








- ای آنکه »نیستی« گو چه کیستی؟  
یخت - پنهانی ام در نهان، گر نباشم در میان، نتوان که از »هستی« گر

طرح

ُجستار فلسفی حاضر حاصل تأمالتی است که من در طول بیش از سه سال حضور در دانشگاه هومبولت 
بدان  حقوق  فلسفه  در  پژوهش هایم  دیگر  کنار  در  محقق،  عنوان  به  فرانکفورت،  گوته  دانشگاه  و  برلین 
این ُجستار فلسفی کوشیده »ما«  قرار گرفته است.  اکنون در دسترس خوانندگان محترم  یافتم و  دست 
وزنی  بر  تا  گرداند  روشنایی  و  استواری  چنان  دارای  را  آن   و  دهد  عبور  خرد  داالن  از  را  ایرانی«  »نهاد  و 
یافت  گردد. موضوع این ُجستار فلسفی البته این نیست که توضیحی از »خود« یا وضِع  بقاعده درک و در
یخ، تصوری از  یرا در فقدان تأمالت ِخَردی درباب »ما«ی ایرانی در تار یخ عرضه کند، ز گاهی ما در تار آ
یخ کشف و آن را عرضه کند  »خود« نمی توان داشت، بلکه بیشتر تالش کرده است منطقی را از دل تار
یک یا  که »نهاد ایرانی« بتواند بر بنیاد چنین کشفی بخردانه راست و استوار گردد. بنابراین، نقش متافیز
یخ نیست، اما قوام دهنده  گاهِی »خود« یا »نهاد ایرانی« در تار تأمالت ِخَردی در اینجا تدوین و توضیح آ
ین پس بخواهد بنا گردد، الجرم باید دستی در تغییر وضع  یکی که ز و سازندۀ آن است. هرگونه متافیز
ین  گاهی« بر آن سوار می گردد، آغاز ینی است که »خود« و »آ یرا بنای آغاز یخی ما نیز داشته باشد، ز تار
از آن و در ارجاع به آن نو خوانده  شود.  اینکه هر طرحی پس  نه بدان معنا که طرحی نو دراندازد، چه 
می دهد  توضیحی  اگر  و  باشد  موجود  آن  در  ساخت وساز  نهاد  بایستی  آغاز  در  یکی  متافیز نهادن  بنیان 
میان  نادر در  از آن گونه های  ایرانیان  اکنون در حال ساخت است. وانگهی،  باشد که  آنچیزی  توضیِح 
آنان بدست داد. همین، عامِل  از چیستی و کیستی  یفی  بتوان تعر دیگر ملل در عالم هستند که سخت 
یافت چیستی  یخًا بر ایشان رفته و کماکان می رود. درک و در بیشتر نابسامانی ها و نگون بختی  است که تار
»آتشی«  همچون  او  یرا  ز نمی شد.  میسر  خرد  درگاه  از  جز  و  بود  کارها  ین  دشوارتر از  »نهاد«ی  چنین 
و غایتش  ازاینرو ذات  به »نیستی« بدل می کند  را  او »هستی«  است که هم می رویاند و هم می سوزاند. 
به ظلمتی مضاعف یعنی  را هم می سوزانند، خود درنهایت  ابرستارگان سوزان که هیچ  »نیستی« است. 
سویی  از  می بخشد،  حیات  که  نور  همچون  است  آتشی  سو،  یک  از  می شوند.  تبدیل  سیاه چاله ای  به 
دیگر، ذاتش نیستی و ظلمات است. نهادش رو بسوی »نیستی« است، اما می نمایاند که برای »هستی« 
اوست.  بار  و  کار  هستی  در  »نیستیدن«  و  نیستی  در  »هستیدن«  »نیست«.  هم  و  »هست«  هم  او  است. 
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I. فونداسیون

»خود« هنگامی در قامت »مفهوم« ظاهر می شود که شاکلۀ آن را خرد شکل دهد. نظام خرد ساختمان 
بلکه خرد  دارد،  قرار  آن  نه در رأس  و  از »خود« است  فراتر  نه چیزی  تشکیل دهندۀ »خود« است. خرد 
همان چارچوبی است که َمالط »خود« در آن می ماسد. برای درک بخردانه از »خود« می توان به سه دستۀ 

گاه.  گاهی و 3- خود همچون خودآ کلی اشاره نمود، یعنی: 1- خود همچون بدن 2- خود همچون آ

1- خود همچون بدن: چنین خودی بی واسطه و شهودی است، یعنی خود همچون بدن که به طرز یکسانی 
منتشر و هنوز دوپارگی در آن رخ نداده آنگونه  که در عالم »من کیستم؟« خویش را پدیدار کند. این »خود« 
که  بدن  بدن.  با  خود  یکسانی  جز  نیست  چیزی  نیز  میل  و  می گردد  نمایان  نیاز  و  میل  هیئِت  در  بیشتر 
خودی تمامًا میل و نیاز است بسوی چیزها خیز برمی دارد، یعنی آن هنگام که او چیزی می خواهد بسمت 
چون  ندارد،  وجود  یافتنش  در بسمت  خیزش  و  او  خواست  میان  هنگامه ای  یا  زمان  می رود.  آن  کسب 
مادامیکه خواست در او زاده گردد از آنروکه خوِد او با بدن یکی است، بی هیچ درنگی بسوی او می جهد و 
یرا ُرشد یک رویشی طبیعی است که از ارتباط  همین جهیدن برآمده از میل در بدن ُرشد نامیده می شود. ز
بدن با محیطی که از آن تغذیه می کند، حاصل می گردد. به بیان دیگر، خود در این مرحله همان بدن 
یرا بدن از روی طبیعت به دنبال نشو و نماست  است و بدن چیزی نیست جز ُرشدونمو یا بهتر نشو است، ز
یافت و تشنۀ تغذیه.  و اساس این نشو و نما میل است. قوای حسی در بدن قوایی هستند پیوسته در طلب در

گاهی دنبال خواهیم کرد.  این طلب و تشنگی را تقال می نامیم. وجوه چنین خودی را بیشتر در هیئت آ

ــان  ــی می ــد تفاوت ــون او می توان ــرا اکن ی ــت، ز ــاره اس ــود دوپ ــه، خ ــن مرحل ــی: در ای گاه ــون آ ــود همچ 2- خ
گاهــی و خــود همچــون بــدن ایجــاد نمایــد، تفاوتــی کــه از درون آن منــی پاره پــاره زاده  خــود همچــون آ
ــد.  ــا می یاب ــق همیــن دوپارگیســت کــه او معن ی ــا بــدن نیســت، بلکــه از طر می گــردد. منــی کــه بی واســطه ب
ــه در  ــل ک ــی آن می ــد، حت ــد و می بین ــاره می گردان ــز را دوپ ــه چی ــر، او هم ــت و فرات ــاره اس ــود دوپ ــاًل او خ اص
ــه هیئتــی دیگــر ورود پیــدا می کنــد،  ــاره می شــود و ب ــود، اکنــون او نیــز دوپ یــن ویژگــی بــدن ب مرحلــۀ آغاز
گاهــی کــه می تــوان آن را اراده نامیــد. بنابرایــن، خواســت دوپــاره گشــته، پــاره ای از آن در  یعنــی بــه هیئــت آ
گاهــی خــود  گاهــی همچــون اراده. ایــن خواســِت دوپــاره گاه بمثابــه آ بــدن همچــون میــل و پــاره ای از آن در آ
را ظاهــر می ســازد، همــان شــئونی کــه توانایــی تســلط بــر بــدن را دارد و بــر آن فرمــان می رانــد، و گاه خــود 
را بمثابــه بــدن کــه همــان میــل اســت. میــل ربــط وثیقــی بــه انــرژی دارد، امــا اراده بــه انــرژی وابســته نیســت. 
یســت کــه در فقــدان انــرژی حاضــر اســت. همانطورکــه یاکــوب بومــه و بعدهــا ِشــلینگ بدرســتی  اراده چیز
بــه آن پــی بردنــد، اراده نوعــی اشــتیاق )Sehnsucht(1  اســت، اشــتیاقی کــه خــود نیــروی مــادی ای نیســت، 

1. F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammen-
hängen Gegenschtände, mit einem Essay von Walter Schulz Freiheit und Geschichte in Schellings Philosophie, Suhrkamp 
Verlang Frankfurt a. M. 1975: S 54. 
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یراکه  بلکه می تواند شرط امکاِن هر نیرویی باشد. مکاِن اشتیاق در »نیستی« است و از دل او برمی آید، ز
همۀ زایش ها زایش از ظلمات به نور است 1، آنجایی که »نیستی« می خواهد چیزی بشود )ُکن در ُکن فیکون 
»شدن«  به  معطوف  اراده ای  »نیستی«  در  اشتیاق  ]باش[(.   be ساده  یا   let it be یعنی  التینی  به   fiat یا 
دارد، اما اگر پرسیده شود به چه چیزی دقیقًا؟ اهمیتی ندارد، چون منظور تنها صرفًا »شدِن« چیزی یا هر 
یست. این »ارادۀ معطوف به چیزی شدن« برای ِشلینگ همان خواست یا خواستن )Wollen( نیز  چیز
است، یعنی صرفًا چیزی را خواستن که شدن. ِشلینگ این خواستن را منشأ هستی )Ursein( می نامد2؛ 
بنابراین، اراده و خواستن در نزد او یکی و یکسان )das Nämliche( است. غرض از توضیح معنای اراده 
نیرویی، موجود است و  از هر قوه و  از »شدن«، یعنی پیش  اراده پیش  این است که  تنها  نزد ِشلینگ  در 
اویدیوس  پوبلیوس  اراده،  از  یفی  تعر چنین  راستای  در  قواست.  همۀ  پدیداری  امکاِن  شرط  که  اوست 
یل از شاعران نامی روم باستان بود، اراده را اینگونه به تصویر می کشد: ناسو که در کنار هوراس و ویرژ

 Ut desint vires tamen est laudanda voluntas3

Auch wenn die Kräfte fehlen, ist dennoch der Wille zu loben

آنگاه که ضعف آید و نیرو برود      مر اراده را ستایشش چون نرود۴ 

   اما یکی و یکسان بودن اراده و خواستن در نزد ِشلینگ برای توصیف پدیداری عالم بکار رفته است و 
نظر به بحث خودمان در تمییز دادن این هر دو، خواست یا آن هیئتی از خواست همچون »میل« از »اراده« 
گاهی است. تنها عنصر مشترک میان میل و  یکه اولی متعلق به بدن و دومی متعلق به آ جداست، بطور
اراده، خیزش و جهیدن بی درنگ به سمت چیزی است. باری، قوای حسی ازآنروکه از روی طبیعت خود 
گاهی، اگرچه به  نشو و نما می یابند ضرورتًا نیازمند پرورش نیستند، اما بالعکس، قوای مربوط به پارۀ آ
بیابد که بتواند بدن و نیازهایش را  را  اما باعث نمی شود او آن تسلطی  تجربه خودبخود تناور می شوند، 
به کنترل درآورد. بنابراین، در این مرحله، گاه این پاره بر آن پاره و گاه آن پاره بر این پاره برتری می یابد. 
نمای  و  نشو  از  کنترل  یعنی  دارد،  برعهده  را  بدن  کنترل  وظیفۀ  گردد،  یده  ورز اگر  گاهی،  آ پارۀ  معمواًل 
یرا او صرف میل و نیاز است. چیرگی  طبیعی و بی اختیار بدن. »خود همچون بدن« اختیار و اراده ندارد، ز
گاهی بر پارۀ بدن همان وضع »عادالنه ای« بود که افالطون از آن به »خویشتنداری« یاد می کرد.  پارۀ آ
در برابر، »ناعادالنه« وضعی است که در آن لذت، درد، خشم، حسادت و ترس، همان اموری که بناگاه 
گاهی همچون اراده، برتری یافته اند. انسان  و نه از روی اراده در ما پدیدار می شوند، بر پارۀ دیگر یعنی آ
گاهی اش همچون اراده بر پارۀ دیگرش یعنی بدن همچون میل تسلط  خویشتندار انسانی است که پارۀ آ

و برتری دارد. بایسته است به این نکته مهم در اینجا اشاره شود که چنین اصلی تنها برای تهذیب و تذکیۀ
1. Alle Geburt ist Geburt aus Dunkel ans Licht. S 55.
2. Es gibt in der letzten und höchsten Instanz gar kein anderes Sein als Wollen. Wollen ist Ursein, und auf dieses al-
lein passen alle Prädikate desselben: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahrung. S 46
3. Publius Ovidius Naso, Epistulae ex Ponto (Briefe aus der Verbannung) III, Brief IV (an Rufinus), S 79.

۴. این ترجمه که به صورت شعر آورده شده در زبان فارسی از نظر معنی تاحدودی سست می نماید. ازآنروکه معنی آشکارا و بدون هیچ آرایه ادبی آورده 
شده و نه بدین خاطر که هیچ معنی ندارد. مصرع اول آن با کمی دستکاری از سعدی شیرازی است: 

ین سخنگو برود وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود                   قدرت از منطق شیر
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نفس بکار نمی آید، بلکه دقیقه ای بسیار حیاتی در فلسفه حقوق است. تصور کنید که کسی در نتیجه چیرگی 
خشم یک نفر را به قتل می رساند؛ افالطون قتل را که در نتیجه خشم در وضعی ناعادالنه رخ داده، امری 
غیرارادی در کلیت خود می داند. او در کتاب نهم از قوانین دو نمونه از نتایج چنین جرمی را برمی شمارد: 
نخست، کسی که در لحظۀ ارتکاب جرم و در نتیجه خشم، فردی را به قتل می رساند و دوم، کسی که با 
فروُبردن خشم خود از ارتکاب جرم در همان لحظه صرف نظر می کند و با نیت و طرحی بعدها نقشۀ خود را 
عملی می سازد )premeditation(. افالطون مورد نخست را غیرعمد )involuntary( و مورد دوم را عمد 
)voluntary( می نامد که اولی در نسبت با دومی از مجازات سبک تری برخوردار است1. اما هیچ یک از این 
یرا اگر اراده می بود و فرد خویشتنداری از خود نشان می داد، اصاًل نمی بایست  هر دو از روی اراده نیست، ز
تکرار  پیوسته  او  که  بود  همین  برای  آورد.  فراهم  را  قتلی  چنین  موجبات  ناعادالنه،  وضع  همان  خشم، 
شئون،  تمامی  در  انسان ها،  »همۀ  یا  بی اراده شرور هستند2«  شئون،  تمامی  در  انسان ها،  »همۀ  می کرد: 
بی اراده عمل ناعادالنه ای را مرتکب می شوند«. تازه در عصر جدید، برخی از نظام های حقوقی، به طور 
خاص در کشورهای اسکاندیناوی، نسبتی میان فقدان اختیار3 و پدیداری جرم برقرار کردند که از نتایج 
آن رد مجازات بمثابه تنبیه است. باری، در خویشتنداری همچون خود-بر-خود-تسلط یافته باید روشن 
گاهی نامیده می شود که بر خود دوم )بدن( مسلط است.  گردد که خوِد نخست همان پاره ای  است که آ
گاهی بر پارۀ بدن همواره غلبه دارد، تنها و تنها اگر قوۀ آن در  اما هیچ نمی توان اطمینان داشت که پارۀ آ
یده گردد. وظیفۀ او بیشتر کنترل از نشو و نمای طبیعی و بی اختیار بدن است. متقاباًل، بدن  برابر بدن ورز
بر نشو و نمای خود کنترلی ندارد، مثاًل اگر به خود بدن این امر واگذار شود، پیوسته می خورد و می نوشد 
یرا او همواره  و اگر به کنترل درنیاید، چاق می شود، اما بالعکس، طبیعت بدن این نیست که الغر شود، ز
بسوی نشو و نما می رود. الغری اگر نه از روی ناچاری، یعنی در نبود غذا و خوراک، عملی کاماًل برآمده 
گاهی بر ُگردۀ پارۀ بدن سوار است و جلوی نشر آن را می گیرد. این یکی از  گاهی است، یعنی پارۀ آ از آ
از دیگر حیوانات متمایز می گرداند، چون هیچ حیوانی باوجود غذا و خوراک  را  دقایقی است که آدمی 
گاهی  گاهی می نامیم. آن انسان چاق و فربه، اگرچه آ الغر نمی شود، یعنی او فاقد پاره ای است که ما آ
گاه نیست  یبایی است. پارۀ بدن آ دارد، اما بدن را به حال خود واگذاشته است. مثال دیگر در این مورد ز
یبا« سوق می دهد، امری که در  گاهی است که بدن را بسمت »ز یبا« ندارد، اما این پارۀ آ و هیچ درکی از »ز
گاه«، در اینباره بیشتر صحبت  نزد دیگر حیوانات وجود ندارد. در مرحلۀ سوم، یعنی »خود همچون خودآ
گاهی از این جهت که قوۀ اندیشیدن است، نه تنها به بدن می اندیشد، بلکه به خود  خواهیم کرد. پارۀ آ
یا  به شنیده،  یا شنیدن  و  به دیده،  اندیشه، دیدن  به  اندشیدن  مانند  نیز می اندیشد،  گاهی  آ پارۀ  یعنی 

مهم تر، او از این نظر که هستی اش در گرو همین دوپارگی  است خود امری  پیوسته دوپاره است.

1. Plato, Complete Works: ed, with Introduction and Notes, by J. M. Cooper, Associate Ed: D. S. Hutchinson: Hackett 
Publishing Compony Indianapolis/Cambridge: 1997. Laws: 863e. 864a. 867b.  
2. Ibid, 860d.

ین »اراده« کردیم. اگرچه در  ۳. در متون حقوقی فارسی از »اراده« به »اختیار« تعبیر می شود و ازآنروکه اینجا بحث حقوقی است، »اختیار« را جایگز
حقوق کیفری مباحث متعددی در تعریف اختیار همچون اراده، قصد، رضا یا آزادی در انتخاب وجود دارد، اما اختیار در نزد افالطون یعنی اراده و اراده 

یعنی خویشتنداری.
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و  نفس  صیانت  که  دقیقه  این  یعنی  است،  نفس  صیانت  بحث  مرحله  این  در  مهم  درگاه های  از  یکی     
حفظ خود از کدامین این هر دو پاره تنقیح می گردد. گفتیم که کارکرد بدن نشو و نما است از روی میل 
ازآنروکه حس المسه دارد1، درد و لذت را به طور طبیعی  اراده اش. بدن  بی اختیار خود و نظر به فقدان 
یزان و رو بسوی  از درد گر یزی  به طرز غر ازاینرو  و  یافت می کند،  همچون هر حیوان دیگری درک و در
لذت دارد. لذت بر دو گونه است: جذبی و دفعی. مثاًل خوراک، شنیدن آوای خوش )موسیقی(، و خواب 
یافت می کنند، اما نوع دیگر، یعنی دفعی، مانند لذت  اموری جذبی هستند که ادراک حسی ما آنان را در
جنسی که انرژی را از درون به بیرون صادر می کند. هر دو نوع لذت نسبتی با انرژی دارند و هستی هر 
موجودی بالکل به انرژی بسته است. هر بدنی نیز به نسبت ظرفیت خود دارای سرحدی است که قدر و 
یافتی را معین می کند. هرچه ظرفیت او از انرژی تهی تر، تقالی او برای کسِب لذت بیشتر  اندازۀ انرژِی در
و بالعکس. افالطون در رسالۀ پروتاگوراس، هم لذت و هم درد را به تنهایی و بر وزنی نسبی می سنجد. 
مثاًل لذت را اگر در دو سوی کفۀ ترازو قرار دهیم، لذت بیشتر بر لذت کمتر ارجحیت دارد و در برابر، درد 
یست که بعدها بنیاِد فلسفۀ فایده گرایی را تشکیل  کمتر نسبت به درد بیشتر رجحان دارد2. این همان چیز
از  اینجاست که اگر لذت بیش  اما نکته  داد؛ یعنی کوشش در حداکثرسازی لذت و حداقل سازی درد. 
گنجایش فرد باشد، معمواًل به ضد خود تبدیل می شود یا دستکم تقالیی برای کسب آن دیده نمی شود. از 
یف شود، اما حد آن بواقع  سوی دیگر، درد می تواند در فقدان لذت، یعنی انرژی برای سوخت وساز، تعر
دوباره به ظرفیت و گنجایش فرد بسته است. با این وجود، به یقین می توان اطمینان داشت که هر اندازه 
درد بیشتر، لذِت از پی آن نیز بیشتر خواهد بود و هرچه درد کمتر، لذِت از پی آن کمتر؛ مثاًل در گرسنگی 
شدید خوردن غذا لذت بسیار بیشتری در نسبت با سیری یا بی اشتهایی دارد. فراتر، لذت اگر مداوم گردد 
آهسته آهسته از شدت و دلپذیری آن کاسته می شود و این بدین خاطر است که دیگر دردی وجود ندارد تا 
ین و میانه دلپذیرتر از پایان است. پایۀ  لذت معنایی دهد. در هر عمل لذت بخشی، همواره آغاز دلپذیرتر
لذت بیشتر را درد بیشتر تشکیل می دهد. به سخن دیگر، لذت بیشتر هیچگاه بدست نمی آید آن هنگام 
یم یا بهتر، آغاِز لذت بیشتر در پایان درد بیشتر قرار دارد. لذت فقدان  که ما در وضعیت درد بیشتر قرار ندار
درد نیست، بلکه از میان بردن پیوستۀ درد است.لذت یک رابطه ای میان کمیت و کیفیت است. هرچقدر 
لذت فراوان و شمارش بیشتر باشد از شدت یا کیفیت آن کاسته می شود و هرچقدر کمتر، شدت یا کیفیت 
یرا اگر بدن ما دردی را درک نکند، توانایی  آن بیشتر است. درد اما امری است ضروری برای حفظ جان، ز

۱. حس المسه یا Tastsinn به آلمانی یکی از حواس  پنجگانه است که ارسطو در کتاب خود دربارۀ نفس )De anima( آن را در کنار دیگر ادارک در مرتبۀ 
دوم از مراتب سه گانۀ نفس می آورد که در میان تمامی حیوانات مشترک است )422b-423a(. او در جدال با افالطون و پیشینیانش در تعریف نفس، آن را 
دارای مراتبی می دانست که به ترتیب عبارت اند از: قوۀ رشدونمو )Ernährungsvermögen(، قوۀ درک )Wahrnehmungsvermögen( و روح یا عقل 
)Geist(. مرتبۀ نخست گیاهان را نیز دربردارد، آنگونه  که ارسطو آنان را نیز دارای نفس می شمرد ازآنروکه با رشد و تکثیر خود، حرکت و جنبش را می توان 
یا ناپدیدشدن. مرتبۀ دوم ویژگی تمامی حیوانات است. او به تفصیل در این بخش به انواع ادراک و نحوۀ  در آنان دید، یعنی سه مرحلۀ رشد، بلوغ و تلف 
Vorstel- )کارکردشان می پردازد. روح یا عقل نیز در مرتبۀ اعلی قرار می گیرد که مشخصۀ آدمی است. با این وجود، او یکی از مشخصات عقل یعنی تصور را 

lung( ویژگی حیوانات دیگر هم می دانست )428a(. تصور از دیده می آید، اما با قوۀ درک یکی نیست، چون تصاویر ذهنی در خواب هم پدیدار می شوند. او 
با دانش هم یکی نیست، چون می تواند نادرست باشد. بنابراین، تصور حالتی از نظر یا گمان )Meinen oder Vermuten( است ازآنروکه داخل در درستی 
و نادرستی است. گمان هم با اطمینان )Zutrauen( مرتبط است، چون بدون اطمینان ممکن نیست به چیزی که آشکارا مشکوک شده گمان برد. در نزد 
حیوانات این اطمینان وجود ندارد، اما تصور که از دیده می آید چرا. بنابراین، با هر گمان، اطمینانی گره خورده است، با اطمینان، متقاعدبودن و با متقاعدبودن، 
فهم )428a) )Verstand(. او از دو قوۀ دیگر یعنی جنبش و تقال نام می برد، اما نباید به اشتباه آنان را چیزی جدای از این مراتب سه گانه دانست. در بخش 
.)435b( آخر، او با درانداختن بحثی دربارۀ تقال و برقراری نسبت آن با حس المسه، کوشش می کند تا چنین حسی را بنیاد تمامی مباحث مربوط به نفس بداند
Aristoteles, Werke in Deutscher Übersetzung, Heraus. von Ernst Grumach, Bd. 13, Buch II: Über die Seele, Übersetzt von 
Willy Theiler, Wissentschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt: 1959.
2. Plato, Protagoras: 356b.
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یــدن دســت بــا چاقــو اگــر بــدون درد همــراه باشــد، ممکــن اســت  حفــظ اندام هــای خــود را نــدارد؛ مثــاًل بر
یم. بنیــاِد صیانــت نفــس بــر همیــن داشــتن درکــی از  مانــع چنیــن عملــی نشــویم و بــه خــود صدمــه وارد ســاز
یــرا بــدن ازآنروکــه  درد و کســِب لــذت بنــا گشــته و آن واکنــش طبیعــی  اســت کــه از بــدن صــادر می شــود، ز
ــظ  ــت حف ــه از جه ــذت( و چ ــرژی )ل ــب ان ــت کس ــه از جه ــود، چ ــودن خ ــده ب ــت، در زن ــده اس ــودی زن موج
گاهــی بــه جاودانگــی بــدل  اندام هــا )درد(، بــدان نیــاز دارد. امــا همیــن امــر یعنــی صیانــت نفــس در پــارۀ آ
یــن میــل  یــن صیانــت نفــس اســت، بــه همان ســان کــه اراده صــورِت بر می شــود. جاودانگــی صــورِت بر
یــرا بــدن ازآنروکــه »هســت« و تــا هنگامــی  یــزی برآمــده از بــدن اســت، ز بــود. صیانــت نفــس آن واکنــش غر
کــه انــرژی دارد، بــه هســتی و زندگانــی ادامــه می دهــد. بــدن هــر موجــودی ازآنروکــه »هســت« پیوســته بــه 
»هســتیدن« ادامــه می دهــد، تــا آن هنــگام کــه انــرژی ای بــرای نشــو و نمــا داشــته باشــد. بنابرایــن، پیــری و 
ــه  ــی ک ــی، جاودانگ گاه ــارۀ آ ــدن. در پ ــای ب ــو و نم ــرای نش ــرژی ب ــدان ان ــز فق ــت ج ــزی نیس ــودگی چی فرس
یــن صیانــت نفــس اســت ازآنروکــه بــه انــرژی وابســته نیســت در ابدیــت فــرو مــی رود. یعنــی  همــان صــورِت بر
همــان پــاره ازآنروکــه »هســت« میــل دارد کــه همــواره »باشــد«. او »هســتیدن« را بــه باشــیدن تبدیــل می کنــد، 
ــود  ــیدن« )وج ــه »باش ــر( ب ــتیدن« )حاض ــد. »هس ــل می کن ــده متص ــه آین ــته ب ــر را پیوس ــتی حاض ــی هس یعن
+ ابدیــت یعنــی وجــود در-همواره-بــودِن خــود(. باشــیدن صــورِت آینــدۀ »هســتیدن« اســت، بــه بیــان 
دیگــر، در بــدن Dasein یــا هســتی اش روزی بــه پایــان می رســد، چــون بــه انــرژی وابســته اســت، امــا در پــارۀ 
ــا باشــندگی اش همــواره Da…sein اســت. یعنــی ایــن Da پیوســته خواهــان ایــن اســت  گاهــی Dasein ی آ
گاهــی، Dasein بایــد Immer-da-sein خوانــده شــود، یعنــی همواره-آنجــا- کــه در sein باشــد. در پــارۀ آ

گاهــی یکــی از گرانیگاه هــای حیاتــی ورود بــه مســئلۀ خداســت؛  بــودن. همیــن همواره-آنجا-بــودِن پــارۀ آ
گاهــی. یــرا خــدا چیــزی نیســت جــز همواره-آنجا-بــودِن پــارۀ آ ز

نیســت1.  قابــل حــل  یــق جاودانگــی  از طر او در چیســت جــز  اینکــه حقیقــت  و     خــدا و مســئلۀ خــدا 
همــواره- ویژگــی  اســت  ایــن  نیازمنــد  باشــد،  همــواره  اســت  مایــل  ازآنروکــه  گاهــی  آ پــارۀ  کــه  گفتیــم 

خویــش  طبیعــت  روی  از  را،  جــاودان  آن  را،  خــدا  نتیجتــًا  و  کنــد  حفــظ  را  خویــش  آنجا-بــودِن 
بــا  گاهــی  آ پــارۀ  می دهــد،  ادامــه  حیــات  بــه  انــرژی  بــه  اتصــال  و  وصــل  بــا  بــدن  اگــر  برمی نهــد2. 
یــزی از آن نیســت، یعنــی ابدیــت، بــه حیــات ادامــه  اتصــال بــه خــدا، همــان مکانیســم درونــی کــه گر
گاهــی. می دهــد.  بدینســان، اســاس دیــن چیــزی نیســت جــز بازتولیــد عینــی مکانیســم درونــی پــارۀ آ

1. »خدا« در دو جا به طور عمده خود را پدیدار می کند. نخست، او احساس درونی در بشر بخصوص در مواقع خوف و خطر است )ذهنی(. دوم، او همچون خالق 
عالم )عینی(. مورد اخیر یعنی »خدا همچون خالق« ما را وارد همان تعارضات عقلی می کند که کانت پیشتر به آن پرداخته بود. حتی این نظر که »همۀ عالم خداست« 
باز مشکلی از بشر در فهم او از خدا حل نمی کند. زیرا خدا همچون عنصری بی تفاوت بنشسته در همۀ موجودات می ماند )همه خداپنداری(. انسان خدا را خالق جهان 
گاهی و فعلی داشته باشد. اینکه خدا همان مهبانگ و در پی آن خوِد عالم است  چه دردی از بشر در  می داند ازآنروکه بی تفاوت نباشد، یعنی خدا هنگامی خداست که آ
گاهی و فعل است.  فهم او دوا می کند؟ و اگر خدا عنصر بی تفاوت بنشسته در همه چیز است، پس دیگر دین معنایی نمی تواند داشته باشد، چون خدا در دین دارای آ
گاه و فاعل می یابد. ادیان منشأ  گاه و فاعل برمی نهد. یعنی اگر دین هم نباشد، بشر او را در درون خود آ دین برای بشر صرفًا گذرگاهی است که او خدا را از خالل آن آ
واحدی ندارند و همچون ظهور و پیدایشی اند بدون اینکه آنان را بتوان به یک جایی منتسب کرد. مثاًل میوۀ سیب بر روی زمین؛ همۀ سیب های روی زمین را نمی توان 
در سلسله ای به هم متصل کرد تا به یک درخت سیب آن آغاز همۀ سیب ها رسید. به بیان دیگر، سیب همچون یک نوع میوه در سراسر زمین پراکنده به ظهور رسیده 
که نمی توان منطقًا ثابت کرد همۀ سیب ها از یک درخت سیب همچون پدیدآورندۀ همۀ آنان آمده است. اما پرسش اینجاست چرا دین در همه جا یافت می شود؟ پاسخ 
را نباید در خوِد دین خاصه، بلکه در خواسِت بشر و معنایی که او از خدا مراد می کند، ُجست. این درک و دریافت ما را به مورد اول می رساند، چون خدا دارای هیئت 

درونی نیز است و ازاینرو کماکان بر قوت خود باقی است. در اینجا کوشش شده است، چیستی و چرایی چنین احساس درونی به نمایش دربیاید.
۲. برنهادن به معنی روی چیزی نهادن، گذاشتن یا وضع کردن )setzen( است. اما در این متن همواره »برنهادن« معادل همان »نهادن« یا »وضع کردن« آمده است.



1۰

ولِئــَک أصحــاُب الجنــِة خالدیــَن فیهــا2 - 
ُ
ــاِر ُهــْم ِفیَهــا َخاِلــُدوَن1 یــا أ ْصَحــاُب الَنّ

َ
وَلِئــَك أ

ُ
 بــرای نمونــه در قــرآن، أ

اهالــی جهنــم و یــا اهالــی بهشــت در آن جاودان انــد- ایــن جاودانگــی هیــچ معنایــی نمی توانــد داشــته باشــد 
جــز اینکــه آدمــی حتــی اگــر قــرار اســت در جهنــم حضــوری داشــته باشــد، حضــور او بایســتی ابــدی و در آن 
جاودانــه باشــد. ایــن نکتــه ای اســت کــه بســیاری در بحــث خــدا و پدیــداری ادیــان آن را نادیــده می گیرنــد، 
گاهــِی آدمــی اســت کــه خواهــان ایــن اســت همیشــه برجــای  بدین معنــا کــه خــدا برآمــده از حالتــی از پــارۀ آ
ــه  ــرایطی جاودان ــر ش ــت ه ــه او تح ــت ک ــان اس ــه انس ــی ب ــن آن اطمینان بخش ــِت دی ــد. غای )Dasein( بمان
خواهــد مانــد و ایــن ذات ادیــان اســت کــه بــی آن اصــاًل و بواقــع معنایــی نخواهنــد داشــت. در مســیحیت نیــز 
کــه دیانتــی مبتنــی بــر ایمــان صــرف اســت، چیــزی جــز رســتگاری و نجــات از مــرگ و نیســتی نیســت. ُپولــس 
قدیــس در نامــه بــه رومیــان ایــن امــر را بخوبــی و روشــنایی توضیــح داده اســت، بــا تفاوتــی کــه او میــان قانــون 
)The Law( و ایمــان برنهــاد. اشــاره او بــه قانــون همــان عهــد عتیــق اســت کــه مومنــان یهــودی بــرای هــر 
امــر و در هــر شــئونی از شــئونات زندگــی بــر طبــق قواعــد و هنجارهــای آن عمــل می کننــد. از همیــن  روی، 
یافتــه  او بــه اجتمــاع مومنــان مســیحی در ُرم توصیــه می کنــد کــه پیــرو قانــون نباشــند، چــون بــه تجربــه در
شــده کــه آدمــی نمی توانــد همــواره و پیوســته مطابــق بــا آن عمــل کنــد و از پیامدهــای آن تولیــد گنــاه اســت3. 
ــد و در  ــار می کن ــذب گرفت ــی مع ــته در وجدان ــا را پیوس ــه م ــت ک ــی اس ــون حالت ــتن قان ــی از شکس ــاِه ناش گن
ایــن اضطــراب برآمــده از گنــاه، آدمــی همــواره در ایــن اندیشــه اســت کــه چگونــه چنیــن گناهــی را جبــران 
کنــد تــا مــورد عقوبــت خداونــدی قــرار نگیــرد. از پیامدهــای شــگرف آن ایــن اســت کــه مومــن تــا لحظــه ای 
کــه مــرگ فــرا می رســد نــه تنهــا گرفتــار وجدانــی سراســر معــذب اســت، همچنیــن مشــغول جبــران مکافــات 
ــس از  ــه، پ ــر اینک ــازد. دودیگ ــود می س ــر از خ ــی او را متأث ــام زندگ ــه تم ــت ک ــالف قانونیس ــال خ ــن اعم چنی
مــرگ ازآنروکــه دیگــر قانونــی وجــود نــدارد، گناهــی نیــز منطقــًا و تبعــًا وجــود نخواهــد داشــت و مومــن همــراه 
یراکــه غایــِت جســم،  بــا ایــن هــر دو نیــز می میــرد. او قائــالن بــه قانــون را اهالــی جســم )Flesh( می نامــد۴، ز
ــون نیســتند و  ــرو قان ــودی اســت و مومنــان مســیحی ازآنروکــه پی ــر مــادی دیگــر، مــرگ و ناب همچــون هــر ام
پاکــی و صفــای دل را )Righteousness( بجــای آن می نشــانند، یعنــی حالتــی کــه در هــر کاری پــروردگار 
ــر  ــد )Spirit( در براب ــان پیــروان روح ان ــی و نجــات می یابنــد۵ و آن را در نظــر داشــتن، از مــرگ حقیقــی رهای
ــر دوگانگــی  ــن تفــاوت میــان قانون/ایمــان و جســم/روح را بســیاری حمــل ب پیــروان جســم. شــوربختانه ای
ــز  ــدی نی ــان هن ــته. ادی ــتوار گش ــم و درک اس ــِی فه ــر کج ــاَدن ب ــه ُبنی ــته اند ک ــی دانس ــی و آن جهان این جهان
ــه جاودانگــی نظــر دارنــد. آنــان شــکلی از  یــق دیگــری ب ــه طر همچــون هندوئیســم، بودیســم و سیکیســم ب
جهان بینــی اورفئوســی اند کــه بــه نوزایــش آدمــی در شــکل انســان یــا حیــوان در چرخه هــای دیگــری از 
یبــًا ممنــوع اســت. زندگــی معتقدنــد و بــرای همیــن در چنیــن آموزه  هایــی ُکشــتن و خــوردن گوشــت تقر

1. بقره: آیات ۳۹، ۸1، ۲1۷، ۲۵۷، ۲۷۵؛ آل عمران: 11۶؛ االعراف: ۳۶؛ یونس: ۲۷.
۲. بقره آیٔه ۸۲.

3. The New American Bible, Trans. From the Original languages with Critical Use of All Ancient Sources, World 
Catholic Press 2011. Letter to the Romans, Chapter 3: Answers to Objections, 20 for through the Law comes con-
sciousness of sin.
4. Ibid, Chapter 8: The Flesh and the Spirit, 6 the concern of the flesh is death, but the concern of the spirit is life and 
peace.
5. Ibid, Chapter 1: God’s Power for Salvation, 17 The one who is righteous by faith will live.



همیــن تکرارشــوندگی حیــات کافــی اســت تــا نظــر ایشــان را بــه جاودانگــی مشــخص کنیــم. آدمــی پیوســته 
و بی توجــه بــه شــکل و نــوع آن دوبــاره بــه sein )هســتی( ورود پیــدا می کنــد، یعنــی حتــی در ادیــان 
غیرابراهیمــی همواره-آنجا-بــودن جــزو الینفــک چنیــن ادیانــی اســت. بــا نظــر بــه ایــن چرخــش، پرســش 
اساســی از چنیــن ادیانــی می توانــد ایــن باشــد کــه آن نخســتین هیئتــی از هیئــات هســتی مــن در ایــن چرخــۀ 
ــم را معیــن کــرده  ــوده کــه سرنوشــت مابقــی بازحضورهــای مــن در عال ــه چــه نحــوی ب ــًا کجــا و ب ــم دقیق عال
اســت؟ شــاید بتــوان گفــت کــه در دایــره و یــا هــر چیــزی شــبیه بــه تکــرار و چرخــش، شــروع آنجاســت کــه 
آغــاز و عمــل آنجاســت. بنابرایــن، یــک باورمنــد بــا کارمــا )Karma( یعنــی بــا »عمــل« در حضــوِر کنونــی اش، 
سرنوشــت دیگــر اشــکال حضــور خــود در چرخه هــای بعــدی را رغــم می زنــد یــا منطقــًا سرنوشــت او در 
ــر  ــن ام ــه از ای ــت. اگرچ ــوده اس ــین ب ــای پیش ــال وی در حیات ه ــج اعم ــان از نتای ــی اش در جه ــور کنون حض
ــل«  ــای »عم ــه معن ــوی ب ــاظ لغ ــه لح ــا ب ــرا کارم ی ــد، ز ــرو غلطی ــرد و در آن ف ــتنباط ک ــی را اس ــد جبرگرای نبای
اســت و همیــن »عمــل« اســت کــه نقشــی در تعییــن سرنوشــت آدمــی دارد؛ یعنــی در تکــرار و چرخــش آغــاز 
ــه  ــت، خاص ــات ُجس ــد در اخالقی ــدا را نبای ــن و خ ــه دی ــه، ُکن ــاه اینک ــت. کوت ــل« آنجاس ــه »عم ــت ک آنجاس
اینکــه برخــی فیلســوفان همچــون کانــت بــا مفصل بنــدی منطقــی ای از قاعــدۀ طالیــِی اخــالق همچــون 
دســتور اخالقــی )kategorischer Imperativ(، یعنــی »تنهــا مطابــق قاعــده ای عمــل کــن کــه بواســطۀ 
آن می توانــی هم هنــگام بخواهــی او یــک قانــون عــام گــردد1«، ســازوکاری غیردینــی بــرای اخــالق بنــا 
کرده انــد. امــا پرواضــح اســت کــه مســئلۀ خــدا اگــر صــرف او بــه اخــالق ربطــی داشــته باشــد کمــاکان 
الینحــل باقــی خواهــد مانــد. هابــز نیــز در اثــر خــود لویاتــان اگرچــه بــه نوعــی بــه ایــن اصــل بنیادیــن، یعنــی 
یکــی و یکســان بــودن خــدا بــا جاودانگــی کــه او صیانــت نفــس می خوانــد، نزدیــک شــده بــود، امــا عمــق 
گاهــی بنامــد. او می نویســد: اندیشــۀ او بــه اینجــا راه نیافــت کــه خــدا را همــان همواره-آنجا-بــودِن پــارۀ آ

در اینجــا هابــز »خــدای میــرا« را در توصیــف دولــت بــکار می بــرد، همــان لویاتانــی کــه افــراد در پیمانــی میــان 
ــدای  ــیاری »خ ــا هش ــا او ب ــد، ام ــن در می دهن ــه او ت ــش ب ــان خوی ــظ ج ــرای حف ــر و ب ــرس یکدیگ ــود از ت خ
ــان  ــن پیم ــتن چنی ــه بس ــور ب ــراد را مجب ــه اف ــی ک ــان ترس ــا هم ــت ی ــس می دانس ــت نف ــان صیان ــرا« را هم نامی
ــه  ــود ادام ــات خ ــه حی ــد ب ــت کم بتوانن ــی دس ــن پیمان ــت چنی ــراد تح ــا اف ــد ت ــوف می کن ــی مخ ــاد دولت و ایج

دهنــد.

1. Immanuel Kant, Gesammelte Schriften, Band IV, GMS, BA 52: “Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde”.
2. Thomas Hobbes, Leviathan, Ed. C.B. MacPherson, London 1985. The second Part of Common-Wealth, Chapter 
XVII of the Causes, Generation, and Definition of a Common-Wealth.

This is the Generation of that great Leviathan, or rather (to speak more 
reverently) of that Mortall God to which we owe under the Immortall God, 
our peace and defence2.

»ایــن َخلــف همــان لویاتــان بــزرگ اســت یــا بلکــم )خاضعانه تــر گفتــه آیــد(، آن خــدای میرایــی 
کــه مــا تحــت خــدای نامیــرا، صلــح و دفــاع خــود را مدیــون او هســتیم«.
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   یکــی از مشــتقات جاودانگــی امیــد اســت. امیــد را امــکان چیــزی گفته انــد، یعنــی آدمــی بــه چیــزی امیــد 
ــد  ــا امی ــت. ی ــر نیس ــه رخ دادن آن میس ــزی ک ــه چی ــد و ن ــته باش ــود داش ــق آن وج ــکان تحق ــه ام ــدد ک می بن
ــر طبــق گفتــۀ کانــت،  ــا ب ــا ندهــد، چــون قطعــی نیســت. ی ــد کــه ممکــن اســت رخ دهــد ی را حالتــی گفته ان
ــه  ــرا بیشــتر ب ی یــف از امیــد امــا ذات آن را روشــن نمی ســازد، ز امیــد رو بســوی ســعادت فــرد دارد. ایــن تعار
کارکردهــای آن مربــوط اســت. ذات امیــد بــه همــان ویژگــی همواره-آنجا-بــودن برمی گــردد. بــه بیــان 
دیگــر، آدمــی )امیــدوار( بــه چیــزی امیــد می بنــدد کــه قــرار اســت در آینــده رخ دهــد و امیــدوار بایســتی در آِن 
آینــده حضــور داشــته باشــد تــا امیدبســته متعلــق بــه او گــردد. اگــر امیدبســته را همچــون یــک باشــنده )محــول 
یــم، امیــدوار نیــز در پــی آن الجــرم بــه آینــده محــول خواهــد شــد تــا آن را بچنــگ  شــده بــه آینــده( در نظــر آور
یــرا امیدبســته بــرای امیــدوار و متعلــق بــه اوســت. طبیعــِت امیــد بنابرایــن از جنــس باشــندگی اســت: آورد، ز

امید بسته بر آمد ولی چه فایده زانک         امید نیست که عمر گذشته باز آید1

ــه  ــا ب ــه راه ه ــا هم ــت ی ــوده نیس ــی گش ــچ راه ــی هی ــه نوع ــر ب ــه دیگ ــردد ک ــد می گ ــه ای متول ــد لحظ ــر، امی فرات
بن بســت خورده انــد یــا پدیــداری چیزهــا ممتنــع اســت. امیــد خــود زادۀ ناممکن هاســت:

مرا وصال نباید همان امید خوش است        نه هر که رفت رسید و نه هر که ِکشت درود2 

اینکــه امــری ناممکــن اســت امــا امیــدوار بــه ایــن ناممکــن دل بســته، همــان حالتــی اســت کــه از مکانیســم 
گاهــی ناشــی می شــود، یعنــی ایــن میــِل همواره-آنجا-بــودن. »باشــندگی« همانطورکــه  منطقــِی پــارۀ آ
یافتــن لحظــه  توضیحــی از آن رفــت بــه معنــای پیوســته-به-آینده-موکول-کردن اســت. امیــد می توانــد در
یافتــن،  یــرا انتظــار چیــزی نیســت جــز لحظــه را در در آینــده نیــز باشــد کــه مــا از آن بــه انتظــار تعبیــر می کنیــم. ز
همــان لحظــه ای کــه در آینــده اســت. در انتظــار امــا، لحظــۀ کنونــی و حاضــر بــه نوعــی ناخــوش و هــر آنچــه 
مربــوط بــه آینــده ا ســت خــوش. از طــرف دیگــر، )فــرِد( منتظــر از زمــان، یعنــی فاصلــۀ مابیــن اکنــون و آینــده، 
ــرا او پیوســته در انتظــار خوب وخوشــی اســت کــه در لحظــۀ کنونــی رخ نمی دهــد و  ی حــس خوبــی نــدارد، ز
ازآنروکــه حــس ناخوشــایندی نســبت بــه زمــان دارد، زمــان در نــزد او نیــز ُکنــد می گــذرد. اگــر بخواهیــم ایــن 
یافتــی  یافتــی نــدارد و از نادر امــر را دقیق تــر مــورد بررســی قــرار دهیــم بایــد بگوییــم کــه منتظــر ازآنروکــه در
یــرا در لــذت  خــود لذتــی نمی بــرد در وضعیــت درد و رنــج قــرار دارد و در وضعیــت درد، زمــان حضــور دارد. ز
و خوشــی زمــان وجــود نــدارد و یــا بهتــر ازآنروکــه زمــان ســرعت باالیــی دارد بــه نوعــی اصــاًل وجــود نــدارد. امــا 
در درد زمــان ُکنــد اســت یــا بهتــر ازآنروکــه ُکنــد اســت زمــان وجــود دارد. اینکــه چــرا در لــذت زمــان وجــود 
نــدارد، بدین ســبب اســت کــه در لــذت آدمــی در فعالیــت و پیوســته مشــغول اســت و آن هنــگام کــه مشــغول 
گاهــی  گاهــی نــدارد، ماننــد خــواب کــه در آن چــون آ گاهــی نــدارد، یعنــی بــه گــذر زمــان آ اســت حــواس یــا آ
یــرا درد یــادآوری مکــرر  یــن وضــع خــود قــرار دارد، ز گاهــی در باالتر نیســت زمانــی نیــز نیســت. امــا در درد، آ
گاهــی و زمــان،  و مداومــی اســت کــه زمــان در آن حالتــی تشــدیدی دارد. در ایــن معنــا، یعنــی رابطــۀ بیــن آ

۱. سعدی
۲. سنایی

یز یغ عمر عز که آنچه در دلم است از درم فراز آیدبدین امید به سر شد در



زمــان می توانــد هــم بــه معنــی حدفاصــِل میــان درک چیزهــا و خــود چیزهــا باشــد. یعنــی هرچقــدر درک یــک 
ــز همــراه باشــد زمــان  ــا خــود چی ــز ب ــر و هرچقــدر درک چی ــز برســد، زمــان طوالنی ت ــر از خــود چی ــز زودت چی
ــر از  ــان زودت ــه درکش ــی ک ــبت چیزهای ــدرن، نس ــان م ــدارد. در جه ــود ن ــی وج ــاًل زمان ــر اص ــا بهت یعتر، ی ــر س
خــود چیزهاســت رو بــه کاســتی اســت و بالعکــس در چنیــن عالمــی کــه رشــد چیزهــای گوناگــون و متنــوع 
روبه فزونــی اســت و آدمــی فرصتــی نــدارد تــا بــه چیزهایــی بیندیشــد )درک( کــه هنــوز رخ نداده انــد، خــود 
چیزهــا بــا درکشــان همــراه هســتند و ایــن را می تــوان اشــتغال می نامیــد کــه کارکــرد آن چیــزی نیســت 
جــز ُکشــتن زمــان. بــرای همیــن اســت کــه در دوران مــدرن، بــا اشــتغال مــداوم بــه چیزهــا زمــان نیــز بــرای 
ــت،  ــندگی اس ــوِس باش ــت معک ــت در حال ــان اس ــه زم ــه علی ــار آنجاک ــا انتظ ــذرد. و ام یعتر می گ ــر ــی س آدم
یعنــی آوردن و کشــیدن آینــده بــه لحظــۀ حاضــر. دوبــاره، انتظــار در امیــد خوب وخــوش اســت، امــا ازآنروکــه 
خوب وخــوش در آینــده اســت و نــه در اکنــون هم هنــگام ناخــوش اســت و دلیــل آن زمــان اســت و نــه 
خوب وخــوِش در انتظــار. در برابــر امیــد، بیــم قــرار دارد کــه انتظــار از بــد و شــر اســت. در بیــم آدمــی پیوســته 
درصــدد فــرار از آینــده اســت. بیــم در پــی ایــن نیســت کــه آینــده بــه اکنــون برســد. امــا چــون بیــم خــود نوعی از 
انتظــار اســت، آدمــی حــِس خوشــایندی از زمــان نــدارد. در امیــد، انتظــار مثبــت اســت، امــا در بیــم منفــی. در 
یافــت کــه زمــان در بیــم در نســبت  اینکــه ایــن هــر دو علیــه زمــان هســتند، مشــترک اند. بــه تجربــه می تــوان در
یــزد بــه او فکــر  یعتر می گــذرد و ایــن بدین خاطــر اســت کــه آنکــس کــه از زمــان می گر بــا زمــان در امیــد ســر
نمی کنــد و ایــن بســیار بــه حالــت زمانــی کــه آدمــی شــاد و خــوش اســت، نزدیــک اســت. بــه بیــان دقیق تــر، 
یع می گــذرد همــواره عنصــر منفــی نزدیــک اســت. فــارغ از ارتبــاط بیــم و امیــد بــا  در بیــم ازآنروکــه زمــان ســر
زمــان، ایــن هــر دو پیوســته نســبتی بــا دو عنصــر مثبــت و منفــی برقــرار می کننــد. مثــاًل در امیــد، عنصــر منفــی 
حاضــر و موجــود اســت کــه منافــع شــخص را در خطــر قــرار داده اســت. ازاینــرو امیــدوار بــا نظــر بــه امیدبســته 
درصــدد رفــع عنصــر منفــی اســت. در مقابــل، همانطورکــه هــگل بدرســتی بــه آن اشــاره کــرده بــود، در بیــم 
ــر  ــرض خط ــخصی را در مع ــع ش ــی رود آن نف ــم م ــر در بی ــِی حاض ــر منف ــا عنص ــور دارد، ام ــت حض ــر مثب عنص

دهــد کــه همیــن موجبــات تــرس و بیــم فــرد را فراهــم می کنــد1.

گاهــی   نظــر بــه همواره-آنجا-بــودن دارد و ازآنروکــه بــه انــرژی بســته نیســت، تحلیــل     کوتــاه اینکــه، پــارۀ آ
گاهــی بــا بــدن اســت کــه در طــول زمــان از فــرط نشــو و نمــا رو بــه  نیــز نمــی رود. منظــور نســبت پــارۀ آ
ــر او  ــرا اگ ی ــد، ز ــرگ بهراس ــا از م ــد ت ــازه می ده ــی اج گاه ــه آ ــه ب ــت ک ــی اس ــن عامل ــی رود. همی ــودگی م فرس
همچــون بــدن رو بــه فرســودگی و تحلیــل می رفــت و حتــی میــل بــه خاموشــی داشــت )خــواب(، مــرگ دیگــر 
یــرا او خــود میرایــی اســت. مــرگ یعنــی نامیــرا را  رازآلــود و ترســناک نمی بــود. بــدن از مــرگ واهمــه نــدارد، ز
ــه  ــردن، و از ادام ــی ک ــی را فان ــردن، باق ــدود ک ــدود را مح ــردن، نامح ــد ک ــی را زمانمن ــردن، بی زمان ــرا ک می
گاهــی اســت کــه نامیرایــی اش بــا بــدن میــرا  بازایســتادن. بــدن نامیرایــی نیســت کــه میــرا شــود، بلکــه ایــن آ

ــه بــرای او، بلکــه خــود اوســت. در برابر،مــرگ ــرا مــرگ ن ی می شــود. »خــود همچــون بــدن« مــرگ اســت، ز

1. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I Bd(13), Suhrkamp Verlag Frankfurt in zwanzig Bänden, 1971: S 
53. Bei der Furcht z. B. ist eine Existenz vorhanden, für welche das Subjekt Interesse hat, zugleich aber das Negative 
nahen sieht, das diese Existenz zu zerstören droht, und nun beides, dies Interesse und jenes Negative, als widerspre-
chende Affektion seiner Subjektivität unmittelbar in sich findet.
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ــا اوســت. ایــن  گاهــی اســت و هــم پیوســته ب گاهــی اســت، چــون خــود او نیســت. مــرگ هــم بــرای آ بــرای آ
ــت«  ــا نیس ــرگ آنج ــتم، م ــن هس ــه م ــتم و هنگامی ک ــن نیس ــت، م ــرگ آنجاس ــه م ــور »هنگامی ک ــخن اپیک س
ــه  ــی ک گاه ــرای آ ــر، ب ــت. فرات ــی اس گاه ــا آ ــا و ب ــواره آنج ــرگ هم ــون م ــد، چ ــته باش ــد داش ــی نمی توان معنای
نظــر بــه همواره-آنجا-بــودن دارد خــوِد ایــن »مــن نیســتم« مســئله اســت. تــرس از »مــن نیســتم« یــا مــرگ را 
گاهــی و دومــی متعلــق بــه بدن  )death( نبایــد بــا تــرس از ُمــردن )dying( اشــتباه گرفــت. اولــی متعلــق بــه آ
اســت. از اولــی حســرت، بی معنایــی، پوچــی و دلتنگــی و از دومــی درد منتــج می شــود. بــه هــر حــال، مــرگ 
ــه  ــا ب گاهــی توان ــارۀ آ ــارۀ بــدن چیــره گــردد. حــال کــه پ ــر پ گاهــی نمی توانــد ب ــارۀ آ تنهــا جایــی اســت کــه پ
چنیــن کاری نیســت، منطقــًا جاودانگــی و نامیرایــی   اش را در بیــرون از خــود وضــع می کنــد تــا وابســتگی اش 
ــرون از  ــی  در بی ــِع جاودانگ ــن وض ــا ای ــد. ام ــرار نده ــتی« ق ــرگ و نیس ــِر »م ــدن، ذات او را در خط ــارۀ ب ــه پ ب
خــود )خــدا( تنهــا بــر امیــد متکــی اســت، همــان هیئتــی از هیئــات جاودانگــی. از درون امیــد، امــکان زاده 
گاهــی دل در گــرو هســتی و  می شــود و از درون امــکان، هســتی و نیســتی یــا بــودن و نبــودن. ازآنروکــه پــارۀ آ
بــودن دارد، او را انتخــاب می کنــد. در پــی ایــن انتخــاب بــاور زاده می شــود. بــاور او را آرام می کنــد. آرامــش 
ــن امــا  ــود. یقی ــل می ش ــن تبدی ــه یقی ــون ب ــتی« اکن ــی و تــرس از »نیس ــد از آن خلجــان درون ــان بع و اطمین
ــک  ــت. او از دل ی ــت اس ــتی« و حقیق ــردن »هس ــن از-آن-خود-ک ــه یقی ــت، بلک ــت نیس ــتی« و حقیق »هس
انتخــاب بیــن هســتی و نیســتی برآمــده اســت. »نیســتی« در اینجــا متضــاد »هســتی« یــا یقیــن اســت. »نیســتی« 
ــا میرایــی همــان بــدن اســت. از دل ایــن نیســتی »شــک« زاده می شــود. شــک »نیســتی« همچــون »نفــی«  ی
ــتی-میرایی«  ــان »نیس ــت. هم ــر اس ــن جدایی ناپذی ــت. او از یقی ــن« اس ــاد »یقی ــا متض ــی ی ــک، نف ــت. ش اس
ــا  ــن در اینج ــا یقی ــک« ب ــش »ش ــن زای ــت. ای ــی اس گاه ــی آ ــتی-نامیرایی« یعن ــر »هس ــه در براب ــدن ک ــی ب یعن
همــان نفــِی جاودانگــی بــه ســود مــرگ اســت. اکنــون شــک آنجاســت و حضــوری دارد. او شــک را می بینــد 
ــتی«  ــه »هس ــود ب ــون خ ــا اکن ــتی« در اینج ــا »نیس ــک ی ــد. ش ــکار کن ــد او را ان ــور دارد، نمی توان ــون حض و چ
ــا  ــد. ام ین ــتی« را برمی گز ــاره »هس ــتی« دارد، دوب ــرو »هس ــی دل در گ گاه ــارۀ آ ــه پ ــود. ازآنروک ــل می ش تبدی
»هســتی« در اینجــا »نیســتی« اســت، یعنــی شــک. بنابرایــن، او دوبــاره دســت بــه انتخابــی دیگر زده اســت. در 
پــی ایــن انتخــاب او بــاور دارد کــه نابــاور اســت. یعنــی بــاور دارد کــه »نیســت« و میراســت. بــاور دارد کــه صرفــًا 
ــکون  ــن س ــی از ای ــِن ناش ــون یقی ــرد. اکن ــراری می گی ــاره او ق ــد. دگرب ــاوری او را آرام می کن ــت. ناب ــدن اس ب
»نیســتی« نــام دارد. امــا یقیــن در اینجــا »نیســتی و حقیقــت« نیســت، بلکــه از-آن-خود-کــردن »نیســتی« و 

گاهــی اســت. حقیقــت اســت. ایــن دوپارگــی و پیوســته پــاره پــاره کــردْن ذات پــارۀ آ

گاه: گفتیــم کــه »خــود« در مرحلــۀ نخســت در وحدتــی بســرمی برد، ایــن وحــدت  ۳ - خــود همچــون خــودآ
گاهــی نامیــده شــد، »خــود«  چیــزی جــز بــدن کــه مشــخصۀ آن نشــو و نماســت، نیســت. در مرحلــۀ دوم کــه آ
دوپــاره گشــته، یعنــی هیئتــی بــه بــدن اضافــه شــده اســت کــه تفــاوت معنــاداری بــا بــدن دارد. امــا، در مرحلــۀ 
ــار وحدتــی می یابــد کــه ایــن وحــدت، یعنــی  ســوم بنظــر می رســد کــه »خــود« از دوپارگــی بدرآمــده و دگرب
ــری«  ــدون »دیگ ــت. ب ــوط اس ــری مرب ــه دیگ ــه ب ــه  اینک ــدارد، چ ــی ن ــل درون ــی عام گاه ــدن و آ ــی ب یگانگ
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ــه ظهــور  ــرد. ازآنروکــه »دیگــری« ب ــرا او کمــاکان در آن دوپارگــی بســر خواهــد ُب ی ــد، ز مــن وحدتــی نمی یاب
ــی  یف ــد، تعر ــا می یاب ــتی« او معن ــه »هس ــی  ک ــی جای ــود، یعن ــۀ خ ــرای عرض ــاز دارد ب ــاره نی ــِن دوپ ــیده، م رس
یکدســت از خــود ارائــه دهــد، یعنــی بگویــد: مــن هســتم. وحــدت و یگانگــی کــه »هســت« در »هســتم« دارد 
همچــون برجــای )Dasein( خــود را در مــن نیــز عیــان می کنــد. بــه عبــارت دیگــر، مادامــی می تــوان خــود را 
همچــون یــک »هســت« برنهــاد و برقــرار کــرد کــه خــود یگانــه و وحدتــی یابــد، یعنــی از آن دوپارگــی خــارج 
شــود. »مــن هســتم« هیچوقــت بــه ظهــور و پدیــداری نمی رســد مادامیکــه »دیگــری« نیســت. بنابرایــن، 
ــن بــدون  یــرا م ــن هســتم« در خفــا و بــه طــرز رمزآلــودی می خواهــد بگویــد کــه »مــن ]نیــز[ هســتم«. ز »م
»دیگــری« همــواره مشــغوِل آن مکانیســِم درونیســت، همــان دوپارگــی کــه پیشــتر در او وجــود داشــت، یعنــی 
گاهــی اســت. یــک انســاِن تنهــا و در تنهایــی هیچــگاه بــه وحــدت  او پیوســته در یــک نســبتی میــان بــدن و آ
ــا ظهــور »دیگــری« اســت کــه دوپارگــی اش  ــاره اســت. تنهــا ب ــاره پ و یگانگــی دســت نمی یابــد. او پیوســته پ
ــه  ــود و منــی ک ــردد. آن خ ــرو »هســت« گ ــی دهــد و ازاین ــاره وحدت ــد خــود را دوب ــان مــی رود و می توان از می
همزمــان بــا »هســتیدن« ظاهــر می شــود، همچــون »هســت« )یــک( از وحدتــی برخــوردار اســت، یعنــی 
در اینجــا نمی تــوان مــن را از »هســت« جــدا انگاشــت. عامــِل مــن همچــون »یــک« یعنــی هســتیدِن مــن 
ــی آورد.  ــم م ــن را فراه ــون م ــن همچ ــادن م ــات برنه ــه موجب ــت ک ــری« اس ــن آن »دیگ ــت. ای ــری« اس »دیگ
بــه طــرز منطقــی، مــن بــا »دیگــری« برنهــاده می شــود. بــرای مثــال، ایــن عــدد 2 اســت کــه موجبــات ظهــور 
عــدد 1 را همچــون عــدد 1 فراهــم می کنــد. تصــور کنیــد کــه جنــگ جهانــی در ســال 1914م. رخ داده 
اســت، مادامیکــه جنــگ جهانــی »دیگــری« رخ نــداده باشــد، مــا هیچوقــت جنــگ جهانــی پیشــین را جنــگ 
جهانــی اول نمی نامیــم. بــه بیــان بهتــر، تاهنگامی کــه جنــگ جهانــی دوم رخ نــداده باشــد مــا اولیــن را اول 
نمی نامیــم. منطقــًا ایــن جنــگ جهانــی دوم اســت کــه جنــگ جهانــی اول را همچــون اول وضــع می کنــد. 
یعنــی جنــگ جهانــی دوم اگرچــه بعــد از جنــگ جهانــی اول رخ داده و بــه ظهــور رســیده اســت، امــا در 
ــگ  ــش از جن ــا پی ــر م ــی اگ ــد حت ــرض کنی ــم. ف ــی اول بنامی ــگ جهان ــدِن جن ــِت نامی ــد او را عل ــاب بای حس
جهانــی دوم بــوده باشــیم و هنــوز جنــگ جهانــی دوم رخ نــداده باشــد، بــرای برنهــادن جنــگ جهانــی 
1914م. همچــون جنــگ جهانــی اول، مــا جنــگ جهانــی دیگــری )دوم( را منطقــًا فــرض خواهیــم گرفــت 
تــا بتوانیــم جنــگ جهانــی 1914م. را همچــون اول برنهیــم. یعنــی بگوییــم: »در آینــده جنــگ جهانــی دوم 
ــاب  ــوان درب ــاس، می ت ــن قی ــا همی ــود«. ب ــی اول ب ــگ جهان ــازه جن ــن ت ــت و ای ــم داش ــم خواهی ــومی ه و س
ــده  ــش از دو س ــرای بی ــه ب ــم ک ــث مه ــی از مباح ــه، یک ــن مرحل ــرد. در ای ــش ب ــه پی ــث را ب ــن بح ــری و م دیگ
ذهــن فیلســوفان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت، بحــث برسمیت شــناختن )Anerkennung( اســت. 
بــه فیشــته و هــگل، فیلســوفان  ایــن مهــم نظــر پیــدا کردنــد، می تــوان  بــه  از نخســتین فیلســوفانی کــه 
ایده آلیســت آلمانــی، اشــاره کــرد. فیلســوف اخیــر یعنــی هــگل، در ایــن بــاب بخصــوص در آغازه هــای 
گاهــی  آ دو  کــه  می دیــد  درگاهــی  از  را  برسمیت شــناختن  روح،  پدیدارشناســی  در  گاهــی  خودآ بخــش 
بقصــد برسمیت شــناختن و ارج نهــادن از ســوی دیگــری وارد نبــرد خونینــی تــا ســرحد مــرگ می شــوند کــه 
الجــرم یکــی از آنــان از تــرس از کــف دادن جــان خویــش خدایگانــی و ســروری دیگــری را می پذیــرد و خــود 
ــه ــت ک ــح اس ــد. پرواض ــردن می نه ــگان گ ــن خدای ــغول و بفرامی ــکار مش ــگاه او ب ــده ای در پیش ــون بن همچ
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ــی  ــد، ول ــر ُافت ــد کارگ ــورش می توان ــی و ش ــع انقالب ــا در وض ــناختن تنه ــی از برسمیت ش ــن درک و معنای چنی
در مناســبات میــان افــراد بخصــوص در عصــر مــا برسمیت شــناختن ســزاوار معنــای دیگــری غیــر از نبــرد 
ــری  ــن« دیگ ــوع »درنظرگرفت ــک ن ــت، ی ــی اس گاه ــان دو آ ــراد و می ــان اف ــر می ــناختن اگ ــت. برسمیت ش اس
یــق جــذب و احتــرام و نــه نبــرد معنــا می دهــد و نوعــی از »دوســتی«  اســت؛ یعنــی برسمیت شــناختن از طر
اســت. بــرای نمونــه، در رابطــه میــان افــراد، در هــر دو شــئون زندگــی، یعنــی مجــازی و واقعــی، آدمــی از ُطــرق 
گوناگــون بدنبــال کشــاندن و جلــب نظــِر افــراد بســوی خــود بقصــد کســِب اعتبــار و تاییــد خویــش اســت تــا از 
یــق برســمیت شــناخته شــود. حتــی انســان عصــر حاضــر، آن هنگام کــه جشــن و رویداد خوشــایندی  ایــن طر
در حــال رخ دادن اســت و درعــوض اینکــه خــود را در آن لحظــه بیابــد و از آن لــذت ببــرد، میــل دارد تــا بــا 
ثبــت آن لحظــه و تمرکــز بــر چنیــن ثبــت و ضبطــی آن را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذارد و بواســطۀ جلــب و 
یــن و  تاییــد دیگــران تــازه او از لذتــی برخــوردار گــردد. معلــم اول بــه ایــن نکتــه پــی بــرده بــود کــه مطبوع تر
یــن لــذت  یــن لذت هــا در لحظــه و نــه در آینــده و یــا در گذشــته بدســت می آ یــد. امــا انســان امروز لذتبخش تر
یــرا او در لحظــه، اگــر خــود را در رویــداد لذتبخشــی بیابــد، پیوســته مشــغول  را بــه آینــده موکــول می کنــد، ز
و درگیــر ثبــت آن لحظــه بــرای »دیگــران« اســت و خــود را بواقــع در لحظــه فرامــوش می کنــد. البتــه انســان 
ــه می کنــد، ایــن حــس طبیعــی در او پدیــد می آیــد  یبــا را تجرب یســت و لحظــه ای ز وقتــی در جــای دل انگیز
ــی  ــتند، یعن ــور داش ــا حض ــا در آنج ــد ی ــه را می دیدن ــن صحن ــز ای ــنایان نی ــتان و آش ــود دوس ــوب ب ــه خ ــه چ ک
لــذت او بتمامــی بــرآورده نمی شــود آن هنــگام کــه »دیگــری« در آنجــا نیســت. اکنــون کــه بمــدد تکنولــوژی 
ــی  ــت، یعن ــده اس ــل ش ــه تبدی ــِل اولی ــه اص ــود ب ــن خ ــرد، ای ــط ک ــت و ضب ــی را ثب ــن صحنه های ــوان چنی می ت
ایــن امــر کــه دیگــران و تاییــد و اعتبارشــان بــر خویشــتِن خــوِد فــرد ارجحیــت دارد. یــا بهتــر، او دیگــر اصــاًل، 
یابــد. ایــن »دیگــری« اســت  یــق خویــش در در وهلــۀ اول، مــن یــا خــودی نــدارد تــا لــذت را بی واســطه از طر
یابــد.  یــق »دیگــری« لــذت را در کــه همچــون اصــِل اولیــه مــِن او را برمی نهــد و تــازه ایــن مــن می توانــد از طر

گاهــی  پــارۀ آ از  برآمــده  یبایــی  ز بودیــم کــه  گاهــی«، گفتــه  یعنــی »خــود همچــون آ    در مرحلــۀ دوم، 
یبــا ســوق می دهــد، آنچیــزی کــه بــدن نســبت بــه آن بی تفــاوت اســت. امــا  اســت کــه بــدن را بســمت ز
یبایــی بیشــتر بحثــی میــان مــن و »دیگــری« اســت، آنجایی کــه مــن همچــون یــک تصویــر کلــی در نــزد  ز
همــان  اســت،  »دیگــری«  نــزد  در  مــن  برسمیت شــناختن  غایــت  یبایــی،  ز در  شــود.  ظاهــر  »دیگــری« 
عامــی  و  مطلــق  اصــل  یبــا  ز می گــردد.  حاصــل  »دیگــری«  در  مطبوعــی  راه  از  کــه  برسمیت شــناختنی 
ــرای  ــی ب یبای ــد. ز ــبی باش ــد نس ــر می توان ــرد دیگ ــه ف ــردی ب ــی از ف یبای ــا ز ــری«، ام ــن و »دیگ ــان م ــت می اس
ــی  یبای ــو ز ــد و هم ــذر کن ــری« گ ــه »دیگ ــد ب ــی بای ــی دارد، یعن ــی انعکاس ــرا او حالت ی ــت، ز ــت نیس ــود غای خ
یبایــی بــرای انســاِن تنهــا و در تنهایــی معنایــی نمی توانــد داشــته باشــد، امــا ایــن  را معنــادار می کنــد. ز
در  آن  بســوی  یبایــی  ز کــه  یســت  چیز همــان  ایشــان  ســوی  از  برسمیت شناخته شــدن  بهتــر  و  دیگــران 
حرکــت اســت. ارســطو بخوبــی اشــاره کــرده بــود کــه چیزهایــی ماننــد لــذت و ســالمتی اگرچــه در خــود 
ــام کارهــای دیگــری  ــه انج ــه ب ــن هــم می خواهیــم ک ــالمتی را بــرای ای ــا س ــت باشــند، امــا م  می تواننــد غای
ــه  ــی ک ــتند، آن غایت ــت هس ــر در حرک ــی عامت ــر و اصل ــی مهمت ــوی غایت ــود بس ــر دو خ ــن ه ــیم و ای ــا باش توان
یــم و فراتــر از ســعادت غایتــی دیگــر و اصلــی عامتــر بــه دیــده نمی آیــد. مــا از آن بــه ســعادت نــام می بر
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ــعادت  ــتجوی س ــا در جس ــیم، ام ــعادت برس ــه س ــا ب ــتیم ت ــذت هس ــالمتی و ل ــتجوی س ــا در جس ــن، م بنابرای
ــری  ــز دیگ ــعادت چی ــر از س ــت و باالت ــری اس ــز دیگ ــرای چی ــود ب ــتجو خ ــرا جس ی ــت، ز ــی اس ــرف بی معنای ح
یبایــی نیــز تحــت همیــن قاعــده قــرار دارد کــه غایــت آن امــر دیگــری اســت و آن برسمیت شــناختن  نیســت1. ز
بدنبــال  نــه  و  برســمیت  شــناخته شــویم  تــا  یبایــی هســتیم  ز مــا در جســتجوی  بیــان دیگــر،  بــه  اســت. 
یبایــی پیشــتر امــری طبیعــی و بــدور از اختیــار آدمــی  برسمیت شناخته شــدن بــرای برسمیت شناخته شــدن. ز
بــود، امــا اکنــون چنیــن نیســت، بدین خاطــر کــه مــا بــا توانایــی کــه در تغییــر ذات چیزهــا پیــدا کرده ایــم دخــل 
یبــا در حرکت انــد؟  یبــا یافته ایــم. امــا ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه چــرا همــه بســوی ز و تصرفــی نیــز در ز
چــرا انســان ها پیوســته و همــواره بــه آینه هــا خیــره می شــوند؟ چــرا آدمــی هــر جــا کــه انعکاســی از خــود 
ببینــد، از شیشــۀ  ماشــینی در خیابــان تــا در و پنجــره، نمی توانــد لحظــه ای روی برگردانــد و بی اهمیــت و 
ــون  ــود همچ ــت خ ــن« را در کلی ــی »م یبای ــه ز ــم ک ــذرد؟ گفتی ــار آن بگ ــد از کن ــداز کن ــود را بران ــه خ بی آنک
یــک تصویــر عرضــه می کنــد، امــا ایــن را نیــز گفتیــم کــه مــن و هســتِی مــن امــری باواســطه اســت، یعنــی ایــن 
یســتن همــان حالتــی  آن »دیگــری« اســت کــه موجبــات ظهــور چنیــن منــی را فراهــم می کنــد. بــه آینــه نگر
ــه حضــور  اســت کــه »مــن« و »دیگــری« در یــک آن حضــور دارنــد. ایــن حضــور »دیگــری« در آینــه بیشــتر ب
یبایــی خــود نظــر  یبــا« و ز یــم ازآنــرو بــه »ز یبــا شــبیه اســت، یعنــی مادامیکــه بــه آینــه می نگر »دیگــری« در ز
یــم. خــوِد آینــه »مــن« را اگرچــه در خــود منعکــس می کنــد، امــا بیننــده کــه  یــم کــه بــه »دیگــری« نظــر دار دار
یســتن در  خــود همــان »مــن« اســت، در هیئــِت »دیگــری« ظاهــر می شــود. بــه بیــان دقیق تــر، بــه خــود نگر
یبــای حاضــر در آینــه  یســتن »دیگــری« بــه خــود توســت و ایــن نــه از خــود آینــه، بلکــه از ز آینــه همــان نگر
یــق آن ظهــور و بــروز می یابــد  یبــای حاضــر در آینــه همــان گذرگاهــی اســت کــه »دیگــری« از طر بر می آیــد. ز
یســتِن بــه آینــه، خویــش  یبــای حاضــر در آینــه همــان عیــاری اســت کــه بــه محــض نگر تــا »مــن« را برنهــد. ز
یبایــی خــود و آن  را عیــان و آشــکار می کنــد، یعنــی بــا براندازکــردن خــود در آینــه، فاصلــه و نســبت میــان ز
ــن  ــد و ای ــول ُافت ــران مقب ــزد دیگ ــا در ن ــتی ت ــه او را بایس ــد؛ آنچه ک ــت می کن یاف ــد را در ــد باش ــه بای ــی ک یبای ز
ــز اســت. ــری« نی ــگاه »دیگ ــود در جای ــاال اشــاره شــد، خ ــه در ب ــرا او، همانطورک ی ــد، ز حــد را خــوِد او می دان

ــبات  ــه از مناس ــور ک ــت. اینط ــق اس ــتی و عش ــث دوس ــری« بح ــن و »دیگ ــۀ م ــتقات رابط ــر از مش ــی دیگ    یک
انســانی پیداســت عشــق حالتــی شــدیدتر از دوســتی اســت، امــا یکــی و یکســان نیســت. بنظــر می رســد 
واقعیــت  ایــن  اســت،  اینکــه دوســتی شــرطی  از  منظــور  اســت.  و عشــق البشــرط  کــه دوســتی شــرطی 
بــا کســانی دوســت می شــویم  در دوســتی خــود دوســتی شــرط دوســتی اســت. مــا همــواره  اســت کــه 
ــت  ــی دوس ــا کس ــوان ب ــی نمی ت ــد، یعن ــا دارن ــا م ــتانه ای ب ــار دوس ــا رفت ــت ی ــا دوس ــا م ــاًل ب ــز متقاب ــا نی ــه آنه ک
در عشــق  امــا،  اســت.  مــا دشــمن  بــا  یــا  نــدارد  مــا  بــا  رفتــار دوســتانه ای  کــه دیگــری  شــد، آن هنــگام 
یراکــه عشــق فعالیــت و حــس شــدیدی اســت کــه از جانــب عاشــق  خــود عشــق شــرط عشــق نیســت. ز
بــه معشــوق صــادر می شــود، حتــی اگــر از معشــوق رفتــاری متقابــل ســرنزند. وقتــی ســخن از معشــوق
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Heraus. von Christof Rapp, Bd. 6, Nikomachische Ethik. Übersetzt, Eingeleitet u. Kommentiert von Dorthea Frede, 
Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, Lizenzausgabe für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2020. Buch X: 
1176b.
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یــم کــه او در نســبت بــا عاشــق معمــواًل فعالیــت کمتــری دارد یــا اصــاًل نــدارد. اگــر  می کنیــم بــه ایــن نظــر دار
معشــوق همــان حالــت شــدید را نســبت بــه عاشــق داشــته باشــد دیگــر خــود عاشــق اســت، یعنــی رابطــه ای 
اســت کــه دو طــرف هــم در جایــگاه عاشــق و هــم در جایــگاه معشــوق قــرار می گیرنــد. امــا بــه رابطــه یــک طرفۀ 
عاشــق و معشــوق برگردیــم. عاشــق در عشــِق خــود فعالیــت دارد و بــه نوعــی از چنیــن فعالیتــی یعنــی تولیــد 
یــرا همانطورکــه ارســطو نیــز اشــاره کــرده بــود، آدمــی از تولیــد خــود همــواره خشــنود و  عشــق لــذت می بــرد، ز
راضــی اســت1، چــون او پیوســته در حــال تولیــد اســت، یعنــی در لحظــۀ حاضــر بســرمی برد و لــذت در لحظــۀ 
یافــت می کنــد، امــا  یــن آن اســت. در برابــر معشــوق اســت کــه تولیــد و فــرآوردۀ عاشــق را در حاضــر اعلی تر
پــس دادن عشــق  یافتــی، عشــق عاشــق بــه گذشــته تبدیــل می شــود، لــذت کمتــری در باز چــون بــه محــض در
ــری  ــذت کمت ــود ل ــی خ ــت بده پرداخ ــکار در باز ــه بده ــگام ک ــکار آن هن ــکار و بده ــد طلب ــد2، بمانن می بین
ــاره  ــود او دوب ــه خ ــق ب ــل دارد عش ــق می ــت3. عاش ــرده اس ــرج ک ــت و خ یاف ــتر در ــرا او آن را پیش ی ــد، ز می بین
یــرا ایــن هــر دو منتظرنــد تــا عمــل  برگــردد، بــرای همیــن اســت کــه او در اینجــا شــباهتی بــه طلبــکار دارد، ز
آنــان بــه خــود آنــان برگــردد. امــا ایــن نــوع نــگاه از عمــق چندانــی برخــوردار نیســت و نمی توانــد ذات آن را 
یــم کــه آنچــه آدمــی بــدان عمــل می کنــد )Actio( خود معلولی اســت در نســبت  یابــد. بیاییــد در نظــر بگیر در
ــا علــت. امــا ایــن دقیقــًا بــه چــه معناســت؟ پیــش از »عمــل« و »ُکنــش« یعنــی قبــل از Act در نهــاد آدمــی  ب
اینگونــه اســت کــه چنیــن عملــی واُکنشــی )Reactio( در پــی دارد یــا بــرای واُکنشــی اســت، یعنــی اطمینــان 
از اینکــه ایــن عمــل بــا پاســخ و واُکنشــی روبــرو خواهــد شــد و اتفاقــًا همیــن واُکنــش اســت کــه او را مجــاب 
یــا پیامــی بدهــم، پیــش از آنکــه مــن اقــدام  می کنــد تــا اقدامــی نمایــد. تصــور کنیــد کــه مــن می خواهــم بــه ثر
گاهــی نهفتــه اســت کــه بــه پیــام مــن پاســخ داده خواهــد  بــه چنیــن کاری کنــم در َپِس ُپشــت ذهــن مــن ایــن آ
شــد. یعنــی اگــر مــن قــدر متقــن بدانــم کــه هیــچ واُکنــش یــا پاســخی در برابــر پیام مــن وجــود نخواهد داشــت، 
مــن از اســاس و در آغــاز اقــدام بــه پیــام دادن نخواهــم کــرد. یــا نمونــه دیگــر، هــر روز صبح کــه از خــواب بیدار 
یســتن بــه آینه اســت، اما ما مطمئن هســتیم  می شــویم یکــی از کارهایــی کــه طبــق عــادت انجــام می دهیم نگر
یســتن بــه آینــه، از مــا ســر بزنــد مــا حتمــا بــا واُکنشــی، یعنــی دیــدن  کــه اگــر چنیــن عملــی، یعنــی رفتــن و نگر
خــود در آینــه، مواجــه خواهیــم شــد. اگــر بدانیــم کــه خــود را نخواهیــم دیــد ایــن عمــل را انجــام نخواهیــم داد. 
بدینســان، اگرچــه گفته انــد »هــر ُکنشــی واُکنشــی را در پــی دارد« امــا حقیقــت امــر ایــن اســت کــه آن واُکنــش 
اســت کــه علــت ُکنــش مــن اســت. ایــن اوســت کــه مــرا بــه حرکــت وامــی دارد. هــر ُکنشــی ازآنــرو همچــون 
ُکنــش خــود را پدیــدار و محقــق می کنــد کــه غایــت او یعنــی واُکنــش خــود علــت پدیــداری اوســت. علــت را 
نمی تــوان در آغــاز جســت. علــت بیشــتر عامــل حرکــِت آغازنــده اســت. یعنــی این نکته کــه چرا آغاز از اســاس 
یــده؟ آغــاز خــود یعنــی حرکــت و جنبــش، امــا علــِت حرکــت و جنبــش همــواره خــود نامتحــرک اســت.  آغاز

1. Aristoteles, Ebenda, 1168a: Das Werk ist aber in gewisser Weise die Verwirklichung des Herstellers. Er liebt also 
sein Werk, weil er auch sein Sein Liebt.
2. Ebenda, 1168a: Für den Empfänger liegt dagegen im Geber nichts Schönes, sondern allenfalls etwas Nützli-
ches; das ist aber weniger angenehm und Liebenswert. Angenehm ist nämlich bei Gegenwärtigem das Tätigsein, 
bei Zukünftigem die Erwartung, bei Vergangenem die Erinnerung. Am angenehmsten und im höchsten Maße Lieb-
enswert ist aber das, was zum Tätigsein gehört.
3. Aristoteles, 1167b.
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او حرکــت نمی کنــد، بلکــه چیزهــا را بــه حرکــت وامــی دارد. ایــن اصــل در دســتگاه ارســطویی محــرک 
خــود  کــه   )das Gute( »خــوب«  مثــل  می شــود1.  نامیــده   )unbewegter Beweger( نامتحــرک 
حرکــت نمی کنــد، امــا عامــل حرکــت آدمــی بســوی خویــش اســت. او آنجاســت، امــا همــه بســوی او در 
یســت کــه بــرای او مطبــوع و لذتبخــش باشــد و حتــی اگــر  یــرا آدمــی پیوســته بدنبــال چیز حرکت انــد. ز
ــت را  ــطو دول ــر از ارس ــز متأث ــگل نی ــد. ه ــال می کن ــی دنب ــت خوب ــا نی ــربزند آن را ب ــتی از او س ــل ناشایس عم
غایت-در-خــود مطلــق نامتحــرک )absoluter unbewegter Selbstzweck( می دانســت2 و منظــور او 
ــود کــه دولــت آنجاســت، امــا ایــن اوســت کــه هــم علــت حرکــت و هــم غایــت هــر اجتماعــی اســت.  ــن ب ای
یــدن در خــود فــرد نیســت، بلکــه در دولــت اســت.  آغــاز از فــرد و آزادی او اســت، امــا علــت ایــن آغاز
چــون فــرد بــا عبــور از داالنــی همچــون خانــواده و جامعــه مدنــی درنهایــت بــه دولــت می رســد و همیــن 
یــدن آزادی فــردی در آغــاز اســت. ایــن را بــا یــک مثــال  غایــت، یعنــی رســیدن بــه دولــت، خــود علــت آغاز
یکــی هــم می تــوان قابــل فهــم کــرد. در پــی عمــل لقــاح، اســپرم در یــک حرکتــی اســت تــا بــه  یولوژ فیز
تخمــک برســد. تخمــک در رحــم ثابــت اســت و در حرکــت نیســت3، امــا همــو علــت حرکــت اســپرم بســوی 
خویــش اســت و ازآنروکــه علــت حرکــت و جنبــش اســپرم بســوی خویــش اســت، غایــت او نیــز اســت.

   بــا ایــن مقدمــات می تــوان گفــت کــه عاشــق در همــان آغــاز بدین خاطــر تولیــد عشــق می کنــد کــه از جانــب 
معشــوق انتظــار همــان عشــقی را دارد کــه بــه او برگردانــده شــود. یعنــی عشــق معشــوق بــه عاشــق همــان 
ــق  ــرآوردۀ عش ــت ف یاف ــال در ــته در ح ــوق پیوس ــی، معش ــت۴. از طرف ــق اس ــِق عاش ــد عش ــدن تولی ی ــِت آغاز عل
ــی  ــا عمل ــدارد ت ــی ن ــی احتیاج ــد، یعن ــد نمی کن ــود تولی ــه خ ــد ک ــت می کن یاف ــزی را در ــت و چی ــق اس عاش
ــه  یســت کــه در میــان عامــۀ مــردم نســبت ب ــه خــود او بازگــردد. ایــن همــان چیز ــا درنهایــت ب انجــام دهــد ت
یــادی او را فــراری می دهــد« و منظــور از فــرار در اینجــا حالتــی منفعــل  عشــق ُشــهره اســت کــه »محبــت ز
ــواری های  ــی از دش ــر، یک ــوی دیگ ــت. از س ــق نیس ــد عش ــراز و تولی ــه اب ــی ب ــر تمایل ــه دیگ ــت ک ــق اس در عش
ــکار  ــه بده ــه اگرچ ــت ک ــه اس ــن نهفت ــوق در ای ــکار و معش ــه بده ــق ب ــکار و عاش ــان طلب ــبتی می ــراری نس برق
ــا بدهــی خــود  ــد ت ــده بمان ــی طلبــکار می خواهــد کــه بدهــکار زن ــن طلبــکار نباشــد ول ــه ت می خواهــد ســر ب
ــق  ــق عاش ــه محبــت و عش یراکــه او ب ــدارد، ز ــق ن ــه عاش ــا معشــوق چنیــن نگرشــی ب ــد، ام پرداخــت کن را باز
یافــت  یبــًا چیــزی را در وابســته اســت. بالعکــس، عاشــق بــه عشــق معشــوق وابســته نیســت، چــون او تقر
نمی کنــد. می تــوان حتــی گامــی فراتــر نهــاد و گفــت کــه عاشــق حتــی بــه معشــوق کــه امــری بیرونــی اســت 
وابســته نیســت، بلکــه در عاشــق، معشــوق معمــواًل بحالتــی درونــی تبدیــل می شــود کــه بــا ابــژۀ بیرونــی 
ــه  ــوق ب ــا معش ــت، ام ــته نیس ــوق وابس ــه معش ــه ب ــوق و ن ــِق معش ــه عش ــه ب ــق ن ــن، عاش ــت. بنابرای ــاوت اس متف
ــد.  ــه می کن ــی دارد و از آن تغذی یافت ــه در ــت ازآنروک ــته اس ــق وابس ــی عاش ــق یعن ــن عش ــل همی ــق و عام عش

1. Complete works of Aristotle, Metaphysics, Ed. Jonathan Barnes, volume two, Princeton University Press, 1984: 
1072a. بدلیل آماده نبودن ترجمه کتاب متافیزیک ارسطو در مجموعه بی نظیر آثار ارسطو به آلمانی به ترجمه انگلیسی این اثر ارجاع داده ایم.
2. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Bd (7), § 258. 

۳. منظور از نامتحرک بودن تخمک در رحم مرحلۀ بعد از تخمک گذاری است، یعنی در فاز لوتئال.
۴. ارسطو معشوق را علت می دانست، زیراکه او حرکت می دهد، منظور به عاشق است، بدون اینکه حرکت کند )Met, VII, 1072b(. در برابر، ما 

عشق معشوق به عاشق را علِت آغاز می دانیم.
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همیــن امــر در دیالکتیــک عشــق منجــر بــه یــک انقــالب و واژگونــی می شــود کــه در آن جــای عاشــق و معشــوق 
بنــاگاه عــوض می شــود و آن هنگامــی اســت کــه عاشــق بــه هــر دلیلــی کــه می توانــد بســیار باشــد، مثــل 
یافتــی عشــق معشــوق، اتمــام انــرژی بــرای تولید عشــق، و یــا یافتن فرد دیگری، دســت از  ســرخوردگی از نادر
تولید و ابراز عشــق به معشــوق می کشــد و آن لحظه که او از چنین عملی بازمی ایســتد، معشــوق که سرمســت 
ــاآرام و  یافــت مــداوم عشــق بــود و اکنــون بــدان وابســته اســت، از توقــف چنیــن مخــدری در حالتــی ن از در
بی قــرار قــرار می گیــرد. آن آرامــش و لــذت مــدام از مصــرف تولیــد عشــِق عاشــق اکنــون تبدیــل بــه خلجانــی 
گشــته کــه دیگــر او را وانمی گــذارد و اینبــار ایــن معشــوق اســت که در پی عاشــق مــی دود. از پیامدهــای چنین 
انقالبــی در عشــق، ویرانــی معشــوق و دگرگونــی او در عالــم اســت که توضیح آن نیازمند رســاله ای جداســت.

   دیدیــم کــه در دســتۀ نخســت، »خــود« در جهــان خویــش قــرار دارد و گمــان می کنــد کــه او در کانــوِن 
ــه ای او در جهــان نیســت، بلکــه بیشــتر جهان-در-اوســت، بماننــد  حــوادث اســت. یعنــی در چنیــن مرحل
کودکــی کــه هم هنــگام بــا رشــد خویــش جهــان نیــز در نــزد او تنــاور می شــود. او بــه خــود بی واســطه متصــل 
اســت، ایــن اتصــال نــه مفهومــی، بلکــه »شــهودی« اســت. در هیئــت دوم، »خــود« دوپــاره گشــته، پــاره ای را 
گاهــی و پــاره ای را بــدن تشــکیل می دهــد. از یــک طــرف، میــل و صیانــت نفــس در پــارۀ بــدن و از طــرف  آ
گاهــی. در ایــن مرحلــه، منطقــًا »بحــران« از دغدغه هــای »خــود« اســت،  دیگــر، اراده و جاودانگــی در پــارۀ آ
گاهــی در اندیشــه رهایــی اســت،  یــزی درمی یابــد کــه خطــری او را فراگرفتــه و هــم از جنبــۀ آ یــرا او هــم غر ز
یق  یعنــی رهایــی از مــرگ ابــدی. در منــزل ســوم، »خــود« وحــدت خویــش را همچون یــک »من هســتم« از طر
ــت. ــری« اس ــروز »دیگ ــور و ب ــطۀ ظه ــک کل، بواس ــون ی ــود، همچ ــه خ ــی او ب گاه ــد و آ ــری« بازمی یاب »دیگ

II. پیکر و سازه

ایران زمیــن آن هنــگام کــه بــا »بحــران«ی مواجــه شــده آن »بحــران« هم هنــگام همــان »غیــر«ی بــوده اســت 
کــه ِبنــاگاه ســر رســیده. ایرانیــان مردمانی انــد کــه »بحــران« آنــان همــان »غیــر« و »غیــر« همــان »بحــران« 
گاهــی، در یــک زمــان ورود پیــدا کردنــد،  گاهــی و خودآ آنــان بــوده اســت. ایشــان بــه دو ســاحت، یعنــی آ
بی آنکــه بــه شــیوه ای طبیعــی چنیــن منازلــی را طــی کننــد. چنیــن ورودی بماننــد خفتــه ای در خــواب اســت 
گاه توانــد بــود و نــه می دانــد حملــه ور  کــه بــا شــبیخونی شــبانه  از فــرط حیــرت و سرگشــتگی نــه بــه خویــش آ
کیســت. اســکندر، عــرب مســلمان، مغــول و تجــدد »اغیــاری«  بودنــد کــه بــه شــکل »بحــران« رخ نمودنــد. از 
یــن بــه هنــگام عرضــۀ معنایــی از »خــود«، یا »غیــر«ی از اغیــار را »خــوِد« واقعی  حیــرِت ایــن شــبیخون، متفکر
یعتی چیــزی نبــود جــز ترکیبــی از  ــه خویشــتِن« شــر ــان. »بازگشــت ب ــا ملقمــۀ نامیمونــی از آن پنداشــتند، و ی
عــرب مســلمان بــا ایدئولــوژی مارکسیســتی. اینــک امــا در ایــران، برخــی درصــدد هســتند نظامــی از اندیشــه 
را عرضــه کننــد کــه همــۀ »اغیــار« را دربربگیــرد. البتــه کوشــش آنــان تاکنــون نتیجــه نــداده و نظامشــان بــه 
ینــۀ آن را  کشــکول شــیخ بهایــی بیشــتر شــبیه اســت؛ همــان کشــکولی کــه هــم عصــر او مالصــدرا در فلســفه قر
گاهــی، هم هنــگام  گاهــی و خودآ عرضــه کــرده بــود. ایرانیــان ازآنروکــه در یــک زمــان بــه دو ســاحت، یعنــی آ

یــق »غیــر« برنهنــد. ورود پیــدا کردنــد نــه مفهومــی از »خــود« بدســت دادنــد و نــه توانســتند »خــود« را از طر
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ــن  ــر از درون از ای ــردن غی ــی ک ــا ته ــا ب ــیدند ت ــواره کوش ــان هم ــتادند. آن ــد و بازنایس ــل نبودن ــان منفع ــا آن ام
وادی حیــرت عبــور نمایــد. حــال کــه نمی دانــم کیســتم، ایــن کیســتی را از »غیــر« کــه اکنــون هجــوم آورده 
می گیــرم. اغیــاری کــه بــه ایــن ناحیــه از عالــم ورودی داشــته اند در اینجــا خویــش را »درخــود و بــرای 
خــود« نمی یابنــد. او میــل دارد تــا »خــود« را از »غیــر« بگیــرد و او را از خــود بی خــود کنــد، همــان ذاتــی 
ــه از- ــه، شــیعه ن ــرای نمون یــف می کنــد، چــون او بهــره ای از »خــود« نــدارد. ب ــا آن خــود را تعر کــه »غیــر« ب

ــا چیزهــا را از-آن-خــود بتــوان کــرد، بلکــه شــیعه  آِن-خــود کــردن اســالم، چــون خــودی وجــود نــدارد ت
ــبب  ــت. بدین س ــالم« اس ــود« از »غیر/اس ــردن »خ ــی ک ــوِل ته ــیع محص ــدن. تش ــی نه-مسلمان/غیر-ش یعن
کــه »غیــر«ی آمــده چیــزی »هســت«، امــا از آن نظــر کــه »غیــر« دیگــر از »خــود« خالــی گشــته، چیــزی 
»نیســت«. ایــن خصوصیــِت ایران زمیــن کــه هم هنــگام چیــزی از شــما هســت، امــا خودتــان نیســتید، 
فراتــر،  ناهســتی آبادی.  در  امــا  می بلعــد،  را  چیزهــا  کــه  ســیاه چاله  همچــون  می کنــد،  ایجــاد  گرانــش 
یــک منازلی انــد کــه بایــد طــی گــردد و طــی کــردن یعنــی »زمــان«. ســاکنان  گاهــی هر گاهــی و خودآ آ
یــخ ندارنــد، هرچنــد  ایران زمیــن کــه در یــک زمــان بــه ایــن هــر دو ورود پیــدا کرده انــد، درکــی از زمــان و تار
ــوم  ــا« معل ــر »م ــته ب ــون گذش ــز همچ ــته نی ــی گذش ــر، حت ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــته باش ــان گذش ــر آن ــخ ب ی ــه تار ک
یــم کــه بــه محــک آن نمی تــوان گذشــته  نیســت، بدین قــرار اســت کــه »مــا« پیوســته در »اکنونیتــی« گرفتار
و آینــده اش را معیــن کــرد. ایــن بی زمانــی و بی خــودی ناهســتی آبادی اســت کــه بیشــتر بــه آن خواهیــم 
پرداخــت. تغییــر غایــت »خــود« در »غیــر« بســمت چیــز یــا کیفیتــی نیســت، وانگهــی نه-غیر-شــدن غایــِت 
چنیــن عملــی اســت. ایــن همــان منطقــی اســت کــه پــس از اســکندر، اســالم و مغــول رخ داده و دیــری 
اســت کــه تجــدد نیــز بــا چنیــن مکانیســمی حل ورفــع گــردد. ایــن اصــِل نه-غیر-شــدن را مــا اصــل تمایــز و 
تفــاوت می نامیــم کــه جلوتــر ابعــاد آن را بیشــتر نمایــش خواهیــم داد، امــا پیــش از آن بــا مــروری بســیار کوتــاه 
یــخ ایران زمیــن بــا برشــمردن رخدادهایــی بــه شــکل انضمامــی نشــان می دهیــم. چنیــن اصلــی را در تار

   آن دســته از اقوامــی کــه بعدهــا از جنــوِب اورآســیا بــه ســرزمین های جنوبی تــر یعنــی بــه فــالت ایــران و شــبه 
قــاره هنــد مهاجــرت کردنــد، در ســنن و آداب و رســوِم خــود در یگانگــی بســر می بردنــد کــه آن را می تــوان بــه 
میتولــوژی هندی-ایرانــی تعبیــر کــرد، امــا بــا ورود دســته هایی از ایشــان بــه فــالت ایــران  می رفــت تا نخســتین 
یکــه خدایــان خیــر )Deus( بنــاگاه بــه خدایــان شــرور و موجوداتــی  دگرگونــی در ایشــان پدیــدار گــردد، بطور
بدســگال بــدل شــدند کــه در نــزد مــا ایرانیــان بــه دیــوان ُشــهره اند. باوجــود چنیــن دگرگونــی در نزد مــا، هیچ 
دانســته نیســت کــه در پــِی چنیــن تحولــی، کــردار فــردی و اجتماعــی ایرانیــان چــه تغییراتــی بــه خــود دیــده تــا 
یــخ قــرار داد. منظــور آن دگرگونی هایــی اســت کــه اگرچــه در گذشــته های دور  بتــوان آن را موضــوِع تطــور تار
یــن مــا به عینه مشــاهده،  رخ داده انــد، امــا می تــوان روِح آنــان را در عصــر جدیــد و در حیــات اجتماعــی امروز
لمــس و درک نمــود. تــازه بــا ظهــور خدای زنــی همچــون میتراســت کــه فــالت ایران زمیــن از شــبه قــاره هنــد 
متمایــز می گــردد. میتــرا همــان خدای زنــی کــه گاو را بــرای مــا قربانــی کــرد و تــا ابــد مــا را از هندیــان متفــاوت 
یــِخ ایران زمیــن اســت کــه تغییــرات عینــی را در احــواالت  ســاخت، نخســتین رخــداد )Begebenheit( در تار
اجتماعــی مــا پدیــد آورد، بگونــه ای کــه مــا در تفاوتــی آشــکار بــا شــبه قــاره هنــد نــه گاو دیگــر از مقدســاتمان 
بشــمار مــی رود و نــه چنیــن امــر تقدس یافتــه ای را می تــوان در ســطح اجتمــاع و در مناســک مذهبــی یافــت.
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 visible رخداد بعدی در فالت ایران ظهور زرتشــت اســت. او با »مطلق کردن خدا« توانســت آن را از حوزه
)دیــدار و انــواع( بــه حــوزه intelligible )فهــم و وحــدت( منتقــل و بــا ایــن عمــل، صورتــکان را، آن حاالتــی 
کــه خدایــان یــا بــه تعبیــر او دیــوان در آن ظاهــر می شــدند، از میــان بــردارد. خدایــی یگانــه و یکتــا کــه ذره ای 
یــک کوانتومــی فوتــون( بــه انســان نیــک ســیرت عطــا می گردانــد  از ذرات نــور خــود را )َفرَوهــر و در علــم فیز
ــه نــوری مســلح گردانــد و او را از سرگشــتگی برهانــد. اهورامــزدا، ســردار جــان و  ــا روان او را در ظلمــات ب ت
ــت  ــداری )Pantheismus( نخس ــه همه خداپن ــان و بدین گون ــز )ein Ding( نمای ــک چی ــون ی ــرد، همچ خ
یــده گردیــد. اوســت َابــِره ِونــده و َپرِونــدا1، یعنــی اوســت کــه »از چیــزی بیــرون نیســت« و »بــا همــه  از او آغاز
پیونــد دارد«. اینکــه اکنــون در هیــچ جشــن و مناســکی در ایران زمیــن صورتــی از خــدا یــا خدایــان بــه دیــده 
نمی آیــد و تجســم او در نــزد مــا امــری ممکــن نیســت، همــه بــه تحولــی برمی گــردد کــه اشوزرتشــت بنیــاد آن را 
بنــا نهــاد. رخــداد دیگــر، ورود اســالم بــه ایــران بود که با برداشــتن نظــام طبقاتی-کاســتی دگرگونــی دیگری 
در نســبت بــا شــبه قــاره هنــد ایجــاد کــرد، همــان نظمــی کــه ایشــان را تــا عصــر کنونــی بــه خــود مشــغول کــرده 
بــود. نظــِم کاســتی یعنــی نظامــی اســتوار بــر معنــای خــاِم عدالــت کــه سرنوشــت آدمــی را از بــدو تولــد معیــن و 
جایــگاه آدمــی را بی آنکــه بــر طبــق میــل و خواســت خــود باشــد در عالــم مشــخص می کــرد. بــر اســاس همــان 
ــع  ــی مان ــن نظم ــه چنی ــاع ب ــا ارج ــه ب ــو ک ــم، هم ــر می نامیدی ــیروان را دادگ ــا انوش ــه م ــود ک ــده ب نظم داده ش
ورود فرزنــد کفشــگری از اهالــی صنعــت بــه طبقــه دبیــران می شــد. برخــی چنیــن نظمــی را در شــماِر نظــم 
افالطونــی در پولیتیــا بــه حســاب می آورنــد، امــا افالطــون اجتمــاع خــود را بــر نهــاد آمــوزش و پــرورش اســتوار 
ــد،  ــه می ش ــتر2« تأدی ــه بیش ــش و ن ــی  و صالحیت ــه توانای ــبت ب ــس نس ــق هرک ــه »ح ــود، آنجایی ک ــده ب گردانی
یعنــی تــازه پــس از ســنجیدن عیــار افــراد و نــه بــر طبــق جایگاهشــان )Status( کــه از پیــش بــا تولــد معیــن 
یــر یــوغ  یــزی بیابنــد کــه از ز گشــته. اگرچــه بــا حملــۀ اعــراب مســلمان و تســلط ایشــان، ایرانیــان نتوانســتند گر
آنــان بــه شــکل عینــی رهایــی یابنــد، امــا از یــک ســو، بــا تجدیــد زبــان پهلــوی در شــکلی جدیــد )فارســی( و از 
ســوی دیگــر، بــا نهضــِت شــعوبیه و توســل بــه شــیعیگری از اعــراب مســلمان متمایــز گردیدنــد کــه تجســم ایــن 
هــر دو رخــداد را در شــاهنامۀ فردوســی و در ظهــور صفویــان  بتمامــی می تــوان دیــد. تجــدد غربــی همچــون 
»غیــر«ی دیگــر در هیئــت یــک رخــداد نیــز مــا را در حــدود دو ســده اســت کــه بــا انــواع انقالبــات، شــورش ها، 
کودتاهــا و تحــوالت فکــری گوناگــون درگیــر کــرده اســت. مطابــق بــا همــان اصــل تفــاوت و تمایــز و در مواجــه 
بــا چنیــن »غیــر«ی، معــدودی بــا بازگشــت بــه دامــان اهورامــزدا، برخــی در پنــاه شــیعیگری و عــده ای بســوی 
غــرب تافتــه و اخیــرًا گروهــی نیــز یافــت شــده اند کــه »خــوِد« ایرانــی را ترکیبــی از ایــن هــر ســه پنداشــته اند.

   غایــت اصــل تمایــز و تفــاوت در اینجــا رو بــه نیســتی اســت. بــرای فهــم ایــن موضــوع، می تــوان بــا توضیحــی 
یکــی افالطــون در رســالۀ سوفیســت رابطــه مابیــن نیســتی و اصــل تمایــز را روشــن  مختصــری از نظــام متافیز
 )Nothing( ــتی ــتی )Being( و نیس ــی از هس یف ــت دادن تعر ــال بدس ــاله بدنب ــن رس ــون در ای ــود. افالط نم
 that( »و دومــی را »چیــزی کــه نیســت )that which is( »یکــه  او اولــی را »چیــزی کــه هســت اســت، بطور
which is not( می نامــد. »چیــزی کــه هســت« بــه معنــای ایــن اســت کــه »یــک« چیــز اســت و وجــود دارد، 

1. خرده اوستا، بخش صد و یک نام خداوند، ص 14.
2. Plato, Republic, IV 433a. Das Seinige tun, nicht vielerlei zu treiben.
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امــا »چیــزی کــه نیســت« یعنــی چیــزی کــه وجــود نــدارد یــا »نیســتی«1. او ادامــه می دهــد: کســی کــه نظــر بــه 
»نیســتی« دارد، نــه حتــی می توانــد بــه آن بیندیشــد و نــه می توانــد آن را بــر ســخن برانــد. چــون اندیشــیدن به 
»نیســتی« خــود را همچــون »چیــزی« آشــکار می کنــد کــه خــود در تناقــض بــا »نیســتی« اســت. فراتــر، آنکــس 
ــون  ــه همچ ــخن و اندیش ــتی« را در س ــد »نیس ــه نمی توان ــازد، ازآنروک ــکیکی وارد س ــز تش ــتی« نی ــه در »نیس ک
»یــک« برنهــد، خــود را از پیــش نقــض کــرده اســت2. چگونــه می توانــد »چیــزی« باشــد ولــی وجــود نداشــته 
باشــد؟ مادامیکــه مــا از »چیــزی« ســخن می گوییــم، اشــاره مــا بــه »یــک« یــا »چیــزی« اســت، امــا نمی توانــد 
ــت بــه  ــت. او درنهای ــد کــه نیس ــزی« باش ــودش »چی ــد خ ــتی« نمی توان ــی »نیس ــن »چیــزی« نباشــد، یعن ای
ایــن نتیجــه می رســد کــه هســتی »یــک« و »چیــزی« اســت، در برابــر »نیســتی« یعنــی »یــک چیــز« نیســت3. 
»چیــزی کــه هســت« بحثــی اســت دربــاب هســتی و همــواره یــک چیــز اســت، امــا »نیســتی« یعنــی نــه-آن-

یک-چیــز. بــه بیــان دیگــر، »نیســتی« یعنــی بی نهایتــی از چیزهاســت کــه آن یــک چیــز نیســت. مثــاًل کتــاب 
»that which is« اســت، یعنــی یــک چیــز اســت و وجــود دارد، امــا »that which is not« یعنــی چیــزی کــه 
کتــاب نیســت و ایــن خــود شــامل بی نهایتــی از چیزهاســت؛ ماننــد لپتــاپ، گوشــی، شــارژر، و غیــره. آنچیــزی 
ــط در  ــه فق ــوان ن ــز را می ت ــل تمای ــت. اص ــز اس ــل تمای ــان اص ــد، هم ــاوت می کن ــتی متف ــتی را از هس ــه نیس ک
ــه- ــان آن-چیزی-ک ــت« هم ــه نیس ــزی ک ــه »چی ــت۴، آنجایی ک ــز یاف ــتی« نی ــود »نیس ــه در خ ــتی، بلک هس

هست-نیســت اســت یــا »چیــزی کــه نیســت« همــان غیر-از-چیزی-که-هســت اســت. »دیگــری« یــا »غیــر« 
ــا that which is اســت و »مــا«ی ایرانــی همــان »چیــزی کــه  ــرای ایرانیــان همــان »چیــزی کــه هســت« ی ب
نیســت« یعنــی آن-چیزی-که-هست-نیســت اســت. اصــل تمایــز تنهــا بــه ایــن مربــوط نمی شــود کــه »مــا«ی 
ــت  ــی از آن رف ــه توضیح ــتی« همانطورک ــر، »نیس ــه فرات ــد، بلک ــف کن ی ــدن تعر ــا در نه-غیر-ش ــی را تنه ایران
یعنــی بی نهایتــی از چیزهــا کــه ِصــرف آن یــک چیــز نیســت. بــه بیــان دیگــر، »مــا«ی ایرانــی غربــی اســت، 
امــا غربــی صــرف نیســت، او مســلمان اســت، امــا مســلمان صــرف نیســت، او اهورایــی اســت، امــا اهورایــی 
صــرف نیســت. ایــن همه- چیز-بــودن و هم هنــگام هیچ -چیز-نبــودن یگانــه حقیقــت مــاِی ایرانــی اســت:

یــن را آشــکار می کنــد کــه او هــم دهقــان     نــه دهقــان و نــه تــرک و نــه تــازی در شــعر فردوســی ایــن حقیقــت بر
اســت و هــم تــرک و هــم تــازی، امــا خاصــه هیــچ یــک از اینــان نیــز نیســت. یــک ایرانــی می تواند در شــکل های 
گوناگونــی خــود را ظاهــر ســازد، بــه ایــن معنــا کــه او هــم می توانــد در هیئــت یــک اهورایــی درآیــد، هــم در 
یســمس  مراســم اربعیــن حســینی شــرکت کنــد، هــم ســال نــو میــالدی را برگــزار و از رهگــذر آن بــا درخــت کر
عکــس یــادگاری بگیــرد، هــم تــا پاســی از شــب در شــِب بلنــِد یلــدا وقــت را بــا خانــواده و دوســتان بســرکند. 

1. Plato, Sophist, 237d.e
2. 238b.c.d.
3. 256d.e.
4. 257a.b.

یان از ایران وز ترک وز تاز
سخن ها به کردار بازی بودنه دهقان و نه ترک و نه تازی بود
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امــا همــو بــه تجربــه نشــان داده کــه دلبنــد هیــچ یــک از اینــان نیســت تــا از خــالل آن معنایــی اســتوار از خــود 
گاهــی و انظباطــی نهفتــه باشــد. پیوســتگی فرهنگــی و حفــظ آداب و رســوم را  بدســت دهــد تــا در آن معنــا آ
در نــزد هندیــان می تــوان بــه عینــه مشــاهده کــرد کــه بــا گذشــت طوفان هــای ســهمگینی همچــون حمــالت 
یتانیــا، کمــاکان برقــرار و  خانمان ســوز محمــود غزنــوی، مغــوالن و اســتعمار بیــش از دو ســده از ســوی بر
اســتوار اســت. ایــن پیوســتگی فرهنگــی را مــا نمی توانیــم در ایران زمیــن بیابیــم، چــون اینجــا ســرزمین 
ــدار  ــه ای پدی ــه گون ــار« ب ــت عی ــکل ب ــه ش ــبتی »ب ــر مناس ــه و در ه ــر لحظ ــان آن ه ــه مردم ــت ک ــه ای1 اس میان
یــز از مرکــز ملتــی کــه نمی خواســت  می شــوند. انقــالب اســالمی ســال 57 چیــزی نبــود جــز حرکــِت گر
یــف شــود. جالــب اینکــه اکنــون بــا تســلط و چیرگــی بیــش از چهــار دهــه  تحــت اهورایــی و غربــی صــرف تعر
یفــی از »مــا«ی ایرانــی تحــت لــوای اســالم شــیعی، همــان مردمــان در خیــزش  شــیعیگری و بدســت دادن تعر
یــر شــانه را خالــی کــرده و آن را چنــان بــر زمین  خــود علیــه حاکمیــت شــیعی بــا شــعار »زن، زندگــی، آزادی« ز
کوفته انــد کــه صــدای چنیــن ضربتــی نــه تنهــا عالــم را در نوردیــده، بلکــه لــرزه بــر انــدام دیگــر حاکمــان ســنی 
مســلمان نیــز انداختــه اســت. نشــانه های چنیــن برانداختنــی می توانســت از پیــش نیــز آشــکارا بــه دیــده 
ــا  ــی ب ــه کارناوال های ــام محــرم ب ــل ای ــا تهــی کــردن خــوِد شــیعی از درون و تبدی ــد، آنجایی کــه ایرانیــان ب آی
یــخ  سورســات و بــاب کــردن بدعــت جشــن عروســی در آن، می رفتنــد تــا چنیــن »غیــر«ی را دگربــاره در تار
از خــود بی خــود کننــد. آنــان کــه شــیعه را ُرکنــی از ارکان خــوِد ایرانــی می پندارنــد، اکنــون بــه مــدد چنیــن 
یــر دامــان« بــه یکبــاره  خیــزش و شورشــی، کشــکول فلسفی شــان از هــم ُگسســته و تــو گویــی آن همــه »گنــِج ز
ناپدیــد گشــت و کوشــش اش نیــز بــر بــاد برفــت. »غیــر« در »نهــاد ایرانــی« تنهــا در هیئــت یــک بیگانــه ظاهــر 
نمی شــود، بلکــه هــر آنچــه کــه او را تحــت یــک »خــوِد« معینــی درآورد خودبخــود در نــزد وی بیگانــه و »غیــر« 
ــا  ــز ب ــا از در تمای ــا او را از درون تهــی و از خــود بی خــود کنــد ی می شــود و پیوســته بدنبــال راهــی اســت کــه ی
آن درآیــد. ایــن برانداختــن تنهــا مختــص بــه اکنــون و امــروز نیســت. آیــا هیــچ بــه ذهــِن »مــا«ِی ایرانــی خطــور 
یــق اهــل ســنت بوده انــد؟ یــا فراتــر،  می کنــد کــه تنهــا در ســده هایی نــه چنــدان دور قاطبــۀ پــدران مــا بــر طر
کــردار فــردی و اجتماعــی مردمــان کنونــی ایران زمیــن را هیــچ شایســته نیســت از نظــم پارســی پیــش از اســالم 
و از دیانــت اهورایــی قیــاس گرفــت. آن نظــم پیشــین کــه جزئیاتــی از آداب و رســوم آن را تنهــا و بــه شــکل 
یخنــگاران یونانــی می تــوان یافــت، اگــر از دیــدگان گذرانــده شــود، در کلیــت خــود هیــچ  محــدود در نــزد تار
ســنخیتی بــا احــواالت اخــالف آنــان نــدارد و بازگشــت به چنیــن نظمی از اســاس ممکن نیســت. عناصری که 
یــن بــه دنبــال راهــی بــرای آشــتی میــان آنــان هســتند و آنــان را بخشــی از هویــت ایرانــی  چنــدی اســت متفکر
می شــمارند ازآنروکــه همچــون بــاری اضافــی بــر دوش ملــت ســنگینی می کنــد، از قــرار معلــوم امــکان افتادن 
ــن و  ــِخ ایران زمی ی ــا در تار ــن  »خود«ه ــیدن  و برانداخت ــی آن برکش ــکان )Möglichkeit(، یعن ــد. ام ــز دارن نی
امتنــاع )Unmöglichkeit( یعنــی از-آن-خود-کــردن  همــان »خود«هــا. امــکان داخــل در هســتی و نیســتی 
اســت و او را بایــد در بی تفاوتــی  اش در نســبت بــا ایــن هــر دو معنــا کــرد. بــرای ایــن منظــور در اینجــا بــه اختصــار 
ــا آوردن فقــره ای از هســتی و زمــان توضیحــی از معنــای امــکان و دازایــن در نــزد هایدگــر ارائــه می دهیــم: ب

1. همچون سائورون در رمان معروف ارباب حلقه های جان رونالد رول تالکین که ارباب سرزمین میانه است و هر زمان به گونه ای پدیدار می شود ازآنروکه 
ذاتش »نیستی« است. 
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Das Dasein bestimmt sich als Seiendes je aus einer Möglichkeit, die es ist und in seinem 
Sein irgendwie versteht. Das ist der formale Sinn der Existenzverfassung des Daseins. 
Darin liegt aber für die ontologische Interpretation dieses Seienden die Anweisung, 
die Problematik seines Seins aus der Existenzialität seiner Existenz zu entwickeln. Das 
kann jedoch nicht heißen, das Dasein aus einer konkreten möglichen Idee von Existenz 
konstruieren. Das Dasein soll [...] gerade nicht in der Differenz eines bestimmten 
Existierens interpretiert, sondern in seinem indifferenten Zunächst und Zumeist aufgedeckt 
werden. Diese Indifferenz der Alltäglichkeit des Daseins ist nicht nichts, sondern ein 
positiver phänomenaler Charakter dieses Seienden. Aus dieser Seinsart heraus und in sie 
zurück ist alles Existieren, wie es ist. Wir nennen diese alltägliche Indifferenz des Daseins 
Durchschnittlichkeit1.

ــن  ــود را معی ــد، خ ــتی اش می فهم ــوی در هس ــه نح ــت و ب ــه هس ــی ک ــواره از امکان ــود هم ــون موج ــن همچ دازای
ــن  ــی ای ــیر هستی شناس ــرای تفس ــا ب ــا ام ــت. در اینج ــن اس ــودی دازای ــِت وج ــورِی حال ــای ص ــن معن ــد. ای می کن
موجــود تعلیمــی نهفتــه اســت تــا دشــوارۀ هســتی اش را از وجودیــِت وجــودش بســط دهــد. بــا ایــن حــال، ایــن 
نمی توانــد بــه معنــای بنــا گشــتن دازایــن بــر یــک ایــدۀ ممکــِن انضمامــی از وجــود باشــد. ]...[ دازایــن را نبایــد در 
تفــاوت هســتیدِن معیــن تفســیر کــرد، بلکــه بایــد ابتــدا و اغلــب در بی تفاوتــی اش عیــان گــردد. ایــن بی تفاوتــی 
روزمرگــی دازایــن هیــچ نیســت، بلکــه یــک ویژگــی پدیــداری مثبــت ایــن موجــود اســت. از ایــن شــیوۀ هســتی و 
در بازگشــت بــه آن، هــر هســتیدن همانگونــه هســت کــه هســت. مــا ایــن بی تفاوتــی روزمــرۀ دازایــن را معمــول و 

ــم. ــارف می نامی متع

   نخســتین چیــزی کــه بایــد بــه آن اشــاره شــود نــزاع هایدگــر بــا ارســطو بــر ســر معنــای هســتی اســت کــه معلــم 
یــک، هســتی را )Sein( در کلیــت خــود صرفــًا یــک مفهومــی می دانســت کــه موجــودات  اول در کتــاب متافیز
در زِی آن از ایــن منظــر کــه موجودنــد قابــل طــرح می گردنــد و خــود هســتی در کلیــت خــود دارای معانــی 
گوناگونــی اســت، امــا آن هســتی بمثابــه جوهــر و نــه عــرض )qua Being( موضــوع فلســفی اولــی اســت. در 
پــی ایــن درک از هســتی، ارســطو بــا درانداختــن primär Sein  یعنــی آن هیئــت اولیــه از هســتی کــه او آن 
 primär Sein .یــک را آغــاز کــرد را جوهــر می نامیــد، بحــث اصلــی خــود بــا کتــاب هفتــم )Zeta( از متافیز
در نــزد ارســطو آن حالتــی اســت کــه جوهــر یــک شــی را مشــخص و معیــن می کنــد، یعنــی مشــخصًا در پاســخ 
ــر  ــه جوه ــوط ب ــث مرب ــواری های مباح ــیم دش ــا ترس ــه او ب ــت )Was-ist-das(2. در ادام یس ــتی چیز ــه چیس ب
کوشــش می کنــد تــا راهــی مطمئــن در یافتــن پاســخ بــه چیســتی چیــزی بیابــد. مثــاًل وقتــی کــه مــا بــه جوهــر 
یــم، معمــواًل بــه مــاده و نــه فــرم آن نظــر می کنیــم ازآنروکــه اگــر صــورت آن از بیــن بــرود،  شــی ای اشــاره دار
آنچیــزی کــه درنهایــت باقــی می مانــد، مــاده اســت کــه بنیــاد اولیــۀ هســتی آن شــی را دربــردارد. اینکــه مــاده، 
جوهــر شــی را تشــکیل دهــد البتــه مشــکالت دیگــری را بــه همــراه دارد؛ یعنــی شــاید مــادۀ یــک شــی بــا مــادۀ 
شــی دیگــر یکــی باشــد و ایــن امــر عــام در هــر دو شــی نمی توانــد آن جنبــه خاصیــت شــی را برســاند. وقتــی 
ــره  ــرش و غی ــوار، ف ــر از دی ــن غی ــن، و ای ــا ای ــره ی ــم: پنج ــخ می گویی ــت؟ در پاس ــن چیس ــود ای ــیده می ش پرس
 τὸ τί ἦν اســت. بنابرایــن، جوهــر بــه نوعــی بــه امــر خــاص نیــز اشــاره دارد. ازاینــرو، عبــارت معــروف ارســطو

εἶναι بیشــتر ناظــر بــر همــان هســتی متعلــق بــه شــی تکیــن اســت. درنهایــت، ارســطو primär Sein را کــه

1. M. Heidegger, Gesamtausgabe, Sein und Zeit, Band 2, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1967: S 43.
2. Aristotle, Metaphysics, 1028a.
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چیــزی جــز جمــع بیــن صــورت و مــاده نیســت، در چهــار شــکل مــورد بررســی قــرار می دهــد؛ یعنــی جنــس، 
ذات، بنیــاد )Substractum( و عامیــت1 کــه از بحــث مــا در اینجــا خــارج اســت. امــا آنچیــزی کــه بــرای 
هایدگــر در نقــد ارســطو اهمیــت دارد، همیــن بحــث از primär Sein اســت کــه او آن را داخــل در بحــث 
چیســتی )Was( نمی دانســت2، بلکــه بصــرف هســتی  بی توجــه بــه هــر نــوع کیفیتــی کــه او دارد، یعنــی ِصــرف 
برجــای )Dasein( بــودن ازآنروکــه در جایــی قــرار دارد. بــه بیــان دیگــر، مهــم ایــن نیســت کــه او اینطــور یــا 
ــا آنطــور همــواره وجــود دارد. او  ــا اینطــور و ی آنطــور )so oder so( اســت، بلکــه او در هــر امکانــی، یعنــی ی
ــی   یافــت کــرد، یعنــی همــان امکان ــد درک و در ــن را در بی تفاوتــی اش بای ــود کــه دازای ــه ب ــاال گفت در فقــرۀ ب
یــزی بســیار کوتــاه  کــه اینطــور در تفــاوت بــا آنطــور نیســت و بی تفاوتــی او نیــز در همینجاســت. البتــه او بــا گر
بــه ِشــلینگ درصــدد تمایــز چنیــن بی تفاوتــی در نســبت بــا اصــل بی تفــاوت اوســت، همــان اصلــی کــه تهــی  
اســت  و رو بســوی نیســتی دارد و همیــن هایدگــر را بــر آن داشــت تــا در فقــرۀ بــاال متذکــر شــود کــه بی تفاوتــِی 
دازایــن هیــچ نیســت، بلکــه از جنبــۀ مثبتــی برخــوردار اســت )مــا اصــل بی تفــاوت ِشــلینگ را جلوتــر توضیــح 
داده ایــم(. ایــن جنبــۀ مثبــت در نــزد هایدگــر بــه مباحــث رســالۀ سوفیســت افالطــون برمی گــردد، کــه از 
ــی از  ــاال توضیح ــه در ب ــود. همانطورک ــان آورده ب ــتی و زم ــاب هس ــاز کت ــره ای از آن را در آغ ــود او فق ــا خ قض
آن رفــت، افالطــون نظــر بــه ایــن نکتــۀ مهــم دارد کــه هســتی همــان »چیــزی کــه هســت« اســت، »نیســتی« 
ــز دارای  ــتی« نی ــود »نیس ــر، خ ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــان می کن ــود را نمای ــت« خ ــه هس ــزی ک ــاوت »چی ــا در تف ام
هســتی اســت، امــا او غیــر از آن »چیــزی کــه هســت« اســت. بنابرایــن، »نیســتی« همچــون »هســتی« خــود 
ــح آن  ــم، تنقی ــودن بنامی ــودن و نب ــزی ب ــان چی ــکان را همزم ــا ام ــر م ــرو اگ ــت و ازاین ــی اس دارای موجودیت
ــه  ــت ک ــی اس ــای امکان ــان معن ــن هم ــت. ای ــرار اس ــای برق ــا برج ــن ی ــت، دازای ــر دو حال ــه در ه ــت ک ــن اس ای
ــت در  ــی اس ــی امکان ــک ایران ــه ی ــت ک ــوان گف ــه می ت ــن مقدم ــا ای ــی آورد. ب ــان م ــه می ــخن ب ــر از آن س هایدگ
بی تفاوتــی محــض و مهــم نیســت کــه او اینطــور )تــو بخــوان مســلمان( یــا آنطــور )تــو بخــوان متجــدد( باشــد، 
یراکــه ایــن هــر دو، دســت کم در ایــن مثــال، یعنــی اینطــور و آنطــور همچــون کیفیــت و چیــزی در نــزد یــک  ز
ایرانــی بمثابــه امــکان از ذات و جوهــری برخــوردار نیســتند. در برابــر، امتنــاع آن حالتــی اســت کــه »خــوِد« 
گاهــی و انظباطــی  مشــخص و معینــی بــا »نهــاد ایرانــی« یکــی و یکســان گرفتــه شــود تــا از  رهگــذر ایــن او آ
بیابــد. چنیــن »خــود«ی ازآنروکــه خاصــه )als solches( یــک »خــود« اســت، خودبخــود در »نهــاد ایرانــی« 
بــه »غیــر« تبدیــل می شــود. ســپس، در یــک حرکــت دیالکتیکــی ناشــی از عشــق و نفــرت یــا نزدیکــی و دوری 
ــه »امــکان« می شــود،  ــه کــه »غیــر« خــود تبدیــل ب ــه »غیــر« او را نیــز از درون تهــی می کنــد، آنگون نســبت ب
ــک  ــون ی ــدد همچ ــی و تج ــدن غرب ــد. تم ــگام نمی بین ــد و هم هن ــر می بین ــا حاض ــزد م ــود را در ن ــی او خ یعن
ــه  ــی و دوری ب ــل و نزدیک ــل و فص ــرت، وص ــق و نف ــی از عش ــی ناش ــان و خیزان ــن افت ــن در چنی ــوِد« معی »خ
عنصــر بی تفاوتــی در »نهــاد ایرانــی« مبــدل شــده، بگونــه ای کــه نــه تنهــا یــک ایرانــی هــم غربــی اســت و هــم 
نیســت، بلکــه از ســوی دیگــر، غــرب همچــون یــک »خــود« در »نهــاد ایرانــی« هــم پیداســت و هــم ناپیــدا.

1. Ibid, 1028b.
2. Heidegger, Ebenda, S 12. Das Sein selbst, zu dem das Dasein sich so oder so verhalten kann und immer irgendwie 
verhält, nennen wir Existenz. Und weil die Wesensbestimmung dieses Seienden nicht durch Angabe eines sachhalti-
gen Was vollzogen werden kann, sein Wesen vielmehr darin liegt, daß es je sein Sein als seiniges zu sein hat, ist der 
Titel Dasein als reiner Seinsausdruck zur Bezeichnung dieses Seienden gewählt.
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او ازآنروکــه »خــود«ی نــدارد اجــازه نمی دهــد هر »خود«ی خاصــه بر او چیره گردد. همیــن منطق که این بار 
خــود را آشــکارا در واقعیــت بیرونــی عیــان کــرده اســت، مــی رود تا شــیعیگری را همچون یک »غیــر« اینبار در 
حالتــی نفرت گونــه در یــک فصــل و دوری بــه تصویــر کشــد تا از خــالل آن هم »نهاد ایرانی« نســبت به او و هم 
یافت شــوند.  او نســبت به »نهاد ایرانی« همچون امکانی از هســتی و نیســتی و در بی تفاوتی محض درک و در

   او »خــود« یــا »مــن«ی نــدارد. یعنــی مادامیکــه »غیر/دیگــری« نیســت، او نمی توانــد بگویــد: مــن هســتم. 
ــری  ــود. او دیگ ــری وارد می ش ــون دیگ ــد. اکن ــن« برمی نه ــون »م ــن« را همچ ــه »م ــت ک ــری« اس ــن »دیگ ای
ــا او یکــی و یکســان  ــا او برقــرار می کنــد1 و در ایــن عشــق ب را برســمیت می شناســد و نســبتی از روی عشــق ب
می شــود، یعنــی مایــل اســت از »نیســتی« بــه »هســتی« گــذر کنــد و ازآنــرو »خــود« معینــی بیابــد. امــا بــا 
پیمــودن دوره ای از ســکون و آرامــش، ناامیــدی و ســرخوردگی )Enttäuschung( او را فرامی گیــرد، یعنــی 
او درمی یابــد کــه چنیــن »خــود«ی آنــی نبــوده اســت کــه او خواهانــش بــود. از منظــری دیگــر، او صرفــًا 
گاه«  گاهــی« و »خــود همچــون خــودآ »میــل« اســت. گفتیــم کــه او هم هنــگام بــه مرحلــۀ »خــود همچــون آ
ورودی یافتــه. او همچــون بــدن کــه ِصــرف میــل اســت و »خــوِد« معینــی نــدارد بــه »خود«هــا چنــگ 
می زنــد و چــون »خــود« در اینجــا خویــش را در هیئــت »دیگــری« پدیــدار می کنــد، همزمــان بــه هیئــت 
گاهــی نیــز داخــل می شــود. او سراســر میــل اســت و نیــاز، آن هنــگام کــه طلــب و تشــنگی اش رفــع شــد  خودآ
از تقــال کــردن بازمی ایســتد. یــا بهتــر، طلبیــده ازآنروکــه بســوی خوگرفتــن و عــادت )Gewohnheit( پیــش 
مــی رود، دیگــر آن لذتــی را بــرای طالــب نــدارد کــه در آغــاز داشــت. در ایــن معنــا، ناامیــدی و ســرخوردگی 
ــده  ــه طلبی ــود. بلک ــرده ب ــراد ک ــده م ــب از طلبی ــه طال ــت ک ــاری دانس ــد و انتظ ــده از امی ــزی برآم ــد چی را نبای
بــرای طالــب ازآنروکــه غایتــش خوگرفتــن و عــادت اســت، همیــن ذاتــش را در نــزد او نمایــان می کنــد. 
ــب  ــذت و طل ــن ذات ل ــی ای ــت. یعن ــو« اس ــت »ن ــدرج در تح ــه من ــت ک ــب اس ــده را طال ــرو طلبی ــب ازآن طال
اســت کــه از روی طبــع خویــش پیوســته بســوی »نــو« در حرکــت اســت. امــا هــر »نو«یــی مادامیکــه طلبیــده 
ــت،  ــب اس ــه او را طال ــت ک ــود« اس ــان »خ ــده هم ــب طلبی ــرای طال ــت. ب ــو« نیس ــل در »ن ــر داخ ــردد دیگ گ
ــه  ــردد. هنگامی ک ــب گ ــود طال ــده خ ــود و طلبی ــان ش ــی و یکس ــده یک ــا طلبی ــا ب ــل دارد ت ــب می ــه طال یراک ز
گاهــی ورودی می یابــد. در هیئــت  گاهــی و خودآ طالــب طلبیــده شــد و طلبیــده طالــب، او بــه هیئــت آ
گاهــی، او در جســتجوی جاودانگــی اســت و ازآنروکــه بــا طلبیــده یکــی اســت، خــدای او را همچــون خــدای  آ
یــدن بــرای او تنهــا امــری صــوری اســت، یعنــی مــکاِن خــدا تنهــا در  ینــد. امــا ایــن برگز خویــش برمی گز
عقایدســت کــه جایــی دارد و در کــردار و رفتــار، خــدا و آمــوزه اش بــه او راهــی نــدارد. شــمار خدایانــی کــه او 
یــخ از دیــدگان خــود گذرانــده بســیار اســت، امــا باوجــود همــۀ ایــن صورتــکان کــه بــه شــکل دیگــری  در تار
یــخ ظاهــر شــده اند، تنهــا بــه یــک خــدای حقیقــی بــاور دارد. خــدای ایرانــی خدایــی بــا او و بــرای  در تار
ــی  ــن خدای ــد. چنی ــکار می کن ــش را آش ــت )Schicksal( خوی ــت سرنوش ــه در هیئ ــی ک ــت. خدای ــل اوس می
ــرای او معیــن کــرده اســت، بلکــه  ــه آن سرنوشــتی کــه از پیــش ب قــرار اســت سرنوشــت او را رقــم زنــد، امــا ن
سرنوشــتی کــه در هــر لحظــه و در هــر مــکان خدایــش بایســتی میــل او را در تعییــن آن جلــب کنــد. اگــر او 
آنچیــزی را کــه بــدان میــل دارد بواســطۀ خدایــش بــرآورده نیابــد، باکــی نــدارد تــا از او بــا دشــنام و بدگویــی 

1. نسبتی از روی عشق با هر »خود«ی: انقالب مشروطه همان نسبتی از روی عشق با غرب بود و انقالب اسالمی همان نسبتی از روی عشق با شیعیگری. 
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ین   یــاد کنــد. یــا بالعکــس، آن هنــگام کــه چنیــن خدایــی بــر وفق میلــش عمــل می کند نســبت به او عاشــق تر
اســت. نــذر کــردن چیــزی نیســت جــز توافــق بــا خدایش کــه اگــر »میلش« را محقــق کنــد او نیز بقولــی که بدو 
داده وفــادار خواهــد مانــد. چــه نذرهــا کــه ادا نگشــته و چــه نذرهــا کــه از پیــش محقق کــرده تا خــدای خویش 
گاهی ورود پیدا کند، سراســر میل و  گاهــی و خودآ را مرعــوب خواســته اش گردانــد. او حتــی اگــر در هیئــت آ
یخ1 نیز با میل خود یکی و یکســان می گرداند2. خواســت باقی می ماند و خدایگان را، آن صورتکان در تار

   در اخــالق نیــز او عالــم را همچــون چــرخ گردونــی میــان خویــش و »دیگــری«  می بینــد کــه اعمــال ایــن هــر 
ــی و  ــدۀ طالی ــون قاع ــردون همچ ــرخ گ ــی چ ــدۀ اخالق ــد. قاع ــان بازمی تابان ــه آن ــی ب ــک انعکاس دو را در ی
دســتور اخــالق کانتــی ناظــر بــر مناســبات اخالقــی اســت، بگونــه ای کــه عالــم و کائنــات را دارای هوشــمندی 
اخالقــی می دانــد کــه کــردار آدمیــان را اعــم از خــوب یــا بــد بــه خــود آنــان بازمی گردانــد. اگــر مــکان دســتور 
اخــالق کانتــی در وجــدان آدمــی اســت کــه خــود را همچــون وظیفــه )Pflicht( نشــان می دهد، مــکان چرخ 
گــردون در بیــرون از او و در هوشــمندی باالتــر از او یعنــی عالــم قــرار دارد. فراتــر، ضمانــت اجــرای دســتور 
اخــالق کانتــی یــک سلســله پیامدهایــی برآمــده از مکانیســم منطقــی عقــل اســت؛ مثــاًل کســی پیــش از آنکــه 
یابــد کــه اگــر چنیــن عملــی همچون  بــه مــال دیگــری دســتبردی زنــد، طبــق ایــن قاعــدۀ اخالقــی، بایســتی در
یــک قانــون عــام بــرای دیگــران نیــز ســاری وجاری باشــد، یعنــی دیگــری نیــز بتوانــد بــه مــال او دســتدرازی 
کنــد، منطقــًا و خودبخــود ناشایســتگی ایــن عمــل آشــکار می گــردد ازآنروکــه دیگــر نظــم اجتماعــی ســامانی 
ــر، در قاعــدۀ چــرخ گــردون  یســتی میــان آنــان ممکــن گــردد. در براب یــق همز ــا از ایــن طر نخواهــد یافــت ت
ضمانــت اجرایــی چنیــن اصلــی نــه در پیامــد منطقــی اعمــال، بلکــه از پیامــد قطعــی اعمــال برمی خیــزد. اینکه 
عمــل تــو درنهایــت بواســطۀ هوشــمندی برتــر از تــو بــه خــود تــو بازمی گــردد در نســبت بــا دســتور اخــالق کانتــی 
یــرا امــکان تحقــق  از ضمانــت اجرایــی باالتــری، بــرای ممانعــت از چنیــن عمــل ناشایســتی، برخــوردار اســت. ز
دســتور اخــالق کانتــی همــواره درونــی و بــه وجــدان آدمــی بســته اســت، امــا بالعکــس، قاعــدۀ چــرخ گــردون 
همــواره بــه واقعیــت بیرونــی وابســته اســت. غایــت قواعــد اخالقــی عمومــًا شــخصی اســت، بــه ایــن معنــا کــه از 
بازگشــت اعمــال ناشایســت بــه خــود فــرد کــه موجبــات ضــرر و خطــری را فراهم می کنــد، به نحــوی جلوگیری 
بــه عمــل مــی آورد. چــه در دســتور اخــالق کانتــی و چــه در اصــل چــرخ گــردون، غایــت، حفــظ فــرد از ضــرر و 
خطــر اســت. مثــاًل اگــر فــردی طبــق دســتور اخــالق کانتــی دزدی نمی کنــد، بدین خاطــر اســت کــه از پیامــد 
منطقــی چنیــن عملــی، یعنــی خــود دزدی همچــون یــک قانــون عــام مشــروع، دوری می کنــد، تنهــا بــه ایــن 
دلیــل کــه در دزدی، همچــون یــک قانــون عــام مشــروع، مــال و جــان خــود او نیــز در خطــر خواهــد بــود. یا در 
یبــان خود دزد را نیــز خواهد گرفت. قاعــدۀ اخالقــی چــرخ گــردون، عمــل ناشایســت دزدی در بزنگاهی گر

1. اهورامزدا، عیسی نصرانی و اهلل.
۲. جالب اینکه یکی از علل تغییر کیش ایرانیان زرتشتی به دیانت عیسوی پیش از اسالم، بخشش گناهان بواسطۀ چنین دیانتی بود. دیانت زرتشتی 
ازآنروکه در آموزه های خود به هیچ شفاعتی گردن نمی نهاد، سخت بر راستی و درستی اصرار می ورزید، مردم نیز آهسته آهسته به ستوه آمده و برای 
رهایی خود به دامان عیسی قدیس پناهنده می شدند. همین فوج فوج پیوستن ایرانیان به مسیحیت، موبد موبدان آدرباد مهراسفندان در عهد شاهنشاه 
شاپور دوم ساسانی را بر آن داشت تا در حین جمع آوری و تدوین متون اوستا، خاصه خرده اوستا، بخشی به نام »پتت« را جداگانه جعل و در آخر به 
آن اضافه کند تا بلکم با خواندن چنین دعایی امکانی برای استغفار از گناهان فراهم آید. »پتت« از واژه اوستایی Paitita مشتق شده و به معنی توبه، 
انابه و استغفار از گناهان است و در درگذشت یک نفر زرتشتی نمازی به همین نام بر او خوانده می شود )خرده اوستا، ص 164 و 182(. همین بخشش 
گناهان و شفاعت بود که بعدها نقش مهمی در گرویدن ایرانیان به مذهب تشیع ایفا کرد. زیراکه تشیع چیزی نیست جز توسل )یعنی این توسل است که 
تشیع خود را با آن از مذهب تسنن متمایز می کند( و غایت توسل چیزی نیست جز بخشش و آمرزش. آنکس که پیوسته در پی بخشش است، خویشتندار 

نیست و آنکس که خویشتندار نیست، سراسر »میل« است.
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یافــت ضــرر و خطــر بنیــاد ایــن هــر دو اصــل اخالقــی را شــکل می دهــد. اینکــه گفتیــم  بنابرایــن، تــرس از در
دســتور اخــالق کانتــی در نســبت بــا چــرخ گــردون از ضمانــت اجرایــی کمتــری برخــوردار اســت، ازاینروســت 
کــه در لحظــۀ ارتــکاب عمــل ناشایســت، پیامــد منطقــی دســتور اخالقــی در عمــل آنگونــه ملمــوس نیســت کــه 
کســی را از آن بــازدارد. یعنــی، در عمــل، هیچوقــت عمــل ناشایســِت کســی موجــب نمی شــود کــه دیگــران 
ــل  یــق، آن عم ــن طر ــا از ای ــد ت ــی زنن ــل متقابل ــن عم ــه چنی ــت ب ــی، دس ــد منطق ــق همــان پیام ــر طب ــز، ب نی
ــازد.  ــه وارد س ــاکار در لحظ ــرد خط ــه ف ــری را ب ــرر و خط ــروع، ض ــام مش ــون ع ــک قان ــون ی ــت، همچ ناشایس
ــه  ــت و ازآنروک ــل اس ــزی در عم ــداری چی ــر از پدی ــب کمت ــه مرات ــر ب ــزی در نظ ــداری چی ــی از پدی ــرس ناش ت
ــان  ــود را نش ــر خ ــوص موثرت ــن خص ــردون در ای ــرخ گ ــل چ ــت، اص ــر اس ــرر و خط ــرس از ض ــالق ت ــاد اخ بنی
می دهــد. فراتــر، در چــرخ گــردون، آن عمــل کــه قــرار اســت بــه نوعــی بــه خــود فــرد بازگــردد، تنهــا در شــکل 
و شــمایل همــان عمــل پیشــین بازنمی گــردد، بلکــه در نــزد باورمنــد می توانــد در هیئــات گوناگونــی ظاهــر 
شــود؛ مثــاًل کســی کــه دزدی می کنــد معلــوم نیســت کــه بــا همــان عمــل دزدی مجــازات شــود و پادافــره آن 
یــزی را ِبنــاگاه از دســت دهــد یــا در جایــی ضــرر مالــی ببینــد. اگرچــه هیــچ دانســته  را ببینــد، بلکــه شــاید عز
نیســت کــه چگونــه می تــوان قــدر و مقــدار و تناســبی میــان اعمــال ناشایســت آدمــی و بازگشــت آن از ســوی 
ــد. درد و  ــکیل می ده ــازات تش ــون درد و مج ــن کلیتــی همچ ــه یقی ــتۀ آن را ب ــا هس ــت، ام ــردون یاف ــرخ گ چ
رنــج در اینجــا همــان نقشــی را بــازی می کنــد کــه پــول در معامــالت. پــول در معامــالت بیشــتر ابــزاری بــرای 
ــات  ــزان مکاف ــز می ــک کل نی ــون ی ــج همچ ــت. در درد و رن ــر اس ــار براب ــق عی ــر طب ــادالت ب ــرازی ارزش تب ت
ناشــی از عمــل ناشایســت بــه نوعــی برابــر می شــود. از آنجایی کــه گفتیــم غایــت ایــن هــر دو اصــول اخالقــی، 
ــز  ــی نی ــورد خوب ــم در م ــن مکانیس ــت، همی ــرد اس ــر از ف ــع خط ــرر و دف ــری از ض ــج، جلوگی ــورد درد و رن در م
صــادق اســت؛ بــرای نمونــه و بــر اســاس قاعــدۀ اخالقــی چــرخ گــردون، »تــو نیکویــی کــن و در دجلــه 
انــداز« بــه معنــای بازگشــت عمــل شایســته بــه خــود فــرد اســت. یــک مــورد دیگــر کــه شایســتۀ اشــاره اســت 
ــزان  ــی از می ــردون انعکاس ــرخ گ ــه چ یک ــت، بطور ــردون اس ــرخ گ ــی چ ــده اخالق ــری« در قاع ــش »دیگ نق
یــم: احــواالت شخصی ســت کــه در معــرض عمــل ناشایســت قــرار گرفتــه کــه مــا از آن بــه »آه« نــام می بر

تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش        رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

   در اینجــا حافــظ بــه درســتی »آه« را بــه تیــری تشــبیه کــرده اســت کــه بــرای رســیدن بــه چــرخ گــردون بایــد 
از شــدت و ســرعتی برخــوردار باشــد تــا کارگــر ُافتــد. امــا آنچیــزی کــه »آه« را شــدت و ســرعت می دهــد خــود 
عمــل ناشایســت نیســت، بلکــه احســاس فــرد از عمــل ناشایســت »دیگــری« اســت. اینطــور پیداســت کــه در 
قاعــدۀ اخالقــی چــرخ گــردون اعمــال ناشایســتی کــه از شــدت و حــدت کمتــری برخــوردار هســتند ازآنروکــه 
ــب  ــز از جان ــخی نی ــد، پاس ــردون نمی رس ــرخ گ ــه چ ــر« آن ب ــت و »تی ــر اس ــده از آن خفیفت ــاًل »آه« برآم متقاب
چــرخ گــردون نمی یابــد. بــه بیــان دیگــر، ایــن قاعــدۀ اخالقــی چــرخ گــردون بــرای اعمــال ُخــرد و کوچــک 

پاســخی نــدارد. 

یست که حالتی  گاهی، گفتیم که برسمیت شناختن را بایستی از درگاه »درنظرگرفتن« نگر    در مرحلۀ خودآ
یــق تعــارف  از جــذب و توجــه یــا بهتــر »دوســتی« اســت. »نهــاد ایرانــی« برسمیت شــناختن میــان خــود را از طر
یافــت می کنــد. اگرچــه تعــارف در معنای عامیانه نوعی احترام گذاشــتن اســت، امــا تعارف وضعی  درک و در
است که در آن شخص امکانی می یابد تا بواسطۀ آن از آزادی عملی در تحقق  »میل«  خود برخوردار شود.
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یفــی کــه در بــاال از امــکان کردیــم، یعنــی دارا بــودن هســتی و نیســتی در خــود، تعــارف خــود یــک  طبــق تعر
ــه در آن  ــن دلیــل اســت ک ــه ای ــد ب ــارف می کن ــی را تع ــما غذای ــه ش ــر کســی ب ــال، اگ ــرای مث ــکان اســت. ب ام
موقعیــت امــکان خــوردن یــا نخــوردن را بــرای شــما فراهــم کنــد تــا شــما مطابــق بــا »میــل« خــود عمــل کنیــد. 
بالعکــس، اگــر کســی از خــوردن غــذا ســرباززند آن نیــز منــدرج در تحــت تعــارف اســت، یعنــی تعارفکننــده 
بــه دعوتشــده در صــورت چنیــن عملــی می گویــد: تعــارف می کنیــد؟ گفتیــم تعارفکننــده در اینجــا بــه خــود 
»میــل« نظــر دارد و می دانــد دعوتشــده مثــل هــر انســان دیگــری »میــل« دارد و او را دعــوت بــه همیــن »میــل« 
می کنــد، امــا خــود تعارفکننــده ازآنروکــه عمــل تعــارف را در آغــاز انجــام داده، آن را بــه بیــرون پرتــاب کــرده 
اســت و همچــون آوایــی در کوهســتان بــه خــود او دوبــاره برمی گــردد. کارکــرد ایــن رفــت و برگشــت تعــارف 
همچــون آوای در کوهســتان چیــزی نیســت جــز برمــال کــردن »میــل« بــدون انــگ بی شــرمی. اگــر تعــارِف 
یــِن تحــت لــوای تعــارف همچــون یــک احتــرام بــه  تعارفکننــده بــه خــود او برنگــردد، یعنــی اگــر احتــرام آغاز
خــود او بازنگــردد، ایــن عمــل در نــزد تعارفکننــده صــورت خوشــی نــدارد. در اینجــا شــرم زاده می شــود. شــرم 
ــان  ــه هم ــارف ک ــت. تع ــته اس ــود بازگش ــه خ ــری ب ــده و از درون دیگ ــون از-خود-بیرون-رون ــزی همچ چی
اشــاره بــه »میــل« در کلیــت خــود اســت، در مرحلــۀ اول، از تعارفکننــده صــادر و در نــزد دیگــری ســاکن 
ــد، آنجاســت کــه می گوییــم شــرمی  ــه خــود تعارفکننــده برگردان می شــود، اگــر دیگــری چنیــن تعارفــی را ب
هســت، بالعکــس اگــر دیگــری تعــارف را بــه تعارفکننــده برنگردانــد، می گوییــم شــرمی نیســت. ایــن امــر در 
مــورد دعوتشــده نیــز صــادق اســت. مثــاًل کســی بــه شــما تعــارف می کنــد و شــما تعــارف را بــه او برمی گردانیــد، 
اگــر تعــارف دوبــاره بــه شــما برنگــردد، یعنــی تعارفکننــده بــرای بــار دوم بــه شــما تعــارف نکنــد در نــزد شــما 
ــاره بــه خــود شــما بازگردانــده شــود، در نــزد شــما او شــرم دارد. همیــن  او شــرم نــدارد، امــا اگــر تعــارف دوب
ــه امــر ایــن چنینــی تبدیــل کــرده اســت. بنابرایــن،  مکانیســم احتــرام و شــرم متقابــل اســت کــه تعــارف را ب
یــف جامــع رابطــه ای مابیــن میــل، احتــرام و شــرم اســت. آنکــس کــه »میــل« نــدارد امــا  تعــارف در یــک تعر
تعــارف می کنــد، کــه در عــرف عمــوم می تــوان آن را »تعــارف الکــی یا توخالــی« نامید، درصــدد دوری از انگ 
بی شــرمی اســت. آنکــس کــه »میــل« دارد و تعــارف می کنــد، داخــل در احتــرام )برسمیت شــناختن( اســت.

   مقصــود از چنیــن توضیحــی در اینجــا از تعــارف صرفــًا آشــکارگی مکانیســم منطقــی و چیســتی آن اســت و 
نــه تأییــد و تکذیــب آن. کار فلســفه همانطورکــه هــگل تحــت نــام دانــش بــه آن اشــاره کــرده بــود، نخســت 
نمایــش »هســتی« موضــوع و ســپس پدیــداری »چیســتی« آن اســت1. نســبت »هســتی« و »چیســتی« امــا آغــاز 
فلســفه اســت. در بــاال نــزاع هایدگــر بــا ارســطو بــر ســر »هســتی« و »چیســتی« را بــه اجمــال توضیــح دادیــم و 
گفتیــم کــه ارســطو بــر ایــن بــاور بــود کــه »هســتی« را نمی تــوان از »چیســتی« جــدا انگاشــت، یعنــی »هســتی« 
پیوســته »هســتِی« چیــز تکیــن اســت، ولــی در نــزد هایدگــر »هســتی« مقــدم بــر »چیســتی« اســت. بدین ســبب 
اســت کــه او بی توجــه بــه چیــز تکیــن یــا »چیســتِی« چیــزی درصــدد درانداختــن پرســش از معنــای هســتی 
اســت. امــا اگــر بتوانیــم در کنــار پرســش از معنــای هســتی، پرســش از معنــای نیســتی را نیــز درافکنیــم، 
بــا هــم دارنــد و درهم تنیده انــد. شــاید معلــوم شــود کــه ایــن هــر دوی »هســتی« و »چیســتی« نســبتی 

1. Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik I Bd(13), S 40-41. Bei dem Gegenstande jeder Wissenschaft kommt zuz-
nächst zweierlei in Betracht: erstens, daß ein solcher Gegenstand ist, und zweitens, was er ist.
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اگــر از کســی پرســیده شــود چــرا »هســت« درعــوض اینکــه »نیســت«؟ شــنونده فورًا پاســخ خواهــد داد: چی؟ 
حتــی اگــر ایــن پرســش همچــون یــک کل خــود را در اینجــا پدیــدار کنــد، یعنــی پرســیده شــود چــرا ]سراســر[ 
»هســت« درعــوض اینکــه »نیســت«؟ یــا چــرا ]هســتی[ »هســت« درعــوض اینکــه »نیســت«؟ ایــن مــورد آخــر 
اینگونــه نیــز می توانــد طــرح گــردد: چــرا ]عالــم[ »هســت« درعــوض اینکــه »نیســت«؟ در اینجــا »سراســر«، 
ــا »چیــزی« یکــی  ــم« همگــی خــود را همچــون »یــک« عرضــه می کننــد و همیــن »یــک« ب »هســتی« و »عال
ــدا  ــت« ج یس ــک« و »چیز ــون »ی ــود همچ ــه خ ــتی« ک ــت« را از »هس ــوان »هس ــر، نمی ت ــان دیگ ــه بی ــت. ب اس
انگاشــت. امــا آیــا می تــوان پرســش را بــه گونــه ای دیگرگــون طــرح کــرد و پرســید: چــرا »نیســت« درعــوض 
اینکــه »هســت«؟ در پاســخ بازهــم خواهــد آمــد: چــی؟ بیاییــد ایــن پرســش را در کلیــت خــود ماننــد نمونــه 
بــاال طــرح کنیــم. چــرا ]سراســر[ »نیســت« درعــوض اینکــه »هســت«؟ چرا ]هســتی[ »نیســت« درعــوض اینکه 
یــرا »نیســتی«  »هســت«؟ و چــرا ]عالــم[ »نیســت« درعــوض اینکــه »هســت«؟ نتیجــه یکــی و یکســان اســت، ز
ــه  ــوض اینک ــت« درع ــچ »هس ــرا هی ــید چ ــوان پرس ــا می ت ــا آی ــر دارد. ام ــزی« نظ ــک« و »چی ــه »ی ــود ب ــز خ نی
»نیســت«؟ یــا بالعکــس، چــرا هیــچ »نیســت« درعــوض اینکــه »هســت«؟ طــرح ایــن دو ســوال اخیــر بنظــر 
ــه ایــن دلیــل کــه »هیــچ« را نمی تــوان تحــت »یــک«  از اســاس نشــان از گسســته خردی ســت، تنهــا و تنهــا ب
یســت  یســت. اینکــه هســتی خــود چیز و »چیــزی« در نظــر آورد. هســتی حتــی در سراســرش همــواره چیز
یســت، آنچیــزی  ظاهــرًا مشــکالت الینحــل دیگــری را در پیــش روی مــا قــرار می دهــد. اگــر هســتی خــود چیز
ــز می نمایــد، چیســت؟ چــون هــر بحثــی از »چیــزی« کــردن الجــرم گفتــاری در  ــا آن متمای کــه او خــود را ب
خاصیــت و منفــرد بــودن آن نیــز اســت. یــا اگــر بــه شــیوۀ ارســطویی بــدان نظــری بیفکنیــم »هســتی« کــه قــرار 
ــد، چیســت صورتــش؟ شــگفتی  اســت چیــزی باشــد و از خــالل آن خــود را همچــون خــاص و تکیــن برنه
در ایــن اســت کــه اکنــون می تــوان بــه عینــه جدایــی میــان »هســتی« و »چیســتی« را در همیــن ارتبــاط دیــد 
یســت، مــا خــوِد هســتی را همچــون »هســتی«  و مالحظــه کــرد. آن هنــگام کــه می گوییــم هســتی خــود چیز
برمی نهیــم، امــا هم هنــگام خــاص و منفــرد بــودن »ایــن چیــز« مــا را از »هســتی« جــدا می کنــد و بســوی 
ــوم  ــی را معل ــون مجهول ــردن همچ ــان ک ــزی را عی ــتی چی ــن چیس ــم همی ــاس عل ــاند. اس ــتی« می کش »چیس
کــردن اســت. بــرای همیــن اســت کــه از کشــف در علــم ســخن می گوییــم. و ایــن بــدان معناســت کــه چیــزی 
ــکارگِی  ــن آش ــر ای ــت. بنظ ــته اس ــکار گش ــی آش گاه ــزد آ ــون ن ــم و اکن گاه نبودی ــدان آ ــا ب ــه م ــوده ک ــتر ب پیش
ــه  یراک ــد، ز ــته باش ــد داش ــی نمی توان ــی معنای ــول، در هستی شناس ــردن مجه ــوم ک ــن معل ــی ای ــول، یعن مجه
مجهــول در نهــان خــود »هســتی« را از پیــش داراســت، امــا کیفیــت و »چیســتی« آن معلــوم نیســت. اینکــه 
voraus-( یســت امــا چیســتی آن معلــوم نیســت آغــاز علــم اســت. علــم پیوســته هســتی را پیش-می نهــد چیز

setzt(، همــان مجهولــی کــه بــرای علــم در خفــا و پوشــیدگی اســت. در علــم مجهــول همــان هستی ســت و 
یک دانان و اخترشناســان  یــک )Dunkle Materie( بــرای فیز معلــوم چیســتی. بــرای مثــال، وجــود مادۀ تار
یافــت ایــن چیســتی و کیفیــت  امــری پذیرفتــه شــده اســت، امــا چیســتی و کیفیتــش معلــوم نیســت. درک و در
یســت« بــر دوگونــه اســت: نخســت،  )ذره( خــود موضــوع علمــی مســتقل اســت. وانگهــی، خــوِد همیــن »چیز
 ist چیــزی »هســت« و دوم چیــزی »اســت«. در زبــان آلمانــی و مشــابه آن در دیگــر زبان هــای اروپایــی
ــه هــر دوی »اســت« و »هســت« در زبــان فارســی اطــالق می شــود. امــا در زبــان فارســی، اگرچــه »اســت«  ب
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فعــل ســوم  شــخص مفــرد مضــارع از مصــدر »بــودن« اســت، امــا از منظــری بــا »هســت« متفــاوت اســت. 
ــا کیفیتــی نیســت: مثــاًل »دیــوار  پیداســت کــه فعــل »هســت« بــرای اینکــه معنایــی دهــد نیازمنــد چیســتی ی
هســت«، یعنــی صرفــًا دیــوار وجــود دارد، امــا نمی تــوان گفــت »دیــوار اســت«. ایــن فعــل اســنادِی »اســت« اگــر 
می خواهــد معنایــی دهــد بایــد مســندی را بــه مســند الیــه نســبت دهــد، یعنــی بگویــد »دیــوار ســفید اســت«. 
ــت«  ــه »اس ــد، بلک ــط ده ــوع رب ــه موض ــی را ب ــه محمول ــت ک ــاده نیس ــط س ــک راب ــًا ی ــا صرف ــت« در اینج »اس
همــان آشــکارگی چیســتِی »هســتی« بضــرورت وجــود خویــش اســت. فراتــر، »اســت« بصــرف حضــور و 
ــه  ــی ب ــد، یعن ــد می کن ــی بن ــیوه و نوع ــه ش ــتیدن« را ب ــته »هس ــون پیوس ــد، چ ــنده نمی کن ــتی« بس ــرار »هس ق
ــه  ــه ب ــود دارد، بلک ــدان وج ــه ُگل در گل ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــت« ب ــدان اس ــی اش. »ُگل در گل چگونگ
یافــت »هســتِی« گل بــه شــیوه و نوعــی بســته اســت، اینکــه هســتیدن چگونــه  معنــای ایــن اســت کــه درک و در
هســتیدنی اســت. »ُگل در گلــدان اســت« یعنــی ُگل در باغچــه نیســت. وقتــی در باغچــه نیســت و در گلــدان 
ــود.  ــت می ش یاف ــدان درک و در ــا گل ــتیدن« در و ب ــه »هس ــه ک ــت آنگون ــن اس ــتیدن، معی ــی هس ــت، یعن اس
بدینســان، »اســت« در هــر دوی احــکام تحلیلــی و ترکیبــی حالتــی از »هســت« اســت کــه در آن هســتی 
ــن  ــر همی ــور را ب ــی ام ــم، یعن ــک عل ــون ی ــود، همچ ــی خ ــای حقیق ــفه در معن ــد. فلس ــتی درهم تنیده ان و چیس
یافــت را مــا َاستشناســی می نامیــم. یعنــی برمــال کــردن  یافــت کــردن. ایــن درک و در »اســت« درک و در

ــر َاســتُبنیادش برقــرار کــردن و نمایــش دادن. ــز را ب هســتی و چیســتی چیــزی، چیــزی نیســت جــز آن چی

ــم،  ــه برخــی از هیئــات »میــل« در »نهــاد ایرانــی« همچــون َاســتُبنیادش اشــاره کردی ــاال ب    همانطورکــه در ب
یــم، شایســته  می تــوان آن را در زبــان فارســی نیــز روشــن کــرد. پیــش از اینکــه بــه بحــث زبــان فارســی بپرداز
اســت مــروری بــر معنــای لوگــوس داشــته باشــیم. لوگــوس را قدمــای مــا بــه ُنطــق ترجمــه کرده انــد تــا از خــالل 
آن بــه درهم تنیدگــی زبــان بــا عقــل اشــاره ای کــرده باشــند. »انســان حیــوان ناطقــی اســت« بــه معنــای ایــن 
اســت کــه او نــه تنهــا از قــوۀ عقــل برخــوردار اســت، بلکــه توانایــی ســخن نیــز دارد. هایدگــر در تحلیــل خــود 
از لوگــوس نهایتــًا آن را یــک رابطــه و نســبتی میــان عقــل و زبــان می دانســت1. امــا برخــالف او اگــر دقیق تــر 
شــویم معنــای حقیقــی لوگــوس را نــه در نــزد افالطــون یــا ارســطو، بلکــه در نــزد هراکلیتــوس می تــوان بخوبــی 
یــۀ وحــدت اضــدادش می شناســند کــه عالــم را دائمــًا در حــال  یافــت. فیلســوف شــهیر ایونــی را بیشــتر بــا نظر
دگرگونــی می دیــد و شــناخت را نیــز جــز از درگاه حرکــت دیالکتیکــی و متضادگونــه  میســر نمی دانســت. 
دوگانگی هایــی ماننــد شــب و روز، ســیاهی و روشــنایی و ســردی و گرمــی کــه مــدام در پــی هــم می آینــد و 
یکــی  می رونــد. آن هنــگام کــه برقــی در آســمان چشــم را می ربایــد هم هنــگام بــا روشــنایی چنیــن برقــی تار
یافــت نمی شــوند. یــا آن  و ظلمــات شــب نیــز بــر مــا عیــان می گــردد کــه ایــن هــر دو بــدون یکدیگــر درک و در
یــان اســت( یــا »هرکــس در همــان رودخانــه  پانهــد، پیوســته  مثــال معــروف او panta rhei )همــه چیــز در جر

آبــی تــازه بســوی او جــاری اســت«:
Wer in denselben Fluss hinabsteigt, dem strömt stets anderes Wasser zu.

ــوس  ــه آن لوگ ــه ب ــد ک ــر می دی ــدون تغیی ــزی را ب ــدن ها او چی ــا و ش ــن دگرگونی ه ــۀ ای ــت هم ــا در َپس ُِپش  ام
ــا ــوس در اینج ــد. لوگ ــوس می نامی ــرد، لوگ ــوه می ک ــداد جل ــه در اض ــی را ک ــر او آن وحدت ــا بهت ــت، ی می گف

1. Heidegger, Ebenda, S 34. [E]rhält λόγος die Bedeutung von Beziehung und Verhältnis.
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یــن عالــم اشــاره دارد، همــان چیــزی کــه در آمــوزۀ زرتشــتی اشــه نامیــده می شــود. ایــن  یر بیشــتر بــه نظــم ز
کلمــه در آمــوزۀ زرتشــتی بــه معنــای درســتی و راســتی اســت1. اشــه یــا ارتــه در خــرده اوســتا بــا عبــارت اشــم 
وهــی قطعــه ای اســت در فضیلــت )تــو بخــوان َاَرتــه( کــه زرتشــتیان آن را در دعاهــای خــود عمومــًا ازبــر 
ــر  ــتی نظ ــتی و درس ــایی و راس ــی و پارس ــی پاک ــه معن ــوئی ب ــا اش ــه ی ــه اش ــته ب ــتی پیوس ــت زرتش ــتند. دیان هس
دارد و اشــو اساســًا کســی اســت کــه اخــالق و کــردارش از هــر حیــث آراســته و منــزه باشــد. اشوزرتشــت یعنــی 
زرتشــت منــزه و مــاه اردیبهشــت کــه از مشــتقات اشــه وهشــته اســت یکــی از فرشــتگان اهورامــزدا و بــه معنــی 
یــن اســت2. اشــه بــه معنــای درســتی و نظــم راســتیِن در عالــم اســت، امــا مادامیکــه خــود را  اشــوئی بهتر
همچــون »درســت« برمی نهــد، هم هنــگام برابرنهــاد خــود یعنــی دروج یــا دروغ را نیــز وضــع می کنــد. ایــن 
پدیــداری ضــروری برابرنهــاد، در آغــاز دوگانــۀ نســبت بــه هــم دیگرگونــی را برمی نهــد، امــا اگــر نیــک اندیشــه 
گــردد، »یگانــه« ای اســت کــه بضــرورت در پدیــدار خــود را دیگرگــون می نمایانــد. مــا ایــن معنــا از لوگــوس 
را در رســالۀ مجــزای دیگــر کــه یکــی از مباحــث آن نســبت اخــالق بــا حــق در فلســفه حقــوق اســت، بیشــتر 
پــی خواهیــم گرفــت. در آن رســاله، کوشــش شــده اســت تــا بــر پایــۀ کشــِف چیســتِی »نهــاد ایرانــی« در ایــن 
ــر  ــرای درک بهت ــال، ب ــن ح ــا ای ــردد. ب ــه گ ــن و ارائ ــرای او تدوی ــازی ب ــی  ممت ــۀ حقوق ی ــفی، نظر ــتار فلس جس
معنــای لوگــوس می تــوان پرتویــی بــر اصــل بی تفــاوت ِشــلینگ نیــز افکنــد تــا بــا توضیــح مختصــری از چنیــن 
ــر شــد. پیــش از آن شایســته  ــدار دیگرگــون نزدیکت ــا دو پدی ــه« ای ب ــه فهــم لوگــوس همچــون »یگان اصلــی ب
اســت تــا اشــاره ای هرچنــد کوتــاه بــه یاکــوب بومــه، عــارف و فیلســوف آلمانــی، داشــته باشــیم بــه ایــن دلیــل 
کــه ِشــلینگ در درانداختــن اصــل بی تفــاوت بــه او نظر داشــته اســت. اندیشــۀ یاکــوب بومــه )1575-1624م( 
یارنشــین های آلمــان  داشــت کــه بــا  ربــط وثیقــی بــه جنگ هــای مذهبــی ســی ســاله در اروپــا بخصــوص شهر
ــن  ــه ای ــم، ب ــا کالونیس ــم ت یس ــیحی، از لوتر ــَرق مس ــواع ِف ــور ان ــیحی و ظه ــت مس ــن ام ــتگی بی ــاهده گسس مش
نتیجــه رســید کــه ایــن ِفــَرق همگــی در تجلــی روح القــدس همچــون حروفــی )Buchstaben( هســتند کــه 
ــز از چنیــن  ی ــرای گر ــود را آشــکار می کننــد و او ب هــر کــدام تنهــا بخشــی از آنچــه عیســی ربانــی حامــل آن ب
ِفَرقــی از روح )Geist( ســخن بــه میــان آورد. روح همــان مطلقــی اســت کــه نــه تنهــا بنیــاد تمامــی ایــن ِفــَرق 
را تشــکیل می دهــد، بلکــه از اســاس ایــن روح اســت کــه ذیــل تمامــی ایــن ِفــَرق جاری وســاری اســت و 
ــفق  ــود، ش ــالۀ خ ــن او در رس ــد. همچنی ــه می کنن ــی و عرض ــی از آن را متجل ــا بخش ــک تنه ی ــروف هر ــن ح ای
یــا ســپیده دم در طلــوع )Aurora oder Morgenröte im Aufgang(، خــدا را دلیــل یــا اصــل محرکــی 
می دانســت کــه خــود نیازمنــد دلیــل و بنیــادی نیســت و اوســت کــه بــا »نیســتی« ابــدی موجبــات یــک آغــاز 
یســت. او  یراکــه »نیســتی« یــک جســتجوی بســمت چیز ــدی را همچــون یــک جســتجو فراهــم می کنــد. ز اب
ــس او  ــاب. پ ــک ارادۀ ن ــون ی ــش همچ ــتن خوی ــا از درون خویش ــی تنه ــد، یعن ین ــزی می آفر ــتی« چی از »نیس
جســتجوی در »نیســتی« اســت و از درون خــود آن ارادۀ معطــوف بــه چیزی شــدن را برمی نهــد. و اراده همان 
یــف می کند: روحیســت همچــون اندیشــه کــه در جســتجویی اســت3. در جــای دیگــری او خــدا را اینگونــه تعر

1. خرده اوستا، ص 1.
۲. همان، ص ۶۴.

3. Jakob Böhme, Leben und werk, Ernst-Heinz Lemper, Union Verlag Berlin, 1975: S 152.
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Gott hat alle Dinge aus nichts gemacht, und dasselbe Nichts ist er selber1.

ید، و او خود همان نیستی است«. »خدا همه چیز را از هیچ آفر

   توضیــح ایــن »نیســتی« و بســیاری چیزهــای دیگــر در نــزد او، همچــون معنــای کلمــه، خیــر و شــر، تثلیــث 
در وحــدت و یگانگــی، یــک بحــث طوالنــی اســت کــه در اینجــا ممکــن نیســت، امــا همیــن ایــدۀ »نیســتی« 
ــرای توضیــح اصــل  ــود کــه در فلســفۀ ِشــلینگ کارگــر ُافتــاد. ب و خــدا همچــون »نیســتی« در اندیشــۀ بومــه ب
بی تفــاوت و »نیســتی« در نــزد ِشــلینگ نیازمنــد تفســیر یــک چنیــن گــزاره ای هســتیم: جســم آبــی اســت. در 
اینجــا جســم موضــوع اســت و آبــی محمــول. امــا آیــا خــود آبــی چیــزی جــدا از جســم اســت؟ یــا بالعکــس، آیــا 
جســم بــدون هیــچ رنگــی می توانــد بــه دیــده آیــد؟ گفتیــم کــه ارســطو در بخــش دوم رســالۀ دربــارۀ نفــس 
بــه تفصیــل بــه انــواع ادراک و کارکردهایشــان می پــردازد. همــو وقتــی بــه مبحــث دیــده و دیــدن می رســد بــه 
یافــت می کنــد و از درک  یــق رنگ هــا درک و در ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه چشــم مــا همــواره نــور را از طر
یــق شــفافیت )Durchsichtigkeit( یعنــی  نــور بــه طــور مســتقیم عاجــز اســت. خــود رنگ هــا نیــز جــز از طر
یــق هــوا، جســم و آب بــه دیــده نمی آینــد2. بنابرایــن، امــری بــرای دیــده قابــل دیــدن اســت کــه خــود را  از طر
یــق ایــن هــر ســه نمایــان کنــد. حــال، پرســش اینجاســت کــه آیــا ایــن هــر دو جســم و آبــی دو چیــز جــدا  از طر
از هــم هســتند یــا نــه؟ بــر طبــق گــزارۀ بــاال، آیــا دومــی صرفــًا حمــل بــر موضــوع شــده اســت یــا خــود وجــودی 
یــم، چیــزی  مســتقل دارد؟ ِشــلینگ امــا راه متفاوتــی مــی رود و می گویــد: بیاییــد جســم را چیــزی در نظــر بگیر
کــه از هــر نــوع کیفیتــی خالــی و تهــی گشــته و تنهــا بمثابــه یــک چیــِز تهــی خــود را نشــان می دهــد و متقابــاًل 
ــه ویژگــی.  یســت، امــا خالــی از هرگون ــز چیز ــه آبــی داشــته باشــیم کــه او نی ــگاه را می توانیــم ب ــوع ن همیــن ن
ــرو هســتیم کــه تنهــا امــر مشــترک میــان آن  ــی شــده روب ــوع کیفیتــی خال ــز کــه از هــر ن ــا دو چی ــا ب اکنــون م
دو همــان چیــز )Etwas( اســت. بنابرایــن، ایــن چیــز تهــی )leeres Etwas( نــه تنهــا در جســم بلکــه حتــی 
در آبــی نیــز مســتتر اســت. هــر دوی جســم و آبــی ایــن امــر را مشــترکًا دربردارنــد، یعنــی همــان چیــز، کــه در 
نســبت بــا ایــن دو نیــز بی تفــاوت اســت، یعنــی ازآنروکــه خالــی از هــر کیفیتــی اســت، بی تفــاوت اســت. ایــن 
چیــز تهــی کــه می تــوان آن را قیاســی از همــان »نیســتی« گرفــت، در میــان تمــام موجــودات عالــم مشــترک 
 A ــا چیــز را همــان ــه اســت کــه اگــر م ــدان دســت یافتــه، بدین گون ــن نظــر ب ــی کــه او تحــت ای اســت. فرمول
ــده  ــی او آم ــه در پ ــت ک ــۀ آن چیزهاییس ــن A هم ــرج ای ــت، مخ ــان خداس ــا هم ــه در اینج ــم ک ی ــر بگیر در نظ
)خلقــت( یــا همــۀ آن چیزهاییســت کــه او را همچــون یــک چیــز تهــی ذیــل اصــل بی تفــاوت در خــود دارنــد3:

1. De Signatura Rerum: 6:8.
آثار یاکوب بومه را می توان در وب سایت انجمن بین المللی یاکوب بومه و همچنین به صورت پراکنده در اینترنت یافت:

https://www.jacob-boehme.org/index.php
http://12koerbe.de/lapsitexillis/aurora.htm#Morgenr%C3%B6te
2. Aristoteles, Über die Seele, 418b-419b.
3. Schelling, Philosophische Untersuchungen, S 40.

برای تفسیر معنای اصل بی تفاوت ِشلینگ با جزئیات بیشتر مراجعه کنید به:
M. Heidegger, Gesamtausgabe, Abteilung II, Vorlesung 1919-1944, Band 42, Schelling: Von Wesen der Menschen 
Freiheit (1809), Max Niemeyer Verlag Tübingen (1967). 
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ــم و  ــون جس ــود را همچ ــه گاه خ ــتیم ک ــرو هس ــز روب ــک چی ــا ی ــا ب ــت، م ــی اس ــم آب ــزارۀ جس ــان، در گ بدینس
گاه خــود را همچــون آبــی بــر مــا پدیــدار می کنــد. فراتــر، در آغــاز بخــش نخســت ایــن جســتار مــا گفتیــم کــه 
اراده و خواســتن در نــزد ِشــلینگ یکــی و یکســان اســت و از ایــن منظــر هــم می تــوان یکــی و یکســانی را 
لوگــوس نامیــد. خواســت همچــون لوگــوس »یگانــه« ای اســت کــه در پدیــدار بــه دوگونــۀ دیگرگــون خــود را 
ــی.  گاه ــارۀ آ ــون اراده در پ ــت همچ ــدن و خواس ــارۀ ب ــل در پ ــون می ــت همچ ــی خواس ــد، یعن ــکار می کن آش
ــان  ــل هم ــد. عق ــون1 برمی نه ــم دیگرگ ــه ه ــبت ب ــۀ نس ــا دوگون ــدار ب ــز را در پدی ــوس چی ــه، لوگ ــن مقدم ــا ای ب
ــان  ــه درون دارد، امــا زب ــان همــان عقــل اســت. عقــل درون ذاتــی اســت کــه حالتــی از بیــرون ب ــان و زب زب
برون ذاتــی اســت کــه حالتــی از درون بــه بیــرون دارد. عقــل را نبایــد در اینجــا بــه معنــای کانتــی گرفــت، 
بلکــه بیشــتر بیانگــر نظــام منطقــی ای اســت کــه افــراد بــر اســاس آن رفتــار و کــردار خــود را جهــت می دهنــد. 

   بــا ایــن وصــف، اگــر دو نمونــۀ زبــان فارســی و آلمانــی را بــا هــم مقایســه کنیــم، درخواهیــم یافــت کــه 
و  نیــت  میــان  تمایــزی  کــه  بگونــه ای   ،)so direkt( راســت  و  ُرک  یــح،  صر زبانی ســت  آلمانــی  زبــان 
ــد  ــراد می کن ــود م ــه خ ــزی را از گفت ــان چی ــده هم ــت. گوین ــوان یاف ــخن نمی ت ــر س ــا ظاه ــده ب ــود گوین مقص
کــه در چینــش کلمــات در جملــه مســتتر اســت. از همیــن روی، ارزش هــای آلمانــی نیــز بــه صداقــت، 
ــان  ــان فارســی کــه زب ــر، زب اخــالص و راســتی ).Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit usw( نظــر دارنــد. در براب
ــان فــن و صناعــت اســت،  ــی کــه بیشــتر زب ــان آلمان ــِل زب بیــان حــاالت و احــواالت زندگــی اســت، در مقاب
زبانــی اســت مبهــم، پــر از کنایــه، دارای ایهــام و اهــل غلــو. زبــان فارســی برخــالف زبــان آلمانــی خــود را در 
ــت  ــا نی ــوارد ب ــب م ــخن در اغل ــر س ــی ظاه ــد. یعن ــخن می یاب ــر س ــده و ظاه ــت گوین ــان نی ــکار می ــی آش تفاوت
ــای  ــن زبان ه ی ــی را از اعلی تر ــان فارس ــه زب ــت ک ــی اس ــی از درگاه های ــن یک ــیار دارد. ای ــه بس ــده فاصل گوین
ــم  ــرض کنی ــه ف ــود را نکت ــت و مقص ــر نی ــد. اگ ــدا کن ــات پی ــعر و ادبی ــد ش ــتی در تولی ــا دس ــرار داده ت ــم ق عال
کــه گوینــده بــا ســخن خــود بــه آن نظــر دارد، در زبــان آلمانــی مســتقیم بــه ســراغ خــود نکتــه و مقصــود 
یــم.  می رویــم، امــا در زبــان فارســی از راه هــای دیگرگــون و غیرمســتقیم بــرای اشــاره بــه نکتــه بهــره می گیر
ــه نکتــه  ــه ســراغ خــود نکتــه و مقصــود رفتــن یــک مســیری را می طلبــد، امــا خــالف آن یعنــی ب سرراســت ب
غیرمســتقیم اشــاره کــردن شــمار بی نهایتــی از مســیرها. نکتــه را گفتــن بی آنکــه بــدان اشــاره ای مســتقیم 
ین کارهاســت، آنطورکــه ادعــا می شــود. در مقابــل، زبــان آلمانــی را بــه کســی تشــبیه  شــود بنظــر از دشــوارتر
کرده انــد کــه هنــگام اسب ســواری بتوانــد تیــر را بــه وســط ســیبل زنــد. یعنــی ایشــان مدعی انــد کــه از 
ــه درســتی  ــه در سرراســتی و صراحــت خویــش اســت. داور راســتین2 حکــم ب ین کارهــا بیــان نکت دشــوارتر
ایــن هــر دو ادعــا می دهــد. یکــی در ادبیــات دســتی دارد و دیگــری در فلســفه. گفتیــم کــه زبــان آلمانــی 
ــد. ــتی برمی نه ــتی و راس ــون درس ــًا  همچ ــز منطق ــود را نی ــای خ ــت دارد، ارزش ه ــوی صراح ــه رو بس ازآنروک

1. دیگرگون هم می تواند معنای متفاوت دهد و هم معنای متضاد و مخالف.
۲. داور راستین پیوسته به عدالت مطلق نظر دارد. »حق هرکس را به اهلش تأدیه کردن« )gib jedem das Seine( صرفًا نسبتی میان افراد نیست، 
بلکه میان چیزها نیز است )Aristoteles, NE:1131a.b(. این همان چیزی است که کانت در نقد ارسطو درنیافت. او صرفًا این قاعدۀ عدلی را در نسبت 

میان افراد بکار بسته بود تا از خالل آن آزادی برابر میان آنان را تنقیح کند:
Gib jedem das Seine würde eine Ungereimtheit sagen; denn man kann niemanden etwas geben, was er schon hat 
(Kant, die Metaphysik der Sitten, AB 43-44).

امــا عدالــت یعنــی نابرابــر را بــا نابرابــر و برابــر را بــا برابــر ســنجیدن. یــک ثروتمنــد ازآنروکــه در ثــروت بــا دیگــران نابرابــر اســت، نظــر بــه نابرابــری در تمامــی 
شــئون دیگــر دارد. یــک آزادمــرد ازآنروکــه در آزادی بــا دیگــران برابــر اســت، پیوســته خواهــان برابــری در شــئون دیگرســت )مارکــس(. ایــن عدالــت نســبی 

اســت (Aristotle, Politics: 1280a) کــه عامــی مردمــان دچــار آن هســتند، حتــی اگــر فیلســوف باشــند.   
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ــت.  ــه اس ــی« )Heuchelei( در آن نهفت ــک »دوروی ــاز ی ــه در آغ ــت ک ــه ای اس ــی بگون ــان فارس ــر، زب در براب
ــًا خــالف  ــن دقیق ــا ظاهــر ســخن یکــی و یکســان نیســت و ای از آن نظــر کــه در اغلــب مــوارد نیــت گوینــده ب
ــود  ــز خ ــی نی ــان فارس ــی« در زب ــت. »دوروی ــک راستاس ــر در ی ــن و ظاه ــه باط ــت، آنجاک ــت اس ــل صداق اص
ــان  ــه مردم ــود ب ــان خ ــت کم می ــان دس ــه ایرانی ــد، تاجایی ک ــان می ده ــی نش ــِل ایران ــام عق ــردار و نظ را در ک
ــی«  ــت. »دوروی ــق آن رف ــتجوی منط ــد در جس ــد و بای ــف مان ــوان متوق ــن نمی ت ــا در ای ــهره اند. ام »دورو« ش
ــی  ــت. دروغ یعن ــخصی اس ــع ش ــرد و نف ــالح ف ــت از ص ــت دروغ صیان ــا دروغ دارد. غای ــی ب ــواره ارتباط هم
یکــه دیگــران  دیگــران را از حقیقــت امــور دور ِنــگاه داشــتن، یــا بهتــر حقیقــت را در خفــا نهــان کــردن بطور
یراکــه اگــر حقیقــت عیــان گــردد، صــالح، خیــر و نفــع شــخص در معــرض  بــدان دسترســی نداشــته باشــند، ز
فــرد اســت. آنچیــزی کــه  از صــالح  بنابرایــن، دروغ مکانیســم طبیعــی صیانــت  قــرار می گیــرد.  خطــر 
پیوســته نیــاز دارد تــا از او مراقبــت گــردد و بــا هــر حیلتــی بــه دنبــال تحقــق خــود اســت، چیــزی نیســت جــز 
ــگ  ــان چن ــه آن ــد و ب ــود می جه ــا خودبخ ــوی چیزه ــت و بس ــتندار نیس ــه خویش ــل از آنجایی ک ــاب. می ــل ن می
گاهــی نــدارد )»خــود« معینــی نــدارد( تــا تحــت آن بــر خــود افســاری زنــد و از خطــا پرهیــز  می زنــد، بــه خــود آ
ــد.  ــز می ده ــد تمیی ــد را از نبای ــت، بای ــت را از نادرس ــه درس ــی  دارد ک ــه اخالق ــاره ب ــا اش ــا در اینج ــد. خط کن
بنابرایــن، او، یعنــی میــل نــاب، دائمــًا بــه دنبــال برطــرف کــردن نیــاز اســت و اغلــب اعمالــش در نــزد دیگــران 
بــر مــدار نادرســت می چرخــد. حــال کــه او پیوســته در خطــا خــود را می یابــد بــا دروغ در برابــر واکنــش 
احتمالــی دیگــران از خــود محافظــت می کنــد. بنابرایــن، دروغ حافــظ میــل شــخص اســت. در بخــش »خــود 
ــارۀ بــدن اســت،  ــر پ گاهــی ب ــارۀ آ گاهــی« اشــاره کردیــم کــه خویشــتنداری بــه معنــای چیرگــی پ همچــون آ
یعنــی چیرگــی اراده بــر میــل. در ایــن معنــا، راســتی و درســتی را می تــوان حافــظ اراده دانســت و دروغ 
ــت از  ــۀ صیان ــه وظیف ــدون اراده ک ــون ب ــت« دارد، چ ــه »درس ــی ب ــی وثیق ــواره ربط ــل. اراده هم ــظ می را حاف
»درســت« را داراســت هــر بحــث اخالقــی ازآنروکــه بــه بایــد و نبایــد مربــوط اســت، خودبخــود از معنــا تهــی 
خواهــد شــد. ایــن اراده اســت کــه اخــالق، خویــش را بــا و بــرای آن محقــق می کنــد و ایــن میــل اســت کــه 
ــل و  ــا می ــد، ام ــی مربوط ان گاه ــارۀ آ ــه پ ــالق ب ــد. اراده و اخ ــدار می کن ــرای آن پدی ــا و ب ــش را ب دروغ، خوی
ــن  ــا ای ــت. ب ــدن اس ــی از ب ــه ارگان ــان ک ــته از زب ــا برخاس ــت، ام ــط اس ــان غل ــدن. دروغ هم ــارۀ ب ــه پ دروغ ب
نتایــج، »دورویــی« را می تــوان حالتــی دانســت کــه در آن فــرد شــرایطی را فراهــم می کنــد کــه در تحــت آن 
شــرایط نــه تنهــا هــر لحظــه امــکان فــرارش میســر باشــد، چــون نمی توانــد مســئولیتی بپذیــرد ازآنروکــه فاقــد 
ــن  ــد. ای ــال کن ــته دنب ــز پیوس ــود را نی ــخصی خ ــع ش ــل و نف ــا آن، می ــیر و ب ــن مس ــه در ای ــت، بلک ــدان اس وج
یســت کــه قاعــدۀ طالیــی و دســتور اخــالق کانتــی ممکــن نیســت بــر آن ســوار  فقــدان وجــدان همــان چیز
یــرا »میلــش« جــز بواســطۀ  گــردد و از همیــن روســت کــه او بــه قاعــدۀ اخالقــی چــرخ گــردون پنــاه می بــرد، ز
هوشــمندی برتــر از او بــه کنتــرل درنمی آیــد. روی دیگــر »دورویــی« ترســویی و ُبزدلــی اســت. ُبــزدل کســی 
اســت کــه میــل شــخصی و حفــظ خویــش را بــر هــر چیــزی ترجیــح می دهــد. متضــاد آن انســان شجاعی ســت 
کــه مخالــف حفــظ خویــش بــه هــر قیمتــی اســت. امــا در دیالکتیــک شــجاع دل و ُبــزدل یــک امــر ثابــت 
اســت و آن اینکــه ایــن هــر دو بــه »خــود« اهمیــت می دهنــد. در اینجــا بایــد معلــوم گــردد آن »خــود«ی کــه 
گاهــی برمی گــردد، یعنــی دفــاع از معنــای خــود همچون شــجاع دل درصــدد حفــظ آن اســت بیشــتر بــه پــارۀ آ
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یــک »خــوِد« معیــن، و آن »خــود«ی کــه ُبــزدل درصــدد تأمیــن آن اســت بیشــتر بــه »میــل« و پارۀ بــدن مربوط 
اســت. در دیالکتیــک شــجاع دل و ُبــزدل، اتفــاق شــگرفی می توانــد رخ دهــد و آن اینکــه ُبــزدل کــه تنهــا بفکر 
ــرای همیــن او »دورو«ســت،  ــن نفــع شــخصی را در خفــا دنبــال می کنــد، ب نفــع شــخصی اســت، همــواره ای
ــود  ــاع از ذات خ ــز دف ــی ج ــه راه ــرد ک ــرار گی ــی ق ــر او در موقعیت ــی اگ ــرد، یعن ــرار گی ــی ق ــر در تنگنای ــا اگ ام
یعنــی همــان »میــل« نداشــته باشــد، آشــکارا بــرای آن تــا ســرحد مــرگ همچــون یــک شــجاع دل می جنگــد. 
یراکــه او بــا »میــل« یکــی و یکســان اســت و اگــر »میــل« در تنگنــا قــرار گیــرد حیــات و ممــات او در تنگنــا قرار  ز
یــزی و طبیعــی اســت کــه از او صــادر می شــود. فراتــر، او کــه  گرفتــه اســت و صیانــت از آن همــان واکنــش غر
اکنــون دلیرانــه از »میــل« خــود دفــاع می کنــد و چــون تنهــا از »میــل« دفــاع می کنــد، در آغــاز بنظــر گســتاخ 
و بی پــروا می آیــد. بی ادبــی نیــز از نتایــج چنیــن گســتاخی  اســت. بی ادبــی و گســتاخی در زبــان فارســی 
ــا »میــل« را کــه در خفاســت آشــکار کــردن.  یعنــی بــا صراحــت و سرراســتی چیــزی را خواســتن و گفتــن، ی

یســت کــه اکنــون در ایران زمیــن در حــال رخ دادن اســت. جــای تعجــب نــدارد کــه     ایــن همــان چیز
ــم  ــاب و تصمی ــک انتخ ــا ی ــته ب ــًا و پیوس یخ ــان تار ــد. آن ــوش و خروش ان ــن ج ــدار ای ــجاع دل پرچم ــان ش زن
یــخ هــردوت نقــل اســت کــه مــردان ایرانــی زنــان را در پســتوی خانه هــا مخفــی  مواجــه بوده انــد. از تار
ــل(  ــوان فامی ــو بخ ــایه، ت ــوان همس ــو بخ ــه، ت ــوان بیگان ــو بخ ــه )ت یب ــردان غر ــد م ــا از گزن ــتند ت ــگاه می داش ِن
بــدور باشــند. ایــن دوری و مراقبــت کــه تــا عصــر کنونــی ادامــه داشــته و دارد، چنــان فضــای ســنگینی 
بــر زن ایرانــی تحمیــل می کــرد کــه او براحتــی و آشــکارا نمی توانســت نیازهــای خــود را بــرآورده ســازد. 
خاصــه وقتــی کــه او بــه مــردی دل می بســت کار بــرای او ســنگینتر بــود. مــرد کــه در فضــای آزادتــری 
عمــل می کــرد همــواره از زن نیــز می خواســت کــه بــا وی همــراه شــود، امــا زن در یــک دوگانگــی میــان 
ــون دیــن،  ــدی همچ ــک طــرف، عقای ــی. از ی گاه ــارۀ آ ــارۀ بــدن و پ ــان پ ــی می ــد بــود، دوگانگ ــل و عقای می
ایــن  و  ایــن دوگانگــی  میــل، عشــق و آن خواســت.  از طــرف دیگــر،  و  آبــرو، غیــرت و خانــواده  خــدا، 
دوراهــی او را همــواره بــر ســر تصمیمــی قــرار داده بــود. عقایــدی کــه داشــت او نبــود، او امــا تنهــا »میــل« 
بــود. بدینســان، بــرای حفــظ خویــش دلیرانــه بانگــی بــرآورد. ایــن بانــگ عالــم را درنوردیــد. بــا چنیــن 
بانگــی، َاســتُبنیاد خــود را کــه همــان »میــل« بــود برنهــاد. او بــه خویشــتن خویــش بازگشــت. او دیگــر دروغ 
ــران اســت. ــا نامــش یکــی اســت: او ای ــا خــود یکــی اســت. او اکنــون خــود راســتی اســت. او ب نیســت. او ب
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