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 یادداشت مترجم

 ، درآلمان هانوفرشهر در لیندن واقع در نزدیكى  ۰۹۱ در سال   هانا آرنت

ى متوسطه، در دانشگاه  دوره پایانپس از . دنیا آمد آلمانی به-اى یهودى  خانواده

براى  ،۱ ۰ هانا در سال  .خواندفلسفه، الهیات و زبان یونانى   ماربورگ

شناس و فیلسوف  ، نزد روان ى دكتراى خود به هایدلبرگ نامه سازى پایان آماده

با خود را  یرساله و اگزیستانسیالیست مشهور آلمانى كارل یاسپرس رفت

خاطر تبار  اما به. نوشتنزد او  ،«گوستین قدیسومفهوم عشق نزد آ» انعنو

با نخستین  ،۰ ۰ در سال . در دانشگاه را نیافت تدریسی  اجازه ،یهودی خود

  خود را به آندرس که بعدها نام  همسر خود فیلسوف آلمانی، گونتر اشترن

از او  ،7 ۰  بعد، سالهشت ) تغییر داد، ازدواج کرد و با او به برلین رفت

هانا  ،  ۰ در اوت  ،ها در آلمان قدرت رسیدن نازیست هنگام به .(جدا شد

همین خاطر یکی به. های یهودستیزی بود ی ریشه آرنت مشغول تحقیق درباره

پیگرد و آزار گشتاپو قرار گرفت  موردروشنفکران یهودی بود که  نخستیناز 

  با والتر بنیامین ،فرانسه بود در مدتی که در. و مجبور شد به پاریس بگریزد

با هانریش  ،۹ ۰ در سال . منتقد ادبی و فیلسوف مارکسیست آشنا شد

 ، شاعر و فیلسوف مارکسیست آلمانی، ازدواج کرد و با اشغال فرانسه 7بلوشر

                                                                                 
1
 Hannah Arendt 

2
 Marburg  

3
 Heidelberg 

4
 Günther Stern 

5
 Günther Anders 

6
 Walter Benjamin 

7
 Heinrich Blücher 

http://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Anders
http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Anders
http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Bl%C3%BCcher


 5 

در  .گریختهمراه همسرش به آمریكا به ، ۰۹ در سال  ،ها نازیست به دست

كرد، اما پس از مدت  فعالیت مى «ان آلمانییهودی  انجمن»مدتی در  ،آمریكا

نویسندگی  صرف کنار گذاشت و وقت خود را را ها  این قبیل فعالیت ،کوتاهی

در  ،شهروند ایاالت متحده آمریکا شد و از آن پس ،۹ ۰ در سال  .کرد

های کالیفرنیا، برکلی، پرینستون، ییل و شیکاگو به تدریس فلسفه  دانشگاه

قت زن در دانشگاه پرینستون وین استاد تمامنخست ،۰ ۰ در سال . پرداخت

 .درگذشت ،سالگی ۰ در سن  ، ۰7 هانا آرنت در سال . دش

داد او را   پسندید و ترجیح می  را نمی «فیلسوف»عنوان  ،هانا آرنت     

  یفلسفهمنتقد »عنوان  طورکلی به بهاو . بشناسند «پردازی سیاسی  نظریه»

آثار مهم خود را در شرح و تحلیل  بیشتربود و مشهور  «سیاسی غرب

های  ی دوم و ظهور حکومتچون جنگ جهان ،رخدادهای تاریخ معاصر

برآمدن  ،بنا به درک آرنت. نوشته است ،آلمان و شوروی در ویژه  به توتالیتر

از . پذیر نیست فهم ،سیاسی یفلسفه پیشین هوم هایهای توتالیتر با مف حکومت

و توتالیتاریسم  نهاد کردتوتالیتاریسم پیش یای بنیادی را درباره  این رو، نظریه

دیگر، یعنی  مشابه  ای از حکومت توصیف کرد که با انواع   تازه یرا گونه

مهمترین آثار آرنت به فهم . های استبدادی و اقتدارگرا، تفاوت دارد حکومت

بنابراین  ؛زندپردا و انقالب می خشونتقدرت و کارکردهای آن، تحلیل   ماهیت

هایش برای فهم آنچه  که بیش از سه دهه پس از مرگ او، نظریه ستطبیعی ا

  .دشته باشاهمیت دا ،گذرد  در جهان امروز می

 

* 

 

 ثارآ
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منتشر    ۰ در سال   های توتالیتاریسم ریشهاثر مهم آرنت با عنوان  نخستین

دهد که   می هشدار ،های توتالیتر ضمن تحلیل نظام ،وی در این کتاب. شد

د نابو ،توتالیتاریسم با از میان رفتن آلمان نازی یا شوروی استالینیستی

 کارخشونت به «ساختن تاریخ»برای زیرا تا زمانی که انسان  ،شود  نمی

کتاب مهم دیگر . رساند های توتالیتر  کمک می ها و نظام به رشد جنبش ،برد می

های عمل، کار و  میان فعالیت ،نام دارد که وی در آن  موقعیت بشریآرنت 

درمورد کنش سیاسی بسط را  ی خود  شود و نظریه ل میئکنش تمایز قا

این کتاب که ابتدا به. اثر مهم دیگر آرنت است(   ۰ )  ابتذال شر. دهد می

منتشر  نیویورکر یصورت گزارشی از دادگاه آیشمن در اسرائیل برای نشریه

پردازد که  یکی از رهبران نازی، می شد به تشریح شخصیت آدولف آیشمن،

سوزی  های آدم ل فرستادن یهودیان به کورهؤمس دوم، در جریان جنگ جهانی

و  بنیادشکن است ای کند که آیا شرارت پدیده می طرحهانا این نظر را . بود

این گرایش مردم عادی است که  معمولی طور کلی عملکرد یا به ؟یرعادیغ

ی برگزاری  کنند؟ او شیوه بدون اندیشیدن اجرا میهای باالدستان را  فرمان

دادگاه و همچنین رفتار برخی رهبران یهود در دوران هولوکاست را نیز مورد 

از او رنجیدند  ی یهودیان جامعه بیشتراین امر باعث شد که . دهد انتقاد قرار می

 خاطر سردی و نشان ندادن همدردی کافی با قربانیان هولوکاست و او را به

( ۰7۹ )  خشونتو (   ۰ )  انقالبدو اثر مهم دیگر آرنت . دندکرسرزنش 

 برای فعاالن سیاسی که دهد ها توضیح می وی در این کتاب. دارند نام( ۰7۹ )

                                                                                 
1
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4
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5
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آنان که عمر خود را برای جلوگیری از و هم  انقالبیانهم راست و چپ، 

ر شود، اما د دهند، خشونت بسیار عادی و آسان توجیه می انقالب هدر می

آرنت . اند برند مردم عادی کسانی که از کاربرد خشونت رنج می حقیقت بیشتر

گوید، کاربرد خشونت  شود و می تمایز قائل می «قدرت»و  «خشونت»میان 

خشونت زمانی کاربرد . ی ضعف است بلکه نشانه ی داشتن قدرت نیست، نشانه

هنگامی که . معنا شده باشد یابد که سیاست از بین رفته و بی ضرورت می

سیاست ماهیت سیاسی خود را از دست  قلمرو، شود نهادینه میخشونت 

یابد و میدان همگانی به ارتباط  زیرا سیاست در میدان همگانی قوام می دهد،  می

و برابر میان  دوجانبهشهروندان وابسته است و شرط ارتباط  دوجانبه

   . امنیت عاری از خشونت است ها، انسان

خود  گفتۀ شامل هشت رساله یا به ،خوانید ی آن را می ون ترجمهکه اکن یکتاب

ین بار در سال نخستها   این رساله. یی سیاس تمرین است در اندیشه ،نویسنده

به دیگر  دو رساله همراه   ۰ نتشر شد و در سال به شکل کتاب م   ۰ 

 ،از آن پس. صورت حاضر انتشار یافت و به چند زبان دیگر ترجمه شد

انتشارات   ۹۹  سال چاپ .یگری از این کتاب منتشر شده استهای د چاپ

 . ستترجمه ااین نسخه اصلی پنگوئن 

 ی دانش گسترده ان مدرن بر پایهورزانه آرنت درمورد جه اندیشهتأمل های     

. ندساز ی سیاسی قرن بیستم را می م از فلسفهاند، و بخشی مه از گذشته بنا شده

بحث بحرانی ی  ی مشکالت پیچیده درباره« و آینده میان گذشته»آرنت در 

با آن روبرو است؛ بحرانی که به این دلیل پدید آمده  ی مدرن کند که جامعه می

است که مفاهیم اساسی سنت  سیاسی، همچون عدالت، خرد، مسئولیت، 

خود به رساله هااین . اند و افتخار معنای خود را از دست داده هنرمندی

جا توضیحی بدهم، جز این ست من در ایننیاند و نیازی  ی روشنی کاف اندازه



 8 

هایی که نویسنده در متن اصلی با الفبای یونانی نوشته است من با  واژهکه 

 های مشخص شده، توضیح در پرانتزهای با عدد چه آن. ام حروف التین نوشته

م مترج های توضیح  ها های زیر صفحه یادداشت. است نویسنده های جعو مر

 . است

 

  

  

 



 9 

 

 

 مقدمه

 آینده و گذشته میان شکاف  

 

«.نامه به ما واگذار نشده است میراث ما با وصیت»
 
ترین  این شاید عجیب 

گویی گزین
 
های رنه شار گویی میان گزین  

 
فرانسوی،  ی نویسنده و، شاعر 

جوهر این  ها گویی گزیناین در وی . اند ناپیوسته شگفت یبه طورباشد که 

کل بیان کرده است که چهار سال جنبش مقاومت برای  به نحوی فشرده امر را

داشتنسل از نویسندگان و اهل ادب اروپا چه معنایی یک 
1
سقوط فرانسه، که . 

ی سیاسی کشورشان  غیرمنتظره بود، صحنه به طور کامل ای  برای آنان حادثه

آلت دست  ی یک روز خالی کرده و آن را به مشتی دلقک  فرومایه مدت  را در 

که در امور  ندنکرده بود فکر این بهحتی کسانی که هرگز  .یا ابله واگذار کرد

به وجود آمده در قدرت  خألبه دلیل  ،شرکت کنند «جمهوری سوم»رسمی 

 شاید آگاهی و بدون پیش ،به این ترتیب. به سیاست کشیده شدند ،سیاسی

ی را تشکیل گانهمی یفضا ،خواهی نخواهی ،شان برخالف خواست آگاهانه

در  ،پنهان از چشم دوست و دشمن کارهای کشور همه ی در آن دادند که

را طی  روند رسمی ای گونه ی آن کهب شد حل و فصل می ،حرف و در عمل

 .کند

اهل ادب از آنچه در  ،بعد از چند سال. دیری نپایید که اوضاع تغییر کرد

و دوباره به میان امور کردند رها شدند  بر دوش خود تلقی می« باری»آغاز 
                                                                                 
1
 Notre héritage n'est précédé d'aucun testament 

2
 aphorism 

3
 René Char 
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ربط  اهمیت و بی به نظرشان بی اکنون که ؛ اموریخویش پرتاب شدند  شخصی

«پیچیدگی اندوهبار»با « دنیای واقعیت»بار دیگر از  آنها. رسید می
 
زندگی  

رد چیزی جز خود نمی  خصوصی بازگشت »از آنان . جدا شدند ،گردد که بر گ 

تنها زیرا  ؛سرباز زدند« [خود]رفتار ترین  مایه ی آغاز، به بی به نقطه

بازگردند که پس  رقیبهای  ئولوژی اید پوچ  قدیمی درگیری هایتوانستند به  می

 همرزمان. بود پر کردهی سیاسی را  صحنه ،از شکست دشمن مشترک

که حتی از گروه و  ،ی درآمدندشمار های بی محفل صورت  بهپیشین پیمان  هم

ی تبلیغاتی ستیز پایان   های بی و توطئه جدل هار و د ،دسته هم کوچکتربودند

 بینی نوز ادامه داشت، پیشی واقعی ه آنچه شار، زمانی که مبارزه. درگیر شدند

دانم که باید از  اگر زنده بمانم، می»: رخ داد ،روشنی درک کرده بود  و به

 انکارام را با سکوت  گنجینه و جدا شوم سرنوشت سازهای  ی این سال رایحه

 « .کنم( نه سرکوب)

میدند، از دو فه را میآن  این گنجینه چنان که خودشاناین گنجینه چه بود؟ 

کس  آن :آنها دریافته بودند: تشکیل شده بود درونی داشتند پیوندیپاره که باهم 

 یب»که به ، «استپیوسته، خود را بازیافته فرانسه  مقاومت  جنبش به »که  

، که استپایان داده « در جستجوی خود بودن آشکار خشنودیو در نا گیبرنام

گیر  بازیگر مشکوک  بهانه» و« ریاکار» این فکر نمی کند که شاید دیگر به

آنها در این . استررا دا« عریان رفتن» وان  و ت نیرو، که ستا« زندگی

این ا دیدند زیرا آزادی ر نشانی ازین بار در زندگی نخستبرای   عریانی

 هکه جامعه ب ییهاصورتک چه  اشت؛د میبررا  ها صورتکی  همه عریانی

 برضدی که فرد در واکنش روانچه صورتک هایی  د تحمیل می کردافرا

دست  ستبدمکه علیه حکومت  سببنه به این . تساخمی جامعه برای خود 
                                                                                 
1
 épaisseur triste 
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های متفقین هم  ی سربازان ارتش همه)به پا خاسته بودند  نشاندۀ آلمان نازی

شده بودند، خود، « چالشگر»که  دلیلبلکه به این  ،(ندهمین کار را کرده بود

بودند، و به این ترتیب، بدون این که خودشان دست گرفته ه برا عمل ابتکار 

ی میان خود ساخته بودند که همگاننند یا متوجه آن شوند، فضایی درک ک

خوریم، آزادی  هر بار که باهم غذا می». توانست در آن ظاهر شود آزادی می

ماند، اما میز برایش چیده  صندلی خالی می. د سر میز بنشیندکنن وت میدعرا 

 «.شده است

ین کسانی بودند که نخستاروپا در جنگ جهانی دوم نه  افراد جنبش مقاومت

از ) ها تاریخ انقالب. کسان ی خود را از دست دادند و نه آخرین گنجینه

در    ۰ تا پاییز در پاریس  77۰ در فالدلفیا و تابستان   77 تابستان 

ترین جوهر داستان دوران مدرن را بیان  لحاظ سیاسی درونی از  (بوداپست

ای  همچون افسانه ؛دنشکل نوعی تمثیل تعریف شو  د بهنتوان می و دنکن می

طور  به گوناگون به طور کامل های  ای کهن که در موقعیت ی گنجینه درباره

ر شرایط رازآمیز متفاوتی، گویی د و دگرد غیرمنتظره و ناگهانی پدیدار می

سرابی
 
 .شود بوده است، دوباره ناپدید می 

که این  هندد نشان ندتوان می وجود دارند که محکمبرهان هایی  ،در حقیقت

از  کههنگامی . بلکه همواره سراب بوده است ،گنجینه هرگز واقعیت نداشته

خیال سر  ای گونها نه با چیزی واقعی بلکه ب گنجینۀ انقالب ها سخن می گوییم

نام باقی مانده  بیترین دلیل این که این گنجینه تا کنون  یم، و قویرو کار دا

 جهان  نه در  ،در این جهان و در میان امور بشری در زمین آیا چیزی. است

شاخ و  های تک رسد اسب نظر می وجود دارد که بدون نام باشد؟ به ین،رب  

 همه، با این. ترند ها واقعی ی انقالب ت رفتهی از دس های دریایی از گنجینه پری
                                                                                 
1
 fata morgana 
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با  کنیم توجههای پیش از آغاز آن،  ویژه به دهه ، بهدوران مدرنبه آغاز  اگر

در سدۀ  شگفتی درخواهیم یافت که این گنجینه در هر دو سوی اقیانوس اطلس

شود  انسان وسوسه می ،ها پیش نامی که مدت ؛دارای نام بوده است هجدهم

گنجینۀ  نام  . گنجینه از دست برود، ناپدید شدخود  ی پیش از این که حت ،بگوید

و « فضیلت»  رببود و در آن « همگانی خوشبختی  » در آمریکا انقالب

بود که  «آزادی همگانی»این نام  فرانسوی معادل   .می کردند کیدأت «افتخار»

این است دشواری فهم آن برای ما . تر نیست هیچ وجه ساده  بهبرای ما  درکش

 .شد تأکید می« همگانی»ی  واژهبر  ،که در هر دو مورد

نامه به ما  وصیت یگوید میراث ما ب که نویسنده میهر تقدیر، هنگامی   به 

نامه  وصیت. دکن نام بودن این گنجینه اشاره می به بی ،واگذار شده است

د را درمور ارث گذارنده نیت   و گوید رث سخن میاو قانونیی حق  درباره

 یرسد ب نظر می به. کند میروشن  برای آیندگان های گذشته دارایی

که سنتی  – سنت یبشکافیم، ب ا بازم تمثیل رنامه، یا اگر بخواهی وصیت

دارد، که مشخص  می  گذارد و نگهکنار می دهد، که  کند و نام می انتخاب می

در  ی تداومو نیتی برا اراده – چیست در ها کجایند و ارزششان کند گنجینه می

از وجود نداشته باشد  اگر نوعی سنت بنابراین .می ماندن باقی گذر زمان 

ات ابدی جهان و ای، تنها تغییر ای وجود دارد و نه آینده دیدگاه بشری نه گذشته

، سبباین   به. از سر می گذرانند گانندیزکه د نوجود دار زیستیهای  دوره

از  نکبت  واقعیت از دست نرفت، بلکه شرایط تاریخی و دلیلبه  ۀ انقالبگنجین

 درآمدن واقعیت به و پدیدار شدنکه هیچ سنتی  بود سبببه این  دست رفتن آن

که وصیتی آن را به  سبببه این به عبارت دیگر  بینی نکرده بود، آن را پیش

 ،ۀ انقالبن گنجینرفتحال، شاید از دست  هر  به. آینده واگذار نکرده بود

اما فراموشی و ضعف  ؛ناپذیر بود اجتناب ،های سیاسی تباتوجه به واقعی
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انقالب از دست رفتن آن را  گران و شاهدانکنشان بلکه ثروانه تنها  ۀحافظ

را در کف گرفته  ۀ انقالبای گذرا گنجین کسانی که لحظه .قطعیت بخشید

. دشده بودن فراموشی دچار نه وارثانشان طور خالصه، خود زندگان  بودند، به

 شکلگرچه یکی از مهمترین  ،ستنیاندیشه از  شکل یک چیزی جز ورییادآ

تعیین را از پیش  یادآوری ود دری موجها اشارهقالب و متن  اگر .آن های

بسیار نادر قادر است  ، و ذهن انسان تنها در مواردمی شود ابی معن نکنند

. ردخاصی رابطه ندامتن  با مضمون وی کلبه طور د که به یاد آورچیزی را 

را حفظ انقالب  ۀی گنجین سانی که نتوانستند خاطرهین کنخست ،این ترتیب  به

 می یافتندچنان عجیب و آن را ند بودآن  صاحب آنهایی بودند که رستکنند، د

 موضوع این ،در آن زمان. بگذارند باید دانستند چه نامی بر آن که حتی نمی

  ولی به ،ندآورد نمیدر  سرشان   گنجینهاز  چهبرایشان اهمیتی نداشت؛ گر

 کنش شان دانستند که کنند چیست و می چه می  معنای آنکه دانستند  خوبی می

تنها  ،استمعنا بای که برای زندگان کنش»: استفراسوی پیروزی و شکست 

برند و  تنها در اذهان کسانی که آن را به ارث می و برای مردگان ارزش دارد

برای افراد جنبش مقاومت « .رسد ام میبه فرج ،ددربارۀ آن بحث می کنن

 به  خودطور  کمابیش به ،تراژدی زمانی آغاز نشد که رهایی کشورفرانسه 

حال  هر  به جزیره ها این. از میان برد های پنهان آزادی را جزیره ،خود 

شد کسی وجود  روشنکه  شد هنگامی آغاز تراژدی .محکوم به شکست بودند

د بیندیشآن  بهد، دربارۀ آن بحث کنبرد و با به ارث ر که گنجینۀ انقالب ندارد

شده باید در واقع در اذهان کسانی که   انجام کنشهر . بسپارد یادو آن را به 

« فرجام»ند، دارای ساز فاشرا  شکنند و معنای بازگورا  آن قرار است داستان

 از دستافراد جنبش مقاومت  کنش  « فرجام  »است که این موضوع اما  ،باشد

و بدون این فرجام  فکری  بعد  بیرون لغزید ان که باید آن را بازگو می کردندآن
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داستانی باقی نماند که  آشکارا، بیان روشن بیابدکه با یادآوری  ی آن، بکنشاز 

 . دشو بازگو

ما با . نو نیست لکامبه طور چیز در وضعیتی که تاکنون گفتیم  هیچ  

و گفتمان عقلی ژرف اندیشی ل، عق خستگی از علیه پرشورهای  انطغی

  طبیعی کسانی است که به ها واکنش   دانیم که این طغیان می. خوبی آشناییم به

هم جدا شده است، که  و واقعیت از اندیشه   اند راه ی خود دریافته کمک تجربه

 به آن شکل ،دیگر  عقلکند، و این که ت نفوذواقعیت به تواند  نمی نور اندیشه

، سببو به این  داردن پیوندبا رخداد ، دارد پیوندایره با مرکزش د پیرامونکه 

کند که  ای را تکرار می شود یا حقایق کهنه معنا می کامل بیبه طور یا  عقلت

ی ینشحتی ب. اند از دست داده طور کامل  بهبا واقعیت را مشخص خود  پیوند  

 کاملبه طور کرد اکنون  بینی می شرا پی موقعیت دشوارکه پدید آمدن این 

جهانی که او )بازگشت « جهان نو»هنگامی که توکویل از . شناخته شده است

حاصل کند که  واکاویف و وص باید آور فهمید چگونه چنان شگفتای  به شیوه

 ،بنیادی دگرگونی های سدهبیش از یک بعد از و  ؛کالسیک شد یش اثرکار

 ،آگاه بود کاملبه طور  این حقیقت به (ه استحفظ کردهمچنان اعتبار خود را 

هنوز از فکر او  ،خواند و رخداد  کنش« فرجام»آن را  چه بعدها شار  که آن

به ما واگذار نشده   نامه میراث ما با وصیت»ی شار که  و گفته. گریزد می

چون »رسد که  نظر می ی توکویل به گفتهاین همچون شکل دیگری از « است

انسان در تاریکی سرگردان  خرد   د،افکن گذشته دیگر بر آینده نور نمی

 (2)«.است

در یکی از  تنگناتنها توصیف دقیق این  ،دانم که من می ییاما تا جا 

د از این اند و شای واقعی او یها تمثیل. شود های فرانتس کافکا یافت می تمثیل

رد رخداد  ؛ندهمتا باش جنبه  در ادبیات بی همچون پرتوهای نور در امتداد و گ 
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ی  کنند بلکه همچون اشعه شوند، نمود  ظاهری آن را روشن نمی می افکنده

مورد  نمونۀ توان عریان کردن ساختار درونی رخداد را دارند، که در ،ایکس

 . شود می پنهان روانی شامل روندهای ،ما

:تمثیل کافکا چنین است    
(3)
 

ر   بر او فشار می آغازگاهاولی از پشت، از : او دو دشمن دارد . دآو 

در . شود با هردوشان وارد نبرد می. دبند می به پیشرا دومی راه او 

که  چرا ،رساند اولی در نبردش با دومی به او کمک می ،حقیقت

همین ترتیب دومی در نبرد او با  خواهد او را پیش براند، و به می

اما تنها در تئوری . راند می پسچون او را به  ،کند مییاری اولی 

بلکه خود او نیز در آنجا  ،ا نه تنها دو دشمن آنجایندزیر. چنین است

او چیست؟ همواره در  قصد  داند  می عواقدر و چه کسی  .حاضر است

باید شب  – مراقب او نیست نگهبان کهای  یاست که در لحظهؤاین ر

نبرد بیرون  از خط   –چنین تاریک نبوده است  اهگ یچباشد، شبی که ه

داور میان دو دشمن در  دش به مقام  ی نبر تجربه سبب  جهد و به

 .ارتقا یابد دیگرشان با یکستیز

مطابق منطق  ،کند دارد و به درون آن نفوذ می پیوندی که این تمثیل با آن وندر

های  گویی آید که جوهرشان را در گزین می رخدادهایی از پی   ،درونی موضوع

شود که  می آغازای  نقطه از قدقیبه طور این تمثیل  ،در حقیقت. شار یافتیم

. رها کرده بوددر هوا  ختهرا آوی رخدادهای  ین ما زنجیرهنخستگویی  گزین

ده پیموجریان کامل خود را  کنششود که روند   می آغازنبرد کافکا زمانی 

فرجام خود را منتظر است که ، است کنشی  زمانی که داستان، که نتیجه است؛

. بیابد «دهند قرار می بحثبرند و مورد  آن را به ارث می که اذهان کسانی»در 

  ،به اعتقاد هگل است، و بنا هرخ داد یزی است کهچ فهمیدن آن روحی  وظیفه
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هدف واقعی در صلح زیستن  .می کندآشتی  با واقعیتا درک رخدادها انسان ب

د و آشتی برقرار کند صلح توانن روحمشکل این است که اگر . با جهان است

 .دوشمی درگیر جنگ خاص خود  گی درنپدید آورد، ب

 سدۀدر  دستکممدرن،  روحاظ تاریخی این مرحله از تکامل لح از گرچه 

پیش . دو کنش پیشین رخ داده است پس ازدر واقع  پس از یک، بلکه نه بیستم،

 این مرحله ی عنوان نماینده بهاو را اینجا  از این که نسل رنه شار، که

اش را به  د را کنار بگذارد تا تعهدات عملیهای ادبی خو ایم، تالش برگزیده

آورده بود  یتر بود، به سیاست رو نسل دیگری که فقط کمی مسن ؛انجام رساند

تر  این نسل مسن. ریزدبگ کنشهای فلسفه را حل کند و از اندیشه به  تا دشواری

اگزیستانسیالیسم  ، آن رای شد که خودمکتبو سپس سخنگوی  آفرینندهبود که 

 ،ی نخست ، در وهلهاش در روایت فرانسوی دستکماگزیستانسیالیسم،  .دنخوا می

چون و چرا به  بی به تعهد  و پناه بردن مدرن ی  های فلسفه از سردرگمی گریختن

، یعنی نویسندگان، اندیشمندان، اناصطالح روشنفکر  بهو چون . است کنش

نقالب در دوران ا بیستم فقطسدۀ اینها، در شرایط  مانندهنرمندان، اهل ادب و 

همان نقشی را »ی دسترسی داشته باشند، انقالب همگان سپهرتوانستند به  می

، همان طور که زمانی «نمود زندگی ابدی ایفا می ،کرد که پیش از این بازی می

ان خود را آفرینندگ»اشاره کرده بود انقالب ( بشر سرنوشتدر )مالرو 

شورش فیلسوف علیه  که نوعی م،برآمدن اگزیستانسیالیس. «کند رستگار می

خود را در قلمرو  اصول، هنگامی آغاز نشد که فلسفه نتوانست است فلسفه

 شاهد آنچنان که افالتون  ،ی سیاسی فلسفه ناکامی  امور سیاسی اعمال کند؛ این 

و . ی غرب و متافیزیک دارد ی تاریخ فلسفه درازنا  به ایپیشینه  ،دوب

 ،ای ی وظیفه شد فلسفه از عهده روشنپدید نیامد که  اگزیستانسیالیسم نیز زمانی
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 این وظیفه عبارت بود از. آید نمیرب ،ی تاریخ به آن داده بودند که هگل و فلسفه

 جهان چنانموجب شدند که  رخدادهاییفهمیدن واقعیت تاریخی و  درک مفهوم  

که  گشتهنگامی نومیدکننده برای فیلسوف در واقع وضعیت . هست که شود

برای در این هنگام  .معنایند های قدیمی متافیزیکی بی ان داده شد پرسشنش

ن و سنت فکریش انسان مدرن روشن شد که باید در جهانی زندگی کند که ذه

چه رسد به یافتن  ،نددارن را های معنادار و مناسب طرح پرسش تواناییحتی 

رسید  ینظر م در این وضعیت دشوار، به. های خویش پاسخی برای سردرگمی

 بودن متعهد، با درگیر شدن و تعهد خود، با کنش
بخشد؛ نه  خود، امید می 

بل برای این که به انسان امکان دهد، همان طور که سارتر  ،یپرسشبرای حل 

 ریاکارزمانی گفته بود، بدون آن که 
 .زندگی کند ،شود 

 به ،کند عمل نمی آن چنان که باید ،یل رازآمیزیکشف این که ذهن انسان به دل

در . ی داستانی است که در اینجا به آن خواهیم پرداخت صحنه نخستینتعبیری  

طنز خاص  ،، زیرا در غیر این صورتکوتاهکنم، اما  جا به آن اشاره میاین

های  رنه شار در آخرین ماه. خواهیم دادآید از دست  می از پیرا که آنچه 

معنای رهایی   در متن ما به که – رهایی وقتی، در برابر آلمان نازی مقاومت

 چنین به پایان برد کهکار نوشتن را  ،شد در افق پدیدار می –است  کنشاز 

این ترغیب  .کرد می ترغیب ژرف اندیشیبه  ،ماندند زنده می شایدکه  ی راآنان

تواند  انسان می. دمبرم و پرشور بو، کنشدرخواست پیشینان او به به اندازۀ 

گونه بنویسد که نسل بعد از نسل را توصیف  را این بیستم تاریخ فکری سدۀ

ها را حفظ  و گرایش پیوستگی  واقعی نظرهانگار باید  تاریخ ،نکند که در آن

ی شخصی منفرد بنویسد و هدفش بیش از این  نامه آن زندگی به جای کند، بلکه

                                                                                 
1
 engagée 

2
 salaud 
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ه در اذهان مردم گذشت را ارائه دهد که آن چیزی ،نباشد که با تقریبی استعاری

 بوده است پیرامون   ناچارآنگاه مشخص خواهد شد که چنین فردی . است

 تعقلنخست هنگامی که از  :پیمایدبلکه دو بار ب بار، نه یک ،را ی کاملا دایره

نفس   ،تر عبارت درست به ،یا کنشگریخت و سپس زمانی که  کنشبه 

در اینجا  آنچه انسان. بازگردد است به اندیشیدن کردهاو را مجبور  ،کنشگری

 های دورهیکی از در  وجه کند این است که تشویق به اندیشیدنباید به آن ت

د، کنن می رخنهتاریخی  گاه در زمان   رخ داده است که گاهغریب  گسستی

، یعنی رخدادها بازیگران و شاهدان   کهبل ،نگاران آتی هنگامی که نه تنها تاریخ

که به طور کلی آنچه  .شوند می آگاه در زمان ی گسست  خود زندگان، از دوره

را این دورۀ گسست  است  که هنوز به وجود نیامده آنچهدیگر وجود ندارد و 

های  در تاریخ بیش از یک بار نشان داده شده است که این دوره. تعیین می کند

 .درا دربرگیرنحقیقت  ی لحظه توانند ت میگسس

 

این امور، گرچه نه در توانیم به کافکا بازگردیم که در منطق  اکنون می

ترین موضع را اتخاذ  تعبیری پیشرفته  شان، آخرین و به زمانی پیوستگی  

ی  نشده باقی مانده است، گرچه شهرت فزاینده معمای کافکا هنوز حل. )کند می

ی  نویسنده در مقامی او را  اخیر جایگاه برجسته چند دهۀپس از مرگش در 

ی  شیوه  از هر چیز به پیشعما این م. کرده است استوارنویسندگان 

را  اندیشهیان تجربه و ی م ی جاافتاده شود که رابطه آوری مربوط می هیجان

 جزئیات   ی  پربارمیان  که یمانگار معمول مسلم می به طور .کند وارونه می

و  ،پیوندی وجود داردی واقعیتی مفروض  مشخص و کنش دراماتیک با تجربه

ای که انسان  هزینه ؛دانیم رنگی مجرد می عی بیروندهای روانی را دارای نو

کمک هوش محض و تخیل  اما کافکا به. باید برای نظم و دقتشان بپردازد



 19 

انداز فکری پدید  پیرایه، نوعی چشم بی« مجرد  »ی  از حداقل تجربه ،معنوی

، تنوع و عناصر دراماتیک  پرباری، تمام ن دقتداآورد که بدون از دست د می

او  در نظر  از آنجا که اندیشیدن . دهد را در خود جامی« واقعی»مختص زندگی 

این نبوغ غریب را تکامل داده بود  ،ترین بخش واقعیت بود ترین و زنده اساسی

 پیش انتظار و   غیرقابل از حوادث   سرشارگویی کند،   بتواند واقعیت را پیش تا

.( اند شگفتی بازنداشتهما را از چند دهه طوری که هنوز پس از  نشدنی به  بینی 

 ؛کند ای روانی را ثبت می داستان او در کوتاهی و سادگی مطلق خود پدیده

میدان نبردی است که در  ،صحنه. توان آن را رخداد فکری خواند چیزی که می

کنند؛ میان آنها مردی را  آن نیروهای گذشته و آینده با یکدیگر برخورد می

نامد، که اگر اصالً بخواهد موضعی بگیرد  یم« او» او را یابیم که کافکا می

از این رو، دو یا حتی سه نبرد همزمان . باید با هر دو نیرو وارد نبرد شود

یک  جنگ او با هر ،با یکدیگر و در این میان« او»جنگ دشمنان : ادامه دارد

حضور  دلیل    رسد این حقیقت که اصالً جنگی برپاست به نظر می  به. از آنها

ها  توان حدس زد که بدون او، نیروهای گذشته و آینده مدت می. است مردآن 

 .نده بودکرد اثر یا نابود  پیش یکدیگر را بی

موج » –ین چیزی که به آن توجه خواهیم کرد این است که نه تنها آینده نخست

 کمابیش  که نناچ گذشته. تلقی شود «نیرو»ی نوعباید  نیزبلکه گذشته  – «آینده

که انسان باید بر دوش کشد، نیست ن باری همچو می گویند های ما ارهتمام استع

از سنگینی سوی آینده   توانند و حتی باید در پیشروی خود به و زندگان می

گذشته هرگز نمرده است، گذشته حتی »قول فالکنر،   به. رها شوند آن جان بی

امتداد زگاه آغار پیشین تا یاین گذشته، که در تمام مس« .هنوز نگذشته است

راند، و برخالف آنچه انسان  بلکه به پیش می ،کشاند یابد، ما را به عقب نمی می

 زمان از. راند سوی گذشته عقب می  انتظار دارد، این آینده است که ما را به
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کند،  ی میان گذشته و آینده زندگی می انسان، که همواره در فاصله دیدگاه  

وسط  زمان از. وندی پیوسته نیستی ر وقفه زنجیره نیست، جریان بی

آن طور که  ،«او»ی ثابت  ایستاده است؛ و نقطه« او»ای که  شکند، در نقطه می

حال نیست، بلکه در حقیقت شکافی در زمان  ،کنیم تصور می بیشتر وقت ها 

در برابر گذشته و  ایستادگیوقفه، از طریق  ی بی است که از طریق مبارزه

که انسان در زمان قرار داده  سببتنها به این  ؛دارد می  آینده، آن را باز نگه

به  اعتناء کند جریان زمان بی می ایستادگیشده است، و تنها تا جایی که انسان 

یا اگر  – این قرار داده شدن در زمان راه  از . شود تفکیک می زمان افعال

 – کار بریم، آغاز  یک آغاز  س را بهیگوستین قدوآ های بخواهیم اصطالح

شود که سپس چون بر ذره یا  ی زمان به دو نیرو شکافته می است که زنجیره

ند پرداز دهد، به جنگ با یکدیگر می ند که به آنها جهت مییاب جسمی تمرکز می

 .گذارند تأثیر می ،کند چنان که کافکا توصیف می ،و بر انسان

ر کافکا را آن که منظو یتواند گامی به پیش بردارد ب میکنم انسان  فکر می

چگونه قرار دادن انسان در زمان،  که با دهد کافکا شرح می. مخدوش کند

شکافد، اما عجیب این که او تصویر سنتی را که  جهتی آن را می تک جریان 

کند، تغییر  زمان در خطی مستقیم حرکت می شود مطابق آن تصور می

مان را حفظ ی سنتی با حرکت خطی ز از آنجا که کافکا استعاره. دهد نمی

که   این محض   یابد و به سختی جای کافی برای ایستادن می به« او»کند،  می

ای باالی خط   یای منطقهؤکند، ر کنشخود  نیرویبخواهد به اراده و « او»

یای ؤیا چیزی جز رؤو مگر این منطقه و این ر – پروراند نبرد را در سر می

 فراحسی،مکان و  زمان و بی یی قلمرو ب ی متافیزیک غرب است دربارهباستان

که از پارمیندس تا هگل در سر  ،ژرف اندیشیی مناسب   عنوان منطقه به

پرورانده است؟ آنچه در توصیف کافکا از رخداد فکری کم است بُعد  مکان 
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 آن  یب صورت دهدتوانست به تفکر اجازه دهد جد و جهد خود را  است که می

کلیط  بهکه مجبور شود از زمان بشری   مشکل داستان کافکا . بیرون جهد ور 

تواند تصور حرکت خطی  سختی می  اش این است که به کنندگی  خیره ی با همه

 متخاصم  ی زمان به نیروهای  سویه جریان یک که زمان را حفظ کند، اگر

شوند و بر او اثر  تجزیه شود که به سوی انسان هدایت می گذشته و آینده

زمان تن پیوستگی  نسان در این میان از طریق شکساقرار دادن . گذارند می

تواند به چیز دیگری جز این منجر شود که نیروها از جهت آغازین خود،  نمی

هم  طور مستقیم با هرچند بسیار ناچیز، منحرف شوند، و در این حالت دیگر به

عبارت دیگر، شکافی  به. کند بلکه برخوردشان زوایه پیدا می ،کنند نمی برخورد

 ،نیست ای زمانی ساده گسست   ،طور بالقوه  به دستکم ،ایستد در آن می« او»ه ک

 .خوانند می «برایند نیروها»آن را شبیه چیزی است که فیزیکدانان  کهبل

ی کافکا میدان نبرد خود را در برایند آنها «او»اگر تأثیر دو نیرویی که 

برایندی مورب : آمد یآل پدید م حالت ایده ،شد به نیروی سومی منتج می ،یافت

کنند و بر آن تأثیر  ای است که در آن نیروها با هم برخورد می که آغاز آن نقطه

ی  توانست با دو نیرویی که نتیجه این نیروی مورب از یک جنبه می. گذارند می

 :خود نامحدودند آغازگاه  هردو نیروی مخالف در . آنهاست تفاوت داشته باشد

با . کران بی ی گیرد و دیگری از آینده سرچشمه می آغاز ی بی یکی از گذشته

ای که  نقطههمان یعنی  ؛اما پایان قطعی دارند ،که آغاز آنها مشخص نیست  این

توانست منشاء  معین داشته  برعکس، نیروی مورب می. کنند با هم برخورد می

توانست محل برخورد دو نیروی مخالف باشد، اما  ی آغازش می باشد، نقطه

دو  دوجانبه ی تأثیر  توانست نتیجه نش نامعین باشد زیرا از این جنبه، میپایا

 آغازگاه  این نیروی مورب، با . نهایت است در بی انش زگاهاآغنیرو باشد که 

اما با پایان نهایی نامعین،  ،مشخص و جهتی که توسط آینده و گذشته تعیین شده
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 توانست میکافکا  ی«او»اگر  .اندیشهعیار است برای فعالیت  ی تمام ا استعاره

ای یکسان از گذشته و آینده،  نیروهای خود را در امتداد این نیرو، با فاصله

 پیشو  پسبه  ،با حرکت آرام و منظم ،کار گیرد و در امتداد این خط مورب به

است، مجبور نبود از خط نبرد  اندیشهی درست حرکت  هبرود، همچنان که شیو

طلبد برفراز غوغای نبرد قرار گیرد،  تمثیل فوق می طور که بیرون جهد و آن

و  حال پیوندزمان  ارود، اما ب نهایت نشانه می به بیزیرا گرچه این خط مورب 

از طرف دشمنانش تنها به یک جهت رانده « او»که   با این. ریشه دارددر آن 

توانست آنچه را که بیش از همه به خودش تعلق  شد، که از آن جهت می می

حضور  جد و  دلیل  به تنهاببیند و بررسی کند، چیزی که  به طور کامل شت دا

زمان پیوسته   ـ توانست فضا ی خودش پدید آمده بود، با این همه، می کننده جهد

که توسط نیروهای گذشته و آینده خلق و کشف کند در حال تغییر و عظیمی را 

 ی ان را بیابد که به اندازهتوانست جایی در زم او می. شود توسط آنها محدود می

 ،ه کند که در آنعرضکافی از گذشته و آینده دور است تا بتواند موقعیتی را 

 .کند داوری ،طرفانه درمورد نیروهای متخاصم بتواند با نگاه بی« داور»

آنچه . «در تئوری چنین است فقط»د که بیفزایشود  اما انسان وسوسه می

های  ها و ثمثیل چیزی که کافکا در داستان – دبسیار بیشتر احتمال دارد رخ ده

 را راه مورب «او»این است که  – است کرات توصیف کرده دیگرش به

 آل به خارج خط نبرد و فضای ایده توانست او را که می راهی. نخواهد یافت

و به سبب این ناکامی در یافتن راه  . آید ها پدید میکه از برایند نیرو هدایت کند

 تنبرد مداوم فرسوده خواهد شد، نی ، از فشار«خستگی خواهد مرد»از  مورب

خود را فراموش خواهد کرد، و تا زمانی که زنده است، تنها  آغازین و هدف

از شکافی در زمان آگاه خواهد بود که بر زمین آن باید بایستد، گرچه آنجا 

 .نه خانه ،برایش همچون میدان نبرد است
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ام  کار برده ی که من اینجا بها تصویرپردازی :تنادرساز تعبیر  پرهیزبرای 

طور استعاری و آزمایشی نشان   در عصر کنونی را به اندیشیدنتا شرایط 

 ،ها هیچ کدام از این استعاره. های روانی معتبر است تنها در قلمرو پدیده ،دهم

 ،کار برده شوند  فرد به  اگر درمورد زمان تاریخی یا زمان مربوط به زندگی

رخ هیچ معنایی نخواهند داشت، زیرا در آنجا شکاف در زمان  اساس در

 – است جاودانهدر حقیقت تا جایی که د، و اندیش انسان تا جایی که می. دهد نمی

با تمام  –را « کسی»ی  واژهبرد نه  کار می ، را به«او»درستی ضمیر  کافکا به

ه و آینده زندگی واقعیت  هستی  مشخص خود در این شکاف  زمان  میان گذشت

ای تاریخی  ای مدرن نباشد، حتی شاید داده کنم شکاف پدیده گمان می. کند می

همواره با او بوده  ،از زمانی که انسان روی زمین وجود داشته کهنباشد، بل

راه  ،تر عبارت صحیح معنوی باشد یا بهسپهر  این شکاف  ممکن است. است

زمان  -این مسیر باریک  غیر .دارد میدر آن گام بر اندیشیدنباریکی باشد که 
 
 

در امتداد آن  فناپذیرهای  در طول زندگی انسان اندیشیدنجایی است که فعالیت  

آینده نگری و  یادآوری ها، اندیشههای  رود و در آن، زنجیره می پیشو  پس

زمان  تاریخی و زمان   دگرنابوچنگ  ، با هرچه تماس برقرار کنند از ها

مکان    -زمان  -این غیر. دهند فردی نجاتش می  گیمربوط به زند
 
باریک در  

شویم، تنها  زمان، برخالف جهان و فرهنگی که در آن زاده می دل خود  

حاضر و  یا به ارث برد توان نمیآن را تواند مورد اشاره قرار گیرد، اما  می

ه انسان جدیدی ک هر نسل جدید، در حقیقت هر. ددریافت کرگذشته آماده از 

ید آن را از نو کند با جد و جهد می کران بی ی و آینده بی آغازی  میان گذشته

  مشکل این است که به ،در عین حال .هموارش سازد دشواریکشف کند و با 

                                                                                 
1
 non-time 

2
 non-time-space 
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اش  رسد ما نه ابزار الزم برای این فعالیت فکری را داریم و نه آمادگی نظر می

های  مدت. نده ساکن شویمتوانیم در شکاف  میان گذشته و آینمی ، یعنی را

 گذاری روم بنیان پس های ، در حقیقت در هزارهمغرب زمین طوالنی در تاریخ

، به ندبود کننده ینیتعدر سپهر اندیشه رومی فرهنگ مفاهیم  در مدتی که و

بر شکافی که از  شود، خوانده می «تسن  »آنچه از زمان رومیان به بعد  کمک

این سنت  ،این که با پیشرفت دوران مدرن. بودپل زده شده  آن سخن گفتیم

. کس پنهان نیست از چشم هیچ ،دش تر می پیوسته نازک و نازکو  فرسوده

و آینده دیگر  گذشته ، شکاف  میانگسستی سنت  رشته سرانجام زمانی که

 خاص  ای نبود که  نبود و تجربه اندیشهبرای فعالیت  تنها  ویژه موقعیتی

این شکاف . بود اندیشیدنشان  شد که کار اصلیبا شمار اندکاندیشمندانی 

حقیقت سیاسی مطرح  نوعیبرای همه؛ یعنی به شد ی مشکلواقعیتی ملموس و 

 .بدل شد

هنگام برپا « او»گوید که  ی نبردی سخن می کافکا از این تجربه، از تجربه

گذشته و آینده   های متخاصم   هم خوردن موج ساختن جایگاه  خود در کارزار به

طور که  زیرا همان – اندیشیدندر  است ای تجربه ،این تجربه. ب کرده استکس

همچون  ،و این تجربه –شود  ای روانی مربوط می به پدیده او دیدیم، تمام تمثیل

، از طریق تمرین به دست کنشهای انجام کاری، تنها از طریق  ی تجربه همه

تفاوت  اندیشیدنن قسم از های دیگر، ای از این جنبه، همچنین از جنبه. )آید می

گیری از قواعد  از قبیل قیاس، استنتاج، و نتیجه دیگر روندهای روانی با دارد

توانند آموخته شوند و  که یک بار برای همیشه می ،تناقض و انسجام درونی  عدم

ای که در این مجموعه  هشت مقاله.( س کافی است مصداق آنها یافته شودسپ

اندیشیدن  چگونهستند، و تنها هدف آنها کسب  تجربه در ه هایی آمده چنین تمرین

درمورد این که انسان باید به چه نیستند هایی  است؛ آنها حاوی دستورعمل
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ی  قصد آنها این است که رشته ،کمتر از همه .بیندیشد یا چه حقایقی را بپذیرد

کاف ش ،رهای نوظهو ی سنت را دوباره گره بزنند یا با ابداع جایگزین  گسسته

حالت در ی حقیقت  مسئله ،ها در تمام این تمرین. ر کنندمیان گذشته و آینده را پُ 

شود؛ تنها چیزی که مورد توجه ما خواهد بود این است که  اشته میه دگنق یلتع

 تنها جایی این شکاف شایدگرچه  ؛انسان در این شکاف چگونه باید حرکت کند

 .شود تدریج پدیدار می  که حقیقت به باشد

ی سیاسی، به آن نحو که  در اندیشههستند هایی  تر، اینها تمرین عبارت دقیق به

 گرچه به چنین رخدادهایی تنها گاه). آید از دل رخدادهای واقعی سیاسی پدید می

رخدادها در  دل  من این است که اندیشه خود از  فرض .(شود گاه اشاره می  به 

زیرا اندیشه مرکز  ،باقی بمانددر پیوند آنها آید و باید با  ی زنده پدید می ا تجربه

ها میان گذشته و آینده  از آنجا که این تمرین. ندارد  ها ای جز این تجربه یابی جهت

ها   گیرند، اما این آزمایش هم تحلیل نقدی و هم آزمایش را دربرمی ،اند در حرکت

گذشته، نقد  و نقد ،ی آرمانی را طراحی کنند برای این نیستند که نوعی آینده

 وانگهی،. شود نمی طرحاز حقیقت « برداری پرده»منظور  مفاهیم سنتی، به

اند، گرچه  طور دقیق ازهم جدا نشده ها به مقالهاین های نقدی و آزمایشی  بخش

اند تا آزمایشی و پنج فصل آخر بیشتر  طورکلی بیشتر نقدی سه فصل نخست به

تأکید، اختیاری نیست، زیرا عنصری از این تغییر تدریجی . اند تا نقدی آزمایشی

اش  تفسیری که هدف عمده ؛آزمایشگری در تفسیر نقدی گذشته وجود دارد

 واژگان   ی تی است تا به این وسیله، روح اولیهکشف منابع واقعی مفاهیم سن  

لیت و ؤ، مسعتباراعقل و از قبیل آزادی و عدالت،  –بنیادین زبان سیاسی 

ی که برای تسویه واژگان ؛دوباره بیرون کشیده شود –فضیلت، قدرت و افتخار 

نظر از واقعیت پدیداری متضمن آنها،  ها، صرف ی حساب همه کردن کم و بیش  

رفته است و تنها قالبی تهی  باد متأسفانه روح این کلمات اغلب بر. مورد نیازند
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 .جا مانده است  از آنها به

 قالبی همچونباشد، مقاله  نظرهم نظر من، و امیدوارم خواننده با من   به

این مجموعه . هایی که در ذهن دارم نوعی پیوستگی طبیعی دارد با تمرین ،ادبی

های  توانست فصل می مسلمبه طور  ،های دیگر ی مجموعه همچون همه ،مقاالت

وحدت . اش تغییر کند ویژگی دلیلکه به این   آن یب ،بیشتر یا کمتری داشته باشد

وحدت  –ام  شکل کتاب منتشر کرده ن دلیلی است که آنها را بهکه برای م –آنها 

با  ،موسیقی ای حرکاتی است که مانند قطعه پیوستگینیست، بلکه  «کل»یک 

با مضمون  پیوستگیخود این . اند نوشته شده ،لحن و طنین یکسان یا مشابهی

به  ستنخ ی پاره :شود از این جنبه، کتاب به سه پاره تقسیم می. شود تعیین می

پردازد که دوران مدرن امیدوار بود  گسست  مدرن در سنت و مفهوم تاریخ می

ی دو مفهوم  دوم درباره ی پاره. آن را جایگزین مفاهیم متافیزیک  سنتی کند

فرض این   پیش. کند قدرت و آزادی، بحث مییعنی سیاسی بنیادی مرتبط باهم، 

ای همچون  های مستقیم و پایه سشاول است، به این معنا که پر ی بحث پاره ،پاره

شوند که  طرحتوانند  تنها هنگامی می« آزادی چیست؟» و «قدرت چیست؟»

. دباشندسترس یا معتبر ن  دیگر قابل ،شوند هایی که توسط سنت ارائه می پاسخ

کار بردن آن  اند برای به هایی صریح آخر تالش ی ی پاره ، چهار مقالهسرانجام

درمورد مسائل فوری و  ،نخست آزموده شدند ی و پارهکه در د ،نوع از تفکر

نه برای این که  مسلم به طور شویم، زه با آنها مواجه میمطرحی که هررو

به امید روشن ساختن موضوعات و یافتن نوعی  کهبل ،هایی قطعی بیابیم پاسخ

 .دروبرو شتوان با مسائل خاص  اطمینان درمورد این که چگونه می
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 فصل یکم

 وران مدرنسنت و د

 

1 

 ارستوهای افالتون و  به آموزه غربی سیاسی  سنت اندیشه شخصآغاز م

 خود سلمکارل مارکس به پایان م آرایاین اندیشه با  ،منبه اعتقاد . گردد بازمی

در تمثیل غار،  ،جمهوریآغاز آن هنگامی بود که افالتون در کتاب . رسد می

ها در جهانی  ی جمعی انسانتمام آنچه به زندگ ی، یعنیامور بشر سپهر  

کاری  چون تاریکی، سردرگمی و فریب تعبیراتی بارا  ،مشترک تعلق دارد

که در جستجوی هستی کس آن  از نگاه افالتون ،بنابراین. کند توصیف می

های خواهد آسمان  روشن  ایده حقیقی است و می
 
به غار باید  ،ابدی را بیابد 

رسید که  ی سیاسی زمانی فرا سنت اندیشهپایان . پشت کند و آن را ترک گوید

 ،ها نیست انسان همگانی مارکس اعالم کرد فلسفه و حقیقت  آن خارج از امور

حقیقت  فلسفه  دلیلبه این . بلکه برعکس در همین جهان مشترکشان قرار دارد

« جامعه»آن را زندگی مشترک، که او  سپهرجز   دیگری به سپهردر 

های  انسان»ظهور   راه  از  یافتن ، و این تحقق«حقق یابدت»تواند  خواند، نمی می

«شده اجتماعی
 
دهد  طور الزامی نشان می ی سیاسی به فلسفه. گیرد صورت می 

سنت آن با پشت کردن : که فیلسوف نسبت به سیاست چه موضعی  دارد

فیلسوف به سیاست و سپس بازگشتن او برای ا عمال هنجارهای خود بر امور 

رسید که فیلسوف به فلسفه پشت  فراپایان آن هنگامی . شدی آغاز بشرهمگانی 

که به این کرد  یتالشچنین مارکس  .«متحقق سازد»ست کرد تا آن را در سیا
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ً فلسفی) یتصمیمت نخس :دترتیب نمود می یاب را  فلسفهمی گیرد تا ( طبیعتا

 تغییربه کمک این و « را تغییر دهد جهان» قصد می کندو سپس  دکنار بگذار

 . را دگرگون کند ها انسان« آگاهی»اندیش، یعنی   اذهان فلسفه

که مسائل اساسی است این  فلسفۀ سیاسی آغاز و پایان سنت  در   شترکمامر   

امری مبرم و فوری  ی منزله زمانی که نخستین بار به مانند  سیاست هرگز 

چنین واضح  با آخرین چالش خود روبرو گشتند، این که یزمانو  ،شدند تدوین

آکوردی »قول یاکوب بورکهارت، آغاز آن همچون   به. ندا همطرح نشد

ی  پایان خود در سراسر اندیشه های بی است که طنینش در ُمدوالسیون« ای پایه

تعبیری خالص و بدون   فقط آغاز و پایان آن به. شود غرب شنیده می

ای که نخستین  ه اندازهگاه ب ای هیچ اند؛ و به این سبب آکورد پایه ُمدوالسیون

زیباتر و  شنوندگانبر کند،  بار صدای موزون خود را در جهان پخش می

تر از زمانی نیست   تر و ناموزن گاه آزاردهنده د و هیچگذار نمیاثر قدرتمندتر 

ها ـ یش  اندیشه و شود که دیگر صداها ـ که هنوز در جهانی شنیده می

طور گذرا به این نکته   آخرین اثرش به افالتون در. باشند نواتوانند هم نمی

مادامی که در میان  زیرا آغاز همچون خدایی است که»: کند اشاره می

این امر درمورد سنت . (1)«دهد باشد، همه چیز را سامان می ساکنها  انسان

توانست همه چیز  مادامی که آغاز آن زنده بود، می: خوبی صادق است  ما به

، زمانی که سنت به شیوهبه همین . دهدهماهنگی  د و به آنهانگه داررا 

سردرگمی و  پیامدهایگشت، ویرانگر شد؛ البته اگر از  پایانش نزدیک می

ای که  ای که به دنبال زوال آن پدید آمد چیزی نگوییم؛ سردرگمی درماندگی

 .بریم هنوز در آن به سر می

هگل باشد،  ی ی مارکس بیش از آن که سر و ته کردن فلسفه فلسفه      

و کار،  ژرف اندیشی، بین کنشسنتی بین اندیشه و  رتبه بندی  وارونه کردن 
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ریختند  و پیتدر اینجا آغازی که افالتون و ارس. و بین فلسفه و سیاست بود

ویژه در آن  ند که مارکس را پیوسته، بهک ت میبگونه ثا سرزندگی خود را این

به  (ندانوخ می انهیگرا آرمانها را آن بیشتر وقت ها که )هایش  بخش از آموزه

در شرایطی که  این که او درمورد  بینی پیش. کشاند گویی آشکار می تناقض

و این خواهد یافت، « زوالدولت »، باشده دمآ پدید « شده بشریت اجتماعی»

نحوی موجب منسوخ شدن   که باروری کار چنان افزایش خواهد یافت که به

کم و بیش نامحدود برای  وقت  آزادین ترتیب، خود  کار خواهد شد و به ا

این . ی اعضای جامعه تضمین خواهد شد، دارای بیشترین اهمیت است همه

حاوی آرمان مارکس درمورد بهترین شکل جامعه  بینی، بر پیش افزون ها  گفته

بیشتر همان  کهنیستند، بل آرمان گرایانهها  ه این معنا، این گفتهب. نیز هستند

که الگوی  کنند های سیاسی و اجتماعی دولتشهر آتنی را بازتولید می شرط پیش

کنند که  و بود و به این ترتیب، بنیادی را بازتولید میتی افالتون و ارس تجربه

به  را جامعه ی آن کهدولتشهر آتنی ب. است بر آن بنا شده غربکل سنت 

مفهوم   به ولتکرد و در نتیجه، د می تقسیم کند فعالیتفرمانروا و فرمانبر 

تعریف کالسیک اشکال حکومت واژۀ دولت را مطابق  رایج آن نبود اگر که

 بُرد، یعنی حکومت تک کار می که مارکس به طور  همان درستکار بریم،   به

نفره یا پادشاهی، حکومت چندنفره یا الیگارشی، و حکومت اکثریت یا  

داشتند  آزاد ت  وقودند که وانگهی، شهروندان آتن تا آنجا شهروند ب. دموکراسی

کند، برخوردار  بینی می و از آن رهایی از کاری که مارکس برای آینده پیش

نه تنها در آتن، که در سراسر جهان باستان تا دوران مدرن، آنان که . بودند

ی نخست  کردند، شهروند نبودند و آنان که شهروند بودند در وهله کار می

د یا مالک چیزی بیشتر از نیروی کارشان کردن کسانی بودند که کار نمی

ی مارکس با دقت بیشتری نگاه  هنگامی که به مضمون واقعی جامعه. بودند



 30 

نظر او این . شود تر می آتن از این هم برجسته  کنیم، شباهت آن با دولتشهر

وقت  آزاداست که 
بنا  ،وجود دارد یا در شرایطی که  دولتی در موقعیت بی  

ی جامعه  کند، اداره نین که نظر مارکس را بادقت بیان میمشهور ل به گفتۀ

به دست دستگاه اداری را  شایستگی داردشود که هر آشپزی  ن ساده میچنا

ی  بیان ساده  به یا ت در چنین وضعیتی، کل امور سیاسیبدیهی اس. دگیر

ی جز آشپز را یا در دیگر ی کس تواند عالقه ، نمی«ی کارها اداره»انگلس 

داشت که نیچه عقیده  به خود جلب کند را« مایه های میان کله»حالت،  بهترین

این با  بی شکاما  (2).ترند ی از همه مناسبهمگانبرای به دست گرفتن امور 

 در دوران باستان،. شرایط واقعی در دوران باستان بسیار تفاوت دارد

کسانی دند که کر گیر تلقی می چنان دشوار و وقترا  ظایف سیاسیو ،برعکس

به این . )نداددمی کارهای سخت انجام  بایدگرفتند ن عهده می که آنها را به

؛ توانست د شود، اما دهقان نمیتوانست شهرون طور مثال چوپان می سبب، به

که هنوز صنعتگر یا را ساز  توانست شهروند شود، اما مجسمه نقاش می

یز میان کارها، تالش کلی معیار تما طور  به. د، نهکردن تلقی می  کارگر یدی

سیاسی برای  گیر بودن  زندگی   ی این وقت بر زمینه.( و تقال و فرسودگی بود

نی بود که فیلسوفان، دارای حقوق کامل در دولتشهر یونا متوسط   شهروند  

 آزاد وقت  ی آرمانی باید از  و، معتقد بودند شهروندان در جامعهتویژه ارس به

معنای رهایی از کار   هرگز به آزاد ت  وقتان، در دوران باس. دار باشندبرخور

بلکه  –ی شهروندان امری بدیهی بود  این رهایی برای همه –عادی نبود 

 .رهایی از فعالیت سیاسی و امور دولتی بود
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طور   ی آرمانی مارکس، این دو مفهوم متفاوت به در جامعه    

طریقی   دولت به  یب طبقه و ی بی جامعه: یابند میناپذیری باهم وحدت   تفکیک

مانند  ای جامعهزیرا در چنین  ،سازد متحقق می شرایط کلی دوران باستان را

فرض بر . بدیامی  ییاهاز کار و همزمان از سیاست ر انسان دولتشهر باستان

جای « ی کارها اداره» آید که این است که این وضعیت هنگامی پدید می

از  دوگانه از کار و رهایی این. باشدسیاسی را گرفته  کنشحکومت و 

ای  است؛ زندگی  «اندیش زندگی فلسفی»شرط فیلسوفان برای  سیاست، پیش

 عبارت دیگر،  به. شود ترین معنای آن، می که وقف فلسفه و دانش، به گسترده

قدر   کند که برای او نه تنها آن ای زندگی می آشپز مورد نظر لنین در جامعه

باستان برای  دوران آزاد   آَوَرد که شهروندان   از کار فراهم می آزاد ت  وق

به همان  کهاز آن برخوردار بودند، بل  «فعالیت سیاسی جمعی»پرداختن به 

اندیشمندان کند که فیلسوفان یونانی برای  از سیاست فراهم می رهایی هانداز

ی وقتشان  خواستند همه که می ، اندیشمندانیکردند می درخواست شمار انگشت

  جامعه ترکیب  در تصور  مارکس به این دلیل، . فلسفه اختصاص دهندرا به 

 استیت آرمانی انسان تجلی گاه  ، کار رهایی یافته ازو ( غیرسیاسی)دولت   یب

 و  کار  ازرهایی ت صور  به) رهاییمفهوم سنتی  زیرا در چنین جامعه ای

التر از با هدفیزندگی وقف  این دارد که برداللت طور ضمنی   به (سیاست

 .دشو می تسیاس یا کار

 نوعیند نخوامی  آرمانشهر او اصطالح را که به نچهخود  مارکس آ   

کرد، و این بخش از نظرات او با تحوالت مشخصی  تلقی می  بینی ساده پیش

. درستی انطباق دارد  شدند، به آشکارطور کامل   که نخست در زمان ما به
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ها جای خود را به اداره  سیاری جنبهآن از ب کهنمفهوم   حکومت کردن به

ی کشورهای  ها در همه توده وقت آزادداده است، و این که  امور کردن

گرایش مارکس برخی . است مسلم یابد، حقیقتی صنعتی پیوسته افزایش می

ه روشنی درک کرد  ذاتی دورانی را که با انقالب صنعتی آغاز شد بههای 

تنها در شرایط  گرایش ها این  نداشتمی پ که می کرداشتباه  ؛ گرچهبود

فلسفۀ سنت  مفاهیم این که .یابند واقعیتتوانند  اشتراکی کردن ابزار تولید می

در پرتو وی شود که  ، از اینجا روشن میچیره انداو بر اندیشۀ چگونه سیاسی 

د، و آن را با اصطالحات و مفاهیمی نگر می  دگرگونیاین  به درکی آرمانی

موجب  این امر. کلی متفاوتی ریشه دارند  ر دوران تاریخی  بهفهمد که د می

و به  بیندن را ی مدرن جامعه ذاتی   مسائل واقعی و بسیار دشوار   وا شد

 –او  گرایانهآرمانتصور اما . دههای درستش خصلتی آرمانی د بینی شپی

به دو عنصر  در هم آمیختگیاز  –کار  رها ازدولت و  یطبقه، ب ی بی جامعه

معینی  گرایش های درک  : گرفته استسرچشمه  آرمانگرایانهغیر ور کامل ط

فهمیده  فلسفۀ سیاسی در زمان حال که دیگر ممکن نبود در چهارچوب سنت  

گرایش این  کمک آنها، خود    هایی سنتی که مارکس به شوند، و مفاهیم و آرمان

 .آمیختا فهمید و آنها را درهم رها 

برضد  آگاهانه  بود که ای نگرهی سیاسی  سنت اندیشه خود مارکس به ی نگره  

با حالتی بنیادی خود را های   گزارهبرخی از وی به این سبب، . یدشورآن می 

ی  فلسفهدربرگیرندۀ  این گزاره ها. کرد تدوین آمیز چالشگرانه و تناقض

طور محض علمی آثار او   ، و به این ترتیب، هم اساس بخش بهیندوا  سیاسی

ها  و جالب اینجاست که این گزاره)د نرو و هم از آنها فراتر می زندسا ی مرا 
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، یکسان  تا جلد آخر سرمایه  نخستینهای  اسر زندگی او، از نوشتهدر سر

« کار انسان را آفرید»: کننده دارند برخی از آنها اهمیت تعیین(. مانند باقی می

شناس  گران مارکسبندی انگلس است، که برخالف آنچه پژوهش این فرمول)

شکل   ا اغلب بههای مارکس ر کنند، اندیشه می دعاا بیشتر وقت ها معاصر 

ای است  ی کهنه ی هر جامعه قابله  خشونت»، (3)(دکر می بیان فشردهمناسب و 

که )ی تاریخ است  قابله  ، از این رو، خشونت(4)«ای نو است که باردار  جامعه

های انگلس  آثار مارکس و هم در نوشتههای گوناگون زیادی هم در  در شکل

 تنها فیلسوفان»: ی فوئرباخ باالخره، آخرین تز مشهور درباره(. آمده است

آن  کردن دگرگون نکتۀ مهم اند، اما کرده تفسیر های گوناگون شیوه به را جهان

شکل   تواند آن را به ی مارکس می ، که انسان در پرتو اندیشه«است

ی کافی جهان را تفسیر  اندازه  فیلسوفان به: کند بیانچنین   تری این مناسب

ی آخر در حقیقت،  این گفته. رسیده است اند؛ اکنون زمان تغییر آن فرا کرده

: آمده است نخستینهای  شکل دیگری است از این گفته که در دستنوشته

« .و از آن فراگذشت برانداختتوان فلسفه را بدون متحقق ساختن آن  نمی»

(aufheben  نبرانداختمعنای هگلی   بهن و نگهداشتن، فراگذشتکه یعنی .)

کند  ی میبین شود که پیش در آثار بعدی مارکس همین رویکرد به فلسفه دیده می

 .ی کالسیک خواهد بود فلسفه به حقی کارگر وارث  طبقه

دام از هرک. توان فهمید جدا از متن خود نمی را ها کدام از این گزاره  هیچ  

 یسنتبه طور که  کند کسب می یمخالفت با حقیقت راه  معنای خود را از  آنها

شک و  از هرگونه یبر دوران مدرن آغازاعتبارش تا بود و   شده  پذیرفته

نخست به این معنی است که کار و نه خدا « کار انسان را آفرید». بودتردید 
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ا جایی که انسان ی بعد، به این معناست که انسان، ت انسان را آفرید؛ در وهله

ی فعالیت خودش است؛  است، خودش را آفریده است، یعنی انسانیتش نتیجه

اصطالح خصوصیت  کند، به تمایز میمسوم این که آنچه انسان را از حیوان 

نیست، بلکه  سخنگوحیوان   اش، عقل نیست، بلکه کار است؛ یعنی انسان ممیزه

انسانیت انسان دربردارندۀ  است؛ چهارم به این معناست که  حیوان کارورز

( دکردن ی انسان تلقی می ی ویژه ن نشانهواالتری آن را که تا آن زمان) عقل

می ترین فعالیت انسان  طور سنتی پست  به آن را که) بلکه کار نیست

 آناین گزاره، خدای سنت، ارزیابی به این ترتیب، مارکس با  .است (دنانگاشت

 . طلبد به چالش می از کار و ستایش سنت از عقل را

ی که یایدپنابه این معنی است که نیروهای « ی تاریخ است قابله  خشونت»  

ی  رانند، تا آنجا که به کنش آزاد و آگاهانه تکامل باروری انسانی را پیش می

ها صورت  ها و انقالب بار جنگ جریان خشونت راهاند، تنها از  انسان وابسته

ی  بار است که تاریخ چهره های خشونت در دوره تنها. گیرند به خود می آشکار

ک  محض و ئولوژی اید های آلود  لفاظی دهد و فضای مه حقیقی خود را نشان می

دولت آشکار  برابرگری در  بار دیگر چالش. کند ریاکارانه را روشن می

تلقی   طور سنتی استدالل نهایی به  خشونتی میان کشورها  در رابطه. است

ترین اعمال به حساب  داخل یک کشور، ناپسند  ار بردن خشونتک شد و به می

. شد ی حکومت استبدادی شمرده می ترین نشانه آمد و همواره برجسته  می

به ، بیش از همه  ی ناپسند خشونت ی که برای زدودن جلوهاندکهای  تالش)

ی قدرت  و هابز، صورت گرفت، قبل از همه، به مسأله ماکیاوللی دست

  ی میان قدرت و خشونت شود و نشانگر این حقیقت است که رابطه مربوط می
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در سنت  حاضرهمه، این دو پیش از دوران  این با. شد آشفتهچقدر زود 

در مقابل، برای .( نحوی شگفت تأثیری ناچیز داشتند ی سیاسی به اندیشه

،  تر در دست داشتن ابزار  ا عمال خشونت عبارت دقیق ، یا به مارکس، خشونت

ی حاکم  ی هر نظام حکومتی است؛ دولت ابزاری است که طبقه نصر سازندهع

  کند، و کاربرد خشونت و سرکوب می بهره کشیبا آن، طبقات دیگر را 

 .ی کردار سیاسی است ی ویژگی کل عرصه دهنده نشان

 برابردر را چالش دیگر او  از سوی مارکس،  و خشونت کنشدانستن  ییک   

وار باشد، اما خود د که ممکن است فهم آن دششان می دهسیاسی ن فلسفۀ سنت  

بوده  از آن آگاه  به طور مسلمشناخت،  و را بسیار خوب میتمارکس، که ارس

و « حیوان سیاسی» به عنوانو از انسان تی ارس هتعریف دوگان. است

که باالترین است موجودی به این معنی است که انسان ، «سخنگوحیوان »

توانایی سخن گفتن و زندگی در دولتشهر کسب  راهرا از  ی خودذات  امکان

 غیریونانی ده بود که یونانی را ازکربرای این تدبیر و ارستو آن را کند،  می

تمایز این بود که یونانیان، که در . دکنو مرد آزاد را از برده متمایز  (بربر)

کردند،  میاداره   متقاعدسازی راهزیستند، امور خویش را از  دولتشهرها می

از این . را به کاربرند زبان ی آن کهاجبار ب راهاز  یعنی ، خشونت کمک  نه به

 پیرویرو، هنگامی که مردان آزاد از حکومت خود، یا از قوانین دولتشهر، 

روشنی بر   ای که به شد؛ واژه خوانده می  شنوی آنها حرف پیرویکردند،  می

. دبه دست می آم  خشونت راهه از ترغیب و نراه  که ازداللت داشت اطاعتی 

را د و بردگان کردن حکومت می  با خشونت (بربرها)غیریونانیان بر یونانیان 

 (بربرها)غیریونانیان آنها می پنداشتند که  از این رو دند،کر مجبور به کار می
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ی  در وهلهآنها  ، یعنی تصور می کردند «ندسازگارنابا عقل »و بردگان 

و کار  آمیز  کنش خشونت زیرا ندنک ن با هم زندگی نمیزبا به کمکنخست، 

. بدنی در این ویژگی شبیه یکدیگرند که برای کارایی به زبان نیاز ندارند

، اما می دانستنداساس غیرسیاسی و خصوصی در امری  کار را یونانیان

به ایجاد و تحکیم تماس، گرچه تماسی منفی، با بیگانگان  رایبرا   خشونت

درک   ویژه به طور،  بنابراین، ستایش مارکس از خشونت. ددنی برمکار 

 غایرم کامل به طور درک سنتی این با ند، یعنیک میرد  را «عقل» سنتی از

ی  نظریه. کند می صورتآدمی شکل مراوده  بارزتریناست که زبان را 

بنا  دشمنی با سنتدر نهایت بر این  کئولوژیاید ی روبناهای مارکس درباره

 آن در کنار وصفت بارز رابطۀ انسانی نمی داند  را زبان زیرا ستشده ا

 .را می ستاید که رابطۀ انسان ها را به طور عریان نشان می دهد خشونت

 ای متناقض است گفتهق فلسفه بطامیا تغییر جهان « متحقق ساختن فلسفه»   

رخ تغییر آن  از پیشتری مارکس این است که تفسیر جهان  گفته معنای و –

به  آن را طوری که تفسیر فیلسوفان از جهان نشان داده است که ، بهمی دهد

معینی را  ه هایفلسفه ممکن است گاهی قاعد. ددگرگون کرچه شکل باید 

 را مهمترین کنشتعیین کرده باشد، اما هیچ فیلسوف بزرگی  کنشبرای 

التون اففلسفه از  ،در اصل. خود ندانسته است مورد عالقه یا توجه موضوع

که  می گفتفیلسوف در توصیف افالتون  .نبود« از این جهان»تا هگل 

و برد،  انش به سر میینشن فیلسوف کسی است که تنها جسمش در میان هم

فهم متعارف، فلسفه جهانی است که بر سر  دیدگاهز که ا اقرار می کرد  هگل

که جهان امور  مارکس  بینی پیشیا  گفتهاین .  ایستاده است، جهانی واژگون
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آدمیان را نشان  جهت حرکتجایی که حس مشترک یعنی همگانی انسان، 

، روزی در آینده با نداندیش می به آن  عقل همگانی واژگانبا  آنها و دهد می

ا فلسفه که تا خواهد شد، ی ی، یکانفیلسوفیعنی سپهر اندیشۀ ها،  قلمرو ایده

بوده است، روزی واقعیتی « شمار انگشتاندیشمندان  مختص»کنون همواره 

به طور ضمنی بلکه  ، این بار نه بهرا سنت ،شد  مطابق فهم همگانی خواهد

 .به چالش می طلبد صریحطور 

را رد  اند که همزمان آن بیان شده فلسفۀ سیاسی سنت   واژگان  این سه گزاره با 

اند و  هبیان کردگویی  شکل تناقض بهرا آنها  :می کنند و از آن فراتر می روند

می آنها در حقیقت بیش از آنچه مارکس . قصدشان برانگیختن خواننده است

از  ، بیشسردرگمی هاها و  دشواری برخی اند و او را با ، ضد و نقیضتشپندا

  هر کدام از آنها تناقضی بنیادی. کرده بود، روبرو ساختند بینی  آنچه خود پیش

ترین و  اگر کار انسانی. استشدنی ن که در چهارچوب نظری خود او حل ددار

است، بعد از انقالب سوسیالیستی، زمانی که  آدمی بارآورترین بخش فعالیت

، زمانی که انسان موفق شده «شده است برانداختهقلمرو آزادی، کار »در 

خود را از قید آن برهاند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چه چیز باروری را 

  انسانی که در جوهر خود اقی خواهد ماندب یفعالیت خواهد کرد و چه برآورده

میان  بار است و به این سبب کنش خشونت ی تاریخقابله  ؟ اگر خشونتباشد

 ی است، بعد از پایان مبارزه کنشترین  انسانی باارزش کنش هایی  ههم

د هواممکن نخدر حقیقت   خشونتاستفاده از  طبقاتی و محو دولت، زمانی که

ای  گونه تواند به ؟ در این صورت، انسان چگونه مید، چه رخ خواهد دادبو

ی آینده هم  امعهکند؟ باالخره، زمانی که فلسفه در ج رفتار صیلبامعنا و ا

 ی باقی خواهد ماند؟ اندیشه اشده است، چه نوع  برانداختهمتحقق و هم 
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شناخته شده است و  کاملبه طور مارکس امری  اندیشه های ناهمسازی های 

ناهمسازی این . اند شناس به آن اشاره کرده پژوهشگران مارکس ۀهم کمابیش

میان دیدگاه علمی »اختالف : شود چنین خالصه می به طور معمول ها

ی که دان ، میان تاریخ(ادموند نیلسون)« اخالقی پیامبر نظرگاهو  دان تاریخ

« داند می فراوری مادی برای افزایش نیروهای منبع»انباشت سرمایه را 

ی  وظیفه»کند که  باوری که کسانی را سرزنش می اخالقفیلسوف  و ( کسمار)

این . عهده دارندکردن انسان را به منزلت و بی بهره کشی( مارکس)« تاریخی

های مشابه در مقایسه با تناقض بنیادی میان ستایش  ناسازگاری و ناسازگاری

 بیلت، یعنی دو  یی ب و تناقض جامعه( عقلتعمق و ت برابردر ) کنشکار و 

را نه  این تناقض . کار، دارای اهمیت ناچیزی است رها از( کمابیش)و  کنش

 انقالبی جوان با مارکس    توان به گردن اختالف  طبیعی میان مارکس می

توان آن  تر انداخت، نه می های علمی تر و با بینش مسن دان اقتصاددان و تاریخ

برای پدید معتقد است که  فرض  حرکتی دیالکتیکی حل کرد به کمکرا 

 .آوردن امر مثبت یا نیک، امر منفی یا شر ضروری است

ان معمولی یافت اندیشمندندرت نزد   ادی و آشکاری بهچنین تناقضات بنی  

 .نادیده گرفتتوان  می به طور کلرا  چنین اندیشمندانیگویی  تناقضشود؛  می

آنها  اندیشۀی اصلی  هان بزرگ به هستاندیشمنداما این تناقضات در آثار 

و  موضوع هاراهنما برای فهم این است که ترین  شود و مهم منتهی می

ان بزرگ اندیشمندنزد مارکس، همچون نزد . را بشناسیم های نو  آنها بنیش

آمیز  بازیگوشانه، چالشگرانه و تناقض ظاهربه قرن نوزدهم، مشربی 

مارکس این پدیده ها . کند یرا آشکار م نوهای  های پرداختن به پدیده دشواری

ند که خارج از دستگاه ک میبررسی  ای سنت فکری قدیمی واژگانبا  را

گویی . رسد نظر می ناممکن به اساس اندیشه درفهومی آن، هرگونه م
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شباهت نیست، مأیوسانه  بی مارکس، که از این جنبه به  کیرکگارد و نیچه

ه ابزار مفهومی همان سنت این سنت بیندیشد در حالی ک برخالفد یکوش می

هنگامی آغاز شد که افالتون  غربی سیاسی  سنت اندیشه. ردبُ  ر میرا به کا

ی  تجربهدر ذات  از جهان امور مشترک بشری نروی برگرداند که دریافت

؛ این سنت زمانی به پایان رسید که چیزی از این تجربه باقی است فلسفی

را  کنشرا از واقعیت و  اندیشهتضاد، این . کنشنماند جز تضاد بین اندیشه و 

 .معنا ساخت محروم کرد و هر دو را بی خرداز 

  

 

  

 بهی انسان غربی داشته است، هرگز  ای که بر اندیشه نیروی این سنت، سلطه

در حقیقت، تنها دوبار در تاریخ . نبوده استوابسته نیرو  اینآگاهی انسان از 

 ه ب قیقتحدر ها از واقعیت سنت آگاه و  نشویم که انسا می روبروهایی  با دوره

این امر . اند دانسته می و اقتدار ی اعتبار اند و قدمت را نشانه بوده ن حساسآ

ی کالسیک و فرهنگ یونان را  نخست زمانی رخ داد که رومیان اندیشه

طور تاریخی تعیین   عنوان سنت معنوی خود پذیرفتند و به این ترتیب به به

ثری ماندگار اگیری تمدن اروپایی  نت باید بر چگونگی شکلس این کردند که

به این مفهوم ناشناخته بود؛ با معنوی پیش از رومیان، سنت . داشته باشد

ر ه. شدگذشته  به کمک  ها  سنت راهنمای انساناین رومیان و از آنها به بعد، 

شده  زنجیرش به گذشته خوی های خود از جهان و تجربه با درک   نسل جدید

ی  تا پیش از دوره. دانست دانست، خواه نمی این را می دود، خواه خوب

آمیزی از سنت روبرو  کننده و ستایش رمانتیک، با چنین آگاهی  تجلیل

کشف دوران باستان در عصر رنسانس نخستین کوشش برای رها . )شویم نمی
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، کوششی نخستین بود، و بازگشت به منابعمعنوی شدن از زنجیرهای سنت 

اکنون .( بر آن سلطه نداشته باشد معنوی ای که سنت برای ساختن گذشته بود

د، اما رمانتیسم کاری انگارن میرمانتیک  اساس در گاهی مفهومیرا سنت 

ی کار قرن نوزدهم  بیش از این نکرد که بحث پیرامون سنت را در برنامه

دهد  ن میستایش رمانتیسم از گذشته در قرن نوزدهم تنها این را نشا. گنجاند

داشت جهان و شرایط عمومی که عصر مدرن درست در آن زمان، تازه 

طور  توانست به کرد که دیگر انسان نمی را چنان دگرگون می آدمیزندگی 

 .بدیهی به سنت اتکا کند

به این معنا نیست که مفاهیم سنتی  یضرور معنوی به طور پایان سنت  

نظر   برعکس، گاهی به. دهند ی خود را بر اذهان مردم از دست می سلطه

ی  دهد و خاطره رسد همچنان که سنت نیروی حیاتی خود را از دست می می

شده   ی مفاهیم و مقوالت  کلیشه شود، سلطه آغاز آن به فراموشی سپرده می

  باشد که نخست پس از آنچنین نیز  شاید. آیند درمی جابرانهصورت   بیشتر به

 در حقیقتسد، وقتی دیگر کسی علیه آن ر فرا می معنوی که پایان سنت

شود که نیروی اجبار آن  طور کامل روشن می  گاه به  کند، آن شورش هم نمی

 اندیشۀ پیامدهای، درس قرن بیستم از دستکمرسد این  نظر می  به. چقدر است

 پس از آن ظهور کرد که  اندیشه این گونه. فرمالیستی و اجباری باشد

مفاهیم سنتی،  پایگانی  کردن آگاهانه وارونهه با کیرکگارد، مارکس و نیچ

با . دندبه چالش طلبی، سیاست و متافیزیک سنتی را دینای  های پایهره انگا

نه شورش قرن زمین در واقع  مغرب گسست در تاریخعلت  این همه،

ی این  ریشه. بودقرن بیستم آن در  پیامدهاینه و  معنوی نوزدهم علیه سنت

ی سیاسی و آشفتگی   ای در صحنه رج  مسائل بغرنج تودهگسست در هرج و م

ترور  به کمکهای توتالیتر  جنبش. معنوی بودامور  اقلیمای در  نظرات توده
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صورت نوع جدیدی از   ، از دل این آشفتگی و هرج و مرج، بهئولوژی اید و

استوار عنوان واقعیتی   به  ی توتالیتر سلطه. ندگرفت شکلحکومت و سلطه 

فهمید، زیرا  غرب سیاسی اندیشۀمعمول  مقوالت به کمک شد را نمی شده

با معیارهای  شد آن را نمی« جنایات»و  سابقۀ تاریخی نداشت سلطه ای نینچ

محاکمه و   تمدناین د یا در چهارچوب نظام حقوقی ی غرب سنجیاخالقی سنت

دچار گسست شده  در تاریخ غرب پیوستگیبه این ترتیب،  .مجازات کرد

. ، واقعیتی است به فرجام رسیدهمعنوی غرب اکنون گسست در سنت. تاس

ند بر نتوا آتی می های یممی کسی است و نه تص ی انتخاب سنجیده این نه نتیجه

 .دنثر بگذاراآن 

که بیش از  یاندیشمندان بزرگ بعد از هگل تالش کردند از الگوهای   

چنین  های آنها تالش .دند جدا شوندغربی حاکم بو اندیشهدوهزار سال بر 

گسست در توانستند به روشن شدن  بی شکد و نشان دادن را از پیش رخدادی

خود  این . کمک کنند، اما سبب پدید آمدن آن نبودند سنت معنوی غرب 

غاز که با علوم طبیعی در قرن هفدهم آ) عصر مدرن رخداد، شکاف  میان

رسید، و بعد از انقالب های قرن هجدهم به اوج سیاسی خود  د، با انقالبش

و جهان قرن  (ی کلی خود را آشکار کرد صنعتی در قرن نوزدهم معانی نهفته

که از پی یک رشته فجایع که جنگ جهانی اول  قرنی داد، بیستم را نشان می

گذاشتن مسؤلیت ساختار و شرایط قرن . دش اربه آنها دامن زده بود، پدید

ویژه شورشگران قرن نوزدهم  بهبیستم بر دوش اندیشمندان عصر مدرن، 

پیامدهای واقعی . که غیرمنصفانه باشد، خطرناک است  علیه سنت، بیش از آن

ان اندیشمندترین نظرات این  ترین و افراطی از ماجراجویانه ی توتالیتر سلطه

بزرگی آنها در این حقیقت نهفته بود که دریافتند . بسیار فراتر رفته است
                                                                                 
1
 Totalitarian domination  
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 اندیشۀ غرباند؛ مسائلی که سنت  آوردهجهان هجوم چگونه مسائل بغرنج به 

 هم ، دوری جستن خود آنها از سنتعنابه این م. درا حل کنآنها  نمی توانست

وری ی انتخاب سنجیده باشد، هر قدر هم که بر این د ی نبود که نتیجهرفتار

شوند،  شبیه کودکان که وقتی در تاریکی گم می کمابیش)کردند  جستن تأکید می

ترساند، سکوت  آنها را میهمچون تاریکی آنچه (. زنند ه بلندتر سوت میهرچ

هنگامی که این گسست در واقع رخ داد، طلسم . آن از سنت بود، نه گسست

توانیم به سبک  پرجلوه  دشواری می  طوری که ما دیگر به  تاریکی شکست، به

که  ییبمهاما صدای . توجه نشان بدهیمهای آنها  نوشته« انگیز رقت»و  

 ،، سکوت شومی را نیز در خود غرق کرداز گسست سنت برخاستسرانجام 

جرأت « کنیم؟ چه مبارزه می علیه»جای  دهد هرگاه به که هنوز پاسخمان می

 « کنیم؟ چه مبارزه می برای»: کنیم از خود بپرسیم

زدهم هرگز ان به آن در قرن نواندیشمندنه سکوت سنت و نه واکنش    

ی گسست  ویژگی نسنجیده. رخ داد، توضیح دهند عواقدر نچه را ند آنتوا نمی

توانند از آن برخوردار باشند، نه  بخشد که فقط رخدادها می به آن قطعیتی می

در  بی کم و کاستدر قرن نوزدهم اندیشه شورش علیه سنت . ها اندیشه

ناب در قرن  اندیشۀبرای تنها امر ممکن  .سنت باقی ماندهمان چهارچوب 

دشواری   آن زمان به در اندیشۀ ناب. دوبنیادشکن ش این بود که زدهمنو

آور  هراس منفی  فال بد زدن و سکوت   بذاتهتوانست به چیزی جز تجربیات  می

غیرممکن  برایش نگری به گذشته آغازی نو و دوباره ؛و بدشگون تکیه کند

 . نمود می

، درست ی غربسففل ی پایان سنت کیرکگارد، مارکس و نیچه در آستانه  

ی آنها هگل  هی واسطپیشین  ب. ، ایستاده بودنددر آن گسست روی دادن   از پیش

ی بود که برای نخستین بار، کل تاریخ جهان را تکاملی اندیشمندهگل . بود
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بود که او خود خارج  این سلتزمم بزرگاین دستاورد  الزمۀ. دیدمی یوسته پ

تاریخ  پیوستۀی  رشتهیستاده باشد، و مدعی اعتبار ا ها و باورهای تمام نظام

تاریخی،  پیوستۀی  رشته. او را با گذشته نگه داردپیوند تنها چیزی باشد که 

کمک آن انبوه عظیمی از   شد؛ به ی غربفلسف نخستین جایگزین سنت

ی  ، همهمراجعترین  هم ستیزها و  ها، متضادترین اندیشه ترین ارزش رأی ناهم

نحوی کنار هم وجود داشته باشند، به تکامل دیالکتیکی   توانستند به آنچه می

  به یفلسف سنت دهدف این امر ر. یافتند کاهشنسجم  واحدی ی مخطیک 

هدف نشان دادن این بود که هیچ سنتی دارای  کهمعنای دقیق کلمه نبود، بل

ی  کیرکگارد، مارکس و نیچه تا آنجا که تاریخ  فلسفه.  نیست مطلق مرجعیت

کردند که در حال تکامل دیالکتیکی است، هگلی باقی  ی تلقی مییتکل پیشین را

ماندند؛ خدمت  بزرگ آنها این بود که این رهیافت جدید به گذشته را به تنها 

 مفهوم پایگانکردند؛ یعنی  بنیادشکنتوانست تکامل یابد  نحوی که هنوز می

ل هنوز آن را و هگ اشتداعتبار ی غرب را، که از زمان افالتون  ی فلسفهها

 .ندادد قرار مورد تردیدانگاشت،  ی مسلم میامر

دهند که مرجعیت  ای نشان می کیرکگارد، مارکس و نیچه راه ما را به گذشته  

 یند بشتجرأت دا نها نخستین کسانی بودند کهآ. خود را از دست داده است

 رچوب  ، خواهی نخواهی در چهابیندیشند؛ با این همه پیشین جعامر ی  راهنمای

 ها، وضعیت ما بهتر از برخی جنبه. بزرگ گرفتار بودند سنت   ای  ه قولهم

درس فرهنگان  بی»تمسخر آنها نسبت به  بهما دیگر مجبور نیستم . است

در سراسر قرن نوزدهم  نگفره بیدرس خواندگان  این .یمکن توجه« دهخوان

ن از فرهنگ از دست دادن مرجع معتبر را با ستایش دروغی زیانکوشیدند  می

ای  میدان ویرانهر مردم، شبیه بیشتاکنون این فرهنگ از نگاه . نندجبران ک

دشواری   گونه مرجعیتی داشته باشد و به ادعای هیچ نمی توانداست که 
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بار باشد، اما در  این حقیقت ممکن است تأسف. کند را جلب می کسیی  عالقه

یم که بنگرنگاهی به گذشته  دهد که با عین حال به ما این امکان بزرگ را می

 از .بی واسطهو آشفته  نکرده است؛ نگاهی باز و  سردرگمهیچ سنتی آن را 

این نگاه بی  ی یونانی را پذیرفت، اندیشه تمدن روم مرجعیت   هنگامی که

 .شده استن هددی انخواندن و شنیدن غربی در واسطه

 

 

 

  

ی امرکه چون  نددوردید آکسانی پ فلسفی راهای ویرانگر سنت  کژاندیشیتمام 

کمک قالبی کهنه، آن را به   کوشیدند به می ی درنگکردند، ب تجربه مینو را 

سازی و  جهش کیرکگارد از شک به ایمان، واژگون. ی قدیمی تبدیل کنندامر

به این که پاسخ او واکنشی بود . ی سنتی میان عقل و ایمان بود تحریف رابطه

 .هم از دست داده بودنها به خدا که به عقل نه ت باور خود را انسان مدرن

به همه چیز باید شک »که  بود ی دکارت در این گفته ریشۀ این ناباوری

طورکه پدیدار  که شاید چیزها آن نهفته بود شکاین  در گفتۀ او . «کرد

و برای همیشه  ه طور عمدیکه شاید روحی شریر ب  شوند، نیستند و این می

، و از کنشجهش مارکس از تئوری به . کند م پنهان میمرد خرد  حقیقت را از 

ل ی تاریخ بد ل متافیزیک را به فلسفهبه کار، پس از آن رخ داد که هگ اندیشه

، نه بودن و و شدن حرکت .تغییر داده بود دان کرده و فیلسوف را به تاریخ

 تدریج،  به چنین تاریخ دانی  در برابر نگاه معطوف به گذشتهخود را حقیقت 

ها  جهش نیچه از قلمرو فراتجربی ایده. کرد دوران، آشکار می یک و در پایان
                                                                                 
1
 de omnibus dubitandum est 
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قول    او یا به  «باوری وارونه افالتون»و هنجارها به حسانیت  زندگی، 

، آخرین تالش برای روی گرداندن از «ها ی ارزش ارزیابی دوباره»خودش 

 .ه کندسنت را سر و ت توانست اینفقط او بود، اما فلسفی غرب سنت 

گرچه از نظر  نیت و محتوا بسیار ی غرب فلسفها علیه سنت  این شورش   

کیرکگارد با جهش از  :ندشان شباهت چشمگیری داشت متفاوت بودند، اما نتایج

مدرن طبیعی ی علوم  حمله آورد، دینایمان، شک را با خود به درون شک به 

ی  ی که از آن پس، تجربهطور  ی بدل کرد، بهدین ی درون مبارزهرا به  دینبه 

 راهشود، از  شک و ایمان ممکن می گویی تنها در تنش میان ،یدینی  صادقانه

با تأیید  رنجهای خویش و آسوده شدن از این  دن ایمان خود با شکرنجان

مورد این در. که هم موقعیت انسان پوچ است و هم ایمان او  ی این سرسختانه

تر از این حقیقت یافت که  ای روشن شانهتوان هیچ ن مدرن نمی دینیوضعیت 

ی مدرن، ایمان دینشناس ایمان  ترین روان داستایوسکی، این شاید باتجربه

، یا در آلیوشا کارامازوف، که قلبی «ابله»خالص را در شخصیت میشکین، 

 .کند لوح است، تصویر می پاک دارد زیرا ساده

های دیالکتیک را  ئوریمارکس، هنگامی که از فلسفه به سیاست جهید، ت   

ریک کرد، و آن را به چیزی، که سیاسی را بیشتر تئو کنشکرد،  کنشوارد 

عالوه،  به. خوانیم، بیشتر از زمان پیشین وابسته ساخت ئولوژی می امروز اید

 شخصم به طور معنای متافیزیک قدیمی نبود، بلکه  سکوی پرش او فلسفه به

ی که سکوی پرش کیرکگارد شنورمان ه  ی تاریخ هگل بود، درست به فلسفه

را وارد « قوانین  تاریخ»به این ترتیب، مارکس . ی شک دکارت بود فلسفه

و اندیشه، سیاست و فلسفه، همه  کنشسیاست کرد، و اصرار ورزید که 

                                                                                 
1
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ی که سرانجام به دعای؛ ایستندن  رکردهای جامعه و تاریخکا فرآوردۀ چیزی جز

 .و هم اندیشه معنای خود را از دست دادند کنشاین نتیجه منتهی شد که هم 

ی او برای برجسته ساختن زندگی و ی نیچه، پافشار افالتونیسم وارونه   

های فراتجربی و بَرین، که از  ایده برابرمحسوس و مادی در  پدیدارهای

و  را می سنجندو آنها  پدیدارهایند سنجش شد معیار افالتون به بعد تصور می

 شد نیهیلیسم خوانده می به طور معمول که آنچهبخشد، به  به آنها معنا می

کسی بود که  نخستینهمه، نیچه نیهیلیست نبود، بلکه برعکس،  با این. رسید

نه نهفته در باورهای  ،در واقعیت زندگی مدرن ذاتی نهفتهکوشید بر نیهیلیسم 

 «ارهارزیابی دوب»خود برای آنچه او در این تالش . ودپیروز ش اندیشمندان،

از  قوله های مدرنامر محسوس در چهارچوب م وقتی ، این بود کهریافتد

خود را   «علت وجودی»د، شو می بی بهره ی فراتجربی و بَرین خود زمینه

کدام جهان باقی مانده است؟ : یمبرانداختما جهان حقیقی را ». دهد از دست می

جهان حقیقی  جهان نمودها را همراه با! اما نه... شاید جهان نمودها؟

 واکنش هایی  این بینش در سادگی ابتدایی خود درمورد همه (5)«.یمبرانداخت

 .است درستمنجر شد،  فلسفی غرب چرخشی که به پایان سنت

ایمان در  واالی جایگاهد، همانا بیان کر می پافشاریآنچه کیرکگارد بر آن   

 شکوه خواست س میکه مارک  چنان  مدرن بود؛ هم خرد  و   برهان آوریبرابر  

ورزی تاریخی مدرن بیان کند،  گرایی و اندیشه نسبیت برابرانسان را در  کنش

زندگی در برابر  ناتوانی داشت نشان دهد که د قصنیچه شکل   همانبه و 

مفاهیم متضاد سنتی . دارددر سپهر اندیشه ارزش بیشتری  انسان مدرن

از سوی دیگر، هر « کنش»و « تئوری»از یک سو و   «خرد»و   «ایمان»

                                                                                 
1
 raison d'etre 

2
 fides 



 47 

تالفی کیرکگارد و مارکس  شکست شان را در برابری خود،  نوبه  یک به

محسوس  پدیدار  میان امر فراتجربی و  ضادهمان شکل که ت  ند؛ درست بهکرد

، نه به این دلیل که این مفاهیم متضاد هنوز جبران کرد را از نیچهشکستش 

این به این سبب که  برعکس هکی معتبر انسانی ریشه داشتند، بل در تجربه

به مفاهیم محضی بدل شده بودند که بیرون از آنها، هیچ جفت های متضاد 

 .رسید نظر نمی پذیری ممکن به فهم اندیشۀ

خود،   «گرآغاز»علیه سنتی که  ،که این سه شورش برجسته و آگاهانه  این   

ند، خویش، را از دست داده بود، محکوم به شکست بوداصل و آغازگاه 

شان  یا مناسب بودن این شورشگرانتواند دلیلی باشد بر این که در بزرگی  نمی

ی  یک به شیوه ها، هر کدام از این تالش هر. برای فهم جهان مدرن تردید کنیم

فلسفی  د که با سنتمی شمارربهایی از مدرنیته را   خاص خود، آن ویژگی

 که ندداد انجامزمانی  ا رابه عالوه این تالش ه .بودند همسازنا  مغرب زمین

. طور کامل آشکار نکرده بود خود را به ها ی زمینه مدرنیته هنوز در همه

به باورهای سنتی  وم مدرن وعل ناهمسازی میاندانست که  کیرکگارد می

توانند  می یافته های این  نیست؛ همهخاص علمی  های یافتهیک از   هیچ سبب

می م هرگز نعل زیرای شوند، دینتصورات  جذب بیامیزند وی دینهای  با نظام

دانست  ، وی میدر عین حال. دهن میبر دینهایی پاسخ دهند که  د به پرسشنتوا

با دیدگاه  روح  انسان شکاک و بدگمان ضدیت  بیشتر در  ناهمسازیکه این 

تواند تنها به چیزی اعتماد  در نهایت میشکاک  مدرن   انسان   .سنتی نهفته است

 ی چون و چرابرا  نمودهاسنتی  دیدگاه حالی که ساخته است، درکند که خود 

                                                                                                                                                                     
1
 intellectus 

 
  arche: تیی فیلسوفان پیش سقرا در فلسفه عنصر بنیادی. 
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خود، بر عقل و حواس  ، در هستی حقیقیپدیدارهاکند  و تصور می می پذیرد

 یکیهم ا اگر نمود و ذات چیزها ب»مارکس، گفتۀ  به .شوند می آشکارانسان 

 با  علم مدرن در مقایسه بی شک. (6)«شد می غیرضروریبودند، علم مدرن  

توانست  ترین روایتی که از این فلسفه می باورانه حتی در عقل –ی سنتی  فلسفه

سنتی  دیناست، زیرا  دینبرای تری  دشمن سرسخت –وجود داشته باشد 

ی باستان معتقد است  ی وحیانی است، و همساز با فلسفهدیندر اساس  غرب

زی و سا کند، که حقیقت آشکار که حقیقت چیزی است که خود را فاش می

کن ممو فلسفه  دیندر  شهود کشف و گرچه معانی این)است  کشف و شهود

و ( aletheia) (7)های حقیقت واژه زیرا ،باهم اختالف داشته باشند است 

انتظار  ه صورتب ،نزد فیلسوفان( delosis)  کشف و شهود

گشت مجدد  مسیح ی مسیحیان آغازین برای دیدن قیامت در باز شناسانه آخرت

همه، تالش  با این(. که در اساس با درک فلسفی تفاوت دارد ه استدرآمد

موجب در حقیقت مدرنیته  یورش های برابرکیرکگارد برای نجات ایمان در 

هنگامی . اعتمادی کرد شد؛ یعنی آن  را موضوع شک و بی دینمدرن شدن 

تواند به عقل و حواس  این فرض که انسان نمی تکیه بربا  که کیرکگارد

برای ایمان سنتی حمایتی کوشید حقیقت اعتماد کند،  برای دریافت   خویش

 .دوباره بیابد، تصورات ایمانی سنتی به تصوراتی پوچ تجزیه شدند

وضعیّت ی سیاسی کالسیک و  اندیشه ناهمسازیدانست که  مارکس می   

صنعتی، که هر دو واقعیتی   فرانسه و انقالب بزرگسیاسی مدرن در انقالب 

  کار را، که به به دنبال هماین دو انقالب . دارده ریشرسیده بودند،   امفرج  به

                                                                                 
 
( tummim)و کمال ( urim)های عبری نور  واژه ،به یونانی انجیل برگردان  یونانیان در   

 .کرده بودندترجمه ( aletheia)و حقیقت ( delosis)حی و   را به
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ی  د، به باالترین درجهندمارش می آدمیطور سنتی خوارترین نوع فعالیت 

 دری آزادی را  کردند که آرمان دیرینه ه بودند و ادعا میباال بردباروری 

ه بود، تحقق شرایط برابری همگانی، که تا آن زمان کسی از آن سخن نگفت

 آلیستی ایده ادعانامه هایدانست که  مارکس همچنین می. بخشیدخواهند 

انسان برابری  وضوعم ، انآدمیشأن ذاتی  و ها ی انسان ی برابری همه درباره

همان  به ،حق رأی به کارگراندادن و با   کرده اند طرحطور سطحی   بهها را 

مربوط به  شکلیاین م گاه مارکساز دید .اندبه آن پاسخ داده  ،اندازه سطحی

کارگر حل کرد،  ی جدید   حق طبقه  به عدالت نبود که بتوان آن را با دادن سهم  

شد و به روال  دوباره برقرار می  «به هرکس سهم او»زیرا پس از آن، اصل 

مفهوم م سنتی و وهفی بنیادی و واقعی میان مستیز  .کرد گذشته عمل می

 برابرسنتی کار را نماد  انقیاد انسان در  درک  مدرن کار وجود دارد؛ 

تجلی آزادی ایجابی،  که دوران مدرن کار را  حالی ند، دردا ضرورت می

آزادترین ) لسفیی ف کوشید اندیشه مارکس می. دشمار میآزادی باروری، 

سنتی یعنی از تأثیر  از دیدگاه) را از تأثیر کار (از دیدگاه سنتی فعالیت انسان

فلسفه را بدون »گفت  همه، زمانی که مارکس می با این. ندبرها( ضرورت

کرد به این که اندیشه را  ، شروع می«برانداختتوان  متحقق ساختن آن نمی

نیروهای « نون آهنینقا» و استبداد  گریزناپذیر ضرورت انقیاد   درنیز 

 .قرار دهددر جامعه  فرآوری

                                                                                 
1
 suum cuique ) To each his own( 

 
 Justitia suum »: ، فیلسوف رومی، استسیسرونی  نویسنده به این گفته ی اشاره  

cuique distribuit» ،«شعار «به هرکس حقش» .«دهد عدالت به هرکس حقش را می ،

 . پادشاه پروس بود فردریک بزرگ
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مچون تئوری ارزش کار های نیچه، ه ی  ارزش ارزیابی دوباره آغازگاه   

ایده » .ی مدرن است با جامعه سنتی« های ایده»مارکس، در ناسازگاری میان 

ی شناخت و سنجش عنوان واحدهای فراتجربی برا  به سنتی را« های

ی  همه جامعۀ مدرن که در حالی ،دندبُر میکار   انسان به کنش هایها و  اندیشه

 عنوان ها را به وکاسته است و ایدهچنین معیارهایی را به روابط اجتماعی فر

ها  ارزش در جامعۀ مدرن .ده استاستوار کرعملی  کارامد « های ارزش»

ند، و درست مانند کاالهای ندار  اهمیت خودی خود  اند که به کاالهایی اجتماعی

 اجتماعی هایو داد و ستد پیوندهابر  حاکم پیوسته متغیر در نسبیت   فقطدیگر 

ه انسان برای ، چه آنچنسبی کردن هم چیز یناه سبب ب. رنددوام می آو

به طور کند،  هنجارهایی که مطابق آنها زندگی می چهسازد و  می شمصرف

شوند، و حامل آنها  ل میبد آنها به جوهرهای مبادله: ندشو می بنیادی دگرگون

. دسنج یبرد و م کار می  سازد، به جامعه است نه انسان که آنها را می

دهد و دیگر معیاری  ایده را از دست می به عنوانیژگی خود و ،«ینیک»

: یمسنجب و بد را از هم تمیز دهیم و نیککمک آن بتوانیم   نیست که به

های دیگر، همچون  ا با ارزشتوانیم آن ر ارزشی شده است که می« نیک»

تواند شرکت در  ها می ی ارزش دارنده. کنیممبادله و قدرت،  مصلحت اندیشی

را برتر از « ینیک»شود، که ارزش « یآلیست ایده»ادله را نپذیرد و این مب

 ینیک« ارزش»شود که  شمارد؛ اما موجب نمی میش مصلحت اندیشی ارز

 .کمتر نسبی گردد

در شناسانه است که  ی خود را مدیون گرایش جامعه ریشه« ارزش»ی  واژه   

هم به طور ک جدید اقتصاد کالسی کمابیش در علم  پیش از مارکس حقیقت

ها پیش از یاد  آنچه علوم اجتماعی مدت به مچنانمارکس ه. روشن بود کامل

بلکه  ،«کند کس در انزوا ارزش تولید نمی  هیچ»برده بودند آگاه بود که 
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. شوند به ارزش بدل می (8)«در مناسبات اجتماعی مشخص»تنها  فرآورده ها

، می گذارد «دلهارزش مبا»و « ارزش مصرف»میان  ی که مارکستمایز

شان در  ند، و ارزشک می شانانسان تولید و مصرف که  تمایز چیزها، چنان

پافشاری مارکس بر اعتبار بیشتر ارزش مصرف در . ندتابا می بازجامعه را 

با ارزش مبادله و این که پدید آمدن ارزش مبادله همچون نوعی گناه    مقایسه

د در حقیقت بازتاب ده می شرح پیپی در آغازین در شروع اقتصاد بازار را 

 ی گریزناپذیر بودن   ه، پذیرش ناآگاهانتعبیری درماندگی خود اوست، به

های  نشانه. ددر آستانۀ رخ دادن بوکه  «ها ی همه ارزش ارزیابی دوباره»

و « ها ایده» چه، هاکه چیز یافتزمانی توان در  پیدایش علوم اجتماعی را می

طوری که وجود همه   ند، بهرانگامی  یها یک زشبا ار را مادی، چه چیزهای

آغاز می ، از جامعه چیزهای بسودنیو چه   «شر»، چه  «نیک»چیز، چه 

است کار رزش اآغازگاه  در بحث پیرامون این که .پیوند می یابد و با آن شود

شود که تا پیش از آغاز  نادیده گرفته می ی این نکتهکلبه طور یا سرمایه، 

ی  تیجهها، و نه چیزها، ن شد که ارزش هرگز تصور نمی انقالب صنعتی

ها  ارزشعبارت دیگر پیش از انقالب صنعتی به . اند توانایی باروری انسان

 تصور« شتنهایی ادر » کهآن چنان  با انسانکه  گاشتندان می ییهارا ایده 

به  که بنا« شده های اجتماعی انسان» تصور. پیوند دارند نه با جامعه شد می

ی آینده پدید خواهند آمد، در حقیقت  طبقه ی بی باور مارکس در جامعه

 .ی اقتصادی مارکس است فرض اساسی اقتصاد کالسیک و نیز نظریه پیش

 پس از مارکس« فیلسوفان ارزش»ی  همه   پیچیدهی  مسألهیک به این سبب،    

که ابد بیتواند برترین ارزش را  انسان کجا می :را به خود مشغول کرده است

                                                                                 
1
 bonum 

2
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این طبیعی است که  بسیار این امر ؟سنجدرا بهای دیگر  کمک آن ارزش به

اقصاددانان  مارکس گفتۀ  به .دکردن طرح ین بار در علم اقتصادنخست را  مسأله

کاالیی باارزش  که این کار غیرممکن را انجام دهند»ند یدکوش می کالسیک

سنجش کاالهای دیگر قرار  ار ثابت  معی آن را دنتغییرناپذیر بیابند که بتوان

 تأکیدمارکس معتقد بود که این معیار را در زمان کار یافته است، و . «ددهن

دست   کار بتوانند به ی صرف نیرویب»های مصرفی که  د که ارزشکر می

 ؛(کنند خود را حفظ می« مندی طبیعی فایده»گرچه )ند ندار  ارزش مبادله آیند،

کار »، زیرا هیچ «ارزش ندارد» خودبه خودی  زمین طور نمونه،به 

ی نیهیلیسم  ری، به آستانهگی با این نتیجه. دبخش نمی تجسمرا  (9)«ای تبلوریافته

اوج که نخست در قرن بیستم  یینع پدیدارهر  رد  به  :رسیم می بنیادشکن

چیزی از آن  اندک هنوزشگران  ضد  سنّت  قرن نوزدهم ، اما شورگرفت

 .بدانند انستندتو می

« ارزش»ی  مدرن بودن  واژه بهو همچنین آغازگاه  بهرسد نیچه  نظر می به   

بدل کرد، فلسفی اش علیه سنت  در حمله یبنیاد یمفهوم  هنگامی که آن را به

های  ی ارزش رهاما زمانی که شروع کرد به ارزیابی دوبا .بوده استنآگاه 

  ها به ایده. کار شدآش برایش سرعت  ضمنی این اقدام به عانیجامعه، م رایج  

شده بودند  یهای اجتماعی یک آن حد با ارزش واحدهای ارزش مطلق تا عنایم

شان، تردید  ویژگی ارزشی آنها، یعنی مقام اجتماعیدر  که  محض آن  که به

های پُر پیچ و خم   کس بهتر از نیچه راه  هیچ. سادگی نابود شدند ، بهدندرک

های  و ایده در این هزارتو اندیشه ها. تشناخ هزارتوی معنوی مدرن را نمی

هایی  ند، گویی همواره چیزی جز ارزشبود  گذشته روی هم تلنبار شده

بهتر و نوتر نیاز دارد، بتواند  یاند که جامعه هربار که به کاالهای نبوده

« گذاری ارزشآزاد از »عالوه، او بر پوچی عمیق علم نو    به. قدرشان کند بی
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به  شدن بدلا بسرعت  بهمی رفت که علم این  .اه بودآگ بی کم و کاست

عتراض برخالف ا .دوشکشیده   تباهیو خرافات کلی  علمی به   باوری علم

 ه دور ازب»ی  کی با نگرهشتریژگی مهیچ وعلم باوری هرگز ، دعیانهای م

ن خواستار آن نگاران رومی نداشته است، زیرا اینا تاریخ  «نفرت و تعصب

تعصب  عاری ازجویی  خوارشماری، و حقیقتبه دور از  ریداوبودند که 

 داوریتوانست  که دیگر نمی  «گذاری علم آزاد از ارزش»اما  .انجام گیرد

توانست  خود را از دست داده بود و دیگر نمی داوریکند زیرا معیارهای 

تواند  کرد می ، تصور میاشتد شکوجود حقیقت  به حقیقت را بیابد، زیرا

ی ازمانده هان بد آخریبنخود را از  بتواند داری پدید آورد تنها اگر ینتایج معن

های نو و  ارزش»و هنگامی که نیچه ادعا کرد . دنک معیارهای مطلق رها 

ین کسی بود که قربانی توهماتی شد که خود به نخسترا یافته است، « برتر

ترین و وی این تصور قدیمی سنتی را در نو. شان یاری رسانده بود نابودی

عنوان   به وانت میرا   آورترین شکلش پذیرفت که واحدهای فراتجربی هراس

ها را  ارزش عوض کردنی بودن  و  ، و به این نحو، نسبیکار گرفت  معیار به

شان را  ارزشمندی مطلقمی کوشید اموری دوباره برقرار کرد که  در خود  

 .اش قدرت و زندگی و عشق انسان به هستی زمینی: اثبات کند
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 فلسفی سنت برابردر  فوق ی سه چالش نتیجهیعنی شکست  به تقصیر خویش، 

  ویژگی های مشترک( ترین سطحیو شاید )یکی از در قرن نوزدهم، تنها 

این حقیقت است که به نظر  ،تر مهم اما. میان کیرکگارد، مارکس و نیچه بود

 بوده است وعموضیک  متوجههر یک از آنها   شورش ی نوک حمله رسد می

های واقعی و  از انسان هدخوا کیرکگارد می: دکردن می شکه همواره تکرار

عنوان   آن از انسان به ک  فلسفه و درهای مورد نظر تجرید برابردر دردمند 

کند که باروری و نیروی  ید میکمارکس تأ. دفاع کند  «سخنگوحیوان  »

ترین  را در اساسی و این نیرو ،یت او را می سازدانسانآدمی کنشگری 

ی  و نیچه بر زایایی زندگی، بر اراده و اراده. خواند ر مینمودش، نیروی کا

مستقل از  کاملبه طور این سه . کند ان پافشاری میقدرت انسمعطوف به 

به این  –کدام از آنها از وجود دیگری هرگز خبر نداشت  هیچ –یکدیگر 

ی کنش به کمک، تنها فلسفی تبا سن پیونددر خطرگری نتیجه رسیدند که این 

کمک تصویر و   بهآنها را تواند به انجام رسد که بهتر از همه  روانی می

 توان مفاهیم می  و سروته کردن  ، وارونه کردن های جهش تمثیل و استعاره

گوید؛ مارکس  کیرکگارد از جهشش از شک به ایمان سخن می: دکروصف 

و کل سنت افالتونی را دوباره به طرف افالتون »تر،  عبارت دقیق هگل، یا به

از  قلمرو ضرورت به  قلمرو »، و (سیدنی هوک)چرخاند  می« درست

دگردیسی »و « افالتونیسم وارونه»ی خود را  ؛ و نیچه فلسفه«جهد آزادی می

 .ددان می« ها ی ارزش همه

بر  هوشیپذیرد، به دو  پایان می فلسفی غرب ها، که با آنها سنت این چرخش   

ایمان  –د  بیان یک طرف در یک جفت متضاد خو. افکنند آغاز آن پرتو می

حقیقت ابدی،  برابردر برابر تئوری، زندگی فناپذیر در  کنشعقل،  برابردر 
                                                                                 
1
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ی آن نیز  شدهدبر طرف مقابل  ر یضروربه طور  –تغییرناپذیر و فراحسی 

معنا و اهمیت  تضاد دهد که هر دو  آنها فقط در این افکند و نشان می نور می

ایی امری بدیهی ، اندیشیدن در قالب چنین تضادهافزون بر این. یابند می

دیگر های  ی چرخش است که همه بزرگین چرخشی نخست  ایۀپ کهنیست، بل

انداخت که سنت  تضادهایی را جا این چرخش .اند در نهایت بر آن بنا شده

ین نخستاین . درو می به پیش آنها با یکدیگر در میدان تنشفلسفی غرب 

 «جمهوری»در تمثیل غار در کتاب   «روی گرداندن تمام انسان»چرخش، 

ی کنش فقطافالتون است، که وی آن را همچون داستانی با آغاز و پایان، و نه 

 .بیان می کندروانی، 

ین چرخش در خود  غار نخست: یابد ر در سه مرحله جریان میداستان غا   

رهاند که  از ساکنان آن خود را از زنجیرهایی میدهد که یکی  زمانی رخ می

توانند  آنها فقط می»اند که  ساکنان غار را چنان بسته« های ها و ران گردن»

ویر ها و تصا اند که سایه ای خیره شده به پرده آنها. «روی خود را بنگرند روبه

گردند؛ اکنون او روی خود را به طرف عقب غار  بر آن نمودار می چیزها

در که   درون غار را چنانچیزهای گرداند، جایی که آتشی مصنوعی  میبر

دهد، از غار به سوی  سپس چرخش دوم رخ می. کند هستند روشن می واقع

 وندر چیزهای حقیقی و ابدی   ها چون جوهر   آسمان گسترده، جایی که ایده

اند که  ها، روشن شده ی ایده ، ایدهآفتابها با  این ایده. شوند غار پدیدار می

سازد به درخشیدن  ها را قادر می سازد آنها را بینند و ایده انسان را قادر می

باالخره غارنشین باید به غار بازگردد، قلمرو جوهرهای . خود ادامه دهند

های میرا گام  فناپذیر و انسان چیزهایابدی را ترک گوید و دوباره به قلمرو 

گیرد که انسان  ی صورت مینحو  ها به هرکدام از این چرخش. بگذارد
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وار  چشمانی که به پیکرهای سایه: دهد یابی و حواسش را از دست می جهت

شوند؛ سپس  ی آتش غار نابینا می اند، با مشاهده عادت کرده  روی پرده

ها  اند، با نوری که ایده گرفته چشمانی که به نور ضعیف آتش مصنوعی خو

اند،  عادت کرده آفتابچشمانی که به  شوند؛ باالخره، کند کور می را روشن می

 .ندکن دوباره تنظیمبا تاریکی درون غار خود را باید 

فان، شیفتگان حقیقت و نور، ها، که افالتون فقط از فیلسو پشت این چرخش   

، واژگونی دیگری نهفته است که در سراسر بحث و انجام دهند دخواه می

  این امر به. ، نمایان استیُهمر دینو  ُهمر برابرجدل غضبناک وی در 

ویژه روشن است که بنای داستان غار چنان ریخته شده است که همچون 

در کتاب یازدهم   مر از هادسخ و چرخشی باشد در برابر توصیف هُ پاس

 های تحرک)ُهمر و هادس  افالتون غار هایاهت میان تصویرشب. «اودیسه»

 یخبر بیمطابقت دارد با  ُهمرمعنای ارواح در هادس  پایه و بی وار، بی سایه

ی افالتون از  تردیدناپذیر است، زیرا با استفاده( و نادانی پیکرهای درون غار

برای  ُهمرهای اصلی  شود، که تنها واژه تأیید می  و سایه  های تصویر واژه

« وضعیت»سازی  واژگون. اندتوصیف زندگی پس از مرگ در زیر زمین

پیکر  یاین زندگی ارواح ب: گوید او میتون به ی آشکار است؛ گویی افالُهمر

. زندگی پیکرهاست که در جهانی همچون زیر  زمین ادامه دارد کهنیست، بل

ها  و سایه هاتصویر. در مقایسه با آسمان و آفتاب، زمین همچون هادس است

زیر  پیکر  بیهای ح رو نهند، ی روی زمین اهای پیکرها های حس موضوع

و واقعی جهانی نیست که ما در آن زندگی و حرکت  جهان حقیقی. زمین 

هاست که چشم  جهان ایده کهکنیم و پس از مرگ باید از آن جدا شویم، بل می
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چرخش افالتون به یک معنا، متضمن این . کند بیند و درک می عقل آن را می

ی شکل ُهمر دینی تصورات معمول یونانی را، که مطابق  بود که او همه

گویی  قلمرو زیرزمینی هادس تا . چرخاند و بر سر قرار دادگرفته بودند، 

در حقیقت او را نه  ُهمرسازی  اما این واژگون (10).سطح زمین باال آمده بود

سازی  واژگونبر سر نهاد و نه بر پا، زیرا دوگانگی که تنها بر بستر آن، 

که با  دبوی افالتون بیگانه  با اندیشه قدر  همان کمابیشتواند رخ دهد،  می

ا وارد نظام فلسفی خود نکرده ی؛ افالتون هنوز ضدهای جبری رُهمرجهان 

تواند به این امر  هرگز نمی فلسفی به این سبب هیچ چرخشی از سنت) .بود

؛ چیزی که به دهدی قرار ُهمربنیادی « وضعیت»در  را منجر شود که ما

افالتونیسم  کرد تصور می شایداست، زیرا رسد اشتباه نیچه بوده  نظر می

تنها به .( نی بازگرداندافالتو ی تفکر پیش تواند او را به شیوه اش می وارونه

ها را به شکل چرخشی از  ایده ی بود که افالتون آموزه سیاسی های فدلیل هد

در کرد که  استوارکرد؛ اما به این ترتیب چهارچوبی نظری را  طرح ُهمر

خود  که، بلنبودند از دسترسامکاناتی دور  هایی آن، چنین چرخش بستر

ۀ فلسف. درک می مقدر از پیش هایش وقوع این چرخش ها را مفهوم دستگاه  

های گوناگونی تحول یافت که با  در مکتب پسیندر دوران باستان  غرب

مسیحی  ا آن زمان در جهان پیشدند که تیستیز تعصبی می چنان یکدیگر با

پافشاری و ها و  چرخش مکبه ک مکتبی دگرگونی هایاین  .نداشت همتا

 که آغازگاهی، یعنی دو ممکن شده بود ضادمت آغازگاهبر یکی از دو  هاتأکید

وار  از نمودهای سایه متشکلجهان   عبارت بودند از افالتونی  مطابق فلسفه

ی چرخش از غار  ین نمونهنخستافالتون خود . های حقیقی ابدی و جهان ایده

رشته ، بزرگین تالش واپسدر سرانجام، هگل  .را ارائه داده بودبه آسمان 

که از مفهوم آغازین افالتون   چنان  های گوناگون فلسفی را، آن سنت های



 58 

اما پس از . هم آورد ذاتی گرد  به بودند، در کل  منسجم  متکاملیافته گسترش 

، گرچه در خاصمه دو مکتب فکری متبه شکل پیشین ب او این کل یک پارچه

لیست آ ترتیب ایده  د، و جناح راست و چپ  بهش دوپارهتر،  ینسطحی بسیار پای

 .شوند چیرهی فلسفی  و ماتریالیست هگلیان توانستند مدت کوتاهی بر اندیشه

تالش گرچه  –سنت  برابرارد، مارکس و نیچه در اهمیت چالشگری کیرکگ  

توانست  یک از آنها بدون کار بزرگ ترکیبی و مفهوم تاریخ هگل نمی  هیچ

ند که آورد پدیدهایی را  ها، چرخش این چالش این است که –پذیر باشد  امکان

ها با  که صرف  این سروته کردنبود از چرخشی بسیار بنیادشکن تر 

آلیسم، میان ماتریالیسم و  و ایده  باوری شان میان حس تضادهای عجیب

 به نستتوا می  انگاری و برین  بودانگاری باوری، و حتی میان درون معنویت

که « ماتریالیستی»اگر مارکس چیز دیگری نبود جز . وجود آورد 

ی تأثیر  هگل را به زمین، پایین آورده بود، تأثیر او به اندازه« آلیسم ایده»

فرض . دش های فاضالنه می مدت و محدود به بحث و جدل عصرانش کوتاه هم

الکتیکی خود  حرکت دی اب حرکت دیالکتیکی اندیشهای هگل این بود که  پایه

ی که دکارت پایان بی مغاکاین ترتیب، امیدوار بود بر  به. دارد یگانگی ماده

 به عنوان) ؛ پلی میان انسانپدید آورده بود، پلی بنا کند و جهان میان انسان

میان شناخت و واقعیت،  پلی ،( «ماده»عنوان ه ب)، و جهان، ( «شناختگر»

ین بار در نخستوی انسان مدرن برای آوارگی معن. و هستی اندیشهمیان پلی 

کرد که  هگل ادعا می. شد آشکاربه آن   این معضل دکارت و پاسخ پاسکال

                                                                                 
1
 sensualism 

2
 immanentism 

3
 transcendentalism 

4
 res cogitans 

5
 res extensa 

 
یت پذیرد، اما معتقد است که واقع و جهان مادی دکارت را می اندیشهمیان پاسکال دوگانگی   
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انسان و  خرد  روا، که هم بر  ان قانونی جهانعنو  کشف حرکت دیالکتیکی بهبا 

ی درونی رخدادهای طبیعی حاکم است، به امر« عقل  »امور بشری و هم بر 

ی  در فلسفه ین دومطابقت ا) «شیء»و  «عقل»بیش از صرف  تطابق 

هگل معتقد بود که با وارد . دست یافته است (دکارتی تعریف  حقیقت بود پیش

 گانگیآن در این حرکت دیالکتیکی، ی  یابی کردن روح و خودتحقق

به این سبب، برای هگل اهمیت . شناختی ایده و ماده را نشان داده است هستی

ای  آگاهی آغاز کند؛ آگاهی دیدگاه  حرکت را از  اشت که انسان اینچندانی ند

، یا ماده را به عنوان خاستگاه خود «نشد نمندت»کند به  که زمانی شروع می

کند و از هستی خود  حرکت می« معنوی شدن»ای که به سوی  برگزیند، ماده

طور جدی   به ای استاد خود این اصول پایه در این که مارکس. )شود آگاه می

ل آگاهی طبقاتی شک  خودآگاهی به هشود که ب د از نقشی آشکار میرک نمی شک

که هگل   دیگر، مارکس بیش از آنبیان   به.( نسبت می داددر تاریخ 

خود  مفهوم  .نبود« ماتریالیست دیالکتیکی»ود، ب« آلیست دیالکتیکی ایده»

 آن راهم ، و مارکس بودروا  جهان یقانونهگل برای که   حرکت دیالکتیکی،

هایی  ان نامعنو  به را «ماتریالیست»و « آلیست ایده»پذیرفت، اصطالحات می 

های  ویژه در نوشته  مارکس، به. معنا ساخته بود بی های فلسفی بر نظام

و هگل  فلسفی داند که رد  سنت خوبی آگاه است و می  ش، از این امر بهنخستین

 است نظراین  ذیرفتننپدر  کهش نیست، بل«ماتریالیسم»از سوی او به دلیل 

این فتن پذیردر ن، یا نسان او را از حیوان متمایز می کندا اندیشهعقل یا که 

برای مارکس جوان انسان . «ذاته روح است انسان به»که است ی هگل  گفته

 ein tätiges)کنشگری دارد  تواناییکه  است طبیعی دیهستومنذاته  به
                                                                                                                                                                     

تجلی روح   است و آن« عشق»، وجود دارد که همانا کران دیگری، باالتر از اندیشه بی

 .فهمد و عقل از درک آن عاجز است تنها دل است که عشق را می ،به باور او بنا. ستاخد
1
 self-realization 
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Naturwesen) ماند زیرا کار که  باقی می« طبیعی»، و کنش او همچنان

 (11).انسان با طبیعت  سازد عبارت است از سوخت و ساز این کنش را می

ع به اصل موضو ،نیچه های کیرکگارد و این چرخش، همچون چرخش

به . ندکن یشک مهای انسان  توانایی سنتی درمورد پایگان  ی آنها  همه. رسد می

طور ویژه   ند که آنچه بههن یمبربیان دیگر، آنها بار دیگر این پرسش را 

ی این یا آن  بر پایه یست کهناین  شانقصد سازد چیست؟ اهیت انسان را میم

 .بسازند  «بینی جهان»، نظام فلسفی یا مسلم اصل

 از زمان رشد علم مدرن، که یسنتفلسفۀ مفهومی دستگاه  چهارچوب     

نامطمئنی  ه است، هستیشد آشکاردکارتی  تردیدی شک و  روحش در فلسفه

 کنشدر شرایطی که علم کنشگر شده بود و برای دانستن . داشته است

بنا به  زیرا ، کنش امکان پذیر نبودو  اندیشهکرد، تأیید دوگانگی میان  می

ی  همشاهد راهدر تحلیل نهایی تنها از را سنتی  حقیقت فلسفه  رتبه بندی قاعدۀ

که چیزها   طمینان به اینهنگامی که ا. ریافتدان وت می کنش یو ب سخن یب

مفهوم حقیقت در ز میان رفت، شوند ا که در واقعیت هستند، نمودار می  چنان

 الهام دهندهشبهه به خدایی  ، و ایمان بیکردندتردید  و شهود کشف عنوان  به

تئوری . محتوایی تازه یافت« تئوری»ی  واژه. نیز دستخوش همان تردید شد

که به  ، حقایقینبود هم پیوندی منطقی داشتندکه با دیگر نظامی از حقایق 

در عوض، محتوای این . دنبوخود آنها ساختۀ و  نددادمی عقل و حواس 

 همسازیای است برای کار و در  رضیهکه ف ،ی مدرن علمی شد واژه، نظریه

« کشف»کند و اعتبارش نه به آنچه  آورد تغییر می با نتایجی که پدید می

های افالتون از  ایده. کند یا نه، وابسته است می« کار»که   کند، بلکه به این می

 هستیبرای روشن ساختن جهان و را خودمختار خود  ، قدرت  روندهمان  راه
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از )بدل شدند   معیار و سنجهیا به  ی افالتونیها ایده ،نخست. از دست دادند

ر می به کامعیار  به عنوانفقط در قلمرو سیاسی  ایده ها را افالتون دیدگاه

که نزد کانت پدیدار   ، یا چنان(در قلمروهای دیگر حقیقت مطلق بودند دند،ربُ 

انسان  خود   خرد  ای که در   دکنندهوحدمکننده و  ند، یعنی نیروهای تنظیمشو می

شدند که  ی بدلهای محض ارزشبه  سرانجامها  این ایدهسپس، . ندوجود دار

یک  عنوان  جامعه بهها، بلکه  اننه یک انسان یا گروهی از انسرا اعتبارشان 

ی گوندگر .درک پیوسته در حال تغییرش، تعیین مینیازهای عملی  راهکل از 

از دست داد،  شنکخود را بر  برتری اندیشهکه  این رخ داد پس از  هاایده 

 مقررها  ای انساننش هک ایقوانین خود را بر عقلهنگامی که دیگر یعنی 

 دردر جریان دگردیسی جهان  ی اندیشه بر کنشاز دست رفتن برتر. کرد نمی

ثابت    دگردیسیموفقیت این به نظر می رسد زیرا  قطعی شدانقالب صنعتی 

 .ندکن می امرعقل  هشان را ب قوانین آدمی فرآورده هایو ها  کنش کند که می

اند که  «هایی ایده»شان تنها  پذیری تبادلو  ذیریپدگرگونی ها در  این ارزش  

اینان (. ندبرایشان درک پذیرو )اند  باقی مانده« شده های اجتماعی انسان»برای 

امور « غار»افالتون  کهاند هرگز آنچه را  صمیم گرفتهاند که ت هایی انسان

ی خود جرأت کنند در  اراده  ترک نکنند و به می دانستی بشری  روزمره

فراگیر   که شاید کارکردی کردن جهانی. گام بگذارند  جهان و زندگی

ترین خصوصیاتش محروم کرده  سیی مدرن آن را از یکی از اسا جامعه

که آنچه هست چرا درست چنین است   برانگیختن حیرت درمورد این :است

ی سیاسی مارکس بازتاب یافته و  این تحول بسیار ملموس در اندیشه. که هست

در فی فلسمارکس با سروته کردن سنت . از آن خبر داده شده است ،از پیش

 نشاننشد، اما این را  رها واقعدر های افالتون  آن، از ایده چهارچوب خود  
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ها و نیز  شود؛ آسمانی که در آن، این ایده که آسمان صاف چگونه تیره مید دا

شده  دیده شدنیها  دیگر، زمانی برای چشمان انسانآسمانی های  روحبسیاری 

  .بودند
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  دوم فصل

 مفهوم تاریخ

 ستانی و مدرنبا

 

 

 تاریخ و طبیعت. 1

«پدر تاریخ»او را  سیسرونمردی که  ؛کنیم آغازبیایید با هرودوت 
 
نامید و  می 

ندنای دپدر تاریخ ماو را  ز همهنو
(1)

ی  بش دربارهی کتا ین جملهنخستوی در . 

ی است های گفته نگارشد که هدفش از نوشتن این کتاب گوی می« های ایرانی جنگ»

ها به او رسیده است انسان هراکه از 
 

ی  هفحرا از ص ها  گفته نای، مبادا که زمان 

زای یونانیان و  باشکوه و حیرت کرده های ،افزون بر این کند، و پاکروزگار 

را چنان ستایشی درخور ارزانی بدارد تا آیندگان یاد آنان را  (بربرها)غیریونانیان 

 .بدرخشد ها قرن طی درایشان  یسرفرازی  ستارهگرامی بدارند و 

 .همۀ آنچه را که باید بدانیمنه  اماگوید،  این قطعه چیزهای زیادی به ما می

نیست، و هرودوت که این امر  مسلم یاهمیت دادن به فناناپذیری برای ما امر

درک او از . گوید ی آن به ما نمی است، چیز زیادی دربارهبوده برایش بدیهی 

در  ،ی ناشی از فراموشیثمر بیانسان از  رده هایکنجات  یعنی ،ی تاریخ وظیفه

، طبیعت یونانیان دریافتبنا . ی یونانیان از طبیعت ریشه داشت و تجربه دریافت  

 ها و خدایان کمک انسان یکه به نیروی خود و ب می شدیزهایی تمام چشامل 

اند دهآفریرا  هستیکردند که  خدایان المپ ادعا نمی)
(2)
 همۀو آمدند،  پدید می  (

جا حضور   های طبیعی همه از آنجا که پدیده. فناناپذیر بودند ی طبیعیها پدیده
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و چون  .وجود ندارد ،احتمال این که نادیده انگاشته شده یا فراموش شوند ،دارند

 همۀ. دندارن شان نیاز به یادآوری انسان برای هستی آینده ،اند ها ابدی این پدیده

به طور و تو ارس .گنجند هستی ابدی می این قلمرو انسان، در از جمله، گانندیز

طبیعی و به نوع است ی زینده ادهد که انسان تا جایی که  به ما اطمینان می صریح

شوند و  ی که زاده میزیندگانطبیعت به . فناناپذیر است ،انسان تعلق دارد

ود و ابدی چیزهای موج همان هستی   ،دور  زندگی تکرار مدام  کمک   به ،میرند می

، و هستی ابدی «زندگی کردن است گانندیز بودن برای». دهد یر را میتغییرناپذ

(aei einai )زادآوریاست با  همانند (aeigenes)
(3)
 . 

ترین تقریب  ممکن  جهان  شدن به جهان   نزدیک»تردید این بازگشت ابدی  بی 

«بودن است
(4)

؛ زدسا اناپذیر نمیعنوان فرد فن  بهرا انسان  یطبیعبه طور ، اما این 

ها  انسان. استکه بارزترین نشان هستی انسانی  است فناپذیری برعکس،

عنوان اعضای  ند، زیرا حیوانات تنها بهری که وجود دافناپذیران ند، تنها«فناپذیر»

ی انسان در این حقیقت نهفته فناپذیر. افراد عنوان  نه به ،نوع خود وجود دارند

ولد تا مرگ، از دل پذیری از ت با داستان شناخت (bios)است که زندگی فردی 

دیگر با همۀ چیزهای این زندگی فردی از . آید پدید می( zoe) جاندارانزندگی 

حلقوی زندگی  های تتعبیری از میان حرک  سیر حرکت خطی مستقیمش، که به

 حرکت در امتداد  : ین استچنی فناپذیر. تشخیص است گذرد، قابل می جانداران

اگر   البته؛ کند در نظمی حلقوی حرکت می چیز  تقیم در عالمی که همهخطی مس

ل ئکنند به اهدافشان نا ها تالش می هر زمان که انسان. اصالً حرکت داشته باشد

 آزاد   جریان   کند، با زور انداختن   کاشتن زمینی که خود هرگز کوششی نمی)شوند 

از میان حرکاتی  (همواره مواج ، گذر از میان امواجخود کشتی های باد به بادبان

 از زبان  )هنگامی که سوفکلس . چرخند ند و درون خود میندار گذرند که غایت می
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 آنتیگونسرایان معروف  هم
برانگیزتر   چیز از انسان احترام  هیچ ،گوید می( 

آورد که بر  های هدفمند انسانی می از فعالیت دسته هایی برای آن نیست، مثال

که در  کنند زیرا آنها چیزی را دچار اخالل می ؛کنند عمال میا    خشونت ،طبیعت

یا درون  ،ی باشد که آرام بگیردا توانست هستی ساکن ابدی می ،فناپذیران این نبود  

 .خود بچرخد

 را ارهاییرفتو  کرده هایونانیان  چرادشوار است که  نکته این کدربرای ما 

د، گاشتنن میرا  نگاران آنها تاریخ و ،ندشتدا را  شان توانایی انجام فناپذیران که این

بلکه  فهمیدندنمی  ای از یک روند حلقه مانند یافراگیر  یهایی از کل   همچون بخش

این . کردند های منفرد و رفتار فردی تأکید می بر نمونهبرعکس، همواره 

های منفرد  رفتار یا رخداد، حرکت حلقوی زندگی روزمره را به همان  نمونه

حرکت حلقوی  ،فناپذیران کنند که سیر حرکت خطی زندگی ایی قطع میمعن

به امور  ،دیگر بیان  ها، یا به تاریخ به این تعلیق. کند را قطع می جاندارانزندگی 

 .پردازد فوق عادی، می

و  اندیشیدنان شروع کردند به اندیشمند ،پسینهنگامی که در دوران باستان 

از سوی  صورت روند تاریخی و  هیت تاریخ بهما بارۀدراز یک سو   ژرف نگری

در واقع  ،آنها سرنوشت تاریخی مردمان، پدید آمدن و زوال یافتن   دربارۀ دیگر

 و ندنگنجابدر یک کل را و رخدادهای خاص  کرده ها شروع کردند به این که

یر حرکت فست. ند که روندهای تاریخی باید حلقوی باشندنک  تصور هنگام هم

با تفسیری ن چنیمعنای . شروع شد جاندارانابق الگوی زندگی مط ،تاریخی

طبیعت،  جهان   وتاریخ  توانست این باشد که جهان   ی باستان می تعبیرات فلسفه

 یاهتعبیر  ااما معنای آن ب. ندا درهم آمیخته ،ابدی هستی و فناپذیران جهانیعنی 

 یب شکوه  یران، که از فناپذ شکوه   اسحسانگاری باستان این بود که  شعر و تاریخ
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 .تر خدایان و طبیعت متمایز بود، از دست رفته است تردید بزرگ

ی که باید فناپذیربود  این نگاری فرض ضمنی تاریخ در آغاز تاریخ غرب، پیش

چیزهایی که را از ی انسان  چیزهای ساخته وجاودانگی طبیعت، را از ها  انسان

ها مدیون بود، مانند  به انسانخود را  هرچه هستی .، جدا ساختآیند خود پدید می

شان آنها را آلوده کرده  انآفرینندگ یفناپذیر ، فناپذیر بود، گوییگفتارو  کنشر، ثا

خود نوعی  گفتارو  کنشر، ثاشدند به  فق میمو فناپذیران همه، اگر با این. بود

حدودی، تا  دستکمگاه این چیزها،  دهند و مانع فناپذیری آنها شوند، آن پیوستگی

توانستند جایی  ود میخ فناپذیران و .توانستند گام در جهان جاودانگی بگذارند می

توانایی انسان  آن. جز انسان به ،چیز در آن جاودانه است ی بیابند که همهجهاندر 

، (Mnemosyne) امنموسنی ساخت به چنین چیزی را ممکن می رسیدنکه 

زهای میو مادر همه سبببود و به این  ،خاطره
 
 (muses )شد تلقی می. 

درنگ بفهمیم که اکنون ما چقدر از  بی ،که با نوعی روشنی معین برای این

ها،  و انسان هستییان ی م ی میان طبیعت و تاریخ، رابطه درک یونانیان از رابطه

ایم، شاید بتوانیم به خود اجازه دهیم که چهار بند از شعر ریلکه را به  دور شده

 . زند رسد کمال این شعر از ترجمه سرباز می نظر می  یم؛ بهزبان اصلی بیاور

 

Berge ruhn, von Sternen uberprachngt, 

 aber auch in ihnen flimmert Zeit.  

Ach, in meinem wilden Herzen nachtigt 

 obdachlos die Unverganglichkeit.
(5)

  

                                                                                 

 
 
بخش  های الهام های شعر بودند ولی بعدها الهه الهه در آغازهای یونانی  در اسطوره   

 .هرگونه خالقیت هنری و فکری شدند
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اند، زمان در  هظاهر آرمید ها زیر درخشش ستارگان به اینجا حتی کوه

جاودانگی  .چیز هستی ابدی ندارد هیچ. بلعد خفا آرام آرام آنها را می

، مسکنی ناامن یافته است ،ه و در تاریکی قلب انسانگفتجهان را ترک 

 .را دارد« تا ابد»زبان آوردن  رکه هنوز توان به یاد آوردن و ب انسانی

  

چشم اگر از . تیافی نخواهد ناهپ ،جاودانگی یا فناناپذیری پدید آید زمانیاگر 

رسد که شاعر آگاهانه  نظر می چنین به کمابیش ،یونانیان به این شعر بنگریم انداز

جز  چیز فناپذیر شده است، به همه: های یونانی را واژگونه کند کوشیده است رابطه

 می آیند و در آن  فناپذیران ی نیست کهاقلیمجاودانگی دیگر . انسان شاید قلب

ت؛ چیزهای فناناپذیر، پناه برده اس یفناپذیر به قلب   ،خانمانی ند، بلکه از بیور می

دست  در جهان از را گویی مسکن خود گفتار، رخدادها و حتی کنش هاآثار، 

ی آنها را در  ها هنوز بتوانند خاطره اند، زیرا گرچه ممکن است انسان داده

 چیزهایاند و  بیعت فناپذیر شدهاما جهان و ط ،و تجسم بخشند ندبیابشان  های قلب

شریک سرنوشت موجودات دیگر  ،یابند که هستی می  محض این به ،ی بشر ساخته

 . کنند به نابود شدن شروع می ،آیند ای که پدید می از لحظه؛ شوند می

  بهخود را  هستیهایی که  پدیده)و رخدادها  کنش هاو  گفتار ،با هرودوت

چیزهای دیگر  ی اینها از همه. ضوع تاریخ شدندمو (اند مدیون انسان طورکلی

انسان بخشی از هستی خود را مدیون  کارهای دست  . ترند ی انسان فناپذیر ساخته

کنند که  درون خود میزانی از ماندگاری را حمل می ،اند و از این رو طبیعت مادی

ور مستقیم ط  چه به اما آن .اند از هستی ابدی طبیعت وام گرفته آن را ،تعبیری  به

و رفتارهایی که یونانیان  کنش های  ها و همه ی سخن گذرد، همه می فناپذیران میان

نامیدند و آنها را از پوئسیس  می( pagmata)یا پراگماتا ( praxeis)پراکسیس 
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(poiesis) ،ای پس از  توانند لحظه کردند، هرگز نمی ساختن، متمایز میمعنای  به

جا نخواهند   دون کمک خاطره از خود نشانی بهتحقق دوام بیاورند، هرگز ب

در یک دسته  را آنها و هنوز هردو  تکه ارس) دان ی شاعر و تاریخ وظیفه. گذاشت

(گنجاند، زیرا موضوع کارشان پراکسیس است می
(6)
عبارت است از ساختن  

و سخن  کنشی  ترجمه ی وسیله  بهرا  رکا  آنها این. کمک خاطره  چیزی ماندگار به

سخن مکتوب صورت   به ،دهند که در نهایت انجام می( poiesis)نوعی ساختن به 

 .آید میدر

ی مکتوب،  تر از کلمه ی از هستی انسانی قدیمیا مقوله نزلهم  تاریخ به بی شک 

لحاظ تاریخی  از آغاز آن، نه . است ُهمرتر از  تر از هرودوت، حتی قدیمی قدیمی

که اولیس ای است شعری، در لحظه از نظربلکه 
 
ها  در دربار فایاکنی 

 
به ، 

دهد که اکنون  گوش می ،های خود، به داستان زندگی خویش و رنج کنش هاداستان 

«موضوعی»به چیزی بیرون از خودش، 
 
، بدل شده گانبرای دیدن و شنیدن هم 

ل بد« تاریخ»اکنون به  ،شدند تلقی میرخدادهای محض  ،آنچه پیش از این. است

تقلید از »همان  ،در بنیاد ،رخدادهای یگانه به تاریخ دگردیسیما ا. شده بودند

در تراژدی یونانیآن را در نوشتن بود که بعدها « کنش
(7)
 همان. دنکار گرفت  به 

از  مشهود کنش  » مناسبتی اشاره کرده است، در تراژدی  که بوکهارت به طور 

«ندما نگاه پنهان می
(8)
گونه  ، هرچند هیچدهندآن را شرح می  رسانان پیامچون  

ای که اولیس به  صحنه. ها وجود نداشت علیه نشان دادن ناگواریهم اعتراضی 

  نمونه ،هم برای تاریخ و هم برای شعر ،دهد داستان زندگی خودش گوش می

پاالیش یا «آشتی با واقعیت» در این صحنه: است
 
 های یادآوری اشک راهاز  

                                                                                 
1
 Ulysses .( ستاولیس نام اودیسه یا اودئسیوس در اساطیر رومی ا)    

2
 Phaeacians 

3
 object 

4
 catharsis 
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، و بنا به بودی دجوهر تراژ« پاالیش» وتبه درک ارس بنا. صورت می پذیرد 

ی  ترین انگیزه اینجا عمیق. هدف غایی تاریخ بود« آشتی با واقعیت» ،درک هگل

جا که کسی که از آن: شود ی پدیدار میمانند بی پاکیانسانی برای تاریخ و شعر در 

، است شخصیک همه  ،برد کند و کسی که رنج می می کنششنود، کسی که  می

که  ،نو دانستنی هایهای حاکی از کنجکاوی محض و خواست یافتن  زهی انگی همه

نقش مهمی ایفا  شناختی همواره تحقیق تاریخی و هم در لذت زیبا البته هم در

اگر تاریخ فقط خبر و شعر فقط . در خود اولیس وجود ندارند بی شک اند،  کرده

 .شد می  لهحوص بی ،دشوأثر متکه   اولیس بیشتر از این ،بود سرگرمی می

با . رسند نظر می  پاافتاده به پیش ،چنین تمایزات و تأمالتی برای انسان مدرن

شاید بیش از هر )آوری در آنها نهفته است که  بزرگ و رنج پارادوکس همه، این

نمونه ترین  در برجسته ،ی تراژیک فرهنگ یونانی به جنبه ،(عامل منفرد دیگری

  همه ،عماگونه این است که از یک طرفوضع م. یاری رسانده است ،آن های

 ،از طرف دیگر .شد اند فهمیده و سنجیده می ی چیزهایی که ابدی چیز بر زمینه

و  کنش ها، در د بزرگی حقیقی انسانکردن افالتونی تصور می پیش انیان  یون دستکم

 سخنزیبا داد و  انجام می کارهای بزرگ»آشیل که نهفته است، و  او سخنان

تجسم ، گانو نویسند انرشاع بیشتر از، حتی آفرینندۀیشتر از سازنده و ب« گفت می

 ،بود در ماندگاریو شکوه  بزرگیکه   ، یعنی اینپارادوکسشبح این  .بود بزرگی

 ظهورها  های انسان ترین فعالیت دوام بشری در گذراترین و بی بزرگیکه   حالی در

 رامآبی را  وفانلسیکرده و ف دنبال نگاری یونانی را  ، شعر و تاریخمی یافت

 .ساخته است

 حل راه. حل کردندبلکه شاعرانه  ،نه فلسفی را پارادوکس این انآغاز یونانیدر 

 چنین. جاودانه ببخشند یشهرت کنشتوانند به سخن و  که شاعران می  بود این آنها

بلکه از  ،ی گذرای سخن گفتن و عمل کردن نه تنها از لحظهمی تواند  شهرتی
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در . داشته باشدنیز تدوام بیشتری می دهند شان کسانی که انجامگی فناپذیر زند

جز هسیود شاید به –ی تسقرا مکتب پیش
 
شهرت که  شویم روبرو نمیفیلسوفی با  –

؛ حتی هراکلیت معتقد بود که شهرت جاودانه از جدی رد کند را به طور جاودانه

ی شرایط نبا تلخی خش ندچهرتراست، و  ی آرزوهای دیگر انسان بزرگ همه

سیاسی افسس
 

 فکرش را نکردهکرد، اما هرگز  را محکوم می ،، شهر موطن خود

یا در عظمت  ،را خوار بشماردکلمه معنای دقیق   بود که قلمرو امور بشری به

 .اش تردید داشته باشد بالقوه

 تبا پارمیندس شروع شد، سقرادرمورد جایگاه شهرت جاودانه دگرگونی    

این نظر که  از آن پس و .دانبه اوج خود رس آن راافالتون و  ددا ششکل

های فلسفی  مکتب همۀر بتوانند به جاودانگی دست یابند  می فناپذیرهای  انسان

نظر   روبرو بود و به پارادوکسافالتون هنوز با همین . چیره شددوران باستان 

برای شهرت یافتن و اشتیاق انسان »کسی بوده که فهمیده است  نخستیناو  رسد می

با آروزی طبیعی  ،«ی روزگار پاک نکند که مرگ نامش را از صفحه  برای این

ا ی نوع رفناناپذیری همین آرزو،  وسیله  و طبیعت به .است انسهمفرزند داشتن 

ی  از این رو، افالتون در فلسفه. فرد  انسان را یفناناپذیر کند، گرچه نه تضمین می

گویی اشتیاق  .کند انسان دومی را جایگزین اولی کند اش پیشنهاد می سیاسی

هر نسل نسلی »تسکین یابد که  راه تواند از این میشهرت  کمک  جاودانه شدن به

ماند و هرگز نابود  نسل انسان یکسان باقی می ،آورد و در نتیجه وجود می  جدید به

آشکارا امید  ،ودش قانوندار شدن باید  کرد بچه او اعالم می که هنگامی. «شود نمی

برای گریختن از « انسان معمولی»اشتیاق موجب  تسکین  ، امر داشت که این

                                                                                 
1
 Hesiod ( پیش از میالد 077شاعر و فیلسوف یونانی حدود سال )  

 
باستان ( آسیای صغیر) آناتولی رایونیا د یکی از شهرهای (Ephesus)ا ف سوس یزن ا ف ُسس  

در سه کیلومتری است و  شناسی باستان های آن مرکز گردشگری و بود که امروز ویرانه

 .  قرار دارد ترکیه کشورازمیر  استانق در سلجو جنوب شهر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
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مرگ
 
 پذیرافنهای  دیگر معتقد نبودند که انسان وتارس زیرا افالتون و. دشو 

در  athanatizein)شوند « پذیرانفنا» ،و سخنان بزرگ کارها اتوانند ب می

 به هیچ وجه الزم نبود شکه موضوع اشتفعالیتی د داللت بر ،وتواژگان ارس

توانست شامل یک   ود، بلکه میش آدمی نام ی شهرت جاودانه و خود  فرد متوجه  

(باشدهای گوناگون با نوعی فناناپذیری کلی  رشته حرفه
(9)

آنها دریافته بودند که . 

برای پشت کردن به کل قلمرو امور  است تمایلی نهفته ،اندیشیدن عمل   در خود  

زیرا تصور  ؛(افالتون)د هبها د این اموربه  ،نباید بیش از اندازه فیلسوف وبشری 

(. وتارس)پوچ تصوری است آشکارا  ،که انسان واالترین موجود هستی است  این

الزمۀ توانست کافی باشد، اما برای فیلسوفان  دار شدن برای بسیاری می گرچه بچه

حضور  ؛که هستی ابدی دارند ودب چیزهایی کنارن در رفتگ جای« فناناپذیر شدن»

 انجام دهد یا کاریآن که  یجه و تمرکز کامل و فعال، اما ببا تو ،در آنجا فیلسوف

هنگامی که به  فناپذیرآدمیان  درست   برخورد   شیوۀ ،بنابراین. ازدآماده ساثری را 

خرد : بدون عمل و حتی بدون سخن بود اندیشۀرسیدند،  ی جاودانگی می آستانه

(nous) ست آنچه می توان ی شهود ناب، نمی هترین قو باالترین و انسانی ،وییتارس

درا به زبان بیاور بیند
(10)
برای افالتون را  غایی یحقیقتها  ایده شهود   درک و و ؛

توانست به  چیزی که نمی ؛بود( arreton) ناگفتنیهمان شکل  بهکه  ،آشکار ساخت

قالب الفاظ درآید
(11)
ند قدیمی را چنین حل کرد پارادوکسلسوفان فی ،به این ترتیب. 

که  نپذیرفتند هم اما این رارا رد نکردند، « شدن پذیرنافنا»که توانایی انسان برای 

 یا بهبسنجد  هستی ی عظمت جاودانه را باخود  کارهایانسان می تواند بزرگی 

. ندمقایسه ک خودی  با عظمت جاودانهرا تعبیری، جاودانگی طبیعت و خدایان  

انجام بزرگ  کارهایکسانی که »را  پارادوکسروشن است که بهای حل این 

 . پرداختند« گفتند می سخنزیبا دادند و  می
                                                                                 
1
 athanasia 
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دیگر، این  سویو فیلسوفان از  ،سوان از یک دان تمایز میان شاعران و تاریخ

. پذیرفتند بزرگی را می ان ازیونانی درک عادیطورکلی   بود که گروه نخست به

که شکوه و در نهایت  را، ستایشانسان تنها می توانست اور یونانیان بنا به ب

کار   بودند به« بزرگ»چیزهایی که پیشاپیش  برایبخشید،  شهرت ماندگار می

 ی د که آنها را از همهبوار آشک شان چنان درخشش چیزهایی کهیعنی  ؛برد

چیزی بود بزرگ آن . ساخت کوه را ممکن میکرد و شُ  چیزهای دیگر متمایز می

جاودانه  های ی پدیده آستانهچیزی که ُمجاز بود به  ؛که سزاوار جاودانگی بود

و هیچ  ندگیر می در میانرا فناپذیران ی  ناپایدار پدیده های جاودانه .نزدیک شود

 کم و ،تاریخ کمک  ها به انسان. دنمی تواند ش شکوهمند آنها برتر بزرگی چیز از

می توانند یا سخنانی که  کنش هاو تنها آن رخدادها، شوند  بیش همتراز طبیعت می

 ،ندمانبپایدار حاضر عالم طبیعی  چالش همیشه برابربه نیروی خود در 

شاعر  ُهمراین نه تنها درمورد . توانیم آنها را تاریخی بخوانیم اند که می هایی پدیده

یدیدسسکه حتی درمورد تو ،سرا و هرودوت  داستان
 
که بود  صادق است؛ اونیز  

نگاری  معیارهایی برای تاریخ ،بار نخستینبرای  ،با هوشیاری بسیار بیشتری

گوید که  می ه روشنیب ، پلوپونزی های جنگ تاریخی  در مقدمه وی. تعیین کرد

ترین  زیرا این بزرگ»این جنگ نوشته است، « عظمت»دلیل   این اثر را به

 ونانیان بلکه بخش بزرگی از جهاننه تنها ی ،بود که تا آن زماندر تاریخ حرکتی 

 «.شناختند میآن را  ،تمام بشریت کمابیشو  ... (بربرها) غیریونانیان

آن قدر اهمیت  اننگاری یونانی در شعر و تاریخ «عظمت» که مفهوماین دلیل 

. نزد آنان پیوند تنگاتنگی داشتهای تاریخ و طبیعت  مفهوم این بود کهت، داش

تالش و  یناناپذیری چیزی است که طبیعت بف. اپذیری استفنان دو در آنهمانندی 
                                                                                 

 
شد و  زاده پیش از میالد 7   در حدود سال که یونان نویسان تاریخ از بزرگترین توسیدید  

   .گذشتدر پیش از میالد  9   در حدود سال
2
 Peloponnesian War 
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 فناناپذیری چیزی است که ،بنابراین .از آن برخوردار است ،یاری کسی یب

 مطابق معیارهای جهانید خواهن باید برای نیل به آن بکوشند اگر می فناپذیران

 ی شایستهدر زندگی خواهند  اگر میو اند،  دهش زادهی کنند که در آن زندگ

اند آنها را  شان را گرفته و مدت کوتاهی اجازه یافته ند که اطرافباشچیزهایی 

ی  وجه رابطه هیچ ی میان تاریخ و طبیعت به رابطه ،به این ترتیب. همراهی کنند

و  کارها اسپارد که ب ی را به خاطر میفناپذیرآدمیان  تاریخ یاد  . تضاد نیست

ن آمعنای  اند و شهرت ماندگارشان به تی طبیع اند شایسته شان ثابت کرده سخنان

  .چیزهای ابدی باشند توانند همجوار   می ،شان یفناپذیررغم  بهاست که 

همان نسبت   بهدر دوران حاضر طبیعت  نتاریخ با مفهوم مدرمفهوم مدرن 

نزد متفاوت آنها  به طور کامل باهم ارتباط نزدیک دارند که مفاهیم متناظر و 

ی  در اینجا نیز باید ریشه. ندا هتاریخ غرب باهم ارتباط داشتدر آغاز یونانیان 

طور کامل  شان را به آشکار کنیم تا بتوانیم اهمیتدر دوران مدرن مشترک آنها را 

از  میان علوم طبیعی و علوم تاریخی ادعا می کردند کهقرن نوزدهم در . دریابیم

تفاوت وجود دارد، ارند، علوم طبیعی از دقت و عینیت  مطلق برخورد این جنبه که

کنون دانشمندان علوم طبیعی ا. ددانن می متعلق به گذشته را نظر این مروزهااما 

های  شرط پیشبا  آزمودن فرایندهای طبیعی با یعنی)آزمایش  همراهند که می پذیر

های  شرط اش یکی از پیش مشاهده خود   که) گر مشاهده همراهو  (شده پیش تعیین  از

طبیعی « عینی»وارد فرایندهای « ذهنی»عاملی ( دهد شکیل میآزمایش را ت

 . شود می

به طور  طبیعی   قوانین   می شود بود که اینای  ی فیزیک هسته مهمترین نتیجه

 واحدی رخداد فیزیکی برای ،ندپدید آورکه تناقضی   این یب رامتفاوت  کامل 

 پایۀ بر طبیعی، که انیناز قو سامانه  که در هراین حقیقت  به دلیل. کار برد  به

توان  معینی می کمابیش های  شیوه  به فقط ،شده است ای معینی بنبنیادنظریات 



 75 

های  سامانه از  سامانه  هر ،و به این ترتیب .کرد طرحدار  معنی یهای پرسش

.های متفاوتی در آنها ُمجاز است، جدا شده است دیگر که طرح پرسش
(12)
 

« شود طبیعت نهاده می برابرپرسشی است که در »عبارت دیگر، چون آزمایش  به

(گالیله)
(13)
به  چیزی جز پاسخهمواره در حقیقت های علم  پاسخبنابراین، ،  

« عینیت»ی  سردرگمی درمورد مسأله. ندی کم طرحنیست که انسان های  پرسش

و  ،ها بدون طرح پرسش ،ها پاسخگویا وجود آمده بود که   فرض به این پیش دلیل  به

دانیم که  امروزه می. توانند وجود داشته باشند می ،مستقل از پرسشگر ،تایجن

 هستی است که تحقیق تاریخی بارۀمحور در اندازه تحقیقی انسان همان  فیزیک به

نگاری و  تاریخ« ذهنی بودن»نزاع پیشین بر سر  ،بنابراین. است محور انسان

ود را از دست داده زیادی موضوعیت خ ی دازهفیزیک تا ان« عینی بودن»

.است
(14)
 

هنوز از این حقیقت آگاه نیست که دانشمند  ،به طور معمول مدرن دان  تاریخ

های طوالنی   مدتتاریخ دان  .در همان وضعیت خود  او قرار داردعلوم طبیعی، 

  .ود دفاع کندخ« معیارهای علمی»از  برابر دانشمند علوم طبیعیمجبور بود در 

یعی تمایز پیشین میان علوم طب دان که تاریخ داردل احتمراستی ابه  دلیلین هم  به

کند؛ به  بیان و بازگو ،تر علمی ظاهر به نو و های و علوم تاریخی را با اصطالح

ی عینیت در علوم تاریخی چیزی بیش از پیچیدگی علمی و  این دلیل که مسأله

محو »یعنی  تعینیمعتقد بودند که  تاریخ نگاران پیشین .محض است تکنیکی  

-das reine Sehen der Dinge) ،«شهود ناب» عنوان شرط   به« خویش

Ranke) .«تایش یا ساز اظهار  دان معنای خودداری تاریخ  به «محو خویش

بافاصله، جریان حوادث را  به طور کامل عالوه باید با نگرشی   سرزنش بود و به

چنین تاریخ به درک  بنا. کرد مییافت، دنبال  که در اسناد و منابع خود می طور  آن

عینیت »عنوان   که درویسن زمانی آن را به) عینی نگرش تنها محدودیت ،دانی
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(مردود دانسته بود« وار خواجه
(15)
در ضرورت انتخاب مواد از انبوهی از  

 ،حقایق بود که در مقایسه با توان محدود ذهن آدمی و زمان محدود عمر او

معنای دخالت   بهدر علم تاریخ عبارت دیگر، عینیت  به. رسید نظر می  نامحدود به

از . بودگزینشی عمل نکردن و حکم صادر نکردن  نیزو ندادن نظرات شخصی 

از این دو، خوداری از صدور حکم، یعنی پرهیز از ستایش و سرزنش، آشکارا 

 ،یتعبیر  به  انتخاب ماده و موضوع گونههر .شد تر اجرا می عدم دخالت ساده

ی معیارهای انتخاب متضمن تحمیل برخی شرایط  و همه .الت در تاریخ استدخ

زیادی شبیه  ی دازهشده توسط انسان به جریان تاریخی حوادث است که تا ان تعیین

های فرایند  شرط پیش ،ای است که دانشمند علوم طبیعی در آزمایش خود شیوه

 مدرن شرایطرا در  تاریخدر علم  ی عینیت اینجا مسأله. کند طبیعی را تعیین می

در  ندکرد تصور میکه )مدرن  عصرآغاز که در  شکل  آنیعنی به کردیم،  طرح

پدید آمده بود، علمی که باید از معیارهای علوم  (ندیافته ا« علم نوینی»تاریخ 

علوم . غلطی بوداز خود   گرچه این استنباط. کرد پیروی می« پیشین»طبیعی 

که  انچناز تاریخ بدل شدند و « تر نوین»علمی حتی سرعت به   طبیعی مدرن به

جریان  در ، که«نو»از تجربیات   مجموعههمان آنها از دل  خواهیم دید، هردو  

ی  نکته .بسط یافتندبه دست آمده بودند،  در آغاز عصر مدرن جهاناکتشاف 

ی کننده در علوم تاریخی این بود که معیارهای خود را از علوم طبیع عجیب و گیج

نگرش و در تحلیل نهایی )علمی  نگرشنوعی عصر خود نگرفتند، بلکه به 

. بودندش در حال برچیدن هنگامند که علوم طبیعی درست همان بازگشت (فلسفی

در  ،رسیدند به اوج خود می« محو خویش»که با  ناتاریخ دانمعیارهای علمی 

از مشاهده و  ،طور عمده  داشتند که بهریشه ویی و قرون وسطایی تعلوم ارس

پیش از آغاز عصر مدرن، این . دشدن میتشکیل شده  بندی حقایق مشاهده طبقه

ی  عمل و فارغ از خویش در معجزه یبدیهی بود که تعمق  با سکوت  بامری 
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ر در آفرینش خدا، باید طرز برخورد درست دانشمند نیز شمرده هستی، یا تحی   

 برابرهنوز از حیرت در  ،اصش در موضوع خا دانشمندی که کنجکاوی ؛دوش 

 .به درک باستانیان خاستگاه فلسفه بود، جدا نشده بود ، که بناهستیکل 

 سبباساس خود را از دست داد و به این   در علوماین عینیت در دوران مدرن 

عینیت پیشین . های جدید بوده است برهانپیوسته در جستجوی یافتن  ،پساز آن 

ن دا توانست معنا داشته باشد که تاریخ صورتی می تنها در ،برای علوم تاریخی

 ژرف اندیشی به کمکحلقوی که است ای  کل تاریخ یا پدیدهکه بود  معتقد می

 پسیننظریات دوران باستان  و ویکو که پیرو  )دریافت  کلعنوان  توان آن را به می

 اخواست خدک نوعی کم  که تاریخ به  یا این( بود، هنوز این عقیده را داشت

 آدمیان می توانند از راه کشف و شهود به طرح این خواست وشود  هدایت می

ی که آغاز و پایانش روشن است و به این طرح ؛دببرن  یانسان پبرای رستگاری 

ها  این دریافت هردو   ،حال هر  به. دبه آن اندیشی کلعنوان یک  توان به می ،ترتیب

از دل این . ناسازگارند بیشکماآگاهی تاریخی در عصر مدرن  در حقیقت با

د تجریبات کردن گرفته بود و اکنون تالش می چهارچوب سنتی بود که علم جدید پا

 تاریخی و از خود   غلط  درک . ندنگنجابدر همان چهارچوب قدیمی را جدید 

به آن صورت که در ) ی عینیت علمی مسألهدر شکل گرفتن  تا آنجاآشفتگی فلسفی 

که تشخیص اهمیت موضوع واقعی در  ندتنقش داش (شدمی  طرحقرن نوزدهم 

نه تنها برای  ،در حقیقت طرفی یب .طرفی، دشوار شده است آن، یعنی موضوع بی

نقش  ،هرو غیسرایی  داستان ،شعر ،نگاری ی تاریخ تاریخ، بلکه برای همه« علم»

 . کننده داشته است تعیین

تصمیم  ُهمردید آمد که ی، زمانی پواقعنگاری  تاریخ کل   ،آن طرفی، و با بی
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ها تروایایی هایده رکگرفت 
 
ها و آخایایی 

 
به یک نسبت بسراید و شکوه را  

که پژواکش   ی، چنانُهمرطرفی  این بی. هکتور را کمتر از عظمت آشیل نستاید

 کارهای»رده است تا مانع آن شود که شود که عزم ک نزد هرودوت شنیده می

ی خود را از دست  کوه شایستهشُ  نیاناریونغی وآور یونانیان  بزرگ و شگفت

طرفی نه تنها  این بی. شناسیم است که می ای طرفی هنوز برترین نوع بی ،«بدهند

انگارد، منافعی که تا  خود و منافع مشترک مردم خود را نادیده می طرف   منافع  

ت های ملی بوده است، بلکه از اهمی نگاری ی تاریخ زمان خود ما ویژگی بارز همه

می تاریخ  خود  « عینی  » داوری   نشانۀپیروزی و شکست، که مردم مدرن آن را 

چه سزاوار ستایش و شهرت   دهد درمورد آن پوشد و اجازه نمی چشم می نیزند، دان

، عنصر توسیدیدبسیار فاخر  زبانبا بیان و  چندی بعد،. جاودانه است دخالت کند

شود که به عینیت تاریخی یاری  دار مینگاری یونانی پدی قدرتمند دیگری در تاریخ

 درتوانست  دولتشهر در ی طوالنی زندگی تجربهاز این عنصر پس . رساند می

گفتگوی  بهی زیادمیزان   به زندگی در دولتشهر .دقرار گیرکانون توجه 

کشف کردند که  پیوستهیونانیان در این گفتگوی . وابسته بود شهروندان با یکدیگر

جایگاه نظر تعداد نامحدودی ماز  به طور معمول را  شانرکجهان مشتآدمیان 

یونانی در شهروند . دننگرمی ند، طابقت دارها م ترین نگرش که با متنوع متفاوت،

هایی که سوفسطائیان به شهروندان آتن  برهان آوریناپذیر  جریان مداوم و پایان

شهروندان  دیدگاه  ن با در بده و بستا دند آموخته بود که دیدگاه خود راکر ه میائرا

که بود ای  شیوه ی شهروند دولتشهر یونانیراب« عقیده»دیدگاه یا  .کند بیاندیگر 

 عقیده  به»ی امعن  به  dokei moi)کرد  دار و گشوده میپدیخود را بر او  ،جهان

یونانیان آموخته بودند که   .(از آن ساخته شده است« عقیده» doxaاست که « من
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عنوان افراد منفرد بفهمند، بلکه  اما نه این که یکدیگر را به ؛ندکن دیگران را درک

های متفاوت  را از جنبه واحد یچیز و آن دیگری بنگرند از دیدگاه   واحد یبه جهان

و منافع  دیدگاه هادر آنها توسیدید گفتارهایی که . متضاد ببینند بیشتر وقت ها و 

هنوز شاهدی زنده بر چنین  ،کند نحوی شیوا بیان می  های درگیر را به طرف

 .آوری است شگفت عینیت  

ی عینیت در علوم تاریخی را مبهم کرده و  مدرن درباره های دوران آنچه بحث

مانع از آن شده که حتی به مسائل اساسی مربوط به آن نزدیک شود این حقیقت 

یا برای عینی بودن  ُهمرطرفی  کدام از شرایطی که برای بی  است که هیچ

بر این فرض بنا  ُهمرطرفی  بی. در دوران مدرن فراهم نیست ،آماده بود وسیدیدت

ی آنچه  که همه  درخشند، و این ند، خود میآشکاربزرگ  چیزهایشده بود که 

 ؛فقط حفظ این درخشش بود ،داد باید انجام می( دان یا بعدها تاریخ)شاعر 

ه هکتور سزاوار آن بود گذرا بود و اگر شکوهی ک ،لحاظ ماهیت  درخششی که به

و  بزرگی کارها. شد می اپدید، این درخشش نرفت میجای حفظ شدن از یاد   به

سنگ و خانه واقعی بود و  ی اندازه  هستی خود، به کوتاه   سخنان بزرگ، در مدت  

عنوان چیزی   عظمت به .قابل دیدن و شنیدن ،جا حضور داشتند آنکه برای کسانی 

صورتی   یا اگر آن را به ؛شناسایی بود سادگی قابل  به ،داشتجاودانگی  که اشتیاق  

آید و از بین  ی هرچه که فقط می منفی بیان کنیم، همچون خوارشماری قهرمانانه

این مفهوم از . ی زندگی فردی و از جمله خودش خوارشماری همه بود؛ رود می

این دلیل نخورده باقی بماند، به  عظمت امکان نداشت در دوران مسیحیت دست

ضد   درستین زندگی و جهان بی  های مسیحی، رابطه ساده که طبق آموزه

نه جهان و نه  ،در مسیحیت .ی آنها در دوران باستان یونانی و التین است رابطه

ی منفرد  نیست، فقط فرد  زنده جاودانه یک، ، هیچمکرر  زندگی  پیوسته دور  

این . مانند د شد؛ آدمیان تا ابد زنده میاین جهان است که نابود خواه. است پذیرنافنا
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متفاوت یهودیان بنا  به طور کامل های  خود، بر آموزه ی نوبه  چرخش مسیحی، به

 ی تر از همه شده بود که همواره معتقد بودند زندگی خود مقدس است، مقدس

 .زمین است زیندگان  چیزهای دیگر جهان، و انسان اشرف 

درونی به  عتقاد راسخمنافع شخصی در پیوند با ا ی جانبه  تأکید بر اهمیت همه

گرچه )باقی است  غربیانمعنای واقعی کلمه که هنوز در میان   تقدس زندگی به

همچنان در کل  (ندگی پس از مرگ از میان رفته استاطمینان ایمان مسیحی به ز

به  ،ی مورد بحث ما در زمینه امر این. اهمیت قطعی دارد غرب ی سیاسی فلسفه

ی  عینیت، هرقدر هم مورد ستایش قرار گیرد، «توسیدید»ین معنی است که نوع  ا

زندگی را نخستین و  انسان مدرناز آنجا که . واقعی پایه ندارد در زندگی سیاسی

ی خوارشماری منافع  ، برای فعالیتی که بر پایهستا  خود کرده عالقهواالترین 

گذشتگی ممکن  خود از. ستا  جایی باقی نگذاشتهدیگر گیرد  شخصی انجام می

توان آن را فضیلتی  ی میدشوار  ی یا اخالقی باشد؛ اما بهدیناست هنوز فضیلتی 

در تجربه از دست داد و  را اعتبار خود ،چنین شرایطی در ،عینیت. سیاسی شمرد

 که درویسن به گشتآکادمیکی بدل « جان   بی»از زندگی واقعی جدا شد و به امر 

 .شمارد خوار می« وار خواجه» چون عینیت  درستی آن را هم 

ادراک آدمی  شاید کهاین شک پدید آمده بود  دوران مدرندر بر این،   عالوه

« طور عینی به» ناپذیرتغییر همچون شیئی تغییرنکرده و  رابیرون واقعیت  جهان 

 بلکهاین شک نه تنها با پیدایش مفهوم مدرن تاریخ سازگار بود کند،  میندریافت 

تأکید  ،مهمترین پیامد این شک در متن مورد بحث ما. انگیزه بخشید آنبه ت شد به

حس عنوان  بهحس    این بود کهبر 
 
 «محسوس»از شیء   «تر واقعی»ای  پدیده 

ی در داوری اهیچ . باشدی مطمئن تجربه  تنها پایهمی تواند  حال، هر  ، و بهاست
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این ذهنی کردن برابر
 
از  انسان های روزافزون بیگانگی که تنها یکی از جنبه) 

به را ها  داوریی  همه: توانست پایدار باشد نمی (دوران مدرن استدر جهان 

. نداندرس ، چشاییحس یعنی ها،  تر حس و به سطح پایینفروکاستند ها  سطح حس

تمام . دهد میاین فروداشت را به روشنی نشان  زبان رایج عصر حاضر

 که سنتی و قدیمی به) اند هاددی اصول اخالقی انجام ن که بر پایه را هایی داوری

به « سلیقه»، موضوع اند دهبون دخیلآنها در یا منافع شخصی ( رسند نظر می 

که انتخاب   لحاظ مفهومی تفاوت چندانی ندارد با این  هم به  و این .ندآور می شمار

ین اعتقاد، ا. دانیم گوشت و آش نخود را موضوعی مربوط به سلیقه می میان آب

دان  کنند، وجدان تاریخ از آن دفاع می نظریظرافتی کسانی که در سطح  بیرغم  به

 ،علمی همکارانش در علوم طبیعی ظاهر برتر    بهتر از معیارهای  را بسیار عمیق

ی  ریشه ،مدرن ی عمومی دوران آشفته ساخته است، زیرا وجدان او در روحیه

 .تری دارد محکم

 ائلمسدر آنها های دانشگاهی نهفته است که   طبیعت جدلمتأسفانه این در 

حقیقت بنیادی درمورد . افکنند تر سایه می شناختی اغلب بر مسائل اساسی روش

 شانزدهم  و هفدهم های ناین است که این مفهوم در همان قرمفهوم مدرن تاریخ 

 .در علوم طبیعی منتهی شدند مهم دگرگونی هایکه به  ، دورانیپدید آمد

ترین خصوصیت آن دوران، که در جهان ما هنوز زنده و حاضر است،  برجسته

 ،همه با این. میبیگانگی انسان از جهان است که پیش از این به آن اشاره کرد

ای کل زندگی انسان برای ما دشوار است، زیرا  پذیرفتن آن همچون موقعیت پایه

 عظیمیاز آن، ساختار  از دل یأس ناشی ای تا اندازهاز دل این بیگانگی، و 

 ایم، و در چهارچوب هگرفت خوربرآورده است که امروز به آن ی آدمی س ساخته

ی چیزهای دیگر  همهآن، ابزار نابودی همراه با و ابزار نابودی آن  این ساختار،
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 .ایم بشر نیستند نیز یافته ی که ساخته را زمین

ی دکارت  را در این گفتهترین بیان این بیگانگی از جهان  موجزترین و اساسی

«چیز باید شک کرد  به همه»که 
 
که  را نشان می دهداین قاعده چیزی  .یابیم می 

حقیقی تفاوت  اندیشۀدر هرگونه  ،با شک ذاتی و ناباوری به خویش ،در مجموع

آن زمان او را  در علوم طبیعی یافته هایرت به این قاعده رسید زیرا دکا. دارد

تواند به گواه  نه می ،در جستجوی حقیقت و دانش ،که انسان متقاعد ساخته بودند

این . «نور درونی عقلش»روحش، یا به « حقیقت ذاتی»حسی اعتماد کند، نه به 

های  شرط ترین پیش ای از آن پس یکی از پایه ،های انسانی اعتمادی به توانایی بی

این  ،دکنن اما برخالف آنچه اغلب تصور می دوران و جهان مدرن بوده است؛

هم آن  دلیلرازآمیز ایمان به خدا پدید نیامد، و  و اعتمادی از دل سستی ناگهانی بی

بود  ینطورکلی ا  ی آن به ریشه. نبود معنی واقعی کلمه  به عقل به شک آغاز،در 

 تیقسبت به توانایی حواس برای کشف حقموجه، ن های یلی دل که انسان، بر پایه

د که ادراک حسی می دانستنای بیرونی ن دیگر پدیده را یتواقع. ه بودبی اعتماد شد

فرو تعبیری، به ادراک حسی خود  حس   را به آن، بلکه کرد می آشکارانسان آن را 

نه ایمان به خدا و  ،به حواس یاعتمادبی  با اکنون روشن شده بود که. دکاستن می

طور   همواره به زیرا انسانباشد،  استوارتواند  ینان به عقل دیگر نمینه اطم

از همان  ی و حقیقت عقلیآسمانکشف حقیقت  تصور می کرد کهضمنی چنین 

انم را چشم: کند پیروی می بیرونی ی انسان با جهان آور رابطه سادگی هیبت

م را حرکت اندامشنوم،  دهم و صدا را می نم، گوش میبی گشایم و منظره را می می

مانع  بی شک اعتماد به این رابطه  .کنم س میحجهان را  حس پذیریدهم و  می

در ن است که انسان آشرط  شود، برعکس، این اعتماد پیش خطا و توهم نمی

اگر شروع کنیم به شک  اما. کند درستها را  واند آن خطاها و توهمبعد بتمرحلۀ 
                                                                                 
1
 de omnibus dubitandum est 
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مطابق حقیقت و قابل اعتماد  ،با جهان در بنیاد  رابطه شاید که  این بارۀکردن در

توانند  های سنتی درمورد حقایق فراحسی، دیگر نمی کدام از تمثیل هیچ ،ستنی

ها را  ی عقل است که آسمان ایده دیده این که  نظر از این صرف؛ معنی داشته باشند

 . شنود یا دل انسان است که صدای وجدان را می ،بیند می

به ی تجر زمین برخالف همهبود که  یافتۀ بنیادی علمیاین  ی شک دکارتی پایه

دوران مدرن زمانی آغاز شد که . گردد دور خورشید می ،حسی های بی واسطۀ

کهکشانی که  ؛به کهکشان نگریست ،شا انیجسم چشم  با  ،کمک تلسکوپ  انسان به

شنیده  گوش دله بود، صدایش را با به آن اندیش جان چشم  از روزگاران دور با 

که حواسش  دریافت اکنون .دبود، و نور درونی عقل در این میان راهنمای او بو

اش نه تنها  عادی روزمره ه هایکه تجرب  مناسب نیستند، و این هستی برای درک

. اند خطا و توهمبلکه منبع دائمی  کافی نیستند، برای دریافت حقیقت و کسب دانش

اهمیت درک )حواس خود پی برد  که انسان مدرن به قابل اعتماد نبودنبعد از این 

جا   ها طول کشید تا تأثیر کاملش همه ای ما دشوار است، زیرا قرنبر این دریافت

شبح  (ن محدود نماندآموختگا ی فیلسوفان و دانش احساس شد و تنها به محیط بسته

این   اما پیامد بالفاصله. کرد ها ی جهت از همه وتردید شروع به تعقیب اشک و 

رسید کشف  نظر می  به های طوالنی رشد چشمگیر علوم طبیعی بود که مدت تردید

ه رهانید را از بند آنها گویند، ق را به ما نمیخودی خود حقای  که حواس به  این

حسی  ادراکات که علوم طبیعی که مطمئن بودنددانشمندان از این رو، . است

د، به نیاب ی محض به نتایج کافی دست نمی مشاهده با اعتمادند و درنتیجه غیرقابل

شرط  پیش ،کمک دخالت مستقیم در طبیعت  به آزمایش .آوردند یآزمایش رو

نظر   شان از آن پس نامحدود به تکرد که پیشرف نحوی تضمین   را به علومتکامل 

 .رسیده است می

پیشینیان و نسل  ی تجربهوی د، زیرا ناسنشمی ی مدرن  پدر فلسفه را دکارت
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 نخستین ،به این ترتیببدل کرد و  اندیشهخود را تعمیم داد و آن را به روش جدید 

به  مکتبی که بنا ؛طور کامل دانش آموخت  به« مکتب شک»ی شد که در اندیشمند

علوم باقی  مایۀ افتخار ،شک به حواس. دساز ی مدرن را می فلسفه ،درک نیچه

مشکل این است که . بدل شد به منبع اضطراب ،که در روزگار ما  ماند تا این

مان  کردنی اطراف آنچه در اجسام دیدنی و حس با ،طبیعترفتار  که مابیی میدر»

ما  دۀرستگ ه هایتجرب بر پایۀمدلی که  رکه ه دارد تفاوت آن قدر ،کنیم مشاهده می

ی  رابطه ،جا ؛ در این«باشد" حقیقت"تواند  شکل گرفته باشد هرگز نمی

ند، چون ک می انسان شکست خود را تالفیو دریافت حسی  اندیشهناپذیر  تجزیه

م و کبی  راهاین  از طورکلی نادیده انگارد، و   ی حسی را به لی که تجربهمد

نیافتنی است،  در عمل دست»نه تنها  ،در آزمایش سازگار باشد با طبیعت   کاست

«تصور نیز خواهد بود بلکه غیرقابل
(16)
بارت دیگر، مشکل این نیست که ع به .

که   زیرا فرض اینتوان در ذهن مجسم ساخت،  مدرن را نمی فیزیک جهان

بدیهی، بلکه  است سازد، امری خود را برای حواس آدمی آشکار نمی ،طبیعت

گردد، یعنی برای  می ناپذیر فهم شود که طبیعت  می آوراضطراب  زمانیمشکل 

 .شود تصور می آور هم غیرقابل استدالل محض   عقل  

تر از  وشنعلوم طبیعی ر به کمکی مدرن به کشف امور واقع  وابستگی اندیشه

این  پذیرفتنحاضر به  ،ی هابز اندازه  همه به. شود همه در قرن هفدهم آشکار می

ی کارهای کوپرنیک و  طور تام و تمام نتیجه  اش را به امر نبودند؛ وی فلسفه

ی پیشین را با چنان خشونتی  و فلسفه انستد ، گاسندی و مرسنه میگالیله، کپلر

«ی ابلهانه فلسفه»تحقیر لوتر که آن را رد که شاید تنها با شمُ  پوچ می
 
 ،نامید می 

هابز را بپذیرد  استنتاج   بنیادشکن   گرایی   انسان الزم نیست افراط. باشدپذیر قیاس  

ر است، بلکه کافی است بپذیرد که در وشر خود طبیعتدر بشر می گفت که 
                                                                                 
1
 stulti pbilosophi 
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رونی برای وجه نوری د  هیچ  معناست و عقل به بی شرو  نیکبین  تمایز  ،جا این

. «تن پیامدهاگرف نظر دراستعدادی است برای » فقطکشف حقایق نیست، بلکه 

از حقیقت را ارائه تحریف شده ی شکلی زمینی  که تجربه  ای درمورد این شک پایه

دانست که  ممکن میاو زیرا  ،وجود داشت در هراس دکارتقدر همان   ،کند می

دور  برای همیشه از ذهن انسان باشد و حقیقت را چیرهبر جهان  شرورروحی 

این شک در . ستاشتباه ادر  به طور آشکار بیشتر مواقعکه انسانی ، دارد  نگه

باوری تجربه کلبه  ،ضررترین صورت خود بی
 
 .انگلیسی سرایت کرده است 

های دریافت  حس تفکیک  داده بهرا امور  معین  حسی انگلیسی ان باور تجربه

 ها  عادت و تکرار تجربه نتیجۀفقط این داده ها را  دار بودن   معنید و کنن می

انگاری در این ذهنیانسان . ندشمار می
 
در ناجهان   ،در نهایت افراطی 

 
ادراکات   

تواند در آن نفوذ  معنایی اسیر است که هیچ واقعیت یا هیچ حقیقتی نمی حسی  بی

باوری بر  جربهت ،دفاع از حواس است؛ در حقیقت ر ظاهرد فقط باوری جربهت. کند

عقل سلیمکه تنها احتجاج  است این فرض بنا شده 
 
 اتواند به ادراکات حسی معن می 

به توان کشف اعتمادی  باوری همواره اعالم بی ی آغاز تجربه ببخشد، و نقطه

باوری تنها دو  دینی و تجربه در حقیقت، پاک. حواس است از راهحقیقت یا واقعیت 

بنیادی باالخره کانت را تشویق کرد تا تالش عظیم همین شک . اند روی یک سکه

ی  مسأله ،نحوی به فرجام رساند که در آن  خود را برای بازنگری قوای انسانی به

«در خود شیء  »
 
توانست  می (مطلق برای کشف  حقیقت  ه یعنی توانایی تجرب) 

 .مسکوت گذاشته شود

                                                                                 
1
 empiricism 

2
 subjectivism 

3
 non-world 

4
 common-sense 

5
 Ding an sich  
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روایت  ،داشت حاضردر عصر  تر برای مفهوم تاریخ  ی نزدیکآنچه پیامدی بس

نظر   گرچه به: معضل پدید آمده بودهمان انگاری بود که از  ذهنی ی ازمشخص

 اما ،سدست بشناو نیاخود ساخته  تواند جهان مفروضی را که نمی رسد انسان می

ویکو .دساشنبکمابیش خود ساخته است  که را آنچه باید دستکم
 
با صراحت بیان  

باورانه ملاین نگرش عبه دلیل می کرد که 
 
و به این  ؛دنکمی  توجهبه تاریخ  

 آنچه»: گفت او می. یکی از نخستین منادیان آگاهی تاریخی مدرن شده بود ،ترتیب

ایم؛  توانیم ثابت کنیم، زیرا خود آن را ساخته می ،ارتباط داردریاضی  ابرا که 

«.باید آن را بسازیم ،برای اثبات آنچه به جهان طبیعی تعلق دارد
(17)
ویکو  

ساختن »زیرا هنوز بر این باور بود که  ،اش را به قلمرو تاریخ معطوف کرد توجه

اصطالح اومانیستی نبود که وی را به روی  تأمالت به. غیرممکن است« طبیعت

« ی ساخته»این باور بود که تاریخ  فقطگرداندن از طبیعت ترغیب کرد، بلکه 

 ،خداست؛ از این رو« ی هساخت»که طبیعت  طور  درست همان ،هاست انسان

قایق طبیعی توانند حقایق تاریخی را بشناسند، اما ح ها، سازندگان تاریخ، می انسان

 .ماند میباقی  هستی« ی سازنده»برای 

گفته شده است که علوم طبیعی زمانی زاده شدند که توجه از جستجو  ارهاب

ییر توجه  خاص این تغ. کردتغییر « چگونگی»به تحقیق درمورد « چیستی»برای 

توانم  ام می خود ساخته را اگر که فرض کنم تنها آنچه ،بدیهیاست امری  کمابیش

متضمن این باشد که هرگاه  ،ی خود نوبه  که چنین فرضی به  نآشرط   بشناسم، به

  و به ،بر همین اساس. «شناسم می»آن را  ،بدانم چیزی چگونه پدید آمده است

 ه چیزها، توجه به فرایندها اهمیت یافت و چیزها بهجای توجه ب  همین دالیل، به

به طبیعت از دست  را اش ویکو عالقه. ی فرایندها شدندفراورده های جانبسرعت  

                                                                                 
 
 .لسوف سیاسی ایتالیاییتاریخ دان و فی( 1   -  0 )جیووانی ویکو   

2
 pragmatic 
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 آفرینش، دانستن فرایند «آفرینش»کرد برای پی بردن به راز  زیرا تصور می ،داد

به ان که انس نددانستمی همواره مسلم  ،که پیش از این  ضروری است، حال آن

که هرگز بداند خدا چگونه آن را   آن یب ،را بشناسد هستیتواند  می کاملطور 

. ندا هکه بداند چیزها چگونه خود پدید آمد  آن ییا، در روایت یونانی، ب .ده استیرآف

ی تحقیقات علمی، چه طبیعی  ی اصلی همه از قرن هفدهم به بعد، فرایندها مشغله

نه علم محض، هرقدر هم که )تنها تکنولوژی مدرن  اند؛ اما و چه تاریخی،  بوده

دارد، زیرا  همخوانینظر ویکو   مورد   آرمانیاست که با دانش  ( ته باشدپیشرف

های  جای فعالیت  تکنولوژی بود که با جایگزین کردن فرایندهای مکانیکی به

م به فرجا ،فرایندهای طبیعی جدید شروع شد و با آغاز   –کار و ساختن  –انسان 

 ،مناسبات مدرن درشمارند،  می پدر تاریخ مدرنویکو که بسیاری او را . رسید

آورد، زیرا تکنولوژی  او به تکنولوژی روی می. آورد احتماالً به تاریخ روی نمی

ل فعکرد  در حقیقت درست همان چیزی است که ویکو تصور می عصر حاضر

 .نجام داده استانسانی در قلمرو تاریخ ا کنشالهی در قلمرو طبیعت و 

گاه چنین  هیچ ،در دوران مدرن، تاریخ همچون چیزی پدیدار شد که پیش از آن

بود و دیگر داستان شده نتشکیل های آدمیان  و رنج کنش هاتاریخ دیگر از . نبود

بلکه تاریخ به  ،ده بودندکر راثزندگی مردمان  بر که گفت مینبازرا  یرخدادهای

بی کم و تنها روند فراگیری که هستی خود را  ؛ی انسان بدل شد روندی ساخته

تاریخ از طبیعت نیز امری  تمایز ویژگی   ،امروزه. به نسل بشر مدیون بود کاست

 مفهوم  توانیم طبیعت را به دانیم که گرچه نمی اکنون می. به گذشته متعلقاست 

طبیعی یم موجب پدید آمدن فرایندهای می توان کاملبه طور ، اما «بسازیم» آفریدن

همان معنی که   ، یعنی به«طبیعت بسازیم» ،به مفهومی سببجدید شویم و به این 

اتم به دربارۀ  یافته های علمیبا  در آغازاین درست است که . «سازیم میتاریخ »

تعبیری این   کنند، به ی که نیروهای طبیعی را آزاد مییافته هایاین مرحله رسیدیم، 
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شویم که  می  فرایندهایی طبیعیرهانیم و موجب  میشان  نیروها را از زنجیرهای

این مرحله نه تنها از عصر . توانستند رخ دهند هرگز نمی ،دخالت مستقیم بشر یب

انسان شد تا توان او را کار ی زمانی که آب و باد جایگزین نیرومدرن،  پیش

ست که مراتب فراتر رفته ا  چندین برابر کند، بلکه از عصر انقالب صنعتی نیز به

ماشین بخار و موتورهای احتراق داخلی از نیروهای طبیعی تقلید  ،در آن

 .گرفتند کار می  ی انسان به کردند و آنها را همچون وسایل تولید ساخته می

تاریخی،  پژوهش هایویژه   رسد کاهش عالقه به علوم انسانی، به نظر می  به

شده گریزناپذیر  مدرن به طور کامل ی کشورهای  در دوران معاصر، در همه

هایی که موجب پدید آمدن علم تاریخی مدرن شدند  انگیزه نخستیناست و با 

تسلیمی است که ویکو را به  ،باسمنطور قطع نا  آنچه امروز به. خوانایی دارد

توانیم  کاری را می ،ما در قلمرو طبیعی و فیزیکی. ی تاریخ هدایت کرد مطالعه

ما شروع . پذیر است رد تنها در قلمرو تاریخ امکانک انجام دهیم که او تصور می

در تاریخ عمل  پیش از اینهمان نحو عمل کنیم که  ایم در طبیعت به کرده

روشن شده  ،ی فرایندها مطرح باشد، در این صورت مسأله فقطاگر . کردیم می

همان نحوی موجب آغاز شدن فرایندهای طبیعی، که   به می توانداست که انسان 

ی امور بشری موجب آغاز  دهند، شود که در حوزه دخالت او رخ نمیبدون 

 .شود ای نو می پدیده

علوم تاریخی و  ،تکنولوژی میدانی شده است که در آن ،از آغاز قرن بیستم

شوند و گرچه حتی یک کشف بزرگ علمی هم با اهداف  طبیعی باهم روبرو می

مفهوم   پراگماتیسم به) پراگماتیستی، تکنیکی یا عملی هرگز رخ نداده است

ترین  ، این پیامد نهایی با درونی(است غایربا تکامل واقعی علمی م ،ی آن عامیانه

جدید که برای  کمابیشعلوم اجتماعی . علم مدرن سازگاری کامل دارد اهداف

ند که تکنولوژی برای فیزیک وش میسرعت همان چیزی   تحقیقات تاریخی به
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  تر از علوم طبیعی به تر و نامطمئن نحوی بسیار خام  بهتوانند آزمایش را  است، می

طور   آنها هم شرایط رفتار انسان را به: است یکار گیرند، اما روش هردو یک

همان صورت که فیزیک مدرن شرایط فرایندهای   کنند، به دستوری تعیین می

که امیدشان این رسد و اگر  نظر می  به زنندهآنها  زباناگر . کند طبیعی را معین می

بر طبیعت از  عصر حاضری علوم طبیعی  میان سلطه)شکاف  ادعایی می خواهند 

 سویی امور بشری از  «اداره»برای  سان معاصران بار و ناتوانی حقارت سویک 

 فقطآور دارد،  طنینی هراس پر کنند کمک مهندسی روابط اجتماعی  به را (دیگر

عنوان موجودی  به به طور کامل ،انساناند با  ممبه این دلیل است که آنها مص

ی فرایندهای  ی همه شیوه  به توان میرا اش  رفتار کنند که روند زندگی ،طبیعی

 .دکربررسی  ،دیگر

که جهان  استاهمیت  سبب دارای این هبدر این زمینه همه، آگاه بودن  با این

ا آغاز کنیم یا شاید زندگی کردن در آن ر تکنولوژیکی که  در آن زندگی می

ای که با انقالب صنعتی پدیدار گشت، تفاوت  شده ایم، با جهان مکانیکی کرده

است با تفاوت میان کنش و  همانندطور اساسی   این تفاوت به. کننده دارد تعیین

کردن هنوز قبل از هرچیز عبارت بود از مکانیکی کردن روندهای  صنعتی. تولید

انسان »به طبیعت هنوز نگرش ، و نگرش انسان چیزهاکار، بهبود ساخت 

«صنعتگر
 
ی فراورده ادهد و از آنها  طبیعت مواد را به انسان می: باقی مانده بود 

زندگی در آن را  تازه انسانکه  یجهان ،در مقابل. آید پدید می ،سازد که انسان می

میزان بسیار بیشتری با دخالت انسان در طبیعت تعیین   ، بهستا  آغاز کرده

عنی با پدید آوردن فرایندهای طبیعی و هدایت کردن آنها در ساختار ی ؛شود می

ساختن و حفظ این ساختار همچون  نه با ،ی بشر و قلمرو امور بشری ساخته

 .پایدار کمابیشواحدی 
                                                                                 
1
homo faber  
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بینی  پیش که آغازی معین و پایانی قابل استتفاوت متولید با کنش از این جنبه 

تولید دوام بیشتری  کار  پذیرد که نه تنها از  ی نهایی پایان میفراورده ابا : دارد

برعکس، . دهد خود ادامه می« زندگی»به  دارد، بلکه پس از پایان این فعالیت هم 

نهایت گذراست؛  ند، بیریافتد بار نخستینها برای  یونانی که طور  کنش، همان

ته داش هم اگر کنش پیامدهایی. گذارد ی نهایی پس از خود باقی نمیحاصلهرگز 

پایانی از رخدادهای جدید که  ی بی مرکب خواهد بود از زنجیره لاصدر شد، با

شان از پیش آگاه باشد یا آن را  ی نهایی تواند از نتیجه کلی نمی طور  کنشگر به

تواند جهت معینی را به کنش تحمیل کند، اما  میحداکثر کنشگر . کنترل کند

کدام از این   هیچ ،در تولید. تواند مطمئن باشد درمورد همین هم هرگز نمی

ثباتی کنش انسانی، جهانی که  در مقایسه با زودگذری و بی. ها وجود ندارد ویژگی

جا که   تا آن. پایداری طوالنی و استحکام زیاد دارد ،شود کمک تولید برپا می  به

« تاریخ»جایی که مصرف و ) شود میملحق  جهان بشری  بهنهایی تولید  فراوردۀ

تولید هم موجب پدید  (بینی باشد پیش طور کامل قابل  تواند به ن هرگز نمینهایی آ

بینی باشد  پیش طور تام و تمام قابل  تواند به اش نمی شود که نتیجه آمدن فرایندی می

معنای آنچه گفتیم فقط این . گیرد خارج از کنترل تولیدکننده قرار می دلیلو به این 

نیست، بلکه حتی « انسان صنعتگر» به طور محضاست که انسان هرگز 

موجب  ،ماند که هرجا رود و هرکار کند هم باقی می کنشگر ،هم هنگام تولیدکننده

 .شود پدید آمدن فرایندها می

کنش آدمی همراه با فرایندهایی که انسان در پی این کنش  ،ضراحتا دوران 

ان در ارتباط با که انس  حالی  آورد، به جهان انسانی محدود بود، در وجود می به

کرد،  کار بردن مواد آن برای تولید می وقف به ،طور عمده هم   خود را به ،طبیعت

ساخت و از آنها در برابر نیروهای  انسانی می مصنوع هایاز مواد طبیعی 

فرایندهای طبیعی  انسان ای که از لحظه. کرد ناپذیر عناصر حفاظت می مقاومت
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ی فرایند  نمونه دقیقبه طور ی اتم  تن هستهو شکاف – وجود آورد  خود را به

بر طبیعت یا در پرداختن به  را  چیرگی خودنه تنها  –ی انسان است  ساخته

ین بار طبیعت را وارد جهان نخستبلکه  برای  افزایش داد،نیروهای معین زمین 

دفاعی میان عناصر طبیعی و و مرزهای  کرد ،معنای دقیق کلمه  به ،انسانی

های پیشین  ی تمدن همهدور که  ، مرزهاییانسانی را از میان برداشت ساخته های

.شده بود کشیده
(18)
 

های کنش  ویژگیکه خطرات این دخالت در طبیعت آشکارند اگر بپذیریم 

. اند انسانهستی تر به آنها اشاره شد، جزئی از شرایط  که پیش ،انسانی

کمک   تواند به یست و هرگز نمیبینی ن پیش نبودمعنای   ناپذیر بودن به بینی پیش

که  طور  همان ؛از میان برداشته شود ،با روش مهندسی ،مدیریت امور انسانی

تواند انسان را چنان دانا کند که از آنچه انجام  هرگز نمی ،تمرین در حزم و احتیاط

 راهشرطی شدن رفتار، یعنی از  راهتنها از . آگاه باشد کاملبه طور  ،دهد می

ناپذیری غلبه  بینی توانیم امید داشته باشیم که بر پیش کامل کنش، می نبرانداخت

درازمدت  کمابیشتحمیل  ه کمک  که ب یرفتارهای انسان بینی   و حتی آن پیش. کنیم

خود  جوهر  ،بار برای همیشه تواند یک نمی ،شود پذیر می ترور سیاسی امکان

ی خود  تواند از آینده یای هرگز نم بینی امور بشری را تغییر دهد؛ چنین پیش

سیاسی دیگر،  مطلق به طور های ی پدیده همچون همه کنش انسانی،. مطمئن باشد

. به تنوع انسانی پیوند خورده است که یکی از شرایط بنیادی زندگی آدمی است

این تنوع بر واقعیت ملیت و بر این واقعیت بنا شده است که جهان انسان پیوسته 

شان  های ها و واکنش گیرد که کنش واردهایی قرار می و تازهمورد تهاجم بیگانگان 

جا را ترک  زودی آن اند و به جا بوده آن ،بر کسانی پوشیده است که پیش از این

وجود آوردن فرایندهای طبیعی، کنش انسانی را   با به اگر ،بنابراین. خواهند کرد

ی منتقل سپهری به روشن  ناپذیری خود را نیز به بینی وارد طبیعت کنیم، پیش
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قانون ». ندا کردیم قوانین گریزناپذیر بر آن حاکم کنیم که پیش از این تصور می می

؛ واقعیت ندبود عاریت گرفته  ای بود که از طبیعت به استعاره فقطهمواره « آهنین

  همین زیرا روشن شده است ،کند این است که این استعاره دیگر ما را متقاعد نمی

بشری تصمیم  ساخته هایکلی سازندگان  طور  و مهندسان یا بهکه دانشمندان 

وجه   هیچ  بگیرند در طبیعت دخالت کنند و آن را به حال خود رها نکنند، دیگر به

 . بر طبیعت حاکم است مسلمی یعلم که قانون یممطمئن باش یمتوان نمی

 ضراحدو قلمرو تاریخ و طبیعت در زمان ای که در آن  تکنولوژی، عرصه

 یعنی ، کند اشاره می کنند، به گذشته شوند و در یکدیگر نفوذ می باهم روبرو می

که در آغاز دوران مدرن در شکل  آن را به ن مفاهیم طبیعت و تاریخایمارتباط 

این ارتباط در مفهوم فرایند . ، نشان می دهدشانزدهم و هفدهم پدید آمدند های قرن

ی  درمورد همه که  اللت دارند بر اینطور ضمنی د  آنها به هردو: نهفته است

یم و به واحدهای مجزا یا رخدادهای منفرد و به اندیش یمصورت فرایند   چیزها به

 –نگاری مدرن  ی تاریخ واژگان عمده. کنیم ی آنها توجه نمی خاص جداگانه دالیل  

های جدید علوم  ی رشته واژگان عمده ،در قرن نوزدهم – «پیشرفت»و « تکامل»

بودند، که اولی به  نیزشناسی  ی و زمینزیست شناسویژه   ی در آن زمان، بهطبیع

. پرداخت صورت فرایند تاریخی می  به بی جانی  زندگی حیوانی و دیگری به ماده

، جهان، تاریخ زمین و تاریخ ندگانیزتاریخ طبیعی علوم گوناگون، تاریخ زندگی 

که نزاع میان علوم   پیش از این. است مفهوم مدرن آن،  تکنولوژی، به پیشتر از

مشغول کند که مسائل  قدر به خود نآعلوم تاریخی جهان تحقیقاتی را طبیعی و 

طور   ی تحقیقات علمی، به بنیادی دستخوش ابهام شوند، واژگان هردو عرصه

 .ه بودندشد هماهنگدوجانبه باهم 

ن ابهام را ای ،چیز بهتر از تحوالت اخیر علوم طبیعی  رسد هیچ نظر می  به

ی مشترک تاریخ و طبیعت در عصر  این تحوالت ما را به ریشه. کند برطرف نمی
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در مفهوم  ،مشترک آنها در حقیقت ویژگیدهند که  نند و نشان میگردا مدرن بازمی

مشترک تاریخ و طبیعت  ویژگیهمان صورت که   درست به ؛فرایند نهفته است

ی مفهوم  ای که پایه اما تجربه. ه بوددر مفهوم جاودانگی نهفت ،در عهد باستان

ی مفهوم باستانی جاودانگی  ای که پایه برخالف تجربه ،سازد مدرن فرایند را می

از محیط اطرافش  در آغازای نیست که انسان  وجه تجربه  هیچ  به ،ساخت میرا 

اخذ کرده باشد؛ برعکس، این تجربه از این یأس سرچشمه گرفت که انسان هرگز 

ی خود   ی امور معین و آنچه ساخته توانست تجربه و دانش درستی از همهنخواهد 

های  ی توانایی همه ،انسان مدرن برای مقابله با این یأس. او نیست به دست آورد

محض حقیقت  ژرف اندیشی اکه هرگز بتواند ب  خود را بسیج کرد؛ نومید از این

 به کمکش آزمایش کردن، و را بیابد، شروع کرد نیروهای خود را برای انجام کن

 ،کند شد که هرجا کنشی را شروع می بر این امر آگاه  یقطعبه طور  ،این آزمایش

بر خصوصیتی عینی در  «فرایند»مفهوم . شود ندهایی میموجب پدید آمدن فرای

. ناپذیر کنش آدمی است ی اجتناب فرایند نتیجه. کند مینداللت یا در رطبیعت تاریخ 

شود و  دخالت  انسان در تاریخ این است که تاریخ به فرایند بدل می ی نتیجه نخستین

در پوشش تحقیقات  ،ترین استدالل برای دخالت  انسان در طبیعت  اکنون محکم

 .«فرایند است نوعیطبیعت » ،وایتهد گفتۀ  این است که به ،علمی

ی رسپهناپذیری کنش انسانی به  ینیب وارد کردن پیشیعنی ) دخالت در طبیعت

 شویم که شاید هرگز نتوانیم آنها را به می روبروکه در آن با نیروهایی طبیعی 

تر این  خطرناک. ی کافی خطرناک است اندازه  به (نحوی مطمئن کنترل کنیم 

 وتوانایی کنش ا ،انسان  ین بار در تاریخنخستم که برای خواهد بود که از یاد ببری

تحی ر و  توانایی :شهای دیگر توانایی ی همه ه پیشی جستن ازشروع کرده است ب
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«انسان صنعتگر»های  و همچنین توانایی یاندیش ژرف
 
«ن کاروزحیوا»و  

 
 این. 

یا  اندیشهیا  چیزهابرای ساختن  ،به این مفهوم نیست که انسان از این پس البته امر

که  ار یا کند، بل پیکربندی های انسان تغییر نمی توانایی. ناتوان خواهد بود ،کار

طور تاریخی دگرگون کند و   تواند به دهد می ی میان آنها را نظم می روابط دوجانبه

در تغییر  توان می هایی را بهتر از همه چنین دگرگونی. کند دگرگون هم می

کرد، گرچه ممکن است این  هتفسیرهای انسان از خود در طی تاریخ مشاهد

ارتباط باشند، با  بی کاملر به طونهایی ماهیت انسان « چیستی»تفسیرها با 

رمعناترین گواه بر روح حاکم در یک عصر را ارائه ترین و پُ  همه آنها فشرده این

توان گفت یونان باستان کالسیک بر این باور  اختصار می  به ،بنابراین. دهند می

د و برترین وش سپری می دولتشهرترین صورت زندگی انسانی در  بود که عالی

«حیوان سیاسی» ،وتی ارس که در تعریف دوگانه استبان توانایی آدمی ز
 
و  

«حیوان سخنگو»
 
را انسان  ،سده های میانهی روم و  در فلسفه. شود خوانده می 

«سخنگو حیوان»
 
 ،پیش از همه را انسان ،ندوران مدر آغاز ؛ درندخواندمی  

«انسان صنعتگر»
 
 ار انسان ،که در قرن نوزدهم  د، تا اینکردن تصور می 

«حیوان کاروز»
7
ش با طبیعت بستان و  به کمک بدهکه  ، انسانیدکردنتعبیر  

بر . آن را دارد تحقق   توان ود که زندگی اکن حاصل میرا ی ا باالترین باروری

ی مدرن در جهان ،مناسب باشد که انسان را شاید ،اجمالیهای ریف ی این تع ینهزم

رسد  نظر می  تعریف کنیم، زیرا بهکنش  دارای نیروی ،دکه باید در آن زندگی کن

                                                                                 
1
 homo faber 

2
 animal laborans 

3
 zoon politikon 

4
 zoon logon echon 

5
 animal rationale 

6
 homo faber 

7
 animal laborans 
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 .های دیگر انسان بدل شده است ی توانایی این توانایی به کانون همه

های دیگر او  ی امکانات و توانایی توانایی کنش انسان از همه ،تردید یب

ای که آدمی امروز  خودساخته هایتردیدی نیست که خطر نیزاست و تر  خطرناک

 به هیچ وجهتأمالتی از این دست . اند ن وجود نداشتهپیش از ای ،با آنها روبروست

ممکن  ،در بهترین حالت. ها یا پندهایی ارائه دهند حل منظور این نیستند که راه  به

ذاتی کنش  های تر درمورد ماهیت و امکان مدوام و دقیقاندیشه  انسان را به است

خود را چنین  هایهرگز عظمت و خطر ،که پیش از این کنشی ؛کنند شویقتآدمی 

 .صریح آشکار نکرده بود

 

 

 

 

 

 

 تاریخ و جاودانگی  زمینی. 2

به یک میزان رواج دارد، عصر  ،مفهوم مدرن فرایند که در تاریخ و طبیعت

دا تر ج بنیادیشکلی   به  مدرن را از گذشته از هر نظر مشخص دیگری

خودی خود   و به ییتنها  بهچیز   هیچ درنم اندیشۀی مدرن  برای شیوه. کند می

ادهای رخد از آن بیشترا نیست، حتی تاریخ یا طبیعت در کلیت خود، و نمعبا

در این . ارندتنهایی معنا ند  به تاریخی خاص رویدادهایویژه در نظم طبیعی یا 

ی  همه ،فرایندهای نادیدنی. دارد وجودساز  وشتدهشتی سرن ،وضعیت  امور

که برای ما دیدنی است  ار ای های ملموس و هر واحد جداگانه پدیده

 فراگیری  . اند فروکاستهاند و آنها را به کارکردهای فرایندی فراگیر  دربرگرفته

اگر به خود  ،تواند از چشم ما پنهان بماند سادگی می  این دگرگونی به عظیم  

 «بیگانگی انسان»یا « زدایی جهان افسون»مانند  گفته هایی کلیدهیم که  اجازه
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ما را  (ندمی شو پردازانه از گذشته دریافتی خیال شاملغلب اکه  گفته هایی)

کند که امر مشخص و امر کلی، امر  مفهوم فرایند بر این داللت می. فریب دهند

 به ، خودفرایند. اند مجزا یا رخداد مشخص و معنای کلی، از هم جدا شده

 ،ترتیب دهد و به این د معنا میبرسای که  به هرنتیجه تصادف بسبه ب ،تنهایی 

 .آورد درمی یشجامعیت و اهمیت را در انحصار خو

مفهوم مدرن تاریخ را از  چه گفتیم آنتر از  چیز دقیق  هیچ مسلمبه طور 

نیست که دوران  انبه این معزیرا این تمایز  ؛کند مفهوم باستانی آن متمایز نمی

بیشتر  آنچه. یا نه ه استاز تاریخ جهان یا بشریت داشت کل ی باستان مفهومی

ی نگاری یونانی و رومی، هرچند تفاوت زیاد اهمیت دارد این است که تاریخ

گفتند،  که رومیان می  ند که معنا، یا چنانانستد دو مسلم می داشتند، هر باهم

آشکار رخداد تنهایی و در خود آن   به ،تصادفدرس هر رخداد، رفتار یا 

کرد که امری  ای را رد می هت و نه زمینطور قطع نه عل  به امر این. شود می

اما . از آنها آگاه بودند ،انسان مدرنی  اندازه به ،داد؛ باستانیان در آن رخ می

نوری که  ؛دندیدمی افکند  در پرتو نوری که خود  رخداد میرا ت و زمینه عل

موری ن اهمچورا آنها . کرد ص از امور بشری را روشن میمشخ ییها بخش

و بیش   توانست بیان کم دند که رخداد تنها میکر نمیدارای هستی مستقل تصور 

حاوی سهم  ،داد شد یا رخ می هرچه انجام می. شان باشد اما مناسب ،تصادفی

فردی خود آشکار  ی صورت   بود و آن را در محدوده« کلی»خود از معنای 

دهنده و فراگیرنده نیاز نداشت تا به آن معنا و اهمیت  کرد و به فرایندی بسط می

«آنچه هست را بگوید»خواست  هرودوت می. دهد
 
زیرا گفتن و نوشتن به امر  

«سازند ای می خاطره»از آن  و دهند گذرا و فناپذیر قوام می
 

او  ،همه با این. 

                                                                                 
1
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داد که هرچیز که هست یا بوده است، معنایش  هرگز تردیدی به خود راه نمی

پرده ») محتاج استن آن تنها برای نمایان ساخت ،واژگانو به  اردرا در خود د

«واژگانکمک  برداشتن به
 
بزرگ در حضور  کارهاینمایش دادن »برای  ؛( 

«همگان
 

های  ی کافی آزاد است و به داستان اندازه  جریان روایت او به. 

چیز وجود ندارد که حاکی از این  هیچ ،دهد، اما در این جریان بسیاری جا می

 .بخشد اهمیت می باشد که امر کلی به امر خاص معنا و

شعر و یونانیان در جایی  تأکید، اهمیت اساسی ندارد که   هب برای این جا

دیدند که  گذرا می مانند   ی رخداد را در نوعی عظمت  بیمعنا ،خودنگاری  تاریخ

که رومیان تاریخ را همچون  آن کرد، حال یادآوری  پسینیان را توجیه می

فهمیدند که نشان  از رفتار سیاسی واقعی میشده   گرفتههای  ای از مثال هجیننگ

طلبد و گذشته  داد سنت، یعنی قدرت و اعتبار پیشینیان، از هر نسل چه می می

 هردو   ،درک ما از فرایند. چه چیزی ذخیره کرده است ،ی حال برای استفاده

ی داده که جایگاهان اهمیت و زم پیوستگیاین مفاهیم را کنار گذاشته و به خود  

 .ز این هرگز نداشته استپیش ا

  زمان،  پیوستگیمدرن بر زمان و اندیشمندان دوران این تأکید   دلیل  به

در سنت  عصر حاضر در غربآگاهی تاریخی  آغازگاه  د که گوین می معموال

مشیت الهی نهفته  اعتقادش بهو  از زمان خطی آنتصور  و مسیحی   -یهودی

 نوعیصورت   را به واحد منسجمی به آدمی تاریخی   زمان   که کل   ، سنتیاست

با پافشاری دوران باستان کالسیک  یچنین نظر .کند طرح  رستگاری بدل می

 پسینهای دوران باستان  ورزی جداگانه و با اندیشه  ماجراهای بر رخدادها و

 درشواهد بسیاری . مغایر استی حرکت حلقوی زمان، به یک اندازه  درباره

                                                                                 
1
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ی  یشهر در غرب ل شده است که آگاهی تاریخی مدرنحمایت از این نظریه نق

 ،دنیوی کردن مقوالتی پدید آمده است که در اصل راهی مسیحی دارد و از دین

 . به علوم الهی تعلق داشتند

و در روایت )ابراهیمی است که از آغاز  دین هاید این تنها در سنت ینوگ می  

اگر زندگی بشر روی زمین  .آید از پایان جهان سخن به میان می( مسیحی آن

زمان باید اهمیتی  پیوستگیگاه خود   کند، آن طرح  رستگاری الهی را دنبال می

چنین ادامه  برهاناین . باشدداشته ی رخدادهای مجزا  مستقل و فراتر از همه

« ای از تاریخ جهان شده تعریف کاملبه طور طرح »یابد که به این سبب  یم

ی  های دهگانه کتابی تاریخ در  فلسفه نخستینو  پیش از مسیحیت پدید نیامد

«شهر خدا»
 

درست است که نزد  .گوستین قدیس، مطرح شدوی آ ، نوشته

 (یعنی آنچه معنی و محتوا دارد)یابیم که خود  تاریخ  این نظر را می آوگوستین

 در که رخدادهایییعنی از ، جدا کنیمتوانیم از رخدادهای تاریخی مجزا  را می

صریح  به طور ویاما . ددهن می ه هم ربطب یترتیب زمان  به تیک روای

به هم ربط در شرحی تاریخی  را پیشین آدمیان گرچه نهادهای»که  نویسد می

«.رداشم ینهادهای بشراز  ئینباید جزرا خود  تاریخ  ،همه ند، با اینده می
(19)
 

آمیز  بمدرن تاریخ فریمفهوم میان مفهوم مسیحی و  شباهت   ،هر تقدیر به

 پسینهای دوران باستان  ورزی این شباهت براساس مقایسه با اندیشه. است

ی حرکت حلقوی تاریخ بنا شده است و مفاهیم تاریخ در یونان باستان و  درباره

 آوگوستیند که کن می تقویتاین حقیقت  رااین مقایسه . گیرد روم را نادیده می

به  ،کند، پیش از همه رد می های غیردینی را ورزی خود هنگامی که اندیشه

هیچ  ،دهد که در حقیقت های زمان حلقوی دوران خود عالقه نشان می نظریه

زندگی و مرگ مسیحیان زیرا  ،توانست آن را بپذیرد فرد معتقد به مسیحیت نمی
                                                                                 
1
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  مسیح بهزمانی »: می پندارند هتما بی مطلقبه طور عیسی مسیح روی زمین 

«.رداز مرگ برخاست، دیگر نخواهد مُ  چونرد و خاطر گناهان ما مُ 
(20)
آنچه  

این  آوگوستینفراموش کنند این است که  ممکن استمفسران دوران معاصر 

های ما آشناست، تنها برای همین  یگانه بودن  رخداد را، که چنین برای گوش

  ای که ابدیت به ترین رخداد تاریخ بشر، لحظه بزرگ ؛کند رخداد مطرح می  یک

کرد که  هرگز ادعا نمی او. شود ی زمینی میفناپذیرارد  جریان و ،تعبیری

 این حقیقت  . کند یم ادعا که انسان مدرن یچیز ؛اند جهانی یگانه رخدادهای این

 آغازگاه  مطرح نشد باید ما را به  آوگوستینی تاریخ پیش از  ساده که مسئله

، اگر واژگان ی تاریخ که مسئله تر این د و از همه مهمکنمسیحی آن مشکوک 

«تصادف» نوعی دلیل  کار بریم، به  را به آوگوستینات خود  یفلسفه و اله
 
پدید  

مسیحیان و هم هم که در دوران زندگی او رخ داد، را سقوط روم . آمد

سیزده سال از  آوگوستیند، و کردنکننده تعبیر  ای تعیین حادثه ،غیرمسیحیان

ی مهم این بود  دیدگاه او، نکته از. رد کردن این باور کرد صرف  عمرش را 

تواند یا نباید برای بشر اهمیت محوری  دنیوی هرگز نمی محض که هیچ رخداد  

خوانیم چنان زیاد بود که تنها  می تاریخ  عالقگی او به آنچه ما بی. باشدداشته 

را به حوادث دنیوی اختصاص داده بود و « شهر خدا»ده کتاب از  یک کتاب

را به دوست و شاگردش، « تاریخ جهان»ی نوشتن  هنگامی که وظیفه

« های جهان گردآوری درست  پلیدی»چیزی بیشتر از به رد، سپاروسیوس، 

.یدشیدمی انن
(21)
  

با نگرش رومیان تفاوتی ندارد،  به تاریخ دنیوی آوگوستیننگرش در اساس 

د و مان مثال باقی می گنجینۀتاریخ همچنان : او معکوس است که تأکید  جز این

در چه مقطع زمانی رخ  ،در جریان تاریخ دنیوی وقایعکه  اهمیتی ندارد
                                                                                 
1
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کند و تنها داستانی که در آن  تاریخ دنیوی خود را تکرار می. دهند می

و با تولد و شود  میبا آدم شروع  ،دهد می رویرخدادهای یگانه و تکرارناپذیر 

ظهور و  ،پایان جهان های دنیوی تا قدرت ،از آن پس. دابی مرگ مسیح پایان می

هیچ هرگز کردند، اما  که در گذشته ظهور و سقوط می  همچنان ،کنند سقوط می

ای آشکار  پاافتاده ی چنین رخدادهای پیش وسیله  حقیقت در بنیاد جدیدی به

.  خاص مبذول ندارند  نخواهد شد، و بر مسیحیان فرض است که به آنها توجه

است، و همین « زائری در زمین»انسان  ،مسیحی در واقعی  فلسفه تمام  در 

و برای مسیحیان، . سازد آگاهی تاریخی ما جدا میاز تنهایی آن را   حقیقت به

که  اشتدرا  اهمیت رخدادهای دنیوی این ویژگی ،برای رومیان نیز

رفت،  مینیز کار برده شوند و انتظار تکرارشان   توانستند همچون مثال به می

ی معینی پیروی  شده از الگوهای یکدست ندتوانست می عملدر که   طوری  به

 ی قهرمانانه فاصله کار   یونانیان درمورد     این درک با برداشت ،در ضمن. )کنند

د نکرد میحکایتش  دانان که شاعران و تاریخ کاری قهرمانی یعنی؛ بسیار داشت

 کسب یسنجش توانایی خود  فرد برا برایهمچون معیاری  ند آن راتوانست و می

شده و   ی شناخته پیروی وفادارانه از نمونهتفاوت میان . دنکار بر  عظمت به

 میانتفاوت مقایسه است با  ، قابلای تالش برای سنجیدن خود با چنین نمونه

 ؛ندنخوامی یونانیان  انۀضطربمی  چه روحیه مسیحی و آن   -اخالق رومی

همیشه »اسد، بلکه تنها از شن را نمی« اخالقی» گونه تأمل   ای که هیچ روحیه

«برتری جستن
 

 در (.وقفه برای بهتر از همه بودن، آگاه است تالش بییعنی ، 

 ،فرایند این فرض است که از تاریخ در گرو   عصر حاضرتصور  مقابل،

 ،تر عبارت دقیق کند و به تعریف میخود  را با همان دنیوی بودن   ویشداستان خ

 .تواند رخ دهد نمی تکرار
                                                                                 
1
 aei aristeuein   ) Ever to excel (  



 101 

تر این تصور  بیگانه چه گفتیم آناز  در واقع، مفهوم مدرن تاریخبرای 

آغازی در جهان آفرینش مسیحی است که بشریت آغاز و پایانی دارد، که 

آگاهی . از میان خواهد رفت نهایتدر  ،و مانند هرچیز موقتی دیگر داردزمان 

 ن را بهجها آفرینش سده های میانهتاریخی نه زمانی پدید آمد که یهودیان در 

که در قرن ششم  هنگامیپذیرفتند و نه  ی تاریخیشمارگاه ی آغاز  عنوان نقطه 

دینسیوس اگزیگیوس شمارش زمان را از تولد عیسی مسیح آغاز  ،میالدی

شناسیم و تقویم  شماری مشابهی می های گاه روش ،های شرقی در تمدن. کرد

گذاری روم  بنیاناز روش رومیان که زمان را از سال  است مسیحی تقلیدی

ی زمان تاریخی مدرن، که نخست در اواخر قرن  محاسبه. کردند شمارش می

تولد عیسی مسیح را  ،پیشین یگاه شمار شدید با ستیزهجدهم ابداع شد، در 

 پیشا ی پساز آن به  را زمانمی توان پذیرد که  ی چرخشی می عنوان نقطه به

وان پیشرفت عن به ،های درسی ابدر کترا شماری  گاه این اصالح  . دکرشمارش 

در کارهای تحقیقاتی احساس را د که نیازش کنن تکنیکی محض مطرح می

در پیچ و خم  ی آن کهب ،را د تا تعیین زمان دقیق در تاریخ باستانکردن می

 تفسیری در دوران اخیر،. دکنن یلتسه ،وارد شوند محاسبات زمانی متفاوت

تقویمی مدرن  دستگاه  مدعی استکه  ه اندمطرح کردی هگل را  فلسفه ملهم از

رسد تولد  نظر می  زیرا به ،دانستمسیحی در واقع شماری  گاهرا باید نوعی 

.ی چرخش تاریخ جهان شده است نقطه ،مسیح اکنون
(22) 
 

شماری برای  اصالحات گاه. بخش نیست کدام از این توضیحات رضایت هیچ

که در زندگی روزمره   آن یب ،بودنداهداف عالمانه بارها در گذشته رخ داده 

برای کاربرد عالمانه  فقطبه این دلیل که این اصالحات  رستد ؛پذیرفته شوند

کلی  طور  در جامعه به ،ابداع شده بودند و با هیچ تغییری در مفهوم زمان

این نیست که  کنونیکننده برای دستگاه تقویمی  عیینامر ت. داشتن همخوانی
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زیرا تولد ذیرد، پمی ی چرخش تاریخ  عنوان نقطه  به را تولد عیسی مسیح

با نیروی بسیار بیشتری چندین قرن تاریخ ی چرخش  نقطه عنوان  به را عیسی

داشته باشد،  غربیشماری  که تأثیر مشابهی بر گاه  نآ یب ندپیش پذیرفته بود

ی  تا گذشته ،ین بارنخستون این است که تاریخ بشر برای بلکه امر نو اکن

خواهیم بر آن بیفزاییم و  که می ییتوانیم تا جا رود که می انتها به عقب می یب

بیشتر آن را  توانیم ، میرود پیش می پایان بی ی که زمان تا آینده طور  همان

ی تصورات مربوط به  گذشته و آینده همه ی   دوجهتهی  کران این بی. یمکنبررسی 

ی زمینی  ی  بالقوهپذیرنافنایت نوعی برد، و به بشر آغاز و پایان را از بین می

همچون مسیحی کردن تاریخ جهان نمودار  جمالیا  آنچه در نگاه. بخشد می

ی مربوط به زمان را در دینهای  ورزی ی اندیشه همه ،در حقیقت ،شود می

نسان ا ،شود  جا که به تاریخ دنیوی مربوط می تا آن. برد تاریخ دنیوی از بین می

نه فرجامی و به  و نه آغازی داردکه  دکن ندی زندگی میدر فرای عصر حاضر

تصوری برای تفکر  هیچ. داند شناختی را مجاز نمی انتظارات آخرت سبب،این 

 .تر نیست زمینی نسل بشر بیگانه پذیرینافنامسیحی از تصور 

 

 قطعیدیر تأثیر  ینسببه طور  ،بر آگاهی دوران مدرن ،نو تصور تاریخی

چنین تأثیری صورت نگرفت،  ،های قرن هجدهم رین دههگذاشت و پیش از آخ

. ی هگل اوج تکامل خود را یافت سرعت در فلسفه  به کمابیشن زمان آاما در 

متافیزیک او  ،تنها همین امر. متافیزیک هگلی تاریخ است آن، مفهوم محوری

دهد که از  های پیشین قرار می ی متافیزیک ممکن با همه ستیزرا در شدیدترین 

«هستی ابدی»مان افالتون به بعد برای یافتن حقیقت و تالش برای کشف ز
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«قلمرو امور بشری»هرجایی را جستجو کرده بود جز 
 
پیشتر گفتیم که همان . 

به این  رستد ؛گفت سخن می «قلمرو امور بشری»از  بسیار افالتون با تحقیر

توانست  نمی سببتوانست تداومی در آنها بیابد و به این  دلیل که انسان نمی

 ،که همچون هگل  این. حقیقت را در آنها کشف کندنوعی انتظار داشته باشد 

و خود را در این روند  دارد قرارزمان  روند   فکر کنیم که حقیقت در خود  

نظر از  تاریخی مدرن است، صرف  ویژگی هرگونه آگاهی ،کند آشکار می

 .یا نه یمکنان با اصطالحات خاص هگلی بی را که چنین نظری این

ریخی مشابهی از احساس و درک  تا ،علوم انسانی در قرن نوزدهم پیدایش

ستان که در بافرهنگ  دوران مجدد  یاز شکوفای ،جنبهبود و از این گرفته م الها

طور که  همان. بودطور واضح متمایز   به ،ه بودداد رخ  بارهاهای پیشین  دوره

 کتاب ند بها هنحوی شروع کرد  ها به نماینک اشاره کرده است، اکنون انسا

خواندند  می»آنها . دکر مطالعه نمی طور اینکس   از این هیچ  که پیش ،خواندن

ن حقیقت غایی که هما ؛ندناستتاریخ ب با اجبار ازکه حقیقت غایی را   نآبرای 

کرد که این  ، اما انسان دیگر تصور نمی«درکمی به خداجویان عرضه  تاریخ

 انجیل مشخص، چه این کتاب وجود دارد مشخصی در یک کتاب حقیقت غای

مطابق  .ندرداشممی چنین کتابی  راتاریخ خود . بود یا کتابی جایگزین آن می

 «های متفاوت ها و ملت ها در زمان روح انسان» کتاب  تاریخ  ،تعریف هردر

.است
(23)
  

ران مدرن سده های میانه به دوی گذار از  دوره، تاریخی اخیر های پژوهش

ن ی دورا پیشنه ،ها ی این پژوهش به نتیجه بنا. ه استکرد  را بسیار روشن

 د با رنسانس آغاز شده است، به قلب کردن مدرن، که پیش از این تصور می

 با نامنقطع  تاریخ پیوستگیمصرانه بر  پافشاری  . گردد بازمیسده های میانه 
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میان  خواهد می شاریپافاین : ضعف دارد ی وجود ارزشمندی، یک نقطه

پل  کند، جدا می ضراعصر ح ی را از جهان غیردینیدینشکافی که فرهنگ 

که جهان غیردینی کند  حل نمی را این معمای بزرگنه تنها  بزند، و در نتیجه،

آن  پرداختن به ازبلکه  طور ناگهانی و انکارناپذیر ظهور کرد،  چگونه به

ی  چیزی بیش از ظهور جامعه« نجهانی شد این»اگر از . کند اجتناب می

نمی گاه  در نظر نداشته باشیم، آن ،با آن مرتبط غیردینی و تیره شدن عالم  ب رین  

جهانی شدن  این هطور تنگاتنگی ب  که آگاهی تاریخی مدرن بهکرد  انکارتوان 

ی دینوجه مستلزم این نیست که مقوالت   هیچ  به چه گفتیم آنگرچه . است وابسته

 ینظرو معیارهای ساری و جاری زمینی بدل شوند،  ها به هدفو ب رین 

جهانی  این. ندورزمی بر آن اصرار به تازگی دانان اندیشه  که تاریختردیدآمیز 

 .ی دین از سیاستیکلی عبارت است از جدا طور  ی نخست و به شدن در وهله

تر  حتملچیز نام د که هیچگذار می اثرردو طرف را چنان بنیادی و این جدایی ه

از دگردیسی تدریجی مقوالت دینی به مفاهیم دنیوی نیست که مدافعان 

که چنین   دلیل این. کوشند درستی آن را اثبات کنند تاریخ می نامنقطع   پیوستگی

بیشتر در ماهیت خود  عقاید و آرا کند،  مجاب تواند ما را مینظری تا حدودی 

به طور که انسان نظری را   ینپردازند؛ هم ای که به آن می است تا در دوره

و  نظر ی واقعی جدا کند، دشوار نیست که میان آن اش در تجربه هزمیناز  یکل

دیگر، اگر فرض کنیم عبارت  به. هر نظر دیگری ارتباط برقرار کند کمابیش

ی  گاه همه های محض وجود دارد، آن قلمرو مستقل ایده مانندکه چیزی 

 یواحدمنبع  ازاشته باشند، زیرا دوجانبه دتباط تصورات و مفاهیم باید باهم ار

در نهایت ذهنیت آن را انسان کهیک  همچون ذهن: رندمی گی ریشه
 
در خود  

کند، از تجربه  خیال خود بازی می ت هاید، ذهنی که تا ابد با صورنگیرب نظر
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 ،دنفهمبطبیعت  راپذیرد و با جهان ارتباطی ندارد، خواه این جهان  تأثیر نمی

 .ه تاریخخوا

بلکه رخدادی  ،جهانی شدن را نه تغییری در عقاید این ،مقابل اما اگر در

گاه چنین  بدانیم که بتوانیم تاریخش را در زمان تاریخی تعیین کنیم، آن

هگل، تصور  « مکر عقل»ربط خواهند بود که آیا نظر   هایی بی پرسش

ی مارکس بازنمود   هطبق ی بی یا آیا جامعه ؟ی مشیت الهی است شده جهانی این

ست که کلیسا از حقیقت این ا ؟ی انتظار ظهور مسیح موعود است شده جهانی این

ی تأییدات  ی بیرون رانده شد، سیاست همههمگان از زندگی دیندولت جدا شد، 

 ؛از بین برود دینسیاسی  نصر  ی خود را از دست داد و این موجب شد که عدین

عنوان وارث امپراتوری   ی کاتولیک بهی که کلیساسده هایی که طی نصرع

این جدایی موجب نشد که دین . )به دست آورده بود ، آن راکرد روم عمل می

 دیناین نوع از خصوصی شدن . بدل شود« امر خصوصی»به  به طور کامل

را  ی دینیهانهادژیمی استبدادی فعالیت عمومی آید که ر هنگامی پدید می

توانند در آن با دیگران  ی، که میهمگانای نوع کند و مؤمنان را از فضمم

ی سپهر همگان. ، محروم سازدطور علنی مراوده و گفتگو داشته باشند به

 قائل استی دینی همگانی  برای عرصهجایی غیردینی، یعنی  قلمرو سیاست، 

ی باشد و نهادی دینتواند عضو  مؤمن میفرد . گیرد دربرمینیز و آن را 

ی افراد متعلق  همه متشکل ازتری،  در واحد بزرگ ،ندعنوان شهرو زمان به هم

کسانی را بیشتر وقت ها جهانی شدن  یا این  این عرفی.( ، عمل کند به جامعه

حتی )ی نداشتند دینهای  ترین شکی به حقیقت آموزه د که کوچکدادن می انجام

 رد و دکارت به درگاه مریم مقدس دعامُ « آتش دوزخ» ی کشنده هابز در هراس  

ی کسانی را  و هیچ نشانی در منابع وجود ندارد که به ما حق دهد همه( کرد می

اه منکران ناآگ ،کردند تالش می ،جهانی مستقل ی این که برای برقراری عرصه
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ن است توانیم بگوییم ای تنها چیزی که در این مورد می. یمبشماریا پنهانی خدا 

به این . جهانی تأثیری نداشت نی آنها در امور ایدینایمانی  که ایمان یا بی

ی سیاسی از  جدا کردن اندیشه اپردازان سیاسی قرن هفدهم ب نظریه ،ترتیب

که حتی اگر خدا هم وجود نداشته باشد قوانین   الهیات، و با پافشاری بر این

را به جهانی شدن  د، ایننده ی دولت را تشکیل می مربوط به حقوق طبیعی پایه

بود که گروتیوس اندیشه همین. فرجام رساندند
 
حتی » :بگویدتا  شتدارا وا 

غرض، انکار . «ضرب در دو، چهار نشود دو  که تواند کاری کند  خدا هم نمی

 ،جهانی درونی و مستقل در  قلمرو این بود وجود خدا نبود، بلکه یافتن معنایی

 .که حتی خدا هم نتواند آن را تغییر دهد

قلمرو  پدید آمدن ترین پیامد   مهم ،شدکه پیش از این اشاره  طور  همان

خواه ایمان به )ی فرد پذیرنافنااین بود که باور به  ،جهانی در عصر مدرن این

  نیروی به (تر از آن، ایمان به رستاخیز جسم یا مهم ،ی روح انسانفناناپذیر

که  این»دیگر اکنون  ،در حقیقت. آور خود را از دست داد لحاظ سیاسی الزام

، اما از «، اجتناب ناپذیر شددوش  ی اصلی امید  مایه از نوی زمینی  دهجهان آین

جهانی  این ،توان نتیجه گرفت که ایمان به زندگی در جهان دیگر نمیگفته این 

مجدد  نظرات  آرایش»چیز دیگری جز  اساسدر که نگرش جدید   یا این ،شد

.«شان شود جایگزین خواست این نگرش جدید میکه نبود مسیحی 
(24)
چه در  آن 

 را اشان کننده واقع اتفاق افتاد این بود که مسائل سیاسی اهمیت قطعی و تعیین

که از دوران باستان به بعد از  اهمیتی ؛ها دوباره بازیافتند برای هستی انسان

مسیحی از امور دنیوی  مطلقبه طور د، زیرا این اهمیت با فهم  دست داده بودن

شان، معتقد  های ی تفاوت رغم همه بههمچنین رومیان،  یونانیان و. ناسازگار بود

دهد نیاز انسان به غلبه بر فناپذیری  چه اساس دولت را تشکیل می بودند که آن
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زندگی  ،بیرون از سازمان دولت. بشری است کارهایثمری  زندگی آدمی و بی

از  در معرض خشونت یعنی) نامطمئن بود ،اصلدر یا حتی  ،انسان نه تنها

هیچ در زیرا  ،بود نیز بلکه بدون معنا و منزلت (قرار داشت  دیگران سوی

اندیشۀ  همین دلیل بود که  به. نشانی باقی بگذارد ،توانست از خود شرایطی نمی

ی ا عنوان عرصه  ی زندگی خصوصی را به یونانی کل عرصه سیاسی

«ابلهانه»
 
همین   هبنیز . پرداخت تنها به بقای فرد می زیراشمرد،  خوار می 

ی ساختن و حفظ جوامع  وسیله  اعتقاد داشت تنها به سیسروندلیل بود که 

.دیاب دستهای خدایان  تواند به منش انسان می هنرمندیسیاسی است که 
(25)
 

جهانی شدن دوران مدرن آن فعالیتی را دوباره پیش کشید  عبارت دیگر، این به

 ی های زنده ی که در زبانا خواند، واژه می athanatizeinآن را  ارستوکه 

 به این دلیل من این واژه را. توان یافت نمی شمعادل دقیقی برای ،ضراعصر ح

چه  کند تا آن اشاره می« کردن پذیرانفنا» کنشکنم که بیشتر به  می یاددوباره 

کردن خود  پذیرانفنامعنای  تواند به تالش برای جاودانگی می. شود میپذیر نافنا

در  واقعدر که   طور  پذیر باشد، هماننارافتخار و شهرت فناپُ  کارهای به کمک

تواند به این معنی باشد که با  همچنین می. دوران آغازین یونان باستان بود

چیزی بسازیم که از خودمان ماندگاری بیشتری داشته  ،دستان فناپذیر خود

که   این یعنی ،که فیلسوفان در نظر دارند باشد معنایی  تواند به باشد؛ و می

حال، این  هر  به. انجام رسان د  زندگی را به ،پذیرنافناانسان در میان چیزهای 

چه این  باور را؛ و آنای  گونهنه  ،کرد فعالیت را مشخص مینوعی واژه 

« کردن پذیرنافنا»کرد  فناناپذیر که تضمین میبود طلبید فضایی  فعالیت می

.بیهوده رخ نداده است
(26)
  

باید بنیاد   را رسد که کشش به جاودانگیبنامعقول  نظر مابه  ممکن است
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با  فقطی را پذیرنافنا ایم عادت کرده ، زیرا مادهنی جوامع سیاسی قرار د همه

های  ی تمدن که به همه ای ی ماندگار آثار هنری و احتماالً با ثبات نسبی جذبه

.شود، تداعی کنیم داده می گ نسبت بزر
(27)
یونانیان ممکن که برای   حالی در 

کرد  مگر پریکلس تصور نمی. رسدبنظر   تر به ی بسیار مسلمدومی از اولبود 

آتن بیان کند این است که این شهر  درموردتواند  که واالترین ستایشی که می

نیاز ندارد، بلکه « یا هنرمندان دیگر ُهمرفردی چون »دارد دیگر به  اعالم می

از خود « یادبودهای فناناپذیر»جا  همه ،اندولتشهرش ه برکت  وجود  ها ب آتنی

.گذارند جا می به
(28)
آدمی را جاودانه ساخته بود کارهای ُهمر 

(29)
 دولتشهر، و  

برای  دولتشهرزیرا  ،چشم بپوشد« هنرمندان دیگر»تایش ستوانست از  آتن می

توانست  کرد که می اهم میفضایی سیاسی و همگانی فر ،هریک از شهروندانش

میان  ی رویکرد غیرسیاسی رواج فزاینده. آنها جاودانگی ببخشد ایکارهبه 

و خواست آنها برای رها شدن از فعالیت  تفیلسوفان، بعد از مرگ سقرا

«جاودانه ساختن  »شان بر پرداختن به  سیاسی و پافشاری
 
غیرعملی و نظری  

فلسفی و همچنین سیاسی  دالیل  محض، خارج از  قلمرو زندگی سیاسی، 

. بود دولتشهری حیات   زوال فزاینده بی شکآن سیاسی  دالیل  یکی از  .داشت

تواند ماندگار، و حتی جاودانه باشد، هرچه بیشتر با  می دولتشهرکه درست  این

 .شد تردید روبرو می

ی نگرش  بخش عمده شود که می موجبی باستان  رویکرد غیرسیاسی فلسفه

این نگرش  ندچهر ؛دار گیرقرسایه در  آغازینحیت یافراطی ضدسیاسی مس

تنها تا زمانی دوام آورد که امپراتوری  ،صورت افراطی خود ضدسیاسی در

. کرد می فراهم دین ها و ملت های  سیاسی مستحکمی برای همه روم دستگاه

 ،این اعتقاد که امور زمینی فناپذیرند ،پس از میالد نخستین های در طول سده
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امور کار  خواستند کاری به  سانی بود که میی باقی ماند و باور کدینموضوعی 

ی اینها  همه ،«شهر ابدی»با سقوط روم و به یغما رفتن . سیاسی نداشته باشند

 ای تصور نکرده هیچ دورهآدمیان در  ،پس از آن. نحوی قطعی دگرگون شد به

تا ابد  مکن استساختاری سیاسی، م ی ، کمتر از همهنانسا ساخته دستکه  اند

 .بدادامه یا

 مجدد یشد، سقوط روم تنها تأیید ی مسیحی مربوط می تا جایی که به اندیشه

سقوط  ،اشاره کرده بود آوگوستینکه  طور  همان. آن بر درستی باورهای بود

های فردی  برای مسیحیان فقط انسان. امپراتوری روم اهمیت چندانی نداشت

ل، نه کُ  عنوان یک  به اه گر این جهان، نه انسانچیز دی هیچ ؛بودند پذیرنافنا

تنها از . انسان، فناناپذیر نبود دست ی ها ساخته ،خود  زمین، و کمتر از همه

توانستند انجام شوند، و تنها  فناناپذیر می کارهای ،فرارفتن از این جهان راه

توانست در  قلمرو دنیوی حق  فناناپذیر شدن داشته باشد کلیسا،  نهادی که می

«شهر خدا»یعنی 
 

 را لیت سیاسیؤبعد از سقوط روم، بار مس. ی زمین، بودرو

سیاسی  واقعدر های  ی انگیزه همه اکنون. نده بودگذاشتبر دوش کلیسا 

ش نخستینهای ضدسیاسی  که مسیحیت با انگیزه این. توانستند جذب آن شوند می

به را  انجیلن که آ یب گرددبدل  بزرگ و استواریسیاسی  نهاد   توانست به

. بود آوگوستینناشی از خدمات   ،کم و بیش در کل ،دکننتحریف  مل طور کا

معنوی  نیانگذاراست، اما احتماالً ب تاریختوان گفت که او پدر مفهوم  گرچه نمی

های او، که  تالش. پرداز آن است ترین نظریه بزرگ بی شکمسیحی و  سیاست  

د بوکننده  ییناهمیت تع دارای هنوز در سنت رومی ریشه داشت، از این جنبه

یعنی آینده، « شهر»ی  که وی توانست به تصور مسیحی زندگی ابدی، عقیده

جا  توانند در آن می ویخراُ ها حتی در حیات  ، را بیافزاید که انسان«شهر خدا»
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را از نو های مسیحی  اندیشهآوگوستین اگر . دهند به زندگی در جامعه ادامه

بود  آغازینهای  صورت که در سدههمان  بهسیاست مسیحی  ،نمی کرد تدوین

 ،ی پیچیده را حل کند توانست این مسأله آوگوستین. تناقضی ذاتی: ماند باقی می

« زندگی کردن»فعل  ،در زبان التین: زیرا خود  زبان به او یاری رساند

«ها بودن در جمع انسان»همواره با مضمون عبارت 
 
از این  .داشت همخوانی 

بود که انسان هرگز  باید به این معنا می ،یر رومیتعب زندگی ابدی به ،رو

باید زمین را ترک  ،هرچند هنگام مرگ ،شد از جمع جدا شود مجبور نمی

های  شرط یکی از پیشکه )ها   انسان   حقیقت  چندگانگی دلیلبه این . کرد می

حتی در شرایط ) انسانی« طبیعت»بخشی از  (بود بنیادی زندگی سیاسی

هایی تعلق نداشت که این  به ویژگی ،بود و بنابراین (ی فردیریپذنافنا

پس از هبوط آدم کسب کرده بود و سیاست دنیوی محض را برای « طبیعت»

اعتقاد خود را  آوگوستین. آلود روی زمین ضروری ساخته بود زندگی گناه

حتی شرایط تقدس ) گناهی ی زندگی سیاسی در شرایط بیکه نوع  بر این  مبنی

ای  زندگی مقدسان هم زندگی: در یک جمله خالصه کرده بود (ردوجود دا نیز

های دیگر است همراه با انسان
(30)
 .   

 

ی مسیحی  های انسان فناپذیرند برای اندیشه ی ساخته هرچند این بینش که همه

توانستند آن  ترین متفکران مسیحی می اهمیت چشمگیری نداشت و حتی بزرگ

اما همین بینش  ،قلمرو دنیوی سازگار کنند  ازخارج را با برداشتی از سیاست 

 و بند دینی دنیوی زندگی  انسان خود را از قید  در دوران مدرن، که عرصه

و سیاست به این معنی بود که  دینجدایی . بار آورد رهاند، مشکالت زیادی به

با  «شهروند»همچون ، وی عنوان عضوی از کلیسا فرد به ایماننظر از  صرف
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از آتش جهنم هیچ  ترس هابز. کرد و رفتار می کار ،انسان یریفناپذفرض 

او از ساختار حکومت همچون لویاتان، خدایی فناپذیر که  شرحتأثیری بر 

در خود   قلمرو امور دنیوی، . انداخت، نداشت ها را به وحشت می ی انسان همه

ر دیگر ها با معنایی جز این نداشت که انسان ،لحاظ سیاسی  این جهانی شدن به

 ؛ها دوران باستان را دوباره کشف کنند این موجب شد که انسان. شدند فناپذیر

و در جریان آن زبان منابع یونانی و  ندخوان می «اومانیسم»آن را  کشفی که

نطبق با تجربیاتی شد که بسیار شبیه مرومی دوباره برای آنها بسیار آشنا و 

که  ددا نمی هجازا آنهابه مسلم به طور  اما این اومانیسم تجربیات خود  آنها بود،

آنها هرگز . درفتار کننی رومی  طبق نمونه یا ی یونانی طبق نمونه ،در عمل

از است یقین دوران باستان را بازنیافتند که هستی جهان ماندگارتر این 

و ساختارهای سیاسی تضمینی بر بقای زندگی زمینی بعد از  ،های فردی انسان

و جهان کم و بیش جاودان  پذیرافنمیان زندگی  ضادبا ت ،ین روو از ا .اند مرگ

و  ، بی ثمرکنون هم زندگی و هم جهان فناپذیرا. دوران باستان روبرو نبودند

 .ندگذرا شده بود

د وبه وضعیتی منتهی شتوانست  میکه فناپذیری مطلق   درک این ،امروزه

گرچه اگر به عقب . استبرای ما دشوار  ،ناپذیر باشد ها تحمل که برای انسان

، حاضربنگریم و تحوالت عصر مدرن را از آغاز تا زمانی که به عصر 

ها گذشت تا به مفهوم  م که قرنابیی میدر ،رسید مرور کنیم ،جهان مدرن

 .دهد ن فکر دیگر ما را آزار نمیکه ای  طوری  به ؛عادت کنیم مطلق یفناپذیر

در جهانی فناپذیر یا زندگی  قدیمی، یعنی زندگی جاودان فردی گزینهدو 

از  ،در عین حال. معنی شده است برای ما دیگر بی ،فناپذیر در جهانی جاودان

های  از دوران ضراحبسیار دیگر، دوران  های نبهاین جنبه، همچون از ج

است درکی  بی تردیداز تاریخ، گرچه  غربیاندرک . پیشین متمایز است
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ان گذاری مدیون است که ایمان دورهستی خود را به این درک مدرن، اما 

ی به زندگی فناناپذیر نفوذ خود را بر امور دنیوی از دست داده بود و دین

 .نشده بود ایجادهنوز  ،ی فناناپذیری ی در برابر مسألهاعتنائ بی

های سنتی باقی   گزینهی  ی جدید  را نادیده بگیریم و در محدودهاعتنائ اگر بی

 روشنگاه  ی یا جهان از جاودانگی برخوردار است، آنزندگ ،بمانیم که در آنها

، تنها در فناپذیرهای  همچون فعالیت انسان« کردن پذیرنافنا» ود کهمی ش

تواند دارای معنا باشد که تضمینی برای زندگی در آخرت وجود  صورتی می

تا جایی کم و بیش « کردن ناپذیرافن»گرچه در آن صورت هم . اشدنداشته ب

به این . ی وجود داشته باشدپذیرنافناای برای  عالقهاندک د که ابی ضرورت می

به ترتیب بود که دوران مدرن در جریان جستجوی خود برای یافتن قلمرویی 

بشر را  ی ی بالقوهپذیرنافنادنیوی، که دارای ثباتی پایدار باشد،  طور مطلق

اضح طور و  به ،عصر حاضراین همان چیزی است که در تقویم . کشف کرد

تاریخ، . ن استچنیاز تاریخ  انسان مدرند؛ محتوای واقعی درک یاب می بازتاب

تواند جاودانگی زمین  یابد، می ادامه می آیندهو  گذشتهنهایت   بی دو جهت   درکه 

یونان و جمهوری روم  دولتشهرهمان صورتی تضمین کند که  به کمابیش را 

در ) او کارهایی انسان و زندگ اکنون تاریخ می تواند .کردند می تضمین

 به طور مطلقاز تداومی ( نداشب و بنیادی  بزرگامری  بازتابصورتی که 

این  درنامتیاز بزرگ درک م. ندکو زمینی در این جهان برخوردار  بشری

 استوارزمانی را    -ی روند تاریخی تصور  فضا دوجهته گیکران است که بی

در حالی که نقص  .شود ناپذیر می الً فهمم پایان عمخود  مفهو ،د که در آنکن می

نظر   ی سیاسی دوران باستان، به با نظریه  بزرگ آن این است که در مقایسه

به روند  ،دذار کننگواکه به ساختاری پایدار   جای این به ،را رسد ماندگاری می

ها  ها و ملت کردن از شهرها، دولت پذیرنافنافرایند  ،زمان هم. دسپارن جاری می
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توانست  هگل می از این رو. گیرد ی بشریت را دربرمی ستقل شده است و همهم

 ،به این ترتیب. دفهمتکامل پیوسته و واحد روح بتاریخ  رااین بشریت  تاریخ

چه انسان را از  بود، و آنانسان دیگر تنها نوعی میان انواع  در طبیعت ن

داشتن زبان فقطساخت  دیگر متمایز می های حیوان
 
یا ( وتارس تعریف  بق ط) 

داشتن عقل
 
اکنون خود  زندگی : نبود( سده های میانه اندیشمندان طبق تعریف) 

 ،به تعریف سنتی بنادر صورتی که  ؛ساخت متمایز میاز زیندگان دیگر او را 

 گفتۀ  به. بود زندگیدیگر  های حیوان و تنها ویژگی مشترک میان انسان ها

معنایی که   نهما»: داشدان قرن نوزدهم ب ریخدرویسن، که شاید اندیشمندترین تا

.«برای انسان دارد تاریخ... و گیاهان دارد ها ی حیواننوع برا
(31)
 

 

 

 

 

 

 تاریخ و سیاست. 3

ارج  امور دنیوی قلمرون که آ یب عصر حاضرآگاهی تاریخی که  استروشن 

 نیست که روند   روشنچندان  بود، اما ناپذیرتصور و منزلت نوینی بیابد 

های انسان روی  و رنج کرده هاشد که به  میآن نهایت مستلزم در تاریخی باید 

حاکی چیز  همه ،در حقیقت، در آغاز دوران مدرن. ببخشد زمین معنا و اهمیت

و قرن کنش و زندگی سیاسی افزایش خواهد یافتارج  از آن بود که جایگاه و 

اندیش خود، هنوز برای همه فیلسوف سیاسی نو شانزدهم و هفدهم با آن های

برعکس، آنها . مقام و اهمیت خاصی قائل نبودند ،معنی واقعی کلمه تاریخ به
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ویژگی . روند تاریخی نوزایینه برای  ،کردند از گذشته تالش می ییبرای رها

تعبیر  ، آن بر آینده است و در نتیجه ی جانبه ی هابز تأکید یک بارز فلسفه

رسد ایمان عصر مدرن  به نظر می. چنین از کنشساالرانه از اندیشه و هم فن

با ستایش   ،بشناسد اخته استخود سرا چه  تواند آن به این که انسان فقط می

دان و  تاریخ یورزانه اندیشه اساس در شتر سازگار است تا با نگرشکنش بی

 .طور کلیآگاهی تاریخی به

 کل  ین بود که سنتی ا ی یکی از دالیل گسست هابز از فلسفه سبببه این 

 ی اصلی فلسفه که وظیفهاشت تقاد داع ،وتسپیروی از ار به ،متافیزیک پیشین

 .چه وجود دارد ی آن نخستین همه ت هایی عل عبارت است از پژوهش درباره

و هدف  ها تی فلسفه هدایت نی که وظیفه هابز بر این باور بود ،مقابلدر 

شناسی غایت نوعیاست و تدوین ه
 
این نکته برای هابز . ی کنشمنطقی برا 

را کشف  هاتنیز قادرند علورزید حیوانات  قدر اهمیت داشت که اصرار می آن

حیوان و انسان باشد؛  زندگی   تواند تمایز واقعی   نمی مورد این ،نتیجهکنند و در

ی اثراتی که ممکن است  همه»او این تمایز را در قدرت  جستجوی  ،جای آن به

یافت و ادامه  می…« دشودر زمان حال یا گذشته ایجاد چیزی  یواسطه به

در موجودات دیگر  ،و من این توالی افکار را جز در انسان …»داد  می

«.ام ندیده
(32)

ی سیاسی  نه تنها فلسفه ،عصر مدرن در همان آغاز خود 

ترین  شاید جالب ، البتههابز تنها یک نمونه است)رد جدیدی پدید آو بنیادشکن

ین بار فیلسوفانی نیز پدید آورد که تمایل داشتند فعالیت نخستکه برای بل( نمونه

  گیریاین جهت .سیاسی جهت دهند قلمروخود را در انطباق با ملزومات 

 الزم تعدیالت بانه تنها نزد هابز، بلکه را سیاسی 
می ، نزد الک و هیوم نیز 
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خ نزد هگل پس از ی تاری به فلسفه توان گفت که دگردیسی متافیزیک می. یابیم

 شر   از ، ی سیاسی خاطر فلسفه  به کوشیدندپیشینیان انگلیسی او آن رخ داد که 

 .دخالص شونمتافیزیک 

باید  که مهم مسائل یکی از ،مدرن از تاریخ درک دقیق در هر بررسی

ی آخر قرن هجدهم  که چرا این تصور طی سه دهه استاین توضیح داده شود 

محض سیاسی  اندیشهزمان عالقه به  یافت و هم ترشطور ناگهانی گس به

ازی بود که تا دو نسل بعد از پیشت :درمورد ویکو باید گفت. )کاهش پذیرفت

ی  ای واقعی به نظریه  جایی که عالقه.( دکردناحساس ن او را تأثیر ،شمرگ

به ی توکویل، یا  ، همچون در اندیشهانجامیدیا به یأس  ،سیاسی هنوز باقی بود

زیرا . ی مارکس همچون در اندیشه منجر شد، گرفتن  سیاست با تاریخ اشتباه

چون گذشته » :ی توکویل باشد بخش این گفتهتوانست الهام چه چیز جز یأس می

؟ این در «افکند، عقل انسان در تاریکی سرگردان است دیگر بر آینده نور نمی

در  را جامعهخطوط کلی » ،گیری اثر بزرگی است که او در آن نتیجه ،حقیقت

علم سیاست » :داشت ی آن اعالم می مهو در مقد« کرد جهان مدرن ترسیم می

«.جدیدی برای جهان نو الزم است
(33)
 امری) اشتباه گرفتنآیا چیزی جز و  

توانست  می( بار برای پیروانش بخش برای خود مارکس و مصیبت نجات

 ؟یکسان بپندارد« خساختن تاری»مارکس را به راهی هدایت کند که کنش را با 

های معتقد یا  مارکسیست محفلفراتر از مارکس « ساختن تاریخ  »ی  اندیشه

که تاریخ به این  نظر ویکو این گرچه این اندیشه با . انقالبیان مصمم نفوذ یافت

  دارد،  فاوتی خدا است ت که ساخته« طبیعت»ی انسان است با  که ساخته سبب

 برای ویکو .اختالف میان آنها چشمگیر است ، بازهمداردتنگاتنگ  یارتباط

. نظری بود ،از همه  تاریخ پیش  اهمیت مفهوم (طور بعدها برای هگل  همان)

همچون  ،کار بردن این مفهوم یک از آنها خطور نکرد که با به به ذهن هیچ
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چیزی بود آنها حقیقت از دیدگاه . درآوردعمل اصلی عملی، آن را مستقیماً به 

 .دش دان آشکار می ی تاریخ به گذشتهاندیش  معطوف  رابر نگاه ژرفدر بکه 

بیند، در موقعیتی قرار بکل  را همچون یکفرایند  می تواند ه چوندانی ک تاریخ

های در حال عمل را نادیده انگارد و  انسان« اهداف محدود»می تواند دارد که 

که در پس پشت تمرکز دهد «اهداف باالتری»توجه خود را بر  ،جای آنبه

در مقابل، مارکس این تصور تاریخ را با (. ویکو)پذیرند  شان تحقق می

در . عصر مدرن ترکیب کرد آغازین مراحل   شناختی   غایت های سیاسی   فلسفه

خود را تنها  ،به درک فیلسوفان تاریخ که بنا) «اهداف باالتر» ،مارکس اندیشۀ

توانستند به  می (کردند آشکار می دان ی تاریخ در برابر نگاه معطوف به گذشته

ی  ی مهم این است که فلسفه نکته. سیاسی بدل شوند کنشنظر   اف مورداهد

ه های کنشگر، بلک تحلیل کنش و انسانتجزیه و ی  سیاسی مارکس نه بر پایه

این اکنون . هگلی با تاریخ بنا شده بود وابستگیاساس ربط و برعکس، بر

توان  همین نحو، میبه. ود که سیاسی شده بودندف تاریخ بدان و فیلسو تاریخ

مل شد و به فرجام اک راهی قدیمی کنش با ساختن از این پندار یکسانگفت که 

یا ) نمونهورزی درمورد  اندیشه با  را دان اندیش تاریخ رسید که نگاه ژرف

«صورت»
 

یکسان ( نتاج کرده بودی خود را از آن است«ها ایده»، که افالتون 

کل  کند و مقدم بر  را هدایت می صنعتگر  ورزی اندیشهاین نوع از  .دنپنداشت

چه پیش از این  ها در این نبود که آن پنداری سانخطر این یک. ساختن است عمل  

بیشتر که  طور  همان) .دش بود اکنون ساری و جاری می و غیرتجربی ب رین

یش از این به جهان د بهشتی را، که پوشیک د که مارکس میکنن ادعا می وقت ها 

« باالتر   اهداف  » خطر بدل کردن  . (آخرت تعلق داشت، در زمین برقرار کند

شده این بود که معنا و  ریزی مطلوب و برنامه ی به نیات  نناشناخته و ناشناخت
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هنگامی که مارکس معنای کل  .دکردن غایت بدل میهدف و به  را یمعنادار

داد، زیرا معنای هگلی تاریخ، که  رخ امرهمین  ،گرفتتاریخ را از هگل 

به هدفی برای کنش انسانی بدل  ی آزادی بود، رونده و تحقق ایده تکامل پیش

« هدف  »در ادامه، در انطباق کامل با سنت، این  مارکسو هنگامی که  .شد

اما نه . رخ داد امرند تولید تلقی کرد نیز همین محصول نهایی فرای غایی را

همان مفهوم که میز تواند به دیگری هرگز نمیانتزاعی  آزادی و نه هر معنای

 . روشنی محصول نهایی کنش نجار است، محصول کنشی انسانی باشدبه

 نبود   نشانۀ ،پنداری معنا و هدف تر از این یکسان چیز روشن شاید هیچ

تواند هدف  معنا، گرچه هرگز نمی. ی مدرن نباشد جامعه در معناروزافزون 

به  کنشکه خود  بشری و پس از این کنش هایهمه از  با این کنش باشد، اما

کوشید  اکنون انسان می. آید میناپذیر پدید  طور اجتناب فرجام رسیده باشد، به

و ابزار  هدف هاهمان نظام  که  به دست آورداز این راه معنا را 

 ی واسطهی ب های فبه هد رسیدنکه برای  را به کار گیرد ای فتهیا سازمان

نتیجه، گویی خود  معنا از جهان در .شدند کار برده می مشخص به کنش  خاص  

ایستاده تنها جا  آن ،هدف هاپایان  ی بی زنجیره باو آدمیان  ها جدا شده بود انسان

، هدف هاپایان  ی بی زنجیرهاین   پیشرفت در ،آیندههای ف ده و ها تنی. بودند

 .دکنن پنهان می چشم هاپیوسته از  را ی دستاوردهای گذشته بودن همهدار  معنی

همچون تمایز بین معنا و  ،ها یکباره در برابر تمایزاتی بنیادی گویی انسان

 به»، تمایز بین تعبیر دستور زبان هدف، بین امر کلی و امر خاص، یا به

نجار  ،نمونه ایگویی بر)اند  شده نابینا« که برای این»و « که خاطر این

برای »در وجه  فقط ،خاص او در ساختن میز کارهایست که  فراموش کرده ا

به ن امری قوانی را نجار در مقام  شوند، اما کل زندگی او  انجام می« که این

« خاطر آن به»یعنی تصوری فراگیر که  ؛دکنن متفاوت هدایت می طور کامل 
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ند و کن فراموش را که چنین تمایزاتی محض این و به(. در ابتدا نجار شده است

ن نخواهند بود، دیگر در اما ها هدفد، خود  نکاهها فروف به هد را معناها

 طوری د، بهکرد ندیگر درک نخواه ه ها رایلو وسها هدف زیرا تمایز میان 

 . دداخواهند  کاهش ه هابه وسیل ها را هدفی  همه ،نهایتدر که 

تاج تر، استن یقعبارت دقاستنتاج سیاست از تاریخ، یا به در این روایت  

طور خاص،  جه به مارکس بهو هیچ که به) وجدان سیاسی از آگاهی تاریخی

توانیم ردپای  سادگی می به (طور عام محدود نیست گرایی به یا حتی به عمل

 آدمی کنش  ثباتی  ها و بی از ناکامی کنیم که می کوشید را دنبال تالش کهناین 

چه  آن. ر کندو تفسی تعبیر  ساختنمل  عتصویر ذهنی  بگریزد و کنش را با

دیگری، که در آنها تصور  ه هایی نظری ی خود مارکس را از همه هنظری

کند این است که او تنها کسی  جایگاهی یافته است، متمایز می« ساختن تاریخ»

روند ساختن یا تولید کردن فرض  یک هدف   را است که دریافت اگر تاریخ

شود؛ و اگر کسی تصور  کامل « هدف»فرارسد که این  اه باید زمانیگ د، آنکنن

د که تواند از پیامد آن بگریز گاه نمی آن ،«تاریخ بسازد»تواند  کند که انسان می

پرآب و  های  شنویم که از هدف هرگاه می. متصور استپایانی برای تاریخ 

ی نوینی که در  جامعه ساختن به طور نمونه،د، وینگمی تاب در سیاست سخن 

ی  شویم که به همه گردد، یا وارد جنگی می آن عدالت برای همیشه تضمین می

کنیم،  ی جهان تأمین می دهد، یا امنیت دموکراسی را در همه ها خاتمه می جنگ

 . یمدار قرار اندیشیدنی  ین شیوها سپهرباید بدانیم که در 

که در ، چنان را یخ، باید در نظر داشته باشیم که روند تارزمینهدر این 

د، بهیاب میبازتاب  ت گذشته و آیندهنهای صورت امتداد به بی  به کنونیتقویم 

آغاز  یعنی روند ساختن چیزی که ؛نده اروند کامال  متفاوتی کنار گذاشت خاطر

 رایب)د کرتعیین  توان می را نتیجه قوانین حرکتش و همچنین پایانی دارد و در
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توان کشف  می را اش مضمون درونی و( عنوان حرکت دیالکتیکی بهنمونه، 

 می تواندهمه، این روند نبا این (.ی طبقاتی عنوان مبارزه  به ای نمونه،بر)د کر

را چه  هر روند نایها تضمین کند، زیرا هدف   انسان گونه جاودانگی برای هیچ

 ،طبقه ی بی در جامعه: کند اهمیت می و بی پوچپیش از این جریان داشته 

ردن کل سپ یفراموش به دند با تاریخ انجام دهنتوان می انآدمیکه ری بهترین کا

این روند به . ه استن خود بودبرانداختش فدهاست که تنها  فرجامبد ویداداین ر

می کند امر ویژه را منحل  کل  تواند معنا ببخشد، زیرا  نمیرخدادهای مجزا هم 

ش تنها تا زمانی دوام که معنادار بودن می سازد، ابزاریو آن را به ابزار بدل 

ها  و رنج کنش هارخدادهای مجزا و : شود ده مییابد که محصول نهایی آما می

  .شده معنا دارند، معنا ندارند چه چکش و میخ برای میز ساخته بیشتر از آن

 به طور مطلقهای   ی فلسفه معنا بودن عجیبی که از همه بیما از نهایت  

 ی آغازین صنعتی مرحلهسرشت نمای هایی که  لسفهف ؛باور پدید آمد آگاهیم فایده

در این  .ندداشت رواج بسیار بودند و در آن زمان درندوران م شدن تولید در

چیز به همه بارۀید تولید شده بودند و درها مسحور امکانات جد هنگام انسان

آغازگاه، درستی و ، یعنی مقوالتی که نداندیشید صورت ابزار و اهداف می

 مشکل در ماهیت  . یافتند مصرفی می چیزهایی تولید  خود را در تجربه اعتبار

ی آمده بدست هر هدف به ،است که در آن ای اهداف و ابزار مقوله چهارچوب  

توان گفت  می ،به این نحو. شود به هدف جدید بدل می رسیدنبه ابزار  درنگ

در میان پرسش  کسیکه  نآد تا کنن نابود می ،دنبرمی کار  هربار که بهرا معنا 

و در میان « ز چیست؟ی فالن چی فایده»باور که  ناپذیر فرد  فایده پایان ظاهربه 

ی بهتر فردا  بزار آیندهبه ارا ناپذیری که هدف امروز  پایان ظاهربه پیشرفت 

صورتی موجز بیان  که لیسنگ زمانی به دطرح کن را پرسشد، این کن بدل می

و »: تواند به آن پاسخ دهد باوری هرگز نمی ی فایده کرده است و هیچ اندیشه
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 «ی خود  فایده چیست؟ فایده

باور به این دلیل توانست از  فایده در واقعهای  ی فلسفه همه در معنا نبود  این 

ی  کرد پس از کشف قانون همه توجه  مارکس دور بماند که او تصور می

خود  او نیروی محرکه  در دیالکتیک هگل، (هم طبیعی و هم تاریخی) حرکات

معنای  ،و به این ترتیب .یافته است تاریخ سپهردر  را و مضمون این قانون

به  .مبارزه طبقاتی :یافته استنیز  کند بیانمشخص داستانی را که تاریخ باید 

سازد،  ارکس فاش میی رازهای تاریخ را برای م همه قانونرسید این  نظر می

. را فاش کرده بودی رازهای طبیعت  نش همهکه قانون گرا طور  درست همان

های تاریخی ارکه چنین ساخت نآاکنون، پس از 
 
هایی یکی بعد   عریفتو چنین  

این نیست که این یا  وای  اند، دیگر مسأله هموشکافی کردرا  نساناز دیگری، ا

 معنارا چه  آن ،هایی ی چنین تالش در همه. یا نه خاص درست است تعریفآن 

 اندیشۀ مرزهایش از الگو نیست، و در حقیقت چیزی بی در ،درنماش می

گوها ال فقطتواند معنا داشته باشد، زیرا  چیز جز الگوها نمی هیچ ،باورانه فایده

همچون معنا ساخت، اما  توان نمیرا که معنا  حالی ، در«ساخت» توان میرا 

و )دانی  ن تاریخینخستفقط  مارکس .را فاش یا آشکار کندتواند خود  حقیقت می

به طور را با معنا اشتباه گرفت، و بود که الگو  (بزرگترین آنها حال این با

همان ظرافت و  رخدادهای گذشته باشد از او انتظار داشت که دریابد  نمی مسلم

هر الگوی  کمابیشتوانند برای  ند میاانسجامی که برای الگوی او مناسب

بر بینش تاریخی مهمی  دستکم ش راگویال مارکس .مناسب باشند دیگری نیز

پرپیچ و خم بینیم که هزارتوی  دانانی را می تاریخ ،ده بود؛ پس از اوکربنا 

پروا تحمیل  به هر الگویی که دلشان بخواهد بی کم و بیشحقایق گذشته را 

از امور  ،عام« معناهای»باالتر  ظاهربه شود که اعتبار  نتیجه این می. کنند می
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ساختار واقعی بنیادی  ،به این ترتیب. سازد ص گذشته ویرانه میحقیقی و خا

 . دکنن نیز ویران میرا  ،زمانی پیوستگیتاریخی، یعنی  در هر روند

تعبیر  ی که گفتیمنحو به ، مارکس الگوی خود را به این دلیلافزون بر این

 منداندیشاو آخرین . قرار بی ،و در برابر تاریخ بود کرد که به کنش عالقمند

مدرن به  دوران ی آغازین ن عالقهیبانی بود که در مرز اندیشمندمیان  بزرگ

فیلسوفان سیاسی . به تاریخ ایستاده بودنددوران ن ایسیاست و شیفتگی بعدی 

که  پدید آورند ی سیاسی جدیدی فلسفهنخست کوشیدند عصر مدرن  در آغاز

این . ندکنار گذاشت ااما این تالش ها ر غیردینی باشد،نویافتۀ مناسب نظام 

، پس از را که تقویم انقالب فرانسه نیممشخص کی زمان مرحله را می توانیم با

در روند  را از آن پس گفت انقالب انوت می .ندشتذاگ کنارگذشت یک دهه، 

 گویی انسان. دگنجاندننهایت،  سوی بی ی خود به تاریخی، با امتداد دوگانه

همراه اعالم قانون اساسی آمریکا  ، که بهکه حتی این انقالب هم پذیرفت می

ی  اندازه به ،خودی خود هنوز بزرگترین رویداد تاریخ سیاسی مدرن است، به

تقویم جمهوری . معنا نیست تا روند تاریخی جدیدی را آغاز کند دارایکافی 

خواست بر یک  گذاشتد که ناپلئون مینکنار  دلیلبه این  را فقطفرانسه 

تراز  دار اروپا هم با حاکمان تاجاو را کرد  مت کند و آرزو میامپراتوری حکو

 یراربرقرغم بهبه این مفهوم نیز بود که  تقوم جمهوریکنار گذاشتن  .دنراشمب

 کنش هایکه فتند رپذیی من را  باستانیان این باور  نظام غیردینی،  دوبارۀ

این از پذیرش  ویژهبه. شان، بامعنایند از موقعیت تاریخینظر  سیاسی، صرف

  و اند ها مقدس که بنیادگذاری سر بازمی زدند با رسم همراه آن رومیان باور

انقالب  ،در حقیقت.  از تاریخ بنیادگذاری شروع شودباید زمان  ششمار

عالقه باکه مارکس  طور  و همان ی رومی الهام گرفته بود فرانسه که از روحیه

 جز بههای دیگری  ر شد، از جنبهی رومی در جهان پدیدا جامه ا، بفتگ می
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 .داد  تغییر رای نیز  ی که گفتیممورد

در گذار از همان اندازه مهم  ی بهگشتگاهبا ی سیاسی کانت  در فلسفه

ی بعدی به تاریخ روبرو مندهبه سیاست به عالق مندیهعالق نخستینی  مرحله

و ستود  می« نیوتن جهان اخالق»عنوان  کانت، که روسو را به. شویم می

ستایش « حقوق بشر»پرداز  ظریهن عنوان  به خود او را صرانشاعم

د،کردن می
(34)
تن به مفهوم جدید تاریخ ی برای پرداخبزرگهنوز دشواری  

ه مفهوم جلب کردن ای بهتوجه او را  ،های هردر نوشته ممکن است. داشت

ای امور معن جریان بی»هردر یکی از آخرین فیلسوفانی بود که از این . داشب

 چنان یا)رخدادها و تحوالت تاریخی، « آور تصادفی بودن یأس»، این «بشری

، «ی خطا و خشونت هآمیز» این( ه تاریخ را تعریف کرده بودکه زمانی گوت

دیگران پیش از او دیده  را چه آن هم همه، کانتبا این. کرد صادقانه شکایت می

 هدف هایجای رخدادهای مجزا و   انسان به وقتیکه  یعنی این ؛دید می، بودند

را ( im Grossen)انسانی، تاریخ در کلیت آن  کنشگرانی  نتیجه همواره بی

یک ماجرا برای  دستکمیابد، زیرا همواره  چیز یکباره معنا می بنگرد، همه

ت  نی» را ،کل عنوان یک به ،ندفرایرسد  نظر می به. اردوجود د بازگویی

ناشناختنی  ،حال کنشهای در تی که برای انساننی ؛دکن هدایت می« طبیعت

 حساب و کتاب  بی ظاهر انسان هابه . پذیر است ان شناختاست اما برای آیندگ

آنها را  ریسمان عقل » های تنیر حقیقت ولی د دندومی خود  در پی اهداف  

.«ندک هدایت می
(35)
  

یکو پیش از هم، مانند و زمانکانت همان که  دارداهمیت  یادآوری این نکته

به آن  از کانت گاهی)خواند آگاه بود  می« مکر عقل»چه هگل بعدها  او، از آن

از  بتدائیاو حتی نوعی درک ا(. دکر مییاد « طبیعت نیرنگ »عنوان 

اهداف  طبیعت گفت هنگامی که می ،نمونه رایب ؛دیالکتیک تاریخی داشت
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« با یکدیگر در جامعه ها گری انسان ستیزه»ی  وسیله به ی خود را جانبه همه

بدون  ند،اسیرت ی نیکراکه مانند گوسفندهای پرو ،ها انسان... » ،کند دنبال می

توانستند بدانند که چگونه برای هستی خود ارزشی  دشواری می بهها  آن ستیزه

دهد که خود  تصور  این نشان می« .شان قایل شوندهای باالتر از ارزش دام

آدمیان  های کند که کنش یاشاره م نکته به این تا چه حد فرایند عنوان  یخ بهتار

ند و در داشته باش یآن آگاه از الزم نیست خودشان ند کهک ی هدایت میچیز را

تاریخ به عبارت دیگر، یا به. دکن ز نمیوربطور مستقیم  به هم هایشان کنش

یدن به برای معنا بخش چقدرمفهوم مدرن تاریخ  که دهد نشان می عنوان فرایند

 یبی سیاس سپهربه نظر می رسد  .سیاسی غیردینی سودمند بوده است سپهر

 ختنگریدوران مدرن برای ی  درمورد کانت، انگیزه .نداردمعنا  ،تاریخ مفهوم

، در حالی که درمورد هگل روشن است کاملبه طور تاریخ  از سیاست به

نین چروی محرک و نی« کل»به است گریزی  گریز کانت. چنین نیست

به ی نخست  کانت هنوز در وهله .است« یئامر جز» در معنا نبود   گریزی،

( «اخالقی کنش»گفت،  که خود می طور  یا آن)سیاسی  کنشیعت و اصول طب

توانست بفهمد که مشکل اساسی رهیافت جدید  می از این رو ،مند بودعالق

 پیشرفتمفهوم گونه و هیچ  ی تاریخ فلسفه گونه هیچ این مشکل را .چیست

های پیشین  نسل این که ...»: زبان خود کانت به. دحل کن توانست هرگز نمی

فقط آخرین و ... ندده آیندگان انجام می ایفرسای خود را تنها بر کارهای طاقت

همواره  دشوکن اس[ شده کامل]که در بنای د داشت نسل سعادت این را خواه

«.زا باقی خواهد ماند قدر حیرت همین
(36)
  

را  این وظیفهیاط و تردید زیادش تسلیم شد و رغم احت بهین که کانت ا

ند، با دقت بگنجا دسیاسی خو  یفلسفه درمفهوم تاریخ را  احساس کرد که

مدرن را  اندیشمندان دورانهایی  دهد که چه نوع دشواری ی نشان مینادر
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 کنشری برت آنها باباور  هکه ب) یسیاس پردازی نظریهکه به جای وادار کرد 

در  که) ی تاریخ به فلسفه (ی داشتسازگاری بیشتر اورزی آشکار اندیشه رب

شاید کانت تنها اندیشمند . دتوجه خاص نشان دهن (بود ورزانه اندیشه اساس

ی دو  اندازه برایش نه تنها به« کنم؟رفتار باید  طورچ»بزرگی باشد که پرسش 

توانم امیدوار  چیز می به چه» و« توانم بدانم؟ چه می»پرسش متافیزیکی دیگر 

به . ساخت میی او را  ی اصلی فلسفه هسته موضوعیت داشت، بلکه« باشم؟

سنتی  رتبه بندی خاطر  این سبب او، برخالف مارکس و نیچه، به

«اندیشانه ژرفزندگی »که در آن  ،اندیشی و کنش ژرف
 

زندگی »از  

«کنشگرانه
 
دیگری  رتبه بندی بیشتر  ی او برتر بود، نگرانی نداشت؛ مسأله 

همین  شود و به میه وضوح بیان ندرت ب پنهان است و  این رتبه بندی .بود

درون  رتبه بندی :ه غلبه بر آن بسیار دشوارتر استک است هشدثابت  سبب

دولتمرد در باالترین جایگاه، کار صنعتگر و  کنشکنش، که در آن  قلمروخود  

برای عمل  ارگانیسم انسانی مندی هایکه نیاز هنرمند در جایگاه میانه و کاری

خواست  مارکس می. )ددارترین جایگاه قرار  ر پایینکند د را فراهم می کردن

کار نسبت به  برتریی  را هم سروته کند، اما فقط درباره رتبه بندی این هابعد

در . صراحت نوشته است به ،جای تفسیر آن  ورزی و تغییر جهان به اندیشه

سنتی درون  رتبه بندیمجبور شد  ،در جریان این سروته کردن ،لعین حا

فعالیت یعنی ترین فعالیت آدمی،  را هم واژگون کند و پایین« کنش قلمرو»خود 

کنش چیزی نیست  ز دیدگاه اوا. را در باالترین جایگاه قرار دهد ،کارنیروی 

پدید  کار آن را در جریانها  انسان که« مناسبات تولیدی» ی ازعملکردمگر 

فقط در ظاهر  بیشتر وقت های سنتی در  فلسفه که استحقیقت این .( دنورآمی 

                                                                                 
1
 vita contemplativa 

2
 vita activa 
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 ،واقع این سنت، درارج می گذاشت عنوان برترین فعالیت بشریبه کنش را

رتبه  ، سبببه این . داد رجیح میرا ت« ساختن» اعتمادتر   بسیار قابل فعالیت  

این . دکرده انبیان ن ،شنطور رو هرگز بهرا « قلمرو کنش»درون  بندی

 ذاتی قدیمی پیچیدگی های  که ی کانت سیاسی فلسفه آرایشنشانی است از 

 .را دوباره برجسته کردکنش  قلمرو

ی تحقق  د که کنش از عهدهبواز این حقیقت آگاه  ردیدت یبهر تقدیر، کانت به

، دنبسته بود دل مدرن به آن انراندیشمندان دوکدام از دو امیدی که  هیچ

این  به طور ضمنی به ن حاضرادورشدن جهان  اگر غیردینی. نخواهد آمدبر

جاودانگی زمینی دوباره احیا شود، در این  کهنخواست  است که معنی 

ی سیاسی آن، برای تحقق  ویژه جنبه  صورت باید گفت که کنش آدمی، به

زۀ آن از جنبۀ انگیکنش آدمی به  اگر. نامناسب است سیارنو ب دورانخواست  

که به آن  اشدترین فعالیتی ب پوچترین و  اهمیت بیبنگریم به نظر می رسد 

... امیال خودخواهانه ء  شهوات، اهداف شخصی و ارضا»: مشغول است

«ندای کنشها مؤثرترین انگیزه
(37)

 خودی  به« شده شناختهتاریخ حقایق »، و 

از (. ویکو)« سجامزمانی و نه ان پیوستگی ی مشترک دارند، نه نه پایه»خود  

های کار  اگر از نظر دستاورد به کنش بنگریم، یکباره از فعالیت ،سوی دیگر

 کنش های. رسد نظر می بهآورتر  گذراتر و یأسچیزها هم کردن و ساختن 

که به خاطر  اند، مگر این انسان فناپذیرترین و گذراترین چیزهای روی زمین

به طور د و نآور شان دوام نمیالیت انجامبیشتر از خود  فع کنش ها .سپرده شوند

 چیزهایتوانند خواهان دوامی باشند که حتی  خود هرگز نمی  خودی  به مسلم

از آن  (مانند ی خود باقی می هنگامی که بیش از عمر سازنده) مصرفی

با ما  های طوالنی قرن یم که ازحال اگر از آثار هنری نام نبر ؛برخوردارند

که در آن  کنیم مجسمی مناسباتی  اگر در شبکه را انسانی کنش. گویند سخن می
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کنند، هرگز نیت  آغازین خود را  مخالف برای تحقق یافتن تالش میهای هدف 

ش را با همان کاری  تواند نتیجه هرگز نمی گرکنش. رساند به فرجام نمی

 سهرک. شناسد آن را بازمی چیزیی هر  زشناسد که سازندهی بابه جایاطمینان 

ی را شروع کرده است که فرجامش را کارکه  اندبدباید  ،کند نشی را آغاز میک

دیگری را هم در نظر  اگر هیچ دلیل ، حتیبینی کند تواند پیش هرگز نمی

در غییر داده و چیز را پیش از این ت خود همه کنشکه با  سبببه این  نگیریم،

انت در ذهن داشت این چیزی است که ک. ناپذیرتر کرده است بینی پیش حقیقت

«آور تصادفی بودن یأس»هنگامی که از 
 
چنین در گفت که این سخن می 

شناسد و  انسان آغازش را نمی: کنش». گزارش تاریخ سیاسی برجسته است

اصالً ارزشی  کنشآیا  ،در این صورت –داند چه  پیامدهایی دارد  نمی

«دارد؟
(38)
که معنایی  د بستن به اینو امی ؟گفتند آیا فیلسوفان باستان درست نمی 

 نبود؟ حماقتامور بشری پدید آید،  سپهراز 

های درون  ها و مشکل رسید که این ضعف نظر می های طوالنی به مدت

ی کنش و با تأکید  های ویژه با نادیده انگاشتن خصلت توان می را «قلمرو کنش»

به  رظاه ت بهکلی این. دکرفرایند تاریخ در کلیت خود حل « معنادار بودن»بر 

آن را از  فرجامد و بوآن مسلم  الزمۀد که یبخش ی سیاسی منزلتی می حوزه

این فرض روشن بنا  بر تاریخبنیاد . کرد رها می« آور تصادفی بودن یأس»

نظر رسند،  هرقدر هم در زمان حال تصادفی به مجزا کنش هایشده بود که 

 تانداس نوعی شوند که ا منتهی میای از رویداده رشتهناپذیر به  طور اجتناب  به

پذیر در همان  ساختار روایتی فهم کمک به توان میرا  این داستان. سازند می

 از این رو، تاریخ . شوند د که رویداها به گذشته سپرده میکرای بازگو  لحظه

 «آشتی کنند»در آن با واقعیت توانند  آدمیان مید که می شو پهناور گستره ای
                                                                                 
1
 trostlose Ungefiihr 
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، یعنی به چیزی که هستی خود ردشری تعلق دای که به امور بواقعیت ؛(هگل)

در روایت  را عالوه، چون تاریخ به. هاست انسان مدیون   مطلقبه طور را 

اص پیوندی خاز این رو، د، نفهممی همچون فرایند  ،چیزل از هرقب ،مدرن آن

 های دیگر ی فعالیت همه خالفر کنش بحقیقت  در .دداربخش با کنش  و الهام

ی بشری البته  تجربه .است های آغازگرفراینداز  تشکلمبشری، پیش از همه 

« ساختن»شغولیت فلسفه به عالقه و م اماآگاه بوده است،  این حقیتهمواره از 

 ُمدل  فعالیت  آدمی، مانع تدقیق واژگان روشن و شرح دقیق آن شده عنوان  به

هم هم طبیعی و ) علم مدرن ویژگی شاخص خود  مفهوم فرایند که. است

  .ی بنیادی کنشگری ریشه دارد در این تجربه زیاد احتمالبه است،  (تاریخی

های فرهنگ  ین سدهنخستاهمیتی بخشید که از  فرایند مفهوم  به  سکوالریسم

پیش از  بی تردیدو « دولتشهر»پیش از پدیدار شدن  در حقیقتیونانی، 

تاریخ در روایت مدرن . استه سابقه نداشت ،به بعد« یتمکتب سقرا»پیروزی 

موفق نشد خود  تاریخ که با این  .تجربه سازگار باشداین توانست با  می ،خود

که  ،رفتارهای منفردکنش ها و و قدیمی نجات دهد،  ی مهریسیاست را از ب

به اما دستکم ند، شد می فراموشواقع در ،ندادد قلمرو سیاسی را تشکیل می

مدرن باید  دوران. از جاودانگی زمینی بخشید ای شرح رخدادهای گذشته بهره

دیگر  کنشگران سیاسی کرد، اما تالش می سیدن به این جاودانگیربرای 

 .ندبخواهکردند آن را از پیشینیان  یجرأت نم

 

 

 

 

 سخن  آخر
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ی کانتی و هگلی آشتی با  شیوه انسان دوران حاضر رسد نظر می اکنون به

به  متصور بود، درونی کل روند تاریخی فهم معنای به کمک را، که واقعیت

گرایی و  زمان عمل های هم تالش به همان میزان. استده کر رد یتجرب طور

شده و قانون   و تحمیل معنای از پیش طراحی« ساختن تاریخ»باوری برای  فایده

 ،در سراسر دوران مدرن. است شده اعتبار بیبرای او  ،بشر به واقعیت

 ه ایو پیامد تجرب شدمی از علوم طبیعی آغاز  عمول به طور م آشفتگی فکری

رد   کنوناما ا .آمدمی دست   به هستیتالش برای شناخت  در جریانکه  بود

. ده استدا رخهای سیاست و فیزیک  حوزه درزمان  هم های پیشین استدالل

از هر اصل  بدیهی  کمابیشرسد  نظر میاین است که به کننده ی گیج مسأله

است که آنجاین امر تا  وسعت .دآور به دست تناقض  یهای ب ستنتاجتوان ا می

این . ت کندباثای را  تواند هر فرضیه میکه  استانسان در موقعیتی به ظاهر 

فراگیر ی ذهنی محض مانند تفسیرهای ارهای ساخت امر نه تنها در حوزه

 (ندک میتأیید ندازه ه یک اب را ی آنها همهکه حقایق تاریخی ) تاریخ متفاوت

.صادق است نیزبلکه درمورد علوم طبیعی 
(39)
  

به جمالتی  چه گفتیم ما را شود، آن جا که به علوم طبیعی مربوط می تا آن

در  او ،زمانی. حات پیشین از هایزنبرگ نقل کردیمکه در صفگرداند  بازمی

 مطرحاین پارادوکس  ه کمکد را ببرخور شیوهپیامد این  ی دیگری زمینه

 و  ارندند پیوندخود او  بای چیزهایی که  بکوشد دربارهانسان گاه هر :کرد

نهایت با چیزی روبرو د، چیزی بیاموزد، دریستننو را مدیون ا ی شانهست

.های خودش، و با الگوهای کنش ها هنخواهد شد مگر خودش، با ساخت
(40)
این  

کس برای حل این پارادو. ی مربوط به عینیت آکادمیک نیستا دیگر مسأله

هایی که  پاسخ  ،عنوان موجود پرسشگرانیم چنین بیاندیشیم که انسان بهتو نمی

تنها به این  اگر حل پارادوکس. کند دریافت می نددار سازگاریاو با پرسش 
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های  پرسشبگوییم یم که خود را چنین قانع کنتوانستیم  شد، می مربوط می

های  جنبه، می کنیم طرح« یواحدرخداد فیزیکی »ر که در برابرا متفاوتی 

درست مانند  ،کنند همان پدیده را آشکار می« حقیقی» متفاوت اما به یک میزان

آن یب ،بیند ی از آن را میا هگوشاند و هرکس  ی دور آن نشستها میزی که عده

تواند  انسان می. نباشدمشترکی  چیز ی آنها برای همه ب شود میزسبکه این امر 

«علم کلی»چیزی شبیه  کمابیش، ها یتصور کند که تئوری  تئور
 
، بهقدیم 

 طرحان می تو را هایی تواند تعیین کند که چه تعداد از چنین پرسش تدریج می

در عالم طبیعی  توان میرا « نوع  متفاوت از قوانین طبیعی»یا چند  ،دکر

 .که تناقضی پدید آورند نآ یب ،کار برد ی بهواحد

که هیچ پرسشی  هیمنشان دبتوانیم شود اگر  تر می حدودی پیچیده موضوع تا

 به این. نینجامدتناقض  یهای ب ای از پاسخ که به مجموعهاصالً وجود ندارد 

در این . اشاره کردیم ،در بحث  تمایز میان الگو و معنا ،پیش از این مشکل

راه با حقیقت مطلق معنی همیدار و ب های معنی خود  تمایز میان پرسش ،حالت

تواند  یم که هم میشو روبرو می انسجامیبا  ،لتیاح نچنیدر  .رود یاز بین م

 پارانویا در تیمارستان و هممبتال به  های متناقض برای بیمار وضع سازگاری  

این با این حال، همه جنبه های . باشد وجود خدا برهان های کنونیدر  انسجام

پذیری  فهم ،این کلو  وجود داردکل  عنوان  ور مدرن که معنا در فرایند بهتص

که ما نه تنها  دید جدی راه آسیب ایناز د، ممکن می سازرا رخداد خاص 

 توانیم یم، بلکه مینشان دهتناقض یب نتیجه گیریصورت  ن را بهایتوانیم  می

ای از  و رشته« عمل کنیم»ی را بپذیریم و مطابق آن دیگر  هر فرضیه کمابیش

نیز « عمل»بلکه  ،ندعنا دارم نه تنها دست آوریم که نتایج در واقعیت به
                                                                                 
1
 mathesis universalis 

نیتس و  الیب. نوعی علم عام فرضی است که مطابق مدل ریاضی ساخته شده باشدعلم کلی 

 .وجود آورد وان به ت میکردند زبان کامل برای چنین علمی را  دکارت تصور می
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طور واقعی  چیز کم و بیش به  ست که همهفهوم اچه گفتیم به این م آن. کنند می

 .که در خود  واقعیت ،ها ایده قلمروممکن است، نه تنها در 

، ری توتالیت م نشان دهم که پدیدها کوشیده ،ی توتالیتاریسم در مطالعاتم درباره

 گزارش های به عجیبش اعتنایی باوری و بی دفایدهبا خصوصیات بارز ض

از نه تنها  ،چیز  بنا شده است که همه باوربر این  ،، در تحلیل نهاییواقعی

که طور همان ؛بلکه ممکن نیز هست ،مجاز ،های دیگر لحاظ اخالقی یا از جنبه

 ندکنثابت  به این که نددار گرایشهای توتالیتر  نظام. نین بودچ آغازیننیهیلسم 

خاص در  یرد و این فرضیهبای پیش  اساس هر فرضیهبر توان می را عمل

صورت واقعیت  به حقیقت بدل خواهد شد و به ،عمل یجریان هدایت پیگیرانه

د دهن ساس این عمل پیگیرانه قرار میکه ارا فرضی . حقیقی درخواهد آمد

حقایقی را پدید  ،هایتندر ،همهآمیز باشد؛ با این تواند تا حد ممکن جنون می

چه در آغاز چیزی  آن. د شدخواه« عینی»حقیقت  نحو این به وخواهد آورد 

به  ،در جریان عمل پیگیر ،دشوت بای نیست که باید رد یا ثا جز فرضیه

بنا به  عبارت دیگر، به. دکر رد آن را توان که هرگز نمی شودبدل می حقیقتی

الزم نیست  ،است ه گیریجینتگاه آغازآن اصل بدیهی که  درک توتالیتر

فرض متافیزیک  پیش چنان که همه می دانند حقیقت بدیهی. حقیقتی بدیهی باشد

 ،فرضیه احتیاج ندارد حقایق را از دیدگاه توتالیتریسم یک .سنتی و منطق بود

گر ا .نظر بگیرددر ،اند آغاز عمل داده شده یکه در جهان عینی در لحظه چنان

این  ،تدریج جهانی پدید خواهد آورد که در آن به ،باشدتناقض  یروند عمل ب

 .فرضیه به اصل بنیادین و بدیهی بدل خواهد شد

که درست  یشیوه ا یم،کنعمل  توتالیتر هشیو به هرگاه تصمیم بگیریم

بودن   خواهی به دلبا ، ستا  تناقضیی مقابل فرایندهای منطقی ب نقطه

طبیعی  قلمرومراتب از  سیاسی به سپهردر که  شویم روبرو میآوری  هراس
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 بودن  خواهی به دلکه  مردم درمورد این کردن عناما قا. آشکارتر است

 اندان تاریخبرخی از . صادق است، دشوارتر است نیزی تاریخ گذشته  درباره

را، مستقل « عینی»گذشته معنایی  روند تاریخی   در با دقیق شدن آموخته اند که

برای  انکه در تالشش طوری  ند، بهنمالن آن، کشف کاز اهداف و آگاهی عا

واقع رخ داده است را در چه  د که آننتشخیص نوعی گرایش عینی، آمادگی دار

ی  صوصیات ویژهد خنتوان ی میاندان نمونه، چنین تاریخ رایب. دننگارنادیده بی

 سازی صنعتی ،جای آن  د و بهنر استالین را نادیده بگیردیکتاتوری توتالیت

امپراتوری شوروی یا اهداف ناسونالیستی سیاست خارجی سنتی روسیه را 

 . دنبرجسته کن

با همین مسائل در خواهی بودن  به وط به دلمسائل مرب ،در علوم طبیعی

رسند، زیرا  نظر می تر به کننده ند، اما قانعدارن تفاوتدر اساس  سپهر سیاسی

و عقل  سلیم و  ستممکن نی غیرمتخصصبرای فرد فهم چنین مسائلی 

جا نیز  در این. زند تواند بفهمد سر باز می چه نمی آن دیدن ازاو  سرسخت

خود را چه  که تنها آن ، و ایمان به اینسوفرایند از یک  به شکلاندیشیدن 

 .معنا شده است یب به طور کامل دیگر، سویتوانم بشناسم از  ه باشم میساخت

 درست دتوان میانسان است که  تصور ی اینقطعی  نتیجه این بی معنا شدن

همواره پیامد « معنی»نوعی از  ،همهو با این دانجام ده دخواه میکه هرکاری 

این است که رویداد  یا سردرگمی دو حالت، پیچیدگی در هر. داشب شکار

ی  و واقعه کنشیا  یی طبیع داد جداگانهویر پذیر، مشاهده  یت  واقعیعنی )اص خ

به  که رویدادهای خاص بنا ،رایندی کلیبه ف را اگر (یی تاریخ شده گزارش

همه، همان با این. میدفهنمی توان  ارجاع ندهند اند، فرض در آن تنیده شده

بودن امر خاص   آورد تا از تصادفی که انسان به این فرایند روی می  لحظه

از را کوشش او  (یعنی نظم و ضرورت را کشف کند)بگریزد، تا معنایی بیابد 
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هر نظم، هر ضرورت و هر معنایی که : دکنن میرد با این پاسخ  طرف  همه

توان  تر نمی شنوراز این . اند خواهی انتخاب کن، همه به یک اندازه شدنی می

گویی . نه معنا ،نه ضرورت یافت خواهد شد ،یین شرایطچننشان داد که در 

 درستو ما را  امر  خاص اکنون به ما رسیده است« آور   تصادفی بودن  یأس»

از این  هاییهای پیشین برای ر کند که نسل می دنبالای  هگستردر همان 

کننده در این تجربه، هم در طبیعت و  عامل تعیین. تصادفی بودن به آن گریختند

 ؛بریم کار میها به پدیده« نبییت»الگوهایی نیست که برای هم در تاریخ، 

تر از علوم طبیعی یکدیگر را  سریعالگوهایی که در علوم اجتماعی و تاریخی 

ارائه کرد، اما در  منسجمتوان دالیل  از آنها میکنند، زیرا برای هریک  رد می

 ورود  نظرات   ،خاطر این دلیل تکنیکی ترند و به مسائل پیچیده ،علوم طبیعی

این . به قلمرو آنها دشوارتر استغیرمسئوالنه  و نامربوطی  خواهانه دل

 می توانندمتفاوتی دارند، اما  به طور کامل  آغازگاه   سلممبه طور نظرات 

 ،شویم و میجا با آن روبر ، که امروز همهمطرح   انسجام را سیاری ب مسأله

این است که تکنولوژی  ،جا اهمیت قطعی دارد چه در این آن. دمغشوش کنن

ل کند، بر این اصو  کارایی آن را انکارتواند  کس نمی ، که هیچن حاضرادور

واقعی آزمایش و  پهنۀ، که ین دوراناهای اجتماعی  یکتکن .بنا شده است

است، تنها به این نیاز دارند که زمان  رر کشورهای توتالیتی آنها د تجربه

مناسبات انسانی و جهان امور بشری از پس  درینی دوام بیاورند تا بتوانند مع

می انجام انسان  ه هایساختبرای جهان  ،همان کارهایی برآیند که پیش از این

 .ندداد

ه است رسیدخود، به وضعیتی  ایندۀفزز جهان مدرن، با بیگانگی ا انردو

شده  وشناکنون ر. شود تنها با خود روبرو می ،رود هرجا می ،که آدمی در آن

ند توان ی بشرند یا بالقوه می اختهیا س هستیی فرایندهای زمین و  ت که همهاس
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 ،امر معین را استوار  که عینیت   رایندها پس از ایناین ف. و باشندی ا ساخته

ه پایان بیک فرایند  فراگیر فرض با بی معنا شدن بلعیدند،  ،گفت توان می

 اینبه  ند کهبود پرورده را در آغاز به این سبب فرایند فراگیر .رسیدند

عمل کند  ی ابدییفضا -زمان تعبیری همچون به معنا ببخشد وفرایندهای خاص 

از برخوردها و  ،ی فرایندها بتوانند در آن جریان یابند و به این ترتیب همه که

 ن مدرنادورامر درمورد مفهوم این  .ی خود رها شوند هسویهای دو کردن  رد

ی اصلی آن  در موقعیتی که مشخصه. رخ دادو طبیعت به یک اندازه از تاریخ 

پذیر  فهم هیچ وجه بهبیگانگی شدید از جهان است، نه طبیعت و نه تاریخ 

ز دست دادن طبیعت و از دست ا) ی جهان این از دست دادن  دوگانه .نیستند

ترین مفهوم آن، که کل تاریخ را نیز  انسان به گسترده ساخته های دادن

ها از خود باقی گذاشته است که از جهان  ای از انسان جامعه (گیرد دربرمی

زمان  کند و هم برقرار می ارتباطمیان آنها  مشترک جهان .اند وممشترک محر

ها یا در تنهایی  انسان ،مشترک جهان نبود  در . سازد هم جدا میاز را آنها

. شوند هم فشرده می به ،صورت توده  کنند یا به زندگی می گانهجدا ،آور یأس

 نیست یافته چیزی بیش از نوعی زندگی سازمان ،حقیقتدر ،ای ی توده معهجا

آدمیانی که هنوز با یکدیگر  ؛یابد میان آدمیان قوام میطور خودکار   که به

 .اند از دست دادهبود  همگانی اما جهانی را که زمانی ،اند مرتبط
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 صل سومف

اتوریته
1
 چیست؟ 

 

 

  

 می فصل این تر بود که در عنوان درست شاید برای اجتناب از تعبیر غلط

موضوع بحث من این  ،در حقیقت «چیست؟»نه  ،«اتوریته چه بود؟»: یمپرسید

طرح ریم چنین پرسشی را در وجه گذشته شویم و حق دا می رواداکه ما ، است

ی اتوریته، با  واژه خود  . شده است ناپدیدکنیم، زیرا اتوریته در جهان مدرن 

 توانیم چون دیگر نمیهای مورد اختالف و پرابهام، نامفهوم شده است  معنی

چیز . کنیم تکیه  معتبر  مشترک برای همه ه های مسلم وبه تجرب برای فهم آن

که   پذیر نیست، جز این زیادی از مضمون آن بدیهی یا حتی برای همه فهم

بیاورند که مفهوم اتوریته یاد   به پژوهشگران علوم سیاسی ممکن است هنوز

ر آنها ممکن بیشتکه   ی سیاسی نقش اساسی داشت، یا این زمانی برای نظریه

بحرانی  بارا  اتوریتهحوالت جهان مدرن در قرن بیستم است بپذیرند که ت

 .که پیوسته عمیق تر می شود ده استکر روبروو در حال گسترش  دائمی

و  آغازگاهآشکار بوده است، در به بعد این بحران که از آغاز قرن بیستم 

ای رشد  سیاسیهای  هنگامی که جنبش. بحرانی سیاسی است ،ماهیت خود

حکومت توتالیتر های  تند جای نظام حزبی را بگیرند و نظامکردند که قصد داش

عمومی و به  کمابیشای  سنتی در زمینه های ی اتوریته ، همهندشکل گرفت جدید

ها یا  ی مستقیم جنبش جا این فروپاشی نتیجه هیچ. فروپاشیدند ماجرارپ یشکل

 شکل هم به توتالیتاریسم، هم به صورت جنبش و گویی. های توتالیتر نبود رژیم
                                                                                 
1
 Authority     
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بهترین  همگانی نواز فضای سیاسی و اجتماعی رژیم، برای سود جستن 

نظام حزبی اعتبار خود را از دست  در چنین فضایی .را داشتها  شرط پیش

  .پذیرفتند نمیتأیید  را دیگر  حکومت ی اتوریتهمردم داده بود و 

دهد، این  مینشان نیز ی این بحران که عمق و وخامت آن را  ترین نشانه مهم

سیاسی همچون تربیت کودک و آموزش گسترش  های پیش است که به عرصه

  ترین مفهوم خود همواره به هگسترد  اتوریته به ها عرصهدر این  .یافته است

نیازهای  به سببهم  توریتها. ضرورتی طبیعی پذیرفته شده است عنوان

 ، زیرا تدوامتهم به دلیل سیاسی ضروری اسطبیعی، یعنی ناتوانی کودک، 

د که کودکان کرتوان تضمین  تنها در صورتی میرا  تمدن استحکام یک

بیگانه  همچون ،که در آن هدایت شوند مستحکماز پیش  یوارد، به جهان تازه

ای خود، در  ویژگی ساده و پایه سبب  به را این شکل از اتوریته. ندوشزاده می 

های  ای انواع بسیار متفاوت نظامهمچون ُمدلی بر ،ی سیاسی طول تاریخ اندیشه

حکومتی اقتدارگرا
 
ی  این حقیقت که حتی این اتوریته. اند به کار برده 

سیاسی که روابط میان بزرگساالن و کودکان، معلمان و شاگردان را تعیین  پیش

ی الگوها و  دهد که همه نیست، نشان می مسلمکرده است، دیگر چندان  می

خود  توجیهار برای توصیف مناسبات اقتدارگرایانه د های قدیمی ریشه استعاره

عملی، در موقعیتی  جنبۀو نه از  نظریدیگر، نه از لحاظ . اند ادهرا از دست د

 .چیست واقعدر که بدانیم اتوریته قرار نداریم 

پرسش  ض من این است که پاسخ بهفر ،آید در تأمالتی که در زیر می

طور   اتوریته به»یف ماهیت یا ذات توان در تعر نمیرا « اتوریته چیست؟»

 مفهوم  اتوریته به»، ای که در جهان مدرن از دست داد اتوریته .یافت« عام

که در مغرب  بسیار خاصی از آن بود شکلنبوده است، بلکه بیشتر « عام
                                                                                 
1
 authoritarian 
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ی  اتوریته را از جنبه بیاییدبنابراین، . عتبار داشتای طوالنی ا در دوره ،زمین

با . چه بوده است آن نیرو و معنای آغازگاهببینیم  تا متاریخی بررسی کنی

پیش از  تر استهمه، با توجه به سردرگمی موجود در معانی اتوریته، به این

برخی مالحظات را درمورد  (محدود و آزمایشی هرچند) رهیافتشروع این 

های  از برداشت به این ترتیب .طرح کنیمکه اتوریته هرگز چه نبوده است   این

 ی واحد ی پدیده به شویم که می یم و مطمئننکمی  جلوگیریمعمول  درستنا

با اتوریته ارتباط یا اصالً نه با مسائلی که احتماالً  ،اندیشیم میمی نگریم و 

 .دارندن

با این یا آن را  به طور معمول ی اتوریته همواره اطاعت است،  الزمه چون

ابزار  استفاده از مانع اتوریتهود وج .دنریگمی یا قهر اشتباه  قدرت شکل ازآن 

از کار زور استفاده شود، اتوریته  ازجایی که بنابراین،  ،دشو یماجبار بیرونی 

سازگاری ندارد، زیرا  متقاعدسازی، اتوریته با عین حال در. ده استافتا

 برهان آوریروند متقاعدسازی از راه  .، برابری استمتقاعدسازیشرط  پیش

اتوریته از دور خارج  ،دببرنبه کار  برهان آوری راکه جایی . کند عمل می

ی  ، نظم اقتدارگرایانهمتقاعدسازیی  طلبانه نظم برابری برابر  در . شود می

اگر انسان اصالً . مراتب است ی سلسله گیرد که همواره بر پایه اتوریته قرار می

از یک زور  اهراجبار از با  ستیزاهد اتوریته را تعریف کند، باید آن را در بخو

ی  رابطه. )قرار دهد ی دیگرسو از برهان آوریکمک   به متقاعدسازیو سو 

نه بر  ،برد دهد و کسی که فرمان می ی میان کسی که فرمان می اقتدارگرایانه

امر  .دهد نه بر قدرت کسی که فرمان می ،ی فهم مشترک بنا شده است پایه

دو  ش را هرحقانیتتی و است که درس رتبه بندیمشترک میان آنها خود  

این .( شده دارند از پیش تعیین و جایگاهی استوار ،دو در آن اند و هر پذیرفته

از اتوریته  کنونیهای تصور  یت دارد؛ یکی از جنبهنکته از نظر تاریخی اهم
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 برایت اتوریته را می خواسهنگامی که افالتون . ی افالتونی دارد ریشه

پی یافتن  دانست که در کند، می عرضه ولتشهردی در همگانبه امور  پرداختن

 پرداختن یونانی   معمول  ی  شیوه برابرهم در این گزینه باید  .است نوعی گزینه

متقاعدسازیی  به امور داخلی، که بر پایه
 
 وۀشیاستوار بود، و هم در مقابل  

خشونتبه امور خارجی که با زور و  پرداختن
 
 . ، قرار می گرفتشد انجام می 

ی  مرحله فقطتوریته که از دست رفتن ا فتگتوان  لحاظ تاریخی، می از

و  نخست دین ،تحوالتی بوده است که طی چندین قرن ی، کننده تعیین نهایی، اما

که درمورد ارتباط )و اتوریته  دینت، از میان سن  . کردند سستت را سن  

ترین عنصر ارستوده است که انشان دااتوریته  (حث خواهیم کردآنها ب دوجانبه

 ی عرصه ،گرچه با از دست رفتن اتوریته، شک عمومی دوران مدرن. است

به طور نه تنها  سپهر سیاسیامور در  .سیاسی را نیز مورد تهاجم قرار داد

شوند که تنها خاص   ند، بلکه از واقعیتی برخوردار میکن می روزتر ب افراطی

تعداد اندکی اهمیت معنوی  شاید تنها برای چه تا کنون آن. عالم سیاست است

از میان  آن کهتازه اکنون، پس از . به همه استای مربوط  لهاکنون مسأ ،تداش

ت به رخدادهای و سن   دینن سست شدواقعیت است، دیگر یک  اتوریتهرفتن 

 . اند سیاسی بااهمیت بدل شده

 می، بلکه بحث کنم «طور عام  اتوریته به»ی  درباره خواهم مینگفتم  پیشتر

م که در تاریخ غرب غالب کن طرح را از اتوریته خاص بسیارمفهوم  خواهم

قصدم اشاره به برخی تمایزات بود که وقتی از بحران زمان حاضر  .بوده است

شاید توضیح آنها . گیریم نادیده می سادگی  آنها را به ،کنیم خیلی کلی صحبت می

که را   این. تر باشد ارند سادهارتباط د اتوریتهکه با  دینت و کمک مفاهیم سن    به
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  ، اما این الزاماً بهکرد انکارنمی شود ت از بین رفته است سن   ،در جهان مدرن

ه البت .نیستند یت و گذشته یکمعنی از بین رفتن کل گذشته نیست، زیرا سن  

 ما را ،دیگر سویو معتقدان به پیشرفت از  سوک ت از یمعتقدان به سن  

ها از  کند که اولی فرق زیادی نمی ،ن صورتایدر  .کنیمچنین فکر  دارند امیو

با از بین رفتن . ها اظهار شعف کنند و دومی این خسران اظهار تأسف می

ت، ریسمان مطمئنی را از دست دادیم که ما را به قلمرو وسیع گذشته سن  

پی را  در های پی کرد، اما این ریسمان همزمان زنجیری بود که نسل هدایت می

شاید اکنون گذشته برای . بست شده از گذشته می از پیش تعیین ای بهبه جن

ما  هبگشاید و چیزهایی بما  برابرای در  نخستین بار خود را با تازگی نامنتظره

 نیز ین رااما ا. شان نداشته است حال کسی گوشی برای شنیدن بگوید که تا به

امنیت صدها سال پیش  و این) و استوارامن ت  سن   یتوان انکار کرد که ب نمی

ما با خطر فراموش . کل بُعد گذشته نیز با خطر روبرو شده است (دسست ش

که از محتواهایی که خودشان ممکن است از بین )  فراموشی .کردن مواجهیم

تواند به این مفهوم باشد که خود را، از  می (جداست به طور کامل بروند 

زیرا  ؛محروم کنیم ،عمق هستی بشریای انسانی، از یک بُعد، یعنی بُعد  جنبه

از راه  ،یادآوری راهجز از  عبارت بهتر، به ، یا بهاستعمق  همانخاطره 

 .توانیم به عمق برسیم دیگری نمی

از . ت گفتیمی از بین رفتن سن   شبیه چیزی است که درباره دینن سست شد

 ه حقیقتو هجدهم به بعد، شک بی در قرن هفدهم دینزمان نقد  شدید باورهای 

 دینو این هم درمورد معتقدان به  ویژگی دوران مدرن باقی مانده است ،یدین

تر از زمان  از زمان پاسکال، حتی دقیق. صادق است و هم درمورد منکران آن

ه باید پیوست دینی شده است و معتقدان مدرن باور دیند، شک وارد کیرکگار

طور کلی،   مان به مسیحیت بهای نه. کنند پاسداریشک  برابر ایمان خود را در
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و   پارادوکسدر دوران مدرن است که پر از ( یهود دین البته و)بلکه مسیحیت 

معنایی برآید  بیاین هر چیز دیگری که بتواند از پس  اگر .معنایی شده است بی

به  باورهمه، از بین رفتن  با این. تواند نمی قطعبه طور  دین( شاید فلسفه بتواند)

ن ایمان یا رفت متضمن از بین به طور ضروری ه شدهنهادین دین  ی نایمااصول 

وجه   هیچ  و ایمان، به یقینو ایمان، یا  دیننیست، زیرا  ایماندر  حتی بحران

، نه ایمان، است که وابستگی  درونی با شک دارد و یقینفقط . یکی نیستند

که چه  آنکه کند  تواند انکار اما چه کسی می. شود پیوسته از سوی آن تهدید می

شدت در   بهرا  نایما است، ه شدهنهادین دینبحرانی در  فقططور واقعی   به

های  قرنو باورها و اصول ایمانی آن  دین زیرا ه است؟دادمعرض خطر قرار 

   .می کردحمایت نحوی مطمئن   بهایمان متمادی از 

ران مدرن از بین رفتن اتوریته در دو مورددربرخی مالحظات مشابه  شاید

 همچون گذشته ند؛بود ساخته بر بنیادی در گذشتهرا  اتوریته. باشدضروری 

بخشید که آدمیان  به جهان ماندگاری و استحکامی می اتوریته مستحکم   ستون  

سبب   به درست( شناسیم ترین و فناپذیرترین موجوداتی که می ثبات بی)

از بین رفتن  نزلهمبه ریته از بین رفتن اتو. ی خود به آن نیاز داشتندفناپذیر

 یاز آن پس شروع کرد به تغییر و دگردیس جهان در حقیقت. است اساس جهان 

 درپیوسته در حال افزایش، گویی ما با سرعتی  ،از یک شکل به شکل دیگر

ثبات ی بیجهان
 
چیز هرلحظه ممکن است   کنیم که همه زندگی و مبارزه می 

که ) از بین رفته است جهاناری و استحکام که ماندگ  اما این. چیز دیگری شود

، یضرور دستکم به طور (معنی از بین رفتن اتوریته است  از نظر سیاسی به

ن نیست، جها ی ادارهمستلزم نابود شدن توانایی انسانی برای ساختن، حفظ و 

برای زندگی  باشد دوام بیاورد و محلی مناسب نساناتواند بیش از عمر  که می
                                                                                 
1
 Protean universe 



 140 

 .وااز های پس  نسل

اند که  دهکربر این باور بنا را ها  ها و توصیف بدیهی است که این تأمل

تأکید بر چنین باوری توضیح واضحات  ظاهر  به. اند ا دارای اهمیتتمایزه

طور آشکار نگفته   دانم هنوز کسی به جا که من می تا آن دستکم ، زیرااست

های میان پژوهشگران  ثر بحبیشتگرچه در . معنایند است که این تمایزات بی

شناسان توافقی خاموش وجود دارد مبنی بر این که  علوم سیاسی و جامعه

توانیم تمایزات را نادیده بگیریم و بحث را پیش ببریم، زیرا فرض بر این  می

که   تواند چیز دیگری نامیده شود، و این چیز در نهایت می است که همه

واژگان خود را »ه هرکدام از ما حق داریم دارند ک  جا معنی تمایزات تنها تا آن

به  ندکه بخواه  محض این  همه، آیا این حق عجیب، که به  با این. «تعریف کنیم

با  در واقعگویی این حق ) کنند می حشرطبا اشتیاق  نداهمیت بپرداز مسائل با

که مفاهیمی همچون  یستین ننشان اخود  ،(است یحق ابراز عقیده یک

کلی معنای خود را ازدست  طور  به« توتالیتاریسم»و « توریتها»، «استبداد»

 ؟کنیم زندگی نمی مشترک یدهد که ما دیگر در جهان اند؟ آیا این نشان نمی داده

اکنون در  آیا ؟دوجود دارهای مشترکمان تردید  دار بودن واژه معنی مورددر و

به اظ زبانی داریم که محکوم به زندگی در جهانی از لحنی آن قرار  آستانه

های  نشینی به جهان معنا شویم و حق یکدیگر را برای عقب بی طور کامل 

معانی خود تضمین کنیم و فقط خواستار آن باشیم که هرکس در واژگان 

شخصی خود تناقض نداشته باشد؟ اگر در این شرایط به خود اطمینان دهیم که 

در ان این نیست که ما وجه منظورم  هیچ  فهمیم، دیگر به هنوز همدیگر را می

تناقض  فهمیم، بلکه منظورمان این است که بی را می نجهان مشترکما ،همکنار 

را  ، برهان آوریی صوری روند  فقط جنبه یعنیو احتجاج،  حثبودن ب

 .فهمیم می
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ها در علوم اجتماعی،  ی تعداد چشمگیری از تئوری به هر حال، مشخصه

ی  بر پایه ت که کار تحقیق در این علوماین اسدوران اخیر  سیاسی و تاریخی

در عبارت بهتر،  اند، یا به اهمیت رود که تمایزات بی این فرض ضمنی پیش می

قلمرو امور بشری، چیزها دارای  قلمرو اجتماعی، سیاسی و تاریخی، یعنی در

«دگربودگی»آن را  به طور معمول آن تمایزی نیستند که متافیزیک سنتی 
 
 

ی  ها شایسته این تئوریرسد دو تئوری در میان  به نظر می .خواند آنها می

ی بسیار خاصی  شیوه  اند زیرا به موضوع مورد بحث ما به یادآوری ویژه

 .پردازند می

کار  شود که نویسندگان لیبرال و محافظه هایی مربوط می تئوری اول به شیوه

ی آزادی  ه مسألهطور ضمنی ب  ی اتوریته، و به از قرن نوزدهم به بعد به مسأله

طورکلی، این   به. اند پرداخته مرو سیاسی، که با آن وابسته است،در قل

است که بحث خود را با این  های لیبرالی بارز تئوری کمابیشی  مشخصه

یافته و  سوی آزادی سازمان  به... پیشرفت پایدار»کنند که  فرض شروع می

«ی تاریخ مدرن است شده، حقیقت ویژه تضمین
(1)
هر انحرافی از این سمت  و 

 یادشدهفرض . دانند می آزادی در جهت مخالف   پسگرااوو سو را روندی 

های  های اصولی میان محدودیت آزادی در رژیم شود که آنها تفاوت موجب می

های استبدادی و دیکتاتوری، و محو  اقتدارگرا، لغو آزادی سیاسی در حکومت

ترین و  عمومی  خودجوشی .بگیرندخودجوشی را نادیده  عنصر  تام و تمام 

کوشند  های اقتدارگرا می آزادی آدمی است و تنها رژیم نمود  ترین  اساسی

  برای شرطی کردن رفتار مردم، آن را به ،های گوناگون خود ی روش وسیله به

پرداز لیبرال، که بیشتر به تاریخ و پیشرفت آزادی  نظریه. طور کامل محو کنند

 .بیند ا تفاوت را فقط در درجات میج کال حکومت، در اینپردازد تا به اش می
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کند به  گیرد که حکومت اقتدارگرا که آزادی را محدود می نادیده می یو

  ماند که اگر آن را به کند تا آن حد وابسته باقی می ی که خود محدود میا آزادی

دهد، یعنی به حکومت  طور کامل لغو کند، ماهیت خود را از دست می

چه گفتیم درمورد تمایز میان قدرت مشروع و  آن. شود دادی بدل میاستب

. نامشروع، که کل رژیم اقتدارگرا به آن وابسته است،  نیز صادق است

ندارد، زیرا  حقانیتی  پرداز لیبرال تمایل زیادی برای پرداختن به مسأله نظریه

با  ،ار آزادیشوند و پیشرفت  پاید ها فاسد می ی قدرت همه ،بنا به اعتقاد او

 قدرتآغازگاه ، و اهمیتی ندارد که سازگارتر استتضعیف مداوم قدرت 

 .چیست

پندارد  توتالیتاریسم و اقتدارگرایی را یکسان می که لیبرالی در پس این درک  

ی آزادی  اقتدارگرایانه محدودسازی  گونه آن آمادگی دارد که هر و در ارتباط با 

تری نهفته است که اتوریته و  د، آشفتگی قدیمیببین«  توتالیتر» یگرایش هارا 

تمایز میان . گیرد را باهم اشتباه میخشونت استبداد، و قدرت مشروع و 

حکومت استبدادی و حکومت اقتدارگرا همواره این بوده است که حاکم مستبد 

شدیدترین حالی که حتی  کند در مطابق خواست و منفعت خودش حکومت می

به  را حکومت اقتدارگرا کارهای. ندان یانوق بهوابسته  های اقتدارگرا حکومت

ه کردیا اصالً  انسان وضع نآنها را د که نسنجمی ای از قوانین  مجموعه کمک

 دستکمیا  (های افالتونی ی یا ایدهاله مان هایقانون طبیعت یا فر مانند) است

 غازگاهآ .اند را وضع نکرده هادر دست دارند آن در واقعکسانی که قدرت را 

در حکومت اقتدارگرا همواره نیرویی خارجی و برتر از قدرت خود   اتوریته

است که ماورای قلمرو  آغازگاهاین  یا آن است؛ همواره این نیروی خارجی،

ند، و گیر خود را از آن می« ی اتوریته» ،صاحبان قدرت و قرار داردسیاسی 

 .تواند مطابق آن کنترل شود قدرتشان می
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اند که به این تمایز میان استبداد و  مشتاق بی شک رن اتوریتهمنادیان مد

های کوتاهی که نظرات عمومی فضای  حتی در دوره آنها .اتوریته اشاره کنند

اند  خوبی آگاه کند به آماده می (نئوکنسرواتیسم)نومحافظه کاری مناسبی برای 

پرداز  نظریه هجا ک آن. کنند ای هواداری می رفته دست ش ازبیاکه از آرمان کم

به سوی آزادی  به طور ضروریبیند که  ای را می شده لیبرال پیشرفت تضمین

می توانند آن را طور موقت  برخی نیروهای سیاه گذشته فقط به ورود  پیش می

این  ،از دیدگاه او. بیند کار روند زوال را می پرداز محافظه د، نظریهکننقطع 

 سازیمحدودآزادی  هنگاماین  در. شد اتوریته شروع سست شدن ال باروند زو

 از دست داد وکرد،  میپاسداری را  نمرزهای آرا که  دخوهای بازدارنده 

چندان منصفانه نیست که بگوییم . )به نابودی شد ناچاردفاع و  ناتوان، بی

ای است که برای آزادی الویت قائل است؛  تنها اندیشه ،ی سیاسی لیبرال اندیشه

رد  عقیده غربدر تاریخ  سیاسی اندیشههیچ  ی آزادی  وجود ندارد که بر گ 

و در شرایط سیاسی  اندیشمند، گرچه خود  مفهوم آزادی نزد  این یا آن نگردد

بااهمیت در این  در واقعرسد تنها استثنای  به نظر می. تفاوت استم، خاص

 زجُ چیز بود   ی سیاسی توماس هابز است، که خود او همه ادعا فلسفه

می با توتارلیتاریسم یکسان را ی کنسرواتیسم هم استبداد  اندیشه .(کار محافظه

طور مستقیم با دموکراسی   به احکومت توتالیتر ر کنسرواتیسم گرا .ردپندا

ی  هد، یعنی نتیجشمار بیش گریزناپذیر آن میای کم نتیجه دستکمد، پنداریکسان ن

با . تاخشنمی رسمیت   بهآنها را  سنتکه ی اشکال اتوریته  نابود شدن  همه

ی توتالیتر از  و سلطه سوان استبداد و دیکتاتوری از یک همه، تمایزات می این

 . ندآشکارتمایزات میان اقتدارگرایی و توتالیتاریسم  به اندازۀدیگر،  سوی

که نظریات فراگیر را کنار بگذاریم   محض این  های ساختاری به این تفاوت

 توجهفنی اداری و اجرایی و سازمان دولت و به دستگاه حکومت، اشکال 
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های  توانیم تفاوت برای پرهیز از طوالنی شدن سخن، می. شوند کنیم، آشکار می

به را های اقتدارگرا، استبدادی و توتالیتر  فنی و ساختاری میان حکومت

 .صورت سه مدل فراگیر متفاوت خالصه کنیم

وبی شناخته شده است، خ سیاسی سنتی به اندیشهمن شکل هرم را، که در 

 سیارراستی نماد ب  هرم به. کنم عنوان نماد  حکومت اقتدارگرا پیشنهاد می به

قدرتش بیرون از خودش قرار آغازگاه برای ساختار حکومتی که  است مناسبی

از این اتوریته و قدرت . قدرتش در رأس قرار گرفته است جایگاه  دارد، ولی 

شود که هر قشر پس از  نحوی پخش می پایه بهتدریج به طرف پایین در  رأس به

تر از  آورد، اما همواره قشر پایین دست می بخشی از قدرت را به ،قشر دیگر

ی  این روند پخش شدن محتاطانه، همه کمک  به. االتر کمتر قدرت داردقشر ب

مانند  کهبلند، شو مییکپارچه کل با ، از رأس گرفته تا پایه، نه تنها هاقشر

متعالی  و به آغازگاهی کانونی مشترکشان رأس هرم  ه نقطهبگرا  هم های اشعه

می توان تنها را در حقیقت، این تصویر . دندنوالی آن می پیی با اتوریته

کلیسا  ی  پیوسته نفوذ زیرو  به کمکدرمورد آن شکل از حکومت اقتدارگرا که 

ی اصلی  نقطه ،در آن زمان. به کار بردتکوین یافت، سده های میانه  در دوران

بود، گرچه مسیحی برابری ضروری برای  مرجع ،بیرون و باالی هرم زمینی

ی رومی  شیوه. مراتبی داشت شدت سلسله ساختاری به ،زندگی روی زمین

قدرت منحصراً در گذشته، در  آغازگاه   ،ی سیاسی که در آن درک  اتوریته

د که شو دین منتهی مینها یبود، به ساختار دگذاری روم و عظمت پیشینیانبنیا

آینده  حه هایدر صف) .داریمبه تصویری از نوع دیگر نیاز  ،برای وصف آن

مراتبی  هر تقدیر، حکومت اقتدارگرا با ساختار سلسله به (.پردازیم به آن می

نابرابری و . طلبانه است ی اشکال دیگر حکومت برابری کمتر از همه خود

 .اند دهخور پیوند آن ، بهفراگیرعنوان اصول  به ،تمایز
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ی نظریات سیاسی مربوط به حکومت استبدادی توافق دارند که استبداد  همه

 زیرا حاکم مستبد، کسی ،طلب به اشکال حکومت اکیداً برابریمتعلق است 

کسانی که او «  ی همه» ؛کند نفره در برابر همه حکومت می که یک است

اگر . ندراند  قدرت ک اندازهبرند، یعنی همه به یهم برا با کند سرکوبشان می

ی اقشار  همه مانند این است کهیم، داشته باش در نظرهمچنان نماد هرم را 

نی ندارد طوری که رأس هیچ پشتیبا  اند، به میانی  بین رأس و پایه نابود شده

به ای از افراد  برفراز توده یی رأسوگ .ینداآشن ه با آنهم جز سرنیزه که به

. است آویزان شده ،برابر به طور مطلقپاشیده و   هم از ومنزوی،  طور کامل 

از کل بشریت  به طور معمول حاکم مستبد  ،ی سیاسی کالسیک در نظریه

د، نخواندمی ( افالتون)« گرگ در لباس انسان»را او شد؛  بیرون رانده می

، که برای خود ایجاد کرده بود،  همه برابر زیرا همین موقعیت  یک تن در 

عنوان حکومت مطلقه از انواع دیگر حکومت پادشاهی  و را بهحکومت ا
 
به  

همه را استبدادی ی استثناکه افالتون هنوز ب)کرد  متمایز می قدقیطور 
 
 

 (. خواند می

و ترکیب پیاز  ارتصویر ساخت ،های استبدادی و اقتدارگرا برخالف رژیم

 تحکومدر  رهبر. رسد نظر می ب بهبرای حکومت و سازمان توتالیتر مناس

 کند گیرد و هر کار که می در نوعی فضای خالی مرکز پیاز قرار می توتالیتر

سازد یا  یکپارچه می ،مراتبی اقتدارگرا خواه دستگاه دولتی را همچون سلسله)

دهد و  از درون انجام می (کند مانند حاکم مستبد زیردستان خود را سرکوب می

های  سازمان)شمار دیگر جنبش  بیی اجزای  همه. نه از بیرون یا از باال

های  ساالری حزبی، گروه ای، دیوان های حرفه رهبری، انواع گوناگون انجمن

                                                                                 
1
 basileia 

2
 mon-archia 
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نحوی با یکدیگر ارتباط دارند که هرکدام از  به (های پلیسی نخبگان و سازمان

و از سوی دیگر مرکز برای یک گروه برای سو نمای بیرونی   آنها از یک

نقش جهان عادی بیرونی برای یک الیه در بخش گروه دیگر است، یعنی هر 

امتیاز بزرگ . دشو  می هراظی دیگر  برای الیه نقش رادیکالیسم افراطیدر و 

می حکومت  ی کهحتی در شرایط) توتالیتر چنین نظامی این است که جنبش

آورد،  برای هریک از اقشار خود، تصور یک جهان عادی را پدید می (کند

عی آگاهی از متفاوت بودن از جهان عادی و از آن افزون بر این که نو

های  به این ترتیب، اعضای سازمان. دهد تر بودن نیز به آنها می رادیکال

رهبری، که باورهایشان فقط از لحاظ شدت با باورهای اعضای حزب تفاوت 

آمیزی از عادی بودن به  کنند و ظاهر فریب دارد، کل جنبش را احاطه می

 .افراطینه اند و  نه متعصببه ظاهر دهند، زیرا  ه میجهان بیرون ارائ

و  خود  اند،  زمان برای جنبش توتالیتر مظهر جهان عادی هم اعضای رهبری

کنند باورهایشان فقط از لحاظ شدت با مردم دیگر  تصور می جنبشاعضای 

تفاوت دارد، و از این رو هرگز الزم نیست از برزخی که جهان آنها را از 

ساختار پیازمانند  جنبش توتالیتر آن را . سازد، آگاه شوند عی جدا میجهان واق

.کند جهان واقعی حفظ می های  از لحاظ سازمانی در برابر ضربات واقعیت
(2)
 

کلی لیبرالیسم و  گفته هایر این امر تردیدی نیست که همه، د این با

که بخواهیم   میناند، اما ه تا میزان زیادی پذیرفتنی( کاری محافظه)کنسرواتیسم 

 ،بریمبکار  موجود به در واقع نظریات آنها را درمورد نهادها و اشکال سیاسی  

رفت آزادی را  پس لیبرالیسم روند دیدیم که. کنند نقصان خود را آشکار می

این  رفت اتوریته را؛ هردو   وندی از پسد و کنسرواتیسم رکن میبرآورد 

خوانند و  را توتالیتاریسم می شده بینی پیش ی نهایی  های فکری نتیجه  یانجر

توتالیتر  یگرایش هارفت اولی یا دومی وجود داشته باشد، آن را  هرجا پس
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توجهی درمورد  توانند مدارک قابل جریان می تردید این هردوی ب. بینند می

ی را که از ا تواند تهدیدات جدی چه کسی می. بینند ارائه دهند تحوالتی که می

وجود داشته است، و برآمدن انواع علیه آزادی از همه سو تم آغاز قرن بیس

پس از پایان جنگ جهانی اول، را  دستکماستبدادی،  های حکومت گوناگون

 کمابیش د که محو شدن  نپذیرتواند  عین حال، چه کسی میانکار کند؟ در 

های جهان  ترین ویژگی ی سنتی یکی از شگرف های جاافتاده ی اتوریته همه

یکی  ربرسد که انسان کافی است نگاهش را  نظر می بوده است؟ چنین بهمدرن 

براساس  اصطالح  ی خود، یا به  تا مطابق سلیقه دکن مرکزمت از این دو پدیده

. ی زوال را توجیه کند ی پیشرفت یا نظریه های خود، نظریه «ترازوی ارزش»

سنجیم، ب انهرفط کاران را با نگاهی بی ها و محافظه های لیبرال اگر گفته

آنها است و در واقع  تساوی نزد هردو  ینیم که حقیقت بهتوانیم بب سادگی می به

 جا تا آن. ستزمان آزادی و اتوریته در جهان مدرن روبرو با تضعیف  هم نسانا

توانیم بگوییم نوسانات  حتی می ،شود به روند پیشرفت یا زوال مربوط می که

افراط و تفریط گرایید، از خوی لیبرالی به  که به)شمار در افکار عمومی  بی

بار کوشید  کارانه چرخید و دوباره به لیبرالیسم گرایش یافت، یک خوی محافظه

در مدت بیش از  (اتوریته را و بار دیگر کوشید آزادی را دوباره برقرار کند

یف بیشتر هردو، مغشوش عحاصلی نداشته است جز تضصد و پنجاه سال 

از  ،شخص کردن مرز میان اتوریته و آزادی، و در نهایتکردن مسائل، نام

 .بین بردن معنای سیاسی هردو

لیبرالیسم و کنسرواتیسم هردو در این فضای نوسان شدید افکار عمومی پدید 

اند، نه تنها به این سبب که هرکدام از آنها  اند و به یکدیگر گره خورده آمده

استحکام خود را از  ،لوژی ئو یدبدون حضور مخالف خود در میدان تئوری و ا

ی  ی نخست به مسأله نها در وهلهآ هردودهد، بلکه به این دلیل که   دست می
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ی بین آزادی و اتوریته  مجدد آزادی یا اتوریته، یا بازگرداندن رابطه یقراربر

سازند،  ه را میآنها دو روی یک سک  یعنی . پردازد تی آنها، میبه موقعیت سن  

ئولوژی پیشرفت یا زوال آنها با دو جهت ممکن  صورت که ایدهمان  درست به

د که چنین این باش؛ اگر فرض دارد همخوانیمعنی واقعی کلمه  روند تاریخی به

  بینی وجود دارد، چنان پیش پذیر و پایانی قابل با جهت تعریف ای روند تاریخی

تواند  ا میاست که این روند تنه روشنپذیرند،  آنها این فرض را می هردوکه 

 . ما را به بهشت یا به جهنم برساند

  تاریخ را به به طور معمول افزون بر این، در خود  تصویری که انسان 

که  وجود داردفهمد، این مضمون  امل میکمک آن همچون روند یا جریان یا تک

توانند به چیز دیگری بدل شوند، که  ی عناصر موجود در تاریخ می همه

تعبیری، جریان  به ؛شوند میبرانداخته سرعت  یند زیرا بهمعنا بیتمایزات 

از این . دبر خود می باشوند  ای که پدیدار می تاریخی آنها را در همان لحظه

شوند  ار مینمودهایی سیاسی  تیسم همچون فلسفه، لیبرالیسم و کنسرواچشم انداز

. ندخوانی دارهمقرن نوزدهم  فراگیری تاریخ کلی و  یادی با فلسفهکه تا حدود ز

را  ی دوران مدرن آگاهی تاریخی آخرین مرحله ،آنها از نظر صورت و محتوا

از  آنها را که) ناتوانی آنها برای درک تمایزات. دبه زبان سیاسی بیان می کنن

نشان  (دکنن روند، پیشرفت و زوال توجیه می مفاهیم تاریخ، الحاظ نظری ب

تواند ببیند که چگونه برخی  می روشنی  انسان به ،که در آن است یانردو

دادن  دستند به از نکمی های پیش از این، شروع  سده مفاهیم، در مقایسه با

اجتماعی از  -روشنی و اعتبار خود، زیرا محتوایشان را در واقعیت سیاسی

 .اهمیت شوند طور کلی بی  که به  نآ یند بدهمی دست 

میان  مایز قایل شدنطور ضمنی اهمیت  ت که به یگریتئوری جدیدتر د
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طلبد، کارکردی کردن را به چالش می های حکومتی نظام
 
کم و بیش عمومی  

جا هم مانند  در این. ویژه در علوم اجتماعی، است ی مفاهیم و نظرات، به همه

با هم  ،انداز و رهیافت مثال قبلی، لیبرالیسم و کنسرواتیسم در روش، چشم

یک مثال . های آنهاست گذاری  ها و ارزشتفاوت ندارند، بلکه تفاوت در تأکید

تواند این باور رایج در جهان آزاد کنونی باشد که معتقد است  مناسب می

جدیدی است، زیرا از لحاظ « دین» ،رغم انکار صریح خدا بهکمونیسم 

 داشتتی سن   دینکردی را دارد که  همان عمل ،«عاطفی»اجتماعی، روانی و 

ی نه این است که ی علوم اجتماع مسأله. ددار همو در جهان آزاد هنوز 

که   یا همچون شکل حکومت چیست و نه این ئولوژی اید عنوان  بلشویسم به

بسیاری از  .نیستی علوم اجتماعی  ها مسأله گویند؛ نه، این چه میآن منادیان 

ی بکار خویش را پیش برند توانند  پژوهشگران علوم اجتماعی معتقدند که می

به  فقطآنها . بخوانند خوانداصیل می منابع  ،علوم تاریخیرا که  چه که آن  آن

داشته  واحد یکرد عملرا که هرچه  ،پردازند و مطابق این نظر کردها می عمل

چکش  ی کفشم پاشنهبگویم گویی من حق دارم . دانست یک چیزتوان  می ،دباش

 . کنم فاده میچون، مثل بیشتر زنان، برای کوبیدن میخ به دیوار از آن است است

  

متفاوتی  به طور کامل نتایج هایی  از چنین گفتهتواند  است که انسان می روشن

تواند بگوید که  از این رو، کنسرواتیسم مطابق خصوصیت خود می. دبگیر

عنوان جایگزینی  که پاشنه به  هر حال چکش نیست، اما همین ی کفش به پاشنه

. دهد که چکش ضروری است مینشان  ،شود کار برده می  برای چکش به

را انجام  دینکه انکار خدا کارکرد   عبارت دیگر، برای کنسرواتیسم همین به

کند که  و سفارش می ،دینبرای ضرورت وجود  است بهترین دلیل ،دهد می
                                                                                 
1
 functionalization 
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 سست برهانیاین  بی شک. قیقی بازگردیمح دینبه  ،«کفر»برای مقابله با 

 دین»کار چیزهاست، هواخواهان  ی هفقط کارکرد و نحو  است؛ اگر مسأله

ند که من بیاوررا  برهانهمان  ،خود دینتوانند برای استفاده از  می« دروغین

کم و بیش  فشی ک پاشنه) ردمآوعنوان چکش  ی کفشم به اشنهبرای استفاده از پ

ی خیانت  همین پدیده را نمونهها  لیبرال ،در مقابل. (دهد می انجام کار چکش را

سکوالریسم »کنند و معتقدند که تنها  آرمان سکوالریسم تلقی میبه  آشکار

 در سیاست را ، چه حقیقی چه دروغین،دینتواند نفوذ خطرناک  می« حقیقی

گویند به  ی آزاد می به جامعههای مخالف که خطاب  اما این سفارش. درمان کند

ادینه نه دینشوید، یا خود را از شر  دیندارحقیقی بازگردید و بیشتر  دین

( خصوص کلیسای کاتولیک روم با چالش مداومش علیه سکوالریسم به)

: توانند پنهان کنند خالص کنید، توافق با نظر مخالف درمورد یک نکته را نمی

 . است دین ای گونه دهد خود، را انجام می دینکرد یک  چه عمل هر

گر ا: شود کار برده می اتوریته به مورددر بیشتر وقت هابرهان  همین

دهد، یعنی مردم را وادار به  کرد اتوریته را انجام می همان عمل خشونت

از یک جا  بار دیگر این. اتوریته است همان خشونتکند، پس  فرمانبرداری می

کنند،  شویم که بازگشت به اتوریته را سفارش می با کسانی روبرو می طرف

فرمانبرداری  ی فرماندهی و زیرا معتقدند که تنها برقراری مجدد رابطه

با کسانی که  از طرف دیگرای را حل کند، و  ی توده تواند مشکالت جامعه می

تواند  می ،مانند هر سازمان اجتماعی دیگر ،ای ی توده کنند جامعه تصور می

« اقتدارگرا»ی کسانی که دیکتاتورهای مدرن را  همه. خود را اداره کند

طور  گیرند، به اقتدارگرا اشتباه میبا ساختار را خوانند، یا توتالیتاریسم  می

کارانی  پندارند، و این شامل محافظه  را با اتوریته یکسان می خشونت ،ضمنی

 های دیکتاتوری در قرن بیستم را با نیاز به حکومت شود که برآمدن   هم می
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ن استدالل همواره مشکل ای. ندده می وضیحجایگزینی برای اتوریته ت یافتن

 خشونتد، و کاربرد دهن میدر متنی کارکردی قرار  را چیز همه: است همان

تواند وجود داشته باشد مگر در  ای نمی که هیچ جامعه  دانند ن مییا دلیل را

 .                                                 چهارچوب نظامی اقتدارگرا

اسی و سی مسائل تنها در آشفتگی ،ها از نگاه من پنداری خطرهای این یکسان

نیست که توتالیتاریسم را از اشکال دیگر  در محو شدن خطوط تمایزی

من معتقد نیستم که خداناباوری. کنند حکومت جدا می
 
برای  است جایگزینی 

همین نحو باور ندارم که  به .را داشته باشد دینکرد  تواند همان عمل و می دین

کاران را،  ات محافظهاما اگر سفارش. تواند جایگزین اتوریته شود خشونت می

خصوص اکنون امکان و اقبال زیادی برای رساندن پیام خود به دیگران  که به

وجود آوردن چنین   دارم که به یقین به طور کامل دارند، دنبال کنیم، 

کار خواهیم   هایی را بسیار دشوار خواهیم یافت، که خشونت را به جایگزین

 ی که کشف دوباره  یا این ،وه خواهیم دادبرد و آن را اسقرار مجدد  اتوریته جل

ی جایگزین خواهد شد؛ ها دینموجب پدید آمدن  ،دینسودمندی کارکردی 

های جعلی و  انواع ممکن  پدیده ی همین حاال هم مملو از همه گویی تمدن کنونی

 .  پوچ نیست

های استبدادی، اقتدارگرا و  ها، تمایزات  میان نظام درمقایسه با این تئوری

اند ام، غیرتاریخی توتالیتر که من پیشنهاد کرده
 

معنای  ، البته اگر تاریخ را به

 عنوان   اشکال معینی از حکومت به ،فضایی تاریخی تصور نکنیم که در آن

 ،شوند، بلکه تاریخ را روندی ببینیم که در آن واحدهای بازشناختنی پدیدار می

جا  د؛ و این تمایزات تا آنل شونتوانند به چیز دیگر بد همواره می هاچیز ی همه
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در جامعه را  هم ماهیت و هم عملکردش ی دولت ند محتوای پدیدهپذیر که می

اند کند و نه برعکس، ضدکارکردی تعیین می
 
از لحاظ سیاسی، تمایزات  .

 کمابیش  ،دارند که اتوریته در جهان مدرنگرایش پیشنهادی من به این فرض 

اصطالح  های به ت، و این نابودی در نظامطور کامل از بین رفته اس به

عنی آزادی ی)کمتر از جهان آزاد نیست، افزون بر این، آزادی  ،اقتدارگرا

طور  ، اما بهروبروست جا، حتی در جوامع آزاد، با تهدید همه (حرکت آدمی

های  شده است، نه در حکومت برانداختههای توتالیتر  کامل تنها در نظام

 .ریاستبدادی و دیکتاتو

 های زیر را طرح کنم پرسش شنهاد میاست که من پی در  پرتو وضع حاضر

با مفهوم اتوریته کدام بودند و از کدام تجربیات  همخوانتجربیات سیاسی : یمکن

اتوریته  کمک  که به  ای سیاسی   -یهمگاناین مفهوم پدید آمد؟ ماهیت جهان 

یی درست است که هر ارستو -شود چیست؟ آیا این حکم افالتونی تشکیل می

ان و این حکم تا فرمانبرداران و فرمانروایاز  است اجتماع دارای نظم، متشکل

عبارت دیگر، هنگامی که  پیش از دوران مدرن همواره معتبر بوده است؟ یا به

های گوناگون زندگی  جهان مدرن نه تنها این یا آن شکل اتوریته را در عرصه

طور کامل  ل مفهوم اتوریته اعتبار خود را بهبه چالش طلبید، بلکه موجب شد ک

 از دست دهد، چگونه جهانی به پایان رسید؟
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کننده در  رچه اتوریته تاریخی طوالنی دارد، اما همواره عاملی مهم یا تعیینگ

 ،ی آنها بنا شده جوامع بشری نبوده است، و تجربیاتی که مفهوم اتوریته بر پایه

زبان یونانی از اتوریته در نه . های سیاسی وجود ندارد هی زمین الزاماً در همه

تجربیات در ، نه هست نشانیی آن است،  یا نوعی حکومت که اتوریته الزمه

.متنوع تاریخ یونان
(3)
ی افالتون و  بسیار روشن در فلسفهی نحو  این امر به 

جربیات اما از درون ت ،های متفاوت که به شیوه هایی ؛ فلسفهشود بیان می ارستو

، کوشیدند چیزی شبیه اتوریته را وارد زندگی عمومی مشابهسیاسی 

  .دندولتشهرهای یونان کن

توانستند برای استنتاج  وجود داشت که فیلسوفان یونان می آدابدو نوع 

-ی بود که در قلمرو سیاسیآدابکی ی :کنند رجوعآنها  هشان ب ی سیاسی فلسفه

 دولتشهردر . اقتصاد و معاش خانواده آداب   شناختند و دیگری ی میهمگان 

شناخت حکومت استبدادی بود، و  ی که انسان میا تنها حکومت مطلقه ،یونانی

حکومت  ،محض  کمک خشونت  ن بود که بهآخصوصیت بارز حاکم مستبد 

حاکم  .کردند مردم حمایت می برابرکرد و محافظان شخصی باید از او در  می

ی خود برسند و قلمرو امور که به کارها تخواس میاز زیردستانش  مستبد

 ،آخر، در افکار عمومی یونانی خصوصیت این. ی را به او واگذار کنندهمگان

شهری که تنها به یک ») بود شهردولتی همگاننابودی تام و تمام قلمرو  نشان

«.نیست شهردولتنفر تعلق دارد، 
(4)
  شهروندان از توانایی ،و به این ترتیب (

آنان این توانایی را خود  جوهر آزادی  وشدند  محروم میشان  سیاسی

نیاز به فرماندهی و فرمانبری  ،سیاسی دیگری که در آن ی تجربه. دانستند می

خطر و ضرورت  ،توانست شرایط جنگی باشد، که در آن شد، می احساس می

قرار تبرای اس باشد قوی یتوانست دالیل و اجرای سریع تصمیم می گرفتن

های سیاسی نتوانستند در خدمت   کدام از این قالب  همه، هیچ  با این .اتوریته
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هیئت در گرگی »، حاکم مستبد ارستوافالتون و  دیدگاه   از. چنین هدفی درآیند

 تر از آن به فوریتی موقتی باقی ماند، و فرمانده نظامی هم روشن« انسان

 .مل کندبتواند همچون الگویی برای نهادی دائمی عتا وابسته بود  

حکومت  ندتوانست میی آن  که بر پایه ،ی معتبر تجربه نبود  دلیل این   به

بسیار  یهای گرچه به شیوه ،ارستود، هم افالتون و هم کننمطالبه را اقتدارگرا 

از  آنها را هایی از مناسبات آدمی تکیه کنند که به نمونه متفاوت، مجبور شدند

بزرگ  مناسباتیدر چنین  .ندبود هگرفتی یونانی  زندگی و معاش خانواده

کرد، و بر اعضای خانواده و  فرمانروایی می« خدایگان»خانواده همچون 

او برخالف شاه، که . چون و چرا داشت ی بی سلطه ،بردگان متعلق به خانوار

«ارشدی میان همگنان»رهبر بزرگان خانوارها و همچون را 
 
د، دنراشممی  

 ،درعین حال. مجهز بود  عمال خشونترت ا  به تعریف، به قد خدایگان، بنا

نامناسب  ،درست همین خصوصیت بود که خدایگان را برای اهداف سیاسی

که با آزادی خود او  ،نه تنها با آزادی دیگران  عمال خشونتساخت؛ قدرت ا   می

تنها یک رابطه  ،کرد هرجا که خدایگان حکومت می. سازگاری نداشتنیز 

و مطابق . ی ارباب و برده بود اشد و آن هم رابطهتوانست وجود داشته ب می

آگاهی نداشتکه هنوز شادمانه از دیالکتیک هگلی )درک عمومی یونانی 
 
) ،

آزاد نبود؛ آزادی او  ،بُرد سر می  ارباب هنگامی که در میان بردگان خود به

سر بردن   اش برای ترک تام و تمام قلمرو خانوار و به عبارت بود از توانایی
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وی در این . اثر معروف هگل روح شناسی پدیدهدر « خدایگان و بنده»ه است به فصل اشار  

بنده باید مراحلی را . گنجاند فصل، تاریخ انسان را یکسره در جدال میان بنده و خدایگان می

عنوان انسان را به  ارج خویش به ،طور دیالکتیکی از سربگذراند تا عاقبت در پایان تاریخ به

، فردریش هگل، بنده و خدایگان :نگاه کنید به ،برای اطالعات بیشتر. خدایگان بقبوالند

 .ی حمید عنایت، انتشارات خوارزمی ترجمه
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نه  ،نه خدایگان آزاد بود ،بنابراین. میان همگنان خود، یعنی مردان آزاد در

میان  در بُرد و دومی سر می  اولی در میان بردگان به .حاکم مستبد

 . زیردستانش

. مانند ها آزاد باقی می انسان ،که در آن داللت دارداطاعتی  براتوریته 

ی بخشید که بر کل قلمرو هنگامی که به قوانین کیفیت در کهنسالی،افالتون 

امیدوار بود که چنین اطاعتی را  ،چون و چرا داشته باشند ی بی ی سلطههمگان

زیرا به  ،توهم آزاد بودن را داشتندکم آدمیان دست ،به این ترتیب. باشدیافته 

به  ،وضوح بیشتر همه، این قوانین به با این. های دیگر وابسته نبودند انسان

روالی خدایگانی
 
ترین نشان آن این  شدند تا اقتدارگرایانه، و روشن یر میتعب 

گوید، بل  ی قوانین با اصطالحات سیاسی سخن نمی است که افالتون درباره

وی احتماالً . گرفته استبرد که از امور معاش شخصی ر  ب   کار می واژگانی به

ی پیندار این گفته
 
ت چنین روای  را این« چیز است  قانون، سرور همه» که  

قانون، خدایگان  فرمانروایان است، و فرمانروایان، بردگان »کند که  می

«اند قانون
(5)

ساالری خدایگان ،افالتون از دید   . 
 

، که در معاش خانواده ریشه 

 به نابود شدن قلمرو سیاسی بی چون و چرا ،درک باستانیان هداشت، و بناب

ته جالب است که قلمرو یادآوری این نک. ی باقی ماندآرمانشهر، انجامید می

نابود شد که  در واقعهنگامی  ،های امپراتوری روم سیاسی در آخرین سده

را  (بود« خدایگان»معنی  به ،که در زبان رومی) dominusی  واژه رد  کاربُ 

رت صو  بهرا خانواده نیز در روم )، ندده بودکری آغاز همگانی  عرصهدر 

(.«دکردن حکومت پادشاهی سازماندهی می»
(6)
ین امپراتور روم نخستکالیگوال  

د که بگذارنبخوانند، یعنی نامی بر او  dominusبود که پذیرفت او را 
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  (Pindar )از میالد پیش     ی زاده ،سرای یونانی شاعر غزل. 

3
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آورد، از  آگوستوس و تیبئریوس آن را، گویی نفرین یا بالیی به همراه می»

«راندند خود می
(7)

ساالریی داللت  بر خدایگاناین نام به این دلیل که  درست، 

اسی ناشناخته بود، اما در میدان معاش شخصی داشت که در قلمرو سی

 .دارای طنینی بود بیش از اندازه آشنا ،خانواده

سیاسی بعد از خود سلطه  اندیشۀبر کل  ارستوهای سیاسی افالتون و  فلسفه

سیاسی بسیار  ه هایتجرب رایبرا اند، حتی هنگامی که مفاهیم آنها  داشته

 سیاسی واقعی ه هایتجرب نه فقط واهیمخ اگر می. ندبرد میبه کار متفاوت روم 

منحصراً  ،خود به شکل کامل دستکمکه ) ندوجود دارکه در پس مفهوم اتوریته 

به  ،که رومیان خود پیش از این  خواهیم اتوریته را چنان بلکه می (رومی است

ت سیاسی مغرب زمین بدل کردند، درک شکل نظری فهمیدند و آن را به سن  

ی سیاسی یونانی بپردازیم  به خصوصیاتی از فلسفه ر خالصهطو  کنیم، باید به

 . گیری این سنت تأثیر ژرف داشتند که در شکل

افالتون به مفهوم « جمهوری»ی  جا به اندازه یونانی هیچ اندیشۀ سیاسی

را با  دولتشهرواقعیت در  ،جا وی در آن .اتوریته نزدیک نشده است

ی  انگیزه. دسنج می فیلسوف   -شاهی عقل در شخص آرمانشهرفرمانروایی 

سیاسی بود، اما  به طور مطلقای  عقل در قلمرو سیاسی، انگیزه فرمان راندن

شاید برای  ،دشو اجباربرای ابزاری  تواند دهای این تصور که عقل میپیام

به . یر قطعی داشته استتأث آنی سنت سیاسی  اندازه ی غرب به سنت فلسفه

افالتون و حاکم مستبد  فیلسوف   -شاهاپذیر میان شباهت گریزن هم ارستو ظاهر

فیلسوفی  - شاهکه فرمانروایی چنین  را ای را دریافته بود و هم آسیب بالقوه

.توانست برای قلمرو سیاسی در پی داشته باشد می
(8)
عقل و  آمیختناما این که  

دانم،  جا که من می تواند متضمن تهدیدی علیه فلسفه باشد، تا آن فرمانروایی می

نباید انتظار داشت شاهان »: ه استطرح شدتنها در پاسخ کانت به افالتون 



 157 

چنین چیزی مطلوب هم نیست، زیرا  .ند یا فیلسوفان شاه شوندبیندیشفلسفی 

طور   ی عقل را به آزادانه نیروی داوریبرخورداری از قدرت، 

«.کند ناپذیری فاسد می اجتناب
(9)
ی  به ریشه نیزهمه، حتی این پاسخ  با این 

 . ب رد مسأله راه نمی

میان  که خواست فیلسوفان فرمانروایان کشور شوند دلیل افالتون میبه این 

 دشمنیاین . ستیز وجود داشتفلسفه  و دولتشهر میان، یا دولتشهرفیلسوف و 

که خود را در دادگاه و مرگ   نآتا  ،شکل نهفته وجود داشت  ها به احتماالً مدت

ی افالتون از  فلسفه. تهدید مستقیم علیه جان فیلسوف نشان داد شکل  به ،تسقرا

فیلسوف ادعای . دهد را نشان می دولتشهرشورش فیلسوف علیه  ،لحاظ سیاسی

و  دولتشهرخاطر   کند، اما نه چندان به خود برای فرمانروایی را اعالم می

چیزی  توان انکار کرد، دوستی افالتون را نمی ی میهن گرچه انگیزه)سیاست 

  که به ،(کند متمایز می ،ی پیروانش در عهد باستان ی او را از فلسفه که فلسفه

 .خاطر فلسفه و امنیت فیلسوف

و  برهان آوریبه  را تدریج اعتقاد خود  ، افالتون بهتاز مرگ سقراپس 

از دست داد و شروع کرد به جستجو برای  آدمیان هدایتبرای  متقاعدسازی

 به را ابزار خارجی خشونت ی آن کهمجبور ساختن آنها ب ی برای ا یافتن شیوه

کشف کرده باشد که باید خیلی زود  ،خوددر جستجوی افالتون . کار برد 

خوانیم، ذهن را به پذیرش خود  ی که آنها را بدیهی میتیقحقیقت، یعنی حق

که برای مؤثر بودن نیازی به خشونت   ، با اینلزامسازد و این ا مجبور می

عقلی  لزامگرچه مشکل ا. تر است قوی دسازیعبرهان آوری و متقااز  ندارد،

مسأله این  ،بنابراین .دکن ثر میا شمار انگشت ندیشمندانابر این است که فقط 

ها، مردمی که با خود   توان مطمئن بود که توده است که چگونه می

ی سر احدوسازند، بتوانند در برابر حقیقت  شان اجتماع سیاسی را می گوناگونی
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، اما بودابزار اجبار دیگری نیاز  به تردید، بی ،جا در این. تسلیم فرود آورند

، زیرا در غیر این ندجستمی ی خشونت دوری  وسیله  همچنان باید از اجبار به

در  (کردند که یونانیان آن را درک می طور  آن) زندگی سیاسی ،صورت

.گرفت معرض نابودی قرار می
(10)
ی سیاسی افالتون  ی فلسفهاین معضل اصل 

اند استبدادی  خواسته هایی باقی مانده است که می کوشش ی است و معضل همه

 کمک  به این مسأله را ،«جمهوری»افالتون در  .متکی به عقل برقرار سازند

ن به ایافالتون  .کند خروی حل میی واپسین  پاداش و مجازات اُ  اسطوره

. شته باشندباور دا آن به خواست فیلسوفان باور نداشت و نمیآشکارا   اسطوره

 ندیشمندانبرای ا« جمهوری»های کتاب  یمهی ماجرای غار در ن استعاره

ی جهنم در پایان  اسطورهبه همین شکل شمار یا برای فیلسوفان است،   انگشت

افالتون در . هاست که قادر به درک حقیقت فلسفی نیستند جهان برای توده

 ،جا ای متضاد؛ در این پردازد، اما به شیوه مشکل میبه همین  ،«قوانین»

کند و آن عبارت است  پیشنهاد میبرهان آوری و متقاعدسازی جایگزینی برای 

اجرا آنها را  که  از توضیح نیات و اهداف قوانین برای شهروندان پیش از آن

  .ندکن

می از در آغ برای اجبار پذیرفتنیهایش برای یافتن اصلی  تالش افالتون در

ی میان چوپان و  رابطه مانندابط موجود، ورالگو از یک رشته  توانست به

و بیمار، یا میان  پزشکبان و مسافران کشتی، میان  تیگوسفندان، میان کش

یا نوعی دانش تخصصی چنان  ،ی این موارد در همه. ندتکیه ک ،ارباب و برده

 ،ه زور ضروری استن ،آورد که برای فراهم آوردن اجبار اعتمادی پدید می

به که فرمانروا و فرمانبر به دو گروه    ، یا اینبرهان آوری و متقاعدسازینه 

یان آنها بر زیردستی یکی ی م متفاوت تعلق دارند، و خود رابطه طور کامل 

اش یا ارباب و  ی چوپان و گله دیگری داللت دارد، مانند رابطه برابردر 
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ی زندگی خصوصی  چه برای یونانیان حوزه نها از آ ی این مثال همه. بردگانش

، در اساسی ی گفتگوهای سیاسی اند و در همه داد گرفته شده را تشکیل می

همه،  با این. شوند تکرار می ،بارها« قوانین»و « مرد سیاسی»، «هوریجم»

مطابق بحثی . ی میان ارباب و برده اهمیت خاصی دارد بدیهی است که رابطه

باید انجام شود و کارهایی داند چه  آمده است، ارباب می« مرد سیاسی»که در 

را انجام ها کند و دستور برده اطاعت می ،در مقابل .دهد به برده دستور می

  چه باید انجام شود و عمل کردن واقعی به طوری که دانستن آن دهد، به می

 ،«جمهوری»در . آیند درمیاز کار  ،د همض صورت دو عملکرد جداگانه و

 .اند ی متفاوت از آدمیان  های سیاسی دو طبقه خصلتی  نتیجه دو عملکرداین 

میان فرمانروا و  متداول ها در طبیعی بودن نابرابری لبودن این مثا پذیرفتنی

 .شود دار مینمودر مثال چوپان  ،تر از همه این نابرابری روشن. است فرمانبر

کند که هیچ انسانی  می گیری نحوی طنزآمیز نتیجه جا افالتون خود بهدر این

اش را با انسان دیگری داشته باشد،  ی میان چوپان و گله تواند همان رابطه  نمی

گرچه روشن است که . ای با آدمیان داشته باشد تواند چنین رابطه فقط خدا می

ی « اتوریته»ی ربرقرا ا نیت  افالتون خود از این الگوها راضی نبود، اما ب

نابرابری  ، زیرا فقط در این موارد  شتگ ا به آنها بازمیباره شهرتدولفلسفه بر 

تواند بدون تصرف قدرت و برخورداری از  است که فرمانروایی می چشمگیر

 ،ای بود که در آن افالتون در پی یافتن رابطه. ا عمال شود ،ابزار خشونت

عنصر اجبار در خود  رابطه و مقدم بر صدور فرمان باشد؛ بیمار هنگامی که 

گرفت و برده وقتی به بردگی  طبیب قرار می ی زیر اتوریته، شد ار میبیم

 .آمد زیر فرمان ارباب خود درمی ،شد گرفتار می

ن انتظار ها را در ذهن داشته باشیم تا بتوانیم بفهمیم که افالتو باید این مثال

قدرت  بی شک ،جا در این. دکنل اعمرا ا چه نوع اجباریفیلسوف  -شاهداشت 
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معنای دقیق کلمه قرار ندارد، بلکه در   نده در شخص یا در نابرابری بهوادارکن

  توانند به ها می این ایده. یابد آنها آگاهی می هبکه فیلسوف  وجود داردهایی  ایده

زیرا از قلمرو امور بشری  ،کار گرفته شوند  معیارهای رفتار آدمی به عنوان  

شان  ی چیزهایی که طول از همه همان نحو که مقیاس طول  روند، به فراتر می

یعنی بیرون و فراسوی آنها  ؛رود فراتر می ،گیری شود تواند با آن اندازه می

ها بر فراز غار  آسمان ایده ،«جمهوری»در تمثیل غار در . گیرد قرار می

اما . تواند به معیار آن بدل شود می ،هستی بشری گسترده است، و به این سبب

کند، این کار  ها ترک می هی رسیدن به آسمان صاف ایدفیلسوف که غار را برا

«هنر سنجش»خاطر به دست آوردن آن معیارها و آموختن   به در آغازرا 
(11)
 

«اندیشی در جوهر حقیقی هستی ژرف»دهد، بلکه هدف او  انجام نمی
 
 .است 

ها، یعنی آن خصوصیتی که به آنها  ی ایده هآمران در اساساز این رو، عنصر 

وجه امری بدیهی   هیچ  بخشد، به فرمان راندن و مجبور کردن می نیروی

شوند که فیلسوف آسمان  ها نخست هنگامی به معیارها بدل می ایده. نیست

در . گردد غار تاریک هستی بشری بازمیبه کند و  ها را ترک می ایدهن روش

هر شتمیان فیلسوف و دول ستیزترین دلیل  افالتون به ژرف ،این قسمت تمثیل

پردازد می
(12)

در امور  را کند که فیلسوف چگونه جهت خود وی تعریف می. 

دیده  را چه قادر نیست آن چون، و شود نابینا میکند، چشمانش  گم می بشری

در و از این رو، جانش شود،  دچار گرفتاری می ،است به دیگران منتقل کند

چه دیده است،  آن در این گرفتاری است که فیلسوف به. دافت میخطر  به واقع

د، و عاقبت، از ترس یاز می دستها  معیارها و مقیاس عنوان    ها، به یعنی ایده

 .کند از آنها همچون ابزار سلطه استفاده میاز دست دادن جان خویش، 

ی از زندگی عملی کمک مثالها به معیارها، از  افالتون برای تبدیل ایده
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  :ندکن هدایت مینیز را ها  ها و حرفهی هنر همه« ها ایده» ،گیرد که در آن می

 ،در ذهن خود ،با چشم  درون چیزها رای «یا ایده ها ها صورت»استادکار 

.بخشد به آنها واقعیت می ،تقلید راهکند و سپس از  می  مجسم
(13)
این قیاس او را  

همان نحو که   به ،ها را دریابد ایدهو فراتجربی سازد خصوصیت ب رین  قادر می

دل دل فراسوی روند ساختن قرار گرفته است، که این مُ کند که مُ  درک می

 ،کند و از این رو، در نهایت هستی ب رینی دارد که ساختن را هدایت می

ها به معیارهای  ایده. آن بدل شود ناکامیمعیاری برای موفقیت یا تواند به  می

  به ،دشون ی برای رفتار و داوری سیاسی و اخالقی بدل میمحکمو « مطلق»

های  ی تخت طور عام معیار ساختن همه  یک تخت به ی«ایده»همان مفهوم که 

. داوری می کند شان درمورد مطابقت آنها با غائیت و استشده  خاص ساخته

  ها و به عنوان مدل به ها  کاربردن ایده  بهزیرا تفاوت چشمگیری نیست میان 

. چون معیارهای واقعی رفتارتر، هم خام کمابیش ای  شیوه کار بردن آنها، به

تأثیر  زیریش، که آن را هارساله ین نخستاز همان آغاز، در یکی از  ارستو

ترین  ، یعنی قانونی که نزدیک«ترین قانون کامل»مستقیم افالتون نوشته است، 

[ که... ]تقریب ممکن به یک ایده است، را با شاقول، گونیا و پرگار

«.کند یسه میمقا ،ندا هایترین ابزار برجسته
(14)
 

ها با گوناگونی چیزهای مشخص ارتباط  فقط در این زمینه است که ایده

گیری با گوناگونی چیزهای  همان نحو که مقیاس اندازه  به ،دارند

« شعور» دستورعقل یا  دستور  نحوی که   گیری ارتباط دارد، یا به اندازه قابل

در شوند،  دستورآن  لومشمبا گوناگونی رویدادهای مشخصی که بتوانند 

ثیر عظیمی بر سنت های افالتون تأ ی ایده این جنبه از آموزه. ارتباط است

ترش  رغم درک بسیار متفاوت و ژرف بهحتی کانت، . داشته است فکری غرب

 بندی کردن را  ل برای ردهاین توانایی عقگاهی  ی داوری انسان، هنوز  از قوه
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به طور ین نحو، خصلت اساسی اشکال هم به. دشمار اساسی آن می کرد   عمل

اقتدارشان، که  سرچشمۀکه  حکومت هایی یعنی ) حکومت گرای  اقتدارخاص 

ی قدرت  د، فراسوی عرصهبخش می حقانیت آنهابه دست قدرت به کاربرد 

به   (، انسان آن را نساخته استخدا دستورهایمانند قانون طبیعت یا  ، واست

به این  می شود ،ی سیاسی افالتون در فلسفهرا ها  ایدهخود  گردد که  این بازمی

 .شکل به کار برد

ها، فرصت مناسبی  ساختن و هنر و مهارتی  در زمینه این قیاس ،همزمان

نوعی   به ،هایی که در آنها آورد برای توجیه اعتبار موارد و نمونه پدید می

این  دکاربر ،استفاده نشود چنین قیاسیاز  اگر .دانش و تخصص نیاز است

جاست که مفهوم خبرگی برای نخستین  این. بسیار شک برانگیز است نمونه ها

برای پرداختن به را گردد، و مرد سیاسی  بار وارد قلمرو کنش سیاسی می

د که نجار برای ساختن میز و نراشممی  شایستههمان نحو   به ،امور بشری

 نت، که بهعنصر خشو. دارد شایستگیبرای درمان بیمار  پزشکصندلی و 

 ،کننده در جمهوری آرمانی افالتون آشکار است و در حقیقت خیره ینحو 

پیوسته با شکست ، برای تضمین فرمانبرداری داوطلبانهرا های جدی او  تالش

با این  .ها ارتباط نزدیکی دارد ها و قیاس کند، با انتخاب این نمونه مواجه می

می  «اتوریته»رومیان به بعد چه از زمان  خواست برای آن او مینمونه ها 

کمک   افالتون این معمای پیچیده را به. بنیادی استوار بسازد ،نددنخوا

ها و  خروی و مجازاتی جهان اُ  طوالنی درباره کمابیش هایی   افسانه

از این  .باور کنند در واقعرا ها آنها  های آن حل کرد که امیدوار بود توده پاداش

 ندیشمندانکاربردشان را به ا ،اش گفتگوهای سیاسیرو، در پایان بسیاری از 

ها بر تصورات   که این افسانه  با توجه به این .کرد شمار توصیه می انگشت

اند، در نظر داشتن این نکته  ی درمورد جهنم تأثیر عظیمی داشتهدینی  اندیشه
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سیاسی  به طور مطلقبرای اهداف  ،اهمیت دارد که افالتون آنها را در اصل

 یب)اند برای  ی مبتکرانها  کلی وسیله طور  آنها به ،وی از دید  . کرده بود طرح

به اطاعت وادار کردن کسانی که تسلیم قدرت  (اعمال خشونت بیرونی

 .شوند آور عقل نمی الزام

این است که  ،دارد ی بحث ما اهمیت بیشتری چه در زمینه همه، آن  با این

های ساختن و  ی فعالیت در ذات همه ناپذیر نحوی اجتناب  عنصر خشونت به

طور مستقیم با طبیعت   آدمیان به هایی فعالیتچنین در  .تولید کردن وجود دارد

هایی همچون رفتار کردن و سخن گفتن که  شوند، برخالف فعالیت روبرو می

انسانی همواره  ساخته های ساختن  . ها به انسان اند معطوف ،ی نخست در وهله

 ،عی خشونت بر طبیعت است؛ برای به دست آوردن الوارمستلزم اعمال نو

. باید درخت را بکشیم، و برای ساختن میز باید بر چوب زور وارد کنیم

به حکومت استبدادی  را ناک خودهولشیفتگی ، در موارد نادری ،افالتون

او را به این موضع افراطی  شهای قیاس ،دهد، و در این موارد نشان می

ً آن ه جذاباز هم. کشانند می  درست بنا کردن    شیوۀجا است که از  تر طبیعتا

توان در پرتو  سادگی می به را گوید، زیرا این بناسازی جوامع جدید سخن می

کسی ساخته شود  به دستجمهوری آرمانی باید . دید یدیگر« ساختن »فرایند 

 .در قلمرو صنعتگریصنعتگر یا هنرمند شباهت دارد به سیاسی  در سپهرکه 

«مهارت  »با  در همخوانی صنعتگر
 
های معتبر در  ه و قواعد و مقیاسجاافتاد 

باید پذیرفت که حاکم مستبد برای  از این روکند،  خاص عمل می« هنر»این 

.تری از دیگران داردشایستگی بیش ،ساختن جمهوری به هدف رسیدن
(15)
در  

غار را  ،هستیتمثیل غار دیدیم که چگونه فیلسوف برای یافتن جوهر حقیقی 

. بیندیشدچه خواهد یافت  که اصالً به کاربرد عملی آن  نآ یب ،کند می ترک
                                                                                 
1
 techne 



 164 

بعدها هنگامی که دوباره خود را در تاریکی و ابهام امور بشری  ،نخست

کند به  شروع می ،شود بیند و با دشمنی همنوعان خود روبرو می می گرفتار

برای رفتار  ن هنجارهمچو را خود« حقیقت»که مورد این  دراندیشیدن 

ها همچون جوهرهای  میان ایده ناهمخوانیاین . به کار برد های دیگر انسان

یی هنجارهاها همچون  ند و ایدهباشاندیشی  ژرف ی توانند موضوعحقیقی که م

کاربرده شوند،  بهمی توانند که 
(16)
متفاوت آشکار  به طور مطلقی  در دو ایده 

های دیگر  ی ایده ی که همها ایده ؛دهند نشان میکه واالترین ایده را  می شوند

افالتون وشته های ی ندر برخی واال  این ایده. اند خود را مدیون آنهستی 

«مهمانی»در  برای نمونه، .زیبایی است
 
ی زیبایی باالترین  ایده ،که در آن 

«فایدروس»گردد، و در  ی نردبانی است که به حقیقت منتهی می پله
 
که در  

گویی این دو در  ؛گوید سخن می« شیفتگان دانایی و زیبایی»التون از اف ،آن

 ،تمام درخشندگی خود»ند، زیرا زیبایی چیزی است که با مرا واقع یک

.کند ی چیزهای دیگر را روشن می و از این رو، همه« درخشد می
(17)
گاهی  

.«جمهوری»نمونه در برای ی نیکی است،  ایده ،نزد او واالترین ایده
(18)
 

«زیبا و نیک» رمانی  آصورت ی  ر پایهبافالتون آشکار است که 
 
در آن زمان  

فقط  را ی نیکی است، اما مشخص است که ایده واالترین ایده را انتخاب کرده

تحلیل  قصدمان اگر. یافتمی توان « جمهوری»سیاسی  به طور مطلقدر متن 

کاری )ا فراهم کردند ها ر ی ایده ی آموزه که زمینه ای بود فلسفی ه هایتجرب

 ،ی زیبایی همچون واالترین ایده شد که ایده ، آشکار می(شود کرد جا نمی که این

ین نخستحتی در . ندده مینشان ی نیکی  بسیار بهتر از ایده را ه هااین تجرب

اشق زیبایی، نه نیکی، عنوان ع هنوز بهرا فیلسوف  ،«جمهوری»های  رساله
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همچون  ،ی نیکی تاب ششم است که ایدهد، و نخست در ککنن تعریف می

.دشو طرح می ،ها واالترین ایده
(19)
ها فرمانروایی یا  زیرا عملکرد اصلی ایده 

نظم در آشفتگی امور بشری نبود، بلکه باید با  برقرارینحوی دیگر،  به

معنی   ها به ایده. کردند تاریکی امور بشری را روشن می ،«درخشندگی خود»

 ربطیی کنش  ی سیاسی و مسأله وجه به سیاست، تجربه  هیچ  به ،واقعی کلمه

یافتن  اندیشی، و جستجو برای ی ژرف نداشتند، بلکه منحصراً به فلسفه، تجربه

 ی از آموزهس زمینه ه با تجربه هایچ آن. نداشتدبط ر« جوهر حقیقی هستی»

، همین فرمانروایی درستکالً بیگانه بود  ،در برداشت نخستین آن ،ها ایده

ین کسی بود که افالتون نخست ظاهر خود به. بندی و تنظیم بود گیری، رده اندازه

جدیدش با سیاست به مخالفت برخاست، و کوشید  ی آموزه« بط بودنر بی»با 

. ی سیاسی سودمند باشد نحوی تعدیل کند که برای نظریه  ها را به ایده ی آموزه

چون در واژگان  ؛دکننست حفظ ی نیکی توا کمک ایده  بهفقط  را اما سودمندی

اگر واالترین ایده، . است« مناسب»و « نیک برای»معنای   به« نیک» ،یونانی

بتوانند ایده بشوند، کالً های دیگر باید در آن شریک باشند تا  ایده ی که همه

استفاده   می شود ،به تعریف بنا ،را ها گاه ایده مناسب بودن است، آن ی ایده

ا و ه توانند به قاعده هاست، می فیلسوف که متخصص ایده د، و در دستانکر

. بدل شوند (انجام داد« قوانین»ه افالتون در ک طور  آن)ا ه قانون یا معیارها

هنوز ادعای مستقیم شخصی « جمهوری»در چه  آن. تفاوت محسوس است)

ادعای   به «قوانین»در  ،یلسوف، برای فرمانروایی استف -فیلسوف، شاه

پیامد واقعی این تفسیر سیاسی از .( شود عقل بدل می ی سلطهغیرشخصی 

ی خود وانست این باشد که نه انسان و نه خدا، بلکه نیکت ا میه ی ایده آموزه

در یکی  ارستوظاهراً نه افالتون، بلکه  را   نتیجهاین  .ی چیزهاست معیار همه

.گرفته استهایش، رساله ین نخستاز 
(20)
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یاد آوردن این نکته اهمیت دارد که عنصر فرمانروایی،   به ،برای اهداف ما

اندیشۀ شدت تحت تأثیر   که به) که در مفهوم کنونی از اتوریته طور  آن

ست ردیابی میان فلسفه و سیا جدالتواند در  یابد، می بازتاب می (افالتونی است

قلمرو  ه هایطور ویژه سیاسی، یعنی تجرب  به شود، اما نه در تجربه های

داشته باشد که یاد ی افالتون باید پیوسته به  انسان برای فهم اندیشه. مور بشریا

به فلسفه اصرار  ،ربط بودن قلمرو امور بشری همواره بر بی ،سواو از یک 

از  .داد که آن را نباید بیش از اندازه جدی گرفت ورزید و پیوسته هشدار می می

لسوفان بعدی، بازهم امور فی ی همه کمابیش خود او، برخالف  ،دیگر سوی

تا  را تغییر داد اش ی اصلی اندیشه گرفت که هسته قدر جدی می بشری را آن

محتوای حقیقی تمثیل  ،و همین ناهمخوانی. داستفاده کردر سیاست بشود از آن 

ی جدید  از آموزه صوری دیگریتر از هر شرح بهرا « جمهوری»غار در 

به در متن گفتگویی  ،حال هر  به «مهوریج». دهد های افالتون، نشان می ایده

. شود تعریف می ،سیاسی برای یافتن بهترین شکل حکومت طور مطلق

داستان فیلسوفان  آشکار استکه ) ی جستجویش افالتون این تمثیل را در میانه

 ی فشرده ی نامه گویی قصد دارد زندگی ؛کند بیان می (در این جهان است

شود که جستجو برای یافتن  رو، روشن می از این. را بنویسد« فیلسوف»

 .یافتن بهترین حکومت فیلسوفان استجستجو برای  ،بهترین شکل حکومت

حکومتی است بهترین حکومت کند که  روشن می ،خود ی نوبه به این جستجو

کسانی که زندگی و  حل برای  ند؛ این راه  فیلسوفان فرمانروایان شهر ،که در آن

 .آوری نبود حل چندان حیرت  راه   ،دندبورا دیده  مرگ سقرات

رمانروایی تنها د، و این فرا باید توجیه کر همه، فرمانروایی فیلسوف با این

امور  د که حقیقت  فیلسوف برای همان قلمرو  توان توجیه کر در صورتی می

برگرداند نیز معتبر  بشری که فیلسوف مجبور شد برای کسب حقیقت از آن رو
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یابد  خاتمه میچنین  ست، جستجویشفقط فیلسوف اه فیلسوف جا ک تا آن. باشد

چیز را روشن   د، و چون این حقیقت همهبیاندیش ژرف ،واالترین حقیقت بهکه 

میان است  جا که فیلسوف انسانی اما از آن. کند، واالترین زیبایی نیز هست می

دان، میان شهرون است ، و شهروندینفناپذیرامیان است ی ها، فناپذیر انسان

موجب این تغییر   تبدیل کند، و به ای از قانون حقیقتش را به مجموعه باید

بدل شده  ،فیلسوف-تواند ادعا کند به حاکمی واقعی، شاه فیلسوف می ،شکل

ی زندگی اکثر مردم در غار که فیلسوف حکومتش را بر آنها  مشخصه. است

بلکه سخن ،اندیشی نه ژرف ،برقرار کرده است
 
کنشو  

 
این سبب   به. است 

ف وصزندگی ساکنان آن را چنان  ،نماست که افالتون در تمثیل غار خصلت

نخست تصاویر چیزها : کند که گویی آنها نیز فقط به دیدن عالقه دارند می

آنها که  سرانجامروی پرده، سپس خود  چیزها در نور لرزان آتش در غار، تا 

به و  گویندترک غار را کالً ترک خواهند خود  حقیقت را ببیند باید جهان مش می

 . عزم ماجرای جدید حرکت کنند  تنها به طور کامل 

د که نگرن میای  فلسفه دیدگاهاز  را عبارت دیگر، کل قلمرو امور بشری به

جا  تنها تا آن ،اند پذیرد که حتی آنان که ساکن غار امور بشری این فرض را می

ها و تصویرها آنها را  گذارند سایه میخواهند ببینند، هرچند  اند که می انسان

 ،فیلسوف، یعنی چیرگی بر امور بشری -و حکومت شاه. همچنان فریب دهند

دیدن بر  کمک برتری مطلق    از قلمرو آن، نه تنها به بیرونچیزی  به کمک را

کمک این فرض نیز   ، بلکه بهشنکاندیشی بر سخن و  کردن، برتری ژرف

از این . ی دیدن است انگیزه ،کند را انسان می ها نسانچه ا که آن کنند توجیه می

شود؛  انسان برهم منطبق می عنوان    بهانسان  ی ی فیلسوف و عالقه رو، عالقه
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 ، نباید بهی سخن و کنش مور بشری، یعنی نتیجهطلبند که ا آنها می هردو  

ن ای از قلمرو بیرونی چیزی  سلطه زیرخودی خود منزلتی بیابد، بلکه باید  

 . باشد امور

 

 

 

 

3 

حقیقت در تنهایی و از دور، و گرفتار شدن در  گریستن بهدوگانگی میان ن

ی سیاسی تأثیر  در سنت اندیشه ،مناسبات امور بشری و نسبی بودن آنها

تمثیل غار  در ترین بیان خود را این دوگانگی متقاعدکننده. شگرفی داشته است

ی  ی آن را در آموزه کند که ریشه می کرفاز این رو، انسان  .یابد افالتون می

ی  پذیرش آموزهه از لحاظ تاریخی ب این دوگانگی گرچه. های افالتون ببیند ایده

بسیار بیشتر با نگرشی ارتباط داشت که افالتون تنها  کهها وابسته نبود، بل ایده

طرح کرده بود، اما ای تصادفی،  طور گذرا در مالحظه  بهکمابیش بار،  یک

فی در وکلمه به کلمه در عبارت معر کمابیش آن را  ارستوا بعده

«متافیزیک»
 
«تحی ر»که کل فلسفه با  نگرش یعنی این  ؛بازگفت 

 
آغاز  

. طور که هست آن ،با شگفتی در فکر فرورفتن در برابر هستی ،شود می

ی یونانی  و فلسفه ،یونانی بیش از هر چیز تداوم این تحی ر آغازین« تئوری»

ی است خصوصیتتوانایی متحیر شدن . به قالب مفهوم درآورن آن است بیان و

کند و در این تحی ر  شمار را از اکثریت مردم جدا می انگشت ندیشمندانا که
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، دلیلبه این . دکن آدمیان بیگانه می روزمره آنها را در برابر امور ،باقی ماندن

مهوری که ج  نآو با  های افالتون را بپذیرد ی ایده که آموزه  آن  یب ارستو

ماند و می او باقی  مسائل پیرو   بیشترد، باز هم در نک آرمانی افالتون را رد می

«ورزانه زندگی اندیشه»نه تنها 
 
«زندگی سیاسی»را از  

 
ای که وقف  ، زندگی

 مراتبی ضمنی آنها را د، بلکه ترتیب سلسلهنکمی شود، جدا  امور بشری می

های زندگی  ین باری که این شیوهنخست) دذیرپمی همچون امری بدیهی  نیز

ی  نکته(. افالتون بود« فایدروس»در  ،بندی شدند مراتبی رده نحوی سلسله به

 اندیشیدند که کردن میتنها این نیست که چنین تصور  ،ی بحث ما مهم در زمینه

بتوان د که کرباید چنان تعیین  کنش رافرمان براند، و اصول  کنشباید بر 

این نکته نیز مهم  .نتیجه گرفتاولی  ه هایاستثنا از تجرب یبرا ومی واعد دق

 او، های زندگی با شیوه ی آدمیها سان پنداشتن فعالیتیک سبب  به است که

از لحاظ  .ها نیز برقرار شد میان انسان کنشعقل بر  همان اصول فرمانروایی

ی شد، و طنز تی سیاسی مکتب سقرا ی فلسفه مشخصهاین  ،تاریخی

این باشد که درست همین دوگانگی میان  دراین تحوالت شاید 

از آن هراس داشت و کوشید از  تبود که سقرا کنشو  اندیشیدن

 .جلوگیری کند دولتشهرنفوذ آن در 

دومین تالش برای با است که  ارستوی سیاسی  در فلسفه ،به این ترتیب

روبرو  یربنو فرما یساختن مفهومی از اتوریته در چهارچوب فرمانروای

ی تالش  سیاسی به همان اندازه اندیشۀم؛ این تالش برای تحوالت سنت شوی می

از . طور بنیادی متفاوت بود  به ارستوگرچه رهیافت  ؛افالتون اهمیت داشت

 مستبدانه، و ویژگینه  ،عقل نه خصوصیت دیکتاتورانه دارد ،ارستودیدگاه  
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، کند برقراریشه امور بشری را ار برای همب یکباید فیلسوفی که  -شاه وجود

 است هر اجتماع سیاسی متشکل» که ادعا این دلیل او برای. الزامی نیست نیز

از برتری خبرگان بر افراد غیرمتخصص  ،«انبرو فرمان روایاناز فرمان

قدر آگاه است که  آن ،استنتاج نشده است، و او از تفاوت میان کنش و ساختن

 ارستودانم،  تا آنجا که من می. دیاورن تنی ساخ عرصه از هایش را مثال

ت برقراری نظم و قانون در رسیدگی به امور ین کسی است که با نی  نخست

... و پیران جوانان میان»طبیعتی که  ؛کند رجوع می« طبیعت»به  ،بشری

 ، و مقرر ساخته است که برخی فرمان برانند، وتفاوت برقرار کرده است

«.فرمانبر باشند یعضب
(21)
  

آمیز شده  حدی فریب به ،از پی تکرار مداوم در طی قرون برهانسادگی این 

شاید به این دلیل که اختالف  .بدل کرده است  پاافتاده که آن را به حرفی پیش

نادیده « سیاست»در کتاب  دولتشهراز  ارستوبا تعریف خود را آن  چشمگیر

بهترین نیل به که اجتماعی است از افراد برابر » دولتشهر: درنانگامی  

«.هدف آن است ،زندگی
(22)
 ،باشد دولتشهرکسی باید فرمانروای  کهفکر این  

از  یکی که، اوخود  .رسید نظر نمی هم متقاعدکننده به ارستوبرای خود  آشکارا

که دارای بیشترین انسجام فکری و کمترین  استی اناندیشمندبزرگترین 

جای  دلیلبه این . یافت کننده نمی مجابخود را چندان  برهان، ندا درونیتناقض 

ی یکی شاگردان  یی، نوشتهارستو  ی شبه رساله)« اقتصاد»شگفتی نیست که در 

 دولتشهر)خوانیم که تفاوت اساسی میان اجتماعی سیاسی  می( نزدیک او
و ( 

لک شخصیم  )خانوار خصوصی 
 

این است که دومی نوعی ( 

                                                                                 
1
 polis 

2
 oikia 



 171 

ساالری تک»
 
 دولتشهردهد، در حالی که  تشکیل مینفره  ، یا فرمانروایی یک«

.برعکس، از چندین فرمانروا تشکیل شده است
(23)
 ،برای درک این ویژگی 

مترداف هم و  را «استبدادی» و« ساالری تک»باید به یاد داشته باشیم که اینجا 

پادشاهی»آشکار با  ضاددر ت
 

اند؛ افزون بر این، خصوصیت  هبردکار   به« 

به اشکال گوناگون « متشکل از چندین فرمانروا»اعی همچون اجتم ،دولتشهر

که  دارتباطی ندار حکومت از قبیل اولیگارشی، آریستوکراسی و دموکراسی

در « چندین فرمانروا». ندده نفره قرار می حکومت تکقابل م به طور معمول 

که به جمعی بپیوندند   نآند که پیش از هست بزرگان خانوارها مقام در ،این متن

 مقام   در شان  موقعیت ،دهد ی را تشکیل میهمگان  -سیاسی قلمرو  که 

خود  فرمانروایی و تمایز  .شده استاستوار های خود  در خانواده« ساالر تک»

سیاسی است  ای تعلق دارد که مقدم بر قلمرو   میان فرمانروا و فرمانبر به حوزه

این است که  ،کند خانوار متمایز می« اقتصادی»ی  و آنچه آن را از حوزه

بر اصل برابری بنا شده است و تفاوتی میان فرمانروا و فرمانبر  دولتشهر

 .شناسد نمی

ی همگانهای خصوصی و  توانیم حوزه می در این تمایز میان آنچه امروزه

 ،کند، که مطابق آن را بیان می متداولومی یونانی درک عم فقط ارستوبنامیم، 

... دولتشهر به هرفرد»زیرا « علق داردهستی ت از هر شهروند به دو شکل»

 ،"زندگی سیاسی"نوعی زندگی دوم،  ،اش افزون بر زندگی خصوصی

«.دهد می
(24)

د و مضمونش را خوان  می« زندگی خوب»دومی را  ارستو  

بندی، با درک رایج  کند، اما فقط این تعریف، و نه خود  تقسیم تعریف می دوباره

ها با یکدیگر بودند،  ظم، اشکال زندگی انسانهر دو ن.( یونانی اختالف دارد

                                                                                 
1
 monarchy 

2
 kingship 
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مادی نیازهایاش و گذران زندگی و تأمین ل معؤاما فقط اجتماع خانوار مس
 
 

آنچه این درک را از . و بقای نسل تضمین شود ،بود تا زندگی فردی حفظ

دگی فردی و هم د این است که بقای زندگی، هم زنکن رهیافت مدرن متمایز می

در حالی که  ؛ی خصوصی تعلق داشت به حوزه طور انحصاریبه تدوام نسل، 

«فرد» عنوان  ی سیاسی، به ، یعنی در عرصهدولتشهرانسان در 
 
حضور  

.یافت می
(25)
با  ،یندگانز عنوان  اند، و آدمیان به حفظ زندگیدر تالش  یندگانز 

که   نآپیش از . روند آن به پیش می به کمکشوند و  ضرورت مواجه می

؛ بر ضرورت غلبه یابد باید سیاسی بتواند شروع شود، انسان« خوبزندگی »

زندگی » از این رو، آزادی   .پذیر است و این غلبه یافتن تنها با سلطه امکان

 .دکنن می مستقرت ربر ضرو چیرگیبا  را «خوب

 ؛زندگی است های تبر ضرورت کنترل ضرور چیرگیهدف  ،بنابراین

  نها را در قدرت خود نگه و آ دارند وامی به کنش ی که انسان راهای تضرور

یگران و برده تنها با سلطه و ا عمال خشونت بر درا ی چیرگین ااما . دارند می

مردان آزاد از اجبار این موجد رهایی د و کرتوان برقرار  ساختن آنها می

های ، نه زیر  اجبار ضرورت دولتشهرمرد آزاد، شهروند . دگرد میضرورت 

برده نبودن مرد . ی دیگران ی حکومت ساخته نه زیر  سلطه ،ستمادی زندگی ا

آزادی . دار باشد و بر آنها فرمان براند آزاد کافی نیست، بلکه خود باید برده

ی زندگی  اولیه های تشود که تمام ضرور ز این شروع میقلمرو سیاسی پس ا

سلطه و د؛ یعنی نده باشورعی از فرمانروایی زیر  کنترل درآنو کمک  بهرا 

انقیاد، دستور دادن و اطاعت کردن، فرمان دادن و فرمان بردن، 

این دلیل که به امور به  درستاند،  های قوام یافتن قلمرو سیاسی شرط پیش
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 .تعلق ندارند سیاسی قلمرو مربوط به

، همچون افالتون پیش از او، در صدد بود نوعی از اتوریته ارستوتردید بی 

 ،برای آن بی شککند و  دولتشهرر همگانی و زندگی موسیدگی به ارا وارد ر

 موقتبا این همه، او نیز مجبور شد به نوعی حل . دالیل قوی  سیاسی داشت

دهند و آنان که  میان آنها که دستور میرا، قانع شود تا بتواند پدید آمدن تمایز 

 ،یان، در قلمرو سیاسنبرند، میان فرمانروایان و فرماکن دستور را اطاعت می

ی  های خود را از حوزه ها و مثال توانست مدل او نیز فقط می. منطقی جلوه دهد

اقتصاد  ه هایی خصوصی معاش خانوار و تجرب صهسیاسی، از عر پیش

متناقض  به طور کامل  احکامشد که  این امر موجب می. دبگیرداری  برده

که خود او  تحمیل کند دولتشهرر کند و هنجارهایی بر زندگی و اعمال در صاد

معتبر  ،برای زندگی و رفتار در اجتماع و معاش خانوار فقط ،در جاهای دیگر

، حتی اگر فقط همان مثال آشکار است در کار او ناهمسازیاین . ستدان می

را، که پیش از این به آن اشاره کردیم، در نظر « سیاست»معروف در 

ان را از تمایز برفرمانایز میان فرمانروایان و او تم ،در این مثال .بگیریم

 ،خودی خود  اما این مثال به. دگیر می نتیجهی میان جوانان و کهنساالن طبیع

 ،انورابطه میان پیر و ج. نامناسب است سیارب ارستو نشان دادن برهانبرای 

حاکمان کنونی حاکمان  ،آموزشو در این  .یتربیتدر اساس  است ای رابطه

 ،ر اینجا اصالً شکلی از سلطه وجود داشته باشداگر د. کنند آینده را تربیت می

نه تنها به دلیل زمان و  ؛متفاوت است به طور کامل ی سیاسی  با اشکال سلطه

ای میان افراد بالقوه برابر پدید  که چنین رابطه سبببه این  کههدف محدود، بل

جای فرمانروایی پیامدهای وسیعی   جایگزینی آموزش به ،در عین حال. آید می

اند و  دهدا جلوهفرمانروایان خود را همچون مربیان  ،بر این اساس. داشته است

ربط  ،چه در آن زمان و چه اکنون. اند دهکر متهمطلبی  به سلطهرا مربیان 
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 ،ندآور ی آموزش می ز حوزههایی که ا چیز بیشتر از مثال سیاسی داشتن هیچ

کار  و بزرگسالی سر همواره با افراد ،در قلمرو سیاسی. نیست شک برانگیز

تر، سیاست  عبارت دقیق به ؛اند داریم که سن و سال آموزش را پشت سر گذاشته

شود که  زمانی شروع می درست ،ی امور همگانی یا حق دخالت در اداره

شکل فردی یا جمعی،   آموزش در بزرگسالی، به. )باشدن یافته اآموزش پای

معنا  به طور کامل ی آن ممکن است برای پرورش شخصیت و تکامل و غنا

 دانشقصد کسب   که به  مگر این ،معناست داشته باشد، اما از لحاظ سیاسی بی

علتی در جوانی کسب نشده است و برخوردار بودن  ای صورت گیرد که به فنی

 ،در مقابل، در آموزش.( برای شرکت در امور همگانی الزامی است ،از آن

ورود به سیاست  ی توانند اجازه ه هنوز نمیکار داریم ک و همواره با کسانی سر

. اند زیرا در حال آماده شدن برای آن ،تراز شوند را کسب کنند و با دیگران هم

در « اتوریته»دارای اهمیت زیادی است، زیرا نیاز به  ارستوهمه، مثال  با این

به این . تر است تر و منطقی از هرجای دیگری بدیهی ،تربیت کودک و آموزش

خواهد حتی این شکل از  است که می کنونی دوراناین ویژگی بارز  سبب،

 .ربط به سیاست را نیز از میان بردارد محدود و بی به طور کامل ی  اتوریته

ی بیابد اگر همچون تربیتتواند ویژگی  ی سیاسی می اتورتیه در زمینه

ی برای نسل بعد ،د که پیشینیان در هر شرایطیرنپذیرا برومیان این فرض 

ارشد» ،و بنابه تعریف کنند را نمایندگی می  بزرگی
 
در قلمرو  گاههر. ندا«

  به را تربیت اما ،اعتقادی بنیادی نداشته باشند ت گذشتگانبه ارشدی   سیاسی

رخ داده است و  ارهاو این امر ب)د نکار بر  عنوان الگو به  به ،اتوریته کمک

ی  در وهله ،(کارانه است ظهمحاف اندیشۀای  های پایه برهان  از هنوز یکی

یا سلطه ای را  دنسرپوش بگذارحاکم ی  سلطهبر این است که  برای ،نخست
                                                                                 
1
 maiores 
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ظاهری  می خواهدد و پروران  میسر  در کسی آرزوی آن را بپوشانند که

 . ددهب ،در واقعیت طلبی  تربیتی به تالش برای برقراری سلطه

ی از اتوریته که مانع ی یونانی برای یافتن مفهوم های عظیم فلسفه تالش

 ناکامیاین حقیقت با  دلیل  به ،شود و جان فیلسوفان را حفظ کند دولتشهرزوال 

ی  اهی از اتوریته بر پایهآگ ،روبرو شد که در قلمرو زندگی سیاسی یونانی

ی  های بعدی همه از این رو، نسل. سیاسی وجود نداشت مستقیم تجربه های

از تجربه  ،ا مضمون اتوریته را درک کردندکمک آنه  که به را هایی سرنمون

ی  یا از عرصه این تجربه ها .ندگرفتغیرسیاسی  به طور مشخص های

و هنرها، که در آنها وجود تخصص الزامی است و مطابق غایت « ساختن»

بودن در آنها باالترین معیار است، آورده شدند، یا از اجتماع خصوصی 

 ی مکتب سقرات ی معین است که فلسفهسیاس ی از همین جنبه درست. رخانوا

حتی اکنون تصور . داشته است ت اندیشۀ سیاسی غرببیشترین تأثیر را بر سن  

تعریف  عنوان موجودی سیاسی به ،ی نخست انسان را در وهله ارستوکنیم  می

البته او کرده است، اما  کاری که .است هره مندعقل و زبان ب که از کرده است

ی  کنیم که افالتون معنای اصلی آموزه یا تصور می. یاسیای س در زمینه فقط

در حالی که برعکس، در  ،بیان کرده است« جمهوری»های خود را در  ایده

ی  رغم عظمت فلسفه به. دهد تغییر می ،دالیل سیاسی  آنجاست که آن را به

شد  آن حفظ می آرمانشهری جای تردید است که ویژگی ذاتی ،سیاسی یونان

ت و اتوریته، مصمم ناپذیر خود برای یافتن سن   ن، در تالش خستگیاگر رومیا

 ی موضوع های در همه  الترین اتوریتهوا عنوان  شدند آن را بستانند و به مین

ی  اما رومیان تنها به این دلیل توانستند فلسفه. و نظر بپذیرند اندیشهمربوط به 

ت و اتوریته در سن   ،نآد که پیش از را با فرهنگ خود یکپارچه کننیونان 

 .زندگی سیاسی جمهوری روم نقشی قطعی یافته بود
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پایان دوران  کمابیشاز آغاز جمهوری روم تا اعتقاد به تقدس بنیانگذاری 

بنیاد  را چیزی وقتی کانون سیاست رومی بود، به این مفهوم که ،امپراتوری

برای . ماند آور باقی می آینده الزام یها ی نسل این بنیاد برای همه ،دگذاشتن می

مفهوم حفظ بنیاد شهر  به ،در سیاست، قبل از هر چیز شدن درگیر ،رومیان

 نخستینرومیان هرگز نتوانستد بنیاد نهادن به این سبب بود که . روم بود

شان تکرار کنند، اما قادر بودند به بنیاد  خود را در مستعمرات دولتشهر

و سرانجام سراسر جهان  ،وسته بیفزایند تا زمانی که کل ایتالیاپی ،آغازین

ی جهان  گویی همه ؛آن اداره شد به وسیلۀوحدت یافت و  ،کمک روم  به ،غرب

ی  از آغاز تا انجام، رومیان به منطقه .جز مناطق پیرامونی روم نبود چیزی

های  هخاصی که این شهر  یگانه در آن قرار داشت وابسته بودند و در دور

توانستند  یافت، نمی هایی که جمعیت بیش از حد افزایش می اضطراری یا دوره

بسازید، زیرا هرجا که باشید شما  جدید یبروید شهر»: مانند یونانیان بگویند

طور واقعی ریشه در   برخالف یونانیان، رومیان به« .یددولتشهرهمواره یک 

ل خود را از تاریخ روم گرفته معنی کام (وطن) patria  ی خاک داشتند و واژه

برای  (ای عادی بود که برای یونانیان تجربه)بنیانگذاری شهری جدید . است

کننده و تکرارناپذیر و رخدادی یگانه در  اساسی، تعیین بود رومیان آغازی

ی  تر از همه دو الهه مقدس ،های رومی در میان الهه. شان سراسر تاریخ
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ژانوس
 

کنند،  تقویم غربی سال را هنوز با آن شروع میی آغاز، که در  ، الهه

و مینروا
 

 .ی خاطره بودند ، الهه

ویرژیل
 
بسیار عظیم بود »: بنیانگذاری روم را چنین خالصه کرده است  

«تالش و رنج  بنیان نهادن مردم روم
 

ها  ها و رنج ی سرگردانی ؛ این که همه

«شتاباید شهر را بنیان گذ»رسد،  سرانجام به هدف خود می
 

ی  ، درونمایه

 ائنیدپیاپی 
 (همان میزان غیریونانی به)ی  این بنیانگذاری و تجربهاگر . است 

که از  بودروح هکتور  بیان کنیم گویی یُهمر زبان    به را تقدس خانه و کاشانه

و مضمون عمیقاً بود سقوط تروایا رسته بود و در خاک ایتالیا دوباره زنده شده 

داری در  در روم، برخالف یونان، که دین. اخته بودس روم را  دینسیاسی 

معنای  به دینیافت،  و مستقیم خدایان معنا می الهامبخشارتباط با حضور 

بود religareمفهوم  حقیقی کلمه، به
(26)

یعنی الزام به گذشته، تعهد به تالش : 

ادن تالش برای بنانه ،از این رو .ابرانسانی بنانهادن  بنیادهاکمابیش عظیم و 

.دماردنش می ای همواره افسانه را ی روم ستون و پایه
(27)
دار  دین ،نزد رومیان 

لیوی، گزارشگر بزرگ  ،به این سبب .مفهوم به گذشته پایبند بودن بود بودن به

در حالی که این رویدادهای روزگار »: توانست بگوید می ،رخدادهای گذشته

سالخورده  دارد وامی وحم رادانم چه چیزی ر نمی ،کنم کهن را یادداشت می

«.گرفته است خود مرا در چنگ religioدانم کدام  شود و نمی
(28)
 سببه این ب 

ند، و مارشبتوانستند کم و بیش یکسان  می را  ی و سیاسیدینهای  فعالیت

                                                                                 
1
 Janus 

2
 Minerva 

 
 .شاعر کالسیک روم ،پیش از میالد 07-9 ، ویرژیل یا ورگیلیوس  

4
 tanta molis erat Romanam condere gentem 

5
 dum conderet urbem 

 
  (Aeneid )ی ویرژیل آخرین کتاب شعر حماسی روم سروده. 
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ی  اندازه به ،ییدر هیچ قلمرو انسان هنرمندی»: توانست بگوید می سیسرون

شده،  ین بنیادجوامع پیش از ا نگهدارید و مرو بنیاد نهادن جوامع جدیقل

«.نزدیک شود( numen)خدایان  راه هایتواند به  نمی
(29)
آور  قدرت الزام 

ی بود، زیرا شهر روم به خدایان مردم دینقدرتی  ،خودی خود به ،بنیانگذاری

 بازهم برخالف یونان، که خدایانش شهرهای)کرد  ی دائمی عطا می نیز خانه

دند، اما خود کر می اقامتکردند و گاهی در میان آنها  می پاسداریرا  فناپذیران

 .  در کوه المپ، دور از مسکن آدمیان، خانه داشتند

ی  واژه. در این زمینه است که واژه و مفهوم اتوریته در آغاز پدیدار گشت

auctoritas (اتوریته ) از فعلaugere ( دناستوار کرتوسعه دادن و ) مشتق

دند بنیاد استوار می کرنچه اتوریته یا صاحبان اتوریته پیوسته شده است، و آ

«ریش سفیدان»پیشکسوتان، اعضای سنا یا . بود
 

رخوردار ، از اتوریته ب

که بنیاد  آنان ورده بودند، یاب خود به دست آاصل و نس راهبودند و آن را یا از 

 راه، از ندبوده دواگذار کرکرده بودند، به آنها  ی پسینیان بنا را برای همه

«سروران» ،روم یمیان آنها را به سبب بنیان گذارنیاکانی که رو
 
. نامیدند می 

طور که پلینی ی زندگان همان اتوریته
 

ی  اتوریته»گوید، همواره از  می 

«گذاران روم پایه
 

د و گیر می سرچشمهدیگر در میان زندگان نیستند، ، که 

در گذشته ( potestas)رخالف قدرت های اتوریته، ب ریشه. وابسته به آن است

 از قدرت و نیروی زندگان ،بود، اما حضور این گذشته در زندگی واقعی شهر

 .نبود کمتر

شاید سودمند باشد که به یاد  ،«در اتوریته بودن»تر معنای  برای فهم دقیق

                                                                                 
1
 patres 

2
 maiores 

 
  (Pliny )رومی ی یالدی، نویسندهم   -09، پلینی یا گایوس پلینیوس دوم.  

4
 auctores imperii Romani conditoresque 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C
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آنان ) «artifices»ی  تواند متضاد واژه می« auctores»ی  داشته باشیم واژه

 «auctor» ،کار رود، و در این معنا  به (کنند سازند و تولید می قع میکه در وا

اثر  ی نویسنده، تولیدکننده)« author»بر همان چیزی داللت دارد که   درست

ساخته شدن تئاتر  درموپلینی در . زبان انگلیسی بر آن داللت دارد( هنری

ازنده یا س ؟چه کسی سزاوار ستایش بیشتر است: پرسد جدیدی در روم می

منظور او این است که در هر دو  بی شک ؟ و گر آفرینشیا  سازندهطراح آن؟ 

سازنده  همانطراح  ،در این حالت. دومی سزاوار ستایش بیشتر است ،حالت

کسی است که الهامبخش کل این اقدام بوده است و از این رو،  کهنیست، بل

. ن بنا حضور داردواقعی در ای ی مراتب بیشتر از روح سازنده  روحش به

«سازنده»طراح بنا، در تمایز با 
 
کسی است که در حقیقت بنا را بنیاد  ،ی آن 

«توسعه دهنده»، به مقام سبببه این  .کرده است
 

 .ی شهر روم رسیده است

« سازنده»و « مبتکر»ی میان  در عین حال، باید توجه داشته باشیم که رابطه

دهد و خادمی که  ان استاد، که دستور میمی( افالتونی)ی  وجه رابطه  هیچ  به

اند  ویژگی کسانی که صاحب اتوریته مهمترین. کند، نیست دستور را اجرا می

قدرت نزد مردم است و اتوریته نزد ». این است که دارای قدرت نیستند

«.سنا
(30)
کمک   ، این توسعه و تحکیمی که سنا به«اتوریته»زیرا این  

ار و فهم  بیفزاید، برای ما به تصمیمات سیاسی باید بر آن ناپذیر  طور شگفتی فر 

شباهت  ،ی حکومت از دیدگاه منتسکیو ی قضاییه ، و از این جنبه، با قوهاست

کند توصیف می« کم و بیش برابر صفر»قدرت آن را  او بارزی دارد که
(31)

 ،

  را های مشروطه  در حکومت( اتوریته)همه باالترین مرجع قانونی  و با این

                                                                                 
1
 artifex 

2
 augmenter 
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مومسن. دساز یم
 
بیشتر از توصیه و کمتر از »: خواند اتوریته را چنین می 

در این « .توان بدون خطر آن را نادیده انگاشت ای که نمی توصیه ؛دستور

مانند خواست  ،خواست و اعمال مردم»که  وجود دارداین فرض نیز  ،توصیف

و " یمتحک"ن رو، به در معرض لغزش و خطاست و از ای ،و اعمال کودکان

«.سفیدان نیاز دارد ی ریشراشو ی توصیه راهتأیید از 
(32)

ی ویژگی استادانه  
 
 

نه  ،محض بودن  آن است که برای پذیرفته شدن پند  سفیدان در  ریش« تحکیم»

.خشونت بیرونی به نه ،به دستور نیاز دارد
(33)
 

«تفأ ل»آور  آور این اتوریته با نیروی الزام نیروی الزام
 
طور   ی بهدین 

تنگاتنگی ارتباط دارد؛ تفأ ل رومی، برخالف پیام غیبی
 
یونانیان، به جریان  

 را کند، بلکه تأیید یا عدم تأیید خدایی  محض عینی رخدادهای آینده اشاره نمی

.دساز فاش میمی گیرند  آدمیان هایی که درمورد تصمیم
(34)
خدایان نیز در  

و « تحکیم» را ها ت؛ آنها اعمال انسانها بیشتر اتوریته دارند تا قدر میان انسان

 را "ها تفأ ل"ی  رد  پای همه»که  طور  و درست همان. نه هدایت ،کنند تأیید می

( اتوریته)ت  صالحی   ،آن راهکه خدایان از ند یافتمی ی بزرگی  در نشانه

بناکردن شهر روم را به رومولوس
 
«داده بودند 

(35)
، کل  اتوریته از این 

داد، و  آمد و هر عمل را به آغاز مقدس تاریخ روم پیوند می دید میبنیانگذاری پ

«متانت». گذاشت تعبیری، تمام سنگینی گذشته را بر دوش هر لحظه می  به
 

 ،

درست  ؛ویژگی شخصیت رومی شد ترینمهمتوانایی حمل کردن این سنگینی، 

                                                                                 
 
  (Mommsen) ،دان و سیاستمدار آلمانی ، حقوقدان، تاریخ0 1 - 97 ، تئودر مومسن. 
 

2
 authoritative 

3
 auspices 

4
 oracle 

 
  (Romulus)آوریل    در  ،ها مطابق افسانه. ای تا تاریخی ، شخصیتی بود بیشتر اسطوره

 .پیش از میالد پادشاه روم بود 7 0شهر روم را ساخت و تا سال  ،پیش از میالد  05
6
 Gravitas 
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پلوتارک گفتۀ که به طور  همان
 
 زندگی لوکارگوسدر ) 

ی  نماینده)سنا ( 

ی  ثقل مرکزی، مانند وزنه» عنوان  توانست به می (اتوریته در جمهوری روم

 .«تعادل کشتی، عمل کند و مواظب باشد که تعادل عادالنه همواره حاکم باشد

آنها بسط  دلکان و عرفی که از ا، رخدادهای پیشین، اعمال نیسبببه این 

.آور بودند یافت، همواره الزام
(36)
می صورت مثال در  به ،ددا رخ میرا هرچه  

کننده برای رفتار  های ُحکم با نمونهرا  auctoritas maiorumد، و نآورد

معنی واقعی   به ،ند و به هنجارهای سیاسی اخالقیمی پنداشتیکسان  ،واقعی

که چرا رومیان سالمند بودن و   این نیز دلیلی بود بر این. ندمی کردبدل  ،کلمه

پنداشتند که اوج زندگی آدمی  ند و میی دانستمتمایز م را سالخوردگی محض

شده نزد انسان پیر تا   تجربه و دانش جمع دلیل است؛ نه چندان به اولینیز در 

. رشد کرده بود تر به نیاکان و گذشته که فرد کهنسال نزدیک  این سبب به

کند،  سوی آینده رشد می  از رشد، که در آن انسان به برخالف درک کنونی

اگر بخواهیم این . سوی گذشته دارد  کردند که رشد رو به حساس میرومیان ا

 استوارکمک اتوریته   که بهپیوند دهیم مراتبی  سلسله ینگرش را به نظم

صورت تصویر آشنای هرم مجسم سازیم، در این صورت   د، و آن را بهشو می

یا )مین سوی اوج آسمان باالی ز  باید به یاد داشته باشیم که گویی نوک هرم به

رسد، بلکه به عمق زندگی زمینی گذشته  نمی( فراسوی آسمان ،در مسیحیت

 .رود نشانه می

. یابد ت تقدس میی سن   وسیله  ی کالً سیاسی است که گذشته به در این زمینه

                                                                                 
 
  (Plutarch)و نگاران تاریخ از میالدی،   -0  حدود  یا پلوتارخوس، ، پلوتارک 

 .یونانینویسان  نامه زندگی
 

 
  (Lycurgus ) پیش از میالد 077لیکورگوس، قانونگذار اسپارت حدود. 
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 نگهگذشته را  ،گواه  نیاکان از هر نسل به نسل بعدی واگذاریکمک   ت بهسن  

مقدس بودند و از  شاهد بنیانگذاری   و آفریننده نیاکانی که نخستین بار ؛ددار می

مادام که . دنداستوار کری خود  کمک اتوریته  آن را به ،ها در طی سده ،آن پس

 یبود، اتوریته از تعرض مصون بود و عمل کردن ب شدهن هت گسستاین سن  

کمک  یشده، ب دار و پذیرفته های ریشهها و هنجار نمونه یت، باتوریته و سن  

ت معنوی و تصور سن   ،در اینجا. تصورناپذیر بود ،کان بنیانگذاراگی نیفرزان

و به  ندا  از قلمرو سیاسی گرفته را اتوریته در مسائل مربوط به اندیشه و نظر

طور که دریافت   ن درست هما ؛یستنتاجا در اساس است این سبب، تصوری

فلسفی بود، در ها در سیاست برگرفته از قلمرو  افالتون از نقش عقل و ایده

مهمتر از همه  ،اما از لحاظ تاریخی. ی باقی ماندستنتاجا ،ی امور بشری حوزه

ی موضوعات مربوط به  کردند در زمینه این حقیقت بود که رومیان تصور می

های دارای اعتبار نیاز دارند و  اندیشه و نظر نیز به نیاکان بنیانگذار و نمونه

در ( اتوریتهدارای )دار تن مراجع صالحی  همچورا بزرگ در یونان « کانانی»

نویسندگان بزرگ یونانی در دستان رومیان به . تفکر، فلسفه و شعر پذیرفتند

ای که افالتون و فیلسوفان  شیوه. دار بدل شدند، نه نزد یونانیان مراجع صالحیت

معلم سراسر یونان » رفتار کردند، که رومیان او را ُهمراز او با  پسپیش و 

هیچ فیلسوف رومی نیز . درک بود دند، برای رومیان غیرقابلشمار  می« نباستا

روی پدرمعنوی خود دست بلند » ،ی افالتون شیوه داد به به خود جرأت نمی

«ها سوفسطایی»در  خود، گوید کاری که افالتون می ؛«کند
 
هنگامی که از  ،

 .بود های پارمیندس گسست، کرده آموزه

داشت و ریشه ها در سیاست در قلمرو دیگری  ایدهی  که کاربرد آموزه  این

ی  د که اندیشهن نشآمانع از  ،دبو از آموزه ای فلسفی یه گیری سیاسجینت
                                                                                 
1
 Sophistes 
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همین نحو،  درست به .ی سیاسی در غرب شود نظریه آغازگاهسیاسی افالتون 

د و در مسائل معنوی ه بودندش ی آغازقلمرو سیاس ازت  که اتوریته و سن    با این

ی  ن نشد که به تصورات غالب فلسفهآمانع از  ،ی داشتندستنتاجیژگی او فقط

ی سیاسی و  ریشه ،درهر دو نمونه. شوندبدل غرب در بیشتر تاریخ آن 

میان  یزتسمیان فلسفه و سیاست،  ستیزیعنی )ساز این آرا  تجریبات زمینه

یت قانآغازگاه حی بینانگذاری که  همین میزان تجربه شهروند و فیلسوف، و به

واحد قدرت این . فراموش شدند( ت رومی بود، اتوریته و سن  دین هگان سهواحد 

ها را با بندهایی  راعتبار بود که انسانآور آغازی پُ  در نیروی الزام هگان سه

گانگی رومی نه تنها از دگردیسی جمهوری  سه. داد میپیوند ت به سن  « یدین»

صلح »ه به هرجا که شعار روم به امپراتوری دوام بیشتری آورد، بلک

«رومی
 
 .غربی پدید آورد، نفوذ کرد یتمدن ،ی اصول رومی بر پایه 

 تقدس   اصل   یا اعتبار شگرف  ) قدرت و تداوم شگرف این روش رومی

کننده قرار  در معرض آزمایشی تعیین (بنیانگذاری برای ایجاد جوامع سیاسی

راث سیاسی و معنوی می واگذاریس از سقوط امپراتوری روم و گرفتند و پ

کلیسا که در . خود را نشان دادند تکاپذیریا وضوح  روم به کلیسای مسیحی، به

شد و « رومی»ی بسیار واقعی و زمینی قرار گرفت، چنان  برابر این وظیفه

رومی وفق داد که مرگ و  اندیشۀی چنان خود را تام و تمام با در مسائل سیاس

نوعی  ،بنیاد جدیدی بدل کرد و براساس آنی  رستاخیز مسیح را به سنگ  پایه

  نآبه این ترتیب، پس از . برپا ساخت ،با تدوام و توان عظیم نهاد انسانی جدید

                                                                                 
 
  (pax Romana) ،«در دوران آرامش داخلی  بود شعار تبلیغاتی رومیان« صلح رومی

 .بعد از میالد دوام آورد 17 پیش از میالد تا  0 که از 
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بزرگکه کنستانتین 
 
به  ،فروپاشی در حال   از کلیسا خواست که از امپراتوری   

   یها گرایشکند، کلیسا سرانجام توانست بر  پاسداری« خدای قدیر»نام 

ی  اولیههای ب اها و کت انجیلو ضدنهادی ایمان مسیحی، که در ضدسیاسی 

های آغاز  در سدهگرایش ها این . مسیحی بسیار آشکار است، چیره شود

 .رسیدند نظر می ناپذیر به فراوان شده بودند، و غلبه مشکالت   موجد   ،تمسیحی  

تنها  ،هر تقدیر  به .مانست به معجزه می کمابیشپیروزی روش رومی در واقع 

احساسی از شهروندی به مردم  ،ت در کلیساعضوی  » راهکلیسا قادر بود از 

توانست به آنها عطا کند و نه هیچ اجتماع  خشد که دیگر نه دولت روم میبب

«.سیاسی دیگری
(37)
 ،های افالتون طور که سیاسی کردن ایده  اما درست همان 

عین و قطعی ساخت، ی غرب را دگرگون کرد و مفهوم فلسفی عقل را م فلسفه

دیگر ایمان مسیحی به . ا تغییر دادمسیحی ر دینسیاسی شدن کلیسا نیز 

یا اطاعت ( ت باقی ماندگرچه این اصل ایمانی مضمون مسیحی  )رستاخیز 

ان و اجتماعی از مؤمن عنوان  به)را کلیسا  بنیاد   ،خدا ن هایامیهودی از فر

بیشتر شهادت دادن به زندگی،  این بنیاد را ، بلکهنمی ساخت (یهمگاننهادی 

ی  شده همچون رخداد ثبت ناصریتولد، مرگ و دوباره زنده شدن عیسای 

.دتشکیل می داتاریخی 
(38)
« نیاکان بنیانگذار»نستند توا میرا ن مسیح احواری 

 ناحواریکه گواه   ی خود را مادام توانست اتوریته می کلیسااین  .ندبشمارکلیسا 

شاید . دبه دست آورکرد،  می واگذارهر نسل به نسل بعد ت از کمک سن    به را

بدل شد، نه تنها « دین»ت نخست در این زمان بود که به مسیحی   فتگبشود 

هر حال، نخست در این هنگام  به .باستانی معنای مفهوم پسامسیحی، بلکه به به

                                                                                 
 
  (Constantine the Great)،  میالدی،   0 -0  کنستانتین یکم،  یا بزرگکنستانتین

دیگر آزادی  دین هایرسمی روم کرد و در کنار آن به  دینرا  تمسیحی   امپراتور روم بود که

 .داد
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
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توانست مسیحی شود؛ امری که با  بود که سراسر بخشی از جهان می

 به طور کامل ی مؤمنان مسیحی، هرقدر هم بزرگ بودند،  جداگانههای  انجمن

ی سقوط امپراتوری روم  روش رومی توانست بیشتر از فاجعه. تفاوت داشت

دوام بیاورد، زیرا قدرتمندترین دشمنانش، یعنی مسیحیان که در آغاز، 

تعبیری، قلمرو امور زمینی بشری را نفرین کرده بودند و سوگند خورده  به

 ندتوانست ند که در خفا زندگی کنند، اکنون در ایمان خود چیزی یافتند که میبود

به این . دکنن بدلزمینی جدیدی  به آغاز   و بشمارندرخدادی زمینی نیز  را نآ

ی نو و کهنه پیوند دینای شگفت از هیبت  ترتیب، جهان بار دیگر به آمیزه

، تنها فیلسوف بزرگ آوگوستینی  وسیله بخش بزرگی از این تحول به. خورد

جایگاه روح در »)ی او  گاه اصلی فلسفه زیرا تکیه ،رومیان، انجام گرفت

«حافظه است
 

درمی  را به صورت مفهوم  ی خاص رومی تجربه     درست( 

کاری که رومیان خود هرگز موفق به انجامش نشدند، زیرا مفاهیم و  ؛آورد

 .یونان آنان را از پای درآورده بود ی فلسفه

م با بنیانگذاری کلیسای ی این حقیقت که بنیانگذاری شهر رو واسطه هب

ت تکرار شد، دوران مسیحی   (متفاوت به طور کامل البته با مضونی )کاتولیک 

. را از آن  خود سازد (ت، اتوریته و سن  دین) گانگی رومی توانست سه

در قرن پنجم ی این تدوام شاید این باشد که کلیسا، هنگامی که  بارزترین نشانه

درنگ تمایز رومی میان  بی ،سیر طوالنی زندگی سیاسی خود را آغاز کرد

 ی کهن سنا شد و قدرت عی اتوریتهاتوریته و قدرت را پذیرفت و سپس خود مد

که در امپراتوری روم دیگر در دست مردم نبود، بلکه به دربار امپراتوری )

از این رو، پاپ . کرد ی واگذاردینرا به شهریاران غیر (منحصر شده بود

توانست به امپراتور آناستاسیوس  گالسیوس یکم در پایان قرن پنجم میالدی می
                                                                                 
1
 Sedis animi est in memoria 
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: دران  دو چیز بیش از هر چیز دیگری بر این جهان فرمان می»بنویسد که 

«.ها و قدرت پادشاهی ی مقدس پاپ اتوریته
(39)
تداوم روش رومی در تاریخ  

ی تدوام بار دیگر خود را  ، معجزهسواز یک  :داشت پیامددو  ،مغرب زمین

 عنوان  پایداری و تداوم کلیسا به ،تکرار کرد؛ در چهارچوب تاریخ غرب

از . ی روم باستان مقایسه شود تواند با تاریخ هزارساله تنها می ،نهادی عمومی

طور شفاف حاکی از   وجه به  هیچ  دیگر، جدایی کلیسا و دولت به سوی

از این رو، به این مفهوم نیز نبود که سیاست  .سی نبودغیردینی شدن قلمرو سیا

  در حقیقت، این جدایی به. یافته است دستهمان منزلت دوران باستان به 

معنای این بود که سیاست در این زمان، برای نخستین بار پس از رومیان، 

در تاریخ  دستکمعنصری را از دست داد که  ،آن با خود و همراه ی اتوریته

شده  موجد  پایداری، تداوم و ماندگاری ساختارهای سیاسی می ،مینمغرب ز

 . است

سیاسی رومی از همان آغاز برای فهم و تفسیر  اندیشۀ کهدارد حقیقت  

با . برد میکار   ی افالتونی را به مفاهیم فلسفه ،تجربیات سیاسی خاص روم

معیارهای رسد نخست در دوران مسیحی بود که کاربرد  نظر می  همه، به این

غیرمادی و نادیدنی افالتون برای سنجش و قضاوت امور مادی و دیدنی 

همان  درست. طور کامل نشان داد  آدمیان، کارایی سیاسی خود را به

که برای جذب و منطبق شدن با ساختار را ی مسیحی  هایی از آموزه بخش

انی وحی ت هاییقو حق ها نامیعنی فر)سیاسی روم دشواری چشمگیر داشتند 

 ت هاییقمتعالی آمده بودند، که برخالف حق هذاتبای  که از سوی اتوریته

 (شدند شوده میقلمرو زمینی بلکه به فراسوی آن گ ی  باال نه به ،افالتونی

. ندبگنجانی بنیانگذاری روم  ی افالتون در اسطوره کمک فلسفه  بهتوانستند  

د، گویی معیارهای کننیر طور سیاسی تفس  به ندتوانست اکنون می را وحی الهی
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 بینی پیشای شهودی  گونه  به افالتونکه  رفتار آدمی و مبانی جوامع سیاسی

 ی ازیک گفتۀ  به. ده بودندشطور مستقیم وحی   ، سرانجام بهده بودکر شان

نی نشد سوی معیار دیده  گیری به جهت»رسد  نظر می  به ،افالتون کنونی ان  پیرو

«.ندده بودکرتأیید  ،د معیاروحی شدن خو اب ،اکنون را
(40)
که کلیسای  تا آن حد   

ها و باورهای ایمانی خود  ساختار آموزه بای یونانی را  کاتولیک فلسفه

طور   ی رومی را، که به همان میزان مفهوم سیاسی اتوریته  به ،کرد یکپارچه

 نوانق، با ندده بودکرآغاز و بنیانگذاری در گذشته بنا  ی گریزناپذیری بر پایه

د که هر نظم آوردن می برهاناکنون . درهم آمیخت فراتجربیو معیارهای  ها

 ،کمک آنها  به تانیاز دارد  روا جهانو  (فراتجربی) ی ب رینیسیاسی به هنجارها

انسان بتواند امور خاص و ساری و جاری، قوانین اخالقی برای هرگونه 

ی احکام خاص  ردن به کلیهبُ ه ارفتار میان آدمیان، و معیارهای عقالنی برای ر

ی بیشتر و  د که بتواند با اتوریتهیافتن نمیرا سرانجام چیزی . دآور به دسترا 

 ت هاییقحق ی افالتون و فلسفه آمیختناین  تری از خود   جانبه پیامدهای همه

 .  کند برابری ،وحیانی

این ادغام را تأیید  پایداری ،و این حقیقت) شده است چنین ،از آن پس

اتوریته یا  ،دین) رومی هگان سهواحد یکی از عناصر به هرجا که  (کند می

دیگر  ی مانده ند، دو عنصر باقیکنحذف یکی از آنها را ند یا کن شک  (تسن  

پنداشت  کرد که می بنابراین، لوتر اشتباه می. داشتخواهند ی مطمئن نجایگاه

کار بردن   برای بهی زمینی کلیسا و خواست او  چالش او در برابر اتوریته

ه . نخورده باقی بگذارد ت را دستو سن   دینتواند  می ،ی تشخیص فردی قو 

پردازان سیاسی قرن هفدهم امید پوچی داشتند  هابز و نظریه ،همین صورت به

سرانجام، . ت حفظ کنندرا بدون سن   دینتوانند اتوریته و  کردند می که تصور می

ت تمدن مغرب کردند سن   شتند که فکر میها نیز تصور اشتباهی دا اومانیست
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 .گسست ادامه یابد یتواند ب  و اتوریته، می دینزمین، بدون 

 

 

 

 

5 

ادغام نهادهای سیاسی رومی با تصورات  از دیدگاه سیاسی مهمترین پیامد  

 های سیاسی افالتونی در پرتو اسطوره توانست یونانی این بود که کلیسا فلسفی

ی زندگی در جهان  م و متضاد مسیحیت آغازین دربارهمبه کمابیشهای  انگاره

توانست نظام پیچیده ،کمک این تفسیر به این ترتیب، به .تفسیر کند را اخروی

 آلود برای رفتارهای نیک و رفتارهای گناهرا ها  ها و مجازات از پاداش ای

 خود را دریافت نکرده بودند، به یزای عادالنهسی یوندجهان  که در  کسانی

این امر پیش از قرن پنجم میالدی رخ . ارتقا دهد سطح اصول ایمانی یقینی

کاران، حتی  گناه یپیشین درمورد آمرزش همه آموزه های ،زمان نآدر  .نداد

که اوریژن)خود  شیطان، 
 
آن را تعلیم داده بود و گرگوریوس نیسایی 

 
هنوز  

های  مچون عذابهای دوزخ ه ، و تعبیر معنوی عذاب(کرد آن را تأیید می

این . نددکراعالم  ارتداد( که آن را نیز اوریژن تعلیم داده بود)را وجدان 

 شپذیر و سرانجام ،مطمئننظام دنیوی  ینابودزمان بود با سقوط روم و  هم

                                                                                 
 
  (Origen) کلیسای  پدران ، یکی از نخستین(میالدی 15 -52 )  اریگنس، اوریژن یا

 .ایمانی مسیحیت نقش مهمی داشت زبان در اسکندریه بود که در منسجم کردن اصول   یونانی
 
  (Gregory of Nyssa)پدران، یکی از (میالدی    - 9 )، گرگوریوس نیسایی 

کلیسا كسانی  پدران. شوند میشمرده زبان  یونانی یکلیسا پدرانکتب کاپادوکیه که از گروه م

یوحنایی ارائه  –پولوسی  تفسیری خاص از مسیحیت ،بودند كه در كنار دیگر تفاسیر مسیحی

نیسا شهری است واقع در  .دنپذیرفت «تفسیر رسمی»عنوان   به ،تدریج  به آن راكردند كه 

 .زی امرو ترکیه
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ساالری کلیسا و پدیدار شدن پاپ به دستلیت امور دنیوی ؤمس
 
و قدرت  

ها و  ی پاداش انه دربارهعامیانه و عالم هایتصور ،البته. زمینی کلیسا

راسر دوران باستان، گسترده زمان، همچون س های اخروی در آن مجازات

 و آمرزش گناه« مژده»با  ا،تصورهاین از آغازین مسیحیان  درک  اما  .بودند

مجازات و عذاب ابدی نبود، بلکه برعکس،  برایتهدیدی  همساز بود و

«هبوط به دوزخ»
 

 ،دگان بود، که مطابق آن، مأموریت مسیح در عالم مر

سر برد تا دوزخ را   بین مرگ و رستاخیزش را در آن به ،مسیح سه روز

نابود کند، شیطان را شکست دهد، و ارواح زندگان را از مرگ و مجازات 

 .برهاند

 کمابیشی تصور دوزخ دینسیاسی و غیر آغازگاه  سنجش دقیق  اکنون

اش، بسیار زود در نظام  التونیدشوار است، زیرا کلیسا آن را، در روایت اف

رسد که این ادغام  نظر می  طبیعی به به طور کامل . اصول ایمانی خود گنجاند

ی افالتون را تا آن حد مبهم کرده باشد که  باید درک  اندیشه ،ی خود نوبه به

در  شمار اندکاندیشمندان که برای ) را ی روحپذیرنافنای اکیداً فلسفی  آموزه

ها و  خرت با مجازاتی آ ی سیاسی او درباره با آموزه (ده بودنظر گرفته ش

یکسان  (تدبیر شده بود عامی مردم وضوح برای  که به) های آن پاداش

. ندک درک می آنها را روح پردازد که ه چیزهای نادیدنی میفیلسوف ب .ندپنداشت

نادیدنی است اما روح خود چیزی
 
او را ی نادیدنی  که مرگ پاره  و پس از این 

، اقلیم (عالم ارواح)به هادس  دنیرهاتنش، عضو ادراک حسی،  از بند  

نادیدنی
 

.رود ، می
(41)
این دلیل است که فیلسوفان گویی همواره خود را   به 

                                                                                 
1
 papacy 

2
 descensus ad inferos 

3
 aeides 

4
 A-ides 
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همین دلیل است که فلسفه را   کنند و به آماده می« مرگ و مردن»برای 

.نیز خواند« غور و بررسی مرگ»توان  می
(42)
ذیری روح  بی تن فناناپ البته 

ی ادراک حسی  دامنه باالتر ازکه حقیقت فلسفی قبوالند کسانی را نمی شود به 

افالتون تعدادی افسانه ساخت که گفتگوهای  ،برای آنان. اند را تجربه نکرده

که خود    نآپس از آنها را  به طور معمول و د، دا پایان میاش را با آنها  سیاسی

یا « جمهوری»نمونه، در  ایبر ؛آوردمی رسید،  میبه نتیجه ن برهان آوری

.را بپذیرد برهانخواست  نمی تسقرا حریف  که « گرگیاس»در 
(43)
در میان  

تر است و  از همه مفصل« جمهوری»در « ی ار اسطوره» ،ها این افسانه

ی زمانی میان افالتون و پیروزی  در فاصله. داشته است را بیشترین تأثیر

ی دینن پنجم میالدی، که موجب شد تصور دوزخ تأیید دنیوی مسیحیت در قر

عنوان یکی از عناصر جهان   این تصور به ،طوری که از آن پس به)بیابد 

های سیاسی دیگر  ت یافت که به یادآوری آن در رسالهمسیحی چنان عمومی  

جز نزد   به)مسائل سیاسی را در مهم  یندرت بحث  ، به(چندان نیاز نبود

.یافت ی افالتون پایان نمی تقلید از اسطوره  د که بهکردن طرح می (ارستو
(44)
 

های   یگمان پردازبیشتر  ،ی دانته از دوزخ حقیقی توصیفات پیچیده درآمد   پیش

ی جهان  های یهودیان و مسیحیان آغازین درباره اندیشی افالتون است تا باریک

مفهوم داوری ت کسی اسنخستین  ؛ زیرا افالتون نه تنهازمینی زندگیاز پس 

 طرح کردی زندگی ابدی یا مرگ ابدی، پاداش و مجازات،  دربارهرا ی ئنها

بلکه جدایی جغرافیایی دوزخ، برزخ و بهشت، همچنین توصیفات ملموس 

.او ابداع کرد یابد تدریج افزایش می که بهرا، درمورد مجازات بدنی 
(45)
 

آخرین کتاب های افالتون در  طور محض سیاسی اسطوره  معانی به 

انکارناپذیر « ُگرگیاس»و « فایدون»های پایانی   ، همچنین بخش«جمهوری»

 ی روح و باور  از لحاظپذیرنافناتمایز میان یقین فلسفی . رسند نظر می به
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ها  دهی ای با تمایز در آموزه دارد همخوانیسیاسی مطلوب زندگی اخروی، 

 یی نیک برای فیلسوف، و ایده  واالترین ایده عنوان  ی زیبایی به میان ایده

ی  گرچه افالتون هنگامی که آموزه. عنوان واالترین ایده برای مرد  سیاسی به

کننده میان  های فلسفی خود را در قلمرو سیاسی به کار برد، تمایز تعیین ایده

های سیاسی  ی نیک را تا حدودی مغشوش کرد، و در بحث ی زیبا و ایده  ایده

می را جایگزین اولی کرد، اما چنین چیزی را درمورد دو ،سروصدا خود، بی

خرت با تنی، حساس آو زندگی در جهان  تن  نادیدنی، بیاپذیر نفناتمایز روح  

در واقع یکی از . توان گفت به درد، که به مجازات خود خواهد رسید، نمی

ی او  ها این است که با آموزه های ویژگی سیاسی این اسطوره ترین نشانه روشن

طور   ها به ی تن ناسازگاری آشکار دارند، زیرا این اسطورهفناپذیردرمورد 

کنند، و خود افالتون از این ناسازگاری  به مجازات جسمانی اشاره می ،ضمنی

.آگاه بود به طور کامل 
(46)
خواست این قبیل  افزون بر این، هنگامی که می 

رد تا روشن کند که بُ  یکار م ها را تعریف کند احتیاط و دقت کافی به افسانه

است که برای  پذیرتصور ی ا اندیشه کهآید حقیقت نیست، بل آنچه در ادامه می

.بپذیرند «است حقیقت گویی» ران آقانع کردن مردم عامی بهتر است 
(47)
 

آشکار نیست که کل تصور  زندگی پس از مرگ،  به طور کامل سرانجام، آیا 

اند و  ه داستان غار را فهمیده، برای کسانی ک«جمهوری»خصوص در  به

 تواند معقول باشد؟ زندگی زمینی است، نمی ،دانند که عالم مردگان واقعی می

به باورهای  ،افالتون برای توصیفاتش از زندگی پس از مرگ تردید بی 

های اورفئوسی ترایج میان مردم، احتماالً به سن  
 
 ؛ی، متکی بودسو فیثاغور 

                                                                                 
 
  (Orphic) ،رد شاعری اسطوره ،ی که حدود قرن ششم تا پنجم پیش از میالددین ای به نام  گ 

توانست  چنان که می آن ؛اورفئوس در نواختن چنگ استاد بود. اورفئوس شکل گرفته بود

 ائورودیکه با. در  به حرکت درآو   ،ل خودها را به دنبا جانوران وحشی و درختان و سنگ

او . رفت (عالم مردگان) هادس پس از مرگ زودهنگام وی، به دنبالش به. ازدواج کرد

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B3
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های رایج  سال بعد، که از میان باورها و اندیشه همچون کلیسا در هزار درست

عنوان اصول  را به  ی زندگی پس از مرگ، آزادانه انتخاب کرد کدام درباره

تفاوت میان افالتون و پسینیان . ایمانی خود بپذیرد و کدام را ارتدادی اعالم کند

که از  ین کسی بودنخستخواست باشد، در این بود که او   او، هرکس که می

. یافت آگاهینهفته در چنین باورهایی  بزرگسیاسی و  به طور مطلقنیروی 

ی  های مفصل و پیچیده همین صورت، تفاوت میان توصیف درست به

های اوریژن یا  یگمان پردازمورد دوزخ، برزخ و بهشت، و در آوگوستین

کلمنس اسکندرانی
 
و شاید ترتولیان) آوگوستیناین بود که  

 
( پیش از او نیز 

 ی هگمان پردازانمستقل از ارزش  به طور کامل انست که این تصورات، د

به مجازات  یتهدیدتوانند همچون  می اندازهآنها درمورد زندگی آینده، تا چه 

 به طور کامل این امر زمانی  ،نزد افالتون. کار برده شوند  در این جهان به

ای  کند، زیرا قطعه را ابداع می« شناسی یزدان»ی  شود که او واژه روشن می

به  است د از قضا بار دیگر بحثیر  ب   کار می ی جدید را در آن به که این واژه

ها  جایی که به بنا کردن شهر ،«جمهوری»یعنی در  ؛سیاسی طور مطلق

                                                                                                                                                                     

خروج ائورودیکه را از هادس ی  را با صدای چنگ مجذوب کند و اجازه پرسفونه توانست

 اورفئوس در. به ائورودیکه نگاه نکند ،جا ی خروج از آن که تا لحظه  شرط آن  بگیرد، به

 ش نگاه کرد و او را برای همیشهدلدار ی چهرهاز دست داد و به  خود را تحمل ،آخرین لحظه

م مردگان را برای توانست عال ،اورفئوس پس از بازگشت از هادس ،هر تقدیر  به .از دست داد

 .زندگان توصیف کند
 

 
  (Clement of Alexandria) یکی از  میالدی،  7  -   ،  کلمنس اسکندرانی

 شانن   (Stromateis)   ُجنگ نام  در اثر خود به كه  آغازین بود  فیلسوفان نوافالتونی ترین مهم
 . دارد  مطابقت ی افالتونی   فلسفه  با نظریات  مسیحی تعالیم  كلی   صورت  دهد چگونه  می 

 
  (Tertullian)،  تونس) کارتاژ میالدی در ۱۹ ترتولیانوس در حدود سال ترتولیان یا 

مسیحی شد و از آن پس عمر خود را صرف  میالدی ۰7 او حدود سال .  به دنیا آمد(  فعلی

مسیحی مهم ترتولیان نخستین شخصیت . آثار متعددی در دفاع از ایمان مسیحی کرد نگارش

 .  خوانند او را پدر الهیات التین می ،نوشت، به این سبب زبان التین می  به است که
 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
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.پردازد می
(48)
نه خدای  ،زنده است جدید نه خدایی ی شناسانه این خدای یزدان 

 معیار  »سیاسی،  است نان؛ بلکه ابداعیدی ی بی فیلسوفان یا موجود خداگونه

«ها  معیار
(49)

شهرها باید بنا شوند و قواعد  ،، یعنی معیاری که براساس آن

، شناسی، افزون بر این یزدان. ی مردم باید تعیین گردند رفتاری عامه

حتی در  ؛این معیارها را اجرا کند ء،استثنا یآموزاند که انسان چگونه ب می

رسد، یعنی در موردی که جنایت  نظر ناکافی می  انسانی بهمواردی که عدالت 

همچنین در مواردی که مجازات اعدام برای  .گریزد از چنگ مجازات می

طور که افالتون خود   زیرا همان. تواند کافی باشد نمی ،جنایت انجام شده

ً گفته است  زندگی در جهان آخرت این است که « هدف اصلی»صریحا

ده برابر مجازات  ،ی که به کسی کرده استهرکس برای هرستم»

.«شود می
(50)
مفهومی   به ،شناسی توان گفت که افالتون از یزدان با اطمینان می 

کنیم، یعنی تأویل کالم خدا که متن مقدسش  که ما اکنون از آن برداشت می

شناسی جزئی  یزدان ،برای افالتون .است، هیچ درکی نداشت انجیل

خصوص بخشی از آن است که به  ، و به«م سیاسیعل»ناپذیر از  تفکیک

 .دده ش میآموزی مردم را  حکومت بر عامه ی شمار شیوه  اندکاندیشمندان 

نظر از این که چه تأثیرات تاریخی دیگری ممکن است در  صرف

در سراسر  باشند، این امر مسلم است  ر بودهگیری تصور دوزخ مؤث شکل

 بهبا نیات سیاسی را تصور دوزخ  شمار انگشت اندیشمندان ،دوران باستان

ی  بر عامه را کنترل سیاسی و اخالقی خود ،کمک آن  د تا بهنبردمی کار  

بدیهی است  ذاتحقیقت در : بود یهمواره یک ی بنیادی اندیشه. مردم حفظ کنند

آشکار  ،برهانکمک   به ،نحوی خرسندکننده  به آن را توان و از این رو نمی

.د و نشان دادکر
(51)
چشم  ، ایمان برای کسانی ضروری است کهاز این رو 

 برهان باالتر اززمان نادیدنی و  ند که با آن آنچه را بدیهی و همراند   درون
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ی مردم  توانند عامه نمی شمار اندکاندیشمندان زبان افالتونی،   به. است، ببینند

 متقاعدسازی تواند موضوع را به پذیرش حقیقت متقاعد کنند، زیرا حقیقت نمی

ها را با  توده. ی مردم است  ی برخورد با توده تنها شیوه متقاعدسازیباشد، و 

 کمابیش توان به پذیرش  گویان می ی شاعران و قصه های غیرمسؤالنه  افسانه

 شمار اندکاندیشمندان های مناسبی که حقیقت   هرچیزی متقاعد کرد؛ اما افسانه

ت  زندگی در مجازای پاداش و  اند درباره هایی هافسان ،رسانند ها می ا به تودهر

سازند و  هایی که شهروندان را از وجود دوزخ مطمئن می جهان آخرت، افسانه

 .دانند چنان رفتار کنند که گویی حقیقت را می تادارند  وامیرا آنها 

بود، باورها و  بی عالقهدنیوی  های لیتؤو مس امور همادام که مسیحیت ب

همان میزان که در جهان باستان   ی جهان آخرت را به ها درباره یگمان پرداز

ی کیش جدید به دیناً منحصراما وقتی تحوالت . گذاشته بود آزاد بودند، آزاد

های سیاسی خود آگاه و به پذیرش آنها ترغیب  لیتؤپایان رسید و کلیسا از مس

آمدن   که موجد  پدید ای دشواریُمشابه   ای روبرو گشت شد، با دشواری

مسأله این بود که معیارهای مطلق  ،بار دیگر. ی سیاسی افالتون شده بود فلسفه

در قلمرویی مقرر شود که از امور و مناسبات بشری تشکیل شده است و 

با این حقیقت  همانندی دارداین نسبی بودن . استنسبی  هذاتبدر  ،این سبب به

این است که او  ،نجام دهدتواند ا کسی در حق دیگری میکه که بدترین کاری 

دیر یا زود با آن  ،هر تقدیر  به آدمییعنی مسبب چیزی شود که  ؛را بکشد

به ت مربوط به دوزخ دربردارند که تصورا« پیشرفتی». روبرو خواهد شد

مرگ »تواند بیشتر از  این است که مجازات، یعنی رنج ابدی، می دقیقطور 

ا سزای مناسبی برای گناه باشد، که مسیحیان آغازین آن ر ای«ابدی

 .  در مقایسه با رنج ابدی، مرگ ابدی عین رستگاری است. پنداشتند می

نیروی  ،وارد کردن تصور افالتونی دوزخ در نظام اصول ایمانی مسیحی 
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توانست امیدوار باشد از دل  افزایش داد که می چنانی آن را دینی  اتوریته

که را ای  اما هزینه. آیدبیرون ز پیرو ،دنیوی قدرتهر با  ،هرگونه جدالی

سست  را این بود که مفهوم رومی اتوریتهند برای این افزایش نیرو پرداخت

و افزون بر این، عنصری از خشونت اجازه یافت در خود  ساختار کردند 

که این هزینه حقیقتاً   این. مراتب کلیسا جا باز کند ی غرب و سلسلهدینتفکر 

رای اعتبار شود که مردانی دا آور روشن می حقیقت خجلبا این  ،چقدر باال بود

 (ترتولیان و حتی توماس آکوئیناس کسانی همچون)ناپذیر  اخالقی خدشه

های بهشت این است که بهشتیان از امتیاز  که یکی از لذت ندبپذیرنستند توا می

 در کل  . ناپذیر دوزخیان برخوردارند های وصف ی رنج تماشای منظره

چیز بیش از فهرست   شاید هیچ ،یطوالن های نحیت طی قری مسی توسعه

های اخروی دورتر و ناسازگارتر با کالم و  ی مجازات مفصل و پیچیده

این  بنیاد   اجبار  ترس زیاد  عیسای ناصری نیست، و قدرت   آموزه هایی  روحیه

ها اهمیت سیاسی و عمومی خود را نخست در آخرین مراحل دوران  مجازات

این  بی شکشود،  ی مربوط میدین اندیشۀتا آنجا که به . ست دادن از دمدر

، سرانجام «زندگی ابدی»ها، یعنی  انجیلی  «مژده»شتناک که وحاست طنزی 

نه شادی بلکه ترس را در زندگی زمینی افزایش داد، و مردن را برای آدمی 

 .تر بلکه دشوارتر کرد نه سهل

که مهمترین پیامد دنیوی شدن   ستا ی اینمنطقبه طور هر تقدیر، حقیقت  به

تی، یعنی ترس از دوزخ، سن   دیندوران مدرن ناپدید شدن  تنها عنصر سیاسی 

به ایم شاهد جنایتی  ما که مجبور بوده. ی بودهمگانی از زندگ دینهمراه   به

ی ب کمابیشیتلر و استالین باشیم، که و جدید در دوران ه همتا بی طور کامل 

، به قلمرو سیاسی کشورهای مربوطه خود روبرو شوند دیبا چالشی ج آن که

ی ترس  «متقاعدکننده»یورش بردند، بجاست که آخرین کسانی باشیم که تأثیر 
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و تأثیر این  .کم بگیریم ر عملکرد وجدان را دست  باز مجازات اخروی 

تجربیات احتماالً بیشتر خواهد شد اگر به یاد بیاوریم که مردان انقالب فرانسه، 

 ردی آمریکا،   بنیانگذاران ایاالت متحده به اندازۀ دوران روشنگری،  اوجر د

« جهان آینده»ایمان به  ،و به این ترتیب« ترس از خدای دادگیر»بودند د صد

که   زیرا دلیل آشکار این. را به یکی از عناصر اصلی دولت نوبنیاد بدل کنند

الب با جو عمومی دوران خود ها، فعاالن این دو انق ی انسان چرا از میان همه

این بود که با جدایی جدید دولت از  درست ،نحوی عجیب ناهماهنگ بودند  به

هنگامی که آنها . قدیمی افالتونی روبرو دیدند ی    گرفتارکلیسا، آنها خود را با 

دادند، به  درمورد از بین رفتن ترس از دوزخ از زندگی عمومی هشدار می

ی شکار  اندازه قتل به»که   ند چنین امری راه را برای ایناین دلیل که معتقد بود

اهمیت شود و نابودی ملت روپال پرنده بی
 
مانند بلعیدن چندتا ک نه روی را  

،«دی پنیر معصومانه جلوه دهنا تکه
(52)
کند، ممکن است سخنان  هموار می 

این  همه، آنان با این. های ما طنینی غیبگویانه داشته باشد آنها برای گوش

خاطر   ، بلکه به«خدای دادگیر»شان به  ایمان جزمی دلیل  سخنان را نه به

 .کردند می شان به طبیعت آدمی بیان اعتمادی بی

ی آن، ها ها و مجازات ایمان به زندگی آینده با پاداشافالتون این ترتیب،   به

بزرگد، و گرگوری کرآگاهانه ابداع را همچون ابزاری سیاسی 
 
 آن را شاید 

 ی از همه این ایمان. پذیرفتهمان اندازه آگاهانه، به روایت آوگوستینی اش،  به

                                                                                 
 
  (Rohilla nation)غربی  نشین از تبار پشتون در سرحدات شمال ، روپال، قومی کوه

ها درگیر و آخرین بار در  بارها با انگلیسی ،ی بریتانیا بر هند در دوران سلطه. پاکستان کنونی

کشی است که  نویسنده به اتهام نسل ی اشاره ،در اینجا. شدت سرکوب شدند ، به 00 سال 

دان مشهور انگلیسی، علیه ورن هستینگ، فرماندار انگلیسی  بار ادموند برک، تاریخنخستین 

 .هند، طرح کرد
 
  (Gregory the Great) ،تا  97 میالدی، از سال  7  - 7 ، گرگوری  یا قدیس

 .زمان مرگش پاپ کلیسای روم بود
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 عناصر دینی و غیردینی، که در مجموع اتوریته را در تاریخ غرب استحکام

یعنی زمانی که ) سده های میانهدر . بخشیدند، توانست دوام بیشتری آورد می

عنوان   به ندتوانست یگر نمیدرا  دینامور دنیوی تا آن حد دینی شده بودند که 

 دیندر دوران مدرن بود که سودمندی  کهنبود بل (دنکار بر   ی سیاسی به وسیله

ی واقعی  انگیزه. را دوباره کشف کردندی دنیوی  برای قوام بخشیدن به اتوریته

تخت »الشعاع اتحادهای کم و بیش بدنام میان  این کشف مجدد تا حدودی تحت

یعنی زمانی که شهریاران از وحشت انقالب، به  ؛اند بوده« شاهی و محراب

 ،«شان را از دست بدهنددینبه مردم نباید اجازه داد »این باور رسیده بودند که 

 ،برهان دکسی که خود را از بند خدایش » ،هاینههاینریش  گفتۀ  زیرا به

«.کرد خواهداش را هم رها  زمینی( ایه اتوریته)منصبان  صاحب سرانجام
(53)
 

ی مهم این است که پیروان انقالب خود، باور به زندگی در جهان دیگر  نکته

 کردند، و حتی فرجام کار روبسپیر به آنجا کشید که خواستار را موعظه می

 نوانکدام از ق  أیید انقالب شد، و هیچبرای ت« قانونگذاری جاودانی»ارجاع به 

ها و  رد پاداشهای مقتضی درمو بینی آمریکا پیش های اساسی نخستین

ند، و مردانی مانند جان آدامزادیده نگرفته ان را های جهان آینده مجازات
 
این  

«های حقیقی اخالق تنها پایه»ها را  بینی پیش
(54)
 .شمردند می 

تنها  نگهداری  ها برای  ی این تالش آور نیست که همه شگفت ،در حقیقت

کار   ت، و بهته و سن  ، اتوریدیندر حال فروپاشی  عنصر خشونت در عمارت  

. اند بردن آن برای حفظ نظم دنیوی سیاسی جدید، بیهودگی خود را ثابت کرده

افیون  دین»وجه برآمدن سوسیالیسم یا این باور مارکسیستی که   هیچ  و به

                                                                                 
 
  (John Adams )یکی از بانفوذترین  ،۱ 7  جوالی  - ۱ 7  اکتبر،  جان آدامز

که بین ،  آمریکا ی ایاالت متحده جمهور رئیس دومینی آمریکا،  بنیانگذاران ایاالت متحده

 .بود آمریکا جمهور رئیس  7۹  ات 7۰7  های سال
 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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طور عام و   یک دین معتبر به. )ها پایان داد نبود که به این تالش« هاست توده

با تأکید شدید آن بر فرد و نقش او در  –طور خاص  ایمان مسیحی به

رستگاری خویش که به فهرست مفصلی از گناهان منجر شده است که از 

تواند همچون  هرگز نمی –تر است  دیگری مفصل دینفهرست گناهان هر 

های مدرن، چه سیاسی یا  ئولوژی اید. کار برده شود  آرامبخش بهدارویی 

 برابرت بخشیدن به روح انسانی در ، برای امنیاجتماعی چهشناختی  روان

بسیار  ،شناسیم می که دیگری سنتی  ی واقعیت از هر دین  دهنده تأثیر تکان

مقایسه با خرافات  در ،تسلیم پرهیزگارانه به خواست خدا. ترند مناسب

ماند در رقابت با بمب  همچون چاقوی جیبی کودکی می ،گوناگون قرن بیستم

به ترس و  ،در نهایت ،ی مدنی در جامعه« ر نیککردا»این اعتقاد که .( اتمی

هنوز برای مردان سیاسی قرن  ،امید به زندگی در جهان دیگر وابسته است

مردان  نظر در ،ی عقل  سلیم نبود؛ در مقابل هجدهم چیزی بیش از نشانه

طور   نمود، به رسواکننده می به طور مطلقهمین اعتقاد  ،سیاسی قرن نوزدهم

سوگند کسی »کردند که  ای انگلستان این امر را مسلم فرض میه مثال، دادگاه

، و از دید مردان «ارزش است بی ،که به زندگی در جهان آینده باور ندارد

نیز این دلیل   به یاسی بلکهدالیل س  این رسوایی نه تنها به ،سیاسی قرن نوزدهم

 که ... تنها ترس از دوزخ است»اند که رس چنین می ،طور ضمنی  بود که به

«درا می گیر داران دینجلوی دروغ گفتن 
(55)
.  

، از دست رفتن ایمان به زندگی در جهان آینده از لحاظ سیاسی، ظاهراً    

های  نه از لحاظ معنوی، مهمترین تفاوت دوران معاصر با سده بی شکگرچه 

که   نظر از این زیرا صرف. و این از دست رفتن قطعی است. پیشین است

وجود دارد، ی شود، یا چقدر ایمان اصیل هنوز در آن دینره چقدر دوبا جهان

ریشه دارند، ترس از دوزخ   های دینی های اخالقی چقدر در نظام یا ارزش
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 کنند هایی جا ندارد که اعمال اکثریت مردم را ترغیب می دیگر در میان انگیزه

ر که دنیوی شدن رسد، اگ نظر می  این امر گریزناپذیر به .شوند یا مانع آنها می

در این  .ی و سیاسی از هم باشددینزندگی  به مفهوم جدایی قلمرو جهان

 درست ؛د عنصر سیاسی خود را از دست بدهدوشمی مجبور  دین ،شرایط

 را یدینتأیید  اتوریته فراتجربی دوشمی  ناچارکه زندگی همگانی  طور  همان

نکته سودمند است که خاطر آوردن این   به ،در این وضعیت .دست بدهد  از

 ی مردم به پیروی از هنجارهای ابزار افالتون برای متقاعد کردن عامه

؛ کردتأیید  دین آن راکه   نآی باقی ماند تا آرمانشهر شمار اندک اندیشمندان

فرمانروایی اندیشمندان  پیش از این، هدف این ابزار، یعنی برقراری

 به. دکراستفاده بود که بشود از آن  تر از آن مردم عریانی  بر عامه شمار اندک

تصورات مربوط به زندگی در جهان آشکار شد  که  نآمحض   به ،یلدلهمان  

ند که در میان اصول جزمی ایمانی ارزش حفظ مارش تنها اصولی می را آینده

 .کاهش یافتی در زندگی همگان شان  دی سیاسینسودمکردن دارند، 

 

 

 

 

6 

ی  همه: ت استطور خاص دارای اهمی    زمینه به هرحال، یک نکته در این به

ی یونانی  که ریشهرا بنیاد  های مناسبات اتوریته ها، و نمونه ها، سرنمون مدل

 سکاندار کشتی، خبره، ،پزشکعنوان مداواگر و  دولتمرد به مانند)دارند 

 بیشترد و نگهداشتنوفادارانه  (مرد فرزانه و مربی ،چیزدان همهمرشدی 

 در عوض  .ندتشگتهی بدل  میانو مبتذل های که به عبارت   نآند تا ادد توضیح

واژه، مفهوم و  عنوان  که اتوریته را به  ی سیاسیا رسد تجربه نظر می  به
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 طور  بهی بنیانگذاری روم،  ، یعنی تجربهآوردواقعیت به تاریخ مغرب زمین 

تا شروع و این فراموشی تا حدی است که . از بین رفت و فراموش شد کلی

حال یکی از  هر  ی اتوریته، که به درباره کردن صحبت و اندیشیدنکنیم به  می

مجرد،  های ریفتوی تع سی است، گویی در هزاری سیا مفاهیم اصلی اندیشه

را هرچیز  ،شویم که در آن ها، و معانی مجازی زبان گرفتار می استعاره

یرا هیچ واقعیتی، چه در ز ؛تیا با آن اشتباه گرف چیزی دیگر فهمید توان می

به آن  به طور همگانیوزمره، نداریم که بتوانیم ی ر تاریخ و چه در تجربه

ی دارد که امراین امر، افزون بر چیزهای دیگر، داللت بر . رجوع کنیم

رومیان  وقتیکه   یعنی این ؛دهیم شنشان ی دیگر نیزا شیوه توانستیم به می

ی تجربیاتی را  هیم یونانی تقدس بخشیدند، همهت به مفای اتوریته و سن   وسیله به

از آگاهی تاریخی محو  کلی طور  به ،گنجیدند که در چهارچوب این مفاهیم نمی

 . کردند

در تاریخ  رخداد ای گونه. حقیقت ندارد به طور کامل ی باال  همه، گفته با این   

در تاریخ کننده است و  غرب وجود دارد که تصور بنیانگذاری برای آن تعیین

در آثارش،  وجود دارد که مفهوم بنیانگذاری اندیشمندی ،ی مغرب زمین اندیشه

  این .است اصلی نقش   دارایباید بگوییم  دستکممهم،  بی اندازهاگر نگوییم 

ی آغاز  او در آستانه. است ماکیاوللیگونه رخداد، انقالب و این اندیشمند، 

 ،ه بودیدانقالب اندیش مفهوم بهود که ین کسی بنخستو دوران مدرن ایستاده بود 

 .در  کار ب    که هرگز این واژه را به  آن یب

 آن را گرایی او، که ی سیاسی با واقعیت در اندیشه ماکیاوللیی  جایگاه یگانه    

چرا نیست، ارتباط  و چون وجه بی هیچ د ولی بهکنن ستایش می بیشتر وقت ها 

پی در که اکنون را نقشی  ؛اسی نیستپدر علم سی بی شکاندکی دارد، و او 

ی سیاسی باشد،  اگر منظور از علم سیاسی نظریه. )ددهن به او نسبت می پی
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اگر منظور تأکید بر . افالتون است ،باشد ماکیاوللیکه   نایپدر آن بیش از 

خصلت علمی علم سیاست باشد، ممکن نیست پیدایش آن را پیش از پدید آمدن 

نظر من،   به. ی پیش از قرن شانزدهم و هفدهم، بدانیمی علوم مدرن، یعن همه

. دکنن بسیار اغراق می ماکیاوللیدرمورد ویژگی علمی نظریات  اغلب

 ی اندازه داوری به های اخالقی و رهایی او از پیش عالقگی او به داوری بی

برند؛ اینها بیشتر  آور است، اما اینها به اصل مطلب راه نمی کافی شگفت

اند تا فهم آثارش، زیرا اکثر خوانندگانش، چه در آن  او شده موجب شهرت

هایش را درست  که نوشته شوند می حیرت دچار قدر  زمان چه اکنون، آن

اجتماعی  -کند که آدمیان در قلمرو سیاسی او پافشاری می وقتی. خوانند نمی

«باید بیاموزند که چگونه خوب نباشند»
(56)
ه این نیست ک منظورش بی تردید ،

هرحال، در میان اندیشمندان  به. آدمیان باید بیاموزند که چگونه شرور باشند

تحقیر شدیدی  چنینکه با  یافت را می توان اندیشمند دیگری زحمت  به ،سیاسی

 وانسان ممکن است در واقع قدرت، [ که با آنها]»هایی صحبت کند  از روش

«.افتخار، کسب کند نه
(57)
 و با هر دو مفهوم نیکی کهاین است که ا فقطحقیقت  

مفهوم یونانی : مخالف است غرب یافت اندیشۀ سیاسیدر سنت  می توان

که به  ،«نیکی مطلق»یا مطابق غایت بودن، و مفهوم مسیحی « خوب برای»

در  فقط دو این مفاهیم معتبرند، اما مطابق درک او، هر. این جهان تعلق ندارد

ی جایی بیش از همگانقلمرو این مفاهیم در . خصوصی ی زندگی عرصه

اما . ندارند صالحیتی و شر مفاهیم متضادشان، یعنی مطابق غایت نبودن یا بی

 انسان  سیاسی به طور مطلقویژگی  که مطابق درک او،  (virtù)«یهنرمند»

« یکارای»طورکه  ی اخالقی دارد، آن خصیصه ضمنی   است، نه معنی  

(virtus )از لحاظ اخالقی خنثی،  کمال   معنی   رومی بر آن داللت دارد، و نه

پاسخ ( virtù) یهنرمند. است انیونانینزد ( arete)« فضیلت»طورکه  آن
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«پیشامدها»ی از ا پیکربندی به ،عبارت بهتر یا به ،به جهان است انسان
 
که  

آدمی « یهنرمند»دهد، و به  گشاید، خود را نشان می جهان در آنها خود را می

«سرنوشت»ی بدون ندهنرم .دارد عرضه می
 

 یهنرمند، و سرنوشت بدون 

میان انسان و جهان داللت  سازگاری نوعیآنها بر  دوجانبه تأثیر  .وجود ندارد

به فرزانگی مرد   و این (آیند گذارند و به دنبال هم می آنها بر هم تأثیر می)دارد 

یت اخالق یا کمال فرد، و صالح بههمان اندازه نامربوط است که  سیاسی به

 .خبرگان

های آن دوران موجب برانگیختن تحقیری  از نزاع ماکیاوللی ه هایتجرب     

 کلیسا ای در او شده بود که های مسیحی و یونانی تی سن   عمیق نسبت به همه

تحقیر او معطوف . دکر پروراند و از نو تفسیر میمی ، می کرد طرح آنها را

و به بود،  کشانده فساد بهیا را به کلیسای فاسدی بود که زندگی سیاسی ایتال

حال، او ره به. بودی کلیسا گریزناپذیر دینخاطر نقش  او چنین فسادی به نظر

بیداری عمیقاً : تنها شاهد فساد کلیسا نبود، بلکه شاهد واکنش علیه آن نیز بود

 گرفت ریشههای مسیحی فرانسیس و دومینیکن  ای که از فرقه ی و صادقانهدین

شی ساوناروالاندی و با خشک
 
ی آنها  برای همه ماکیاوللیبه اوج خود رسید، و  

                                                                                 
1
 fortuna 

2
 fortuna 

 
  (Girolamo Savonarola) کشیش ( میالدی ۹۰7 - ۹۱ )، جیروالمو ساوناروال

ن او یکی از مخالف ۹۰7 تا  ۹۰۹ های  در سال فلورانس ی دومینیکن و رهبر ایتالیایی فرقه

شد و  سرنگوندر فلورانس  خاندان مدیچی حکومت ،۹۰۹ در سال . رنسانس سرسخت

 های هرا به خان وی پیروانش ،۹۰7 در . به دست گرفتفلورانس  ت را درموساوناروال حک

سایل موسیقی و زنانه، و  ، کاله ، لوزام آرایش، مجسمه کتاب ، ، نقاشی آینهفرستاد تا  مردم

 وی این. تمام این وسایل در آتش بزرگی در میدان شهر سوزانده شدند. را جمع کنند  شطرنج

های مهم رنسانس  نقاشی که بسیاری از ویندگمی . دینام« آتش بزرگ غرور»آتش بزرگ را 

پیدا کرد، در سال   الکساندر ششم خاطر اختالفاتی که با پاپ به .در این آتش از بین رفتند

 ۹۰7  لسا و را دراخلع لباس شد و سرانجام الکساندر حکم ارتداد  ،حکم وی به ،۹۰7 

های فراوان، ساوناروال و سه نفر از نزدیکترین  پس از شکنجه ،۹۰7   هم   در  .صادر کرد

 .سوزاندند« آتش بزرگ غرور»زنده در همان محل  را یارانش

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AF%DB%8C%DA%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%B4%D9%85&action=edit&redlink=1
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ی و تحقیر نسبت به دیناحترام برای این قبیل نیروهای . احترام زیادی قائل بود

ی ناهمخوانی بنیادی ایمان و سیاست مسیحی به  کلیسا موجب شد که او درباره

دوران مدرن های  سده نخستینیادآور  شگفت یطور نتایج معینی برسد که به

و سیاست  دینموضوع اصلی بحث او این است که هرگونه ارتباط میان . است

که کلیسایی غیرفاسد، گرچه بسیار   کند، و دیگر این هردو را فاسد می

تری از کلیسای حاضر  ی تأثیر مخربهمگاندر قلمرو  ،تر است اما  احترام قابل

.دارد
(58)
توانست ببیند، تأثیر رومیان  نمیدید، و شاید در آن زمان  آنچه او نمی 

بر کلیسای کاتولیک بود، که در واقع از محتوای مسیحی و چهارچوب مرجع 

 .دکر جلب میمراتب کمتر  به توجه را ظری یونانی آنن

به دوران باستان بود که  پرستی و رواج مجدد عالقه چیزی بیش از میهن   

 طور  سیاسی رومیان، آن یه هاا واداشت پیرامون مهمترین تجربر ماکیاوللی

  ی یونانی به حی و فلسفهده بودند و با زهد مسیکر طرح در آغازآنها را که 

کشف مجدد او در این است که  بزرگی .دکنتحقیق تفاوت فاحش داشتند،  اندازه

دد، بازگر هادوباره شکوفا کند یا به آن را  شده نابی های مفهومتوانست  او نمی

د که رومیان به قالب مفهوم توضیح دهرا  ه هاییتجرب بلکه مجبور بود خود،

ی یونانی، که برای  فلسفه های بیشتر با اصطالح را آنهابلکه  ،درنیاورده بودند

.بیان کرده بودند شده بودند، این منظور عامیانه
(59)
او دریافت که کل تاریخ  

این باور  ی بنیانگذاری وابسته بوده است، و بر ت رومی به تجربهروم و ذهنی  

 .توان تکرار کرد دن ایتالیایی متحد میکربنیاد  از راه را ی روم بود که تجربه

ی به بنیاد  مقدس  دولت توان میرا این بنیانگذاری دوباره  ،در چنین صورتی

برای مردم « شهر ابدی»که  طور  همان ؛دکربرای ملت ایتالیا بدل « ابدی»

 آغاز شده خود  او ها در دوران معاصر پیدایش ملت او آگاه بود که .روم بود
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او  .استبه دستگاه سیاسی جدیدی نیاز  برای سازمان دادن امور آنها و است

 دستگاه جدید نایرا برای ( lo stato)« تلدو»ی  ی تا آن زمان ناشناخته واژه

 درستی  و به معمولبه طور موجب شده است که او را این امر کار برد،   به

. ندرام، بش«منطق دولت»های مدرن و تصور وابسته به آن  دولت  -پدر ملت

رسد  نظر می  شده ولی چشمگیرتر این است که به موضوع کمتر شناخته

هنگامی که روبسپیر . گویند و روبسپیر با زبان یکسانی سخن می ماکیاوللی

در کند،  را توجیه می («جباری ت  آزادی علیه استبداد»او  گفتۀ  بهیا )ترور 

ی ضرورت  را درباره ماکیاوللیهای معروف  گفته کمابیشگویی  ر مواردبیشت

 های فاسد، های جدید و برای اصالح دولت خشونت برای بنیانگذاری دولت

 .  کند کلمه به کلمه تکرار می

هم روبسپیر  ماکیاوللیزیرا هم  ،انگیزتر است مراتب شگفت این شباهت به    

درمورد . رفتند گفتند فراتر می یانگذاری میی بن از آنچه رومیان خود درباره

چیزهای زیادی برای  مسلمبه طور ان بنیانگذاری و دیکتاتوری ی می رابطه

، سیپیوسیسروننمونه، برای . آموختن از رومیان وجود داشت
 
را ترغیب  

«به دیکتاتور بدل شود ،استقرار مجدد جمهوری»د برای رک می
 
و  ماکیاوللی. 

 ؛دانستند که بنیانگذاری مهمترین کنش سیاسی است میان میروبسپیر مانند رو

سازد؛  بخشد و سیاست را ممکن می ی را قوام میهمگانکه قلمرو  بزرگکنشی 

مربوط به گذشته، بود اما برخالف رومیان، که بینانگذاری برایشان رخدادی 

های  خصوص روش به ،ای« وسیله»آنها معتقد بودند که کاربرد هر 

آنها برای . پذیر است توجیه ،«هدف»برای این برترین  ،آمیز خشونت

طور واقعی  ی آنها به د؛ مسألهبو ساختن همان مطلقبه طور بنیانگذاری 
                                                                                 

 
  (Scipio) ،پیش از میالد، مرد  سیاسی و سردار رومی، در     - 1 ، سیپیو افریکانوس

 .شکست داد جنگ دوم پونیک، هانیبال کارتاژی را
2
 dictator rei publicae constituendae 
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ا با رخشونت  آنها  .ایتالیای متحد یا جمهوری فرانسه بود« ساختن»چگونه 

کشتن چند درخت میز  یتواند ب انسان نمی: کردند می توجیهای  پایه برهاناین 

. کشتن مردم جمهوری بسازد ی، ببپزدمرغ املت  شکستن چند تخم یسازد، بب

ساز  ها سرنوشت که برای تاریخ انقالب برهان،در این ماکیاوللی و روبسپیر 

ند، بازگردتوانستند به آن  ای که آنها می اتوریته. بوده است، پیرو رومیان نبودند

ا او نیز حکومت استبدادی نزد افالتون یافت شود، زیر ممکن بودبیش از همه 

ترین و  به سریع[ تواند می]تغییر ... »را برای جایی توصیه کرده بود که 

«.ترین نحو رخ دهد سهل
(60)
 

پدر معنوی  را ماکیاوللیمی توان در همین نقش دوگانه است که  رستد   

ی بنیانگذاری را از نو کشف کرد  رد، زیرا او هم تجربهاهای مدرن شم انقالب

را برای هدفی ( خشونت)م تفسیری جدید از آن ارائه داد که کاربرد ابزار و ه

ی  ی مارکس که انقالب فرانسه در جامه این اشاره. ساخت برتر موجه می

ها را نشان  ی انقالب تواند ویژگی همه می ،ی تاریخ پدیدار شد رومی در صحنه

مدرن غرب از شور های دوران  نظر من، اگر انسان درنیابد که انقالب به. دهد

درستی   را به ها این انقالب بزرگینه  ،اند رومیان برای بنیانگذاری الهام گرفته

زیرا اگر این گمان من درست باشد که  . درک خواهد کرد و نه تراژدی آنها را

معروف « زوال»و  ،سیاسی است از هرچیز بحرانی دوران مدرن پیشبحران 

، سنت دینگانگی رومی  انحطاط سه ی نخست عبارت است از غرب در وهله

رومی قلمرو  خصوص بهو اتوریته، و همراه آن، ویران شدن بنیادهای 

پدیدار  بزرگهایی  دوران مدرن همچون تالش های سیاسی، آنگاه انقالب

ی  رشته ی دوباره پیوند   ایجاد  شوند برای بازسازی این بنیادها، برای  می

های سیاسی  ساختن بنیاد کمک  جدد آنچه بهرای استقرار مت، و بی سن   شده قطع

بخشیده  بزرگیمنزلت و  یرقدبه امور بشری  ،های متمادی قرن طول در ،نو
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 .بود

پدران » ،انقالب آمریکا: ها موفق بوده است تنها یکی از این تالش    

«بنیانگذار
 
یاری خوانیم خود گویای بس که هنوز آنها را چنین می  این) 

کمک قانون اساسی بنیاد   خشونت و به یدیدی را بدولت ج( چیزهاست

تا امروز دوام آورده است، با وجود  این حقیقت که  دستکماین دولت . ندگذاشت

های غیرسیاسی زندگی  عرصه ی مدرن جهان نو در همه خصوص بهویژگی 

 نشانه هایی آمریکا چنین  یاالت متحدهی ا اندازه جای دیگری به  در هیچ

  .یاورده استافراطی پدید ن

که چرا ساختاری سیاسی در شرایط   ی علل این توانیم درباره در اینجا نمی    

آور استواری خود را  ای شگفت گونه ثباتی اجتماعی خردکننده به فشار شدید بی

آمیز   صلح که انقالب آمریکا خصلتی کمابیش  این. بحث کنیم ،نشان داده است

 قطع به طور ،های متعارف محدود ماند داشت، و خشونت کم و بیش به جنگ

که پدران بنیانگذار   این. عامل مهمی در یاری رساندن به این ثبات بوده است

تر بودند نیز ممکن است در این  آغازین رومی نزدیک ایاالت متحده به روش

دولت -ی تکوین ملت باشد، زیرا آنها مجبور نبودند تجربهداشته  امر نقش

 کاراین باشد که  نکته مهمترینهمه، شاید  با این. ذراننداروپایی را از سربگ

ی استقالل  از بیانیه  ی آمریکا، پیش عمره ساختن قارهبنیانگذاری، یعنی مست

به  امکان بازگشت ،از این رو، برای تدوین قانون اساسی. صورت گرفته بود

ن ساختار های موجود و به این ترتیب تأیید و قانونی کرد قراردادها و اساسنامه

.ساختار جدید، وجود داشت نهادنجای بنیاد  سیاسی موجود به
(61)
به این  

به جریان انداختن نظم » الب آمریکا کل تالش خود را  برایترتیب، فعاالن انق

 ماکیاوللییعنی از انجام عملی معاف شدند که  ؛کردندصرف « جدید امور
                                                                                 
1
 the founding fathers 
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د که تحقق بخشیدن به آن چیز وجود ندار هیچ» :ی آن گفته بود زمانی درباره

«.تر باشد دشوارتر، موفقیت آن تردیدآمیزتر، و پرداختن به آن خطرناک
(62)
و  

این را فهمیده بوده است، زیرا مانند روبسپیر و لنین و  بی تردید ماکیاوللی

جز این  یهیچ آرزویشان بود،  انقالبیان بزرگی که او پدر معنوی ی همه

 .به جریان بیندازدنداشت که نظم جدید امور را 

 آنها را  که به طور معمول)ها  ی بحث ما انقالب هرحال، در زمینه به    

شوند که در  همچون رخدادهایی پدیدار می (نیمدا میت گسست قطعی در سن  

گیرند و  ت الهام میهای این سن   ها هنوز از سرچشمه های انسان کنش ،آنها

تنها  «انقالب»رسد  نظر می به. نندک بیشترین نیروی خود را از آنها کسب می

های اضطراری فراهم  غربی برای موقعیت -ت رومیکه سن   استراه نجاتی 

ی  های گوناگون قرن بیستم، بلکه همه این حقیقت که نه تنها انقالب. کرده است

یا به  انجامیدندهای پس از انقالب فرانسه یا به اسقرار مجدد نظم پیشین  انقالب

نشانگر این است که آخرین راه  به ظاهرهای استبدادی،  برقرای حکومت

که زمانی   اتوریته چنان. شده است ت فراهم کرده بود نیز بی اثرنجاتی که سن  

ی رومی بنیانگذاری بسط  تجربه ای که از دل ختیم، یعنی اتوریتهشنا می راآن 

باره جا دو د، هیچنفهمیدمی ی سیاسی یونانی  در پرتو فلسفه آن را یافته بود و

ی کمتر نویدبخش  شیوه راهها، نه از  انقالب برقرار نشده است، نه از راه

 گرایش ها و خواسته های نظم پیشین، و کمتر از همه از راهبازسازی 

در  زیستن .کشد سوی خود می  افکار عمومی را به گاه به گاهکارانه که  محافظه

سرچشمه و که   این بهآن  بی اتوریته و بی آگاهی همراه سپهری سیاسی،

مفهوم این است که   کند، به می متعالی مداران راقدرت و قدرت ،اتوریته آغازگاه  

تی و تکیه به معیارهای سن   یی به آغاز مقدس و بدینتوک ل   بی) آدمیان

شوند که  می روبروبا این مسائل بنیادی  ،بار دیگر (بدیهی رفتار ،درنتیجه



 208 

 .گی کنندچگونه همچون انسان باهم زند
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 فصل چهارم

 آزادی چیست؟

 

 

1 

گویی . نومیدکننده است اقدامی «آزادی چیست؟»رسد طرح پرسش  به نظر می

هایتناقض ها و ادتض
 
اند تا معماهای ا متناع منطقی را  دیرینه در کمین نشسته 

به کدام بسته به این که انسان )طوری که  ی انسان تحمیل کنند، به به اندیشه

قدر  ن  مفهوم آزادی یا مفهوم ضد  آن همانریافتد (عما آگاهی داردی م گوشه

در را این مسأله . ی چهارگوش دایرهکردن شود که تصور  ناممکن می

از یک  .دکرخالصه در تضاد  میان آگاهی و وجدان  توان می ،شکلترین  ساده

ی  تجربه ،دیگر سویلیم، از ؤآزاد و از این رو، مس گوید مان می ، وجدانسو

با  ،مطابق اصل علی تباید خود را،  د که هموارهنشان می دهمان  روزمره

 امور  خصوص  بهعملی،  اموری  در همه. یمکن هماهنگ بیرونیجهان 

ی این فرض  بر پایه .پذیریم را همچون حقیقتی بدیهی میسیاسی، آزادی آدمی 

دیهیب
 
د و نریگ می د، تصمیمنکن می قانون وضعدر جوامع بشری  است که 

های  های علمی و عرصه های حوزه در مقابل، در همه. دنکن م صادر میحک

کنیم  همان اندازه بدیهی شروع می ، کار خود را بر اساس این حقیقت  بهنظری

«آید از هیچ هیچ برنمی»که 
 

«دهد رخ نمی دلیل  یچیز ب هیچ»، 
 
عنی، این ی .

 ای یل نهایی، تابع رابطهزندگی ما، در تحل» در حقیقتپذیریم که  فرض را می

                                                                                 
1
 antinomies 

2
 axiomatic assumption 

3
 nihil ex nihilo 

4
 nihil sine causa 
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مان  وجود  آزادی در درون نهایتدر « من  »رغم این،  و اگر به« یعل   است

هرگز در جهان پدیدار مسلمبه طور  ،داشته باشد
 
 نمود  خالی از ابهامی ،

موضوع نظری  دتوان هرگز نمی «آزاد من  » سببنخواهد یافت، و به این 

از ) ر خود را ب  شناسی نگاه که روان  محض این  از این رو، به. دشمحرزی با

د که شو کند روشن می ، متمرکز میترین میدان تحقیقش ژرف (قرار معلوم

عنوان علت   نقشی که نیروها در طبیعت به»یرا زآزادی سرابی بیش نیست، 

علت  رفتار در  عنوان  بهها  نگیزهکه ااست همانند نقشی کنند،  حرکت بازی می

«.دارند ی روانی عرصه
(1)
گر ا: یعنی این آزمایش)ی آزمایش عل   مسلمبه طور  

را نمی ( بینی کرد؟ توان نتیجه را پیش آیا می ،شده باشند ی علل شناخته همه

ناپذیر بودن عملی،  بینی کار برد؛ اما این پیش  در قلمرو امور بشری به توان

ت توانسیم نخواهدهد که هرگز  نشان می فقط کهدلیلی بر آزادی انسان نیست، بل

به دلیل  ای اندازه تااین امر . را بشناسیمدر رفتارهایمان ی علل مؤثر  همه

ری که از های بش به دلیل انگیزه حد ی تااست و  ست اندر کارعوامل د زیادی

 ی از نگاه  همه موارهه می توانند انسان های انگیزه .نیروهای طبیعی متمایزند

ی خود  نگرانه نوعان و هم از نگاه  درون هم رسی  وا، هم از بمانندان پنهان شاهد

 .انسان

که آزادی  کرده است روشن این بینش کانت ،بیش از همهاین مسائل مبهم را 

نشدنی است که  درونی معلوم ی همان اندازه برای حس درونی و میدان تجربه به

نظر از این  صرف. کنیم شناسیم و درک می جهان را میبرای حواسی که با آن 

ای  هکند یا خیر، مسلم است که مقول ت در طبیعت و عال م عمل میآیا علی   که

نظم  (خواهد باشد ت آنها هرچه میماهی  ) های حسی ی داده ذهنی به همه

آزادی  تناقض  از این رو، .  سازد تجربه را ممکن می ،بخشد و به این ترتیب می
                                                                                 
1
 phenomenal world 
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 ای اندازه خود بهی  های مربوطه در عمل و عدم  آزادی در نظر، که در حوزه

اند بدیهییکسان 
 

شود، بلکه به  ق مربوط می، نه تنها به دوگانگی علم و اخال

خود را بر  آغازگاه هایاخالق  است که علم و ه ای وابست روزمره ه هایتجرب

 ، دراندیشهی علمی بلکه در خود   ر نظریهرسد نه د به نظر می. کنند آنها بنا می

که رفتار عملی ما بر آن بنا ) که آزادی است ،لسفیف علمی و پیش دریافت  پیش

ی که با فرض آزاد کنشزیرا اگر درمورد . شود در نیستی محو می (است شده

علی ت قرار  تأثیر دو نوع زیررسد  به نظر می ،یمبیندیش انجام شده کنشگردن بو

تی که دیگر، اصل علی   سوی ی درونی، و از ، انگیزهسواز یک : داشته است

با کانت از آزادی در برابر این یورش دوگانه . هان خارجی حاکم استبر ج

ی  اراده. ، دفاع کرد«عقل عملی»و « محض»تمایز قائل شدن بین عقل نظری 

اطر داشته اما باید به خ .دهد را تشکیل می« عقل عملی»رکزی ی م آزاد هسته

 یعملی نقشی  در زمینه دارد و ی آزاد ارادهکه  کنشگریباشیم که در اینجا 

د، نه در جهان شو نمی ظاهر ،د، هرگز در جهان پدیداربازی می کناساسی 

من  کمک آن به   ی حواس پنجگانه، نه در میدان حس درونی که انسان بهبیرون

فهم عقل قرار  برابرکه فرمان اراده را در  ،حلراه این . برد می  خود پی

 قانونی اخالقی ن  گذاشتبنیاد  تواند برای می که است نوآورانه آن قدردهد،  می

اما برای از . قوانین طبیعی باشد ندازۀا بهاش  منطقی یهمسازکه  باشد کافی

عنی ی .دهد انجام می اندکی کار  ، بین بردن بزرگترین و خطرناکترین دشواری

 نظری و چه در شکل پیش نظری، چه در شکل اندیشهکه خود  دشواری   این

بسیار  ظاهربه که  جداست از این حقیقت هک –ود ش آن، موجب  محو آزادی می

 حکم کردن و فرمان دادن اش ، که فعالیت اصلیی اراده عجیب است که قوه

 .آزادی باشد پناهگاه، باید است
                                                                                 
1
 axiomatic 
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ی  و هیچ نظریهکننده است،  ی سیاسی تعیین ی آزادی برای فلسفه مسأله

جنگلی تاریک برده به »که ما را  ، د در برابر این مسألهتوان ای نمی سیاسی

«است که فلسفه در آن سرگردان است
(2)
این  ی در ادامه. باقی بماند نظر بی ،

ی آزادی هرگز  این است که پدیدهاین تیرگی  دلیل خواهم کرد که بحثموضوع 

در گفتگوی فرد با  را نه آزادی و نه ضد  آن: شود ظاهر نمی اندیشه در قلمرو 

 (ندشو می طرحرگ فلسفی و متافیزیکی زمسائل ب ،که در جریان آن) خودش

 بعد، موضوع آزادی در آن آغازگاه  ت فلسفی، که درمورد سن  . ندکن تجربه نمی

که در  طور  آن ،ی آزادی ایده جای روشن کردن خود   بحث خواهیم کرد، به

شود، آن را تحریف کرده است، زیرا آن را از میدان  ی بشری پدیدار می تجربه

ی  طور کلی، به حوزه  لمرو سیاست و امور بشری بهاش، یعنی ق اصلی

تواند مورد وارسی شخص قرار گیرد،  اراده، یعنی جایی که می به درونی،

توانیم به  عنوان دفاع مقدماتی و اولیه از این رهیافت، می به. انتقال داده است

این نکته اشاره کنیم که از لحاظ تاریخی، آزادی در میان مسائل بزرگ 

ت و از قبیل هستی، نیستی، روح، طبیعت، زمان، ابدی   –متافیزیکی  ی دیرینه

. ه استبوده که اصالً به موضوع تحقیق فلسفی بدل شد ای مسألهآخرین  –غیره 

بزرگ، از فیلسوفان مکتب در تاریخ طوالنی فلسفه، در میان فیلسوفان 

ینتی گرفته تا فلوتسقرا پیش
 

نبود که به باستان، کسی  بزرگ  ،آخرین فیلسوف  

                                                                                 
 
  (Plotinus)وی در سال . است یونان آخرین فیلسوف متأثر از تمدن پلوتینوس یا ینت، ف لو

با  اسکندریه ین در مکتبتفلو. میالدی درگذشت 7۹ میالدی زاده شد و در سال  ۹۱ یا  ۹۹ 

 ی اسکندر به نقاط مختلف جهان آن زمان، مرکز دانش و فلسفه از پس از حمله. فلسفه آشنا شد

ما از این گوناگون بود؛ اما شناخت  اندیشه هایبه اسکندریه منتقل شد که مرکز برخورد  آتن

. چندین بار به آتش کشیده شد مشهور این شهر ی ها بسیار اندک است چرا که کتابخانه اندیشه

ن عقاید نوشتبر  برخالف یونانیان، اصرار چندانی ،افزون بر این، اندیشمندان مکتب اسکندریه

د و در دانستن که رهایی فردی می هدف از علم را نه آموزش، بیشتر آنهاخود نداشتند، چراکه 

ین استثنا تفلو ،آنان ی اما در میان همه. دیدند های خود نمی اندیشه دیگر نیازی به نوشتن ،نتیجه

 های او را شاگردش، دست به نوشتن زد و نوشته ،اصرار شاگردان خود او به .است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D9%86
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ت فلسفی غرب پدیدار شد، و زمانی که آزادی در سن  . آزادی پرداخته باشد

بود که  – آوگوستیننخست پولس رسول و سپس  –ی دینی تغییر کیش  تجربه

 .موجب پدید آمدن آن شد

عنوان مسأله،  البته نه بهرا، آزادی  ،سیاسی میدانی است که در آن سپهر   

و حتی . نده اشناختمی قعیت زندگی روزمره، همواره وا نوعی ی منزله بلکه به

سیاست و  باید ،کنیم آزادی صحبت میی  مسأله ی هنگامی که درباره ،امروز

چه از آن آگاه باشیم چه ) شده است دادهکه به انسان توانایی کنش را این حقیقت 

ی  زیرا کنش و سیاست در میان همه. یمشته باشداپیوسته در ذهن  (نباشیم

 دستکم بدون توانیم اند که نمی وریهای انسان، تنها ام ها و کارایی انمندیتو

توانیم به  زحمت می  فرض وجود آزادی، آنها را حتی تصور کنیم، و به

 ،طور ضمنی یا صریح  که به  نآ یبپردازیم ب یموضوع سیاسی منفرد

 یکی از نه فقطافزون بر این، آزادی . موضوع آزادی آدمی را طرح کنیم

ز قبیل عدالت، قدرت، معنای واقعی کلمه، ا  های قلمرو سیاسی به مسائل و پدیده

به هدف مستقیم  (ها های بحرانی یا انقالب در دوره)ندرت و به  ستایا برابری 

سازمان در  در اساس آدمیان لیلی است کهد بلکه شود، کنش سیاسی بدل می

معنای  ی، زندگی سیاسی بهبدون آزاد. کنند می همکاری سیاسی با یکدیگر های

«علت  وجودی». شود معنا می بی ،واقعی کلمه
 
سیاست، آزادی است، و میدان  

 .ی آزادی، کنش است تجربه

، و حتی کسانی که انگاریم میسیاسی مسلم  آرایی  که در همه ی راآزادی  

                                                                                                                                                                     

تایی مرتب  نُه ی ها را در شش دسته فرفوریوس نوشته. گرد آورد رساله ۱۹فرفوریوس در 

من ین به یُ تفلو(. است گانه  نُهمعنای  در زبان یونانی به)نامید « انئاد»ساخت و هر دسته را یک 

 . جهان گردید ثرترین و الهام بخش ترین فیلسوفانؤیکی از م ،ها این نوشته
 

1
 Raison d'être    

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%A6%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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 ضد  حساب آورند، درست   ستایند بازهم باید آن را به حکومت استبدادی را می

ها برای فرار از اجبار  ، یعنی فضایی درونی، است که انسان «ادی درونیآز»

 این احساس درونی. به آن بگریزند توانند آزادی می احساسبیرونی و 

 هر. نداردسیاست  ربطی به ،به تعریف از این رو، بنا .دراندنمودهای بیرونی 

 را دی درونیآزاروا بودن آزادی درونی را توجیه کند، و هرقدر هم  یزی کهچ

 ،د، بازهم از لحاظ تاریخینده باشکرف وصپسین شیوا در دوران باستان 

ی بیگانگی از جهان ی نوع نتیجه در آغازاحساس آزادی . پسین استای  پدیده

 هتجرب. کرد شخص بدل می یی درونه هادنیوی را به تجرب ه هایبود که تجرب

ره این است آن هموا فرض ، زیرا پیشستا  غیراصیلآزادی درونی همواره 

گزیند و به درون  ، دوری میگرفته است را آزادی او که انسان از جهانی که

 را این فضای درونی. برد خود، که کس دیگری به آن دسترسی ندارد، پناه می

که ) نباید با دل یا روان (ردب آن پناه می بهجهان  بعد از گریز از« خود»که )

اشتباه  (دکنن با جهان وجود دارند و عمل می دوجانبه هردو تنها در ارتباط 

جایی برای خود  ،بیرونی در جهان که کسانی ،پسیندر دوران باستان . گرفت

معنویت دمی یافتنن
 
 مکانی برای آزادی مطلق را به عنوان( دل و روان نه) 

قرن نوزدهم، همگان  میانه هایکمابیش دوران باستان تا  آغاز از .کشف کردند

 .جایگاهی در جهان بیرونی استن اشتد شرط آزادی پیش که بودندعقیده  هم

جایگاه مناسب »که    های این که آزادی درونی یا این نظریه اگر به ریشه

«آزادی آدمی، اقلیم درونی وجدان
(3)
آن  غیراصیل است، بازگردیم، خصلت   

 یت یافتۀفرد انسان ،آزادی درونی منادیان نمای گونه. آشکارتر خواهد شد

، رشد و تکامل دشتحقق بخ به امکانات درونی خود دهکه می خوا نیست مدرن

 به هراس دارد د،چیره شو اواز این که جامعه بر فردیت درستی  بهو ، ابدیب
                                                                                 
1
 inwardness 
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گرا  گرای عامه فرقه که، بلپافشاری می کند« اهمیت نبوغ و اصالت»بر  تشد

جه اشتراک دیگری ام فیلسوف وکه جز ن استپسین پسند دوران باستان  و عامه

.تشندا فلسفهبا 
(4)
ها درمورد برتری مطلق آزادی  برهانترین  کننده متقاعد 

وستی اپیکت ی نوشتها توان در رساله درونی را هنوز می
 
 بازگویییافت، که با  

که مطابق خواست خود زندگی آزاد کسی است  :شود که این گفته شروع می

را  ارستو« سیاست»تی از کتاب نحوی شگفت عبار به تعریفاین  .کند می

معنای آزادی این است که شخص آنچه دلش »ی  گفتهارستو  .کند بازگو می

.داند آزادی چیست د که نمیرگذامی در دهان کسی را « خواهد انجام دهد می
(5)
 

دهد که انسان در صورتی آزاد است که خود،  اپیکتتوس سپس نشان می

و به قلمرویی گام  کندگنجد، محدود  می ی قدرتش خویشتن را به آنچه در حوزه

.شود او نگذارد که ممکن است کسی مانع
(6)
«دانش زندگی» 

(7)
به این  

پردازد که به انسان بیاموزد میان جهان بیگانه، که آدمی بر آن هیچ قدرتی  می

تواند سامانش دهد،  خود، که انسان هرطور مناسب دید می« من»ندارد، و 

.تمایز قائل شود
(8)
 

  این نکته جالب توجه است که پیش از این ،انداز تاریخی از چشم دلیله این ب

ای  های آگاهانه تالش ،ازددرپب ی آزادی مسألهدر فلسفه اش به آوگوستین که 

ی ا دینب صورت گرفته بود تا با جدا ساختن مفهوم آزادی از سیاست، صورت

                                                                                 
 
  (Epictetus)،  ،ردگی گرفتهدر جوانی به ب .رواقی ففیلسو میالدی،   -   اپیکتتوس 

صاحبش به او اجازه داد نزد . ندفروخت ، امپراتور روم،نرون یکی از درباریانبه  او را و  شد

. آموزش ببیند  (Gaius Musonius Rufus) گایوس موسونیوس روفوس ،رواقیفیلسوف 

آزاد شد و در روم به تدریس فلسفه پرداخت تا  یقانونبه طور  ،پس از مرگ صاحبش

تدریج   میالدی فلسفه را در روم و به  ۰در سال ( Domitianus)امپراتور دمیتیانوس 

رفت و در  ، واقع در شمال غربی یونان،نیکوپولیس اپتکتتوس به. سراسر ایتالیا ممنوع کرد

های او  آنچه از آموزش. ای ندارد خود او هیچ نوشته. ی رواقی ادامه داد آنجا به تدریس فلسفه

 . است( Lucius Flavius Arrianus)ی شاگردش آریانوس  باقی است نوشته
 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3&action=edit&redlink=1
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رچه آزادی نزد گ. شدرغم بردگی، آزاد با آدمی بتواند به ،آن درد که نبیاب

 ،های خود است، از لحاظ مفهوم آزادی از خواست به معنایاپیکتتوس، که 

. ی تصورات سیاسی رایج دوران باستان چیزی نیست جز صورت وارونه

پسند در آن تدوین شد، یعنی  مردم فلسفیای که کل این نظام  ی سیاسی زمینه

 در نقشیروشن  بسیارحوی ن به، پسین کار آزادی در امپراتوری رومزوال آش

. نددارطه، و مالکیت در آن ی از قبیل قدرت، سلمفاهیمکه  نشان داده می شود

های دیگر  ا عمال قدرت بر انسان راه از فقطونان باستان، انسان مطابق درک ی

در  ،ای ی، خانهجایگاهضرورت آزاد کند، و فقط اگر از توانست خود را  می

ی را به واپیکتتوس این روابط دنی. ست آزاد باشدتوان می ،داشت این جهان می

به این درک رسید که هیچ  ،گاه و آنبدل کرد خود  روابط میان انسان با من  

 مطلق نیست، و این ،کند ی قدرتی که انسان بر خود ا عمال می اندازه  قدرتی به

 چیره کند و بر خود  می های که در آن انسان با خود مبارز که فضای درونی 

یعنی در برابر دخالت  ؛به او تعلق دارداز چیزهای دیگر بیشتر  ،دشو می

 .تر است امن (شده باشد حفاظت هم هرقدر) یوی دنی بیرونی از خانه

رغم نفوذ چشمگیر تصور آزادی درونی  غیر سیاسی در سنت  از این رو، به

عیت موق ،تداتوانیم ادعا کنیم که اگر انسان اب ی میسادگ آید به فکری، به نظر می

هرگز چیزی  ،ی و ملموس تجربه نکرده بودوآزاد بودن را همچون واقعیتی دنی

داد و نه  و ،ما نخست در داد و ستد با دیگران. شناخت از آزادی درونی نمی

که   آزادی پیش از این. شویم از آزادی یا ضد  آن آگاه می است که ،خود ستد با

د، که بواده، موقعیت مرد  آزاد برای ار شود یا کیفیتی اندیشهبرای  شودصفتی 

در جهان و با  نهادن او را به حرکت و جنبش، ترک خانه، بیرون رفتن و گام

بر  آشکاراآزادسازی . ساخت سخن و کنش با مردم دیگر روبرو شدن توانا می

های  د شدن باید خود را از ضرورتانسان برای آزا: آزادی مقدم بود این
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به دنبال عمل   ،خود به خود ،عیت آزادیقوماما . ساخت زندگی آزاد می

های دیگری  به همراهی انسان ،آزادی افزون بر آزادسازی. آمد آزادسازی نمی

ی مشترکی همگانانی قرار داشتند، و نیز فضای نیاز داشت که در موقعیت یکس

عبارت دیگر،  توانست با دیگران روبرو شود؛ به انسان می ،الزم بود که در آن

داشت که مردان آزاد  ای باید وجود می یافته شکل سیاسی سازمان به ان  جه

  .ندگام بگذار آن در ،توانستند با سخن و کنش خود می

ی بشری و هرگونه  هرصورت مراوده مشخصی صفت آزاد بی شک

ند اما سازمان سیاسی کن باهم زندگی می ها جاهایی که انسان. اجتماعی نیست

 (ی یا در حریم خصوصی معاش خانوادها ه، جوامع قبیلهبرای نمون) اند نساخته

زندگی  های ترکند، بلکه ضرو آزادی نیست که اعمال و رفتارها را هدایت می

ی بشر میدانی  از این گذشته، هرجا جهان ساخته. و امر حفظ و بقای آن است

ی  جوامع زیر سلطه ،برای مثال)برای کنش و سخن انسان نبوده است 

رانند و به این  دایگانی که زیردستان را به محیط تنگ خانه میهای خ حکومت

واقعیت  گونه آزادی هیچ (شوند می همگانی در فضای  آنهامانع حضور  ،نحو

فضایی  ، شده سیاسی تضمین شکل  به ی  همگانقلمرو  دونآزادی ب. ندارد دنیوی

آزادی  بی شک  ،در این صورت. که بتواند در آن پدیدار شود ندارددر جهان 

امید یا اشتیاق خانه داشته  آرزو، ،ها همچون خواست لب انسانتواند در ق می

بس تاریک ، و هرچه در تاریکی آن  است قلب جایی ند کهدان همه می .باشد

 ی آزادی همچون حقیقت. خواند نشان دادنیتوان حقیقت  زحمت می  به ،بگذرد

هم  امر به یک ون دو رویدارند، و همچ یهمزمانو سیاست با هم  نشان دادنی

 .اند وابسته

توانیم آن را  آزادی و سیاست است که نمی همزمانیهمین  رستهمه، د با این

برآمدن توتالیتاریسم . بینگاریمم مان امری مسل ی سیاسی کنونی در پرتو تجربه
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 نقضهای زندگی باید تابع الزامات سیاسی باشد و  ی حوزه که مدعی بود همه

حق داشتن حریم خصوصی و حق آزادی  ،ر، و در رأس آنهامستمر حقوق بش

سیاست  همزمانیدارد که نه تنها درمورد  امیآن، ما را و سویاز سیاست، از 

این باور  سوی به را ما. کنیم و آزادی، بلکه درمورد سازگاری آنها باهم تردید 

می   پذیرد، زیرا شود که سیاست پایان می که آزادی جایی شروع می رانند می

، یابد میاصطالح سیاسی بر چیزهای دیگر الویت  وقتی مالحظات به بینیم

هرچه »ی لیبرالی  آیا عاقبت روشن نشد که عقیده. رود آزادی از بین می

درست بوده است؟ آیا حقیقت ندارد که هرچه « آزادی بیشتر ،سیاست کمتر

ود؟ مگر ش تر می سیاست فضای کمتری را اشغال کند، میدان آزادی گسترده

ای مفروض را با  ی آزادی در جامعه درستی گستره  طور نیست که ما به این

 مثلغیرسیاسی،  ظاهربه های  فعالیت ،سنجیم که در آن فضای آزادی می

، فرهنگ و دیناقتصادی، یا آزادی آموزش،  آزاد های های بنگاه فعالیت

نوعی   ی ما به مهشوند؟ آیا حقیقت ندارد که ه های فرهنگی، تضمین می فعالیت

باور داریم که سیاست فقط تا آنجا با آزادی سازگار است که برای ما امکان 

 کند؟ سیاست را فراهم می ازآزادی 

آزادی دهند که  سوق می سمت را به این ماکه  ندنیست های اخیر تنها تجربه

ین تعریف نقش ا .بالقوه از سیاست تعریف کنیمدر سیاست را آزادی  عمل

الزم نیست از اندیشمندان سیاسی . سیاسی داشته است اندیشهر تاریخ مهمی د

تر برویم تا با کسانی روبرو شویم که اغلب آزادی  قرن هفدهم و هجدهم عقب

مهمترین غایت  ،از نگاه  اینان. پنداشتند طورکلی با امنیت یکسان می  را به

 ،ی خود هنوب امنیت به. ، تضمین امنیت بود«هدف  حکومت»یعنی سیاست، 

که را هایی  ی فعالیت مایه جان« آزادی»ی  کرد، و واژه آزادی را ممکن می

حتی منتسکیو . کرد ، بیان میگرفتند می صورتاز قلمرو سیاست  بیرون
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دانست، گرچه درکش از جوهر سیاست هم  گاه آزادی را معادل امنیت می  به گاه

.تر بود قبا درک هابز و اسپنوزا تفاوت داشت و هم از آن عمی
(9)
رشد و  

ی علوم سیاسی و اجتماعی در قرن نوزدهم شکاف میان آزادی و  توسعه

، که از آغاز عصر مدرن با را تر کرده است، زیرا حکومت سیاست را گسترده

عنوان پشتیبان  د، اکنون نه چندان بهنشمردمی کل میدان سیاسی یکسان 

 ی، منافع جامعه و افراد ی آزادی که همچون پشتیبان روند زندگ شده گمارده

باقی مانده بود، اما نه امنیت فرد در  کننده مالک تعیین امنیت هنوز. دفهمیدن می

کل جایی که شرط )د کر می طرحکه هابز  طور  ، آن«بار مرگ خشونت»ر براب

روند زندگی  امکان پیشرفت که امنیتی، بلکه (آزادی، رهایی از وحشت است

. ساخت ممکن میی آن که اخاللی در آن پدید آید، بجامعه، همچون یک کل، را 

این روند زندگی وابسته به آزادی نیست، بلکه ضرورت ذاتی خود را دنبال 

آزاد  آن  را توان می ،کند؛ و تنها به این مفهوم که رودی آزادانه جریان دارد می

ی  پدیده کهآزادی حتی هدف غیرسیاسی سیاست هم نیست، بل ،در اینجا. خواند

کند که حکومت نباید از آن تجاوز کند تا  مرزی را تعیین می و ای حاشیه ستا

 .داندازخطر نیبه ، را آن های تخود زندگی، و منافع و ضرور

دگمان است زیرا ممکن است به سیاست برو، تنها دوران ما نیست که  از این

ا سیاست جد را ازسراسر دوران مدرن آزادی در د، بلکه را تهدید کنآزادی 

روم و خاطرات و بتر  دور ی توانستم حتی به گذشته من می. ندکردمی 

بر این امر  ،مدرن آزادی  مفهوم دنیوی پیش. تری را بیرون کشم کهن های تسن

 آنها مشارکت به هیچ وجه به معنی امکان شهروندان آزادی که تأکید می کرد

چارلز اول. تنیسدر حکومت 
 
چنین  ردم راآزادی م ،دار سکوی  باالی  از  

                                                                                 
 
  (Charles I)به      پس از مرگ پدرش جیمز در سال ( ۹۹  -۰   )لز اول ر، چا

شاه . ی با پارلمان پیدا كردبزرگ وی اختالف .پادشاهی انگلستان، اسکاتلند و ایرلند رسید
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آنها  بر قوانینی بااین است که آزادی و اختیار مردم الزمۀ »: الصه کردخ

آزادی : به آنها تعلق داشته باشد ،ممکن تا حدد که جان و مالشان کننحکومت 

خاطر   به «.دردانحکومت به آنها تعلق  .مشارکت داشتن در حکومت نیست

ی ورود به  حکومت یا اجازه آزادی نبود که مردم سرانجام سهم خود از شوق  

اعتمادی به کسانی بود که بر  خاطر بی  رو سیاسی را مطالبه کردند، بلکه بهمقل

افزون بر این، مفهوم مسیحی آزادی سیاسی از . شان سلطه داشتند جان و اموال

خودی خود و دشمنی با آن   ی بههمگانبه قلمرو  دل بدگمانی مسیحیان آغازین

یابند تا آزاد  ییی رهاآنها این بود که از بند امور همگانست  پدید آمده بود؛ خوا

دیدیم، پیش از این که درک  مسیحی آزادی  طور که پیش از این  و همان. ندشو

فیلسوف از قلمرو  دوری جستن د، درک  را طرح کننخاطر رستگاری   به

 ی و آزادترین شیوهشرط الزم برای واالترین  ی پیش منزله  بهرا سیاسی 

«اندیشانه ندگی ژرفز«  زندگی، یعنی
 

 .ندده بود، طرح کر

ربه تر تجگویاشاید  یفشارپاو با وجود فلسفی ت سن   با وجود اهمیت زیاد 

سوی پذیرفتن جدایی آزادی از   را به که هر دو انسان دوران حاضر های

علت »کنم که وقتی گفتم آزادی  دهند، بازهم فکر می سیاست سوق می

                                                                                                                                                                     

ارلمان هر یك جداگانه برای خود متحدانی فراهم آورده پ شاه و. خواستار حكومت استبدادی بود

ها  ها و ایرلندی ها، كاتولیك های اشراف، انگلیكان چارلز از كمك .و به جنگ پرداختند

 .جست ها سود می و صنعتگران و اسكاتلندی بازرگانانو پارلمان نیز از یاری  برخوردار بود

سپاهیان شاه را  قوای كرامول،. پارلمان بودی  رهبر مخالفان شاه، اولیور كرامول، نماینده

 دوبارهچندی،  وی پس از .دش ، شاه به ناچارتسلیم شرایط پارلمان    سال  در شكست داد و

فرار . به فرار از كشور شدمجبور  كه با فشار پارلمان،امول رکبه مخالفت با کرد شروع 

سرعت  جنگ به. ر گردیدمنج 7   طی سال  جنگ داخلی ی چارلز به آغاز دومین مرحله

اعضای پارلمان چارلز  ی و باقیمانده ،اشخاص ضد ارتش تصفیه شد پارلمان از. یافتپایان 

پارلمان . ، اعدام شد۰   ژانویه سال  ۹ او در   .جرم خیانت، محاکمه کردند اول را به

به ریاست  را پادشاهی را ملغی اعالم کرد و حكومت جمهوری برقرار شد و كرامول

 .دکردنهوری منصوب جم
1
 vita contemplativa 
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«وجودی
 
د، کنن را بیش از همه در کنش تجربه می ت است، و این آزادیسیاس 

 ی در ادامه. کهنی را خوانده استبدیهی  ی خواننده بر این باور است که گفته

 .کهن جز بازاندیشی این گفتۀ بدیهی کرد نخواهمکاری ، این فصل

 

 

 

 

2 

با  اننسا ،سیاستدر . ای مربوط به اراده نیست سیاست پدیده ی زمینهآزادی در 

«آزادی اراده»
 

، با آزادی انتخاب که میان دو چیز معین، میان یک نیک و 

انتخاب خود  ،آزادارادۀ . دکار ندار کند، سر و  انتخاب می یک شر، داوری و

به بیان درآید تا است د که تنها کافی کن ای از پیش تعیین می انگیزه را به کمک

همچون  متوان نمی ب، چونو به این سب»  –ند انتخاب را شروع کند رو

و به / شوم ام تبهکار عزم کرده/ ایی کنمخوش دلرب های  از این روز/ عاشق

«.ارزش این زمانه نفرت ورزم های بی خوشی
(10)

اگر عبارت بهتر،   یا به. 

یم، این آزادی بروتوسآور مثالبخواهیم همچنان از شکسپیر 
 
که باید »: است 

«ای آن هالک شویمهمه برباید شد یا ابوجود داشته 
(11)
، یعنی آزادی آفریدن  

                                                                                 
1
 Raison d'être 

2
 liberum arbitrium 

 
و از پیشینیان بروتوس اول  اوتیکی مارکوس جونیوس بروتوس، پسر خواهر کاتون    
ژولیوس سزار، قیصر  علیه ای وی همراه کاسیوس در توطئه(. پیش از میالد  1-  حدود )

چون قیصر او . شرکت کرد -دکر او حمایت میاز همواره  وی بود و ی که پدرخوانده -روم 
« !و تو هم، پسرم» :دزدفاع دست برداشت و فریاد  را در میان قاتالن خود مشاهده کرد، از

. دندخور شکستمورد تعقیب آنتوان و اکتاویوس قرار گرفتند و  بروتوس و کاسیوس بعد
تو لفظی  !اای تقو»: لخ را بر زبان راندت ی قول پلوتارخوس، این جمله بنا به آنگاه بروتوس،

 (.فرهنگ فارسی معین) .و سپس خود را کشت« !نیستی بیش
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چیزی که حتی همچون موضوع  ؛وجود نداشته است ،چیزی که پیش از این

نبوده  نمکممعنای واقعی   ، بهسببشناخت و تخیل معین نبوده است، و به این 

از انگیزه و از  سوباید از یک  ،بودنکنش برای آزاد . ندشناساست آن را ب

بینی، آزاد  پیش ی قابل ا نتیجه ی منزله بهشده  ریزی برنامه دیگر از هدف   سوی

در هر کنش  ها ها و هدف معنای این نیست که انگیزه  آنچه گفتیم به. باشد

اند، و کنش فقط تا  ی کنش کننده ، اما اینها عوامل تعیینندارند اهمیتجداگانه 

 (نجا که معین استتا آ)را  کنش. رود آنجا آزاد است که بتواند از آنها فراتر 

که اراده   را عقل، پیش از این این هدف مطلوبیت .دکن هدایت می  هدفی در آینده

این فرایند را با توصیف  خاص  دانس . آن را بطلبد، درک کرده است

سواسکوت
 
زیرا تنها خواند،  عقل، اراده را فرا می: توانیم چنین تعبیر کنیم می 

.درمان دهفکنش را  تواند اراده است که می
(12)
شود و  دف  کنش دگرگون میه 

موضوع آزادی نیست،  ،هدف شناخت   .به شرایط متغییر جهان وابسته است

ی توانایی  منزله اگر به را اراده. غلط است وت درس داوری بین بلکه موضوع 

کند، یعنی از  پیروی می داورید، از نریگبی آدمی در نظر  مشخص و جداگانه

قدرت  فرمان دادن، . دهد می فرمانو سپس به اجرای آن شناخت هدف درست، 

ی توانمندی و ضعف  بلکه مسأله ،، موضوع آزادی نیستدندا را کنش فرمان  

 .است

نه فرمان اراده را اجرا  ،استعقل  پیرونه  ،کنش تا آنجا که آزاد است   

. ز دارداآنها نی دو   به هر هدف مشخص به هر رسیدنکند، گرچه برای  می

 به)گیرد که من آن را  متفاوت سرچشمه می به طور کامل ش از چیزی کن

. خوانم یک اصل می( شکال حکومتپیروی از تحلیل معروف منتسکیو از ا   
                                                                                 

 
  (Duns Scotus) ،  71-      سده میالدی، فیلسوف و حکیم الهی مسیحی دوران

 .های میانۀ پسین
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یا « مبود خودمک») کنند عمل نمی« انسان من  »درون  ،ها اصول، مانند  انگیزه

و اصول،  .گیرند تعبیری، از بیرون الهام می  بلکه، به («ام سهم منصفانه»

 اند که اهداف مشخص را توصیه کنند، گرچه هر هدف مشخص تر از آن کلی

اصل خود  در پرتو   (دکنن آغاز می را که کنش  محض این  به)توان  می را

عقل که مقدم بر کنش است، و  داوریبرخالف  ،بخش اصل الهام  .دکر داوری

ن انجام خود کنش کند، نخست در حی برخالف فرمان اراده که کنش را آغاز می

در عین حال، در جریان کنش که با . شود طور کامل آشکار می  است که به

اعتبار خود را از  داوری   ارزشمندی ،شود و اراده انجام می داوری مشارکت 

د، اما اصلی که یاب می کاهشدهنده مان رفی  دهد، و توانمندی اراده دست می

چیزی از نیرو یا اعتبار خود  ،م آنبخش کنش بوده است در جریان انجا الهام

تواند پیوسته  اصل یک کنش، در تمایز با هدف آن، می. دهد را از دست نمی

ی کنش،  ناپذیر است و در تمایز با انگیزه بخش پایان اصل الهام ؛تکرار شود

همه،   با این. روا دارد، و به فرد یا گروه خاصی وابسته نیست اعتباری جهان

ند، و تا زمانی که کنش ادامه ده می رویکنش  راهها از اصول تننمودهای 

های این اصول شرف یا  نمونه. شوند نه پس از آن، در جهان آشکار می ،دارد

ی امتیاز یا  اند که منتسکیو آنها را فضیلت یا مایه افتخار، عشق به برابری

ره هموا»معنای  به aei aristeuein ی یونانی معادل واژه)خواند  سرامدی می

اعتمادی  ، اما هراس، بی(«.تالش خود را بکن و بکوش سرامد دیگران باشی

آزادی  ،یابند هرگاه این اصول موضوعیت می. اند از آن هایی نمونهیا نفرت نیز 

اصول با انجام  نمودپدیدار شدن آزادی و . شود یا ضد  آن در جهان پدیدار می

نه پیش  ؛آزادند ،زنند کنش میآدمیان تا آنجا که دست به . دارد همزمانیکنش 

بودن برخوردار موهبت  آزادی  ازو  بودنباید میان آزاد  .و نه پس از کنش

 . است کردنکنش  همان بودنتمایز قائل شویم؛ زیرا آزاد 
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«یهنرمند»مفهوم  اید بهتر از همهکه در ذات کنش است ش را یا آزادی   
 
 

به  ،است که انسان با آن ی، سرامدییهنرمندنشان داده است؛  ماکیاوللی

«سرنوشت»هایی که جهان در هیئت  فرصت
 
او گشوده است، پاسخ  برابردر  

نشان داده « هنرآفرینی»ی  با واژه ،مضمون این مفهوم به بهترین نحو. دهد می

نه بر )ارد یعنی نوعی سرامدی که بر هنرهای نمایشی داللت د ؛شود می

 ،است در خود نمایش مهارت  ،ر آنها، که د(ساختنی چیزهای هنرهای آفرینش

آورد و  وام مینه در محصولی که از فعالیتی که به آن هستی بخشیده بیشتر د

 ماکیاوللی« یهنرمند»این ویژگی هنرآفرینی  . شود می جدااز آن فعالیت 

که یونانیان همواره  استاین حقیقت یادآور  ( گرچه خود او از آن آگاه نبود)

کار   و دریانوردی را به پزشکیزنی، رقص،  قبیل نیهایی از   استعاره

ی یعن ؛های دیگر متمایز سازند بردند تا فعالیت سیاسی را از فعالیت می

 ،هنرآفرینی  نمایش ،ند که در آنهافترگ هایی می های خود را از مهارت قیاس

 .  کننده داشت نقش تعیین

آفرینی است، و چون عنصری از هنر دربردارندۀاز آنجا که هرگونه کنشی    

انیم، از این د می وابستهاست که به هنرهای نمایشی   دیسرامنوعی هنرآفرینی 

البته این در . می کنندتعریف نوعی هنر  رو به طور معمول سیاست را

به طور بلکه نوعی استعاره است و این استعاره  ،نوعی تعریف نیست ،حقیقت

عادی را مرتکب شود که دولت  شود اگر انسان این خطای نادرست می کامل 

. دبشماریا حکومت را اثری هنری بداند، و آن را همچون شاهکاری جمعی 

، باشدشی نرهای آفریناگر منظورمان از هنر، هضد  هنر است  رستدسیاست 

بخشند که  آدمی تا آن حد جسمیت می اندیشۀآورند و به  ی ماد ی پدید میچیزکه 

                                                                                 
1
 virtù 

2
 fortuna  
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مفهوم آنچه گفتیم این نیست  ،در ضمن .یابد می موجودیتی مستقلپدیدآمده  چیز  

که چقدر   نظر از این نهادهای سیاسی، صرف. که سیاست نوعی علم است

های کنشگر  به انسان ،ی موجودیت خود اند، برای ادامه خوب یا بد طراحی شده

استقالل . ندا  دهآورشان  پدیدند که کن ی حفظ می با همان ابزار را اند؛ آنها وابسته

ی دولت  مشخصهاما هنرهای آفرینشی است؛  به کمکویژگی آثار پدیدآمده 

بیشتر برای حفظ  وابستگی مطلق به کنش  ی نوعی محصول کنش  منزله به

 . است آن موجودیت

آنچه گفتیم ارتباطی با این ندارد که آیا هنرمند در روند آفرینش آزاد است یا    

ی همگاندر فضای را د آفرینش است که رون ی مورد نظر من این نکته. نه

از این رو، . ندریگنمی د و برای پدیدار شدن در جهان در نظر دهن نشان نمی

در هنرهای آفرینشی وجود دارد، پنهان باقی  بی تردیدعنصر آزادی که 

، بلکه خود اثر هنری، محصول نهایی این این روند آفرینش آزادنه ماند؛  می

هنرهای . یابد شود و برای جهان اهمیت می میاست که سرانجام پدیدار ، روند

هنرمندان هنرهای نمایشی، . نمایشی برعکس، شباهت نزدیکی با سیاست دارند

رقصندگان، هنرپیشگان، نوازندگان و امثال آنها به جماعتی نیاز دارند تا 

به  انکنشگر طور که درست همان ؛بتوانند مهارت خود را به نمایش بگذارند

آنها  هردو  . آنها ظاهر شوند برابرتا بتوانند در  ندندمگر نیازحضور افراد دی

ای نیاز دارند و هردو  یافته سازمان یاجتماعاز نظر شان به فضای «اثر»برای 

صورت  ها به نباید هرجا انسان. اند آنها برای خود نمایش به دیگران وابسته

ضور مسلم برای ح را کنند، وجود چنین فضاهایی اجتماع با هم زندگی می

بودند « شکل از حکومت»آن  درست یونانی زمانی« هرهایشدولت». بپنداریم

 ،توانستند در آن کردند که می ها فراهم می که نوعی فضای حضور برای انسان

توانست در آنها پدیدار  ی تئاتر که آزادی می نوعی صحنه ؛زنندبدست به کنش 
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 .شود

 یونانی به« شهرتدول»در آن را ه مفهومی ک  به ،«سیاسی»ی  رد واژهکاربُ   

از حیث  فقطخود این واژه نه . نه ساختگی ،نه دلخواهانه است ،دنبردمی کار  

ند تابا میبازای را  جامعه ه هاینه تنها برای فرهیختگان، تجرب شناسی و ریشه

ی  واژهدر حقیقت  .ر سرشت و قلمرو سیاسی را کشف کردکه نخستین با

طور تاریخی منحصر به   به ای اروپایی از سازمان  ه ی زبان در همه سیاست

ی  صحبت کردن درباره از این رو،. یونانی مشتق شده است« رهشدولت» فرد  

 را یونان و روم باستان ه هایتجربی آن که ب لشترین اصو ذاتی سیاست و

کننده است، تنها به این دلیل  دشوار و حتی گمراه طرح کنند تا حدودی دستکم

اند  چنین سیاست را ارج ننهادهاین ها هرگز، نه پیش و نه پس از آن،  که انسان

دلیل دیگری افزون به  ،آزادی و سیاست .اند هادچنین منزلت ندبه سپهر آن و 

 هدف   ا اینب را جوامع سیاسی باستان فقط :دبه هم وابسته انبر آنچه گفتیم 

ده کسانی که نه بر ؛دنباشآزاد  های   انسان در خدمت  کرده بودند که  بنا صریح

های زندگی آنها  ند، و نه کارگر که ضرورتاشبودند که زیر اجبار دیگران ب

ر سیاست را به مفهومی که در بنابراین اگ. رددابنش وارا به حرکت و ک

آن برقرار ساختن و « علت وجودی»د بفهمیم، نبردمی به کار « شهرتدول»

ی  منزله تواند به دی میحفظ موجودیت فضایی خواهد بود که در آن آزا

در آزادی  :دنیوی است در چنین جایی آزادی واقعیتی. هنرآفرینی پدیدار شود

و در رخدادهایی  توان دید، ی که میکنش هایشنید، در می توان هایی که  واژه

سرانجام در  ود بدل کربه داستان  ،سپرد شان، به خاطربازگفت می توان که

هرچه در . یابد مشخص می نمودآدمی گنجاند، های بزرگ داستان تاریخ  کتاب

این فضای حضور و نمایش رخ دهد بنا به تعریف سیاسی است، حتی زمانی 

از این فضا قرار گیرد، به طور  بیرونهرچه . محصول مستقیم کنش نیستکه 
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، هرقدر هم که (بربرها)غیریونانیان آدمیان در سرزمین رفتار نمونه کردار و 

 .جه باشد، به معنی واقعی کلمه سیاسی نیستتو چشمگیر و قابل

قلمرو سیاسی  ه هایتجربراه از  مفهوم آزادی پی بردن به هر کوششی برای  

آزادی  بارۀدر ی کنونیایه هی نظر نماید، زیرا  همه ز میانگی عجیب و حیرت

صفت  کنش باشد صفت   متأثر از این تصور است که آزادی بیشتر از این که

د که هر برن نمی پیاین تصور راه از  فقطاین تقدم به و . است هاندیشاراده و 

شناختی باید پس از نوعی شناخت و آگاهی عقلی و  ی روان کنش از جنبه

فرمان اراده برای اجرای تصمیم آن صورت بگیرد؛ بلکه دلیل دیگر، و شاید 

ای  هرنوع جامعههستی  با»کامل  یآزاد که درنپندا می مهمتر، این است که

قلمرو امور بشری بیرون   فقط را است، و آزادی به شکل کامل آن« رسازگاان

در ذات خود از  اندیشهاین نیست که  برهان اینمفهوم . دکرتواند تحمل  می

چیزی که شاید حقیقت ) آدمی به آزادی بیشتری نیاز داردهای دیگر  فعالیت

ود خطرناک خ  خودی  به اندیشهمفهوم این است که  بلکه بیشتر به (داشته باشد

کند که  نمی ادعاکس   هیچ»: دکرباید محدود را کنش  فقطنیست و به این سبب 

«.ی عقاید آزاد باشند اندازه بهاعمال باید 
(13)
یکی از اصول  بی شک این  

رغم نام خود، کوشیده است مفهوم آزادی را از  ، که بهاست اساسی لیبرالیسم

  سیاست باید به ،ی لیبرالیسم مطابق فلسفهزیرا . قلمرو سیاسی بیرون براند

اکنون که . به بقای زندگی و حفظ منافع آن بپردازد ،بیش انحصاریاطور کم

زیر نفوذ  ،زندگی در معرض خطر است، کل کنشگری بنا به تعریف

های زندگی  است، و قلمرو مناسب رسیدگی به ضرورتدرآمده ضرورت 

 . زندگی اجتماعی و اقتصادی استی عظیم و همچنان در حال افزایش  عرصه

سپهر  ،زندگی اجتماعی و اقتصادی مدیریتاز همان آغاز دوران مدرن 

سیاسی باقی  مطلقبه طور  سپهرآنچه از  ظاهر به. را به حاشیه راندسیاسی 
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ها و  ، امور خارجی است، زیرا روابط بین کشورها هنوز دوستیاست مانده

. ستکافروبه عوامل اقتصادی آنها را توان  د که نمیپروران  هایی را می دشمنی

گرایش غالب، پذیرش این نظر است که مسائل و  نیزو حتی در این روابط 

از عوامل و منافع اقتصادی  نهایت درالمللی  های بین های بین قدرت رقابت

 . گیرند می سرچشمه

ا، باور ه ها و ایسم ی تئوری رغم همه همان نحو که، به همه، درست به با این   

 یچیزی بیش از امر« سیاست است وجودی علتآزادی »ی  داریم که گفته

مان به زندگی، باز هم این را  مطلق ظاهر بهبدیهی نیست، با وجود  بستگی 

با این  .های اصلی سیاسی است هنردانیم که شجاعت یکی از  امری بدیهی می

بی  که   حال آن ،است سازگاری منطقی وضوعی مربوط بهم گویی)حال 

 همچونن کسانی خواهیم بود که شجاعت را خود نخستی (چنین نیست تردید

زندگی و منافع  ی شریرانه که یبه عنوان چیزو کنیم  محکوم میامری ابلهانه 

 .را خوارمی شمارد رد می کنیم (د واالترین نیکی استگوین یعنی آنچه می) آن

ز شجاعت، جسارت  ی بزرگی است، و معنای مورد نظر من ا شجاعت واژه

اندازد  به خطر می انسان زندگی را با شادمانی ،نیست که در آن ای خطرگری

و به تمام و کمال زندگی کند که فقط در برابر خطر و مرگ  تا چنان عمیق

. پروایی کمتر از بزدلی به زندگی وابسته نیست بی. توان چنین زندگی کرد می

آن  د، و چرچیل زمانیدانن یرا هنوز برای کنش سیاسی ضروری مشجاعت 

  زیرا این توانایی ...مهمترین توانایی انسانی» :ه بودرا چنین توصیف کرد

ت احساس نیرومندی فردی شجاع. «کند دیگر را تضمین میهای  ی توانایی همه

خود  سرشت قلمرو همگانی است که آن را از ما  کهکند، بل نمی خشنود ما را

پیش از ما وجود داشته است و قرار است پس از  زیرا این جهان، که. طلبد می

های منفرد و  زندگی آید که ی این برنمی در اساس از عهدهادامه یابد،  نیز ما
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بیشترین از این جنبه، قلمرو همگانی . دبده رجحیت، ارا منافع مرتبط با آنها

چیز در خدمت  ی خصوصی زندگی دارد، که در آن همه را با عرصه داتض

انسان حتی . و خانواده است و باید تابع امنیت روند زندگی باشدحفظ خانه 

برای ترک چهاردیواری امن خانه و گام نهادن در قلمرو همگانی به شجاعت 

 کهدلیل خطرهای خاصی که ممکن است در کمین او باشند، بل  نیاز دارد، نه به

خود را از  نهد که مراقبت از زندگی اعتبار که در قلمرویی گام می سبببه این 

شان درمورد زندگی رها  ها را از نگرانی شجاعت انسان. دست داده است

 ،شجاعت ضروری است زیرا در سیاست. کند تا به آزادی جهان بپردازند می

 .بلکه جهان در معرض خطر قرار دارد ،نه زندگی

 

 

 

 

3 

 ایه هبا نظری ،دارند دوجانبهو سیاست با یکدیگر ارتباط  این تصور که آزادی

متأسفانه از آنچه گفتیم . گیرد اجتماعی دوران مدرن آشکارا در تضاد قرار می

ها و آرای  تر، سنت که فقط الزم است به دوران کهن بگیریم هجینت توانیم نمی

 بزرگترین دشواری  . روبرو شویماین ارتباط دوجانبه مدرن بازگردیم تا با  پیش

ویژه آنچه مطابق  به سنت، بهاست که بازگشت ساده  فهم آزادی این حقیقت

نه مفهوم فلسفی . کند خوانیم، کمکی به ما نمی می« سنت بزرگ»مرسوم 

د، یعنی زمانی که آزادی گردیآزادی، چنان که نخست در دوران باستان پدیدار 

توانست، به تعبیری،  که آدمی به کمک آن می اندیشهمربوط به شد ای  پدیده

در  ،ی آزاد د، نه تصور مدرن مسیحی ارادهخود را بیرون از جهان بیندیشی
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 کمابیشطور  سنت فلسفی مغرب زمین به. ای ندارد ی سیاسی پشتوانه تجربه

 شود که انسان قلمرو امور است که آزادی جایی شروع می معتقدا صد یک

تواند آزادی را در مشارکت  ، و انسان نمیدکن میی مردم را ترک  سیاسی توده

خواه این  ؛کند ستد با خود تجربه می و   د، بلکه آن را در دادبا دیگران تجربه کن

خوانیم،  می «اندیشیدن»به بعد آن را  تراد که از سقباشگفتگوی درونی  تجربه

انسان، که دیالکتیک جانکاهش راز ابهام و « خود»برخورد درون  خواه

فاش  آوگوستینناتوانی دل آدمی را نخست برای پولس رسول و سپس برای 

 . اختس

کننده بدل  تعیین یبه عاملدر واقع آزادی  ی پدیده برای تاریخ  سنت مسیحی    

توانایی   .پنداریم ی آزاد یکسان می ا ارادهناهشیارانه آزادی را ب کمابیشما . شد

ای که  زیرا اراده. ناشناخته بودعمال برای دوران باستان کالسیک  ارادۀ آزاد

ی خواستن،  شده شناخته به طور کامل ی ها مسیحیت کشف کرد، با توانایی

ها  و تنها زمانی توجه داشت اندکی اشتراک وجهمصمم بودن، و قصد کردن 

اگر آزادی در واقع چیزی نباشد . تعبیر شدآنها  ضد  را به خود جلب کرد که 

ی را آنگاه باید نتیجه بگیریم که باستانیان آزاد ،ای مربوط به اراده جز پدیده

ا ادعا بیهوده است، اما اگر کسی بخواهد آن ر سخناین  بی شک  .شناختند نمی

که  کند، یعنی این طرحن اشاره کردم من پیش از این به آرا تواند آنچه  کند، می

دلیل این حقیقت . کرد نقشی ایفا نمی آوگوستینی پیش از  ی آزادی در فلسفه ایده

به ن، آزادی مفهومی روم باستا انگیز این است که در یونان و همچنین شگفت

 و شهروندی را « هرشدولت»در واقع جوهر اصلی  و سیاسی بود، مطلقطور 

ی سیاسی غرب، که با پارمیندس و افالتون آغاز  سنت فلسفی اندیشه. ساخت می

ه ای ک شیوه. و شهروندی آن بنا شده بود« دولتشهر»شد، آشکارا در مخالفت با 
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«وجود سیاسیم»با  گزیدمی برفیلسوف برای زندگی 
 

ی سیاسی  ، یعنی شیوه

ونانیان جوهر که مطابق درک ی) به این دلیل، آزادی. در تضاد بودزندگی، 

توانست در  به تعریف نمیبیش بنااد که کمای بو ایده (ساخت می سیاست را

، نخستینفقط زمانی که مسیحیان . ندگنجبی یونانی  چهارچوب فلسفه

ی را کشف کردند که ارتباطی با خصوص پولس رسول، نوعی از آزاد به

آزادی زمانی به . سیاست نداشت، مفهوم آزادی توانست وارد تاریخ فلسفه شود

ای در مراوده با خود و  پدیده عنوان  فلسفه بدل شد که به ییکی از مسائل عمده

مفاهیم « ی آزاد اراده»و « آزادی». بیرون از داد و ستد با دیگران تجربه شد

مترادفی شدند
(14)
جایی »شد،  و حضور آزادی فقط در تنهایی کامل تجربه می ،

شود که درون خویش با خود آغاز  دشواریتوانست مانع جدال  کس نمی هیچکه 

ی تاریک  حفره»روح و « منزل درونی»جدالی مهلک که در  ؛«کرده بودم

.داد رخ می« قلب
(15)
 

دانست که  خوبی می نبود؛ به ی تنهایی ناآشنا وجه با پدیده هیچ دوران باستان به   

دانست که داد و ستد  انسان  تنها، نه یک بلکه دو انسان در یک تن است، و می

به دلیلی  نوعانشی انسان با هم شود که مراوده می زمانی شروعانسان با خود 

است،  اندیشهافزون بر این دوگانگی، که شرط وجودی . ل شده باشدتخم

نحوی ن بهتبه بعد بر دوگانگی میان روح و  ی کالسیک از افالتون فلسفه

تصور  ند ودادنسبت می به روح را توانایی حرکت انسان . کرد پافشاری می

دارد، و تفسیر این توانایی به میخود را به حرکت وا همن و تد هم کردن می

ی  ن باشد همچنان در چهارچوب اندیشهتای که در آن روح فرمانروای  ونهگ

« دشوارجدالی »ی همچون آوگوستینی تنهای ،همهبا این. ماند میافالتونی باقی 

ای که او به آن  ناشناخته بود، زیرا مبارزه به طور مطلقدرون خود  روح 
                                                                                 
1
 bio politikos  
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(thymos)کشیده شده بود، میان عقل و شور، میان فهم و پرشوری 
(16)

، یعنی 

 گرفت، بلکه کشمکشی درون خود   میان دو توانایی متفاوت آدمی صورت نمی

می  اندیشهویژگی  را و این دوگانگی درون خود  یک توانایی .اراده بود

 عبارت دیگر، این دو تنی که در انسان  به .انسان با خودش گفتگوی :دانستند

متضادی  درستدارد بر اراده تأثیر  را به جنبش وامی اندیشیدنروند  ،تنها

خواستن در تنهایی،  کشد؛ و درون خود به بند میکند  اراده را فلج می: دارد

 .زمان است مه( nolle)و نخواستن ( velle)همواره خواستن 

نظر آورتر به اراده بر خود دارد شگفت ظاهربه که   کننده این تأثیر فلج   

فرمان دادن و  آشکارا را ه یاد داشته باشیم که جوهر آنرسد اگر که ب می

ید که انسان بتواند به خود نما می« هولناک»از این رو، . دساز دن میفرمان بر

در صورتی  را فقطفرمان دهد و فرمانش اطاعت نشود، و این هولناکی 

زمان  هم «خواهم من  نمی»و یک  «خواهم من  می»یک  که توضیح داد توان می

.وجود داشته باشد
(17)
ارائه  ترپیش آوگوستینهر حال، این تعبیری است که به 

ی اراده در آغاز، خود را در این  ست که پدیدهاین حقیقتی تاریخی ا. داده است

که چیزی  ی این هدهم؛ یعنی تجرب خواهم انجام نمی تجربه نشان داد که آنچه می

آنچه برای دوران باستان . وجود دارد« توانم خواهم و نمی می»همچون 

وجود داشته باشد، « خواهم اما نمی ،دانم می»تواند  ناشناخته بود این نبود که می

«توانم می» همان «خواهم می»این بود که  کهلب
 
.نیست 

(18)
 روشن است که 

 به طور کامل دوران باستان  دیشمندانانبرای  «توانم می»و  «خواهم می»

ورزید که  چقدر افالتون اصرار می کافی است به یاد آوریم. ده بودشناخته ش

وایی بر دیگران دانند چگونه بر خود فرمان برانند حق فرمانر آنان که می فقط

و این حقیقت دارد که . آزاد باشند فرمان بردنتوانند از اجبار  دارند و میرا 
                                                                                 
1
 non hoc est velle, quod posse 
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سیاسی باقی ماند، اگر دالیل  مشخصبه طور های  هنر یکی ازداری   خویشتن

و  «خواهم می»دیگر را در نظر نگیریم تنها به این دلیل که جایی که 

شوند، هنرآفرینی  یکیهم  امالً بید چنان هماهنگ باشند که عبا« توانم می»

 .ای برجسته است پدیده

« خواهم می»و « توانم می»ی باستان از این آگاه بود که میان  اگر فلسفه   

ویژگی ذاتی  ی آزادی را پدیده بی تردیدباشد،  تواند کشمکشی وجود داشته می

کرد  میتوان تصور کرد که آزادی را چنان تعریف  فهمید، یا می می« توانم می»

آزادی را  بی شکاما . ندوش  هماهنگهم  اب «توانم می»و  «خواهم می»که 

آنچه گفتیم تنها . کرد تصور نمی« خواستم می»یا  «خواهم می» ویژگی

تهی نیست؛ حتی کشمکش ائوریپیدسی های میان ورزی اندیشه
 
میان عقل و  

 پسین کمابیشای ه، که هر دو در روح حضور دارند، پدید(thymos)شور 

عقل  ،وارتر، و برای متن ما معنادارتر، این یقین بود که شور نمونه. ستا

کند، اما زمانی که عقل موفق شود مطلب خود را بیان کند،  انسان را کور می

قین نیز همین ی. انجام دهد داند میماند تا آنچه را درست  شوری باقی نمی

نوعی دانش است، و  یهنرمندکه  ساخت را می تی این آموزش سقرا شالوده

بداند، « عقلی»را  هنرمندیتوانسته است  که زمانی کسی می شگفتی ما از این

ای  از اراده شناخت به سببن را آموخت و آموزش داد، بیشتر یعنی بشود آ

 به سبب نهخواهد،  خواهد و نمی مزمان میکه در خود دوپاره است، که هاست 

 .عقل درمورد ناتوانایی ادعایی بینش برتر

ی معطوف به قدرت برای  عبارت دیگر، اراده، قدرت  اراده، و ارادهبه   

ه قدرت، جایگا ،واند؛ مطابق درک ا یکسانی کمابیش مفاهیم  نسان معاصرا
                                                                                 

 
  (Euripidean)  پیش از میالد،  17 - 7 ، ائوریپیدسبه سبک یا منسوب به

 . یونان باستانسبک تراژیک  نویس نامه نمایش
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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شناسد و تجربه  د میکه انسان آن را در مراوده با خو توانایی اراده است، چنان

و شناخت،  برهان آوری های اییقدرت  اراده نه تنها تواناین  برایو . کند می

در  اما آیا این. ایم کرده بی توانخود را نیز « عملی  »های  بیشتر  بلکه توانایی

پیندار گفتۀ برای ما هم آشکار نیست که به حقیقت
 
بزرگترین اندوه این » 

ضرورت  ایم و نیم درست و زیباست ایستادهدا ی آنچه می که در آستانه: است

؟[راندی ماز آنجا ما را ]
(19)
خواهم  شود تا آنچه را می م میا ضرورتی که مانع 

ممکن است از جهان، یا از تن خودم، یا از  ،دانم انجام دهم و درست می

که بهناشی شده باشد های موروثی  ها، و ویژگی استعدادها، توانمندی نابسندگی

ن عوامل، ی ای همه. قدرت انسان نیستند میدانونی در همان اندازه شرایط بیر

شوند، مرزهای آنچه  را که به  شامل میهم شناختی را  که عوامل روان

. کنند شود، تعیین می ، یعنی من  انسان، مربوط می«دانم خواهم و می می»

تعبیری، خواستن و دانستن شود، به قدرتی که با این شرایط بیرونی روبرو می

تواند  جایی می فقط آزادی. است« توانم می»، رهاندمیرا از بند ضرورت 

 .شوند می هماهنگهم  اب« توانم می»و « خواهم می» که پدیدار شود

توانیم تصور  می ،کمک آن ی دیگری وجود دارد که به ز شیوههنو    

زبان  به آن را ی است ودینای  ی مقوله که زاده) از آزادی اراده را مان کنونی

تر  سیاسی دوران کهن طلقمبه طور ه هایبا تجرب (ندده اکر بیانفلسفی 

ی سیاسی که با برآمدن دوران مدرن همراه  با شکوفایی مجدد اندیشه. بسنجیم

توانند پدران  درستی می  توانیم تمایز قائل شویم میان اندیشمندانی که به بود، می

علوم طبیعی الهام  نوآوری هایسیاسی خوانده شوند، زیرا آنها از  « علم»

دگرگونی و آنانی که از این ( آنان توماس هابز بود ییندهنما ترینمهم)گرفتند 

                                                                                 
 
  (Pindar ) از میالد پیش     ی زاده ،سرای یونانی شاعر غزلپیندار. 
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ی سیاسی  به اندیشه ه دوموگر .تأثیر نپذیرفتند کمابیشمدرن  در اساس های

خودی خود، بلکه  شان به گذشته به سبب شیفتگیدوران باستان بازگشتند، نه به

و  یندطور کلی به این سبب که جدایی میان دولت و کلیسا، جدایی میان   به

ای شده بود  گونه  سیاست منجر به پدید آمدن قلمرو دنیوی و سیاسی مستقل به

 یبزرگترین نماینده. بود شناختهناکه از زمان سقوط امپراتوری روم به بعد 

اش به مسائلی  یئاعتنا رغم بی که به سیاسی منتسکیو بود سکوالرسیم گونه  این

آگاه بود که مفهوم  ور کاملبه طمطلق فلسفی داشتند، به طور که سرشت 

منظور وی به. فلسفی و مسیحی آزادی برای اهداف سیاسی نامناسب است

 .ل شدئسیاسی تمایز قا آزادی میان آزادی فلسفی و ،خالص شدن از این مفهوم

کار انداختن اراده بهفقط  فلسفه از آزادیخواست  و از دیدگاه ا
 
 بود، 

اهدافی که اراده تعیین کرده که انسان به  نظر از شرایط و مستقل از این صرف

 توانا بودن انسان آزادی سیاسی، الزمۀبرعکس، . یابد یا نه است دست می

به انجام آنچه باید اراده کند است
 
(شود در اینجا بر توانستن تأکید می) 

(20)
 .

 را برای منتسکیو و همچنین برای اندیشمندان باستان بدیهی بود که کنشگر

؛ و از این رو، این پرسش توان آزاد خواند نمی نداردتوانایی کنش  زمانی که

 .است و اهمیت ربط بی ،سبب شرایط بیرونی است یا درونی اش به ناییتواناکه 

 به که این پدیده به این دلیل اب کردمعنوان مثال انتخ داری را به خویشتن     

یشتر از هر ملت یونانیان، ب. کند تداعی میرا اراده و قدرت آن  روشنی

اندیشیده بودند، روح  توسن   روی و ضرورت رام کردن   دیگری، درمورد میانه

، جدا از توانایی مشخصنوعی همچون  هادرهمه، هرگز از او با این

از حیث تاریخی، انسان زمانی اراده را . های دیگر آدمی آگاه نشدند توانایی
                                                                                 
1
 l'exercice de la volonté 

2
 la liberté ne peut consister qu' á  pouvoir faire ce que l'on doit 

vouloir. 
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د؛ زمانی که از زبان پولس کشف کرد که ناتوانی، نه قدرت  آن را تجربه کر

آنچه نیک است  انمد نمی خواستن با من است، امازیرا »: رسول توانست بگوید

درمورد آن  آوگوستیناست که  یا این همان اراده« .مدهانجام را چگونه 

تا حدودی خواستن و تا حدودی نخواستن »رسد  نظر می کرد که به می شکایت

نوعی »د که این رک نشان میچند خاطر؛ هر«چیز هولناکی نیست  برای آن

تعبیری، برای روحی که پذیرد که این بیماری، به است و می« بیماری روح

ای وجود داشته  دهد که اراده زیرا اراده فرمان می»: اراده دارد طبیعی است

 ،اگر اراده دوپاره نبود... دهد باشد، نه به چیز دیگری، بلکه به خود فرمان می

وجود آید، زیرا باید پیش از این وجود  داد به مان نمیحتی به خود فر

«.داشت می
(21)
شته باشد، باید ای دا عبارت دیگر، اگر انسان اصالً ارادهبه 

نظر آید که گویی دو اراده در یک انسان حضور دارند، و برای  به همواره

ت هم به این سبب، اراده هم توانمند اس. کنند هم جدال میبا ،سلطه بر روح او

 .ناتوان، هم آزاد است هم در بند

هایی که قدرت اراده با آن روبرو است  زمانی که از ناتوانی و محدودیت   

او را  جهانی که برابرانسان در  نداشتن قدرت ، اغلب بهگوییممی سخن

ارد که در از این رو، توجه به این نکته اهمیت د. اندیشیم می ،دربرگرفته است

، اراده مغلوب یمدکرکه در باال به آنها اشاره  یکسان های گواهیاین نخستین 

جدالی که ظهور اراده به . گر طبیعت یا شرایط بیرونی نشده بود نیروی چیره

جمع بود و نه کشمکش میان  برابرنفر در  نه نبرد  میان یک ،آن دامن زده بود

ی تن و روح برترین نشان  رابطه ،آوگوستینبرعکس، برای . روح و تن

 بی درنگدهد و تن  روح به تن فرمان می»: ذاتی اراده بود بزرگقدرت 

«.شود دهد و با مقاومت روبرو می د؛ روح به خود فرمان میبر می فرمان
(22)
 

وجه با من  انسان  هیچ کند و به تن جهان بیرونی را نمایندگی می ،در این زمینه
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منزل »ن، در اپیکتتوس هنوز باور داشت که درون من  انسا. نیست ییک

«درونی
 
شود و اراده شکست  است که جدال انسان با خودش آغاز می 

آزادگری خود کشف کرد و  نهادی  منزله  مسیحیت قدرت اراده را به. خورد می

را « توانم می»درنگ  بی« خواهم می»گویی . سرعت به نقصان آن پی بُرد به

، توانایی خواهند میا ها آزادی ر کرد، گویی در همان لحظه که انسان فلج می

ها  میان نیت سهمگینرسید در جدال  نظر می  به. دهند را از دست می بودنآزاد 

 ،کرد که قدرت اراده باید من  انسان را از آنها آزاد می ،های دنیوی و خواست

زیرا . سرکوب بود ،توانست به آن دست یابد باالترین چیزی که اراده کردن می

ر ایجاد قدرت واقعی، در شکست مداومش در جدال ناتوانی اراده، عجزش د

ی  کند، اراده خود را تضعیف می« توانم می»با خود، جدالی که در آن قدرت  

در . شود ی معطوف به سرکوب بدل می درنگ به اراده  معطوف به قدرت بی

پنداشتن آزادی با توانایی  یط به پیامدهای وخیمی که این یکتوانم فق می ،اینجا

این یکی از دالیلی . انسان، برای تئوری سیاسی داشته است اشاره کنم ی اراده

سرکوب، یا  همان خود قدرت را بهطور خود  به کمابیش ،است که ما امروزه

 .دانیم می روایی بر دیگران با فرمان دستکم

فهمیم از این  از اراده و قدرت اراده می به طور معمول هر تقدیر، آنچه  به    

خواهم و  می»ی  کننده و من  اجراکننده، از تجربه من  اراده کشمکش میان

نظر  ، صرف«خواهم می»معنای این است که  بسط یافته است، که به« توانم نمی

ی من  انسان باقی  خواهد چیست، همچنان زیر سلطه از این که آنچه انسان می

به پیشروی  زند، آن را کند، بر آن مهمیز می ماند، در برابر آن مقاومت می می

ی معطوف به  هرقدر هم که اراده. شود ی آن نابود می وسیله کند یا به ترغیب می

قدرت میدان دسترسی خود را افزایش دهد، و حتی اگر کسی که گرفتار جنون 
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تواند خود  هرگز نمی« خواهم می»ی جهان،  آن است شروع کند به تسخیر همه

اره وابسته به من  انسان، در همو« خواهم می». برهاندرا از من  خویشتن 

را از « خواهم می»این وابستگی به من  خود، . ماند ی آن باقی می حقیقت برده

سان با میان من  ان گفتگویی است کهدومی نیز : دکن می متمایز« اندیشم می»

این . نیست اندیشهمن  انسان موضوع  ،در این گفتگو اما ،دده می رخخویشتن 

ی  رادهقدرت شده است که اراده و ا ی چنین تشنه «خواهم می»حقیقت که 

ی این باشد که اراده نخستین  شاید نتیجه ،اند شده یمعطوف به قدرت عمالً یک

ی حکومت  رحمی حریصانه هر حال بی  به. اش تجربه شد بار در ناتوانایی

ی  م بر پایهطور مستقی  به آن را خودکامه، که تنها شکلی از حکومت است که

های  گونه خودستایی است که در حکومت  د، ناشی از آنکنن بنا می« اهمخو می»

در  فلیسوفان .وجود نداردبه طور کلی بنیاد  ی عقلشهراستبدادی آرمان

ها را وادارند از الگوی  خواستند انسان می نیادب ی عقلشهرهای آرمان  حکومت

 .پیروی کنند« اندیشم می»

ی آزادی عالقه نشان دادند که  مانی به مسألهپیش از این گفتیم که فیلسوفان ز   

و در  ارادهراه و نه در پیوند با دیگران، بلکه از  دیگر نه در کنشرا آزادی 

ی آزاد  که آزادی به اراده طور خالصه، زمانی  به .دکردنمراوده با خود تجربه 

 را به شکلن آ و شد هفلسف مهم در یموضوعدی پس، آزااز آن . گشتبدل 

سیاسی  امریبه آزادی را  ،به این ترتیب .دبردنکار   سیاسی به سپهردر فلسفی 

گذار از یعنی )این گذار فلسفی از کنش به قدرت  اراده،  دلیل  به. دکردننیز بدل 

آزادی »، به بدیا می نمودحالتی از بودن، که در کنش  عنون  آزادی به

«اراده
 
، آرمان آزادی دیگر هنرآفرینی(

 
در باال به آن اشاره  مفهومی که به 
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به خودفرمانیآزادی  ،پس آن از .کردیم نبود
 
ی  یعنی به آرمان اراده ؛بدل شد 

تبار فلسفی . بر آنها چیرگیمستقل از دیگران و در نهایت خواستار : آزاد

به نزد فیلسوفان سیاسی قرن هجدهم هنوز  ،در سیاست آزادی کنونی   مفهوم

نونه، توماس پیطور نم  به. روشن بود طور کامل 
 
امر پافشاری  این بر 

، عبارتی که «برای آزاد بودن کافی است آن را بخواهد[ انسان]»کرد که  می

الفایت
 
.بردمی کار  به «ملت  ـ  دولت»درمورد  

 
 

ی سیاسی ژان ژاک روسو را  فلسفه روشنی ی بههای چنین عبارت   

ی خودفرمانی باقی مانده  نظریه نمونه های ترین منجسم یکی از ند کهتابا میباز

  ، بهمی گرفت نتیجهطور مستقیم از اراده   روسو خودفرمانی را به. است

دقیق قدرت  سیاسی  بازتاب  ی فردی را  توانست قدرت  ارادهمی طوری که 

کرد که قدرت باید خودفرمان، یعنی  وی علیه منتسکیو بحث می. تصور کند

او از « .شده تصورناپذیر خواهد بود  ی بخش اراده»ناپذیر باشد، زیرا   بخش

این فردباوری افراطی اجتناب نکرد، و معتقد بود که در  پذیرفتن پیامدهای

، و برای «داشته باشند یرفک داد و ستد همبانباید شهروندان » ،دولتی آرمانی

« .ندیشدهای خود بی د باید فقط به اندیشههر شهرون» ،بندی پرهیز از دسته

کاری اراده برای »شود که  می ردواقعیت به این دلیل ساده  دری روسو  نظریه

.«که خود را برای آینده به بند کشدپوچ است 
(23)
اساس این  که بررا ای  جامعه 

ی امور سیاسی  همه .استبسیار سست بنیاد  ،ده باشدکری خودفرمان بنا  اراده
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 sovereignty 

 
  (Thomas Paine)انگلیسی مترقی نفکرروشفیلسوف و  ،(7 7 -7۹۰ ) ماس پین، تو .

  ب آمریکاانقال های خود به با نوشته. گذراند فرانسه و آمریکا وی بیشتر عمر خود را در

حمایت از استقالل آمریکا  بهآن را بود، که  «عقل جمعی»وی  یترین رساله مهم. کمک کرد

 .ودنوشته ب
 
  (Lafayette) ، سیاستمدار و ژنرال فرانسوی که (2 1 -050 )ماری ژوزف الفایت ،

 .شرکت کرد آمریکا و فرانسه فعاالنه در هر دو انقالب
4
 Pour qu'une nation soit libre, il suffit qu'elle veuille l'etre. 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%81%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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قبیل از )ینده ها برای آ ها و توافق ای از رابطه در چهارچوب نظام پیچیدهرا 

هند و همواره  انجام می( های اتحاد ها و پیمان  ها، میثاق ها و اساسنامه قانون

از توانایی عهد کردن و به عهد  نهایت دری این روابط  ، و همهندا دهانجام دا

افزون بر . دنگیر میسرچشمه های اساسی آینده  رغم ناروشنی خود وفا کردن به

طی میان شهروندان نیست و هرکس فقط به این، دولتی که در آن ارتبا

در صورتی . دولتی استبدادی است ،به تعریف، بنااندیشد های خود می اندیشه

های دیگر در  ارتباط با توانایی تنهایی و بی  به را اراده و قدرت  ارادهاگر که 

 ،شود غیرسیاسی و حتی ضدسیاسی می ند، نوعی کارایی در اساسریگبنظر 

شود و با  که روسو به آنها کشانده می یهای یاوگی نتر ازروش  جا و شاید هیچ

 . باشدنیافته نمود پذیرد  شگفتی آنها را می یبشاش

رین و ت شاید خطرناکدر سیاست پنداری آزادی با خودفرمانی  یکیاین     

 یکیی آزاد  را با ارادهآزادی  ،باشد که در فلسفه آورترین پیامد این زیان

یعنی اگر )شود  آزادی آدمی منجر می رد  پنداری یا به  یکیاین  زیرا. دپنداشتن

هر حال هرگز خودفرمان  که آدمیان هرچه باشند به بیندیشدانسان چنین 

گروه، یا دستگاه  شخص، یاکه آزادی می رسد ، یا به این بینش (نخواهند بود

 دیگر های ی انسان قیمت آزادی، یعنی خودفرمانی، همه  به را می توان دولتی

 ، فهم اینی سنتی ی فلسفهها در چهارچوب مفهومدر حقیقت، . دروبه دست آ

خودفرمانیکه چگونه آزادی و نا 
 
توانند کنار هم وجود داشته باشند بسیار  می 

ند و دهبنسان آزادی عبارت دیگر، چگونه ممکن است به ا دشوار است، یا به

 دلیل ناخودفرمانی  ادی بهآز دردر حقیقت، . ی حاکم نشودخودفرمان هم هنگام

همچون فرد یا )که انسان  باور به این به همان اندازه. پایه است واقعی انسان بی

. تواند آزاد باشد، خطرناک است فقط در صورت خودفرمانی می (گروه
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فقط  ،عالوه به. توهم بوده است نوعیها همواره  دولت خودفرمانی معروف

 سته استتوانغیرسیاسی،  در اساساری ی با ابزکمک ابزار خشونت، یعن به

 ییتنها به ند که انسان نهک تعیین میاین حقیقت را شرایط انسانی . بیاورددوام 

 ،تواند در این جهان زندگی کند؛ و در چنین شرایطی بلکه همراه دیگران می

 توانند همزمان ارند که نمی هم دو خودفرمانی چنان شباهت اندکی باآزادی 

های  عنوان گروه افراد یا به عنوان  ها، به جایی که انسان. نداشوجود داشته ب

چه  ؛اند، باید سرکوب اراده را بپذیرند یافته، خواهان خودفرمانی سازمان

«ی عمومی اراده»چه  ،(کند هار میمخود را  انسان با آنکه )ی فردی  اراده
 
 

 ست ازخواهند آزاد باشند، در ها می نساناگر ا. یافته گروهی سازمان

 .دنپرهیزبباید است که خودفرمانی 

 

 

 

4 

، و سوهای مسیحی از یک   آزادی در افق سنت وضوعکل ماکنون که  آنجا از

شود، درک این امر  دیگر، پدیدار می سویسنت در اصل ضدسیاسی فلسفی از 

یابیم که ممکن است نوعی آزادی وجود داشته باشد که صفت   را دشوار می

بار  دیبیایاز این رو، . به کنشگری و کردار تعلق داشته باشد اراده نباشد، بلکه

فلسفی  پیشهای سیاسی و  دیگر به دوران باستان بازگردیم، یعنی به سنت

 دلیل  به کنیم و نه حتی  دانشوری می سر   ازنه  ی تردیدو این کار را ب. آزادی

ن در کنش که انسارا  یآزادی که  دلیلبه این  فقط، بلکه سیاسی تداوم سنت
                                                                                 

 
  (general will)ی سیاسی روسو است که بر خواست یا نفع  ، یکی از مفاهیم اصلی فلسفه

 .طور کلی داللت دارد مردم به
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شفاف های دیگر در دوران باستان  تجربه اندازۀ هکند هرگز ب تجربه میمحض 

طور تام و تمام از دست  این تجربه را به آدمیان بی شک، گرچه دندبیان نکر

 .ه اندنداد

ن، به دالیلی که پیش از این به آنها اشاره کردیم و در اینجا بیااین  کاما در  

های فیلسوفان  جا دشوارتر از نوشته کنیم، هیچ بحث شانتوانیم درمورد نمی

طلبد تا مفاهیم مناسب را از   می تالش زیادی کاراین  بی شک. نیست

های تاریخی و  ی آثار ادبیات غیرفلسفی، از شعر، نمایشنامه، نوشته مجموعه

 ا چنانرا ب ه های آزادیادبیات تجرباین  .تعبیری، تقطیر کنیم سیاسی، به

همه، با  با این. نمی گنجندی در سپهر اندیشۀ عقالند که کنن می بیانشکوهی 

زیرا آنچه ادبیات دوران . این کار ضروری نیست ،بحث حاضر  توجه به هدف

 ،بگوید ها ین، دارد که درمورد این موضوعیونانی و هم التهم باستان، 

گیرد که هم زبان یونانی و هم زبان  می مایهاز این حقیقت شگفت  ،درنهایت

خوانیم، داللت  می« شنک»طور کلی   به اکنونالتین دو فعل دارند که بر آنچه 

 فرمانرواییمعنای آغاز کردن، هدایت و  ، بهarcheinی یونانی  واژه. کنند می

معنای تحقق بخشیدن یا با موفقیت به پایان  ، بهprattein ی  و واژه ،کردن

معنای  ، بهagereاند از  تهای معادل آنها به التین عبار فعل. کاری رساندن

آن دشوار است و به  ی ، که ترجمهgerereچیزی را به جنبش واداشتن؛ و 

گذشته  کنش هاینوعی داللت دارد بر رضا دادن و حمایت کردن از تداوم آن 

 را آنها ی کهکنش هایاست، یعنی رخدادها و  res gestaeاش  که نتیجه

ی متفاوت رخ  نش در دو مرحلهک ،در هر دو مورد.  خوانیم می «تاریخی»

چیزی نو در جهان پدید  ،آن راه ی نخستش آغازی است که از حلهمر: دهد می

که معانی شروع کردن، هدایت کردن و  archeinی یونانی  واژه. آید می

گواه  (انسان آزاد مهم های یعنی ویژگی) دگیر میدربرفرمان راندن را 
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 یکیهم  اتوانایی آغاز کردن چیزی نو بن و آزاد بود ،ای است که در آن تجربه

که امروز ممکن است بگوییم، در خودانگیختگی  ، چنانرا آزادی. اند شده
 
 

: دناین موارد اشاره داربه  (کنش)archein  ی  معانی چندالیه. دکردن تجربه می

ش فرمانروا بودند یتوانستند چیزی نو را آغاز کنند که از پ فقط کسانی می

ها فرمان  ها و خانواده سفیدان خانوارها که بر برده ریش برای نمونه،)

های بیگانه یا  در سرزمین خطرگریترتیب خود را برای  و به این( نددران می

 های زندگی رها از ضرورت« دولتشهر»پرداختن به امور شهروندی در 

دند، بلکه میان بونبر آنها دیگر فرمان ،در هر دو حالت. بودند ساخته

بردند،  میان همتایان خود به سر می و دندمی کر فرمانرواییان دیگر فرمانروای

کردند؛  یا اقدامی نو باید حمایت آنان را جلب می کارو رهبران برای آغاز 

واقع در  ،، حاکم، آغازگر و رهبرarcheinزیرا تنها با کمک دیگران بود که 

ا موفقیت به پایان و آنچه را آغاز کرده بود ب( prattein )توانست عمل کند  می

 . برساند

 دوجانبهی  ا با هم رابطه «آغاز کردن»و  «آزاد بودن»در زبان التین نیز    

زادی رومی میراثی بود که بنیانگذاران روم آ. ای متفاوت شیوه دارند، گرچه به

آزادی رومیان به آغازی گره خورده . واگذار کرده بودند سرزمین آنبه مردم 

ده بودند؛ شهری که کرقرار برذاری شهر روم ن با بنیانگبود که پیشینیانشا

دادند، پیامدهای آنچه آغاز شده بود را باید  پسینیان باید امورش را سامان می

«می دادند و توسعه وار می کردنداست»وردند، و بنیادش را باید آ تاب می
 
کل . 

اری نگ از این رو، تاریخ. جمهوری روم است( تاریخ) res gestaeاینها 

سیاسی بود، هرگز به یونانی نگاری  ی تاریخ رومی که در بنیاد به اندازه

                                                                                 
1
 spontaneity 

2
 augment 



 244 

دانان رومی،  تاریخ. کرد و رخدادهای بزرگ بسنده نمی کنش هامحض  روایت  

یدید و هرودوت، همواره خود را به آغاز تاریخ رومی وابسته سبرخالف تو

ر آزادی رومی عنصر بااعتبا دۀندربردارکردند، زیرا این آغاز  احساس می

را دانان هرچه  این تاریخ. ساخت می شان را سیاسی تاریخ ،بود و به این ترتیب

«بنیانگذاری شهر»ند با یخواستند بازگو می
 
ی  کننده کردند، که تضمین آغاز می 

 .آزادی رومی بود

ی  به این دلیل در فلسفه رستیم که مفهوم باستانی آزادی دپیش از این گفت   

حقیقت دارد  .سیاسی بود مطلقبه طور ی آن  شهبازی نکرد که ری یونانی نقشی

ی تهای ضدسیاسی مکتب سقرا گرایش هکه اندیشمندان رومی گاه به گاه علی

شان  سد راه ظاهربه عجیب استعداد فلسفی آنها  کردند، اما کمبود می شورش

ودشان های خ تجربه رایی برای آزادی بیابند که بتواند بنظر یشد تا مفهوم می

«جمهوری» در و نهادهای عظیم آزادی موجود
 
اگر . باشد پذیرفتنیروم  

بی تناقض کنند،  دانان تصور می ها چنان که بعضی مواقع تاریخ تاریخ اندیشه

ی سیاسی معتبری  نظریه آوگوستینداشتیم که نزد  نباید امید چندانی میبود 

کسی بود که  واقع ر دگ مسیحی راین اندیشمند بز. ی آزادی بیابیم درباره

آن وارد تاریخ فلسفه  ی کننده ی آزاد  پولس رسول را همراه مسائل گیج اراده

«ی ارادهآزاد» عنوان  بحث آزادی بهاست که  آوگوستیننزد . کرد
 
را  

 ،افزون بر این. کننده یافت این بحث برای سنت فلسفی اهمیت تعیین ویابیم،  می

«شهر خدا»یاسی او، طور ویژه س  ی به در تنها نوشته
 

 به طور کامل ، مفهوم 

به طور  ، به«شهر خدا»در  آوگوستین. شود پدیدار میمتفاوتی از آزادی نیز 

                                                                                 
1
 ab urbe condita 

2
 res publica 

3
 liberum arbitrium 

4
 De Civitate Dei  )City of God( 
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های  ی تجربه ی دیگرش بر زمینه طبیعی، بیش از هر نوشته طور کامل 

عنوان  نه بهگوید، و در آنجا آزادی را  اش سخن می طور خاص رومی به

مچون ویژگی هستی انسان در جهان تصور سرشت درونی آدمی بلکه ه

انسان صاحب آزادی نیست، از آن  بیشتر یا بهتر، پیدایش او در جهان . کند می

یک شروع  است؛ انسان آزاد است چون هستی معنای پدیدار شدن آزادی در به

.او را آزاد آفریدند ،به وجود آید هستیکه   است و پیش از این
(24)
این شروع  

زیرا با هر تولدی چیزی نو  ،دکنن تولد هر انسان دوباره تأیید می بارا آغازین 

د به هستی افراجهانی که پس از مرگ  ؛گردد به جهان از پیش موجود وارد می

تواند آغاز کند؛ انسان  ، میاستآدمی چون نوعی شروع . دهد خود ادامه می

غازگری، یعنی تا توانایی آ آفریدخدا آدمی را . استیکسان آزاد بودن با بودن 

 .آزادی، را وارد جهان کند

است که تصور این  معروفچنان  آغازینضدسیاسی مسیحیت  گرایش های    

ی  ن فلسفی نظریهموین اندیشمندی است که مضنخستکه متفکری مسیحی 

تنها . رسد می معماگونهکم و بیش  نظر به ،کند ن میابیسیاسی آزادی را 

هم رومی بود و  آوگوستیند این است که توضیحی که ممکن است به ذهن برس

ی سیاسی روم باستان  ین تجربهتر مهم ،و در این بخش از اثر خود .هم مسیحی

 کنشآغاز، آغازی که در  عنوان بهکرد که عبارت بود از آزادی  ن میابیرا 

از  آوگوستینتأثیری که  مطمئنمهمه،  با این. پیدا کرده بود نمودبنیانگذاری 

 نوکرد اگر مض طور چشمگیری تغییر می آزادی پذیرفته بود بهمفهوم رومی 

هایی از  در بخش. دنگرفتمی تر  جدی را فلسفی سخنان عیسای ناصری های

  از آزادی، و به  بی همتااند، درکی  فلسفی های نموکه دارای مض ها انجیل

 ؛ اما آن توانایییافتمی توان است،  ذات آزادی آدمیدر که را ویژه قدرتی 

جا  ها را جابه ، کوهانجیلسخن  است، که بههمساز این قدرت با انسانی که 
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اثر ایمان، در حقیقت حاصل آن، چیزی . کند، نه اراده بلکه ایمان است می

معانی زیادی  انجیلای که در  واژه ؛خواند می« معجزه» را آن انجیلاست که 

و  ها را نادیده بینگاریم توانیم دشواری در اینجا می. دارد و فهم آن دشوار است

 روشنی به یها رویدادهای یم که در آنها معجزهبازگردهایی  فقط به آن قطعه

 را ها باید باشند، چه آنهایی ی معجزه اند که همه طبیعی نیستند، بلکه چیزیفرا

اند، یعنی نوعی  اند و چه آنها که عاملی قدسی داشته دهداها انجام  که انسان

خود  ی در زمینه کار؛ معجزهبیعی رویدادها یا روند خودی ط گسست در سلسله

 .شود غیرمنتظره پدیدار می به طور کامل ای  ی پدیده منزله به

 .ندا فراگرفتهفرایندهای خودکار  ارزندگی انسان روی زمین  ،تردید بی   

اند، و خود ما، تا  هی روندهای طبیعی زمین را فرگرفت نوبه بهروندهای کیهانی 

نیروهای مشابهی به  ی وسیله به هستیم نیز زندهه جزئی از طبیعت آنجا ک

که زندگی سیاسی ما قلمرو کنش   افزون بر این، با وجود این. آییم حرکت درمی

دهد که آنها را روندهای تاریخی  است، باز هم در میان  روندهایی رخ می

روندهای طبیعی و ی  اندازه که به خوانیم، و این روندها گرایش به این دارند  می

ها شروع شده  انسان ی وسیله بهکیهانی به روندهای خودکار بدل شوند، هرچند 

آنها هرچه  آغازگاهی روندها،  حقیقت این است که خودکار بودن در همه. باشند

است که هیچ کنش و هیچ رخداد واحدی  دلیلبه این . باشد، امری ذاتی است

، فردی، ملتی یا کل بشریت را نجات دهد بار برای همیشه تواند، یک هرگز نمی

طور کلی   تابع آنهاست به  روندهای خودکاری که انسان. و رستگار کند

، اما انسان درون و بینجامندتوانند به  نابودی زندگی آدمی  اند که فقط می چنان

روندهای تاریخی . ی کنش از خود دفاع کند وسیله تواند به علیه این روندها می

 به اند، ویرانگر شده و اند، اکنون خودکار سان پدید آمدهان دست هب که زمانی

خود، یعنی شرایط زیست  روشق روندهای طبیعی که مطاب که  اندازه همان 
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به مرگ،  ما را از هستی به نیستی، از زاده شدن ی های زنده ، اندامشناختی

و  وندشی متحجر مهایی را که  علوم تاریخی مواردی از تمدن. دهند سوق می

نظر  هایی که به شناسند؛ تمدن خوبی می به روند میناامیدانه رو به زوال 

. ، از پیش مقرر شده استزیست شناختی شان، مانند ضرورتی  رسد زوال می

ها ادامه یابند و  توانند قرن  از آنجا که این روندهای تاریخی  فروماندگی می

به خود شده را نیز  خ ثبتبیشترین بخش تاری ،حرکتی خزنده داشته باشند

کوتاه  کمابیشهای آزادی در تاریخ بشر، همواره  دوره. ندده اختصاص می

 .اند بوده

نخورده  ، دستهای تحجر و زوال  قطعی ورهدر این د بیشتر وقت هاآنچه    

ماند خود  توانایی آزادی است، توانمندی محض آغاز کردن که به  باقی می

ناپیدای  آغازگاه  دهد و  بخشد و الهام می وح میهای انسان ر ی فعالیت همه

پنهان  اما تا زمانی که این آغازگاه. گ و زیباستی چیزهای بزر همه پیدایش

. ت، یعنی واقعیتی سیاسی نیستاست، آزادی واقعیتی دنیوی و ملموس نیس

آزادی، حتی زمانی که زندگی سیاسی متحجرشده و کنش سیاسی  چون آغازگاه

کند،  دن روندهای خودکار را ندارد، حضور خود را حفظ میتوان متوقف کر

در . غیرسیاسی اشتباه گرفته شود ای در اساس تواند با پدیده ادگی میس آزادی به

ای از بودن که نوعی  شیوه عنوان  آدمی آزادی را به ،چنین شرایطی

آن را  کهکند، بل و هنرآفرینی خاص خود را دارد، تجربه نمی« یهنرمند»

  ی  تنها انسان در میان همه به ظاهرکند که  همتا درک می ن موهبتی بیهمچو

های این موهبت را  اثرها و نشانه. از آن برخوردار شده است ،زمینی گانندیز

همه، آزادی نخست  های آدمی بیابیم، با این ی فعالیت در همه کمابیش توانیم  می

ه است، یعنی جایی که دپدید آورهنگامی که کنش، فضای دنیوی خاص خود را 

طور  تواند به شود، می آید و پدیدار می تعبیری، از مخفیگاه بیرون می آزادی، به
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 . یابد تکامل تام و تمام 

توانسته است  است، یعنی چیزی است که انسان نمی« معجزه»هر کنش یک    

 انداز انسان کنشگر، بلکه از نه از چشمبه آن آن را انتظار داشته باشد، اگر 

دهد و روند  د که در چهارچوبش این کنش رخ میننگربروندی  دیدگاه

اگر حقیقت دارد که کنش و . شود می گسست دچارخودکارش با این کنش 

اند، آنگاه باید نتیجه گرفت که توانمندی انجام معجزه  یکیآغازگری در اساس 

  باین سخن عجی. های بشری باشد ی توانایی همان شکل در محدوده باید به

 این در ماهیت هر آغاز نویی .اما در واقع چندان عجیب نیست ،رسد نظر می به

شود، و در  پدیدار « نهایت نامحتمل امری بی»ی  منزله است که در جهان به

نامتناهی است که در واقع خود  بافت  بودن حتملنامهمین  عین حال درست

هر تقدیر، کل  به. دده خوانیم تشکیل می می «واقعیت» را آن هرچه را که ما

پیدایش ها استوار شده است؛  ای از معجزه بر زنجیره ،تعبیری به ،هستی ما

به پدید آمدن  آن، منتهی شدن تطور انواع حیوان هاروی  زمین، تکامل زندگی

از لحاظ  ها در عالم و در طبیعت و احتمال هایزیرا اگر روند. نوع انسان

های پیدایش زمین از دل روند ،ه باشیمشمار آنها را در نظر داشت آماری بی

زنده و سرانجام تکامل انسان از دل از فرایندهای غیر کیهانی و تشکیل زندگی

زبان روزمره  اند، یا به «نهایت نامحتمل بی»، همه اموری فرایندهای زندگی

در کل واقعیتی « آسا معجزه»دلیل حضور دائمی این عنصر   به. اند «معجزه»

زده  ادند ما را شگفتد رخکه   ست که رویدادها پس از آندهد ا که رخ می

 اندازه چه تا را آنها وقوع که با هراس یا امید، نظر از این کنند، صرف می

طور کامل  یک رویداد هرگز به اثرهای. بینی کرده باشیم پیش درست

ها فراتر  بینی ی پیش از همه پذیر نیست؛ واقعیت  رویداد در اصل توضیح

نه  ،نه دلخواهانه است ،اند گوید رخدادها معجزه ای که به ما می تجربه. رود می
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طبیعی و در زندگی روزمره کم و بیش عادی  به طور کامل پیچیده؛ برعکس، 

 ی بدون این تجربه ،طبیعی قائل استبرای معجزات فرا دیننقشی که . است 

 . شود ناپذیر می کمابیش فهم ،روزمره

 ددر آنها گسست پدی« نهایت نامحتمل بی امر»که ا، رمثال روندهای طبیعی    

ی  در تجربهکه  را به این منظور انتخاب کردم که نشان دهم آنچه ،می آورد

آورد که از تخیل انسان هم  تصادفی پدید می اغلب ،خوانیم روزمره واقعی می

تواند  های خود را دارد و نمی مثال محدودیت طبیعی است که. تر است عجیب

امید بستن به معجزه، به . کار برده شود دگی در قلمرو امور بشری بهسا به

 ،ی روندهای خودکار تاریخی یا سیاسی ، در زمینه«نهایت نامحتمل امر بی»

محض خواهد بود، حتی اگر هرگز نتوانیم امکان آن را یکسره رد  ی خرافه

 ها و صادفت ،تاریخ، برخالف طبیعت، انباشته از رویداد است؛ در تاریخ. کنیم

دهد که سخن گفتن از معجزه  رخ می قدر بارها نهایت نامحتمل آن امور بی

است که  آن فقطاین تکرار  دلیلاما . رسد نظر می طور کلی عجیب به به

 آنها را ند و پیوستهآور های کنشگر پدید می بتکار انسانا را روندهای تاریخی

ناپذیر و غیرمترقبه  بینی پیش از این رو، در انتظار امور. ندکن چار گسست مید

وجه  هیچ بودن و آمادگی داشتن برای معجزات در قلمرو سیاسی به

گرایانه  نحوی واقع بیشتر امری است که انسان به کهپرستی نیست، بل خرافه

 ،تر شود نفع فاجعه سنگین ی ترازو به و هرچه کفه. تواند آن را توصیه کند می

د؛ شو بیشتر به شکل معجزه پدیدار مید دهن یی آزادی انجام مکه برارا ی کنش

دهد و  شکل خودکار رخ می همواره بهفاجعه است که که بلزیرا نه رهایی 

 .رسد نظر می غیرممکن به ،همواره مقاومت در برابر آن

این  اگر ،همواره بسیار زیاد خواهد بوداحتمال این که فردا مانند امروز باشد   

که انسان  یمریگننظر در ، یعنی بسنجیم ور عینیط به از بیرون ورا  احتمال
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برابر، بلکه  به طور کامل یقین نه  بهاین احتمال . نوعی آغاز و مسبب است

کیهانی پدید  زمینی در تصادف های هیچکه  برابر است با احتمال این کمابیش

تکامل  انسانی در هیچو  یابدتکامل ن زندهای در فرآیندهای   زندگی هیچد، یاین

نهایت  امر بی»کننده میان  تفاوت تعیین. دوشن پدیدارندگی حیوانی ز

بر آن استوار شده است و ویژگی  که واقعیت زندگی زمینی ی«نامحتمل

د در این است که در سازن میرا   ی رخدادهایی که واقعیت تاریخیآسا معجزه

یند که ها انسان. کیست« ها معجزه»ی  دانیم که آفریننده می ،قلمرو امور بشری

که از موهبت   سبب این  هایی که به انسان ؛دهند ها را انجام می این معجزه

 .ندبیافرینتوانند واقعیت خود را  ند، میی آزادی و کنش برخوردار انهدوگ
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 منجپ فصل

 بحران در آموزش و تربیت

 

1 

در  اند،شده آن های زندگی دچار ی حوزه همه کمابیشای که  عمومی بحران

خود را  ،کند متفاوت بروز می یکشوری به شکل اسر جهان مدرن در هرسر

در آمریکا، . پذیرد دهد و اشکال متفاوتی می های متفاوت نشان می در عرصه

موزش و تربیت های این بحران به آ ترین و گویاترین جنبه یکی از شاخص

سیاسی  ی مسألهبه  بارها این بحران   ،ی اخیر در دهه دستکم. شود مربوط می

ی آن  رروزه دربارهه کمابیشها  دل شده است، و روزنامهب یمهمبسیار 

 .دهند گزارش می

بی ی  کل نظام آموزشی بنیادمعیارهای  سستی فزایندۀتشخیص خطرهای     

شمار و  های بی تالش درآموزشی  های مقام .داردبه تخیل زیادی نیاز نشک 

 .ندمی کنامت این مشکل تأکید وخبر  ثمرشان برای مهار کردن این روند، بی

دشوار است که بحران در آموزش و تربیت را چنان که  ازهمهمه، ب با این

سیاسی  ه هایگیریم، زیرا اگر آن را با تجربی آن است جدی ب شایسته

کشورهای دیگر در قرن بیستم، با آشفتگی انقالبی پس از جنگ جهانی اول، با 

 که یدیگر ی، یا حتی با مشکالت عمیقهای کار اجباری و نابودگر اردوگاه

نی دوم در سراسر اروپا، رفاه  ظاهری پس از جنگ جهاگسترش رغم  به

شود که آن را  می غواا انسان ،در واقع. رسد نظر نمی یم چندان جدی بهبسنج

تر قرن بیستم و آن را ناشی از  ارتباط با مسائل مهم محلی و بی دبشمارای  پدیده

ین زندگی آمریکایی بداند که احتمال یافتن نظیر آن در های مع برخی ویژگی
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اما اگر این امر حقیقت داشت، بحران آموزش . دیگر جهان وجود ندارد جاهای

موقع  آموزشی از حل به های شد و مقام ای سیاسی بدل نمی ألهو تربیت به مس

 کننده از این پرسش گیج موضوعی مهمترشک اینجا  بی. بودند آن ناتوان نمی

 ؟تواند متنی را درست بخواند دبیرستانی نمی آموز دانشکه چرا  مطرح است

افزون بر این، همواره این تمایل در ما وجود دارد که تصور کنیم با مشکالت 

خاص خود سر و کار داریم، و این مشکالت دارای مرزهای معین ملی و 

متأثر  آنها زا مستقیمبه طور که  دارنداهمیت  برای کسانی فقطاند و  تاریخی

ثابت  ارهاخطا بودن آن ب ،درست همین باور است که در زمان ما. ندمی شو

بیستم بپذیریم که آنچه حکمی کلی در قرن  چونتوانیم این را  می. شده است

بینی کمابیش در  پیش قابل یا آیندهتواند در  در کشوری رخ دهد، می ممکن است

 .دهد رویهر کشور دیگری نیز 

قتی یم وی آورم دالیل کلی که برای افراد غیرمتخصصوه بر عال وانگهی،

هایی بپردازند که  که به مشکالت در عرصه نیمک  توصیه به آنها که می خواهیم

و این درمورد خود من هم صادق )دانند  به مفهوم تخصصی از آن چیزی نمی

 در عین حال در ولی ای متخصص آموزش نیستم طور حرفه زیرا من به ،است

تر دیگری  ، دلیل متقاعدکننده(کنم د بحران در آموزش و تربیت بحث میمور

طور مستقیم در آن  وجود دارد که فرد نسبت به وضعیتی بحرانی که خود به

و فرصتی که این بحران با ازهم دریدن . درگیر نیست توجه نشان دهد

 به انسان ،آورد ها فراهم می داوری های ظاهری و از بین بردن پیش صورت

 ،و از خود بپرسد که چه چیز در این موضوع بیندیشددهد که  این امکان را می

اساس هرگونه آموزش و تربیت . بنیادی بودن خود را نشان داده است
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شدگی زاده
 

نابود . شوند ، یعنی این واقعیت است که آدمیان در جهان زاده می

عادی را  ردموا یها معنای این است که پاسخ طور کلی به ها به داوری شدن پیش

 که  نآ یب ،یمگرد میباز این پاسخ هابه در وضعیت عادی  .دهیم از دست می

بحران . اند ههایی بود های پرسش پاسخ ،خودی  به نوبه ،در آغازآنها  یمتوجه کن

های نو یا  پاسخ هایی که پرسش ؛یمها بازگرد به خود پرسش کند می مجبورما را 

کار   داوری خود را به یمشو مجبور می ،دو حال، اما در هر دنطلب میقدیمی 

های از پیش  شود که با داوری بحران فقط زمانی به فاجعه بدل می. یمگیر

ای نه تنها بحران را  چنین نگره. داوری، به آن پاسخ دهیم معین، یعنی با پیش

و  دهیمبمان از واقعیت را از دست  شود درک کند، بلکه باعث می تشدید می

 .گذارد که بحران برای بازاندیشی در اختیارمان می بدهیم هدر فرصتی را

طور روشن نشان دهد، باز  هرقدر هم مشکلی کلی در یک بحران خود را به

از وضعیت واقعی و  به طور کامل هم ممکن نیست که عنصر کلی را 

گرچه ممکن است بحران در . ، جدا کنیمشود که در آن پدیدار می مشخصی

نما است که شدیدترین  ی جهان را دربرگیرد، اما خصلت همه آموزش و تربیت

شاید این باشد که بحران در  آن علتبینیم؛  در آمریکا می را صورت آن

. سیاسی بدل شود واقعدر واند به عامل ت آموزش و تربیت فقط در آمریکا می

ایفا کشورهای دیگر  باتربیت در آمریکا نقشی متفاوت  ودر حقیقت، آموزش 

. بزرگتری از کشورهای دیگر دارد مراتب اهمیت به ،کند و از لحاظ سیاسی می

است که آمریکا همواره  فنی، توضیح آن در این حقیقتاز نظر  بی شک 

یختن غایت دشوار درهم آم کشور مهاجران بوده است؛ بدیهی است که امر به

ا پیوسته ام ،طور کامل تحقق نیافته که هرگز به) گروهای قومی بسیار گوناگون

تربیت، آموزش و آمریکایی کردن  فقط از راه (از حد  انتظار فراتر رفته است
                                                                                 
1
 natality  
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از آنجا که انگلیسی زبان مادری اکثر . تواند انجام پذیرد فرزندان مهاجران می

 آشکاراباید  ه هارس، مدبیاموزنددر مدرسه  آن را کودکان مهاجر نیست و باید

ی بدیهی خانواده  ملیتی وظیفه رهای تکدار شوند که در کشو وظایفی را عهده

 .است

اما نقشی که مهاجرت پیوسته در آگاهی سیاسی مردم و فضای ذهنی حاکم 

ی آمریکا  ایاالت متحده. ایفا کرده است برای بررسی ما اهمیت بیشتری دارد

طورکلی کشوری استعمارگر نیست و به مهاجران برای سکونت در کشور  به

برای آمریکا عامل . آنهاستاش مستقل از  ار سیاسینیاز دارد، گرچه ساخت

: شعاری بوده که روی اسکناس دالر چاپ شده است همانکننده همواره  تعیین

«نظم نوین جهانی»
 

کنند که  می  واردان، این امر را تضمین مهاجران، تازه. 

هدف این نظم نوین، این بنیاد نهادن جهانی . کشور نظم نوین را نمایندگی کند

اما در . ، از بین بردن فقر و سرکوب بوده و هستقدیمیجهان  برابردر  نو

 ،به این حقیقت است که از همان آغاز وابستهاین نظم نوین  بزرگی ،عین حال

ه در جاهای دیگر که نظام ک کاری) نکردخود را از جهان خارج جدا 

 برابر تا مدل کامل خود را در (است بوده  رسم ،ی بنیانگذاری شدهآرمانشهر

بشارت   نه موعظه ،آن قرار دهد، و هدفش نه تحمیل ادعاهای امپریالیستی بود

ی آمریکا با جهان خارج از آغاز بیشتر از این  ویژگی رابطه. خود به دیگران

بوده است که این جمهوری که قصد داشت فقر و بردگی را  متأثر حقیقت

جان . گفت شامد میشدگان جهان خو ی فقیران و سرکوب ، به همهبراندازد

آدامز
 
من »: گفته بود ،ی استقالل پیش از انتشار بیانیه ،  7 در سال  

                                                                                 
1
 Novus Ordo Seclorum 

 
 جمهوررئیس  ، دومین۱ 7  جوالی ۹ - ۱ 7  اکتبر ۹ ( John Adams)جان آدامز   

 .بود آمریکا جمهور رئیس  7۹  تا 7۰7  های ، که بین سالایاالت متحده آمریکا
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B3%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B6_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B9%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B1%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 بزرگی  درآمد طرح و برنامه پیش همچوننشین آمریکا را  همواره مستعمره

« .ام دهفهمیدر سراسر زمین  گانشد سرکوب ییگار برای فرهیخته و رهاپرورد

این نیت یا قانون زگاری با در ساآمریکا هستی تاریخی و سیاسی خود را 

 .ی شروع کردبنیاد

های  ی جنبه در همه کمابیشالعاده به هر چیز نو، که خود را  ی فوق عالقه

پذیری  کمال»مراه آن به دهد، و ایمان ه زندگی عادی آمریکایی نشان می

معمولی  ی«ندیده فرد آموزش»شعار  ،که بنا به درک توکویل) «نامحدود

شود گفت آمریکا از نظر پیشرفت نزدیک به  می ،این رو آمریکایی بود و از

د به هر حال رس به نظر می (دیگر جلوتر بودغربی صد سال از کشورهای 

 راهبه نوآمدگان از  ،بیش از هر کشور دیگری ،موجب شده است که در آمریکا

ند وش دوران کودکی و بلوغ، آماده می ، یعنی کودکان، که پس از طیآوریدزا

«نوواردان»سادگی به آنها  یونانیان به)جوانان  در هیئت
 
به اجتماع ( گفتند می 

د و ارزش بیشتری به آنها نسبت می شو توجه بیشتری  ،شوند بزرگساالن وارد 

برای مفهوم  هم هنگامقت دیگری وجود دارد که حقی ،افزون بر این. دندهمی 

حقیقت که این این  ؛ یعنیکننده داشته است آموزش و تربیت اهمیت تعیین

شورمندی
 
بود، اما از نظر مفهومی   ای بسیار قدیمی برای امر نو، گرچه پدیده 

 از این  ،از همان آغاز .ددادن توضیحنخست در قرن هجدهم آن را  ،و سیاسی

یی داشت و «روسو»نوعی آرمان آموزشی ریشه گرفت که رنگی  توضیح

آموزش و تربیت به  ،اتنظر ندر ای .بود متأثرغیرمستقیم از نظرات روسو 

ن شکلی از همچورا ، و فعالیت سیاسی تشگ میابزاری برای سیاست بدل 

 .دفهمیدن آموزش و تربیت می

                                                                                 
1
 oi neoi 

2
 pathos  
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شهرهای سیاسی از دوران باستان مانی آر نقشی که آموزش و تربیت در همه

کسانی  دست  بنیاد نهادن جهانی نو به دهد که نشان می ،است کرده بازیبه بعد 

رسیده  نظر می ند چقدر طبیعی بههست نو یطبیعطور   بهو  دآوریزا راهکه از 

شود دچار بدفهمی  چنین درکی تا جایی که به سیاست مربوط می بی شک. است

جای پیوستن به همترازان  کسی که دارای چنین درکی است به: ی استا جدی

 کردن آنها، و در عین حال پذیرفتن خطر متقاعدمنظور تالش برای  خود به

 ،کمک برتری مطلق بزرگساالن کند و به نحوی مستبدانه دخالت می شکست، به

«شده عمل  انجام»کوشد امر نو را همچون  می
 
یعنی گویی امر نو ؛ دهدارائه  

این باور که انسان اگر  ،به این دلیل، در اروپا. از پیش وجود داشته است

در  ،شروع کندباید از کودکان  سازدخواهد مناسبات جدیدی برقرار  می

. دارند اقتدارگرایانه یماهیت که باقی مانده است یهای انقالب انحصار جنبش

شان جدا  مادرهای رکودکان را از پد ،رسیدند زمانی که آنها به قدرت می

آموزش و تربیت . دادند راحتی آنها را شستشوی مغزی می کردند و به  می

 سر در سیاست همواره با کسانی تواند به سیاست ارتباط داشته باشد، زیرا نمی

هرکس بخواهد در میدان سیاسی . اند که پیش از این آموزش دیده داریم کار و

د و مانع فعالیت باششان  در حقیقت قصد دارد قیم ،بزرگساالن را تربیت کند

ی  تواند بزرگساالن را تربیت کند، واژه از آنجا که کسی نمی. سیاسی آنها شود

وقتی هدف واقعی . ی سیاسی دارد در زمینه شتیز نینط« تعلیم و تربیت»

پای آموزش و  ،درنبرا به کار خشونت  بی آن که اشددیگران ب کردنمجبور 

کمک   خواهد به طور جدی می کسی که به. شود تربیت به میان کشیده می

زور  راهای نظم نوین سیاسی برقرار کند، یعنی نه از  گونه ،آموزش و تربیت

که  برسدی هراسناکی  همان نتیجهبه ، باید متقاعدسازی راهه از و خشونت و ن
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. باید از کشور نوبنیاد بیرون راند را بزرگساالنی  همه :رسید آن به  افالتون

شهروندان به عنوان حتی کودکان که  قرار است  ،اما در این صورت

  از دخالت در زندگی سیاسی آینده ،شهر فردا تربیت شوند، در حقیقتآرمان

جهان چیز نویی که  هر ،واردان شوند؛ زیرا از دیدگاه تازه محروم می

 این در خود  . تر است از خودشان مسن به طور مسلمبزرگساالن ارائه کند 

از . کند نو در جهانی قدیمی رشد می سرشت شرایط بشری است که هر نسل  

معنا باشد که تواند به این  این رو، آماده ساختن نسل نو برای جهان نو تنها می

 .داینربببرای انجام چیزی نو از دست آنها  را واردان فرصت تازه

به همین دلیل  رستد .دهد در آمریکا رخ نمی ،ی آنچه در باال گفته شد همه

نقش سیاسی  .کند در اینجا دشوار می را درمورد این مسائل ریواست که دا

نه تنها در  ه هاسرداین حقیقت که م و موزش و تربیت در کشوری مهاجرپذیرآ

و ند، ارد پدرمادران آنها نیز تأثیر بر اند، بلکه  خدمت آمریکایی کردن کودکان

را کنار بگذارند و وارد  قدیمیجهان  شود این که در اینجا به افراد کمک می

آموزش و تربیت  کمک  زند که به ن توهم دامن میجهان نو شوند، به ای

چنین چیزی رخ  هرگزدر واقعیت  بی شک. دزنسارا می جهانی نو  ،کودکان

 آیند، حتی در آمریکا، جهانی است جهانی که کودکان در آن به دنیا می. دهد نمی

زندگان و مردگان ساخته شده است  دست بهجهانی از پیش موجود، که  ،قدیمی

اما . اند شده آن واردمهاجرت  راهاز  تازگیتنها برای کسانی نو است که و 

ی  از تجربه مستقیمبه طور ز واقعیت نیرومندتر است، زیرا توهم ا ،اینجا

توان نظمی نو را  می آن با که  ای تجربهگیرد؛  بنیادی آمریکایی سرچشمه می

توان آن را با آگاهی کامل از تداومی تاریخی بنیاد  ، میعالوه هب .بنیان گذاشت

 قدیمیان خود را از جه حتوایم« جهان نو»عبارت  ،تداومی که در آن ؛نهاد

آمیزش رد شده است،  های ستایش رغم جنبه ای که به کند؛ جهان کهنه دریافت می
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 . حلی بیابد برای فقر و سرکوب راه هتوانست زیرا نمی

توهم برخاسته از شور و  ،شود تا آنجا که به آموزش و تربیت مربوط می

ی خود را اشتیاق برای امر نو، تازه اکنون در قرن بیستم است که پیامدهای جد

ای از  شور موجب پدید آمدن مجموعه این، همهپیش از . به بار آورده است

 داشتند و مرکب ریشههای آموزشی مدرن شد که در اروپای مرکزی  تئوری

محتوا، و زیر  ای شگفت از نظریات خردمندانه و نظریات بی از ملغمه بودند

ا در نظام آموزشی به درفش آموزش و تربیت مترقی توانستند انقالبی بنیادی ر

تک و توکی  در آنچه در اروپا در سطح آزمایشی باقی مانده و. فرجام رسانند

تدریج تأثیر  شود تا به های آموزشی جداگانه آزمایش می ها و مؤسسه از مدرسه

در  ،ربع قرن پیش های معین نشان دهد، نزدیک به  خود را در برخی زمینه

ی آموزش دادن و آموزش دیدن را  جاافتادههای  ها و روش ی سنت آمریکا همه

های  وارد جزئیات نخواهم شد و مدرسه ،در اینجا. گویی یکروزه از بنیاد برک ند

ی  مسأله. ی کاتولیکی را مطرح نخواهم کرد خصوصی و نظام آموزشی بسته

شان به  معین، خوب و بد بودن های یتئورخاطر برخی  اساسی این است که به

چنین روالی همواره اهمیت . کام عقل سلیم بشری کنار زده شدی اح کنار، همه

اش تا این حد به  ویژه در کشوری که زندگی سیاسی آوری دارد، به زیاد و زیان

«دریافت همگانی»
 
هرگاه عقل سلیم بشری موفق نشود به مسائل . متکی است 

بحران  با ،کشدبسیاسی پاسخ دهد یا از تالش برای یافتن پاسخ برای آنها دست 

«حس مشترک»نوعی  ،شویم، زیرا چنین عقلی در حقیقت روبرو می
 
است  

مشترک برای همه دمساز  واحد   با جهان   ،مان آن و حواس پنجگانه به کمککه 

ناپدید شدن . به جنب و جوش درآییم ،توانیم در جهان کمک آن می شویم و به می
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. ی بحران حاضر است ترین نشانه ی کنونی مطمئن دریافت همگانی در جامعه

امری مشترک برای همه، ویران  همچون ای از جهان، پاره ،در هر بحران

 اشاره ناتوانی حس مشترک، همچون عصای غیبگویی، به جایی. شود می

 . ای رخ داده است که چنین ویرانی کند می

تواند متنی  آموز دبیرستانی نمی چرا دانش»هر حال، پاسخ این پرسش که  به

چرا سطح متوسط آموزش در »تر که  یا این پرسش کلی «؟بخواندرا درست 

ی کشورهای اروپا  تر از معیارهای آموزشی در واقع همه آمریکا بسیار پایین

جوان و هنوز به  است این نیست که آمریکا کشوری ، متأسفانه هرگز«؟است

 ،این عرصه در برعکس، آمریکا. معیارهای جهان کهن نرسیده است

ای  مفهوم دوگانه این امر به. ترین کشور جهان است و مدرن« رینت پیشرفته»

اند، و  ای چنین مبرم نشده ی توده جا مسائل آموزشی  جامعه هیچ: صادق است

یسشنا ها در قلمرو آموزش ترین تئوری جای دیگر مدرن هیچ
 
چنین ناسنجیده و  

از یک  ،کااز این رو، بحران آموزشی در آمری. اند وار پذیرفته نشده برده

دهد، از طرف دیگر  طرف ورشکستگی آموزش و تربیت مترقی را  نشان می

سازد که در واکنش به مقتضیات و  آشکار مینهایت دشواری را  مسائل بی

 .اند ای پدید آمده ی توده شرایط جامعه

به طور تر دیگری، که  باید به خاطر داشته باشیم که عامل کلی زمینهدر این 

میزان چشمگیری  د آمدن بحران نشده اما به وخامت آن بهموجب پدی مسلم

در زندگی  «برابری» فردی است که مفهوم افزوده است، نقش منحصربه

بسیار بیشتر از  مفهوم این مضمون. آمریکایی دارد و همواره داشته است

برابری در مقابل قانون، بیشتر از متوازن ساختن تمایزات طبقاتی، و حتی 

گرچه  ؛شود بیان می«  برابری فرصت»است که در عبارت  بیشتر از چیزی
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حق  ،اهمیت بیشتری دارد، زیرا از دیدگاه آمریکایی زمینهاین آخری در این 

برای « برابری فرصت». ناپذیر مدنی است آموزش یکی از حقوق جدایی

 ،در آمریکا. کننده داشته است اهمیت تعیین ،ساختار آموزش عمومی در آمریکا

طور استثنائی وجود دارد، زیرا در  متوسطه در سطح اروپایی به ایه هرسمد

ی نوجوانان باید وارد  آمریکا تا شانزده سالگی آموزش اجباری است و همه

ی دبستان  نوعی ادامه به در اساسدلیل دبیرستان  همین به. دبیرستان شوند

های کالج باید  آمادگی برای دوره ،شکل اروپایی دلیل نبود  دبیرستان به به. است

  های درسی در سطح کالج از این رو، برنامه. ها انجام شود توسط خود  کالج

کیفیت کار آن بر خود  ی نوبه که به امری ؛بیش از اندازه زیاد است پیوسته

 .گذارد تأثیر می

نظر آید که این نابهنجاری در سرشت  نگاه ممکن است چنین به نخستیندر 

دیگر امتیاز طبقات ثروتمند  ،ست که آموزش در آنای نهفته ا ی توده جامعه

 های دانند در سال طورکه همه می اما با نگاهی به انگلستان، که همان .نیست

طبقات مردم ممکن ساخته است، روشن  ی ش متوسطه را برای همهاخیر آموز

ی ابتدایی،  در انگلستان در پایان دوره. شود که این تصور درست نیست می

ن یازده ساله باید در امتحان هراسناکی شرکت کنند که همه را کنار آموزا دانش

جز حدود ده درصد که برای تحصیالت باالتر مناسب تشخیص  گذارد به می

گزینش که حتی در انگلستان هم بدون  ی این روش سختگیرانه. شوند داده می

در . خواهد بودن ممکن اض پذیرفته نشد، در آمریکا به طور مطلقاعتر

«ساالری شایسته»هدف  ،گلستانان
 
ی  بوده است که آشکارا تثبیت دوباره 

ساالری گروه
 
ی  بلکه بر پایه ،یا تباری ثروت  بار نه بر پایه اما این ،است 
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مفهوم آنچه گفته شد این است که حکومت در انگلستان  ،در عین حال. استعداد

که تا کنون ادامه همان نحو ادامه خواهد داشت  حتی با دولتی سوسیالیست به

برای مردم روشن  ملطور کا گرچه این موضوع ممکن است به)داشته است 

حکومتی  بلکه ،حکومتی دموکراتیک ، یعنی نه حکومتی پادشاهی و نه(نباشد

ساالر یا حکومت بهترینان شایسته
 
که کسی  است و این آخری در صورتی)

وجه امری  هیچ که بهتند، تصور کند بااستعدادترین افراد بهترین افراد نیز هس

بندی کمابیش طبیعی کودکان به  دسته این گونه ،در آمریکا (.بدیهی نیست

ساالری،  شایسته. ندراشممی ناروا  را «استعدادها بی»و  «بااستعدادها»

دیگر آریستوکراسی، با اصل برابری و دموکراسی  های ی شکل همه ی اندازه به

 .خواه در تضاد است برابری

طور خاص مبرم  رو، آنچه بحران آموزش و تربیت را در آمریکا به از این

خوی و خصلت سیاسی آن است که برای برابری یا برای از بین  ،سازد می

استعداد، و سرانجام میان  بردن تفاوت میان پیر و جوان، میان بااستعداد و بی

خود  ویژه تفاوت میان معلمان و شاگردان، خودبه کودکان و بزرگساالن، به

 ی اتوریته ی ای فقط به هزینه بدیهی است که چنین برابرسازی. کند مبارزه می

همان اندازه  در عین حال به. شود آموزان بااستعداد انجام می معلمان و دانش

این بدیهی است که  (ظام آموزشی آمریکا آشناستبرای هرکس که با ن دستکم)

از لحاظ  فقطدارد، نه  ریشه دشواری که در رویکرد سیاسی نظام آموزشی

هر حال،  به. ی آموزشی نیز سودهای بزرگی داشته است بشری بلکه از جنبه

نه  ،توانند بحران آموزشی حاضر را توضیح دهند این عوامل کلی نه می

 .اند تسریع کرده که آن رارا توجیه کنند توانند اقداماتی  می
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ای دنبال  اجمال در سه فرض پایه  توان به پای این اقدامات ویرانگر را می رد   

فرض اول این است که نوعی . ندسشنامی  کاملبه طور  را کرد که همگی

اند، وجود دارد  جهان کودکان و نوعی جامعه، که کودکان میان خود پدید آورده

 به دستاید به کودکان واگذار شود تا و تا جای ممکن ب است که خودمختار

حاضرند که  جهان کودکاناالن فقط برای این در بزرگس. خود آنها اداره شود

ای که به فرد فرد کودکان  اتوریته. برای این اداره کردن به آنها کمک کنند

گوید چه کنند و چه نکنند، در گروه کودکان قرار دارد؛ و این عالوه بر  می

کودک ناتوان  برابرآورد که بزرگسال در  پدید میپیامدهای دیگر، وضعیتی را 

او فقط . دهد شود و امکان برقراری تماس با او را از دست می می ظاهر

اتفاق  مواظب باشد اما، خواهد انجام دهد تواند به کودک بگوید که هرچه می می

مناسبات واقعی و عادی میان بزرگساالن و  ،به این ترتیب. ناگواری نیفتد

مواره کنار ها ه ی نسل همه گیرد که کودکان، که از این واقعیت سرچشمه می

و این در جوهر فرض . اند، ازهم گسسته است هم در جهان حضور داشته

 کودک خودنه  ،آورد است که تنها گروه کودکان را به حساب می نخستی بنیاد

 .را

 ؛بدتر از گذشته است کمابیشعنوان فرد در گروه  وضع کودک بهبی شک 

ای  ترین اتوریته سخت ی گروه، حتی در گروه کودکان، همواره از زیرا اتوریته

تر  طور چشمگیری پرزورتر و استبدادی به ،داشته باشد ممکن استکه فرد 

امکان او برای شورش یا انجام  ،کودک نگریسته شود اگر از دیدگاه. است

او خود را دیگر در جدالی بسیار . هیچ است عملدر  ،خواست خود کاری به
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ش برابررتری مطلق دارد اما در سلم بطور م که به بیند نمی نابرابر با کسی

سنخان خود، حساب  تواند روی همبستگی کودکان دیگر، یعنی هم هر حال می به

تنهایی در  یابد که باید به می  کند، بلکه اکنون خود را در وضعیتی نومیدکننده

تعداد بزرگساالنی که . ی مردم بایستد مقابل اکثریت مطلقی متشکل از همه

یتی را، حتی زمانی که ابزار اجبار بیرونی در کار توانند چنین وضع می

  .آیند آن برنمی ی طور کلی از عهده نیست، تحمل کنند اندک است؛ کودکان به

ی بزرگساالن آزاد نشده  رها شدن از اتوریته راهبه این ترتیب، کودک از 

تر، یعنی  استبدادی حقیقتدر آورتر و  ی بسیار هراس است، بلکه زیر سلطه

شود که کودکان،  هر حال، نتیجه این می به. ی اکثریت قرار گرفته است تهاتوری

تنهایی خویشتن  کودک یا به. شوند تعبیری، از جهان بزرگساالن رانده می به

آن،  ی  شود یا به استبداد گروه کودکان، که در مقابل برتری  عدد پرتاب می

ی آن  تواند علیه تواند شورش کند، نه به سبب کودکی خود، می کودک نه می

  ی دروازهزیرا  ،تواند به جهان دیگری بگریزد بیاورد، و از آن نیز نمی برهان

این فشار یا به  به نسبتواکنش کودکان . بزرگساالن بر او بسته است  جهان

گرایی سوی همگان
 
 سوی به اغلبد یا به بزهکاری نوجوانان، و رو می 

 . ای از هر دو آمیزه

 سته اروبرو شدتردید  بابحران کنونی  ی زمینه رد که دومین فرض بنیادی

شناسی آموزش. شود به آموزشگری مربوط می
 
شناسی مدرن  تأثیر روان زیر 

باوری و اصول عقیدتی عمل
 
 ،طور عام تکامل یافته است به علم آموزش به 

چنین تصور .  از موضوع مورد آموزش جدا شده است کلدر نحوی که  به

راحتی هر موضوعی را آموزش  تواند به ر کسی است که میشد که آموزگا می
                                                                                 
1
 conformism 

2
 pedagogy 

3
 pragmatism 



 264 

نه برای این که بر  ،او آموزش دیده است برای این که آموزش دهد. دهد

زودی خواهیم  طور که به این نگره، همان. موضوع خاصی سلطه داشته باشد

. ی نزدیکی دارد طور طبیعی رابطه با فرض بنیادی آموزشگری به ،دید

 در  آموزگارانمر موجب شده است که آموزش و تربیت  ، این اعالوه به

ی غیرخصوصی،  ویژه در مدارس متوسطه موضوع درسی خود، به ی زمینه

بر   تسلط آموزگاراز آنجا که . شودبا اهمال جدی روبرو  ،های اخیر در دهه

درس خود   افتد که اتفاق می پیوستهداند،  موضوع درسی خود را ضروری نمی

ی خود نه تنها  نوبه این به. آموزد آموزان می از ارائه به دانش را ساعتی پیش

های خود تکیه  آموزان در واقع فقط باید به امکان معنای این است که دانش به

نیز اعتبار خود را از دست  آموزگاری  ت اتوریتهحقانی آغازگاهکنند، بلکه 

بنگریم، به این به این موضوع  که هرطور هم آموزگاره ای ک اتوریته ؛دهد می

دلیل از آن برخوردار است که به موضوع درس خود بیشتر و بهتر از 

وجود  آموزگاری ندارد امکاندیگر  ،به این ترتیب. آموزان آگاه است دانش

خواهد از  می اقتدارطلب نیست که آموزگاری .نباشدداشته باشد که اقتدارطلب 

، زیرا قادر است به های متکی به زور و اجبار اجتناب کند ی روش همه

 .ی خود تکیه کند اتوریته

شناسی و  آموزش نداشت امکان اما بدون تئوری مدرن آموزشگری

. های عالی تربیت معلم در بحران کنونی نقشی چنین مخرب ایفا کنند مدرسه

 ؛استی بحث ما  کاربرد منطقی فرض بنیادی سوم در زمینههمان  درستاین 

مند   ی نظاملسفف بیانبه آن اعتقاد داشته و  هاست قرنفرضی که جهان مدرن 

فرض بنیادی سوم این است که انسان فقط . باوری یافته است خود را در عمل

و کاربرد آن در  ،است داده انجام خود که بفهمد و بداند تواند میآنچه را 

انجام دادن : ، بدیهی نیز هستناپخته است همان اندازه که آموزش و تربیت به
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دلیل این که به تسلط معلم بر . ایی که ممکن است جایگزین آموختن کنیدرا تا ج

شد به این نحو  شد این بود که تصور می موضوع درسی خود اهمیتی داده نمی

طور که گفته  کنند خود پیوسته آموزشگری را تمرین کند تا آن او را مجبور می

ره نشان دهد که را به دیگران انتقال ندهد، بلکه هموا« دانش مرده»شد  می

نیت آگاهانه آموزش دانش نبود، بلکه تمرین . شود دانش چگونه تولید می

های  نوعی به مؤسسه های آموزشی به مهارت بود، و نتیجه این شد که مؤسسه

تر،  نویسی، یا حتی مهم آموزش حرفه بدل شدند که در تعلیم رانندگی یا ماشین

فق رسیدن با دیگران و محبوب ی به توا زندگی، در شیوه« هنر»در تعلیم 

دانش  کسب پیش در آماده ساختن کودکان برای قدر همانو  ندا شدن، موفق بوده

 .اند بوده موفقنادر سطوح باالتر  ضروری برای تحصیل

به این دلیل که برای پیش بردن نظر فقط نه  ،اما این توصیف نادرست است

را به حساب  ینتواند ا ه نمیبه این دلیل ک کهبل کند، می اغراقخاصی آشکارا 

حذف تمایز بازی و کار ای به  چه اهمیت ویژه شده در روند توصیف آورد که

ترین و برای کودک،  سرزنده رابازی  .شد داده می (تا حد ممکن به نفع بازی)

تنها شکلی از فعالیت که از  ؛دمردنش رفتار در جهان می ی ترین شیوه مناسب

از  را که تنها آنچه. یابد طور خودجوش تکامل می هعنوان کودک ب هستی او به

چنین تصور . سازگاری داردبه این سرزندگی  ،زانندآمومی بازی  راه

توان یافت؛ آموزش  د که فعالیت خاص کودک را تنها در بازی میکردن می

برخوردی منفعالنه  ی شیوهرد ک دادن با روش قدیمی کودک را مجبور می

 .خود را کنار بگذارد ی ازیگوشانهداشته باشد و ابتکار ب

ختن و بازی کردن ای آموج انجام دادن به)ینی ارتباط نزدیک این دو جایگز

: نددهمی نشان  روشنی  راه روش آموزش زبان بهاز را  (جای کار کردن به

 آموزد، نه از راه انجام دادن، میحرف زدن، یعنی  کودک زبان را از راه
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عبارت دیگر، کودک زبان خارجی را  به. نحو زبان و صرف و خواندن دستور

ش را ا اش زبان مادری های اول زندگی همان روشی بیاموزد که در سال باید به

نظر از  صرف. ی هستی ساده آموخته است؛ یعنی در بازی و در تداوم پیوسته

شرط این که  به ،تا میزانی شدنی است)این که چنین روشی شدنی است یا نه 

روشن است  به طور کامل( ردسر ب   وز در محیط زبان بیگانه بهی ر کودک همه

در سطح  ،کوشد کودکان بزرگتر را تا جای ممکن  که این رویکرد آگاهانه می

د برای که کودک را بای را درست همان چیزی. دارد کودکان کوچکتر نگه

جای بازی  عادت کار کردن به یعنی کسب تدریجی) جهان بزرگساالن آماده کند

 .دجیه کنند تا خودمختار بودن جهان کودک تونریگمی نادیده  (ردنک

باورانه عمل دانستن هرچه باشد، و اعتبار توضیحارتباط میان انجام دادن و 
 
 

کاربردن آن برای روش  هرقدر باشد، کاربرد آن در آموزش و تربیت، یعنی به

که در همان شکل  شود که جهان کودک، به می منجر آموزش کودک، به این

، را در اینجا نیز کودک. صورت مطلق درآید گفته شد، به فرض بنیادی نخست

طور  ، و بههنددمی ی استقالل او، از جهان بزرگساالن بیرون قرار  بهانه به

خواند،  «جهان»بشود آن را  عی در جهان خود، تا جایی که در اصلمصنو

بزرگساالن مصنوعی داشتن کودک از جهان   این شکل دور نگه. ددارن مینگه 

ی طبیعی میان بزرگساالن و کودکان را قطع  است، به این دلیل که رابطه

 نیزشامل آموزش و تربیت  ،افزون بر چیزهای دیگر  این رابطه) کند می

در  است که کودک موجودی را این حقیقت و همچنین به این دلیل که( شو می

رد  ندگی بزرگسالی است، حال تکامل و کودکی دوران گذار و آمادگی برای ز

 .دکن می

بحران کنونی در آمریکا ناشی از این است که اکنون ویرانگر بودن این 
                                                                                 
1
 pragmatic 
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د کل نظام کنن خص شده است و نومیدانه تالش میهای بنیادی مش فرض

 تالشی که. ندهطور کامل تغییر د عبارت دیگر، به به د؛را درست کننآموزشی 

برای  امکان زیادهای افزایش  جز طرح هیعنی ب) گیردمی انجام  راهاز این 

آموزش دادن : سازی نیست چیزی جز دوباره (و تکنیکطبیعی آموزش علوم 

های  باید در ساعترا ی اتوریته صورت گیرد؛ بازی  بار دیگر باید بر پایه

جای تأکید بر  د، و بهگذاشت، بار دیگر باید کار جدی انجام دا کنارمدرسه 

کنند،  اری میی درسی پافش آموختن دانش مطابق برنامهبر  ،ها آموختن مهارت

های عالی تربیت  های درسی مدرسه د که برنامهکنن سرانجام صحبت از این می

چیزی  خود، آموزش کار به ورود تا معلمان پیش از نددهرا تغییر  معلم

 .بیاموزند

 ی که هنوز در مرحله پردازیم نمی در اینجا به این پیشنهادهای اصالحی  

توانیم  همچنین نمی. شود طور محض به آمریکا مربوط می بحث است و به

تری هم  این بحث، که شاید در درازمدت مسائل مهم تر درمورد مسائل فنی

های ابتدایی و متوسطه  های درسی دوره باشد، بحث کنیم که چگونه باید برنامه

جدید  کامل ی کشورهای جهان اصالح کرد تا با نیازهای به طور را در همه

ای  ر حقیقت مسألهآنچه در بحث ما اهمیت دارد د. جهان حاضر سازگار شوند

آن در واقع خود را   های جهان مدرن و بحران ، کدام جنبهنخست. دوگانه است

ها چند دهه  یعنی دالیل واقعی این که انسان ؛در بحران آموزشی آشکار کردند

چنین تضاد آشکاری  سلیم عقل ابچیزهایی گفتند و اعمالی انجام دادند که 

چه بودند؟ و دوم، چه چیزی درمورد سرشت آموزش از این بحران  ،داشتند

گیرد  اشتباه کردن یاد می ین مفهوم که انسان همواره از راهنه به ا ؟آموزیم می

ه آموزش و بیشتر بازاندیشی درمورد نقشی ک کهبلکه چه کاری را نباید بکند، 

 هایی که وجود کودکان لیتؤیعنی مس ؛کند می زیتربیت در هر تمدنی با
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 .کنیم بحث را با پرسش دوم شروع می. گذارد بشری می ی جامعه ی برعهده

 

 

 

3 

آورد حتی  ای نگرانی جدی پدید می بحران در آموزش و تربیت در هر دوره

ی  تر در جامعه بحرانی عمومی و ثباتی اگر برخالف مورد کنونی، بازتاب بی

ی  جامعه  و ضروری  اصلی های فعالیت زیرا آموزش و تربیت از ؛مدرن نباشد

، آوریدزا راهماند، بلکه از  کسان باقی نمیای که هرگز ی جامعه ؛بشری است

وانگهی این نوآمدگان . شود نو می پیوسته، های نو رسیدن انسان راه   از

کودک معلم از نگاه از این رو، . اند بلکه در حال شدن ،رشدکرده و کامل نیستند

 ،او بیگانه در جهان  برای  : دو چهره دارد که موضوع تدریس و تربیت است،

انسانی نو و در حال انسان   ؛وارد است، و در روند شدن قرار دارد تازه

وجه بدیهی نیست و درمورد زندگی  هیچ ی دوگانه به این جنبه. شدن است آینده

از یک  :است همانند ای دوگانه با رابطه  دوگانگی این. حیوانی اعتبار ندارد

کودک در وضعیت . رابطه با زندگی ،دیگر سویرابطه با جهان و از  سو

 یم است؛ کودک از نظر زندگی و رشد خود، انسانیسه یندگانی ز با همه ،شدن

در روند  است ای طور که بچه گربه، گربه درست همان ؛در روند شدن است

جهانی که پیش از آمدن او  ؛است ابطهر در با جهان نو فقطاما کودک . شدن

اش را در  زندگی او وجود داشته است و پس از مرگ او ادامه خواهد یافت، و

نبود، بلکه  وارد تازه ،این جهان بشری دراگر کودک . آن سپری خواهد کرد

بود، آنگاه آموزش و تربیت فقط کارکردی از   ی هنوز رشدنایافته ا ندهیز فقط

ی بقای  بیش از وظیفه باشد چیزی دربردارندۀد و الزم نبود بو خود  زندگی می
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 .دهند های خود می به بچه ها ی حیوان تربیت و تمرینی که همه زندگی و

به زندگی  آوریزادراه  نه تنها کودکان خود را از پدرمادراندر عین حال،    

آموزش و  هراآنها از . کنند خواندند، بلکه همزمان آنها را وارد جهان می می فرا

لیت زندگی و رشد کودک و ؤمس :گیرند عهده می لیت را بهؤدو مس هر ،تربیت

ع ممکن نیستند؛ در واق یکیوجه  هیچ لیت بهؤاین دو مس. لیت تداوم جهانؤمس

لیت رشد کودک تا حدودی در ؤمس. قرار گیرند ضاداست این دو با هم در ت

طلبد و نباید از  ای می ویژهکودک مراقبت و حمایت : گیرد جهان قرار می برابر

یورش از اما جهان نیز به حفاظت نیاز دارد تا . ببیند آسیبی سوی جهان

 .آورند، ویران و نابود نشود به آن هجوم می نونوآمدگان، که با هر نسل 

 ؛چون کودک باید در مقابل جهان حمایت شود، جایگاه سنتی او خانواده است   

به  ،ی بیرونیهمگانجهان وزه از ر ش هرای که اعضای بزرگسال خانواده

این چهاردیواری، . گردند چهاردیواری آن بازمی درامنیت زندگی خصوصی 

جهان،  برابرشود، در  که زندگی خصوصی خانوادگی مردم در آن سپری می

ور جایگاه امنی این دیوارها دُ . سازد ی آن، حفاظی میهمگانی  ویژه جنبه به

این امر . رشد و تکامل یابد ،آن یتواند ب ای نمی ندهیز کشند که هیچ  حصار می

طورکلی  نه تنها برای زندگی در دوران کودکی بلکه برای زندگی آدمی به

امنیت و حفاظ خصوصی یکسره در  یجا که زندگی آدمی ب هر. معتبر است

در جهان . دده می دست از اش را کیفیت سرزنده ،معرض جهان بیرونی است

حتی کار نیز چنین  .آید حساب می ای همه، فرد است که بهی مشترک برهمگان

اما زندگی  کنیم، یمعرضه  به جهان مشترک را مانکارحاصل : است

تواند به زندگی فردی  جهان نمی. می دهدن اهمیت آن هزندگی ب ی منزله به

و از آن کرد جهان حمایت  برابرباید در را این زندگی  ؛داشته باشد اعتنائی

 .تساخپنهان 
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قدر هم که  و هر آورد سربرمیاز تاریکی  زنده چیز هر کهبل، گیاهان تنها نه  

باز هم به امنیت  تاریکی نیاز  ،تمایل طبیعی آنها برای رسیدن به نور قوی باشد

 پدرمادرهایدر واقع شاید دلیل این که فرزندان . بتوانند رشد کنند دارند تا

شهرت از . همین باشد ندارندعاقبت خوشی  بیشتر وقت هامشهور 

کند و به فضای خصوصی آنها یورش  نفوذ می درون بهچهاردیواری خانه 

ویژه در شرایط کنونی، درخشندگی شدید و سنگدل قلمرو همگانی  برد، و به می

طوری که برای فرزندان  تابد، به های زندگی خصوصی آنان می گوشه تمامبر 

 هرگاهاما  .بتوانند در آن رشد کنند که ماند نمی باقی آنها دیگر جایگاه امنی

به  ی واقعی زندگیتالش شود کودکان خود به نوعی جهان بدل شوند، فضا

نوعی زندگی همگانی  ،در میان این کودکان. شود می دچار ویرانی همان شکل

گیرد، و سوای این واقعیت که این زندگی همگانی واقعی نیست و کل  شکل می

که  شود ناشی می امر ایناز  جدی ب، آسیب  از تقل است این تالش شکلی

شوند  مجبور می (های در روند شدن اما هنوز رشدنیافته یعنی انسان)کودکان 

 .خود را در معرض نور هستی همگانی قرار دهند

کوشد  رسد که آموزش و تربیت مدرن، تا جایی که می  بدیهی به نظر می  

 ی سرزندهشد و تکامل پا کند، شرایط ضروری ر نوعی جهان کودکان بر

ی آموزش  اما این که چنین آسیبی بر رشد کودک نتیجه. کند کودک را نابود می

آور است، زیرا آموزش مدرن  و تربیت مدرن است در واقع برای انسان حیرت

های گذشته شورش  کند تنها هدفش خدمت به کودک است و علیه روش ادعا می

طور  و نیازهای کودک را بهها سرشت درونی  روش آنچون  ،کرده است

قرار  ،آوریم طور که همه به یاد می همان. ندا هگرفت مناسب و کافی در نظر نمی

. برهانداو را نجات دهد و از معیارهای جهان بزرگساالن « قرن کودک»بود 

 را ل کودکترین شرایط ضروری زندگی برای رشد و تکام پس چگونه اصلی
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چنین شد که کودک در معرض آنچه  راند؟ چتشناخن هرگزیا  ندنادیده انگاشت

ی همگانی آن،  جهان بزرگساالن است، یعنی جنبه ی چیز مشخصه بیش از هر

ی  وقتی که این نتیجه گرفته شده بود که اشتباه همه تازه آن هم ،رفتقرار گ

دیدند  های آموزش و تربیت گذشته این بوده است که در کودک چیزی نمی شیوه

 ؟ جز بزرگسال کوچک

طور مستقیم به آموزش و تربیت مربوط  آور به دلیل این امور حیرت  

ها درمورد  داوری ها و پیش توان در داروی شود؛ دلیل آن را بیشتر می نمی

این . ی میان آنها یافت جوهر زندگی خصوصی و جهان همگانی و رابطه

 ی مدرن از آغاز دوران ی جامعه ها صفت مشخصه داوری ها و پیش داوری

ند و متخصصان آموزش و تربیت هنگامی که سرانجام، ا هبود کنون تا مدرن

ا همچون سازی آموزش و تربیت، آنها ر دیر، شروع کردند به مدرن کمابیش

طور گریزناپذیر  از پیامدهایی آگاه باشند که به که آن یاصول بدیهی پذیرفتند ب

مدرن است، و ی  این ویژگی جامعه. ندا هبرای زندگی کودک همراه داشت

ی زمینی جوامع نیست، که زندگی را، یعنی زندگی  وجه امر بدیهی همه هیچ به

شمارد؛ و به این دلیل، برخالف  فرد و همچنین جامعه را، برترین نیکی می

هایی را که به تدوام و غنای  ی فعالیت های پیشین، این زندگی و همه ی قرن همه

در سازد و آنها را  صوصی رها میی خ آن ارتباط دارد، از نهانگاه حوزه

این معنای واقعی رهاسازی کارگران . دهد معرض نور جهان همگانی قرار می

تا  کسانی که عنوان  بهی اشخاص، بلکه  منزله نه به مسلم به طور ،است و زنان

  .دهند ای ضروری را در روند زندگی جامعه انجام می وظیفه توانند آنجا که می

ا آنچه ام. ه از این روند رهاسازی متأثر شدند کودکان بودندآخرین کسانی ک   

کارگر و زن  فقطزیرا آنها )آزادی واقعی بود  به معنی برای کارگران و زنان

بلکه دارای شخصیت انسانی نیز بودند و از این رو، حق داشتند سهم  ،نبودند
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وند، سخن ، یعنی حق داشتند ببینند و دیده شبخواهنداز جهان همگانی  را خود

ی و خیانت توجه مفهوم مورد بی برای کودکان به (شان شنیده شود گویند و سخن

زندگی کردن و رشد در آن، ی است که  قرار گرفتن بود، زیرا کودکی مرحله

ی مدرن تمایز  هرچه جامعه. است تر بااهمیتیافتن از شخصیت انسانی داشتن 

ه باید در نهانگاه بشکفد و میان امر خصوصی و امر همگانی، تمایز میان آنچ

آنچه باید در روشنایی کامل جهان همگانی نمایش داده شود را بیشتر مخدوش 

عبارت دیگر، هرچه بیشتر بین امور خصوصی و امور همگانی،  کند، به

د که در آن امر خصوصی به امر همگانی بدل پدید آورای اجتماعی  عرصه

به کودکانی که  ؛کند می رتردشوا شود و برعکس، وضعیت را برای کودکان

 . به بلوغ برسند ،به امنیت  نهانگاه نیاز دارند تا فارغ از مزاحمت یطبیعطور 

سخت و ها به شرایط رشد و تکامل حیاتی کودکان  یدست اندازهرقدر این    

غیرعمدی  کاملبه طور که  گفتتوان  باز هم با اطمینان می ،جدی باشد

 حال   رفاه را های آموزش و تربیت مدرن الشی ت اند؛ هدف اصلی همه بوده

این امر حقیقت داشته است هرچند افزایش  بی شک ، و ندده اکرکودک اعالم 

ی  اما وضعیت در حوزه. رفاه کودک همواره مطابق آمال پیش نرفته است

وارد و  تازه)جوان  بلکه برای ،وظایف آموزشی که دیگر نه برای کودک

( است به دنیا آمده ،ز پیش موجود و ناشناخته برای اوا ای که در جهان   بیگانه

اساس، در ، را این وظایف. متفاوت است به طور کامل اند،  در نظر گرفته شده

آموزش و ند؛ این وظایف به رگذامی ی مدرسه  عهده ، بهمطلقبه طور اما نه 

. آمریکاستترین مشکل امروز  در این زمینه مبرم ناکامی. ارتباط دارد تربیت

 علت آن چیست؟

اما . شود مدرسه با جهان آشنا می راهطور معمول نخست از  کودک به    

مدرسه در . د که هستشونیست و نباید وانمود  «جهان»وجه  هیچ مدرسه به
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ی خصوصی خانواده و جهان قرار  بین حوزه را آنحقیقت نهادی است که 

حضور . پذیر بشود کانطور کلی ام گذار از خانواده به جهان به تاایم  داده

 ازخواستی است بلکه  ،خانواده نیست طرفدر مدرسه تقاضایی از کودک 

 برابرتوان گفت که مدرسه در  بنابراین می. یعنی جهان همگانی دولت، سوی

در . شود، گرچه در واقع بازهم جهان نیست کودک همچون جهان پدیدار می

را  کودکان مسؤلیت یگراین مرحله از آموزش و تربیت، بزرگساالن بار د

شود که  لیت چندان به این مربوط نمیسؤگیرند، اما اکنون این م عهده می به

به چیزی مربوط  سرزنده بتواند رشد کند و شکوفا شود، بلکه بیشتر کودک  

ها و استعدادهای  شایستگی ی آن را تکامل آزادانه معمولبه طور شود که  می

است که از دیدگاهی بسیار کلی و  اهراز این . خوانیم کودک می ی ویژه

کیفیتی که موجب  ؛گردد شود و از دیگران متمایز می اصولی، آدمی یگانه می

که پیش از  نو باشدبلکه چیزی  ،شود کودک نه تنها در جهان غریبه باشد می

 .هرگز وجود نداشته است ،این

آشنا شود؛ تا باید با آن گام به گام  ،شناسد تا جایی که کودک جهان را نمی   

 ،طور که هست ی نو آن بود که این پدیده مراقبباید  ،کودک نو است که جایی

ان در اینجا مربیهر حال، معلمان و  به. در رابطه با جهان به بار بنشیند

جهانی که جوانان  ؛گیرند جوانان قرار می برابری نمایندگان جهان در  منزله به

اند و حتی اگر در خفا یا آشکارا  را نساختهگرچه آن  ؛لیتش را بپذیرندؤباید مس

بر دوش معلمان  دلبخواهطور  لیت بهسؤاین م. آروز کنند چنان نباشد که هست

قعیت نهفته است که جوانان وااین طور تلویحی در  است؛ بلکه به نشده گذاشته

کسی . دشو می  پیوسته دگرگون ی می شوند کهبزرگساالن وارد جهان به کمک

دار شود  بچه باید نمی ،کند می پرهیزجهان برای لیت مشترک سؤش مکه از پذیر

 . اجازه داشته باشد در آموزش و تربیت جوانان شرکت کند باید نمی نیزو 
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خود  صورت اتوریته به ،لیت برای جهان در آموزش و تربیتؤاین مس   

 گرچه میزانی از. نیست یکیهای معلم  ی مربی و شایستگی اتوریته. گیرد می

ی شایستگی هرگز  ی اتوریته است، باز هم باالترین درجه شایستگی الزمه

شناخت او  به معنیشایستگی معلم . اتوریته ایجاد کند ،خودی خود تواند به نمی

اش بر  اش برای آموختن آن به دیگران است، اما اتوریته از جهان و توانایی

 ،عوضمعلم در . تاو استوار اس سوی لیت برای جهان ازؤمس پذیرشی  پایه

شود؛ گویی به جزئیات گوناگون  می حاضری بزرگساالن  همه ی همچون نماینده

 «!ما جهان است این» :گوید کند و می اشاره می

نگرش . اتوریته در چه وضعیتی قرار دارد هامروز که دانیم اکنون همه می   

در زندگی رسد که اتوریته  نظر می مسلم به ،انسان به این مسأله هرچه باشد

زیرا خشونت و وحشتی که در )نقشی ندارد  هیچ سیاسی و همگانی یا 

 (به اتوریته ربطی ندارد بی شک ،دکنن می تحمیلهای توتالیتر به مردم کشور

اما معنای این گفته چیزی نیست جز این . آمیز است شدت منازعه یا نقش آن به

عهده گیرد یا  را به چیز لیت همهؤخواهند مس از کسی نمی ،که مردم در اصل

ی  لیت را بپذیرد، زیرا هرجا اتوریتهؤکنند که کسی بتواند این مس تصور نمی

اگر . لیت جریان امور در جهان پیوند خورده بودسؤبا م ،واقعی وجود داشت

معنایش این است که از  ،اتوریته را از زندگی سیاسی و همگانی کنار بگذاریم

. یان امور در جهان از همه مطالبه کنیملیتی برابر برای جرؤمس ،این پس

نظم  نیازهایجهان و  خواست هایز باشد که گرچه ممکن است به این معنا نی

لیت برای جهان را، ؤی مس حاکم بر آن را آگاهانه یا ناآگاهانه نفی کنیم و همه

رد  ،لیت برای فرمان بردن راؤهمان میزان مس لیت برای فرمان دادن و بهسؤم

وران مدرن نقش در از بین رفتن اتوریته در د ردید این هردو انگیزه ت بی. کنیم

 .اند تنیده در آن تأثیر داشته نحوی درهم همزمان و به بیشتر وقت هااند و  داشته
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ی در ارتباط ابهامتوانیم از چنین  ی آموزش و تربیت نمی برعکس در عرصه

توانند  دکان نمیکو. با از دست رفتن اتوریته در دوران حاضر سخن بگوییم

ی مربیان را دور افکنند چنان که گویی در مقابل اکثریت  بزرگسال در  اتوریته

گرچه این تصور باطل که با کودکان باید . شدگان قرار دارند سرکوب موقعیت  

در واقع در آموزش  (دونرها ش ایدکه ب) شده رفتار کرد همچون اقلیت سرکوب

اتوریته را بزرگساالن . تجربه شده است ده و در عملآمو تربیت مدرن پدید 

بزرگساالن از پذیرفتن : تواند باشد معنای آن تنها یک چیز می .اند دور انداخته

 .زنند سر بازمی ،اند لیت برای جهانی که کودکان را در آن به دنیا آوردهؤمس

از و  ،میان از دست رفتن اتوریته در زندگی سیاسی و همگانی بی شک    

 ،سیاسی خانواده و مدرسه پیش خصوصی   در قلمرو  اتوریته دست رفتن 

اعتمادی به اتوریته در میدان همگانی شدیدتر  هرچه بی. ارتباطی وجود دارد

گردد ی خصوصی مختل  احتمال این که اتوریته در عرصه ی استطبیع ،شود

از  کننده نیز وجود دارد که شاید تعیین از این گذشته، این حقیقت  . شود بیشتر می

ی  رسم بر این بوده است که اتوریته ،ی سیاسی در سنت اندیشه ،دور های زمان

ی  دان و اتوریتهپدر و مادر بر فرزن ی های اتوریته ی الگو سیاسی را بر پایه

ی آن به دوران  درست همین الگو، که پیشینه. ندا دهفهمی معلم بر شاگردان می

بسیار  یته در سیاست رام اتورگردد، است که مفهو بازمی ارستوافالتون و 

بر نوعی برتری مطلق بنا شده  ،ی نخست این مفهوم در وهله. دکن مبهم می

تواند در میان بزرگساالن وجود داشته باشد و از دیدگاه   است که هرگز نمی

ی دوم، اتوریته بر نوعی  در وهله. شأن آدمی هرگز نباید وجود داشته باشد

د، و گیر می شکلها  طابق الگوی پرستاری بچهم بنا شده است که موقتبرتری 

کار برده شود که در سرشت خود موقتی  به این دلیل اگر برای مناسباتی به

 بدل ونیبر، به تناقضی در روا و فرمان ی فرمان نیستند، همچون رابطه
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بحران کنونی در  سرشتاین امر، یعنی هم در  سرشتاز این رو، در . شود می

است که از دست رفتن  ی سیاسی غرب، سنت اندیشه سرشتر اتوریته، و هم د

یته در به از دست رفتن اتور ،ی سیاسی شروع شد اتوریته که در حوزه

تصادفی نیست که در آمریکا که  بی شک و. دماینجبی خصوصی  حوزه

ی سیاسی در آن از بین رفت، بحران در  نخستین کشوری بود که مفهوم اتوریته

 .    دکردنشدیدتر از همه احساس  را بیتآموزش و تر

تر  ی روشننمودتوانست  سختی می اتوریته به در حقیقت، از دست رفتن کلی

 رارسد اتوریته  نظر می جایی که به ؛سیاسی بیابد ی پیش از رخنه به عرصه

های تاریخی و شرایط سیاسی  ی دگرگونی د و از همهطلب میخود طبیعت 

مدرن برای نارضایتی خود از جهان، و  های در عین حال، انسان. مستقل است

 پرهیزتر از  روشن یبیان ستندتوان بیزاری از وضعیت حاکم بر آن، نمیبرای 

مادران گویی پدر. شان بیابند فرزندان برابری اینها در  لیت همهسؤاز پذیرفتن م

ما هم چندان  در حقیقت ،در این جهان»: گفتند شان می هرروزه به فرزندان

تواند  کنیم، و برای ما هم رازی است که انسان چگونه می حتی نمیاحساس را

. باشد و به چه دانشی نیاز دارد داشته باید هایی مهارت چهدر آن پیش رود و 

هرحال حق ندارید ما را  ها را بیازمایید؛ به باید تالش خودتان را بکنید و راه

 «.کنیم لیت میؤب مسگناهیم، و در مورد  شما از خود سل ما بی. ل بدانیدؤمس

نظم نوین »این نگره با شور انقالبی برای نظم نوین در شعار  بی شک    

«جهانی
 
بخشید ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر  که زمانی به آمریکا تحرک می 

اما در ، جا دید همه توان میآن را نگی مدرن از جهان است که ی بیگا نشانه

و نومیدانه نشان  بنیادشکنخاصی  ور ط به خود را ،ای ای توده شرایط جامعه

های آموزشی مدرن، نه تنها در آمریکا، ژست  بسیار  تجربه بی تردید. دهد می
                                                                                 
1
 Novus Ordo Seclorum 
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 را وضعیت حاکم شناخت   ،تا حدودیاند و این امر  گرفته خود به انقالبی

 در بحثموجب سردرگمی  ،ای اندازهنحوی شفاف دشوارتر کرده است و تا  به

این  ،های انقالبی ی این ژست همه برابراما در  .ستاین مسأله شده ا مورد

 در عملبه آمریکا   نی که آن روحیهحقیقت تردیدناپذیر قرار دارد که تا زما

که نظمی نوین را با  وجود نداشتخیالبافی  این هرگز ،بخشید تحرک می

 همچنان ،آموزش و تربیت آغاز کند، بلکه برعکس، در امور آموزشی

 .مانده بودکار باقی  محافظه

مفهوم حفظ  کاری، به به نظر من محافظه: از برداشت نادرست پرهیزبرای     

ی فعالیت آموزشی همواره  کردن، در جوهر فعالیت آموزشی است؛ وظیفه

 برابرجهان، جهان در  برابرکودک در  :حفاظت و حمایت از چیزی است

ای هم  جانبه ت همهلیؤحتی مس. در برابر نو قدیمی، قدیمینو در برابر  ،کودک

رویکردی  به نوعی ،پذیرد که انسان به این ترتیب برای جهان می

عبارت بهتر  اما این فقط در قلمرو آموزش و تربیت، یا به. کارانه است محافظه

نه در قلمرو سیاست که  ،ی میان بزرگساالن و کودکان اعتبار دارد در رابطه

این رویکرد . کنیم و کنش می های بالغ و برابر حرکت میان انسان ،در آن

پذیرد و تنها برای  کارانه در سیاست، که جهان را همچنان که هست می محافظه

تواند به ویرانی  می فقطکند،  داشتن وضعیت موجود تالش می برقرار نگه

به  ،ناپذیری طور برگشت منتهی شود، زیرا جهان، در کل و در جزء، به

آدمیان تصمیم به دخالت  این که مگرویرانگری زمان واگذاشته شده است 

جای زمانه از »: ملتهاین سخنان . گیرند، دگرگون کنند، و چیزی نو بیافرینند

ی، که من برای آن زاده شدم تا آن را عذابه است، و آه، چه رنج و خود دررفت

هرنسل جدیدی صادق است، گرچه از آغاز قرن  مورد درکمابیش « .برجا نهم

 .باشد  تر از گذشته یافته د اعتباری متقاعدکنندهبیستم به بعد، شای
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دهیم که از  می سامانهمواره آموزش و تربیت را برای جهانی  ،در اساس   

ن است، زیرا این موقعیت بنیادی رفتدره است یا در حال رفتخود در جای

 ،تا در زمانی محدود زندسامی  فناپذیردستان  با را بشری است که جهان

 فناپذیران دست بهجهان از آنجا که . فناپذیران برای باشد ای همچون خانه

تغییر  پیوستهگردد، و از آنجا که ساکنان خود را  شود، فرسوده می ساخته می

برای حفظ . شود فناپذیری آنها  اندازه شود که به با این خطر روبرو می ،دهد می

از نو برجا  آن را پیوسته باید ،سازندگان و ساکنان آن فناپذیری برابر جهان در

چگونه باید آموزش و تربیت را سامان دهیم تا  کهپرسش اکنون این است . نهاد

هرگز  ی استعیاساس وجود داشته باشد، گرچه طبدر امکان این برجا نهادن 

امید ما . ی استشدنمطمئن باشیم که چنین کاری  به طور کامل توانیم  نمی

آورد؛ اما درست به این  ا خود میکه هرنسل باست همواره به چیزهای نویی 

چیز را ویران خواهیم کرد اگر  توانیم امید ببندیم، همه می هادلیل که تنها به آن

کنیم  ها، بر نو چنان نظارت داشته باشیم که بتوانیم تعیین ما، قدیمی که بکوشیم

کودک نو و انقالبی است،  وجودخاطر آنچه در  به رستد. نو چگونه باید باشد

کارانه باشد؛ باید این نو بودن را حفظ نماید و آن  و تربیت باید محافظه آموزش

و  رفتارجهانی که هرقدر  ؛ی امری نو وارد جهان قدیمی کند منزله را به

دیدگاه  نسل آینده سالخورده و رو به از باز هم  ،نظر آید حرکاتش انقالبی به

 .زوال است

 

 

 

4 

است که دست یافتن به  این واقعی آموزش و تربیت مدرن دردشواری 
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ممکن غیرآن آموزش و تربیت  ی، که بندهنک حفاظت حداقل حفاظت و نگرش  

 بسیار کاری نو، ی محافظه های متدوال درباره ی حرف رغم همه ست، بها

بحران اتوریته در آموزش . وجود دارد قوی دالیلی ،مورد این در. مشکل است

 ،گذشته قلمرو به ما نگرش در رانبح با یعنی، و تربیت با بحران در سنت

برای  ،تاب آوردن در برابر این جنبه از بحران مدرن. ارتباط نزدیکی دارد

گری میان  میانجیاو  ی طور خاص دشوار است، زیرا وظیفه به ،معلم و مربی

احترام ویژه قائل شدن  اش  حرفهی  طوری که الزمه است، به جدیدقدیمی و 

های طوالنی، یعنی در سراسر دوران  رندر طی ق. برای گذشته است

مسیحی، معلم هرگز نیاز نداشت که به این احترام  -ی تمدن رومی پیوسته هم به

 انسانویژه آگاه باشد، زیرا احترام به گذشته جزئی اساسی از قالب ذهنی 

 فقطرومی بود، و این قالب با مسیحیت تغییر نیافت یا پایان نگرفت، بلکه 

 .شد بنیادهای آن عوض

ها یا  ی تمدن وجه درمورد همه هیچ اما به)این در سرشت نگرش رومی بود 

گذشته را  عنوان بهکه گذشته  (حتی سنت غربی در کلیت  خود صادق نبود

های راهنمای  را همچون نمونه  دوره همچون الگو، و نیاکان در هر

ود داشته ی عظمت در آنچه وج ند، و باور داشته باشد که همهببیشان  پسینیان

آنجا که  از. اوست کهنسالی ،ترین سن آدمی نهفته است، و از این رو، شایسته

و سرمشقی باشد برای  نمونهتواند  می ،ی نیا شدن است انسان کهنسال در آستانه

و دوران مدرن از رنسانس  کنونیآنچه گفته شد نه تنها با جهان  ی همه. زندگان

. ی یونانی به زندگی نیز در تضاد است هطور نمونه، نگر به بعد، بلکه با به

گیری تدریجی از جهان  کناره»گفت کهنسالی  هنگامی که گوته می

بود، زیرا برای آنان  سازگار ی یونانی ،  تعبیرش با روحیه«نمودارهاست

این  ،مطابق نگرش رومی. داشتند هماهنگیهم  اب« نمودار شدن»و  «بودن»
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از  گشتنآرام ناپدید  ل شدن و آرامدر کهنسا رستباور وجود داشت که د

د، رس ترین صورت هستی خود می دمی به واقعیاست که آ فناپذیران اجتماع  

ی ناپدید شدن باشد؛ زیرا  انداز جهان نمودارها در آستانه حتی اگر از چشم

تواند  شود که در آن می نخست در این زمان است که به وجودی نزدیک می

 .  دباش  برای دیگران اتوریته

ای  ای، که در آن آموزش و تربیت وظیفه نخورده ی چنین سنت دست بر زمینه

، در حقیقت انجام دادن (است بودهفرد   و این موردی منحصربه)سیاسی دارد 

 سان این که ان یکمابیش ساده است، حتی بکارهای درست در مسائل آموزشی 

خصلت آموزش و  طوری که کند، به چه می واقعدر کند و بیندیشد که  دقت

 به طور کامل ی اخالق و اصول اخالقی جامعه در مجموع،  تربیت با فلسفه

وسیی پولیب بنا به گفته. سازگار است
 
از  استعبارت  کلدر آموزش دادن  ،

 ،و در این مورد ،« خود است نیاکانالیق  طور کامل  فهماندن این که انسان به»

هم،  اوباشد، زیرا  شنیکان« همکار»هم و « رقیب» هم تواند میمعلم و مربی 

 .گذرد میزندگی  مسیربه گذشته از  نگاهیگرچه در سطحی دیگر، با 

 .امرندیک  ی سکه دو روی فقطهمنشینی و اتوریته در این نمونه، در واقع، 

 ی فراگیر  گذشته به معنی واقعی کلمه نحوی پابرجا بر اتوریته ی معلم به اتوریته

روز دیگر در آن موقعیت قرار نداریم و فایده چندانی ندارد اما ام. بنا شده بود

طور  که چنان رفتار کنیم که گویی هنوز در آن موقعیت قرار داریم و فقط به

توانیم راه بازگشت  ایم و هرلحظه بخواهیم می اتفاقی از راه درست منحرف شده

 ،آمده باشدعبارت دیگر، هرجا در جهان مدرن بحران پدید  به. بیابیمبه آن را 

سادگی به عقب  توانیم به  توانیم جلو برویم، نه می که نه می معناستبه این 

                                                                                 
 
  (Polybius) ،دان یونانی پیش از میالد، تاریخ  7 -7  ، پولیبیوس. 
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چنین بازگشتی هرگز به جای دیگری منتهی نخواهد شد مگر درست . بازگردیم

 بازگشت به طور مطلق. آن بروز کرده است همان وضعیتی که بحران در به

 زیرا امکان ؛رتی متفاوتصو گرچه شاید به ،جز تکرار نخواهد بود چیزی به

علمی آراسته  سخنانگویی و یافتن نظرات دلبخواهی که به آخرین  برای یاوه

در عین حال، بدون بازاندیشی در برابر بحران . حد و مرزی ندارد ،شده باشد

 ،، زیرا در این صورتانجامید نخواهدایستادگی کردن به چیزی جز ویرانی 

شکل  شود؛ خواه این ایستادگی به لیم میانسان به جریان ویرانگر زمان تس

چسبیدن به روال همیشگی  صورت بهمستقیم در دل بحران رفتن باشد، خواه 

زندگی مدرن  ی خود، و کورکورانه امید بستن به این که بحران مدرن، حوزه

تواند  تر، این ایستادگی فقط می عبارت دقیق به. کشیدرا در کام خود فرو نخواهد 

هان را افزایش دهد که پیش از این هم از هر سو تهدیدمان بیگانگی از ج

های آموزش و تربیت باید این  ی اصول و پایه بازاندیشی درباره. کرده است می

 شاید یم که توانیم بپذیر شته باشد؛ حتی میروند بیگانگی از جهان را در نظر دا

و  تنگسسشرط آن که فراموش نکنیم  ، بهروبروییمخود  با روندی خودبه

 .استاندیشه و کنش انسان  توانبازداشتن چنین روندهایی در 

دلیل  مشکل آموزش و تربیت در جهان مدرن در این حقیقت نهفته است که به

نظر کند، نه از سنت، و همزمان  تواند صرف   نه از اتوریته می ،سرشت خود

هم . است  هم پیوسته سنت به بانه  اتوریته سامان یافته، ی جهان، نه بر پایه

ی  ، معنای آنچه گفته شد این است که نه تنها معلمان و مربیان بلکه همههنگام

ه و باید نگا ،کنیم با کودکان و جوانان در یک جهان زندگی می ما، تا وقتی

متفاوت از نگاه و رفتارمان نسبت به  رفتارمان نسبت به آنها به طور کامل

ویژه  یت را از قلمروهای دیگر، بهباید قلمرو آموزش و ترب. بزرگساالن باشد

در این قلمرو  فقططور کامل جدا کنیم، تا  از قلمرو همگانی و زندگی سیاسی به
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کار بریم که فقط برای  بتوانیم مفهومی از اتوریته و رویکردی به گذشته را به

اند و اعتبار عام ندارند و نباید خواهان اعتباری عام در  قلمرو آموزشی مناسب

 .رگساالن باشندجهان بز

ی  ین پیامد این رویکرد این درک روشن خواهد بود که وظیفهدر عمل، نخست

به آنها  دادن نه دستور ،مدرسه آموختن چگونگی جهان به کودکان است

تر از  از آنجا که جهان کهنسال است، همواره کهنسال. ی هنر زندگی درباره

نحوی  ز هم آموختن بهآنها، هرقدر هم که زندگی در زمان حال بگذرد، با

دومین پیامد این است که خط تمایزی میان . گریزناپذیر رو به گذشته دارد

 کس داللت بر این دارد که هیچ خط  تمایزی که د؛می کشنکودکان و بزرگساالن 

نحوی رفتار نماید که گویی  تواند بزرگساالن را تربیت کند و با کودکان به نمی

د اجازه داد این خط بیش از اندازه پررنگ شود و اند؛ اما هرگز نبای بزرگسال

طوری که گویی  به ،مانند دیواری کودکان را از اجتماع بزرگساالن جدا کند

کودکی، وضعیت  انسانی  دورانکنند، و گویی  زندگی نمی واحد جهانیآنها در 

توان با  نمی. است مطابق قوانین خود زندگی کند قادرخودمختاری است که 

ی تعیین کرد که در هرمورد جداگانه، مرز میان کودکی و بزرگسالی ُحکمی کل

 تا آن کشور، از این کشور به سن، از این توجه بااین مرز  ؛شود کجا کشیده می

اما آموزش و . کند به افراد، اغلب تغییر می توجه با نیزتا آن تمدن، و  تمدن

توان  می. شده تعیین پیش از باشد داشته پایانیتربیت، برخالف آموختن، باید 

بیشتر همزمان است با  ،پایان یافتن دوران آموزش و تربیت در آمریکا گفت

ها  التحصیل شدن از کالج تا از دبیرستان، زیرا گرچه تحصیل در دانشگاه فارغ

کار دارد، اما این تحصیل بیشتر  و نوعی با آموزش سر یا مدارس عالی فنی به

یک  عنوان  ر این نیست که جهان بههدف آن دیگ ؛نوعی کسب تخصص است

خواهد جزئی محدود و خاص از آن را به  را به جوان معرفی کند، بلکه میکل 
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تربیت  ؛آن که همزمان آموزش دهد تواند تربیت کند بی کسی نمی. نداو بشناسا

لفاظی  حد    تاراحتی  به ،و از این رو محتواست بیکردن بدون آموزشگری 

تواند بیاموزاند  سهولت می انسان به ،در مقابل. یابد میاحساسی تنزل  -اخالقی

تواند تا آخر عمر بیاموزد  انسان می ،همان صورت و به .بدون آن که تربیت کند

ی اینها جزئیات  همه، همه با این. بدون آن که از این راه تربیت شود

 .شناسان گذاشت ی متخصصان و آموزش عهده اند و باید آنها را به تخصصی

تواند به علم خاص  شود و از این رو، نمی ی ما مربوط می چه به همهآن

ی میان بزرگساالن و کودک است، یا  ، رابطهگرددشناسی واگذار  آموزش

شدگی تر، نگرش ما به واقعیت زاده تر و دقیق عبارت کلی به
 

این حقیقت که : 

ته با آییم و این جهان پیوس به این جهان می ،زاده شدن ی ما از راه همه

قدر  شود آیا آن در آموزش و تربیت است که مشخص می. شود نو می ،آوریزاد

آن را از  ،همین دلیل آن را بپذیریم و به مسؤلیتورزیم که  به جهان عشق می

ها،  زوال نجات دهیم یا نه؛ زوالی که بدون نو شدن، بدون آمدن نوها و جوان

شود که  شخص میو همچنین در آموزش و تربیت م .گریزناپذیر است

به مان بیرون نرانیم و  قدر دوست داریم که آنها را از جهان مان را آن فرزندان

، یا فرصت انجام امری نو را که برای ما غیرمنتظره حال خود نگذاریمشان

ی نوسازی جهانی  شان نرباییم، بلکه آنها را در برابر وظیفه است، از دست

 . مشترک آماده کنیم

                                                                                 
1
 natality 
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 فصل ششم

 :ان در فرهنگبحر

 اهمیت اجتماعی و سیاسی آن

 

1 

نحوی  اکنون بیش از ده سال است شاهد آنیم که چگونه روشنفکران به

«ای فرهنگ توده»جدید  کمابیش ی  به پدیده ،فزاینده
 
خود  . شوند میعالقمند  

ی  جامعه»تر  ی اصطالح نه چندان قدیمی بر پایه ه روشنیبرا این اصطالح 

«ای توده
 
های پیرامون این موضوع، این فرض  ی بحث در پس همه. دان ساخته 

طور  ای، از نظر منطقی و به طور سربسته وجود دارد که فرهنگ توده به

ترین نکته در تاریخ  جالب. ای است ای توده گریزناپذیر، فرهنگ  جامعه

هنوز  ،مختصر این دو اصطالح این است که حتی تا همین چند سال پیش

 شکلطور ضمنی بر  ای به ی توده جامعه)داشتند  ناپسند شدت مضمونی به

اما  (بود ونیای تناقضی در شت و فرهنگ تودهاجتماعی داللت دا ی فاسدشده

 عه هایهای تحقیقاتی و مطال موضوع طرحی معتبر و های اصطالح ،اکنون

طور که هارولد روزنبرگ اشاره  شان همان اند که تأثیر عمده بیشماری شده

این . «یابد می انهای بُعدی روشنفکر کار باسمه» است که این کرده

ی  د که جامعهکنن بر این اساس توجیه می را «ای کردن کار باسمه انهروشنفکر»

دوام  ،پذیر بینی ی پیش ا مان بیاید خواه نه، تا آینده ای، خواه از آن خوش توده
                                                                                 
1
 mass culture 

2
 mass society 
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به [ تواند مین]« ای فرهنگ توده»از این رو، فرهنگ آن، یعنی  .خواهد آورد

.«ها واگذار شود توده
(1)
 ی زمینه دراما اکنون پرسش این است که آیا آنچه  

؟ یا کند می صدق نیزای  فرهنگ توده مورد در ،ای صادق است ی توده جامعه

ی  اگر همه) ای و فرهنگ ی توده ی میان جامعه به عبارت دیگر، آیا رابطه

های الزم انجام شود تغییر و تعدیل
 

های پیشین و فرهنگ  ی جامعه د  رابطهمانن( 

 باقی خواهد ماند؟

تر دیگری را مطرح  مشکل بنیادی ،ای پیش از همه ی فرهنگ توده مسأله

کافی است انسان . ی بین جامعه و فرهنگ ی بسیار پیچیده کند، یعنی رابطه می

که تا چه حد کل جنبش هنری مدرن با شورش پرشور هنرمند  بیاوردبه یاد 

می ن آن را ای که هنوز ی توده و نه علیه جامعه)امعه همچون جامعه علیه ج

وجه  هیچ به ی شکی پیشین ب رابطهکه آغاز شد تا دریابد ( دنشناخت

 بی شمار منتقدانرو الزم نیست مانند این  ازو است بخش نبوده  رضایت

  انگارانه هلسی سعادتمند  اشرافی  ای برای عصر طالیی جامعه فرهنگ توده

این حسرت خوردن امروزه در آمریکا بسیار بیشتر از اروپا . سرت بخوردح

با  کاملبه طور ساده که مردم آمریکا، گرچه رواج دارد، به این دلیل 

فرهنگی  د، اما با بیآشناین به طور کامل ها  فرهنگی بدوی نوکیسه بی

نایی آش است  به همان اندازه آزاردهندهکه ی اروپایی  جامعه گاندید آموزش

و ارج فروشانه یافته است،  افادههای  ارزش ،فرهنگ جادر آن .مختصری دارند

در تجربه شاید  نبود  این  .گی شده استفرهیخت و نشان تشخص گذاشتن فرهنگ

د یکباره توان ت و نقاشی آمریکای شمالی میبتواند توضیح دهد چرا ادبیا حقیقت

د در توان ابد و  چرا میای در تحول هنر مدرن بی کننده چنین نقش تعیین

 آشکارای نگرششان   ازان هنری و روشنفکریکشورهایی که پیشت
                                                                                 
1
 mutatis mutandis 
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این تأثیر این پیامد  .دتأثیر محسوسی داشته باشچنین  ،ندرا دضدآمریکایی 

کسانی برای  اغلب درست« فرهنگ»ی  خود واژهداشته است که  هم ناگوار را

کسل آور است، امری که به شدت اند،  فرهنگترین نمایندگان  که برجسته

عنوان نشان  بیماری درک  یا اهمیت آن به ،ممکن است مورد توجه قرار نگیرد

 .نشود

 جزوهای جمعیت  توده»آید که  ای وقتی پدید می ی توده آشکار است که جامعه

«شوند جامعه می
(2)،

 ه هایحلمر ی از این که کشوری خاص از همهجدا  

 در عملاند  به بعد پشت سر گذاشته مدرنتحولی که جوامع از آغاز دوران 

شامل آن « ی سعادتمند جامعه»مفهوم   جامعه به .گذر کرده است یا نه

بلکه از زمان فراغت، یعنی  ،شد که نه تنها از ثروت هایی از جمعیت می بخش

 .اختصاص داده شود، برخوردار بودند« فرهنگ»توانست به  زمانی که می

که در آن  استوضعیت جدیدی از امور  اکی ازحای در حقیقت  جامعه توده

 نیزاند که آنها  ی بدنی رها شده قدر از قید  کار فرساینده های جمعیت آن توده

از این رو، به . دارند« فرهنگ»زمان فراغت کافی برای اختصاص دادن به 

دارند، اما  دوجانبه ای باهم ارتباط فرهنگ تودهای و  ی توده رسد جامعه  نظر می

آن   جزوها نیز  ای است که توده جامعه کهبل ،مشترک آنها توده نیست بۀجن

بعد از  ،ای هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر مفهومی ی توده جامعه. اند شده

قدمت : ای اسم عام نیست ی توده ، و جامعه بیشتر از جامعهمی آیدجامعه 

. ددا شرحتوان  می ،توان تعیین کرد و آن را از نظر تاریخی جامعه را نیز می

ای است، اما از  ی توده تر از جامعه قدیمی بی شکمفهوم مدرن آن،  ، بهجامعه

ای که  ویژه های  تی خصوصی در حقیقت، همه. تر نیست دوران مدرن قدیمی

و تنهایی )تنهایی او : ای کشف کرده است ای نزد انسان توده شناسی توده روان

پذیری و  تحریک ،شا پذیری رغم انطباق به( نشینی گوشهنه  ،نه انزوا است
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توانمندی مصرف به همراه ناتوانی برای داوری، یا حتی  ،نداشتن هنجار

سازش  تر از همه، خودمحوربینی و بیگانگی سرنوشت تشخیص و تمیز، و مهم

 ،(اند غلط بیگانگی از خود تعبیر کرده که از روسو به بعد آن را به)از جهان 

جایی  ؛پدیدار شدند« ی سعادتمند جامعه»نخست در  ها خصوصیتی این  همه

 . دداشتنن در آن جاییها  توده ،که اگر از لحاظ عددی در نظر بگیریم

هجدهم و نوزدهم  سده هایکه آن را از   ی سعادتمند، چنان جامعه سرآغاز

ی  ویژه جامعه دربارهای اروپایی دوران خودکامگی، به شاید شناسیم، می

دانست چگونه اهمیت سیاسی  خوبی می دهم، بود که بهدرباری لویی چهار

ی جمع کردن آنها در ورسای و بدل  ی ساده اشراف فرانسوی را با شیوه

چینی،  کاهش دهد، و بگذارد از راه دسیسه« درباریان»به  شان کردن

ناخواه پدید  پایانی که این جشن دائمی خواه های بی پراکنی دوانی و شایعه سوسه

آمد  در توان گفت که پیش می ،به این ترتیب. یکدیگر را گرم کنند آورد، سر می

های عیاری  که قصه  ، بیش از آنمدرن هنر ناب  واقعی رمان، این شکل  

ی خود  این به نوبه .سن سیمون بود« خاطرات»ها باشد،  ماجراجویان و شوالیه

شناسی را  که رمان رشد علوم اجتماعی و همچنین روان می کندآشکار 

رد   رشته ؛کرد بینی می شپی  .متمرکزند« فرد»امعه و ج ستیزهایی که هنوز گ 

کسانی تعریف و در را ای مدرن  قراول واقعی انسان توده پیش به عنوان فرد

د که مانند  روسو در قرن هجدهم و جان استوارت میل در کردنحقیقت کشف 

میان  ستیزاستان از آن پس، د. شوریدند میقرن نوزدهم، آشکارا علیه جامعه 

تکرار  ،همان میزان در ادبیات داستانی ، بارها در واقعیت و بهجامعه و فرد

ناپذیر از  ده است؛ فرد  مدرن، که دیگر چندان مدرن هم نیست، جزئی جداییش

شکست آن  ازد و همواره بشور جامعه کوشد علیه میفرد پیوسته  .است جامعه

 .دخور می
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ی  فرد، میان مراحل آغازین جامعه و جامعه موقعیت از جنبۀهر حال،  به

جامعه به طبقات معینی از خود تا زمانی که . وجود دارد یای تفاوت مهم توده

این  .زیاد بود کمابیشجمعیت محدود بود، امکان بقای فرد علیه فشارهای آن 

دیگری از مردم وجود داشتند  قشرهایبود که همزمان  واقعیتاین امکان در 

یکی . بگریزد قشرهااین  میانتوانست  شد و فرد می امل آنها نمیکه جامعه ش

پیوستند این بود  نقالبی میا گروه هایبه  بیشتر وقت هااد از دالیلی که این افر

 های خصوصیتند، نوعی ادد نمی شان، که به جامعه راهگروه هااین میان  که 

بیان  ها هم در رمانرا  این پدیده. یافتند که در جامعه ناپدید شده بود انسانی می

ران و پرولتاریا، که همه با آن آشنایند، اما رنجبستایش  به شکلد، ندکر

برای )جنسگرایان  تر، در نقشی که به هم بینانه باریکای  همچنین، به گونه

هایی که جامعه  ، یعنی گروهندددا می، یا به یهودیان (نمونه در آثار پروست

این حقیقت که شوریدگی انقالبی در سراسر . دطور کامل جذبشان نکر هرگز به

باری بیشتر علیه جامعه معطوف  طور خشونت هجدهم و نوزدهم به های قرن

ی اجتماعی  ها تنها به این دلیل نبود که مسأله ها و حکومت بود تا علیه دولت

کافی است گزارش . داشت رواجکشی  ی فقر و بهره صورت مشکل دوگانه به

بار تا چه حد « مردم»بخوانیم و به یاد بیاوریم که مفهوم  انقالب فرانسه را

چنان که روسو و حتی ) «دل»را از فریاد خشم برآمده از معنایی خود 

علیه فساد و ریاکاری محافل اشرافی یافته بود  (دگفته باش توانست روبسپیر می

بخش . تا دریابیم که نقش واقعی جامعه در سراسر قرن نوزدهم چه بوده است

ای به این واقعیت مربوط  توده ی زیادی از نومیدی افراد در شرایط جامعه

 قشرهایی  اند، زیرا جامعه همه های فرار اکنون بسته شده شود که این راه می

 .جمعیت را به خود جذب کرده است

گرچه توجه به  ؛پردازیم میان فرد و جامعه نمی ستیزبه هر حال، در اینجا به 
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رسد هنرمند آخرین فردی است  اهمیت نیست که به نظر میاین نکته خالی از 

عبارت  در اینجا به فرهنگ یا به. ای وجود دارد توده ی که هنوز در جامعه

پردازیم که در فرهنگ در شرایط متفاوت حاکم بر  تر، به تحوالتی می دقیق

مان بیشتر از آن   از این رو، گرایش .است های رخ داد توده ی جامعه و جامعه

که به سوی فردگرایی ذهنی
 
این حقیقت است که به هر  س متبه  ،هنرمند باشد 

آثار  و ایناست  هنری هر تمدن ی آثار دیدآورندهست که پهنرمند اتقدیر، 

دگار مان تحرک بخشیده است، تمدن به آنکه را جوهر و گواه  پایدار روحی 

یعنی ) های فرهنگی ندگان واالترین پدیدههمین پدیدآور درستاین که . دکنن می

که ) ند، این که کل تکامل هنر مدرنشورید جامعه می باید علیه   (آثار هنری

( باقی خواهد ماند دوران مدرنبزرگترین دستاورد  شایدهمراه با تکامل علوم 

 ادامهمچنان ه را دشمنی نایشد و  دشمنی علیه جامعه آغاز می باید با این

ارد گری میان جامعه و فرهنگ وجود د زهدهد که نوعی ستی د، نشان میدا می

 .گردد ای بازمی ی توده جامعه شیادیکه به پیش از دوران پ

کرد،  می طرحاتهامی که هنرمند، در تمایز با انقالبی سیاسی، برضد  جامعه 

ای خالصه شد که  واژه زود، حول و حوش آغاز قرن نوزدهم، در تک کمابیش 

فرهنگی یا  بی» :شده و بازتفسیر شده است تکرار ،نسل بعد از نسل ،از آن پس

«هنرنشناسی
 
است،  آن ی ویژه تر از کاربرد ی آن، که کمی قدیمی ریشه .

 ،در زبان خودمانی دانشجویان آلمانیآن را ین بار نخستاهمیت چندانی ندارد؛ 

 مضمون .دنبه کار برد ،برای متمایز کردن دانشجویان از شهروندان عادی

از نظر نفرات برتر داللت داشت که ی دشمنهمان زمان هم بر  این واژهانجیلی 

نخستین را هنگامی که این واژه . به چنگش گرفتار آیدی توانست انسان مو  بود
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کنم کلمنس فون برنتانو،  فکر می)د نهمچون نوعی اصطالح به کار بردبار 

بعد از  پیش، در و»ی آدم هنرنشناس  ای درباره آلمانی بود که هجویه ی نویسنده

«عاملهم
 
د که کردنبرای نوعی ذهنیت ابداع  در واقع آن را( نوشته بود 

شان «های مادی ارزش»و   واسطه مندی بی چیز برحسب فایده درمورد همه

فرهنگ و  قلمرو که دررا ی کارهایها و  پدیده ،کرد و به این سبب داوری می

 نظر بهن آشنا ی اینها اکنو همه. دمی شمار رزشابی ند گرفت می جاهنر 

در « اُمل»ی همچون نکته شاید جالب باشد که اصطالح اشاره به این .رسند می

 .توان یافت ی برنتانو می ین مقالهنخستزبان عامیانه را در همان 

شد، اگر بیشترین تحقیرهای هنرمندان علیه  جا تمام می اگر موضوع همین

هایی که  شد، پدیده ه میعالقگی آن به هنر خالص جامعه به فقدان فرهنگ و بی

مراتب کمتر پیچیده  ، بههستند واقع در پردازیم از آنچه ه آنها میاینجا ب

شد که چرا هنر  غیرممکن میکمابیش به همین شکل، فهم این امر  .بودند می

خود « فرهنگی» ه هایبرای عالق که آشکارا و مستقیم  جای این مدرن به

اصل مطلب این است که این نوع از . شورید می «فرهنگ»مبارزه کند، عیله 

سرعت  به ،و عادی بودن« فرهنگ بی»عبارت بود از  فقطی که هنرنشناس

جامعه، برخالف گذشته، شروع  ،جای خود را به تحولی دیگر داد که در آن

اندازه  ازهای فرهنگی بیش  اصطالح ارزش ی این به کرد به این که به همه

مقام  ، برای کسبطور نمونه ر اهداف خود، بهمنظو جامعه به. عالقه نشان دهد

این . نرا به انحصار خود درآورد« فرهنگ»و شأن اجتماعی، شروع کرد 

اروپایی  (بورژوا) ی متوسط امر تا حدود زیادی به مقام اجتماعی زیرین طبقه

ثروت و فراغت الزم را به  بورژوا طبقه  که  این محض به .شد مربوط می

 و کوشید تحقیری کهشروع کرد مشقتی را علیه اشرافیت پیکار پر ،دست آورد
                                                                                 
1
 bevor, in und nach der Geschichte 



 291 

 اشتد روا میبر طبقه بورژا محض  سازی   ظرافتی پول بی اشراف برایطبقه 

تدریج فرهنگ نقش  مقام اجتماعی، به کسبدر این پیکار برای . پاسخ گوید

ترین  گرچه شاید نه مناسبت ،همچون سالحیرا فرهنگ  .کرد زیابمی مه

خود را ی متوسط مقام اجتماعی  وابسته به طبقه تا فرد  ند گرفتسالح، به کار 

ظاهر به  .تر بیرون کشد از مناطق پایین« خود را با آموزش»باال برد، و 

مناطق  تا طبقۀ متوسط می خواست و ،اشتد یجا این مناطق پایینواقعیت در 

این . رودی زیبایی و روح بود، باال  خانه ظاهربه ناطق غیرواقعی که باالتر، م

نه تنها به این دلیل که   ؛دارداهمیت  ،کمک هنر و فرهنگ  به ،فرار از واقعیت

 .کرد میبه روشنی نمایان دیده را  آموزش سیمای آدم هنرنشناس   های ویژگی

که شاید عامل اصلی شورش هنرمندان علیه این پشتیبانان به این دلیل  یشترب

رانده شدن از واقعیت و گیر کردن در شان بود؛ هنرمندان بوی خطر  یافته تازه

هرچه  ،کردند که در آن می های دقیق و ظریف را حس ی حرف محدوده

 این ستایشی ،برای هنرمندان. داد معنای خود را از دست می ،کردند می

شده بود که « بانزاکت»قدر  د که آنکنای تأیید  جامعه آنها راکه  بودمشکوک 

زمینی ایرلند الی سیبس طور نمونه، در دوران قحط به
 

، برای این که خود را 

  نبرد کاربه از  ،پست نکند یا احیاناً با آن واقعیت بسیار ناخوشایند تداعی نشود

عنوان  اب ،خوراکی این گیاه و از کرد، پرهیز می «زمینی سیب»ی  عادی کلمه

ور ط را بهدیده  آموزشاین لطیفه تعریف آدم  هنرنشناس . کرد یاد می«  ریشه»

                                                                                 
 
  (Irish potato famine) ،«نیز نامیده  «زمینی سالی سیب قحط»که  «سالی بزرگ قحط

ادامه    1 تا  ،و در برخی مناطق 9 1 در ایرلند شروع شد و تا    1  سال در ،شود می

بیش از یک میلیون د ینوگ می .زمینی به آن دچار شد سالی آفتی بود که سیب علت قحط. داشت

نفر بر اثر گرسنگی و بیماری مردند و بیش از یک میلیون نفر مجبور به مهاجرت به آمریکا 

ه درصد کاهش یافت   تا  7 جمعیت ایرلند  ،د که طی سالهای قحطیننزمی تخمین . شدند

  .باشد
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.کند موجز بیان می
(3)
 

تردید آنچه اینجا در معرض خطر است از وضعیت روانی هنرمندان  بی

موقعیت عینی جهان فرهنگی، تا جایی که این : مراتب بیشتری دارد اهمیت به

ها، تابلوهای نقاشی،  کتاب)محسوس را در خود گنجانده است  چیزهایجهان 

ها، و  ی کشورها، ملت شده ی ثبت هکل گذشت (و موسیقی ها ها، ساختمان مجسمه

از این . دهد گیرد و درمورد آن گواهی می کل بشریت را دربرمی، نهایتدر 

مشخص  چیزهای به طورماندگاری نسبی و حتی جاودانگی نهایی این جنبه، 

تنها . آنهاستری درمورد وتنها معیار غیراجتماعی و معتبر برای دا فرهنگی

 استی چیزتواند سرانجام ادعا کند که  میاورد ها دوام بی آنچه از پس قرن

ی گذشته موضوع  که آثار جاودانه  محض آن منظورم این است که به. فرهنگی

ترین  آن شوند، مهمترین و بنیادی همراه بار  تاعتگی فردی و اجتماعی و فرهیخ

 اثر هنری گر ای که خواننده یا مشاهده ویژگی ؛دهند ویژگی خود را از دست می

ی  خود  واژه. برد به گذشته می ،کند و او را از پس قرون سحور میرا م

ی  اندیشه به این دلیل که درست ،مورد بدگمانی قرار گرفت« فرهنگ»

د که برای ماتیو آرنولدبیان می کر را «جستجوی کمال»
 
جستجوی »با  

هدف باال بردن  به را آثار بزرگ هنری که هنگامی. بود یکی« جذابیت و خرد

همان  به ندکن می استفادهجا  هنابآنها را  ،ندمی بر به کارو کمال شخص  دانش

نگاه کردن به طور نمونه،  .داز آنها استفاده کننهر هدف دیگری  بهکه  اندازه

 ،ای معین هدف کامل کردن دانش خود درمورد دوره ابه یک تابلوی نقاشی ب

برای پنهان کردن  بردن آنپذیر است که به کار  قدر سودمند و توجیه همان

از اثر  جدابرای اهدافی را هنری  چیز   ،در هردو مثال. دیوار ویرسوراخی 

                                                                                 
 
  (Matthew Arnold) ،شاعر و منتقد فرهنگ انگلیسی  1 -111 ، ماتیو آرنولد ، . 
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د، ند چه نباشنپذیر باش ی این کاربردها، چه توجیه همه. ندهنری به کار برده ا

ی درست مراوده با اثر هنری چنین  تاجایی که شخص آگاه است که شیوه

دیده این نبود که آثار  اس آموزشمشکل آدم  هنرنشن. نیست، ایرادی ندارد

 ، یعنیی بیرون از هنرا چنان با انگیزه که این بود کهخواند، بل کالسیک را می

شد که  از این حقیقت آگاه نمی هرگزشد که  برانگیخته می ،کمال خودی  انگیزه

ود را ممکن است شکسپیر و افالتون سخنان مهمتری از این که چگونه دانش خ

نگهداشتن  دارند؛ مشکل این بود که او برای دور ی گفتنافزایش دهد برا

همچون « غیرشاعرانه»هایی  طور مثال پدیده  به)واقعیت از زندگی خود 

 حجاب   یا از پشت   ،گریخت می« شعر ناب»ی  به محدوده (زمینی قحطی سیب

 .کرد آن را مشاهده می« جذابیت و خرد»

 گرفتند می مالها این نگره باری را که از رقت کمابیش هنری  های صولمح

در قرن  ای هنر باسمه ،طور خالصه به .شناسند شدند، همه می آن تغذیه می باو 

ای از نظر  پدیده)فرم و سبک  به این قرن نسبت یاحساسبی ؛ نوزدهم پدید آمد

بهبود . با جداشدگی هنرها از واقعیت ارتباط نزدیکی داشت( تاریخی جالب

ی عظمت  گذشته،  کشف دوبارهنشی در قرن بیستم، و هنرهای آفریانگیز  شگفت

د شان نمایتدریج  همان اندازه واقعی بود، زمانی به که شاید کمتر آشکار اما به

 ،همراه آن بر فرهنگ و به  ی انحصارگرانه منش سلطه ی اشراف که طبقه

آنچه پیش از پیدایش . موقعیت مسلط خود را در میان کل جمعیت از دست داد

بعد از آن نیز تا حدودی ادامه یافت، در  خواهی نخواهیدرن رخ داد و هنر م

شمارش به سبک  بی« بناهای یادبود ماندگار»تباهی فرهنگ بود که  ،حقیقت

در . اند شده  در سراسر اروپا گسترده ،نئوکالسیک، نئوگوتیک و نئورنسانس

 شد که آن این تباهی بود که فرهنگ بیش از هر واقعیت دیگری، به چیزی بدل

یعنی کاالیی  ؛دنشناخت« ارزش» عنوان  برای نخستین بار، بهآن را زمان، 
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توانست در گردش باشد و در مبادله با هر ارزش اجتماعی و  اجتماعی که می

 .صورت نقدینه درآید به ،یفردی دیگر

 شمرد تا آن های هنری را ناچیز می عبارت دیگر، آدم هنرنشناس اول پدیده به

 این ارز به وسیله .ردبُ  نوعی ارز پی عنوان  خره به ارزش آنها بهکه باال 

یعنی بیشتر از آنچه به )مقامی باالتر در اجتماع یا عزت نفسی بیشتر  شد می

سب ک( آن بود ی طور ذاتی یا به دلیل اصل و نسب، شایسته  تصور خود، به

های  ی ارزش همه مثل  های هنری  با ارزش که این روند منجر به این شد. کند

 ارزش در حقیقت خود   دند کهکربه چیزی بدل را د؛ آنها کنندیگر رفتار 

مانند  ،ارزش مبادله؛ و در جریان دست به دست شدن: بوده است همواره

ی  که مشخصه را آن توانایی های هنری ارزش. های قدیمی فرسوده شدند سکه

مجذوب توانایی  یعنی ؛از دست دادند است،های فرهنگی  ی پدیده اصلی همه

مردم  ،زمانی که کار به اینجا کشید. نساناکردن و برانگیختن احساسات 

پایان کل روند  و« ها مقدار کردن ارزش بی»ی  هشروع کردن به صحبت دربار

در آلمان و در  بیستم قرنهای بیست و سی   هنگامی فرارسید که در دهه

«ها راج ارزشح»از  ،قرن در فرانسههمان های چهل و پنجاه  دهه
 
سخن  

 فروشبه  کنار هم  رااخالقی و فرهنگی « های ارزش»، زمانی که ندگفت

 .ندگذاشت

، بداندربوط به گذشته موضوعی مرا ذوقی فرهنگی در اروپا  بی گر انسانا

پایان اندوهبار سنت بزرگ غربی را ببیند، باز هم « ها حراج ارزش»در  و

 ییا کشف نویسندگان بزرگ گذشته به آهنوز پاسخ این پرسش داده نشده است ک

 انهنرنشناسمهمالت  چنگ نجات آنها از  یادشوارتر است  سنتکمک 

برای کل تمدن غربی  کمک سنت یگذشته ب پاسداریی  و وظیفه .دیده آموزش
                                                                                 
1
 Ausverkauf der Werte 
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تفسیرها و  به معنی مخالفت باگاهی  اگر این پاسداری حتی ،یکسان است

از نظر فکری، گرچه نه از آمریکا اروپا و وضعیت . باشد معیارهای سنتی

شده است، و ما باید  گسستهریسمان سنت : همانند استنظر اجتماعی، در 

نویسندگان گذشته را  آثار باید  ،عبارت دیگر گذشته را کشف کنیم؛ به ،خود

 .نحوی بخوانیم که گویی کسی پیش از این هرگز آنها را نخوانده است به

ی  دیده ی آموزش ای بسیار کمتر از جامعه توده ی در انجام این وظیفه، جامعه

زنم این نوع از خوانش در  شود، و حدس می سد راه ما می «سعادتمند»

که این  به این دلیل درستآمریکای قرن نوزدهم کمابیش معمول بوده است، 

بسیاری از نویسندگان  تاریخ نداشت و بود که  «وحشی یسرزمین»کشور هنوز 

این که شعر و نثر آمریکایی از زمان . یدند از آن بگریزندکوش و هنرمندان می

ویتمن
 
و ملویل 

 
تواند به این نوع  می ،به بعد با چنین غنایی رشد کرده است 

ها و  اگر از دل تنگنا استتأسفبار  ،در حقیقت. خوانش ارتباط داشته باشد

 به طور کامل  یبرای وضعیت ،ای ی توده های فرهنگ و جامعه سردرگمی

بلکه فقط  ،ستبوده اوجه بهتر ن هیچ که به حسرت بخورندناپذیر  یهوده و توجیهب

 .   است بوده تر کمی قدیمی

ای شاید در این باشد که جامعه  ی توده تفاوت اصلی میان جامعه و جامعه

به  ارزش کاستنهای فرهنگی را با ارزشیابی و  خواست، پدیده فرهنگ می

ی خویش  از آنها برای اهداف خودپرستانه ،کرد کاالهای اجتماعی بدل می

 چیزهای. کرد نمی« مصرف»کرد، اما آنها را  می نادرست استفاده و استفاده

                                                                                 
 
  (Whitman ) ،که بسیاری   نگار آمریکایی روزنامه  وشاعر ، ۰ 7 - 7۰ والت ویتمن

 .دانند می آمریکا « دشعر آزا» ی او را پدیدآورنده
 
  (Melville )داستان کوتاه  ی و نویسنده شاعر ،رمانویس  ،9 1 - 19  ،هرمان ملویل

 .ن آثار ادبیات آمریکا استاو یکی از مهمتری« دیک موبی»رمان معروف . آمریکایی
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ماندند و تا حدودی  باقی می چیز ،ترین شکل خود فرهنگی حتی در فرسوده

قدر از هم بپاشند که همچون  کردند؛ ممکن بود آن ویژگی عینی خود را حفظ می

ی  برعکس، جامعه. شدند ر به نظر آیند، اما ناپدید نمیی سنگ و آوا توده

را کاالهایی ای  ی توده جامعهخواهد، و  ای نه فرهنگ بلکه سرگرمی می توده

در  ،درست مانند هر کاالی دیگری ،ندک صنایع تولید سرگرمی عرضه می که

اند در خدمت روند  محصوالتی که برای سرگرمی الزم. ندک مصرف میواقع 

. وری نباشندگوشت و نان برای زندگی ضر ی اندازه ند، گرچه شاید بها زندگی

، اند گذرانی وقتاین محصوالت در خدمت  ،دینوگ می اصطالح به طور که همان

  نیست «فراغت زمان» ،معنی واقعی کلمه د بهنگذرانمی ای که  خالی زمانو 

پیش بردن های ضروری برای  ها و فعالیت ی مراقبت همه ازی که زمانیعنی )

داختن به جهان و فرهنگ آن پر برای ،این ترتیب روند زندگی فارغیم و به

شناختی دارد،  ی اضافی است که هنوز سرشتی زیستزمانبلکه بیشتر  (آزادیم

 ظاهربه که  ،خالی زمان  . الزم برای کار و خواب زمانی مازاد بر زمان

 زیستی که شرایط)ار ک ی ای است در چرخه وقفه ،سرگرمی باید آن را پر کند

 .(«وساز انسان با طبیعت سوخت»قول مارکس،  به مشخص می کند، آن را

 زمانکند؛ پیوسته  رشد می ای فزایندهطور  این وقفه به ،در شرایط مدرن

د، اما این افزایش کرسرگرمی پر  باآن را شود که باید  بیشتری آزاد می

سرگرمی، مانند کار و . هدد خالی، سرشت زمان را تغییر نمی زمان  چشمگیر 

ی  و زندگی از جنبه. نشدنی از روند زیستی زندگی است خواب، جزئی فسخ

خواه انسان  ؛شود وسازی است که با بلعیدن چیزها تغذیه می سوخت ،زیستی

خواه در حال  ،مشغول کار باشد یا استراحت، خواه در حال مصرف باشد

ایع تولید سرگرمی عرضه کاالهایی که صن. ی سرگرمی دریافت منفعالنه

با  را شان برتریبشود های فرهنگی نیستند که  نیستند، پدیده« چیز»کنند  می
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ماندگار جهان  شان در دوام آوردن در مقابل روند زندگی و به اجزاء   توانایی

آنها . بدل شدن، سنجید، و انسان نباید درمورد آنها با این معیارها داوری کند

آنها کاالهای . ردکبه کار برد یا مبادله  آنها را که بتوان هایی نیز نیستند ارزش

که مانند هر کاالی مصرفی دیگری مصرف  اند این مختص   و اند مصرفی

 .شوند

«نان و نمایش»    
 
به یکدیگر تعلق دارند؛ هردو برای زندگی  حقیقتدر  

اند، برای حفظ و تجدید نیروی زندگی، و هردو در گذر روند زندگی  ضروری

عرضه شوند تا روند  دوبارهشوند؛ یعنی هردو باید پیوسته بازتولید و  نابود می

باید با آنها  را معیارهایی که نان و نمایش. بازنایستد به طور کامل زندگی 

این معیارها را برای داوری درمورد اگر  .تازگی و بدیع بودن است سنجید

هایی که قرار است پس از  هپدید) بریمبنری نیز به کار های فرهنگی و ه پدیده

د نیاز به سرگرمی تا چه شو می معلوم (که جهان را ترک کردیم باقی بمانند آن

طور  مشکل به ،همه با این. شروع کرده است به تهدید جهان فرهنگی اندازه

ای یا از صنایع تولید سرگرمی که این نیازها را  ی توده واقعی از جامعه

ای نه  ی توده برعکس، از آنجا که جامعه. شود نمی آغاز کنند  برآورده می

خواهد، برای فرهنگ کمتر از هنرنشناسی   فرهنگ بلکه فقط سرگرمی می

و رغم احساس ناخوشی هنرمندان  به. آید شمار می ی سعادتمند تهدید به جامعه

شاید تا  اند و  دهکر وصفآن را بارها که ) ای ی توده روشنفکران از جامعه

ای  های توده شان در نفوذ به پوچی پرهیاهوی سرگرمی ناتوانایی دلیل حدودی به

در اند، که برخالف هرچه به سیاست ارتباط دارد،  هنرها و علوم درست (باشد

هر حال، تا وقتی صنعت  تولید  سرگرمی  به. شوند شکوفا میاین نوع جامعه 
                                                                                 

 
  

*
  (Panis et circenses )«ای است که در روم باستان رواج  استعاره« نان و نمایش

 .دهند ی مردم نان و نمایش را بر آزادی ترجیح می ن بود که عامهآداشت و حاکی از 
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دوام بودن  بیدلیل  توانیم آن را به کند، نمی کاالهای مصرفی خود را تولید می

 شوانیم نانوا را برای تولید کاالیت طور که نمی اجناسش سرزنش کنیم، همان

 ه موقعنشدن باید ب مانده و خشککه آن را برای کاالیی  ؛سرزنش کنیم

دیده بوده است که  این همواره ویژگی هنرنشناس  آموزش. مصرف کنیم

ه از آن کرده ک شمرده است، زیرا فکر می سرگرمی و تفریح را خوار می

حقیقت این است که همه به نوعی از سرگرمی و . شود حاصل نمی« ارزشی»

عظیم زندگی گرفتاریم، و ریاکاری  ی تفریح نیاز داریم، زیرا همه در چرخه

توانیم درست با  انکار کنیم که می اگرفروشی اجتماعی است  محض یا افاده

مان با آنها  های همنوع همان چیزهایی سرگرم شویم و تفریح کنیم که توده

شود،  فرهنگ مربوط میتا جایی که به بقای . کنند شوند و تفریح می میسرگرم 

شود که وقت خالی خود را با  کمتر از سوی کسانی تهدید می بی شکفرهنگ 

شان وقت  کنند تا کسانی که برای باال بردن مقام اجتماعی سرگرمی پر می

و تا جایی که به . کنند تصادفی پر میهای آموزشی  شان را با بازیچه خالی

های شدید فرهنگ  شود، ایستادگی در برابر وسوسه آفرینش هنری مربوط می

ای  ی توده های جامعه بازی ای، یا پرهیز از درگیر شدن در هیاهو و حقه توده

فروشان فرهنگی  تر و هیاهوی افاده های پیچیده نباید از دوری جستن از وسوسه

 .دشوارتر باشد ،استهی پیر در جامعه

صنعت  تولید  سرگرمی با اشتهایی . قدر ساده نیست متأسفانه موضوع این

روند، باید  حریصانه روبروست، و از آنجا که اجناسش در مصرف از بین می

ای برای حل  تولیدکنندگان وسایل ارتباط توده. پیوسته کاالهای جدید عرضه کند

را به امید یافتن مواد خام مناسب این مشکل سراسر فرهنگ گذشته و حال 

د نتوان طور که هست نمی همانرا از این گذشته، این مواد خام . کنند زیرورو می

، باید آماده شود تا دشود؛ باید آن را تغییر داد تا به سرگرمی بدل کننارائه 
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 .دکرسادگی مصرف  به آن را بتوان

فرهنگی  چیزهای ای به  ی توده آید که جامه ای هنگامی پدید می فرهنگ توده

که )اندازی این است که روند  زندگی جامعه  اندازد، و خطر این چنگ چنگ می

طور  چیزهای در دسترس را به  همه ،روندهای زیستی ی مانند همه

فرهنگی را  چیزهای ( کشد ساز خود می  و ی سوخت به چرخه یناپذیر سیری

 اینجا در  البته. و از بین ببرد معنی واقعی کلمه مصرف کند، آنها را ببلعد به

ها تکثیر شده و با قیمت  ها و نقاشی وقتی کتاب. ای نیست ام به توزیع توده اشاره

ماهی ت  این  برکنند، این امر  شوند و فروش زیادی می ارزان به بازار ریخته می

ماهی ت آنها تأثیر  بر چیزها اما تغییر  خود این. گذارد ی نمیتأثیر چیزها

، وقتی در دنکن می فهم بازنویسی، فشرده و آسانآنها را ذارد؛ وقتی گ می

این  ،ندده ای تنزل می به اثر باسمهآنها را سازی برای فیلم  بازتولید یا در آماده

بلکه موجب نابودی  شود، ها منجر نمی به گسترش فرهنگ در میان توده

 ،گسیختگی نیست ی این روند ازهم نتیجه. دشو رگرمی میتولید س رایفرهنگ ب

پن الی نو منادیان فعال آن آهنگسازان تی .بلکه تباهی است
 
 نوع  بلکه  ،نیستند 

اند و تنها  خوانده و بااطالع بسیار کتاب اغلباند که  خاصی از روشنفکران

فرهنگی به این منظور  چیزهای کردشان سازماندهی، گسترش و تغییرعمل

کننده  همان اندازه سرگرم تواند به می «هملت»ها را متقاعد کنند  است که توده

«بانوی زیبای من»باشد که 
 
بسیاری از ! شاید آموزنده هم باشد ،وانگهی .

                                                                                 
 
  (Tin Pan Alley )پسند  نامی است که به گروهی از ناشران و آهنگسازان موسیقی عامه

 .نددر نیویورک در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیستم داده بود
 
  (My Fair Lady )فیلمی به کارگردانی جرج کیوکر و محصول سال  ،بانوی زیبای من

بر را نامه  این فیلم .لرنر ساخته شده است  ای از آلن جی نامه ست که براساس فیلما  ۰۱۹ 

بزرگ  ی ی جورج برنارد شاو، نویسنده نوشته( pygmalion)ی پیگمالیون  اساس نمایشنامه

 .ند، نوشته ا  9 ی نوبل  ی جایزه ایرلندی و برنده - انگلیسی
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انگاشته  ها فراموشی و نادیده رغم قرن به ،نویسندگان بزرگ  دوران گذشته

دهند، اما معلوم نیست اگر روایتی  همچنان به بقای خود ادامه می ،شدن

بقا ادامه  اینتوانند به  می  ،دکننای گفتن دارند ارائه آنها بر کننده از آنچه سرگرم

 .دهند یا نه

ای است متعلق به جهان؛ سرگرمی با  پیوند دارد و پدیده چیزهافرهنگ با 

تا جایی فرهنگی  چیزیک . ای است مربوط به زندگی مردم ارتباط دارد و پدیده

ضد  کارآمدی درستتداوم آن  ؛است که بتواند تداوم داشته باشد
 
 .است 

از  ،جهان مادیاز  فرهنگشود  کارآمدی خصوصیتی است که موجب می

 ی کننده کننده و استفاده مصرف. دوباره ناپدید شود ،طریق مصرف و تمام شدن

زندگی در . زندگی فردی و زندگی کل جامعه ؛خود زندگی است چیزها بزرگ 

 چیز ن بر این است کهاست؛ پافشاری آ  توجه بیچیز  یک وارگیچیز بربرا

 روبروتهدید  بافرهنگ هنگامی . نیازی را برآورده کند و کارکرد داشته باشد،

مادی، تولیدشده در حال یا گذشته،  چیزهایها و  ی پدیده د که با همهشو می

  و ها پدیده این ؛دکنن ی محض روند زندگی جامعه رفتار همچون کارکردها

ارند که نیازی را برآورده کنند؛ و برای این گویی فقط برای این وجود د چیزها

نیازهای مورد بحث از نظر اهمیت چه  که اهمیت است کارآمد کردن بی

 یدین نیاز به این که هنرها باید کارکردی باشند، این که کلیساها. ای دارند درجه

شود  زاده میبرای بیان خود این که نقاشی از نیاز نقاش  ،دهند می پاسخ جامعه

 ی د، همهگرن خواست  کمال بخشیدن به خود آن را میکه ناظر به دلیل  و این

قدر جدیدند که  تاریخی آن قدر به هنر نامربوطاند و از لحاظ این نظرات آن

های  داوری عنوان پیش به یکلبه طور ی آنها را  همه شود می مجبور انسان

                                                                                 
1
 functionality 
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«پرستش بیشتر خدا»برای را کلیساها . مدرن رد کند
 
د؛ گرچه ناساخته  

ند، اما زیبایی داد نیازهای جامعه را پاسخ می بی شکعنوان ساختمان  به

 را نیازهااین  .دتوضیح دابا این نیازها  توان هرگز نمی را پرنقش و نگار آنها

ی  زیبایی آنها از همه. ندکننوع ساختمان معمولی تأمین  توانستند با هر می

 یآورد؛ اما با این که زیبای دوام می ی بی شمارسده ها و رود نیازها فراتر می

هر ساختمان غیردینی از نیازها و کارکردها فراتر زیبایی کلیساها مانند 

. ی باشددین ،از قضا حتوارود، حتی اگر م هان فراتر نمیرود، هرگز از ج می

ی دینهای  ها و موضوع حتوای است که مدینبرعکس، درست همین هنر زیبایی 

ی  کند؛ به این مفهوم همه های محسوس مادی بدل می قعیتجهانی را به وا و آن

پیش از را این است که آنچه  فقطی دینجهانی است، و وجه تمایز هنر  هنر این

یا  وارهچیزآن را ) «کند جهانی می این» خارج از جهان وجود داشته است ،این

 رد ،و به این سبب (دهد و محسوس به آن می« عینی»کند و حضوری  می تنمند

سنتی پیروی  دینآیا از  :ربط که بی است این پرسشی ،این موضوع ی زمینه

دهیم یا  را فراسوی زندگی، در جهان آخرت قرار می« خارج»کنیم و این  می

های دل آدمی جا  ترین گوشه پذیریم و آن را در درونی ا میرتوضیح مدرن 

 ؟ دهیم می

استفاده، کاالیی مصرفی،  قابل باشد ی ا نظر از این که وسیله هرچیز، صرف

و فقط تا آنجا  .شود پدیدار می ،آن راههنری، صورتی دارد که از ی یا اثر

در . شته باشددا «صورت»است که  چیزطور کلی  توانیم بگوییم چیزی به می

آیند،  ی بشر پدید می میان چیزهایی که نه در طبیعت، بلکه فقط در جهان ساخته

آنها از نوعی  دو   شویم؛ هر ثار هنری تمایز قائل میاستفاده و آ قابل چیزهایبین 

ی آن از دوام عادی تا جاودانگی بالقوه  ماندگاری معین برخوردارند که دامنه
                                                                                 
1
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از  سوآنها را از یک  ،به این ترتیب. شود گسترده می( درمورد آثار هنری)

شان  سختی از زمان الزم برای آماده کردن شان به کاالهای مصرفی، که دوام

 .کنیم می متمایزهای کنش آدمی  دیگر از فراورده سویرود، و از  فراتر می

ذراست که خود چنان گ گوهر، همچون رخداد، رفتار و سخن، در آدمی  کنش

 و سپس  (ندگنجا می یکه آن را در داستان) یاد  انسان به کمک آن را نخستاگر 

ساعت یا روزی که در تواند بیشتر از  د، نمیکننحفظ ن ساختن توانایی   به کمک

 . شود بقا داشته باشد جهان پدیدار می

ی چیزهای دیگر برتری  ماندگاری محض، آثار هنری بر همه دیدگاه   از

آنها از  ؛مانند باقی می بیشتر از هرچیز دیگری ،جهان این در دارند؛ زیرا

 اند که در روند ، آنها تنها چیزهاییاین از گذشته. ترند هرچیز دیگری دنیوی

تر، نه برای  عبارت دقیق کارکردی ندارند؛ به گونه هیچ ،زندگی جامعه

 که قرار است بیشتر از عمر)اند  برای جهان ساخته شده کهها، بل انسان

نه تنها را آثار هنری . باقی بماند (روند آیند و می هایی که می ، نسلفناپذیران

 به کار  دمندسو چیزهایند و مانند کن فی مصرف نمیمانند کاالهای مصر

 رندگذامی آگاهانه کنار  ،از روندهای مصرف و استفادهآنها را رند، بلکه ب نمی

 به را این جداسازی. ندکن میهای زندگی آدمی جدا  ی ضرورت و از حوزه

 کار راد، و تنها هنگامی که این دام انجا توان های بسیار گوناگون می شیوه

 .تواند پدید آید ، میمعنای خاص کلمه د، فرهنگ، بهدهنانجام 

پرسش این نیست که آیا جهانی ت
 

، یعنی توانایی ساختن و آفریدن نوعی 

جهان وجود  دانیم که مردم بی انسان است یا نه؟ می« طبیعت»جهان، جزئی از 

های ناوابسته به جهان همان شکل که انسان دارند، درست به
 
. وجود دارند 
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آنجا به جهان وابسته است که در مدت معنی واقعی کلمه، تا  زندگی انسان به

ی ترتیباتی که  همهشک  بی. ی روی زمین نیاز داردا به خانه ،ماندنش در دنیا

 (حتی چادر اقوام چادرنشین) بسازند خود برای سرپناهیدهند تا  آدمیان می

ای روی زمین برای کسانی عمل کند که از قضا در آن  تواند همچون خانه می

وجه این نیست که این  هیچ ند؛ اما معنای آنچه گفته شد بهکن زمان زندگی می

. فرهنگ، چه رسد به نوعی آید پدید شود نوعی جهان ترتیبات موجب می

د که کنن معنی دقیق کلمه بدل می فقط زمانی به نوعی جهان به را زمینی ی انهخ

ای در برابر رونده دهند که بتوانندن نحوی سازما بهرا  شده ساختهکل چیزهای 

از آنها بقای  ،زندگی مصرفی مردم ساکن آنها تاب بیاورند، و به این ترتیب

توانیم  د مینده باشکرتضمین  را یئفقط جایی که چنین بقا. بیشتری داشته باشد

شویم که  سخن بگوییم، و فقط جایی که با چیزهایی روبرو می «فرهنگ»از 

، چیزهایی که ا مستقل استاز هرگونه اشاره به فایده و عملکرد  آنهشان  هستی

 .توانیم از آثار هنری سخن بگوییم ، میمان د میشان همواره یکسان باقی  کیفیت

ی آغاز خود  ی هنر را نقطه ی فرهنگ باید پدیده بحثی درباره هر ،بنابراین

در  ،اند ی چیزهایی که اطراف ما را احاطه کرده همه چیزوارگی. قرار دهد

یابند، اما فقط آثار  در جهان نمود می ،آن راه ی نهفته است که از«صورت»

معیار مناسب . اند در جهان ساخته ار شدنهدف  نمود آنها را فقط بااند که  هنری

مورد چیزها،  است؛ اگر بخواهیم در «زیبایی»مورد نمودها  برای داوری در

 لحاظ  و نه از  شان مصرفسودمند عادی، فقط از نظر ارزش  چیزهایحتی 

 (، زیبا یا چیزی بین این دو هستندیعنی نه از نظر این که زشت) ظاهرشان

اما اگر بخواهیم از نمود چیزها آگاه شویم، . را ببندیم مان چشمداوری کنیم، باید 

برقرار کنیم، و  معینی ی فاصله، چیزنخست باید آزاد باشیم تا میان خود و 

ارزیابی درست ی الزم برای  فاصله ،هرچه نمود  محض چیزی مهمتر باشد
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عیتی باشیم که در موق آنتواند پدید آید مگر  این فاصله نمی. باید بیشتر باشد ،آن

های خود را فراموش کنیم،  و انگیزه ها دلبستگی ها، که خویشتن، دغدغه

کنیم در تصرف خود درآوریم، بلکه  ستایش می را طوری که نخواهیم آنچه به

ی خوشی عاری از  این نگره. ن، باشندطور که هستند، در نمودشا بگذاریم آن

لذت  عاری از نفع » ،کار بریم  یا اگر اصطالح کانتی را به) را غرض

«شخصی
 

ده یستی را برآورده کرز توان تجربه کرد که نیازهای زمانی می( 

برای پرداختن به  ،های زندگی طوری که انسان رهاشده از ضرورت به ؛دنباش

 .  آزاد باشد ،جهان

بود که اعضای آن، حتی زمانی  چنین ،جامعه در مراحل پیشین آنمشکل با 

 برهانند توانستند خود را از اموری شدند، نمی که از ضرورت زندگی رها می

شان در جامعه  به جایگاه و شأن) شد دود زیادی به خودشان مربوط میکه تا ح

ی که در و عینیت[ هنری] چیزهایاما با جهان  (شان و بازتاب آن در من  فردی

با  جدید کمابیش مشکل . ارتباطی نداشت گونه هیچ ،آن کنش و جنبش داشتند

به  کهها نیست، بل دلیل خود توده به اینتر باشد، اما  ای، شاید جدی ی توده جامعه

که زمان  استمصرفی  ای جامعه این دلیل است که این جامعه در اساس

ام اجتماعی باالتر مقدیگر برای کمال خویش یا کسب  ،را فراغت در آن

و چون . دنرب می به کاربلکه برای مصرف و سرگرمی بیشتر  ،دکنن استفاده نمی

 ی روند  کافی وجود ندارند تا اشتهای فزاینده ی اندازه کاالهای مصرفی به

نج دیگر در ر را ی روند زندگیزیست، و چون انرژی را فرو بنشانند   زندگی

د؛ نکار بر  مصرف به د، باید از راهکنن و مشقت بدن زحمتکش صرف نمی

کند و از آنچه هرگز برایش در نظر  گویی خود  زندگی دستش را دراز می

ای  ی این امر پدید آمدن فرهنگ توده نتیجهبی شک . دارد برمی ،اند نگرفته بوده
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ای  وجود ندارد، بلکه سرگرمی توده معنی واقعی کلمه در واقع نیست، که به

باور به این که چنین . فرهنگی جهان است زهایچیاست که خوراکش 

شود و آموزش و تربیت تأثیر  می« فرهنگی»بیشتر  ،ای با گذر زمان جامعه

ی مهم این  نکته. زیانبار است یاشتباه، به نظر من گذارد می جا برخود را 

 بداند که چگونه از جهان و چیزهایی این را تواند ای نمی ی توده است که جامعه

به فضای نمودهای دنیوی تعلق دارند، زیرا نگرش  فقطکه  کند ینگهدار

آن را به  ،یابدو با هرچه تماس  استچیز، نگرشی مصرفی  اش به همه بنیادی

 .کشاند ویرانی می

 

 

 

2 

ی خود را بر  پیش از این گفتیم که هرنوع بحثی در مورد فرهنگ باید مقدمه 

با . اند فرهنگی چیزهایعیار  ی تمام کند زیرا آثار هنری نمونه هنر بنای  پدیده

نزدیکی باهم دارند، اما  دوجانبههمه، گرچه فرهنگ و هنر ارتباط  این

فرهنگ در  سر بر که تمایز میان آنها برای این مسأله. نیستند یکیوجه  هیچ به

د آی ای چه می ی توده و در شرایط  جامعه ،شرایط  جامعه در مراحل پیشین آن

ای  فرهنگ چیست و چه رابطه»ارد؛ اما برای این پرسش که اهمیت چندانی ند

 .است مهم« ؟ با قلمرو سیاسی دارد

از  cultureی  واژه. التین است( فرهنگ) cultureی واژه و مفهوم  ریشه   

“colere” ن، مراقبت کردن، پرورش دادن و حفظ اشتدخانه معنی کاشتن،  به

داد و ستد انسان با طبیعت مربوط از هر چیز به  پیشد، و گیر می ریشهکردن 

پروراند تا  کند و می به این مفهوم که انسان طبیعت را مراقبت می ؛شود می
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فرهنگ بر نگرشی حاکی از  ،به این معنا. برای زیست آدمی آماده شود

شدید با هرگونه کوششی است که  ستیز داللت دارد و در مهرورزانهمراقبت 

.نسان درآوردی ا بخواهد طبیعت را زیر سلطه
(4)
 culture ی واژه از این رو، 

آیین »د، بلکه برای مشخص کردن کنن کشت زمین استفاده نمی برای را فقط

«نیایش
 
د، نیز به کار حق به آنها تعلق دار  خدایان و مراقبت از آنچه به 

های روحی و  ین بار آن را برای پدیدهنخستبود که  گویا سیسرون. دبرن می

«پروراندن روح»او از . بردمعنوی به کار 
 
«روح بافرهنگ»و از  

 
سخن  

که از   آن بی ،گوییم همان مفهومی که ما از آدم بافرهنگ سخن می گوید، به می

.آگاه باشیم کاملبه طور ی آن ا استعارهمضمون 
(5)
تا آنجا که به کاربرد رومی  

پیوند ی نخست به طبیعت  شود، فرهنگ همواره در وهله این واژه مربوط می

( کشاورزی) agricultureمعنی  در اصل به( فرهنگ) cultureد؛ ُخور   می

کشاورزی در روم، برخالف هنرهای شاعری و صنعتگری، جایگاهی  .بود

و گفت  از آن سخن می سیسرونکه « روح بافرهنگ»حتی . بسیار رفیع داشت

 paideia ی  ی واژه ترجمه شایدی تمرین در فلسفه بود و از این رو،  نتیجه

(اند امری که برخی به آن اشاره کرده)یونانی بوده است 
(6)

معنایی درست و ، 

به نخستین بار در میان مردم . تی آثار هنری داش متضاد آفریننده یا سازنده

ی که ا ی هنرییانمعبار کشاورز بود که مفهوم فرهنگ پدید آمد، و  هعمدطور 

نزدیک مردم  بسیاری  رابطهبه این فرهنگ گره خورده باشد به  مکن استم

. شود ف ایتالیایی مربوط میواندازهای معر گیری چشم التین با طبیعت و شکل

 .برسددشت و صحرا طبیعی به نظر  ی اندازه هنر باید به ،مطابق درک رومیان

ها در کنج  برگ»دیدند که  ای می ی کل هنر شاعری را در نغمه آنان سرچشمه
                                                                                 
1
 cult 

2
 excolere antmurn 

3
 cultura animi 
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«.خواندند یخلوت  سبز جنگل برای خود م
(7)
بسیار  است گرچه این فکر ممکن 

شاعرانه باشد، اما احتمال ندارد که هنری بزرگ هرگز از آن سرچشمه گرفته 

 .آورد ذهینت باغبانی هنر پدید نمی. باشد

تأثیر میراث یونانی پدید آمد، و رومیان،  زیرشعر و هنر شگرف رومی   

دلیل . باید از آن مراقبت و حفاظت کننددانستند چگونه  برخالف یونانیان، می

وجود ندارد این است  یونانی معادلی این که چرا برای مفهوم رومی فرهنگ

به این رومیان . ندکه هنرهای تولیدی موقعیت  غالبی در تمدن یونانی داشت

زی، یعنی پروردن ی نوعی کشاور منزله حتی هنر را به که داشتند گرایش

ی که تمایل یونانیان این بود که حتی کشاورزی را ند، در حالبفهمطبیعت، 

های  عنوان بخشی از روش ، یعنی بهآورند حساب بهجزئی از سازندگی 

 ترین موجود، برای رام کردن ی انسان، پرابهت زیرکانه و ماهرانه« تکنیکی  »

،  تأثیر جادوی میراث رومی زیر آنچه ما، هنوز. آنو چیرگی بر  طبیعت

شماریم، یعنی کشت زمین،  آمیزترین فعالیت آدمی می لحترین و ص  طبیعی

 را زمین ،دند که در آنفهمی بار می اقدامی گستاخانه و خشونت را آن یونانیان

مورد خشونت و تجاوز قرار  پایان ناپذیر و بی نحوی خستگی هرساله به

.دهند می
(8)

کردند  چون تصور نمی ،دانستند فرهنگ چیست یونانیان نمی 

هایی که خدایان از  کردند میوه بلکه بیشتر تصور می ،کنند ا کشت میطبیعت ر

هسیود)کشند  آن بیرون می دلاند از  آدمیان پنهان کرده
 
؛ و این تصور با این (

گذشته  گواهیامر ارتباط  نزدیک داشت که آنان با احترام رومیان به 

 ،بقای گذشته احترامی که نه تنها ؛ناآشنا بودند لکامبه طور خودی خود،  به

ی  مفهوم توسعه فرهنگ هم به. سنت غرب را مدیون آنیم تداوم  بلکه خود 

                                                                                 
 
  (Hesiod)نویسنده یونانی قرن هشتم پیش از میالد ،. 
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مفهوم  طبیعت برای بدل کردن آن به مکانی مسکونی برای مردم و هم به

حتی امروز هم مضمون و معنای آنچه را که  ،مراقبت از یادگارهای گذشته

 .کند مشخص می ،هنگام سخن گفتن از فرهنگ در ذهن داریم

 به طور با این عناصر( فرهنگ) cultureی  مضمون واژه ،همه  با این   

«روح بافرهنگ»حتی مفهوم . شود طور کامل روشن نمی رومی به قمطل
 
 

کلی حساسیت به زیبایی  طور  حاکی از چیزی همچون ذوق، و به سیسرون

در اند، یعنی هنرمندان، بلکه  است، نه در کسانی که آثار زیبا را ساخته

 بی شک و . کار دارند و ناظران این آثار، در کسانی که با این آثار سر

به این مفهوم . یونانیان از این عشق به زیبایی به باالترین حد برخوردار بودند

با،   ی مراوده عبارت بهتر شیوه نگرش به، یا بهنوعی  به عنوانفرهنگ را 

ار هنرمندان، شاعران، ترین چیزها، یعنی آث ترین و دنیوی استفاده غیرقابل

ها توصیه  تمدن و این مراوده رافهمیم  یلسوفان و غیره، میآهنگسازان، ف

ی انسان با چیزهای جهان  ی مراوده اگر منظورمان از فرهنگ شیوه. دکنن می

را ( که از هنر یونانی جداست)توانیم بکوشیم فرهنگ یونانی  است، آنگاه می

توسیدیدبفهمیم که  (اندکرده  رها نقلکه آن را با)گفته ای با یادآوری 
 
به  

پریکلس
 
 ناممکن کمابیش ی بسیار ساده  ی این گفته ترجمه. کند منسوب می 

کنیم، مانند عشق به  حالت یا کیفیت درک می عنوان  ما به را آنچه. است

در اینجا همچون نوعی  ،(شود آنچه فلسفه خوانده می)زیبایی یا عشق به خرد 

وجه کمتر از  هیچ به« عشق به چیزهای زیبا»گویی  ؛دکنن ییت توصیف مفعال

                                                                                 
1
 cultura animi 

 
  (Thucydides)تاریخ »ی  الد، نویسندهپیش از می 7  - 9 دان یونانی  ، توسیدید تاریخ

 .«های پلوپونز جنگ
 
  (Pericles)   ۰- ۰  ،توسیدید . آتنی ی نظامی بزرگ ، فرماندهسیاستمدار پیش از میالد 

 . خواند می نخستین شهروند آتن گارش او رادان همروز تاریخ
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های  ما از واژه ی ترجمه وانگهی. نوعی فعالیت نیست ،ساختن آنها

«خویی زن»
 
«دقت در هدف»و  

 
تواند نشان  نمی ،اند ی کیفیت کننده که تعیین 

عیب  بربرها و  «خویی زن»: اند سیاسی به طور کاملدهد که این دو اصطالح 

به این . داند چگونه عمل کند کسی است که می هنرمندی «در هدفدقت »

ما به زیبایی در حدود و »: ی پریکلس چیزی در این حدود است گفته ،ترتیب

 فلسفه ،بربران خویی زن ورزیم، و بدون نقص   ثغور داوری سیاسی عشق می

«.یمورز می
(9)
 

شان  ی عادی مهها، که جدا کردن آنها از ترج زمانی که مضمون این واژه  

مانند که  چیزهای بسیاری باقی می ،مان روشن شود دشوار است، برای

، «دولتشهر»شود که  طور صریح گفته می نخست به. مان را برانگیزند حیرت

است که حدود و ثغور عشق به خرد و عشق به زیبایی را  (قلمرو سیاست)

و « دولتشهر»این دانیم که یونانیان معتقد بودند  می چون کند، و معین می

که آنها را از  است( شان دستاوردهای برتر هنری و نه)شان  «سیاست»

د، باید نتیجه بگیریم که این تفاوت، تمایزی نک متمایز می( غیریونانیان)بربرها 

های  ی آنها با پدیده ی مرواده در شیوه تفاوتاین  .ه استنیز بود« فرهنگی»

حدود و ثغور  کهه زیبایی و خرد نگرشی متفاوت ب یعنی ،بود «فرهنگی»

عبارت دیگر،  به .کرد تعیین می« دولتشهر»نهاد   ن به آنها را فقطدیعشق ورز

نوعی ظرافت بیش از حد و  ،کردند تلقی می «بربرصفت»آنچه یونانیان 

طور   نه آن –تشخیص و تمیز بود که توانایی برگزیدن نداشت  یب حساسیت  

یا ویژگی خاصی در داشتن  فرهنگ بدوی نیبربرصفت بودن را به معکه ما 

 نداشتنآورتر شاید این که  حیرت. می دانیم های فرهنگی خود  پدیده

                                                                                 
1
 effeminacy 

2
 accuracy of aim 
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مردوارگی
 

با عشق بیش از   ممکن استما که را خویی،  ، یعنی نقص  زن

 خاص فلسفه  خطر  در اینجا ،شناسی مربوط بدانیم اندازه به زیبایی یا زیبایی

دانستن این که انسان چگونه باید  ،که گفتیمطور  د؛ و همانمارنش می

گیری یا سنجش کند، یعنی دانشی که بنا به تصور ما باید ویژگی فلسفه  هدف

در اینجا  (که باید بداند چگونه هدفش را معطوف به حقیقت کند)باشد 

 .دنراشممی ضروری برای مراوده با امر زیبا  یخصوصیت

«شگفتی»که با ) آن یمفهوم یونان فلسفه به آیا ممکن است  
 
شود و  شروع می 

پایان ( ارستوحداقل نزد افالتون و )شده   کالم  حقیقت  عریان ی بی با نظاره

آیا  ،تا به عشق به زیبایی؟ در عین حال انجامدبیکنشی  بیشتر به بی (پذیرد می

گیری  ماند اگر با توانایی هدفبممکن است عشق به زیبایی، بربرصفت باقی 

که  طور خالصه، با آن توانایی شگفت اوری، تشخیص و تمیز، بهدقیق در د

االخره آیا همراه نباشد؟ و ب (اند دهکرن  درست تعریفو آن را )ند خوان ذوق می

 های زیبا  مناسب مراوده با پدیدهی  این عشق به زیبایی، این شیوه ممکن است

ان مراقبت از چیزهای جه سازد میکه انسان را قادر « روح بافرهنگ»این )

ارتباطی با  (داند ن آن را متعلق به فلسفه میبرخالف یونانیا سیسرونکند و 

های سیاسی تعلق داشته  د؟ آیا ممکن است ذوق به تواناییشته باشسیاست دا

 باشد؟

باید به یاد داشته باشیم  ،کنند ها مطرح می برای فهم مسائلی که این پرسش   

های توجه به تفاوت میان آنها این  از راهیکی . نیستند یکیکه فرهنگ و هنر 

است که به خاطر داشته باشیم کسانی که عشق به زیبایی و فرهیختگی روح 

هنرمندان و اعتمادی عمیق دوران باستان به  نهادند همزمان در بی را ارج می

                                                                                 
1
 virility 

2
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و ساختند  می را یهنر ت آثارکه در حقیق کسانی. شریک بودند صنعتگران

نه رومیان،  ویونانیان، . ندشد ستایش میند و می گذاشت به نمایش را  آنها

ای برای  داشتند و عجیب این که این واژه از واژه« فرهنگی بی»ای برای  واژه

فرهنگ بودن،  ، یعنی بی banausos:شود هنرمندان و صنعتگران مشتق می

ای مادی آدمی با روحیه
 
به که هم در آن زمان و هم امروز نشانگر ذهنیتی  

باور است، ناتوانی در اندیشیدن و داوری کردن درمورد  فایده مطلق طور

واقعی،  banausosاما خود  هنرمند، . اش چیزی جدا از عملکرد یا فایده

را فرهنگی  برعکس، بی. فرهنگ بودن مبرا نبود وجه از اتهام بی هیچ به

بر که بیشتر از همه نزد کسی احتمال داشت پدید آید که  انستندد نقصی می

نوعی فن
 
 ،مطابق درک یونانی. تسلط داشت، یعنی نزد صنعتگر و هنرمند 

میان ارج نهادن عشق به زیبایی
 
و خوارشمردن کسانی که در حقیقت  

اعتمادی و خوارشمردن  این بی. آفریدند تناقضی وجود نداشت ها را می زیبایی

آثار  ساختن چیزها، از جمله تولید: واقعی هنرمندان دالیل سیاسی داشت

با آن قرار  ستیزهای سیاسی نیست؛ و حتی در  ی فعالیت هنری، در محدوده

 .گیرد می

های تولید این است که در ذات  ی شکل اعتمادی به همه دلیل اصلی این بی  

ساختن، برخالف سخن و کنش، همواره شامل . معطوف به فایده است ،خود

 حقانیتها  ها و هدف سیلهی و شود؛ در حقیقت، مقوله ها می ها و هدف وسیله

ی که هدفی جای ؛کند ی ساختن و تولید کردن دریافت می خود را از حوزه

را که در این  چیزهایی ی همه (ییمحصول نهایعنی ) شناسایی ضوح قابل و به

مواد، ابزار، خود  )کند  تعیین و سازماندهی می ،کنند می روند نقش بازی
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محض  ای وسیله بهرا ی آنها  همه (تولید کننده در یت، و حتی افراد شرکتفعال

سازندگان . ندکن می شان توجیه نیزند و به همین عنوان کن در راه هدف بدل می

ند، یا در مقام سنجش، داننشان  ای برای هدف را وسیله هرچیز توانند نمی

که این دیدگاه   محض آن به. ی خاص آن داوری کنند با فایده ،درمورد هرچیز

ذهنیت  ،جز ساختن گسترش یابد و به قلمروهای دیگر به کند پیداعمومیت 

ها فرهنگی تن پنداشتند که این بی درستی می و یونانیان به. آود مادی را پدید می

فرهنگی  آشکار است زیرا بی تهدیداین  .کند قلمرو سیاسی را تهدید نمی

 (ندکه برای ساختن اعتبار دار)درمورد  کنش با همان معیارهای سودمندی 

شده منتهی  طلبد که کنش به هدفی از پیش تعیین کند، و چنین می داوری می

سازد  به این هدف را ممکن می رسیدنکه را ای  هر وسیله  استفاده ازگردد و 

کند، زیرا به  فرهنگی خود  قلمرو فرهنگی را نیز تهدید می داند؛ بی مجاز می

اگر ذهنیتی که  .شود میمنجر  چیزهابه عنوان فرهنگی  چیزهایکاهی  ارزش

آورد اجازه یابد همچنان معتبر باشد، مطابق معیار می را پدید  چیزهاآن 

ارزش ذاتی  چیزهاآن  ،د و به این ترتیبنکمی سودمندی درمورد آنها داوری 

 فرومی یل محضبه وساآنها را دهند و سرانجام  و مستقل خود را از دست می

از  درستهدید برای هستی اثر  آماده عبارت دیگر، بزرگترین ت به. کاهند

می توان  ،یماز آنچه گفت. پدید آورده است خیزد که آن اثر را ذهنینی برمی

طور ضروری باید بر  که بهرا، معیارها و قوانینی اگر نتیجه گرفت که 

که در آن یعنی جایی )حاکم باشند  برپا کردن و آراستن جهان چیزها ساختن و

اعتبار خود را  ،برای خود جهان آماده به کار بردند، (کنیم جنبش و حرکت می

 . ندشو چون و چرا خطرناک می دهند و بی از دست می

ی میان سیاست و هنر را بیان  کل ماجرای رابطه بی شکآنچه گفته شد    

داشت که  باور امر این بهچنان  ،روم در دوران آغازین خود. کند نمی
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کنند که با جدیت و وقار نه را دنبال میای کودکا هنرمندان و شاعران بازی
 
 

 ای هنریی استعدادهای  ی یک شهروند رومی سازگار نیست که همه شایسته

توانست در جمهوری روم پیش از جاافتادن تأثیر یونانی شکوفا  را که می

میان هنر و  ستیزبرعکس، آتن هرگز . طور کامل سرکوب کرد شود، به

ع یک طرف یا طرف مقابل حل نکرد ابهام به نفای خالی از  گونه سیاست را به

تواند یکی از دالیلی باشد که یونان باستان توانست نبوغ  که در ضمن می)

 حلداشت و  نگه استواررا  ستیزبلکه این  (را به نمایش بگذارد شگفتیهنری 

طرف دیگر  برابرام از این دو قلمرو هرگز در کد طوری که هیچ به ،نکرد

کسی که »: توانستند همزمان بگویند یونانیان می ،بنابراین. نبود توجه بی

زئوس  فیدیاس
 
مردمی چون »و « را در المپیا ندیده بیهوده زندگی کرده است 

و پریکلس « .ی شهروندی نیستند شایسته (یعنی فیدیاس پیکرتراش)فیدیاس، 

ای که در آن عشق درست به زیبایی در همان سخنرانی
 
و خرد 

 
ی  ، مراوده

داند که  آتن می :گوید می سربلندینهد، با  زیبایی، را ارج میال با خرد و فع

داند که شکوه اعمال  را سر جای خود بنشاند، و می« و قماش او ُهمر»چگونه 

ای شکوه را  شهر چنان عظیم خواهد بود که قادر خواهد شد سازندگان حرفه

 چیزوارگیه ، شاعران و هنرمندانی که به سخن و عمل زنددبگذارکنار 

با ماندگاری کافی بدل  چیزهایی کنند و به ند، آنها را دگرگون میبخش می

 .نده کنجاودان را  شهرت بزرگی شانکنند تا  می

قلمرو سیاست و شرکت فعال در امور  تصور کنیم شایدامروزه بیشتر    

                                                                                 
1
 gravitas 

 
  (Phidias) ،پیش از میالد، پیکرتراش بزرگ یونان  9 -7  ، فیدیاس . 
 

3
 filokalein 

4
 filosofein 
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گذارد ذهن فرهیخته چنان  و نمی شود می منجرفرهنگی آدمی  همگانی به بی

ی  بدون اندیشیدن درباره ،یابد که بتواند ارزش واقعی چیزها را تکامل

این  بی شک جایی  هیکی از دالیل این جاب. دریابد ،شان عملکرد و سودمندی

قلمرو  (موضوع بحث ماست از خارجکه دالیلی   به)است که ذهنیت  ساختن 

، را کنشکه کنیم  که مسلم فرض می دادهسیاسی را تا آنجا مورد یورش قرار 

هر  به. دکنن مشخص می ها هدف و ها وسیله ی مقوله باحتی بیشتر از ساختن، 

 اند حال، این وضعیت این امتیاز را دارد که سازندگان و هنرمندان امکان یافته

علیه  رادرمورد این مسائل بیرون بریزند و دشمنی خود  راد احساسات خو

ت بر سر جلب از رقاب پشت  این دشمنی چیزی بیش. مردان عمل بیان کنند

«صنعتگرانسان »ی پیچیده این است که  مسأله. وجود داردتوجه عمومی 
 
با  

ای را ندارد که چیزهای  آن همان رابطه بودن   همگانیقلمرو همگانی و 

هنرمند . شان با آن دارند  او با ظاهر،  پیکربندی و صورت دست ی ساخته

نو اضافه کند،  چیزهاییپیوسته  برای این که بتواند به جهان از پیش موجود

در . باید خود از جهان همگانی منزوی باشد، باید از آن در امان و پنهان باشد

 یتوانند ب نمی هرگز در واقع سیاسی، کنش و سخن گفتن،های  مقابل، فعالیت

فضایی متشکل از گروه زیادی از افراد  یهمگان، ب یحضور دیگران، ب

 در اساسفعالیت هنرمند و صنعتگر در شرایطی به این سبب، . انجام گیرند

به طور شود، و  های سیاسی پیش رانده می متفاوت با شرایط حاکم بر فعالیت

ی مسائل  محض این که شروع کند درباره درک است که هنرمند به قابل کامل 

 بودن   همگانیسیاسی و  به طور مشخص ، به قلمرو ندکسیاسی اظهار نظر 

به ذهنیت و « دولتشهر»ای را داشته باشد که  اعتمادی آن همان احساس بی

احساس ناخوشی واقعی هنرمند نه نسبت به . های ساختن داشت شرط  پیش
                                                                                 
1
 Homo faber 
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اعتمادی او به فعالیت  جامعه، بلکه نسبت به سیاست چنین است، و تردید و بی

انسان »ذهنیت  برابر ل درای که مردان عم اعتمادی ی بی اندازه سیاسی به

در اینجاست که اختالف میان هنر . کنند پذیرفتنی است احساس می «صنعتگر

 .نه باید حل شود ،شدنی است آید، و این اختالف نه حل و سیاست پدید می

که هنرمند و  ،ی مهم این است که این اختالف نکته، اینجادر عین حال،    

مان  ههنگامی که توج ،سازد خود از هم جدا می های مرد سیاسی را در فعالیت

که باید جای خود را در  یچیزهایهای آن، به  را از آفرینش هنر به محصول

در این  چیزهااین . کنیم، دیگر موضوعیت ندارد این جهان بیابند، معطوف می

اند که  ، آشکارا شریکاکنش ه سیاسی، سخنان و « های محصول»ویژگی با 

آثار . دیدار و دیده شوندپ ،نوعی فضای همگانی نیاز دارند تا بتوانند در آن به

توانند هستی خود را که ظهور یافتن  هنری فقط در جهان مشترک همگانی می

در زندگی و مالکیت  شده هنری پنهان چیزهایاست، به فرجام برسانند؛ 

در  آنها را توانند اعتبار ذاتی خود را کسب کنند؛ برعکس، باید خصوصی نمی

شکل   بهرا خواه این محافظت  ،دکرفراد برای تملک حفاظت خواست ا برابر

د، خواه دهنمقدس، معبدها و کلیساها انجام های  گذاشتن آنها در مکان

مکانی که آثار  هرچندها و بناهای یادبود،  در موزه ناشقرار دادن  صورت به

ی  مان، یعنی شیوه«فرهنگ»دهیم ویژگی  در آن قرار می راهنری 

عبارت کلی، فرهنگ بر این داللت  به. دکن را آشکار میمان با آنها  مراوده

های کنشگر آن را از نظر سیاسی مطمئن  دارد که قلمرو همگانی، که انسان

گذارد که جوهرشان  سازند، فضای نمایش خود را در اختیار چیزهایی می می

دهد که هنر  عبارت دیگر، فرهنگ نشان می به. پدیدار شدن و زیبا بودن است

دارند و  دوجانبه  شان، باهم ارتباط های ها و تنش فرغم اختال و سیاست، به

فناناپذیری است اگر به آن  نمود  زیبایی خود . اند هم وابسته طور دوجانبه به به
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که اگر یعنی تجربه هایی ) دننگرب  های سیاسی ها و تجربه ی فعالیت بر زمینه

د باقی ردپایی از خو که آن بی ،روند آیند و می به خود واگذار شوند، می

تواند در جهان دوام بیاورد  عظمت گذرای سخن و کنش تا جایی می. (بگذارند

آن پرتو  شکوهی که  یزیبایی، یعنی ب یب. آن زیبایی بخشیده شده باشد که به

یابد، کل زندگی بشری  می نموددر جهان آدمی   بالقوهجاودانگی  ،آن راهاز 

 .شدتواند پایدار با بیهوده است و هیچ عظمتی نمی

دو  این است که هر پیوندد میهم  عنصر مشترکی که هنر و سیاست را به   

میان هنرمند و انسان کنشگر  جدال آنچه  در. اند های جهان همگانی هپدید

است، یعنی ذهنی چنان آموخته و « روح بافرهنگ»کند،  میانجیگری می

که  ها، فرهیخته که برای نگهداری و مراقبت از جهان ظاهرها و جلوه

این  سیسروندلیل این که . توان به او اعتماد داشت معیارش زیبایی است، می

دانست این بود که از دیدگاه او فقط  فرهنگ را وابسته به تمرین در فلسفه می

محض « ناظر» به عنوان دوستداران دانایی، به چیزها  یعنیفیلسوفان، 

 از این رو، .کنند بخواهند چیزی برای خود کسب که آن یشدند، ب نزدیک می

های بزرگ  ها و جشن توانست آنها را به کسانی تشبیه کند که به مسابقه می وی

با »را کسب کنند، یا « سربلندی باشکوه  شاهی»که بکوشند  آنبی آیند  می

زدیک دیدن تماشا و از ن»، بلکه مجذوب «خرید و فروش سود به دست آورند

چنانچه امروز ممکن است . دنشو می« ونگی انجام آنگشود و چ آنچه انجام می

همین دلیل برای  عاری از نفع شخصی بودند و به به طور کامل بگوییم، 

، و همچنین بیشتر از همه مجذوب داشتند بیشتری صالحیتداوری از همه 

کسانی  ،دهند سبب کاری که انجام می آنها را به سیسرون. شدند خود نمایش می
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«کنند تماشا می برای دیدن»که تنهاواند خ می
 

: ترین گروه آزادمردان ، اصیل

«آزادترین فعالیت»تماشا فقط برای دیدن، 
 
.بود 

(10)
 

به  کنشگرتشخیص، تمیز و داوری عشق  ای بهتر که ل نبود  واژهدلی به  

زیبایی
 
را « ذوق»ی  ، واژهرا برساند (فتگ که پریکلس از آن سخن می) 

کاربرد این واژه را نشان دهم، همزمان به  درستی  برای این که . ام کار برده به

نمایاند،  من فرهنگ خود را در آن می نظر کنم که به مییگانه فعالیتی اشاره 

«ی حکم  نقد  قوه»خواهم از بخش نخست  می
 
( «سنجش نیروی داوری»یا ) 

«ی حکم زیباشناسی نقد قوه»کانت در 
 
کمک بگیریم که شاید حاوی مهمترین  

این بخش شامل  ،هر حال به. ی سیاسی او باشد ی فلسفه بهترین جن و بدیع

کننده به این امر  از دیدگاه ناظر داوری در اساسکه  استاز امر زیبا  تحلیلی

ی ذوق  آید، بحث خود را با پدیده طورکه از عنوان آن برمی ، و هماندنگر می

است با آنچه زیب کنشگرانهای  ه کانت آن را همچون رابطهکند، ک آغاز می

 . کند درک می

حاکی ی داوری از دیدگاه درست و فهم این که این قوه بیشتر  برای دیدن قوه  

طور خالصه به  باید به ،فعالیتی سیاسی است تا نوعی فعالیت نظری محض از

نقد عقل »، یعنی ندخوانمی ی سیاسی کانت  فلسفهبه طور معمول آنچه 

«عملی
 
گذار  اصل قانون. دازد، اشاره کنیمپر گذار عقل می ی قانون که به قوه 

«امر مطلق»طورکه در  آن
7
همواره چنان عمل کن که ») شده است طرح 

                                                                                 
1
 maxime ingenuum 

2
 liberalissimum 

3
 filokalein met euteleias 

4
 Critique of Judgment 

5
 Critique of Esthetic Judgment 

6
 Critique of Practical Reason 

7
 categorical imperative  
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ر این اساس بنا شده است ب («دکننبه قانون کلی بدل  را تدستور عملبتوانند 

طور مثال، دزد در حقیقت با  به. بنیاد باید با خود سازگار باشد عقل اندیشهکه 

دزدیدن  یعنیتواند بخواهد که دستور عملش،  را نمیخود در ستیز است، زی

او  بی درنگچنین قانونی  که چرا د؛کننبه قانون کلی بدل را اموال دیگران، 

ود بسیار کهن است؛ در اصل سازگاری با خ. کند اش محروم می را از دارایی

ون مبنای آن را چنین بیان کرده تافال وآن را کشف کرد  تحقیقت سقرا

ی مردمان روی زمین  من یک تنم، بهتر آن است که با همهچون »:است

«.بستیزیم تا با خود در ستیز باشم
(11)
ی اخالق  گاه فلسفهآغازاین عبارت هم  

گاه آغازهم  ،غرب، با تأکید آن بر سازگار بودن با وجدان خود، بوده است

 . منطق غرب با تأکید آن بر اصل عدم تناقض

بر  ،«سنجش نیروی داوری»یا « ی حکم قوه نقد»هر حال، کانت در  به   

که نه تنها برای سازگاری  یا شیوه ؛کند اصرار می اندیشهی متفاوتی از  شیوه

« جای هرکس دیگری اندیشیدن به»با خود کافی است، بلکه متضمن توانایی 

«یافته ذهنیتی گسترش»نیز است و از این رو، کانت آن را 
 
.خواند می 

(12)
 

نوعی سازگاری بالقوه با دیگران برپا شده است، و آن روند  نیروی داوری بر

در  اندیشهاست مانند  روند  کنشگرکه در داوری درمورد چیزی  اندیشه

نیست، بلکه همواره و ( ستکه گفتگویی میان من با خودم ا)استدالل محض 

در  (کنم گیری می به تنهایی تصمیم به طور کامل حتی زمانی که ) در اساس

دانم سرانجام  شوم، کسانی که می نگرانه با دیگران وارد می نودی پیشوش گفت

از دل این سازگاری بالقوه است که داروی اعتبار . باید با آنها به توافق برسم

به این معنی است که چنین  سواین امر از یک . یابد ود را میی خ ویژه

، از ، یعنیبرهاند« شرایط خصوصی ذهنی» از ای باید خود را داوری
                                                                                 
1
  eine erweiterte Denkungsart  
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طور طبیعی نگرش هرفرد را در  ها یا هنجارهای شخصی که به ویژگی

اند  کنند و تا جایی که فقط نظرات خصوصی اش تعیین می زندگی خصوصی

سب نیستند، و در قلمرو ااند، اما برای ورود به بازار عمومی من موجه

ه، یافت ی تفکر گسترش دیگر، این شیوه سویاز . باری ندارندهمگانی هیچ اعت

های فردی خود فراتر رود،  ه از محدودیتنداند چگو که همچون داوری می

تواند در انزوا یا تنهایی محض عمل کند؛ بلکه به حضور دیگران نیاز  نمی

های آنها را باید در نظر داشته  یشد، که دیدگاهدباید بیان« جای آنها به»دارد که 

طورکه منطق  همان. داشتن نخواهد گذاشتآنها هرگز امکان اثر  ی، و بباشد

وابسته است، داوری نیز برای اعتبار « خود»برای درست بودن به حضور 

داوری دارای اعتبار  ،به این دلیل. است دیگران حضور به وابستهداشتن، 

اعتبار  ادعای. روا معتبر نیست طور جهان ی معینی است، اما هرگز به ویژه

کننده  که شخص داروی رود راتری کسانی ف تواند از محدوده آن هرگز نمی

 :گوید کانت می. جای آنها گذاشته است خود را به ،برای رسیدن به این داوری

دارای اعتبار  ،برد ی داوری خود را به کار می داوری برای هرکس که قوه»

«است
(13)

است؛ این « ی داوری  کار بردن قوه به»، در این جمله تأکید بر 

یا برای کسانی که  ،برند کار نمی ی داوری را بهداوری برای کسانی که نیرو

مورد داوری در های  جایی که موضوع یعنی)تعلق ندارند  به قلمرو همگانی

 .اعتبار ندارد (شوند آن پدیدار می

   تواناییای  گونه ،کند مفهومی که کانت بیان می به درستنیروی داوری    

ر نه تنها از دیدگاه خود، طور خاص سیاسی است، یعنی توانایی دیدن امو به

تواند یکی  ی حاضران، و این داوری می همه گوناگوناندازهای  بلکه از چشم

جایی آنتا  ،موجودی سیاسی باشد عنوان  های انسان به رین تواناییت از بنیادی

سازد که خود را با قلمرو سیاسی در جهان مشترک سازگار  که او را قادر می
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شده قدمت  نابیسیاسی  ه هایی نخستین تجرب اندازه نهما ها به کند؛ این بینش

«بصیرت»یونانیان این توانایی را . دارند
 
ترین  خواندند، آن را اصلی می 

کارآمدی
 
یا سرامدی 

 
 شمردند و آن را از دانایی فیلسوف مرد  سیاسی می 

.ندانستد می متمایز
(14)
اندیشانه در  کننده با تفکر ژرف تفاوت بصیرت داوری 

همگانی دریافت   به طور معمول است که اولی در آنچه  نکته این
 
خوانیم  می 

حس دریافت یا . رود ریشه دارد، درحالی که دومی پیوسته از آن فراتر می

«حس خوب»گر آن را  ای چنان اشارت گونه که فرانسویان به)همگانی 
 
عقل ) 

برای  ،تسرشت جهان را تا آنجایی که جهانی مشترک اس (خوانند می( یمسل

 به طور کامل ی  های پنجگانه کند؛ این حقیقت را، که حس ما آشکار می

توانند خود را با جهان  شان می های حسی مان و داده «ذهنی»خصوصی و 

مشترک برای همگان سازگار کنند، به حس همگانی  «عینی»غیرذهنی و 

یتی است فعال ،توانایی داوری یکی از مهمترین، شاید حتی مهمترین. مدیونیم

 .یابد میبودن جهان با دیگران امکان تحقق کمک آن، این سهیم   که به

نو  به طور کامل « ی حکم نقد قوه»های کانت در  همه، آنچه در گزاره با این   

این است که او این پدیده را در  ،نو است آور شگفت ینحو  به در حقیقتو 

ی ذوق  ررسی پدیدهزمانی کشف کرد که در حال ب درست ،تمام عظمت آن

های زیباشناختی مربوط  به موضوع فقطی ذوق  و چون این پدیده. بود

مربوط به ذوق    داوری نوعهر که ندده اکر شود، بنابراین همواره تصور  می

کانت از . بیرون از قلمرو سیاست و نیز خارج از میدان عقل قرار دارد

                                                                                 
1
 fronesis 

2
 virtue  

3
 excellence 

4
 common sense 

5
le bon sens 
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بحث  ،ل مربوط به ذوقدر مسائ»دلبخواهی و ذهنی بودن  ادعایی  عبارت  

«وجود ندارد
 
به طور های فردی و خصوصی  واکنش ی درباره تردید که بی) 

شد، زیرا این دلبخواهی بودن نه درک  آشفته می( درست استکامل 

نسبت  بی شککانت، که . کرد بلکه درک سیاسی او را آشفته می ،زیباشناختی

از ویژگی همگانی  طور کاملبه های زیبا بیش از اندازه حساس نبود،  به پدیده

های ذوقی بود که او  یدلیل این اهمیت همگانی داور ؛ و بهداشت آگاهیزیبایی 

های ذوقی  یکرد که بحث درمورد داور ، تأکید میباال رایج ی گفتهبا  ستیزدر 

، که «زیرا امیدواریم که دیگران هم در این لذت سهیم باشند»ممکن است 

«.انتظار همدلی دارد دیگراناز »زیرا  ،ردکتوان بحث  ذوق میدربارۀ 
(15)
 

بنابراین ذوق، تا آنجا که، مانند هر داوری دیگری، به حس همگانی رجوع 

های  در داوری. است« های شخصی احساس»ی مقابل  کند، درست نقطه می

هرچند این  د،نریگمی  های سیاسی، تصمیم ی داوری اندازه شناختی، بهازیب

حقیقت ساده  داوری ها از این این .می گیرد نیتی معینذه هموارهرا تصمیم 

نگرد و  که هرکس جای خاص خود قرار گرفته و از آنجا به جهان می

د که جهان شون از این واقعیت  ناشی میو همچنین کند،  درمورد آن داوری می

. ی ساکنان آن است مشترک برای همه چیزیو  استی عینی  ا خود، داده

از منافع  غیر بهی آن و  کند که این جهان، جدا از فایده می فعالیت ذوق تعیین

ها  دارد، و انسان یآید و چه صدای مان در آن، چگونه به نظر می زندگی

ذوق درمورد ظاهر جهان و جهان  . خواهند در آن چه ببینند و چه بشنوند می

عاری از » به طور مطلقی آن به جهان  کند، عالقه بودن آن داوری می

های زندگی فردی دخالت دارند و نه  است، یعنی در اینجا نه عالقه «غرض

های ذوق، جهان اهمیت اساسی  برای داوری. «من انسان»های اخالق  عالقه
                                                                                 
1
 de gustibus non disputandum est 
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 .او« من»نه زندگی یا   ،دارد، نه انسان

ند که دان میبه این دلیل نیز دلبخواهی  بیشتر وقت ها  را های ذوق داوری   

شوند،  کمک استدالل ثابت می پذیر یا حقایقی که به ثباتهای ا مفهوم واقعیت به

اند که  ذوق مانند آرای سیاسی های داوری. آور نیست موافقت با آنها الزام

زیبا بیان  کمابیش نحوی  طورکه کانت به است؛ همان متقاعدسازیشان  هدف

در پی برانگیختن همدلی دیگران »تواند  کننده فقط می کند، فرد داوری می

.تدریج با او به توافق برسند به آنانبه این امید که « شدبا
(16)
یا « جلب»این  

«متقاعدسازی»معادل چیزی است که یونانیان  درستترغیب کردن 
 
 

به طور  شیوهای که آن را  کننده و قانع گر ترغیبخواندند، یعنی گفتار  می

ی  شیوه. آوردند می حساب بهسیاسی سخن گفتن مردم با یکدیگر  مشخص

ترغیب بود، زیرا از خشونت « دولتشهر»ی میان شهروندان  حاکم بر مراوده

دانستند که ترغیب از نیروی اجبار  کرد؛ اما فیلسوفان می جلوگیری می جسمی

 .آور حقیقت، نیز متمایز است بار دیگری، یعنی نیروی الزام غیرخشونت

 (سفی سخن گفتنی فل شیوه یعنی به)، dialegesthaiضد   راترغیب  ارستو   

با دانش و یافتن حقیقت  ،ی گفتگو ، درست به این دلیل که این نحوهانستد می

 رآو الزامروندی است که به اثبات  حاکی ازکار دارد و به این سبب  و سر

به این ترتیب، فرهنگ و سیاست به یکدیگر تعلق دارند، زیرا در . انجامد می

می  طرح راری و تصمیم یشتر داوب کهبلقلمرو همگانی نه دانش یا حقیقت 

ی همگانی زندگی و جهان مشترک،  ی عرصه تبادل نظر مدبرانه درباره :دکنن

و تصمیم درمورد این که چه نوع کنشی باید در آن انجام گیرد، و از این به 

 .د در آن نمایش دادبایرا بعد چگونه باید به نظر آید و چه چیزهایی 

های  ترین فعالیت فرهنگی، در میان توانایی قرار دادن ذوق، این اصلی   
                                                                                 
1
 peithein  
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رسد که شاید بهتر باشد حقیقت بسیار  قدر عجیب به نظر می سیاسی انسان آن

آشنای دیگری را که از لحاظ نظری چندان مورد توجه قرار نگرفته است به 

مسائل  ی زمینه دردانند که آدمیان وقتی  خوبی می همه به .بیفزاییماین تأمالت 

کشف کنند، چقدر زود  قرابتی آنچه دوست دارند و دوست ندارد مربوط به

هم احساس تعلق پیدا  نحوی خالی از ابهام به شناسند و چقدر به یکدیگر را می

رسد که ذوق نه تنها  چنین به نظر می ،ی مشترک از دیدگاه تجربه. کنند می

ه کسانی در کند چ بلکه تعیین می ،آید کند که جهان چگونه به نظر می تعیین می

سیاسی  های به این مفهوم از تعلق با اصطالحاگر . هم تعلق دارند به ،آن

 در اساسیم که ذوق را همچون اصل این گرایش می یاببه  ،بیندیشیم

تر   و ژرف تراما اهمیت سیاسی ذوق فراگیر. یمبفهمآریستوکراتی سازماندهی 

شان است داوری  هرجا مردم درمورد جهانی که جهان مشترک. از این است

انسان از . چیزی بیش از داوری محض است حاویشان  های کنند، داوری می

کند که چگونه آدمی است، و این  تا حدودی فاش می ،ی داوری خود شیوه راه

که خود را از  یابد میسازی، که داوطلبانه نیست، به آن میزان اعتبار  فاش

  یعنی ) قلمرو کنش و سخن در درستاکنون . های فردی رهانیده باشد ویژگی

های فردی در امورهمگانی  است که این واکنش (فعالیت در میدان سیاسی

یابد  می نمودبیشتر « شخص چه کسی است» ،در این میدان .دنشو برجسته می

از این جنبه، قلمرو . آنهاست صاحب قضاهایی که از  تا استعدادها و ویژگی

گیرد که هنرمند و سازنده در  قرار میای  با عرصه ستیزسیاسی بار دیگر در 

و  هنرمندهمواره استعدادهای  ،ای که در آن عرصه ؛کند آن زندگی و کار می

 فقطهر حال، ذوق  به. آید حساب می در نهایت به ،ه استآفریدکیفیت آنچه 

برعکس، کیفیت مورد تردید قرار . کند درمورد این کیفیت داوری نمی

آور بدیهی است و فراسوی  ای الزام گونه قیقت بهی ح اندازه گیرد، و به نمی
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قرار  ،بر سر آن توافق و جلب های داوری، و فراسوی نیاز به ترغیب حکم

 شمار نگشتا یتنها افراد ،های زوال هنری و فرهنگی دارد، هرچند در دوره

 به عنوان ذوق  .اند مانند که هنوز در برابر کیفیت بدیهی حساس باقی می

گذارد که آگاهی از  جایی تأثیر می فقطفرهیخته،  به طور واقعی فعالیت  ذهنی

سادگی  یافته است و زیبایی حقیقی به رواجای  طور گسترده کیفیت به

کند و درمورد آنها حکم  ها را متمایز می شود، زیرا ذوق کیفیت بازشناخته می

ذوق و داوری پیوسته هشیارش درمورد چیزهای جهان، با تعیین . دهد می

زیبا، عامل شخصی را وارد  فقطحد به امر  تمیز و بی عشق بی    ی حدودهم

باورانه کند، یعنی معنایی انسان قلمرو ساختن و کیفیت می
 
به آن ( اومانیستی)

فرهنگی  مانع رواج بی ،دشو مر زیبا نمیجهان امقهور  ذوق چون .بخشد می

ود مراقبت خاص خ« شخصی»ی  شیوه شود؛ ذوق از امر زیبا به در آن می

 .آورد پدید می« فرهنگ»نوعی  ،کند و به این ترتیب می

ی  ریشه( فرهنگ) cultureباوری، مانند  ، انسان(Humanism)اومانیسم    

« اومانیتاس»معادل ای  واژهدر زبان یونانی  هماینجا التین دارد؛ 

(humanitas) داردن، انسانیت، التین وجود.
(17)

 به طور کامل بنابراین  

مثالی رومی را به کار گیریم تا نشان  ،بندی این بحث جاست که برای جمع به

 در واقعاست که امر زیبا را  سیاسی توانایی ای گونهدهیم ذوق به چه مفهومی 

 سیسرونای شگفت از  گفته. سازد فرهنگ می از این راه کند و متمدنانه می

مان آگاهانه ز رایج آنرسد برای مقابله با مثل رومی  وجود دارد که به نظر می

دوست دارم، اما هم را دوست دارم، افالتون را  سقرات»: بیان شده است

«.پایبندی به حقیقت برایم ارج بیشتری دارد
 
نظر از  این مثل قدیمی، صرف 

                                                                                 
1
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2
Amicus Socrates, amicus Plato, sed magis aestimanda veritas  
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«انسانیت»درک رومی از  بی شکاین که انسان با آن موافق باشد یا نه، 
 

 ،

زیرا در  است دهکر می ارد خدشه را (عنوان انسان از منزلت انسان بهیعنی )

 ارزش آدمی و جایگاه شخصی، همراه با دوستی، قربانی حقیقت مطلق ،اینجا

تواند از آنچه  چیز نمی هر حال، هیچ به. چیز برتر است که از همه شود می

ترجیح »: آور باشد گوید دورتر از آرمان حقیقت مطلق الزام می سیسرون

( یاناغورفیث)فالتون سرگردان باشم تا با مخالفانش دهم پیش از ملکوت، با ا می

«.در پایبندی به حقیقت سهیم باشم
(18)
متن  ی این گفته ابهام خاص در ترجمه 

دهم با  ترجیح می: باشد چنینتواند  معنای عبارت می. درو از میان میالتین 

ی تا حقیقت را با خردگریزی فیثاغورخردپذیری افالتونی سرگردان باشم 

اما با در نظر داشتن پاسخی که در گفتگو به آن . کنم( sentire)« اساحس»

میل نیستم با چنین  من خودم نیز بی»: نیستمحتمل این ترجمه  ،شود داده می

«مردی سرگردان باشم
 

، در اینجا نیز تأکید روی شخصی است که انسان با او 

 ی ترجمه ،اطمینانتوانیم با  رسد که می به نظر می ،بنابراین. شود سرگردان می

این : گوید صراحت می این عبارت به ،و در این صورت .اول را بپذیریم

های او  موضوعی مربوط به ذوق است که همراهی افالتون و همدلی با اندیشه

ای  این گفته. هرچند ممکن است ما را از حقیقت دور کند ،را ترجیح دهیم

 بی شک . پردازد حقیقت می ویژه به این دلیل که به است به بسیار جسورانه

را توانیم درمورد زیبایی نیز همین را بگوییم و درمورد آن نیز همین حکم  می

اند که  ای تمرین داده اندازه اشناسی خود را بهبدهیم، و برای کسانی که حس زیب

. آور نیست زیبایی کمتر از حقیقت الزام ،ایم ر ما عقل خود را تمرین دادهبیشت
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2
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باور گوید این است که برای انسان ر حقیقت مید سیسرونآنچه 
 
راستین، نه  

تواند  ی دانشمند، نه حقیقت  فیلسوف و نه زیبایی هنرمند نمی های بنیاد  حقیقت

نیروی  ،به این دلیل که متخصص نیست درستباور،  انسان. مطلق باشد

گیرد که فراسوی اجباری قرار دارد که هر  داوری و ذوقی را به کار می

هایی  رومی برای انسان« باوری انسان»این . کند صصی به ما تحمیل میتخ

ی آزادی،  شان مسأله کسانی که برای ؛مناسب بود که از هرجنبه آزاد بودند

: گوید می سیسرون. کننده بود؛ حتی در علم، فلسفه و هنر تعیین اجبار نداشتن،

ر اجبااز  کهاست  اهمیت دارد این چیزهاو  ها آنچه در همنشینی من با انسان

.زنم حقیقت و زیبایی سرباز می سوی ازحتی 
(19)

 

داند  که می ای  است؛ نگره« روح بافرهنگ»ی  باوری نتیجه این انسان   

به این . ستایدبو نگه دارد چگونه از چیزهای جهان مراقبت کند، و آنها را 

های سیاسی محض و  میان فعالیت ی داوری و میانجگری وظیفه ،ترتیب

های  هایی که از جنبه  فعالیت ؛دمی گیرعهده  های ساختن محض را به فعالیت

های مرد  از اختالف توانیم می باوران انسان ما. تضادند در یکدیگر با بسیاری

باالتر از  ،توانیم در آزادی همان نحو که می به ،سیاسی و هنرمند باالتر بایستیم

ید از آنها بیاموزیم و یی که همه باها تخصص ؛قرار گیریم ها تخصص

توانیم باالتر از همه نوع تخصص و  ما تا آنجا می. کنیم شان پیگیری

صورت  در آن. هنرنشناسی قرار گیریم که ذوق خود را آزادنه به کار ببندیم

گویند که  ما می به پی در پیخواهیم دانست چگونه پاسخ کسانی را بدهیم که 

اعتبار خود را از  امروزه ،ر گذشتهد افالتون یا هر اندیشمند بزرگ دیگر

ی انتقادها به افالتون درست  دست داده است؛ خواهیم دانست که حتی اگر همه

هر حال، به یاد  به. باشند، بازهم افالتون همنشین بهتری از منتقدانش است
                                                                                 
1
 humanist 
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همان  به ،مردمی که فرهنگ را جدی گرفتند نخستین)خواهیم آورد که رومیان 

معتقد بودند که انسان بافرهنگ چگونه باید  (گیریم دی میشکل که ما آن را ج

ها، چیزها، و  داند چگونه همنشین خود را میان انسان کسی که می: باشد

 .انتخاب کند ،در گذشته نیزدر حال و  ،ها اندیشه
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 فصل هفتم

حقیقت و سیاست
*
 

 

 

1 

ت کس هرگز تردید نداشته اس هیچ. است روشنموضوع بحث این فصل امری 

دانم،  دارند، و تا آنجا که من می ناسازگاری ا که حقیقت و سیاست باهم رابطه

نه  ارههمورا دروغ . شمارد های سیاسی نمی هنر جزء  گویی را  کس راست هیچ

مردان سیاسی نیز  کارپیشگان بلکه برای  یا سیاستفریبان  مردمکار برای فقط 

را چنین است؟ و این امر از چ. ندده امرش میپذیر  ای ضروری و توجیه وسیله

دیگر، برای سرشت  سویقلمرو سیاسی و از  اعتبار، برای سرشت و سویک 

، وهر حقیقتگست؟ آیا در ه پیامدی داشته اچ یگوی حقیقت و راست اعتبارو 

واقعی  هن گوو حقیقت چ ؟ وجود داردفریبکاری در گوهر قدرت، و  ناتوانی

                                                                                 
*
آیشمن در : ابتذال شر»پی انتشار  اصطالح جنجالی بود که در ی نوشتن این مقاله به انگیزه  

ی جدا اما دارای ارتباط دوجانبه  باهم است که  هدفم روشن کردن دو مسأله. برپا شد« اورشلیم

. رود شان از این واقعه فراتر می رسد اهمیت پیش از این از آنها آگاه نبودم و به نظر می
قید  آیا بی –همواره درست است شود که آیا گفتن حقیقت  ی اول به این پرسش مربوط می مسأله

پایدار باد حقیقت، حتی اگر جهان نابود ) Fiat veritas, et pereat mundusو شرط به 

هایی موضوعیت پیدا کرد که در  تعداد چشمگیر دروغ سبب  ی دوم به باور دارم؟ مسأله( شود

 ،دیگر سویاز ی چیزهایی که نوشته بودم و  ، دروغ دربارهسواز یک . ندگفت« جنجال»این 

شده در این مقاله  های مطرح اندیشه. کردم هایی که گزارش می ی واقعیت دروغ درباره

کار برد  عنوان مثالی به به آنها را توان همچنین می. دو مسأله را تحلیل کنند این هر کوشند می

برای نشان دادن این که وقتی موضوعی که کامالً بحث روز است به شکاف میان گذشته و 

شود، چه  کشیده می( درستی به آن تعلق دارند ها به ها و تأمل ی اندیشه جایی که شاید همه)آینده 

های فشرده و آزمایشی درمورد این شکاف  توانند برخی اندیشه خوانندگان می. آید بر سرش می

 .را در مقدمه بیابند
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بیش از هر  همگانی ی عرصهد؟ همگانی قدرت ندار ی عرصهاست اگر در 

 فناپذیرشده و  واقعیت هستی را برای آدمیان زاده ،ی دیگر زندگی بشری حوزه

اند و پس از  دانند از نیستی برآمده ی که میزیندگانکند، یعنی برای  تضمین می

درست مانند  ،، آیا حقیقت  ناتوانسرانجامو . گردند مدت کوتاهی به آن باز می

هایی ناخوشایندند،  رسشنیست؟ اینها پ قابل سرزنش ،به حقیقت اعتنا قدرت  بی

 .ندااین موضوع  درموردباورهای رایج  گریزناپذیر نتیجۀاما 

هنوز  ،دمی شواین رویکرد معمولی  منطقی جلوه کردنموجب را، که آنچه    

 ،دکنناجرا  را بگذار عدالت» :دکربندی  مثل قدیمی التین جمع توان در این می

«.جهان ممکن است نابود شود گرچه
 
آن را در قرن  شاید کسی که  جز به 

فردیناد اول، جانشین چارلز پنجم)شانزدهم ابداع کرد 
 

کسی آن را به کار ( 

حتی  ،دکرباید اجرا  را آیا عدالت»: نبرده است مگر همچون پرسشی بالغی

آن را  بزرگی که جسارت اندیشمندتنها  «د؟شواگر بقای جهان با خطر روبرو 

امانوئل کانت بود که جسورانه  بیندیشدداشت که خالف  جوهر این پرسش 

حتی  ،دکرباید اجرا را عدالت : است چنینزبان ساده  مثل به معنای این»: گفت

تقدند ها مع چون انسان« .ی بدکاران جهان هالک شوند ی آن همه اگر در نتیجه

باید را حق بشری »این ارزش ندارد،  عدالت که زندگی در جهان محروم از

... به فداسازی قدرت نیاز داردقدر نظر از این که چ ، صرفداشت  مقدس نگه

«.این که پیامدهای مادی آن چیست از نظر صرف
(1)
اما آیا این پاسخ پوچ  

 مقدمو هر اصلی،  هنرنیست؟ آیا حفظ هستی آشکارا بر هرچیز دیگری، هر 

                                                                                 
1
 Fiat iustitia, et pereat mundus 

 
  (Charles V) ،   7-  ۹۹تا  ۰   امپراتور اسپانیا و از سال      سال  ، از

 امپراتوری روم مقدس که. گیری کرد امپراتور روم مقدس بود که از سلطنت کناره     

آلمان معروف شد نام رسمی کشوری بود که در زمان -امپراتوری مقدس روم به بعدها

 . ادامه پیدا کرد  7۹   تا سال و میالدی تشکیل شد   ۰در  اتو یکم  حکومت
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شوند  واهی محض بدل می های خیالنیست؟ آیا بدیهی نیست که این اصول به 

 توانند در آن پدیدار شوند، با خطر میحقیقت و عدالت اگر جهان، تنها جایی که 

 کمابیش نحوی  ی آنهایی نبود که در قرن هفدهم به روبرو شود؟ آیا حق با همه

ی آزادی موظف است  کردند که هر جامعه زبان اعالم می دل و یک یک

رسمیت  به« هیچ قانونی را برتر از امنیت قلمرو خود»( اسپینوزای  گفته به)

؟نشناسد
(2)
جای  توانیم به چون هر اصلی را که از هستی محض فراتر رود می 

 «عدالت»را جایگزین  «حقیقت» ،مثل قدیمیالت بگذاریم، و اگر در این عد

«پایدار با حقیقت، حتی اگر جهان نابود شود» ،کنیم
 

تر به  مراتب نامعقول ، به

هدف درک -ی وسیله اگر کنش سیاسی را در چهارچوب مقوله. رسد ظر مین

گویی  پارادوکسی برسیم که دروغ ظاهربه ی  توانیم به این نتیجه کنیم، حتی می

شرایط الزم برای تواند در خدمت استحکام یا امنیت بخشیدن به  خوبی می به

ش هرگز از پیش ناپذیر که منطق آشتی)که هابز  طور  همان .جویی باشد حقیقت

که  پیش می رفت تا جایی و دزن بردن استدالل تا حد نهایی سر باز نمی

.ه بودها پیش به این نکته اشاره کرد مدت (درا آشکار می کرشان  پوچی
(3)
و  

شود، ساده  بارتر می جایگزین وسایل خشونت بیشتر وقت ها از آنجا که دروغ 

 .یمبشماری کنش سیاسی  زرادخانه زیان بی کمابیش ابزار  جزء  است که آن را 

مثل قدیمی اهد بود که در بازنگری این ی شگفتی خو به این سبب، مایه   

فداسازی حقیقت از فداسازی هر اصل یا  ،معلوم شود برای بقای جهان ،التین

توانیم جهانی را تصور کنیم  سادگی می چرا که به ،اثرتر است دیگری بی هنر

 مپرسیخود نتوانیم از  عدالت و آزادی، و حتی میهمچون  یعقایدمحروم از 

اما شگفت این که تصور  ،که آیا زندگی در چنین جهانی ارزش دارد یا نه

. ممکن نیست ،ظاهر بسیار کمتر سیاسی است ی حقیقت که به جهان بدون ایده
                                                                                 
1
 Fiat veritas, et pereat mundus 
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آنچه با خطر روبروست، بقا، حفظ هستی
 
است، و هر جهان بشری که قصد  ،

تواند  هرگز نمی ،خود دوام بیشتری بیاورد فناپذیران مر کوتاهداشته باشد از ع

انجام کاری باشند که  خواهانهایی به هستی خود ادامه دهد که  بدون انسان

.بیان آنچه هست: عهده گرفت نخستین بار هرودوت آگاهانه به
 
هرگونه  

باشند درمورد آنچه  مایلبدون آدمیانی که  ،پایداری و ماندگاری در هستی

 در حقیقتدلیل بودنش، گواهی دهند،  شود، فقط به هست و بر آنها نمودار می

 .است ناپذیرتصور

کشمکش میان حقیقت و سیاست ماجرایی قدیمی و پیچیده است، و ساده    

 ،در طول تاریخ. کردن یا از نظر اخالقی محکوم کردن آن سودی دربر ندارد

آگاه  داشتهشان  کار برایگویان از خطری که این  جویان و حقیقت حقیقت

 ومورد تحقیر  ،کردند نمی اخاللر جریان امور جهان دتا زمانی که  .اند بوده

رها ساختن شهروندان  کوشید از راه قرار می گرفتند، اما اگر کسی می توهین

آنها را وادار کند او را جدی بگیرند با خطر مرگ  ،دیگر از نادرستی و توهم

 «غار»ی تمثیل  که افالتون در آخرین جمله طور  همان .شد روبرو می

و چون بخواهد زنجیر از پای آنها بگشاید و از زندان آزادشان ... »: گوید می

«شان برآید کمر به کشتن او بخواهند بست؟ کند، اگر از دست
(4) 

ی  تیزهس

مثل التین یادشده، یا کمک  به توان را نمیگو و شهروندان  افالتونی میان حقیقت

را  (ی دیگر اخطیا هر ) گویی که دروغ ی بعدی دیگری توضیح داد ریهظهر ن

  طور صریح توجیه ضمنی یا بهطور  در صورت در خطر بودن بقای شهر، به

ها در غارشان با صلح  د؛ تودهبرن ی نام نمیاز دشمن ،در داستان افالتون. دکن می

در کنشی شرکت تماشاگر تصویرهایند،  فقطکنند؛ آنها  و صفا باهم زندگی می

                                                                                 
1
 in suo esse perseverare 

2
 legein ta eonta 
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عضوهای این اجتماع . شوند کسی تهدید نمی سوی از ،کنند و از این رو نمی

نند، و بدترین دشمنان خود بدا گویان را هیچ دلیلی ندارند که حقیقت و حقیقت

ها به فریب و نادرستی هیچ توضیحی ی آن افالتون درمورد عشق گمراهانه

های بعد در  ی از اندیشمندان دورانتوانستیم افالتون را با یک اگر می. دده نمی

همگان از هر ... » سیاسی، یعنی با هابز روبرو کنیم که معتقد بود ی فلسفه

ای بدیهی،  گفته)« کنند حقیقتی که مغایر با نفع یا خوشی کسی نباشد، استقبال می

را آنچه ( برد را با آن به پایان می« لویاتان»قدر بااهمیت که  اما از دیدگاه او آن

که را تأیید نمی کرد ذیرفت، اما این پ می یماینجا درمورد نفع و خوشی گفت

هابز برخالف . کنند ه همگان از آن استقبال میهایی وجود دارند ک حقیقت

وجود دارد که به  خنثاهایی  داد که حقیقت افالتون، خود را تسلی می

، مانند «دهند آدمیان به آنها اهمیتی نمی»پردازند که  می« هایی موضوع»

طلبی، نفع و  مغایر جاه»، که «ها ا و شکله خط  ی نظریه»های ریاضی،  حقیقت

  زیرا شکی ندارم که اگر این نظریه»: ویسدن هابز می. نیست« خوشی آدمیان

ی یک مربع باشند مغایر با  ی یک مثلث باید برابر با دو زاویه که سه زوایه

انی که قدرت را در دست دارند بود، یا با منافع کس ی هر کسی می حق سلطه

شد، افراد دارای  داشت، در آن صورت اگر هم نفی و انکار نمی می مغایرت

آن را سرکوب  ،های هندسه ی کتاب سوزاندن همه راهکم از  نفع دست

«.کردند می
(5)
 

های مربوط به  ی ریاضی هابز با حقیقت تردید میان اصول موضوعه بی   

فیلسوف  افالتون قرار است پس از بازگشتش از  هنجارهای رفتاری انسان که

تفاوت آشکار وجود دارد؛ و افالتون  ،ها همراه خود بیاورد سفر به آسمان ایده

های ریاضی چشم  ذهن  هرچند از این تفاوت آگاه نبود اما باور داشت که حقیقت

یان ز بی کمابیش مثال هابز به نظرمان . گشایند میها  ی حقیقت را در برابر همه
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رسد؛ این تمایل در ما وجود دارد که بپذیریم فکر انسان همواره قادر خواهد  می

ی یک مثلث باید برابر با دو  سه زوایه»های بدیهی مانند  ها و گزاره بود اصل

گیریم که  باز تولید کند و به این ترتیب نتیجه می را« ی یک مربع باشند زاویه

درمورد  .طور اساسی مؤثر نخواهد بود به« های هندسه ی کتاب سوزندان همه»

طور چشمگیری بزرگتر است؛ اگر تاریخ به شکل  های علمی، خطر به گزاره

ممکن بود  آنیشتاینخورد، کل تکامل علمی مدرن از گالیله تا  دیگری ورق می

های فکری همواره یگانه و بسیار  مسیر های   شک حقیقت و بی. هرگز رخ ندهد

ازهمه  (آنهاستهای افالتون مثال درخشان  ی ایده آموزه) ناهمسان

اند از راه چنین  های بسیار دور کوشیده ها از زمان انسان .پذیرترند آسیب

 . بیندیشندی عقلفراسوی مرزهای دانش بشری،  ،مسیرهایی

 نها را عقل آکند بلکه  دوران مدرن که باور دارد حقیقت را انسان کشف نمی   

ی  های ریاضی، علمی و فلسفی را در رده بعد حقیقت به  نیتس د، از الیبساز می

های عینی متمایز کرده  های عقلی گنجانده و آنها را از حقیقت مشترک حقیقت

که   آن بی ،برم خاطر سهولت به کار می  من این تمایز را به ،در ادامه. است

 هایی را بررسی کنیم که اگر بخواهیم آسیب. درمورد حقانیت ذاتی آن بحث کنم

های  ها به دلیل باید به این مسأله ،تواند به حقیقت وارد آورد قدرت سیاسی می

که به    آن توانیم، بی فی، و به این سبب میهای فلس سیاسی بنگریم تا دلیل

، و بینگاریمرا نادیده  «؟حقیقت چیست»ای وارد شود، پرسش  مان خدشه بحث

اکنون اگر به . طور عام دارد که این واژه نزد مردم به کنیم بسنده به مضمونی

ای مانند نقشی که مردی به  های عینی ساده حقیقت) بیندیشیمهای عینی  حقیقت

یک از  هرچند نامش در هیچ ،نام تروتسکی در انقالب روسیه ایفا کرد

شویم که  متوجه می بی درنگ( ی شوروی نیامده است تاریخ روسیه های کتاب

. پذیرترند ی انواع حقیقت عقلی در کل آسیب ها چقدر از همه گونه حقیقت  این
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ی کنش و زندگی  آنچه همواره نتیجه)ها و رخدادها  ، چون واقعیتاین از ذشتهگ

طبیعی است  دهند، خود  بافت قلمرو سیاسی را تشکیل می (مشترک آدمیان است

زمانی که . های عینی برایمان بیشترین اهمیت را دارند در این زمینه حقیقت که

تحاکمی
 
قدرت »اگر بخواهیم واژگان هابز را به کار ببریم که منظور ) 

تعبیری، بیرون از میدان  برد، به های عقلی یورش می به حقیقت( است« سیاسی

در د، کن می ها را جعل یا وارونه که وقتی واقعیت گذارد، در حالی خود گام می

ادگی در برابر های عینی برای ایست بخت حقیقت. شود میدان خود وارد نبرد می

واقعیت همواره با این خطر . یورش قدرت در واقع بسیار ناچیز است

. از جهان محو شود ،بلکه برای همیشه ،طور موقت که نه تنها به روبروست

ها و  های موضوعه، کشف تر از اصل نهایت شکننده ها و رخدادها بی واقعیت

که ساختۀ اندیشه  ( اند پردازی محض آنهایی که گمانحتی ) اند هایی نظریه

بشری پدیدار  ها در جریان پیوسته در حال دگرگونی امور واقعیت. ندبشر

چیز در آن از ماندگاری در واقع   ند؛ جریانی که هیچرو شوند و از میان می می

ها از دست  وقتی این واقعیت. نسبی ساختار ذهنی انسان ماندگارتر نیست

ی  شاید هندسه. باره آنها را بازگرداندتواند دو روند، هیچ کوشش عقلی نمی می

نیز اگر  (ی افالتون چه رسد به فلسفه) آنیشتایننسبیت  ی  اقلیدسی یا نظریه

برای  ،شدند آنها به آیندگان با مانع روبرو می ی شان برای ارائه کنندگان ابداع

همه، بخت آنها  با این. داشتند زمان بخت زیادی نمی با گذشت بازتولیدشان

احتمال بیشتر،  شده یا به از بخت واقعیت  بااهمیت  فراموش است اتب بیشترمر به

 .که روزی دوباره کشف شود  برای این ،  شده وارونه

 

 

 
                                                                                 
1
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اما کشمکش میان  ،ند  که معنادار اند های عینی با این که در قلمرو سیاسی حقیقت

. دکردنن اینخستین بار در ارتباط با حقیقت عقلی کشف و ب را حقیقت و سیاست

، ای صادق ضد  گزاره ی صادق، خطا یا جهل، و در فلسفه ا در علم ضد  گزاره

های  دروغ محض، تنها در میدان گزارهیعنی کذب آگاهانه، . توهم یا پندار است

به  اشارتگرراستی عجیب و حتی  ، و بهنقش بااهمیت دارد مربوط به واقعیت

قیقت، از تیز میان سیاست و حی س رسد که در بحث طوالنی درباره نظر می

کس هرگز باور نداشته است که دروغ   هیچ ظاهربه افالتون تا هابز، 

مؤثری  سالحتوانسته  طور که ما امروزه با آن آشناییم، می یافته، آن سازمان

نزد  .کند میگو با جان خود بازی  از دیدگاه افالتون، حقیقت. علیه واقعیت باشد

هایش را  که کتاب روبروستشده است و با این خطر  گو نویسنده هابز، حقیقت

ی افالتون  اندیشه. دکردن نمی طرحهرگز  را دروغگویی محض .بسوزانند

بیشتر به سوفسطایی
 
دروغگو، و وقتی میان دروغ و پردازد تا به  و نادان می 

یعنی میان دروغ )خطا 
 
د، در برابر گذار می فاوتت (آگاهانه و ناآگاهانه 

تر  بسیار خشن مشخص شکلی به ،«غلتند وار می نادانی خوک»ه در مردمانی ک

.دروغگویاندر برابر است تا 
(6)
ن این است که دروغ فاوت گذاشتآیا دلیل این ت 

برخالف دروغی که کسی برای  ،گرانه بر قلمرو همگانی ی سلطه یافته سازمان

با این حقیقت گوید، هنوز ناشناخته بود؟ آیا این امر  گشودن گره کار خود می

                                                                                 
 
    (sophist )کسی که در امور زندگی . در واژه به معنی دانشور زبردست است سوفسطایی

 میالد جماعتی از اهل نظر دردر اواخر سده پنجم پیش از  .هوشمند و زیرک است و خردمند

دانستند، بلکه آموزگاری فن  پیدا شدند که جستجوی کشف حقیقت را ضروری نمییونان 

در  ساختند تا را بر عهده گرفته، شاگردان خویش را در فن جدل و مناظره ماهر می سخنوری

در  ارستو افالتون و. هر مقام، خاصه در مورد مشاجرات سیاسی بتوانند بر رقیب چیره  شوند

 (فرهنگ معین. )رد و سرزنش سوفسطاییان بسیار کوشیدند
2
 pseudos 
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جز آیین زرتشت،  های بزرگ، به کدام از دین دهنده ارتباط دارد که هیچ تکان

رف   جزء  گناهان کبیره « شهادت دروغ دادن»، برخالف را دروغگویی ص 

دینی شمارند؟ نخست با رواج اخالق پاک نمی
 
بود که دروغگویی گناهی  

ای  یافته رشد علم سازماندینی همزمان بود با  رواج اخالق پاک. تلقی شد بزرگ

بر  ند کهدکر تضمین می ی مستحکم بنیادکمک   باید به را که پیشرفتش

 . بنا شده بود تک دانشمندان تک اعتماد بودن   راستگویی و قابل

ی  هر حال، ستیز میان حقیقت و سیاست از نظر تاریخی از دو شیوه به   

  که نخست  طور  نآ)ی زندگی فیلسوف،  شیوه: متضاد زندگی پدید آمد

پارمیندس
 
. ی زندگی شهروند ، و شیوه(دکردنف وصآن را افالتون  و سپس 

ی امور بشری، که  درباره شهروند های پیوسته در حال تغییر   عقیده برابردر 

نهاد که  اند، فیلسوف حقیقت  چیزهایی را می در جریان وقفه بی این امورخود 

بخشیدن  قوامتوانست اصول   انسان می ،یلدر ذات خود ابدی بودند و به این دل

که با  ی محض به این ترتیب، عقیده. دنتیجه بگیربه امور بشری را از آنها 

تند و تیزی سیاسی این ستیز در . گشتشد، ضد  حقیقت  شمرده می یکیتوهم 

بود؛ زیرا عقیده، و نه حقیقت، جزء   تن عقیدهنسداکم ارج واقع در 

که جیمز مدیسون همچنان. قدرت سیاسی است های الزامی کل شرط پیش
 
گفته  

، و حتی مستبدترین و «ندکن بر عقاید بنا میرا ها  ی حکومت همه»: است

ی  عقیده حمایت کسانی که هم یتواند ب هرگز نمی نیزترین فرمانروا  خودکامه

جریان همین دلیل، هر  به. حفظ قدرت که جای خود دارد ؛برسداویند به قدرت 

                                                                                 
1
 Puritan morality 

 
  (Parmenides) پیش از  7۹ -۹  ، حدود آ ل ها   پارمیندس فیلسوف، و پزشک یونانی اهل

  . است( زادگاه پارمنیدس)آئی  یندگان فلسفه معروف به ا ل هاز نما زنون او در کنار. میالد
 

 
  (James Madison) ، 1  - 0 9و ی آمریکا متحدهایاالت جمهور  ، چهارمین رئیس 

 .یکی از نویسندگان اصلی قانون اساسی آمریکا
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رسیده است،  مطلقهر رژیمی که ادعا کند در امور بشری به حقیقت  و یسیاس

خود را ویران  حقانیتنیاز از عقاید آدمیان است، اساس  که اعتبارش بی

ویژه در  به)میان حقیقت و عقیده را  نخستینافالتون این تضاد  .کند می

مناسب  ی که شیوه« گفتگو»کرد و آن را به تضاد میان  بررسی( «گرگیاس»

ها که رهبر توده« لفاظی»بیان حقیقت فلسفی است، و 
 
که   کمک آن، چنان به 

 .کند، بسط داد گوییم، آنها را متقاعد می امروز می

در مراحل آغازین دوران  همهنوز توانیم  را می نخستینبقایای این ستیز    

د طور نمونه، نز به. مدرن بیابیم، اما در جهان کنونی اثری از آن نمانده است

: مشاهده کنیم را «توانایی مغایر»میان دو  ستیزتوانیم نوعی  هنوز می ،هابز

بر اصول حقیقت؛  است مبتنی»اولی  .«بالغت توانمند»و « استدالل محکم»

از  نظر صرف   ؛بر آرا و عقاید مقبول و رایج است در حالی که دومی مبتنی

بر حاالت نفسانی  ستایا نادرست، و نیز مبتنی  باشند این که آن عقاید درست

«.و عالئق مردم که متفاوت و متغیرند
(7)
بیش از یک قرن بعد، در دوران  

از میان رفت و در آنجا  ،به طور کامل اما نه  ،روشنگری، این ردپاها کمابیش

. مورد تأکید تغییر کرده بود موضوع ،که این تخاصم کهن هنوز باقی بود

پرشکوه لسینگی  این گفته ،مدرن پیش ی مطابق فلسفه
 
بگذار هرکس هرچه » 

«یید شودأپندارد بگوید، و بگذار حقیقت خود از سوی خدا ت را حقیقت می
(8)

 ،

صراحت بر این داللت داشت که انسان توانایی کسب حقیقت را ندارد، و  به

اند های او عقاید محض ی حقیقت دریغا که همه
 

، معنای آن برای در واقعاما . 

، را اگر این بینش« .دانیم را نمی" حقیقت"ا را شکر که خد»: لسینگ این بود

                                                                                 
1
 demagogue 

 
  (Lessing) ، 01 - 0 9ز یکی ا .نگار آلمانی ، فیلسوف و نویسنده و روزنامه

  .دوران روشنگری مهمهای  چهره
3
  doxai  
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ناپذیر گفتگوی بشری  کنند غنای پایان که برای آدمیانی که با یکدیگر زندگی می

است، با لحن شادمانه ابراز  «حقیقت واحد»تر و پرمعناتر از  بسیار بااهمیت

بعد رواج پذیری عقل آدمی که از قرن هجدهم به  د، آگاهی از گمراهیکردن نمی

در اثر عظیم  را این امر. شد داشت، نیز موجب یأس و شکوه و شکایت نمی

«سنجش خرد  ناب»کانت 
 
در سخنان  را آنتوانیم  توانیم بیابیم، و نیز می می 

عقل انسان، مانند خود  او، تا آنجا که به »: فتگ می بارهامدیسون بشنویم که 

نسبت تعداد کسانی که گرد هم  بهشود، مردد و محتاط است، و  خود واگذار می

«.کند نفس کسب می به آیند، ثبات و اعتماد می
(9)
ی در نهایت کمابیش  در مبارزه 

موفق برای آزادی اندیشه، بیان و قلم تأمالتی از این دست بسیار بیشتر از 

 . کننده داشتند نظرات مربوط به آزادی بیان فرد نقش تعیین

او را خطا  به اغلبذیری عقل آدمی معتقد بود و اسپینوزا که هنوز به خطاناپ  

هرکس  » د، اعتقاد داشتکنن ستایش می «منادی آزادی اندیشه و بیان»عنوان  به

فهم هرکس به »و « های خود است ش سرور  اندیشه ا حق طبیعی ی واسطه به

نتیجه  چنین، و «اند ها متفاوت سلیقه ی اندازه خودش تعلق دارد و فکرها به

های  و قانون« کنیمناپذیر است، تصدیق  آنچه را فسخ استبهتر »: تگرف می

آدمیان »که  بینجامدتواند به این  ی آزادی اندیشه فقط می بازدارنده

فساد ایمان »موجب  امر ، و این«شان را از دیگران پنهان کنند های اندیشه

آزادی  تارهمه، اسپینوزا هرگز خواس با این. شود می« ترویج بدکاری»و « پاک

عقل آدمی به مراوده با دیگران نیاز استدالل نمی کند که  بیان نشد، و این که

وی حتی . دارد و به این سبب باید کاربرد همگانی داشته باشد، چشمگیر است

های خود و سکوت  نیاز انسان به مراوده و ناتوانی در پنهان کردن اندیشه

شمارد و معتقد است که  می« های مردم عادی نقص»اختیار کردن را جزء  
                                                                                 
1
 Critique of Pure Reason 



 339 

.فیلسوفان در آنها سهیم نیستند
(10)
قدرت »کرد که  کانت برعکس، بیان می 

کند  خارجی که انسان را از آزادی کاربرد همگانی عقل خویش محروم می

[ نویسنده]تأکید از من )« سازد می محروم نیز اندیشه آزادی ازهمزمان او را 

ما در مراوده با »است که  ن ما در ایناندیشید« درست»تضمین ، و تنها (است

شان بیان  مان را برای های اندیشیم، اندیشه واقعی کلمه، می معنای به، دیگران

عقل آدمی « .دهند می انتقالشان را به ما  های طور که آنها اندیشه همان ،کنیم می

 خود برایتواند عمل کند که بتواند  که خطاناپذیر نیست تنها در صورتی می

 زیره هنوز کای کسانی بر امر فراهم کند، و این« ربرد همگانیکا»

 ،به کار گیرند« بدون هدایت دیگری»فهم خویش را  توانند نمیاند و  «قیمومت»

کل جماعت خواننده »که به « دانشوران»که برای به همان اندازه صادق است 

.تا نتایج خود را بررسی و بازبینی کنند« نیاز دارند
(11)
 

کرد، دارای اهمیت  ، که مدیسون یادآوری می«تعداد»ی  ین زمینه، مسألهدر ا   

گذر از انسان منفرد به  به معنیگذر از حقیقت عقلی به عقیده . ویژه است

طور  معنای گذر از میدانی است که در آن، همان هاست، و این به جماعت انسان

عقل « ل مستحکم  استدال»آید مگر  چیز به حساب نمی گوید، هیچ که مدیسون می

اطمینان شخص به این تصور  با« نیروی عقیده» ،ی که در آنمیدانواحد، به 

تعدادی که در  ؛«اند داشته یمشابه ی عقیدهچه تعداد از افراد »شود که  تعیین می

مدیسون هنوز . شود معاصران شخص محدود نمیبه طور ضروری به  ضمن

ست، و زندگی فیلسوف، که در میان این زندگی در جمع، که زندگی شهروند ا

اما این تمایز . فاوت می گذارد، ت«نادیده انگاشته شودچنین مالحظاتی باید »آن 

قدر  ملتی متشکل از فیلسوفان همان»نباید پیامدهای عملی داشته باشد، زیرا 

«.کرد فیلسوفانی که افالتون آرزو می-دور از انتظار است که نسلی از شاه
(12)
  

ملتی » ،طور گذرا اشاره کنیم که مطابق درک افالتون ه بهجای آن دارد ک
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ی  خواهد بود، زیرا فلسفه ونیبرای افالتون تناقضی در« وفانمتشکل از فیلس

استبدادی آن، بر این اعتقاد بنا شده  آشکاراهای  اسی او، از جمله ویژگیسی

 آنانرا به  توان آن نه می ،توانند حقیقت را به دست آورند می ها تودهاست که نه 

 . انتقال داد

آخرین بقایای این تضاد  کهن میان حقیقت فیلسوف و عقاید  ،در جهان کنونی   

امور دینوی جهان دیگر نه از حقیقت . در میدان عمومی ناپدید شده است، رایج

وحیانی، که اندیشمندان سیاسی قرن هفدهم هنوز به آن همچون گرفتاری  دین

نه از حقیقت فیلسوف، که در خلوت   ،ندوش تل میپرداختند، مخ ای می عمده

حقیقت وحیانی، جدایی میان کلیسا و  ی زمینه در .دشو می فاش او ایانسان بر

دولت به ما آسودگی بخشیده است، و تا آنجا که به حقیقت فلسفی مربوط 

نار گذاشته سلطه و حاکمیت ک به نسبت را ادعای خود ،ها پیش شود، مدت می

نحوی جدی فلسفه تلقی کنیم، که  های مدرن را به ئولوژین که ایداست؛ مگر ای

 ی صراحت اسلحه شان آنها را به پیروان ،کاری است دشوار، زیرا در واقع

با در . دانند ربط می شمارند و کل موضوع حقیقت و صدق را بی سیاسی می

ری گی توانیم از وضعیت امور چنین نتیجه رسد می نظر داشتن سنت، به نظر می

 ستیزآن، یعنی  نخستینعلت   و کنیم که ستیز قدیمی سرانجام حل شده است

 . میان حقیقت عقلی و عقیده ناپدید شده است

حقیقت عینی و  ستیزهمه، شگفت این که چنین نیست که گفته شد، زیرا  با این   

از برخی  کم دست  شاهد آنیم،  گستردهسیاست، که امروز در ابعادی چنین 

هیچ عصری در گذشته  شایدگرچه . های مشابه است ژگیدارای ویها،  جنبه

آورده  چنین تاب نمی ی یا فلسفی ایندیندرمورد امور  را همه عقاید گوناگون این

قرار  ستیزی گروهی مفروض در  است، اما اگر حقیقتی عینی با نفع یا خواسته

ردید اسرار ت بی. شود مراتب بیشتری از گذشته روبرو می با دشمنی به ،گیرد
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وجود داشته است و هر حکومتی باید برخی اطالعات معین را  همواره دولتی

عی که اسرار واقرا دارد و کسی  عمومی دور نگه انظار از پنهان کند و آنها را

به این  ،در اینجا .دشمارن می و اند دهمارش می را افشا کند همواره خائن

از جانب همگان  ما بحث   ورد  م عینی   های حقیقت. موضوع نخواهیم پرداخت

تواند با  می آگاهبه طور کامل  «همگان  »همه، همان  شده است، با این شناخته

خودانگیخته، بحث عمومی درمورد آنها را تحریم کند  ینحو به اغلبموفقیت و 

 ،بنابراین. یعنی همچون اسرار، رفتار کند ،نیستندها چنان که  و با آن حقیقت

طور مثال تبلیغ خداناباوری یا  قدر خطرناک باشد که به د همانتوان بیان آنها می

وقتی ی عجیب و غریب  این پدیده. کفر دیگری در دوران گذشته گونههر

شویم که با  با آن در کشورهایی نیز روبرو می کهیابد  اهمیت بیشتری می

در آلمان هیتلری و . )شوند ئولوژیک استبدادی اداره می های اید حکومت

های  ی بازداشتگاه اسیران و اردوگاه سخن گفتن درباره ،استالینی شوروی

تر از اعتقاد به نظرات  اسرار نبود، خطرناک کشی، که وجودشان جزء   آدم

آنچه از این .( ضدیهودستیزی، ضدنژادپرستی و ضدکمونیستی بود« کفرآمیز»

در  شایندهای عینی ناخو این است که حقیقت ،رسد نظر می تر به کننده هم نگران

طور آگاهانه و ناآگاهانه به  به اغلب ،شوند که تحمل می جاییتا  کشورهای آزاد

گردند؛ گویی حقیقت  پشتیبانی مردم آلمان از هیتلر یا فروپاشی  عقاید بدل می

یا سیاست واتیکان طی جنگ  ۹ ۰ ی آلمان در سال  فرانسه پیش از حمله

از آنجا که . اند عقیدهنوعی  فقطه بلک ،های تاریخی نیستند جهانی دوم واقعیت

در اینجا چیزی بیش  ،دارند مستقیمهای عینی با امور سیاسی ربط  این حقیقت

ی زندگی در چهارچوب واقعیتی  از تنش شاید گریزناپذیر میان دو شیوه

. با خطر روبرو است (دمی کنن ای جمعی تجربه گونه  به که آن را) مشترک

طور قطع  واقعیت عینی مشترک است، و این بهاست خود  این  آنچه در خطر
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رغم این که حقیقت عینی نسبت به  و به. است  سیاسی به طور مطلق یا مسأله

ندرت از فهم عموم مردم  برانگیز است و به مراتب کمتر بحث حقیقت فلسفی به

 ،گیرد رود، اما هنگامی که در میدان عمومی در معرض دید قرار می فراتر می

شود؛ یعنی نه با دروغ و خطای  دچار می حقیقت فلسفیسرنوشت  به ظاهربه 

ی موضوع   کردن دوباره طرحبنابراین، . شود آگاهانه، بلکه با عقاید روبرو می

 .پذیر باشد تواند توجیه میان عقیده و حقیقت می ستیزی  شده قدیمی ظاهربه 

و محو کردن واقعیت به عقیده  تبدیلسوی  گو، گرایش به از دیدگاه حقیقت   

 نیبیا «غار»که در تمثیل  ،گو تر حقیت مرز تمایز میان آنها از گرفتاری قدیمی

در این تمثیل، فیلسوف از سفر . کننده نیست یافته بود، کمتر گیج درخشانچنین 

کوشد حقیقت خود را به  گردد، و می های ابدی بازمی ی خود به آسمان ایده فرد

حقیقت در گوناگونی عقاید، که از  ،او تالش ی هنتیج در .ساکنان غار منتقل کند

اکنون در  ،داند می «حقیقت»آنچه فیلسوف . شود میاند، ناپدید  نظر او همه توهم

طوری که خود  حقیقت  به ؛شوند ها پایین آورده می غار به سطح نامطمئن عقیده

 ؛شود با او روبرو می ،(dekei moi)« رسد چنین به نظرم می»در لباس مبدل  

پشت  ،بار برای همیشه که امیدوار بود یک( doxai)یی «ها عقیده»یعنی همان 

 ،کند در عین حال، کسی که حقیقت عینی را بازگو می. سر گذاشته باشد

او از سفر به مناطق فراسوی قلمرو امور بشری . وضعیت دشوارتری دارد

 بدل در این جهانای  بیگانهبه دلداری دهد که  تواند خود را گردد، و نمی بازنمی

توانیم خود را با این تصور دلداری دهیم که  همین نحو، ما نیز نمی به. شده است

اگر . ندارد ربطی حقیقت او، اگر ثابت شود حقیقت است، به این جهان

آنها را دیده و  تنهایی که چشم  حقیقت)ند پذیرن را ی واقعی او های ساده گزاره

شود که  شک برانگیخته می نای (ذهن نه چشم جان و ،شاهدشان بوده است

گویی  ؛حقیقتی در ذات قلمرو سیاسی باشد  ممکن است نفی یا تحریف هرگونه
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ناپذیر و غیراستداللی حقیقت  با سرسختی آشکار، انعطاف توانند نمیآدمیان 

در این صورت، وضعیت از آنچه افالتون تصور . عینی به توافق برسند

زیرا حقیقت  افالتون، که در تنهایی کشف شده و  تر است، کننده کرد مأیوس می

ها، جهان امور  گرفت، بنابه تعریف، از قلمرو توده صورت واقعی به خود می

تواند درک کند که فیلسوف، در انزوای خود،  انسان می. رفت بشری، فراتر می

شود که حقیقت خود را همچون معیاری برای امور  به این وسوسه تسلیم می

ب رین بودن  ذاتی در حقیقت فلسفی را با فراتجربی و ار گیرد؛ یعنی، بشری به ک

«ب رین بودن»متفاوتی از  به طور کامل نوع  
 
د یکی  که در جهان عینی  بینگار 

معیارها و هنجارهای سنجش فراتجربی بودن در جهان عینی، . به کار می رود

همان  و به. دکن یجدا م ،ندسنجب را آنها که قرار است یچیزهای  از تودهرا 

ها در برابر این معیار مقاومت خواهند کرد؛ علیه  پذیر است که توده اندازه فهم

شده که با قلمرو امور بشری  ای گرفته این که این معیار در واقع از عرصه

کمک نوعی  بیگانه است و علیه این که ارتباط آن با این قلمرو تنها به

ن حقیقت فلسفی وارد میدان عمومی وقتی ای. پذیر است توجیه ،سردرگمی

نوعی  ،در اینجا. گردد میکند و به عقیده بدل  سرشتش تغییر می ،شود می

دهد دگرگونی بنیادی رخ می
 

از استدالل به نوعی دیگر،  نوعی، نه تنها تغییر 

 . دیگر ای شیوه بهای از هستی  بلکه تغییر شیوه

: است ارتباط درردم حقیقت عینی یا واقعیت، برعکس، همواره با م   

در ی زیادی  عدهد که نپرداز هایی می عینی به رویدادها و موقعیت های حقیقت

گی آنها وابست گواهیند و به بخش ها قوام می را شاهدها  این حقیقت. اند آنها دخیل

توانند وجود داشته  د میمی گوینی آنها سخن  درباره که تا جایی فقطند؛ و را د
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حقیقت عینی در ذات خود . ن سخن گفتن در خلوت رخ دهدباشند، حتی اگر ای

گرچه حقیقت عینی و عقیده را باید از هم متمایز کرد، اما . امری سیاسی است

. ی تعلق دارندبه قلمرو واحد زیرا متضاد پنداشت؛ هم با نباید آنها را 

فع های ملهم از منا دهند، و عقیده ها را تشکیل می های عینی اساس عقیده حقیقت

طور چشمگیر از هم جدا باشند و همزمان،  توانند به های متفاوت می و خواست

آزادی عقیده نمایشی . کنند، پذیرفتنی تا جایی که به حقیقت عینی توجه می

را تضمین  عینیهای  دار است اگر که آزادی دسترسی به اطالعات و داده خنده

عبارت دیگر،  به. ندباش های عینی ناسازگاری داشته نکنند و خود  حقیقت

حقیقت عینی  ،استفلسفی  یاندیش همان شکل که حقیقت عقلی اساس ژرف به

 .استی سیاسی  نیز اساس اندیشه

وجود  در اساس، تفسیرو  عقیده از مستقلهای عینی محض،  اما آیا حقیقت   

 د که بیانان نشان نداده ،نسل اندر نسل دانان و فیلسوفان تاریخ، دارد؟ آیا تاریخ

نخست باید از را ها  زیرا این حقیقت؟ است ناممکنتفسیر  های عینی بی حقیقت

و اصول این انتخاب )د چین کر ای پرهرج و مرج از رخدادها دست مجموعه

که تنها  و سپس در دل داستانی گنجاند( نیستهای عینی  تردید جزء  حقیقت بی

رویدادهای اصلی هیچ د که با روند آن را بازگو کر توان از دیدگاهی معین می

های ذاتی دیگر  شماری مشکل و تعداد بی شک آنچه گفتیم بی. ارتباطی ندارد

، اما دلیلی علیه وجود امور واقعی نیستند و ارددعلوم تاریخی، واقعیت 

توانند در خدمت محو کردن مرز میان حقیقت عینی و عقیده و تفسیر قرار  نمی

حقیقت عینی را مطابق خواست  تادان  یخبه دست تار بدهند ای گیرند یا بهانه

حتی اگر بپذیریم که هر نسلی حق دارد تاریخ خود را . کاری کند خود دست

های عینی را در  حق دارد حقیقت پذیریم نیست که می معنا این بهبنویسد، 

کاری در  حق دست: دوباره نظم و آرایش دهد ،با دیدگاه خود هماهنگی
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برای نشان دادن این نکته و برای این که بحث . ریمپذی های عینی را نمی حقیقت

 : آوریم مثالی می کنیم تمامجا  را در همین

ی بیست قرن بیستم، کلیمنسو در دهه
 
 ی کمی پیش از مرگش، با نماینده 

چه  تقصیرجنگ جهانی اول  آغازی این موضوع که  جمهوری وایمار درباره

ی  عقیده»: ی از کلیمنسو پرسیدو. کرد گفتگو می  دوستانه ،است بوده کشوری

برانگیز  ی دردسرآفرین و بحث دانان آینده درمورد این مسأله تاریخ ؟شما چیست

دانم چه نظری خواهند  نمی»: کلیمنسو پاسخ داد« چه نظری خواهند داشت؟

در « .دانم که نخواهند گفت بلژیک به آلمان حمله کرد اما مسلم می. داشت

ترین و  اولیه سر و کار داریم که حتی افراطیهای خام  با داده ،اینجا

باوری ترین پیروان تاریخ سرسخت
 
 .پذیرند آنها را می  ناپذیری خدشه 

دانان نیاز  های تاریخ مراتب بیشتر از هوسبازی به چیزهاییراستی که به  به   

از مرزهای  ،  ۰ اوت   است تا ثبت  این حقیقت که ارتش آلمان در شب 

این امر به انحصار قدرت در سراسر  .ز تاریخ محو شودا ،بلژیک گذشت

امری تصورناپذیر  ای هرگز اما چنین قدرت انحصاری. جهان متمدن نیاز دارد

تصور دشوار نیست که اگر منافع قدرت ملی یا اجتماعی درمورد  ایننیست، و 

 های عینی به چه سرنوشتی دچار حقیقت ،حرف آخر را بزنند، این امور

گردیم به ظنی که در آغاز این بحث مطرح  بازمی ،به این ترتیب. خواهند شد

باشد که علیه حقیقت در هر شکل  مکن است در ذات قلمرو سیاسیکردیم که م

را ممکن به حقیقت عینی  چرا حتی باور: رسش این استبنابراین، پ. آن بجنگد

 د؟بشمارنرویکردی ضدسیاسی است 
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ای  قع برخالف حقیقت عقلی، با عقیده رابطههنگامی که گفتم حقیقت امر وا

ها، نه تنها انواع  ی حقیقت همه. ستیزگرانه ندارد، نیمی از حقیقت را بیان کردم

 اعتبار مدعی که ای شیوه به  ر واقع نیز،وگوناگون حقیقت عقلی بلکه حقیقت ام

 ۀدربردارند هرحقیقتی درون خود . گیرند قرار می ستیز، با عقیده در شوند می

های  گرایش. آور اعتبار، است عنصری از اجبار، نوعی ادعای الزام

بار چنین آشکار  نحوی تأسف ای به گویان حرفه نزد حقیقت اغلبای که  مستبدانه

دلیل فشار  به ،باشد یشخصیت هایدلیل کمبود از آن که به بیشتواند  است می

به هایی  ما به شیوه .ی از اجبار باشدشکل زیر   ،به زندگی داشتن عادتناشی از 

 ی سه زاویه»رسیم که  ها می هایی مانند این گزاره متفاوت به حقیقت طور کامل 

زمین دور خورشید »، «یک مربع برابر باشند ی یک مثلث باید با دو زاویه

بهتر است انسان از نادرستی رنج ببرد تا خود نادرست عمل »، «گردد می

به ، اما هنگامی که اینها «ک حمله کردآلمان به بلژی ،  ۰ در اوت »، «کند

شوند که  می  حقیقت درک و اعالم شدند، در این امر با هم شریک عنوان 

ها  اگر کسی این گزاره. گیرند قرار می   فراسوی توافق، بحث، عقیده و رضایت

شماری از مردم  یا انگشت بسیاراین که تعداد  ، آنگاهعنوان حقیقت بپذیرد را به

 متقاعدسازیدر این مورد . کند ایجاد نمیاو پذیرند تغییری در اعتقاد  آنها را می

ی، بلکه جدلای نه ماهیتی  ون چنین گزارهفایده است، زیرا مضم یا بحث بی

«تیمائوس»از این رو، افالتون در . )آور دارد ماهیتی الزام
 
میان کسی که  
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ظرهای درست ا و نه است و کسی که از قضا عقیده قادر به دریافت حقیقت 

خرد)دریافت حقیقت  عنصر ،در اولی. دگذار می فاوتدارد، ت
 

 کمک  به( 

توان  نابرابری است و می وعینفهوم مبه شود که   می آگاهو آموزش  ربیتت

. شده است متقاعدار است، در حالی که دومی فقط گفت شکل خفیفی از اجب

ومی همواره الی که دهای اولی تغییرناپذیرند در ح حقیقت: گوید افالتون می

.فکرش را تغییر دهد متقاعد شدنتواند از راه  می
(13)
آنچه را مرسیه دو ال  (

رریوی
 
ی انواع  توان درمورد همه ی حقیقت ریاضی گفته بود می زمانی درباره 

 او که ای است؛ و اصول هندسی  مستبد در واقعاقلیدس »: حقیقت به کار برد

«واقع استبدادی و مطلق اند به برایمان آورد، قوانینی
 
گروتیوس 

 
صد سال پیش  

خواست قدرت شهریار خودکامه را محدود کند،  از این، هنگامی که می

تواند باعث شود که دو  حتی خدا نیز نمی»کرد که  او تأکید می  نحوی مشابه به

یازید تا  آور حقیقت دست می او به نیروی الزام« .در دو، چهار نشود ضرب

نیز به این نحو  ند؛ این که همزمان قدرت مطلق خداا محدود کقدرت سیاسی ر

این دو . او نبود ی عالقه موضوع مورد  شد می وبرتردید ر باطور ضمنی  به

انداز سیاسی محض، یعنی از دیدگاه  دهند که حقیقت در چشم گفته نشان می

کمک قانون  پرسش این است که آیا قدرت  به. آید قدرت، چگونه به نظر می

در  که  نناتواند و باید مهار شود، چ اساسی، حقوق شهروندی، و تفکیک قوا می

قدرت، قدرت را »منتسکیو  گفتۀ  و توازن که در آن، به  نظامی از نظارت
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  (Mercier de la Riviere) ، 09 - 0 7اقتصاددان فرانسوی ،. 

3
 Euclide est un véritable despot; et les vérités géométriques qu'il 

nous a transmises, sont des lois véritablement despotiques. 
4  (Hugo Grotius) ،وف دان و فیلس دان، حقوق ، تاریخ 7  -    ، هوگو گروتیوس

 .خوانند الملل می او را پدر حقوق بین. آلمانی-طبیعی هلندی
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«کند مهار می
 
شمه عواملی که از قلمرو واقعی سیاست سرچ به کمکیعنی ) 

بگیرد  ریشهبیرون  یا به چیزی نیاز است که از (گیرند و به آن تعلق دارند می

ها و آرزوهای  اش بیرون از قلمرو سیاسی باشد و از خواست و سرچشمه

ی مستبدترین فرمانروای خودکامه  شهروندان، و به همان اندازه، از اراده

 . مستقل باشد

به این سبب، خودکامگان . ای دارد از دیدگاه سیاست، حقیقت ویژگی مستبدانه   

ند در انحصار نتوا ی از اجباری هراس دارند که نمیدرست  از آن متنفرند و به

اجبار  از رضایت استوارند و ی  هایی که بر پایه حقیقت در رژیم. خود درآورند

ر واقع فراسوی وام های  حقیقت. دارد پرخطر، موقعیتی متزلزل و پرهیزند می

، ویندگبی آنها سخن  موافقت و رضایت قرار دارند، و هرقدر هم که درباره

گونه  د، هیچکننی آنها تبادل نظر  درست درباره ی اطالعات رقدر هم بر پایهه

توانیم بحث  درمورد عقاید ناخوشایند می. شان نخواهد داشت تأثیری در قوام

ر واقع چنان وهای ام موردشان سازش کنیم، اما حقیقت کنیم، ردشان کنیم یا در

 تواند به آنها نمی جز دروغ آشکار چیز به سرسختی شدیدی دارند که هیچ

های  ی حقیقت مشکل حقیقت امر واقع این است که مانند همه. وارد کند ای خدشه

شود،  چون و چرا مدعی تصدیق شدن است و مانع هرگونه بحثی می دیگر، بی

انداز سیاسی به  اگر از چشم. خود  اساس زندگی سیاسی است ،و همزمان بحث

نحوی  د، بهننگرب (شوند یقت مربوط میکه به حق)های اندیشه و مراوده  شیوه

در در حالی که ند؛ گیر نمی در نظر عقاید دیگران رااند؛  گرانه ضروری سلطه

سیاسی  به طور مطلق اندیشۀو آرای دیگران ویژگی هرگونه  نظر داشتن عقاید

 .است

ی موضوعی را با در  ای درباره انسان عقیده. ی سیاسی فراگیر است اندیشه   
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در ذهن داشتن  راهدهد، از  های متفاوت شکل می ن آن از دیدگاهنظر گرفت

این روند . نمایندگی آنها راهمواضع کسانی که حضور ندارند؛ یعنی از 

اند، و از این رو به  واقعی کسانی را که جای دیگری ایستاده عقیده ،نمایندگی

ه موضوع در اینجا ن. پذیرد نگرند، کورکورانه نمی جهان از دیدگاه دیگری می

کوشد خود را جای فرد  طوری که گویی انسان می همدردی مطرح است، به

دیگری بگذارد یا مانند او احساس کند، نه موضوع شمردن آرا و پیوستن به 

در جایی فکر کند که  ،کوشد با حفظ هویت خود فرد می ،در عوض. اکثریت

هرچه اندیشد  وقتی انسان درمورد موضوعی می. قرار ندارد در واقع

که اگر جای  ر داشته باشد، و هرچه بهتر تصور کندنظهای بیشتری در  دیدگاه

به نمایندگی  اندیشیدنکرد، برای  و احساس می می اندیشیددیگران بود چگونه 

اش، یعنی عقایدش، اعتبار  شود و نتایج نهایی اندیشه از دیگران توانمندتر می

است که به « یافته نیت گسترشذه»همین توانمندی برای . )یابند بیشتری می

نقد  »ی یکم  بخشد؛ کانت این توانمندی را در پاره آدمیان نیروی داوری می

«ی حکم قوه
 
اخالقی و سیاسی این کشف را  ضمنی یمعانکشف کرد، گرچه  

د که کنن کسانی تعیین میرا دهی عقیده و نظر  خود روند شکل.( هرگز درنیافت

گیرد، و تنها شرط به کار  خود را به کار می ردخاندیشد و  جایشان کسی می به

به . گرفتن این نیروی تخیل عاری از غرض بودن، نداشتن نفع شخصی است

منزوی باشد،  به طور کامل جمع گریزان یا  این دلیل، حتی اگر انسان از

فلسفی خود تنها  اندیشۀنهد، بازهم در انزوای  ای بنیاد می زمانی که عقیده

روا  نحوی جهان ها به ماند، جایی که در آن انسان جهان باقی مینیست؛ در این 

ی هرکس دیگری  تواند خود را نماینده دارند و او می دوجانبه ای  باهم رابطه

د که بپذیر ای را  تواند از این کار سر باز زند و عقیده انسان می بی شک . بداند
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در حقیقت، . ق داردفقط منافع خودش، یا گروهی را تأمین کند که به آن تعل

سری  از این خیره بیشتر چیز، حتی در میان افراد بسیار فرهیخته، هیچ

نیروی تخیل و ناتوانی  نداشتنکه خود را در  امری ؛کورکورانه رایج نیست

اما صالحیت  هرنوع عقیده، درست مانند صالحیت . دکن میآشکار در داوری 

  .طرفی وابسته است به میزان بی ،هرنوع داوری

،  های مربوط به عقیده ما درمورد موضوع اندیشۀ. ای بدیهی نیست عقیده هیچ   

راستی استداللی های مربوط به حقیقت، به اما نه درمورد موضوع
 
 ؛است 

ای از جهان به  یابد و از منطقه تعبیری، از جایی به جای دیگر جریان می به

شود تا سرانجام از  و میمتخاصم روبر آرایرسد و با انواع  ای دیگر می منطقه

 این رونددر مقایسه با . رود می طرفانه باال سوی کلیتی بی جزئیات خاص به

د تا بتواند از هرسو کنن می عرضه خواه ناخواهرا  که در آن موضوعی خاص)

تصوری خود را نشان دهد، تا جایی که در نور شفاف  فهم  قابل  و از هر دیدگاه

حقیقت . دنناروشنی عجیبی دار ت  عینیحقیق ایه گزاره (ودآدمی آشکار ش

ر واقع باید اساس وام های سازد، و حقیقت عقلی فهم انسان را روشن می

 ناروشنها گرچه هرگز گنگ و  همه، این حقیقت با این .دنها را بساز عقیده

 شود نمیست که این امر در سرشت آنها. رندنیستند، اما شفافیت نیز ندا

  شود آن را نورانی طور که در ذات نور است که نمی نکرد، هما شانتر روشن

 .کرد

تر از جایی نیست که  جا این ناروشنی بارزتر و آزاردهنده گذشته از این، هیچ   

های قطعی  شویم، زیرا هرگز دلیل ر واقع روبرو میوهای ام ها و حقیقت با داده

توانستند  همواره می آنها .یابیم نمی ،اند که چرا درست چنین ،ها برای این حقیقت

معنای واقعی نامحدود  پذیری آزاردهنده به طور دیگری باشند، و این امکان
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ی  ر واقع بود که فلسفهوهای ام دلیل این تصادفی بودن حقیقت به. است

ی که ا عرصه ؛زد امور بشری سر باز می ی عرصهمدرن از جدی گرفتن  یشپ

راستی سرشار از بودمندی به
 
د نداشت که هرگز ممکن است از است، یا اعتقا 

ی رویدادها که حرکت جهان را  زنجیره( کانت)« آور   تصادفی بودن یأس»این 

مدرن تاریخ   های یک از فلسفه و هیچ. کند حقیقتی بااهمیت کشف شود تعیین می

های واقعی محض چنین  اند با این امر کنار بیایند که داده نیز نتوانسته

فیلسوفان مدرن هرگونه ضرورت را با . اند یأخودرسرانه و غیرمنطقی  خیره

اند، از ضرورت روح جهانی یا شرایط دیالکتیکی مادی  تردستی فراخوانده

های سرشت تغییرناپذیر ادعایی آدمی، تا به این ترتیب  گرفته تا ضرورت

توانست طور  می»آخرین بقایای آنچه آشکارا اختیاری است، یعنی این که 

ای که آدمیان در آن  را از تنها حوزه( ی آزادی است هزینهکه )« دیگری باشد

در بازنگری،  ،درست است که هر رشته رویداد. آزادند، محو سازند در واقع

نحو  به است  توانسته که گویی نمی آید مییعنی از دیدگاه تاریخی، چنان به نظر 

 ،رت عبارت دقیق ، اما این تنها توهمی دیدشناختی یا بهدهددیگری رخ 

توانست رخ دهد اگر واقعیت، بنابه  چیز هرگز نمی هیچ: وجودشناختی است

موقعیت  های دیگری را که در آغاز درون هر ی امکان تعریف خود، همه

 .بُرد اند، از بین نمی مفروضی وجود داشته

تواند  تر نیست، و این می عبارت دیگر، حقیقت امر واقع از عقیده بدیهی به   

 یامر توانند حقیقت   سهولت می یی باشد که منادیان یک عقیده بهها یکی از دلیل

. اعتبار سازند که آن را نیز همچون عقیده تلقی کنند واقع را به این شکل بی

آن د، که شو ت میبثای گواه شاهد عینی  وسیله ع یا بهحقیقت امر واق ،نگهیاو

های  ی گزارش وسیله د، یا بهکنن اعتماد ارزیابی می شدت غیرقابل  بهرا 
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 جعلی سندهاییعنوان  به توان میرا ها که همگی  ها و خاطره آرشیوشده، مدرک

ای  توانیم عده اگر تردیدی در این مورد پیدا شود فقط می. انستد آمیزتردید

 د ندارد که بتوانیم به آنشاهد دیگر را فرابخوانیم اما مرجع باالتری وجو

به بازگشت با را مسأله  معمول  به طور ،در این گونه موارد. یمبازگرد

ای حل و فصل  ه بر سر عقیدههمان نحو که مشاجر یعنی به ؛دکنن اکثریت حل می

چیز مانع از این  بخش نیست، زیرا هیچ وجه رضایت هیچ د؛ روندی که بهشو می

 ،برعکس، در شرایط معینی. شود که اکثریت شاهدان شهادت اشتباه بدهند نمی

دادن ترغیب  دروغبه شهادت  را ت ممکن است حتی آنهااحساس تعلق به اکثری

ر واقع هنگامی که با ستیز منادیان وهای ام عبارت دیگر، حقیقت به. کند

 .اند دفاع های عقلی فلسفی بی حقیقت ی اندازه کم به ای روبرو شوند، دست عقیده

د از برخی کن میبیان واقع را  یامر پیش از این گفتیم کسی که حقیقت     

گونه   ها موقعیت بدتری از فیلسوف  افالتون دارد؛ حقیقت اولی هیچ نبهج

رین اصول های کم و بیش ب   ندارد و حتی از ویژگیو  فراتجربی ای ب رین  ریشه

 ؛سیاسی همچون آزادی، عدالت، افتخار، و شجاعت نیز برخوردار نیست

 نمودآنها  بخش کنش آدمی باشند و در توانند الهام هایی که همگی می ویژگی

کردیم  اکنون خواهیم دید که این وضع نامساعد از آنچه تصور می. یابند

بیان تری دارد؛ یعنی پیامدهایی که تنها به کسی که حقیقت را  پیامدهای جدی

تر این که به بخت دوام آوردن حقیقت نیز  مهم کهبل ،شود د مربوط نمیکن می

یابند ممکن  می نموداند و در آن  بخش کنش انسان اصولی که الهام. یابد می ربط

طور که خواهیم  آور حقیقت رقابت کنند، اما همان است نتوانند با نیروی الزام

عنوان  به. عقیده رقابت کنند متقاعدسازندۀتوانند با نیروی ذاتی  ، میدید

معانی شود و از این رو، دارای  ای فلسفی که به رفتار آدمی مربوط می گزاره

بهتر است انسان » : ام را انتخاب کرده تسقرا ی ت این گفتهسیاسی اس ضمنی
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دلیل انتخاب این گزاره تا « .از نادرستی رنج ببرد تا خود نادرست عمل کند

ی اخالقی مغرب زمین با این گفته آغاز شده است،  حدودی این است که اندیشه

 ی اخالقی تنها گزاره ،دانم و تا حدودی به این دلیل است که تا آنجا که من می

 گرفتهفلسفی  به طور مشخص ی  ازتجربه مستقیمبه طور تواند  است که می

امر مطلق کانت. )شود
 
توان از  را، که تنها رقیب آن در این زمینه است، می 

ر دستوشکل نوعی  دلیل بیان آن به. اش جدا ساخت مسیحی -اجزاء یهودی

ر اصل بدیهیستودبنیاد این . ای ساده همین اجزاء است جای گزاره به
 
 

با خود در ستیز  ،اگر دزد بخواهد مال دزدی را صاحب شود ؛تناقضی است بی

 اندیشههای  شرط و این اصل بدیهی اعتبار خود را به پیش ،گیرد قرار می

 .(دکرکشف  تنخستین بار سقرا ها را شرط این پیش. مدیون است

ی تسقرا ی ه این گفتهشوند ک به ما یادآور می پی در پیگفتگوهای افالتون    

چه طنین ناسازنمایی( یک گزاره و نه یک امر)
 
در میدان عمومی،  ، ودارد 

با چه سهولتی رد  کنند، یکدیگر ایستادگی می برابرها در  جایی که عقیده

بخش، نه فقط  شکل رضایت برای اثبات و نشان دادن آن به تشود، و سقرا می

ترین  نمایشی. )نش چقدر ناتوان استبه مخالفان، بلکه به دوستان و شاگردا

«جمهوری»توانیم در آغاز  قطعه را می
(14)
بیهوده  تکه سقرا پس از آن. بیابیم 

کوشد مخالف خود، ثراسوماخوس، را متقاعد کند که عدالت بهتر از ظلم  می

وجه  هیچ هایش به شنود که دلیل است، از شاگردانش، گالوکن و آدئیمانتوس، می

زیرا در نهاد »: نهد ارج می بسیار های آنها را گفته تسقرا. ستندمتقاعدکننده نی

که   ای ملکوتی و خدایی هست و از این روست که شما با این شما ودیعه

هیچ  توانید در ستایش ظلم و نکوهش عدل بدان شیوایی سخن بگویید، به می
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دفاع از هایی که در مقام  ی استدالل دانید و همه روی ظلم را بهتر از عدل نمی

عبارت دیگر، پیش از آغاز  به« .ظلم آوردید خود شما را قانع نکرده است

نفع اثبات درستی گزاره گفته شد، نه  بحث، آنها خود متقاعد بودند، و هرچه به

فقط نتوانست کسانی را که به آن باور نداشتند متقاعد کند، بلکه حتی نیروی 

هرچه را بتوانیم در .( یز نداشتاستحکام بخشیدن به اعتقاد مدافعان آن را ن

. توانیم در گفتگوهای گوناگون افالتون بیابیم دفاع از این گزاره بیان کنیم، می

است بهتر است « یک تن»برای انسان که : کند برهان اصلی چنین استدالل می

ی مردمان جهان بستیزید تا با خود در ستیز باشد و خود، خود را  که با همه

.نقض کند
(15)
فیلسوفی  ؛آور است برای فیلسوفان الزام ،در حقیقت برهانن ای 

نوعی گفتگو با خود در سکوت توصیف  به عنوان ش را اندیشه اکه افالتون 

گفتگوی مداوم   وابسته به عنوان فیلسوف را اش به سبب هستی کند و به این می

یک »حال هر  که به ءشکافتن خود به دو جزیعنی داند؛  هم پیوسته با خود می به

را  اندیشهتناقض بنیادی میان دو یار یا طرفی که این گفتگوی در . است« تن

.ورزی است های فلسفه شرط معنای ویران ساختن پیش به ،برند پیش می
(16)
 

تواند از  عبارت دیگر، از آنجا که آدمی درون خود یاری دارد که هرگز نمی به

. کش یا دروغگو زندگی نکند همراه آدم او جدا شود، برایش بهتر است که به

 دارم، وگرنه توان  بنابراین باید مراقب باشم منزلت این یار را کامل نگه

 .دهم از دست می را( ه گفتگوی من با خودم در سکوت استک) دناندیشی

ن تا جایی که موجودی تر، برای انسا عبارت دقیق یا به)برای فیلسوف    

درمورد درستکاری و رنج بردن  تسقرااخالقی  ی این گزاره (تاندیشنده اس

عنوان  اما برای انسان به. آور نیست از نادرستی کمتر از حقیقت ریاضی الزام

ی موجودی کنشگر که برای جهان و رفاه همگانی بیشتر از  منزله شهروند، به

او را « ی روحپذیرنافنا»طور مثال  سعادتی که به)سعادت خود دغدغه دارد 
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 (آن باید مقدم بر نیازهای تن فناپذیر باشد« سالمت»ه گیرد ک نیز دربرمی

ای  بارها اشاره شده است که هرجامعه. وجه حقیقت نیست هیچ به تی سقرا گفته

چه )ورهای اخالقی که باجدیت تمام شروع کرده است به پیروی از دست

که برای انسان منفرد ( های مسیحی چه آموزه ،یا افالتون تهای سقرا آموزه

که   ها پیش از آن مدت. باری روبرو شده است اند، با پیامدهای فاجعه شدهتجویز 

اصول سفت و سخت ایمان  برابرتوصیه کرد که قلمرو سیاسی در  ماکیاوللی

زنند به  آنان که از مقاومت در برابر شر سر باز می)مسیحی حفاظت شود 

 ارستو، («خواهد شرارت کنند هرقدر دلشان می»دهند که  شریران اجازه می

. درمورد اجازه دادن به فیلسوفان برای دخالت در امور سیاسی هشدار داده بود

کمتر از همه برای تعیین آنچه  برای تعیین آنچه برای دیگران نیک است، و )

ی جامعه، به کسانی که  بینانه همگان است، یعنی منافع واقع« نیک مشترک»

برای خودشان نیک و سودمند چه چیزی »ای باید به این که  دالیل حرفه به

.(توانیم چندان اعتماد کنیم عالقه باشند، نمی بی« است
(17)
 

از آنجا که حقیقت فلسفی به انسان در حالت تک بودن   
 
 ،شود او مربوط می 

رغم این باز هم بخواهد حقیقتش  اگر فیلسوف به. در ذات خود غیرسیاسی است

از این شکست  شایدرو خواهد شد، و ها حاکم باشد با شکست روب بر عقاید توده

قدر معنادار است که  امری بدیهی که همان .که حقیقت ناتوان است دریگبنتیجه 

دانی نتواند دایره را چهارگوش کند و از این حقیقت آزرده شود که  ریاضی

سپس او ممکن است، مانند افالتون، وسوسه شود که . چهارگوش، دایره نیست

بدی را، که به فلسفه تمایل دارد، جلب کند، و در موارد اعتماد فرمانروای مست

های  تواند یکی از انواع حکومت  بسیار نامحتمل موفق شدن، میخوشبختانه 

 بیشتر از همه ،بنیادی را برپا سازد که با اشکال مختلف آن«حقیقت» استبدادی  
                                                                                 
1
 singularity 
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 ی ازهاند چنین حکومتی از لحاظ سیاسی به.  آشناییم ،شهرهای سیاسی در آرمان

در مواردی که تا حدودی کمتر . ساالری، استبدادی است ی اشکال خدایگان همه

به خشونت رواج یابد، دست یازیدن  تواند بدون است، حقیقت او مینامحتمل 

او به  ،در این صورت. اند به این دلیل که مردم از قضا با آن موافق فقط

ای فایده پیروزی بی
 
پیروزی و رواج خود را  ،دست یافته است، زیرا حقیقت 

د توانن آور خویش بلکه مدیون توافق مردم است، که می نه مدیون  ویژگی الزام

د؛ آنچه حقیقت فلسفی بوده را بپذیرننظر دیگری  فردا نظرشان را تغییر دهند و

 .شود محض بدل می ی است به عقیده

تواند  میهمه، چون حقیقت فلسفی عنصری از اجبار درون خود دارد،  با این   

آور باشد که قدرت عقیده  قدر وسوسه در شرایط معینی برای مرد سیاسی همان

از این رو، جفرسون. آور است برای فیلسوف وسوسه
 
ی استقالل  در اعالمیه 

 را خواهد اساسی ، زیرا می«اند برخی حقایق بدیهی»کند که  آمریکا اعالم می

فراسوی بحث و مجادله قرار مورد آن  توافق داشتند  که رهبران انقالب در

ند که به نباورهایی را بیان ک»این حقایق مانند اصول بدیهی ریاضی باید . دهد

نحوی غیرارادی از شواهدی پیروی  ی خود آنان وابسته نیستند، بلکه به اراده

«.شود کنند که در برابر ضمیرشان گذاشته می می
(18)
ما »اما با گفتن این که  

پذیرد، هرچند ممکن است خود از آن آگاه  می« اند بدیهیمعتقدیم این حقایق 

اصلی بدیهی نیست « اند ی آدمیان برابر آفریده شده همه»نبوده باشد، که عبارت 

                                                                                 
1
 Pyrrhic victory 

روف یونانی که در اواسط قرن سوم پیش از میالد به روم برگرفته از نام پیروس سردار مع

معنای پیروزی برابر با شکست  به. شمار آن را شکست داد حمله کرد و پس از تحمل تلفات بی

 .نتیجه است و بی
 
  (Jefferson ) ،ی  جمهور ایاالت متحده ، سومین رئیس  0 -  1 توماس جفرسون

ی استقالل  ی اصلی اعالمیه وی نویسنده. ران آن، و یکی از بنیانگذا 17 -179 آمریکا 

 .آمریکا از بریتانیاست
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خواهد از لحاظ  بلکه به توافق و پذیرش نیاز دارد؛ یعنی اگر برابری می

 در عین. «حقیقت»باشد باید موضوعی مربوط به عقیده باشد، نه  طرحسیاسی 

ای وجود دارند که با این عقیده   یدینهای فلسفی یا اصول  حال، گزاره

ی آدمیان در برابر خدا، یا در برابر مرگ، یا  همه»سازگارند، از قبیل این که 

«سخنگوحیوان »ی آنانی که به نوع  مهه
 
تعلق دارند، با هم برابرند، اما  

چه   که یا آن  است، زیرا آنکدام از آنها هرگز پیامد سیاسی یا عملی نداشته  هیچ

دهنده است، چه خدا، چه مرگ یا طبیعت، از میدانی که مراوده و داد و  برابری

آن  از بیرون رود و پذیرد، فراتر می ها با یکدیگر در آن صورت می ستد انسان

ها بلکه برفراز  نه در میان انسان« هایی حقیقت»جای چنین . ماند باقی می

ویژه   به)ورد برابری چه در دوران باستان فق درمآنهاست، و در پس توا

ی  این که همه. داردنوجود « نوع»حقیقتی از این ، چه در دوران مدرن (یونان

ما این . شدنی تباث اند نه اصلی بدیهی است و نه  ها برابر آفریده شده انسان

دی پذیریم زیرا آزادی فقط در میان افراد برابر ممکن است، و شا عقیده را می

. دهیم نشینی آزاد را بر لذت مبهم چیرگی بر دیگران ترجیح می هم و مسرت  

ی سیاسی بیشترین اهمیت را دارند، و کمتر چیزی  هایی از جنبه  چنین ارجحیت

ها، در بنیاد از  های انسان  ی ارجحیت اندازه وجود دارد که بتواند آنها را به

  ان به عنوان زندگی آنزش رید اشود بگو انسان وسوسه می. یکدیگر متمایز کند

هایی  شان به چنین انتخاب ارزشمندی هرنوع مراوده میان بی شکانسان، و 

اند و نه حقیقت؛ که  هایی مربوط به عقیده بازهم اینها موضوع. وابسته است

به توافق  وابسته اعتبار آنها. کرد میعتراف رغم خواستش به آن ا فرسون بهج

بنیاد به آنها  استداللی و نمایندگی راه اندیشهانسان از  ؛و رضایت آزادانه است

 .کند آنها را به دیگران منتقل می ،متقاعدسازیبحث و  ی وسیله رسد و به می
                                                                                 
1
 animal rationale 
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بهتر آن است که انسان از نادرستی رنج ببرد تا خود » ی  تی سقرا گزاره   

 ای عقیده نیست، اما ادعای حقیقت بودن دارد، و گونه« نادرست عمل کند

توانیم درمورد این که هرگز پیامد سیاسی مستقیمی داشته است تردید  گرچه می

اصل اخالقی بر رفتار عملی تأثیر  به عنوان توانیم انکار کنیم که  کنیم، اما نمی

به  دینی، که اجرای آنها برای مؤمنان به آن دینهای  تنها دستور. داشته است

ی مورد پذیرش تی سقرا از گزارهتوانند بیشتر  میاست،   الزامی طور مطلق

گیرد که  آیا آنچه گفته شد با این باور رایج در تضاد قرار نمی. واقع شوند

ی افالتون دانستیم که گفتگوها راهناتوان است؟ و از آنجا که از فلسفی   حقیقت

دوست و  متقاعدسازیی خود را ثابت کند در  کوشید گفته می تهرگاه سقرا

ماند، باید از خود بپرسیم پس چگونه  توان باقی میدشمن به یک میزان نا

ی  این امر آشکارا به شیوه. باالیی از اعتبار را کسب کند ی توانست چنین درجه

تصمیم گرفت جانش را بر  تسقرا: شود متقاعدسازی مربوط مینامعمولی از 

این امر با حاضر شدن او . سر این حقیقت بگذارد؛ مثال واقعی آن را نشان دهد

بلکه با سر باز زدنش از گریختن از حکم  ،در برابر دادگاه آتن انجام نشد

« تباث»توانیم حقیقت فلسفی را  ی که میو تنها شکل. مرگ صورت گرفت

در واقع این است که آن  ،که موجب تباه شدن و تحریف آن شویم  آن یب ،کنیم

.را با مثال نشان دهیم
(19)
 یتواند ب تی مییقت فلسفی فقط وقهمین نحو، حق به 

بخش کنش شود  بیابد و الهام« عملی»های قلمرو سیاسی، کاربرد  نقض قاعده

کلی است که اصل این تنها ش. شکل مثال نشان داده شود  که موفق گردد به

طور  بنابراین برای اثبات به. دخشیعتبار باد و کربت اثتوان  می را اخالقی

ثال بیاوریم و برای روشن شدن توانیم آشیل را م می «شجاعت»مثال مفهوم 

عیسای ناصری یا فرانسیس قدیس «نیکی»مفهوم 
 
این . آوریم را به یاد می 

                                                                                 
 
  (St. Francis) ، ،است مسیحی روحانی بزرگان، از  7  -۰   فرانسیس قدیس .  
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کنند،  می متقاعدسازیدهند یا  کمک الهام بخشیدن، آموزش می ها، به مثال

گویی از کس  ،کوشیم کاری شجاعانه یا نیک انجام دهیم طوری که هرگاه می به

مسیح تقلید  )دیگری 
 

طور که جفرسون  همان. کنیم چیز دیگری تقلید می یا هر( 

ی فرزند در  درمورد احساس وظیفه" شاه لیر"تأثیری که خواندن »گفته است، 

تر و ماندگارتر از  گذارد بسیار زنده پدرمادر بر ذهن دختر یا پسر می برابر

الهیات  وی اخالق  دربارهتا به حال های خشکی است که  ی کتاب تأثیر همه

«.شده است نوشته
(20)
دستورهای عامی که »کانت گفته است،  که همچنانو  

تواند نزد کشیشان یا فلیسوفان یا حتی از نیروی درونی خود کسب  انسان می

ی مثالی درمورد فضیلت یا تقدس مؤثر  اندازه د بهنتوان کند هرگز نمی

«.دنباش
(21)
رای ب»دهد که دلیل آن این است که ما همواره  کانت توضیح می 

یافت و درون به شهود... مان اثبات واقعیت  تصورات
 

اگر این ». نیاز داریم« 

نام »طور نمونه، مفهوم مثلث،  به« های محض فهم باشند تصورات مفهوم

 شکلواره
 
، مانند  طرح کلی مثلث که «کنیم ها اطالق می یافت را به این درون 

های  ی مثلث که بتوانیم همه کنیم، اما برای این توانیم در ذهن تصور  تنها می

های  در مقابل، اگر این تصورات، مفهوم. بازشناسیم ضروری است واقعی را

" مثال"ها را  یافت این درون»شوند، باشند  عملی، که به رفتار مربوط می

«.خوانیم می
(22)
کمک تخیل  مان آنها را خود به ها که ذهن و برخالف شکلواره 

طور که جفرسون  گیریم، و همان ریخ و شعر میها را از تا سازد، مثال می

متفاوتی در  به طور کامل میدان تخیل »تاریخ و ادبیات  کند از راه شاره میا

                                                                                 
1
 imitatio Christi 

2
 intuition 

 
  (schemata )اطالعات بیشتر  برای. هللا فوالدوند است ها از دکتر عزت معادل شکلواره

هللا فوالدوند، فصل  ی عزت ، ترجمهکانت ی فلسفهاشتفان کورنر، : در این مورد نگاه کنید به

 .انتشارات خوارزمی.  7 دستگاه مبادی ترکیبی پیشین، ص
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 « .شود برابرمان گشوده می

شکلی )ورزانه به حقیقتی مثالی  ای نظری یا اندیشه گزاره این دگرگون کردن   

ای بینابینی  تجربه (آید میی آن بر ی اخالق از عهده از دگرگونی که فقط فلسفه

تواند  تنها راهی که می به کمکاو با مثال آوردن، یعنی : برای فیلسوف است

امروزه، هنگامی که . کند، شروع کرده است به کنش« متقاعد»ها را  توده

د نریگمی ندرت چندان جدی  ، هرقدر هم جسورانه باشد، بهرا ی فلسفی گزاره

زد، حتی همین فرصت نادر که به حقیقت که جان فیلسوف را به خطر اندا

. ه استرفت ز لحاظ سیاسی اعتبار کسب کند، هم از میاندهد ا فلسفی امکان می

توجه به این نکته اهمیت دارد که چنین  ،ی بحث ما هر حال، در زمینه به

حقیقت عقلی وجود دارد، اما برای کسی که حقیقت   ی کننده امکانی برای بیان

هیچ شرایطی چنین امکانی وجود ندارد، از این  رکند د ان میامری واقع را بی

این . تر است مراتب سخت های دیگر، موقعیت او به چنان که از جنبه جنبه، هم

های مربوط به حقیقت امر واقع دارای  امر نه تنها به این دلیل است که گزاره

راه آنها بتوانند طابق آنها عمل کنند و از این اصولی نیستند که آدمیان بتوانند م

شان چنین شکلی از اثبات را  یابند؛ بلکه خود مضمون در جهان نمود

ی حقیقت  امری واقع، برخالف انتظار، بخواهد  کننده اگر بیان. تابند برنمی

جانش را بر سر حقیقت  امر واقع خاصی به خطر اندازد، به فهم اشتباهی از 

شود شجاعت یا شاید  می آنچه از پی عمل او آشکار. موضوع رسیده است

خواسته است بگوید یا حتی صداقت  لجاجت اوست نه حقیقت  آنچه او می

زیرا چرا دروغگو نتواند با شجاعت بسیار سر حرف خود باقی بماند، . خودش

یا هرشکل پرستانه  میهنی او ممکن است  ویژه در سیاست، که انگیزه به

 دیگری از منافع جانبدارانه باشد؟
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4 

این است که ضد  آن نه خطاست، نه توهم، نه  امر واقع حقیقت ی مشخصه

، بلکه فریبکاری یا است عقیده، نه هرچیز دیگری که بازتاب صداقت شخصی

خطا ممکن است رخ دهد و  امر واقع، حقیقت مورد در بی شک . دروغ است

ا با حقیقت علمی ی  جنبه، این نوع حقیقتاین از  .اند حتی چنین خطاهایی عادی

حقیقت امر واقع  موردی مهم این است که در  اما نکته. عقلی تفاوتی ندارد

ن نوع از آی دیگری وجود دارد، و این گزینه، یعنی دروغ آگاهانه به  گزینه

یا غلط، آنچه هست یا آنچه به   کوشند، درست هایی تعلق ندارد که می گزاره

یادبن یتای واقع گزاره. رسد را بازگو کنند نظر شخص می
 
آلمان در اوت ) 

د که در یاب سیاسی می فهومدر صورتی م فقط (به بلژیک حمله کرد   ۰ 

ی ضد آن، که کلیمنسو که هنوز با هنر  اما گزاره. دگیرمتنی تفسیری قرار 

پنداشت، به هیچ متنی نیاز ندارد تا  بازنویسی تاریخ آشنا نبود، آن را پوچ می

شی آشکار برای تغییر تاریخ است، و از این کوش. اهمیت سیاسی بیابدمعنی و 

 ،این امر زمانی نیز صادق است که فریبکار. است« کنش»این رو، شکلی از 

جای  و به بیندازدحقیقت جا  جای بهقادر نیست دروغش را  ،دلیل فقدان قدرت به

کند که آنچه  ل است وانمود مینز  اش وحی مُ  که پافشاری کند که گفته آن

شده در قانون  اش است و آزادی بیان عقیده حقی است تضمین «عقیده»گوید  می

امری  ؛ندیاز می دستبه این وسیله  بیشتر وقت ها های براندازی  گروه. اساسی

محو . شود از نظر سیاسی نابالغ موجب سردرگمی زیادی می ی در جامعه که

های دروغ و  کردن مرز تمایز میان حقیقت امر واقع و عقیده یکی از شکل

توانند نوعی از کنش شمرده  های دروغگویی می ی شکل یبکاری است و همهفر
                                                                                 
1
 factual 
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 .شوند

زند، اما کسی که حقیقت امر واقع  گوید به کنش دست می کسی که دروغ می   

 یاگر کسی که حقیقت امر. کند میچنین ن به طور مطلقکند  یا عقلی را بیان می

و به این سبب بخواهد  کند بخواهد نقشی سیاسی ایفا کند، واقع را بیان می

نهایت کوشش خود را خواهد کرد تا  ،مواقعبیشتر کننده باشد، در  مجاب

توضیح دهد که چرا درست حقیقت او منافع این یا آن گروه را به بهترین شکل 

زمانی که حقیقت  فیلسوف  ،طور که پیش از این دیدیم همان. تأمین خواهد کرد

شود، فیلسوف تنها به پیروزی  ده میای غالب در میان صاحبان عقی عقیده

واقع را  یهمین شکل کسی که حقیقت امر درست به ؛یابد ای دست می فایده بی

گذارد و خود را با ساختار  کند، زمانی که به قلمرو سیاسی گام می بیان می

شود برسر تنها  کند مجبور می معینی از قدرت و منافعی خاص مشخص می

یعنی  ؛توانست حقیقت او را پذیرفتنی سازد ای سازش کند که می ویژگی

. دکن تضمین می شطرفی، درستی و استقالل بی آن را اش که شخصی صداقت  

ای که نوعی  گویی حرفه بیشتر از حقیقت ،حق به ،کس در عالم سیاست هیچ

. گیرد سازگاری میان حقیقت و نفع یافته است، مورد ظن و تردید قرار نمی

در میدان  حضورهای تردیدآمیزی برای  ن سازشیدروغگو، برعکس، به چن

او از این امتیاز بزرگ برخوردار است که پیش از این، : سیاسی نیاز ندارد

خود انسانی  سرشتاو در . ی سیاست قرار داشته است تعبیری، در بحبوحه به

خواهد چیزها متفاوت  دهد زیرا می کنشگر است، واقعیت را وارونه جلوه می

او از وابستگی  .خواهد جهان را تغییر دهد یعنی می ؛باشند از آنچه هستند

ناپذیر توانایی ما برای کنش، برای تغییر واقعیت، با این استعداد  کتمان

خورشید »: بارد بگوییم میشرشر توانیم وقتی دارد باران  رازآمیزمان که می

از  قدر شرطی بود که برخی  آن عملاگر رفتار و . دجوی ، سود می«درخشد می
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ی کوچک را تحقق  توانستیم این معجزه خواستند باشد، هرگز نمی فیلسوفان می

 به طور ضروریاما نه )عبارت دیگر، توانایی ما برای دروغ گفتن  به. بخشیم

ی شدن تبهای آشکار و ثا یکی از اندک واقعیت (مان برای گفتن حقیقت توانایی

توانیم شرایط  این که می دلیل اصلی. کند است که آزادی آدمی را تأیید می

 از طور نسبی در برابرشان آزادیم، و که به مان را تغییر دهیم این است زندگی

 د و آن را تباهکن می ناروا استفاده ین آزادی است که دروغ و فریبکاریهم

ناپذیر  ی کمابیش مقاومت ای در برابر این وسوسه دان حرفه تاریخ. دساز می

طور تلویحی آزادی عمل را انکار  بیفتند و به دام ضرورت در روبروست که

ناپذیر  همان اندازه مقاومت به ی  ای نیز با این وسوسه سیاستمدار حرفه. کند

کند و فریبکاری یا  ارزیابیروبروست که امکانات آزادی را بیش از اندازه 

 .نادیده بگیرد به طور مطلقهای امر واقع را  نفی و تحریف حقیقت

یافته  شود، دروغگویی  سازمان ا آنجا که به کنش مربوط میتردید ت بی   

  ای محدود است، اما مسأله این است که ضد  آن، یعنی بیان محض حقیقت پدیده

حتی در شرایط عادی، موجب پذیرش  انجامد؛ نمیکنشی   به هیچ ،ر واقعوام

 آنچه گفته شد این امر را نفی. ) شود وضعیت موجود امور از طرف مردم می

ر واقع را وام  طور منطقی حقیقت توانند به های سیاسی می کند که سازمان نمی

تواند  ر واقع میوام  شرایط معینی جلب توجه عموم به حقیقت درافشا کنند یا 

ی های قومی یا اجتماع های گروه موجب تشویق و تقویت چشمگیر مطالبه

زیرا در واقع به  ،دناشمرده نهای سیاسی  هنرهرگز جزء را راستگویی .( شود

های واقعی سیاسی، یعنی تغییر جهان و شرایط زندگی، کمک ناچیزی  فعالیت

 صورت اصل درآمده یافته به ای که دروغگویی سازمان تنها در جامعه. کند می

خودی  به و صداقت رود، راستگویی در امور خاص به کار نمی فقطاست و  

ی قدرت و منافع گروهی، به  کننده تواند، بدون حمایت نیروهای تحریف خود می



 364 

ی چیزهای  ی همه جایی که همه درباره. عامل سیاسی بااهمیتی بدل شود

کند، شروع کرده است به  گویند، کسی که حقیقت را بیان می بااهمیت دروغ می

کنش، خواه خود بداند خواه نداند؛ او نیز درگیر امور سیاسی شده است، زیرا 

به سوی تغییر جهان برداشته  را بماند، نخستین گاماگر برخالف انتظار زنده 

سرعت خود را  در این شرایط نیز به ،کند اما کسی که حقیقت را بیان می .است

پیش از این به ویژگی احتمالی و . یابد ای می موقعیت نامساعد آزاردهندهدر 

 شکل دیگری باشند، و از این به توانستند تصادفی امور واقعی، که همواره می

. رو، هیچ نشانی از مسل م و معقول بودن برای فهم انسانی ندارند، اشاره کردیم

طورکلی  کند و به میایجاب چون دروغگو آزاد است هرطور که منافعش 

خود را « های واقعیت» سازد میهرطور که انتظارات شنوندگانش را برآورده 

هر حال،  به.  بیشتر استتر باشد  کننده حقیقتگو قانعاز ابداع کند احتمال این که 

 ،تر به نظر خواهد رسید تر و منطقی شرح و توضیح دروغگو اغلب معقول

ی  های بااهمیت همه گیکه یکی از ویژ) را انتظار بودن زیرا عنصر غیرقابل

تنها حقیقت عقلی، به بیان . رندگذامی از آن کنار  ی دردسرب (رخدادهاست

بیشتر زند؛ واقعیت نیز  هم می م را بههگلی آن، نیست که روال طبیعی عقل سلی

طلبی و خوشی انسان سازگاری نشان  با عقل سلیم و همچنین با منفعت وقت ها 

 .دهد نمی

جدید  جعل و  کمابیش ی  مان را معطوف کنیم به پدیده اکنون باید توجه   

طور که در بازنویسی تاریخ،   ای، آن شکل توده ها به ها و عقیده دستکاری حقیقت

ها  ی عمومی ساختن، و در تعیین خط مشی سیاسی حکومت وجههنقش و در 

در تاریخ آن را که  ،سنتی دروغ سیاسی  . شود در دوران حاضر آشکار می

یا به  به طور معمول  ندشناختمی  به طور کامل دیپلماسی و کشورداری 

شد یا به  مربوط می (العاتی که هرگز افشا نشده بودنداط)اسرار واقعی 
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اعتماد  های مسلم قابل ی واقعیت اندازه هرحال به ها، که به ها و نیت رضغ

 ،گذرند در درون ما می فقطی فکرهای دیگری که  ها، مانند همه نیت. نیستند

 ،دیرنگمی عنوان دروغ در نظر  ز بهدر آغا را اند و آنچه فقط نوعی امکان

، دروغ سیاسی مدرن در مقابل. تواند سرانجام حقیقت از آب درآید همواره می

 عمل در جزء اسرار نیستند و هرگزپردازد که  رآمد به اموری مینحوی کا به

این امر در بازنویسی تاریخ معاصر جلو چشم . اند شده  برای همه شناخته

ی  وجههنقش و همان درجه درمورد  شاهدان عینی آن، آشکار است، اما به

هر  هم در اینجا .صادق است، از هر نوع آن، نیز عمومی برای کسی ساختن

اگر احتمال  رندانگابییا نادیده کنند د رد نتوان می ی راشده و مسلم حقیقت شناخته

نقش و »این . خدشه وارد کند« وجههنقش و »این وجود داشته باشد که به 

، برخالف تصویرنگاری دوران گذشته، قرار نیست تملق واقعیت «سازی وجهه

، این جایگزین البته. عیاری برای آن بسازد زین تمامبلکه باید جایگ ،را بگوید

های مدرن و وسایل ارتباط جمعی بسیار بیشتر از اصل در  کمک تکنیک  به

، همچون یاحترام مردان بسیار قابل سرانجام با دولت. گان استه همبرابر دید

دوگل
 
ناؤرو   آد 

 
شان را بر  شویم که توانستند خط مشی بنیادی روبرو می 

های آشکاری بنا کنند، از این دست که فرانسه یکی از کشورهای  ی دروغ پایه

های بزرگ است، و  قدرت ء  پیروز در جنگ جهانی دوم و بنابراین جز

پذیرفته وحشیگری ناسیونال سوسیالیسم درصد اندکی از مردم آلمان »

«.ندبود
(23)
ه ان از آن آگاش نظر از این که سازندگان ها، صرف ی این دروغ همه 

یافته تمایل دارد  عنصری از خشونت است؛ دروغ سازمان حاویباشند یا نه، 

                                                                                 
 
   (de Gaulle ) ،فرانسه جمهور رئیس ،7۰۹ -۰7۹ شارل دوگل .   

 
  Konrad Adenauer، ۷۶۹۱-۷7۱۹ ،آلمان  صدراعظم .آلمانی کار مرد محافظه دولت

 .۷۶۹۱تا  ۷۶۹۶غربی از 
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های  سازد، گرچه فقط در حکومت نابود کندخواهد انکار  می را که آنچه

گام برای کشتن  نخستینعنوان  دروغگویی آگاهانه بهاز توتالیتر است که 

ه نقشی نداشته در انقالب روسی ه بود کهشنید تروتسکی وقتی .دکنن استفاده می

از بین  تردید بی. ندده اکرامضاء را که سند مرگش  ه بودفهمید بی شکاست، 

تر است اگر  های تاریخی ساده شده در گزارش بردن نام یک شخصیت شناخته

عبارت دیگر، تفاوت میان  به. بُرد بینبتوان او را در جهان زندگان از همزمان 

تفاوت میان پنهان  ،لب موارددروغگویی مدرن و دروغگویی سنتی در غا

 .کردن و از بین بردن است

شد و  منظور فریب افراد خاصی گفته می افزون بر این، دروغ سنتی به   

شد؛ هدف آن دشمن بود و  ی مردم طراحی نمی هرگز برای فریب همه

آسیبی که به  ،ها دلیل این محدودیت به. شد منظور فریب او رواج داده می به

آزار به نظر  بی ،آمد چندان ناچیز بود که با نگاه ما به گذشته یحقیقت وارد م

ر واقع همواره در دل نوعی زمینه پدیدار واز آنجا که حقیقت ام. آید می

( هیدی برای تغییر کل زمینه نیستیعنی فریبی که تم)وغی خاص شود، در می

ر طور که ه همان. آورد تعبیری، خالئی در بافت  واقعیت به وجود می به

جاهای ها،  خوانی ناهم راهتواند دروغی را از  انسان می داند، دانی می تاریخ

ی یک کل  منزله تا جایی که بافت به. شده کشف کند های وصله ، یا تکهخالی

. شود ماند، دروغ سرانجام، گویی به میل خود، پدیدار می نخورده باقی می دست

ی خود  مایه ری را دستشود که فریبکا محدودیت دوم به کسانی مربوط می

ها تعلق  به محفل محدود دولتمردان و دیپلمات به طور معمول آنان . ساختند می

احتمال . توانستند آن را حفظ کنند دانستند و می داشتند که خودشان حقیقت را می

دیگران را  ،که خود را فریب دهند  آن  نداشت آنها قربانی فریب خود شوند؛ بی

ی هنر قدیمی دروغگویی  دهنده کدام از این شرایط تخفیف چهی. دادند فریب می
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وجود  ،ر واقع که امروز با آن روبروییموام  در جعل و دستکاری حقیقت

 .ندارد

ها چیست؟ و چرا حق داریم آنها را شرایط  پس اهمیت این محدودیت   

نقش و ی  ای ضروری در حرفه دهنده بخوانیم؟ چرا خودفریبی به وسیله تخفیف

و چرا برای جهان و همچنین برای خود  فریبکار  ؟سازی بدل شده است ههوج

جهان را با آن فریب  فقطخویش را بفریبد تا  ،بدتر است اگر با دروغ خود

اش  تواند عذر اخالقی بهتری از این پیدا کند که بیزاری دهد؟ آیا دروغگو می

یب دیگران ر شده است پیش از فراز دروغ گفتن چنان شدید بوده که مجبو

«توفان»به خود دروغ بگوید و مانند آنتونیو در  نخست
 
گناه »شود  مجبور می 

؟ و سرانجام باید «اش بیندازد تا به دروغ خود اعتبار ببخشد را به گردن حافظه

های سیاسی مدرن  اگر دروغ: کنیم طرحاین شاید ناخوشایندترین پرسش را 

طوری که باید   به)اقعیت نیاز دارند جدد کل بافت وند که به آرایش مبزرگچنان 

درز، ترک  یتعبیری، چنان ب ها در آن، به شود که دروغ واقعیتی دیگر ساخته 

چه  (عی در متن اصلی جا افتاده بودندهای واق افتند که حقیقت یا شکاف جا 

امور غیرواقعها، تصویرها و  شود که داستان چیزی مانع از آن می
 
جدید  

 رای واقعیت و واقعیتمندی باشند؟  جایگزین مناسبی ب

دهد که دروغ گفتن بدون دروغگویی به  داستانی از قرون وسطی نشان می   

ی اتفاقی است که  شبی در شهری رخ  داستان درباره. خود چقدر دشوار است

داد  تا  نگهبانی شب و روز در برج دیدبانی کشیک می ،در این شهر. داد

طبعی بود و یک شب  آدم شوخ او. خبر دهدنزدیک شدن دشمن را به مردم 

                                                                                 
 
  (The Tempest )«ین بار نخستهای ویلیام شکسپیر،  نمایشنامهیکی از آخرین « توفان

 .دکردنیش اجرا     نوامبر سال
 

2
 non-facts 
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. زنگ خطر را به صدا درآورد فقط برای این که مردم شهر را کمی بترساند

همه به سوی حصارها شتافتند و آخرین : موفق شد به طور کامل در این کار 

دهد که تا چه حد  این قصه نشان می. بود اوکسی هم که به آن سو شتافت خود 

مان شریکیم،  به این بستگی دارد که در جهان با همنوعاندرک ما از واقعیت 

و چه نیروی شخصیتی نیرومندی الزم است که در نظری، چه دروغ چه 

عبارت دیگر، هرچه  به. حقیقت، بدون سهیم بودن با دیگران، پایدار بمانیم

های ساختگی خود را باور کند  احتمال این که دروغ ،تر باشد دروغگو موفق

دهد  شان می گذشته از این، دلقک خودفریبی که با کسانی که فریب .بیشتر است

رسد از دروغگوی  اعتمادتر به نظر می وضعیت مشابهی دارد بسیار قابل

فقط . برد پروایی که بیرون  گود ایستاده است و از فریب دیگران لذت می بی

ی  خودفریبی ممکن است بتواند ظاهری صادقانه بیابد و در بحث درباره

ی است که گاهی کننده امتقاعدی فرد تنها عامل  ظاهر صادقانه ،ها اقعیتو

 .ده شورچیبر خوشی، هراس و نفع است  نمکم

شدت  پروا را به درک اخالقی کنونی گرایش به این دارد که دروغگویی بی   

خودفریبی  ی بسیار پیشرفته به طور معمول محکوم کند، در حالی که به هنر 

ی های نادر مثال ،در ادبیات. نگرد با مدارا و بردباری میمواقع بیشتر در 

ی  توان به صحنه د که از میان آنها میینوگ وجود دارد که علیه این ارزیابی می

پدر که . اشاره کرد« دران کارامازفابر»معروف صومعه در آغاز 

و برای رسیدن به »:پرسد داری است از رهبر روحانی می دروغگوی سابقه

هرگز  ،قبل از هرچیز»:دهد رهبر روحانی پاسخ می« ه باید بکنم؟رستگاری چ

شکافد و  بیشتر نمی را داستایوسکی این موضوع« .به خودت دروغ نگو

دروغ گفتن به دیگران »به نفع این گفته که . دهد ی آن نمی توضیحی درباره

پروا  توان چنین استدالل کرد که  دروغگوی بی می ،«بهتر از خودفریبی است
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بنابراین حقیقتی که او از دیگران  .ز تفاوت میان حقیقت و دروغ آگاه استا

از جهان محو نشده است، و آخرین پناهگاه  به طور کامل کند هنوز  پنهان می

ای که به واقعیت وارد آمده است نه  صدمه. خود را در دروغگو یافته است

گو به خود رسانده همین نحو آسیبی که دروغ ناپذیر، و به کامل است نه جبران

 یاما هنوز دروغگوی ،او دروغ گفته است. ناپذیر نیست است قطعی و جبران

قول رهبر روحانی ارتدکس، هم خودش و هم جهانی که  به. ناپذیر نیست چاره

 .دارند« رستگاری»فریب داده است هنوز امکان 

ناپذیری به جهان در  امکان وارد کردن چنین آسیب کامل و جبران   

ی جعل و دستکاری  شیوه راهشده نبود؛ این خطرها از  شناخته ،های پیش اندور

حتی در جهان آزاد، جایی که حکومت این قدرت . اند مدرن واقعیت پدید آمده

انحصاری را به دست نیاورده است که تصمیم بگیرد و اعالم کند که واقعیت 

مصالح » های عظیم صاحب نفوذ نوعی ذهنیت چه است و چه نیست، سازمان

اند که پیشتر فقط به مسائل مربوط به امور خارجی محدود  را رواج داده« ملی

خطرناک را  های فوری آشکارا وضعیت ترین شکل خود، شد و در افراطی می

بیش از چند فن و نیرنگ چیزی و تبلیغات ملی در سطح دولتی  .گرفت دربرمی

برخالف دروغ که ،  وجههو   نقش. های کسب و کار آموخته است از روش

تواند برای همه و  معطوف به دشمن خارجی است، مصرف داخلی دارد و می

در حالی که مشغول . سازان به واقعیت بدل شود قبل از همه برای خود نقش

شان  اند کافی است فقط به تعداد قربانیان بالقوه «شان محصوالت»آماده ساختن 

کنندگان نقش دروغین که  عتردید ابدا بی. فکر کنند تا مقهور آن شوند

خواهند دشمنی در  دانند که می اند هنوز می کنندگان نهانی مجاب« بخش الهام»

شود که گروه بزرگی  سطح اجتماعی یا ملی را فریب دهند، اما نتیجه این می

 آنها را ند کهبگیر موضعهایی  ی فریب برپایه و شاید حتی کل ملت، از مردم،
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 .بودندرهبر ساخته مخالفان   برای به تسلیم واداشتن

هم . دهد خود رخ می یابد کم و بیش خودبه آنچه پس از آن ادامه می   

کنند نقش   تالش می نخستی  دهندگان در وهله خوردگان و هم فریب فریب

د، و این نقش کمتر از جانب دشمن و منافع رندا نگه هنخورد ، دسترا شده تبلیغ

گروه خودی که توانسته است فریب  سویاز  شود تا واقعی تهدید می ی خصمانه

ها یا رویدادهایی که با این نقش سازگار  ی واقعیت نخورد و بر صحبت درباره

در آنها که هایی است  تاریخ معاصر مملو از نمونه. کند نیستند پافشاری می

تر از مخالفان واقعی قلمداد  واقع خطرناکتر و دشمنانه امور کنندگان حقیقت بیان

های  نباید با اعتراضرا ها علیه خودفریبی  این استدالل. اند دهش می

دانند و  طور اصولی بد می که دروغگویی را به اشتباه گرفت« ها آلیست ایده»

ی مهم از نظر سیاسی این است که  نکته. کنند هنر کهن فریب دشمن را رد می

داخلی بدل تواند امور خارجی را به امور  سهولت می هنر مدرن خودفریبی به

های میان دالمللی یا برخور شود برخوردهای بین طوری که باعث می کند، به

هایی که  خودفریبی. ی سیاسی داخلی صدمه زنند های متفاوت به صحنه گروه

بیشتر از آن است که  رایج بود برقیدو طرف میان هردر دوران جنگ سرد 

ی آشکار موضوع  ها نمونهبه هر حال، آن .شماریمازبتوانیم آنها را در اینجا ب

به خطرهایی که این  ارهاای ب منتقدان دموکراسی توده. دندمورد بحث ما بو

گرچه  ؛کنند شکل از حکومت برای  سیاست خارجی دربردارد اشاره می

نیروی . برند را نام نمی ساالر ساالر یا گروه های تک ظامخطرهای خاص ن

 ،دموکراتیک به طور کامل شرایط  است که درهای آنها در این حقیقت  اللاستد

 . فریب بدون خودفریبی کمابیش غیرممکن است

های جهانی که تعداد زیادی کشورهای مستقل را  بر ارتباط در نظام حاکم   

نقش و »قدر بزرگ نیست تا بتواند  جا آن گیرد، هیچ قدرتی در هیچ دربرمی
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شده  ی ساخته«ها نقش»از این رو، . خود را خطاناپذیر جلوه دهد« سیمای

عمر کوتاهی دارند؛ آنها حتی پیش از این که وضعیت دشوار شود و  کمابیش 

 شوند، زیرا در برابر دیدگان مردم آشکار گردد خرد می هواقعیت دوبار

پیوسته  را متخاصم« های نقش»ان جنگ تبلیغاتی می ،از واقعیت ییها قطعه

، این تنها شیوه، و حتی مهمترین همه با این. دندازنا د و از کار میکنن ل میمخت

کنند آن را به چالش بطلبند،  ای نیست که واقعیت از کسانی که جرأت می شیوه

در حکومتی جهانی یا شکلی از روایت « ها نقش»طول عمر . ستاند انتقام می

صلح رومی»مدرن 
 

 این امر. زحمت ممکن است افزایش چشمگیری بیابد به« 

های توتالیتر و  ی حکومت بستهکمابیش های  بهتر از همه نظام را

توانند از  به مؤثرین نحو می د کهدهن حزبی نشان می های تک دیکتاتوری

و به این . )ها در برابر تأثیر واقعیت و حقیقت حفاظت کنند ها و نقش ئولوژی اید

در . دردسری نیست شکل گزارش تاریخی را تصحیح کردن هرگز کار بی

شمار چنین  های بی ر آرشیو سمولنسک به دشوارید   ۰ یادداشتی در سال 

های زینویف، کامنف،  طور مثال، با سخنرانی به. "کاری اشاره شده است

ریکف، بوخارین
 
ی مرکزی،  های کمیته ی حزب، پلنوم و دیگران در گنگره 

هایی  ی شوراها و غیره چه باید کرد؟ با منتخب نوشته نگرهکدر کمینترن، در 

اند  ی مارکسیسم نوشته طور مشترک درباره و دیگران به... یف،که لنین و زینو

های لنین که کامنف ویراستاری کرده است چه باید کرد؟  چه باید کرد؟ با نوشته

                                                                                 
 
  (Pax Romana) پیش از میالد تا  0  آن را از، صلح رومی، اصطالحی تبلیغاتی که

 ه کمکروم بدورانی که صلح نسبی برقرار بود و امپراتوری . دندرب میالدی به کار می 17 

 .یافت نمی شخشونت گستر
 

 
استالین  ها بودند که ن بلشویکز رهبرای کسانی که در اینجا به آنها اشاره شده است ا همه  

 .دشان کرترور یا اعدام
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که تروتسکی در آن مقاله نوشته « انترناسیونال کمونیستی»هایی از  با شماره

"ها مصادره شوند؟ ی شماره است چه باید کرد؟ باید همه
(24)
در هایی  سشپر 

مشکل این است .( شود ، و در آرشیو پاسخی به آنها یافت نمیاند کننده گیج واقع

دید اند، تج که پیوسته باید در جعل و دروغی که جایگزین ماجرای واقعی کرده

تاریخ ب کند؛ یک کتارا ضروری می چیز  همه تغییرنظر کنند، شرایط متغیر 

هایی از یک دانشنامه و کتاب  حهفص باید جای خود را به کتاب دیگری بدهد،

های ناشناخته یا  باید از میان برد و نامرا ها  د، برخی نامکرباید حذف  را مرجع

به  یمئثباتی دا و گرچه این بی. دکرجایگزین آنها را ی دیگر  شده کمتر شناخته

کند، اما به  نمی  ای این که حقیقت ممکن است چگونه بوده باشد اشاره

های دولتی  ی گفته نی قوی است بر خصلت دروغین همههرصورت نشا

ترین  به این موضوع توجه شده است که مسلم ارهاب. درمورد جهان واقعی

ی مغزشویی نوع خاصی از بدبینی است که از باور به هرگونه حقیقتی،  نتیجه

. زند می باز طور مطلق سر هرقدر هم که بر بنیاد محکمی استوار باشد، به

طور مدام و تام و تمام دروغ را جایگزین واقعیت کردن  یگر، بهعبارت د به

جای حقیقت پذیرفته شود و حقیقت  شود که از آن پس دروغ به منجر به این نمی

کمک آن  که حسی که به انجامد میعنوان دروغ بدنام گردد، بلکه به این  به

و و توانایی تمیز میان درست ) یابیم ت خود را در جهان واقعی میجه

 .شود ویران می( وغ ابزاری در خدمت این هدف استنادرست، و حقیقت و در

این چیزی نیست مگر روی . ای وجود ندارد و برای این مشکل راه چاره  

چون هرچه . ی کل واقعیت  موجود کننده دیگر تصادفی و احتمالی بودن پریشان

شکل  هب توانست می درستروی داده است  در واقعدر قلمرو امور بشری 

 کرانمندیاست، و این نا کرانمندادیگری رخ دهد، امکان برای دروغ گفتن ن

فقط کسی که برای مدتی محدود و . شود موجب شکست آن به دست خود می
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تزلزلی بر  این امکان را خواهد داشت که با همخوانی بی ،گوید موقت دروغ می

را با شرایط پیوسته  ها ها و داستان که نقش آنان. سر فریبی خاص پایداری کند

ای از امکانات  کنند خود را در برابر افق گسترده در حال تغییر سازگار می

توانند بر سر  کنند و نمی بینند، از یک امکان به امکان دیگر گذر می بالقوه می

جای این که جایگزین مناسبی  به. های جعلی خود بایستند یک از ساخته هیچ

واقع و رخدادها را به امکان  امورم کنند، برای واقعیت و بودمندی فراه

ترین  و مطمئن. گردانند که در آغاز در آن پدیدار شده بودند ای بازمی بالقوه

همین حضور سرسخت آنهاست،  درستها و رخدادها  نشان واقعیتمندی واقعیت

شان در نهایت به هیچ کوششی برای توضیح قطعی تن  که تصادفی بودن ذاتی

د و معقول جلوه توضیح دا نتوا ، برعکس، همواره میرا «ها نقش». دهد نمی

 (.بخشد واقع امتیاز موقتی میامور و همین امر است که به آنها نسبت به )داد 

به این  فقط ،ی ثبات با واقعیت رقابت کنند توانند در زمینه هرگز نمیها  نقشاما 

شکل دیگری  تواند دلیل که واقعیت از قضا چنین شده است و بنابراین نمی

ای را که  به این دلیل است که دروغ گفتن مداوم، به زبان استعاره، پایه. باشد

ای دیگر برای  پایه ،جای آن کشد و به ایم از زیر پاهایمان می بر آن ایستاده

اگر فریب مانند حقیقت فقط یک »: قول مونتنی به. )کند ایستادن فراهم نمی

ایم، زیرا ضد  آنچه دروغگو به ما  یستادهدانستیم کجا ا چهره داشت، بهتر می

اما عکس حقیقت، هزار صورت دارد و . گرفتیم گفت را حقیقت مسلم می می

یابی و  ی این که هرچه حس جهت تجربه( «.نهایت است قلمرو آن بی

ترین و  از عادی ،شود لرزد و سست می کند می مان به آن اعتماد می یابی واقعیت

 .سان در حکومت توتالیتر استهای ان ترین تجربه سخت

 انکارناپذیر دروغگویی با کنش، با تغییر جهان نزدیکی  به این ترتیب،    

د که کن سرشت چیزهایی محدود می را (ی کالم، با رویکرد سیاسی خالصه)
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« نقش»ی راسخ  وقتی سازنده. توانند موضوع توانایی کنش آدمی باشند می

های واقعی، که همه  ی آن دسته از موضوع کند با دروغ گفتن درباره تصور می

بینی کند  تواند تغییرات را پیش نوعی از شرشان خالص شوند، می خواهند به می

های پوتمکین برپا کردن دهکده. شود میاشتباه دچار 
 

، که چنین برای 

نیافته اهمیت دارد، هرگز موجب  گران کشورهای توسعه سیاستمداران و تبلیغ

شود، بلکه فقط فریبکاری را رواج  چیز واقعی نمی افتنیو قوام  گرفتن پا

 (دربط دارنواقع به گذشته  اموری  همه و)نه گذشته . دکن دهد و کامل می می

ی گذشته است،  تواند موضوع کنش انسان باشد، نه حال، تا آنجا که نتیجه می

اگر با گذشته و حال همچون . بلکه فقط آینده در برابر کنش گشوده است

 به عنوان شان  هایی از آینده رفتار کنیم، یعنی آنها را به شکل پیشین بخش

عنوان نیروی  به ،از واقعیت را همهای بالقوه تغییر دهیم، قلمرو سیاسی  امکان

ی آغاز برای تغییر و برای  از نقطه کنیم، هم محروم می ،ی اصلی کننده تثبیت

گری است  های پیوسته و حیله یجای هآید جاب آنگاه آنچه پدید می. آغاز چیزی نو

های نوبنیاد است که  ی بسیاری از ملت  ثمری محض خود مشخصه که در بی

 .اند که در عصر تبلیغات زاده شوند  این بداقبالی را داشته

، اما نکته این است که واقع در دست قدرت ایمن نیستند اموربدیهی است که    

نی برای ثبات مطمئن واقعیت تواند جایگزی هرگز نمیخود  ذاتدر قدرت 

واقعیتی که چون گذشته است بُعدی یافته که خارج از  ؛موجود به وجود آورد

دهند، و  واقع اعتبار خود را با سرسخت بودن نشان می امور. دسترس ما است

                                                                                 
 
  (Potemkin's villages)ای است  های ساختگی پوتمکین، اشاره به دهکده های ، دهکده

روسیه، از کریمه در سال  ی هفرمان پوتمکین برپا شدند تا هنگام بازدید کاترین دوم، ملککه به

شخصیت سیاسی و نظامی روس ( 9 0 - 09 )پوتمکین . منطقه پُررونق جلوه کند 010 

    .جمعیت اوکراین شهرت داردهایش برای تصرف مناطق کم دلیل تالش که بیش از همه به
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ی  آنها مانند همه؛ قدرت بازیابی شگفتی درآمیخته استشان با  شکنندگی

امور واقع در سرسختی خود بر قدرت برتری . ناپذیرند های آدمی برگشت کنش

با  قدرت های صورتبندی .قدرت گذرایند های دارند؛ آنها کمتر از صورتبندی

رد هدفی شکل می جمع شدن انسان گیرند و با رسیدن به آن هدف یا از  ها گ 

این ویژگی گذرای قدرت، آن را به . پاشند دست رفتن و تباه شدن آن، از هم می

از این  .کند برای نیل به ماندگاری از هر نوعی بدل می نامطمئن ی بسیارابزار

رو، نه تنها حقیقت و امور واقع، بلکه دروغ و امور غیرواقع نیز در دست آن 

ی سیاسی به امور واقع باید بر مرزی بسیار  به این سبب، نگره. ایمن نیستند

مور واقع خطر تلقی ا: شود دو خطر تهدید می سویباریک حرکت کند که از 

توانستند مانع آن شوند و  نتایج ضروری نوعی تحول که آدمیان نمی به عنوان 

و خطر نفی امور  .توانند کاری انجام دهند به این دلیل درمورد آن نیز نمی

 .کمک جعل و دستکاری  واقع، و کوشش برای از میان بردن آنها به

 

 

 

5 

. طرح کردماین فصل  هایی که در آغاز ه پرسشگردم ب در پایان، بازمی

و همواره در برخورد رودررو با قدرت شکست  نداردحقیقت، هرچند  قدرت 

اند  آنان که بر کرسی قدرت نشسته: خورد، نیروی خاص خود را دارد می

دوامی برای با قادر نخواهند بود جایگزین   ،کنند چاره اندیشیهم  اندازههر

تواند حقیقت را نابود  نت میو خشو متقاعدسازی. حقیقت کشف یا ابداع کنند

های عقلی یا  و این امر که درمورد حقیقت. تواند جایگزین آن شود کند اما نمی

نیز صادق  عینیهمان اندازه یا حتی بیشتر درمورد حقیقت   دینی صادق است به
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که من اینجا به   حقیقت به سیاست بنگرد، چنان چشم اندازاگر انسان از . است

جایگاهی بیرون از قلمرو سیاسی  در ، به این معناست کهام سیاست نگریسته

به کند، و اگر بکوشد  یان میاین جایگاه کسی است که حقیقت را ب. است ایستاده

یا خشونت  متقاعدسازیدر امور بشری دخالت کند و به زبان  مستقیمطور 

. دهد های خود را از دست می جایگاه و به این ترتیب اعتبار گفته ،سخن بگوید

مان را به این جایگاه و اهمیت آن برای قلمرو سیاسی معطوف  اکنون باید توجه

 .کنیم

خارج از اجتماعی که به آن تعلق داریم و )جایگاه خارج از قلمرو سیاسی    

های  هعنوان یکی از شیو به توان می روشنی بهرا ( مان جمع همگنان بیرون  

وف، انزوای دانشمند و هنرمند، تنهایی فیلس. دکرگوناگون تنها بودن توصیف 

دان و قاضی و استقالل شاهد عینی، گزارشگر و کسی که امر  طرفی تاریخ بی

های وجودی کسانی است که حقیقت را بیان  یابد، صفت بارز حالت واقع را می

بنیاد دارای صالحیت  ی نمایندگی طرفی عقیده طرفی با آن بی این بی. )کنند می

طرفی در اینجا در قلمرو  ه شد تفاوت دارد، زیرا بیتر به آن اشار که پیش

ذاتی جایگاه کسی است که خارج از  سیاست به دست نیامده است، بلکه جزء  

های تنها  این شیوه.( هایی است ی چنین حرفه و الزمهاست این قلمرو ایستاده 

د ان اما در این امر با هم مشترک ،های بسیاری با هم تفاوت دارند بودن ازجنبه

وابستگی به هدفی  نوع هرهرگونه تعهد سیاسی و  ،که تا جایی که تداوم یابند

 ،اند و بنابراین های وجودی بشری اینها حالت بی شک . سازند را غیرممکن می

را نخست هنگامی که یکی از آنها . هایند ی انسان امری مشترک میان همه

صورتی هم انسان  حتی در چنین) ندپذیرمی ی زندگی  عنوان نوعی شیوه به

 (برد تواند زندگی را در تنهایی، انزوا یا استقالل  کامل به سر هرگز نمی

 . دقرار گیر در ستیزسیاسی  خواسته هایاحتمال دارد که با 
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  طبیعی است که به ماهیت غیرسیاسی و بالقوه حتی ضدسیاسی حقیقت    

«پایدار با حقیقت، حتی اگر جهان نابود شود»)
 
شویم که  میی آگاه نخست وقت (

اما این . ام ی موضوع تأکید کرده تا کنون بر این جنبه من ی پدید آید، وستیز

 توجه نهادهای همگانی معینیبه ی موضوع را بیان کند، زیرا  تواند همه نمی

واره هم نهادهادر این گونه  .ندک ایجاد و حمایت میآنها را که قدرت  کند نمی

ی قواعد سیاسی، حقیقت و  ، برخالف همهباالترین معیار سخن و تالش

ی اهمیت فراوان دارد که ئقضا نهادن نهادها، در میان ای. راستگویی بوده است

عنوان دستگاه اداری مستقل عدالت  ای از حکومت خواه به شاخهبه عنوان خواه 

ی  شود، و همچنین همه قدرت سیاسی و اجتماعی بادقت محافظت می برابردر 

ش شهروندان آینده را به آنها به آموزش عالی که دولت آموز نهادهای مربوط

باید بداند  ،های باستانی خود را به یاد آورد اگر دانشگاه ریشه. کند می واگذار

. ه استبنیاد نهاده شد« دولتشهر»ترین و بانفوذترین مخالف  راسخ به دستکه 

اجتماعی بدل دانشگاه هرگز به نهادی ضد: افالتون تحقق نیافت رؤیای بی شک

. ها برای کسب قدرت تالش کنند دانشگاه ،ویم که در جایینش نشد، و هرگز نمی

قلمرو سیاسی : تحقق یافت ،پروراند اما آنچه افالتون هرگز در خیال نمی

طرفی است، به نهادی  ی اجرای عدالت بی که الزمه  این        بر  دریافت که عالوه

که   این. تا آموزش عالی را پیش ببرد ی قدرت نیاز است مبارزه از بیرون

اهمیت  ،دنشو شکل خصوصی یا دولتی اداره می نهادهای آموزش عالی به

هرحال، نه تنها استحکام آنها بلکه وجودشان به حسن نیت  چندانی ندارد؛ به

 . حکومت وابسته است

سیار های ب  ند، و حکما هآمد پدیدها  ر ناخوشایندی در دانشگاههای بسیا حقیقت  

ین حال، این نهادها همدر  .اند ها صادر شده دادگاه سوی از ارهانامطلوبی ب
                                                                                 
1
 Fiat veritas, et pereat mundus 
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همچنان پیوسته از سوی قدرت سیاسی و  (های دیگر حقیقت مانند پناهگاه)

حقیقت میان  همه، باید بپذیریم که بخت رواج با این. دتهدید می شوناجتماعی 

رد خود جمع کردن گ    راهاز  رف وجود این نهادها بلکهص   راهعموم نه تنها از 

نحو چشمگیری  طرف به بی ظاهربه زمان دادن دانشوران مستقل و و سا

کم در کشورهایی که قانون  توان انکار کرد که دست و نمی. افزایش یافته است

اند که حتی در مواقع درگیری، نفع  حاکم است، صاحبان قدرت پذیرفته ها آن در

ی  فراد و نهادهایی وجود داشته باشند که از حوزهمستقیم آنها در این است که ا

 . قدرت آنها بیرون باشند

می سادگی نادیده  به این دلیل بهرا سیاسی دانشگاه  در واقعامروزه اهمیت    

های  مچنین نهاداند و ه ای نقش مهمی یافته آموزش حرفه نهادهاید که نریگ

ر طو به آنها یبنیادتحقیقات  واند  هاشتد چشمگیر تحوالتی علوم طبیعی

تایجی که معلوم شده ن ؛اند بسیاری به بارآورده مهم ه هاییجانتظاری نت غیرقابل

تواند سودمندی  کس نمی هیچ. اند طور کلی حیاتی بوده به سیاستاست برای 

معنای اهمیت  ها را انکار کند، اما این امر به اجتماعی و تکنیکی دانشگاه

باید حقیقت امور  ظاهربه نی و تاریخی که علوم انسا. سیاسی داشتن نیست

ند، ربط شرح دهند و آنها را ری کنری را بیابند، از آنها پاسداواقع و اسناد بش

گزارش حقیقت امور واقع بسیار بیشتر از . و اهمیت سیاسی بیشتری دارند

گرچه بدون این  ؛دکنن روزانه فراهم می روزنامه نگاراناتی است که اطالع

جهت خود را  ،توانیم در این جهان پیوسته در حال تغییر ز نمیاطالعات هرگ

این  بی شک . ایم ایستادهیم کجا ندا هرگز نمی ،ترین معنی کلمه بیابیم و به واقعی

ی  قوه»واسطه است؛ اما اگر مطبوعات زمانی به ی امر دارای اهمیت سیاسی ب

اجتماعی حتی قدرت دولتی و فشار  برابرباید در  ،بدل شود« چهارم حکومت

ی بسیار مهم ی سیاس وظیفه. یه حفاظت شودئی قضا تر و بیشتر از قوه دقیق
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شود؛ در انتقال محض  از قلمرو سیاسی انجام می بیرونی اطالعات  ارائه

 .دخالت ندارند و نباید داشته باشند[ سیاسی]اخبار و اطالعات کنش و تصمیم 

دادها تفاوت دارد و از آن ی امور واقع و رخ ی همه واقعیت با مجموعه   

 legei ta)کسی که آنچه هست . ی نیستشدن تباثهر تقدیر،  است، و به تر مهم

eonta )کند و در این ماجرا کند، همواره ماجرایی را بازگو می را تعریف می، 

 برایدهند و  امور واقع مشخص ویژگی تصادفی بودن خود را از دست می

آیزاک دینسن. ندیاب فهم می معنایی قابل آدمیان
 
، اگر در را ها اندوه»: گوید می 

او نه « .شوند تحمل می د، همه قابلوینگبشان داستانی  یا درباره دنتنبداستانی 

و از این جنبه )بزرگ عصر ما بود، بلکه کسی بود  نویسان داستانتنها یکی از 

که  بیفزایدتوانست  به این گفته می. کند دانست چه می که می (یگانه بود کمابیش 

شوند که  تحمل و معنادار می ها قابل شادی و خوشبختی نیز زمانی برای انسان

تا آنجا . شان سخن بگوییم و آنها را همچون داستان تعریف کنیم بتوانیم درباره

« آشتی با واقعیت» ،ی داستان است که گزارشگر حقیقت  امر واقع نیز گوینده

هدف غایی  را آشتی نایعیار،  اریخ تمامهگل، این فیلسوف ت .دکن را عملی می

 محرک  نیروی  ،در واقع آشتی با واقعیت. کرد ی فلسفی تلقی می ی اندیشه همه

. رود ی بوده است که از فرزانگی محض فراتر میا نگاری پنهان کل تاریخ

وجه  هیچ خوب به مانر)نویس  دان، درست مانند رمان که تاریخ تغییرشکلی 

باید در رخدادهای واقعی ( تخیل محض نیست ی زاییدهات توهم یا بندی سرهم

 های دگرگونیها و  بسیار شبیه دگردیسی حالت ،مفروض به وجود آورد

                                                                                 
 
  Isak Dinesen ، 9  - 11 اش کارن ون بلیکسن  ، نام اصلی(Karen von 

Blixen )( کنیا)دت زیادی از عمر خود را در آفریقا مشهور دانمارکی که م ی نویسنده ؛بود
ترین  معروف« آفریقای من»که  شده  ساخته هایی فیلم های او انرمبر اساس . سپری کرد

 .آنهاست
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. کند ل میرا به مرثیه و شادی را به مدیحه بداحساس شاعر است؛ اندوه 

« پاالیش»در عملکرد سیاسی شاعر نوعی  ،ارستوپیروی از  توانیم به می

هرگونه احساس که ممکن است مانع کنش  ی تصفیهیا  پاک کردن ؛ببینیم

یاد دادن  (نویس دان یا رمان تاریخ) نویس داستانعملکرد سیاسی . ها شود انسان

توانایی سنجش و داوری از دل این . پذیرش هستی واقعی و موجود چیزهاست

طوری که  به ؛آید یی نیز خوانده شود، پدید میتواند راستگو پذیرش، که می

سرانجام این امتیاز را خواهیم داشت که »( نقل از آیزاک دینسن هم بهباز)

را ببینیم و بسنجیم؛ و این چیزی است که مردم آن را روز قیامت [ واقعیت]

 «.خوانند می

  به سیاست بیرون از قلمرو سیاسیمربوط  عملکردهایاین ی  تردید همه بی   

طرفی و عاری بودن از نفع  یو بداشتن تعهد  ی آنها  الزمه. دشون انجام می

این رویکرد عاری از نفع شخصی در . شخصی در اندیشه و داوری است

های  تر از سنت آن قدیمیمنشاء  تاریخی طوالنی دارد؛  ،جستجوی حقیقت

نیز  غربی سیاسی  مل سنت فلسفی و اندیشهکه شا است ای نظری و علمی

تصمیم  ُهمرتوانیم بیابیم که  ای می کنم ردپای آن را در لحظه فکر می. شود می

ها گرفت شکوه اعمال ترویایی
 
ها نسراید، و عظمت  را کمتر از شکوه آخایایی 

، کمتر از عظمت آشیل، که قهرمان خورده شکست بود دشمنیهکتور را، که 

هیچ تمدن  .جا رخ نداده بود هیچ آناین امر پیش از . قوم خویشاوند بود، نستاید

شان، باز قادر نبود شکست و پیروزی دوست و دشمن درخ اندازه هردیگری، 

                                                                                 
 
ده سال این شهر ( نامد ها می که ُهمر آنها را آخایایی)یونانیان . صغیر در آسیای شهریتروا   

این جنگهای ده ساله موضوع . را آتش زدندتسخیر آن  را محاصره کردند و در آخر پس از

شاعر معروف یونان آنها را سرود و ایلیاد و اودیسه دو شاهکار او  هایی شد که ُهمر داستان

 .ها است جنگ شرح همین
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 نهاییعنوان معیار  این نگرش به ،ُهمرپس از . دبنگر یکسانرا با نگاهی 

هرچند معیار فرجامین حاکم بر سرنوشت انسان  ؛ها پذیرفته نشد داوری انسان

 .در سراسر تاریخ یونان شنیدرا می توان ی ُهمرطرفی  پژواک بی. بوده است

که پدر  است بوده عینیبخش نخستین بیانگر بزرگ حقیقت  الهام طرفیاین بی 

تعریف خود « تاریخ»های  جمله نخستینهرودوت در همان : شد نگاری تاریخ

عظمت و شکوه اعمال »کند که قصدش این است که مانع آن شود که  می

ی  ریشه« .اند ی آن بربرها درخششی را از دست بدهند که شایسته ویونانیان 

، این شور شگفت برای شرافتمندی فکری نگری اصطالح عینی ی به مهه

. طرفی است رب ناشناخته است، در این بیاز تمدن غ هرقیمت، که بیرون به

 .پدید آید نداشت امکانگونه علمی هرگز  هیچ ،آن بی

حقیقت، و از این رو، از دیدگاهی بیرون از قلمرو  چون در اینجا از دیدگاه   

شکل گذرا به عظمت و منزلت  ام حتی به ام، نتوانسته است پرداختهسیاسی به سی

ام که گویی عالم  سخن گفته طوری. آنچه در این قلمرو جریان دارد اشاره کنم

جایی که  ؛سیاست جایی نیست جز میدان نبرد میان منافع جانبدارانه و متخاصم

نه و شود مگر لذت، سود، هواداری کورکورا حساب آورده نمی چیزی به

ام که گویی من  طور خالصه، به سیاست چنان پرداخته به .گری شهوت سلطه

حاکم امور همگانی  نیز باور دارم که نفع و غرض شخصی و قدرت بر کل

 در اساس ،های زندگی را سازمان دهیم است، و اگر مجبور نبودیم ضرورت

 عینیقت دلیل این تغییر شکل این است که حقی. داشت قلمرو سیاسی وجود نمی

درست  ؛یابد میترین سطح امور بشری با امر سیاسی تضاد  پایین فقط در

طور چشمگیر باالتری از  که حقیقت فلسفی افالتون در سطح به طور  همان

حقیقت، از مضمون  از دیدگاه. کرد سیاسی تضاد پیدا می عقیده و توافق با امر

شادمانی و رضایتی آگاه مانیم؛ یعنی از  واقعی زندگی سیاسی ناآگاه باقی می
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کردن و در جمع  شینی با همگنان، از با یکدیگر کنششویم که از همن نمی

 راهاز این . آید ، پدید میجایی در جهان یافتن با سخن و کنش ظاهر شدن، و از

داریم  می آوریم و آن را برپا نگه است که ما هویت شخصی خود را به دست می

در عین حال، منظور من در . کنیم آغاز میجدید را  به طور کامل و چیزی 

رغم عظمتش، محدود است؛  اینجا نشان دادن این است که کل این حوزه، به

این قلمرو با آن چیزهایی . گیرد یعنی کل هستی انسان و جهان را دربرنمی

و فقط با . خود تغییرشان دهند ی اراده توانند به ها نمی شود که انسان محدود می

ن جایی که آدمیان در آ) دود و ثغور خود است که این قلمروحرعایت کردن 

تمامیت خود  ،نخورده باقی بماند تواند دست می (برای کنش و ایجاد تغییر آزادند

توانیم چنین  مفهوم حقیقت را می. هایش را عملی سازد را حفظ کند و وعده

 بانز به، حقیقت .چیزی است که قادر نیستیم تغییرش دهیم: تعریف کنیم

 سرمان باالیایم و آسمانی است که  زمینی است که روی آن ایستاده ،استعاره

 .گسترده است
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 فصل هشتم

 تسخیر فضا و مقام انسان

 

«آیا تسخیر فضا موجب افزایش مقام انسان شده است یا کاهش آن؟»
(1)
این  

طرح شده است، و از ه مردم غیرمتخصص و نه دانشمندان پرسش خطاب ب

ه توج تفاوت دارد باکه  ند علوم انسانی به انسان الهام گرفته استتوجه اندیشم

 فقطفهم واقعیت مادی برای رسد  نظر می به. فیزیکدان به واقعیت  جهان مادی

، بلکه ریمگذابکنار را کانونی  بینی بشرمدارانه یا زمین نیست که جهان کافی

ری است، گونه نیز ضرو ل و عنصر انسانقطعی هرگونه اص کنار گذاشتن

انسان  ی حواس پنجگانه واقعیت های عینیجهان  یا چنین اصلی  آغازگاهزیرا 

پندارد که انسان واالترین  مسلم می ما پرسش. ذاتی فهم آدمی ه هاییا مقول است

ی  باقی مانده است، و واژه پنداری که از رومیان ؛شناسیم موجودی است که می

«باوری انسان»
 
وب فکری یونانیان دور بود که حتی چرقدر از چها ها آن آن 

ی  در زبان و اندیشه« باوری انسان»ی  واژه نبود   لدلی. ای نداشتند برای آن واژه

یونانی این است که یونانیان، برخالف رومیان، هرگز معتقد نبودند که انسان 

.خواند یعنی پوچ می« atopos»این باور را  ارستو. واالترین موجود است
(2)
 

مراتب ناسازگارتر است، زیرا برای این  به انسان با علوم طبیعی بهاین نگاه 

ندگی انداموار و محیط طبیعی علوم انسان چیزی نیست جز موردی خاص از ز

خاص، حد واسط  چیزی نیست جز موردی (زمین با قوانین زمینی خود)او 

 بی شک. اند قوانین مطلق جهانروا، یعنی قوانینی که بر عالم بیکران حاکم

ی تحقیقاتم برای مقام  نتیجه: تواند خود را مجاز بداند که بپرسد دانشمند نمی

چه پیامدهایی خواهد داشت؟ این سرفرازی ( ی او یا در واقع برای آینده)انسان 
                                                                                 
1
 humanitas 
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به  وابسته های دیدگاه ی خود را از همه علم طبیعی مدرن بوده است که توانسته

طور  ،  بهیرواب انسانبه وابسته  حقیقت در های ، یعنی دغدغهگاریانانسان 

 .کامل برهاند

جا که خطاب به مردم غیرمتخصص است، باید  ، تا آنرا شده پرسش طرح   

به  بشود در واقعاگر ) و با زبانی روزمره پاسخ داد در چهارچوب عقل سلیم

د، زیرا امور واقع و نکدانشمند را مجاب ن شایدچنین پاسخی (. آن پاسخ داد

و دریافت  حس  ،اند که از ادراک حسی و در پی آن را وادار ساختهتجربیات او 

ادارک حواس  و حس مشترکانسان ها به کمک  .نظر کند همگانی صرف  

است از  رمجبو دانشمند. کنند از واقعیت هماهنگ میشان را آگاهی   پنجگانه

های  ترین ظرافت که حتی در پیچیده زبانی ؛زبان عادی چشم بپوشد

. ناپذیر وابسته است نحوی جدایی به  ، به جهان حسی و عقل سلیماش مفهومی

در نمودهای  هستیگر  انسان چیزی نیست جز مشاهده ،برای دانشمند

 بسیار نشان داده است که تا چه حدپیشرفت علم مدرن با توانمندی . گوناگونش

کوچک و چه جزء  بینهایت بزرگ  چه جزء  بینهایت) شده مشاهده هستی این

آمیزی  غایت نبوغ دقتی ادراک حسی آدمی، بلکه از ابزار به از بی فقطنه  (آن

هایی که علم  داده. اند ماند که برای بهسازی این ادارک ساخته شده پنهان می

« های رازآمیز از جهان واقعی پیام» مثلپردازد  ها می فیزیک مدرن به آن

نمود نیستند، زیرا جایی با  پدیده یا ،معنی واقعی کلمه اینها به. شوند می پدیدار

نه در آزمایشگاه؛ از حضورشان  ، شویم، نه در جهان عادی ها روبرو نمی آن

  گیری های معین بر وسایل اندازه شیوه که به شویم می گاهآ دلیل تأثیری فقط به

که ادینگتون  چنان. گذارند می
 
در تمثیلی گویا گفته است، ربط  این تأثیر با  

                                                                                 
 
  (Eddington) ،دانشمند اخترفیزیک انگلیسی که  11 -  9 ، آرتور ادینگتون ،

 .زبانان شناساند ا به انگلیسیین رانیشتآی نسبیت عام  نظریه
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ربطی است که شماره تلفن با مشترک »ذارد تا حد زیادی مانند گ چه اثر می آن

«آن
(3)
پندارد  تردیدی مسلم می هیچ یی مهم این است که ادینگتون ب نکته. دارد 

تر از جهانی  واقعی یتلویحبه طور )« جهانی واقعی»ی مادی از ها که این داده

« مادی»یزی مشکل این است که چ. اند پدید آمده (کنیم که در آن زندگی می

 .شود اما هرگز پدیدار نمی ،وجود دارد

را به ماه رساند، دیگر  نسانامعنی واقعی  هدف علم مدرن، که سرانجام و به   

که نیلس   چنان)ها نیست  به آن« نظم دادن»بر تجربیات بشری و « افزودن»

بور
 
آن را وصف کرده است، کسی که هنوز در بند واژگانی بود که خود با  

(شان یاری رساند شدنکهنه ش به آثار
(4)

کشف چیزی در پی تر  ، بلکه بیش

. کند خود را بر حواس و فهم آدمی آشکار می ،ی طبیعی پدیده پساست که در 

ی ماهیت حواس انسان و دستگاه روانی او اندیشیده بود،  اگر دانشمند درباره

و چه سرشت آدمی چیست : طرح کرده بود کههایی از این دست  اگر پرسش

یا  مقامی باید داشته باشد؟ هدف علم چیست و چرا انسان در پی دانش است؟

زندگی چیست و چه چیزی زندگی بشری را از زندگی : حتی اگر پرسیده بود

رسید که علم مدرن اکنون  گاه هرگز به جایی نمی آن ؟کند میحیوانی متمایز 

  ها و به ن تعریفتوانستند همچو می ییها ین پرسشچنهای  پاسخ. رسیده است

بور،  ی نیلس گفته به. کنند عمل او های این ترتیب همچون حدود و ثغور تالش

یابیم  مفهوم معمول امکان این را می رد کردن توضیح زندگی به راهتنها از »

«.کنیم بیانکه ویژگی آن را 
(5)  

دانشمند  به عنوان برای دانشمند  طرح شدهجا  که پرسشی که در این  ینا  

                                                                                 
 
  (Niels Bohr) ،در پی اشغال دانمارک .  ، فیزیکدان دانمارکی 11 - 99 ، نلیس بور

کمک  جا به به سوئد گریخت و از آن ،بور که تبار یهودی داشت ،7 9 آلمان در  به دست
 .ها به آمریکا رفت انگلیسی
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پرسش ما انسان . علیه این پرسش نیست برهانی ،معنایی دربرندارد

که  خواند فرامی غیرمتخصص و اندیشمند علوم انسانی را به این چالش

ی آدمیان  زیرا کار او به همه ،دهد داوری کند چه دانشمند انجام می ی آن درباره

اید، عنوان شهروندان عادی نیز ب خود دانشمندان بهبی شک ربط دارد، و 

 ، چهاین بحث های ی پاسخ اما همه. همچون دیگران، در این بحث شرکت کنند

گرچه )اند  فیلسوفان و دانشمندان، غیرعلمی پاسخ افراد غیرمتخصص چه پاسخ

حقیقت . ها را ثابت کرد توان کذب یا صدق آن ؛ هرگز نمی(ضدعلمی نیستند

 .های علمی آور گزاره مهاست تا اعتبار الزا تر شبیه اعتبار توافق ها بیش آن

، اند دهدانشینی است،  شان گوشه ی زندگی فیلسوفان، که شیوهکه  یی راها پاسخ

 ترشان بیشست که نادهای زیادی  میان انسان دادوستد فکریحاصل می توان 

تواند موجب توافق جمعی  هرگز نمی فلسفی حقیقت. در میان زندگان نیستند

های  کردنی  گزاره آور و اثبات از حقیقت الزامتر  بیش به طور معمول شود، اما 

نحوی  به ،ویژه در دوران اخیر به علمی، های گزاره .آورد علوم دوام می

ای  هرچند در دوره ؛اند که هرگز دوام نیاورند گرایش داشته آزاردهنده به این

هایی همچون زندگی،  عبارت دیگر، مفهوم به. ندباید برای همه معتبر ،معین

اند، و مسأله اکنون این است که  علمی پیش ،علم یا دانش بنابه تعریف انسان،

سوی فضای کیهانی  پیشرفت علم، که به تسخیر سراسر زمین و پیشروی به

 ی نکته. نیستند دار یمعن را چنان تغییر داده است که دیگر این مفاهیم ،انجامیده

ها و  شمهنظر از سرچ صرف)این است که علم مدرن  بی شک مهم موضوع 

شکل بنیادین  کنیم چنان به جهانی را که در آن زندگی می (های آغازینش هدف

دگرگون کرده و از نو ساخته است که افراد غیرمتخصص و پژوهشگران 

زبان روزمره  بندند و به شان امید می علوم انسانی، که هنوز به حس همگانی

ها  اند، که آن ز دست دادهبا واقعیت  آن آشکارا ا را کنند، تماس خود گفتگو می
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فهمند  است، می چه را در پس پدیدارها شود و نه آن چه را پدیدار می فقط آن

های آن را در نظر  که ریشه  آن یند بکوشند درختی را بفهم که می  مثل این)

دلیل جهل   کلی به طور  ها به های آن ها و دغدغه که پرسش ، و این(داشته باشند

تردید  تواند چگونه کسی می. اند ربط این سبب به این واقعیت بی هاند و ب پدید آمده

و او را به ماه  هددافضا را  مندی تسخیرتوانانسان  به که علم که داشته باشد

بسیار اغواکننده است  ،مقام انسانی را باال برده است؟ در حقیقت ه استرساند

در آیا  خود بپرسیم این نحو از زیر بار این پرسش شانه خالی کنیم که که به

؟ «بفهمند»توانند آن را  فقط دانشمندان می کنونی ر جهاندست که نی چنین واقع

قرار بگیرند که « شمار اندک» اندیشمندانتوانند در جایگاه  گاه دانشمندان می آن

یعنی بر  ؛دهد را می« ها توده»ها حق فرمانروایی بر  دانش برترشان به آن

ی کسانی که از دیدگاه دانشمند  نیستند، همهکسانی که دانشمند  ی همه

خواه پژوهشگر علوم انسانی و اجتماعی باشند خواه  ،اند غیرمتخصص

علمی  های پیش دلیل جهل پرسش  ی کسانی که به طور خالصه، همه فیلسوف، به

 .کنند طرح می

بندی میان دانشمند و غیرمتخصص از حقیقت بسیار دور  هر رو، تقسیم به   

قعیت این است که دانشمند بیش از نیمی از عمرش را در همان جهان وا. است

ادراک حسی، جهان دریافت  همگانی، و زبان روزمره با شهروندان دیگر 

دارد،  امتیازی فعالیت خود، که در آن  در حوزه ،بر این  برد، و عالوه سر می به

رد  های  خام  ف ها و نگرانی ای رسیده است که در آن پرسش به نقطه

نحوی پرقدرت برای او نیز ملموس  شکلی دیگر، به غیرمتخصص گرچه به

دانشمند تنها فرد غیرمتخصص و درک محدود او را پشت سر نگذاشته . اند شده

ای از خویش و قدرت فهم خود را نیز جا گذاشته است؛ فهم او  است، بلکه پاره

هنوز  ،گفتگو کندکند با زبان ریاضی  رود و شروع می وقتی به آزمایشگاه می
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حق با ماکس پالنک. هم فهمی بشری است
 
ی علم مدرن در  بود که معجزه 

 پاک شود، در« گونه ی عناصر انسان همه»توانست از  حقیقت این است که می

.دادند خود انسان بودند این پاالیش را انجام می که که کسانی  حالی
(6)
مشکالت  

می به طور کامل   ،ها روبرو شده است که علم جدید با آنرا ای  نظری پیچیده

که  را، علمی این ها داده ی روانی طبیعی مغز بشریها زیرا مقوله. سندشنا

نظم   به نمی تواند ،نیست( یا خورشیدکانونی)کانونی  ر و زمیننگاا انسان

که اروین شرودینگر چنان. ورددرآ
 

کوشیم  عالم جدیدی که می: گوید می 

نیافتنی، بلکه حتی تصورناپذیر  دست عملدر » نه تنها ،«تسخیرش کنیم»

آید؛ شاید  اشتباه از آب درمی ،صورت که آن را تصور کنیم هر به»زیرا « است

" شیر بالدار"ی  اندازه کم به دست  " ی چهارگوش دایره"ی  اندازه نه درست به

«.شود معنی می بی
(7)
 

. ی دارندتر نظر های دیگری نیز وجود دارند که سرشتی کم دشواری   

های دیگر توانایی دارند کار انسان را  ی ماشین مغزهای الکترونیک مانند همه

ها نه جایگزین نیروی  این حقیقت که آن. تر از خود او انجام دهند بهتر و سریع

 ،دهند شوند و آن را افزایش می کار انسان بلکه جایگزین نیروی مغز او می

الزم برای « هوش»نند چگونه میان دا شود که می موجب سردرگمی کسانی نمی

.بازی شطرنج و فهم آدمی تمایز قائل شوند
(8)
این امر چیزی بیش از این را  

چه  تعلق دارند، و آن  مقولهیک کند که نیروی کار و نیروی مغز به  ثابت نمی

اندازه بگیریم بیش از « هوشی ی بهره»توانیم آن را با  خوانیم و می ما هوش می

                                                                                 
 
  (Max Planck) ،کدان مشهور آلمانی که پدر ، فیزی151 -920 ، ماکس پالنک

 .ی کوانتوم بود نظریه
 
   (Erwin Schrödinger) ،فیزیکدان اتریشی، 110 -  9 ، اروین شرودینگر ،

 .  9 ی نوبل فیزیک  ی جایزه برنده
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«شرط اساسی  »فهم آدمی ربط ندارد که  این به کیفیت
 
با . واجب آن است 

توانند کارهایی انجام دهند  دانشمندانی که معتقدند کامپیوترها می هستندهمه،  این

«ها را درک کند نتواند آن آدمیمغز »که 
(9)

 به طور کامل ، و این ادعایی 

و  ی درک در حقیقت عملکرد عقل است قوه. متفاوت و هشداردهنده است

 فقطو )داشت  اگر حقیقت می. ی خودکار نیروی مغز نیست هرگز نتیجه

هایی  ماشین را مااطراف که  (درک اشتباه دانشمند از خود نبودموردی از 

ها را طراحی  هرچند خود آن ،شان را درک کنیم توانیم اعمال که نمی ندا گرفته

ی علوم  ری پیچیدهبود که مشکالت نظ این معنی می ایم، به ایم و ساخته کرده

اما حتی اگر . اند مان یورش آورده به جهان روزمره ،طبیعی در باالترین سطح

هایی که شروع  نظری باقی بمانیم، پارادوکس به طور مطلقدر چهارچوب 

که مردم  اند جدیقدر  اند به نگران ساختن خود دانشمندان بزرگ آن کرده

علوم اجتماعی « ماندگی عقب»در مقابل، . غیرمتخصص را به هراس وادارند

سبت به دانش پیشرفت سیاسی انسان ن« ماندگی عقب»نسبت به علوم طبیعی یا 

این بحث را به گمراهی  فقطد، ان هطرحش کرد ارهاعلمی و فنی او، که ب

یعنی  ؛تواند توجه را از موضوع اصلی منحرف کند این گفته فقط می .کشاند می

دهد،  ، و باموفقیت انجام میدهد انجامرهایی تواند کا این موضوع که انسان می

 .شان دهد توضیح ،زبان روزمره تواند به کند و نمی شانتواند درک که خود نمی

بیش از همه نسل پیرتر،  ،شاید در خور توجه باشد که در میان دانشمندان   

شدت  به و پالنک، نیلس بور و شرودینگر، بودند که آنیشتاینکسانی چون 

. آن را پدید آورده بود هعمدبه طور یتی بودند که کار خودشان نگران وضع

ی های علم بودند که خواستار آن بود که تئوری بارآمدهها هنوز در سنتی  آن

، شوند میبه علوم انسانی مربوط  آشکارامعین را که  ضرورت هایبرخی 
                                                                                 
1
 conditio sine qua non 
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شد که تئوری  هنوز تصور می. ی برآوردندسازهمچون سادگی، زیبایی و هم

و توضیح « حفظ پدیده»یعنی فهم بشری را با  ؛باشد« بخش رضایت»ید با

توانیم  حتی امروزه نیز هنوز می. شده راضی کند های مشاهده ی واقعیت همه

به پذیرش اعتبار  ،های زیباشناختی فیزیکدانان مدرن به دلیل»بشنویم که 

بسیار ساده ی نسبیت عام تمایل دارند، زیرا این نظریه از لحاظ ریاضی  نظریه

«.بخش است و زیبا و از نظر فلسفی بسیار رضایت
(10)
میلی شدید  همه از بی 

ی کوانتم پالنک آن  که نظریه رغم این برای فدا کردن اصل علیت، به آنیشتاین

این بود که همراه  بی شک اعتراض اصلی او . د، اطالع دارندکر میرد را 

طاس »ی خدا جهان را با گوی ؛شود رها می هستیاصل علیت، قانونمندی 

از  آنیشتاینخود  یافته های ،ی نیلس بور و چون بنابه گفته. گرداند می« انداختن

ریزی و تعمیم  کل بنای فیزیک کالسیک دوباره طرح»پدید آمده بود که  راهاین 

ی  ای بخشید که از همه پارچگی و به تصویر ما از جهان یک... داده شد

رسد که  نظر می طبیعی به به طور کامل ، «انتظارات پیشین فراتر رفت

به  ،راهاین از  ،های همکاران و پسینیان خود کوشید با تئوری می آنیشتاین

تر را  ای کامل نظریه»کمک تعمیم جدید  و فراگیرتری  توافق برسد که به

«.بجوید
(11)
فرجام »ی نسبیت را  توانست نظریه این ترتیب، ماکس پالنک می به 

به ماکس پالنک . بخواند« ی آن درجهمنتها ر فیزیک کالسیک، و اوج ساختا

ی نسبیت، بر  ی کوانتوم، برخالف نظریه آگاه بود که نظریه طور کامل 

همه معتقد بود که  با این ؛گسستی کامل از تئوری فیزیک کالسیک داللت دارد

پیشرفت پویای فیزیک ضروری است که در میان اصول بدیهی این »برای 

ی این عل   به طور مطلقطور عام، بلکه ویژگی  تنها وجود قانون بهعلم نه 

«.قانون را نیز به حساب آوریم
(12)
 

ت، جبرباوری و از دیدگاه او، علی  . اما نیلس بور یک گام جلوتر رفت  
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انسان تعلق دارد مفهومی دستگاه چهارچوب »های  ضرورت  قوانین به مقوله

، و دیگر از این هراس نداشت «ستا  داوری پیشدارای  به طور ضروریکه 

ها روبرو  جدید از قانونمندی به طور کامل ای  ی اتمی با گونه در پدیده»که 

.«زنند بازمی شود که از تن دادن به توصیف تصویری جبرباورانه سر
(13)
 

های  چه از توصیف در چهارچوب مقوله مشکل این است که آن

پذیر  گونه زبان فهم د به توصیف  هیچزن بازمی فهم بشری سر« دار داوری پیش»

وجه امکان توصیف آن وجود ندارد، و فقط  هیچ دیگر به. دهد آدمی تن نمی

بور هنوز امید . های ریاضی بیان، نه توصیف، کرد توان آن را با روش می

« نساناگسترش مناسب چهارچوب مفهومی » راه های جدید از داشت که تجربه

های  ناسازگاری»ها و  ی پارادوکس از این راه، همهمرور زمان جابیفتند و  به

ای بدون ساختاری منطقی  هیچ تجربه»را برطرف کنند، زیرا « ظاهری

«.پذیر نیست تعریف
(14)
ها و  مقوله. اما این نیز متأسفانه امیدی پوچ بود 

گیرند، و  های حسی او سرچشمه می های عقل آدمی در نهایت از تجربه مفهوم

، بریم کار می های روانی انسان به که برای توصیف تواناییرا  ی واژگانی همه

. دبرن می کار  طور تمثیلی به  بهآنها را و  ندهای حسی گرفته ا از جهان ادراک

دهد، مانند  عمل اندیشیدن را انجام می ظاهر به افزون بر این، مغز انسان که

از  درست علم مدرن. ی اعضای دیگر بدن، عضوی خاکی و زمینی است همه

نیروی تخیل و انتزاع بود که،  کمک منتزع کردن این شرایط زمینی، به راه

ای  ی زمین رهانید و توانست از نقطه تعبیری، فهم آدمی را از میدان جاذبه به

عین  علم مدرن به شکوهمندترین و در ،این ترتیب به. در کیهان به آن بنگرد

 .ترین دستاوردهای خود رسید کننده حال گیج

ای و شکافتن  ، مدت کوتاهی پس از فرارسیدن انقالب هسته۰ ۰ در سال    

اتم و امید برای تسخیر فضای کیهانی، پالنک خواستار آن شد که نتایج 
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ی داشته ا خواهند برای ما فایده اگر می»های ریاضی  آمده از روش دست به

ای که  سه دهه در« .مان ترجمه شوند های حسی زبان جهان ادراک باید به ،باشند

تری برای چنین  رسد امکان کم نظر می به ،گذرد ها می از نوشتن این سخن

ای وجود دارد و در حالی که نگرش فیزیکی به جهان و جهان حسی  ترجمه

و این در )اما .  اند آشکارتر از دست داده نحوی به یکدیگربا  را تماس خود

وجه این نیست که  هیچ امر به معنای این (تر است ی بحث ما هشداردهنده زمینه

بینی کرده بود که  که بور پیش دنتایج این علم مدرن کاربرد عملی ندارند، یا چنان

 با موفقیت روبرو نشودزبان روزمره  به دستاوردهای فیزیک مدرن اگر ترجمه

 نخستینشود که آماده است تا با  حباب هوایی می»نگری جدید همچون  جهان

«.فوت بترکد
(15)
احتمال  د که بگوید بهیاب می گرایشعکس، انسان به این سو بر 

به طور هایی که  ی تئوری درنتیجه زمینی مسکونی  سیاره ،تر بسیار بیش

 زبان بشری سر اند، و از هرگونه توصیفی به ارتباط با جهان حسی بی مطلق

 « توفان»که   این به جاید خواهد شد و به هوا خواهد رفت زنند، دو بازمی

 . ها مانند حباب بترکند عث شود که این تئوریبا

چیز از ذهن دانشمندانی که  توانیم بگوییم که هیچ کنم بااطمینان می فکر می   

ترین روندی را که بشر تا کنون شاهد آن بوده است پدید  ترین و انقالبی بنیادی

تسخیر »تر از هرگونه اراده به قدرت نبود، و هرگز آرزوی  آوردند بیگانه

مفهوم نهفته در  حتی کنجکاوی ناشایست به. و رفتن به ماه را نداشتند« فضا

«ی چشم وسوسه»
 
شان  جستجوی ،در واقع. ها نبوده است ی آن نیز انگیزه 

به  را ها را وادار ساخت اعتمادشان بود که آن« واقعیت حقیقی»برای یافتن 

و عقل انسان خواست خویش بر حواس  که خود به  ها چنان پدیده و نمودها

ها عشق شگرف به هماهنگی و  بخش آن الهام. شوند، از دست بدهند آشکار می
                                                                                 
1
 temptatio oculorum 
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و نظم فراگیر در خواهند زیبایی  ها آموخته بود اگر می قانونمندی بود که به آن

معین  به طور کامل  ی سلسله ، را کشف کنند، باید از هرهستیکل، یعنی در 

تواند توضیح دهد  این امر می. بگیرند هایی از رخدادها فاصله رخداد یا رشته

شان در  یافته هااند که  تر از این حقیقت آشفته شده کم ظاهربه ها  که چرا آن

که به   ترین ابزار کشتار درآمده است تا این خدمت ساختن خطرناک

شان، یعنی ضرورت و قانونمندی، خدشه وارد شده  ترین کمال مطلوب محبوب

انی از دست رفت که دانشمندان کشف کردند جزء  شان زم کمال مطلوب. است

در حال  هستی  ر ماده وجود ندارد، که ما در ، د(atomos)ناپذیر،  تقسیم

هرجایی  ظاهربه نیم، و کشف کردند که تصادف ک گسترش  بیکران زندگی می

، یعنی جهان مادی، خود را از «واقعیت حقیقی»حاکم مطلق است که این 

به طور ی این حواس غیردقیق  کننده ز میدان ابزار  دقیقمیدان حواس بشری و ا

ت، ضرورت توان نتیجه گرفت که علی   می رظاهبه  .داشته است دور نگه کامل 

های عقل سلیم  اند و تنها برای تجربه های ذاتی عقل بشری و قانونمندی مقوله

که چنین   محض این رسد به نظر می  به. موجودات خاکی کاربرد دارند

وند، هرچه را که ر بیرونشان  وداتی از میدان محیط زندگی خاکیموج

 ها سر جستجو کنند، از تن دادن به مقوالت عقلی آن« طور عقلی به»

 .زند بازمی

تر هرگز به اندیشه درنیامده بودند  با تصوراتی که پیش را کار علمی مدرن   

و به سیارگان ... روی خورشید ایستاده است» اندیشید می خود پیشکوپرنیک )

(«نگرد می
(16)
تلسکوپ )که هرگز دیده نشده بودند  دکردن آغازو با چیزهایی  

با یقین »گالیله میان زمین و آسمان ارتباط برقرار کرد و رازهای ستارگان را 

برای شناخت بشری فاش ساخت« کامل برهان حسی
(17)

علم مدرن بیان (. 

معادله یک  ،یافت که در آن کالسیک خود را در قانون گرانش عمومی نیوتن
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 آنیشتاین ،در واقع. دهد زمینی را توضیح می چیزهایحرکات اجرام آسمانی و 

در فضا »ناظری را در نظر گرفت که »تعمیم داد وقتی  فقطاین علم مدرن را 

ثابت است،  ،طور مثال خورشید ی معینی، به نه در نقطهو « آزادانه معلق است

این فرض  وپرنیک، بلکه نیوتن نیز مجبور بوده استو نشان داد که نه تنها ک

به طور ، هرچند این مرکز «عالم نوعی مرکز دارد»را مسلم بپندارد که 

تالش » بدیهی است که به طور کامل . توانست زمین باشد دیگر نمی یطبیع

فکری دانشمندان بوده  ی ترین انگیزه در حقیقت قوی« برای تعمیم آنیشتاین

انگیز انتزاع و تخیل  ند، قدرت  شگفتآور رو به قدرتی انیر زماست، و اگ

ساله  حتی امروز هم، زمانی که همه. اند دوجانبه ی  است، که دارای رابطه

ی  واسطهی شود که نتایج ب می« مفید»های بسیار  میلیادرها دالر صرف طرح

ها  اند، و زمانی که قدرت واقعی کشورها و حکومت تکامل علم نظری محض

دهند وابسته است، فیزیکدان هنوز هم  چه هزاران پژوهشگر انجام می آنبه 

های فضایی را با تحقیر  ی مهندسان پژوهشگر طرح احتمال زیاد، همه به

.خواند صرف می« کش لوله»
(18)
 

معنی واقعی کلمه، بلکه  انگیز این است که نه دانشمند، به اما حقیقت غم   

ه میان جهان حواس و نمودها، و شد است که ارتباط قطع« کش لوله»

مهندسان، که امروزه بخش . را دوباره برقرار ساخته است نگری فیزیک جهان

دهند، نتایج تحقیقات علمی را زمینی و  را تشکیل می« پژوهشگران»غالب کل 

کننده  های گیج ها و دشوارترین پیچیدگی و هرچند پارادوکس. اند ملموس ساخته

ای کامل از  ، این حقیقت که مجموعهندده اکر احاطهرا دانشمند هنوز 

« سالمت»نتایج کارهای او توسعه یابد،  اثر برتکنولوژی توانسته است 

تر از هرگونه مشاهده یا  کننده نحوی مجاب های او را به ها و فرضیه تئوری

حقیقت این است که دانشمند خود  بی شک. دهد علمی نشان می فقطآزمایش 
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داند که فضاپیماهای بدون سرنشین که به  برود؛ و میخواهد به ماه  نمی

های او از  تواند ابداع کند مجهزند، هدف آمیزترین ابزاری که انسان می نبوغ

همه،  با این. دهند ها فضانورد انجام می مراتب بهتر از ده کاوش سطح ماه را به

نام دیگری که بر آن  دگرگونی واقعی جهان انسانی، تسخیر فضا یا هر

دار به فضا  گذاریم، تنها زمانی عملی خواهد شد که فضاپیماهای سرنشینب

کنون  تواند به جایی برود که تا که انسان خود می  طوری  شوند، به پرتاب می

توانسته است  اش می فقط تخیل و قدرت انتزاع یا نبوغ بشری یا قدرت سازندگی

ی م کاوش محیط بکنی ریزی می چه اکنون برنامه تردید تمام آن بی. برسد

تواند در دسترس نوع  ی بینهایت کوچکی که می ست، منطقه مان در فضا واسطه

 توجه به طول عمر انسان با. ت کندحتی اگر با سرعت نور حرک ؛بشر باشد

ست که بتواند امحتمل نا به طور کامل (تنها محدودیت مطلق در حال حاضر)

باید جهان حواس و جهان  ،وداما برای همین کار محد. رودببیش این از پیش 

 .مان را نه تنها در تخیل بلکه در واقعیت نیز ترک کنیم تن

که ) معلق است آزادانه در فضاکه  آنیشتاینتخیلی  «ناظر»گویی به دنبال     

آید که  می واقعی ناظری( زاع آن استتی ذهن بشری و قدرت ان آفریده بی شک

در این مرحله . ی تخیل و انتزاع است زاده فقطباید چنان رفتار کند که گویی 

نگری فیزیکی جدید خود  ی تئوریک جهان های پیچیده یی دشوار است که همه

کنند و موجب  ی آدمی تحمیل می را همچون واقعیت به جهان زندگی روزمره

او  .شود دار خدشه ،اش ، یعنی زمینی«طبیعی»شوند انسجام  عقل سلیم   می

ی«دوقلوها»قعیت با پارادوکس معروف طور مثال، باید در وا به
 
 آنیشتاین 

                                                                                 
 
د، آزمایشی کر طرح قرن بیستم آنیشتاین در آغازنخستین بار که  رادوکس دوقلوها پارا  

. ی نسبیت خاص درمورد تأثیر حرکتی نزدیک به حرکت نور در اجسام فکری است در نظریه

دیگری در  کند که یکی ساکن و می طرحمثال دو ساعت را  ،برای توضیح این مسأله وی  خود

سرعتی نزدیک به  های ساعتی که با عقربه ،طبق قوانین فیزیک نسبیت. حال حرکت است
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یکی از دوقلوها که با سرعتی »پذیرد که  طور فرضی می روبرو شود، که به

در بازگشت یا بردار  ،رود نزدیک به سرعت نور به سفری فضایی می

ی بازماندگانش  ای مبهم در حافظه اش را بسیار پیرتر یا همچون خاطره زمینی

«.خواهد یافت
(19)
زیرا گرچه بسیاری از فیزیکدانان درک این پارادوکس را  

پارادوکس »که « پارادوکس ساعت»رسد  نظر می اما به ،اند دشوار یافته

بنابراین، . ندا ردهک تبثا طور تجربی ، بهاند هختاسبراساس آن را « دوقلوها

ی شرایط  ماند این فرض است که زندگی زمینی در همه تنها راهی که باقی می

های  واقعیت»شدنی به  تبانحوی ث مفهومی از زمان وابسته است که به به

 .اند وابسته شوند تعلق ندارد، بلکه به نمودهایی که بر ما پدیدار می« حقیقی

ایم که شک بنیادی دکارت درمورد واقعیت، که  ای رسیده اکنون به مرحله

د مورد توان علم در دوران مدرن بود، می یافته هایپاسخ فلسفی به  نخستین

بخش دکارت،  اقرار تسلی به تواند می آزمایش این. آزمایش فیزیکی قرار بگیرد

«کنم، پس هستم شک می»
 

 که واقعیت و حقیقت کندن هتوج این اعتقاد اوبه ، و 

انسان باز هم هرچه باشد  ،دکن که حواس و عقل دریافت می ،نیعی های

نان نامطمئن باشد که آیا شک کند و همچ که دارد شک می»شک کند تواند  نمی

«؟کند یا نه می
(20)
  

ی  ست، و همهیی تردید نیهای فضا اهمیت طرحدر ، نظر من به   
                                                                                                                                                                     

 ،تر بیان ساده رود، به کندتر از ساعتی که ثابت است پیش می ،ور در حرکت استسرعت ن

 این پارادوکس ،اما بعدها. گردد حرکت با سرعتی نزدیک به سرعت نور سبب کندی زمان می

ی فضایی  د که یکی از دو برادر دوقلوی مفروضی در یک سفینهکردن طرحبه این ترتیب  را

ای که چند سال نوری با زمین فاصله دارد سفر  هربه سیا نزدیک به سرعت نور با سرعتی

دیگر سفر کرده پس از بازگشت به  ی برادری که به سیاره. کند و دیگری روی زمین است می

تر گذشته  شود برادرش از خود او پیرتر شده است، یعنی زمان برای او سریع زمین متوجه می

برادری که با  ظاهربه رسد، زیرا  ظر مین این مسأله در اولین نظر، پارادوکس به. است

درست را نسبیت خاص  ی سرعت نور سفر کرده است باید زودتر پیر شود اما اگر نظریه

 .شود که حاوی تناقض نیست روشن می ،دنکار بر درمورد آن به
1
 I doubt, therefore I am 
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که )د کنن می طرحمحض علیه آن  ی باورانه هایی که از دیدگاه فایده اعتراض

تحصیل و بهبود شرایط  را برایی گزافی دارد، که بهتر است این پول  هزینه

هدف ارزشمند  مبارزه علیه فقر و بیماری یا هر بری زندگی شهروندان،

ند اند و با چیزهایی که در خاطر تا حدودی بیهوده( دصرف کنن دیگری

از این گذشته، . ناپذیرند بینی ها امروز پیش ند؛ و پیامدهای این طرحرگاسازنا

 این. اند ربط ها بی لدلیکنم این  که فکر می  دلیل دیگری وجود دارد بر این

انگیز  تتکامل شگفراه  از فقطهایی  اند زیرا چنین طرح ها نامربوط لیدل

ستلزم این یکپارچگی علم م خود  . شوند پذیر می های علمی انسان امکان توانایی

به مقام  مربوط اندیشه هایباورانه بلکه  فایده ه هایمالحظ فقطاست که نه 

ی علم، از زمان ها یک از پیشرفت آیا هر. دبگذارن مسکوت نیزرا انسان 

خود به کاهش مقام انسان نینجامیده  طور خودبه به کمابیشکوپرنیک به بعد، 

ی  چیزی بیش از سفسطه (اند دهکر ربارها تکراکه ) برهاناست؟ و آیا این 

جستجویش برای حقیقت موجب  راه محض است که این خود انسان بود که از

تی افزایش مقام خود برتری و حکاهش مقام خود شد، و به این ترتیب بار دیگر 

 به عنوان تقدیر، انسان  هر به. ؟ شاید روشن شود که چنین استرا ثابت کرد

اندیشد؛  یا به جایگاهش در نردبان تکامل نمی هستی دانشمند به مقام خود در

این حقیقت ساده که فیزیکدانان . خار اوستتغرور و اف ی مایه« توجهی بی»این

ی اتم را بشکافند، بدون هیچ  توانند هسته ند چگونه میکه دانست محض این به

شان  غایت مرگبار عمل های به که از توانایی  تردیدی این کار را کردند، با این

دانشمند حتی به بقای « عنوان به»دهد که دانشمند  خوبی آگاه بودند، نشان می به

های  جمنی ان همه. ی زمین توجهی ندارد به وجود کره هرگزنسل انسان و 

ی  ی هشدارها درمورد استفاده ، همه«جویانه نیروی اتمی برای اهداف صلح»

ی عذاب وجدانی که بسیاری از  غیرعاقالنه از نیروی اتمی، و حتی همه
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ای بر هیروشیما و  های هسته بمب نخستینوقتی  ،شدند دچارش دانشمندان

. دسرپوش بگذاردایی این حقیقت ساده و ابتبر تواند  ، نمیآمدند فرودناکازاکی 

 مقام درعنوان دانشمند بلکه  دانشمندان نه به ،ها ی این فعالیت زیرا در همه

شان از سخنان مردم غیرمتخصص اعتبار  کنند، و اگر سخنان شهروند عمل می

این دلیل است که دانشمندان در این مورد اطالعات  یابد به تری می بیش

تواند اعتبار  فقط در صورتی می« فضاتسخیر »علیه  برهان .تری دارند دقیق

کل این اقدام در چهارچوب خود موجب  بیابد و پذیرفتنی شود که روشن گردد

 .شود شکست خویش می

اگر طول عمر . چنین است در واقعکه   ها وجود دارند حاکی از این برخی نشانه   

موفق  زیست شناسیحتی اگر )حساب نیاوریم، که در هیچ شرایطی  انسان را به

گیری افزایش دهد و انسان بتواند با سرعت نور حرکت  طور چشم شود آن را به

 ، هستیی خود واسطهی به انسان اجازه نخواهد داد که فراتر از محیط ب( کند

تسخیر »ترین نشانه بر محکوم به شکست بودن طرح  مهم .را کشف کند کرانمندنا

قطعیت هایزنبرگ کشف اصل عدم  « فضا
 
نبرگ موفق شد نشان دهد هایز. است 

                                                                                 
 
  (Heisenberg's uncertainty principle)کل خود بیان ترین ش ، این اصل در ساده

. ی هر ذره را همزمان اندازه گرفت تکانه  و مکان توان با هر دقت دلخواهی کند که نمی می
یکی از این دو کمیت را کاهش دهیم، خطا  گیری طبق این اصل، اگر بخواهیم خطای اندازه

اصل عدم قطعیت یک محدودیت بنیادی  .زیاد خواهد شد گیری کمیت دیگر به ناچار در اندازه
برای دیدن  .کند ی فیزیکی بگیریم، بیان می ک سامانهتوانیم از ی را در میزان اطالعاتی که می

آنگاه ذره قابل مشاهده  .هر ذره احتیاج است که نور به آن ذره برخورد کرده و بازگردد
بسته به جرم و . طور دوجانبه  کنش کنند بنابراین نور و ذره نخست باید برهم به. است
ی جسم یک نوع  مشاهده. کند ییری ذره، ممکن است حالت ذره، مثال مکان آن تغ اندازه
گیری حالت جسم  بنابراین هر اندازه گیری است که بر روی جسم صورت می گیرد و اندازه

دنیای فیزیک کالسیک محسوس نیست و می توان  اما این تغییر حالت در. دهد را تغییر می
چون انرژی منتقل  .دنیای اتم و زیراتم این تغییر بسیار اهمیت دارد اما در. از آن چشم پوشید

بنابراین . آورد به وجود... تواند تغییر اساسی در حالت اتم، الکترون و گیری می اندازه شده از
ویژگی آن، مثال مکان، به وجود  ها تغییری در یک ها یا الکترون گیری روی اتم هر اندازه

 گیری روی یک اندازه. ی کوانتوم صادق است پدیده برای تمام ذرات در حوزه این. آورد می
 .  دهد می را تغییر امانهآورد و حالت س به وجود می امانه، یک آشفتگی در آن سامانهس

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 پیامرسانان»ی ابزارهایی که انسان برای دریافت  گیری همه که دقت اندازه

تواند فراتر  کند، از حدی معین و قطعی نمی ابداع می« رازآمیز از جهان واقعی

های جفتی معینی، مانند مکان و  کند که کمیت بیان می»قطعیت  اصل عدم  . رود

 ها اند که اگر یکی از آن هم وابسته که چنان به سرعت یک  ذره، وجود دارند

با دقت پایین صورت  به طور ضروریت دیگر بادقت باال تعیین شود، تعیین کمی  

«.گیرد می
(21)
با انتخاب نوع »گیرد که  هایزنبرگ از این حقیقت نتیجه می 

از طبیعت را جنبه گیریم کدام  تصمیم می ،خواهیم انجام دهیم ی که میا مشاهده

«.آن را نامشخص باقی بگذاریم ی نبهجتعیین کنیم و کدام 
(22)
وی اعتقاد دارد که  

به طور  طبیعی   قوانین   می شود بود که اینای  ی فیزیک هسته مهمترین نتیجه»

  به واحدی رخداد فیزیکی برای ،ندپدید آورکه تناقضی   این یب راکامل  متفاوت 

 پایۀ بر طبیعی، که سامانه  از قوانین که در هراین حقیقت به دلیل . کار برد

توان  های کمابیش  معینی می شیوه  به فقط ،شده است ی معینی بنابنیادنظریات 

های  سامانه  از سامانه  هر ،و به این ترتیب .دار طرح کرد معنی یهای پرسش

«.های متفاوتی در آنها ُمجاز است، جدا شده است دیگر که طرح پرسش
(23)
از این  

پس نمودهای « واقعیت حقیقی  »یافتن گیرد که جستجوی مدرن برای  تیجه میامر ن

انقالب »کنیم و سرانجامش  محض، که جهانی را پدید آورده که در آن زندگی می

انسان عینیت  ،بوده است، علوم را به وضعیتی رسانده است که در آن« اتمی

جستجویش برای  این ترتیب، انسان در به. جهان طبیعی را از دست داده است

شده  با خودش روبرو می»که همواره  ناگهان کشف کرده ،«حقیقت عینی»یافتن 

«.است
(24)
 

علمی بسیار فراتر  به طور مطلقهایزنبرگ از میدان  اندیشه های ،نظر من به   

کار  علم مدرن رشد کرده است به دلکه از   تکنولوژی در آنها را روند و اگر می
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پیشرفتی در علم، از  های اخیر، هر در دهه. اشتدواهند زیاد خی کارای ،ندبر

ای قدم  به جهان واقعی راهد و از این کرجذب آن را تکنولوژی  ای که همان لحظه

گذرد، با خود سیلی واقعی از ابزار  ی ما در آن می گذاشت که زندگی روزمره

ی  همه. دندش آمیزتر می همراه آورد که پیوسته نبوغ هایی به آور و دستگاه شگفت

د که انسان با کن تر از روز پیش می روز کم چه گفته شد این احتمال را هر آن

این ترتیب،  نیست و به خود اوی  چیزی در جهان اطرافش روبرو شود که ساخته

که به  را فضانوردی. س دیگری روبرو نگرددبا خودش در لبا ،در تحلیل نهایی

زار خود گرفتار است، جایی که هرگونه از اب پری  د و در سفینهکن می سفرفضا 

معنای مرگ فوری است، در حقیقت  تماس مستقیم بدنی با جهان اطرافش به

پیوسته  انسانیچنین  .دفهمی نمادین انسان هایزنبرگی نمونه به عنوان توان  می

ی انسان  تری خواهد داشت که با چیزی جز خودش و چیزهای ساخته احتمال کم

خود با جهان  ی هم که با اشتیاق آرزو کند در مواجههروبرو شود، هرقدر 

 .دکنار بگذاررا  گاریانوابسته به انسان  اندیشه های ی  همه ،غیربشری اطرافش

 است ای ، نقطهپژوهشگر علوم انسانی به انسان و مقام او ی عالقه ،نظر من به   

ازپس کاری  گویی علوم طبیعی .به دانشمند علوم طبیعی رسیده استکه او در آن 

طور  اند که اندیشمندان علوم انسانی هرگز در آن موفق نشده بودند، یعنی به برآمده

که امروز  وضعیت، چنان. ی نشان دادند که این عالقه اهمیت و معنا داردثابت شدن

موی این  نحوی شگفت همچون تصدیق موبه تواند به کند، می خود را آشکار می

انسان »: ه در همان آغاز این تحوالت نوشته شده بودی فرانتس کافکا باشد ک گفته

ی ارشمیدسی نقطه
 
رسد انسان  نظر می کار برد؛ به را یافت، اما آن را علیه خود به 

                                                                                 
 
  (Archimedean point)ی ارشمیدسی، موقعیت فرضی مناسبی است که از  ، نقطه

طور عینی بررسی کند و با  تواند موضوع مورد مطالعه را به گر می مشاهده ،آن چشم انداز
ها استقالل خود را حفظ  به آن ی آن را با چیزهای دیگر ببیند، اما نسبت رابطه ،لاشرافش بر ک
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ای  تسخیر فضا، جستجو برای نقطه« .تنها با این شرط ُمجاز بود آن را بیابد

ی زمین  دن کرهتعبیری، از لوال درآور جا کردن، به هاز زمین که از آن جاب بیرون

نه  ،این علم از همان آغاز خود. ی تصادفی علم مدرن نیست ممکن باشد، نتیجه

بلکه علمی ُکلی بود؛ نه نوعی فیزیک بلکه نوعی اخترفیزیک « طبیعی»علمی 

تالش برای تسخیر فضا در . نگریست به زمین می هستی ای در بود که از نقطه

ی  انسان امید دارد به آن نقطه معنای آن است که به ،چهارچوب این تکامل

اما . بینی کرده بود ارشمیدسی سفر کند که او با نیروی تخیل و انتزاع محض پیش

. دهد طور گریزناپذیری موقعیت ممتاز خود را از دست می انسان به ،راهاین  از

محض  به زمین است، اما به  ی ارشمیدسی نسبت تواند بیابد نقطه تنها چیزی که می

جا رسید و این قدرت مطلق را در مقابل زمین مسکونی خود کسب  به آنکه   آن

«نهایت تا بی»طور  ی ارشمیدسی جدیدی نیاز دارد، و همین به نقطه ،کرد
 
 .

ی  ی عالم گم شود، زیرا تنها نقطهمندکرانناتواند در  عبارت دیگر، انسان می به

 .باشد هستیمطلق فراسوی  ء  تواند خال ارشمیدسی واقعی می

حتی اگر انسان دریابد که جستجوی او برای دانش ممکن است دارای حدود و    

 ،چون و چرا باشد و خردمندانه است به وجود چنین حدودی گمان ب رد ثغوری بی

زند که فراتر از توان فهم خود  هرگاه روشن شود دانشمندی دست به کاری می

، بلکه در بهترین «ر کندفضا را تسخی»تواند  اوست و حتی اگر پی ببرد که نمی

ی خورشیدی نایل خواهد شد، باز هم  هسامانشماری در  های انگشت حالت به کشف

خطر یا اقدام  وجه بی هیچ به زمین، به  ی ارشمیدسی نسبت سفر به فضا و به نقطه

جا که انسان مشتاق است  این امر تا آن. ابهامی نیست یب ی پیروزمندانه

به مقام او، در  مکن استم ،اش باشد رگ کاشانهتا حد ممکن بز« سرزمینی»
                                                                                                                                                                     

ی اتکا ثابتی به من دهید  نقطه»: ی معروف ارشمیدس است که این بیان دیگری از گفته. کند
 «.جا کنم هتا جهان را جاب

1
 ad infinitum 
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رد کچه را تصرف خواهد  در این صورت، تنها آن. دیگر، بیفزاید زیندگانبا تمایز 

این  هرچند مدتی دراز طول کشیده است تا ؛که پیش از این به او تعلق داشته است

د خواه های دیگر، محدود ی دارایی جدید، مانند همه این تصرف. حقیقت را دریابد

ند، شو استواراین مرز برسد و حدود و ثغور  که انسان به محض این بود، و به

احتمال زیاد بار دیگر  بینی جدیدی که ممکن است از دل آن رشد کند به جهان

ه خواهد بود، گرچه نه به این مفهوم کهن که زمین انگاران کانونی و انسان زمین

کانون خواهد بود  به این مفهوم زمین .و انسان واالترین موجود است هستیمرکز 

وطن انسان فناپذیر است، و به این مفهوم ، مرکز و هستی که زمین، و نه 

بنیادین نه خواهد بود که انسان فناپذیری واقعی خود را جزء  شرایط انگارا انسان

ممکن در چنین شرایطی  اصل نسان درا  های علمی کوشش. ردخواهد شم

 .شوند می

و حل معماهای  سودمند به طور مطلقانداز تکامل  اضر، چشمدر حال ح   

توانایی  راهما از . رسد نظر نمی ی علم و تکنولوژی مدرن چندان روشن به پیچیده

زمین،  به توانایی بیرون و  هستیای در  برای پرداختن به طبیعت از نقطه جدید

دهیم این است  ام میانج در واقعچه  زیرا آن. ایم رسیده« تسخیر فضا»برای   کنونی

طور عادی فقط در خورشید جریان دارد، یا  کنیم که به را آزاد میهایی  انرژیکه 

ی آزمایش راه بیندازیم، یا  کوشیم فرایندهای تکامل کیهانی را در لوله می

سازیم که با گردش انرژی در  هایی می هایی برای تولید و کنترل انرژی دستگاه

ای ارشمیدسی در واقعیت  که هنوز به نقطه  آن  بی .طبیعت زمینی بیگانه است

ایم که روی زمین چنان عمل کنیم که گویی از  دست یافته باشیم، روشی را یافته

ناظر »ی  از زمین به طبیعت زمینی دسترسی داریم، از نقطه بیرونای  نقطه

دارد  چه در زمین جریان اگر از این نقطه به آن. آنیشتاینی «آزادانه معلق در فضا

 ی ارشمیدسی را برای خود های گوناگون بنگریم، یعنی اگر نقطه و به فعالیت
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در « رفتاری آشکار»ها در واقع چیزی بیش از  گاه این فعالیت کار بیریم، آن به

  هایی بررسی همان روش توانیم با می این رفتارها را .نخواهند شد نظرمان پدیدار

اگر از . کنیم ها را مطالعه می طور مثال، موش ، بهرفتار   به طور معمول کنیم که 

کنیم و  ها سفر می هایی نگاه کنیم که با آن به ماشین ،کافی دور ی اندازه ی به فاصله

که هایزنبرگ زمانی گفته است، به  ایم، چنان ها را ساخته آن دانیم که خود می

ی حلزون  وستهمانند پ ،اند ای جدانشدنی از خودمان پاره»نظرمان خواهد رسید که 

تواند در نوعی  توانیم بیافرینم می چه می تمام غرورمان برای آن« .برای ساکن آن

 ،این نقطه دیدگاهنوع انسان ناپدید شود؛ کل تکنولوژی از ( موتاسیون)جهش 

های مادی  ی توانایی ی تالش آگاهی بشری برای توسعه نتیجه به عنوان »دیگر 

نظر  ی عظیم بهزیستتر همچون نوعی فرایند  شبلکه بی ،شود انسان پدیدار نمی

«.رسد می
(25)
ای  دیگر گفته ،در این شرایط، سخن و زبان روزمره، در حقیقت 

تواند آن را  گرچه فقط می ،دار نیست که بتواند از رفتار محض فراتر رود معنی

پرستی  صورتبهتر خواهد بود جای خود را به  ،در این صورت. بیان کند

 .های ریاضی بدهد معنای  نشانه افراطی و در خود بی (رمالیسمفُ )

به این نقطه  خطرناک ینحو تسخیر فضا و علمی که آن را ممکن ساخت به   

اگر با جدیت تمام بخواهند به این نقطه برسند، مقام انسان مطابق . اند نزدیک شده

 .هد شدشناسیم فقط کاهش نخواهد یافت، بلکه نابود خوا ی معیارهایی که می همه
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 نام کسان به التین
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Anastasius I, Emperor 
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Burckhardt, Jacob 
Caligula, Gaius 
Camus, Albert  
Char René 
Charles I (King of England)  
Charles V (Holy Roman 

emperor) 
Christ, Jesus  
Churchill, Winston    
Cicero, Marcus Tullius  
Clemenceau, Georges 
Clement of Alexandria 
Cochrane, C. N. 
Constantine the Great 
Copernicus, Nicolaus 
Cornford, F. M. 

Cullman, Oscar  
De Gaulle, Charles 

Descartes, René 

Dinesen, Isak 

Dionysus, Exiguus 

Dods, Marcus  
Dostoevski, Feodor M. 

Droysen, Johannes G.  
Duns Scotus, John  
Eddington, Sir Arthur S. 
Einstein, Albert 
Engels, Friedrich 
Ennius, Quintus  
Ephesus  
Epictetus 
Epicurus  
Ernout, A.  
Fainsod, Merle 
Faulkner, William 
Ferdinand I (Holy 
Roman emperor) 
Francis, St.  
Friedrich, C. J. 
Fritz, Kurt von  
Galileo 
Gamow, George 
Gassendi, Pierre 
Gelasius, Pope 
Gilmore, John 
Glaukon 

Goethe, Johann W. von 
Gorgias  
Gregory of Nyssa 
Gregory the Great  
Grotius, Hugo 
Haldane, E. S. 
Hamlet 
Harder, Richard 
Hector 
Hegel, Georg W.  
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Heidegger, Martin 
Heine, Heinrich 
Heisenberg, Werner K.  
Heraclitus 
Herder, Johann C. von 
Herodotus  
Hesiod  
Hitler, Adolf 
Hobbes, Thomas 
Hook, Sidney 

Jaeger, Werner 
Janus 

Jefferson, Thomas 
Jesus of Nazareth 

Kafka, Franz 
Kallikles 
Kamenev, Lev 
Kant, Immanuel 
Kepler, Johann 
Kierkegaard, Sören 
Koyré, Alexandre 
Kristeller, Paul  
Lafayette, Marie Joseph, 
Marquis de 
Lattimore, Richmond 
Leibniz, Gottfried 
Lenin, Nikolai 
Lessing, Gotthold E. 
Lindley, Denver, ix 
Livy 

Louis XIV (King of 

France) 
Luther, Martin 
Machiavelli, Niccolò 

Madison, James 

Malraux, André 
Maritain, Jacques  
Marx, Karl 
Meillet, A. 
Meinecke, Friedrich 
Melville, Herman 

Mercier de la Rivière, Paul 

Mersenne, Marin 

Mill, John 
Minerva 
Mnemosyne 
Mommsen, Theodor 

Montesquieu, Charles L. 
Muir, Willa and Edwin 
Murray, Gilbert 
Napoleon 
Newton, Isaac 
Niedermann, Joseph 
Nietzsche, Friedrich 
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Orosius 
Otto, W. F. 
Paine, Thomas 
Parmenides 
Pascal, Blaise 
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Pericles 

Peterson, Erik 
Pfeiffer, Rudolf 
Phaedra 
Pindar 
Planck, Max  

Plato 

Pliny 

Plotinus 

Plutarch 
Poeschl, Viktor 
Polybius 
Potemkin, Grigori 
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Randall, John H., Jr. 
Ranke, Leopold von 
Reinhardt, Karl 
Rilke, Rainer Maria 
Robespierre, Maximilien 
Romulus 
Rosenberg, Harold 
Ross, G. R. T. 
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Sartre, Jean-Paul  
Schrödinger, Erwin 
Scipio, Publius 
Shakespeare, William  
Shils, Edward 
Smith, W. 
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Sophocles 

Spinoza, Baruch 
Stalin, Joseph 
Tertullian 
Thrasymachus 
Thucydides 
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Trotsky, Leon 
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 ها و مراجع نویسنده یادداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                 

 
(2)

، جلد دوم، 925 ، نیویورک، آمریکا در دموکراسیاز کتاب، توکویل،   این گفته را  
گرچه تحوالتی که در شرایط »: تمام پاراگراف مربوطه چنین است. مآورده ا    ی  صفحه

ی زیادی  ا خاتمه یافتن فاصلههنوز ت هددمی رخ ن، عقاید، و احساسات مردم اجتماعی، قوانی
ن تا همین مرحله هم با هیچ چیز که جهان تا به که نتایجشیابد  ن همه انسان درمید، با ایدار

 را تا دورترین دوران باستان ینپیش سده هایمن . ابل مقایسه نیستحال شاهد آن بوده است ق
چون دهد باشد؛  یابم که یادآور آنچه در مقابل چشمانم رخ می کنم اما چیزی نمی جستجو می

 له هااین جم« .ر تاریکی سرگردان استانسان د افکند، فکر گذشته دیگر بر آینده نور نمی
کند، بلکه اگر انسان آن را  بینی نمی آور پیش های رنه شار را به نحوی شگفت گویی تنها گزین

گویی  را هم پیش( که در زیر به آن خواهیم پرداخت)در متن بخواند این درک فرانتس کافکا 
 .گرداند باز می« ترین دوران باستان کهن»کند که آینده است که افکار انسان را به  می
(3)

« 7 9  سال های یادداشت»ی  جزو آخرین حکایت مجموعه« او»این تمثیل با عنوان   
چنین   Gesammelte Schriften, New York, 1946متن اصلی آلمانی آن در . است

 :است

Er hat zwei Gegner: Der erste bedrängt ihn von hinten, vom Ur-
sprung her. Der zweite verwehrt ihm den Weg nach vorn. Er 
kämpt mit beiden. Eigentlich untersützt ihn der erste im Kampf mit 
dem Zweiten, denn er will ihn nach vorn drängen und ebenso 
unterstützt ihn der zweite im Kampf mit dem Ersten; denn er treibt 
ihn doch zurcük. So ist es aber nur theoretisch. Denn es sind ja 
nicht nur die zwei Gegner da, sondern auch noch er selbst, und 
wer kennt eigentlich seine Absichten? Immerhin ist es sein Traum, 
dass er einmal in einem unbewachten Augenblick-dazu gebört 
allerdings eine Nacht, so finster wie noch keine war-aus der 
Kampflinie ausspringt und wegen seiner Kampfeserfahrung zum 
Richter uber seine miteinander kämpfenden Gegner erhoben wird.  
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 فصل یکم 
(1)

تون آلمانی و آثار افالتون از م ی دمحم حسن لطفی، مترجم مجموعه.   77فالتون، قوانین، ا  

زیرا کیفیت زندگی هر آدمی بسته به آغاز ... »: فرانسه این قطعه را چنین ترجمه کرده است

ی زندگی یاور او  آن است و اگر زندگی را با احترام و ستایش خدا آغاز کند خدا در همه

ی ایشان  با توجه به منظور هانا آرنت، در این متن، از ترجمه.  ۹7 ص « .خواهد بود

 .کار بردم ی انگلیسی نویسنده از متن یونانی را به و همان ترجمه. فاده نکردماست
(2)

 For Engels, see his Anti-Dubring, Zurich, 1934, p. 275· For Nietz-
sche, see Morgenrote, Werke, Munchen, 1954, vol. I, aph. 179·   

(3)
 آثار منتخب، «ون به انسان ایفا کردنقشی که کار در گذار میم»ی  این گفته در مقاله  

 های مشابه این بندی برای فرمول. آمده است  7، جلد دوم، ص ۹ ۰ مارکس و انگلس، لندن، 

، «اقتصادی-های فلسفی نوشته دست»و « ی مقدس خانواده»ویژه نگاه کنید به  از مارکس به گفته

  .  ۰ ، اشتوتگارت، جوان مارکس
(4)

 .   مارکس، سرمایه، ص  
(5)

 See Götzendämmerung, ed. K. Schlechta, Munchen, vol. II, p. 963. 
(6)

 In Das Kapital, Zurich, 1933, vol. III, p. 870. 
(7)

الفظی  طور تحت ی یونانی حقیقت به ام به این نظر هایدگر است که  واژه در اینجا اشاره  

 .است( aletheia)معنی پرده برداری  به
(8)

 . 0 رمایه، جلد سوم، صمارکس، س  
(9)

 .501همانجا، ص  
(10)

افالتون نوشته  جمهوریی انگلیسی کتاب  ی که بر ترجمههایکورنفورد در تفسیر. ام.اف  

نیویورک، . کند قیاس است اشاره می به این موضوع که داستان غار با هادس قابل ،است

 .۹  ، ص  ۰ 
(11)

 . 7، ص «فلسفی - ای اقتصادیه نوشته دست»نگاه کنید به    

 
 فصل دوم 

(1)
  Cicero. De legibus I, 5; De oratore 11,55. 

 istoreinی  وی از واژه. را در اختیار نداشت تاریخی  ، هنوز واژهدان هرودوت، اولین تاریخ

ی  همچون واژه istoreinی  واژه. «شرح تاریخی»معنای  کرد، اما نه به استفاده می

eidenai ،تن، از دو جز دانسمعنای  بهid  وistor بود و « شاهد عینی»معنی  در اصل به

حقایق را  ،جو و رسو از طریق پُ  دسنج مید که شواهد را بردن می به کارکسی  ایبعدها بر

 راهشهادت دادن و از : دوگانه است یدارای معنای istorein ،بنابراین. آورد دست می به

 :نگاه کنید به. پرسش، بررسی کردن
 See Max Pohlenz, Herodot, der erste Geschichtsschreiber des 
Abendlandes, Leipzig and  Berlin , 1937, p. 44. 

 :ویژه نگاه کنید به ی هرودوت و درک ما از تاریخ به درباره پسینهای  رای بحثب
C. N. Cochrane, Christianity and Classical Culture, New York, 
1944, ch. 12 

تز اصلی او که . باره نوشته است ترین مطالب را در این بخش ترین و الهام یکی از جالبکه  

یت بوده است، لگوید هرودوت به مکتب فلسفی ایونی تعلق داشته و یکی از پیروان هراک می
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ی  معتقد است که علم تاریخ جزئی از تکامل فلسفه ،وی برخالف منابع قدیمی. کننده نیست قانع

 :و همچنین به 7 نگاه کنید به یادداشت . است یونانی بوده
Karl Reinhardt, "Herodots Persegeschichten" in Von Werken und 
Formen, Godesberg, 1948.   

(2)
خدایان المپ چنین ادعایی . اند دهآفریرا  هستیکنند  خدایان مردمان دیگر ادعا می بیشتر»  

 :نگاه کنید به «.اند ی خود درآورده ان را زیر سلطهکنند جه آنها حداکثر ادعا می .ندارند
Gilbert Murray, Five Stages of Greek Religion, Anchor edition, p. 
45.  

خالقی را  ،(Timaeus)شود که افالتون در تیمائوس  گاهی گفته می ،با این نظر ستیزدر 
صنعتگر  یایاما خدای افالتون خالقی واقعی نیست، بلکه خد. کرده است طرح

(demiurge) عالوه، افالتون داستان  به. ندآفری آفرینی است که آن را از هیچ نمی جهان  و
های  کند که خود آن را ساخته است و مانند اسطوره ای تعریف می خود را همچون اسطوره

را که هیچ این ( Heraclitus)هراکلیت . شود عنوان حقیقت مطرح نمی آثار دیگرش به
نحو زیبایی بیان  به ،ام سی ی پاره ،(Diels)در دیلس ، ده استیافرین را هستیدایی انسان و خ
همواره بوده، هست و »گیرد  را دربرمی هستیی چیزهای  نظم کهکشانی که همه: کرده است
 «.شود تناسب خاموش می کشد و به تناسب شعله می آتشی ابدی که به ؛خواهد بود

(3)
 On the Soul, 4I5bI3. See also Economics, I343b24  

تواند همین کار را برای فرد  ولی نمی ،دهد هستی ابدی می ،به انواع ،تکرار کمک بهطبیعت 
در  ،بلکه یکی از شاگردان او نوشته است ،ارستورا نه خود  مطالبکه این  این. انجام دهد

 زایش و فساد ی دربارهی  اهمیت است، زیرا همین فکر در رساله ی مورد بحث ما بی زمینه
(On Generation and Corruption ) در ارتباط با مفهوم شدن، حرکتی حلقوی
(genesis ex allelon) ،ی نوع بشر نزد پذیرنافناهمین تصور درمورد . شده است طرح

 .  همچنین نگاه کنید به یادداشت . شود دیده می   0افالتون در کتاب قوانین 
(4)

 .0  ی قدرت، ص نیچه، اراده  
(5)

 Rilke, Aus dem Nachlass des Grafen C. W., first series, poem X. 

 
(6)
برای (. Poetics, 1448b25 and 1450316-22)، ی هنر شعر درباره،  ارستو 

 .9جا، فصل  نگاری، نگاه کنید به همان تمایز میان شعر و تاریخ
(7)

 . ی هنر شعر، فصل شش، بارهدر،  ارستوبرای تراژدی همچون تقلید عمل نگاه کنید به   
(8)

 Griechische Kulturgeschichte, Edition Kröner, II, p. 289· 
(9)

نوع  ،نظر او کند که به ، که در آن کامالً روشن می  0نگاه کنید به افالتون، قوانین   
با زمان در  ،عنوان کل های پیاپی به یعنی نسل ؛انسان تنها به یک صورت فناناپذیر است

یکسان  یقدمت ،ها با زمان ای از نسل سلسله به عنوان ؛ نوع انسان «خورند پیوند می»تش کلی
رود و پیش  چنان با زمان پیوسته است که همواره همراه زمان پیش می نسل آدمی آن: دارد

، نسل آدمی پیوسته به یک  آورد و در نتیجه وجود می ای به هر نسل، نسل تازه. خواهد رفت
ی  دمحم حسن لطفی،  ، ترجمه  0 قوانینافالتون، ) .رود اند و از بین نمیم حال باقی می

 وجود دارد که( athanasia)نوعی فناناپذیری  ،عبارت دیگر به(. انتشارات خوارزمی
اند؛ این فناناپذیری با هستی ابدی  در آن سهیم ،شان به یک نوع فناناپذیر تعلق دلیل به فناپذیران

، همراه گذارد ی آن گام می به آستانه ،اش رغم میرندگی بهه فیلسوف ک( aei einai)زمان  بی
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و ( 1177b3O-35)ی  به قطعه نیکوماخوسینگاه کنید به اخالق  ارستوبرای   .است
 .آید چه در دنبال می آن

(10)
 II43a36همانجا   

(11)
 .ی هفتم افالتون، نامه  

(12)
 W. Heisenberg, Philosophic Problems of Nuclear Science, New 

York, 1952, p. 24. 
(13)

 Alexandre Koyre, "An Experiment in Measurement," 
Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 97, 
no. 2, 1953. 

(14)
 :اش به این نکته اشاره کرده بود بیش از بیست سال پیش ادگار ویند در رساله  

Edgar Wind "Some Points of Contact between History 
and Natural Sciences" (in Philosophy and History, 
Essays Presented to Ernst Cassirer, Oxford, I939). 

آن را بسیار کمتر کرده « دقت»ویند پیش از این نشان داده بود که آخرین تحوالت علم که 
ان دان لوم طبیعی منجر خواهد شد که تاریخهایی از طرف دانشمندان ع است به طرح پرسش

رسد که چنین  نظر عجیب می به« .ی کار خود بدانند های حوزه عالقه دارند آنها را پرسش»
های دیگر بعدی در علم تاریخ  شناختی و بحث های روش استدالل بنیادی و روشنی در بحث

 .نقشی ایفا نکنند
(15)

 Quoted in Friedrich Meinecke, Vom geschichtlichen Sinn 
und vom Sinn der Geschichte, Stuttgart, 195 I. 
(16)

 Erwin Schroedinger, Science and Humanism, Cambridge, 1951, 

PP·25-26.  
(17)

 Geometrica demonstramus quia facimus; si physica 
demonstrare possemus, faceremus. 
De nostri ternporis studiorum ratione, iv. Quoted from the bilingual 
edition by W. F. Otto, Vom Wesen und Weg der geistigen Bildung, 
Godesberg, I947, p. 4I.  

(18)
را ببیند و متوجه  سده های میانهشهرهای دوران باستان یا تواند بقایای  هیچ کس نمی  

ی طبیعی و چه  را از طبیعت اطرافشان، چه منظرهنشود که دیوارهای آنها با چه قطعیتی آنها 
ی  سازی کند و همه کوشد منظره برعکس، شهرسازی مدرن می. اند کرده بیابان، جدا می

. رود مناطق را شهری سازد به طوری که تمایز میان شهر و روستا هرچه بیشتر از بین می
شناسیم کامالً  ل که ما اکنون میجا منتهی گردد که شهرها به این شک تواند به آن این گرایش می

 .ناپدید شوند
(19)

 In De doctrina Christiana, 2, 28, 44.  
(20)

 De Civitate Dei, XII, 13.  
(21)

 See Theodor Mommsen, "St. Augustine and the Christian Idea 
of Progress," in Journal of the History of Ideas, June I95I. 

شده در  دهد که میان محتوای آن و تز مطرح ی عالی نشان می یق این مقالهی دق مطالعه
مسیحی مفهوم  آغازگاهبهترین دفاع از نظر مربوط به . عنوانش تفاوت فاحشی وجود دارد

وی معتقد است که . یافت .C. N. Cochrane, op. cir., p. 474توان در  تاریخ را می



 411 

                                                                                                                                                                     

« پذیری تاریخ اصلی را برای فهم»یرا نتوانسته بود نگاری باستان کنار گذاشته شد ز تاریخ
جای  مسیح به(  کلمه)لوگوس »با جایگزین کردن  را این مسأله آوگوستین. استحکام بخشد

 .حل کرد« اصل فهم  تاریخ  به عنوان دوران باستان ( خرد  کیهانی)لوگوس 
(22)

 Especially interesting is Oscar Cullman, Christ and Time, London, 

1951. Also Erich Frank, "The Role of History in Christian Thought" in 

Knowledge, Will and Belief, Collected Essays, Zurich, I955·  
(23)

 In Die Entstehung des Historismus, München and Berlin, 1936,  

p. 394· 
(24)

 John Baillie, The Belief in Progress, London, I950.  
(25)

 De Re Publica, I.7·  
(26)

این . گرفته است ندرت مورد استفاده قرار می رسد این واژه در یونانی هم به نظر می به  

که آن را در وجه  معلوم و  (book IV, 93 and 94)شود  واژه نزد هرودوت یافت می

ی مهم این است که  نکته. نداشت برد که به مرگ اعتقاد کار می ای به درمورد مراسم قبیله

ای معین  عمل کردن به شیوه»معنی  نیست، بلکه به« یریپذنافنااعتقاد داشتن به »معنای آن 

« شدن پذیرنافنا»  athanatizesthaiی مجهول  در صیغه. است« برای گریختن از مرگ
ا برای او این واژه ر. شود نیز یافت می  (Polybius book VI, 54, 2)نزد پولیبیوس

کار  تر در سخنرانی مراسم خاکسپاری، به عبارت دقیق توصیف مراسم خاکسپاری رومیان، به

. سازد می پذیرنافناکسی را « پیوسته نوساختن شهرت مردان نیک»برد که از طریق  می
.  شود کار برده می معنی شهرت جاودان به نیز به( aeternare)معادل یونانی آن 

(Horace, Carmines, book IV, c. I4, 5.) 
 طور خاص فلسفی   به« فعالیت  »ین و شاید آخرین کسی بود که آن را برای نخستظاهراً  ارستو 

از شاعران پیروی نباید : "گوید می« اخالق نیکوماخوسی»او در . برد کار می اندیشی به ژرف

ازیم و در مقام هند که چون آدمی هستیم باید به امور انسانی بپردد کنیم که به ما هشدار می

توانیم خود را به مقام  موجود فانی با امور فانی مشغول شویم، بلکه باید تا آنجا که می

اخالق ) ."(Nichomachean Ethics, II77b3I)...برکشیم« ناپذیری مرگ»
سده های ی التین این متن در  در ترجمه (نیکوماخوس، ترجمه دمحم حسن لطفی، نشر طرح نو

کار برده نشده است،  به aeternareقدیمی التین  ی واژه  (Eth. X, Lectio XI) میانه

کردن  پذیرنافنایعنی « immortalem facere» ی  واژه ، ازکردن پذیرنافنابلکه برای 

 Oportet autem non secundum suadentes).  استفاده شده است( احتماالً خود)
humana hominem entem, neque mortalia mortalern; sed 

inquantum contingit immortalem facere ...)  
 .D .: "به طور نمونه نگاه کنید به .ی مدرن رایج آن هم همین اشتباه را کرده است ترجمه

Ross,  : "we must ' ... make ourselves immortal 
و در وجه  الزم است   froneinی  مانند واژه  athanatizeinی  واژه ،در متن یونانی

 John برای مراجع یونانی و التین باید از پرفسور جان هرمان راندل. )مفعول مستقیم ندارد
Herman Randall  و پرفسور پاول اسکار کریستلر Paul Oscar Kristeller   در
ترجمه و تفسیرها با آنها  لیتؤالزم به یادآوری نیست که مس. دانشگاه کلمبیا تشکر کنم

 .(نیست
(27)

احتماالً  را ـ( eternize)« ابدی ساختن»ی  واژه ،مناسبتی لب است که نیچه بهبسیار جا  

 . برد کار می به دینهنر و  درمورد ـآورد  یاد می را به ارستوی  که آن قطعه این ایبر
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In Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, he speaks of the 
"aeternisierenden Mächten der Kunst und Religion." 
(28)

 Thucydides II, 4I. 
(29)

و اعمال گذرا جاودانگی فناپذیر های  ، چگونه به انسانُهمرویژه  این که شاعران، به  

 :پیاندر بخوانیم اودس  توانیم در  بخشیدند را هنوز می می
Pindar's Odes now rendered into English by Richmond 
Lattimore, Chicago, 1955· See, for instance, "Isthrnia'' IV: 60 
ff.; "Nemea" IV: 10, and VI: 50-55. 
(30)

 Socialis est vita sanctorum, De Civitate Dei, XIX, 5.  
(31)

 Johannes Gustav Droysen, Historik (1882), Munchen 
and Berlin, 1937, para. 82: "Was den Tieren, den 
Pflanzen ihr Gattungsbegriff-den die Gattung ist ina tou 
aei kai tou theion metechosin- das ist den Menschen die 
Geschichte."  

  .آید نظر می یی به ارستوکند، اما این گفته  درویسن منبع خود را یادآوری نمی
(32)

 Leviathan, book 1, ch. 3. 
(33)

 Democracy in America, 2nd part, last chapter, and 1st part, 
"Author's Introduction," respectively. 

  
(34)

نگاه . شمرد فردریش گنتز بود «پرداز انقالب فرانسه نظریه»ین کسی که کانت را نخست  

 :کنید به
Friedrich Gentz in his "Nachtrag zu dem Räsonnernent des Herrn 
Prof. Kant über das Verhälrnis zwischen Theorie und Praxis" in 
Berliner Monatsschrift, December 1793. 
(35) 

Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher Absicht,  
Introduction.  
(36)

 Op. cit., Third Thesis.  
(37)

 Hegel in The Philosophy of History, London, 1905, p. 2I. 
(38)

 Nietzsche, Wille zur Macht, no. 291. 
 

(39)
کرد و  طرحبار این حقیقت عجیب را در بحثی عمومی در زوریخ  مارتین هایدگر یک  

 :با عنوان زیر آن را انتشار داد

 "Aussprache mit Marrin Heidegger am 6. November 1951," 
Photodruck jurisverlag, Zurich, 1952: " ... der Satz: man kann alles 
beweisen (ist) nicht ein Preibrief, sondern ein Hinureis auf die 
Möglichkeit, dass dort, wo man beweist im Sinne der Deduktion 
aus Axiomen, dies iederzeit in gewissem Sinne moglicb ist: Das ist 
das unheimlich Rdtselhafte, dessen Geheimnis ich bisher auch 
nicht an einern Zipfel aufzuheben uermochte, dass dieses 
Verfahren in der modernen Naturwissenschaft stimmt. " 

(40)
 :نگاه کنید به. بندی کردهای متفاوتی فرمول شیوهبعدها ورنر هایزنبرگ همین نظر را به  

Das Naturbild der heutigen Physik, Hamburg, 1956. 
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 فصل سوم

(1)
 :این فرمولبندی لرد آکتون است که در سخنرانی زیر آمده است  

Lord Acton, "Inaugural Lecture on the 'Study of History,''' reprinted 
in Essays on Freedom and Power, New York, 1955, p. 35· 

(2)
غایت بدیع  و تحلیل ساختار  سازمانی بهتوصیف مفصل  راهی پیاز تنها از  کاربرد استعاره  

در این مورد نگاه . شود پذیر می های توتالیتر و نهادهای اداری حکومت توتالیتر توجیه جنبش

 :در این کتابم« سازمان توتالیتر»کنید به بخش 
"Totalitarian Organization" in my book The Origins of 
Totalitarianism, 2nd edition, New York, 1958. 

 
(3)

دان یونانی به این نکته توجه کرده  تاریخ( Dio Cassius)پیش از این دیو کاسیوس   

را غیرممکن ( auctoritas)ی اتوریته  ی واژه ترجمه ،بود، زیراهنگام نوشتن تاریخ روم

 :دید، به نقل از
Theodor Mommsen, Römisches Staatsrecht,3:rd edition, 1888, 
vol. III, p. 952, n. 4. 

کافی است سنای روم، یعنی نهاد یکسره اقتدارگرای جمهوری روم، را با  ،افزون بر این

 ی مقایسه کنیم تا متوجه شویم که در چهارچوب تجربه قوانینی افالتون در  شوراهای شبانه

شود، زیرا شورای افالتون که  یافت نمی متقاعدسازییونان، بدیلی واقعی در برابر زور و 

برعهده ی نظارت دائمی بر دولت را  نگهبانان و وظیفه ترین کهنسالاز  تناز ده بود شکل مت

 .داشت، تنها شباهتی ظاهری با سنای روم دارد
(4)

 Sophocles, Antigone, 737· 
(5)

دمحم حسن لطفی، مترجم آثار افالتون از آلمانی و فرانسه این .   0، قوانینافالتون،   
ای را که در آن قانون  و جامعه»: چنین ترجمه کرده است ،  0ی  هعبارت را در ذیل قطع

ی آثار  مجموعه «.بینیم فرمانروای حاکم است و حاکم خدمتگذار قانون، قرین سعادت می
 .، انتشارات خوارزمی   7 ، ص افالتون

(6)
 Theodor Mommsen, Römische Geschichte, book I, chap. 5· 

(7)
 H. Wallon, Histoire de l'Esclavage dans l'Antiquite, Paris, 

18
47, 

vol. III 
ی  دهد چگونه با افزایش قدرت خانواده این کتاب هنوز بهترین مرجعی است که توضیح می 

ی  چون خانواده .تدریج در دوران امپراتوری کاهش یافت آزادی رومیان به ،امپراتور
که همواره خصوصیت را ، «ساالری انخدایگ»امپراتور، نه خود او، قدرت بیشتری یافت، 
سلطه یافتن در قلمرو به ، شروع کرد انستندد میمعاش خانوار و زندگی خانوادگی خصوصی 

 .عمومی
 

(8)
نه تنها فیلسوف »: شود گفته می« ی پادشاهی گفتگو درباره»ی  رفته دست ی از در قطعه  

شود؛ در عین حال،  او می شدن  شاه ضرورت ندارد، بلکه چنین امری در حقیقت مانع کار

شان ای فیلسوفان حقیقی گوش فرادهد و نصایح  سخنان خوب ضروری است که به  پادشاه  برای 

 :نگاه کنید به« .را با مسرت بپذیرد
Kurt von Fritz, The Constitution of Athens, and Related Texts, 
1950. 
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افالتون و  فیلسوف   -شاهیم بگوییم که هم توان می ،یی بیان کنیمارستواگر این را با اصطالحات 
، ارستو در نظرکنند، و این  فرمانروایی می ،خاطر منافع خود هم فرمانروای مستبد یونانی به

افالتون از این شباهت آگاه . فرمانراوی مستبد استبااهمیت افالتون، ویژگی  از دید  گرچه نه 
، خصوصیت اصلی فرمانروایی مستبد نبود، زیرا برای او، همچون برای درک رایج یونانی

 ؛کرد ، محروم می«میدان شهر»این بود که شهروندان را از دسترسی به قلمرو عمومی، 
توانست در آن حضور یابد و در معرض دید دیگران قرار گیرد، با  میدانی که خود می

سخن گفتن در حضور »چنین فرمانروایی . شهروندان سخن گوید و سخن آنان را بشنود
را ممنوع ( politeusthai)« کنش سیاسی جمعاً پذیرفته شده»و ( agoreuein)« مومع
که امور  خواستار آن بود کرد و  کرد، و شهروندان را در خلوت  امور خانوار محبوس می می

ً در . او باشددر اختیار همگانی منحصراً  حتی اگر چنین فرمانروایی قدرت خود را صرفا
 تردید بیبد که برخی از فرمانروایان مست چنان –برد  کار می یش بهخدمت منافع زیردستان خو

مطابق درک یونانی، رانده شدن به . ن نبود که دیگر مستبد نباشدآمستلزم  –کردند  چنین می
عبارت  به. بود یکیهای خاص  انسانی  از توانایی محرومیتخلوت  امور شخصی خانواده با 
محو کم و بیش کامل خلوت  زندگی خصوصی و حضور  –دیگر، احتماالً خود همین ویژگی 

که برای ما خصلت استبدادی جمهوری افالتون را  –جا  های سیاسی در همه نهادها و دستگاه
دهد، مانع از آن شد که افالتون خصلت استبدادی حکومت آرمانی  کننده نشان می نحوی قانع به

دادی زدن بر قوانینی که نه تنها رسیدگی به افالتون معتقد بود که ُمهر استب. خود را بازشناسد
ای از  ترین ذره کرد، بلکه برعکس، کوچک امور معاش خانوار را به شهروند واگذار نمی

افزون بر این، . متناقض است ،خودی خود گذاشت، به زندگی خصوصی برای او باقی نمی
 ،کرد دادی آن تأکید میخواندن، بر ویژگی غیراستب« خدایگانی»با فرمانروایی قانون را  ،وی

که آزادی را در  رانَد فرمان میزیرا همواره تصور براین بود که حاکم مستبد بر مردانی 
احتمال شورش آنها وجود  ،شناخته بودند، و از آن محروم شده بودند، از این رو دولتشهر
هرگز با  کند که در مقابل، فرض بر این بود که خدایگان بر مردمانی فرمانروایی می. داشت

ً اند و  آزادی آشنا نشده قوانین من : گوید گویی افالتون می. اند برای شناخت آزادی ناتوان ذاتا
حق از آن برخوردار  چیز که پیش از این به های جدید شمایند، شما را از هیچ که خدایگان

 ،ن پساند و شما از ای امور بشری مناسب سرشتبودید، محروم نخواهند کرد؛ آنها برای خود  
همان اندازه حق سرکشی علیه فرمانروایی آنها را ندارید که برده حق سرکشی علیه ارباب  به

 .را ندارد
(9)

 »Eternal Peace,« The Philosophy of Kant, ed. and trans. C. J.  

Friedrich, Modern Library Edition, 1949, p. 456. 
(10)

 Von Fritz, op. cit., p. 54 
این حقیقت  راهاز »این بیزاری . کند درستی بر انزجار افالتون از خشونت تأکید می فریتز به

های خود برای تغییر نهادهای سیاسی به سمت آرمان  شود که افالتون در تالش روشن می
 «.کرد سیاسی خود همواره به مردان صاحب قدرت رجوع می

(11)
جش برتر وجود دارد و دانش این عقیده که یک هنر سن»ی ورنرجئیگر که  این گفته  

در سراسر آثار  ،کند او را قادر به سنجش می( phronesis)ها  فیلسوف درمورد ارزش

. است صادقی سیاسی افالتون  فقط درمورد فلسفه ،«افالتون درست تا پایان آن وجود دارد
داللت  بیشتر بر بصیرت مرد سیاسی ،ارستوافالتون و  از دید     phronesis  ی یونانی واژه

 .فیلسوف« فرزانگی»دارد تا بر 
Wener Jaeger, Paideia, New York, 1943, vol. II, p. 416n. 
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(12)

 The Republic, book VII, 516-5I7· 
(13)

را مطابق مدلی،  هستیآفرینی  قدسی  گوید جهان ، که در آن می  ، تیمائوسویژه در  به  
paradeigma۰ همچنین، جمهوری . ، ساخته است . 

(14)
 In Protrepticus, quoted from von Fritz, op. cit. IS. 

Laws, 710-711.  
(15)

 .7 0-  ، قوانینافالتون،   
(16)

 :من این شرح را به مارتین هایدگر در تفسیر بزرگش از تمثیل غار در این کتاب مدیونم  
Platons Lehre von der Wahrheit, Bern, 1947. .که  دهد هایدگر نشان می

های  را دگرگون کرد تا باالخره حقیقت با گزاره( aletheia)افالتون چگونه مفهوم حقیقت 
در  ،که دانش فیلسوف قابلیت هنجار شدن داشته باشد برای این. شد یکی( orthotes)صادق 

کند  صراحت خطراتی را یادآوری می گرچه هایدگر به. واقع صدق، و نه حقیقت، الزم است
گیرد، اما از  شود به غار بازگردد در معرض آنها قرار می امی که مجبور میکه فیلسوف هنگ

مطابق درک او، این . ناآگاه است ،شود ای که این تمثیل در آن پدیدار می ی سیاسی زمینه
جایگاه برتری از ( در ذهن فیلسوف ideinایده )زیرا بینش ذهنی  ،دهد دگرگونی رخ می
( Unverborgenheit)« شدگی عیان»بیانگر  ،درک هایدگریابد، که بنابه  حقیقت عینی می

 .  است
(17)

 .57 ، 21 ، فایدروسافالتون،   
(18)

خواند که  نیز می fanotatonی نیکی را  افالتون ایده.  0 - 0، جمهوریافالتون،   
ً همین ویژگی است که در تفکر افالتون. تترین اس معنی درخشان به زیبایی را بدواً  ،مسلما
 .دهد تر از نیکی قرار میباال

(19)
همچون زیبایی  بعدی پیامد  این انکار ،در سنت فلسفی. 205-07، جمهوریافالتون،   

ها،  یا برین  اصطالح کلی توسط افالتون این بوده است که زیبایی از مفاهیم بهواالترین ایده 

 سده های میانه ی هایی که هرچه موجود است دارای آنهاست و مطابق فلسفه یعنی آن کیفیت

ژاک ماریتین در کتاب . ، حذف شدbonum و   ,unum, alter, ensعبارت بودند از 

ی زیبایی باید در قلمرو   کند ایده آگاه است و تأکید می گیشد از این حذف ،بسیار جالب خود

 «.ها باهم است ی برین زیبایی درخشندگی همه»یرا زها گنجانده شود،  برین
  Jacques Maritain, Creative Intuition in Art and Poetry, Bollingen 
Series XXXV, 1,1953. 

(20)
نقل  به)« ترین مقیاس هرچیز است زیرا نیکی دقیق»: آمده است مرد سیاسیدر گفتگوی   
ی مفهوم نیکی، چیزها  وسیله باید چنین تصور شده باشد که به(. von Fritz, op. cit: از

 .شوند گیری می اندازه قابل ،ین ترتیبپذیر و به ا مقایسه
(21)

 Politics, I332bl2 and 1332b36. 
    ، جمهورینگاه کنید به : گردد افالتون بازمی ی تمایز میان جوانان و کنهساالن به فلسفه

 . یی استارستوارجاع به طبیعت .   0و  97 ، قوانینو 
(22)

 Politics, 1328a35. 
(23)

 Economics, 1343al-4. 
(24)

 Jaeger, op. cit., vol. I, p. 111. 
(25)

 Economics, 1343b24.  
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(26)

از آنجا که بحث ما اکنون به . شود نزد سیسرون یافت می religareاز  religioاشتقاق   

ی درست بودن این اشتقاق از لحاظ  مسأله ،شود تعبیر سیاسی رومیان از خودشان مربوط می

 .اهمیت نداردمان  برای ،شناسی لغت ریشه
(27)

 Cicero, De Re Publica, III, 23.  
 :ت روم نگاه کنید بهبرای اعتقاد رومیان به ابدی   

Viktor Pöschl, Römischer Staat und griechisches Staatsdenken 
bei Cicero, Berlin, 1936. 
(28)

 Mihi vetustas res scribenti nescio quo pacta antiquus fit animus 
et quaedam  religia tenet. Annals, book 43, ch. 13. 
(29)

 De Re Publica, I, 7. 
(30)

 Cum potestas in populo auctoritas in senatu sit.  
Cicero, De Legibus, 3, 12, 38. 
(31)

 Esprit des Lois, book XI, ch. 6. 
(32)

نگاه . ی اتوریته جلب کرد ارهپرفسور کارل فردریش توجه مرا به بحث مهم مومسن درب  

 :کنید به
Mommsen, Romiscbes Staatsrecht; see pp. 1034,1038-1039. 

(33)
شود  تأیید می alicui auctorem esseاین تعبیر از اتوریته با این اصطالح التین   

 .معنای کسی را نصیحت کردن است که به
(34)

 See Mommsen, op cit., and edition, vol. I, pp. 73 ff. 
داللت دارد « ُحکم الهی»این واژه هم بر . ترجمه است تقریباً غیرقابل numenی التین  واژه
معنای تکان  شود که به مشتق می nuereی  اشکال الهی رفتار کردن، و از واژه هم مطابقو 

امور  ی فرامین خدایان و دخالت آنها در به این ترتیب، همه. توافق است ی هدادن سر به نشان
 .ها شد به تأیید یا عدم تأیید اعمال انسان بشری محدود می

(35)
 Mommsen, ibid., p. 87. 

 
(36)

  نمونه داشتن بر پیشینه و auctores habereبرخی اصطالحات زبان التین مانند   

 usus etکان است؛ ای نی کننده ی ُحکم معنای نمونه به auctoritas maiorumداللت دارد؛ 
auctoritas   ت گرفته شده بر حق مالکیت در قانون رومی داللت دارد که از عرف و سن

توان در اثر  ای از منابع مهم در این مورد را می ی و مجموعهمرو ششرح مبسوط رو. است

 :زیر به دست آورد
Viktor Poeschl, op. cir., especially pp. 101 f. 
 
(37)

 R. H. Barrow, The Romans, 1949, p. 194. 
(38)

ت، در طور مشابهی ادغام گرایشات سیاسی امپراتوری روم و مسیحی   در کتاب زیر به  

 :شده است ارتباط با اروسیوس، که امپراتور روم آگوستوس را به مسیح مرتبط ساخت، بحث 
Erik Peterson, Der Monotheismus als politisches Problem, Leipzig, 
1935, "Dabei ist deutlich, dass Augustus auf diese Weise 
christianisiert und Christus zum civis romanus wird, romanisiert 
worden ist" (p.92). 
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(39)

 Duo quippe sunt ... quibus principaliter mundus hie regitur, : 
auctoritas sacra pontificum et rega/is potestas. In Migne, PL, vol. 
59, p. 42a. 
(40)

 Eric Voegelin, A New Science of Politics, Chicago, 1952, p. 78. 
(41)

 فایدونافالتون، : ها به روایت رایج نگاه کنید به  روح نادیدنی و اقلیم نادیدنی مورد در  
تعبیر « نادیدنی»شناختی اقلیم  ی ریشه را از جنبه( عالم ارواح)افالتون هادس  ،جا در آن. 17
 .کند می

(42)
 Gorgias 

(43)
، این است که جایی در میان آنها «قوانین» ء  استثنا ویژگی گفتگوهای سیاسی افالتون، به  

ً استداللی باید قطع شود دهد، به گسستی رخ می  ،«جمهوری»در . طوری که روند مطلقا

ه اگر کننده این است ک رود؛ پرسش گیج بارها از پاسخ دادن به پرسشگران طفره می تسقرا

آیا هنوز امکان عاالنه بودن آن وجود دارد؟ بحث  ،عملی از آدمیان و خدایان پنهان شده باشد

دوباره  از سرگرفته   7 جمهوری شود و در  قطع می  7  جمهوری درمورد عدالت در

  در تسقرا. شوند تعریف می( euboulia)که دانایی و درایت  ،شود اما این بار نه عدالت می

داری  ی خویشتن درباره ،جای عدالت گردد، اما به به پرسش اصلی بازمی  ۹  جمهوری

(sofrosyne )درنگ بحث  تقریباً بی      جمهوری سپس بار دیگر در. کند بحث می

 ،تا کتاب هفتم با داستان غار      جمهوری کند، از حکومت را شروع می های درمورد شکل

شود که  در اینجا روشن می. رساند یرسیاسی میکل استدالل را به سطحی کامالً متفاوت وغ

ایده است و باید آن را درک  یکعدالت : ای دریافت کند کننده تواند پاسخ قانع چرا گالوکن نمی

 . کرد؛ برهان دیگری برای نشان دادن آن وجود ندارد
(44)

حداقل در مواردی که موضوع اصلی  ؛درمورد تقلید از افالتون تردیدی وجود ندارد  

برای بحثی درخشان درمورد . طور نمونه، نزد سیسرون و پلوتارک به. مرگ ظاهری است

 پذیرد، سیسرون با آن پایان می De Re Publica  که Somnium Scipioneی  اسطوره
  :به کنید نگاه

 Richard Harder, "Ueber Ciceros Somnium Scipionis" (Kleine 
Schriften, Miinchen, 1960). 

نه   ،های فیثاغورس باور داشت دهد که نه افالتون به آموزه نشان می ،زون براینکه اف

 .سیسرون
(45)

 Marcus Dods, Forerunners of Dante, Edinburgh,1903. 
(46)

 See Gorgias, 524. 
(47)

 See Gorgias, 522/3 and Phaedo, 110. In The Republic, 614.  
(48)

 The Republic, 379a. 
 

(49)
 :خواند  خدای افالتونی را چنین می ،یگر در کتاب زیرئورنر ج  

Wernet Jaeger, Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford, 
1947, p. 194. 

(50)
 .   ، جمهوریافالتون،   

(51)
که حقیقت  افالتون درمورد این یقین   که به« هفتم ی نامه»خصوص به  نگاه کنید به  

 . پردازد م و استدالل قرار دارد، میکال برفراز
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(52)

 Thus John Adams in Discourses on Davila, in Works, Boston, 
1851, vol. VI, p. 280. 
(53)

 Wer sicb von seinem Gotte reisst,/ wird endlich auch abtrünnig 
werden/ von seinen irdischen Behörden. 
(54)

From the draft Preamble to the Constitution of Massachusetts, Works, 

vol. IV, 221.  
(55)

 John Stuart Mill, On Liberty, ch. 2.  
(56)

 .، فصل پانزدهشهریاری، لماکیاول  
(57)

 .جا، فصل هشت همان  
(58)

 See especially the Discourses, book III, ch. 1.  
(59)

شود و او  ی آورده میلندرت در آثار ماکیاول سیسرون بهتوجه است که نام  این نکته قابل  
 .کند در تفسیرهایش از تاریخ روم چقدر با دقت از سیسرون پرهیز می

(60)
 .  0 قوانینافالتون،   

(61)
 .توان اثبات کرد ی انقالب آمریکا می جانبه تحلیل همه راهالبته این فرض را فقط از   

(62)
 .7، فصل شهریاری، لماکیاول  
 

 فصل چهارم
(1)
 :ی ماکس پالنک است نقل از این نوشته ام به آنچه در اینجا آورده 

Max Planck, "Causation and Free Will" (in The New Science, New 
York, 1959) 

 ،ی خود نشده اند، در روشنی و سادگی ساده این دو مقاله، که از دیدگاه  یک دانشمند نوشته شده
  .دارند کالسیکی ی  زیبای

(2)
 .همانجا  

(3)
 John Stuart Mill, On Liberty. 

(4)
 See "On Freedom" in Dissertationes, book IV, I, § 1.  

(5)
 1310a25 f. 

(6)
 Ibid. §118. 

(7)
 § 81, § 83. 

(8)
 Op. cit., § 75. 

(9)
 See Esprit des Lois, XII, 2: «La liberé philosophique 

consiste dans l'exercice de La volonté .... La liberté 
politique consiste dans La sureté." 

(10)
 .ی یکم یکم، صحنه ی ، پردهسوم ریچارد شاهویلیام شکسپیر،   

(11)
 .ی یکم دوم، صحنه ی ، پردهسزار جولیوسویلیام شکسپیر،   

(12)
 Intelleetus apprehendit agible antequam voluntas illud velit; sed non 

apprehendit determinate hoc esse agendum quod apprehendere dicitur 
dictare. Oxon. IV, d. 46, qu. I. nr.10. 
(13)

 John Stuart Mill, op. cit. 
(14)

 :نویسد کند، زمانی که می نیتس فقط سنت مسیحی را خالصه و بیان می الیب  
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"Die Frage, ob unserem Willen Freiheit zukommt, bedeutet 
eigentlich nichts anderes, als ob ihm Willen zukommt. Die 
Ausdrücke 'frei' und 'willensgemäss' besagen dasselbe." (Leibniz, 
Schriften zur Metaphysik I, "Bemerkungen zu den cartesischen 
Prinzipien." Zu Artikel 39.) 

(15)
 .، کتاب سوم، فصل هشتماعترافات ،آوگوستین  

(16)
طور نمونه، به. یابیم می( Euripides)نزد ائوریپیدس  بیشتر وقت ها این کشمکش را   

شوم، اما  دانم مرتکب چه جنایتی می می»: گوید پیش از کشتن فرزندش می( Medea)مدئا 
سخن   شیوههمان  هب( Phaedra)، و فائدرا (1078f)« ...هایم است تر از اندیشه شورم قوی

ی آنها این است که عقل، دانش، بینش و  ی مهم همه نکته(. .Hippolytus, 376 f)گوید  می
و شاید تصادفی نیست . تر از آن است که در برابر یورش شهوات مقاومت کند غیره ضعیفت

 گیرد، که کمتر از مردان از عقل و استدالل ها در روح زنان صورت می که این کشمکش
 .ندثرمتأ

(17)
که به اراده و قدرت آن  اعترافاتدر فصل معروف نهم کتاب هشتم  آوگوستین  
دهد، روح  تا جایی که روح فرمان می»: کند پردازد، این مطلب را چنین بیان می می
 آوگوستینبرای . «خواهد شود، روح نمی خواهد، تا جایی که فرمان صادرشده اطاعت نمی می

  .امر استیک « فرمان دادن» و« اراده»بدیهی است که 
(18)

 .، همان منبعآوگوستین  
(19)

 Pythian Ode IV, 287-289: 
fanti demmen 
tout aniarotaton, kala ginoskonst 

ektos echein poda. 
(20)

 Esprit des Lois, XII, 2 and XI, 3. 
(21)

 Op. cit., ibid. 
(22)

 Ibid. 
(23)

پردازان سیاسی  در میان نظریه. «قرارداد اجتماعی»نگاه کنید به چهار کتاب اول   
ی خودفرمانی را به او ریشه. مفهوم خودفرمانی استمدافع کارل اشمیت توانمندترین  ،مدرن

ویژه  به. دهد کند و فرمان می خودفرمان کسی است که اراده می: داند طور صریح در اراده می
 :نگاه کنید به

Verfassungslehre, München, 1928, pp. 7 ff., 146.  
(24)

 [Initium] ut esset, creatus est homo, ante quem nemo fuit. Bok 
XII, kap.20. 

 فصل ششم
(1)

 :ی او ی درخشان و هوشمندانه نگاه کنید به رساله  
Harold Rosenberg, "Pop Culture: Kitsch Criticism," in The 
Tradition of the New, New York, 1959. 
(2)

 See Edward Shils, "Mass Society and Its Culture" in Daedalus, Spring 
1960; the whole issue is devoted to "Mass Culture and Mass Media."  

(3)
 :به نقل از  
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G. M. Young, Victorian England. Portrait of an Age, New York, 
1954.   

(4)
 :ی التین نگاه کنید به ختی واژهشنا ریشه آغازگاه درمورد   

Thesaurus linguae latinae, A. Walde, Lateinisches Etymologisches 
Wörterbuch, 1938, and A. Ernout & A. Meillet, Dictionnaire 
Etymologique de la Langue Latine, Histoire des Mots, Paris, 1932. 

(5)
گوید که روح  طور صریح می به Tusculan Disputations, I, 13سیسرون در   

شت مانند دشت است و بدون  Cultura autcm: کند شود و سپس اعالم می بارآور نمی ک 
animi philosophia .est 

(6)
 By Werner Jaeger in Antike, Berlin, 1928, vol. IV.  

(7)
 See Mommsen, Römische Geschichte, book I, ch. 14. 

(8)
 See the famous chorus in Antigone, 332 ff. 9· 

(9)
 ”filokaloumen gar met euteleias kai filosofoumen aneu 

malakias.” Thucydides, II, 40. 
(10)

 Cicero, op. cit., V, 9. 
(11)

 Plato, Gorgias, 482. 
(12)

 Plato, Gorgias, 482. 
(13)

 Ibid., introduction, VII. 
(14)

 اخالق)داد  صیرت مرد سیاسی را آگاهانه در مقابل دانایی فیلسوف قرار میکه ب ارستو  
کرد،  آتن پیروی می« دولتشهر»احتماالً از نظر همگانی در ( ، کتاب ششمنیکوماخوس

 .کرد های سیاسی خود چنین می طور که در غالب نوشته همان
(15)

 Critique of Judgment, § 6,7,8. 
(16)

 Ibid. § 19. 
(17)

 :رای تاریخ این واژه و این مفهوم نگاه کنید بهب  
Niederrnann, op. cit., Rudolf Pfeiffer, Humanitas Erasmiana, 
Studien der Bibliothek Warburg, no. 22, 193 I, and "Nachträgliches 
zu Humanitas" in Richard Harder's Kleine Schriften, München, 
1960. 

ی یونانی در  واژه. شد یونانی به کار برده می filanthropiaی  ی واژه جمهاین واژه برای تر

بار معنایی کامالً متفاوتی  ،شد و از این رو اصل درمورد خدایان و فرمانروایان استفاده می

 با فضیلت کهن رومی   ،کرد معنایی که  سیسرون استفاده می اومانیتاس به. داشت

clementia(بخشش  )با  ستیزداشت و تا حدودی در  پیوند نزدیکیgravitas (وقار )قرار 
ً اومانیتاس . گرفت می  –ی بحث ما اهمیت دارد  و این در زمینه –بود اما  ویژگی انسان فرهیخته مسلما

 .انجامد می« اومانیته»شد به  بیشتر مطالعه در هنر و ادبیات بود تا فلسفه که تصور می
(18)

 Errare mehercule malo cum Platone ... quam cum istis (sc. 
Pythagoraeis) vera sentire. 
Cicero, op. cit., I, 39-40.  

(19)
وی اتیکوس را . گوید با همین لحن سخن می De Legibus, 3, I سیسرون در  

 cuius et vita et oratio consecuta mibi videtur difficillimam: ستاید می
illam sccietatem gravitatis cum hurnanitate- « که زندگی و سخنش از دیدگاه
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طور که هاردر اشاره  و همان -«من در امر دشوار پیوند جدیت با انسانیت موفق بوده است

ی  اینجا جدیت اتیکوس متضمن پیروی باوقار وی از فلسفه( Harder (op. cit.))کند  می

 کهشود، فیلسوفی  داده می نشان احترام به افالتون  بااپیکور است، در حالی که انسانیتش 

 .آرامش درونی خود را ثابت کرده است
 

 فصل هفتم
(1)

 . ی  ، ضمیمهابدی صلحکانت،   
(2)

اسپینوزا نقل کردم زیرا ( Political Treatise)« ی سیاسی رساله»این عبارت را از   
 libertas)« ورزیدن  آزادی فلسفه»قابل توجه است که حتی اسپینوزا که 

philosophandi )دانست، این موضع افراطی را  را همچون هدف راستین حکومت می
 .گزیند برمی

(3)
که  را توان نافرمانی کسانی می»دهد که  ، توضیح می27، فصل «لویاتان»ز در بها  

آرامش »زیرا مگر « .دهند مجازات کرد ی راستین تعلیم می برخالف قوانین رایج، حتی فلسفه
و آیا از این نتیجه « ، و امنیت کشور مادر صلح و فراغت نیست؟و فراغت مادر فلسفه

کند وقتی حقیقتی را که صلح کشور را به خطر  نفع فلسفه عمل می شود که حکومت به نمی
گو برای همکاری کردن در اقدامی که برای  کند؟ بنابراین حقیقت اندازد، سرکوب می می

ای  فلسفه»داند  میرا که گیرد که آنچه  تصمیم می ،آرامش جسم و جانش بسیار ضروری است
چنین  ارستوبیشتر   کرد که از همه هابز گمان می. نگارش کند است  «دروغین و نادرست
ای کاذب و نادرست  دانسته است که چنین فلسفه ممکن است خود او می»کرده است زیرا 

ان و مؤید آن به ای هماهنگ با مذهب یونانی عنوان فلسفه هر حال آن را به است لیکن به
« .ترسید می توی از گرفتار شدن به سرنوشت سقراتحریر درآورده؛ زیرا که  ی رشته

هرگز به ذهن هابز نرسید که کل جستجوی ( ی حسین بشیریه، نشر نی ، ترجمهلویاتانهابز، )
گویی و  حقیقت محکوم به شکست خواهد بود اگر شرایط آن فقط بتواند از طریق دروغ

ی هابز ارستوهمه درست مانند  ،در این صورت ،در حقیقت. هانه تضمین شودنادرستی آگا
قدر عاقل بود  ی واقعی آنارستوبرخالف  این توهم  منطق  هابزی، . آیند گو از آب درمی دروغ

قدر  آن ارستو. دچار شود آتن را ترک گوید سقراتکه وقتی ترسید ممکن است به سرنوشت 
قدر نیز ابله نبود که مشکل حفظ  اند و آن داند نادرست د که میچیزهایی بنویس که بدکار نبود

 .جانش را با ویران کردن هرچه به آن اعتقاد داشته است حل کند
(4)

 .ی دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی ، ترجمهجمهوریافالتون،   
(5)

 .ی حسین بشیریه، نشر نی ، ترجمهلویاتانهابز،   
(6)

. بوده است« آمیز دروغ مصلحت»کننده  ن نگوید که افالتون ابداعامیدوارم کسی دیگر به م  
بنا شده است که در آن افالتون (    )« جمهوری»ای در  این باور بر تعبیری اشتباه از قطعه

( pseudos)« دروغ»نوعی   به عنوان  –ای فنیقی  افسانه –هایش  ی یکی از افسانه درباره
است و « دروغ»و « خطا»، «افسانه»ونانی  به معنای ی ی از آنجا که واژه. گوید سخن می

خواهد دروغ را از خطا  زمانی که افالتون می)شود،  معنای مورد نظر در متن مشخص می

را به کار « غیرعمدی»و « عمدی»( pseudos)« دروغ»شود  متمایز کند مجبور می

تعبیر « پردازی ی دروغ نهاوج گستاخا»فهمد  طور که کنفورد می تواند آن این متن هم می( ببرد

 :خواند که اریک فوگلین می شود، هم طنزی آگاهانه خوانده شود چنان
Eric Voegelin (Order and History: Plato and Aristotle, Louisiana 
State University, 1957, vol. 3, p. 106) 
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مفهومی که ما امروز عنوان سفارش به دروغگویی، به  تواند به وجه نمی هیچ با این همه، به
برای فریب دشمنان یا   تردید استفاده از تک وتوکی دروغ افالتون بی. فهمیم، تعبیر شود می

، «عنوان دارو به کار برده شود، مفید است به»دروغ زمانی که : داند مردم نادان را مجاز می
« تشهردول»تجویز شود، فرمانروا برای  پزشک، اما باید فقط توسط ( 1 )« جمهوری»

 .شوند اما برخالف تمثیل غار اینجا اصولی تبیین نمی. است پزشکهمچون 
(7)

 .ی حسین بشیریه، نشر نی ، فصل پایانی، ترجمهلویاتانهابز،   
(8)

 Sage jeder, was ihm Wahrheit dünkt, und die Wahrheit selbst 
sei Gott empfoblen. 
(9)

 The Federalist, no. 49.  
(10)

 Theologico-Political Treatise, ch. 20. 
(11)

 See "What Is Enlightenment?" and "Was heisst sich im Denken  

orientieren? " 
ی سیروس  ؟، ترجمهچیست نگری روشنکانت، : ی فارسی این مقاله نگاه کنید به برای ترجمه

.پور، انتشارات آگه آرین
 
 

(12)
 The Federalist, no. 49. 

(13)
 .ی دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی ،  ترجمه  -  ، تیمائوسالتون، اف  

(14)
دانم  می»: ، نیز مقایسه کنید9 ، «کریتون»این را با . 0  ، «جمهوری»: نگاه کنید به  

کسانی که این اصول . ند و در آینده نیز اندک خواهند بودا که پیروان این اصول بسیار اندک
آواز توانند بود و نه در  که منکر آنها هستند نه با یکدیگر همدل و هماند و آنان  را پذیرفته

« .پذیرد، بلکه همواره از روش یکدیگر بیزارند زندگی میان آنها همکاری صورت می
 .ی دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی ، ترجمهآثار ی مجموعهافالتون، : ی فارسی ترجمه

(15)
که »: گوید به کالیکلس، مخالف خود، می سقراتی که ، جای 1 ، گرگیاس: نگاه کنید به  

من خود بر آنم . ای با تو در ستیز خواهد بود آواز نخواهد شد و تا زنده خود کالیکلس با تو هم
ی مردمان روی زمین با من بستیزند  که اگر ساز من بشکند و دیگر آوازی ندهد، و اگر همه

، آثار ی مجموعهافالتون، : ی فارسی ترجمه «.آواز نباشم بهتر از آن است که با خود هم
 .ی دمحم حسن لطفی، انتشارات خوارزمی ترجمه

(16)
: ویژه به گفتگوی با خود در سکوت، نگاه کنید به به عنوان برای تعریف تفکر   

در انطباق کامل با همین سنت است  ارستو.  7 -72، سوفسطاییو  19 -97 ،تتوس ثئای
( auros allos)« منی دیگر»گوید،  گفتگو با او سخن می که دوستی را که انسان در

 . خواند می
(17)

ی دمحم حسن  ، ترجمه7   و      ویژه   ، کتاب ششم، بهنیکوماخوس اخالق، ارستو  
 .لطفی، انتشارات طرح نو

(18)
 See Jefferson's "Draft Preamble to the Virginia Bill Establishing 

Religious Freedom." 
(19)

 Schopenhauer als)« عنوان معلم شوپنهاور به»به این دلیل است که نیچه در    
Erzieher )برای یک فیلسوف به آن اندازه ارزش قائلم که خود بتواند همچون »: گوید می

  «.باشد[ گوید آنچه می]مثال 
(20)

 .010 نوامبر    اسمیت، . نامه به و  
(21)

 .  ، ص«ی حکم نقد قوه»  
(22)

 .  ، ص«ی حکم نقد قوه»  
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(23)

 :ی درخشان برای فرانسه و دوگل نگاه کنید به مقاله  
De Gaulle: Pose and Policy," in Foreign Affairs, July 1965. 

 : برای آلمان و آدناؤر نگاه کنید به خاطرات او در
Memoirs I945-I953, Chicago, 1966, p. 89, 

گرچه خود در . های پیروز در جنگ است این نظر قدرت کند که که در آن چنین قلمداد می

 .اش بارها مضمون این گفته را تکرار کرده است دوران صدراعظمی
(24)

 :هایی از این آرشیو در کتاب زیر منتشر شده است بخش  
Merle Fainsod, Smolensk Under Soviet Rule, Cambridge, Mass., 
1958. See p. 374· 

 

 فصل هشتم
(1)

سمپوزیوم »در  Great Ideas Today (1963)ی  ین پرسش توسط دبیران نشریها  
اکتشاف فضا چه تأثیری بر تصور انسان از خودش و »تأکید بر این بود که . شد طرح« فضا

 ،پردازد کننده نمی پرسش به انسان همچون دانشمند، تولیدکننده یا مصرف. گذارد شرایطش می
 «.ا در نظر داردانسان ر به عنوان بلکه انسان 

(2)
 Nicomachean Ethics, book VI, ch. 7, 1141320 ff. 

(3)
 Max Planck, The Universe in the Light of Modern Physics, 1929. 

Quoted from Great Ideas Today, 1962, p. 494.  

As quoted by J. W. N. Sullivan, Limitations of Science, Mentor Books, 

1949, p. 141. 
(4)

 Sullivan's Atomic Physics and Human Knowledge, New York, 
1958, P. 88. 
(5)

 Ibid., p. 76. 
(6)

 Planck, op. cit., p. 503. 
(7)

 See Planck's Science and Humanism, London, 1951, pp. 25-26.  
(8)

جان گیلمور در  ،دمنتشر ش   9 هنگامی که این مقاله برای نخستین بار در سال   
ما در  ،های اخیر در سال»: کرد طرحنحوی زیبا  این موضوع را به ،انتقادیشدت  به ای نامه

سازند اعمالی  ها را قادر می ی بنویسیم که این دستگاها های کامپیوتری ایم برنامه واقع توانسته
ها را  ردید آنت بی ،اند ها چگونه درست شده انجام دهند که هرکس که نداند این برنامه

ای  طور نمونه، آلکس برنشتاین برنامه به. کند هوشمندانه و حتی بسیار هوشمندانه توصیف می
این برنامه . کند خوب شطرنج بازی می ،آور نحوی شگفت نوشته است که کامپیوتر با آن به

برانگیز است، اما این دستاورد  کند؛ تحسین حتی از برنشتاین هم بهتر شطرنج بازی می
نگاه )اظهارنظری از جورج گامو من را به اشتباه انداخته بود « .نه کامپیوتر ،برنشتاین است

 .متن را تغییر دادم ،گیلمور ی ، پس از دریافت نامه(کنید به یادداشت بعدی
(9)

 George Gamow, "Physical Sciences and Technology," in Great Ideas 

Today, 1962, p. 207. Italics added.  
(10)

 Sergio de Benedetti, as quoted by Walter Sullivan, "Physical Sciences 

and Technology," in Great Ideas Today, 1961, p. 198. 
(11)

 Bohr, op. cit., Pp.70 and 61 respectively. 
(12)

 Planck, op. cit., pp. 493, 517, and 514 respectively. 
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(13)

 Bohr, op. cit., pp. 31 and 71 respectively. 
(14)

 Ibid., p. 82. 
(15)

 Planck, op. cit., pp. 509 and 505 respectively. 
(16)

 See J. Bronowski, Science and Human Values, New York, 
1956, p.22. 
(17)

 See The Starry Messenger, translation quoted from Discoveries and 

Opinions of Calileo, New York, 1957, p. 28.  
(18)

 Walter Sullivan, op. cit., p. 189. 
(19)

 Ibid., p. 202.   

 
(20)

 : به نقل از  
Descartes' dialogue "The Search after Truth by the Light of 
Nature,"  

 :است« اصول»در اینجا موضع اصلی او به این موضوع شک آشکارتر از 
Principles. See E. S. Haldane and G. R. T. Ross edition of his 
Philosophical Works, London, 1931, vol. I, pp. 324 and 315. 

(21)
ی جان گیلمور، که در یادداشت پیشین به آن اشاره کردم، نقل  این تعریف را از نامه  

ربرد عملی فیزیک را به هرحال، وی معتقد نیست که اصل عدم قطعیت حدود کا. کنم می
های  با این همه، تصورم این است که خود هایزنبرگ در فرمولبندی. کند تعیین می

هم گیلمور و هم لینلی معتقدند که دانشمندان . کند درک من را در اینجا تأیید می« فهمش عامه»
ر کنند ممکن است به اشتباه دچا ورزی می شان فلسفه ی نتایج کارهای بزرگ وقتی درباره

طور غیرانتقادی به کار  های دانشمندان را به کنند که گفته اینان مرا به این متهم می. شوند
توانند درمورد مفاهیم ضمنی کارهایشان با همان اعتباری که در  برم، گویی آنها می می

های  اعتماد شما به چهره»: گوید آقای گیلمور می. )ی کار خود دارند سخن بگویند محدوده
کنم این استدالل معتبر است، هیچ  فکر می( «.انگیز است ی علمی رقت جامعه  ی برجسته

ای، که در « مفاهیم ضمنی فلسفی»تواند ادعا کند که  دانشمندی، هرقدر هم بزرگ باشد، نمی
. اند ش بر بنیاد استوار بنا شدهیافته هایی خود  یابد، به اندازه اش می ی کار یا گزاره نتیجه
دشوار است  با این همه،. های علمی نیستند هرچه باشند، به هرحال حقیقت های فلسفی حقیقت

ین، بور شرودینگر و هایزنبرگ همه دچار سردرگمی شده انیشتآکه تصور کنیم پالنک، 
ی گیجی و  شان نتیجه های کلی کارهای علمی شان برای پیامدها و مضمون بودند و نگرانی

 .درک اشتباه آنها از خودشان بوده است
(22)

 In Philosophic Problems of Nuclear Science, New York, 1952, 
p. 73. 
(23)

 Ibid., p. 24· 
(24)

 In The Physicist's Conception of Nature, New York, 1958, p. 
24. 
(25)

 Ibid., pp. 18-19.  
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