارم هم

تنها را مطرح سازم که نه ینصادقانه ا

 یستمطلق و کامل ن یاثر یچاثر که ه ینا

 یزمن ن یدشا ی،و فکر یو ازلحاظ فلسف

 یدد یدانباشم که در م یدچار اشکاالت

 اگر خودم نبوده باشد. مسرور خواهم بود

مرا  اییلهبه هر وس یاو  یلم-یا یقاز طر

 ین. ایداز نقدها و نظرات خودآگاه ساز

کتاب  ینا یرا هم اضافه کنم که هر جمله

و در گذار سه   یصداقت و راست یتدرنها

 ییجهشده است. اصوالً نتنوشته یمسال و ن

فراوانم، در خصوص فلسفه  یهافکر کردن
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 یزیککه متاف یدهنقطه رسان ینمرا به ا

 یز،زمان حال ن یهالحظه یناز آغاز تا هم

 یهاکردن ارزش ارزشیکشتار و ب یدر پ

 یو مجموعًا بر ضد هست یعتانسان و طب

فلسفه  یسخاطر چه در تدر یناست. به ا

 یزیونیتلو یو چه در هر مصاحبهدر کالس 

را عنوان  یفکر یجنتا ینا یویی،راد یا

خوشحال خواهم شد اگر نقد و نظر  ام.کرده

ورد مسائل طرح شده در این خود را در م

. ارسال نقطه نظرات شما و بدانماثر را 

 تفکر ارزش اصوال ها؛آگاهی داشتن از آن

 ساخت ترخواهد هویدا برای هر دو سو؛ را

 یا تأیید مورد متن در جاری نظرات چه

 ارزشمند واقعا برایم باشد؛ شما رد

 دریافتی اب  دانممی که زیرا بود خواهد

 محیط و را همدیگر یمتوانمی بهتر

 دقیقتر را طبیعت و هستی یعنی پیرامون،

بشناسیم و برای تغییر موقعیت فعلی 

اجتماع جهانِی انسان؛ شناخت و عمل را 

ای که اشاره آخرین نکته .در هم بیامیزیم

-ی پاورقیبه آن مهم است اینکه؛ مطالعه
تری را زاللآسان تر و ها، درک و شناخت 

از متن اصلی به دست خواهد داد زیرا که 

ها با متن یا بحث اصلی؛ پیوندی پاورقی

 ضروری دارند.

 نادر خلیلی

۲۰/۵/۲۰۱۵ 
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 چاپ دوم مقدمه

 

کوتاهی از ی چاپ دوم این اثر به فاصله

 انتشارات  توسط وپ اول چا

Createspace   در گیرددر آمریکا صورت می .

ی مورد این نسخه باید گفت که با نسخه

چاپ اول تفاوت خاصی وجود ندارد غیر از 

چند مورد کوچک فنی  مثال کیفیت 

نمودارها در متن اصلی و اضافه کردن دو 

هایی که در تایپ چاپ و اصالح واژه پاورقی

این موارد و تغییرات  اول درست نبودند.

. غیر از آن در چاپ دوم صورت گرفته است

متن اصلی به همآن صورت چاپ اول در 

ی دیگر اینکه استکهلم سوید است.  نکته

 create spaceاز طریق آمازون شاپ  و  خود 

تواند در اختیار کسانی قرار این کتاب می

-بگیرد که در کشورهای دیگر زندگی می
کنند. درمورد اینکه این کتاب بتواند 

به دست خوانندگان داخل ایران برسد، نظر 

ی خاصی ندارم اما تالش خواهم کرد تا نسخه

ی نزدیک الین این اثر نیز در آیندهآن

صورت بگیرد. تا ایرانیان داخل کشور 

بتوانند از طریق نت آنرا داونلود کنند. 

را ی داونلود کتاب متاسفانه من اجازه

ام ندارم. برای مدت طوالنی در سایت شخصی

دیگر اینکه قرار است دکتر حسین خلیقی 

این کتاب را به زبان کردی سورانی 

برگرداند که در همینجا باز هم صمیمانه 

امید به آن  کنم.از ایشان سپاسگذاری می
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کتاب بتواند با دارم که مطالب این 

قدمی  خواننده ارتباط برقرار سازد و

برای رشد اندیشه و تفکر در فضای  باشد

ل و حوش فلسفی و مباحث بنیانی حو

متافیزیک و تاثیرات مخربی که  این 

گذاشته موجود بر انسان و جوامع  پدیده

 است.

  2015نادر خلیلی _ پانزدهم جوالی 

 سوید.
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 طرح موضوع 

 

دکارت، توسط  یدر باره یکتاب گفتار

 و نگاشته ،یفلسف محقق ره،یالکساندر کو

 و ترجمه جهانبگلو، نیرحسیام یلهیوسبه

 دهیرس چاپ به ۱۳۷۰ خیتار به تهران، در

 تفکر و شهیاند یدهیآنجاکه پد از. است

 ران،یا در یفلسف قاتیتحق نیهمچن و

 است، داشته قرار ضعف ینقطه در همواره

 شتریب مقوله، نیا به مندعالقه انیرانیا

 ،یغرب سندگانینو آثار یترجمه سراغ

 دیآیم یپ در که ینوشتار. اندرفته

 آثار، نیا از یکی مورد در است یلیتحل

 که «دکارت یدرباره یگفتار» نام به

 یادیز یفلسف اشکاالت یدارا من ازنظر

 یاهداشتادی و اثر نیا یمطالعه. است

آن نوشتم،  یهاهیکه در حاش یفراوان

را  یگوناگون یهاافتیبحث و در تیجذاب

نوشتار  نیا یزهیانگ مجموعا کهسبب  شد 

 را در من به وجود آورد.

 قیعم یباور افتیدر و فهم نیامن به 

 فکرهم مانند همه که یاجامعه در که دارم

 نکرده فکر یکسچیواقع، ه در کنند،یم

 آنچه تأسف، تینها در ییسو از و است؛

یبه جامعه معرف نیمترجم دست به که را

کمبودها و عدم نقد و  یاست، دارا شده

آنها  رامونیپهمه جانبه؛  قیو تحق یبررس

رفت، باعث برون خودخودبه نیبوده است و ا

 نادرست شده است. یهاافتیها و درنگاه
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ترین نکات این است به نظرم یکی از مهم

که تولید و باز تولید آثار متافیزیکی 

مانند کتاب الکساندر کویره،  باعث 

ها و ایستایی اندیشه و توقف انسان

اجتماعاتشان خواهد بود و این عملکرد؛ 

عمیقا دارای مفاهیم فراوان و دردآوری 

؛ زیرا که متافیزیک از آغاز پیدایش است

ها را بر پیکر و ظهورش کاراترین ضربه

اجتماعات انسانی زده است. تازه اگر در 

کشورهای اروپایی، رنسانس و و جدایی دین 

سیاست روی داد؛ هنوز متافیزیک در از 

های دیگری در ابعاد دیگری و در رفرم

ها نفوذ پیدا کرد.  نفوذ و داخل سیستم

عملکرد متافیزیک در شرق اما آنچنان 

های باز را دچار ویرانگر است که دیده

سازد؛ چرا که چنین اجتماع انسانیِ بهت می

وسیعی به آسانی تاثیر و عملکرد تخریب 

ی متافیزیک را قبول کرده و به آن کننده

به  خو کرده است! و این خو کردنِ 

ها؛ درد متافیزیک در بسیاری از عرصه

های پیکر انسانبرنیست بلکه زخمی است که 

ی آن اجتماع نمود پیدا کرده تشکیل دهنده

  است.
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 لکتاب او

 بخش اول                    

 عالم غیر یقینی -

 

 

دکارت، در سه بخش،  یدرباره یکتاب گفتار

 عالم و گمشده کیهان یقینی، یرعالم غ

در تالش است  و شده بندیتقسیم بازیافته؛

مشهور  یلسوفدکارت، ف رنه یتا فلسفه

را به خواننده بشناساند. به  یفرانسو

تا حد  یرهکه الکساندر کو آیدینظرم

وفق بوده است اما کار م یندر ا یادیز

بتوان گفت که اگر خود  یدشا یزن ییاز سو

 را تحلیل این بود،یدکارت زنده م

 دکارت اینکه خاصه. پذیرفتنمی

 تابیدبرنمی را مخالف نظریات وجه،هیچبه

 مخالفی، نظر هر با شدنمواجه با و

 !آشفتبرمی

 مورد را مذکور کتاب آید،یم یآنچه در پ

 ژرفنای به را مخاطب و دهدمی قرار نقد

 سویی از و بردمی دکارت فلسفی دستگاه

 مشهورترین و کویره الکساندر همسان،

 بررسی و نقد مورد نیز، دکارت پیروان
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 یهانوشتار، صورت یند. در اگیرنمی قرار

و افالطون  یزیکیمتاف یمو مفاه ییارسطو

هستند،  آلیسم یدهکه خود اساس ا یباور

 .شودیبه چالش گرفته م

 در را یانکته دارم دوست زیهر چ از شیپ

 آن، نشر خصوص در و بحث مورد کتاب مورد

 انتشار که است نیا مطلب. شوم ادآوری

یم کم،ی چاپ در کتاب نیا از نسخه ۳۳۰۰

 در آثار، از دست نیا نشر که رساند

 یحکومت یاری با و عمد یرو از ران،یا

 قلم و نشر با گاهچیگرفته است که ه صورت

 نداشته یخوب یانهیم فلسفه، با خصوصبه و

 توسط و گذشته سال آشکارا، که یطور. است

فلسفه  یرشته ران،یا یاسالم حکومت یرهبر

 حذف ،یطورکلبه ران،یا یهااز دانشگاه

را که در  یافلسفه ی. حاکمان، حت1شد

 یکیزیو مکاتب متاف سمیآل دهیخدمت به ا

 هودهیبرتابند. ب توانندیاست را، نم

 ستمیدر دفاع از س «دیاحمد فرد»که  ستین

 یشهیو در پس رفت اند رانیا یکیزیمتاف

 نیمارت نیدازا»عنوان کرد که  ،یرانیا

 ییاز سو«. همان امام زمان است! دگر،یها

ام، متوجه یو طبق تجربه و شناخت شخص

 نکهیام_ اخصوص شده نیدر هم گرید یانکته

هم با فلسفه  یستیروشنفکران چپ کمون
                       

به هنگام آغاز نوشتن این کتاب حدود یک سال از  1

های ایران گذشته ی فلسفه از دانشگاهدستور حذف رشته

ام که این رشته مجددا در بود اما اخیرا شنیده

 های ایران بر قرار شده است.دانشگاه
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است  یدر حال نیندارند! و ا یخوب یانهیم

 باورند نیا بر روشنفکران نیکه مجموع ا

ها افزود توده یآگاه سطح بر یستیبایم که

 شان؛یانسان مسلم حقبه را اجتماع تیو کل

 و احزاب چرا نکهیا اما! ساخت آشنا

با  یموجود، همپا یهاونیسیاپوز تشکالت

 و هاقدرت ساختار در کیزیروند متاف

 یپرسش هستند؟ مخالف فلسفه با ها،نظام

است  نینظر من پاسخ به آن، چن از که است

 گردد؛یفلسفه برم« ذات»که موضوع به 

که فلسفه و موضوعات آن، همواره  رایز

 اتیواقع انیو ب یو ساخت شکن لیبا تحل

سر و کار دارد. به  ؛یدر اجتماع و هست

خاطر فلسفه خواسته و ناخواسته  نیا

و عملکرد ضد انسان  شهیقدرت، اند هرگونه

یرا مردود م یهست تیو اجتماع و کل

 یبرا یستیچپ کمون هیتوج گانهی. شمارد

 ییاز فلسفه، فاکت مارکس در تزها یدور

  ۱۱. او در تز  استدر باره فوئر باخ 

 :ا آورده استجمله ر یننقد فوئر باخ ا

 هایشیوهبه را جهان تنها یلسوفانف»

 بر اّما مسأله. اندکرده تعبیر گوناگون

مارکس  آیا. «است جهان کردن دگرگون سر

جهان  رییخواهان تغ ،یبا شناخت فلسف

؟؟ یا اینکه کار مجموع فالسفه را است

تنها به تعبیر جهان تعمیم داده است؟ و 

کسانی مثل در این صورت فلسفه و عملکرد 

خود او به عنوان یک فیلسوف_ ژان پل 

 شود؟سارتر و میشل فوکو چه می
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شود که کارل مارکس خود با فهم یادآور می

و دریافتی فلسفی،  دستگاه فلسفی هگل 

را وارونه ساخته است! رویکرد او به هگل 

ی کارکردن فلسفی اوست. همچنین نشانه

ا ی یونان، خصوصرویکرد مارکس به فالسفه

های دموکریت و اپیکور؛ دو فیلسوف به نام

اش به تعبیر و ی دانشگاهیکه پایان نامه

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 

ت کرده و در مصاحبات سیستم موجود شرک

تلویزیونی و اقدامات عملی برای تغییر 

اند. به ها معروف خاص و عام بودهسیستم

ها و اقدامات عملی ها، نقدخصوص تحلیل

-فوکو برای نشان دادنِ کارکرد منفی قدرت
ها در تشکالت سازمانی مختلف مثل چگونگی 

عملکرد سیستم پزشکی_ آموزشی _خصوصا 

-پلیسی و نظامی_ روانهای نقش سازمان
توان انکار شناسی و اجتماعی را نمی

نمود. از اینرو تعبیر و شناخت از 

ها؛ دارای جایگاه باالیی است. فنومن

بایستی یادآور شد که سارتر از قبول 

ی نوبل و پول آن، سر باز دریافت جایزه

زد! چیزی که در تاریخ نوبل تکرار نشده 

توان نمی است؛ و این عملکرد سارتر را

 به تعبیر فیلسوفانه؛ محدود ساخت!

دانیم که نیچه، اصالتا همچنین می
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-آلمانی است اما هرگز به آلمان بر نمی
گردد. باز نگشتن نیچه به آلمان، 

عملکردی اعتراضی به روند سیستم موجود 

زمان و همچنین خواستار تغییر در آن

ودگرگونی اساسی آن بوده است. اصوال  

انسان و  داریاز پد یاشهیر بدون شناخت

یم تیکه آنرا هدا ییهاستمیاجتماع و س

داد؟  رییجهان را تغ توانیم چگونه کنند،

 کورکورانه ای انهیخاطر، عمل ناش نیبه ا

و  هاستمیس رییو بدون شناخت، در تغ

 نیهم ؛یجهان یموجود جامعه یهانظام

که در حال  کشاندیم ریرا به تصو جهینت

بارز آن انقالب  ی. )نمونهمیحاضر شاهد آن

انقالب  ایو  نیمائوتسه دونگ در چ یدهقان

 ایو  رانیا ۵۷و انقالب  یدرشورو ۱۹۱۷

است... که  یانقالبات موسوم به بهار عرب

 یکیزیکامال متاف یستمیس شیزا تاینها

را سبب شده  یدولت اسالم ایچون داعش 

 یگفت که اقدام برا یستیاست.( درواقع با

از  یو بدون شناخت روشن فلسف رییتغ

 ییهارفورم آمدن دیباعث پد دارها،یپد

 کهیگان شاهد آنند_ در صورتههم که است

قلمداد  «رییتغ»را  یانیو بن یهدف اصل

به ما نشان  خیاند! اما آنچه را تارکرده

 ییها« رفرم»نبوده و تنها  رییتغ دهد،یم

در  هاستمیت و همواره سصورت گرفته اس

اند و تغییر چهره داده شانیحالت ظاهر

 را یقبل نظام و ستمیدر عملکرد؛ روش س

 ز؛ین یفراوان موارد در و داده ادامه

 را مقوله نیا. اندکرده عمل بدتر اریبس

 یبررس و نقد و گذاشته خود حال به فعال،
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یم یپ را «دکارت یدرباره یگفتار» کتاب

 .رمیگ

بر  یاکتاب و پس از مقدمه ۹ یصفحهدر 

( سندهینو ریدکارت، )به تعب یانقالب فکر

 :است آمده نیچن

 رهیروشن انقالب فکر دکارت، چ یجهینت»

قاطع  یروزیاست بر خود؛ پ یشدن ذهن آدم

 یراه سخت و ناهموار مودنیاست در پ یآدم

 یسوبه ،یمعنو یآزاد یسورا به یکه و

یم قتیحق افتیدر یسوبه و عقل یآزاد

 .«برد

 یجمله چند نیازنظر من، آنچه در ا

 و تیواقع از دور کامال است، باالآمده

 یاواژه« قتیحق» نکهیا یکی. است غلطبه

 خیو در طول تار یارانیاست که توسط بس

عنوان  یکاربرده شده و همواره، کسانبه

 اعملکردی نظر و ای شهیاند که اندکرده

 قتیحق یعنیبوده است  یقیحق شان،یا

داشته است؛ اما با گذار زمان، همان 

. است شده خود عکسبه لیتبد« قتیحق»

هرگز، موجود نبوده « قتیحق» رونیازا

در عالم  ،یارانیبس است. متأسفانه

 یواژه را در معرف نیو تفکر، ا شهیاند

اند خود، به کار گرفته یشهیدستگاه اند

و اجتماع  گرانیافکار د ق،یطر نیو از ا

قرار  ریمختلف، تحت تأث یهاوهیرا به ش

است که امروزه  یدر حال نیاند؛ و اداده

وجود ندارد. هر  ،یقتیحق چیه م،یدانیم

در دست تغییر و  ،یدر جهان هست یزیچ
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 و رییتغ نیا انیاست. بن یدگرگون

 یدهیپد به موضوعات، اکثر در ،یدگرگون

 خصوصبه و تضاد. است بوده مربوط تضاد،

 در آن موثر نقش و یکیالکتید تضاد

 از تضاد، اگر واقعبه. هادهیپد ساختار

ادهیپد چیه گرید بشود، کسر ،یهست جهان

. باشد داشته یروشن مفهوم تواندینم ،ی

 ای و یهست در تضاد موضوع تنها هرچند

 مثل یگرید یهادهیپد و ستین اجتماع

 در ؛یگرید شماریب یساختارها و «قدرت»

 نجاستیا. هستند و بوده موثر موضوع نیا

وجود نداشته و « قتیحق» م،ییگویم که

 .چرا «تیواقع»ندارد، اما 

 یدرون یچهره همواره، ها،دهیپد تیواقع

 انیونما کرده مشخص را آنها یرونیب و

و « قتیحق» نیب خاطر نیا به. است ساخته

 یکیآنها را  یارانیکه بس «تیواقع»

است. در مورد  اریاند، تفاوت بسدانسته

هگل به آن،  کردیو رو یخیتار کیالکتید

 اریبس که کنمینکته بسنده م نیفعال به هم

 باستان، ونانی در یمتفکر هگل، از ترشیپ

* موضوع انقالب و 2توسیهراکل نام به
                       

ی پنجم فیلسوف یونانی، هراکلیتوس در حدود سده 2

دومین شهر بزرگ ، «افه سوس»پیش از میالد و در شهر 

یونان که در نزدیکی میلیتوس، قرار داشت به دنیا 

 آمد.

تأثیر هراکلیتوس، بر روی دیگر اندیشمندان و 

ی ی بعد از خود، کامال آشکار است. بنیاد فلسفهفالسفه

او به دیالکتیک مربوط است. او برخالف دیگر فالسفه 

تی ی جهان هسدهندهی اولیه و تشکیلکه به دنبال ماده
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گشتند، تمامی تالش خود را بر روی تغییرات، طبیعت می

ها، متمرکز جهان هستی و درمجموع سراسر پدیده -

را مبدأ و « آتش»کرد. اگرچه بعدها، هراکلیتوس 

آید که طرح این اصل، اعالم کرد، اما به نظرمی

موضوع، تنها بعدی سمبلیکی داشته است؛ زیرا که او 

ول در مواد جهانی و خود عمیقا به تغییر و تح

 ها، باور داشته است.پدیده

برداشت هراکلیتوس، از آهنگ تغییراتی که در 

را « الف»است که اگر  دهند اینگونهها روی میپدیده

و سرانجام به « ب»ی اولیه، فرض کنیم که به ماده

شود. تغییر هرکدام از این عناصر، به ختم می« ت»

تواند به می« ت»انکه پذیر است. آن چنیکدیگر امکان

« ب»تغییر حالت و وضعیت بدهد؛ و همچنین « الف»

تبدیل بشود. درنتیجه « ت»یا « الف»تواند به می

دانست؛ « ی اولیهماده»ها را توان هرکدام از اینمی

 زیرا که این چرخش همچنان ادامه داشته و دارد.

موضوع دیگری که هراکلیتوس بر روی آن اندیشه کرد، 

ها، قرار دارند. و تضادی است که درون پدیده کشمکش

های هستی، توجه به این تضادها در میان پدیده

کند. ی هراکلیتوس را، دوچندان میجذابیت فلسفه

ازنظر هراکلیتوس، تغییر و دیالکتیکی که در 

 دهند، یک اصل پایدار است.ها، روی میپدیده

داند. میاو شادی و ناشادی را، الزم و ملزوم همدیگر 

بدی و خوبی را یکی دانسته و درجایی گفته است که: 

ها است. او در ادامه ترین آبدریا، تمیزترین و کثیف

دهد که آب دریاها برای ماهیان و جانداران توضیح می

دریایی، خوشایند و حتی ضروری است؛ و این در حالی 

نوشیدن و است که همین آب برای انسان، غیرقابل

 درواقع که هراکلیتوس فاکت شهورترینم. است مضر

 گفته که است این اوست یفلسفه اعظم بخش بیانگر

. نهاد پای نهرودخا یک در دو بار تواننمی: است

ر قرا ثابت و سکون حالت در چیزی هیچ یعنی این

نداشته و ندارد و هر اگزیستانسیالی در حال تغییر 

یونانی و دگرگونی است. دیوژن، دیگر فیلسوف مشهور 

های یکی از نشانه»گوید: ی هراکلیتوس میدرباره
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 یخوببه را هاهستنده و هادهیپد یدگرگون

 نیا در که یکار تنها_ بود کرده مطرح

طرح  دهد،ی، به آن صورت م3هگل نهیزم

                       

بزرگ اندیشی و یا بلندنظری او این است که پادشاهی 

 «.موروثی را به برادرش واگذار کرد

ی تحت نظارت و ارثیه« آرتیمیس»از آنجاکه پرستشگاه 

ی هراکلیتوس بوده است، پادشاهی نیز به خانواده

رو هراکلیتوس از ایناین خانواده تعلق داشته است. 

با واگذاری پادشاهی به برادرش، دو قضیه را در 

سازد. اول اینکه نسبت به مسائل مالی ذهن متبادر می

اعتنا بوده و دوم اینکه، بر اساس و افزودن مال، بی

باوری که بر تغییر آدمیان و اجتماع داشته است، 

دوری کردن از جامعه و عدم درگیری با اجتماع آن 

رساند؛ زیرا که هراکلیتوس به را به ذهن می زمان

مشهور است و دلیل آن این است که « فیلسوف گریان»

کرده که دوست امروز، لحاظ اجتماعی فکر می او از

طبق اصل تغییر در هستی و اجزاء آن، دشمن فرداست 

. باشد فردا دوست تواندو بلعکس، دشمن امروز، می

 باور نا اجتماع، به نسبت او نتیجه، در و روازاین

های مشهور او . یکی دیگر از گفتهاست بوده بدبین و

چنین است: این جهان را نه خدا و نه انسانی ساخته 

 است بلکه همیشه و از قبل بوده است و خواهد بود.

در شهر اشتوتگارت به دنیا آمد و  1770هگل در  3

بیشتر عمر را به تدریس گذرانید و سرانجام در 

هایدلبرگ و بعد در برلین استاد فلسفه شد. مرگ او 

ی او در این سال فلسفه و اتفاق افتاد 1831در سال 

ی آلمان بود. بعضی از مشهور خاص و عام جامعه

 ست:مشهورترین آثار او از قرار زیر ا

_ 4ی حق _فلسفه3_علم منطق 2_ پدیدارشناسی ذهن 1

ای ی تاریخ. برای فهم بهتر هگل و ورود شایستهفلسفه

ی تاریخ، بهترین گام به دستگاه فکری او، فلسفه

ی مفاهیم مهم، از خواهد بود زیرا که هگل به همه

کرد. او باور داشت که دیدگاه تاریخی نگاه می

ی زندگی ما و در نتیجه، یوهتصوراتی که داریم با ش
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 و «تزیآنت» ،«تز» یهادهیموضوع پد

 با هاهستنده نیا برخورد که است «سنتز»

 ،یدتریجد یهاهستنده دیتول و گریهمد

 هگل اگرچه. ابدییم وقوع ،یدائم صورتبه

-دهیا کامال یاجهینت به ،یظ فلسفلحا از
 او شاگرد نیتربرجسته. رسدیم یستیآل

 یاوهیاست که به ش  4مارکس کارل یعنی

                       

با جامعه عجین شده است و هر وقت جامعه تغییر 

بکند، مفاهیم و تصورات ما نیز تغییر خواهد کرد_ 

 هددتاریخ از نگاه هگل مطابق یک سیر تکاملی روی می

رود و این فرایندی همیشگی است و و همیشه جلو می

ی هرگز ساکن نبوده و نیست. اسمی که او به نحوه

« فرایند دیالکتیکی»جلو رفتن تاریخ گذارده بود 

. یکی دشوهم گفته می« دیالکتیک»بود که گاهی تنها 

ترین نکات در مورد هگل این است که او به از مهم

باور داشته است؛ و فرایندهای  Geistیا « ذهن مطلق»

 شمارد!تاریخی یا دیالکتیک را موثر بر ذهن مطلق می

 -در تریر، پروس  ۱۸۱۸مه  ۵کارل مارکس زاده  4

 در لندن. ۱۸۸۳مارس  ۱۴درگذشته 

یرستان را به دبی کارل مارکس در شهر تریر دوره

 یپایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل رشته

. یک سال بعد به برلین عزیمت کرد و پرداخت حقوق

های فلسفه و تاریخ به در دانشگاه آن شهر در رشته

 یبا ارائه ۱۸۴۱مارکس در سال تحصیل ادامه داد. 

یعت طب فلسفه اختالف یی خود دربارهدکترا تز

تحصیالت دانشگاهی خود را از  ،دموکریتوس و اپیکور

ای در دانشگاه ینا به پایان رساند. او راه مکاتبه

که بتواند در دانشگاه بن تدریس کند به به امید آن

عنوان آن شهر رفت ولی دولت پروس مانع اشتغال وی به

استاد دانشگاه شد. مارکس در اینزمان به روزنامه 

شهر کلن  اپوزیسیون یهای جبههنیاد لیبرالنوب

عنوان عضو ارشد کادر تحریری روزنامه پیوست و به

مشغول به کار شد. در این دوره مارکس یک هگلی بود 

های چپ )شامل برونو یهگلی و در برلین به حلقه
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 نید یبه مطلب ادا ،یو علم یکیالکتید

 یتمام که داشت باور هگل که رایز کند؛یم

 تزهایآنت و تزها برخورد یچرخه در آنچه

 ییندهایفرا ند،یآیم وجود به سنتزها، و

 یعنی_ شوندیعارض م« Geist» بر که هستند

« دماغ» ای« روح»بر  ندهایفرا نیا یتمام

ذهن »بر  ،یسمیانیهگل یریبه تعب ای

مارکس  کهی. درصورتشوندیعارض م« مطلق

 نیا یکه همه دیگویبرخالف هگل، م قایدق

« ماده»به نام  یادهیبر پد ندهایفرا

 نیشکاف ماب نیتربزرگ نیو ا شودیعارض م

 زیخاطر ن نیهگل و مارکس است و به هم

چاپ دوم مجلد  شگفتاریپ در که مارکس هست

 نزد کیالکتید: " سدینویم تال،یاول کاپ

                       

ها ین سالهم طول در. داشت قباوئر و دیگران( تعل

لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز نموده و 

به تبیین دیدگاه ماتریالیستی خود پرداخت. 

در کتاب جوهر  ۱۸۴۱ماتریالیسم فویرباخ در سال 

های فویرباخ، مسیحیت به اوج خود رسید. دیدگاه

خصوص مفهوم بیگانگی مذهبی او، تأثیر زیادی بر به

یشه مارکس گذاشت. این تأثیرات را اند لسیر تحو

های اقتصادی نوشتهدست»وضوح در کتاب توان بهمی

تری در کتاب سرمایه صورت پختهو به «۱۸۴۴فلسفی 

 مشاهده کرد.

طورکلی واژگون او سیستم فلسفی استاد خود هگل را به

دوم اختالفاتی بین او و  المللساخت. پیش از بین

داد )این اختالف بیشتر بر میخاییل باکونین بروز 

و قدرت خواهی، از لحاظ فلسفی بر « قدرت»سر روند 

فرد و جامعه بود. مارکس باور داشت که با تغییر 

ی نظرها، سیستم اقتصادی، فرد و جامعه نیز از همه

ی برخالف اتغییر خواهد کرد اما باکونین دقیقا نظریه

 این رویکرد را داشت.
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 دیاست.  و با ستادهیا رس یرو)هگل(  یو

 یعقالن یآن را وارونه ساخت تا هسته

رمزآلودش را کشف کرد.  یپنهان در پوسته
است که دستگاه  نی" مفهوم مطلب در ا5

به  ،یهگل یستیآلدهیو ا یفلسف یفکر

صورت  رییتغ یو علم یستیالیماتر یستمیس

لحاظ است که مارکس  نیو از هم دهدیم

واژگون  یطورکلهگل را به یفکر ستمیس

وجود  یدیترد چینکته ه نیکرده است. در ا

دکارت،  هگل _ کانت و رنه نیندارد که ب

 لیمشخص وجود دارد و به دال یوجه اشتراک

 ریهر دو نفر اخ نکهیخصوصا ا یفراوان

تنها اند، نهباور داشته« ذهن مطلق»به 

 هستند؛ مربوط سمیبه اردوگاه رشنال

 به یینها و یضرور یادهیپد به هگل بلکه

دماغ باور  ایهمان روح  ای« Geist» نام

بر آن  یکیالکتید یهاندیدارد که فرا

هگل معتقد است  ییو از سو شوندیعارض م

ها در ارتباط است، با هستنده« روح»که 

و از آنها  ستین یکی شانیاما با ا

 تر،پردهیجداست! اما دکارت موضوع را ب

فنومن  یو پس از شک بر تمام کندیمطرح م

 «شهیاند»وجود  نیقیبه ،یها و جهان هست

به  تیو  در نها بردیم ینزد خود، پ

کار  انیو در پا رسدیم شهیاند نینقصان ا

 یعنی شهیاند نیتربه اثبات وجود بزرگ

است که  نی. حاال پرسش ارسدیم« خداوند»

                       

ital, 2004 Lizenzausgabe Karl Marx, Das Kap  . 5

für Parkland Verlag, Köln, S. 46 
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روح( و خداوند_ در «)Geist» نیب ایآ

 چیه ،یکیزیو متاف یستیآلدهیا میمفاه

 من جهیدرنت !هست؟ به نظرم، نه یفاصله

_ دکارت_هگل نیب
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ایاسپ کتی*_بند7ی_مونتن6*کنیب *_ 8نوز

سین پیال ت9ت *_سورن 10*_ امانوئل کان

                       

در لندن و درگذشت  ۱۵۶۱/۱/۲۲فرانسیس بیکن متولد  6

 در همان شهر است. ۱۶۲۶/۴/۹او در 

علم بر انسان و جهان »فرانسیس بیکن معتقد بود که 

توان مسلط گشت مگر بر طبیعت نمی»و « تسلط دارد

و در رد اندیشه « بیمآنکه از قوانین آن آگاهی یا

اگر انسان ذهن خود را »کلیسا چنین عنوان کرد که 

کند و از معطوف به ماده کند در حدود آن کار می

وی معتقد بود که «. نمایدحدود ماده تجاوز نمی

تنها در همان حدی است که  حقیقتادراک ما از 

« خارج از حیطه مشاهدات»دهد و مشاهدات ما اجازه می

یسته شاتوانیم چیزی بدانیم، شاید اصوال تنها نمینه

دانستن آن نباشیم. ازنظر او ذهن مسئول یافتن 

وسیله مشاهده و تجربه است و میان روابط در ماده به

برای  علم و عمل و مشاهده فرقی نیست. راهی که وی

رسیدن به بصیرت و ادراک بهتر از جهان پیرامون 

بندی با کسب دانش طبقه»کند چنین است: پیشنهاد می

ماده بر اساس ارزش و اعتبار آن، ذهن خود را از 

و برای رسیدن به این ادراک باید « تزویر دور دار

اند هایی که آنرا احاطه کردهذهن را از بت

لمی که به عمل منتهی رهاسازیم. او مانند گوته ع

 باید دانست که درصحنه»کند. نشود را مسخره می

« اند.زندگی بشر فقط خدا و فرشتگان تماشاچی محض

ی بود که پایان مکتب مدرسی ااین دریافت تازه

ساخت که کرد و خاطرنشان می)اسکوالستیک( را اعالم می

دیگر بین علم و عمل و مشاهده فاصله نیست. این 

درباره تجربه و پرداختن به نتایج عملی  تأکید

خصوصیتی است برای فلسفه انگلیسی و مقدمه 

ی جان الک_ ی آنرا در فلسفهپراگماتیسم که دنباله

اند ینیم که هر سه نیز انگلیسیببارکلی و هیوم، می

 نندکوبر علوم تجربی و نه عقلی؛ تأکید می

 Michel deمیشل دو مونتین )به فرانسوی:   7

Montaigne) (۲۸ یکی ۱۵۹۲ سپتامبر ۱۳–۱۵۳۳یه فور )

ی رنسانس است. از تأثیرگذارترین نویسندگان دوره
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او فیلسوف و حکیم اخالقی بود و در خاندانی اشرافی 

 زاده شده بود.

شهر آمستردام  21و در  ۱۰۱۱/۹/۴اسپینوزا در  8

ی هلند در شهر الهه 1677هلند متولد و در فوریه 

ی اسپینوزا، یهودیانی اهل پرتغال وادهدرگذشت. خان

بودند و آنزمان، کشورهای اروپایی تحت تأثیر شدید 

ی انگیزسیون )تفتیش عقاید( بود و خانواده

اسپینوزا ناچارا به هلند رفتند. هلند آن زمان از 

لحاظ زندگی فکری، نسبت به دیگر کشورها آزادتر 

 بود

 

ه شکل گرفت. ی خاص در این دوردو نوع نگاه و فلسفه

اول اینکه اردوگاه عقلیون بودند و سه فیلسوف در 

مطرح شدند. دکارت_ اسپینوزا والیپ نیتس  این زمینه

به رشد اردوگاه رشنالیسم )عقلیون( پرداختند و 

های خاص خود دنبال وسطی را به شیوهی قرونفلسفه

کردند. در برابر این سه نفرتجربیون قرار داشتند. 

ک_ بارکلی وهیوم که هر سه در انگلستان کسانی مثل ال

شده بود. ی اروپا عمال تقسیمرو فلسفهبودند. از این

دکارت از فرانسه و الیپ نیتس از -اسپینوزا از هلند

آلمان و در برابر ایشان الک و بارکلی و هیوم از 

 انگلیس.

گفتند که آدمی تنها با ازلحاظ فلسفی عقلیون می

های تواند به کسب شناختش میاستفاده از ذهن و فکر

ی عالم هستی، دست یابد؛ و در مقابل مهم درباره

ای در جهان هستی گفتند که هر پدیدهتجربیون می

بایستی نهایتا به تجربه در آید و یا اینکه به می

 شکلی از اشکال تجربی در آید.

 

هندسه »ی اش را به شیوهاسپینوزا دستگاه فکری فلسفی

بیان کرد؛ یعنی « اخالق»کتابی به نام  و در« اقلیدس

کند و از از چند اصل ساده و مفهوم اولیه شروع می
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ای به اثبات سلسله« منطق قیاسی»طریق 

ی این موضوعات پردازد. همهدرازازقضایای پیاپی، می

ها، تعریف اند و مجموع این شمارهگذاری شدهشماره

اسپینوزا  روفلسفی یکجا از جهان هستی است. از این

تنها فیلسوفی است که تعریف خود از هستی را مجموعا 

تکه به این دریک کتاب آورده است و دیگران، تکه

 اند.کار پرداخته

شود نمی« کمال خداوندی»از نظر اسپینوزا، به خاطر 

طبیعت را محصول فرعی منفعل و بدون تأثیر از 

خداوند، درک کرد؛ یعنی کمال خداوندی خود در 

شود. طبیعت کل، هر چیزی چیز میف، شامل همهتعری

آید چون علت طبیعت در خود است که به تصور در می

طبیعت نهفته است و موجودی کامل است؛ یعنی 

تواند موجودیت داشته باشد. ترین موجودی که میکامل

توان از همدیگر گوید که خدا و طبیعت را نمیاو می

کدام دیگری را جدا کرد، زیرا که در این صورت هر

تواند مخلوق رو طبیعت نمیناقص خواهد کرد. ازاین

که اگر طبیعت را از خداوند جدا خدای باشد. چون

دانیم که میکنیم، خداوند ناقص خواهد بود. درحالی

که طبیعت خود کامل است. از سویی دیگر طبیعت ناقص 

ی آن، ناتمام و ناکامل که آفرینندهخواهد بود چون

ود. و در این صورت خدا و طبیعت از هم جدا خواهد ب

 نیستند

 

در الیپزیک به دنیا آمد و  1646الیپ نیتس در سال  9

در شهر هانوفر درگذشت. مفهوم انرژی جنبشی  1716در 

را او وضع کرد و این در حالی بود که « سینتیک»یا 

خبر نداشت نیوتن هم دست به چنین کاری زده است. 

را « انتگرال و دیفرانسیل» حساب جامع و فاضل یا

ی وی پیش از نیوتن به چاپ او ابداع کرد و نوشته

عکس اسپینوزا که در آمستردام هلند، رسید. او به

نشینی را اختیار کرده بود، مرد سفر بود و گوشه

درکشورهای زیادی افتخاراتی را کسب کرد. او در 

نظران و مؤثرین در ی سیاست نیز، همدم صاحبزمینه

لم سیاست بود. از نادرترین اتفاقاتی که در مورد عا
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فلسفه افتاد، دیدار و گفتگوی الیپ نیتس با بندیکت 

اسپینوزا است. البته هر دو فیلسوف یادشده، تالش 

ای را کردند تا علم را با دین، آشتی داده و دره

که مابین این دو مقوله، وجود داشته، پر نمایند 

اص خود. سه اثر الیپ نیتس ی خامنتها هرکدام به شیوه

توجه است. اول_ مونادولوژی. دوم_ گفتار در قابل

ی فهم مابعدالطبیعه و سوم_ تحقیقات جدید درباره

 انسانی.

کدام از این آثار در زمان حیات خود الیپ نیتس، هیچ

منتشر نشد؛ و اصوال حجم بسیار زیادی از مقاالت و 

شته شده و یی در دست است که توسط او نگاها¬نامه

ی مسائل فلسفی هستند. برای ها دربرگیرندههمگی آن

ها و مقاالت درک دقیق الیپ نیتس، ناچارا بایستی نامه

 او را موردمطالعه قرارداد.

 - ۱۱۰۳/۲/۲متولد  Immanuel Kantبه آلمانی:  10

های پایانی کانت در سال ۱۸۰۴ فوریه ۱۲درگذشته 

 نام او. شد مندعالقه زرتشت، هایعمر به اندیشه

آورده  ۱۸۰۲ در خود اثر دو هایعنوان در را زرتشت

است: زرتشت با چکیده فلسفه او تحت یک اصل. زرتشت: 

عملی او در یک -خرد فیزیکی همراه با خرد اخالقی

ی خود در پی . کانت در فلسفهگرایانهآمیختگی برون

که چه پاسخگویی به سه پرسش اساسی است: نخست این

که چه توان دانست )نقد عقل محض(؟ دوم اینچیز رامی

که چه امید و باید کرد )نقد عقل عملی(؟ و سوم این

توان داشت؟ پرسش مشهور و اساسی کانت انتظاری می

 «انسان چیست؟»این است که 

کانت در زندگی نظمی استثنایی داشت. کارهایش را 

از  ایداد و ذرهدر ساعتی مخصوص به خود انجام می

کرد. بین مردم شهرش این جمله رایج آن تخلف نمی

توانید ساعتتان را باکارهای کانت تنظیم بود که: می

کنید. او هرگز ازدواج نکرد و به مسافرتی هم نرفت. 

یک عکس داشت و ها اش تنمعروف است که در کتابخانه

 بود. روسو آن عکس
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 نوسی*_آگوست11یدانمارک گارد رگهیک

* _آنسلم 13سیقد ناسیتوماس آکو *_12سیقد

                       

 کپنهاگ در ۱۸۱۳مه،  ۵سورن کیرگه گارد در   11

 ی یک بازرگان ثروتمند و لوتری باو پدر. شد متولد

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 

نگرش اگزیستانسیالیستی سورن، را ارائه کرده است. 

 هددمنکر وجود است_ به این معنا که آنچه روی می

های ذهنی انسان است و در این صورت تنها برداشت

یرد! این پذهیچ واقعیتی یا رویدادی صورت نمی

ای است که حتی لنین، این نگرش را گونهدریافت به

ن شدت بر او تازیده و عنوامورد نقد قرارداد و به 

کرد که این نگرش فلسفی بسیار مخرب و خطرناک است. 

در مقابل فهم اگزیستانسیالی سورن، 

اگزیستانسیالیسم ژان پل سارتر قرار دارد که در 

« هستی خود و هستی دیگری»کتاب دوم همین اثر یعنی 

 شده است.توضیح کامل داده 

سال پس از میالد مسیح، کسی  254بعد از ارسطو و  12

و در شمال آفریقا به « گوستینوس قدیسآ»به نام 

آید. او اگرچه سفرهای فراوانی به دیگر دنیا می

 430کشورها داشته، اما در هم آنجا و در سال 

میالدی، درگذشت. آگوستینوس در طی زندگی خویش آثاری 

ها دو اثر به ترین آنرا به وجود آورد که از مهم

« ی الهینهمدی»و دیگری به نام « اعترافات»های نام

 است.

بعد از مرگ آگوستینوس و سقوط امپراتوری رم، 

اعصار »شود که امروزه به نام ای شروع میدوره

شناسیم. در این دوره، تالش ها را میآن« تاریک

ا بر حفظ آثار متفکرین و اهل علم و دانش، تنه

گذشتگان، از دستبرد و نابودی است؛ زیرا که در 

شورهای متعددی، وارد جنگ و ای متمادی، کاین قرنه

های صلیبی، داند که جنگکشتار شده بودند و هرکسی می

حاصل همان دوران است؛ و این وضعیت آشفته و چیرگی 
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یابد. کلیسا بر جوامع تا زمان رنسانس ادامه می

آفتد، رفرمی است که در آنچه در رنسانس اتفاق می

سا، دهد و از آن پس دیگر کلیکلیسای وقت، روی می

چیند؛ و از سویی کشیشان بساط انگیزسیون خودرابر می

کنندگان کلیساها، از قدرت سیاسی، و قدیسین و اداره

شوند. آن چنانکه آشکار است در این کنار گذاشته می

دوران، هیچ اثر فلسفی خاصی، تولید نشد و جز خرابی 

یده یهای خطرناک دیگر و ساو ویرانی، طاعون و مرض

ی های استخوانی مرگ، بر چهرهای دستلحظه شدن هر

 ها، هیچ تولید فکری خاصی به دست داده نشد.انسان

 ارگ در ۵۱۲۲توماس آکویناس در حدود سال   13

یلومتری شهر کوچک آکوینو در ک هشت در روکاسکا

ای از اشراف ناحیه التیوم )التزیوی کنونی( خانواده

کرد.  کاسینو و ناپل تحصیلبه دنیا آمد. در مونته

که از جوانی خواستار راهب شدن بود و با این

اش مخالف بودند باالخره به راهبان فرقه خانواده

یس زیر نظر پار در ۱۲۴۵ها پیوست. در دومینیکی

 آلبرت با ۱۲۴۸آلبرت کبیر به تحصیل پرداخت. در 

یس بازگشت و پار به ۱۲۵۲یر به کلن رفت و در کب

و حکمت را در خدمت استاد الهیات شد. آکویناس علم 

. ازنظر او انسان به قدرت وردآحساب میدین به

گری عیسی مسیح از وجود خدا خداوند و با میانجی

آورد. کار شود و ناچار به او ایمان میآگاه می

های فلسفه در این میان رفع شک و شبهه است. برهان

ی او در اثبات وجود خدا شهرت خاصی در گانهپنج

 ۱۲۷۴ مارس ۷غرب دارند. او در  تاریخ فلسفه

 ت.درگذش
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*، تفاوت و 16* و افالطون15* _ارسطو14سیقد

. استاد بزرگ نمیبینم ،یچندان یفاصله

                       

میالدی در شهر آئوستا واقع  ۱۰۳۳آنسلم در سال  14

دنیاآمد. تحصیالت در پیدمونت، ایتالیا به

اش را در بورگوندی گذراند و سپس به دیر مقدماتی

بندیکتی بک در نورماندی رفت تا الهیات مسیحی را 

ی کشیشی و باالتر از آن برسد. فراگیرد و به درجه

میالدی به ریاست دیر بک رسید.  ۱۰۷۸آنسلم در سال 

میالدی استاد، دوست و پیشوای دینی  ۱۰۹۳سال در 

آنسلم، النفرنک، درگذشت و آنسلم قدیس به جانشینی 

او برگزیده شد و برای منصب اسقف کانتربری انتخاب 

پس او به آنسلم کانتربری مشهور گشت. او شد. ازآن

میالدی درگذشت_ آنسلم قدیس کسی است  ۱۱۰۹در سال 

 به را را گرفته و آن« برهان وجودی»که طرح قدیمی 

ی که در متن کتاب در برابر متافیزیک آمده صورت

است؛ درآورد. او معتقد بود که ذات خدا بسیط است 

 و هامکان یو به سبب این بساطت ذات، وجودش در همه

ین در حالی است که در نظر او ا است؛ حاضر هازمان

چیز وجود خداوند خارج از زمان و مکان است و در هیچ

صورت جوهری وجود ندارد. هر چه موجود است از به

شود و اگر برکت حضور اوست و با حضور او حمایت می

او نباشد موجودات، وجود خود را از دست خواهند 

نظر آنسلم خداوند  داد و معدوم خواهند شد. از

عنوان موجود واجب، علت به وجود آمدن موجودات به

 ممکن است.

ار پادشاه مقدونیه بود. در ارسطو پسر پزشک در ب 15

متولد شدودر « استاگیرا»قبل از میالد، در شهر  384

سالگی، برای تحصیل به آتن فرستاده شد و در هفده 

آتن، جزء شاگردان افالطون بود. او تا  یایآکادم

هنگام مرگ استاد، یعنی افالطون، یعنی در حدود بیست 

ه دالیل سال، در آتن ماندگار بود. سپس آواره شد و ب

سیاسی مدت دوازده سال دور از وطن، زندگی کرد. در 

ی این دوره ارسطو بیشتر به پژوهش در زمینه

شناسی مشغول بود. او مدت کوتاهی معلم اسکندر زیست

ای مقدونی بود. بعد به آتن بازگشت و در آنجا مدرسه

برپا کرد و مدت دوازده سال، « الکئون»را به نام 
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ز دوباره، مجبور شد آتن را ترک در آنجا ماند و با

سالگی  62قبل از میالد و در سن  322نماید. او در 

 درگذشت.

قرار است. اول_ علت مشهور ارسطو ازاین« علت»چهار 

مادی. دوم علت صوری. سوم علت فاعلی و چهارم علت 

غایی. اول _ علت مادی؛ مثال درخت. علت مادی به ما 

 شده است.ساختهگوید که درخت از فالن مواد می

علت ساخت پیداکرده تا ایندوم_ علت صوری. درخت به

 صورتش باشد.

علت است که موادی اینسوم_ علت فاعلی. رویش درخت به

و خاک و غیره، از خارج؛ و به طریق از قبیل آب 

 کنند.معینی به آن فشار وارد می

گوید که درخت چهارم_ علت غایی. علت غایی به ما می

روید، به علت اینکه وقتی رشد آن ترتیب میاینبه

کامل شد، درخت بشود. از اینرو هر چیز در طبیعت و 

طرف بلوغ و کمال، درحرکت است. ارسطو همیشه به

ی ماده امعتقد است که زن به هنگام زایش، تنها توده

ی و این پدر است که به همان توده هددرا تحویل می

رسطو کسی است که از دهد! اماده )فرزند( صورت می

داری دفاع کرده و دالیلی برای این سیستم برده

 ی ضد انسانی آورده است.پدیده

آریستوکلس ملقب به افالطون یا پالتون. مرگ سقراط  16

پیش از میالد بوده است؛ و آن هنگام  399در سال 

سال داشته و برای ما معلوم است که او  31افالطون 

ن خاطر تولد افالطون سال زیسته است. به ای 81

قبل از میالد مسیح و مرگ او در  368بایستی در سال 

پیش از میالد بوده باشد. زادگاه و مرگ او در  449

و به  یاآکادم گذارشهر آتن بوده است. او بنیان

اولین دانشگاه جهان در شهر آتن  ترتعبیری دقیق

 20بوده است. او شاگرد سقراط و مؤلف بیش از 

ها، رساله است که در اکثر این نوشته مکالمه یا

همیشه. از  ی گفتگوست اما نههاسقراط یکی از طرف

توان به فایدون_ هیپیاس بزرگ_ هیپیاس آثار او می
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است که  دهیرا چ یا*، سفره17سقراط شانیا

 یاستثنابه شیبعد از خو نیمتفکر یتمام

                       

کوچک_ تیمائوس_ مهمانی_ جمهوری_ ائوثوفرون_ 

تتوس_ -شجاعت_ دوستی_ پروتاگوراس_ منون_ ته

 فدروس_ ایون و خصوصا پارمنیدس، اشاره کرد.

یش از میالد در آتن به پ ۹۴۶یا  ۷۰۴سقراط در  17

گذار عنوان بنیاندنیا آمد. ما امروز او را به

ی او شناسیم. افکار و فلسفهرشنالیسم )عقالنیت( می

از طریق شاگردش افالطون است که به ما رسیده است. 

 ؛های سقراط در بحثهای بسیار کوبندهپرسش و پاسخ

ها افالطون، نوع رساله یبامطالعه. است مشهور

ی اول های دورهشود. نوشتهی او آشکار میفلسفه

ی میانی، برگرفته از آراء و افالطون و دوره

ی اوست امادر های سقراط و بازتاب فلسفهاندیشه

تدریج مفاهیم  ی سوم یا پایانی، بههای دورهنوشته

ی خود افالطون، به نمایش درآمده است_ در این فلسفه

اشاره کرد که « پارمنیدس»ی توان به رسالهوص میخص

های پیشین، این سقراط است برعکس نوشته در آنجا و

شده های پارمنیدس پیر، خمکه در مقابل نظرات و پرسش

است. محققین فلسفی همگی بر این نکته تأکید دارند 

ی او از سقراط؛ اهکه واقعا، نظرات پارمنیدس و پرسش

رانگر است؛ طوری که سقراط بسیار کوبنده و وی

 399توانایی مقابله با آنرا ندارد. سقراط در سال 

به جرم فاسد کردن جوانان آتن، دادگاهی شد. او 

ی خود خود را از این اتهام بری دانست و در دفاعیه

تنها عموم مردم بلکه معبد دلفی او را گفت: نه 

که تنها داناترین افراد بشر دانسته است، درحالی

لمی که او دارد؛ علم به جهل خویشتن و ناچیزی ع

علم بشر در برابر واقعیت است_ با وصف اینکه سقراط 

تنها به این از آتن بگریزد، اما نه  ستهتوانمی

ید: من گوکار دست نزده که در آخرین کالم خود می

ها، شما مردم آتن خرمگسی هستم که در خالل این سال

بیندیشید و پس از  تام ازده و وادار کردهرا نیش

من دیگرکسی نخواهد بود تا شمارا به اندیشه 

ی عصر جدید بر این باورند وادارد! تعدادی از فالسفه

ی ناگزیر بوده است! زیرا اکه اعدام سقراط، مسئله
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کشانیده و « شک»که او واقعا مردم آتن را به 

و از  انستهدخدایان یا اساطیر یونانی را باطل می

ها را به ایجاد شک در افکار مردم؛ آن سویی با

ها را تر کرده است و همواره آنخویشتن خویش نزدیک

با حقوق انسانی و شهروندی خودشان؛ آشنا کرده است 

وجه خوشایند سیستم سیاسی یونان هیچو این موضوع به

آنزمان نبوده است و به این خاطر کسانی چون 

 توانو می اندهیپیاس، آشکارا با او دشمنی ورزیده

« هیپیاس بزرگ»ی واقعیت این موضوع را در رساله

 مشاهده نمود.
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 نی*_مارت18چهین ،یعنیچند نفر محدود 

ریها ر19دگ شل ی* م20*_ ژان پل سارت

                       

( او در ایالت ساکسونی 1900_1844فردریش نیچه ) 18

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 

شود؛ له( به سمت استادی دانشگاه، انتخاب میچندسا

اما تدریس در دانشگاه را ترک کرده و در تنهایی 

به اندیشه در خصوص مسائل فلسفه، پرداخته و فیلسوف 

اش شامل، زایش تراژدی و شود. آثار برجستهمی

ی انسانی_دانش طربناک_فراسوی نیک و بد_ تبار نامه

 و شامگاه بتان است.« چنین گفت زردشت»اخالق _ کتاب 

های فلسفی ارزشمندی از او بجاست که مقاالت و نوشته

 1900تا  1889هرکدام جای بحث و گفتگو دارند. از 

ی سوم و فروپاشی ذهنی، دچار فلیس دورهیو به خاطر س

 درد و رنج بود.

ها، جسم و جان او را سردردهای مداوم در این سال

را در شمال های آخر عمرش آزرد. سالشدیدا می

ایتالیا گذراند، زیرا آنچه بر آلمان آن روزگار 

یابی رفت، برای او ناخوشایند بوده است. ارزشمی

یکی از تزهای بسیار زیبا در  ها؛ی ارزشدوباره

ی زیادی و ی برجستهی اوست. متفکرین و فالسفهفلسفه

خصوصا ژاک دریدا و همچنین میشل فوکو، او را استاد 

ی، در تمدن اصل سنت چهار به او. اندخود دانسته

 :ی شدید کرده استغرب حمله

_ اخالقیات 3_سنت اخالق دنیوی 2_سنت اخالق مسیحی 1.

های ی مردم، یا به تعبیر نیچه، ارزشعادی و عامه

سنت به ارث رسیده از یونان باستان،  _4ی عوام گله

 خصوصا سقراط.

 طرح. آلمان در( ۱۸۸۹-۶۱۹۷) مارتین هایدگر  19

بسیار « هستی و زمان»هایدگر در کتاب « یندازا»

مشهور است. کتاب هستی و زمان را شاهکار قرن بیستم 

حزب نازی بود و این عضویت  هایدگر عضو. انددانسته
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باعث بروز انتقادات شدیدی به او از سوی متفکرین 

شده است. او شاگرد ادموند هوسرل فیلسوف مشهور و 

وژی )پدیدارشناسی( است. ی فنومنولمطرح کننده

بعدها بین هوسرل و هایدگر اختالف عمیقی روی داد 

ها و آثار فراوانی به این موضوع که در نامه

« هستی و نیستی»شده است. ژان پل سارتر کتاب اشاره

هایدگر بود نوشت « هستی و زمان»ی به ارا که کنایه

و آنرا به او تقدیم کرد اما بایستی خاطرنشان ساخت 

ه در همین کتاب، سارتر سیستم فکری هایدگر را به ک

عنوان یک چالش گرفته است و چون هایدگر را به

شدت اگزیستانسیالیست معرفی کرده بود، هایدگر به

با این نظر مقابله کرد و در گفتگویی با دوست خود، 

دریفوس )فیلسوف آمریکایی( در مورد کتاب هستی و 

کثیف را به کاربرد!  به معنای« دریک»ی نیستی واژه

 نویسی در فلسفه، از روی عمد دشوارهایدگر جدای 

به زبان آلمانی کالسیک نوشته است.  فلسفه را

های هایدگر یسد: زبان در نوشتهنوبرتراند راسل می

شده است_ جرج استاینر که زبان مادری خودش  دیوانه

آلمانی است گفته است: حتی بسیاری از آلمانی 

کرده و آشنا با فلسفه نیز از فهم صیلهای تحزبان

بخش اعظم سخنان هایدگر عاجزند. خود هایدگر هم 

ی من کاری بیهوده هاگفته بود، ترجمه کردن نوشته

 به ! و بسیاری از فالسفهبردجایی نمیاست و راه به

شدت بر او تاختهنویسی و ... به ین دشوارا خاطر

 د.ان

es Aymard Paul Charl-Jeanبه فرانسوی:   20

Sartre)(۲۱  فیلسوف، ۱۹۸۰آوریل  ۱۵ - ۱۹۰۵ژوئن )

نویس و نویس، نمایشنامهاگزیستانسیالیست، رمان

 منتقد فرانسوی بود.

جایزه ادبیات نوبل به سارتر تعلق  ۱۹۶۴در سال 

گرفت، ولی او از پذیرفتن این جایزه خودداری کرد! 

در یک کنفرانس مطبوعاتی جنجالی به  ۱۹۷۹او در 

( Boat peopleحمایت از آوارگان جنگ ویتنام )

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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ای سارتر وجود طورکلی دو دوره در زندگی حرفهبه

دوره پس از  ای اوداشت. اولین دوره زندگی حرفه

نوشتن اثر معروفش، هستی و نیستی، بود و نوشتن 

رمان تهوع. سارتر به آزادی بنیادی انسان اعتقاد 

 «.به آزادی استانسان محکوم»داشت و باور داشت که 

عنوان اش، سارتر بهدر دومین دوره حرفه زندگی

شد. سارتر فکری فعال ازنظر سیاسی شناخته میروشن

طور نیسم بود، هرچند که هرگز بهاز طرفداران کمو

رسمی به عضویت حزب کمونیست درنیامد. وی بیشتر 

های عمر خویش را صرف مطابقت دادن ایده

اش کرد. سارتر معتقد بود که اگزیستانسیالیستی

چنین، انسان باید خود سرنوشتش را تعیین کند. وی هم

مطابق با اصول کمونیسم، باور داشت که نیروهای 

اجتماعی جامعه که از کنترل انسان خارج -اقتصادی

هستند، نقشی حیاتی در تعیین مسیر زندگی اشخاص 

ی کتاب دارند. این صادق هدایت بود که با ترجمه

ی سارتر را به ایرانیان شناساند. چهره« دیوار»

درواقع افکار اگزیستانسیالیستی هدایت، برگرفته 

ی و هست»ی سارتر است. آنچه از کتاب از فلسفه

آید، رویکرد یا سارتر درجمعبندی به نظرمی« نیستی

ی فنومنولوژی بازگشت او به ادموند هوسرل و شیوه

گذار طورکلی سارتر بنیانی است. بهشناسیا پدیده

دستگاه فلسفی اگزیستانسیالیسم غیردینی است و 

ایجاد مکتب اصالت وجودی آمریکایی و همچنین 

 به او مربوط است. پراگماتیسم، متأثر از سارتر و
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دستگاه  ی* تمام22دایدر*_ و ژاک 21فوکو

و  «کیزیمتاف»در  ریغرب، اس یفلسف یفکر

                       

 ۵۱( )متولد Paul Michel Foucault)به فرانسوی:  21

( فیلسوف _ ۱۹۸۴ژوئن  ۲۴درگذشته  - ۱۹۲۶اکتبر 

شناس و متفکر معاصر فرانسوی است. تاریخدان _ روان

در کالج دو « های فکریتاریخ نظام»او صاحب کرسی 

فرانس بود و در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو 

شگاه کالیفرنیا، برکلی تدریس کرد. به خاطر و دان

نظریات عمیق و دیدگاه انقالبی درباره جامعه، سیاست 

ترین متفکران قرن بیستم محسوب و تاریخ از سرشناس

شود. همچنین فوکو جزو رهبران نظری پسا می

ها فاصله شود، هرچند از آنساختارگرایی محسوب می

را نیچه گرا  صراحت خودای بهگرفت و در مصاحبه

 نامیده است.

گوید که هر رابطه اجتماعی، یک رابطه قدرت فوکو می

شود که هر رابطه قدرت، است؛ اما او یادآور می

شود. ازنظر او، قدرت در الزاما به سلطه ختم نمی

اجتماع مدرن، نظامی از روابط مبتنی بر دانش )شبکه 

 دهد.دانش_قدرت( است که فرد رادردرون خود جا می

شود )در به این معنا که فرد، همزمان که شناخته می

شود و یا از درون خود را مطابق دفاتر خارجی ثبت می

فهمد و شده از سوی اجتماع میهنجارها و دانش تحمیل

هایی چون پزشکی، کند( یا تحت نظام دانشبندی میطبقه

شود و گیرد، مرئی میشناسی و یا آموزش قرار میروان

گیرد )مراقبت ترتیب، تحت سیطره قدرت قرار میاینبه

(. قدرت، بدن افراد را نیز از طریق ۱۳۷۸و تنبیه، 

آموزش و نظم دادن به محیط زندگی تحت تأثیر قرار 

-قدرت یا زیست-توان از زیستدهدوبه همین دلیل میمی

شده و آنرا خواهد بر بدن اعمالسیاستی حرف زد که می

زمان دهد )مراقبت و تنبیه در نظم موردنظر خود سا

. میشل فوکو فیلسوفی است که (۱۳۸۴و تاریخ جنسیت، 

ی متفاوت آن اهدر گونه« قدرت»شدت بر ساختارهای به

در « هاقدرت»تاخته است و از چگونگی عملکرد 

مجموعا اجتماع انسانی؛ پرده برداشته  ها وسیستم

ی اهبه اعماق پدیده« شناسیدیرینه»است_ او با طرح 

ی خاص، تاریخی و اتفاقات گذشته رفته و با این شیوه



نادر خلیلی

 

53 

                       

ی تاریخ انسانی را به نقدی بسیار هاعملکرد در دوره

کشاند. کتاب تاریخ جنون، درواقع کوبنده می

وضوح با ی دانشگاهی اوست و در آنجا بهنامهپایان

شویم. او پدیدارها؛ روبرو می« شناسیدیرینه»طرح 

رانسه بود اما بعدها از این عضو حزب کمونیست ف

حزب استعفا داد ولی هرگز دست از مبارزه و انتقاد 

ی موجود دولتی و حکومتی برنداشت. هااز سیستم

ی تلویزیونی خود، همواره هامصاحبه وها اودرنوشته

ها را موردانتقاد قرارداده است. فوکو ساختار قدرت

به همراه ژان پل سارتر در تظاهرات اعتراضی و 

دفاع  خواهانهی آزادیهاخیابانی شرکت و از دیدگاه

 کرد.می

 Jacques Derrida ۵۱ژاک دریدا_ به فرانسوی   22

تبار فیلسوف الجزایری ۲۰۰۴اکتبر  ۸ - ۱۹۳۰ژوئیه 

)ساخت « دکنستراکشن»ی فرانسوی و پدیدآورنده فلسفه

های وی در فلسفه شکنی_ بنیان فکنی( است. تئوری

 مدرن و نقد ادبی تأثیر فراوانی گذاشت.پست

وی که از عرصه پدیدارشناسی به ساختارشکنی و پسا 

هایش درباره ساختارگرایی نزدیک شد با دیدگاه

ویژه ماهیت متن موردتوجه و معنا و بهزبان، دانش 

ارتباط شناسان و جهان روشنفکری و دانشگاهی؛ در 

ضت ساختارگرایی سطح جهان قرار گرفت. او شاگرد نه

های پسا ساختارگرایی میشل فوکو بود و با و اندیشه

نقدی که بر این اندیشه و بیشتر از جنبه 

ادبی و شناسی وارد نمود موردتوجه محافل نقد نشانه

مدرن دانشگاهی آمریکا قرار گرفت. دریدا جامعه پست

در آثارش فاصله بین فلسفه و ادبیات را کاهش داد. 

کارگیری آن، او با طرح دکنستراکشن و چگونگی به

ساختارهای پیشین را به چالشی بسیار عمیق کشانید. 

ها و آثارش به این اقناع و اثبات او در مصاحبه

رب، از زمان افالطون تا زمان حال؛ ی غرسید که فلسفه

 و اهدچار متافیزیک حضور بوده است. دریدا به متن

یچه اهمیت زیادی داد و پرده از مسائلی ن آراء

برداشت که تا پیش از او مطرح نشده بودند_ مثال 

و پیوند « _ واقعیت« _ »زن«_ »حقیقت»ی هاموضوع

که  ها با همدیگر در آثار نیچه و درگذار تاریخآن
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 یریبه تعب یعنیبوده است  یافالطون باور

فالسفه، در دام  نیا یتر، تمامساده اریبس

 چهین نی، گرفتار هستند؛ و اسمیآل دهیا

 مرگ» یگزاره با بار، نیاول یبرا که است

را با شدت  کیزی* متاف23«خدا

                       

بسیارانی چون هایدگر در رویکردشان به نیچه، در 

ها سکوت کرده بودند. دریدا باور دارد که مورد آن

جهان هستی تنها جهان متن است و چیزی خارج از تکست 

افالطون آغاز کرد « فارماکان»یا متن نیست. او از 

و در تحلیل آغازین خود اشاره کرد که فارماکان 

فاهیم است که موردتوجه ی بسیاری مدربرگیرنده

نبوده است؛ زیرا که فارماکان )مکانی نزدیک آتن 

 (اندنشستهکه افالطون با یارانش در آنجا به بحث می

ی؛ زهر_ تلخ_ پادزهر های مفاهیم و واژهدربرگیرنده

_ شیرین _ نوشدارو و ... است. او در رد دیدگاه

که اگر تاکنون  ندکی متافیزیکی پیشنهاد میها

را مطرح ساخته و از این طریق « مرد»تافیزیک مثال م

شده، امروز بایستی به مفاهیم  ی نهادهبه کنار« زن»

ها رجوع کرده و توجه کنیم؛ و این خود عکس آن

و دقیقا دکنستراکشنی است.  رویکردی ساختار شکنانه

از این  21بایستی خاطرنشان کرد که فمینیسم قرن 

 ی بسیار برده است.هاهدیدگاه فلسفی دریدایی؛ بهر

جمله مشهور فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه است.  23

این جمله اولین بار در کتاب دانش طربناک و در 

)مرد دیوانه(  ۱۲۵ قسمت ٫)تقالهای جدید(  ۱۰۸قسمت 

رویی ما( )مفهوم خوش ۳۴۳و برای بار سوم در قسمت 

چنین »شود. همچنین این جمله در کتاب نمایان می

نیز آمده است اما شهرت این گزاره، « رتشتگفت ز

ی های آن زمان است که گزارهبیشتر از طریق روزنامه

 .نندکنیچه را منعکس می

 یسد:نومی« دانش طربناک»نیچه در کتاب 

ای را که روزی، در اید مگر حکایت دیوانهنشنیده

روشنایی بامدادان دم ظهر، فانوس افروخته به دست، 
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باور  ی_ حتکوبدیم نیزمتر، بر تمامهرچه

خود در  دگریها نیاست که مارت نیبر ا

قرار دارد و هنوز  کیزیعصر متاف یهیحاش

است.  دهینبر ک،یزیاز متاف یطورکلبه

آن است که  ادآورینکات،  نیا یهمه

 ،یستیآلدهیا یهاشهیاند و «کیزیمتاف»

دارش تا به امروز، هنوز دامنه ریمس یجدا

 و یاجتماع -یفکر و یاسیس یهاستمیدر س

 .است موثر و لیدخ ؛یفرد

                       

رفت و دوان میبازار شهر دوان دانسوی میبه

گردم! من در پی خدا می»گفت: فریادکشان پیاپی می

؛ و درست چون در آن میدان کسان «گردم!در پی خدا می

زیادی گردآمده بودند که به خداباور نداشتند، حضور 

ای به دست ی بسیار برانگیخت و بهانهخنده دیوانه

گفت: نکند داد تا نیک به ریشخندش گیرند. یکی 

ایم او را؟ دیگری افزود: نکند ماییم که گم کرده

کرده و در بیراهه اوست که چون کودکی ما را گم

ان افتاده؟ یا نکند او خود را درجایی قایم و پنه

ساخته است؟ آیا بیم و واهمه از ما دارد؟ یا اینکه 

دریاهاست که  بر کشتی نشسته است و اکنون بر پهنه

یا اینکه ترک خاک وطن گفته و به  کند سفر؟ ومی

-سان بلند میدیار دیگری برده است پناه؟ بدین
خندیدند. ای در هم میگونهخروشیدند و همزمان به

های شکافندهبه میانشان پرید، با نگاه لیک دیوانه

آورد: به کجا رفته است اش ساکتشان کرد و فریاد بر

ایم کشته گویم من این را! او راخدا؟ به شما می

ما_ شما و من! ما جملگی قاتالن او هستیم! اما 

 توانستیم دست به این کار زنیم؟... چگونه

طرح این گزاره از نیچه و برای اولین بار در 

دانیم که نیچه یم و شد آن شهرت باعث ،هاروزنامه

 تر ایدئالیسم آلمان و مسیحیت )نهتمامبا شدت هرچه

 کوبد.شخص مسیح( را می



 در برابر متافیزیک

 

56 

در کتاب مورد بحث، چند  رهیالکساندر کو

انقالب  یجهیکرده است که نتبار اشاره

است  یشدن ذهن آدم رهیدکارت، چ رنه یفکر

است در  یقاطع آدم یروزیبر خود و پ

 یآزاد یسوبه خود دشوار راه مودنیپ

 افتنیدر و عقل یآزاد یسوبه و یمعنو

 ...قتیحق

موضوع روشن است که در  نیا کهیدرحال

عملکرد  یواسطهبه ،یجهان یجامعه

متفاوت موجود، انسان دربند و  یهاستمیس

 نیو ا ست؛یآزاد ن وجهچیهاست و به ریزنج

افراد اجتماع  یهستند که برا هاستمیس

که چه بپوشند، چه مصرف  رندیگیم میتصم

 نیبکنند! ا یزندگ کنند و اصوال چگونه

آن مثل  یکل جهانیروند قدرت که ه

  زین را عتیطب و انسان که است یاتانیلو

 در همواره_ دهدیم قرار کنترل ریز

 یدرپیپ یهارفورم جادیا و خود دیبازتول

 وستهیپ را شیاش، قدرت خویکل ستمیدر س

روند و  نیا یینها یجهیکه نت دیزاافیم

 لیدر شما یخواستگاه قدرت جهان

 در و یحکومت و یاسیموجود س یهاستمیس

 است نیچن درشت، و زیر فراوان یهاقالب

مدرن؛  یدر دوره یابرده به را انسان که

 توانینم رونیازا. است کرده لیتبد

 .کرد تصور آزاد را یانسان جهان یجامعه
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توسط،  وهیش نیموضوع، به بهتر نیا 

مشهور  دارشناسی* پد24یمرلوپونت سیمور

و دوست ژان پل سارتر، مطرح و  یفرانسو

 لیدال به انسان. است شدهداده حیتوض

 در ریاس و دربند همواره یفراوان

 انسان. هست و بوده یگوناگون یرهایزنج

 اریاخت قدرت کردن اضافه جهت در همواره

 یروزیپ به هنوز اما است دهیکوش خود،

 ییسو از. است دهینرس خود نظر مورد

* 25«یستیو ن یهست»درکتاب  سارتر

                       

مارس  Ponty -Maurice Merleau۴۱به فرانسوی   24

از مشهورترین پدیدارشناسان قرن  ۱۹۶۱مه  ۱۹۰۸-۳

های هوسرل فراتر رفت و بیستم بود. او از پژوهش

نشان داد که دوگانگی سوژه و ابژه در کار نیست. 

سه  شاخه اصلی کار او، پدیدارشناسی ادراک، یکی از

 شود.سنت مهم در پدیدارشناسی محسوب می

مرلوپونتی از دوستان نزدیک ژان پل سارتر و هردو 

. اندی مدرنی در شهر پاریس بودهی روزنامهگرداننده

یا شکاف عمیقی که ازلحاظ فنومنولوژی در  تفاوت

قرار است که سارتر میان این دو فیلسوف بوده ازاین

به آزادی انسان باور داشت و برای اثبات آن نیز 

کرد اما مرلوپونتی اصرار داشت که ی فراوانی هاتالش

های آزاد باشد. مثال دتوانانسان آزاد نیست و نمی

شناسی و کارکرد هنمرلوپونتی بیشتر از سیستم نشا

یرد. تحقیق بر روی این گبدن خود انسان سرچشمه می

دو دیدگاه فلسفی هنوز ادامه دارد. مرلوپونتی در 

به خاک در گورستان مشهور پرالشز؛  1962ماه مه 

که صادق هدایت نیز در  دشوسپرده شد. یادآور می

 شده است.جا به خاک سپردههمان

به تعریف بسیاری از محققان فلسفی، این کتاب  25

ترین اثر قرن بیستم بوده است و هنوز هم  برجسته

مباحث آن نزد بسیارانی ادامه دارد. مشهورترین 

ای اثر سارتر است و در آنجا به مسائل ریشه
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. سارتر در این اثر پردازداگزیستانس یا وجود می

متاثر از ادموند هوسرل،  ی فنومنولوژی وبه شیوه

 بحث قرار را مورد« هستی»و « نیستی»فنومن های 

؛ تواندنمی ید: نیستیگوگیری مینتیجه داده و در

بدون هستی وجود داشته باشد زیرا که این هستی است 

بشود و از سویی  تواند به نیستی تبدیلکه می

ی هستی را از نیستی گرفت و اهتوان آخرین نشانهنمی

به نیستی مطلق تبدیل نمود_ این است که نیستی وجود 

 ندارد اما وجود هستی حتمی است.

بر « هستی»توان اظهار داشت که به این خاطرمی

برتری دارد و این نیستی است که از هستی « نیستی»

از سویی این هر دو در . دشوو هستندگی، مطرح می

زند. می« هستی»برابر همدیگرند اما حرف آخر را 

را « آزادی»سارتر در این کتاب پدیدار انسان و 

یسد: اگر خدا وجود نومورد کاوش قرارداده و می

دارد؛ انسان آزاد نیست و اگر انسان آزاد است، 

ای این بحث به موضوع خدایی وجود ندارد. علت ریشه

گردد که از سوی متافیزیک، انسان برمیعدم اختیار 

شده است که انگار انسان توسط خداوند و طوری عنوان

این صورت  در شده است! و ریزی و آفریدهاز پیش، طرح

در زایش یا عدم زایش خود، دخیل  ستهتوانانسان نمی

و موثر بوده باشد_ پس نتیجه این است که او آزاد 

ریافت ادیان نوری، نیست و اختیاری ندارد و طبق د

ی خداوند بر روی زمین است! اما سارتر انسان خلیفه

چارلز داوکینز_ لرنس کراوس_و اندیشمندانی چون 

نیچه_ دریدا و فوکو؛ باور دارند که این انسان 

برعکس! این  است که خالق خداوند بوده است نه

فهم فنومن آزادی از سوی  که با رسانددریافت می

هره و اضطرابی فراوان، ناشی از انسان، خروش دل

؛ او را در عملکرد یا اقدام فرد به صورتی آزادانه

که همین انسان آزاد مسئول اعمال گیرد چونبرمی

گیری کل کتاب هستی و ی خویش است. نتیجهآزادانه

 انسان محکوم»ای است حاکی از اینکه نیستی، فلسفه

 «به آزادی است.
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 نیو روشن به هم قیدق اریبس یاگونهبه

رساندن  یموضوع پرداخته است و در پ

 نیاست. در کتاب دوم هم یانسان به آزاد

 «یگرید یخود و هست یهست» یعنینوشتار، 

خود مورد بحث  یوهیموضوع را به ش نیا

 ام.قرار داده

 یشرح در و ۱۰ یصفحه در رهیالکساندر کو

 دکارت، «روش یدرباره گفتار» کتاب بر

 :است آورده

روش درست به کار بردن  یگفتار درباره»

 و علوم در قتیعقل و جستجو کردن حق

ا و کائنات یمرا و مناظر باب در نیهمچن

به کار بردن  یبرا یجو و هندسه که رساالت

 « روش هستند... نیا

 الکساندر و دکارت که معنا نیبه ا

 و طرح قیاند از طرخواستهیم ره،یکو

 شناخت یسوبه را انسان کتاب، نیا نگارش

کنند. موضوع  ییراهنما« قتیحق» از

داده شد  حیاختصار در باال توض، بهقتیحق

یم زیپره موضوع، تکرار از رونیازا

 .میکن

 یچه کس»آمده است:  گونهنیا ۱۲ یدر صفحه

 شک حکم نیا درباره که افتی توانیرا م

 لسوفیف که سبب نیا به لسوفیف: که کند

 امور جز یگرید موضوع به دیبا_ است

 تاکنون یکس چه. دننه گردن یعقل ینیقی

 و مبهم فکر بر را «روشن» فکر یبرتر

 .«کسچیه است؟ کرده انکار کیتار
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 دیشیاند یصورت فلسفاگر بهآور است تعجب

 از اما کرد درک را شهیاند گاه،یجا و

 دیبا لسوف،یف: که کند عنوان ز،ین ییسو

 یعقل ینیقیجز امور  یرگید موضوع به

 !ننهد گردن

هم با آن «عتیطب»است که جز  نیپرسش ا

 ،و تغییر یهمواره در حال دگرگون یجهان

هست؟  ایبوده و  ینیقی یگرید یدهیچه پد

به چالش  ات،یاضیر یامروزه حت

 لسوفیاند؛ و درمجموع، فشدهگرفته

 نیقیعنوان به ها،دهیهرگز به پد یامروز

را  یو همواره همان شک دکارت نگردینم

 داند،یم یروشن. چراکه بهردیگیبه کار م

مطلق نبوده  ،یدر جهان هست یادهیپد چیه

 فکر بر روشن فکر یبرتر مورد در. ستیو ن

 خطا به ره،یکو بازهم ک،یتار و مبهم

 هستند که رایز است؛ کرده یداور

 «ییروشنا» و «روشن فکر» بر که یارانیبس

 ،ینگرند و در مواردیم نقد یدهید به

 یدهیپد به درست ،ییروشنا عکسبه

 افتیدر عکسبه و اندپرداخته «یکیتار»

 در را یکیتار گاهیجا و ارزش ره،یکو

یم کار به و افتهیدر ،ییروشنا برابر

 .رندیگ

 در روشنفکران همواره، نکهیا یجدا

 ،یگرید یهر عرصه ای و یاسیس انقالبات

نادرست )روشن به  یهالیبه خاطر تحل

خودشان( همواره دچار خطا  ریتعب

 اش،یخیتار یدهیبا پد« زمان»اند و بوده
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را به اثبات  شانیا یهاافتیعکس در

گفت، آنچه  یستیرسانده است. در واقع، با

 یهاوهیبه ش دهد،یم یرو ییدر روشنا

 یهادهیو پد انهایمختلف، تحت کنترل جر

ها_ . راهرندیپذیصورت م یگرید

توسط  ترشیها، پها و درکافتینظرها_در

-افتیها و درطرح نیاند و اشدهطرح یکسان
 ن،یمخاطب یروشن را برا یرهای، مسها

 و روشن یهاراه رونیاند. ازاساخته ایمه

. است آشکار همگان، یبرا شده، یچراغان

 باور من ،ییروشنا به شیگرا برخالف درست

یکیتار در که دارم یحوادث و اتفاقات به

 حرکت نظرم به. دهندیم یرو ها،

 اریبس ها،یکیدرتار کورمالکورمال

 است ییهاییروشنا در حرکت از ترارزنده

 فروزان روشنفکر، گرانیکه توسط د

 در شهیاند و هایکیدرتار حرکت. اندشده

 ک،یتار یشدهنا وکشف دهیناد یایزوا

. شودیم اتفاقات و حوادث بروز باعث

 یعنی حوادث، نیا از درست فهم و افتیدر

ها و شدهکشف نا_کشف یعنیجرقه؛ 

اند. مطرح نشده قبال که یدیجد یهاپرداخت

روشن،  یهاروشن و طرح یهاراه یبه عبارت

ساختار مخصوص  یآنجا وجود دارند و دارا

بود،  یضرور ازی. هر زمان که ناندشیخو

به سراغ آنها رفت. اتفاقا،  توانیم

 یآرام رفتنهاو آرام هایکیتار افتیدر

که امروزه ارزشمند  هاستیکیدر تار

باوجود  ها،یکیتار نیهستند و حرکت در ا

یم شیکه محتمال پ یادیز اریبس یهایسخت

خواهند شد که  ییزهایباعث کشف چ ند،یآ
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که  نیزم یاند. موضوع جاذبهو تازه دیجد

کشف شد، به خاطر فرود  وتنیتوسط اسحاق ن

پرسش که چرا  نیبود از درخت و ا یبیس

 نیطرف آسمان باال نرفت و بر زمبه ب،یس

 یزمان_ یمکان ازلحاظ مطلب فهم افتاد؟

 شیپ ،ییروز روشن و روشنا در یکیزیف و

 گرید بار ونهایلیم زین ترشیپ و آمد

در  نباریا وتنین اما بود، آمدهشیپ

 توانست که بود شهیاند جهان یهایکیتار

 ببرد یپ موضوع، شتریب هرچه یژرفنا به

 اثبات به را نیزم یجاذبه سرانجام و

 نیبهتر از یکی نظرم به نیا و برساند؛

 که است خاطر نیهم به دیشا. هاستنمونه

 نیا تا که «یاتهیمدرن» نمونه یبرا

دست  از را خود اعتبار بود، معتبر اواخر

 غالبا موضوعات د،یجد یداده و در فلسفه

 .هستند یمدرن پسا

 ییهادهیپد به ،یارانیبس ترشیپ

 داده رانشان آنها گاهیجا و اندپرداخته

 که طلبدیم امروز اند،کرده نییتع ای و

 پرداخته آنها، مخالف درست موضوعات به

آنها  یو ضرورت، حت ازیدر صورت ن و شود

از  یاریکه بس رایرا واژگون ساخت؛ ز

دچار بحران و خطا  ،یآدم یهاآراء و فهم

 یادشدهیموضوع  نمونه یاند. برابوده

 و «یکیتار» و «ییروشنا» خصوص در و باال

که در پاراگراف باال و  یادوگانه افتیدر

 اختصار شرح داده شد.به

 :است آمده نیچن ۱۹ یدر صفحه
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ظاهر تصورات به یروش، روش شک درباره»

 یقسمت چیاست که ه یاکپارچهیروشن، روش 

« روش»حذف کرد. ما با  توانیاز آنرا نم

 یتنها راه م،یسروکار دار« راه»و با 

اشتباه مصون دارد ما را از  تواندیکه م

 گمان،یب یبرساند. آر قتیحقو به شناخت 

را  یروش دکارت کاربرد عام ندارد. راه

 ستین دیهمه مف یکه او دنبال کرده، برا

که  ییالگو یمنزلهو دکارت هم آنرا به

ینم شنهادیکنند، پ دیآنرا تقل دیهمه با

راه پرزحمت،  نیکه ا لیدل نی. به اکند

خطرناک است؛ و تنها  اریدراز و بس اریبس

 انیبه پا یاست که برا دیمف یکسان یبرا

 «الزم را داشته باشند. یرویرساندن آن ن

 

 

 

 راه و رهبر، دو پدیدار متافیزیکی

 

 

 

 رنه یشهیاند شرح در میدیو چنانکه د

او، در  یفلسفه تیاز کل یاگوشهدکارت و 

پاراگراف باال با دو موضوع روبرو 

 دیدو_ مف«. راه» ای« روش_ »کی. میاشده
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او از مسائل  افتینبودن فلسفه و در

 یطور ی! و حتیمردم عاد یبرا یفلسف

 یشهیاند یریگیشده است که پمسئله طرح

 خطرناک باشد! تواندیدکارت م

مودار                         ینن ی  پااا

 است   یعمود ای یهرم ستمینشانگر س

یباز م نیشیبه موضوع پ« راه» پدیدار

 و شدهطرح موجود یهاراه و گردد

و  دنیشیلحاظ اند از یبشر یشدهشناخته

معلوم، مشخص، روشن  ترشیتفکر و فلسفه پ

 خود،یخوداند. راه، بهشدهو تجربه

در  شهیاند روانیساز بوده است. پمسئله

 یگرانغیروش، همواره تبل ایو « راه» کی
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 هاراه همان به نیریسا وستنیپ جهت در

 تنها و همواره نیمبلغ نیا. است داشته

پنداشته « قتیحق» با همگام را خود راه

 اند!کرده یو معرف

راه را مورد کاوش قرار  یدهیپد کهیهنگام

و مکمل آنها،  یم، موضوعات جانبیدهیم

. دهندیم نشان خود از ز،یآم میتحک یحضور

 تواندینم یمفهوم چیخود، ه یخود به راه،

 یکسان ای یکس نکه،یا مگر باشد، داشته

 راه آن یعنی باشند؛ «راهرو» راه، آن در

 دکارت، یشنهادیپ راه چه. ندیمایبپ را

هر متفکر  ای و افالطون یشنهادیپ راه چه

 نی. به ایدستگاه و سازمان خاص ایو 

 نیماب م،یخاطر و چنانچه شاهد هست

راه_ رو،  ایو « رهرو»و « راه» یهادهیپد

است و از  افتهی تیوجود یخاص یوابستگ

به نام  گرید یادهیگر پدنظاره ز،ین ییسو

را،  شدهیکه راه معرف میهست« رهبر»

و رهروان را در آن راه،  یدهسازمان

روشن  ،یطور مشخص. راه، بهکندیم تیهدا

 مورد راه رونیشده است. از ا یو چراغان

 .تسین کیتار وجه،چیهبه بحث،

 بحث نیهم در دهیپد سه با صورت نیدر ا

 . میهست مواجه

 . راه_ کی

 . راهرو_ دو

 .رهبر ه_س
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 ساختار ه،یقض نیا در مهم اریبس تیخصوص

 کهن، یساختار. است آن بودن یهرم

و  یحزب یهاتشکل در موجود و شدهتجربه

ها در سرتاسر موجود و نظام یسازمان

همواره  یکشورهاست. ساختار هرم

 یهاوهیش به را، خود نیریز یدارهایپد

 ،یحکومت و یدولت ستمیس در که یرنگارنگ

 را یانسان اجتماع یتنه اند،گرفته یجا

 چه. دهندیم قرار استثمار و ستم مورد

 ی)جامعه( و چه ازلحاظ فرد یلحاظ جمع از

Individuallyنی. هرچند و پس از نقد متفکر 

 یمستقل از احزاب و ساختارها نیو فعال

از  گرید ینوع ،یو سازمان یموجود حزب

 دیپد ،یافق ستمیعنوان سبه ستمیس نیا

 ستمیس نیهم یرندهیدربرگ قایآمد که دق

رهبر  یدهیکه پد رایاست ز یو هرم یعمود

و از  ردیگیقرار م ستمیس نیدر مرکز ا

را مورد کنترل  ستمیس یدو سو ق،یطر نیا

یم یسنترال ستمیما آنرا س دهد،یقرار م

 نیا نیب یتفاوت خاص جتاینت م؛یخوان

و تنها  ستیموجود ن یو افق یهرم ستمیس

 نیکه ا است در آن صورت گرفته یرفرم

شکل و ساختار  رییتنها در تغ« رفرم»

 .است درآمده شی، به نماهاستمیس یظاهر

 

 .است یافق ستمیس نشانگر پاییننمودار  
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 نیفراموش کرد که ا دیدر ضمن نبا

 اریگوناگون بس یها، خود به بخشهاستمیس

 تمسیمانند، س شوندیم میتقس یادیز

 ستمی_ سییقضا ستمیها_ سپارلمان و مجلس

 ستمی_ سیو پرورش یآموزش ستمی_ سیسیپل

 یکه همگ رهیو غ ینظام یروهایارتشها و ن

تر، در همان ساختار کوچک یهاستمیس نیا

 یهمگ و اندشده یزیریپ ،یافق ایو  یهرم

 و اجتماع کریپ تیکل هم دست در دست

 با و رهبر یسوبه را ستمیس سرتاسر

یم تیهدا موجود، راه و رهبر یهاخواسته

 …کنند
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 ینشانگر چگونگ ی بعدصفحهنمودار 

  است. یو افق یهرم یهاستمیعملکرد س

 

-های موجود در کشورها تفاوتسیستممسلما 
هایی هم دارند ولی هدف ما روشن کردن 

چگونگی کارکرِد آنهاست و چنانچه پیداست 

شوند ختم می همگی آنها به پدیدارِ رهبری

ها در راستای دریافت و ومجموع سیستم

کنند. در بعضی از ی رهبری عمل میعقیده

،  بین ی کلیآنها قدرت اداره کننده

پارلمان و رییس جمهور یا نخست 

های چند وزیرتقسیم شده است. و یا مجلس

ی تعیین رهبری را به ای که وظیفهنفره

ان گیرند! در ایران شورای نگهبعهده می

و مجلس خبرگان با فنومِن رهبِر مذهبی 

پیوستگی خاصی دارند اما نهایتا پس از 
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تعیین رهبر در این سیستم؛ حرف آخر و 

افتد و در می اول همگی امور به دست او

چنین شرایطی دیگر مجلس نمایندگان 

 شود!اش تهی میاز مفهوم واقعی مردم؛

درچنین نظامی حرف آخر را تنها رهبر 

رهبر در چنین نظامی توانایی رد  زند.می

قدام دولت و یا رییس جمهور و کردن هر ا

 را داراست. ی سیستممجموعه

هر دو  در یادشده ییدههر سه پد یوستگیپ

_ راه_ رهبر یعنی؛  یو عمود یروش افق

 کامال همدیگر، با آنها ارتباط و راهرو

 مهمی پرسش «راه» مورد در. است معلوم

 تضمین تواندمی کسی چه اینکه، آن و هست

شده،  یمعرف و شده اندهیکند که راه نما

 نکند؟ تیهدا یچارگیرهرو را به سقوط و ب

یها را که مراه ایها روش از هرکدام

اند ها را مردود دانستهراه گرید م،ینگر

 خود، راه ریغ به آنها، از چکدامیو ه

 چیه درهرحال. است رفتهینپذ را یگرید

بحث،  مورد راه بودن حیصح یابر ینیتضم

دهیزمان و پد رگذ ییوجود ندارد. از سو

 ها «راه» نیا کیکای یپرونده خ،یتار ی

« رهرو»در مورد  اما است؛ داده نشان را

 موجود، یهاراه رهروان که دیآیبه نظرم

 گاه،چیه که هستند یدکنندگانیتقل شتریب

 خود، یرو شیپ راه ساختار تیفیک به

 یتنبل کانال از تنها و انددهیشیندین

از  یخاص که ناش یبودن کیو دگمات یفکر

 یها جارراه نیدر ا هاست؛ستمیعملکرد س

مرتبط با  یدهیپد نیاند. آخریو راه
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است؛ و  «یرهبر»همانا  ادشده،یموضوع 

 یاجتماع انسان یکرهیپ ،یسادگرهبر به

که خود آنرا  یهدف یسورا، به راهکیدر 

. اگر دقت بشود، کندیم تیهدا ،شناسدیم

 یدستگاه فکر کیکه رهبر، تنها  مینیبیم

سازمان را قبول دارد. رهبران  کیو 

 یبد اریهمواره نقش بس ،یاجتماعات بشر

 انیاند و در مداشته هانهیزم یدر همه

 را یرهبر افت،ی توانیم ندرتبه شان،یا

 کرده حرکت ،یآزاد و یآزادگ یبرا که

 ای غالبا، زین رهبران گونهنیا. باشد

 و گوناگون اشکال به ای و اندشده ترور

 گر،ید یهاراه رهروان و رهبران توسط

 مثل اند؛رفته نیب از ایشده و  یمنزو

 .یگاند ماهاتما چگوارا و

 ره،یکو الکساندر که را آنچه رونیازا

 و شرح دکارت از روش و راه عنوان با

 میعظ اشکال نیا یدارا کند؛یم شنهادیپ

باید به آن اشاره شود ای که مینکته .است

چیزی است به نام دموکراسی مستقیم. 

تعبیر ما از دموکراسی مستقیم چنین است 

های تشکیل که اقشار و تک تک انسان

ی یک اجتماع، از پایین؛ مستقیما دهنده

و بدون هیچ واسطه و پیامبری، کنترل 

رند. در ی اجتماع را به عهده بگیپیکره

 جایگاه مفهوم آزادی دارایاین شیوه 

است؛ چراکه به عنوان مثال  نسبتا باالیی

ها و از جمله آزادی بیان و انواع آزادی

در صورت نارضایتی  قلم و آزادی اعتصاب و

گونی یک سیستم کوچک یا حق دگر مردم،
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. آنها طبق دموکراسی دارا هستند بزرگ را

مورد نیاز توانند آنچه را که مستقیم می

ترین زمان، شان است، در کوتاهجامعه

سازند زیرا که بین این اقشار ممکن 

ان واقعی بخش عظیم زیرین که تشکیل دهندگ

اجتماع خویشند؛ برای انجام امور 

ای و هیچ فنومنی دیگر هیچ واسطهاجتماع، 

اگزیستانس ندارد و از همه مهمتر اینکه، 

ا یک ی اجتماع در دستان یک فرد باداره

سازمان و فکر و عقیده و دین یا مذهب 

خود نخواهد بود.  یا گروهیِ  خاص فردی

معنای گفته چنین است که پدیدار رهبری، 

ی دموکراسی مستقیم؛ از کارکرد در شیوه

آید که و معنا تهی خواهدشد. به نظرمی

ی تجربه شده به نزدیکترین شیوه

دموکراسی مستقیم، سیستم شورایی است. 

ارب تاریخی پیشین، سیستم شورایی اما تج

ای خاص؛ به عملکرد همآن را در پروسه

سیستم پیشین نزدیک کرده است و سیستم 

ی حکومت شوراها در شوروی، تجربه شده

بیانگر همین مطلب است. اما اینجا پرسشی 

کند و آن اینکه چون سیستم بروز می

 در گذار 1917شورایی شوروی پس از اکتبر 

نظامی بدتر از تزار تبدیل چند سال به 

شد؛ آیا بایستی کلیتِ مفهوم نظام شورایی 

 را مردود دانست؟

خورشیدی و  1359ی شخصی من در سال تجربه

ایجاد سیستم شورایی در شهر سنندج )مرکز 
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نظیر . رویدادی بی26استان کردستان( است

ی وجود داشتن و عملکرد این که در فاصله

جنگی خونین ترین شرایط شوراها در سخت

که به کردستان تحمیل شد؛ به راستی 

ی دموکراسی مستقیم بود. ی شایستهنمونه

و این دموکراسی یک دموکراسی راستین 

شورایی بود و شوراهای موجود در سطح 

شهر، همگی امور مردم را درکمترین زمان 

 رساندند. ممکن به انجام می

از لحاظ زمانی طول عمر این شوراها در 

زیاد نبود زیرا که جنگ و کشتار  سنندج،

توسط جمهوری  مردم از زمین و آسمان

 زمان،مذهبی آناسالمی و به دستور رهبر 

 هللا خمینی و رییس جمهور وقت بنی صدر آیت

ادامه داشت و شهرکامال محاصره بود_ چیزی 

مارس  18پاریس ) 27رویداِدکمونشبیه به 

                       

ای ی البدل شورای محلهمن در آن سال عضور عل 26

کردم. ماجرای این شوراها بودم که در آن زندگی می

توسط دوستی به نام جمیل یخچالی نوشته شده که در 

توانند آن سایت شخصی من موجود است و عالقمندان می

 فایل را مورد مطالعه قرار بدهند.

همٔه  یشورش شهر لهٔ یکمون، به وس دنیبه قدرت رس 27

پس از شکست  یادهیاز هر مرام و عق ون،یانقالب

فرانسه در جنگ با پروس ممکن شد. جنگ فرانسه و 

در «( بناپارت یلوئ»پروس که توسط ناپلئون سوم)

 یآغاز گشته بود به صورت فاجعه بار ۱۸۷۰ هیژوئ

 سیخود پار ررفت و تا ماه سپتامب شیفرانسه پ یبرا

 تختیدر پا یو غن ریفق نیتحت محاصره بود. فاصلٔه ب

تر گشته بود و حاال کمبود غذا  شیب ریاخ یهاسال یط

یمردم م عیوس ییبر نارضا یوقفٔه پروس یب یهاو بمب

 کالیراد دیبه عقا یترشیخوش ب ی. کارگران روافزود
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بود که  نیا ینیخواست مشخص و ع کی. دادندینشان م

مخصوص  یخودمختار با کمون انتخاب یدولت دیبا سیپار

فرانسه  یکه اکثر شهرها یزیبه خود داشته باشد. چ

 نیاما دولت که از مردم خشمگ بردندیاز آن بهره م

مجاز  سیرا در پار آنرا در هراس بود انجام سیپار

 دانست. مین

 جادیدر ا یشورا آغاز خوب ،یباوجود اختالفات داخل

نفر  ونیلیبا دو م یشهر یبرا یعموم یخدمات ضرور

 یبه توافق دنیموفق به رس نیداشت. کمون همچن تیجمع

 الیسوس کیتر  شیب دیشد که سمت و سو و هدف شورا با

. کمبود یاجتماع یباشد تا انقالب شرویپ یدموکراس

روز سرکار بود( به  ۶۰از  رزمان )کمون مجموعًا کمت

به  یبه طور واقع یکم راتییبود که تغ یمعن نیا

شامل  ریز نیبر قوان راتییتغ نیاجرا درآمدند. ا

کل زمان محاصره  یها براخانه هی: بخشش کراشدندیم

 یها به طور قابل توجه)که در طول آن اجاره خانه

 یبود(، الغا افتهی شیها افزاخانهتوسط صاحب

حکم اعدام  یالغا س،یپار ییدر صدها نانوا یارکشب

 ی(، در نظر گرفتن حقوق براهانیوتی)و سوزاندن گ

که در طول نبرد کشته شده  یگارد مل ین اعضاسراهم

 یآنان، بازگرداندن مجان یبودند و فرزندان احتمال

 یگذارقهیوث یهمٔه ابزار کار کارگران از انبارها

محاصره و جنگ به  اندر طول دور لیوسا نیدولت )ا

انبارها فرستاده  نیزور از کارگران گرفته و به ا

انداختن مهلت بازپرداخت همٔه  قیشده بود(، به تعو

ها( و حفظ سود مضاف بر آن یها )و الغاها و قرضوام

کسب و کارش را  یکارگران که هرجا کس یحق برا نیا

خود  لیرا تصاحب کنند و به مآن هارها کرده آن

 بچرخانند.

کرد و ارتش  یرا ملغ یاجبار فهٔ ینظام وظ کمون،

که توان  یروندکه از هر شه یرا با گارد مل یدائم

 عوض کرد. شدیم لیحمل سالح داشت تشک

ییاز دولت جدا شد و تمام دارا سایکل ،قانون طبق

شد و مذهب از مدارس  دهیبه دولت بخش سایکل یها

مجاز به ادامٔه  یفقط در صورت ساهایحذف شد. کل
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ها به آن یخود بودند که عصرها درها یمذهب تیفعال

 ساهایکل موضوع نید. اباز باش یاسیس یهاجلسه یرو

 هٔ ی. بقدکمون بدل کر یاسیرا عماًل به مراکز س

بود که  یلیمصوب مربوط به اصالحات تحص یهاقانون

همه و به  یو آموزش فنون کار را برا یعال التیتحص

مختلف  یانقالب یهاسنت .کردیم نیتام گانیصورت را

و  هاستیتا بالنک هاستیالیو سوس هاستیاز آنارش

 شیگرا سمیبرالیتر به ل شیکه ب یخواهانیجمهور

 لیآور ۲کمون از روز . داشتند در کمون حاضر بودند

( قرار گرفت یحکومت )ارتش ورسا یروهایمورد تهاجم ن

. بعد از تسخیر شدیو شهر به طور منظم بمباران م

منتشر کرد:  یاهیمارشال مک ماهون اعالمشهر پاریس، 

نجات  ی. ارتش فرانسه براسیخطاب به ساکنان پار»

آزاد شد! سربازان ما در ساعت  سیاست. پارشما آمده

کردند. امروز  ریرا هم تسخ یبخش شورش نیچهار آخر

دوباره متولد  تیاست. نظم، کار و امنجنگ تمام شده

 «خواهند شد.

اما امنیتی که از سوی تسخیرکنندگان اعالم شده بود، 

 تیهرگونه حمادقیقاچیزی برعکسِ آن به اجرا درآمد. 

جرم  نیو هزاران نفر به ا شدیاز کمون جرم محسوب م

 یوارید یها پاداز کمونار یاریشدند. بس ریدستگ

امروز به  وارید نیشدند و ا ربارانیگذاشته و ت

وف است و در گورستان ها معردکمونار وارینام د

ها دکمونار ریاست. هزاران نفر از ساپرالشز واقع شده

از  یمحاکمه شدند. تعداد اندک یدر ورسا زین

با پروس فرار کردند.  یشمال یها از مرزهادکمونار

 یاریها مردان و زنان و کودکان بستا روزها و هفته

. گذراندندیم یاوضاع سخت یورسا یموقت یهادر زندان

به  و کسانی اعدام  یبعدها آنان محاکمه شدند. بعض

و شدند  دیتبع یاریمحکوم و تعداد بس یکار اجبار

از سکنٔه فرانسه در  یخال ریدر جزا یبه زندگ ای

کشته شدگان  قیآرام محکوم شدند. تعداد دق انوسیاق

کرد اما معموالً  نییتع توانیرا هرگز نم نیهفتٔه خون

 نی( را تخمیزخم شتریب یاریسهزار نفر کشته )و ب ۳۰

 ایهزار نفر بعدها اعدام شدند  ۵۰. در ضمن زنندیم

 دیجد یاینفر به کالدون ۷۰۰۰رفتند و  زندانبه 
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در هر حال سیستم   ( .1871ماه مه  28تا 

ی دموکراسی مستقیم، شورایی با شیوه

چیزی برخالف سیستم هرمی و یا افقی است. 

متاسفانه من چنین سیستمی را در زمان 

شناسم؛ و آنچه حال و در هیج کشوری نمی

را که به نام دموکراسی به مردم جهان 

کنند، از نظر من دقیقا با مفهوم اعالم می

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 

هایی خاص، به ظهور رسیده کشورها و سیستم

 است.

و  شمندانیاست که اند یادآوریالزم به 

 یواقع، فلسفکه به ینیمتفکر

 نیدر ا یستیهمواره و با اند،دهیشیاند

 سندینویآنچه م ریباشند که تأث شهیدان

خواهد در اجتماع چه  کنند،یم انیب ایو 

که  یمسائل افتیبا طرح و در ای؟ آبود

جامعه دچار مشکل و معضل  کنند،یعنوان م

 لسوفیاشخاص، ف نیاز ا یکیو  شود؟ینم

است. او  «دایژاک در» یفرانسو یستهیشا

نکته  نیدر چند جا، آشکارا به ا

که  رساندیکرده است و مشخصا ماشاره

واقع، در قبال آنچه مطرح به ن،یمتفکر
                       

کارل مارکس در جریان کمون و جنگ  شدند. دیتبع

ها پاریس شرکت داشت و در روند کار شوراها یا کمون

 تاثیر داشت.
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و چه  ی)چه در حالت لوگوس محور کنندیم

. باشندیم تیمسئول ی( دارایگراف محور

 یهنگام قایاست که دق یزیچ تیمسئول نیا

به فکر  شان،یاست که ا افتهی تیوجود

اند اما تا طرح مسائل بوده ای شیگشا

در  و آن صاحب نزد افکار، نیکه ا یزمان

 یو شخص یتفکرات اوست، حالت خصوص یرهیذخ

 اینوشته شد و  کهیهنگام یول د،ینمایم

اجتماع خواهد رفت.  انیگفته شد؛ به م

نظر  ایفکر و  نیاست که ا نیحاال پرسش ا

بر انسانها خواهد  یریکار، چه تأث نیو ا

که ژان پل  ستیرو ن نیاز هم ایگذاشت؟ آ

 جنگ مسئول او که کندیسارتر عنوان م

 !است؟ دوم یجهان

ژان پل سارتر،  یفکر ستمیس قیاگر از طر

 میشویمتوجه م م،یرا دنبال کن هیقض نیهم

و  ست؛ینقطه، آزاد ن نیکه انسان، در ا

 ،یمرلوپونت سیبود که مور یانکته نیا

گوناگون، مطرح کرده است.  یهاوهیبه ش

 یآزاد یمحدودکننده ت،یمسئول رونیازا

گارد:  رگهیاست؛ و به قول سورن ک

؛ و «است یدشمن آزاد نیتربزرگ تیمسئول»

 ایآ نکه،یبر ا یحاال اصل پرسش مبن

متوجه  ،یگریآدم د اهریو لسوفیمتفکر_ ف

گفتن  ایهست که عملکرد، نوشتن و  نیا

واقعا،  گرید یاو، در انسانها

است،  نیخواهد بود؟ و اگر چن رگذاریتأث

 یتیفیچه ابعاد و ک یدارا ر،یتأث نیا

 یگراف محور قیاست؟ طرح افکار، چه از طر

 یواقعا برا ،یلوگوس محور قیاز طر ایو 
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 نیو ا ندیآفریم تیآن، مسئول یطرح کننده

یم جادیدلهره را در او ا ینوع تیمسئول

 انسان، یآزاد که است نقطه نیهمواز کند

 .دهدیم دست از را خود مفهوم

 دستگاه و افکار ریما امروزه متوجه تأث

مثل، افالطون و شاگرد او  یافالسفه یفکر

سقراط،  زین شانیاز ا شی. پمیارسطو هست

 ستمیس نیخود را گذاشته بود. ا ریتأث

 سیمثل قد یبعد نیتوسط متفکر ،یفکر

و  سیقد نوسیآگوست ناس،یتوماس آکو

 قیو از طر د؛یبه دکارت رس س،یآنسلم قد

. افتیتر رونق خاص یاوهیدکارت و به ش

 با ،یکیزیمتاف یفکر دستگاه هرحالبه

یتازه به خود م یاچهره دکارت، ظهور

 افتیدر و درک بدون دکارت، اما رد؛یگ

یکه در باال اشاره شد، نم یافالسفه از

 پس شم،یاندیم من» عبارت به توانست

 یشهیاند در و امروز هرچند. برسد «هستم

 یعنی دکارت مشهور عبارت مدرن، پسا

«Cogito Ergo Sum(»شم،یاندیمن م  )پس هستم

آمد، نوشتار خواهد  نیکه درهم یلیبه دال

ها، اشکال است. دوباره و دوباره یدارا

گشت.  میدکارت، بر خواه رنه یتویبه کوگ

 یدر باره یکتاب گفتار ۲۲ یاما در صفحه

ها و علت رامونیپ یحیدکارت، پس از توض

« شک»در مورد  تیذهن یریگشکل یهانهیزم

، یهاو اشاره به سه نفر به نام
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*و با 30ی* و مونتن29*_ سانچز 28پایاگر

نکته و گفته از  نیاشاره به سانچز با ا

 زیچچیه. میدانینم چیما ه»او که:  یسو

 نه و جهان نه. شناخت میتوانینم را

 سرانجام که دهدیم ادامه «را شتنیخو

 ترازنامه و کرد تمام را حکم ،یمونتن

ینم چیه انسان» که نمود اعالم و بست را

 .«ستین چیه جز خود انسان، رایز داند

 ،یاز لحاظ فلسف «چیه» یواژه نکهیا یجدا

الکساندر  کردیبحث است اما روقابل
                       

زی که از او اگریپا منجمی یونانی بود. تنها چی 28

یالدی م ۹۲اطالع داریم رصد نجومی است که در سال 

انجام داده است که توسط بطلمیوس در کتاب سوم 

شده است. بطلمیوس نوشته است که در سال مجسطی نقل

دوازدهم سلطنت دومیتیان، آگریپا اختفای قسمتی از 

ای پروین را با بخشی از ماه گزارش ی ستارهخوشه

هدف آگریپا از این رصد بررسی تقدیم کرد. احتماال 

شده بود. دهانه اعتدالین بود که توسط هیپارخوس کشف

گذاری شده است. آتشفشانی آگریپا به یاد او نام

مرکز هستی است و خورشید بطلمیوس باور داشت که زمین

توسط  _ این نظریهچرخندو ماه گرداگرد زمین می

شناس، گفتند  گالیله و کپرنیک لغو شد. این دوستاره

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 

میشل دو  Michel de Montaigneبه فرانسوی:   30

( یکی از ۱۵۹۲سپتامبر  ۱۳–۱۵۳۳یه فور ۲۸مونتنی )

نویسندگان دوره رنسانس است. او فیلسوف و حکیم 

 اخالقی و در خاندانی اشرافی زاده شده بود.
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 گاهیجا نییبه سانچز، در مورد تع رهیکو

انسان » نکهیو حکم ا «چیه»انسان با 

 گاهیواقع جابه!« ستین چیجز ه یزیچ

 شانیرا که از استاد اول ا سمیرشنال

یم نشان را است آغازشده سقراط، یعنی

 شیفردر که بود خاطر نیهم به و دهد

 خاطر به و تاخت افالطون به دایشد چه،ین

 که دیگویم سقراط، از او یساز قهرمان

 موضوع. دیبخش نخواهد را افالطون هرگز

ر ه سم،یرشنال اردوگاه که است نیا در

و  ردیپذینم استدالل یجدا را یادهیپد

در  ،یرشنال ای یاستدالل عقل گاهیجا

ینقطه قرارگرفته است. درصورت نیباالتر

به همان شکل  هادهیقبل از سقراط، پد که

 یو مسائل فلسف شدندیم فیکه بودند، تعر

انسانها، بدون  رامونیپ یهادهیو پد

بودند.  ییواال گاهیجا یاستدالل هم دارا

_ ییبای_ ز یریاساط انیمثل خدا

اما با ورود مباحث  ره؛یو غ یشجاعت_دوست

 هادهیسقراط و وابسته شدن پد یو فلسفه

از  جیتدر، موضوعات، به«استدالل»به 

شدند و  دهیکش ریزبه  شان،یواال گاهیجا

آمده بود، مضمحل و  دیکه پد یزیهر چ

و  یفلسف میاز مفاه فیخراب شد. تعار

افتاد که بدون استدالل،  یبه راه ،یانسان

 انیو خدا رینداشتند. اساط یارزش گرید

رفتند و در  نیدسترس از بقابل یونانی

ساخته شد که کامال  ییخدا تینها

 یسوخدا، به آن نیبود و ا یکیزیمتاف

که  نهایا یآسمانها پرتاب شد. از همه

هنوز معلوم نشده است که  م،یبگذر
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که به  یکردیبا رو ره،یالکساندر کو

بودن انسان،  چیه یو بر مبنا یمونتن

کتاب، در تالش  نیداشته است، پس چرا در ا

دکارت است؟  رنه ،یتویکوگ یاثبات مسئله

ن به سراسر دکارت از شک کرد که رنه رایز

 «یآگاه» تیبه قطع تاینها ها،دهیپد

دست « وجود»و از آن راه به اثبات  دیرس

 چیه ایبوده است و  چی. اگر انسان هافتی

 یاست، پس اثبات وجود انسان به چه درد

 رهیو اساسًا هدف الکساندر کو خورد؟یم

 باشد؟ تواندیچه م

بحث و در رابطه  نیهم یدر ادامه رهیکو

 ،یو دیو تمج فیپس از تعر ،یبا مونتن

 نهیزم نیدر ا یرفتار مونتن: »دیگویم

 و ارجمند اریبس ،شرافتمندانه اریبس

 ،یو رساالت در. است نانهیبروشن اریبس

 در بلکه افت،ی توانینم یدینوم از یسخن

 و رضا و ترک یدرباره همواره آنها

 .«شودیم گفته سخن م،یتسل

موضوع  یکه طرح دوباره میافتیخوب. پس در

دو  نیا ییهدف غا م،یرضا _ ترک و تسل

بوده است. البته دکارت هم به  شمندیاند

روست  نیاز هم دی. شارسدیم جهینت نیهم

 گران،یاز زبان د ره،یکه الکساندر کو

 دکارت است. رنه یهاافتیدر ادآوری

 به گرید یکردیبحث و با رو یدر ادامه

 :دیزاافیم «کنیب»
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است اهل دولت. آنچه ذهن او  یمرد کنیب»

است و  یمذهب نیقی نه کند،یرا مشغول م

. یبشر در جهان علو یسرنوشت ابد نه

 و علوم شرفتیپ به او(. باال)جهان 

 نیا در بشر سرنوشت به د،یمف اختراعات

 دست یآرزو در او. شدیاندیم سفال جهان

دست  یبلکه در پ ستیبهجت روح ن به افتنی

 کوشدیم یرونیبه رفاه است. ازا افتنی

انسان را در  یکنون یدردها یتا چاره

 کنیب«. گذشته»در  نه ابدیب «ندهیآ»

 کسچیه رد؛یپذیبر شک را م یانتقاد مبن

را  یبهتر از او اشتباهات انسان

بهتر از  کسچینکرده است؛ ه یبندمیتقس

 نیا یو اجتماع یعیطب یشهیاو از علت و ر

 کسچیاشتباهات پرده برنداشته است؛ ه

 یژهیخودجوش و و یروهایکمتر از او به ن

یب ،ی. عقل، عقل نظرستیعقل مطمئن ن

و ناتوان و انباشته از  ماریب دیترد

با  زین کنیتوهمات و اشتباهات است. ب

نظر موافق است. به نظر او آنچه  نیا

 تیانسان اهم یدارد، آنچه برا تیاهم

 ستین یو پندارباف یپردازهیدارد، نظر

از آنکه  شیانسان پ رایبلکه عمل است؛ ز

 در نیاست؛ بنابرا« عامل»متفکر باشد، 

 انسان که است تجربه و تیفعال در عمل،

 را دانش ینیقی و مطمئن یمبان دیبا

 یاوانهید زن همانند ینظر عقل. ابدیب

 گذارد،ینم رونیب خانه از یپا که است

 ییراهنما به بخواهد کهنیهم اما

 رونیب خانه از شیخو گذشته یهاتجربه

الزم  ی. آنچه وآفتدیم یراهگم به رود،
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 لیاو به م میاست که نگذار نیدارد ا

به هر سو برود و سرگردان شود.  ش،یخو

او را با قواعد گوناگون و روشن  دیبا

زور از عالم را به یو دیدربند کرد. با

 «.سخت تجربه بازآورد نیبه زم یبافالیخ

 شود،یعنوان م کنیو چنانچه از زبان ب

 ژهیو یروهاین یدارا شانیدر نزد ا« عقل»

عقل  گاهیرو، جا نیو خودجوش است. از ا

 یبرا نینگاه و همچن فیط نیا یبرا

واال و ارزشمند است.  اریدکارت، بس

و دور  کینزد خیبه گذشته و تار کهیهنگام

 م،یکنیانسانها و اجتماعات، نگاه م

 در روز یروشنبه را عقل غلط ریتأث

 یدر دوره ی. عقل اجتماعات بشرمیابییم

به  ها،یو جزام هاوانهیبا د ک،یکالس

. است کرده عمل سته،یناشا اریبس یاوهیش

 یدوره نیهمچن و یانیم یهادوره در

 یدهیپد از درست افتیدر بدون ک،یکالس

 انیجزام( یپزشک علم ضعف خاطر)به  جزام

 هنوز یحت_ داشتندیم نگه زندانها، در را

 انیجزام ،ییایآس یکشورها یدر بعض هم

. دارندینگاه م هادگاهیتبع یرا در نوع

 ان،یبا جزام یبرخورد اجتماعات بشر

بوده  یانسان مینا_درخور مفاه اریبس

، به انیجزام گاهیاست. بعدها جا

 یعقل همان قیطر از و شد داده وانگان،ید

بعد  نیمتفکر یبانیمورد پشت همهنیا که

ها را شکنجه نیاز سقراط بوده است، بدتر

 اند.به کار بسته شان،یدر مورد ا
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 متفکر و لسوفیل فوکو، فشیم قاتیتحق 

 و هانهیزم نیا یتمام در ،یفرانسو

درمانگاه و  شیاز زندان، تولد، یچگونگ

نشانگر موضوع  ،یوانگید خیخصوص تاربه

نکته که انسان،  نیباالست؛ اما ا یادشدهی

بحث  یاست. باز جا« عامل»از تفکر  شیپ

دارد. موضوع عامل بودن انسان را درگذار 

 یمورد بررس یستیبایاو م خیتار

« تفکر»تنها به « عمل» یشهیقرارداد. ر

و اساسا  بلکه انسان اصوال ستیمربوط ن

محض تولد، خود و به یعیبر طبق روند طب

 یعقل چیاست که توسط ه ییهارفلکس یدارا

در او کار  یعنیدر او نهاده نشده است 

کودک،  یهیگزارده نشده است. رفلکس گر

پستان مادر،  یو جستجو یبه هنگام گرسنگ

و با راهکار  یکه از نگاه عقل ستین یزیچ

 ختنیآمده باشد. اشک ر دیدر او پد ،یعقل

 ایاحساسات و  انیغل یواسطهانسانها، به

از موضوعات و اتفاقات  شانیخوردگ بیآس

بلکه  ست،ین یعقل یرفلکس رامونشان،یپ

است )هرچند  یعیطب یبازتاب ایها واکنش

 ،یافسردگ یماریدر ب رای_ زشهیهم نه

 پس یانسانها نکهیا( کندیم رییموضوع تغ

 یدوره ای و دوم بندانخی یدوره از

 و آتشفشانها یهاعلت ،ینیغارنش

 یعیمخرب طب یهادهیپد و ینیزم یهازلزله

و به خاطر عدم درکشان،  اندنکرده درک را

 ادشان،یز اریو وحشت بس هادهیپد نیاز ا

را  هادهیپد نیکرده و عامل ا یخدا ساز

 از یاریاند و در بسدانسته« خداوند»

 ریتعب که است آمده یباستان یهابهیکت
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 بوده انیخدا خشم ها،دهیپد نیا از شانیا

 عامل تنها انسانها، درهرحال. است

 یواسطهبه شانیاند، وتفکردر ابودهن

از اتفاقات و حوادث )مثل کشف « تجربه»

 اریبس یهاتوسط زنان در دوره یکشاورز

طور به نی( نقش داشته است و همچننیشیپ

 گریانسانها و د ،یزیوغر یعیطب

هستند که  ییهازهیغر یموجودات، دارا

 یارتباط خاص ها،زهیغر یمجموعه نیا

مختلف  یهاباعقل نداشته و ندارد. رفلکس

 واناتیاز ح یاریدر نوزاد انسانها )و بس

از  یکی دی(، خود شاییایو شناگران در

 انیم نیها باشد. در امثال نیبهتر

عقل  یرهیاز دا ز،یو اتفاقات ن« حوادث»

یریدرگ یالدر البه یرازیخارج است. حافظ ش

آورده  یو در غزل شیخو یو فکر یدرون یها

_ یپرگار وجودند ول یاست: عاقالن نقطه

اند. سرگردان رهیدا نیعشق داند که در ا

 یجانب یعقل را به صورت وه،یش نیاو به ا

عشق را  شیو کمرنگ کنار نهاده و به جا

 نیا یکه هر دوسو یدر صورتنشانده است! 

 میعظ بخشاست.  یمیاشکاالت عظ یدارا تیب

و نقد عقل و  قینوشتار در تحق نیا

کارکرد آن است، اما در مصرع دوم و 

 رد،یگیم موضوع از حافظ که یاجهینت

 است «عشق» نام به یادهیپد یبرتر ینشانه

 قرار «مهر» با تقابل در عشق خود و

 که است خاطر نیهم به دیشا. است داشته

 یابتدا ودر یفارس زبان برگردان در

 میرحمان و رح یهاواژه قرآن؛ یهاسوره

اند )به نام خداوند آورده« مهربان»را 
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_ به نام خداوند  مهربان و نه یبخشنده

عاشقان!( هرچند اسالم هم فرهنگ  یبخشنده

 114عشق را مکروه دانسته و در سرتاسر 

عشق  یبار واژه کی یقرآن؛ حت یسوره

واژه از  نیکه ا یاست در صورت امدهین

است! اما در هر حال مفهوم  یاساس عرب

 یشهیو ر یعشق، از لحاظ ساختار واژگان

طرفداران  یآن و فرهنگ آن، همواره برا

 نیآفرمشکل ن،یعشاق و معشوق یعنیعشق 

اشاره شود که به اختصار بوده است. 

و شناخت از  یامروز افتیبرخالف حافظ، در

نشان داده است که  خ،یعشق در طول تار

را کشت_  یآزاد توانیدر فرهنگ عشق، م

جانداران را گرفت و  گریجان د توانیم

 اریبس نکهیکرد و جالب ا یهر کار توانیم

 توانیمعنا که م نی! با اهم عاشقانه

کشتن  نیعاشق را کشت و ا ایمعشوق را و 

خود، برخالف فهم انسان پسا مدرن است و 

است. در مهر  یو آزاد عتیبرخالف طب قایدق

 چیوارد آوردن بر ه بیآس یاما اجازه

 یدهیپد یحت رونیازا ستین یجاندار

 یفرهنگ باستان نیدر ا ،یخودکش

یو نم ستین یگاهیجا یدارا( ی)مهرورز

اگر  رو،نیوجود داشته باشد. ازا تواند

دارد_  رادیدکارت و حافظ، ا تینعقال

از  یخال ز،یها نفرهنگ عشق و عاشقانه

فراموش کرد  دیبایاما نم ست؛ین رادیا

دچار  ز،ین یو فلسف یفکر یکه خود سنتزها

 ریهستند و به تعب یبحران و دگرگون

 نیچون چرخش مداوم ب توس،یهراکل

به « الف»و « ب»به « الف»مثال  هادهیپد
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 نیهرکدام از ا لیصورت گرفته و تبد« ت»

 نیا ییممکن است و از سو یگریعناصر به د

 توانیاست؛ م یو جار ستاینا ا ان،یجر

 هیاول یرا ماده هادهیهرکدام از پد

است که خود سنتز  نیدانست؛ اما مهم ا

بلکه  ت،ینها کمال است و نه نه ز،ین

ست که خود، در خود، باعث ا یندیفرا

. شودیم «تزیآنت»به نام  گرید یداریپد

 .ستین یرو ثابت و دائم نیاز ا

 یادشدهیکه در موضوع  یاشکال بزرگ

 او بر کن،یب از نقل به رهیکو الکساندر

 را عقل دیبا چرا که است نیا است وارد

بند کردن عقل )که در  در نگذاشت؟ آزاد

 شده هیتشب یاوانهید زن به ره،یتز کو

 ینگران شود؟یم سبب را او وحشت چرا( است

 البته  ست؟یچ ،یشیآزاداند از او

 فکر و عقل نجایا که کرد اشاره یستیبا

 در عقل که یصورت در اندشده قلمداد یکی

 است یگرید موضوع فکر و است روش کی واقع

 نیهمچن او. داد میخواه حیتوضا بعد که

 نیالزم دارد ا یآنچه و: ...است افزوده

 هر به شیخو لیم به او مینگذار که است

 با را او دیبا. شود سرگردان و برود سو

 دیبا. کرد بند در روشن و گوناگون قواعد

 نیزم به یبافالیخ عالم از زوربه را یو

 .بازآورد تجربه سخت

باهم  ،یصورت موازچند موضوع، به نجایا

یباور است که م نیبر ا رهی. کوروندیم

 یهاعقل را با زور و روش یستیبا
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 از تا کرد کنترل مختلف( یها)راه

 ش،یپ از او. نمود یریجلوگ او یسرگردان

 آنرا عقل یستیبایم که را یریمس

 در خود نیا که کندیم نییتع د،یمایبپ

 رایز هاست؛دهیپد و انسان یآزاد با تضاد

 یریمس به را «فکر» فرد کار، نیا با که

 است شده نیتع و یداورشیپ از اندازدکهیم

 قیتزر نیا_  گشته معلوم آن چهارچوب و

 یمبن گرفته، صورت یداور و هیاول افتیدر

 خود ایآ خاص، ریمس کی در فکر کنترل بر

 ست؟ین یآزاد ضد

دهیپد به ها،دهیدر پد یو ازآنجاکه آزاد

 دارد، یوابستگ «حرکت» نام به یگرید ی

 یدهیپد م،یرمستقیغ و او؛ شنهادیپ به

 در. شودیم ساقط خود ارزش از حرکت،

 به که است یزیچ ها،دهیپد حرکت کهیصورت

 یحت هادهیپد نی. ااست مربوط آنها ذات

حرکت هستند و  یدر قالب افکار ، دارا

سلب کردن حرکت از آنها، ناممکن است 

همواره  ،یجهان هست یهاکه هستنده رایز

افکار و خود  یدر حال حرکت هستند. حت

 بوده حرکت و  رییتغ حال در زیعقل ن

 روند یبرا یریمس شیپ از نکهیا اما است؛

 جز یحاصل بشود، نییتع فکر و عقل

 فکر، همان صاحب افکار بودن کیدگمات

 .داشت نخواهد

و « راه» ترشینبود که پ نیهم یبرا ایآ 

اگر قرار  م؟یرا نقد کرد« رهبر»راهرو و 

 یرا به راه خاص شهیاند ایباشد که عقل 
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خواهد بود که  یزیچ جهینت م،یکن تیهدا

شده است.  یو داور نییقبال توسط ما، تع

آمدن اتفاقات و افکار  شیپ کهیدرصورت

 افته،یو موضوعات گوناگون دست ن دیجد

در جهان اتفاق و حادثه است که 

یخود را م یواقع الیستانسیاگز

و پر  کیجهان تار نی. و در چنانندینما

. ستیاعتبار ن یدارا یراه چیاز حادثه، ه

کامل  یآزاد یدارا تواندیبلکه فکر م

 یاگر انسان، با فکر گرید یباشد. از سو

توان  نیا یدارد، دارا اریکه در اخت

حادثه با همراه و هایکینباشد که در تار

 یدهیپد چیه با گریبرود، د شیپها، به

 نیا به. بود مینخواه روبرو ،یاتازه

 و یآزاد و یکیتار ارزش گرید بار خاطر

 اریبس یاستحکام با «حرکت» نیهمچن

 و موثر ،ییهاهستنده عنوانبه اد،یز

 نیا. شوندیم افتهی_باز ر،یپذ تجربه

 ارزشمند کالم؛ تیواقع در ،یافتگی_باز

 .است

 

 کندیم هیتوص کنیب که گرید ینکته

 نو، ارغنون کتاب در او. است «تجربه»

ینم موفق اما کندیم دنبال را هدف نیهم

 است دهیپسند او شنهادیهر حال پ در. شود

 از یشکل به را یادهیپد هر بتوان اگر

 آن تی، به تجربه درآورد تا حقاناشکال

 میثابت بشود؛ اما چنانکه شاهد هست

 یو انتزاع یذهن ها،دهیاز پد یاریبس
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افکار،  نیاز ا یهستند، تجربه کردن بعض

در  کنیخاطر ب نیو به هم ستیآسان ن

آن، با شکست مواجه  یخود و اجرا شنهادیپ

اردوگاه  توانستیشکست، نم نیشد؛ اما ا

 که رایز دینما بیتخر را انیگراتجربه

 !است یماد یفنومن هم «فکر» خود

 

 فکر پدیداری مادی

 

یم تفکر اریبس یموضوع یرو بر کهیهنگام

 فشرده و دهیتندرهم چنان موضوع، آن شود،

 ،یماد یدهیپد کیصورت هب که شودیم سخت و

 متفکر، «مغز» نکهیا گرید. ابدییم حضور

 از که میدانیم و است یماد یادهیپد خود

 جادیا گرید مواد که است یماد یهادهیپد

موجود در جهان  یهادادیرو. شوندیم

 .هستند گریهمد بر مواد ریتأث خود ،یهست

 چون است؟ یماد «فکر» یدهیچرا خود پد

 ساطع متفکر، مغز یعنی یماد یمرکز از

 از هرکدام که مفهوم نیا با. شودیم

هستند که  یایماد یهادهیپد خود افکار،

. درست مثل ندیآیم رونیب ،یماد یاز مرکز

. تهیسیالکتر دیتول روگاهین

کابل، با چشم  انیاگر در م ته،یسیالکتر

آن به  تیهدا قیاما از طر شود،ینم دهید

 ،یافتیدر یمقاوم در برابر انرژ یالمنت

 یروین صورتبه ای و المپ در نور صورتبه
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. دیآیدرم شینما به ن،یماش کی یمحرکه

 نبوده یظاهر یدنید که نروآنچهیازا

 روگاهین یعنی یماد یمرکز از خود است،

 پس. است آمده رونیب ته،یسیالکتر دیتول

هستنده خود ز،ین فکر که رمیگیم جهینت

که اساس آن و روابط  رایاست ز یماد یا

اساس است که  نیاست. بر ا یآن کامال ماد

 تویهستم که کوگ نیقیباور و  نیمن بر ا

در سرتاسر وجودش،  ،یدکارت یشهیو اند

 شهیر ،یماد یادرست برعکس، از هستنده

 جسم و ماده یعنی هستنده نیا و ردیگیم

_ است موضوع یهیپا که انسان ای متفکر

 من یبرا دکارت، یتویکوگ خاطر نیا به

 از قاً یدق یعنی دارد، دگرگون یمفهوم

 و ماده وجود، ،«هست» قیطر

 یگرید یهستنده به که است الیستانسیاگز

 نزدخاطر  نی. به ارسمیم «فکر» نام به

 است ستادهیا سر یرو دکارت یفلسفه من،

 .کرد واژگون آنرا یستیبایم و

 

 هیاول یاگر هستنده نکهیا گرید ینکته 

انسان، کنار گذاشته  الیستانسیاگز یعنی

 گریهستنده به نام فکر، د یکیشود، آن

 یو مکان یاز لحاظ زمان یگاهیجا یدارا

پرت خواهد شد؛  نخواهد بود و از صحنه

 رسد،یجا به آخر نم نیاما موضوع درهم

باشند،  ییهاداده توانندیم نها،یبلکه ا

 یترقیدق قیو تحق شتریب یبررس یبرا

 عیهمراه با استدالل و در جهت اثبات وقا
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است  نی؟ موضوع ااما چرا و چگونه گر؛ید

انسان، ازلحاظ  یکه پس از اتفاق مرگ برا

یهنوز م «فکر» یدهیپد به نسبت ،یفرد

دنبال  را افکار یهانشانه و آثار توان

ها، ساختار روش نیاز بهتر یکیکرد. و 

 یمحور گراف قیطر از یعنیواژگان است 

وان اثبات نمود که تیم)نوشتار( 

 ست،ین گریظاهر دکه به یافکر مردهصاحب

 یهستنده نیا. دارد وجود هنوز و واقعا

اند و بوده یکه ماد یهمان افکار ب،یغا

هستند را، با نوشتار و  یهنوز هم ماد

اما تنها  رساند؛یم نگرایواژگان، به د

 یگرید یرهایاز مس توانیو م ستین نیا

از  یکینمود و  یریگیموضوع را پ ز،ین

ها، همان لوگوس است. گفتار و روش نیا

که مرده است، اصوال و در گام  یکس یصدا

است که داشته است،  ینخست، حامل افکار

 نیصداها و ا نیا ز،یاما پس از مرگ او ن

که حامل افکار، صاحب  یاصوات با مفهوم

حضور  یروشنبه تواندیآن بوده است، م

 ابیحضور، در تقابل با غ نیو ا ابد؛ی

 نیبه هم دیهمان انسان است. شا ایمتفکر 

تنها : »دیسرایسبب بود که فروغ فرخزاد م

 .«ماندیصداست  که م

 توانیم «خاطره» قیطر از یحت نکهیا گرید

 یمثابهبه خاطره. نمود ثابت را او حضور

 انیم در اما و است یادآوری کی و فکر کی

نقش  ییهادادیرو چه خاطره، خود

هستند. ما از هر  یماد یاند، همگداشته

 م،یبرو که یجهت هر به ه،یقض نیا یسو
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 کار و سر مواد با ناخواسته، و خواسته

، همواره هادادیرو خاطره، در. میدار

 زیخاطره، ناند و دارند. خود نقش داشته

 اوال که رایز است یماد یساختار یدارا

 آنچه ضمن، در و شودیم ساطع یماد مغز از

 روبرو آن با خاطره درگذار فکر که را

 اءیاش از هستند، یماد یهمگ است، بوده

 ...مربوطه افکار خود بازهم تا گرفته

باوراست که  نیبر ا رهیالکساندر کو

یجا نم چیصرف، ما را به ه ییگراتجربه

از  شیپ رایبه خود تجربه! ز یحت رساند

 یاهینظر دیدست زدن به هر تجربه، با

 آن وجود داشته باشد. یدرباره

 همچنان نگاه، گونهنیا که دیآیبه نظرم

 ریتصو وانهید زن کی مانندبه را فکر که

 هم نجایا کند،یم هیتوص را او اسارت و

که  کندیکرده و عنوان م یداور ،شیپ از

 یستیبایم ها،دهیپد افتیاز در شیپ

آنها وجود داشته  یدرباره یاهینظر

 ای «هینظر» دادن یبرتر یعنی نیباشد. ا

 !وجود ای ستانسیاگز بر ؛یتئور

 نیا نظر، و طرح نیپرسش ما در مقابل ا

 و افکار یجدا واقعا هادهیپد ایآ: است

 ؟نه ای دارند وجود انسانها، اتینظر

 چه انسان. عتیطب یدهیپد خود مثال یبرا

 ای و باشد ینظر یدارا آن مورد در

 کامل، یاهستنده عنوانبه عتیطب نباشد،

 داده نشان همواره را خود الیستانسیاگز

 مثل یادهیپد بخواهد اگر رهیکو. دهدیم و
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 آنکه از شیپ درآورد، تجربه به را عتیطب

باشد،  ینظر یدارا هستنده، نیا یدرباره

است. حاال  یو جار ایهآن، م یهستندگ

ها، هرچه هستنده ینگاه بر رو نیا فیتعر

 الیستانسیاگز تواندیکه باشد، نم

 زین یی. از سوزدیها را به هم برهستنده

 یبر رو هادهیبرخورد، کنش و واکنش پد

 قیدارند و از طر یسنتز ریتأث گریهمد

 یهادهیپد افته،یتکامل یسنتزها نیهم

 چنانکه. ابندییم تیوجود یگرید یثانو

 ستندین و نبوده مطلق ز،ین سنتزها خود

 و هاندیفرا نیا انیجر همواره و

 .دارد ادامه برخوردها

 درک و افتیدر توانینم یسو گریاز د

 دانست مربوط انسان، به تنها را هادهیپد

 به نسبت هم جانداران گرید که رایز

 را خود خاص العملعکس ،یهست یهادهیپد

 یداریشن فرکانس مثال یبرا. دارند

 ها،لرزهنیزم افتیدر و درک یبرا ها،اسب

 نیا. است موجودات گرید از تریقو اریبس

اند و از لحاظ یماد امواج، و هافرکانس

هستند  یریگاندازهقابل  ،یاضیو ر یعلم

و  یصرفًا ذهن دارند، نه یماد تیو ماه

 نیمتفکر گریهگل و دکارت و د ریبه تعب

 اهمآنی« ذهن مطلق» سمیاردوگاه رشنال

«Geist »یهگل. 

« Geist» یواژه که میالبته فراموش نکن

نوشتن فلسفه  یکه هگل برا ی)زبان یآلمان

 یشاوندیو خو ییکار برده است(، خوانابه
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 یمعن به یسیانگل« Ghost» یواژه با یروشن

 واژه نیا. دارد «جان» و «جن» ای «روح»

_ شبح_ روح: است نیچن یفارس برگردان در

 .جان_ روح تجسم_ بندهیفر ظاهر_ الیخ

« Holly Spirit» یبیترک یهاواژه ییاز سو

 ایروح مقدس «}Holly Ghost» نیو همچن

کار مفهوم و معنا، به نیالقدس {به همروح

 نیا یریکارگاند و تعمد هگل در بهرفته

روح و ذهن  انیبواژه، به خاطر رساندن 

نقطه کامال آشکار است و  نیمطلق، در ا

 شمندیکه هر دو اند داستیناگفته پ

هگل و دکارت، در طرح  یعنی ادشدهی

 یاگونهموضوع، همپا و هم سو هستند به

 الیستانسیکه دکارت، از شک به اگز

 ریو در تعب« ذهن»همان  ای «شهیاند»

 «یآلمان Geist»همان  ای« ذهن مطلق» یهگل

 است. دهیرس «یسیانگل Ghost» ای

 

بخش اول کتاب را در دفاع و  رهیکو

یم انیپا گونهنیاز دکارت ا افتشیدر

 تهفنه جا نیدکارت درهم یبزرگ»: دهد

 شیرا در پ یراهاوهر که سبب نیا به. است

گرفت، به آخر رساند. از هزار خم و داالن 

و آنجا که  افتی ییاشتباه و شک رها

جزخالء و  یزینتوانسته بود چ یمونتن

ذهن  یو آزاد یاو روشن ابد،یب تیمحدود

بودن وجود و  ینیقیکرد و  دایدوباره پ

گفتار  یقی. کار حقافتیخدا را باز

است، دوباره خود را  نیروش هم یدرباره
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 یدهیعق رانگریشک که و یو در ورا افتنی

 افتنیراه درست  است، نشان دادن   ییعقال

 ...«یشناخت فکر نیقیو  ییبه روشنا

قسمت عالم  انیبخش از گفتار در پا نیا

که دست آورد دکارت است، به  ینیقی ریغ

بودن  ینیقیکامل درآمده است.  حیتوض

 سمیاردوگاه رشنال ییوجود خدا، هدف غا

دکارت،  یاست که جدا انیگراهمان عقل ای

_توماس نوسیچون آگوست یارانیبس

 رگهین ک_سور سی_ آنسلم قدناسیآکو

 گرید لسوفیگارد_ امانوئل کانت و دو ف

 شانیدر همان راستا، دستگاه فلسف زین

و  نوزایاسپ یعنینهادند؛  انیرا بن

«. مونادها»با طرح  تسین پیال نیهمچن

دادن  یدر تالش آشت نوزا،یاسپ کتیبند

 که دیرس جهینت نیا به ن،یفلسفه و د

 ترشیپ او. ستین جدا عتیطب از خداوند

 خود «عتیطب» که بود دهیرس اقناع نیا به

 است، گونهنیا چون و است؛ کامل یادهیپد

 ساخت، جدا عتیطب از را خداوند توانینم

 و ناقص خداوند صورت، نیدر ا رایز

 یعنی کامل یدهیپد و بود خواهد ناکامل

 و بود خواهد خدا یکنندهنقض خود عت،یطب

 قرار گریهمد با تناقض در دو هر ییسو از

 در خداوند نیبنابرا داشت؛ خواهند

جدا دانستن او از  و است یجار عتیطب

را به دنبال خواهد  ینقصان خدا عت،یطب

خشم  نوزا،یاستدالل اسپ نیداشت. ا

 را ونیزسیو دستگاه انگ یهودی ونیروحان

 یاهیاعالم شانیا تا،ینها و ختیبرانگ
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 از او ترد و نوزایاسپ ریتکف بر یمبن

و  31هیاعالم نیا. کردند صادر را، اجتماع

اردوگاه  نیراست یانتشار آن، چهره

 نشان داد. را کیزیمتاف

 مطرح دکارت که را ینظر و کار نوزا،یاسپ

 روح نیب واکنش و برکنش یمبن بود کرده

 دکارت خود که رایز داد؛ پاسخ ماده، و

 اثبات به را نظر و طرح نیا نتوانست

 نظر نیا یدنباله در نوزایاسپ. رساند

 و ماده و روح نیماب واکنش و کنش یعنی

 نییتع آنرا گاهیجا یحت آن، از دفاع در
                       

ی یهودیان برعلیه باروخ بندیکت اعالمیه  31

 اسپینوزا.

به قضاوت فرشتگان و روحانیون، ما باروخ اسپینوزا 

کنیم و کنیم، از اجتماع یهودی خارج میرا تکفیر می

های کنیم. تمامی لعنتنفرین میاو را لعنت و 

شده در قانون )منظور تلمود و تورات است( بر نوشته

او باد، در روز بر او لعنت باد، در شب بر او لعنت 

باد. وقتی خواب است بر او لعنت باد، وقتی بیدار 

رود بر او لعنت است بر او لعنت باد، وقتی بیرون می

اد. خداوند او گردد بر او لعنت بباد و وقتی بازمی

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 

کس حق ندارد با او سخن دهیم که هیچنیز هشدار می

طور نوشتاری. طور گفتاری و چه بهبگوید، چه به

ارد به او لطفی بکند، کسی حق ندارد کس حق ندهیچ

با او زیر یک سقف بماند و در دو متری او قرار 

ای از او را کس حق ندارد هیچ نوشتهبگیرد و هیچ

 بخواند.
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 گاهیجا مغز، یصنوبر یغده: گفت و کرد

 .است ماده و روح نیماب واکنش و کنش

 نیدرهم ،یآلمان لسوفیف نیاول تسین پیال

 کوچک کتاب در و دارد قرار گروه

 دهدیم حیتوض ش،یهانامه و «یمونادولوژ»

 است طیبس ازآنچه مرکب، زیچ هر»: که

 یاجزا ط،یبس یاجزا نیباالتر و شدهساخته

 گریان هستند. از طرف دجه یسازنده یقیحق

 ایبعد  یباشد، دارا ریگمکان هرچه

است،  ریپذبخش نیامتداد است و بنابرا

 یینها یاجزا پس. است مرکب رونیاز ا

 بعد و هستند ناممتد ناچاربه جهان

. ستندین یماد صورت نیا در و ندارند

 تینهایب از یقیحق جهان جهیدرنت

 نیا چون و شدهساخته یموناد یهانقطه

 یماد و ریناپذبخش و بعد بدون هانقطه

. باشند یروح یستیبا الجرم پس ستند،ین

 یروح یهانقطه تینهایب ،یهست جهان پس

 .«است

مرکب در عالم  زی: هر چگفتیم تسین پیال

تر( تر )کوچکبه عناصر ساده دیبا

باشند سرانجام به عناصر  ریپذهیتجز

که از  میرسی( می)مستقل یطیبس یطورکلبه

. آنها ستندین میتقسقابل شتریآن ب

عناصر ممکن  نیجهانند. ا یسازنده یاجزا

 فیباشند چون ماده بنا به تعر یماد ستین

 ف،یابعاد است و بعد بنا بر تعر یدارا

اجزاء مکان را اشغال  نیاست. ا ریپذبخش

جهانند. او  یاصل یو سازنده کنندینم
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 یکه مونادها، دارا کردیتصور م نیهمچن

هستند )موناد ادراک دارد( و از  یآگاه

 اما است؛ آگاه هم خودش از ریغ یزهایچ

یم درونش در چه نکهیا به یآگاه توان

از توجه  یرا ندارد. خصوصا آگاه گذرد

 بحث از قسمت نیا. خارج یزهایخودش به چ

 در دگر،یها نیمارت طرح با یحدود تا

است_  ییهاشباهت ی* دارا32«نیدازا» خصوص

 کتاب در نیدازا از دگریهرچند منظور ها

 از درهرحال. است «انسان» زمان، و یهست

 وجود ضرورتا خدا فقط تس،ین پیال نظر

 زیاست. وجود هر چ الوجودواجب یعنی دارد

                       

در آنجا »دازاین_ معنای این واژه چنین است:  32

تواند همزمان، در اینجا ؛ و چون انسان می«بودن

لحاظ فکر و  زتواند اوجود داشته باشد و همزمان می

اینجا باشد؛  خیال و تصور در مکانی دیگر غیر از

یکی از بارزترین خصوصیات این پدیدار به شمار 

کنم که بین دازاین هایدگر و آید. من فکر میمی

الیپ نیتس، پیوندی در معنا برقرار است که « موناد»

دهد. آلیستی سوق میموضوع را به سمت مفاهیم ایده

هستی و »دگر از دازاین، در کتاب تفسیر بلند های

اشارات فراوانی بر این نکته است که دازاین، « زمان

تر است و با درکی که دارد، همواره چند قدم پیش

گی موجود؛ با مسائل برخورد کرده زودتر از هستنده

فهمد. به نظرم این نگاه دریافتی ها را میو آن

طرح موضوع سازد، چون آلیستی را در ذهن مطرح میایده

از پیش فهمیدن وقایع توسط دازاین؛ همخوانی با 

را در ذهن « موناد»دریافت الیپ نیتس در مورد 

دانیم که آثار دیگری از هایدگر سازد و میمتبادر می

اند. منتشرنشده اند؛ اما متأسفانهبه نگارش درآمده

ها در آینده، این ابهام و یا شاید با انتشار آن

نگاه در مورد اشتراک محتوایی مابین این دریافت و 

 موناد و دازاین؛ برطرف بشود!
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 خداوند نکهیا به دارد یبستگ ،یگرید

 او. نه ای بدهد یهست ءیش آن به بخواهد

 یرهیذخ در کندیم نظر خداوند: دیگویم

 یهامنظومه و ممکن یاهایدن کرانیب

 منافات گریهمد با که ییزهایچ ممکن،

 خودش آنجاکه از هنگام، آن و ندارند

 .ندیگزیبرم را عالم نیبهتر است، کامل
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ر او را   34«دیکاند»* در کتاب 33ولت

به « پانگلوس»به نام  یلسوفیصورت فبه

                       

مه  ۳۰درگذشته -۴۹۶۱نوامبر  ۲۱ولتر )زاده   33

( از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان ۱۷۷۸

اشعاری بر  ۱۷۱۵فرانسوی عصر روشنگری است. در سال 

ضد فیلیپ دوم از خاندان اورلئان سرود که باعث 

تیل شد. در ایام زندان نام زندانی شدن او در باس

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.

منظومه آنریاد را که درباره  ۱۷۲۳ولتر به سال 

 ۱۷۲۴انتشار داد و در  سلطنت هانری چهارم بود

 ۱۷۲۵برد. در سال  نمایشی را در پاریس روی صحنه

آمدی مجبور شد پاریس را ترک گفته و به براثر پیش

انگلستان برود. در اینزمان بود که با چند تن از 

شعرای انگلیسی آشنا گشت و مقاالتی به زبان انگلیسی 

به پاریس بازگشت و  ۱۷۲۹منتشر کرد. وی به سال 

تراژدی بروتوس را نوشت. از کارهای تحقیقی وی 

توان تاریخ روسیه و فرهنگ فلسفی و عصر لویی می

چهاردهم را نام برد. از دیگر آثارش مرگ قیصر و 

کتابی  ۱۷۵۹ذکرند. در سال دوشیزه اورلئان قابل 

دل )کاندید( به چاپ رساند که در اروپا بانام ساده

ب شد و در زمان حیات نویسنده بیش از بسیار محبو

 بیست بار تجدید چاپ شد.

طور مختصر به« کاندید»دل یا  . ماجرای کتاب ساده34

 چنین است.

تعداد افراد »ازآنجاکه الیپ نیتس گفته بود: 

الوجود بی نهایت است؛ یعنی هر چیزی که مفهوم ممکن

کامل آن تناقضی ذاتی نداشته باشد. هر عالم ممکن، 

الوجود است که افراد ممکن ی از اینگونهاموعهمج

ها با هستی دیگران، در تضاد نیست یک از آنوجود هیچ

ی رسد به برداشت خاص خودش از رابطهودراین نقطه، می

خدا با جهان مخلوق. اومی گوید که خداوند نظر 
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که همواره ورد زبانش  ی. کسکشدیصالبه م

 هر ممکن، عالم نیبهتر نیا در» است نیا

 .«است ممکن وجه نیبهتر به یزیچ

 هر که بود گرفته نظر در تس،ین پیقبال ال

است؛ اما  الوجودممکن خدا، از ریغ یزیچ

 عنصر نیآخر یحت م،یدیکه د یبا استدالل

 رایز است کرده حذف هم را یامکان وجود

 یخارج وجود هرچه دکهیآیم الزم گونهنیا

 در اما. باشد موجود که است واجب دارد،

بودن خداوند، « لوجوداواجب» یمسئله طرح
                       

های ی بیکران دنیاهای ممکن و منظومهکند در ذخیرهمی

با یکدیگر منافات ندارند و آن  ممکن، چیزهایی که

هنگام چون خودش کامل است، بهترین عالم را انتخاب 

 «کند.می

چنان آن« ولتر»این استدالل الیپ نیتس باعث شد تا 

الیپ نیتس را به باد نیشخند و تمسخر بگیرد که 

الیپ نیتس را « کاندید»کتاب  در ناگفتنی است. ولتر

درآورده و به « وسپانگل»در هیئت فیلسوفی به نام 

گوید: } در این بهترین تکرار از زبان پانگلوس می

 عالم ممکن، هر چیزی به بهترین وجه ممکن است!{

بیند که های مدید کاندید، پانگلوس را میپس از سال

به حال گدایی افتاده است و حتی پول غذایی ساده 

را ندارد_ کاندید از اومی پرسد که آیا هنوز بر 

که  هددود پافشار است؟ پانگلوس پاسخ میی خهعقید

 توانست از این بدتر باشد!وضعیت می

توان تاریخ روسیه و فرهنگ از کارهای تحقیقی وی می

فلسفی و عصر لویی چهاردهم را نام برد. از دیگر 

 ذکرند.آثارش مرگ قیصر و دوشیزه اورلئان قابل
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-دهیپد_ هاستانسیوجودها )اگز گرید
 اند.پرت شده از صحنه( ها فنومن_ها

 پیال یدر دستگاه فکر نهایا یهمه یجدا

کامال مردود « ماده» یدهیپد تس،ین

به جهان  ،یدانسته شده و سراسر جهان هست

آنچه : »دیگویشده است او م ریتعب ،یروح

مغشوش  یهمگ شود،یم دهیعنوان ماده دبه

بلکه،  ستندیماده ن نهایو گنگ است! ا

او هم مانند « هستند! یروح یهمگ

 ینشدهحل یمسئله یبرا یحلراه نوزایاسپ

روح و  انیدکارت در خصوص کنش و واکنش م

اما آنچه ارائه داده  دهدیماده، ارائه م

موضوعات در  ختنیمثل به هم ر شتریاست ب

وجود  ،یطورکلکه او به رایاست ز گریهمد

از  رونیماده را انکار کرده است از ا

از انسان گرفته  ،یاو، جهان هستنگاه 

 یو نباتات و خداوند، همگ وانیتا ح

 یدآورندهیموناد هستند؛ و خداوند پد

است. الوجود واجب یعنیمونادهاست؛  گرید

 کهیدرصورت میشویاگر دقت شود، متوجه م

 ریباشد و س دهیرا آفر زیچخداوند همه

ازل مقدر  را ا ز یزیهر چ یندهیآ یتحول

 ماندینم یباق نیا یبرا ییباشد جاکرده 

 ریتاث گری، در همددادهایرو ای اءیکه اش

 اریختا» است طورنیا که حاال و بگذارند؛

گفته بود  شتریچون پ شود؟یچه م« انسان

 و اریکه مسلمًا انسانها از توان اخت

 ریتاث نکه،یا گرید. برخوردارند اراده

بر  را یماد یهادهیو پد هادادیرو

 .است کرده گرانکاریدکی
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دوره عمال به  نیدر مجموع، فلسفه در ا

است، در داخل اروپا،  شدهمیدو گروه تقس

دکارت از  شامل رنه سم،یاردوگاه رشنال

 پیاز هلند و ال نوزایاسپ کتیفرانسه _بند

سه  شانیاز آلمان. در مقابل ا تسین

هستند و  یسیکه هر سه انگل گرید لسوفیف
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اند داده لیرا تشک انیگرااردوگاه تجربه

 *.37ومی* و ه 36ی* _ بارکل35الک ،یعنی

                       

 گر است.در انگلیس و تجربه 1633جان الک متولد  35

ی فکری عموما باور بر این است که شالوده 

ی جدید تجربی را او دموکراسی_ لیبرال و فلسفه

 :عبارتند از های اواست. کتابریخته 

 ی فهم انسانی: تحقیق درباره(۱

 ای در خصوص تساهل نامه (۲ 

 _دو رساله در مورد حکومت (۳

 و پرورش. ی آموزشهایی دربارهاندیشه (۴

ها آنرا که انگلیسی 1688های سال درگیریجان الک در 

نامیدند، ناچارا به هلند پناه « انقالب شکوهمند»

ی ها، سرنگون کردن سلسلهبرد_ هدف این خیزش

 استیوارد بود.

خوریم به نام ی جان الک، به موضوعی بر میدر فلسفه

در این راستا ازنظر دکارت، «. محتویات ذهنی»

است و درست در « عقلی»شه طورکلی و از ریبه« تصور»

مقابل آن، الک باور دارد که تصور یا تصورات، همگی 

حسی هستند. تفکر نزد او اساسا به مفهوم داشتن 

های ی راهاضافه ای از تصویرها در ذهن است بهزنجیره

گوناگونی برای ترکیب و سنجش و کاربرد آن تصاویر 

همی ها(. در این بحث، موضوع م)تصاویر یعنی ایده

جوهر »در رابطه با دو برداشت، پیش روی ماست. یکی 

؛ و از نظرگاه جان «جوهر غیرمادی»و دیگری « مادی

های ما ها و ادراکی شناختالک و همچنین هابز، همه

به حواس ما وابسته هستند و می بایستی از کانال 

ی حواس مختلف، بگذرند و تجربه بشوند. هر پدیده

است و تنها دریافت « دیما»محسوس و هر جوهری 

فهم از جهان که برای ما میسر است، دریافت و قابل
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برداشت مادی است و جوهر غیرمادی، در تناقض قرار 

دارد. اگر شما به یک جسم روبرویتان مثال گلدان، 

کنید، آنچه در مغز شماست، تصویری از گلدان نگاه می

، خود گلدان، یعنی با نگاه کردن به گلدان است نه

کند بلکه تصویری گلدان به داخل مغز شما، پرش نمی

گیرد. نور به گلدان از آن در ذهن شما، جای می

ی چشم، تصویری سوی شبکیهتابیده و در انعکاس خود به

کند. از این کار، از گلدان را برای شما منتقل می

گذارید شود که شما اسمش را میای حاصل میتجربه

ی آنچه گذشته است )در این تمام«. دیدن گلدان»

گیری ریاضی اندازهدیدن( همگی از هر لحاظی قابل 

است؛ و دارای بستر و جوهر مادی هستند. چشم_ حرکت 

صورت انرژی و حامل نور_ انعکاس آن از گلدان به

ی تصویر_ خود گلدان و همچنین مغز شما که گیرنده

ها و امواج هستند، همگی مادی هستند. این فرکانس

توان نتیجه گرفت که تصویر ذهنی شما نیز ازینرو می

تر اینکه به تجربه درآمده است. از مادی است و مهم

هایی به های ما از راه، واسطهی تجربهاینرو همه

گیرند، نه تماس مستقیم ، صورت میگانهاسم حواس پنج

های ما به این معنا ی شناختها. پس همهبا آن

واسطه از اشیاء هرگز شناخت بیما  است و« باواسطه»

 خارجی نداریم

انواع مورد اعتراض الک، انواع ارسطویی است که همه 

ی ارسطو هیچ چیزی عینا مانند مادی هستند. در فلسفه

جوهر غیرمادی دکارت، وجود ندارد. استدالل پیروان 

دکارت این بود که چون نفس غیرمادی و بدون ابعاد 

هیتًا فناناپذیر باشد؛ آیدکه مااست، پس الزم می

بنابراین در روز رستاخیز، هویت شخصی مالزم و همراه 

ی دیگری را مبدأ با نفس خواهد بود؛ اما الک، مالحظه

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

ای نخواهد داشت مگر اینرو، به نظر الک، کیفر فایده

شود، اینکه چیزی که در آخرت مورد عقوبت واقع می

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.

 

ادی فرض کنید وجود چیزی به نام نفس جاوید و غیرم

بیند، را پذیرفتیم و باز فرض کنید که آنچه کیفر می

نفس است. اگر نفس، آنچه را که در این دنیا اتفاق 

افتاده به یاد نیاورد، جاوید بودنش حاصلی نخواهد 

راستی اهمیت داشت؛ بنابراین به نظر الک آنچه به

دارد، آن نفس فرضی غیرمادی نیست، آگاهی مهم است 

ش چه انظر از اینکه اساس طبیعتو وحدت آگاهی، صرف

باشد؛ و همچنین مداومت و ناگسستگی آگاهی؛ یعنی 

اش. بدیهی است که در حیات آگاهی فرد از گذشته

دنیوی هم آنچه اهمیت دارد این است که شخص بداند 

شود خود او خواهد بود. کسی که درآخرت مجازات می

 از این لحاظ و از دیدگاه الک، کلید هویت شخصی،

حافظه است. آنچه بیش از هر چیزی مرا همین شخصی 

کند که هستم، آگاهی من است از سرگذشت خودم و می

آنچه بر من گذشته است. او شکی در این خصوص ندارد 

که اساس حافظه، باید نوعی جوهر باشد. تنها 

 دانیم این اساس چیست.خواهد بگوید که ما نمیمی

 Georgeانگلیسی: ( )به ۵۸۶۱-۳۵۱۷جرج بارکلی ) 36

Berkeley) 

)ترجمه تقریبی: « Esse est percipi»جمله مشهور وی 

شرط وجود، درک شدن توسط حواس است( پاسخی به مسائل 

ها در محافل فلسفی دکارت بود و تا مدت دوالیسم رنه

بحث بود. او معتقد است که ماده و شیئی وجود  مورد

است و رنگ"  بینم "نورحقیقی ندارد و آنچه هست و می

 شود.که با چشم دیده می

شهر برکلی در کالیفرنیا و دانشگاه برکلی را 

 اند.گذاری کردهافتخار وی نامبه

بارکلی نخستین بار دیدگاه خود درباره نفی وجود 

و سپس « مبادی علم انسان»جوهر مادی را در رساله 
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مطرح ساخت « وشنود میان هیالس و فیلونوسسه گفت»در 

استدالل  در رساله مبادی علم انسان اینگونه بارکلی

کند که انتزاع کیفیاتی که از یکدیگر می

توان پذیر نیست؛ مثال نمیناپذیر هستند امکانجدایی

"بعد" را بدون وجود "جسم" و جسمی بدون بعد را 

توانیم حکم به تصور کرد. وانگهی ما تنها زمانی می

با یکی از حواس وجود چیزی بدهیم که بتوانیم آنرا 

خود ادراک کنیم در غیر این صورت دلیلی بر وجودش 

 در دست نداریم.

مه  ۷) ( David Humeدیوید هیوم )به انگلیسی:  37

( از فیلسوفان اسکاتلندی و از ۱۷۷۶اوت  ۲۵ - ۱۷۱۱

 گرایی بود.پیشروان مکتب تجربه

 

قبول نکردن دین و سر باززدن از پذیرفتن عقاید 

زمان پیغمبران( معموال به خاطر دینی اوایل )

ناپذیر بودن و یا مسخره بودن معجزات بوده توجیه

کنم که شخص خردمندی است، اما امروزه گمان نمی

بتواند حتی یک دلیل مناسب برای توجیه دین داشته 

 باشد.

در کتاب تاریخ تمدن اثر ویل دورانت درباره مرگ 

 هیوم آمده است:

با سماجت پرسید که آیا مرگش، بازول  در آستانه

اکنون به زندگی دیگر اعتقاد دارد؟ هیوم پاسخ داد: 

شناسم. تر از ابدیت انسان نمیای نابخردانهاندیشه

بازول مداومت کرد و باز پرسید که آیا اعتقاد به 

خوش کننده نیست؟ هیوم پاسخ داد: زندگی اخروی دل

او بار زنش نزد  بار است. اینابدا، بسیار اندوه

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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 یدرباره یاز کتاب گفتار ۶۸ یدر صفحه

علم، الاقل علم  ایآ»دکارت، آمده است: 

 ست؟ین میقد کیزیدر تضاد با متاف د،یجد

به  یبه استقالل خودوحت یراستبه ایآ

 ریخود نسبت به سا یاستبداد ییفرمانروا

مگر از آغاز  نازد؟ینم هودهیها، بدانش

استبداد را نشان نداده  نیآمدن، ا دیپد

 گذارانهیاز پا یکیدکارت  ایاست؟ و آ

تنها ! دکارت، نهعلم نبوده است؟ نه نیا

نگفته  یدرباره استقالل مطلق علم سخن

یرا به ما م دهیعق نیبلکه درست عکس ا

که علم، به  دیگوی. او به ما مآموزد

تر از مهم یاست. حت ازمندین کیزیمتاف

 دیجد علم نیاو اعتقاد دارد که تدو ن،یا

 .«کرد آغاز کیزیمتاف از دیبا را

 تیحقان به گذار، نیا در و صورت، نیبه ا

 و آشکارا که میرسیم دایدر ژاک یگفته

 یفلسفه داد، ارائه که یاریبس لیدال با

 دچار تاکنون، افالطون زمان از غرب

 دا،یدر لیتحل در. است بوده کیزیمتاف

 قرار کیزیمتاف عصر یهیحاش در لسوفیف دو

 .دگریها دو و چهین کی دارند،

فهم دکارت را از زبان و قلم الکساندر 

 نکهی_ امیگرصورت باال، نظارهبه ره،یکو

 کیزیمتاف گذارانهیاز پا یکیدکارت 

 رایاست ز نینبوده است که صدالبته چن

 ییوسطاقرون  شمندیاز او سه اند شیکه پ

و  ناسی_ توماس آکونوسیآگوست ،یعنی

موادشان را از ارسطو گرفته  س؛یآنسلم قد
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 ترشیو پ اندکیزیمتاف گذارانانیو از بن

خود افالطون و استاد بزرگ  ز،یاز ارسطو ن

 گذارانهیپا نیسقراط، اول یعنیاو 

 دکارت رنه رونیاند. از ابوده کیزیمتاف

 شانیا که است یراه یرودنباله و شاگرد

 یفلسفه یدوره امادر بودند نهاده ادیبن

 یفروپاش از پس درست یعنی کیکالس

 اریبس یکیزیمتاف ستمیس و ونیزسیانگ

 در رنسانس شروع و ییوسطا قرون خشن

 راه یدهندهادامه عنوانبه دکارت اروپا،

 در ،یستیآلدهیا و یکیزیمتاف انینیشیپ

 قرار یکیزیمتاف یفلسف یفکر دستگاه اوج

 از نکهیا و دهدیم رونق آنرا و دارد

 نیا است، نکرده یصحبت علم، مطلق استقالل

نظر او  از نکهیا اما است؛ درست هم

 کیزیمتاف از دیرا با دیعلم جد نیتدو

 بتوان که ستین یموضوع کرد؛ آغاز

 دکارت افتیدر. گذشت آن کنار از یآسانبه

 نیا در اما خود، یجا ،یشمندیاند هر ای

 یمبن یاکنندهقانع استدالل چیه گفتار،

 نشده عنوان درخواست، و شنهادیپ نیا بر

 .است

به نام استقالل و  رهیآنچه را که کو

علم، خوانده است،  یاستبداد ییفرمانروا

تنها خود علم هرگز صحت نداشته است. نه

 دیتأک ییهاهمواره بر پرسش زیکه فلسفه ن

 ها،پرسش نیاز ا یاند که هنوز بعضداشته

 علم نه. اندنکرده افتیدر را درخور پاسخ

 محور بر توانندینم فلسفه، نه و

 که یادهیپد هرآن. بروند «ییگرامطلق»
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 ،یزمان یلحظه همان در آن سقوط شد، مطلق

 علم و فلسفه. است درآمده ریتصو به

اند تابه همه سال، تالش کرده نیا درگذار

ها بروند و آنچه را که ارائه جنگ مطلق

سخت  وارید ختنیواقع، فروراند، بهداده

بوده است و همواره  کیزیمتاف نیو سنگ

بوده است،  یآنچه دست آورد دانش و آگاه

است. حاال  ییگرامجموعا در تضاد با مطلق

دانش،  نیاگر دکارت باور دارد که تدو

آغاز بشود،  کیزیاز متاف یستیبایم

و با  کیاست که در گام  یشنهادیپ

 شود،یم دهیکه از روند دانش د ییهانشانه

که علم و  رایاست، ز یاوال ناشدن

در تضاد باهم قرار  ک،یزیمتاف

 تنها شنهادیپ نیا ییاند. از سوداشته

 .است یوسطقرون در شهیاند درخور،

 

دکارت همان  م،یگر هستو چنانکه نظاره

 یدر دوره گانهیشاخص و  لسوفیراه سه ف

_ توماس سیقد نوسیآگوست یعنی یوسطقرون

را رفته است  سیو آنسلم قد سیقد ناسیآکو

تنها  شانیخاص خود. ا یوهیاما به ش

هستند که پس از ارسطو، ظهور  یافالسفه

به  نیو فلسفه را در خدمت د افتندی

نظور مبه نید نجایکاربردند_ در ا

منظور است.  ک،یزیاز متاف یاصل یاشاخه

از هزار و صدسال و پس از  شتریدرگذار ب

 ستمیافالطون و ارسطو که خود رأس هرم س

سه نفر ظهور  نیهستند، تنها ا یکیزیمتاف
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و دانش، در  لیو در آن زمان تحص افتندی

خاص قرار داشت و  یتنها کسان اریاخت

و اجازه  توانستندیمردم، نم یعامه

و علم،  ینداشتند که به مسائل فلسف

و کشته  یبیصل یهاجنگ جادیبپردازند. ا

 یانسان در آن کشتارها ونهایلیشدن م

آمدن دستگاه  دیپد نیو همچن نیخون

 یحیمس ونیروحان یاز سو «ونیزسیانگ»

 یکیزیمتاف یشهیدست آورد اند ،یهودیو

 تیضد خیخاص خود، م یکتاتوریاست که با د

 دندیکوب نیانش رادرجهان، بر زمباد

روند  نیا توانستینم چگاهیاماه

 .ابدی، ادامه یشگیهم یاگونهبه

از  شتریب یکیزیمتاف یشهیآنچه از اند

 ی( برایوسطقرون یهزار سال )دوره

توسط  د،یانسانها و جوامع، به ارث رس

دوره، عنوان طرح شد  نیدر ا لسوفیسه ف

یرو شان،یا یدستگاه فلسف یشدهکه خالصه

 .است موضوع سه رفته،هم

 گاهینشان دادن، جا و کردن دای_ پ۱

 .یهست انیم در خداوند

 ناسیتوماس آکو یگانهپنج یها_ برهان۲

 نیکه هرکدام از آنها توسط متفکر س؛یقد

دور و  یهادر دوره یادیز گانسندهیو نو

 اند.پاسخ گرفته ک،ینزد

 و سیقد آنسلم توسط که ؛ی_ برهان وجود۳

 .دیگرد مطرح شان،یپر یپرداخت با
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 «ی توماس آکویناسگانههای پنجبرهان» 

 

 «برهان محرک اول»یک: 

 

برهان از ابداعات ارسطو است.  نیا

 نیاز ا ز،ین یسبزوار یمالصدرا و هاد

یبرهان شرح م نی. ااندبرهان سود جسته

 ازمندین محرک کی به یحرکت هر که دهد

 و هاحرکت یسلسله امتداد چون و است

 تیدرنها است؛ محال تینهایب تا هامحرک

 ثابت یامر به هاحرکت یهمه یستیبا امر

 ه،یاول محرک ای ثابت آن که بشوند یمنته

 .دارد نام «خدا»

 

 

 برهان رد لیدال

برهان از زمان  نیالف_ باطل بودن ا

شده است. حرکت به ثابت وتون،یاسحاق ن

 نیبلکه ا ستین ازمندیعامل و محرک ن

 ازیتغییر درحرکت است که به محرک ن

 نیب یها در فضاهادارد. حرکت ماهواره

شرح آن  یبرا نمونه نیبهتر ،یاارهیس

ها، همچنان و ماهواره نیکه ا رایاست؛ ز

نا  نیبدون محرک در حال حرکت هستند و ا

آنها  ،ییروین نکهیاست، مگر ا یستادنیا
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 ایب ایبدهد و  رییرا در جهت حرکتشان تغ

از  هادهیاجسام و پد یستاند. حالت عاد

در حال حرکت  ای ست،یدو صورت خارج ن

در  توسیحال سکون. هراکل ادریهستند و

 رییتغ نیبه ا شیاز سه هزار سال پ شتریب

 چیو حرکت توجه کرد و او معتقد بود که ه

سکون ندارد.  ،یهستدر جهان  یادهیپد

 میمتوجه هست ن،ینو کیزیامروزه با فهم ف

 یعنی یعضو هست نیترکه در داخل کوچک

 ترشیاست. پ انیحرکت در جر لون،یاپس

 یذره نیتراتم کوچکبود که نیباور بر ا

است و همه  یموجود جهان یدهیو پد یهست

 تیموجود یگریکه در اتم اجزاء د دانندیم

الکترون_ پروتون_  یهادارند به نام

و در مرکز  لونی_اپس ترونینوترون_ پوز

 نیموجود در ا یعنصرها گریو د ؛یآن خنث

درحرکت هستند.  یاتم، به گرداگرد خنث

و  یها همواره در حال شکنندگاتم نیا

اساس  نیو بر هم دترندیجد یهااتم جادیا

توانست ثابت کند که  نیشتیبود که ان

 حال انبساط است. همواره در یجهان هست

 یهاصهیخص از «حرکت» که میب_ فراموش نکن

 طبق و رونیازا. هستند مواد و اجسام

 دیبا ناس،یآکو یسو از شدهطرح اول برهان

 آن، رشیپذ و برهان صحت برفرض که گفت

 ه،یاول محرک همان ای متحرک ریغ محرک

 یجزئ حرکت که رایز باشد؛ یماد یستیبایم

 .است یماد اجسام عوارض و صیخصا از
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 (تیعل) اول علت برهان: دو

 ،یگرید یزهایچ به جهان در زیوجود هر چ

 آنها توسطبه وجود نیا و است وابسته

سنگ،  فیدر تعر مثال. شودیم داده حیتوض

آب  تواندی: سنگ سنگ است چون نممییگویم

و  هایوابستگ یسلسله نیباشد؛ اما اگر ا

باشد،  انیپایب ها،دهیپد یهایوستگیپ

و  آفتدیهمواره به عقب م حیتوض نیا

داد؛  حیرا توض یزیچچیه توانینم تاینها

که  شودیم دهیجهان فهم یهنگام نیبنابرا

باشد  دهیرس ،یخود، در وجود انیبه پا

 وابسته یگرید زیچ چیکه آن وجود، به ه

 واسطه،یب دهیپد نیآخر نیا و نباشد

 .دارد نام «خدا»

 

 رد برهان

 

 نیا بر مبنا ک،ی علت ای تیبرهان عل در

 مبدأ کی از یهست جهان یمجموعه که است

 خود، یتکامل ریس در و ردیگیم سرچشمه

 مقصد همان یسوبه ها،واسطه باوجود

 .گرددیبازم هیاول

 نیو همچن «سمیبودائ» یستیآلدهیمکتب ا

 نیبه هم «نشنیکار»با عنوان  گرید یمکتب

باور  شانیکه ا رایبرهان مربوط هستند ز

و پس از مرگ  هادهیدر پد« روح»دارند که 
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لول کرده، ح گرید یادهیآنها، به داخل پد

 انیحرکت و جر نیاست و ا انیدرحرکت و جر

همواره ادامه دارد.  یتسلسل ریو س

 ای یادر حشره تواندیم« بودا» رونیازا

 یباشد. برا انیدر جر گریجاندار د کی

 خوارگوشت ها،یئاست که بودا نیهم

 ،یخواراهیگ و یخوارخام جز و ستندین

 که رایز گذارندینم سفره بر را ییغذا

 ضربه احتمال گر،ید جانداران کشتار با

! کنندیم ینیبشیپ را، بودا جان به زدن

: دیگویم برهان نیا رد در راسل برتراند

 پس باشد، داشته یعلت دیبا یزیچ هر اگر

 داشته یلیدل و علت دیبا هم خداوند وجود

 و لیدل بدون بتواند یزیچ اگر و باشد

 یدرباره بحث کند، دایپ وجود علت،

 که رایز بود خواهد دهیفایب خداوند،

 .است ممکن «علت» بدون عت،یطب وجود

 چرا که ستیچ پرسش نیدر ضمن پاسخ به ا

 خدا، در هامعلول و هاعلت یسلسله یستیبا

 کند؟ توقف
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 امکان و وجوبسه: برهان 

 

 دارد امکان اطراف، در موجود یهادهیپد

 ایلحاظ ضرورت، وجود داشته باشند  از

 هم که معنا نیا به. باشند نداشته وجود

 از)پس  و باشند داشته وجود توانندیم

. باشند نداشته وجود توانندیم( یادوره

 باشند، نیچننیا هادهیپد همه اگر

 دایپ وجود توانستهینم آغاز در یزیچچیه

 چیدر حال حاضر، ه و صورت نیا در و کند

 نیبنابرا داشت؛ینم وجود یادهیپد

 و یضرور وجودش که باشد یموجود یستیبا

 یواسطهبه موجودات، گرید تا باشد واجب

 هیتوج و ممکن ه،یاول یدهیپد آن وجود

 .بشوند

 دارد و نه شیبه بودن گرا وجود ممکن نه

یبه نبودن! پس اگر وجود داشته باشد، م

آن  تیدر موجود یخارج یعامل یستیبا

و  جادیمؤثر بوده باشد و عامل ا دهیپد

و  اءیآن باشد. اگر تمام اش تیموجود

ممکن باشند، موجود بودنشان  ها،دهیپد

 که خواهد بود تکرار از یارهیزنج جادیا

 یموجود یستیبا حتما پس. ستین قبول مورد

 وجود نیا به. باشد یضرور وجودش که باشد

 .ندیگویم خدا ای «الوجودواجب»

 رد برهان
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 و وزن شکل، و ظاهر لحاظ از ها،دهیپد

 نیا. دارند وجود شان،اتیخصوص گرید

 و تغییر دستخوش همواره ها،دهیپد

 و توسیهراکل کیالکتید و هستند یدگرگون

 مدرن یدوره یفالسفه از گرید یارانیبس

 .کنندیم دیتأک گفتار، نیا بر زین

سورن و  ینید یستانسیالیسمبرخالف اگز

 یدارهامکتب، بودن پد ینطرفداران ا

 شانیرگذاریتأث یندانکار و فرا یرقابلغ

وضوح آشکار است_ به یزن یگرهمد یبر رو

و تغییر در فنومن ها  یرگذاریتأث ینا

 یدارهاستبودن پد یا« هست» یلخود دل

روند و  ینبر ا یزعلم ن ینها،ا یجدا

 یدتأک ییرشان،و تغ هایدهتحول پد

 هایدهپد ییرتغ رو،ین. از اکندیم

باشد. به  شانینابود یلدل تواندینم

 ی( حالتهایدهخاطر، وجودها )پد ینهم

 آنها، یستانسیالدارند و اگز یازل

ها، اگزیستانسیال این اما است، همیشگی

و  یرفتهگوناگون، صورت پذ یهایوهدر ش

 یگرها و اشکال گوناگون دصورت یدارا

یون خاطر است که ماد ین. به همشوندیم

ی بسیار پیشین و مثل هراکلیتوس در دوره

همچنین ریچارد داوکینز_ 

دریدا_فوکو_نیچه و بسیارانی دیگر 

: گویندیم ی معاصر و زمان حالدردوره

و ازل و جود داشته  یماز قد یجهان هست

وجود، همچنان ادامه خواهد داشت.  ینو ا

صحبت از قدمت و  یزیکامروزه در علم ف

سال از  یلیاردم ۲٫۵ ییشینهپ
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 یجادا یمواد و چگونگ یستانسیالاگز

و تحوالتشان  ییرکهکشانها و نوع تغ

خود  یعلم یافتدر ینروند و ا ین. اشودیم

 ستییآلایده دستگاه بودن مردود یلدل

 میان به سخن حوا و آدم از که است

 انجیل متون مفاهیم و ارقام و آوردمی

 ماوراء کتب دیگر و جدید و عتیق عهد در

 میلیارد ونیم دو تصور گاههیچ الطبیعی

نها کهکشا تشکیل و مواد یپیشینه سال

 یهستندگ ینکها یگر. دگنجدینم

 یاربس یا یموجود فعل یستانسهایاگز

 ییهاول ییدهبه پد یازین یمیقد

 ییرهالوجود ندارد تا زنجواجب

 هستی جهان کلیت یعنی اگزیستانسیالها

 آغاز او از یا بشود ختم الوجودواجب به

 برخورد فرایند در که یراشده باشد؛ ز

 شدن تشکیل و یکدیگر روی بر هاهستنده

 یا و کمی ازلحاظ)چه  جدیدتر هایهستنده

 الوجودیواجب به وابستگی گونههیچ( کیفی

 .نیست اولیه و ثابت

 و اشیاء داشتن وجود چرا اینکه یگرد

 همدیگر با پیوند در هاپدیده

 یادامه و سنتز_ تزآنتی_  تز یندهای)فرا

 در واقعا که آن تکرار و( چرخه این

 نیست؟ موردقبول است، جریان

باعث به وجود  یگرادغام دورنگ در همد

 یدترجد یفیتیتر باکتازه یآمدن رنگ

 تواندیعمل م ین_ ادامه و تکرار اشودیم

 یعتطب یادلبخواه، چه به دست انسان و 
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در آن  یالوجودواجب یچو ه یردصورت بگ

و تکرار  یرهزنج یننباشد_اصوال ا یلدخ

 آلیستیایده یدگاهکه از د یندهاستفرا

 هستی جهان کهدرصورتی. نیست قبول مورد

 که است اتتغییر و فرایندها این از

. رساندمی ظهور به را خود پدیدار

 این یاولیه علت و الوجودواجب روازاین

 .است مردود برهان

 

 چهار: درجات کمال در اشیاء

 

 که شودمی داده توضیح برهان یندر ا

 و کامل یکی که باشند پدیده دو هرگاه

 یا پدیده بایستی باشد، ترکامل دیگری

 داشته وجود)خدا(  نام به مطلق وجودی

 را مختلف هایپدیده این بتوان، تا باشد

 .نمود مقایسه آن با

 
 رد برهان

 

 داست،یآن چنانکه از نام برهان چهار پ

نقش را در آن داراست؛ و  نیکمال باالتر

واقع آنچه به یداده شد. ول حیتوض ترشیپ

 یزیبرهان آمده جز سفسطه، چ نیدر ا

 نیهم طبق و مثال یبرا که رایز ست؛ین

 :که مییبگو میتوانیم برهان،
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 هر از هاییتفاوت دنیا، قاتلین یندر ب

 همدیگر با آنها کشتن نوع هویداست، لحاظ

 بهتر فهم برای. دارد تفاوت غالبا و

 بایستی آن، فهم و کامل قتل و ایشان

 بتوان، تا باشد موجود وجودی ترین،قاتل

 و. نمود مقایسه آن، با را قاتالن دیگر

 ها،پدیده ترینقاتل صورت این در

 و قتل» یواژه کردن یگزینبا جا !خداست

 همین به توانمی دیگری، چیز هر به «قاتل

 .رسید احمقانه ینتیجه

 توانیبرهان و رد آن م یندر مقابل ا

مطرح  یزرا ن یعتموضوع کمال داشتن طب

وجود  یدیبر آن ترد یکرد که ازلحاظ علم

کامل  ندارد_ و اگر خداوند را هم

 یانجامدمسئله به تناقض م یم،بپندار

دو کمال را متصور بود.  توانیکه نم یراز

 یعنوان کمالبه یهقض یندر ا یعتوجود طب

. زندمی کنار را خداوندی کمال تردید،یب

 .است مردود برهان این روازاین

 

  یناسبرهان آکو ینپنجم «رهان نظمب»

 

 داشته تکیه برهان، ینامانوئل کانت به ا

ه است. یدنام «یعیطب یاتاله» آنرا و

: اگر به اطراف خود گویدیبرهان نظم م

 هر که کنیممی فهم ناگزیر یم،نگاه کن

 و سازگاری دارد، که عملکردی با چیزی

 گواهی چیزی هر. است پیداکرده تناسب
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 از است شدهساخته تدبیر سر از که دهدمی

 .شودمی ثابت خدا وجود روینا

افالطون  «یمائوست»برهان به  ینا یسابقه

 یگاهجا« نظم»برهان  ین. در اگرددیبرم

نظم در  یداست،دارد و چنانچه پ یخاص

جهان منظم . رودیبه کار م یبرابر آشفتگ

منظم، وجود  هاییدهاست ودرجهان پد

دانا و  یاز ناظم یدارند. هر نظم

 جهان یجه،و درنت آیدیباشعور، به وجود م

 باشعور، ناظمی تدبیر و طرح خاطر به

 نام خدا ناظم، آن. است گشته پدیدار

 .دارد

 

 رد برهان

 

جهان  ینا چیزیچه ینکه،ا همه از یشپ

و  یهودهب ییادعا ینو ا یستنظم ن یدارا

و  یداخل یکه آشفتگ یرااست؛ ز یرعلمیغ

امروزه کامال آشکار  ها،یدهپد یرونیب

 ینبتوان گفت که حاصل سراسر ا یداست. شا

و برهم بودنهاست که  ها و درهمیآشفتگ

 یمنظم به جهان داده است. برا یظاهر

هرگز ادعا کرد که نور  توانینم نمونه

طور منظم هر روز و هر ساعت، به ید،خورش

 یداستکه ناگفته پ یراز رسد؛یم ینبه زم

یت؛ و کمّ  یفیتاز لحاظ ک رنو ینکه ا

و از این دو لحاظ  است غییرهمواره مت
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 یو باالخره روز دارای حالت ثابت نیست

. یدخواهد رس یانهم تابش آن به پا

ها و در شب یگرشب، هرگز با د یهایاهیس

 یکنقاط مختلف جهان برابر، منظم و با 

 ناهماهنگی درواقع. نیست کیفیت و حالت

 درونی جهان در واقعی آنارشی نوعی و

 نوعی یههر قضظا. ستفرماحکم ها،پدیده

نمود  ین،سطح ب یهادیده به که است نظم

است که  یدرست در حال ینو ا کندیم یداپ

 نظمییو ب یآنارش یعنیمقابل نظم،  ینقطه

همواره در  ها،یدهدر پد یموجود پنهان

 هاییاست. نقاش یانو جر یریگحال شکل

از نقاشان، جز  یگرد یاریو بس یکاسوپ

 ینا یستند،ن یگرید یزدر هم چ یخطوط

در  یاست که از آنها، نظم ینمفسر یرتعب

 یمگیو سراس نظمیی. بدهدیهنر به دست م

و جانداران و فرار آنها  یعتاجزاء طب

گوناگون  یدارهایاز حالت نظم، باعث پد

انسان و  ینظم از سو ی. تالش براشودیم

است  یشگیاش، همیاختراع هاییستمدر س

است که حرف آخر را  نظمییب یناما ا

 .زندیم

 است، حاکم داری،یهکه در جهان سرما ینظم

 سیستم فروپاشی و کارگر نظمیبی حاصل

 نهایت اینکه لحاظ از است بورژوازی فکری

 نظم حالت به را کارگر تا کندمی را تالش

 در خود و تکنولوژی_ صنعت کنترل تحت و

 از که نظم این برابر در اما. بیاورد

و  ینظمبی شود،می تزریق سرمایه سوی

 شکل دگرگونی، و انقالب یتااعتصاب و نها
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 همین که کرد اضافه بایستی. گیردمی

 رفرم نوعی نیز هادگرگونی و انقالبات

 آن نهایی نظم و یابندمی وقوع که هستند

 منجر فروپاشی و نظمیبی به دوباره باز

سراسر تالش  ی،نظام یدر پادگانها .شودمی

محور قرار دارد  ین)نظام( بر ا یستمس

و افراد آن  یطمح یکه نظم در هرکجا

داران و افسران و ... )سربازان( و درجه

حاکم باشد. در واقع به نظم درآوردن 

 یرکه صورت ظاهر نظم را، تصو هاستنظمییب

در جهان  نظمییاما چنانچه رفت، ب سازدیم

 در توانیفرماست و هرگز نمحکم یهست

 .شد غالب نظمیبی این بر ژرفنا،

 برهان این رد در داوکینز یچاردر

 چه هر که رساندمی برهان این: گویدمی

 که فهمیممی باشد، یشترب یامجموعه نظم

 ترعالم و ترپیچیده مجموعه، آن ناظم

 تمام باشد توانسته که کسی. است بوده

 بایستیمی خودش ببخشد، نظم را جهان

 و پیچیده اندازه، همان به کم،دست

 بازهم صورت این باشدودر هدفمند

 ترعالم و ترپیچیده ناظمی نیازمند،

 یاله ناظم برهان، این اما شود؛دیگرمی

 .کندمی فرض مثتثنی قاعده از را

 

 برهان وجودی 
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بس که  ینهم ی،در شرح برهان وجود

چون  یدر آثار کسان  برهان ینا یم،بدان

و  یتسن یپ_ الینوزااسپ«_ دکارت رنه»

امانوئل کانت، سر درآورده است.  ینهمچن

 دارند ین، باور بر اآلیست یدها ینمتفکر

 ین اندا نتوانسته فالسفه هم هنوز که

 اگر که کنندمی ادعا و کنند رد را برهان

 هنوز فالسفه هست، اشکالی برهان این در

! شوند یرهاند بر اشکال آن چنتوانسته

 وجودی، برهان که دید خواهیم کهدرصورتی

 با بازی تنها و اشکال دارای واقعبه

 که ذهنیتی و است بوده واژگان و حروف

 .اندشدهمی محسوب غلط پیش، از

با  یتفاوت برهان وجود ینکها یحتوض

در نحوه ینوس،آگوست یگانهپنج یهابرهان

معنا که درتر  ینطرح مسئله است. به ا ی

اطراف مثل  یدارهایاز پد یناس،آکو

 یوانات،، کوه و جنگل و حدرخت، رودخانه

به اثبات  یجتدرمبنا قرارداده و به

. امادر برهان رسندیخداوند م یوجود

 یمبن« خداوند»خود لفظ  ی،وجود

. درهرحال صورت کامل شودیقرارداده م

 است. یراز قرار ز «یبرهان وجود»

 که است یزیخدا چ: »گویدیم یسآنسلم قد

 تعریف این. «نیست متصور او از تربزرگ

 خدا به که کسی حتی و ندارد عیبی ظاهربه

 یفلحاظ تعر از که است ممکن نیست، معتقد

 اگر که زیرا! نبیند وارد آن بر ایرادی

 باشید، نداشته باور هم چیزی به شما
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 داشته آنرا از تعریفی که ناچارید

 !باشید

که  یدکن« فرض»است  طورینخوب. حاال که ا

دارد و در خارج  یخدا فقط وجود ذهن

که وجود  یدهرحال ناچار. بهیستموجود ن

چون  ید؛خدا را، قبول داشته باش یذهن

و  کنیدیخدا فکر م یلحظه درباره یندر ا

در ذهن وجود داشته باشد  یزیچ ینکها

اگر خدا فقط در ذهن  ی. ولینهم یعنی

 یزیچ د،توانستییوجود داشت، شما م

 یزیچ یعنی ید؛تر از او تصور کنبزرگ

است که  ییمانند خدا یناکه ع یدتصور کن

منتها  کنید،یاش فکر ماآلن درباره ینهم

هم موجود در جهان خارج و هم موجود در 

 چیزی پس. تربزرگ ینذهن شما و بنابرا

 قبول ما ولی. شدمی متصور خدا از تربزرگ

 از تربزرگ که است چیزی خدا» که کردیم

 اآلن همین شما کهدرحالی «نیست متصور او

 این و کردید تصور خدا از تربزرگ چیزی

 تناقض به که است چیزی یعنی! است محال

انجامد؛ و آنچه باعث شد که مارابه می

 که بود ما «فرض» برساند تناقض ینا

 در و دارد وجود ذهن در فقط خدا» گفتیم

 کنیم تصدیق باید پس «نیست موجود خارج

 .دارد هم خارجی وجود خدا که

 

 دالیل رد برهان
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 پریشانی جدای: که اندگفته یارانیبس

 عیب خواهیدمی وقتی برهان، یا گفتار این

 این کنید، مشخص را برهان این اشکال و

 ناشدنی و مشکل ایکنندهمبهوت طرز به کار

 .است

نظر به «وجودی برهان» بر وارده یراداتِ ا

  زیراست: قرار از من

 «ترینبزرگ» برهان این در که یایده_ پد1

 آنچه. نیست تجربه قابل شود،می معرفی

 اصوال کرد، تجربه آنرا نتوان، که را

 تعریفی هر و بود نخواهد نیز تعریفقابل

 در. بود خواهد نادرست و غلط آن، از

 پری» مثل هاییپدیده به ادبیات، جهان

 یشاهنامه در سپید غول_ «دریایی

 و انسان نیمه خشکی موجودات_ فردوسی

 پرواز توان با داربال هایاسب_ اسب نیمه

 اما اند؛شدهمطرح غیره و آسمانها در

 نشده ثابت هرگز آنها، اگزیستانسیال

 یزاییده موهومات، این که زیرا است

 یتجربه به گاههیچ و بوده بشری خیاالت

 .اندنیامده در کسی

به خاطر واژه ،یدر برهان وجود نکهی_ ا۲

. الف_ میرسیبه چندمعنا م «نیتربزرگ» ی

قرار  ،یماد یعنصر یتر اصوال بر مبنابزرگ

در برهان « خدا»صورت لفظ  نیودرا ردیگیم

 و باشد؛ «یماد» تواندیم ،یوجود

 است یخواص یدارا ماده، الیستانسیاگز

 کیزیف و کیزیف دانشمندان توسط که

 مثال اند؛شدهداده حیتوض د،یجد یکوانتم
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 شکل و رنگ وزن، یدارا ،یاماده نوع هر

. باشندیم فضا یکنندهاشغال مواد. است

 نیهم از دور دگر،یها «جهان تیجهان» بحث

 وتریکامپ نیا مثال، که رایز ستین مسئله

 اتاق نیا و دارد قرار اتاق نیا در من

 خود است، قرارگرفته ساختمان نیا در

 یامحله در کوچه و یاکوچه در ساختمان

قرار دارد و  یمحله در شهر نیاست و ا

کشور در  نیو ا یشهر در کشور نیا

 یاز کره یافالن کشور و در نقطه یگیهمسا

در  ن،یزم یقرارگرفته است، کره نیزم

در کهکشان  یشمس یو منظومه یشمس یمنظومه

جهان،  تیجهان نیاست و خالصه ا یریراه ش

 یشهیهمچنان ادامه دارد؛ و با درک اند

 یو اثبات یاختراع یهاو فرمول نیشتیان

 نور سرعت و هاچالهاهیاو و اشاره به س

 به یهمگ ره،یغ و صوت سرعت و

 آن بودن یابد و جهان الیستانسیاگز

 .دارند اشاره

 خود ،یوجود برهان فیتعر نکه،ی_ ا۳

 یذهن یدهیپد کردن مطلق و است ییگرامطلق

 و فلسفه از آنچه و کند؛یم دنبال را

 مطلق عدم است، مفهوم امروز به تا دانش

 برهان در کهیدرحال هاست،دهیپد کردن

 یصورت به آغاز، در و جمله کی ،یوجود

 صورت نیا در. شودیم قیتزر مطلق، و یقطع

 ابداع ر گرید یاجمله تواندیم یهرکس

 یستاره نیتربزرگ»: دیبگو مثال و کرده

 !«است یمشتر ،یهست جهان
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 ینترو بزرگ ترینینسنگ»گفته  ینا یاو 

در  پذیرید؟یم یاآ«! است یتروناتم، پوز

است  یرواقعیاز آنچه که غ یفیهر حال تعر

. مطلق یفازلحاظ تعر ینشده، اارائه

صورت گرفته؛ اما  یزکردن فاکت و گفته ن

 با حتی «فرض» این که شودینم یلدل ینا

 مورد باشد، ذهنی اگر خصوصبه و أکیدت

. باشد دانش و فلسفه اهل پذیرش و قبول

 .است مردود وجودی برهان رواین از

به سراسر  یبرهان وجود فیتعر می_ تعم۴

 کی_ ستمیس کی رشیکه موردپذ یجهان هست

 رادیسازمان خاص است، محل ا کیشخص و 

 است.

 یبه صورت ی: در برهان وجودنکهی_ ا۵

 ی. وبر کسادشدهی« کمال»از  ،یپنهان

از لحاظ « کمال»که بحث  ستین دهیپوش

کامال مردود است و کمال،  ،یو علم یفلسف

بلند  اریبس یواریهمواره به دور خود، د

و  زاریاز تماس ب شهیو هم کشدیو محکم م

 توانیو هراسان است. از کمال نم زانیگر

ارتباط  توان،یپرسش کرد. باکمال نم

 نیترکه با کوچک رایبرقرار ساخت ز

یم نیو از ب داردیکمال ترک برم ،یتماس

 نیخود به ا زیارسطو ن یی. علت غارود

که  میدانیو امروزه م گرددیمسئله برم

 رایز باشد؛ داشته وجود تواندیکمال نم

 تکامل جهت در همواره ،یفرض کمال خود که

: دهدیم شرح که ارسطو ییغا)علت  شیخو

 وضع طرفبه همواره عت،یطب در یزیچ هر
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 گام( است درحرکت بلوغ یدوره یشکوفنده

یم نشان را برهان نقض نیا و داردیبرم

 .دهد

 یز،دکارت ن است که رنه یادآوریالزم به 

: گویدیاستدالل را ارائه داده و م ینهم

به وجود « نقص»از  تواندیکمال، نم

 یایدها« من»که  دهدیشرح م . اویایدب

کمال را  یناز کمال را دارا هستم و ا

 زیرا یاورم،ام به وجود بتوانستهیمن نم

 وجود به کمال)ناکامل(  نقص از که

 گاههیچ که کندمی اضافه او. آیدنمی

 یپدیده از تواندنمی تربزرگ یپدیده

 .بیاید وجود به تر،کوچک

 یحاک یز،دکارت ن یگفته ینا کهیدر صورت

 یقااست و دق یزیکیمتاف ییشهاز اند

بزرگ،  هاییدهدکارت، پد ییشهبرعکس اند

 یدارتر، پدکوچک هاییدهاز پد توانندیم

. مثل عمل لقاح در رحم مادر و یابند

اسپرم  یهاکوچک به نام ییدهدو پد یوستپ

که در خالل  ینی. جنینجن یلو تخمک و تشک

 ی. افرادآوردیم یدرا پد یها افرادسال

 یچهره یاهرو ینشتینا یاو  یسونمثل اد

 یزیکیو ف یاز هردو بعد ماد یخیتار یمعظ

به  یهخود فرد و جزء اول ین)به نسبت ب

به  یت،نام مثال اسپرم( و از لحاظ ذهن

اشخاص دارا  ینکه ا یافکار یبزرگ

 دو هر در که گفت توانیاند. پس مبوده

 از تواندمی تررگبز یپدیده صورت،

 .بیاید وجود به تر،کوچک یپدیده
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 یگاهجا« فرض» یواژه ی،در برهان وجود

ترفند است  ینرا داراست و با هم یخاص

 یشانپر یبستکه شنونده را به بن

که تناقض حاصله از تز  یراز کشاند؛یم

 توانینم ینکهبر ا یمبن یبرهان وجود

اول را تصور  یفرض یتر از خدابزرگ ییخدا

 ییرا به همان خدا یجهکرد، نت

که از آغاز تصور و فرض شده  گرداندیبرم

 برهان که است دیگر ایرادی هم یناست. ا

. برهاند آن از ر خود تواندنمی وجودی،

 که است ایملغمه وجودی برهان روازاین

و  نهادند ارسطو و افالطون آنرا بنیان

 یلیتکمدر قرن شانزده صورت  یسآنسلم قد

 داد؛ دست به یم،که آورد اییوهآنرا به ش

 آن از کانت و نیتس والیپ دکارت و

 ذهنیات و فرضیات عالم و کرده استفاده

 از آنچه کهدرصورتی. اندشمرده صحیح را

 مفهوم و است دست در سقراط پیشا یفلسفه

 همان و هستی جهان دیالکتیک گردیده،

 و طرح هراکلیتوس توسط که است «لوگوس»

 اساسی نقشی «تجربه» سویی از و شد بیان

 و پدیدار اثبات در را محوری و

. کردمی بازی ها،پدیده اگزیستانسیال

 و هستی» که است خاطر همین به شاید

 اگزیستانسیال تعریف در هایدگر «زمان

جهان و بحث  جهانیت و هاپدیده و اشیاء

 ویژه یتیاهم ی، دارا«مکان»و « زمان»

 .است

 ،یوسطقرون در که است یادآوریالزم به 

 و یعلم یهاپرسش قدرت و فشار خاطر به
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 به ییگوپاسخ به نیمتفکر بودن ناچار

 شدند؛ جادیا اروپا در دانشگاهها آنها،

 کرد اشاره یستیبا راستا نیهم در اما

 خود توسط و آتن در بار نیاول که

 نام به جهان دانشگاه نیاول افالطون،

 در_ شد یزیراحداث و برنامه« ایآکادم»

 یآتن، دانشگاه گند یایآکادم با رقابت

 جادیا زین ران،یا یشاپور در امپراتور

اعراب مسلمان  یشده بود. هرچند در حمله

 نیعمر، ا فهیو به دستور خل رانیبه ا

ها و آثار آن، به کتاب یدانشگاه با همه

 شد.  دهیآتش کش

و  یکیزیمتاف یدوره نیدرهم ایآ

که سردارمسلمان کرد،  ستین ییوسطاقرون

و  رهایدر گذار درگ  38 یوبیا نیالدصالح

                       

و در  انیهزبان ی رهیاز ت هایوبیا یخانواده 36 

بوده و  یشمال جانیدر آذربا «ۆیند»به نام  ییروستا

( رفته ی)واقع در عراق فعل تیتکر یبعدا به منطقه

 یکرد_ ارمن یها رهیت جانیآذربا یاند. در منطقه 

 یهمدوره یوبیا یو خانواده اندستهیز یو تالش

 ..هستند انیسلجوق

محمود است. او در سال  نیالدفرزند نجم نیالد صالح

 نیالدآمده است. نور ایبه دن تیدر تکر یالدیم 1136

را در منطقه  یدوازده هم حکومت زنگ یمحمود در سده

 نیکرکوک، موسل و حه له ب بپا کرده است. در هم ی

برند.  یبه شهر قدس حمله م انیدوره است که اروپائ

توانند  یمصر نم یدولت فاتم نهترک و  انینه سلجوق

 یعنی یدولت زنگ سی. رئرندیرا بگ ورشی نیا یجلو

 انیحیمسحفظ شهر قدس، با  یبرا محمود نیالدنور

صالح  یهرا تحت فرماند یمیوارد جنگ شده و سپاه عظ

فرستد. صالح  یم یدولت فاتم تختیبه پا یوبیا نیالد
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 ،یحیمس انیخود با لشکر نیخون یهاجنگ

و بعدا شهر  ریمصر را تسخ یدولت فاتم

تصور که  نیقدس را اشغال کرده است ؟ ا

که در  ییآنهمه جنگ و کشتارها انیدر م

صورت گرفت، هزاران هزار  یقرون وسط

 یهایخان ومان یانسان کشته شدند و ب

شرق و غرب به  یدر هر گوشه یفراوان

                       

 دولتآن  یمصر را منحل و به جا یدولت فاتم نیالد

  .کند یاعالم م یالدیم 1171را در سال  یوبیا

دولت خود را  یوبیا نیالدصالح یالدیم 1174سال  در

 یگسترش م هیو سور نی، فلسط منیحجاز،  یتا مرزها

پر توان بوده و همواره در  اریبس ییدهد. او جنگجو

نترس  یزده است و سر رینبردها به همراه آنها شمش

 یاو از کردها بوده اند ول انیلشکر شتریداشته و ب

بوده  یاسالم یبلکه دولت دهنبو یکرد یدولت او دولت

کند. زنرال دوکول  یاست.  او شهر قدس را اشغال م

 یحاضر شده و م نیالدبر سر قبر صالح 1955در سال 

اآلن  یول دیکرد رونیب نجایما را از ا ی: زماندیگو

  !میما باز گشته ا

 یو برخوردها یاز آزادگ یغرب سندگانیاز نو اریبس

نمونه  ینوشته اند. برا نیصالح الد یمهربانانه 

 ردل،یش چاردیاو با ر یو مهربانانه یبرخوردانسان

در  یوبیا نی.  صالح الدیحیمس انیلشکر یفرمانده 

فوت کرده و پس  یسالگ 57و در سن  یالدیم 1193سال 

رود و در  یزوال م بهرو  یوبیا یاز او امپراتور

. ردیگیم انیپا یوبیدولت ا یالدیم 1249سال 

 تختیدر شهر دمشق، پا یوبیا نیآرامگاه صالح الد

بایستی خاطرنشان ساخت که رد . قرار دارد هیسور

خورشیدی، مردم شهر سنندج سرخ  1368سال 

ی )مرکزاستان کردستان( با ایجاد و احداث مجسمه

صالح الدین ایوبی در مرکز شهر، مخالفت شدیدی کرده 

کار را به مسئولین جمهوری اسالمی ی اینو اجازه

  ندادند!
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کرد  دایپ وعیخطرناک ش یهایماریهمراه ب

شد. ما  جوامع شتریب  یبخت رهیو باعث ت

 ک،یزیاز متاف یاستهیشا زیچه چ

رنه دکارت،  شنهادیکه به پ میاآموخته

 کیزیعلوم را ابتدا از متاف یستیبایم

 ؟دآغاز نمو
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 بخش دوم                   

 هکیهان گمشد  -

 

 

 یقین و غیر یقین در فلسفه!

دکارت  یدر باره یکتاب گفتار یدر ادامه

 آمده است: گونهینا ۲۳ یو در صفحه

 یزانگآموزنده و شگفت یاربس یکار مونتن

 یزچاست بزرگ؛ اما همه یرانگریاست. او و

 نخست او آنچه. کندیم یرانرا بر سرخود و

: از بود عبارت کند ویران خواستمی

 عقل از منبعث عقاید و افکار خرافات،

 کورکورانه تعصبات اشتباهات، نسنجیده،

. شوندمی تلقی درست دلیل،بی که عقایدی و

 آزمون ازاینپس که نیست وی گناه البته

 در زیرا ماند؛می خالی دستش انتقادی

 یزچهمه «یقین یرغ» یایدر دن واقع،

 است. قیدهع

 یمونتن یبترت ینابه یره،الکساندر کو

 ی؛فلسف «یقین»به  یدنرا به خاطر نرس

 یمعرف مند،یدهعق یادار  یدهصورت عقبه

 ینآخر پاراگراف تذکر ا ی. جملهکندیم

و  یامور جهان یافتنکته است که در در

 و! یدرس یقینبه بایستییها، مهستنده
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 نبود، یقینی و نرسید یقینبه چیزی اگر

 است. یاعقیده پس

 دکارت که است؛ «یقین» ینکته بر سر واژه

 یقین، این به رسیدن برای هم آغاز از

 توضیح ترپیش چنانچه اما آغازید؛ شک از

 شک» یپروژه آغاز از پیش او شد، داده

 یعقیدها و راه ،پدیدارها به «ورزیدن

 در خداوند سوی از او، نظرگاه از که را

 درهمین. پیمایدمی( یمان)ا شدهتعبیه او

 دستگاه شاگرد را دکارت توانمی نقطه

 .شمرد قدیس آگوستینوس فلسفی فکری

 

 در که است این نه مگر. یقین یاما واژه

 یدارهاپد یبر رو تفکر و فلسفی کار گذار

 ی؛ همگ«زمان»و با در نظر گرفتن گذار 

 از بودند، شده مطلق که ییها«یقین»

 واقعیات درون به خویش، بلند پرتگاه

 سقوط، این و کردند سقوط حال، زمان جاری

 یشده از سوطرح یهایقین این همگی برای

بود،  یزناپذیر، گریستآل یدها یفالسفه

و  یککالس یفلسفه یانکه پس از پا یراز

ا یدهاقناع رس ینبه ا ی،کنون یدر دوره

 یشهن انددر جها یقین یدارکه خود پد یم

 یکمطلق بودنش و دگمات یو فلسفه، جدا

 یگری،د یدارو هر پد یکردن موضوعات فلسف

تر، ساده یانیاند. به بشکمردود و قابل

 وجود داشته باشد. تواندینم یقینی یچه
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تر از موضوع، ساده یافتدر یمثال برا یک

درجه،  ۱۰۰ یکه آب دردما یمدار یقیناگر 

است که در  یقینیرسد،  یجوش م یبه نقطه

تجربه  یعیطور طبتوان به یم ین،زم یکره

 یعنصر آب، اگر در فضا یننمود، اما هم

 یرز یگر،د یایارهو در س یناز زم یرونب

واقعا در همان  یاآ یرد،حرارت قرار بگ

رسد؟  یجوش م یجه، به نقطه در ۱۰۰ یدما

 یینپا یاربس یاباالتر و  یاربس یدشا یا

مثال اگر  گراد؟یسانت یدرجه  ۱۰۰تراز 

فرمول و ساختار  ینبتوان آب را با هم

مورد  ییفضا یهاچالهیاهدر س یفعل

جوش آن  ینقطه یقرارداد، درجه یشآزما

درجه باشد؛  ۱۰۰با  یمساو تواندینم

نور را  یحت ییفضا یهایاهچالهکه س یراز

 یساختار یدارا روینو ازا دهندیقورت م

علم  یکامال مخصوص به خود هستند که برا

م ابها یهنوز در پرده ی،و تجارب انسان

 یقینکه  گیرمیم یجهنت روینهستند. ازا

 .یستن یگاهیجا یچه یمثال، دارا یندر ا

اما  بپردازم یگرمثال د به صدها توانمیم

 یقین یواژه ی،درمجموع و ازلحاظ فلسف

موجود  یو فنومن ها یدارهادر مورد پد

 یصادق و درست باشد. حت تواندینم ی،هست

زد مثل  ییهامثال توانیم یخیازلحاظ تار

ند اداده یرو تریشکه پ یانقالبات اجتماع

 یناز ا کدامیچاند. هدر حال وقوع یاو 

ند انبوده یو ابد ی_ ازل یقینیانقالبات، 

 یایهو نظر یتئور یچو نخواهند بود. ه

 یو چه ازلحاظ علم یچه ازلحاظ فلسف
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. باشد «یقین» ییرندهدربرگ تواندینم

 کنیم قبول بتوانیم مقطعی طوربه اگر حتی

 با فنومن فالن حاضر، حال مثالدر که

 واکنش، و کنش_ کارکرد اش،فعلی ساختار

 درک در مسئله. اشدب داشته را خود درخور

 یقین به و یقین یواژه که است این عمیق

و فهم  یافتبرداشت_ در یدن،رس

 یاناست که هرروزه در جر یزیکیمتاف

 .یمهست شاهد بروز آنها ی،اجتماع یزندگ

 بینیمیم یم،نگاه کن یاناد یخاگر به تار

را در قالب  یمی، مفاهکه هرکدام از آنها

چند صد  یادوره یو برا نداریخته «یقین»

 یحیتند؛ مثال مسادان بودهیساله، موفق م

اسالم. اگر واقعا،  یاو  یهودیت یاو 

 «یقین» ییرندهدربرگ هرکدام از آنها

 یاناد ند، چرا پس از آنهاابوده

قبل  یو دستگاه نظر یافتهظهور  ی،ترتازه

 ینند؟ و همااز خود را، مردود شمرده

 یندارند که د یدهعقتازه هم  یاناد

 یند یناست؟! آخر یقینی یشان،ا

)شاهدان  یتنسسو یهوا ی،بشر یشدهشناخته

 آن، یکنندهکنترل سازمان که است(، یهوه

شود و یاداره م آنجا از و آمریکاست در

 یاگونهد. بهباشیم یاناد ینتراز فعال

دارند  یدهعق جدید، دین این پیروانکه 

در  یازدر صورت ن یحت باید،یکه نم

خون  ی،و به هنگام عمل جراح یمارستانب

منتقل  یا یقتزر یشانبه ا یگری،کس د

مربوط  یهاکه باور دارند، ژن یرابشود؛ ز

که قبال خون داده است،  یبه آن انسان
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 یضمر یساختار یا یروسو یمحتمال دارا

در  یاز قبول آن )حت روینباشد! ازا

زنند؛ می باز سر( یمانند جراح یاتیضرور

تر و منشعب از تازه ینکه د یتئبها یاو 

 اسالم است.

است که الکساندر  ینبحث در ا گیرییجهنت

دکارت، پرچم  از رنه یرویبه پ یرهکو

را برافراشته و باور دارند که  «یقین»

هستند،  یقیناز  یکه خال ییفنومن ها

هم در بر نخواهند داشت و در  یایجهنت

. به نظر مانندیم یباق «یدهعق»ر چوب چها

از  یحاک یگرید یایهکه بعد کنا آیدیم

 یشدوران پ یفالسفه یاز سو یدهعق ینکه،ا

_ توماس ینوسآگوست یعنی،از دکارت 

 ینباالتر یدارا یس،_ و آنسلم قدیناسآکو

 مندیدهعق یشانمقدار و ارزش بوده است. ا

 یستمبر س ند و تنهاامدار بوده یدهعق یا

خود، باور  یدئولوژیکو ا ینی_ دیدتیعق

 یندکارت ا یادعا کهیاند. درصورتداشته

و از راه،  یدتیعق یرغ یقاست که از طر

شک و گمان را تا  یرو علم، مس یاضیاتر

 دیگر ینکته اما و است؛ دریافته «یقین»

 آراء پیرو درهرصورت دکارت که است این

 مه باز و است آگوستینوس یهااندیشه و

 دکارت که است ضروری نکته این یادآوری

 یهافومن بر شک آغاز و تحقیق از پیش

را در ذهن  یایدهعق ی،نجها یهستنده

 یستی،آلیدها ییدهعق ینداشته است که ا

 ینو همچن هیاثبات وجود ال یردر مس
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او به « کمال»و بحث  باشدیموضوع روح م

 موضوع وابسته است. ینا

فراموش کرده است که  یرهالکساندرکو

 یعنی، یادشدهر متفکر درهرحال، هر چها

 و خود رنه ینوس_آنسلم _آگوستیناسآکو

اثبات وجود خداوند، تالش  یدکارت، برا

 یستیآلیدها یستمند؛ و مبلغ ساکرده

 یوهدر مورد دکارت، ش یند، منتهابوده

 یراکرده بود؛ ز ییرتغ یادیمقدار ز

« شک»را بر  یقتحق یاددکارت از آغاز بن

 گذاشت.

اشاره  ی،بحث از مونتن یدر ادامه یرهکو

 «یقینی یرغ»جز  یزیاو چ»... که  کندیم

 «مرگ و یتباه و یتناه» جز ،«خالء» و

در برابر  یکه مونتن ینیم. پس ببیابدنمی

 کند،ینم یکار یچاو ه کند؟یخالء چه م ینا

. خود را به پذیردیفقط شکست خود را م

که هست، همان را که پس از  گونههمان

اما  پذیرد؛یاست، م یافته یشخو یلتحل

وان کرد، جز تینم یکار یچاز آنجا که ه

جز  یافتنی،ندست یدهایاز ام یدندست کش

و رضا دادن به آنچه  یمساختن تسل یشهپ

کرد؟ بازگشت به عقب؟  یدهست، چه با

 یبرا یدنکوش ؟نومیدیاز  یناش یهاشورش

ایدهکه در یپندار یهابه هم دوختن پاره

 یاربس ،ینهزم یندر ا یرفتار مونتن یم؟

 یارو بس مردانه یار، بسشرافتمندانه

 یسخن ی،و« رساالت»است. در  ینانهبروشن

 بلکه در آنها یافت، توانینم یدیاز نوم
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سخن  یمترک و رضا و تسل یهمواره درباره

 .«شودیگفته م

 

 یرهکه الکساندر کو بینیمیم یجتانت

و در  یرا، در دستان مونتن یمپرچم تسل

 یتدفاع از دکارت، برافراشته است و نها

« و رضا یمترک_تسل» یهاکار را به واژه

 یدهکه در اردوگاه ا یزی. چرساندیم

است. خصوصا در  شدهیدهوفور د، بهیسمآل

 ی. حتیزیکیمتاف یهایدهو عق یاناد یهمگ

 یادز یارمکاتب بس یایدهعق یمدر مفاه

 یغو ترک و رضا را تبل یمتسل ی. همگیهند

و  یایی_پویرا از جوشندگوانسانها 

اند. بر حذر داشته ی،و فکر یپژوهش فلسف

مثل شطرنج  یفکر یهایباز یحت نمونه یبرا

حال حاضر، حرام  یرانا یدر افکار اسالم

کار  یو حت شود؛یمکروه، خوانده م یا

« شعر»که در صدر اسالم  رسدیم ییجابه

جز  یست؟اما علت در چ شود؛یمکروه م

است که ذاتا با  یداریشعر پد ینکها

سروکار دارد و شطرنج با تفکر و « شعور»

 یشهاند یهایفکر و سخت ینتمر

مباحث و موضوعات  یرو یشپ یهایکیدرتار

 شطرنج! یدر صفحه یجار

 یستمگفت: س یدبا پردهیب وطبق تجربه 

در « تفکر» یانهمواره با جر یزیکی،متاف

آن، در جنگ بوده و هست.  یلاص یمعنا

جانبه، اقدام همه ینعلت ا ترینیایشهر

نا_  یسوو جوامع به سوق دادن انسانها
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 یشه،از تفکر و اند یو ترس و دور یفکر

و به دست گرفتن  یشخو یقدرت مدار یبرا

 قدرتی قدرت، این چه. گرددیبرم« قدرت»

هر ساختار و شکل  در چه باشد سیاسی

 یستم،س ینکه ا آیدی. به نظرمیگرید

 ییانههمواره در جهت و خواست قدرت گرا

در  یزرا ن یازموردن یلوسا یهمه یش،خو

فلسفه  یریگرفته است؛ اما درگ یاراخت

هنوز  یزیک،با سرتاسر اردوگاه متاف

 است. یافتهن یانپا

 

 یرز یره،ندر کوکه الکسا یستن دلیلیب

دکارت، شعار ترک_ رضا و  ینفوذ فکر

. دهدیسر م ی،را، از زبان مونتن یمتسل

 ضعف، یزاویه این از را دکارت رنه گویی

 فکری کار ینتیجه کهدرحالی. دهدمی نجات

 شده ختم تسلیم، و رضا همین به دکارت،

 از بهتر کویره، الکساندر خود و است

 .آشناست موضوع، این به هرکسی،

 آورده است که: یندر ادامه چن

 یدپد یواکنش یپس از قرن شانزده، حرکت»

و دکارت، به  یکنشارون، ب یرآمد. پ

تجربه و عقل پرداختند. در واقع  یمان،ا

 یبرخالف مونتن یمطلب یچشارون، ه یرپ

که  یتواقع ینجز اشاره به ا گوید،ینم

در آن قرار داشته و خود  یکه مونتن یوضع

 تحمل،یرقابلاست غ یوضع دهد،یشرح م

. بردیم یدینوم یکه ما را به سو یوضع
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 بازهم دهد، نجات نتواندمارا عقل اگر

 هنوز ایمان، زیرا بود، شکرگزار باید

 یعنی شک، بر مبتنی انتقاد. است باقی

 علم یهاپایه مونتنی، یشیوه به انتقاد

 و استدالالت سنتی علم یعنی مدرسی کالم

 سست را دینی عقاید حقایق، در مقوالت

که  یدفزاایاما شارون بالفاصله م کند؛یم

 یکنندهیرانبر شک، خود و یانتقاد مبتن

مثبت،  یهاهست. البته برهان یزن یشخو

 یزن یمنف یهاندارند. برهان یارارزش بس

سبب شارون در برابر  ین. به ااندارزشیب

 یقینیپرچم  ی،بودن عقل فطر یقینی یرغ

را بلند  یمانا یعیبودن ماوراء الطب

 «.کندیم

 

 

 عقل و ایمان دو پدیدار متافیزیکی

 

فهم  ییچهبار از در ینا یرهالکساندر کو

است، به  یساییکل ی* که مبلغ39شارون

                       

39 Pierre Charron  غی ( او مبل1603_  1541)فرانسه

شده است. عنوان فیلسوف هم شناختهمسیحی بود که به

مارتین لوتر کینگ در آلمان و شارون در فرانسه، 

غلط معتقد بودند که واتیکان مسیر مسیحیت را به

یی صورت گرفت تا هابه این خاطر تالش ند؛کهدایت می

رفرم بزرگی در مسیحیت به وجود آید. بعدها و طبق 

پیش آمد؛ تمامی بساط تفتیش جنبشی که در رنسانس 
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دازد پریم یزیکدفاع از متاف

اگر عقل »که:  کندیوآشکاراعنوان م

 یدنجات دهد، بازهم باما را  نتواند

 یهنوز باق یمانا یراشکرگزار بود، ز

 .«است

 

چنان در مشهور، آن یستیآلیدهعناصر ا

 یلیهستند که به تحل یداتکست، هو ینا

 یرهکو یرندارد. چراکه به تعب یازیخاص ن

بار  ینو در دفاع از روند فکر دکارت، ا

و  کندیم یششارون است که عقل را ستا

 رسانیاریاگر عقل هم نتواند  گویدیم

 بنابراین است؛ بخشنجات «یمانا»باشد، 

و « لعق» عنصر دو که بینیممی وضوحبه

به  یستی،آلایده ساختار این در «یمانا»

ند که اپرداخته یزیکدفاع از متاف

موضوع  یندکارت، ا ، خود رنهخوشبختانه

 یهزاو یننکرده است. و از ا یرا مخف

بودن  یقینی یرکه به خاطر غ یمگرنظاره

 یعه،بودن ماوراءالطب یقینی ی،عقل فطر

 یزیک،و پرچم دفاع از متاف شودیمطرح م

در دستان شارون_ الکساندر  گونهینا
                       

تنها واتیکان که کلیت سیستم عقاید برچیده شد و نه

دین مسیحیت از سیاست و قدرت کنار نهاده شد. در 

ی اروپا شکل گرفت و درگذار صنعت انقالب همقرن هژده

ی بعد نیز این روند همچنان ادامه یافت. طوری هادهه

یال مرور از سوسکه بعد از جنگ دوم جهانی، به

 دموکراسی صحبت به میان آمد...
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اما  ماند؛یو دکارت، بر فراز م یرهکو

 یشگیهم ی،فرازندگ ینکه ا یمفراموش نکن

نبود و پرچم به فراز درآمده، پس از 

 کانت_امانوئل یتسن یپ_الاینوزدکارت_اسپ

و  آورد دوام نیچه، فردریش بروز تا

پرچم، با اعالم مرگ خدا از  ینناچارا ا

و چند « شامگاه بتان»در کتاب  یچهن یسو

 سقوط کرد. یگر،اثر د

 

 ینظر یتاز فعال یزیک،اما اردوگاه متاف

استدالل، باز  یارائه یو تالش برا

مسائل  یکه هگل، در ژرفنا یراز یستاد؛نا

را مطرح کرده بود  ییتزها ی،و علم یفلسف

 ینکهکه هنوز مورد کاوش بودند. تا ا

استاد خود  یفلسف یفکر یستمکارل مارکس س

هگل را کامال واژگون ساخت و با  یعنی

 یا یندهفرآ یق،دق یاربس ییهاپرداخت

بر  یطورکلو سنتز را، به تزیتز_ آنت

م استوار ساخت و مقا« ماده» یدارپد

 یمهگل را، دور از مفاه یروح یا یستیگ

 یندانست. مارکس در ا یو فلسف یعلم

 یرواقعیگذار، هرگز به سراغ اثبات غ

 یچگاهنرفت و ه یزیکیمتاف یمبودن مفاه

که  یرارا مورد نقد قرار نداد ز یاناد

 بودن آنها یزیکیم_ خرافات و متافابها

 امادر. دیدیم یهیبد یاررا، بس

 یخود، تزها دانشگاهی ینامهپایان

 یفلسف یدگاهرا، از د یکورواپ یتدموکر

مورد کاوش قرارداد و اثبات نمود  یو علم
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 یگربرخالف درک د یشه،دو اند ینکه ا

بحث  یچیدگینبوده است و پ یکی ین،متفکر

نگاه  ییهزاو یفلسف یلبه تحل یشتراو، ب

کارکرد و  ینو همچن یکوراپ یستیآلیدها

نگاه  ییهاز زاو« اتم»ساختار  یونگچگ

 یضافها. بهگرددیبرم یت،و دموکر یکوراپ

توهم که هر دو  یام ابها ینزدودن ا

فکر  جوریک یادشده، یشمنداند

 ینامهپایان در مارکس. نداکردهیم

در فصل دو و در بخش نخست  اش،یدانشگاه

 نوشته است:

در خالء  هااتم یسه نوع حرکت برا یکوراپ»

 در سقوط حرکت نخستین. کندیم یمعرف

حرکت،  دومین و است مستقیم خط راستای

 یناست و سوم یمانحراف اتم از خط مست

. شودیم یجادا هاحرکت با دافع اتم

و سه  یکهردو، حرکت  یکور،واپ یتدموکر

. امادر انحراف اتم از خط پذیرندیرا م

د. او در نظر دارنباهم اختالف یممستق

 هااتم یانحراف یاو  یمحرکت مستق یحتوض

که نقطه در خط  گونه: درست هماننویسدیم

هر جسم در حال سقوط، در  شود،یم ینف

. شودیم ینف پیمایدیکه م یرمستقیمیمس

مورد توجه  ینجاخاص آن اساسا در ا یفیتک

آهن در  یادرست مانند تکه یب. سیستن

. کندیم یرا ط یمودع یرهنگام سقوط، مس

جز  یزیکه در حال سقوط است، چ یهر جسم

 یانقطه یقتو در حق یستمتحرک ن یانقطه

خود،  یاز هست یاست وابسته که در وجه

 پیماید،یکه م یمیمستق یردر مس یعنی
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 ینبنابرا دهد؛یرا از دست م یتشفرد

اعتراض  هایثاغورثیارسطو حق دارد به ف

حرکت خط، سطح را  گوییدیشما م»کند: 

و حرکت نقطه، خط را؛ پس  کندیم یجادا

خواهد  یجادخطوط را ا یزن حرکت مونادها

 یوستهپ هااتم یزو ن چون مونادها« کرد.

 ینامر چن ییجهدر حال حرکت هستند. نت

وجود  هاواتم خواهد بود که مونادها

 یمندارند بلکه در عوض در خط مستق

اتم  کهیهنگام یراز ؛شوندیم یدناپد

در حال سقوط در خط  یزیعنوان چبه تنها

 یتصلب یحت شود؛یدر نظر گرفته م یممستق

خالء  ینکه. با فرض ایستمطرح ن یزاتم ن

عنوان خالء مکان تصور شود، آنگاه اتم به

و  ی؛انتزاع یفضا یواسطهیب ینف

خواهد بود.  ییفضا ینقطه یک ینبنابرا

 یا در برابر پراکندگاستحکام که خود ر

 یواسطه تواندبهیم تنها کند،یفضا حفظ م

که فضا  یواقع یعتچون زمان در طب یاصل

}به  کند،یم یاش نفقلمرو یرا در تمام

اگر خود  یناتم{ اضافه شود؛ عالوه بر ا

که  یینشود، اتم تا جا یقامر تصد ینا

 یفقط بر مبنا کندیحرکت م یمدر خط مستق

وجود کامال  یکو  ینسب یعنوان هستفضا به

جنبه یککه  یدیماما د شود؛یم ینتع یماد

تمام  یمفهوم اتم، شکل محض آن و نف ی

 یاز هست یوجه هرگونه یو نف هایتنسب

 یکورکه اپ یماست. در همان حال متوجه شد

 یدو جنبه بخشد،یم ینیتبه هر دو جنبه ع

مفهوم اتم  در ذات همهینمتضاد که با ا

 یبا نف تواندیم یکوراپ هستند. پس چگونه
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 یگر،د یتوسط هست یاز هست یهر نوع وجه

مفهوم  یعنیاتم،  یصرفا شکل ینبه تع

بخشد؟ ازآنجاکه او  ینیتمحض، ع یتفرد

همه کند،یحرکت م واسطهیب یدر قلمرو هست

 ینبنابرا داند؛یم واسطهیرا ب یناتتع ی

 واسطهیب یهایتمخالف چون واقع یناتتع

اما  گیرند؛یقرار م یکدیگردر تقابل با 

 شود،یکه با اتم مواجه م یآن وجود نسب

کند و آن  ینف یدرا با یاز هست هیوج

 ینا یواسطهیب یاست. نف یممستق یرمس

در  یناست که بنابرا یگریحرکت، حرکت د

 یممستق یرفضا عبارت از انحراف از مس

 «است.

 یشتریب یحاتبته مارکس در آنجا توضال

و نظر او در  یتدموکر یتدر مورد حقان

مورب شدن  یا یو منحن هامورد حرکت اتم

 یجهت حرکتشان داده و بر ساختار واقع

 یبودنشان اشارات فراوان یو ماد هااتم

را کامال  یکوراپ یاتاله ییکرده و از سو

 مردود دانسته و به او تاخته است.

 تریرکانهز یاردکارت، بس رنه اما روش

 یحت یامانند شارون و  یگرمتفکرینیازد

است.  یسقد یناسوتوماس آکو یسآنسلم قد

 یدرباره یگفتار»کتاب  ینچنانکه درهم

 یدر ادامه یره،الکساندر کو« دکارت

کرده است که در مطلب باال خود اشاره

به استادان  یهخطاب»موسوم به  یایهخطاب

 ینکهگو اگفته بود: « و عالمگان سوربون

معتقد  یددارد که با یقتمطلقا حق ینا
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در کتب  یرابود که خدا وجود دارد ز

 یگر،شده است و از جانب دمقدس، گفته

از  یرابه کتب مقدس معتقد بود ز یدبا

امر  یناند... معهذا اشدهجانب خدا نازل

به  ییعنمؤمنان}  یربه غ توانیرا نم

ممکن  یرامغزان{ عرضه کرد زشکاکان و سبک

مرتکب  یزاست آنان تصور کنند که ما ن

دور »آنرا  یونکه منطق شویمیم ییخطا

 .خوانندیم« باطل

 

 یزیکیمتاف یهادکارت، از صورت ینجادر ا

و همزمان،  کندیم یو منطق، دور ییارسطو

از خود را و  یشپ یلسوفسه ف ییگرامطلق

را به  یونمذهب یکنگاه دگمات ینهمچن

 هایستاشکاکان وآته یاز سو« شک»موضوع 

آمده « مغزانسبک»با عنوان  ینجاکه در ا

 یدانو توپ را به م سازدیاست، برجسته م

به  یی،گرامطلق ینکه ا گرداندیبرم یشخو

موجود و حضور  ینیدستگاه د ییوهش

است،  یکه در حال فروپاش یزسیونیانگ

و در پاسخ به  یستن یداراچندان پ

و آنانکه به خدا باور  گرایانیماد

جز عبور از کانال  یراه یچندارند، ه

 .یستن یدارهاپد یبه همه« شک»

آراء و  یختندکارت در دور ر یرکیز ینا

و شکاکان،  یونمنطق یاشکاالت احتمال

راه و روش  ینکهاست. امادر ا یرچشمگ

 ییهاتتفاو یاثبات وجود خدا، دارا یبرا

به  یجهنت یتانها یول یستن یدیاست، ترد
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و آن اثبات وجود  یانجامدموضوع م یک

 یاناو در م یگاهخداوند و نشان دادن جا

 کائنات است.

 

 یمطلب فلسف یدارا« گمشده نیهاک»بخش 

 مختصر نکاتی در مگر. یستن یریگدندان

 زیرا کنم؛می قلمداد مهم را آنها من که

 یحواش یبرگیرنده در خود نکات این که

و  یستیآلیدها یمو مفاه یزیکمتاف

 یحواش ینهستند. مسلما ا یافالطون باور

 یل، هدفمند و تکم«نظم»شده، مثال طرح

« Cgito Ergo sum» یعنی یتز دکارت ی،کننده

به  جز نقد آنها یاچاره یچو ه باشندیم

از  توانمیو نم شناسمینم ی،فلسف ییوهش

چنانچه  یبگذرم. ول یسادگبه کنار آنها

گمشده در کتاب  نیهاشد، بخش ک یادآوری

و  یفمجموعا جز تعر یره،الکساندر کو

 یفلسف یرگاز دکارت، مطلب دندان یدتمج

 نداده است. یرا در خود جا

 یباره در گفتاریاز کتاب  ۵۱ یدر صفحه

 ینکه،اثبات ا یو پس از تالش برا دکارت

هستند.  یاضیاتر ییهرابطه، پانظم و 

 آورده است: گونهینا

از خود  یشکه هر جزء آن به جزء پ ینظم

خود،  ینوبهوابسته است و به

است؛ اما اگر  یجزء بعد یکنندهیینتع

 ازاینیشاست، اگرآنچنانکه پ ینچن

 ماهیت و پایه رابطه و نظم_ یمگفت
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 تنهانه بنابراین هستند؛ ریاضیات

 صورتبه را عددی یرابطه هر توانمی

 هر توانمی بلکه درآورد، فضایی یرابطه

 عددی یرابطه به نیز را فضایی یرابطه

 خطوط و خطوط به را اعداد. کرد تبدیل

 طریق این از. نمود مبدل اعداد به را

 پدید ترکلی بسیار علمی توانمی نیز

 یجنبه که علمی. نظم و روابط علم: آورد

 به ذهن برای که علمی. دارد محض تعقلی

 تنها ذهن، زیرا است، روشن کمال و تمام

 خود خاص هااستدالل و عملیات ،هافعالیت

 همین واقعی ریاضی. بس و کندمی بررسی را

 جایگزین را نوین جبر این دکارت. است

 .سازدمی متجددان جبر و قدما تحلیل

 

را که موضوع  یدارمن در تکست باال، سه پد

 سازمیتر مشده است؛ برجستهآن، خم یبر رو

سه  ینرا که بر ا یاهیس یو پارچه

ند، پاره کرده و کنار اپوشانده یدار،پد

 موضوعات این از بعضی چه. اگرزنمیم

 می اهمیت دارای ولی اندتکراری احتماال

 .باشند

 _ نظم.۱ 

 هندسه و جبر. یگاهو جا یاضیات_ ر۲ 

 .ینجها یوفنومن ها یاءاش یرابطه_ ۳
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باال، از نگاه دکارت  ییادشدههر سه مورد 

که الزم  یانهمطلق گرا تنهانه یره،و کو

 یدهو هدف پوش آیند؛یبه نظر م یو ضرور

و « نظم» یتموضوع، اهم ینشده در ا

است که اصوال  ینظام خداوند یگاهجا

منظم بوده باشد! و از آنجاکه  بایستی،یم

است، ناچارا  ینظم خاص یدارا یاضیاتر

نظام خاص  بایستییم ی،از راه دکارت

ن جها یعنیاثبات باشد؛ قابل یی،خدا

 خاص باشد! ینظم یدارا

که درست برعکس  گویدیبه من م ی،فهم فلسف

و  یاءاش یرابطه یره،دکارت و کو یافتدر

. یستمنظم ن وجهیچهبه ی،هست ییدارهاپد

، با آن روبرو هستند، که انسانها ینظم

و  یعلم یتاست و در واقع یرواقعیغ ینظم

وجود نداشته  ینظم یچ، هفنومن ها یفلسف

ن و ندارد. بلکه درست برعکس، ما در جها

 ی،اگسترده یاربس نظمییب یکبا  ی،هست

 .یمروبرو هست

 یروش سقراط که با شناخت فعل یقاز طر نه

به  یایهپا یاازهستنده یزیکیو ف یعلم

 ین هستجها یآشفتگ توان،یم« اتم»نام 

در  هاسرتاسر اتم یرا فهم نمود. رابطه

ن درهم و جها ی،فنومن یا یدارهر پد

موجود  یهاو برخورد اتم یو شلوغ یچیدهپ

و شکل دادن  یریکه همواره در حال درگ

 یادشدهاز فنومن  یترساختار تازه

. یستونمنظم نبوده  وجهیچهبه باشند،یم

نامنظم و ناشناخته است.  یقابلکه دق
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 یکه عنصرها یلدل ینناشناخته به ا

خود اتم،  ین دروندر جها یدتریجد

آن،  یبر رو یقموردبحث هستند و تحق

همچنان ادامه دارد و امروزه باور به 

 فنومن ترینکوچک «یلوناپس» ینکها

اما  ید؛نمایور مآخنده باشد، شدهشناخته

 ی،قو یاربس یروسکوپیکدرهرحال اگر با م

شاهد  یم،نگاه کن یبه درون هر فنومن

آن  ین واقعو نامنظم بودن جها یشلوغ

 بود. یمفنومن خواه

هندسه و  یگاهو جا یاضیاتر»موضوع دوم 

که دکارت در درک  دانیمیاست. م« جبر

برجسته است.  یاربس یشمندیاند یاضیات،ر

توسط  یاضیات،اخت از رکه شن یاگونهبه

 یناست؛ اما ا یو ستودن یقاو، واقعا عم

عنوان  بارها تریشو پ دانیمیرا هم م

 تواندینم یداریپد یچکه ه یماکرده

با درک و فهم فلسفه یعنیباشد؛ « مطلق»

مطلق باشد. اضافه  تواندیپسا مدرن، نم ی

 یکعنوان به یز،ن یاضیاتر ینکه،ا

. یستمطلق ن یز،بشر ن یو ساخته یدارپد

 ریاضیات یهاشاخه از که هم جبر و هندسه

 .باشندمی سرنوشت همین دچار هستند،

 

 یتس،ن یپال ی_ فکریدر شرح دستگاه فلسف

 ینجا. در ایماشاره کرد« مونادها»به 

 یتسن یپکه ال کنمیبسنده م ینبه ا تنها

اخص در  یطورو به یاضیاتدر خصوص ر

داشته است؛ اما  یقو یهندسه، دست
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که هندسه_ جبر  یاستگو یکاف یندازهابه

که  یبه خاطر خواص یاضیات،و درمجموع، ر

. باشندیو نارسا م یرواقعیدارند، غ

به  توانیم یعدد یاضیاتمثال در ر یبرا

مثبت،  یتینهاو ب یمنف یتینهادو رقم، ب

و دکارت،  یرهاشاره کرد. پرسش ما از کو

دو عدد است.  یندرک ازالل و قابل یحتوض

چه؟  یعنیمثبت  یتینهاو ب یمنف یتینهاب

دو عدد، هنوز شرح داده  ینچرا ا

چه « عدد صفر» ینکها یگراند. دنشده

هندسه و  یقدارد؟ و اگر از طر ییمعنا

و  یماز هر طرف که حرکت کن ی،خطوط هندس

 رسیم؟یچرا نم یم،به صفر برس یمبخواه

نقطه، ازلحاظ  یکعنوان به خود صفر یعنی

 یریبه تعب یست؟چرا محدود ن یاضی،ر

 یت،ینهاچرا در نقطه، با مفهوم ب یگر،د

 یم؟مواجه هست

 یاضیاتکه ر بینیمیصورت م ینخوب. در ا

نتوانسته  ی،دکارت یاضیو راه و روش ر

اثبات روح  یبرا یو فلسف یعلم یاست، راه

 یندر ا ی،بزرگ باشد؛ و نظم خداوند

 یو نامربوط به مسائل علم نظمیه، بنقط

ما روشن است  ی. امروز براشودیم یو فلسف

خصوص هندسه که از و به یاضیاتکه عالم ر

. اندیرواقعیمهم آن است؛ غ یهاشاخه

خصوصا در عالم هندسه  یاضی،ر ییرهاتفس

 یرتفاس ین_ ااندیالیو خ یانتزاع یهمگ

 ی،هندس یشکل یحدر توض یاضیاتر یانو ب

! و از یستندن یاند اما واقعدرکقابل

 ن فنومن هاو درست جها یقدق یفتعر
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 یافتیعاجز هستند؛ که تصور و در تنهانه

 ید. شادهندیرا ارائه م یرواقعیغلط و غ

خاطر بود که مارکس، بافهم  ینبه هم

از  یرکه داشت، غ یایچیدهپ یاضیاتر

گز هر اش،یدانشگاه ینامهیانپا ینوشته

 یدهو ا یزیکبه دنبال رد کردن متاف

که  شومیم یادآورنرفت. البته  یسمآل

 یده_ ایزیکمتاف یدار،ازنظر من سه پد

 یکی ،هر سه ی،و افالطون باور یسمآل

 هستند.

نظم، چنانچه  یعنی یک، یو مورد شماره

دکارت  یبا دستگاه فکر ارتباطیب یدیم،د

اردوگاه  ینمتفکر یگرو د یرهو کو

 یشانا یعنی یست؛نبوده و ن یزیکمتاف

ند تا موضوعات را چه اهمواره تالش کرده

به  ی،و چه ازلحاظ عمل یاز لحاظ فلسف

 بکشانند.« نظم»موضوع 

مسئله  یناست که طرح ا ینباور من بر ا

 یاربس یشین،مثل موضوعات پ یز،ن

هدفمند، صورت گرفته است؛ اما جالب 

از همه بدتر  یرع اخموضو ینکه ا ینجاستا

 یتز دکارت حاک یشانیبر پ یو مثل مار

 یعنی یی،نها ییجهو نت یتواز شک_ کوگ

اثبات وجود خداوند؛ نشسته است؛ اما چرا 

 ؟و چگونه

 ی،ن هستباالتر، گفته شد که جها کمی

 هدف اما نظم؛ نه است «نظمییب»نشانگر 

 یپدیدارها و اشیاء یرابطه و نظم طرح از
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 باشند، منظم ناچارا بایستیمی که نیجها

 .است بخششغیرقابل که است یاسفسطه

 یدارپد ینبافهم و شناخت از ساختار ا

 یداآن بهتر هو یت، واقع«نظم» یعنی

هدفمند بودن موضوع  یی،و از سو شودیم

 کند؛یم یدانمود پ یشتر،نظم، بهتر و ب

انسان  ینترو ساده ینترکه ناآگاه یراز

موضوع  یک، فقط «نظم»که  داندیم نی،یزم

از  یکیبعد از آن،  یداراست؛ اما پد

 یهایستممخرب، در س یارعناصر بس

 است. یزیکیمتاف

به نظم درآوردن افکار_ به نظم  یتالش برا

درآوردن جوامع_ به نظم درآوردن هر حرکت 

و درمجموع، به نظم درآوردن و  یانسان

 قالب در حتی منظم، «یهست» یکنشان دادن 

 هایهو مرث هاهتران و نوشتارها و هاکتاب

 ینید ی)در مکانها یستیآلیدهو مراسم ا

خصوص، نظم منتشرشده در ( و بهیو مذهب

 یچند هدف مواز یزیکی؛متاف یآثار فلسف

قدرت.  یدار_ پدیکرا دنباله گر است. 

 یتاو نها یدو_ کنترل اجتماعات انسان

. سه_ ینجها یجامعه عنیی انسانها یتمام

انسان و دور انداختن  یدارترساندن پد

و شناخت از  یلاص یاو از تفکر به معنا

است؛  یونیورسالخود و سراسر  ین هستجها

 یندست آورد ا ینترمهم یه،زاو ینو از هم

 یسم،و رشنال یسمآلیدها یعنیاردوگاه 

 است.« استثمار»واژه  یکدر 
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، کارخانه یکاگر کارکنان و کارگران 

ساعات کارشان منظم نباشد_ اگر طبق اصول 

و  یدکار مف یقو حساب، دقا یاضیر

 یکه برا یاو ارزش اضافه یشانا یرمفیدغ

و به دست  کنندیم یدکارفرما، تول

موجود در « نظام»روشن نباشد؛  دهند،یم

. ید، از هم فرو خواهد پاشآن کارخانه

 -و نا یوندپ« نظام»و « نظم» روینازا

 یباهم دارند. کس یمحکم یاربس یگسستگ

را شکسته و نظم  یوندپ ینکه بتواند ا

 یکار ینببرد، کمتر ینموجود را، از ب

که کرده است، استثمار کارگران را در 

 یقبزرگ، به تعو یاآن نظام کوچک 

، یمدت کوتاه یانداخته است و حداقل برا

 یدتول یرا )ارزش اضاف ییهاپول

به  ند؛ایدهدزد ان( که از آنهاکارگر

 که نکنیم فراموش. گرداندیبازم یشانا

 و نظم یچرخه و تولید و کار یقضیه در

 روند و ساختار چگونگی و سرمایه نظام

 روبرو دیگر پدیدار چندین با آن، کاری

 یزیآن، چ یهاینتراز مهم یکی و هستیم،

که خود « کار ییرهارتش ذخ»است به نام 

از خود کارگران  شدهیلاست تشک یاهرم

 یهکه توسط صاحبان سرما یکارو ب گرسنه

 یخود طبقه یهداران، علو کارخانه

 یعنی شوند؛یکارگر، به کار گرفته م

کار  یخود نوع« کار یرهارتش ذخ» یکاریب

 است. یهسرما یستمکارفرما و س یبرا

را در گفتار باال، « نظم» یگاهجا یاآ

نظم و  یرابطه یاآ یم؟گر هستنظاره
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 یاآ شناسیم؟یم ،یدارهارا در پد« نظام»

، با ترفند که چگونه یمابرده یواقعا پ

 ی،انسان یهاو ارزش یتبا هو یحت« نظم»

 !شود؟یبرخورد م آمیز،ینتوه یاربس

 یمو مفاه هایافتدر واژگان_ در

و  یشترب شویم،یهر چه غرق م یزیکی،متاف

اردوگاه،  ینکه ا شودیآشکارم یشتر،ب

 یشپاش را بهیاهداف ضد آزاد چرا و چگونه

 منظور آزادی، ضد گوییممی وقتی! برد؟یم

 که نیست ییزنجیرها دادن نشان تنها ما

 یطبقه نام به طبقه یک پای و دست بر

 ما، منظور دیگر بلکه ند،ابسته کارگر،

ارزش بی چگونگی، و جایگاه دادن نشان

که  یاست. انسان« انسان» یدارکردن پد

 یترا رعا« نظم» بایستییم یشانازنظر ا

 یتعداد یا یستمس یارکرده ومنظما در اخت

 ینتروچله باشد که از کوچکخور چاقمفت

 هستند. یته ی،انسان یممفاه

 یجدا ،«ینظم دکارت»است که  ینگونهو ا

انسان و  یهعل اش،یزیکیمتاف یممفاه

و از او،  است یدهشور یانسان یهست

و منظم،  یماهل رضا _ ترک _ تسل یموجود

که  یکنون دارییهساخته است. نظام سرما

 شناسیم،یآنرا م «یبورژواز» یبا واژه

بر  ی،است که مثل مار ینظام ترینیقدق

و افالطون  یستآل یدها یفالسفه یشانیپ

 یافع ینا یدنباور، نقش بسته است. ند

و  مباالتییب فکری،یخطرناک، نشانگر ب

 یواقع یهاو ارزش« تفکر»شدن از  یخال
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 همهینکه شاهد ا یلسوفیاست. ف یانسان

 یتنظم و نظام و استثمار و سرکوب و جنا

است و سکوت را  ینزم یدر اقصا نقاط کره

اگر در ظاهر و در  یکرده است، حت یشهپ

باشد،  یزیکو مقاالتش، ضد متاف هاکتاب

 یبودنش، برا یادعکس آن و ضد آز یتواقع

 و هویداست «یتواقع» یو برا یختار

 .بماند مخفی تواندنمی

قدرت  یهایستماگر ما امروز شاهد حضور س

 سو،آن در هستیم؛ مدار «یهسرما»و 

 یگرسنه یقاره وسعت به نیز دیگری پدیدار

 که معنا این به. دارد موجودیت آفریقا،

 نقاط دارد، وجود «قدرت» هرجایی در اگر

 تعبیری به. دارند وجود نیز «مقاومت»

 وجود به باعث خود ،«قدرت» ساختار دیگر،

 نیز، سویی از و است؛ «مقاومت» آمدن

 قطب، دو این میان واکنش و کنش جنگ،

 و «نظم» چه هر. است انکارغیرقابل

 هر در را نیروها که کند تالش «نظام»

 با بکشاند، خود یسلطه زیر به پدیداری،

 هیچ و شد خواهد روبرو «مقاومت» نقاط

 .نیست موجود سنتز، این برای گریزی

داده شد،  یحو چنانچه توض یازلحاظ فلسف

 یرکه به تعب یدکارت« علم روابط و نظم»

 یامحض  یتعقل یجنبه یره،الکساندر کو

به  یقادارد؛ دق یهگل Geistهمان 

 ینمربوط است و از هم یسم،اردوگاه رشنال

بودن  یو رشنال یتعقل یعنی یه،زاو

و امور، شاهد  موضوعات و سرانجام کارها
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 «یزیکمتاف»از  یتر حاکبزرگ یایرهدا

و غم آن، حفظ  همّ  که متافیزیکی. هستیم

است که چه  ییهامنافع و گسترش نظام

و  یو چه ازلحاظ عمل یکیازلحاظ تئور

از  یشتررا ب یانسان یهاکارکرد، ارزش

 از. کشاندیبه مسخ م افالطون و ارسطو،

 ییهبه خاطر زاو یدکارت یزیکمتاف روینا

و  ی،وهندس یاضیر یاهیافتنگاه و در

از  یکیبودن آن،  یعلم یظاهر ییهنما

است که در  یفلسف ییدارهاپد ینترخطرناک

 یارشده و بس یچیدهپ یاضی،علوم ر یلفافه

 یعنیاز رنسانس،  یشتر از دوران پیقو

است. پشت کردن  یافتهوسطا، حضور قرون

 یعنیدکارت،  رنه یفلسف یبه دستگاه فکر

 ینو عدم شناخت از ا یدنآن. ند یدنند

 یعنی یزیکی،متاف یفلسف یدستگاه فکر

 یانو جر یتواقع ییدر بازگشا یناتوان

است. پشت کردن به دکارت و  یزندگ

زدن بر  ییدمهر تا یعنیاو،  یدننفهم

که اصوال  یمنظم فکر کردن نییع یزیک؛متاف

 ن آن است.خواها آلیستی،یدهاردوگاه ا

آمده  گونهینا یرهکتاب کو ۵۳ یدر صفحه

 است:

از تفکرات خاص  یکی یدکارت درباره»

 :یدگو یخودم

 Nobis semina scientiarum sunt in یعنی 

و به لوح پاک  یستن یعقل ما ته ینکها

که ارسطو و  گونهتا به آن ماندینم یزن

اعتقاددارند_ از  یکاصحاب اسکوالست
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 یزچ و احساس، همه یلبرون، از راه تخ

 بلکه برعکس ما در درون   یرد،بر آن نقش گ

 یادبن یخود اصول دانش و آنچه را که برا

 «.یافت توانیدن علم الزم است منها

مسئله  ینخاطرنشان کرد که طرح ا یستیبا

« لوح پاک»وجود انسان  یا ینکه عقل انسا

از دکارت، افالطون  تریشپ یاررا بس یستن

طرح کرده است. افالطون بعد از طرح تز 

« تذکار»با عنوان  یگرید ییهنظر« مثل»

ذهن  ینکها یعنیرا عنوان کرد. تذکار 

)لوح پاک  یستن یبه هنگام تولد ته یآدم

 درگذار هادانش یادگیری این و( یستن

در  آنها یادآوری تنها انسان، یک زندگی

در  تریشپ هادانش ینکه اذهن است؛ چون

 یریاند! به تعبذهن انسان وجود داشته

به او تذکر  یافتی،در یهادانش ینا یگرد

 به زاویه همین از دکارت! شوندیداده م

 از و هدفمند او نگرش اما نگردمی موضوع

 یپ در او که زیرا است شدهتعیین پیش

 توسط هادانش پیش، از که است این اثبات

 است شده دهنها انسان وجود در خداوند

 یادآوری،تذکر و  ینا یقاز طر بعدا تا

و ثابت  یاندهوجود خدا در انسان نما

 بشود!

که به  کندیدکارت تالش م یاست،چنانچه گو

 یست؛مثل لوح پاک ن« عقل»ما ثابت بکند، 

ارسطو و  یافتعکس درو ازنظر او به

انسان در  یک،اسکوالست ییشهصاحبان اند

 اصول دانش است! یدرون خود دارا
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 گیرییجهدکارت، در نت یگفته ینهم

 یانتر، بواضح یاگونهخود، به یانیپا

ذهن  خواهدیم ینجادر ا شده است؛ منتها

مبنا  ینمخاطب خود را آماده سازد، بر ا

در  توسط خداوند، یعلم ییادشدهکه اصول 

 یمد انسان، گذارده شده است و خواهنها

مطلب دکارت  ینهم یرهکه الکساندر کو یدد

نشان  made by someoneصورت مثال: را به

 یک یدتول یاپروداکت  یک یعنی! دهدیم

 ی،اکارخانه یا ی، توسط کسکارخانه

شده  یدآن جنس تول یاست و رو یدشدهتول

فالن  شده توسطدرست: »نویسندیم

 .«کارخانه

که انسان  یدبگو خواهدیدر هرحال دکارت م

 ینشده است و او درست یدتوسط خداوند تول

 یافتهموجود تولد  یخداوند است که بر رو

انسان، مهر خود را زده است.  یعنی

خداوند با نشاندن آثار و  دیگریعبارتبه

 یادگارعلوم در انسان، مهر خود را به 

مطلب و  ینبه هم گذاشته است! بعدا

 کرد. یمبرخورد خواه ی،ترصورت روشنبه

که  یدفهم توانیم یزنقطه ن یناز هم

است که آغشته  ییهایشهاند یدکارت، دارا

 بزرگتر کسی. اندیستیآل یدها یمبه مفاه

 ی،و هوشمندتر از انسان، در وجود انسان

 روینرا در او نشانده است و ازا یییزهاچ

 به. یستپاک ن یا یالاو خ« یرلوح ضم»

 و ارسطویی یاندیشه برخالف خاطر، این

 و علوم تواندنمی انسان اسکوالستیک،
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 یا تخیل و حس راه از را، دانش اصول

 !باشد آورده دست به تجربه،

انسان،  یافتیدر یهاصورت داده ینبه ا

و مغز  شودیانکار م اش،یدر طول زندگ

 یدرک دکارت، دارا ییچهانسان از در

 است. یعناصر علم

معاصر و معتبر، بر  یشمنداند ی،چامسک

باور است که انسان به هنگام تولد،  ینا

دستور زبان کامل است؛  یکساختار  یدارا

انسان به هنگام تولد، در خودش  یک یعنی

دستور زبان کامل را داراست. البته  یک

ندارم،  یمشکل یچپرداخت، ه ینمن با ا

ماه  در خالل نه ین،جن دانمیکه م یراز

 یییزهاچ تواندیبودنش در رحم مادر، م

 یایوهرا به ش را بشنود، حس کند و آنها

 میان، آن از. یدنما یبندساده، طبقه

 مادر وضعیت درک و مادر قلب ضربان شنیدن

 شادی از حاکی ییهاحالت و روانی لحاظ از

 جنین به مستقیما که درد؛ یا و اندوه یا

 تحقیقات طبق نیز سویی از. شوندمی منتقل

 دربرابر آنها العملعکس ،هاجنین روی بر

شده در اطراف و محل پخش یقیموس یدنشن

باشد.  آنها ینترجالب یدحضور مادر، شا

 یقی، استعداد ارتباط با موسهاگل یحت

افزود که  یستیرا دارا هستند. هرچند با

معناست که از لحاظ  ینارتباط به ا ینا

در اطراف  یقیموس یپخش شدن صدا ی،علم

صوت و  یقمعناست که از طر یندرست به ا

امواج در فضا، برگ  یهالل یهافرکانس
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لرزش  ینو ا آیندیبه لرزش در م نیاهاگ

 نیاهاتماس است، باعث رشد گ یکه خود نوع

لرزش  یا یانکه جر ییو درفضاها شودیم

کمتر است؛  هارزش برگل یجههوا و در نت

کمتر است؛  یزدر آن فضا ن نیاهارشد گ

شدن در موضوع، متوجه  یقاما با عم

به  یش، از پهاداده ینکه ا شویمیم

اند، بلکه بروز نشده یههد ین،جن یدارپد

در کسب کنش و  ییم،بهتر بگو یاحوادث 

 یهادر حس یگر،واکنش مواد بر همد

را  یریتأث، آنها یو المسه یداریشن

. یستن یبکه امروزه، چندان عج گذارندیم

حوادث و  یناست که ا یننکته در ا

ضربان قلب مادر و  یاتفاقات، مثال چگونگ

 یشاد یاو  یقیالعمل نسبت به موسعکس یا

دور از به کدامیچغم و اندوه مادر؛ ه یا

 تمامی. یستندنبوده و ن« ماده» ییرهدا

 از و اندمادی جوهر دارای عناصر این

 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ماده، خواص

 .آمد گفته به ترپیش که است

 یا یداست که بگو یناما تالش دکارت بر ا

 ینو ا یست؛ن یته یاثبات کند که عقل آدم

 یناز دانش است. به هم یاصول یعقل دارا

علوم در  یکه: بذرها کندیخاطر عنوان م

 خود ماست!

دکارت،  یزیکیکه فهم متاف ینجاستمهم ا

انسان  یرتا لوح ضم سازدیاو را وادار م

شده، توسط خداوند قلمداد را، مهر و موم

چنانکه گفته بود؛ روح و جسم،  ید؛نما
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هستند اما  یگرکنش و واکنش با همد یدارا

موضوع را به اثبات برساند  یننتوانست ا

کنش و  ینگفت: محل ا ینوزااسپ ینکهتا ا

 است!« مغز یصنوبر یدهغ»واکنش 

کویره به بی نظمی_ اعتراف الکساندر

 مردود دانستن حرکت و مکان!

 

گمشده را  نیهابخش ک یره،الکساندر کو

: رساندیپاراگراف، به آخر م ینبا ا

ندارد،  یحکمت یزازنظر دکارت حرکت ن»

 یزها. چاندیتنهایب وهدف یهمه حرکات ب

اقع همه درو یستند،ن یمکان خاص یدارا

و ارزش،  یستگیشا یاز لحاظ مرتبه مکانها

ارزش  یزن یزهاباهم برابرند و همه چ

جز ماده و حرکت  چیزییچبرابر دارند. ه

در مرکز عالم  یزن ینو زم یافت توانینم

وجود دارد  یمرکز قرار نگرفته است. نه

. عالم، به خاطر انسان نظم یعالم و نه

ن در ندارد. جها یاست. اصال نظم یافتهن

 یاسبلکه به مق یست،ن یآدم یاسحد و مق

 ینا یقیحق یایاست. دن شدهیدهروح آفر

آنکه حواس گول زننده و  است و نه

 دنیایی این. نمایدیکننده به ما مگمراه

 بتواند آنکهبی_ روشن و محض عقل که است

. به یابدیم باز خود در_ کند اشتباه

 یروزیپ گمان،یب ی،وجود آمدن علم دکارت

 یزیانگغم یروزیذهن است. البته پ یقطع

علم  ینا ینامتناه یایدر دن یرااست ز

 .«یستن ییخدا و انسان جا یبرا ین،نو
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که  شودیم یدهدر پاراگراف باال د

 یایزبان گو یمثابهبه یرهالکساندر کو

اعالم  یشین،پ یدکارت، برخالف رأ رنه

. یستن ینظم یدارا ی،که عالم هست داردیم

 ناچاری راه از من نظر به تناقض، این

 ی،ن هستجها ینظمبی که زیرا است، بوده

بوده است؛  یقطع یدکارت، امر یمسلما برا

 یاسن به مقجها ینکه ا کندیاما عنوان م

 است. شدهیدهآفر« روح»

از آن  یشجالب، به جمالت پ ینکته

ات، حرک یهمه ینکهاز ا یحاک گردد،یبرم

فنومن  یا یزهاهستند وچ یتینهاب و هدفیب

 !باشندینم یمکان خاص ی، داراها

 یدارکه دو پد بینیمیم ترتیبینبه ا

 اند!انکار شده« مکان»و « حرکت»

 ی،نجها یهاکه هستنده دانیمیو ما م

حرکت،  ینهمواره در حال حرکت هستند و ا

 یگرو مداوم. د یستاا -است نا یتیواقع

بدون  هاکه هستنده دانیمیم ینکها

حرکت خود را  توانندینم« مکان» ییدهپد

 یدارپد یانم ینانجام بدهند. البته در ا

موثر است؛ اما « زمان»به نام  یگرید

 یم،است که متوجه باش ینمهم ا ینکته

 یارباال، دو فنومن بس یدرگفتاردکارت

حرکت و مکان، مردود  یهابرجسته به نام

 ی،دستگاه فکر یناند و از لحاظ ادهش

 وجود ندارند.
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عالم،  وجودیت یا اگزیستانس یزن ییاز سو

 گونهینا یرهکه کو یراانکار شده است! ز

 وجود دارد و نه یمرکز نه»نوشته است: 

 .«یعالم

ختم « روح»موضوع به  یتانها

ازنظر دکارت  یادشده یقیحق شودودنیاییم

و درخور روح  یاسبه مق تنها یره،و کو

 است.

مکان_ حرکت_ ماده و عالم، رد  یجتا،نت

به نام روح،  یزیآن، چ یجاو به شوندیم

 حقیقتی. شودی، خوانده میقتحقمطرح و 

 پیدا نمود روشن، و محض عقل ازلحاظ که

 !کندمی

تناقض در نوشتار،  همهینا توانمیمن نم

و علم  یزیکیف یشدهمفهوم و مسائل اثبات

گر باشم و حاصل نظاره یرهاز قلم کورا، 

جز عجب و  یزیو تفکر، چ یگرنظاره ینا

 ینروم؛ به دست ندهد. از ااستفها

خواننده را به نگاه مجدد بر پاراگراف 

که  دانمیو م کنمیبخش، دعوت م ینآخر ا

خود متوجه تناقضات و  یار،هوش یخواننده

دستگاه  ینا ی،هاو پا زدندست  یهودهب

 .خواهد شد یو رشنال یفکر
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 رویکرد به روح

 

گمشده، از  نیهابخش ک یهاجمله ینآخر

اتمام به  گونهینا یره،کتاب و قلم کو

 که: رسدیم

 ینا یسکوت جاودان یا،دن یندر ا یدنبا»

 یم،خدا باش یدر جستجو کران،یب یفضاها

. ییمدر روح خود بجو یدبلکه خدا را با

 سو،ینسبب است از آن هنگام به ا ینبه هم

 «دازد.پریروح م یبه بررس یشترفلسفه ب

 

 یدایشو از پ قرنها یندر گذار ا یاگو

 یره،فهم کو ییچهانسان تا امروز و از در

به دنبال خدا در کائنات  ینمتفکر

 دیشنهاپ یره،کو روینند! ازااگشته

 بایستییو م یستن یحکار صح ینکه ا کندیم

خود، خدا را جستجو نمود! و « روح»در 

مطلب کتاب  یخواننده یصورت برا یندر ا

 شودیروشن م یگرنکته بار د ینا یره،کو

 یدنرس« عقل»اثبات  یدکارت برا یرکه مس

موضوع با  یناست؛ و ا« روح»به موضوع 

 یدهساختار ا یتو کل یاناد ینشنگاه و ب

 دارد. یکینزد یاربس یی؛ خوانایسمآل

که فلسفه  کندیعنوان م یرهکو ینکهاما ا

 یدازد! نوعپریروح م یبه بررس یشترب

 یهایشهآشکار به آراء و اند ینتوه
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است که موضوع روح  یاو فالسفه ینمتفکر

 یالیخ یموضوع یاربس یشان،از نظرگاه ا

 یبرا ینروبوده است، از ا لیستیآیدهو ا

 یمخاطب خود که جوامع بشر ییشهاهل اند

 یهیموضوع را بد ینمعاصر باشند، ا

کسانی ند. اراغ آن نرفتهدانسته و به س

* _ولتر_ ژان پل سارتر_ 40یدرودل مث

                       

 ۵) (Denis Diderotدنی دیدرو )به فرانسوی:   40

پاریس( نویسنده  ۱۷۸۴ژوئیه  ۳۱ -النگر  ۱۷۱۳اکتبر 

 و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری.

عنوان مترجم کار خود به ۴۰دیدرو که از اوایل دهه 

دیکشنری »را آغاز کرده بود در طول این دوران 

رت جیمز و آثار متنوع دیگری را به زبان راب« پزشکی

او کتابی فلسفی  ۱۷۴۶فرانسه برگرداند. در سال 

نیز  ای از کلمات قصار و حکیمانهنگاشت که مجموعه

واسطه های این کتاب بهآید. تمام نسخهبه شمار می

عقاید ضد مسیحی آن به دست پارلمان پاریس سوزانده 

نامه »با عنوان در کتابی  ۱۷۴۹شد. دیدرو در سال 

به طرح پرسشی درباره وجود خدا پرداخت و « یک کور

به همین دلیل سه ماه به زندان افتاد! در ژوئیه 

با پر شدن زندان باستیل او را به زندان دیگر  ۱۷۴۹

نویسد: در وینسنس منتقل کردند. دیدرو در جایی می

 «فاصله بین تعصب و بربریت گامی بیش نیست.»

وف زیادی داشت و یکی از مشهورترین او دوستان فیلس

ها ژان ژاک روسو بود که دوستی این دو در سال آن

 پایان یافت. ۱۷۵۷
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* 43*_ مارکس42* _فرانتس کافکا41ینباکون

_ کراوس لرنس_ نیچه_ یدا_ فوکو_ در

                       

 میخائیل باکونین 41

گذاران انقالبی روس و از بنیان ۱۸۷۶ – ۱۸۱۴

 آنارشیسم بود.

های جوان بود. وی ، باکونین از هگلی۱۸۳۰در دهه 

روسیه را ترک کرد و سفرهای  ۱۸۴۲در سال 

در انقالب  ۱۸۴۸. او در نمودداری را آغاز دنباله

، دستگیر و ۱۸۴۹آلمان )قیام درسدن( شرکت جست. در 

به دولت روسیه تحویل و به حبس ابد محکوم شد. وی 

( تبعید ۱۸۵۷پس از مرگ تزار نیکالس اول، به سیبری )

 .لندن رفت، او از تبعید گریخته و به ۱۸۶۱شد. در 

باکونین در لندن به مجمع صلح و آزادی پیوست. در 

(، او و هوادارانش که ۱۸۶۸کنگره برن این مجمع )

در اقلیت بودند از این سازمان جداشده و اتحاد 

 Internationalالمللی سوسیال دموکراسی: بین

Alliance of Socialist Democracy  را تشکیل

به هم  ۱۸۶۹ل اول در الملدادند. این سازمان و بین

پیوستند. در اینجا بود که اختالفات باکونین با 

ی مارکس و مارکس بروز کردند. نهایتا طبق خواسته

الملل اخراج هایی که برپا شد؛ باکونین از بینآشوب

 !دشومی

های مقاومت علیه سیستم اعتقاد او به تشکیل دسته

نقاط های دائمی به داشت. روش وی در تبلیغ مسافرت

-مختلف اروپا بود. او به آنارکومی )آنارشیسم

کمونیسم( اعتقاد داشت که برداشتی جزمی از 

های اعتقادات گادوین بود و در آن جامعه به دسته

شود و از تعاون و همکاری بین بندی میهمکار تقسیم

 کند.گروهی نیازهای خود را برآورده می
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وی و آثار وی عمدتا به تشریح جامعه موردنظر 

حال بیان برتری ماتریالیسم بر مقایسه و درعین

 ایدئالیسم بنیان یافته است.

( و ۱۸۷۱« )خدا و دولت»توان به های او میاز کتاب

( اشاره ۱۸۷۲ - ۱۸۷۰« )مارکسیسم، آزادی و دولت»

 کرد.

 - ۱۸۸۳ژوئیه  ۳فرانتس کافکا متولد شهر پراگ  42

 ۱۹۲۴ژوئن  ۳درگذشته 

اند با تفسیر آثار سعی کرده بسیاری از منتقدان

کافکا در چارچوب مکاتب ادبی ازجمله مدرنیسم و 

ها استخراج تری از آنرئالیسم جادویی مفاهیم عمیق

کنند. ناامیدی و پوچی حاکم بر فضای داستانهای 

به حساب کافکا نمادی از اگزیستانسیالیسم شمرده 

. برخی دیگر به سخره گرفتن بوروکراسی در آمده است

و « محاکمه»، «گروه محکومین»ستانهایی مثل اد

دانند، را نشانی از تمایل به مارکسیسم می« قصر»

که برخی دیگر علت مخالفت کافکا با درحالی

دانند. بسیاری از آثار بوروکراسی را آنارشیسم می

توان میشده که از آن جمله کافکا در ایران ترجمه

فرزانه طاهري های ترجمه به این موارد اشاره کرد:

الدین اعلم و حسن بر مسخ صادق هدایت و امیر جالل

« جلو قانون»قائمیان بر مسخ و گروه محکومین و 

نیز توسط صادق هدایت به فارسی برگردانده شد 

توان اظهار داشت که صادق هدایت تا حدودی متأثر ومی

از کافکا بوده است زیرا که نوع نوشتار و رویکرد 

انسیالیسم سارتری، مشهود است. هر دو به اگزیست

ها و همچنین زبان مجموع آثار کافکا به بیشتر زبان

 شده است.فارسی ترجمه

 ۴۱درگذشته  -در تریر، پروس  ۱۸۱۸مه  ۵زاده  43

 در لندن. ۱۸۸۳مارس 

یرستان را به دبی کارل مارکس در شهر تریر دوره

 پایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل رشتهٔ 

. یک سال بعد به برلین عزیمت کرد و پرداخت حقوق
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های فلسفه و تاریخ به در دانشگاه آن شهر در رشته

 یبا ارائه ۱۸۴۱تحصیل ادامه داد. مارکس در سال 

فلسفه طبیعت  اختالفی ی خود دربارهدکترا تز

دموکریتوس و اپیکور تحصیالت دانشگاهی خود را از 

ه پایان رساند. او ای در دانشگاه ینا براه مکاتبه

به امید آن که بتواند در دانشگاه بن تدریس کند 

به آن شهر رفت ولی دولت پروس مانع اشتغال وی 

عنوان استاد دانشگاه شد. مارکس در این زمان به به

شهر  اپوزیسیونهای جبهه یاد لیبرالنوبن یروزنامه

عنوان عضو ارشد کادر تحریریه کلن پیوست و به

ول به کار شد. در این دوره مارکس یک روزنامه مشغ

های چپ )شامل یهگلی هگلی بود و در برلین به حلقه

ین هم طول در. داشت قبرونو باوئر و دیگران( تعل

ها لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز سال

نموده و به تبیین دیدگاه ماتریالیستی خودپرداخت. 

تاب جوهر در ک ۱۸۴۱ماتریالیسم فویرباخ در سال 

های فویرباخ، مسیحیت به اوج خود رسید. دیدگاه

خصوص مفهوم بیگانگی مذهبی او، تأثیر زیادی بر به

مارکس گذاشت. این تأثیرات  یاندیشه لسیر تحو

های اقتصادی نوشتهدست»وضوح در کتاب توان بهرامی

تری در کتاب سرمایه صورت پختهو به «۱۸۴۴فلسفی 

 مشاهده کرد.

طورکلی واژگون تم فلسفی استاد خود هگل را بهاو سیس

الملل دوم اختالفاتی بین او و ساخت. پیش از بین

میخاییل باکونین بروز داد)این اختالف بیشتر بر سر 

و قدرت خواهی، ازلحاظ فلسفی بر فرد « قدرت»روند 

و جامعه بود. مارکس باور داشت که با تغییر سیستم 

ی نظرها، تغییر ز همهاقتصادی، فرد و جامعه نیز ا

ای برخالف این خواهد کرد اما باکونین دقیقا نظریه

 رویکرد داشت.
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 یرانی،و در فرهنگ ا نزداوکی ریچارد

کهن  یاربس یاما در یا * و44یتصادق هدا

 یشاز حدود سه هزار سال پ یشترو ب

* و 45یتو دموکر یتوسمثل هراکل ینیمتفکر

                       

 ۱۷برابر با  ۱۲۸۱بهمن  ۲۸صادق هدایت_ متولد  44

 ۱۳۳۰فروردین  ۱۹درگذشته  -در تهران  ۱۹۰۳فوریه 

ای در آپارتمان اجاره ۱۹۵۱آوریل  ۹برابر با 

 مکرر، خیابان شامپیونه، پاریس.

نویسی نوین ایران و گامان داستاناو از پیش

روشنفکری برجسته بود. بسیاری از محققان، رمان 

ترین اثر او را، مشهورترین و درخشان« بوف کور»

اند. هرچند ادبیات داستانی معاصر ایران دانسته

شهرت عام هدایت نویسندگی است، اما آثاری از 

نویسندگانی بزرگ را نظیر ژان پل سارتر، فرانتس 

کا و آنتون چخوف نیز ترجمه کرده است. در سال کاف

به نوشتن توپ مرواری پرداخت اما این اثر تا  ۱۳۲۶

ترین نام مستعار پس از مرگش به چاپ نرسید. معروف

او که توپ مرواری هم تحت آن منتشر شد هادی صداقت 

ای صورت مقدمهبه« یام کافکاپ»مقاله  ۱۳۲۷است. در 

بر کتاب گروه محکومین نوشته کافکا و ترجمه حسن 

با همکاری حسن قائمیان  ۱۳۲۹قائمیان نوشت. در سال 

کافکا را ترجمه کرد و در مجله سخن « مسخ»داستان 

انتشار داد. هدایت رمان بوف کور را در هند و در 

 کپی منتشر کرد.ی پلینسخه 50

اثری فلسفی است و به همین « کور بوف»به نظر من 

را نوشتم. در « ی بوف کوربوف فکور قصه»خاطر کتاب 

_ و اشی این اثر وضعیت او در مراحل زندگیمقدمه

 .امآورده را او نظرات وها کیفیت نوشته

 

 که او خود یسال تولد دموکریت را از این جمله 45

آناکساگوراس، من جوان  سالیکهن هنگام در» گفته
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را  یو اساس هست یهکه پا یگرید یارانبس

رو،  یشموجود پ یعو وقا یزیکدر ف

-یدها یموضوع ند نهاقرارداده یموردبررس
اثبات  ییطهوبدور از ح یلآ

هستنده که  یکعنوان به یستانسیالیشاگز

و  یعیو طب یزیکین فبتوان آن رادرجها

به اثبات  یزن یو منطق ین فکردر جها یحت

که  آیدیبه نظرم روینرساند. ازا

 یدر قالب جمالت تنها یره،الکساندر کو

 ی،علم یاز دانش و آگاه یو خال ییادعا

مه سرچش یشانا یتآنچه را که از عقالن

 ینند و ااگرفته است، مطرح ساخته

، ظلم هااست که در طول سده یزیچ یت،عقالن

همواره  یمضاعف خود را بر جوامع بشر

                       

پیش از میالد حدس  ۴۶۰تا  ۴۳۰حدفاصل « بودم.

 اند.زده

دموکریتوس از آخرین فیلسوفان یونانی پیش از سقراط 

ی افکار ¬دهندهترین شارح و بسط بود. وی مهم

گرایی بود. دموکریت در یونان لئوکیپوس درباره اتم

معروف بوده است؛ « فیلسوف خندان»عنوان باستان به

است.  کردهشادمانی تأکید میزیرا بسیار بر ارزش 

دموکریت همیشه آماده استقبال از زندگی، هوادار 

گیری متعادل از لذائذ و دوری اندیشی و بهرهمثبت

 از ریاضت بود.

دموکریت نظامی فلسفی تأسیس کرده است که تبیینی 

آید و در این راه حساب میمادی از جهان طبیعی به

گرایی أثر است. اتمالبته وی از معلمش لئوکیپوس مت

وی و پیروانش در بین مکاتب مادی مسلک، از 

رود. ترین مکاتب به شمار میتأثیرگذارترین و معروف

ی اتمی بودن ی نظریهدهندهدموکریت اولین ارائه 

 جهان بوده است.
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و  یرعلمیاست و همچنان برمدار غ افزوده

که  یاگونهد. بهتازیم یشخو یفلسف یرغ

که فلسفه امروزه به  کندیادعا م یرهکو

و  ستین ینچن کهیدازد، درحالپریروح م

دازند، پریموضوع م ینبه ا یاگر کسان

متفکر به  و نه اندیلسوفف نه یشانا

هاکه بخش آیدیآن. به نظرم یلاص یمعنا

موضوع  ینبه ا یساهادر کل یحیاناز مس یی

خدا  یاثبات وجود یشاندازند و هدف اپریم

 یمحفل یتفعال توانیلحاظ نم ینبه ا است.

حساب را به لیستیآیدهو ا ینیاماکن د

که  یرانمود؛ ز یروند فلسفه معرف یتکل

است  یزیموجود در نزد فالسفه، چ یتواقع

 ترتیب،ینبه ا .یرهعکس نگاه و فهم کوبه

دکارت،  یدرباره یبخش کتاب گفتار ینآخر

 «یافتهعالم باز» یعنی یره،از قلم کو

بخش از کتاب  ین. اآغازیمیرا م

سته و مهم اساس و نکات برج ییرندهدربرگ

بخش با  یندکارت است. در ا یفلسفه

 یجیاو و نتا ییهنظر یهایهسرتاسر و پا

است، روبرو  یدهکه دکارت به آن رس

بخش از کتاب اصوال  ینا روینازا شویم،یم

 آنها یلاست که درک و تحل یمطالب یحاو

.است یتحائز اهم یاربس
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بخش                      

 عالم بازیافته – سوم

 

 

 قلم با «یافتهعالم باز»آغاز بخش 

 شروع جمالت این با و کویره الکساندر

 :شودمی

 یرترفکردکارتد یبس یزیکیمسائل متاف}

 ینرا به خود مشغول داشت. او خود در ا

 سال نه این اما»: گویدیم ینباره چن

 برحسب که مشکالتی یدرباره هنوز و گذشت

 شودمی بحث دانشمندان و فضال میان عادت

 یحکمت یجستن مبانهب و نکرده رأی اتخاذ

 تریکنزد یقینبه یمتداول یکه از فلسفه

 «.باشد وارد نشده بودم

را دنبال  یکفکر دکارت همان نظم کالس

که پس از منطق به  یمعن ینبه ا کند،یم

 یزیکبه متاف یزیکو پس از ف یزیکف

آن است که از راه  یدازد. اودرپپریم

مهم فکر خود پاسخ  یازبه دو ن یزیکمتاف

و دست  یمذهب یقینبه یافتندهد: دست 

 {.یعلم یقینبه یافتن
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 یقین دانیم،یو م یمو چنانچه شاهد هست

حد و اندازه مانده است  یندکارت در هم

)من( وجود  یتوبه نام کوگ یستانسیکه اگز

 یناز ا ریشتب تواندیوجود نم یندارد و ا

که مطمئن است  یراز یدبه خود خود شک نما

نزد خود فکر  یتوکوگ یاخود  ینکه ا

 دارد. یو آگاه کندیم

 یبه چه انجام یقین ینا ینکهاما ا

 یلدکارت را تشک رنه یاساس فلسفه رسد،یم

 یره،درست کو یو به گفته یعنی دهدیم

به یدنرس ینو همچن یمذهب یقینبه یدنرس

 یقیندکارت به یدن! در مورد رسیعلم یقین

فرد  یکعنوان که به کنمیمن فکر م ی،مذهب

حق را دارد که  ینا یندویجوال،ا

 یقینبه یدنو رس یمذهب ینشب یرودنباله

و  یراگ یاربس یباشد؛ اما نکته یمذهب

 ینمن ا یبرا یجذاب موضوع از لحاظ فلسف

 یقین ینا خواهدیم است که دکارت چگونه

! یزد؟در هم آم یعلم یقینرا با  یهبمذ

 دینی یعقیده به دیگر گفتاری به یا

 و علمی روی و رنگ خویش، لیستیآوایده

 این اثبات در کویره مسلما! بدهد فلسفی

 این کتاب، همین آتی صفحات در و موضوع

 .نمایاند خواهد ما به را موضوع صدر

 یقینمطلب ابتدا موضوع  یدر ادامه یرهکو

و به  دهدیرا مورد کاوش قرار م یمذهب

دکارت  یهایشهو اند هاو نامه متنها

 گونهینا ۶۴ یدر صفحه اودازد. پریم

 آورده است:
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که دکارت آنرا  ییمگوسخن یگریاز متن د»

-هنوشته است. منظورم نام یدر سن پختگ

به  ۱۶۴۵سپتامبر  ۱۵است که در  ییاه

فرستد و درآن یم یستیناشاهزاده خانم کر

}  ترینیو اساس یننخست: »نویسدیم ینچن

 که هست خدایی که است این{ یتصورات فطر

 ندارد، یتنها کمالش اوست، از چیزهمه

 احکامش و حدبی عظیمش بسیار قدرت

 …است ناپذیرتزلزل

! تصور وجود خداوند، یمدرست توجه کن

منبعث از فطرت  ی. تصوریاست فطر یتصور

 یتعالاست که حق یزالیو نعمت ال یانسان

عطا نموده است. در  یآنرا منحصرا به و

انسان را  توانیدکارت م ییدهواقع به عق

که تصور  یکرد: موجود یفتعر گونهینا

 یمتن ینکوجود خدا در فطرت اوست؛ و ا

باال،  یاز نامه یشکه او پانزده سال پ

به دوست خود مرسن  ۱۶۳۰ یلآور ۱۵در 

که  یکسانبه گمان من همه»نوشته است: 

خداوند استعداد به کار بردن عقل را به 

که  دارندیفهآنان عطا فرموده است وظ

آنرا اصوال درراه شناختن خود به کار 

م تا تفکرات و ایدهکوش یزبرند. من ن

 «.آغاز کنم ینخود را از هم یقاتتحق

را  ینتکه سخن سنت آگوس ییگو

)خدا و  Deum Et Animam Scire Cupio:شنوییم

 ( اما دکارت تنهایکدیگرندروح مشتاق 

است  یبلکه معتقد یستمعتقد ساده ن یک

خدا بسنده  یمانبه ا . او تنهایلسوفف
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از مردم  یاریبلکه همانند بس کندینم

زمان خود اعتقاد دارد که وجود خداوند 

 «ثابت کرد. یدو با توانیرا م

، یستینادکارت به کر یدر مورد نامه

 یستیناکه شاهزاده کر سازدیخاطرنشان م

در قرن شانزده  یدسو یملکه دربار سلطنت

 یادگیریبه  یادیز یبوده است و عالقه

تالش کرده  یفلسفه از خود نشان داده و حت

و پرورش  آموزش یستماست تا فلسفه در س

و متداول گردد.  یسآنزمان، تدر یدسو

 یاز دکارت خواسته بود تا برا یستیناکر

فلسفه به استکهلم برود و پس از  یستدر

 یتاچند بار رد کردن آن دعوت، نها

 ینهم یداستو چنانچه پ کندیسفر م یدسوبه

 یاگفته  یستیناافکار موجود را به کر

سرد  یکرده است اما به خاطر هوا یستدر

و  شودیدچار م یهالردکارت به ذات ید،سو

فتد. ایبه بستر مرگ م یماریب ینهم با

اختالف  یدبا دربار وقت سو یستیناکر

را ترک و به  یدسو یشههم یو برا ورزدیم

باز  یدسوو هرگز به رودیدر رم م یکانوات

و  آنجا روزگار را به سر برده  گرددینم

 یرتأث روین. ازاشودیدفن م یکانو در وات

القاء ، از لحاظ یستینادکارت بر کر

 یرغ لیستی؛آیدها و یزیکیمسائل متاف

 انکار است. قابل

 یادآور یستیناش به کرادکارت در نامه

که تصور وجود خداوند در انسان  شودیم

که دکارت  آیدیاست! به نظرم یصورت فطربه
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مثل افالطون  یهیرا از نظر یشهاند ینا

 یهنظر ینگرفته باشد و بنا به ا

و  ی_ شجاعت و دوستیباییز یهایدهپد

هستند که خارج از وجود  ییهایدهپد یره،غ

وجود دارند.  یگرد یاخود انسان، در نقطه

فطرت را  ینصورت انسان ا ینو در ا

را کسب  هایدهپد گونهینداراست که ا

گفت:  توانیم یو از نگاه دکارت ید؛نما

است  یفطر یوجود خداوند نزد انسان موضوع

ده شده. کما در او نها گرید یریو به تعب

ده شدن عالمات نها یندکارت به هم ینکها

 یدهوجود خدا در انسان رس یهاو نشانه

 ینخود به هم یانیپا یاست و در تزها

 .کندینکته اشاره م

« عقل»ش به مرسن، موضوع ادر خصوص نامه

 یندکارت ا یو خواسته کندیم یدانمود پ

« خود»عقل در جهت شناخت  یناست که از ا

انسان استفاده بشود؛ و چنانچه  یا

همگان  د،یشنهاپ یندکارت با ا دانیمیم

و از راه عقل،  یتورا به شناخت کوگ

برده  یو پ داندیکه م یراز شودیرهنمون م

 یت هستیدرک تمام ییتوانا« عقل»است که 

چون ناقص و ناتمام  یجتارا ندارد و نت

 یتمام و کماِل اله یک بایستییاست، پس م

ناقص! را  یدارپد ینموجود باشد تا ا

 !یدنما یتخود هدا یسوو به یدهآفر

 یندکارت از ا خاطر هدف رنه ینبه ا

به دوستان و  یشهاو نامه دیشنهاپ

 به ترپیش ما. یداستکامال هو یان،اطراف
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 یمرهبر پرداخته بود و راه رهرو، موضوع

که  شویمیم یادآوراما  کنیمیو تکرار نم

دکارت عقل؛  دیشنهانقطه و پ یندر ا

 یعنی این. گیردیرا به عهده م یرهبر

 به ترپیش که رشنالی سیستم یک در رهروی

 و است رسیده بستبن به دکارت، خود دست

 کمال تواندنمی عقل او، نگاه یزاویه از

 خاطر همین به و نماید فهم را خداوندی

 ناتمام! و ناقص ستا موجودی انسان

 

 

 رنسانس و متافیزیک نو!

 

 یحتوض ۶۷و  ۶۶ یدر صفحه یرهچنانکه کو

از  یدکارت و بعض ینب یاجلسه دهد،یم

 ینی،با ینالکارد یدوستانش در خانه

پاپ در آن زمان، صورت گرفته  یرسف

کرده و  یودرهمآن جلسه دکارت سخنران

، مؤسس اوراتور به او رسما فرمان «برول»

 یاخداوند بماند. گو یلوا یرکه ز دهدیم

دو قطب گفتگو دکارت و برول هستند. 

ظاهر حال »: آفزایدیدر ادامه م یرهکو

گفتگو  ینکه در ا کندیم یتحکا یناز ا

 ییصهند که خصایدهرس یجهنت ینهر دو به ا

شده و مرسوم، کهنه یهایهمطرود دفاع

به بار  یایجهاتحاد با ارسطو جز شکست نت

به عقب  یدپس با یناست و ازا یاوردهن
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 یسقد یدبازگشت و با فرا گذشتن از عقا

 یسبه قد یک،توماس و مکتب اسکوالست

. است روز موضوع دکارت. یدرس ینآگوست

 روز آن شعار آگوستین قدیس به بازگشت

 دوران یی،گرا آگوستین از پس. است

 کاتولیک یفرقه وکالوندر لوتر طلبیاصالح

 خویشاوندی. آیدمی پدید بزرگ جنبشی نیز

 پیروان را آگوستین و دکارت تفکرات میان

 تا دکارت زمان از مذهبی پیشوای این

از  توانیمی)م اندشده یادآور امروز

 اما( یمآرنولد ومالبرانش نام ببر

 یادآور نیز را دو این نظراختالف

 .«اندشده

اعتراف تن  ینبه ا یرهصورت کو ینبه ا

به  یس،قد ینوسکه دکارت با آگوست دهدیم

ند. در خصوص اکرده یرا ط یرمس یوهش یک

دکارت با برول،  یبحث و گفتگو یریگیجهنت

 یکمکتب اسکوالست یشانتوجه است که اجالب

و ساختار  یند یانو افکار ارسطو را به ز

 ینند و به اعتراف اایافتهدر یزیکمتاف

مرسوم  یهایهدفاع یره،نظرگاه و قلم کو

معکوس  ییجهتا آن زمان، مطرود بوده و نت

 یسرو بازگشت به قداینداشته است. از 

 .گیردیدر دستور کار قرار م ینوس،آگوست

 یادآور یدبا یزدر مورد لوتر و کالون ن

 یتیحدو، مؤسس دوشاخه در مس ینشد که ا

پروتستان،  یحیتبودند و هر دو در مس

 ینند. مارتاکرده یجادرا ا ییهارفورم

 یزلبندر آ ۱۴۸۳نوامبر  ۱۰لوتر، زاده 
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 یشکش ۱۵۴۶ یهفور ۱۸درگذشته  -آلمان 

و  یبه زبان آلمان یلمتجدد و مترجم انج

از  یکیبود. او  یمذهب ستیرفرم یک

 یینآ یخدر تار هایتشخص یرگذارترینتأث

نهضت اصالحات  یشوایانو از پ یحیتسم

 .رودیبه شمار م یپروتستان

شدت لوتر در اواخر عمر به ینمارت

 یهخود توص یهاشد و در نوشته یهودستیز

نابودشده،  یهودیان یهاکرد که خانه

آنان سوزانده، اموالشان ضبط  یهایسهکن

سلب گردد. لوتر، به مدت ده  شانیو آزاد

 یماه در وارتبورگ بانام مستعار زندگ

 لوتر مارتین فرصت، این در. کردیم

 آغاز را جدید عهد انجیل کتاب یترجمه

 ۱۵۲۲در ماه مارس  را کار این و نمود

 به اتمام رساند.

روم  یسایمتعلق به کل یشانخود از کش

که  رسدیم یجهنت ینبوده و بعدا به ا

و نوع برخورد آن با جامعه،  یساکلروند 

 روینازا شود؛یتمام م یحیتبه ضرر مس

دست  یحیترفرم بزرگ در مس یکلوتر به 

صورت  یرفرم و شکل تازه ینزد که در ا

حرام نبود و  یقیموس یحیت،گرفته از مس

و به  یساهادر کل یحت توانستندیمردم م

را اجرا  یمذهب یهاسروده یحیت،نفع مس

 ینمارت یانم یقاما اختالف عم یند؛نما

 ییدهاست که عق ینرم در ا یسایلوتر و کل

 یبو کلمه صل یلوتر به پولس نب یمذهب

. مذهب پروتستان برخالف گرددیبازم
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 یمعتقد به بخشودگ یک،کاتول یسایکل

 یاوامر سنت یاجرا یمؤمنان به پشتوانه

که در  ینبوده بلکه هر انسان یساکل

 ینراست یمانبا اعتقاد و ا یتبارگاه احد

ن خود اعتراف و طلب آمرزش به گناها

شامل  تعالییو عدالت بار یتحقان ید،نما

خدا و انسان  ینحالش خواهد شد. واسطه ب

واحد هم بشر است که درآن یحمس یسیع تنها

 بود و هم خدا و به خاطر گناه انسانها

لوتر  یاتاله ی. عناصر اصلیدمصلوب گرد

اعتقاد، بخشش و  یح،مس ، تنهادر فرمول

 شده است.کتاب گنجانده

 یسایدر کل یاز تعداد هفت اصول عبادت

د یتعمغسل یعنیوسطا فقط دو اصل آن قرون

مورد قبول لوتر قرار  یربان یو عشا

آن دو در  معتقد بود که تنها یگرفت. و

 یشده است. در مبحث عشا یدکتاب مقدس تائ

عنصر نان و شراب به جسم و  یلتبد یربان

 ینو درهم یرفتپذ یبارا تقر یحخون مس

 سوئیسی دیگر مصلح «ینگلیتسو»موضوع با 

 را مسیح حضور که داشت سختی مناقشه

 .دانستمی نمادین

 ییبود که رفرم لوتر و از سو ینگونهوا

 یدهندهکالون در فرانسه، درواقع نجات

اعماق رفرم تا  ینکه ا یرابود ز یحیتمس

 یکانخود وات یو حت ییاروپا یکشورها

 ییرو تغ یرتأث ینگذاشت و ا یرتأث

تا به امروز ادامه داشته  یزیکیمتاف

 است.
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 ۱۵۶۴ یدرگذشته - ۱۵۰۹ یژان کالون زاده

 ینترکه از بزرگ یر فرانسویمتکلم شه

. آمدیم حسابپروتستان به یفرقه یعلما

 یهاخود در رشته یالتتحص یاو پس از ط

توجه خود را به  ی، همهیاتحقوق و اله

در  ۱۵۴۱پروتستان معطوف کرد. در  یینآ

 ینید یو در آنجا جمهور یدژنو اقامت گز

 یرشاو در پذ یهایریگکرد. جهت یستأس

 شودیباعث اخراج او از شهر م یدجد یینآ

 یخوش آشفتگژنو دست شهراو،  یابدر غ یول

مردم بار  رویند. از اش یو مذهب یاسیس

او را به ژنو دعوت کردند. او  یگرد

معتقد بود درستکاران را خدا انتخاب 

وضع  یندر ا تواندینم یو کس کندیم

 ییدآورندهبدهد. ژان کالون پد ییریتغ

 یسماست که به نام خود او کالون یافرقه

 ه شده است.یدنام

دوره  ینا یدست آوردها ینتراز مهم یکی

است  یادشدهرفرم  ینرنسانس، هم یعنی

 یساکل یو مذهب ینید یستمکه س یاگونهبه

جدا شد و از آن پس  یاستاز س یجتدربه

کمرنگ اما متداوم، مذهب و  یبه صورت

 بایستی. یدقلمداد گرد یخصوص یامر ین،د

 مسیحیت، عکسبه درست که کرد خاطرنشان

 و نگرفت صورت رفرمی چنین هرگز اسالم در

در جهت تداوم  یاگسترده یهاتالش عکس،به

گوناگون  یمذهب یهاو شاخه یاستادغام س

 یانم یناسالم؛ صورت گرفت. اما در ا

باب  یبه نام محمدعل یابه چهره توانیم

اشاره نمود که باعث  یرانا یزدر تبر
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 این. یدگرد یتئبها ینشدن د یدارپد

 ینپیش ساختار یهانشانه نیز دین آخرین

 داراست. خود در را اسالم یعنی

، و پس از گذار قرنها یحیتن مساما درجها

شکل گرفت که  یحیتاز مس یگرد یاشاخه

شاهدان  یا یتنسسو یهواامروزه به نام 

 یحخداوند مشهورند؛ که بر مصلوب شدن مس

 یباز صل یشانیساهاباور نداشته و کل

انشعابات فراوان از  یناست. ا یخال

 ییچهمختلف، از در یزیکیمتاف یهاشاخه

نو  یزیکمتاف یره،نگاه الکساندر کو

 ینجاستامهم  یاربس یهستند؛ اما نکته

 یزیکفراوان متاف یهاشاخه ینا یرکه تأث

 چه بوده است؟ یبر جوامع انسان

راستا ادامه  یندر هم یرهالکساندر کو

بسنده  ینبه ا هاتن ینوسکه: آگوست دهدیم

را  یشو روح خو یشخو یکه خدا کندیم

بسنده  ینبشناسد؛ اما دکارت به ا

و به شناختن  یزیکاو به علم ف کند،ینم

کند راه  یدارد تا بتواند سع یازن نجها

و به انسان  یابدب یخود را در زندگ

خود  یبه زندگان دهد تا آزادانه ییتوانا

بنا  یاو برا ینبخشد. همچن یننظم و تع

 یخداوند رو یسونو، به یزیکدن متافنها

 .آوردیم

 

است که  ینا نو؟! مگر نه یزیکمتاف

موضوع را  یکاز آغازش تاکنون  یزیکمتاف
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در تالش طرح  ییپردازش کرده است؟ و از سو

 ینخدا بوده است؟ در ا یستانسیالیاگز

خصوص پس از گذار و راستا، همواره و به

 یعلم یمده است که از مفاهرنسانس تالش کر

 یافتبه در یزیدانش، گر یو دست آوردها

 ینا یو فلسف یخود بزند_ ازلحاظ فکر

و  یفضع یارو بس یناچار یاز رو یزگر

 نکته این بر ما. شودیمخدوش محسوب م

 ابعاد یهمه در متافیزیک که داریم آگاهی

 موضوع یک دارای همیشه یش،رویکردها و

 مسیر این. است بوده ارسطویی غایی

 آگوستینوس قدیسین توسط چه دار،دامنه

 نیتس والیپ دکارت یا و آنسلم_ یناس_آکو

شده مطرح یگری،د یستآلیدههر ا یا و

 یافتنو  ییارسطو ییباشد، از هدف غا

نبوده  یخداوند در کائنات، خال یگاهجا

م، به دست سرتاسر اوها یرِ مس یناست؛ و ا

و در هر  یشخص یاو  ئولوژیکیدههر ا

لوتر؛ صورت  یرفرم ییوهمثال در ش یقالب

 یدور ییهدف غا ینگرفته باشد بازهم از ا

بوده است  یرمس یننکرده و همواره درهم

را دچار خرافات و عقب  یکه اجتماعات بشر

نموده و در  یو فرهنگ یفکر یهانشست

که قدرت  یخیمختلف تار یهااشکال و دوره

راه و روش  ینند، در همارا در دست گرفته

 یمقد یزیکمتاف یادتاخته و بر بن یرو مس

ند که اافزوده ییهانو خود، خشت یا

 یاردر ظاهر بس یساختار یدرمجموع دارا

 یوارو در باطن و اصل، هر خشت و د یباز

 یزشت و دارا یاربس ی،ضد انسان یبنا ینا

 یناست. به ا خشن بوده یاربس یعملکرد
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نو،  یامتافیزیکو یمقد یزیکسبب متاف

و ما  بخشدینم ییریمسئله را تغصورت

که  یمهست یزیکیهمچنان شاهد متاف

را تا به  یریساختار، مس ینهمواره درهم

 است. یمودهامروز پ

 یادبه »آمده است:  گونهینا ۶۹ یدر صفحه

تا هر  کوشدیکه او )دکارت( م یمدار

 «یدیتجر»هر تصور  یعنی« تصور ناروشن»

که رنگ  یهر تصور یادرباره امور محسوس، 

. یدداشته باشد از علم بزدا یدتجر

که ذهن بتواند آنرا،  یامر یعنی« روشن»

درک کند؛  یل؛از قوه تخ یکمک گونه هیچیب

 جز چیز،هیچ: ینکها یعنیعمال  ینو ا

 صورتهب بتوان را آنچه والاقل_ ریاضیات

 «.نیست روشن_ درآورد ریاضی

صفحه آمده  ینهم ۱۱ یشماره یو در پاورق

روشن  ینکها یلبه دل ی،تصور زندگ»است: 

ندارد؛  ییدر علم جا یست،ن یزو قابل تم

 یخاص یدکارت جا یدر عالم فکر ینبنابرا

فکر و  یان. میابیمینم یخود زندگ یبرا

 .«وجود ندارد چیزیچامتداد ه

و آنچه را  یاضیاتر دکارت تنهاازنظر 

به اثبات رساند،  یاضیر یقبتوان از طر

خود  یاضیاتمفهوم ر ینروشن است. و در ا

در  تریش! ما پشودیمطلق نشان داده م

و  یماشاره کرد یبه نکات یاضیاتمورد ر

 ینکها یجدا یاضیاتخود ر ینکها

و  یمعان یمطلق باشد، دارا تواندینم

است که هنوز هم خود  ییاهبستو بن یممفاه
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نده است مثل اعداد نرها را از بند آنها

 ینمثبت و همچن یتینهاو ب یمنف یتینهاب

 یآلمان یتسن یپکه ال یهندس یعالم فرض

 دانیمیسود جسته است و م یاراز آن بس

 یهاهستنده «یاتواقع»با  یزکه هندسه ن

 بعضی تقریبی طوریبه و دارد فاصله نیجها

 اینها یهمه اما دهدمی شرح را امور از

 فکر میان که نکته این ولی. هستند ذهنی

 پرسش این_ ندارد وجود چیزهیچ امتداد و

 میان و است چنین اگر که شودمی سبب را

 چرا ندارد، وجود چیزی وامتداد فکر

 فکر روند برای را اندازه و حدود دکارت

 کویره آنرا کنترل و بود؟ گرفته نظر در

 در بایستی که دیوانه زن یک مثال در

 یک این آیا نمود؟ مطرح شود، اسیر خانه

دکارت  یدر دستگاه فکر یتناقض فلسف

 یست؟ن

 دهدیم یحتوض یرهکو ۷۰ یصفحه یندرهم

تصورات روشن است که دکارت  یاریبه »: که

 یرویمحسوس، هر ن یفیتهر ک تواندیم

و خالصه هر آنچه  یعیهر صورت طب یاتی،ح

 ی،واقع یایاز دن یست،ن یکیرا که مکان

که مستقل از ما و  گونهبه آن یااز دن

از عقل ما وجود دارد، حذف کند و آنرا 

 «.یدبه امتداد و حرکت منحصر نما

از « حرکت» تریشخواننده توجه دارد که پ

شده بود اما در حذف یدگاه فلسفید ینا

 یبرا یشین،پ یو در تناقض با گفته ینجاا
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 یهاو هستنده یاءبودن اش یاثبات واقع

 !نمایدیرا به حرکت منحصر م آنها ی،نجها

نکته را در اساس درست قلمداد  ینمن ا

که حرکت را از اساس و ذات  یراز کنمیم

ازنظر من  هاو هستنده شمارمیم یهست

 ین هستحرکت هستند و مجموعا جها یدارا

نکته  یناز هر لحاظ در حال حرکت است. ا

 فنومن ها یعیو طب یزیکیاز جهت ف تنها

تحت عنوان  یزن یگرینبوده بلکه در بعد د

 یحرکت نقش یز؛ن یالتتخ یافکار و حت

 ینکرده است و ا یفاموثر را ا یاربس

هم  تریشادامه دارد_ پ یونیورسروند در 

بدون  ین هستکرده بودم که جهااشاره

. اما یستتصور نقابل وجهییچهرکت، بهح

دکارت امتداد و حرکت را به  ینجادر ا

به  یزیتا گر کندیمحدود م یاضیاتعالم ر

داشته  ینجها یهاهستنده یاثبات بودگ

 یدر فلسفه یباشد که موضوع

دکارت  است. هرچند رنه یستانسیالیسماگز

خصوص به یالیسمسیستاناگز یاز فلسفه

 ایژان پل سارتر فاصله یهایشهاند

 دور دارد. یتغابه

همان جمالت در پاراگراف  یدر ادامه یرهکو

 : افزایدیباال م

درست  یکه برا آموزدیدکارت به ما م»

به  یزیک،ف یتواقع یت،شناختن واقع

که مستقل از  گونهکه هست، به آن گونهآن

 یدذهن ما در خارج وجود دارد، نخست با

آن  یهر اطالع وهرآنچه را که درباره
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به  یا کنیمیم یافتاز خارج در یت،واقع

 یافتکه از خارج در رسدینظرمان م

 دیگرعبارتبه. یمبه دور افکن کنیم،یم

 حواس راه از که را وهرآنچه اطالع هر

 زیرا! افکنیم دور به کنیممی دریافت

را به اشتباه خواهند انداخت.  ما آنها

معمول  یایرا از دن یرکه لوح ضم دیپس با

. دشمن ما، حس منتشر است. یمکنخود پاک

 یعادت، جزئ یهر آنچه را که از رو یدبا

_ مثل رنگ، گرما، دانیمیم یتاز واقع

. ییمو وزن_ از آن بزدا یو نرم یسخت

 دیدگان نخست باید واقعیت شناختن برای

 کنیم، پنبه خود گوش در ببندیم، را خود

 خود به عکسبه نگیریم، یاری المسه حس از

 روشنی تصورات خویش ذهن در و بازگردیم

 دارد وجود واقعیت آن یدرباره که را

 توانمی که است راه این از. کنیم جستجو

 طبیعت زبان و یافت را طبیعی علم مبانی

 زبان یعنی_ زبان همین با. کرد کشف را

 که ییهاپرسش به طبیعت که است ریاضیات

 کند،می طرح تجربه و مشاهده طریق از علم

 «.دهدمی پاسخ

 

، انسان را به هادکارت باور دارد که حس

 تأثیر طریق، این به او. اندازندیخطا م

. شودیمنکر م یگررا بر همد هادادروی

و خصوصا  هادادروی انکار کهدرصورتی

و سنتز بر مواد  تزیتز_ آنت هایدادیرو

در واقع انکار  ی،نجها یهاو هستنده
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 یتاست و انکار کل یهست یستانسیالاگز

بر  یدادیکه هر رو یراوجود است؛ ز

 انکاریرقابلغ یریتأث یگرد یدادیرو

 یاو  ینرم و سختی_ گرما_ وزن. گذاردیم

 تواندینم ،یدارهااز پد یگرهر شکل د

مختلف بر مواد  هایدادیرو یرخارج از تأث

از  یت که بخش. درست اسیرندپذصورت

سبب خطا در  یناییمثال در حس ب دادهایرو

 یک یتواقع تواندیو چشم نم شودیم یداور

آب نظاره کند و  یوانل یانقلم را در م

 ینبه ا توانیاما نم بیند،یآنرا شکسته م

 یزخطا آم یطورکلرا به ینایی، حس بنهبها

گرما و  یارنگ، وزن  یاتصور نمود؛ و 

از  یرأثتیب تواندینم ،هایدهپد یسرما

فضا و مکان خاص آن باشد و تغییر در وزن 

 ،خالء یمثال در فضا ی،از لحاظ مکان آنها

. ریزدیآنرا به هم م یاضیفرمول ر یتمام

و دو  بیست مثال زمین یکره در که چیزی

 ینب یتن وزن داشته باشد، در فضا

 و دو گرم باشد و یستب تواندیم یایارهس

 ینرونداشته باشد. از ا یاصال وزن یا

 ینو در ا هایدهبر پد یاضیتاباندن درک ر

 .یستو اشکال ن یراداز ا یمثال، خود خال

موضوع  ینمهم در ا یاربس یو اما نکته

 ینقرار است که درهرحال ا ینبه ا

 یستانس، اگزفنومن ها یا هاهستنده

صورت  یحس یخطا آنها یدارند. چه بر رو

 یدر هستندگ وجهیچهبه یرد،نگ یاو  یردبگ

داشته  یریتأث ینترکوچک تواندینم آنها

 یپمعنا که درست برخالف ال ینباشد_ به ا
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ن جها یها* هستنده46و بحث مونادها یتسن

واقع خارج از وجود متفکر به ی،هست

                       

در الیپزیک به دنیا آمد  1646الیپ نیتس در سال  46

رژی در شهر هانور درگذشت. مفهوم ان 1716و در 

را او وضع کرد و این در « سینتیک»جنبشی را یا 

حالی بود که خبر نداشت نیوتن هم دست به چنین کاری 

 زده است.

توجه است. اول_ مونادولوژی. سه اثر الیپ نیتس قابل

دوم_ گفتار در مابعدالطبیعه و سوم_ تحقیقات جدید 

 ی فهم انسانی.درباره

حدی است منفرد ازنظر الیپ نیتس، جوهر یا موناد، وا

های نظر او، دارای خاصیت ناپذیر. جوهر ازو تقسیم

زیاد است اما چون بسیط است، اجزایی ندارد. او در 

کتاب مونادولوژی آورده است که: هر چیز مرکب، 

شده و باالترین اجزاء بسیط، ازآنچه بسیط است ساخته

که مرکب، ی حقیقی جهان هستند. درحالیاجزای سازنده

فرعی جمع شدن بسیط هایی با یکدیگر است. از محصول 

طرف دیگرهرچیزی که مکان را اشغال کند دارای ابعاد 

تقسیم بندی یا امتداد خواهد بود و بنابراین قابل

ایی جهان هاست و از همین رو، مرکب است. پس اجزاء ن

باشند ناچارا ناممتد هستند و دارای هیچ بعدی نمی

نتیجه جهان  ی نیستند! دراند، پس مادو چون اینگونه

شده که بدون بعد مونادهایی ساخته حقیقی ازبینهایت

ناپذیر بوده و مادی نیستند، درنتیجه بایستی و بخش

 !روحی باشند

 این تر ازساختار فلسفی الیپ نیتس به تعبیری ساده

قراراست که هر چیز مرکبی در عالم، بایستی به 

باشد. اگر این عنصرهای پذیر تری، تجزیهعناصر ساده

ساده، بازهم مرکب از اجزائی دیگر باشند، بایستی 

پذیر باشند و سرانجام به هم بیشتر تجزیه باز

تقسیم نیستند و رسیم که این عناصر قابلای مینقطه

ی جهان هستند. این عناصر بسیط آخرین اجزاء سازنده

ممکن نیست مادی باشند زیرا که مواد به تعریف، 

ی ابعاد هستند و از سویی مکان را اشغال دارا
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که  یموجود دارند. فراموش نکن ی؛انسان

 یتسن یپاست که ال یدکارت ییشهاند ینهم

که سرتاسر  رساندیم یهنظر ینرا به ا

 یرموناد است و موناد غ تنها یهست

 است! ی« روح» یجتاونت یمتقسقابل

 یمختلف از سو یهایوهاست که به ش ینا

که  بینیمیم ، گاهایستآل یدها ینمتفکر

انکار  یگربر همد یدادهارو یرتأث

 یعنی ی،فلسف یبه مفهوم ینو ا شوندیم

 ی؛انکار هست یتاو نها هاانکار هستنده

یم ینآگوست یادموضوع مرا به  ینو ا

 مشتاق روح، و خدا: گویدیاندازدکه م

 .یکدیگرند

از  یتسن یپو موناد ال ینروح آگوست یاگو

ند اروح باشد، جدا گشته ینترخدا که بزرگ

 اثری ونتیجتا. یکدیگرندو حاال مشتاق 

 یندر ا« ادهایدرو» سرتاسر و ماده از

 ینو از هم شود؛ینم یدهد یزیکیمتاف یانب

انکار و  یاست که سرتاسر هست یدگاهد

صورت  ین! ودراگیردیآنرا م یخداوند جا

و  یر، از هر مسهایستآلیدهکه ا بینیمیم

رراه ند، باالخره در چهااکه رفته یراه

 یباهم تالق ی،و فلسف یحوادث فکر
                       

پذیرند. از اینرو اجزاء تقسیم و بخشکنند و قابلمی

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 

 است.« روحی»جهان 



 در برابر متافیزیک

 

194 

در آغوش  را مشتاقانه یکدیگرو  یداکردهپ

 .کشندیم

 یمطلب، در صفحه ینا یدر ادامه یرهکو

 یرا برا یلیتا دال کندیتالش م ۷۲و  ۷۱

و  یاوردو هندسه ب یاضیاتبودن ر یقینی

« ذهن»مجرد بودن  خواهدیم یوهش ینبه ا

ذهن را مطرح  گرایییتواقع ینو همچن

 :دهدیادامه م گونهینا روینسازد. ازا

 یقتارزش و حق یهرگز درباره کسییچشک هیب

 یجد یو هندسه، به گونه یاضیاتر یذات

مردم و ارسطو در  یشک نکرده است. همه

بودن  یقینیدقت و  یشهرأس آنان_ هم

 اند.را قبول داشته یاضیاتر

 هندسه بودن یقینی و دقت»: یدفزاایاو م

 فقط علم این که است دلیل این به درست

 که موجوداتی به تجریدی، موجودات به

و  یرهدازد. داپریذهن هستند، م یساخته

و  یستندن یزیکیموجودات ف یم،خط مستق

 یت،ینهاب یفضا ینا یدسی،اقل یفضا

در ذهن  که تنها یواقع یراست غ ییفضا

 «وجود داشته باشد. تواندیما م

 یرهبخش از بحث، کو ینا گیرییجهدر نت

 یدسیاقل یفضا ینکه ا کندیخود اعتراف م

 یرغ یناست و ا یواقع یرو عالم هندسه، غ

وجود  تواندیدر ذهن ما م تنها ی،واقع

 یناز ا یاترداشته باشد. مسئله گو

ساختن و  ییباشد که ذهن توانا تواندینم

 «یواقع»را دارد که  یپرداختن مسائل
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 یااز آنجمله ذهن مطلق هگل  و نیستند

و  یتسن یپموناد ال ینو همچن Geistهمان 

 یذهن بشر یکه ساخته« خداوند»درمجموع 

ذهن به شمار  یخطاها ینهابوده است. ا

 ینتربزرگ یخکه در طول تار آیندیم

 یاجتماع انسان ییکرهرا بر پ هاضربه

است  ینوارد آورده است. منظور روشن ا

ناچارا راه  ی،ذهن یکه با ساختن خدا

باز  شمارییب بو مذاه یانساختن اد یبرا

 یطرفداران یکه هرکدام دارا شودیم

کردن  یمتقس یقطر ینو از هم شوندیم

 یزیکیاجتماع و پروراندن افکار متاف

به خود  یان،اد یناست که روندگان راه ا

را بر دار  ینتا سر مخالف دهندیاجازه م

بزنند  یعوس یو دست به کشتارها یاویزندب

را  ین، ایسمآلیدها یخکه در طول تار

 یرههر صورت کو در. یمایدهد یروشنبه

 :دهدیادامه م ینچن

 حس از_ ییکه همانند علم ارسطو یعلم»

ده نها بنا محسوسات وبر کند آغاز منتشر

 یزیکمتاف یندارد که بر نوع یازشود، ن

ختم  یزیکاستوار باشد. آن علم به متاف

 کند؛یآغاز نم یزیکاز متاف یول شودیم

 ارزش که_ ی_ از نوع علم دکارت یاما علم

عنوان اصل موضوع  را به یاضیاتر واقعی

را  یهندس یزیکمانند ف یو علم گیردیم

 یزیکمتاف یبر نوع تواندی_ نمینهدبنا م

از آغاز بر  تواندینم ینکند، حت یهتک

استوار نباشد. دکارت به  یزیکمتاف ینوع

 ینبرده بود. افالطون نخست ینکته پ ینا
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 یزرا طرح افکند، ن یعلم ینکه چن یکس

 «نکته آگاه بود. یناز ا

در  یره،الکساندر کو ینکهخوشحالم از ا

 هایشهبودن اند یزیکینقطه بر متاف ینا

از افالطون گرفته تا  یسمآلیدهو آراء ا

شده است؛  یدهخود دکارت، به اعتراف کش

ه هم دکارت و هم ک داردیو خود اذعان م

داشتن بر موضوع،  یافالطون، ضمن آگاه

آغاز  یزیکو کار را از متاف یادبن

 یمکرده بودند. ما هم قبال اشارهاکرده

و  یسمآل یدها ی،که افالطون باور

هستند.  یکیهر سه در واقع  یزیک،متاف

نکته اشاره  ینبه ا یددر مورد افالطون با

 یشتردوم او ب یدوره یهانمود که نوشته

چون  یند. رساالتاگرفته یزیکیرنگ متاف

 یسو خصوصا پارمند یمنون _ فدروس_ مهمان

خود  یاتنظر یشترافالطون ب که در آنها

داشته و به طرح  یانرا از زبان سقراط ب

 پرداخته است.47«مثل» ییهنظر

 یچدر ه یزیکمتاف ینکها یگرد ینکته 

 یلم هست. عیستنبوده و ن یعلم هست یحالت

و چه  یک یزیک. متافین هستجها یعنی

 یااست؟ آ یافتهدست یبه شناخت هست یزمان
                       

که  هددتز فلسفی توضیح می این نظریه یا  47

یی چون شجاعت یا دوستی؛ خارج از خود اهپدیده

ها کامال مستقل از انسان، وجودیت دارند و وجود آن

نیز « تذکار»ی مثل افالطون با انسان است. نظریه

 است. دارای پیوند
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 یالیخ یهایتبازتاب ذهن یزیکمتاف

نبوده است؟ آنجا که  یسمآلیدهاردوگاه ا

 یعنیدکارت و در عبارت مشهور خود 

پس  یشم،اندیمن م ،«ارگو سام یتوکوگ»

 یو وجود، برتر یهستم_ ذهن را بر من ماد

است بر اشکال  یخود گواه روشن دهد،یم

 بینیمیو م یمایدهاو؛ و د یفلسفه یقعم

است که  ینا یکی یزیک،متاف یصکه از خصا

داده  یبرتر یگرد یزیبر چ یزیچ یشههم

_ ماده بر روح_ وجود بر ذهن مثل. شودیم

 مرد_  تاریکی بر روشنایی_ شب بر روز

 ...آخرالی و زن بر

 یسمرشنال ییهو پا یجاداگر ا

م. ی( را بر سقراط قرار بدهییگرا)عقل

سال  ۲۵۰۰ساختار به  ینقدمت ا

 فیزیک، امروزه کهدرصورتی. گرددیبرم

 هستی آمدن پدید و تحول فرایند و چگونگی

 یصسال تشخ یلیاردم یمن و دو حدود در را

قرار  یداده است و آنرا مورد بررس

 یایوهش یچهم به ه یدارپد ینو ا دهد؛یم

 یجادا یهم برا ینبوده است و دست یتصادف

در کار نبوده است.  یدارپد ینا

قرآن و  یا یلدر کتاب انج کهیدرصورت

از آدم و حوا  یستی،آل یدهمتون ا یگرد

به دست خداوند  درست شدن آنها یو چگونگ

 ییآمده است! و از سو یانصحبت به م

 ینا به زمند که آدم و حواعنوان کرده

، هاو داده یممفاه یناند! در اشده یدتبع

و  یسمآلیدها یانم یوندوضوح پبه

هاآشکار است. آخر و اول گفته یسمرشنال
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. اصوال رسدیمسائل م ینبه هم یزدکارت ن ی

راه  ینناچارا به ا یسم،اردوگاه رشنال

 نگاه رنه ییچهکه از در یراافتاده است ز

 یستیدکارت، عقل ناقص است؛ و ناچارا با

 ینوجود داشته باشد تا ا یکمال یا ییخدا

 نقصان را به وجود آورده باشد.

کتاب  ۷۴ یدر صفحه یره،الکساندر کو

پس  یاندیشممن م»فاکت  یلخود، در تحل

 گونهینا یشک دکارت یو چگونگ« هستم

 :نویسدیم

شک را به  ینفتا شک و  یمدرواقع بکوش»

-می منظور این برای. یمبرسان یتنها

 یشهنابکار و توانا، هم یکه ذهن یریمپذ

 یا کشاند،یجا ما را به اشتباه مو همه

جا اشتباه و همه یشههم یگردعبارتبه

جا، و همه یشهاگر من هم یاما حت کنیم؛یم

تصوراتم  یو در همه هایداور یدر همه

که فکر  یمن_ من یدبا کنم،یاشتباه م

 کنمیکه فکر م یلدل ینو درست به ا کنمیم

وجود داشته  یا_ باشم کنمیکه اشتباه م

باشم تا بتوانم اشتباه کنم؛ و از جانب 

که چون  یریمرا بپذ ینا یدبا یگرد

است  یقینتصورات من همه اشتباه است، پس 

داشتن  یقینتصورات را دارم.  ینکه من ا

 ینکهو روشن بودن امن هستم  ینکهبه ا

 یمهاکوشش یدر برابر همه کنمیمن فکر م

 این. مانندیشک کردن، استوار م یبرا

 آن به اسیدی هیچ که است نابی طالی همان

. است بودن مستلزم کردن فکر. کندنمی اثر
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من فکر » یواسطهیب یدنباله« من هستم»

صورت  یناست؛ و دکارت آنرا به هم «کنمیم

 پس هستم. کنمی: من فکر مگویدیبه ما م

من چه »و من هستم؛ اما  کنمیمن فکر م

 کند،یهستم که فکر م یمن موجود« هستم؟

 این به رسیدن. کندیم یو نف کندیشک م

 موجودی زیرا است؛ کافی دکارت برای پاسخ

است  یموجود کند،یو شک م کندمی فکر که

 ین. افزون بر ایکامل و متناه یرغ

 داند؛یموضوع را م یناست که ا یموجود

 یکامل و متناه یرخود را غ یعنی

 «.داندیم

و اثبات غلط بودن  یختنبه هم ر یمن برا

ندارم و  یدبه اس یازن ی،افلسفه ینچن

که بدون  کنمینکته اشاره م ینبه ا تنها

« فکر»مورد مثال،  یتویدر کوگ« هست»

 ینوجود داشته باشد. به هم تواندینم

 .یسادگ

عنوان به یتو،کوگ یاهست  یااگر من  یعنی

 ی،واقع یستانسیالیو اگز یماد یاهستنده

وجود نداشته باشد، فکر کردن که در واقع 

 تواندینم گیرد،یدوم قرار م یگاهدر جا

 که آیدنظرمی به روازاین. یردصورت پذ

 مطرح وارونه را موضوع دکارت، رنه

 و کویره الکساندر تعبیر به. سازدمی

 فکر آمد، ایشان خود گفتار در چنانکه

 است چگونه حاال. است بودن مستلزم کردن

 دیگران یاندیشه اشان،رشنالی باعقل که

فکر  یدشا یاو  گیرندیم یچه به را
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زدن،  نعل وارونه ینکه با ا کنندیم

 یبزرگ ینبه ا ییخطا ینمتوجه چن یگراند

و دکارت  یرهود کوخ کهی! هنگامشوند؟ینم

فکر کردن »نکته هستند که  ینمعترف به ا

 یهاست که قض چگونه«. مستلزم بودن است

 یو مسئله شودیدر همان نقطه واژگون م

 یستانسیال،اگز یا« بودن»مهم  یاربس

 ییو از سو شود؟یمطرح م یایهطور حاشبه

شده و داده  یبرتر یت،عقالن یافکر کردن 

به نقصان بودن  یجتاو نت شود؟ینما مبزرگ

 یا یتووجود کوگ»کامل بودن  یرعقل و غ

 !گردد؟یختم م« من

دستگاه  ینا یبعد یهاکه صحبت یداستپ

کامل بودن  یراثبات غ یقو از طر یرشنال

اما  رسد؛یبه موضوع خداوند م«_ من»

کرده  یمکث طوالن یک یستیدکارت با ینجاا

 ینکهود ابدهد که با وج یحو به ما توض

بودن وجود و هستنده« مستلزم»فکر کردن 

 ینانسان است؛ چرا ا یابه نام من  یا

 یدهروشن وآشکار و ساده را ناد یتواقع

 گیرد؟یم

 یاشاره کرد که تا زمان یستیبا مختصرا

آن « نمود_ »یستدر کار ن ی« بود»که 

داشته باشد. و  ییمعنا تواندیبود، نم

 یصورت باز هم به اصالت واقع یندر ا

که  رسیمیم« بود»همان  یا یستانسیالاگز

فکر  یتو،در خصوص کوگ یشاز نمودها یکی

درست  تواندیفکر کردن م ینکردن است و ا

غلط باشد؛ اما صحبت  تواندیباشد و م
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 یستانسیالاگز یا« بود»است که  ینبرسرا

و  یدر فاکت مشهور دکارت، حرف اصل یماد

 یایوهش یچزند که به هیم ییو چرا چونیب

 آنرا انکار نمود. توانینم

به آنچه در باال  یدهدر جمالت چسب یرهکو

 :نویسدیآمد م

موضوع را بداند؟  ینا تواندیم چگونه یول

موجود، اعتقاد  یناگر در ا یگردعبارتبه

نامحدود و کامل وجود نداشته  یزیبه چ

 یکامل و متناه ریغ تواندیم باشد، چگونه

: یعنیدرک کند؟  یروشن بودن خود را به

 ممکن چگونه خدا، به اعتقاد داشتن بدون

از  و بشناسد را خود موجود این که است

 یابد؟ یخود آگاه

جاست که تصور وجود خداوند که از ینودرا

صورت نزد صاحب آن بوده است، به یشپ

و ناکامل بودن  شودیکامل مطرح م ییدهپد

 ینتیجه از. کندیرا عنوان م« خود»

شده  یجادغلط ا یادیکه بر بن یامقایسه

! رسدیاست، به اثبات وجود خداوند م

 خداوندی پدیدار ناکامل، متفکر انسان

! آنها حدود و افکار بودن ناقص و کامل

 یاعتراف به نقصان و پارگ کهیصورت در

و  یبزرگ یخود نوع ی،بودن انسان در هست

عکس باور و به رساندیرا م یشهوسعت اند

 سازییرانو ی،به کمال، حاال هر کمال

در  یرهخواهد کرد. کو یینرا تب یتواقع

بر  یدو به تکرار و تأک یجمالت بعد

کمال، نوشته است که: -کمال و نا یدارپد
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از  یشکامل، پ ی،عقل دکارت یدگاهاز د

، یاز متناه یشپ یکامل، نامتناه یرغ

 یددر ذهن پد یر،از تصو یشامتداد پ

 روشن تصور تفکر، بنابراین... آیندیم

که تصور  کندیم یجابا« یمتناه»

. یردرا شامل شود و در بر گ ینامتناه

دکارت به شاهزاده  یاگر آن بخش از نامه

نقل کردم  تریشرا که پ یستیناخانم کر

که: بنا بر مطلب  یابیمیدرم یادآوریمبه 

 .یماز خدا دار یباال ما تصور روشن

اما ما که از »: آفزایدیو در ادامه م

اشک گذشته یمصفا کننده یهایاضتر یواد

. یمچه هست یزو ن یمکه: هست دانیمیم یم،

کامل و  یرغ یمهست یکه موجود دانیمیم

 یموجود یاندیشد،که م ی؛ موجودیمتناه

 موجودی است، «یشیدنندا»که طبعش همه 

 در روشن تصور خود، و خدا یدرباره که

 یریگنتیجه اندازه همین. دارد ذهن

 تواندیاست. او م یدکارت کاف یحداقل برا

وجود خدا،  یج،نتا یناز هم یریبا بکار گ

و مظهر کمال مطلق   وجود  یتناهیال یخدا

 «روح را ثابت کند. یمعنو

او از  یرر دکارت و تعبیفستاوج  ینا

و  یکل یلیاست. خ« انسان» ییدهپد

تالش را  ینهم هم یناسناروشن. توماس آکو

که  دانندیارائه داده است اما همه م

 مسلم. است پریشان واقعا «ین وجودبرها»

 وجود یعنی تصویر، این طرح با که است

 موضوع این به ناچارا دکارت روح، معنوی



نادر خلیلی

 

203 

 اثبات به آنرا نتوانست اما شد کشیده

داشت که  یدنکته تأک ینبر ا یول برساند

موجود  یروح و جسم، کنش و واکنش ینماب

داده شد،  یحتوض تریشاست و چنانچه پ

موضوع کارکردند_  ینا یاو رو یروانپ

 ها« موناد»که موضوع  یتسن یپازجمله ال

مغز  یصنوبر یغده یتاو نها ید؛کش یشرا پ

محل برخورد روح و ماده در انسان قلمداد 

 .یدگرد

 یکتاب گفتار یانیدر قسمت پا یرهکو

 ینچن ۷۹و  ۷۸ یدکارت و در صفحه یدرباره

 آورده است:

سبب  ینرا به ا یمتناهیروجود کامل و غ

 توانیندارد، نم یخارج یتکه موجود

حواس درک کرد. بلکه او به سبب  ییلهوسبه

 یرممکنخود وجود دارد. غ یکمال نامتناه

 یاست که تصور وجود خدا، از موجود

تصور،  ینمنبعث گردد؛ پس منشأ ا یمتناه

امر  یندوم ینخود خداوند است. ا تنها

تصور روشن است که از  ینو دوم یقینی

که موضوع  ی. امرآیدیم یرونشک ب یواد

است. خدا وجود دارد  یشک، واقع هیچیآن ب

 یتصور یکه دارا یمن من وجود دارم، یراز

 از خدا هستم.

به وجود خداست  یافتنپس از اعتقاد  تنها

شک و  یکه ما به تمام و کمال از بندها

به  کهیو هنگام شویمیآزاد م یقینی یب

 توانیمیم یافتیم یقینوجود خداوند 

که وجود ما از اوست و  یریمبگ یجهنت
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 مسلم. گیردیاز او نشأت م یزتصوراتمان ن

 تواندیو نم خواهدنمی کامل وجود که است

سبب  ینما را دچار اشتباه کند، به هم

ما  یگفت که تصورات روشن و ساده یدبا

 دارند. یقتحق

 یبه کنار یو شک ورز یداما اگر ترد

ان یدبه م هایدهده شود، مطلق شدن پدنها

 یستن یعلم وجهیچهبه ینخواهند آمد و ا

که  یراشد ز خارج خواهد یو از کار فلسف

مطلق  دوستدار دانش بودن نه یعنیفلسفه 

 که است این در یقین. هایدهکردن پد

 خود یقین همین و است کامل «طبیعت»

که  یرااست، چرا؟ ز یبررس مورد همواره

 داشت. یدهم ترد یقینبه خود  توانیم

اگر وجود انسان از اوست و تصورات انسان 

وجود  یل! پس دلگیردیهم از او نشأت م

 یعنیو تصورات غلط هم به او  یدهاترد

 توانیم ینجا. در اگرددیخداوند بازم

پرسش را مطرح ساخت که چرا خداوند  ینا

ده تصورات غلط را در بشر بنانها ینا

است که:  ینچن یرهاست؟ پاسخ الکساندر کو

و  خواهدیمسلم است که وجود کامل نم

به ما را دچار اشتباه کند،  تواندینم

گفت که تصورات روشن و  یدسبب با ینهم

 دارند. یقتحقما  یساده

 تریشتصورات روشن و ساده پ ینهم یول

و مردود  یدهنقد کشبه یرهتوسط کو

 یتصور روشن وآشکار یاشده بود؛ و آشمرده

 یرهکو یاز سو یعت،کامل طب یدارچون پد
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 یچه پاسخ یدارا یسم،و طرفداران رشنال

که  یمرا مطرح کن ینخواهد بود؟ اگر ا

به دست  تواندینم یعتکامل طب یدارپد

که  یرابه وجود آمده باشد ز یگریکامل د

نقصان خداوند را خواهد  یان،ب ینا

دو  یدارا یاشاهد  توانینم یعنیرساند؛ 

و دکارت،  یرهکو یگفته یرابهکمال بود. ز

 یدپد یاگرفته ناکامل از کمال نشأت

 تواندیچه م یا ستیچ یشانا یح. توضآیدیم

 باشد؟

 آمده است که: ینگونها ۸۰ یدر صفحه

با  یعنیبا ماده  یشباهت ینروح کمتر»

 یافت توانیرا نم چیزییچفضا ندارد و ه

 «دهد. یوندکه روح را به ماده پ

منکر تالش دکارت بر  تواندینم یرهاوال کو

ارتباط روح و جسم در انسان باشد.  یمبنا

 یستیآلیدها یرو تفاس یردر تعاب یدر ثان

 روح در داخل جسم انسانها یزیکی،و متاف

به  یحت یسندهقرار دارد. نو یوانهاو ح

 یدهخود اردوگاه ا یمطلب و ادعا ینا

را  یتپشت کرده است و تناقض عقالن یسمآل

 به اوج رسانده است.

استدالل که  ینبا ا ینکها یگرد ینکته

 خیزدیبرم یماد یگاهفکر از جا»

 ینا« است یماد یزخود فکر ن ینبنابرا

که مغز  یراز شود؛یمردود م یدکارت یادعا

 یروناست و آنچه از مغز متفکر ب یماد

 یگرید یزاز ماده، چ یرغ تواندینم آیدیم
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و فلسفه به  یزیکف یقکه از طرباشد_ چون

)که  هااست که مواد وهستنده یدهاثبات رس

اند( یجوهر ماد یهستند و دارا یاصوال ماد

 ینو ا گذارندیم یرتأث یگرهمد یرو

منکر  توانیساله را نم یلیاردم یندفرا

است که بحث روح  یانقطه ینشد. و در چن

 یدارا یتس؛ن یپموناد ال یااز دکارت 

 .یستن یگاهیجا ینکمتر

بحث خود و  یبندو در جمع یتانها یرهکو

 یهاینهکار دکارت در زم یینها ییجهنت

جمالت کتاب را به  ینمختلف؛ باالخره با ا

 :رساندیم یانپا

استوار  چیزیچدکارت ه یزیکاما از ف»

فکر  ینا یش،پ یدهه یننمانده است. چند

را  یشده بود که علم امروز، راه یجرا

کرده بود دنبال  یمما ترس یکه دکارت برا

 یشپ یفکر در چند دهه ینا ی. آرکندینم

علم  یاما امروز نادرست نمود؛یدرست م

 یرامعلوم شده است؛ ز یشتردکارت ب

 ینشتینا یزیکف ی،کنون یزیکف گمان،یب

 گونه. به همانیستدکارت ن یزیکتکرار ف

افالطون  یزیکدکارت تکرار ف یزیککه ف

 «نبود.

 ینقبال و در بخش اول هم یره،الکساندر کو

مطلق و غلط  ییکتاب خود، از فرمانروا

بود و آنرا وامدار  یادکردهعلم 

بحث  یانخوانده است. حاال در پا یزیکمتاف

 ی،دکارت یزیکخود و اعتراف به شکست ف

علم  یگاهجا ینشتین،ا یزیکدر مقابل ف
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 تناقض جدای! داندیارزشمند م ینوعرا به 

 هنوز کویره مربوط، بحث سرتاسر در موجود

 و کندمی طریق طی گراییمطلق جهت در هم

 هیچ که است نرسیده نقطه این به هرگز

 صورت این به و نیست؛ مطلق پدیداری

-شیوه به دکارت، رنه یفلسفه که بینیممی
و  ییارسطو یهامختلف، از صورت یها

 ینشروع و به تدو ی؛افالطون باور یممفاه

 یدازد که داراپریم یزیکدر متاف یرفرم

 ینکته پا ین. ما به ایستن یاعتبار یچه

که  یزیککار متاف ییجهکه نت فشاریمیم

موجود قدرت  یهایستمامروزه در ساختار س

-یختهو درشت ر یزر یهاو در قالب ینجها
انسان و کشتار  ارزشییجز ب یزیند، چا

 یزیکینداشته است. متاف یآنان را در پ

مداوم خود، هر  یاربس یهاکه با رفورم

در و  آیدیدرم یبه قالب یساعت و روز

جنگ و  ی؛خاک یایجغراف یناز ا یاهرگوشه

از لحاظ  یاندازدکهرا به راه م یکشتار

چون  ینی، به متفکرآنها یانو بن یفکر

توماس  یسین_ قدیرهدکارت_ کو رنه

 یگرانیو د ینوس_ آنسلم_ آگوست یناسآکو

در  یتس،ن یپچون امانوئل کانت_ ال

 ینو در شرق هم هم گرددیاردوگاه غرب برم

 یچون خلفا یو آراء توسط کسان یممفاه

_ یمثل شافع یشانا یبعد یروانو پ ینراشد

 امامان و حنفی_ ی_حنبلمالکی

 و سبزواری مال_ شیعیان یگانهدوازده

 انسانی اجتماع... دیگر بسیارانی

 یکدیگر ضد بر و تقسیم را خویش طرفداران

ش در انمونه بارزترین! نداشورانیده
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سردار مسلمان  یزسیونگهمان دوران ان

هااست که در جنگ یوبیا ینکرد، صالح الد

شرکت داشت. امروزه امانگاه  یبیصل ی

 درو  یسانبه آ ی،و مذهب ینید یکفنات

سر  یانه،موجود در خاورم یهایستمقالب س

و  آویزدیبه دار م یا یدهرا بر انسانها

و استثمار جوامع  یزیاز کشتار و خونر

نکرده است که فرهنگ  یزپره تنها نه

 یهاو دروغ را در همان قالب یرنگن

 یجموجود؛ ترو یتعقالن یا یستیرشنال

 و فرهنگ و فکر ینتیجه آیا. دهدیم

 ست؟اینها از غیر چیزی متافیزیک پدیدار

 در مورد اسالم. یمختصر

 

 یزنکته آشکار است که اسالم ن ینا

 یگر،د ینمثل هزاران د ین،د یکان عنوبه

 قرار دارد. یزیکمتاف ییرهدر دا

در مورد  یبه نکات یاجمال یطوربه ینجاا

 یااز هر نکته یشو پ شودیاسالم اشاره م

خاطرنشان کرد که اسالم هم مثل  یدبا

اهداف  یدارا یگر،د یارو مذاهب بس یاناد

 ینبسا که در چند یست و ابا آنها یمشترک

مجزا کرده  خود را از آنها یرمورد مس

در شرق و  یاسیاسالم س ینکهاست_ خصوصا ا

 یییدادهاباعث رو ،یانهخصوصا در خاورم

 ینداشته است. چن ینشده که بازتاب جها

را از رو بسته، آشکارا  یرشمش یآلیدها

 یمجموع جامعه یهایدهو در برابر د
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را کامال به « انسان»ارزش  ی؛نجها

 است! یاندهنما ارزشییب

از  یاو در هر شاخه یاسالم یجامعه یکدر 

 یزکه هرکدام ن یو چه سن یعهآن، چه ش

بر  یهستند، اگر نقد یانشعابات یدارا

طرح  یا یندهبشود؛ کار گو یاناسالم ب

و  شود؛یمطلب به اعدام منجر م یکننده

 یاتیاست که در خود قرآن، آ یدر حال ینا

را درست  ینآمده است که اجبار در د

 ی)ال اکراه و ف ییهندانسته است مثل آ

 یاجبار ینکه در د یمعن ین( به ایند

اسالم نشان  یخ! اما خود قرآن و تاریستن

 ینا در و یستن ینگونهداده است که ا

شدت شخص را وادار به یان،شاخه از اد

را  یند ینتا آداب و مراسم ا کنندیم

_ مثل روزه در ماه رمضان یاوردب یجابه

 یتعدم رعا یامشروب  یدناز نوش پرهیز یا

که مسلما به  یگرمورد د هاحجاب و ده

و  شود؛یبه اعدام ختم م گاهاو  یرتعز

 یناست که قبال آنرا در د یهمان جبر ینا

 رد شده بود! یادشده؛ ییهاسالم و در آ

نکته کامال آشکار است که مجموع  ینا

هستند و خصوصا  یاشتراکات یرادا یاناد

 در اسالم، و مسیحیت_ یهودیت یاناد

 خداوند به منسوب را آنها که ییهاکتاب

 ند،اگرفته را یکدیگر یدنباله دانند؛می

 یا تورات یداستانها که معنا این به

 برای. است شدهمنعکس هم قرآن در انجیل
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 عبور و یهود قوم و موسی ماجرای مثال

 .دریا میان از ایشان

 یموس یعصا شدنیلاست که تبد ینمسئله ا

 ینکته یچه یو بالعکس، دارا به اژدها

را بر  یشعصا یموس ینکه. ایستن یمقبول

شکاف برداشته  یا،و در یدهکوب یالب در

عبور کرده و  یااو از کف در یروانو پ

 یتغابه یزیند! چارفته هاطرف آببه آن

با علم و  یایوهش یچاست و به ه یآلیدها

پرواز  یاندارد؛ و  ین تفکر سازگارجها

! در آسمانها یچهقال یک یبر رو یمانسل

-یرمنطقیغکه   یگردفراواِن رد او  مو
 اند...

 ی،نور یانمطرح کنندگان اد ینکها یگرد

ادعا را  ینو محمد؛ ا یسی_ عیموس یعنی

به  اند که فرشتگان از آسمانهاداشته

به گفتگو  یشانشده و با انازل یشانا

مشترکا  یاناد ینند! در متون اانشسته

دور از چشم  یدارهاد یناست که ا ینچن

خودشان صورت گرفته  یروانپ یمردمان و حت

در تنها یسیدر کوه طور _ ع یاست. موس

 و محمد در غار حراء مکه! یشخو یهایی

ساده  یقرآن، هر شخص حت یبا مطالعه

 یمک یهاسوره ینکه ب شودیمتوجه م یشیندا

کامال شکاف و تضاد برقرار است.  ی؛و مدن

 یمک یاتظهور اسالم که آ یدر ابتدا

و کردار،  یانسخن و ب یکردهستند، رو

و عطوفت همراه است_  یکامال با مهربان

همسان و احترام  یگرزن و مرد با همد
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زمان  ینده شده است. ابر زن نها یاربس

 ینظام یاسالم است که هنوز قدرتآغاز طرح 

در کار نبوده است اما  یاسیس یا

 کند،یجرت ممها ینهمحمد به مد کهیهنگام

و قاتلو و » یادکه فر یمهست یاتیشاهد آ

 و زن دیگر. شودیسر داده م« قاتلو...

 همان یآورنده حتی و نیستند برابر مرد

 یهامحمد؛ اقدام به ازدواج یعنی یند

 در هاازدواج این ماجرای. کندیمکرر م

 نوشته ،«گفتارها»به نام  یابنا یکتاب

 ایشیوه به کردستانی، مردوخ هللا آیت ی

 آمده است. مغز پر اما مختصر

آن خود مسلمان  ییسندهکه نو یتبر یختار 

هزاران اتفاق و  ییرندهبوده است دربرگ

 ییسندهدر اسالم است و نو یخیتار یمسئله

دافعان اسالم و از مخود از  یبرط یختار

 یکآن بوده است. اصوال اگر در  ینمبلغ

پرسش مطرح بشود که  ینا یاسالم یجامعه

ساله را به عقد خود نه یچرا محمد دختر

 یبازتجاوز و بچه ینا یادرآورده؟ و آ

پرسش با مشکل  ینا یطرح کننده یست؟ن

مسموم  یهمان نقطه ینمواجه خواهد شد. ا

است.  یافته یتاست که وجود یزیکیمتاف

 ی،نور یاناد یآورنده ینکها یگرد ینکته

محمد؛ خود  یاو  یچه موس یسی،چه ع

 هاکتاب ینند و اارا ننوشته یشانهاکتاب

خودشان به نگارش درآمده پس از مدتها 

هرکدام  یسین عهمراها یا یوناند. حوار

دست به  یسی،پس از مرگ ع یبو به ترت

یک سال از ند_ پس از ازده یلانج نوشتن
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قرآن و گویا در زمان ابوبکر؛  فوت محمد؛

معارف  یاننکته در م ینو اشود ینوشته م

هانسخه یمشهور است که قرآن دارا یاسالم

 هاو آن نسخه بوده است یزن یگرید ی

 یتااند و نهاو سوزانده شده یآورجمع

 یسوم از خلفا ییفهتوسط عثمان خل

 یآورکه هست جمع یآنرا به صورت ین،راشد

عثمان را  یزخاطر ن ینکرده است و به هم

 .کنندیجامع القرآن خطاب م

است  یندر اسالم ا یآلیدها یاربس ینکته

ر همسر که مرد اجازه دارد همزمان چها

نساء  یموضوع در سوره ینداشته باشد و ا

کتاب  ینگر اید یزنان( و چند جا ی)سوره

 ینا یاکه آ یمسپریاست. ما م شدهمطرح

 یست؟ن یفرهنگ، ضد انسان یناقدام و ا

 یچهکه به  شنویمیرا م یییزهادر پاسخ چ

شاهد از دست  یجتا. نتیستندن یوجه منطق

و اجتماع  یانسان یواقع یهاارزش یرفتگ

. حجاب یممسلمان هست یدرکشورها یانسان

 یکه از سو یگرد یمسئله ینو چند یاجبار

 یروانپ ییکرهاند؛ پشده یقاسالم تزر

 یرانسانیمخرب و غ یاربس یلیآنرا به شما

راستا  یندرآورده است. درهم یشبه نما

 یاناز مسائل در اد یجالب است که تعداد

 یگرمقابل همد یدرست در نقطه ینور

شراب  یدنند. مثل موضوع نوشاقرارگرفته

ه آزاد و در اسالم منکوب شد یحیتکه در مس

دستورها ینا یم،است. اگر درست توجه کن

منسوب به کتب  یهامخالف در کتاب ی

تورات که طبق  یاقرآن  یا یلانج یآسمان
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 ینا یهمگ یان،اد ینا یروانپ یادعا

خدا  یک یاز سو و گفتارها هاکتاب

 یهست مبن یپرسش ینجااند! اما اشدهنازل

چرا نظرش را  یکتا، یخدا ینا ینکهبر ا

داده است؟ مگر از  ییرتغ یادرهر دوره

 آوریانکه مثال شراب ز دانستهینم یشپ

تا  دادیاجازه م یستیاست؟ او با

تورات و  یانسان طبق دستورها یلیونهام

را انجام بدهند و آن  ییکارها یلانج

 یدرست تلق یامبراندر زمان آن پ کارها

منفور و مردود  یبعد یناما در د شدهیم

 ییرتغ ینا یهاعلت یااند! علت شدهشمرده

 یباال از سو یذکرشده یاناد یاندر نظر، م

 دانسته؟یاز ابتدا نم یاآ یست؟خداوند چ

و ندانستن  یاز عدم آگاه یمسئله حاکصورت

 یاناد یخدا یندانستن از سو ینا یاست ول

با  ینی؛د یزیکو کال دستگاه متاف مختلف

و دانا منسوب  یکتا یه خداآنچه ب

 ند کامال متضاد و متناقض است.ادانسته

نقد اسالم  یینه، در زم48شفا ینالدشجاع

اند یتنوشته است که حائز اهم ییهاکتاب

                       

شفا. نشر فرزاد در  نی_ شجاع الدگرید یتولد_ 46

 گرید یتولد  صفحه است.  619که شامل  2000سال 

 انیشفا در نقد اد نیالداز شجاع استیکتاب

االنتشار در ممنوع یهاکتاب از کتاب نی. ایمیابراه

 نیمقدس ا یهاکتاب، کتاب نیدر ا یاست. و رانیا

و  دهیبه چالش کش ستیتئیا کیرا از نگاه  هانید

مذکور را  انیکتب مقدس اد انیموجود در م هایتناقض

 نیا یکیزیمتاف دگاهیکرده و در مجموع د انینما

 یمورد نقد شانیرا با توجه به متون و کتابها انیاد

کتاب تاکنون چند بار  نیکوبنده قرار داده است.  ا
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 چهارصد و هزار از پس_ «یگرد یتولد»مثل 

 ساله هزاروچهارصد تاریخ ی)درباره  سال

 خمینی تا کلینی از(_ اسالم از پس ایران

 قانون بشر،(_حقوق 1362 پاریس)چاپ 

 سال در)چاپ  اتمی وبمب بیضه

 .«دیگر تولدی بر نقد پنج» کتاب(و2007

 یسنده،نو یدر خصوص نشر آن آثار از سو

پرسش همواره مطرح بوده است  یکمن  یبرا

 یمشفا در رژ ینالدشجاع ینکهو آن ا

 یروز یدمد یهاسال یرانا یشاهنشاه

مقام  ینکه در ا یفرهنگ بوده است. کس

همه آن یلیبوده باشد، چرا و به چه دل

که در دستگاه  یتیسال از طرح واقع

مشهود بوده است؛ سکوت  یزیکیمتاف

-یمسئله نم ینا یاکرده بود؟ آ یاراخت
آلوده به  یزن یشاه یستمرساند که س

بوده است؟ مگر نه  یستیآل یدها یممفاه

بارها و بارها  یراناست که شاه ا ینا
                       

 رانیدر داخل ا یچاپ شده است و کسان دیتجد

 یمصطف دیاند. مثل سوشتهدر نقد آن ن ییکتابها

 یزیست نید» تحت عنوان یبا کتاب ییطباطبا

 فاتیپاسخ به تحر گر،ید ینقد بر تولد«. نافرجام

در علم  انتی. دروغ و خینیصدر حس ینوشته  ،یقرآن

شهنواز) انتشارات  نیشجاع الد ینوشته  انت،یو د

 یهم در کشورها یگرانی(. دلیپورزند وک میتهران. مر

اند. نوشته گرید یبر تولد ییقدهان ییاروپا

از چند جنبه کتاب شفا را مورد نقد قرار  نیمنتقد

و دو  یاسالم نهیشیپ نیمنتقد نیاز ا یاند. برخداده

مقبوله  ترایمنوچهر خوبان و م یعنینفر از آنها 

تنها نقد فرهاد  انیم نیدارند. در ا یهودی نهیشیپ

  .استبه صورت سکوالر نوشته شده یبهبهان
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به  یعیانمرقد امام هشتم ش یارتز یابر

 یرهبر ییدهعق ینا یامشهد رفته است؟ آ

 ینالداست که باعث سکوت شجاع یشاه یستمس

مثل او بوده است؟ خسرو  یگرانیشفا و د

اش که یدادگاه یاتدر دفاع  49یگلسرخ

                       

خبر دادند  ۱۳۵۲ماه سال روز پنجم بهمن وعاتیمط _47

دادگاه  کیدر  ارانشیو  یخسرو گلسرخ شیکه دو روز پ

به  انیهللا دانشمحاکمه شده و به همراه کرامت ینظام

 ۲۹حکم در بامداد روز  نیاست. ا اعدام محکوم شده

 تگر،یچ یپارک جنگل ریت دانیبهمن همان سال در م

محاکمه،  نیشد. از روند ا اکرج اجر -در راه تهران

 ۱۳۵۷ماه سال شده بود که در اواخر بهمن هیهت یلمیف

 یپخش شد. آرامگاه خسرو گلسرخ رانیا ونیزیاز تلو

بهشت زهرا در جنوب تهران است. او در  ۳۳در قطعه 

در  یامغازه ییاز اسارت، در طبقه باال شیپ یمدت

آباد )در محله نظام یطاووس ابانیخ یهاانهیم

این دادگاه  . خسرو گلسرخی در( سکونت داشتتهران

، پس از قراعت شعری، سخن و دفاعیاتش را نظامی

 کند:اینگونه آغاز می

از  یا. سخنم را با گفتهوالجهاد دهیعق اهیان الح 

یآغاز م انهیخاورم یهابزرگ خلق دیشه ن،یموال حس

 یهستم، برا ستینیلن ستیمارکس کی. من که کنم

جستم را در مکتب اسالم  یبار عدالت اجتماع نینخست

 ..دمیرس سمیالیو آنگاه به سوس

 

 یو حت زنم،یجانم چانه نم یدادگاه برا نیدر ا من

چرا  زنم،یجانم چانه نم یمن برا یعمرم. آر یبرا

 م.مبارز و دالور هست یکه فرزند خلق

 رانیدر ا یقیاسالم سخنم را آغاز کردم. اسالم حق از

 رانیا بخشییرها یهاخود را به جنبش نیهمواره د

محمد  خیش ها،یعبداله بهبهان دیپرداخته است. س

ها هستند. و جنبش نینمودار صادق ا ها،یابانیخ
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منجر به اعدام او شد، خود گفت:  یتانها

 یهستم، برا ینیستلن یستمارکس یکمن که »

را در مکتب  یبار عدالت اجتماع یننخست

 یالیسماسالم جستم و آنگاه به سوس

 یدر فضا یشهتناقض اند..«! یدمرس

 ینتا به ا یران؛ا یو انقالب یروشنفکر

 بوده و هست! یزیکیدرجه متاف

 

 یسنده،نو یدر خصوص نشر آن آثار از سو

پرسش همواره مطرح بوده است  یکمن  یبرا
                       

 یهاخود را به جنبش نید یقیاسالم حق زیامروز ن

که مارکس  یکند. هنگامیادا م رانیا یمل بخشیآزاد

 ییثروت در سو ،یجامعه طبقات کیدر : »دیگو یم

 یو فالکت در سو یو فقر و گرسنگ شودیانباشته م

و « که مولد ثروت طبقه محروم است یدر حال گر،ید

مگر آنکه  شود،یبر پا نم یقصر: »دیگویم یموال عل

وجود  یاریبس یهایکی، نزد«گردند ریهزاران نفر فق

 خ،یلحظه از تار نیدر ا توانیاست که م نیچندارد. 

جهان نام  ستیالیسوس نیبه عنوان نخست یاز موال عل

. هایو اباذر غفار هایاز سلمان فارس زین برد و

ماست که جان  یاکنون ینمودار زندگ نیموال حس یزندگ

دادگاه  نیخود در ا هنیمحروم م یهاخلق یبر کف، برا

بارگاه،  د،یزیبود و  تیل. او در اقمیشویمحاکمه م

شد.  دیو شه ستادیقشون، حکومت، قدرت داشت. او ا

 یرا اشغال کرد، ول خیاز تار یاگوشه دیزیهر چند 

 نیتکرار شد، راه موال حس خیآنچه که در تداوم تار

. آنچه را که دیزیاو بود، نه حکومت  یداریو پا

است.  نیراه موال حس کنند،یها تکرار کردند و مخلق

اسالم  ،یستیجامعه مارکس کیگونه است که در  نیبد

ا است و م هیروبنا قابل توج کیبه عنوان  یقیحق

 یو اسالم موال عل ینیرا، اسالم حس یاسالم نیچن زین

  ..میکنیم دییرا تأ
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 یمشفا در رژ ینالدشجاع ینکهو آن ا

 یرکلدب یدمد یهاسال یران،ا هیشاهنشا

 ینبود و همچن یسلطنت یفرهنگ یشورا

را بر عهده  یپهلو یکتابخانه مل یاستر

مقام بوده باشد،  ینکه در ا یداشت. کس

سال از طرح  آنهمه یلیچرا و به چه دل

مشهود  یزیکیکه در دستگاه متاف یتیواقع

 یابود؟ آ کرده یاربوده است؛ سکوت اخت

 یزن هیشا یستمکه س رساندین مسئله نمیا

بوده است؟  یستیآل یدها یمآلوده به مفاه

و  بارها یراناست که شاه ا ینا مگر نه

مرقد امام هشتم  یارتز یبرا بارها

 ینا یابه مشهد رفته است؟ آ یعیانش

است که باعث  سلطنتی یستمس یرهبر ییدهعق

مثل او  یگرانیشفا و د ینالدسکوت شجاع

 بوده است؟ 

و خصوصا « قدرت» یدارپد یکه پا ینجاستا

کشور  یک یسرتاسر یستمدر س یاسیقدرت س

 یروشناسالم باور، نمود خود را به

 یکه ادامه دانیمیو مگر نم نمایاند؛یم

 هیشا یستمدر س یستیآل یدههمان فهم ا

است؟  یدهموجود رس یحکومت اسالم یستمبه س

از  یزیکیمتاف یممفاه یهابستر یاو آ

مکان نکرده به امروز نقل یشینپ یهادوره

است که از لحاظ  یناست؟ مگر نه ا

 یران،معاصر در ا یستمدو س ینا یساختار

به  یاصورت گرفته است؟! و آ یتنها رفرم

چه در  یزیککه متاف یستوضوح، روشن ن

 خود میان در چه و مذکور سیاسی هاییستمس

 و دوانیده ریشه ایرانی؛ اجتماع و مردم
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 آورده در نمایش به را خود اگزیستانس

 یدئولوژیکدو ا یوندنمونه پ یبرا است؟

و اسالم  یسممثل مارکس یگر،متناقض با همد

که پس از  یخسرو گلسرخ یدر دستگاه فکر

شود!  یم یرانا هایاعدام او، قهرمان خلق

و متد  یممفاه یکه از ژرفنا یقهرمان

عدم شناخت  ییاطالع است و از سو یمارکس ب

 نتیجتا که آن؛ یخاز اسالم و تار یعلم

 رمانتیسمی ولی شیعی دیدگاه این در

 به. شاهدیم را متضاد قطب دو این پیوند

 دفاعیات در او خود تعبیر در که ایگونه

 بخش الهام و رهبر حسین امام اش،دادگاهی

 لنینیست مارکسیست مبارز یک عنوان به او

 چه یدهندهنشان این اما! است

 هایدردوره اینکه از غیر چیزهاییست؟

 متافیزیکی، مفاهیم مختلف، تاریخی

 در حتی ایران، در شیعی اسالم خصوصا

 هم، اینزمان و آنزمان چپ روشنفکران

 این که رساندمی این و! است داشته تاثیر

 فکری شناخت لحاظ از واقعا روشنفکران

 پیرامونشان، اجتماعی موضوعات روی بر

 ضعف این تاثیر و است بوده ضعیف بسیار

 ضروری؛ و الزم شناخت عدم و عمیق فکری

 نهایتا و یافته انتقال دیگر هایدوره به

 را سیاسی قدرت که شودمی ختم انقالبی به

 تقدیم رو؛ تند شیعی اسالم به دستی دو

خصوصا  یرانمعاصر ا یخ. مرور تارکندمی

 و سیاسی قدرت یدارو پد 57پس از انقالب 

 بروز و اتفاقات نشانگر موجود؛ نظامی

 که است فراوانی جنایات و هااعدام

 دوش روی آن؛ مسئولیت بخش بیشترین
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نداشتن  یواسطه به که است روشنفکرانی

 و اجتماعی هستیاز  یشناخت و آگاه

 چنین آن؛ یکننده کنترل هایسیستم

 اما. اندآورده وجود به را تاریخی

 تجربه همین که است این نکته دردناکترین

 پدیدار بیانگر این و! است تکرار حال در

 مختلف هایعرصه در آن نفوذ و متافیزیک

 .است اجتماعی و فردی زندگی

 ینیتر شدن دستگاه دروشن یما برا

 یاسوره یا یهچند آ یترجمه یزیکی،متاف

 من. آوریمیم یرقرآن را در ز از کوچک

 خاطرنشان را پرسش این نقطه درهمین

 گفتارها این معانی و مفاهیم که کنممی

 انسان پدیدار یا خواننده برای و چیست؟

 است؟ منطقی چه یدربرگیرنده اجتماعش و

و مثبت  ملموس درک، قابل منطقی آیا اصوال

از ارعاب  یرغ هاو نوشته گفتارها یندر ا

به کشتن و سوزاندن و له کردن  یدو تهد

 وجود دارد؟

 

به نام خداوند 

 رحمتگر مهربان
  
ِبسِْم اَّللِه الرهْحَمنِ 

 الرهحِیمِ 

 ﴾۱﴿ اْلَقاِرَعة     (۱) كوبنده

 ﴾۲﴿ َما اْلَقاِرَعة     (۲) چیست كوبنده
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و تو چه دانى كه 

 (۳) كوبنده چیست
  
ْدَراَك َما 

َ
َوَما أ

 ﴾۳﴿ اْلَقاِرَعة  

روزى كه مردم چون 

ى[ ]هاپروانه

 (۴) پراكنده گردند

  

َیْوَم َیك ون  النهاس  

َكاْلَفَراشِ 

 ﴾۴﴿ اْلَمْبث وثِ 

مانند پشم  هاو كوه

شده رنگین زده

 (۵) شود

  

َوَتك ون  اْلجَِبال  

 ﴾۵﴿ َكاْلِعْهنِ اْلَمنف وشِ 

اما هر كه 

یش سنگین هاسنجیده

 (۶) برآید

  

مها َمن ثَ 
َ
ق َلْت َفأ

 ﴾۶﴿ َمَواِزینه

پس وى در زندگى 

خوشى خواهد 

 (۷) بود

  

َفه َو ِفي ِعیشٍَة 

 ﴾۷﴿ رهاِضَیةٍ 

و اما هر كه 

یش سبك بر هاسنجیده

 (۸) آید

  

مها َمْن َخفهْت 
َ
َوأ

 ﴾۸﴿ َمَواِزینه

ویه پس جایش ها

 (۹) باشد
  

مُّه  ها
 
 ﴾۹﴿ ِوَیة  َفأ

و تو چه دانى كه آن 

 . چیست
  

 

به نام  یاسوره از واژه یندر ا

آمده که نام  یانصحبت به م« القارعه»
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که  شودیسوره هم هست اما هرگز عنوان نم

از آن  یهم حاک یهآ ینو آخر یست؟چ ینا

قارعه و  ینکه ا داندینم یاست که کس

 یاکوبنده  یا؟ قارعه یستندچ یههاو

سوره  ینهم یو ترجمه یچماق! در زبان کرد

اجمله 9 یانب یناست! در ا« کتک» یواژه

که  شودیمعلوم نم وار،یبه شکل شوخ ی

 یانب ینو اصوالً ا یستچ« کوبنده یاکتک »

 یاگو ینکهتر اجالب خورد؟یم یبه چه درد

مختلف آمده  یهاو در سوره یهدر پنج آ

است که اگر انسان و جن )روح( با هم 

مثل  یهآ یکمتحد بشوند؛ نخواهند توانست 

 !یاورندقرآن ب

آموز کالس پنجم دبستان، دانش یکبه نظرم 

بهتر ازآنچه  یاربس ییهاجمله تواندیم

 تازه. یدبگو یا یسددر باال رفت؛ بنو

 نشان توجه نکته این به بایستی اینکه

 انسان برای گفتارها این تأثیر که داد

 در اگر باشد؟ تواندمی چه اجتماعش در و

 است آمده قرآن در که فیمختل یهاموضوع

هاجمله یه،آ یاجمله  یک یمثابه به ما

 یاکتک  یبر سوره یارکه بس یسیمبنو یی

گفت؟  یدکوبنده برتر باشد چه خواه

 :یرز یهامثال

_ در قطب شمال و به خاطر تفاوت روز و 1

نماز  توانیدیشب در شش ماه از سال، نم

 .یدبخوان

 ید،بگذار_ در قطب شمال اگر نماز 2

خواهد بود و متناقض با قرآن؛  یهودهب
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با آنچه  یدکه طلوع و غروب خورش یراز

 یبرا یدخورش ییزهدر قرآن و تحت عنوان ن

 ییظهر آمده است خوانا یانماز صبح 

 ندارد.

 یکوبنده، همواره در دست کسان یا_ کتک 3

و  یمهربان یت،انسان یماست که از مفاه

_ 4ند.اردهنب یادور و بهره ی،دوست

 یندهو گو یفقدرت استدالل ضع کهیهنگام

و  یکاراز شعور باشد، خشم و کتک یخال

و سنگسار معنا و مفهوم  گردنها یدنبر

 صورتی به همواره طبیعت_ 5. یابدیم

 را یشنیروها هستی سرتاسر بر و یکسان

 جدا هم از را مرد و زن آنکه گستراند،می

 شود،می منکر را ایشان بودن انسان و

 نوشیده را مسمومی و آلودگل یهاآب

 سازد، می مجبور را تو که کسی_ 6.است

 نه انسانی ازلحاظ باشی، او مثل دقیقا

 نه و است فهمیده را انسان مفهوم خود

 .است قائل تو برای ارزشی چنین

را  یکسهللا، هر آن یخدا ینکها یگرد ینکته

خودش گمراه و نها یرکه بخواهد به تعب

! و دهدیمورد عذاب و شکنجه قرار م یتا،

است  ییچه خدا ینسم اپریبالعکس. من م

 یاخودش، فرد  یعمد و خواسته یکه از رو

را  و بعد آنها کندیرا گمراه م یقوم

 ینچن یاآ دهد؟یمورد خشم و غضب قرار م

 احترام است؟قابل ییخدا

ر مورد قرآن و جالب و د یاربس ینکته یک

است که هللا در  یناز ا یمن حاک یاسالم برا
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 یاتیخود پرده از واقع« رم» یسوره

اند. مهم یاربرداشته است که بس یخیتار

رم که  یاست که طبق سوره ینموضوع در ا

مسلمانان، گفتار خداوند است؛  یربه تعب

 آمده است: ینسوره چن یو در ابتدا

ْدَنى اْلَْرِض وَ الم. غ ِلَبتِ الرُّوم . 
َ
ه م مِّن ِفي أ

 اْلَْمر  َبْعدِ َغَلِبِهمْ سََیْغِلب وَن. ِفي ِبْضعِ ِسِنینَ َّللِهِ 

 وَن.ِمن َقْبل  َوِمن َبْعد  َوَیْوَمِئٍذ َیْفَرح  اْلم ْؤِمن  

 الم. 

 ترینیکدر نزد خوردند. رومیان شكست»

سرزمین و]لى[ بعد از شكستشان در ظرف 

پیروز خواهند  یودزچند سالى به 

فرجام كار درگذشته و آینده از  گردید.

آن خداست و در آن روز است كه مؤمنان 

 «گردند.از یارى خدا شاد مى

سوره  ینا یانو چنانچه از آغاز تا پا

به دست  یانهللا از شکست روم یم،گرنظاره

 ییو نگران است. از سو یناراض یرانیان،ا

 یرانیانا هادر آن جنگ کهیهنگام یز،ن

اند؛ هللا شده یروزپ یانخورده و رومشکست 

 یختار یاست! با مطالعه یخوشنود و راض

و روم، در  یرانا ینکه ب هاجنگ ینا

که مسئله  شویمیبوده است، متوجه م یانجر

 بوده مربوط «یشمراه ابر»از اساس به 

 مابین جنگ بروز هنگام به که زیرا است

دستور داده بود  یرانوم، شاه ار و ایران

بسته  یران،از شمال ا یشمابر یکه جاده

 یشم؛ابر یدر جاده یانشود تا از عبور رم

 یشود. آشکار است که جاده یریجلوگ
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 ین_ اگذشتهیم یراناز قلب ا یشمابر

ضرر و  یحاو یان،رم یموضوع اصوال برا

که به هنگام  یرافراوان بوده است ز یانز

 یامپراتور یجاده از سو ینبسته شدن ا

 یند براامجبور بوده یانرم یران،ا

 یرانکل خاک ا ین،به چ یشانانتقال کاالها

را دور زده و با عبور از خاک عربستان، 

 یعنی یرانآزاد جنوب ا یهاخود را به آب

 ینرسانده و ازآنجا به چ یاردن فعل

 یشانعبور ا یرصورت مس ینبروند. در ا

از شهر مکه در آن زمان بوده و بارها

و به دستور عبدهللا  یشقر ییلهتوسط قب یشان

دار کعبه بوده است، که آن هنگام پرده

 یریکارگموضوع به ین! اگرفتهیصورت م

 یو حمل کاالها یریبارگ یاعراب برا

هردو  ینماب یو همدل یریاباعث هم یان،رم

 یرااستخدام و کار ب یبرا یبوده است. حت

عربستان، کشمکش  یلقبا ین، بایهرم

بوده است اما  یاندر م یو رقابت دادهیرو

دار وقت کعبه پرده 50عبدهللا ینکهبه خاطر ا

                       

های موجود در کعبه، بتی بوده به نام در میان بت 50

دار کعبه، به آن بت بسیار عالقه که پرده« اله»

اله مشهور  داشته است؛ و به همین خاطر او به عبدِ 

 از شده و مورد خطاب قرارگرفته است. نام عبدهللا،

ای به این قضیه مربوط است. لحاظ تاریخی و ریشه

زمانی است که عبدهللا، خود از  ی رم، دری سورهمسئله

دار کعبه بوده است؛ و هرآنکس ی قریش و پردهقبیله

ترین داری کعبه را به عهده داشته برای مهمکه پرده

مسائل هم صاحب قدرتی خاص نیز بوده است و این 

ها؛ توسط میوبارگیران برای ر انتخاب کارگران و

 عبدهللا صورت گرفته و آنرا به قریشیان داده است.
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 یشقر ییلهبود، اعراب قب یشو خود از قر

هرحال اند. بهکار گماشته شده ینبه ا

منفعت اعراب ساکن عربستان در آن زمان 

است  نیهم یبوده است و برا یانبا روم

و روم،  یرانا ینماب یهاکه هنگام جنگ

خورد، هللا شادان و اگر یشکست م یراناگر ا

 ینهللا غمگ شد،یم یروزپ یانبر روم یرانا

در سوره یروشنموضوع به ینبوده است! و ا

است که  ین. حال پرسش ما ایداستروم پ ی

 ینمسلمانان، چرا تا به ا یکتای یخدا

 یساخته است؛ که شاد یراندازه خود را حق

دو کشور  یانم یهاو اندوه او به جنگ

 است؟! یداکردهتام پ یبستگ

 سخن. یانپا

 ییهااسالم توسط قلم یاصوال نقد و بررس

که اشاره  کنمیصورت گرفته و فکر م یقو

 ینشمختصر در نقد ب یچند نکته ینبه هم

باشد.  یاثر، کاف یندر ا ینید یزیکیمتاف

و پرداختن به موضوعات  یکنساخت ش وگرنه

و قرآن؛  یلچون تورات_ انج ییهاکتاب

 که کاری. سازدیبلند م یارموضوع را بس

 .است شدهانجام دیگر بسیارانی توسط

نشان داد که  یقتوجه عم یستیبه نظرم با

انسان  ی؛ایهاز هر بعد و زاو یزیک،متاف

گرفته  یبه باز تنهاو اجتماعش را نه

کرده  یاش تهیواقع یهابلکه آنرا از ارزش

باز  یانم ینفلسفه در ا ییفهاست. وظ

است که  ییکردن موضوعات و جرقه زدنها

 یدها یفالسفه ینکههستند؛ اما ا یضرور
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هنوز در  یزیکی،متاف یهایستمو س یستآل

گذشته و  یاتواقع یبو تخر یجترو یپ

در برابر  یمکه ما ناچار رساندیحالند؛ م

 یشترنتوانند ب یشانتا ا یستیمبا آنها

را  یهست یهاهستنده یاتواقع یناز ا

_ارزش تر یبر ب ییمضمحل کنند و از سو

 یاش پاینکردن انسان و اجتماع جها

 یزیک،متاف یبر رو یقبفشارند. ما در تحق

 یرشته از مسائل ضد انسان ینجز ابه یاآ

 یم؟ستمواجه ه یزبا چه چ یعی؛و ضد طب
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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. 

 

 یینآنچه را هستم، تع کنم،یمن تالش م

ان داشته یناطم یستیکنم. نزد خود با

 یچهم بدون هآن یقی،حق« خود»باشم از آن 

در  رسدیبه نظرم م ی. حتیریوتاخ یلتعل

کرده  یقرا تحق ییوسوهر سمت یافت،در ینا

 یداخود پ ییرتغ یرا برا هاو راه

یستی و ن یکنم._ژان پل سارتر_ کتاب هست

 ۱۰۶ ی_ صفحه

 

 یهست»در برابر « خود یهست» یتموقع

 .«یگرید

بحث به اصل و اساس  ینا

 مکتب دو هر در «یستانسیالیسماگز»

 پل ژان و گارد کیرگه سورن یجداگانه
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 ساخت با کتاب این در. گرددبرمی سارتر،

 یزیک،از متاف یگرید یهابخش ییگشا

 .یممواجه هست
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 هستی از هیچ چیز!

 

نکته  ینسورن بر ا یستانسیالیسماگز

خارج از ما وجود  چیزییچدارد که ه یدتأک

 یندارد و هرآنچه که در اطراف ما رو

 ینماست و ا یاالتخ ییدهزائ تنها دهد،یم

به  یش،که درتصور غلط خو یمما هست

م و دهییم یاطراف، هست نِ جها یهانومنف

 ندارند! یوجود خارج هایهست ینا

درست  بایستی در نظر داشت که بر فرضِ 

ها هستند بودن این نظریه که این انسان

دهند؛ های دیگر؛ هستی میکه به هستنده

ی مهم در همین بیان سورن هنوز یک نکته

اگو  پنهان مانده است و آن هستندگی خوِد 

که در تعریف سورن به دیگر انسان است یا 

-ها از روی خیال و توهم هستی میهستنده
توان ی سریع و کوتاهی که میبخشد! نتیجه

در همین نقطه عنوان کرد، چنین است که 

خوِد انسان تا قبل از هستی بخشیدن به 

های دیگر هستی، دارای هستندگی فنومن

یگر ای جدای داست. این یعنی هستنده

ها وجود دارد و همین نکته درست هستنده

برخالف دریافت سورن یا مکتب 

آلیستی اگزیستانسیالی مذهبی یا اید

اوست. در واقع این نگاه متافیزیکی خود 

در همین گاِم اول اگزیستانسیاِل انسان 
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-کند اما در گامِ دوم و نتیجهرا عنوان می
شود انکار میی این فلسفه، تمامی هستی 

که به هستندگی انسان اعتراف صورتیدر 

شود و این نکته که انسان خود یک می

ای موجود در هستی است، مختل و هستنده

 شود. نادیده گرفته می

های پیش رو، به روشنی توضیح در بحث

خواهیم داد که هستی یونیورسال یا طبیعت 

و کل هستی؛ با وجود یا بی وجود انسان 

رای هستندگی که فاعل شناسایی است، دا

های موجود است و این هستندگی فنومن

دارای استقالل هستند. بنابراین مکتب 

ی مخشوش دیدن متافیزیکی سورن، به بهانه

ها؛ توسط از جهاِن فنومن« تصور غلط»یا 

انسان و بخشیدن هستی به آنها مردود است 

و هستندگی هر فنومنی از هستی نه تنها 

اِل خاص خود دارای کارکرد و اگزیستانسی

ها چه با است که به طور کلی این فنومن

حضور انسان و چه بدون حضور او، دارای 

اما نگاه لرنس کراوس  اگزیستانس هستند.

چیزی است که حتی اگزیستانسیالیسم سورن 

را پشت سر گذاشته و به نوعی خاص 

ی اگزیستانسیال هستی را به همآن نتیجه

از آغاز  کشاند. گو اینکهفلسفی سورن می

چیزی به ناِم هستی )اگزیستانس( وجود 

نداشته و آنچه که هست از نیستی پدید 

 آمده است! 
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س و  یزیکدان، ف51پروفسورلرنس کراو

کتاب  یندر آخر یی،دانشمند مسائل فضا

عنوان کرده است  یسخنران ینخود و در چند

به وجود آمده است!  یستی،از ن یکه هست

 بر المپ از که نوری همین: گویدیاو م

 وجود به نیستی از تابد،می ما یچهره

 نیستی از نور هستی یعنی است؛ آمده

 و گفته این نظرم به. است آغازشده

 درواقع. است یکی سورن، بافهم دریافت

 درک و «هستی» موضوع طرح برای ناچاریم

 کنیم توجه آن مقابل ینقطه به آن، بهتر

 چیزی است، «هستی» با تضاد در آنچه و

 درست فهم برای اما ؛«نیستی» نام به است

                       

 Lawrenceلرنس ماکسول کراوس )به انگلیسی:   51

Maxwell Krauss یزیکدان ف( ۱۹۵۴ی م ۲۷( )زاده

کانادایی_آمریکایی است که در شاخه فیزیک نظری 

کند. او استاد فیزیک در مدرسه تحقیقات فعالیت می

ن و فضا است و در دانشگاه آریزونا نیز مدیر زمی

پروژه است. او مؤلف چندین کتاب است که همگی جز 

های او ترین کتاباند. از معروفها بودهترینپرفروش

Universe from nothingچیز " است. "هستی از هیچ

ی است که های بسیار مشهورپروفسور کراوس از آتیست

های کشورهای متعدد، ها و دانشگاهدر تلویزیون

هایی را های فراوانی داشته است. او برنامهمناظره

مشترکا و همراه با ریچارد داوکینز، انجام داده 

« هستی از هیچ»اند. کتاب اخیر او توجهکه همگی قابل

در مدت کوتاهی به چندین زبان ترجمه و بازتاب 

بسیار باالیی داشته است. او باور دارد که تا قبل 

ینگ بنگ، هیچ چیزی نبوده است حتی زمان! از ب

ی تحقیقات فیزیکی او در این کتاب آشکار است. نتیجه

برتری دارد و هستی از « هستی»بر « نیستی»اینکه 

 نیستی به وجود آمده است!
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 نکاتی به ناچاریم موضوع، جانب دو هر از

 .کنیماشاره

 یاتخصوص توانیتوجه داشت که نم یستیبا

داد.  «یستین»را به  یهست یو کارکردها

 یدادهااست که رو یدر هست چراکه تنها

 توانینم ینکه. دوم اآیندیم یدپد

( یستی)ن یستانتظار داشت؛ در آنچه که ن

. پس یفتداتفاق ب یییدادهارو یا یدادرو

 یدادهارو دادنِ  یاست که رو ینا یجهنت

خصوصا و  ی،در هست یا در فنومن ها

 هستی، در و مربوط «یهست»اصالتا به 

 عدم، یا نیستی بنابراین شوند؛می مهیا

 حتی دارای اصال هستی بدون تواندنمی

 از نور شدن تابیده مثال. باشد معنایی

غیابِ  و اشکال دارای کراوس، لرنس المپ

 هر به که است مهمی هایمسائل و فنومن

 . اندشدهگرفته نادیده دلیلی

 که ها یا موادیفنومن  آن اینکه

شده از المپ مورد  ساطع نور یدهندهتشکیل

 یدارا ییجا در یدمثال اوست، قبل از تول

در شکل و قالب  بوده است. اما یهستندگ

برق  یدتول یروگاه! آنچه در نیگرید

 یااست که مواد  یناز ا یحاک دادهیرو

آن نور را از فضا گرفته  یانیبن یهااتم

ند ابه وجود آورده یو در شکل آن رفرم

 هاکابل یقآن از طر یتبا هدا یتاکه نها

 یصورت هستبه المپ ذکرشده، به هایمو س

 نیست اینگونه. دهدینور، خود را نشان م

 هستی، یا هستنده یک عنوانبه نور این که
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. باشد آمده وجود به عدم یا «نیستی» از

 مفهومی آن، عکس و واژگون صورت بلکه

 .دهدمی ارائه را درکقابل و فلسفی_ علمی

لرنس کراوس، خود از  ینکها یگرد ینکته

است که  یمشهور ایستآته یزیکدانانف

داشته  یاریبس یهاو مناظره هایسخنران

مطلب توجه نکرده  ینبه ا یااست_ اما گو

و خصوصا  یزیکاست که در اردوگاه متاف

 شودیعنوان م ینگونهآن، ا یاناد یشاخه

 «یستین»ن را از و جها یکه خداوند، هست

 عنوان اسالم در خصوصا و است آورده پدید

 و هدفمند را بهشت و زمین که کنندمی

اآفریده عدم از انسان، خاطر به تنها

است که لرنس کراوس،  یدر حال ین! و ایم

مخالفت  یزیکیطرح متاف ینشدت با اخود به

است. به نظرم آنچه لرنس به آن  یدهورز

 است جدید «یزیکف»و خود  یمشغول است علم

 قالب در که را آنچه مورد این در اما

 متافیزیکی کند،می عنوان باال مثال

 کار مخالف ینقطه و( الطبیعی)ماوراء 

 .اوست خود
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    مفاهیم ریاضی و موضوع سکون

   

 یزیکو اساس ف یهپا ینکها یگرد ینکته

و ما در کتاب  دهدیم یلتشک یاضیاترا، ر

 یراول و در نقد دکارت؛ موضوع ضعف و غ

غلط بودن آنرا نشان  یمطلق بودن و حت

توسط  یاضیات،ر ینکها یگر. دیماداده

هاشده است_ آن چنانکه شاخهانسان ابداع

 یاضیدانانهم مثل هندسه، باز توسط رآن ی

اند و خود لرنس کراوس در به وجود آمده

ش در استکهلم و در حضور فالسفه، امصاحبه

 یاضیاتر یجاز نتا یاریعنوان کرد که بس

 یزیکف ینکهدرست است. خصوصا اغلط و نا

ن جها ینهم یا یونیورسال یک یبر رو یدجد

 کندیشده و کار مخم یهست یدانهیک

 یاضیر یها، با فرمولتوانیم کهیدرحال

را  یگرو متعدد د یهشب ییهایونیورسال

 یفرض یا ینیزد! خود عدد تخم ینتخم یزن

 یاست ابداع یبازهم موضوع یاضیات،در ر

. دهدیرا نشان م یاضیاتر یقکه ضعف عم

هانمونه یاضیات،در ر ینکها یگرد ینکته

 ینوجود دارند که ثابت هستند! و ا یی

 اندیفتعرقابل یاضیازلحاظ ر هانمونه

درست  ی،و فلسف یاما ازلحاظ منطق

که  یرقماعداد سه نمونه ی_ برایستندن

دد ع یشه، همو کسر عکس آنها یمدر تقس

را در  یرقماست! شما هر عدد سه 9وسط 

که بتوان عکس آنرا از عدد  یریدنظر بگ

دو عدد  ینا یقاول کسر نمود. حاصل تفر
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است و اگر  9وسط  یا یانهدر رقم م یشههم

 یرا از شماره یقعدد سمت راست حاصل تفر

عدد ثابت سمت چپ به دست  ید،کسر کن 9

. عکس را 321عدد  یریم! در نظر بگآیدیم

را از  123عدد  یناست. ا 123عدد  ینا

 و؛ 198: است چنین حاصل. یدکسر کن 321

 یعنی راست سمت عدد بشود، توجه درست اگر

 دست به یک عدد کنیم، کم نه از را هشت

 ریاضی، عمل این در همیشه یعنی آید؛می

 اعداد تفریق حاصل در وسط یا میانه عدد

 را راست سمت عدد اگر و است؛ نه رقمیسه

 آنرا توانیدمی سانیآ به بگویند شما به

 کنید، کم( وسط ثابت همیشه)عدد  نه از

 کهدرصورتی! شودمی پیدا دیگر غایب عدد

 و است جاری ریاضیات در تنها موضوع این

 ثابت و سکون یپدیده هر با گاههیچ فلسفه

 دریافت این به که زیرا کندنمی موافقت

 در هستی، سرتاسر که است رسیده باور و

 خاطر این به. است دگرگونی و تغییر حال

 لرنس، پروفسور که بگیرم نتیجه توانممی

 که او فیزیکی درک و «نیستی» موضوع در

 اما. است اشکال دچار است، ریاضی شاپایه

او را  یکار علم یتو کل یقتحق توانینم

 کندیتالش م یزیککه دانش ف یرامنکر شد؛ ز

را نشان بدهد و  یکارکرد هست یتا چگونگ

 آنرا! ییفلسفه چرا

از  کدامیچه یدجد یفلسفه خوشبختانه

 کندیو تالش م سازدیجوانب کار را مطلق نم

فراوان موضوعات را  یهاتا پرده از جنبه

 یابردارد و بدون هراس از نقد آن 
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 یناحتمال مردود بودن آن، مطرح سازد. ا

فلسفه است که همواره به  یتخصوص

توجه نشان  یزن« احتماالت»و « امکانات»

شکل، فلسفه خود را از  ینبدهد و به ا

. سازدیمطلق کردن موضوعات دور م

است که به  یهست یندرهرحال و درواقع ا

 دهدیاستعداد طرح شدن م یاارزش  «یستین»

 یتاهر دو، نها این یقِ دق یلبا تحل و

 معلوم «یهست» یددون تردب ارزش و اصالتِ 

 ین. با اشودیمردود م «یستین» یجهو درنت

 تواندینم «یستین»تر که روشن یانب

باشد و اگر در فلسفه از آن  یهست یدارا

و  یقبه خاطر شرح و بسط دق شود،یم یاد

 ینکهاست. تازه ا «یهست» یدارتر پدروشن

است که خود را در سرتاسر  یهست ینا

نشان داده و  یونیورسال، یفنومن ها

، هاهستنده یا فنومن ها ینو ا دهد؛یم

 یو به صورت ییرندطور مدام در حال تغبه

را در خود  یدادهارو یدارپد ی،قطع ناشدن

 «یستین» کهی. درحالدهندیم یجا

 یاکارکرد  ینچن یدارا وجهیچهبه

مثل  یدجد یزیک. علم فیستن یاستعداد

 ییگوعلوم، توان پاسخ از یگرد یاریبس

را  یدادهاروبعضی از   یبه چگونگ

 یگریداراست اما توان پاسخ به موضوعات د

و  ینرا ندارد. درست است که در تدو

 یهاو هستنده از کارکردها یاریبس یحتشر

را ارائه  یروشن یعلم یفتعار ی،ن هستجها

 دستاوردها ینداده است و فلسفه از ا

فلسفه است که  ینه اخشنود است و هموار

مختلف و  هاییافتو در هابا طرح پرسش
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 یاتتا به کشف داردیعلم را وام ی،منطق

همگان  ینکها یگرنائل گردد. د یترتازه

و ازجمله خود پروفسور لرنس کراوس، 

هر علم  یا یمی_ شیزیکاند که فمعترف

از اساس با فلسفه سروکار دارد و  یگر،د

هم  ییاز انشعابات آن است؛ اما از سو

که کل  یستمعنا ن ینموضوع به ا ینطرح ا

بالعکس جزء را بر کل  یارا بر جزء 

موضوع آشکار است که  ینم. ایبده یبرتر

از  یگرید یهر شاخه یا یزیکفلسفه و ف

 نشان را «یاتواقع»که  کنندیعلوم؛ تالش م

 «نیستی» و «هستی» موضوع به ما. بدهند

 موضوع به برگردیم اما گشت بازخواهیم

 هستی» آیا که پرسش این طرح حاال و اصلی

 یا دارد تأثیر «خود هستی» در «دیگری

 ؟نه

 

 تاثیر هستی دیگری بر هستی خود

 

 

 یگراز همد هاما به استقالل هستنده

 هاهستنده ین. ایمواقف ی،ن هستودرجها

دارند و  یوجود خارج یطور واقعبه

خاص خود  ییهاجوهر یاشان، دارایهستندگ

 بر هاهستنده این اینها جدای. باشندیم

 فنومن مثال گذارند؛می تأثیر همدیگر روی

 مخصوص، یهستنده یک عنوانبه آتش،
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. نماید تبدیل بخار به را آب تواندمی

 خود آب، که هستیم متوجه مثال درهمین

ارتباط  یا یریمستقل است و درگ یاهستنده

به نام آتش، باعث به  یاآن با هستنده

به نام  یگریوجود آمدن فنومن د

 کنیممی مطرح عمدا را این. شودیبخارم

 چنانچه ،هاهستنده استقالل موضوع تا

 معلوم تحلیل این در دارند، وجود واقعا

 .باشد

 یگرد دارد،یر مچنانچه سورن اظها

(، یونیورسال) ین هستجها یهاهستنده

و تصور اگو، وجود دارند  یالدر خ تنها

اآلن سورن حضور  ینخارج از آن؛ واگرهم نه

 گذاشتمیآتش م یمن دست او را رو داشت،یم

 یکعنوان آتش به یا: آگفتمیو به او م

! با یر؟خ یافنومن مستقل وجود دارد 

او، مسلما وجود مستقل  سوخته شدن دست

 یهستندگ روین. ازاکردیآتش را اعتراف م

که بتوان آنرا طبق  یستن یزیچ یهست

 یاسورن  یستانسیالیاگز یستمس

 منکر شد. یتس؛ن یپال یمونادولوژ

 یهست» یاکه: آ یتموقع ینا یلحاال تحل

 یادارد  یرتأث« خود یهست»در  «یگرید

قرار  یموردبررس یگرد یایوهرا به ش یر؟خ

 م.دهییم

واقعا  «یگرید یهست»باورم که  ینمن بر ا

و  گذارد؛یم یرتأث« خود یهست» یبر رو

 یو هستندگ یرتأث ینا یین،در مثال پا

 .دهمیمستقل آنرا نشان م
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 العملعمل و عکس

 

به  یادو با سرعت ز یدر حال رانندگ یکس

است_  یگرید یهست ین. )اشودیم یکشما نزد

 یرااست؛ ز «یماد» یفیو ک یازلحاظ کم که

شخص راننده  یکعنوان به یگرید یکه هست

عنوان به یدوم یگرید یهست ینو همچن

 یدهنده تشکیل اجزاء یبا همه یل،اتومب

 یلشدن اتومب تریکاست(. نزد یماد یزن آن

 یراز شود؛یالعمل معکس یکبه شما، باعث 

عمل باعث  ینصورت گرفته و ا ی«عمل»که 

العمل، در عکس ینالعمل شماست و اعکس

و در  یمکان یتکردن از آن موقع یدور

و هراس  یدگیپردر رنگ ینزمان خاص و همچن

و ترس از برخورد و تصادف، به ظهور 

 «یگرید یهست»که  گیرمیم یجه. نترسدیم

است که  ییو توانا یلپتانس ینا یدارا

 بگذارد. یررا تحت تأث« خود یهست»

 مسئولیت

 

فرزند  یناست. ا یکه صاحب فرزند یکس

از  یمستقل، ناش یاعنوان هستندهبه

 یاست. تالش برا یادرگذشته ینوالد« عمل»

دادن به فرزند، توسط  یو آگاه یتترب

هر دو در  ینا «یتمسئول» یعنی ین،والد

 یاحرکت  برابر فرزندشان است. هرگونه

و تالش  یابیو باز یلعمل فرزند، باعث تحل



نادر خلیلی

 

241 

مورد،  درک عمل اوست که در صدها یبرا

اگر فرزندشان به  یعنی آیند؛یم یدپد

بدل  یمثبت و توانا در امور زندگ یانسان

 ینوالد یعمل فرزند؛ شاد ینا یرشود، تأث

باعث  یزخواهد بود_ چنانکه برعکس آن ن

 یشانا یسرافکندگ یا یاندوه و افسردگ

 در اجتماع خواهد بود.

 یعنیدر اجتماع،  ینوالد یسرافکندگ

 که زیرا ؛«یگراندر برابر د یتمسئول»

 نظرشان یا نگاهشان با که دیگرانند این

-به» باعث ما، مثال مورد فرزند خصوص در
 یناند؛ و اگر اشده ینآمدن والد« خود

 داشت،نمی وجود «یگراند یا یگرید یهست»

 وجود نیز شرمساری یا سرافکندگی این

 «دیگری هستی» تاثیر اینرو از. داشتنمی

 و متفاوت بسیار یهاقالب و اشکال در

 .شوندمی هویدا ما برای مستقلی،

 یهست»که من باور دارم،  جاستیندرست هم

 یهمه مابین ارتباط خاطر به «یگرید

 و انسانی اجتماع در خصوصا ،هاهستنده

 هستی» همواره ؛آنها پیامد یهامسئولیت

 یعنی این و گذارد؛می تأثیر تحت را «خود

 پر «دیگری» از و «خود» از شدن خالی

 که است نقطه درهمین درست و شدن؛

 در فرد برای آزادی بگویم، خواهممی

 .است رفته بین از خاص، اینزمان

 مرگ آزادی!
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 یانو روابط م یاجتماع یهایوابستگ

 ؛ اما چون ازیهیاست بد ی، امرانسانها

خصوص از لحاظ و به لحاظ درک و معنا

 یفضع هاهستنده ینا یشناخت بر رو فرهنگ؛

؛ و از سویی  ضعف در اقدام و عمل هستند

است  یزیچ یجهنتنمود پیدا کرده است؛ 

« خود»و ازدست رفتن  یکه به مرگ آزاد

است که  یدرست در حال ینو ا شود؛یختم م

حق را دارد  ینهر اگو، ا یا« خود»هر 

خود ادامه  یال به زندگومستق که آزادانه

 یمتعدد یهایرهکه دا بینیمیبدهد؛ اما م

باعث  اند؛شدهیلتشک یگرید یکه از هست

 یشاز خو شدهیخال یخودها ینا یفروپاش

 فهم و فرهنگ که بینیممی نتیجتا. شوندیم

 گواه تنهانه خود اجتماعی؛ و فردی

 است ییهامعلول این علت که ستهاموقعیت

 اینکه از ترس. هستیم آنها ناظر که

 یاز درک عمل یناش کند؟یم چکار من فرزند

در حال وقوع است؛ چه  زنمیاست که حدس م

 این منظور! یندهدر زمان حال و چه در آ

 فرزندم، که مااندیشه این در من که است

 بعد است؟ کاریچه مشغول حال زمان در

 بگوییم تردقیق یا او کار که اندیشممی

 هستی و او خود بر تأثیری چه او، «عمل»

زمان  در چه عمل این! داشت؟ خواهد دیگری

 یفرق ینده،در آ یاو  یردحال صورت بگ

 ینمن نخواهد داشت؛ و ا یدر نگران

است؛  «یتمسئول» ینشانه ترینیقو ینگران

شدن  یخال یعنی یت،مسئول ینو داشتن ا
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مرگ  یقاپر شدن و دق یگریاز خود _ از د

 !یآزاد

 اما چرا؟ ی؛مرگ آزاد

که در برابر فرزند  یتیکه با مسئولچون

 ینگران هستم؛ و پس از نگران کنم،یحس م

کنترل  یا یتتالش خواهم کرد که او را ترب

به  یپا یعنیکنترل کردن من،  ینکنم. هم

 یکشتن آزاد یاو گذاشتن که خود نوع یمحر

دههستن یکعنوان که او هم به یرااست_ ز

را دارد؛  یمستقل، حق انتخاب و زندگ ی

حق انتخاب را از او  یناما من عمدتا ا

در  نهناآگاها یا نهسلب کرده، آگاها

خودآگاه و ناخودآگاه، به دنبال کنترل 

نقطه است  یناو هستم_ و درهم یتو ترب

 یراز میرندیاز هر دو سو م هایکه آزاد

و  ؛یمن هم مشغول بررس« خودِ  یهست»که 

مستقل شده است  یاشده با هستنده یردرگ

 یدور شدن از آزاد یعنی یرشدن،درگ ینو ا

 ینکهخود و زمان را کشتن، آن هم بدون ا

صورت  ینواقعا دوست داشته باشم و درا

چرا  شویم؛یم« جبر»از  یگرد یاشاهد چهره

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 

_  هاهای احتمالی شبکهویا سوء استفاده

هایی مافیایی که اهداف افراد و سازمان
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برند و واقعا خطرناک خود را  به پیش می

در میان اجتماعات موجودند.  به این 

خاطر دخالت و کنترل فرزندان از سوی 

-والدین؛ به امری حتی ضروری تبدیل می
ی ضعف فرهنگ شود! و این خود نشانه

توان اجتماعی در کلیت آن است چونکه نمی

اختار فرهنگی موجود اجتماعات به س

اعتماد حتمی داشت! و اینجاست که جبر 

در نقش آفرینی و تداخل در امور فرزندان 

رسد. و کنترل آنها؛ به مرز ضروریات می

گرداند  یجبر، رو یناز ا توانیم یااما آ

 نمود؟ تبدیل «یاراخت»و آنرا به 

و انتخاب  یاراگر بتوان آنرا به اخت

 یهایکه آزاد آیدینظرمکرد، به  یلتبد

من و فرزندم، حفظ خواهند شد  یدوجانبه

او  یارزش من و ارزش انسان ییو از سو

نخواهد خورد؛ اما ما  یالطمه یز،ن

 یزکه فرهنگ اجتماعات موجود، چ دانیمیم

 همواره ما. دهندیرا به ما نشان م یگرید

 داریمیاو را وام و دخالت، دیگری کار در

اقدام  یاما، عمل  یتا بنا به خواسته

حق هست که  ینا ی. او هم دارایدنما

فهم و برداشت  یافرهنگ ما  یا« خواسته»

که هنوز  یراز یرد؛ما را به چالش بگ

حق  یقادق یانم ینکه در ا یستمعلوم ن

من  یو سرافکندگ یشرمندگ یدشا یست؟با ک

 یواسطهاجتماع )به یادر مقابل دوستان 

 یفرزند من دارا یفرزندم( برا اعمال

 نباشد. چگونه یمعنا و مفهوم ینکمتر

و  یدتر فهمرا درست هایدها ینا توانیم
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 یهست» یاو « خود یهست»به  ینکهبدون ا

 به آزادانه سازم، وارد یالطمه «یگرید

 بدهم؟ ادامه زندگی

موضوع که در باال رفت، خود  ینطرح هم

 این از. یستن یتاز دلهره و مسئول یخال

 که کنممی تأکید نکته این بر من رو

 ضد پدیدار کاراترین مسئولیت، واقعا

 به کجا از مسئولیت این اما است؛ آزادی

 است؟ آمده وجود

انجام   یشترکه پ یبه نظرم از عمل

 یاکه فرزند من در به دن یرام_ زاداده

من  یننداشته و ا یمیتصم یچآمدن خود، ه

نم. جها ینآمدن او به اهستم که مسئول 

من است؛ و  یتمن باعث مسئول« عمل»پس 

 .یرفتن آزاد ینمن باعث از ب یتمسئول

هستند  یکه کسان دانیمیهم م ییاما از سو

چرا  یشانا یستند،ن یفرزند یچه یکه دارا

 یآزاد اند؟یو نگران یتمسئول یدارا

ما در  شود؟یم یچرا از معنا ته یشانا

 ولی. زدیمیوحوش مثال باال قدم محول

 فرزندان تنها: گفت بایستی جاهمین

 خلق والدین، مثال برای که نیستند

. شوندمی آزادی مرگ سبب و کرده مسئولیت

 شمارندبی که هستند نیز دیگری یهاهستی

طرفداران »را دارند. به  یرهمان تأث و

 آنها نگرانی. کنید نگاه «یعتو طب ینزم

 نفت نشت یا و طبیعت رفتن بین از برای

و هوا و از  یاهادر یو آلودگ یاهادر در

 یهایهست ینهاا ی. همههارفتن جنگل ینب
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 یرتأث« خود» یاست که در هست یگرید

 برای. گذارندیم یرمستقیمو غ یممستق

 به باعث ایران، در نفر یک اعدام نمونه

 ایرانی امیلیونه العملعکس آمدن وجود

که ازلحاظ ! اما چرا؟ چونشودیم دیگر

که  یمشترک یانسان یمو مفاه یفرهنگ

نسبت  یواکنش دارند؛ همه را به یتوجود

 معنای در این و_ داردیاعدام وام ینبه ا

 بر هاهستنده تأثیر یعنی، اشواقعی

 .همدیگر

 و اعمال «یخوب و بد»من وارد بحث 

که آنرا  یراز شوم؛ینم هااگزیستانسیال

 ینکته. شمارممی «یاتاخالق»از مباحث 

 هستی» و «خود هستی» من  برای مهم

 ینمتقابل ا یرتاث و است «دیگری

مرگ » یتاو نها یگرهمد یبر رو هاهستنده

باشد که  یراه یستیاست. با «یآزاد

 یو هم زمان، هست یستز یو انسان آزادانه

نزد. آن راه کدام است؟  یبرا آس یگرید

 یست؟چ یافتآن فهم و در

 واقعی خود  

 

 

پرداخت، بدون  هاپاسخ ینبه ا توانینم

خود » یاز هست ترییقشناخت دق ینکها

سارتر، من  یافتداشت. طبق در «یواقع

را بسنجم و تالش خود را  یهر راه یستیبا
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کرده  ینخود را تع یتا هست یرمبه کار بگ

 یا« خود»کردن  یینعت ین. ایابمو باز

. یستنبوده و ن یاساده یسلف، مسئله

 نگاه که را جوامع این افراد و جوامع

آنان  شوند،یم یابنادرونا بسیار کنی،می

 باشند. و از آنها یافتهرا « خود»که 

را که  یکسان یافت توانییکمتر م یاربس

 یاساس یگام یش،خو ییردر جهت تغ

 بردارند!

ژان پل سارتر، قبال  یاز سو یهقض ینطرح ا

 یگرید یفالسفه یاز سو ییهایوههم به ش

 چیست؟ انسان: ینکهمثل کانت و پرسش ا

 سارتر، برخورد نوع اما بود؛ گرفته صورت

 و قلم خاص و مجزا کامال مسئله این به

 .اوست خود یاندیشه

و  یته« خود»، از ها« خود»درهرصورت 

اند. شده« پر» هایستمو ازس یگرانازد

افراد، تالش  یو اجتماعات و حت هافرهنگ

 یلمانند خود تبدرا، به یگراندارند که د

تالش،  به ناچار باعث  ین! ایندنما

از  یزخواهد شد که گر ییهاو تنش یریدرگ

دشوار و  ییباال یارتا حد بس هاجنگ ینا

ی این بحث ای ترین نقطهپایه است. یناشدن

Being self   ی )خود بودن( است. نقطه

است « خود»مقابِل خود بودن، تهی شدن از 

یا به مفهومی دیگر؛ غیِر خود بودن است 

و غیر خود بودن دارای شرایطی است و 

چنانچه آشکار است عوامل خارجی نیز در 

خود بودن و غیر خودِن ما تاثیر خواهند 
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شود داشت. از سویی گاهی انسان وادار می

یش تالش کند! اما این به که در نفِی خو

چه معناست؟ برای مثال کسی شما را گستاخ 

نامد_ در واقعیت امر شما گستاخ می

اید یا نیستید و در شرایطی نیز نبوده

شوید سکوت به دالیل مختلف؛ ناچار می

واقعیتِ »کنید. این سکوت کردن، همآن نفیِ 

و واقعیت ماجراست که تالش برای نفی « خود

ی است و از دیگر سو، با گذر خویش از سوی

زمان و آشکار شدن واقعیت، دروغ دیگری 

شود. نتیجه این است و صداقت شما ثابت می

که همآن سکوت و « نفی خویش»که گاهی در 

شود غیر خود بودن است، خوِد اگو ثابت می

ی دیگر این و همزمان صداقت اگو. نکته

است که این درگیری و جنگ، همیشگی است 

ه دارد. در هر صورت و حالتی، با و ادام

در « اختیار»توجه به دارا بودن توان 

-تصمیم_ من نام این عمل را آزادی می
های ترکیبی آزادی گذارم اما با واژه

مطلق موافق نیستم. ساده ترین دلیل این 

مشکالت بسیار  Being self است که حتی برای 

زیادی بر سر راه است که تماما از این 

نزدیکتر شدن، در فکر و « ِد خودخو»به 

شود و این عمل و ساختار؛ جلوگیری می

ها و مقاومت پدیدارهای اطراف جلوگیری

هستِی خود؛ توانایی جبر را به نمایش 

رو مفهوم آزادی مطلق؛ گذارد و از همینمی

ی دهد_ خارج از همهمحتوایش را از دست می

اینها، من بطور شخصی هیچ پدیدار مطلقی 

شناسم_ نه خدا و نه انسان و حتی نمی را

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 

ی نزدیکتر شدن به خوِد واقعی؛ مسئله

های فراوانی برایم اهمیت آزادی از جهت

بسزایی دارد. به این خاطر شخصا جانبدار 

ها و به خصوص انسان دی طبیعی هستندهآزا

روست اش هستم و از همینو اجتماِع جهانی

که آنچه را که باعث اسارت و بندگی 

شمارم. این انساِن جهانی است مردود می

های غیر طبیعی و ضد ها، این پدیدهاسارت

آزادی مثل قوانین فراوان متافیزیکی و 

های ها و سیستمضد انسانی و یا سازمان

بسیار زیادی که دقیقا به مانند 

-زنجیرهایی برای انسان و اجتماع جهانی

کنند؛ از نظر من ضد طبیعی و اش عمل می

هایی کامال ضد انسانی است و چنین فنومن

توان پذیرفت و شاهد را به نظرم نمی

شان در میان اجتماع بود. هستندگی

اینگونه است که با هستی شناسی انسان و 

جود اجتماعی در سراسر ساختارهای مو

و خود « خود آمدنِ انسان»زمین، موضوع به 

دارای ویژگی    Being selfبودن واقعی یا 

 و اهمیت خاصی است.

به « انسان»است که فنومن  ینبحث برسرا

که  یراز یابد؛را ب« خود»و  یایدخود ب

 یشهانسان از خود هم یل،به هزاران دل

 چیزی ماش از خواهدمی هرکسی! شودیم یته

)خصوصا  دارد باور آن به خودش که بسازد

 را خود او اینکه یا موضوع رهبری( و

 خود این اصوال! پنداردیاز شما م برتر
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 ینآمدن ا یشپ یلاز دال یکی ینی،برتر ب

است که ما  یدر حال ینموضوع است؛ و ا

به نام انسان کامل،  یموجود یمدار یقین

هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. 

مضحک  یزیاو چ یکمال او و برتر ینروازا

فرهنگ  ینکها یگراست. د یهیلیستیو ن

گرفتن از  یشیپ یهمواره در جستجو ی،فرد

 ‼است «یگرید» یاانسان همراه « خود»

شکل نگرفته و  یسانآفرهنگ اما به  ینا

 یقااست_ دق ییادز یاربس یهایشهر یدارا

 یزر یهارگ یابشر و  یخون یهایرگمثل مو

 هارگ یندرخت. هرکدام از ا ییشهر

خاص خود را دارا هستند. صاحب  یتمأمور

تسلط بر  یهرگز ازتالش برا ی،فرهنگ ینچن

جنگ و  ین،شما، دست نخواهد شست؛ بنابرا

افراد،  یو فکر یفرهنگ یریدرگ

 است. یانبوده و در حال جر یزناپذیرگر

است که هر حرکت شما، در جهت  ینمهم ا

 ینا یسلف باشد. ول یا« خود» یتتثب

 یا ییستیاگو یجترو یمعنا وجهیچهبه

 کردن روشن ما هدف بلکه. یستن یسمنارس

 دادن دست از که است واقعیت و موضوع این

 برده و مرید به یعنی دقیقا خود،

 و_ بودن دیگری یبازیچه یعنی_ شدنتبدیل

-همان هستنده ی،ردیگ از ما منظور اینجا
 یهایستماست که غالبا در قالب س یا

کنترل جامعه را به دست  ،موجود جوامع

 شود؟یممکن م چگونه ینند؛ اما ااگرفته
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 هاهستی دیگری در قالب سیستم

 

 

 یقاتو تحق یو فرهنگ یازلحاظ فرد

و کشش  یته، موضوع سکسوالشناسانهروان

 سرکوب و «یپاد»موضوع  یگرسودو از  یجنس

 مطرح فروید، زیگموند سوی از که شهوت حس

 پوشش را قضیه یجنبه چند تنها شد،

 که بگوییم خواهیممی ما. دهندمی

 وهم سکس یبرده و اسیر اندبسیاران

 یک یبرده و اسیر اندبسیاران. آغوشی

 ترفند و لبخند و کرشمه یا و نگاه

 یا و! مردی یا! زنی یزیرکانه

 تأثیرات درک سویی از...! سیستمی

 خود، هستی روی بر هاهستنده این متقابل

 همواره که است ییهاپوشش از برداریپرده

 هم به را زیستش ساختار و انسان تعریف

 از روشنی شناخت بدون نظرم به. ریزندمی

 آزادی؛ ضد و انسانی ضد روند این چگونگی

 ستمگر و مرموز یهاپدیده این تواننمی

 .نشاند عقب به را

« خود»است. آن  ینا یایشهو ر یپرسش اساس

به آن خود  توانیم و چگونه یست؟چ یقیحق

 ید؟رس یواقع

 خودها دانیمیکه م یراپرسش؟! ز ینچرا ا

در  یارتباط اجبار یواسطه، بهاگوها یا

موجود در  یهایستماجتماع و کارکرد س



 در برابر متافیزیک

 

252 

مربوطه یقالب دولت و حکومت و سازمانها

و  شوندیم یهمواره از خود ته ی،خاص ی

روز آشکار است.  یروشنشدن به یته ینا

بحث در آنجاست که  ینا یتاهم ینروازا

 یرامونپ ینوشتار، به مسائل یندر روند ا

و  یمسلف بپرداز یا« خود» ییدهصرفا پد

از خود  هاشدن یخال ینا یهاعلت و معلول

و  یابیمرا باز یگریاز د هاو پرشدن

 یافت،و در یقفهم و تحق ینمخصوصا در ا

به « خود»از  یجامع و فلسف یفیبه تعر

. یمبرس «یآزاد»مهم  یارنسبت موضوع بس

 یمن برا ییزهانگ یشتریناصوال و اساسا ب

خود،  یااگو  تریقعم یدننوشتار، فهم ینا

 یناست و درست هم یبه نسبت موضوع آزاد

 یاندازه یندر باالتر یممطلب است که برا

و  هایلکه در تحل یرااست؛ ز یگذارارزش

 یدمفهم رس ینبه ا تر،یشپ یهافکرکردن

 است مدتی اما!_ یستکه_ انسان آزاد ن

 هیچ واقعا آیا که ماافتاده شک این به

 وجود مسئله این برای گریزی و راه

 که بپذیرم توانممی چگونه ندارد؟

 بدون و بگذرد باد و برق مثل امزندگی

 یرجب اندوه و معضل این از ترعمیق شناخت

 یآزاد یبرا یو راه بمیرم یز،اسارت آم

 !یابم؟ن هایو بردگ یرهازنج ینخود از ا

کدام  یر؟خواهند گفت: کدام زنج هایلیخ

کم دست یهرکس ی؟اسارت؟ کدام بندگ

زده!( آزاد  یموکراس)د یاروپا یندرهم

ایوهش به شرق،  در دیگر یهاخیلی ‼است

به موضوع  یستیآلیدهوکال ا ینید ی،مذهب ی
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 ین: قسمت ما چنگویندیو م کنندینگاه م

 ینبوده_ خداوندگار عالم از روز ازل، چن

خواست؛ خواست  بایستییگرفته و م یمتصم

 یعنیخواست،  یناز ا یچیاو باشد! سرپ

و به اجتماع پشت کردن و  یدنکفر ورز

 شدن! یبجهنم را نص

 یهایدها ینبه ا یپاسخ یچه ینجامن در ا

ارم که یدواما ام دهمیسرتاسر موهوم نم

پاسخ  ی،درهر جمله و بند و پاراگراف

است  ین. ایرندرا بگ یستهو شا یستهبا

و مجددا پرسش را  گردمیکه به موضوع برم

 و چگونه یستچ ییقحق« خود» ین_ انویسمیم

دست یا یدرس یخود واقع ینبه ا توانیم

 یافت؟

و درست  یقدق یفیبه نظرم بدون تعر

، هاو شناخت هستنده یازفنومنولوژ

موضوع و پرسش  ینبا سرعت، به ا توانینم

 یهناچار پرسش اول یپرداخت. پس از رو

 توضیحی و نگاه از پس. دارمیرا نگاه م

 پرسش اصل به فنومنولوژی، پیرامون

 .پرداخت خواهیم

 فنومنولوژی

 

 

درک و  ی،فنومنولوژ یا شناسییدهپد

که توسط  ستهایدهپد یو ذهن یتجرب یافتدر
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( یدگرها ینادموند هوسرل )استاد مارت

 فلسفی، مسائل به بخشیدن سامان جهت در

 یا یدارپد ترساده زبانی به. شد مطرح

است که در سطح قرار دارد  یزیچ« فنومن»

را  آنها توانیموجود که م یاءمثل اش

به  تنها یدارشناسیتجربه کرد؛ اما پد

دازد بلکه پرینم یاءموضوع اجسام و اش

_ یاضیاتچون ر یموضوعات ییرندهدربرگ

و  _ دردهاهایشهاحساسات و عواطف_اند

از  یگرد یبعد یکه دارا یییزهاخالصه چ

 یمعنا فنومنولوژ ینبه ا است و اندیهست

و چه  یچه ازلحاظ ماد یهست یتمامبه

دازد. در پریم ی،و ذهن یازلحاظ معرفت

بدون حضور  توانیم یفلسف یستمس ینا

معرفت آن؛  یا یتدر مورد ماه «یءش»

 یگاهجا یا یو تفکر کرد و هستندگ یقتحق

 یعلم یفنومنولوژ یعنی ینآنرا شناخت. ا

 یتموضوع آن تمام است وابسته به فلسفه و

 " است. ی" هست

هستنده بر  یکعنوان حاال انسان خود به

خود  یشه،و صاحب تفکر و اند ینزم یرو

باشد که هست  یقتحق یبرا یموضوع تواندیم

ل یشاست! م شدهیلتبد« موضوع»ا به یو 

 یتبحث پرداخته و از موضوع ینفوکو به هم

رانشان داده است که  یاتیانسان، واقع

ت که گفیند. او درست ماتوجهقابل یهمگ

متفکر،  یاعنوان هستندهقبال انسان به

« موضوع»عنوان را به یو هست یعتطب یتمام

 اما_ دادیم یحو آنرا توض کردینگاه م

 به هم «انسان» خود که بینیممی امروزه
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 و! است شدهتبدیل مطالعه؛ برای موضوعی

 پزشکی علوم که بود راستا درهمین

 یهاشاخه و شناسیجامعه_ یشناس_انسان

 آمدند پدید …غیره و شناسیروان گوناگون

. بدهند توضیح را هستنده این چگونگی تا

و  یدنحالت است که به نظرم فهم یندرا و

در مجموع پرسش  یدارشناسی،شناخت از پد

 پاسخ را «یست؟انسان چ»بر  یکانت مبن

 .دهدمی

 یلیاردهابا ب ،یشخو زیستیطانسان در مح

مواجه است! و  یگرد یهستنده یافنومن 

 ی،فراوان یلواسطه و دالانسان به ینهم

تسلط  یعتهمواره تالش کرده است تا برطب

 ینا یبرا یلدل یا عاملینو مهمتر یابد

هم  ییاز سو یاو بوده است ول یازکار، ن

و به خاطر  یشیازهابا برطرف شدن ن

گرفتن از  یشیو پ یشترب یخواه« قدرت»

خواسته و ناخواسته در چرخش  یعت،طب

 یاربس یهاخود، دخالت زیستیطمح یعیطب

 یطو مح یعتکرد و به مرور، طب یشتریب

روز  ینفقط آلوده که به ا را نه اشیزندگ

به  توانیم یانم ینانداخته است که در ا

 یناشاره نمود. ا یوناسیزگلوبال یمسئله

 یطکردن مح انیرو یاست که انسان جدا

فوکو؛  یربه تعب یعت؛طب یبو تخر یشخو

شده  یکزودهنگام نزد یبه مرگ یزخود ن

 است!

 یهستنده یکعنوان در هر حال انسان به

است که  ییهایژگیو یمتفکر، دارا
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آن؛ فکر کردن است؛ و  یتخصوص ینبارزتر

اصوال به دنبال فکر کردن در موضوعات و 

 این! کندیم« عمل»؛ از آنها یشناخت فلسف

 معناست؟ چه به

به تفکر ننشسته است بلکه  انسان تنها

اطراف؛ به  ییدارهابعد از شناخت از پد

 ینرواست. ازا شدهیلعمل تبد یبرا یعامل

 یعنیخود  یژگیو یندوم یانسان دارا

 اش؛یزندگ یطمح یاست و درهمه جا« عمل»

 .یمشاهد عملکرد او هست

 چیستی انسان

 

 ولیکن  نیستم! کاشکی  بودم 

 کیستم؟در محفِل گل مگر من

 دنباِل خودگردم بهمی و گشته

 «چیستم؟من»بلکه درکِ این سخن

*** 

  2008جوالی لندن__52_مولف 

                       

در مصرع اول این رباعی، از نیستی صحبت شده  52

است! علت این نگاه در شعر مذکور چنین است که 

شود؛ از آنسو تر میجهان تفکر غریقانسان هرچه در 

شود! معنای گفته چنین و درواقع به مرگ نزدیکتر می

« غیر خود»دور و به « خود»است که اگو یا من، از 
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 ینبه ا ی،پرداخت از فنومنولوژ ینبا ا

 که خود انسان چگونه رسیمینقطه م

است؟ انسان از دو لحاظ  یاهستنده

 یماد یا یجسم یدارپد یکاست.  یبررسقابل

 یستیاو. با یذهن یا یدرون یدارو دوم پد

 یقانسان از طر یرخاطرنشان کرد که تفس

 یستن یجسم و درون؛ کاف یدوگانه یهابخش

 یتکل ییرندهدربرگ تواندیو اصوال نم

 گذار_ یعتکه نقش طب یراباشد ز یتواقع

ته در پیوس رویداد میلیونها_ زمان

عضاء بدن انسان و ا ییرو تغ یریگشکل

مداوم در  یهارفورم یپروسه ینهمچن

یو تفکر او؛ مجموع هست یشهساختار اند

 ینبنابرا آورد؛یدرم یشاش را به نما

و  یماد یقانسان از دو طر شناسییهست

 یو برا یستن یاو، کاف یذهن یا یتیماه

انسان  یستیچ یو فلسف یعلم یقدق یانب
                       

شود و این نوعی تمرین خود مرگی یا مردن نزدیکتر می

است زیرا که انسان وفتی در مسائل غیر خود )هستی 

واقع از هستی شود، دردیگری(، وارد تفکر عمیق می

خود دور شده است و حتی امکان دارد که از حاالت یا 

اعماِل خود آگاهی دقیقی نداشته باشد؛ به این خاطر 

و از همین زاویه، نوعی نیستی  ضعیف  و نسبی، در 

دهد و این در تضاد با خود بودن این هستنده روی می

است. هر چند در رباعی مجموعا « به خود آمدن»یا 

گردد یا به دنبال خود ه دنباِل خود میگوینده ب

)انسان(است تا آنرا درک کند اما درواقع و در این 

دور افتاده و در افکار بسیار دوِر « خود»نقطه از 

دیگری غرق شده است؛ بنابراین فلسفه کارکردن، در 

 معنایی راستین؛ تمرین مردگی است!
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 یاست، اتحاد تمام یکه همان پرسش کانت

 ینا ی. ما در ادامهاست یضرور ؛علوم

 یستیموضوع کارکرد و چ یرو یشترمطلب ب

 یندرهم یول شویمیخم م« ناخودآگاه»

 ینما در ا یقکه تحق کنمیم یدنقطه تأک

و  یکاف یگرد یدارقسمت؛ مثل هزاران پد

 یبررس ینکامل نخواهد بود؛ بنابرا

علوم؛  یمگه یبا همکار یشتریو ب تریقعم

 تواندیم آیدیم یاست و آنچه در پ یضرور

کوتاه به درون انسان  یسفر یابرش  تنها

و کارکرد  یستیو چ یباشد در جهت چگونگ

 یندر ا ینکها یگرد یاو. نکته یدرون

 یستیشدن در شناخت چ یقدق تنها یل،تحل

 این بر من. یستهدف ن یاانسان منظور 

 کلی تصویر یتانها که دارم تأکید نکته

اش در حال حاضر، نیجها اجتماع و انسان

هااست که با منطق و اصالت و ارزش یزیچ

کامال منافات دارد و  ی؛انسان یواقع ی

 انسانِ  یفعل یترفت از وضعبرون یبرا

خورده است؛ که با آن گره یعتیو طب ینجها

را به انجام رساند اما  یعمال کار یستیبا

 ینا یستیرست از چدر گام نخست شناخت د

 است! یضرور یزن یدهپد

نکته باور دارم  ینبه ا یقاالبته من عم

از  یفتعر یا یرمس ینکه هردو بعد ا

او  یتیو ماه یماد یهابخش یعنیانسان 

که به نظرم  یرااست ز یماد و تنها تنها

به  یزفنومن انسان ن یهایشهافکار و اند

در برابر » اولکه در کتاب  یلیدال

است_  یم؛ ماداداده یحتوض «یزیکمتاف
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او و اصوال سرتاسر  یاتو ذهن افکار یعنی

 یلزوم ینجااست. اما در ا یماد اش،یبودگ

. بینمیتکرار آن موضوعات نم یبرا

 نوشتار همین یهاجمله اولین در چنانچه

کردن  ینتع سارتر پرداخت و خواست آمد،

 یخود واقع ان داشتن ازینو اطم« خود»

 به چه معناست؟ یناست؛ اما ا

انسان  توانیکه نم یاستبه نظرم کامال گو

 یاصورت ظاهر شناخت  یناگو را به هم یا

نمود و قبال هم اشاره  یفتعر یاشناساند 

 اش،یزیکیبعد ف یکه انسان جدا یمکرد

افکار و  ینمتفکر است واصوالهم یاهستنده

 ینکه او را به ا ستهایلو تحل یهتجز

 .است یدهرسان یگاهجا

 

و  53ژان پل سارتر در کتاب هستی و نیستی

 ۱۱۱ی ودر صفحه« واقعیت هستی»دربخش 

 است: نوشته

                       

هللا ی عنایتی سارتر. ترجمههستی و نیستی نوشته  53

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 خوِد 

هایی در تایید وجود خدا آورده است! سارتر جمله

ی آقای شکیباپور و ترجمه 115ی این موضوع در صفحه

است. در آنجا از زبان «ستیواقعیت ه»در بخش پایانی

کند عقل به ما حکم می» سارتر اینگونه آمده است: 

خدا وجوددارد پس حقیقت هم در او است و دلیل حقیقت 

ی من این ترجمه را با نسخه« همآن وجود داشتن است.

انگلیسی کتاب سارتر مقایسه کردم و چنین چیزی را 
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ی اسکوالستیک را کنار اگر واقعا عقیده»

گویند: بزنیم؛ این چه معنی دارد که می

هستی از مفهوم خود چه نتیجه می گیرد؟ 

؛ ناقص باشدزیرا اگر چیزی هست نباید 

بنابراین اگر فرض کنیم یک موجود کامل 

در برابر هستی ناقصی قرار گرفته است 

پس این مفهوم برای ما چه معنی خواهد 

اگر انسان را هستی کامل  پس داشت؟

بدانیم، هستی سایر موجودات در برابر 

تواند او هستی ناقص است زیرا انسان می

نگ برای خود و دیگران، هستی باشد؛ اما س

شان برای دیگران است و و چوب فقط هستی

ذات هستی کامل در آنها وجود نخواهد 

 «داشت.

همچنین سارتر در همین کتاب و در فصل 

هستی برای »با موضوع  ۲۰۵ی ششم، صفحه

وجود هستی »و در مبحث « دیگری

ی در همآن آغاز بحث، موضوع صفحه54«دیگری
                       

شت_ سارتر ننوشته و اصوال او به خدا باور هم ندا

 Being andی انگلیسی از این قرار است: مشخصات نسخه
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. 

 

هللا ی عنایتی سارتر. ترجمههستی و نیستی نوشته 54 

 پور.شکیبا
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گیری کارهایی در بهرا با تفاوت ۱۱۱

 ژگان اینگونه نوشته است:وا

بطوری که در سابق اشاره کردیم هستی »

برای خود مطلق است یعنی او هستی خود 

ی هستی خود قضاوت داند ودر بارهرا می

شناسد و در این هستی، کند و خود را میمی

نهاد و خود و فراخود؛ هرسه عامل مشترکا 

آورند. پس هستی برای خود را به وجود می

خود حقیقت انسان است و خود  هستی برای

توانند شناسد، اما سنگ و چوب نمیرا می

هستی برای خود داشته باشند زیر هستی 

شناسند و هستی آنان برای خود را نمی

دیگری است و این انسان است که هستی 

 «شناسد.آنها را می

ما پیشتر بارها و بارها وخصوصا در 

موضوعات مربوط به فنومنولوژی، اشاره 

های جهانی واقعا کرده بودیم که هستنده

دارای خصوصیت هستندگی مستقل هستند و 

های کنیم که این هستندهاینجا تاکید می

جهانی، با بودن یا نبودن انسان، واقعا 

 وجود دارند.

-ی دارا بودن تفکر میانسان به واسطه
ها را تعریف بکند این یعنی تواند هستنده

چنین است که انسان ی ما چه؟ معنای گفته

فاعل شناسایی است و به خاطر تفکر و 

ها؛ خصوصیت در فاعلیت شناسایی پدیده

آنها را مورد شناسایی یا تعریف قرار 

ولی چه این کار یا شناسایی و  دهد.می

ها؛ صورت بگیرد یا صورت تعریف از هستنده
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-نگیرد؛ هیچ اختاللی در هستندگی هستنده
فنومن های جهان  دهد. چونکهها؛ روی نمی

هستی با وجود یا بی وجود انسان متفکر؛ 

 واقعا اگزیستانس یا وجود دارند.

در مورد انسانی که فاعل شناسایی است، 

ی خود در واقع این ارسطوست که در فلسفه

ما »کند: و در تعریف جهان پیشنهاد می

ها، کافی است که آنها برای تعریف هستنده

طبقه بندی  گذاری ورا شناسایی، نام

مثال این اسب و آن سگ است و آن ؛ کنیم

مسلما ارسطو در « چیز دیگر درخت است.

این پیشنهاد روی فاعلیت شناسایی انسان 

تکیه کرده است و از سویی مشخص است که 

اسب نمی تواند درخت باشد و به این صورت 

شود و همینطور در شناسایی آنها آسان می

ها فنومن« جدایی»این مسئله با موضوع 

روبرو هستیم که هایدگر آنرا در موضوع 

ی خود توضیح داده است. و به شیوه« دوری»

ها؛ در هر حال اقدام برای شناسایی فنومن

 دلیل بر نبود آنها نیست.

ها و موضوع سکون سارتر در شناسایی پدیده

و حرکت، به موضوع گردیدن یا شدن، اشاره 

ا در هکند. به این صورت که پدیدهمی

شان، دچار گردیدن نهادشان و در هستندگی

مثال سنگ یا چوب در ؛ شوندو تغییر می

شوند اما ساکن وجود خود دچار تغییر می

کتاب هستی و  ۱۷۶ی هستند! او در صفحه

به نظر ما برای ثابت »نیستی نوشته است: 

کردن  متحرک، الزم نیست که آنرا در مقابل 
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متحرک است سکون قرار بدهیم. چیزی که 

این حرکت در نفس او وجود دارد زیرا 

کند در جای خود قرار چیزی که حرکت می

گیرد اما آنچه که هستی برای خود نمی

ندارد و هستی برای دیگری است سکون محض 

سنگ »منظور سارتر از هستی دیگری  «است.

 است.« وچوب

من در این خصوص نیز با سارتر دچار  

« هستی»کنم میمشکل هستم زیرا که فکر 

در تمامیت آن به هیچ شیوه ای ساکن 

معنای دقیقتر این گفته  نبوده و نیست.

چنین است که آنچه در داخل هستی قرار 

ها دارد، از چوب و سنگ و انسان و ستاره

ی هستی؛ به خاطر و کهکشانها و خالصه همه

ساختار مادی بودن آن، همیشه در حال 

یعنی هیچ  وهست. این گردیدن و شدن بوده

هنگامی که  ؛ وچیزی ساکن و ثابت نیست

ها همواره در حال گردیدن و شدن هستنده

هستند؛ نتیجتا در جای خود نیز ثابت 

های مختلفی نخواهند بود! سارتر از مثال

مثل پرنده و شکارچی و سنگ و انسان 

گوید اگر شکارچی کند. او میاستفاده می

این  نتوانسته پرنده را شکار کند، علت

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 

 گرفت!مورد اصابت قرار می

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 

ای دیگر است و به همین نقطه نمانده و در

خاطر شکارچی در شکار خود موفق نیست اما 

ها اگر بسیار ریزتر و دقیقتر به فنومن

شویم که واقعا آنها نگاه کنیم، متوجه می

همواره در حال گردیدن و تغییر هستند و 

ایم که فنومنی که در حال قبول کرده

گردیدن و تغییر است؛ ثابت و ساکن نیست! 

درست عکس آن چیزی است که سارتر  و این

عنوان کرده است. شاید علت اساسی این 

عدم توجه به ژرفنای موضوع در این است 

ها و حرکت ذاتی و که تغییر و شدن پدیده

های انسان به مداومشان، در مقابل دیده

گونه ای بسیار فشرده است و به سختی 

های هایی که در فنومنتوان این فاصلهمی

آیند؛ ر ساکن و ثابت به وجود میبه ظاه

 اندازه گیری کرد!

ایم که جهان دیگر اینکه وقتی پذیرفته

هستی در حال تغییر است، خود به خود 

ها و سیارات و ایم که سیارهپذیرفته

-کهکهشانها نیز از همدیگر فاصله می
 مطرح« دوری»ی گیرند! اینجاست که مسئله

طر نیز کند؛ و به همین خاو نمود پیدا می

هست که طبق فهم انشتین مبنی بر باد 

کردگی جهان هستی و همچنین نظریات فیزیک 

های داخل هستی شامل کوانتمی؛ هستنده

سیارات و کهکشانها همواره در حال دور 

-بنابراین نمی؛ شدن از همدیگر هستند
توان فنومنی ساکن و ثابت را تصور کرد_ 

حتی اگر موضوع حضور انسان و سنگ به 



نادر خلیلی

 

265 

ی جداگانه مورد بررسی ی دو پدیدهثابهم

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
اش است و این یعنی سنگ یاد های وجودی

گیرد؛ شده، با تغییری که در آن صورت می

خصوصا از لحاظ مکانی و زمانی؛ ثابت 

در واقع در جای خود نایستاده  ؛ ونیست

است و مقدار بسیار کمی از مکان خود 

گیری این عبور کرده است! اما اندازه

عبور و نایستادن آنچنان فشرده است که 

توان واقعیت این ناایستایی به سختی می

نشان داد اما از لحاظ فلسفی و آن را 

چنانچه رفت، حرکت و ناایستایی آن؛ به 

 آسانی قابل توضیح است.

در هر حال انسان با وصف اینکه فاعل 

هاست؛ اما این فاعلین شناسایی هستنده

در شناسایی آنها به هیچ وجه در 

تواند اختاللی وارد اگزیستانس آنها نمی

با  های جهان هستییعنی هستنده؛ سازد

وجود یا بدون وجود این فاعل شناسایی، 

وجودیت دارند. هر چند در نگاه سارتر، 

هستندگی سنگ به خاطر هستی دیگری است 

« انسان»که در این نقطه هستی دیگری، 

 .است

 هاحضور و غیاب  هستنده
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 ترشیپها، هستنده ابیحضوروغدر موضوع 

 اختصاربهام و اینجا هم اشاراتی کرده

دهیم. اصوال حضور را در مقابل یتوضیح م

مثال هنگام ؛ اندغیاب قرار داده

 هاآنهای شاگردان کالس، نام ابیحضوروغ

خوانیم. کسانی که در کالس حضور را می

که  هاآندهند و در مقابل دارند پاسخ می

شنویم! اما غیاب نیستند، جوابی نمی

نیست. مسلما  هاآنناشی از نبود  هاآن

ر کالس درس حاضر نیستند، کسانی که د

مکانی و  ازلحاظیی دیگر هستند. درجا

زمانی در کالس درس نیستند اما قدر مسلم 

ای دیگر در مکانی دیگر یا در نقطه

چنین است  ؛ وشان واقعیت داردهستندگی

رسیم که به این موضوع می بازهمکه 

های ها در مکانهستندگی مستقل فنومن

مختلف دارای واقعیت است. حتی اگر شخصی 

فیزیکی، وجود  ازلحاظمرده باشد، هنوز 

 قرارگرفتهاو در مکانی یا جایی دیگر 

است و در ضمن فراموش نکنیم که ما از 

 هاآنتوانیم از طریق خاطره نیز می

و در غیابشان )در این مکان  ادکردهی

؛ به گفتگو بنشینیم هاآنمورد  ( درخاص

میشل فوکو که  ایو ژاک دریدا  مثال

 هاآنامروزه نیستند! اما طرحِ این نیستِ 

مثال  کهچوندچار اشکاالت بزرگی است. 

فیزیکی در پرالشز  ازلحاظ تنهانهدریدا، 

فکری و نوشتاری  ازلحاظپاریس است؛ بلکه 

ی که راتیتأثی او و و عملکرد گذشته

داشته است؛ دارای اگزیستانس است. این 

ی غیاب و حضور به این که مسئلهاست 
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شوند. ای نیست که در سطح؛ مطرح میشیوه

ها؛ دارای ی موضوعات و فنومنژرفنا

های فراوانی است که به نظرم پیچیدگی

عبور  هاآنی از کنار آسانبهبایستی نمی

 کرد.

 

موضوع را  ینا یشترو ب تریقبعدا عم

 یهاهستنده ینکرد که ا یمخواه ییواگشا

چه بر  یو برا چرا، چگونه ی،ن هستجها

 گذارند؟یم یرتاث یگرهمد یرو

 یفنومن ها در «یدادرو» دیگریعبارتبه

 روست؟!از چه  یهست

 در موضوع فاعلیت شناسایی انسان بایستی 

و  یفکر یامپ یک یعنی یناشاره کرد که ا

«! خود» یستانسیالوجود اگز یبرا یلیتحل

است  ینبه چه معناست؟ پاسخ من ا ینا یول

 یهاهستنده یگرانسان به وجود د یکه وقت

کرده  یفرا تعر و آنها بردیم یپ ی،هست

در اطراف،  یرشانو از کارکرد و تاث

 هایلتحل ینمجموع ا کند؛یم یداپ یآگاه

! و رساندیخود به انجام م را در درونِ 

_ یسترا نگر« خود»آن  توانینم ینجاا

شمرد!  یاضیلمس کرد_ آنرا ازلحاظ ر آنرا

در « خود»به نام  یزیکه چ دانیمیاما م

خود است  یننقطه، حضور دارد! و ا ینا

 یگرد یبه دنبال فهم فنومن ها یقاکه عم

خود است که از خود فاصله  ین_ و همرودیم

رفته  یشخو یشتناز خو یرونگرفته، به ب

در  و ‼یدپو یوم کاودیو اطراف را م
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را به  یمبه درون خود، مفاه تشبازگش

را در  یممفاه ینو ما ا آوردیهمراه م

قرار  وتحلیلیهمورد تجز یشذهن خو

 م.دهییم

داده بود که  یصدرست تشخ 55ادموند هوسرل

از خود،  یرونذهن است که به ب تنها ینا

 یگرد یو به هستندگ دهدینشان م یشگرا

 یهایهست یدازد. تمامپریم هاهستنده

 یسوانسان، همواره به بجز ذهنِ  ی،نجها

دارند و هرگز به خارج از  یشخودشان گرا
                       

در موراویا که جزء  ۰۸/۴۰/۹۵۱۸ادموند هوسرل در  55

درگذشت. او استاد  1938اتریش بود تولد یافته و در 

هایدگر بود. ابداع فنومنولوژی یا همان 

پدیدارشناسی، به دست او صورت گرفت. از آثار 

های منطقی_تأمالت توان به پژوهشی او میبرجسته

ی ستعالیی _ فلسفهدکارتی: درآمدی بر پدیدارشناسی ا

های روانشناسی و منطقی، اشاره کرد. پژوهش _حساب

هوسرل در کتاب تأمالت دکارتی به این موارد پرداخته 

 است:

 سوی اگوی استعالییتأمل اول: راهی به

ان تجربه استعالیی و دتأمل دوم: آشکارسازی می

 های کلی آنساخت

 عیتتأمل سوم: مسائل تقویم )برساخت(، حقیقت و واق

 تأمل چهارم: شرح مسائل تقویم خود اگوی استعالیی

ی مثابهی وجودی استعالیی بهتأمل پنجم: تعیین حیطه

 افکار بینابینی مونادولوژی.
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 ترتیبیندازند؛ و به اپرینم یش،وجود خو

اشده یکاز خود نزد ینسب یفیما به تعر

 «خود» این راستین یچهره هنوز اما_ یم

 از حاضر حال در که زیرا شناسیم؛ رانمی

 و نویسیممی یا کنیممی صحبت موجودی

 از درواقع که کنیممی فکر و خوانیممی

 شمار به فلسفه مسائل ترینپیچیده

 درهمین کهچون پیچیده؟ چرا. آیدمی

« ذهن»در قالب  را خود باال، تعریف

 تعریف دارای ذهن کهدرحالی. بینیمیم

هم کارکرد آن یو چندوچون باشدمی خود خاص

 روشن است. ییتا حد باال یمانبرا

. یمموضوع را بشکاف ینا یشترب یحاال کم

دو فنومن  از برگرفته ذهن که دانیممی ما

 یرخودآگاه و ضم یرضم یهابه نام یدرون

 یبرا یچهکه ن دانیمیناخودآگاه است؛ و م

ناخودآگاه صحبت کرد  یربار از ضم یناول

از  تریشپ یارو بس و بارها و بارها

 یموضوع را بررس ینا ید،فرو یگموندز

شناخت به خطا و  یننمود )هرچند ا

قلمداد  یدفرو یگمونداشتباه، به نام ز

ناخودآگاه  یرکه ضم دانیمیشد!(. ما م

 دانیمیاست و چرا؟ و م یچه کارکرد یدارا

ناخودآگاه از  یرکه ساختار و عملکرد ضم

و همچنان است که  گیردیخودآگاه، شکل م

که به مرور در  یافتیو در هاطبق داده

 ناخودآگاه. کندیاو جمع شده است؛ کار م

که انسان  یو تا زمان یستدانمی هرگز

 یستادهزنده است، از عملکرد خود بازنا

کار خود را به انجام  یبرنامه و مصرانه
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شب و روز را  وجهیچهو به رساندیم

 شود؛ینم یو کرخت و دچارخواب شناسدینم

که  یاو طبق همان ساختار و برنامه

خود را همواره  یافتداراست، فهم و در

خودآگاه  ینروو از ا نشاندیم یبه کرس

 ینناخودآگاه است! و ا یرودنباله یزن

در ساختمان ذهن  یجدا ول یگردو از همد

شان، مغز یزیکیند و مکان فاگرفته یجا

 انسان است.

 

 

 ودن فکر_ پرداخت دوم مادی ب 

 

 

 ییدهشد که چون مغز، پد یادآور یدبا

آن  یاست_ پس سرتاسر تراوشات فکر یماد

معنا  ینباشد! به ا یماد بایستییم یزن

 یزیو چ اندیماد ی؛که افکار موجود ذهن

 به تصور این شاید! یستخارج از ماده ن

 دیده افکار اما: بگویند که آید وجود

 ینآخر یتس،ن یپال یرو به تعب شوندنمی

است به نام  یزیچ یم،تقس یرقابلفنومن غ

بعد  یموناد دارا ینکه چون ا« موناد»

 یرو غ کندیرا اشغال نم یمکان یست،ن

است؛ پس موناد روح است  یمتقسقابل

 یاموناد  ین هستسرتاسر جها یجتاونت
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هااز نوشته یاریهمان روح است؛ که در بس

در برابر »ا درکتاب اول خصوص یشین،پ ی

 ینبه ا ی؛اجداگانه مقاالت و «یزیکمتاف

 یتسن یپم و ازنظر من الاموضوع پرداخته

و مربوط به  یستآل یدها یاز فالسفه یکی

استدالل  یناست. اول یزیکاردوگاه متاف

است  ینبودن فکر ا یاثبات ماد یمن برا

 یذهن یهایتمغز مرکز فعال دانیمیکه_ م

مکان تفکرات است و همچنان  یاو محل 

که مواد، همواره دستخوش تغییر  دانیمیم

 یماد یهاعلت یشهو هم شوندیو تحول م

. پس اندیماد یهاهستند که باعث معلول

و  یدبرآ یماد ییدهپد یاآنچه از مرکز 

خواهد بود.  یبروزکند؛ ناچارا ماد

است که: مغز  ینگفته چن ینا یمعنا

است و چون از فنومن ماده  یماد یمنفنو

به وجود  یا تراودینم یزیاز ماده چ یرغ

 ی،مرکزماد ینا یدتولپس آید،ینم

خواهد بود.  یکه باشد؛ ماد یدرهرصورت

مغز؛  یهایتاز فعال یافکار ناش روینازا

 یکهستند! درست مثل  یسرتاسر ماد

در  یسیتهالکتر یانبرق و جر یروگاهن

است و خود  یآن ماد ید. مرکز تولهاکابل

 هاکنندهو مصرف هادر کابل یسیتهالکتر

است و در  یالمپ( ماد یاموتور  یک)مثال 

ماست، هرچند  یرو یشموجود پ یقالب انرژ

 ازلحاظ اما_ یدبا چشم نتوان آنرا د

و  درآورد شمارش به آنرا توانمی ریاضی

 یشبه نما را یستانسیالشاگز یهانشانه

 هایشو آزما هایلتحل ینا یگذاشت. تمام

که با فنومن  اندیماد ی، موجوداتو فکرها
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اند است، در ارتباط یانسان که او هم ماد

 یدابروز پ« یخود واقع» یهایلو درتحل

 !کنندیم

و تا  که به آنها ییهااز مجموع پرداخت

 یریکه تصو آیدیلحظه اشاره شد، برم ینهم

را ارائه داده « خود»انسان و  چیستیاز 

و « خود»فنومن  یگاهاما هنوز جا یم؛باش

 کنمی. من فکرمیمایافتهعملکرد آنرا ن

 ، در درونِ یهمان خود واقع یاکه خود 

اشاره و  یستیانسان قرار دارد؛ اما با

عنوان خود را من به ینداشت که ا یدتأک

 هرچند. نگرمیمستقل م ییدهپد یک

 با اشیکپارچگی و انسان با خود پیوستگی

اگسترده و عمیق بسیار فشردگی باعث او،

 ینمرز ب توان،یم یدشواراست که به ی

جدا کرد؛  یا یمانسان و خود را؛ ترس

مثل ذهن،  ییهااهرم یکه خود دارا یراز

 یرضم ینو همچن یو فکر یذهن یهاتراوش

 خودآگاه و ناخود آگاه است که هرکدام

و عملکرد مخصوص به خود  یژگیو یدارا

آنرا خود  توانیاما در مجموع م باشند؛یم

 یاکه خود  یداستخاطر پ ین. به ایدنام

 یگراز د« خود یهست» ییمبگو تریقدق

است_  یرپذیرموجود، تأث یهایهست

 یناضافه نمود که ا یستیبالفاصله با

و فنومن  یستندنبوده و ن سویهیک یراتتأث

 یرتاث «یگرید یهست»بر نیز،  خود یهست

 !گذاردیم
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 باز هم هستی دیگری

 

 

 چیست؟ «یگرید یهست»ما از  یفاما تعر

 ،«یستیو ن یهست»درکتاب  سارتر با همسو

 عنوانبه آنرا توانمی که آنچه هر به

مورد « خود»مستقل و خارج از  یاهستنده

و  گوییم؛یم یگرید یخطاب قرار داد؛ هست

خاص  یاتخصوص یدارا یگرید یهایهست ینا

دسته  یناما به چند باشندیخود م

 یگرانواع د یهامثال گروه اند؛یمتقسقابل

اجسام و  یادرنده و  یاجانداران خزنده 

 …یصندل یا یزم یک یو حت یرامونپ یاءاش

 دیگری یهاهستنده اینها همگی. آخرالی

 خاص ساختار بودن دارا جدای که هستند

 .یندجدا یزن یکدیگراز  و مستقل خویش،

جدا بودن در  یواژه یریکارگاگرچه به

به نظر  یفضع یادیز یتا اندازه هاهستنده

اشاره نمود، با وصف  یدکه با یراز رسدیم

ن وجها یعیطب یهاهستنده ییاستقالل و جدا

 یا، رابطههاهستنده ینا یهمگ ینب ی؛هست

از اساس و  رابطه ینقرار دارد که ا

 «یدادرو»آمدن  یدخود باعث پد ییشهر

 معناست؟ چه به گفته این اما شوند؛می
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همواره  ی،هست یکه فنومن ها دانیمیما م

 دهندیخود قرار م یررا تحت تأث یکدیگر

است  یزی، چیشگیمداوم و هم یندفرا ینو ا

آن  یبرا یانیو رونده! که پا یستاا-نا

 آفتاب گرمای بطورمثال،! شودیتصور نم

 آمدن پدید و ورودها دریاها روی بر

 به آن برگشت دوباره باز و ابروبخار

 باد برخورد یا و باران؛ صورتبه زمین

 این که دیگری فنومن هر با خود، درحرکت

 از_ باشد تأثیربی تواندنمی برخورد،

و در  یدر هست یشمارب ییدادهارو ینرو،

 یانیبن یهایهاز پا یگرد یکی ی،ن مادجها

 یدادهارو یناست و ا ین هستجها یهستندگ

 شوندیو سنتز عمل م تزیتز_ آنت یقاز طر

خصوص  ین. هگل در اآیندیم یدپد یاو 

 ینا یراما تأث دهدیم یحتوض یدرستبه

بر  تزها یگانهو عملکرد سه یدادهارو

 شناساندیبه روح م یتارا، نها یگرهمد

، و سنتزها تزهایو آنت تزها ینا یعنی

مارکس،  کهیروح کارگرند! در صورت یبر رو

؛ عملکرد و تزها یدادهارو ینا ییدبا تأ

ماده؛  یدارپد یمجموعشان را بر رو

 ینترو مهم ترینیقکه عم گرداندیبرم

هگل و مارکس را نشان  یناختالف ماب

 .دهدیم

بشوم  تریکنکته نزد ینبه ا خواهمیمن م

 یتاو نها و سنتزها تزهایوآنتکه تزها

ن اطراف انسان و در جها یجار ییدادهارو

 یرمستقیم؛و غ یممستق اش،یعیطب یطمح

 از! دهندیقرار م یررا تحت تأث« خود»
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خود،  یکه هست گیرمیم یجهنت اینرو

سرتاسر  یانارتباط موجود م یواسطهبه

و دار  یردرگ ی؛هست یگرِ د یهاهستنده

 ست!یدادهارو ینا یرشپذ یامبارزه 

ازنظر من،  ی،همان خود واقع یاخود  یهست

؛ هاهستنده یگرد یورش یرهمواره ز

 دهدیخود را هرازگاه تغییر م یهایتموقع

خود  یهست»گفت که  توانیم یریو به تعب

و ارتباطات  یدادهارو یندر ا «یواقع

همواره  ؛هایگرهستیاو و د یانم یجار

و  یستموفق ن یشه! اما همدهدیم یجاخال

   یدادهارو یناز دست ا توانیهم نم یشههم

بحث تا  یکل ییجه. نتیختبر خود، گر

است که با وجود تالش  گونهینبه ا ینجاا

همواره  ،«یخود واقع» یشگیمداوم و هم

 یدورتر و خال یشخو یتخود از واقع ینا

 ‼شودمی پر «یگرید یهست» یتاقعتر و از و

فلسفه  ینکه با ا یمبگو خواهمیو حاال م

 یداده شد، معنا و مفهوم آزاد یحکه توض

و  شودیکمرنگ م یارخود، بس یهست یبرا

او از دست  یبرا یراستا، آزاد یندرا

خود، به  یو با از دست دادن آزاد رودیم

 ی،خود واقع یکه هست رسیمیمفهوم م ینا

و برده؛ تغییر  یراس یداریصورت پدبه

همه  ازاین پس که جاستهمین و! یابدیم

 یمانبا موضوع، برا یرشدندرگ

خود و  یکه در موضوع هست شودیآشکارم

 یگر؛د یهایهست یدارشناسیپد ینهمچن

 یاست مبن یدهرس یبه قناعت یمرلوپونت
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 یشترینبر آزاد نبودن انسان! و ب

 یز؛م یرو یقو و یفلسف یهااستدالل

و فهم است؛ اما  یافتدر ینهم یدهندهنشان

روند ضد خود  یناز ا یقترعم یبدون درک

که فورا مهر  یستبه نظرم درست ن ی،واقع

زده و از  یمرلوپونت یافتبر در ییدیتأ

که  یراز یم؛بگذر یسانکنار موضوع به آ

فنومن  یکعنوان انسان به یز،ن ییاز سو

هااز عرصه یاریمتفکر و صاحب قدرت در بس

حق  ینا ی؛ن هستو شناخت از جها یعلم ی

به  را دارد که خود را بسازد و آزادانه

 ینکها یگرادامه بدهد_ د اشیزندگ

و  یمعظ یاهستنده ینچن بینمینم یستهشا

و آزاد بودن خود  یستنکارآمد؛ حق آزاد ز

 یگرو از د دیو اسارت ببخشا یرا به بندگ

گردد؛  یته اشیواقع یهااز ارزش یز؛سو ن

در  یزمحدود ن یاریتوان اخت ینکها یگرد

 یما در دوراه یبرا یناست؛ بنابرا یانم

به دست آوردن  ینو رضا و همچن یمتسل

و آن مبارزه  ماندیم راهیک تنها ی،آزاد

خود است!  یبه آزاد یابیدست یو تالش برا

ه اول به تجربه درآمده که را یراچرا؟ ز

 یرشاسارت و پذ ینا یجما از نتا یو همه

 ناچارا پس. یمدار یخود، آگاه یدربندگ

 دریافت به و رها را اول برداشت و فهم

 .کنیممی رجوع آزادی یعنی دوم فهم و

گام نخست، با  ینکه درهم بینیمیاما م

. یممواجه هست یهزاران مشکل سخت و جد

 تواندیپرسش چه م ینازجمله پاسخ به ا

 یخود را از هست یهست باشد که: چگونه
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خود،  یواقع یو از هست یخال یگرید

 یناگر بتوان ا دانیمیکه م یراپرکنم؟ ز

 تعریف آنرا –را بازشناخته  یواقع یهست

 با آنرا توانمی پس ساخت؛ وآشکار نموده

 ینمشکل ا یداد. ول یوندز پنی «آزادی»

 کنیم،ینگاه م یاست که به هر فنومن

وحوش آن، موجود حول ییدادهارو بینیمیم

که از توان کنترل  کشاندیم یآنرا به سمت

است که غالبا  ینهم یو برا شود؛یخارج م

 یجار ییدادهارو یرتحت تأث فنومن ها ینا

 یگرید یصورت هستاطراف خود؛ به

 یهست شامل اییصورت هستبه یاو  آیندیدرم

! دهندیم یتتغییر ماه یگری،د یخود و هست

انسان هم  بینیم؛یلحظه که م ینو تا ا

 هایرگذاریو تأث یدادهاروینازا

نداشته است  یزی، گرهادادن یتوتغییرماه

 یرکه به تعب یدهنقطه رس ینو به ا

 شاهد مرگ زودرس او بود! یستی؛ با56فوکو

                       

ها و واژه»میشل فوکو در آخرین اثرش یعنی کتاب  56

مرگ زودرس انسان را اعالم نمود. این کتاب « چیزها

و دالیلی که  ی مطالبی بسیار عمیق استدربرگیرنده

فوکو را به این اقناع رسانیده است که انسان دچار 

مرگ زودرس خواهد شد_ در اینجا تنها به این نکته 

راستی انسان با از بین بردن کنم که بهاشاره می

سازد که طبیعت، خود را به مرگ زودرسی دچار می

ها_تغییرات بسیار شدید آب و  هایش در سونامینشانه

و یا آب اسیون ای و خصوصا گلوبالیزهوایی منطقه

ها و آلوده  های قطبی و از بین بردن جنگلشدن یخ

ی زمین، ی کردن کرهاتهساختن دریاها و حتی هس

 وضوح پیداست.به
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موضوع پرداخت که در چه  ینبه ا یستیبا

 «یگرید یهست» چرا و چگونه یی،بسترها

و آنرا  گذاردمی تأثیر «خود هستی» در

بدهد؟ پرسش  یتتا تغییر ماه داردیوام

باوجود  توانیم یااست که آ یندو ا

روابط  ینخود را از ا ی، هستیدادهارو

را به او  یساخت و آزاد رها یجبر

که  یراگرداند! زبر گویمیبرگرداند؟ م

آزاد بوده است  تریشخود، پ یبه نظرم هست

 ینقبل، به ا یاما در روند هزاران ساله

خود را  یشده است که حت یلتبد یاهستنده

نسبت  ینکهبه چالش گرفته و با وجود ا

دارد؛ اما  یبه مرگ زود هنگام خود، آگاه

! دهدیسازوکار ادامه م ینهمچنان بر هم

 نجات برای منفذی حتی یا گریزی آیا و

 متأثر اما متفکر یهستنده این

 ینوجود دارد؟ واگرچن اهازدیگرهستنده

 یروکج ینا یچهن یست؟آن چ ؛هست یزگاهیگر

را به گردن سقراط و افالطون  یرو تقص

آمدن  یدتا قبل از پد گویدیو م گذاردیم

 یخود، دارا یهست یشان،ا یهافلسفه

پس  خود بود و تنها یتهس یمفهوم واقع

 شودیدو است که انسان وادار م یناز ا

و همه یاوردب یاستدالل یزیهر چ یتا برا

گذرانده « عقل»از کانال  را فنومن ها ی

 یشموجود را پ یعقالن یزندگ یت؛و در نها

نتوانسته است « عقل» کهی! درصورتیردبگ

و  یونیورسال یهست یبرا تواندیو نم

 یعقل یحت یلیکارکرد آن؛ دل یچگونگ

یدادهارو ینا یاز همه یشارائه بدهد و پ

 یرو روند فکر و فلسفه، اساط یعقل ی
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هاارزش یدارا یانسان یمو مفاه یباستان

 عقل ورود از پس اما –بودند  یواقع یی

 یانو خدا اساطیر این همگی استدالل؛ و

 یشانو به جا یختنددسترس فرورقابل

نشسته و انسان را از  یکییزمتاف یانخدا

 ‼خود؛ دور ساختند یواقع یهاارزش

از موضوعات  یکی Rationalism یا یتپس عقالن

بحث است اما  ینا یما در ادامه یرو یشپ

 یاتو کل یسمدر کتاب اول، موضوع رشنال

و  یماداده یحرا توض یتکارکرد عقالن

به  یازیمختصر، ن یاز اشارات یرغ ینجاا

 .بینمیتکرار مباحث نم

 

اری هستی دیگری بر ذگبسترهای تاثیر 

 هستی خود

 

و حاال درمورد پرسش اول. در چه بسترها

 یدر هست یگرید یهست چرا و چگونه یی،

 یقبال هم اشارات گذارد؟یم یرخود؛ تأث

 یرگذاریتأث ینا یچگونگ یفیتو ک یتبه کمّ 

 یشترکه ب کنیمیم یشده بود و اکنون سع

 ین. به نظرم اولیمموضوع را بشکاف ینا

 یا یطمح یرگذاری،تأث ینعامل در بستر ا

سر خود؛ در آن به یاست که هست مکانی

 . بردیم
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 موضوع مکان

 

قرار است که  ینما از مکان به ا تعریف

 دادن نشان برای هستنده، هاییدهپد

 یک در بایستیمی خودشان، اگزیستانس

 قرار یا بگیرند قرار محیط یا مکان

 داشتن بدون من یکتابخانه. باشند داشته

-نمی است، کرده اشغال آنرا که محیطی
 روشنتر معنای. باشد داشته وجود تواند

-نمی ها؛فنومن که است چنین گفته این
 یستانساگز یا یتبدون مکان وجود توانند

 ییوهعکس شداشته باشند. درست به

 سراغ نیمتوامی ها،پدیده شناسییرینهد

 خواهممی. برویم هستی کوچک هایهستنده

شد  یادآور یستیاز اتم شروع کنم اما با

 یهستنده یزترینر یا ینتراتم کوچککه

از  یترروشن یفتعر یبرا اما؛ نیست هستی

. گیریمیاتم رادرنظر م یمکان، فضا

 یزترِ که خود از چند فنومن ر یفنومن

 یحاتیاست؛ که قبال توض شدهیلتشک یگرید

 .ایمدر مورد آن داده

 یترکه اجزاء کوچک یریمدر نظر بگ حاال

 و نوترون یا و الکترون_ پوزیترون مثل

 اتم یک خودِ  داخل در دیگر عنصر چند

 یشتینان ییه؛ و طبق نظرهستند موجود

 هستی، جهان یبر انبساط و بادکردگ یمبن

 اتم داخل ریز ذرات این که هستیم متوجه

که باهم دارند، همواره  ایرابطه جدای

 یدتریاتم جد یلو تشک یدر حال شکنندگ
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 یخاطر است که مسئله ینهستند؛ و به هم

 هستی جهان از شناخت و فلسفه در «دوری»

 یلتشک یدادکه با رو یراز آیدمی وجود به

 بین جدیدتر، هایاتم مداوم و یاهرلحظه

و  شود؛ایجادمی یفاصله و دور هااتم این

 یکوانتم یزیکخاطر است که در ف ینبه هم

موضوع طرح و  ینا ید،جد یزیکو ف

 ها،سیاره و هاشده است که ستارهاثبات

و  یکدیگرنددائمًا در حال دور شدن از 

جهان  یبادکردگ ینموضوع هم یناساس ا

موضوع  یندر مکان آن است. ا یهست

 و یونیورسال هستی جهان یبادکردگ

-تازه تز یک به مرا مکان؛ موضوع ینهمچن
 تکرار و رویداد بر مبنی است رسانیده ای

 جلوتر کمی که! آینده در دیگری بنگ بیگ

 .داد خواهم توضیح

ما از مکان همان است که در  یرتصو اما

و اصوال  یمداد یحمثال کتابخانه، توض

 یحت یا فیزیکیچه صورت و شکل  یدارها،پد

 یستیداشته باشند، قدر مسلم با یانتزاع

 ینگونهمکان قرارگرفته باشند وا یکدر 

-هستنده هستندگی از توانیمیاست که ما م
ها از آن یفاتیتعر یشانهادر مکان ها،

من  یمثال، کتابخانه ی. برایمارائه بده

 یراییاست و اتاق پذ یراییدر اتاق پذ

 کنمیم یاست که من در آن زندگ یادر خانه

قرار دارد و  یمن در ساختمان یخانه و

 ...آخریساختمان در محله و ال ینا
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موضوع،  ینو با ادامه به هم مجموعا

 پایانی یکه نشانه شویمیمتوجه م

 هستی جهان به کتابخانه، اگزیستانس

 «هستی» آنرا ما که رسدمی بزرگی بسیار

امروزه  ینکه. بماند انامیممی

دانش  یقو از طر ینوعبه یگانه یونیورسالِ 

است که  یدهرس ییجابه ین؛نو یزیکف

 از هاکهکشان دوری یتنها اندازهنه

 از سخن بلکه سنجند؛می را یکدیگر

. است آمده میان به متعدد یها یونیورسال

 یقموضوع جهت تحق ینکه در ا اینکته

بحث است؛ موضوع مکان  ینما درهم یفلسف

 هایفنومن این باالخره اینکه یعنیاست؛ 

 یونیورسال یا یونیورسال یاو  یکهکشان

 غیر در_ باشند مکان دارای بایستی ،ها

کرد  یقها تحقآن یرو تواننمی صورت، این

ها حجم آن یاها و آن یفاصله و دور یاو 

داد.  یصرا تشخ شاندهندهیلو عناصر تشک

 هستندگی که شودیم یدخاطر تأک ینبه ا

 یرشدت با موضوع مکان درگبه ها،هستنده

آن است. آن چنانکه اجزاء  یازمندو ن

در  یستیاتم، باالخره با یدهندهیلتشک

اتم،  یک یوجود یفضا یاداخل و 

داشته باشند. درست مثل خانم  یستانساگز

رحم او،  یانموجود در م ینکه جن یباردار

 یتاو نها شودیتر مهرروز بزرگ و بزرگ

؛ یابدیتولد م ی،اصزمان خپس از مدت

مثال روشن است که فضا  یندرهم بنابراین

همان رحم مادر است  ین،جن یمکان وجود یا

موجود نباشد، وجود  ییفضا ینواگرچن

 اصال نخواهد بود. یانامعلوم و  ینجن
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  که رسدمی فکر به هم موضوع این البته

 یستانسدر خالء اگز توانندمی هافنومن

خالء  یحاظ فلسفداشته باشند! اما ازل

که روند  یراتواند مطلق باشد زینم

عکس را به یزیچ یار،بس هایدانش یهرروزه

-را ارائه داده شدهیآنچه از خالء تصور م
 .اند
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 مکان و بیگ بنگ دوم!

 

وجود داشتنشان؛  یبرا هافنومن که فتیمگ

. حاال یازمندندبه مکان ن یضرور یبه صورت

 یاکه فضا  یریمرا هم در نظر بگ ینا

 یها و کل هستکه سرتاسر کهکشان یمکان

 ییهاست، طبق نظر دادهیرا در خود جا

 ین. در ااست یدر حال بادکردگ یشتینان

 آمدن است؟  یشدر حال پ یصورت چه اتفاق

آوردهای فیزیک نوین، ها و دستطبق داده

ها و مجموع ها و ستارهتمامی سیاره

دور شدن از ها در هستی؛ در حال کهکشان

ی همدیگرند_ این یعنی درواقع نظریه

انشتین درست است و هستی واقعا در حال 

 هایهستنده همواره وباد کردگی است؛ 

 حال در هاکهکشان مثل هستی یدهندهیلتشک

 اگر سویی از و همدیگرند؛ از شدن دور

 وجود آن در هاهستنده این که مکانی

 بیگ یک شاهد نهایتا باشد؛ محدود دارند؛

  .بود خواهیم دیگر بنگ

ی دیگر اینکه ساختار اتم که همواره نکته

در حال شکنندگی است و به طور مکرر و 

طبق برخورِد تزها و آنتی تزها و تشکیل 

های جدیدتری تشکیل تر؛ اتمهای تازهسنتز

ی انبساطِ مواد شوند. این اولین نشانهمی

 و جهان هستی است.
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که بتواند در  یگرید یکردرو بنابراین

فلسفه مطرح گردد  ینراستا و برخالف ا ینا

 چیزی. است مکانهمانا؛ نامحدود بودن 

 جهان بادکردگی رویداد تحمل بتواند که

 این در ما! باشد پذیرا خود در را هستی

-منطقی را اول رویداد دریافت، و نظر دو
 فیزیک مفاهیم طبق که زیرا شماریممی تر

هستی )از نظر  جهان بودن مادی خاصیت و

من کلیت جهان هستی یونیورسال متشکل از 

عد در _ خصوصیت ب   مواد یا ماده است(

 از هاهستنده شدن دور اجسام و مواد و

 هاپدیده بودن محدود همچنین و همدیگر؛

و  زمین یشده درروو تجربه یازلحاظ مکان

 دیگری بنگ بیگ نهایتا ؛ی شمسیمنظومه

 نظریه این. افتاد خواهد اتفاق آینده در

 اما است؛ دیوانگی یا کننده دیوانه

 یقاتتحق یجو نتا یموجود در هست هایداده

مرا به  ی؛فهم فلسف طورینو هم یزیکیف

 یگریبنگ د یگاقناع رسانده است که ب ینا

 در حال وقوع است.

 در هافنومن بین رابطه و پیوند وجود

 یمباحث ترینبنیادی از یکی هستی، جهان

است؛ در ضمن  یمهم یگاهجا یاست که دارا

در جهان  هافنومن مداوم ودگرگونیتغییر

است و در آخر  یتاهم یبازهم دارا ی،هست

 بدون ها،یدهدر پد یدادهارو ینا ینکها

 مفهوم از خالی جهان؛ جهانیت و مکان

 .گرددمی
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مکان،  یا یطمح ینکه در ا یمنظر دار در

وجود دارند که در  شمارییب یهاهستنده

 یاطح یگام و به خاطر ادامه یناول

در  یگر،د یهایخودشان، ناچارند با هست

است که  ینارتباط باشند اما مهم ا

 یناست که ا ارتباط یندرهم یمبدان

 گذارندیم یرتأث یگرهمد یبر رو ؛هایهست

تز  یقاز طر یدادهااست که رو ینگونهو ا

و  آیند؛یم یدو سنتز، پد تزیو آنت

بر  ی،نجها یهاهستنده یکه تمام دانیمیم

در  یجار ییدادهارو ینهم یمبنا

خود جدا  ییهست که از حالت اولبرخوردها

 یلو بعدتر خود تبد یبعد یهاو به حالت

 سنتزها که دانیممی هم را این_ شوندیم

 یک در پروسه یک پایانی ینسخه همان یا

دور  یجادبا ا و مجددا هستنده،

ر ییناچار به تغ تز،یتز و آنت ییدارهاپد

و  ییرتغ یچرخه ینو ا شوندیم یشدر خو

ابعاد، همواره  یدر تمام یدگرگون

را به  یهاز فنومن اول یترتازه یهاچهره

 ینا یهااز بستر یکی. پس دهدیدست م

 ینطورو هم یوجود یطمح یرگذاری،تأث

بستر  ینست. دومهاهستنده یستانسیالاگز

 یچرخه ،هایرگذاریتأث ینعلت ا یاو 

و  تزهایو آنتمداوم برخورد تزها 

 ست.سنتزها

بحث کوتاه  ینکه از ا یکوچک ییجهاما نت

 هایدهاست که پد ینا یمابه دست آورده

که  یتغییر ینو ا یابندیهمواره تغییر م

وع در ن آید،یبه وجود م هادر هستنده
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 یزکنند؛ نیخود م یکه در هست یریتأث

 یهاهستنده یگری،د یانمتفاوت است. به ب

 ترییافتهکمال یکه نسخه حاصل از سنتزها

به خاطرساختار  اند،یشخو یاز فنومن قبل

را در خود  یترتازه ییازهانترشان، تازه

 یازهان ین. برآوردن اکنندیحس م

باشد،  یکسوو  جهتیکهمواره از  تواندینم

 یزخود ن یبا هست پس نوع برخورد آنها

 خود هستی که گفتیم اما_ کندیتغییر م

 یرتأث یگرید ینوبت خود، در هست به نیز

 شویمیمتوجه م یوهش ین_ و به اگذاردیم

 یهایرهو دا یچیدهپ یاربس ینکه با جها

 .یممتنوع روبرو هست یاربس یشدهادغام

جانداران  یا نیاهارشد گ نمونه یبرا 

و  یطوالن یاربس یدر گذار زمان یایی،در

 تزهایو آنتاز تزها  یناش ییدادهاطبق رو

از  یمحسوس یاربس ییرات، تغو سنتزها

در  ینو همچن و شکل آنها یزیکیلحاظ ف

؛ به وجود آمده است که آنها یتنوع ماه

است؛ مثال علت به وجود آمدن  یزانگتعجب

 یخبندانو درختان پس از  نیاهاگ یساقه

و  هاآب یاندوم که از ابتدا در م یدوره

ند اشده و لغزان بودهسطح آب پهن  یبر رو

 ینزم یهایهال یجیو به هنگام خشک شدن تدر

ناچار موجودات به ینا ین،زم یدر سطح کره

 یستادنا ییو توانا افتاده ینزم یبر رو

وسط آب حمل که قبال ت یرااند، زنداشته

 یستادنا یبه ساقه برا یازیو ن شدندیم

به  یدادرو یننبوده است، اما پس از ا

 یو تنه هابر سطح برگ خاطر وزش بادها
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 یجادا آنها یدر تنه ی، لرزشهاسبزه ینا

 یامپ یل،دل ینلرزش اول ینشده است که ا

 یبرا گاهیهتک یاساقه  یجادو بستر ا

ساقه شکل  ینرواز ابوده است_ و  آنها

فرورفته و  یندر زم هایشهو ر گیردیم

هستنده را برآورد  ینا یهایازمندین

تا به  یچرخش و دگرگون ینو ا کندیم

که با برخورد  یراز یابدیامروز ادامه م

 ین، اولهابرگ یبر رو یشباد درحرکت خو

 گاهییهتک یجادا یاساختن  یبرا یامپ

و  رسدیهستنده م ینبه ا یستادن،ا یبرا

که درختان شروع به ساختن ساقه  بینیمیم

خود  یو به رشد صعود یهکرده، بر آن تک

 همین مهم بسیار یجنبه. دهندیادامه م

 درختان رشد با که است این موضوع و مثال

 شودمی پرتاب فضا به اکسیژن ،هاجنگل در

 ینتریاساس از یکی اکسیژن عنصر همین و

از  یاریبه وجود آمدن بس یهایدهپد

 بینیمیصورت م یندرا و! شودیجانداران م

 یادآورکه  ییهاهستنده ینکه مجموع ا

 یگرانسان و د یهستندگ یبر رو یم،شد

و کارا داشته و  یرمستقیم، تاثفنومن ها

 دارند.

 یناش ییدادهاصورت رو یندر ا

در هرکدام از فنومن  تزوسنتز،یازتزوآنت

تکامل یه و هست و چون نمونهموثر بود ها

فنومن، در همان  یکسنتز  یا یافته

ستد؛ پس با اییآمده نمدستساختار به

آن  یتدر ماه اش،یزیکیتغییر در صورت ف

_ شودیم یجادا اتیتغییر یزهستنده ن
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 یتیو ماه یزیکیف یداددو رو ینمجموع ا

 یرازتاث یدتری، باعث نوع جدفنومن ها

و چون  شود؛یم هادههستن یگرخود بر د

در  یگربا همد ینجها یهاهستنده یتمام

 از آنها کدامیچارتباط هستند، ه

قرار  یرهدا ینخارج از ا توانندینم

 یکی یزخود ن یکه هست یمو گفت یرندبگ

است. حاال  ین هستجها ینا یهااز هستنده

 یبر چگونگ یمبن یشیندر خصوص پرسش پ

 ینخود و درهم یدر هست یگرید یهست یرتأث

 آیا. یمبپرداز نیاهامثال عالم گ

 هستی عنوانبه سبز، دنیای و نگیاها

 است؟ نداشته تأثیر خود هستی در دیگری،

چرا به  داشته. وگرنه یرمسلما تأث

! )نفس ین؟ش زمش  : گویندیآمازون م

 آمازون، یهاجنگل که دانیممی و(؛ زمین

 کمتر یبازمانده تنها عنوانبه

 حافظ زمین، یکره یهاجنگل یخوردهدست

 یتولیدکننده تر،دقیق تعبیری در و هوا

 در که زیرا است؛ زمین سطح در اکسیژن

 جذب را کربن اکسیددی باالیی بسیار وسعت

 هوا به را هابرگ در تولیدشده واکسیژن

 رفتن بین از با روازاین! فرستدمی

 یکره در موجود نسانیا جوامع ،هاجنگل

 نابودی به ویرانی؛ تاثیراین تحت زمین،

 ترتیبینا به و شود؛می ترنزدیک مرگ و

از هوا و خاک و  یزن یگرجانداران د

. به گیرندیم یرتأث یانجر یناز ا یا،در

شده ساده، به ما ثابت یلتحل یننظرم درهم

و « خود یهست»در  «یگرید یهست»است که 
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_  یژن_ اکسهاجنگل ینارتباط ماب

مثال  ینو انسان درهم یگرجانداران د

 یاداشته و دارد؛ و  یممستق یرباال، تأث

 یمسلما در همگ ،یاهانشت نفت در در

خود انسان؛  ینو همچن یاییجانداران در

داشته است؛  یرمستقیمو غ یممستق یرتأث

بخش از بحث  یندستاورد ما در ا ینو ا

 است.

خود » یعنیامان یحاال به موضوع اصل

خود  یکه هست یم. دانستیمبازگرد« یواقع

او و  یانکه م یوندیبه خاطر رابطه و پ

وجود دارد،  هاهستنده یگرد ینهمچن

متقابل قرار دارند.  یرهمواره تحت تأث

 یحل معضل هست یساده و برا یریدر تصو

 یدارگفت که با برداشتن پد توانیخود، م

آزاد  یشخو ییخود در تنها یرابطه؛ هست

 ینمشکل در ا ینتراما بزرگ گردد؛یم

 یانراستا، همانا وجود رابطه در م

که  یستن یو انسان موجود ست؛یدارهاپد

 یبه زندگ ی؛اجتماع یبتواند بدون رابطه

 اشزندگی یعی؛نرمال و طب یاگونهخود و به

 یانسان ییازهان ینادامه بدهد. هم را

 یگرانبا دبوده که او را واداشته تا 

برمشکالتش  یق،طر ینو از ا یردارتباط بگ

 یبعد اجتماع تنها ینگردد؛ و ا یروزپ

و رابطه یوندپ یعنیموضوع  یناوست که هم

انسان  یک یهست یحت یاخود  یهست ی

اجتماع  یبا تنه ی،فرد یا یندویجوالا

 .شودیگرمیموجود؛ باعث هزاران موضوع د
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 یهست یانم یکه موضوع رابطه یدیماما د

بعد  یدارا تنها یگری،د یخود و هست

. یستنبوده و ن یازهابرآوردن ن یاجتماع

 اشکال و انواع در دیگری هستی بلکه

 طبق خویش؛ ینوبه در و خود به مخصوص

 خود هستی ارتباطات؛ یا رابطه روند همین

جمله از آن و. دهندمی قرار تأثیر تحت را

 ینو به هم نیاهاگ یهستندگ یموضوع چگونگ

بود. امادر  یگرموجودات د یتمام یبترت

 یکه انسان، دارا یممتوجه شد یانم ینا

است و آن تفکر کردن  یژهو یاربس یتیخصوص

نقش  ترینیقتفکراست که عم یناوست؛ و هم

داشته  یهست یهستنده ینرا در ا یرتأث یا

مثال تسلط او بر آتش،  یاست. برا

وهستش را  یزندگروند  یانبن یطورکلبه

که با مصرف گوشت و به  یراتغییر داد؛ ز

نگاه او در شناخت  یفیتآتش، ک یاری

دستخوش تغییر  یزن یستشز یطاطراف و مح

که انسان در هزاران  دانیمیو م ید؛گرد

در  اش،یآغاز زندگ یو در ابتدا یشسال پ

خوار بوده  یاه؛ خامخوار و گهاجنگل یانم

فنومن آتش است که در نوع  یناست و ا

را داشته  یریتأث یناو چن ییمصرف غذا

که با تغییر  بینیمیصورت م ینو درا ؛است

او بر  یرانسان، تأث ییهدر نوع تغذ

 یگراو برد یرتاث ینو همچن زیستیطمح

روند  در تأثیر. شودیجانداران آشکارم

جانداران توسط انسان در  یگرد یستز

صورت گرفته است و  یمتنوع یاراشکال بس

 ین، اهزار جانبه یراتتأث ینبازتاب ا
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امروز  یطرا به شرا یهستنده انسان

 رسانده است!

موجود  یموضوع فنومن ها یگوشهبه هر 

را  رابطهپیوند و  وجود  کنیم،ینگاه م

اما  یم؛بده یصتشخ یسانآ به توانیمیم

 ینما در روند ا یکه هدف اساس یمگفت

 ینو ارتباط ب یخود واقعبحث، شناخت از 

 یهست ینکهبود و ا یو آزاد یخود واقع

و روابط  یوندهمه پ ینخود، به خاطر ا

و همواره از  یخال یشخو یموجود؛ از هست

از  یعنی ین! و اشودیپر م یگرید یهست

 بینیمیهم م یی! از سویدست رفتن آزاد

و آزاد  که انسان به هنگام تولد، رها

و  یازهان یناما اول آید؛یم یابه دن

درد، او را به  یا یچون گرسنگ یاحساسات

 . اگر گرسنهکشاندیالعمل معکس یا« عمل»

و اگر درد  یدجو یباشد، پستان مادر رام

! زندیاز او سر م یهداشته باشد، عمل گر

نقطه به  ینموضوع اما در هم… آخر یوال

 یانسان ینچن که بعدها یراز رسد،یآخر نم

 یارابطهاجتماع موجود، به خاطر  یندر ا

 شودیدارد، ناچارم «یگرید یهست»که با 

و  یی؛ از رهاهاهستنده ینا یرتحت تأث

 یگرد یهایخود بکاهد و از آن هست یآزاد

به  توانیم یانم ینپر بشود! و در ا

اشاره نمود که تا چه « فرهنگ»موضوع 

خود حل  را در درونِ « خود یهست»اندازه 

 یهافرهنگ یهمه سویی از و_ گرداندیم

 دارند رابطه و «پیوند» همدیگر با نیجها

 هستی در خود ینوبهبه نیز روابط همین و
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 ینو همچن اشیاجتماع در حالت فرد یک خودِ 

 یراجتماع، تأث یک یعنی یدر حالت جمع

! اما گذاردیم یرو در برابر تأث پذیردیم

 یست؟چ هاگفته ینا یمعنا

 

 اسارت و بردگی

 

آسا و  یلتحت هجوم س ی،خود واقع یهست

 یمبخش عظ یگر؛د یهایهست یادز یاربس

 کهی! هنگامدهدیخود را از دست م یآزاد

 «یخود واقع» یهست دهد،یم یرو یزیچ ینچن

 اش؛یبه نسبت از دست دادن آزاد یزن

 یعنی این و! دهدیخود را از دست م یتمام

 ارزشیبی به خود؛ هستی واقعی ارزش

 را خود اصالت که زیرا! است شدهتبدیل

پرشده  هاهستنده ازدیگر_ است دادهازدست

و با از دست  یخال یشخو یشتنو از خو

 ییستهو شا یستهعملکرد با ی،دادن آزاد

 توانمیو من نم دهدیاز دست م یزخود را ن

 بنامم. « برده»را جز  یاههستند ینچن

 توانیرام یبردگ ینا یهاو صورت هاحالت

نگاه کرد  یو جانب یدر هزاران موضوع اصل

خود، امروزه  یهست یت. موقعیدو سنج

است  «یگرید یهست» یناست که ا یاگونهبه

 ی،و حکومت یدولت یهایستمکه در قالب س

 یهایستمس یهزارتو یچیدگیپ یانودرم

تر را بزرگ یستمکه خود اعضاء س یترکوچک
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خود  یو هست گیردیم یمتصم دهند،یم یلتشک

 -تا بنا به برنامه سازدیرا ناچار م

 یهست ینو خواست ا یافتفهم و در -فرهنگ

 ینخود ادامه بدهد و ا یاتبه ح یگری؛د

 تا «یخود واقع»و ضد  یروند ضد انسان

 پوشش نوع حتی که است رفته پیش جایی

 هستی استراحت وعن و خوراک نوع و روزانه

ر د دیگری هستی ‼کندمی تعیین را خود

 یفتعر یعظمت، حت ینبه ا یستمس یکقالب 

را به عهده گرفته است_ « خود یهست»از 

 یحمرا توض یاست که هست یگرید یهست ینا

اوست که من ناچارم  یحو طبق توض دهدیم

 یارشبرده در اخت یکقبول کرده و مثل 

 باشم!

( در عملکرد خود، یستم)س یگرید یهست ینا

آورده و  یرو یچیدهپ یاربس ییهایوهبه ش

دارد؛  یاراجتماع را در اخت ییکرهچون پ

 ی)فرد( و هست یندویجوالکنترل انسان ا

تر شده است. آسان یاربس یشفرد؛ برا ینا

کار  یستمس یک یبرا صدایکخفه کردن 

 یهست ین. چرا؟ چون ایستن یچندان شاق

را در  یفرهنگ یشو از پ یانآسبه یگری،د

کرده است  یجادا یش،اجتماع تحت کنترل خو

آن اجتماع در جهت منافع همان  که خودِ 

به چه  ین! اما اکنندیکارم یستمس

 معناست؟

افراد  ینو دلسوزتر ترینینبواقع یشههم

و  یطاند که ناچار به ترک محاجتماع یک

 اجتماع اگر! شوندیم شانیشهرومحل زندگ
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 دریافت و فهم را کسانی چنین یگفته

 چنین توانستنمی سیستم اصوال کرد،می

 یابر. بکشاند نابودی قهقرای به را فردی

 یهودی یاهکه در خانواد ینوزااسپ نمونه

آمده بود و اساسا در کشور  یابه دن

 نوع خاطر به او. کردیم یپرتغال زندگ

ش، ناچار شد که به کشور افلسفه و فکر

هلند پناهنده بشود! و هلند آزاد در آن 

 یهمه یزبانم یخ،تار یزمان، طبق گواه

 یبوده است که دارا یهرکس یا یشمنداناند

مارکس که اصالتا  یند. حتابوده ینشیهر ب

عمرش  یشترب یساست اما در انگل یآلمان

 نیچه. یردمینموده و در همان جا م یرا ط

 هالسا از پس و است آلمانی طور همین

 آلمان به هرگز نوشتن، و تحقیق

 یتالیاشمال ا در یتانها و گرددبرنمی

که در  یگرمورد د دههاو  سپارد؛یجان م

 رو این از. یستنوشتار ن ینا یحوصله

 عامل سیستم که است درست: گفت توانمی

 فلسفی، معنای اما در. ستهاآزادی مرگ

 آزادی که است اجتماع هستی یا فنومن این

 اجتماع این کهچون چرا؟! کشدمی را فردی

 ینو هم آوردمی پدید را سیستم که است

اجتماع است که قدرت و توانش را در همه

 دهد؛یقرار م یستمس یار، در اختهاعرصه ی

 یانسان یردبگ یمتصم یستمو حاال اگر س

 جلوگیری توان کسی! یاویزدرا بر دار ب

 چرا؟. ندارد را دار یچوبه این احداث از

 شکلی به را سیستم اجتماع، یتنه کهچون

 در را خود هستی و پذیرفته اشکال؛ از

 و ازینرو! است قرارداده آن اختیار
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 را خود واقعی ارزش خود؛ هستی نتیجتا

از دست دادن  یناز ا داده و پسدست  از

آنرا آزاد مورد  توانینم یگراست که د

 خطاب قرارداد!

خود  یهست ینا یگرید ییهحاال از زاو

 م.دهییقرارم یلرا مورد تحل یواقع

شد، انسان  یکوتاه یاشاره تریشچنانچه پ

 یبه صورت ی،دور باستان یهادر زمان

است. به خاطر برطرف کردن  یستهآزادتر ز

را  یگرانبا د یوندناچارا پ یش،یازهان

-کمون یناول یجاددر خود حس کرده و با ا

خود ادامه داد.  یات؛ به حهاگروه یا ها

او را و نوع  یتسلط بر آتش، نوع زندگ

 یجادبا ا تفکر او را تغییر داد و بعدها

زد.  یساز، دست به فرهنگو شهرها روستاها

 یتهادر ابتدا و به خاطر عدم درک واقع

مثل رعدوبرق، در  یعیو اتفاقات طب

برتر از  یگرید یهست یک یافتن یجستجو

 ینقش یانم ینبرآمد و جادوگران در ا خود

 توانیم ینروکردند. ازا یباز یاساس

و  یرهبران فکر ینجادوگران را اول

جوامع  یندانست. ا هاگروه یکنندهکنترل

را  یریاساط یش،کوچک در هزاران سال پ

 یقعم ی؛ نقشیباستان یراساط ینساخت که ا

-می ایفاجامعه را  یتوموثردرفرد و کل
آن  یایگو یونانی. اشعار هومر شاعر کرد

خصوصا  یان،و خدا یراساط یناست که ا

است  هجا ارزشمند و محترم بودزئوس، همه

جانب فرد به یاحترام همواره از سو ینو ا
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. شدیمنتقل م یگریو از او به د رها او

 یشانهمواره و در نزد ا یریاساط ینچن

 سقراط با به دسترس بود؛ اما بعدهاقابل

و استدالل « عقل» ییدهآوردن پد یانم

 یسرنگون یرا در واد یراساط ینا یتمام

 قرارداد. 

 

 اساطیر و خدایان یونان 

 

 یونان در یانخدا و یراساط ینا یانم از

اشاره  توانمی موارد این به باستان

دختر زئوس و « پرسفون» Persphoneنمود: 

است.  بوده ینزم یرجهانِ ز یکه خدا یتردم

Daedalus «هایافسانه در که «ددالوس 

 او پیکرهای که بوده پیکرسازی یونان

 در. اندداشته را وحرکت جنبش توانایی

 و ددالوس از سقراط ،«منون» یرساله

  .کند می صحبت منون برای او پیکرهای

Ares «هراپسر زئوس و « آرس  Hera است؛ 

 آخلئوس، Achelousجنگ بوده است.  یاو خدا

 Helenبود.  یدنیرودها و آب آشام یخدا

که دختر زئوس  یونانی یبایزن ز «هلن»

 یونانی یرام Menelausبود و به منالوس 

 شهر یشاهزاده Paris یسشوهر کرد_ پار

را ربود و بدان شهر برد.  او Troyتروی

آوردن او،  یسرداران برا یرشوهر هلن وسا

سال محاصره  یهرا به مدت  یشهر ترو
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موضوع  ی،ترو هایجنگ استاند کردندکه

 اشعار هومر است. 

 Hestia ،خدای ها افسانه این در هستی 

 یگرد یکی Dionysus.بود خانواده و اجاق

 پسر Apollon.استمشهور  یانخدا یناز ا

و  ییروشنا-یقیموس -یپزشک یزئوس و خدا

 هاگله خدای که «پن» Panبود.  یراندازیت

 همآن یا هرمس پسر او بوده؛ شابانان و

 نسبت او به را نی اختراع که است زئوس

 که عشق خدای افرودیت همچنین. اندداده

 شده اشاره او به افالطون رساالت بیشتر در

 از تتوس یکه در رساله  Oceanusو   است

اوکئانوس   .است کرده صحبت او از سقراط

 دور ها،افسانه ینکه در ا یسترودخانه ا

از او و از  یانو خدا چرخیدمی زمین

 . اندشده زاده Tethysهمسرش 

 ینسقراط توانست با هم ییاما از سو 

 یحقوق فرد یسم،رشنال یا یتعقالن یستمس

را به خود فرد بازگرداند. چراکه افراد 

اجتماع نسبت به درک_ ساختار و عملکرد 

 ینمانده بودند؛ و هم اطالعیحقوق خود ب

 ایتاو شد که نها هیموضوع باعث دادگا

 !یدبه مرگ سقراط انجام

انسان  یش،درهرحال و در هزاران سال پ

آورد و با ساختن  یرو یخدا ساز یسوبه

 یشخو یال، در خهاو احداث بتخانه هابت

 یری،اساط یانخدا یماورا یانیباخدا

 ینکالم ا یکارتباط برقرار نمود! در

 یریمس ینبود که انسان را به چن یتعقالن
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 ی؛اکه هر ساعت و هرلحظه یریانداخت. مس

را از او سلب و  یآزاد یشترو ب یشترب

 یکاش را به برده بودن نزدیهستندگ

 نوری، ادیان پیدایش با اصوال. ساختیم

به نام  یاهستنده که شد مطرح مسئله این

است  یدهانسان را آفر یهست یکتا، یخدا

 یینندهاست؛ که آفر یگانه یخدا ینو هم

کردن از  یدور ینست! بنابراه یزانسان ن

انکار قدرت او و  یعنیدستورات او، 

آتش جهنم را به  یتااو که نها یهستندگ

بود که با  ینگونهدنبال خواهد داشت! وا

و  ترس و وحشت در انسانها یجادا

 یانو کوچک که داع یلقل یاشان، عدهجوامع

موجود بودند،  یو مذهب ینیو رهبران د

اجتماعات را به دست گرفتند.  یساختار کل

روند  یخیتار یتواقع یاگفته  ینا یمعنا

 ینا یشهایستماجتماع و س یلانسان و تشک

 یخود ته یهااز ارزش« خود یهست»است که 

از  ی،ارزشیب ینا ینشانه ینشد؛ و اول

نوع تفکر و  یبرا یدست رفتن آزاد

 بوده است. اشیزندگ

خود » یدار، هستدامنه یریدرگ یناما در ا

 متنوع، یهاشیوه در و همواره «یواقع

اهستنده انگار. است زده تلنگر را انسان

 یداماست که از اسارت خود شد یاندر م ی

و ناچارا به همراه ما و  بردیرنج م

. هرچند ما را کشدیزجر م یبردگ یندرا

 یگاهجا ین: اگویدیو م زندیتلنگر م

اما  یست؛من نبوده و ن یو واقع ینراست

چنان  ی،فعل یزودرشتر یهایستمکارکرد س
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گرفته  یچبه ه تلنگرها یناست که ا

 یاست که جا یفراموش ینو ا شوندیم

 !گیردیو اتفاقات را م تلنگرها

اعتراض را  ینهمواره ا ی،خود واقع یهست

 یشاست که از پ چگونه ینداشته است که ا

 یستی؟ چرا بانداگرفته یممن تصم یبرا

و  یلبه من تحم خواهمیآنچه را که نم

درخور به او  یبشود؟ و هرگز پاسخ یقتزر

او به چالش  یداده نشده_ کماکان هستندگ

محدود  یاربس یهایو از آزاد شودیگرفته م

 !گرددیکاسته م یاهر ساعت و لحظه یزاو ن

است که اگر خدا انسان را  ینمسئله در ا

 یکعنوان اوست_ به یمتصم ینا یده،آفر

 یموجود خارج از اگو )انسان_ من_ هست

ند ایدههرگز از انسان نپرس یخود(! ول

و  یاید؟ب یاکه اساسا دوست دارد به دن

اسارت_  یعنی ین،آغاز ینقطه یندرهم ینا

 که است چنین ادیان توجیه. یبردگ یعنی

 انسان آفرینش و است جاویدان و ازلی روح

 که است روح این و! تاوس روح خاطر به

هم اوست که  و دارد قرار انسان تن در

خود بازگردد! و  یینندهبه آفر یستیبا

روح است که  ینا یشپرورش و آزما یبرا

 است!  شدهیدهانسان آفر

پرداخت  ینبه ا یقو عم یقدق یبا نگاه

 یزیکی،متاف ییمبهتر بگو یا یستیآلیدها

 یهتوج ینچن یرشبا پذ یکه حت بینیمیم

 یهستنده یکعنوان روح به یدی؛بع یانوب

مستقل و جدا از انسان اما مستقر در 
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قرار  یهتنب یاانسان؛ مورد محبت 

 آیا چیست؟ گفته این معنای! گیردیم

 هیمرتکب گنا یاست که مثال کس یناغیراز

 ینگردد؟ و ا یههم او تنب یستیبشود، با

 یگرد یااست که روح او که هستنده چگونه

 یشتر؟ب ینتناقض از ا شود؟یم یهت، تنباس

را  یزچهمه یشاست که از پ ییخدا ینو ا

انسان  ینشآفر ییهو علت اول دانستهیم

 یو موجود اش؛یزیکیمتاف یراست در تعب

 یعنی دانسته،یرا م یزچکه از قبل همه

داشته است.  یآگاه یزبر گناه کردن فرد ن

مورد بحث،  یخدا یعنیدرواقع  ینا

فرازمان عمل کرده است_ او هم به گذشته 

دارد_ هم به زمان حال و هم به  یدسترس

 !یندهآ

 ی،اههستنده ینشد که چن یادآور یدبا

انسان  یک یالدر عالم خ تواندیم تنها

ا؛ وجود داشته باشد. هستندهیستآل یدها

 آزادی؟ ضد چرا! یضد انسان و ضد آزاد ی

 هیچ انسان، فنومن درآفرینش که زیرا

 است نشده شدهآفریده این خواست از پرسشی

 است شده تعین طوری او یآینده تازه و

 ادیان، تعبیر در گناهکارش نوع در که

 یدگارشهم آفر باز که جهنمی در بایستیمی

 ‼بسوزد یکتاست؛ یخدا

م که انسان تا قبل از ساختن کنییما فکرم

آزاد بوده است. درست  یزودرشت؛ر یانخدا

ناچار به  یش،یازهااست که به خاطر ن

بوده است اما  هاهستنده یگرارتباط با د



 در برابر متافیزیک

 

302 

 یعت،طب یهااز هستنده یگرد یاریمثل بس

 یاست. ول کردهیم یخود را ط یعیطب یزندگ

به  یزیکی،متاف یماکنون به خاطر مفاه

خود مبتال گشته  ناخواسته در درونِ  یجنگ

 یری؛جنگ و درگ ینبروز ا یایشهکه علت ر

 یزیکو متاف یسمبه رشنال

مربوط است؛ و اتفاقا  یزیکیوافکارمتاف

خود_  یهست یبرا یزیک،متاف ینشناخت ا

و مهم است که با به دست  یچنان ضرورآن

 یخو تار یزیکشناخت از متاف ینآوردن ا

خود » یاش، در واقع به هستیهستندگ

بدون  نروازای. برد خواهد پی «یواقع

کارکرد  یشناخت از روند و چگونگ

همواره از  «یخود واقع» یهست یزیک،متاف

 یراز ماند؛یخود بازم یلاص یمفهوم معنا

 یناست که کاراتر یزیکمتاف ینکه ا

زده  یخود واقع یهست یکررا بر پ هاضربه

در خواب مانده  نه ی،است؛ و خود واقع

موجود.  یتآگاه از موقع -نا است و نه

و  عملکردها ینبلکه آگاه و مشکوک به ا

و از  دست  هاعقب نشست یناز ا یزارب

 است. یدادن آزاد

شت  یانب ینجادر ا توانیکه م یانکته دا

با  ی،خود واقع یاساااات که هسااات ینا

دارد؛  یشدت سر ناسازگارو به یزیکمتاف

 یهامعضااالت و علت ییشااهکه ر داندیو م

از اساس  یش؛و پا بر دست یرزنج همه ینا

 یزیکمتاف ینمربوط است و ا یزیکبه متاف

ست که بان شهو علت ر یا  یمرگ آزاد یای

ست! بنابرا ست  یندوم ا ینکته یندر او ا
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خود  یتوضاااع یری،جنگ و درگ ینکه در ا

 یز؛ن ییو از سااو شااودیمعلوم م یواقع

 یآزاد یدارنسبت به پد یخود واقع یتوضع

شد. من در ا شکار خواهد  به  تنها ینجاآ

 یا یتکه عقالن کنمینکته اشااااره م ینا

از کارگاه  یبخش یعنی یقادق یسم،رشنال

 یگریفراوان د یهادر نوشته و! یزیکمتاف

_ افالطون یساامم که رشاانالاعنوان کرده

 یکیدر مجموع  یسااامآل یدهو ا یباور

. یزیکمتاف یعنیهساااتند و مجموعشاااان 

 ینا یق،تحق ینو روند ا نیاز به بسااته

 .ددا یمخواه یحهر سه پرداخت را توض
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 موضوع زمان

 

 است ییهالحظه یتینهازمان متشکل از ب

درحال حرکت  و جاری هم دنبال به که

که در  یحال به خاطر حرکت یهستند. لحظه

دارد، وارد گذشته  یستانسجوهر زمان اگز

قرار  یندهبعد که در آ یو لحظه شودیم

تکرار  ینو ا گیرد؛یآنرا م یدارد، جا

-نا یزمان یهالحظه ییحرکت و جابجا

که همراه  یاست. فنومن یشگیو هم یستاا

درحرکت است، به  یزمان یهالحظه

 یداددچار رو یخاطرهمآن جوهر زمان

 ینبه ا یدادما از رو یفو تعر شودیم

 تزهای_ آنتتزها ینماب قرار است که تضاد

 یتو ماه یزیکی؛ از دو لحاظ فو سنتزها

 فنومن ها ینباعث تغییر در ا ،یدارهاپد

ناچارا درگذار  ییراتتغ ینو ا شود؛یم

خاطر است  ین. به همآیندیم یدزمان پد

 کرده طی را گذشته که فنومنی توانیکه نم

 یازمان حال و  در موجود فنومن با است،

 که زیرا! دانست یکی ینده،در زمان آ

در  و زمان الیالبه در فنومن این کارکرد

 ینروش متفاوت است_ ازاگانهسه یحالت ها

 خواهد متفاوت نیز آن عملکرد و جوهر

 فنومنی هیچ که است این نتیجه پس! بود

 مطلق تواندنمی زمانی یلحظه هیچ در

 جوهر و زمانی یرونده جریان این. باشد

 سازد؛می خنثی آنرا بودن مطلق که است آن
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 مطلق هستی گفت، بایستی راستا درهمین و

واقع  در و ندارد وجود زمانی یلحظه در

است؛ « شدن»دادن است  یآنچه در حال رو

 یزمان یدر همان لحظه که فنومن ها یراز

 جدیدتر ساختار در تغییر برای یزمحدود ن

 توانندینم و اندشدهآماده ترشانقدیم و

 و مکان_ زمان جوهر در که تغییر این از

 در. باشند داشته گریزی ستآنها خود

درک و  ینبا ا «یهست»مفهوم  یجهنت

« شدن»تحت عنوان  یبه موضوع یافتدر

 ! درواقع فنومن هادهدیتغییر صورت م

در حالت  اشان،یگ( هستندیدرآن )لحظه

 هاهستنده یعنیشدن  ینشدن هستند؛ و ا

 کنند؛یو همواره تغییر م یستایندا -نا

 یرا در معنا هاهستنده یاما اگر هست

 طوریبه یریم،آن در نظر بگ یساده و لغو

عدم حرکت  و ایستایی از برداشتی نیپنها

 این و یماکرده مطرح را شانو تغییر

 فراموش نباید پس! نیست درست وجههیچبه

 هاهستی گیهستند و منظورازهستی که کنیم

 سویبه همواره حالتی ما، فهم و نظر در

 یاو  یاز هست ید و هر جا نامدارن شدن

موضوع شدن را  بریم،یم هایهست یهستندگ

 .یمدرنظر دار

که  یمدار یآگاه ینبر ا یمسلما همگ

در ارتباط با زمان و  ،هایدگرگون یتمام

داده شد؛  یحچنانکه در بحث مکان توض

 هایرگذاریتأث یا هایدگرگون یناهمواره 

در مکان صورت  هایرپذیریتأث یاو 

 یرو یمصورت ناچار ین. و در اگیردیم
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« زمان» یعنی یایشهدوم و ر یموضوع اساس

به  حاال و ؛میرا صورت بده یقدق یقیتحق

 .یمدازپریزمان در حالت گذشته م-موضوع 

 

 

 «گذشته»

 

که ما همواره" گذشته "  آیدیبه نظرم 

. آنچه را در کشانیمیرا به زمان حال م

خاطرات )در  ییلهوسبه داده،یگذشته رو

سارتر( به زمان حال مربوط  یرتعب

 داده،یکه در گذشته رو ی. اتفاقسازیمیم

 یندرواقع از ما جداشده است اما درهم

 یشیماندیم« گذشته»زمان حال، ما به آن 

اتفاق گذشته را به زمان  یق،طر ینو از ا

 !کشانیمیم« حال»

اول . آمدهپیش گذشته در چیزی. یمدقت کن

لحاظ  از اتفاق، یا آمدن پیش اینکه این

 یفیتو چه ک یچه زمان اش،یساختار یتکل

خاص  یاتخصوص یدارا یزیکی،آن از لحاظ ف

ما ظاهرا از  ینکهخود بوده است. دوم ا

و آنرا در  یدهحادثه، بر یاآن اتفاق 

 ی. ولبینیمیقالب گذشته و بدون ارتباط م

صورت خاطره و چرا درزمان حال؛ به

اتفاق گذشته، آنرا درزمان  یادآوری

نشانگر  ینم؟! ادهییقرار م«   حال»
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دارد؟  یانگذشته در حال، جر یاآ یست؟چ

 یزمان یکه هر سه مرحله دانیمیما م

هستند؛  به هم مربوط ینده؛گذشته_ حال_ آ

گذشته  توانیمیاما در زمان حال است که م

 تنها یندهو در مورد آ یم؛کن یرا بررس

را مطرح  یاتحدس یسر یک توانیمیم

که در زمان  کسی برای سویی از. ییمنما

نقد  یانگاه  ییخواهد بود، توانا یندهآ

 یستیبا یجهبه گذشته را داراست؛ درنت

گذشته را  توانیم یزن یندهگفت که: در آ

 قرارداد! اما در زمان حالِ  یلمورد تحل

را حدس  یندهآ توانیم تنها ی،جار یِ فعل

مطلق  وجهیچهگمان؛ به یاحدس  ینزد؛ و ا

معنای این گفته چنین است که آنچه  !یستن

ی در زمان حال در حال وقوع است، آینده

آن اگر هم روشن باشد و بتوان پیش بینی 

داشت؛ هنوز مطلق  ی آنراچگونگی آینده

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.

« امکانات»را هم  یاتحدس ینمن نام ا

 یطکه در شرا یحتوض ین. با اگذارمیم

و سو از د توانندیاتفاقات م ی،زمان

واقع بشوند. امکان  ی،خنث یحت یامتضاد 

بدهد  ییررا تغ« خود»بتواند  یدارد کس

محروم  ییتوانا ینو امکان دارد که از ا

 گردد.

 تر:مثال روشن یک
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 یعنیاست  ینهک یتخصوص یکه دارا یکس

را داراست،  ینهدر خود ک است و یاینهک

آمده  یدپد یچاز ه ینهک ینا تواندینم

که در گذشته  گوییمیم روینباشد. ازا

افتاده است که مثال  یاتفاقات یااتفاق 

ظلم و  ینشده است و حاصل ا یبه شخص ظلم

است که شخص در زمان  یاینهک ی،بدرفتار

 ینکه،ا یگرپرسش د یکحال با خود دارد. 

 یابه دن یاینهاز ابتدا هم ک یاشخص آ

 یابتداشخص از  یکمثال  یاآمده است؟ 

خو و مهربان به وجود خوش اش،یهستندگ

 یاممکن است؟! آ چگونه ینآمده است؟ ا

را درگذار زمان  ینامهربان یا یمهربان

در زمان،  یاطراف و اتفاقات جار یو ازسو

فرهنگ )فرهنگ  یکصورت کسب نکرده و به

 است؟ نشده حاصل او در( یفرد

و  هاخصلت یناست که چرا ا یناما پرسش ا

که درواقع  یاجتماع یا یفرد یهافرهنگ

 یدارند، در زمان حال جار یشهدر گذشته ر

وجود دارد که « امکان» ینا یاآ شوند؟یم

 یو گذشت، به کس یاز مهربان یکس

 یابشود؟ آ یلتبد گذشتینامهربان و ب

 ینترمهربان ینشده که گاه یدهتاکنون د

و  یاربسدور؛ که  یگذشته ، درانسانها

اند، در شدهنزد همگان مهربان شناخته

مرتکب  یبرعکس بوده و حت یقادق یانقطه

 اند؟شده یتجنا

تلخ  یکه واقعه یدپرسش و تأک ینبازهم ا

شاد، در گذشته صورت گرفته است! چرا  یا
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 شودیزنده م« حال»واقعه، در زمان  ینا

و  گیرد؟یقرار م یو بررس یلو مورد تحل

و خصلت،  یخو یافرهنگ  یکت صورچرا به

از  یدگیبر یااست؟ آ ماندهیدر فرد باق

خصلت و خاطره که کال به گذشته مربوط  ینا

 است؟ چگونه یناست؟ و ا یرپذاست، امکان

مثال  یکبه  «یستیو ن یهست»سارتر در 

 :قراریندازد ازاپریم

. گذاریمیشخص م یکرا در کف دست  یخدو م»

 قبال دیگری، و است تازه هامیخ از یکی

گرفته_ کج شده و  استفاده قرار مورد

لحاظ  اما از یم؛ادوباره آنرا راست کرده

 توانینم و یکدیگرند ینشکل و ظاهر، ع

داد. به هنگام  یصرا از هم تشخ آنها

که تازه  یاول ،هایخم یناستفاده از ا

و درست خود است  یقکارکرد دق یاست، دارا

که قبال  یکی آن اما_ ودریو در چوب فرو م

بار دوم و سوم هم کج  یکج شده بود، برا

 «! شودیم

که کج  یخیم گوید،یموضوع به ما م یلتحل

شده بود و دوباره آنرا راست کرده 

ودرساختار  یزیکی،لحاظ ف بودند، از

 یهااست. واتم یداکرده، تغییر پهااتم

هامانند اتمبه یقاکج شده، دق یآن نقطه

 کارکرد روازاین. یستندسالم ن یخم ی

 .است متفاوت هم آنها

م و اییدهرس یگریبه فنومن د ینجادر ا

 هم سویی از اما است؛ «ییرتغ»آن 
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 فنومن یک در تغییرها باوجود که دانیممی

 با فنومن یک شاهد هنوز زمان، درگذار و

 کارکرد هنگام به اما_ هستیم تعریف همان

 برآورده ما انتظار اینجا که بینیممی

 !شودنمی

« خود» یاانسان  ییرتغ ی،دوست یبه گفته

خاص و  یطیاز شرا یرپذیریبدون تأث

خود شخص  یهاخصوص خواستنو به یگرانازد

 یناشدن ییر،تغ یاو بر مبنا یو اراده

دانش و  ینجا،عامل در ا ینتراست و مهم

او  ییرفرد است که در تغ یباال یآگاه

 باشد! اثر را داشته ترینیقو تواندیم

دوست ماست، اما هنوز نکات  یگفته ینا

ند. ما ام ماندهابها یدر پرده یگرید

 یاکه فرهنگ خشونت  یمهنوز اصرار دار

 یدهاز گذشته به زمان حال کشان ی،مهربان

حال_  ینارتباط ماب ینشده است! و ا

 یعنی کشد؛یم یررا به تصو یندهگذشته و آ

است و  یدهشخص از گذشته به زمان حال رس

انتقال، آنچه را که در او به  یندرا

با خود و درخود، به همراه  یوستهوقوع پ

و  یشخص است که حاو ینآورده است. پس ا

 یراست و هم اوست که مس یاتحامل آن خصوص

 یندهگذشته به حال و از حال به آ یزمان

اما اصل مسئله هنوز به  کند؛یم یرا ط

که اتفاق گذشته  یرااست ز یقوت خود باق

 یمورد بررس یاو  یادآوریدر زمان حال، 

اتفاق گذشته  یعنی ینقرارگرفته است و ا

اتفاق  یناست! پس ا یدهبه زمان حال رس
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 دارای حال زمان در و! است نشده «یستن»

 .است اگزیستانسیال

و « امکان» یدارمنکر دو پد ییاما از سو

در  یزهردو ن ینو ا یستیم؛ن «ییرتغ»

، «زمان»و در خالل  هاکنار خود فنومن

 !گذارندیم یشخود را به نما یهستندگ

در گذشته افتاده و در زمان حال،  یاتفاق

م. اتفاق در دهییآنرا مورد کاوش قرار م

که  یدرون شخص و در زمان خاص یابرون 

اتفاق  یناما هم داده؛یگذشته است، رو

بوده  پذیریانو پاشده تمام  یگرکه د

 ینآورده! ا یروناست، از زمان حال سر ب

است که اتفاق  ینا است؟ مگر نه چگونه

است؟ چرا اآلن همان  دادهیدر گذشته رو

حضور دارد؟ به  یر،گاتفاق زنده و نفس

اتفاق را با  یکه شخص خاطره رسدینظر م

حال،  یو آنرا تا به لحظه یدهکش یدکخود 

اگر آنرا به  یستن یدعرسانده است و ب

 ببرد! یزن یندهآ

از گذشته را مطرح  یدنبر هایبعض

است؟  یشدن یاآ یدنبر ینند؛ اما ااساخته

از گذشته چه  یدنبر یفو اصوال تعر

واقعا  یاآ ییباشد؟ و از سو تواندیم

 یدهو به زمان حال نرس یشخص، گذشته را ط

 ینپس ا یست؟است و از گذشته جدا ن

 یچه مطالب یاز گذشته حاو یدنبر یادآوری

عنوان به یعتطب ینهاا یهمه یاست؟ جدا

 یششده، اجزاکامل و ثابت یهستنده تنها

 یدر حال ینو ا شوند؛یهمواره نو به نو م
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در ابعاد  یو دگرگون ییراست که تغ

اما درنها دهد؛یخود را نشان م یمختلف

است که با وجود  یعتهمان طب ینا یت

 یعتهمچنان نزد ما به نام طب ،ییراتتغ

 دانیممی کهدرصورتی. شودیخوانده م

 !هست و بوده پذیر تغییر نیز طبیعت

 ۳۲همان است که  یگفت: فالن توانیم یاآ

است که درگذار  بوده است؟ چگونه یشسال پ

مانده است « خود»از  یزیسال، چ همهینا

و  سازیم؟یکه ما آنرا به شخص مربوط م

 دانیمیم یطور قطعاست که به یر حالد ینا

 یستن یشسال پ ۳۲شخص همان شخص  ینکه ا

 یاربس ییرات، تغهاسال ینو درگذار ا

داشته است؛ اما هنوز او را به  یمحسوس

یم! ومدهییهمان نام مورد خطاب قرار م

است.  یشسال پ ۳۲همان شخص  ینا ییمگو

از او  یریاگر تصو یزپس از مرگ او ن

 یرتصو ینگفت: ا یمخواه یم،داشته باش

ما در زمان حال  یعنیهمان شخص است؛ 

را مورد قضاوت قرار  یندهآ توانیم،یم

م. شخص هنوز نمرده است اما با فرض یبده

مربوط است و عکس  یندهما که به آ یفلسف

را در  یندهگذشته و آ بینیم،یاو را م

 یزمان حال، مورد قضاوت، پرسش و بررس

 یانب و ما تحلیل که زیرا! یماقرار داده

 .گیردیما، در زمان حال صورت م

: ییمبگو توانیمیم یاصورت آ ینو در ا

 گذشته به توانیممی حال زمان در ما

 کهیصورت در_ باشیم داشته دسترسی



 در برابر متافیزیک

 

314 

شده  یسترفته و ن ینگذشته از ب دانیمیم

در زمان حال،  توانیمیم یااست؟ و آ

م؟ و یرا هم مورد قضاوت قرار بده یندهآ

واقعا زمان حال،  یاصورت آ یندرا

هر  یااست  یندهگذشته و آ یدهندهیلتشک

خاص خود  یمرزبند یدارا ،هایدهپد ینسه ا

 !یکدیگرند؟و مستقل از 

 توانیمیکه در زمان حال، م دانیمیما م

 دانیمیمثال م یمکن یداور یندهنسبت به آ

 یدرجه ۱۰۰را در حرارت که اگر آب 

آن،  ییندهم، آیقرار بده گرادیسانت

به بخار است. و  شدنشیلجوش و تبد ینقطه

 یاضیر یافتدر یرا از رو ینا توانیمیم

. یمو تجربه، به اثبات برسان یزیکو ف

 ینقطه که آب به نقطه یندرست درهم یول

دارد « امکان» شود،یم یکدرجه نزد ۱۰۰

 ینا یانکه جر یفتداتفاق ب اییدهپد

برعکس  یاو  یندازدب یرقضاوت را به تأخ

جوش برساند.  یآنرا به نقطه تریعسر

 یناحتمال و امکان در سر راه ا ینچند

که اگر  دانیمیموضوع حضور دارند؛ اما م

 یشآزما یعیمخالف با روند طب ییریتغ یچه

 ۱۰۰ یمسلما آب در درجه یرد؛ما صورت نپذ

 یایده همین ولی. رسدیجوش م یطهبه نق

 که زیرا نیست کامل هنوز علمی، و قطعی

 دیگر یاسیاره در آب عنصر دانیمنمی ما

 خویش جوی خاص شرایط دارای مسلما که

جوش خواهد  یبه نقطه یادرجه چه در است،

 !ید؟رس
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 «آینده»

 

 

از  ییهاپرداخت یشین،پ یهایلدر تحل

و ارتباط آن با گذشته « حال» یهازمان

 بر بحث همین به بازهم. یمرا ارائه داد

 از: گفت بایستی درواقع و گشت خواهیم

 یهاحالت این به مختلف، یهازاویه

 خواهیم اشاحتمالی شعبات و گانهسه

 .یندهآ یتدر مورد وضع اما. پرداخت

 اولین در و «یستیو ن یهست»سارتر در 

 توضیح گونهاین «آینده» بخش یجمله

 :دهدمی

در خود تا  یکه هست یمبدان یدابتدا با»

 یاباشد  یندهآ تواندیهست نم کهیوقت

را در خود حفظ کند. قرص  یندهاز آ یقسمت

 کهی. وقتیستن یندهماه در بدر تمام آ

همان است  کنم،یمن قرص ماه را نگاه م

 در گذشته است و نه . او نهبینمیکه م

. در ذرات خودش قرص ماه همان هینددر آ

 یسوبه یحالت یچو ه بینیمیاست که م

کامل در زمان  یندارد؛ او هست یندهآ

در آن وجود  یا یندهاست اما آ« حال»

 «.شودینم یدهدارد که در زمان حال د
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کرده بودم که ما در زمان هم اشاره تریشپ

در مورد گذشته را  یداور ییحال، توانا

 توانیمیم تنها یندهاما در مورد آ یمدار

روست! و  یشپ یدادی،که چه رو یمحدس بزن

 یمآورد یانجوش آب صحبت به م یاز نقطه

 ۱۰۰که آب در  دانیمیم یآگاه یقو از طر

_ رسدیجوش م یبه نقطه گرادیسانت یدرجه

 موضوع این که شدم یادآور هم را این اما

 عنصر همین نیمدانمی که زیرا نیست؛ مطلق

 خود، خاص جو با و دیگر یاسیاره در آب

چرا؟  رسد؛یجوش م یبه نقطه یادرجه چه در

و  یارهس یلیاردهاب دانیمیکه مچون

به  یشباهت یچهستند که ه یگرد یستاره

 روینندارند. ازا ینزم یجو یتوضع

حرارت  ییندهکه آ یمقضاوت کن توانیمینم

 یدارا یاراتی،دادن عنصر آب در چنان س

که هنوز آنرا خواهد بود. چون یفیاتیچه ک

مجموع  در و روازاین. یماتجربه نکرده

 .یستمطلق ن یز،ن یندهدر مورد آ یداور

شده  یادآورخصوص که سارتر  یناما در ا

ماه بدر کامل و  یاست، ما درواقع تجربه

آنرا  یاهیتوضع یگرناقص و هالل و د

که اآلن  یممطمئن هست ییو از سو دانیم؛یم

آن بدر  ییندهاست، آ یمهمثال اگر ماه ن

آن در زمان  ییندهآ یکامل خواهد بود. ول

حدس است!  یکفقط  ینو ا شودینم یدهحال د

 یفتادهاتفاق ن یندهچرا حدس؟ چون هنوز آ

 ینده،آ یدرگذار هفته یداست و شا

ماه، برخورد بکند  یاو  ینبا زم یایارهس

و ماه، هرگز به بدر کامل نرسد. از 
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است  ینسب یا یبیحدس ما تقر ینا ینروا

و حاال مثال  یست؛مطلق ن وجهیچهو به

 ی،شناسو نشانه یدر فنومنولوژ یگرید

 .57سوسور یناندواز فرن یبافهم و پرداخت

از  تواندیدوست ما، م یچهره یدگیپررنگ

باشد_ اما همزمان  یزیهراس و وحشت از چ

شخص  یو روان یدر نوسانات درون تواندیم

 یچنزده است_ ه یلیبه او س کسییچباشد_ ه

او  یدر فضا بارهیکو به ییرعدآسا یصدا
                       

 - ۷۵۱۸ نوامبر ۲۶ فردیناندو سوسور )زاده:  57

اهل ژنو در  شناسزبان( ۱۹۱۳یه فور ۲۲: درگذشته

شناسان پیش از خود یس است. سوسور برخالف زبانسوئ

که بیشتر از دید تاریخی یا به عبارتی درزمانی 

(diachronicبه بررسی زبان )پرداختند شناسی می

 گذاشت، بهی آن میزمانهم یبر جنبه را تمرکز خود

های زمانی دیگر ساختار زبان را در موقعیتبیان

 سنجید.می

 

شده از دو بخش رواناو فرایند گفتگو را ساخته

داند، ولی ساختار زبان را در و فیزیکی می شناسانه

شناسد. از ای از بخش روانشناسی میارتباط با پاره

ای بین معنا و ابژه وجود دیدگاه سوسور هیچ رابطه

گویند که اشیاء این عالم، ندارد. به همین خاطر می

دیگر عبارتیمخلوق زبان یا تصورات ما هستند. به

به  ن معنا که مفهوم یک نشانهساختاری است، به ای

ها بستگی دارد. برای مثال رابطه آن با سایر نشانه

قرمز مربوط  چراغ زرد راهنمایی رانندگی، به چراغ

است. ولی بایستی توجه داشت که این مفاهیم، همگی 

هاست و برای برطرف کردن نیازهایش ی خود انسانساخته

ابداعات و  اند و حتی بسیاری از اینبه وجود آمده

 اند!در اجتماعات درآمده« قوانین»صورت مفاهیم به
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و  بارهیکبه یااست و  یامدهبه وجود ن

 ییقرمز راهنمادر مقابل چراغ ینناگها

 یدگیپررنگ یقرار نگرفته، اما دارا

دارد و  یمسلما علت یدگیپررنگ یناست. ا

و  زنیمیدست م یاتاز حدس یسر یکما به 

 است؟ پریده او رنگ چرا: یمسپریازخود م

 اتفاقی آیا دارد؟ وحشت چیزی از آیا

 است؟ افتاده

 ینا یبدون همگ ینکهخبر از ا یو ب

 ینوعبه یشاتفاقات، او از دو روز پ

یخودش هم نم یمبتال بوده که حت یماریب

را در رنگ  یرشتأث یماریب ین. اداند

صورت او گذاشته است_ اما چون ما همواره 

 یرنگ صورت را حمل بر اتفاق یدگیپر

 از_ کنیمیدردناک و ترس، م یاو  یچانیه

 شیوه این به و کرده دوری دیگر احتماالت

 یهاداوری تمامی. شویمیم دور واقعیت از

 تنها او، صورت پریدگیرنگ مورد در ما

 شوند؛می ختم و آغاز حدسیات، مشتیک به

 در درست ما داوری که کنیم توجه اما

 آیا صورت ودراین. گیردمی صورت حال زمان

 است؟ آمدهپیش حالتی چه

است که ما درزمان حال،  ینا مگر نه

 یم؟اکرده یاو را در ذهن بررس یگذشته

 یا آمدهیشپ یزیکه درگذشته چ یراز

رنگ  یدگیداده که باعث پررخ یدادیرو

صورت دوستمان بوده است. پس ما در زمان 

او را مورد کاوش  یحال است که گذشته

 توانیمیم یزن ییم؛ و از سودهییقرارم
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 یتدر وضع یدگی،پررنگ یندر مورد هم

و رفع شدن  یم؛دوستمان، حدس بزن ییندهآ

عنوان  یمختلف یلرا با دال یدگیپررنگ ینا

 ولی است نیامده هنوز آینده. یمساز

 حال زمان در و جداشده گذشته از دوستمان

 اینجا در. است حاضر موجود، وضعیت با و

 اما_ کردم استفاده «حاضر» یواژه از من

مطلب  یارائه یام یخاطر تفه به تنها این

است که  یزیچ« حضور»موضوع  بود وگرنه

مختصر  ینبا آن مشکل دارم. در ا یداشد

کنم  یکوتاه یبه افالطون اشاره توانمیم

داشت_  یادیز یارکه او بر حضور اسرار بس

نوشتار  گاهیچافالطون باور دارد که ه

 یند ینسبت به موضوعات، ادا تواندینم

که کلمات  گویدیداشته باشد! او م یواقع

 یاز خودشان دفاع کنند اما کس توانندینم

 تواندیم راند،یکه حضور دارد و  سخن م

ازنظر من  ینخود، دفاع کند! ا یاناز ب

که است. چرا؟ چون یزیکیمتاف ییشهاند یک

دافع آن م یسنده،نو یابدر غ ینوشتار حت

بوده  یسندهاست که مورد منظور نو یزیچ

ساختار نوشتار  ینکها یگراست_ د

 هابا رشد فرهنگ توانیاست که م یاگونهبه

؛ پرده از هاو فهم و سنتز در پندارها

بردارد که توسط  یمسائل و موضوعات

صورت  ینو در ا آیندیخواننده به دست م

 ینعنوان مخاطب، ابه یزمطلب ن یخواننده

را داراست که از همان مطلب،  ییتوانا

خاص فرهنگ و فهم خود را داشته  یبرداشت

در  کهیدرصورتارائه بدهد_  یاباشد 

و  ینده)گو گیردیصورت م یگفتار که حضور
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که هردو حضور دارند( هرگز  ییهاشنونده

نخواهد بود.  یفیتو ک یهپا ینبه ا

و  یستن یکم یزچ« حضور» ییهقض ینرواز

از کنار آن عبور کرد؛  یآسانبه بایدینم

 .یمموضوع درزمان برگرد یاما به ادامه

: نویسدیم «یستیو ن یهست»سارتردرکتاب 

اگر فرض کنند زمان حال در زمان حال »

وجود دارد، پس معلوم است که از آن خارج 

 توانیمینم یگرنخواهد شد. از طرف د

که هرگز از  یمرا زمان حال بدان یندهآ

آن حال خارج نخواهد شد. هر زمان حال 

 یندهاست که آ ینبه اخودش محکوم یدر هست

 یمربوط به زمان هیندآ ینبشود، بنابرا

 یاداست که پشت سرهم واقع شود. به 

در زمان حال ثابت  یزکه هر چ یاوریمب

 یندهآ یسودر حال فرار به یشهو هم یستن

 یبرا ماندیخود نم یاست، زمان حال در جا

از  یرغ یحالت یعنی یندهآ یسوبه ینکها

 «.کندیزمان حال فرار م

 ینسب یا یبیتقر یبه صورت یحتوض ینو ا

زمان و کارکردش  یمسئله یتدرست اما کل

بازخواهم  یهقض ین. به ایسترا پاسخگو ن

 یهاهرکدام از هستنده ینکهگشت؛ و اما ا

مستقل از  ینده؛حال_ گذشته و آ

 یهستندگ ینو با اعتراف به ا یگرند؛همد
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در زمان   58یندهگفت آ توانیمستقل، نم

که  کنمیمن فکر م یحال قرار دارد! ول

 کندیفرار نم یندهآ یسوبه زمان حال تنها

گذشته هم فرار  یسوزمان حال، به ینو هم

هستند  ینکات ینهاکشش دارد! ا یا کندیم

! اگرچه اندیبتکست سارتر غا ینکه در ا

و  یندهاز حال به آ یزهاو گر هاکشش ینا

 یاز حال به گذشته محرز است ول ینطورهم

که  یراکار است؛ زآش یزن استقالل آنها

در  توانمیمثال، من درزمان حال م یبرا

و تالش کنم و طرح  یرمبگ یمتغییر خود تصم

آنچه  یعنیبسازم؛ « خود»م را از ایندهآ

به  یاباشم!  ینده؛در آ خواهم،یرا که م

 یسو. درست است که حال بهیمآن صورت درآ

من هستم که  ینا یول کندیفرار م یندهآ

و همراه زمان،  یندهآ یسوبه در زمان حال

« خود» ییندهصورت آ یندرا و! کنمیفرار م

 که است موضوع این درک مهم! سازمیرا م

 و زمان فنومن مورد در استقالل این

 مراحل این تمامی در خود، فنومن همچنین

 همچنین و آینده و گذشته سویبه هاکشش و

 حال؛ زمان در اگزیستانسیال یا حضور

 به_ هستند مستقل و متفاوت باهم همگی

 در ،خودها این از کدامهیچ که معنی این

                       

در زمان حال « آینده»بایستی خاطرنشان کرد که  58

نزدیک است و « حال»قرار ندارد اما بسیار به زمان 

 نوعی منتظر وقوع یا رویداد هستی خود است.به
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 خاطر همین به و نیستند یکی مراحل این

 .نیستند «مطلق» نیز

که به  یرااست؛ ز یمهم ینکته ینخوب. ا

کم سه حالت استقالل دو فنومن در دست

 یکدیگرمتفاوت و مستقل از  یزمان

 یقدق یایوهبه ش یدنرس ینم و ااییدهرس

 یشپ یصورت گرفته است؛ اما پرسش یو فلسف

 یرو چگونه ینده،آ ینکهو آن ا آیدیم

 یندهدر کجاست؟ آ یندهآ ینو ا دهد؟یم

مسلما در زمان و ذات زمان وجود دارد و 

زمان است.  یتخصوص یاحالت  یک تنها ینا

 ینکهااست مثل  گونهینا یهستندگ

است. اگر  یدنذات چاقو بر ییم،بگو

 یدنکه بر یجوهر یاذات  یا یدنکارکرد بر

چاقو  یگراست از آن گرفته شود_ چاقو د

 نخواهد بود.

که تا چون نویسم؟یپرسش را م ینچرا ا

و به  یامدهبه حال ن ،هایندهکه آ یزمان

 توانیمینشده باشند، نم یلگذشته تبد

 یگر،د یی. از سویمبشناس یقارا دق آنها

صورت دوستمان را  یدگیپررنگ ییندهما آ

 یرو یندهآن آ کهیو هنگام زنیمیحدس م

شد،  یعیاو بازهم طب یداد و رنگ چهره

او را که  یینده_ ما آ یم؟اکار کردهچه

مورد  شده،یلبه گذشته تبد یگراآلن د

است  یبه شرط ینم؛ و ادهییقرار م یداور

ال سپس از ح یدهبه زمان حال رس یندهکه آ

 شدهیلعبور کرده و به خود گذشته تبد

 ییندهاست که ما آ یانقطه ینباشد_ در چن
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. یمااو را درگذشته نظاره کرده

 محل به من که زمانی»: بگوییم اینکهمثل

 !«.بود داده جان او رسیدم، تصادف

در زمان  یدم،من به محل تصادف رس کهیوقت

 اما( دهدیم یحگذشته است )گذشته را توض

 «بود داده جان او» که جمله دوم قسمت

 ولی است؛ بوده وقتآن حال زمان در که

 بعید زمان به ما برای حاال است؛ شده طی

زمان  در ما صورت این در. است شدهتبدیل

که  ی)زمان کنیمیحال، از گذشته صحبت م

 ینهم در و.( یدممن به محل تصادف رس

 داده اوجان»: گوییمیزمان حال است که م

بوده که  یا یندهآاودر دادن جان!«. بود

و اآلن به  یدهاو و ما به حال رس یبرا

 یگرکه د یااست. گذشته شدهیلگذشته تبد

 یا یدداشت و بع یبه آن دسترس توانینم

تصادف کرده « او»که  یاست. زمان یناشدن

 یزمان حال بوده است و در گذار زمان

 زییآن و خونر ییربه حال و تغ یندهآ

 یریبوده است. به تعب یندهکه آ« او»

به حال آن هنگام  یندهگذر زمان آ یگرد

« او» یکه برا یا یندهآن آ شدنیلو تبد

صورت  یزیوقت که خونربوده به حال آن

 است. دادهیگرفته و حالت مرگ رو

 یلتحل ینا یکه تمام یمتوجه کن یول 

. خود من گیردیزمان حال صورت م یندرهم

 یپمسائل را تا یناآلن دارم ا ینو هم

است که در زمان  یزیچ ینخوب ا کنم،یم

افتد و یاتفاق م یااست  یحال جار
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من واقعا زمان  یاست_ اآلن برا یاندرجر

 ینکه ا یکس کنم،یم یپحال است و دارم تا

خواهد  یندهمطلب را خواهد خواند، در آ

در  یاست که شخص ینمهم ا یبود. نکته

مطلب را خواهد  ینا ده،یامن ییندهآ

و معلوم  یستن یحضور او قطع یخواند. ول

کار دست بزند_  ینکه واقعا به ا یستن

 ینندهد! و ا یرو یاتفاق ینهرگز چن یدشا

 یناست. من چن یرپذنبوده و امکان یدبع

. خوانممی «یدبع ییندهآ»را  یحالت زمان

 یندهدر آ یدبع یبه حالت زمان ینرو از

 اتفاق آینده در چیزی شاید_ رسیمیم

 هم امکان این ولی زنیممی حدس که بیفتد

 .نباشد طوراین که هست

به آن  یستیاست که با یانکته« محال» 

اشاره نمود. محال صورت ناممکن 

 که است محال: گوییمیست! مثال میدادهارو

 مرده همزمان نویسم،می دارم که اآلن من

 ممکن حالت دو وضعیتی چنین در پس! باشم

 یا و دارد ادامه برایم زندگی یا_ است

 که است محال و است گرفته صورت مرگ

 دادهروی مرگ زندگی، ودرحالت همزمان

 دو این میان درگیری و جنگ اما! باشد

 59.است دوام بر

                       

بایستی یادآور شد که حالت متناقض همزمانی   59

 ؟دیگر ممکن است اما چگونهها نیز درجایی فنومن

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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در محل تصادف که در  یزیآن خونر یدشا 

بوده، به  یانآن زمان در حال جر ییندهآ

 یشد و حالت مرگ برا یبند م یلیهر دل

امکان بوده  یکهم  ین! ادادیدست نم« او»

 یمن در آن جمله، حاک یرهگزا یاست ول

است که به  یا یندهاز اتفاق مرگ درآن آ

وقت در محل تصادف مربوط زمان حال آن

که من به  ی: زمانگویمیم ینرواست. از

_ او جان داده بود! اآلن یدممحل تصادف رس

 یاکه گزاره  یرااست ز یقطعاما اتفاق 

مرگ در  یتمن، از قطع یانب یاگزارش و 

اتفاق واقعا  یعنی گوید؛یم« آن زمان»

 یناست! هرچند ممکن بود که چن دادهیرو

که تصادف کرده بود  یو کس آمدینم یشپ

که  یکس یادکتر  یکمثال به خاطر عبور 

آشناست و هم زمان در محل  یبه علم پزشک

 یدشد یزیاز خونر توانستیمتصادف بوده، 

را که تصادف کرده  یکند و کس یریاو جلوگ

 بود، از مرگ نجات بدهد!

 یارامکانات را بس یگاهاست که من جا ینا

 که است کسی مورد در این. پندارمیمهم م

 توانستمی و است دادهروی او برای تصادف

 او مرگ حالت اطراف، امکانات خاطر به

در مورد  اما_ شدمی تبدیل زندگی به
                       

هر دودست را در آبی ولرم قرار بدهیم، متوجه 

شویم که دست راست حسی از خنکی و دست چپ حسی از می

 ی متضاد درگرمی خواهند داشت__ درنتیجه دو پدیده

وجود  ی زمانی مشترک )همزمان( می توانندلحظهیک

 داشته باشند.
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کرد  یانرا ب یزیچ ینچن توانینم« زمان»

است  یو جار یستاا-که زمان نا یراز

محتمل دانست که مثال زمان حال،  توانیونم

! تا گذشته و یستددر همان زمان حال با

 به پرداختی چنین ‼یایدن یشپ یا یندهآ

در  اما_ یستقابل دفاع ن یایوهش هیچ

 یزیکیلحاظ فمورد سرعت زمان، از

 یرپذشده است که تغییر درآن امکانثابت

داده، سرعت  یحتوض ینشتیناست. چنانکه ا

از  یرونب ی، در فضافنومن ها یااجسام 

باعث کندتر  ی؛ایارهس ینب یا ین،زم یکره

حرکت  ینهم ی. براشودیم« حرکت زمان»شدن 

سرعت به یکباال و مثال نزد یاردر سرعت بس

 یممستق یرآن تأث ینور، مسلما در رونده

که زمان حال در چنان  یراز گذاردیم

 ین،زم یکندتر از معمول رو یاربس ی،سرعت

 ینجا! اکندیفرار م یندهگذشته و آ یسوبه

فرار  یاکه در خصوص عبور  دانمیالزم م

 تریقعم یو گذشته، کم یندهآ یسوزمان به

 یایدب یشپرسش پ ینا یدم. شایبده یحتوض

 یفنومن به دو سو یکممکن است  که چگونه

 یعنیکشش داشته باشد؟!  یا یشمتضاد گرا

 یندهآ یسوهم به تواندیم زمان چگونه

 ینکهگذشته! با ا یسوفرار کند و هم به

ندارم اما  یاضیاتبه ر یشخصا باور چندان

را به  یاضیر یمطلب مثال یحتوض یبرا

اگر عدد صفر را  یاضیات. در رگیرمیکارم

 تواندمی صفر عدد این_ یریمدر نظر بگ

 یتبینها تا باالتر و یک مثبت عدد سویبه

 از تواندمی وبرعکس باشد داشته ادامه

 در و یک یمنها سویبه صفر عدد همان



نادر خلیلی

 

327 

 داشته ادامه منفی یتبینها سویبه ادامه

 کرد تصور توانمی استدالل این با. باشد

 دارد گرایش متضاد سوی دو هر به زمان که

 آینده و گذشته که هست هم همین برای و

. هستند دارا را موثر نقشی حال زمان در

عکس، زمان حال در گذشته و بر ینطورهم و

که در موثر است. چرا موثر؟ چون یندهآ

بودن آن، اگر  یجار یازمان  یروندگ ینا

بمانند  یخود باق یدر جا یزمان یهالحظه

 یهشب یگرد یخود را به فنومن ها یو جا

به خود ندهند، کارکرد زمان؛ دچار اختالل 

 یهست» یرنقطه هم تأث ینخواهد شد. در ا

و بالعکس روشن  «یگرید یهست»در « خود

 است.

 یسوهمزمان دارم به« من» ینکها یگرد

! شومیم یرو همزمان دارم پ رومیم یندهآ

 وارد و رفتن گذشته سویبه یعنی پیری،

 یامسلما من صاحب گذشته و شدن؛ گذشته

 یندهآ یسوهمزمان دارم به یهستم_ ول

 یزیمن چ ییندهکه صورت آ یراز روم،یم

م ااست که با زمان حال و زمان گذشته

در  دهدیم یکامال تفاوت دارد! و آنچه رو

بحث  ینا یجاز نتا یکیزمان حال است! 

خود است که من در زمان حال، ذرات  ینچن

و من  روندیکه به گذشته م سازمیرا م

هستم و اآلن  یندهآن خود آ یدهندهیلتشک

 چگونه یندهدر آ گیرمیم یماست که تصم

باشم. در مورد گذشته  یتیدر چه وضع یا

صورت است که آنچه را در  ینهم به هم

مرا  یتنوع وضع سازم،یزمان حال از خود م
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 رساند؛یرمیو تصو یبدر گذشته به تصو

گوناگون من به همراه  یهایتکه وضع یراز

 یجه. پس نتشوندیزمان، وارد گذشته م

به هر دو  تواندیکه زمان حال م گیرمیم

 یداشته باشد؛ آن چنانکه هست یشسو گرا

و  رودیگذشته م یسوهمزمان به یز،خود ن

و در همان زمان  دهدیرا شکل م یاگذشته

 یو از همه رودیم یندهآ یسوبه یزن

. کندیش، تغییر میتو ماه یزیکیلحاظات ف

 هم حال، زمان که است این بحث حاصل

 در! گذشته وهم رودمی آینده سویبه

 این حال زمان: گفت توانمی دیگر، تعریفی

 تبدیل گذشته به که دارد را استعداد

 نیز خاصیت این دارای طورهمین و بشود

! برود یا شود کشیده آینده طرفبه که هست

 یافشرده بسیار اشتراک ینقطه همان این و

 دارد؛ وجودیت «حال» زمان در که است

 که هستند زمانی یهالحظه این که زیرا

 به را جایشان و شدهواقع هم سر پشت

 زمانی اتم بنابراین دهند؛می یکدیگر

 اتم با اشجابجایی و گذار حالت در حال،

 گذار آینده؛ طورهمین و گذشته زمانی

. فراموش آورندیم در نمایش به را زمان

بر  یلنقطه از تحل ینکه ما در ا یمنکن

 یقو خود فنومن زمان دق یذرات زمان یرو

 ییدههر پد یامسلما من  یول یماشده

 یم،که در زمان و همراه زمان هست یگرید

به خاطر  ی،زمان یهالحظه ییدر جابجا

ساختار  طوریناطراف و هم یساختارها

. کنیمیم ییرتغ مان،یزیکیو ف یذهن

 یدو )زمان و فنومن ها ینا یستینبا



نادر خلیلی

 

329 

 تریقدق یدانست. کم یکیهمراه آن( را 

 .یمبشو

 

 

 

 چگونگی کارکرد زمان

 

را انجام  یشیدرک بهتر موضوع، آزما یبرا

 یِ هرلحظه ی،زمان یمم. اگر در تقسدهییم

 یو بر رو یمناماتم ب یکرا  یزر یاربس

 یی،شناسا یاز حروف را برا یهرکدام حرف

است که زمان در  چگونه ینیمبب یم؛بگذار

 گیرد؟یمختلف قرار م یهاحالت

 یاتم زمان« _ الف»حال را  یما اتم زمان

« ت»را  یندهآ یو اتم زمان« ب»گذشته را 

 یمنکته هم توجه دار ین. به ایمخوان یم

پشت سر هم قرار  ی؛زمان یهالحظه ینکه ا

دارند و در حال گذار هستند. حاال الف 

و  یانجر یااست  یکه در حالت جار

 دهد؛یم« ب»خود را به  یدارد جا یهستندگ

صورت مشخص است که الف با حفظ  ینو در ا

 یاافتاده  یگرید یاستقالل خود، به نقطه

 ییرحالت، تغ ینعبور کرده است و در ا

اتم  یعنی یگرید یزصورت داده و به چ

که است. چون شدهیلتبد« گذشته» یزمان

 ینب ینجاوارد گذشته شده است. پس در ا
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که موجود است. چون یالف و ب، تفاوت بارز

 یستالف ن یگرالف، د یعنی یآن اتم زمان

 ینا یاست. ول شدهیلتبد یگرید یزو به چ

 دانیمی! چون ما میستدرست ن گیرییجهنت

اوالً مستقل بود و هنوز  یاتم زمان ینکه ا

 یهمان اتم زمان یهم مستقل است_ در ثان

با ورودش به گذشته، باردار گذشته است 

به گذشته تعلق دارد و وارد گذشته  یعنی

بود که  ینشده است. اشتباه ما در ا

است.  شدهیلتبد« ب»: الف به یمگفت

در کار نبوده و  یلیتبد یچه کهیدرصورت

« الف»مستقل و نام آن  ی،اتم زمان ینا

« ب»است که  ینا دادهیکه رو یاست. اتفاق

که الف  یرااست ز« الف» یصورت گذشته

وارد گذشته شده است. آن چنانکه اتم 

 گیردیرا م« الف» یفورا جا« ت» یزمان

« الف»است که  ینا یگرمهم د یاما نکته

 یااستعداد  یدارا یشخو یشتندر خو

« زمان»کارکرد  ینگچگو یواسطهبه یتیخاص

_ دهدیم« ت»خود را به  یاست که جا

 زیرا شودمی تبدیل «ت» به گفت تواننمی

 که بینیممی صورت ودراین است مستقل که

 است؛ «الف» یآینده صورت «ت» زمانی تما

 برای را جایش «الف» زمانی اتم بنابراین

 كندمی خالی «ت» نام به دیگری زمانی اتم

که  اشتباهی. شودمی گذشته وارد خود و

است که  یناند ادچار آن شده یارانیبس

 یهالحظه ینکه ب یافشرده یارشباهت بس

اند! شدهگرفته یکیوجود دارد،  یزمان

 ینبه استقالل ا بایستییم کهیدرصورت

توجه  یزمان یهااتم یا یزمان یهالحظه
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 یاساس یهرحال نکته. بهشدیم ترییقدق

پشت سر  یزمان یهالحظه یناست که ا ینا

را به  یشانهم قرار دارند و همواره جا

که زمان حال بود،  ی. الفدهندیم یگرید

الف مستقل،  ینو هم شودیوارد گذشته م

آمده  یندهکه از آ دهدیم« ت»را به  یشجا

و  رسدیبه زمان حال م یندهآ یعنیاست؛ 

 !شودیاز حال، وارد گذشته م

 که تنها یستن یزیکه زمان چ کنمیفکرممن 

داشته باشد. به نظرم در  یشمارش یتخاص

در خود  یهست که فنومن ها یروییزمان، ن

 ییرتا تغ سازدیو همراه خود را، ناچار م

در زمان، همراه خود  یجار ییدهکنند. پد

ورود  ینو درا شودیزمان وارد گذشته م

در  طور،ینو هم کندیم ییربه گذشته تغ

کرده و آن  ییرتغ ینده،به آ یشو سوسمت 

 یستکه در گذشته بوده است و آن ن یستن

هر کدم از  یقاکه در زمان حال است و دق

 توانیاو، مستقل است؛ و نم یهاحالت ینا

 یکی یزمان یهاآنرا در هرکدام از حالت

 یدارا یزدانست_ آن چنانکه خود زمان ن

 .یستحالت مطلق و ثابت ن یک

، هاپرداخت ینکه باوجود ا کنمیفکر م

در موضوع کارکرد  یکتار یهنوز هم نکات

است؛ اما مطمئنم که  یماندهزمان باق

کارکرد  یشدن در چگونگ تریقبا عم توانیم

ت را اصالح نمود و اشتباها یزمان، بعض

از زمان ارائه  ترییقتر و دقتازه یافتدر
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 ییهخاطر موضوع را از زاو ینداد. به ا

 م.دهییقرار م یشمورد آزما یگرید
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 باال  از پرداختن به موضوع به چارت یشپ

 شدن مشخص برای. یمحرکت توجه کن و جهتِ 

 زبان حروف از زمان، اجزاء بیشتر چه هر

 حروف از هرکدام و کرده استفاده انگلیسی

 .نامیممی زمانی اتم یک را

 

G  

 

H 

 

I  

 

J  

 

K 

 

L 

 

M 

 

N 

 

O  

 



 در برابر متافیزیک

 

334 

  

 

 

 

 

 

 

اگر اتم 

زمان حال قرار  ییندهنما را k یزمان

گذار زمان، چه  یاندر جر ینیمم. ببیبده

 دهد؟یم یرو یاتم زمان ینا یبرا یاتفاق

مداوم زمان، وارد  یاندر جرK درواقع 

یعنی  رودیدر آن فرو م یا شودیگذشته م

و گیرد قرار می  Jدر جای اتم زمانی  

را به اتم  یشجا  Kیعنی  یاتم زمان ینهم

 یندهکه در آ   Lبه نام  یگرید یزمان

 یبترت ینو به هم دهد؛یقرار دارد م

سرنوشت  ینهم یدارا یگر؛د یهااتم

صورت حال را  یزمان k ینهستند؛ بنابرا

ورود  ینداشت، اما وارد گذشته شد و در ا

به گذشته، استقالل خود را حفظ نموده است 

 یابا هر عنصر  ی،عنصر زمان ینکه اچون

کامال متفاوت است. حاال  یگرید یاتم زمان

هااست که: اتم قرارینازا یهصورت قض یک

 یاه، منتظر ورود به عرصه یندآ یزمان ی
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انتظار  یان زمان حال هستند؛ و مسئلهیدم

که  یرابوط است زمر یهقض یناصوال به ا

منتظر گذار  یداد،رو یک یبرا یستیبا

 یاربس ی،زمان انتظارِ  ینزمان بود. پس ا

 توانیمثال نم یاست. برا یتحائز اهم

گل، بدون  یا یاهگ یک یقبول کرد که دانه

 یوهم یاانتظار گذار زمان؛ فورا به گل 

 روینبدهد. ازا یتیماه یا یزیکیتغییر ف

 است. یمهم یانتظار در زمان، مسئله

و طبق نظر ژان پل سارتر،  یهصورت دوم قض

 یسوبه« حال» یزمان یهااست که اتم ینچن

 یتئور یناما ا کنند؛یفرار م ینده؛آ

 یدچار مشکل است چون درواقع، اتم زمان

  Kیجابه  L  نام و با یندهاز آ یگرید

 با دو، این که هستیم متوجه و! نشیندیم

اند و و متفاوت یستندن یکی یول یههم شب

را  آنها توانیهم نم یاضیازلحاظ ر یحت

هر دو  یتدانست؛ هرچند در ماه یکی

اما ضرباهنگ  اند؛یزمان یزر یهافنومن

است که  ینا یجهخاص خود را دارند. نت

 یاکشش ندارد  یندهآ یسوبه زمان، تنها

 یاندر جر یزگذشته ن یسوبلکه به رود؛ینم

فنومن زمان  یلتحل فلسفه تنها یناست. ا

 یگرد یکارکرد آن _ مسئله یبود و چگونگ

همراه  یاست که فنومن ها یناز ا یحاک

 یندرخت و جنگل، در ا یازمان مثل انسان 

دچار  ی؛زمان یهااتم ییجاگذار و جابه

  .شوندیمیشدر خو یتحول و دگرگون
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ر تاثیر متقابل هستی خود ب

 هستی دیگری

 

 ینکرد که در ا یدتأک یداما باز با 

 یستن« خود یهست» تنها ینا ی،گذار زمان

 پذیرد،یم یرتأث «یگرید یهست»که از 

از  یز،ن یگرید یبلکه درست برعکس، هست

 ین. حاال اپذیردیم یرخود، تأث یهست

را به هرکدام از فنومن  یفلسف ییجهنت

متوجه ؛ یمارجاع ده ی،ن هستجها یها

 یرو تأث هایرپذیریتأث ینکه ا شویمیم

 یگرد یدادرو یلیاردها؛ به مهایزیگر

 یاراست که بس ینهم یو برا شوند؛یختم م

و در کتاب اول موضوع قدرت و نقطه تریشپ

را « مقاومت»فنومن  یعنیمقابل آن  ی

معنا که: هر جا  ینبه ا یم؛کرد یانب

لما داشته باشد، مس یستانساگز یقدرت

 بهدارند.  یستانسنقاط مقاومت هم؛ اگز

 هستی بر نیز خود هستی روشنتری، تعبیر

. تا گذاردمی را خود خاص تاثیرات دیگری

 !مطلب چه فهم بشود یناز ا

 یمدر نظر داشته باش یدبا ینکها یگرد

نور را  یحت ییفضا یهاکه کوتوله

 در زمان یعنی، خودخودیبه این ‼بلعندیم
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 اما_ است کند بسیار مکانی، چنان

 ییکرد که در چنان فضا تصور توانهرگزنمی

رو استقالل و  ین! ازیستدزمان باهم

 یمحکم و پا یاربس یزمان موضوع ییکارا

برجاست و از نظر من تصور سکوت زمان و 

 یشدن از حرکتش؛ موضوع یو خال یستادنشا

 یستیکه با جاستیناست؛ و هم یزیکیمتاف

 ینور یاناد آلیستییدها یینندهگفت: آفر

ناچار است  یزیک،و مجموعا اردوگاه متاف

در  یتی،موضوع و موقع یندر مقابل چن

 یعلم یشده و نتواند پاسختعجب خود غرق

که داشته باشد. چرا؟ چون یتیوضع ینبه چن

مطلق است،  یدگارکه آفر یچنان فنومن

 ینباشد! ا« فرازمان»ناچار به بایستییم

است  یضرور یاراو بس یان بودن برافرازم

در گذشته_ در زمان  بایستییو اوست که م

هنگ با خود و هما یندهحال_ و در زمان آ

داشته  یستانسیالزمان، اگز یدارپد

 است یدبع یطورکلبه یفنومن ینباشد! و چن

 یدار، چراکه پدکه وجود داشته باشد

و  یقدق یفهم فلسف یچفرازمان، با ه

 ندارد. ییاخوان ی؛درست

 یهاشد که با پرداخت یادآور یدپس با

مواجه  یمتفاوت یزمان یهاباال، باحالت

 بخش که کنممی یادآوری بازهم من. یمشد

 به تنها و تنها را بحث این از عظیمی

 و نویسممی «خود هستی» پدیدار خاطر

خود را در  یهست ینا یتکه وضع خواهمیم

گوناگون، بهتر درک کنم؛  یزمان یهاحالت

 یهست»را جدا از « خود یهست» ینو ا
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 هستی از من منظور. بشناسم بهتر «یگرید

 یاست و اساسا تمام یبعد چند دیگری،

را در نظر  یعیتوطب یونیورسال یهست

 یقبدانم ارتباط دق خواهمیدارم. و م

 یهست»با « خود یهست» ینا یانم

است و تا چه  و چگونه یستچ «یونیورسال

 تر؛یکنزد یبه خود واقع توانیاندازه م

تر و آزادتر یخال یگرید یو از هستندگ

است در  یمن متن ییبود؟ پس هدف نها

 یتموقع یو چگونگ یآزاد یدارپد یحتوض

اگو، در حاالت گوناگون و در برابر خود 

بحث در  ینا یایشهو ر ی. علت اصلیآزاد

اگو، درگذار  یا« خود یهست»است که  ینا

 دانیم،یو چنانکه م کندیم ییرزمان، تغ

 یدر زمان حال باق تواندیاگو نم ینا

اگر در زمان حال و با همان  یرابماند_ ز

 یاگذشته نه یگرد ماند،یم یباق یفیاتک

؛ و اساسا یا یندهآ و نه داشتیوجود م

 یسوپرسش که چرا من در زمان حال به ینا

هستم که  یاگذشته یو دارا رومیم یندهآ

را  آنها توانمیم یو فکر یبا توان ذهن

 بدهم. یحتوض

 

 

 کارکرد اگو
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اگو، از آن گذشته به حال  یناما چرا ا 

کرده است و  ییرکه تغ دانیمیو م یدهرس

 یندهآ یسوبه کهیاگو، درحال ینهم

در  یول کندیباز هم تغییر م رود،یم

در آن هست که  یزیمراحل چ ینا یتمام

باز هم همان  یفیت،در ک شباوجود تغییر

البته  ؟مدهییاست که مورد خطاب قرار م

 کنم،یاضافه کنم که شخصا فکر م یدبا

است  ینا یتوضع ینپاسخ به ا ینکارآتر

در واقع دچار  یدر مراحل زمان« اگو»که 

کارکرد  ینو ا شود؛یم« کارکرد»در  ییرتغ

مطلق ندارد  یاو واقعا با گذشته همخوان

مطلق  یهمخوان وجهیچهبه یزن یندهو با آ

 نخواهد داشت.

که  یستمگفت: من آن ن یدمثال با یبرا

که  یستمم_ و من همان نادر گذشته بوده

 خواهم بود! اما چرا؟ یندهدر آ

 یس یاگو یزیکیف تنهاچون من از لحاظ نه

_ تازه از لحاظ تمیسن یشو دو سال پ

و دو سال  یبا س وجهیچهبه یفکر یفیتِ ک

ندارم و کارکرد آنزمان  یهمخوان یشپ

م اداده ازدست ینسب یگذشته را به صورت

 یزن یندهکارکرد در آ ینو مطمئنم که ا

از  کهیخواهد کرد؛ اما وقت ییربازهم تغ

_ آنرا در کنمیصحبت م یا نویسمیاگو م

 یگذشته مورد داور یزمان یهامحدوده

آن،  ییندهو بخشا در مورد آ دهمیقرار م

و در هر حال و در هر کدام  زنم؛یحدس م

دارم که  یو آگاه دانمیمراحل، م یناز ا
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 یزمان یهالحظه یناز ا کدامیچاگو، در ه

 یکیو  یستن یکینبوده_  یکیمختلف، 

 نخواهد بود.

گوشه  یو دارا یچیدهپ یمسئله مقدار

و گاه روشن است؛ و  یکتار ییهاگوشه

پرداخت که  یممسئله خواه ینبه ا یزودبه

 یاعنوان هستندهموردبحث ما، به یاگو

چه  یدارا «یآزاد»متفکر و در برابر 

است؟ مثال پاسخ  یفیاتیو چه ک هایتموقع

درگذشته  یاکه: آ گانهسؤال سه ینبه هم

ال آزادم؟ در زمان ح یام؟ و اآزاد بوده

آزاد خواهم بود؟  یندهدر زمان آ یاو آ

 یاز هستندگ یمیبخش عظ ییخود بازگشا

انسان را به دنبال خواهد داشت و از 

 یربه تصو« خود» یمفهوم واقع ییسو

کرده اشاره تریشکه پ یرادرخواهد آمد؛ ز

 تریهمواره از خود خال که خودها یمبود

 خالی این! شوندیپر م یگرید یو از هست

 بزرگی مشکل ییتنهابه خود، هستی از شدن

 یگام نشانه ینو در اول کندمی ایجاد را

شدن از  یکه خال یرااست، ز ینبود آزاد

اسارت را  یعنی یقاخود ازنظر من دق

 دیگری هستی از خودها چون و_ یرفتنپذ

 کالمی معنای در شدن پر این شوند،می پر

 فهومم در همچنین و واژگانی اصالت و

 این چه! شدنتبدیل برده به یعنی واقعی،

 انسانی یهستنده به نسبت اسارت، و بردگی

 سیستم یک به نسبت بردگی چه_ باشد دیگری

آن و چه نسبت به هرکدام از  کارکردِ  و

. درهرحال یو خود هست یعتطب یهاهستنده



نادر خلیلی

 

341 

اگو  یتکه اگو، از خاص یمهست ینناظر ا

 یلتبد یگرید یو به اگو یبودنش ته

کارکرد خود را از دست  یعنی ین_ اشودیم

بودن و درست  یگریکارکرد د یرودادن و پ

« خود یهست» ینچن گویم؛یکه م جاستینهم

و در بند اسارت  یستآزاد ن یی،اگو یا ی

 !بردیبه سرم هایو بردگ

موضوع  ینبه ا تریقو عم یشترب بعدها

که  دانمیجا مبه یخواهم پرداخت ول

 یسمرا بنو یناآلن ا یننقطه و هم یندرهم

نجات  یکه شخصا باور دارم که تالش برا

 ینبه ا و آزاد بودن، نه یاز بردگ

 زنده را «یاخالق» یممعناست که مفاه

را  یاتاخالق یرتاث و نتیجه ما. کنیم

 ین_ بهتریماکامال شناخته و تجربه کرده

اهو دوره یخاخالق، همواره و درگذار تار

 یتماه ییراخالق تغ ینمختلف، به بدتر ی

را  یاتمن موضوع اخالق روینند. ازااداده

 یدر پ وجهیچهو به شمارمیکامال مردود م

نبوده و  یاتاخالق یدبازتول یا یافتباز

 توانمیکه م زنمینخواهم بود_ اما حدس م

که بدون فرورفتن در  یابمدست یبه راه

در قرون و  شدهتجربه  یواه یاتاخالق

« خود»به  توانیگذشته، م یهاهزاره

 توانیبه خود، م یدنو در صورت رس یکنزد

اثبات  یاما هنوز برا ید؛رس یبه آزاد

 یندارم. ول ییموضوع، استدالل کارا ینا

و کارا در جهت  یقو یبه وجود استدالل

زمان حال،  ینموضوع در هم یناثبات ا

 یاتحدس ینهستم که ا یاتیحدس یدارا
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 یرندقرار بگ یموردنقد و بررس یستیبا

آشکار بشوند. اگر  یمبرا آنها یتتا واقع

هم با شکست مواجه شوم؛  یقتحق یندر ا

است که  یهینکته بد ینا یمباز هم برا

 ینم و اایستادهکم از تالش خود بازنادست

  مهم است. یمبرا

 گذشته. یشینپ یگانهسه یهاپاسخ به پرسش

 .یندهآ_  حال_ 

 

 موقعیت هستی خود در زمان حال

 

 م؟ادرگذشته آزاد بوده یا_ آیک

 

 یم،که قبال ارائه داد یابامقدمه

عنوان که در گذشته انسان به رساندیم

از ارکان  ییوجز یعیطب یاهستنده

و در  یداکردهنمود پ یعت،طب یسرتاسر

است. او در آغاز  یستهز و غارها جنگلها

بوده و پس از تسلط بر آتش است  خواریاهگ

. کندیفاحش م یتغییر اشیکه روند هستندگ

و بعدازآن بوده  یهاول یکمونها یلدر تشک

به وجود  «یتمالک» یمسئله یجتدرکه به

 یزمانها ینهستنده در چن ین. اآیدیم

در تالش برآوردن  یشترب ی،دور یاربس

 یاگذشته یناست ودرچنبوده  یشیازهان

 یستبه ز یعیآزاد و طب یاگونهاست که به
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 یچگذشته ه ینخود ادامه داده است. در ا

_ یستمشهود ن« قانون» یداراز پد یاثر

موضوع  یاو  ییدر مورد روابط زناشو یحت

زنان و مردان مشترکا  یته،سکسوال

. از نداکردهیرا برطرف م اشانیازجنسین

مردان بر زنان و  یتموضوع مالک ینروا

 یمعنا و مفهوم یچه یبرعکس آن، دارا ای

 یداستموضوع کامال هو یننبوده است، پس ا

 یا کمونها ینکه در تولد فرزندان ا

معلوم نبوده است  ی،جوامع کوچک اشتراک

که  یراز یست؟ک یاکدام  یقاکه پدر، دق

 یورزمردان عشق یزنان با تمام

 آمده،یبه دست م یاند! اگر شکارداشته

 یمگروه تقس یانشکار در م نیدستاورد ا

نداشته  یبرتر یگریبر د یچکسیو ه شدهیم

شده،  یاد یاست که کمونها زمانییناست_ ا

مانند  یعیبه خاطر عدم درک اتفاقات طب

دست به  یره،وآتشفشان و غ یلزلزله_ س

 هااسطوره ینزده که ا ییهاساختن اسطوره

جوامع و  ینجادوگران ا یاز سو یشترب

 توانیصورت گرفته است_ م یهاول یهاکمون

نوع نگاه را آغازگاه خام و ناپخته ینا

 همچنان ولی. شمرد «یتعقالن»ورود  ی

 پیشبه درساختارخاصشان جوامع این زندگی

 .است رفتهمی

توسط جوامع  یسازبت یخبه تار ینگاه

 ییهاول یلهمان قبا یا تریشرفتهپ

 ینا، اثبات هاقاره یانپراکنده در م

 یا هاجوامع اسطوره ینموضوع است که ا

تصور  یشبه خو یکخود را، نزد یانخدا
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هااست که در دوره ینهم ی. برانداکردهیم

مثال گل  ییهاو ماه و در دوره یدخورش یی

 یونانند. و در اهکردیم یشتوتم را ستا

و  هاآمدن اسطوره یدباستان، شاهد پد

 ،آرس ،مثل زئوس یمهست یمتعدد یانخدا

 ،یاهست ،هلن ،آخلئوس ،پرسفون

 و افرودیت ،پن، آپولون ،یونیزوسد

 ...اکئانوس

از رنگ گرفتن و  یشو پ زمانها ینتا ا

 رشنالیسم، همان یا «یتعقالن»نقش 

شان را آزاد جوامع و انسانها توانمی

 هااسطوره ینا یختنبا فرور یخطاب کرد ول

در آن  یزیکی،متاف یانو ساختن خدا

 یتعقل و عقالن یجتدردور، به یهاگذشته

عرصه  یشمار؛و مذاهب ب یاندر قالب اد

و انسان تنگ و تنگتر  یآزاد یرا برا

دور، انسان به  یکرد. درزمان گذشته

 یعتو همراه با طب زیستهیم یعیطب یصورت

از  یدنو حرکت بوده است_ بر یاندر جر

 یعت،طب تسلط بر یو تالش او برا یعتطب

است که درهر گام، موجب  یموضوع یندوم

 یربه خاطر س تریششده است. پ یمرگ آزاد

در همان  یش، به شکاراگرسنهکردن شکم

اقدام کرده و  یشخو یعتاطراف و طب یطمح

 یبا رشد تکنولوژ _ اما بعدهایشترب نه

به  تنها یعت،بر طب یشترو تسلط هرچه ب

 یبلکه برا دزنیشکار محدود دست نم یک

و دست به  یدهرا درنورد یاها، درنمونه

و  زندیم یلیونیدر تعداد م یانشکار ماه

 ینگهدار یشهارا در سردخانه آنها
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ایوهش یچاست که به ه یزیچ ین! و اکندیم

عملکرد اگو با  ین! ایستن یعیطب ی

ضد  یعنیآن؛  یو اجتماع یجمع یافتدر

و ضد خود رفتار نمودن  ی_ ضد هست یعتطب

و  هاکه با احداث کارخانه یرااست ز

 یهست یگری،د یادز یاربس یعصنا یشرفتپ

به همراه  ی،اجتماع انسان یخود و هست

 یبه چالش کندیم یکه در آن زندگ یعتیطب

 ینشد! در ا یدهکشان یزممخاطره آ یاربس

 یگرد یبه هزاران نمونه توانیم یانم

موضوع ما تا به  یبرا یاشاره کرد ول

 یجتا. نتآیدیبه نظر م یاندازه کاف ینهم

ش را ایهانسان و جوامع کوچک اول توانیم

در زمان گذشته، آزاد خواند. چرا آزاد؟ 

 یو از سو شناختیرا م یعتکه ارزش طبچون

 یناش به ا لیستیآیدهو ا یاجتماع یتعقالن

بود که دست به  یدهحد و اندازه نرس

بزند و مجموع  یزیکیمتاف یانساختن خدا

 یکتا ییبه خدا یتارا نها یانخدا ینا

 یآسمانها یسوهم به آنختم گرداند که آن

برعکس  ینصورتو در ا شودیدور پرتاب م

 نبود! یدسترسقابل یشین،پ یهااسطوره

شاهد  ی،باستان یرانیا یدر جامعه

که  یمهست ییزن خدا بانو یدارپد

نشانگر  ینا یانام دارد! آ «یتاآناه»

که در  یدفهم توانیم یآسانبه یست؟چ

 یآن زمان، مسئله یساختار اجتماع

نبوده است. و  یگاهیجا یدارا یمردساالر

دو  یونانرا با  یاجامعه ینچن توانیم

که زن و  یدسنج یشهزار و پانصد سال پ
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و  یتند و مفهوم انسانامرد برابر بوده

آن، واقعا درخور فکر و تعمق.  یهارزشا

چنان آن گذشته بازمان حال، آن ییسهمقا

 !یستتصور ناست که قابل یزانگاسف

نسبت به جوامع  یشین،پ ینروجوامعازا

ند_ و ازیستهیآزاد م یاربس ی،امروز

که در  دهدینشان م نگاه به ساختار آنها

 ین؛قوان یا« قانون» یدارآن گذشته، پد

 ینبوده است. حاال پرسش اییمعن یچه یدارا

چرا اگو در قالب  آیدکهیمتن بر م یناز ا

 یساختن خدا یجدا اش؛یو حالت اجتماع

دست به ساختن قانون هم زد؟ پاسخ  یکتا؛

 یلجلوتر در تحل یپرسش را به کم ینبه ا

 .گذاریمیم -وا ینده؛حال و آ

خود در زمان  یهست یتموقع یطرح دوباره

 لحا

 دو_ آیا در زمان حال، آزادم؟

 

که  داردیم -پرسش مرا وا ینپاسخ به ا

اگو و جوامع موجود  یتاز وضع یگزارش

ارائه دهم. وچانچه آشکاراست، پس از 

زمان حال  یتگذشته، به وضع یهادوره

م. در اییدهاگو و اجتماع آن رس یهستندگ

 یچکه اگو به ه شویمینگاه متوجه م یناول

 چرا؟ اما! یستآزاد ن یایوهش
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م که دهییرو، نشان م یشپ یهادر نمونه

خود را  یو پادست  هستنده؛ چگونه ینا

 یزندگ یبرا ی،بسته است! انسان امروز

مجبور و ناچار  اش،یمعمول یارکردن بس

را ادامه  اشیاجتماعش زندگ یاناست در م

ساختار  یستیکار کند_ با یستیدهد. او با

 یترعا یرا از هر لحاظ اشیاعفرهنگ اجتم

 صورت به او_ حاصل دسترنج کارش یدنما

توسط کارفرما سرقت  ید،تول یاضافه ارزش

خود را بر طبق اصول و  یهست یابشود و 

 یستمد، به سیاز یاربس ینقوان ینمواز

 و مختلف ساختارهای در ی؛و حکومت یدولت

 یا یختن_ گربدهد تحویل موجود هاینظام

موجب  ین؛قوان ینا یعدم پرداخت و اجرا

به زندان افتادنش  یعنیاسارت دوبل او 

 از اشماندگیعقب جبران برای_ شودیم

 با که مدرنی ساختار و تکنولوژی روند

 بسیاری به دست ناچاراست روبروست؛ آن

 اگر_ بزند انسانی_درخور نا اعمال

 یرحمانهبی روند با شدن هماهنگ توانایی

 انواع دچار باشد، نداشته را عشاجتما

 این در که بینیممی و شودمی هابیماری

_  یافسردگ روانی، یهابیماری نقطه،

مثل  یدتریجد یهایماریانواع سرطان و ب

 کار فرزندان  ییدهآبوال و  پد یا یدزا

که … یره( و غاندسال 12 زیر غالبا)که 

کرده  یدااست؛ نمود پ یحاصل روند اجتماع

ن و محل جها یرگوشهاست. درهر چها

بر دوام است!  یزیجنگ و خونر اش،یزندگ

زده است که  ینیاو دست به ساختن قوان

دافع فرد و مدر ظاهرشان،  ینقوان ینا
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مجموع افرادشان است_ اما عمال برعکس آن 

که  یاگونهاست. به یدهبه اثبات رس

با  یریارتباط و درگ یچبدون ه یارانیبس

رهگذر  یکمثل  و تنها یاجتماع یهایدهپد

 .دهندیساده؛ جانشان را از دست م

اجتماع زمان  ینفرزند متولدشده در ا

با ساختار  ی،حال، از همان اوان کودک

راه  یچمواجه است که ه ینآهن یفرهنگ

خود  ینبنابرا شناسد؛یاز آنرا نم یزیگر

 یستمس یندفاع از ا یبرا یبه سرباز یزن

 یهافرهنگ یری. درگشودیبدل م یفرهنگ

ن، باعث بروز مختلف اقصا نقاط جها

و  یسمراس یدارشده است که پد یمباحث

 یگرد یرا بر نژاد ینژاد ینیخودبرترب

، یمسئله هرازگاه ینسبب شده است که ا

 میان در. گیردیرا م یارانیجان بس

 گفتمان» بحث جوامع، همین روشنفکران

_ رسدیبه گوش م یازاویه هر از «فرهنگی

موجود در  یو حکومت یدولت یهایستماما س

خود  یستین، بر طبل اگوئسرتاسر جها

 سیستم علیه مردمی که جا هر. کوبندیم

 این کنند،می قیام خود فرمانروایی

 یخود، درکشورها پرستیِ منفعت یهاطبل

 یناز ا یکی_ آیندیبه صدا در م یگرد

 ینموجود ا یستمدافع س هاو حکومت هادولت

دافع بخش مخالف آن! )مثل  یگری،کشور و د

 دفاع_ اسد حافظ نقش سوریه، کشور موقعیت

ضد  سیستم این از ایران اسالمی جمهوری

 یظاهر یمخالفتطرف ازو انسان و  یآزاد

 ین( و در ایکاو خصوصا آمر غرب بلوک



نادر خلیلی

 

349 

د نمو یداخل یهاکشتار و جنگ یانم

 شوی،یم یقدق کهیهنگام… است یداکردهپ

هستند  هایستمس ینکه ا بینییوضوح مبه

 یانم ینکه دست در دست هم دارند و در ا

 یهستند که قربان مردم کشورها تنها ینا

. به گیرندیقرار م یو مورد باز دهندیم

 یستمس یکداشت که  یدتأک توانیخاطرم ینا

که  یطبق گفتمان یرومند،واحد و ن ینجها

تر در کوچک یهایستمس یگربا د

برقرارکرده است؛ سرتاسر اجتماع کشورها

. کندیموجود زمان حال را کنترل م یانسان

 یزمان حال است که واژه یندرهم

ن؛ رهبران جها یاز زبان همه «یدموکراس»

 شوی،یم یقدق کهیوقت یاست! ول یجار

_  هازییرادرقالب خونر یمفهوم دموکراس

 هایو کشتن آزاد و احداث زندانها هاجنگ

و اجتماع  یانسان یهاارزش کردن ارزش یوب

 !کنیینظاره م اشینجها

به سراغ  یوانگی،د یخل فوکو درتاریشم

 یککالس یو دوره یکتوریاییو یرهدو یلتحل

زمان حال و  یندرهم یول رودیو مدرن م

که  یزیکیمتاف یهایستمس یهایاهچالدر س

 یوسط قرون یاز زندانها تریوحش یاربس

تحت  یادز یاربس ییهستند؛ انسانها

 تریبو عج گیرندیقرار م هاشکنجه ینبدتر

چشمان خود آن  یرو یشدرست پ ینکه،ا

 یختهاجتماع، فرزندانشان به دار آو

 توانیم (. چگونهیفعل یران. )اشوندیم

 چگونه نهایپرسش پاسخ داد که ا ینبه ا

نمود  یلتحل ینکههستند؟ بدون ا یمردم
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همان اجتماع،  یکنندهاداره یستمکه س

را رواج داده است که  ینیفرهنگ و آئ

 بایستییخود به آن باور دارد و م تنها

دافع م یقاآن؛ دق ینفرهنگ و قوان ینا

در گلو  صداها همان نظام باشد. وگرنه

 .یزانبردار آو و سرها شوندیخفه م

پرسش رادرنظر دارم که  یناصوال من ا

در  یاآمد؟ آ یشپ اعدام، چگونه ییدهپد

 ین، چنهاکمون یانو در م یهجوامع اول

. یرداشته است؟ خ یستانسیالاگز ییدهپد

در آن جوامع نبوده است_ پس  یزیچ ینچن

اعدام در  ییدهپد یچرا و طبق چه روند

 یک و درقالب گیردیاجتماع شکل م یانم

 یبکه به ترت یرانو ا ینفرهنگ؛ مثالدر چ

و دو را دارند؛  یک یهادر اعدام مقام

 !دهد؟یخود را نشان م

گفت: اگو_  توانیصراحت مبه یجتانت

 تنهاانسان و اجتماعش در زمان حال، نه

 یداربرده یککه کامال در قالب  یستآزاد ن

 یناندوهگ یاربس یو در اسارت یننو یاربس

در زندان  اش؛یانسان یلاص یهاضد ارزشو 

 .بردیموجود به سرم یهایستمس

_  یو کال غرب ییاروپا یاما در کشورها و

 گردم،یاز کار برم کهیمن دوست دارم وقت

 هاغلط بزنم! گل آزادانه چمنها یاندر م

را در آغوش بکشم! اما  یعتو طب یمرا ببو

غلت شروع به هاچمن یاندر م ینکهمحض ابه

 گذرندیکه در اطراف م یزدن کنم، عابران

نگاه خواهند کرد و خواهند  یگربه همد
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شده  یوانهآدم د ینگفت: آه، نگاه کن ا

است! قانون و فرهنگ اجتماع موجود، هرگز 

غلط بزند  هاچمن یاندر م یکس پذیرد،ینم

 و مسلما میان ودراین! یدرا ببو هاو گل

 یسن چند نفر به پلهمزما یا یکیقطعا 

زنگ خواهند زد و گزارش  یستمس ینهم

در فالن آدرس،  ینجاا یخواهند داد که کس

 دیوانه او -یزندغلط م هاچمن یاندر م

که  کشدیطول نم یقهچند دقو! است شده

و او را  رسندیو آمبوالنس سر م یسپل

در  اما_ است حال درزمان این! برندیم

در  یدور، اگر کس یاربس یگذشته یهازمان

اعضاء آن گروه  زد،یغلط م هاچمن یانم

 یهو هرگز تنب خواندندیم تریعیاو را طب

 کسییچبه مغز ه ی؛عمل ینانجام چن یبرا

 .کردینم یداخطور پ

 

 

 نقش قدرت_ مارکس و باکونین

 

مهم ساختار  یاربس یهااز فنومن یکی

 ی،فرد یهااست که در اشکال قدرت« قدرت»

و  یکیتکنولوژ ی،نظام ی،اقتصاد ی،فرهنگ

است.  یاندهخود را نما یاسی،خصوصا س

ست که در هاقدرت ینهم یاناصوال برخورد م

صورت  یزودرشت،ر یهایستمقالب س

در  برخوردها ینو حاصل ا پذیرد؛یم
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 یخود و هستنده یکردن هست ترارزشیب

از  یکیاست.  یداکردهنمود پ یانسان

کارل مارکس و  یانم یقعم یاراختالفات بس

 یس،و پس از کمون پار ینباکون یخائیلم

نکته  ینبه ا یننکته است؛ و باکون ینهم

 طبقه -یپس از ب یدارد که حت یخاص یدتأک

 در قدرت هنوز نی؛جها یجامعه کردن

 توان دادنِ  وسعت برای کشش و فردی ساختار

 باقی حلغیرقابل ؛هاعرصه یهمه در خویش

 چنین که کردمی عنوان مارکس. ماند خواهد

 و اقتصادی ساختار در تغییر با و نیست

 خواهد تغییر ناچارا هم فرد اجتماعی،

 نیجها اجتماع یپیکره همراه به و کرد

 امروزه اما داد؛ خواهد ادامه را مسیر

 با حق در این خصوص که است شدهثابت

 قدرت اصوال و است بوده باکونین دریافت

در وجود انسان  یاجوهره مانندبه خواهی،

چون  یوجود دارد. تجارب یندویجوال،ا

 یدرشورو یناستال یستمو س حکومت شوراها

 که حتی لنین را در دو سه سال آخر زندگی

هایی اش محبوس کرده بود و نامهو در خانه

شد؛ ابتدا توسط که به لنین نوشته می

بعد و گرفت سی قرار میاستالین مورد برر

از تشخیص او )بر مبنای اهداف خاص خود( 

مائوتسه  ینهمچنشد! به لنین داده می

 یتاکه نها یو انقالب دهقان یندونگ در چ

با  یدر ساختار یفعل یتمنجر به وضع

کامال  یتیو ماه یسمکمون یادعا

 یهاست. خصوصا روابط روس بورژوامآبانه

 ینکشور چ ینمچنو ه یاسالم یرانبا ا یفعل

انسان  هایلیونخون م یدنو مک یرانبا ا
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روند ساختار قدرت  یدهندهنشان یرانی،ا

ی نمونه روبه افزون است. یو قدرت خواه

دیکتاتوری به نام  بارز دیگر حضور فردیِ 

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 

های داخلی باعث بروز و سویی همین جنگ

ایجاد سیستم متافیزیکی دولت اسالمی شام 

 ه است. و عراق موسوم به داعش شد

این نکته کامال روشن است که بعد از آغاز 

بهار عربی که کشورهای عرب بسیاری را 

ی این انقالبات به در بر گرفت، دامنه

سوریه نیز کشیده شد اما رهبری نظام 

سوریه یعنی بشار اسد، همچنان خواستار 

ابقای خود بر سر حکومت بوده است و از 

ه های ایران و روسیجانبی نیز حکومت

. بشار اسد حتی جانبدار همین نظام هستند

، آشکارا در یک همه پرسی در داخل سوریه

دست به تقلب هم زد  و پیش چشم جهانیان،

ی و باز هم خود را به عنوان فرد یگانه

در  و قدرت در سوریه همچنان ابقا نمود

مردم  کردها و در مجموع این میان،

ی سوریه هستند که هر ساعت و درمانده

و  هستند ز؛ دچار کشتار و جنگی خونینرو

ی کشورهای دیگر در آمار میلیونی، آواره

های قوی برای اند! اینها همه نشانهشده

چگونگی پدیدار قدرت خواهی فردی و از 

سویی هم برتری طلبی و گسترش دادن 

های چند سیستم متافیزیکی؛ حول و خواسته
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است؛ و این  حوش این رویداد ضد انسانی

ی بارز در خاورمیانه است. ا یک نمونهتنه

در صورتی که همین رویدادها در آفریقای 

سیاه هم در حال وقوع است_ پدیداری کامال 

ایده آلیستی به نام بوکوحرام که عین 

داری بسیار کهن را داعش سیستم برده

ایجاد کرده است و یا رهبران دیگر این 

خواهی کشورها که همچنان بر مدار قدرت

شان بر جوامع ی و ستم و استثمارفرد

 اند!مانده

 

که پس از  یتیاست که موضوع مالک ینا

 ینی،و شروع شهرنش یهاول یهادوره

خود را  یهاگرفته بود؛ آثار و نشانهشکل

گذاشته  یشبه نما هایدهاز پد یاریدر بس

 یهایستمخاطر است که س یناست؛ و به هم

گسترش قدرت و  یموجود، همواره در پ

اما  اند؛یشخو یشترهرچه ب یتوانمند

است که در  یزیموضوع چ ینا یینها یثمره

زمان حال و درقالب  یاجتماع یدارپد

نمود  یاد؛ز یاربس یزودرشتر یهاقدرت

خود و  یهست یجهو درنتاست  یداکردهپ

از اصالت  یطورکلبه ی؛ناجتماع جها یهست

 شدهیلده تبدبر یو به موجود یته اشیعیطب

 یاربس یداربرده ینا یهااست نشانه

اطراف  یداردیگردرمدرن، در هزاران پد

  درآمده است. یشبه نما
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 زمان آینده موقعیت هستی خود در

 

 

آزاد خواهم  یندهمن در زمان آ یا_ آ۳

 بود؟

. اگر یستپرسش چندان مشکل ن ینپاسخ به ا

 یموجود اجتماع یدر ساختارها یروند فعل

منوال  ینو در زمان حال، به هم یفعل

موجود و  یمسلما تجربه یابد،ادامه 

موجود در زمان حال،  یاسارت و بردگ

 ینخواهد شد. ا یدهکش یزن یندهآ یسوبه

 یودر فهم و برداشت اول، پاس یدنگاه شا

 تنهابه نظرم نه یتباشد اما عنوان واقع

. دهدیکه عکس آنرا نشان م یستن یوپاس

 سرطان از نوعی دچار که بیماری رایب

 سپردن و موجود واقعیت کردن قبول است،

 این معنای! است ضروری جراح، دست به بدن

 چیست؟ گفته

زمان حال،  یوبرمبنا یشینپ یلما در تحل

 یاجتماع یخود و هست یکه هست یافتیمدر

 یو دربند است. تا زمان یراس ی،انسان

نبرد و  یپ یتواقع ینخود، به ا یکه هست

 یدرهمهتغییر یرا که برا یامکانات

و  هاموجود در قالب دستگاه یساختارها

مسلما  یرد؛را به کار نگ ایشانعملکرده

 یندهآ یسوتجربه در زمان حال به ینهم

 گیرمیم یجهنت روینهم خواهد رفت! ازا
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قرارگرفته  یدوراه یککه انسان بر سر 

 یاو باق یبرا یزیچ راهیکاست و جز 

 اشیفعل یتموقع یرشپذ یانمانده است. 

و دربند و برده  یراس یاعنوان هستندهبه

 یاموجود و  یهایستمس یارو در اخت

در عمل و  یو جد یضرور یاربس یاقدام

که در انتظار  یایندهساختن آ یسوتفکر به

 اوست.

انسان  یرو، برا یشپ یدوراه یناز ا

 یهمبارزه عل یبرا یو آگاه و جد یواقع

 تبدیل ارزشی -یاو را به ب یهاآنچه ارزش

 آن و دارد وجود راهیک تنها است، کرده

 رفتن این و است؛ آزادی سویبه رفتن

پشت  یعنیاش اصیل معنای در آزادی، سویبه

 ییو ساختارها ینقوان یتمامپا زدن به

اسارت است. مسلما  یناست که مسبب ا

کامال  ینش،نگاه وب ینخواهند گفت: ا

 ینکه به ا یکسان یاست! ول یستیآنارش

ما؛  یافتفهم و در یجدا نشینند،یم یداور

حل کردن  یرا برا یویناچارند آلترنات

ارائه بدهند.  یاسارت وبردگ ینا یتکل

 یهایستمسازش با س یست؟چ یوآن آلترنات

نرم و خندان و  ی؟موجود؟ انقالب مخمل

فرسودن؟ را از داخل  یستممدرن بودن؟ س

 به درون آن نفوذ کردن و آنرا وارونه

 هایافتو در هافهم یناز ا یکساختن؟ کدام

 ی؟ از نظر من هستستآمده ایبه تجربه درن

 یا یندویجوالانسان ا یکخود در ساخت 

 یسازد. تمام یخود را قو بایستییم ی،فرد

کردن  یقو یو امکانات را برا هاراه
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 ی. از قویردو به کار بگ یدهسنج یش،خو

انتظار را  ینا توانیخود م یبودن هست

برسد  یاریاست،  تریفداشت که به آنکه ضع

 ینچن توانیاست نم یفاز آنکه ضع یول

 ینجاا ینکهرا داشت_ تازه ا یانتظار

 بایستییاست که م یخود یصحبت بر سر هست

 یستمس یداشته باشد تا ترفندها یآمادگ

 یمت را خنثدولت و حکو یکل لویاتانِ و 

که هرچه  یوافر یتوانمند یعنی ینسازد_ ا

 یبرابر یعنی ینباشد؛ کم است_ ا یشترب

اند مسلحکه تادندان یستمگر یهابا قدرت

 یادز یارکوچک بس یهایستمس یو دارا

هستند که دست در دست هم منافع  یگرید

دنبال  «یگرید یهست»عنوان را به یستمس

 یآن هست بایستییم« خود یهست. »گیرندیم

کردن با آن  یباشد که توان برابر یخود

دارا باشد و  یشخو یشتنرا در خو هاقدرت

 یرا از همه آنها سازییاستعداد خنث

 لحاظات داشته باشد.

و  یلاص یاعنوان هستندهخود به یهست

خود،  یناول یهاناچار است در گام یعی،طب

 ؟یرطبیعی! چرا غیدرفتار نما یرطبیعیغ

است و درخور  یعیکه آنچه را که طبچون

 یرطبیعیاست، غ یانسان یلوجود اص

قدم و اقدام  ینند! پس او در اولاساخته

خود، آنچه را که واژگون شده است، باز 

دوباره واژگون خواهد کرد! تا اصالت 

 یعتآنرا به او بازگرداند. در واقع طب

 یستندن یشکل ینبه ا هایدهموضوعات و پد

 یستادها یزمان ینهاچشمانند_ ا یشپکه 
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ند_ حاال اما همان ابوده یو راست و واقع

 یواژگون شده است! ول یستادهراست و ا

به  یموجود اجتماع یو ساختارها هافرهنگ

 هایستمو فراوان س یقعم یارخاطر کار بس

اجتماع؛ آنرا  ییکرهبه پ اشانینوتلق

راست و ارزشمند قلمداد کرده  -یواقع

ساخته و  را وارونه یتواقع یعنیاست؛ 

و  یهمگان آشنا، واقع یرا برا وارونه

 یچه ینروارزشمند قلمداد کرده است_ از

جز واژگون کردن آنچه واژگون شده  یاچاره

 یبردگ و بندگی و اسارت غیر ال ‼یستاست ن

 یندهآ یسواگو و اجتماعش، به ینزمانا

به خاطر  یخود واقع ید رفت؛ اما هستخواه

 یانو در م هاعرصه یعملکردش در تمام

تا به  داردیرا وام یاجتماع موجود، همگ

درست و  یلو پس از تحل ینندتفکر بنش

 یقو با شناخت دق هاو عارضه هازخم یقدق

 یرو« عمل»از موضوعات؛ به  یو کاف

 یهرگز از افشا یاههستند چنین. یاورندب

در حال واژگون  یاآنچه واژگون شده است 

هاو همواره مشت زندیشدن است، سرباز نم

است  ین. اگشایدیرهبران را م یبسته ی

و توانمند، گاه  یلاص یهاهستنده ینکه ا

 گاههیچ ولی. شوندیم هایستمس یقربان

کار را نشان  یانپا هاشدن قربانی این

را رقم  یختار یشانکه ا یرانداده است ز

 ینراست یهااز اصالت یشهو هم زنندیم

 چنین فرزندان. کنندیدفاع م یانسان

 هایستمس یبرده و زیرسربه ییهاهستنده

آن  دهندگانیلتشک یشانو ا شوندینم

هستند که  یلیو اص یقو یاجتماع انسان
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 یشازآنچه امروز به نما یاثر یچدر آن ه

 درآمده است نخواهد بود.

 یو اقدام برا یندهبه آ یدام تایجنت

خود  یامکانات زمان حال، هست یریکارگبه

_ یددرخور او خواهد کشان یآزاد یسورا به

 یسوحال به یزمان یهاآن چنانکه لحظه

حرکت  ین! و همراه اکنندیفرار م یندهآ

ش ایندهآ یسوخود به یفنومن هست یزش؛و خ

 درحرکت است.

در نگاه  یدکه ارائه شد، شا یافلسفه ینا

اما  ید؛به نظر آ یدئالیا یه،و فهم اول

را به  یداور ینهست که عکس ا یاستدالل

 یاست. هست ینو آن چن رساند؛یاثبات م

 یاآن و  یتاگو در تمام یفخود در تعر

 یانواقعا در م اش،ینجها یاجتماع یهست

متوجه اسارت خود  ،هایحوادث و بردگ ینا

روست که نگاه به آن  یناز هم شده است.

دو راه  تنها یاننشانگر وجودش در م

 روند همین به ادامه – یکم. راه نمایدیم

 خود تغییر برای اقدام دوم، راه و بردگی

 یسوموجود به یرهاساختا تمامی تغییر و

 یان،م یندرا و خاطر این به! یآزاد

وجود دارد و آن رفتن  راهیک یطور واقعبه

و  یاحال ینکها یگراست. د یآزاد یسوبه

 یررساست در ت یدر زمان حال، او موجود

 ییدهپد یلیونهام یورش یرو ز یستمس

 یلاو را تشک ییرهاکه زنج یگرید

فعال راه اول در حال  یعنی ینند. ااداده

 یوآلترنات یک است. پس تنها یانجر
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و رو کردن هر  یراست و آن ز یماندهباق

آنچه است که او را در اسارت نگاه داشته 

و شادان است.  یدفزاایم اشیو بر بردگ

و  ترفندها ینا یکایکدر واژگون کردن 

 ست که مسخِ هاو ضد ارزش بودن هافرهنگ

سخت و دشوار  یبه عذاب یگرید یشادان هست

سو، غم و اندوه  ینبدل خواهد شد و در ا

دن که با نها یراستزنجاسارت و  همهینا

هابه دست آوردن ارزش ی،آزاد یسوگام به

 یهست» یو از دست رفته شدهیرانو یلاص ی

خواهد  اش؛یو اجتماع یدر ساختار کل« خود

و شعف بدل خواهد  یبه شاد یتابود که نها

خواسته  یریدرگ ینگرداندن از ا یشد. رو

 یهستنده یناست! ا یو ناخواسته؛ ناشدن

 اشیاجتماع یاو  یدر ساختار فرد ینانسا

 در نه ببرد سر به´شاد ´بایستییواقعا م

 .اسارت و اندوه یسایه

 یهایماریاشاره کرد که ب توانیم یحت

 یماریدر اجتماع و هزاران نوع ب یروان

هانشانه یقاخود دق یره،و غ یسرطان یگرد

 یناست! در واقع ا یریدرگ ینروشن ا ی

از  یگرید یخود و هست یهست یانجنگ در م

 روینآغازشده است_ ازا تر،یشپ یاربس

 یهاارزش ینو ا یپشت کردن به دشمن آزاد

 .یستن یمفهوم یچه یدارا ی،انسان یلاص

هر ساعت  هایستمکه س یستن ینهم یبرا یاآ

حقوق »را تحت عنوان  ییهاسازمان یو روز

و جالب  کنند؟یو دفاع از آن، علم م« بشر

ظاهر و تشکالت به هاسازمان ینهم ینکها
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را  هاهمان ارزش ی؛انسان یهادافع ارزشم

 هست کسی چه! نمایندیم یلتبد ارزشییبه ب

 انسان نفر میلیون دو کشتار جریان که

 رابطه و نکرده درک رواندا، کشور در را

 بشر حقوق سازمان انسانی ضد بسیار نقش و

 اینها! شد؟با کرده رها نفهمیده را

 جنگ این آیا است؟ ییچیزها چه ینشانه

 صدای که هست کسی چه نیست؟ جریان در

 را موجود جنگ یهاطبل این یکرکننده

 است؟ نشنیده

 پایان.
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در مقدمه و درمتن اصلی به تماس 

ها و تاثیرات و متافیزیک با گلوی انسان

عملکرِد آن درمیان اجتماِع انسانی؛ 

ای ، فاجعهی بعدتصویر صفحهاشاراتی شد. 

است که هر روزه در شرق و خصوصا در 

اسالمی عراق و  و یا دولتِ  ایراِن اسالمی

شود. این تکرار می شام موسوم به داعش

های دار ِ متافیزیک ها و چوبهطناب همآن

هایی است که با گلوی انسان آن تماسِ  و

ی در سرزمین خودشان، از حقوق اولیه

شوند! و انسانی؛ محروم می طبیعی زندگی

واین درست زمانی است که سازمان حقوق 

بشر با وصفِ آگاهی داشتن از این جنایات 

هر روزه، به خاطر حفظ نظام سرمایه 

های اجرا ای که با نظاموپیوند و رابطه

ی این فجایع دارد؛ نام سیستم کننده

متافیزیکی ایران را بر خالف سالیان 

ست قرار داشت؛ در گذشته که در صدر لی

آخر گزارش یا لیست امسال قرار داده 

های موجود عملکرِد سیستمرو از ایناست. 

های حقوِق بشری! درست و تشکالت و سازمان

 ها ونامهبرخالِف آن است که در اساس

 کنند.هایشان اعالم میرسانه
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 :های کوتاه گفته

 

 

دهم. آنکه با نمایش رقص _ به تو قول می

ترساند؛ های دار، تو را میبر طنابمرگ 

 خود ترسوترین است.

 این. نگریمیآن م یت_ ما انسان را در کل

 ییارسطو یایوهبه انواع که ش هاتقسیم

بوده  یمخرب که ضد انسان تنهااست، نه

 است.

اند. اول شامل سه بخش هادروغ ینتر_ بزرگ

 .ی. دوم عشق و سوم وفادارآلیدها
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؛ و است در دست انسانها یایلهوس _ عشق

 یاز کارکرد و معنا ته یروز یایلههر وس

 .شودیم

 ترینبزرگ زنان»: گویدیم یچه_ ن

 گویم،می اما من.« هستند پدیدارشناسان

 ناچارا ند،اکرده فراموش را مرگ که آنان

 ژرفنا از و چسبیده زندگی سطح به

 .خبرندبی

و  ثباتییحرف آخر را ب یشه_ هم

 زند.یم یداریناپا

به  یاو  یدستگاه فکر یکبه  ی_ وفادار

 دروغ بزرگ است. یک ی،شخص

« باد»بینم که در برابر را می ها_ پرنده

ایستند و نه پشت به آن. چونکه طبیعت می

به آنها یاد داده است اینگونه در مقابل 

مانند. اما گزش و سرمای باد محفوظ می

بینیم که پشت نی را میی فراواهاانسان

به باد ایستاده و روی به درگاهی بسته، 

هایشان را به عالمت تسلیم ، دعا و دست

 اند!رضا بلند کرده

نقطه،  یکدر  یطوالن یکه به مدت ی_ کس

اش را از یثابت مانده؛ ارزش واقع

 داده است.دست

 



نادر خلیلی

 

365 

ها و ترین دلیل ریزش سیستم_ بنیانی

ها نی در پدیدهها؛ تغییر و دگرگوتئوری

 و تمامی هستی است.

 یباز یشانچون ا گیرند،یات می_ به باز

 اند. تو اثر خود را بگذار.کنان

 کسییچه ی،ادر آغشته یت_ اگر با واقع

 تو را مسخ گرداند. تواندینم

م، باور به ایدهکه د یمفهوم ینتری_ ته

 است.« یقتحق»

قدرت  یاست برا یزیدستاو« یقتحق_ »

است  یدروغ یقتحقگرفتن.  یشیو پ یخواه

 تفکر. یختار یبه بلندا

چشم الزم  تنها یت،واقع یدند ی_ برا

حساس هم الزم  یاربس یگوش داشتن یست؛ن

 است.

با دقت  ی،زنیدر جنگل قدم م ی_ وقت

 یارهست که بس ییگوش کن. صداها یاربس

 اند.ینپنها

 ینتریبهاجتماعم، اما غر یان_ من در م

 .یشانما ینو نادرتر

 یام پییبه تنها یشترب ،های_ در شلوغ

 م.ابرده

به دنبال مثل خود  یگرست که دها_ سال

 اند.همه نادر و مخصوص گردم،ینم
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را  یمهاو گوش بندمیرا م یمها_ چشم

 .دارم شنیدن به نیاز بیشتر من. گشایمیم

فهمد، به آغوش یرا نم یتکه واقع ی_ کس

 ست.هاینتریچاره. او از بفتدا  یم یقتحق

انسان » _ به سرتاسر طبیعت سوگند که 

 دشوارترینِ کارهاست.« بودن

در آن  بندم،یرا م یمهاو گوش ها_ چشم

و  یابندیحضورم یبغر یاربس یهاحالت بو

 .است یکتاباز آنها محتوای هرکدام 

به خاطر  شان؛یریگ_ پرواز پرندگان و جهت

 یادر یگل، بو یباغ، بو یست. بوهاییدنبو

هانشانه یگر؛د یخاک و هزاران بو یو بو

 .فهم و شناختی عمیقتر یاند برایقو یی

 نجها. یستیمتو مطلق ن من و نه _ نه

 یزپس ن یناز ا و دیده بسیار ما همچو

 .یدخواهد د

 .یادامه دارد زندگ ی_ ادامه دارد آر

 یارگ را بسمر یاستخوان یها_ من دست

 .دارمیدوست م

 یزندگ یک ی_ هرکجا و هر زمان که نطفه

 ینطفه یزبسته شد؛ درست در همان زمان ن

 .یدمرگ آغاز

 ییچه معنا یبدون مرگ، دارا ی_ زندگ

 است؟
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 یدن،گرد یکتار ییاهادر ی_ در ژرفنا

 یزاما گاه نگاه به سطح ن یباستز یاربس

وجود  یادو رابطه ینا یناست. ب یضرور

 دارد.

باهم  یش،در کل و اجزا یهست ی_ تمام

 .شناسمیجدا و پاره نم یزی. چوطندمرب

و فراق؟ مگر  ییگفت جدا ی_ چه کس

ارتباط  همهینوصل؛ ا همهینا بینیینم

 فشرده را؟

ند؛ و هر چه امرا استاد خوانده ی_ کسان

 یبه کوچک یشترم؛ بایدهواژه را شن ینا

 یم؛عظ ینبزرگ، ا ینا خود نزد یو شاگرد

 م.ابرده یکمال؛ پ ینترتنها ینا

 یدنمفهم ینکهخورم، از ایاسف نم یگر_ د

 ینتر از اتر و آسانسخت شد. چه کنم روشن

 .دانمینم

 هاینترگان، سادهیچیده_ ما نزد پ

-ترینساده فهمیدن که افسوس ولی. یمهست
 ست.اهین، دشوارترها

شوی، دور می« خود» از _ همان اندازه که

« دیگری»در واقع به همآن اندازه به 

« هستی خود»شوی. این یعنی از نزدیک می

 یا «هستی دیگری»به غلتیدن دور شدن و 

به  اوست؛ که خود نوعی تمرین  نزدیک شدن

 مردگی است!

 .یباست_ آنچه دشوار است، ز
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 :است شده منتشر تاکنون قلم یناز ا

 شامل کالسیک شعر ی مجموعه_  ها یهگال

. یدهو قص ی_مثنورباعی_ بیتی دو_ غزل

 1383 کلن چاپ

 شادی، انتشارات. رمان_ آشنا یبهغر

 2006 لندن

انتشارات  بوف کور_  یقصه بوف فکورِ 

 2011 یدارزان سو
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