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 «ام.درت به هدف زده باشم، او به هر حال خواهد دید که همواره به کدام سو شلیک کردهاست، چرا که حتی اگر به نُ

 (۳۸۷در بارۀ یقین، پاراگراف  -)لودویگ ویتگنشتاین
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در نشریة شمارۀ چهار  ۱۳۷۲ای است از رفیق حبیب ساعی که در سال که پیش چشم دارید نوشتهی نمت توضیح ایدون:

و عاری « خودمانی»با زبانی روان و  ساعی. شودمنتشر میدوباره و اینجا با اندک تصحیحاتی  به چاپ رسیده 1«اندیشه و پیکار»

ترین مسألة ترین سؤاالت فلسفه و در عین حال بدیهیما را به تفکر دربارۀ یکی از اصلی ،های مرسوم در متون فلسفیاز تکلف

اش ذهن را از پرسشی که ظاهر فلسفی ؟فهمدچگونه دنیا را می« من»با دنیا یا اینکه « من»رابطة دارد: وامی زندگی روزمره

های آن را از برج عاج این است که این پرسش و پاسخکند؛ و هنر نویسنده درست در اهمیت آن در زندگی روزمره منحرف می

های سیاسی ملموس بازان پایین کشیده و اهمیت فکر کردن به آن را در زندگی عادی و مخصوصاً کنشفیلسوفان و فلسفه

شتن ضرورت نوانتشار آن؛ اگر  امروز کند. ضرورت نوشتن چنین متنی بیست و شش سال قبل قطعاً همانی نیست که ضرورتمی

های یأس و سرخوردگی بعد از پاره شدۀ سالسامان بخشیدن به مبنای فلسفی تکه -نویسنده خوانیبدون ذهن– این متن را

امروز بیش از در این است که  مجدد آن انتشار ضرورتجوابی که چه شد که نشد؟ بدانیم، و کالفگی از بی ۵۷شکست انقالب 

کم موفق به تشخیص این هستیم. شاید به لطف این متن دست« چپ»در جریانات ساالری «من»همیشه شاهد بیماری فراگیر 

 بیماران یافتیم!  شدیم و اگر اقبال بیشتری داشتیم شاید خود را هم در زمرۀ ماندر اطرافیان بیماری

 کنیم.دعوت می پرمایهو  گیراتوضیح را کوتاه و شما را مشتاقانه به خواندن این متن 
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 مثل یک مقدمه: اینطور شروع کنیم،

ردیم، نوعی چرکنویس سه ارائه ک ۀهای شناخت )چه ادعای بزرگی( در اندیشه و پیکار شمارقبلی که در نقد سیستم ةمقال

 مقاله هم بارز بود و خیلی از جور کردن این پریشانی فلسفی که گریبان ما را گرفته است. این پریشانی در خودِوبود برای جمع

شد صاف و تر و تمیز مرج را به ما گوشزد نمودند. حقیقتش میواین هرج رغم آن، مقاله را مطالعه کرده بودند،دوستانی که، علی

فضای چپ ایران را در نثری  شنیده شده در ترهای گفته شده، اما کمای نزد. همین حرففلسفی نوشت اما حرف تازه ةمقال

فلسفة »بازان پیوست. سنت بحث فلسفی یا ة ابلهانه فهمیدن گرفت و به جمع فیلسوفان و فلسفهافیرنگین ارائه داد، ق و سنگین

شان، آنقدر . دریغ که این مقوالت و تکرار مکررستا یآورشان چنین چیزبه تعبیر آلتوسر( هم با مقوالت سرگیجه« ) هافیلسوف

این سخنان و گفتارها با مغز ما مماس نشده و  ر هیچ کجاند که درومان دما، یعنی وضع کنونی اندیشهلة فلسفی أاز اصل مس

 شوند. شان هم از باالی سر ما رد میزیباترین

-اقتصادی-طور مرموزی رابطه دارند. یعنی به شکل خیلی عام، در حاکمیت سیاسیبا ما، در واقعیت، به هااین فلسفه

« های ایدئولوژیک دولتیدستگاه»هم از طریق آنچه خیلی عام همان کند، آنوالتی که به ما تزریق میفرهنگی سرمایه و مق

ارزش این حاکمیت به صورت آشکار، یعنی در هیأت خود مقوالت  ة، چراکه هرگز پذیرش مجموع«مرموز»کنیم. گفتیم تعریف می

پذیریم، از تحقیق و بررسی نمیای آگاهانه، پس شود. ما آنها را در پروسهانجام نمی – شاندر حیات تئوریک و صوری –فلسفی 

ها شوند و ما در درون آنشان، در حیات پراتیک و کارکرد اجتماعی خود به ما تزریق میرغم ظاهر تئوریکبلکه این مقوالت علی

ها انسانترین مفاهیم دنیا به صورتی بسیار غیراستداللی به و اعتقادی ترینکه تئوریک ستا یکنیم. این خود رمز عجیبرشد می

 فالن فلسفه، مذهب یا ایدئولوژی را بپذیرد؟ ،ایم که با استداللای را دیدهگردد. آیا تا به حال جامعهتحمیل می

است که از آن در تعریف این « مرموز»گیرد؟ این موضوع، روشن نمودن آن واژۀ راستی این پروسه چگونه انجام میاما به

اول آنها را  ةتی از این قبیل باید به مسائلی بدیهی بپردازیم و در درجسؤاالو سؤال به این فرآیند سود جستیم. برای پاسخ گفتن 

ترین چیز مشکل»گیرد. مگر نه آنکه شان سرچشمه میشان از همین بدیهی بودنتشخیص دهیم. مسائلی که دشواری طرح

 )ویتگنشتاین( «بینیم؟که همواره آن را می ستا یدیدن آن چیز

اندیشیم؟ با کدام تفکر است. تفکر چیست؟ انگیزۀ آن چیست؟ چگونه می خودِ – که آغازی نیست – آغاز سخن برای همین

جریان دارند؟ جایگاه فلسفه در  ستند و از کجا در ما ناخودآگاهانتخابی آگانه ه های اندیشهْها؟ تا چه حد این پایهمبانی و پایه

 سؤالها را به زیر فرضپیشرد واقعی آن چیست؟ ما در اینجا با طرح بدیهیات، خیلی از این میان چیست؟ امکان و توان نقد و بُ

ای را پاره کنیم، کذبی را افشا کنیم، نشان دهیم که فلسفه قبل از آنکه در مقاله، کتاب یا تئوری کنیم پردهکشیم. تالش میمی

 را یک امر تئوریک صرف تلقی کرد. ست و نباید آنوجود داشته باشد، در زندگی ما در کار ابرای روی طاقچه گذاشتن 
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رسد، نشان پریشانی در محتوای سر و ته به نظر میمان، که دست و پا شکسته و بیرم مقالهکه پریشانی در فُ ستا یبدیه

استی به ر»فلسفی این است: سؤال حال ظاهر هر هردرک ماست. اما به «راستکی»و به همین خاطر بیان  ستا یدرک فلسف

لة فلسفی أای در کار نباشد، دیگر مسریشانی)ویتگنشتاین(؛ روزی که بدانیم کجا هستیم و پ «دانم در کجا هستمدیگر نمی

ی کنیم حداکثر نقدکشد. آنچه ما مینخواهیم داشت. مضافاً بر آنکه فقط یک سیستمْ سیستمِ دیگری را سیستماتیک به نقد می

سر و ته است، یعنی چراکه درک ما از فلسفه، مثل تاریخ و مثل شناخت بی ،رسدنظر میته به و سرپراکنده است، که الزاماً بی

 بدون آغاز و بدون پایان.

ست اعالم کنیم، ا ن رفتارهای ما جریان دارد. کافیتریرسد و در سادهنظر میفلسفه امری تئوریک است بدیهی به اینکه

و در میان تئوری و پراتیک به صورتی نهادی انجام گیرد  ای فلسفی ارائه خواهیم داد تا بُرشِباال که مقاله ةمثالً در همین مقدم

 – نهمین برهم زدن روال عادیِ خواندمسأله خود در مبحث و ستون تئوری جای گیرد. اما ذهن شما، تمام این بحث، خودبه

تان مثل عنصری مادی وارد شد؟ نه توان در مادیت جاری زندگیاین است که چطور میسؤال است.  – یعنی روال سنتی و رایج

ای بسیار این است که اگر تئوری در پراتیک یعنی در پروسه مسألهشده با برچسب تئوری. در جایی قراردادی و از قبل مشخص

 ا سخن گفت تا امیدی باشد به اینکه خواندنِتوان در حد و در سطح همین عینیت با شمافتد، چطور میپیچیده و عینی جا می

یک مقاله یا یک متنْ به اندازۀ خرید کردن روزمره و صحبت با بقال و نانوا در ذهینتِ شما مؤثر افتد. کذب از همین آغاز در کار 

و بحث تئوریک  دهزند؛ بر این امر بدیهی که تئوریک بودن تئوری ست تکیه زاست و تئوری و از جمله فلسفه را تئوریک جا می

چراکه اساساً قانع  ماند که کسی را به چیزی قانع سازد؛نشاند. نتیجه آنکه هیچ شانسی برای بحث نمیرا در همان سطح می

ای را آغاز کرد که چنین خصلت تان شبیخون زد؟ چطور باید مقالهتوان به دنیای مادیگشتن امری پراتیک است. چطور می

 شما به گونة دیگری بنگریدش؟تئوریکی یدک نکشد، تا 

واقعیت، جان و مادۀ زندگی به صورت سمجی هست، هستی دارد. قبل از شنیدن، فهمیدن و گفتن. همه چیز زندانی این 

برای همین برای هر مقوله، در هر  ؛به روال شما، به روال ذهنیت شما ستا یواقعیت است. هر چند این واقعیت، خود واقعیت

تان شد و واقعیت مادی توان وارد این سیر زندگیتر هست؛ قبل از حضور آن مقوله بوده است. حال چطور میلحظه، واقعیتی بر

بدون  ؛و شرایط عادی رسیدن به ذهنیت شماها رضفپیشپاره کرد، به میان آن جهید. بدون گذار از  تان را مثل یک پردهْجاری

ل، قبل از آنکه بتوانید رفت و آمد در آنها را کنترل کنید، نوع متعارفِ های آموزش و تربیت که از خیلی قبگذشتن از شاهراه

که تربیت، آموزش، حرفه  ،، ادارههای خانواده، مدرسه، مسجد، دانشگاهزندگی کردن به شما تحمیل کرده است؛ مثل اتوبان

 عینیتان که با واقعیت اید به ذهنیتهمان که گفتیم، بشوید. در آن جاری میو  دهد... را یادتان می اخالق، فرهنگمذهب، 

ن که : زده را با فریاد آغاز کنیم؛ با جیغغیرممکن؛ حتی اگر این مقال ستا ی، شبیخون زد. اما این امراُخت شده و یکی گشته

دادید؛ های مادربزرگ گوش میشنوید و به قصههای پدرتان را میکه حرف دفاعبیهمانطور  ؛«!هی! با شمایم! گوشم دهید»

ای که ها و دنیای مأنوس و صمیمیها، آموزشاید، با داستانتان را زندگی کردهدفاع و بااعتماد که همة کودکیهمانطور بی
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تش که با کلماتی که از دیگران آموخته بود، های اول حیات، همراه با عشق و محباید؛ همانطور که مادرتان از همان لحظهداشته

داشتند، این کار خوب اند یا باید میشان داشتهبا حرکات و رفتاری که دیده بود مادرش یا همة مادرهای خوب با فرزند کوچک

بابا »که  ؛ودیدهای آن نزدیک بدرسه و نقاشیهای ماست و این کار بد را یادتان داد. با همان اعتمادی گوشم دهید که به کتاب

که در ما  ستا یاین آن زبان«. داریمسرزمین ما ایران است و ما وطن خود را دوست می»، «انوشیروان عادل بود»یا « آب داد

مان را به خود مان که تا ابدیتْ زندگیهایترین آموزش"طبیعی"ترین و ترین، مأنوسن پراتیک، زبان عادیجریان یافت. زبا

ایستند تا با تان خبردار میهای فهمو انگار کوچکترین متن تئوریک امروز را که در دست گیرید، همة سلول آغشته کرده است

نداریم جز  اید. برای همین چارهنرا ساخته است به نبرد برخیز« من»های مأنوس که هر موجود جدیدی که علیه این آموزش

از این زبان پراتیک به جایی رفت یا  ،ا بلکه بتوان به اصرار و به زحمتهای رسیدن به شما تشرطپیش ؛هاشرطپذیرش این پیش

 هاست. لة فلسفه نوع متقاعد شدن انسانأمان زبان سخن گفت، چرا که همة مسبا همین زبان پراتیک پیوند زد، به ه

شود، فقط گپی فلسفی که میکنید. هیچ چیز از اینجا آغاز ننها را آغاز مقاله حساب کدام از این گفتهبه همین دلیل هیچ

ذهنیت خود حساب کنید.  مان را ادامةیابد. ما را و سخنانهمیشه با همان زبان پراتیک که در ذهنمان موجود است ادامه می

تُلوپ و با تشدید بر  بحث ما مثل مشورت یا مثل قصه یا زمزمه، ادامة تفکر است، نه تفکر به مفهومی تئوریک و غریب با اِهِن و

آید مان را همانطور که میتان هستید یا همسر و بچه و خانواده. ما هم گپتمام حروفش؛ نه، تفکر مثل وقتی به فکر کار و حرفه

دار خارج شد، متصاعد زدن، چیزی دنبالههایش. اگر از این مسیر گپجوابیها و بسؤالهایش و یا با ها و جوابسؤالزنیم با یم

مان فاصله گرفت، به آن بدبین و ظنین باشید. در فلسفه هر چه که ظاهر تئوریک به خود بگیرد خطرناک گشت و با گپ صمیمی

، پس البد آن صحیح بی نمود؛ و اگر با تمام شک و ظنی که به آن دارید، آن را معقول هم دیدیداست و باید آن را مشکوک ارزیا

تان تغییر کند. اما این داستان ی عقالنی بودنبرد، یعنی معیارها سؤالتان معقول بودن آن را زیر است تا زمانی که شک و ظن

 . ستا یدیگر

ست؟ حق ا ایزنیم. از خود خواهید پرسید گپ فلسفی دیگر چه صیغهخواهیم گپی فلسفی بفعالً همان که گفتیم، می

 –صدای شما، این دیالوگ درونی صدای ما و درون بیبین درون بی دارید، چرا فلسفی؟ این گپ صمیمی، درونی مثل پچ پچ،

 ،سفی؟ اصالً گپوییم فلرا چرا بگ –2راستی مگر فکر کردن همین نیست، مگر فکر کردن دیالوگی درونی، صحبتی با خود نیست؟

 ةگیرد و گفتیم که مشکوک است و از ابتدا آن را در عرصچون همین که بگوییم فلسفی، ظاهری تئوریک به خود می ؛خالی گپِ

                                                       

 «شود.میدر آن لحظه از جریان زمان متولد  گوید؛ یعنی به این منِ دیگر که دقیقاًست که به خود میفکرهای یک نفر، چیزهایی ا» 2

Peirce. C.S. Collecte Papers ; Vol. V. p. 421 

 ذکر شده در:

Le mythe de l’intériorité, Jacques Bouveresse ; Ed. Minuit 
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شنویم گپ زدن، خب این یعنی گویید نه نگاه کنید: وقتی میدهید، میهای مجرد و به درد نخور جا میتئوری یعنی حرف

های ما برای گرفتن مرج دنیا و واژهوچیزها که هست یا نیست. یعنی هرج این ةجا و همه کس. یعنی همصحبت کردن از همه 

برای گفتن و فکر کردن دنیای بیرون، بدون  ستا یا، غرق در این دنیای واقعی. گپ واژهمرج وهرجر رفتن با عناصر این و وَ

نظمی خاص به شما تحمیل کرده بودیم. اول گفتیم گفتار فلسفی از همان بندی و نظم. برای همین اگر میساخت و دسته

 بینیم که در فلسفه که هیچ،هم خنثی و معصوم نیست. این را بعدتر می« فلسفی»یا « گفتار» ۀبینید که حتی همن لغت سادمی

گناهی وجود ندارد، تازه اصالً نه فقط در کالم، در حرکت و حاالت هم. مثالً فکر کنید به زمانی که بی ۀدر کالم هم هیچ واژ

تان نشینید، اگر عینکی باشید عینکگیرید، برای خواندن. البد جایی که راحت باشید میهمین کتاب یا نشریه را در دست می

کنید خود را چایی هم باشد بهتر! بعد کتاب را باز می ؛هر دو را سیگارتان را، اگر هر دو، باشید،آورید و اگر سیگاری را در می

واق اگر صدای رادیو و تلویزیون و واقکنید. شان می، ساکت... بازی و جیغ و فریادها باشند و توپکنید؛ یعنی اگر بچهمتمرکز می

کنید؛ نه، فقط تان را جمع میگوییم تمرکز، حواسکنید که به آن میراهم میسگ همسایه و بوی غذا... به هر حال شرایطی ف

خواهید کنید به کنار تا فکرتان کار کند، تا متمرکز شوید؛ یعنی میکنید یعنی بینایی را و بقیه را پرت میاش را جمع مییکی

دهید های روزمره را هُل میکنید؛ گرفتاریجاد میتان خالء ایتان؛ یعنی راستش را بخواهید، در ذهنگپی جدی بزنید با کتاب

بعد در  ؛کنمدهید. من که تلنبار میجا میکنید، یا اگر آدم مرتبی باشید، آنها را جمع کرده و با نظم تان تلنبار مییکجای ذهن

کند. ن شما خالء ایجاد میتیتر کتاب یا مقاله به صورت مرموزی در ذه کنید. خودِنشینید و کتاب را باز میجای باز شده می

زند و از صفر مرج واقعیت را کنار میود، یا موضوع اصلی آن، ناگهان هرجدانگویا تیتر که خود را آغاز یک پروسة استداللی می

ه است؛ اید. این روش مطالعه را جامعه به شما آموختگوییم تمرکز برای مطالعه. این را شما اختراع نکردهکند. این را میآغاز می

ویتگنشتاین:  لودویگبدون آنکه هرگز معلمی به شما کتاب خواندن و شرایط ذهنی الزم برای آن را تعلیم داده باشد. به قول 

اش آن را انجام دهد؟ ممکن که کسی بتواند فقط یکبار در زندگی ستا ینامیم، امرآیا آنچه تبعیت کردن از یک قاعده می»

 3«ای فقط یک بار پیروی کرده باشد. ممکن نیست که ارتباطی فقط یک بار برقرار شده باشد.نیست تنها یک نفر از قاعده

تان، از کجا ند جلویتنها و بدون آموزش، اگر کتابی بگذارود موجودی هستید جدا از جامعه، تکگویید نه؟ تصور کنیمی

دانید که برای مثالً الی جرز دیوار نیست، مثل آجر یا آتش زدن مثل هیزم؟ جامعه به شما نه تنها آموخته است که خط می

خوانید و با چه ای میچیست و زبان و کتاب، بلکه شرایط بکارگیری هر کدام را نیز. تازه بماند که یک متن را با چه روحیه

کدام بخش از  – در تأیید یا نفی –خوانید، با چه موضعی فلسفی را چطور می ةفکر کنید که مثالً یک مقالهایی. رضفپیش

 ۀمقاله یا بنگاه انتشاراتی دارید و نحو ۀهایی در مورد فلسفه یا نویسندهایی و داوریفرضپیشکنید، چه تان را بسیج میحافظه
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رنش، قبل از خواندن هر محتوایی شورش و کُ ةاداری. خواهید دید که فاصل ةنامتان را مقایسه کنید با خواندن یک بخشخواندن

ای به یمن فرهنگ و آموزش رایج فعال است. به قول بندیمان چه نوع طبقهبینیم که در ذهنجا میچقدر زیاد است! و از همین

 4.«باید همیشه جو روانی یک روند را جدی گرفت»ویتگنشتاین: 

 ع و سبکنو یک مطلب بسته به و روانی آن، شرایط خاص خواندننیست. گذشته از شرایط عام مطالعه و جَفقط این هم 

تان هم مختلف است. معنی و محتوای نیز مطرح است. اگر مثالً فلسفه بخوانید یا شعر یا متنی علمی یا قرآن، نوع خواندن آن

گر در حالتی دی حالتی ذهن باید صحت و سقم مطلبی را تشخیص دهد،در این حاالت از یکدیگر متمایز است. در  «خواندن» ۀواژ

گیرد یکی نیستند؛ یمکند. بهتر بگوییم معیارهای تشخیص ذهن و همینطور ابزار و مقوالتی که بکار  اسحساباید زیبایی متنی را 

بینیم که چطور جا میدهید. همیناستدالل یا احساس را در مغزتان فشار می ةپس همان قبل از آغاز مطالعه، شما مثالً دکم

ها وقتی قلب را خیلی بیش کنند. قدیممعنی عوض میلحاظ تاریخی به –ها «دکمه»و در نتیجه ساختار این  – ها و مفاهیمواژه

عزیز دلم، دلم برایت تنگ است، دلبر، دلنشین،  ۀه واژبفکر کنید  –کردیم، یعنی قلب را که نه، دل را از یک پمپ خون تلقی می

های مغز است. احساس مال دل بود و قلب و استدالل مال مغز. پیشرفت کردیم که استدالل و احساس، دکمهفکر نمی – دلپذیر

 !سبی قلب را به کلی کساد کرده استعلم کار و کا

ما آموخته است. کل یک زبان پراتیک شامل آن  ای داراست که جامعه بههای ذهنیشرطفقط مطالعه نیست که پیش

نهایت کار و فکر گوناگون مان با ما عجین گشته است. بییات اجتماعیشود که به صورتی عملی در حای میساختارهای ذهنی

 کنیم بدون آنکه دلیل انجام آن در مضمون آن نهفته و از آموزشی قبلی مبرا باشد. هست که می

ای را پاک و از صفر شروع اند که این روش تمرکز دادن، یعنی تختهدانند و خوب فهمیدهاجرا را میها هم این مفیلسوف

 سفیدِ ةاب با جلد و صفحطور که نفس وجود یک کتدهید، همانآگاه انجام میدطور ناخون، همین کاری که هنگام مطالعه بهکرد

 ستا یسمبلی برای ذهن بکر – کشندیآور سکوت و تمرکز یدک مها این صفحه را مثل پیامکتاب ةنگاه کنید هم– پشت جلد

 آغاز کنند. « یکی بود یکی نبود»شان را از خواهند برایش داستانکه می

شود و منطقی که از منجر می« ب، بروم کتاب را بردارمخُ »تان جریان دارد و به اما مگر نه اینکه میان منطقی که در ذهن

جاری تالش دارد وجودش را پاک کند.  واقعیتِ زورِ ةای که همای هست؟ فاصلهشود فاصلهکتاب آغاز می« یکی بود و یکی نبود»

راستی آیا دو زبان، دو منطق در کار نیست؟ و اگر هست )که هست( چرا واقعیت اینگونه کورکورانه اما سمج تالش دارد وجود 

ای با دوربین فیلمبرداری بودند کند بگوید که عدهتان تعریف میبرای اید زمانی که کسی فیلمی راآن را مخفی کند؟ راستی دیده

گویند کرد تا ادای فالن داستان را درآورند و بعد داستان را تعریف کند؟ آنچه همه میشان میو کارگردان و بازیگرانی که او هدایت
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کند به کند و اکتفا میق داستان را سانسور میهای خالواقعیت واقعی )!( یعنی وجود آدم ةفقط داستان است و ذهن گویا هم

 واقعیت، یعنی همان واقعیت تصنعی.

ست بهمان دارند، که سیستم درست و نئوفالن و پُ های بزرگ فلسفی، یعنی آنهاییطور است. سیستمدر فلسفه هم همین

نهایت برای آنها آغازین بی ةکنند و این نکتها از جایی آغاز میاین سیستم ةکنند. هموجود این دو زبان و منطق را انکار می

کنند که باید از این مقوله آغاز کرد. می« ثابت»کنند و پس از کلی دلیل چیدن استداللی را باز می ةپراهمیت است. آنها پروس

 ۀناپذیری یک دادبه صورت اجتناب« جا»استدالل بر آن استوار است. اما این  ةکه هم« جایی»کنند، آغاز می« جایی»آنها از 

غم وم  تمام هَحال عیندردار. خواهیم دید چرا. تاریخ-اجتماعی و تاریخی-، به معنای کامل کلمه، یعنی تاریخیستا یتاریخ

 شمول بودن آن است. اما از شما چه پنهانْ زمان-شمولآغازین و جهان ةاجتماعی بودن مقول-سیستم فلسفی اثبات غیرتاریخی

ر اینکه طاستدالل است. به خا ة، خود ادام«باید از جایی آغاز نمود»آغازین نیست. چون همین جمله  ةها هم مقولاین آغاز، آنقدر

شان از شود. شاید مقاله یا کتابراستی آغاز میشود نیست که چیزی از اینجا بهاستفاده می« آغازین ةمقول»در  «آغاز» ۀواژاز 

کنند که گویا قبل از این جمله، هاست که یواشکی در کار است. آنها طوری رفتار میمدتشان شود، اما استداللاینجا آغاز می

کرد و استدالل، نوشت، تالش میاو بود و شما بودید در واقعیت. او بود که حتی اگر نمی عدم و نیستی بود. خیر! قبل از این جملهْ

حتی اگر عدم و نیستی بود، مگر این خود مفهومی انتزاعی نیست که  آن استدالل است. مضافاً بر آنکه ةآغازین نتیج ةو این مقول

اول زاده شود. پس آیا بهتر نیست بگوییم  ةای وجود ندارد تا مقولازلی ةاز ذهنی پیشین تراوش کرده است. پس هرگز چنین لحظ

ای که آغاز ست که به این مقولهفقط برای آن ا« آغاز»اول خود در فرایند استدالل ظاهر شده است؟ این لغت  ةکه این مقول

رد. ردی نداای که بدون آن استدالل بُجدی بدهد و استدالل قبل از او را منحل کند. اتوریته ةاستدالل خواهد بود نوعی اتوریت

یم مرج مقوالت، یعنی انعکاس ذهنی این دنیا طوری خارج شوومرج دنیا، یعنی واقعیت و هرجواین از آن جهت است که از هرج

رسم کنیم، درونش را ت قلمرو تئوریکیک فته و رُ سته)آشوب( بیرون آمده و شُ chaos یا خود را خارج از آن فرض کنیم. از

مان و رابطه سوژه، ابژه، آغاز و پایان NO WORDSLAND« آبادکالمبی»خالی کرده و در این فضای پاک و استرلیزه، در این 

بدون  مرج یعنی در دنیای واقعیت، فضایی را بنا به یک قرارداد،وی از آنجایی که عمداً در هرجیعن و ساخت آنها را تعریف کنیم.

این خواهد بود که همه مسأله های یک سیستم فلسفی را ریخت. فقط پایه توان بر آنْایم، میمقوله، بدون کالم، بکر اعالم کرده

 –آغازین برای همین مهم است و تاریخ فلسفه  ةست. مقولا کثریتی به آن کافی، بلکه باور ااین قرارداد را بپذیرند. البته نه همه

های آغازین. چون کل  پذیرش این بازی، یعنی ساختن مصنوعی هاست برای تدوین مقولهپر از تالش فیلسوف – هایعنی کتاب
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آغازین دارد و سپس به  ةاول بستگی به استحکام آن مقول ةای بدون مقوله که بتوان در آن چیزی را آغاز کرد، در درجعرصه

 5استحکام استدالل در آن عرصه.

کند، یفا میآغازین که نقش مرکزی در استدالل یک سیستم ا ةکه مقول ستا یاویژگی تعریف تئوری و فلسفه به گونه

ین جهت متمایز از علوم است. فلسفه یا آنچه به اکه فلسفه قدرت اثبات چیزی را ندارد و به همتواند هر چیزی هم باشد؛ چرنمی

اند، رفتهکم از زمانی که انسان نام گها، دستتماعی انسان نیست. انساننامیم، یک تفنن برای حیات اجتر تئوری میصورتی عام

روانی، یا شاید اگر شان در مقابل طبیعت، شاید به دالیل غریزی یا ضعف واسطةاند. چرا؟ شاید بهعی زندگی کردهبه صورت جم

ها مجبور نبودند جمع شوند و مثل برخی حیواناتْ فردی زندگی ها آنقدر بزرگ نبودند و همه جا مرغ ریخته بود، آدمماموت

و ظاهرًا  ستا یجتماعاند که انسان موجودی اشدند. به هر حال یادمان دادهمثل به هم نزدیک می کردند و فقط برای تولیدِمی

داشته  کنند. در این زندگی اجتماعی، آنها نیاز به ارتباط با یکدیگر داشتند. این نیاز شاید هدفی مادیجتماعاً زندگی میها اانسان

نجام دهند، نیاز به سیستم ااست یا روانی یا عاطفی. اما فقط برای آنکه بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار سازند، کاری را مشترکاً 

بان مشترکی . برای ارتباط نیاز داشتند منطق مشترک، بیان مشترک، عالئم مشترک، در یک کالم زارتباطی مشترکی داشتند

. فلسفه ستا یتواند مشترک باشد. شرط ارتباط، واحد بودن وسیله و واحد بودن ساخت ذهنداشته باشند، چراکه ارتباط فقط می

برد، از آن گریزی گردد، در ریشه به سر میکند، برای همین به تفکر بازمیاین وحدت ذهنی را ایجاب و ایجاد می ،طور عامبه

ها. اما فلسفه، از ابتدا اند؛ گویا یونانینیست. فلسفه را نه کسی کشف کرده است و نه اختراع. قطعاً از تاریخی بر آن اسم گذارده

د است. در واقع، کار ط، با زبان وجود داشته است. فلسفه نه خودِ تفکر، اما جستجوی تفکر واحهمگام با انسان، همراه با ارتبا

ای ه عرصهنیست ک مل. به همین جهت فلسفه عستا ی. وحدتی که نیاز کارکرد هر اجتماعستا یفلسفه تدوین این وحدت ذهن

د. فلسفه عنصر ناخودآگاه ذهن است، زمانی که صرفاً تالش ی آغاز شود و ادامه یابشده داشته باشد، که از جایی به راستتعریف

گردد. فلسفه مثل اندیشه جریان دارد، درون و بیرونی شود آن را تعریف کنیم؛ در واقع نوعی تعریف انسانی تفکر محسوب می

 همواره در بند آنیم. فلسفهتوان از آن خارج شد و برای آن از بیرون داستانی رقم زد. ما ندارد، از آن خالصی متصور نیست، نمی

 مان عجین است.باطنی« من»ترین وجوه زندگی ما، با با عمیق

                                                       

 خوانیم: به قلم فوئرباخ می ۱۸۳۹« نقد فلسفة هگل»در متن  5

ای مشخص موجود بود. او به این فلسفة هگل زمانی متولد شد که بشریت مثل هر زمان دیگری، در مرحلة معینی از تفکر خود بود و فلسفه»
گیرد. به این یافته میخصلتی مشخص و پایانفلسفه استناد نمود و فلسفة خود را به آن متصل ساخت. در نتیجه خودِ فلسفة هگل نیز 

داند ای خود را مبرا از پیشفرض میکند. بدون شک هر فسلفهدار و مشخص از پیشفرضی آغاز میای تاریخمثابه واقعهای بهترتیب هر فلسفه
یز پیشفرضی ویژه و در خودْحادث، متما شناخت.چنین است. اما آیندگان پیشفرض او را بازخواهند  های پیشین اینو البته از نظر سیستم

 « مفهومیِ مطلق افتاد.یبتوان منکر آنها شد، بدون آنکه به النی که نمیهایی الزم و عقاز پیشفرض

Manifestes philosophiques de Ludwig Feuerbach, Préface et traduction de Louis Althusser. Ed. PUF. 

1973. 
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مان تحت حاکمیت اوست باطنی« من»هاست، که ترین وجوه فردی انساناما همچنان که فلسفه زنده و جاری در صمیمی

 یمقوله و مفهومی انسانی و فلسف «من»ند، کرا تعریف می« من»چراکه این اندیشه است که  –و اصالً خودِ این حاکمیت است 

اجتماعی، با کل  اجتماع و سیستم نظری  ی«ما»تنگاتنگی با  ةرابطحال عیندر–سازد که دنیای آگاه و ناخودآگاه ما را می ستا

ترین وجه هممباطن خصوصی ما و ذهنیت حاکم بر جامعه،  ة، دریافت رابط«ما»و « من» ةآن داراست. کنکاش در دریافت رابط

جهان و تبلور حاکمیت  ةکنیم، همان اندیشخودی تصور می ةراستی چقدر از آنچه اندیشسازد. بهرا میمان تحلیل و استدالل

نشیند و امکان نقد آن کدام است؟ مان به قدرت میقی در اندیشه؟ این حاکمیت از چه طرستا یاجتماع-یک سیستم اقتصادی

رشد، عمیقاً عمومی  های یک تاریخ فردیرغم ویژگیمان جریان دارد، خود علینام بردیم که در درونآن زبان پراتیکی که از آن 

ها ذهنیت آنان را بریم. این حکم مارکس که حیات اجتماعی انسانمیسرکه در آن به ستا یااکم بر جامعهو تابع نظم نظری ح

گردد. آن زبان و منطق خودی، با زبان و تماعی و فردی بارزتر میاجسازد با فهم هرچه بیشتر نقش عمیق فلسفه در حیات می

 .ستا یاپیچیده ةرابط ای که قصد متقاعد ساختن او را دارد، درمنطق سیستم فلسفی

ای بدون مقوله فلسفی، عرصه ةترینِ امور، مثالً در مطالفتیم که چگونه سیستم فلسفی، با اتکا به آموزش اجتماعیِ سادهگ

مطالعه  ةدر پروس متقاعد ساختن را آغاز کند. ةسآغازین، خودِ این پرو ةکند تا از ابتدا و از مقولن خواننده تعریف میدر ذه

یابیم شود و ناخودآگاه خود را در میان منطقی دیگر میمان انجام میۀزدای زیر چشمان حیرتبازیبینیم که چگونه شعبدهمی

راکه این از تعریف فلسفه ناشی چارد خود را به ما اثبات سازد، چیزی را در ما به نقد کشد. هایش تالش دکه با لشکر استدالل

اد است که یکتا و پذیرد، با سیستم اعتقادی انسان درگیر است و این در تعریف اعتقشود که واحد است، که هیچ رقیبی نمیمی

 انحصارگر باشد.

کند. به همین خاطر « اثبات»کنند. سیستم باید این مقوله را آغاز می ایچنان که گفتیم، از مقولهها، آنسیستم ةهم

خوانیم که فالن فیلسوف سیستم خود را از کند، یعنی مثالً در کتب تاریخ فلسفه میای آغاز میرغم آنکه در تئوری از مقولهعلی

کند. به همین ول سود جسته است آغاز میا ةمقول« اثبات»فالن مقوله آغاز کرده است، در عمل از مقوالت دیگری که برای 

که حال عیندرست که با انکار همراه است. گفتار اول ا . این اثباتیستا یی و این دورویجهت ویژگی رمزآمیز فلسفه این دوگانگ

نفی اهمیت کند چراکه وجود او نفی دیگری، زند، خود را مخفی میکند، دست به خودکشی نیز میمی« اثبات»استدالل دوم را 

کند تا مقوالت دیگری را به قدرت برساند و بالفاصله خود فاده میستا ی. در پراتیک، گفتار فلسفی از مقوالتستا یحیاتیِ دیگر

در واقع بین این دو لحظه، یعنی  6.( دوم قرار گیردةرا نفی کرده تا تمام قدرت، قدرت واحد و یکتا در اختیار مقوالت بعد )عرص

                                                       

 کند: چنین تعریف میگذار از یک منطق به منطق دیگر را این« بازخوانی کاپیتال»نی از آلتوسر در صفحات درخشا 6

کند. به این ترتیب زندگی خود را بیشتر رود، زندگی مییک علم از طریق مبذول داشتن توجه بسیار به نقاط شکنندگی خوْد پیش می»
های آن به جهت پشت ظاهر قَدَرقدت بدیهیات یک علم است که ندانستهداند. به همین داند تا آنچه میست که نمیمدیون چیزهایی ا
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 یاگردد. این مسیر فاصلهبه قدرت رسیدن یکی و نفی دیگری، مسیری از استدالل در شکلی عجیب و پنهان پیموده می ةلحظ

دهد ساز ارائه میو زبانی با مقوالتی که فیلسوف سیستم – ای معینمعین، در لحظه ةیا یک جامع –میان زبان درونی شما  ستا

، چراکه ارتباط فقط در شرایطی ممکن است که زبان و منطق واحدی وجود داشته و این امر یک اتفاق یا کالهبرداری نیست

قرار دهد و گرنه  خود را در سطح زبان و منطق دیگر سیستم مجبور است ،نظر خود باشد. فقط برای همین فهمیدن و فهماندنِ

متقاعد نمودن خواننده نخواهد داشت. پس  آن زبان اساساً برای خواننده مفهوم نخواهد بود و سیستم از ابتدا هیچ شانسی برای

تان را بگیرد، تا اعتمادتان را جلب کند، که با او قدمی بزنید و گوید تا دستاول این اوست که به زبان شما سخن می ةدر وهل

د همان توانند در ظاهر صوریِ خوشوند. این مقوالت میمی« اثبات»عد دوم سپس و تقریباً در گذاری نامحسوس، مقوالت بُ

آنها با سایر عناصر یک  ةخصوص رابطرد آنها و بهها، اما معنی و مفهوم آنها، جایگاه و بُمقوالت گذشته باشند، یعنی همان واژه

کنند یا مقوالت نوینی وارد شده و جای مقوالت کهنه ها بُعد عوض میساخت نظری تغییر کرده است. در جایی از استدالل، واژه

اگر تضاد آشکاری میان آنها وجود نداشته باشد، مقوالتی از سیستم گذشته بدون بار و زائد شده، به فراموشی  گیرند. حتیرا می

 شوند. سپرده می

تمان کحال هم آن پراتیک را عین، درستا یمدیون کارکرد تفکر دیگربدین ترتیب، سیستم فلسفی که هستی خود را 

مثابه خالق ای بهریخی ویژهای که از آن برخاسته است؛ چراکه پذیرش هر شرایط تاخود را با شرایط تاریخی ةکند و هم رابطمی

، خود را تنها فلسفی که در بُعد دوم قرار داشتهشمول و ابدی آن است. سیستم عد جهانحال نافی بُعینواقعی یک سیستم، در

 جر شده است.که به او من ستا ییگرتفکر د ۀدروغین و بزک شد ۀآنکه چهرکند، حالو تنها حقیقت اعالم می عدبُ

کند. این تزاید نظری نوینی به تفکر ماقبل خود اضافه می ةکند، زنجیره یا حلقاش تفکر را تولید میپیچیدگی ةتاریخ با هم

تاریخ جوامع پر از  و علوم، مثل پیچیده که هیچ الزامی به رعایت قوانین تکامل تدریجی ندارد. تاریخ تفکر است یاخود پروسه

کند. این تفکر اگر به راستی حاصل یک شرایط ای تفکری منطبق با خود تولید میهاست، اما هر شرایط ویژهها و انقالبجهش

ها کند تا تقدسی به خود بخشیده و در عمق اعتقاد انسانتاریخی باشد، خود را جامع نموده و به یک سیستم فلسفی تبدیل می

کشد. این فرایند که در این یک خط توضیح داده شده است، ممکن است بسیار ساده ای که یدک میا بیافتد، با سیستم ارزشیج

 . ستا یمایلت ةبه نظر رسد اما در واقعیت پیچیده و پرافت و خیز است. این جمله بیان نهایی )یعنی در نهایت( یک پروس

                                                       

ای، یا خالء در استدالل ها در گفتار، برخی کمبودهای مقولهکنند. این شکنندگی، در بعضی سکوتبهترین وجهی شکنندگی آن را حمل می
 «.ا خواهد کردصد« توخالی»رغم ظاهر کاملش، بارز است؛ در آنچه اگر با دقت گوش فرادهیم، علی

in Lire le capital, Louis Althusser. Vol. 1. P. 31. Ed. P.C. Maspero 

پردازد. آنچه به قول فوئرباخ از نظر آیندگان پیشفرض جلوه های الزم و عقالنی فوئرباخ میدر اینجا گویی آلتوسر درست به پیشفرض

 نظر خواهند رسید.به« توخالی»در شرایط تاریخی دیگری  خواهد کرد، همان مقوالت بدیهی امروزند که با زمان، یعنی



12 
 

یک سیستم فلسفی باید دو شرط را برآورده سازد، یکی آنکه بر اساس منطق  7قتآغازین و همین طور معیار حقی ةپس مقول

به همین جهت الزاماً یک سیستم نوینْ دستگاه نظری گذشته را تکامل –ای ارائه شود که برای اجتماع قابل فهم باشد استداللی

خلق یک سیستم  ةامکان باور عمومی باشد. به این عنوان عامل تاریخی در پروس ۀجدید در محدود ةو دیگر آنکه مقول -دهدمی

تاریخی و  ةدهد خود بخشی از هرج و مرج عینیت در یک لحظکند. فیلسوفی که سیستمی را ارائه مینقش اساسی ایفا می

 ۀکند در محدودهن او خطور میرسد و مقوالتی که به ذمحصول آن است. به این مفهوم فقط نظم خاصی به نظر او منطقی می

یک سیستم نیز کامالً اجتماعی « اثبات» ةمشخص و در شرایط تاریخی مشخص است. از طرف دیگر پروس ةممکنات یک جامع

اثبات یک مقوله صرفاً »یک سیستم چیزی جز پذیرش عمومی آن نیست. به تعبیر ویتگنشتاین: « اثبات»، چراکه ستا یو تاریخ

شناسانه و ربطی به حقیقتی هستی ستا یها هم امری کامالً تاریخروند متقاعد شدن انسان. «آموزدرا به ما میمعنی لغت اثبات 

ontologiqueکند صحیح است و نه ها را به خود جلب می، درونی، خالص و مجرد ندارد. یک سیستم فلسفی چون انسان

 بالعکس. 

گردد. از آنجا که فلسفه توان حقیقت یک سیستم فلسفی بر ما آشکار میآغازین و معیار  ةدیگر مقول ةجا مشخصاز همین

تزهایی  ةد و به ارائاثبات چیزی را ندارد )فلسفه قبل از اثبات است( از آنجا که فلسفه علمی نیست که امری مشخص را بررسی کن

و فرهنگی حاکم مقوالتی را به عاریه بگیرد. لوژیک مقوالت ایدئو ةپردازد، نیاز دارد از مجموعدر مورد کلیت تفکر و اندیشه می

شده باشند. این دسته از مقوالت را که بدیهیات این مقوالت از آنجا که قابل اثبات نیستند باید غیرقابل تردید و در نتیجه اثبات

ت جوامع، این بدیهیاکنیم، خود قابل تردید نیستند، اما نباید اندیشید که در رشد و تکامل تاریخی معین تعریف می ةیک جامع

ی حقیقتی ابد ةاندیشند در فلسف. تمام آنها که میستا یلسفمانند. این امر خود نافی حقیقت ابدی فهمواره یکسان باقی می

سازند که س آن سیستم و نظمی اجتماعی برپا میشناخت را حل کرده است و بر اسا ةیابند، که یکبار برای همیشه مسألمی

های ابدی شناخت، در مقابل رشد جوامع و به تبع اند که چگونه سیستممین سازد، بارها در طول تاریخ دیدهشان را تضحاکمیت

تردید  ةریزند. اساساً تعریف بحران چیزی جز این عدم تعادل، چیزی جز پروسآن رشد واقعی علوم، دچار بحران گشته و فرو می

های مستحکمی از یقین برپاکرده است. خود، بارها قلعه ةسیر حرکت اندیشرفتن معیارهای ابدی نیست. انسان در م سؤالو زیر 

هر بار ساختمان ایدئولوژیک  است؛ های اعدام سپردهبه اعتبار آن دگراندیشان را کافر و مرتد نامیده و به بند کشیده یا به جوخه

د واقعی آگاهی هر بار حقیقت جاودانش با رشت خود را ابدی تصور کرده و صدای مخالف را در گلو خفه کرده است؛ اما میحاک

 یگری بر جای آن نشسته است. ها فروریخته و حقیقت دیگری، نظم دانسان

*** 

                                                       

 .۵۰ا ت ۴۷صفحه «. های شناختنقدی بر سیستم. »۳رجوع کنید به اندیشه و پیکار شمارۀ  7
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شان، رغم تنوع وسیعهای فلسفی را علیتوان سیستمها برخوردیم. میدر همین چند صفحه به برخی مشخصات سیستم

 در چند عامل مهم خالصه نمود: 

جا کردن مقوالت، تولد مقوالت کند و دوگانگی زبان خود را با جابهیک سیستم همیشه از سیستم قبلی خود آغاز می -

که همیشه تبرئه شده و وجود سیستم قدیم فراموش  ستا یقاتلحال عیندرکند. و قتل مقوالت قدیم حل می جدید،

 گردد. می

 دهد. نشان میهر سیستمی خود را منطقی، موزون، بدون تضاد  -

 دهد. نشان می شمولزمانو  شمولجهانیا ، و زمان هر سیستمی خود را ابدی در نتیجه بدون حرکت -

 گردد. اصلی سیستم مرکز آن محسوب می ةهر سیستمی بر معیاری مطلق استوار است که هست -

 معیار اثبات است.  این معیار غیر قابل اثبات است، چراکه خودْ -

خود، در اخالق،  ای متکی بردواند و جامعههای دیگر زندگی اجتماعی ریشه میعرصه ةر همهر سیستم فلسفی د -

 سازد. های ایدئولوژیک، موجودیت حقوقی و ... میاعتقادات، پراتیک

 مطلقیت یک سیستم فلسفی کذب محض است.  ةکند چراکه هممهمتر از همه، هر سیستمی الزاماً روزی سقوط می -

کنند سیستمی ایجاد ها تالش میها کذب محض هستند، چرا انساناین سیستم ةاینطور است، اگر همپس اگر به راستی 

 دهند تا سیستمی، نظمی، بدون تضاد ارائه دهند؟کنند؟ چرا فیلسوفان و متفکرین این همه سختی به خود می

های جدید مدعی نظم نوین ای سیستمها به تعداد کاندیداهداد، و شاید جوابسؤال توان به این های بسیاری میجواب

اما آنچه مهم است این نیست، « تعداد افراد بشر است ۀهای رسیدن به خدا به اندازراه»باشند. عیناً شبیه این تعبیر عرفانی که 

نچه مهم است آ -ستا یای واقعیا فعاًل و برای دوره -ستا ییا فعالً این نیست که چه کسی حق دارد و یا کدام پاسخْ پاسخ واقع

های نیاز به تأمل بیشتری بر سر برخی مفاهیم دارد که ظاهراً دادهمسأله و این  ستا یفهمیدن نیاز یک جامعه به چنین کارکرد

که حداقل در قرن بیستم  ستا یهایسیستم ةشوند و به همین خاطر وجه تشابه همشناخت امروز ما محسوب می بدون تردید،

 اند. حکم رانده

 . دکنیر استدالل مقاله را تعقیب میمسی حد از بررسی این مفاهیم، ابتدا از مثالی فلسفی استفاده کنیم تا بدانیم تا چه قبل
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 یک مثال فلسفی:

مان حکمی متصاعد اگر از صحبت»های ابتدایی ما را فراموش نکرده باشید: امیدوارم که به اینجای مقاله که رسیدید سفارش

گناهی موجود نیست، چراکه استدالل الزاماً تالش برای قانع نمودن گفتیم که هیچ کالم بی«. دیین و ظنین باشیدگشت، به آن ب

های شناخت توجه کنید. گیری این چند صفحه نوشته در نقد سیستمعنوان مثال به نتیجهست بر اساس بدیهیاتِ یک لحظه. بها

شان با رشد واقعی ریزند، ابدی نیستند و هر بار معیار حقیقتاماً روزی فرومیها الزسیستم ةباال گفتیم که هم ةدر همین جمل

که  ستا یکند، از جمله، به همان دالیلتان میها فرو ریخته است... اگر این استدالل مجموعاً قانعجوامع و بالطبع آگاهی انسان

که به این نتیجه « استداللی»آن اشاره کردیم. یعنی که به  ستا یشان را ممکن کرده است و این یک عامل تاریخنوشته شدن

دهد، انجام داده است. اول از زبان پراتیک شما، آن کارهایی را که یک سیستم برای حاکم شدن انجام می ةمنتهی گشت، هم

کند، که طی میی یهابحرانو تکنیک و  رشد علوم – تانو سپس با بدیهیات کندآغاز می زبان درونی که به آن اشاره کردیم

رابطه برقرار نمود و  – و ... شوندمی "های بزرگروایت"و  "هاایدئولوژی پایان"و  ذهنی بحران ةزمین که اجتماعی هایبحران

سپس از آن نتیجه گرفت. پس در واقع در این استدالل، از عوامل موجود در ذهنیت تاریخی شما استفاده شد و با برجسته کردن 

تئوریک گرفتیم. اما آیا واقعاً استدالل جدیدی مطرح کردیم؟  ایهبندی خاص، نتیجشکلیک شان در و قرار دادنبرخی از آنها، 

ن، با یک یعنی نویسنده و خواننده را یکسا، ما را – که همان عنصر مادی حیات تاریخی ماست –عامل تاریخی یک استدالل 

مشترکْ هیچ ارتباطی ممکن نیست  ةیکدیگر ارتباط برقرار کنیم. بدون این زمینتوانیم با جهت میهمینمنطق بار آورده است. به

  «تز ارتباطی یک بار برقرار نشده اسهرگ»ویتگنشتاین را که  ة)به یاد بیاوریم گفت

ای ایستد، هر اندیشهدلیل، یعنی از آنجا که هر دو در متن یک مسیر تاریخی قرار داریم که هرگز از حرکت بازنمیهمینبه

شان را استدالل ۀبه همین شکل مفاهیم ما همواره در تکامل قرار دارند، و نحو و سازددیگر، نقدی دیگر را ممکن می ةاندیش

کوتاه میان دو ذهنیت، ذهنیت ما  ةاساسی فلسفه، کارکرد آن، جایگاه آن و ... در همین فاصل ةألمس ةدهند. همهمواره تغییر می

باطنی یکی و من دیگری را که دیگران یکدیگرند، در رابطه « من»خود، از آنجا که  ۀعکس ظاهر سادموجود است. این رابطه بر

کند. این عنصر سازد که تمام پیچیدگی فلسفه را در خود حمل میدهد، عنصر اساسی دیگری را نیز وارد معادله میقرار می

شود، زبان است. این زبان در خام زندگی و تفکر محسوب می ۀاساسی که ذهنیت ما در آن جا افتاده است و به همین خاطر ماد

های فلسفی سازند. سیستمقرار دارد که محور نمایش شناخت را می ی«من»ای با سوژه و هویت باطنی آن بسیار ویژه ةرابط

شناخت  ةوارد پروس مثابه عنصری قائم به ذات، مستقل و بکرزاد شناخت نیاز دارند و آن را بهآ ۀهمواره به این شخصیت سوژ

آزادی صحبت نمود که آزادانه و فارغ از هر فشار و تأثیر بیرونی دنیای خود را  ۀتوان از چنین سوژسازند. اما آیا میخویش می

؟ حس احاطه کرده استمان را فضای حیاتی بزرگ یکنید که چیزی مثل حبابجا حس نمیسازد؟ آیا در همینتدوین می

تان چقدر محدود است و به راستی چقدر از که آزادی ؟تان آنقدرها هم اراده نیستاراده وچیزی هستید کنید که زندانی نمی
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به راستی چقدر با « من»توانستید آنچه هستید نباشید؟ این شما، این آنچه هستید را مدیون انتخابی آگاهانه و مستقلید؟ آیا می

 اند منطبق است؟های مدرن فلسفی ما را آنگونه تصویر کردهخویش که سیستم ۀآزاد در اندیشه و اراد ۀسوژ ۀاسطور

 

 نقد سوژه و مشاهده: 

شرطی خیالی این منی که مرکز جهان است و هزاران تئوری شناخت از صدقه سر او توسط فلسفه وضع گشته است، از پیش

کامل و عاقل  یانسان ،«من»گهان در دنیایی متکی بر خالء، ست. گویا ناا پیدایش و خلقت متکی ۀکند که عیناً به اسطورآغاز می

صفر بیولوژی و خلقت، ناگهان انسان  ةصفر شناخت، لحظ ةصفر حیات، لحظ ةکند که فاعل شناخت است. لحظظهور می و بالغ

از « من»کند. اما این نگرد و شناخت عینی را صادر میزند، خاک و گیاهان و ماده را میآفریند. دانشمندی زانو بر خاک میمی

یابیم. این نمیدر آن بینیم، اما خود را دنیا را، اطراف خود را می گشاییم، همه چیز را،میدان دیدِ خود پنهان است. چشم می

هرگز این گونه با قامت افراشته، مستقل، « من»فهمد اما خویشتن را نه. این بیند، میمثل چشم من، ذهن من است که می« من»

اند. دیگران کالم بر دهانش نهادند و ست که دیگرانش آفریدها زلی خود وجود نداشته است. وجودیار بر ذهنیت پاک و ااستو

شان را برایش شان را که هستی نامیدند و تمدن، بر مغز نوزاد او کوفتند. داستان خدایان و شیاطینداستان بلند تجربه و رنج

ندش و فرشته و روشنایی را به او وعده دادند. به او آموختند چه بگوید و چه نگوید، چه کسی از اهریمن و تاریکی ترساند گفتند،

تر تر و پیچیدهش کند و کجا شورش. اینطورهاست و سختنرکجا بخندد و کجا گریه کند، کجا کُدوست است و چه کسی دشمن، 

کرد و راستی انسان هر بار از صفر آغاز میینطور نبود، اگر بهراستی او اگر به ؛شناسدساخته شد، با آنچه باید بداند و ب« من»که 

رو باشیم که در آن اکثریت قریب ساخت، آیا ممکن بود که به این شکل با جوامعی روبهکرد و میآزادانه دنیای خود را درک می

ها در دنیایی آزاد از سانراستی اناگر به شان نزدند؟ه گربه شاخها یکسان باشند، آهسته بروند و آهسته بیایند کنبه اتفاقِ انسا

شدند، آزاد به معنای مطلق کلمه، در ناکجاآبادی فرضی، در جهانی بدون تمدن، آیا بند و فرهنگ و تمدن متولد میویدهر ق

کنید که آنند؟ آیا حس نمی ۀها که امروز بردراستی همان ارزشها باشند، بههمان ارزش ۀممکن بود که همگی، اینطور برد

ریزی استعداد، همه را یکسان و یک شکل و با یک هدف برنامهریز بیمانیم که یک برنامههمگی، هرچه بیشتر به کامپیوترهایی می

 کرده است؟ 

نی که اینکه زبا»گوید: کند میکالسیک از آن تعریف می ةحداقل آنطور که فلسف آزادی، ۀنیچه در مورد وجود چنین سوژ

بندی عادات دستوری ماست که به هر فعلی فکرشده موجود است، الزاماً باید کسی باشد که فکر کرده باشد، صرفاً نوعی فرمول

 .«دهیمفاعلی را نسبت می

وجود  ةبر اینکه در کجا، در چه شرایط فرهنگی، در چه دنیایی پا به عرصآید، بناژه زمانی که به دنیا میاین حضرت سو

است که این ، فهمیدن آن طرقمسألهپذیرد. را میمعاصر آن ةالزاماً به مفهومی که ما و فلسف اما نه ؛شودارد، انسان میگذمی
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موجود نیست، بلکه  – فاعل شناخت –اگر چنانچه به چنین مفهوم انتزاعی محض « من»گیرد. این سوژه با جهان ارتباط می

سوژه و دنیایی که  ةحال در امر شناخت حضور دارد. رابطعین، درگرفتهتر از خود شکل تر و قبلیخود همیشه، در شرایطی مقدم

 – بخشی از تجربه و مشاهده باشد تواند خودْبیند. این سوژه نمیای که میچشم است با عرصه ةکند، درست رابطاش میاحاطه

 – یک تجربه بنگرد ةمثابباشد که تجربه را و خود را بهخواهدچشم بکری ه پوزیتیویسم منطقی به روایت راسل مییا آنطور ک

حال اگر نه مرکز دنیای بیرون، آنطور که درک سوژه عینو همواره از آن غایب است. اما درچراکه در میدان دید خود قرار ندارد 

 ة)ویتگنشتاین(. من در دنیا نیستم، اما هم« حد این دنیاست»این دنیا، به بیان دیگر  ةشیبلکه در حا بیند،وم رایج آن میهبه مف

ت ماست. پس سوژه نه بخشی از تجربه بلکه حد تجربه ایتجربه و حس در اینجا حدِ« من»دنیا از من است. این دنیای من است. 

  8است.

                                                       

ت درک رایج از سوژه یک خرافه آیا در نهای»پرسد: از خود می ۲/۸/۱۹۱۶به تاریخ  Les carnets« هایادداشت»لودویگ ویتگنشتاین در  8
کنم هیچ چیز و فکر می بینی،در اینجا همه چیز به گونة چشم و میدان دید است. اما تو در واقعیت چشم را نمی»کند: و اضافه می «ست؟ا

 «شود.دهد که بگوییم با چشم دیده میدر عرصة بینایی اجازه نمی

 «قطعاً سوژۀ تصوراتْ یک توهم بیهوده است.»نویسد: می ۵/۸/۱۹۱۶در 

در مقابل هر »کند که باید به مفهومی از سوژه صحبت نمود: در عین حال که تأکید می. «من، یک سوژه نیست»نویسد: می ۷/۸/۱۹۱۶در 
در مفهومی « من»وجود دارد که باید آن را برگزید. « من»ای صحبت کردن از گرا هستم، اما نه در مقابل من. پس واقعاً نحوهموضوعی عین

ن در این محل، شکلِ م کنم و حضورآید که من همواره جایگاه مشخصی از عرصة دید خود را اشغال میاز آنجا می غیرروانشناسانه. ناسازه
توان سوژه شکل صحبتی نیست. پس نمی بینیم هرگز نه از من و نه از اینکه در تشریح کامل آنچه میحالیکند؛ درخاصی به آن تحمیل می

 «بینم(.ن میدید من وجود دارد مقایسه نمود )مثالً بخشی از اندامم که همواره در نگاه کردرا با موضوعْ که همواره در میدان 

سازد که سوژه ریحاً در رد نظریة سوژۀ تفکر، تصور یا شناخت، مطرح میصویتگنشتاین  ،منطقی(-تراکتاتوس )بیانیه فلسفیدر اثر مهم خود 

دانم می»گوید: حال میعیننشده و جایی ندارد؛ اما در شناسیم( مطرحاندیشیم یا مییست که در تشریحی از دنیا )آنطور که متنها چیزی ا
 «.من در آن مثل چشمی در میدان دید خود حضور دارم»و ...  «که دنیا وجود دارد

های من را من، خواستهام، جسم من، زندگی فیزیولوژیک من، تفکرات من، تصورات از طرفی درست است که دنیا آنطور که من آن را یافته»
توانم در آن به سوژۀ تفکر، تصور یا خواست خودم بربخورم. این تردیدناپذیر است مثابه وقایع و موضوعاتی روانی در خود دارد، اما باز نمیبه

اگر خود را در آن نیابم.  یابم، حتیاست که من می مفهومی در این دنیا هستم و حتی در مرکز آنم چراکه دنیا، دنیای من است، دنیاییکه به
تواند مطرح گردد، هیچ صحبتی از من نمیروانی صحبت نمود. چراکه تا آنجا که به روانشناسی بازمیپس باید بتوان از من به مفهومی غیر

یزیک است. حد جهان ه سوژۀ متافمنِ فلسفی انسان نیست، یا روح انسانی که روانشناسی به آن بپردازد، بلک»افزاید: و کمی بعد می «باشد.
 ( ۱۵۳های ص. . یا یادداشت۱، ۴، ۶، ۵)تراکتاتوس  «و نه بخشی از آن.

اند. به همان شکل که برای ویتگنشتاین به همین شکلِ ناسازۀ چشم و میدان دید، سوژۀ متافیزیکی و دنیا، زندگی و مرگ همواره مطرح

 ای در زندگی. ر دنیای تجربی نیست، همچنان که مرگ واقعهواقعیتی د« من»چشم شیء یا موضوعی در عصرۀ بینایی نیست، 

گونه که انزندگی ما به همان شکل بدون انتهاست که میدان دیدمان بدون حد و مرز، میدان دیدمان حدی ندارد که بتوان دید هم»
  (۱ ،۳ ،۴ ،۶ )تراکتاتوس «مان پایانی ندارد که بتوان زیست.زندگی

توسط وسایل غیرمستقیم یقین  لحاظ تجربی،توان بهمان حدی ندارد، میاین، به این مفهوم نیست که عرصة بیناییاین البته از نظر ویتگنشت

مان حدی دارد؛ عادت داریم از اشیایی حرف بزنیم که خارج از میدان دیدمان وجود داشته و از اشیایی که در درون حاصل کرد که بینایی

سازد، دید. چراکه در این صورت عرصة توان مرزی که این دو را از هم متمایز میاما تردیدناپذیر است که نمیاین عرصه قرار دارند، متمایزند. 

های مرا ببینند، توانند چشمخارج از دیدمان باید در درون میدان دید واقع شود. ممکن است به این استدالل پاسخ داده شود که دیگران می
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 مسألهخورد؛ بلکه مضافاً لحاظ تجربی به آن برتوان بهبه این جهت نیست که نمی گذشته از این استدالل، نقد سوژه صرفاً

ست را نباید بتوان به تجربه ا ایاین است که برای سوژه بودن نباید بتوان سوژه را بازشناخت، چراکه آنچه شرط امکان هر تجربه

موضوع « من»باشد. این مهم نیست که  a priori بر تجربه مقدم –حال عیندرتواند آید نمیگذارد و آنچه در تجربه به دست می

شد و منطقاً نباید بتواند چنین موضوعی باشد. اگر سوژه به هر شکلی در مضمون تجربه ظاهر می« من»ای نیست، بلکه تجربه

نجا که هر چه را بتوان مشاهده . از آداشتی ثانوی، اتفاقی و حادث در این تجربه میالزاماً خصلت در تشریح ما از تجربه حاضر بود،

تواند باشد یا نباشد، پس در این حالت این سوژه ممکن بود در تجربه موجود نباشد یا تشریح نمود الزاماً حادث است، یعنی می

داد. تضاد و گشت و هر گونه نقشی را از دست میو شامل تشریح ما از تجربه نگردد، در این صورت دیگر سوژه محسوب نمی

 aدم بر تجربه سازد باید مق« من»باشد و جهان تجربی را مال « حد جهان»زه اینجاست که برای آنکه این سوژه بتواند ناسا

priori  .باشد. برای آنکه در دنیای من حضور داشته باشد، باید هر گونه خصلت دنیوی را از دست بدهد 

نیک، حسی و مستقیم در نظر گرفت یا منطق در آن نقشی ای ارگاچشم و دیدن را رابطه ةتوان رابطاز طرف دیگر آیا می

. دیدن ستا ینیست، بلکه کامالً منطقی وجه امری فیزیکهیچه است، بهفمفهومی که مورد نظر کل  فلسبه "دیدن"کند؟ ایفا می

-ای منطقیبینید اساساً رابطهچشم و آنچه می ة. رابطستا یدر مفهوم مشاهده و توانایی تشریح دنیای بیرون، دیدنی منطق

بینم یک گلدان است و حجمی دارد و رنگی که در طرف راست می ةگوید آن لکمن است که به من می . این ذهنِستا یتجرب

رتر دهد. دورا تشکیل می« من»نهایت منطقی که است. دورتر از این مفهوم بی« دورتر»تر است، یعنی شاید آن دیگری کوچک

کند، نقش یک مبدأ را بازی مینقطة در این ساختار منطقی چشم و میدان دید، صرفاً نقش یک « من»از من یا نزدیکتر به من. 

که در ساختمان و سیستم تشریح دنیای بیرون از آن  ستا یشرطپیش نقطه که جهان به نسبت آن نظم یافته است. این صرفاً

به راستی « دیدن»جهت نیست که این جوییم. بیمان سود میکال هندسی برای تعریف دنیایایم، همانطور که از اشسود جسته

عوامل و فاکتورهایی  ةو حسی کلمه نیست. این دیدن درک کردن دنیاست، با همکاری هم optique ، اُپتیکدیدن مفهوم فیزیکی

، شنوایی، بویایی... و تمام کارکرد مغز در آنچه تشخیص المسه ها، حواسِحال دستینع، اما درالبتهسازد. چشم، را می« من»که 

بینیم عیناً در یک سطح این گلدان فقط دیدن این لکه نیست. تازه کدام لکه؟ اگر آنچه را می نامیم. فهمیدنِو حافظه ... می

با استناد به کدام « محیط» سازند وها، محیط فالن شیء را میدانیم که کدام محیط لکهمنعکس کنیم، از کجا می ترسیم کنیم،

 یمان این لکه را از باقی دنیای مسطحاز کجا چشم مان گلدان را نشناسند،مان با کمک حافظههایاگر دست 9قوانین هندسی؟

                                                       

دنیا هرگز شامل شان از توانند خود را در این جهان بیابند و تشریحهمین شرایط متضاد قرار دارند. آنها نمی اما دیگران به نسبت خودْ باز در

توان دنیای توان یافت. نمیسازد، در دنیای هیچ کس دیگر نمیشود. مسأله اساساً این است که آنچه دنیا را، دنیای من میخویشتن نمی

 توان دندان درد دیگری را گرفت!مان دلیل که نمیخود را به دیگری تفویض کرد. به ه

 «.دیدن»فکر کنیم به مکاتب نقاشی قرن بیستم، به ویژه کوبیسم و به مفهوم  9
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بینند ؟ به همین خاطر است که نابینایان هم می«گلدان»گوید مان میکند و به آن با کمک زبانکه در آن گرفتار است متمایز می

 یدیدن امری منطقی و تجرب 11.در انحصار چشم است، برای دیدن نیازی به چشم نداریم 10ها که به مفهومیو شاید جز رنگ

 که حاصل کارکرد ذهنیت ماست.  ستا

 

 ، زبان، تجربه: «من»

دنیای اوست.  خویش را واقعی بپندارد، چراکه دنیا، ةاین حضرت سوژه که از آن صحبت کردیم، همواره تمایل دارد تجرب

توانم احساسات و ادراک دیگران را بیابم و نمی حالعیندرشنوم. بینم و چه میکنم، چه میدانم که چه حس میمی« من»

خویش  ةتوانند تجربخورند که چرا نمیپدر و مادرهای دنیا از حماقت فرزندان خویش کفری هستند و افسوس می ةبفهمم. هم

دندان درد را  ةتجرب شد اگر ممکن بود،ها و تجارب منفی اجتناب میدردها و رنجچه اندیشند که از را به آنان منتقل کنند. می

خویش را معیار عمل و گفتار  ةتجربمنحصراً راستی هر کس اگر به ،از طرف دیگر به دیگری منتقل کرد و آن را به او آموخت.

شد؟ شدند تا خود معیارهای حیات خود را، طرز تفکر خود را ... پیدا کنند چه میها از بدو زندگی رها میداد، اگر انسانقرار می

ماند؟ شدیم؟ آیا هیچ چیز برجا و استوار باقی میرو نمیروبهای نبود ای از هم گسیخته که دیگر به همین جهت جامعهآیا با جامعه

معین چگونه حل  ةای و عمومیت آداب و رسوم و فرهنگ یک جامعاین تضاد و ناسازه میان فردی و خصوصی بودن هر تجربه

گردد؟ در اجتماعی می دیگران دریابد، با دیگران وارد یک بازیرا حسیات تواند به تعریفْ نمیکه بنا «من»د؟ چگونه شومی

توانم درد را فرا بگیرم، عشق را با آموزش به دست بیاورم و یا حس شویم. من نمیخصوص، با زبان مواجه میاینجاست که به

توان چیزی را تصور کرد که وجود رنگ آبی را یاد بگیرم. سعی کنید خواهید دید که غیرممکن است. درست همانطور که نمی

شخصی  ةتوان حس رنگ را مگر به صورت تجربهای موجود نداشته باشد. نمیها و کیفیتنی هیچ ربطی به صفتنداشته باشد، یع

ها صرفاً تجربه شخص خود را معیار قرار دهند، شانس خیلی آموخت، یا عشق را با تعریف دیگران تجربه کرد. اگر قرار بود انسان

ای ایجاد گردد. فکر کنید ، یکی شده و وحدت تجربی و حسی در هر زمینهها با هم مماس شوندکمی وجود داشت که این تجربه

                                                       

ست. وگرنه من چه ای آموزشی اها پروسهکند و هم فهم رنگنهایت نقش ایفا میها هم ذهن بیبه مفهومی، چراکه در تشخیص رنگ 10

 کند.بیند و در او چه احساسی ایجاد میدانم که آبی را دیگری چگونه میمی

رفت... پسر بیچاره از های محروم از روشنایی میپس این قدم دهد... آقای بلوم درجوان کور راه خود را با به زمین زدن عصا ادامه می» 11
ها ها... و به زنبیند. نوعی حس حجمکند، شاید در پیشانی خود چیزهایی میدانست این کامیون اینجاست؟ البد آن را حس میکجا می

شیده باید عجیب باشد ندیدنش. شکلی مبهم در ن کگذرد نگاه کنید. با آن گردمثالً این دختر جوان که از جلوی انستیتوی استوارت می
هایش مثالً بر موهایش، فرض بیند. با دستها و انحناها را تقریباً میها لمسش کند، خطاش. صدا، گرما، زمانی که با انگشتچشم درونی

. «از حس سیاهی به حس سپیدیکند. اش فرق میمسهاللغزد، شاید حس کنیم سیاه باشد. بعد وقتی دستش از موها بر پوست سپیدش می
 ۲۶۳اولیس. جیمز جویس. ص. 

in: Ulysse, James Joyce; Ed. Folio. P. 263 
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یعنی به یک  شدند،هم نمی« عاشق»کرد، اصالً هیچ دو نفری به اینکه اگر هرکسی بدون دیگران و زبان، عواطف را تجربه می

به معنی حسی  –ال به دیگری پس اگر احساس هر کسی متعلق به خود اوست و غیرقابل انتق 12یافتند.حسی دست نمی ةتجرب

عهده دارد. زبان به – و خیلی بیش از این را –دهنده شود؟ نقش این عامل وحدتچطور این وحدت حسی انجام می – کلمه

 شان،ها و مفاهیم با تعاریف عامهای زبانی، وجود لغتیعنی وجود این ماهیت ؛هاستوحدت بین انسان ۀزبان عنصر مشترک، ماد

 ؛دهدرا با آن وفق می زندگی، خود ةآموزشی و سپس در تجرب ةست که هر فردی در تجربا ندی، آن محور مختصاتیبآن جدول

آیا احساسی »پرسید: مواقعی که نام عمومی یک احساس را از خود می ةکشد. فکر کنید به همست که روی خود میا مثل پتویی

دهیم یرا با بیانی عمومی انطباق م« شخصی»یا بهتر بگوییم « درونی»اس یعنی احس« که به فالنی دارم، عشق است یا دوستی؟

است « مبهم»کند. این ابهام چیزی از حکم باال کم نمی« دانم کدام است، مبهم است!نمی»:گوییدمیبه خود )حتی بعضی مواقع 

که مضمونی تاریخی  ستا یبینیم که عشق یا دوستی، یک انتزاع رواندقیق بودن آن دو تعریف!( به این ترتیب می ةبه واسط

)ویتگنشتاین( دیگر. مثالً تشخیص رنگ آبی، در واقع « زبانی بازیِ»ها یا هر درست مثل آموزش رنگ 13دارد و ما در بند آنیم

ایگاه رنگ آبی در این مجموعه. اما گفتیم نقش سازند و جها را میای که رنگبر این مجموعه ستا یگذاری عمومآموختن نام

گذاری مورد استفاده است. اما نقش واقعی زبان خیلی رود. تا اینجا عمدتاً زبان در درکی ابزاری، برای نامزبان فراتر از این می

دهد که در آن ای بدون مقوله قرار میدر مقابل عرصه سوژه را-گذاری ساده است. تصور خام درک ابزاری، انسانبیش از یک نام

راند، این درک که توسط پوزیتیویسم منطقی هم تکامل یافت، مفهوم پروسه بودن حیات بشر، مشخص با کمال اقتدار حکم می

صور را القاء گیرد. به او این تای مشخص از تاریخ طبیعی و اجتماعی نادیده میو کنکرت بودن یک زندگی مشخص را در لحظه

به  –آن « دستور فلسفی»کند که به آن جهت که توانسته است لغتی به دستگاه لغوی اضافه کند بر قوانین کل  آن زبان، بر می

این توهم « سوژه»به پوزیتیویسم منطقی کمک کرده است که در « تیاتیکِ»حاکم است. این درک ابزاری و  – ویتگنشتاینتعبیر 

                                                       

حدودی جز در  و آمد و همه چیز در حد )اگر بپذیریم که واقعاً چنین حدها پیش نمیبرای انسان« عشق»یا بیشتر شاید چیزی به نام  12

وجود دارد، الزاماً همه بدون استثناء در جستجوی آنند. و از آن « عشق»ماند. اما چون میمحدودۀ دستوری وجود دارد( کشش جنسی باقی 

آتش بزنند و کارهایی بکنند که شاید جز در جامعة انسانی معنی ندهد )و شاید وخاطر آن خود را به آبیابند! حاضرند بهتر آن را میجالب

؟ اصالً آیا یک ماشین «کنندفکر می»آیا حیوانات « خندند؟می»شوند!( راستی آیا پرندگان یبُر مبینند رودهپرندگان وقتی معاشقة ما را می

است که گویا این سؤاالت قابل طرح نیستند. درست مثل اینکه بپرسیم رنگ عدد سه  ؟ کارکرد زبان ما طوری«کندفکر می»یا دستگاه 

دلیل آداب دستوری ما غیرممکن جلوه به لحاظ استداللی غیرممکن است یاراستی بهها، بهچیست؟ اما باید دید که این نوع محدودیت

گوییم حیات. اما اگر دقت کنیم بندی و نظمِ ماده میکند. نگاه کنید به تعریف حیات؛ رسم این است که به ساختمان خاصی از شکلمی

سال پیش  ۳۰ست. اگر اندیشیم و بسیار تاریخی و نسبی است که در وهلة اول میتر از آن چیزی ابینیم که این مفهوم بسیار مبهممی

زنند کنند و هم حرف میها هم حساب میخندیدیم. امروز ماشینکنند، به این سؤال میمی زنند یا حسابها حرف میپرسیدند آیا ماشینمی

 و ...

همسری مردساالر متفاوت است. فکر کنید امع تکشان چقدر با عشق در جو«عشق»های اولیه که مفهوم فکر کنید به جفتگیری انسان 13

هایی که ما جِقهِاگر باشد نزدشان چقدر شاعرانه و غیرمجسم است؛ و مقایسه کنیم با تمام بُته« عشق»ها یا گیاهان که به جفتگیری ماهی

 را در چنگ خود دارد. د ماحتا چه « فرهنگ و تمدن»ایم. راستی که ریِ غریزی ایجاد کردهمان دور این جفتگیدر جوامع
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های شناخت بشری بنیادها و تضمین – شده، قابل حصول و قابل تعریفدر واقعیتی مطلق، شناخته –تواند میرا دامن بزند که او 

را، در معادالتی منطقی با کمک منطق ریاضیْ تدوین کرده، آن را مهار کند. اما واقعیت این است که بشر وارد و حقیقت نهایی آن

توسط تاریخ تدوین شده و جاری بوده است. این حضرت سوژه، ، همیشه قبل از اون قبل از او، شود که قوانین آمی« ایبازی»

اند. این سوژه تابع رش نظری خود تدوینش کردههای فلسفی در بُست که سیستما آزاد و خودمختاری ۀدرست عکس آن سوژ

ریخ، یعنی زبان خویش است؛ چراکه زبان نه ترین انتزاعِ ذهنی انسان از این تاایترین، پایهاول تابع مهم ةتاریخ خود و در درج

کنیم، بلکه خودِ این حس و فکر است. هر بشری در زندگی خود بیان آنچه فکر و حس می ةیعنی وسیل« ارتباط ةوسیل»یک 

دنیا  ۀداً از واژدهد. عموفق می – سازدراستی تمام دنیای انسان را زبان او میچراکه به –الزاماً خود را با این مجموعه، با این دنیا 

 کنیم؟راستی تمام نتایج این جمله را درک میبهآیا ، اما «دنیای ما زبان ماست» :بریمنام می

 

 ماده، زبان و سولیپسیسم: 

در چه شکل متضادی با جهان رابطه دارد. او هم باید جزء جهان « سوژه»دیدیم که این « من»جهان و  ةدر بررسی رابط

تواند بداند و برای آنکه داند، نمیسوژه است. هیچکس دنیای شخص دیگری را نمی چرا که جهان از آنِ باشد و هم خارج از آن،

دهد(. اگر را که هست توضیح مینباید بتواند بداند. )فلسفه در نهایت و در بهترین حالت آنچه  جهان اینطوری باشد که هست،

موجود بوده، و زبان صرفاً ابزاری برای ارتباط در دست او  – اجتماعی خودْجدا از تاریخ و پراتیک  –ای راستی چنین سوژهبه

آیا مکتب اصالت من، یعنی به زبان فلسفه، سولیپسیسم  (صحت داشتاول پوزیتیویسم منطقی بود )یعنی اگر دو فرض می

solipsisme  م، کندر این لحظه حس می« نم»آنچه  ؟ به زبان خودمان یعنی گفتن اینکه، فقطکردرا بیان نمینهایت حقیقت

نهایت در را که آن –گوید کامالً صحیح است و رئالیسم سنتی در رد این مکتب واقعیت است. آنچه یک سولیپسیست می

دالل ستا یلی گرفته تا حتبرکِ اُسقفدر مقابل  14. از ماجرای اتوبوس پولیتزردرسمیبه نفی برخی بدیهیات  – آلیسم نامیدهایده

خصوص قرن بیستم و به ةبُرد و توان عجیب دستگاه نظری ماخ در فلسف 15استدالل لنین در رد سولیپسیسم ارنست ماخ.یا عدم 

کند، اما لحاظ غریزی سولیپسیسم را رد میسازد. لنین بهلنین را آشکار می ، ضعف نقدجهانی اولجنگ قبل و پس از  ۀدر دور

 راستی حضور دارد. به ماده کهجاییحضور ماده در از نه با تشخیص صحیح 

                                                       

 ژرژ پلیتزر.«. اصول مقدماتی فلسفه» 14

مثابه بحثی با نتایج سیاسی فوری معتبر شناخت؛ وگرنه لنین را باید به مثابه متنی سیاسی خواند و به این عنوان به «آمپریوکریتیسیسم» 15

ای که این اوست. موانع فلسفی ۱۹۰۷واضع خالف م ( از بسیاری جهات بر۱۹۱۴) "دفترهای دیالکتیک"لحاظ فلسفی، مواضع لنین در به

« نی بودن شناختعی»مواضع در رشد مارکسیسم ایجاد نمودند فراوانند و استالین به بهترین نحو از ضعف اساسی این مواضع یعنی موضع 

 ۳الین به اندیشه و پیکار است« ماتریالسم دیالکتیک». برای بررسی بیشتر تاریخچة سازی سود جستدر جهت سیستم« تئوری شناخت»و 

 مقالة ذکر شده مراجعه کنید.
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جز آنچه از طریق حسیات خود در « من»گوید این است که کمی بر این بحث تأمل کنیم: آنچه یک سولیپسیست می

دانید، سازند: اگر فقط حسیات خود را میتر میها برای آنکه مچ او را بگیرند ابتدا عرصه را بر او تنگدانم. رئالیستیابم را نمیمی

خود را نیز بدانید. پس به این  ةتوانید گذشتدهند، در این صورت نمیدر همین لحظه، در حال، حسیات معنی می پس فقط

گویند که ها برای رد این نظریه میداند. رئالیستکنونی می ةکه فقط حسیات خود را در لحظ ستا یترتیب سولیپسیت کس

ما را اگر  ة، شناخت اولیو پراتیک ما، بنابراین شناختدهد حسیات ما از واقعیت خارج از ذهن ما انعکاسی تقریباً صحیح ارائه می

آن پراتیک و علوم است. به این کند. به این عنوان شاخصی جدا از حسیات ما وجود دارد و کامالً صحیح نباشد، تصحیح می

دهند. به این شکل است که در نهایت، نسبت می criterium de la pratiqueترتیب معیار نهایی را به همین معیار پراتیک 

 sensualisme« گرایی عینیحس»گردد و عجیب نیست که لنین حتی از درک رئالیستی برای حسیات ما اعتبار قائل می

objective مثل خطای باصره یا ماجرای آب گرم و ولرم کذایی –کند. آنها در عین اشاره به خطاهای حسی ما یصحبت م – 

در جایی  ،دانند. به این ترتیبمی« تئوری شناخت ماتریالیستی» ،علوم ةکنند و آن را در کنار تجربگرایی مطلق را رد میحس

کند و اساساً شناخت الیسم، تئوری شناختی معتبر و عینی ایجاد میگرایی پوزیتیویستی( رئگرایی و آمپریسم )تجربهبین حس

استدالل صحیح و کافی باشد، معلوم نیست به چه  ۀاگر این زنجیرحال عیندرشمارد. قوانین طبیعت توسط انسان را ممکن می

ا، به آن جهت که عمالً در گوییم معلوم نیست چردلیل این تئوری شناخت عینی، یعنی منطبق با طبیعت، مطلق هم نیست. می

اصرارها و هشدارهای  ةرغم همردی پیدا نکرد و علیاین مطلق نبودن، هیچ نفوذ و بُ نامیده شده،« مارکسیستی ةفلسف»تاریخِ آنچه 

مارکسیستی به اسلوب شناخت عینی و مطلق  ةفلسف( «دفترهای دیالکتیک»)و لنین ( «کالسیک آلمانی ةپایان فلسف»)انگلس 

شناخت هم  ،بینیم که لنیندانیم. میانگیزش را همه میاش که داستان غمقوانین عام تفکر و هستی تبدیل شد، با قوانین پنجگانه

گوییم شناسد. باید پرسید که شناخت عینی و نسبی چیست؟ یا بهتر بداند و هم آن را نسبی میعینی طبیعت را ممکن می

شان( فدای عینیت آن شد؟ ها )و نه صرفاً دشمنانشناخت عینی اما نسبی چیست؟ و چرا نسبیت آن عمالً نزد خود مارکسیست

شان عینی بود چرا منجر به شکست کمونیسم شد؟! آیا منظور لنین از عینی بودن شناخت، بیان اعتقاد راسخ و اگر شناخت

از دسترس بشر به دور است؟  اما ستا ی، شناختی که عینستا یر امکان شناخت عینحاملین آن به صحت آن است؟ و یا منظو

ست اما نه برای بشر. اما چه سود که دانشی صحیح باشد، اما ما نتوانیم آن را بدانیم؛ ا تحصل! یعنی عینیست غیرقابلا ممکنی

ا بر عینیت ست. اما این حکم یعنی که دانش ما یکامالً صحیح یعنی در هر لحظه عینیت جلوتر از آگاهی ماست، و این حکمِ

بازی مطلق در آلیسم با شعبدهدر جدل با ایده« هامارکسیست»نهایت متضاد را که ست. این بیان بیا همیشه و مطلقاً نسبی

است که این  حقیقتی نهفته ،، در واقع باید بیان چیز دیگری گرفت. در پس این گفتار«اندحل کرده»نسبی و نسبی در مطلق 

فرضیات  اماند، یعنی ببازی میهمان شعبدهاند دست به فرضیاتی بزنند که بیشتر به ها مجبور شدهپوشاند. رئالیستجدل را می

کنم دنیای من خارج از ذهن من وجود ندارد، اینها که فکر می»گوید: اند. یکی میها مقابله به مثل کردهآلیستبازانه ایدهشعبده

ربطی فلسفه به فکری به این بی ة)راستی فکر کنید که آیا جز در عرص« ذهن من است ةکنم ساخته و پرداختو حس می
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«! نیا وجود داردحتی اگر من نباشم د»تان فاصله دارد!(. دیگری معتقد است که خورید؟ و این فرضیه چقدر با زندگی روزمرهبرمی

لحاظ دستوری غلط است. در تعریف لغت بودن نیست که آید! این بهی پیش نمیسؤالست. اگر او نباشد دیگر ا این هم شاهکاری

ود که وجود ندارد، باید بر سر صحت و سقم این آگاهی مای صحبت نشد از آگاهیت. اگر میبتواند نباشد. آگاهی یا هست یا نیس

ماند. پس این در همان نقطه باقی می مسألهکه وجود ندارد صحبت کنیم و در این حالت تعریف آگاهی عوض شده است و باز 

شود اساسی فلسفه است و هیچ ربطی به زندگی و طبیعت ندارد. اما این امر مانع این نمی سؤالواقعاً همان « اساسی فلسفهسؤال »

که انیوجه جنگی استداللی نیست. زمهیچاین جنگ به ها کماکان به جنگ خود ادامه دهند. اماآلیستها و ایدهکه رئالیست

هاست. ماتریالیسم چیزی جز رجحان د و آنچه پراتیک خود انسانمانَها میاستدالل را حذف کنیم، زندگی مادی انسان-گفتار

 16این پراتیک نیست.

گوید که میگوید صحیح است. زمانی مان بازگردیم. گفتیم که به مفهومی آنچه سولیپسیست میاما به بحث سولیپسیست

کنند. بله اما آن خطا را چه چیز جز همان حسیات به ما دهند که حسیات خطا می، به او پاسخ میاست عتبرصرفاً حسیات او م

ببینیم، باز  ة دماسنجیک درج به کمک ن،مامان بلکه با چشمنه با پوست دهند؟ وقتی که مثالً فالن درجه حرارت رانشان می

یابیم. چیزی را درنمی – مانیعنی حواس –مان نکار است که جز از طریق حسیاتا این واقعیتی غیرقابلاند. مان عمل کردهحسیات

چیزی جز وسعت  ست،یافته اعلوم تجربی به آن دست ترینآزمایش با وسایل و ابزار آزمایش که بشر حتی در پیشرفته ةپروس کلِ

های گوناگون به مان نیست، با تکینکآنچه را در قدرت کارکرد عادی حواس عبارتیبخشیدن به قدرت حسی بشر نیست، یا به 

سازیم. بحث بر سر مستقیم بودن تشخیص ما نیست، بلکه بحث بر سر این امر است که ما مان وارد میتشخیص حسی ۀمحدود

بیرون تابع نوع فهمیدن ماست. مان با دنیا در ارتباط هستیم و به همین جهت شناخت ما از دنیای در نهایت از طریق حواس

همه ... حرارت، فالن مقدار گرما )مفهوم دما( مفهوم قیاس، مفهوم عدد، مفهوم حرکت ةترین مباحث، مثل فالن درجفیزیکی

 فهم ما مشروط به این شرایط حسی فیزیولوژیک وجودمان دارند و به این عنوان تمام-ریشه در انتزاع ذهنی ما از شرایط مادی

دهد. صحبت کردن از یک آگاهی عینی، نسبت به یک آگاهی معنی می« علمی باشد»ر مفهومی هر چقدر هم که ست. ها

بر یک ذهنیت، آن هم ذهنیتی متکی  – عیناً مثل شناخت – یک خواب باطل است. در تعریف آگاهی ای جدا از ذهنیتْآگاهی

با مفاهیم انسانی طرف هستیم. به این جهت زمانی که یک مجردی که از ذهنیت صحبت کنیم، هستی مادی، وجود دارد و به

نباید آنطور که معمول است، منکر حرف او شد. « سازداین حیات و ذهنیت من است که جهان را می»گوید سولیپسیست می

                                                       

است  شان. در واقع باید گفت که این آنقدر بدیهیشان بلکه به خاطر زندگیخاطر اعتقاداتها ماتریالیست هستند. همین. نه بههمة انسان 16

بر آن واژه خود یک کارکرد ها بنابندی آنا و تقسیمهلسفی به آنف-. همین. اطالق یک واژۀ اعتقادیهستندها که گفتن ندارد. همة انسان

ها ندارد. اثبات آن هم این است که هیچ است وگرنه هیچ ربطی به بودن آن اجتماعی (en jeuxهای )مسائل مورد نزاع فلسفی با داو

دهد و از طرف دیگر هیچ ود را تغییر میفقط نوع بودن خ در این حالت تواند دست بکشد، حتی اگر خود را بکشد.یآلیستی از بودن نمایده

 کند. در تعریف زندگی کردن، زندگی نکردن وجود دارد.آلیست زندگی نمیتر از یک ایدهواقعیرئآلیستی، 
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شناخت  پس – اثبات استامری که غیرقابل –کنند ها یک چیز را حس میاو این نیست که چون همگی انسان ةپاسخ به گفت

م در دژ درونی باور کن من ه»شکند، قول شرف ما نیست که سولیپسیست را می« منِ»همه معتبر است. آنچه دژ درونی 

توانند مقایسه شوند. دو دنیای اینها دو دنیای متمایزند که هرگز نمی« کنم که تو!شخصیتم همین، عیناً همین را حس می

گوید آید. او میمان میرند. برای رد نظریه سولیپسیست، بار دیگر ویتگنشتاین به کمکبسته که هیچ معیار مشترکی ندا« درونی»

توانید به دیگری منتقل کنید، به خودتان چطور ان است و نمیتحسیات شخصی ةکه باید از سولیپسیست پرسید که آنچه را نتیج

نفوذ ن ترتیب آن دنیای فردی و غیرقابلگویید؟ به اینه میتوانید به من بگویید، به خودتان چگوکنید؟ آنچه را که نمیمنتقل می

نی بینیم که با وارد شدن عنصری واقعاً عینی یعریزد. میکه یک سولیپسیست برای خود بنا کرده است فرو می یانتقالو غیرقابل

ست و در درک ما درست نقش ا انتزاعی عینی ،زبان« واقعیت و عینیت»عکس ترمینولوژی رایج نزد هواداران زبان )چراکه بر

دارد، چراکه این دژ اول بنا شدن شکاف برمی ةکند( دژ تسخیرناپذیرشان از همان لحظها ایفا میهمان ماده را نزد رئالیست

عد مادی دیگری مان از واقعیت، بُست. فهم این نکته بسیار مهم را که به درکا از طریق زبان دیگران در من جاری« من»درونی 

بیند ای میآلیست است، آنجایی نیست که خود را در جزیرهبخشد به ویتگنشتاین مدیونیم. آنجا که یک سولیپسیستْ ایدهمی

بیند این فردیت تا چه حد از طریق زبان، عمومی، تاریخی و اش است، بلکه آنجاست که نمیکه تنها معیارش تشخیص فردی

« من»ا چه حدی از آن سازد، اما این ذهنیت به چه عنوان و تت که جهان را میاس« من»مشروط به دیگران است. این ذهنیت 

ست که این خلوص به اصطالح ا ندارد؟ زبان دقیقاً آن عاملیست و به دنیا و به دیگران ربطی ا ست، شخصیا است، خصوصی

گردد و تمام سطوح آن را ژ ایجاد میست که در این دا شکند. آن شکافیرا در هم می 17«اسطوره باطنیت»شخصی، این -درونی

 پیماید.مثل یک زلزله می

 

 سولیپسیزم، رئالیسم، زبان: 

 . حدهای زبان من، یعنی حدهای دنیای من.۶، ۵»...

 انیم بیاندیشیم. توانیم بگوییم آنچه را نتوتوانیم به آن بیاندیشیم. پس نمیتوان اندیشید، نمی. آنچه، را نمی۱، ۶، ۵

منظور  ن نکته کلید فهم این مطلب است که به چه عنوان سولیپسیسم یک حقیقت است. آنچه سولیپسیست. ای۲، ۶، ۵

توان آن را نشان داد. اینکه دنیا، دنیای من باشد از این امر توان آن را گفت، بلکه فقط میدارد کامالً صحیح است، جز اینکه نمی

 های دنیای من. فهمم( یعنی حدشود که حدهای زبان )تنها زبانی که من بنتیجه می

                                                       

 نام اثر پرارزشی از ژَک بوورس در مورد فلسفة ویتگنشتاین است.  «باطنیتاسطورۀ » 17
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 . دنیا و زندگی یکی هستند. ۱، ۲، ۶، ۵

 (فلسفی-)تراکتاتوس. بیانیه منطقی «. من دنیای خویشتنم.۳، ۶، ۵

های کمبریج سدر در ویتگنشتاین )به نقل از ادگار مور،. «ذهنیت کنونی من است تنها واقعیتْ»گوید یک سولیپسیست می

دهد وبی نشان میخویتگنشتاین دو سر انحراف را به ةاین جمل. «نهایت مهم استمعنی اما بیگفته بیاین »گوید: ( می۳۳-۱۹۳۰

نهایت گری باشد؟ اما بیدی ةتواند تجربمعناست، چراکه مگر واقعیت میسولیپسیست بی ةدرستی فهمید. این گفتو باید آن را به

شود که هم سولیپسیسم و هم رئالیسم ای دوگانه تعریف میدر اینجا رابطه کند.و دنیا را آشکار می« من» ةراکه رابطچمهم است 

از  و این کامالً صحیح است،« دنیا، دنیای من است؛ دنیا و زندگی یکی هستند: و من دنیای خویشتنم»کند. از طرفی را رد می

ر چنین آوایی به معنی حسی آن موجود صی و فردی نیست و یا حتی اگگذرد، آوایی درونی، شخطرف دیگر اما، آنچه در من می

سی برای خود کتوسط ویتگنشتاین است؛ اگر « زبان خصوصی»باشد، این برای فلسفه اساساً اهمیتی ندارد )این رد امکان یک 

ود کنیم؛ یا مثل زمانی که چیزی را در درونی ختلقی نمی« زبان»عالئم زبانی اختراع کند و توسط آن سخن بگوید، ما آن صدا را 

کنید که آن حس را خودتان هم درست کنید بدون آنکه بتوانید بر آن اسمی بگذارید. در این حالت فکر نمیحس می

نیست، دیگران است. حاصل « من»عکس ظاهرش، بر الزاماً، درست« من»که چگونه  اید؟(، آنچه اهمیت دارد این استنفهمیده

های دنیا هستند، این حس و تفکر جاری در او، از او نیست، از دنیاست. برای عهایش انتزادنیا و در نتیجه تاریخ است. احساس

فاعل  ۀبه این عنوان سوژ«. شودحس می»، «شودفکر می»باید گفت: « کنممن فکر می»دکارتی، در پاسخ  ۀهمین در پاسخ سوژ

 ست. ا خیالی ۀو قادر به تفکر و تصور و حسیات، یک اسطور

گردد. نقدی که نه تنها از رفته بُرد نقد ویتگنشتاین بر ما آشکار میسیار دور از انتظاری، رفتهصورت بجا به از همین

گردد. نیز می« ماتریالیسم دیالکتیک سنتی»شده توسط آلیسم است، بلکه شامل رئالیسم رایجترین برخوردها به ایدهرادیکال

کند و قوانین آن را یک به یک ر و هستی را تا ابد روشن میتکلیف تفک« مارکسیستی ةاسلوب دیالکتیکی فلسف»زمانی که 

آلیستی، یعنی وجود سوژه، مشاهده، معیار حقیقت، های ایدههای سیستمفرضپیشترین شمارد دیگر این سیستم در مهمبرمی

شریک است و نقد ویتگنشتاین شامل حال آن نیز  – عینی یا الهی –آغازین، تئوری شناخت و در نهایت، حقیقتی ابدی  ةمقول

خود « فرموله شدن»شود. آیا واقعیت ندارد که این مکتب از زمان ها تهمت بزرگی تلقی میگردد. البته این برای رئالیستمی

، ، همواره با مکاتب معاصر خود مثل پوزیتویسم منطقی«ماتریالیسم دیالکتیک»تحت عنوان کاذب  18میتینمارک توسط 

که این سیستم شناخت منجر به  ستا یفنومنولوژی هاسرل و ... به جنگ و ستیز برخاسته است؟ اما به همان درجه نیز قطع

                                                       

18 Mark Mitine سخنگوی استالین در عرصة فلسفه شمرده  1931عضو آکادمی علوم که از  وروی؛مارک میتین، فیلسوف رسمی رژیم ش

  مة کمینفُرم.تحریریة روزنا ئیسشد؛ از نویسندگان بیوگرافی رسمی استالین و رمی
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داری، به داری کالسیک رایج است. نزدیکی این دو نوع سرمایهاستثماری که در سرمایه ةشد، با همان درج« مکتبی»ای امعهج

 مبانی فلسفی این دو جامعه ربطی ندارد؟ – و یکسانی –شباهت 

فریاد « اصالت من»آلیسم و نوع افراطی آن، سولیپسیسم، در مقابل این مکتب ها، این دشمنان سرسخت ایدهرئالیست

 قابل اصالتمنامیدند. برای آنها در شکستند، آن را اختراعات روانشناسی ارتجاعی میرا در هم می« من»آوردند و اعتراض برمی

توان سولیپسیسم را به رئالیسم گرفت. حال چطور میقرار می« هماد»، اصالت «روح»یا « ایده»به عنوان مظهر اصالت « من»

 نزدیک نمود و از آن بدتر، آن دو را منطبق با یکدیگر دانست؟

و وجود « من». در یکی زنندبینیم که این دو مکتب در واقع به صورت متقارنی یک حرف را میدر پرتو نقد ویتگنشتاین می

هستند که یک نوع حس  -«هاتوده»همان –ها حجمی یکدست وجود ندارد. انسان« من»گردد؛ حسیات و تفکر او کامالً نفی می

احساس و تفکر که ای بیگله 19خالقیت و....کشند و ... فردیت ندارند. در نتیجه ابتکار و کنند، یک سلیقه دارند، یک رنج میمی

بایست متکی بر ارضاء شدن نیازها به نسبت امکانات اقتصادی مشخص باشد، شکمش سیر باشد! درک از برابری که می فقط باید

، اکثریت جمعیت، فرد فرد رنج کشید و قربانی «توده»های فردی گشت. نتیجه آنکه به نام ها و ویژگیتبدیل به محو شخصیت

 شد. 

شود. آنچنان که این گردد و دنیا صرفاً ماده میسوژه، هر ذهنیتی نفی می تِذهنی ، در پس نفیِ«من» در جریان این نفیِ

حمل  – هماد –، به درون خود موضوع شناخت ستا یانتزاع که جوهر و طبیعت هر شناخت عنصر ذهنیت، سوبژکتویته، عنصرِ 

 د. گردپدیده می خودِ استخراج این شناخت از بطنِ ةبه پروستبدیل شناخت  ةشود و پروسمی

بیند و حس که می ستا یسولیپسیست هم، دنیا به صورت مطلقی یگانه است. دنیا صرفاً آن چیزیک از طرف دیگر از نظر 

، یکرنگ و یکدست. ستا یونتُنصری جز سوبژکتیویته ندارد، دنیای بِشده، از آنجا که عکند. این دنیای مطلق، یگانه و شناختهمی

و بدون نیاز بدان، بدون عینیت  ذهنیتی باشد قرار نگیرد، – یا درک دیگران از عینیت – عینیتی که تنها باشد، در مقابلیزمان

نصر دیگری عدیگر ذهنیت نیست چراکه صرفاً ذهنیت است. ذهنیت در آن باری ندارد چراکه در مقابل خود  ؛دیگر هیچ نیست

ه، یکدست و به لیپسیست با دنیایی طرف است یگانسویک دهد. ندارد. این ذهنیت خالص، مضمون ذهنی خود را از دست می

 تردید. همین جهت مطلق، قابل اتکاء و بی

درک ضد و متقارن آن، یعنی درک اصالت ماده، آنچنان عنصر ذهنیت را نادیده گرفت و شناخت خود را مطلق دید که 

آن نفی گشته است که عینیت مفهوم خود را از و ذهنیت در خودِ دنیاست. آنچنان عینیت مطلق گویا برداشت او از دنیا، اصالً 

                                                       

ها، خالقیت و ابتکار فردی و هرچه نیاز به انگیزۀ فردی داشته فکر کنید به نتایج این درک در یک سیستم دولتی در برخورد به آزادی 19

 .بار حاکمیت این درک استهای تأسفباشد و اصالً چرا تصور کنیم؟ تاریخ معاصر شوروی، بلوک شرق، چین، آلبانی... پر از نمونه
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شان )اعتقاد به توحید!(، در رد و نفی مطلق تردید، یکی دهد. به این ترتیب این دو درک، عمالً در یکتا کردن دنیایدست می

ام و دیرینه و اند، آنقدر پردوافتاده هستند؛ ذهن و عین در طرحی کاریکاتورگونه، توسط دیوار غیرقابل عبوری از یکدیگر جدا

دیرپا که هر کدام ضرورت وجود دیگری و در نتیجه مفهوم وجود خویش را که فقط در تقابل با دیگری هستی دارد، فراموش 

راند و در دریگری با ذهنیت مطلقش حکم می« من»اند. دنیای هر کدام مثل بلوکی یکدستْ قد برافراشته است. در یکی کرده

تردید. در جایی ذهن تضاد و بیدنیا یک بلوک، یک سیستم است، یعنی بی ،ذهنیت. در هر دو درکبی ستا یعالم ۀسوژ« من»

 خالص.  ۀدمحض، در جایی دیگر ما

گیرند. ما تحت ترین انتزاع بشر را که زبان است نادیده میآلیسم( و چه رئالیسم، هر دو مهمپس چه سولیپسیسم )ایده

 – و هم – واقعیت نیست پس خودِ –از واقعیت  ستا یهم انتزاعحال عیندر؛ این انتزاع کنیمحاکمیت این انتزاع زندگی می

همین خاطر دنیای ا هرگز جدا از واقعیت نیستیم، بهدهد. مما را با واقعیت پیوند می – ست و جدا از ذهنیت ماا چون تاریخی

افتیم. این بدون حضور عنصر ذهنیت، با این واقعیت درنمیخارج از ذهن ما موجود است، اما ما هرگز به صورت مستقیم یعنی 

از مقوالت فلسفی آنطور که توسط  را های رایجبندیتقسیم لِکُ  برسد. فهمیدن این مطلو به ما می گذردواقعیت از راه انتزاع می

ری، پراتیک، روبنا، زیربنا... این برد. مفاهیم کنکرت، آبستره، ذهن، عین، تئومیسؤال این دو مکتب بزرگ مرسوم شده بود، زیر 

ساحتی کارکرد جانبه، تککه دیدیم، به صورتی یکما مثل مفاهیم متضاد، به خاطر همان عملکردی  ةمفاهیم در درک گذشت

داشتند. یک مکتب فلسفی طرفدار مفاهیم عینی، پراتیک، زیربنا... بود، دیگری طرفدار عکس آن. هر دو این مکاتب عمالً با 

گشت، از نفهمیدن تأثیر فلسفی کارکرد زبان ناشی می – گوناگون ةدو زاوی از –خود به این مفاهیم که اساساً  ةگرایانبرخورد مطلق

های فلسفی را دادند. این مفاهیم با حمل کردن چنین عنصری از یقین، شرایط برپاسازی سیستمبه آنها بار مطلق و نهایی می

 les« های تضمینیفلسفه» ةزبان، به طرز رادیکالی کلی ةلأقد ویتگنشتاین، از طریق تحلیل مساطر نکنند، به همین خفراهم می

philosophies de la garantie برد.  سؤالکردند، زیر ها حمل میهایی را که این فلسفهو ارزش 
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