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 :«تمّدن جدید غرب»یا  «1تعریف مدرنیته»

مدورد اخدتالف نظرهدای  ،همچون غالدب تعداریف «تعریف مدرنیته»
توان رنسانس و  های اساسی آن می زیادی است اما هرچه باشد از مشخصه

مانیسم توسط اراسموس و بوکهارت و غیره را شروع تمدن وپیدایش دیدگاه ا
جدید یا مدرنیته دانست و به تبع آن اصالح امور دینی توسط مارتی  لدوتر و 
جددان کددالون و امآددال آنهددا را و سددپس دوران قددرن هیجدددهم و پیدددایش 
روشنگری و تالیف دائرة المعارف کبیر فرانسه توسط آنها و نیز اکتشدافات و 

و امآدال و کاندت الک و هیدوم  ات و فلسفه جدید دکارت و جداناختراعنیز 
اینها و انقالب صنعتی و تدریجًا پیدایش نظام سدرمایداری و بدر اثدر تفکدر 

هدددای اسدددتبدادی و روی کدددار آمددددن  سدددقوک حکومت ،اومانیسدددمی
ایمانهددای »و ضددعف  «دنیددا»هددای انتخابدداتی و توجدده بیشددتر بدده  حکومت

، هدا خالقی و کنار رفت  خرافدات و مقدارن آنهای بیشتر ا و آزادی «مذهبی
آنهدم کنار رفت  آداب و رسوم دیندی و نیدز پیددایش نظریده داروینیسدم کده 

  .داشته است ،در مدرنیتهتاثیرات مختلفی 
                                                 

اصطالح «: مدرنیسم»در آخر فصل یازدهم درباره « تاریخ فلسفه کاپلستون». جلد نهم  1
کدار رفدت و هداهرًا بدر سداخته  های نخست قدرن بیسدتم بده ، ابتدا  در سال«مدرنیسم»

 مخالفان ای  جنبش بود...
 فهم کرد«..... امروزی کردن»را فی نفسه، بتوان در چارچوب « مدرنیسم»شاید اصطالح 

اش، از  کار بسیار دشواری است و تعریف« محتوای مدرنیسم»ولی ارائه توضیحی رسا از 
از آن « تبیینی تاریخی»سئله، ارائه تری  راه ورود به ای  م ای  هم دشوارتر است شاید آسان

 ...295باشد. در ترجمه جلد نهم تاریخ فلسفه غرب کاپلستون ص 
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 خالصه اینکه:
زمانی است که به قدولی از  ،ای از تاریخ ، قطعه«مدرنیته»تاریخ  -5

قدرار  «وسطی و قرون باستانقرون »زمان دکارت، شروع شده در مقابل 
 دارد و
یعندی از  «روشدنفکری»از زمان شدروع  «مدرنیته» ،به قولی هم -2

 شروع شده. ،«قرن هیجدهم»
و در نتیجده از  «انقالب صدنعتی»و به قولی هم از زمان پیدایش  -1

 ، بوجود آمده است«نظام سرمایداری»زمان پیدایش 
و خردبداوری، « گراییخرد»حال هر چه باشد محور فرهنگی آنرا  -

ر فرهندگ و ُأومانیسدم بده اید  معندا کده محدو»پیددایش نیز دانند و  می
باشدد کده البتده ایدنهم  «منافع انسدان»، باید «سیاست و اقتصاد و غیره

 باشد. «گرایی عقل»تواند از فروعات همان  می
 است.« گرایی عقل»همان « مدرنیته»پس محور معنوی و فرهنگی 

گرایی  خردبداوری و انسدان»انکار کرد که بده برکدت  توان و البته نمی
، چقدر مشکالت بشر، از میان رفتده «های تکنولوژی ادعایی و پیشرفت

تر شده و چقدر مشکالت و امراض و غیره،  و چقدر زندگی بشر، راحت
از جلو پای بشر، برداشته شده و چقدر مراسم خرافی و خرافدات ندابود 

هددای  یشددتر شددده و چقدددر حکومتب ،هددای بشددر شددده و چقدددر آزادی
های انتخابی، تبدیل شده و چقدر  استبدادی و ستمگری که به حکومت
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 المللی که بیشتر شده و چقدر و چقدر... های جهانی و بی  همکاری
 اش خالی است که بپرسیم: اما سؤاالت دیگری هم جای -

و آیدا  «از هر جهت، به نفع بشر تمدام شدده»ها  آیا همه ای  پیشرفت
ضددرر بشددر و »ها، بدده  پیشددرفتجدیددد و  هددای فرهنگایدد  بعضددی از 

نظیر در جوامع  های بی نظیر در تاریخ بشر و ایجاد خفقان کشتارهای بی
 هدایجنایدات و ترور»و ایجداد بردن طبقده ضدعیف بشری و زیر سلطه 

گرایی و  ، در تاریخ بشریت و ندا امیددی و پدو «المللی بی هماهنگ و 
در تداریخ  ،نظیدر روانی بیشدتر و حتدی خودکشدی بیشدتر و بی یمریض

 ، تمام نشده است.«بشریت و... و... و...
 چرا و چرا و چرا...؟

هدم  «ها مشدکالت و ناخوشدایندی»حال آیا پیدایش همده اید   -5
 بوده است« خردباوری»بخاطر 

و سدو   «عقل عملی»توجهی به  ها و نیز بی کاری یا بخاطر ندانم -2
های خودخواهانه افراد بشر کده  )بخاطر انگیزه «عقل ابزاری»ده از استفا

خددا و »اعتقادی بده  های موجود در افراد بشر است و بی قویتری  انگیزه
 .و...( «کند که ستمگران را مجازات می یبه دنیای دیگر

  





 
 
 
 

 و پیدایش «صنعتیانقالب »الف: 
 «نظام سرمایداری»



  



 17 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

آسدای  های برق و پیشدرفت «انقدالب صدنعتی»در ای  میان کده بدا 
هدای  ، نظام سرمایداری شدکل گرفدت و رهبدران حکومت«تکنولوژی»

خود پرداختندد و  «تبلیغات انتخاباتی»به  «پول سرمایداران»انتخابی با 
ریاسدت »بده در نتیجده ی واقعی و در بداط  دروغدی  با وعد و وعیدها

اید   ،در نتیجدهرسیدند  «های انتخابی و یا نمایندگی مجلسجمهوری 
گرایی  در هاهر برای جلب آرا  مردم همچنان شعارهای انساننمایندگان 

قانون بده نفدع  وضعبازی و وساطت و  دنبال پارتی ،دادند و در باط  می
 بودند و هستند. ،«سرمایداران سودپرست»

به نفع سدرمایدار و حتدی سدرمایداران  ،در نتیجه همه چیز در باط 
ها بودندد اسدتعمار نیدز بده  بی  المللی که بسیاری از آنهدا صهیونیسدت

و  «های کشدورها ثروت»و  «منابع طبیعی»شکلی دیگر، شکل گرفت و 
 به غارت رفت. «سرمایداران جهانی»به نفع  «طبقه ضعیفسرمایه »

به نفع  «پیشرفت صنعت و حتی آزادی انتخاباتی و... همه و همه»و 
به انجام رسید و در  ،«ای بدون سرمایه اقلیتی سرمایدار و علیه اکآریت»

هددا و فریادهددا از سراسددر جهددان بلنددد شددد و  هددا و انقالب قیام ،نتیجدده
با بدتری  نوع شکنجه  ،و مزدور ابرقدرتها انهای مزدور سرمایدار دولت

 برخورد کردند. مردمبا  ،بو سرکو
  





 
 
 
 

 توسط «ایمان مذهبی»تضعیف ب: 
 انگرای حس»و « کانتفلسفه »

 :«افراطی



 

 
  ای کوچک از کانت، اثر د.راوخ پیکره
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بدده اسددم  «جدیدددنظددام »دانشددمندان و متفکددران  ،در ایدد  میددان
گرایدی  حس» ،«مبارزه با خرافدات»و به اسم  «گرایی خردگرایی و علم»

گداهی «جدیدافراطی  دانسدته و بده اسدم  ،بخش مفیدد را تنهدا وسدیله آ
حقوق طبیعدی انسدانها و حدق و اصول اخالق »گرایی  خردگرایی و علم

یدک  را زیر سدؤال بردندد و در «حیات همگان و لزوم وفای بعهد و غیره
یدا بده عبدارتی  «غیر علمدی»را نیز  «خوبی عدالت و بدی هلم» ،کلمه
 اعالن کردند. ،«خرافه»دیگر 

رهبدران و »توجهی  بی ،دیگر نه تنها برای پایمال شدن عدالت ،اینک
خود مصدیبتی بدزرگ و  ،به وجدان اخالقی و اصول اخالق «دانشمندان

عاملی بزرگ برای گسترش هلم و جنایات به وسیله انگیزه خودخواهانه 
، اعتقداد بخددا و «گرایی گرایی و علم عقل»دیگر به اسم بلکه  افراد بود،

بود، « عمل به اخالق نیک»قیامت و ادیان الهی که پشتوانه خوبی برای 
-5704) «اندتفلسدفه ک»های از  خرافه اعالن شدد و نیدز قسدمتهم 

5342- Immanuel Kant ) کتاب سنجش خرد ناب کانت( کده(
، «دانسدت خددا را نداممک  میاثبدات امکان شناخت مابعدالطبیعه و »

 «تمهیددات کاندت»مورد استناد آنها قدرار گرفدت و تدوجهی بده کتداب 
آن آخدر نکردند که )آنرا پس از کتاب سدنجش خدرد نداب نوشدت( در 

بلکده،  «اثبات خددا ممکد  اسدت»ت کرد که کتاب، کانت نه تنها اثبا
مختدار بدودن »وجود خدا را در پایان آن کتاب، اثبات کرد و با اعتقاد به 
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، از تمام اشدکاالت سدابق خدود )کده در کتداب «فاعل مختار»و  «خدا
 کرده بود( پاسخ داد.به اثبات خدا اش  سنجش خرد ناب

همچندان بده اسدتناد  ،«دانشمندان متاخر و دانشگاههاغالب »اما  -
عقدل و »و بده اسدم  «کنندد میاثبات خدا را ناممک  معرفی »به کانت، 

« اصدول اخدالق»را کده بزرگتدری  حامیدان  «ادیان الهدی»« گرایی علم
 .گیرند میبه صخره را  هستند

 :35کانت در کتاب تمهیدات در بند 

تواند، وجدود  ، تجانس می«علت و معلول»در ارتباک 
ا ضروری نیست، زیرا مفهوم علّیت )که داشته باشد ام

بواسطه آن، امری در نتیجه وضع امدر دیگدری کده بده 
شود( بده هدیر روی  کلی مغایر با آن است، وضع می

 چنی  اقتضایی، ندارد.
نفددس »را بجددای « اشددیا  عددالم محسددوس»اگددر  -

را بجدای « قدوانی  سدابق الدذکر طبیعدت»، و «االمر
بگیریم، ناگزیر دچدار ، «قوانی  اشیا  در نفس االمر»

 تناقض خواهیم شد.
را مآدل سدایر « فاعدل مختدار»طور نیدز اگدر  همان -

، بدانیم باز در تناقض خواهیم «پدیدار»اشیا ، صرف 
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، در «معندای واحدد»را در « مدر واحددیا»افتاد زیرا 
، اثبدات و در عدی  حدال از «شیئ واحدی»خصوص 

 ایم. آن، سلب کرده
را منحصددرًا بدده  «ضددرورت طبیعددی»لکدد  اگددر  -
را صددرفًا بدده « اختیددار»، نسددبت دهددیم و «پدیدددارها»
 ، در آن صورت«نفس االمر اشیا »
، در زمدان «هدر دو ندوع علّیدت»با فرض یدا قبدول  -

واحد، هیر تناقض پیش نخواهد آمد، هرچند ممک  
، مشدکل یدا محدال «نوع اخیدر علیدت»است تصور 

 2باشد.
 )درباره علیت طبیعی(

، هر معلولی یدک حادثده اسدت، «پدیدار»در عالم  -
شدود  اید   یعنی امری است که در زمان، حداد  می

بایدد  ، می«قدانون طبیعدی کلدی»معلول به حکم یک 
 «علددت خددود»مسددبوق بدده ایجددابی ناشددی از علیددت 

                                                 
. مقصود کانت در انگیزه عمل خیر واقعی است در آنجا که هیر نفعی به عامل و فاعل  2

دهدد کده مدا پاسدخ  اش انجدام می رسد و تنها آنرا بخاطر خوبی اخالقی و خیر بودن نمی
یر محض چون عملی بجا عقاًل هست حس  و زیبایی ذاتدی خدود را دارد و دادیم عمل خ

 گرداند. همی  حس  و زیبایی ذاتی آنرا دوست داشت  و مقتضای برای اراده کردن می
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)حالتی از علت( باشد که معلدول را بدر حسدب یدک 
 آورد. به دنبال می ،«قانون ثابت»
نیز بایدد  «علّیت»حکم  ، به«وجوب علت»اما ای   -

 شود  «واقع یا حاد »امری باشد که 
کدرده باشدد، واال  «فعلیت»باید شروع به  می «علت»

، «علدت و معلدول»تصور هیر تعاقب زمدانی، میدان 
و نیدز « معلدول»آید کده  ممک  نخواهد بود و الزم می

 ، همواره، موجود بوده باشد.«علّیت علت»
در »بایدد،  می «فعدل»نسبت بده  «ایجاب عّلت»پس 

 طور... ، روی داده باشد و همی «میان سایر پدیدارها
بایدد مشدروک بده  می «علل فداعلی»و نتیجتًا وجوب 

 باشد. «ضرورت طبیعی»
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 :(«فاعل مختار»)درباره علّیت 
برخی از »خصوصیت  ،«اختیار»اما اگر بنا  باشد که 

پدیدارها کده امدور »باشد، در مقایسه با  «علل پدیدار
ای باشد که آنهدا را بخدودی  باید قوه می»، «اند حاد 

 ، به عبارت دیگر:«طبع( ابتدا  کندلخود، )با
 «ابتدددا »، احتیدداجی بدده «علددت»بایدد خددود علیددت 

بددرای  ،«هددیر مبدددئی»نداشددته باشددد و بالنتیجدده بدده 
 ، محتاج نباشد.«وجوب بخشیدن به ابتدای خود»

در  «علدت»لک  در آنصورت، دیگر الزم نیسدت کده 
، «تعیندات زمدانی حالدت خدود»علیت خدود، تدابع 

 باشد،
و به  «الزم نیست که پدیدار باشد ،هیر وجه»یعنی به 

 عبارت دیگر:
 ، محسوب شود،«شیئ فی نفسه»باید  می

 ها:( )درباره معلول
، «فقددط پدیدددار»را بایددد  «هددا معلول»و حددال آنکدده 

 دانست.
چنددی  تدداثیری را از جانددب وجددودات  ،اگددر بتددوان -
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به تصور درآورد،  3بر پدیدارها بدون تناقض،« فاهمه»
 در آن صورت،

علت و معلدول »با هرچه رابطه « ضرورت طبیعی» -
 ، هست، مالزم خواهد بود، اما «در عالم محسوسات

را باید از آن علتی دانسدت کده خدود )بدا « اختیار» -
  «پدیدار، نیست»د( آنکه در بنیاد پدیدار قرار دار

را بدون تناقض به شیئ « اختیار»و  «طبیعت»توان  می
 واحدی، نسبت داد اما به دو اعتبار مختلف،

 است و «پدیدار»از یک سو، به اعتبار آنکه  -5
 «شدیئ فدی نفسده»از سوی دیگر، به اعتبار آنکده  -2

 است.
مبدادی »ای داریم که تنهدا بدا  قوه ،ما در درون خود -

 «علدل افعدال آن»، که همدان «وبژکتیو خودموجبه س
ای است از  که از ای  حیث قوه -است، مرتبط نیست 

بلکده  -آن موجودی که خود از جمله پدیدارها است 
مبدادی ابژکتیدوی نیدز دارد کده صدرفًا »عالوه بدر آن، 

توانندد  و به تبع وجوبی که بددی  قدوه، می «تصوراتند

                                                 
 اش گذشت. . توضیح 3
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 اند. مرتبط ،بخشید با آن
 کنیم. تعبیر می «باید»از ای  ارتباک به  -

اسددت و هرگدداه مددا موجددودی  «عقددل»نددام ایدد  قددوه 
کده بنحدو  «عقدل»)انسانی( را منحصرًا از حیث ای  

پدذیرد، در نظدر بگیدریم دیگدر  می «وجوب»ابژکتیو، 
 بدانیم  «موجود محسوس»توان او را یک  نمی

خاصیت مذکور، که خاصیت یک شیئ فدی نفسده  -
توانیم ممک  بدودن آندرا  مری است که ما نمیا است،

کده  «بایدد»توانیم بفهمدیم کده   درک کنیم ]یعنی نمی
، چگونده بده فعالیدت «وجودی خارجی نددارد»خود 

 ،افعدالی خدود»خود، وجوب خواهد بخشید و علت 
پدیدداری در عدالم محسوسدات  ،شد که معلول آنهدا

 «باشد.
های  علولم»نسبت به  ،«عقل»با وجود ای ، علّیت  -

مبدادی ابژکتیدوی کده »، از آن لحاظ کده «عالم حس
 ،«اختیدار»کنند،  ، آن را ایجاب می«اند خود تصورات
شود. زیرا در ای  حال، افعال آن، نه تابع  محسوب می

شرائط سوبژکتیو و نه تابع شرائط زمانی خواهد بدود و 
بخشد نیز  لذا از آن قانونی که بدی  شرک، وجوب می
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بدرای  ،«مبدادی عقدل»تبعیت نخواهد کدرد چدرا کده 
، به صورتی مستقل از تداثیر «اصول»افعال، بر اساس 

مقددرر  ،«قواعدددی کلددی»مقتضددیات زمددان و مکددان، 
 دارند. می

...... 
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باید گفت که آندرا نیدز  ،«تعارض چهارم»اما درباره  -
 ،تددوانیم بدده همددان طریددق کدده در تعددارض سددوم می

 ، حّل کردیم، رفع کنیم«ودشمخالفت عقل را با خ»
علددت »را، از « علددت در پدیدددار»زیددرا تنهددا اگددر  -

، تمیدز دهدیم بده «به معنی شیئ فدی نفسده ،پدیدارها
هر دو قضیه را دوشادوش یکددیگر،  ،توانیم آسانی می

 صادق بدانیم.
، به اقتضدای «عالم محسوسات»بدی  معنی که در  -

پیدددا علّیتددی » ،قددوانی  عددادی علیددت بدده هددیر وجدده
 «شود که وجود آن، وجوب مطلق داشته باشد نمی

 و حال آنکه از سوی دیگر، -
ای  عالم، با واجب الوجودی که علت آن اسدت )امدا 
از سنخی دیگر است و به مقتضدای قدانونی دیگدر،(، 

 ارتباک دارد 
ناسازگاری ای  دو قضیه، منحصرًا ناشی از ای  سو   -

بدرای پدیددارها،  آنچه را که صدرفاً »فهم است که ما، 
دهیم و  ، سرایت می5«اشیا  فی نفسه»به  4معتبر است

                                                 
 های طبیعی که میان پدیدارهای محسوس حاکم است. . یعنی علیت 4

 . به فاعل اندیشه که فاعل مختار است. 5
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 6کنیم. و بطور کلی، ای  دو را در یک مفهوم خلط می
  

                                                 
 یعنی علت جبری فیزیک را با فاعل مختار متافیزیکی..  6
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در پایتتان بنتتد  «تمهیتتدات»در همتتان کتتتاب  «کانتتت»ج: 
 :35پنجاه و هفت 

...... 
استداللهای خطرناک او )=هیوم(، بدون استآنا ، همه 

است که به اعتقداد او، جدز  الینفدک  «تشبیه»متوجه 
و آن را متندداقض  7اسددت« خدددای ادیددان»اعتقدداد بدده 
 8سازد. بالذات می

را کنار گذاریم، اعتقاد به خدای ادیان  «تشبیه»اما اگر 
ایم و مفید  ئیسم( را نیز همراه با آن، کنار گذاشته )= ته

 ای نیست هیر فایده
...... 

فقدط و فقدط در جمع میان ای  دو، ممک  است لک  
 ،، زیدرا مدرز«عقل»مرز کلیه موارد استعمال مشروع 

تعلددق دارد و هددم بدده قلمددرو  ،هددم بدده قلمددرو تجربدده

                                                 
دانند همچون یهود و مسیحیت و اکآریدت  . مقصود ادیانی که خدا را شبیه به انسان می 7

مسلمانان غیر شیعه که خدا را در عرش و در آسدمان همچدون انسدان محتداج بده مکدان 
 دانند. می

ج است پس قبدل از عدرش نبدوده . اگر خدا هم مآل انسان است و به مکان عرش محتا 8
 یا...
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 9موجودات ذهنی.
بریم کده چگونده  در عی  حال، به دی  نکته نیز پی می

دارندد اید   «تصورات با اهمیت»ای که ای   تنها فایده
 است که مرزهای عقل آدمی را معی  سازند تا از

را  «شناخت تجربدی»یک سو، ]مراقب باشیم که   -5
پایان گسترش ندهیم چنانکده گدویی همده  به نحو بی

 آنچه باید شناخت، علم ]طبیعت  است و بس
فراتر نرویم و سعی  ،و از سوی دیگر از مرز تجربه -2

اشیا  نفدس »نکنیم درباره امور خارج از ای  مرز، که 
 ، حکمی صادر کنیم.«االمری هستند

، تنها در صورتی ممک  «ماندن در داخل ای  مرز» -
ای محددود  است که حکدم خدود را صدرفًا بده رابطده

برقدرار  11موجدودی»بدا  10«ای  عالم»سازیم که میان 
است که مفهوم آن، خود از هر شناختی که برای ما در 

 ، فراتر است.«درون ای  عالم، قابل حصول است
وصیاتی را کده خص»زیرا بدی  ترتیب، ما هیر یک از 

                                                 
 . مقصود موجودات نامحسوس و غیر تجربی است. 9

 . جهان تجربی مادی 10

 . خدا 11
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ذات آن »بده  «الزمه تصدور متعلقهدای تجربده اسدت
، نسددبت نخددواهیم داد و بالنتیجدده از «وجددود بددری 

مبتال  به اهل جزم، اجتناب خدواهیم کدرد و  «تشبیه»
 «ای  موجدود»در عوض، ای  خصوصیات را به رابطه 

دهیم و خود را تنها در حد یدک  نسبت می ،«عالم»با 
شمریم که در حقیقت فقط  ، مجاز می«تشبیه تمآیلی»

 .«شیئ»شود نه به خود  مربوک می «زبان»به 
چندان  «عدالم»گوئیم ما ناچداریم بده  هنگامیکه می -

 «عقدل و اراده اعلدی»نظر کنیم که گوی مصنوع یدک 
 است،

اید  اسدت کده: همچنانکده  ،در واقع، همه حرف م 
یدک »را بدا  «یک ساعت و یک کشدتی و یدک فدوج»

، «ساز و یدک فرماندده کشتیو مهندس و  ساز ساعت
 «عالم محسوسات»ای است همانطور نیز میان  رابطه

)یا هر آنچه مقوم اساس ای  مجموعه پدیدارها است( 
 ای است. ، رابطه«]ذات  ناشناخته»با آن 

چنانکده فدی نفسده »بدی  سال، مد  هدر چندد آن را 
چنانکده بدر مد  هداهر »شناسدم، آن را  ، نمی«هست

جزئی از  ،به تناسب عالمی که خود»، یعنی «شود می
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 12شناسم. می ،«آنم

 :35کانت در بند پنجاه و نه 

مجبور باشد برای  ،«عقل»چنان نیست که » ،بنابرای 
 ، بلکه«خود، موجودی جعل کند

، بایددد «عددالم محسوسددات»چددون در خددارج از  -
امری باشد که تنها با فاهمه محض، قابدل »بالضرورة 

، ناگزیر است موجودی را بدی  «عقل» ،«تعقل است
متعی  سازد هرچند ای  تعی ، در واقدع فقدط از  ،نحو

 شود. طریق تمآیل، حاصل می

 :06کانت در ابتدای بند شستم 

را، از لحداظ چگدونگی  «مدا بعدد الطبیعده»ما اکنون 
کدده واقعددًا در  ،، و از آن لحدداظ«امکددان آن در ذهدد »

 ،، نهاده شده و در واقدع«عقل آدمی»استعداد طبیعی 
ات بدان، مورد نظدر فتلاز لحاظ غرض اصلی که در ا

                                                 
شود کده نداهمی دارد  بر م  آشکار می «نظم موجود در طبیعت». یعنی آنطور که در  12
شناسدد و در واقددع و  کندده ذات او را آنطدور کده خددودش خدودش را می»امدا  شناسدم. می

 شناسم. ، نمی«االمر، هست نفس
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 ایم. است، به تفصیل نمودار ساخته
...... 

معرفت مربدوک بده »اکنون معلوم می شود که هرچند 
، «نفدس آدمدی»، در خصوص طبیعت محض «نفس

« مد »به « ربیمفاهیم تج»چندان معرفتی فوق همه 
را به وضوح، « ای  مفاهیم»دهد، ال اقل نارسایی  نمی

، کدده در «مدداده انگدداری»سددازد و مددرا از  آشددکار می
برای تبیی   13روانشناسی، به هیر وجه، مفهوم مناسبی

نیز محدود کننده  ،نیست و بعالوه، در عمل 14طبیعت
 دارد. عقل است، برکنار می

، «جهدان»ک به گونه است تصورهای مربو هم بدی  -
تمامی شناخت ممک  مدا، از »که با نشان دادن اینکه 

، در تحقیقدات مشدروع «عقدل»، برای اقناع «طبیعت
، مددا را، از اعتقدداد بدده «نارسددا اسددت»آن، آشددکارا 

طبیعدت بده خدودی »کده در آن، « اصالت طبیعدت»
 دارد. ، مصون می«شود خود، کافی دانسته می

بیعدی در عدالم ضدرورت ط»باالخره باید گفت که  -
                                                 

 . ماده انکاری که همان قوانی  جبری میکانیکی و فیزیکی و... است. 13

 . طبیعت اوان و نفس. 14
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همواره مستلزم آن است کده اشدیا  بده  ،«محسوسات
 اشیا  دیگری، قائم باشند،

را فقددط در  «ضددرورت نامشددروک»و حددال آنکدده  -
عدالم »بدا  ،کلی هکه ب «توان یافت وحدت عّلتی می»

 15داشته باشد. ،، مباینت«محسوسات
، هرگددز «صددرف طبیعددت»تفددا  بدده کهمچنددی  بددا ا -

، چگوندده «وجددود ممکنددات»تددوان فهمیددد کدده  نمی
 باشد، «ضرورت طبیعی»تواند نتیجه علّیت  می

، «خددا»با استناد از تصدور مربدوک بده  ،«عقل»پس 
سدازد و بده  خدالص می« اعتقداد بده جبدر»خود را از 

عقدل »، و به تبع آن، به مفهدوم «علت مختار»مفهوم 
 16برد. ، پی می«اعلی  

  

                                                 
 . یعنی در عالم عقل و فاعل مختار. 15

 . عقل اعلی یعنی خدا. 16



 
 
 
 

در تضعیف  «داروینیسم»نقش د: 
 «برهان نظم و ایمان بخدا»
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 Darwin,Charles Robrt -م  5709 - 5772داروی  

، کدده «نظریده از درون متندداقض داروینیسدم»بداالخ  بدا پیدددایش 
انتخداب »را پدید آمده از طریق به اصدطالح  «جانداران و حتی انسان»

اتدم باشدد و تدابع قدوانی  جبدری )ای که  ماده»از ، «بقا طبیعی و تنازع 
انسدانی کده  در حالیکدهداندد  می «بدون اختیدار اسدت (وفیزیک است 

گیدرد  تصمیم می ،«انگیزه و انتخاب و عقل»طبق است  «فاعل مختار»
تدابع قدوانی  جبدری » ،کند نه اینکه همچدون یدک کدامپیوتر و عمل می

 باشد. «فیزیک و میکانیک
طبدق  نددا قرار داده ،اش طبق چیزی که درون ،«گر کامپیوتر حساب»

 دهد. نتیجه عملیات را نشان می ،«قوانی  جبری فیزیک»
ربداک »کندد و  ، پدول را پرداخدت می«پرداز کامپیوتر پدول»همچنی  

جبدری قدوانی  »طبدق  ،اندد قدرار داده ،به همان چده در آنهم  «گر بازی
 کند و... عمل می «فیزیک

بدون آنکه بفهمد یا از خود اختیاری داشته باشد کده چده کندد و یدا 
احساس درد و لذت بکند و یا احساس خوشی و ناخوشی بکند که آنکه 

 ...«ای وجود دارد تری  جانداران چنی  احساس و فهم ساده»در 
  





 
 
 
 

اجع به نظریه توضیحی بیشتر ر 
 داروین
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اسدت  «کمبود غذا»کرد که جانداران بخاطر  فکر می ،«داروی » -5
که همدیگر را میخورند تا از راه دریدن و خوردن یکدیگر، زنده بمانند و 

 «تندازع بقدا »با همدیگر به  «حفظ بقا  خود»لذا گفت جانداران برای 
 پردازند. می

 ،است که همیشده قدویتر «تنازع بقا »ای  گرفت که در و نتیجه  -2
نزد  شود یعنی در هر نسلی قویتر که تر نابود می شود و ضعیف غالب می
انتخاب نظام طبیعدت »ماند گویا  بمعنی کاملتر است باقی میداروی ، 

اید  اسدت کده قدویتر و کداملتر در هدر  «و نظام طبیعی میان جاندداران
ندزد کده  «تر ضدعیف»ماندن و تولید نسلی انتخاب شدود و برای  ،نسلی

ندابود شدود، و لدذا داروید  ندام اید   ،است «تر ناق »داروی  بمعنی 
گیدرد  انجدام می ،بطدور طبیعدیکدرد در طبیعدت  فکر میانتخابی را که 

 نظریه تکامل انواع گذارد.و با  «انتخاب اصلح»یا  «انتخاب طبیعی»
میان جانوران به گیاهان یعنی نزاع گیاهان  داروی  ای  نظریه را از -1

گسترش داد به ای  صورت که هر گیاهی که بتواندد بدر  ،و محیط زیست
غالدب شدود و بداقی بماندد قطعدًا گیداه  ،مشکالت محیط زیست خدود

 ،«انتخاب طبیعی»کرد که  فکر میکاملتر است در نتیجه در گیاهان نیز 
 رود.به تکامل موجب میشود نسل آینده گیاهان نیز رو ب

تواند به نزاع جانوران با محیط  نزاع گیاهان با محیط زیست می و نیز
 ،زیست هم شامل شود مآاًل در محیطی کده تنهدا گیاهدان بدا پایده بلندد
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کردندد  اسدتفاده می ،«قدد گیاهدان کوتده»وجود داشتند حیواناتی کده از 
 ،در آن محیط نابود شدند و زرافه که ،بخاطر نبود و کمبود گیاه کوتاه قد

های  مجبور بود گردنش را برای خوردن برگ ،«حفظ بقای خود»بخاطر 
 گردنش دراز شد. ،بکشد در نتیجه گذشت زمانباال  ،های بلند درخت

نجات بیابندد  ،حیواناتی هم که بخاطر آنکه از دست حیوانات درنده
کردند رفته رفته بدال در آوردندد و پرندده شددند ولدی  اقدام به پریدن می

رفته رفته  ،دویدند می ،حیواناتی که برای دور شدن از خطر خورده شدن
 پاهای دویدن پیدا کردند

، گفدت کده در «اعضدا  بددن جاندداران»داروی  درباره تکامل  -4
یدد باشدد موجدب حفدظ هدر عضدوی کده مف ،«تندازع بقدا »مسیر ای  

شدود  می «محدیطبر جانداران دیگر و »جانداران و غلبه آن جانداران بر 
فایدده باشدد موجدب ندابودی  در نتیجه باقی میماند و هر عضوی که بی

 شود. در فرایند ای  تنازع بقا  می ،« جاندار ناق»
  



 
 
 
 

 مانقد و بررسی 
 :«داروین»گفتار بر 



 
  تصویر داروی 
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 مقدمه:

های  ستون»، در حکم «ای  نظریه تنازع بقا  داروی »های  پیشفرض
هستند که ای  نظریه همچون سقفی بر  «اصلی نظریه داروی ساختمان 

 در نتیجده ،«ها ها و پیشدفرض ستون»استوار است و با ریخت  ای   ،آنها
 دیگر نظریه داروی  به عنوان یک احتمال ممک  هم قابل قبول نیست.

 :«نظریه تحول و تکامل انواع»های  پیشفرض

وجود حیات و پیددایش نخسدتی  »خود  ،ها اولی  ای  پیشفرض -5
چدون پیشدفرض نظریده  «نخستی  جانددار»است که پیدایش  «جاندار

، «تحدول اندواعتکامدل و  یدهنظر»داروی  و به عبارت دیگدر پیشدفرض 
 تواند خود نتیجه و معلول نظریه تحول و تکامل انواع باشد  نمی ،است

معلول نظریده »تواند خود،  نمی ،«نخستی  جاندار»حال که پیدایش 
پس پیدایش نخسدتی   «تکامل انواع یعنی معلول نظریه تنازع بقا  باشد

د هدیر جاندداری وجدو»کده وقتی زیرا آن چگونه بوده است  ،جانداران
 تنازع میان جانداران هم وجود ندارد و نامعقول است.  «ندارد

، «نظریه تحول و تکامل انواع»توسط  ،«نخستی  جانداران»حال که 
پیدا شدده اسدت آیدا خددا آندرا نخستی  جانداران، اند چگونه  پیدا نشده

ایجاد کرده است یا بطور تصادفی ایجاد شده است اگر گفتده شدود کده 
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شدود دیگدر پیددایش سدایر  آنرا ایجاد کدرده اسدت پاسدخ داده می ،خدا
تواند مخلوق خدا باشد و هیر دلیلی ندارد که از طریق  میجانداران هم 

نظدم موجدود در »تصادف ایجاد شدده باشدد البتده بدا توجده بده اینکده 
کداملتری  و »بینهایت کامدل و پیچیدده اسدت بطدوری کده  ،«جانداران

قابدل مقایسده بدا نظدم داخلدی سداختمان  ،«ریتری  صنایع بش پیچیده
هدا و  بوسدلولی یدا میکر همچدون موجدودات تک «تری  جاندار ساده»

 ها هم نیست. نظم و پیچیدگی ساختمان ویروسقابل مقایسه با حتی 
بمراتدب کداملتر و  ،«تری  جاندداران سداده»و نظم درونی ساختمان 

 «املتری  صنایع بشریبزرگتری  و ک»تر از نظم درونی ساختمان  پیچیده
علدوم »های بدزرگ و عجیدب  است. ولذا تدا بحدال بدا وجدود پیشدرفت

موجدود زندده حتدی »یدک  ،جان انسانها، نتوانستند از مواد بی ،«طبیعی
را ایجاد کنند آنچه در آزمایشدگاهها  «ب و ویروس و یک سلولیومیکر

جانددار از  شود تولید جاندار از جاندار و تکآیدر و غیره تولید و تکآیر می
ب وجاندار است یعنی تکآیر سلول زنده از سلول زندده یدا تکآیدر میکدر

ب زنده و یا تکآیر ویروس زنده از ویروس زنده  بندابرای  وزنده از میکر
 ،«گیاهان و جانوران و غیدره»اعم از  «تری  جانداران ساه»که حتی بدن 
ت بشری است تری  صنایع و تولیدا تر از کاملتری  و منظم بمراتب منظم

 «تری  جاندداران سداده»چگونه ممک  است بگوئیم یا احتمال دهیم که 
اند در حالیکده خدود مدا در صدنایع و  ایجاد شدده ،«تصادف»از طریق 
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چنی  احتمال پیددایش تصدادفی آنهدا را  تولیدات منظم بشری حتی یک
دهیم مآاًل اینکه یک ماشی  و یا حتدی موتدور سدیکلت و یدا حتدی  نمی

 از طریق تصادف ایجاد شده باشد. دوچرخه
تصددادف »امددا اینکدده تدددریجًا پیدددا شددده اسددت یعنددی از طریددق  -

اسدت چدون  «تصدادف دفعدی»تر از ادعدای  اینهم ندامعقول «تدریجی
های سداخته  نوعدًا صدنایع و سداختمان ،«تحوالت و تغییرات تصادفی»

ا سدعی کند نه اینکه کاملتر بکند ولدذا بشدره هم نابود میرا شده منظم 
های خدود را در مقابدل تداثیر محدیط و  ها و تولیدد شدده کنند ساخته می

 مقاوم بسازند تا دیرتر نابود شوند. ،تغییرات تصادفی
ای  راجع به صنایع ساخته شده از مدواد معددنی بدود امدا صدنایع و 

تشدکیل  ،که همه جانداران از مدواد آلدی «مواد آلی»های توسط  ساخته
ر نابودی توسط تاثیرات محیطی و گذشت زمان و اند بیشتر در خط شده

مواد خدوراکی بمراتدب زودتدر از صدنایع  مآالً تغییرات تصادفی هستند 
شوند. و پیدایش بدن جانداران  ساخته شده توسط مواد معدنی فاسد می

 ،«تددریجی»و یدا  «تصدادفی دفعدی»تری  جاندداران توسدط  و یا ساده
تصدادف دفعدی و یدا »بشری بطور  تر از پیدایش صنایع بمراتب نامعقول

 است. «تدریجی
در  «دستگاه تولید مآل»دومی  پیشفرض نظریه تنازع بقا، وجود  -2
است که جانوران بتوانند تولید مآل کنند زیرا اگر بر فرض  انجاندارافراد 
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بطور تصادفی ایجاد شود اما توانایی تولید مآدل  ،اولی  جانداران ،محال
شود و دیگدر  نسل آن هم نابود می ،اردرا نداشته باشد با نابودی فرد جان

 آید. بوجود نمی ،میان نسل آن « تنازع بقا»نوبت به 
و یدا بده عبدارت دیگدر، )در جاندداران  «دستگاه تولیدد مآدل»اما  -

 ،«اولدی  فدرد جانددار»از پیدایش  (توانایی فرد جاندار برای تکآیر خود
صنایعی زیبدا  ،توانند تر است زیرا بشرها می تر و سخت مهمتر و پیچیده
ای را همچون دوچرخده و موتدور و ماشدی  و هواپیمدا و  و مفید و کامل

ای را ایجاد کنند  توانند ماشی  و یا دوچرخه امآال آنرا ایجاد کنند اما نمی
 بکند.تولید مآل را خودش خودش، که 

تری  جاندداران بطدور تصدادفی محدال باشدد  وقتی پیدایش سداده -
 تر است. ناممک  ،پیدایش توانائی تولید مآل در آنها بمراتب

تنددازع در کدده ) ،«جددانوران»سددومی  پیشددفرض تنددازع بقددا  در  -1
ذه  »وجود  (مصداق اصلی تنازع نزد داروی  و امآال آن استجانوران 

در انسدان اید  جدان، خ  جانی است که و باال «و غریزه حفظ حیات
تدابع  ،«اتم»غیر مادی و غیر اتمی بودن آن به نهایت روش  است  زیرا 

اسدت  «فاعل مختار» ،«انسان»است اما  «جبری فیزیک»کامل قوانی  
سدایر »هرگز تابع قوانی  جبری فیزیدک نیسدت و همچندی   ،و رفتارش

نیز گرچه اختیاری همچون انسان ندارند امدا همچندان دارای  ،جانوران
احساس درد و لذت و فهم و انگیزه رفتداری و اختیداری مناسدب خدود 
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 تابع قوانی  جبری فیزیک نیست. ،هیر کدام اینهاذه  که  «هستند
غیدر مدادی اسدت و  ،«جان و روح»و به عبارت دیگر  «ذه »وقتی 

اسدت دیگدر چده نیدازی بدرای کمدال  آنرا خدا در اید  بددن، قدرار داده
آنها را بهمی  صورت ندوعی یدا  ،جانداران به تنازع بقا  است و چرا خدا

 ایجاد نکرده باشد. ها، فوق نوعی مشترک میان همه آن جنس و رده
توانی هیر جاندداری را نداق  بددانیم بلکده هدر  عالوه بر آنکه نمی

د و گداو و شدتر کامل است وجود پشم در گوسدفن ،جانداری برای خود
هرگز نق  نیست و حتدی نبدود آن پشدم در  ،برای گاو و گوسفند و شتر

تواند برای خود لباس بسازد که او را از سرما و گرما حفدظ  انسان که می
هرگز نق  نیست تا بگوئیم انسان از گاو و گوسفند و شدتر از اید   ،کند

 تر است. اش پشم ندارد ناق  جهت که بدن
پوسدتان  پوسدتان بدرای سخت ک بر بددن سختهمچنی  وجود ال -

ها هدم  نق  نیست بلکه کمال است و حتی نبدود الک در بددن انسدان
 دلیل ناق  بودن انسانها نیست.

یعنی برتری در عقل از سدایر  «عقل»تنها از جهت  «انسان»و حتی 
 کاملتر است نه از جهت قوای بدنی و مادی  ،جانوران

خورند بخاطر آن نیست  وسفندان را میاما اینکه حیوانات درنده گ -
اند، عدالوه  کم بوده و درندگان به جان یکدیگر افتاده ،غذا  به معنی گیاه

 ها و آنجاها که گیاه زیاد است هستند  بر آنکه درندگان نوعًا در جنگل
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خورند یعنی شیر، شیر دیگر  همدیگر را نمی ،عالوه بر آنکه درندگان
گوسدفندان و » ،خورند بلکه اینهدا خورد و گرگ هرگز گرگ را نمی را نمی

غذای آنها خوار،  حیوانات علفخورند چون  خوار را می حیوانات علف
 «است.

مناسددب خددوردن گوشددت اسددت  ،آنهددادرندددگان معددده دندددانها و 
مناسدب خدوردن گیداه  ،خدوار همچنانکه دندانها و معده حیوانات علف

خدورد نده بدرگ سدایر  است. اگر کرم ابریشدم بدرگ درخدت تدوت رامی
 برگ درخت توت است. ،ها را چون غذای کرم ابریشم درخت

 یعنی
نوع واحد کده بده قدول داروید  »در  «تنازع بقا »و  «کامل و ناق »
 ، وجود ندارد.«و بقا  قویتر است  تری  مصداق تنازع بقا یقینی
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 پیدایش اعضاء جانداران:

گفدت در تندازع بقدا   می «اعضا  جانداران»داروی  درباره پیدایش 
اعضدا ای از »جانوران و گیاهدان بدا یکددیگر و محدیط زیسدت چدون 

 ،شدان تمدام شدوند توانند به نفدع صاحب جانداران که در ای  تنازع نمی
و بده و آن جانددارانی کده دارای اعضدا  مفیدد هسدتند  «نابود می شوند

شوند علت بقدای نسدل  غالب می ،در ای  تنازع ،کمک آن اعضا  مفید
در  «اعضدا  مفیدد»در نتیجده  شدوند خود و عضوی که مفید است، می

در اید  تندازع بدا  «اعضدا  غیدر مفیدد»غلبه بر دشم ، باقی میماندد و 
 شود. نابودی آن جاندار مربوطه نابود می

اعضدا  »به ندابودی  ،ل شمادهند که ای  استدال به داروی  پاسخ می
بدون کامل شددن تمدام  ،د که عضو مرکبهوش تمام می ،«مرکبه جانداران

نا مفید است مآاًل چشم که از اعضا  متعدد حدقده چشدم و  ،اجزا اش
اعصاب رابط با مخ و جز  مخصوص دیدن در مخ تشکیل شدده بددون 

ر ای  اجزا  یکی از ای  اجزا  قادر به دیدن نیست و طبق گفته داروی  اگ
بایسدت  اند قبل از کامدل شددن می تدریجًا در نسل جاندار بوجود آمده

در واقع بجای کاملتر کدردن  ،ند. یعنی ای  استدالل داروی وش نابود می
و ندابودی   دلیدل بدر تنداق ،جانداران یعنی بجای دلیل بر تکامل انواع

 شود. انواع می
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 زنبور عسل:اما 
اش  داروی  گفت حیوان قویتر با داشت  عضدوی کده او را بدر رقیدب

ماندد  بداقی می، «تر فرد قوی»تواند باقی بماند و چون  کند می غالب می
در نتیجه نسل بده  مانند باقی می است «نسل فرد قویتر»که اش هم  نسل
 .رود رو به قوت می ،نسل

هدایی  خانواده مربوک به ،گوید ای  فرضیه پاسخ دهنده به داروی  می
شدوند امدا بعضدی از اندواع جاندداران  است که از دو جفت تشکیل می

شدان سده  ، در خانواده«مورچده»و  «موریانده»و  «زنبور عسل»همچون 
 عضو است یک عضو

 گوئیم که ما آنرا ملکه میاست مادر  -5
 گیرد. انجام می ،زنبوران نر که تولید نسل ملکه توسط آنها -2
تهیه غذا  ،که برای کندواست زنبوران کارگر انواده، فرد خ ،و سوم -1

کنند و تنها زنبوران کدارگر هسدتند کده بدا محدیط آشدنا هسدتند و بدا  می
جنگندد و اگدر در اید  درگیدری بدا  میدر صورت لدزوم جانداران دیگر 

بمیرند یا بمانند بدرای نسدل زنبدور عسدل هدیر تفداوتی  ،حشرات دیگر
است که آنهدا نر مخصوص زنبور ملکه و زنبور مآل، کند زیرا تولید  نمی

 ،کندد و آنهدا همیشه در کندو هستند و هیر خطدری آنهدا را تهدیدد نمی
چه قوی باشد و در جنگ بدا سدایر  ،زنبور کارگر»کنند  نسل را تولید می

ورد نابودی توسط سایر حشرات قدرار محشرات بماند یا ضعیف باشد و 
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هدیر نقشدی در قدویتر شددن یدا  ،«گیرد چون زنبور کارگر عقدیم اسدت
 ندارد.زنبور عسل نسل  ،تر شدن ضعیف
یشماما   :کرم ابر

ها گفتند چدون بعضدی از حیواندات بدرای دور شددن از  داروینیست
بالدار شددند یدا توانسدتند بالددار  اقدام به پریدن کردند در نتیجه ،خطر

 حفظ کنند  ،شدن تصادفی خود را با حفظ جان خود
شدن چون بدرای فدرار از دشدم  مفیدد بدود بالددار  یعنی ای  باردار

 شدند.
ها پاسدخ دادندد کده کدرم ابریشدم  پاسخ دهنددگان بده داروینیسدت

مادامیکه در فضای باز بود که مناسب پریدن بود بالدار نشد اما وقتی در 
هیر نیدازی بده بالددار شددن  ،پیله زندانی شد بالدار شد که فضای پیله

 نداشت و ندارد.
هنگایکده در تخدم هسدتند بالددار  ،هم نوعدًا قبدل از تولددپرندگان 

 شوند که نیاز به بال دارد. شوند و بعد داخل محیطی می می
 ،در ماهیدان ،«بالده»در دونددگان و  ،«پا»در پرندگان و  «بال»یعنی 

آیدد کده در آن  بوجدود می ،همه و همه قبل از تولد در تخم یا شکم مادر
ل و پدا و بالده نیسدت بعدد وارد محیطدی هیر نیازی به بدا ،محیط بسته

 شوند که مناسب آن عضو است. می
را  «جاندداران کدداملتر»در طبیعدت، نوعدًا  ،عدالوه بدر همده اینهدا -
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همچنانکده پدر  ،کنند بخاطر زیادی افرادشان تر نابود می جانداران پست
هدا ندابود  سلولی هستند و یا ویروس ها که تک ها توسط میکروب سلولی

کاملتراندد. و  ،ها توان گفت از پدر سدلولی نمیها را  میکربشوند که  می
دیگدر های گدرم شدد  حتی انسان در ای  قرون اخیدر کده دارای اسدلحه

 .دشد همیشه خوراک درنددگان می قبالً  شود وگرنه خوراک درندگان نمی
های اسدتوار اسدت کده  بر پیشفرض «تکامل انواع»خالصه اینکه نظریه 

 دالئل عقلی بر نقض آنها است.
ها،  بدرای بسدیاری «از درون متنداقضداروید  فرضیه »اما همی   -

کتداب  ه قدول پسدر داروید  در، شد که ب«ها جنایات و جنگ»گر  توجیه
کند و  یا هلم می انسان کامل،»، گفت: «انسان آینده»اش به نام  معروف

 «.یا طغیان
« عقدل»بدانیم ای   «گرایی عقل»خالصه اینکه اگر محور مدرنیته را 

ادیان الهی حامی اصول »و  «اصول اخالق»و  «حقوق طبیعی»نبود که 
بود « عقلی کم فکری و یا کم»خارج کرد بلکه ای   ،را از میدان «اخالق

رو آنها شدند و آنان را بده اسدم رهبدران  بدون فکر دنباله ،که سایر بشرها
 .و پذیرفتند علم و اندیشه و یا سیاسی، شناختند

را یکبددار در قددرون « گرایددی افراطددی حس»پوزیتیویسددمی یعنددی  -5
گری  باستان پروتوگوراس و گرگیاس تا نهایت آن رفتند که در سوفسطایی

 د.افتادند و مورد انتقاد سقراک قرار گرفتن
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بدا « اش گرایی حس»و برای مرتبه دوم ارسطوی فیلسوف بخاطر  -2
نظریه اتمی ذی مقراطیس مخالفت کرد چون ارسطو گفدت طبدق گفتده 

شدان خدال  اسدت  ذی مقراطیس که به اتم معتقد است اجسدام درون»
کنم  در حالیکه م  ارسطو هرچه نگداه مدی «ها یعنی در فاصله میان اتم

کنم پس  کنم احساس نمی مشاهده نمی ،رنگیهیر خالئی میان اجسام 
ذی مقراطیس که معتقد به نظریه اتم است خالف نظریه » ارسطو گفت:

 .«واقع است چون خالف مشاهده حسی است
فیآداغورس »نیز مخالفت کرد که  ا گفته فیآاغورسهمچنی  ارسطو ب

گدردد اید   گفت ای  خورشید نیست که شبانه روز بده دور زمدی  می می
کنیم  گردند ما خیال می روز به دور خودش می می  است که شبانهخود ز

امددا  «گردنددد شددبانه روز خورشددید و مدداه و سددتارگان بدده دور زمددی  می
اش به دالئل فیآاغورس گوش نکرد  گرایی افراطی بخاطر حس «ارسطو»

بر خالف شناخت مستقیم حس ما است کده نظریه فیآاغورس »و گفت 
کنیم که خورشید ماه و سدتارگان از  مشاهده میاز طریق حواس هر روزه 

روند و شبانه روز بده دور زمدی   کند و به مغرب فرو می مشرق طلوع می
گردند چدون گفتده فیآداغورس دربداره منظومده شمسدی بدر خدالف  می

 «مشاهده حسی ما است پس گفتار غلطی است.
 ،زار سدالاش بیش از دو هد گرایی افراطی ارسطو بخاطر همی  حس

 پا را در جهل نگه داشت.ارو



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 58

، توسدط گروهدی کده خدود را «قدرون جدیدد»اینک بار سوم در  -1
کردند )و اکآرًا فلسدفه  معرفی می «حلقه وی  یهای منطق پوزیتیویست»

را  «گرایدی تدری  حس افراطی»ندان از دانشمندان علوم طبیعدی بودندد( 
 منحصدر بده علدوم حسدی ،علدم»گفتندد: کردند بدی  طریق کده  دنبال

مان بده آنهدا شدناخت پیددا  طبیعی است که ما از طریق حواس پنجگانه
گاهی»یعنی  «کنیم می ای  منحصر به شناخت ،«بخش شناخت مفید و آ

شدوند بلکده چیدزی  است که از طریق حس و حواس پنجگانه پیددا می
خبدر  ،«یهایی که از شناخت حس گزاره»و آن اینکه گفتند: باالتر از ای  

ر بدخ از حدسهایی که  گزاره»دار هستند و  های معنی گزاره ،دهد تنها می
معندی  هدای بی های علمدی نیسدتند بلکده گزاره نه تنها گزاره ،«دهد نمی

رنگ و طعم هایی است که از  تنها مخصوص گزاره ،مفهوم یعنیهستند 
مورد احساس قرار  ،ما «حواس پنجگانه»طریق و صوت و امآال اینها از 

 خبر دهند. بگیرند،
خددا هسدت، واجدب الوجدود هدای  گزاره»نه تنهدا  ،ولذا بنابرای  -

کلمداتی بددون مفهدوم معرفدی  ،«نخستی  جهدان هسدت هست علت
شدوند و  های فلسفی هم کداًل ندامفهوم، معرفدی می شوند بلکه گزاره می

عدالت خوب است و نیکوکاری خدوب »اینکه  های اخالقی حتی گزاره
در چون شوند  معرفی میو نامفهوم معنی  بی «است و ستمگری بد است

بددی »و « خدوبی عددالت»همده مدوارد ، «گرایان افراطی حس»دیدگاه 
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، از قبیل طعم یا بو یا رنگ و امآال اینها نیستند که بتوان از طریدق «هلم
 پس وجود ندارند یدا معندی ندارندد. حواس پنجگانه، آنها را حس کرد.

 .«گرایان افراطی حس»ای  بود نزد 
فاعدل »که با توجده بده تقابدل  «داروینیسم»حال چه رسد به دیدگاه 

دیددگاهی از  ،«ماده اتمی که تابع کامل جبر فیزیدک اسدت»و  «مختار
 درون متناقض است 

ندد کده ندا می «موجدودی مدادی»را  «انسدان»همچنی  بخاطر آنکه 
را خاصیت  «فکر و معلومات بشری»دائمًا در حال تغییر و تحول است 

داند که هیر ثباتی در زمان ندارد در نتیجه اعتقداد بده  های مخی می اتم
قدانون علیدت و »همچدون  «عقدل و قدوانی  فدوق زمدان عقلدی»وجود 

در  «داروینیسدم»با تفکرات  «استحاله اجتماع نقیضی  و حقوق طبیعی
 تنافی و تناقض است 
واحدد بسدیط »که در تمدام عمدر،  «فاعل اندیشه»چه رسد به اینکه 

متعددد و »پیوسته  ،«تصورات حسی»در حالیکه  «ت و مستمر استثاب
نده بدا در نتیجده عقدل و قضدایای فدوق زمدان، هسدتند  «در حال تغییر

و نده بدا داروینیسدم و حتدی  اسدتقابدل جمدع  ،«گرایی افراطی حس»
توانندد  نمی ،«گرایدی افراطدی گرایان معتقد به داروینیسم و حس تاریخ»

معتقد به عقل باشند که موجب برتری انسان بر سایر جاندداران اسدت و 
فاعل مختار است کده خدالق تصدورات و در نتیجده »نیرویی در اختیار 
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فوق تصورات حسی و غیر حسی بوده و مدیر و مدبر و قاضدی و حداکم 
اش از میان معلومات مسدتقیم و  بر تصورات است و با قوانی  فوق زمان

 «.پردازد ضراش به کشف مجهوالت میحا
 «داروینیسدم کده در درون متنداقض اسدت»تنها متاثری  از تفکرات 

وجود ماهیت انسانی و وجود فرد انسانی و عقل انسدانی را منکراندد یدا 
کنند همه انسانها  گویی زیاد می برند و بجز اینها که تناقض زیر سؤال می

که بدر ماهیدات سدایر  «سانیماهیت مشترک ان»در تاریخ بشر به وجود 
وجدود افدراد »جانداران، برتدری دارد معتقداندد و نیدز بده ثبدات اصدل 

 «عقل و قدوانی  ال یتغیدر عقلدی»در طول عمرشان و به وجود  «انسانی
گرایدان هسدتند بده خطدا و  ها کده همدان تاریخ اما داروینیستمعتقداند 

 «نی  اصلی عقلوجود انسانی و وجود عقل و ثبات قوا»غلط، اعتقاد به 
دهد در حالیکه اعتقاد به ثبوت قدوانی  عقدل  را تنها به ارسطو نسبت می

و... اختصاص به تنها ارسدطو نددارد و اختصداص قدوانی  عقدل و... و 
بده  «که هر عداقلی بده آن، معتقدد اسدت»اختصاص دادن چنی  اعتقاد 

 در واقع، کذب محض است. ،«ارسطو»
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 «بیتنن عدتدالکریمی»تالیف  ،در ایران «هایدگر»کتاب 
 :گرا و دیدگاه هرمنوتیک نسدّیت

، آن نحو نگرشی است که بدرای «تاریخی بینش»مراد از 
، ذواتی «آدمی، جامعه، فرهنگ و تمدن»از جمله  ،امور

قائدل نبدوده، همده آنهدا را در « ازلی، ابددی و ال یتغیدر»
نگددرش »کنددد،  درک می ،سددیالن و جریددانی تدداریخی

 ،«گرایدی ارسدطویی ذات»کاماًل در تقابل بدا  ،«تاریخی
در اید  عدالم،  ،«هر موجدودی»قرار دارد که مطابق آن، 

 17دارد.و الیتغیر  «ذاتی ثابت»
 نقد ما:

جاندداران از اندواع و اجنداس »بده اید  معندی کده « بینش تاریخی»
هم از سایر حیوانات مآاًل میمدون یدا ندوع  اند و انسان دیگری تحول یافته

بوجود آمده است و هیر نوع جانداران ماهیدت ثدابتی ندارندد و دیگری 
تنهدا  ،«هدای ثابدت عقلدی، وجدود نددارد هیر فرهنگ عقالنی و ارزش

از  کده «داروید  زیستی»پیروان داروی  است و نظریه گروهی از عقیده 
 .18گذشته است ،اش در جای خودش توضیح وناقض است تدرون م

                                                 
 .239ص  - 5192چاپ تهران سال .  17

در همی  کتداب  -کتاب تکامل یا تناق  تالیف مولف همی  کتاب علوی سرشکی .  18
 ای به آن شده است در صفحات گذشته. هم اشاره





 
 
 
 

 ما، برنقد و بررسی باز 
 «هیوم»و  «گرایان افراطی حس»
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، گرچده بده هداهر ادعدای «گرایان افراطی حلقه وید  حس»ادعای 
شدد لکد  اگدر  روش  و واضح و کاماًل ساده و قابل قبول نشدان داده می

و تعیی  مصداق و بطور تفصیلی مورد مداقعده بطور دقیق »خواستید  می
کسانیکه خود »غیر قابل اثبات بود. یعنی مدعای  ،«و تحقیق قرار دهید

کردندد از  معرفدی می ،«گرای منطقی را پوزیتیویست منطقی یعنی اثبات
 غیر قابل اثبات بود. ،نظر منطقی و عقلی

اثبدات  ،«شدان گرایی افراطی ادعای حس»اینها میخواستند با ای   -
کده  هستند «علوم یقینی»تنها  «علوم تجربی»و  «علوم طبیعی»کنند که 

  دهند از واقعیات خبر می
در های حستتتی،  همتتتین شتتتناختاواًل در حالیکتته  -1 نقدددد مدددا:

توانند واقتع را ننطتور کته  و نمی «کنند مطابقت نمی ،با واقع ،مواقعی
در خارج هست بما نشان دهند چنانچه در بحث ارستطو گششتت 

را کتته  ی  «اتتتم»وجتتود  ،«گرایتتی حس»کتته ارستتطو ب تتاطر همتتین 
 ای  ره»کرد قدول نکرد و گفتت متا در اجستام  مقراطیس اثدات می

 کنیم مشتاهده نمتی ،«که اتم باشد و میتان ننهتا ختالء و فاصتاه باشتد
 م وجود ندارد.پس ات
نظریده »بدا اش،  گرایدی افراطدی بخداطر همدی  حس 19ارسطونیز و 

 مخالفددت کددرد کدده فیآدداغورسهددم  ،20«منظومدده شمسددی فیآدداغورس
                                                 

 Aristotle -ق.م  122 - 174.  19
 Pythagoras -ق.م  150 - 137.  20
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گردندد  زمدی  نمیروز به دور  خورشید و ماه و ستارگان، شبانه :گفت می
چرخدد و مدا  به دور خودش می ،روز ای  خود زمی  است که شبانه بلکه

 ،کنیم کده خورشدید و مداه سدتارگان مدیو خیال ساکنان زمی  احساس 
 .«گردند روز به دور زمی  می شبانه
روزی زمی  به دور خدودش  گفت چون ما گردش شبانه ارسطو می -

 کنیم ای  نظریه خالف واقع است. را احساس نمی
گرچه به هداهر  «ی گرایان افراطی حلقه و حس»گفتار  ،در هر حال

شد اما  بسیار ساده و زیبا و مورد قبول نشان داده می، «عوام الناس»برای 
زیرا حواس آنمقددار  «دلیل کامل و معتبر بود»فاقد  ،«اثبات»در مرحله 

کنند که ما بتوانیم زندگی خود را اداره کنیم و با آن  ما را با محیط آشنا می
بتوانیم با جهان خارج ارتباک مناسبی برای زندگی در آن، پیدا  ،شناخت

کده در  دکنیم و لذا ما آسمان را در باالی سرمان همچون کالهی محدو
کنیم کده در  چند کیلومتری باالی سرمان است احساس و مشاهده مدی

کده جهدان را شدوند  مشداهده می «پشدقابی»بقدر  «خورشید و ماه»آن 
مشداهده و  ،«شدمعی کوچدک»گان را همچدون کنند و سدتار روش  می

 کنیم  احساس می ،مان توسط حس بینایی
کدردیم و خورشدید و مداه و سدتارگان را  اما اگر چنی  احسداس نمی

کده میلیاردهدا کیلدومتر از مدا دور  «شدان صورت واقعدی بزرگ»بهمان 
کدردیم و مناسدب زنددگی  کردیم شاید وحشدت می هستند مشاهده می
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کنیم کده  جهان نبود و یا اگر بجدای آنکده احسداس مدیکردن ما در ای  
و ای  خورشید و ماه و سدتارگان هسدتند زمی  زیر پای ما ساک  است »

کدردیم  آنچه در واقع هست را احسداس می ،«گردند که به دور زمی  می
بده سدرعت هواپیمدا بده دور خدودش در  ،مآاًل اینکه زمی  زیر پدای مدا

حرکت است باز شاید آرامش فعلی را نداشتیم و مناسب زنددگی مدا در 
 جهان نبود،

کنیم واقعیدت  مشداهده مدی ،و یا اگر بجای آنکه جسم را پر از مداده
موجدود در  «ذرات اتم»اش خال  است و جرم  جسم خارجی را که همه

کردیم آنهم با آن  را مشاهده میکمتر است  ،یک میلیاردم حجم آن ،آنها
اش را که اینک توان تصور آن هم آنطور که  سرعت الکترون به دور هسته

کردیم شاید زندگی بدرای مدا  نداریم مشاهده مستقیم هستی می ،هست
ندا  ،ای  آرامش فعلی را نداشت یا آنکه اصاًل زندگی کردن در ای  جهان

 شد. ممک  می
ا واقعیدت خدارجی را بمدا نشدان خالصه اینکه حدواس پنجگانده مد

دهد به آن مقدار و آنطور که قابل تحمل ما باشدد و مناسدب زنددگی  می
 در ای  جهان باشد. ،کردن با آرامش برای ما

حلقده گرایان افراطی  ارسطویی و حس»لوحانه  پس ای  تفکر ساده -
دهندد کداماًل از هدر  آنچه حواس پنجگانه مدا بمدا نشدان می»که « وی 

لوحانه اسدت البتده  سادهبس تفکری  «بق واقع خارجی استجهت مطا
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زمدان قددیم جهدل و »لوحانه از ارسدطو کده در آن  چنی  تفکدری سداده
دربداره افدالک همدان تصدورات عموم مدردم و  کرد ، زندگی می«نادانی
عجیب نبود اما از کسانیکه در اواخر  ،گرایانه را داشتند لوحانه حس ساده

زنددگی  ،«ف اتم و بطالن هیئت بطلمیوسدیکش»قرون جدید و پس از 
 غریب است.، «گرایان حلقه وی  حس»همچون  ،کنند می

وجدود  ،آنچده مدورد احسداس مدا نیسدت»تر آنکده بگویندد  عجیب
دانند کده  آیا اینها نمی «خارجی ندارد یا آنکه معنی و مفهومی هم ندارد

را تواند هر نوری را حتی نورهایی کده ندامرئی هسدتند  مگر چشم ما می
احساس کند و یا آنکه گوش ما هر صوتی را حتی امواج صوتی که گوش 

هرگدز  ،شود را بشنود و احساس کند و یدا چشدم مدا ما از آنها متاثر نمی
های بسیار دور یعنی ستارگان بسدیار دوری را کده نورشدان  تواند کره نمی
چاه  هدایی را کده در سدیاه رسد مشاهده و احساس کند حتی کره میبما ن

رسدد احسداس و مشداهده  آسمان هستند و هیر نوری از آنهدا بمدا نمی
توانیم بگوئیم آنها وجودی در خدارج  حسی کند حال ما به چه حقی می

اصاًل گفت  اینکه شاید ستارگانی »ندارند و یا از ای  بدتر ای  که بگوئیم 
معنی و بدون مفهوم اسدت  گفتاری بی ،«رسد ورشان بما نمیباشند که ن

آیدد و حدواس  و جهان همانقدر کوچک اسدت کده در احسداس مدا می
کندد حتدی پدوپر کده  آنها را احساس و مشاهده حسدی می ،پنجگانه ما

فاصله  ،بود از ای  حلقه «گرایان افراطی حلقه وی  حس»زمانی طرفدار 
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توان وجود سدتارگانی  ی  خاطر که نمیآنها شد بهمگرفت و از مخالفی  
بشویم یدا معندی جمدالت مربدوک بده را منکر رسد  که نورشان بما نمی

 چنی  ستارگانی را انکار کنیم.
بجز تندگ نظدری و جهالدت و کدم  «گرایانه افراطی حس»ای  تفکر 

 گذارد. ،توان بر آن نمی ،نام دیگری ،فکری یا کم عقلی
  





 
 
 

 «جزئی»همیشه  ،«شناخت حسی»ثانیًا  -2
 است «شخصی»و 

علوم »، حتی در «قوانین علمی»اما 
و  هستند «قوانین کلی»همیشه  ،«طبیعی
 استقراء»از طریق  «هیچ قانونی»کلّیت 

 قابل اثبات نیست: ،«تنها یحس
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اندد  در آن مانده «گرایان افراطدی حلقده وید  حس»نکته دیگری که 
نیسددت بلکدده  «شددناخت جزئددی شددخ » ،«علددم»اینکدده مقصددود از 

است چه در ریاضیات و یا فیزیک و یا شدیمی و  «قوانی  کلی»شناخت 
اولیده واقعدًا از صدفات )غیره در حالیکه شناخت حس در آنجدایی کده 

 «جزئدی»مطابق با واقع خارجی هم باشد باز شدناختی  (اجسام باشد و
شدناختی »مشاهده کننده است نده بدرای دیگدری و نده  «شخ »برای 
 «قدوانی  کلدی»همه  ،«قوانی  علوم طبیعی و ریاضی»در حالیکه  «کلی

 هستند.
اسدت پدس چگونده  «قدوانی  کلدی»هم همدان  «علم»و مقصود از 

کرد یعندی آندرا  «علم»تولید  ،«یشناخت جزئی شخص»توان از ای   می
با مشاهده  «گرای افراطی حس»تبدیل کرد در حالیکه  «قانونی کلی»به 

را  «قدانونی کلدی»خواهدد،  می «جزئدی یاحساس شخصد»چند مورد 
گرایدایی  کده حس «اسدتقرا »کشف و اثبات کند، در حالیکه بر اسداس 

بده  «شدناخت جزئدی»ند مورد توان با چ مبتنی است نمی ،بر آنافراطی 
 رسید  «شناخت کلی»

علدوم »قدوانی  کلدی کلیدت در اثبدات  ،«گرایان افراطی حس»و لذا 
در هم در مانده شدند و آنرا به فرضیه و احتمدال تعبیدر کردندد  «تجربی

را  «احتمال»احتمال حتی قبل از اولی  احساس هم هست ولی حالیکه 
 نامید. «علم»توان  نمی
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هدای  نه تنهدا در گزاره ،و غیره «گرایان افراطی حلقه وی  حس»یعنی 
ماندندد بلکده در اثبدات علمدی  در« فلسفه اخالق»و  «فلسفه حقوق»

به ماندند در حالیکه خود را در هم  «علوم طبیعی»کلی های  بودن گذاره
کلیت و یقینی اثبات »نامیدند در  می «گرا و پوزیتیویست اثبات»خطا ، 

 موفق نبودند و نیستند. ،«یهیر علمبودن 
موجب شد که جمع آنهدا متالشدی  ،شاید همی  مشکل برای آنها -

را  «گرایان افراطدی حلقده وید  حس»شود و بعضی از دوستانشان مرگ 
 اعالن کنند.

  



 
 
 

از تنها  «قوانین علوم»اثبات کلیت 
به کمک آنهم تنها « فلسفه علم»طریق 

که قانونی فوق « قانون علیت»
 :ممکن است ،تجربی است
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 ،یتمددام توجدده خددود را بدده شددناخت حسدد ،«گرایددان افراطددی حس»
تولیدد علدم تنهدا »ولی از ای  نکته غافل شدند کده اگدر  دمعطوف کردن

های  شود و هدیر نیدازی بده اسدتدالل ایجاد می ،توسط حواس پنجگانه
حیواندات بدا آنکده حدواس »چگونده اسدت کده  ،«قیاس عقلدی نددارد

توانندد علدوم  نتوانسدتند و نمی «شان از ما انسانها قدویتر اسدت پنجگانه
 تجربی همچون انسان داشته باشند.

از طریدق شدناخت عقلدی  ،«قدوانی  علدوم»در  «کلیت»در حالیکه 
انجام  ،و تنقیح مناک عقلی یو استفاده از برهانهای قیاس «قانون علیت»

« ریاضدیات»اول یک مآدال از  ،مسئلهای  تر شدن  گیرد برای روش  می
محدیط یدک دایدره را توسدط » ،زنم مآاًل فیلسوفی که برای اولی  بدار می

مشاهده کدرد کده  ،«مقداری که مساوی با قطر آن دایره بود اندازه گرفت
است سدپس در چندد  «قطر آن دایره»بیش از سه برابر  «محیط آن دایره»

ها هدم  دایره دیگر ای  آزمایش را کرد باز مشاهده کرد که محیط آن دایره
بیش از سه برابر قطرشان است یعنی عددی بنام عدد پی. حدال بدا یدک 

اش  آنرا به بینهایت دایره سرایت داد زیرا توسط عقل «تنقیح مناک عقلی»
اختصاص بده اید   ،«نسبت محیط به قطراش»ای   کشف کرد که علت

های آهنی  و یا چوبی هستند ندارد بلکه  مورد آزمایش که دایرههای  دایره
محیط دایره و قطدر آن اسدت ماهیت همان نسبت میان  ،«عدد پی»ای  

است و اید  نسدبت  «ذات دایره و ماهیت آن» ،وعلت واقعی ای  نسبت
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 .نه ای  مورد یا آن مورد خاص است «ذات دایره و ماهیت آن»الزمه 
تجزیده  (توسدط بدرق و الکتریسدیته)همچنی  وقتی آبدی اسدیدی را 

از یدک مولکدول  ،کند کده هدر مولکدول اید  آب کنند و مشاهده می می
ئیدروژن تشدکیل شدده از همدی  قدانون علیدت و اکسیژن و دو مولکول 

کده نتیجده کندد  ، استفاده می«تنفیح مناک عقلی و تشکیل قیاس عقلی»
هدای  نددارد و آب «اید  آب مدورد آزمدایش»ای  آزمایش اختصاص به 

دیگر هم همینطور باید باشند چون پیدایش یک مولکدول اکسدیژن و دو 
آب بدودن اید  آب »اش تنهدا  علدت ،مولکول ئیدروژن از اید  آزمدایش

و مورد در ای  جا، مخص  نیست پس چون علت تنهدا ذات و  «است
تدوان  مینه ای  آب خاص یدا آن آب خداص، ست ا «آب بودن»ماهیت 

 نمود. «کلیحکمی »سرایت داد. و  ،نتیجه را به همه آبهای دیگر
ای  دهیم کده زمدی  احتمال مدی ،و لذا در خواص گیاهان وقتی عقالً 

دخیل و  ،که آن گیاه را در آن آزمایش کردیم شاید در وجود ای  خاصیت
هدای  خاصدیت آن گیداه در زمی »توانیم بدون آزمدایش  موثر باشد نمی

 به کلیت آن کنیم. ،حکم «دیگر
  



 
 
 
 

 ,Hume -م  1711 - 1771 «هیوم»
David  اش لوحانه نگری ساده سطحی»و» 

 «قانون علیت»درباره  -3مثاًل 



 
 تصویر هیوم
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معتقد بود کده مدا  افراطی، گرایان همچون همه حس «هیوم»از آنجا که 
مان  محدیط زنددگیطریق حواس، از همه تصورات و تصدیقات خود را از »

کندد و  آتدش گدرم می»معتقدیم  ،در نتیجه معتقد بود که اینکه ما «ایم گرفته
و نیدز اینکده  «کندد کند و آتش را خاموش می خنک می ،آب»، «سوزاند می

علت آن است که جهان روش  و روز شدود و امآدال اینهدا،  ،وجود خورشید
چنی  مشاهده کردیم و ذهد  مدا بده  ،ای چون یک عمر از طفولیت تا بزرگ

عادت کرده است در نتیجه با مشداهده یکدی در انتظدار  ،دادهایی چنی  رخ
دیگری هستیم وقتی مشاهده طلوع صبح و نور خورشید هسدتیم در نتیجده 

کنیم بدا نزدیدک  ای را مشداهده مدی باشیم وقتی آتش یمنتظر پیدایش روز م
منتظدر احسداس گرمدای آن هسدتیم وقتدی مشداهده شدن به آن، در نتیجه 

آیدد متوجده وجدود آتدش در  دود بیدرون می ،«ای خانه دودکش»کنیم از  می
 بخاری و آشپزخانه آن خانه هستیم.
هددای  علددت و معلول»دربدداره حسددی در نتیجدده چنددی  تصددوراتی 

چیزی نیست جدز  ،«قانون علیت»نتیجه گرفت که  «خارجی محسوس
 «پست سر هدممحسوس دو حادثه »به مشاهده  «حسیعادت »همی  

  که با دیدن یکی، انتظار وجود دیگری را داریم.



 



 
 
 
 

 :بر هیوم مانقد 
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 «خدارجی هدای محسدوس و معلولعلدت »دربداره  «هیوم»آنچه را 
انتظدار نده تنهدا در ندزد حدس و گوید غیر قابل انکدار اسدت و اید   می

چنی  اسدت اگدر چوپدانی اول صدبح  ،بلکه نزد همه حیوانات «انسان»
کند تا گوسفندان به چدرا بروندد و اید   درب طویله گوسفندان را باز می

شود که اول صبح همه  مشاهده می در نتیجه شده عمل همیشه تکرار می
بسمت درب حرکت  ،با شنیدن باز شدن صدای درب طویله نگوسفندا

وحش در وقت معینی از روز بده حیواندات  کنند و یا اگر صاحب باغ می
 ،شود که آنها با دیدن اید  صداحب بداغ دهد مشاهده می غذا می ،خود

بت خاصی دارندد همچندی  شوند و نسبت به او مح حال می گویا خوش
دهدد سدگ  و مکان می ، غذاکند و به او نگهداری میکسی که سگی را 
اش تواضع و محبت خاصی دارد در حالیکه نسبت به  نسبت به صاحب

 بسا به آنها حمله کند. دیگران چه
بدده سددبب تکددرار دو حادثدده  «حسددی عددادت و انتظددار»امددا ایدد   -

اسدت امدا  «خارجیمحسوس واقعیت »گرچه یک  ،خارجی محسوس
دو حادثده محسدوس تکرار »به سبب  «حسی عادت و انتظار»نباید ای  

تخلدف از آن را محدال  ،ای را کده عقدل قدانون علیدت»را بدا « خارجی
تنهدا  ،«امکدان و اسدتحاله»حکم بده خلط و اشتباه کرد زیرا  ،«داند می

گرچده سدخت اسدت امدا  ،«عدادت»ترک است ولی  «عقل»مربوک به 
گرچده عجیدب اسدت امدا محدال  ،تخلدف از عدادت ،«تمحال نیس»
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ایم مآاًل به اینکده فدالن قهرمدان هدر وقدت در  که عادت کرده ما ،نیست
شود وزن بسیار سنگینی را بلند کند اگر اتفاقدًا  میدان قهرمانی هاهر می

دانیم  کنیم امدا نداممک  نمدی یکبار نتوانست آن را بلند کند تعجب مدی
وجدود »امدا امکدان  «دهیم خدالف آندرا مدیهمیشه احتمال و امکدان »

 ،دهیم مآاًل اگر برای اولدی  بدار را هرگز نمی «حادثه بدون هرگونه علتی
اش جدا شده  کشته شده است و سرش از بدن یمشاهده کنیم که شخص

گویدد  شوند یکی می جمع می ،انسانهای عاقلی که اطراف جنازهاست، 
را کشدته اسدت دیگدری  اید  مقتدول او ،امدوالبخاطر تصاحب  ،دزدی

گوید شاید ورثده بخداطر  اند دیگری می اش او را کشته گوید دشمنان می
کددام  هیر»اند، حدال اگدر یکدی بگویدد  او را کشته ،اش اموالتصاحب 

جددا شدده  ،اش از بددن ،اینها نیست بلکه سرش بدون هر علت ممک 
عقاًل زیرا  خوانند خندند و او را دیوانه یا احمق می همه به او می ،«است

 محال است رخ دهد. ،ای بدون علت معتقدند که هیر حادثه
قدانون »را همچدون  «یک قانون کلی ضروری عقلی»اینکه ما بیائیم 

را بده یدک  «رخ دهددحادثه بدون علت، محال اسدت »و اینکه  «علیت
بدا یدک نسدبت دهدیم در حالیکده  ،اشدتباهاً  ،«حیدوانیحسی عادت »
به ضدرورت یدا توان  نمی «دو حادثه محسوسعادت حیوانی به تکرار »

را کشف کرد و  «قوانی  کلی تجربی و ریاضی»استحاله چیزی پی برد و 
را  «زمی  قدانون جاذبده کدره» ،«افتادن یدک سدیب از درخدت»با دیدن 
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وجدود  ،«فلزات در سرما و گرمدابا بزرگ و کوچک شدن »کشف کرد و 
از نهایدت سداده لدوحی و ای  تفکر هیوم  «اتمی نادیدنی را کشف کرد»

 ،کم فکری است اگر کسی که محدیط دایدره را بدا انددازه قطدر آن دایدره
مدآاًل کمتدر از  «دایره چوبی»گیری کرده و متوجه شده که قطر ای   اندازه

و به عبارت دیگر محیط ای  دایره بیش از سده )یک سوم محیط آن است 
 ،«ینقیح مناک عقلت»یعنی عددی را کشف کرد و با  (برابر قطر آن است

ای  حکم را به همه مصدایق نامحدود دایدره، سدرایت داد چدون متوجده 
قطدر آن »و  «محدیط دایدره»میان  «وجود ای  نسبت عدد پی»شد علت 

ای  دایدره چون است نه اینکه  «دایره بودن»همان ذات و ماهیت  ،«دایره
وقتدی  ،ساخته شده است و همچنی  در علوم تجربدی ،از چوب یا آه 

بدا آبدی اسدیدی و )یک آبدی را کده در دسدترس آزمدایش کنندده بدود را 
یدک مولکدول »تجزیه کرد و معلوم شد مولکول ای  آب به  (الکتریسیته

تجزیده شدده اید  حکدم را بده همده  ،«اکسیژن و دو مولکول ئیددروژن
نهایت مصداق دارد سرایت داد بخاطر اید  اسدت  های جهان که بی آب

از  ،«اکسیژن و ئیدروژن»علت واقعی در پیدایش ای   که هکه متوجه شد
در یدا آن آب خداص ای  آب خاص »است نه اینکه  «آب»ماهیت  آب،

یابی و  قانون علیت و علت»خاصیت را دارد یعنی توسط ای   ،«دسترس
ی انونقد»بده  «ای شخصی جزئی تجربه»توان از  می «تنقیح مناک عقلی

 «قانون عقلی علیت»سید و توسط ر ،«علوم تجربی و ریاضیاتدر کلی 
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بده  ،«دیدن افتادن یک سیب از درخت بر روی زمدی »است که بشر از 
بدزرگ و کوچدک شددن »بدرد و از  پدی می ،وجود نیروی جاذبده زمدی 

مقراطیس از همدی   برد ذی بوجود اتم پی می ،در سرما و گرما ،«اجسام
در اجسام پی برد و گفت آنطور کده  «اتم»طریق قبل از ارسطو به وجود 
اجسام پر از ماده هستند صدحیح کنیم که  ما در چشم خود احساس می

 ،نیست چون اگر اجسام محسوس پدر از مداده بودندد در سدرما و گرمدا
از ذرات  ،ممک  نبود حجم آن، کوچک و بزرگ شود پدس بایدد اجسدام

  است کده کوچکی تشکیل شده باشند که میان ای  ذرات فاصله و خال
 ،شوند و در گرما از هم دیگر در سرما ای  ذرات به همدیگر نزدیکتر می

شدود و درب هدرف آب  بخدار می ،شوند و مآاًل آب در گرمدا دورتر می
 کند. جوش را بلند می

، همان قانونی است که «قانون عقلی و ضروری و کلی علیت»یعنی 
انون و تشدکیل شدود و بده کمدک اید  قد میدر علوم تجربی بکار گرفته 

 قدانونی»به  «آزمایش جزئی شخصی»توان از یک  می «قیاسات عقلی»
را کشدف  «اتدم نامحسدوس»و  «نیروی جاذبه زمدی »رسید و یا  «کلی
 کرد.

اگر کشف علوم تجربی و ریاضی تنها محصول تولید حواس بودندد 
قدویتر اسدت  ،شدان چده بسدا حدواس پنجگانه ،چرا حیوانات کده از مدا

 توانند قوانی  کلی تجربی و ریاضی را کشف کنند. نمی
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خیدال  ،«هیدوم و حلقده وید »اینکه حس گرایان افراطی همچون  -
رسدد نهایدت  از راه استقرا  به قوانی  کلی تجربی می ،کنند که حس می

تدوان  نمی ،آمده است کده از راه اسدتقرا  ،کم فکری است زیرا در منطق
ها سدرایت داد مگدر آنکده تمدام  بر سدایر مصدداق حکم یک مصداق را

علوم تجربی و »قرار بگیرد و لذا در قوانی   ،مصادیق مورد مشاهده حس
ممکد  نیسدت بدا  ،نهایدت مصدداق دارد بیهدر قدانونی، کده  «ریاضی
نهایدت  بی»کده نسدبت بده  «یک مصدداق یدا چندد مصدداق» همشاهد
 ک کرد.حکمی کلی را استنبا ،«ر استفدر حکم ص ،«قمصدا
دو حادثده »هم بددون آنکده مآدال هیدوم را دربداره  «کانت»و لذا  -

قدانون علیدت، »را انکدار کندد گفدت: « محسوس و عادت به تکدرار آن
قانونی حسی و استقرائی نیست همچنانکه گفت که ضدرورت و کلیدت 

و یددا  «مشدداهده جزئددی حسددی»توانددد نتیجدده  نمی «قددانون علیددت»در 
ضدرورت قدانون »تواندد  گدوئیم نمی مدا مدی، باشدد و «حسیاستقرا  »

نتیجده یدک مشداهده « استحاله وجود حادثه بددون علیدت»و « علیت
 حسی خارجی باشد.

تواندد  نمی «ریاضیات و علوم طبیعی»)و حتی ضرورت و کلیت در 
 در چند مورد خاص باشد.( ،تنها محصول مشاهده حسی

، «های خدارجی علدت و محسدوس»در مدورد  «هیدوم»یعنی گفتده 
که درباره است « قانون علیت عقلی»صادق است اما عامیانه و گفتاری 
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و همی  درک عقلدی ) «استحاله وجود حادثه بدون هرگونه علت است»
 (یابی دانشمندان در علدوم تجربدی و غیدره اسدت است که انگیزه علیت

های هیوم درباره علدت و  موضوع و مبحث دیگری است و ربطی به گفته
را بدا  «قانون علیت عقلدی»ندارد و هیوم خارجی س های محسو معلول

هدای محسددوس و عدادت بده تکددرار آنهدا کده در همدده  علدت و معلول»
 ، اشتباه گرفته است.«، وجود دارد«جانوران»

  



 
 
 
 

مثاًل ، «برهان نظم»مورد در ، «هیوم» -4
استقراء »را با مورد « قیاس پنهان»

 اشتباه گرفته است:، «حسی
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افراطدی هدم همدی  تفکدر  «هیوم»ولذا یکی از بزرگتری  اشتباهات 
صدور حکم کلی بخداطر یدک مشداهده حسدی از »اش در  گرایانه حس

گدوئیم خانده را بندا و  گوید اینکه ما می که می «طریق استقرا  بوده است
ایم کده  مشاهده کدرده ،یک بار و یا چند بار جزئی چونسازد  معمار می

 .(تنهاحسی یعنی از طریق استقرا  ) سازد خانه را بنا و معمار می
 زیدرااسدت  «هیوم»اشتباه بزرگ  ،هم «هیوم»در حالیکه ای  گفته  -

نهایدت  بی»تدوان بده  یدک مشداهده را نمی» ،«استقرا  حسی»از طریق 
ساخت   ،«مشاهده حسی»ا با یک سرایت داد اگر م ،«مصداق مشاهده

بده دسدت  «سداعتیدک سداخت  نقاشدی زیبدا و یدک یک خانه و یدا »
مشداهده  ،سداز کشدتی بده دسدت کشتییدک ساز و یدا سداخت   ساعت

شدان  ایم کده آنهدا را تنهدا سدازندگان عاقدل و عالم یقی  کدرده ،ایم کرده
ای دانشمند  بدون سازنده ،ساخت  اینها» بخاطر ای  است کهسازند.  می

گاه باشد ممکد  نیسدت که به دانش نقاشی یا بنائی و یا کشتی  «سازی آ
نیست زیدرا مدا  «یک مشاهده حسی»تنها بخاطر ای  فهم عدم امکان، 

 ،ایم کده سدنگی توسدط انسدانی چه بسا در رودخانه کرارًا مشاهده کرده
سفر کردیم و دیدیم  ،ای دیگر به آن رودخانه شود اما اگر مرتبه جابجا می

گوئیم که انسانی آنرا جابجدا کدرده  که سنگی جابجا شده بالفاصله نمی
و بدا  جابجا کرده باشدد ،آنرا ،است چون ممک  است سیل یا زمی  لرزه

 ،سدنگ را تنهدا انسدان ،توانیم حکم کنیم که آن یک مشاهده حسی نمی



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 24

 .کند جابجا می
ا جابجدا کدرده باشدد آندر ،احتمال بدهیم بالیدای طبیعدیکه همی  

گدوئیم انسدان  وقتدی می»تنهدا کرده است  ،جابجا ،«انسان»گوئیم  نمی
نباشد  ،که احتمال غیر انسان در علیت جابجایی آن «استجابجا کرده 

و توسط حیوانات و یا میمون و خدرس  ،یعنی حتی احتمال جابجایی آن
 نباشد.تصادف 

های تراشیده  رودخانه سنگکنیم که در ای   وقتی مشاهده می»اما  -
اند یا سدی  و بطور منظم در کنار هم دیواری برای رودخانه را شکل داده

زیبا را برای انحراف رودخانه ساخته است و یا در کنار ساحل رودخانده 
گدوئیم  بالفاصدله می «ساخته شده اسدت کده قدباًل نبدوده ،ای زیبا خانه

گاه و »انسانی آنرا ساخته است یعنی  و  «آنرا ساخته است ،عاقلیعلتی آ
یکدی از مصدادیق اید ، اسدت یعندی  «قانون عقلدی علیدت»ای  همان 

قیاس شرطی  ،«عقل ما»چون بالفاصله در . است« قانون عقلی علیت»
و یدا  «سیل و طوفان و بالیدای طبیعدی»شود که یا  تشکیل می ،منفصله

از آنجدا کده آنرا ساخته اسدت و  ،«انسان»اند یا  آنرا ساخته ،«حیوانات»
گاهی و علم الزم»بالیای طبیعی و یا حیوانات وحشی،  برای ساخت   «آ

 انسان، ساخته است.گیریم آنرا  نتیجه میای  خانه زیبا را ندارند پس 
شود که ما حکمی  باعث نمی ،«یک مشاهده حسی»یعنی صرف  -

ای بددون  هدیر حادثده -5عقاًل به اینکده کلی صادر کنیم بلکه توجه ما 
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ای زیبدا و مناسدب  سداخت  خانده -2دهدد و  رخ نمی ،«ت مناسبعل»
نتیجده سداخته نیسدت پدس  ،از دسدت غیدر انسدان ،برای زندگی انسان

گاه بده سداخت   ای که ساخته شود آنرا سازنده هر خانهگیریم که  می ای آ
تواندد  سداز می ساعت را هم تنهدا ساعتهمچنی  آنرا ساخته است  ،آن

ساز یعنی کسی کده  انسان را هم تنها کشتیکشتی مناسب حمل  ،بسازد
 تواند بسازد. سازی است می عالم به کشتی

یعنی حکمی کلی همیشه نتیجه تعقدل و تشدکیل قیاسدی دروندی و 
 «حسی تنها استقرا »یک یا  «یک مشاهده جزئی»عقلی است نه نتیجه 

 نشده است.، «عقلیای  قیاس پنهان »متوجه  «هیوم»اما 
  عوامانه، سخ  گفته است.لوحانه و  و ساده





 
 
 
 

 «نظم موجود در جهان»و « هیوم»دیدگاه  -
 
 خاصیت ذاتی اشیاء باشداین نظم، شاید  -1
در تداری   ،تصدادفیاین نظم، نتیجه شاید  -2

 طوالنی جهان باشد
، «علت نخسدتین جهدان»ال اقل، باالخره و  -3

 دارد.« عقل»شباهتی با 
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قدانون عقلدی »متوجده گویا، اش  در عمق اندیشه «هیوم»از آنجا که 
وجدود اید  نظدم در »بوده است در صدد تفکدر دربداره علدت  ،«علیت
معمدار سازنده ساختمان باید بنا  و »اینکه ما معتقدیم که  است «جهان

گاه به بنایی باشد گداه بده سدازندگی سداعت »و  «آ سازنده ساعت نیدز آ
گاه به سازندگی کشتی باشد»و  «باشد بده اید   «سازنده کشتی نیز باید آ

خاطر نیست که ما یکبار یا دوبار، سازندگی را به دسدت آنهدا مشداهده 
سدازه بدا نظدم و »سداخت  چندی  »ایم بلکه بخداطر آن اسدت کده  کرده

یا ساخته شدده بده  «علل تصادفی طبیعت»توان به  نمیعقاًل را  «کمالی
گداه الزم را بدرای ایجداد چندی  نظمدی ندارندد»دست  ، «حیواناتی که آ

 21.«نسبت داد
در  «عدیینظدم موجدود طب»و لذا هیوم برای شناخت علت پیددایش 

 اش آمد به اندیشه خود فرو رفت و برای اولی  بار به ذه  ،جهان
خاصیت ذاتی ای  چیزها باشد کده از ازل  ،موجود شاید ای  نظم -5

شود هر نوع گیاهی، توسط تخمدی کده از خدود یادگدار  تا ابد، تکرار می
شدود، از  گذارد علت پیدایش ساختمان منظم گیاه بعدی شدده و می می

  ازل تا ابد و نیز حیوانات و انسان هم از ای  دایره، خارج نیستند.

                                                 
ایم اما به محدض آنکده  ها را به دست انسانها مشاهده کرده . چه بسا ما، تخریب خانه 21

م حتمدًا انسدان آندرا گدوئی ای را در بیابان مشاهده کنیم که تخریب شدده اسدت، نمی خانه
 گوئیم ممک  است حواد  طبیعی تخریب کرده باشند. تخریب کرده است بلکه می
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 هیوم:
به وجدود  ،وان که با روش زایشآیا یک گیاه یا یک حی

آید بیش از یدک ماشدی  مصدنوعی کده از عقدل و  می
تری بده جهدان  شدود، شدباهت قدوی تدبیر ناشدی می

 ندارد؟
بیشتر شبیه است تدا  ،به یک حیوان یا گیاه «جهان» -

 22.«یک ساعت و ماشی  بافندگی»به 
توانیم مطمئ  باشیم که جهانی که به  هیوم: ما نمی -2

اتفدداق »جهددان سددازمان یافتدده موسددوم اسددت نتیجدده 
 23نباشد. «کورکورانه

چنانچده برخدی « الهیات طبیعی»هیوم: اگر تمام  -1
مدردم گویددا قائلنددد بدده یددک گددزاره سدداده ولددو قدددری 

آمیز، دست کدم تعریدف نشدده، بده اید  معندی  ابهام
 منحل شود که:

لت یدا علدل سدامان در گیتدی، احتمدااًل شدباهت ع»
 «:دارد «عقل آدمی»دوری با 

                                                 
22  . 

انتشارات حکمت  -ترجمه مجتبوی  -تالیف پاک  واسترول  -. کتاب کلیات فلسفه  23
 به نقل از محاورات هیوم. - 257 - 252ص 
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تر  اگر ای  گزاره پذیرای مصداق تغییر یا تبیی  جزئی -
 نباشد

یدا اگر مفید استنباطی نباشد که بر زندگی، تاثیرگدذار 
 ای فعل یا ترک باشد،  بتواند منشا  گونه

و اگر تشابه را به لسانی که ناق  است فراتدر از عقدل 
آدمی نتوان برد و ممک  نباشد که آندرا بدا هدیر وجده 
 هاهری از احتمال، به دیگر کیفیات ذه  منتقل کرد  

دارتری  انسدان،  تری ، اندیشمندتری  و دی  پژوهنده -
تصددیق فلسدفی »تواند بکند کده  بیش از ای ، چه می

 24«.گزاره، قائل باشدای برای ای   ساده
  

                                                 
هجری شمسدی  5112چاپ سال  -ترجمه اعلم  -. کتاب تاریخ فلسفه غرب راسل  24

 .121صفحه 
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 :«هیوم»گفتار ما بر نقد و بررسی 

اما گزاره اول اینکه شاید ای  تولیدد مآدل، ذاتدی اید  موجدودات  -5
هدایی کده از اید  نظدام  پیددایش زادهتوان گفت:  اش می باشد، در پاسخ

مانند و یا شباهتی با علت خدود ندارندد یدا نداق   تولید مآل، عقیم می
دهد که اید  تولیدد مآدل، الزمده  مآال اینها، نشان میشوند و ا متولد می

همچون آتدش و حدرارت، نیسدتند کده ای  موجودات نیستند یعنی ذاتی 
 ،«شدباهت»آتش بدون حرارت معنی ندارد و معقول نیست بلکده اید  

گذار بخاطر ذراتی است که ناقدل اید  شدباهت  میان مولود تخم و تخم
مینامند و اگر نقصان یا خللدی  «ژن»هستند که اینک آنرا کرموزوم و نیز 

دهدد یدا شدباهت ندر آنها پیدا شود دیگر ممک  است تولیدد مآدل، رخ 
 .نشودکامل 
فیلسددوفان قدددیم ارسددطوئی و افالطددونی و امآددال آنهددا و »البتدده  -

، چون معتقد بودند که جهدان بده همدی  «معتقدی  به هیئت بطلمیوسی
انسدان »کردند که همیشه  صورت، ازلی و ابدی است در نتیجه فکر می

متولد شده و حیوان از حیوان و گیاه از گیاه از ازل تا ابد متولد « از انسان
نی  بوده و هست و لذا به اینکه ای  نظم، از کجا بوجود آمده، شود چ می

گفتند که ای  نظدم از ازل  کردند و کاری نداشتند تنها می فکر نمیخیلی 
و سؤال  «ذاتی ای  موجودات است»و گویا بوده و تا ابد هم خواهد بود 
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و ذاتددی ایدد  موجددودات ازلددی اسددت »اش چددون  از علددت حدددو 
 .دانستند هم میبیجا را  «دانستند می

 «علوم تجربدی»که به برکت پیشرفت  «قرون جدید»اما اینک، در  -
ثابت شده که جهان بهمدی  صدورت ازلدی و ابددی  ،«فلسفه جدید»و 

بوجدود قبدل، نیست و افالک اندکی قبل از سیزده میلیدارد سدال نبوده و 
 ،آمده اسدت و حیدات در روی زمدی ، دو تدا چهدار میلیدارد سدال قبدل

 شده است پیدایش 
یعنی قبل از چهار میلیارد سال قبل و حتی سیزده میلیارد سدال قبدل 

اند تنها ماده و اتم بوده است و هیر ساختمان بددن  که افالک پدید آمده
انسدان »جانداری وجود نداشته است چه رسد بده ذهد  جدانوران و یدا 

  اتمی که مجبور به تبعیت جبری قوانی»اش از  که پیدایش «فاعل مختار
 محال است. ،«فیزیک و شیمی است

، مورد دو سدؤال قدرار گرفتده و «ها ماده گرایان و ماتریالیست»اینک 
 گیرند: می

کده عبدارت از  «تری  جانداران ساده»یکی اینکه نظم موجود در  -5
تدر و  تر و منظم بمراتدب پیچیدده ،«هدا باشدند ها و ویروس تک سدلول»

تری  دستگاههای صنعتی و غیر صنعتی است که بشدر  کاملتر از پیچیده
ایجاد کرده است وقتی پیدایش آن، از طریق تصادف نامعقول و ناممک  

نهایدت از صدنایع  هایی کده بی است چگونه پیدایش تصادفی ساختمان
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 تر است، محال نباشد. تر و پیچیده بشری، منظم
ها کدرد اید  اسدت کده  توان از ماتریالیست دومی  سؤالی که می -2

است و هدیر اختیداری از خدود  «قوانی  جبری فیزیک»اتم، تابع کامل 
است نه پیدرو  «فاعل مختار»، «فاعل اندیشنده»ای   ،«انسان»ندارد اما 

و لدذا در مقابدل رفتدار  «جبر فیزیک همچون یک ماشدی  میکدانیکی»
مسدتحق تشدویق و در  ،مسئول است و در کدار نیدک ،عالمانه و آزاداش

گویی در دادگداه  کارهای زشت و جنایدات، مسدتحق مجدازات و پاسدخ
 .مادی نیستجبری و یک ساخته  است

را در اید   «اسدتای  ذه  و فاعدل اندیشده کده غیدر مدادی »حال 
خدالق جهدان  ،خددا»تواند قرار دهد بجدز  میچه کسی های مادی  نبد

 «.ذه  و جهان مادی



 
 
 
 
 

و ، «بایدها»و  «ها هست» -5
 «:هیوم» های گویی تناقض
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 هایش، در بعضی از گفته - david-humeم  5355 - 5331« هیوم»

دانست که  را تنها چراغی می «عقل»، 25«هابز»تحت تاثیر تفکرات 
کندد  کند و نسبت میان آنها را کشدف می تصورات را با هم مقایسه می»

نه چیزی بیشتر از اید   26،«، تنها تحلیل و انتزاع است«عقل»کار  یعنی
 تحلیل و مقایسه میان تصورات:

  

                                                 
 -« طبیعددت آدمددی»مصددنف کتدداب  - Thomas-hobbesم  5177 - 5139.  25

5110 
 .5314-3« رساله درباره طبیعت آدمی». هیوم مصنف کتاب  26
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 «:هیوم»گفتار اول 
ای بدرای  تواندد انگیدزه ، به تنهایی هرگز نمی«عقل» -

 27باشد.« ل ارادهفع»هر 
، در جهت اراده، «انفعال»تواند با  )عقل( هرگز نمی -

 28ضدیت ورزد.
، هدیر چیدز، «فلسفه و حتی در زندگی عدادی»در  -

و « انفعدال»تر از اید  نیسدت کده دربداره سدتیزه  رایج
، سخ  بگویند، عقل را برتر شمرند، و حکدم «عقل»

مندند کدده  کنندد کده آدمیدان تددا جدایی فقدط فضدیلت
 29های عقل، سازگار گردانند. خودشان را با فرموده

....... 
  

                                                 
 .451ص  -. همان کتاب به نقل از رساله هیوم  27

 . همان. 28

 . همان. 29
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 هیوم:
اسدت کده بیدزاری یدا « لذت»یا « درد»انداز  از چشم

 30خیزد. گرایش نسبت به چیزی، برمی
تواندد فعدل  به تنهایی، هرگز نمی« عقل»از آنجا که  -

را، فددراورد یددا مایدده پیدددایی خواسددت شددود، نتیجدده 
، از بازداشت  خواست «عقل»گیریم که همی  قوه  می

، «انفعال یا عاطفده»یا از ستیزیدن با موضوع برگزیده 
 ناتوان است.

 31ای  نتیجه ضروری است.
، سدخ  «عقل»و « انفعال»هنگامیکه درباره ستیزه  -

 مان، دقیق و فلسفی نیست. گوئیم، سخ  می
اسدت و بایدد چندی  باشدد و  «انفعال»، برده «عقل»

یگری، جدز گدذاردن خددمت و دار کار د هرگز دعوی
  32فرمان آنها، نتواند بود.

                                                 
قسدمت  -مت مربوک به هیوم در قس -تالیف کاپلستون  -. کتاب فیلسوفان انگلیسی  30

 .454به نقل از رساله هیوم ص  -درباره انفعاالت و عقل  -پنجم 

 .454-451. همان کتاب به نقل از رسال هیوم ص  31

 .451. همان کتاب به نقل از رساله هیوم ص  32
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 «:هیوم»گفتار دوم 
 - 514اش، در بندد «تحقیق در مبدادی اخدالق»اما هیوم در کتاب 

 «عقدل»، اینکه آیا «اخالق نیک»اش درباره سرچشمه  درباره سردرگمی
 نویسد: ، چنی  می«نوعی غریزه و احساس خاص»است و یا 

قددوانی  »ربداره سداختار کلدی ای د از دیربداز، مناقشده
، شدروع شدده کده بیشدتر شایسدته بررسدی «اخالقی

 است 
 آیا منشا آنها، عقل است یا -5
 احساس ... -2

باید اعتراف کرد کده بدرای هدر یدک از دو  - 511بند 
، ارائده «موجده نمدایی»توان دالئدل  وجه موضوع، می

 کرد.

..... 
دو ایدد  اسددتدالالتی کدده در تاییددد هددر  - 513 -بنددد 

های بیشدتری کده  شدوند )و اسدتدالل نظریه، ارائه می
شددود ارائدده داد( چنددان موجدده هسددتند کدده مددرا در  می

دهند، گمان کنم به اندازه هم معتبدر  وضعّیتی قرار می
 بخش هستند. و رضایت

... 
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بدیهی است که با یک قیاس دو حددی،  - 510 -بند 
 ،«عدالت»روبرو هستیم نظر به اینکه 

، شدده و «منفعت جامعه»هتًا منجر به عدالت بدا -5
 برپادارنده جامعه متمدن است، 

دار  چنی  جهت»یا از تامل درباره « احساس عدالت»
 شود، ، ناشی می«بودنی

گرسنگی و تشنگی و دیگر امیدال ذاتدی و »یا مآل  -2
بستگی به فرزندان و دیگدر  تنفر و عشق به زندگی، دل

سدداده در دل و « غریددزه ذاتددی»، از یددک «انفعدداالت
وجدان انسان که طبیعت برای چنی  مقاصد میمونی، 

  شود. در ما، قرار داده است، ناشی می
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و فراست را سرچشدمه درک مصدالح  «عقل»که  «هیوم»گفتار سوم 
 داند: عمومی می

بدرای « فراسدت کدافی»اگر هر انسدانی  - 514 -بند 
عددالت و »درک مصلحت مهمی که او را به رعایدت 

 کرد، داشت، ، مقید می«برابری
بددرای ثابددت قدددم ماندددن در « توانددائی کددافی»و از  -

، «نگری آیندده»و « مصلحت عمدوم»تبعیت منظم از 
زودگدذر، « لدذت و سدودمندی»در مقابله بدا فریدب 

 برخوردار بود 
هرگز چیزی به ندام حکومدت یدا جامعده سیاسدی،  -

 وجود نداشت 
، و در اش بدود«آزادی طبیعدی»بلکه هر فردی سر بده 

صلح و صفا و سدازگاری کامدل بدا دیگدران، بده سدر 
 برد. می

، مانعی تمام عیار باشد، «عدالت طبیعی»جائی که  -
 است؟« قوانی  وضعی»چه نیازی به 

، وجددود «عدددالتی نظمددی و بی بی»چددرا وقتددی هرگددز 
  نداشته باشد دادگاه دایر کنیم.
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یزیگرایی  نفع»بر  «هیوم»نقد   در فلسفه اخالق:« غر
اسددددتنتاج اصددددول اخالقددددی از  - 534 -بنددددد 

مصددلحت و منفعددت »یددا توجدده بدده  «خوددوسددتی»
 «...شخصی
، آشدددکارا نظریددده «طبیعدددت و تجربددده»باندددک 

 کند. را نقض می «خودخواهی»
آمیزی کده در  ما اغلب اعمدال فضدیلت - 531 -بند 

های بسیار دور از ما انجام گرفته را  ها و سرزمی  زمان
 کنیم  ستایش می

های قوه تخیل هیر نمودی از  یکه حتی موشکافیجائ
یابدد و ارتبدداطی بدی  نیکبختددی و  نفدع شخصددی نمی

امنیت خاطر ما با حوادثی که بسیار از ما دور هسدتند 
 بیند. نمی
..... 
اما تنها طفره سست است وقتی با توسل  - 531 -بند 

به واقعیات و استدالالتی بگوئیم در ای  مواقع، خدود 
های دور،  ها و سرزمی  به آن زمانه« خیال عالم»را در 

کنیم کده بدا  بریم و خود را هم عصرانی خیدال مدی می
ها، داد و ستد داریم و از افعال آنهدا  اشخاص آن زمانه
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 بریم. سود می
قابل درک نیست کده چگونده احسداس یدا انفعدالی  -

، ناشی «مصلحت خیالی معلوم»واقعی بتواند از یک 
، «مصلحت و منفعت واقعدی»شود، مخصوصًا وقتی 

مد نظر بوده و غالبًا به تمایز کامل آن، از امر خیدالی، 
 و حتی گاهی متضاد با آن، علم، حاصل شده است.

 ... - 537 -بند 
بدا « مصدلحت شخصدی»یدابیم کده  ما مواردی می -
«: متضادند»، یکی نبوده و حتی «مصلحت عمومی»

اسدات و با وجود یکسان نبودن مصالح باز بروز احس
 کنیم، اخالقی را مشاهده می

..... 
بددا رو در روی خددود، دیدددن ایدد  مددوارد، بایسددتی از 

را با توسل به « احساسات اخالقی»ای که تمام  نظریه
 کند، دست بکشیم. ، تبیی  می«اصل خود دوستی»
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 «:کتابخانه»و  «هیوم»لوحانه  دیدگاه ساده
الطبیعده الهیدات یدا مدا بعدد »اگر کتابی مآاًل در باب 

 را به دست گیریم، باید بپرسیم:« مدرسه
، در «مجرد مربوک به کمّیت یا عدد»آیا استداللی  -5

 بردارد؟
، «واقدع و وجدود»آیا استداللی تجربی مربوک به  -2

 در بردارد؟
های آتدش بسدپرید زیدرا جدز  نه. پس آنرا به شعله -1

 33سفسطه و توهم چیزی در بر نتواند داشت.
  

                                                 
کتاب فیلسوفان انگلیسی تالیف کاپلستون در قسمت مربوک به هیوم در آخر قسمت .  33

 (551هیوم ص  -)به نقل از کتاب پژوهش  112ترجمه فارسی اعلم ص در  -دوم 
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 درباره اینکه هیوم قضایا را به هیوم:« تقسیم ثالثی»نقد ما بر 
 باشد «ریاضیات»که مخصوص  «عقلی» -5
 باشد و «محسوسات»که مخصوص « امور واقع» -2
کدده از هیچکدددام ایندددو نیسددت و آنددرا تددوهم  «مابعدالطبیعدده» -1

 نامد. می
 در حالیکه چنانچه گذشت، 

حقددوق »ندددارد و « ریاضددیات»، اختصدداص بدده «درک عقلددی» -5
 شود و نیز را هم شامل می« قانون علیت عقلی»و « طبیعی

« محسوس بمدا هدو محسدوس»، هم اختصاص به «امور واقع» -2
ندارد و واقعیات را چه محسوس و یا نامحسوس هم که باشدند، شدامل 

و... کدده  «اتددم»و یددا  «خدددا»و یددا « فاعددل مختددار»شددود همچددون  می
چه بسا محسوس بما هو محسوس که مطابق هیر »اش گذشت و  بحث

، بلکه همچون خیالی طبیعی است که مناسب زنددگی «واقعیتی نیست
 اش گذشت. ، بحث«ارسطو»کردن بشر است چنانچه در نقد بر 

« حقدوق طبیعدی»تواندد  هدم می« هدا باید و نبایدها و ارزش»و نیز 
، ارتبداک «واقعیات عقلی»مل شود که با را شا« های عقلی ارزش»یعنی 

، هرگز محسوس توسدط «های عقلی ارزش»دارد. یعنی در عی  حالیکه 
حواس پنجگانه نیست اما عقاًل واقعیتی غیر قابل انکار است برای کسی 

  را درست بفهمد.« حقوق طبیعی»که معنی 



 117 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

و  «عقددل»را بددر محددور  «مدرنیتدده»خالصدده اینکدده اگددر تفکددر 
بدانیم تفکری است که در تاریخ مدرنیته بعضدًا، گرفتدار  «یگرای انسان»

انحرافات در عمل و مصداق شده است همچون تفکر هیوم در شناخت 
و امآدال اینهدا و تفکدر کاندت در کتداب « برهان نظم»و « قانون علیت»

سنجش خرد ناب و تفکر داروی  در نظریه پیدایش انسدان و جدانوران و 
ها کده البتده بحدث  حلقه وی  و ُپست مددرنگرایان افراطی  نظریه حس
آید در نتیجه آنجا کده  ها در بخش دوم ای  کتاب مفصاًل می پست مدرن

گرایی را رفتده اسدت  بشر در مدرنیته واقعًا و مصداقًا، راه عقدل و انسدان
هایی کسب کرده است و بدالعکس آنجدا کده از  هایی و موفقّیت پیروزی

بار و  بار و مصدیبت شده نتائج اسدف، منحرف «گرایی انسان»و  «عقل»
بدبختی را نصیب بشر کدرده اسدت حدال راه چداره چیسدت؟ در پایدان 

 پردازیم. بخش دوم به آن می
  





 
 
 
 

، «ها پست مدرن»و  «ها پوزیتیویست»
 - 1551 «دکارت»در مقابل استدالل 

1151 - Descartes: 
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هیدوم و »کده  «فاعل اندیشه»بر غیر مادی بودن  «دکارت»استدالل 
چده  «دکدارت»عمق آنرا متوجده نشددند کده ، «ها و راسل پوزیتیویست

است که  «فاعل اندیشه»و  «اندیشه»همان تفاوت میان یعنی  ؟گوید می
یعنی به متعدد و متغیر بودن  «اندیشه»به متعدد و متغیر بودن  «دکارت»
و بده کندد  ، تصدریح می«مجموعه تصورات و تصدیقات و تصمیمات»

 ،اش التامّ تددر کتداب  «فاعدل اندیشده»عکس به وحدت و بسداطت 
 کند. حکایت می ،«دکارت»کند که از عمق تفکرات  تصریح می

ان ، به تفاوت مید«ها مدرن ها و پست پوزیتیویست» یا توجه بینیز و 
و تصددیقات در تصدورات  کآرت»و « فاعل اندیشه»بساطت وحدت و 

که ای  حاکی از کم فکدری و سدطحی نظدری « اندیشهمحتوی و درون 
همدان را  «فاعدل اندیشده»کده  است« ها مدرن ها و پست پوزیتیویست»
کدده د ندددان می «ای از تصددورات و تصدددیقات و تصددمیمات مجموعدده»

خیال « ها ُپست مدرن»و  استمرکب و متغیر  کهمحتوای اندیشه است 
اندد کده دکدارت،  را نقدد کرده «دکدارت» ،کنند که با ای  گفتارشدان می

 کهاندیشه  محتوای»نه  داند می «واحد بسیط مستمر»را  «فاعل اندیشه»
 .«متعدد و در حال تغییر استمجموعه تصورات 

تصددورات و ای از  مجموعدده»را اندیشدده  ،«دکددارت»در حالیکدده  -
هستند و آنچده را  «متعدد و متغیر»داند که  می «تصدیقات و تصمیمات

تصدورات و »داندد  در تمدام عمدر می «واحد بسیط مستمر»، «دکارت»
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 نیست که در هر لحظده «ذه  انسانتصدیقات و تصمیمات و مظروف 
دارای تصورات و تصدیقات و تصمیمات مختلف و متعددد اسدت و در 

شود  عوض می ،«اش تصورات و تصدیقات و تصمیمات»هر لحظه ای  
تنهدا است نزد دکارت  ،«واحد بسیط مستمر»کند بلکه آنچه  و تغییر می

است که به نام خاص زید یدا  «فاعل اندیشه و صاحب ای  ذه »همان 
شود و از تولد تا مدرگ  نامیده می ،خالد و یا حس  و حسی  و امآال اینها

است و در مقابل رفتار آزادانه گذشدته و  «موجودی واحد بسیط مستمر»
 مسئول است. ،حال است

مد  : »گویدد که در یدک گفتدار ابتددائی اسدت می «هیوم»حتی  -5
همان تصورات وتصدیقاتی هسدتم کده متعددد و متغیدر در هدر لحظده 

 در  «است
گفتدار قبدل خدود را رد  ،کندد اش که بیشتر فکدر می گفتار بعدی -2

 مد واحد بسیط حقیقی هستم و ممک  نیست م  » :گوید کند و می می
و اعتدراف  «ای از تصورات متمدایز و جددای هدم باشدم همان مجموعه

 عاجز و ناتوان است: ،کند که فکرش از حل ای  مسئله می
 هیوم:سخ  اول 

شاید او )=دکارت( چیزی بسدیط و مسدتمر را کده  -5
 خواند ادراک کند  خودش می

مچدو مبددئی در مد  ام که هیر ه هر چند م  به یقی 
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 نیست...
لیک  از تنی چند از ای  حکمدا را کندار بگدذاریم، در 

تدوانم بگدویم  خصوص سایر افراد بشر، به جرأت می
ای از ادراکدات  چیزی نیست بجز مجموعه ،بشر»که 

را گوناگون که به سرعت غیر قابل تصدوری، یکددیگر 
 «اند. کنند و مدام در جوش و حرکت تعقیب می

 :«فاعل اندیشنده»وحدت وبساطت درباره  هیومسخ  دوم  -
وجودهددایی، »، «ادراکددات متمددایز مددا»همدده  -2

ای واقعددی میددان  هرگددز رابطدده ،و ذهدد  «متمایزانددد
 کند ، ادراک نمی«وجودهای متمایز»

... م  به سهم خودم باید شدکایت را دسدتاویز خدود 
بر فهم م ، گدران  ،ای  مشکل»نهم و اعتراف کنم که 

 «آید می
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در اول کتداب یعندی فاعدل اندیشدنده  «نفدس»دربداره  «دکارت» -
اش در توضدیح مقصدودش از اینکده  ای از کتاب اش در خالصه تامالت

 نویسد: می «، واحد بسیط مستمر استنفس»
شود و مدآاًل  ، دگرگون می«اعراض نفس»اگرچه تمام 

کندد، بعضدی دیگدر را اراده  بعضی اشیا  را تصور می
 با اید  همده،  کند و... ای را احساس می پارهکند و  می

 شود. ، به چیز دیگری، تبدیل نمی«نفس» -5
تصورات و تصدیقات و تصدمیمات و احساسدات و »یعنی توضیح: 

متعددد و در هدر لحظده »هسدتند کده  «اعدراض نفدس»همده از  «غیره
و صداحب اید   فاعل اندیشده»به عنوان  «نفس»اما همچنان  «متغیراند

 ، هست«واحد بسیط مستمر در تمام عمر»شه همان ، همی«ذه 
اش در سدخ  بدا  دکارت در قسمتی دیگر در همی  کتاب تامالت -

 نویسد: می «موجود اندیشنده»خوانند درباره موضوع 
اندیشد یا در خدود قدوه اندیشدیدن  چیزی که می» -2

 «دارد.
مجموعده تصدورات  «فاعدل اندیشدنده»یعندی مقصدود از  توضیح:
حدال در  «موجودی است که در خود قدوه اندیشدیدن دارد»نیست بلکه 

حال اندیشیدن باشدد یدا در حدال اسدتراحت و یدا خدواب و رییدا و یدا 
موجدودی اسدت »فاعل اندیشه و صاحب ذه  همان بیهوشی باشد باز 
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 «.که در خود قوه اندیشیدن دارد
: «فاعل اندیشده»درباره وحدت  «دکارت»بر گفتار  :بیشترتوضیح 

حواس پنجگانه داریم و آنها متعدداندد امدا وقتدی تمدام  ،اینکه گرچه ما
توجه خود را به عنوان فاعل اندیشه بده یکدی از مددرکات حدواس مدآاًل 
بینائی در مشاهده یک حادثه بسیار عجیب و اتفاقی صد در صد جمع و 

م مآاًل کسی مرا صددا شو غافل می ،متمرکز کنم از مدرکات سایر حواس
دهد گرچده حدواس و  شود و ای  نشان می اش نمی زند متوجه صدای می

متعدداند و مددرکات حدواس در هدر لحظده متغیدر ما مدرکات حواس 
که مددیر و  «فاعل اندیشه و صاحب اندیشه»شود اما  است و عوض می
موجدودی  تصورات و خالق اراده و تصمیمات اسدت،مدبر و خالق ای  

است. در حالیکه تصدورات و مددرکات حدواس، همده متعددد و واحد 
پذیر  پذیر و تجزیه متغیر است و اجسام مادی هم همیشه متعدد و تقسیم

واحد بسیط است و هیر چیز مادی  ،«فاعل اندیشه»و متغیر هستند اما 
جسددم مددادی »واحددد بسددیط باشددد و ایدد  اثنینّیددت میددان  ،توانددد نمی

فاعدل اندیشده »است را نسبت به  «ی  فیزیکپذیر پیرو کامل قوان تقسیم
رسداند  همچنانکده  اسدت را می «فاعل مختارمستمر و که واحد بسیط 

اجسدام مدادی »نیدز بدا  «محسوس مدا بمدا هدو محسدوس»و  «حس»
هایی تشکیل شدده کده  جسم مادی خارجی از اتم نددو چیزا ،«خارجی

اکآریدت کمتدر اسدت و  ،جرم آنها از یک میلیاردم حجم اجسام مدادی
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دهدد کده فاصدله میدان ذرات  حجم اجسام مادی را خالیی تشدکیل می
 ها هستند  اتم

کنیم پدر از مداده  احسداس مدی ،مدان را که توسط حواس یاما جسم
 شوند و... احساس می

جسم مدادی »و ثنویت در  «فاعل اندیشه»و  «مخ»یعنی ثنویت در 
کدده اسددت چیددزی ، «احسدداس حددواس پنجگاندده مددا»و  «خددارجی

کنند که هسدتی  خیال می ،«گرایان افراطی حلقه وی  و امآال آنها حس»
در بیاید و توسط حدواس مدا،  ،تا آنمقداری معنی دارد که به احساس ما

احساس شود و بیش از آن، هیر چیزی نیست و یدا هدیر معندی نددارد 
 که از اثبات آن، ناتوان هستند.ادعایی 

احسداس  ،هر آنچه مانند ک ، خیال می«گرایان افراطی حس»و اینکه 
مطابق واقع خارجی  ،تمامًا و کامالً  ،مان کنیم توسط حواس پنجگانه می

کده نسدبت بده حدس کننددگان  «صفات ثانویه اجسدام»است حتی در 
 .گویی است یک تناقض ،کند مختلف با هم فرق می

نهایت تندگ نظدری  ،«گرایی حلقه وی  حس»لوحانه  سادهتفکر  ای 
اسدت  «حدواس»درباره  «خرافه پرستی سلبی»است و  «هستی»درباره 

فاعدل »انکدار وجدود نیدز و بداند معنی  ناموجود یا بی راکه نامحسوس 
 گویی است. نیز تناقض است که« مختار

حقوقی را که عقل بدرای »ها  ها و پوزیتیویست مدرن پستو همچی  
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کنندد  انکدار می ،را «و زیربنا  تمام قراردادها استکند  انسانها درک می
مآل حق حیات و اینکه هر که نامعقول است. در حالیکه ای  انکارشان، 

کسدانیکه عالمانده و »و  «عاقل و مختار است حق بست  قرارداد را دارد»
بندند قراردادشان برای همه اطدراف  عاقالنه و با آزادی کامل قرار داد می

حق دارد نوزاد خدود  ،وزادو مآاًل اینکه ما در ن «الزم الوفا  است ،قرارداد
را خودش نگهداری کند مگر آنکه مریضی مسری و یا امآال آن باشد که 

 «حقدوق طبیعدی»مراعدات و انکار اینکده کند و  ای  حق را محدود می
است و قرارداد کنندگان بایدد عدالوه بدر  «عدالت طبیعی»همان اجرای 

ا باید مراعات ر «حقوق طبیعی دیگران» ،«مفید بودن قراردادشان»لزوم 
کنند و موجب سلب حیات از دیگران یا ناق  کردن اعضای آنهدا و یدا 

 ضرر زدن به آنها نشوند و...
خوب است و هلم بد است بهمی  خاطر  ،گویند عدالت و اینکه می

 است.
تنهدا »گوید  طبق ادعایش که می ،«پوزیتیویست»اما از آنجا که یک 

چدون و  «حسدی از حدواس باشددای معنادار است که حکایت از  گزاره
یعنی نه )کند  حکایت از حسی از حواس پنجگانه نمی ،خوبی عدالت»

رنگ خاص دارد که مشاهده شود و نه بویی خاص دارد که بوئیده شدود 
خدوبی : »گویندد می (،«و نه طعم خاصی دارد که چشیده شدود و غیدره

گرایدان  دیدگاه حس» ،و در واقع «هیر معنی ندارد ،عدالت و بدی هلم
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در گدزارد  دست ستمگران را بدرای هلدم و سدتمگری بداز می، «افراطی
شان که قوانینی به نفع  شان و یا نمایندگان مردم نتوانند علیه دولت ،نتیجه

قیام کنند یا امآال آن  ،ریزند می «مردم»علیه  ،«سرمایداران یا حاکمان»
یدا و  «معنی است بی ،لتاصول اخالق و عدا»به عبارتی با ای  ادعا که 

کده ای  های امآال  حرفشخصی است، خودخواهانه اههار احساسات 
چیزی نیستند بجز اههار احساسات و عواطدف  ،بدو مآاًل اخالق نیک 

ندزد آنهدا شود  اخالق میآید یعنی  خوشم نمی ،که مآاًل م  از ای  عمل
 فقط. یشخصگروهی یا سلیقه نوعی سلیقه 

مآل هابرمداس و هربدرت که به قول فیلسوفان انقالبی فرانکفورت  -
 .«پوزیتیویسم به نفع امپریالیست است»مارکوزه، 

 ،کسانیکه الفاظ را برای معدانی گزاردنددگوئیم،  ما میدر هر حال  -
گیرندد  مخصوص آن معانی که مورد حواس قدرار میتنها را  «آن معانی»

چه مورد توجده »گذاردند  ،«قعی خارجیآن اشیا  وا»بلکه بر نگذاردند 
یعنی مطلق گزاردند مدآاًل آب را بدرای اید   «حواس قرار بگیرد یا نگیرد

چده مدورد احسداس و »ترکیب خاص از اکسیژن و ئیددروژن گذاردندد 
و همچنی  کسانیکه کلمه خاک  «حواس پنجگانه ما قرار بگیرد یا نگیرد

قرار دادند مقید و  ،م خاصیا سنگ را برای ای  مایع خاص و یا ای  جس
مخصوص مایع خاص که مورد احساس ما قرار بگیرد نکردند و لذا اگر 

 :کسدی بگویددو یدا  «گرایان افراطی حلقه وید  حس»همچون کسانی 
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مدورد  ،چه بسا وجدود دارندد کده هرگدزهستند اجسامی در کرات دور »
ایدد  امددا انددد  معنددی نگفته ، الفدداظ بی«گیرنددد مشدداهده بشددر، قددرار نمی

ای  جمدالت را هستند که « گرایی افراطی حلقه وی  حس»اندیشمندان 
شان را درازتر کردندد و در  از محدوده خودشان پایگیرند و  معنی می بی

خیال ه اند دخالت کرده و ب محدود کسانیکه الفاظ را برای معانی گذارده
را در زبانهدا مختلدف  «الفداظ» ،حق داشتند که موضدوع لده ،خودشان

و  «گیرندد مواردی بکنند کده مدورد حدس قدرار می»به را منحصر  است
را بددون اجدازه از واضدعی   «گیرندد مورد حس قرار نمی»مواردی را که 

 معنا، اعالن کنند. بیها،  زبان
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تالیف  ،که آنرا خودش «تاریخ طبیعی دی »در پایان کتاب  «هیوم»
دربداره خددای نامحسدوس و نداهم کرده است به عندوان تکمده کلدی، 

 نویسد: چنی  میطبیعت 
بده  «خویان و نافرهیختگدان خردی درنده بی»هرچند 

ای باشد که در آثار آشکارتر طبیعت، کده سدخت  پایه
مأنوس است ]دست  پروردگاری فرمانروا  ،نزد ایشان

نمایددد کدده هددر  بعیددد می ،را نبینددد، بددا ایدد  وصددف
وی بداز نمدوده  ، چون اید  اندیشده، بدر«هوشیاری»

 از پذیرفت  آن، روی برتابد.شود، 
، اشکار «غرضی و خواستی و تدبیری»در هر چیز،  -

 است.
و هرگاه بینش ما، تا جایی وسعت یابدد کده دربداره  -
بایدد بده  «سرآغاز ای  دستگاه دیدوار، اندیشه کندیم»

، «علددت یددا پروردگدداری هوشددیار»یقددی  کامددل، بدده 
 خستوان )= معترف( شویم.

و نیز اصول همگونی کده بدر سراسدر پهنده کیهدان،  -
فرمانروا است به طبع اگر نده بده ضدرورت، مدا را بده 

ایدد  ]علددت یددا پروردگددار   «همتددایی یگددانگی و بی»
های  شود، به شرک آنکه تعصدب هوشیار، رهنمون می
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 ، برخورد نکند.«نظری چنی  منطقی»اکتسابی ما، با 
خویش، در  حتی اضداد طبیعت، با آشکار ساخت  -

جا، خود حّجتی بر تدبیری هموار است و غرض  همه
ناپدذیر و درنیدافتنی  و خاستی یگانه را، هرچند توجیده

 کند. باشد، ثابت می





 
 
 
 

معندی ه )البتده علمدی بدفصل هفدهم از کتاب جهدانبینی علمدی، 
 ,Russell -م  5732 - 5930 تالیف راسدل( گرایی حلقه وی  حس

Bertrand: 
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 فصل هفدهم -

 :«ارزشها»و  «عام»

خصوصیاتی که در فصدول اید  »، با «جامعۀ علمی»
بیندی کداماًل  ، نباید یک پیش«بخش، طرح شده است

بینیها، تالشدی اسدت  جدی، تلقی شود. چه ای  پیش
حاکمیدت تکنیدک مطلدق »که از  برای تجسم دنیایی

نتیجه خواهد شد. خواننده توجه یافتده اسدت « العنان
بدا « های مطلدوب جنبده»که در آن، تمدن مفدروض، 

بطددور جدددایی ناپددذیری در هددم « های منفددور جنبدده»
آمیخته است و دلیلش ای  است که جامعدۀ تصدوری 

قسمت مختصدری از سرشدت »ما، محصول فعالیت 
، در 34«قسددمتهای وجددود او سددایر»بددوده، و « آدمددی

اند، هددر کدددام از آن  سدداختمان آن، دخددالتی نداشددته
باشند اما بده عندوان  عناصر، به عنوان جز ، خوب می

، محتماًل مخرب خواهند بدود. «نیروی سائقه مطلق»
، وقتدی قابدل سدتایش «انگیزۀ ساخت  جامعۀ علمی»

                                                 
عقدل »یا به عبدارتی دیگدر همدان « عقل نظری». مقصود راسل از قسمت اول همان  34

 است.« عقل عملی»های دیگر همان اخالقیات و  است و از قسمت« ابزاری
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حیدات »دهندده  هدای اصدیل و ارزش است که انگیزه
خنآی نکند، لیک  وقتی که راه را بدر دیگدر را « انسانی
ای بددل  بندد، خدود بدزور ورزی جبارانده ها می انگیزه

خطدر اید  چندی  »کنم که واقعًا  شود. م  فکر می می
کند و روی همی  اصدل،  ، جهان را تهدید می«هلمی

های شوم دنیایی کده در  جنبه»نیز هست که از تجسم 
به وجدود  35صورت مطلق العنان بودن حاکمیت علم

 ام. ، خودداری نکرده«خواهد آمد
یک مرحلدۀ  ،در جریان تاریخ چند قرنی خود« علم»

رشد درونی را پشت سر گذاشته و هندوز هدم در اید  
در آن مشددداهده « کمدددال»روان اسدددت و اثدددری از 

شود. شاید بتوان اید  مرحلدۀ رشدد را پلدی بدی   نمی
کده  «عشدق بده داندش»دانسدت.  «عمدل»و  «تفکر»

انگیددزۀ دو »موجددب رشددد علددم گردیددده، خددود بدده 
دربدارۀ موضدوعی  ،مبتنی است. ما آن زمان ،«ای گانه

 پردازیم که  به طلب دانش می
 خواهیم بر آن  و یا می« داریم دوست می»یا آنرا  -5

                                                 
عندی تفکدر است ی« علم حسی»، در اینجا، منحصر کردن علم به «علم». مقصود از  35

 پوزیتیویسمی.
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، مدا را بده «انگیزۀ نخسدتی »«. تسلط پیدا کنیم» -2
 ،«دومدی »است و  «فکری»دهد که  دانشی سوق می

شود که جنبدۀ علمدی دارد.  نگیزه به دانشی منتهی میا
 در رشد 

، بطدور روزافزوندی بده «انگیدزۀ قددرت»، «علم» -5
 ،«انگیزۀ قددرت»، برتری یافته است. «انگیزۀ عشق»

صدددناعت و فددد  حکومدددت و همچندددی  در »در 
 36،«گرایی و ابزارگرایددی نتیجدده»هایی نظیددر  فلسددفه

بطدور  ،ها هر کدام از ای  فلسدفه«. تجسم یافته است
ایمدان مدا دربدارۀ هدر » چنی  عقیده دارندد کده ،کلی

موضوعی تا حدی، صحیح است کده بده مدا، قددرت 
و اید   «دهد آنها را به سود خدود بده کدار گمداریم می

نظددددر »تددددوان  همددددان چیددددزی اسددددت کدددده می
حقیقدت نددام دارد. )علدم مقدددار  37«طلبانده حکومت

کندد  و در  گونه حقایق را به ما عرضه می از ای  زیادی
واقددع مددانعی در راه پیروزیهددای ممکدد  آن بدده نظددر 

خواهدد محدیط خدود را  رسد(. برای کسی که می نمی

                                                 
36 . Instrumentalism. 
37 . Governmental View. 



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 118

انگیز،  ، وسایلی با قدرت اعجداب«علم»تغییر دهد، 
قددرت بده ایجداد »کند و اگر دانش، شامل  تقدیم می

دانشدی کده ، پس چده بسدیار «تغییرات مطلوب باشد
 دارد. علم به ما عرضه می

، شکل دیگری هم دارد کده بده «طلب دانش»اما  -2
یابددد.  سلسددله هیجانددات کدداماًل متفدداوتی تعلددق می

نیدز جوینددگان راه دانشدند. « عارف، عاشق و شاعر»
اگر چه ای  جویندگان ناپیروزمندند، اما بهر حدال بده 
سددبب جویندددگی خددود، شایسددتۀ احترامنددد. در هددر 

ما طالب آنیم که دربارۀ مراد خود،  ،«عشق»ی از شکل
گاهیهدا،  گاهیهایی به دست آوریم، ولی طلب اید  آ آ
به منظور چیرگی بر مراد نیست بلکه به خداطر جذبدۀ 

حیات جاودان ما با معرفدت بده »تفکر دربارۀ اوست. 
معرفدت بده »ولی نده بدرای اینکده « خدا بستگی دارد

. هدر «ا خواهدد دادخدا، برای ما قدرت تسلط بر او ر
حاصدل  ،«جذبه، سرور یا نشاطی از مطلوب»جا که 

 -کند  آشیان می ،شود، آرزوی شناخت آن، در نهاد ما
شناخت آن نه بدانگونه که متضم  تغییدر و تبددیل آن 

 م، الهدا«شناسدی زیبایی»باشد، بلکه شناختی کده از 
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، وجدود عاشدق را «نفدس آن شدناخت»گیرد چه،  می
اهد کرد. در عشق جنسی مآل سایر غرق در سرور خو

انواع عشق، همی  انگیزه طلب دانش وجود دارد مگر 
در صورتی که عشق صرفًا بده جنبدۀ جسدمی و عمدل 
جنسی، محدود باشدد. شداید بتدوان اید  اصدل را در 

عشدقهای »حقیقت سدنگ محکدی بدرای تشدخی  
ای بدرای  ، انگیدزه«عشق اصدیل»دانست. در  «ارزنده

وحدددت »نهفتدده اسددت کدده طلددب نددوعی از دانددش 
 گیرد. هم از آن، مایه می «عرفانی

، مرهدون وجدود کسدانی بدود کده «آغداز»در  «علم»
اند. آنان زیبایی ستارگان و دریدا  بوده ،«عاشق جهان»

کردندد و چدون  و جمال نسدیم و کوههدا را ادراک می
معطددوف آنهددا بددود و  ،عاشددق آنهددا بودنددد، فکرشددان

تفکدر سداده »نچه از یدک خواستند آنها را بهتر از آ می
بده « جهدان»شدود، بشناسدند.  ، فهمیده می«سطحی

های  آتش جاویدانی است کده شدعله»گفتۀ هرا کلیت 
 ،آورد و از سوی دیگر ای از یک سوی آن، سربرمی تازه

هدرا کلیدت و سدایر «. گرایدد شعاعهایش به افدول می
 «های دانش علمی انگیزهنخستی  »فالسفه یونانی که 
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زیباییهدددای »وار عاشدددق  زاده شدددد، دیواندددهاز آندددان 
، بودند. آنان مردمدی بودندد کده «انگیز جهان شگفت

هوش سرشار و عشقی وافر داشتند و امدروزه از وفدور 
، شهوت فکری آنهاست که چنی  تحرکی در جهان نو

برخاسته است. اما قدم بده قددم، بدا پیشدرفت علدم، 
تر ، که مدادر آن بدوده، بتددریج ضدعیف«انگیزۀ عشق»

رو قافلدۀ  دنبالده ،کده نخسدت« انگیزۀ قدرت»شده و 
بیندی نشدده خدود،  بود، به برکت پیروزی پیش «علم»

، «طبیعددتعاشددق »مقددام سددر کردگددی یافتدده اسددت. 
، بده پداداش رسدیده «دشم  طبیعدت»محروم شده و 

با هر قدمی که فیزیک، به پیش برداشته، ما را »است. 
زیکددی بتدددریج از شددناخت آنچدده ماهیددت جهددان فی

رنگ و صورت، «. »نامیدیم، محرومتر کرده است می
بده آن »، دیگدر متعلدق «نور و سدایه، شدکل و بافدت

طبیعت بیرون از ذهنی نیسدتند کده یونانیدان، عدروس 
ریای خود کرده بودندد. همدۀ اید  چیزهدا از  عشق بی

معشوق به عاشق انتقال یافته، و معشوق به اسکلتی از 
ک و شداید بده خدواب و استخوانهای شکننده و هولنا

خیالی، بدل شده است. فیزیکدانان بینوا با چشدمانی 
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 ،وحشتزده در بیابانی کده فرمولهایشدان در برابدر آندان
خواهند تا وجود پر  گسترد ندا سرداده و از خدا می می

تالطم آنان را آرام بخشد ولی شاید خدا نیز در شبحی 
سددهیم اسددت و پاسددخی کدده  ،بددودن خلقددت خددود

شددنوند، ضددربان وحشددتزدۀ قلددب  نان میفیزیکدددا
عشدق بده »خودشان است. چون مرد علم در سدلوک 

گددردد، بیددرق طغیددان  ، مددأیوس و ناکددام می«طبیعددت
 «مدرد علدم»گدردد.  افرازد و عاصی طبیعدت می برمی

گوید: چه اهمیتدی دارد کده بیدرون از ذهد  مد ،  می
رسددد،  آنچدده بدده نظددر می»یددا « جهددانی وجددود دارد»

؟ مهم ای  است کده مد  بتدوانم «یسترییایی بیش ن
خواهم بده سدلوک وا دارم. بددی   جهان را چنانکه می

را به جای  «معرفت قدرت»ترتیب علم هر قدر بتواند 
نشاند، و هر اندازه اید  اسدتحاله  می «معرفت عشق»

، 38«سادیسدم»راه کمال پیماید، علم بیشتر در ورطدۀ 
 ،یددیمچنانکه د «جامعۀ علمی آینده»کند.  سقوک می

را بکلددی بدده  «انگیددزۀ قدددرت»ای اسددت کدده  جامعدده

                                                 
 . مقصود راسل از سادیسم 38
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مظددالمی کدده »دهددد و  ، چیرگددی می«انگیددزۀ عشددق»
، تدراوش «ممک  است بروز کند، از ای  منبدع رواندی

 کند. می
بود، اینک بدا « حقیقت»رو  که در آغاز، دنباله «علم»
، سر جدال دارد زیرا حقیقت تام، با شدک «حقیقت»

جنبدۀ »یابدد. هنگدامی کده از  علمی تام، مالزمده می
 «جنبدۀ فکدری»، صرف نظر کرده و فقط «عملی علم

کنیم کدده ایمانهددای مددا،  آن را بگیددریم، مالحظدده مددی
ی مدا، از ارمغان ایمدان حیدوانی اسدت و ندا باوریهدا

، زاده شددده اسددت. از طددرف دیگددر در آن 39«علددم»
مدا بعدد الطبیعدی »کنیم که از اعتبدار  پیدا می ،قدرتی

، کدداماًل مسددتقل اسددت. لکدد  مددا فقددط زمددانی «آن
توانیم ای  قدرت را به خدمت خود، درآوریدم کده  می

، «ما بعدالطبیعه»را از نظرگاه  «واقعیت»دیگر ماهیت 
 ،وجوهدا م اید  پرسجستجو نکندیم چدون هندوز هد

حاکی از گرایش عاشقانه نسبت به جهان است. بدی  
از دنیدا دوری  «عاشدق»ترتیب هدر قددر کده بعندوان 

                                                 
گرایدی افراطدی حلقده  حس»علم در اینجا همان علم حسی بمعنی . مقصود راسل از  39

 است.« وی 
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، زمدام آن را بده «تکنیسی »قدر بعنوان  گزینیم، همان
گیریم. لدیک  اید  جددایی، روحدًا کشدندۀ  دست می

اسدت، و بده محدض « بهتری  ودیعه وجود انسدانی»
، احسداس «بعدالطبیعی علدمما»اینکه شکست جنبۀ 

، از طریقدی نظیدر شدیطان «قدرت تکنیکی آن»شود، 
است، قابل حصدول  «ترک محبت»پرستی که معادل 

 خواهد بود.
جامعدۀ »ای  است دلیدل بنیدادی آنکده بایدد سدیمای 

، «جامعۀ علمی»را تشویش آمیز، تلقی کرد. « علمی
در شددکل خددال  خددود، نظیددر آنچدده بدده تجسددم آن 

حقیقت، با محبت، با هندر، بدا تعقیب  با»کوشیدیم، 
سرور ملهم از طیب خاطر و با هر آرمدانی کده آدمدی 

، بجز ترک لذت زاهدانه، آشدتی «تاکنون پرورده است
ناپذیر است. آن معرفت نیست که منبع ای  همه خطر 

گردد  معرفت، خیر است و جهدل، شدر اسدت: و  می
. تواند از ای  قاعدده مسدتآنی باشدد عاشق جهان نمی

قدرت هم در نفس خود و برای خدود، منبدع چندی  »
قددرتی »آنچه خطرنداک اسدت، «. مخاطراتی نیست

، جوالن کندد و نده بخداطر «است که به خاطر قدرت



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 144

، مست بادۀ «رهبران دنیای جدید»«. خیر با اصالت»
توانندد بکنندد  قدرتند: ای  حقیقت که آنچده آندان می

یشدان دلیلدی گنجید، بر ا تاکنون در مخیلۀ آدمی نمی
 توانند بکنند.  کافی است که آنچه می

، از هددفهای زنددگی نیسدت «قدرت در نفس خدود»
و تدا  «سدایر هددفها»ای است در خدمت  بلکه وسیله

روزی که انسان، متوجه هددفهایی نشدود کده قددرت 
وسیلۀ و خادم تحقق آنهاست، علم نخواهد توانسدت 
چنانکه باید به حال زندگی، سودمند باشدد. امدا اید  
هدددف زندددگی چیسددت، پاسددخ را بدده خواننددده وا 

کنم کسدی صدالحیت آن را  گذارم. زیرا فکر نمدی می
ری، قانون وضع داشته باشد که در ای  مورد، برای دیگ

کند. مراد حیات هر فرد، عبدارت از چیزهدایی اسدت 
که شخ  عمیقًا خواهان آنهاست و اگر دست دهد، 
برای او، آرامش خاطری خواهد بخشید  و اگدر فکدر 
کنیم که آرامش خاطر موهبت بزرگتر از آنی است کده 
برای زندگی ای  جهانی آرزو کنیم، پس بگوییم مدراد 

ای  شادی، خرسندی یا جذبه چیزی است که ،زندگی
گاه مردمی که  قددرت »به ارمغان آورد. در آرزوهای آ
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جویندد، ابهدامی وجدود دارد:  را به خاطر خود آن می
چون وقتی که مطلدوب خدود را بده دسدت آورندد، از 

کوشند باز هم بیشدتر  داشت  آن، خرسند نیستند و می
 ، «به دست آورند

، ادراک «فعاشق، شاعر و عار»رضای خاطری که  -
تشنه لب وادی قددرت، »کنند بیش از آن است که  می

جویندد،  بتواند حس کند، زیرا آنان در مدت  آنچده می
آنکده »ولدی « توانند بتأنی، احسداس لدذت کنندد می

گردد، باید مدام در صدد انجام عمدل  دنبال قدرت می
، در غیر ای  صورت، احسداس پدوچی، «ای باشد تازه

کنم کده  . بنابرای ، م  فکدر مدیفشارد او را در هم می
، بیش از «عاشق در معنای وسیع کلمه»رضای خاطر 

رضای خاطر یدک عاصدی قدرتمندد اسدت و غایدت 
اش برتددر از آن اوسددت. وقتددی کدده مددرگ مددرا  زندددگی

زنددگی « بیهدوده»دریابد، احساس نخواهم کدرد کده 
ام که شامگاه چگونه به اندوار  ام  م  زمی  را دیده کرده
شدود، و شدبنم را کده سدحرگاه بدر  مندور می فام، سرخ

زنددد و نیددز بددرف را کدده زیددر  شاخسددار چشددمک می
درخشدد  و بدوی بدارانی کده  روشنایی سرد آفتاب می
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ام و امدواج  پس از خشکسالی فرود آید استشمام کرده
طوفانزای اقیانوس اطلس را که بر تخته سنگهای کرانه 

تواندد  یام. علدم م نوازد، شنیده شالق می 40کورن وال
ای  خوشیها و نظایر فراوان آنها را برای تعداد بیشدتری 
از مردم ببخشاید، و در ای  صورت است کده قددرت 

 ناشی از آن، معقول خواهد بود.
علم، لحظاتی را که ارزش حیدات آدمدی »اما وقتی  -

، دیگددر در خددور «گیددرد وابسددته بدانهاسددت، از او می
هددارت و تحسددی  نخواهددد بددود، ولددو کدده بددا تمددام م
 استادی، آدمیان را در جادۀ یأس جلوتر براند.

، به دور اسدت «علم»از دستیازی « ارزشها»حریم  -
مگر تا حددودی کده شدامل تعقیدب معرفدت باشدد. 

، حق ندارد مدزاحم «رو قدرت است علمی که دنباله»
خواهدد زنددگی  ارزشها بشود و تکنیک علمی اگر می

از غایتهدایی جلدوه تر سازد، نباید مهمتر  آدمی را غنی
 کمر در خدمتشان بسته است. ،کند که خود

ای از زمدان را تعیدی   کسانی که خصدال دوره»شمارۀ 
لدوتر و  -کریستف کلمب  -، معدود است. «کنند می

                                                 
40 . Cornwall 
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چارلز پنچم، بر قدرن شدانزدهم حکومدت کردندد  و 
دکارت بر قرن هفدهم، فرمان راندندد. مدردان  ،گالیله

خاتمدده یافددت،  5910بددزرگ عصددری کدده در حدددود 
لنددی  وسددان  -روکفلددر  -عبددارت بودنددد از ادیسددون 

یاتس . اینان به استآنای سان یاتسد ، مرداندی بودندد 
خوار دارندده گذشدته، مطمدئ  بده  -بریده از فرهنگ 

خود و مصمم. حکمت سنتی در افکار و احساسدات 
آنان جایی نداشت  و تنها چیدزی کده آندان را جلدب 

زمان بود. تربیدت ندوع دیگدری کرد مکانیسم و سا می
توانست از ای  مردان، انسدانهای دیگدری بسدازد.  می

برای ادیسون الزم بود که در جوانی، انددکی تداریخ و 
شعر و هنر بیاموزد  برای روکلفر یاد گدرفت  اید  امدر 

چگونده  42و کراسدوس 41ضروری بدود کده کدروزوس
اند  لندی  بده جدای  دار نقش او بوده پیش از او، طلیعه

پرورش نهال نفرتی که از اعدام بدرادرش در روزهدای 
بایست بدا  تحصیلی او در نهادش غرس شده بود، می

از پارسایی تا حکومت  43ههور اسالم و رشد حنفیت
                                                 

41 . Croesus 
42 . Crassus 
43 . Puritanism 
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کرد. بر اثدر اید  تعلیمدات  آشنایی پیدا می 44توانگران
تردید در روح ای  مدردان بدزرگ بده ای  ممک  بود ذره

تردید، اگر چه از حجم  وجود آید و همان اندک مقدار
کاسدت، لدیک  ارزش آن را بسدیار فراتدر  کار آنان می

 برد. می
میراثدی از فرهندگ و زیبدایی دارد، ولدی  ،دنیای مدا -

متأسفانه ما ای  میراثهای عظیم خود را فقط به دسدت 
ایم کدده فاقددد اهمیددت و  افددرادی از هددر نسددل سددپرده

 اند.  خالقیت کافی بوده
با صرف نظر از « حکومتهای جهاناهرمهای قدرت »

مشداغل عدادی اداری، بده دسدت کسدانی اسدت کده 
نسبت بده آنچده سدنت »جاهل،  ،«نسبت به گذشته»

، غافدل «کنندد از آنچه ویران می»عالقه و  بی ،«است
هستند. هیر دلیل اصولی وجود ندارد کده چدرا بایدد 
چندی  باشدد. جلدوگیری از ایدد  وضدع، یدک مسددئلۀ 

آن آنقددرها هدم مشدکل نیسدت. تربیتی است و حل 
مردم گذشته، غالبًا در مکان، محدود بودندد و مدردان 

در زمان، محدودند. ایشان، گذشدته را  ،زندۀ عصر ما
                                                 

44 . Plurocracy 
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دارند که مستحق آن نیسدت و حدال را  چنان حقیر می
باشدد.  کنند، که شایسدتۀ آن نمی چنان بزرگ تلقی می

ند ا های عهد گذشته، امدروزه فرسدوده شدده اندرزنامه
اندد. و از  ولی در مقابل، اندرزهای نوی ضرورت یافته

کار خوب اندک، »ای  جمله است اینکه باید بگویم: 
برای معنی بخشدیدن بده «. بهتر از کار بد بسیار است

«. خدوب چیسدت»ای  اندرز، البته باید بفهمانیم که 
توان قانع کرد کده در حرکدت  امروزه کمتر کسی را می
م شدکوه ذاتدی وجدود نددارد. سریع ماشی  چندان هد

صعود از جهنم به بهشت خوب است اگر چه جریدان 
فرسا باشد، و سدقوک از بهشدت بده  آن بطئی و طاقت

 ،جهنم بد است اگر چده بدا سدرعت شدیطان میلتدون
افدزایش »تدوان ادعدا کدرد کده  انجام پذیرد  و نیز نمی

، در نفددس خددود، دارای ارزش «تولیددد کدداالی مددادی
گیری از فقدر شددید، مهدم اسدت جلو»بزرگی است. 

دارا  ،ولی افزودن به ثدروت کسدانی کده بدیش از حدد
جلدوگیری از «. »ارزش رنج اسدت هستند، اتالف بی

جنایت، ضروری است لیک  ایجاد جنایتهای جدید، 
 ،بدده منظدددور اینکددده پلددیس در جلدددوگیری از آنهدددا
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قددرتهای «. نمایی کند، کمتر قابل تأیید اسدت قدرت
گدذارد. فقدط بده  ر کدف انسدان میجدیدی که علم د

دست کسانی مفید توانند بود که یا از طریدق مطالعدۀ 
تاریخ و یا از رهگذر تجارب شخصی خدود، اید  در 

اند که بایدد هیجانداتی را کده بده هسدتی روزمدرۀ  یافته
بخشددند، بدده مالطفددت  انسددانها رنددگ و جددال می

 نگریست. 
د خواهم ای  حقیقت را انکار کدنم کده شدای م  نمی»

روزی برسد کده تکنیدک علمدی، بتواندد یدک دنیدای 
مصنوعی بسازد که از هر لحاظ نسبت به آنچه تاکنون 

اگدر »گدویم  ، بلکده می«ایم، برتری داشته باشد داشته
ای  کار شدنی است، باید به صدورت آزمایشدی و بدا 

 ،هددف حکومدت»درک ای  واقعیت، عملی شود که 
ننددگان فقط فراهم آوردن خوشی و لذت حکومدت ک

کسدانی »بلکه قابل تحمل کردن حیات برای  «نیست
نبایدد دیگدر «. برندد است که تحت حکومت بسر می

، مجموعددۀ «تکنیددک علمددی»اجددازه داده شددود کدده 
را تشدکیل دهدد و نیدز « عنان داران قددرت»فرهنگی 

طرز فکر اخالقی انسان، بایدد اید  اصدل را در خدود 
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زنددگی  هضم کند که ارادۀ تنهدا، بدرای سداخت  یدک
کندد. دانسدت  و احسداس کدردن،  خوب کفایدت نمی

عناصری هستند که در زندگی فدرد و جمدع، اهمیدت 
اگدر معرفدت مدا، وسدیع و راسدتی  »یکسانی دارندد. 

باشد، زمانها و مکانهای دورتر را به حیطدۀ ادراک مدا 
گاهمان می در می سازد که فرد نده ابدر قددرت  آورد و آ

اندازی را در برابر  چشماست و نه خیلی مهم  و آنگاه 
ارزشدها خیلدی »گشداید کده در آنجدا  دیدگان مدا می

تجلی « رسد روشنتر از آنچه به فهم افراد کوتاه بی  می
کننددد. حتددی مهمتددر از نفددس معرفددت، زندددگی  می

، «دنیایی که از خرسدندی و عاطفده»هیجانات است 
. اینهاست «عاری از هرگونه ارزش است»تهی باشد، 

امل علم باید به خاطر داشته باشد و در چیزهایی که ع
کداًل سدودمند خواهدد  ،آن صورت است که عمدل او

بود. آنچه مورد نیاز است، درک ای  حقیقت است که 
سرمست شدود  ،آدمی نباید چنان از قدرتهای جدید»

که حتی حقایقی را که هر کدام از نسلهای گذشدته بدا 
نیست که چنی   «اند، فراموش کند. آنها آشنایی داشته

از آن  ،منحصددر بدده امددروز و حماقددت ،خردمندددی
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 گذشته باشد.
تاکنون در انقیاد طبیعت، انضباک گرفته اسدت  ،بشر»

و اکنددون کدده بندددهای رقیددت از دسددت و پددای خددود 
کده از بدردۀ  «نمایدد عیبهایی می»، از خود «گسلد می

تازه آقا شده سزاوار است. امروزه، طرز فکدر اخالقدی 
بهتدری  ارزشدهای »جدید ضرورت دارد که احترام به 

 «قددرتهای طبیعدت»را در جای اطاعت از  45«آدمی
آنجاسدت کده اید   ،«تکنیدک علمدی»بنشاند. خطر 

کندد. تدا وقتدی کده آن احتدرام  احترام، قالب تهدی می
به راه خود ادامه دهد و پدس  تواند وجود دارد، علم می

از آنکه انسان را از قید بردگی طبیعت آزاد کرد، هم او 
خطرها  46برهاند.« برده خوبیهای خویشت »را از قید 

موجودند ولی احترازناپذیر نیسدتند و امیدد بده آیندده، 
 حداقل به اندازۀ وحشت از آن، منطقی است.

  

                                                 
 های انسانی و انسان دوستانه است. ارزش. مقصود همان  45

 های افراطی. . خودخواهی 46
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 :«علم و دی »در آخر فصل پنجم بنام فصل 
آوریم،  انقالب صدنعتی پدیدد مدی»، «علم»به نام  ما

اندازیم، نژادهای غیر  اخالق خانواده را از قدسّیت می
کشدانیم و  سفید پوست آدمی را به زیر یوغ بردگدی می

با مهارت تمدام، همددیگر را بوسدیله گازهدای سدّمی 
 .«کنیم منهدم می

 توجه:
کده  «افراطدیگرایدی  جامعه حس»درباره  «راسل»ای  بود دیدگاه  -

اصددول »کنددد و بده  منحصدر ،«هدای حسددی گزاره»بخواهدد علددم را در 
خودخدواهی »اعتندایی کندد و  بی، «حقوق طبیعی»و  «نخستی  اخالق

قراردهد که نتیجده  ،را تنها انگیزه خود «غریزی و کسب قدرت شخصی
و  «سادیسم»، «گرایانه افراطی نظرانه حس بینی علمی کوته جهان»چنی  

 خواهد شد. ،خو صفت و درنده سانهایی حیوانپیدایش ان
 «عقل»های گذشته کتاب روش  کردیم کار  اما چنانچه ما در بخش

و نسبت میان تصورات ریاضی و کشف )های ریاضی  منحصر به تحلیل
اینکه مجموع زوایای داخلی مآلث با توجه به احکام خطدوک متوازیده و 

شتاد درجه یعنی مساوی شود صد و ه متقابل برأس میتساوی دو زاویه 
 ( نیست.با مجموعه دو قائمه

و نسدبت  «ندوزاد»و خدود  «نوزاد»با توجه به مادر  «عقل»همچنی  
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 ،فهمد کده حضدانت ندوزاد می ،«خصوصیت هر کدام آنها»و میان آنها 
مناسب مادرش است و اگر کسی به زور نوزاد را از مادرش جدا کند کار 

یعندی عقدل  سدتانابجایی کرده و مستحق مالمدت و حتدی مجدازات 
و اصول نخستی  اخالق را هم درک  کند را هم درک می «حقوق طبیعی»

 .کند می
 است،« عقل سلیم»که همان حکم  «حقوق طبیعی»همچنانکه  -5

حق حیات و حق آزادی و بست  قرارداد با هم مساوی همه انسانها را در 
تبعیض نژادی میان انسانها را بر اساس تفاوت رنگ یا زبان و »داند و  می

داندد همچنانکده  را کاری نابجا و هالمانه می «شان یا قومیت و یا ثروت
های عاقل را که با کمال اختیار و آزادی بدا هدم  عقل سلیم قرارداد انسان

داند و از شرائط  الزم االجرا  و الزم الوفا  میرا بندند  ید میقراردادی مف
مفیدد »و  «اختیار»و  «عقل»همان داشت   ،«صحت عقلی هر قرارداد»

گداهی و اختیدار در )دانند  می «بودن اصل قرارداد مگر آنکده بدا کمدال آ
 .(صرف نظر کنند ،موردی خاص، از شرک مفید بودن آن

ای عقاًل بددون  داند که هیر حادثه میهمچنانکه هر انسان عاقلی  -
علدت محسدوس  ،دهد حال علت را بشناسد یدا نشناسدد علت رخ نمی

بشر توانسته  ،«اساس قانون علیت»باشد یا نامحسوس باشد و بر همی  
بوجود اتم و اجزا  »را کشف کند و  «علوم تجربی»قوانی  کلی و یقینی 

الق حکدیم و مختدار خد»پی ببرد و از نظام خلقت بده  ،«نامحسوس آن



 155 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

اختصاص به ریاضدیات نددارد بلکده  ،«قضایای عقلی»پی ببرد و  ،«آن
 شود. هم می «اصول نخستی  اخالق»و  «حقوق طبیعی»شامل 
محسدوس بمدا هدو »هم اختصاص بده  «امور واقع»همچنانکه  -2

و شود  را هم شامل می «اتم و اجزا  نامحسوس آن»ندارد و  ،«محسوس
واحدی بسیط و مسدتمر در تمدام عمدر اسدت و مددبر فاعل مختار که »

گیرد و بوجدود  میهم را  «تصورات و ذه  و رفتار خارجی انسان هست
نیدز  «واجب الوجود فاعل مختار که خالق و ناهم جهان خلقت است»

 .تواند شناخت پیدا کند می
نیست و  «های قراردادی ارزش»منحصر به همه  ،هم ها و ارزش -1

اسداس و را هدم کده  «هدای ذاتدی و عقلدی ارزش» و «حقوق طبیعدی»
 قدراردادی مفیدد و بجداهدای  ارزش»سرچشمه سایر بدیهیات ارزشی و 

 شود. میشامل هم  «هستند
 باشد. می «اصول نخستی  عدالت و نیکوکاری»و نیز سرچشمه 
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 خالصه اینکه:
کندد مربدوک بده علدت و  تعریفی که هیوم از علدت و معلدول می -5

هددای  هددای محسددوس اسددت کدده قابددل انکددار در علددت و معلول معلول
محسوس نیست و از طریق حس به دست آمده است و انسان و حیدوان 

اند و از بدیهیات حسدی  مشترک ،«شناخت حسی»در ای  نوع متساویًا 
کند و  از سمت شرق طلوع میاست عمری مشاهده کردیم که خورشید 

 کند و آب خنک است و... رود آتش گرم می به سمت غرب فرو می
آید بر اساس همان عادت هم انتظار  وقتی دودی را از بامی بیرون می

کند حیوانات هم به همدی   داریم داخل خانه آتش باشد که آنرا تولید می
 انددد وقتددی صدددای صدداحب خددود را های حسددی عددادت کرده شددناخت

آورد آمداده بدرای گدرفت  و  شنوند که هر روزه بدرای آنهدا علدف مدی می
شوند. اما ای  احسداس ممکد  اسدت در مدواردی بده  خوردن علف می

خطا  برود و یا آنکه به قول کتب آسمانی ممک  است خداوندد آتدش را 
 برای ابراهیم پیغمبر خنک کند و...

عدادت در منکر ای  احسداس و اید   ،«هیر کس و هیر فیلسوفی»
احساس و عادت در علت و »های محسوس نیست و ای   علت و معلول

ندددارد و همدده  «انسددان»هددم، اختصدداص بدده  «هددای محسددوس معلول
 چنی  احساس و عادت و انتظاری دارند. حیوانات هم

، چیزی است «های محسوس خصوصیات در علت و معلول»اما ای  
قدانون »کند اما تعریف  عام و محسوس همه حیوانات که آنرا احساس می
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سرچشددمه  ،علیتددی نیسددت کدده از عقددل دربدداره فهددم امکددان و اسددتحاله
ای بدون علت ممک  نیست و هیر عداقلی  که عقاًل هیر حادثه «گیرد می

کندد و هیدوم در  بداور نمی ،ای را بدون علت حتی در یک مورد هم حادثه
 ، درمانده است.«قانون علیت»جا در مفهوم واقعی و صحیح   ای

، در مصدداق و عمدل «حقدوق طبیعدی»هیوم، منکر همچنانکه  -2
ها  های مختلف و کنوانسیون نبود و لذا درباره قراردادهایی که در فرهنگ

بدا »دانسدت کده  عمل به آنهدا را بخداطر قدراردادی میهیوم وجود دارد 
گاهی کامل و اختیار شدرک داشدت   ،«هیدوم»یعندی  «سته شده باشدب ،آ

در طرفی  قرارداد را امری عقلی و غیدر قابدل انکدار  «اختیار»و  «عقل»
اسدت  «حقدوق طبیعدی»دانست چیزی که یکی از مصدادیق همدان  می

 .«حکم عقل سلیم»یعنی 
همچنانکه لدزوم نگهدداری ندوزاد ندزد مدادرش در صدورتیکه مدادر 

حقدوق طبیعدی اسدت و کسدی حدق   مریض و مانعی نداشته باشد جز
 ندارد نوزاد را از مادرش به زور جدا کند.

اما اینکه هیوم درباره آگاهی ما به سدازنده سداعت و سداختمان و  -1
کشدتی بدده سدازندگان آنهددا بخدداطر یدک بدداره مشداهده کددردن حسددی آن 

مدا بدا دیددن یکبدار غلطی است زیرا لوحانه و  سادهسازندگان است گفتار 
سدازد بطدور کلدی و عدام هدر سداختمان را کده  مان را بنا  میاینکه ساخت

مشداهده حسدی و »دانیم. بخداطر یدک  مشاهده کنیم آنرا معلول بنا  مدی
ید  انیست بلکه بخاطر حکم عقل است که تغییرات مدنظم بده  «استقرا 
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 ،ممک  نیست، نتیجه تصادف با حواد  طبیعی و امآال آنها باشد ،شکل
 ،مدان قیاس منفصل شدرطی پنهدان در درونحکم عقلی که بصورت یک 

انجام گرفته است در صورتیکه با مشاهده جابجای سنگی در رودخانه یدا 
گیریم که هر سدنگی را کده دیدیددم در  بیابان توسط یک انسان نتیجه نمی

زمانی دیگر که در جای خودش نیست بگدوئیم انسدان آندرا جابجدا کدرده 
ا خرس و یا میمدونی آندرا جابجدا دهیم که زلزله و ی است چون امکان می

هرگدز چندی   ،کرده باشد اما درباره پیددایش یدک سداختمان جدیدد زیبدا
میان  «قیاس شرطی منفصله»در یک  «قانون علیت»دهم و  احتمالی نمی

 کند. میمعی  وجود بنا  را برای اثبات مختلف، احتماالت 
بعضدی از و  «گرایدان افراطدی حلقده وید  حس»باالخره ای  گفتدار 

 مبنی بر اینکه  ،«هیوم»های  گفته
واقعیداتی »مطدابق بدا واقدع اسدت و اینکده  ،جا همده ،«حس» -5]

 «، وجود ندارد یا آنکه بیمعنی استنامحسوس
 ،«واقعیات»و  «بایدها و نبایدها»هیر ارتباطی میان و نیز اینکه  -2

 وجود ندارد،
 یا اینکه و حسی است  ،عقلی نیست ،«قانون علیت»یا اینکه  -1
ناتمدام  ها،گفتارهمه ای    استقرائی حسی است،، «برهان نظم» -4
 لوحانه است گفتارهایی نامعقول و سادهاینها، همه  ،است



 
 
 

 بخش دوم:
 «ُپست مدرن»

"POSTMODERN" 





 

 

 «ُپست مدرن»
 «پسامدرن»یعنی  «مدرنیته»یا قسمت پایانی  -

و زیر سؤال رفتن « فاعل اندیشه»وحدت و بساطت یا زیر سؤال رفتن  -)
 «های انسانی عقل و ماهیت ثابت انسانی و ارزش»

 یا به عدارت دیگر،
انسانی و های  ارزش» معتدر دانستندرماندگی تمدن غرب در  -

«(دادن امید به بشر
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 :48اش در کتاب پسامدرن 47سایمون مالپاس -1

« پسامدرنیسدم»برای بعضدی از مدردم، صدرف بیدان 
انکسدار، گسسدت، عددم تعدّی  و »بالفاصله یدادآور 

هدای مهدم  است که همگی در واقع از ویژگی« کآرت
 پسامدرنند.

  

                                                 
47 . Simon Malpas 
48 . The Postmodern 
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 -م  1520 - 1591، فرانسوی فوکو 49با میشلگفتگویی  -2
 50«:سوژه»و « عقل»درباره زوال و فروپاشی 

 ژوار ُروله: -خبرنگار 
..... 

، یا بده «فروپاشی عقل»تواند نوعی  می« پسامدرنیته»
 عبارتی سکیزوفرنی دلوزی باشد 

ی آن  ، نشداندهنده«پسدامدرنیته»در هر حال، گویا  -
روایتدی در میدان »در تداریخ، فقدط  «عقل»است که 

 بوده است. البته روایتی اعظم. ،«های دیگر روایت
توان  های دیگر که امروز می اما روایتی در میان روایت

 ، کرد.«های دیگری را، جایگزی  آن روایت»
، در واژگان شما، شکلی از «عقل»رسد که  به نظر می

 ، است.«اراده به دانست »

                                                 
49. Michl Foucault 

 . پست مدرن چیست؟ 50
م در نشریه  5971، انجام گرفت، در بهار سال «ژرار ُروله»گفتگوی حاضر که به هّمت  -

Telos  ساختارگرایی و پساساختارگرایی»و با عنوان:» 
 به چاپ رسید:« میشل فوکو»گفتگویی با 

چداپ دوم،  -تدالیف میشدل فوکدو  -« روح روح یک جهان بدی»)در پایان ترجمه کتاب 
 (540و ص  515-529ص  -هد .ش  5170تهران سال 
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پذیرید که جریانی در ای  مدورد، وجدود دارد و  آیا می
دهیدد و بده  ، جدا می«ای  جریان»آیا شما، خود را در 

 چه نحو؟
 «:میشل فوکو» -گو  پاسخ

بایددد بگددویم کدده بددرای پاسددخ دادن، بسددیار سددردرگم 
 هستم.

نخست به ای  دلیل که هرگز به درستی نفهمیدم که در 
دهندد  ، می«مدرنیتده»معندایی کده بده واژه « فرانسه»

 چیست 
فهمم امدا  دهد مدی واژه میبه ای  « بودلر»معنایی که 
رسد که بعدها ای  معنا، تقریبدًا از دسدت  به نظرم می

 رفت.
..... 

دانم کددده در پدددس آن چددده  مددد  بددده وضدددوح مدددی
ای معددی ،  شددود مسددئله ، نامیددده می«سدداختارگرایی»

تغییدر »و « سدوژه»وجود داشدت کده در کدل مسدئله 
دانم که نزد  اما به همان وضوح نمی بود،« واصالح آن

، نامیددده «سدداختارگرا»یددا  «پسددامدرن»ی کدده کسددان
  مشترک است. ،شوند چه نوع مسائلی می
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 ژرار روله:
یا تقابل با آن، نده  «مدرنیته»بدیهی است که ارجاع به 

نیدز  «مدرنیتده»ی  تنها دو پهلدو بلکده محددود کنندده
 هست.

 دست کم سه تعریف از مدرنیته موجود است:
 تعریف وبر تعریفی تاریخ نگارانه، ]مانند  -5
 تعریف آدورنو -2
 و تعریف بودلری والتربنیامی  -1

 که شما به ای  اخری اشاره کردید.
 پس دست کم سه ارجاع وجود دارد.

بدر خدالف « هابرمداس»رسدد  ارجاعی که به نظر می
اسدت، « عقدل»دهد سدنت  ، آنرا ترجیح می«آدورنو»

 «.مدرنیته»یعنی تعریف وبری از 
، «هابرمداس»یدف اسدت کده در ارتباک با همی  تعر

داندد و  می« زوال و فروپاشی عقدل»را « پسامدرنیته»
های  داند کده بگویدد یکدی از شدکل خود را مجاز می

 ،«مدرنیتده»از  «وبدری»که با تعریدف  «پسامدرنیته»
 ،را در واقدع «عقدل»مرتبط است، جریانی است کده 

« اراده بده دانسدت »های دیگدر  شکلی در میان شدکل
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دانددد امددا  می «روایتددی اعظددم»را  «عقددل»دانددد و  می
 ...«های دیگر روایت»روایتی در میان 

 میشل فوکو:
ای  موضوع، مسئله م  نیست زیرا م ، ابدًا ای  همان 

را « های عقالنیددت مجموعدده شددکل»بددا « عقددل»
ای معدی  از دوران  هایی که در برهه شکل»پذیرم،  نمی

ر انواع های غالب د ما، و همی  اواخر، توانستند شکل
های حکومدت یدا  های تکنیدک و شدیوه دانش و شکل

های کابربردهددای اصددلی  اسددتیال، یعنددی در عرصدده
 «عقالنیت باشند.

ای اسددت کنددار  مسددئله هنددر را کدده مسددئله پیچیددده
 گذارم. می

 «عقل»، «عقالنیت»برای م ، هیر شکل معی  از  -
 نیست.

های  شدکل»گویندد: کده  فهمم چرا می بنابر ای ، نمی
عقالنیت مسلط و غالب در آن سه بخدش یداد شدده، 

 «.همگی در حال زوال و ناپدیدی است
بینم، بلکدده  هایی را نمددی مدد  چنددی  ناپدیددد شدددن

دانم که چرا اید   بینم و نمی های بسیار را می دگرگونی
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های دیگدر  خوانند  شکل می« زوال عقل»دگرگونی را 
 شوند  خلق می ،وقفه بی ،«عقالنیت»

عقل روایتی است طوالنی که اینک »اره که پس ای  گز
، «شددود بده پایددان رسددیده و روایددت دیگددری آغدداز می

 51معنا است. ای بی گزاره
...... 

 ژرار روله: 
پس هیر رابطه ضروری میان ای  موقعیدت سیاسدی و 

 گوید: ای  نوع گفتمان با آن تز بسیار شایع که می
است و در نتیجه بایدد هدم از « قدرت»همان  «عقل»
 52، رهدایی یافدت وجددود«قدددرت»و هدم از « عقدل»

 ندارد؟
 میشل فوکو: 

از  یبخشد ،نه، نه، شما باید توجه داشته باشید که ای 
سرنوشت تمام مسائل مطرح شده اسدت کده تدا حدد 

 شعار، تنزل یابند.
« قددرت»همدان « عقدل»هیر کس نگفته است کده 

                                                 
 .529 - 515در ترجمه فارسی نشر نی ص .  51
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ه مد ، هدیر کدس نگفتده اسدت کده است و به عقیدد
 است.« قدرت»همان « دانش»
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میشتتل »خدرنگتتار بتتا نقتتد و بررستتی متتا بتتر م تتاحده 
 :«فوکو

معندا  ،را غلدط« عقدل»شود که  در مصاحبه میشل فوکو مشاهده می
کننددد در حالیکدده  ، معنددی می«اراده دانسددت »را بدده  ،«عقددل»کننددد  می

را نسبت بده  «سان در فهمبرتری ان»نیرویی است در انسان که  ،«عقل»
تصدورات و تصددیقات حسدی و » ،دهد و بوسیله آن حیوانات نشان می

بده قدوانی   ،شوند و انسان به کمدک آن تجزیه و تحلیل می ،«غیر حسی
و  «اسدتحاله اجتمداع نقیضدی »برد همچدون قدانون  کلی عقلی پی می

 «عقدلقوانی  مسدتفاد از »و ای   «عقل»و بوسیله  «علیت»قانون عقلی 
علدوم »تواند  در میان جانوران تنها موجودی است که می ،است که بشر

و غیدره داشدته باشدد و در  «فلسدفی»و  «ریاضدی»و  «طبیعی و تجربی
مصلحت و لذت زودگدذر فعلدی را بدر مندافع زیداد آیندده  ،تصمیمات

اسدت  «نیروی فهدم»یک نوع  ،«عقل» ،ترجیح ندهد و غیره که در واقع
ما به االشتراک همه انسدانها و مدا بده »دارد و  «نسانا»که اختصاص به 

یک نوع اراده باشد مآاًل  ،«عقل»نه آنکه  «االمتیاز انسان از حیوان است
یدا آنچده در دوره  «های مختلف عقالنیت شکل»و یا  «اراده به دانست »

ممکد  اسدت  ،نامیده شده که چه بسا ،«های عقالنیت شکل» ،مدرنیته
ناسدازگار باشدد چنانچده  ،اصاًل با عقل یعنی بدا مصدداق دقیدق عقلدی
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د ندد و یا معایب و لدوازمی دارنتناقض دار ،بعضی از آنها در درون خود
کردند به معیاب و فساد و خدالف  فکر بیشتر می ،ها که اگر پایگذاران آن

 شدند. عقل بودن آنها بیشتر متوجه می
و چده  «سدؤال کنندده»چه نزد  «عقل» ،هدر هر حال در ای  مصاحب

، بطدور دقیدق مشدخ  نیسدت گویدا طدرفی  در آن، «میشل فوکو»نزد 
 ،«عقدل» ،«پسدامدرن»سردرگم هستند چنانچه ندزد عمدده طرفدداران 

اندازندد. و تعدابیر  تعریف دقیق و روشنی ندارد و گویا تیر به تاریکی می
ه بسا بخاطر همی  دهند و چ مبهم و محمل و یا حتی غلطی از عقل می

از گویدا پیدروی  ،ها بعضی از پسدت مددرن ،«عقل»شان از  تعابیر غلط
 کنند و سرگردان دنبال راه نجات دیگری هستند. عقل را محکوم می

گو که در شدناخت ماهیدت دقیدق  گر و پاسخ جالب آنکه مصاحبه -
فروپاشدی »دهندد دربداره  تعداریف غلدط می ،اندد و از آن مانده «عقل»

در حالیکده هدیر  ،«سوژه»کنند و نیز درباره اصالح  صحبت می ،«عقل
اند و هیوم هم که مدورد قبدول  نداده «سوژه»تعریف دقیق و صحیحی از 

بده نداتوانی  ،«سوژه و فاعل اندیشده»اینان است باالخره درباره شناخت 
 کند. اش درباره شناخت و فهم صحیح سوژه تصریح می عقلی
کسددوتان  قددراوالن و پیش کدده از پیش «نیچدده»تر اینکدده  و جالددب -

شود نیز قبل از آنکه بتواند مشخ  کند که از  خوانده می« مدرن ُپست»
 «مفاهیم ماقبل تجربدی»، کدام واقعًا جزو «گانه کانت مقوالت دوازده»
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را زیدر سدؤال  «شناختهای ما قبدل تجربدی»است و کدام نیست، اصل 
 برد. می

 هیوم:
گاهم که شرح م  بسیار نار سا اسدت و جدز گدواهی آ

توانسدته  های پیشدی ، چیدزی نمی هاهری، اسدتدالل
 اش، وا دارد. است که ما را به پذیرفت 

عبارت از وجودهای متمدایز باشدند،  ،اگر ادراکات -
دهندد کده بده هدم  تنها هنگامی تشکیل یدک کدل می

 بپیوندند...
روند آنگاه که به تبیی   بر باد می ،ولی همه امیدهایم -

رسم که ادراکات متوالی، ما را در اندیشه یا  مبادی می
گاهیمان به هم یگانه می  سازند. آ

ای که مرا در ای  باب، خرسدند  م  از کشف نظرّیه -
 گرداند ناتوانم.

کوتاه سخ  آنکده دو مبددأ، وجدود دارندد کده مد   -
رسدد کده  ا نمیتوانم با هم سازگارشان کدنم و مدر نمی

 اند: ای  دو مبدأ عبارت ،هیر کدامشان را و آنهم
 «.همه ادراکات متمایز ما، وجودهای متمایزاند» -5
ای واقعدی میدان وجودهدای  هرگز رابطه ،ذه »و  -2
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 «...کند متمایز، ادراک نمی
م  به سهم خودم باید شدکاکیت را دسدتاویز خدود  -

مد  گدران  نهم و اعتراف کنم که ای  مشکل، بدر فهدم
 53آید. می

  

                                                 
ترجمه اعلدم  -تالیف کاپلستون قسمت مربوک به هیوم  -کتاب فیلسوفان انگلیسی  . 53

 .125هد. ش صفحه  5112چاپ تهران سال 



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 174

شتتناختهای »و  Nietzche -م  1911 - 1566 «نیچتته»
 :«ما قدل تجربی کانت

گددرایش اساسددی مددا، بدده تصدددیق ایدد  نکتدده کدده 
تری  حکمهدا )از جملده حکمهدای ترکیبدی  نادرست

تری  چیزهدا  ماقبل تجربی( برای هستی ما، ضدروری
 هستند،

اعتبار دادن به تواند زندگی کند مگر با  زیرا انسان نمی
بدا سدنجش واقعیدت بدا میدزان « های منطقی افسانه»

خدود،  -با  -جهانی یکسره ساختگی و مطلق و یکی 
پس رد حکدم  -با تحریف دائمی جهان بوسیله اعداد 

 54نادرست به معنای رد و نفی زندگی است.

 «:نیچه»گفته فوق ما بر نقد و بررسی 

  مفاهیم بدرای زنددگی مدا، کند باور به ای همی  که نیچه اعتراف می
الزم بلکه ضروری است خودش یعنی اینکه ای  مفاهیم مطدابق واقدع و 
تعیی  است وگرنه اگر چیزهای احمقانه و خالف واقدع و خدالف عقدل 

                                                 
 - 15در ترجمه فارسی ص  -تالیف نیچه  -بند چهار  -. از کتاب فراسوی نیک و بد  54
10. 
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بود ممک  نبود برای زندگی ما ضروری باشد زیرا چیزهای خالف واقدع 
الزم و یعنی مفاهیمی خالف واقع اگر به زنددگی مدا ضدرر نزندد هرگدز 

تواند باشد بلکه ضروری دانست  باور به خالف واقدع ندزد  ضروری نمی
 همه عقالی جهان احمقانه است.

، قبل از آنکه بتواند معندی شدناختهای مدا «نیچه»عالوه بر آن، آقای 
از »و روش  کند و مشدخ  کندد کده  متوجه شودقبل تجربی کانت را 

است و کدام  «عقلی»عًا ، کدام مقوله واق«مقوالت ما قبل تجربی کانت
کددام مدا قبدل تجربدی نیسدت و کددام »است یعندی  «علم حضوری»

کندد  ، حمله می«مقوالت ما قبل تجربی کانت»، چشم بسته به «هست
 نامد. و آنها را غیر واقعی و نادرست می

ای از درون  ، کلمده«های منطقی هیدوم افسانه»کلمه  ،عالوه بر آنکه
متناقض است  اگر منطقی است یعنی افسانه نیست بلکه عقلی است و 

 اگر افسانه است یعنی خرافه و غیر عقلی و غیر منطقی است.
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کتته  «پسامدرنیستتم»در کتتتاب راهنمتتای راتاتتر دربتتاره  -5
 ، تالیف کرده است:«استوارت سیم»

را کده در « سدوژه»یدا  «فدرد»، أیده «پسامردنیسم» -
چند سده اخیر در اندیشه غدرب، غالدب بدوده، نفدی 

، موجددود «سددوژه»کندد در سددنت اندیشدده غدرب،  می
 ممتازی در دل جریان فرهنگی بوده است.

خدود »را « سوژه منفدرد»ایم که  گرایی آموخته از انسان
، «فردیکپارچه، با هسته مرکزی هویتی مخت  بر هر 

، محدرک آن، اسدت، تلقدی «عقدل»که اساسًا قدرت 
 کنیم...

« سدوژه»تدوان بده اید   را می« حقوق و امتیدازات» -
 نسبت داد،......

، وجدودی از هدم  «سدوژه»«: ها پسدامدرن»به نظر  -
 نددارد« هسته ذاتی هویت»گونه  پاشیده است که هیر

خودی که در گدذر »یا « هویتی ثابت»و باید به جای 
فراینددی در حدال »، «، تغییرناپذیر باقی میمانددزمان

  55، تلقی شود.«دائم تالشی
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م  1505 -، تالیف ستایمون مالپتاس «پسامدرن»کتاب  -1
simon malpas 

 در اول فصل سوم: ذهنّیت )سوبژکتیویته(:
کند و بدا آن،   که دنیا را تجربه می« م »یعنی « سوژه»

و « درناندیشده مد»، مقوله اصدلی در در تعامل است
ای اسدددت کددده بسدددیاری از  در عدددی  حدددال مقولددده

، بدده دالئددل مختلددف، «پسددامدرن»اندیشددمندان 
 56اند آن را زیر سؤال ببرند. خواسته

اخالق، سیاسدت، »که مسائل مربوک به  «ذهنیت» -
، حداقل از رنسانس بده اید  سدو، مددام «و باز نمایی

حول محور آن گردیده است، موضوعی بدرای منازعده 
 و عملکردهای رقیب هم شده است. ها نظریه

... 
یک جیمسون»به نظر  ، یکی از نظریه انتقادی «فردر

هم با جدیت بسیار بده « پسامدرنیسم»معاصر که در 

                                                                                                
 

 .74ص ، 5177
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یعندی پایدان  « سدوژه»مدرگ خدود آن، پرداخت شده، 
 .، بوده است«فردبورژوایی»یا « خود»، یا «موناد»

ایدد  « پسامدرنیسددت»ای از منتقدددان  طیددف گسددترده
نظریه مکررًا نقل شده  جیمسدون را مدنعکس کدرده و 

 اند. بسط داده
... 

، «سدوژه»دکارت... ههدور »، با «جیمسون»به نظر 
سدوژه »، یعندی «سدوژه غربدی»یا بده عبدارت دیگدر، 

را « سدوژه مدرنیتده»به  معندای دقیدق کلمده، « مدرن
 57شاهدیم

... 
سددال بعددد در پایددان سددده هیجدددهم  510تقریبددًا 

، بده مفداهیم دکدارت، بازگشدت و «اندتایمانوئل ک»
 58به دست داد.« ذهنّیت»شرح جدیدی از 

ای کده بده  ، به مآابه  عامل ترکیدب کنندده«سوژه»أیده 
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معرفدددت، اخدددالق و تجربددده »عندددوان اسددداس 
تواندد نامالیمدات  کندد و می ، عمدل می«زیباشناختی

های متعددی که ناشی از آن  پیشرفت را با فهم چالش
ورد انتقدادات طیدف وسدیعی از ، مد«است، حل کند

 بوده است.« پسامدرن»و « مدرن»دیدگاههای 
، )بده «ذهنّیدت»مفهوم به نظر بسیاری از منتقدان،  -

ذات »شددکلی قدداطع و مآبددت( بدده تصددور هسددته و 
، متوسدل «خصوصدیت ذاتدی مشدترک»یدا « بشرّیت

توان تعریدف  شود که بر حسب آن، افراد بشر را می می
 کرد و فهمید

... 
« گرایی منتقد مهم ای  نوع انسان»ای  قسمت، سه در 

« روانکاوی»کنیم که جملگی یا متاثر از  را معرفی می
 اند: یا تاثیرگذار بر آن،  بوده

نخستی  آنها زیگموند فروید است که اصطالحًا پددر 
 شود. روانکاوی نامیده می

منتقد دوم فرانتس فدانون، روانکداو و متفکدر سیاسدی 
 الجزایری است.

پرداز فمنیسددت  منتقددد سددوم هلدد  سیکسددو، نظریدده و



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 183

 فرانسوی است.
دهند که بده چده  هر یک از ای  سه نویسنده، نشان می

، نسددبتًا کمتددر از آنچدده در «سددوژه مدددرن»انحددایی 
و بددا « خودمختددار»شدود،  ، فددرض می«انسدانگرایی»
 است.« ثبات»

... 
م( اولدددی   5711 - 5919زیگموندددد فرویدددد ) -5

تحلیدل دقیدق و مبسدوطی از أیدده متفکری است کده 
گاه ذه  آدمی»قابلیت  دهد کده  به دست می« ناخودآ

گاهی»به عنوان   ...59کند عمل می« مکمل آ
... 
، «کندد کداوی، تصدویرش می ای که علم روان سوژه»

گاهی»اساسًا دو پاره است زیرا بی   گاه»و  «آ  «ناخودآ
 ، تقسیم شده است.«میل»و  «عقالنیت»و بی  

 «تقسدیم»برخی از پیامدهای فرهنگی و سیاسی ای   
در کار فرانتس فانون و هل  سیکسو، متجلی است که 

ای  سدوژه»هر یک به دالئلی متفداوت افسدانه مددرن 
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 60کشند. را به چالش می «انسان»به نام  «جهانشمول
... 

های فروید، فانون و سیکسو در آسدتانه تحلیدل  بحث
 دارد.، قرار «سوژه»از « پسامدرن»

هویدت ذاتدی و »هر یک به دالئدل خداص خدود، بدر 
بده « انسدان»در تصدور مددرن از  «یقینی بده خدویش

کده برآمددده از « شددمول مقولدده انسدانی جهان»عندوان 
 61.کشند قلم بطالن میاست، « اندیشم می»
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بتتتتتتا غالتتتتتت   - «Lyotard -ژان فرانستتتتتتوالیوتار »م الفتتتتتتت  -3
 :«ها مدرن پست»

، «هوسرل»که تاثیرش بر « آلمانیدیلتی فیلسوف » -
، «گرا فلسدفه نسدبی»قابل مالحظه بود در مرکدز اید  

 62.قراردارد
ی »بار « ژان فرانسوا لیوتاار»نقد  - کاه  اییگر  دیلتاای و بار تاار

 هستند:« ها مدرن غالب پست
، «حقیقددت زیسددته»را بدده عنددوان « حقیقددت»اگددر  -

نی ها در سدیال زیسدته»تعریف کنیم و اگر بپذیریم که 
زمدان »، مسدئله «آیندد نامتناهی متعاقب یکدیگر، می

، بشّدت مسدتعد آن اسدت کده «درونی و تاریخ فردی
را باطدل کندیم زیدرا هرگدز « ادعای حقیقدت»هرگونه 

 توان دوبار در یک رودخانه شنا کرد  نمی
حقیقدت، خواسدتار »رسدد کده  مع هدذا بده نظدر می

 «.زمانی است بی
بدده عنددوان « ییذهنیددت اسددتعال»وسددرانجام اگددر  -
، تعریف شدده اسدت همدی  «اشتراک بی  االذهانی»
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بلکده در سدطح « سدطح فدردی»مسئله، دیگر نده در 
 63شود. ، طرح می«تاریخ جمعی»
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 «:....گرایان تاریخ»بر « ژان فرانسوا لیوتار»نقد 
اصول و مقوالت »اگر اعتبار معرفت را با تابع ساخت  

، بدده «لیددت(اش )مددآاًل اصددل ع منطقددی بنیدداد کننددده
روندهای روانی تآبیت شده توسط روانشدناس، ندابود 

اعتبدار اصدول و »ماندد کده  سازیم ای  سؤال باقی می
بدرای تآبیدت « مقوالت مورد استفاده خود روانشناس
شددود. تبدددیل  ایدد  روندددها، از کجددا، ناشددی می

روانشناسی به علم کلیدی همانا، نابود ساخت  آن، به 
تدوان جدوازش را از خدودش  مآابه علم است زیرا نمی

نده فقدط  «گرایی نسدبی»اخذ کند. بده عبدارت دیگدر 
دهدد بلکده بده  را مورد هجوم قرار می« علوم طبیعت»
ای  زیربنای منطقدی»و فراتر از آن، به « علوم انسانی»

نیز تعدرض « که کالبد علوم، بر روی آن، استوار است
 64.کند می
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 های او: گویی نیچه و تناقض -0

قدرار  «داروینیسم»که اههار کند تحت تأثیر تفکر  بدون آن «نیچه»)
 (دارد: آنوقت که اههار می ،گرفته

عملدی شدود  ،مصدنوعی «انتخداب اصدالح»ایکاش 
از توالدد  «افراد پست و ضعیف»یعنی با خارج کردن 

افدراد قدوی و »و تناسل و به نزدیکی و توالد وا داشت  
 65انجام گیرد. ،«زبده

...... 
 بر سوژه:(نیچه )نقد 

آموزد، ای  اسدت کده مدا  آنچه تجربه حسی ما بما می
 66.«یک موجود ثابت و پابرجا، نیستیم»

تاثیرگددذارد و از  ،«دیلتدای»و  «نیچده»شددیدًا بدر روی  ،«داروید »
 ،گرایان به روی هایدگر و گادامر و امآال اینها از تاریخ ،طریق ای  دو نفر

هم گویا دستاورد بدا واسدطه داروید   تاثیر گذارد و کتاب وجود و زمان
 است.
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و  «گرایی در معرفدت نسدبّیت»اش  تفکر داروینیسم، نتیجه قطعی -
موجودی زیر سؤال رفت  است، یعنی  «سوژه»و  «عقل»زیر سؤال رفت  

 .و نیز انکار عقل« فاعل اندیشه»که واحد بسیط ثابت است، به نام 
نیرویی است که وسدیله برتدری انسدان بدر  ،در حالیکه عقل نقد ما:

اجتماع جهدانی »و « علوم تجربی»سایر حیوانات است و به کمک آن، 
، ممک  گردیده است وگرنه حیوانات چه بسا حواسی قویتر از «ها انسان

داشدت  از اجتمداعی جهدانی و »از  «عقل»ما دارند تنها بخاطر نداشت  
 اند. محروم ،«علوم تجربی و عقلی

فاعدل  ،مد »مبنی بر اینکه  «داروینیسم»اینکه الزمه نظریه  خالصه
اید   ،«ام و موجدودی مدادی هسدتم اندیشه همدان مجموعده تصدورات

ای از اجدزا   شود که م  واحد بسیط ال یتغیر نباشم بلکده مجموعده می
 تغییرپذیر باشم.

های تابع کامل جبر فیزیک هستم  ای از اتم به عبارت دیگر مجموعه
ناممک  م  شود منی که عالوه  ،«م  فاعل مختار» ،بنابرای  تفکردیگر 

بر آنکه فاعل مختار اسدت واحدد بسدیط ثابدت در تمدام عمدر اسدت و 
اش محاکمه و مجازات و یا تشویق شود  تواند بر اساس رفتار گذشته می

 و عقلی دارد که با آن میان تصورات، قضاوت کند و...
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 :«تی عقلیهای ذا ارزش»و انکار  «نیچه»
، بده تنهدایی و «آنچه کده در اید  جهدان ارزش دارد»

نشدده اسدت )طبیعدت  ،بخاطر طبیعت آن، ارزشمند
 ارزش است(، همیشه بی

 بلکه ای  ارزش، زمانی به آن بخشیده شده است. -
آن »ای که به جهان داده شده است و  ای  ارزش، هدیه

 67ایم. ما بوده ،«کس که ای  هدیه را اهدا  نموده
 :نزد نیچه «نامعقول بودن پوزیتیویسم»

را « پوزیتیویسددمی»در عمددل، تمددام ایدد  نظامهددای 
ها،  های تاریدددک، خسدددتگی بخددداری از بددددبینی»

هدددای  هدددا و تدددرس از ناکامی هدددا، ناکامی جبرگرایی
، فرا گرفته است. به عبارت دیگر، اید  چندی  «جدید

ها  ها، بدخلقی ای است گسترده از کینه نظامی، عرصه
هدا و  خشم به نمایش درآمده، هرج و مدرج اعتراضو 

هدایی  ها یا نقاب تواند عالیم و نشانه تمام آنچه که می
 68بر احساس ضعف باشد.
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 :«اخالق تکاملی اسپنسر»بر  «نیچه»نقد 
، هدیر چیدز جدز نفدرت در مدا بده «هربرت اسپنسر»

های خداص خدود، افدق  آورد که در هزیان وجود نمی
دهدد، منظدورم  دید و محدوده آرزوهایش را نشان می

 است. «دوستی نوع»با  «خودخواهی»آشتی مجدد 
بشریتی که در افق نهایی خویش، چیدزی جدز اید   -

دیدگاههای اسپنسری نداشدته باشدد، بده عقیدده مدا، 
 69فنا است. مستحق تحقیر و

 :«گرایی ماده»بر  «نیچه»نقد 
در مورد ای  عقیدده هدم کده امدروزه انبدوره متفکدران 

مشغول کرده است و ارضدا  ،را به خود« ماتریالیست»
 خورد. همی  مطلب به چشم میکرده است، 

بایدد میدزان و  «دنیا با آن عظمدت»اینان معتقداند که 
در مغدز معدادلی »ای در معیارهای کوچک ما و  اندازه

 داشته باشد  ،«کوچک ما
، ایمدان دارندد و معتقداندد اید  «دنیای حقیقدت»به 

، «عقدل کوچدک و سدخیف مدا»شعور انسانی و ای  
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تنها تفسیری از »سرانجام به آن خواهد رسید... اینکه 
جهان، پذیرفتنی اسدت کده قابدل شدمارش، حسداب 

، اگر نگدویم دیدوانگی یدا «وزن، رییت و لمس باشد
 70اقل بالهت و ساده لوحی است.حماقت، حد
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 «:گرایان واقع»در خطاب به  «نیچه»

کنیدد  شما ای موجودات خشک و سرد، که گمدان می
 پوش هستید... در برابر شور و خیال پروری، زره

برای شما افدراد  «! هیر واقعیتی وجود ندارد»برای ما، 
 71خشک هم  همینطور!

 سؤال ما از آقای نیچه:
برای شما هیر واقعیتدی وجدود نددارد آقای نیچه، اگر 

کنید به افراد خیالی  پس شما به چه کسانی خطاب می
 و ناموجود در ذه  خودتان، یعنی دیوانه هستید؟
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 :«بیواسطه شناخت»درباره  -نیچه 

لوحی  ، یددک سدداده«هددای بیواسددطه یقی »ایمددان بدده 
اخالقی است که برای ما فیلسوفان، مایده آبدرو اسدت 

 مردمانی فقط اخالقی باشیم. ولی ما نباید
امددا صددرف نظددر از جنبدده اخالقددی، چنددی  ایمددانی، 

 72آورد. حماقتی است که برای ما، آبرو نمی
 سؤال ما از آقای نیچه ای  است:

علدوم »و « علدوم تجربدی بشدر»اگر بددیهیات کده زیدر بندا   -اواًل 
دهد و همچنی  اگر نزد شما علدوم تجربدی در  را تشکیل می« اش عقلی

اند و خرافده  قع علم نیستند و علم گفت  به آنها احمقانه است آیا جهلوا
هستند و خالف واقع، هستند و هیر سدهمی از واقعیدت و مطابقدت بدا 
واقع را ندارند اگر چنی  است پس چرا به نظدر شدما بداور بده آنهدابرای 

تدوان  زندگی بشر، مفید است بلکه به نظر شدما ضدروری اسدت آیدا می
برای زندگی بشر، مفید و ضروری « رافه و خالف واقعجهل و خ»گفت 
 است.

دانند و لذا باور و عمل  ها را علم مطابق واقع می ثانیًا همه بشرها ای 
دانند و خود را هم در عی  حدال  به آنها را برای بشر، مفید و ضروری می
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کنید که همه بشرها کده بده  دانند تنها شما برعکس آنها فکر می عاقل می
اند و یا دیوانه هستند و تنها شما عاقل  هستید  لوم باور دارند احمقای  ع

 آیا امکان ندارد که عکس ای  عقیده شما، صادق باشد؟
همددان یقددی  مدد  بوجددود ثالآددًا یکددی از بدددیهیات بدددون واسددطه، 

ام نیسدت پدس  ی میان م  و احسداس ام هست که هیر واسطه احساس
ه است یعنی علمدی مسدتقیم و علمی بیواسط ،«مان احساس»علم ما به 

احساسی دیگر است و نیز دیگر از علدم بیواسدطه مد  بده بدون واسطه 
در هدر »است که دکدارت گفدت: « یقی  م  بوجود خودم»همان خودم 

کده ایندک کده « توانم شک کنم چیز شک کنم درباره وجود خودم، نمی
نداشدتم اندیشم )زیرا اگدر وجدود  که می« یقینًا وجود دارم»اندیشم،  می

 توانستم باندیشم(. نمی
اینک یک کدار و یدک تفکدر احمقانده « باور بوجود خودم»بنابرای ، 

کندد وجدود  همی  اینک هم که فکر می»نیست بلکه اگر کسی فکر کند 
همده عقدالی جهدان، او را « ندارد و یا درباره چنی  وجودی شدک کندد

ینک هستم و ای  م  ا»گوید:  دانند نه کسی را که می احمق یا دیوانه می
آنهدم علمدی و « یقیندی بیواسدطه اسدت ،هستی م  اینک، برای خدودم

 .است یقینی، همیشه مطابق واقع و صادق
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 لیوتار:
، «هدا فدرا روایت»م  پسامدرن را ناباوری نسدبت بده 

 73کنم. تعریف می
و در عاایح حااال  «دسااتوراک کلاای و مولااا و جران سااتر»

 :رلیوتا «گویی تناقض»
 برویم «کلیت»بیائید به جنگ  -
ناپددذیر و نشدددنی اسددت،  بیائیددد شدداهد آنچدده بیددان -

 باشیم.
 سؤال ما از لیوتار:

 «دستوری کلدی»است و با  «کلی» ،آیا ای  گفتار شما و دستور شما
گوئید؟ و اگدر  فهمید چه می بروید آیا می ،«کلیت»خواهید به جنگ  می

 ،نیست و تنهدا بعضدی از کلیدات را قبدول نداریدد «کلی» ،دستور شما
رفت  نیست. اما جمله اینکده  «کلیت»حرف جدیدی نیست و به جنگ 

 یعنی چه؟« بیائید شاهد آنچه نشدنی است، باشیم»
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 «:گراست عقل، مطاق»اینکه ادعای نقد و بررسی 

گرا  عقل مطلدق»کنند که  چنی  خیال می ،«ها مدرن ُپست»از بعضی 
خواهد هر حکم جزئدی و خصوصدی را تعمدیم دهدد و بده آن  میاست 

اند  سدتیزی دانسدته راه عقلرا  «مدرنیته»و لذا راه نقد به  «کلیت ببخشد
گرا است و میخواهد پیوسته احکام  عقل مطلق»در حالیکه ای  گفتار که 

گفتار غلطی اسدت زیدرا کدار عقدل همچدون  ،«شمول صادر کند جهان
کند اگر حکمی  گری است واقعیات را بر ما روش  می کار روش  ،چراغ

متوجه خداص بدودن آن را اختصاص به نوع و یا مصداقی خاص دارد ما 
متوجده را عدام اسدت مدا  ،و اگر حکمی کند میاش  حکم و عدم تعمیم
 .نماید میکلیت و تعمیم آن 

 مآاًل اینکه زوایای -
تند همچنانکه زوایدای با هم مساوی هس «مآلث متساوی االضالع»

مآلث مختلف االضالع یا مآلآی که یک زاویه قائمه و یا منفرجه دارد بدا 
تواند در مصادیقی خداص  هم مساوی نیستند بلکه تنها دو زاویه آنها می

با هم مساوی باشد کده دو ضدلع آن متسداوی االضدالع باشدند امدا در 
کده مجمدوع این در حالیکدهشدود  هرگز چنی  نمی ،«مختلف االضالع»
مساوی با صد و هشتاد درجه است قانونی عام  ،«زوایای داخلی مآلث»

 ها است. برای همه انواع مآلث
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هددای عقلددی  هددم بعضددی از ارزش «هددای عقلددی ارزش»دربدداره  -
و  «حیدات»مآل اینکه هر انسانی طبعدًا حدق  «حقوق طبیعی»همچون 

گاهی کافی ،«حق بست  قراردادی» انجام بگیدرد و  ،دارد که با آزادی و آ
 «حقدی عدام بددرای همده انسدانها اسددت»ملدزم بده وفدای بدده آن اسدت 

است که نوزاد خدود را خدودش  «مادری»هر  «حق طبیعی»همچنانکه 
نگهداری و حضانت کند مادامیکه سالم است و مرض مسری و جندون 
و امآال آن ندارد که عقاًل مانع حضانت است و کسی حق نددارد بددون 

اید  حقدی خداص بدرای همده ای  حق را از او بگیدرد  «مادر»رضایت 
که در تمدام  «طبیعی حقوق»و امآال ای  مادرها است که نوزادی دارند. 

 معمول و معقول بوده است.برای بشرها،  ،جهان در تمام طول تاریخ
واقعًا عقلی  ،در مواردی که تعمیم آن «کلی عقلی حقوق»پس انکار 

ای که عقاًل خداص اسدت  یم قوانی است نامعقول است همچنانکه تعم
بداز واقعدًا  ،بده غیدر مدادر «مآل حق حضانت مادر نوزاد بدر ندوزادش»

 نامعقول است.





 
 
 
 

 «مدرنیته»ما بر کلی نقد و بررسی 
 «:ُپست مدرن»و 
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عقتتتل »مدرنیتتتته از تتتتاری  متتتروری بتتتر انحرافتتتات 
 :«گرایی انسان»و از  «محوری

بشویم بهتدر « ها پست مدرن»قبل از آنکه وارد نقد و بررسی دیدگاه 
های ندامعقول در بعضدی از گرایشدات  است مروری به بعض از دیددگاه

شدده  ،«ها مدرن پسدت»که موجب سدردرگمی بیشدتر بکنیم  «مدرنیته»
 است بدی  قرار:

دیددددگاه از درون متنددداقض نظریددده  ،یکدددی و مهمتدددری  آنهدددا -1
تفسددیر مددادی پیدددایش »اسددت کدده در صدددد توجیدده و  «داروینیساام»

 ،در درون خدودشداروینیسدم که است  «جانوران و انسان فاعل مختار
اصدول »مسدتلزم انکدار  ،ای پدذیرش چندی  نظریدهنیدز و تناقض دارد، 

 در حالیکدهاسدت  «سبیت در شدناخت و فهدم انسدانن»و قبول  «عقلی
از لحاظ نظری و عملی )در طول تاریخ بشریت  ،«اصول عقلی انسان»

پیدایش حتی علوم تجربی و قوانی  کلی آنها و کشف اتدم »موجب  (که
و نیز است  «ثابت و تغییرناپذیر»از اموری شده است  ،«و نامحسوسات

لزوم وفای »و  «شرائط بست  قرارداد»در  ،«اصول عقلی عملی انسانها»
اصول »از  ،گردیده است ،«تساوی حقوق طبیعی همه انسانها»و  «به آن

خدود گدواهی در طول تاریخ بشدر اسدت و  ،«ثابت عقلی و تغییرناپذیر
 است. «گرایی در فهم و شناخت نسبیت»دیگر بر خطای آشکار 
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چدون هم «عقل عملی و نظدری»که انکار اصول ثابت جهان شمول 
اصدول نخسدتی  اخدالق »و  «حقدوق طبیعدی»و  «قانون عقلی علیت»

نزد هیر عاقلی که معنی ای  قواعد و اصدول را بطدور صدحیح و  ،«نیک
 قابل قبول نیست. ،دقیق بفهمد

ها  هسدت»روش  کردیم که انکار هیوم هم درباره رابطه در گذشته و 
نیایددهای قدراردادی در ها و بایدد و  کنوانسدیون»مربوک بده  ،«و بایدها

است نه انکار شدرائط عقلدی  «قوانی  جوامع و رسم و رسوم خاص آنها
گداهی»که از روی  «لزوم وفای بعهد در قراردادی»انکار قرارداد یا  و  «آ

 شود. بسته می ،و اختیار «عقل»
 «وقوع دو حادثده متدوالی»به عادت و انتظار  ،«علیتی را که هیوم»و 

های محسوس  بلکه علت و معلول نیستمعنی کرده است قانون علیت 
عدادت  ،و بده تکدرار آنهدا دنشدو شداخته می ،که از طریق حواس است

و اید  ندوع  رود مدیو با دیدن یکی از آنها، انتظار وجود دیگری  شود می
اختصاص به انسدان نددارد و  ،«های محسوس علت و معلول»شناخت 

هدای  علدت و معلول»ست و ای  نوع شدناخت در حیوانات هم موجود ا
و  «محسوس نیست که ابزار کشف مجهوالت علمی نزد انسانها اسدت

 علوم مختلف طبیعی و ریاضی و غیره را ایجاد کرده است.انسان با آنها 
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به خطا  رفتده و باعدث  «مدرنیته»دومی  دیدگاهی که در تاریخ  -2
ها هم  الخره بر پست مدرناش شده است و نتیجه و با سردرگمی پیروان

گرایان افراطی حلقاه ویاح و املاال  حس»تاثیر نبوده است نظریده  بی
، میماندد و «قوانی  کلی علوم طبیعی و غیدره»است که در اثبات  «آنرا

گاهی فرمول ریاضی را که بسیاری از مجهوالت را بدرای مدا  بخش های آ
 کنند. تعبیر می ،«محتوی قضایای بی»کند بعضًا به  کشف می

های انسانی را اعدم از  گرایی افراطی همه ارزش و نیز ای  تفکر حس
 «خوبی عدالت و احسان و بدی هلم و تجاوز به حقوق طبیعی و غیره»

فدردی و احساسات »کنند و یا به اههار  گیرند و انکار می را یا خرافه می
هدای  ر ارزشکنند و به انکدا تعبیر و تفسیر می ،«گروهی و خودخواهانه

پردازندد کده اگدر بفهمندد چده  ثابت انسانی در طول تداریخ بشدری می
حلقده »شوند و جالب است کده پایگدذاران  گویند حتمًا پشیمان می می

از متخصصی  علوم طبیعی و تجربی و ریاضی بودند کده فلسدفه  «وی 
نویسدی میخواسدتند دخالدت کنندد و میدان  دانستند امدا در فلسدفه نمی

اختالف زیادی بود و بعضدًا از پیوسدتی بده آنهدا پشدیمان خودشان هم 
 نتیجه و مرده بحساب آوردند. شدند و یا نهضت حلقه وی  را بی

گرایدی  حس ،«گرایان الحادی همچون نیچده انسان»حتی بعضی از 
گرایدی  گرایی را که نتیجه چندی  حس افراطی را باطل دانسته و آنرا و ماده

باطل اعالن کردندد  ،است را بخاطر اعتقاد به وجود انسان فاعل مختار
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جبدر »انجامدد کده  گرایی و ماتریالیسمی به جبدر فیزیدک می چون ماده
 قابل جمع نیست. ،«ذه  فاعل مختار انسان»با  «فیزیک

ذاتدی هدای  ارزش»اسدت کده بده انکدار  «گرایی افراطی حس»البته 
 «هلدم و طغیدان»و بددی  «عدالت و احسان»همچون خوبی  «انسانی

به قابدل در نتیجه شوند  را متوجه نمی «قانون علیت عقلی»انجامد و  می
، هدا معندایی اید  واژه بیبه هم معتقداند با  «خدا و وحی»اثبات نبودن 

 .کنند تصریح می
  دیدگاهی را که در دوران مدرنیته به خطا  رفته و از مسیر سومی -3

 «در کتاب سنجش خرد ناب استکانت »عقل منحرف شده دیدگاه 
از اید  دیددگاه  «تمهیددات»بندام کتداب اش  کتداب بعددیآخدر در که 

گردد و با قبول علیتی بنام فاعل مختار بده  اش برمی«سنجش خرد ناب»
کرده بود پاسدخ  «سنجش خرد ناب»اش بر اثبات خدا که در  اشکاالت
سیاسدتمداران »دهد اما آنچه ابزار شهرت کانت و مورد قبدول  کامل می

شددده اسددت همددان کتدداب  ،«دی  و دانشددگاههای  مربددوک بدده آنهددا بددی
 است. «سنجش خرد ناب»
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 «:فاعل اندیشه»دت و ثدات وحسوژه یا 

و  «کانات»و  «هیاوم»چهارمی  دیدگاهی که باعث سدردرگمی  -
از فلسافه آنراا  «فرم نااق  و غلا »همان  شده ،«ها مدرن پست»
در سخ  ابتدا ای به استدالل دکارت بدر  «هیوم»است مآاًل  «دکارک»

چدون در  «فاعل اندیشده»اینکه دکارت گفته که به ذه  غیر مادی بودن 
واحدد » ،«مداده»اسدت امدا  «واحد بسیط و ثابت مسدتمر»تمام عمر، 

فاعدل »دکارت بدی  وسیله استدالل کدرده کده در نتیجه  «بسیط نیست
دکدارت هیوم به اید  گفتده ، «موجودی مادی باشد»تواند  نمی «اندیشه

مدد  در خددودم چیددزی واحددد بسددیط را : »گویددد کنددد و می حملدده می
مجموعه تصورات جدای از هم و پیوسته در »همان بلکه م   «یابم نمی

 «حال تغییر هستم.
کندد از  بیشدتر فکدر میگذشدت، که  اش در سخ  بعدی «هیوم»اما 

م  واحد بسدیط واقعدی »گوید:  شود و می سخ  اول خود، پشیمان می
، وجودات متمایز از هدم هسدتند و هرگدز م  هستم اما تصورات متمایز

شدوند در نتیجده  نمی «یک وجود واحد واقعی» ،وجودات متمایز از هم
م  )=هیوم( به سهم خود باید شکاکیت را دیدگاه خودم قرار دهدم و بده 

 «اعتراف کنم. ،در ای  موضوعخود ناتوانی فهم 
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 باید بگوئیم: را توضیح دهیم دکارتاگر ما ب واهیم گفتار  -

هر کس به عمق وجود خودش به عنوان فاعدل اندیشده یعندی فاعدل 
رغم اینکده  شود علدی ادراکات و تصمیمات توجه کامل بکند متوجه می

تصورات و تصددیقات »ای از  از مجموعه «اش اندیشه و محتوای ذه »
تشکیل شده است  «جدای از هم و متغیر در هر لحظه و نیز تصمیمات

اش  است با تغییر محتوای «ای  تصورات هرف»که  «اش ذه »اما خود 
 ،اش کند همچنانکه هیر هرفی با تغییدر مظدروف و محتدوای تغییر نمی
م  فاعل اندیشه کده صداحب اید  هدرف و »کند چه رسد به  تغییر نمی

 ،مشدخ  یو در تمام عمدرم بده ندام شدخ  واحدد «مظروف هستم
و یدا  مدآاًل صددا ،و هرگاه به یدک ادراک حسدی خداص شود نامیده می

شوم مدآاًل  ام غافل می تصویری خاص، تمرکز کامل بکنم از بقیه حواس
شدوند  جمدع می ،«تصدویری عجیدب و جداذب»ام به  وقتی تمام توجه

فهمم و بلعکس اگر  شنوم یا معنی حرف او را نمی صدای دیگری را نمی
ام به سخ  کسی جلب شود و یدا بده فکدری عمیدق در درون  تمام توجه

گدذرد و بدا او کدار  وجودی که کسی از مقابل م  می»با خودم فرو روم 
 شوم  اصاًل متوجه عبور او نمی ،«هم دارم

ای  رغم آنکه محتوای ذه  م  مجموعده دهد که علی و ای  نشان می
اسدت  «تصورات و تصدیقات جدای از هم و متغیدر در هدر لحظده»از 
اسدت  «واحدی حقیقی بسیط» ،«فاعل اندیشه»به عنوان  ،«وجود م »
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شدوم و اید   غافدل می ،ام به یک ادراک از سایر مددرکات که توجه کامل
اسدت  «تصورات و مددرکات»که خالق و مدبر و منظم  «فاعل اندیشه»

خدودش کده هدای  مخلوق و معلول»خودش همان ، عقاًل ممک  نیست
چیزی است نامحسوس و ، «فاعل اندیشه»باشد بلکه  «تصورات باشند

 .دبر و ناهم میان تصورات استخالق و منامتصور که 
تامالتی زیاد و عمیق از در ابتدا  متوجه نبود ولی پس  ،و ای  را هیوم

در کتداب  «راسل»متوجه آن شد اما بسیاری از متفکران بعدی همچون 
و غیدره  ها همچدون دلدوز اش و بعضدی از پسدت مددرن«تحلیل ذه »

کنند کده فلسدفه دکدارت را  کنند و خیال می همان اشتباه اول هیوم را می
انددد در حالیکدده دکددارت در کتدداب  انددد و آنددرا رد و ابطددال کرده فهمیده
تصورات محتوای ذه  همان مجموعه »کند که  اش تصریح می تامالت

کنند اما  شوند و تغییر می که در هر لحظه عوض می «و تصدیقات است
است که موجودی واقعدًا واحدد  «فاعل اندیشه»واحد بسیط است  آنچه

بسیط در تمام عمر است و خالق تصدورات و فاعدل تصدمیمات و اراده 
 است.

فاعدل »دکارت در مقدمه تامالت در سخنی با خواننده دربداره مد  
 نویسد: می «اندیشه

 «قدوه اندیشدیدن» ،یا در خود «اندیشد چیزی که می»
 دارد.
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 نویسد: مالت میدر خالصه تا
شود و مدآاًل  دگرگون می ،«اعراض نفس»اگر چه تمام 

کند بعضدی دیگدر را اراده  بعضی از اشیا  را تصور می
 کند و... ای را احساس می کند و پاره می

 شود تبدیل نمی ،به چیز دیگری «نفس»با ای  همه، 
 نویسد: در تامل دوم می

که آن  ، هر بار«م  موجودام»، «م  هستم»ای  قضیه 
را بر زبان آورم یا در ذه  تصور کنم بالضروره صادق 

 است.
دانم  دانم که اینک هستم و هرگاه به آن، توجه کنم مدی م  می»یعنی 

 «.ای  علم، صادق است
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 بیواسطه:و عام حضوری 

عاتتم متتن »انتتد دربتتاره  را کتته بعضتتًا نفهمیده «دکتتارت»نکتتته دیگتتر از فاستتفه  -

ام و  ام و وجوداصتل  هتن ام و بوجتود ت تورات  هتنمحتتوای »بته  ،«اندیشنده

که خالق ای  تصورات و فاعل ای  تصمیمات هستم  استت «بوجود خودم
اسدت و بقدول  «علمی بیواسطه و حضوری» ،«علم م  به اینها»ای  که 

عیدان و آشدکار اسدت و  ،معروف همه اینها بیواسطه برای م  اندیشنده
پنهان نیست تا نیاز داشته باشد با واسطه و  ،م ذه  هیچکدام اینها بر »

گداهی پیددا کدنم در کتداب  «دکدارت»و بده قدول  «با استدالل به آنها آ
دانم که اینک هستم هرگداه  م  بوجود خودم یقی  دارم  می»اش  تامالت

ای  تصدیق بوجود خودم را از ذه  بگذرانم یا بگویم م  هستم همیشه 
توانسدتم بده  توانستم بدانم هستم نمی زیرا اگر نبودم نمی) «صادق است

و  «فاعل اندیشه»ولذا علم م  بوجود خودم به عنوان  (اندیشم که هستم
کده هدرف  «ام ام و بوجدود خدود ذهد  اندیشه و محتوای ذهد »بوجود 

علمدی بیواسدطه اسدت و نیدازی نددارد از  ،تصورات و تصدیقات است
 .، آشنا شومام راتام و یا تصو بوجود خودم با ذه  «استدالل»طریق 

اش و از  در بعضدی از مکتوبدات 74«راسدل»عجیب اینجا است که 
را عمددق ایدد  گفتددار دکددارت  ،«ژیددل ُدلددوز»آقددای  ،«ها پسددت مدددرن»

 «قانون علیت»استدالل به خیال کردند که دکارت از طریق نفهمیدند و 
                                                 

74  . 
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است  «ای، دارای فاعل اندیشنده اینکه هر اندیشهاستدالل قیاسی به »و 
گاه شدد ،بوجود خوددر نتیجه  یعندی همدانطور کده مدا بدرای وجدود  هآ

اسدتدالل بده از طریدق اسدت  «ناپیددا»و که ناهم جهان اسدت  «خدا»
 (نیازمند وجود ناهم است ،اینکه هر نظمی)و استدالل  «قانون علیت»

همچندی  از طریدق گویدا دکدارت هدم کنیم  شناخت پیددا مدی ،به خدا
در نتیجدده میددان الزم و ملددزوم  «قیاسددیمالزمدده »و  «قددانون علیددت»

  کند.شناخت پیدا  ،«خود»به وجود خواهد  می
درباره تفسیر فلسفه دکدارت  ،«ها ُپست مدرن»خیال ای  در حالیکه 

در شدناخت غایبند  ،موجوداتی که از ذه »تنها غافلند که غلط است و 
 ،بیواسدطه ،«ذهد »اما آنچه برای  «نیازمند به استدالل هستیم ،ما ،آنها

قدانون »از طریدق  «قیاسدیاسدتدالل »بده هرگدز نیازمندد  حاضر است
 نیست. «علیت
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 -تالیف ژیل دلوز / فلیکس گیاری  «فلسفه چیست»کتاب 
هدد . ش  5191چداپ تهدران سدال  -ترجمه محمدرضدا آخونددی 

 درباره کوگیتوی دکارت: 40 - 19صفحه 
ناحیه اول، میدان شدک و اندیشده اسدت )مندی کده  -

، و «(اندیشدم توانم شک کنم کده می نمی»اندیشم  می
ناحیه دوم میان اندیشه و بودن است )برای اندیشیدن، 

 بودن، الزم است(
 به آقای دلوز:ما نقد 

اندیشدم  مندی کده می»کندد:  فلسفه دکارت را چنی  نقل می ،آقای دلوز
اید  ای  گفته دکارت نیسدت  ،یعنی چه« اندیشم توانم شک کنم که می نمی

مد   گفته دکدارت اید  اسدت کدهمعنا است.  توضیح واضحات و تکرار بی
یعندی ممکد  اسدت یقی  بیواسطه دارم  ،«ام و بوجود خودم بوجود اندیشه»

ام بوجددود بعضددی از محسوسددات خددارجی، تددوهم محددض باشددد و  یقددی 
مد  بوجدود  ،مشدکوک شدودمشکوک بنماید اما وجود خودم محال اسدت 

)علم ذهد   ،«ام ام بوجود اندیشه یقی »دارم یعنی در بیواسطه ام یقی   اندیشه
پدی بدردن از »نیست یعنی نیداز بده نیاز به استدالل قیاسی بوجود خودش( 

بده کده دکدارت  اید خیال کردهآقای دلوز، تا اینکه شما « دندارالزم به ملزوم 
، الزم «بدودن»بده  ،«اندیشیدن»که برای  شدهمتوسل  ،ای  استدالل قیاسی

وجدود »بدا  «فعل اندیشدیدن»مگر نقد ما به آقای دلوز ای  است که  «است
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و نیداز  ،، دو چیز و دو وجود متمایزاند کده الزم و ملدزوم باشدند«اندیشیدن
، «مالزمه میان علت و معلول»و « قانون علیت»باشد برای شناخت آنها از 

  75.استفاده کنیم؟ هرگز

                                                 
در همان بخدش اول در ادامده « فلسفه چیست»اش به نام  آقای دلوز در همان کتاب.  75

هدای دیگدری  فرض مفهوم م  هسدتم هدم، سداخته پیش»نقدش به دکارت مبنی بر اینکه 
 گوید: می« است که موجب ای  تفکر شده است

عنوان تدابعی  هر مفهومی همواره از حقیقتی برخوردار است که به»
 «.گردد از شرائط آفرینش به آن، باز می

در حالیکه در جمله اینکه م  هستم و به ای  قضیه یقی  دارم و هر وقدت بده اید   نقد ما:
یابم که علم مد  بوجدود خدودم  وجود خودم که در خود قوه اندیشیدن دارد توجه کنم می

فهوم نیست تدا بده شدرائط صادق است وجود م  متعلق ای  آگاهی است. و وجود م ، م
اش یعنی پیش شناختی دیگر برگردد بلکه وجود م ، واقعیتی عی  خارجی اسدت  پیدایش

شدناخت  گرا به اینکه هر معلومی به معلدومی قبلدی و پیش های نسبیت و تفکر هرمنوتیک
وجدود »ای محدال اسدت ثانیدًا  است چون مستلزم تسلسدل ای گردد اواًل تفکر باطل برمی

، مفهدوم نیسدت تدا معلدول مفداهیم دیگدری باشدد. در هدر حدال، در ادامده «واقعی م 
 کند: اش آقای دلوز، به فالسفه چنی  حمله می صحبت

بیدا کمدی بدا هدم بحدث »ی  تمامی فالسفه به هنگام شنیدن جمله
 گذارند... ، پا به فرار می«کنیم
 هراسد ... ، از بحث، می«فلسفه... »

 (19 - 41ص  -هد .ش  5191یف دلوز چاپ )در ترجمه کتاب فلسفه چیست تال
همده فالسدفه »ایدد کده  سؤال م  از آقای دلوز ای  است کده شدما آیدا اسدتقرا  تدام، کرده

 ؟«ترسند حّتی سقراک اند که از بحث می چنی 
ضمنًا، دلوز، فلسفه دکارت را غلط، نقل و تفسیر کرده است دلوز، فلسفه دکارت را چندی  

 کند: نقل می
، اید  نقدل دلدوز «اندیشدد هسدتم چیدزی کده می»اندیشم کده  کنم، می منی که شک می
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است، هرگز دکدارت، « تفسیری همانگویانه»همچون نقل کانت از دکارت، نقلی غلط و 
کده  «دکدارت، همانگویانده نیسدتفلسدفه »ای ندارد و  اش چنی  جمله تاّمالتدر کتاب 

بلکه اید  قسدمت دوم کده « ام اندیشنده م  موجود»ای  باشد که  «هستم »مقصودش از 
، در تامالت دوم و سوم و بعد آنها، مطرح شدده و در تامدل اول، «ام م  موجود اندیشنده»

خواهد بگوید یقی  و فکر م  درباره سایر موجودات، اگر خیال محض یدا  دکارت تنها می
جدودی ، محدال اسدت و«یقی  م ، درباره وجود خودم بدرای خدودم»مشکوک باشد اما 

وجدود مد  »اینکده «. وجودی واقعی یقینی است»خیالی یا وجودی مشکوک باشد بلکه 
 ای ترکیبی است نه همانگویانه. ، قضیه«هرگز وجودی خیالی یا مشکوک نیست





 
 

 ها: در دیدگاه پُست مدرن
 «اگزیستانسیالیسم»

 و
 «فلسفه دکارت»
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گویندد همده  کده می «ها اگزیستانسیالیسدت»های  بعضی از مبالغده
 ،دارند اما انسدان «ماهیت مخصوصی» ،جانداران و جانوران برای خود

 «ماهیت مخصوص بخود که مشترک میدان همده افدراد انسدانی باشدد»
ندارد و هر کس خودش ماهیت خودش را میسازد  خوب یا بد همچون 

 آزار و... یا همچون کبوتری بی سازد می خویان درنده
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نمیز بعضتتی از  ایتتن گفتتتار مدال تتهمتتا بتتر نقتتد بررستتی 
 :«ها مدرن پست»

موجدودی عاقدل و » ،در میدان جاندداران ،«نسانا»درست است که 
و  «اش غریدزه خودخواهانده»و در مواردی که میدان  «فاعل مختار است

اش )یعنی اصول نخستی  عدالت و نیکوکداری( تضدادی  عملی «عقل»
کند  ای  فرد انسانی است که هر کدام را بخواهد انتخاب می ،پیش بیاید

 کند. و دیگری را طرد می
 ،«اش غریزه منفعت طلبدی شخصدی»و  «عقل»و چون انسان میان 

عدالت و نیکوکداری »، «چنی  موارد تضادی»فاعل مختار است اگر در 
مسدتحق تشدویق و  ،«را انتخاب کند و منافع خودخواهانه را تدرک کندد

اش  جنایت را بخاطر جلب منافع شخصدی»مدح است و بالعکس اگر 
ازات است. ای  فرد انسانی اسدت مستحق مذمت و مج ،«انتخاب کند

مختدار  ،در مواردی که تضاد پیش بیاید ،«اش عقل»و  «غریزه»که میان 
است امدا سدایر جاندداران یعندی جدانوران هدر کددام تنهدا تدابع غرائدز 

کنندد اگدر  عمل می ،«طبیعت نوع خودشان»شان هستند و طبق  حیوانی
 چرند. درند و اگر چرنده باشند می درنده باشند می

خواهی و  عدددالت»و  «درنددده خددویی»میددان  ،امددا افددراد انسددانی
شخصدیت اخالقدی و »کنندد و  طبق اختیارشدان عمدل می «نیکوکاری
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 .«سازند کنند و می خودشان انتخاب می»را  «رفتاری خودشان
اما ای  بمعنی ای  نیست که انسان ماهیت خاصدی نددارد و میدان  -

در  «همه افراد انسدانی»ماهیت مشترکی وجود ندارد بلکه  ،افراد انسانی
و چه از نظر روحدی یعندی  «بدنی و جسمی»چه از نظر  «انسان بودن»
وجده  ،شدان و انسانیت «داشت  عقل و اختیار با هدم شدبیه هسدتنددر »

 مشترک میان همه افراد انسانی است.
 شوند و انسان میمیرند. انسان متولد میفرد انسانی، 

ماهیت مخصوص بخودش را دارد و با همه نوزادهدای  اد انسانینوز
 متفاوت  است. ،انواع دیگر جانداران

را دارا اسدت و حتدی  «اش ماهیت خاص انسانی»و تا آخر عمر هم 
نظدر »اش را عوض کند یدا تغییدر دهدد چده از  تواند ماهیت انسانی نمی

از داشدت   و سدایر جدانوران «جسمی و چه از نظر داشت  عقل و اختیار
 محروم هستند. ،ای  ماهیت خاص انسانی

و  یاخددالق و رفتددار و روحیدده شخصدد»پددس اینکدده انسددان در 
بدا ثبدات گفتدار درسدتی اسدت و  ،سدازد خودش را می ،«اش خانوادگی

مد  یکدی از »و مشترک اسدت  ،که میان همه انسانها «ماهیت انسانی»
 و تنافی ندارد.هیر تناقضی ، «مصادیق آن ماهیت مشترک انسانی هستم

با وجدود  «فرد انسانی»گذشت که  ،های گذشته همچنانکه در بحث
تصددورات و »کنددد  اش تغییددر می آنکدده در هددر لحظدده محتویددات ذهدد 



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 118

شود اما فاعل اندیشه و فاعل و  عوض می ،«اش تصدیقات و تصمیمات
در تمدام  ،«اید  تصدورات و تصددیقات و تصدمیمات»صاحب اختیار 

گوی رفتددار حددال و  سددت کدده بایددد پاسددخیددک فددرد خدداص ا ،عمددرش
 اش باشد. گذشته

موجودی واحد بسیط ثابدت و مسدتمر در » ،«هر فرد انسانی»یعنی 
متفداوت  ،«سایر حیوانات»با  «ماهیت نوعی»و در  «تمام عمرش است

است و در وجود شخصی نیز با سایر افراد انسدانی نیدز متفداوت اسدت 
ای به دسدت خدودش  تا اندازه «اخالق و رفتار و عقایداش»گرچه تغییر 

 است. و فاعل مختار است.



 
 
 

در دیدگاه فلسفه دکارت 
 :«گرایان افراطی تاری »
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دربداره  ،«داروید »تحت تداثیر نظریده  ،«گرایان اصطالحی تاریخ»
 ،ای از درون متنداقض  و باطدل اسدت تحول و تکامل اندواع کده نظریده

و  «انسان مخلوق تاریخ است: »گویند می (اش گذشت چنانچه بحث)
و  «مدخ»ماهیت ثابتی ندارد و پیوسته در حال تحول و تغییر است حتی 

علوم مربوک بده دید  یعنی حتی  فرهنگ و علم و... بههمه امور مربوک 
 «معرفدت»در  «گرا نسدبیت»در حال تغییر و تحول است و لدذا آنهدا را 

 نامند. می
 ،افدراد انسدان»اعتقاد به اینکه  ،«گرایان اصطالحی ای  تاریخ»حتی 

را به ارسدطو  «دارای ماهیت مشترک نوعی و ثابت و تغییرناپذیر هستند 
مخصدوص ارسدطو اسدت کده  ،دهند گویدا چندی  اعتقدادی نسبت می
فکرات ارسطویی درباره افالک و پیدایش جهان باطل شدده و اکآریت ت

ماهیدت »پدس اید  ثبدات خواهند بگویندد:  یعنی می تغییر کرده است.
 هم مآاًل باطل است. «انسانخاص 

که عقیده بده  «گرایان اصطالحی تاریخ»در حالیکه ای  گفته نقد ما: 
 ،دهندد مینسدبت ارسطو  به را ،«ماهیت خاص و ثابت انسانی»داشت  

مخصدوص ارسدطو نیسدت و است بلکه و باطل و کذب گفتاری  غلط 
بوده و قائل  ،«ماهیت خاصی» ،«انسان»نیز برای  «همه عقالی جهان»

 ضتنداق ،ن کده در درون گفتارشدانآ بدا ،«ها داروینیست»هستند و تنها 
و آندرا اندد  مخالفدت کرده ،«ماهیت خداص انسدانی»است با اعتقاد به 
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بر سایر حیوانات درداشت   «امتیاز انسانی»منکر  ،یر عاقلیو همنکراند 
 نیست. «اختیار»و  «عقل»

قدانون »همچدون  «اصول نخستی  عقل نظری»به  «انسانها»و همه 
معترفندد همچنانکده  ،و امآال اینها «استحاله اجتماع نقیض»و  «علیت

 لدزوم»و  «حقوق طبیعدی دیگدران»احترام به لزوم در عقل عملی نیز به 
عقل نظدری و »اند و ای  اصول نخستی   ملتزم «وفای به عهد در قرارداد

قدوانی  کلدی طبیعدی و ریاضدی و »موجب پیدایش و است که  «عملی
را بوجدود آورده اسدت چددرا  «اجتمداع جهددانی انسدانی»شدده و  «غیدره

چده بسدا از مدا انسدانها قدویتر »شدان  حیوانات کده در حدواس پنجگانه
علدوم تجربدی و ریاضدی و امآدال »و  «ع جهانیاجتما»دارای  ،«هستند

 «عقدل»حیواندات، دهدد چدون  هر عاقلی پاسخ میزیرا نیستند  ،«اینها
 ندارند.



 
 
 

در  «دکارت»فلسفه فروید و 
 :ها مدرن دیدگاه پست
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و  «فرویدد»کنند کده بدا آمددن نظریده  فکر میها  مدرن پستبعضی 
گدداه ذهدد »کشددف منطقدده  خدداطرات »و تدداثیر ناخواسددته  «ناخودآ

گاه گاه»در منطقه  «ناخودآ فاعدل مختدار بدودن انسدان زیدر در  ،«خودآ
 رود. سؤال می

گاه »زیرا درست است که منطقه  هرگز چنی  نیست نقد ما: ناخودآ
گدذارد و  تداثیر می ،«تدار مداتصمیمات و رف»در  ،بطور ناخواسته «ذه 

افدراد »کند ولی نباید فراموش کرد که  محدود می ،توان ما را در انتخاب
 (و دیوانه و یا احمق نشده باشند)شان بجا است  مادامیکه عقل «انسانی

در کنندد و  حفدظ می ،«عقدل»تعادل خود را حتی االمکدان بده کمدک 
گاه محدوده  فاعل مختاراند.اند،  ای که آ

افدراد »البته وسعت و ضیق اموری که در اختیار ما است بالنسبة بده 
گاه و غیدرهمختلف و  بدا هدم فدرق  «عادت و تربیت و خاطرات ناخودآ

 ،کند مآاًل برای کسیکه از کودکی در معرض اعتیاد بوده و معتاد شده می
است اما ای  به ای  معندی تر است یا ناممک   ترک اعتیاد برای او سخت

 ندارد. ،اش هیر اختیاری از خود در سایر امور زندگی نیست که
ای کوچک یا بزرگ و یا متوسدط،  در محدوده «فرد انسانی»بلکه هر 

دارای انتخاب و اختیار است. و عمده تفاوت انسان با حیوان در همدی  
 است. «اختیار»و  «عقل»داشت  

د بده به تهران آمده بدوشبی تلویزیون داستان مردی که از دهات دور 
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اش به تهران آمده بدود و  کرد که با االغ را پخش می «مشهدی حس »نام 
شدده بدود  ،«هدای آن زیبایی شدهر تهدران و مغازه»متعجب و مجذوب 

های خوب و زیبدا را  فروشی رسید که انواع میوه به جلو مغازه میوهوقتی »
اش قرار داده بود و مقداری سبزی خوردن هدم بدرای فدروش  جلو مغازه

ای در  ها لحظه ها و سبزی مبهوت ای  میوه ،«اش قرار داده بود مغازه جلو
کرد  ها نگاه می فروشی توقف کرد و به میوه مقابل ای  مغازه میوه و سبزی

استفاده کرده و مشدغول  ،اش از ای  فرصت توقف غافل از آنکه ای  االغ
متوجده  ،های صاحب مغازه شده که ناگاه مشهدی حس  خوردن سبزی

اد صاحب مغازه شد که به او پرخاش کرد جلو خرت را بگیر که همه فری
 های م  را خورد. سبزی

کدردم بده بقیده رو  تماشا می ،وقتی م  ای  فیلم را در تلویزیون خانه
همی  است مشهدی حس  و خدراش  ،کردم و گفتم فرق انسان و حیوان

ها را دیدند و هر دو میل غریزی بده خدوردن آنهدا  ها و سبزی هر دو میوه
داشدت و متوجده حقدوق  «عقدل»چدون  «مشهدی حسد »داشتند اما 

هایددیگری را بددون  کده اگدر میوه)اش بدود  دیگران بود و به فکدر آیندده
نخدورد. امدا هدا را  هرگدز آن میوه (رضایت او بخورد عواقدب بددی دارد

اش کشید که بخورد به خوردن  نداشت همینکه میل «عقل»خرش چون 
 مشغول شد.

لدذت »همیشده در انتخداب  ،«عقدل»افراد انسانی بخداطر داشدت  
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بده انتخداب  «خوشی آینده و راحتدی در آیندده»و  «ای و آنی فعل لحظه
شان یعنی فاعل مختارندد امدا حیواندات  پردازند آنهم  به کمک عقل می
کنندد حدال  فقدط عمدل می ،شدان ی  نیستند بلکه طبق میدل و غریزهچن

متفداوت اسدت آری دیگدر، نسبت به افدراد  افراد انسانمحدوده اختیار 
تواندد  می «عادت»تواند ای  قدرت بر انتخاب را محدود کند  می «فقر»

گداه»ای  قدرت بر انتخاب را محدود کند  تواندد  می «خداطرات ناخودآ
 ،اختیار را محدود کندد. امدا همچندان کدم و بدیش قدرت بر انتخاب و

 است در حالیکه حیوان فاعل مختار نیست. «فاعل مختار» ،انسان
دهدد  نشدان می ،انسدانافدراد در  «اختیار»و  «عقل»و همی  داشت  

 «قوانی  فیزیک»تابع کامل  کهموجودی مادی فیزیکی نیست  ،«انسان»
و  «همچون حیواندات حیوانی باشد امیال غریزی»تابع کامل  یاباشد و 

عقاًل فاعدل  ،«اش و  حقوق دیگران آینده»و  «امیال غریزی»میان انسان 
 مختار است.

در تداثیر  ،«کداوان و فرویدد روانشناسدان و روان»گفتار  ،نتیجه اینکه
گاه در رفتار افراد انسانی واقعیتی غیر قابل انکار است اما  ،منطقه ناخودآ

نیسدت و همچندان امتیداز « فاعدل مختدار بدودن انسدان»بمعنی انکدار 
 است. «اختیار»و  «عقل»در داشت   ،«حیوانات»بر  «انسان»

فرد انسدانی »اینکه مبنی بر  ،«ها مدرن ُپست»ای  گفته بعضی از اما 
گفتدار غلطدی اسدت  ،«شدود میو دو قسدمت اره پ دو ،میان میل و عقل
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کده است  «فاعل اندیشه»همان است  «آنچه واحد بسیط با ثبات»چون 
از نیروهدای  «غریدزی میدل»و  «عقل»اما است  «فرد انسانی»مصداق 

موجب تعدد فاعل  ،و تعدد نیروهای فاعل اندیشه است «فاعل مختار»
 .شود اندیشه هرگز نمی

یعنی فاعل اندیشده بخداطر انتخداب  ،«فاعل مختار بودن م »بلکه 
فدرد  ،اسدت آنوقدت کده در مدوردی« غریدزیمیل »و  «عقل»م  میان 

قرار بگیرند مد  مختدارم  ها در تضاد انتخابانسانی یعنی فاعل اندیشه 
فاعدل هرگدز  ،اش کدام را انتخاب کنم. پس دیددگاه فرویدد و کشدفیات

اندیشه که مصداق فرد انسانی اسدت را دو پداره و دو قسدمت و تجزیده 
معنی تعددد مد  نیسدت و به کند چون تعدد نیروهای م  اندیشنده  نمی

 م  همچنان یک نفر هستم نه چند نفر.
یعنی همچنان فرد انسانی، دارای جسم و ذهندی مخصدوص بخدود 

اش بر حیواندات  دارد و امتیاز روانی «ماهیتی مخصوص بخود»است و 
  است «اصل اختیار»و  «عقل»در همی  داشت  

واحدد »هر فردی که همان فاعل شناسدا باشدد همچندان موجدودی 
در تمام عمرش است که مصداقی از مصادیق  ،«بسیط و ثابت و مستمر

 باشد. «ماهیت ثابت انسانی»
، «خاطرات و تاریخ و تربیت و امآال اینها و غرائدز و عواطدف»البته 

در روحیه و ذه  و رفتار و اخالق انسدانی دارد  ،بدیل شی عظیم و بینق
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هدم  «اختیدار»بددیل دارد و  هم در انسان نقشدی مهدم و بی« عقل»اما 
غیر مادی و غیر »همچنان ممیزه انسان از حیوان و نیز نشان دهنده روان 

 است. «فیزیکی انسان





 
 
 

 :ما بر نقد و بررسیخالصه 
«مدرن ُپست»و  «مدرنیته»
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پستتت »و  «مدرنیتتته»متتا بتتر خالصتته نقتتد و بررستتی 
 :«مدرن

صددحیح بدده معددانی  «ُأومانیسددم»و  «خردگرایددی»خالصدده اینکدده 
 ها کند و خواستار آن میرا تایید  چیزی است که هر عاقلی آن ،شان کلمه

بمعندای  «اومانسم»و  «خردگرایی» همان «مدرنیته»است و اگر محور 
مخدالف  ،تواند ای نمی هیر عاقلی با چنی  مدرنیته ،باشدصحیح کلمه 

 باشد
و خدالف  «واقدع»گرایشدات خدالف  منقد دار ،بان م ،آنچه اما  -

بده ندام و یدا  «گرایی عقدل»است که به ندام  «تاریخ مدرنیته»در  «عقل»
انجدام گرفتده در حالیکده  ،«مدرنیته بعضی از تفاسیر»در  ،«اومانیسم»

ای  لذا و  استنبوده  «گرایی مصداق عقل»یا  «مصداق اومانیسم»واقعًا 
موجدب انحرافدات و مفاسددی ، «گرایی انسدان»و  «عقل»انحرافات از 

انجدام  ،«اومانیسدم»شده است همچنانکه بعضی کارهایی کده بده ندام 
مآددل انتخابددات در نظددام در عمددل و مصددداق خددارجی گرفتدده اسددت 

حاکمددان »و  «سددرمایداران»تنهددا بنفددع ، سوسیالیسددمو  سددرمایداری
و در واقع مصداق انسانگرایی نیست بلکده  تمام شده است ،«خودخواه

 .مصداق طرفداری از سرمایداری است
مورد نقدد عقاًل و لذا ای  نظام اقتصادی سرمایداری و سوسیالیست 
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همگان قرار گرفته است همچنانکده نظامهدای انتخدابی سدرمایداری و 
عقدال هیچکددام خدالی از عیدب و نقد   ،سوسیالیست و امآال اینهدا

 نیستند.
توسددط  «های جهدانی هدای هالمانده و ایجداد ترورریسدت جنگ»و 

دسدتاورد اید  نظامهدای  ،به نامهای مختلدفمزدور ابرقدرتها حاکمان 
همچنانکدده بعضددی از  اسددت.موجددود ه اصددطالح انتخددابی سیاسددی بدد

نظامهددای پادشدداهی دیکتدداتوری همچددون عربسددتان مددورد حمایددت 
گرایی هدم  کده شدعار انسدان های جهدانی سدرمایداری اسدت ابرقدرت

 .دهند می
محقددق و بیطددرف کدده بدده بررسددی موضددوع  و مددورد نقددد انسددانهای

مکتدب »و  «گرایان چپ»و  «برتراند راسل»پرداختند همچون  «قدرت»
هایی همچون لیوتدار و  پست مدرن»و حتی  «نئومارکسیسم فرانکفورت

قرار گرفته است. حال بهتر اسدت بده اید  موضدوع  «میشل فوکو و غیره
 «ای  انحدراف و خطدا  و نداتوانی و مشدکالت»بپردازیم که سرچشمه 

 ،بمعنی صدحیح کلمده «اومانیسم»و  «گرایی عقل»چیست وقتی شعار 
اید  کارهدایی کده بده اسدم  ،در عمدلخوب و بجایی است چطور  چیز

 ،«مدرنیتده»در تداریخ موجدود و گذشدته  ،«اومانیسم»و  «گرایی عقل»
انجام گرفته در عمل به انحراف و خطا  و معایب بسیار انجامیده اسدت 

های مفیددد و بجددای هددم بدده اسددم  پیشددرفت ،گرچدده از بعضددی جهددات
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انجددام گرفتدده اسددت مآددل پیشددرفت  ،«أومانیسددمی»و  «گرایددی عقددل»
چشمگیر علدوم طبیعدی و علدوم انسدانی و تکنولدوژی و از میدان رفدت  

گسدترش در نتیجده های دیکتاتوری و اسدتبدادی و  بسیاری از حکومت
 آزادی و غیره.

مدرنیته به آن رفتارهایی است کده بده تاریخ اما اشکال منتقدی  به  -
واقع، کاری جام گرفته اما در ان ،«محوری انسان» و «محوری عقل»اسم 

بده نفدع سدرمایداران نبدوده بلکده  ،«نفع ندوع بشدر»و یا  «عقل»مطابق 
و ریزی  و خدونموجدب فسداد ای خاص خودخواه و  سودپرست و طبقه

 گمراهی گشته است.
ها، عمددتًا بخداطر زیدر سدؤال بدردن «مدرن پست»اما انحرافات  -

تری  تفکدر در  ز ندامعقولهای انسانی است که ای  نی اصل عقل و ارزش
تدداریخ بشددر اسددت و نیددز خددود، معلددول پوزیتیویسددم و سددردرگمی در 

گرایددی افراطددی اسددت و مطلددوب امپریالیسددت و سددرمایداران  حس
سودپرست است که خواهان سردرگمی بشراند تا در ای  گمراهدی بشدر 

 ببرند. بیشترسود 





 
 

 آخرین سؤال:
 مطرح است: ،حال این سؤال

برای نجات کامل بشر از خطر ندزا  و »به تنهایی  «عقلعلم و » اگر
 نداردمعاومات کافی مقدماتی ننرا اواًل  چون) ناتوان  است «مصائب

در جتائی کته هتر فترد، مکتن استت بتاز م «تشت ی  دهتد»حتی اگر ثانیًا 
أراده قتاطعی بتر  «استتدر خطتر  که تش ی  دهنده اش ش  ی منافع»

فترد  ،گششته از ننکه بته قتول فرویتد .ن واهد داشت ،عدالت کامل انجام
خواهد بته متال  جهت، می است و بی «طا  و خودخواه قدرت»انسانی، 

 (و ناموس دیگران تجاوز کند و...

 ؟چیست ،چارهپس راه  -
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را  «اش ناتوان عماتی»و  «عقای انسان ضعف»، «ومهی»
 ، قدتول دارد«پایدار عدالت و صاح»کامل برای اجرای 

 :نویسد ننجا که می

، بددرای درک «فراسددت کددافی»اگددر هددر انسددانی  -5
عدددالت و »مصددلحت مهمددی کدده او را بدده رعایددت 

 کرد، داشت، مقید می« برابری
ماندن در تبعیت و از توانائی کافی برای ثابت قدم  -2

، در «آینددده نگددری»و « مصددلحت عمددوم»مددنظم از 
مقابله با فریب لذت و سودمندی زودگذر، برخدوردار 

 بود،
، «حکومدت یدا جامعده سیاسدی»هرگز چیزی به نام 

 وجود نداشت 
اش بدود و در  بلکه هر فردی سدر بده ازادی طبیعدی -

صلح و صفا و سدازگاری کامدل بدا دیگدران، بده سدر 
 برد. می

جایی که عدالت طبیعی، مانعی تمدام عیدار باشدد،  -
  76چه نیازی به قوانی  وضعی است؟

                                                 
 (514تالیف هیوم اول بخش چهارم )بند  -« تحقیق در مبادی اخالق». کتاب  76
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ای  است که تنها راه نجات از فساد و  «هیوم»توضیح نتیجه گفتار  -
است در حالیکده ایندک در  «تشکیل حکومت» ،ریزی ستمگری و خون

ها و  بیشدتری  فسدادها و سدتمگری»کنیم کده  مشاهده مدی ،طول تاریخ
اگدر نگدوئیم  گیدرد. انجدام گرفتده و می «ها حکومت»توسط  ،«ها جنگ

هدای خودخدواه  توسدط حکومت ،ها و ترورهدا باالتری  فسادها و جنگ
بشری انجام گرفته و در حال انجدام گدرفت  هدم هسدت حتدی احتمدال 

هدا توسدط  توسدط فسداد اید  حکومت ،نابودی نسل بشر تا آخری  نفر
 رود. جنگی جهانی دیگر هم می



 
 
 
 
 

 «هیوم»از ما سؤال حال 
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جنگ و جنایت میدان »برای جلوگیری از  «حکومت»اگر وجود  -5
ایجداد صدلح و  بدرای آنکده (که الزم اسدت)است  الزم ،اعضا  جامعه

هم کده  «جامعه جهانی»های متعدد  وجود حکومتپس کند  میامنیت 
شدده  اش میدان جوامدع مختلدف ،های جهانی گرفتار جنگ ،بار ی چند

نیداز  (کند نظیر را گرفتار بشر می که نابودی بی)برای جلوگیری از جنگ 
دارد حکدومتی جهدانی کده قدادر بده  «حکدومتی جهدانی»ضروری بده 

جلدوی جندگ و تواند  نمی «سازمان ملل» زیراجلوگیری از جنگ باشد 
ابدر قددرتها بهمددیگر را بگیدرد چنانچده عقداًل و  جلو جندگباالخ  

ممک  است جنگ  ،تجربتًا به اثبات رسیده است و با ای   وضع موجود
پدس  تمدام شدود. ،به نابودی بشر تا آخری  نفررخ دهد که جهانی سوم 

 .«ای جرانی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است تشکیل حکومت»
یاسددی و جامعدده س»اگددر تشددکیل حتددی در حکومددت جهددانی  -2

برای درک مصلحت مهمدی  «بشرافراد »بخاطر آن است که  «حکومت
  «فراست و عقل کافی ندارد»کند  که برابری و عدالت را برقرار می

 «اش هدای خودخواهانده انگیزه»بخداطر  فرددر اجرای عدالت نیز  و اگر
 ناتوان است  ،از اجرای کامل عدالت

های بشدری  ضعفدو همی  »که  «های بشری حکومت»ای   پس -
را  «جهدانی و عددالت کامدلپایددار صلح » توانند میچگونه  «را دارند

 ؟ندنتضمی  ک





 
 

، سردمدار پست «نیچه»اعتراف 
در « عقل»به ناتوانی  ها مدرن

میان « و صلح پایدار محبت»ایجاد 
 :جامعه بشری



  



 147 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

و ایجاد برادری و  برای اصالح جامعه بشر» :گوید میبحا « نیچه» -
را بگیدرد « دی  و سنت»تواند جای  نمی« عقل»، جامعه بشریدوستی میان 

 ،از آنجا کده دید  و سدنت :گوید میتحت تاثیر هیوم و کانت،  ،«نیچه»اما 
عقل هم مرجدع نهدائی بدرای اصدالح جامعده بشدر »دیگر ممک  نیست و 

 .«گرایی غلط و باطل و مردود است پس عقل« نیست
بده تنهدایی  «عقدل»گدوئیم آری  می« نیچه»ما در پاسخ به  -نقد ما 

چدون عقدل ندوع یدا تواند جامعه بشری را بطور کامل اصالح کندد  نمی
شدان و حفدظ  مندافع شخصیال دنب ،«افراد مردم حتی حاکمان»غالب 
، ابزارهایی «عقل»اما به کمک تجربه بشری، است شان  شخصی قدرت

سدنت و دید  »کده همدان کمک کند به بشر تواند در ای  مسیر  را که می
های الهی و معجزات انبیدا   را به کمک کتاب «واقعًا و کاماًل الهی باشد

 .تشخی  دهدتواند  می
ممکد  هدم هم هم صحیح نیست و  ،«عقل به طور مطلق»اما طرد 
« ای هدای سدلیقه بدا تمدام اختالف« »زیربنا  جامعه بشری»نیست زیرا 

بده  «عقدل»گرچده ، اسدت «عقل و اصول نخستی  عقدل»بواسطه  تنها
تواند جامعه بشری را اصدالح  نمی ،تنهایی همانطور که نیچه بحق گفته

 ساخته است ،«الهی واقعاً دی  » به کمکاصالح کامل جامعه کند، اما 
بدود، فکدر تحت تاثیر تفکرات هیوم و کاندت  ، چون«نیچه»لک   -

چنی  نیچه در نتیجه ممک  نیست  ،«خدا و دی »بازگشت به  کرد که می
در عددم امکدان آنهدا، گفتدار  ،توضدیح دادم ،چنانچده مد ولدی گفت، 
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و  «شدناخت خددا»است. بلکده همچندان  اید  راه  غلطشناخت خدا، 
دی  واقعًا و کداماًل »تواند  باز و ممک  است. و می، «دی  صحیح الهی»

 ایفا  کند. ،، ای  نقش اصالح جامعه جهانی را«الهی
همچدون  «رهبراندی، منصدوب از طدرف خددا»آنهم تنها بدا البته  -

زیدرا ممکد  اسدت  ،آخدری  وصدی رسدول خددا ،عیسای نبی و مهدی
مندافق و » ،و در بداط  «رهبرانی در هاهر عادل نما و متظاهر بده دید »

تصاحب کنند و به اسم  ،رهبری دی  را بهر شکل ممک  «صفت شیطان
مرتکدب شدوند و  ،بدتری  جنایدات را در تداریخ بشدری ،«خدا و دی »

شیاطی  انسانی قرار دهند که مآال آن در تاریخ  رهبریآیندگان را گرفتار 
 کم نبوده است. ،بشر

تمددام رهبددران بشددری را اش  و راسددل در کتدداب معددروف بدده قدددرت
را از  «محمدد»و  «عیسدی»داندد و تنهدا  می «گر طلب و سدلطه قدرت»

 کند. های درخشان تاریخ معرفی می چهره
کده دو  تنها به امید آن روزی که عیسای مسیح و مهدی آل محمددبشر 

کشند بیایندد و  دی  بزرگ الهی مسیحیت و مسلمانان، انتظار آنان را می
کنند و ریشه هر هلمی و بددبختی را  «برادر و مهربان»جهانیان را با هم 

کشدند کده حامیدان  از جهان برکنند گرچه آنان هم انتظار مردمدی را می
 مظلومان شوند و آنان را در ای  مسیر یاری کنند.

نا امیدد  «رهبران منافق بشری»به امید آن روزی که مردم بیدار شوند و از 
 آنها را نخورند. «گرایی عقل»و  «راییگ انسان»و گول شعار دروغی   ،شده
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همده فیلسدوفان و عقدالی بشدری کده  ،آخری  نکته: اینکه کم و بیش -
عقل را قبول دارند و به اصول عملی عقل نظری هم معتقداند حتدی هیدوم و 

قدرت و تواندایی عقدل و التدزام عملدی »کنند که  اعتراف می ،اگوست کنت
روی غرائدز  بحددی نیسدت کده بتواندد جلدو زیداده ،در پیروی از آن ،انسان

و ای  غرائز خودخواهانه افدراد  «حیوانی و خودخواهانه افراد انسانی را بگیرد
کنددد و موجدب جنایددات  هدا هددم بدروز می انسدانی اسدت کدده در حکومت

شود و حکومتی که انتظار اسدت  جمعی همچون تجاوز به دیگران می دست
نظیدری در تداریخ بشدر  ب جنایدات بیمجری عدالت کامل شود خود موج

 شود. می
کنندد تمددن بشدر  لوح بشدری فکدر می لک  بعضی از متفکران سداده -

ها  رود و عاقبدت بشدر را از بددبختی بمعنی فرهنگ بشری رو به تکامل مدی
دهد در حالیکه تمدن بشری و فرهنگ بشری هم همچنان تحت  نجات می

در نتیجده  «شدری و گروهدی اسدتهای خودخواهانه رهبران ب انگیزه»تاثیر 
شدود و نیدز در کشدفیات عقدل  به علوم تجربی بشر اضدافه می ،روز به روز

همچنان تحت فشدار  ،شود اما عقل عملی بشر هایی می نظری هم پیشرفت
  77غرائز خودخواهانه است.

                                                 
گرایی و تدرویج  گرایدی افراطدی و مداده حسبا تقویدت »حاکمان فعلی . نظام جهانی  77

های الحادی در دانشگاهها در رشته علوم انسانی و تاسیس و تقویت و حمایدت از  مکتب
 کوشند. انسانی می فرهنگدر تضعیف  ،«مذاهب خرافی و ضد انسانی
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 :های بشری درباره حکومت اش راسل در کتاب قدرت

عامدل « طلبی قددرت»فقط با کشدف اید  رمدز کده »
تدوان  اسدت می «های اجتماعی فعالیت»تعیی  کننده 

از باسدتان تدا  «تاریخ تحوالت جوامع بشری»طومار 
 78معاصر را توجیه و تفسیر نمود.

.... 
هدم یگانده « طلبی قددرت»با وجود ای ، اگر غریزه  -

عامل و محرک اصلی در تحدوالت اجتمداعی فدرض 
مًا خالی از اشتباه نخواهدد بدود، ولدی یدک شود مسل

مددا را در جسددتجوی قددوانی  علددوم  ،چنددی  اشددتباهی
 79دهد. سوق نمی ،اجتماعی به گمراهی

.... 
تددوان از  را می «محمددد»و  «مسددیح»در ایدد  زمیندده 

 80های درخشان تاریخ دانست. چهره
آیه معروف در کتاب مقدس: دعای خیر بر فروتنان  -

 81«وارثان حقیقی زمی  هستند.باد زیرا ایشان 
                                                 

در ترجمه فارسی چاپ سال  -تالیف راسل در قسمت انگیزه قدرت  -کتاب قدرت .  78
 .10ص  -هد .ش  5110

 .11در ترجمه فارسی ص .  79

 .523در ترجمه فارسی ص  -همان کتاب قدرت، تالیف راسل، در قسمت قدرت روحانی .  80

در ترجمده فارسدی  -همان کتاب قدرت، تالیف راسل، در قسمت راهبران و پیدروان .  81
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اینکه با توضیحاتی که  :و بطالن نظریه سکوالریسم گیری نهایی نتیجه
دوران »در  «ایمان مذهبی»روش  شد که ضعف  ،در ای  کتاب گذشت

و  «گرایدی علم»و  «گرایی عقدل»هرگدز بخداطر  ،«مدرن مدرنیته و پست
 ؛تنرا بخاطر «ضعف ایمان مذهبی»بلکه است نبوده  «گرایی انسان»

 گرایی افراطی املال هیوم و متاخریح از او بوده حسیکی  -1
 نیز کتاب سنجش خرد ناب کانت و دی ر -2
و باا  «شان تناقض دارناد همه اینرا در درون»نظریه دارویح که  -3

 مجموعًا در تضاد و ناسازگاری هستندگرایی  علم و عقل و انسان
دید  بدرای »گوید  می کهاست « سکوالریسم»دیدگاه  ،و چرارم -4

توان در دنیا به سدعادت کامدل  می ،عقل و علم»ای ندارد و تنها با  فایده ،دنیا
مدرن و حواد  سیاسدی و فرهنگدی جهدان،  که اینک در دوره پست «رسید

 ،«رواندی فدرد»هم بدرای تعدادل  ،«دی  واقعًا و کاماًل الهی»شد که روش  
برادری و دوستی میدان افدراد »عدالت بیشتر و مفید است و هم برای ایجاد 

د دوسدتی و ندتوان بده تنهدایی نمی، «عقل و دولدت»و مفید است  ،«انسانی
ایمدان »بلکه وقتی  صلح پایدار و عدالت کامل را در جامعه بشر ایجاد کند

جنگ و تروریسم جهدانی  ،«های ابرقدرت و عقل آنها دولت»نباشد  «الهی
و فرهندگ  دهندد. قدرار می ،ابزار کشتار بشر -علم را کند. و  را هم ایجاد می

  کنند. چنان تضعیف می عقالنی و عقل عملی بشری را هم

                                                                                                
 

 .42هد . ش صفحه  5110تهران سال 
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َو َلَقْد َکَتْبنا ِفي در آخر الزمان } «حکومت صالحان»قرآن  درباره  آیه
ْرَض َیِرُثها ِعباِدَي الّصاِلُحوَن 

َ
ْکِر َأّن ْاأل  82{الّزُبوِر ِمْ  َبْعِد الذِّ

خاتم هم قبل از هجرت به مشدرکی  فرمدود اگدر شدما بده  پیغمبر -
شدوید شدما بده دید  خودتدان  اسالمی که خداوند قرار داده راضی  نمی

 باشید م  هم به دی  خودم هستم
 {لکم دینکم ولی الدی سوره کافرون: }

پس از هجرت هم در جندگ بدا مشدرکی  مکده، خداوندد در آیده  -
به پیغمبراش میفرماید اگر مشدرکی  بده شدما  ،«سوره ممتحنه» 83هشتم

تدان  تدان بیرون از خانده و وط  و کشدتند نمیرا کردند و شما  تجاوز نمی
با عدالت و نیکوکداری  مشرکی باید با  توانستید و می کردند شما می نمی

یعنی دستور اسالم ای  است که اگر مردمدی بده مسدلمانان،  رفتار کنید.
بدا آنهدا  ،ق ندارند به اسم مسلمان کردن آنهداتجاوز نکنند مسلمانان ح

 بجنگند و آنان را بکشند و یا اسیر کنند و...
 ،«غیدر مسدلمانان»با  «پس از رسول خدا حاکمان های جنگ»ولذا 

 چه رسد به طالبان و امآال آنها. ،های نامشروع بود جنگ
متجداوزی  بده »و لذا در عمل هم تمام جنگهای رسدول خددا بدا  -

                                                 
 .501. سوره انبیا  /  82

یِ  َو َلدْم ُیْخِرُجدوُکْم ِمدْ  ِدیداِرُکْم َأْن ال َیْنهاُکُم }.  83 الّلُه َعِ  اّلذیَ  َلْم ُیقاِتُلوُکْم ِفدي الددِّ
 .{وُهْم َو ُتْقِسُطوا ِإَلْیِهْم َتَبّر 
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بود حتی جنگ بدر که رسول خدا با مشرکی  مکده جنگیدد  «مسلمانان
چون آنها مسدلمانان را در مکده کشدتند و آنهدا را بدا تهدیدد بده قتدل از 

 شان خارج کردند. وط 
جنگ  «مردمی که به مسلمانان تجاوز نکردند»و رسول خدا به هیر 

 .نکرد
کده رهبدری را پدس از رسدول خددا از دسدت  «یانطلب قدرت»اما  -

، خدارج کردندد نده تنهدا بده مردمدی کده بده «اوصیا  بحق رسول خدا»
تری   تجداوز کردندد بلکده خدون پداک ،مسلمانان تجاوز نکدرده بودندد

را هم بر سرنوشت مسدلمانان،  «امیه بنی»و  مسلمانان را بناحق ریختند
 .مسلط کردند

در  «سدنت واقعیده»و  «قرآن»تنها به حکم  «مهدی آل محمد»ولی 
طبدق نیدز  «مردم غیر مسلمان»کند و نسبت به  میان مسلمانان عمل می
کندد  رفتار می ،«عدالت و نیکوکاری»بر اساس آیه هشتم سوره ممتحنه 

است. رسول خدا هم خبر داده که بوسدیله  «هلم و هالم»و تنها دشم  
 شود. دنیا پر از عدالت و آبادانی می ،مهدی آل محمد

 عداًل کما ملئت هلمًا وجوراً  یمال  الله به االرض
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 : August Comt -م  1175 - 1581 اگوست کنت
یک قانون بسیار معروف طبیعت در سیاست، صریحًا 

، «تحت حکومدت ندرفت »دارد که یگانه راه  مقرر می
و ای  قانون هدم  «حکومت کردن بر خویشت  است»

بر جماعات و هم بر افراد و هم بدر اشدیا ، و هدم بدر 
 اشخاص، قابل تطبیق است.

 «حکومت اخالقی»دهد که هر قدر  و چنی  معنی می
بیشتر الزم »در یک جامعه، کمتر قدرت داشته باشد، 

تدا از  «است که حکومت مادی، شددت کسدب کندد
 84تالشی کامل هیئات اجتماعی جلوگیری کند.

..... 
، یگانه سدد قدانونی را کده «قوه روحانی»از بی  بردن 

جلوگیری کندد  ،توانست از تجاوزات قوه جسمانی می
 85منهدم کرده است.

..... 
، حکومت بر عقیده یعنی برقراری «قوه روحانی»پس 

                                                 
چداپ تهدران  -ترجمه کاهم عمدادی  -تالیف آندره کرسون  -کتاب فالسفه بزرگ .  84

 .475جلد سوم ص  -هد .ش  5111سال 

 .471همان مدرک ص .  85
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اصددولی کدده بایسددتی بددر روابددط مختلددف »و حفددظ 
قرار  ،«هدف و مقصد خود»، «اجتماعی حاکم باشند

 داده ...
اسدت،  «اداره عالیده تربیدت»پس وهیفده اصدلی آن، 

 خواه عمومی باشد خواه خصوصی.
تری  معنای آن، که  بخصوص تربیت عمومی در وسیع

جهت  «سیستم کامل افکار و عادات الزم»عبارت از 
مهیا کردن افراد برای نظدام اجتمداعی کده در آن بایدد 

 86زیست کنند.
..... 

ت عملدی تجدیدد ... چون توجه تمامًا به طرف قسدم
سددازمان اجتمدداعی معطددوف گردیددده طبعددًا بدده ایدد  
عجایب المخلوق کده دسدتگاه حکدومتی بددون قدوه 
روحانی است منجدر شدده کده اگدر هدم بتواندد دوام 

 «بربریدت»بیاورد، یک سیر قهقرایدی واقعدی بطدرف 
 87است.

گری که اینک توسط ابرقدرت غدرب،  بربریت یعنی بسمت وحشی)
                                                 

 .471همان ص .  86

 .431همان کتاب ص .  87
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نیت جهانی توسط تروریسم جهدانی کده بدا طدرح و گیرد و ام انجام می
نقشه ابرقدرت غرب انجام گرفته به نابودی کشانده شده حتدی در خدود 
غرب و ابرقدرت غرب، هیر تصمیم جّدی بدر توقدف اید  تروریسدت 

 (ندارد.



 
 
 
 
 

 «:مدرنیته»های درباره  نکته
 





 
 

 «یافراط ییحس گرا» -1
 و

 «یاخالق انسان» فیتضع
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 های دوگانه در انسان: مقدمه: انگیزه

های  میل خودخواهانه حیوانی بده لدّذت»یا « گرایی غریزی نفع» -5
 «غریزی

عقدل، یدک ارزش گرایی عقلی یا اینکه خوشی و نفدع، ندزد  نفع -2
 است
نیز ندزد عقدل، یدک ارزش اسدت، و « حقوق طبیعی»همچنانکه  -

 دیگران، یک ضد ارزش و هلم است.« حقوق طبیعی»تجاوز به 
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بتته « میاتتی خودخواهانتته»گرایتتی غریتتزی یتتا  نفتتع -1
ت

ّ
 های حیوانی: لش

اش  ، مهمتری  انگیزه غریدزی«چه حیوان و چه انسان»هر جانداری 
حفظ بقای جدان خدودش اسدت و آنچده موجدب سدعادت و خوشدی »

های طبیعی و غیره و دوری از رندج  از طعام و لذت« شود اش، می فردی
خوشدی و »و درد و زحمت و امآال اینها به قول معروف، هر کس دنبال 

ش هسدت و دوری از درد و رندج و ندا امنیت و آرامش در زندگی خدودا
و « هر فرد موجود جانددار»و ای  انگیزه، قویتری  انگیزه حیاتی « آرامی

باشد و هیر فیلسوفی، منکدر اید  واقعیدت نیسدت از  اش می بقای نسل
چه رسد به  -سقراک گرفته تا افالطون و ارسطو و اپیکور و غیره تا بحال 

شدوند همچدون بنتدام و امآدال  ده میگرا در قرون جدید، نامی آنانکه نفع
گرایدان  اینها ولذا هیر فیلسوفی دیگر، منکدر اید  قسدمت از کدالم نفع

هدر جاندداری دنبدال نفدع و سدعادت »گویندد:  گرایان می نیست که نفع
و همچندان کده چندی  « شخ  خودش است آنهم بطور غریزی است

مندافع  اهدداف مشدترک و»تواند آنجدا کده  می« ای غریزه خودخواهانه»
گدردد « اتحاد و اجتماع افراد مشدترک المندافع»، موجب «مشترک باشد

باشد، موجدب  «تضاد»، «منافع افراد»تواند آنجا که میان  همچنانکه می
 ها بشود. ها و یا ملیت میان افراد و یا گروه« نزاع و درگیری و جنگ»
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اسدت « میل حیدوانی»و توجه تنها و افراطی بهمی  انگیزه غریزی و 
اش( از  ه موجب غفلت بعضی از فیلسوفان )همچون هیوم در جدوانیک

گرایی عامدل را محددود  است کده نفدع« حقوق طبیعی»ارزشمند بودن 
 کند به آنجایی که موجب تضییع حقوق طبیعی دیگران نشود. می

اش در  اش، در رساله اش در ابتدای تحقیقات در جوانی« هیوم»لذا »
 م: 5319سال 

اسدت کده بیدزاری یدا « لذت»یا « درد»انداز  از چشم
 88خیزد. گرایش نسبت به چیزی، برمی

تواند فعل را فدرآورد  به تنهایی نمی« عقل»از آنجا که 
گیریم که  یا مایه پیدایی خواست و اراده شود نتیجه می

یددا از « خواسددت»، از بازداشددت  «عقددل»همددی  قددوه 
، «انفعدال یدا عاطفده»ستیزیدن بدا موضدوع برگزیدده 

 ناتوان است.
 89ای  نتیجه ضروری است.

، سدخ  «عقدل»و « انفعدال»هنگامیکه درباره ستیزه 
، «عقدل»گوئیم، سخنمان دقیق و فلسفی نیسدت.  می

دار  برده انفعال است و باید چنی  باشد و هرگز دعدوی
                                                 

 .454اش به نقل از رساله هیوم ص  کاپلستون در تاریخ فلسفه.  88

 .454 - 451همان رساله ص .  89
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کار دیگری، جز گذاردن خدمت و فرمان آنها، نتواندد 
 90.بود

 نویسد: می 5319 و 40اش که در سال  در رساله «هیوم»
ای بدرای  تواندد انگیدزه به تنهایی، هرگز نمی «عقل» -

 91هر فعل اراده باشد.
، در جهدت «انفعدال»تواندد بدا  هرگدز نمی «عقل» -

 92اراده، ضدّیت ورزد.
در فلسددفه و حتددی در زندددگی عددادی، هددیر چیددز،  -

و « انفعدال»سدتیزه تر از اید  نیسدت کده دربداره  رایج
قل را برتر شدمرند و حکدم ، سخ  بگویند، ع«عقل»

منداند کده  کنند کده آدمیدان تدا جدایی فقدط فضدیلت
 93.های عقل، سازگار کنند خودشان را با فرموده

  

                                                 
 .451همان رساله ص .  90

 .451رساله هیوم ص .  91

 .451رساله هیوم ص .  92

 .451رساله هیوم ص .  93
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« حقوق طدیعتی»در کنار « ارزشی عقای»، «نفع» -2
 ارزشمند )= حقوق عقای(:

گرایی  است اثبات یدا انکدار نفدع« اخالق انسانی»آنچه مورد بحث 
ه در هر جاندداری، اعدم از انسدان یدا حیدوان غریزی حیوانی نیست )ک

وجود دارد و هر جاندار، دنبدال حفدظ جدان و مندافع شدخ  خدودش 
 است(.

اسدت « انگیزه رفتار عادالنه و اخالقی انسدانی»آنچه مورد بحث  -
باشد که علدت « گرایی غریزی حیوانی انگیزه نفع»تواند همان  قطعًا نمی

اعم از انسان یا حیوان بلکه آنچه مورد شود،  نزاع میان افراد جانداران می
در « ادراک شدهودی عقدل اسدت»است، « اخالق نیک انسانی»بحث 
حقوق انسدانی محددود کنندده »، خوب است و «سعادت و نفع»اینکه 

، و ای  اختصاص بده سدعادت و «منافع فردی است و باید مراعات شود
ندارد و شامل حقوق و سعادت هر انسانی است نسبت  «عامل»حقوق 

برابری و برادری آنهایی که به ندای »اش و موجب  به خودش و همنوعان
حقدوق طبیعدی »کنند و موجب گرایش انسان به حفظ  ، گوش می«عقل

حفدظ مندافع بحدق »و « حقوق طبیعدی خدود»همچون حفظ « دیگران
ای  منشا  اخدالق و  و« حفظ منافع حقه خود است»همچون « دیگران

گرایی غریدزی  نفدع»عدالت و احسان و ایآار، در مواردی دقیقًا، مقابدل 
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شهود »، معاصر راسل، آنرا «مور»است و ای  چیزی است که « حیوانی
ضرر »و دفع « جلب نفع»، نامیده است که هر عقلی، «درونی یا عقلی

کده میدان  دانند و دنبال آن اسدت و لدذا در مدواردی را خوب می« و رنج
، تضداد «های فردی غریدزی حیدوانی خوشی»و « منافع انسانی عقلی»

حقدوق »است و حکم بده پیدروی از  «قاضی»در اینجا  «عقل»شود  می
برای خودش، همیشه دنبدال « انسان عاقل»کند و حتی یک  می« طبیعی

« خوشی زودگذر فعلی»خوشی بیشتر است و لذا انسان عاقل، چه بسا 
مندافع »کندد و  ، تدرک می«نافع کآیر و بیشتر در آیندهم»را بخاطر حفظ 

 «حیوان»دهد در حالیکه  ، ترجیح می«خوشی فعلی»را بر « بزرگ آینده
بخاطر آنکده عقدل نددارد چندی  نیسدت مدآاًل انسدان درد و رندج درس 

کند تا به منافع بیشدتر در آیندده برسدد  خواندن و کشاورزی را تحمل می
درک عقلی و فهدم انسدانی کده انسدان بده » شود به همان ای  مربوک می

، چندی  انتخدابی را )در «هیدوم»«. موجودی دوراندیش معدروف اسدت
عقدل و »اش( مربدوک بده  بخش چهارم کتاب تحقیق در مبادی اخدالق

کده هدر حیدوانی بددون فکدر « میل غریزی»داند نه بخاطر  می« فراست
 کردن، دنبال آن است.

در اینکده مشدهدی حسد ، اهدل  فیلمی که در تلویزیون نشان دادن
روستا به تهدران آمدد و سدوار خدرش شدد و در پیداده روی شدهر تهدران 

های بسیار متنوع و زیبدا  فروشی رسید که میوه گشت که به مغازه میوه می
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، «مشدهدی حسد »اش بود و مقداری کداهو و سدبزی، کده  جلو مغازه
ماشدای متحیر و متعجب در جلو مغازه، روی خرش سدوار، ایسدتاد و ت

های جالب و خوردنی را میکرد که هر انسانی با دیدن آنها میدل  ای  میوه
به خوردن آنها را داشت تا آنکه مشهدی حس  که ناگداه فریداد صداحب 

آقا از جلو مغازه م ، بدرو کده خدرت همده »گفت:  مغازه را شنید که می
 «.های م  را خورد کاهوها و سبزی

ون، بده کسدانی کده در کندار مد  م  با دیدن ای  فدیلم در تلویزید -
های انسان با حیدوان همدی  اسدت کده  نشسته بودند، گفتم یکی از فرق

انسان در جایی که بداند اگر دنبال غریزه شهوت و میل برود به آیندده او 
خودخدواهی میدل »رود و جلدو غریدزه  خدورد، نمدی ضرر بزرگتدری می

مینکده حدّس گیرد مآل مشهدی حس  اما حیدوان ه را می« غریزی خود
اش هست به سمت آن،  اش و شهوت اش و غریزه کند چیزی مطابق میل

 کند. کند و اراده خوردن و تصاحب آنرا می حرکت می
در « جدان الک»تدالیف  -کتاب دوم کتاب تحقیق در فهدم بشدر  -

 :12در بند پنجاه و دوم  25فصل بیست و یکم 
محددوری کدده آزادی هوشددمندان در راه رسددیدن بدده  -

آندان »گردد، ای  اسدت کده  ت واقعی بر آن، میسعاد
توانند عملی کدردن مشدتهیات خدود را بده تداخیر  می

بیاندازند تا بر سدر راه خدود، نگداه کنندد و ببینندد آیدا 
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موضوعی که مورد میل و عالقه آنان است آندان را، بده 
رساند و با خیر و صالح واقعی آنان،  مقصد اصلی می

 «کند یا خیر. سازش می
  «.بزرگتری  امتیاز آدمیزاد است»قیده م ، ای ، به ع
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کده هشدت « تحقیق در مبدادی اخدالق»در کتاب  «هیوم»گفتار  -
 5347اش نوشته بود یعنی مبادی اخدالق را در سدال  سال پس از رساله

نوشته بود یعندی در  5319اش را در سال  نوشته است، در حالیکه رساله
کتاب مبدادی »اش را نوشته است در بخش چهارم  دوران جوانی، رساله

بیشتر، نوشته است: در جامعده  ، با یک دهه فکر5347، که در «اخالق
 نویسد: بند صد و شصت و چهارم می -سیاسی 

بدرای  94«فراسدت کدافی»هر انسانی،  -5اگر  - 514
درک مصلحت مهمی کده او را بده رعایدت عددالت و 

 کرد، داشت، برابری مقید می
از توانائی کافی برای ثابت قدم ماندن در تبعیت  -2و 

، درمقابدل «نگری مصلحت عمومی و آینده»منظم از 
فریب لذت و سدودمندی زودگدذر کندون، برخدوردار 

هرگددز چیدزی بدده نددام حکومدت یددا جامعدده  -1بدود، 
سیاسی وجود نداشت  بلکه هر فدردی، سدر بفرمدان 

زگاری اش بود، و در صلح و صدفا و سدا آزادی طبیعی
عددالت »بدرد. جدایی کده  کامل با دیگران به سدر می

، فی نفسه، مانعی تمام عیار باشد چه نیدازی «طبیعی

                                                 
 «.فهم و عقل کافی»یعنی  ،«فراست کافی». مقصود هیوم از  94
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 95است؟« قوانی  وضعی»به 
صدد و  514در کتاب تحقیق در مبادی اخالق خود در بندد  «هیوم»

« عقدل»شدود کده آیدا  ، مردد می«رفتار اخالقی»سی و چهار در منشا  
 «:احساس»است یا 

ای دربدداره سدداختار کلددی  از دیربدداز مناقشدده - 514
، شدروع شدده کده بیشدتر شایسدته «قوانی  اخالقدی»

 بررسی است 
  «احساس»است یا « عقل»آیا منشأ آنها، 

گدداهی مددا از آنهددا از طریددق یددک سلسددله  - آیددا آ
اسددت، یددا توسددط یددک « اسددتدالالت و قیاسددات»
و ]بده عبدارت بهتدر  بهتدر حدس « احساس بیواسته»

 درونی 
صددق و »دربداره « احکدام صدحیح»آیا مآل همده  -

، یکسدان «هدر موجدود عداقلی»، بایستی ندزد «کذب
باشند  یا مانندد تصدور زیبدایی و زشدتی، بنیادشدان، 

، وابسدته «سداختار و سرشدت ندوع آدمدی»کاماًل بده 
 است.

                                                 
حقوق طبیعدی برابدری انسدانها در »و در نتیجه به « عدالت طبیعی»اعتراف هیوم به .  95

 «.حق حیات و امآال آن
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 511و صد و سی و ششدم  511، در بند صد و سی و پنجم «هیوم»
کندد و سدپس در بندد  ظریه دالئلی را بیان میدرباره تایید هر یک از دو ن

 نویسد: چنی  می« صد و سی و هفتم»
ای  استدالالتی که در تایید هر دو نظریه، ارائه  - 513

توان ارائه کرد(  شوند )و استدالالت بیشتری که می می
دهندد  چنان موجه هستند که مرا در وضعیتی قدرار می

بخش هسدتند  گمان کنم به اندازه هم معتبر و رضایت
« احسداس»و « عقل»و به ای  عقیده کشانده شوم که 

های اخالقدی، موافدق و  در همه تصمیمات و استنتاج
 سازگارند.

ها و اعمدال را  محتمل است حکم نهایی که خصدلت
 شمرد  دلپذیر یا دالزار، ستودنی یا نکوهیدنی، می

حکمی که نشان شرافت و رسوایی، تحسی  یا تقبدیح 
ارد  حکمی که اخالق را مبددئی، فعدال گذ بر آنها می

گردانددد و فضددیلت را نیکبختددی مددا، و رذیلددت را  می
گوئیم محتمل است کده  دهد: می بدبختی ما، قرار می

ای  حکم نهایی، بده حدس یدا احسداس دروندی مدا، 
بستگی داشته باشدد کده طبیعدت، آندرا در تمدام ندوع 

تواندد در  انسانی نهاده است. زیرا چه چیز دیگدر، می
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 ای  سرشت و خوی، تاثیر داشته باشد؟
ولی برای اینکه راه را بدرای چندی  احساسدی، همدوار 
کنیم و موضوعش را چنانکده بایسدته اسدت، دریدابیم 

بینیم اغلب ضروری اسدت کده پیشداپیش، تعقدل  می
 بسیار کنیم.....

زیبددایی »گیری اسددت کدده  اکنددون وقددت ایدد  نتیجدده
ای  ندوع تا حدود زیادی واجد خصوصیات « اخالقی

بده منظدور « قدوای عقالندی»اخیر اسدت و معاوندت 
 طلبد. تاثیرگذاری مناسب در ذه  انسانی را می

 بند صد و سی و هشت:
..... مددا هددر صددفت ذهنددی کدده شخصددی را  -517

« پسدت و مدورد نکدوهش»یا « محترم و مورد عالقه»
گرداند را مورد توجه قرار خواهیم داد... حساسیت  می

ندوع »موضوع، تدا انددازه زیدادی در زیادی که در ای  
، اطمینان کدافی را «، فراگیر است، به فیلسوف«انسان

، اشدتباه «تنظدیم اید  فهرسدت»دهد که هرگز در  می
 کند..... نمی

ما تحقیق خود، درباره ای  موضوع را بدا مدورد توجده 
و « خیرخدددواهی»قدددرار دادن فضدددائل اجتمددداعی، 
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 ، شروع خواهیم کرد.«عدالت»
ا، احتمااًل فتح بابی خواهد بود کده بدا آن، تشریح آنه

 یابند. مفاهیم دیگر، توضیح می
 بند صد و سی و نهم:

شاید چندی  بده نظدر برسدد کده اثبدات قابدل  - 519
تر کدار  یا تمایالت لطیف «خیرخواهی»ستایش بودن 
 زائدی است 

...... 
هدای مدادرزادی،  هر جا ای  صفات دلپذیر، با توانایی

ته، همدراه باشدند و خودشدان را در قدرتمند و برجسد
هدای مفیدد انسدانی،  نظام اجتماعی، خوب و آموزش

اشکار سازند، واجدی  خود را به ورای حوزه طبیعدت 
، «مقدام الهدی»ای، به  انسانی، ارتقا  داده، و تا اندازه

 سازند. نزدیک می
..... 

تواند واقعًا  ، می«کار خوب»یک انسان، فقط با انجام 
 مند شود. ، بهره«ت متعالی بودنامتیازا»از 

 ..... بند صد و چهل و سوم:
عدام »در همه تصدمیات اخالقدی اید  شدرک  - 541
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 ، اساسًا همیشه مد نظر است.«المنفعه بودن
 ...... بند صد و چهل و پنج:

« عدالت برای جامعه مفید اسدت»از آنجا که  - 541
اش،  و در نتیجه بایستی، حداقل، بخشی از ارجمندی

ای  امر، ناشی شود، اقدام به اثبات آن، کار زائددی  از
 است......

 بند صد و شصت و چهارم:
اگددر هددر انسددانی، فراسددت کددافی بددرای درک  - 514

مصلحت مهمی که او را به رعایت عدالت و برابدری، 
کرد، داشت، و از توانایی کدافی بدرای ثابدت  مقید می

قدم ماندن در تبعیدت مدنظم از مصدلحت عمدومی و 
نگری،  در مقابله بدا فریدب لدذت و سدودمندی  یندهآ

زودگذر کنونی، برخوردار بود  هرگدز چیدزی بده ندام 
حکومت یا جامعه سیاسی وجود نداشدت، بلکده هدر 

اش بود و در صلح و  فردی، سر به فرمان آزادی طبیعی
 برد. صفا و سازگاری کامل با دیگران بسر می

تمدام  ، فی نفسده، مدانعی«عدالت طبیعی»جایی که 
 عیار باشد چه نیازی به قوانی  وضعی است؟

به اینکه حس  و قبح بدیهی فضائل اجتماعی، ذاتدی « هیوم»اعتقاد 
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 ای  افعال است در بند صد و هفتاد و سوم:
 از سودمندی آشکار فضائل اجتماعی، - 531

، یددک راسددت، نتیجدده «شددکاکان قدددیم و جدیددد»
علددیم و ت»انددد، کدده همدده تمددایزات اخالقددی از  گرفته

 اند، یعنی..... ، ناشی شده«تربیت
، از اید  «تمایالت یا تنفرات اخالقی»...... اما اینکه 

« محقدق خردمنددی»شدود را هدیر  اصل، ناشدی می
 نخواهد پذیرفت.

اگر طبیعت، چنی  تمایزی را در ساختار اساسی ذه  
 انسانی، بنیاد ننهاده بود،

 دوسددت»، «ننگددی »و  «شددرافتمندانه»اصددطالحات 
، هرگدز «زبدون»و  «شریف»و « تنفرآمیز»و « داشتنی

توانستند  در زبانی، وجود نداشت و سیاستمداران نمی
چنی  اصطالحی را وضع کنندد و حتدی قدادر نبودندد 

 آنها را، معقول ساخته یا به شنوندگان القا  کنند.
، «فضدائل اجتمداعی»...... بنابرای  باید پذیرفت که 

 هستند. 96«طبیعی زیبایی و دلپذیری»دارای 

                                                 
 .«حس  و قبح ذاتی عقلی»و  «حقوق طبیعی». اعتراف هیوم به  96
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خواهند فضائل اخالقدی را هدم از  گرایانی که می بر نفع «هیوم»نقد 
نتیجده بگیرندد در بندد « گرایی غریزی خودخواهانه دوستی و نفع»خود 

 صد و هفتاد و چهارم:
خدددود »از « اصدددول اخالقدددی»اسدددتنتاج  - 534

 «.....دوستی
با ای  وجود، ای  مهم، بدا اعتبدار و نفدوذ، مشدخ  

، آشدکارا «طبیعدت و تجربده»نیست، و بانک شدنی 
 کند. را نقض می «خودخواهی»نظریه 

ها  آمیزی که در زمانه ما اغلب، اعمال فضیلت - 531
های بسددیار دور از مددا، انجددام گرفتدده را  و سددرزمی 

های قددوه  کنیم جائیکده حتدی موشدکافی سدتایش مدی
یابددد، و  تخّیددل، هددیر نمددودی از نفددع شخصددی نمی

نیکبختی و امنیدت خداطر فعلدی مدا، بدا ارتباطی بی  
 بیند. حوادثی که بسیار از ما دور هستند نمی

ای کده از  ما سخاوت و شهامت و مرگ شرافتمندانه -
گیدرد را تحسدی  و تمجیدد  ناحیه دشم  صدورت می

آن »آور بدودن  کنیم هر چند ممک  است بده زیدان می
گاه باشیم.«مان اعمال، نسبت به نفع شخصی  ، آ

 و هفتاد و هشت:بند صد 
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537 - ..... 
یابیم که مصلحت شخ  با مصلحت  ما مواردی می

 عموم، یکی نبود، و حتی متضاداند:
و با وجود یکسان نبودن مصالح، باز بروز احساسات 

 کنیم. اخالقی را مشاهده می
...... 

بددا رو در روی خددود دیدددن ایدد  مددوارد، بایسددتی از 
را با توسل به « احساسات اخالقی»ای که تمام  نظریه

 کند دست بکشیم. ، تبیی  می«اصل خود دوستی»
...... 

 بند صد و هشتاد و هشتم:
حال ای  دیدگاهها و اسدتدالالت را معکدوس  - 577

 کنیم:
ای پسینی، مورد توجه قرار دهیدد  و  موضوع را به گونه

اگدر  -نتائج حاصدله را بسدنجید و تحقیدق کنیدد کده 
حددود زیدادی، از تدا « فضائل اجتماعی»ارجمندی 

شود، چیست که بینندگان  ناشی نمی« حس انسانیت»
 دهد. را تحت تاثیر قرار می

 بند صد و هشتاد و نهم:
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تحسدی  و »رسدد کده در  همچنی  به نظدر می - 579
دار  ، جهدت«ها و کردارها ستایش عمومی ما، از منش

بددودن فضددائل اجتمدداعی بدده مصددلحت و منفعددت 
انجدام آنهدا، ترغیدب شخصی ما نیست کده مدا را بده 

 کند. می
..... 
ممک  است تردید کنیم که آیدا اصدولی نظیدر  - 590

، در طبیعدت مدا، «عالقده بده دیگدران»یا « انسانیت»
بینیم، در موارد  وجودها دارد یا ندارد  معهذا وقتی می

بیشددماری، هرچدده کدده بدده ارتقددا  مصددالح جامعدده 
 انجامد ای  قدر مورد پسند است به نیدروی اصدل می

 بریم. ، پی می«خیرخواهی»
........ 

  



 

  «هیوم»نقد و بررسی ما بر گفتار 
 

 در سه قسمت:
هایش( از منشاء غیر عقلدی  )در بعضی از گفته «هیوم»در اینکه مقصود  -1
 چیست؟« اخالق»
 «های عام المنفعه بودن هست»با « باید اخالقی»ربط  -2
 «هیوم»های  و گفته« طبیعیحقوق » -3
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تحقیدق »اش یعنی کتاب  تری  کتاب در مهمتری  و محبوب« هیوم»
نوشته است یعندی هشدت  - 5347 -اش که در سال  «در مبادی اخالق

نوشدته بدود یعندی در  5340اش کده در سدال  سال پس از نوشت  رساله
مبدادی »را نوشته بود اما اینک کتداب جوانی در ده سوم عمرش، رساله 

، «هشت سال اندیشه و تعقل کافی»را، با س  و سالی بیشتر و « اخالق
 «عقدل»را مربدوک بده  «عددالت»آن فهدم  - 514نوشته اسدت در بندد 

 نویسد: داند و می می
اگر هر انسانی فراست کدافی بدرای درک مصدلحت »

مهمددی کدده او را بدده رعایددت عدددالت و برابددری مقیددد 
کرد، داشت، و از توانائی کافی برای ثابدت مانددن  می

نگری در  در تبعیت منظم از مصلحت عمومی و آینده
مقابله با فریب لذت زودگدذر کندونی برخدوردار بدود 

 «.هرگز چیزی به نام حکومت وجود نداشت
عددالت و اخدالق »است که در آن منشأ  «هیوم»ای  عی  عبارت  -
حدال اید   -کندد  ، معرفی می«ه یعنی عقلقوه دراک»را مربوک به « نیک

را مقایسه کنیم با گفته هیوم در بند صدد و هفتداد و هشدت  «هیوم»گفته 
 نویسد: که در آن بند می

مصددلحت »یددابیم کدده  ...... مددا مددواردی می -537
، یکی نبوده و حتدی «مصلحت عمومی»با « شخ 
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متضاداند: با وجود یکسان نبودن مصالح، بداز، بدروز 
 کنیم...... ت اخالقی را، مشاهده میاحساسا

ای  با رو در روی خود دیدن ای  موارد، بایسدتی از نظریده
اصل خود »را با توسل به « احساسات اخالقی»که تمام 
 -کند، دست بکشیم  ، تبیی  می97«دوستی

 توضیح ما اینکه از مقایسه ای  دو گفته هیوم:
ت سال، مطالعده و شود که هیوم پس از هش اواًل کاماًل روش  می -5

شود که انگیدزه خدود دوسدتی کده ناشدی از خوشدی و  تفکر، متوجه می
اسدت « لذت و درد عامدل»ناخوشی خود عامل است یعنی تابع مطلق 

تنها عامدل همده رفتارهدای « لذت و درد را»اش،  ، در رساله«هیوم»که 
را بنده و خادم شدهوت و غریدزه خودخدواهی  «عقل»بشر دانسته بود و 

نویسدد کده  اش می«مبدادی اخدالق»ه بدود امدا ایندک در کتداب دانست
باشدد و « عددالت و اخدالق نیدک»تواند لدذت و درد، سرچشدمه  نمی

را « انگدزه اخالقدی»اش، اینک دست کشدیده و  از آن تفکر اول« هیوم»
دانسدته اسدت کده « گرایی شخصی و خودخواهی نفع»جدای از انگیزه 

اسدت « خدود دوسدتی»که مستقل از انگیزه  «اخالقی»تواند انگیزه  می
 منشأ احساسات و اراده و عمل اخالقی و عدالت گردد.

                                                 
خوشی و نفع و دوری و نفرت از »، در میل به «اصل خودخواهی غریزی فرد»یعنی .  97
 «.و ضرر رنج
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ثانیًا در بندد صدد و شصدت و چهدارم صدراحة سرچشدمه اراده  -2
« نگری مصدلحت عمدومی و آیندده»را درک « و برابری خواهی عدالت»

 ای داند که ای  هم کاماًل پیداست که مقصودش از چنی  قدوه دراکده می
ابدزاری بدرای جلدب »کده « عقدل ابدزاری»است البته نده  «عقل»تنها، 

عقدل »بلکده « گردد منفعت شخصی و حتی هلم و تعدی بر دیگران می
چه کداری را مناسدب « فاعل مختار»به اینکه عقل درباره رفتار « عملی

است کده « حس  نیکوکاری»و « حقوق طبیعی»داند که همان درک  می
صدد و شصدت و »در همی  بند « اش طبیعی عدالت»در کلمه  «هیوم»

ها را در  همده انسدان «عقدل»کند یعنی اینکده  به آن تصریح می« چهارم
داندد و اید  را بده  ، مسداوی می«حق حیات و لزوم وفای بعهد و غیدره»

کند و آنچه را انسان بطور  شهودی درونی و مستقیم و بیواسطه، درک می
کند امکان خطا  نددارد بدر  یعلم حضوری و بیواسطه در درون، درک م

خالف شناختی که بواسطه حس از بیرون توسط حواس پنجگانه انجدام 
 گیرد که در شناخت حسی امکان خطا  هست. می

جان الک که عمری در فلسفه کار و مطالعه و فکر کرده بدود متوجده 
علم حضوری و بیواسطه »و شناخت « شناخت حسی»ای  تفاوت میان 

ر خالف هیدوم کده گهگداه علدم حضدوری مد  بده ، شده بود ب«درونی
کند و لدذا اینکده در  ، تعبیر می«حس درونی»ام را به  وجودم و تصورات

هایش در ابتدا  همی  کتاب تحقیق در مبدادی اخدالق،  بعضی از نوشته
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است یدا احسداس دروندی،  «عقل»شود که منشا اخالق نیک،  مردد می
ه هیدوم در منشدا  اخدالق ممک  است همی  خطای در تعبیر باشد البت

 «احسداس»اسدت یدا  «عقدل»شود کده  اش مردد می نیک در اول کتاب
تواندد منشدأ  ، نمی«عقل»اش، معتقد بود که  لک  هیوم، سابقًا در رساله

تحقیدق در مبدادی »اراده و عمل شود بر خالف آنکده در همدی  کتداب 
اش در بند صد و شصت و چهدارم و خصوصدًا در بندد صدد و «اخالق

مصدلحت »کند که مدا در مدواردی هدم کده  تاد و هشتم، تصریح میهف
در تضاد است، احساسات مربوک به « مصلحت شخصی»با « عمومی

از  «هیوم»کنیم یعنی صراحة  اخالق و مصلحت عمومی را مشاهده می
کتاب تحقیدق در مبدادی »اش که هشت سال قبل )از  اش در رساله گفته

مصدلحت »و « مصدلحت آیندده»ک ، نوشته بود برگشدته و در«(اخالق
اسدت را منشدا اراده عددالت و  «عقدل»را که مربوک به « عمومی جامعه

 عمل به آن قرار داده است.
، «تحقیدق در مبدادی اخدالق»البته در مقدمه و ابتدای همی  کتاب 

 «عقدل»شود که آیدا  ، مردد می«عدالت و اخالق نیک»گرچه در منشا  
ن، و در شددروح تفصددیلی دربدداره اسددت یددا احسدداس، لکدد  در پایددان آ

دهدد شداید در ضدم  توضدیحات  ، وعدده می«خیرخواهی و عدالت»
، مفاهیم بیشتری برای مدا، روشد  «خیرخواهی و عدالت»بیشتر درباره 

 شود.
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 هیوم:
ما تحقیق خود، درباره ای  موضوع را، با مدورد توجده 

، «خیرخواهی و عددالت»قرار دادن فضائل اجتماعی 
فتح بدابی »رد. تشریح آنها، احتمااًل شروع خواهیم ک

 «.یابند خواهد بود که با آن، مفاهیم دیگر توضیح می
خصوص آنکده در اول همدی  بندد صدد و سدی و هشدت، تصدریح 

خیرخددواهی عمددومی و »کنددد کدده فهرسددت اخددالق نیددک از قبیددل  می
، میان همه بشرها، مورد درک و قبول عام است و فراگیر «خواهی عدالت

 کند که: تصریح می «هیوم»ر بند صد و سی و هفتم باز است و یا د
 ، نهاده است.«تمام نوع انسانی»طبیعت، آنرا در 

یددا  «دوسددتی نوع»را بدده « اخددالق نیددک»و گدداهی هددم منشددا  
کند که ایهام آنرا دارد شاید در انسدان غریدزه  تعبیر می« خواهی دیگران»
ما برای یک انسدان وجود داشته دارد ا «خواهی دیگران»و  «دوستی نوع»

ای در انسان وجود ندارد اگدر  محقق، کاماًل روش  است که چنی  غریزه
میان انسانها وجود داشدت در نتیجده، هدیر « غریزۀ نوع دوستی»چنی  

شد یا جنگ و دشمنی میان افراد  جنگ و دشمنی میان انسانها، واقع نمی
یان انسانها، انسانی یک اتفاق استآنایی بود در حالیکه جنگ و دشمنی م

بیش از سایر جانداران است لک  انسان با درک عقلی اینکه همه انسانها 
، با هم مساوی هسدتند هدیر «حقوق طبیعی»و سایر « حق حیات»در 



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 186

حب و بغضی ذاتی نسبت به دیگران ندارد و تنها رفتار انسانها است کده 
نسبت بده کند البته انسان  ، می«مبغوض»یا  «محبوب»آنها را نزد عموم 

ای غریزی دارد لک  ای  بمعنی سرچشمه  ، عالقه«همسر و فرزند خود»
است که منشدا  « خود دوستی»اخالق نیک نیست بلکه همچون غریزه 

خدود، وسدیله « دوستی خانواده»تواند  شود و می اش می دوستی خانواده
هدای دیگدر شدود و یدا وسدیله احتدرام بده حقدوق سدایر  هلم به خانواده

 اش شود. نخویشاوندا
و یا از فروع آن اسدت « خود دوستی»هم همچون « عشق به ملیت»

تواند وسیله جنگ و دشمنی با دیگران یا زیر سلطه بردن دیگران شود  می
، «خوبی و خدمت به دیگران»و درک عقلی « حقوق طبیعی»لک  درک 

مصددلحت »اسددت البتدده گهگدداه کدده میددان « اخددالق نیددک»سرچشدمه 
انسدان فاعدل »، تضاد مدی شدود اید  «یمصلحت عموم»و « شخصی

نباشدد مصدلحت عمدومی را  «خودخدواه»است که اگر زیداده « مختار
ترجیح می دهد و از خط عددالت خدارج نمدی شدود ولدی در صدورت 

است که عالمًا و عامدًا  چه بسا، حقوق دیگدران « خودخواهی افراطی»
بده  کند و مرتکب هلم و تعدی را به خاطر منافع شخصی اش ضایع می

 حقوق دیگران می شود. 
به حقوق دیگدران تجداوز  «عقل»اینجا است که اگر انسان با داشت  

اسدت و اگدر در عمدل بده عددالت، « مستحق مالمت و سرزنش»کند، 
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منافع شخصی خود را کنار بگذارد مستحق مددح و سدتایش اسدت امدا 
، در کارهایشدان نده مسدتحق سدتایش هسدتند نده «احمدق»یا  «دیوانه»

شدان کدم اسدت همچنانکده  مالمت چون عقل ندارند یدا عقل مستحق
در کارهایشان که برای مدا، مفیدد اسدت، مسدتحق مددح و  «حیوانات»

غریدزه و بددون »ستایش از آنها نیستیم چون آنها، ای  کارهدا را از روی 
بدریم  دهند مدآاًل بلبدل کده مدا از صددایش لدذت می انجام می« اختیار

کنیم  اش هم مدی کنیم بلکه در قفس زندانی هیچگاه از بلبل، تشکر نمی
اش نکندیم و  تا بیشتر صدای زیبدایش را بشدنویم و یدا اگدر هدم زنددانی

بگددذاریم در طبیعددت، آزاد زندددگانی کنددد لکدد  آنددرا مسددتحق شددکر و 
دانیم گرچه از صدایش و از شکل زیبدایش، خوشدمان  سپاسگزاری نمی

کنیم همده اینهدا،  مدیآید و تعریف، تمجید از آن هم برای یکددیگر  می
 ، عقل است.«خواهی اخالق نیک و عدالت»دهد که منشا   نشان می

اخدالق نیدک و بایدد و »و در عی  حال، تعریف و تمجید و ستایش 
نسدبت بده « مصالح آینده و برابری و عدالت»در درک « نبایدهای عقلی

« بایدهای اخالقدی»و « های خوب هست»همنوعان کاماًل ارتباک میان 
دهدد و  نشدان می« اش تحقیق در مبدادی اخدالق»نزد هیوم در کتاب را 

گفت  اش در رساله که قباًل نوشته بود می های سابق از گفته «هیوم»اینکه 
، کاماًل پشدیمان شدده «ای نیست ها و بایدها هیر رابطه میان هست»که 

اش در تضداد و  است و دیگر به آنها که با کتاب تحقیق در مبادی اخالق
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ها و بایدد  کنوانسیون»ض است عقیده ندارد. یا آنکه آنها را مربوک به تناق
و مندافع « باید و نبایدهای عقلدی»گفته است نه « و نبایدهای قراردادی

 عمومی جامعه.
به اینکه هیوم، منکدر  «هیوم»، نسبت دادن به «دانشگاهها»اینک در 

کتداب )بدا توجده بده تدالیف « ها و بایدهای عقلی است ارتباک هست»
 «هیدوم»تحقیق در مبادی اخدالق هیدوم( صدحت نددارد آری مقصدود 

های داخددل  اش همددان عددادات و رسددوم و کنوانسددیون هدداهرًا در رسدداله
عقدل و واقعیدات »است که چه بسا، آنها در مواردی با « جوامع بشری»

در تضاد است که ای  قسدمت هدم « اجتماعی و عدالت خواهی واقعی
های  که چه بسا جوامعی که عادات و رسوم به هیر کس، پوشیده نیست

سازمان ملل کده »ناشایستی داشته و حتی اینک هم دارند همچنانکه در 
، حدق وتدو و «به نقشه انگلیس و فاتحان جنگ جهانی دوم تاسیس شده

امتیازاتی که به ابرقدرتها داده شده عینًا مخدالف عقدل و وجددان سدالم 
 همه بشرها است.

گرایان افراطی حلقه وی  و امآدال  حس»شویم که  ضمنًا متوجه می -
دهندد و  شان را به هیوم نسدبت می گرایانه افراطی که تفکرات حس« آنها
های  ها و نیست گویند هیوم میان بایدها و نبایدهای اخالقی و هست می

دهندد کده  ای معتقد نبود یا آنکه به هیدوم نسدبت می ای، هیر رابطه واقع
، بده «هیدوم»داندد و گویدا  های فلسفی و عقلی را فاقدد معندی می رهگزا
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گویندد و چده  خوبی عدالت و بدی هلم، معتقد نیست چقدر خطدا می
دهند کده کتداب تحقیدق در  هایی به ای  فیلسوف بزرگ نسبت می دروغ

تری  کتداب ندزد خدود  اش هم مهمتری  کتاب و محبدوب مبادی اخالق
تحقیدق در »کرده و هم واقعدًا هدم، کتداب  بوده و به آن تصریح «هیوم»

اش، بهتری  کتداب در تداریخ، دربداره فلسدفه اخدالق، «مبادی اخالق
 نوشته شده است.

تدداریخ »در هددر حددال آنچدده الزم بدده تددذکر اسددت، ایدد  اسددت کدده 
همچون تاریخ فلسفه راسدل « های موجود در دانشگاههای جهان فلسفه

های فیلسدوفان بدزرگ را  ، فلسدفهو تاریخ فلسفه کاپلستون و امآال اینهدا
کنندد و کداًل کتابهدای تداریخ فلسدفه،  ناق  و بعضًا غلط، روایدت می

 نیازمند تجدید نظر است.
  





 
 
 

 حلقه وین:
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 «حاقه وین»

مکتددب مددادی مددورد »حمایددت از بعضددی از ندداقلی  فلسددفه بددرای 
کنندد  ، نام فیلسوفان بزرگ را بنفع مکتب خودشان مصادره می«نظرشان

آن گفته فیلسوف مورد نظرشان را که »کنند یعنی  و یا گزینشی، عمل می
اش را کده آن  گفتده بعددی»کنندد ولدی  شان اسدت نقدل می مورد عالقه

کنندد و لدذا  قل نمی، ن«اش را رّد و باطل کرده است فیلسوف، گفته، اول
دانندد و یدا در  که امآال احکام اخالقی را بیمعندی می« حلق وی »گروه 

و « هیوم»همچون  یتفسیر احکام اخالقی میمانند از نام فیلسوفان بزرگ
گروهددی  و امآددال اینهددا سددو  اسدتفاده کددرده و آنهددا را، هم« الک جدان»

شدان را  و فلسفهکنند در حالیکه گفتار هیوم و کانت  خودشان معرفی می
آوردن، نقدل نمدوده کده « الک جان»و « هیوم»ما، با آوردن عی  عبارات 

هدای  گزاره»است کده حلقده وید  « حلقه وی »کاماًل در تضاد با افکار 
احکام »و « دانند دار را تنها منحصر به شناختهای جزیی حسی می معنی

داننددد حتددی بعضددی از  را بیمعنددی می« خدددا»و وجددود « اخالقددی
محتددوی  هددای ریاضددی را همانگویاندده و بی گزاره»ها،  وزیتیویسددتپ

علدوم بشدر، افدزوده »در حالیکه کشف ای  قوانی  ریاضی به « دانند می
است و ایندک از علدوم پایده اسدت و بده « قضایای ترکیبی»و از « است

توانیم مساحت و حجم بسدیاری از  های ریاضی، ما می کمک ای  گزاره
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کنیم و به علم خود بیافزائیم همچون مساحت اشکال هندسی را کشف 
مآلث و... همچنانکه در علوم طبیعی به کشف اتم و اجزا  نامحسدوس 

 ماده علم پیدا کنیم.
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 «:حاقه وین»، درباره «جان پاسمور»رساله 

منطدق و »هدای  ، ای  بود کده گزاره«ویتگنشتای »نظر 
های  پوزیتیویسددت ، همددانگوئی اسددت«ریاضددیات
فاوتی که ویتگنشدتای  بدی  همدانگویی و منطقی به ت

 گذاشت توجه نداشتند(. ای  همانی ]هوهویه  می
همانگوئیها صدرفًا از آن روی کده تهدی از محتدوی  -

اند و نه از آن روی کده بده «مستقل از تجربه»هستند، 
، حقایقی واالتر از حقایق «مشربیان قدیم عقلی»قول 

 * 98اند. مبتنی بر تجربه
....... 

  

                                                 
ترجمه مقاله جان پاسدمور توسدط بهدا  الددی  خرمشداهی در کتداب پوزیتیویسدم .  98

 .1منطقی تالیف بها  الدی  خرمشاهی ص 
 محتوای ریاضیات نزد بعضی از حلقه وی  بی *
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 )ادامه مقاله پاسمور درباره پوزیتیویسم منطقی:(
سدعی او بده  شدمرد. ، خود را فیلسوف نمی«ماخ» -5

و در « یگانده کدردن علدوم»گفته خودش، معطوف به 
نده « پیراست  آن، از عناصر متافیزیدک بدود»طی آن، 

 تاسیس یک مکتب فلسفی.
، نزدیک به ای  «حلقه وی »روی کرد و رهیافت کلی 

 یک استآنا  بود.نظر بود شل
بددا « فلسددفه»وی )= شددلیک( بددر آن بددود کدده  -2
، نقطدده عطددف نددوینی یافتدده «پوزیتیویسددم منطقددی»

 است.
 بر خالف ای  نظر، معتقد بود:« کارناپ» -1

و بده « دهیم های فلسفی نمدی پاسخی به پرسش»ما، 
نهیم. اعم از  جای آن، همه پرسشهای فلسفی را وا می

به متافیزیک یا اخدالق یدا  ها مربوک اینکه ای  پرسش
 شناسی( باشد. بحث المعرفة )شناخت

 )ادامه مقاله پاسمور:(
........ 

گفتندددد  ها، می پوزیتیویسدددت «:شناسااای شناخت»
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به همان اندازه که  99،«جهان خارج»احکام ما درباره 
، هسدت، فاقدد «اشیا  فی نفسده»یا « مطلق»در باب 

 معنی است.
ای تحقیددق یددا چددرا کدده هددیر طریقدده ممکنددی بددر -

، که جهان خدارج، «ها گونه حکم آزمایی ای »درستی
، «تجربه مدا»اصاًل وجود دارد یا وجود ندارد، جدا از 

 در کار نیست.
رئالیسم )= اصدالت واقدع( و ایدئالیسدم )= اصدالت 

بده یدک « شناسی شناخت»مآال( به عنوان پیش نهاده 
 **100اند. اندازه، فاقد معنی

 
 اخالق:

....... 
، اختالف «اخالق»های منطقی در باب  یویستپوزیت

 نظر دارند.
                                                 

کندد،  کندد یدا نمی ها سؤال درباره اینکه آیا حدس، خطدا  می یعنی نزد پوزیتیویست.  99
شود به مطابقت حسی با خارج که از توان شدناخت حسدی  میصحیح نیست زیرا مربوک 

خارج است و هیر سؤالی که مربوک به خارج باشد معنی ندارد چون تشخی  آن از توان 
 شناخت حسی خارج است.

 .گرایی و ایدئالیسم میان واقع ،«حلقه وی »سرگردانی  **
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هر نوع اخالق متعالی و هر کوششی برای البته متفقًا، 
برتدر از عدالم »، را کده «هدا حدوزه ارزش»تمسک بده 
 کنند. ، تخطئه و طرد می«تجربه باشد

کارنداپ و آیدر « اصدالت فایدده»شلیک با نوعی شبه 
تلقدی « احکدام اخالقدی»بران بودند کده آنچده عرفدًا 

شود، اصواًل حکم نیست و فی المآل قول به اینکه  می
، نه حاوی یک گزاره تجربی است و «دزدی بد است»

« ماورا  تجربی»و یک حوزه  «دزدی»نه ارتباطی بی  
 101است.

........... 
، معیدار واقعیدت «تجربی بدودن پذیری اصل تحقیق»

داشت ، نزد حلقه وی  است اما خود ای  اصل، قابدل 
 تجربه نیست.

                                                 
وز بده حقدوق هلدم و تجدا»، خدوب اسدت و «عدالت و احسان»مآاًل جمله اینکه .  101

ها بیمعنی است زیرا خوبی عدالت از قبیل رنگ یا بدو  ، بد است نزد پوزیتیویست«دیگران
یا طعم نیست که قابل حس کردن باشد و تشخی  آن از تدوان شدناخت حسدی، خدارج 

 است.
گرایی بنتدام همدان میدل غریدزی حیدوانی بده جلدب  باید توجه داشت که اصالت فایده -

شود و خود موجب نزاع و تجاوز به  مربوک به غریزه و حس می خوشی برای خود است که
حلقده »گردد. )یعنی سرگردانی « اخالق نیک»تواند سرچشمه  حقوق دیگران است و نمی

 های اخالق( ، درباره گزاره«وی 
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های منطقددی از اید  امدر کدده  .... خدود پوزیتیویسدت
)تجربدی و « پدذیری اصدل تحقیق»)معیار قرار دادن( 

را نیدز  «علدم»بلکه خود « متافیزیک»حسی( نه فقط 
 102دیشناک بودند.کند، بیشتر ان تهدید به ابطال می

، از ای  نتیجه محتوم که محتوای حقدایق «نویرات» -
 علمی، شخصی است، عمیقًا سرخورده بود.

....... 
همی  است که پوزیتیویسدم منطقدی، ایندک مکتبدی 

« نهضدت فلسدفی»مرده است یا بهمان اندازه که یک 
 تواند بمیرد، مرده است. می

  

                                                 
، قابددل اثبددات حسددی نیسددت پددس طبددق دیدددگاه «قددوانی  تجربددی»چددون کلیددت .  102

معندی  هر چیز که قابل احساس حواس نباشدد بی های منطقی که گفته بودند پوزیتیویست
کند زیرا شناخت حسی، همیشده  است قوانی  کلی علوم تجربی را هم بیمعنی معرفی می

 جزئی و شخصی است نه کلی.





 
 
 
 

)حلقه وین( « گرایی افراطی حس»نقش بیشتر 
 «:خواهی و اخالق نیک عدالت»در تضعیف 
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، و بسنده کدردن «احکام اخالقی»کاماًل با بیمعنی معرفی کردن  -5
 ، شدناخت«حیوانات»همچنانکه در « شناخت حسی»شناخت تنها به 
را « اخدالق انسدانی»اسدت زیربندا  « شناخت حسدی»آنها منحصر به 

نابود کردن است و انسان را در حد یدک حیدوان، پدائی  آوردن اسدت و 
طور که دانشمندان مکتب فرانکفدورت آلمدان هربدرت مدارکوزه و  همان

 هابرماس و...
است و با زیدر « مکتبی سرکوبگر»، «مکتب پوزیتیویسمی»اند  گفته

، فرهندگ جامعده را بدرای «خدوبی عددالت و بددی هلدم» سؤال بردن
 کند. های سرکوبگر، آماده می پذیری ابر قدرت هلم

نظیدر  هدای بی ، جنگ«تداریخ مدرنیتده»یعنی یکی از علل اینکه در 
های مدرن اتفداق افتداده و جهدان  جهانی رخ داد و استعمار و ستمگری

شدر را تدا جنگ جهدانی سدومی کده نسدل ب»بسوی تالش و بیرحمی تا 
مکتددب »، وجددود همددی  «رود آخددری  نفددر نددابود کنددد بدده پددیش مددی

است حتی بیشتر شدن شکاف طبقه فقیر و غنی بخداطر « پوزیتیویسمی
خودخدواهی »در راه « عقل ابزاری»تنها به  «عقل»آن است که جهان از 

توجده شدده  و وجدان اخالقدی بی« عقل عملی»توجه کرده و به « بیشتر
 است.
م که موجب تضعیف اخالق در دوران مدرنیته شده بداز عامل دو -2

دالئدل عقلدی اثبدات خددا و »است که بده « گرایی افراطی حس»همی  
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فهمدد در نتیجده بده  کندد و عمدق آنهدا را نمی ، توجه کدافی نمی«وحی
گمراهی و نقدل خطدا  و اشدکاالتی کده از آنهدا کاندت در تمهیددات و 

بده تضدعیف « عقدل محدوری»اسم افتند و به  اند می دیگران پاسخ داده
ادیان الهی که به عددالت و اخدالق نیدک و انسدانیت، سدفارش »ایمان 

 پردازند  می« کنند می
گرایدی  ، حس«ادیدان الهدی حدامی اخدالق نیدک»یعنی با تضعیف 

 پردازد. می« اخالق انسانی»افراطی بطور مضاعف به تضعیف 
دیدگاه نظریه  «مدرنیته»عامل سوم در تضعیف اخالق در دوران  -1

است که در عی  حالیکه اید  نظریده در درون خدود،  «داروی »زیستی 
تناقض دارد و دیدگاهی از درون متناقض و باطل است از دو جهدت بده 

 شود: ، منتهی می«اخالق نیک»تضعیف 
کندد  یکی از جهت آنکه برهان نظم در اثبات خدا را تضعیف می -5

، منجدر «قویدت کنندده اخدالقادیدان الهدی ت»و در نتیجه به تضدعیف 
 شود. می

ندابودی »کندد کده  از جهت دیگر چه بسا ای  ایهدام را القدا  می -2
آنجا که پسدر « تر، یک نظم بجا و صحیحی است ضعیف به دست قوی

انسان کامل »نویسد  می« انسان آینده»اش بنام  داروی  در کتاب معروف
، استعمارگری را دلیدل و مزدوران استعمارگران« کند یا طغیان یا هلم می

  کردند. کمال استعمارگران وانمود می



 
 

 «تحلیلی انگلستانگرای  حس فلسفه»
 از

 هابز تاراسل
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، «فلسفی اصلی»در بخش اعظم قرن بیستم، رویکرد 
بدوده ، «رویکدرد تحلیلدی»، ها در میان انگلیسی زبان

 است.
، «کدار فلسدفه»، «فلسفه تحلیلی»مطابق تلقی از  -5

توضدیح »، و «تحلیل منطقدی تصدورات»منحصر به 
، ]بنابر اید  «بریم معنای مفاهیمی است که به کار می

توانددد دربدداره صدددق و کددذب  تلقددی ، فلسددفه نمی
 اعتقادات ما، به بحث پردازد.

 «تحلیلدی»تر، روی کرد  مطابق یک تلقی متعادل -2
عالقمندد « تحلیدل روشد  و دقدت منطقدی»واقعًا به 

تر در  است، اما ای  امدور را مقدمده تدامالت اساسدی
 103کنند. ، تلقی می«حقیقت و معقولیت»باب 

کده خدود را « حلقده وید »البته چنانچه گذشدت در معرفدی گدروه 
را « دار هدای معندی گزاره»نامیدندد آنهدا  می« های منطقی پوزیتیویست»

را « غیدر حسدی»های  دانستند و گزاره می« های حسی زارهگ»منحصر به 
 نامیدند، می« های بیمعنی گزاره»

هدای  را گزاره« غیدر حسدی»هدای  ، گزاره«فیلسوفان تحلیلی»اما   -
                                                 

ترجمه احمد  -تالیف مایکل تیرسون و همکارانش « عقل و اعتقادات دینی»کتاب .  103
 در بخش نخست. - 21 - 23 ص 5139نراقی و ابراهیم سلطانی چاپ تهران سال 
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دانند که به  می« های تحلیلی گزاره»دانند بلکه کار فلسفه را  بیمعنی نمی
کتداب »نکه کار پردازد همچنا می« تحلیل تصورات و نسبت میان آنها»

، توضیح معندی کلمدات و مفداهیم اسدت بدا تفداوت اینکده «نامه لغت
پردازد نه تعریف لغوی  به تحلیل عقلی تصورات و مفاهیم می «فلسفه»
کار فلسفه تنها تحلیل تصدورات و »که « فیلسوفان تحلیلی»ای  تفکر  -

، چیزی نوههدور نیسدت شداید در شدروع قدرون «مفاهیم، عقاًل هست
را از معتقددی  بده اید  طدرز تفکدر، دانسدت کده  «هدابز»بتوان جدید، 

هدای  کار فلسفه تحلیدل تصدورات و مفداهیم اسدت و گزاره»گفت:  می
هدای  هدای تحلیلدی هسدتند نده گزاره فلسفی و عقلی، منحصر بده گزاره

ای وجدودی  گزاره»، نزد طرفداران فلسفه تحلیلی، «عقل»ترکیبی، چون 
های تحلیلی است  تنها کارش مربوک به گزارهاز خود ندارد و « و ترکیبی

دانسددتند کدده  می« ای عقلددی تحلیلددی»را هددم کددار  «ریاضددیات»و لددذا 
گاهی جدیددی بمدا نمی«گزاره تحلیلی»گفتند  می دهدبلکده روشد   ، آ

اند نده اخبدار از وجدود موضدوع یدا صدفاتی بدرای  کننده مفهوم موضوع
عقدل، گزارشدی از  موضوع که از عوارض خارجی آن است اما ای  کدار

)کده در « عدوارض خدارجی موضدوع»یدا گدزارش از « وجود موضوع»
  «است.« حواس پنجگانه»ماهیت و مفهوم موضوع نیست( تنها کار 
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های  و لذا هیدوم در جدوانی )در سدال 5355 - 5331متولد « هیوم»
قدرار  «تفکرات فلسفه تحلیلدی هدابز»( شدیدًا تحت تاثیر 5319و  40

پرداخدت و در « فلسدفه دکدارت»هابز، به مخالفدت بدا گرفت و به تبع 
مآاًل در  -کرد  اش در س  جوانی، به فلسفه دکارت، حمله می مکتوبات

اش کده در سدالهای هدزار و هفتصدد و سدی و نهدم و یدا چهلدم،  رساله
 نوشت 

دانسدت بده  ای ترکیبدی می را کده گدزاره« قدانون علیدت»و حتی  -5
عادت به تکرار دو حادثده »سی و پیدایش آن، توسط حس و تصورات ح

 تفسیر کرد.« محسوس متوالی
غیدر مدادی بدودن »در حملده بده دکدارت، در مسدئله  «هیوم»و  -2
 شد.« نفس خود»، منکر وحدت و بساطت «ذه 

را « کتابهای تجربی»شویم  ای می و نیز گفت وقتی وارد کتابخانه -1
گاهی» امدا بدرای  را گرچه تحلیلی اسدت« کتابهای ریاضی»و « بخش آ

هدای مدا  )یعنی گزاره« های فلسفی گزاره»اما « یابیم مفید می»محاسبه، 
یدابیم و بایدد آنهدا را در آتدش اندداخت و  فایدده می بعد الطبیعده( را بی

 سوزاند.
را که با آن، به اثبدات « برهان نظم»هیوم بر ای  اساس تفکرش،  -4

اختمان سدازنده و پرداختند به نقد کشید و گفت اگر ما برای سد خدا می
سداز  سداز و بدرای کشدتی، کشتی بنا  معتقدیم و بدرای سداعت، ساعت
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ایم اما مدا، سداخت   معتقدیم چون همه اینها را از راه حس مشاهده کرده
 ایم. نظم جهان را توسط خدا، مشاهده و حس نکرده

پدس از تفکدر بیشدتر و گذشدت سدالهای متمدادی )در  «هیدوم»اما 
اش، از ای  حرفهدای  تدریجًا با بیشتر شدن س به بعد(  5347سالهای 

بده اینکده « قدانون علیدت»جوانی خود، برگشت و بدون آنکه در مدورد 
چیزی بگوید به وجود خددا « تجربی و حسی»است نه « قانونی عقلی»

به ای  نحو که سازنده نظام جهان با عقل، شباهتی دارد، اعتدراف کدرد و 
، «قانون علیت عقلی»به کمک را نوشت که « دی  طبیعی»سپس کتاب 

تحقیدق »کند، پرداخت و نیز کتداب  استدالل بر خدای واحد حکیم می
را نوشدت کده اخدالق در اید  کتداب، بدر نخسدتی  « در مبادی اخالق

 هایی ترکیبی، مبتنی است. گزاره
 و غیره
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کتاب سنجش خرد »هم در ابتدا  بر اساس تفکر تحلیلی  «کانت»
را در ابتدا  نوشت  تمهیداتش با « تفکر تحلیلی»را نوشت و حتی « ناب

توان خددا را  ، نمی«های تحلیلی فلسفه گزاره»گفت با  خود داشت و می
قدانون »همچدون « های ترکیبدی غیدر حسدی گزاره»اثبات کرد گرچه به 

علدوم »را مخصوص « قانون علیت»ستفاده از ، معتقد بود لک  ا«علیت
خددا و مداورا  »گفت: چدون اثبدات  دانست و می می« تجربی و حسی

از طریق قانون علیت)ایکه ارسطو به آن معتقد بود و سدنخیت « الطبیعه
دانست( به تناقض، منتهدی  میان علت و معلول را الزم در هر علیتی می

شدود اثبدات خددا،  تهدی می، من«الطرفی  مسدائل جددلی»شود و به  می
، مخصوص علوم طبیعی و علوم تجربدی «قانون علیت»ممک  نیست. 

، کدارایی نددارد تدا آنکده «خدا و مداورا  الطبیعده»است و درباره اثبات 
شد که « علیت فاعل مختار»، متوجه «تمهیدات»کانت در اواخر کتاب 
ختدار ، وجود ندارد و فاعدل م«اش علت و معلول»در آن، سنخیت میان 

علیت خداوند »اش، آزاد است، در نتیجه با توجه به  در اختیار و انتخاب
مسدائل جددلی »، دیگدر اثبدات خددا بده «بصورت علیت فاعل مختار

کند ما خددا را  شود و به نحوی که خودش بیان می ، منجر نمی«الطرفی 
آنطور که از طریق ای  نظم، بر مدا، »شناسیم  می« نظم جهان»از طریق 

نه آنطور که خدا، در واقدع، خدودش، خدودش را « شود اشکار میخدا، 
 شناسد. می
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، مطالعده یدا آندرا نقدل «فلسدفه»، کسانیکه در «کانت»لک  پس از 
و بداالخ  بده اواخدر « تمهیددات کاندت»کردند، توجهی به کتاب  می

کتاب تمهیدات کانت نکردند و بقول مطلق، به کانت نسبت دادندد کده 
داندد همچنانکده در تفکدرات  عقداًل ممکد  نمی کانت، اثبدات خددا را

، توجه کردند و «اش هیوم در جوانی»های  تنها به گفته «هیوم»مربوک به 
اش که «تحقیق در مبادی اخالق»هیوم و کتاب « دی  طبیعی»به کتاب 

اش بدود، تدوجهی نکردندد و گدرایش  بهتری  کتاب «هیوم»به نظر خود 
فلسفه »دانشجو و استاد، همچنان به  مطالعه کنندگان در فلسفه، اعم از

یدا « فلسدفه تحلیلدی»بوده و هست و همچنان تا اینک تفکدر « تحلیلی
، حداکم اسدت و «دانشگاههای جهان»بر « گرایی افراطی فلسفه حس»

گرایی افراطدی و مدرگ  گری و حس تفکرات بشر را بسمت الحاد و مادی
ل در بعضدی از دهد  حتی برتراند راس اصول نخستی  اخالق، سوق می

 ها است.«فلسفه تحلیلی»کتابهایش، نیز از جمله طرفداران همی  
  



 
 
 
 

 نقد و بررسی ما بر
 «:تحلیلیگرای  حسفلسفه »
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 «:فاسفه تحایای»نقد و بررسی ما بر 

هدای  گزاره»ه تنهدا ، کداًل و همیشد«هدای عقلدی گزاره»ادعای اینکه 
هسددتند )و گددزاره در آنهددا، تنهددا مفهددوم موضددوع را تحلیددل « تحلیلددی

کند(، تفکری است که ما درباره نقد و بررسی تفکرات جوانی هیوم،  می
تفکدری در »هدم بدر اسداس چندی   «هیدوم»مفصاًل توضیح دادیم کده 

ای اسدت ترکیبدی اسدت  قانون علیت کده قضدیه»کرد  خیال می« جوانی
شناختهای حسی ما است که عمری آتش را گرم کننده و آب را  محصول

ایم و عادتی در ما، پیدا شده است که مآاًل  خنک کنند و امآال اینها دیده
  «شویم با دیدن آتش، منتظر گرمایش می

چنی   ، توضیح کافی دادیم که ای «پاسخ به هیوم»اما سابقًا ما، در  -
ریق حس، اختصاص بمدا، از ط« های محسوس علت و معلول»کشف 

چه انسان و چه حیوان، « جانداران دارای حس»انسانها ندارد و در همه 
 چنی  عادتی، موجود است.

و عادت به تکرار آنها « های محسوس علت و معلول»و شناخت ای  
از افتدادن یدک « قانون علت»در طبیعت نیست که دانشمندان به کمک 

سیب، نیروی جاذبه زمی  را کشف کردند و یا از بزرگ و کوچک شددن 
در گرما و سرما، توانستند به کشف اتم، برسند و به کمک ای   «فلزات»
به قوانی  کلدی طبیعدت و ریاضدیات و فلسدفه، « یهای عقل یابی علت»
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 نائل شوند و برتری انسان بر حیوانات را نشان دهند 
بددا وجددود حواسددی قددویتر از مددا انسددانها،  «حیوانددات»در حالیکدده 

 «ریاضدیات»و « علدوم طبیعدی و تجربدی»توانند به حتدی کشدف  نمی
و  «عقدل»، کار «ضرورت و محال»که فهم  «فلسفه»برسند چه رسد به 

ای بددون  گویدد وجدود هدر حادثده های فلسفی است که مدآاًل می گزاره
دارد  «ضرورت»ای  است و وجود علت برای هر حادثه «محال»علت، 

است و یا اینکه وفای به عهد الزم  «محال»و نیز اینکه اجتماع نقیضی، 
است و انسانها در حقوق طبیعی و حق حیدات و غیدره بدا هدم مسداوی 

 هستند.
لوحانه بود زیدرا هدیر کدس، منکدر صدحت  وم گفتاری سادهگفته هی

هدای طبیعدی را  علت و معلول»گفتار هیوم در محسوسات نیست که ما 
علیدت »گیدریم امدا اید  آن قدانون  می« همچون همه حیوانات از حس

داندد چده در  نیست که وجودحادثده را بددون علدت، محدال می« عقلی
 حواد  آینده.حواد  گذشته و یا حواد  فعلی و یا در 
ای را ببیند که سرش از بددنش  و اگر کسی حتی برای اولی  بار کشته

توسط کاردی جدا شده بعضی مشاهده کنندگان بگویندد دشدمنش او را 
کشته و بعضی بگویند شاید دزدی به طمع اموالش او را کشته است امدا 
کسی بگوید خود سرش بدون هر علتی از بدنش جددا شدده و یدا آنکده 

خودش بدون کسی که از آن استفاده کند بلند شده و سر مقتدول را چاقو 
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دانند حتی اگر ای  حرف  جدا کرده است همه او را احمق و یا دیوانه می
را با گفت  احتمال بگوید یعنی بگوید احتمااًل، سرش بدون هر علتی از 

اش جدددا شددده اسدت. در هددر حددال گفتدار هیددوم دربدداره علددت و  بددن
شود گفتار درستی اسدت  از طریق حواس ما شناخته میهایی که  معلول

شدود و  اما گفتار هیوم درباره قانون علیتی کده بطدور ضدرورت گفتده می
داند نیست یعندی هیدوم متوجده فدرق  انکارش را هر عاقلی نامعقول می

کده از طریدق حدس،  « هدای محسدوس علدت و معلول»میان شدناخت 
قدانون »اختی هسدت بدا شوند و در هدر حیدوانی چندی  شدن شناخته می

شدود،  ، همدواره درک می«ضدرورت و محدال»کده بدا مفداهیم « علیتی
و  «ضددرورت»درک و « قددانون عقلددی علیددت»متفدداوت اسددت و درک 

را متوجه کرد که گفتده هیدوم مربدوک بده  «کانت»در آن بود که  «کلیت»
اسدت و « جزیدی و شخصدی»های محسوس خدارجی،  علت و معلول

در فهدم  «هیدوم»نددارد و « کلدی و ضدروریقدانون علیدت »ربطی بده 
هم اشتباه کرده است در نتیجده « قانون علیت کلی و ضروری»تصوری 

بدود و  «هیدوم»های  عالقمندد و شدیفته گفتده «کاندت»با وجدودی کده 
گفت هیوم م  را از خواب جزمی بودن، نجدات داد در عدی  حدال،  می

را منکدر شدد و « قدانون کلدی و ضدروری علیدت»حسی بودن شناخت 
قرار داد گرچده « شناختهای غیر حسی»را جزو « قانون علیت»شناخت 

را، جدزو شدناختهای « قانون علیت»کانت هم باز اشتباه کرد و شناخت 
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، قرار داد در حالیکه «عقل»را مقابل  «فاهمه»داد و قرار  «فاهمه»فطری 
است و عقل همان نیروی فهم در انسدان اسدت  «عقل»همان  «فاهمه»

 که همان نیروی فهم است.
دانست که شناختهای فطدری،  اشتباه کانت به ای  جهت بود که نمی

اش را  عقاًل قابل تغییراند همچون شناخت فطری زنبور عسدل کده خانده
سازد زیرا ممکد  اسدت زنبدور عسدلی پیددا شدود کده  میشش ضلعی 

ای و یا مربع بسازد یا ال اقل به قول خداپرستان خداوند  اش را دایره خانه
تواند چنی  تغییدر در شدناخت زنبدور عسدل ایجداد کندد امدا اینکده  می

و هدیچکس « ای بدون علدت ایجداد شدود عقداًل محدال اسدت حادثه»
یجه بایدد قبدول کدرد کده شدناخت قدانون تواند آنرا ممک  کند در نت نمی

علیت از قسم شناختهای عقلی است نه از قسم شناختهای فطری، ولذا 
را رد کدرد « حسی بودن و تجربی بودن قانون علیدت»بهتر بود کانت که 

اسدت چدون « شدناختی عقلدی»، «قانون علیدت»گفت که شناخت  می
 است.« احکام عقل»از « محال و ضرورت»درک 

ر کانت ای  بود کده مفهدوم تصدوری علیدت را از ارسدطو اشتباه دیگ
گوید میان هر علت و معلولی، سنخیت هسدت  گرفته بود که ارسطو می

باشد در نتیجه کانت با چنی  تصوری « فاعل مختار»حتی در علیتی که 
الطرفی  شد  از مفهوم علیت، در اثبات خدا ماند و گرفتار مسائل جدلی

تاب سنجش خدرد نداب اسدت نوشدت بده ندام اما در کتابی که بعد از ک
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فاعدل »کتاب تمهیدات در پایان کتاب تمهیدات، متوجه تفاوت علیدت 
شدد و متوجده « های طبیعی و جبری فیزیدک علت و معلول»و « مختار

شد که در علیدت فاعدل مختدار، هدیر سدنخیتی میدان فاعدل مختدار و 
اسدت معلولش الزم نیست فاعل مختار بدا آنکده واحدد بسدیط مسدتمر 

تواند کارهای زیادی در هر زمدان، توسدط دسدت و پدا و اعضدا اش  می
بکند و هر وقت بخواهد کاری بکند یدا نکندد و همزمدانی میدان فاعدل 

و « فاعدل مختدار»مختار و فعلش الزم نتیجه در نتیجه شناخت تفاوت 
، توانست وجود خداوند فاعل مختار را اثبات کند «های طبیعی علیت»

الطرفی  گرفتدار شدود  گویی و یا مسائل جدلی یر تناقضبدون آنکه به ه
تنهدا « کدار عقدل»، خیدال کندیم «فلسفه تحلیلی»در هر حال اینکه در 

توانندد عقلدی  هدای تحلیلدی می اسدت و تنهدا گزاره« تحلیل تصورات»
تواندد  ای اسدت کده هدم می باشند، تفکر غلطی است و عقل تنهدا قدوه

هم قانون کلدی و ضدروری عقلدی را استحاله اجتماع نقیض را بفهمد و 
تواند ای  قدانون،  ای، ترکیبی عقلی است و نمی بشناسد که قانون و گزاره

 باشد.« استقرا  تجربی»و محصول  «حس»محصول 
، «فاعدل مختدار»به رفتدار  «عقل»هم که « عقل عملی»در قسمت 

پدی « اصول اخدالق انسدانی»و « حقوق طبیعی»کند به کشف  نظر می
های عقل عملی است که  اند و تنها شناخت هایی ترکیبی برد که قضیه می

وسیله اجتماع جهانی بشر است و حیوانات با آنکه حواسی قویتر از مدا 
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ون عقل ندارندد ، عاجزاند، چ«اجتماع جهانی»انسانها دارند از تشکیل 
هدای  از گزاره« اصدول نخسدتی  اخدالق انسدانی»و « حقوق طبیعی»و 

 های تحلیلی. ترکیبی هستند نه از گزاره
تحلیل تصدورات »که کار عقل را منحصر در « فلسفه تحلیلی»پس 

، منحصدر بده «عقدل»ای خطا   است و کار  داند فلسفه ، می«و مفاهیم
  تحلیل نیست.



 
 
 
 

 پیامد باور به
و « جامعه»در « گرایی افراطی حس»

 «:های بشری حکومت»



  



 111 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

 هیوم:
اگر هر انسانی فراست کافی برای درک مصلحت  -5»

، مقیدد «عددالت و برابدری»مهمی که او را به رعایت 
 کرد، داشت،  می

قدم ماندن در تبعیدت  کافی برای ثابت و از توانایی -2
در « نگری آینددده»و « مصددلحت عمددومی»مددنظم از 

مقابله با فریب لدّذت و سدودمندی زودگدذر کندونی، 
 برخوردار بود  

هرگز چیزی به ندام حکومدت و جامعده سیاسدی،  -1
آزادی »وجود نداشت  بلکه هر فردی سدر بده فرمدان 

اری صددلح و صددفا و سددازگ»بددود، و در  «اش طبیعددی
 برد. با دیگران، بسر می «کامل

، فددی نفسدده، مددانعی «عدددالت طبیعددی»جددایی کدده 
 است؟« قوانی  وضعی»عیار باشد، چه نیازی به  تمام

عدالتی وجود نداشته باشدد،  نظمی و بی چرا وقتی بی
 «دادگاه دایر کنیم.

و فیلسددوفان سیاسددی در اجددرای عدددالت، بدده « هیددوم»تمددام امیددد 
بطدور کامدل، پیداده « افراد جامعه»را در تمام حکومت است تا عدالت 

« افراد جامعه بشری»هم از همی  « افراد حکومت»کنند متاسفانه خود 
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که قدویتری  انگیدزه در « طلبی قدرت»و « انگیزه خودخواهی»هستند و 
افراد بشر است در اینها هم هست و اینهدا هدم در درجده اول، بده فکدر 

هستند و بعد بده فکدر « ع خودشانحفظ قدرت خودشان و مناف»انگیزه 
، «قددرت»اش بده ندام  در کتداب معدروف «راسل»دیگران و لذا به قول 

گزاری آنها  را در حاکمان، مهمتری  عامل سیاست« طلبی انگیزه قدرت»
توان تمام رفتدار حاکمدان را از اول تداریخ تدا  دانسته که با ای  معیار می

 بحال، تحلیل و تفسیر کرد.
 راسل:

، عامدل «قددرت طلبدی»کشف ای  رمدز کده  فقط با
تدوان  های مهم اجتماعی است می کننده فعالیت تعیی 

طومار تاریخ تحوالت جوامع بشدری را از باسدتان تدا 
 معاصر را توجیه و تفسیر نمود.

کدرد کده ایجداد  ، زنده بود و اینک مشداهده می«هیوم»اما ایکاش  -
)به کمک حاکمدان « ابرقدرت غرب»المللی توسط سران  تروریسم بی 

دست نشانده و مزدورشان، همچون عربستان سعودی و غیره(، چگونده 
را در اینکدده  «هیددوم»اند و امیدد  هلدم را در جهددان بده حددداکآر رسددانده

ها مجریان واقعی و کامل عدالت باشند به ناامیدی تبدیل کرده  حکومت
رده تبددیل کد« ضدد عددالت و نیکوکداری»است بلکه آنها را به رهبران 

انگیزه »اش به لزوم وجود  است که راسل هم در کتاب اخالق و سیاست
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کندد و آندرا ضدرورتی  تاکید می ،مداران و حاکمان در سیاست «اخالقی
اش را  داند تا بشر بتواند ال اقل ادامه حیات دهدد و نسدل انکارناپذیر می

 خودش نابود نکند.
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که « گرای افراطی حس»رو هستیم با پیدایش  حال ما در جهان، روبه
را « خوبی عدالت و بدی هلم و ریشه اصدول نخسدتی  اخدالق»ریشه 

 خشکاند. می
هربرت اسپنسر، هیر چیدز نفدرت در مدا، بده »نیچه: 

های خداص خدود، افدق  آورد که در هزیان وجود نمی
، منظدورم «دهد دید و محدوده آرزوهایش را نشان می

 است.« دوستی نوع»با « خودخواهی»آشتی مجدد 
بشریتی که در افق نهدایی خدویش، چیدزی جدز اید  
دیدگاههای اسپنسدری نداشدته باشدد بده عقیدده مدا، 

  104مستحق تحقیر و فنا است.

                                                 
 .132 - 131ترجمه فارسی ص  -تالیف نیچه  -. کتاب حکمت شادان  104
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اش در بندد صدد و  «تحقیدق در مبدادی اخدالق»، در کتاب «هیوم»
 هفتاد و چهارم:

بدا « خود دوسدتی»استنتاج اصول اخالقی از  - 534
 ..توجه به مصلحت و منفعت شخصی...

، آشکارا نظریه خودخدواهی «بانک طبیعت و تجربه»
 کند. را نقض می

 نویسد:( )در بند صد و هفتاد و هشت می
مصددلحت »یددابیم کدده  ..... مددا مددواردی می - 537

، یکی نبوده و حتدی «مصلحت عمومی»با « شخصی
 در تضاداند ......

بددا رو در روی خددود، دیدددن ایدد  مددوارد، بایسددتی از 
م احساسات اخالقی را بدا توسدل بده ای که تما نظریه

 کند، دست بکشیم. ، تبیی  می«اصل خود دوستی»
 William paley -م  5341 - 5701ویلیام پالی 

خواهد که  خواه است می )او( معتقد بود، خدا که نیک
ما به دیگران خوبی کندیم و از خواسدت خدودش، بدا 

 های اجرایی، حمایت کرده است. ضام 
بنابرای  او ما را مجبور کرده است یا مکلف سداخته  -

است برای پاداش اخدروی خودمدان بده همده خدوبی 
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 کنیم.
اندیشه سودگرایی الهیاتی پالی در اوائل قرن ندوزدهم 

 105پیشرفت کرد.
اش در بند صد و شصت و چهارم،  ، در کتاب مبادی اخالق«هیوم»

عدالت در جایی کده برای عمل کامل به « عقل و فهم بشر»قبول داشت 
اش نیست کافی نیست و به تهدید و تشویق حکومت با  به نفع شخصی

وضع قوانی  جزا  و غیره الزم است اما ما در پاسخ هیوم گفتیم حاکمان 
توانند مجدری  بشری هم طبق همی  گفته شما چون از افراد بشراند نمی

کامل عددالت باشدند بلکده خدود هدم بخداطر حفدظ قددرت و مندافع 
شدوند، گرچده در عدی   شان مرتکب جرم و جنایت و هلدم می صیشخ

حال وجود حکومت الزم است تا وضع میدان افدراد جامعده نسدبت بده 
نظمی کامل نشود لک  ای  گفته هیوم  خودشان وضع حالت جنگ و بی

که عقل بشر برای اجرای عدالت کامل کافی نیست گفتار صحیح و بجا 
تواندد آنهدا را بده  بخددا و قیامدت می است و لذا اعتقاد انسانهای موم 

اجرای عدالت بیشتر از بیش تشویق کند گرچه ای  تاثیر ایمدان بسدتگی 
شان بخدا و قیامدت دارد و در کسدانیکه در لفدظ مددعی  به مقدار ایمان

                                                 
 ,Beckerویراسددته الرنددس سددی . بکددر  -تدداریخ فلسددفه اخددالق غددرب .  105

Lawrence -  چاپ موسسه  -در ترجمه فارسی  -در حواد  قرن هفدهم و هیجدهم
 .514ص  - پژوهشی امام خمینی
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 شود. ایمان هستند و در پاط  موم  نیستند را شامل نمی
راد، آنهدا را بده تواندد در درون افد اینکه ایمدان می»در نتیجه اصل  -

، شکی نیسدت و لدذا در تداریخ، مشداهده «خواهی، سوق دهد عدالت
بدا اینکده  «راسدل»شود انبیا  همیشه در اخالق نیک، الگو بودندد و  می

در  «محمدد»و  «عیسدی»معتقد به هیر دینی نبوده و نیسدت بده اینکده 
 کند. های درخشان تاریخ بودند، اعتراف می رهبری، چهره

های کانت کده  هم به خاطر گفته« اگوست کنت»تی در هر حال، ح
، بده «کرد که خدا، قابل اثبات نیسدت کانت به فکر خودش، اثبات می»

های کاندت و  خدا اعتقادی نداشت اما در عی  حدال کده بخداطر گفتده
کلیسدا و »کدرد مدا بایدد  غیره، اعتقادی بخدا نداشت، بداز سدفارش می

« گرچه به اسدم دید  انسدانیت»را به هر طریقی حفظ کنیم « روحانیت
اسدت و « اخدالق انسدانی»وسیله حفظ و بقای  «روحانیت»باشد زیرا 

 رود. می« گری بربریت و وحشی»اگر روحانیت نباشد، جامعه به سوی 
هم با وجودی که اعتقدادی بده خددا نداشدت گفتده کده « نیچه»و  -

کدافی ، «اقدوام و نژادهدا و افدراد بشدر»برای ایجاد دوستی میان  «عقل»
  را بگیرد.« فرهنگ و دی »تواند جای  نیست و نمی





 
 
 
 
 

 «ادیان واقعًا الهی» -2
 گرایند انسان
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 مقدمه:

اش به آن، تصریح کدرده  هم در کتاب قدرت« راسل»همانطور که  -
، «محمد»و « عیسی»، در تاریخ بشر «ها حکومت»میان همه است در 

 اند  های درخشان تاریخ بشریت از چهره
کدده مخالفددت حکومددت کلیسددا بددود در عددی  حددال، « ماکیدداول» -

 داند. های درخشان و موفق رهبری می را از چهره« موسی»حکومت 
یعندی منصدوب از طدرف خددا، « انبیا  واقعدًا الهدی»در هر حال  -

شدان را  اند و حساب پیروان پیشوایان و الگو در اخالق نیک بودههمیشه 
دانندد( بایدد از  )و آنهائیکه بعدًا خودشدان را از پیدروان انبیدا  عظدام می

آنانکه واقعدًا ایمدان دارندد و در »حساب انبیا  عظام، جدا دانست مگر 
 «.عمل هم پیرو انبیا  هستند

ه مخالفی  اسالم بده ، یک جنگ تهاجمی بدون آنک«پیغمبر اسالم»
مسلمانان، تهاجم کنند، نداشت قرآن در سوره ممتحنه د آیده هشدتم بده 

کشدتند و از  کند که اگر مشرکی  مکه شدما را نمی مسلمانان، گوشزد می
بایسدتی  کردند شما می کردند و به شما تجاوز نمی شان خارج نمی وط 

م در ابتددای کردید رسدول خددا هد با عدالت و نیکی با آنها برخورد می
لکدم دیدنکم ولدی » -بعآت در مکه به مشرکی  در سوره کافری  گفدت 

یعنی شما به دی  خودتدان، مد  هدم بده دید  خدودم و پدس از  -« دی 
ال اکدراه فدی الددی  قدد تبدی  » -هجرت در سوره بقره باز در قرآن دارد 
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ما علی الرسل »فرماید و  اش در قرآن می و به رسول -« الرشد م  الغی
طالدب و  و رسول خدا هم در غدیر خم وقتی علی بد  ابی -« ال البالغا

اش را از طرف خدا برای رهبری امت تا قیامت تعیی  کرد  گانه اوالد یازده
کنند یعندی  خداوندا یاری ک  کسانیکه علی را یاری می»سپس دعا کرد 

ا پیروان علی را یاری کند تا همچنان در راه حق بمانند و کسانیکه علی ر
طالب هدم سدفارش کدرد  و به علی ب  ابی -« کنند یاری نک  یاری نمی

ات  که اگر اصحاب، کمکت نکردند نیامدند، صدبر کد  و بدا مخدالفی 
شان کد  و رسدول  کنند همچنان رهبری نجنگ و آنانیکه از تو پیروی می

تنها پیروان عترت م ، تا قیامت در راه راست : »106خدا همچنی  فرمود
البتده رسدول « شدوند فی  عترت، روز قیامت مجازات میهستند و مخال

خدا فرمود: در آخر الزمان، مسلمانان از )آخری  وصی م ( مهددی آل 
 کند. کنند و او جهان را پر از عدل و داد و آبادانی می محمد پیروی می

مردمدی کده بده »در هر حال، پیغمبر اسالم، در زمان خدودش بدا  -
نگید و قرآن هم جنگ با غیر مسلمانان را ، نج«مسلمانان تجاوز نکردند

بدون آنکه غیر مسلمانان به مسلمانان، تجاوز کنند را )در سوره ممتحنه 
اسددالم »درابدده هشددتم،( جددایز ندانسددته اسددت یعنددی اسددالم واقعددی و 

، پایگزاری شدده حتدی «عدالت و محبت و صلح»، بر اساس «خال 
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شدروعی کده پدس از هدای نام حکومت»، اما «غیر مسلمانان»نسبت به 
، به اسم مسلمان کردن کفار بده «رسول خدا، بر مسلمانان مسلط شدند

های  هر کشوری و مردمی که توانستند هجوم آوردند آنها را کشتند خانده
آنها را خراب کردند و مزارع آنها را آتش زدند که هیچکدام ای  کارها را، 

 دانستند  قرآن و رسول خدا، جایز نمی
دانندد  می« حضدرت موسدی»سانیکه خود را پیدروان همچنانکه ک -

، زن و کودکان مسلمانان را «حکومت نژادپرست صهیونیستی»همچون 
کده خدود « های غربی حامی صهیونیسم حکومت»کشند و  کشتند و می

ها را در  دانندد صهیونیسدت را مسیحی و پیرو حضرت عیسی مسیح می
 کنند  شان، حمایت می ای  جنایات

حکومت »و « صهیونیست»با همکاری با « قدرت غربابر»بلکه  -
المللدی  های تروریسدم بی  گروه»، «استبدادی و ستمگر سعودی وهابی

را، راه انداختند و هماهنگ کردند « )طالبان و داعش و بوکوحرام و غیره(
ها، از  برای ترور و جنگ و با خرید و تصفیه نفت خام که ای  تروریست

برندد کمدک کردندد تدا در پاالیشدگاههای  یعراق و سوریه به غدارت م
کشورهای غربی و اسرائیلی، تصفیه شود و پول دالر ای  دزدی و غدارت 

ها برای کشت  بیشتر زن و کودک و مدردم  تروریسمی، به خود تروریست
هلم و خون بده نداحق »بیگناه مسلمانان، مصرف شود یعنی اینک تمام 

هدای  و حمایدت حکومت، توسدط وهابیهدا بدا نقشده «ریخته در جهان
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عیسدی »گیدرد کده خدود را پیدرو حضدرت  انجام می« ابرقدرت غرب»
 دانند. می« مسیح

حضدرت محمدد »و « حضدرت عیسدی»و « حضرت موسی»کجا 
، اجازه کشدت  زن و کدودک و مدردنم بیگنداه را بده أمتشدان «خاتم انبیا 

ه ، به هلم و جنایدت دسدتور داد«تورات و انجیل و قرآن»اند کجای  داده
همیشده بده « کتب الهدی»اند بلکه  است هرگز دستور به ستمگری نداده

کندد اگدر ایندک بداز انسدانیتی  عدالت و نیکوکاری، سفارش کرده و می
است اگر « پیروان واقعی انبیا  الهی و کتب آسمانی»وجود دارد بخاطر 

هددای نیکوکدداری در شددرق و در غددرب جهددان بددرای کمددک بدده  انجم 
« مومنان واقعی بده خددا و قیامدت»ود باز توسط ش همنوعان تشکیل می

 است.
، جمهدوری اسدالمی ایدران «هدای جهدان حکومت»اگر در میان  -

کننددد و بددا  ، اعتددراض می«های سددتمگر ابرقدددرت»اینددک در مقابددل 
کنند چون میخواهندد پیدرو واقعدی خددا و  ستمگری آنها، مخالفت می

شده در تداریخ بشدر، اش باشد وگرنه همانطور که راسل گفته، همی رسول
شان بدوده و  ها در درجه اول دنبال حفظ قدرت و توسعه قدرت حکومت

هستند به هر صورت با اتحاد و دوستی یا با جنگ و تدرور و اید  گفتدار 
، واقعیتی انکارناپذیر است و از قدویتری  غریدزه حیدوانی بشدر «راسل»

 یعنی غریزه خودخواهی، سرچشمه آن است.
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ای که صدام حسی  به ایران تجاوز کرد همده  در جنگ هشت ساله -
 ، حامی صدام متجاوز بودند «پنج ابرقدرت»

بدر ایدران « پنج ابرقدرت»پس از جنگ هم تحمیل برجام با فشار  -
انجام گرفت که ایران را تهدید به تحریم از طرف سازمان ملل و شورای 

 کردند  امنیت می
، انجام گرفته و «تپنج ابرقدر»، توسط «یم »اینک هم محاصره  -

 گیرد  می
هدای  حکومت»و  «ابرقددرتها»، هیر حامی از طرف «یم »و مردم 

 دهند ندارند. دوستی را می که همیشه شعار انسان« غربی
کده در افدراد « غریزه خودخواهی»ها، عقاًل با قویتری   زیرا حکومت

ها هست، ممک  نیست در جایی که میان مندافع آنهدا و  بشر و حکومت
 شود طرف حق را بگیرند لت، تضاد برقرار میعدا

بده « گرایدی افراطدی حس»کوشند با ترویج  ، می«ابرقدرتها»بلکه  -
چدون از طریدق « بدی هلدم»و « خوبی عدالت»بشرها، تلقی  کنند که 

حواس پنجگانه، قابل احساس نیست خرافده و دروغ اسدت، تدا کسدی 
ن، قیدام نکندد و هدر ، علیه آنا«ها ها، و ابرقدرت حکومت»بخاطر هلم 

کس تنها به فکر جان و مال خودش باشد و بده مظلومیدت مدردم دیگدر 
 توجه نکند.

است و « غریزه خودخواهی»خالصه اینکه قویتری  غریزه در بشر  -
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، نباشدد هدرج و مدرج و بده قدول «هیر حکومت و هیر دیندی»لذا اگر 
 شود. ها همچون هابز، حالت جنگ، حاکم می بعضی

توانید جلو هلم افراد و  ها، می هیوم و هابز، تنها حکومتو به قول  -
 ای صحیح است. گروهها را نسبت بهم بگیرند و ای  سخ  تا اندازه

هدا و جنایدات را هدم،  اندد کده بداالتری  هلم اما گویا فراموش کرده
انجدام گرفتده و « هدای بشدری حکومت»همیشه در طول تاریخ توسدط 

اندازنددد و  انداختنددد و می ه راه میهددا بدد هددا را حکومت گیددرد جنگ می
اش در  ریزی های جهانی اول و دوم را که تخریب و خدون باالتری  جنگ
هدا و ابرقددرتهای حداکم بدر  نظیر است توسط حکومت تاریخ بشر، بی

المللی و نداامنی فعلدی  تروریسم بی »ها، به راه انداخته شد و  حکومت
ها هدم از شدر آن رندج ، که اینک حتی مردم کشدورهای ابرقددرت«جهان

نقشه آن، کشیده شد و به راه افتاده  «دی  ابرقدرتهای بی»برند، توسط  می
 .شود و حمایت شده و اینک هم حمایت می

هدا را تقویدت و  ، ای  گروه«پنهان»در « ابرقدرت غرب»و رهبران  -
ها بده دروغ، شدعار  ، علیده تروریسدت«هداهر»کنند ولی بده  تسلیح می

دهند و با تبلیغات جهانی که دست آنهدا اسدت )ودر واقدع چشدم و  می
شدان و مدردم جهدان  هایشدان را بده مردم گوش مردم جهان است( دروغ

باورانندد کده آنهدا پایگدذاران جندگ و  شدان می کنند و به مردم تلقی  می
، در ای  «محقق عاقل» المللی نیستند در حالیکه برای یک تروریسم بی 
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 رسد و  شکی نیست که پول و سالح توسط ابرقدرتها به آنها می
ها از عراق و سوریه به دزدی و غدارت  نفت خامی را که تروریست -

ها  اش به تروریست شد و پول ، تصفیه می«پاالیشگاه غرب»بردند در  می
ی کده سدواد و یدا بدا سدواد های غالبدًا بی شد وگرنده تروریسدت داده می

توانستند اید  نفدت خدام را بخورندد. و  پاالیشگاه نداشتند و ندارند نمی
ها کده تدا دنددان  ای  تروریسدت»باالخره باید توجه داشت که در مقابل 

توانست آنها را از عراق و  ، هیر نیرویی نمی«اند توسط ابرقدرتها، مسلح
که « شتپیروان موم  واقعی به خدا و قیامت و به»شام بیرون کند مگر 

بدده قصددد اجددرای عدددالت و امنیددت و بدده امیددد بهشددت در آخددرت، بددا 
رهبری منصوب از طدرف اوصدیا  رسدول »جنگیدند با  ها می تروریست

 «.خدا
مردمدی »ک  شود توسط  ، ممک  نبود ریشه«جنایات جهانی»و ای  

شدان، انگیدزه  ندارند وتنها انگیزه« که اعتقادی به خدا و قیامت و بهشت
اسدت، و تنهدا « غریدزه خودخدواهی حیدوانی»آمده از  شخصی بوجود

هدفشان، حفظ حیات فرد خودشان در ای  جهان است و عقاًل هم تنها 
ای ایمانی و الهی آنهم با رهبرانی منصدوب از  با انگیزه« اصالح جهان»

طرف خدا، )همچون عیسی مسیح و مهدی آل محمدد آخدری  وصدی 
 رسول خدا،( ممک  است.

طوی مشرک و مدزدور امپراطدور اسدکندر مقددونی  و گفتار ]ارس -
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در « مان نداریم ما نیاز به هدایت الهی در تحصیل سعادت دنیای»اینکه 
، شدناخته شدده اسدت. «گفتار ساده لوحانه و باطل»تجربه تاریخ بشر، 

اش با کلیسا، ای  گفتدار ارسدطو  گرچه مارسیلو ایتالیایی بخاطر دشمنی
لوحان بدداور کردنددد امددا از میددان  دهرا تددرویج کددرد و بعضددی از سددا

، اعتراف کرد «نیچه»اندیشمندانی که به خدا هم معتقد نبودند همچون 
هدای  هدا و ملیت تواندد نژادهدا و گروه نمی« حکومدت و عقدل»که تنها 

« فرهنگ و دید »مختلف را با هم دوست کنند و ای  کار، تنها از عهده 
 ساخته است.

اش، تاییدد  را در ای  جمله گذشته« چهنی»و تجربه تاریخ بشر، گفته 
 کرده است و ای  گفتارش، اینک غیر قابل انکار است و البته

خددا و »ای  است که به « فرهنگ الهی»همان « قویتری  فرهنگ» -
 معتقداند.« قیامت
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 «فرهنگ»تعریف 

مجموعدده باورهددا و عددادات و رسددوم و بایددد و »همددان  «فرهنددگ»
رفتار و گفتار و عقاید »است که « و عقایدی نبایدهای رفتاری و گفتاری

، شدکل «غرائز خودخواهانده حیدوانی»به آن فرهنگ را در مقابل « افراد
گردد و به « گرایشات خودخواهانه بیجا»کند تا مانع  دهد و تنظیم می می

، شدکلی خداص دهدد و «زندگی حیوانی»، در مقابل «زندگی انسانی»
باالخ  با هدم فرهنگیدان(، آمداده و  بشر را برای زندگی با همنوعان )و

 راحت کند.
، تنظیم کننده رفتار انسان در برخورد «حکومت»همچون  «فرهنگ»

با همنوعان و هم اجتماعیان است با ای  تفاوت که حکومت با تهدید به 
، اید  نظدم «مجازات قانونی برای متخلفی  از نظم مورد نظر حکومت»

دگاه یعنی بوسدیله عداملی بیدرون از کند به کمک پلیس و دا را ایجاد می
کندد  ، ای  نظم را ایجداد می«عاملی درونی»، بکمک «فرهنگ»فرد اما 

، عادت باشد یا باوری خاص و یا بداور جامعده «عامل درونی»حال آن 
 خاص و امر و نهی آن جامعه، نسبت به آن رفتار و نظم خاص.

سدنت یدا » مربوک باشدد آندرا« خود مردم»و لذا مادامیکه نظمی به 
حکومدت و پلدیس و »گویدد و مادامیکده آن نظدم، توسدط  می« فرهنگ
 نامند. می« قانون حکومتی»اجرا  شود آنرا « قاضی
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مآاًل در جوامع غربی که از زمانهای بیشتر با رفت و آمدهای وسائل 
نقلیه و عادات و رسوم میان آنهدا آشدنا بودندد و بده آنهدا عدادت کردندد 

 ی برای آنها جزو فرهنگشان  درآمده است.مراعات دستورات ترافیک
ها که مراعات دسدتورات ترافیکدی تنهدا از تدرس  اما برای سایر ملت

جریمه پلیس است و در جائی که پلیس نظارت، نداشته باشد مراعدات 
شود  شود مراعات دستورات ترافیکی یک عمل قانونی محسوب می نمی

 است. و بیشتر نیازمند نظارت پلیس و مجازات قانونی
نظدم »، ابزاری بدرای «حکومت»همچون  «فرهنگ»در هر حال،  -

توان گفت: فرهنگ همچندی  معلدول و مخلدوق  است و می« اجتماعی
 تربیت است.
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و بطتالن  «های بد فرهنگ»و « های خوب فرهنگ»
 :نظریه پاورالیسم

، «عادات و رسوم و عقائد و امآال اینهدا»البته وقتی روش  شد که  -
است که اختصاص بده انسدان دارد و زنددگی انسدانی را در جز فرهنگ 

کندد و  ، کنتدرل می«غرائز خودخواهانده حیدوانی و رفتدار بیجدا»مقابل 
 نماید  اجتماع انسانی را برقرار می

، همخدوانی دارد و «عقل و علم»هایی که بیشتر با  در نتیجه، فرهنگ
ت را اسد« قراردادهدای مفیدد اجتمداعی»و « حقوق طبیعدی»بر اساس 

 توان فرهنگ خوب دانست  می
ها، خرافات  شود که در بعضی از فرهنگ اما در مواردی نیز یافت می

و دستورات اجتماعی غیر الزم بلکه مضر هم رسوخ کرده و یدا بدیش از 
مبتنی است  ،و خشونت یآنکه مبتنی بر دوستی همنوعان باشد بر دشمن

 نامید « خش های بد یا  فرهنگ»توان  را می «ها فرهنگ»ای  
البته گاهی فرهنگ بد با تفکرات دوستانه و حس وفاداری به همسر و یدا 

گیدرد مدآاًل ندوع  خانواده و یا فامیدل و یدا ملیدت و ندژاد و زبدان، انجدام می
های دیگران تجاوز کردندد و یدا بده اسدتعمار سدایر  حاکمانی که به سرزمی 

بوده اما مدردم را بده  طلبی ها اقدام کردند گرچه در باط  بخاطر قدرت ملت
کنندد  شان و ملیت و نژادشان برای جنگیدن با دیگران تحریک می اسم منافع
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 کردند. کردند و از فرهنگ ملی و نژادی مردم، سو  استفاده می و می
ها به اسدم  گویند که سابقًا در هندوستان، زن و یا چنانچه بعضی می

سدوزاندند  می وفاداری به شوهرشدان، وقتدی جسدد مدرده شوهرشدان را
 سوزاندند. شدند و خودشان را هم می خودشان هم وارد آن آتش می
که اصدل وجودشدان بدرای  «ها حکومت»در هر حال، همانگونه که 

نظمدی و  نظم جامعه ضرورت دارد اما چده بسدا خودشدان، موجدب بی
 شوند  ستمگری می

هددم در عددی  حالیکدده بددرای نظددم دادن بجامعدده از  «هددا فرهنگ»
ترند )چون نظمی دروندی در افدراد جامعده، ایجداد  مفید «ها حکومت»

های بشدری، دسدتورات غیدر ضدرور بلکده  کنند( ولی گاهی فرهنگ می
 توانند داشته باشند و عقاًل باید اصالح گردند. خرافی و مضر هم می

، مهمتر است اگر «حکومت»از  «فرهنگ»اما نباید فراموش کرد که 
باشدد حکومدت « ی انسانی و ندوع دوسدتانهفرهنگ»، «فرهنگ جامعه»

تواند خیلی خش  باشد زیدرا  تواند خش  باشد و یا ال اقل نمی آنهم نمی
 کنند. مردم آنرا تحمل نمی

، فرهنگی خرافی و خش  باشد در نتیجده «فرهنگ جامعه»اما اگر  -
تواند برای ترساندن مردم به خشونت دست   حکومت هم به راحتی می»

 «بزند.
اسدت و « اصدالح فرهنگدی»، «اصالح جوامع»ه اصلی در پس چار
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 است.« اصالح فرهنگی»، گرچه مهم است اما فرع «حکومت»اصالح 
حداکم »گذارند ممک  است یدک  البته اینها در یکدیگر هم تاثیر می

، سوق دهدد و «دوستی نوع»، جامعه را بسمت فرهنگ «عادل و مهربان
ن، نفاق و در نتیجه خشونت را شا یا بالعکس حاکمانی منافق، در جامعه

ترویج کنند چنانچه پس از رسول خدا خاتم انبیا  کده در زمدان ایشدان 
، امری عادی و عدادت شدده بدود پدس از «محبت و دوستی میان افراد»

، روی کار آمدند جامعده بده «امیه منافقی  و بنی»ایشان وقتی بعضی از 
 ، سوق داده شد.«تفرقه و نفاق و خشونت»سمت 

  





 
 
 
 

، نزد اگوست کنت، «اشتباه بزرگ بشریت»
م:  1755 - 1557شناسی  پایگذار جامعه

August Comt: 
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 اگوست کنت:
، مدددعی اسددت کدده محددرک افددراد، فقددط «هددابز» -5
امددا او، اشددتباه اسددت « جلددب نفددع و خودخددواهی»

 کند. می
، «اش تمایالت خودخواهانده»هر فردی عالوه بر  -2
داشت   دارد که بر مبنای دوست« ای دوستانه غرائز نوع»

 اجتماع، استوار است.
و نده از  «عقدل»نه از لحاظ  «فرد»با ای  وصف،  -1

دوسدتی  شددت نوع»و نه از حیث  «معلومات»لحاظ 
مطلدوب بدرای زنددگی »، به دان پایه کده «اش طبیعی

 باشد، نیست.« اجتماعی
، بایستی بددی  موضدوع، توجده کدافی «سیاست»در 

 .107داشت
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 .407صفحه  - 5111چاپ تهران سال  -شاه  علی انتشارات صفی



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 153

 اگوست کنت
کنیم،  را درک مدی« طبقه معندوی»اهمیت فوق العاده 

دهدد بدرای چده، در همده جدا،  اهمیتی که نشدان می
 ، برپا شده.«کلیساها»و  «معابد»

که تمام هّمش، مصروف کدار « حکومت دنیوی»یک 
ندارد که از نظرات کلی »و کوشش است، وقت ای  را 

 ، اطالع پیدا کند.«که جنبه اساسی هم دارد
، که سابقًا در مدارس کشیشدان و بعدد «قوه روحانی»

های دانشمندان و متفکران، تجّلی کرد بددی   در گروه
جا، مقام ممتدازی کده  گوید، و از همی  مینیاز پاسخ 

ای  قوه، حائز است و لزوم حفدظ اید  تاسیسدات در 
 .108گردد تاریخ، روش  می

  

                                                 
 -ترجمده کداهم عمدادی  -کتاب فالسفه بزرگ، تالیف آندره کرسون  -. جلد سوم  108

 .450صفحه  5111چاپ تهران سال 
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 اگوست کنت
، «سیاسدت»، در «قانون بسیار معروف طبیعت»یک 

یگانده راه تحدت حکومدت »دارد که  صریحًا مقرر می
و اید  «. نرفت ، حکومت کدردن بدر خویشدت  اسدت

و هدم بدر  «افدراد»و هم بدر  «ماعاتج»قانون هم بر 
 ، قابل تطبیق است.«اشخاص»و هم بر  «اشیا »

« حکومت اخالقی»دهد که هر قدر  و چنی  معنی می
، کمتر قددرت داشدته باشدد، بیشدتر «جامعه»در یک 

، کسدب «شددت»، «حکومت مدادی»الزم است که 
کند تا از تالشی کامل هیئدات اجتمداعی، جلدوگیری 

 کند.
، «قدرت جسمانی یا دنیدوی»روی، تمرکز  .... از ای 

بیش از پیش، )و بده نسدبتی کده اخدتالل و آشدفتگی 
تر گردیدده( عملدی شدده  اخالق کداملتر و محسدوس

 است .....
قوه روحانی، یگانه سد قدانونی را »چونکه از بی  بردن 

توانست از تجاوزات قوه جسدمانی، جلدوگیری  که می
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 109، منهدم کرده است.«کند
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 .475صفحه 
تواندد از هلدم و تجداوزات، بیشدتر  )یعنی تقویت قدرت روحانی و اخالق است که می -

 جلوگیری کند(
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 کنتاگوست 
ای  نکتده شدایان تدذکر اسدت کده مباحآدات دربداره 

اندد، نیدز  ، چیزی که بدان پرداخته«تقسیم قوا، یگانه»
قددوه »بسددیار سددطحی بددوده. زیددرا تقسددیم بددزرگ بدده 

را کدده سیسددتم قدددیم، در « جسددمانی»و « روحددانی
 اند.  سیاست عمومی، وارد کرده بود از نظر دور داشته

تجدیدد »عملدی  و چون توجه تمامًا به طرف قسدمت
، معطوف گردیدده، طبعدًا بده اید  «سازمان اجتماعی

عجائب الخلقدة کده دسدتگاه حکدومتی بددون قدوه »
، منجر گردیده، که اگر هم بتواند قابل «روحانی است

دوام باشددد، یددک سددیر قهقرایددی واقعددی بدده طددرف 
 است. «بربریت»
، مدورد نظدر بدوده «قدوه جسدمانی»بهر حال فقدط  -

« قوه مجریه»و « قوه مقننه»به « قوا تقسیم»چنانکه از 
، اید  «یک تقسدیم فرعدی، بدیش نیسدت»که مسلمًا 

 110گردد. معنی آشکار می
  

                                                 
ص  -ترجمده کداهم عمدادی  -تالیف آندره کرسدون  -فالسفه بزرگ  -. جلد سوم  110
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 اگوست کنت
اسدت  «اخدالق»برای آدمی مسلمًا « مفیدتری  علم»

ای  علم اسدت کده بایدد راه و رفتدار مدا را، »چون که 
 «تحت نظم در آورد.

ان ، بایددد بدده عنددو«انددواع علددوم دیگددر»پددس تمددام 
، تلقی شوند و نباید «ای برای مطالعه ای  علم مقدمه»

ای که هر یک  ای  علوم، ترویج شود مگر بهمان اندازه
از آنهددا، سددهمی در پیشددرفت علددم اخددالق دارد، در 

تری  های علم، بالفاصله علم مرّکدب حالیکه پیشرفت
 111,112سازد. پذیر می را امکان

 اگوست کنت
ده یعنی برقراری ، حکومت بر عقی«قوه روحانی»پس 

و حفددظ اصددولی کدده بایسددتی بددر روابددط مختلددف 
، قرار «هدف و مقصد خود»اجتماعی، حاکم باشند، 

                                                 
ترجمده کداهم عمدادی ص  -تالیف اندره کرسون  -. جلد سوم کتاب فالسفه بزرگ  111

199. 

گرایدان افراطدی جدیدد  شدود کده دیددگاه حس . از گفتار اگوست کندت اسدتفاده می 112
همچون حلقه وی  دقیقًا مخالف دیدگاه علمی اگوست کنت است که اخالق را جزو علم 

را علدم  «باید و نبایدهای اخالقی»ه حلقه وی  داند علمی برتر از همه علوم در حالیک می
 داند. مین
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 داده ....
است خواه  «تربیت»پس وهیفه اصلی آن، اداره عالیه 

 عمومی باشد خواه خصوصی.
...... 

و در ای  عمدل بدزرگ اجتمداعی اسدت کده کدار قدوه 
گدردد، زیدرا اید   میروحانی بیشتر از همه، مشخ  

 113کار، منحصرًا در صالحیت اوست.
 اگوست کنت

سیستم قدیم، اخدالق را در اید  کلمدات قصدار،  -5
 خالصه نمود:

با دیگران چنان رفتار ک  کده میخدواهی بدا خدودت »
 114«.رفتار کنند

، همیشدده «مهمتددری  عامددل در تحددول بشددریت» -2
بدوده اسدت کده در هدر تداریخی در دنیدا،  «مذهب»
دهدد و در نتیجده  نها را بی  خودشدان پیوندد میانسا»

                                                 
تدالیف آنددره کرسدون ترجمده کداهم عبدادی ص  -. جلد سوم کتاب فالسفه بزرگ  113

471. 
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، پس اگر بخواهیم «بخشد نظم و تعادل و سالمتی می
انسانیت را از بحرانی که دچار است نجدات دهدیم، و 

برهانیم بایدد مدذهبی بدرای آن، « هرج و مرج»آنرا از 
 115تدارک کنیم.

  

                                                 
 .424. همان کتاب صفحه  115
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 «:اگوست کنت»توضیح ما درباره گفتار 

گویدد مداورا  الطبیعده قابدل  کده می« نتاگوست ک»کاماًل از گفتار 
شود که اگوست کنت کاماًل تحدت تداثیر  اثبات علمی نیست معلوم می

خدا و روح و ماورا  الطبیعده، قابدل اثبدات »فلسفه کانت است که گفته 
بایدد و نبایددهای »اما تاکیدد اگوسدت کندت بدر علمدی بدودن « نیست

گیرد و کندار گذاشدت   و تربیتی که توسط روحانیت، انجام می« اخالقی
بربریت و تالشدی جامعده و »روحانیت را از سازمان اجتماعی، موجب 

دهد که مقصود اگوسدت کندت از  کاماًل نشان می« داند گری می وحشی
گرایی حسی نیست بلکه اثبات گرایی عقلی  اثبات گرایی منحصرًا اثبات

« و غیدره برابری انسانها و لزوم وفای بعهد»و « حقوق طبیعی»را هم که 
داند و اگوست کندت بطدور  گرایی می شود را جزو اثبات را هم شامل می

علمدی بدودن »که بکلی منکر « گرایان افراطی  قرن بیستم حس»کلی با 
، متفاوت است و اگر «باید و نبایدهای عقلی و ارزشی و اخالقی هستند

را، نددادان « طرفددداران حلقدده ویدد »اگوسددت کنددت، اینددک زنددده بددود، 
 نست.دا می

کندد کده گرچده انگیدزه  خصوص آنکه اگوسدت کندت، تصدریح می
، در نهداد انسدان هسدت امدا هرگدز «دیگران دوسدتی»و  «خیرخواهی»

را بده پدا کندد نیسدت و بطدور « جامعه مطلدوب»بقدری که بتواند یک 
، قدویتر «هدر انگیدزه دیگدری»از « انگیزه خودخواهانه فردی»خالصه، 
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ای  جامعده»تواندد  ، نمی«دروندیعلدم و عقدل و خیرخدواهی »است و 
، غیدر قابدل «دید  و روحانیدت»ریزی کند و نیاز بشر به  را پی« مطلوب

، بشدریت بسدمت «دید  و روحانیدت»انکار است و با مندزوی گشدت  
هدای   دهی سدازمان»شود. و هرگز  گری و بربریت، سوق داده می وحشی

گزی  نقدش تواند جدای ، نمی«اجتماعی همچون تفکیک قوا و امآال آنها
در نظم و دوستی و پیوند میان افراد جامعه و تربیدت « دی  و روحانیت»

 صحیح دینی شود.
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 اینک اشتداه بزرگ بشریت،

اشدتباه »شدود اید  اسدت کده  ، متذکر می«اگوست کنت»آنطور که 
و « فرهندگ ودید »توجهی بده  جامعه بشریت در قرون اخیر، همی  بی

 است.« مان اجتماعیساز»اولویت دادن بیش از حّد به 
بجا اسدت « سازمان اجتماعی سیاسی»در حالیکه کاماًل توجه به  -

اسدت و غفلدت از « فرهندگ و دید »اما مهمتر از آن، اولویت دادن بده 
را « سازمان اجتماعی و سیاسدی»در نتیجه، « فرهنگ اجتماعی و دی »

یم کن همچنانکه اینک ما، مشداهده مدی گرداند هم بازیچه )منافقان( می
هددای اول و دوم جهدانی و ترورهددای  فسداد عمدده جهددان یعندی جنگ»

یعنی تولید طالبان و داعدش و بوکدوحرام و امآدال « المللی هماهنگ بی 
هددای مددزدور ابرقدددرت غددرب همچددون  حکومت»رنج  اینهددا، دسددت

شدوند و بدر  ، اداره می«ابرقدرتها»است که بر محور « حکومت سعودی
اند و سیاسدت آنهدا  ، نفوذ کرده«هانهای ج جهان سیاست و حکومت»

های مزدورشان همچون عربسدتان سدعودی و اسدرائیل  توسط حکومت
هدای  های تجداوز بده ملت شود و در ای  جنایت صهیونیست، عملی می

 گانه آنها، هماهنگ است. مظلوم، قوای سه
و دور « گرایی گرایی افراطی و مداده حس»اینک جهانیان با گرایش به 

فرهندگ متعدالی »معه و سیاستمداران، از اخالق نیک و شدن عملی جا
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شدعارهای »، شادمان به فرهندگ غربدی بخداطر «انسانی و نوع دوستی
دروغی  سیاستمداران آنها و تکنولوژی پیشرفته آنها و نظامهای به هداهر 

گردیدده و در بداط ، بازیچده سدرمایداران بدزرگ « انتخابی مردمی آنها
ول و دوم بدراه انداختندد و سدپس انگلدیس های جهدانی ا گر، جنگ فتنه

پدنج ابرقددرت »را در دسدت « سازمان ملل و شورای امنیدت»آمریکا، 
، «ابرقدددرت غددرب»داد و اینددک همددی  « گر و اسددتعمارگر قددرار فتندده

را ایجاد کردند و... جهان را پر از نا امنی و « المللی های بی  تروریست»
بسدت  گونه خروج از اید  ب  یراند که به ه ها نموده مشکالت و بدبختی

گرای افراطی که همچدون حیواندات تنهدا  انسانهای مادی و حس»برای 
 ، ممک  نیست.«تحت تاثیر منافع خودخواهانه خود هستند

االن در اروپا و امریکا، هر کس فقط دنبال زندگی خدودش اسدت  -
ای هد اندازند و ملت ها به راه می هایشان در جهان، جنگ اما اینکه دولت

های مدردم فقیدر  کنند )خانه دیگر را استعمار و استآمار و حتی نابود می
شوند از گرسدنگی  شود معلول می یم  بر سر مردم بیگناه آنها خراب می

کداری نددارد و  هدا، میرند( مدردم غدرب بده آن و بیماری، گروه گروه می
کنند وقتی مردم اروپا و امریکا، مشدغول زنددگی خودشدان  توجهی نمی

تند همچون همه حیوانات به گرسنگی و مرگ دیگر همنوعان، کاری هس
« گرایدی افراطدی و الحداد گرایی و حس فرهنگ ماده»ندارند. ای  تسلط 

شددان چنددی   وط  اسددت کدده مددردم را نسددبت بدده همنوعددان و حتددی هم
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 دهد. قرار میدیگر  محبت، نسبت به هم احساس و بی بی
تنها به محسوسدات »تی حتی مردم خود کشورهای استعمار شده وق

شدان کداری  ، بده همسایه«شان توجده دارندد و مادیات و منافع شخصی
میرد و یا زنده اسدت بداالخ  اگدر  ندارند که از گرسنگی و بیماری می

توسط عوامل غربی و مافیا، معتاد هم شده باشند در نتیجه اینک جهدان 
 ، شده است «کاران جهانی و ابرقدرتها جنایت»بهشت 

ها را بر جهان مسلط  که ای  دولت« داران صهیونیست و غیرهسرمای»
هایشدان، عشدق  های تولیدد شدده در کارخانه اند با فدروش اسدلحه کرده

 کنند. جهان را به قول خودشان می
، قدویتر اسدت و بدا «شان عقل»که از « غریزه خودخواهی»با وجود 

« استگرایی و سودجوئی شخصی که بر مردم جهان، حاکم  ماده»نفوذ 
، دیگر هیر راه حلدی بدرای نجدات «گرایی افراطی فرهنگ حس»با ای  

 بشر از ای  بدبختی نیست.
اخدتالف ملدی و »های جهان را بده بهانده  همی  ملت «ابرقدرتها»و 

شان را به آنها  های تولید شده اندازد و سالح به جان یکدیگر می« مذهبی
 فروشند. می

شاهی سدتمگر »ر طول تاریخ، در ایران نیز همچون همه جهان، د -
کدرد گهگداهی  خواسدت می ، مسدلط بدود و هرچده می«مزدور امریکدا

کردند که کشته  گرا، حرکتی علیه شاه می هایی چپ دانشجویی و یا گروه
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شدند و  تاثیری در سقوک حکومدت شداه، نداشدتند و شداه هدم  هم می
اتحداد کدرد کده در  پیوسته آنها را به سرنوشت شوری سابق یادآوری می

جماهیر شوروی، تا مسلط شدن استالی  دیکتداتور، چده بدر سدر مدردم 
 شوروی آمده حتی به سر دوستان خود استالی .

رهبری مذهبی الهی پیرو واقعی انبیا  الهی به ندام »تا آنکه در ایران، 
« نایب امام زمان و نایب رسول خددا»که مردم ایران، او را « امام خمینی

هم زهد و تقوای خود را بر شاگردان و مردم نشان  دانستند و در عمل می
، «آخدرت و پداداش اخدروی»داده بود قیام کرد و بر اسداس اعتقداد بده 

شهادت در راه »پیروانش را به قیام علیه شاه دعوت کرد و تنها ای  انگیزه 
کده جمعیدت بیشدماری علیده شداه، قیدام « خدا و رسیدن به بهشت بود

ن، علیده شداه و امریکدا کده حدامی شداه بدود کردند و اکآریت مردم ایرا
 برخواستند شاه را بیرون کردند و دست امریکا را از ایران قطع کردند.

رهبری پیرو انبیا  »و « انگیزه مذهبی و وعده بهشت»و اگر نبود ای  
 مانند. ، ایران همچنان زیر نفوذ شاه و امریکا باقی می«الهی
، «شاه»، پس از سقوک «ابرقدرتهای پنجگانه مسلط بر جهان»اما  -

را به همه نوع سالح، مسلح کردند « صدام حسی  رئیس جمهور عراق»
، با تمام قوا، حمله و «ایران تازه استقالل یافته»و تشویق کردند به خاک 

 تجاوز کند که کرد.
با وعده شهادت « شان امام خمینی رهبر مذهبی»باز مردم ایران پیرو 
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، گروه گدروه، بده «خواهی عدالت»در راه خدا و رفت  به بهشت، بخاطر 
 جبهه رفتند و صدام را از داخل کشور به بیرون راندند.....

تا آنکه صلح تحمیلی برقرار شد و صدام متجاوز، خودش هم مدورد 
 ار گرفت و نابود شد.درگیری با امریکا، قر

شداه دیکتداتور مدورد حمایدت ابرقددرت »آنچه ایران را از زیدر بدار 
ها را توانست از اید  ملدت، کوتداه  ، نجات داد و دست ابرقدرت«غرب

 بود و بس.« پیرو واقعی انبیا »و رهبری « مذهبی الهی»کند ایمان به 
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، «المااتتتتی تروریستتتتت بین»پیتتتتدایش گروههتتتتای 
 «:دین و منافق ابرقدرت غرب رهدران بی»توسط 

آنچه برای مردم جهان و باالخ  سران غدرب در حادثده جمهدوری 
اسالمی ایران و پیدایش حکومت طالبان در افغانستان تجربه شدده بدود 

، قدویتری  انگیدزه «انگیزه مذهبی اعتقاد به خددا و بهشدت»ای  بود که 
های ندژادی  گیزهبشری است و باالتری  انرژی را دارا است و نسبت به ان

گرایی همچون انرژی بمب اتدم و ئیددروژنی اسدت نسدبت بده  و ملیت
 های سرد  سالح

، متوجده شددند کده نظدام «سدران غدرب»و با توجه به ای  تجربده، 
توان توسط سربازان امریکایی و یا شرقی  جمهوری اسالمی ایران را نمی

وک نظدام ای ندارندد، شکسدت دارد بلکده تنهدا راه سدق که چنی  انگیدزه
جمهوری اسالمی ایران، تشدکیل سدپاهی از سدربازان مدذهبی وهدابی 

طالب و باالخ  ایران  است که دشمنان سرسخت شیعیان علی ب  ابی
 هستند.

، زمینه آمدوزش عقیددتی و «سران امریکا و انگلیس و فرانسه»و لذا 
نظام وهابیان را برای تهاجم به عراق و شام و سپس ایران در عربسدتان و 

فغانستان و حتی داخل کشدورهای اروپدایی، بددون آنکده مدردم اروپدا ا
 شان شوند، شدند. متوجه ای  نقشه سران
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های داعش بعدًا در سوریه و  های اروپایی که به تروریست تروریست
شام و عراق پیوستند قباًل آموزش عقیده خش  وهابی را در مساجد اروپا 

، دیده بودند سدپس «ستانشانسران انگلیسی و فرانسه و همد»با اطالع 
برای پیوست  به گروه داعش، توسط عوامل وابسته بده غدرب بده عدراق و 

 سوریه هدایت شدند.
، هماهنگی کامدل و ارائده نقشده «عوامل اطالعات غرب»توسط  -

، داده شدده بدود و پدس از تصداحب «عربسدتان و داعدش»مناسدب بده 
هدای خدام  نفت های نفت عراق و شام توسط همی  عوامدل غربدی، چاه
توانست هیر کاری بکند بداز  های عراق و شام که طالبان با آنها نمی چاه

، تصدفیه «های وابسدته بده غدرب پاالیشدگاه»و « عوامل غدرب»توسط 
 شد. شد و پول دالرش به داعش داده می می

دولددت جمهددوری »، اسددقاک «درجدده اول»در « نقشدده غددرب» -5
مهوری اسالمی ایدران همچدون های وابسته به ج اسالمی ایران و دولت

 بود.« دولت عراق و شام
اینکه میان مسلمانان، جنگی به راه بیندازند کده « درجه دوم»در  -2

همچدون « وهابیهای وابسته به عربسدتان سدعودی»های  گری با وحشی
کشت  زن و کودک و مردم بیگنداه و حتدی پداره کدردن شدکم قربانیدان و 

یان توسط داعدش و وهابیهدا وحشدی، دندان گرفت  به قلب و جگر قربان
مسلمانان را پیش چشم جهانیان، وحشی معرفی کنند و مدردم جهدان و 
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باالخ  مردم اروپا و امریکا را از مسلمانان، متنفر کنند و مسلمانان را 
تر از چنگیزخان مغول، معرفی کنند که تنها دنبال جنگ  گروهی وحشی

 و خشونت هستند.
های طالبان  گری و گروه و ایجاد وهابی جنگ»در حالیکه طراح ای  

« خودسران امریکدا و انگلدیس و فرانسده»، «و داعش و بوکوحرام و غیره
به هاهر خود را مسدیحی »یعنی سران صاحب حق وتو غرب هستند که 

کنند و تا اینک  دوست و مخالف جنگ و تروریست، معرفی می و انسان
االن هم نیز تا بتوانند به  در حالیکه همی « اند هم به هاهر چنی  مدعی

گاهانده بدرای  ، کمدک می«تروریسم جهدانی» سدقوک »کنندد و حتدی آ
، «گدذاری مهدم در اروپدا های دوقلول در آمریکدا و همچندی  بمب برج

ها، نشان دادند و راه را برای آنهدا، بداز گذاشدتند  چراغ سبز به تروریست
به مسدلمانان، از  اش شان هم با دیدن ای  حادثه و انتساب خود مردم»تا 

سوزی را به راه  ستیزی و قرآن دست مسلمانان به وحشت بیفتند و اسالم
 «.بیاندازند

کندد }ان اللده یدامر  ، امر به عدالت و احسان می«قرآن»در حالیکه 
بدده مسددلمانان « سددوره ممتحندده آیدده هشددتم»بالعدددل واالحسددان{ و در 

بایسدت  دند شما میکر فرماید: اگر مشرکی  مکه به شما، تجاوز نمی می
کردید یعنی بدا کفداری کده بده  با عدالت و نیکوکاری با آنها برخورد می

کنند باید بدا عددالت و مهربدانی عمدل کنیدد و پیغمبدر  شما تجاوز نمی
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« کسانیکه مسلمان نبودند امدا بده مسدلمانان تجداوز نکردندد»اسالم با 
ان، طبدق ش جنگ با آنان را برای مسلمان کردن»حتی یک جنگ نکرد و 

کسدانیکه »، گرچده «دانست دستور قرآن در سوره ممتحنه، حرام هم می
پس از رسول خدا قدرت رهبری را از دست اوصیا  رسول خدا، خدارج 

، بده کشدورهای دیگدر، «مسلمان کردن غیر مسلمانان»، به اسم «کردند
شان، توسعه بدهند و غنائم بیشتری  کردند تا به قدرت و تسلط حمله می

های آنان، نامشروع بود و هرگدز قدرآن بده  حب کنند. یعنی جنگرا تصا
 آن، دستور نداده بود بلکه از آن، نهی هم نموده بود.

را به دو هددف، « تروریسم جهانی»، ای  «سران غرب»در هر حال، 
به راه انداخت: یکی ندابود کدردن بداالخره جمهدوری اسدالمی ایدران و 

 حیان و مردم جهان.دیگری، منفور کردن مسلمانان پیش مسی
  





 
 
 

 «:ابرقدرت غرب»اشتباه بزرگ 
 

 «اسالم خشن أموی»از « اسالم ناب علوی»نشناختن  -1

 «خواهی عدالت»در « بیداری مردم جهان»نشناختن عصر فعلی و  -2
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انقدالب »کدرد کده  ، تصور می«ابرقدرت غرب»خالف آنچه بر  -5
است، چندی  نبدود بلکده یدک « انقالب ملی»، تنها یک «اسالمی ایران

بدود و لدذا از همدان ابتددای « هدای آرمدانی جهدانی انقالب با ویژگی»
روز »، روز قدس را روز نه تنها فلسدطی  بلکده «امام خمینی»پیروزی، 

رژیدم تبعدیض ندژادی »نیدز علیده  اعدالن کدرد و« جهانی مستضدعفی 
هدای  قیام»و نیز به نفدع همده « آپارتاید افریقای جنوبی»و « صهیونیسم

، موضع گرفت و شدیعه، منتظدر قیدام مهددی آل محمدد بدرای «مردمی
کند و  اجرای عدالت کامل در جهان هست، که در آخر الزمان، قیام می

ز عددل و داد جهان را پدس از آنکده پدر از هلدم و جدور شدده بدود پدر ا
 گرداند  می

را مقدمده و « پیدروزی جمهدوری اسدالمی ایدران»، اید  «شیعه»و 
انقالب بزرگ جهدانی بدرای برپدایی عددالت کامدل در »ای از آن  نشانه

 داند. ، می«جهان بدست مهدی امت
دو »، پیدا شد جهدان میدان «انقالب»و از آنجا که در زمانی که ای  

گرفت  ه بود و هیر قیامی انجام نمی، تقسیم شد«ابرقدرت شرق و غرب
مگر با اشاره و کمک یکی از دو ابرقدرت )غرب یا شرق( امدا انقدالب 
اسالمی ایران بر خالف چندی  مسدیری و جریدان، بددون وابسدتگی بده 

های شرق و غرب، انجام گرفت و لذا در جندگ تحمیلدی کده  ابرقدرت
های  حپنج ابرقددرت مسدلط بدر جهدان و سدال»صدام حسی  با کمک 
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های شدرق و  ابرقددرت»، به عمق کشور ایدران تجداوز کدرد همده «آنها
، مهمتری  حامیان صدام متجاوز بودند و صدام حسدی  را علیده «غرب

ای را علیده  ، هیر قطعنامه«شورای امنیت»کردند و در  ایران، تسلیح می
دادند تا آنچده  بس، حکم می صدام متجاوز، صادر نکردند و تنها به آتش

بس، بتواند تآبیت کند چنانچه درباره  دام تصرف کرده در سایه آتشرا ص
کردندد بداالخ   تجاوزات اسرائیل به اراضی مسلمی ، همی  کار را می

 «.ابرقدرت غرب»
آرمددان »، انقالبددی بددا «انقددالب اسددالمی ایددران»در هددر حددال،  -

، صددورت گرفددت و از همددان اول، حددامی «خواهی جهددانی عدددالت
بدوده و « ابرقددرتها و اسدتعمار و تبعدیض ندژادی» مستضعفی  و علیده

تابحال هست و در نتیجه حامیانی در پنج قاره جهان، کم و بدیش، پیددا 
 کرده است و باالخ  در آسیا و آفریقا و امریکای التی .

در واقددع توانسددت جددای قیامهددای « انقددالب اسددالمی ایددران»و  -
هدددای  البانق»را در جهدددان بگیدددرد « خواهی کمونیسدددتی عددددالت»

که به قول فروید بر توّهم و خیال مبتنی بودند. امدا انقدالب « کمونیستی
، مبتنددی بددود بلکدده عددالوه بددر آنکدده «شناسددی واقعددی انسان»ایددران بددر 

و لذا در آنجاها »، برپا شده بود «توهم و خیال»مارکسیسم بر پیشفرض 
ل اینهدا ای موفق شده بود به دیکتداتوری اسدتالی  و امآدا هم که تا اندازه

جا،  رسیده بدود عدالوه بدر همده اینهدا، چدون مخدالف دید  بدود همده
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کردند  ، آنرا سرکوب می«دی  و مذهب»به اسم « نظامهای سرمایداری»
 «اش روبرو شده بود. و باالخره با شکست کامل در تاریخ تجربه

در « انقدالب اسدالمی ایدران»خواهی که توسدط  اما اینک عدالت -
سمی و کمونیسمی نبود تفاوت اشدکاری بدا نظدام عی  حالیکه سوسیالی

را بنفع طبقه ضدعیف در اختیدار « منابع طبیعی»داشت، « سرمایداری»
قرار داده و ربا و سو  استفاده علیه طبقه ضدعیف را « حکومت عدالت»

تر وضدع  ممنوع و طرح شرعی زکات و خمس را به نفدع طبقده ضدعیف
های مختلف تعداونی و  با کمک نموده و غیره و وهیفه حاکم قرار داده تا
تر را بده سدطح طبقده عمدومی و  کارآموزی و مالی و غیره، طبقه ضعیف

اکآریت جامعه برساند. و عالوه بدر آن، بددون آنکده بدر مدذاهب دیگدر 
داندد  دانست و می اجبار به مسلمان شدن آنها بکند بلکه وهیفه خود می

هالم هر که »و با « از مظلوم در هر کجای جهان باشد حمایت کند»که 
شدیعیان کده همدان »خواهی  یعنی اینبدار، عددالت« باشد مخالفت کند

، همراه است بدر خدالف «موتور و انرژی مذهبی»با « اسالم ناب باشد
، استوار بدود، «توهم»که عالوه بر آنکه بر « خواهی مارکسیسم عدالت»

 اما نیروی مذهب هم، همیشه مقابل آن، بود.
قددرن »ع در قددرون اخیددر و جدیددد کدده بدده خالصدده اینکدده در واقدد

شددود، نظددام مالکیددت خصوصددی بددا  ، شددناخته می«سددرمایداری
سدود »متصدف شدد و در واقدع بدرای « خصوصیت نظام سدرمایداری»
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، «تر جهددان اسددتعمار و اسددتآمار کشددورهای ضددعیف»بدده « بیشددتر
در مقابددل، موجددب  «سددرمایداری»اندازی کددرد تددا ایدد  حادثدده  دسددت

بدده نددام آرمددان « کمونیسددت و سوسیالیسددتپیدددایش نظامهددای »
شد که عماًل نیز کشورهایی را به ای  نام بوجود آوردندد « طلبی عدالت»

، «طلبی واقعدی عددالت»اتحاد جمداهیر شدوروری و چدی  و... امدا از 
کشت  اسدتعدادها و »توانست باشد که بخاطر  چندان خبری نبود و نمی

نیدز رو بده « دیکتداتوری نبود رقابت در تولید و ضدعیف شددن تولیدد و
های تکنولوژی )بجدز سدالح نظدامی( رو بده  ضعف رفت و در پیشرفت

، در نهایدت سدرکوب، «هدای فدردی آزادی»ضعف رفت و عالوه بر آن، 
 قرار گرفت.

باالتر از همه اینها، رهبر معروف اینها به نام مارکس، دارای آرمدان  -
، «کیدت خصوصدیمال»کرد کده بدا الغدای  کمونیستی بود که خیال می

شود چون به خیال مارکس،  عدالت، خود بخود و بطور کامل، برقرار می
خیرخدواه بدوده و دنبدال عددالت کامدل »، خدود بخدود «افراد انسانی»

مالکیدت »یعنی آنچه آنهدا را بده هلدم و فسداد کشدانده، تنهدا « هستند
 است.« خصوصی

، «روانشناسدی و روانکداوی»کده عمدری در  «فرویدد»اما بده قدول 
را یدک  «مارکس»تخص  داشته و پایگذار روانکاوی است ای  اعتقاد 

کند زیرا انسان همچون همه حیواندات، دارای غرائدز  اعالم می «توهم»
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هسدتند کده هدر « غرائزی خودخواهانده»حیاتی است که غرائز حیاتی، 
فردی توسط آنها، در صدد تنها حفدظ حیدات و نسدل خدودش اسدت و 

که در تضداد بدا مندافع دیگدران باشدد( بده میدل فروید از آن )در جایی 
ها  کند کده موجدب جندگ و ندزاع میدان انسدان تعبیر می «پرخاشگری»

نویسد حتی  شان باشد حتی فروید می شود وقتی که تضاد میان منافع می
ها بده  شدان نیسدت چده بسدا انسدان در جاهایی هم که تضاد میان منافع

ننددد و در نتیجدده بدده ک تصدداحب امددوال و ندداموس همدددیگر، طمددع می
انسددان گددرگ انسددان »نویسددد:  شددوند و می خشددونت، متوسددل می

، «مالکیت خصوص»... یعنی اینکه به خیال مارکس با الغای 116«است
همه افراد بشر، دوست یکدیگر بشوند و عدالت را خدود بخدود و بددون 
نیاز به حکومت و دی ، اجرا  بکنند، تنهدا یدک خیدال محدض و باطدل 

 است.
کردند: بشدر  ، هم که خیال می«سکوالریسم»بر آنکه، دیدگاه عالوه 
دوسدتی بدا هدم و »، دیگدر خودبخدود، بسدوی «عقل و علم»با داشت  

، «مدرنیتده»رود، اینک در پایان  به پیش می« زندگی ام  و بدون مشکل
عقدل »ت شدده کده بدشکست کامل خود را تجربه کرده است و عقاًل ثا

تدر  نسدبت بهدم، گرگ ،«خواهانده افدرادهدف خود»در مسیر  ،ها انسان
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پیشده  گرا و محبت انسدان ،، بشر«ای واقعًا الهی دی »و بدون « شوند می
برسدد  «عدالت کامل و امنیدت کامدل»به  ،بشود و خودبخودتواند  نمی

بدرای را بمدا انسدانها، واقعًا الهدی چنی  دینی »، پیروی از «عقل»یعنی 
کند و اعتقاد بده  توصیه می، «بیطل رسیدن به دوستی بهمدیگر و عدالت

قهرًا و ضرورتًا، مقدمه اصالح اید  جهدان  ،همآخرت و بهشت اخروی 
 است.
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 :Freud, Sigmundم  1581 - 1737فروید 
تکه حقیقتی که آدمیان مشتاقانه در پس اینهمه، پنهان 

 اند، ای  است: کرده
موجودی رئوف و نرمخدو و مهرجدو نیسدت  «انسان»

که، دست باال، فقط وقتی مورد هجوم و تعدرض قدرار 
خیزد، بلکده بایدد در کندار  گیرد، به دفاع از خود برمی

اش، سدهم قدرتمنددی از میدل  استعدادهای غریدزی
 را هم به حساب آورد. «پرخاشگری»

در نتیجه نزد او، همسایه در حکم یاور و ُأبدژه جنسدی 
ای نیست، بدالعکس، عداملی اسدت کده فدرد را  بالقوه

کند تا میدل پرخاشدگری خدود را سدِر او،  وسوسه می
هیر اجر و دستمزدی، نیروی کار او را،  خالی کند، بی

اش از او، استفاده  رضایت مورد استآمار قرار دهد، بی
هدای او،  جنسی کندد خدود را در مقدام مالدک دارایی

 رد و رنج رساند.بشناسد، او را خوار کند، به او د
اش دهددد بکشدددش. انسددان گددرگ انسددان  شددکنجه

 117است.
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 فروید:
..... هر کس کده جنایدات مهداجرت قدومی، حملده 

، بدده فرمددان «هددا مغول»، یددا اصددطالحًا «تاتارهددا»
چنگیزخان و تیمدور لندگ، فدتح اورشدلیم بده دسدت 

جنددگ »هددای  و حتددی هراس« صددلیبیون متعصددب»
تنانه در برابر صحت گذشته را به یادآورد، فرو« جهانی

 118و واقعیت ای  دیدگاه، سر تعظیم فرود خواهد آورد.
 فروید:

، بلحداظ همدی  دشدمنی بنیدادی  «جامعه متمدن» -
دائمددًا در معددرض تهدیددد بدده »آدمیددان، بددا یکدددیگر، 

 است.« فروپاشی
...... 

عالیدددق »، نیرومنددددتر از «هیجاندددات غریدددزی» -
 .است« عقالنی

ای محددود سداخت  ، مجبدور اسدت بدر«فرهندگ» -
، هر آنچه را ممک  اسدت «غرائز پرخاشگری آدمیان»

بسدددیج کندددد و تجلیدددات ایددد  غرائدددز را از خدددالل 
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، ضدبط و «هایی در ذه  و روان آدمدی سازی واکنش»
 119مهار کند.

 فروید:
 برند.....: گمان می «ها کمونیست»
اگر مالکیت خصوصی را ملغی سازیم همه کاالهدا »

گذاریم، بدخواهی و پلیددی و  و امالک را به اشتراک
 «.....دشمنی از میان ایشان، رخت بر خواهد بست

نقدد »جا، سر و کدار مد  بده هدیر روی، بدا  در ای  -
باره  توانم در ای  نمی ،نیست «اقتصاد نظام کمونیستی

 پژوهش کنم......
، «پیشدفرض روانشدناختی آن»ولی قادرم دریابم کده 

 120، نیست.«پایه بیوهم و پنداری »چیزی جز 
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 مقدمه:

، از اندواع و «اقسام عقاید و عادات و رسدوم»و  «تدیح»و  «تمدن»
 هستند. «فرهنگ»اقسام 

، شدکلی از فرهندگ شهرنشدینی در مقابدل «تمدن»مآاًل مقصود از 
 گری و روستایی است  گردی و ایلیاتی و کو  فرهنگ بیابان

 که آن هم هر شهری و هر مملکتی فرهنگ خاص خودش را دارد.
که البته شهرهای بدزرگ و مرکدزی و یدا بزرگتدر در مقابدل شدهرهای 

سددتا، دارای آداب اجتمدداعی کوچددک نیددز همچددون شددهر در مقابددل رو
بدا  ها بیشتری هستند البته کلیت هم نددارد گداهی بعضدی از روسدتایی

 هستند. ها تر از بعضی از شهری فرهنگ
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داری، شدناخته  هم ندوعی فرهندگ اسدت کده بده ندام دید  «تدیح»
گری و یدا  شود و به مراتدب از فرهندگ شهرنشدینی در مقابدل بیابدان می

و کسدانیکه بده آن دید  معتقداندد باورهدای تر اسدت  روستانشینی قدوی
قویتری به تفکرات و عقاید و رفتارشدان دارندد و حتدی حاضدر نیسدتند 

شدان را رهدا  بخاطر شهرنشینی و یا فرهنگ شدهری خداص، عقایدد دی 
 کنند بشوند. ای که در آن، زندگی می کنند و یا هضم جامعه

ن وجود دارد گرچه ، غالبًا بر محور اعتقاد به خدا و یا خدایا«ادیان»
 بعضًا بدون اعتقاد بخدا هم وجود دارد همچون دی  بودا.

« آمیز ادیدان شدرک»معتقدندد « خددایان متعدددی»ادیانی را که بده 
ادیددان »هسددتند را « یددک خدددا»گوینددد و ادیددانی را کدده معتقددد بدده  می

« وحدت وجدودی»نامند که بعضی از ادیان توحیدی نیز  می« توحیدی
اعتراف به چند خدا، به وحدت آنها هم معتقداند( شداید  هستند )و یا با

 مسیحیت فعلی را بتوان از ای  نوع ادیان دانست.
، معتقد به پیغمبدران و روز رسدتاخیز هسدتند و «ادیان توحیدی» -

 لذا قویتری  ادیانند:
یهددود و »، همچددون «ابراهیمددی»بدده اصددطالح « ادیددان توحیدددی»

آخرت و روز »اد به خدا و پیغمبر، به ، عالوه بر اعتق«مسیحیت و اسالم
توان ای  نوع ادیان را که  هم معتقداند که می« رستاخیز و بهشت و دوزخ

شدود  کده در واقدع سدبب می« بهشدت و دوزخ»با اعتقاد بده آخدرت و 
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متدینی  به خدا و آخرت بخاطر آنکه منافع ابدی آنها در گرو اطاعت از 
رفتتدار بدر اسداس آن، حتدی در  شدان و شان است در اعتقاد بده دی  دی 

شان عمل کنند مآاًل عبدادت کنندد یدا  غیاب جامعه هم به دستورات دی 
روزه بگیرند یا در جاهایی که الزم باشد جدان خدود را فددا کنندد جدان 

 اند. خودشان را هم فدا کنند و لذا قویتری  ادیان
درباره شهدای یهود و مسیحیت و مسلمانان بده طدور متدواتر و غیدر 
قابل انکار، در تاریخ، موجود است و اید  نهایدت قدوت و قددرت اید  

 رساند. ادیان و نفوذشان در افراد موم  واقعی را می
 توان ای  نتیجه را گرفت که: پس تا بحال می

های غیر دیندی،  دی  یک نوع فرهنگ است که بمراتب از فرهنگ -5
 قویتر و محکمتر است.

را که عالوه بر خددا بده « ان توحیدیادی»توان  در میان ادیان، می -2
و در نتیجده « قدویتری  ادیدان»پیغمبر و روز رستاخیز هدم معتقداندد را 

 «.ها، دانست قویتری  فرهنگ»
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 «:بدترین ادیان»و « بهترین ادیان»

همچون حضدرت موسدی و حضدرت عیسدی و « انبیا  عظام الهی»
تری  رهبران دینی در  توان درخشانده حضرت محمد )خاتم انبیا ( را می

حکومدت »بدا وجدودی کده بدا  «ماکیداول»تاریخ بشر دانست چنانچه 
با وجودی که  «راسل»ستود و  ، مخالف بود رهبری موسی را می«کلیسا

تری   رهبری عیسی و محمدد را درخشدان کرد دی ، معرفی می خود را بی
 اش، معرفی کرده است.«قدرت»رهبران دینی در کتاب معروف 

درباره کسانیکه پس از حضرت محمد، قددرت را بده  «راسل»اما  -
را کسانی میدانست کده از راه رسدول  «امیه بنی»دست گرفتند خصوص 

امدت  خدا، منحرف شدند و راه سالطی  جور و ستمگران را پیمودندد و
 اسالمی را، دچار تفرقه و کشتار داخلی نمودند.

نویسدد  طور هدم کده راسدل، در کتابهدایش می در هر حال، همان -
دانند اینک از مسیر  کسانیکه خود را پیروان موسی و عیسی و محمد می

هدای یهدودی و مسدیحی و  اند بلکده حکومت انبیا  الهی، منحرف شده
« ای  انبیا  الهدی»که دشم  و مقابل  پیمایند مسلمان، راه کسانی را می

 بودند.
ها و مدذاهب مختلفدی تقسدیم  در هر حال، پیروان ای  ادیان به فرقه

شان راه  شدند که بهتری  آنها، آن مذاهبی است که همچون رهبران الهی
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دوستی و عددالت و مهربدانی را بپیمایندد تدا راه خشدونت را و بده  انسان
های اید  ادیدان را کده قدویتری   فرقده بایست مذاهب و عبارت دیگر می

دوسدت کده واقعدًا راه انبیدا  و  ادیان انسان»ادیان هستند را به مذاهب و 
ادیدان خشد  کده راه »و مدذاهب و « پیمایندد اوصیا  بحدق انبیدا  را می

 ، تقسیم کرد.«پیمایند سالطی  جور را می
توسدط سدالطی  جدور بوجدود آمدندد و بده « مذاهب خشد »البته 

ای  سالطی ، توانستند اکآریت پیدروان اید  ادیدان را طرفدداران کمک »
و لذا اکآر مذاهب اسالمی، پیروان سالطی  جدور « خودشان قرار دهند

است و پیروی از سالطی  را حتی اگر ستمگر باشند، شرعًا واجب هدم 
را بده  «ابدراهیم»دانند در حالیکه قرآن در سدوره بقدره در جدایی کده  می

خواهدد  کند ابراهیم از خدا، می اش، نصب می امت« امامت و رهبری»
مد  »دهدد  اش هم قرار دهد که خداوند پاسدخ می که امامت را در نسل

یعندی امامدت را « دهم امامت را برای هیر ستمگری قرار ندداده و نمدی
دهم یعندی هدیر سدتمگری حدق  برای هیر ستمگری قرار نداده و نمدی

شدود کده اطاعدت از  ب میامامت و حکومت ندارد و طاغوت، محسدو
 طاغوت، حرام است.

ال »قال انی جاعلک للناس امامًا قال و م  ذریتدی قدال  -سوره بقره 
 «.ینال عهدی الظالمی 

  





 
 
 
 

 «ادیان واقعًا و کاماًل الهی»تعریف 
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 ،«ادیان واقعًا و کاماًل الهی»ریف تع

ایجداد بداور بده خداوندد عدادل و »هایی هستند کده بدا «فرهنگ» -
، بده «نشان دادن روش صحیح زیست »و « ایمان به آخرت»و « مهربان

 موم  واقعی، در نتیجه:
 «اصالت و هویت درونی» -5
ای درخشان و ابدی اگر در اید  جهدان عددالت و  امید به آینده» -2
و او را در « دهدد ت بهمدیگر و احسان و راه حق را تدرک نکنیدد میمحب

نماید  پذیر می ، تحمل«مشکالت و حواد  محیط و غیر مترقبه»مقابل 
بدرادر و برابدر و »نماید و مؤمنی  را با هم  را برقرار می« تعادل روحی»و 

را در « صلح پایدار و امنیت کامل زندگی و خوشدی»کند و  می« دوست
دید  الهدی و »کند و ای  امکان، تنها در اختیار  ن هم برقرار میای  جها

 121قرار دارد و بس.« عمل کامل به آن
  

                                                 
را دارند همچدون چدارلز  «گرایی گرایی افراطی و ماده حس». اندیشمندانی که دیدگاه  121

 لپیترسدون و امآدا -دهدد و  ارائده می ،که در تعریف دی  میماند و تعریفی دوریو تالیافّر 
بخاطر  «تعریف دی »شان در  در عصر فعلی، سردرگمی «فلسفه دی »گان اینها از نویسند

 است. «گرایی افراطی حس» بخاطرشان  تنگ نظری
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، قبول دارند که بشر با داشت  غرایز حیوانی یعنی «عقالی بشر»همه 
اش  «عقدل»کده دارد و رفتدارش را بدیش از « غرائز قوی خودخواهانده»

« حقدوق طبیعدی»مراعدات دهد بخدودی خدود، راه  تحت تاثیر قرار می
هدابز و »پیمایدد و لدذا بده قدول  را غالبًا نمی« عدالت طبیعی»دیگران و 

، نیداز بده حکومدت دارد تدا بدا «هیوم و همه نویسندگان فلسفه سیاسدی
، جلدو تجداوز «قوانی  جزا  و تشکیل پلیس و دادگاه و حکومت»وضع 

 انسانها بهمدیگر را بگیرد.
ر، بدا گذشدت هدزاران سدال همچندان اما متاسفانه در تداریخ بشد -

)بدرای کمتدر کدردن هلدم  «حکومت»شود که گرچه وجود  مشاهده می
افراد به یکدیگر(، ضرورت دارد لکد  بداالتری  جنایدات نیدز از همدی  

های میان کشورها در طول  دهد و جنگ ، رخ می«های بشری حکومت»
ه بر اید  های جهانی اول و دوم، بهتری  گوا تاریخ بشر و باالخ  جنگ

حقیقت است و چه بسا جنگ جهانی سومی اگدر بوقدوع بپیوندد، نسدل 
 بشر تا آخری  نفر، نابود شود.

اخدالق »، آنطور که راسدل هدم گفتده، فاقدد «رهبران بشری»زیرا  -
هستند گرچه به هاهر بخاطر جلب آرا  مردمشان مرتبدًا شدعار « انسانی
هدا و  ی کده دولتدهندد مدردم هدم بدا قددرت تبلیغدات دوستی می انسان

اندد( دارندد، شدعار دروغدی  اید   سرمایداران )که آنها را روی کار آورده
کنند و به آنها رای هدم  رهبران )مزدور باطنی سرمایداران( را باور هم می
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ها هم بشدوند  شان اگر متوجه هلم آنها به سایر ملت دهند حتی مردم می
هسدت بده هلدم  «خودخدواهی»چون قویتری  انگیزه مردم هم، انگیزه 

کننددد حتددی چدده بسددا در  هددا، توجدده نمی بدده سددایر ملت شددان حاکمان
هایشان، باز توجهی  وط  های استبدادی به هلم حاکمان به هم حکومت

 کنند تا آنکه هلم حکومتی، شخ  آنها را هم شامل شود. نمی
رود اروپدا، رو  اینک بهمی  خاطر است که جهان، رو به تالشی مدی

 زند. المللی سرباز می ، امریکا، از تعهدهای بی رود به تجزیه می
شدورای »و باالخ  سازمان ملل یعنی دادگداه « دادگاههای جهان»

صاحب حق وتو و عضدوی »گران جهان است که  ، به دست فتنه«امنیت
هددا و نمایندددگان و مددزدوران  همی »و « دائمددی شددورای امنیددت هسددتند

شر، و نسبت بده لبندان و به حقوق ب ها ، متجاوزتری  حکومت«ها همی 
حکومدت »المللی هسدتند مدآاًل  های بی  اندازی تروریست نسبت به راه

اسدت یعندی « شورای حقدوق بشدر»، در سازمان ملل، جزو «عربستان
جنایت کارتری  جنایت کاران تاریخ بشدر، جدزو قضدات حقدوق بشدر 

و « شدورای امنیدت اصدطالحی»است و دادگاههای سازمان ملل یعنی 
، در دسدت جنایتکداران تداریخ بشدر «حقوق بشر اصدطالحیشورای »

تر جامعه بشری است که، نظامی جهانی بده خدود،  است از ای  مسخره
 ندیده است.

توسدط « پادشداه عربسدتان»بده دسدتور « گزارشگر واشنگت  پست»
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شود سدران امریکدا و اروپدا،  سفارت عربستان در ترکیه، قطعه قطعه می
، مقددم اسدت لدذا بدا «حقدوق بشدر»ع ما بر گویند که مناف صراحتًا می

، «اخدالق انسدانی»کنند یعندی  محاکمه پادشاه عربستان، موافقت نمی
المللی  ، تروریست بی «ابرقدرت غرب»برای ما، ارزشی ندارد و همی  

را هم به راه انداختند که مردم را در عراق و سوریه به بدتری  شکل، قتل 
، بهتر است چون «سران غرب»از « چنگیزخان مغول»کردند که  عام می

بدا تشدویق و تقویدت « سدران غدرب»هایی کده  هرگز یک هزارم جنایت
، چنگیزخدان مغدول «های وابسته به خودشدان کردندد سعودی و گروه»

حکومدت »و « سدران غدرب»دینی ای   نکرده است همه اینها بخاطر بی
اسدت « یرژیم منافق صهیونیست»و « دی  عربستان منافق و در باط ، بی

دهند یعنی سدران  اینها، شعار انسانیت و دی  می»شاید کسی خیال کند 
غرب، شعار انسانیت و دی  مسیح و سران صهیونیسدتی، شدعار یهدود و 
پیروی از حضرت موسی و حکومت سعودی، شدعار قدرآن و حضدرت 

ایمدان  دی  و بی چگونه بگوئیم اینهدا بدی« دهد محمد خاتم انبیا  را می
زن و کدودک و مدردم »کنیم کده  وقتی به رفتار اینها، نگاه مدیهستند اّما 

شدوند  عام می ساز اینها، قتل های دست ، توسط اینها و تروریست«بیگناه
ها را  همچون تورات و انجیل و قرآن، ای « ادیان واقعًا و کاماًل الهی»که 

 دانند چگونه بگوئیم اینها منافق نیستند و دی  و ایمدان بخددا و حرام می
 قیامت واقعًا دارند.
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، آنهایی دارند که واقعًا راه حضدرت «ایمان واقعی به خدا و قیامت»
اند و هرگز جندایتی  موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد را پیموده

کنند هرگز انبیا   شوند و با ستمگران، هرگز همکاری نمی را مرتکب نمی
بداالتری  الهی به کسی هلم نکردند و هیر جندایتی را مرتکدب نشددند 

شوند که عماًل  مرتکب شده و می« سران غرب»جنایت را در تاریخ بشر 
اند و ایندک هدم  و در واقع، هیر اعتقادی به خدا و قیامت باطنًا، نداشته

دهند تا در  را می« انسان دوستی و مردم پسند»ندارند و تنها هاهرًا شعار 
ا سدرمایدارن، انتخابات، رای بیاورند امدا شدعارهایی همده دروغ و تنهد

ها بمدردم  حامی آنها هسدتند کده بدا تبلیغدات سحرآمیزشدان در رسدانه
گویندد در  شدان، راسدت می قبوالنند که ای  رهبران سیاسی می لوح ساده

 کشانند. های رای می شان را با گول زدن، به پای صندوق نتیجه مردم
 هایشان هم چنانچه قباًل گفته شد بخاطر عددم اعتقداد بخددا و مردم

 کنند. های دیگر، توجه می شان به ملت قیامت، کمتر به هلم  رهبران
برندد و بده  و در درون هم از کم محبتی خودشان بهم دیگر، رنج می

شدوند و همچندان بده  مشکالت رواندی کدم و بدیش گرفتدار شدده و می
های نژادی با همدیگر و موارد افیوتی، سرگرم هسدتند کشدتار و  اختالف

خودکشدی در اروپدا، رکدورد »رکورد شدک  اسدت و  جنایت در امریکا،
در حالیکه شیعیان علی بدا وجدودی کده امریکدا، صددام « شک  هست

حسی  را به تجاوز به ایران تشویق و حمایت کرد و هشت سدال بدا هدم 
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اسدت کده « ایمان مدذهبی»جنگیدند پس از سقوک صدام حسی ، ای  
ا هم برادر و دوسدت کدرد را دوباره ب های ایران و عراق و مردم آنها دولت

زد است و منحصر به فرد  که دوستی میان ملت ایران و عراق، اینک زبان
اربعددی  امددام »بیددت رسددول خدددا در  اسددت و اجتمدداع دوسددتداران اهل

در کربال از سراسر جهان، در نهایت دوستی با همدیگر از هدر « حسی 
عتقداد بخددا و ا»ملیت و زبان و نژاد، بهتری  گواه بر ای  است که تنهدا 

ها و نژادهدا و زبانهدا و طبقدات  تواند همه ملیت می« قیامت و دی  الهی
و... را با هم جمع و دوست کند یعندی بدرادر و تنهدا راه نجدات بشدر از 

ایمان واقعی به خددا »تفرقه و بازگشت به صلح و دوستی، همان داشت  
 تواند بشود. می« و قیامت و دی  الهی

  



 
 
 
 

 «روانکاوی ملحد»گزارش 
 درباره مشخصه

 «فرد عامی معتقد به خدا و آخرت»
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 فروید:

 کند. رنج از سه جانب ما را تهدید می
خودمان که محکوم بده زوال « بدن»اول از جانب  -5

ترسدی کده  و تجزیه است و حتی قادر نیست از درد و
 حکم عالئم هشدار دهنده را دارند خالصی یابد.

کده قدادر اسدت بده یداری « جهان خارج»دوم از  -2
نیروهای ابرقدرتمند و نرم ناشدنی و ویرانگدر، بدر مدا 

 غضب کند.
روابط بدا دیگدر »و دست آخر، رنجی که ناشی از  -1

 است.« انسانها
ی اخیددر بمددا  شدداید رنجددی را کدده از ایدد  سرچشددمه

رسد، دردناکتر از مدابقی بیدابیم و مدایلیم آندرا بده  می
ای نسبتًا زاید بنگریم بدا وجدودی کده در  منزله افزوده

شددوم و سرنوشددت سدداز بددودن، دسددت کمددی از رنددج 
  122برخاسته از دیگر منشاها ندارد.

                                                 
 .12ص  -های فرهنگ  ترجمه کتاب ناخوشایندی.  122
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 )ادامه گفتار فروید:(
هدای دفدع رندج،  تری  و گیراتدری  روش ....... جالب

شند بر ارگانیسم خدود شدخ  کو آنهایی است که می
 تاثیر بگذارند.

بدرای « خامتری  و همزمدان، مدوثرتری  روش...... »
 123چنی  اثرگذاری، روش شیمیایی تخدیر است.

....... 
، فرایند دیگری است «تر از ای  تری  و اساسی پرمایه»

داند که سرمنشدأ  که خود واقعیت را یگانه دشمنی می
توان ادامده داد  آن نمی ها است و زندگی را با همه رنج

و از ای  رو، چنانچه فرد، قصد داشته باشد بلحاهی، 
 خوشبخت باشد باید پیوندها ]با واقعیت  را بگسلد.

گرداندد  ، از ای  جهان، روی می«زاهد خلوت نشی »
خواهد هیر سر و کاری با آن، داشته باشدد ولدی  نمی
 124توان کار بیشتری کرد  می

 )اعتقاد مؤمح به برشت(
توان به خواست دگرآفرینی آن، تد  داد و بجدایش  می

                                                 
 .11. همان کتاب ص  123

 .17مان کتاب ص ه.  124
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دنیددای دیگددری را برپددا داشددت، دنیددایی کدده در آن »
هایی  های تحمل ناپذیر از میان رفته و با ویژگی ویژگی

کدده ندداهر بددر امیددال و آرزوهددای ماسددت جددایگزی  
 125«اند. شده

....... 
را بایدد در زمدره اید  چندی  وهدم و « ادیان نوع بشر»

 126آورد.جنون جمعی 
بددا وصددول ایدد  بهددا ، از خددالل تآبیددت  دیدد ....... »

زورمندانه نوعی کدودک  منشدی و ادغدام آن در وهدم 
شدود کده انسدانهای بسدیاری را از  موفدق میای،  توده
 127«.نژندی فردی، مصون دارد روان

  

                                                 
، درمانده بود «فلسفه کانت و نیز نظریه تکامل داروی »از آنجا که فروید در مقابل .  125

دانست  را جنون می« ادیان الهی و اعتقاد به قیامت و بهشت»دانست  و اینها را واقعیت می
اش، منظورمان است ای  است که اعتقاد  در ای  نقل عبارات «فروید»اما آنچه ما از گفتار 

هدای  تواند درد و رنج حتی به اعتراف یک روانکاو ملحد، می« بهشت جهان آخرت و»به 
ای  جهان را برای موم ، سبک و قابل، تحمل نماید )و در عی  حال در مبارزه بدا هدالم، 

 .17قوی و شکست ناپذیر( ص 

 .17ص « های فرهنگ ناخوشایندی»کتاب ترجمه .  126

 .41همان کتاب ص .  127
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اگدر انسدانها »گفدت: « هیدوم»سابقًا ما نقل کردیم کده  توضیح ما:
نگری و مالحظده مصدالح  فراست و عقل کافی، داشتند نسبت به آیندده

عمومی و مراعات عددالت طبیعدی )یعندی احتدرام بده حقدوق طبیعدی 
دیگران( هیر نیازی به حکومت نبود لک  چون بشدر عقدل کدافی بدرای 

ندارد نیازمند قوانی  وضعی و درک اینها و عمل کامل به عدالت طبیعی 
جزای است تا جلو تجاوزاتش را به حقوق دیگران بگیرد یعندی نیازمندد 

  «.قوانی  وضعی و پلیس و حکومت است
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شدان هسدتند اگدر قدوانی   مردم، دنبدال منافع»هم گفته بود  «بنتام»
وضعی و جزایی، طوری وضع شدود کسدیکه بده حقدوق خدود، اکتفدا  

اش به حقدوق دیگدران، تجداوز کندد  بخاطر منافعخواهد  کند و می نمی
های را برای او قرار داده است کده چندی   بداند که قوانی  جزا ، مجازات

سودجویی خالفی، به نفع او نیست حتمًا از ارتکداب جدرم، خدودداری 
 «کند. می

گدویم کده  می« هیوم و بنتدام و امآدال اینهدا»نقد م : م ، در مقابل 
جلدو چشدم »بجدا و صدحیح اسدت امدا تنهدا در  ،«تاثیر قوانی  جزا »

خددا و »گیرد اما اعتقاد بده  موثر است آنهم پلیسی که رشوه نمی« پلیس
اسدت تدا از « ای دروندی انگیدزه»، نزد موم ، «قیامت و بهشت و جهنم

، مرتکب هلدم و جنایدت «ترس عذابی بزرگ اخروی و امید به بهشت»
قدوت و ضدعف آن »بستگی بده ، «ایمان به آخرت»نشود البته ای  تاثیر 

دارد هرچه ایمان به آخرت، قویتر باشد تداثیرش بیشدتر اسدت و « ایمان
لذا انبیدا  و قدیسدی ، دارای اخدالق نیدک و عددالت بودندد و خدالف 

، «هدای بشدر رندج و ناگواری»های  کردند. یعنی یکی از سرچشدمه نمی
و میرسدد و اش بده ا هایی است که در ارتباک با همنوعدان رنج و ناگواری

تواندد در درون افدراد، تقدوایی الهدی بوجدود  ایمان به خدا و قیامدت می
بیاورد تا موم  واقعی عدالت را مراعات کند و تداریخ در اید  واقعیدت، 

 دهد. شهادت می
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های  های دیگری را برای بدبختی بلکه عالوه بر آن، فروید سرچشمه -
ها و مشکالت خدود  ریکند که یکی، ضعف و ناتوانی و بیما بشر ذکر می

که در آن، زنددگی « ای نامالیمات طبیعت»است و دیگری، « بدن انسان»
کنیم از قبیل سرما و گرما و باد و بداران زیداد و طوفدان و زلزلده امآدال  می

اینها، گرچه انسان، تمهیداتی برای حفظ خود از ضرر آنها دیده است امدا 
دگی انسدان تندگ همچنان ای  مشدکالت، هسدت و عرصده را بدرای زند

کند و چه بسا، نامالیماتی که از انسانهای دیگدر و یدا بددن مدا و یدا از  می
رسد تعادل روحی ما را بر هم زند و فرویدد بدرای عدالج  طبیعت، بما می

کندد کده آندرا چیدز  را توصیه می« مواد مخدر»کلی ای  نامالیمات یکی، 
را اعتقاد به « عالج بهتری »داند ولی  داند و خام می جالب و مناسبی نمی

کده تنهدا « جهان آخرت و امید انسان موم  به اینکه با رفدت  بده بهشدت»
مشتهیات انسانی در آن است و هیر نامالیمداتی در آن نیسدت بدا چندی  

کند و زندگی را بدرای  امیدی به آینده، موم ، همه نامالیمات را تحمل می
مددوم  او را از  نمایددد و چنددی  ایمددانی در خددود، خددوش و سددعادتمند می

دهد یعنی چنی  ایمانی بهتری  ابدزار در حفدظ  ، نجات می«جنون فردی»
در موم  واقعی است در چند صفحه بعدی، فهرسدتی از « تعادل روحی»

« وضع معیشتی خوبشدان»با وجود  «غرب»آوریم که در  خودکشی را می
اطر باالتری  تعداد خودکشی را بالنسبه به جمعیتشان در جهان دارندد بخد

  ضعیف شدن ایمان و تالشی خانواده و....
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 William paleyم  1515 - 1963 -ویایام پالی 

گفته بود که خدا مهربان است و برای آنکه مردم را بده محبدت بده  -
یکدیگر تشویق کند وعده بهشت داده تا مردم به طمع رفدت  بهشدت بده 

گفت:  میهمدیگر خدمت کنند اینهم مناسب گفتار بنتام هم هست که 
شدان هسدتند مدا بایدد قدوانی  را طدوری  مردم، دنبدال خوشدی و منافع»

تصویب کنیم یعنی برای جرم، قدوانی  جدزا ، تصدویب کندیم تدا مدردم 
در آخدرت نده تنهدا « ایمان به بهشت و دوزخ»اما « مرتکب جرم نشوند

شود بلکه موم  را به محبت و نیکوکاری به  مانع وقوع جرم و جنایت می
 کند. نیز تشویق میدیگران 

نویسد: موم  واقعدی کده بده خددای مقتددر مهربدان  ، می«فروید»
حمایت »تواند  جایگزی   معتقد است بدون پشتوانه نیست ای  خدا می

داند کده  در کودکی باشد وقتی مؤم  در برخورد با مشکالت می« پدری
اش  کند وقتی از خدا کمک بخواهد و اگر کمک اش می خدا او را کمک

ند حتمًا باز خدای مهربان، صالح او را  در نظر گرفته هست، موم ، نک
 گیرد. امیدی فوق العاده و آرامشی باطنی او را فرا می

 فروید:
از دی  خود، چگونه است  ]نوشدته « فرد عامی»درک 

ها،  هدددا و بشدددارت مدددذکور  بددده نظدددامی از آموزه
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پرداخت که از یک سدو، معندای اید  جهدان را بدا  می
 گشاید ، فرو می«فرد»شک برانگیز، برای کمالی ر

دهددد کدده  و از سددوی دیگددر، بدده وی، اطمینددان می -
، در «حکمت و مشدیت خداونددی دلسدوز»ای  گونه

بطدد  زندددگی او، بیدددار و هوشددیار خواهددد بددود. و 
های احتمالی او را، در نوعی هستی فراسویی،  ناکامی

 جبران خواهد کرد.
گونده  بده هیر ای  حکمت خداونددی را« فرد عامی»

پددری »دیگری، متصور نتواندد شدد مگدر در هیدأت 
 128«.بزرگ منش و متعالی

...... 
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 یرکه گور: کی

بداری، « بیماری به سدوی مدرگ اسدت»ج. نومیدی، 
را باید به نحو خاصدی « بیماری به سوی مرگ»مفهوم 

فهمید. معنی تحدت اللفظدی آن، بیمداری اسدت کده 
 «.پایان و پیامدرش، مرگ است»
بده عندوان هدم « بیماری مرگبدار»به ای  ترتیب، از  -
 شود. ، سخ  گفته می«بیماری بسوی مرگمعنای »
بیماری به سوی »توان  نومیدی به ای  مفهوم، را نمی -

 ، نامید.«مرگ
، «مددرگ»از آن دارد،  «مسددیحیت»امددا در درکددی کدده 

 است.« گذری بسوی زندگی»خود، 
با در نظر گرفت  ای  مسئله، از دیدگاه مسیحیت، هیر 

، بسددوی مددرگ، وجددود «بیمدداری زمینددی و جسددمی»
 ندارد.

ترید، آخری  مرحله بیمداری اسدت،  ، بی«مرگ»زیرا 
 129«.مرگ، آخری  چیز نیست»اما 
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، بده مفهدومی «بیماری بسوی مدرگ»اگر بخواهیم از 
بسیار دقیق، سخ  بگوئیم، باید بیماریی باشد کده در 
آن، اخری  چیز مرگ است و مرگ آخری  چیز. و اید  

 است. «نومیدی»دقیقًا 
تر،  مفهومی دیگر و هنوز مشدخ با وجود ای ، به  -
 «.بیماری بسوی مرگ است»، «نومیدی»

مردن از ای  بیماری یا پایان یافت  ای  بیماری با مدرگ 
جسمانی، اگر به صورت تحت اللفظی فهمیده شود، 
از حقیقت بسدیار بده دور اسدت بده عکدس، عدذاب 

توانددایی مددردن »دقیقددًا همددی  اسددت،  «نومیدددی»
 ....130«نداشت 

..... 
یدا قیصدر یدا »که شعارش، « طلب رگاه انسانی جاهه»

شود به اید  سدبب،  ، بوده است قیصر نمی«هیر چیز
 افتد. می «نومیدی»به دامان 

اما ای  مسئله، معنای دیگر هم دارد، از جمله به اید  
معنی است که دقیقًا چون او، قیصر نشده است اکنون 
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 ،«تواند تحمل کند که خودش باشد ای  را نمی»
برای ، در اصل، به سدبب اید  حقیقدت کده قیصدر بنا

نشده است نومید نیست، بلکه بسبب ای  حقیقت که 
 قیصر نشده است از خود، نومید است.

شدد غدرق در شدادی  که اگدر قیصدر مدی« ای  خود»
گشت )هرچند به مفهومی دیگر بده همدان انددازه  می

تحمددل »غددرق در نومیدددی( اکنددون مطلقددا بددرای او، 
 .131است« ناپذیر

تر، ای  قیصر نیست که برایش تحمل  به مفهومی ژرف
، آن چیزی «خودی که قیصر نشده»ناپذیر است بلکه 

تر بگدویم،  یدا درسدت« ناپذیر است تحمل»است که 
ناپدذیر اسدت اید ، اسدت کده  آنچه بدرایش، تحمل»

 .132«تواند از خود، خالص شود نمی
...... دختدر جدوان بده سدبب عشدق، نومیدد اسددت و 

درباره معشوقش، نومید است زیدرا مدرده یدا  بنابرای ،
 نسبت به او، وفادار نبوده است.

ای  یک نومیددی اشدکار شدده نیسدت نده، او دربداره 
                                                 

 .42ص  -ترجمه کتاب بیماری بسوی مرگ .  131

 .42ص  -ترجمه کتاب بیماری بسوی مرگ .  132



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 411

 خویش نومید است.
ای  خود او، که اگر معشوق معشوقش، شدده بدود بده 

شد تا آندرا  آمیزتری  شکل، از آن، خالص می سعادت
خدودی ای  خدود اکندون، کده بایدد »داد  از دست می

  «بدون او باشد مایه عذاب است
شد، )هرچندد بده  ای  خود که از نظرش، دارایی او می

مفهومی دیگر به همان اندازه غرق در نا امیددی بدود( 
آور است، زیرا او، مدرده  اکنون برایش یک خال  نفرت

است یا از نظر دخترک، مایده انزجدار اسدت زیدرا کده 
نت شده است، یادآور ای  حقیقت است که به او، خیا

 حال امتحانی کنید و به چنی  دختری بگوئید:
، و در پاسددخ از او «بددری تددو خددود را تحلیددل می»

کشم دقیقدًا از همدی   آه نه، عذابی که می»شنوید:  می
 133«توانم چنی  کنم. است که نمی

به زبان انسان، فنای خود را )در آنچده  «موم »....... 
اسدت( ادراک  برایش پیش آمده و در خطری که کدرده

فهمددد امددا )بده هددر حددال( ایمددان دارد.  کندد و می می
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 «.آید به زانو در نمی»بنابرای  
گدذارد،  راه کمک به خود را، سراسر به خداوندد وامی

 چیز ممک  است. اما باور دارد که برای خداوند، همه
...... 

شداید  -رسداند  پس بنابرای ، پروردگار به او یاری می
به او که از وحشت بگریزد، شداید از راه فرصت دادن 

یاری پروردگار در ای  حقیقت نهفتده  -از راه وحشت 
آسدا و  است که کمک به شکلی غیدر منتظدره و معجزه

 134رسد. الهی از راه می
ای پددادزهر ابدددی بددرای  ، دارای گوندده«مددوم »..... 

نومیدی است، از جمله )پدادزهر( امکدان، زیرابدرای 
اسدت. اید   «ممک »خداوند همه چیز در هر لحظه 

 کند. از سالمت ایمان است که تضادها را حل می
فندا »در ای  مورد تضاد به زبان انسانی ای  اسدت کده 
 «.حتمی است و با ای  حال، امکان نیز وجود دارد

سالمتی دراصل، عبارت است از تواندایی بدرای حدل 
تضادها. از نظر جسدمانی یدا فیزیکدی چندی  اسدت: 
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تفداوتی، سدرد و گدرم اسدت  کوران هدوا بده شدکل بی
کیفیت نامتناجسی به صورتی غیر دیالکتیکی، ترکیب 

 شوند  می
کند و تدوجهی بده  ای  تضاد را حل می« ت  سالم»اما 

، صادق «ایمان»رباره کند. همی  حالت د کوران  نمی
 135است.

  «ضد حالت نومیدی، ایمان داشت  است»...... اما 
تددوان توجیدده آنچدده را کدده در بدداال آمددد  در نتیجدده می

ای دریافددت کدده توصددیف  )ا.الددف( بدده عنددوان قاعددده
نومیدی بده هدیر »شرائطی است که در آن )حالت(، 

ایمدان »، زیرا همی  قاعدده، قاعدده «رو، وجود ندارد
 است: «داشت 

، و از راه تمایل «خود، به خویش»از راه مربوک کردن 
، به شکل شفافی، در قددرتی «خود»، «خود بودن»به 

 136یابد. که آن را ساخته، زمینه می
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کسیکه به خدا و آخرت »، «ژان پل سارتر»گزارش 
 «:داند معتقد نیست و مرگ را نیستی مطلق می

 



  



 417 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

 ژان پل سارتر:

........ 
بعقیددده مددا، مسددأله اساسددی، بددودن واجددب الوجددود 

 نیست 
مهم آن است که بشر باید خود، شخصًا خویشت  را  -

 باز یابد و یقی  کند که،
توان او را از خدودش، رهدایی دهدد  هیر چیز، نمی -

د بدر او، حتی اگر دلیلی بیابد که وجود واجب الوجدو
 .137ثابت شود

)ژان پددل سددارتر دربدداره اگزیستانسیالیسددم الحددادی یعنددی دربدداره 
 خودش:(

138«اگزیستانسیالیسم» -

خواهدد بشدر را  گاه نمی ، هیر*
ور سددازد. امددا اگددر بنددا بدده گفتدده  در نومیدددی غوطدده

ای  که واجدب الوجدود را  هر اندیشه 139،«مسیحیان»

                                                 
ترجمده مصدطفی  -ژان پل سارتر تالیف  -کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر .  137

 .70ص  -هجری شمسی  5131سال  -چاپ تهران  -انتشارات نیلوفر  -رحیمی 

 مقصود سارتر اگزیستانسیالیست ملحد است. *

متددینی  معتقدد بده خددا و »نزد ژان پل سارتر یعندی « مسیحیان»مقصود از گفته .  139
 «.آخرت
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شود، در اید   می، تلقی «نومیدی»باور نداشته باشد، 
بدددر  140صدددورت، اسددداس کدددار اگزیستانسیالیسدددم

 141است. «نومیدی»

 ژان پل سارتر:

گویندد شدما بدا یدک  سومی  ایراد آن است که بما می
گیرید که بدا دسدت دیگدر، وا پدس  دست همان را می

 زنید. می
، جدی نیستند زیرا شما آنها «ها ارزش»یعنی در واقع 

 142اید. را انتخاب کرده
گوییم که م  نیدز از اینکده وضدع چندی   در پاسخ می

است کاماًل ناخوشنودم اما هنگامیکه واجب الوجدود 
را به عنوان سرپرست بشر، حذف کردیم مسلمًا کسی 

 .143ها، جای او را بگیرد باید برای آفرینش ارزش

                                                 
 اش هست. یستانسیالیسم الحادیمقصود سارتر از اگزیستانسیالیسم همان اگز.  140

ترجمده مصدطفی  -تالیف ژان پدل سدارتر  -کتاب اگزیستانسیالیزم و اصالت بشر .  141
 .70ص  -هجری شمسی  5131تهران سال  -چاپ انتشارات نیلوفر  -رحیمی 

ترجمده مصدطفی  -تالیف ژان پدل سدارتر  -کتاب اگزیستانسیالیزم و اصالت بشر .  142
 .11ص  -هجری شمسی  5131تهران سال  -نیلوفر چاپ انتشارات  -رحیمی 

، وجدود نددارد در «های ذاتی عقلی ارزش»همی  است که . ای  گفتار سارتر، تکرار  143
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......... 

 کاپاستون:

 .144، هر دو، پو  هستند«جهان و وجود انسان»برای سارتر، 
« هدا عدالت و احسدان و خوبی»های ذاتی خوبی  )کسیکه به ارزش

بداندد و بده خداوندد « نیستی مطلدق»اعتقاد نداشته باشد و مرگ را هم 
تر از پدر و مادر هم معتقد نباشد و به بهشت برای نیکان  عادل و مهربان

گرایی  های صالح معتقد نباشد هاهرًا پایانی بجز ناامیدی و پو  و انسان
 ندارد(

  

                                                                                                
 

، ذاتی «اصول نخستی  عدالت و اخالق نیک»حالیکه ما در جای خودش روش  کردیم، 
اجرایدی کدردن اصدول عقلی هستند و اعتقاد به خدا و قیامت )در ادیان واقعًا الهی( بدرای 

ای درونی در افراد موم  برای عمل به اخالق  عدالت و اصول اخالق است و ایجاد انگیزه
 نیک است.

ترجمه دکتر علی اصغر حلبدی  -تألیف فردریک کاپلستون  -کتاب فلسفه معاصر .  144
 - 212صدفحه  -هجری شمسدی  5115چاپ تهران سال  -چاپ کتاب فروشی زوار  -

 سطر ششم.
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 اگزیستانسیالیستی به اصطالح ماحد:، «هایدگر»

، در هسددت  ایدد  «پایددان دازایدد »، بدده مآابدده «مددرگ»
 هستنده، به سوی پایان هست.

....... 
تهدیددد »هسددت  بسددوی پایددان، بایددد خددود را در ایدد  

 145، نگاه دارد و.....«دائم
....... 

 146است «اضطراب»، ماهیتًا «هستی بسوی مرگ»
  

                                                 
 5179چاپ تهران سال  -ترجمه رشیدیان  -تالیف هایدگر  -کتاب هستی و زمان .  145

 .112ص  -

 5179چاپ تهران سال  -ترجمه رشیدیان  -تالیف هایدگر  -کتاب هستی و زمان .  146
 .145ص  -
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 «:هایدگر»درباره دیدگاه « م برتویایا»با « براین مگی»م احده 

 :.........147ویایام َبِرت

همدی  کده پدی »ای  اسدت کده « هایدگر»مقصود  -
ببرید که ای  امکان )مردن( سراسر تدار و پدود وجدود 

، ممک  است یدا «کند گیرد و اشباع می شما را، فرا می
از ترس ای  واقعیت، پا به فدرار بگذاریدد یدا از پدا در 

 د و با آن، روبرو شوید.آیید، یا بایستی
اگر بایستید و با آن، روبرو شوید از خودتان خواهیدد  

 پرسید:
، دیگدر چده «زندگی مد »در مقابل چنی  امکانی،  -

 148دهد. معنی می

 مگی:.....

پس از رسدیدن بده اید  نقطده، چگونده بده  «هایدگر»
هایی که خدودش مطدرح کدرده اسدت جدواب  پرسش

 دهد؟ می

                                                 
 در فلسفه. -استاد دانشگاه نیویورک  -ویلیام برت .  147

 .541ص  -ترجمه فوالدوند  -تالیف برای  مگی  -از کتاب مردان اندیشه .  148
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 برت: جوابی ندارد.
کند ساخت هسدتی یدا  تنها چیزی که به آن، اشاره می

وجود انسان است که ای  سؤاالت باید در آن، مطدرح 
 شود.
دارای نظدام »بده اید  معندی خداص،  «هایدگر»..... 

 «.اخالقی نیست
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انکتتتتتار  واگزیستانسیالیستتتتتتی ماحتتتتتد ) «نیچتتتتته»
 های  اتی عقل(: ارزش

بخداطر آنچه در ای  جهدان، ارزش دارد بده تنهدایی و 
، ارزشدمند، نشدده اسدت بلکده ارزش، «طبیعت آن»

 زمانی به آن، بخشیده شده است.
ای که به جهان داده شدده اسدت و  ای  ارزش، هدیه -

 149ایم. آن کس که ای  هدیه را اهدا  نموده، ما بوده
 ،ندزد انسدانها ،، در مقابدل نیسدتی«هسدتی» -5البّتده  «:نقد ما بر نیچه»

 خواهند زنده باشند و  انها، میارزشمند است و نوع انس
خوشی و منفعت، ارزشمند است و طبیعدت رندج و نداامنی، »طبیعت  -2

 «ضد ارزش است
حقدوق »و آنچده الزمده « حقدوق طبیعدی»همچنی  طبیعت عمل بده  -1

اسدت « حقوق طبیعی»و ای  است  «عدالت»است ارزشمند و عی  « طبیعی
 «حقدوق طبیعدی»کند  می «عقل»را محدود به حکم « نفع گرایی غریزی»که 

حق حیات و امآال آن بدا هدم عقداًل برابراندد و »مآل اینکه همه افراد انسانی در 
الزم  ،عقدالً  ،«تعهد بجا و عاقالنده»خوب است و ارزشمند است و  ،صداقت

  و مخالفت با اینها، عقاًل ضد ارزش و هالمانه است.« الوفا  است
                                                 

در ترجمه فارسی ص  - 105تالیف نیچه بند سیصد و یک  -کتاب حکمت شادان .  149
119 - 117. 
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 «:نیچه»باره اش در در کتاب تاری  فاسفه «راسل»

کند که در جدای قددیس مسدیحی،  ، آرزو می«نیچه»
« انسدان شدریف»کسی را ببیندد کده خدود وی او را، 

نامد و منظورش بده هدیر وجده یدک نمونده کلدی  می
 است.« اشرافی حاکم»نیست، بلکه منظورش 

قادر به قسداوت »، «انسان شریف»گوید:(  )نیچه می
جنایت نامیدده و در جای خود، به آنچه عوام، « است

 شود توانا خواهد بود. می
............. 

)راسل:( اگر نیچه صرفًا عالمت یک بیمداری باشدد، 
باید گفت کده اید  بیمداری در عصدر جدیدد، شدیوع 

  فراوان دارد.



 415 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

ایمان به خدا »ای  است که گرچه  ،«ماند تنها اشکالی که باقی می»
تواند عاملی درونی برای اجدرای کامدل  ، می«و قیامت و بهشت و دوزخ

، در مدذاهبی «ایمان بخدا و قیامدت و بهشدت»عدالت باشد اما همی  
ها را بدا  ای بود کده تروریسدت ، وسیله«صهیونیسم و وهابیت»همچون 

کرد پس  اه، کمک میکارهای انتهاری به کشتار زن و کودک و مردم بیگن
 ، اصاًل استفاده نکنیم؟«ایمان»چه بهتر که از ای  نیروی 

تواندد  هم که می« انرژی اتمی»پاسخ ای  گفتار، کاماًل روش  است 
در راه تولید برق و اصالح نژاد گیاهان و سالمت انسانها، اسدتفاده کدرد 

قتدل  همان انرژی اتمی است که بر سر مردم ژاپ  ریخت و مردم ژاپ  را
عام کرد و همان بمب اتمی است که اگر جنگ جهانی سوم به راه بیفتدد 

تواندد،  تواند  نسل بشر را تا آخری  نفر نابودکند اما اید  گفتدار، نمی می
بشدود « استفاده از اندرژی اتمدی در راه آبدادانی و سدالمت بشدر»مانع 

انده تواند به ، نمی«داروی تقلبی»و یا « غذای مسموم»همچنانکه وجود 
شود که کسی پیش دکتر نرود و یا غذا، نخورد بلکه باید، دقت کدرد و از 
غذای مسموم و دوای تقلبی، دوری جست نه اینکه غذا خوردن را تدرک 

 کند.
، در تاریخ بشر بداالتری  جنایدات «ها حکومت»همچنانکه از اینکه 

تواند بهانه کند بگوید پس بهتر است هدیر  بشری را مرتکب شدند نمی
 نباشد. زیرا حکومت خوب یک نیاز معقول و الزم است. ای ومتحک
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« بدار وضع نا امنی و جنایت»در هر حال، تنها راه نجات بشر از ای  
رهبری انبیا  و اوصیا  بحق »و « ایمان به خدا و قیامت»جهان همان راه 

 و هیر راه دیگر، عقاًل ممک  نیست.« منصوب از طرف خدا است
  



 
 
 
 

 نقد و بررسی
 ها اگزیستانسیالیست»دیدگاههای 



  



 412 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

، در نزد انسان ملحد، که اعتقاد بده وجدود روح غیدر مدادی «مرگ»
، صریحًا به ای  واقعیدت «هایدگر»است، « نیستی مطلق»ندارد بمعنی 

 گوید: میکند آنجا که  اعتراف می
، در هسدت  اید  هسدتند، «پایان دازی »مرگ به مآابه 

 بسوی مرگ است.
تهدیدد ».... هست  بسوی پایان، باید خدود را در اید  

 ، نگاه دارد و...«دائم
 150«هستی بسوی مرگ، ماهیتًا اضطراب است»

 ویلیام َبِرت:
مقصود هایدگر ای  است که همی  که پدی ببریدد کده 

ر تار و پود وجود شما را، فدرا ای  امکان )مردن( سراس
کند ممک  است یا از تدرس اید   گیرد و اشباع می می

واقعیت، پا به فرار بگذارید یا از پا در آیید، یدا و بدا آن 
 روبرو شوید.

اگر بایستید و با آن روبرو شوید از خودتان، خواهیدد 
 پرسید:

در مقابل چنی  امکانی، زندگی م ، دیگر چده معندی 
                                                 

چاپ تهران سال  -ترجمه رشیدیان  -تالیف مارتی  هایدگر  -. کتاب هستی و زمان  150
 .112هجری شمسی صفحه  5179
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 151دهد. می
، مدرگ را نیسدتی «انسان ملحدد و منکدر دید  الهدی»خالصه اینکه 

آور اسدت  به قول هایدگر، اضطراب «مرگ»داند و برای او، یاد  مطلق می
، «امکدان و احتمدال مدرگ و نیسدتی مطلدق»هم در مقابل  «زندگی»و 

دهدد و گویدا بدرای او، پدو  و  ارزش و مطلوبیت خدود را از دسدت می
 بیمعنی است.

یک انسان موم  بخددا و آخدرت و دید  الهدی و »برای  ،«مرگ»اما 
اسددت و از آن « بهشددت و خوشددبختی»، سددفری بسددوی «کار درسددت

شدود بده قدول کدی یرکده گدور  هراسد و مضدطرب نمی ترسد و نمی نمی
 اگزیستانسیالیست موم :

اما درکی که مسیحیت از آن، دارد، مرگ خود، گذری 
 152بسوی زندگی است.

شود چون بامیدد  نمی« نا امید»ندگی، هرگز ، در ز«موم »همچنی  
تواند، انجام دهد و به بنده  خداوند قادر مطلق است که هر چیزی را می

اش کمک برساند و اگر هم در موردی نرساند، حتمًا طبق اعتقداد  موم 

                                                 
 Magee, Bryan -م  5910تددالیف بددرای  مگددی  -. از کتدداب مددردان اندیشدده  151

 .541هجری شمسی صفحه  5179ایران سال  -انتشارات طرح نو  -ترجمه فوالدمند 
چداپ  -ترجمده رییدا مدنجم  -تالیف کی یرکه گورد  -. کتاب بیماری بسوی مرگ  152

 .40صفحه  -هجری شمسی  5133تهران سال 
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 اش در همی  است که خدا خواسته است. خود موم ، مصلحت
 کی یرکه گورد:

، سدرد و گدرم اسدت تفداوتی کوران هدوا بده شدکل بی
کیفیت غیر متناجس به صورت غیر دیالکتیکی ترکیب 

 شود  می
کندد و تدوجهی بده  اما ت  سالم ای  تضداد را حدل می

 کوران ندارد. 
 153همی  حالت درباره ایمان صادق، است.

 «تنهدا»، در ای  جهدان، «منکر دی  الهی و منکر خدا»و  «کافر»اما 
« ندابودی مطلدق»به مرگ یعندی  است از طرفی خود را در مسیر رسیدن

اش  بیند و از طرفی دیگر اگر به مشکالتی روبدرو شدد و بده خواسدته می
خداوندی که قادر مطلق »شود زیرا معتقد به  می« نا امید مطلق»نرسید 

خواهدد بده صدالح  تر است و هدر چده می است و از پدر و مادر مهربان
 ، نیست.«خواهد اش می بندگان

  

                                                 
 .32ص  -ماری بسوی مرگ . ترجمه کتاب بی 153
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 ژان پل سارتر:
خواهد بشدر را در  گاه نمی ، هیر154اگزیستانسیالیست

 ور کند، نومیدی غوطه
ای کده  ، هدر اندیشده155اما اگر بنا به گفتده مسدیحیان

، تلقی «نومیدی»واجب الوجود را باور نداشته باشد، 
شددددود در ایدددد  صددددورت، اسدددداس کددددار  می

 156است. «نومیدی»اگزیستانسیالیست بر 
 کاپلستون:

انسددان، هددر دو، پددو   بددرای سددارتر، جهددان و وجددود
 157هستند.

  

                                                 
همان اگزیستانسیالیست ملحد در ای  عبارت، . مقصود سارتر از اگزیستانسیالیست  154

 است.

 «متددینی  بده دید  الهدی» سارتر از کلمه مسیحیت در ای  عبارت همدان . مقصود 155
 است.

ترجمده رحیمدی  -تالیف سارتر  -. کتاب ترجمه اگزیستانسیالیست و اصالت بشر  156
 .70ص 

چداپ  -ترجمه دکتر علی اصغر حلبدی  -تالیف کاپلستون  -. کتاب فلسفه معاصر  157
 .22ص  -هجری شمسی  5115تهران سال  -کتابفروشی زوار 
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 فروید:
« های فرهنگددی ناخوشددایندی»فرویددد در کتدداب معددروفش بدده نددام 

ها، افدراد انسدانی را محاصدره  نویسد که از سه جانب، ناخوشایندی می
یعنی طبیعت و دوم « محیط بیرونی»های وارد از ناحیه  اند ناراحتی کرده

و در آخدر « ر افدراد انسدانیارتبداک بدا سدای»های وارد از ناحیه  ناراحتی
تری  راه مقابله  خودمان و خام «بدن»های بوجود آمده از ناحیه  ناراحتی

تری  راه را همدان راه  داند و پرمایده با آنها را راه استفاده از مواد مخدر می
 نویسد: داند ولی سپس می ترک دنیا و راه زاهد خلوت نشینی می

 توان کار بیشتری کرد  می
ه خواست دگرآفرینی آن، تد  داد و بجدایش توان ب می

دنیددای دیگددری را برپددا کددرد، دنیددایی کدده در آن، 
انددد و بددا  هددای تحمددل ناپددذیر از میددان رفته ویژگی
هایی که ناهر بده امیدال و آرزوهدای خدود مدا  ویژگی

 اند. است جایگزی  شده
.... ادیان نوع بشر را باید در زمدره اید  چندی  جندون 

 158جمعی درآورد.
 د:فروی

                                                 
 .17ص  -های فرهنگ  . ترجمه کتاب ناخوشایندی 158



 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس 414

شدودکه  ..... دید  بدا وصدول اید  بهدا ...، موفدق می
، مصون «روان نژندی فردی»انسانهای بسیاری را، از 

 159دارد.
..... 

 «:نظریه داروی »اعتقاد فروید به 
گوندده مددا، مجددزا  حیددات مددا از حیددات نیاکددان حیوان

 160شود می
اش، رسدم تشدکیل خدانواده را  سانی .... تاریخ میمون

ریددزی  تددوان حدددس زد کدده پی میپذیرفتدده بودنددد... 
شالوده خانواده، در پیوند با ای  امدر بدود کده نیداز بده 
ارضای تناسلی، دیگر در هیات میهمان میهمدانی کده 

شددد... بدده دسددت  ناگهددان در برابددر کسددی پیدددا می
 161آمد. نمی

 توضیح:
کاوی، از اّولی  روانکاوانی است  در هر حال فروید، پایگذاری روان

خداوند همچون پدر در ای  جهان و اعتقداد بده آخدرت و اعتقاد به »که 

                                                 
 .41ترجمه امید مهرگان صفحه  -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناخوشایندی 159

 .47. همان کتاب ص  160

 .10. همان کتاب صفحه  161
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هدای  بهشت را وسیله امیدواری بیشتر بشر و قابل تحمل شددن ناگواری
داندد کده انسدان را در مقابدل  ای  جهانی به امید بهشدت آن جهدانی می

کنددو مدانع رشدد  پدذیتر می های اید  جهدانی، تحمل ها و رنج ناراحتی
 «نماید. جنون فردی می

دی  الهی، تعادل روحی انسان را در مقابل نامالیمدات بیشدتر یعنی 
هدای رواندی  شود که انسان بیشتر به ناراحتی کند و مانع آن می حفظ می

 گردد.« نا امیدی»و  «پوچی»گرفتار شود و یا گرفتار 
پس از فروید هم در ای  قسمت سایر روانکاوان و روانشناسدان هدم 

 کنند. ، تایید کرده و می«ل روحیحفظ تعاد»تاثیر دی  الهی را در 
دهد که ضعف ایمان به خدا و  همچنانکه آمار سازمان ملل نشان می

دی  الهدی در اروپدا و تالشدی خدانواده و امآدال اینهدا، موجدب رکدورد 
 خودکشی در اروپا شده است.

فلسدفه »و « نظریده داروید »های  البته باید توجه داشت کده دیددگاه
، گذارده است که اعتقاد «فروید»ان تاثیری بر ، چن«کانت و امآال کانت

به خدا و قیامت و آخرت را یک جنون جمعی، قلمداد کدرده و صدریحًا 
نظریده »اعتقادش به خدا را گویا امری ناممک  و ندامعقول دانسدته و از 

کندد کده  ، یداد می«حقیقدت علمدی»همچون یک « باطل شده داروی 
شدود و از  ت و تکدرار نمیبحدث دربداره اینهدا مفصداًل در سدابق گذشد

شناس و روانکاوی همچدون فرویدد، خدارج  محدوده قضاوت یک روان
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شناسی است که مد ، مفصداًل دربداره  است و مربوک به فلسفه و زیست
آن، صحبت کردم و مورد تایید دانشگاهیان و دانشمندان مربوطده، قدرار 

ه روشد  گرفته است تنها آوردن گفتار فروید در اینجا برای اید  بدود کد
شود حتی ملحدی همچون فروید و حتی نیچده، چنانچده گذشدت بده 

کنند، یکی دیگدر از تداثیرات مهدم  ، اعتراف می«تاثیر مفید ادیان الهی»
هدای غیدر دیندی،  هدا و حتدی فرهنگ که از عهده حکومت« دی  الهی»

است و تاکید بر اصل خانواده « محبت میان جامعه»خارج است ایجاد 
فامیلی و دیدد و بازدیدد در مراسدم عبدادی خصوصدًا در  و دید و بازدید

های عمومی همه مذاهب اسالمی  معابد و مساجد و باالخ ، مالقات
در زیارتگاههای حج و عمره در مکه و در مدینه طیبه که از همه مذاهب 

شوند و همچدون بدرادر بدا لباسدی  و نژادهای مختلف در آنجا جمع می
رسدانند و بدا همددیگر، آشدنا و  پایدان می همانند، دوستانه مراسم را بده

شوند که مسئله اختالفدات ندژادی بهمدی  خداطر در جهدان  دوست می
 اسالم، وجود ندارد و مطرح نیست.

که در کربال  از هدر ندژاد و « مراسم اربعی  امام حسی »چه رسد به 
کنند و شرکت کننددگان  زبان و ملّیتی، در راهپیمایی اربعی ، شرکت می

گدذارد و  امکانات راهپیمایان را بطور مجدانی در اختیارشدان میغذا  و 
 کنند. نهایت خدمت را بطور مجانی بهمدیگر می

که ایجاد چنی  مهمانی مجانی در تاریخ بشر بی نظیر است آنهم در 
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های دیگدر هرگدز چندی   نهایت محبت بهمدیگر، در حالیکه در فرهنگ
هدای مختلدف  تلدف و ملیتمحبتی میان افراد از نژادها و زبانهدای مخ

توانند ایجاد کنند ای  تنها خصوصدیت دید  الهدی و  وجود ندارد و نمی
 اسالم است.

دید  واقعدًا و »و ایجاد محبت میان جامعه بشری مفیدتری  در آورد 
شناسی اثبات شده کده انسدان، نیازمندد  است زیرا در روان« کاماًل الهی

است انسان  «محبت»مند زندگی خانوادگی و اجتماعی و باالخ  نیاز
همچون حیواندات نیسدت کده تنهدا بدا سدیر شددن شدکمش احسداس 
خوشبختی کند، انسان موجودی اجتماعی بالفطره است و تنهایی و نبود 
محبت، بسیار برایش سخت است انسان گاو و گوسدفند نیسدت کده بدا 
سیر شدن شکمش، آرامش بگیرد انسدان نیازمندد ارتبداک بدا دیگدران و 

نگر اسدت اگدر  اش هسدت و آیندده او و خانواده و همنوعان محبت میان
احساس تنهایی کند و یا حتی در میان اجتماع باشدد و نبدود محبدت را 

اش امیددوار نباشدد چده بسدا، خدود را  احساس کند و یا نسبت به آینده
بکشد و یا تعادل روانی خود را و شادابی خود را از دست بدهد ولی ای  

امید و آرزو نسبت به آینده حتی برای پس از مرگ است که « دی  الهی»
تواندد در  کندد. و می دهد و ایجاد محبت میان مدومنی  می تا ابدیت می

، ایجاد کند اگر بشدریت از «صلح دائم و امنیت کامل»جامعه بشریت، 
 ای  مزایای دی  الهی استفاده کنند.
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کندد و ، استفاده ن«موهبت دی  الهی»اما بعکس اگر بشریت از ای  
گرایدی  حس»همچون قرن بیستم ایمان به دی  الهدی، بخداطر تفکدرات 

آیدد و  ، کم شود اختالفات و جنگهای بیشتر بوجود آمدده و می«افراطی
پیدایش جنگهای جهانی اول و دوم نتیجه همی  ضعف ایمدان دیندی در 
غرب است در حالیکه در زمانی که مذهب بر اروپا، حاکمیدت داشدت 

، رخ نداده بود «وسعت و بی رحمی و شرارت»با ای ، هایی  هرگز جنگ
در  «راسل»: انسان، گرگ انسان است و بقول «فروید»داد. به قول  و نمی

، انسان حیوانی نیست که با سیر شدن «قدرت»اش به نام  کتاب معروف
بلعدد و  شکمش، آرام بگیرد مار بدوآ افریقدا وقتدی یدک خرگدوش را می

خوابد اما انسان، وقتی شدکمش سدیر  میشود چند ماه  شکمش سیر می
کند و بده فکدر تسدلط بدر  اش گل می«طلبی قدرت»شود تازه انگیزه  می

نظیری را  ها و جنایات بی افتد و جنگ دیگران و حتی تسلط بر جهان می
آورد. )یعنی انسان بدون ایمان بخدا، حیوان بسدیارخطرناکی  بوجود می

 است.(



 
 
 
 
 

 زبان آمار:
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، «ضتتعف ایمتتان و بتتی دینتتی»ننچتته غتترب ب تتاطر 
 گرفتار نن شده است:

هدا و آثدار  و در نتیجده، تالشدی خانواده« بی بند و باری جنسی» -5
ها  ها و کم شدن ازدواج و سرد شدن کانون خانواده روانی تالشی خانواده

 حرامزاده و آثار روانی آنها در فساد و تباهی و غیرهو تولد نوزادان 
در ضعف تحمل مشکالت « بی ایمانی و بی دینی»آثار مستقیم  -2

و بداال رفدت  تعدداد « احسداس بدی هدویتی»ها و در نتیجده  و شکست
 خودکشی و عدم تعادل روانی

 و آثار مخرب آن« اعتیاد» -1
جامعه نسبت بده محبت میان اعضا  خانواده و فامیل و »ضعف  -4

 در نتیجه بروز آثار مشکالت روانی آنها.« یکدیگر
 -تألیف دکتر مهددی کدی نیدا « مبانی جرم شناسی»اینک از کتاب 

 412 – 411صفحه 
)بررسی تغییرات کمی خودکشی، در چندی  کشدور، در طدی دهده  

 از نظر سازمان بهداشت جهانی دور نمانده است(:  5915تا  5915
 نفر 000/100ر هر میزان خودکشی د

 1711 1787 1788 1781 های سال
 9/55 5/55 1/50 1/9 استرالیا
 9/25 7/24 4/21 3/22 اتریش
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 1/54 5/51 1/51 7/51 بلژیک
 1/3 1/3 - - کانادا
 9/91 1/7 9/1 4/3 سیالن

 1/20 - - - چک اسلواکی
 9/51 25 1/21 1/21 دانمارک

 «5/0 2/0 3/0 «مصر - 
 1/20 20 9/59 3/51 فنالند
 9/51 9/51 9/51 1/51 فرانسه

 3/57 3/57 2/59 2/57 «آلمان غربی»
 0/13 9/11 1/14 1/14 برل  غربی

  4/72 3/23 29 «آلمان شرقی»
 4/21 3/21 1/20 - مجارستان

 4/13 3 1/1 1/1 اسرائیل
 1/1 2/1 1/1 7/1 ایتالیا
 1/59 3/22 2/21 1/57 ژاپ 
 1/1 3 1 1 هلند

                                                 
 م 5910مربوک به سال  - 1
 م 5917مربوک به سال  - 2
 م 5910مربوک به سال  - 3



 441 «مدرن ُپست» و «تهیمدرن»ی نقد و بررس

 4/7 3/7 9 9/9 نیوزیلند
 3/7 2/9 2/9 2/50 پرتقال

 2/1 1/2 1/2 1/2 جمهوری ایرلند
 41 52 1/55 5/50 «ها( آفریقای جنوبی )اروپائی»
 1/4 5/1 - - «ها( آفریقای جنوبی )آفریقائی»

 1/1 2/1 1/1 9/1 اسپانیا
 9/51 5/57 7/53 2/51 سوئد

 2/57 4/59 1/25 5/25 سوئیس
 1/55 1/55 1/57 2/50 انگلستان
 9/3 1/7 3/3 4/1 اسکاتلند

 1 5/4 1/1 5/4 ایرلند شمالی
 1/50 1/50 2/50 4/50 ایاالت متحده )تمام نژادها(

  1/55 5/55 5/55 سفید پوستان
  1/1 7/1 7/4 سیاه پوستان

کده در اید  فهرسدت آمدده « مذهبی مسلمان مصر»)مقایسه کشور 
است که زیر یک درصد است با تعدداد بداالی کشدورهای اروپدائی کده 

نشدان مدی دهدد کده « ایمان و خانواده در آنها رو به ضعف رفته است»

                                                 
 م 5910مربوک به سال  - 1
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، چقدددر در «قدددرت همبسددتگی خددانواده»و « ایمددان مددذهبی»نقددش 
 احساس سعادت می تواند مؤثر باشد.(

اش بعدد از آوردن جددول فدوق  نیا در همان صفحه کتاب هدی کیم
 نویسد: می

از میان بردن خودکشی، در جهان کنونی، بسیار بعید و دشوار بده 
توان به کار برد تا میزان خودکشی را  رسد ولی تدابیری می نظر می

به نحو مدوثری، کداهش داد... در زمینده نخسدت بایدد بدا کلیده 
موجب شدیوع اعتیداد بده الکدل و قمدار و  عواملی مبارزه کرد که

هددا یددا موجددب از هددم پاشددیدگی  افددزایش نابسددامانی خانواده
 هائی است که دارای فرزند صغیر هستند. خانواده

در زمینه تقویتی باید بده نظدام خدانوادگی و حفدظ آن و اعدتالی 
سطح تربیت و تقویت نیدروی ایمدان همدت گماشدت بدا آنکده 

در هدر جامعده از نظدر کمدی بدا خودکشی و جنایت آدم کشدی 
یکدیگر نسبت معکوس دارند، ایمان مدذهبی، تداثیر شدگرف و 

آسا در تقلیل هر دو، دارد و نیرومندتری  وسیله خودداری  معجزه
 از خودکشی و جنایت است.
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تالیف دکتر سدعید حکمدت صدفحه  «روان شناسی جنائی»کتاب 
72 – 71 

 «(: وانانبزهکاری نوج»)تحلیل و بحث درباره علل  
و  «کمباود عااطفی والادیح»راجع به موضدوع ارتبداک »
، مطالعات بعمدل آمدده درگدروه بزهکداری و «بزهکاری»

کمبود یا فقدان »مقایسه با گروه شاهد، نشان می دهد که 
، مهمتری  عامل مشترک در سدوابق اید  «عاطفی والدیح

 نوجوانان بزهکار بوده است. 

درصد( جوان  34یعنی در نفر ) 519نفر از  524در سابقه 
، وجدود داشدته «جدائی کامل از والدیح»بزهکار، موارد 

 519روی  25است. در صورتیکه در گروه شاهد اید  رقدم 
 درصد می باشد.  1/2نفر یعنی 

در اکآر  «کمبود عاطفی والدیح»بدی  ترتیب از آنجائیکه 
سوابق نوجوانان بزهکار وجود داشته است لذا حددس مدی 

، یکدی «کودک»با  «والدی »سیخته شدن ارتباک زنیم که گ
 از اساسی تری  علل بزهکاری نوجوانان می باشد. 

، «کمبدود عداطفی مدادر»عده دیگری از کارشناسان بنقش 
در رشد شخصیت کدودک بده مراتدب بدیش از نقدش پددر 
اهمیت داده اند و در بیشدتر مقداالت خدود از نقدش پددر، 
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د اما عده انگشدت شدماری اصوال ذکر به به میان نیاورده ان
از مصنفی  )آندری، ندس، وارفدون، درهایددات( بده ویدژه 

را در روابط عاطفی کودک و اثر زیدان  «پدر»اهمیت نقش 
 «. بخش گسیخته شدن ای  روابط را متذکر شده اند

و همکدارانش، اید  عدده را بدا عدده ای کده در  «آنافروید»
ه بودندد وحشت جنگ در لندن پیش پدر و مادر خود، ماند

بیمداری »مقایسه کردند و یافتند که به صدورت آشدکاری، 
در میان عده ای که بخارج فرستاده شده بدود « روانی نوروز

 بیشتر بود. 
ای  تحقیق، ثابت کرد که هیر خطر، حتی بمباران و جنگ 

جددائی از »برای سالمت روانی کودک، زیان بخش تدر از 
 نیست. « خانواده

هلند سیل آمد و عده زیادی را بی  وقتی چند سال پیش، در
خانه کرد به صورتی که ناچار بودند زیر خیمه زندگی کنند، 

های انگلیسی، کودکان بی خانه شده  عده زیادی از خانواده
هلندی را نزد خود، دعوت کردند. دولت هلند با استناد بده 

هددا، تشددکر کددرد ولددی از  تحقیددق آنافرویددد از ایدد  دعوت
دداری کدرد. بدرای کدودک زیسدت  در فرستادن کودکان خو

سخت تری  اوضاع با پددر و مدادر خدود، بهتدر اسدت تدا 
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  1«زیست  در ناز و نعمت ولی دور از آنها.
، برای سدعادت بشدر، شدرک «علوم تجربی و حسی»همچنانکه  -5

تواندد  ، نمی«علدوم تجربدی و حسدی»الزم است اما شرک کافی نیست 
 را بگیرد « عقل عملی»و  «وجدان»و « های اخالقی ارزش»جای 
برای سعادت بشر، شرک « حکومت و جامعه سیاسی»همچنی   -2

فرهندگ و تمددن »تواندد جدای  الزم است اما شرک کافی نیسدت و نمی
وجددان »کده تقویدت کنندده « دید  الهدی»و بداالخ  جدای « بشری

هدم وادار « غیاب چشم پلیس»را در  «مردم»است را بگیرد و « اخالقی
 2کند.« قانون و عدالتاجرای »به 
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 73و  71صفحه 
فرهندگ و »شدود  ، استفاده می«فیلسوفان علوم انسانی»و  «تعقل». آنطور که از طریق  2

هدای  برای مهار غرائدز و تنظدیم روابدط انسدانها، از درون اسدت بندابرای ، آزادی« تمدن
مطلق فردی که موجب زیان خود فرد، یا موجب زیان و خطر برای دیگران بشود، عملی 

 هار کند.بایست آنرا محدود و م شود که فرهنگ می وحشیانه، محسوب می
 برای همی  جهت است.« نهاد تعلیم و تربیت و مذهب»و « نهاد خانواده»بنابر ای ، 

بایسدت در چدارچوب  باشدد، می و لذا غریزه جنسی که برای حفظ بقدای ندوع می
خانواده، ارضا  شود تا موجب تباهی نسل بشر و یا درد و مشکالت بدرای دیگدران 

 است برای« فرهنگ انسانی»ک عالوه بر آنکه ی« نهاد خانواده»نشود 
 حفظ نسل بشر و -5
 جلوگیری از فساد و ایجاد درد و رنج برای دیگران همچنی   -2
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مطابق طبیعت بشر و بسیاری از جانواران است که تشکیل خانواده در طبیعدت  -1

که مورد ممنوعیت ادیدان الهدی، قدرار گرفتده « همجنس بازی»آنان است بنابرای ، 
جلوگیری از نابودی نسل بشر است همچنانکه ممنوعیت ارضای غریزه است برای 

« در غیر چدارچوب ازدواج و تشدکیل خدانواده باشدد»از طریق جنس مخالف که 
چون موجب هلم و فساد است، ممنوع است چون هلم به زن است که تمام هزینه 

شدناخت و فرزندداری به عهده او قرار گیرد و نیز هلم به فرزند است کده از نعمدت 
محبت پدر شرعی و قانونی و واقعی خود محروم باشد و چنی  فرزندانی نامشدروع 
نیددز در تولیددد جنایددات و خودکشددی در آمددار جنددایی سددهم بیشددتری را بدده خددود، 

محبدت »کنندد و کمبدود  دار می اند و بیشتر آرامش جامعه را خدشه اختصاص داده
شدود بده تحقیقدات علدوم  می نیز، موجب فساد زیادی است که مربوک« خانوادگی

 روانشناسی و روانکاوی و...
اند و عقاًل حق ندارندد  در هر حال، مرد و زن نسبت به آینده فرزندشان عقاًل مسئول

موجب بدبختی و یا نابودی آنها گردند یع  ازدواج رسمی و قانونی، وهیفه طبیعدی 
دوده عقداًل و عقلی مرد و زنی است که میخواهندد غریدزه جنسدی خدود را در محد

 مجاز، اشباع کنند.
اسدت عدی   «عددالت»و « حقوق طبیعدی»مراعات نکردن ای  محدوده که مطابق 

 گری است. هلم و تجاوز و در واقع، نوعی بازگشت به وحشی
االن وجود سقط جنی  و نیز فرزندانی که از محبت خانوادگی و یا از محبت پددر و 

و یدا خودکشدی بیشدتر در اروپدا و  گرمای خانواده، محرومند ویا موجب جنایدات
گری اسدت و  شوند نتیجه همی  بی بندد و بداری و بازگشدت بده وحشدی آمریکا می

های تکنولوژی در غرب، هرگز جبران کننده ای  مصائب خدانوادگی  وجود پیشرفت
گری را  توان اصطالح نوعی وحشدی شود و نمی ها و آثار سو  آنها نمی و محرومیت

 و باری، حذف کرد. و آثار شوم آنها را نادیده گرفت.از ای  نوع بی بند 



 
 
 
 
 

 – 1535« زیگموند فروید»دیدگاه 
 م پایگذار دانش روانکاوی: 1551

Freud Sigmund 
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« نظتتام دینتتی»، وابستتته بتته «غایتتت زنتتدگی»أیتتده 
 است:

 ، پایگذار علوم روانشناسی و روانکاوی:«زیگموند فروید»
، بدی شدمار مرتبده، پدیش «هدف زنددگی»پرسشی درباره 

گذارده شده است و هنوز هم بهیر رو، پاسخی قانع کننده، 
 نیافته است اصاًل شاید به چنی  پاسخی راه ندهد.

اگر معلوم شود که زنددگی »اند:  برخی از پرسندگان افزوده
تی ندارد، آنگاه تمام ارزش خود را بدرای آن پرسدش، از غای

 «.دهد دست می
کند از آن بیش، چندی   ولی ای  تهدید چیزی را عوض نمی

 نماید که گویی حق داریم پرسشی را رد کنیم. می
پرسش در باب غایدت »است که بناست « دی »باز هم ای  

 «.زندگی را پاسخ دهد
شود، کده  کمتر کسی در تشخی  ای  نکته دچار خطا  می

« نظام دینای»، سخت باز بسته به «غایت زندگی»أیده 
 1است.
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 توضیح ما بر گفتار فروید:

کدداماًل از گفتددار فددوق فرویددد و خصوصددًا مطالعدده کتددابش بنددام 
غایت داشت  زنددگی »شود که  ، استفاده می«های فرهنگ ناخوشایندی»

است که اعتقاد به جهان آخدرت جدزو آن « دی  الهی» ، وابسته به«بشر
و نداشت  اعتقاد بده « بی دینی»نتیجه « گرایی بی هویتی و پو »است و 

ها نیدز ایندرا تاییدد  جهان آخرت است همانطور کده اگزیستانسیالیسدت
کنند که اگر مرگ، پایان زندگی است و وجود انسدان، میدان دو عددم  می

دهد و قسدمتی  ش خودش را از دست میمطلق است دیگر زندگی، ارز
گرایی و بحدران  ها در غدرب، نتیجده همدی  پدو  از باال رفت  خودکشی

 هویت است.
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 «:ها حل رفتار بشرها و راه»انگیزه 

 گوید: فروید آنطور که گذشت صراحتًا می
زندگی، آنگونه که پیش رویمان نهاده شدده، نزدمدان، زیداد 

تکدالیف انجدام نشددنی هدا و  دشوار است و دردها و یاس
 آورد. بسیاری برایمان فراهم می
تسلی دهنده »ای  توان فاقد وسیله برای تاب آوردن آن، نمی

 ، باشیم.«بخش و آرامش
 تواند به سه نحو موجود باشد: چنی  ابزاری، می

های قدرتمند تدا باعدث شدود بده رندج و  حواس پراکنی -5
 محنتمان، اهمیت چندانی ندهیم،

های جبراندی تدا از شددت رندج، بکاهندد و   کام گرفت -2
 سرانجام

 حس سازند. مواد مخدر تا ما را نسبت بدان، بی -1
در ای  صف، ساده نیست بده « دی »... نشان دادن جایگاه 

 1دهیم. کند و کاو ادامه می
های  ناخوشددایندی»فرویددد پددس از یددک صددفحه در همددی  کتدداب 

 «سدعادت»هددف زنددگی  گردد که دوباره به ای  بحث باز می« فرهنگ
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اسدت امدا  «لدّذت»و کسدب  «رندج»است که عبدارت از دفدع و رفدع 
ای تسلی بخدش و آرامدش  ها، بدون وسیله های زندگی و ناکامی سختی

بخشدی و  های تسلی توان آنرا گذراندد کده دوبداره بده وسدیله کننده، نمی
و « هدای قدرتمندد حدواس پراکنی»پردازد کده پدس از  بخشی می آرامش

، «اعتقاد به جهان آخرت»و  «دی »، به نقش «های جبرانی گرفتنی کام»
 پردازد: می

 زیگموند فروید:
، چه چیزی را در مقام غایت و مقصود «رفتار خود آدمیان»

طلبندد و در  سازد، آنها از زندگی چده می زندگی نمایان می
 اند؟ آن، در صدد دستیابی به چه چیزی
 است پاسخ به ای  پرسش، خطا  ناپذیر 

، «اند آدمیااان بااه جسااتجوی سااعادک و خوشاابختی»
خواهند سعادتمند شوند و سعادتمند بمانناد، ایاح  می

 جستجوی، دو سویه دارد،
یکی هدف ایجابی و دی ری، معووف به هدف سالبی 

 است،
 1اند از یک سو خواهان غیبت درد و ناخوشایندی -1
 نیرومندند.و از سوی دی ر در طلب تجربه احساس لذتی  -2
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 زیگموند فروید:
های مختلفی برای به انجدام  دهد که شیوه تامالت نشان می

و رسدیدن  «رندج»رساندن ای  تکلیف )تکلیف دفع و رفع 
ها، از جاندب  وجدود دارد: همگدی اید  شدیوه«( لذت»به 

یکایک مکاتب حکمت حیات، توصیه و توسط انسانها بده 
 کار بسته شده است.

ی  بدده منزلدده« مددرز همدده نیازهدداارضددا  بددی حددد و » -5
ی زیسدت ، عدرض  انگیزتری  شدیوه تری  و وسوسده فریبنده

 کند. اندام می
ولی ای  به معنای رجحان لّذت بر پرهیز است لذا پدس از 

 کند خود را کیفر دادن، اندکی اشتغال به آن، شروع می
شددان  هددای دیگددری کدده انگیددزه و هدددف اصلی روش» -2

 1«.اجتناب از رنج است
تری  و همزمددان مددوثرتری  روش بددرای چنددی   ... خددام

 2«روش شیمیایی تخدیر است»أثرگذاردنی، 
، فرایند دیگری است کده «تر از ای  تر و اساسی پرمایه» -4

داند که سدر منشدأ همده  خود واقعیت را، یگانه دشمنی می
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تدوان ادامده داد و از اید   هاست و زندگی را با آن، نمی رنج
قصد داشته باشدد بلحداهی، خوشدبخت  رو، چنانچه فرد،

 باشد باید همه پیوندها ]با واقعیت  را بگسلد.
تابد، و  ، از ای  جهان، روی برمی«زاهد خلوت نشی »

 1خواهد هیر کاری با آن، داشته باشد. نمی
 زیگموند فروید:

توان به  توان کاری بیشتری کرد؛ می ولی می» -8
ینی آن، تح داد و بجای ش دنیای خواست دی ر آفر

پا داشت.  دی ری را بر
های تحّمل ناپذیر، از میان میان  دنیایی که در آن، ویژگی

امیال و آرزوهای خود »هایی که ناهر به  اند و با ویژگی رفته
 2«.اند ، جایگزی  شده«ماست
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 توضیح ما درباره گفتار فوق فروید:

قوی ای  ، وسیله«فروید»، نزد «دی  الهی و اعتقاد به آخرت»یعنی 
 است.« آرامش بخش»

که در واقع گزارشی از زندگی  «فروید»در نتیجه الزمه ای  گفتار 
جامعه اگر بطور جدی و قوی معتقد به دی  »بشرها است ای  است که 

های زندگی را به راحتی  تواند ناراحتی الهی و اعتقاد به آخرت باشد می
  «بگذارند

باشد )گرچه هاهرًا بطور اما اگر واقعًا، اعتقادی به آخرت نداشته 
ای، نامش جزو دینی از ادیان الهی است اما چون واقعًا بطور  شناسنامه

قوی معتقد نیست و یا آنکه بطور کلی، منکر جهان آخرت است( در 
آورد و باالخره برای جبران  های زیاد، تاب نمی نتیجه در مقابل ناراحتی

فساد اخالق و »به  -5هایش،  هایش و یا فراموش شدن ناراحتی ناکامی
آورد چیزی که  ، روی می«مواد مخدر» -2و یا « های جبرانی کام گیری

کنیم عالوه بر آنکه باز  اینک ما اروپا و آمریکا را گرفتار آن، مشاهده می
نسبت خودکشی یا جنایات در آنها، بمیزان بسیار باالیی است در 

یر نقاک جهان مقایسه آماری عالوه بر آنکه جنگ و خون ریزی در سا
غربی است که دنباله رو »و « دی  آمریکا سران بی»های  نیز نتیجه نقشه
« دی  غرب سران بی»رود تا روزی بیاید  باشد و می می« آمریکا هستند

، نسل بشر را تا باخر بطور کامل، «جنگ جهانی سوم»با به راه انداخت  
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و « خرتبخدا و آ»نابود کنند همه اینها، حکایت از ضعف ایمان 
، حکایت «فرهنگ و تمدن، در حاکمان جهانی و بشریت»انحطاک 

 کند. می
 قاضی فرانکفورتر: 

به « عقل»از درک تشخی  نارسائی « اعتقاد دی .... »
پیوند دادن افراد آدمی به انسانهای »عنوان وسیله ای برای 

1«.، و همچنی  جهان، سرچشمه می گیرد«همنوع او
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August-comt  6974 – 6481 «شناسی جامعه»اگوست کنت، پایگذار دانش:  
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 – 1910شناستی  اگوست کنت پایگشار دانش جامعه
1559: 

 . 1«احیای اخالقی و دینی برای جامعه، الزم است»

 نیاز بشر به مشه  و روحانیت نزد اگوست کنت: 

بارزتری  نتیجه جامعه شناسی از ای  قرار است: مهمتری  »
بوده است که در « مذهب»بشریت همیشه عامل در تحول 

انسانها را بی  خودشان پیوند می »هر تاریخی در دنیا 
و در نتیجه بجامعه نظم و تعادل و سالمتی می « دهد

 «بخشد.

، نتزد اگوستت کنتت تتا «روحانیت»به  «جامعه»نیاز 
 گری نرود:  بسمت وحشی

تقسیم »ای  نکته شایان تذکر است که مباحآات در باره »
بسیار »، یگانه چیزی که بدان پرداخته اند، نیز «اقو

 بوده. « سطحی
                                                 

هم ددددد ترجمه آذرنگ و یوسف ثانی ددددد تاریخ فلسفه کاپلستون ددددد جلد ن - 1
  554ددددد صفحه  5174تهران سال 
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را که « قوه جسمانی»و « قوه روحانی»زیرا تقسیم بزرگ به 
سیستم قدیم در سیاست عمومی، وارد کرده بود از نظر دور 

 داشته اند. 
سازمان »و چون توجه تمامًا بطرف قسمت عملی تجدید 

« عجائب الخلقه»ای  معطوف گردیده، طبعًا به « اجتماعی
، منجر «دستگاه حکومتی بدون قوه روحانی است»که 

یک تغییر قهقرائی »گردیده، که اگر بتواند قابل دوام باشد، 
  1«.واقعی بطرف بربریت است

در وسیع تری  معنای « تربیت عمومی».... اما بخصوص 
آن، که عبارت از سیستم کامل افکار و عادات الزم، جهت 

فراد برای نظام اجتماعی که در آن بایست مهیا کردن ا
زیست کنند و برای اینکه حتی المقدور هر یک از آنها را 
برای وهیفه خاصی که باید در جامعه انجام دهند آماده 

 نمایند. 
و در ای  عمل بزرگ اجتماعی است که کار قوه روحانی 
بیشتر از همه مشخ  میگردد، زیرا ای  کار منحصرًا در 

                                                 
)دددد تقسیم قوا مربدوک مدی شدود بده  431ترجمه کتاب فالسفه بزرگ صفحه  - 1

 ( 179ددددد  5311منتسکیو در کتاب روح القوانی  
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 «. 1ستصالحیت او
، آنطور «ادیان واقعًا الهی و بندگی خدا»تری  هدف  خالصه عمده

می گوید و انبیا  و پیروان بحق آنها « آورندگان آنها و کتب آسمانی»که 
و « عمل باخالق نیک»و « انسان سازی»نیز عمل کرده اند همان 

و تا بشر به اعتقاد « ایجاد برادری و برابری میان انسانها بوده و هست»
)نه در تنها شعار و حرف( و پیروی « باط  و عمل»در « بخدا و قیامت»

روی نیاورد از ای  بدبختی موجود، « دی  واقعًا و کاماًل الهی»از انبیا  و 
سازد مربوک  ها را می اما اینکه دی  چگونه انسان 2رهائی، نخواهد یافت.

 شناسی و چنانچه گذشت فروید خوب به روانشناسی است نه جامعه
اعتقاد به خداوند عادل و مهربان و ناهر بر اعمال بشر و »بیان کرده که 

                                                 
 471ترجمه فالسفه بزرگ ددددد صفحه  - 1

)کتاب سیر فلسفه در اروپا ددددد تالیف آوی ترجمه علی اصدغر حلبدی دددددد  - 2
 ( 434صفحه 

 هدف عبادت خدا کردن، انسان شدن، با تقوی شدن است – 10سوره بقره آیه 
 اعبدوا ربکم )الذی خلقکم و الذی  م  قبلکم(، لعلکم تتقون 

 خدای خود )و قبل از خود( را بپرستید تا پرهیزگار شود 
 انبیا  آمدند تا عدالت را در میان بشر بگسترانند لیقوم الناس بالقسط
 رسول خدا )صلی الله علیه و آله(: ان بعآت التمم مکارم االخالق 

انبیا  عاقل تری  بشرها و صالح تری  »امام صادق در فلسفه بعآت انبیا  میفرماید: 
 حکماٌ  موّدبی  بالحکمة.« آنها بوده اند
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یعنی نه صرف « کند اعتقاد به بهشت است که انسان سازی می
که اگوست کنت چنی  « ساختمان کلیسا و وجود کشیش منکر خدا»

 توهم کرده بود.
 «انسان گرائی راستی ، خدامدارانه است»ددددد:  5772ژاک مارتی  
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 «: دین»( فرانسوی به 1015 – 1560ال پیربایل )اشک

خطای بزرگ است اگر چنی  باندیشیم که برای داشت  زندگی »
 اخالقی، وجود معتقدات مذهبی، ضرورت است. 

برای ای  منظور، انگیزه های غیر مذهبی، ممک  است درست 
 بهمان اندازه، کارساز باشد. 

اخالقی داشته باشیم و کاماًل امکان پذیر است که جامعه ای 
، بی «جاودانگی روح و در حقیقت، به خدا»متشکل از مردمی که به 

اعتقاد باشند، صدوقیان که به حشر پس از مرگ، معتقد نیستند بهتر از 
  1«.فریسیان بودند

  

                                                 
ریخ فلسفه تالیف کاپلستون جلد ششم ددددد ترجمده بزرگمهدر دددددد ترجمه تا - 1

 شمسی هجری  5131تهران 
 ددددددد ارسطو دددددددد فوترباخ  25صفحه 
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 نقد ما بر پیربایل: 

صدوقیان معتقد به خدا )و روز جزا( بودند گر چه معتقد به قیامت 
نبودند لک  پاداش نیکی و مجازات بدی را از طرف خداوند در همی  دنیا 

دانستند( و لذا بخاطر  می دانستند )و همی  دنیا را روز جزای خداوند می
سعادت همی  دنیایشان هم که شده از ترس مجازات خدائی، سعی می 

به دیگران هلم نکنند و به اخالق نیک عمل کنند پس همی  اخالق کردند 
گرائی آنها بخاطر اعتقادشان به خدا و دی  بود که خدا، نیکوکار را 

اش می رساند  سعادتمند و بدکار را در همی  دنیا، )نزد آنها( به جزای عمل
را برای ای  مآال « اخالقی زندگی کردن صدوقیان»پس اینکه پیربایل، 

هم ممک  است جامعه ای دنبال « بدون اعتقاد بخدا»ده است که آور
 اخالق نیک باشند اشتباه آقای پیربایل است در نقل غلط عقائد صدوقیان. 

البته باید توجه داشت که ممک  است جامعه ای به خدا و دی ، 
اعتقاد داشته باشند اما بخاطر آموزه های تحریف شده خش  ضد 

ادیان الهی »اخالقی نداشته باشند که در انسانی، رفتار خوبی و 
همچون صهیونیست و وهابیت وجود دارد پس باید « تحریف شده
، تنها پشتوانه قوی اخالق نیک «دی  واقعًا و کاماًل الهی»متوجه بود که 

تواند  ، نمی«ای هر دی  ساخته دست بشر یا دی  تحریف شده»است و 
سالم، شفا است نه هر پشتوانه اخالق نیک باشد همچنانکه دوای 

  دوائی حتی تقلبی. 
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گوست کنت:   اعتراف آ
و نه از نظر  «معلومات»و نه از نظر  «عقل»بشر نه از لحاظ »
، به آن پایه که مطلوب برای «اش شدت نوع دوستی طبیعی»

و احیای اخالقی و دینی برای  1زندگی اجتماعی باشد نیست.
2«.جامعه الزم است

 

 «: گفتار آگوست کنت در تبدیل دی  الهی به دی  انسانیت»
وهیفه وحدت بخش و تعالی دهنده ای که روزگاری با اعتقاد »

بخدا انجام می شد در جامعه جدید، فقط با پرستش انسانیت، 
 «. 3تواند( انجام بگیرد )می

  

                                                 
 جلد سوم کتاب فالسفه بزرگ ترجمه تالیف آندره کرسون ص  - 1

 جلد نهم تاریخ فلسفه کاپلستون ترجمه آذرنگ و یوسف ثانی  - 2
 551یخ فلسفه کاپلستون صفحه ترجمه جلد نهم تار - 3
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 نقد و بررسی گفتار اگوست کنت: 
اعتقاد به خدا به سر کند دیگر عصر  اینکه آگوست کنت فکر می

بخاطر اشکاالت کانت و هیوم و امآال آنها است که اگوست »آمده 
کنت از پاسخ گوئی بانها عاجز ماند و گروهی همچون آگوست کنت 
فکر کردند دیگر خدا، قابل اثبات و دفاع نیست پس باید دنبال چیز 

« قاصالح اخال»را که « فوائد اعتقادی دینی الهی»جایگزی  برویم که 
باشد داشته باشد. لک  ما به تمام اشکاالت هیوم و کانت و غیره بر 
دالئل اثبات خدا جواب دادیم و خدا را عقاًل اثبات کردیم بدون هر 

 اشکالی.
دی  »، می تواند «دی  جایگزی »اما اینکه آگوست کنت میگوید 

باشد در پاسخ می گوئیم چیزی را که آقای آگوست کنت « انسانیت
، مورد توجه قرار داده است همان هاهر «سیت جامعه شناسپوزیتیو»

محسوس ادیان الهی بوده که دی ، ایجاد وحدت و انسان سازی کرده 
وهیفه وحدت بخش و تعالی »است آنجا که اعتراف می کند دددد 

 «. ، انجام می شد«اعتقاد به خدا»ای که روزگاری با  دهنده
در « دی  الهی»محسوس ما اعتراف آگوست کنت را راجع به آثار 

تاثیر اعتقاد بخدا در وحدت بخشی و تعالی دهندگی دی  از دیدگاه یک 
جامعه شناسی پوزیتیوسیت )حس گرا( را می پذیریم که آقای آگوست 
کنت از طریق حواس هاهری خود در جامعه متدی  به دی  الهی، حس 
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شوند و ای  کرده که آنها رو به تعالی به پیش می روند و با هم متحد می 
خاصیت دی ، غیر قابل انکار است حتی برای کسی که خودش هیر 

اش می  اعتقادی بخدا و قیامت ندارد و به قبول آنچه از طریق حواس
 شناسد اعتراف می نماید. 

گرا، ناشناخته مانده است آن  اما نکته ای که برای فیلسوفی حس
)و « د بخداانگیزه انسانهای معتق»قسمت نامحسوس دی  است یعنی 

قیامت در دی  الهی( که در دل آنها بوده، نزد آگوست کنت، ناشناخته 
است چون نامحسوس است اما آقای آگوست کنت می توانست از خود 
ای  معتقدی  به دی  الهی )یعنی معتقد به خدا و قیامت(، سئوال کند 
آقای معتقد به دی  الهی )یعنی معتقد بخدا و قیامت( چرا دستورات 

 ا )راجع به اخالق و رفت  به کلیسا و غیره( را اطاعت می کنی خد
م  معتقد به خدا و »می گوید: « موم  بخدا»تا در پاسخ بشنود که 

قیامت یعنی واقعًا معتقد به بهشت و دوزخ، می ترسم اگر هلم به 
دیگران بکنم خدا مرا در روز قیامت به جهنم ببرد و اگر به همنوعان ام 

ون می دانم خداوند در بهشت بم  مزدهای زیادی محبت می کنم چ
روم و از آنجا که  و نیز برای رسیدن به بهشت به کلیسا می« می دهد

انگیزه نفع جوئی و دوری از درد و رنج »در انسانها، « قوی تری  انگیزه»
با اعتقاد واقعی بخدا و قیامت )نه ایمان طبق شناسنامه( فقط « است

 د. شو چنی  تاثیری پیدا می
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همی  مطالب را به عبارتی  – 5341 – 5701 -« ویلیام پالی»آقای  -
 دیگر گفته است آنجا که می نویسد: 

خدا که نیک خواه است می خواهد که ما به دیگران خوبی »
کنیم و از خواست خودش با ضام  های اجرائی، حمایت 
کرده است بنابرای ، ما را مکلف کرده است برای پاداش 

 1«.ان، به همه خوبی کنیماخروی خودم
  

                                                 
ترجمه کتاب تاریخ فلسفه اخالق غرب ویراسته الرنس سدی. بکدر چداپ قدم  - 1

 514صفحه  – 5137سال 
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 می گوید:  1504 – 1512فوئر باخ آلمانی  -
، به جّد باشیم احتیاجی «حق و راستی»آنجا که ما در باب 

 . 1به کمک و انگیزه از عالم باال نیست
اعتقاد بخدا و »همان « کمک باال»از  2«فوئرباخ»پاسخ ما: مقصود 

، بی نیازی از اعتقاد بخدا و دی  «انگیزه نیکوکاری»است یعنی « وحی
انسان صالح و عادلی تمام »الهی و وحی است مشروک باینکه خود ما، 

اگر ما »در حالیکه بقول همه دانشمندان و باالخ  هیوم: « عیار باشیم
حتی نیاز به حکومت و پلیس و بخودی خود، عادلی تمام عیار باشیم 

اما بجز انبیا  و پیروان کامل آنها، که اقلیتی انگشت « قاضی هم نداریم
شمار هستند نوعًا بشرها بخودی خود، عادل کامل نیستند. و لذا نیاز به 

، اجتناب ناپذیر است و نشانه ای  است که غالبًا «حکومت و دی »
ر انجام کار نیک و محبت مردم خود بخود، عادل کامل نیستند. پس د

، برای اصالح «بخدا و دی  الهی»به دیگران، نیازمند به انگیزه اعتقاد 
 درونی خود هستند. 
، هم به تنهایی و بدون کمک گرفت  از «حکومت»گذشته از آنکه 

)یعنی بدون مذهب(، عدالت کامل را « ایمان بخدا و قیامت»فرهنگ 
، دارد چنانچه «بخدا و دی »ان نمی تواند برقرار کند و نیاز به ایم

                                                 
 کتاب بردگان فلسفه تالیف هنری توماس در قسمت مربوک به فوئرباخ آلمانی  - 1

2. Feuerbach 
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گذشت، غیر قابل انکار است و گسترش هلم و فساد هم اینک در 
است اگر مردم همچون انبیا ، « ضعف ایمان»جهان عمده بخاطر 

، نبود «حکومت»ایمان کامل و قوی بخدا و قیامت داشتند حتی نیاز به 
شتر شود ، بی«خدا و قیامت و دی  الهی»و لذا هر چه ایمان مردم به 

شود همچنانکه آگوست کنت هم به  بهمان اندازه از هلم و فساد کم می
 آن، اعتراف کرده است. 

اش عمل  البته انسان صالح که خودش واقعًا و کاماًل به وهایف -
کند حتی در صورتی که در ای  اصالح و عمل بوهیفه، نیاز به اعتقاد  می

است « غیر قابل انکارخدا یک واقعیت »بخدا نداشته باشد لک  چون 
یک انسان کاماًل عاقل و بصیر، حتمًا بخدا معتقد است و از 

کند و او را در مقابل بینهایت نعمتی که  های خدا، استفاده می راهنمائی
 نمایند.  داده بسجده و شکر گذاری می

موارد آن »و « اصول اخالق»ای  شد که اواًل تاکید دی  بر  خالصه:
فیلسوفانی که حس گرا »، بسیار بجا است وقتی حتی برای «اصول

، اصل وجود چنی  اصولی اخالقی، مورد تردید و یا انکار قرار «هستند
 می گیرد

ثانیًا حکومت های بشری نمی توانند مجری همه موارد اخالق نیک 
چه رسد به اجرای آنها، در درون انسانها که از دست در خودشان باشند 

رس شناخت حسی، خارج است و انگیزه خودخواهی در انسانها، 
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انگیزه قوی و غالب است اما دی  با وعده بهشت و دوزخ از همی  
برای اجرا  اخالق نیک در درون انسانها، استفاده « انگیزه خودخواهی»

ن ساز و تعالی دهنده و وحدت می کند و بهمی  جهت دی  الهی، انسا
 بخش، میان آنها می گردد. 
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 - 1935اگوستتتت کنتتتت پایگتتتشار جامعتتته شتتتناس 
1559: 

محدرک افدراد فقدط جلدب نفدع و »هابز مدعی اسدت کده 
 کند. اما او اشتباه می« خودخواهی است

اش غرائدز ندوع  هر فردی عالوه بر تمایالت خودخواهانه -
ست داشت  اجتماع، استوار ای دارد که بر مبنای دو دوستانه

 است
با ای  وصف، فدرد نده از نظدر معلومدات و نده از حیدث  -

اش، بدان پایه که مطلدوب بدرای  شدت نوع  دوستی طبیعی
زندگ اجتماعی باشد نیست در سیاسدت بایسدتی بده اید  

 1موضوع، توجه کامل شود.
 م 1175 - 1581اگوست کنت 

اره تقسیم قدوا، ای  نکته شایان تذکر است که مباحآات درب
اند، نیز بسیار سدطحی بدوده،  یگانه چیزی که بدان پرداخته

را کده « قوه جسمانی»و « قوه روحانی»زیرا تقسیم بزرگ به 
، در سیاست عمومی وارد کرده بود از نظدر «سیستم قدیم»

                                                 
 -جلدد سدوم  -. کتاب فالسفه بزرگ تالیف آندره کرسون ترجمه کداهم عمدادی  1

 407صفحه  5111چاپ تهران سال 
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 اند. دور داشته
سدازمان »و چون توجه تمامًا بطرف قسمت عملی تجدیدد 

بای  عجایدب الخلقده »طبعًا  ، معطوف گردیده،«اجتماعی
که در دستگاه حکومتی بددون قدوه روحدانی اسدت منجدر 

، که اگر هم بتواند قابل دوام باشد، یک سیر «گردیده است
 12است.« بربریت»قهقرایی، بطرف 

 :1175 - 1581اگوست کنت 
 بارزتری  نتیجه جامعه شناسی از ای  قرار است:

« مذهب»شه، ، همی«تحول بشریت»در « مهمتری  عامل»
بوده است که در هر تاریخی در دنیا، انسانها را بهدم پیوندد 

دهد و در نتیجه بده جامعده، نظدم و تعدالی و سدالمتی  می

                                                 
چداپ  -ترجمه کداهم عمدادی  -تالیف اندره کرسون  -. از کتاب فالسفه بزرگ  1

 431هد .ش صفحه  5111سال  -تهران 
گانه در هر کشوری در عی  دادن شدعار عددالت و مندافع ملدی و  . اینک قوای سه 2

و یدا حدزب حداکم و یدا مندافع  داران شعارهای اومانیسمی، در باط  به نفع سرمایه
هدای اومانیسدمی  کنند و عدالت و مندافع ملدی و ارزش استعماری با هم تعامل می

قربانی ای  تعامل پنهان است و تا افراد دارای فرهنگ قوی متعالی کده بددون قبدول 
های عقلی و دی  الهی ممک  نیست نداشته باشند وضع بهمی  منوال اسدت  ارزش

گری مددرن همچندان ادامده خواهدد داشدت.  ایت و وحشدیو هلم و خیانت و جن
هدای عقلدی و  تواند جدایگزی  ارزش تفکیک قی مفید است اما کافی نیست و نمی

 دی  الهی بشود.
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 1بخشد. می
پس اگر بخواهیم انسدانیت را از بحراندی کده بددان، دچدار 
است نجات دهیم و آنرا از هرج و مرج برهانیم باید مذهبی 

 برای آن، تدارک کنیم.
  

                                                 
چداپ تهدران  -تالیف اندره کرسون ترجمه کاهم عمادی  -. کتاب فالسفه بزرگ  1

 424هد .ش ص  5111
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 1175 - 1581«: اگوست کنت»اشتباه بزرگ 
به اید  رسدیده  «شناسی جامعه»اگوست کنت، از آنجا که با مطالعه 

 ، مذهب است «تمدن و فرهنگ پیشرفته بشر»بود که حافظ 
های هیوم و کانت و غیره از اثبات خدا ندا امیدد  و نیز با توجه به گفته

، بجدای «انسان»شده بود، در صدد برآمد تا با جایگزی  کردن پرستش 
اصددل دیدد  و مددذهب و معابددد و کلیسدداها و نقددش »پرسددتش خدددا، 

را در ساخت  انسانهای وارسته، حفدظ کندد یعندی اگوسدت « روحانیت
دید  »شدود  وارستگی انسانهای مدوم  می آنچه علت»گفت:  کنت می

های معابدد و  دی  یعنی وجود اید  سداختمان»کرد  اما خیال می« است
، غافدل از «لباس کشیشی و موعظه کشیشان است که انسان ساز اسدت

است کده « خدایی قادر متعال و مالک روز جزا»آنکه اعتقاد مومنی ، به 
کند، امدا آنچده در چشدم  ، ایجاد می«موم »ای  تحول وارستگی را در 

از مدذهب، دیدده مدی « شناس مآل کنت انسان حس گرای جامعه»یک 
یددک »شددود همددی  معابددد و مراسددم و روحانیددت اسددت امددا از چشددم 

درون »توجده بده  - 5711 - 5919مآل فروید « روانشناس و روان کاو
 ، مهم است،«افراد انسانی

شدود کده انقدالب  فروید با توجه به درون روان انسانها، متوجده مدی
مذهبی، یک انقالب درونی اسدت کده بزرگتدری  انگیدزه انسدانها، کده 

جهدان دیگدری بندام جهدان »باشدد را متوجده « انگیزه سعادت طلبدی»
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کند که )اگر معصیت نکنندد و بهمددیگر هلدم نکنندد و بده  می« آخرت
همدیگر محبت کنند( پاداشی ابدی در جهانی ابدی خواهند یافت کده 

نهایت خوشی بدون کمتری  رنج تدا ابدد زنددگانی خواهندد در آنجا در 
کرد، در نتیجه با چنی  اعتقادی است که حتدی رنجدورتری  انسدانها در 

تواند احساس خوشی و آرامش کند و به سمت عدالت و  ای  جهان، می
 محبت بدیگران، متمایل شود البته بمقدار قوت ایمانی که دارد.

گور و پاسدپرس و  یرکده هم مآل کیهای متدی   اگزیستانسیالیست -
 مارسل و غیره نیز همی  گفتار را متوجه شدند و

کنندد کده اعتقداد بده خداوندد قدادر متعدال و عدادل  نیز اضافه می -
کنند اگر مشکلی برای او پیش آمد بدا  مهربان، انسان موم  را متوجه می

 خدای مهربان خود، راز و نیاز کندد و از خداوندد خدود رفدع مشدکل را
شدود  بخواهد که امید است به هدف برسد و اگر هم نرسدد مطمدئ  می

رسیدن آن هدف، به صدالح او نبدوده و بده نرسدیدن بده آن هددف، نیدز 
 دهد و... رضایت می

رسدند  خالصه اینکه روانشاس و اگزیستانسیالیسم به ای  نتیجده می
 ، داشت ، نقش بزرگی در تحمل مدوم  و«خدا و به قیامت»که اعتقاد به 

وجود معابد و روحانیون »حتی به سعادت دنیوی او دارد نه اینکه صرف 
تواند، اخدالق انسدانی را  می« های اخالقی روحانیون معابد و سخنرانی
 در مؤمنان بسازد،
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دیدن معابدد و پرسدتش خداوندد عدادل مهربدان و سدخنرانی »آری 
، «خداونددد و قیامددت»، مددا را بدده یدداد «روحددانیون و عبددادت خداونددد

اندازد باالخ  آنکه مسلمانان در نمازشان خدا را بده عندوان مالدک  می
کنند و اعتقاد به خددا و  مالک یوم الدی  یاد می -روز قیامت و روز جزا 

خواهی را در مدوم   تواند انگیدزه عددالت قیامت و یاد خدا و قیامت می
 بخدا و قیامت زنده کند.

 - 5142ارسدیلیو و لذا مناسب است تفکر نامعقول ارسدطو را کده م
گویدد  کند یادآور شویم که مارسیلیو از قول ارسطو می م نقل می 5230

اگر ما انسانها در جامعه، اخالق نیک داشته باشیم چه »که ارسطو گفته 
 1«نیازی به راهنمائی خدا داریم

 مارسیلیو:
، بنحدو اکمدل و «عقدل»از نقطه نظر « های بشری جامعه»

 2از هستندبمفهوم کامل، عمومًا بی نی

                                                 
استداللی اثبدات شدده نیسدت. از کتداب . فوئر باخ: وجود خداوند یک حقیقتی  1

 ترجمه فریدون بدره است چداپ تهدران سدال -بزرگان فلسفه تالیف هنری توماس 
 .274هد .ش ص  5111

فوئر باخ: آنجا که ما در باب حق و راستی به جد باشیم احتیاجی کمک و انگیدزه از 
 .271باال نداریم. ص 

 :«قاضی فرانکفورتر». 2
بدده عنددوان « عقددل»و تشددخی  نارسددایی اعتقدداد دینددی از درک »

ای برای پیوندد دادن افدراد آدمدی بده انسدانهای همندوع او و  وسیله
 .«گیرد عالم او سرچشمه میبه چنی   هم
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هدد .ش  5119)از کتاب تاریخ فلسفه سیاسی پازرگادر چاپ تهران 
 کند: ( و از قول ارسطو نقل می190ص 

تواندد هدم احتیاجدات فیزیکدی و هدم  جامعه بدی نیداز می
 (279حاجات اخالقی خود را مرتفع سازد. )ص 

اگدر مدا عددالت را »هم گفتده کده  - 5704 - 5732و نیز فویر باخ 
اید  گفتدار « راعات کنیم چه نیازی به کمدک خددا داریدمبطور کامل م

اگر ما به قوانی  راهنمایی و »فوئرباخ، شبیه گفتار کسی است که بگوید 
رانندگی احترام بگذاریم و آنها را مراعات کنیم چده نیدازی بده پلدیس و 
حکومت است که بر ما نظارت کند و لذا باید تمام نیروهای انتظدامی و 

کرد چون ما اگر خودمان به آنها عمل کنیم بده چندی   پلیس را ریشه ک 
  «نیروهایی نیاز نیست تا خرج آنها را ما از طریق مالیات بدهیم

کند و بدا گفدت  یدک کلمده  ها، اعتنا نمی اما هیر عاقلی به ای  گفته
کند کده  پوشی نمی ، از واقعیات خارجی، چشم«اگر و شاید و احتمال»

                                                                                                
 

تالیف چارلز تالیدا فدّرو ترجمده آن شدا  اللده  –از کتاب فلسفه دی  در قرن بیستم  –
 اضی فرانکفدورتر،ق دقیقًا ای  گفتهلک  . 13ص  5172چاپ تهران سال  –رحمتی 

برعکس گفته ارسطو و مارسیلیو اسدت. ارسدطو و مارسدیلیو گفتده بودندد اصدالح 
دانستند یعنی اینکه اجدرا  عددالت و احسدان و اخدالق  نیاز می جامعه بشری را بی

های پایگدذاران  و بعدًا نیز گفتهنیک بطور کامل، نیازی به فرهنگ دی  الهی ندارد )
 .(یدآ می «علوم انسانی تجربی»
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گذرانی و تفریح و شوخی، مناسب اسدت و  ها، فقط برای وقت ای  گفته
، «اگر ما قدانون را مراعدات کندیم بده دولدت نیداز نیسدت»با یک گفت  
شود نیاز به دولت، رفع شدود بلکده تمدام حدرف در همدی   موجب نمی

است که واقعیت خارجی، چیز دیگری است ای  است که افراد بشدر بدا 
و فرهندگ  ، بددون وجدود حکومدت«انگیزه قوی خودخدواهی»داشت  

خود را بخداطر دیگدران « منافع شخصی»اعتقاد به خدا و قیامت، هرگز 
دهند و فرهندگ انسدانی و اخدالق نیدک را بددون داشدت   از دست نمی

اعتقادی قوی و مطمئ  که خداوند در مقابل آن، بهشتی ابددی بده آنهدا 
 کنند. بدهد هرگز رها نمی

م و شددانزدهم، های نخسددتی  در قرنهددای پددانزده و لددذا ُأومانیسددت
های غیر عاقالنه ارسدطو و  همگی متدی  و خداپرست بودند و به حرف

شود که سدران  نهادند. و لذا مشاهده می ارسطوئیان منحرف، وقعی نمی
، بدا دادن شدعارهای انسدان «بی دی  آمریکا و سران غرب پیرو آمریکا»

ر پنهان اند و د ها را در جهان بوجود آورده ای همچنان تروریست دوستانه
 کنند. هم اینک از آنها، حمایت هم می
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های قدتل  فروید: )با یادنوری جنگ جهانی و جنگ
 نویسد:( از نن می

اند  تکه حقیقتی که آدمیان، مشتاقانه پس اینهمه پنهان کرده
 ای  است:

انسان، موجودی رئوف و نرمخو و مهرجو نیست که، دست 
گیرد، به دفداع از باال، فقط وقتی مورد هجوم و تعرض قرار 

خیددزد، بلکدده بایددد در کنددار اسددتعدادهای  خددود برمی
 اش، غریزی

را هم به حسداب « میل پرخاشگری»سهم قدرتمندی از  -
 آورد.

در نتیجه، نزد او، همسایه تنها در حکم یاور و ابژه جنسدی 
 بالقوه نیست،

کندد تدا میدل  بالعکس، عاملی است که فرد را وسوسده می
ر او، خدالی کندد، بدی هدیر َأجدر و پرخاشگری خود را س

دستمزدی، نیروی کار او را مورد اسدتآمار قدرار دهدد، بدی 
اش از او، استفاده جنسدی کندد، خدود را در مقدام  رضایت

های او بنشاند، او را خوار کندد، بده او رندج و  مالک دارایی
اش دهد، بکشدش. انسان گرگ انسان  درد رساند، شکنجه
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 1است.
خواهدد اختیدار  فروید ای  است کده فرویدد نمی توضیح ما بر گفتار

خواهدد  انسان را منکر شود و همه انسانها را پرخاشدگر بداندد بلکده می
بگوید ای  غرائز در انسانها هست اما افراد در کار خود فاعل مختاراندد 

ای را در رفتارشدان، تدرجیح دهندد بعضدی کداماًل  تا چه انگیزه و غریزه
د و بعضددی بدده غرائددز انسددان دوسددتانه و کنندد خودخواهاندده رفتددار می

خیرخواهانه، توجه کافی دارند و بعضی در حد متوسط هستند کده آنهدا 
 هائی دارند. هم باز با هم تفاوت

ها و حاکمان را نیدز در اید   نکته دوم در گفتار فروید اینکه حکومت
مسئله استآنا  نکرده یعنی آنها هدم بعضدًا کداماًل خودخواهانده و حتدی 

تر و  گرند و در فکر تصاحب منابع و معدادن کشدورهای ضدعیفپرخاش
رو  غارت ثروت آنها هستند که آمریکدا و بعضدی از سدران غدرب دنبالده

اند و بعضًا به دیگدران کداری ندارندد و در فکدر هلدم بده  آمریکا، چنی 
 دیگران نیستند

  

                                                 
 .32 - 31ترجمه ص  -های فرهنگ   . کتاب ناخوشایندی 1
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 فروید:
 اند.«عقالنی»، نیرومندتر از عالیق «هیجانات غریزی»
غرایدز »مجبدور اسدت بدرای محددود سداخت  ، «فرهنگ»

، هر آنچه را ممک  است بسیج کندد و «پرخاشگری آدمیان
هایی در ذه  و  سازی تجلیات ای  غرائز را از خالل واکنش

 1روان آدمی، ضبط و مهار کند.
گری و پرخاشدگری انسدان را  تواندد جلدو وحشدی )تنها فرهندگ می

 بگیرد(:
 درباره اهمیت فرهنگ: –فروید 

سداز و مقددر ندوع بشدر، اید   نظر م  پرسدش سرنوشت به
است که آیا و در چه مقیاس، رشد و شکوفایی معطوف بده 

اغتشاش و »، موفق خواهد شد بر «فرهنگ و تمدن آنرا»
ی  نابسددامانی همزیسددتی ]آدمیددان  کدده از رهگددذر غریددزه

پرخاشگری بشدر و نیدز غریدزه خدود تخریبدی او، بوجدود 
 ، سروری یابد.«آمده
همی  ارتباک، از قضا، شداید عصدر حاضدر، جدّذابّیت در 

 خاصی داشته باشد.
                                                 

ترجمه امید مهرگدان  -تالیف زیگموند فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناخوشایندی 1
 .34صفحه  5172چاپ تهران سال 
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امروز انسانها در استیالی بر نیروهای طبیعدت، کدار را بده 
توانندد  آنجا رسانده که با کمک ای  نیروهدا بده سدادگی می

 1یکدیگر را تا به آخری  نفر، ریشه ک  کنند.
 درباره اهمیت فرهنگ: –فروید 

که توجه خود را معطوف بده ماهیدت اکنون هنگام آن است 
اش از لحدداظ سددعادت  کنددیم کدده ارزش «فرهنااگ»ایدد  

 بخشی، طرف تردید است.
ایم، خواستار فرمولی  تا وقتی چیزی از پژوهشمان در نیافته

 نخواهیم بود که ای  ماهیت را در چند کلمه به بیان آورد.
مبدی  « فرهندگ»بنابرای ، کافیست تکرار کنیم که کلمده  -
یع دستاوردها و نردهایی است که به برکت وجود جم»

مان، مجّزا،  گونه آنرا، حیاک ما، از حیاک نیاکان حیوان
 آورند: و ایح دستاوردها دو هدف را برمی« شود می

 محافظت از انسان در برابر طبیعت -1
  2سامان بخشیدن به رواب  میان آدمیان. -2

                                                 
ترجمده امیدد  -های فرهندگ تدالیف زیگموندد فرویدد  . آخر کتاب ناخوشایندی 1

 هد .ش 5172چاپ تهران سال  -مهرگان 
ترجمه امید مهرگان  -تالیف زیگموند فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناخوشایندی 2

 .47ص  -هد .ش  5172چاپ تهران سال 





 
 
 
 

 

 «مذهب واقعًا الهی»و « دین»
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در ایجداد « ادیدان واقعدًا و کداماًل الهدی»در « بخدا و قیامت»ایمان 
به دیگران « محبت و احسان»بلکه « اجرای عدالت»انگیزه درونی برای 

هدای مختلدف را بدا هدم  هدا و ملیتتواند تمام نژاد کند و می معجزه می
 متحد و دوست کند 

ها و مدذاهبش را در مسدجد  اسالم توانسته، بدی  وسیله، تمام فرقده
الحرام و مراسم حج و عمره، دور هم جمع کند بدون آنکه نزاع و اتفاقی 
میان آنها رخ دهد، لک  مسلمانان در عدی  حالیکده همگدی در مراسدم 

اطراف مسجد الحرام و مکده و مدینده،  حج و عمره در مسجد الحرام و
شدود بده دو فرقده تقسدیم  دور هم کاماًل برادروار و دوسدتانه، جمدع می

 شوند: می
را تشکیل « اکآریت فعلی مسلمانان»که « پیروان سالطی »یکی  -5

دهند یعنی مذاهب حنفی، حنبلی، مالکی، شدافعی و غیدره )کده از  می
 –خالف حکم قرآن در سوره بقدره  ( بر–کنند و  پیروی نمی« ائمه عترت»

 -فرمایدد سدتمگر حدق رهبدری نددارد  که می –ال ینال عهدی الظالمی  
پیروی از هر حاکمی را حتی اگر منافق و فاسق و ستمگر باشد را واجب 

 دانند می
« شیعیان علی ب  ابی طالدب»دوم، فرقه شیعه یا به عبارتی دیگر  -2

دا از علی بد  ابدی طالدب، که طبق وصیت رسول خدا پس از رسول خ
هستند و مهمتدری  شدرک را در « ائمه عترت»پیروی کردند، تنها پیروان 
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موم  »دانند یعنی حاکم عالوه بر آنکه باید  می «عدالت»حاکم، وجود 
باشد باید عماًل مرتکب هیر هلم « واقعی به خدا و قیامت و دی  اسالم

« احکدام دید »ه همه و فسادی نشود و شرک دیگر حاکم را عالم بودن ب
دانند یعنی عالوه بر عدالت باید عالم به فقده نیدز باشدند و حتدی در  می

دانند و پشت سدر فاسدق هرگدز  را شرک می «عدالت»امام جماعت نیز 
 خوانند، نماز نمی

حدج »های دیگر در  نیز در عی  حفظ برادری خود با فرقه« شیعیان»
، حاکم اسدت آنهدم «یمحبت شدید»، میان خودشان، «و عمره و غیره

 بخاطر محبت شدیدشان به ائمه عترت و رهبران عادلشان،
های غیدر شدیعه آنهدا را در سدوریه و  اینها در عی  حالیکه تروریست

کنند برای زیارت امام سومشدان حسدی  بد  علدی در  عراق قتل عام می
روند باالخ  در اربعی  هر سدال  کربالی عراق، سالیانه به زیارتش می

شدوند هدم  ر کجای جهان با هر ملیت و نژادی، در آنجا جمع میو از ه
کنند و هم هر کدس بده قددر  امنیت را بطور مردمی و بسیجی، ایجاد می

توانش خرج خوراک و پوشاک و مسک  دیگدران را هدم بطدور مجدانی، 
کند یعنی انجا نباید برای خوراک یا مسک ، پول بدهی یعندی  ایجاد می

و ایددئال کده جمیعدت زیدارت کننددگان امدام ای بدزرگ  ایجاد جامعه»
 ،«رسد حسی  در کربالی به نزدیک سی میلیون نفر می
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گرچده هدر دیندی »گویندد:  بعضی از جامعده شناسدان می اشکال:
کندد امدا نسدبت بده  نسبت به طرفدارانش، اتحداد و دوسدتی ایجداد می

 ،«کند مذاهب دیگر، دشمنی ایجاد می
متوجه نشده که ایجاد دوستی هدر دیندی میدان  ایح جامعه شناس،

اند، اما ایجاد دشدمنی بده  طرفدارانش، عمومیت دارد و همه ادیان چنی 
هدا  ها و وهابی همچون صهیونیست« ادیان ضد انسانی»دیگران تنها در 

است که دست ساخته انگلیس هستند و اکآدر ادیدان، نسدبت بده سدایر 
ن سال در تاریخ بشر ادیان مختلدف انسانها، هیر دشمنی ندارند و هزارا

سدران »کنند و اینک اید   در شهرها و روستاها، با هم زندگی کرده و می
هدای  هستند کده اید  گروه« آمریکا و سران غرب پیرو آمریکا و بی دینی

شان در جهان سوم، بوجود آوردندد و ایندک  تروریستی را توسط مزدوران
مزدورانشان آل سعود و حاکمان  نیز از نظر مالی و اسلحه و غیره، توسط

 کنند. ترکیه و قطر از آنها حمایت می
علی ب  ابی طالب در زمان حکومتش به فرمانداراش در مصر، بندام 

 مالک اشتر، نوشت با غیر مسلمانان نیز با عدالت و مهربانی رفتار ک 
فرمایدد اگدر  خداوند هم در قرآن در سوره ممتحنه در آیه هشدتم می

تان و شدهرتان  به شما هلم نکرده بودند و شدما را از خاندهمشرکی  مکه 
بایست با آنها با عدالت و مهربانی رفتار  خارج نکرده بودند شما هم می

کردید اما چون مشرکی  مکه به شما هلم کردند و بعضدی از شدما را  می
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بایست با آنها بجنگید،  شان خارج کردند می کشتند و بقیه را هم از وط 
کم الله ع  الذی  لم یقاتلوکم فی الدی  و لدم یخرجدوکم مد  ال ینها -

در هدر  -دیارکم ان تبّروهم و نقسطوا الدیهم ان اللده یحدب المسدقطی  
، «برادری و محبت میان افراد انسدانها»حال باید توجه داشت که ایجاد 

باشدد بجدز از راه « هدای مختلفدی ملیت»و  «نژادهدا»باالخ  اگدر از 
 ، ممک  نیست،«دی »

اخدتالف و جندگ و سدردرگمی و »و تنها راه نجات بشرها از اید   -
، ای  است که به «بدبختی نامحدود فعلی که جهان را جهنم کرده است

کده همگدی، « ادیان واقعًا الهی»خدا و انبیا  الهی باز کردند و به کمک 
اند دوباره بشرها را از هر نژاد و ملتی که هستند بدور هدم  انسان دوستانه

دی  واقعًا الهی و »شوند و به برکت « دوست و برادر»ع کنند و با هم جم
 ، عدالت خواه و مهربان شویم «اعتقاد به خدا و قیامت

گرد  آنطور که به طور تجربی، شیعیان علی بد  ابدی طالدب در سدال
کنیم کده  ، مشداهده مدی«حسدی  بد  علدی»ایام چهلمی  روز شهادت 

ها، انسان از نقاک مختلدف جهدان  ونبرادروار همچون یک خانواده میلی
به دور هم جمع می شدوند و بطدور « های مختلف ملیت»و  «نژادها»با 

کننددد هددر نددوع کمکددی را، دادن غددذای  مجددانی بهمدددیگر، کمددک می
ها مآل نظافت کدردن  گذاری مجازی، دادن مکان مجانی و انواع خدمت

 انی و...لباس و بدن همدیگر بطور مجانی و مداوا کردن یکدیگر مج
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هدا و  های مختلف، از دولت و ای  ایجاد محبت میان نژادها و ملیت
« فرهنگی دینی واقعًا الهی»ها، ساخته نیست ای  کار، ساخته  حکومت

است که توسط اوصیا  رسول خدا که ائمه عتدرت باشدند بوجدود آمدده 
 است 

هم در خارج ایجداد « تجربه و عمل»یعنی ای  فرهنگ ایدئال که در 
است کده « انبیا  عظام و اوصیا  بحق آنها»است همان ادامه روش  شده

از تحریف و انحراف مصدون و « اوصیا  رسول خدا خاتم انبیا »توسط 
محفوظ مانده و قباًل رسول خدا از آن، خبر داد و فرمدوده بدود کده: هدر 
کس پس از م  از قرآن و عترت م ، پیروی کند هرگز تا قیامدت گمدراه 

 شود: نمی
ما ان تمسکتم بهما ل  « کتاب اله و عترتی»تارک فیکم الآقلی ،  انی

 -تضلوا ابدًا 
بهدا  را بده  رسول خدا فرمود: م  میان شدما دو چیدز گران»ترجمه: 

اگدر  -گذارم یکی قرآن کتاب خدا است و دیگری عترت مد   یادگار می
از ای  دو جدا نشوید و از ای  دو پیروی کنیدد هرگدز تدا قیامدت گمدراه 

، به ن  رسدول خددا پدس از رسدول «ائمه عترت»یعنی  -« شوید نمی
خدا واجب االتباع شدند و پس از رسول خدا که منافقی  احادیث زیداد 
دروغی را میان مسلمانان در حمایت از حاکمان سدتمگر و غیدره، رواج 

بودند که مرجعدی علمدی و مدورد سدفارش « ائمه عترت»دادند تنها  می
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را از رسول خدا برای « احادیث صحیحه و واقعی»رسول خدا بودند که 
نمودندد و  می« اسدتنباک بحدق»کردند و از آنها نیز  شان، نقل می پیروان

اش بودند که اید  نصدب الهدی،  رهبری منصوب از طرف خدا و رسول
عالمت عدم نفاق و عدم انحراف آنها، تا قیامت است تدا پیروانشدان از 

ز نصب خدا و رسولش( در امان بمانند. هر خطا  و انحرافی )با پیروی ا
اهل بیت و عترت رسول خددا کده »ادعای اینکه خود مردم بدون نیاز به 

اند، پس از رسول خدا با پیروی  موم  واقعی و عالم به همه سنت واقعیه
، «کنندد توانندد پیددا می از قرآن و سنت، راه راست و فرقده ناجیده را می

های  است زیدرا همده فرقده کذب محض است و خالف مشاهده حسی
دانندد بدا  اسالمی با نهایت اختالف، خود را پیرو سنت رسدول خددا می

اسدت و « مختلدف فیده»توجه بده اینکده پدس از رسدول خددا، سدنت، 
میدان « احادیث متعدارض و متنداقض»متعارض و متناقض است هرگز 

شدود زیدرا پدس از « وحدت در راه مستقیم»تواند علت  مسلمانها، نمی
هدا و  خدا، احادیث کدذب بحددی سداختند و بکمدک حکومت رسول

، میان آنها، گم است. «سنت واقعیه»علمای مزدورشان، رواج دادند که 
 و تنها ائمه عترت، عالم کامل به همه سنت واقعیه هستند.

هسدتند کده « انبیا  و اوصدیا  آنهدا»خالصه اینکه تنها رهبران الهی، 
داندد چده  شدوند وخداوندد بهتدر می هرگز، گرفتار نفاق و انحراف نمدی

 کسانی را رهبر بشریت کند.
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سؤال: اما اگر کسی، اشکال کند چدون بعضدی از ادیدان و مدذاهب 
ها و امآال آنهدا، ادیدان، خشدونت طلدب  همچون صهیونیست و وهابی

ها و ترورهایی بدر پدا  هستند و دشم  مردم جهان هستند و چنی  فاجعه
حاکم نباشد و همان بهتر است که مردم کنند، بهتر است هیر دینی،  می

 بی دی  باشند.
جواب: پاسخ ای  اشکال، کاماًل روش  است ای  گفته مآل ای  گفته 

گوید چون بعضی از دوا هدا، تقّلبدی و خطرنداک و  دیگری است که می
ها بدا دادن دوای اشدتباهی، افدرادی را  مضر است و نیز بعضی از طبیب

ائی اسدتفاده نکدرد و پدیش هدیر دکتدری کشند بهتر است از هیر دو می
 نرفت.

در حالیکه ای  گفته معقول نیست باید دید عوارض نرفت  پیش دکتر 
و نخوردن دوا  چیست که مرگ بیشدتر و حتمدی اسدت ایندک نیدز اید  

هسدتند کده اید  « سران بی دی  آمریکدا و سدران غدرب پیدرو آمریکدا»
ربسدتان و غیدره های مزدورشان همچدون ع ها را توسط دولت تروریست

اند و اینک هم با خرید نفت دزدی از آنها و رساندن بهتری   بوجود آورده
ها در بداط  حفاهدت و حمایدت هدم  ها بده آنهدا، از تروریسدت سالح

هایشان و جهانیدان  کنند و با دروئی و نفاق و دروغ در هاهر، به مّلت می
کده در حالی« های جهدانی هسدتیم مدا مخدالف تروریسدت»گویند:  می

جهدانی شددن آنهدا و هماهندگ »بوجود آمدن تروریست جهانی با قید 
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، بدون همکداری سدران «بودن آنها با سیاست آمریکا و اسرائیل و غرب
آیدد نتیجده  بی دی  غرب، ممک  نیست. آنچه بر سدر مدردم جهدان می

است که « ایمان مردم جهان»و ضعف « سران بی دی  جهان»حاکمیت 
کنندد و بدا عقدل  ی حاکمدان جهدانی قیدام نمیدر مقابل اینهمه ستمگر

کنندد و بده دسدتورات خددا در کتداب  عملی و خدای، خود آشدتی نمی
و « مسددلمانان بدده قددرآن»کننددد بایددد  مقدددس و در قددرآن، عمددل نمی

، بطور کامل، عمدل «یهودیان به تورات»و « مسیحیان به کتاب مقدس»
آیه  –بما انزل الله فیه و لیحکم اهل االنجیل  – 43سوره مائده آیه  -کنند 

 کیف یحکموک و عندهم التوراة فیها حکم الله. 41
« ای  ترورها و وجود فقدر و بددبختی در جهدان»خالصه اینکه تمام 

سران بی دی  غرب و همکاری مدزدوران مندافق و بدی »نتیجه حاکمیت 
و گرنه کجا حضرت « دی  حاکمان صهیونیست و منافق آل سعود است

سی و حضرت محمد، اجازه کشت  زن و کدودک را عیسی و حضرت مو
بده خددا و »به پیروانشان دادند امدا، اید  سدران بدی دید  و بدی ایمدان 

کنند ولی رفتار جنایت  ، چون به نفعشان است تظاهر به دی  می«قیامت
آنچده بددبختی و »کندد،  می« بدی دیندی آنهدا»شان، حکایدت از  کارانه

بی دیندی سدران بدی دید  »تیجه ن« آید تروریست بر سر مردم جهان می
است و مردم بی دی  و یا ضعیف االیمانی هدم کده تنهدا دنبدال « جهان

شان به دیگران، ساکت  شان هستند در مقابل تجاوز سران منافع شخصی
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کنند و بخاطر اعتقداد نداشدت   میمانند و یا هلم سران خود را تحمل می
دالت و مبدارزه ، خسارت در راه اجدرای عد«خدا و قیامت و بهشت»به 

 دانند. برای عدالت را خسران غیر قابل جبران می
بخددا و »و سران ستمگرشان، بخاطر عدم اعتقداد بداطنی و واقعدی 

تنهددا بفکددر منددافع « داشددت  غریددزه حیددوانی خودخواهاندده»و « قیامددت
تظاهر به انسان دوستی و خددمت »شخصی خودشان هستند و در عی  

باشدد در « شدان مندافع شخصی»مسدیر ، به هر خیانی کده در «به مردم
 دهند. ، ت  می«باط  و پنهان»
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یاسات»خالصه اینکه تاا مادامیکاه  طلب  ساران خودخاواه و ر
 در« جران

ای  نظدام هالمانده سدازمان ملدل و شدورای امنیدت و امتیدازات  -5
 ابرقدرتها در آنها وجود دارند

مهدای داری سودپرست هالمانه خصوصدًا نظا و نیز نظام سرمایه -2
، «های اقتصادی و نظامی هم سو با آنها اتحادیه»ها و  ها و تراست کارتل

 وجود دارد.
)دنیاپرسددتی « فرهنددگ پوزیتیویسددمی و مددادی و الحددادی»و  -1

مددیران و آمدوزش و پدرورش جهدان و مدردم »خودخواهانه فردگرا( بدر 
گرایی و  انسدان»، راه «اکآریدت بشدر»، حداکم اسدت، هرگدز «جهان...

را نخواهندد « واقعی و ایآار و فداکاری در مسیر نیکی به دیگران دوستی
 را نخواهد چشید« امنیت کامل»پیمود، و در نتیجه روی خوشبختی و 

فرهندگ پوزیتیویسدمی و »بخداطر همدی   «آمریکدا»اینکه در خود 
و فردگرایی افراطدی و بحدران هویدت کده نتیجده « دینی گرائی و بی ماده

و فردی و افرادی « امنیت کامل، وجود ندارد»ت اس« الحاد و بی دینی»
کشدند و یدا جمعدی را تیدر بداران  گاهی حتی بدون هددف، خدود را می

دولدت ایداالت متحدده »کشد که خدود  کنند و سپس خود را هم می می
 در حل آن، مانده است« آمریکا

ضدعف ایمدان و تالشدی خدانواده در »نیز در قرون اخیر کده  «اروپا»و در 
« خودکشی چندی  برابر مناطق دیگر جهدان اسدت»، حاکم شده است «آنجا
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چنانچدده در آمددار داده شددده از طددرف سددازمان بهداشددت جهددانی، مشدداهده 
 شود، می

، گرفتار بددبختی اسدت «ضعف ایمان»، بخاطر «غرب»وقتی خود 
دی   طلب ضدد انسدانی و بدی واه ریاسدتسدران خودخد»عالوه بر آنکه 

اندد و همچندان  هسدتند کده تروریسدت جهدانی را بوجدود آورده« غرب
 کنند. حمایت می

رهبددران بددی دیدد  و »دینددی  طلبی و بی همدده اینهددا، بخدداطر ریاسددت
گانه  است و مادامیکه در نظامهدای سده« گرای جهانی خواه و مادی خود

، تحدولی «فرهنگدی جهدانی»و  «اقتصدادی»و  «سیاسی»جهانی یعنی 
درست، رخ ندهد و اصالح نشود همچنان بدبختی بشر، ادامده خواهدد 

اند تدا آخدری  نفدر،  یافت تا بشر آنطور که فروید و غیره، پیشگوئی کرده
 نسل خود را نابود کند،

« عقل عملی و وجددان»مگر آنکه مردم جهان در درون به پیروی از 
پیدروی کامدل از انبیدا  و اوصدیا  آنهدا( )و رفت  بده « فرهنگی الهی»و 

انبیا  الهی و اوصیا  معصدوم و واقعدی »برگردند و رهبری بشر به دست 
آنطور کده انبیدا   الهدی، خبدر »، بیافتد. امید است بشر بیدار شود «آنها
خدا و انبیا  و اوصیا  »های عقلی و  و به پیروی کامل از ارزش« اند داده

هدای انسدانی  ه چنی  پیروی کامدل از ارزشباز گردند ک« معصوم الهی
بجز با روی گرداندن از پوزیتیویسمی و الحاد و روی آوردن بده ایمدانی 

)که همه ادیان واقعًا الهی « گرا دینی واقعًا و کاماًل الهی و انسان»قوی به 
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 گرا هستند( ممک  نیست. انسان
وق حقد»فقط یک بینش فلسفی، نیست بلکه با انکار « پوزیتیویسم»

خدوبی عددالت و »، و انکار «های عقلی ارزش»و انکار « طبیعی عقلی
ساز بدی تفداوتی در مقابدل هلدم سدتمگران  ، در واقع زمینه«زشتی هلم

گرایی سلبی و یک ندوع فرهندگ خطرنداک  یک نوع خرافه»است. یعنی 
 «.است

 بدون« ادیان الهی»باید توجه داشت که تنها با بازگشت بشر به 
ری منصوب از طرف خدا، )که عالم کامل بده همده داشت  رهب» -5

نظام دینی الهی باشد و به همه علوم بشری باالخ  علوم انسانی، عالم 
 کامل باشد(

را از مندافق، « مدوم  واقعدی»و نیز از طریق علدم الهدی بتواندد  -2
 اش قرار ندهد  تشخی  دهد و در درون حاکمیت و دولت

، ممکد  1«یر خطایی نکندددر محاسبات سیاسی و غیره، ه»و  -1
                                                 

انی تارک فیکم الآقلی  کتاب الله و عترتی مدا ان تمسدکتم بهمدا قال رسول الله .  1
یدد گذارم اگدر دنبدال آنهدا برو م  میان شما دو گوهر گرانبها را می –ل  تضلوا ابدًا 

 کند. شوید. یعنی رهبری عترت حتی خطا  سیاسی هم نمی هرگز گمراه نمی
اش باشدند بدرای پدس از  یعنی رسول خدا رهبران معصوم از خطا  را که ائمه عترت

خودش از طرف خدا تعیی  کرد که دوازده امام باشند و در تاریخ هم ثابت شد کده 
و اهل فسق و فساد نبودندد هیچکدام، هلم نکردند « ائمه معصومی  از آل محمد»

طالدب، هلدم و فسداد نکردندد و  شان همچون علی ب  ابی حتی در دوران حکومت
بودند که پس از رسدول خددا، بالفاصدله کتابدت حددیث « رهبران غیر عترت»ای  

نبوی را ممنوع کردند و بنی امیه دشمنان باطنی اسدالم را روی کدار آوردندد کده بدا 
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 نیست همه مشکالت بشر، رفع شود؟
در جامعده « اجدرای صدلح و عددالت کامدل»یعنی تضمی  و بقای 

، ممکد  «رهبدری الهدی»و « دید  الهدی»بشری، بدون ایمانی قوی به 
 نیست.

آنچه بشر بطور معجزه آسا، توانسدته در آن پیشدرفت کندد ابدزار و  -
اهددداف شددیطانی و »خدددمت تکنولددوژی اسددت کدده اینددک عمدددة در 

                                                                                                
 

ریزی شددند و تبعدیض ندژادی  م صحابه و فتنه و خونشان به مردم، موجب قیا هلم
« نژاد قدریش»میان عرب و عجم و برتری عرب بر عجم بوجود آوردند و نیز برتری 

و انقدالب « حسی  بد  علدی»بوجود آوردند و اگر قیام و شهادت « غیر قریش»بر 
اقی مردم علیه بنی امیه و در نتیجه نابودی بندی امیده نبدود و بندی امیده تدا بحدال بد

شددند دیگدر هدیر محتدوایی از  میماندند و مانع کتابت حدیث نبوی تا بحدال می
دیندی خشد  و ضدد »ماند عالوه بر آنکه ادامه هلم آنها، اسالم را  اسالم، باقی نمی

 شد. کرد که منفور همه بشر می ، معرفی می«انسانی
یگدری بده امیه در مقابل حدیث ثقلی  کتاب الله و عترتی حددیث د )طرفداران بنی

انی تارک فیکم الآقلی  کتاب الله و سدنتی مدا ان »دروغ ساختند بنام حدیث اینکه 
و آنرا به رسول خدا نسبت دادند به اینکه مآاًل رسول  –« تمسکتم بهما ل  تضلوا ابداً 

و  «قدرآن»گدذارم یکدی  م  میان شما پس از خودم دو چیدز بداقی می»خدا فرمود 
در « شدوید ای  دو، عمدل کنیدد هرگدز گمدراه نمیاست که اگر به  «سنت»دیگری 

حالیکه ای  حدیث یقینًا دروغ است چون پس از رسول خدا آنطور که خود رسدول 
خدا، خبر داده بود و واقع شد احادیث دروغ زیادی ساختند و به رسول خدا نسبت 

سنت منسوب »دادند که در نتیجه احادیث با هم متعارض و متناقض شد در نتیجه 
، خدود موجدب «سدنت متعدارض»هم متعارض و متنداقض شدد و « سول خدابه ر

تواند راه راست را تا قیامت به همده پیدروان، نشدان  اختالف و گمراهی است و نمی
 دهد.(
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، قرار گرفته است و مقدار کمی هم در اهداف خوب و خیدر و «شرارت
شود چون چنانچه گذشت گفتدیم کده  مفید به حال بشر هم استفاده می

بدرای « اخالق نیک خیرخواهانه و خدمت به دیگران و گذشت و ایآار»
، «فردگراگرایی و منافع خودخواهانه و سوداگرای  ماده»انسانیت، بخاطر 

فراموش شده یا عملی نشده باالخ  در اقتصاد و بداالخ  بداالخ  
در سیاست و کارهای اجتماعی و خانوادگی، جامعه جهانی را متالشدی 

و »کرده و خانواده را نیز متالشی و گرفتار مواد مخدر و غیره نموده است 
آنقدر که پیشدرفت کدرده عمددًة در خددمت « علوم انسانی و تکنولوژی

علوم انسانی آنمقددار کده بده خطدا »قرار گرفته و و بالعکس،  «طانشی»
نیز خود، موجب سردرگمی بشر شده است سراسر جهان، گرفتدار « رفته

به جندگ « اش ایاالت متحده آمریکا که با سران هم پیمان غرب»است 
اند در خودشان یا نا امندی  افروزی و استعمار منابع ثروت جهان مشغول

نظیدر اسدت و یدا خودکشدی و ندا  نایات در آنجاهدا بیزند و ج موج می
امیدی و احساس بدبختی و بی هویتی و... است سایر کشورهای جهان 

انگیزی امریکا هستند،  اند واقعًا چه آنانکه گرفتار فتنه چه آنان که مستقل
در « گر غدرب دی  و فتنده سران بدی»های فراماسیونی  از آثار و لوازم فتنه

ان غرق در هلم و جنایت و سردرگمی و گرفتاری بددنی امان نیستند جه
یا روانی و یا اقتصادی و یا امنیتی و یا فسداد اخالقدی و لدوازم مضدر آن 
است و چنی  وضعی بجز با رهبری جهانی منصوب از طدرف خددا کده 

ای جدز نجدات انسدانیت از اید  وضدع سدردرگمی و بددبختی و  انگیزه
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علدوم طبیعدی و انسدانی تسدلط  جنایت و فساد داشته باشدد و بده همده
گاهی کامل داشته باشدد و عاقدل تری  بشدر باشدد کده گدول  صحیح و آ

های شیطان فرماسیونی جهان را نخورد و بتواند از طریدق  کاری سیاست
علمی الهی، منافق را از موم  واقعی و انسان واقعی تشخی  دهد و در 

گرا، اسدتفاده  سداناش از منافقی  بده هداهر ان کادر اداری و نظام جهانی
اش بتواند بدر همده  اش با ایمان قوی به او و اطاعت آهنی  نکند و پیروان

، پیروز شود، نجات بشر بطور کامل، ممکد  نیسدت و «موانع جهانی»
بجز از انبیا  الهی همچون عیسی و یا وصی خاص انبیدا  « آن شخ »

 تواند باشد. الهی، بجز مهدی آل محمد، نمی
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 خطای سیاسی:

خطای سیاسی حتی اگر غیر عمد باشدد آثدار »باید توجه داشت که 
و نوع نظامهای سیاسی جهان در طول تداریخ، بخداطر « خودش را دارد

کردند آن، خطا باشدد و  یک خطای سیاسی، نابود شدند گرچه فکر نمی
شان انجام دادند اما چون  چه بسا با هدفی ایدئال، بقصد منافع شخصی

شدد، در نتیجده  شان تمدام نمی د و در واقع، به منافعدر واقع، آن خطا بو
 آنها را نابود کرد 

شاید اشتباه بعضی از صحابه در جندگ احدد کده دّره کدوه احدد را کده 
، به قصد جمع کردن غنائم جنگی، ترک کردندد در «مامور حفظ آن بودند»

نتیجه، موجب شکست کامل پیروزی مسلمانان شدند که اید  پیدروزی در 
 ق بود  و یا اشتباه بعضی از صحابه در توجه نکردن به حدیثحال تحق

انی تارک فیکم الآقلی  کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما  -
 -ل  تضلوا ابدًا 

بدای  خدالف روی « اکآریت صحابه»و نیز اهمیت ندادن و بی طرفی 
و ایجداد « کتابدت حددیث نبدوی»و ممندوع کدردن « بنی امیه»کار آوردن 

و  «قدریش»و تبعدیض ندژادی میدان « نژادی میان عرب و عجدمتبعیض »
، قیدام «بندی امیده»در مقابدل « حسدی  بد  علدی»که اگدر « غیر قریش»

بندی »کردندد و  اش انقدالب نمی اش پس از شدهادت کرد و طرفداران نمی
کردندد در  ک  نمی را ریشده« المدال و سدتمگر و فاسدد گر بیت امیه غارت
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ممنوعیدت »ماندد و  ، تدا بحدال، بداقی می«هامید بنی»نتیجه اگر حکومت 
تبعیض نژادی میان عرب و عجم و میدان قدریش »و « کتابت حدیث نبوی

هدیر اثدری از محتدوای »یافدت، دیگدر،  تا بحال ادامده می« و غیر قریش
امیه تا بحال، نظدامی بداقی  بقای بنی»بلکه تنها با « ماند اسالم، باقی نمی

کده در هلدم و سدتمگری بددتر از « نی امیهماند بنام نظام دیکتاتوری ب می
همدده سددتمگران تدداریخ بددود و خددود را همچنددان جانشددینان رسددول خدددا 

ماندد و بزرگتدری   دانستند و از محتوای اسالم، هدیر چیدز، بداقی نمی می
 بود.« نژادی عرب بر عجم»شعارشان برتری 

کنار گذاردن اوصدیا  »کنید که یک خطای سیاسی  حال مشاهده می
و روی کدار آمددن « ول خدا یعنی علی ب  ابی طالب از عترتبحق رس

« شان از دیدگاه رسول خدا، نامشدروع بدود ریاست طلبانی که ریاست»
حسدی  بد  »، تمام شود کده قیدام «نابودی کامل اسالم»توانست به  می

اش بددا نددابودی  پددس از شددهادت« اش انقددالب طرفددداران»و « علددی
 الم شد ، مانع نابودی کامل اس«امیه بنی»

تواندد نظدامی  می« خطای در رهبری»حال باید توجه داشت که یک 
هدا و  نجات بشر از همده جنایت»را به نابودی بکشاند و در نتیجه اینکه 

، هیر تضمینی نددارد بجدز آنکده آن رهبدر، «ها برای آینده بشر بدبختی
 باشد « منصوب از طرف خدا و معصوم از خطا »

سی نبی و نیز مهدی آل محمدد از عتدرت همچون از انبیا  الهی، عی
 رسول خدا، آخری  وصی خاتم انبیا .



  



 

 

تربیت اخالقی در 
 «نظام جهان کنونی»
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آموزشدددگاهها و مددددارس »در  «خشدددونت»گویدددد  می «راسااال»
را بخداطر  «گرایدی ملی»شود که هر کدام  نهادینه می« کشورهای جهان

دهندد حتدی در  ، تعلیم می«حد افراک»به  ،اهداف سیاسی خودخواهانه
هدای دیگدر یدا  کینه و دشمنی را نسبت بده ملت»بعضی از کتابهایشان، 

د و نهادینده دهند تعلدیم می« ها یا نژادهدا و یدا مدذاهب بعضی از ملیت
 کنند و... می

آموزش در مددارس »اما مطالب دیگر، ای  است که  «راسل»ای  بود گفته، 
« گرایی افراطدی و پوزیتیویسدمی حس»بر اساس دیدگاه « و دانشگاههای جهان

است به ای  معنی کده مهمتدری  « های عقلی اخالقی ارزش»که در واقع، منکر 
و ذاتدی بدودن  «عددالت»بودن خدوبی  های حقوقی و اخالقی مآاًل ذاتی ارزش
یعندی « حقدوق طبیعدی انسدان»و صراحتًا  را هم قبول ندارد «ستمگری»زشتی 

، «حقدوق ذاتدی»شدود کده در واقدع،  را منکدر می« حقوق ذاتی عقلی انسدان»
 زیربنا  اصول اخالق و مصداق واقعی عدالت است.

ها را، قددراردادی سدداختگی  ، همدده خددوبی و بدددی«ها پوزیتیویسددت»
 «علدم»بده اسدم « اصدول اخدالق»دانند چیزی که بده انکدار  بیحساب می

را منکرنددد و پایدده و « عدددالت و احسددان»انجامددد در نتیجدده، خددوبی  می
کند و لدذا آنطدور کده آقدای هربدت  ها و اصول اخالق را نابود می پیشفرض

اسدت کده « فرهندگ سدرکوبگر»، «ندگ پوزیتیویسدمیفره»مارکوزه گفته، 
فرهندگ »کندد در واقدع، نفدوذ  زمینه ستمگری را برای سدتمگران، مهیدا می

گری  وحشدی»سداز،  ، زمینه«آموزشگاهها و دانشگاهها»در « پوزیتیویسمی
 است.« مدرن امروزی
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سازمان ملل و شدورای امنیدت و »را  «گری مدرن امروزی وحشی»ای  
دهند آنجا که تشکیل سازمان ملل متحدد  ن، رواج هم میدر جها« یونسکو

دهند که جهان را  می «ها ابرقدرت»بر اساس امتیازات متعدد و مهمی که به 
شان باشد عماًل نا ام  کنند، گویا ارزش تنهدا مخصدوص  در جایی که بنفع

صاحبان قدرت و قدانون جنگدل اسدت هدر کده دنددان تیدز دارد همچدون 
بیشدتری دارد حدق دارد « قویتری و قدرت اقتصدادی سالح»درندگان یعنی 

 سایر جهان را به نفع خود، نابود کند و هر کاری بخواهد بر سر آنها بیاورد.
هددای  ، نددوع جنگ«سددازمان ملددل و شددورای امنیددت»پددس از تشددکیل 

های شورای امنیدت  ای بر اساس نقشه و چراغ سبز بعضی از ابرقدرت منطقه
ز که مورد عالقه یکی از ابرقدرتها و یا مزدور آنهدا انجام گرفته و کشور متجاو

اش در شورای امنیت، محکدوم نشدده و یدا تصدمیمی  گاه، جنایات بوده هیر
، گرفتده نشدده «شدورای امنیدت»اش در  عملی برای متوقف کدردن جنایدات

دولدت »یعنی « های فلسطینی غاصب سرزمی »است مآال روش  آن همان 
، ایجداد شدده و در مقابدل «ابرقددرت غدرب»است که طبق نقشه « اسرائیل

اش به سرزمی  فلسدطینیان و یدا همسدایگان دیگدرش  هیچکدام از تجاوزات
، محکدوم نشدده و «شدورای امنیدت»، در «سوریه و اردن و مصدر»همچون 

اش، گرفته نشده است حتی وقتی کده  تصمیم قاطعی در عمل علیه تجاوزات
کشد و یا بمب و موشک بدر  یابان میرا در خ« زن و کودک فلسطینیان بیگناه»

 کند. ریزد و سقف خانه آنها را روی سرشان خراب می سر مردم بیگناه، می
ای  نوع رفتار رهبران جهان یعنی ابرقدرتها و باالخ  ابرقدرت غرب 

تربیتی اخالقی به مددیران و مدردم جهدان اسدت کده  در واقع، آموزش بی
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دانندد بداالخ   رمشق خدود میرا س« ای  رهبران جهان»، «مردم جهان»
، مردم بدی «دولت عربستان»وقتی که دبیر سازمان ملل با اعتراف به اینکه 

کندد  کنند را تبرئه می های آنها را قتل عام می دفاع یم  را حتی زن و کودک
، خدارج «حقدوق بشدر»و دولت متجاوز عربسدتان را از لیسدت ناقضدی  

عربسدتان را محکدوم کندیم دولدت اگر ما جنایدات »کند به بهانه اینکه  می
دبیدر کدل »یعندی «. کندد اش را بمدا قطدع می های مدالی عربستان، کمک

که بایدد سرمشدق اخدالق بشدر باشدد صدریحًا عددالت و « سازمان ملل
 کند  ، بی ارزش، قلمداد می«پول و قدرت»انسانگرایی را در مقابل 

کده بدا اعتدراف بده این« رئیس جمهدور آمریکدا، اوبامدا»همچنانکه 
دولت عربستان، دولتی مردمی نیست بلکه دولتدی اسدتبدادی و حتدی »

متجاوز به همسایگانش و کشنده بیگناهدای یمد ، حتدی زدن و کدودک 
چددون نفددع »گویددد:  در مقابددل ملددت امریکددا می« گندداه یمدد  اسددت بی

اقتصادی ما، در رابطه و دوستی با چنی  دولت مستبد و متجاوز است با 
یعندی آنچده « و نظامی و سیاسی و دوسدتی داریدم آنها ارتباک اقتصادی

است که در « گرایی خواهی و انسانیت دمکراسی و عدالت»ارزش ندارد 
 مقابل منافع مادی و خودخواهانه دولت امریکا، باید قربانی شود.

تربیدت »بداز بایدد بده « تعلیمات عملی رهبدران جهدان»آیا با چنی  
 .، امیدوار بود«صحیح اخالقی مردم جهان

از « ابرقددرت غدرب»چه رسدد بده حمایدت ندا محددود و پنهدانی 
المللی که به اعتراف خودشان، همان خودشدان اید   بی  های تروریست
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و اینددک حمایددت بدداطنی و  1المللددی را سدداختند های بی  تروریسددت
گری که اینها بدا مدردم جهدان کردندد  کنند که وحشی می شان تسلیحاتی

 هرگز قوم تاتار و مغول، نکرده است.
 پرسد: می «دکتر رضا داوری اردکانی»از استاد  «گر مصاحبه»

یاادی باه سامت  بارها فرموده اید؛ جران، امروز با سارعت ز
رود )البتاه نقال  ، پیش مای«خردی، حرکاک غیر عقالنی بی»

 به مضمون(.
، «تکنولاوژی»شود با ایح همه پیشارفت درعرصاه  چه می

 چنیح تعبیری صادق است؟
 :«دکتر رضا داوری اردکانی»

شود از آن روست که آن  خردی و شیوع آن، گفته می اگر از بی
را در کوچه و خیابان و ترافیک و اداره و مدرسه و دانشا اه و 

را گری و رعناایی حماقات  توان دید و جلوه در در و دیوار، می
 تماشا کرد.

و « خارد جدیاد»گرچه حاصل  «تکنولوژی»اما در عالم نظر هم 
، کااری «حاکمیات خاود بخاود»وجری از تحقاا آن اسات در 

اگار خاورده »رود بر سراسر جران، حاکم شاود،  ندارد و چون می
 «آورد. خردی در جایی باشد آنرا نیز به اطاعت خود، در می

، «خارد»، مسلم است اما انرا پیشارفت «علم و تکنولوژی»پیشرفت 

                                                 

 اش صریحًا اعتراف کرد که اوباما تروریست جهانی را ساخت. ترامپ در نطق نامزدی.  1
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یرا ایاح پیشارفت، ضارورتًا در راه  نمی خیار و صاال  »توان دانست ز
 1، بیانجامد...«ویرانی کل جران»نیست و چه بسا که به « بشر

                                                 

 .22ص  - 270 -شماره  -سال ششم  -. مجله حریم امام  1
بدده نظددر مدد  علددوی سرشددکی در واقددع تکنولددوژی تقصددیری ندددارد رهبددران ناصددالح از آن 

کنند. ولی ای  واقعیت غیر قابل انکار اسدت کده نظدام فرهنگدی و  تکنولوژی، سو  استفاده می
 رود. گری مدرن پیش می اقتصادی و سیاسی جهان کنونی است که جهان را بسمت وحشی



 
  )استاد دکتر رضا داوری اردکانی(
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 نخرین سؤال:
« خددا و قیامدت»کسدانیکه، هدیر اعتقدادی بده  الف: -

را هدم )بخداطر « عدالت، ذاتًا نیک است»ندارند و حّتی اینکه 
 دانند. گرایی افراطی(، قبول ندارند و آنرا خرافه می حس
، در گدرو مندافع «قدرت رهبری آنهدا»وقتی  ب: -

سددرمایداران اسددت کدده « سددرمایداران سودپرسددت»
هزینده »کنندد و یدا  میبه آنها کمک مالی سودپرست 

 «.اند اند و آنها را روی کار آورده انتخابات آنها را داده
از آنها، در « اجرا  عدالت کامل»آیا انتظار  ج: -

 ، معقول است؟«جامعه و جهان»رهبری 
غریزه قدوی خودخواهانده در افدراد »و آیا با وجود  د: -
های پوزیتیویسدمی از  مردمی هم که بخاطر آموزش ،«بشر

، جددا «های ذاتدی عقلدی خدا و آخرت و ارزش»عتقاد به ا
 ؟«انتظار عدالت داشت  از آنها، معقول است»اند، آیا  شده

 راه چاره از ای  هرج و مرج جهانی، چیست؟ در نتیجه
 «پیدا کردن آن است»پاسخی که ای  کتاب، در جستجوی 
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