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 مقدمة مترجم
 

ننيسي ناگزير خيانتي است به فيلسنفان. فيلسنفان بزرگمي كمه حتمي بمرای      هرگننه تاري  فلسفه
شنند.  ها كتا  است  همگي  ر عباراتي كنتاه معرفي مي شرح جامع يكي از آثارشان نياز به  ه

تمرين متفكمران    های بمزر   انديشهتنان  نمننة كتا  حاضر خن  گنيای اين مسئله است. آيا مي
گمنر و نيهمه    يركمه  تاري  بشر را  از كانت و فيشته گرفته تا شلينگ و هگل  از شنپنهاور و كمي 

گرفته تا هنسرل و هايدگر  از فرويد و ويتگنشتاين گرفته تا فنكن و  ريدا   ر حمدو   ويسمت   
ن  سمت  معممنالب بمه چيمزی     هايي از ايم  صفحه گنجاند؟ تجربه نشان  ا ه است كه تاري  فلسفه

برند كه  برای خالي نبن ن عريضه  چند جملمة فلسمفي    بيش از  استان زندگي فيلسنفان راه نمي
هايي اصمبب چمه سمن ی     ها الصاق شده است. از سنی  يگر  مطالعة چنين تاري  فلسفه ه  به آن

احم  فكمری   تمرين مب  خناهد  اشت  جز ايجا  تنه  فه   ر مخاطب عما  و فروكاسمتن عميم    
مندان راستين فلسفه  به جمای اينكمه بمه     تاري  بشری به مشتي  استان و حكايت؟ چرا بايد عبقه
ها بكنند و بمه جمای تأممل فلسمفي  از      متن اصلي فيلسنفان بپر ازند  وقت خن  را صرف  استان

شدۀ  خبصههای بسيار  ننيسي  به ويژه نسخه حافظة خنيش بهره ببرند؟  ر اين معنا  تاري  فلسفه
 كننده است. آن  عمدتاب ضدفلسفه و گمراه

تمنان شمينۀ خاصمي از تماري       ننيسمي را نجما   ا ؟ آيما ممي     تنان تاري  فلسمفه  آيا نمي
نگماری  چمار    گرايمي و وقمايع   ننيسمي  تقليمل   گمنيي  پراكنمده   ننيسي ارائه  ا  كه به كلي فلسفه

نظمر از   ننعي تاري  فلسفه است كه صرف رفت از اين مشكب   ارائة نشن ؟ شايد تنها راه برون
اش بتناند ننعي تحليل را حنل منضنعي مشخص و هدفمند سمامان  همد. ايمن     كميت و اندازه

مه   ر واقع كاری است كه رابمر  سماِلم ن  ر كتما  حاضمر قصمد انجمامش را  اشمته اسمت.         
سمال اخيمر    152 ای  ر بمازۀ زمماني   هرچند عننان اين كتا  مدعي پنشش  ا ن كل فلسفة قاره

است كه همهنن ن  تسبيح ساير  قاي  را « مفهن ِ خن »است  اما عمبب يک ايدۀ محنری  يعني 
كند و  استان تاري  فلسفه را نه به حكاياتي پراكنده و تصما في  بلكمه بمه     به يكديگر متصل مي

شد  عنا  ميساز .  ر اين م پيشرفت ضروری و منطقي تأمب  مختلف  ربارۀ اين مفهن  بدل مي



 به بعد 0771از  :ای لسفة قارهف       2

 

اند. همر   ای به  ست  ا  كه بر  يگر مفاهي  محنری مبتني های بديلي از تاري  فلسفة قاره روايت
كنندۀ كل است  اما از منظمر   ای مننا ين با كل تاري   ار . هر مفهنمي بازنمايي مفهنمي  رابطه

تنها يكمي  «  تاري  خن»های بديلي سخن گفت كه  تنان از تاري  خاص خن ش.  ر اين معنا مي
تماري   »  «تماري  ابمژه  »  يما  «تماري  خمدا  »شد همين كتما  را حمنل    هاست: برای مثال  مي از آن
همای   ها ننشت. البته نبايد فرامنش كر  كمه هممة ايمن تماري      و جز اين« تاري  حقيقت»  «جنهر

اشكال  كنندۀ حقيقت واحدی است كه خن  را به گننه  بازنمايي بديل  سرانجا   به نحنی مننا 
های مختلف همناره بايد معطمنف بمه    مختلف متجلي ساخته است.  ر اين معنا  بازخناني تاري 

ايدۀ كثر   ر عين وحد  باشد  البته وحدتي كه خن  از كثر  رهايي ندار  و كليتمي كمه از   
 اجزاء جدا نيست.

انديشة  شن    ر حقيقت وارث مفاهي  نامدار عرصة ناميده مي« خن »آنهه  ر اين كتا  
اسمت.  ر تماري    « فطمر  »و « انسمان »و حتمي  « عقل»  «سنژه»  «ذهن»  «روح»  «نفس»بشر مانند 

جايي  شنند و ننعي جابه روند  بلكه از شكلي به شكل  يگر تبديل مي انديشه مفاهي  از بين نمي
 ه است.   قدرتش را از تما  مفاهي  سلفش اخذ كر«خن »افتد. مفهن   ها اتفاق مي نيروها  ر آن

اما  ر عين حال  نبايد فرامنش كر  كه اين بازآرايي مفهن   ر قالب جديد   ر حقيقمت نمنعي   
تمنان بمه واسمطة     ظاهر ممدرن اسمت. ممي    های تازه و به های پيشين  ر پنشش سازی اسطنره پنهان

های پيشين  بمرای صميانت    ننعي تبارشناسي انتقا ی نشان  ا  كه چگننه مفاهي  كهن و اسطنره
 هند. تصنر  های مبدل به حيا  و تأثيرگذاری خن  ا امه مي از خن    ر مفاهي  تازه و  ر لباس

 هد  يک واژه  بدون  رک تاري  و سير تطنر آن  همناره فر  را  ر معرض خن فريبي قرار مي
 های تاريخي است. كند  زيرا فه  راستين  همناره معطنف به ر يابي ريشه و فه  را مسدو  مي

تمنان انتقما ا  جمدی     ند كتا  سالِم ن از برخي انتقا ا  يا شده مبراست  امما ممي  هرچ
 يگری نيز به آن وار  ساخت. نخست اينكه  ر كتا  حاضر  ر بررسي سير تطنر مفهن  خن   
بسيار گزينشي عمل شده است. البته از گزينش گريزی نيست  اما سالِم ن  ر اين اثمر  مكاتمب و   

هما نكمر ه اسمت كمه      ای بمه آن  ي را از قلم  انداختمه و اصمبب حتمي اشماره     های بسميار مهمم   چهره
تنانستند  ر پيشبر  تحليل نقشي اساسي ايفا كنند. بمرای نمننمه   ر ايمن كتما  بمه مماركس        مي

ای شده و بخشي از فصل شش  به او اختصاص يافتمه اسمت  امما از جريانما  پساماركسمي       اشاره
های فلسمفي قمرن بيسمت   نمننمة بمارز       ترين چهره رخي از مه هيچ خبری نيست و  ر نتيجه  از ب

ای بمه مكاتمب    ها  تئن ور آ ورنن  هيچ نامي به ميان نيامده است. همهنين سالِم ن هيچ اشماره  آن
  انمد  پيننمدهای آن    تأثيرگذار ننكانتي نكر ه است. او هرچند مكتب فرويد را حائز اهميت مي
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و آنجا كه به نقطة اوج روانكاوی قمرن بيسمت   يعنمي ژاک لكمان     كند  با فلسفه را نا يده رها مي
پيشماپيش از  اسمتان فلسمفة    »آور  كمه   رسد  با اين ا عای فاقد تنجيه سروته قضيه را ه  مي مي

كنمد و  ر   او اين  عنی را  ربارۀ لمنيي آلتنسمر نيمز مطمرح ممي     «. اند اروپايي كنار گذاشته شده
 هد  چرا كه امروز شاهد ننعي بازگشت تازه ه  به  خبر مي بيني خن  نتيجه از ش ّ ضعيف پيش

 روانكاو هگلي  ژاک لكان  و ه  به ماركسيست ضدهگلي  لنيي آلتنسر هستي .
انتقا  جدی  يگر به اين كتا   فقدان ارجاعا  اسمت. ننيسمنده  ر اكثمر ممنار ی كمه      

 ه اسمت و تنهما  ر برخمي    مستقيماب به ننشتة يک متفكر ارجا   ا ه  منبعمي بمرای آن ذكمر نكمر    
منار   لبخناهي  برای خالي نبن ن عريضه  ارجاعاتي به آثار متفكران منر  بحم   ا ه اسمت    
به نحنی كه  ر سرتاسر برخي از فصنل بسيار مه  اين كتا  )مانند فصل پمنج  يما هفمت ن تنهما     

بمه ايمن  ليمل  ر    را   خنر . هرچند ننيسنده  احتمماالب ايمن شمينۀ ارجما      يک ارجا  به چش  مي
نگمری نشمن  و     ستنر كار قرار  ا ه است كه مخاطب گرفتار ارجاعما  ريزو رشمت و جزئمي   

مندان و  انشجنيان   ای سرمش  عبقه ك  نبايد چنين شينه نگرانه اتخاذ كند  اما  ست منظری كل
 مبتدی قرار گير .

گاهانه  ارای منضع فارغ از انتقا ا  فنق  يكي از محاسن كتا  سالِم ن اين است كه آ
است. به بيان  يگر  هر شكلي از عرضة تاري  فلسفه پيشاپيش  ارای منضع است  چه ننيسمنده  

طرفمي از   از آن آگاه باشد چه نباشد  چه بدان معترف باشد چه نباشد. هيچ تفسير يا تنصيف بي
گری   رخ يا مشاهدهای م وجن  ندار . هر ننيسنده  من  طنر كلي از هيچ پديده تاري  فلسفه م و به

رو . هميچ   های خمن  بمه سمراغ تحليمل و فهم  تماري  ممي        انگاشت بر اساس سنت فكری و پيش
طرفي بگيمر    طرف نيست. بنابراين  هر منرخي كه منضع بي روايتي  و  ر نتيجه  هيچ فهمي بي

يعني  اطب  است يا رياكار؛ اندركار  ر  ريافتش بي يا نسبت به عنامل تاريخي و فرهنگي  ست
 ر يک كب   يا بايد  ر فهمش شک كر  يا  ر صداقتش  اما سالمن ه  كامبب نسبت به تاري  

طمرف يما    كند  او نه همهنن ممنرخي بمي   فلسفه منضع  ار  و ه  اين منضع را آشكارا بيان مي
شمن     ای مناجه ممي  اعتنا  بلكه بارها همهنن يک طرف گفتگن با فيلسنفان قاره گزارشگری بي

 كند. ي نظراتشان را از  يدگاه خن ش ر  و از برخي  يگر  فا  ميبرخ
سماز     فارسي و انتشار كتا  سماِلم ن را منجمه م و چمه بسما ضمروری م ممي         آنهه ترجمة

فقدان اثری مشابه  ر زبان فارسي است كه  ر عين حج  اندک و نثر شينا  تنانسمته باشمد  ايمن    
سرايي و حكايما  م بلكمه     نه از بيرون م به واسطة  استان  ورۀ تاريخي مه   از كانت تا  ريدا را 

مم ترسمي  كنمد.  ر ايمن معنما  ايمن كتما         « خمن  » ر  رون م به كمک شرح سير تطمنر مفهمن     
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مندان و  انشجنيان را  بمه    را پر كند و عبقه  تناند خأل منجن   ر آثار فلسفي به زبان فارسي مي
مدرن  همراهمي كنمد و برايشمان     های مدرن و پست فلسفه شان با ويژه  ر مراحل ابتدايي آشنايي

نگرانه و اشرافي نسبي  ر خصنص روند حركت تاري  فلسفة غر   ر  و قرن اخير  تحليلي كل
 به ارمغان آور .

البته پيش از ترجمة حاضر  ترجمة  يگری نيز از اين اثر به زبان فارسي  از سمنی آقمای   
ن 2671انتقا ی  ربارۀ ويراست اول )سال  متني اينجانب و است شده منتشر كاشاني حنايي محمدسعيد
را به هممان  ا  كه به  ليل اجتنا  از اتبف وقت مخاطبان  آنان  ن آن منتشر كر ه2613و  و  )سال 

تنانند بمه   مندان مي اند كه عبقه البته مترج  نيز پاسخي به اين نقد ارائه  ا ه 2 ه . متن ارجا  مي
 1رمايند.آن نيز مراجعه ف

ها از مترج  فارسي است و ارجاعا  اندک ننيسمنده    شايان ذكر است كه تما  پاورقي
طب  روال كتا  اصلي به انتهای متن منتقل شده است. همهنين مترج  فارسمي همر جما صمبح     

تر شدن ممتن از كروشمه بهمره بمر ه و همر جما ننيسمنده از كروشمه ) ... ن           يده است برای روان
برای پيشگيری از خلط مطالب مؤلف و مترج   مطالب  ر  و كروشه آممده اسمت.    استفا ه كر ه

معا ل اصملي   نامة نسبتاب مفصلي  رج شده است تا مخاطبان بتنانند از همهنين  ر انتهای كتا  واژه
همايي از ترجممه را    واژگان مطلع شنند. الز  است از آقای علي سهرابي تشكر كمن  كمه بخمش   

و ويراسمتار محتمر    « سممت »حا  را گنشمز  كر نمد  و نيمز از سمازمان     خناندند و برخي اصب
 سركار خان   كتر سيمين عارفي كه  ر بازخناني نهايي اين متن نكا  مفيدی را متذكر شدند.

تمر    تمنان بمه بيماني  قيم        كه ممي «خن » ر پايان مقدمه  الز  است ذكر شن  كه مسئلة 
ناميد  همهنان يكي از مسائل اصلي فلسفه اسمت.  « سنژه» تر آن را مسئلة تر و پروبلماتيک مدرن

حتي ريشة بسياری از مشكب  اجتماعي  سياسي و تمدني بشر به مسائل نظریِ پيراممنن مفهمن    
ای  گممر  . بممرای مثممال  مسممئلة رسممتگاری يمما آزا ی  همهممنن مسممئله بممازمي« سممنژه»يمما « خممن »

تمر و خطيرتمر از    ای جدی و خطير م چه بسا جمدی   چندهزارساله  امروز نيز خن  را به مثابة مسئله
 هد. راه تحق  ايمن آزا ی و مناجهمه بما مسمائل ناشمي از آن  تنهما از        هر زمان  يگر م نشان مي 

و « خمن  »يابي فلسفي و متافيزيكي مبماني مفهمنمي آن  از جملمه و بمه ويمژه مفماهي         طري  ريشه

                                                                                                                                              
اسمفندماه   21  6211  شممارۀ  روزناممة شمرق     ر: «كلكسينني از اشتباها   ر ترجمه».  ار بيلي  محمدمهدی  2

2613. 
 .2613 اسفندماه 13  6222شمارۀ    روزنامة شرق   ر: «‘كلكسينن’ ربارۀ »حنايي كاشاني  محمد سعيد  .  1
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سرگذشتي از فلسفه يا فيلسنفان  سمخنان و   شن .  ر نتيجه  كتا  حاضر صرفاب   ميسر مي«سنژه»
ه  نيست  « خن »ای از عبارا  منتخب از آثار ايشان  ربارۀ مفهن   شان و حتي مجمنعه زندگي
بمرای  « خن »م تاريخي مفهن    تر از آن  مدخلي است ه  از يک سن  برای  رک تحليلي بلكه مه 

ژرفمای    و ه  از سنی  يگر  بمرای ورو  بمه   «خدا»و « جهان»فرا رفتن از آن و مناجهة مفهنمي با 
 «.ما»ها و امكانا  امروز تمدن  ها و تهديدها  بحران تحليل فرصت

 
  

 محمدمهدی اردبیلی
 0317بهار 
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 درآمد پیش
 ها یافتة روسو در جنگل

 
همای   وتنهما  ر جنگمل   وگمذارش تمک    ر زمانة ننجناني عصر مدرن  ژان ژاک روسن با گشمت 

  2«خمن  »ش بمن . ايمن   «خمن  »انگيز را رقم  ز . ايمن كشمف      رمن  كشفي شگفتسرسبز سَن ژ
ترش   كار   تصنر كمر ه بمن   خمن  نحيمف صمرفاب منطقمي يما         برخبف آنهه سَلَف مدرسي

  بمدون هرگننمه   «انديشم   پمس هسمت     مي»كر   نبن  كه هر زمان كه تأمل مي 1صنريَّت محضي
ای نيمز نبمن  كمه     جسمتجنی ناكما  و شمكاكانه   « ن خم » ا . ايمن   وتر يدی خن  را نشان مي شک

نگمر     هرگاه به  رون خن  ممي » وستش هين  را به اعب  پارا وكسيكال اين منضع كشاند كه 
« خمن  »های فرانسه يافت  شمكلي از   آنهه روسن  ر ميان جنگل«. ياب  هيچ  نفس يا  خن ی نمي

روشمن    همای خيمر نيممه    ر و انديشمه بن  كه چنان غني و جنهری  چنان آكنده از احساسا  خيم 
چنان گستر ه  طبيعي و هماهنگ با عال  بن  كه او ببفاصله آن را به منزلة چيزی بسيار بيشتر از 

بن . روسن بما   6بماهن خن   يا نفس نن  بشر« خن »اش بازشناخت. اين خن   همانا  خن  شخصي
ا  ممر ان و زنمان كمل جهمان     ای را كشف كر  كه با تمم «خن »نگاهي ژرف به  رون خنيشتن  
رغم  تمما     خير اسمت م ذاتماب و باطنماب خيمر اسمت  علمي       « خن ْ»شريک بن   و اعب  كر  كه اين 

های منجن   ر حركت سمريع جامعمه.  ر اطمراف پماريس ممكمن بمن         نگری ها و سطحي فريب
جما   مندی پنچ جامعة ممدرن  شمنار باشمد  امما خمارج از آن      مشاهدۀ چيزی ورای زوال و آ ا 

شد: خيری  طري  آشكار مي آزا   تنها و با خاطری آرا   اين پاكي و معصنميت ما بن  كه بدين
های حيا  اجتماعي  جمان سمال  بمه  ر بمر ه  و نمنعي خمن         طبيعي كه از گناهان و فرومايگي

                                                                                                                                              
2  .the self    به  ليل امكان خلط معنای اين بر اشت مشخص از خن   كه مفهن  نفس و سنژه را نيز  ربمر  ار  

 ر زبمان فارسمي  بمرای     theناپمذيری حمرف تعريمف     ن  و نيز به  ليل ترجمهselfبا استعمال عا ی واژۀ خن  )
كتا  است  از عبمت گينممه اسمتفا ه شمده    ترين اصطبح كل    كه كليدیthe selfمتمايز ساختن اصطبح 

 است.
2.  pure formality 

3.  the soul of humanity 
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شمد  بلكمه  ر ميمان هممة افمرا  بشمر        تنهمايي محمدو  نممي    حقيقي و مطل  كه به هيچ شخصي به
  .مشترک بن

آنهه روسن كشف كر  م يا به هر ترتيب  آن را به سطح فلسفة اعلمي بركشميد م  عمنی      
 لي و حس مشترک پديدار شد   ر عين حال  غرور  استعبيي بن . اين  عنی كه همهنن سا ه

كمر   فهم  متقابمل را غيمرممكن      عميقي را تجس  بخشيد كمه خمن بيني  انسمان  را تشمديد ممي     
يمافتگي   كشميد. ايمن  عمنی اسمتعبيي   ر بسمط      ها خط بطمبن ممي   سانساخت  و بر تنن  ان مي
كمه  « خمن  »وكمالش  واجد  و مؤلفة محنری است: نخست  گستره و غنای  روني چشمگير  تما 

كند؛ و  و   ح  منتج از آن  ر فمراروی از سماختارهای سمنبژكتين     سرانجا  همه چيز را احاطه مي
اسمتعبيي از سمنی    بماهن. بايد خاطرنشان كر  كه  عنی بشر 2ذهنِ فر   و روشن ساختن طبيعت

بخمش   اش آزا  و تنها بمن   امما الهما     بيني ستيزی كشف شد كه هر چند با خن بزر  فر  جامعه
 هايي شد كه جهان تاكننن شناخته است. ترين فلسفه ترين و منف  برخي از جذا 

                                                                                                                                              
2  .nature  اين اصطبح  غير از طبيعت  معاني مختلفي مانند ماهيت و سرشت نيز  ار  كه  ر برخي منار  بهتمر  

از هر سه معما ل اسمتفا ه شمده     گنيای معنا هستند.  ر ترجمة حاضر  بسته به محتنای متن « طبيعت»از معا ل 
 است.



 

0 
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 ن2)كند؟! همه چيز! چگننه خان  فيشته تحملش مي خن ش

 هاينريش هاينه

 
زمينة  عنی استعبيي  ربر ارندۀ كل تاري    يمن و فلسمفة غمر  اسمت. جمای تعجمب و        پيش

تأسف  ار  كه  استان فلسفة مدرن اغلب به منزلة  استان واگشمايي تعمدا  معمدو ی از مسمائل     
ده اسمت و  ر نتيجمه  جمای شمگفتي نمدار  كمه       شناسي و متافيزيک روايت ش خاص  ر معرفت

انمد.   تر فلسفة اروپايي  ر آن نا يده گرفته يا از آن كنار گذاشته شده منضنعا  و مفاهي  وسيع
تر  با گاليله و علم  جديمد يما بما      اين  استان غالباب با كانت يا   ر تبش برای ترسي  طرحي وسيع

اش بيدار كر . اما « چُر  جزمي»ن  كه كانت را از ش تأمب   كار   يا با  ينيد هين  آغاز مي
گرايي  يا مطالعمة  انمش بشمری     ای مدرن و  عنی استعبيي  ربارۀ عل   عقل  استان فلسفة قاره

نيست؛ بلكه اين  استان همانا  استان چشممگير تصمنر اروپاييمان از خن شمان اسمت كمه علم  و        
ا نه به تنهايي  بلكه  ر كنار تخيل رمانتيمک    انش نقشي حائز اهميت  ر آن ايفا كر ه است  ام

وقفه  و فروپاشي فرجمامين نمنعي اعتمما  بمه نفمس       سابقه  طغيان و واكنش بي غرور عظي  و بي
 وطنانه. آميز جهان نخن 

تنسعة فلسفة اروپايي  ر نيمة  و  قرن هجده   بمه ويمژه  ر آلممان   اسمتان فرهنگمي       
جي است كه اغلب نيز  ر قالب خشک يمک  اسمتان فنمي    شناختي پرماجرا و مهي فكری و روان

شن . اما فيلسنفان روشنگری و نيز فيلسنفان رمانتيک  كه پيامد روشمنگری بمه    فلسفي بازگن مي
ای نبن ند كمه ايمن يما آن نظما  را بمر همكماران يما         رفتند  همگي از  انشگاهياني حرفه شمار مي

هما   ن نه خطا  به علما  بلكه خطا  به كل انسمان  انشجنيان  ر بندشان تحميل كنند و  استانشا
ای از تنلستنی  حتي اگر به زبمان   قدر غني و انساني بن  كه هر اثر برجسته بن . اين  استان همان

كر نمد   زمخت و عاری از ظرافت الهيا  آلماني بيان شده باشد. اين فيلسنفان واقعماب تصمنر ممي   
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برخي منار  تغيير ه   ا ند. ايمن فقمدان فروتنمي بمرای      كه جهان را تغيير خناهند  ا  و البته  ر
هما  ر  رک جهمان ضمروری اسمت. فيلسمنفان       های خبقانه  ولمن گماهي پيهيمدۀ آن    فه  تبش

انديشي و شميا ی    م امريكايي نيز اغلب متفكران بزر  اروپا را به اتها  مبه  تر انگليسي بين واقع
اند. امما حقيقمت ايمن اسمت كمه ايمن        لسفه كنار گذاشتهبار  ر تاري  ف به عننان انحرافاتي تأسف

متفكران بزر  كنشيدند تا فه  مشترک و عرفي را منر  حمله قرار  هند و خن  تصمنر مما از   
هما خمن  را نمه صمرفاب فيلسمنف يما اسمتا   انشمگاه  بلكمه پيمامبر             انسان بن ن را تغييمر  هنمد. آن  

 پنداشتند. طلب  را يكال و انقببي مي اصبح
« خمن  »انگيمز    ر نتيجه  مضمنن اصلي  استان اين كتا   ظهنر و افنل مفهمن  شمگفت  

همای   منر  بح   خن  معمنلي  يا شخصميت فمر ی  يما حتمي يكمي از شخصميت      « خن »است. 
قهرمان يا قهرمانان مسخرۀ اوايل قرن ننز ه  نيست. خن ی كه به ستارۀ صحنة فلسمفة اروپمايي   

ای است كمه سرشمت و آرزوهمايش بمه نحمن       يا اگنی استعبييمدرن بدل شده  خن  استعبيي 
گيمر  و  ر نتيجمه رازآميمز بن نمد. ايمن       ای بيكران و عمال   ای متكبرانه  به طرز گستاخانه سابقه بي

  و منجمن   ر همر كمدا  از مما  ر گر اگمر  كمرۀ       2زمان  كلي م بي« خن »خن  استعبيي همان 
نظمر از خصنصميا       چيمزی بمن  كمه هممة مما صمرف      «خن »خاكي و سرتاسر تاري  م بن . اين  

طبيعمت  »مان   ر آن شريک بن ي . بمه تعبيمری عما ی و فروتنانمه  ايمن خمن          شخصي و فر ی
العا ه و با فروتني بسيار كمتر  اين خن  اسمتعبيي چيمزی    شد؛ و به بياني خارق ناميده مي« بشری

  ايمن خمن   يگمر    2025از حمنالي سمال   نبن .  نفس جهان  يا خن  مطل   خداوندكمتر از خن  
يک انسان منفر  صرف نبن  كه  ر كنار  يگمران  ر برابمر جهماني ناسماز ايسمتا ه باشمد  بلكمه        

شمد     ربرگيرندۀ همه چيز بن . جايگاه جهان و حتي خداوند  حتي اگر مشكنک ه  تلقي نمي
 هايي از وجن  انسان بدل شد. صرفاب به جنبه

 ی اسمتعبيي را از منظمری انتقما ی عرضمه خمناهي  كمر   و        ر اين كتما  تماري   عمن   

                                                                                                                                              
2.  universal    اين اصطبح  ارای معاني مختلفي است كه  و نمننة بسيار مه  آن  كلمي ) ر معنمای فلسمفي  ر  

شمنل )به معنای فراگير  جهماني و همگمانين هسمتند. همر  و  امنمة معنمايي  ر اصمطبح         برابر جزئين و جهان
فارسي معا لي وجن  ندار  كه تما  اين معاني را  ر برگير . به همر حمال  ر   انگليسي وجن   ار   اما  ر زبان 

گمذاری و سمر رگ  سماختن مخاطمب  هممناره از معما ل        اين متن  مترج  برای اجتنا  از تشمتت  ر معما ل  
كنمد   بهره بر ه است  و نقصان معنايي آن  ر زبان فارسي را با اين تذكر  ر پاورقي حاضمر جبمران ممي   « كلي»

 مخاطب همناره بايد معاني  يگر اين واژه را نيز مدنظر  اشته باشد.كه 
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 گذشمتهن از مخماطرا  عملمي و سياسمي ناشمي از  يمدگاهي         ر عين حال )به نحنی معطنف به
 اسمت  آگماهي .  ر نتيجمه  ضمروری اسمت       2كمه چنمين بمه نحمن كلمي فرارونمده و خن سمتايانه       

 ناپمذير بمن ه    ا  بسمياری اجتنما   روشن سازي  كه  يدگاه مزبنر تا چه حد پمذيرفتني و از جهم  
 محمنری جنمبش    گرايمي و انسمان   و هست. همهنين تصدي  اين حقيقت  شمنار نيسمت كمه قمن     

 هسمتند    فلسفة مدرن  ر انديشة كانت و جانشمينانش  بسمط و تنسمعة فرجمامين هممان مضماميني      
 نشمان   كه فلسفه را از بدو پيدايشش تعريف كمر ه بن نمد. سمقرای نيمز همهمنن پروتماگنراس       

 همای خمن  را صمرفاب بمه بشمريت محمدو  كنمي            ا ه بن  كه حتي اگمر نخمناهي  كمل پمژوهش    
هممای خممن  لحمما  كنممي  و بسممياری از   سممت كمم  بايممد آن را بممه منزلممة كمماننن اصمملي پممژوهش

 هممای اساسممي فلسمفة قممرون وسممطي  بمرای مثممال  ر آثممار آگنسمتين  آبممبر و آنسممل       نمنآوری 
تنصميف كمر . تحمنل    « خمن  »ای  ر بما  ماهيمت و اهميمت     فيا  تمازه تنان به منزلة كش را مي
سممازی كممه  كممار   ر فلسممفه ايجمما  كممر   تمما حممد بسمميار زيمما ی  حركتممي بممه سممنی     وران

گرايان م هرچند با روش  كار  تضا   اشت م تأكيد    بن   و روش تجربه« خن »سنبژكتينيته و 
و نيز بمر اهميمت  يمدگاه اول شمخص را     « ن خ»نگرانه  بر ماهيت هنيت  بر تجربه و تأمل  رون

پمدر فلسمفة   »كر .  ر حقيقت  هيچ تر يمدی وجمن  نمدار  كمه  كمار   بمه عنمنان         تشديد مي
 ر مقما  محمل و  اور شمناخت نيمز     « خمن  »مشغنلي فلسفي مدرن  ر با   گذار  ل   بنيان«مدرن

د  و اغلمب مسمائل و   تنهما بما  كمار  آغماز شم     « خمن  »بن   اما  ر عين حال  اهميت اسمتعبيي  
امكاناتي كه او به راه انداخت  تا قرن ننز ه  به طنر كامل  به ثمر ننشسمتند. امما آنهمه پمس از     

گرايمي   گرايمي انگليسمي و  كمار     گذشت  چيزی بن  كه تجربه« خن » ر اروپا بر  2022سال 
 تنانست بكند. سنتي حتي تصنرش را ه  نمي

)هرچند « كشف كر »ر  بن  كه سنبژكتينيته را به زحمت بتنان ا عا كر  كه اين  كا
ای از آن نداشمتندن.  «تجربمه »گماه   شن  كمه يننانيمان هميچ    هايدگر برخبف ا عای ما  متذكر مي

اش را بمه  «  رونمي »سال قبل از  كار  به نگارش آثارش مشغنل بن   خن   2622آگنستين كه 
 كارتي را پيش از منعد پنشمانده   تمامي تنصيف كر ه بن   و حتي بر تحليلش جامة اين بينش

 2342 ر سمال   تمأمب  اما كاری كه  كار   به ويمژه  ر كتما    «. هست  پسانديش    مي»بن : 
سمال آينمده بمن .     622انجا   ا   اثبا  محنريت ذهن بشری  و نيز تعيمين مسمائل فلسمفه بمرای     

                                                                                                                                              
1.  self-congratulatory 
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ن روش 2تممايز بمن :   ك  مستلز  سه نظرية را يكال و م  ست 2چرخش او به سمت سنبژكتينيته
كار )كاذ ن تلقي شمن   تما زمماني     شک او  يعني تأكيد او بر اين قاعده كه هر باوری بايد گناه

 اش از ذهمن بمه منزلمة سماحتي متممايز  هممراه        ن تلقمي 1اش )صدقشن اثبا  شن ؛  گناهي كه بي
 ناخته شم « مخمصمة اگنمحمنری  »با مسائل ناشي از آن ) ر تركيب با روش شکن كمه بما عنمنان    

 انمي  كمه    شناسي   و چگننه ممي  مان را مي تجربه« بيرون از»شده است م يعني  ما چگننه جهاني  
شخص  يعني تأكيد بمر تجربمه و شمناخت از منظمر      ن تأكيد او بر  يدگاه اول6شناسي ؛  آن را مي

ناشمي از   فر ی  به منظنر اثبا  عينيت يا ابژكتينيتة اين تجربه و  انش  و  ر نتيجه  حل مسمائل 
 .1و  2نظريا  

سممازند كممه عمنممماب بمما عنممنان       ار آن چيممزی را برمممي   و نظريممة اول هسممتة مسممئله  
شن   اما الز  اسمت ذكمر شمن  كمه جنمبش فلسمفة اروپمايي بعمد از          شناخته مي« گرايي  كار »

را « جهمان خمارج  » كار   ه  تأكيد بر شک كلي و ه  تصنر ذهن به منزلة ساحتي متممايز از  
 ل كنار گذاشت. اما اين نظرية سن   يعنمي آرزوی اثبما  ابژكتينيتمة تجربمه و شمناخت مما       ك  به

های روسمن بمرای جمای  ا ن     فلسفي م از تبش  1شخص است كه جنبش روح زمانة از منظر اول

                                                                                                                                              
subjectivity  .2   واژۀsubject (subjekt برانگيزترين اصطبحا  برای ترجممه    ر آلمانين عمنماب يكي از مسئله

  نفمس  عاممل شناسمايي  صمنر      هايي نظير ذهمن  فاعمل شناسما    است.  ر زبان فارسي   ر برابر آن از معا ل
ذهني  شناساگر  شناسنده  عامل   اننده  ذهن عال   و غيره استفا ه شده است كه همگمي بمرای انتقمال معنمای     

گيرند  يا وجه كاركر  فعاالنمة   ها يا وجه ذهني واژه را نا يده مي اند.  ر واقع هركدا  از اين معا ل آن نابسنده
كاركر  اين اصطبح  ر فلسفة اخبق  فلسفة سياسي و حتي ايمان  يني منجب آن را و يا وجه عملي آن را. 

هايي  يگر نيز بر آن افزو ه شن . از طرف  يگمر  خمن  ريشمة معنمايي واژه  ر زبمان       شن  كه حتي  اللت مي
و  خمنر   همای فارسمي بمه چشم  نممي      كمدا  از معما ل   )افكنده  ايستا هنن نيز  ر هيچ  ject)زيرن +  subالتين )

كنشمي  تما  ر برابمر     خنري  و ممي  برمي objectشن  كه به اصطبح مقابل آن يعني  مشكل زماني  وچندان مي
ای  ر زبان فارسي استفا ه كني  كه عمنمماب بمه هممان معما ل نماقص       از معا ل  وگانه subject-object وگانة 

يمراب بما  شمده  ر ترجممة متمنن فلسمفي  ر       گذاری قابل  فا  اخ انجامد. لذا با تنجه به معا ل مي« ذهن م عين »
   ر اين ترجمه از هممان معما ل سمنژه و ابمژه اسمتفا ه شمده اسمت و  ر        objectو  subjectهای  برابر اصطبح

بمه سمنبژكتين     subjectiveانمد.   االمكان به همين شكل ترجممه شمده   نتيجه ساير مشتقا  اين  و واژه نيز حتي
objective   به ابژكتينsubjectivity   به سنبژكتينيتهobjectivity   به ابژكتينيته )كه هر چند معا ل عينيمت  ر

« ذهنيمت »تر است  اما به  ليل نابسندگي معا ل  ازای آن قابل قبنل است و برای مخاطب فارسي زبان قابل فه 
كمه   intersubjectivityبرای قطب مخالف معنايي آن  به ناچار از همين فر  تبعيت شده استن  و حتي معا ل 

االذهانيت به جای آن مصطلح شده است  به بيناسنبژكتينيته برگر انمده شمده اسمت كمه  ر      معا ل نابسندۀ بين
 كند. فلسفة هگل جايگاه ابژكتينيته را اشغال مي

2.  Zeitgeist  
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« خمن  »های آلماني  ر  فا  از وحمد    خيرِ ابژكتين  ر بطن فر   تا  عاوی چشمگير ايدئاليست
شناسانة اين استدالل از شک  كمارتي تما    برندۀ معرفت راند. نيروی پيش پيش ميو جهان م را به  

شناسمانه   برندۀ معرفمت  قدر بر اين نيروی پيش مطل ِ هگلي منضنعي محنری است  اما اغلب آن
تر سنبژكتينيته شده است  تصنيری كه  تأكيد شده است كه منجب نا يده گرفتن تصنير وسيع

شناسمي و  يمن      زيبمايي 2ی به شناخت و معرفت  بلكه شامل اخبقيا نه تنها شامل مسائل مربن
 شن .  نيز مي

ابعما ی تمازه و قابمل تنجمه پيمدا      « خمن  »با كانت است كه  عاوی فلسمفي  ر خصمنص   
نه « خن »شن .  نه تنها به كاننن تنجه  بلكه به منضن  اصلي كل فلسفه بدل مي« خن »كنند.  مي

  بلكمه )بمه معنمايي حمائز اهميمتن خمال  جهمان اسمت  و خمن           تنها منجن يتي  يگر  ر جهمان 
شناسد  بلكه  ر شناختن خن   تما  خن هما  و نيمز سماختار تمما       كننده  نه تنها خن  را مي تأمل

انمد.   خن های ممكن را خناهمد شمناخت. پياممدهای ايمن رويكمر  برسمازندۀ  عمنی اسمتعبيي        
ذاتمي  ر همر كمس و  ر هممه جما يكسمان        فرض اساسي اين است كه تما  امنر اساسمي و  پيش

است. اين نظريه  ر عصری به منصة ظهنر رسيد كه كماوش و اسمتعمارگری  ر سراسمر جهمان     
غلبمه بمر   »ونقمل  سمفر  ارتباطما   و آنهمه  ر آن زممان       وكمال آن بن   و نيمز حممل     نتيجة تما
بنمد.  عمنی اسمتعبيي نمه     گير  ست يا ای عال  رفتند كه به اثرگذاری شد  مي ناميده مي« طبيعت

گناه  بلكه سبحي سياسي با قدرتي عظي  است. حتي زماني كه اين نظريه  يک نظرية فلسفي بي

                                                                                                                                              
ethics  .2     زحممت  زبمانن بمه      يكي  يگر از اصطبحاتي كه مترجممان فارسمي را )بمرخبف مترجممان انگليسمي

 ر  ethicsای قطعمي  سمت نيافتمه  اصمطبح      انداز  و هننز خن  مترج  اين كتا  نيز  ر قبال آن به نتيجمه  مي
انمد.  ر   برگر انمده « اخبق»است. هر  وی اين اصطبحا  را بسياری از مترجمان فارسي به  moralityمقابل 

د. بمه طمنر خبصمه و البتمه تما حمدی       انديشة هگل هر كدا  از اين اصمطبحا  واجمد معماني متفماوتي هسمتن     
گنيمد  منظمنرش     ر زبمان آلممانين سمخن ممي     morality)معا ل  Moralitätانگارانه  زماني كه هگل از  سا ه

همان اخبق فر ی )مانند اخبق  يني يا اخبق كانتين است كمه برآممده از عقمل  ايممان يما وجمدان فمر ی        
 ر زبان آلمانين بمه نمنعي اخمبق عممنمي و      ethics)معا ل  Sittlichkeitباشد.  ر سنی مقابل  مرا  هگل از  مي

 ار   اجتماعي )مانند اخبق آتني يننان باستان يا نظا  اخبقي مبتني بر قمرار ا  اجتمماعي الک و روسمنن اشماره    
از هممان معما ل رايمج     moralityكه بيشتر عرفي و قرار ا ی است.  ر ترجمة فارسي كتما  حاضمر  ر برابمر    

بمه كمار رفتمه    « اخبقيما  »هرجا كه ضرور   اشمت  معما ل    ethicsاستفا ه شده است  اما  ر برابر « خبقا»
جما الز  نيسمت  زيمرا بسمياری از متفكمران ايمن  و        است. الز  است ذكر شن  كه حفم  ايمن تممايز  ر هممه    

اسمت  لمذا حفم  ايمن      گيرند و ننيسندۀ كتا  نيز  ر مقاطعي چنمين كمر ه   اصطبح را به جای ه  به كار مي
 تمايز فني مشخصاب  ر مباح  مربنی به فلسفة هگل حائز اهميتي  ر خنر تنجه است.
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طلبمي را يكمال شمد و حساسميت جهماني و انتظماری طمنالني را  ر ايمن          رسان ننعي برابری پيا 
بانمه و  حدوحصمری نسمبت بمه نگماه پدرم      كنندۀ روا اری بي خصنص ايجا  كر   بازه  تنجيه

ای بمر عهمدۀ    وظيفمه »گمری   بيني  اروپاييان نسبت به  يگمر جناممع  بمن ؛ ايمن تنجيمه      خن برح 
بن . فيلسنفاني كه هرگز حتي زا گاهشان را ترک نكر ه بن ند  خن  را « فيلسنفان سفيدپنست

را همزاران مايمل   « وحشيان»ها و  كر ند  و قنانين اخبقي تمدن معرفي مي« طبيعت بشر»خبرگان 
گماه ايالمت كننيكسمبرک را تمرک      كر نمد. كانمت هميچ     ورتر از محدو ۀ  انششان بررسي مي

نكر   اما اصرار  اشت كه  ر بندرگاه شلنغ اين شهر  اين فرصت را  ار  كه كل بشريت را بمه  
 نظاره بنشيند.

نشدۀ  عنی استعبيي  اين است كه كليت و ضرور   ر حاال  بنيا ی  مفروض تنجيه
گرايي محدو   يعني جهل يا فقدان  وجن   ار . اين امر صرفاب ناشي از ننعي محلي تجربة بشری

ها و حاال  ذهني بديل نيست؛ بلكه تبشي پرخاشگرانه و گماهي تكبرآميمز  ر    تصدي  فرهنگ
همايي چنمين ممكمن )معتبمرن اصمبب وجمن  ندارنمد.  عمنی          جهت اثبا  اين ا عاست كمه بمديل  

شن  كه فرهنگ  شخصميت و سماختار    يان اين حك  پيشيني بدل مياستعبيي  ر استعمالش به ب
بمرای تمما  منجمن ا   ارای    »ذهن يک فر   از برخي جها  برای كل نن  بشر  و حتي شايد 

  كلي و ضروری هستند.  عنی استعبيي  ر ساحت اخمبق  سياسمت و  يمن   ر جهمت     «عقل
قمنانين اخبقمي )قناعمد اخبقمي طبقمة      كنشد كه تنها يک مجمنعة مجاز از  اثبا  اين ا عا مي

ای كمه بمر بخمش     متنسط اروپايين  يک صنر  مجاز از حكنمت )صنر  پا شاهي پارلمماني 
اعظ  اروپای غربي حاك  بن ن  و يک  ين حقيقي وجن   ار  كه نه تنها بما ايممان و بما نيمروی     

  فا  كر .  ن  بايد از آ2«عقل تنها»های عقلي  به كمک  سبح  بلكه به كمک استدالل

                                                                                                                                              
reason alone  .2ين  ر محدو ۀ عقل تنهاای به عننان كتا  كانت:    طعنه . 




