
١ 
 

  
  
  
  
  

یادداشت ها
مهزیار کاظمی موحد



٢ 
 

 



٣ 
 

  سکوت و سقراط 

. است رامشآ جنس از حال این با دیالکتیک، فریاد بیندازد، راه را فکر کار تواند می کردن سکوت و زدن فریاد موقع هب
  :کشید فریاد باید هم گاهی چند هر

. بزنم ریادف بهتر که گرفتن تصمیم هک نویسد می امید علیه امید کتاب در ماندلشتام، نادژدا
  .است بشریت علیه جنایت بدترین سکوت

***  

 دیگري تسکو یکی شد، می جاري سکوت جمله چند هر مکالمه هنگام: بود شده داغ تازه بحث. بودند نشسته هم روبروي
 یم را ها سکوت هم او گفت می جمله دیگري که بود گونه این فهمید می ها مکث این با طوري این. خواند می هم را

 هاي فحر شنیدن براي کردن سکوت از خوب او ولی شناسیم می دیالکتیک و بلند هاي مکالمه با را سقراط. فهمید
 است راه چقدر! واال! اند بوده فرهیخته چقدر مردم پیش سال هزار که بینید می! است آورده می در سر) pupil(شاگرد

 نظر مد بعدا هک سکوتی ببخشاید؟ هایت جمله بین سکوت دقایقی تو به که وي تدعو تا نفر یک از واقعی شناخت بین
  .است گرفته قرار هم فالسفه
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  افالطون

  وجه زیبایی از در نظریه مثل

 این منشا و کچاست زیبایی همه که این فکر. لحظاتی براي حتی. است دشوار چه زمین دشت در زیبایی، از افتادن جدا
 اضطراب. اردد را زیبایی اضطراب او. دارد کرده گم افالطون. کند کمک ما به مثثل فهم در شاید شد،با تواند می چه تابش
 یافته گو و گفت لطایف و جمادات در را زیبایی که فکري. کرد رها همیشه براي نتوان را آن شاید. کجاست منشا که دارد

  .کند می فکر جهان در زیبایی همه این تابش منشا به کم کم

 ضطرابا یک. کند می تغییر که است زیبایی صور. است جاري زیبایی پس. شود می چیز همه ولیک. رود می چیز همه
 متانت باید. تنیس افالطون نزد اضطراب براي جایی بینیم می گذرد می که مدتی لیکن. است گوارا. گیرد می را ما فرخنده

 ستمرم اضطراب این دام به. باشد زیبایی ولو. کند نمی سیقد امر جز را دیگر امري پرستش معقول، امر. کرد حفظ را
 در طونافال دیدگاه از. دارند واحد منشایی زیبایی صور همه. است جدیت با امر پس. است وقت اتالف نوعی خود افتادن،

 آن و یایزیب این دنبال سرگردان دیگر تا آمد جدیت. شود می دیده عقل صحن در که است شوق گونه این. هستند جایی
.  است زیبا من از بیرون شی. است زیبا خود شی. است متکثر جهان در زیبایی. باشیم زیبایی منشا دنبال. نگردیم زیبایی

 آرام پس ت؟چیس یکدیگر با متکثر هاي زیبایی همه نسبت که کند می رهنمون را او زیبایی متبرك فکر ادامه در آري
 با زیبایی در یزچ این ولی. است زیبا چیز پس. است زیبایی پراکندگی فکر شاید ده،ای منبع. شود می جدا ایده منبع از آرام
 چیست؟ سته که همین ولیکن. زیباست هستی. هست که زیباست پس هست: عمیقتر اصال. است تفاوت در دیگر چیز
  :اصال که شود می طور این مساله پس

 تنها را هست که چیزي که است این داد توان می سوال بدین اول وهله در که پاسخی چیست؟ هست که چیزي
 است ممکن ادراك، قابل تجربی دنیاي تمامی. حسی ادراك طریق از نه شناخت توان می محض تفکر طریق از

 سته که چیزي پس. باشد هست که چیزي نیست ممکن دنیا این رو این از گیرد، قرار حسی ادراك موضوع
 یافت بتوانیم رت آسان را پرسش این پاسخ اینکه براي بود؟ تواند می چه است، شناختنی محض تفکر طریق از تنها
 چه. هدد می تجربی دنیاي از خبر ما به حسی ادراك. هست فرقی چه تفکر و حسی ادراك میان ببینیم باید

 مشترك وجه هک بپرسیم و نهیم سو یک به یابیم می در حواس طریق از که را گوناگونی کثیر اشیاء اگر  خبري؟
.  رندتغی حال در مداوم طور به حسی ادراك موضوعات همه که رسیم می نتیجه بدین است، کدام محسوسات همه

 گویند می. ندفساد و کون و تغیر دستخوش محسوسات همه. تر آهسته بعضی و یابند می تغییر سریعتر بعضی
  )57 ص ،1387 بورمان،.(رود یک همانند است سیالن حال در چیز همه که است گفته هراکلیت
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  :است ضروري نکته یک ذکر. کردیم اشاره افالطون مثل نظریه در زیبایی وجه به فعال

 می اشته،د سیطره زمین مغرب فلسفه بر همواره که اي اساسی مفاهیم بستن صورت چگونگی در پژوهش براي
 نظریه این. یمکن شروع مثل ظریهن از یعنی است بوده افالطون و سقراط تامل و تفکر مورد بیشتر چه ان از توانیم

 هر یطشرا و اخالقی نیک فعل شرایط جوي و جست در سقراط که وجه بدین اخالقی، منشا یکی: دارد منشا سه
 یم غیره و  عدل و حق مثال و خیر هاي مثال یعنی مطلق، هاي مثال وجود در را شرایط آن تقدیري، حکم گونه
 جودو اثبات براي منون و فیدون هاي رساله در افالطون که چنان است ریاضیات آن منشا و اصل دومین.  یافت

 ومینس اما. است آورده شاهد را ریاضی موجودات و  قضایا است حقیقی تجربه از مستقل و ابدا و اوال که اموري
 قرمشس به توجه همواره هنرمند که قرار بدین. جست باید انسان مصنوعات و هنري ٍآثار مالحظه در را آن منشا

 را یسرمشق همیشه) داشته مهمی سهم یونانیان معنوي حیات در سازي مجسمه( ساز مجسمه مثال دارد، الگویی و
 فکر در ار صورتی دیگر عبارت به. بنمایاند برنز از اي قطعه یا مرمر سنگ از اي تکه در را آن تا دارد نظر مد در

  .خشدب تحقق خارج در آن به کند می سعی که دارد خود ذهن و

 صص ،1380 وال،. (است بوده صناعت و هنر یا زیبایی و ریاضیات اخالق، همانا مثل نظریه اصل منشا سه پس
14-15(  

  :منبع

  .نو طرح نشر. لطفی حسن محمد.  افالطون) 1387. (کارل بورمان،

  خوارزمی نشر. همکاران و مهدوي یحیی ترجمه. الطبیعه مابعد در بحث) 1380. (ژان وال،
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  افالطون قبال در ارسطو عمواض

 تودنیس چه هم ارسطویی نظم شعاع است، خیزان گرچه افالطونی عشق و شهود شعله. هست نیز فروتنی سازي، نظام در
  ! است

  )47 ،1384 ارسطو،(است،  آسان دیگر سوي از و دشوار سو یک از هم حقیقتاً  حقیقت، باب در سازي نظام

  .یابد دست آن به است شایسته چنانکه واندت نمی کس هیچ که است این آن دلیل 

 تر ساده را موضوع تا سازد می نظام او هست، چه هر است؟ شده خسته خودش قبل ما یونان همهمه همه آن از ارسطو آیا
 به است رارق بعدالطبیعه ما در. است طبیعت امر ابتداي در هم موضوعش. باشد می تر فروتن که آید می نظر به. کند دنبال

 یعنی. نبینیم است ممکن هم روشن روز ما که است معتقد امر ابتداي همان در او. شود پرداخته است طبیعت از بعد چهآن
 قرار یارسطوی کنیم چه به افالطونی هست چه چیز از پس کنیم؟ چه که این ماند می. دهیم پر برمان و دور از را حقیقت

  :برسیم است

 اختشن“ هدف و حقیقت  ”نظري شناخت”  هدف زیرا. شود می میدهنا  حقیقت شناخت فلسفه که درست این
  ) 48 ص ،1384 ارسطو،. (است کنش ، ”عملی

 یونان هفلسف تاریخ در کنش مساله این به هم قبل از خیر، دارد؟ ارسطو براي تري جدي اهمیت کنش یعنی ergon پس
 چه به) 48  ص ،1384 ارسطو،(”ها چیز چگونگی“ از ما شناخت ببینیم اول است این ارسطو روش ولی پردازند می باستان
  .دارد اهمیت میان این در علت. است علت:  الطبیعه مابعد کتاب در ارسطویی فلسفه واژه کلید ؟.است روش

  )6 ص ،1384 ارسطو،(ها علت و مبادي برخی درباره است دانشی حکمت

 هم دابع. ها انسان “همه“ شده پس. است شده نهادینه ها انانس همه در که رساند می را دانستن جویایی علت، دانستن. علت
 ضایتر ابراز ها انسان ”همه“ میان در عقل تقسیم از امر، ابتداي همان در او دکارت، عقل صحیح هدایت رساله در بینیم می
. پرداخت اهیمخو آن به که است علت مزید هم یونان اجتماعی دالیل. نیست خبري افالطونی مرد-فضیلت از دیگر. کند می

 لهشع کسی چه پس ولی. هست هم تر نافع. داریم مشترك درد طبیعت شناخت در اقل ال همه. ها انسان ”همه“ شد پس
  :عقل از بعد و. ترند اي دسته و دار ها، افالطونی کال ببرد؟ جلو و بکشد

 می تر فروتنانه جایی حسی دراكا پس) 3   ،1384 ارسطو،. (دارد برتري  دیگر هاي حس همه بر که است بینایی حس 
  !یابی زیبایی فضیلت تا. باشد

 نزد دازاین بندي ترکیب نیز و نیچه در متعاقبا. است کرده ایجاد را دردسرهایی فلسفه، تاریخ در همواره!  مرد -فضیلت
  .  بینیم می هایدگر

  “مکانیسم“ به یافتن تقلیل متعاقبا و نهاده واژه و منشا فکرارسطو: 
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 در ستا واقع علت. است شده نهاده طبیعت در علت. دارد علت طبیعت و. هست که است طبیعت چون. هست چیز که این
 می وقتی. کنیم ادهاستف پیروانش بر ارسطو تاثیر توضیح در خوبی به واژه، آن از بعدا تا شده نهاده بگوییم بهتر. طبیعت
 دیده خاصی هاي سفهفل در بیستم قرن در مکانیسم. ببریم پی سممکانی مساله به توانیم می تر راحت است شده نهاده گوییم

 ،متاخرند و متقدم داراي که  متوسط چیزهاي :  مثال آید می وجود به تاخر و تقدم پس است شده نهاده علت. شود می
. است شده نهاده علت گوییم می وقتی) 50-49 صص: 1384: ارسطو. (آنند از پس که است چیزهایی علت ضرورتا متقدم
 تعلق یستمیب قرن هاي فلسفه بعضی به فقط اگر. است دیرند به مربوط که. یابد می اهمیت هم ”از پیش“ و ”از پس“ پس،

  .باشیم داشته خاطر

  :منبع

  حکمت انتشارات.  الطبیعه مابعد. متافیزیک) 1384. (ارسطو
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 ریاضیات و کانت

اسرارآمیز و متبرك ریاضیات این  

 دور به هنذ فضاي از تردید یعنی. راحتی زنی، می قدم آن در وقتی که است دور دشتی همچون ،فلسفه در ریاضی یقین
 هاي گزاره عنو یک از بیشتر چیزي گرچه. است دور به فلسفی اشتباهات از بسیاري از  ریاضیات ساحت در ذهن. رود می

 کانت. اردد هم الك نزد قدیمتر اي هسابق کانت نزد امنیتش دکترین و ریاضی مصونیت فکر.  آید نمی گیرمان خاص
 :برد می جلوتر هم الك از ”ریاضیات امنیت“ باب در را خود پژوهش

 و ويتسا که است این رود می کار به بیشتر ریاضیات در برهانی روش اینکه علت گوید می الك
 صلنفم کم و متصل کم بین است فرق و ها چیز سایر از است تر محسوس مقدار در نقصان و زیادت

 یاربس آنها در نقصان و زیادي و متمایزند اعداد حساب در یعنی منفصل کم در. حساب و هندسه یعنی
 مک مورد در ذهن. نیست حاالت و کیفیات در ولی باشند کوچک خیلی اگر حتی. است محسوس

 مثل و است علم مفید بودن شهودي  وجود با آن قضایاي ولی است شهودي درك به قادر متصل
 حمولم را موضوع که است ”واسطه“ تصورات واسطه به برهانی روش هندسه در. نیست اولیه یاتبدیه
 )85 ص ،1360 بزرگمهر،(سازد می متصل تنها

 : نیز و

 وراتتص شود می باعث امر این و اند عالیم و اشکال داراي که است این حساب و هندسه مشترك امتیاز
 )85 ص ،1360 بزرگمهر،. (شود می اشتباه از ماندن مصون و آنها

 و عالیم از ربیشت چیزي یعنی. دهد می توضیح بهتر را ریاضیات امنیت و یابد می جالب منطقی صاحب ریاضیات کانت
 نوعی یاضیاتر گویا. هاست حرف این از تر متبرك ریاضیات. باشد می کار در منفصل، کم و متصل کم بررسی یا ها نماد
 .کند می تکمیل زمینه این در را الك کار کانت. است ذهن ”توسل“

 گونهچ. است بوده واقعیات و ریاضیات آمیز اسرار رابطه ریاضیات در همیشگی هاي پرسش از یکی
 پهنه رسرتاس بر که یافت دست هایی گزاره به توان می اتاق از اي گوشه در محض تفکر با که است
 اگر و ید؟آ می کجا از آن ضرورت و نیقی پس. است تجربه بر مبتنی ریاضیات اگر اند؟ حاکم گیتی

 تاریخ طول رد ریاضیات آمیز اسرار ویژگی این شود؟ می چه طبیعت با آن ارتباط است تجربه از مستقل
 معرفت هب محض اي گوشه در نشستن با توان می کنند گمان زیاید فالسفه تا است بوده اي انگیزه

 فلسفه نفع هب البته را فلسفه و ریاضیات سرنوشت رام همین و یافت دست عالم مورد در یقینی و ضروري
 )1389 زاده، فتح. (بود زده گره هم به گرایانه عقل هاي دیدگاه و
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 است، پیشین قضیه این که این در. است 12 حاصلش 7 با 5 جمع که بگیرید نظر در را مقدماتی حساب حکم این
 چیزي حاوي 5 و 7 جمع از حاصل  تصور زیرا. اندد می نیز ترکیبی را آن حال عین در کانت ولی. نیست حرفی

 عدد دامک که نیست پرسش این به پاسخی هیچ مستلزم بخصوص و نیست واحد عددي در عدد دو این اتحاد جز
 براي 7 با 5 کردن جمع که باشیم متوجه باید کنم می تصور کانت، نظر فهم براي. کند می متحد هم با را دو این

 نسبت دیگر یلدال به البته چند هر. کنیم استنتاج را اش نتیجه توانیم نمی وصفش از که تاس زمانی جزییاتی او
 قلبش به ولهگل کسی که این از توانیم نمی حسی تجربه جهان در که است آن شبیه این. داریم مطلق یقین آن به

 داشته یقین قریبات امر این به نسبت است ممکن دیگر دالیل به چند هر کنیم، استنتاج را مرگش است کرده اصابت
 )145 ص ،1380 کورنر،. (باشیم

 :منبع

 .ایران هفلسف و حکمت پژوهشی موسسه. بارکلی و الك اول جلد. انگلستان تجربی فالسفه( 1360.(منوچهر بزرگمهر،

 انسانی معلو و ادبیات دانشکده نشریه. فسلفی هاي پژوهش نشریه. واقعیات و ریاضیات باب در) 1389. ( حسن زاده، فتح
 219 شماره 52٫ سال. تبریز دانشگاه

 .خوارزمی نشر. فوالدوند اهللا عزت ترجمه. کانت فلسفه). 1380. (اشتفان کورنر،
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  گل: هگل و دایره المعارف نویسیه 

 نظام یک که فتگ توان می کلی طور به و است پرداخته نویسی المعارف دایره به که نیست بزرگی فیلسوفی اولین هگل
 دایره و ندک می پیدا جامعیت نوعی ادعاي عمال شود، می تدوین که محضی به باشد، که گرایشی هر در فلسفی منسجم
 دایره هب نظري کوچکترین فیلسوف آن اگر حتی شود، می تلقی هست، واقع در چه آن از تر وسیع بسا چه آن شمول

 واجد امالک باستان یونان در ارسطو درسی آثار مجموعه که کرد تصور توان می جهت این از. باشد نداشته نویسی المعارف
 کتاب نام ردیگ نفر چند و آکوینی طماس چون مسیحی بزرگ متکلمان اگر نیز وسطی قرون در و است بوده ادعایی چنین
 وسیله نای به اند خواسته می که است بوده آنها  ضمنی ادعاي سبب به اند، گذاشته حامع مجموعه یعنی]” 1[سوما”  را خود
 بیکن یسفرانس اثر ، دانش فزونی و شان در کتاب نیز جدید عصر در. دهند انعکاس را خود رشته هاي بحث و مسائل کلیه

 ر،دیگ طرف از. کرد محسوب المعارف دایره نحوي به توان می را او جدید ارغنون کتاب همچنین و هفدهم قرن اوایل در
 نظیمت طوري را خود استعالیی فلسفه نظام ضروري و کلی مقدمات هجدهم نقر در کانت که شد یادآور حتی توان می

 این و دهش می شگفتی دچار است، دیده می جدیدي مسائل در اعمال قابل را آنها که بار هر نیز عمر آخر تا که بوده کرده
  )130 ص ،1389مجتهدي،. (است دانسته می خود فکري نظام شمول دایره وسیع امکان سبب به را امر

]1 [Summa 

  منبع:

  .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. هگل افکار). 1389. (کریم مجتهدي،
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 تاریخ در عبرتهگل:  

 چشم. است عبرت تجسم تاریخ. نیست پرست نفس آزاد،. “آزاد“ براي است عبرت امتداد تاریخ. است عبرت تاریخ
 اصال. ندارد معنا عبرت بی استعال. باشد داشته استعال باید بودن آزاد رايب روح. ببیند آن در را عبرت تا خواهد می بصیرت
 برابر در لیمتس گوارایی در آزادي واقعیت. است برنده باال. است برنده پیش عبرت. است استعال ذاتی عبرت. دهد نمی رخ

 .شود می محقق که است عبرت بینش با آزادي. است پراکنده تاریخ در عبرت. است عبرت

 معنوي جهان غایت جهت، بدین و روح وجودي دلیل خود، آزادي واقعیت از نتیجه در و خود، آزادي از روح گاهیآ
 در مادي جهان نظر، اهل بیان به چون و است آن تابع مادي جهان و است اساسی و گوهري جهان معنوي، چون و است
. است عام نحو به جهان غایت خود، آزادي واقعیت و آزادي از روح آگاهی ندارد، حقیقتی گونه هیچ معنوي جهان برابر
 رینبرت چون و دارد، شمار بی معانی یا ندارد روشنی معناي شود، می یاد آن از جا این در که  گونه بدین  آزادي واژه ولی

 ايه ییگو گزافه براي اي زمینه و دهد می رخ آن فهم در  بسیار خطاهاي و ها آشفتگی و ها ناراستی است،) مفاهیم(
 يآزاد واژه کلی معناي همین به جا این در لیکن دانند، نمی را آن ما روزگار مردم که نکته این و -شود می گوناگون

 مرحله عنیی( آن تحقق و -دارد وجود خود در که چیزي یعنی – اصل میان که شگرفی تفاوت از همچنین. کنیم می بسنده
 .است آلود عبرت واقعی،. است آزادي ضروري ذات عبرت. تیمگف سخن)دارد وجود خود براي چیزي آن که اي

 وممفه بر بنا زیرا -.شود خودآگاه از باید هست، ذاتش در که پایانی بی ضرورت حکم به آزادي ضمن، در
. است روح ایتغ تنها و خود کوشش نتیجه آزادي بپیوندد، واقعیت به راه این از و -بشناسد را خود باید راستینش

 )67 ص ،1385 هگل،(

 سیاق هب  هرودوت که شود می مربوط کروزوس با سولون گوي گفت به ها کالم ترین معروفترین ار یکی 2٫
 از لقب هیچکس: “است این شود می رسیده ان به که اي نتیجه. کند می حکایت کامل طور به آن خود خاص

 )278 ص ،1387 هگل،. (شود نمی داشته بزرگ و گرامی خود، مگر

 اخالقی)  سانتیمنتالیسم(گرایی ساحسا 3٫

-1789( فرانسه انقالب)  1783-1775( امریکا انقالب بر مشتمل -هجدهم قرن سیاسی هاي انقالب خالل در
 توافق  که اي گونه به آمد وجود به ها ارزش و ها مفهوم از بحرانی) 1815-1799( ناپلئون هاي جنگ و) 1799
 آن روشنفکري جریان مفاهیم ، فردي خودمختاري و  یافته بازتاب اديآز طریق از اخالقیت و عدالت ایده روي

 نباید حال این با. داشتند اهمیت سلطه و) راسیونالیسم(گرایی عقل روشنگري، درون در.  بودند روشنگري و قرن
 احساس یعنی. گذشت باشد، می اخالق هاي پایه از یکی که را همدردي احساس  سانتیمنتالیسم از

 حساسا و) ها راسیونالیست(ها گرا عقل. بود هم گرایی عقل که آن وجود با. بود هم) تیمنتالیسمسان(گرایی
 چه اخالقی و سیاسی هاي استاندارد قانونگذاري در فردي بازتابی خودمختاري که داشتند توافق اخالقی گرایان
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 نای خود سپس کند می تاسیس را استاندارد این ابتدا که خودي ماهیت روي ها آن حال این با. دارد اهمیتی
 داشتند ار بینش این) ها راسیونالیست(ها گرا عقل. داشتند اختالف هم با شود، می ها استاندارد این مطیع ”خود“
 تخیل رعنص دو نیز گرایان احساس و  کنند پیدا را) تنها عقل محض، عقل(عقل صرفا مبناي بر اخالقی اصول تا
 رایانگ احساس. شد کل یک عنوان به ذهن تالش ”بازتابندگی“ ترتیب دینب کردند می موضوع وارد را حس و

 و اخالق شناسی وانر که کردند پیشنهاد نیز و بگیرد شکل تجربه مبناي بر شناسی جامعه یک که کردند پیشنهاد
 با. شود تمرکز]”  1[همدردي”روانشناختی -اجتماعی هیات روي تا شود اورده میان به حتما سیاسی بازتابندگی

 )8 ص ،2010 فریزر،. (شد می گرفته درنظر یکسان طور به افراد میان در ذهنی درونی هاي وضعیت کار، این

  نیز و وندش منشعب احساسات از توانند می اجتماعی رفتار رد یا تایید با همگام اخالقی تعهدات ترتیب، بدنی
 ما آنگاه باشند] 2[تاسیس -نیک عقاید مبناي رب ما اخالقی هاي احساس اگر. گردد توجیه فرد براي آنها وجود

 نشان املت یک در را ذهنمان کل و نماییم بیان کنیم، تایید یا رد را خودمان هاي احساس بالقوه طور به توانیم می
 معیار باید د،بیاورن الزام نیز و باشند معتبر که این براي اخالقی، هاي احساس. نیست یا هست اخالقی آیا که  دهیم

 قابل. رسانندب بازتابنده تعادل از وضعیتی به را او و کنند کمک بشر خرسندي به و باشند داشته را بودن قالنیع
 پندار وي. است پذیرفته صورت) 1714-1699] (3[شافتسبري سوي از زمینه این در هایی مشارکت که است ذکر

 درون اخالقی احساس وي گرایی عقل ضد که)  1728 ،1725( هاچسون. کرد معرفی ما به را] 4[اخالقی حس
 براي لیک صداي و سر بی تمایل ” مبناي بر وي دیدگاه در تایید که دارد می بیان است، کرده فرض را] 5[زادي

 اخالقی گرایی احساس حوزه برجسته هاي فلسفه) 175 ص ،2004/1728 هاچسون،. (باشد می دیگران خرسندي
 ها آن قتواف ولی بودند هم نزدیک دوستان که اي گونه به است آمده دوجو به اسمیت آدام و هیوم دیوید توسط

 )2019 هیوتون، تن.(نداشت تعریفی اخالقی حس سر بر هم با

]1 [sympathy   ]2 [well-founded   ]3 [Shaftesbury  ]4 [moral sense  ]5 [innate 

  :منبع

 شفیعی نشر. جبلی بازی ترجمه. فلسفه تاریخ). 1387. (فردریش ویلهلم گئورگ. هگل

 .  شفیعی نشر. عنایت حمید ترجمه. تاریخ در عقل) 1385. ( و.  گ. هگل

TenHouten, Warren D. (2019).  Aliena�on and Emo�on: Hegel Versus Sen�mentalism 
and Roman�cism. Review of European Studies; Vol. 11, No. 3; 2019  
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  تمدن تا تکانه ازهگل: 

 همان به  دیگر سوي از. باشد می عینی و ذهنی هاي جنبه بخش وحدت تاریخ، اصطالح ما، زبان در
 ینا. باشد می هم است داده رخ چه آن روایتگر کند، می ”تفسیر“ است داده رخ که را آنچه که اندازه

 هاي روایت باید ما باشد می] 1[بیرونی تصادف به نسبت باالتر امر عنوان به باید ما را معنا دو وحدت،
 یاتیح و داخلی اصلی این. اند شده ظاهر تاریخی هاي رخداد و ها واقعیت با که کنیم فرض را تاریخی

. کند می تولید] 2[همزمان را ها آن و دارد اهمیت ها رخداد و واقعیت مساله دو هر براي که است
 تحدم قالب. دارند قبیله و نوادهخا به مرتبط اي عالقه پدرساالرانه، سنن خانوادگی، شدن جمع گردهم
 متمایز هاي تراکنش گرچه. نیستند جدي یادآوري موضوع کنند، می اقتضا شرایطی چنین که حوادث

 همین به .کند تغییر} خانواده اعضاي براي{ کدام هر پردازي مفهوم تا شود می باعث اقبال در گشت یا
 شکل قالب، بی] 3[تکانه یک به تا انگیزد می بر را تخیل  دینی احساسات و عشق که طور همان طریق
 )76 ص ،2001 هگل،. (بدهد

 انوادهخ است موظف دولت. آورد می در خودیاري مظلوم هاي کتاب از سر صرفا کنی رهایش اگر که قالبی بی تکانه
 را اریخت که است چیزي این -کشد می پیش را موضوع و نهد می پیش گام خود که است دولت که البته. دهد تشکیل
 باید که ددار هم هایی ماللت. است تمدن شروع. نیست عشقی قضیه خانواده بعضی عشقی تصور خالف بر. است ساخته

 .دانست الزام باید را خانواده. کرد ریزي برنامه  آن براي کارانه محافظه

 می را وادهخان یا که ستا دولت این. است رایج روانشناسی هاي کتاب در بعضا که گرایانه، طبیعی تصورات برخالف
 را خانواده دولتی اگر اما. کند حکومت آن بر تا خواهد می تنهایی به را فرد پس نخواهد اگر و خواهد نمی یا خواهد

 ارکتمش و سیاسی احساسات ابراز بیان از) دارد توقع مدنیت از آنچه از غیر( دیگري صور با حتما شود؟ می چه نخواهد
 .نیست تدبیر را خودکرده. بود خواهد غریب و عجیب برایش که شود می روبرو سیاسی

 :نوشت پی

 خانواده که لبتها. ندارد رفتن سیاسی دعواي به نشستن وانت پشت از کم. هست هم زورمندانه گرایانه طبیعت تصور اتفاقا
 .کشد می را عشق مهار که است عقل. است تمدن براي

]1 [outward accident  ]2 [synchronously  ]3 [impulse 

 :منبع

Hegel,Georg Wilhelm Friedrich. (2001). The Philosophy of History Hegel. Batoche 
books  
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  انحصار

  )سولون قول از سیاست کتاب در ارسطو(شناسند نمی اندازه و حد مال آوردن گرد در آدمیان

. کرد تعریف را انحصار اي برده و ارباب شود می. شود نمی قاطی کسی با کسی دیگر. شود می شروع جهان انحصار در
 براي. ندا امده صحنه به خودآگاهی دو هر. است شده ستایش همه از بیش که پدیدارشناسی از بخشی به رسیم می اکنون

 دو از کی هر) دانست می خود شان دون را بیان تسهیل البته هگل(کرد خواهیم یاد اشخاص عنوان به آنها از بیان، سهولت
 هگل سخنان از خواهد؟ می چه دیگري از یک هر اما. دارد نیاز دیگري به خویشتن از خود آگاهی احراز براي صشخ

 متوجه ایدب نکته این فهم براي. است شدن بازنشاخته یا پذیرش است، آن خواستار یک هر چه آن که آید می بر چنین
 مطمئن خویش از معناي به همچنین شود، می ترجمه خودآگاهی که  Selbstbewusstein کلمه آلمانی در که  باشیم
 بولق شخص عنوان به مرا که دیگري شخص وجود که است هگل فکر موید آلمانی در آن معناي همین و استف بودن
  )117 ص ،1387 سینگر،. (است آگاهیم خود براي خطري  گذارد نمی ارج و ندارد

. دهیمن گیر بگذریم). شدن جهانی( کرد تعریف خودخواهانه هم یکم و خود سلیقه به را انحصار بعد و دانست شود می
  : است نهاده ما روي پیش هم را زیادي امکانات انصافا شدن جهانی

 فرهنگی سنن و  تاریخ. است آمده وجود به فرهنگی تنوع به ها نگرش در محسوس تغییري ، گرچه گذشته، دهه خالل در
 عنوان به تغییر این که است کرده استدالل)  1997(بربولز. اند شده شناخته دیگر حال بردند می سر به سکوت در زمانی که

 ها وایتفرار به نسبت مدرن پست ظن سوء ها ان در که باشد می انسانی جوامع بین در نظري منازعات بازتاب از بخشی
 کنار در  عهدمت و  اجتماعی ايه جنبش  اثربخشی. شود می نگریسته تردید با گفتمان کردن متحد امکان به و دارد وجود
 مایزت توانند می ها گروه آن در که آید وجود به سیاسی چهارچوبی تا است شده باعث جهانی تغییرات عظیم نیروي

. اشتد فرق االن با و بود دیگري چیز توافق و اتحاد از پردازي مفهوم قدیم در مقابل در. شوند مدعی را خود فرهنگی
 صرمعا زندگی در امروزه که امده وجود به اجتماعی و شخصی توسعه براي آن هاي پایمد و  وتتفا از جامعتري آگاهی
 با ، این بر عالوه چرخش این نتیجه عنوان به ها ملت -دولت درون در  تغییرات. آید می حسابی به موثري و ژرف ویژگی

 به ”جهانی فرهنگ“ و ”سازي جهانی“ ،”نیجها جامعه“ هاي ملت. باشند می همسو فرهنگی سازي جهانی کلی هاي فرایند
 را عامه رهنگف  ، محدودتر اي گستره در و اند گرفته بر در را اکادمیک هاي گفتمان و اند یافته شیوع اي گسترده طور

  یتیقوم بین روابط گفتمان به این از بیش  فرهنگی هاي تفاوت هاي بررسی)  1996 کونل،(اند داده قرار تاثیر تحت نیز
  .دهد یم پوشش را جهانی قلمرو دیگر اکنون ولی شد می مدیریت ها ملت – دولت توسط که گفتمانی. ندارند مادياعت

 مرز نحصارا البته. جدید نوع از انحصار تعریف با آید می زودي به آینده. ماست واسه راسته این. سازد می انحصار را آینده
 که لبتها باشد داشته انحصار ما تن اینکه. دارد صاحب ”ما از بیرون“ خرهباال. شود می شروع انحصار ما تن از بعد از. است

 وعین هم دوم نوع همین قبول ولی. بگذریم است زننده قدري بگویم چه هم گداري گاهی و گردد می بر قدسی امر به
  .است زخم
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 فراهم اه خانواده از شهري هر زیرا بگوییم، سخن منزل تدبیر از باید نمودیم، باز را شهر عناصر و اجزا که اکنون
 را خانواده که است اجزایی به وابسته خود نوبه به ها بخش این و است هایی بخش داراي منزل تدبیر فن. آید می

 چیز هر بررسی چون اما است آزادگان و بردگان از مرکب خود کامل صورت به خانواده یک. آورد می پدید
 شوي و بنده و خدایگان خانواده ساده و  نخستین اجزاي و شود، غازآ آن اجزاي کوچکترین} شناخت{ با باید

 رابطه سه این.  باشناخت را رابطه سه از یک هر خصوصیت و درست سازمان باید پس اند، فرزندان و پدر و زن و
 تعبار چون(خواند همسري رابطه را آن توان می که اي رابطه دوم بنده، و خدایگان رابطه نخست از اند عبارت
 دست رد آن تعبیر براي معینی واژه با که( پدري رابطه سوم و) ندارد وجود مرد و زن پیوند بیان براي دقیقی
 می یکی منزل تدبیر را آن برخی که هست نیز چهارمی عامل شمردیم، بر که رابطه سه این بر عالوه ولی) نیست

 ماهیت باید ما و دارد نام مال اوردن دست به فن ”عامل این. دانند می آنش بخش ترین مهم گروهی و شمارند
  )1384 ارسطو،.(کنیم بررسی} بعدا{ را آن

 تو“ این دید باید اول! حیف. داند نمی انحصار این از چیزي بیهوده دازاین. شود می شروع جهان که است انحصار در پس
  .است بحثی خودش براي هم این. بگذریم. کیست مال ”دستی

  : که درست این

 یک از عبارت هایدگر نظر در بنابراین کند می بنا را ما دیگر هاي آزادي که است آزادي آن ترجیحا آزادي
. باشد می خودش خاص اساس خودش که است این آزادي مابعدالطبیعی خصوصیت. است استعالیی آزادي

 که اي آزادي ست،ا مبتنی آزادي بر خود نوبه به تعالی اساس. است شده ظاهر اساس یک عنوان به قبال تعالی
 و بنیاد ”نوع“ یک تنها آزادي،. گردد می انسان نهایی اساس جهت بدین دارد، انسان در را خود ریشه و اصل

 ،صص1379 کوروز،. (باشد می دیگر دلیل هر دلیل و دیگر بنیاد و اساس هر اساس و اصل بلکه باشد، نمی اساس
130- 131(  

 می عشرو انحصار مفهوم در جهان  گفت توان می مجموع در پس. داشت توقع رهایدگ از نباید هم خیلی من نظر به ولی
 می حس بهتر کمبود عصر در”  منحصر چیز“ نداشتن. کند می درك خوب را ”منحصر} “چیز{ مفهوم ذهن یعنی. شود
لک“ مفهوم اصال. است بخش انضباط ”منحصر“ مفهوم وجود. دانید می بهتر که خودتان! شود  بخش رحصاان که است ”مُ

 فتوحات زا نیست بد شویم مند بهره عرفانی علیه فتوحات از که این از قبل. است بشري جامعه و ذهن بخش انضباط و
 لغات و ارانحص وقتی. است نظم انحصار. آورد می انضباط آن قوانین و انحصار. شویم خبر با هم کشورها بعضی انحصاري

 باید صارانح. شود می پیدا صاحب. رود می کار به باشد که اقتصادي سیستم هر رد ”ما مال“ و ”تو مال“ و ”من مال“ متبرك
 با. است اجتماعی نظم از حاصل انحصار حفظ متعهد هم دولت. کند می تعریف را انحصار اجتماعی نظم. شود تعریف
 ايبر آورد می بصاح انحصار. شود می بند سنگ روي سنگ. شود می تا چهار تا دو دو. شود می شروع جدیت انحصار

 سقوط انحصار چطور. است انحصار از پر ما آینده. آید می پیش بودن دله وقت آن. کند سقوط انحصار مفهوم نکند. کار
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. دهااستاندار به پیوستن. آوردن در سر ها نامه آیین از قدري. فهمیدن روزگار آن جهانی فضاي در را انحصار کند؟ نمی
  ایم؟ کرده است غرقه هنجاري بی در که اي جامعه در کرده، سقوط هاي نحصارا به بخشیدن انضباط براي فکري

  :نوشت پی

  :تودستی مورد در اي نکته

 ما اردید معرض در دیگري چیز هر از پیش هماره که است هستندگانی فقط نه ها تودستی این از مراد
 ستید تو خصلت  قرب خصلت.  هستند ما”  قرب  در“ که است هستندگانی حال عین در بل آیند می

 رتعبا در دقیقا ابزار  قرب این به اشاره. داریم کار و سر ها آن با روزینه هر ي مراوده در که است هایی
 تودستی“ هستندگان. است گشته مکنون  قبال است، ابزار هستی} نوع{ گویاي که ”ن داد دست تو“

 ،1386هایدگر،.  (کرد تعیین را آن توان نمی فاصله  گیري اندازه حسب بر که دارند متفاوتی قرب
  )274-273 صص

  !بابا؟ مهمه این! هستن؟ کی مال بیان ما دیدار به خب: ساسان بستگان

  :منابع

  فرهنگی و علمی انتشارات.  عنایت حمید ترجمه. سیاست)1384. (ارسطو

  نو طرح.  فوالدوند اهللا عزت ترجمه. هگل) 1387.( پیتر سینگر،

  حکمت انتشارات. نوالی محمود ترجمه.  هیدگر فلسفه) 1379.(موریس کوروز،

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی) 1386.(مارتین هایدگر،

Burbules, N. (1997) “A grammar of difference: some ways of re-thinkingdifference  and  
diversity  as  educational  topics”  in  The  AustralianEduca�onal Researcher, Vol. 24, 

No. 1, pp.97-116. 

Connell, R. W. (1996) “Schools, Markets and Jus�ce: educa�on in afractured world”, 
inagural lecture, Faculty of Education, The Universityof Sydney 

  :بزنید سري هم زیر منبع به

RIZVIAND, FAZAL. WALSH, LUCAS (1998).  Difference, globalisa�on and 
theinterna�onalisa�on of curriculum. AUSTRALIAN UNIVERSITIES’ REVIEW.  (2). Pp 7-
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  چیست؟ محصول

  .زمانه و زمان روي پیش برابر در است دفاع نوعی محصول که رسد می نظر به امر ابتداي در

  :فهمید هگلی توان می جا این را زمانه

 کشت ار او تواتن می. بمیرد یا -دارد نگاه مقام این در را خود یا شود ارباب و شود چیره دیگر انسان بر باید وا
 پس. است انداخته خطر به را اش زندگی شدن ارباب براي او. کرد تربیت و کرد دگرگون را او توان نمی ولی

  )62 ص ،1387هگل،. (رود فراتر نا از نمیتواند او که است واقعی ارزش برترین او براي اربابی

  .شود می افکنده بیرون به که است خود محصول که ببینیم است ممکن پیشروي در

  :است هایدگر از بحث این مقابل جمله این

  همعاوض به و  دهد می قرار مخاطب را انسان که است آمیزي تعرض گردآورنده امر آن معناي به گشتل
 نحوي از ستا عبارت گشتل. کند منکشف ثابت  منبع منزله به منضبط حوين به را واقع امر تا خواند می

 در. یستن تکنولوژیک امري وجه هیچ به خود و دارد استیال جدید تکنولوژي ماهیت بر که اتکشاف
  اهدستگ ساده اجزاي عنوان به ما چه ان همه  از است عبارت دارد تعلق  تکنولوژیک امر به چه ان عوض

 قلمرو هب مذکورف اجزاي کلیه عالوه به دستگاه، خود لیکن. غیره و پیستون اهرم، رنظ شناسیمف می
 ولی گشتلف یجوی بهمعارضه است  پاسخی فقط همواره فعالیتی چنین. دارند تعلق تکنولوژیک فعالیت

  )15 ص ،1383 هایدگر،. (آن مسبب نه و است گشتل خود نه هرگز نه

 باز باید را جمالت از کدام هر ولی.  قبول همه ها این. است محبت محصول. است شیرین محصول. است ابتکار محصول
 افاطر جهان با تطبیق نوعی هشیاري. است منضبط هشیاري در آگاهی. است ریسک در عقل. رود می جلو زمانه. نمود
 این تا. باشد نطبقم وسع با که است محبت وقتی محصول ولیکن. است محیط با تطبیق که است این اش یافته تقلیل. است

  :است ابتکار محصول. است جدیت جا

 ها آن اما کند، می ایجاد همزمان صورت به را نیازها و کاالها که است این رشد، هاي تناقض از یکی
 آهنگ و تصادياق و صنعتی تولید  قبولیت تابع کاالها تولید آهنگ –. آورد نمی پدید یکسان آهنگی را

 ازگشتب قابل غیر و صعودي تحرك بنابراین. است اجتماعی تمایزگذاري منطق تابع  نیازها تولید
 ویاییپ) آن درونی منطقی الزامات اساس بر صنعتی نظام محصول یعنی(رشد توسط ”شده آزاد“ نیازهاي
 اوتمتف نیازها، این کننده طرف بر فرهنگی و مادي کاالهاي تولید پویایی با که دارد را خود خاص

 روان ”جهش“ و منزلتی رقابت به شهري پذیري جامعه معین آستانه یک از که امیهنگ تمایالت. است
 گذاريتمایز شتابان آهنگ اساس بر و شوند می نامحدود و بازگشت قابل غیر کنند، عبور شناختی

  )82 ص ،1389 بودریار،. (کنند می پیدا رشد عام، متقابل وابستگی و اجتماعی
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  :که یمدار مارکس از هم را این طرفی از

 بپردازیم نا تحلیل به وقتی اما. رسد می نظر به افتاده پا پیش و واضح غایت به چیزي اول نگاه در کاال
. است هفتهن آن در الهیاتی و متافیزیکی ظریف هاي نکته که است غریبی بسیار چیز شود می معلوم

 منظر این از چه ندارد، دوجو آن در اسرارآمیزي چیز هیچ باشد نظر مد کاال مصرفی ارزش که مادامی
 روشن الکام. کند می رفع را بشري نیازهاي دارد که هایی ویژگی ي واسطه به کاال که بنگریم آن به

 براي را اه ان که دهد می تغییر قسمی به را طبیعت مصالح و مواد شکل خود، فعالیت با بشر که است
 این اما. شود می ساخته آن از زيمی و شود می دگرگون چوب شکل مثال. سازد می سودمند خویش

 د،شو تبدیل کاال یک به میز که آن محض به اما. محسوس و عادي شی یک است، چوب همچنان میز
 می نزمی بر خود پاهاي روي تنها نه. رود می فراتر بودن محسوس از که دهد می شکل تغییر چیزي به

 و ندازدا می کار به هم را خود سر دیگر، يکاالها همه با نسبت در بلکه ،}شود می ذات به قائم{ایستد
 که است نای از تر انگیز شگفت بسیار که کند می تراوش غریبی تصورات و افکار اش چوبی مغز از

  )84 ص ،1385 کانرتون،.  (کرد می پایکوبی و رقص به شروع خویش آزاد ي اراده و میل به بنا مثال

 البته خدمت. گیرد می نظر در را خود وسع جدي آدم. ذهن در ستا جدیت بارقه  آوري یاد ”وسع“  مفهوم درخشش
 می. دبر می پیش به را ما که است محبت. رود می جلو و دیگر است زندگی لی نیست خوشایند امر ابتداي در گاهی

 .است منضبط محب. است منضبط جدي. است جدي هم محب محصول. است جدي محبت. رویم می جلو به. آفرینیم
 در همچنین. داند می را زمین قانون و است منضبط چون است هنرمند محب.است منضبط خودش وسع دح به محب

  :شود می نزدیک هنري کار به شدت به و شود می گر جلوه هنر گاهی محصول،

 خصیش و خودسرانه خالقیت محصول صرفا هنري کار که شود می دریافت چنین هنري کار خاستگاه کلی مضمون از
) نزمی(جایی این امر به را) جهان(جایی آن امر هنري کار. دهد نمی رخ آن در مرسوم معناي به خلق  اساسا و تنیس هنرمند

  .آورد می

 نیزمی تا دهد می مجال زمین به هنري کار. دارد می نگه را آن و گرداند می وا جهانی فتوح به را زمین هنري کار
  .باشد

 نآ هنر که است عالمی قرارگاه زمین. نیست حاصل بی مواد ظرف و محل اما است، قراربخش و قرارگاه زمین
 ربرقرا و ماندگار آن از تر مهم و گردد نمی گشوده زمین بدون جهان.رساند می ظهور به نامستوري کتم از را

  )636 ص ،1385جمادي،. (شود نمی

 مصرف امتداد یعنی .است مصرف فقط  محصول دیگر وقت آن. است درندگی جنس از محصول صورت این غیر در
 هم درنده لمحصو. کنیم فکر محبت یافتن جریان از ناشی محصول به صرفا اگر است خامی. است نیرنگ. است بیهوده
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 معط محصول. شود می همراه طمع با وقتی محبت از کند می سقوط محصول. هست هم کننده تولید خوي تجسم. هست
 جا و جدي محصول. است رابطه در وسع و  شوق با قطعا مطمئن و هافتاد جا محصول برعکس. پراکند می شومی آلوده
 تکنولوژي ستهب در اش کننده تولید وسع قدر به هم را مدت بلند و است کرده ایجاد ”دیگري“ براي خوشایندي تجربه افتاده
  .نیست درنده انضباط، و شوق و جدیت و محبت با محصول. است گرفته نظر در اش

 اقعیتو نتیجه در. آرزوست به مسوبق و آرزو متضمن آگاهف -خود هستی انسانف هستی صرف پس
 ولی. دبمان پایدار و آید پدید حیوانی زندگی درون زیستی واقعیت یک درون تواند می تنها انسانی،

 قطف تنهایی به  آرزو این. نیست آن کافی الزم شرط است خودآگاهی الزم شرط حیوانی، آرزوي اگر
  )27 ص هگل،. (کند احساس را خویشتن سانفان که شود می سبب

  :بود آرزومند بس آدمی زمانی

 ؟دیدند می چگونه را مردم زندگی دورنماي کرد، می تولید افزون روز شدت با نوزدهم قرن که مردمی
 ینا با را زندگی اقتصادي مسئله ”متوسط آدم“ هرگز. بود مادي و عمومی کلی، آسایش درنماي اوال

 براي وزر به روز اقتصادي افق شدند، می کم نسبتا کالن هاي ثروت که حالی در. ردهنک حل بال فراغ
 در را تري تازه  تجمالت زندگی  ”استاندارد“ روز هر. شد می آزادتر و تر باز اجتماعی طبقات همه

. شد می تر مستقل خارجی هاي خودسري از و تر مطمئن ادم این موقعیت روز هر پذیرفت، می خود
  )63 ص ،1387 گاست، اي ارتگا(

  :که اند کرده تعریف طور این را مدرنیته همچنین

  :از است عبارت آن جوهر که اي مدرنیته

 تجربه واقع به و ما درونی حیات هاي واکنش حسب بر جهان تفسیر و کردن تجربه پسیکولوژیسم،
 آنچه ره که عنصري ،روح سیال عنصر در یافته تثبیت محتویات انحالل درونی، جهان منزله به جهان

 فرم صرفا ان هاي فرم و کند می گذر آن صافی از) substantive(است ثابت جوهري از برخوردار
  )30 ص ،1386 فریزبی،. (اند حرکت هاي

  :منابع

  اختران نشر. شزاده منشی داود تلخیص و ترجمه. ها توده طغیان. خوزه) 1385(گاست، اي ارتگا

  .ثالث نشر. دوم چاپ.  ایزدي پیروز ترجمه. ساختارها و ها اسطوره صرفی،م جامعه) 1389.(ژان بودریار،

  ققنوس نشر. پدیدارشناسی زمانه و زمینه) 1385.(سیاوش جمادي،

  .نو گام نشر.  گنجی جواد ترجمه. زیمل گئورگ). 1386. (دیوید فریزبی،
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  راناخت نشر. چاووشیان حسن ترجمه. انتقادي شناسی جامعه)1385. (پل کانرتون،

  .اول شماره. ارغنون. اعتماد شاپور ترجمه. تکنولوژي از پرسش). 1373. (مارتین هایدگر،

  .خوارزمی نشر. عنایت حمید ترجمه. بنده و خدایگان) 1387. (ف.و.گ. هگل
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  ویتگنشتاین

 یک بیایید. مدهی قرار نظر مد ذهنمان در نور لحاظ از را خاص هاي موقعیت که است این نیازمند جدید، آفاق شناخت
 :بسازیم تصویر

 ته ولی. نیست معلوم زیاد خیابان ته. آینده براي باري کوله با. زنیم می خلوت خیابان به. است روشن و تاریک که هوا
 آن هب است ممکن ما و است جدید آفاق خیابان ته در اطمینان یعنی. آورد می دلهره آن به نرسیدن. است آینده خیابان
 .دکن می احاطه را ما تاریکی چگونه که کنیم نظاره فقط و بنشینیم ساکت خود درون در یمتوان نمی. نرسیم

 معانی با. رندگ جلوه چه اشیاء. بپاییم گاه صبح یک در را روشن و تاریک خیابان یک فقط است قرار که است فرض پس
 کنند می کامل امتداد یک در را نقشه ما ذهن در ما براي هایشان نشانه و

 

 اریمد می بر گام. یابیم می در روشن و تاریک یک در را خود شویم، می جدید آفاق شناخت رهسپار که این محض به
 ختشنا در را آدمی مطبوع اي دلهره. است گوارا نزدیک هاي افق به رسیدن. نیست معلوم دور. روشن و تاریک میان در

 هم راندیگ. است گر جلوه همیشه روشن و تاریک در فکر. شود می شناخته خوب فکر مزه و گیرد می فرا جدید آفاق
 هم یگراند. است گذرا. است غم نوعی صرفا پنداشتن تنها را خود و تنهایی جور این. نیستیم تنها فکر در ما. آیند می

 .هستند

 و اریکت نای با انس یک نیز و بیتشر شناخت به را ما همگی ها، سایه شناخت روشن، و تاریک فضاي در برداشتن گام
 می اعثب روشن، تاریک این در برداشتن گام ولی. کنیم خصوصی خودمان براي را فضا که این. کند می دعوت روشن

 افراد شاید و بشناسیم دور از دقیق را چهره گذارد نمی روشن و تاریک. کنیم توجه نیز دیگر هاي انسان و اشیا به تا شود
. ستنده شده که هم لحظاتی براي حال هر به ولی کنند کج را راهشان شوند، می دیده خیابان در ساعت این در که معدودي

 .دارند اي قصه خودشان براي ها آن از کدام هر

 و تاریک انس در را اي قصه چگونه که دهد نشان ما به توان می اذهان و افراد اشیا، روي جدید آفاق در ما تمرکز نوع
  .برسیم جدید آفاق بلند خیابان ته به خود بار کوله با و کنیم طراحی خودمان براي روشنی

. باشد) speech acts( گفتاري افعال نظریه زبانی، هاي بازي زمینه در ها نگرش ارتقا در حوزه ترین پرنفوذ شاید         
 دالیل حال ینا با. آید می حساب به پراگماتیکز زمینه در مهم مووضعی که باشد) کنید مراجعه  آستین و سرل جان آراء به(

 افعال یا تاريگف افعال  قضیه به کمتر زبانی، هاي بازي اشکال ترین پیچیده که کنیم باور تا دارند وجود ما براي الزم
 هایی بازي جذابترین. دارند ربط اجتماعی زمینه در) modes of language( زبان وجوه  و مرتبط شخصی بین ارتباطی

 باید زبان دهند می اننش هستند اي گونه به یعنی. باشند زبانی درون که رسد می نظر به است کرده بررسی ویتگنشتاین که
 هر طوري این. کند اتخاذ متفاوت ولی مرتبط هم بین هاي فرایند از را خود معناي و باشد داشته کارکرد معین روشی به
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 خود معناي صطالحا یک که صورت این به است، اي زمینه تغییر معنا، براي کلید. یابد می دگردیسی دیگري بازي به بازي
 می دست هب جدید اعتبار قدیمی، زبان اي، زمینه تغییر هر با. دهد می دست از یا آورد می دست به اي زمینه تغییر این با را

 قدرت موقعیت، یا حرکت یک. دهد می دست از را موقعیت یک که انگار. دهد می دست از را خود نظر نقطه یا آورد
-2004 چپمن، و راتلج. (دهد می دست از یا و آورد می دست به است، شده وضع آن در که اي بازي زمینه در را خود

2005( 

  :منابع 

Chris Routledge & S. Chapman (eds), Key Thinkers in Linguistics and the Philosophy of 

Language, Edinburgh University Press, 2004– ٫2005  
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  فاشیسم و کمونیسم: )1اتوپیا (

)ساسان بستگان!(است شور پر زیادي کمونیسم  

)ساسان. (دارد ترنجبین شربت با نسبتی فاشیسم  

  اتوپیا در پرسه

 بعضی، نذه در چه؟ یعنی جمله  دو این. کند می فرق “انباشت“ با “اِعمال“ اتوپیا، در یعنی.  است کسر بر امر اتوپیا، در
 برنامه“ فقط ماعتج بر باید بعضی  دیدگاه از.  اتوپیا شود می این ولی. کند ریزي برنامه قطف که داشت توقع دولت از باید

 لتدو که این نه!  کنند زندگی خواهند می برایتان کامپیوتر مثل. است programming منظور. کنی اعمال را “ریزي
 سرمایه ته هب نرسیده که ما. است داري  سرمایه ته ”ریزي برنامه“ دکترین طرفی از. بکند پر ایدئولوژیک امر از را آنها ذهن

. است یااتوپ خود، حداقلی، دولت ولی کنی ریزي برنامه باید ها این براي فقط پس! خوردیم زمین بدجوري جهان در داري
 اشم ذبج نیرویی تا شود می باعث بودن شامخ صرف  اتوپیا، در.دارد شامخی مقام دولت. است ولنگاري که نوعی البته

 پیا،اتو در پس! شود دیگر کور کش عصا کوري اید؟ دیده که را بازارشان. است الحال معلوم که هم خصوصی. نشود
.  ولتد جلوي شود می پرت جامعه یعنی. بس و کند ”ریزي برنامه“ آن براي فقط باید جامعه با ”مواجهه“ وقت در دولت

 با یزير برنامه صرفا! پیري حتی ها تازگی و جوان ایام در دارند هم اتوپیا در سر که اخالقی گرایان طبیعی دیدگاه از
 جایی به هک. شوند نمی همراه ما با هم این از بیش گرایان طبیعی این که البته. آید نمی  در جور کار طمع مقامات خواست

 است ایدئولوژیک دولت گاهی. است ارتباط در بینی واقع با وسع.  هست هم دولت وسع مساله پس. بحثمان در برسیم
. آورد می بر سر شیبا خط ته وقتی کمونیستی چه فاشیستی چه ایدئولوژیک دولت. نیست این از بیشتر ملتش وسع چون
  .جنگید اول جهانی جنگ در و نداشت آرزویی چندان دیگر بشر وقتی. اید دیده که طور همان

 فرصت. باشد مکنت. بخواهد. باشد رفاه باید دولت اتوپیا رد اصال. باشد کوچک باید. بخواهد نباید دولت! بعضی دیدگاه از
 است؟ تادس یک صرفا دولت آیا. نباشد مردم سفره سر گپ در اصال! نباشد دولت گویند می اتوپیا در اصال! باشد یاب

 ولی. است دهبو موفق قضیه این در حدي تا داري سرمایه گویند می!  بخواهید ستاد ما از فقط که  نیست کافی شما آورده
  !حسی بی نوعی. زند می موج کشورها بعضی در ترور و بیشعوري ولنگاري،

 به اهیر صرفا ایدئولوژیک دولت! شود نمی ایدئولوژیک که دولت. کند نمی زورمندي دولت. قبول. است کسر به امر
 دولت دارد، را خودش تمشکال هم ایدئولوژیک دولت آخر. بود بحران از عبور براي شاید. من ذهن در زمانی بود دهی

 می!  د؟زن نمی قدم روزمره زندگی در دولت. است کسر بر امر. کند می سقوط تاسیس به شروع محض به ایدئولوژیک
  !بزند باید یعنی! زند
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  اتوپیا مادرانه است) : 2اتوپیا ( 

 ناختش براي حرمت. آید می نمیا به حرمت نوعی محصول، در. باشد نهفته تواند می نیز مادرانگی خدمت، یا محصول در
 اتفاق این مه همیشه البته و بگیرد قرار تواند می خدمت یا آوري فن بسته درون در حرمت. آید می کار به کننده تولید

 سال نان. کرد فراموش بایدن را پرولتاریایی شهر و مارکسیسی اتوپیاي مادرانگی. بیفتیم اتوپیا و تخیل دام به نباید. افتد نمی
. تاس مادرانه کاال جا آن. است نهفته مادرانگی حرمت پرولتاریایی، شهر مفهوم در. گرفت جدي باید را جوانی هاي

  .شود نمی اتوپیا. است غریبی روزگار ولی. دارد بیشتري حرمت

  : که داریم فروید اصلی آراء با رابطه در بحثی در

 عدم اما .شود منجر مرگ غریزه بیشتر عویقت و لذت کسب به تواند می جنسی غریزه و زندگی غریزه ارضاي
 دادن تدس از و) مادر عشق، ي ابژه نخستین در ویژه به(لیبیدو نیروگذاري در شکست و زندگی غریزه ارضاي

 از شیبخ فرایند این در. گذارد می جاي بر نفس حرمت بر خودشیفتگی داغ قالب در را دایمی هاي زخم عشق،
 ماند می یباق هدف بی و نافرجام عشق ابژه دادن دست از با خود در مستقر شدهی گذاري سرمایه لیبیدوي نیروي

 خدمت در که(  ویرانگري نیروي به زاینده نیروي و  لذت عدم به  لذت حالت این در. دهد می ماهیت تغییر و
  )1391 یزدخواستی، و مولودي.(شود می تبدیل) است مرگ غریزه

  :کنیم می توجه آن بخش آخرین  به. است آمده مارکوزه از اي همصاحب ،”اصالح یا انقالب“ کتاب در

  : پرسنده

 سانهشنا انسان برساخت را فرض گویید، می سخن آن از که رستگاري جامعه در: است این من پرسش آخرین
  دارد؟ اي همدردانه و نیکو کرداري همواره که انسانی نهید؟ نمی انسان از تازه

  :مارکوزه

 هبلک دارد، همدردانه و نیکو کرداري همواره که نیست انسانی کنمف می فرض من چه ان. کنم نمی گمان نه
 داشته دردانههم و نیکو راستی به کرداري تواند می تاریخ در بار نخستین براي شاید و نخست که است انسانی

 به که هایی ریزهغ که است شده داده ان امکان صنعتی جامعه دستاوردهاي مبناي بر که دارد عقیده من. باشد
 نه ندگیز غرایز -شده آزاد غرایز این مبناي بر و گردند آزاد وسیع میزانی به بودند، شده سرکوب تسلط، خاطر
 زندگی رایزغ زیرا. درآید حقیقت یک صورت به تواند می همدردي تاریخ در بار نخستین براي -ویرانگري غرایز

 ودبهب براي که دارندف خود درهسته را شرایطی و امکان ان و  دارند، قرار پرخاشگرانه غرایز مقابل نقطه در
  دیگران براي بلکه دیگران بر نه هم آن. است ضروري زندگی از بیشتر مندي بهره براي زندگی،
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 تعارض هک کند می استدالل ناگزیر است کرده وصف فروید که دهد می شرح شکل همان به را تمدن تاریخ مارکوزه چون
 خاصی هاي نهاد محصول  بلکه نیست مجرد طور به انسانی طبع نتیجه تمدن، و جنسی میل میان نیز و شادي و آزادي میان

 یکی که گیرد می یاري مفهوم دو از فروید نظریه اصطالح در او. دارد تعلق انسان  تکامل از  معینی ادوار به که است
 که است قیودي مجموعه”  اضافی سرکوبی“ از وزهمارک مقصود. است]” 2[اجرا اصل”  دیگري و]” 1[اضافی سرکوبی“

 وديقی مجموعه}  فراورده{ که اساسی سرکوبی برابر در دارد، ضرورت اجتماعی سلطه از خاصی نوع نگاهداري براي
 قبول مارکوزه .کرد تحمیل  غرایژ بر باید  تمدن نگاهداري و بنیادگذاري براي آورد می فروید که دالیلی بنابر که است
 زا  ضرورت این و بوده الزم تمدن ایجاد براي ریاضت و جنسی امیال اساسی سرکوبی  اندازه یک  بیگمان که  دارد

  منابع توزیع کلش ولی. است برخاسته کمبود این  جبران براي الزم کار و}  اقتصادي یا{معاشی کمبود به مربوط  واقعیات
 و است شده  لتحمی آدمیان بر  همیشه کار، سازمان شکل  نیز و کار شتال نتیجه در  خواه و کمیابی اثر بر خواه اقتصادي،

 حفظ براي هک اي اندازه آن از کار، سازمان و اقتصادي منابع توزیع تحمیلی هاي شکل این حفظ براي الزم سرکوبی صور
 راه سر از  فنی و مادي پیشرفت اثر بر معاش کمبود از ناشی موانع که  تدریج به ، وانگهی است بیشتر دارد ضرورت تمدن

 است الزم دنتم حفظ براي  چه آن با  قیاس در سرکوبی این اضافی میزان پیش از بیش شود، می برداشته تمدن تکامل
 ،1387 ر،اینتای مک. (آید می در اجتماعی سلطه الغا قابل و خاص صور حفظ براي اي وسیله صورت به و گیرد می فزونی
  )75 ص

]1 [Surplus Repression 

]2 [Performance principle 

  :عمنب

  .خوارزمی نشر. وزیري.  ه ترجمه. اصالح یا انقالب). 1380.(کارل پوپر،. هربرت مارکوزه،

  .خوارزمی نشر. عنایت حمید ترجمه. مارکوزه)1387. (السدر ، اینتایر مک

 پژوهش ملی همایش ششمین. نمردگا سمفونی رمان در مرگ فضاي تحلیل) 1391. (حامد یزدخواستی،. فواد مولودي،
  .ادبی هاي
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  عمومی حوزه و معمولی آرزوهاي 

 را خود تواند می رود، می اش زندگی داستان از فراتر به که کسی تنها: گوید می هابرماس
 کسی چه یمخواه می بدانیم که است این معنا به بیوگرافی از رفتن فراتر بشناسد،مسئولیت

  بشویم

 آرزوها این مورد در بحث شوند، می بحث عمومی حوزه در روز هر که هستند آرزوهایی دسترس، در و معمولی آرزوهاي
 هب دلبستگی“ نوعی عمومی حوزه در معمولی آرزوهاي مورد در بحث حال، عین در…گذارد می تاثیر جمعی عاطفه روي

 نای. بیاورند در بقیه با ترکشانمش معمولی آرزوهاي از سر خواهند می مردم آورد، می وجود به هم را ”جمعی سرنوشت
 توسعه به و دانند می مدرنیته قاموس را سرما که آنها چشم از دور آورد، می صمیمیت آورد، می عاطفه ها، بحث جور

 معمولی آرزوهاي مورد در بحث عاطفه، مصنوعی قحطی و احساس زمستان دل در و ندارند اعتقادي نتیجه در هم اگاهی
 آرزوهاي این. دهد می ما به را روزمرگی فشار از شدن راحت و زدن گپ براي زمانی عمومی، هاي مکان در دسترس در و

 مایه خود داشتیم، هک بحثی مثل بحث، یک در آنها کردن تعریف. نیستند متوهمانه یعنی. نیستند سهمگین همچین معمولی،
 را عمولیم آرزوهاي این. هستند آزادي رايب بحث منبع ترین اصلی یافتنی، دست و معمولی آرزوهاي. است بیشتر انس

 بررسی توان می را یافتنی دست و معمولی آرزوهاي مجموعه این ضمن در کرد، تعیین افراد براي دستور با پیش از نمیتوان
 مکان در که معمولی آرزوهاي ساختار بررسی. داد قرار بررسی مورد تجدد روند در را جامعه یک گیري جهت و نمود
 آرزوهاي و تفکرات چنین که افرادي حال، هر به. دارند فکري انضباط با رابطه در هم حرفی شوند، می بحث میعمو هاي

 که یزيچ. هستند هم ”دیگران خیر“ باب در گاهی نیز و هستند منضبط و ساختارمند ذهنی لحاظ از حدي تا دارند معمولی
   .نیستند برخوردار آن از باشد، مردم خیر موضوعشان اگر حتی متوهمانه آرزوهاي



٢٧ 
 

  بیرون از ما 

  ما از بیرون1٫

 اینجا… و) plant(گیاه و حیوان یا است آگاهی صاحب یا است شی یا ”ما از بیرون“ واقع در.است اشیا از پر ”ما از بیرون“
  .دارد اي ویژه اهمیت اشیا و انسان رابطه مساله بحث، این در

 وقت آن …قبول این خب،. هستند شی دارند، وجود ”ما از بیرون“ که چیزهایی از بخشی که  باشیم داشته نظر در قدر همین
 بیعتط و انسان کنیم، می فکر اطراف جهان مورد در وقتی. هست شی از پر ”ما از بیرون“ که است این اقل ال. شود می چه
 ما ببیند. ”هستند“ هم دیگري نحو به ولی ”هستند“ اشیا خود.  داریم اي رابطه اشیا این با ما. هستند هم اشیا کنار، به که

 بیرون. “خاص نوعی به شود تصرف باید ماست براي ما از بیرون. هست ما براي حتما ”ما از بیرون”جهان، این در و انسانیم
 با رنددا نسا اشیا. کنیم برقرار رابطه آن با خاص اي عاطفه با اگر. دارد انس ما با ”ما از بیرون. “شود ”تودستی“ باید ”ما از
  باشد همین بودن -جهان در شاید) باشد حق شناخت براي اگر.(ما

  :بشنویم زمینه این در هم را هایدگر نظر

 اي وظیفه چنین صریحا او پرورد نمی) epistemology(شناسی دانش یک مرسوم و متداول معناي به هایدگر
 بیرون“ دبای اندازه تا که است اي اندیشنده فاعل ”دازاین“ که کند می انکار او که است وقتی آن و کند می رد را

 و ملموس نسبت کند، می آغاز هستن-جهان-در یا عوض در او. کند مرتبط اشیا از جهانی به را خودش و ”رود
  )49-48 صص ،1396 کواري، مک.(است آن از انتزاعی و مشتق حالتی نظري علم که اي سویه چند

  .برد می وجل را ما هم ابزار مثابه به اشیا شناخت

  خود و ابزار 2٫

  :شود فراموش ابزار و خود رابطه که مبادا

 توجه یعنی د،ندار آگاهی خود نیز دازاین بلکه شود می فراموش ابزار بودنِ ابزار ابزار، از استفاده هنگام به فقط نه
 رگیرد ابزار با خود روزمرگی در ناخودآگاه طریقی به دازاین. کند می استفاده ابزار از که اوست این که ندارد

 عملی شبین نوع یک مستلزم که نامد می بصیرت یا حزم هیدگر را حالت این. کند می استفاده ان از و شود می
  )66-65 صص ،1387 خاتمی،. (است متفاوت آمیز تامل آگاهیِ با که است

  دیگران براي 3٫

 مورد در هم قدري زدیم حرف که شی از…یمبزن حرف است ”ما از بیرون“ که چیزي از دیگر بخشی مورد در هم قدري
  شویم می روبرو آن با روز طول در که بزنیم حرف دیگران و اطرافیان هاي چهره



٢٨ 
 

 ویناسل. شویم می رخ به رخ. کنیم می نگاه ها چهره این به ما که. هست هم ”دیگري“ چهره ،”ما از بیرون“ در لویناس براي
 در را سرشار يا عاطفه که فردي. دارد قرار آن برابر در کامو بیگانه که است بستی بن با تضاد که دهد می ارائه را حلی راه

 نشود یپوچ بازي دغل دچار کامو بیگانه مثل دیگران، با برخورد در که دارد را امکان این دارد، دیگري چهره با برخورد
  .بگریزد پوچی از عاطفه با آمیخته راهی با خالصه و

  

  :منبع

  معاصر اندیشه و دانش فرهنگی موسسه. هیدگر اندیشه در جهان).1387(محمود خاتمی،

  هرمس نشر. کاشانی سعید محمد ترجمه. هایدگر مارتین) 1396.(جان کواري، مک
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  ”دیگري“ به شکر از

. کنیم عشرو تعالی حق وصف از تا بدهید اجازه. دارد تر ویژه اهمیتی آن شرح. دارد ویژه اهمیتی دیگري به محبت وصف
 از رپ باران، مانند طبیعی هاي پدیده یا و دریا است، پراکنده آسمان، و زمین در است، دیگري خالق که خدا هاي شانهن

 باید…آشکار چه نهفته چه دارند را زیادي هاي زیبایی خود، درون در آسمان و زمین…هستند خداوند وصف هاي نشانه
 هاي کهکشان زیبایی در. نماییم معطوف…هستند خداوند هاي نهنشا خود که ها زیبایی این به را خود حواس کرد سعی
 همین در…برویم دور جاي فقط چرا…برد بهره هم خدا خلقت این از و زیبایی نعمت این از و کرد تامل توان می هم دور
 تاحدی ذات هاي نشانه هم ها برگ هاي رگ در. دارند وجود خدا هاي نشانه هم ها درخت و ها گل کوچک هاي برگ
 رد خدا هاي نشانه دیدن براي. باشد کاهلی از فارغ و بینا چشم دو اگر دید جایی هر را خدا هاي نشانه توان می…هست
 الخصوص لیع. گذریم نمی اجتماعی هاي واقعیت بعضی کنار از باشیم زیرك اگر. هستیم زیرکی نیازمند اطرافمان همین

 بیشتر را تو الند شکسته احوال در تفکر نیز و تو هاي نشانه و بیعتط شناخت با توان می…من پروردگار… شکسته هاي دل
 یگرد از خواب. نگردیم دور خود خویشتن از و نشویم زندگی روزمرگی دچار که ببخش را زیرکی آن ما به.…شناخت

 هب اگر که ددان می چه کسی. است خداوند اعجاز از همه شویم می زنده دوباره و میریم می که این. است الهی ها نعمت
 می هم دلنشین نتایجی به زود یا دیر کند، آغاز را تفکري چنین انسان اگر. شود بیدار دیگر بار است ممکن آیا برود خواب

. گیرد می ارقر ما دل در باشیم، الیق اگر آنها، در تفکر لذات که آیاتی…دارند قرار کائنات سرتاسر در خداوند آیات رسد،
 دیدج ماه به داري روزه ماه یک از پس ما به که عیدي را، فطر عید هالل خصوص به. نکنیم فراموش هم را ماه زیباي هالل

 .یابیم در را شکسته هاي دل اقل ال تا ایم بوده روزه آن در که ماهی. آب و غذا چون اي ساده هاي نعمت از گیري بهره و
 در ام که است این به گذاشتن احترام. آن دادن یامالت و است شکسته دل خریدن هنر. دورند به آرامش از که هایی دل

. ستا هایی اندیشه چنین نمود محل اجتماعی، هاي بحران که بدانیم باید.کنیم می زندگی جمعی سازمان یک در جامعه
 رنظ در اما .باشد مقبول تواند نمی جامعه در ”دیگري”  گرفتن نظر در بدون الهی هاي نعمت شکر که است بدیهی واقع در

 با ما. دهد نشان ما به را صمیمیت تواند می که اي چهره. است ممکن غیر وي چهره گرفتن نظر در بدون ”دیگري“ گرفتن
  :لویناس قول به. تاباند می ما به را عاطفه و صمیمیت چهره این. هستیم طرف دیگران، شمایل

 ظاهر حالت این.  نامیم می چهره جا این در -رود می فراتر من در غیر تصور از که  -را غیر شدن ظاهر شکل
 تشکیل ار شمایلی که کیفیاتی مجموعه صورت به  گستردن را خود من نگاه برابر در مضمونی صورت به شدن

 و گرداند می زایل گذارد می جا به من براي که را مجسمی تصویر لحظه هر در دیگري چهره  نیست، دهند، می
 دیویس،. (قمطاب یا متکافی تصور – تصور آن متعلق فراخور به و  من خورفرا به  تصوري کند، می ریز سر آن از

  )258 ص ،1386

. سته پس دارد چهره او. مسئولیم بینیم می که چهره هر قبال در ما. دارند می اعالم را عاطفه عصر پایان بعضی چرا پس
 می فرصت طوري این! کنیم حیا و بکشید جالتخ کسی روي از باشد بهتر شاید. (کند القا ما به را تعهد یک توانید می این
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 کسی روي در رو نیستند، مهم دیگران که نگوییم دروغ خودمان به دیگر کنیم، بیرون ذهنمان از را موهومی افکار تا یابیم
 محبت از .خداست عصن ما چهره آري) باشیم داشته اعتقاد انسانیت به اگر البته مسئولیم، او قبال در بینیم می اندازیم می که

  .دریابیم را تعالی حق هاي نشانه توانیم می ها چهره به تعهدمان شناخت و ها انسان به

 برویم هم رهن سراغ به ببینید. زدیم حرف تعهد و چهره و دیگري طبیعت، تعالی، حق هاي نشانه مورد در بحث جاي این تا
  نیست بد

 کستهش حال به رسیدگی از هم هنري کار انجام.شود می نیکو چه باشد داشته هم هنر از اي بهره اگر نیک کار همچنین،
 صیفتو خوبی به را آنها حاالت تواند می هنر که بینیم می اندازیم، می که ها دل شکسته روي در رو. نیست دور دالن
 حتما اینکه نه. ستا مسئول دیگري چهره قبال در گاهی هنري اثر که رسد می نظر به. برساند مردم بقیه به را آنها پیام و کند

 کار ایدب پس. دارد بیان افراد سرخورده عواطف و ها درد بیان در را خود مسئولیت باید بلکه باشد دیگران چهره درباره
 التیام يهنر کار تا کرد عمل چنینن این باید اجتماعی بحران در. یابد التیام اي شکسته دل که داد انجام جوري را هنري
 که قاشین یک مثال. دید توان می دیگري به متعهد کار یک در را خداشناسی هاي  نشانه که است گونه این. باشد بخش
 خرافات چارد که مردمی آگاهی ارتقاي و تغییر ضرورت که فیلمی یک حتی یا. دهد می نشان خوبی به را مستمندي وضع

  :دگوی می نیز هگل چنانکه. باشد متعهد دیگري چهره به باید هنري اثر که شد این پس. دهد می نشان را هستند

 ذهن در که بزرگی اندیشه یعنی است، جمعی سازمان همانا. است الهی خود ذات در که ، هنري بزرگ کار
  )103 ،ص1378 هیپولیت،( ”است آن جوالنگاه اجتماعی بحران ادوار در آدمیان

. شود می شروع افراد دل  با صمیمی نوع از دنکر برقرار ارتباط با سازي خاطره. است ساز خاطره خود هنري کار همچنین
 ادبی ارنوشت. دارد را وضع همین هم کوتاه داستان. نیست فیلم و نقاشی حرف فقط. دارد را حالت همین هم ادبی نوشتار

. رددا هنهفت را انگیزي خاطره زیبایی خود، درون در ادبی نوشتار دهد، نشان را خود تواند می آید می بیرون عدم از وقتی
  نیست، ادبی نوشتار وقتی. زند می چشمکی ما به پرده پشت از که هستی خود مثل

 تا کندب را خاطره طلب شخص، ذهن باید. شود خارج عدم از باید نوشتار. است نشده ثبت جهان این در نیز اي خاطره پس
 تقلمن ما به را خاطره دل واژگان عدب. شود می خاطره ما براي که است عدم از خروج از پس نوشتار. آید وجود به نوشتار

  .کنیم می تقدیم خواننده به نگاه نوعی با را اي نکته ما. کنند می

  :کنید توجه بارت از زیر متن به

 شکل مراحل تمام از شود، می جدا واژه آرایه از شادمانه گویی اندیشه آن در که عدم، از خروج از پس نوشتار
 موضوع امسرانج و خالق کنش یک موضوع سپس. است نگاه یک موضوع اابتد: کند می گذر خود تکامل گیري

  )30 ص ،1387 بارت،.(رسد می غیاب یعنی منزلگاه آخرین به آنگاه و ، قتل یک
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 یعنی. ردنک بیان را صمیمیت از اي خاطره یعنی. دارد فرایندي چه ادبی اثر آفرینش که آورید می در سر خوب طوري این
 سارتر اغسر آفرینش و آزادي بحث سر. کنیم بیان کند، می منقلب گاهی حتی را انسان که  رهچه یک به را خود تعهد

  :نیست بد برویم

 آفرینش در)46 ص: 1384: سارتر. (بیافرینید یعنی. کنید انتخاب را خود راه. آزادید شما نویسدهمچنین می سارتر
 در را امکاناتی چه اینکه و بیافریند تا کند می انتخاب هنرمند. دهد می نمایش را خود آزادي که است هنري اثر

 یفتوص نقاشی تابلوي یک به توان می هم را زندگی خود جهت این از. دهد ارائه خود خواننده به خود هنري کار
 بشر. تیمنیس دیگري چیز مان زندگی نقاشی تابلوي این جز ما. گذارند می تاثیر تابلو این روي ما اعمال. کرد

 زندگانی جز خود اعمال مجموعه جز بنابراین. بخشد می تحقق را خود هاي طرح که حدي در مگر ندارد وجود
  )51 ص: 1384:سارتر. (نیست هیچ خود،

  

  :منابع

  .هرمس. دقیقیان دخت شیرین ترجمه. نوشتار صفر درجه). 1378(روالن بارت،

  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه.  علیا مسعود ترجمه. لویناس اندیشه بر درآمدي) 1386.(کالین دیویس،

  نیلوفر انتشارات. رحیمی مصطفی ترجمه. است بشر اصالت اگزیستانسیالیسم) 1384.(سارتر

  آگه نشر. پرهام باقر ترجمه. هگل تاریخ فلسفه بر اي مقدمه). 1378(ژان هیپولیت،
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  دیگري به آزادگی از 

 هبست…عزادارند هم اوقات گاهی شوندف می بسته آذین اوقات هیگا سال، طول در ها، کوچه گذرد، می روزگار روزهاي
. گذرند در ها شب و روزها. دارد را خود خاص هواي و حال شهر سال از موقع هر…سال طول در مذهبی هاي مناسبت به

 و وز،ر و شب در تفکر با انسان که خالصه. کند می عمیق توجهی عمر و زمان گذشت به وقتی رود می فرو فکر در ادمی
 عمر آري،! ندک می فکر مدام خودش پیش نزدیک؟ یا است دور…کند می تغییر نیز مرگ به دیدگاهش تواند می آن تغییر
 به تا درو می ها بیغوله میان از طوالنی شبی در چنین این عمر کاروان. بلند روز هم شاید یا است بلندي شب همچون شما

  .… هم بعضی نندک می پیدا را راه بعضی. رسد می مرگ منزل

  :گوید می لویناس

 هب مرگ باب. ندارد جاي افقی هیچ درون در مرگ که روست آن از مرگ ناپذیر بینی پیش خصلت
 منازعه در من که را امکانی آنکه بی گیرد می خود قبضه در مرا مرگ. تیست گشوده فراگرفت روي
 می در گیرد می خود ي قبضه در مرا که را چیزي ان من منازعه مقام در زیرا گذارد، باقی برایم دارم
  )95-94 ص ،1388علیا،.(یابم

رد که این از قبل را مرگ که روست این از  کنیم می که فکر کمی کنیم، چه زندگی با ولیک…کرد تجربه توان نمی مُ
 که هم چه هر. داشت نخواهیم هویتی زندگی، اعمال در عقل استقرار بدون. است بیفایده و کاربرد بی عقل بی نیز زندگی

 کنیم می سقوط ما که است غضب حال در. باشد می آنها مهمترین از غضب. باشد می دردسر باعث کند می زایل را عقل
دهیم می دست از هم را عقل چون کند می سقوط نیز ما هستی ، نباشیم غضبمان مالک که وقتی و . 

 

: فرمود و) بینند سفاهت او از حکمت بجاى اینرو از( کند نابود را حکیم شخص دل غضب: فرمود)  ع( صادق امام
  )415 ،3 ج کافی،.(بود نخواهد خود عقل مالک نباشد، خود غضب مالک کس هر

 به که یجماعت. کردن تندخویی و شدن جماعت همرنگ نه و. است زندگی در عقل حفظ آزادگی به دستیابی شرط نیز و
 از و عقل از دور کاري که بینید می. خواهد می ها پرخاش بدترین ار خود حق چیز، هر از پیش اند، شده کشیده تباهی
. مالمستقی الصراط اهدنا. خواست خداوند از باید نیز را زمینه این در هدایت چیز، همه مثل رو این از. است انحطاط جنس
 یازن صبر…کند می فروکش غضب…گذرد می زمان …آید می هم ما از بعد روزگار بینیم می نگریم، می خوب وقتی
 توحید…شنود یم را او صداي کائنات. گیرد می را هستی فضاي عطري کند می فکر مسائل این به به کسی که بار هر…است

 است این ولا اصل ببینید. گیرد می فرا را او کالبد همه توحیدي و عمیق تفکر خوش عطر…شود می مستقر صبور دل در
 صحابیون. ندا داشته هایی اندیشه چنین تاریخ طول در بسیاري. دارد خداوند هاي نشانه در عمیق تفکر در ریشه توحید که

 هنوز صبورانه، تفکرات جور این عطر حال، هر در. اند بوده مسلط خود غضب بر آنها. اند بوده چنین این نیز اسالم صدر
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 صفاي عطر صبوران، به است پروردگار عنایت این… است آور شگفتی خودش این و است جاري روزگار راهروي در
 هاي دل با صمیمیت و شود انباشته توحید عطر کالبدمان در کرد کاري باید. کرد حقظ خود صبور دل در باید را توحید

 مورد در غفلت زا وقتی ها بعضی که ایم دیده.است مفید نکردن غضب بیهوده براي این..نمود فراموش نباید نیز را شکسته
 می دل هشکست مردمان دلجویی به دوباره و گردند می بر خود قبلی راه از کنان شادي ونهچگ شوند، می خارج مسائل این

. نمود هتوج صمیمیت مفهوم در باید صمیمت، عطر یافتن نیز و سرخ گل مذهب سوي رفت باید که خالصه …پردازند
 هاي کوشرکت نوازش لذت باید. شود می حس بهتر است لطافت چه هر رود، می که غضب. است صبر سرخ، گل مذهب

. یرندگ قرار بررسی مورد توانند می که دارد هم را دیگري هاي مفهوم خود درون در صمیمت…چشید را متوسط و کوچک
 می ريطو این شویم می آماده آزادگی تمرین براي کم کم آنگاه بگذاریم مرهمی را اي شکسته دل اگر. آزادگی مانند
 به را لبمطا همه راست و رك وقتی فهمیم می بیشتر را ها آینه دیگر و است؟ ادهآز چرا سرو که فهمید توان می که شود

 که است ”ريدیگ“ با رابطه اصالح چیز هر از پیش آزادگی به دستیابی براي بنابراین. خورد برنمی ما به و گویند می ما
  .یابد می اهمیت

 و آلوده رشک و دوپهلو دادهاي قرار از نه خیزد، می بر مصممیت اصیل بودن خود از نخست اصیل بودنِ هم با
  )640 ص ،1386 هایدگر،. (بگیرند عهده بر خواهند می همگنان چه آن در و همگنان میان در نفسانه دراز برادري

 هدوبار توان می. هست امید پس. هست زمان هم هنوز اما. آورد دست به را عقل شرط تا نکرد خویی تند او به باید اول
  :لویناس از هم باز. آورد جا به نیز را آزادگی شرط و برد کار به را لعق و کرد آغاز

 حول صرفا آینده. است دوباره آغاز امکان زیرا امیدي، و است اي وعده زمان. هست امید. هست زمان که مادام
 هر. هست انفصال اینجا در. آینده و حال میان گسستی به دارد اشاره آینده ناپذیري بینی پیش …چرخند می محور
  ) 96 ص ،1388علیا،.(است دیگر آغاز لحظه و آغاز یک. است گشایش یک لحظه

 

  :منابع

  13: روایۀ 415:  ص 3:  ج کافى اصول

  .نی نشر. لویناس با همراه دیگري کشف). 1388.(مسعود علیا

    .ققنوس  نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین ، هایدگر
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 ما واهمه از بیرون از

 آگاهی دمع از چرا بگوییم که دارد ربط این به حدي تا سوال این که رسد می نظر به غالبا نداریم؟ واهمه خود بیرون از چرا
 را ودمانخ از بیرون دیگر، است بدیهی. مطمئنیم بیرون به خود اگاهی از الاقل یا. نداریم اي واهمه بیرون به نسبت خود

. دندار وجود سوال این در خاصی چیز خالصه و بخشند می شاکله را تصاویر مکان، و نزما ما ذهن درون در و بینیم می
 تواند می مه دیگر کرات در دیگر هاي صحنه دیدن باشیم، کرده عادت زمینی هاي صحنه به فقط ما که کنیم فرض حاال

 قانون نییع ببین. دارد ربط ما بودن یزمین به ما بودن جهان در که اینه منظورم چیه؟ منظورم دونید می ولی. بیاورد واهمه
 خیالمان چون مریخ، یا و ماه برویم که کنید فرض حاال. کشاند می بیرون محیط از واهمه عدم به را ما که است جوري زمین

 سیارات مورد در متوسط و کوچک هاي کوشرکت تفکرات مثل مثال که اینه نهایتش شود نمی چیزمان که است راحت
 حاال!) ست؟ه سولفوریک اسید هم اونجا یعنی(بترسیم باید سمی حسابی و غریب و عجیب بخارات یا!!! ها داسی از ، دیگر
 قرار گرا است؟ چطوري همدیگر با ها آن رابطه باشد، داشته وجود فرازمینی زیست و هوش سیارات، این در کنیم فرض
 !اشدب حاکم جا آن در رشعو امیدوارم شود؟ چه دیگه شود برقرار جا آن جنگل قوانین باشد

 !بده اجب نبوده حاضر چون نامردا رفتن در زدن رو یارو مثال!) رو فضایی موجودات این( کنیم می پیدا که اینایی نکنه

 :بشنوید هم را بعدي سطور نکته این کرد، خواهیم بحث بیشتر قضایا این مورد در

 ايه ترس همه آنها براي خالصه و بگذاریم کنار را ژناکسی وجود عدم تهدید و کنیم حس هم را فضانوردان وضع اگر
 یک پس. جدید جایی دیدن ترس. هست هم ترس یک ها ترس این همه الي. کنیم حذف را سیاره در حضور از ناشی

 تموهب که است شمعی ما درون در. کنیم می حس را حضور! زمین زمینیت در کره این در ما. حضور:  ماند می باقی چیز
 که چرا. داریم آرامش زمینی هاي صحنه دیدن با خب، که کنید تصور است ممکن اول. دهد می ما به را نزمی دیدن

 را شی دیدن که است ما درون شمع رسد می نظر به ولی هستند سابقه بی دیگر جاهاي براي ولی هستند سابقه به مسبوق
 این شاید .ندارد فرقی قبلی با هم یکی این که میمفه می شهودي. گیرد می بر در را چیز همه شهود نوعی. کند می میسر

!” دارد هحافظ. است مغز. دارد مکانیسم است ذهن محترم، برادر: “بگویند هم آنها اقل ال. نیاید خوش بعضی مذاق به حرف
 هست هم حضور و شهود و شعور نوعی پاي که کنم می فکر  کرد شود می چه ولی

 اند تهنهف خود حجاب در که آنان از و کنیم کشف را دیگر هستومندهاي ما که شود می باعث معنی این به دیدن
 مال بر که مدهی د اجازه دیگر هاي هستومند به. بازگشاییم اند فروبسته خود هستی در که را آنان و برداریم پرده

 ردکارک دو بر ”دیدن“ رو این از. کنند شکوفا را خود هستی تا کنیم رها را آنان دارند، عرضه را خود و شوند
 شکوفا یا( گشودن و) ها هستومند از کردن حجاب کشف یا( ”کردن مال بر: “دارد داللت آدمی وجود اصلی
 )116 ص ،1387 هایدگر،)(هستومندها هستی کردن
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 تاس شمعی ما درون در. کنیم می حس را حضور! زمین زمینیت در کره این در ما. حضور:  ماند می باقی چیز یک پس
. مداری آرامش زمینی هاي صحنه دیدن با خب، که کنید تصور است ممکن اول. دهد می ما به را زمین دیدن بتموه که

 دیدن که ستا ما درون شمع رسد می نظر به ولی هستند سابقه بی دیگر جاهاي براي ولی هستند سابقه به مسبوق که چرا
. داردن فرقی قبلی با هم یکی این که فهمیم می شهودي. گیرد می بر در را چیز همه شهود نوعی. کند می میسر را شی

. ستا مغز. دارد مکانیسم است ذهن محترم، برادر: “بگویند هم آنها اقل ال. نیاید خوش بعضی مذاق به حرف این شاید
 هست هم حضور و شهود و شعور نوعی پاي که کنم می فکر  کرد شود می چه ولی!” دارد حافظه

 

 ما تتفکرا این با زمین. است چشمه زمین. است جاودان نعمتی زمین. است شده عرضه ما بر انآسم از زمین: نوشت پی
 .بود شاکر باید. است شاد

 

 منبع

 معاصر اندیشه و فرهنگ انتشارات موسسه. هیدگر اندیشه در جهان) 1387(محمود خاتمی،
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  نگون بختی و رکورد

 تکرار“ صورت به گمنامی و بختی نگون در خودش براي رکورد اما. گردد می رکورد دنبال به انسان بختی، نگون در
 وسعهت برنامه یک در پیروزي نوع یک تکرار. شود نمی بخث نگون آدم سر استعال از چیزي و شود می تعریف ”مداوم

  بند و زد با و قالبی هم آن…حقیرانه و ساختگی

  :نوشت پی

. داشت خواهیم ها حساب ها آدم جور این با ما و زدن را ها حرف بعضی و کردن را کارها بعضی خواهد می ذات خبث
  زودي به
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  لرز و ترس و بوروکراسی

 درون…اشیب ترسو وقتی…کنند می ات محاصره و کنند می استفاده فرصت از…فهمی می را اوضاع دیر…باشی ترسو وقتی
 پاست مدام و گیري نمی را حقت…باشی ترسو وقتی…دهی می انتساب دیگران به هم بعد و کنی می مسخره مدام را خود

 رسوت وقتی…پوچ چیزهاي واسه…کنندت می دنیا سرگردان بعد و دهنت می لو خوب کشور بوروکراسی در و دهند می
 آید، نمی بهت که جمالتی پرخاشگرانه انتساب با را حال این فقط و…بشناسی رو درونت کمدي ترسی می حتی…باشی می

 به آثار در ار جدیدي معناي شود همراه طمع با که ترسی…اند گرفته ترسوها را اطرافت ونچ ترسی می…کنی می فرافکنی
 کمدي زا سر که است بزدل فقط…کند می اکتفا برش و دور همان به…نیست ترسو آماتور…کند می تبادر آماتور ذهن

 کسبرع. نیست نجیب آماتور در نشدن چیزي از ترس…زند می پریشانه روان هاي قیاس به دست و آورد نمی در درونش
 چیزي ما و میرد می گذارد می را سرش روزي …خورد می بازي شناسد، نمی که جهانی در سرگردان ،”کار طمع آماتور“

 در را آنها فقط ما و زنند می حرف او با درونش در و دهند می نشان را وي تنهایی از ترس فقط که هایی شخصیت از هم
  …خودش ترسویی و تنهایی…خودش تنهایی در رود می او. فهمیم نمی م،بینی می دیگران به انتساب
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  هپروتی ها

 مین در سر چیزي تکامل مفهوم از کال. باشد خواهد می که اي نقطه هر خاستگاهش حال. شناسد نمی را روال هپروتی
 هم آن .شناسد می رقابت در قطف را روال یعنی. فهمد می را روال بد هپروتی. است طوالنی مدتی او براي سال چند. آورد

 هپروتی. دکن می تلخ گروه اعضاي بقیه به را روز و تواند نمی هپروتی. رسد نمی آنها به زورش وقت هیچ که رقبایی با
 اریخچهت. دارد تاریخیگري فقر هپروتی. زند می را خود حرف مدام و شناسد نمی تالطم پر جهان در را کشور یک جایگاه

 حقارت احساس. رود می جلو و دهد می پز. است کرده کورش طمع. باشد خواهد نمی. نیست بین اقعو. شناسد نمی را
 کنولوژيت یا علم جهان در را پیشرفت روند. فهمد نمی چیزي ساله چند هاي تکامل از. کشاند می فضولی به را او درونش

 ونچ. دارد ها هپروتی با ها حساب نگارنده. است بند و زد همان منظورش دلش ته که دارد شانس بر تکیه. فهمد نمی
  .هستند یافتنی دست و متوسط واقعی آرزوهاي دشمن کشور این در ها هپروتی
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  ساسان: ما و راه کنت پاچن

 روي ابتدا مینهز این در را خود تاثیر و کرده پیدا ظهور فیزیکی فرایند یک عنوان به  مدرنیزاسیون که دارد اعتقاد] 1[لینهان
 بیستم و نوزدهم قرون در معناداري طرز به که بود جا این از مدرنیته که دارد اعتقاد او واقع، در. است گذاشته غربی اروپاي

 به ونمدرنیزاسی هاي فرایند این که باشیم داشته نظر در است مهم همچنین. کرد حرکت جهان هاي بخش سایر سوي به
 کی قالب در که لحاظ این از چه و اجتماعی روابط لحاظ از چه و یجغرافیای لحاظ از چه حال. ندادند رخ یکسان شکلی
 به جهتو با. است نبوده یکسان قرن دو طول در مدرنیزاسیون اثر که است معنا بدان این. دهند رخ خاص اجتماعی گروه

 درجات هک لحاظ این از. بود متفاوت دیگري به نسبت غربی اروپاي در کشور یک از تاثیر این ،]2[جیمسون هاي دیدگاه
 مدرن که کند می تاکید] 3[سورت. بیستم قرن اواخر در خصوص به. کردند می تجربه  را مدرنیزاسیون مختلف انواع و

 روش این به را رنمد تاریخ کل هم نباید البته و باشید، کالسیک مابعد دانش زمینه در که نیست معنا این به ضرورتا بودن
 والدو راالف طتوس  مدرن امریکایی شعر گوید می که دیدگاهی که گفت توان می دگاهیدی چنین داشتن با. نمود بررسی

. آورد ابحس به هم را بودلر مدرنیست سبک باید که این خاطر به. است ضعیف حدي تا شد، معرفی 1836 در]  4[امرسون
 نویسنده ولینا  امرسون اگر حتی.  بودندن امرسون تاثیر تحت البته که بودند  آمریکایی شاعران] 6[پوند و] 5[الیوت همچنین

 که خاطر این به. نیست مهم فرانسه] 7[نمادگراي شاعران اندازه به  حال، این با نوشت جدید سبک به را شعر که بود اي
 ذاشتند،گ فرانسه از غیر کشورهاي روي را خود تاثیر زود خیلی نشوتند، می مدرن هاي سبک به که فرانسوي، شاعران
. است نشده نوشته مدرن سبک به آمریکا در 1836 از قبل تا شعر که نیست معنا بدان این.   است نمونه یک خود الیوت،

 سال در] 10[پو آلن ادگار ،]9[ویتیر گرینلیف جان ،]8[بریانت کالین ویلیام یعنی شاعر سه هاي تالش خوب نمونه یک
 او. اردد بیان اش آمریکایی روش به مدرن شعر در را خود استقالل کرد تالش که بود امرسون این  باشدگرچه می 1836

 و بود بشر معنویت و خلوص مورد در رساله این داد، انتشار ”طبیعت“ مورد در گمنام طور به اي رساله سال، همین در
 ترتیب نبدی. گرفت قرار ادبی هاي انجمن در هم افرادي نقد مورد البته و دانست می طبیعت خلوص همچون را آن امرسون

 و نوا یک اییآمریک رمانتیسیم به توانست و بود انگلند نیو از برخاسته خود  امرسون. بود شده زاده آمریکایی مدرن شعر
ن  نویسد یم رساله این اول در او.دارند اهمیت بسیار مدرنیسم زمینه در طبیعت، همانند وي هاي رساله.  بدهد مستمر دینی تُ
 چنین همه ها نقد و ها تاریخ ها، نامه زندگی. سازد می ادب پدران براي اي مقبره. است] 11[نگر گذشته ما عصر:  “که

 اي رابطه زا نباید چرا  ببینم را دنیا باید آنها دید از هم ما اندیشد، می طبیعت به آید می که نسلی  کرد، خواهند را کاري
 خاص الهامی دنبال راچ بگذارم کنار را سنت شعر نباید چرا باشیم؟ داشته بینش شعر نباید چرا ببریم؟ لذت کائنات با اصیل

  )2013 برزینجی،( ”گردانیم؟ باز خودشان به را دیگران تاریخ و نباشیم
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  سرنوشت اسب بر سوار پاچن

 نیز و  نسرزمی این انباست روزگار از مفصل جزییاتی تا داد اجازه او حال، این با. نرفت ایتالیا به هرگز پاچن ببینید: اول نکته
 ریقیط به رویداد و افراد ها، مکان به او. اقتد موثر هم وي شاعرانگی در و بگذارد تاثیر تخیلش روي معاصرش تاریخ

! موسیلینی ختهخودسا پرستیژ با حسابی او مخ اش، ادبی کار از دهه اولین در خصوص به!  کند می برقرار ارتباط ایتالیایی
 تخریبی ينیرو را آن و  است شاکی فاشیسم دست از حسابی پاچن که است ایام همین در. شود می درگیر سقوطش بعدا و

 که ستا معتقد و داند می ”قدرت“ ما آمریکایی شاعر را نیرو این. است ملی مرزهاي از فراتر گسترش حال در که داند می
 نمی بته،ال پاچن، تحلیل. کند می قدن را آن نشیند می خودش و  دارد تاکید باستان رم روي ها فاشیست] 1[بالغی گفتمان

 ی،سیاس مشارکت بررسی در هم چنان آن گرچه وي، عالقه: دهد نشان باید که طور آن را ایدئولوژیک چهارچوب تواند
 یک عنوان به حال این با. داند نمی مربوط خودش به را مسائل این هم خیلی. شود نمی) to sink(غرق جدایی یا و تعهد

 اصخ فرهنگ او ترتیب بدین. کند می بازبینی آن شکنی شالوده با را) historical(تاریخی روایت ت،مدرنیس نویسنده
 که رود می یخاص اتوپیایی فضاي دنبال به هم بعد ایستد، می قوانینش و  کالسیسیم برابر در و دارد شاعري در را خودش

 می اج به جا حتی یا و شوند می واژگون هم حاشیه و مرکز. آورد می نظر در را جدیدي اکولوژي و!)  است یافتنی دست(
  .نباشد فاشیسم که جایی. آید می وجود به نو طرحی و شوند

: اشتد وجود اي نکته میان این در اما. بود ها رومی دانش روي! فاشیسم فشار محوریت و تاکید نقطه پاچن، دیدگاه از
 یک عنوان به را آن هم آنها رژیم و شد داده ارتقا ها رومی توسط که] 2[کننده بندي جمع و کننده متحد دانش ببینید

 پوچی که اشتد تصادفی الگویی و بود تکه تکه ها، بیستمی قرن براي دیگر  آورد، می حساب به ایدئولوژیک پارادایم
  .داد می بازتاب را خود

  :ددار بیانی چنین دهد توضیح را خود دکترین که این براي موسیلینی، ایتالیایی، بخت نگون دیکتاتور

 یک ما. است ما اسطوره باشید، داشته دوست اگر و است ما نماد. است ما ارجاع نقطه و ما گسست نقطه رم،
 روح از زیادي بخش. است منضبط و امپریال است، قوي و عاقل که  ایتالیا یک داریم، رویا در را رومی ایتالیاي

. تاس رومی نیز ما شجاعت و غرور ، است رومی ما جنگی اشینم. است شده زاده فاشیسم در دوباره باستان رم
 استفانلی،. (ودب اعصاب روي حسابی باستان، رم و موسیلینی ایتالیاي بین رابطه دوست، صلح پاچن براي مجموع در

2019(  

 پاچن هک شود داده توضیح باید اول. کنند می چنانی آن هاي برداشت آدم شعرهاي از طوري همین اوقات گاهی: دوم نکته
 و پاوند ازرا و دبو بریده آن از هم جویس جیمز و گرفت می الهام آن از شکسپیر ویلیام که(کالسیک سنت که بود معتقد
 طور مانه شود، رد وانمودي شمولی جهان و رومی امپریالیزم خاطر به تواند نمی) بودند بیزار هم ویلیامز کارلوس ویلیام

 به تعهد رايب گرایی چپ هاي جذابیت خالف بر. شود ویران پرولتاریایی ضدیت خاطر به تواند نمی بوروژوا فرهنگ که
 و باشند محتاط کنند می سعی مارکسیست روشنفکران ایستاد، می لیبرال هاي گرایش برابر در که اي طبقه ادبیات و هنر
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 فرهنگ طتوس که کردند می یبین پیش و کردند می فکر که هنري بشناسند، رسمیت به را قبلی بورژواي هنر ارزش
 دفتر( ”لنین“ انندم هایی شعر که بینیم می کنیم می بررسی را پاچن موقعیت که جا آن تا ببینید. شود جذب سوسیالیست

 خود سیاسی مشارکت) 1934 ،]5[جدید هاي توده دفتر در]” (4[دهد می گوش دعا به هیل جو“ و) 1932 ،]3[شورش شاعر
 اصلی یتن از البته که شد پرولتر شاعر یک عنوان به وي شهرت به منجر دومی، دفتر این. دهد یم نشان عقاید این به را

  !بود دور به پاچن خود

 اوضاع تاریخی و واقعی هاي جنبه بخواهد اگر حتی. دهد نشان چپ به صریحی تعهد که نبود این اصال  واقع، در وي هدف
 چنانی آن انقالبی نواي البته که اشعارش، بهترین در هم اون کرد، کاري یک فقط طوري همین( دهد می نشان را معاصر

 و یروزد بین دیالکتیکی هاي حلقه همچون پاچن، شعري زبان در سیاسی و تاریخی ارجاعات که خالصه!) نداشتند هم
 ودشانخ براي رندمعنادا اجتماعی لحاظ از هم دیگه بله شود، می دیده هم دیگر نفر چندین شعر در عناصر این. است امروز

 کنیم یم بررسی را ارجاعات این درونی روابط وقتی وقت، اون دارند، گفتن براي حرفی هم شناسی زیبایی لحاظ از هم و
 که این  .کند می برداشتی خودش براي کسی هر و شود می مخاطب ذهن در جدید هاي سنتز به منجر گاهی که بینیم می

  )2019 استفانلی،!  (ندارد هیاهو دیگه

  پاچن کنت راه و ما: ساسان

 نبریمت، رو وت جایی بدیم، آزار رو تو که بودیم ریخته اي برنامه اگر کودکم، بیا، حاال: گوید می جایی  یه پاچن، کنت
 پاچن از گوید؟ می را نامکشوف هستی نکند کردیم؟ می کمین بیشه، جاي ترین تاریک به منتهی راه کنار هشیار قدر این

 ستد این از یا و هستی یا است سرنوشت یا است عمر یا هست چه هر. است پاچن هاي کار راست هیچ، تنیس که بعید
  !دیگه چیزها

  

 این رد من با که آن است بزرگوار چه. فهمیم می عاطفی روشی به ما. کرد فراموش نباید هرگز را فهمیدن عاطفیِ وجه
 نمادي. ندک می دعوت مشترك فهمی به را ما احساسی- عاطفی-یادب زیباي نماد هر. کند نمی کل کل و است همراه نکته

 سرخ گل یک همین تو و من که این ولو…عشقند نماد رزها. است آنها معروفترین از سرخ گل. است آشنا ما همه براي که
 چهارتاي تادو دو قواعد همین یا طبیعت همین رود، نمی دوري جاي پاچن کنت بزنیم، حرف هم با توانیم می باشیم داشته را

 عجم همین…باشد نفر چند ما همین مطلوب قواعدي دور، اي سیاره در کنیم فرض یا. کند می آوري یاد ما به را روزمره
 هم آنجا آخر بزنیم، حرف دور سیاره این قواعد درباره تا هست فرصتی هم جا این! شود می هم این! محدود و معدود

 ما پاچن شعر باشیم، داشته مکالمه خواهیم می فقط ها بحث این توي! سته فکري انضباط و هست عشق هست، آگاهی
 هچ سلبی چه که همین. مخالف چه یا و باشیم موافق چه حاال بزنیم حرف جالب چیزهاي مورد در تا کند می دعوت را

 این تر مهم تهنک یک و است کافی داریم شورشگر و راسخ اعتقاد ها، مکالمه کال و قضایا این به خاص جمالتی با ایجابی
 ردستدو و دیرباز که خالصه. است لذتی خودش  براي هم این. هم با نفري چند حتی یا. فهمیم می هم با نفري دو ما که
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 مهربان .بشمار غنیمت را دم …باش ما با دمی بسپار، فراموشی به را اتوپیایی جاهاي غریب و عجیب هاي منطق. کن رها را
 کن قبول ن،ک فراموش را ندارد وجود زشتی هیچ انها در که هایی آباد ناکجا. قبول است ثیفیک دنیاي آري…بگو سخن تر

 عناصر از هک است صبر این. شناخت بزرگ شاعر این خردمایه در را صبر باید و کرد زندگی شود می! شود می زندگی که
  .است وي شعر اصلی

 به تو و من وقتی شود می سرخ و سبز یابد، می افزایش فهعاط دنیاي حجم کنم می فکر! خودش جاي سر قضایا این همه
 ناختش نوعی به را ما خود عمق در سکوت شنید، پاچن شعر در شود می را سکوت صداي. رسیم می مشترك درك یک

 بی و است تربیش صبر که کند می دعوت جایی به را ما پاچن کنت. باشد نفر چند جنس از سکوتی وقتی. خواند می فرا
 و مافتی می راه او با ما. بریم می لذت سفر خود از ما. دهد می حل راه او شعر کند، نمی کتمان را ها زشتی کسی خودي

 به قتو هیچ که باشیم جاهایی مسافر وقتی…دهیم می توضیح را اطرافمان دنیاي خوب و رویم می طور همین و رویم می
  است اي چاره هم صبر. باشیم خوشبخت مسافر و گر نظاره یک کوچولو شازده مثل نیست قرار که همیشه. رسیم نمی آنها

]1 [rhetorical discourse  ]2 [totalizing  ]3 [The Rebel Poet  ]4 [Joe Hill Listens to the 

Praying  ]5 [New Masses  ]1 [Linehan  ]2 [Jameson ]3 [Surrette ]4 [Ralph Waldo Emerson 

]5 [Eliot ]6 [Pound ]7 [symbolist  ]8 [William Cullen Bryant 

]9 [John Greenleaf Whittier 

]10 [Edgar Allan Poe 

]11 [retrospective 
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  شرکت هاي کوچک و متوسط

  : مقدمهشرکت هاي کوچک و متوسط

 شرکت یک که نمود بیان را نکته این  توان می  متوسط و کوچک هاي بنگاه یعنی ها، بنگاه نوع این از کیفی تعریفی در
  مایهسر تامین شخصی، روش به شرکت مستقل مدیریت مشخصه چهار از ویژگی دو  حداقل داراي متوسط و کوچک
 هاي تشرک مقایسه در نظر مورد شرکت نسبی اندازه بودن کوچک محلی، عمدتا عملکردها حوزه مالک، یا مدیر توسط

 نگرانی و اه مشغله کننده تعیین و بوده موثر ردشانعملک طریقه بر که دارند را خود خاص هاي ویژگی متوسط و کوچک
 تکامل و نواوري اطمینان عدم همچنین و استقالل شخصیت، کوچک، مقیباس ، تنوع شامل ها ویژگی این. هاست آن هاي

 براي کنانکار انگیزش در سهولت و نوآوري اجراي مرحله در بیشتر پذیري انعطاف ها، فرصت تر سریع تشخیص. است
 بنگاه در نوآوري براي را بیشتري مزیت بازار تغییرات با نطبیق در توانایی و بوروکراسی از اجتناب نوآورانه هاي فعالیت

  )1395 صادقی، و رو خنده(کنند می ایجاد کوچک هاي

 یک اب متوسط و کوچک هاي شرکت در استراتژیک مدیریت فرایند مورد در فهمی دریافتن براي ها تالش
 متمرکز دتم کوتاه در مالی موفقیت روي باید تالش تمام گفتمان این مبناي بر. شود می ودمحد غالب گفتمان

 این. اشدب مهم ”استراتژیک“ هاي جنبه و  مدت بلند پایداري  که آن جاي به گیرد قرار نظر مد باید بقا و شود
 ازمانس درون در داخلی عامالتت پویاي فرایند  مدلسازي براي توانایی عدم یا و  کارآفرینان خواست را دیدگاه

 می ها ازمانس که ایده این.   شود می عمیق اي ریشه با مساله یک به تبدیل مساله و بیرون محیط با تعامالت و ها
 استراتژیک هاي گروه یا و ”بد“ یا ”خوب“ هاي ساختار در استراتژیک طور به یا کنند یابی موقعیت را خود توانند

  )1999 گرگور مک. (شود می ایراد و عیب دچار شود می کشیده پیش SME مینهز مساله وقتی کنند کار

 هد،د می رخ پایدار رشد و ارتقا براي ها استراتژي و یابند می پرورش متوسط و کوچک هاي شرکت ان در که روشی
 محیط و  ازندس می نوآور پویا، را SME بخش که باشند می چیزي و باشند می  SME بخش در واقعی استراتژیک مسائل

 سازمان چه هر نمایی، متناقض طور به که کند می تاکید خود کتاب در) 1998( ژولین. سازد می انگیز وهم حد تا را ان
 یا کی شامل کوچک، بسیار هاي کار و کسب. کنیم مشخص را آن مرزهاي تا بود خواهد دشوار آنگاه باشد، کوچکتر

 و اند تهآمیخ هم با خانوادگی میراث و فرهنگ با کامل طور به و هستند، نوادهخا یک اعضاي معموال که افراد از نفر چند
 تر مهم همه از که ویژگی آن بزرگتر، هاي شرکت در. شوند می محسوب خاندان یک عنوان به حسابرسی بررسی براي

 و نندگانک توزیع کاران، مقاطعه کنندگان، تامین حسابداران،(است خارجی کنندگان مشارکت با روابط اهمیت است،
 وقتی وصخص به نمود، یابی مکان را گیري تصمیم واحد بتوان که است دشوار که دارد اهمیت قدري به رابطه این) غیره

  .باشد وابسته دهنده سفارش یک به باالیی سطح شرکت

 هاي شرکت شبخ براي استراتژیک هاي خواسته تري مهم استراتژي، فرموالسیون فرایند تحلیل از نتیجه یک عنوان به
  ) :1997 ساندو،(از عبارتند  متوسط و کوچک
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  :ضروري] 1[بینی واقع و بنگاه اهداف از دقیق تحلیل یک دادن پیشنهاد بودن، پایدار علمی طور به    

  کامل طور به آنهم بازار هاي فرصت از صحیح استفاده    

  منابع و ها شایستگی بین تناسب ایجاد براي    

  کارآفرین مدیریتی سبک همچنین و شرکت منابع منظر براي هم ریسک از پذیرفتنی سطح در جستن شرکت براي    

  کارآفرین هاي ارزش سیستم براي بودن مناسب و سازمانی فرهنگ براي بودن مناسب    

  

 هر در فعشانامن شدن حداکثر به که بگیرند عقالیی تصمیمات توانند می ها انسان که داشت عقیده 19 قرن در اسمیت آدام
 و سود سازي حداکثر مانند مفاهیمی پورتر مایکل مانند استراتژي مدرن پردازان نظریه ادامه در. شود می منجر شرایطی

 منجر جویزيت استراتژیک هاي فعلیت گسترش به کار این و کردند وارد استراتژي هاي تکنیک و ساختار در را رقابت
  )55 ،ص1397 لینچ،. (شد

 فرایند و ها طرح و داد خواهد هدر به را منابع استراتژي ضعیف ریزي طرح. باشد دقیق و  روشن باید تشرک استراتژي
  .بود خواهد ضعیف استراتژي از منتج ضعیف اجراي. ساخت خواهد مواجه شکست با را اجرایی هاي

 هاي لیتقاب و رقبا نعتص نیروهاي اطالعات به بستگی  ها آن که جهت این به است مشکل استراتژي اجراي و تدوین
  .بود خواهد نتیجه بی اشتباه اطالعات به اتکا صورت در اجرا و تدوین به مربوط هاي تالش. داشت خواهد سازمان

 اصلی هسته یافتن و موجود اطالعات کردن غربال مدیران وظیفه و دارند وجود بازار در هم اشتباه اطالعات و ها داده
 تصممیات اذاتخ. نیست اي ساده کار بودن بهترین. هستند استراتژیک تصمیمات گر یتهدا که است اي واقعی اطالعات

-90 صص ،1395 ریبنیاك،. (است مدیریتی ضعف و کاستی گر نشان نادرست اطالعات مبناي بر نامناسب استراتژیک
91(  

 طبق سازمان اصوال.  هدف ینا تامین جهت ویسله یا روش راه، انتخاب و هدف تعیین فرایند از است عبارت ریزي برنامه
  اتیعملی هاي برنامه و کنند می مشخص را سازمان کلی اهداف که استراتژیک هاي برنامه: شود می ادراه برنامه نوع دو
 می مشخص هروزمر هاي سیاست قالب در که هستند استراتژیک هاي برنامه اجرایی هاي دستورالعمل یا تفصیلی شرح که

 ستیابید و  وظایف شناسایی براي الزم هاي پروسه و روشن اهداف ، منظم هاي روش شامل تراتژیکاس ریزي برنامه.  شوند
 گرفتهه رنظ در سازمان یک مدیریت اساسی وظایف از ئیکی عنوان به استراتژیک ریزي برنامه. است سازمانی اهداف به

 مکان و زمان اب متناسب هستند دسترس در هک منابعی که کند می تضمین و  کرده جهت تعیین هدف ارائه با که است شده
  )1396 راجی، و نیا جعفري. (هستند مناسب اهداف به دستیابی براي
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 عین در گذرد، ي جهان بر) کار( یدي و فکري فعالیت اثر بر آنچه یعنی. است جهان قاضی جهان تاریخ: گوید می هگل
 می صورت ترتیب بدین هگل. کند می مشخص را زمانه باراعت و شود می صادر جهان درباره که است حکمی مثابه به حال
 پیشنیان لمث که این نه سازد، می منعکس را آن خود گفتار در و کند می توصیف را واقعیت فقط خود فلسفهه با کند

 این توصیف ارد،د اعتقاد واقعیت دیالکتیک به هگل چون. باشد برده کار به فلسفه روشی عنوان به فقط را دیالکتیک
  )79-78 صص ،1377 مجتهدي،.(شود می دیالکتیکی ضرورتا نیز واقعیت

  :منبع

 متوسط و کوچک هاي شرکت موفقیت در بازاریابی کلیدي عوامل تاثیر بررسی). 1395. (تورج. صادقی. نرگس رو، خنده
  119-103 صص. تحقیقات و علوم واحد آزاد دانشگاه.  32 شماره. بازاریابی مدیریت. محور آوري فن

 .راهکارها و ها چالش ها؛ سازمان در انسانی منابع استراتژیک ریزي برنامه اجراي). 1396. (سامان راجی،. سعید نیا، جعفري
  تهران دانشگاه. انسانی علوم و مدیریت هاي پژوهش ملی همایش سومین و المللی بین همایش اولین

  .امیرکبیر نشر. تمقاال مجموعه. او فلسفه و هگل درباره).  1377. (کریم مجتدي،
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  : تکاپوشرکت هاي کوچک و متوسط

 ،نوآوري هاي زمینه در استراتژیک پویاي رفتار با پیشرو شرکت یک  ،)2004( همکاران و چیاروسیو نظرات مبناي بر
 و کسب هاي بکهش مدیریت و سازماندهی براي توانایی سازي، المللی بین فرایند کنندگان، تامین و بازار با روابط مدیریت

. انجامد می] 2[پذیري رقابتی به] 1[ساخت برتر عملکرد)  2005( همکاران و لیچمان  نظر مبناي بر. باشد می غیره و کار
 پورتر،. (شود سرمی اثربخشی هاي ویژگی همانند کیفیت به دستیابی تا شود می باعث و باشد می وري بهره با معنا هم این

 و من. شود می گیري اندازه معینی مالی پارامترهاي مبناي بر سازمان یک يپذیر رقابت مطالعات اغلب در) 1998
 هاي تقابلی توسعه با مثبت طور به کار و سبک بازدهی که اند کرده مشاهده) 2007(رانگال و وارگاس و)  2002(همکاران

 ملیکت تجهیزات( ختس آوري فن و کنند می پشتیبانی را شرکت که فرآیندي و ها روش( نرم آوري فن مانند درونی
 ، تمرمس بهبود براي استراتژي یک و)  خام هاي ماده در نوآوري و ماشینی عملیات سازمانی درون توسعه بیرون، از شده

  .است ممتد تغییر و نوآوري

  .زدبپردا صنعت ینبهتر با خود اي مقایسه ارزیابی به تا دارند نیاز متوسط و کوچک هاي شرکت تغییر و مستمر توسعه براي

 رتندعبا پذیري رقابت هاي چالش با شدن روبرو راه در متوسط و کوچک هاي شرکت روي پیش بزرگ هاي محدودیت
  : از

  )2002 وفا، و هاشم ؛2001 همکاران، و گاناسکاران( منابع سایر همانند ناکافی هاي آوري فن    

  )2002 همکاران و چودرا( محصول توسعه هاي پروژه فزاینده هاي هزینه    

  )2002 وفا، و هاشم(بازار تحقیقات و موثر فروش هاي تکنیک فقدان    

  )2004 ناروال، ؛2003 همکاران و موسکاتلو( چندگانه فنی هاي شایستگی براي تقاضا برآوردن براي توانایی عدم    

 قیمت گران هاي افزار نرم سزاي پیاده براي گذاري سرمایه فقدان همانند تولید کارکرد و بازاریابی بین اطالعاتی شکاف    
  )2006 همکاران و ژیونگ( ERP سیستم مانند

 تعریف   قبار پیشنهادهاي مقابل در شـرکت پیـشنهادهاي انتخـاب بـه مشتري کردن وادار توانایی را پذیري رقابت برخی
 در و ـربهت پیشنهادهاي ارائه به منجر شرکت فرآیندهاي مـداوم بهبود در توانایی که دارد اذعان دیدگاه این. اند  کرده

 ایـن از يبهرهمنـد به قادر را شرکت که هایی قابلیت دیگر بعبارت. شد خواهد بـاالتر پـذیري رقابـت سـطح نتیجـه
  )1387 همکاران، و مهرگان.(دهد می تشکیل را پذیري رقابت اساس میسازد، هـا   شایـستگی

  

 کاالها، براحتی که است بازاري در رقبـایش مقابـل در1 واحد یک اقتصادي قدرت معادل رقابتپذیري مارتز، تعریف طبق
 بنگاه توانایی نبعنوا میتواند بنگاه سطح در رقابتپذیري. میشود عرضه جغرافیـایی مرزهاي از فراتر ایدهها و مهارتها خدمات،
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 دانشکده از2 نکریستنـس گفتـه بـه. ودشـ تعریـف رقبا از بیشتر آنها فروش و محصوالت بازاریابی و تولیـد طراحی، در
 میکند بیان پورتر .کنند رقابت بتوانند آنها بنگاههاي که هستند رقابت به قادر دولتها درصورتی هاروارد، دانشگاه بازرگانی

  )1387 همکاران، و مهرگان(دولـت نـه و میکند رقابـت بـازار در کـه اسـت بنگـاه یـک این که

 سازمان اکیدت چگونگی که کردند شناسایی استراتژي اصلی گونه چهار اسنو و مایلز.: اسنو و مایلز عمومی هاي استراتژي
 و کنند استفاده بازار هاي فرصت از تا کنند می تالش دائما که نگران آینده -1: دهند می نشان را مسائل راین ب ها

 اي جموعهم بتوانند تا کنند قبضه را کل بازار یک از بخشی تا کنند می تالش مدافعان -2 کنند عرضه جدید محصوالت
 مدافعان و نگران آینده بین وسط حد در گران تحلیل -3. آورند بدست خودشان براي ثابت مشستریان و محصوالت از

 ازارجدیدب محصول قلمروهاي در نگران آینده پیروي طریق از. کنند می استفاده گروه دو هر قوت نقاط از و گیرند می قرار
 که منفعالن -4. باشند می ثابت محصوالت و مشتریان از مجموعه یک از حفاظت براي مدافعان از پیروي حال عین در و

  )1393 همکاران، و لشکري. (ندارند مشخصی شده تعریف استراتژي. دهند نمی کارافرینانه مسائل به خاص پاسخی

 ، ستراتژيا دیدگاه ، قیمت جویی رقابت دیدگاه یا/  رقابتی مزیت مانند مختلف هاي نظام مستلزم جویی رقابت مفهوم
 میانجی و وابسته مستقل، متغیر یک عنوان به تواند می آن. است فرهنگی -اجتماعی و تاریخی هاي دیدگاه و مدیریت

 بر که است بطمرت رقبایش به نسبت سازمان مدت بلند متنوع زوایاي از ان با که دارد بستگی هاي دیدگاه به و شود مطالعه
 در که دارد دوجو رابطه شرکت یک مدت بلند موفقیت و جویی رقابت بین واقع در.  است آن بودن رقابتی پیامد و آیند

 شدن رقابتی به هک است مرتبط عواملی با نیز جویی رقابت این، وجود با. سازد می تر برجسته را جویی رقابت اهمیت نتیجه
  )1392 نوجوان، و خورشید. (دارد ارتباط آن تحقق چگونگی با و گردد می منجر شرکت

. است فتهگر قرار بحث مورد  صنعت ساختار کلیدي عامل  عنوان به اي گسترده طور به تجربه منحنی اخیر، هاي سال در
 صنایع همه در گویند می متعصب طرفداران برخی(تولیدي صنایع از بسیاري در  تولید واحد هر هزینه مفهوم، این مطابق
. یابد یم کاهش شرکت یک ویژه تولید حجم مجموع با یا ”تجربه“ با خدماتی صنایع از برخی در همچنین و) يتولید

 دست به اراییک به که است شده شناخته یادگیري منحنی مفهوم از تر وسیع است، عوامل بسیاري شامل که تجربه، منحنی(
  )120 ص ،1395رابیسنون، و پیرس.)(شود می مربوط تکرار طریق از و کارگران توسط زمان طول در آمده

  :اگر که آورد می میان به را شبهه این سرمایه کتاب در مارکس

 عنوان به که ارانجانو و گیاهان اعضاي گیري شکل بر یعنی کرد متمرکز طبیعی تکنولوژي تاریخ بر را خود توجه داروین
  …رود می کار به آنها زندگی ادامه براي ابزاري

 روند یم شمار به اجتماعی ویژه دهی سازمان هر مادي بنیاد که اعضایی جامعه، در انسانی تولیدي اعضاي تاریخ آیا پس
  )1391 جوادي،( نیستند؟ مشابهی توجه شایسته

  



۴٩ 
 

  :منبع

 انتشارات. شورینی خلیلی سهراب ترجمه. استراتژیک مدیریت و ریزي برنامه). 1395. (ریچارد رابینسون، جان،. پیرس
  .تابک یادواره

  19-18 شماره. پارسه. مارکس فلسفی هاي اندیشه) 1391(رقیه، جوادي،

 قابتیر نیروهاي مدل بر مبتنی رقابتی استراتژي انتخاب.  جویی رقابت تحلیل) 1392. (صمد نوجوان،. صدیقه خورشید،
. یازدهم سال نعتیص ریتمدی مطالعات پژوهشی – علمی فصلنامه. داده پوششی تحلیل و فازي مراتبی سلسله تحلیل پورتر،
  97-61 صص 28٫ شماره

 سطح در پذیري رقابت بررسی براي مدلی طراحی) 1387. (حسین. صفري.  اهللا عزت زاده، اصغري. رضا محمد مهرگان،
 پژوهش فصلنامه .ایران پرتوشیمی صنایع ملري شرکت موردي مطالعه. ساختاریافته معادالت سازي مدل از استفاده با بنگاه

  36-1 صص  46 شماره بازرگانی نامه

 یریتمد مطالعات.  سازمانی عملکرد و رقابتی هاي استراتژي ارزیابی. زهرا.ارشادي. ابوالفضل. سامی. محمد لشکري،
  50-39 صص 17 شماره راهبردي

]1 [superior manufacturing 

performance 

]2 [competitiveness  
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  استراتژیک فکر در مدیریت:  شرکت هاي کوچک و متوسط 

 غالب فتمانگ یک با متوسط و کوچک هاي شرکت در استراتژیک مدیریت فرایند مورد در فهمی دریافتن براي ها الشت
 نظر مد ایدب بقا و شود متمرکز مدت کوتاه در مالی موفقیت روي باید تالش تمام گفتمان این مبناي بر. شود می محدود

 و  رینانکارآف خواست را دیدگاه این. باشد مهم ”استراتژیک“ هاي جنبه و  مدت بلند پایداري  که آن جاي به گیرد قرار
 تبدیل الهمس و بیرون محیط با تعامالت و ها سازمان درون در داخلی تعامالت پویاي فرایند  مدلسازي براي توانایی عدم یا
 استراتژیک ورط به یا کنند یابی موقعیت را دخو توانند می ها سازمان که ایده این.   شود می عمیق اي ریشه با مساله یک به

 دچار شود می کشیده پیش SME زمینه مساله وقتی کنند کار استراتژیک هاي گروه یا و ”بد“ یا ”خوب“ هاي ساختار در
  )1999 گرگور مک. (شود می ایراد و عیب

 هد،د می رخ پایدار رشد و اارتق براي ها استراتژي و یابند می پرورش متوسط و کوچک هاي شرکت ان در که روشی
 محیط و  سازند می نوآور پویا، را SME بخش که باشند می چیزي و باشند می  SME بخش در واقعی استراتژیک مسائل

 سازمان چه هر نمایی، متناقض طور به که کند می تاکید خود کتاب در) 1998( ژولین. سازد می انگیز وهم حد تا را ان
 یا کی شامل کوچک، بسیار هاي کار و کسب. کنیم مشخص را آن مرزهاي تا بود خواهد اردشو آنگاه باشد، کوچکتر

 و اند تهآمیخ هم با خانوادگی میراث و فرهنگ با کامل طور به و هستند، خانواده یک اعضاي معموال که افراد از نفر چند
 تر مهم همه از که ویژگی آن تر،بزرگ هاي شرکت در. شوند می محسوب خاندان یک عنوان به حسابرسی بررسی براي

 و نندگانک توزیع کاران، مقاطعه کنندگان، تامین حسابداران،(است خارجی کنندگان مشارکت با روابط اهمیت است،
 وقتی وصخص به نمود، یابی مکان را گیري تصمیم واحد بتوان که است دشوار که دارد اهمیت قدري به رابطه این) غیره

  .باشد وابسته دهنده سفارش کی به باالیی سطح شرکت

 هاي شرکت شبخ براي استراتژیک هاي خواسته تري مهم استراتژي، فرموالسیون فرایند تحلیل از نتیجه یک عنوان به
  ) :1997 ساندو،(از عبارتند  متوسط و کوچک

  :روريض] 1[بینی واقع و بنگاه اهداف از دقیق تحلیل یک دادن پیشنهاد بودن، پایدار علمی طور به    

  کامل طور به آنهم بازار هاي فرصت از صحیح استفاده    

  منابع و ها شایستگی بین تناسب ایجاد براي    

  کارآفرین مدیریتی سبک همچنین و شرکت منابع منظر براي هم ریسک از پذیرفتنی سطح در جستن شرکت براي    

  کارآفرین هاي ارزش سیستم براي بودن مناسب و سازمانی فرهنگ براي بودن مناسب    
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 یعنی ،سازند می نمایان را فکر آن وحدت که است شان درونی حرکت در فکر یک اجزاء هگل، خود نظر و سلیقه مطابق
 فقط ندارد یاتح که فکري واال کند، حفظ را خود انسجام و باشد داشته مطابقت خود با تواند می که است زنده فکر فقط

 هب فقط را وحدت اصطالح و شود نمی دیده مساعی توحید و ارتباط نوع هیچ آنها میان که اجزایی از است اي مجموعه
  )39 ص ،1385 مجتهدي،. (برد کار به توان می آنها مورد در مجازي نحو

  :منبع

  امیرکبیر نشر.  مقاالت مجموعه. او فلسفه و هگل درباره). 1385. (کریم مجتهدي،

]1 [realism  
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  : قابلیت حس کردن شرکت هاي کوچک و متوسط 

 نیز و باشند می ها فرصت به دهی شکل و کردن فیلتر کردن، اسکن براي هایی ویژگی عنوان به کردن حس هاي قابلیت
 مربوط بازار در تغییر گیرد قرار نظر مد آنها ترجیحات و شود شناخته مشتریان هاي سلیقه ها، قابلیت این چهارچوب در باید

 روي خود تحقیق در. پذیرد صورت الزم توجه) 2007 ، تیس( رقبا کنشگران و کنندگان تامین هب و باشد نظر مد صنایع و
 بین فرایند که اند داشته اشاره) 2011( وردیر و پرانج. است گرفته قرار نظر مد شرکت سازي المللی بین و پویا هاي قابلیت
. آورد نگچ به را جهانی هاي فرصت تا کند می لدنبا شرکت یک که شود دیده مسیري عنوان به تواند می سازي المللی

 و کسب هاي فرصت توانند می دارند گري حس هاي قابلیت که مدیرانی که است کرده استدالل) 2013( بوگودیتوف
  .دهند افزایش را شرکت پذیري رقابت و  کنند تضمین را شرکت رشد و کنند حفظ را کار

 از را کار و کسب هاي فرصت توانند می ها شرکت که اند کرده استدالل) 2006(همکاران و زهرا مشابه طور به ببینید
 حس قابلیت که است داشته اشاره) 2007( تیس  جامع، سطح در. آورند دست به پویا هاي قابلیت از استفاده و خلق طریق
  ).2007 ، تیس( تفسیري اقدامات کردن، خلق ، یادگیري کردن، اسکن مانند شود می مختالف هاي فعالیت شامل گري

. دارد اي ویژه اهمیت هم)  2007 ابرل، -کلیش و اشریوگ( مرتبط بازارهاي در جدید اطالعات به واکنش و مونیتورنیگ
 کسب هاي رصتف از گیري بهره و شرکت هاي توانایی افزایش در پویا هاي قابلتی  نافذ نقش روي پژوهشگران از بسیاري

 رد  اسکن هاي قابلیت با مرتبط گري حس هاي قابلیت روي  تحقیق این). 2006 کاران،هم و زهرا(اند داشته تاکید کار و
 نیازمند ها هشبک و  رقبا و کنندگان تامین هاي کنش و مشتري تقاضاي در تغییر. دارد تمرکز خارجی ابزارهاي با رابطه

  .است المللی بین هاي فرصت برداري بهره و  شناخت

 نظري نایقی ”بدانند خواهند می طبع به ها انسان همه“ که نوشت را مشهورش جمله الطبیعه مابعد ابتداي در وقتی ارسطو
 انسان اریخت در چه هر و اوست وجود مکونات از انسان کنجکاوي که کنیم ادعا که نیست خطا نیز این ولی. داشت صحیح

 منتهی که اي غرضانه بی کنجکاوي هک آمد خواهد نظر به و. شد خواهد تر وقی وجودي محرك این برویم، عقب بیشتر
  )29 ص ،1377 کواري، مک. (بود بشر نوع تاریخ در متاخر بسیار تحولی شد فیلسوف یا دانشمند ي فاصله با تفکر به

  :منابع

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. وجودي فلسفه). 1377. (جان کواري، مک

   



۵٣ 
 

  : شناختشرکت هاي کوچک و متوسط 

 لکهب نیست آنها کوچک اندازه متوسط، و کوچک هاي شرکت براي اصلی مشکل که اند داده نشان زیادي مطالعات
 پشتیبانی و یمال منابع اطالعات به که طور همان باشد، کم بازارها به آنها دسترسی تا شود می باعث که باشد، می آنها انزواي
  ).2003 ، ها و اسوایرزك ؛1998 لیدهولم، و مید( داشت خواهند دسترسی کمتر نیز نهادي

 مشارکت رايب خود پتانسیل شناخت از متوسط و کوچک هاي شرکت مدیران تا شوند می باعث که  هستند متعددي عوامل
 افتهی تمرکز آموزش سطح به مرتبط موفقیت کلیدي عوامل  روي تحقیقات از بخشی. کنند می اجتناب جامعه در

 و اسلتن(سن یا و) 1998 اسکاربورو، و زیمر(تجربه مانند عواملی همچنین) 1996 لیانگ، و منگ ،1991 استاو،(است
 عوامل که اند کرده اشاره همچنین) 2005( النگنبرگ و ایندارتی. اند گرفته قرار بررسی مورد نیز) 1998 هوالس،

 آموزش نسیت،ج سن، دموگرافیک، لحاظ از. هستند موثر متوسط و کوچک هاي شرکت تجاري موفقیت بر دموگرافیکی
  .دارند کارآفرینان موفقیت روي تاثیر موارد این که شده دریافته کاري تجربه و

 دنبال به که ندهست این دنبال به بیشتر و دارند بیشتري خالقیت اند دیده آموزش خوبی به که افرادي دیگر، است معلوم
 فعالیت تا دارد بیشتري احتمال سال 44 تا 25 نینس میان در افراد). 2003 همکاران، و اندوبیسی(باشند همتا بی چیزي

  ).2000 همکاران، و رینولدز(باشند داشته کارآفرینانه

 کارآفرینان یتموفق کلیدي عوامل تا  دارد هدف که است، شده گرفته نظر در ویتنام مطالعه در دموگرافیک عوامل این البته
 ارآفرینانک موفقیت کلیدي عوامل خود، مطالعه در مکارانشه و رینولدز. کند شناسایی را متوسط و کوچک هاي شرکت
) 3( کار و کسب و مدیریت دانش) 2( دموگرافیک، خصوصیات) 1( کنند تقسیم بخش چهار به توانند می را ویتنامی
  شخصیتی ویژگیهاي) 4( مدیریت توانایی

 ”ایستد/ جهد می بیرون“ کرد مشاهده توان می نزمی پهنه در دیگر هاي هست همه میان در که ان از تر فزون معنایی به انسان
 چه که ینا از آگاهی یا و چیست یا کیست که این از آگاهی با را اش هستی بلکه ”هست“ فقط نه که هستی تنها چون

  ) 64 ص ،1377کواري، مک. (است انسان پذیرد می تواند می چیزي چه یا کسی

  منبع: 

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد مهترج. وجودي فلسفه) 1377.(جان کواري، مک
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  انعطاف پذیري :شرکت هاي کوچک و متوسط 

 توسعه رايب که باشد می داخلی و خارجی متغیر هاي محیط با انطباق براي بودن قادر معناي به پذیري انعطاف هاي ویژگی
 وسعه،ت مدیریت به قادر یرپذ انعطاف رویکرد یک بدون ها، شرکت نوع این.  است مهم متوسط و کوچک هاي شرکت

  )1986 دین،. (نیستند نوآوري و رشد

 واسکوئز و ندزفرنا انتریالگو،. پذیرند انعطاف بزرگ هاي شرکت از بیشتر متوسط و کوچک هاي شرکت این، بر افزون
 معنا آنها هاي ویژگی سایر و پذیر انعطاف و متوسط و کوچک هاي شرکت در کارآفرینی بین رابطه که اند یافته) 2000(

 یک اه شرکت نوع این که حالی در.دارند اطالعات مبهم غیر ارتباطات با مشکالتی ها، شرکت نوع این گرچه. است دار
 حذف ایدب پذیري انعطاف که است این معناي به دانش  موثر انتقال در توانایی عدم دارند، داخلی پذیر انعطاف ساختار

 که است نآ گر نشان موفقیت کلیدي عامل یک عنوان به متوسط و کوجک هاي شرکت انطباق قابلیت بررسی. شود
 طالعات،ا زمینه در ارتباط برقراري به بودن قادر مفهوم محور. دارد ربط ارتباطات و اطالعات به ها شرکت این موفقیت

 نیاز مدت بلند رد یتموفق و بقا براي که شود گرفته نظر در موفق کلیدي عامل عنوان به گیري تصمیم که است ایده این
 یافته منظا هاي روش متوسط و کوچک هاي شرکت در مدیران که است این تحقیقات کلیدي هاي یافته از یکی. است
 توسط که اشدب می گیري تصمیم فرایند به یافته سازمان غیر رویکرد خاطر به اغلب این. ندارند استراتژي تعریف براي

 شخصی عمناف مبناي بر استراتژیک توسعه تا شود می باعث مساله این. ذیردپ می صورت سازمان محوري هاي شخصیت
 هاي ستراتژيا متوسط و کوچک هاي شرکت تا شود می باعث گیري تصمیم فرایند براي ها محدودیت این. بگیرد شکل

 تعیین را خود موفقیت ها شرکت این که است گیري تصمیم طریق از.  دهند توسعه محدود بینشی با را مدت کوتاه ضعیف
 به توسطم و کوچک هاي شرکت. خود هاي ویژگی سایر و ساختارها با بودن پذیر انعطاف طریق از خصوص به کنند می

 کرده بیان  .آورند چنگ به و بیابند را تازه هاي فرصت  که است مهم آنها براي گرچه اند؛ شده شناخته کارآفرینی خاطر
 شده یافته. دهند نشان تازه هاي فرصت زدن قاپ به را تمایل یک است ممکن متوسط و کوچک هاي شرکت که است
.. گذارد می یرتاث عملکرد بر  مثبت طور به متوسط و کوچک هی شرکت توسط جدید هاي فرصت براي تحقیق که است

 به قطری زا فرصت مزیت از تا قادرند متوسط و کوچک هاي شرکت موفقترین تنها دیویس و بدري،دیویس به توجه با
 می یشنهادپ اخیر مطالعات. گیرند بهره خارجی عوامل مزیت از بتوانند تا شوند مند بهره  سازمان داخلی منابع گیري کار
 سیاسی رساختا یا و محیطی ابهام اطالعات، مزیت از گیري بهره مانند فرصت آفرینش براي چندگانه هاي روش که کند

 از. شود ادهاستف خالق تفکر از که آیند در عمل به تواند می وقتی تنها ها روش نای حال، این با. گیرد قرار کار دستور در
 دیدگاه به توجه با. کنند خلق را هایی فرصت تا شوند می قادر متوسط و کوچک هاي شرکت که باشد می نوآوري طریق

 م راه هب نوآوري طریق از را المللی بین اقتصاد که هستند متوسط و کوچک هاي شرکت این) 2006(کسلر و آلوکا هاي
 حتاطانهم استفاده تا اند شده وادار آنها رقابتی، بازار درون در متوسط و کوچک هاي شرکت موقعیت به توجه با. اندازند

 بزرگتر هی زمانسا حتی و شوند نوآور بتوانند که اي گستره به سازند، بیشینه ممکن جاي تا را آن و کنند خود منابع از اي
 ککوچ هاي شرکت که است روزانه و رسمی غیر استراتژیک هی برنامه این طریق از). 2007 رائی،(بگیرد الهام آنها از هم
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 می نکته این از فراتر به متوسط و کوچک هاي شرکت نوآوري). 2005 فایول، و آلولو( رسند می پایداري به متوسط و
 .گیرد می قرار روزه هر مشکالت حل به آنها رویکرد داخل در و کنند می مدیریت را خود منابع آنها چگونه که رود

 سیدستر توسط و کوچک هی شرکت محدودیت اولین.  است حساس اي مقوله موفقیت براي منابع مدیریت گرچه
 توانایی وسطمت و کوچک هاي شرکت پایین، نقدینگی از پیامد یک عنوان به. است مدت کوتاه نقدینگی به آنها محدود

 و مورفی کلوچ، ؛2006 گوگران، و بورك ؛2004 آلون،. (ندارند را ها فرصت مزیت براي نیاز مورد منابع به دسترسی
 حداکثر نابعم چگونه که هستند این مبناي بر متوسط و کوچک هاي شرکت اصلی هاي استراتژي بنابراین) 2007 کاالوي،

 به تا دگیرن بهره را خود منابع داخلی طور به تا قادرند متوسط و کوچک هاي شرکت که است سطحی چنین در. شوند
 کند یم راهنمایی را ما آید می میان به منابع مدیریت با که کلیدي هاي محدودیت گرچه،. یابند دست ها فرصت مزیت

 جنبه همه روي عمیق طور به تا نیستند قادر متوسط و کوچک هاي شرکت. کنیم گذاري سرمایه ها حوزه کدام در  که
 قادر آنها که است معنا بدان این) 2006 گوگران، و بورك ؛2004 آلون،. (کنند تحقیق و کاوش خود کار و کسب هاي

 لحاظ از نبنابرای و دهند انجام آینده شناخت جهت در استراتژیک ریزي برنامه طریق از را کارآمد تصمیمات تا نیستند
 باید کجا  به موجود محدود منابع که این مورد در اطمینان عدم که است طوري این شوند، می محدود] 1[پذیري انطابق

  .شوند روبرو زیادي پذیري ریسک با متوسط و کوچک هاي شرکت تا شود می موجب این.  یابد تخصیص

  

 هم يمحدود موجود منابع و است باالتر ها ان هاي نوسان از پیامدي عنوان به متوسط و کوچک هاي شرکت براي ریسک
 متوسط و کوچک هاي شرکت کلیدي هاي ویژگی از یکی ریسک) 2005( فایول و آلولو هاي دیدگاه راستاي در. دارند
 وجود اب  این، بر عالوه. شود انجام باید کار از محدودي حجم یعنی این و هستند دسترس در محدودي طور به منابع: است

 انجام باید را ها فعالیت کدام که کنند ینتعی بادي و هستند روبرو ها انتخاب گزینش مساله با ها سازمان محدود، اطالعات
 چیزي ریسک اتخاذ) 2007( رائی اخیر تحقیق راستاي در. دهد می نشان را خود ریسک که است مرحله این در دهند؛
 بعضی نچهآ حال، این با. کند می تعیین متوسط و کوچک ه شرکت در را استراتژي سازي پیاده و کارآفرینی که است

 ها یتفعال از خاص اي مجموعه براي خود منابع تخصیص در قبول مورد ریسک عنوان به متوسط و کوچک هاي شرکت
 را خود نابعم تا کنند می سعی آنها و نیست قبول قابل متوسط و کوچک هی شرکت از دیگر بعضی براي پندارند، می

 تصمیمات. دباشن هم پذیر عطافان تا دارند گرایش کوچکند، متوسط، و کوچک هاي شرکت که جایی آن از. نکنند پخش
 این به توجه اب. شود بحث استراتژیک سطح در که آن جاي به شود گرفته مدیریت عملیاتی سطح در معمول طور به باید

  نتیجه در ، است کوچک اقل ال یا ندارد وجود متوسط و کوچک ها شرکت درون در استراتژیکی فعالیت که وضعیت
 و کوچک هاي شرکت. است متفاوت بزرگتر هاي شرکت از معناداري طور به ها کتشر نوع این در عملیات مدیري
. شوند یم تعریف روز-به-روز کارهاي مبناي بر و  گویند پاسخ را عملیاتی نیازهاي که این به دارند گرایش متوسط
 ها آن بر اینکه يجا به مشکالت ترتیب بدین که] 2[اجتنابی و تدافعی تا هستند واکنشی متوسط و کوچک هاي شرکت

 بر وهعال. شوند محدود منابع و آید وجود  به ها سازمان روي منفی تاثیر تا  شود می باعث این. شوند می حل شود، غلبه
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 تثناییاس عملکرد تنها به عالقه با اغلب استراتژیک مدیریت غیبت که دارند ادعا)  2001(ووس و بلکمون و کاگلیانو این،
 هاي شرکت اغلب که حالی در. باشد می سازمان متمرکز عملیاتی سطوح در مدیریت شتال چون است خورده گره

 دیده حال این اب است الزامی موفقیت براي که دارند مشارکت استراتژیک مدیریت پراکتیس نوعی در متوسط و کوچک
 بیشتر ایدب متوسط و وچکک هاي شرکت  که اند داشته اشاره نویسندگان از بسیاري. است محدود آن کاربرد که شود می

 را خود که آن جاي هب دهند وفق آن با را خود و برگزینند را پیشرفته استراتژیک مدیریت پراکتیس از بزرگتر اي گستره
 پایدار ريیادگی همانند توانایی توسعه طریق از باید کار این. سازند محدود روز– به-روز عملیاتی واکنشی هاي حل راه به

 برنامه آینده رايب که بگیرند یاد سادگی به باید متوسط و کوچک هاي شرکت معموال. گیرد صورت تیرقاب مزیت سازي
 در تراتژیکاس هاي فعالیت. کنند می تعریف را استراتژیکش هاي فعالیت سازمان هاي ویژگی میان، این در. کنند ریزي

 شرکت ندهست رسمی غیر معموال استراتژیک هاي فعالیت متوسط، و کوچک هاي شرکت قضیه در اند شده مرور ادبیات
 نظر در را گردی مراحل اینکه تا کنند تمرکز استراتژي سازي پیاده روي بیشتر تا دارند گرایش متوسط و کوچک هاي

 و وچکک هاي شرکت که سازد می مال بر همچنین حوزه، این ادبیات) فرموالسیون(تدوین مرحله خصوص به بگیرند
 که آنهایی تا اشندب موفقتر که این به دارند گرایش گذرانند می استراتژیک هاي فعالیت روي را يبیشتر زمان که متوسط

 در کمی عمناب متوسط و کوچک هاي شرکت که این داشتن نظر در با که است معنا بدین این. گذارند نمی را زمانی چنین
  .(شود ادهد اختصاص ارزیابی و تدوین تحلیل، کاستراتژی فازهاي به بیشتر زمان که است الزامی هنوز دارند، اختیار

 مشتریان انتظارات و نیازها مستمر تنوع همراه به امروزي بازارهاي در تغییرات فزآینده نرخ. استراتژیک پذیري انعطاف
 تراتژیک،اس ذیريانعطافپ نظر، این از. شود تبدیل رقابت اساسی الزامات از یکی به سازمانها انطباقپذیري که است شده باعث

 بازار فرصتهاي و تهدیدها به سریع پاسخ وسیله به عمل این که میدهد ارائه بازار تغییرات مدیریت براي را سازمانی توانایی
 شناسایی را بازار وندر سرعت به و است ذاتی تمایز استراتژي اجراي توانایی استراتژیک انعطافپذیري است فعاالنه شیوه به

 منابع به خود پاسخگویی توانایی اساس بر میتوانند انعطافپذیر شرکتهاي. میدهد راپاسخ بازار جدید تقاضاهاي و میکند
 انعطافپذیري ستا ارزشمند گذاري سرمایه فعالیتهاي توسعه در بهویژه عمل این که شوند تجهیز است، نیاز آنچه به و ناپایدار

عد سه برحسب میتوان را استراتژیک  سرعت. تغییر یزانم و تغییر هزینه تغییرات، سرعت: از اندعبارت که کرد درك اصلی بُ
 تغییرات اجراي براي موردنیاز زمان طریق از میتوان را دهد تطبیق تغییرات با را خود میتواند سازمان که سرعتی یا تغییرات

 درونی ساختار دیدجت در شرکت توانایی به استراتژیک انعطافپذیري کرد گیري اندازه شرکت استراتژي کلیدي عناصر در
  )1398 کرباسی، جبارزاده و سرشت رحمان. (دارد اشاره بیرونی محیط با خود روابط تجدید همچنین و

  

 ملیع کار این. است تعهد یا دادن وعده یا قول روند می فراتر خودشان از ها انسان آن در که طرقی ترین مشخص از یکی
 نامه نآ فردا من”  ؛ ”دید خواهم را شما جلسه از  بعد فردا من: ” کنیم می دمتعه را خودمان پیوسته ما. است انسانی اساسا

 می هساخت ایم، دانسته خود ي ذمه بر که تعهداتی به ما بندي پاي ، داري امانت اساس بر اجتماع. الخ و ؛“ نویسم می را
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 مریکاییآ فیلوسف تعلیم و  خودش تعلیم میان در نیز مارسل و نیست دور چندان وفاداري مفهوم از داري امانت مفهوم. شود
 را انسانی ماعاجت بنیاد و اخالق بنیاد ” وفاداري به وفاداري“ در رویس. بیند می شباهتی رویس جوزایا تر، پیش نسل یک

 وعهمجم این در واقعیت اتدراج. شمارد می پیوسته هم به اي مجموعه مارسل را واقعیت اجتماع، ف تعهد شخص،. دید می
  )109 ص ،1377 کواري، مک. (شود می ختم خدا به باالخره داري امانت و تعهد راه او نزد در که است آن مبنی
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]2 [preventive 
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  : آگاهی استراتژیک  شرکت هاي کوچک و متوسط

 زا بیشتري حجم به متوسط و کوچک هاي شرکت امروزه که نمود استدالل توان می”  که نویسد می 1983 در رایس
 غییرت مساله این تاینترن ظهور با که البته. “ برخوردارند قبل سال 25 به نسبت بیشتري محاسبه قدرت از و دارند اطالعات

 کمتر توسطم و کوچک هاي شرکت براي اطالعات هنوز حال این با. است یافته افزایش شدت به قابلیت این و است کرده
 مانز  هنوز متوسط و کوچک هاي شرکت مالکان -مدیر. دارد قرار بزرگ هاي شرکت اختیار در که است اطالعاتی از

 سخن هم مروزها رو این از و بپردازند استراتژیک گیري تصمیم براي اطالعات حلیلت مساله به تا دارند اختیار در اندکی
  .آید می در آب از درست رایس

 تحت قوي طور به که رسد می نظر به مالکان – مدیر استراتژیک آگاهی سطح که اند کرده اشاره) 1998(آترتون و هانون
 کارهایی و سبک در. باشد می  کار و کسب پیچیدگی و عیتقط عدم نوع، نیز و مالکان -مدیر  شخصی شایستگی تاثیر

 پایین تژیکاسترا آگاهی اغلب دارد، ثبات نسبی طور به و است شده شناسایی و تعریف کامل طور به مشتري روابط که
 تثاب وارههم  شده تعریف محدودي طور به البته که باشد می کار و کسب خارجی محیط ادراك اساس بر مساله این. است
  .است

 یما کرده را آرزویش آنچه جز است چیزي ذاتا است واقعیت یک فقدان حاصل و خالء یک کننده آشکار چون آرزو…
 پس .ماند خواهد یکی خویشتن با ابد تا که است چیزي داده و ایستا و واقعی موجود یک و چیز یک جز است چیزي

 به )دوم( آرزوي این که اي کننده جذب و کننده فین کار با باشد محض حال به دیگر آرزوي موضوعش که آرزویی
 گیرد می آرزوها از را خود خوراك که من این. آورد خواهد پدید حیوانی من سواي ذاتا منی شود می آورده بر آن وسیله

 چون و. شود می زاده ”من”  آرزوي برآوردن با و براوردن از که آرزویی بود، خواهد آرزو عین خویش هستی نفس در
 ،1387هگل،.(است کار نفس همان در  ”من”  این هستی پذیرد، می تحقق کند می نفی را موجود چیز که کاري با رزوآ
  )29 ص
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  : رهبريشرکت هاي کوچک و متوسط 

 غیر يها ابزار با معموال که باشد می خاص جهت یک در گروه یک دادن حرکت فرایند رهبري  کاتر دیدگاه اساس بر
  دارند محدود کار نیروي با] 1[تخت انیسازم ساختار معموال متوسط و کوچک هاي شرکت. پذیرد می صورت اجباري
 جهت هک گیرند می تصمیم که هستند آنها و دارند اختیار در را اصلی اقتدار متوسط و کوچک هاي شرکت در مالکین
 و رناظ متوسط، و کوچک هاي سازمان اغلب در. دارند سازمان روي هم زیادي تاثیر  و باشد صورت چه به سازمان گیري
 توسعه ارک شروع با رهبري کیفیت. ندارند مدیریت در خاصی تحصیالت خصوص به و ندارند یالتیتحص چندان مالک

 سازمان اسقی با  ، که این دوم یابد می رشد نقش این قالب در و گیرد می قرار رهبري موقعیت در فردي کم کم و یابد می
 الیتفع در مالک کوچک، سازمان در. دارد متفاوتی اهداف کوچک سازمان که یابیم می در ما بزرگ سازمان با کوچک

 و  ندک می ایجاد کارگران بین را احترام زا اي درجه و کند می خلق خوبی شخصی روابط او. شود می درگیر روزانه هاي
 و کوچک هاي شرکت هاي بنگاه در رهبر. دهند می ترجیح سود افزایش بر را آنها و گذارد می احترام را ها ارزش

  متوسط، و کوچک هاي شرکت در. برسانند سطح باالترین به را سازمان توانند می کارآمد کارمندان که نددا می متوسط،
  )2014 یوکسلبیلگیلی،. (ندارند گیري تصمیم براي را آزادي از کاملی درجه رهبر مالک، تاثیر به توجه با

 متوسط، و کوچک هاي شرکت در. اردد متمرکز و] 2[چیره حالت مکرر طور به متوسط و کوچک هاي شرکت در رهبري
 موفقیت مقوله دو براي مساله این همچنین اند، خورده گره هم در نزدیکی طور به شرکت شهرت و] 3[شخصی هویت
 در شخص شهرت: داشت نظر در باید را عامل سه.  اند پیچیده هم در هم آنها. است برقرار فردي موفقیت و کار و کسب

 ريگی شکل احتمال افزایش به منجر کار، و کسب در عملی مشارکت و شخصی هاي راییدا گذاري سرمایه اجتماع،
 متعهد رکتیش چنین. شود می استقالل و نوآوري همتی، بلند هاي ویژگی با متوسط و کوچک شرکت شهرت و شخصیت

 شرکت عملیات در روز-به-روز مشارکت و شود پیدا اش کله و سر رهبر که این. دهد وفق متغیر محیط با را خود که است
 و کسب هبرر شخصیت بین رابطه این، بر عالوه. باشد می تغییر سازي پیاده در بالقوه مزیت یک متوسط و کوچک هاي
 یک رچهگ.  بود تر قوي تر ضعیف هاي شرکت به نسبت کوچک هاي شرکت در سازمانی ساختار و استراتژي و کار

. دارند شریک و مدیر-مالک چند یا دو) بریتانیا در درصد 40 به نزدیک( متوسط و کوچک هاي شرکت از باال نسبتا نسبت
 سطح. گذاردب سوء تاثیر کار و کسب روي تواند می تضاد حل قوي هاي توانایی غیاب در فردي، بین هاي تضاد نتیجه، در

 ، قوي رهبري بدون ، آن از یشب. باشد می موثر سازمانی تغییر سازي پیاده براي کلیدي تغییر فرایند به رهبري تعهد باالي
 یان،مشتر مالحظه شامل مساله این که کنند می پایش را خود محیط زیرك، رهبران.. داشت خواهد وجود اندك تغییري

 ملزومات. باشد می آوري فن و  متغیر دولتی  مقررات انسانی، منابع اقدامات رقبا، کلیدي، کنندگان تامین سرمایه، بازارهاي
 غلبه دامم طور به پایش این حفظ براي آنها ظرفیت بر تواند می متوسط، و کوچک هاي شرکت رهبران اي وظیفه چند
 هاي بنگاه به نسبت رسمی کمتر و تر تحت ساختارهاي متوسط و کوچک هاي شرکت. بیندازد دردسر به را آنها و کند

 به نجرم شود می انجام بزرگتر هاي شرکت طتوس ابعاد کاهش زمینه در مجدد هاي سازماندهی از بسیاري. دارند بزرگتر
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 به اطاتارتب و فرهنگ   آنوقت مدیریت تر پایین سطح با. باشد می ها سازمان این اهداف عنوان به تر تخت هاي ساختار
  )1999 همکاران، و وایت.(است شده تسهیل آسانتري طور

 پیاده رايب را فرصت این، و شوند می دیده بیشتر متوسط و کوچک هاي شرکت در رسمی کمتر و  تر تخت ساختارهاي
  دهد می افزایش تغییر سازي

 همان به را اکاره کند می تشویق را افراد که محور تراکنش رهبري امتداد در گرا تحول رهبري بنیان دانش هاي شرکت در
 هک دهد می سوق سمت این هب را افراد گرا تحول رهبر. است شده مطرح دهند، انجام رود می انتظار ها آن از که اي شیوه
 رخ وي اهداف و رهبر به افراد احساسی وابستگی با عمدتا کار این. باشند داشته خروجی موجود هاي استاندارد از بیش

  .شود یم افراد تحول سبب که است اهداف همین به تعلق و آگاهی و است مرتبه بلند اما  گرایانه واقع او اهداف. دهد می

 باال کردروی با عمدتا رهبرانی چنین. است کارها سیدن ر سرانجام به رهبر دغدغه ترین مهم ساز ارساخت رهبري سبک در
 موعهمج است زیادي قدمت داراي نظر در هم و رعمل د هم که سبک این.  شوند می رو به رو افراد با مستقیم و پایین به

  :گیرد می بر در را ذیل رفتارهاي

  دارد وجد آنها از انتظاراتی چه و دارد وظایفی چه گروه اعضاي از کدام هر که این تعیین    

  شده تعریف هاي استاندارد حقظ و ثابت هاي رویه استفاده به تشویق    

  گروه در خود هاي ایده سازي پیاده و کارمندان براي خود هاي دیدگاه کامل کردن روشن    

  .شود مانجا باید چگونه و کاري چه که گیرد می تصمیم رهبر    

  .است شده فهمیده افراد توسط خوبی به درگروه او نقش که این از رهبر یافتن اطمینان    

  .کند می مشخص بندي زمان کارها براي    

  .کنند تبعیت مشخصی قوانین و ها استاندارد از که خواهد می گروه افراد از    

 رپرست،س حمایت ساز، توانمند رهبري چون ناوینیع با تحقیقات در که گزار خدمت رهبري سبک:  گزار خدمت رهبري
 محققان طتوس آن از پس و شد معرفی گرینلیف توسط  قبل دهه چند که است سبکی. است شده معرفی هم … و  خادمانه
  :گیرد می بر در را زیر هاي رفتار و گرفت قرار تغییراتی اعمال و بازبینی مورد دیگري

  دیگران منافع براي خود ازهاينی کردن قربانی  و خدمت به عالقه

  کارکنان هاي پیشنها و ها ایده نظرات فعال بودن پذیرا موثر شنود

  .دهد قرار دیگران شرایط در را خودش بتواند: همدلی



۶١ 
 

  کند بازسازي ها شکست از پس را گروه اعضاي روحیه بتواند:  بخشی التیام

  هیجانی هوش از منبعث عمدتا محیط در موجود هاي نشانه شناسایی براي مدیر هوشایري:  آگاهی

  قدرت از استفاده به نیاز بدن افراد کردن متقاعد توان کردن متقاعد توانایی

  .کند می ترغیب خالقیت و ذهنی هاي مدل از استفاده به را خود همکاران: سازي مفهوم

  .دارد شهود آن اعضاي و سازمان آینده به نسبت:  آینده شهود داشتن

  .کند می آماده جامعه به خدمت براي را گروه رهبر:  جامعه به خدمت

  .است رهبر مستقیم دخالت با کارکنان رشد هدمتگزار رهبران اثر ترین مهم: رشد

 به مگیه که شود می آن در حاضر افراد براي اي جامعه به تبدیل تدریج به شرایط این با شرکت:  اجتماع یک ساخت
  )1398 همکاران، و فوريغ. (شناسد می ان نام با را خود نوعی

]1 [flat 

]2 [dominant 

]3 [personal identity 

 رداختهپ فراگردبینانه و آید می مواجهه معرض در جهان فراگرد در که فهمد می آنی حسب بر را خود دازاین غالبا و بدوا
 می اللتد فهم. نیست باشد دازاین رفتارهاي هممه با مالزم صرفا که خویش خود به صرف وقوفی تنها فهم این. شود می

 زیستانساگ امکان این مقام در سخن دیگر به یا ، یا بودن جهان-در-حالیه امکان  آن یا این بر خویش اندازي طرح بر کند
  )798 ص ؛1386 هایدگر،. (داشتن

 وجودي تتفاو بودن رهبر در. است رهبري مساله. دهد می نشان خوب را خود بودن جهان در که هایی موقعیت از یکی
 خود راحتاست براي فرصتی شاید. است الزامی خفیف هاي شکست پی در صحیح رهبري لزوم. آید می پیش فرد براي
 در پس. یستن وقت بگوید و باشد مدیر صرفا که این نه هست وقت هنوز بفهمد که شود می رهبر وقتی رهبر. باشد رهبر

  .است غنیمتی خود براي هم خفیف شکست. است الزامی ذهن به دادن استراحت رهبري
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  .ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386.(مارتین هایدگر،
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  در ناخوداگاه مشتري: بحث شرکت هاي کوچک و متوسط

  :است زیر موارد شامل که شود نگریسته سطح چند در تواند می عرضه    

  .دهیم قرار نظر مد را مشتري وفاداري نردبان یک باید    

  .هستند مستمر سودآور روابط پی در طرف دو هر است تجاري شریک ه کسی:  شریک    

  کند می بازاریابی شما بریا که کسی کند، می صیهتو سایرین به را شما فعالنه که کسی:  مدافع    

  .کند می پشتیبانی فعاالنه غیر را شما فقط ولی دارد دوست را شما سازمان که کسی:  پشتیبان    

  .شود خنثی شما سازمان به نسبت یا منفی ممکن ولی کند می خرید تکرار که مشتري: موکل    

  است کرده کار شما سازمان با یکبار که کسی:  خریدار    

  )185 ص ،1393پین،.(کند می کار شما سازمان با هنوز اکنون:  احتمالی مشتري    

 قلمرو خصوص در بعدي کشفیات براي راه کردن هموار در اي عمده سهم که است کسی نوزدهم قرن در شلینگ
 در واقع در و  ودخ اینهمانی فلسفه و تطبیع فلسفه در و فیخته و کانت آةیسم ایده از خود بازبینی در او. داشت ناخودآگاه

 مند نظام اي ظریهن که بود واقعی امر و مثالی امر رابطه تبیین چگونگی یعنی خویش بنیادي مسئله پاسخ براي جو و جست
 دایته ناخودآگاه سوي به را شلینگ که استداللی اصلی خطوط ادامه، در. آورد پدید ذهن ناخودآگاه قلمرو خصوص در

 آلیستی ایده تبخارا“ اصطالح به یا آن بودن امیخته و پیچدگی علت به که استداللی. گیرد می قرار بررسی وردم کند می
 ان تبیین و درك در مفسرین از بسیاري یا و ببخشند لقایش به را آن عطاي محققان از بسیاري که شده باعث ”نوزدهم قرن

  )1395 بیدي، دره صانعی و گورندانی ثابت داوطلب. (شوند سردرگمی دچار
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. ”شلینگ فلسفه در ناخودآگاه مفهوم تطور و پیدایش) “1395.(منوچهر. بیدي دره صانعی. محسن. گورندانی ثابت داوطلب
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  : پندار کارآفرینی شرکت هاي کوچک و متوسط 

 بسیاري. دارد وجود 1990 دهه در کارآفرینی پندار روي قوي شاهدي که دهد می نشان مدیریت روي فرانسوي تحقیقات
  )2003 مسگام،. (اند کرده تمرکز ها فرصت تعقیب مساله روي کار و کسب آفرینش روي مطالعات از

 زیرکی اب و کنند می جو و جست را منابع و دارند ها فرصت تعقیب به اراده که دهند می نشان متوسط و کوچک شرکت
  )2006 نشامبا،. (باشند داشته پاسخی دیگر افراد هاي واکنش به نسبت تا دهند می انجام را هایی کنش و دهند می تخصیص

 رايب را هایی مکانیسم و پذیرند می داده پیش از صورت به را خود محیط متوسط و کوچک هاي شرکت اغلب گرچه
 می ها رصتف از استفاده و  اکتشاف شامل  استراتژیک کارآفرینی محوریت. گیرند می نظر در آن نیروهاي به واکنش

 پیچیدگی با باال سطح رانبازیگ تنها).  2003 شفرد، و ویکلوند( باشد می شرکت عملکرد با مرتبط مثبت طور به و باشد
 می ستفادها موثر کنترل براي منابع مانند محیطی پارامترهاي از انطباق این براي توانند می و دارند انطباق خارجی محیط

 براي متفاوت رویکرد سه) 2007(موالن مک و کمپانیز اخیر، مطالعات میان در) 2000 ودیویس، دیویس بدري،. (کنند
 گردش به دین با کارآفرینی هاي فرصت که کنند می پیشنهاد آنها. باشد می آن از گیري هرهب فرایند و فرصت خلق

 هنتیج عنوان به توانند می همچنین کارآفرینی هاي فرصت. دارند وجود عمومی حوزه در مادي منابع مورد در اطالعات
 و ها هشبک نهایت، در. کرد استنباط را آنها بتوان طریق بد و دهند نشان را خود موجود فرهنگی منابع و محیطی ابهام

  .دارد کارآفرینی هاي فرصت مورد در توجهی قابل نقش سیاسی ساختارهاي

  .ریسک اتخاذ

 وجود ریسک اتخاذ هاي ویژگی با رابطه در کارآفرینانه رفتار از مختلف درجات که موضوع این به دارد اشاره ادبیات
 هاي شرکت رد ناشناخته فضاي در ماجراجویی و ریسک اتخاذ و تصادفی تا هگرفت پا جاي کردن سفت و احتیاط از دارد،

 نواوري، استراتژیک کارآفرینی عنصر سه که کنند می پیشنهاد) 2005(فایول و آلولو. باشد می متوسط و کوچک
 در يرهبر گیري، تصمیم و نوآوري) 25 ص ،2007( رائی توسط اخیر کارهاي. باشد می ریسک اتخاذ و] 1[پویشگري

. باشد می رینیکارآف استراتژي هاي ویژگی عنوان به منابع تخصیص و بازارسازي اقتصادي، منابع سازماندهی صنعت، یک
  .داند می کارافرینان فرایندي تعریف ویژگی عنوان به را ریسک اتخاذ همچنین او

  شغلی تعهد

. اند کرده عریفت را آن متفاوتی شکلهاي به یقاتتحق و تئوریها در که طوري به است؛ پیچیده و بعدي چند مفهومی تعهد،
 کاران،هم و هال. کند می مشخص را سازمان با فرد رابطهی که است بعدي چند روانی و روحی وضعیت یک سازمانی تعهد
 ،کانتر. میشوند ادغام هم در زیادي حدود تا سازمانی عضو و سازمانی اهداف آن، طریق از که میدانند فرایندي را تعهد
 کاملترین .میکند تعریف اجتماعی، نظام به خویش وفاداري و انرژي گذاشتن اختیار در به افراد تمایل عنوان به را تعهد

  )1397 ري،جعف جنیدي و سرشت رحمان(است گرفته صورت مییر و آلن توسط آن، ابعاد و سازمانی تعهد روي بر تحقیق
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 دیدپ سوداگري و ستد و داد یا دیگران درازي دست از مردمان ارينگهد براي یا مکان اشتراك از فقط سیاسی جامعه -1
 و ها انهخ اجتماع از سیاسی جامعه. نیست کافی اما است، الزم شرایط سیاسی جامعه تشکیل براي ها این همه. آید نمی

  )161 ص ،1384 ارسطو،. (است اعضایش مستقل و کامل زندگی و بهزیستی هدفش و آید می پدید ها خانواده

 ،ارسطو. (هستند وسایلی فقط هدف این به رسیدن راه در ها سازمان آن همه و است بهزیستی سیاسی، جامعه هدف -2
  )161 ،ص1384

 با خصش که رسومی و عادات حاصل. شود اکتفا ناقص آزادي به نیست قرار: شود می متمرکز را اي ساده نکته هگل-3
 ادتع حسب بر من اگر. است نیامده دست به او خود عقل انداختن کار به جهنتی در حال هر به باشد، چه هر  آمده بار آن

  )47 ،ص1387سینگر،. (ام گرفته آن انجام به تصمیم تعمق و تفکر پی در گفت توان نمی بزنم، کاري به دست

 ،1387 گر،سین. (اجتماعی رسوم به نه سپارد می عقل به را ناحق و حق خصوص در نهایی داوري نقادانه تامل سقراط-4
  )48 ص

  )99 ص ،1387 سینگر،( آزادي؟ از آگاهی پیشرفت مگر نیست چیزي تاریخ چرا -5

 زمان، رتیبت بدین. باشند می گذر و تغییر دائمی، هاي حرکت از عبارت تحجر و سستی از نجات وسایل اورتگا نظر به -6
 گردی عبارت به. دهد می نشان معین مرحله یک در را ها آن ماندن باقی واقع در قوم، یک یا انسان یک تحجر و سکون

 حالی به انسان که این محض به. است شده گرفتار سکون به واقع در برد می سر به رضایت حال در و ندارد غایتی که کسی
 یم متناقض امور وراي اي مرحله اونامونو، خالف بر اورتگا. خشکد می او حیاتی جوش و جنب بدهد رضایت دارد که

 از و دبخش صراحت را خود موقعیت و وضع بتواند کس هر از بیش که است کسی فیلسوف او، نظر حسب رب. جوید
  )112-111 ص ،1386 نوالی،. (نماید تجاوز تناقضات

 حرکت از تعبار طرح از نبودن خالی زیرا دارد مطابقت کامال انسانی وجود اصالت فلسفه اصول با آینده انگاشتن مهم -7
 آرزویی هر ما که است خیال وسیله به ترتیب، بدین. است دائمی حرکت یک متضمن حال عین در و دهبو کمال سوي به
 زیادي اهمیت آینده. گردد می حال به شدن راضی مانع و گذشته در استقرار مانع که اي لحظه از و کنیم می جو و جست را

 امکان ما هب خیال راه این در. کنیم پیدا تازه امر یمیقد هاي دستورالعمل  تکرار جاي به هستیم محکوم ما. ” کند می پیدا
  )55 ص ،1386 نوالی،. (نماییم نظر صرف قدیمی هاي دستورالعمل از تا دهد می

 ما به متن کی یا دیگري که چیزي به نگاه با داوري پیش یک اگر. است ها امکان داشتن نگه و گشودن پرسش، جوهر-8
 شخص یا گردی اي نوشته و ایم گذاشته کنار سادگی به را آن که نیست این عنایشم گیرد، قرار پرسش مورد  گوید می

  خودمان از پوشی شمچ این که است تاریخی گرایی عینیت ناپختگی نشانگر بلکه،. ایم دانسته معتبر آن جاي به را دیگري
 رگذاراث درستی به افتادن مخاطره به قطری از ما خود داوري پیش واقع، در. پذیرد می دهد، می رخ فعال چه آن عنوان به را
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 براي و ندک تجربه را دیگري حقیقت ي داعیه تواند می که است آن به بیان و عمل آزادي بخشیدن طریق از فقط. شود می
  )133 ص ،1385 کانرتون،. (بگیرد عهده بر کاملی نقش که شود ممکن از خود
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  اسراتژیک مدیریت در اخالق 

 اند دانسته  قواعدي و) traditions(ها سنت ،)criteria(معیارها اي مجموعه را کار و کسب یا بازار) ethics(اخالق
 ربط اخالق کردن مالحظه به  موثر، استراتژیک مدیریت که رسد می نظر به. دارد عهده بر را  کار و کسب هدایت که

 فعالیت براي را) limitations(هایی محدودیت توانند می اخالقی، هاي آل ایده که معتقدند هم بعضی طرفی از. دارد
 اصلی هاي سیاست قالب در را هایش فرایند و  خود) ?aim(مقاصد و اهداف شرکت، استراتژي. کند ایجاد کار و کسب

 رهگست: آید می وجود به شپرس یک که جاست این. کند می تعریف کار، و کسب اخالق چهارچوب در ها، برنامه و
 در اخالق و شرکت اجتماعی مسئولیت و  استراتژي رابطه مطالعه که بود ها مدت چیست؟ شرکتها در کار و کسب اخالق

 کلی تاثیر نیز و سازمان عملکرد بر مقوله دو این) economical(اقتصادي تاثیرات و ابعاد بررسی شکل به صرفا سازمان،
 اما. بود نظر مد مقوله دو این مدیریتی) ?aspect(جنبه فقط کل، در و) to be left(بود مانده باقی انسانی سازمان بر آنها

 در اخالق گستره که رسد می نظر به) 2010 همکاران و الم.(شود می وارد بدان هم فلسفه بحث که شود می دیده اخیرا
 نزد نیکنامی و) fame(شهرت لحاظ از چه شرکت براي را امنیت بتواند که رود می پیش جا آن تا ها شرکت

 .آورد وجود به) government(دولت نظارت لحاظ از چه و) citizen(شهروندان و) customer(مشتریان

 

 به  نفعان ذي عمناف چگونه اینکه. گیرد قرار بحث مورد نفعان ذي با رابطه در استراتژیک، اخالقی مهم مسائل باید همچنین
  میزان، کی به بنابراین دارد، ربط کار و کسب هاي سازمان قانونی ساختار به هم، آن از بخشی  و است مهم رسد، می توازن

 است] 1[داده وضع چیز چه که فهمید اول که نمود بررسی صورت این به استراتژیک مدیریت در را اخالقی مسائل باید
 ارشد دیریتم تعهد و رهبري. شود بررسی مقاصد و بینش اهداف، تعیین در تواند می مساله این. نیست هم کافی البته که
 عملیات ، شرکت مالکیت در تغییر تغییر، سازي پیاده. گیرد قرار بررسی مورد تواند می که است دیگري مقوله هم

) 164 ،ص1996 کیتسون، کمپبل،.(است موثر بسیار تغییر سازي پیاده در اخالق. دهد رخ جهانی سطح در استراتژیک
 رکتش اجتماعی مسئولیت سازي پیاده در آور الزام عامل یک عنوان به ارشد، مدیریت تعهد و رهبري که گردید مالحظه

 .شود می محسوب

 

 که رداختپ موضوع این به باید حال. است استراتژیک گیري تصمیم استراتژیک، مدیریت حوزه محوري ابعاد از یکی
 شرطی عنوان هب باید ، اخالقی گیري تصمیم کجاست؟امروزه، استراتژیک مدیریت زمینه در اخالق گیري تصمیم جایگاه

 را هایی فرایند تا شوند می دعوت استراتژیک رهبران.  شود آورده نظر در رقابتی مزیت دستیابی براي ناکافی اما ضروري،
 باعث کار این امانج.  باشد داشته وجود گیري تصمیم فرایند در اعتماد قابل دانش تنوع کند می تضمین که  دهند توسعه

. دهد اکنشو آنها به موثري طرز به و بشناسد را ظهور حال در هاي فرصت تا یابد افزایش شرکت هاي قابلیت تا شود می
 تصمیم متس به را خود هاي شرکت دادن گرایش با را خود مشارکت توانند می استراتژي رهبران قابلیت، این توسعه با
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 زا اخالقیات،. دهند انجام) اخالقی چه و اقتصادي چه( باال سطح در هم آن مدار، قاخال روال با استراتژیک هاي گیري
 شود، می هجامع و  کنندگان تامین کنندگان، ،عرضه مشتریان سهامداران، کارکنان شامل که شرکت یک نفعان ذي تمام

 میمتص هنگام در کار و کسب اخالقیات رعایت به خدمات، یا محصوالت خریداران نمونه، عنوان به. کنند می مراقبت
 عنصر یک بلکه سازمان، ي دارنده نگه عامل یک  تنها نه کار و کسب اخالق بنابراین. کنند می توجه خرید براي گیري
 )2016 وایدانان،. (شود می محسوب کار و کسب  فضاي در بقا براي رقابتی
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  نوع دوستی شرکتی 

 ادبیات در توجهی قابل جایگاه استراتژیک، دوستی نوع موضوع ،)in recent years(اخیر سالهاي در
 نیز تشرک عملکرد مقوله بر موضع این تاثیر اهمیت همچنین. است داشته شرکت اجتماعی) responsibility(مسئولیت

 نوع قولهم و باشد می انکار قابل غیر که است هایی سرمایه از شرکت هر نیک شهرت ضمن در. است گرفته قرار نظر مد
 زمان، همان در. دارد شهرتی) capital(سرمایه ارتقاي در اي ویژه اهمیت استراتژیک بخشش و استراتژیک ستیدو

 یک تا شوند باعث و باشند پایدار توانند نمی ها تالش این) Deliberative(بیانی و استراتژیک  دوستی، نوع به رویکرد
 سرمایه یک عنوان به تواند می شرکتی دوستی عنو فعالیت این، بر افزون. گیرند قرار آسیب مورد جامعه

 )2004. جکسون 1996٫.فومبرون.(آید حساب به) Reputational Capital(شهرتی

 

 ویرایش ،]1[ارقام قالب در شرکتی بخشش(است پذیرفته صورت دنیا در بزرگ شرکت 250 بین که پیمایش یک اساس بر
 بزرگ هاي شرکت سطح در شرکتی بخشش  ،2018 یعنی پیاپی، لسا سومین براي که آمد دست به اطالعات این) 2018
 از پیش سود از درصد 82/1 یعنی دالر میلیون 3/55 حداقل ها، شرکت این باالیی چهارم یک. است یافته افزایش جهان
 53  ،2016 سال در ها شرکت این که است حالی در این. دادند می اختصاص شرکتی بخشش به را خود مالیات کسر

 شش شرکت، ده هر از تقریبا. بود آنها مالیات کسر از پیش سود از درصد 7/1 که داشتند شرکتی بخشش دالر لیونمی
 سقف تا ها شرکت درصد 31 همچنین. اند داده افزایش را خود شرکتی بخشش میزان سال سه طول در) درصد 56(شرکت

 هم ها شرکت از درصد 41  البته. اند داده شافزای) 2017-2015( سال سه عرض در را خود شرکتی بخشش درصد 25
 .اند داده کاهش را خود بخشش

 

 و سیاست اتخاذ با. ددار تمرکز پایدار، رقابت مزیت بر آن مستقیم تاثیر و شرکتی دوستی  نوع تاثیر روي اخیر تحقیقات
 شرکت یک یگاهجا امروزه. مودن تضمین را مزیت این به دستیابی توان می شرکتی، دوستی نوع زمینه در صحیح استراتژي

 مندي بهره ور این از گردد می تعیین سازد می مشتریان و کنندگان مصرف بین در که اعتمادي به توجه با صنعت جهان در
 داشته اي ویژه تاهمی تواند می مشتریان اعتماد لحاظ از صنعت محیط در جایگاه تثبیت براي مناسب استراتژي و سیاست از

 و اسبمن مدل یک وجود عدم حال این با دهند می نشان خود از  زمینه این در ها شرکت بعضی که اشتیاقی رغم به. باشد
 این توسطم و کوچک هاي شرکت از بسیاري تا است شده باعث منابع کمبود انضمام به منابع رفتن اسراف به از هراس
 در جودمو فرهنگ رو این از. دارد وجود تر افتهی شدت صورت به نیز ایران در وضعیت این. بدانند ریسک پر را مساله
 در که دباش می اي گونه به ایرانی متوسط و کوچک هاي شرکت در موجود فرهنگ دیگر سوي از و ایرانی کار و کسب

 ارشد تمدری که اي گونه به. کند می توصیه حتی و اشاره راهنما نقشه یک وجود عدم دلیل به امر این از پرهیز به واقع
. دانند یم ناممکن را زمینه این در مدل و چهارچوب یک به دستیابی و. کند می امتناع امر این از کامال ها شرکت از بعضی
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 کارآفرینی یا خانوادگی هاي کار و کسب مانند ، متوسط و کوچک هاي شرکت از خاصی انواع ظهور دیگر سوي از
 .سازد می ضروري ها، شرکت این تماعیاج سرمایه وضعیت بهبود براي را مناسب مدل یک وجود زنان

 

 را ان ییدتا و مساله این مثبت وجه و باشد زمینه این در بعدي مطالعات بخش امید که مدلی دادن بدست رسد می نظر به
 .باشد یاریگر تواند می داشته ایران بازار فضاي براي

 

 متوسط و ککوچ هاي شرکت از بعضی در کاستراتژی بخشش و شرکتی دوستی نوع مساله که شود می دیده حال عین در
 در توسطم و کوچک هاي شرکت تا کند می حکم اجتماعی وظیفه دیگر سوي از. است شده سپرده فراموشی به ایرانی

 و وظیفه یفايا در آن تاثیر و شرکتی بخشش و دوستی نوع و سخاوت به مربوط هاي بحث. باشند داشته تالش زمینه این
 رسد می ظرن به. شود می دنبال متوسط و کوچک هاي شرکت مورد در قبل از تر گسترده بسیار هامروز اجتماعی تکلیف

 این ریتمدی تعهد تواند می باشد داشته همراه به را بینی واقع و باشد سازگار هم ایران شرایط با که مناسب مدلی وجود
 .باشد داشته همراه به خود با موضوع این به را ها شرکت

 

 دولج است، آمده دست به شرکتی دوستی نوع زمینه در هاي شرکت هاي انگیزه مورد در که بررسی یک چهارچوب در
  :پردازد می درصد قالب در شرکتی دوستی نوع اجراي براي ها انگیزه پراکندگی نمایش  به زیر

 
 و ها ترجیح دهنده بازتاب

 عملیاتی مدیران هاي گزینه
  باشد می

 یپشتیبان را شرکت هاي اولویت
  کند می

 می افزایش را کارمندان انگیزه
  دهد

 را شرکت اجتماعی نماي
  بخشد می بهبود

 کار و کسب هاي فرصت
  کند می تولید را

 شرکت برند شهرت
  دهد می افزایش را

  درصد 60  درصد 23  درصد 60  درصد 49  درصد 56  درصد  34
 

 )2012چیز، و سوهل ان،رانگ(شرکتی دوستی نوع سازي پیاده در ها شرکت انگیزه نوع: 1 جدول

 

 امده در اه شرکت اجتماعی مسئولیت هاي فعالیت مجموعه زیر در رایج حرکت یک عنوان به شرکتی دوستی نوع امروزه
 ادبیات عفض به توجه با. شوند مند بهره مساله این از باید و توانند می نیز متوسط و کوچک هاي شرکت طرفی از. است

 . باشد داشته مشارکتی که است این زمینه این در یقتحق این تالش ، حوزه این در

 این با ست،ا سهامداران براي سود ایجاد ها، شرکت مسئولیت تنها که کنند می استدالل بعضی که حالی در که این نکته
 دهه دچن در .باشد می سهامداران صرفا از فراتر چیزي به ها شرکت اجتماعی هاي مسئولیت  که دارند تاکید سایرین حال،
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 سئولیتم  که اند کرده تاکید شرکت اجتماعی و اقتصادي هاي مسئولیت روي ادبیات از زیادي میزان گرچه گذشته،
 برسانند منفعت عهجام به تا باشند سازگار سازمان اي هسته هاي شایستگی با توانند می شرکتی، بخشش و شرکت اجتماعی

 سایر و حدانمت سوي از بیشتر منابع دریافت براي سازمان یستگیشا. آورند فراهم شرکت براي را سرمایه بازگشت و
  بدون امروز، تیرقاب فضاي در این، بر عالوه. یابد افزایش دوستانه نوع فعالیت به اقدام طریق از تواند می صنعت بازیگران

 را یخارج نفعان ذي رفشا که بینید می دشوار افزون روز طور به را وضع ها شرکت ، اجتماعی چنان آن گذاري سرمایه
 نخواهند دارپای ها تالش این گاه آن نباشد، استراتژیک دوستی نوع به رویکرد باشد قرار اگر زمان، همان در. کنند تحمل

 عنوان به اندتو می معنا یک به دوستانه نوع فعالیت  این، بر عالوه. شود می جامعه به رساندن زیان به منجر نهایت در و بود
 طالعاتم ، نتیجه یک عنوان به.  سهامداران هاي نیاز با انطباق  براي ابزاري عنوان به یا.  کند عمل هرتیش سرمایه یک

 . است شده مهم مدیران براي اي فزاینده طور به که کنند می تایید را استراتژیک دوستی نوع ایده زیادي

 .باشد می روريض شرکتی بخشش اجراي صوصالخ علی و شرکتی دوستی   نوع براي مناسب روش به دستیابی بنابراین

 از تر آسان نظري ساحت در شرکتی بخشش مساله که رسد می نظر به که است این آید می میان به جا این در که اي نکته
 جتماعیا تاثیر و است دشوار حوزه این گیري اندازه و سنجش که باورند این بر نویسندگان از بسیاري باشد می عملی

 این در رالذک فوق ادعاهاي از بسیاري گرچه. باشد می دشوار بررسی لحاظ از نیز سرمایه بازگشت و  شرکتی بخشش
 کافی ندازها به که آن براي و دریابیم ابتدا را آن تاریخ که دارد اهمیت حال این با. اند داشته وجود قرن یک براي قضیه،

 دوستی نوع نهمچنی. آوریم دست به بعدي مطالعات براي هایی سنجه چنین هم و بریم پی شرکتی بخشش پدیده اهمیت به
 به باید  حال این با هک کنند می استدالل  پژوهشگران باشد داشته ها شرکت براي مستقیم ملموس نتایج تواند نمی شرکتی

 راههم به رکتش براي استراتژیک هاي بازگشت تواند می که شود گرفته نظر در استراتژیک گذاري سرمایه یک عنوان
 کارمندان هداوطلبان اقدامات ، تخصصی مشاوره به آن گستره و باشد می اي خیریه اهداء از فراتر رویکرد این. باشد داشته

 باشد می تاکید مورد جا این چه ان. هدف مورد اجتماعی مسائل به مدت بلند تعهد و باشد می تکنولوژیک پشتیبانی و
.( باشند داشته مسال اي جامعه باید کنند پیشروي که این براي ها شرکت. اشدب می جامعه و کار و کسب متقابل وابستگی

 .یابند نجات خود تا کنند گذاري سرمایه ها زمینه بر تا دارد نیاز و) 83 ،ص 2006 کرامر، و پورتر

 اهمیت ستراتژیکا بخشش بخش در خصوص به شرکت اجتماعی مسئولیت سازي پیاده براي مدل یک به دستیابی بنابراین،
 )1978 ساالنزیک، و پیففر(باشد می نفعان ذي انتظارات با انطباق براي ابزاري عنوان به یا.  دارد

 براي زونیروزاف طور به استراتژیک دوستی نوع ایده دهد، می نشان متفاوت مطالعات که طور همان ، نتیجه یک عنوان به
 )2000 وورتمن، و وبل.(شود می مهم مدیران

 با را نتیجه بهترین تا کنند تالش که باشد می ملی هاي دولت دوش روي شک بدون انسانی توسعه براي اولیه مسئولیت
. ستا فراهم جهانی جامعه که منابعی و جهانی اقتصاد توسط که هایی فرصت است نظر صرف.  آورند وجود به منابع

 می همیتا اجتماعی گیري تصمیم و سیاست در شفافیت و ماند می انسانی توسعه براي مهم عامل تنها خوب، حکمرانی



٧٢ 
 

. دارد را خود ویژه اهمیت نیز قانون.  باشد می کار و ها سیاست براي پذیري مسئولیت نیازمند اجتماعی گویی پاسخ. آید
 .دارد اهمیت اجتماعی و شخصی زندگی در گیري تصمیم در نیز مردم مشارکت

 ویکردر حال این با. است داده رخ متوسط و کوچک هاي شرکت در اجتماعی مسئولیت زمینه در تحوالتی حاضر حال در
 .است گرفته قرار بررسی مورد کمتر شرکتی بخشش خصوص به و شرکتی دوستی نوع

 فضایی در همواره کار، این البته و شود می یاد نیز متوسط و کوچک هاي شرکت روح عنوان به شرکتی دوستی نوع از
 هاي شرکت در هک این آن آید می میان به جا این در نکته یک. باشد مالی طلبی نفعتم از گسسته که پذیرد صورت باید

 .کند می تعیین را شرکت دوستانه نوع هاي اولویت مالکین -مدیر هاي ارزش متوسطف و کوچک

 ریانج در اطعیق و ویژه اثر متوسط، و کوچک هاي شرکت در مالکین -مدیر مستقیم تصمیم که رسد می نظر به بنابراین
 نحوه در هاماب بردن بین از براي مدلی وجود بنابراین. دارد ها شرکت این در استراتژیک بخشش و شرکتی دوستی نوع

 ندیدگیپس. رسد می نظر به ضروري ایرانی متوسط و کوچک هاي شرکت در استراتژیک بخشش و دوستی نوع اجراي
 .باشند تهداش شرکت مساله این در مالی ضعف رغم به توسطم و کوچک هاي شرکت تا شود می باعث مردم نزد مساله، این

 اعتماد و کنند جذب را مشتریان بتوانند که این براي متوسط و کوچک هاي شرکت که شود می تاکید نکته این بر امروزه
 هجامع در انسانی روح که باشد واقف موضوع به باید کوچک اندازه وجود با آورد وجود به نفعان ذي بین در را الزم
 توانایی هک بزرگ هاي شرکت به محدود صرفا مساله این و یابد می جریان که است کار و کسب فضاي اعضاي همه توسط

 .باشد نمی دارند باالتري مالی

  اجتماعی واقعیت در زمان نبض دیدن

 آن به تعلقم وي که شدنبا او سر باالي چیزي او اگر شود  قانونی تسلیم و شود وصل باالتر هاي هدف به تواند نمی بشر
 )دورکیم. (باشد

 زمان مفهوم خود با الاص اندیشه بینیم می کنیم می که فکر. گیریم می دست در را زمان نبض بینیم، می کنیم می فکر وقتی
 این. دهد می آمدن وجود به اجازه فکر یک به که است زمان گذشت. سازد می را فکر یک که است زمان. است همراه
. نیمک نمی قضاوت شتابزده و زود و کنیم نمی کاري خراب. است پرهیزگاري نوعی است، سلوك یک شروع خودش

 را ما تواند یم کردن فکر لحظه به لحظه اصوال…اندیشیم می اجتماعی پدیده به آرام آرام. کنیم می حفظ را متانت و تانی
 که این. رافماناط در واقعیت از شفاف تصویري. دشو رهنمون اطرافمان اجتماعی واقعیت از شفاف تصویري به دستیابی به

 نآ مختلف زوایاي با را اجتماعی پدیده بهتر. بزنیم نهیب خود به ”دیدن“ نوعی با باید…گذرد می چه ما اطراف در
 واقعیت یک چهره و یمکن می فکر…گوییم می سخن است لحظه چه هر با  رخ به رخ که بینیم می کنیم می فکر وقتی…ببینیم

 زمان. یمبین می خود واقعیتی قالب در را زمان چهره یعنی. نماییم می ترسیم خود ذهن در و کنیم می توصیف را تماعیاج
 در کنیم می رفک و بینیم می وقتی که این شد پس. دهد می نشان ما به را خود دیگر اجتماعی واقعیت یک قالب در بار این
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 دریافتیم اج این تا پس. باشد می مرتبط واقعیت از خاص نوعی به شکل این بار هر. کنیم می ترسیم را زمان چهره ذهنمان
 یم تبادر را خاصی معناي اجتماعی، هاي تکامل و ها تطور انواع شناخت زمان، گذشت شناخت زمان، مفهوم فهم با که

 کی با ما ذهن در امعن یک که است موضوع این دهنده نشان ما ذهن در اجتماعی واقعیت یک معناي انعکاس! آري. کند
 ما درك در باید که هستند عنصر دو ”عبرت“ و ”تجربه“ میان، این در اما! تصویر یک بله. شود می تفسیر که است تصویر

 ترسیم را ماعیاجت واقعیت خالصه و کشد می ما ذهن در زمان که گقتیم که تصویر این. باشند گذار تاثیر اطرافمان جهان از
 هستند عنصر ود این ببینید. رود نمی پیش کار عنصر دو این بدون …عبرت و تجربه: است عنصر دو تاثیر تحت کند، می
 به ذهنمان رد ”عبرت“ و ”تجربه“ مفاهیم مکرر بازبینی بنابراین خوانند، می فرا سازي تصویر نوعی به را ما عمل، در که

 .کند می کمک اطراف جهان از تصویر یک تشکیل

 از ام فهم…شنید ذهن با باید گاهی. است یاریگر مواقعی چنین در ذهن در سازي مفهوم هاي وشر با آشنایی مجموع، در
 مثال ببینیم باید. است اشیا و معانی…ها حادثه) voice(صداي شنیدن به منوط) in the world around(اطرافمان جهان

 وقتی باشد، گوش ما تن همه باید…اشتد خواهد ادامه بحث این. چیستند) symbol(نماد اجتماعی پدیده یک در اشیا
 افکارمان در را نظر تجدید نوعی که است این در اطراف جهان شنیدن لطف ببنید…کنیم می بررسی را اجتماعی واقعیت

 را ما تواند می) social reality(اجتماعی واقعیت یک گیري شکل قبلی مراحل از گرفتن عبرت بنابراین. باشیم داشته
 .سازد آماده آن براي ریزي برنامه در

 ندگیز تجربیات دادن قرار هم کنار روش به هم گاهی و آید می دست به بینی درون یک با اوقات گاهی روزگار، شناخت
 حوادث شناخت براي هم ریز نکات همین. بگیریم سنگین هاي درس خطرناك و حاد واقعه از که باشد نباید قرار…روزمره
 نوعی به ات شود می باعث روزه هر تعامالت در رویمان پیش افراد تحلیل براي را ما تالش یعنی. است کافی روزمره زندگی
 .کنیم قضاوت شتابزده نباید ولی برسیم شناخت

 اند، هگرفت شکل اجتماعی روابط مورد در ما ذهن در که هایی پازل هاي تکه تا دهد یاري را ما تواند می شنیدن نصحیت
 گزنده تواند می امر ابتداي در نصحیت. برسیم بخش آرامش) insight( بینش یک به طوري نای و دهیم قرار هم کنار در

 استعال اهل. یمرو فراتر ”مان فعلی خود“ از و بیندیشیم تعالی به تا کند می فراهم ما براي را فرصت حال عین در ولی باشد
 .گیرد می کلش ”قبلی خود“ زدن خط اساس بر استعال. پذیرد نمی نصحیت که کسی نیست

 بهتر را نصحیت باید ها ابهام و ها تناقض حتی و ها تخالف از بردن لذت براي…ذهنمان در ها تز آنتی و تز ترکیب براي
 تواند مین عوام ذهن. باشد شده جدا عوامیت از که گیرد می شکل وقتی ذهن یک در ترکیب. پذیرفت تر راحت و شنید

 که بماند…ندک تحسین را نوآوري و خالقیت تواند نمی و افتد می دور به هم قیتخال از طوري این. کند ترکیب خوبی به
 !)کارآفرین ذوق توي خصوص به(زند می ذوق توي فقط و نیست شاکر عوام اصال

 عالی بسیار ناختش به که نباشد وسعمان شاید…باشیم داشته توقع خودمان از نباید هم خیلی که گفت باید هم را این البته
 به را ما ات کنیم انتخاب دوست عنوان به رو کسی چه تا واال. است کافی نگذارند کارمان سر که همین ولی بیمیا دست
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 می سلب ما زا را توفیق و کند می خراب را کار ناباب دوست متاسفانه کشد می انحطاط به را ما خطا فکر. نکشد گمراهی
 .کند

 ساده ذهن. طلبد می را همت و تالش یک واقع در بلکه نیست شنیدن نصحیت فقط ذهن، در کردن ترکیب ي همه همه
 به تهالب و است دشوار کاري این. یابی دست زیرکی به تا جامعه در بگردي و بري که خواهد می همت. است کند لوح،
 .است توفیق یک خود شنیدن نصحیت. دارد نیاز زیادي زمان

 آگاهی و ورن منابع به باید را خود. باشد هم رنگین قصه، حال این اب ولی نرود پیش داریم دوست ما که طور آن قصه شاید
 .آورد می هم صبر خود با توفیق. کرد توسل باید. نمود اطمینان آنها به و هستی در

 

 را قصه برآرد رنگین را غصه آرد سر دانم

)حافظ(زنممی شامی و صبح هر من که خونافشان آه این  
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  جمله قصار

)ادیسون! (کنند نمی کار که ام یافته را روش 10000 گویم می ام، خورده شکست گویم نمی من  

 

 .باشد مختلفی موضوعات مورد در تواند می فصار جمله یک. دارد همراه به را راز نوعی خود درون در ”قصار جمله“ هر
 آنها با و نیمک تنظیم گراندی با را خود روابط چگونه که این..باشند می دیگران با رابطه مورد در قصار جمالت از بعضی
 رابطه مورد در را ما دارد خود درون در که پندي بر تکیه با تواند می قصار جمله یک چطور که این …کنیم برخورد صحیح

 .است مهم خیلی کند، راهنمایی ”دیگران“ با

 بعضی…ناسیخودش به بعضی…دهآین براي ریزي برنامه به هم بعضی نیز و دارد ربط اخالق به قصار هاي جمله از زیادي بخش
 ستد و معمولی آرزوي یک به دستیابی نحوه به که چرا بخشند، الهام قصار هاي جمله بعضی…آرزوها شناخت به هم

 پردازد یم مسائلی به شاید که دارد ربط این به باشد، نمی قصار اوقات گاهی جمله یک چرا که این. دارند اشاره یافتنی
 جمالتی .باشد می خارج آن در شده مطرح هدف به دستیابی براي افراد تحمل و حوصله از اديزی یا اند شخصی زیادي که
 ملهج. شوند نمی قصار جمالت نکنند، اخالق جهانی قوانین از اطاعت به ملزم را ما و ندهند قرار هدف را انسانیت خود که

 از چه .باشد داشته هایی اشتراك دیگران با که آرزویی..کرد آرزو هم هنوز شود می که این. است نهیب جنس از قصار،
 همه با ،کنیم می زندگی سیاره این در که ما براي…آینده در پیشروي نحوه جنس از چه و باشد فردي اخالق بهبود لحاظ

 بینید می د،هستن پراکنده جا همه در قصار جمالت…شناسیم می قصار جمالت این مبناي بر حتی را انها…داریم را اشتراکاتی
 صار،ق جمالت یابیم، می در را انها ما ،”رسند می ما بدست“ اینترنتی محتواي یا و خیابانها هاي تابلو چهارچوب در که

 در توافق و فاهمت نوعی به دستیابی براي زندگی هاي خیابان در مشترك هاي راه که کنیم باور که هستند فرصتی همگی
  .دارد وجود هم هنوز یافتنی تدس و معمولی آرزوهاي به دستیابی براي جامعه
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  احساس

 مدهآ چشمهایم سر بر چه کنم؟ چه. داشتم خرابی حال. دهد می نشان منقلب فرد یک سینه صدر در خوب را خود احساس
 وقتی ودمب برگرفته را جذبه نوعی پیرمرد نگاه یک از روزي…دارد وا تفکر به را ما تواند می پیران صورت به نگاه…بود

 را احساس همین آمدم، می بیرون شکن هیزم یک تنهایی کلبه از که هم روزي..زد می حرف عبرت از یمبرا داشت
 بر ازر که دادند سر آزادي هلهله ها اشک آنقدر …شد جمع چشمانم در اشک…است دشواري وضع نگرفتن عبرت…داشتم

 که ییک. دوست یک خانه سوي رفتم می ها کوچه در. دوید می من از سریعتر دیوار روي سراسیمه ام سایه دیدم. شد مال
 فرد دو نبی لطیف هیجان نوعی عبرت، اهل نفر یک با دیدار در …هایش نفس…داشت آشنایی عطر…بود عبرت اهل اقل ال
 صاحب یک با دیدار. شود می جاري همدیگر سوي چشم جفت دو و نگاه دو از عاطفه یعنی. دهد می رخ شان چهره دو و

  …اتفاقها و زمان گذشت شناخت مورد در پژوهشی. است هشپژو یک آغاز عبرت
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  توصیف

 :قدمهم

 میخواست ما از داشت،  تکنولوژي درباره که هایی بحث چون هم مدرن علم مورد در خود هاي بحث در  هایدگر
 ایدگره. باشد جدا علم از واحدي  تعریف هر از و  علم، خود از باید نیز گوهر این. بیاندیشیم مدرن گوهر به که

.  بود خواهد نادرست باشیم، اندیشه علم گوهر مورد در که این  از پیش علم، تعریف به اصرار که  داد می نشان
 نیست اي مساله چنان اصلی پرسش و دهد، توضیح یا کند روشن را  دانشمند کار تواند نمی علم از  تعریفی هیچ

 انسانی انایید تحلیل در فلسفی کوششی چون هم  بل علم، از باورانه ذات  تعریف یک پیکر در را خود پاسخ که
 سبک تالش در که دیگر هاي فعالیت انواع از را علم شکل چیزي چه ”چیست؟ علم گوهر”پرسیم می که است

 )408-407صص ،1384 احمدي،(کند؟ می متفاوت هستند، دانایی

 یعنی. اید دهش معمولی علم وارد بشناسید، را آن کنید می سعی و هستید اي پدیده به متصل گویید می که این محض به
 عینیت به است قرار یعنی. اید کرده فراهم را علمی کار بساط کنید، گیري اندازه را آن متصل اي گونه به کند می سعی

 اي پدیده وردم در ها مفهوم طریق از گسست و فاصله یک با و گیرید می فاصله که این محض به ولی کنید اضافه چیزي
 .اید شده فلسفه وارد گاه آن کنید می توصیف را آن و زنید می حرف

 مفاهیم، بر تکیه با بتوانید ییعن بشناسید، صحیح طرز به گرفتن فاصله با را پدیده یک و نباشید منفعل که این براي ببینید-2
 یک در و بگذارید کنار را  زدهشتاب هاي داوري پیش و علمی غرور است نیاز باید حتما بشناسید، نو از را پدیده از یک

 .باشید توصیف در بکریت حالت

 می فصلمن ما آنگاه خوانیم، می داوري پیش بدون و صحیح را متن یک وقتی. خواند را آن باید. است متن پدیده یک-3
 خلسه نوع کی در شاید …کند؟ می القا ما به فرهنگ که هایی مکانیسم از ایم شده منفصل آیا اما …ها فرض پیش از شویم

 …آید بدست متن معناي و آید هم گرد چیز همه همدلی، نوعی در شاید یا و شاعرانه مشترك

 لیکن و آورد یم تنهایی گرچه فرهنگی گسست. کند می فراهم را تفسیر براي خالقیت فرصت گذشته، از گسست -3
 .شود می گشوده دیگران روي به شارح یک توسط نیز نو اي دریچه

 این یاریگر ، هستی شناخت آري شود، می گشوده آن با انس و آن برابر در فروتنی نوعی با سخت، متن هر تهفروبس راز-4
 .فهمیم می متن نویسنده با را خود افق فرق که است هستی شناخت این در. است فرآیند

 :منابع

 .مرکز نشر. هستی تاریخ و هایدگر).1384. (بابک احمدي،
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  انفصال و مکان و زمان

 عقل دادگاه ساختن براي ازش شه می. آجره جور یه مفهوم یه
 دلوز ژیل. (بیرون انداختش هم پنجره از شه می یا کرد ستفاده  ا

  )”شیزوفرنی و داري سرمایه: فالت هزار“ کتاب در

 باال در او از قولی نقل و کردیم دلوز ژیل هم از یادي کار، ابتداي همین. پردازیم می مختلفی مفاهیم به بخش این در واال
.آوردیم  

 کجا، و وقت هچ که گزینند برمی سوال این از اجتناب رابراي هایی راه پردازند، می مدرنیسم به وقتی دانشجویان از بسیاري
 داند، می آلمان ،]2[برونزویک در را آن زادگاه و پذیرد می را چالش این ،]1[اوردل  مقابل، در. است شده آغاز مدرنیسم

 براي راه بنابراین. کرد سازي مفهوم دوباره را عددي پیوستگی ماهیت] 3[ددکیند ریچارد ریاضیدان 1872 در که جایی
 نظریه زمینه در] 5[فرگه گوتالب و] 4[کانتور گئورگ توسط سازي فرمول به که شد گشوده ریاضی کشفیات سري یک

 حساب ايزیب هاي پیوستگی. ” آمد وجود به محاسبات منطقی هاي پایه از تازه فهمی ترتیب بدین و شد منجر ها مجموعه
 کانتور ددکیند، با دلاور که نیست تصادفی اصال. ”  بود شده زاده دیجیتال…شدند گذاشته کنار قدیمی انتگرال و دیفرانسیل

 قمنط هک کند می ادعا او کتابش، هاي جنبه ترین اصلی از یکی و وي استدالل محوریت در.  کرد آغاز را کارخود فرگه و
 پیامد و مدرنیسم شناخت در نویسندگان و هنرمندان بر بودند شده دشواري و پیچیدگی دچار ریاضی لحاظ از که دانانی
 و عجیب وعتن در را مدرنیسم وقت آن ، گرفت قرار شناختی هستی ناپیوستگی مسیر در وقتی اوردل. دارند تقدم هایش
 وي کتاب لذت زا بخشی. باشد بینی پیش قابل غیر چه و باشد بینی پیش قابل تنوع این چه حال یابد، می ها مکان غریب

 نظر در را بیستم فرن آخر هاي سال معنوي سیر او. باشد می وي معنوي اودیسه بعدي مقصد بینی پیش براي او تالش در
 عنوان( وراتاست جورج 1885 نقاشی از سر روزي و دهد می قرار خود کارهاي اصلی مضمون را ناپیوستگی او. آورد می

 شعرهاي هاي بند کیفیت روي دیگري، موقعیت در یا و آورد می در] 6[ژات گراند جزیره در یکشنبه ظهر از بعد: نقاشی
 )2002 وول،. (شود می متمرکز آنها در منطق وجود عدم و] 7[الفورگ ژول

 

]1 [Everdell ]2 [Brunswick ]3 [Richard Dedekind ]4 [Georg Cantor ]5 [Gottlob Frege 

]6 [Sunday Afternoon on the Island of La Grande 

Jatte  ]7 [Jules Laforgue 

 منفصل اش، اختهس پیش از فرضیات و ها بند و قید از انگار ما ذهن که بینیم می کنیم، می حفظ اي پدیده از را فاصله وقتی
 تفکر راه رد واقع در و هست هم خوشایند و میمون و متبرك بسیار انفصال این به دستیابی که رسد می نظر به. شود می

 تفکر ذاتی انفصال اینجا تا مجموع در یعنی. کنند جدا داوري پیش از را خود که هستند این دنبال همه اصیل، و صحیح
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 که داریم نفصلم فکر یا. است خرافات به وابسته و است متصل تیکه یک که داریم منحط فکر یا. است اصیل و صحیح
 در. نیمک می تفسیر را آن و گذاریم می پدیده روي را مختلفی هاي اشل منفصل، تفکر در ما. شناسد می خوب را ها فرق
 هر در او فکر کند تثاب تا کند تالش متصل تفکر صاحب که نیست طور این یعنی. نیست گونه این خرافی و متصل فکر

 تعمیم از دست ما فکر وقت هر. باشد داشته را خود خاص معناي تواند می خاص، مکان و زمان هر  در ، خاص موقعیت
. بگیریم نظر رد تفکرمان در خاص طبقه یک هم استثنا یک براي حتی تا شود می ایجاد فرصتی آنگاه بردارد، بیهوده هاي

 خرافی، فکر حباص ابتدا تا داد اجازه نباید. است واقعیت از فرار نوعی منفصل، غیر و خرافی تفکر که باشید داشته یاد به
 بیاورد را!) داري خنده کنیم فکر خوب اگر و( ویژه توجیهی خاص، موقعیتی خاص، مکان و زمان هر براي تا کند تالش

 باشیم اشتهند هرجایی و وحشی تفکري باشد قرار اگر. کند فرار هست ها تفاوت به احترام شامل که واقعیت از خالصه و
 ذاتی بودن پارچهیک است معتقد که دهیم گوش کانت سخنان به اگر! است تبرك واقعا. مبگذاری احترام ذهن قوانین به باید

 مکان و زمان خود. نمود توجه بیشتر مکان و زمان به باید. نداریم را ذهنی یکپارچگی این ما از خیلی چرا پس است، ذهن
 .دهیم می شکل خود ذهن در را واقعیت ان با ما. هستند شهود پیشینی هاي صورت کانت نزد

 

 واقع deleuzeامر  است؟ چیزي چه  شناسایی) ?Quid facti( واقع امر: پرسد می چیز هر از پیش کانت
)Quid facti? (داریم پیشینی هاي بازنمایی ما که است این شناسایی )این). مکنی حکم دهد می اجازه ما به که 

 هک شهودهایی. باشند می شهود پیشنی رتصو زمان و مکان: هستند صرف  ”هاي نمایش“ گاهی ها بازنمایی
 هم اهیگ. هستند متمایل)  قرمز رنگ همچون( محتواهایپسینی یا تجربی هاي نمایش از و اند پیشنی خودشان

) شیر فهومم مثل(تجربی مفاهیم از که  پیشینی مفاهیم. باشند می غیره و علت جوهر، نظیر یی”ها بازنمایی“ آنها
 )31 ،ص1385 دلوز،. (هستند متمایز

 

 کافی هم تفکر ارب یک. برویم دور هم خیلی کانت فلسفی بحث از نیست قرار ولی بگذریم. است فلسفی که کانت بحث
. اشیمنب عوام تا کند می کمک ما به ذهنمان در آنها بندي طبقه و مختلف هاي مکان و ها زمان شناخت دریابیم که است

 .کشیم می کار آنها از کمتر ما هستند، ما ذهن در مکان و زمان این .کرد بندي طبقه ذهن در باید را ها موقعیت

 می اجتماعی تطبقا و ها گروه بین را ها فرق اجتماعی، واقعیت یک بررسی در تفاوت و انفصال نقاط دانستن با ببینید،
 شناخت اب آري. جامعه در. هستیم کجا بفهمیم یعنی. باشد صحیح هم خودمان از ما کلی درك تا شود می باعث این فهمیم

 عقل. یمرس می جامعه از جامع درك یک در ذهنی یکپارچگی به) بوردیو تمایز مثل(ها سلیقه و ها طبع در انفصال نقاط
 نکردن فهم. اشندب میکروسکوپی باید ها درك دیگر حاال. است یافته دست شدید تیزبینی به که است اخیر دوره در مدرن

 قیقتر،د هاي بندي طبقه بر تکیه با تواند می شناس جامعه یک تواند می رو این از. عوامیت یعنی جامعه، در ها انفصال
 توجیه رفاص بیند می را چه هر تا داد جوالن اجازه عوام  فکر صاحب به نباید. بدهد اطرافش جهان مورد در بهتر توضیحاتی
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 استثناها. اختس قدرتمند تر، دقیق و صریح هاي بندي بقهط با را ذهن باید. است غلط قضیه این که داد نشان او به بایه. کند
د بینی پیش به را ما تواند می دوره یک در استثنا یک. کرد فراموش نباید هم را  .سازد رهنمون بعدي مُ

 دچار جهان، باب در عوام دیدگاه که  کنیم ثابت باید.  کنیم رجوع زمان مفهوم به باید ابتدا عوام، یک هاي حرف رد براي
 :گوید می کانت که کنیم می شروع طور این خب. باشد می زمان مفهوم به نسبت انحراف

 )56 ص ،1386مجتهدي،. (شود می لحاظ حسی داده نوع هر از قبل و دارد واسطه بی شهودي جنبه زمان

. دارد خود پیش و شناسد می خود ذات در را زمان یعنی یابد، می در را ها انفصال کند، می بندي طبقه خوب که فکري 
 طبقه شود می یعنی چه؟ یعنی زمان اصال که کرده فکر بار یک اقل ال خودش پیش خودش یعنی چه؟ یعنی که فهمید می

 نمودار یک یک یا و گاهشمار جدول یک در را اجتماعی تحوالت مثال و اند آمده دست به زمان طول در که را ها بندي
 رعایت را دازيپر نظریه پرستیژ شود می شد؟ سوار زمان بر شود می. کرد بیینت بعد و تفسیر تر راحت دهند، می نمایش

 گرپژوهش یک عنوان به آن به کمتر…هست ما ذهن در زمان چیست؟ زمان خود اصال نمود؟ پرهیز شتابزدگی از و کرد
 انس م،کنی حفظ ها داده تفسیر در را متانت جوري؟ چه بگیریم، را زمان ذات سراغ باید شد پس…کنیم می رجوع جامعه

 رفیق زمان ذات اب خالصه. کنیم تر غنی را زیسته تجربه زرادخانه. بگیریم کل یک را همه جامعه، یک تحوالت با بگیریم
 می خود وامع تفکر با است معتقد که کسی. اطراف پراکنده و مختلف هاي پدیده در آن متکثر هاي جلوه در نه …شویم
 خالصه. ستا کرده اشتباه زمان مفهوم درك روي که بداند باید آید بر شناختی جامعه بیینت  در موضوعی هر پس از تواند

 گذشت .فهمد نمی را پراکندگی. داند می یکی را پدیده هر متفاوت هاي جلوه او. است غلط زمان قضیه این از او تفسیر
 شناخت رايب ابزاري را زمان کند می حساب اي فله…مختلف تحوالت به نسبت! است حس بی! بیند می تیکه یک را زمان

 .داند نمی ها پدیده بندي طبقه و انفصال

 به هبلک.  نیست هم  عرض و جوهر و نیست هم واقعی زمان.  دانست عینی کلمه متداول معناي به توان می را زمان البته
 )57 ص ،1386 مجتهدي،. (شود می ناشی انسان شعور خاص  وضع از که است ضروري ذات درون شرط یک نحوي

 خب،…زدیم فلسفه در چرخی قدري…کانتی تفکرات مواهب از شدیم مند بهره. کردیم مکان به اي اشاره  که خالصه
 :کند می فرق زمان با مکان قضیه. مکان سراغ برویم

 -جهان-در زیرا است، جهان ”در“ که است مکان برعکس،. مکان در جهان نه است سوژه در مکان نه
 فتیا توان می سوژه در را مکان نه. است کرده آشکار و گشوده را مکان است دازاین مقوم که بودنی

 از که اي ”سوژه“ یا دازاین بل است، مکانی در جهان ”گویی“ که نگرد می چنان جهان به سوژه نه
  دازاین هک  آنجا از و. است مکانمند  سرآغازین معنایی به شده، فهمیده درستی به شناختی هستی حیث

. دهد می نشان ماتقدم امر چون هم را خود نیز مکان است، مکانمند کردیم وصفش که طریقی هب
 )292 ص ،1386 هایدگر،(
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 بودن مکانمند که دکن می حالی را نکته این باشد، کانت تاثیر تحت تواند نمی بیشتر این از دیگر که لحظاتی در هایدگر
 فاصله قدري! شدبا داشته مبارکی تبعات تواند می ما براي و است فلسفی بحث این ببینید. است ماتقدم امر یک دازاین،
 :باشید همراه من با اغماض با هایدیگر، نزد کلمات دقیق معنا از بگیریم

 فکرت. باشد هم تسلی مایه تواند می شعور به رجوع که است بدیهی امري.  ماست شعور درون در مکان
 خاص، زمان و مکان یک در مثال یک تصور: طور همین مه مکان مورد در. است خرافه نوعی عوام

 باید را با ها این همه باشیم، داشته یاد به که این شرط به اما باشد تفکر براي گشایی گره باعث تواند می
. بدانیم پارچگییک ایجاد براي ابزاري تفکر، در انفصال نقاط گرفتن نظر در و بندي طبقه قانون اساس بر

 ارچگییکپ به را ما مکان، از ما شهود. گیرند می قرار هم کنار در ذهن دستگاه توسط مختلف هاي مکان
 بدین هفالسف نزد نیز مکان مفهوم مورد در اوضاع البته. خواند می فرا تحقیق مختلف هاي مکان مورد در

 :که است صورت

 

 می ارقر ما مقابل در که شی یک  عنان به ار آن توان نمی وجه هیچ به زیرا. شود نمی انتزاع محسوس امور از مکان مفهوم
. داریم رارق آن در خود ما که باشد مکانی از غیر که کنیم لحاظ طوري را ان باید صورت آن در که چرا کنیم، لحاظ گیرد،

 یجزی کاال جنبه درواقع و شود نمی ناشی حس از که است محض شهود یک مکان، مفهوم پس)58 ص ،1386 مجتهدي،(
 )59 ص  ،1386مجتهدي،. ( است خارجی ادراك نوع هر  صورت منزله به و دارد

 

 روبرو یقتحق مختلف هاي مکان تصویر دادن قرار هم کنار با ما نیستیم روبرو مکان شهود با صرفا شناسی جامعه در ما
 شاید نیم،ک بررسی را مکان فلسفی مفهوم هم قدري گفتیم. دهد می یاري را ما که است مکان اجتماعی مفهوم این. هستیم

 . باشد گشا گره

) آید ودوج به عوام ذهن در بندي طبقه یک اصال اگر(عوامانه بندي طبقه پدیده این اجتماعی عامل به هم نگاهی باید اما
 :کنید مراجعه استراوس لوي به رفت، جلو توان نمی عوام فرد ذهن بررسی صرف ببینید داشت،

 

 دل زا باید ها معنا بلکه کرد جو و جست ذهن ساحت در  صرفا را معنا نباید گفت می استراوس لوي
 هم رو نا از استرواس -لوي نظر با فوکو. شوند آورده بیرون فرهنگی تاریخی، -اجتماعی هاي ساختار

 به ایدب بلکه کرد، جو و جست ذهنیت تاریک هاي دهلیز در را  چیزي هر نباید گفت می که  بود آوا
  مشکل ار ذهنی  معنابخش کنش به گرایش او. نمود عنایت ذهنی برون هاي بندي شکل و بافت  ساحت
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 وج و جست جامعه و فرهنگ عصر در باید را معنا  حقیقت که بود مدعی و شرمد می اومانیسم اصلی
 ذهن  مند قانون هاي انگاره خصوص به و ساختارگرایی مکتب راهکارهاي فوکو این، بر افزون. کرد

 او، نظر به. دارند همانند بی و ویژه منشی عین و ذهن هاي پدیده شد مدعی دادو ارقر  تردید مورد را
 درك بهتر را آن ویژه هاي خصلت رهگذر این از و انگاشت  مثال بی و یگانه باید را اي پدیده هر

 )6 ص ،1378ضیمران،. (کرد

 بد بودن عوام. باشد اولویت در حتما هک باشد امري باید شناسی جامعه پژوهشگر یک براي پدیده هر بودن-ویژه یعنی
 است، دور به اجتماعی فضیلت از که البته و نیست خواهی خیر ماندن، عوامیت حال بر هست چه هر. است تباهی. است
 :نویسد می هیوم دیوید. شود می متقاعد سخت عوام، بود، نخواهد خبري همیاري و مشارکت از دیگر چون

 به توان می را گیرد می نشئت humeآن مشتقات و خواهی خیر اجتماعی فضیلت از که ها، انسان کامیابی و خوشبختی
 شود می زودهاف آن ارتفاع به هم هنوز که دیواري. اند داشته مشارکت آن ساختن در بیشماري دستان که کرد تشبیه دیوار

 فضلیت اسطهو به که خوشبختی. اردد تناسب دارد، می مبذول خود کار به کارگر هر که دقتی و  کوشش با افزایش این و
 مینز سوي به ، تنهایی به سنگ هر آن،  ساخت در که دارد، شباهت گنبدي به آید، می پدید آن مشتقات و اجتماعی

. است یرپذ امکان مرتبط هاي بخش ي سویه چند همیاري و مشارکت ي واسطه به تنها ساختار کل و کرد، خواهند سقوط
 )178 ص ،1388 هیوم،(

 :نوشت پی

 .شد خواهد کاملتر اهللا شاء ان ادامه در بحث

  :منبع
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  سکوت

 هم هایدگر دنز تکنیک و سکوت به خواهیم می بعد کنیم، می آغاز هنري اثر شناخت و سکوت رابطه بررسی با را بحث
 دقیقتر ار مسائل قدري بگذارید. نوشت زیادي صفحات توان می هنري اثر یک شناخت نیز و سکوت درباره. بپردازیم

 شاید. است بوده تربیش محبت موقع آن. گرفت باید هم را باستان روزگار سراغ خود، فکر در باید گاهی ببینید. کنیم دنبال
 توسعه و کوتس و متانت بین مستقیم اي رابطه که رسد می نظر به. است بوده بیشتر هم مردمان سکوت محبت، عهد آن در

 هاي گسن گاهی جنگل، یک اهیگ باستان، روزگار یعنی گذشته، عهد در. دارد وجود جامعه یک در محبت گسترش و
 سکوت، .آورد می محبت سکوت که کنم می فکر که خالصه. اند بوده تنها و منفرد افراد هاي درددل میزبان دشت، یک

 دلنشین کالمهم یک خود سکوت. نشاند می مباحثه یک مقابلِ  طرف در را محبت پایه مقابل، طرف برابر در احترام ایجاد با
 سکوت رهنگف. یابند می توسعه که است سکوت فرهنگ عمیق بررسی با گو و گفت امکانات. است صبر نوعی. است

 در یتعوام که اي همهمه. است عوامیت ضد سکوت، فرهنگ. شود رهنمون فرهیختگی توسعه به را جامعه یک تواند می
 سائلم سر بر غوغا و پوچی. انجامد می پوچ مسائل سر بر نزاع به غوغا همه این. نیست یمن خوش اصال افکند می ها دل

 .دارند مستقیم رابطه هم با عوامانه

 

 نغمه یک ارانگ کنی می که سکوت. است آزادگی راه آغاز سکوت. دارد شکر با مستقیمی رابطه سکوت دیگر، سوي از
 حوادث لويج. خواند می فرا ”زمان از عامیانه و ساده درکی“ سوي آن به را تو چیزي. شنوي می دلت در را کائنات از

 تربیش صبرت. گذرد می هم این که فهمی می. داري دستت در را زمان ضربان و ذات که فهمی می…بازي نمی را خودت
 در امدپیش این به تو ذهن. پایی می بهتر را دست دور  هاي حادثه. است متبرکی پیشامد خودش براي هم این. شود می

. بخشد می بودبه اطرافت تحوالت به نسبت را تو اگاهی و شود می وارد تو دل در که است سکوت. یابد می التفات ذهنتت
 از را صبر هک موانعی از کردن گذر و سکوت در تمرین نوعی با فقط. باشد فرهیخته فرهنگی عناصر از تواند می سکوت

 الزاما هن( محض، وتیسک در. دهد می رخ شما ذهن در خوش پیشامدي ناگهان. شنید را تازه اي نغمه توان می برند می بین
 رس جامعه یک در جمعی زندگی جریان از است؟ قرار چه از جهان این در قضایا بعضی که فهمی می!) خلوت مکانی در
 .است خبر چه شود می حالیت که خالصه. آوري می در

 

 سکوت اب دیگران، با مدارا و جمعی زندگی شناخت و جامعه یک با ما برخورد که آید می بر چنین باال بحث از مجموع در
 که است این به منوط کنیم، تعریف چگونه دیگران با را خود نسبت بخواهیم که این شاید اما. آید می دست به که است

 یحصح درك. شویم می مند بهره ادبی یا و هنري آثار صاحبین نظر از طوري این بیاوریم، در سر ادب و هنر از هم قدري
 درکی نتوا می است متداول گروه یک بین در که جریانی از جدایی در باشد، سکوت مبناي بر تواند می هنري اثر از ما

 اثر این ینصاحب شناخت با و کرد تحلیل و تجزیه راحتی به را هنري اثر یک یا و شعر یک یعنی. داشت زندگی از تازه
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 را ودخ گلیم و شد جدا زندگی مقوله با آنها برخورد نحوه و ها جمع بعضی از باید که خالصه. شد سهیم ادبی یا و هنري
 می رخ ما ذهن در که است مهم پیشامدي خودش براي این. خورد می تکانی یک آدم طوري این. کشید بیرون آب از

 رد. خوریم می تکانی فیلم، یک دیدن با هم گاهی دهد می رخ شعر یک خواندن قالب در حادثه این اوقات گاهی. دهد
 است ونهگ این…بگذارد تاثیر هم روي منیتش از شدن جدا در شاعر تالش شاید. شویم می جدا خود تمنی از ما پیشامد این
 :گذاریم می کنار  را عوامیت که

 

 پس ذرد،گ می ما در که باشد ناپذیر شکل آن به دادن شکل شکل به اگر سالیان، به. مداوم  هنري کار
 ونهگ این. را خواننده نیز و را خود که گونه همان ،داد تراش را کالم باید ببینند عیان را عیار بت تا

 درختی ای سنگی تا اندازند می نگاهی نیم خود گرداگرد بر  اگر روند، می ابد تا ازل از خطی بر شاعران
 یکی ینا با تا کنند می دوردست سوسوزنِ آن کار در را همه ببینند، اي پنجره جام بر را بارانی قطره یا

 به یبغ عالم از شاعر منیت یا من حجاب بی بار، این مگر بدهند، شکلی غایب حاضر عیار بدان شی دو
 )1373 گلشیري،.(نامیم می سکوت شعر را شعري چنین. آید دیدار

 

 نزنیم؟ پگ صمیمی و خودمانی شعر یک با نیست حیف. کنیم می تبادل خود مخاطب  با را ها چیز خیلی زنیم می که گپ
 اموشیخ. است غیبت. است وراجی نوعی کرده، سقوط حرف. کشاند می انحطاط به را فکر ماحت کرده، سقوط هاي حرف

 هیاهو این در .هیاهوست از پر دنیا ببینید. برد می فهم اوج تا را ما سکوت که دانست باید. است مواقع این در نجات کلید
 ما فکرت هک بینیم می مدتی از بعد کنیم پیدا رياجبا انطباق اوضاع این با اگر الجرم،. دهیم می دست از را زمان که است
 .است وراجی اسیر. است سقوط اسیر فکر. است روزمرگی اسیر

 

 در را متانت پرسش این با. کائنات  تحوالت روند از پرسشی. است پرسش نوعی خود، سکوت، که است حالی در این
 کوتس. ما مخاطب به هم ما به هم: فهماند می را اجتماعی تحوالت عمق که است سکوت. آوریم می بدست جامعه تفسیر

 ايدری این واقعی سالک سینه صدر در سکوت از طوفانی. غوغاست و است همهمه خود سکوت. گوید می سخن تو با
 بینش و ها تبصیر و ها ایده از طوفانی که است سکوت یعنی. است طوفان نوعی سکوت گفتیم. وزد می اجتماعی پژوهش

 خیلی اوضاع اوقات گاهی. گیرند می قرار هم کنار بصیرت  هاي تکه. شود می روشن چیز همه. آورد می ما براي را ها
 یینهآ یک با تازه اند، کرده درست اندیش ساده ي جمع که شویم می راحت عوامانه همهمه یک از تازه وقتی. است خراب

 ببینیم…بینیمب آن در را خود اقل ال تا دهیم قرار هم کنار را ریز قطعات این تمام با که شویم می روبرو شده ریز ریز و شکسته
 مهیب امديپیش سکوت، بنابراین. دهیم ارائه خودمان، هاي قابلیت از تخمینی دانیم؟ می را پژوهش منطق آیا. هستیم کی

 است یبهم ببینید. هستند هیاهو دیگر که شناسان جامعه بعضی براي خصوص به. باشد می شناس جامعه یک ذهن براي
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 وتسک با که جاست این. دهد رخ تواند می هم جامعه تابی بی هاي لحظه عمق در شگرف، پیشامد این!! است نادر چون
 نقاط تشناخ به را ما سکوت همچنین. شد آشنا متین مکث یک با قضایا عمق از و کرد حفظ را خود خونسردي توان می

 براي تماعیاج هاي پدیده تازه معناي با. یابیم می در را معنا کوبی پاي سکوت در. خواند می فرا تحوالت روند در گسست
 وراندیشید جنس از است پیشامدي سکوتت. فکور شخص سینه صدر در است موهبتی سکوت. گیریم می انس خودمان

 این که تهالب و است شنیدن صحیح آغاز سکوت. کند می جلوگیري خطی تک تفکر از سکوت. ماجراجو ذهن یک براي
 .است بدیهی مرا

 

 کنیم اشاره فعال. دکر خواهیم کامل را نوشته بعدا دارد ربطی چه خطه تک تفکر با تکنیک ذات سلطه که این مورد در البته
 :نویسد می هایدگر رابطه همین در که

 

 ،آموختن این، بر افزون. سپردن گوش دقت با:  است این آموختن توانیم می جا هر و جا این در آنچه
 کیی میان این در که آنگاه رو، این از هم. است اموزگار و شاگرد میان مشترك مطلبی پاريس گوش

 اما یست،ن وارد کس هیچ بر نکوهشی نیست، وارد کس هیچ بر نکوهشی نیست سپاري گوش یاراي را
 کند باهاشت خود آموزشی کوشش در است ممکن که بدهید آموزگار به را حق این باید نیز شما متقابال

 یدبا گقته را آنچه هر مورد  هر در که این از دارد معاف را خود بسا چه کند می اشتباه که هم وقتی و
 ترك نامم می ”اش خطه تک تفکر”  من که را عادتی زمان مرور به اگر اما. گسترد دیده فراپیش شود

 رهچی چنان ما بر هامروز تصور نوع این. کرد خواهید هموار خود بر را سپردن گوش دقت به راه کنید،
 وقتی.  مای برگزیده خاص قصدي به را نام این کرد  حاصل اشراف ان بر بتوان مشکل که است مسلط و

 ارشک سرو نیز قطار ریل و دارد کار و سر قطار ریل با که است چیزي ان مرادمان خطه تک گوییم می
 گیرد، یم ریشه انسانی آسانی نت از  خطه تفکر سلطه که رومی باور این بر اگر. است تکنولوژي با

 و شود یم گسترده  دم به دم که  خطه تک تفکر این.  ایم کرده اسان بسی خود براي را مطلب  صرفا
 ذات هسلط همان ي نابرجسته و نامنتظر هاي صورت از یکی گیرد، می خود به  گون گونه هاي  صورت
 یازمندن سبب همین به و خواهان حقیقت در ذات این ، چه. رفت اشارت بدان تر پیش گه است تکنیک

 )112 -111صص، ،1388 هایدگر،.  (است نامشروط و ابهام بی ، یگانه داللت

 

 مخاطب سري یک دیگر سوي از نگیرد، شکل سکوت و تنهایی و انزوا در هنري اثر وقتی هنر، و سکوت بحث ماند می
 باستان ایام یاد. کرد پخش مدرن هاي انسان بین را هنر اي رهجی باید آنگاه نکنند، تحلیل و تجزیه را انها سکوت در هم
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 نداشته کوتس از گیري بهره به تمایلی هنر، اجتماعی ارزیاب و منتقد وقتی. است بوده بهتر موقع آن اوضاع گویا… بخیر
 :فرمایید وجهت زمینه این در بارتلمی توضیحات به. هستیم طرف خواه جیره شهروندان و سازي هنر مکانیزه کارخانه با باشد،

 

  هم آن از داري جانب به واقع در  ندارند سازي بهینه روند با مغایرتی ها این. اند آمده پدید جدید هنرمندان. هنر معضالت
 حمل مسائل. ندا شده نصب مخاطبان و  هنرمندان مصالح تالقی نقاط در کیفی کنترل ادوات. باالست تولید. کنند می بحث

 جا ان از و نره اي منطقه انبارهاي به  هنر مرکزي انبارهاي از شده بهینه هنر.  اند یافته بهبود جمعی توجهات اثر بر پخش و
 ارتلمی،ب. (بیاورد تاب اش بدن سیستم که رسد می هنر قدر آن شهروندي هر به. شود می ارسال ها شهر حیاتی هاي نهر به

 )29 ص ،1386

 

 :منبع

 .نگار بازتاب  نشر. مقانلو شیوا ترجمه) داستان مجموعه. (شهري زندگی) 1386(بارتلمی،دونالد

 9 و 8 شماره 1373 پاییز رود زنده  سکوت ستایش در) 1373(هوشنگ گلشیري

 ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه تفکر؟ خوانندش آنچه باشد چه) 1388(مارتین هایدگر،
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  پیشامد

 اقل ال ایقیدق براي انسان…ندارد اشکالی. آورد می که البته و بیاورد ندتوا می هم روانی امنی نا سرنوشت، به عمیق فکر
 وقفه آن تمرمس جریان و پیوسته فکر در که است زمانه این در خاص پیشامد یک سرنوشت، به عمیق فکر. شود مضطرب

 حظهل براي شود می باعث سرنوشت، مورد در عمیق فکر مجموع در یعنی. شویم می رها روزمرگی از ما کند، می ایجاد اي
 .فکر روزمرگی از بگیریم فاصله اي

 پست پردازان نظریه هاي دیدگاه اساس بر] 1[رسانه از شده اشباع صنعتی، پسا دنیا در زندگی پیامد
. سازد می هبیگان بنامیم، واقعی یا اعتماد قابل توان می که زندگی هاي جنبه آن از که است این مدرنیته،

 حساب صورت مثال و رویم می کار و سر به ما(هستند واقعی هنوز ما کاري يها زندگی که حالی در
 ینم کشتی ساختن یا زمین روي کار مانند کاري هاي زندگی این حال این با) … و  پردازیم می را ها

 کله و سر هم کامپیوتري با و کنیم می سر میز پشت را خود زمان از زیادي بخش ما عوض، در باشند،
 درگیریم، آن با ما آنچه. پردازیم می نوع هر از حال ”اطالعات“ پردازش به مجموع در و زنیم می

 وبرادشا. (گیرد می ما براي را ملموس و واقعی هاي ابژه جاي که باشد می کارآمدي نمادین بازنمایی
 )566 ص ،2006 دیتمار، و

 اي یوهش به حتی اهیم،خو می وقتی که هستند ناروشنی و بنیادي مفاهیم کنش و گفتار مفهوم دو
 دهد یم تشکیل را فرهنگی-اجتماعی جهان زیست یک عناصر چیزي چه که  کنیم روشن مقدماتی،

 ارد،د مهمی شناسی روش اهمیت اجتماعی علوم و انسانی علوم در فهم مسئله. شویم می متوسل آنها به
 هک واقعیت به  مشاهده واسطه هب تنها تواند نمی اجتماعی علوم دانشمند که این خاطر به اول درجه در

 حاظل به توان نمی را معنا فهم که این خاطر به و داشته دسترسی است نمادي ساختاري-پیش داراي
 آزمایش جریان در  مشاهده شیوه همان به شناسی روش لحاظ به مشاهده شیوه همان به شناسی روش
 را شعناصر خواهد می که زیستی جهان به پیش از هایی شکل به خودش مفسر. آورد در کنترل تحت

. است تعلق فرض پیش مستلزم کردن شرکت و کند شرکت آنها که این براي. دارد تعلق کند توصیف
 به ندک تفکیک  اعتبار مسائل از را معنا مسائل مفسر که شود می مانع اوضاع این دید خواهیم که چنان
 )184 ص ،1384 هابرماس،. (کند ظحف را توصیفی صرفا خصوصیتی معنا فهم براي که اي شیوه

 

 رد آنها چون رود نمی سوال زیر روتین، طور به گفتار نمایشی هاي کنش اعتبار مورد در هابرماس
 بر تکیه با. نامد می)Lebenswelt( جهان زیست را آن وي که گیرند می قرار اي داده زمینه داخل
 رهنگی،ف هاي ارزش کل به هابرماس وسطت جهان زیست مفهوم آلمان، فلسفه پدیدارشناختی هاي سنت

 نمی سوال زیر گران کنش میان در اغلب که دارد ارجاع پذیري جامعه الگوهاي و  اجتماعی هنجارهاي
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 مدرن، جامعه سازي عقالنی یا و خاص توسعه شرح براي. سازد می ممکن را تعامالت واقع در و رود
 سه  حول را داخلی تمایز جهان زیست سازي یعقالن که، این اول. دارد مهم مالحظه دو هابرماس
 براي اجتماعی یکپارچگی) 2( ها ارزش انتقال براي فرهنگی بازتولید) 1: (آورد می وجود به کارکرد

 سطح که این دوم. فردي هویت گیري شکل براي پذیري جامعه) 3( و هنجارها؛ طریق از منسجم تعامل
 بر جهان زیست از اجتماعی زندگی خاص هاي وزهح چون شود مطرح باید اجتماعی تمایز اضافی
 تعامل منظر روابط، این سازي مفهوم براي”” . delinguistified  یا ارتباطی غیر تعاملی رسانه مبناي

-شناختی نیتعقال محوریت بر که شود تکمیل سیستمی منظر با که دارد این به نیاز جهان زیست گرایان
 ستمسی یک غربی جوامع زمینه در کند، می استدالل هابرماس ،خاص طور به. کند می تمرکز ابزاري

 مرتبط طور هب که است یافته توسعه بوروکراتیک دولت سیاسی سیستم یک و  داري سرمایه اقتصادي
 است اي ونهگ به داري سرمایه اقتصاد در پولی تعامالت عقالنیت. یابد می توسعه قدرت و پول مبناي بر

 محوریت بر بوروکراتیک دولت در قدرت که حالی در شود، می گرفته نظر در وري بهره معیار تنها که
 ) 2013 دفلم،. (باشد می گیري تصمیم سیاسی فرایندهاي کارآمدي

 

 در زارياب-شناختی کنش که کند می استدالل هابرماس جهان، زیست در ارتباطی کنش نقش مشابه
 مساله چه،گر. باشد داشته انگیزي بر چالش هاي یامدپ الزاما که ندارد نیاز سیاسی و اقتصادي هاي نظام

 شود می مزاحمت نوعی دچار اجتماعی نظام توسط جهان زیست که آید می وجود به وقتی اجتماعی
 و بنام بر که هایی کنش. شوند تعریف نو از ابزاري حیث من ارتباطی هاي کنش شود می باعث که

 قموف ابزاري صورت به شود قرار که شوند می رفمنح جهتی به باشند می جانبه دو درك محوریت
 دست همین از دقیق طور به] 1[متاخر مدرن جوامع اساسی مشگالت که کرده استدالل هابرماس. شویم

 خود از و)  هنجاري بی(آنومی معنا، رفتن دست از مانند مدرن، روزگار اجتماعی هاي بیماري. هستند
 دفلم،. (ارندد وجود سیاسی و اقتصادي هاي نظام توسط جهان زیست استثمار نتایج عنوان به بیگانگی،

2013( 

 

 یثح من مدرن جامعه گانه دو ماهیت و  ارتباطی کنش مورد در را هابرماس منظر شناسی جامعه تئوري دیدگاه از وقتی
- تمیسیس يها تئوري و سو، یک از گرایان، تعامل منظر هایی بینش نظام مساله دو به کنیم می بررسی جهان زیست
 نویسندگان به علقمت که کند تکیه بزرگ آثار بر تواند می هابرماس ترتیب، بدین. کنیم می برخورد دیگر سوي از] 1[نظري

 تئوري دیدگاه از خصوص به. مارکس کارل و  پارسونز تالکوت تا گرفته دورکیم امیل و وبر ماکس مانند هستند متنوعی
 از فراتر سطحی، دو منظر این دهد، می نشان را خود ارزش تواند می هابرماس زدن جامعه] 2[سطحی دو منظر انتقادي،

 کار به ماعیاجت فرموالسیون تحلیل در مفیدي طوري به تواند می که دهد می ما به مدرنیته تئوري یک اش، نظري انسجام
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 شناختی جامعه نظریه یک بنابراین و گیرد می عهده بر را تحلیلی چنین ئواقع در هابرماس ،]3[ارتباطی کنش تئوري در. رود
 ).2013 دفلم،(کند می ارائه را قانون

 

]1 [systems-theoretical theories 

]2 [two-level perspective 

]3 [The Theory 

of Communicative Action 

]1 [late-modern societies 

 پیشامد

 می هچ آدمیان بین روابط و اطراف جهان در بفهمیم ديشهو یعنی. باشد کردن درك را شهود اي لحظه تواند می پیشامد
 این رنو با. کند می روشن ما ذهن در را شمعی لحظه یک براي اتفاق، این. برسیم ذهنمان در اي تازه ساختار به و گذرد

 ابتدا یدبا. است صیلا فکر یک اصلی نیاز سرنوشت، به عمیق فکر پیشامد، تحلیل. کنیم می ریزي برنامه آیتده براي شمع
 هایی تفاقا اوقات گاهی. باشد می فرد سرنوشت مورد در اصیل فکر. ”تفکر؟ خوانندش می آنچه چیست“ که کرد فکر

 خبر مثال چیست؟ دهنده تکان پیشامدهاي این از منظور ببینیم. خوریم می تکانی آنها با بینیم می افتد، می ما اطراف
 خصوص به. کند می درگیر خود به را ما ذهن ها مدت تا و دارد ما براي اي ویژه اهمیت نزدیک دوست یک درگذشت

 مرتب ام ذهن در او صدا طوري این. باشد عبرت نوع از نکته، که،آن وقتی خصوص به و باشیم آموخته چیزي وي از اگر
 عمیق فکر به را ما که است موقعیتی نزدیک، دوست یک مرگ. است رفته ما میان از دیگر که این با شود می انداز طنین

 می بطهرا این مورد در هایدگر. باشد داشته همراه به ما براي هم را نتایجی چنین تواند می دیگران با مراوده. برد می فرو
 :نویسد

  شوند می واقع مواجهه معرض در جهان در که  هستندگانی با دازاین یعنی این و هست،  جهان ”در“ دازاین
 )278 ص ،1386 هایدگر،. (دارد گرانهپردازش و  مانوسانه اي مراوده

 جنس از چیزهایی مختلف افراد از مختلف، هاي مکان و ها زمان در هست، هم دینی فکري سرنوشت، مورد در فکر اما
 :است معتقد زاکرمن. اموزیم می سرنوشتمان مورد در را دین

 ام اجتماعی جهان نیز سان همان به تند،هس ما دینی هویت بر موثر بسیار عامل دو مکان و زمان که طوري همان درست
 )104 ص ،1384 زاکرمن،.(آموزیم می دیگران از را آن به مربوط مهم چیزهاي همه و دینمان ما است مهم بسیار

 :کنیم توجه هم هگل عقیده به بدنیست است، خورده گره هم ایمان مساله به سرنوشت، مورد در فکر
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 حتراما رعایت توان می البته. نیست کار در کلمه خاص معناي به اجتماعی داد قرار گونه هیچ ایمان خود امر در
 مذهبی ایمان آزادي حق  رعایت اما دانست خود وظیفه را آنان مالکیت حق رعایت که همچنان دیگران، ایمان

 اولی ریقط به و خودش، تواند نمی کس هیچ. است مدنی تکلیف یک بلکه} نیست اخالقی وظیفه یک تنها{
 شده ناب افراد برخواست امر نهایت در دادي قرار هر چون باشد، داشته باور چیزي به که کند مجبور را قش،اخال

 )102-101،صص1386هگل،. (باشیم داشته باور را چیزي که گذاشت قرار توان نمی و است،

 

 دور یک از ایدب ببیند! است بخش لذت بس هم بیهوده فکري مرگِ خبرِ  که کنیم اشاره گفتیم، نزدیک دوست سوگ از
. کنیم ابانتخ را الفت راه که بهتر چه کنند، می رها ساکن وضعیتی از را ما ذهن کدام هر کینه و الفت. آمد بیرون باطل

 می طوري ینا کنیم، می انتخاب را انحطاط یک از جدایی که بینیم می گذاریم، می کنار  را بیهوده کینه وقتی طوري این
 کنیم می فکر دقایقی براي خوب…درخشد می ما ذهن در چیزي. شود می شکسته ذهن ممند سکوت ،لحظاتی براي بینیم

 به یا…اریمد دوست را کسی اصال چرا اینکه به کنیم می فکر کدامند؟ ما نزد ورزیدن کینه یا داشتن دوست معیارهاي که
 در. باشند می پیشامد و اتفاق یک ما ذهن رايب ها این. برند می بین از را ذهن سکوت ها این! بورزیم؟ کینه باید شخصی

 گاهی. افتد می اش زندگی مفهوم مورد در بندي جمع فکر به آدم محبوب، یک فقدان مثل دشوار، و سخت هاي پیشامد
 بندي جمع هب ولی کند می شیرین و تلخ خودش براي دفعات به را زندگی مختلف حوادث و شود می گرا تقلیل هم اوقات
 می خوش دل آن به و ذهنش در کند می انتخاب را سرراست و ساده نتیجه یک نهایتا یا و رسد نمی خودش براي نهایی

 خوب  .باشد داشته را خودش خاص تعبیر تواند می دشوار، و سخت حادثه هر از انسان! کشد می زجر آن از حتی یا کند
 و است پرداز افسانه یا است خرافه درگیر یا است، هتجرب بی یا گرا، تقلیل ذهن: آید می وجود به اینجا بحث یک البته

 فله را حوادث که گرایی تقلیل ذهن. آورد میان به را توکل مفهوم باید که است آنگاه نباشیم، اول حالت سه امیدواریم…یا
 نجات عوض این از را او باید. باشد داشته جاي شکسته دل فردِ یک روح اعماق در است ممکن کند، می بندي  طبقه اي
 از خواهیم می چگونه که دارد ربط این به همه شده، طوري اون شده،یا طور این ما زندگی اینکه صورت، هر در. داد

 به خورده رهگ فکر، که شود می تصور ولی. نباشد هم جامع تواند می گیري نتیجه هر البته. کنیم گیري نتیجه حوادث
 فکر وعن این جهان، این در است اصیل که است فکر نوع این. اندازد می راه زندگی در را ما کار که است سرنوشت مفهوم

 سرنوشت، وردم در تفکر. است خورده گره سرنوشت مساله شناخت با ناب تفکر و اصیل فکر. آدمی هر از ماند می که است
 فکر وبخ وقتی م،هستی خود سرنوشت رهسپار هم با همه. کند می کار این به دعوت را شما هستی کل. است هستی سرود

 روبرو کیت و منفرد صورت به خود سرنوشت با که است این جهان، در ها هستنده جمعی تقدیر که بینیم می کنیم، می
 :که کرد برداشت طور این توان می اغماض کمی با.  شوند
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 این که  وينح به است، ”جهانی درون“ اي هستنده بودنِ – جهان در دارد، می مقرر ”شدگی واقع“ مفهوم آنچه
 که ستا هستندگانی هستی پایسته او ”جمعی تقدیر“ که کند فهم اي هستنده همچون را خود تواند می هستنده

 )178 ص ،1386 هایدگر،.(گیرند می قرار مواجهه معرض در او خاص جهان درون در

 

 بقیه از آسانتر بسیار دیگر، عضیب نظر به هاف بعضی زندگی شاید وقت آن کرد، بندي جمع آن پایان در باید را زندگی هر
 یزندگ روند بررسی و کردن فکر جور این.بوده هم دشوارتر آنها زندگی اوایل است ممکن که حالی در باشد، شده

 باز ام ذهن طوري این. باشد یمن خوش و خوب پیشامد ذهن یک براي تواند می باشد همراه هم انصاف با وقتی دیگران
 در یلحظات براي آگاهی بخش روشنی چراغ طوري این اصیل، و غنی پیشامد یک یعنی نکرد فکر جور این. شود می

 .مبفهمی را خودمان گذشته پنهان زوایاي بعضی توانیم می حتی. فهمیم می بهتر را چیز همه. شود می روشن ما ذهن

 

 نحوه و ها ریشه کردن دنبال لشام معنویت، تبارشناسی پروژه یک ،]2[گوشه میشل و] 1[تایلور چارلز دیدگاه از ببینید
 فراتر که دارند ودوج هم نویسندگان این با راستاي در هایی تجربه البته. است شده فردي معنوي هاي پراکتیس گیري شکل

 مورد در را جدید گفتمان یک واقعی ظهور نوزدهم، قرن تجربه. داشت رواج نوزدهم قرن اواخر در که روند می چیزي از
 پراکتیس و دکردن معنویت مورد در متفاوت تفکر به شروع مردم بعد، به نوزدهم قرن از دلیل همین به. داد می نشان معنویت

 میان از و زدایی سنت از نشانه یک واقعی، طور به این،) 2008 هاوتمن، و اوپر(کشیدند میان به را]” 3[نفس تقدیس“ هاي
 ).144 ص ،2008 تایلور،( بود گذشته سیاسی و اجتماعی هاي نظم بردن

 

 ممکن. یابد ربط ذشتهگ قرن گرایی فردي و سکوالریزاسیون هاي فرایند با نباید جامع طور به معنویت هم شاید البته ببینید
 تاریخ محوري دوره زمان از یعنی(شود می آغاز یونان فلسفه از که غربی، سنت در که کند فرموله را فرضیه این کسی است

 داشته جودو سیاسی و اجتماعی دینی، هاي پراکتیس به نسبت محور فرد معنوي ضرورت از يپندار ،)یاسپرس دیدگاه از
 چون باشد مه پروبلماتیک دیگر سوي از. باشد حیاتی دینی و سیاسی اجتماعی، ساختارهاي گیري شکل براي که است

 توضیح. اردد ارتباط موجود يها دکترین و شده تاسیس پیش از هاي نهاد با که هست معنویت مقوله در حساسی پتانسیل
 نهاد و ها گفتمان و انفرادي معنویت بین تعامالت با گسترده طور به غرب، در دینی سنت و غربی فلسفه. بدهیم بیشتري

 پس از را نمتدی“  معنویت چگونه و چرا که نیست این پرسش بنابراین. گیرد می شکل سیاسی و دینی و اجتماعی هاي
 قطری از و شود می متجسم  ترسیم معنویت چگونه که یابیم در است قرار بلکه) 1997 گشه،( کند می بازنمایی ”دین

 )2019 وسترنیک،. (شود می] 4[شدگی جا جابه دچار معاصر دوره اقتصادي و سیاسی دینی، ساختارهاي و ها گفتمان

 

]1 [Charles 
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Taylor 

]2 [Marcel Gauchet 

]3 [sacralization of the self 

]4 [relocate 

 

 در و نندک حفظ را خود حال و شور توانند نمی اما. اند بوده برخوردار زندگی ابتداي در امکانات بعضی از افراد بعضی 
 می تفتمل را افراد سرنوشت، مورد در اصیل فکر یعنی خوب، پیشامد این. بازند می را قافیه دشوار، حوادث خالل در ادامه
 تیح است، زودگذر چیز همه کند، نمی بندي طبقه را روزگار حوادث و ها آدم خوبی به که تفکري در. وجود به کند
 :زند می برچسب تحلیلی هیچ بدون اطرافش افراد به هوسناك طور همین آدمی است، هوس جنس از چیز همه

 

 )12 ص ،1388 هایدگر،. (است رفته امر زودگذرِ احضارِ از غیر تذکر، اما است،  تذکر تفکر

 تحلیل و بندي بقهط سرنوشت، در عمیق تفکر أصال. کند می القا را دقیق بندي طبقه سرنوشت، مورد در اصیل و قعمی تفکر
 طبقه و حلیلت خوب که ذهنی. یابند می معنی سکناتش و هستی دقیق، بندي طبقه یک در. کند می سازي زمینه را مناسب

 فکر از ردو که ذهنی. بگیرد جدي را سرنوشت مورد در یقعم تفکر تواند نمی است، عوام اصطالح به و کند نمی بندي
 وشت،سرن مورد در عمیق تفکر که بینید می رو، این از. گیرد نمی جدي را زندگی خاص پیشامدهاي است، سرنوشت

 عمیق کرتف پیشامد اصال. است ”دیگران“ به التفات  آن محور است، یمن خوش پیشامد یک. است ناب ذهن یک دارایی
 اندیشد می سرنوشت به که ذهنی ثقل. یابد می را خود ثقل ذهن فرآیند این در. است دیگري باب در سرنوشت، دمور در
 .است فذاکاري مفهوم آن، محور. است دیگري کمک در

 

 البته هیمد می بیشتري وقت که قدري. رسد می ذهن به جهان این در که است سوگ اول شاید ها، حادثه همه میان از ببینید
 در مین،ز مردمان همه براي است بوده فداکاري یک جهان، این اصلی پیشامد. است فداکاري بینیم اصیل،می ذهن یک به

 …آفتاب داغ حرارت و تشنگی روز

 

 چیست؟ پیشامد به فکر
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. است هنذ در نورانی اي نقطه خاص، پیشامد مثل. بخشد می اي جلوه خود مکان و زمان به سرنوشت، مورد در عمیق تفکر
 یک ودخ موقعیت، یک دیدن. کند استفاده خود عبرت و تجربه از تا انگیزد بر را ذهن حتما سرنوشت، مورد در تفکر

. برسیم ینتایج به و دهیم قرار سرنوشتشان و دیگران جاي در را خود بتوانیم مثال یعنی. است یمن خوش و خاص پیشامد
 به سیک سرنوشت در عمیق تفکر مورد در باید ذهن که خالصه.  است ناگوار اتفاق یک خود هم، موقعیت یک ندیدن
 این. است رت دوردست در نیز آن کل تحلیل.است دست دور در سرنوشت، مورد در نتیجه به دستیابی. بیفتد انداز دست

 ايراهنم و لدلی سرنوشت، مورد در تفکر پیشامد. نیست شدنی درك و یافتنی دست روزمره، هاي ذهن براي خاص پیشامد
 :مجموع در.  است  آزادگی و آزادي راه

 آن در هنوز نیز ما. اندیشد می رود می ما بر آن همّ  آنچه به  تذکر. ” است تر اساسی دست، دور امر  تذکرِ
 انهدام این اب مواجهه در که مادام کنیم صحبت صرفا حتی یا اندیشه آزادي، باب در که نیستیم خوري در جایگاه
 )13 ،ص1388 هایدگر،. (است بنیاد یادآوري معناي به تفکر همان تذکر. بندیم یم فرو دیده آزادي

 

 ها، وقعم جور این. باشد ما براي خاصی حاالت با همراه تواند می است، ایستادن آنجا بیرون، آن سرنوشت، مورد در فکر
 قبلی ودخ“ از مدام باید. باشد یدرون تحول یک از ناشی خرسندي از زمان صحن در گریستن تواند، می هستی به ما هدیه
 .برویم باالتر باید کنیم عبور ”خود

 

 می نمعی وضع در نشدن متحجر از عبارت بودن آزاد زیرا. است آزادي دلیل سارتر پل ژان نظر در گذر، و تعالی
 متضمن تعالی زیرا. است خویشتن فعلی هاي نگرش از دائمی گذر زندگی اقتضاي گاست اي اورتگا نظر به. باشد

 اولین پس .است برتري و تفوق حامل بنابراین باشد، می انسان برابر در موجود امکانات از اي تازه مناطق کشف
 بطن رد که اتس، ابداع و  کشف و گذر همان شود می پذیرفته انسانی وجود اصالت پیروان نظر در که ارزشی

 در. دباش می ثابت امري مفهومی لحاظ از که  تحول و  خودگذر که  چند هر است، استقرار و وثبات فاقد خود
 نمی یمیدا تحول وجود بر  تاکید جز تحول، ثبات و دوام بلکه شود، نمی محسوب ثبات تحول،  دوام واقعیت،

 )33 ص ؛1374 نوالی،. (باشد

 

 یشامدپ. ودش می وصل خاص، پیشامد این به انسان ذهن گاهی. دهد می رخ ما براي گهگاه سرنوشت، مورد تفکر البته
 زا منفصل شخص این. کند می تحلیل خوب که دهد می نشان را خود شخصی ذهن در سرنوشت، مورد در تفکر خاص

 در میقع تفکر در که خالصه. عادي هاي آدم ما براي البته! دهد می رخ گهگاهی  فقط امر این که البته. است روزمرگی
 مانند ند،متبرک بسیار ذهن براي ها پیشامد بعضی که دانید می. مرسی می زندگیمان از تعبیر نوعی ما سرنوشت، مورد

 عبرت پیشامد.  است آگاهی دهنده ارتقا عبرت پیشامد. شود می روشن ذهن در شمعی چراغی، ها، موقع این.عبرت
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 دهد رخ اه ام از یکی براي قوي خیلی گاهی، از هر تواند می سرنوشت مورد در فکر پیشامد. است زندگی در ما پیشبرنده
 ذهنمان در دپرس می ما از سرنوشت مورد در که سواالتی و هستی کنار ما. بیاییم جلو قدري طوري این. ببریم فیض هم ما و

 خوردن رقم اهدش آیا یا ایم شنیده دیگري از چه و است داده رخ خودمان براي چه که شود منکشف ما بر تا کنیم می بیتوته
 دلمان نیمک می فکر که خوب خیلی. کنیم انتخاب را راهی چه است قرار که  خالصه. هستیم دیگري فرد براي سرنوشت

 مورد در دانش و دارد درجاتی چه معرفت بفهمیم خواهیم می. بیاوریم در سر هم جهان این هاي بنیان از  خواهد می
 طبقه از یآزادگ راه. جهان در معرفتی سپهرهاي و ها دانش بندي طبقه به برویم. گیرد می شکل جهان در چگونه سرنوشت

 می و نیمک می نگاه سرنوشت به اصیل و عمیق فکر با طوري این گذرد، می حقیقت به مربوط هاي دانش صحیح بندي
 .دارد آن در نقشی چه عشق که فهمیم

 

 مجالس بتاک به خود هاي بررسی در او است، داشته  زمینه این در را هایی بررسی بود، حقیقت جوینده که کربن هانري
 :است شنیدنی که داریم العشاق مجالس کتاب این در اي نکته رسد، می العشاق

 

  دیگر کاخ دو از کاخ این و باالتر همه از عشق جهان. عشق ، محبت معرفت،: است استوار اصل سه بر جهان بنیان
 راه دو راین،بناب. نیست میسر محبت طریق طی و معرفت راه  پیمودن با جز مرتبه، این به وصول. است تر رفیع

 هک  طور همان. است همین وصلت قد و خطوتین معناي و کند می واصل عشق منزل سر به را سالک که است
 الزمه آن، از گذشت که است حدي دارد، جاي معرفت زیر در که نیز محبت است واقع  معرفت حد در عشق

 :است گفته شاعر جهت، همین به و )نگذرند حد این از هرگز که این  ولو(است فالسفه و حکما

 

 )73 ،ص1382کربن،(نبود را رسیده جز عاشقی        نبود را آفریده هیچ عشق
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  غروب و طلوع

  

 اینکه نه آیند، می من زندگی آسمان داخل به ابرها
  بلکه بیندازند، راه به طوفانی یا باشند بارانی حامل
 رابیندرانات. (بیفزایند من غروب آسمان به را رنگ

 )سرگردان هاي پرنده بکتا در تاگور

 مبنایی و منبع sunsetهمواره پیچیده، حال عین در ولی ساده هایی رخداد با ، طبیعت. است طبیعت در تفکر روح، صیقل
 فرهیخته و عمیقتر روحمان قدري شناسیم، می طبیعی هاي روال در را ها گسست وقتی. است روح هاي ظرفیت توسعه براي

 آسمان ینب گسست نقاط این شناخت. است هنر خود اصال دارد، جان. است موسیقی نوعی عتطبی اصال ببیند. شود می تر
 نهاای هاي تفاوت شناخت. رساند می فرهیختگی نوعی به را ما همگی طلوع و غروب ، شب و  روز صاف، اسمان و ابري

 می قرار لوعط برابر در را غروب تیوق شناسیم می خوب را طبیعت هنر. رساند می آفرینش مفهوم عمق به را ما یکدیگر، با
 ساده، تیح طبیعیِ  رخدادهاي به توجه با توان می همچنین.  دارند هم با هایی تفاوت چه هنري لحاظ از که بینیم می و دهیم
 نهمچنی…هنر خود یعنی لطیف ها احساس جور این کشف. کرد کشف خود درون را هایی احساس طلوع، یا بارون مانند
 بیعتط الخصوص علی و جهان با ما نسبت که این. شود می آرام و شود می تدبیر گونه این مشوش هنذ…تدبیر یعنی

 در و لسا از روزي چه در یعنی. دارد ربط هم مکان و زمان به که احساساتی. شود معین تدبیر یک با تواند می چیست،
 ذهنتان در فریم به فریم را آن خوب. دهید می قرار نظر مد را خاص غروب یک طوري این. کنید نگاه غروب به مثال کجا،

 .کنید می مرور انگیز غم یا و انگیز دل غروب ان و لحظه آن مورد در را خودتان تجربیات بعد کنید، می بررسی

 

 :کانت نظر به

 

 آن از ما که ودش می نامیده زیبا تواند می دلیل این به فقط هنر و ماند می هنر به که زیباست دلیل این به طبیعت
 قواعد طابقم و شده طراحی گویی که رسد می نظر به چنان طبیعی زیبایی پدیده  در. باشیم آگاه هنر  منزله به

. است انسان) freedom(آزادي محصول زیرا است طبیعت از متفاوت زیبا، هاي هنر. است شده ساخته هنر
 ستا متفاوت علم از جهت این از هنر. سدر می نظر به خودجوش اما است قواعدي تابع دقیقا آن آفرینش گرچه

 مراعات زا بیش چیزي به زیرا است  متفاوت هم دستی صنایع از هنر: دراد عملی مهارت به نیاز دانش، بر عالوه که
 ) 47 ص1383آویس،، آیور مک گات،.(دارد نیاز قواعد
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 :گوید می ناشناسی

 شود می غرق خورشید وقتی

 طالیی غرب در

 ها بچه و) bees(ها زنبور و) birds(ها پرنده

 بخوابند که روند می همه

 رود می پیش به ناز جویبار وقت آن

 شیرین صدایی با

 .ستاید می را غروب سرود

 

 رفیتظ گسترش براي تالش. باشیم داشته را دانشش که آن شرط به است، شنیدنی هم سرودش سراید، می غروب آري
  طبیعی وقایع لتحلی براي الزم دانش. باشیم داشته طبیعی وقایع تحلیل براي را زمال دانش که این به گردد می بر روح،  هاي

 می مهم ما براي را طبیعی واقعه یک که فرهیختگی نوعی -2 و ادبیات و هنر با ما آشنایی -1: شود می تقسیم قسمت دو به
 آیا. ناسیدش می خوب را غروب چقدر شما هک گردد می بر این به کند، تحلیل را غروب بتواند، روح اینکه ببینید. نماید

 دارید ذهنتان در نقاشی و هنر و داستان و ادبیات و شعر از ذخیره چقدر دارید اگر دارید؟ آن به نسبت اي شاعرانه احساس
 از منظور. زندب دست ”غروب عمیق شناخت“َ به باید روح که این به گردد می بر اول قضیه این پس. کنید تحلیل را آن که

 بطیر چه ها غروب این که این به کرد فکر هم بعد و دید را زیادي هاي غروب باید یعنی چیست؟ غروب عمیق شناخت
 زمان هب که چیزي هر به کنیم می فکر. غروب راز به رسیم می طوري این. هستند جذاب ما براي قدر این که دارند هم به
 دیده خود به غروب تا چند جهان این که است؟این چقدر جهان این عمر که کنیم می فکر موضوع این به مثال. دارد ربط

 هستند؟ موافق با همه آیا است؟

 

 یزيچ پایه بر)  هنر در یا( طبیعت در را چیزي است ممکن چگونه: است این ذوقی احکام درباره اصلی سوال
. ودب خود حکم با گانهم توافق مدعی حال عین در و کرد داوري زیبا  لذت، احساس یک یعنی ذهنی، بسیار

 )18 ص ،1383 کانت،(

 ايه مفهوم. است نیاز هم فلسفی هاي مفهوم از اي خزانه یعنی. است نیاز هم داستان و رمان و شعر از اي خزانه که البته
 ایست، ساده زچی جا این در تحلیل از منظور و کنیم تحلیل را طلوع یا غروب یک تا کنند کمک ما به توانند می فلسفی،

 کنیم فادهاست عاطفی ابزارهاي از و کنیم پیدا را روحمان از تر صمیمی تکه یک. دادن ربط روح از جایی به را غروب یعنی
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 که است شعر رد. بپردازد غروب و افق تشریح به تواند می هایش استعاره و ها تشبیه با هم شعر. کنیم تفسیر را غروب تا
. ستا صادق داستان این هم طلوع باب در که است بدیهی. است غروب جلیت شعر. شناسیم می را غروب جایگاه و شان
 مقایسه دیگر عیطلو با را طلوع یک بتواند فرد که این به گردد می بر شود، می توصیف چگونه شعر یک در  طلوع که این

 رکید شخص هر. دباش داشته دیگران نزد هاي طلوع با تواند می فرقی چه آید می شعرش در که طلوع یک بداند. کند
 و یرکیز که این یا دارند؟ توافق طلوع از تفسیرتان سر بر شما با دیگران چقدر. دارد خود براي غروب و طلوع از خاص

 …دهید هارائ است،  باال آن سر بر توافق احتمال ولی اند ندیده دیگران کنون تا که را تفسیري که دارید را شجاعتی

 ي تهرش آن، طی طبیعت. سازد می آمیز نشاط سراسر آن، ثمرات و طبیعت تحقیق را زیبا اي منظره تماشاي
 کند یم  تعقیب نتایج و ها شرط پیش و بعدي و  قبلی احکام و شناخت دالیل با ارتباط در که را  اي منطقی
  شی که تیتفاو هر. نماید می رفتار معلول و علت  آشکار پیوند در علیت قوانین مطابق بلکه. کند نمی رعایت
 توسط کند، می کسب غیره و هوایی و خطی انداز چشم  روشنایی، ، دوري ، پنهانی  کوتاهی، جاي، توسط
 ریز انهد هر: ” گوید می که هندي المثل ضرب. گردد محاسبه و معین تواند می گذارد می چشم بر که  تاثیري
  جامانس و قاعده و دقیق اي نتیجه چیز همه رو این از.  یابد می مصداق جا این در ”افکند می اي سایه نیز برنج

 به را زیبایی منظره دیدن ما اگر. ندارد وجود خطایی راه  و آید می در درست وجدان نیش بدون و دارد کامل
 اي پدیده نهات مغزي پیچیده هاي پدیده بین پدیده آن بگیریم، نظر در باشد می مغز به متعلق که اي پدیده عنوان
 یا مک اندیشیدن عمل خصوص به دیگر هاي پدیده تمام زیرا. باشد می خطا بی و مند اعدهق و کامل که است
 و ماهنگیه زیبا، طبیعت دیدن امتیاز این مطابق باشد می خطا و نقض شامل که است ماده و صورت به مقید زیاد
 پذیر توضیح دارد ما یشهاند کل بر نگاه آن که مناسبی اثر  همچنین و باشد می توضیح قابل آن بخش آرام تاثیر

 )133 ص ،1386 ذاکرزاده،. (است

 

 می تربیش را طلوع و غروب قدري دهد نشان که است آن دنبال به نویسد می را طلوع یا غروب واژه شعر، در شاعري وقتی
 یک ردمو در ربیشت چیزي که دهید نشان باید کنید می فکر شما که است این دهنده نشان شعر، گفتن به شروع. شناسد
 مثال یا…ددار شما شعر در طلوع براي تازه چیزي شما عاطفی تجربه که کنید می فکر یا حاال. دانید می طلوع یا و غروب

 که خالصه…نیست کم کنیم، تعارف دیگري به هم را صمیمیت اي حبه هستیم، آماتور شاعري که این با کنیم می فکر
 از آماتور چه و باشیم اي حرفه شاعر چه صورت هر در لحظات ان در ییعن. زنیم می حرف نقد بی و نیت حسن با داریم

. شوند می تکراري و روند می و آیند می هم سر پشت غروبها یعنی روزمرگی، زندگی، در…گیریم می فاصله روزمرگی
 هم از کاذب و صادق هاي صبح ها، بعضی براي اوقات گاهی. است صادق قضیه این مثال هم غروب و طلوع مورد در

 خود زمانی موقعیت توانند نمی افراد. شوند می اشتباه دچار زندگی موقعیت تشخیص در افراد و شوند نمی داده تشخیص
 اشتفان یست؟چ زیباشناختی هاي داوري صحت ببینیم و بزنیم حرف هم هنر مورد در بحثمان به برگردیم. دهند تشخیص را

 :نویسد می کانت شرح در کورنر
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 نکته kornerیک کرد؟ توجیه شناختی زیبا هاي داوري مورد در را کلی اعتبار و صحت دعايا توان می آیا
 هک است کلی و ضورري احکام مورد از غیر فعلی مورد در آن توجیه و مذکور ادعاي که این آن و است روشن
 و ببخشد لیک اعتبار و صحت شخصی سلیقه از ناشی حکمی به که باشد چیزي اگر. دارند عملی یا نظري عینیت

 طالقا نه عاملی چنین – ”زیباست این“ گوید می که حکمی یعنی -سازد مبدل زیبایی درباره داوري به را آن
 براي تعینی ادعاي ماهیت تعیین راه تنها. اخالق کلی اصل آزمایش بوته از آمدن بیرون موفق نه و است مقوالت

 چنین هاآن در ضمنی طور به که است احکامی نوع در تحقیق ادعا، آن توجیه و شناسی زیبا به مربوط هاي داوري
 )340ص ،1380 کورنر،.(شود می ادعایی

 

 :گفتیم روزمرگی از

 

 نمی روز طول در را گسست و انفصال نقاط شویم، روزمرگی دچار اگر. باشد می آور مالل تکرار که است بدیهی
 ايه بندي طبقه…شود می دور فرهیختگی از ما ذهن طوري این…آوریم نمی در شناسی زیبایی از سر وقت آن…فهمیم
 یباییز از بندي طبقه نحوه این است، مهم خیلی اطراف محیط از خاص هاي بندي طبقه این…دهیم می دست از را متناسب

 دو به نچو…نفهمیم را یکدیگر حرف است ممکن طوري این…گذارد می تاثیر ما زندگی سبک و روحیه در محیطی هاي
 :ستا معتقد بوردیو …باشد متعالی فرهنگ ریشه تواند می بندي، طبقه این…داشت خواهیم تعلق وتمتفا طبقه

 

 از یکی bourdieuشاید خاص زندگی سبک از بیزاري. باشد خشن بسیار تواند می ما شناسی زیبایی سوگیري
 را خود که آنان رايب. است مورد این در حلی راه گروهی درون ازدواج. باشد ها طبقه بین موانع ترین سخت
 یعنی نندک عمل خود ذایقه مطابق نتوانند آنها که است وضعیتی حالت بدترین دانند می متعالی فرهنگ صاحب

 )176 ص ،1389 گرنفل،.(برند  کار به خویش  اعمال و  رفتار در را خود هاي ارزش مایلند آنها

 

 نیز یعتطب و زمان از ما درك روي مساله این آنگاه باشیم، نداشته خود ذهن در را زیبا عنصر از صحیح بندي طبقه وقتی
 بیعیط هاي رخداد هم، روزمرگی که بینید می. دهیم می دست از را خود انرژي منابع از یکی ما وقت آن گذارد می تاثیر

 عاطفی باطارت اانه با توانند می که باشیم می عنصري نزدیکترین طبیعی، هاي رخداد ببنید. اندازد می لطف از ما نزد را
 اطرافمان محیط در که هایی زیبایی بگذاریم وقت باید…باشیم داشته را خود غروب و خود طلوع باید ما …کنیم برقرار عمیق
 مضحک بندي  بقهط یک بگذاریم نباید …طلوع با انس یک از ببریم لذت…شویم فرهیخته…کنیم بندي طبقه دارند، تاللو

 …یمدان نمی واال فرهنگ از چیزي که…دهد لو را ما گذارد، نمی ما زندگی روزهاي غروبهاي یا و ها طلوع بین هم فرقی که
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.. تاس خطرناك همه ها این است، شده طلوع نفهمیم اصال. شود تکراري. شود قبل مثل طلوعی هر یا غروبی هر که این
 درکی و شاعرانگی با اگر ابري، سمانآ یا عصر ظهر، مانند مهم بسیار ولی معمولی رخدادهایی به پرداختن که حالی در

 بر ات دهد، می ما به را فرصت این طبیعت، در اوقات فهمیدن. دهد افزایش را تمرکز تواند می آنگاه باشد، همراه عمیق
 و غروب. رسد می آرامش و سکونت نوعی به ذهن. یابد رهایی اغتشاش از ذهن و یابیم تسلط روزمره زندگی اوضاع
 .خوانند می فرا آگاهی توسعه رابه ما زیبا طبیعت از هایی نهصح باران، طلوع،

 

 هیچ این است، پیوسته آن صورت ي درباره صرف داوري با عین از رضایت ذوقی، حکم در که بپذیریم اگر
 مزبور ینع تصور با کنیم می احساس که حاکمه قوه براي} صورت{ آن ذهنی غایتمندي مگر نیست دیگري چیز

 دریافت خواه( ماده هر از جدا و اش داوري صوري قواعد لحاظ از حاکمه قوه چون اما. است پیوسته  ذهن در
 حس زا خاصی نحوه به که(کلی طور به حاکمه قوه کاربرد ذهنی شروط به تواند می فقط) مفهوم خواه حسی،

 نسانا همه در را آن متوانی می که ذهنی} عنصر{ آن به نتیجه در و) شود نمی محدود فاهمه از خاصی مفهوم به یا
 یک  وافقت بنابراین باشد، معطوف ، بپذیریم پیش از) کلی طور به ممکن شناخت براي ضروري عنوان به( ها

 بتوان باید بتوان نییع شود، دانسته معتبر پیشین نحو به کسی هر براي بتواند باید حاکمه قوه شروط این با تصور
 به را لیک طور به محسوس عین یک رباره داوري در شناختی قواي میان نسبت براي تصور مندي غایت یا لذت

 )219 ص ،1383 کانت،.  (داد نسب کس هر حق

 

 و هم ارکن نباید آنها. شوند بندي طبقه ما ذهن در باید هم ها طلوع و ها غروب. است شده بندي طبقه چیز همه طبیعت در
 مزین زیبا، ايه طلوع و ها غروب به را خود زندگی گاهشمار باید. باشند منفصل هم از باید بلکه باشند ما براي تیکه یک
 مان زندگی یگرد مسائل روي اینطوري …باشیم داشته انحطاط از را الزم گسست تا شود می باعث طبیعت، در تفکر …کنیم

 این شناخت رد. مکنی می استفاده زندگی تحلیل براي ابزاري عنوان به شناسی زیبایی از طوري این…گذارد می تاثیر هم
 ژوهشپ آري. دهد می شرح خودش براي را شخص موقعیت بهتر ذهن، مفید، و متبرك هاي بندي طبقه این در ها، گسست

 !نگیریم کم دست را طبیعت زیبایی در

 :منبع

 .الهام نشر. شوپنهاور فلسفه) 1386.(ابوالقاسم ذاکرزاده،

 .نی نشر. مترجم مقدمه. رشیدیان بدالکریمع ترجمه. حکم قوه حکم نقد) 1383.(ایمانوئل کانت،

 خوارزمی انتشارات. فوالدوند اهللا عزت ترجمه. کانت فلسفه) 1380.(اشتفان کورنر،

 .هنر فرهنگستان انتشارات.  شناسی زیبایی دانشنامه)1384(لوییس آیور مک. پریس گات
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افکار شرن. لبیبی مهدي محمد ترجمه. بوردیو کلیدي مفاهیم) 1389.(مایکل گرنفل، . 

 نشدنی کشف راز. ام آمده corbinدنیا به افالطونی کنم می فکر یعنی. بودم) عام معناي به( افالطونی یک همیشه من
 )کربن هانري.(برد پی توان نمی ازلی هاي گزینش
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 پرتی یادبود

 و شهود هب حدي تا لسفیف مسلک اتخاذ که فهمیم می کربن هانري از باال جمله همین از. است انس بررسی این موضوع
 با انس. دارد طرب ازلی گزینش یک به او براي قضیه این. فلسفی مکتب یک جذابیت به تا گردد می بر خود از شناخت

 یک از رعبو اثر بر و زمان طی در که است صورت بدین مکان، یک چه باشد، فلسفی مکتب یک چه حال پدیده، یک
 گاهی .یابد می آن در را صمیمیت اي تکه مکان، یا پدیده مفهوم، یک با انس مهنگا در فرد. دهد می رخ نشیب و فراز

. خورند می غلت هم روي او افکار. را ابهام از اي دوره نیز و کند تحمل را تنهایی مدتی باید چیزي با یافتن انس براي انسان
 یک بودن پرت. آید می کار به هم نوزه مشاهده که ببینیم و بگوییم باید راست و رك. شود می تر تیزبین وي مشاهده

 ساختار در صمیمتی چون یابد، می انس گوشه و دنج نقطه یک با او. است مشاهده قابل خاص آدم یک براي گاهی مکان،
 صیفاتیتو از صمیمت این. کند می فراهم اش درونی احساسات عمیقتر درك براي را فرصتی او براي که هست مکان آن
. کرد ررسیب خوب توان می را نقطه یک بودن پرت. هست هم استنتاج قابل کند می دنج مکان آن از دیگران براي فرد که
 کنیم؟ چه دنج هاي آدم با. دنج مکان بررسی از این

 

 عملی و یشناخت هاي شرط پیش پایگاه تا است کرده تالش هگل، با تقابل در هابرماس، گذشته، دهه دو طول در
 و فردي ادعاهاي از را آن نیز و دارد نگه دور به زندگی نیک راه مورد در خاصی نشبی به تعهد از را عقالنیت
 داشته عتیوضی چنین باید ”اخالقی“ پهنه هابرماس عقیده به بداند، مبرا هویت شناخت و احترامی-خود اشتراکی

 که باشد می اطیرتبا عقالنیت مفهوم از فرمالیستی تعریف شامل هابرماس فلسفی پروژه که رسد می نظر به.باشد
 اخالقی ردي،ف هاي تجربه طریق بدین. است تضاد در عقالنی قضاوت نهادي شرایط روي هگل تاکید با وضوح به
 تعریف این یرتاث تحت باشند، می گفتمان در اخالقی هنجارهاي روي توافق عدم یا توافق با مرتبط که اجتماعی و

 به القیاخ تجربه تا شود می باعث عملی گفتمان مورد در کانت از هابرماس فزاینده فهم. باشند می هابرماس از
)  1790(حکم قوه نقد در کانت،   که حالی در و  ندارد ذاتی عقالنی تکیه هیچ اخالقی، اعتبار لحاظ از ظاهر

 و ظرين عقالنیت هم اي زمینه شرایط ذاتی معناي آن در که گشود را تازه منظري که داد توسعه را حکم نظریه
 یسمفرمال روي همچنان هابرماس ، که رسد می نظر به حال این با. بودند گرفته قرار نظر مد عملی عقالنیت هم

 )  2000 فینکه،.(کند می پافشاري و دارد تاکید انتزاعی اخالقیات سویه یک

 

 اوقات، گاهی. نیست بد ،باشیم پرت مرحله از باشیم، دور وراجی از پر و بیهوده هاي گپ و روزمره هیاهوي میدان از گاهی
 با انچند یعنی. دانند می پرت را ما جمع این افراد شود، می بررسی هستیم، غایب آن از ما خود که جمع یک در ما رفتار

ی“ پا یه خودش براي بودن پرت اصال ببینید. نداریم کار و سر است، رایج ها جمع بعضی در بعضا که مبتذل قوانین  ”تاسّ



١٠٣ 
 

 می. ودنب صادق یعنی بودن پرت. زندگی در ماجراجویی نوعی قوانین به تاسی. نکردن وراجی مهم اصل به تاسی. است
 .یافت پرتی واقعیت جوینده هر چشم در را صداقت توان

 

 پردازیم می ”پرت“ یک موقعیت توصیف به شد، داده باال در که توضیحاتی با حال

 

 دننبو …جهان این در بودن سوت بود یاد…را زندگی کنی یم حس کشی، می ها چمن روي که را دستت: ”پرت“ اي تو
 روز طول در را جالب نورهاي…بودن دنج جاهاي…. بودن پرت جاهاي…بودن دیگر سیارات هاي باغ  توي…باغ توي

. ینیآفر می ذهنت در را زندگی از جدیدي مفهوم. تست هاي رگ درون در نشاط که بینی می…دیدن را روشن سایه…دیدن
ردش ارزوي که یابد می در پرت. کنی می فکر باغ یک در زمستان، چله روي می  گپ از او. است محترم خودش براي خُ

 .است شاکر پرت. خواهد نمی را روزمره مرور جز چیزي

 

 که سته جایی پرت. هست ”جا یک“ در هم پرت. شود می تعیین که است ”شُکر“ طریق از اطرافش جهان با پرت نسبت
 فکر آن اب وقتی…ماشینش و است پرت. خاطراتش دفترچه و است پرت قلمش، و است پرت. هستند یزشانگ خاطره اشیا
 به. دارد را زندگی هاي آزمون به گشوده هستی پرت. بخشند می آگاهی او به همه ها این…کند می رانندگی و کند می

 .آورد می تعادل او براي هروزمر روند. اطرافش مردم و هستی تعالیم از بگیرد یاد خواهد می وسعش قدر

 

 heideggerبر داللت صرفا اصطالح این.  گرفت نظر در مکانی معنی به اینجا نباید را هایدگري ”کجایی در“
 در“ نای که هایی ارجاع در ابقا با دازاین. اند ذاتی دازاین براي که کند می”به   گشوده هستی“ و ”با هستی“

 تا  دازاین. کند می کشف را آنان ”دستی تو“ وجود را عالمی اندر هاي هستیی تقدیر. شود می شامل  ”کجایی
  مبانی و تجربه به ناموقوف شرایط عنوان به ارجاعات فهم با را خویش خاص هستی تا  آموزد می که  جا آن

 کاکلمانس،( کند می کشف هستی براي پذیرندگی چون را خویش هستی  بعینه یابد در خود خاص  هاي فعالیت
 )63 ص ،1380

 

 ما رايب و دانیم می که را چیزي خواهیم می ما. بکشاند نیز شرایط تسهیم به را ما تواند می خود، از غیر هستی با انس 
 دنبال به که سیک یا ساکت فرد یک براي نیمکت یک با انس مثال. کنیم تعریف دیگران براي اند، کرده ایجاد را شرایطی
 خب. است راگوا بسیار باشند، هم افتاده پا پیش و مبتذل اگر خصوص به است اطراف جهان دشوار قوانین کردن فراموش
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 هم ”دیگري“ رايب که البته و خودمان پیش…کنیم بازخوانی را نیمکت آن با نسبتمان یعنی ،”شرایط“ این بخواهیم شابد ما
 .کنیم تعریف

 

 با( تاس تودستی چه هر. هست مکان در ما براي انزم. کنیم می حس مکان در را زمان. گیریم می انس نیمکت یک با ما
 تاس انس جنس از چه هر یه.…باشد ما براي نیمکت بگذار.. دیگه آره. است تودستی شی چه هر. ماست براي) اغماض

 بین تیز فکر. داور می برکت هم دیگران براي انس. بماند باقی مردم سایر بین در ما از چیزي تا نیفتیم تا آویزیم می دست
 سر جا یک را انس همه خواهیم می جهان، در. کنیم می تعریف آن براي انس درباره را مثالی یا چیزي وقتی شود می

 در یگراند براي را خوشی احساس این خواهیم می بعد و. کنیم می پیدا انس جهان کل با زنیم می زور که خیلی. بکشیم
 .کنیم زمزمه گوششان

 

 پرت. شد گفته هک توصیفاتی با البته نیست هم بد قضایا، از بودن پرت. باشیم ”پرت“ طورچ و کنیم حس را انس چطور مثال
 بگذارند احترام روزمره امر به اگر که دانند می انها. کنند می حس ”روزمره روال یک“  در را پنهان شادي صداي خوب ها
 می باعث هک انضباطی. فکري انضباط یک. لطیف و سبک خوشی یک به شوند می پرت آنگاه بگذارند، کنار را طمع و

 :نمونه یک اما! ناب تمرکز یک…کنیم تمرکز مختلف مسائل و قضایا روي عمیقا تا شود

 

 یک روي ای چیست؟ زندگی از خستگی که همین مثال. ساده هاي چیز به. کنی می فکر باغ یک در زمستان، چله روي می
 زمستان، در روستایی به روي می یا…چیست زندگی از خستگی همیف می آنجا…گیري می انس همان با نشینی می نیمکت

 را فضا. کنی می حس را خالی روستاي این و روي می متروك روستایی به خالصه …کنی می فکی سرنوشتت به جا آن
 ور ها گل کاه به…شمرده و آرام…شوي می بلد را روزگار شعر…کنی می حفظ را هایت قدم…دهی می قرار ات سینه در

 باغ اب دیگر فهمی می که است طوري این. روي می راه متروك البته و ”زده زمستان“ هاي باغ کوچه در ساعتی. روي می
. مفاهیم با انس .دارد انسی ار ریشه خالقیتی هر. کنی می بررسی دوباره ذهنت در را خالقیت آفرینش روش. نیستی غریبه ها

 بقیه که بري می لذت. کشی می ها شاخه به دستی. کنی می تقسیم ها آن با را خود خستگی. آید می بدست تکرار با انس
 کدام که زنی می حدس…آرزوهایت مرور سراغ روي می. شود می خودت دوباره آرام آرام…فهمند می را تو هم کائنات

 طريخا آسوده هم چندان انس…گیري می کشتی خودت با کمی…است هذیان جنس از کدامیک… بینانه واقع غیر یک
 هوس را درختان برف احیانا: گفتیم می داشتیم…کند می بندي طبقه فرد براي را تچربه با زده محک واقعیت انس. نیست

 می اجهمو خودت، تنهایی در سکوت، نوع این با که است طوري همین. نشستند می تو روي و بودي درخت که کنی می
 که متنی همین. نوشتی می خالی برفی روستاي در ذهنت روند در صبح سر از که متنی آینده و مخاطبت و خودت با شوي
 که نیست قرار. کنی بحث دیگران با آنها مورد در عمومی حوزه در تا است قرار و آرزوهایت مورد در…است بیانیه یک
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 ینی،ب می یکهو. …دهد می تو به هم را ها حل راه انس گویا. است کافی باشی هم معمولی آدم همین…باشی ماهر فیلسوف
 دل به نیز می بقیه با عمومی حوزه در که گپی در ات بیانیه. هایت مخاطب سینه توي رود می که است رز گل مشت یک
 که دریافتی هصادقان و خود با بودي راست رو چون…!شود چه دیگر که باشی قانع اگر است بینانه واقع چون چسبد می بقیه
 تیمگف. بنویسی خودت سرنوشت مورد در خود ذهن در هایی متن هچ خالی روستاي یک یا و نیمکت یک با شود می

 گاهی هالبت.…برد می باال را تو طبع مناعت… خودت پیش…کند می معروف را تو صداقت..صراحت و روراستی و صداقت
 .نیستند معروف چندان جامعه در و بیرون در ولی معروفند خودشان پیش خودشان ها آدم اوقات

 

 می انیانس برجسته هاي شخص بررسی به دارد کار و سر بشري هاي ضعف با معموال که کاوي انرو تحقیق که وقتی
 را ناكتاب هاي چهره”کوشد نمی یعنی. دهند می نسبت آن به عادي مردم که نیست هایی انگیزه همان اش انگیزه پردازد،

 پا پیش مورا نقص و بزرگ افراد کمال یانم فاصله که این از و”  بکشاند ذلت حضیض به فلک اوج از و کند تار و تیره
 تنها هک کند پوشی چشم تواند نمی هم حقیقت این از البته ولی کندف نمی خرسندي احساس بردارد میان از را افتاده

 مهم قدر نآ فردي هیچ که است اعتقاد این بر همچنین و شوند درك افرادي چنین طریق از که اند فهمیدن شایسته اموري
 فروید،. (گردد شرمزده حاکمند عادي غیر و فردي اعمال بر یکسان که شود قوانینی تابع که این از که یستن بزرگ و

 )13 ص ،1387

 

 :نکنی فراموش را نکته یک باید باشی معروف آدم همه این الي چه باشی معروف خودت پیش چه

 

 زدنی حرف حال در تو.  خوبند تو با همیشه افراد که است این بودن معروف مورد در سخت چیز: است معتقد پاچینو آل
 می که اريد نیاز افرادي به تو حال هر به. بگویی کننده دیوانه واقعا چیزي اگر حتی -موافقند گویی می آنچه با همه و

 بشنوي خواهی نمی که بگویند را چیزي تو به توانند

 

 ابتذال از رافتادهدو پرت. دارد فلسفه در هم توجه بلقا اي سابقه پرتی اما…برویم بعدي بخش سراغ به. شد چی که گرفتی
 :دفرمای می اسپینوزا پرتی، زمینه در: کنیم می مراجعه اسپینوزا به بحثی براي. است بیهوده آرزوهاي تکرار

 

 که دیدم و  است، بیهوده و باطل همه دهد می روي اجتماعی زندگی در معمول انچه که دریافتم  تجربه به آنکه از پس
 از فسن که جا آن تا مگر شري، نه و بردارد در خیري نه نفسه فی است من خوف مایه یا موضوع که چیزهایی از یک یچه

 خود بتواند و اشدب  حقیقی خیر که نیست چیزي آیا بدانم تا آیم بر جو و جست به که شدم آن بر سرانجام  شود، متاثر آنها
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 که تنیس چیزي آیا  دیگر، سخن به. نشود متاثر دیگر چیز هیچ از آن جز نفس}  که باشد چنان{ و دهد خبر خود از
 به  امر بادي در زیرا ”شدم آن بر سرانجام: “ گفتم} 2{ببخشد پایان بی و عالی و دائم  سعادت من به آن کسب و کشف

 .وشمبپ چشم تنیس متیقن هنوز که چیزي به رسیدن امید به متیقنی چیز از  بخواهم که  آمد می عاقالنه غیر نظر

 

 هاآن با متفاوت دیگري چیز جوي و جست در جدا بخواهم اگر که، دارد مزایایی ثروت و شهرت که دیدم می
 شهرت رد حقیقی سعادت اتفاقا اگر که دیدم می اما و. بردارم دست آنها به  وصول در سعی از باید ناگزیر باشم،

 را خود هم من و نباشد آنها در اگر عکس، به و شد مخواه محروم آن از ناگزیر صورت، آن در باشد ثروت و
 که است ممکن ایا که اندیشیدم خود با پس} 3{شد خواهم محروم سعادت این از هم باز  کنم، آنها مصروف

 بودن یقینی به لاق ال یا بخشم تحقق نو طرح این به بتوانم خود زندگی معمول ي شیوه تغییر و رفتار تغییر بدون
 مردم که یچیزهای زیرا. نرسیدم اي نتیجه به ولی کوشیدم بسیار نیز هدف این به نیل براي. یابم دست آن وجود

 تشهر ي مقوله سه در دانند می خیر ترین عالی را آنها} آید می بر اعمالشان از چنانکه{خود معمول زندگی در
 عالا خیر درباره تواند می ندرت به که است  چیز سه این مجذوب چنان نفس. شود می خالصه شهوت و ثروت ،

 شهوت ارضاي ولی. شود می داشته باز دیگر چیزهاي ي دباره اندیشیدن از کلی به که جا آن تا است، شده نایل
 طلب. کند می ناتوان و آشفته را آن باري نکند، متوقف را  نفس فعالیت  اگر که دارد پی در  عمیق اندوهی
 )21-15،صص1374اسپینوزا،.(نیست شهوت طلب از کم نفس فریفتن در نیز ثروت و شهرت

 

 دریاي رد کند نمی سقوط پرت. صراحت زمینه در است ساعی پرت. ندارد ”خودخوانده صداقت“ پرت. محیط به برگردیم
 هزمین این در خودش با اول. ندارد دار دراز و طول آرزوي پرت. کنند القا او به است قرار شود می دیده بعضا که اوهامی

 کند می کمک شما به خیلی محیط ببنید. است دادن رخ حال در چه ببینیم خب. محیط به کنیم می رجوع. دارد صداقت
 روي انخیاب در امروز باران، قطرات طور همین کنیم می فرض مثال. بیابید را خود ذهن مرکز شده که هم دقایقی براي تا

 می فرو باران قطرات کنی، می نقاشی خودت براي گاهی از هر که لوسی ابرهاي همین از …بارد می شما صورت
. ات ندگیز مسائل بطن به برسی که. آید می وجود به انس براي فرصتی بینی می پایی می که را محیط و آسمان…ریزد
 خواهی می فهمد می وقتی کشد، می آغوش در را تو هم محیط آري…آسمان بوم روي نقاش دست فشار…ها روشن سایه

 …نشینی یم نیمکت یک روي روي می. کنی فکر نباشد، مهم ها بعضی براي دیگر شاید که مهم یزهايچ بعضی مورد در
 جاي هب که فکر، توي روي می طور همین. افتد می گردنت شال این دستت از هی و کنی می بازي خودت گردن شال با

 می هک است روشنی جنس از چیزي چه..قلبت درون در…حزب فالن مثال تحرکات و مولوتف، کوکتل مورد در بحث
 چیز ههم آرام آرام بینید می…کنی می پیدا ها نیمکت از یکی روي ساندویچ یک بعد …پسندي می را آرامش درخشد؟

 :که دانست باید حال این با. شود می آرامش جنس از ”پرت“ یک براي
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 ”پرت“ که داشت یاد به باید .نیست خوشایند و خالی خیالی بی و سرخوش و دلخوش حالتی ”پرتی“ حال، عین در
 کردن یاح نداشتن، باطل آرزوي یعنی…داشتن حیا با اش هستی تبلور در پرتی همت. است حیا او هم و.  دارد حیا

 ایدگر،ه.(دارد خود هستی ”همّ “ اش هستی اقتضاي به که است اي هستنده دازاین هایدگر قول به. است هستی از
 )450 ص ،1386

 

 . رایج مبتذل قوانین بعضی به احترام نه. است صداقت که است حیا. است حیا در پرت همت ینیدب

 حسنه سنت به باشی وفادار یا بخوري یواشکی را کوکتل ساندویج این هاي چیپس آیا که مانی می خودت پیش. …بگذریم
 و شود می منبعث تمغز در جهانی جام حد در ترشحات دست این از خودت، قول به خالصه و. روزگار این در وفاداري

 رِس  خودت، قول به و روي می هم نقد سراغ بعد …اندازي می دست ها وبالگ روي را دیگران اشعار  کنی، می شروع بعد
 ستد این از خالصه و کنند قطع آن نقد و شعر یک خاطر به را سرت نکند که دهی می تکان هی را شدنت قطع به رو

 فراموش و کنی می نگاه آسمان به ها چیز بعضی مثل طور همین  که رسید، می اج بدین تا کنی می و کنی می را کارها
 هم هانهب تازه و بخوري زمین اصال. بخوري سکندري است ممکن داري، آسمان به رو که سري با دویدن با که کنی می
 مهه بین هم هنوز تو و گذرد می دنیا…بگیري بهونه چی مورد در خواي می امروز مثال که گویی می هم هی و گیري می

 دکترین پا یه ودشخ براي پرتی…کائنات با کنی می بش و خوش..اطرافت با کنی می پیدا  انس. پرتی یادبود. ترینی پرت
 رايب باز ولی باشد شفاف و صاف چیزي تواند می زندگی در شما نهایی رویاي …باشی پرت است قرار وقتی دارد هم

 .دارد هم شرایطی خودش

 

 انگار هک کرد زندگی جوري و کنی می زندگی همیشه براي گویی کرد رویاپردازي جوري باید“ است معتقد دین جیمز
 و گیري نمی را خیال جریان جلوي اي گونه به شوي می زندگی در هم آموزه نوعی صاحب طوري این.” میري می امروز
 وراستیر اگر بود خواهد تر راحت آینده مورد در تصمیم. شود نمی تردید دچار آنها اجراي و تصمیمات کردن حتمی براي

 جوهر .تردید بی. کرد اقدام باید است وقتش وقتی. آوري نظر در دارد، نظر مد جمله این در دین جیمز که را صداقتی و
 .دهد گسترش را خود هاي مرز تواند می آدمی که یابی می در که است گونه این. دریافت را باید را زندگی

 

 جالب رودنی روش شاید. شود نزدیک پرت به تواند می چگونه آدمی که این است دشواري کار پرت توصیف حال، هر در
 .باشد
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 واقعی طور به افراد هک ببینید اگر. کنند می رفتار چگونه افراد که این به گردم می بر همیشه کار، توي من: است معتقد دنیرو
 شما نیست قرار. شماست دست تو چیز همه خالصه و راست رو ده،سا وقت آن. کنند می رفتار موقعیت یک در چگونه

 قضیه این و د،آین می دست به سخت ها کاراکتر بعضی البته. باشید داشته چنانی آن حس. باشید داشته چنانی آن بیان
 .است دیگري

 

 پرت. دهد قرار ظرن مد هم را تنهایی و کند  تجربه را مختلف هاي محیط باید یابد دست پرتی به اینکه براي پرت کاراکتر
 قضیه گیري پی .بگیرد عکس اطراف محیط از خود چشمان با تازه سبکی با باید پرت. بدهد تغییر را خود لهجه نیست قرار
 کردن تصحب نوع لحاظ از چه حاال بیاورد در را دیگران اداي و ببازد را خود نباید ”پرت. “کند شکار را انس. باشد ”انس“
 ودتخ باید…زد کپی دیگران روي از داشتن آرزو در نباید…باطل آرزوهاي مانند تري مهم خیلی چیزهاي هب برسد چه و

 .گواراست شرایط این با بودن پرت که خالصه…باشی

 

 می گفتیش احساس باره این در نیز کازال جان. شوي اوهام درگیر که این نه باشد، خودت به حواست که آن شرط به البته
 یم جو و جست هایشان شخصیت و دیگران ”خود“ در را خود زمان مرور به یابد، نمی را خودش فرد وقتی چرا که کند
 تا ندبک آید می بر دستش در چه هر که این  به آورد می روي و ترسد می شخصیتش در ابهام یک از فرد یعنی. کند

 دست از شدبک چه است ممکن موقعیت کی در پرت که این بنابراین. کند پیدا دیگران در را خودش مناسب شخصیتی
 .بگذاریم او جاي را خودمان باید ما که است وقتی منظور کند می پیدا اهمیت روزگار

 

 شما مخاطب. کنید گیري سخت نباید شما …غریب عجیب صورت به البته شود، می تحسین شما پرتی گاهی طرف، اون از
 رابطه این در هم) Del Toro(تورو دل…برد می کار به خاصی يها واژه همین براي…چیست پرتی دقیقا که داند نمی

 .کند می درك را هواداران غریب و عجیب کارهاي و داند می طرفدار یک همیشه را خودش

 :بود معتقد او کنیم هیپوکراتس همچون فیلسوفی هم از یادي است، جمع ها بازیگر جمع 

 ”خواهم نمی“ بگویید که این عنیی ”ندارم زمان“ بگویید که این. است مخلوقی زمان،

 

 ”خواهم نمی“ یعنی راندن، کناري به را هواداري کردن، محروم زدن گپ از را خود نداشتن، دیگري براي زمان

  :آن با ”پرت“ انس و نیمکت مورد در توضیح اما
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 جنبه انگربی که ارتباطات از اي شبکه است، ساختار یک چیز هر از بیش مکان ، مرلوپونتی موریس دیدگاه زا
 .دارد خاصی ي معمارانه و جغرافیایی ي پایه مکان که است روشن. است انسانی تجربه و آگاهی خاص هاي

 ي گیرنده بر در مکان همچنین. است شناختی هویت یک داراي  عموما و هاست فعالیت از اي زمینه  مکان
 جنبه نای از کدام هر. پیوندد می هم به را دهآین و حال گذشته، که است تاریخی داراي و متنوع اجتماعی دنیاهاي

 ي هدرج در لذا. است  امکانی و احتمالی ها جنبه این ، مکان شناسانه پدیدار تصویر در اما. است اهمیت واجد ها
 شاید که است ساختاري درون ارتبطات برخی وجود است، اصلی اهمیت واجد آنچه. ” دارد قرار اهمیت دوم

 )73-72 صص ،1387 پرتوي،. (دانست بیرون -درون دیالکتیک را آنها رینت مهم از یکی بتوان
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 فلسفه و جامعه شناسی در سازمان

  سازمان در انزوا:  اول خشب

 ما هنذ در عبرت یک يمبنا بر که است یادي ما، ذهن در دیگران کار ماندگاري عوامل از یکی که داشت خاطر به باید
 شناخت ،یاد اینجا در پس. افتیم می جلو زندگی از خود شناخت در بگیریم دیگران کار از عبرتی اگر. شود می ایجاد

 نمدر. گیرد می عبرت که سازمانی. دهد می قرار نظر مد آموز عبرت صورت به را گذشته یاد، این. است آموز عبرت
 مدرنیته در عبرت،.یاد عطر از شود می منبسط کار: نکته یک ادامه، در. گیرد می صمیمت تر راحت هم تضاد برابر در. است
 نیز نترلک. باشد آموزي عبرت تضمین دنبال به باید بازخور. شناخت و یادگیري …آگاهی عطر. دارد عطري خودش براي

 .نباشد اي لحظه یاد این اگر شود پیاده شود، مستقر تواند نمی سازمان، یک در

 

 آن از که کاري آن در دارد، چشم آنچه در گیرد، می کار به آنچه در کند، می پیشه که  کاري آن در زایندا
. یابد یم را خودش آغاز از هم اند، شده پرداخته بدوا جهان فراگرد در که هایی تودستی در و کند می پیشگیري

 )308 ص ،1386 هایدگر،(

 

 به کار .دارد می وا افراد ستایش به را ما نیک  یا. شود می ما ذهن در نیک یاد ، که است نیک نیت یک استمرار در کار
 راه .جنسند یک از عبرت و گذشت. آورد می در گذشت از سر کار،. شود می متجلی خود مفهوم در کار. رود می پیش

 مکنم سازمان در لیمشک و مساله که آموزیم می عبرت در. یافت ذات هم را عنصر دو این تا پیمود نباید دوري خیلی
 مبانی زا انفصال گفتیم. آورد می در هم گذشت از سر گیرد، می عبرت که سازمانی در کار پس. دهد رخ هم ما براي است

 خیلی ملع در انجماد از خروج اما است بدیهی که اي مساله. کند می رشد گذشته، از انفصال با سازمان یک. است مدرنیته
 آموزي رتعب فرهنگ که شود تعریف اي گونه به سازمان درون در کار فرهنگ  باید. یابد می دیگري معناي. است سخت

 توانب یعنی سازمان یک در انفصال. داد قرار بررسی مورد توان می هم عینی طور به را مساله این. آورد همراه به خود به را
 براي شتال یعنی مدرن، سازمان در انفصال. را افراد هاي توانایی را افراد روحیات. کرد بندي طبقه را افراد سازمان یک در

 مثال. هادن احترام را ”شده منزوي هاي انفصال“ بعضی باید مدرن پست عصر در. سازمان در ها آدم بیشتر چه هر تفکیک
 .ملیتی چند هاي سازمان در نژاد به مربوط هاي انفصال
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 سازمان و استراوس لوي: دوم بخش

 به. هستند زمان سرکوب براي هایی ماشین ها، اسطوره که دارد اشاره معروف پرداز نظریه)  1972(استراوس لوي کلود
 در ها، نماد و اسطوره روي آثار  بیشتر متاسفانه،. کنند تبدیل تکرار به را ها تفاوت تا دارند تالش آنها دیگر، عبارت

 نکته یک .اند نکرده رشد چندان زمینه این در بنابراین و اند نفهمیده کامل طور به را قضیه این سازمان، فرهنگ مطالعات
 به ار شناختی انسان هاي پاسخ و ها چالش تا دارد تالش ها اسطوره مانند فرهنگی فرموالسیون: دارد وجود میان این در

 این: ایست نکته هم این خب. دهند ارائه را پاسخ هم و مساله هم فرهنگی فرموالسیون این نمادین، طور به  و آورد چنگ
 سرکوب را قتضاا و تفاوت تا هستند، جایی همه و همیشگی بلکه باشند نمی خاص فرهنگی یا زمان به محدود ها فرموالسیون

 .کنند

 

 رموالسیونف. باشند می دردسر خودشان براي هم اقتضایی هاي موقعیت. آییم فایق ها تفاوت این بر جوري یک است قرار 
 العملدستور سري یک هم بعد شود، می دردسر باعث مساله یک کجا گوید می کند، می طرح را مساله خودش فرهنگی

 .دهد می شما به پاسخ و

 

 درجه نیمک می بحث نمادین اصطالحات چهارچوب در وقتی  شما براي که بینیم می طوري این دیدید، که را توضیح این
 سفارشی را زچی همه فرموالسیون. آید می وجود به -ژبریکوال یعنی – تفسیري سازي سفارشی فرموالسیون در هم ابهامی
 اب سازمان، یک در نسل یک وقتی! خودش براي دهد، می حل راه هم خودش و کند می تفسیر خودش. کند می سازي

 بنابراین و بخشند معنا خود پیش را اسطوره توانند می هم بعدي هاي نسل طوري این شد، روبرو فرهنگی فرموالسیون این
 ذهن در رتبم فرهنگی، شده شناخته هاي تفاوت یعنی. شود می مجدد دهی ساختار سادگی به تکرار یک عنوان به تتفاو
 سازمان یک در اه تفاوت بررسی در مرتبا نیست قرار.  نیست عجیب اقتضایی، موقعیت یک دیگر شوند، می تکرار فرد

 .شویم شگفتی دچار

 

 یک رد ریشه که  داریم را خاصی هاي موقعیت سازمان در ما همیشه -باشد می ایدئولوژیک فرایند یک این که خالصه
 هژمونی و کند می زدایی سیاست آنها از واقع در و کنیم می عادي را آنها آنها، تعمیم با ما دارند، قدرت روابط سري

 توسط مساله این. آوریم می در سر قضایا از طوري این که خالصه. کنیم می تفسیر تر ساده خودمان، براي را ها تفاوت
 عاداب که دادند ادامه رویه این به سازمانی فرهنگ مطالعات اغلب متاسفانه حال، این با.  است شده اشاره بارت روالن

 )2003 موالرکی، و لینزتد. (گرفتند نادیده گمراهی این بازتولید با را خود تحقیقات  ایدئولوژیک
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 سازمان و گافمن:  سوم بخش

 

 رابريب که هاست رویارویی تازگی در: او دیدگاه از کالم یک در. داد ارائه ها سازمان مورد در را کلیدي ایده چند گافمن
 تعدیل و ندده می شکل را تعامالت رسمی هاي سازمان چه؟ یعنی ببینیم. است گافمن مبدا موقعیت این. کند می حکومت

 اسر در که آنهایی چه است، سازمان یک قدرتمندان براي زنیا مورد بساط کلیه به ملحق هم ”سازماندهی. “کنند می
 مادي و ساختاري فرهنگی، هاي محدودیت که چرا. دهند می قرار تاثیر تحت را افراد این که آنهایی چه و هستند سازمان

 این .کنند می تولید را هایی مقاومت و ها واکنش ها محدودیت معموال. دهد می قرار ”انتخاب”  مقوله بر را اکولوژیکال و
 هک این و ها محدودیت این ماهیت شناخت. باشد سازمان یک مسائل) مهتر(ماژور و) کهتر( مینور هاي جنبه تواند می

 .باشد می سازماندهی تحلیل در گافمن اصلی مساله شد، رها آنها از توان می چگونه یا و شوند می تحمیل چگونه
 روند هب دهی شکل براي چهارچوبی همچنین باشد، می ترتیب و نظم عتماد،ا کردن مالحظه براي چهارچوبی“ سازماندهی،

 گافمن اثر) 176-175 ،1960] (1[ها آسایشگاه کتاب از سازماندهی، از تعریف یک.” است عملکرد کل در و عملیات
 :از است عبارت

 

 تولید رايب که شود گرفته نظر در تمندنی و منسجم هاي فعالیت از نظامی عنوان  به تواند می]” 2[ابزاري رسمی سازمان یک“
 اطالعات ها، تصمیم مادي، ابزارهاي تواند می نظر مورد محصول  سازمان، این در. است شده طراحی کلی صریح اهداف

 یک در هک است رسمی سازماندهی از نوع آن منظور. شوند توزیع گسترده صورت به کنندگان مشارکت میان در و باشند
 .دهستن دیوارها محاصره در آنها در افراد که است هایی سازمان منظور. دهد می رخ اجتماعی تاسیسات یا نهاد یا سازمان

 

  سازمان در سازماندهی کلی مسائل با را رسمی هاي ویژگی که هستیم روبرو صریح تعریفی با که بینید می
 یرسم سازمان تعریف با. است آمیخته هم در است، کرده مطالعه او که) دیوار در شدن محاصره ها، آسایشگاه(خاصی
 سازمان به سبتن بیشتري کار رسمی، هاي سازمان نوع این در که کند می اشاره نکته این به او بینید، می که روشی به ابزاري

 البته. وندش می گرفته کار به خاصی صریح اهداف تولید براي منسجم هاي فعالیت عمدي طور به که شود می انجام هایی
 تفعالی چون. دارد اهمیت ابزاري هاي جنبه اندازه همان به حداقل گافمن براي ها سازمان که معنایی  و اخالقی هاي جنبه
 به و روند یم کار به پرسنل ارزیابی براي شوند، می ارزیابی موفقیتشان خاطر به شوند، می ضبط کاغذ روي ابزاري هاي

 شده یانب ابزاري نهایی اهداف به حتما که هستند محور این بر یعنی. (دشون می دیده ”عقالنی“ مقوله عنوان به صورت هر
 که است نای او اولیه نظر نقطه. شوند می محسوب سازمانی کنش کلی توصیف اشتباه، طور به رو، این از ،)یابند دست

 ص(”وندش درگیر سازمان يها فعالیت در  مناسب هاي زمان در  وضوح به”  تا دارند انتظار کنندگان مشارکت از ها سازمان
 را ودخ افراد چگونه: دهد قرار نظر مد را نکته این باید این، از بعد مطالعه هر ”نویسد می گافمن) 177 ص( ادامه در)  176
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 و سر هند،د می نمایش سازمانی هاي فعالیت در چه آن با روي  نیز و شوند شناخته و تعریف سازمان در تا دهند می تطبیق
 به موقعیت شود، می دار معنا افراد براي سازماندهی که هایی روش”  که بگوید تا گیرد می بر را نکته این او” .بزنند کله

 البته. باشد فرسا طاقت حتی یا و] 4[بخش روح ،]3[بخش رهایی تواند می موقعیت هر در و دارد تفاوت هم با موقعیت
 قضیه این قعیتمو به موقعیت ببینید دارد؛ سازمان در افراد بر یوجودشناخت اولویت همیشه سازماندهی که نیست این منظور

 آن به هتوج و عالقه در الکمن و برگر با و دارد تکیه او آراء و دورکیم روي شدت به بحث این در گافمن. کند می فرق
 می ار نظم که کند می شروع هایی پراکتیس با را خود بحث او ضمن در باشد، می شریک سازند، می را تعامالت چه

 که ساعهال خلق مفاهیم سایر یا شناسی نوع یا حاال. رود نمی شناسی نوع سراغ کاري اول و کنند می پایدار را آن و سازند
 قرار قالب در را معنا  السعه خلق مفاهیم این که بگوید کسی است ممکن -دارند برخورد الکمن و برگر هاي استدالل با

 قضیه این اب گافمن. بخشند می خالصی عاطفه از اشباع و لبریز هاي پراکتیس از را ما و ندده می تحویل ما به و دهند می
 .نیست موافق

 

 که معنا بدین است نزدیک) کنید مراجعه 1965 بیتنر، به( بیتنر روایت به شده سازماندهی و سازماندهی از گافمن پندار
 هاي فعالیت که است] 5[برچسبی یا و شود، می استفاده کنش در کنندگان مشاهده توسط که است مفهومی ”سازماندهی“

 دهند می خر و شوند می تعریف موقعیت حسب بر البته که کند می توصیف را منسجم و مختارانه مشترك، تکراري،
 را ضمنی دانش حال این با است، تحلیلی فکر نوع یک سازمان یک  دیگر، طوري این) 40 ص ،1997} 1977{منینگ(

 نینگ،م. (باشد داشته را رفتاري چه وقت، چه و جا هر باید سازمان که است این مورد در ضمنی دانش این. ندک می تولید
2011( 

 

]1 [Asylums ]2 [instrumental formal organization  ]3 [liberating ]4 [enlivening ]5 [label 
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  عقل نو

 قلب در که ینیب می راستی به. افتد می قبل براي هم هایی اتفاق آنگاه شود، می مستقر ذهن یک در فکري انضباط یوقت
 مردم. افیانشاطر به دهد می آگاهی. زند می کنار را خرافه نداشته، سنتی نبوده، این از پیش که است اندیشه نظام نوعی تو،

 می نتعیی سایرین با ارتباط در را امنش مرزهاي خودش براي و کند می بندي طبقه خوبی به را اطراف جهان در ساکن
 خصیتش از دقیقی هاي بندي طبقه و بردارند دست لوحی ساده از مردم که رود می جلو وقتی جامعه آگاهی، لحاظ از. کند

 عواطف بندي طبقه که اموزندبی باید آنها. کنند بندي طبقه را دیگران هاي سرنوشت بتوانند باید آنها. بدهند اطرافشان افراد
 با: ییعن مجموع در. است جمعی روح به گذاشتن احترام نوعی ها سرنوشت در ناشایست از شایست شناخت و دیگران
 جمعی ردخ آنگاه آید، می بهبود اجتماعی وقایع و دیگران شخصیت مورد در ها بندي طبقه آید، می نو قلب تاز، انضباط

 یا مات اي نهآی دیگر حقیقت. گیرد می بر در را حقیقت و جهد می بهتر اوضاع به کاهلی یتوضع از تو فکر:  آید می نو
 هاي دستگاه دببینی. نمود استفاده دیگران و خود شناخت براي آن از شود می که دید زمان مرور به توان می. نیست شکسته

 هب هیچ که ندارد کاري جدید هاي داده به انچند لوح ساده آورند، بدست محیط از را داده تا کنند می تالش مدرن عقل
. رسد می تو عاطفه عمق به مدرن، عقل هاي دستگاه این هاي ریشه. کند می تسمخر و تضعیف هم را جمعی خرد مرور
 فرصتی مدرن، عقل طوري این. دارد دست در را اوضاع زمام و گیرد می دست در را عواطف رشته که است خرد…آري

 شرم. رداریمب بودن الوقت ابن متعاقبا و لوحی ساده از دست و بشناسیم  هم را دیگر افراد هاي حدودیتم تا کند می فراهم
 هم با ها آدم حادات شرط. دیگران فکر هر با شود می متحد تو فکر آنگاه شما، ذهن در مدرن تفکر استقرار با! باشیم داشته

 ذهنی ها بندي طبقه که بینیم می ”شناسیم می که را محدودیت“ هر. باشد می ”هایشان محدودیت“ شناخت امر ابتداي در
 کند یم کمک. دارد را عاطفه زمام نو، عقل. یابد می تاریخی و اجتماعی تحوالت در را انفصال نقاط و ها گسست بهتر ما
 محدودیت خودش براي دارد، وسعی کس هر که بفهمیم دیگر سوي از. نباشیم لوح ساده و بشناسیم را ها طلب فرصت تا

 حسابگري با بودن مدرن البته. شویم می منضبط مدرن، فکر با آري. نکنیم مورد بی غرولند و نباشیم طلبکار دارد، هایی
 به را اسبمتن اي عاطفه کند می سعی بعد. شناسد می را محدودیت نو، عقل نو، فکر. دارد منافات عاطفگی بی و افراطی

 جهان. شناسید می بهتر را ها محدودیت و محدودها جهان مدرن، عقل با. کند هدایت دوستی نوع و نیک کار سوي
 بدون. دکن می قبول را ها تفاوت. زنید می حدس را بعدي هاي گسست و پذیرید می انفصالش نقاط تمام با را اجتماعی

 هیجان دجار .گیریم یم اندازه و شماریم می را متفاوت هاي گروه اعضاي شفاف، و درستی به…باشی داشته انتظاري اینکه
 حتی. رود یم فراتر خود قبلی وضع از عقل مرتبا ها، تفاوت شناخت در. شویم نمی اجتماعی پدیده با برخورد در مورد بی

 شناخت با .بیاورد پیغامی عشق، هاي کرانه از تا پرد می باال. آن صحیح صورت به البته…شود می هم عاطفی مسائل وارد
 این. گردن می را دور که است ما عقل ها، سرنوشت شناخت با کردارشان، بررسی با اطرافمان، يها ادم بندي طبقه صحیح
 ما وين قلب آورد، می نو قلب نو، عقل. رود می باالتر معرفتی سپهرهاي به. کند می پرواز. آورد می در بال عقل طوري

 دسته کنی کارهاي به را جامعه یک عاطفه چطوري که این. شود شناخته هایش ظرفیت و کشف که باید. نوست اي قاره
 جا ینا به. آوریم می در سر مان جامعه در ها سرنوشت بندي طبقه از چقدر که گردد برمی این به اول کنیم هدایت جمعی
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. ودش کشف آن هاي ظرفیت تا کشد می طول. است تازه جهانی جامعه، نوي قلب: آورد می نو قلب نو، عقل که رسیدیم
 .جامعه تن در است يا تازه بهشت

 

 نو، عقل تقراراس با. باشد خردورزانه باید جامعه عاطفه هدایت!. است تر فرصت نو عقل. است فرصت یک نو قلب ببینید
 تاسفانهم که اشتباهی هاي روایت از. سازد می آزاد چند، لحظاتی را ما ما، از متفاوت فرد هر از تازه دیدگاه هر دیگر، آنگاه
 اراستقر نو عقل اگر…اصالت از دوري…است دوري دروغ جامعه، در عاطفی جریان صحیح هدایت نحوه از اند یافته رواج
 يا روزمره روال از کنیم می شرم…شوند می شناخته خودمان نزد در بهتر گوییم می هم خودمان به که هایی دروغ یابد،

 بندي قهطب را ها آدم خوبی به که فکري. است تعفن دروغ. دارد فاصله دروغ با جهان در جاري عاطفه. ایم کرده پیدا که
 می نظر هب دوستی کال. شوند می پراکنده آدم دور از چون. بود متوقع افراد از همیشه که نیست نیاز که فهمد می کند می

 تهنداش یتوقع چندان کسی از اگر ماند می آدم از اي خاطره. باشد همراه باید ها آدم از حد از بیش توقع عدم با که رسد
 متوقع بداند هک باشد این در تواند می کس هر زندگی راز یعنی! باشیم نداشته توقعی هیچی اصال اینکه نه البته. باشیم
 !دیگه نباشد متوقع زیاد خیلی یعنی…نباشد

 

 اه بعضی تهس توفیق. باشد نو عقل دنبال که آید می کسی سراغ به توفیق که است این بررسی این در دیگر موضوع
 صحن د،باش نیک نیت یک با همراه اگر باشد توفیق یک خود تواند می زمین روي انسان حرکت هر. روند نمی دنبالش

 صحن گیشایست و پاکیزگی. آید می دست به توفیق آنگاه رود، می کنار طمع و غضب انواع و شود می پاکیزه که ذهن
 .است توفیق یک خود ذهن،

 

 به دانایی. ندارند چندانی ارتباط فضاها این با افسردگی، داخل به دهند می هل را انخودش خودشان، که هایی آدم کال
 روعش اصال شکر. است محوري مساله یک این…آورد می افسردگی ناشکري. دهد می یاري را ما ”صبر و شکر“ طریقه

رده چند فهمیم می. شود می نمایان آدمی ذاتی گوهر که است شکر در. است رشد  می آرامش به طوري این .حالجیم مَ
 است تجارتی هم این اصال. بصیرت یعنی این. اند آمیخته هم به شکر و حلم و توفیق. اند امیخته هم به حلم و توفیق. رسیم
 . دهد می پاسخ ما به طوري این کائنات. کائنات و ما بین خودش براي

 

 از مند هرهب خردي…بگویم چه…کشاند نمی که کجا هب را ما خطا اندیشه و همت ضعف. پرداخت تجارت این به باید حتما
. رددا محوري اهمیت مساله دو این خواهیم نمی توفیق مگر. باشد شاکر و صبور اول درجه در که شود می الهی الطاف

 زمزمه گريدی گوش در را خودشان شوم طمع بروند. کنیم گوش بعضی سرزنش به نباید افتادیم راه این در که هم وقتی
 !…بروند.…کنند
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 دست به افتاد دل خون صد به دوست دامن

 )حافظ(کرد نتوان رها خصم کند که فسوسی به

 

. چیست توفیق بفهمیم اصال و برسد آرامش به ذهن گذارند نمی آنها بود، دور نفاق اهل بعضی از باید. است همین در خرد
 .تنیس گوارا ظالم روز. آورد می ذهن آرامش عدل. است همین در هم عدل
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 اضطرار

 ظرفیت در اما…شود یافته رفتارش در تواند نمی شخص، هویت
 )گیدنز آنتونی.(باشد می روایت یک یافتن جریان حفظ براي

 اضطرار و مدرنیته: اول بخش

 بعد هب هفدهم قرن از. یافتند توسعه مدرن، جوامع در مختلف هاي روش به خاصی عناصر مدرنیته، ایام در که است واضح
 هم ادبیات يرو عناصر این همچنین. یافتند ظهور طبیعی علوم خصوص به دانش عناصر، این از. یافتند توسعه ناصرع این

 طبقه از يدختر عنوان به را گدا دخترك یک شعري، در بودلر مثال. دادند اشعار به را خاص هوایی و حال و گذاشتند تاثیر
 تشخص“ وشر این یعنی دانیم، می مدرن بسیار شاعري را بودلر که است گونه این. کند می توصیف) فقرش علیرغم( باال

 ال،ح هر در. بود نوین بسیار نوشت، می را اشعارش بودلر، که زمانی یعنی ادبی، مدرنیسم روزگار براي ،”شدن قایل
 ماکس ثارآ زا خصوص به است، آمده بر شناسی جامعه کالسیک متون از که شود می دیده مفهومی عنوان به مدرنیزاسیون،

  سرمایه گیري شکل و باشد می انباشتی که کند می توصیف فرایند دسته یک همچون“ را مساله این هابرماس یورگن. وبر
 افزایش کار نیروي وري بهره در طریق، بدین و شود می تولید نیروهاي توسعه به منجر و کند می تقویت را منابع انتقال و

 آموزش و  زندگی شهرنشینی هاي شکل و شود تاسیس متمرکز سیاسی قدرت تا شود می باعث ضمن در شود، می ایجاد
 سخن تربیش اگر حتی.”  آید می پیش ها فرم و ها ارزش شدن سکوالریزه مساله هم نهایت در. آیند پدید رسمی پرورش و

 با را مدرنیته ایدب یعنی. نندک می تولید را مکنت و ثروت یکدیگر، با همراه خاصی هاي گام که کنیم اشاره باید  بگوییم
 سازي ادهآم در پیشرفت تا گرفته منابع و کاالها از سازند، آماده را چیز همه توانند می که هایی گام. داد نشان هایی گام

 هاي هویت تاسیس از: دارد گوناگونی هاي جلوه مدرنیته استقرار.  متمرکز سیاسی قدرت ایجاد براي سرعت و کار نیروي
 شدن زهسکوالری نهایت در و  رسمی پرورش و آموزش و زندگی هاي سبک در سیاسی، مشارکت حقوق تا رفتهگ ها ملت
 ).2013 برزینجی،. (ها فرم و ها ارزش

 

 اضطرار گوییم می .باشید داشته اضطرار که شوید می مدرن وقتی شما. شود می شروع اضطرار یک با مدرنیته، قضیه ببینید،
 بحث مومیع حوزه در ظهر از بعد در که هایی عبرت با را خود کار باید. دارد ربط محیط با سریع یقتطب به مساله این چون

 از ایشانه عبرت مورد در خاص ساختاري با که هایی آدم بقیه با! دیگه دهید تطبیق را خود باید. دهید تطبیق شود می
. کنند فراموش را آن خاص مواردي در حتی یا دهند توضیح را خود کار قدري تا زنند می گپ.زنند می حرف کارشان

 کار تلطاف. کنند یادآوري دیگران به را رو پیش هاي فرصت تا کنند می سعی و. زنند می حرف خود کار خزان از حتی
 تکراري و روزمره که کارهایی به نسبت البته. بنازد آن به تواند می فرد و گیرد می قرار بررسی مورد گاهی نیز آن ظرافت و

 .هستند
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 ماهیت و مفهوم مساله دوباره نهایت در و یابد می اهمیت ”زمان گذشت. “است مطرح زمان گذشت مساله این در چون
 کار نجاما نحوه در موجود عبرت مورد در وقتی حتی و هستیم روبرو زمان گذشت با ما. شود می مطرح بیستم قرن در زمان
 .دهیم می دست از را زمان شود، می بحث

 

 هب آن تفسیر و کاال انگاري بت و بیگانه مورد در مارکس ایده با وبر) Entzauberung(جادوزدایی مفهوم بین طهراب
 که دارد می فرض) 2015(خود مقاله در سلنی چیست؟ لوکاچ گئورگ توسط Verdinglichung((انگاري شی  عنوان
 سازي عینی هگلی ایده  از Aufhebung(( انداختن نو طرحی واقع در جادوزدایی، وبري مفهوم

)Vergegenständlichung (خود از  مارکسیستی پندار در رادیکال نظر تجدید نیز و است 
 شی لوکاچی مفهوم دوقلوي مفهوم وبر، جادوزدایی مفهوم است؛ کاال انگاري بت یا و) Entfremdung(بیگانگی

 مورد در ار مبهمی نکات صرفا که آن جاي به ردازدپ می مدرنیته فرهنگی نقد به  وبر. است) Verdinglichung( انگاري
 مدرنیته پست لیهاو پردازان نظریه اولین از یکی وبر که نویسد می سلنی. بپندارد مبهم را آن کل در و کند بیان داري سرمایه

 . دکن می هموار فوکو براي را راه و دارد قرار اي نیچه و روسویی سنت در که باشد تواند می روشنگري-پسا و

 

 عنوان به تواند می و( دارد مارکس و هگل انتقادي تئوري در ریشه) Entzauberung( جادوزدایی تئوري
 این ساخت در لوکاچ) آید حساب  به Verdinglichung انگاري شی یعنی لوکاچ مفهوم قلوي دو مفهوم
 ).2015سلنی؛(است گرفته الهام] 2[پیوریتانیسم و] 1[شیلر از مفهوم

 

]1 [Schiller ]2 [Puritanism 

 

 مشکلی هچ دیگر کنیم شک تا شود باعث مادي امکانات وفور مدرن، دنیاي در اول، نگاه در شاید خب،: بحث سراغ برویم
 اتامکان وفور و مدرنیم که است درست چون دارد وجود اضطرار. شویم اضطرار دچار ما که باشد داشته وجود تواند می

 ببینید. است شده هم گرانتر ”گرفتن عبرت“ مدرن، زمانه دوره این در: باشیم داشته یاد هب را نکته یک باید دارد وجود
 يطور این. دهید انجام کاري تواند نمی وسایل بعضی بدون شما. اند کرده رشد مدرن دوران در هم انتظارات و امکانات

 دیک فقدان و نبود با آنکه مگر فهمید مین را تحمیل این گاهی شما. کند می تحمیل را اضطرار نوعی شما به تکنولوژي
 سبک باید شما یدببین. گذارد می تاثیر شما زندگی سبک روي تکنولوژي این خود. باشید روبرو ساعاتی براي تکنولوژي

 روید یم لحظه یک. آورد می ارمغان به را اطالعات شما براي اینترنت. دهید تطبیق ها تکنولوژي این با را خود زندگی
. شود می شتربی و کند می روي پیش اي لحظه طور به اینترنت جهان کل روي اطالعات که بینید می برگردید ریدبخو آب
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 چون. دهید نمی تکانی خود به کند، می تغییر شتابناك گونه این و سریع طور این که جهانی در که ترسید نمی چطور
 به ما ینترنتیا جوي و جست. ایم نگرفته یاد را آن از یريگ بهره و آن با انطباق و تکنولوژي پذیرش فرهنگ ما از بعضی

 تادهایس اضطرار ایم، کرده درست خودمان براي خودمان که تنهایی خانه از بیرون. باشد می خاص سایت چند به محدود
 اطالعات هلحظ به لحظه که هستیم روبرو جهانی با یعنی. دانم نمی رو پیش تحوالت با کرد خواهیم چه. زند می در و است
 !ترسند؟ نمی بعضی…است شکفتن حال در مهبانگ یک مانند

 

 :کنیم بحث حسابی بعدا تا باشید داشته را زیر نکات این فعال

 

 مورد رد هگل فلسفی هاي بینش و وبر ماکس شناس جامعه مبناي بر زیادي حد تا هابرماس مدرنیته گفتمان
 عقالنی از را وبر پندار هابرماس. کند مشخص را مدرنیته مساله جایگاه تا کند می تالش و باشد می مدرن روزگار

. ازدپرد می مدرن غرب در سکوالر فرهنگ یک ظهور فرایند مورد در وبر بررسی به و کند می بررسی سازي
 نشان را نمدر روزگار روح روش بهترین به که است فاعلیت یا آزادي اصل این اینکه، مورد در هگل پندار با بعد
 ریقط از مدرنیته به بخشیدن تشخص با هابرماس واقع، در. دهد می ادامه را خود پژوهش کند، می بیان و دده می

. ردب می پیش را خود کار شود، می دیده وبر دین شناسی جامعه در که جهان زیست سازي عقالنی روي بحث
 در تجربی هاي رایندف بهبود و نیبی پیش ظرفیت توسعه تجربی، دانش گسترش نوع هر وبر هابرماس، نظر به البته

 دینش، شناسی جامعه در وبر، ماکس). 1984 هابرماس،( کند می منظور سازي عقالنی خودش، پیش را، سازمان
 عقالنی ایندفر به منجر آنها، کردن رها یا و  دینی عقاید از گرفتن فاصله چگونه که کند می صحبت این مورد در

 دباش می ارزشی سپهر سه ظهور با همراه دینی دنیاي هاي دیدگاه کردن رها ،راستا همین در. شد غرب در سازي
) 1987 برماس،ها(یافت ظهور عملی و نظري شناختی، زیبایی سپهر سه ببینید. دهد می ما نشان را سکوالر نماي که
 ابرماسه پژوهش باشد، می فرد فرهنگی زمینه پس آزمودن شامل که است فرایند یک مانند هابرماس براي این

 است این دنبال او و است ارتباطی عقالنیت از برخاسته جهانی، هاي ارزش و هنجارها ظهور به نکته این به اتکا با
 )2012 مراوي،. (یابند می ظهور فرایند این در فردي هاي هویت چگونه که

 

 مورد در رقیب سازي مفهوم دو ،فاز دو این در. کند می ترسیم را مدرنیته فلسفی گفتمان فاز دو هابرماس بنابراین.
 نیچه مفهوم و واقعی چیز هر موضوع و  جوهر عنوان به روح مقام در عقل مورد در هگلی پندار. دارد وجود عقل

. است قدرت یا و هستی زندگی، مانند دیگري نیروي خدمت در که پردازد می ابزاري عقالنیت به صرفا که اي
 قرار فاز دو ینا از یکی مجموعه زیر حتما شد ارائه فرانکفورت مکتب توسط که  عقل مارکسیست نئو نقد حتی

 الکتیکدی( اي اسطوره عقالنیت غیر به خرد پسرفت مورد در آدورنو و هورکهایمر آثار هابرماس، براي.  گیرد می
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 هنگرف تاریخ مورد در نیچه گراي تقلیل پروژه دنباله در خرد  ضروري تحریف روي آنها تاکید و) روشنگري
 )1988 زویلر،). (اخالق تبارشناسی(است

 

 در گله خود تئوري دارد، وجود کانتی فلسفه اصالح و حک براي که مختلفی نوآورانه هاي پروپوزال میان در
  شارکتم ترین برانگیز چالش و موثرترین تا عنوان به خودشکوفا و همه – دربرگیرنده روح همچون مطلق مورد

 نبوده رارق مطلق، نمودن توصیف چنین این در که است معتقد هگل. آید وجود به کانت بعد ما فسلفه منازعه در
 روشنگري ردخ.  نباشد رادیکال کانت، پروژه مثل خواهد می بلکه بگیرد فاصله خرد سنجش کانتی پروژه از که
“)verstand (”بهتر و تاس  تر جامع که بیاید در خرد از شکل صورت به باید انتزاعی تخالف روي تاکیدش با 

 واقع در.  سازد می متحد را تفاوت و وحدت بین تخالف که خرد از صورتی یعنی). vernunft(زند می گمانه
. شدبیندی بهتر است گذاشته جا روشنگري خرد آنچه مورد در تا شود می قادر زنش گمانه خرد طریق از هگل

 )1988 زویلر،(

 

 بازتولید زا متعددي اشکال در که باشد عقلی دنبال و باشد اوضاع بر شرفم عقل، بررسی در اینکه بر هابرماس تاکید
 سرنوشتی مینهز این در که وي پیشنیان البته که دهد می نشان وي تفکر در را هگلی عنصر شود، می بیان و خالصه اجتماعی
  ”ابزاري نیتعقال“ گرچه قبلی، نروشنفکرا برخالف او. نیست گونه این هابرماس اما.  بردند می بهره آن از نداشتند، خوش

 ابزاري عقالنیت که داد ادعا  مستمر، طور به او  عوض، در. زد پس را آن باید حتما که دید نمی چیزي نفسه، فی طور به را
 که اییج رود می خاص اجتماعی زندگی سپهر این از فراتر به بلکه  دارد، خاص اجتماعی سپهر در را خود مناسب جایگاه

 افول این ،او عقیده به. کند می نقد را عقالنی منازعه عمومی حوزه افول او  بنابراین. دانند می نامناسب را آن گیچیر حتی
 لیلتق او. کنند کاري دست را عمومی افکار توانند می که است هایی آوري فن و آسا غول هاي سازمان تعدي خاطر به

 دهد می اجازه هک کاهد می فرو ابزاري عقالنیت به را عقل وزیتیویسمپ است معتقد او. کند می نقد را پوزیتیویسم گرایی
 تمایزي که دکن می استدالل او. باشد داشته کارکرد تکنوکرات بخش مشروعی ایدئولوژي عنوان به ”علمی تخصص“ تا

 نشک اعیاجتم جهان زیست“ و اي ابژه جهان کنترل براي هدفمند-عقالنی کنش مناسب حوزه عنوان به  ،”کار“  بین
 دشون می حل آزاد و اجباري غیر ارتباطات با عملی هاي پرسش آل، ایده طور به آن در که دارد وجود ”نمادین متقابل

 .ستا ابزاري عقالتیت چیرگی محل به شدن تبدیل همیشگی خطر در نمادین، متقابل کنش جهان زیست البته

 

 هاي تضاد“ که ندک می استدالل لومان نیکالس با بحثش تاثیر تتح ها، سیستم نظریه تحلیل در هابرماس ، مشابه طور به
 یعنی. شوند حل فرهنگی اجتماعی حوزه به انتقال با سادگی به و صرفا توانند نمی ”یافته سازمان داري سرمایه“ و ”سیستمی
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 مشروعیت حرانب به تواند می هدفمند -عقالنی اجرایی ابزارهاي توافقبا ساخت براي پذیر بینی پیش شکست که جایی
 )1990 برگ، دن ون. (شود تبدیل

 

 گونه به رانای به را اینترنت ورود از قبل تا توان می که دارد اهمیت اطالعات مساله قدري به تجدد، طرح یک بررسی براي
 خواهیم حثب مفصال مساله این مورد در(دیگر نظریات به توجه و دیگر اي گونه به هم را بعد به آنجا از و کرد بررسی اي

 )کرد

 

 باید و ذردگ می سریع زمان. دارد وجود پیشرفت طلب دلیل به مادي امکانات در هم اضطرار: که باشیم داشته یاد به باید
 وزهح ندارند، را واقعی کار هویت چندان که کارهایی مورد در بحث. آرزوهایش و است بشر. گرفت کار به را امکانات
. خواند می فرا نیز کارتان مورد در حسابگري به را شما بودن پذیر خطر! شلند که کارهایی. کشاند می بیراه به هم را عمومی

 خودش پیش که کسی. کند می مرخص را ها حسابگر غیر مدرنیته! نیست ها بمیري تو آن از بمیري تو این که فهمید می
 .است معرکه پس مدرنیته در کالهش…چیست کارش یعنی…کیست که نکند کتاب و حساب

 

 او) 1990](1[ناتمام اي پروژه -مدرنیته“ نافذش مقاله در داند، می روشنگري در را مدرن دوره ریشه هابرماس یورگن
 مشکالت، حل براي منطق قدرت آن در که بیند می]” 2[بخشی روشنی“ عصر یک به اعتقاد استمرار عنوان به را مدرنیته

 )2005 شلدون، و میچام]. (3[بیاید بیرون دستگاه از است قرار هک گیرد می را باورنکردنی ناجی یک به عقیده جاي

 

 به را ها آن و داند می محض کارکردي هاي جنبه همچون را هنجاري مالحظات نیچه، از تبعیت به فوکو که حالی در
. زند می اجتماعی] 1[پراکسیس تعریف به جدي آسیب  استراتژي این دارد تاکید هابرماس. دهد می تقلیل قدرت روابط
 مورخین : اینکه یکی مثال. است اي ساده مالحظات مبناي بر فوکو هاي تئوري کال که کند می ادعا او این، بر افزون

 پروژه در اسیتبارشن روش از آنها که این محض به. باشند داشته آن ارائه و خود تحقیق براي حقیقی ادعاي باید تبارشناس
 رگشتگیس این براي را جنبه سه هابرماس. شود می حل قابل غیر تناقض یک به جرمن مساله این کنند، می استفاده خود

 : کند می مشخص

 

 تاریخی موقعیت تاثیر تحت خود، تاریخ، مورد در ها آن تحلیل و  هستند موقت زمیه یک از بخشی تبارشناس مورخین
  که نیست همم تبارشناس، مورخین واقع در. دباشن داشته حقیقی نسبتا ادعاهاي توانند می فقط نتیجه در و باشد می آنها

 هاي{ ارتیزانپ صرفا حال این با کنند منفک) غیره و ها فاکت مستندات،: متریال(مفاد از را خود تا کننند می تالش چقدر
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 فوکو اش، اولیه آثار  در. کند می سرکوب را تاریخی تحلیل هرمنوتیک هاي جنبه فوکو روش. مانند می باقی} حقیقت
 ، نیچه یرتاث تحت اش، بعدي آثار در. گذارد می کنار را مورخ منظر و دهد نمی بازتاب را شناسا سوژه موقعیت سادگی به

 غیر با تنساخ ادعا”   را آن شیطنت با نسبتا هابرماس که نگرشی -شود می گرایی شک به منجر فوکو، منفعل موضع
 اییگر عینی توهامات از برداشتن نقاب”  که کند می بررسی طور نای او) PD, 278.  (دهد می عنوان]” 2[گرایی عقالنیت

 ,PD( ”باشد یم مورخ نظر نقظه محور بر خودشیفته طور به که شود می نگاري تاریخح  با توافق به منجر دانش به اراده هر

 مقوله ما دیگر، عبارت به(کنیم محدود استف شده استفاده ان در که خاصی گفتمان به را حقیقت مفهوم ما اگر) 278
 تواند نمی و دشو شمول جهان  تواند نمی فوکو تئوري بعد کنیم  محدود دارد خاص گفتمانی در که تاثیري به را حقیقت

 می جدي ار فوکو پروژه چون سازد می نومید را هابرماس بندي، جمع این گرچه،. باشد داشته محلی ارتباط از بیش چیزي
 علمی قیقتح قالب در که قدرت از هایی فرم همچنین(کند می پشتیبانی قدرتی هر بردن لسوا زیر بر را وي تالش و گیرد
 )2020 هوهندال،(شوند می ارائه

 

]1 [praxis  ]2 [professing irrationalism  ]1’ [Modernity – An Incomplete Project 

]2 [illumination ]3 [deus ex machina 

 

 نآ تبعات گیدنزو و ریسک دوم بخش

 عبرت هلا حتما باید کار این براي. پذیرفت را خطر باید. است خطرپذیري با همراه زیست نوعی مدرن، جامعه در زیستن
. شویم یم مند بهره زندگی در معقوالنه انتخاب موهبت از گونه این. کند می آماده معقوالنه ریسک براي را ما عبرت. بود

. رود می رانهحسابگ ریسک سراغ به ساختار، و کنش زدن گره در توفق از سپ است، مفاهیم ترکیب اعاظم از که گیدنز،
 .دارد هم حسابگري هست، ریسک بله

 

 مدرن جتماعیا زندگی که  نیست معنا بدان فقط عبارت این پذیر خطر جامعه یعنی تجدد است معتقد بک اولریخ
 ”پذیر رخط جامعه“ در زیستن. است نداشته کار و سر  آنها با تاکنون بشسریت که دارد بر در اي تازه هاي خطر

 عنوان به ای فرد عنوان به ما، همه که است محدودي نا و باز عملی امکانات برابر در حسابگرانه  زیستن معناي به
 )51 ص ،1385 گیدنز،. (داریم کار و سر آنها با  مداوم طور به خود اجتماعی هستی طول در  گروه،

 

 اب که هایی ریسک. ریسک و اعتماد خطر، امنیت، جدید الگوهاي رشد مدرن، جامعه مهم هاي پارامتر از یکی
 دانش مطمئن هاي پایه فقدان از برخاسته آنها. اند شده شرطی رادیکالیزه مدرنیته اجتماعی و فرهنگی هاي پویایی



١٢٣ 
 

 نهادهاي در مستمر تغییرات هاي فرایند یعنی -هستند نهادي پذیري انعطاف جبر تحت همچنین. هستند
 در کردن زندگی براي.  هستند اجتماي مرزهاي دادن تغییر حال  در اجتماعی هاي جنبش احزاب، ،]1[استحکام

 پویایی.  دکر زندگی باید ها ریسک و ها شانس جهان در باید که است معنا این به شده رادیکالیزه مدرنیته زمانه
 کراتیزهدمو تازه روشی در جامعه که نهد می رو پیش را لهمسا اي شد رادیکالیزه مدرنیته فرهنگی و اجتماعی هاي

 اعیاجتم فرایند که اي گونه  به زنند می حرف دموکراسی شدن دموکراتیزه مورد در شناسان جامعه. شود می
 نجایگزی دموکراتیک هاي روال  تجربه براي آنها آمادگی و  ها شهروند  سازماندهی خود و خود تحقق مستمر

 دل نظبعم یم عنوان  به سیاسی تصمیمات پذیرش به تا کنند می کمک آنها اگر خصوص به. شدبا می نظر مد
 جنبش به ات کنند می تالش افراد دارد وجود  که هایی ریسک به واکنش یک عنوان به. شود نگاه روزمره نگرانی

 در )خودیاري هاي گروه الخصوص علی( باشد داشته نفعی برایشان که پیوندند هایی گروه و اجتماعی هاي
]” 3[از آزادي”  دنبال  به مدرن فعاالن اسالف اگر اما. کنند می دنبال را] 2[رهایی سیاست آنها خاص، معنایی
 توسط آزادي حفظ آنها، منافع سپهر یعنی. باشند می]” 4[براي آزادي“ دنبال به همه دیگران امروزه بودند،

 ظیفهو.آید می حساب به زندگی سبک یا زندگی روش یک مستقلی انتخاب آزادي جا  این در. است خودشان
 و،کراوچنک. (کند ایجاد را فرهنگی چنین تواند نمی خودش درون در بازار. است شهروندي فرهنگ خلق ها آن

2008( 

 

]1 [concrete institutes ]2 [policy of emancipation ]3 [freedom from  ]4 [freedom for 

 

 که دارند تخصصی دانش با شدن درگیر دغدغه هویزمانز جف و) 2008 ؛2002( بیگو یهدید مانند پژوهشگرانی
 این  هچگون که پردازند می این به پژوهشگران این ضمن در. کند تولید را امنیت تا شود می انباشته هم روي

 حرفه مینهز“ روي خود تحقیق در مثال، عنوان به ،]1[بیگو. است کرده کسب المللی بین تشخص تخصصی دانش
 گرانکنش پلیس، هاي سازمان شامل که  کند می بررسی را  متقاطعی هاي شبکه به]” 2[پریشانی مدیریت هاي اي

. دارند کار و سر نظامی هاي سازمان ، اجتماي تامین و سالمت رفاه، با که شود می دولتی کارگزاران و شرکتی
 که دارد ولیبرالنئ منطقی که دارد جهانی ”ریسکی امعهج“ ظهور در ریشه پریشانی تکثیر بیگو، دیدگاه اساس بر

 )65 ص:2002 بیگو،.(”است همراه نامنی و خطر با هایش محدودیت با همیشه  آزادي آن در

 

 فرایند وسطت که داند می ”حکمرانی براي تکنیکی“ عنوان به را امنیت هاي پراکتیس هم هویزمانز ، مشابه طور به
  سعی کدام هر و دارند رقابت مشروعیت سر بر ها پراکتیس این. اند گرفته شکل نهآورا فن و تکنوکراتیک هاي

 قضیه هک دارد اشاره نویسنده. باشند داشته ها تهدید و ها ریسک برخورد درهنگام را برتر اولویت تا کنند می
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 و ها آوري نف رد آن سازي نهادینه و گیرد می شکل ناامنی بینش یعنی. است ساده امنیت سیاست یک از بیشتر
 صورت این او و شود می تکراري فرد براي سیاست خود ماهیت تصور طوري این. دهد می رخ روزه هر پراکتیس
 )10 ص:2006 هویزمانز،. (کند می گذاري سرمایه اش اجتماعی روابط در را تکراري

 

]1 [Bigo  ]2 [unease 

 

 به ماعیاجت شما کنم می فکر من اصال ببینید. است وردهخ گره ریسک به تجدد و جدید دوران در شما اجتماعی هستی
 وسطی قرون مردم چرا کنید می فکر. فهمید می را همدیگر بهتر طوري این…کنید ریسک آنکه مگر نیستید مدرن معناي

 یکس ونچ…بودند منزوي و پراکنده  دانشمندان حکم در بود هم اگر. نبود علم دنبال کسی و بودند پال و پخش قدر این
 قدري تا نیک می سعی وقت آن ات، شخصی زندگش در بکنی ریسک بخواهی اگر. نبود ریسک و دیگري فهم دنبال به

 که است سکیری مبناي براي دیگري شناخت مدیون بیستم قرن در شناسی جامعه رشد شاید…بیاوري در سر مردم از بیشتر
 .ریسکی هستی یک. کنند اتخاذ معقوالنه طور به باید شان اجتماعی زندگی و شان اجتماعی هستی در افراد

 

 مدرن ادیبان دیدگاه در ریسک:  سوم بخش

 

 :است ریسک اهل هم جویس جیمز

 

 دیگري هنویسند. کنند می تکمیل و تعدیل را دیگر هم دو هر اروپایی جویس و ایرلندي جویس قطبی دو تضاد
 هویت. یریتغ تکثر و شخص وحدت بین باشد، یگريد و خود بین تضاد از بهتر اي نمونه بتواند که ندارد وجود

 ناپذیر یجدای فرهنگ یک سرکوب و چیرگی از فرار براي وي تمایل از ایرلندي نویسنده یک عنوان به جویس
 هاي نگرش که این جاي به. بیاورد در] 1[اي قاره اروپاي از سر هست جوري هر خواهد می او که فرهنگی. است

 و نديایرل هاي اسطوره ایرلندي، زبان حیات تجدید و قهرمانانه گذشته احیاي دغدغه که بپذیرد، را  معاصرین
 ادند رهایی براي را خود نهایی تالش و داد گسترش را خود کار دامنه جویس باشد، داشته را ایرلندي هاي سنت

. است پیدا] 2[اولیس هاي کاراکتر در قضیه این. داد انجام ”تاریخش کابوس“ و  خودش گذشته چیرگی از ایرلند
 )2006 الدرون،. (هستند وي هاي نوشته در اصلی موضوعات  حال، این با فرهنگ، و ها انگیزه ایرلندي، تجربه

 

]1 [continental Europe  ]2 [Ulysses 
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 ممه خودکشی هم کامو براي. خودکشی: دارد فراوانی اهمیت میان این در دورکیم مساله کنیم، می زندگی مدرنیته در
 کمتر کسی هچ. است شده توزیع چگونه ریسک که بدهد نشان خود تحقیق در تا کند می تالش دورکیم. بود مساله ترین

 پشت هک نیهیلیسم از و دهد، می نشان را خود هم نیچه آثار در که بیستم قرن اواخر هاي بیمناکی! فهمد می بقیه مورد در
 دهد، می هشدار را همه ”زدگان جن“ رمان در که داستایوفسکی، نداي )?sooner(زودتر خیلی یا. ترسد می ایستاده در

 !ارزد نمی دیگري فهم بی مدرنیته که است این دهنده نشان همگی

 

 از قبل یعنی .کنند می باز اند، رسیده بست بن به که کسانی براي راه شان اجتماعی موقعیت و بقیه فهم عمومی، طور به
 .بپردازد مشکالتش و اطرافش جامعه به بینانه واقع باید ردبیاو فشار کسی به پوچی اینکه

 

 امنیت و مدرنیته و کار: چهارم بخش

 

 ”کريف انحطاط“ از سرشار تواند می شما روزمره گپ. دهید نجات معنایی بی از را خود کار پس گردید می امنیت دنبال
 و عنام از فرد یک کار شدن تهی مسئولیت. خورد یم درون از را شما آرام آرام که انحطاطی و سقوط! کنید باور! باشد

 وسعهت باید را ات اگاهی. هویتت مسئول…هستی خودت مسئول که تویی. دولت نه و است شخص خود عهده بر هویت،
 دیگر ادند لم. است مدرنیته قاعده این…کنی ریسک شده حساب طور به مرتبا باید پس گردي، می امنیت دنبال…بدهی

 .دهد نمی جواب

 

 مثل هک نیست اي گونه به زمان پیشروي سرعت. بینش و آگاهی توسعه در اضطرار دارد، وجود هم دیگر اضطرار یک اما
 به زمان. ندهست بدیهی اینها. نیست اصال که هم باستان دوره مثل برسد، نظر به راکد چیز همه یعنی. باشد وسطی قرون

 طور هب اطراف جهان به نسبت را نگاهش که بخواهد که گذرد می کسی براي زمان. گذرد می اگاهی تجدید براي سرعت
 ار خود کار این با شما همچنین. کند می باسازي را خود انسان این. کند بازسازي را خود آگاهی و دهد تغییر مرتب
. کند تنبلی اهر این در نباید. بکوشد آن بهبود و عمومی بینش در تغییر با را خود مدام باید مدرن انسان.کنید می ”نوسازي“

 نترسید هایی زچی چه از زندگی در اینکه در اضطرار. ببرید باال را خود آگاهی که این در اضطرار. باشید داشته اضطرار باید
 اند هخورد گره هم به مدرنیته در اضطرار این و عمومی خیر. کنید عمومی خیر خرج را خود منابع سخاوتمندانه چگونه و

 یرخ. است مهم باشید، داشته تعاون چگونه اینکه. نمود درك را ”پایدار صلح“ انداز چشم حدي تا شود می طوري این
 طراراض جنس از مدرن اضطرار که خالصه. نماید می تغذیه و کند می تقویت را همکاري و تعاون جریان که است عمومی

 را همحرک نیروي نوعی خودش درون در هویت با کار. افتی می عقب ندهی انجام را کار این اگر. است آگاهی توسعه در
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 به معنا بی و منحط کار با. شود نهاده ارج باید هویت، کار! بگیرد تحویل را هویت با کار که رود می جلو اي جامعه. دارد
 این به هم را ها دردسر ریشه. رود می بین از هم اعتماد…رسیم می دروغ یک به عوض، در. رسیم نمی هم تعاون شبح
 از را ام هویت با کار مورد در پژوهش یک فقط که چیزي. باطل دور یک توي افتیم می خالصه و فهمیم نمی ها یراحت

 ساخته کارش دهد، لقب لوح ساده را آن  به شاغل افراد و نگیرد جدي را هویت با کار که اي جامعه. دهد می نجات آن
 وند،ش می محسوب! سوت و لوح ساده هویت با کار در ینشاغل وقتی. است توسعه راه توشه و زاد هویت با کار. است

 و نندک می اکتفا هم کم قدر همین به مردم روند، می آب طور همین توسعه هاي افق که آید می پیش مساله این آنگاه
 .پوشاند می را توسعه افق شیادي شوم رنگ بازد، می رنگ آرزوها آرام آرام

 

 شود، فتعری آسان زیادي اقتصادي، سیستم یک در اگر کار. شود معنا و هویت یب کار تا دهد نمی اجازه آگاهی توسعه
 ماتنند ردیگ مسائلی چه. وجودي مسائل در چه. باشید داشته اضطراب باید شما همچنین. شود می هویت و معنا بی آنگاه
 عمودي ركتح این! راحت تانخیال. روید نمی باال شما معنا بی و هویت بی کار با. نیفتید عقب عمودي تحرك در اینکه

 هم کار مورد در باید شوید مدرن خواهید می اگر. است مدرنیته قانون این. طلبی فرصت جنس از است چیزي یه. نیست
: شوید می مدرن قتیو دیگر. نکنید سقوط کارتان با شما باشید مواظب باید. کنید خودفریبی نباید. باشید داشته اضطراب

 اضطرار جودو دیگر نکته.  است نکرده اجتماعی و  اقتصادي وضعیت یک داشتن به محکوم را اشم فطري یا ذاتی چیزي
 طراراض. است زندگی مشترك معاي یک و مشترك مفهوم یک سر بر مردم، عام کردن قانع در اضطرار. است بینش در
 خود معنا بی کار در خرد. باشد نمیا در نژادپرستی پاي نباید دیگر بار این. است زمین روي در خود موقعیت شناخت در
 .است روشنگري محصول این. است جامعه در ”کار مفهوم“ توسعه در ورزي خرد اصل. دهد نمی نشان را

 

 روشنگري: پنجم بخش

 

 :نویسد می ”چیست؟ روشنگري“ عنوان تحت جالب اي مقاله در کانت

 

 فرد راهنمایی و هدایت بدون نتواند انسان که ینا یعنی قیمومت و. خودکرده قیمومت از انسان خروج یعنی روشنگري
 نسان،ا عقل کمبود یا نقض در نه آن علت که است کرده خود رو آن از قیمومت این. گیرد کار به را خویش خرد دیگري

 خود  قلع از دیگران راهنمایی بدون خواهد نمی که است نهفته مقلدي فرد آن شجاعت و گیري تصمیم ضعف در بلکه
 )101 ص ،1390 پوپر،(”کن استفاده خویش خرد از و باش داشته شهامت: “است این روشنگري شعار بنابراین. کند استفاده
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 اج همه متاسفانه که دارد اي ویژه اهمیت هم هویت بی کارهاي کردن جمع خواهد می شهامت نوعی آگاهی توسعه پس
 کار رد شدن درگیر خطر در شدت به متوسط طبقه که نرود یادمان. هست هم مدرنیته جوهر شهامت این. است گرفته را

 !کرد معنا دوباره طبقه این براي را کار باید. است هویت بی

 

 مدت از  متوسط هطبق ، اقتصادي نظر از البته. دانست  متوسط طبقات  تحوالت مبنی حدي تا توان می را روشنگري فلسفه
 نعکاسا  اندیشه فلسفی جریانات در طبقه این آمدن بر هیجدهم، و هفدهم قرون در اگر ولی. داشت تحول در روي پیش ها

  سازمانی با اي جامعه  ایجاد براي راه کردن هموار به و بود”  رژیم آنسیم“ دشمن  فرانسه در  فلسفی جریانات این. یافت
 )423 ص ،1386 کاپلستون،. (بخشید می مدد  متفاوت

 

 مدرنیته و تورن آلن:  ششم بخش

 

 ومد. ندارد هراسی خود سیاسی هاي دیدگاه هاو ایده بیان از تورن اینکه اول: نویسد می تورن توصیف در)  2008(تاپیو
 راییگ عینی به او که این سوم. است  گذاري سیاست و سیاست با مرتبط کامال اجتماعی علوم نقش او براي که این

 و ندک حفظ بررسی و کاوش مورد ابژه از را خود اصلهف تا کند می تالش محقق که جایی ندارد، اطمینانی] 1[کالسیک
 هاي انیهبی در به تنها نه تواند می تاریخ در وي زمینه پس اینکه چهارم. ورزد اجتناب شخصی مشارکت از تا دارد تالش

. تاس هودمش مساله این نیز وي هاي تئوري در بلکه دارد تاکید نیز تاریخی کنشگران اهمیت روي بلکه شود دیده وي
 مانند تبارش هم مردمان همچون که است اي رزمنده همچون تورن است معتقد) 1985( هیوارینن متی که این پنجم

 آنها: جنگند می روش دو به که هستند اي رزمنده دو هر.  کند می برخورد شناسی جامعه با) 2002 در درگذشته(بوردیو
 باشند می متعهدي شناسان جامعه دو هر. بمانند مارکسیست) این زا بیش( که این بدون بینند می جامعه منتقدي به را خود

 یدگاهد از که این و دانند ي بهتر جامعه براي راهی کننده جو و جست را آن و دارند ویژه اعتقاد شناختی جامعه دانش به و
 توصیف گونه این را تورن  )1996(  کروزیر که طور همان ششم،. باشد می کنشگران یا افراد رهایی براي ابزار یک دو، این
 از. یگرد است ”نرمالی اکول“ جور یک یعنی. است رو تک سوپریر، نرمال اکول در فاخرش آموزش وجود با که کند می
] . 2[داند می خودبیانگر  و شجاع و  مختلف هاي حوزه در زن پرسه آزاد، اندیشمندي مستقل، را تورن کروزیر،  رو، این

 شناآ اول دست طرزي به معدن کارگران مخصمه با و کرد ترك معدن در کار براي را نرمال کولا تورن نمونه عنوان به
 آن در را مسوسیالیس به دگردیسی بلکه بیاموزد آن فضاي مورد در تنها نه تا گذراند مجارستان هم را زمانی همچنین. شد

 موسسه مشاور آنجا در او. باشد می) 1957-1956( شیلی در سال یک شامل همچنین وي هاي زنی پرسه. کرد بررسی
 .ادد انجام کشور این در تجارت اتحادیه مطالعه براي  لهستان در را میدانی کار هم بعد. بود صنعتی شناسی جامعه

 



١٢٨ 
 

 يها فرایند اي حاشیه شرایط عنوان به حداکثر ساختارها و ها  نهاد. شود می دیده] 1[نهادي تحلیل فقدان تورن آلن آثار در
 و کم که اند دهش فرض اجتماعی هاي جنبش انتقال بنابراین. دارند اهمیت کمتر البته که شوند می دیده پایان بی و رمستم
 سیستم در نهادي هاي چیدمان از تورن که جا آن از) 412 ص ، 1999 کنوبل،( هستند متفاوت منابع انتقال رویکرد از بیش

. است فتهگر کم دست تقریبا را اجتماعی هاي جنبش پویایی تیجهن در است، کرده پوشی چشم مدنی جامعه و سیاسی
 غییرت مورد در تورن تئوري دل در نهادي تحلیل فقدان این براي دلیل یک که اند کرده اشاره) 2005( گوندالخ و برینکر

 کند شناسایی را]” 2[واقعی اجتماعی نیروي“ آن تا کند می تالش تورن مارکسیستی، سنت با راستا هم. دارد قرار اجتماعی
 باید  بفهمیم ار دگردیسی هاي فرایند و اجتماي وقاعیت ماهیت اینکه براي. دارد قرار اجتماعی تغییرات از پرسش پشت که

. کند می متجسم را]” 3[بودن تاریخی”  روي درگیري واقعیت این. یابیم در خودمان زمانه در را محوري اجتماي تضاد
 کنش تئوري]” 4[محض“ نوع این که یابند می ظهور وقتی مشکالت. اجتماعی تغییرات تجه کنترل روي درگیري یعنی

 صنعتی پسا جامعه هب صنعتی جامعه از تغییر. شود می تفسیر اجتماعی توسعه تر بینانه واقع تئوري یک  زمینه در اجتماعی
 در ن،ای از پیش. دهد می رخ صلیا اجتماعی هاي چالش وضعیت در ساختاري تغییر  یک که است معنا این به همچنین

 رمایهس و  کارگران که اي گونه به داشت قرار اقتصادي) سپهر( حوزه داخل در  اجتماي محوري تضاد  صنعتی، جامعه
  سرمایه اشتانب اقتصادي هاي فرایند بین رابطه در صنعتی، پسا جامعه در که حالی در داشتند قرار هم با مخالفت در  داران

)  سپهر(حوزه زا  اجتماي محوري نزاع تورن، دیدگاه اساس بر.  باشند می دشوار تحلیل براي اجتماعی کلیدي هاي نزاع و
 با ”بودن اریخیت کنترل“ اطالعات، دانش، براي اجتماي کنشگران  یعنی. است داده مکان تغییر فرهنگی عرصه به تولید

 ياقتصاد ساختار که است کرده فراموش تورن که کنند می لاستدال) 376 ص همان،( گوندالخ و  برینکر. دارند نزاع هم
 .سازد یکپارچه اجتماعی تغییر و اشتراکی کنش تئوري با را جامعه

 

 محوري دوره: هفتم بخش

 

 حداقل یا مشترك آنها تاریخ. ندارند برتري دیگري بر کدام هیچ. معتبرند و احترام مورد یاسپرس، عقیده در ها، تمدن همه
 :گوید می یاسپرس واقع در. است مشابه

 

 البته و دارد وجود غرب و هند چین، در هستند خودشان نوع در هم بزرگترین که روحانی مستقل تکامل سه بین همسانی
 روز ات گردد می بر او سوي به ها رویداد جریان. است جهانی تاریخ محور مسیح مسیحی، ایمان براي. است بدیهی این

 تا 800 نبی است اي دوره جهانی تاریخ محور -باشد نمی دینی ایمان با تضاد در الزاما که -تجربی هدیدگا در اما]. 1[عقبی
 بودا و اه اوپانیشاد روزگار زرتشت، و عتیق عهد  انبیاي روزگار ارشمیدس، تا هومر روزگار از. مسیح میالد از پیش 200

 )367 ص ،1947 رس،یاسپ( ژو ژوانگ تا گذرد می کنفوسیوس و تسه الئو  عصر از و
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]1 [last judgment 

 

 ببیند. است سخت آن موضوع ولی. نیست سختی کار چندان امر، بادي در ایرانی تجدد شناخت براي محوري دوره انتخاب
 .است بوده نظر مد مختلفی هاي محور ایرانی، تجدید بررسی در

 روس از ایران هاي شکست از ناشی بیداري)الف

 اروپا به شاه ناصرالدین هاي سفر)ب

 سپهساالر اقدامات) ج

 مقام قایم و امیرکبیر اقدامات) د

 مدارس تاسیس) و

 !عمواوغلی حیدر اقدامات) ز

 

 خوبی به ها شاپ کافی تشکیل که دهد نشان تا کشد می جلو را تاریخی پیوستار این آرام آرام ساسان بستگان مثل کسی
!) شاه لدینا ناصر عهد( باستان ایام به فقط که ندارد الزامی ایرانی نیتهمدر مورد در ما بررسی. است داشته نقش تجدد در

 توسعه. گذارند می را جالب اي دوره 50 تا 30 هاي دهه در خصوص به که ادبیاتی شهرنشینی، گسترش واقع در. بپردازد
 شد، پريس دیگر که نزدیکی ایام مورد در تحقیق. اند بوده بحث مورد همه کشور اداري ساختار در نظر تجدید و دانشگاه

 تماهی که این مورد در بحث طریق از مختلف طرق به را آنها شود می. باشد جدي تواند می هم ها وبالگ روزگار یعنی
 که بود ایرانی انسانهاي از بخشی حضور شاهد دوره این در ایرانی، تجدد. نمود بررسی کردند، می منعکس را ایرانی انسان

 سیاست و خود خاص رفاقت سیاست از ها وبالگ این از بعضی. گذاشتند می بقیه اختیار در تجدد وندر در را خود عاطفه
 که انیدوست. شد می تغییر دچار ها وبالگ این در ”رفاقت. “کردند می استفاده) دانلود براي چیزي دادن قرار مثال( هدیه

 ها آن از سیاريب که بینیم می داشتند؟ شما با رفاقتی نوع چه بزنند، سر شدن آپ براي شما وبالگ به تا شدند می دعوت
 به وبالگ زا جنبه اولین. اند انداخته راه را شما کار ها پیغام بخش در تشویق یا توصیه یک دادن قرار با و اند بوده هم موثر

 سوال این به ماند؟ می تاریخ در چقدر وبالگ یک با آدم مگر…سوالی یک خب ولی. باشد ”یادگاري“ که رسد می نظر
 .پرداخت خواهیم بیشتر

]1 [institutional analysis 

]2 [the real social 
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]3 [historicity 

]4 [pure 

]1 [classical objectivism 

]2 [selfassertive 
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  امنیتتاریخ و اندازه گیري و 

)کامو. (کنم می فکر دموکراسی به گاهی رسد، نمی نظرم به بهتري چیز چون  

 

 مقدمه

 رابرب در شده گنجانده ادراك ارزش از و سازد نثیخ را کانت دانش نظریه که است این شوپنهاور صریح اهداف از یکی
.  بدهد راحتص به هم را کانت کنندگان دنبال پاسخ همچنین. کند دفاع کانت شناسی معرفت در ها گرایش سازي آل ایده

 را محض شهود دغدغه شدت به کانت که است معتقد و کشد می چالش به محض عقل مورد در را کانت نقد شوپنهاور
 می ظرن در بدن نقش براي را مفصل حسابی نتیجه در و دهد می قرار نظر مد مرتبا را استدالل و انتزاعی ضاوتق و دارد

 هاي دیدگاه با تضاد در مساله این. دهد می دخالت جهان دانش و شهودي ادراك را ها احساس خاص طور به و آورد
 رلوپونتیم) خصوص به( و هوسرل مانند پدیدارشناسانی آراء برابر در نیز و دارد قرار شده گنجانده شناخت زمینه در نیچه
 کانت که خطوطی در تواند نمی ادراك و دانش به نسبت کافی بینش به دستیابی که دارد می بیان شوپنهاور. گیرد می قرار

 این فیشته. شدبا می هگل و شلینگ و فیشته مانند کانت پیروان منظور. آید دست به کنند می ایدآلیستش کنندگان دنبال و
 باز وژهس اثر به را ابژه  که. ”عنکبوت یک از تور یک“ مانند شود، منشعب خود از تواند می خود غیر که داشت را پندار

 ابژه و وژهس که کند می استدالل بلکه کند، می تاکید سوژه گنجانده ماهیت روي صرفا تنها نه  شوپنهاور گرداند، می
 )2017 بلی،وندنا.  (هستند همبسته ادراك

 

. کرد حثب است، صورت چه به شوپنهاور و کانت یعنی آنها از کدام هر نزد شناخت امنیت تامین روش اینکه مورد در باید
 .کرد خواهیم بحث بعدا قضیه این مورد در صورت هر در

 

 از فصالان ما که شود می حس وقتی امنیت. باشد می  امنیت فکر مورد در بحث بخش، این موضوع: بخش این موضوع اما
 ودوج امنیت کردن تعریف طوري این در هم نفعی حال هر به. نکنیم حس کند، می دور مخاطره را ما که وضعیت یک
. ”حداقلی“ اقل ال یا باشد ”بهینه“ وضعیت، این است ممکن حال کنیم، حس وضعیت یک از را گسست یک نباید ما. دارد

 در ستمرم روند یک از خواهیم نمی مثال یعنی. شدگی جدا: اند کرده ریفتع گونه این هم را انفصال…انفصال گفتیم
 واهیمخ می چیزي مورد در ادامه در بنابراین…باشد می دردسر باعث جا این انفصال…شویم جدا روانی امنیت یا سالمتی

 براي. است روريض عنصري مدرن، خردمندانه تفکر در امنیت فکر. امنیت فکر بگوییم بهتر و امنیت نام به کنیم بحث
 متناقض طور به ایدب ریسک این هست هم دیگر مساله یک ولی قبول این کنید، ریسک باید مدرنیته در پیروزي به دستیابی

 همزمان طور به هم امن و کند می ریسک مدرن روش به که شخصی…باشد معقول الاقل یعنی…باشد امن جالبی و نما
 نسج آن و جنس این بین خود ذهن در یعنی …دهد می تشخیص خوب مختلف هاي پدیده بین در را بندي طبقه هست،
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 و نباشد غلط و نباشد مضحک دیگر که بدهد اجتماعی هاي پدیده از هایی تعریف تواند می یعنی. شود می قایل تفاوت
 بین روابط از قترعمی تعریفی که ببالید خود به توانید می کنید می ریسک مدرن روش به وقتی…باشد نداشته همپوشانی

 ودخ نظري زرادخانه در تر دقیق تعاریفی هست، هم جسور که مدرن فرد. دارید اطرافتان جهان در مختلف هاي پدیده
 تفاوت تر حیحص و صریحتر مدرن، فرد اینجا یعنی…آید می دست به شناختن، را بیشتر هاي فرق از تر دقیق تعریف. دارد
 چیز ههم! …ریزد نمی نظریاتش از متغیر طور همین هی کند، می رعایت خود اریفتع در را امساك همچنین. شود می قایل

 چندان یوسط قرون دوره در مردم اندیشه نوع. کند نمی تفکیک خودش براي الکی و بینید نمی هم در و سرهم ناشیانه را
 از خبري…بابار یا بودي سرف یا. نبود خاص چیزي مردم بین گذاشتن فرق. بود یکسان همه اندیشه. بود نشده تفکیک

 :ترتیب بدین که شود یادآوري است الزم…نبود پایه علوم در هم صحیح هاي بندي طبقه

 

 معرفتی پهرهايس کلیه در شناخت نتیجه در. نداشت اهمیت تر دقیق گیري اندازه. نداشت دیگري با تفاوتی چندان شی هر. 
 بزرگ، اعونط هنگامه در اروپایی پزشکان مضحک هاي تجویز .نداشت رونقی هم پزشکی که البته. بود مشکالتی دچار

 مرگ کام به را اروپا جمعیت از زیادي بخش و نوردید در را اروپا) سیاه مرگ( طاعون گونه این. دارد موضوع از نشانی
 .داد تغییر را تاریخ جهت ترتیب بدین و کشید

 

 آري: تنیس وسطایی قرون خرافی فکر در که هست همت نوعی مدرن،  فکر در که بینیم می کنیم می دقت که خوب
 علی…باشد همم برایتان سرنوشت باید. داد ارتقا را خود آگاهی ابتدا باید همت، با و مدرن و جسور فکر به دستیابی براي

 که بگیرند تهکش چنان توانند می واگیر هاي بیماري چون حوادثی و طبیعت که دانست باید…دیگري سرنوشت الخصوص
 تمایزها شناخت و صحیح بندي طبقه!! نیست کنترل که وسطایی قرون فکر و خرافه در اصال. شود خارج کنترل از چیز همه

 این منظور: ريگی اندازه گفتیم: آید می بصیرت یک پس از دقیق، گیري اندازه. کشند می مدرن فکر به را شما که است
 مختلف  اشیا زا باید باشید برخوردار امنیت از مثال اینکه براي س،رنسان نیز و  یعدي قرون و مدرن تفکر در شما که است

 اشیا با ربارهاد هاي آکادمی در که ، دیگر دانشمندان و  دیگر رقباي بر بتوانید یعنی. آورید عمل به ارزیابی و گیري اندازه
 به) وداگاماواسک اقدامات مثال(ديدریانور کشفیات که هایی شناخت. شوید پیروز بشناسند، را آنها تا زدند می کله و سر

 يگیر اندازه هاي دستگاه به دریا در خصوص به هم نظامی امنیت آري. آورد ارمغان به را هایی پیروزي راه این در داد ما
 جهان ناختش به نسبت جسور دیدگاه و تمایز نقاط شناخت و بندي طبقه فکر بعد، به رنسانس از رو این از…داشت ربط

 را چیز ههم. کند می استفاده جدیدي روش به گیري اندازه از مدرن انسان که است گونه این شود، می پیدا اش کله و سر
 شروع اشیا از اول که درس می نظر به که گفتیم. بگیرد فاصله موهومات از و شناختش در برسد امنیت به تا کند می تفکیک

 ببینید. داریم ار کنت آگوست پوزیتیو روش بعد و) کانت فهفلس در( رسد می ذهن قواي تفکیک به نهایت در تا کند می
 با( داد می رخ اشیا در فقط ضعیف، تالشی در بندي طبقه و  گیري اندازه رنسانس، از قبل تا اصال ، مدرن دوره از قبل تا

 گیر آسان که خصیش .ندارد تفسیر به نیاز زیاد…باشیم داشته خردمند فکري). نشود اشتباه ارسطو نزد منطق در بندي طبقه
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 چراغی کنبی راجر البته. نبود ها تهور جور این از خبري شانزدهم قرن تا اصال که شود همراه راحتی به ما با تواند می است
 حتی. ودب  خاص و منفرد ماجراجویی یک بشر براي ”جدید روش به امنیت شناخت“ کال و قبول. کرد روشن زمینه این در

 فکر“ در که مکنی ذکر را نکته این است الزم بیشتر، تفسیر از قبل…نداشتند ان به توجهی چندان هم اروپایی  دربارهاي
 بلند تامل یک طول در ما یعنی …هستیم دکارت مدیون آري. کنیم می کار وارد را دستوري شک نوعی همیشه ،”امنیت
 خود ذهن در را هایین نتیجه آن وقتی یعنی. کنیم می حفظ شتابزده البته و نهایی گیري نتیجه یک با را خود فاصله مدت،
 سالهم این هم بیستم قرن در. ندارد وجود! نهایی نهاییِ  نهایت، در و شود رد تواند می روزي که دانیم می دهیم می پرورش
 ها حدس زا بعضی حل و ما بین اي فاصله دیگر که یابیم می در طوري این…باشد هم پذیر ابطال که باید که شد مطرح

 …برند می جلو را ما نافع هاي حدس ولی دارد وجود زیاد اي فاصله اوقات گاهی. دارد جودو

 

 می مند رهبه. گیرد می نظر زیر جهان در را ”گوناگونی“ و کند می بندي طبقه هارا تفاوت مدرن انسان یک که گفتیم
 طبقه یک آنها از و کنیم می مرور خوبی به ار ها حادثه و ها تجربه و گذاریم می فرق ها آدم بین وقتی خرد، نور از شویم
 و موهومی تردیدهاي از منفک“ تا شود می باعث که چیزي رسیم، می امن فکر یک به طوري این. آوریم می در بندي
 دقیق بندي قهطب و امنیت فکر که شود می شروع آنجا از مدرنیته. رود می کنار به پرهیب آري. کنیم فکر ،“وسطایی قرون

 یکی اخیر رهدو در که دهد می نشان ها بندي طبقه و ها گسست این بررسی. کند می پیدا دوره این آدمیان فکر در ریشه تر
 ی،وسط قرون در. است یک و صفر منطق منظور. دهد می رخ اي رایانه علوم در بندي طبقه ابزارهاي انواع ترین جالب از

 از از رامآ آرام جویی، حقیقت و گذرد می زمان بعد…رفتیم ینم جلو چیزي. باشد می اندیشه بر حاکم ارسطویی منطق
 تجربه به هک فردي همچنین و است قبل ما از گسست یک جنسِ از تجربه، گیرد می فاصله ارسطو منطق به اکتفا صرفا

 .تایید یا ابطال یا: بعد دورهاي براي است آماده دارد اعتقاد

 

 ساختار مورد در را الگوهایی معروفش منطق در ارسطو. است] 1[ستداللیا فرایند از استنباطی ویژگی یک صحیح تفکر 
 کنند می بازي را حیاتی نقشی فکر، قوانین. دهند می صحیح فرضیات از درست نتایج همیشه که کند می بیان استدالل

 طرد قانون ضدیت، نقانو همانی، این سنتی طور به قوانین این. دهد می قیاسی استنباط  را صحیحی شرح قوانین این چون
 باشد می رزی صورت به آنها بیان. باشند می مناسب مختلف هاي زمینه براي فکر  قوانین این.  اند شده نامیده] 2[ثالث شق
 : که

 

 خودش خودش، چیزي هر. (است صحیح پس باشد، صحیح اي گزاره هر اگر که دارد می بیان  همانی این قانون) الف
 ).است
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 اي گزاره ره  ترتیب بدین غلط، هم و باشد صحیح هم تواند نمی اي گزاره هیچ که دارد می بیان تناقض امتناع قانون) ب
 که کندمی بیان تناقض عدم اصل. است صحیح منطقی طور به آن نفی و.  است متناقض خود با باشد، چنین این که

 »تنیس ب الف« و »است ب الف« ٔ◌ گزاره دو از ییعن باشند، صادق معنا، یک به و زمانهم توانندنمی متناقض هايگزاره
 .باشد صادق تواندمی یکی فقط

 

 هک دارد می بیان قانون این. غلط یا است صحیح یا اي گزاره هر که دارد می بیان ثالث  شق طرد قانون) ج
 گویدمی اصلاین. (است توتولوژي یک گزاره این که معنی این به است صحیح P  ∨ ∼P فرم به اي هرگزاره

 )2020 ویکیپدیا، ؛2009 نات،) (باشد نادرست یا درست باید گزاره هر

 

]1 [ inferential character 

]2 [ law of Excluded-Middle 

 

 بحث قدري.گیرد قرار بررسی مورد باید ها گسست شناخت شرط که شود می مطرح صورت بدین مدرن، دوره در امنیت
 قرون در. دهد می رخ که است طبقات دقیق شناخت مبناي بر دوره این در ردمم به رسانی خدمت: دهیم گسترش باید را

 البته که .آید می وجود به که است ارباب به سرسپردگی چهارچوب در تنها خدمت، فئودالیسم، سایه زیر در یا وسطی،
 …نیست هم خدمت

 

 …زد رفح شود می خیلی. خرافه بدون و لجبازي بدون یابد می آینده به راهی که است فکري مدرن، فکر امنیت، فکر
 می آشنا یدجد خود با قبلی خود ابتدا حتما مدرن فکر در کشید، بیستم قرن وجودي هاي فلسفه به توان می را آن دامنه
 اش هاندیش در استعال…یعدي…رود می جلو…زند می خط را آن هم بعد…کند می برقرار دیالکتیک آن با خوب بعد. شود
 یا ودش روبرو مرگش با فردي شاید دهد رخ ”مرزي موقعیت“ یعنی خاص موقعیتی در قضیه این اندتو می…زند می موج

 این به ضایاق نباشد قرار خیلی هم شاید…بخورد تاسف عمیقا و باشد داشته هم به آمیخته را حزن و بهت ، عزیزي سوگی در
 زیباي لويتاب یک به فقط وقتی شاید اي، یدهکش دراز ها، چمن روي وقتی انگیز، دل شب یک در شاید بله…باشد حادي
 فکر از ار تو الهام بارقه یک اي، کشیده دراز سخت روز یک از بعد خواب تخت در که قدر همین یا کنی می نگاه نقاشی
 …بدهد نجات وسطایی قرون
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 :تغزل

. هشد تعیین پیش از هاي قالب و خرافات بند از رها…کند می رها را خود است جسور. است رها دارد، را امن فکري نکه
 نمی حالیش خودش امنیت. کند می ناشیانه نظر اظهار چیز، همه مورد در است، خرافی و است تیکه یک فکرش  آنکه
! گوید می بخواهد چه هر خالصه. گوید می متعالی امر مورد در رسد می ذهنش به که را چیزي هر جدا، به این! شود

 می رجا را ها آدم بین هاي تفاوت مدرن فکر. است جا بی تردیدهاي در ما یاریگر. است ام یار امن، و مدرن فکر برعکس
 می فکر صاحب. آورد می امنیت اجتماعی، هاي گروه در ها تفاوت مورد در فکر …دارد اجري خودش براي هم این. نهد

 وشر برسد چه علمی، شناخت در برسد چه. نیست هم ها سادگی این به اجتماعی امور تحلیل در اي قضیه هیچ که داند
 فریبکار. دگذار نمی فریبکاري دام در پاي. است خردمند عاطفی طرزي به جوید، می را دیگري امنیت که فکري. زندگی

 برنامه در چه و علمی روش در چه و زندگی منش در چه دهد می جلوه ساده را چیز همه آنکه کیست؟ میان این در دیگر
 تاریخ خودش براي شجاع، ریز برنامه یک فکر. است دور به خرافه از ها بندي طبقه و ها سستگ فکر سرانجام،. ریزي

 به چون…است عبرت اهل چون بله…است یادش خوب را حوادث تاریخچه رو این از گذارد می احترام خودش به او. دارد
 تهمدرنیت اصول اینها حال، هر به…شده تمام هم شاید است، مدرنیته ته گویند می بعضی…گذارد می احترام دیگري

 :که کنیم اشاره نیست بد البته بود، اصول این مبناي بر داد، می شکل را مدرنیته جوهر که تاریخی…بود

 

 چهارچوب در. شود می پراکنده فضا در بخاري چون نیز جوهر این مدرنیته زوال با و  داد تشکیل را مدرنیته جوهر تاریخ،
 وسیالیسم،س ، دموکراسی انقالب،  مدرنیته ارکان فروپاشی اما جستند، می تاریخی غایات در را خود امید ادمیان مدرنیته

 .است شده تزلزل دچار انسان بهزیستی و  پیشرفت

 

. ایم شده سرگیجه دچار و کرده فراموش را خود سوي و سمت و جهت کنونی  زندگی در ما جهت همین به
 ریحتش تاریخ پایان از را خود مقصود و غرض ”است داده رخ قبال هزار ود سال“ عنوان تحت اي مقاله در بودریار

 ضیمران،. (رفت خواهد میان از امور همه سوي و سمت و جهت تاریخ انحالل مرحله در  گوید می و کند می
  )156ص ،1389

 :منبع

 پایان نشر. صرمعا فلسفی هاي اندیشه باب در جستاري.  آینده و حال میان فلسفه).1389. (محمد ضیمران،
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  محکمه

 بر قدم روشن و تاریک در  رویم، می خرد جوینده سراغ به. است جو و جست تدوام در مندي، خرد غم، محیط این در
رد جوینده. خرد دور هاي اقلیم سوي دارد، می  روشنی او آري. کشد می نفس نوجوانی دوره در شاید که ما، روزگار خُ

. گیردب اش آینده براي واضح و شفاف هاي تصمیم خواهد می. آید در ودخ اطراف دنیاي تفسیر در ابهام از تا طلبد می را
د ابدي ماجراي که است چنین این رَ  متصمی مساله و است خرد… صنقی هر براي و سنی هر براي…انجام نه دارد آغاز نه خِ

 رهنگیف و عیاجتما فضاي بر است بوده حاکم مساله این نمدن تاریخ طول در نوجوان، براي خصوص به صحیح، گیري
رد جوینده رود می…کشوري هر  است کسی دنبال. یابد می در را آینده هاي روش راهش ادامه در و جلو به ما کوچک و خُ
 در نیز هنر با وا رابطه شود، می تر غنی ذهنش زندگی، روش در دیگر تجربه از گیري بهره با ببخشاید، را ”تجربه“ او به که
 دهد، می یرتغی را نوجوان شناخت دستگاه هنر است، بحرانی اي مساله نوجوان براي هنر با اطارتب. است مهم خیلی میان این

 در و کودکی از پس اش تازه زندگی در او که خالصه. بخشد می شاکله نهایت در و بخشد می شفا و کند می پاالیش
 ،.آسمان و زمین موسیقی به آگاهی هنر، رتفسی موسیقی، تفسیر در روش گردد می تجربه با افراد دنبال  به تازه، روند یک

 در ودش می روشن آتشی شنود، می ذهنش در را خاصی موسیقی…شود می آشنا اصیل و ناب هنر با وقتی معصوم نوجوان
 مساله هک شود می القا نوجوان به هنري طریق از هستی، راز شناخت…کرد پر انتزاع با را وي ذهن نباید نوجوان، این درون
 .باشد داده قرار نظر مد را” دیگري“ به توجه

 

 انجه با ارتباط انحنا این دو هر او  عقیده. است انتزاع روحیه جدید، انسان هاي قراري بی ریشه مارسل نظر از
 نخس ان. انتزاع روحیه افزون روز سیطره با که این است معاصر انسان کمین در که خطري اما. دارند ضرورت

 )1397 دیرباز، قمی، عصاران. (شود مفقود بخشد، می ژرفا را هستی راز در مشارکت که تفکري

 

 ، چیز هر از بیش شاید. را”  دیگري“ وجود:  کند می روشن و دارد می بر آتشی پاره…گیرد می اي بهره آتش این از
 ”دیگري: “ادد ادی او به باید آري: دارد نیاز او سمت از کمکی چه به دیگري که خودش، معصومیت با کند می فکر نوجوان

 اطرافش در که هایی غم به او تردید. است یافته پرورش او، ذهن در تردیدِ سار سایه در آنچه. دارد نیاز که است آگاهی به
 دستور. دکن رعایت را ”دستور“ راه طول در باید ما، کار تازه جوینده. هستند، هم جا به ها تردید این که البته.  است جاري

 شناختی دستگاه. دهد می آموزش را او خوبی به ناب هنر.…را کار این روش نیز و زندگی در را عقل بردن راه درست
 او. است دهش بنا که اوست طاقت اساس بر روش این نیک فرجام البته! است حساس زیادي حد تا بکریت، رغم به نوجوان

 این رفک باید بماند خواهد می که اي جامعه. موختا هنر از باید هم را صبر. کند حفظ راهش طول در را  خود اندیشه باید
 ذهنتان هب هم دیگري چیز مگر! ناب هنر با اموخت نوجوان به باید را فداکاري شود؟ می چه فداکاري پس که باشد مساله

 رسد؟ می
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 بین زا وي لکنت کم کم…کند توصیف را خود اطراف جهان تا کند می تالش روز هر نوجوان که بینیم می طوري، این
 همین بلکه دبگوی شعر حتما نباید البته. کند می تغزل و شاعري و شعر هواي دلش. کند می توصیف بهتر را جهان رود می

 غزل .شود می هستی راز جوینده طوري این. است کننده راضی کند برخورد خودش اطراف دنیاي با هم شاعرانه که قدر
 می! ودشخ پیش گیرد می یاد کلمه. شود می آشنا واژگان فرهنگ در لغت هر شان به و سراید می شاد چنین این را هستی
 اگاهی نغمه تیوق بعد. آیند می کمک به وسیعتر اي دایره با اي تازه کلمات کند، توصیف بهتر را خود درونی حاالت تواند

 را نیاز دمور کلمات او به هنر و ادبیات باید اول پگس. شود می عقل با مکالمه در دیگري حضور دلواپس آنگاه سرود را
 چیست؟ خرد مگر شود، می خردمند آورد، فراهم را کوچک فردي منظومه یک فکرش تا بیاموزند

 

 ردنوقابیک.(است دیگران و خود مطلوب رشد تسهیل براي زندگی مهم هاي تجربه از استفاده و اهداف در شایستگی خرد،
 )1397 همکاران، و

 

 دیگران فکر سطح ارتقاي فکر. باشد هم دیگران یافتن آگاهی فکر به است بهتر که کرد فکر وقتی. آید می جلو طور همین
 براي ازهت امکاناتی بیند، می را خود جدید هاي افق در آنگاه. است ”جهان دیدن تازه روش“ در پنهان یقین، به که کرد را

 را نوشتسر و ببرد لذت بودن انسان از باشد تر هآگا. کند خدمت جامعه به بهتر تواند می. است فراهم ها افق این در وي
 را او نباید. بجوید را جانان جمال تواند می هم او نگاه. گرفت خرده او بر باید کمتر. دهد توضیح خود براي تر راحت
 .گرفت کم دست

 

 ، داده ها لهمی بر تکیه است، بوده کوچک زمانی که جوینده همان دور، بندرهاي در است، گذشته سالی چند کنید فرض
 را رگاهعص شاید. نگرد می را آلود غروب افق و است، نشسته نیمکتی روي هم شاید. نگرد می را بخش فرح و صاف آب

 دریایی نسیم و است نشسته اي گوشه دیگر حاال شاید. پیماید می قدم قدم پا زیر را بندر خوب پیماید، می هستی حیاط در
 آگاهی زمینه در جویش و جست روزهاي از یادگار به بندر این در. دارد کنارش هم روشن شمعی:  کند می تجربه را

 شمع این با ما ي جوینده حال، این با. زنند می چشمک هم او براي دریایی هاي مرغ. کنارش است، کرده روشن شمعی
 ویندهج زمانی هم او که کسی. خواهد می آگاهی که کسی. نشیند می او کنار در هم دیگر کسی. ماند نمی تنها یادگاري

د بزم دیگر و نفر سه شوند می اول جوینده و شمع کنار در او. است بوده کوچک اي رَ  قد که جوینده دو بین. برپاست خِ
 دو این ینب زیبا مکالمه یک در هنر طوري این. است آنها گوي و گفت مجلس بخش روشنی که شمعی نیز و اند کشیده

 را داستانی طرح ای بگویند شعري که نیست قرار البته. فهمند می نوجوانی دوره تربیت اساس بر را همدیگر. شود می متولد
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 یعنی این. نره یعنی این. دارند هستی راز فهم براي را مشترك کلمات سري یک که است این هنر بلکه کنند، مطرح هم با
د به جامعه یک داشتن امید رَ  :گوید می را همین هم مثبت روانشناسی. خِ

 

 بزرگ تهايشخصی قوت نقاط از یکی و »انسان تعالی منظور« انسان اولیه قدرت عنوان به را خرد مثبت، روانشناسی
 )1397همکاران، و کردنوقایی. (کند می مطرح

 

 این.دشون می رد است یقین جنس از هایش گل که بوستان یک کنار از.  هم با. روند می راه ذهنشان در کنند می شروع 
 در مورد بی هاي تردید شر از انسان وقت ان شد انجام مناسبی طور به نوجوانی دوره تربیت وقتی یعنی چه؟ یعنی جمله
  ايه گل روش با آشنایی به مانده قدم دو. شود می رها نومیدي نیز و برساند یاري او به تواند می هستی که این مورد

 برایش مه قدر همین! متوسط سطح از هنر اي تکه از رندب می حظ کنند، می توقف لختی آنها عشاق، جذب براي مختلف
. برد حظ ودش می هم متوسط شعر و متوسط موسیقی همین با که فهمند می. کنند می قناعت همین به خودشان. است کافی

 به  مه ها قدر آن نباید که آدمی. گیرند می تحویل کنند، می حس را زمانه درد متوسط طور به که را عشاقی طوري این
 چیزي یک کسی .است بدتر زمانه دوره این در عشق از خرد وضع که نیست پنهان شما از! بگیرند تحویلش تا بیفتد دردسر

 رد،ک گو و گفت آنها مورد در شود می که رایج هاي تجربه همین. است کافی داد قرار شما  اختیار در داشت تجربه هم
 رد ما جوینده دو مهم، مسائل از معمولی هاي درك یا و معمولی هاي یقیموس همین بر تکیه با  رو، این  از. است کافی

 شان بعضی که ها متوسط همین باید واال. دارند می بر زمین روي از را زمانه مرسوم خرد هاي پاره پاره قناعت، شمع پرتو
 رفیق همین لیو بگیرید یاد خاص موقعیتی در کانت از نتوانید چیزي شاید شما. گرفت جدي هستند فامیل هاي بزرگتر

د هاي هتک باید. باشد داشته شما به انتقال براي تجربه جنس از هایی حرف خواند می کتاب اتاق گوشه دارد که شما رَ  خِ
. است متهم ناجوانمردانه چه خود مرسوم، خرد البته. نمود یکپارچه را ان دوباره و کرد جمع زمین روي از را زمانه مرسوم

 . گذاشت کنار کل به را آن نباید ولی ندارد، روزگار این در درد همه نای براي شرحی که

 

 انندد نمی  اند، آموخته نوجوانی دوره در را زیرکی و قناعت و! مدارا که ما جوینده دو که  خالصه: است پایان به رو بحث
 نیمکت وير فلسفه گهگاهی صورت به فقط که کسی گرد، دوره قاضی یک شاید یا بروند، محکمه به باید این از بعد

 ثبح خود براي آسانی و آرامی به را فلسفی موضوعات و برده لذت معمولی آدم یک با زدن گپ از خوانده، ها پارك
 شمع(نفر هس این با ها نیمکت همین از یکی روي  او شاید! است حالیش حال، هر به ولی. است آماتور که کسی. است نموده

د) جوینده دو و رَ  جموعم در. شیرین بلکه تلخ الزاما نه دادگاهی. کند محاکمه  جامعه این در را بعضی ودساختهخ ناب خِ
 .خواهد می را شما خیر و است پرهیزگار همواره مرسوم عقل که کرد اعتراف باید
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   و طباطبایی هعالم دیدگاه مقایسه. ایمانی مسائل باب در اندیشیدن و تعقل) 1397(عسگر دیرباز،. حسین قمی، عصاران

 در خردمندانه رفتار ویژگیهاي تطبیقی بررسی) 1397( نجمه نظري ، آرزو بیرانوند دلفان ، نسا کرمی ، رسول کردنوقابی
 1 ۀ شمار6، ۀ دور تطبیقی ادبیات پژوهشهاي پژوهشی -علمی فصلنامه.  آردلت خرد بعدي سه مدل اساس بر زال شخصیت
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  یایران مدرنیته در گیري اندازه

 افتادن حال در اديزی اتفاقات خارج جهان آن در ما، از بیرون بینیم می کنیم می که فکر…ثبت و امنیت و مدرنیته از گفتیم
 ما هنذ خالصه و بندد نقش ما ذهن در مفهومی روز طول در هم شاید. عاطفی یا باشند علمی توانند می اتقاقات این. است

 کند، می کمی گیري اندازه را علمی و عاطفی نوع دو هر از و حوادث این همه معل اواخر، این. کند مشغول خود به را
 به طرفی از. گیرد می اندازه را روحی مسائل و عاطفه طوري این. سنجد می خودش کش خط با را آنها همه علم یعنی

 وضوح یک یعنی این ستا معلوم خب. دهد می نشان ما به کمی گیري اندازه با را طبیعت ماهیت. پردازد می هم طبیعت
 اطفهع اما. است سنجیدنی طبیعت در اتفاق هر کمی، دیدگاه از. درست این. دارد وجود کمی گیري اندازه در روشنی و

. ستا محور آن در ”گیري اندازه“ که شود می باز دنیایی به رو ذهن چشم کمی، تفکر از طرز این در که البته چطور؟
 بینید می. گیریم می ندازها تبیین، براي کفایت بیشترین و متغیرها حداقل و امساك با بیفتد، هرا کارها که این براي ببینید،

! ستا پیروزمند کامال روش این اجتماعی، علوم در خصوص به. است مدرنتیه مبانی از یکی ”مفاهیم گیري اندازه“  که
  باشد، یم اجتماعی علوم پژوهشگران بعضی هاي دغدغه از کارها انداختن راه سریعتر و کمی طریق از مفاهیم شناخت فکر

  

  است، ستدر بله..است یافته تطور ایران در خصوص، به شناسی، روان و اجتماعی علوم در مفاهیم گیري اندازه چگونگی
 است چنین. نداشتیم شمسی 30 دهه در مثال جامعه از علمی شناختی ما. گرفت کم دست نباید را کمی روش دستاوردهاي

 ناختش ایران، در شناسی جامعه توسعه با بار اولین براي ما. رود می میان از ایران، در علم وسطاییِ قرونِ زبانِ نتلک که
 چیزي ناسی،ش جامعه از قبل تا…کرد ستایش ایران در را شناسی جامعه باید بله. کردیم پیدا جامعه از دقیقی نسبتا علمی

 بخواند، تاریخ ای بخواند، را قدیم حکماي پندنامه که این جز کنیم عرضه رانیای مخاطب به جامعه شناخت براي که نداشتیم
 خواندیم، می امهپندن باید…نداشتیم مدون علمی شناخت. بود خالی دستمان…بیاید گیرش مثال کوتاه داستان یک در چیزي

 مردم ،شد می مد شعري ظومهمن تاریخی، کتاب یک بار هر طوري این! نبود بد هم زاکانی عبید گربه و موش مثل واال
 چند ،نداشت سواد که کسی چه؟ یعنی دیگر واسطه. ها واسطه طریق از هم آن فهمیدند می شان اینده براي جامعه از قدري

 هم خرافه د،بو هم این از بدتر اوضاع که است بدیهی. آمد می گیرشان چیزي گپ یک در شاید خواندند می فرهیخته نفر
 ردک فراهم را فرصت این شناسی جامعه…فهمیدند نمی شناسی جامعه هشدارهاي از چیزي هم ها لیخی…داشت فراوان رواج

 انتخاب را یکم زبان ایرانی شناسی جامعه. بدانیم جامعه از هم چیزکی نامربوط هاي رشته یا و تر پایین سواد سطح با که
 سنگینی ایهس سیطره این گویا اما. کرد انتخاب را ساده زبانی یعنی. بدهد مخاطبش به را الزم هاي هشدار روشنی به تا  نمود

  .است انداخته روزگار این پژوهشگران خالقیت بر

  

 ندازها در امیدش کورسوي آخرین ما، اطراف  پیر دنیاي زمانی. آید می حرف به صحیح گیري اندازه با علم که خالصه
 رکود اینرسی به تهاجمی واکنشی ایران، در پوزیتیو هاي روش رواج…بود حل راه تنها این شاید. بود تر دقیق و بهتر گیري
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 این رد روش این به بررسی و کمی گیري اندازه که خالصه…بود دیگر هاي عامل…و امکانات کمبود خرافات، جامعه، در
 امنیت احساس نای اما. شد می پشتیانی هم ها دولت سوي از مساله این اورد، می روانی و ذهنی امنیت ما براي گسترده ابعاد

 افراطی رواج اب صرفا ما که نکنید فراموش..(بدهند نشان بهتر را عمق شاید جدید کیفی هاي روش ببینید بود، زودگذر
 اب ما امروز جامعه واقع در…سنجید روش یک با مرتبا شود نمی را جامعه ي عاطفه کنیم چه) مخالفیم کمی هاي روش

 خیلی که است تیصور به اوضاع…برسی نتیجه یک به تا مخاطب با بزنی حرف دبای خیلی که شده روبرو مسائلی یکسري
 آره…دل درد روبروییم، آن با که چیزي ابعادگسترده از دهد نمی ما به شناختی اصال لیکرت طیف و مخالف خیلی و موافق

 عاطفی لحاظ زا تا کند شتال تحقیق میدان در باید پژوهشگر. کند می کمک پژوهشگر به خیلی اسفا وا این توي دل درد
 خیلی این با یکس بغرنج وضع این در کنم نمی فکر واال بزند را حرفش طرف بگذاریم باید…کند وصل مخاطبش به را خود
  .بیاید گیر چیزي ها پرسشنامه در ها بندي درجه جور این متوسط و کم خیلی و زیاد

  

 ما قد…یمهست وضعی چه در ما از دیگر بعضی که بفهمد ودشخ با انسان تا بود فرصت این الاقل کمی، گیري اندازه با
 ود به ایرانی، جامعه مشکالت از زیادي بخش…کردند کمی گیري اندازه هم را عاطفه…!است چند ما وزن…!است چقدر

 از سر عاطفی روشی به بتواند -2 کند تعریف خودش زندگی در را معنا بتواند ایرانی انسان که این-1: گردد می بر چیز
  .بیاورد در اطرافیانش و دیگران نزد زندگی معناي

***  

 که فهم از نوعی جاي. است خالی خیلی صحیح،) consideration(بررسی جاي اوقات گاهی که بینیم می حال، این با
 بدیهی هبتال. چیست خارج جهان با نسبتمان که فهمیم می گیري اندازه در ما. زند می پلی ما، از بیرون مناسبات و ما بین

 درنم تکاپوي در ”گیري اندازه“ قوانینش، با همراه. سازد می پدیدار ما بر را جهان که هست جریان در اي عاطفه که است
 ايبر که است درست یعنی. ”زیبایی“ جنس از هم و باشد ”آخر”جنس از تواند می هم که است اي نقطه ما براي شدن،
 که درس می نظر به حال این با بخشد، می روشنی ذهن به و است زیبا حدي تا کمی گیري اندازه ایران، اجتماعی علوم

 اندازه گرا یعنی…!!واال! هست خبرایی یه کنم می فکر که من. است پژوهشگر یک براي خط آخر گیري اندازه در افراط
 می در بادآ ناکجا از سر بگم چی واال…کنی تکرار را کار این مرتب و ببري کار به ایران وضع این براي را کمی گیري
 نفس داقلح توان می پیوسته پایش و مستمر شناخت با عکس بر! دهی می دست از را زندگی براي معنا جورایی یه و یاري

 درگیر ار خود عاطفی لحاظ از یعنی چه؟ یعنی مستمر شناخت این. برد می سر به امنیت در چیز همه که  کشید راحتی
 زندگی زیبایی که شود این به منجر تواند می  ”کمی گیري اندازه“   که است درست که است این منظور. کردن پژوهش

 آخر قطهن به ”پدیده یک اجزاي بین موجود منطقی روابط“ بررسی در یا و بشناسیم پیش هاي دهه از تر خوب را اجتماعی
 معیار ريس یک با را خود خود، عاطفی يگیر اندازه با ما حال، این با. کنیم کامل را ها قیاس یعنی. برسیم خود تحلیل در
. باشیم داشته انطباق امعیاره این با اگر. بریم می سر به امنیت در که کنیم فکر توانیم می بعد. کنیم می مقایسه مرتب طور به
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 لاش کی شود می و خوانند می هم مردم بعد و آورد می در رسانه از سر همین گویید، می تحقیقتان در چیزي یک ببینید
 در دهندگان پاسخ از درصد 70 که چی؟ که حاال…دیگران الخصوص علی! دیگران یا خودشان گیري اندازه براي قالب یا

 سراغ چرا! ندهست اقلیت در صبورها که بریم می سر به اي زمانه در ما ببنید…داشتند خاصی نظر یک ”برساخت“ یک مورد
  .دارند ار ”برساخت“ یک حتی یا اجتماعی واقعه یک از دقیقتر و تر خاص روایتی ها آن حتما که شاید روید؟ نمی آنها

  

. امنیت به ابیدستی براي هستند ابزاري ما براي کنند می دخیل را پژوهشگر عاطفه که هایی روش کردن لحاظ که گفتیم
 یک این هک خالصه. شود انجام خودمان براي ما خود توسط عاطفی بررسی این که خوب  چه که گوییم می خود پیش

 یرونب سرماي از را ما لحظاتی براي که اي عاطفه در خوریم می غوطه ما پیر دنیاي این در. است ما براي عاطفی اتفاق
 فهعاط در مجموع در پس. که کنیم می درگیر را خود پژوهش یک در وقتی هستیم امن که فهمیم می ما. دهد می نجات

 این. یمبیاور گیر عاطفه قدري تحقیق، میدان برویم باید. شود می شناور امنیت از فهم نوعی که است جهان در جاري ي
 آرامش به هک است امنیت فهم جریان  این در خوردن غوطه با یعنی.  کشد می نیهیلیسم به کار پرسشنامه تا چهار با طوري

 هم را ما ودخ عاطفی وضع قدري  که کنیم شرکت که تحقیقی در برویم گویم می گویم؟ می چه بینید می. رسیم می
 با .شویم می گرم مان زندگی در عاطفی امنیت آتش کنار قدري طوري این! گویم می را پژوهشگر خود. بزند محک
 کی. آورد می در سر ”مدرن دنیاي در امنیت“ به مربوط مفاهیم از ما ذهن که است تحقیق یک در عاطفی شدن درگیر
  !همین. است عاطفی تحقیق یک مدرن، تحقیق
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  بینش

 طریق این از را هنر و کنیم تعریف و شکافته را  واژه این الفاظ کمک به که است این راه ترین ساده اولین: مقدمه
 فرینشآ براي است کوششی هنر: ” دهد می ارائه گونه این را هنر از تعریف ترین ساده رید هربریت.  بشناسیم
 شود راضی وقتی دوستی زیابیی حس و کند می رضاا را ما دوستی زیبایی حس صور این بخش لذت  صورت

 هب یا و  ”باشیم کرده دریافت خود حسی مدرکات در صوري روابط از حاصل هماهنگی یا وحدت نوعی ما که
 تعاریف این که یابیم می در تعاریف این بودن ساده عین در ”زیبایی خلق از است عبارت هنر“  تر کلی صورت

 مانند واملیع به. دارد بستگی زیادي عوامل به و نیست منفرد  و تنها پدیده یک هنر ازیر. اند مبهم و گنگ چقدر
 امور به چنین هم و هنرمند زمان احساسی و مذهبی و علمی فلسفی، از اعم فکري هاي جریان ، زندگی مفهوم

 يدیگر مساله. ستدان قطعی و مطلق امري را هنر توان نمی عوامل، این وجود با و اجتماعی و فردي شاسی روان
 نسبی امري ودخ که دهد می تشکیل را هنر ئپود و تار که است زیبایی مفهوم کند می قبل از تر مشکل را کار که

 نیز خود اژهو این و شناخت باز و کرد تعریف توان نمی زیبایی مفهوم  به توجه بدون را هنر. است پذیر تغییر و
 براي که مبینی می. است کرده مشغول خود به را ورزان اندیشه ذهن تهاس قرن و دارد احتیاج گسترده تعریفی به

 نوري،.(شکلم بس است کاري خود این که بشکافیم نیز را زیبایی واژه هستیم ناگزیر هنر مفهوم به دسترسی
1382(  

 پرسش ینا او ند،ک می ساختاربندي را نقادي فلسفه خردمایه که کشد می پیش را معروفی بسیار چگونگی پرسش کانت
 هایی مقوله ستعالییا استنتاج-سوال، این به پاسخ ”باشند؟ می ممکن ترکیبی پیشینی احکام چگونه“ که کند می مطرح را
 محض نطقم از احکام جدول این. آیند می بدست احکام جدول یک از متافیزیکی استنتاج از که کند می گذاري پایه را

 قضیه این یشتهف دیدگاه از گرچه،. هستند ممکن چیزها چگونه که کند می تعیین محض منطق این -است شده گرفته قرض
 می دهند می ارائه من  به را ها ابژه که را ها فعالیت آن چگونه من که دهد نمی من به پرسش این مورد در پاسخی هنوز
 خالصه و چیستند ها ولهمق این که بفهمم توانم می من طوري این آنگاه شود داده جواب پرسش این اگر بشناسم؟ توانم

 براي مه این باشند؟ می محدودیت سري یک ما براي آنها که فهمم می چگونه من بنابراین، اند؟ چگونه احکام این که
 چگونه که شپرس این از تواند می کانتی، معروف چگونگی پرسش فیشته، منظر از دیگر، عبارت به. است سوالی خودش

 آنهم: آید می میان به محوري تمایز یک  پاي جا این شود؟ می مجزا بفهمم، را ها رکیبت این دقیق طور به توانم می من
 هر. است فیفلس تکوین یک که چیزي یا و شود گرفته نظر در گواه-خود عنوان به باید محض منطق آیا که سوال این در
 احکام ايه کارکرد در قوانین نای. ”اندیشیدن ضروري قوانین: “است مضمون یک حامل پرسش این کانت براي باشد چه

 کند، می فرق درق اوضاع فیشته براي که حالی در. ذاتند به قائم و ندارند دیگري سازي زمینه به نیاز خود و آیند می کار به
 باشند یم هایی فعالیت ادغام، عدم و سلب اینهمانی،  مانند منطقی، روابط ترین اي پایه که است معتقد دیگر سوي از او

  .دهند می تشکیل را گاهیآ که
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 شود می ثباع  و دارد را تبعاتی خودش براي این کند، می رد دانش ارزیابی در را خارجی معیار هر فیشته ببینید
 می فاصله کانت از طوري این او. شود تبدیل دانستن روش خودکار تحلیل یک به فلسفی) دانستن( Wissen تا

 فانعطا با وقتی ،”دیدن“ پندار مرکزیت. آورد می هم را پذیري عطافان یک ما براي این حال، عین در. گیرد
 انجام هنگام الیتفع یک کردن پروبلماتیزه براي جستاري دقیق طور به که(شود می همراه فیشته روال ذاتی پذیري

 تا  کند یم هدایت را هفیشت آنگاه) ببریم پی فعالیت یک فلسفه ي فلسفه به تا است قرار یعنی -باشد می آن دادن
 یک میان این در حال] ein Sehen des Sehens. [برسد دیدن دیدن یا و خرد تولید فعالیت Wissen به

 در ”توجه“ قدرت همه باید فیشته، دیدگاه از دانستن براي یعنی خود، دیدن دیدنِ براي. آید می وجود به نکته
 پشت ترتیب بدین و ببینیم را قضاوت موالسیونفر پشت فعال شماهاي بتوانیم عمیق، طور به تا شود آورده نظر

 سري کی عنوان به را شناختی هاي فعالیت قادریم ما که است  حالت این در تنها. کنیم مشاهده را آگاهی ساخت
 هاي پهنه از ها محدودیت برداشتن در که باشند می اپراتورهایی منظور. باشیم داشته نظر در کننده تعیین اپراتور
  )2018 گارسیا،. (آیند می کار به برخیزند، ها آن از توانند می ها هابژ که بصري

  

 هم به مرتبطنا مفاهیم دوختن هم به و پراکنده هاي مثال با بینش. گیرد می شکل که است آگاهی به دادن نظم در بینش،
 دقیق را هانبر فرد و. شود تر قوي ذهن برش و شود تیز خرد چاقوي که آید می دست به وقتی بصیرت. آید نمی دست به
 مند هرهب عقل دقت از باید رو این از اند، شده پیچیده هم به علمی شناخت در کذب و حقیقت که این منظور. برد کار به

 ما ذهن رد اصیل آگاهی ها موقع این. کند جدا باطل از را حق. آید بر تنیدگی هم در این پس از تا است نیاز چاقویی شد،
 با که اشیمب مطمئن توانیم می که این یعنی اصیل. بخشد می نشاط ما به آگاهی نوع این که معنا این هب اصیل. زند می موج

 در که قیقت،ح مختلف هاي تکه اصلی، بینش به دستیابی فرآیند در. بریم می پی عمیقتر مفاهیم به ما اگاهی، نوع این
 ما اهآنگ. دهند می تشکیل را کل یک ما براي نهایت در و گیرند می قرار هم کنار دارند، قرار ما ذهن مختلف هاي بخش

 باید ذهن در طانضبا دست به براي اما. آورد می ارمغان به آرامش ما براي کلیت یک به دستیابی. رسیم می انضباط یک به
 در عادلت و رنتقا از هایی وجه. هستیم تقارن و تعادل به دستیابی نیازمند ذهن در انضباط براي دهیم؟ انجام را کاري چه

 ذهن به است افیک فقط. باشند می قویتر زمینه این در ها بعضی که است بدیهی حال این با. باشد تواند می انسانی هر فکر
 هستی که نای. شناخت خوب را آن روش و یافت دست هستی بدیهیات به توان می راحتی به ذهن انضباط با. دهیم انضباط

 همه به بینی درون یک با ما. دارند جایگاهی چه آزادگی و آزادي دارد؟ نقشی چه آن در داشتن تجربه. دارد قاموسی چه
  :معتقدند بعضی واقع، در. است مهم میان این در هم اجتماع که البته و.کنیم می پیدا دست ها این
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 شدت هب باشد، انسانی وقتی و است انسانی شدت به چون. است اجتماعی شدت به خودش اعماق در ناب ادبیات 
 بیاتاد آن در بربیاید، انسان از  آنچه و بود خواهد شاعرانه و عاشقانه بود، خواهد سیاسی بودف خواهد اجتماعی

 ،همچنین. شود. وارد او  بر دیگر، هاي حوزه از فشاري یا و تحیمل که این بدون کند، پیدا حضرر تواند می
 فلسفی نگاه. بشناسد را اش جامعه تاریخ باید. باشد داشته انهشناس جامعه نگاه بشناسد، را اش جامعه باید نویسنده

  )1383 مستور،.(افتد می نفس از طبعا نبود وقتی باشد مسلح چیزها خیلی به باید و باشد دااشته باید

  

 درست.تاس فردي گاه و اجتماعی گاه سیاسی، گاه هنر بنابراین است، متعهد خود ذات در هنر که بپذیریم اگر
 اي هخدش استقالل این به آن گرفتن قرار سیاسی آرمان و غایت یک خدمت در اما است مستقل نره که است
 هنر دبر آن از توان نمی هم اي فایده باشد، نداشته کارکردي که چیزي است، هنر کارکرد این. کند نمی وارد
 یاستس و گیرد می قرار انقالب و سیاست خدمات در هنر انقالبی، شرایط در ضرورتا بکند  تعهد اعمال باید

 هم اسیسی انحنا از نحوي به بنابراین است متعهد هنر چون معنا یک به کند می تبلیغ را انقالبی و پیشرو
  )1387 عبادیان، ارشاد،.(هست

  

 حثب شما روي پیش قبلی سطور در که تقارن این شناخت براي اما. گیرد می فرا را ما کالبد هستی، از ما درك ذوق
 بررسی را ريهن اثر یک وقتی. است هستی گاه جلوه هنر آري،. هنر از بهتر جایی چه البته و شناخت را هستی ایدب کردیم،

 یعنی…وردم اولین این از این خب. نیستیم تنها و یکتا هم ها قدر آن هنري هستی از فهممان در که یابیم می در ما کنیم می
 بهتر را ودخ تا است محکی براي همیشه هنر. را تقارن از دیگر نوعی هم ريدیگ و بینیم می هنري اثر در را تقارن نوعی ما

 ببینیم آن برابر رد را خود و کنیم کشف را آیینه آن بتوانیم اگر. دارد را مخفی اي آینه خود درون در هنر ببینید،. بشنناسیم
 در گاهی از هر باید که داریم را اي آینه خود درون در ما چنین هم. بشناسیم بهتر را خود تا آید می دست به فرصت آنگاه

 برابر در یستادا باید فروتنانه رو، این از. شناخت را آن عظمت باید که اي آیینه. کنیم بررسی را خود و  بایستیم آن برابر
 هنري راث ره در یعنی چه؟ یعنی این اما. دارد آیینه خود درون در هنر که گفتیم ببینید،. دهد می نشان را ما که اي آینه

 بیشتر چیزهایی چه  به که فهمیم می. شناسیم می بهتر را خود آنگاه دریابیم را آنها ما اگر که دارد وجود پنهانی زوایاي
 رد شناخت هر. مسئولیم جهان از خودمان شناخت برابر در که مایی.  خورد می محک کار این با ما شناخت. حساسیم

  .رددا نیز را مسئولیت مفهوم خود درون

  

  زیبایی یانب هنر: گویند می اي دسته. خیزند می بر مخالفت  به گروه دو هنر، معناي و تعریف درباره بحث هنگام
 شهود با کسهر زیرا است، فایده بی پرداختن، آن به ، فروشانه فضل تعریفی به و کردن درنگ بنابراین است،
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 ستهد. است هنر اجرایی جنبه ماست، کوشش رخورد و توجه ي شایسته آنچه که یابد درمی را مطلب این خود
 خویش غایت خود بنابراین و بسنده را خویش خود که نیست تعریف داراي رو آن از هنر: گویند می هم دوم

  )1363 شوالیه،.(است

 شناسیم یم را افراد. دهیم می قرار بررسی مورد نیز را اجتماعی جهان. کنیم می پیدا اگاهی اطرافمان جهان به نسبت هنر با
 ارهب این در ما خرد که رفتاري. آورد می خود با تیز مسئولیت اطراف، احوال به دانایی. شویم می جویا آنها احوال از و

 هنر وقتی که هالبت. دهد می یاري راه این در را ما دارد که ابزارهایی با هنر  گفت بتوان شاید. دارد نیز تبعاتی کند می اتخاذ
 اطرافمان به بتنس ما ذهن انگار که است اي گونه به مساله. ببیند بهتر را حقیقت تا دهیم می تمرین را هنمانذ نهیم می ارج را

  .آورد می جو و جست هنر،. کند می آغاز را اصیل جویی و جست نوعی

 تیکیرمنوه آگاهی نیز  گادامر استدالل طبق بر و است تاریخ امري بن و بیخ از حقیقت که دارد اعتقاد هایدگر
 و پایه یهرمنوتیک نگرش که  رسد می نظر به اما.  است آن تحقق شرط و  شناختی زیبا آگاهی بنیاد تاریخی –

 و ردنک رها اما. است کرده واگذار  شناختی زیبا نگرش به را هنري آثار تفاسیر حقیقت و هنر حقیقت اساس
 جهان میان تقابل رد نهفته نقد هم و دیگر یريتفس توسط تفسیر یک نقد هم -نقد  کردن رها یعنی حقیقت، تسلیم

  )232 ص ،1385 هوي،. (حال و گذشته در واقعی جهان و هنري اثر آرمانی

 می زآغا وقتی درست اصیل جوي و جست.. زمین و آسمان شناخت آدمیان، شناخت اشیا، شناخت اطراف، دنیاي شناخت
 دنبال شد رارق اینجا تا پس. آوریم می دست به پخشند، اطراف دنیاي در که اطرافمان مفاهیم بین در را الزم تقارن که شود

 این و  شی آن و شی این به التفات با جو و جست  این که است بدیهی. بخشیم انضباط ذهن به. برویم مفاهیم بین تقارن
 مانند مبکشی درون از را زیادي مفاهیم توانیم می نگریم می مجسمه یک به وقتی. پذیرد می صورت مفهوم آن و مفهوم

 موج ام اطراف در نظم که یابیم می در  ها، مفهوم بین تقارن و اصیل جوي و جست با که است گونه این. را ها نماد انواع
 مثبت جنتای به را ما جهان، در تقارن باب در اندیشیدن. است متجلی نظم این گیرد می فرا را جهان که تقارنی در. زند می
 اثر کی در که تقارنی هر در. کند می ارسال ما را عاطفه که است تقارنی منظور رساند، می هنر در طفهعا سهم با رابطه در

 یم زیبایی خود ساده تقارن ناب، هنري اثر یک در. باشد می حتمی ثقل یک عنوان به عاطفه وجود دارد، وجود هنري
 واالي روح با  انضباط یک قالب در و شویم نمی ردو هنري اثر یک ثقل از تقارن این وجود با که است طوري این. آورد
 آشنا عماريم نوع یک یا نقاشی یک یا شعر در مفهومی تقارن یک ابعاد با که است این منظور شویم می آشنا هنرمند یک

 به واسطه بی اطفیع تقارن  به اصیل، هنري اثر یک با شدن روبرو هنگام بینیم می کنیم می فکر گونه این وقتی. شویم می
  .دده می تقارن را ما فکرهاي به نهایت در و بخشد می نظم را ما مغشوش ذهن برجسته، هنري اثر یک. شود می القا ما

  

 و قوانین و ها هادن زیبایی به سپس و روح زیبایی به جسم زیبایی از یافته راه دلش در زیبایی به عشق که انسانی
 که این. شود می فرض صورت چند به زیبایی مبحث بزرگ اسهیپ در. رسد می زیبایی خود و عشق به باالخره
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 نتیجه نای به فیلوس در و بخشد؟ می لذت بصري و سمعی حواس طریق از  آیا. است چیزي چه به منوط زیبایی
 معلوم یاضیر گیري اندازه را آنها صحیح تناسب که شوند می ساخته دقتی با و جز به جز زیبا اشیاي که رسد می
 ان وابسته ای است اندازه زیبایی چون. داند می کمال و بخشزیبایی قوام همواره را تقران و اندازه فیاتکی. کند می

 به اي زوهج به است مبتنی ارسطو، شناسی زیبایی از ما شناخت. دارد رفیعی مقام خوبی نهایی فهرست در. است
 تري کلی قولهم به تا پردازد می مقوله به شتربی البته و است گونه معما و موجز بسیار که شعر فن”  poetice“ نام
 و هراس سح از درون پاالیش سبب که کند می معرفی را ”تزکیه تئوري“ هنر خصلت از و شناسی زیبایی نام به

  )1382 نوري،.(شود می ترحم
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  طرح پرسش هاي زیاد و لزوم پاسخ به آنها

 اقلال به دادن پاسخ ولی رفت شود می زیادي هاي پرسش دنبال آن، در فرد موقعیت و زندگی روند توضیح زمینه در
 یک دخو این. نباشیم مشغول صرف سوال طرح به و کنیم رعایت را پرستیژ است ضروري. است مهم هم اآنه از تعدادي

 پرسش این. کند نمی حساب آدم روي کسی زمان مرور به و شوند می هم دردسر باعث ها غرور جور این. است غرور نوع
 گونه به کرد بازرسی را خود ذهن گاهی از هر باید. کنند می آلوده تردید به را ذهن شوند می تکرار هم سر پشت که ها

 کنید، طرح سوال فقط دادن، پاسخ بدون طور همین اگر. داریم فاصله چقدر معقول ذهن یک استاندارد با بفهیم که اي
 اشندب نداشته را ارزشش شاید که  آدم سري یک از کنید می شروع مدتی از بعد. شود می دشوار شما ذهن کردن بازرسی

 گویید می بعد .سازید می بت ذهنتان در خودتان، پیش است، بوده شما از بهتر بسیار امکاناتشان حالت بهترین در لحداق یا
 سردگیاف و شوید می باطل دور یک دچار طوري این و ارزد نمی هیچ به زندگی در یا بشوم ام ساخته که بت این باید یا

  !آید می شما سراغ به شدید

  

 از…نفر یک یشغل توسعه نحوه مورد در بزنید گپ…دیگران مهیب تجربیات مورد در بزنید گپ کمی…واال…بخوانید کمی
 خالقیت اهر که بفهمیم. بخوانیم توهم بی و درست را ”خودیاري“ هاي کتاب…واال …بگیرید یاد دیگران مشتري خدمات

 می طوري ینا واال. کنی عمل خوبی به دشوار، نصحیتی به یا باشی داشته سخت اي تجربه باید یا. است سخت نوآوري و
  .بروید عمل سراغ و نکنید طرح خودتان براي سوال فقط قدر این توانید

  

 کار پایانی دقایق. است برده فرو خود در را مرد گوشه، یک تاریک و روشن و رود می امشب در خود پایان به رو کافه
 تند، باران نای زیر امشب، او، سرنوشت دیگر دقایقی تا که ردک می مردد را او مرد، اطراف در پراکنده موسیقی. است کافه

 ورواجوريج فکرهاي. باشند می چه او هاي فکر سرنوشت…کنار به که خودش سرنوشت شود؟ می چه کافه، این از بیرون
 یلیخ تتوانس می زمانی یک البته…بشود ها قرن مرد حماسی، هاي فکر این با توانست می…چرخیدند می او ي کله توي

  .بود باقی زمان هم هنوز  حال، این با. کند تبدیل واقعیت به را ذهنش درون هاي خیال از

  

 می روحیه او هب خاطره این. بود گفته تبریک او به ذهنش در تغییر یک براي بارانی شب یک در شخصی پیش سال هفت
 کافه در جا این امشب یعنی بعد، سال هفت اما…داشت سرنوشت و زندگی در موفقیت باب در اي ایده  شب، آن در او. داد
 د؟ش می چه سرنوشتش. شد نمی ولی…نکند فکر ذهنش هاي سوال به زیاد دیگر کرد می سعی امشب کرد؟ می چه

 به او از ایدب که کرد می فکر حودش پیش باشد چه هر. بودند او منتظر ممکنات جور هزار. داشت رویش پیش را امکاناتی
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 ام منظور…سردرگمی و داشت سرگیجه…هاست طوري این که خالصه. باشد طوري این شاید. کردند می یاد نیکی
  !کند می حل را اي مساله کمتر…پرسیده می سوال فقط که است مردي سرنوشت

  

. هستند انسانی کالم تفسیر هرمنوتیک مسئله درگیر بنیادین، سطحی در انسانی، علوم همه دیلتاي نظر به: مقدمه
 هنري تنوعم اشکال بلکه گیرد، نمی بر در را متون تنها این و-.آنهاست فرهنگی کالم فهم معناي به ها انسان فهم

 طبیعی،  جهان در علمی پژوهش خالف بر. شود می شامل نیز را) عام طور به تاریخی فرهنگ(ها کنش و
 تقریر این -.ودب انسان باید نسانا فهمیدن براي. بکشند کنار معادله از را خود توانند نمی انسانی علوم  پژوهندگان

  )462 ص ،1395مارکاریک،. (هرمنوتیکی دور از است دیگري

  

 طور همین برویم، باشو ژاپنی، شاعر نهایتا و گادامر و برلین ایزا کانت، دیدگاه از آزادي خود سراغ که این از پیش قدري
  :بزنیم حرف خیابان مورد در کلی و عمومی طور به

  

 …وختام ها چیز مردم و عبور از تا کرد فرض خیابان باید را خود. باشد مردمان فرهنگ جوالن عرصه واندت می هم خیابان
 می رقرارب ارتباط ما با خود فرهنگی کالم با و دارند فرهنگی خودشان براي شوند می رد خیابان در ما کنار ار که مردمی

 طول در ما. اشدب خاص تفسیري تواند می و است مهم خیابان از نیز اانه تفسیر. دارد خاص معنایی انها براي هم خیابان. کنند
 خود منظور تا شویم متوسل هنر به است ممکن حتی بزنیم حرف) together(باهم هم خیابان مورد در است ممکن روز

 از هم کس ره تفسیر و کرد فکر هم آزادي به شود می خیابان در. کنیم حالی خیابان، در پرسه مورد در دیگران به را
  .باشد می دیگري با متفاوت

  

 فنون ،تاویل نظام -است غرب تمدن در فرهنگی شکل هر  منظورم – فرهنگی هر من گمان به: نویسد می فوکو
 از غیر دبگوی چیزي خواهد می زبان که این به ظن یعنی است، داشته زبان به نسبت ظن در اي ویژه هاي شیوه و

  )4 ص ،1385 فوکو،.(دارد وجود زبان از غیر جایی در زبان که این به ظن و شود می مستفاد ان از آنچه

  

 چیزي تم،گذش می شده ویران اي خانه کنار از ابتدا. گذراندم چشم پیش از را متعددي مناظر خیابان، به رفتم امروز، عصر
 تجسمی ویرانه نای و باشد نمانده قیبا زندگی فشار این با ها شهرنشین بعضی زندگی هم چیزي شاید. بود نمانده باقی آن از
. بود فتادها زمین روي اي سکه یک. گذشتم اي کوچه کنار از بعد: دادم ادامه را پرسه…خیابان کنار در باشد آنها زندگی از
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 شخص یا و نان خرید براي نانوا یک یا مارکت سوپر یک صاحب به باالخره تا شد می دست به دست باید که اي سکه
 هاي صحنه همه ها این. است افتاده زمین روي و است شده خارج شهري زندگی دور از دیگر حاال…سیدر می دیگري

 عضیب در شهري زندگی. کردم نمی پیدا ذهنم مساله حل براي چیزي تکراري هاي صحنه این در من اما: هستند تکراري
 ذاشتگ نمی اطراف هاي خیابان از قایقی هیچ چرا مثال: رویم می خیال سراغ به حال. است حدس قابل خیلی ها شهر کالن

 مثال که است این مند نیاز اطراف هاي خیابان از قایق این گذر واال…!بود؟ انداخته مخاطره به مرا ذهن مساله این البته و
 فراهم انخیاب در را قایقی عبور اسباب خود، خیال و هنر با و بکشید را قایقی نقاشی ها دیوار روي بتوانید شما حداقل

. دارد ریزي امهبرن به نیاز مساله این. کند تبادر بهتر را آرامش تواند می شهري فضاي در شهروندان نزد خیال توسعه…کنید
 وزمرهر فشار از راحتی نفس و شوند کالم هم هم با بیشتر شهروندان تا شود می باعث شهر در انگیز خیال هاي صحنه
 بیشتر نديشهرو مورد در که کنند تمرین تا شود می باعث انگیزد می بر را نهاا خیال که چیزي از ها آن تفسیر…بکشند
  …خورد نمی درد به خالی و خشک مناظر طور همین صورت این غیر در…بزنند حرف

  

 می هچ ذهن تردید در نبرد این حاصل شود؟ می چه آزادي به مربوط موضوع اما. است من منتظر بهاري شامگاه …بگذریم
 در زشامرو عصرگاه که نیلوفري خواند، می فرا خود به مرا آزادي نیلوفر. آزادي معنی کردن پیدا مورد در تردید شود؟
 آدمی تیوق اندیشم می. آزادي به. شده کشف تازه و خاص معناي یک کردن پیدا براي انتظار. است گذشته انتظار هواي

 که فهمیم می. دارد زمان از ما درك در ریشه که زاديآ. است قناعت در آزادي. است خرسند داده او به جهان آنچه به
 ریافتد براي طوري این. کنند هدایت آزادي نتیجه در و قناعت به دستیابی براي را ما توانند می زمان گذشت و صبر

  چیست؟ انهآ نظر به آزادي معنی که بپرسم آنها از خواهم می زنند، می گیتار جوان دو خیابان کنار. شویم می آماده حقیقت

  .”است آزادي ، حقیقت ذات: “کند می توصیف چنین را وحقیقت هایدگر ، حقیقت ذات درباره مقاله در

 بارتع این خواهد نمی هایدگر. است کننده تحریک عصبی لحاظ به و منتظره غیر زیادي حدود تا عبارت این
 است انکار بلقا غیر واقعیتی آزادي که عنام این به.  ”است حقیقت آزادي“ که کند بیان را افتاده پا  پیش و ساده

 با ”حقیقت ذات”  رابطه از وي بلکه شناخت رسمیت به واقعیت یا حقیقت یک منزله به را ان وجود باید و
 سخن این اما. است آزادي همان خویش ذات در حقیقت که  دارد می بیان صراحتا و گوید می سخن ”آزادي“

  )1384 عبدالکریمی،(معناست؟ چه به

  

 گاهن راز این به توان می اي دریچه هر از حال. کند حل ما براي را راز این که دارد وجود ما اطراف عالم در شیفتگی نوعی
 اب ها، خیابان در زندگیمان روش با. باشد ها زمان و ها مکان مورد در آموختن شاید آزادي چیست؟ آزادي که این کرد؟
 هر. دبرسان جایی تا را ما تواند می هم روش این. گرفتن قرار تابش نوعی برابر ایتنه در و ها پاساژ در ما زدن قدم روش
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 به داریم خود ذهن در جه آن با هم ما دهد می ما به را خود خاص معنی تابد، می ما به آنجا مکان رویم می ما که جا
 می ادرمتب ما به را مختلفی هاي فکر و شوند می رد ما کنار از ها آدم خیابان در. دهیم می شکل مکان آن از خود برداشت

 به نسبت ما. کند می بیان همنوعانش با را افراد نسبت ها، این از یک هر. آزادند حتی یا تنهایند یا اند غریبه که این: کنند
 را کانت از یسخن رابطه همین در. بپردازیم آزادي مساله به کار ادامه در تا است قرار! آزادیم یا ، تنهاییم ایم، غریبه کسی

  :بشنویم

  

 نیز میـل اسـتوارت جان. شود مسلط خود آزادي بر باید بلکه باشد، آزاد فقـط نباید آدمی که است معتقد کانت
 و بـیحـد آزادي اجتماعی، قدرتهاي کـردن محـدود با او. میبرد بهکار اجتماعی هاي آزادي معنـاي در را آزادي
 ـانهمنوع آزادي به اعتراض و تعرض اجـازه هـیچکس که میکند تأکید و هنمود تعریف افراد بـراي را انـدازه

  )1393 غفاري، و غفاري.(باشد افتاده خطر به ”ذات صیانت“ اصل که زمانی مگر نـدارد، را خـود

  

 یانتص بحث دیگر که آن مگر نهاد ارج را همنوع و کرد حفظ شود می که حدي تا باید را آزادي کانت، عقیده به پس
  .آید میان به تذا

  :نویسد می گادامر کند، می فکر دیگري جور گادامر مثل یکی مثال که جاست این دردسر خب، ولی

 یعتطب در  برهان این  اقامه براي  بخواهیم اگر. دارد وجود واقعا آزادي که شود نمی اقامه کانت در  برهاتی هیچ
 آزادي وجودي مرتبه مورد در شد خواهد معلوم ببینیم یبرهان چنین  کوانتوم  فیزیک در حتی یا. کنیم جو و پرس

 لبتها.  گذارد می عقل واقعیت را ان کانت.  نیست طبیعی علوم  واقع امور از یکی آزادي. ایم بوده کور اول از
 ضرورت بر.  دارد حدودي علم که نیست این مقصودش. کند می دنبال را دیگري خط استدالل در  افالطون
 گذرنده در یا{ استعالیی عنصري حاوي نیز او استدالل ولی. کند نمی تاکید نیز درستی و راستی با توام زندگی

 که گفت  توان می معنا این به. است ابدیت و مرگ معماي نظر از ما عقل محدودیت هدفش و  است،} گیتی از
 می فبالتکلی الکتیکدی زندگی، و اخالق اصلی مساله جهت از یعنی. است هگل موضع همان در نیز افالطون

  )56 ص ،1384 گادامر،. (است برهانی اي نتیجه کرد ادعا بتوان که آید نمی دست به اي نتیجه هیچ و ماند

  

 در اوريد پیش و  تاریخمندي هاي شرط پیش در تواند می دازاین فهم و انسانی عینیت که کرد پیشنهاد گادامر
 است گرفته قرار سوال مورد)  1971(هابرماس یورگن توسط همسال این). 260 ،2004 پیرسی،( شوند آورده نظر

 پیش رهايساختا تواند می) تاویل حلقه(هرمنوتیکی دایره:  کنیم ادعا که است باوري ساده که است معتقد وي و
 براي). 31 ص ،2004 گادامر، ؛1991 ریکور،(کنند افشا گذارند، می تاثیر جدید تفاسیر روي که هایی داوري
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 این حتت ها انسان چون ،)تاریخمندي(گیرد قرار سنت کننده محدود اقتدار انقیاد تحت نباید جستار هابرماس،
 وریتمح“  انقیاد تحت نیز و هستند آنها هاي محدودیت تحت و دارند را منافع از اي گستره که دارند قرار شرط
 ممکن عناصر) کردن وضع خود] (1[ساختن -خود و بازتولید خاص اي پایه شرایط در ریشه که هستند اي ساده

  ).176 ص ،1971 هابرماس،( ”دارند

  

 که ريپندا برد، می بین از} مندي تاریخ{ سنت پندار طریق از را ایدئولوژیک توهمات ذاتی، طور به) کاوش(جستار
 در… و یابد می اعتبار سنت توسط…داوري پیش مشروعیت“ هابرماس براي) 176 ص( دهد می کاهش را انتقاد توانایی

 ،ص1980 هابرماس،(”…ندارند همپوشانی دانش و اقتدار..کند می رد را سنت ادعاهاي که] 2[تامل قدرت… با است تضاد
  به خود، منفعت، تئوري و  ها ایدئولوژي از هابرماس نقد  که طوري این هم آن شود می وارد منازعه به ریکور) 170

 که تداش می فرض غلط صورت به و نبود همگرا چندان هابرماس، نقد ریکور، دیدگاه در. دارد ربط سنت و هرمنوتیک
 که بود این هم گادامر واکنش). 299 ص ،1991 ریکور،( باشد می نقد بدون گذشته پذیرش معناي به گادامر نگاه از سنت

 را ها افق نکرد وجممز که دارد ربط خواننده به این واقع در و هستند دقیق واقعا که کند پیشنهاد را ها شرط پیش بعضی
  .دارد ربط) اویلت حلقه( هرمنوتیکی دایره به هم دیگر مسائل همه و گفتار یا و متن از مشترك فهم دیگر سوي از و بشناسد

  

]1 [self-constitution ]2 [reflection 

 بهتر.پروریم می را آن خود ذهن در ما که باشد ها حرف این از تر راحت و آسان آزادي معناي ما، از بعضی پیش شاید البته
  .دهیم تطبیق کانت با را خود است

 هم با عقالنی شیوه به ها کار انجام و آزادي. دارد آزادي مورد در را خاص پنداري هم او. رویم می برلین ایزا سراغ به
  .هستند منطبق

 کسی. کند ملع قالنیع شیوه به  که این به اوست کردن مجبور معناي به باشد آزاد که این به کسی کردن مجبور
 اگر. است عقالنی هدفی خواهد می براستی او چه آن و آورد دست به  است آن خواهان  را چه ان که است آزاد

 خواهد می چه آن بود، نخواهد عقالیی هدفی اگر. خواهد نمی چیزي براستی  نباشد، عقالیی هدف خواهان
 وا خوشبختی و خوشی به که کنم می کارهایی به ورمجب را او من. راستین آزادي  نه است  دروغین آزادي

  )99 ،ص1387 برلین،. (شد خواهد سپاسگزار من از  چیست، او راستین خویشتن که ببرد پی او اگر. بینجامد
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 خود نگذاشتن، دیگران سر کاله و همین به قناعت و محدود امکانات برابر در گفتن سپاس نوعی ساسان، بستگان عقیده به
  :کنید توجه زمینه همین در باشو از هایکو یک به!! است آزادي از تعریف نوعی

  شدن خیس باران از زمستان به

  نداشتن کالهی چتر حتا

  !باشد! باشد

  باشو

  

  :منابع

 سوم چاپ.مهچش انتشارات. پاشایی عسگري و شاملو، احمد برگردان امروز تا آغاز از ژاپنی شعر کتاب از برگرفته هایکو
  57 ص 1386 بهار
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  ردا

 جاي در را کلمات. شناسد می خوب را انتزاعی هاي مفهوم و کلمات دیگر، هاي حوزه در چه ادبیات در چه خالق فکر
 رايب. هست جاده خود به حواسش خوب و کند می عبور متانت و تانی با خالقیت جاده از. نشاند می جمله در دقیقشان

 انگیز غم فکرهاي تسلیم ها، آدم جور این.  بدرخشد اي بارقه تا کند می توجه ذهنش در کلمات موقعیت به خالقیت انجام
 و رقش در امروز ، بهاري بادهاي عطر. کنند می بعدي سال روزهاي در خالقیت اجراي براي فکري. شوند نمی سال پایان

 ینا. کنند می زنده را آنها دوباره و وزند می نزدیک و دور و گنگ علفزارهاي بر بادها نای. وزند می غرب در هنگام دیر
 داشته گاهیآ باید. باشیم داشته خالقیت دوباره تا بوزند باشند، شده هم رکود دچار است ممکن که ما ذهن به باید ها باد

 در آنچه لیو یافت بتوان هم دیگر جاي را کلمات ینا شاید. بدهیم ربط هم به را انتزاعی مفاهیم چگونه که این به باشیم
 خالق یک که کلماتی چنین با. کند می ایجاد را خاص هیجانی و التهاب دل در دارد، قرار نوآورانه و عمیق ادبی متن یک

 بیشتر یتیالقخ به تا دانست بیشتر کلماتی باید. برسد ایده یک مورد در موقت اي نتیجه به اقل ال تواند می دارد همراهش
 و کلمه ره به را تجربه  باید. رسیم می هستی در خود موقعیت مورد در موقت اي نتیجه به اقل ال طوري این. یافت دست
 دیدن: تجربه گفتیم. رفت فراتر آنها از بعد و یافت دست موقتی نتایج به توان می طوري این. کرد وصل انتزاعی مفهوم
 بعضا  د،ببر جلو را شما تواند می شود می همراه دستیابی به نیاز با وقتی دیدگی جهان طوري این. است مهم خیلی جهان
 حیتنص حتی و گوناگون هاي تجربه شناخت و جهان دیدن مساله نیست، مهم هم ها قدر آن تحصیالت  که شود می دیده

  .دارد بیشتري اهمیت شنوي حرف و پذیري

  

. شوند یم ترکیب جهان از ما ”دید“ با انتزاعی مفاهیم تاریک، شب نای در. انجامد می کجا به خالق تفکر تاریک شب
 ادایج خود ذهن در که کامل سکوت نوعی در کلمات کارآفرینانه، طرح یک در چه و ادبی طرح یک در چه طوري این

 انندکش می تسکو به را ما خود هم گاهی کنند می پا به همهمه ما درون در و گویند می سخن ما با کاغذ روي ایم، کرده
 اي ینهزم هر در حاال نواوري، و اندیشه اهل هر خانه است، بهار میزبان که بینید می. بدرخشد ما ذهن در الهام بارقه شاید تا

 نوي سال حتما کنم، می حس هایم رگ در عجیبی حس. سال جاي همه و همیشه …فلسفه یا ادبیات یا صنعت: باشد که
 را ازهت فکرتی شکفتن اجازت خواند، می فرا دومش ماه به را ما معتدل، بهار. دهد رخ سال از روز هر در تواند می اندیشه،

 پردازي ایده قانون تاکنون باستان از. دارد طوالنی اي سابقه گردون عطابخشی این که فهمیم می هم با تو و من. دهد می
 تردید اب جنگ.کنند می پا به را که جنگی اییه کلمه و سرایند می ما ذهن در را صلح که هایی کلمه.  است بوده همین

  .دارد خود دوش روي را کلمات از ردایی بهار،…را
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 در نو الس آري است، منتظر بخت هاي پرده پشت پنهان که سالی…دهد می نشان ما به را خود نو سال… پیرایه بی و ساده
 روي پیش یرتدب اینکه! امروز خبرهاست خیلی و باشد نیکو سالی که باشد…دوش بر نیک اقبال جنس از ردایی…است راه

  .اهللا شاء ان ما بر کفایت از پر باشد سالی…درخشد می ما ذهن در نیز و ما

  

 فضاي حتی دنبای دارد، ما با را ستیزه سر فقط زندگی که نگو.  دارد عاطفه انتظار دل باشد، دل به حواسمان که شرطی به
 باید شاید! نیمک عملی نکرده خداي را آنها که این به برسد چه…کرد آلوده جویانه زهستی و پریشان افکار بعضی به را ذهن
  :مجموع در ولی کند معلوم ما براي را چیزها خیلی روزگار تا کنیم صبر

  )شهریار(نیست بابی کینه ز محبت کتاب در

  

  :دهد جوالنی زندگیمان در هم عشق جدید، سال در تا دهیم اجازه نیست بد

  انگیز شور عشق به سنجد چه عقل شعور

  )شهریار(شد حس بی عقل بدرخشید، تا عشق که

  

 وريط این. نزد غر زیاد دیگر و شد مند بهره عمر فرصت از باید ولی قبول است اعصاب روي ما، اطراف ماشین زندگی
 لیقب هاي روش و اعمال از گرفتن فاصله نوعی شاید وقت ان. است ساخته خودش که زندانی در. شود می زندانی آدمی

  .داریم نجات را ما

 می تمدید ار خود کهکشانی حیات مدتی براي زمین زند، می لبخند زمین به آسمان..رود می تجربه به آغشته سالی که آه
. شوند یم تازه بهاري باد با و اي تازه هاي رنگ با افق…شوند می ناپدید افق در آرام آرام قدیم سال رفته هاي رنگ. کند

 کاش…گیریمب انس اندیشه و تفکر با اگر نیست دسترس از دور طروات …درخشد می جدید سال مژگان روي سادگی اکلیل
  .شویم می مه اطرافمان جهان سوي از تقدیر شایسته باشیم، که بین واقع! شود نمی ولی باشد، بلبل و گل چیز همه همیشه

  

 سامان را نهاآ خود ذهنی انضباط با و بچسبیم را انها سفت بعد و بدرخشند اي لحظه براي خالقیت هاي ایده بگذاریم اگر
 ورن که  است گونه این…گذرد می ذهن در بعد سال براي ها حل راه جوي و جست به که است پایانی ساعات آري. دهیم

 می گشوده ما به رو آینده آلود راز هاي دروازه …دهد می یاري ششم حس با را ما کائنات …درخشد می ما ذهن در شهود
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 هم آن. دهیم رتغیی را خود بینش باید ببینیم، را جهان بهتر قدري باید. جدید ممکنات سوي به رویم می. اهللا شاء ان. شوند
  : داند می چه کسی. بهتر سریعتر چه هر یعنی. االجل ضرب یک چهارچوب در حتی

  درآ و آي برون پرده از دمی می و گل چون

  )حافظ(باشد پیدا نه مالقات دگرباره که

  

 خواهد ار یگانگی و غربت بین  پنهان چندان نه  روابط شهر در یعنی. یابد می و آید می. آید می اینده هاي جاده مسافر
 ربزرگت اي جامعه با…دارد را منفرد و تنها و خاص موقعیتی خودش براي جا، این کس هر که فهمد می روزي…شناخت

 یم آمد بیرون خانه از وقتی. است مشکل کمی براي آنها درك که است نروش روز مثل که روابطی. شود می روبرو
 ناهپ شهر این خود به شود می تنگ دل که گاهی. داشت خواهد ویژه جایگاهی او براي بزرگ شهر در غربت که دانست
 و  گرفت ختشنا خواهد خوب را ها رو پیاده. کرد خواهد بررسی و مرور دوباره ذهنش در را روابط این و برد خواهد

 تر احتر هایش قدم با. شد خواهد تقسیم تازه دوستان  با است، حاکم او بر شهر در که فضایی و خیابان با را هایش حس
 نیطوال هاي جاده دنبال ذهنش در دائم. برعکس یا شد خواهد مسلط او بر سرنوشت آیا که کرد فکر و زد خواهد  حرف

 که رنوشتیس به برود تا…است دور کند می فکر که اي آینده به بروند که بشوند هم طوالنی از بیش شاید که بود خواهد
  .بود وي آینده براي پیامی حامل شود، می برداشته شب نیمه که هایی قدم. آید فایق غربت این بر

  

 بر لطتس با که کند می فکر وقتی آینده به رود می.. شناسد می را خودش مرزهاي گذشته، شب از پاسی دیگر حاال
 ستاند زیر شهر مخمل دیگر: دید می کرد می فکر وقتی. کرد خواهد تغییر او براي چیز همه شهر این در سرنوشتش

 طلوع به.…دلگیر هاي غروب به شود می پرت غربت در االن کرد، شود می چه اما…بشناسد باید بهتر را بزرگ شهر…اوست
 او ايبر صبح هاي نزدیکی در شهر سکوت. شب نیمه در زدن قذم. دارد او براي خاص معنایی که هایی بیداري شب و ها

 خود که این هن شود،  حاکم وي زندگی بر باید تازه منطقی…آینده فکر…گرم هاي نفس… دلتنگی هاي قدم…است پرمعنی
  .شود تر هشیار باید ببازد، را

  

 مناطق به بهتر هاي رصتف آوردن دست به براي روستاییان تا گردیده سبب روستایی مناطق ساختاري ضعف
 تاییروس مغزهاي فرار عنوان به آموخته دانش اقشار میان در بویژه مهاجرت گریزناپذیري. کنند مهاجرت شهري

 روستا اگر ودب خواهید بازنده شما: شد شعار این منطقی نتیجه موفقیت کسب براي مهاجرت لذا است؛ شده تعبیر
 و سادگی منطق با روستایی کوچک اجتماعات سنتی هاي ارزش سدر می نظر به ترتیب بدین: نکنید  ترك را
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 یم تظاهر آن پیامدهاي از یکی عنوان به مهاجرت و بازد می رنگ شهري فرهنگ با مقایسه در پیرایگی یی
  )69 ص ،1380 طاهرخانی،(یابد

  

 در. اند داده انجام را پژوهش ایران در روستایی هاي مهاجرت علل به راجع 1346 سال در  کازرونی و علیزاده
 بردن باال) 2. مزروعی اراضی نامناسب توزیع ارضی اصالحات) 1: کند می بیان چنین را مهاجرت علل مطالعه این

 کشاورزي ترویجی خدمات ، آب ، اعتبار به دسترس در  زارعان نابرابري) 3 مزروعی اراضی به برداران بهره نسبت
 افزایش) 6 آمد در توزیع بودن نامناسب) 5  کشاورزان منافع جهت خالف رب ها قیمت مکانیزم)  4 بازار، و بذر ،

  )1346 ، کازرونی و علیزاده( امکانات ترین ابتدایی و ترین ساده از بودن محروم -7  جمعیت رشد

  

 یک ندازها به خود، جاي همین در ماندن و آینده در ممکنات سوي به دویدن بین گفتیم، سرنوشت مورد در تفکر باب در
 فقط و  نشست اي گوشه توان نمی که دانیم می خوب خودمان. بگشاید خود مسافر این باید که رازي..هست فاصله راز

 جا آن… دور هاي افق تا نرفت توان نمی که خالصه..شود می جمود دچار طوري این آدمی…کرد مالحظه را زمان گذر
 درون رد که فهمیم می و کند می احاطه را آدمی شهر النک سرد فضاي گاهی که است درست…است لبریز عاطفه جام که
 مفهوم…برد می ار تو خود با شهر کالن نباشد حواست…است شده تبدیل ماسیده واقعیتی به کرختی احساس شهر، کالن این

 از هر باید…شود می سخت دیدن آینه در را واقعی خود مدتی از بعد طوري این…رود می یادت از طلوع و غروب عمیق
 یبررس خوب شود می است؟ زنده ما در چیزها بعضی هنوز آیا دید باید…کرد بررسی نو از را خود شهر کالن در گاهی

  است؟ زنده ما کالبد در احساس گیاه آیا که کرد

  .اجتماعی موقعیت در صعود براي فرصتی دهد، می قرار ما برابر در کالنشهر در را فرصتی بهتر تحصیالت

  :اینگلهارت دیدگاه از همچنین

 حصالیتت سطح. است صنتعی پیشرفته جامعه در فرد زندگی دهنده شکل عامل ترین مهم احتماال تحصیالت
 حصیالتت با ذهنی سعادت.گذارد می تاثیر روبروست آنها با عمر سرتاسر در  فرد که اي حرفه نوع به محدودیها

 از و تر ختخوشب تر کرده تحصیل افراد: ستا بینی پیش قابل جهت در ها تفاوت ولی کند می تغییر حدي تا
  )259 ص ،1382 اینگلهارت،. (هستند تر راضی شان زندگی

  

  :است ارتباط در هم فرهنگی سرمایه با تحصیالت عامل همین
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 اقعیتو این از توان می را فرهنگی سرمایه: که کند می بررسی گونه این را فرهنگی سرمایه بوردیو ضمن در
 گیرد می ضفر پیش  را شدن تنیده و است مرتبط تن با  بنیادینش حالت در سرمایه نوع این که نمود استنتاج

. ودش می درونی تحصیالت و فرهنگ آن در که است حالتی بمعنی منجمد حالت در فرهنگی سرمایه تجمع
  )179 ص ،1389 گرنفل،(

  

 مورد رد بیشتر طوري این. پاییم می ”دیگري“ دیدن با را خود پاییم، می چشمانمان با را دیگران و خود شهر، کالن در
  :فهمیم می ”نفس“

  

  :است معتقد زیمل

  

 را یگراند قادریم چگونه که این بالعکس، و، کنیم می عیان و بازنمایی را خودمان دیگران براي چگونه ما اینکه
 در ما جسمانی حیات بلکه ما ”ذهنی حیات“ تنها نه به حساسیت و دغدغه نوعی مبین کنیم، درك شهر کالن در

 و دیگري از ما خوانش و چهره همان) self(نفس نمایش براي حیاتی  وجه. است آن بازنمایی و  شهر کالن
 هب که است چشم این عمومی، نقل و حمل هاي سیستم در و جمعیت، با مواجهه در. است دیگري به ما پاسخ
 فضایی ند،نشی می پس رود، می فرو اشیا در چشم .دهد می تجلی را متقابل کنش براي ما نیات شکل ترین سریع

 سوي هب را آن و قاپد می پشت پس از گویی تو را خود مطلوب ابژه زند، می پرسه هدف بی گیرد، می بر در را
  )38-37 صص ،1386 فریزبی،. (کشد می خود

  

  :بزنیم حرفی هم کالنشهر گاه عصر در وارد تازه زن پرسه هاي گام از

 و دیدن ،شهر در گشتن و زدن پرسه به مربوط گایز تجربیات همانند وي تجربیات است، مدرن قهرمان زن پرسه
. یگراند تعامل با تماس کمترین بدون ولی است، گرفتن قرار دیگران تماشاي مورد و کردن تماشا شدن، دیده

  .کند نمی برقرار سایرین با ارتباطی هیچگونه

  

  آسفالت روي“ بنیامنی تعبیر به که است زن پرسه ماواي و مسکن و  انهخ شهر هاي گذرگاه و ها خیابان همچنین
 سوبمح جامعه اي حاشیه اشخاص براي مفر و پناهگاهی نوعی خود نوبه به ازدحام در گمنامی. کند می سیاحت

  )444-443 صص ،1380 نوذري،.(شود می
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 هنگیفر- تاریخی اي منظومه متن در آن، دقیق نايمع که است اي واژه آوانگارد، زن پرسه یا فالنور معناي در زن پرسه
 معاصر هرش کالن در تجربه مدرن شکل از گویایی ي نمونه فالنور. شود می مشخص گیرد، می شکل جامعه بستر در که

 می عیان را جامعه بستر در نهفته انسانی جان و روح شهري، متون ي خواننده ساحت در جامعه متن در حضور با او. است
 متحرك بآشو و پویا متناقض، بستر فیلسوف، -هنرمند مقام در زن پرسه. کشد می بیرون را آن تراژیک ماهیت و سازد

 تخیلی نشک طریق از شناختی زیبایی متن ي منزله به مدرنیته، به او. سازد می خود هنر ي دستمایه و الهام ي مایه را جامعه
 جانب از روزمره زندگی به نگرشی چنین. کند می خلق نو از را آن و دهد می شکل شهري محیط با خود ي خالقانه و

 همکاران، و نیدورهو کریمیان.(است نفس رهایی و بیان زندگی، بازتعریف منظور به آن انتقادي توان از استفاده زن، پرسه
1392(  

  

 ربطی رن،مد اجتماعی نظام رد مدرن، دنیاي در که نکنیم فراموش. پرداخت شهر کالن در فرذ هویت مساله به باید همچنین
  دارد جمعی و فردي هویت مساله به مستقیم

  :است معتقد بومن. اف. جیمز

 دوجو که انجایی تا دموکراسی نمود؟ حل باید چگونه مدرنتیه از وجه این در را جمعی و فردي هویت معضل
 به حل راه یک تواند می ،نکند تلقی مفروض و شده تعیین پیش از امري را  مشترك منافع و مشترك اعتقادات

 لشک و ایجاد آن طریق از ناهمسو و جمعی ”عمومی“ اراده که است فرایندي دموکراسی این بر عالوه. آید شمار
 می لشک و ایجاد آن طریق از ناهمسو و جمعی  ”عمومی“ اراده که است فرایندي دموکراسی بنابراین. گیرد می

 هویت و  دهکنن مجاب هاي استدالل چگونه که این این به راجع عملی است اي فرضیه دموکراسی بنابراین. گیرد
 : کند می اشاره هابرماس که گونه همان. برآورند سر تامل و تعمد عمومی فرایند دل از توانند می  جمعی هاي
 پیوند نظارت و  کنترل به را  اجتماعی نظام توسعه روند گفتمان،. سیاسی موثر کردن نهادینه طریق از دموکراسی“

  )356 ،1380 نوذري،.” (دهد می

  :منبع

  .کویر انتشارات. وتر مریم ترجمه. صنعتی پیشرفته جامعه در فرهنگی  تحول). 1382.(رونالد اینگلهارت،

  ماه آبان ، بودجه و برنامه سازمان. ”ایران در شهرنشینی و مهاجرت) ” 1363(کاظم کازرونی، و محمد علیزاده،

 ، 16 الس جغرافیایی، تحقیقات. فصلنامه شهري،  روستا مهاجرت در موثر عوامل بر تحلیلی)  1380(  مهدي طاهرخانی،
  3 شماره
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  نو گام.  گنجی جواد ترجمه. زیمل گئورگ). 1386. (دیوید فریزبی،

 در) آوانگارد زن پرسه( فالنور جایگاه تبیین). 1392(  مجتبی منش تیموري   مهدي کیوانی  میالد دورهونی کریمیان
  گرا انسان شهرسازي و معماري ملی همایش.   پایدار شهري طراحی

  .افکار نشر. لبیبی مهدي محمد ترجمه. بوردیو کلیدي مفاهیم) 1389.(مایکل گرنفل،

  جهان نقش انتشارات. اجتماعی نظریه و فرهنگ سیاست،. مدرنیسم و مدرنیته). 1380.(حسینعلی نوذري،
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  نفس

  ساسان بستگان هاي دیدگاه از

 و عجیب نگاهی هیچ، که ندارد اهمیت دیگران و خود سالمت بعضی، براي که  است، قرار این از ایده اول، بخش در{
  ! }نیست شایسته که کنند می برخورد آن با خاصی تعابیر با و دارند دیگران و خود زندگی به هم غریب

ر  رفت، می راه خیابان در چیست؟ زگاررو این معنی که بفمهد تا بود ایستاده. نداشت خبر دلش از دیگر -1 ر خِ  این خِ
 مثل که بود شده عمیق فکري دچار…چیست براي گر، مویه موتورهایشان و کشند نعره اگزوزهایشان که اتوموبیل همه

 او اهیگ پاید، می را افق هی…کشد می خمیازه هی و پل باالي صبح سر از رفته بود، اندیشیده دیروز از او ذهن در صاعقه
 اش زندگی در موقعیتش بفهمد کند می سعی. بخشد بهبود را خودش تامالت کند می سعی  آورند، نمی شمار به را

 فکر جور این…دندبو گفته او به اش زندگی توصیف در پریروز که همین..چه یعنی لکنته زندگی یک که بفهمد چیست؟
 …گفتن؟ خود با را ها حرف این خواهد می اجازه اصال…تچیس اجازه که داند می چه البته  خواهد، نمی کسی از اجازه ها

 خرد بیهوده ار دیگري زندگی تواند نمی کسی.. بدهند جوابی چه هایی، حرف چنین برابر در داند نمی که کسانی هستند
 هر هب! کرد ودش می چه دیگر وفاست قحط. کرد می فکر چیزهایی چنین به و بود ایستاده هوایی پل روي…بپندارد حقیر و

 الح هر به. بود کرده گیر باطل دوري در. نداشتند وجود آنها براي پایانی ولی شدند می شروع جمالت او ذهن در حال
 مشروع ندتوا می نکند تجاوز دیگران حقوق به اگر که دارد زندگی سبک یک خودش براي کس هر دیگر است سبک

 شانسالمت و خودشان زندگی مورد در بعضی اگر حاال!) بعد براي بماند هست زیاد قضیه این مورد در بحث حاال(باشد
 المتس“ بودن مهم و  است مهم خیلی مساله این گردد، می باز خودشان به دارند، هم سوء نظري البته و دارند دیگر نظري

 یک ولی. هست هم خودشان براي شدن قایل احترام نوعی. هست هم طبع مناعت دهنده نشان خودشان براي ”خودشان
 راماحت با باید خودشان، براي آن اهمیت و خود سالمت مورد در دیگران نظر مورد در که این هم آن هست، هم دیگر مساله

  :فرمایید توجه زیر نکته به. کرد برخورد

  

 ــالمتس وضعیــت ســالمت، بــا مرتبــط اقدامــات و زندگــی سـبکهاي طریـق از تنهـا نـه فرهنگـی سـرمایه
 دمــاتخ ارائــه نحــوه و کیفیــت بــه دادن شــکل در همچنیــن بلکــه میدهــد، قــرار تأثیــر تحــت ار فــرد

 یــنب تعامــل در اجتماعـی نابرابریهـاي بازتولیـد یـا و ایجـاد باعـث رو ایـن از و دارد بسـزایی نقـش درمانــی
  )1395 همکاران، و قادر. (ودش می بیمــار و درمانــی خدمــات کننــدة ارائــه«

  

 منفک بخش، ینا البته. بپردازیم بودن دانشجو به و کنیم بازتر را فضا قسمت در گذشت، گالیه یک با که اول قسمت) 2
  .است قبلی بخش از
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 که فهمید می زندگی، در هویتش از خواست می چه. بود کننده خسته خودش و آینه به هایش نگاه…بود ایستاده نگاه بی
 دیر ات! دور زمانی هم و دور مکانی هم یعنی…وقت دور تا و دور تا رود می…کشند می آه و ایستند می پل سر بعضی هنوز
 یستن خالی و خشک…است نکرده دم چاي مثل برایشان جا این  حال، این با… دور و دیر…است دیري چه هر اصال تا وفت
 روزي و ندک می فکر کند، می روي پیاده ها خیابان در…سرش در کارياف چنین با رود می…فهمند نمی را جا این دقیق ولی
 استفاده که یممفاه از هایی ترکیب همین درباره بنویسد خواهد می. رسد می تازه اي نتیجه به بار هر و افتد می گیر بار چند

  .برسد اي تازه اي ایده و بندي جمع به و کند وصل هم به زندگی مورد در کند می سعی را ها مفهوم.کند می

  

 جدیدش خود دببنی بیاورند، برایش تازه اي آینه تا بود منتظر خواست، نمی زندگی از اي تازه چیز…بود ایستاده هوس بی
 نزدیک دیگر آیا…است دورتر هم هنوز دورتر آیا ببیند  ببنید، ان درون در  را خود هویت تواند می آیا. دارد اي قیافه چه

 یافته هبودب اش سنجی امکان دهد؟ تشخیص را اهدافش با فواصل تا توانسته آیا است؟ کرده يتغییر ذهنش است؟ نشده
 به…هست زدیکن نزدیک، که البته است؟ نشده توهم دچار یعنی. است وفادار خود نزدیکی معنی به نزدیک آیا یعنی است؟

 کدام در نزدیک. باالتر هویتی سمت به تحرک و ها ایده از گیري بهره در چاالك البته و باشیم بین واقع که آن شرط
 را ربتغ اوقات گاهی …بگذریم..باشد چه کنند، می ریزي برنامه خود زندگی براي که کسانی براي آن معناي تا دیار؟

 بیاییم اهکوت قدري…خاصمان هویت و اخالق با باشیمف خودمان دلیلش شاید…کنیم معنا خودمان براي دوباره خودمان باید
 چسبد یم تنهایی سر از  جدید دوستی یک…مقصریم خودمان شاید…شود معنی دوباره نیست بد هم تاریکی نیست، بد

 از بیاورند؟ اکج از آیینه…دارد اي ویژه اهمیت نکشاند غربت و تاریکی به بعدا را ما که باشد کسی چه با این ولی قبول
 که اي ینهآی…کنید استفاده ارزیابی آیینه این از سوزد می خودتان براي خودتان دل اقل ال وقتی تا حداقل شما، دل درون
 دیگر هک بیاورید گیر را طلوعی دم یا سحري هاي آیینه این از اگر…گیرد می قرار ما برابر در غروب تنگ روزها بعضی
  !بکنید صفایی تفکر و داري زنده شب با که است وقت! گرم دمتان! هیچ

  

 انسان که خالصه. دارد نقش قضیه این در فرهنگی سرمایه. کنید فکر خود انشگاهید هویت مورد در چطوري که مانید می
 زیر نکته به رابطه همین در کرد، خواهیم بحث ادامه در و است خاص که هست هم زندگی سبک یک بودن دانشگاهی

  :فرمایید توجه

  

 بدیهی وند؟ش تبـدیل دانشـگاهی هايانسـان بـه مـیتواننـد کلیدي و مهم عوامل چه تأثیر تحت و چگونه دانشجویان
. داد اسخپ سؤال این بـه و زد دسـت گسـترده و ژرف کاوشـی به میتوان مختلف نظري رویکردهاي با که است
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 سایرین و اتنامپ کلمن، بوردیو، زعـم بـه کـه اسـت اجتمـاعی و فرهنگـی سرمایههاي بر تأکید تحقیق این در لیکن
 بحث رد. میشود) دانشجویان(کنشگران رفتـاري و ذهنـی تغییـرات موجـب سـرمایههـا ایـن از برخـورداري میزان

 اوالً رهنگی،ف مصرف و تولید الگوهاي و زندگی سـبکهاي شـکلگیـري در آن تـأثیر و فرهنگـی سرمایههـاي از
 در ثالً م هستند؛ مستقل یکدیگر از نسبتاً یک هر که میدانـد خاصی منطق داراي را اجتماعی میدانهاي بوردیو
 جایگاه و قدرت مرجعیت، کسب براي و برخوردارند مختلفی فرهنگـی سـرمایههـاي از افـراد دانشـگاهی میـدان

 چگونگی وضیحِت در سعی جامعهشناسی مرکز در فرهنگ دادن قرار بـا او ثانیاً. میکنند رقابت یکدیگر با اجتماعی
 رابرينــاب پویشــهاي در فرهنــگ کــه دهــد نشــان تــا دارد را نعـامال توسـط معـانی چرخش و تولید کنترل،

  )1395 صمدي، و تمنا. (دارد محــوري نقشــی اجتمــاعی

  

  :بپردازیم اي حاشیه هاي هویت به هم کمی) 3

  

شد می نَفَس و کشد می نَفَس است، کش نفس خودش، پیش…بود ایستاده نفس بی شد می نَفس و کُ  دشخو خیال هب.  کُ
َفس.  است بیشتر تا دو زنند می او براي ها ماشین که هایی بوق تعداد فردا،  به کند یم سعی …کشد می درست ولی را نَ
 باید…ستا بهتر براش طوري این خودش خیال به…کند عادت شود می شناخته خوب شهرها نواحی بعضی در که مرگ ریتم

 این ولی… است بوده جهان، کل که نداند نفهمد را فلسفی منطقی سالهر تواند نمی کند خم پایین به پل از را سرش بیشتر
 حاشیه ردف هم بر هم در افکار طوري این. است بهتر او براي رسد می نظر به است، قضایا این کجاي او باالخره بداند که
 شما  توجه هک دارد نظري نگافم باب این در. شود می تنهاتر طور همین و ایستد می دیگران برابر در و رود می پیش به اي
  :کنیم می جلب آن به را

  

 درمورد)1963( ننگ داغ کتاب در. است کرده بررسی نیز را روزانه رفتارهاي نمایشی ابعاد دیگر خود آثار در گافمن
 قامم در را خود موقعیت آنها اما میانگارد، حاشیهاي افرادي چشم به را آنها جامعه که است کرده تحقیق افرادي مسئلۀ
 تار و بهمم شخصیتی وجوه به که جدید رفتاري ویژگیهاي و هویت دادن نمایش و کردن طلب با و دهند می سامان بیگانه

  )1395 ظري،ن فسایی، صادقی(میکنند ایستادگی خویش موقعیت سرکوبگري دربرابر میبخشد، یکپارچگی آنها

  :منبع

 وجوانانن روزمره زندگی تجربۀ در دیگري و خود از تصور گیريشکل: افغانی بچه حامد نظري) 1395(سهیال فسائی صادقی
  3شماره 5 دوره. ایران در اجتماعی تحقیقات و مطالعات أفغان
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 فرهنگ از دانشجویان آگاهی میزان با اجتماعی سرمایه و فرهنگی سرمایه رابطه) 1395( سمیه صمدي،. سعید تمنا،
  1 شماره 22 ، دوره عالی، ش زآمو در ریزي برنامه و پژوهش فصلنامه دانشگاهی

 تعبیر هب سالمت به مرتبط فرهنگی سرمایه تا بوردیو فرهنگی سرمایه از) 1395( شیرین احمدنیا،. امیر ملکی،. مهدي قادر،
 شماره انزدهمش سال اجتماعی رفاه پژوهشی– علمی فصلنامه.  سالم زندگی سبک تبیین در نین هاي شاخص کاربرد: ابل
62  
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  تاریختردید و 

 می میز…پاست بر اتاق در اش داري زنده شب در شمع پاسداشت…گذشته نیمه از شب البته و..است زمستانی شب یک
 محیط زا تردید حال، این با…است آشنایی هواي هوا، دوباره خندند، می ها چنگال و ها قاشق…میزند لبخند نیز پنجره…خندد
 دايص شنید شود می. شود می جاري اتاق در تردید جوي رفت؟ خواهد کجا  به…شود می جاري او کالبد درون به بیرون
 تشناخ و پیري با کرد؟ می دلش فداي همه بود اندوخته که را آنچه هم باز آیا.…را تردید کرد حس شود می… را درون
 رسید؟ می پایان به دلشکستگی با حسرت، پر عمر آیا بکند؟ باید چه برود، پیش دلشکستگی با باشد قرار اگر هایش لحظه

  … و تنها

  

 راز یاییدر از او زند، می مرد به لبخندي…چسباند می پنجره به را خود صورت…ها قرن براي شده فراموش که یکی ناگهان
 گیزند تاریخ او کیست؟ او. دارد خود پیشانی بر را ایده قطرات او. آید می فکر دریاهاي زیر از او..آید می دور و آمیز
 خود يگیر تصمیم قدرت که گردد می مردد انسانی دنبال…پاید می را اتاق داخل طور همین تاریخ، این…است فرد یک

 یدریاب مرد…نگرد می را اتاق داخل شفاف مرد. ندارد دست در را اش زندگی مهار دیگر که کسی. است داده دست از را
 و لندب اي مناظره به را مردد مرد و آید می اتاق داخل به دریایی مرد کند، می نگاه مردد مرد به پنجره پشت از گرمی به

 اییدری مرد هاي حرف بلکه نه… گفت؟ خواهد چیزي میان، این در شمع آیا شما نظر به  خواند، می فرا جذاب اي مکالمه
 طمسل چیز همه بر تواند می خوب…شود نمی مردد که قدر این…دارد تاریخ اش زندگی آنکه آري: کرد خواهد تایید را

 اصال. شود می گر جلوه دهیم، می انجام ذهنمان صحن در زندگیمان تاریخ با خودمان ما که مکالمه این در عقل…دشو
 ندارد، يا فایده البه و عجز. کند بحث هایش تجربه انباشت و فرد زندگی تاریخ مورد در که شود می جاودان وقتی عقل
 دریایی، مرد. بیمآی بیرون باطل دور از باید باشیم، شکسته دل که قدر  چه هر حال نشست خود گذشته نقد به صحیح باید

 فرادا دلشکستگی منابع از که رفت گذر زود هاي مد هوس و هوا دنبال نباید: است بصیرت یک مورد در پیامی حامل
 دمر…مبشنوی خود زندگی تاریخ از را حساب حرف نیست بد. هستیم کاره چه که بفهمیم شود می طوري این. هستند

  .بنهیم ارج مان سینه صدر در را هایش گفته و فروتنی با کنیم پذیرایی را دریایی

  

  :مثال. بزنیم حرف بحرانی و حاد هاي لحظه تاریخ روي توانیم می که  گفت باید زندگی تاریخ مورد در

  

 حظهل این و قضیه این یدکن فکر. خودمان برابر در بدتر و مردم برابر در چه ایم شده زده) shy(خجالت که هایی لحظه-1
  است؟ داده رخ چرا
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  .است بحرانی هم شخصی از دوري لحظه -2

  .نکردیم را کار این و کنیم سکوت بوده بهتر که هایی لحظه-3

  .باشیم داشته کم صفا و پرعاطفه لحظات شاید اصال…کنار به که مالی مسائل ایم، نیندوخته چیزي و رسیده فرا پیري -4

  .ایم کرده التماس کسی به بیخودي -5

  … و

 می هشرمند خودمان پیش حدي تا اندازند، می گیر را ما ها لحظه جور این کنیم، می بررسی را مان زندگی تاریخ وقتی
 را خودمان تردید، و دلشکستگی در. کشد می شدید افسردگی به کار. شویم می نومید خودمان از آرام آرام…شویم

 توانیم می تر احتر باشیم، فروتن وقتی. است دلشکستگی غرور ته. نداریم اعتبار انخودم پیش دیگر. کنیم می استیضاح
 را قیقتح که این. خواند می فرا زندگیمان تاریخ مورد در هشیاري به را ما صدا این ابد تا ازل از بشنویم را هستی صداي
  .بنویسیم را تحلیلی تاریخ این بینانه واقع و بگذاریم کنار را غرور نباشیم، خودمان چاپلوس و بگوییم

. دارد فرهنگی ایهسرم نام به اي نظریه) فرانسوي فقید شناس جامعه(بوردیو پیر که کنم خالصه گونه این فعال را مطلب کل
 طوري این ود،ش گرفته نظر در ها ریزي برنامه در ظریفتر و بیشتر جو حقیقت و دینی و متعالی هنر باید بگویم خواهم می

  .باشیم داشته اساسی نظر تجدید باید هم ها حوزه بعضی در البته شود می تر غنی افراد فرهنگی سبد

  

 می تازه برایم چیز همه..درخشد می خاصی نور…هایت مردمک در…تو چشمان در…طلبی می مرا را تو که بار هر    
  .گردد می من جهان عشق، از آکنده گونه این…زمستانی یخزده هاي چمن میان وزد می بهار انگار چنین، این..شود

  

. ودش می تازه تو یاد با است فکرت آنچه. یابد می خودش ثقل را تو و اندیشد می خود به جهان…آگاهی مدارهاي حول)2
 مفهومی هر .یابد می فرمان که توست یاد چیز همه بینیم، می باالها آن ماه، کره زمستانی مرغزارهاي در رویم می وقتی حتی

. بگیرم نسا توانم می …درخشند می که بخشش، روشنایی هاي قندیل با مثال: باشد داشته اي استعاره تصویري تواند می
 یک ینی،د هاي مفهوم با پرداختن با کنم می فکر…شویم می مند بهره تو فیض از.. کنی می اعطا آدمی به تو را بخشش

 سر نهاییت جنس از مردي ي کلبه به راهم سر رد …عمیق هاي اندیشه بردن پیش در کاهلی…کاهلی از کنم می تازه نفسی
 وير انگشتانم با میز، نزدیک نشینم می.…است کرده روشن سرد ي کلبه آن در را جهان شمع آخرین او انگار. زنم می

 ینید هاي مفهوم با وقتی. زند می حرف بخشش مورد در و شود می همراه من با هم او…نویسم می را کلماتی میز روي غبار
 را امعن و ثبات دیگر حاال…نیست اي واهمه تردید طوفان از دیگر که دانم می خواهم، می مدد تو از و زنم می کله و سر
 ما به توانند می بسیار ارتباطات  و اجتماعی هاي شبکه میان این در…سوزد نمی خودم براي دیگر دلم…دارم دستانم در
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 فرهنگی سرمایه زا که مفهومی که کنم نمی تصور ببینید. بدانیم نويمع هاي مفهوم جور این مورد در بیشتر تا کنند کمک
 سرمایه و گیفرهن سبد در را دینی مفاهیم و مطالب مداوم مالحظه و بررسی بتواند فرد باید باشد، درست هست، بعضی نزد

  :باشد داشته اش فرهنگی

  

 فرهنگی منابع که کرد می استدالل بوردیو. است دیوبور پیر فرهنگی بازتولید نظریه از گرفته نشأت فرهنگی سرمایه مفهوم
 اقتصادي هسرمای را آن بوردیو که چیزي(  اقتصادي منابع معادل باید که است سرمایه از مشخصی نوع شامل افراد و خانواده

  )1397 قدیمی، و میرسادو. (شود گرفته نظر در) اجتماعی سرمایه( ارتباطات و اجتماعی هاي شبکه ،) نامد می

  

 باید یابد، افزایش افراد فرهنگی سرمایه است قرار اگر. دارد منافات کاري کاسب با جویی حقیقت برویم، جلوتر قدري
 توجه بوردیو نظر به هم باز. داشت نظر مد باید زیرکانه که چیزهایی ها این…داد یاد فرد به را معنوبت حوزه شناسی زیبایی

  :فرمایید

  

 فرهنگی سرمایه نوع هر مهم ویژگی این و داند می سود بر مقدم را ارزش خود درون در فرهنگی سرمایه
 بتوان هک دارد وجود اختیار نوعی جا این در) . شود می نامیده جویی حقیقت یا شناسی زیبایی آنچه مانند(است

 تنها  غالب بقهط در مذکور بندي تقسیم که است مهم  نکته این. کرد تبدیل نمادین سرمایه به را اقتصادي سرمایه
 سواالت القوهب طور به تواند می و است نظریه از فراتر چیزي بلکه نیست، بوردیو  پردازي نظریه از مهم اي جنبه

  )183 ص ،1389 گرنفل،. (کند ایجاد نیز نظریه خود در مهمی

  

  :که است ذکر به الزم

  

 بـر هنگـیفر سـرمایهی تأثیـر او. است بوردیـو فرهنگـی، ي سـرمایه پـردازان نظریه و دانشـمندان مشـهورترین از یکـی
 ي ـرمایهس دارنـدگان کـه طـوري بـه میکنـد؛ بیـان تمایـز ي نظریـه بـه توسـل بـا را زندگـی سـبک و فعالیت مصرف،
 بیشـتر هنگـیفر ي سـرمایه داشـتن. «کننـد می متمایـز بقیـه از متعالـی، هنـر و فرهنـگ مصـرف بـا را خـود زیـاد، فرهنگـی

 سـرمایه ایـن گاندارنـد بیشـتر شایسـتگی از ناشـی متعالـی، هنـر بـه گرایـش و باالتـر شـناختی تـوان داشـتن معنـاي بـه
  .اسـت

  



١٧٢ 
 

 طـهیراب موشـکافانهی بیـان بـراي قـوي اسـتعارههاي از مجموعـهاي توسـعه در بوردیـو تفکـر اصلـی خدمـت
 روند فرهنـگ،« وي نظـر بـه. اسـت فرهنگـی قشـربندي کلـی طـور بـه و اجتماعـی جهـان در سـلطه و قـدرت

 ـورتص بـه باالخـره و یافتـه انتقـال میـراث، وسـیلهی بـه سـپس اسـت؛ شـده پخـش اجتماعـی فضـاي یـک
  )1395 جویمی، نامدار و قاسمی.(میشـود گذاري سـرمایه فرهنـگ،

  

 الشت… هست عشق…هستند ها نت…هست نغمه هست، آگاهی. هسنند هم دیگر مرغزارهایی هم دیگر سیارات در ها تر دور
 یکسان ورشع با افرادي. شوند می داده نمایش سیارات دیگر هاي نمایشگاه در هم سیارات سایر آثار…هست انضباط…هست

 شمولی جهان است چنین آنها، بر رودد…!!!!کنند می فضل اظهار کنند، می نظر اظهار …زنند می سر ما هاي نمایشگاه به ما با
 یعنی.…ختهناشنا و تازه هاي پهنه به را ما کشد می که امید جذبه یعنی…تغییر براي تالش یعنی عشق و عقل…عشق و عقل
 کهکشان خالی و خشک سالم سراغ روم می دور، هاي ایده سراغ به روم می آورند؟ می در سر هم ناشناخته از هم ها گل
 هکشانک یک که شود نمی. …کنم نمی باور نه …!!خالی؟؟ و خشک سالم…رسند می هم به ها شب نیمه ضیبع وقتی ، ها،

  .…هننوشت سطر هزار…نپرسیده سوال هزار…ندیده جاي هزار به روم می. کند فرموش را نزاکت و آداب و بدهد قورت عصا

  

 و بیعتط محاکات مفهومی اثر ترتیب این به. دشو می دیگرگون مخاطب و هنري اثر هنرمند، رابطه مفهومی هنر آثار در
 در و طبیعت رد  مستقیم بیان و زبان امکانات از خویش فردي منطق به اتکا با هنرمند بلکه. نیست ان گوناگون هاي صورت
 موضوع یکتکنولوژ و اجتماعی سیاسی، هاي واقعیت اشیاء، چیستی بر عالوه موارد از بسیاري در و گیرد می بهره زندگی

 شمار هب آن مفهوم و هنري اثر شکل و کلیت از بخشی هنرمند خود گاه و مخاطب رابطه این در. دهد می تشکیل را او کار
 ورتص و تجربی اشکل همه آن بر مدرنیسم  سیطره که است اي جامعه حاصل هنري اثر در بیان نوع این قاعدتا. میآید

 ذاردهگ هنر در را آنها بنیان مدرنیسم که تجاربی و ها شیوه افول گر اننش حال عین در و است درنوردیده را مدرن هنر هاي
 تظاهرات و ”مفهومی هنر“ مدرن، هنر تحوالت و گرانه جو و جست خصوصیت تجارب، درك بدون دلیل همین به. است

 پیش لقاب غیر رهن تحوالت که است این واقعیت اما. گذارند می نمایش به را هنر از اي شده مسخ صورت تنها آن مختلف
 1380راد، حسینی.(تاس یافته غلبه هنري تحوالت بر پرستانه مد ذائقه پسامدرنیسم  جامعه در که رسد می نظر به و است بینی
  )72-70 صص

  :منبع

  1380 شهریور. تجسمی هنرهاي مطالعات. مفهومی هنر: دیگران براي هنر) 1380.( عبدالمجید راد، حسینی

 هیمطالع فرهنگی نمادین ي سرمایه و فرهنگی ي سرمایه ي رابطه بررسی) 1395.(احسان جویمی نامدار یارمحمد، قاسمی
  45 و 44 شماره 15 دوره. ایالم فرهنگ. ایالم دولتی دانشگاه دانشجویان: موردي
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  .افکار نشر. لبیبی مهدي محمد ترجمه. بوردیو کلیدي مفاهیم) 1389.(مایکل گرنفل،

 ومد متوسطه آموزان دانش: مطالعه مورد(  تحصیلی پیشرفت و فرهنگی سرمایه) 1397.(بهرام قدیمی،. طاهره میرساردو،
  11 شماره پرورش و آموزش شناسی جامعه دوفصلنامه)  گلستان شهر
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  دوستی

)سقراط. (داشت نخواهد دوست نبرد اي بهره او از که را کسی کس هیچ  

 بعضی ذهن در اي پایه دوستی. هاست بعضی لغت فرهنگ رد گمشده اي واژه ”دوستی“ که شود می امروزه،مالحظه
. کنند یم افت چیزها بعضی لحاظ از مدام است، شده حذف آنها از واقعی معناي به دوستی که هایی شهر. ندارد شهرنشینان

 عیجتماا سرمایه. است هم بدیهی البته که شود می ضعیف هم شهروندي دوستی، روند شدن کم با رسد می نظر به مثال
 که د،شون می حذف ما فرهنگی سبد از زیادي چیزهاي دوستی، شدن ضعیف با کنار، به مساله این. آید می پایین  هم

 خشیم،ب بهبود اجتماعی و روانی لحاظ از را خود موقعیت تا هستیم ناب هاي رابطه دنبال ما همه.شویم نمی متوجه خودمان
  چیست؟ ناب رابطه ببینیم اما

 جو و جست و عالقه مورد  آورد می ارمغان به طرف دو هر براي  رابطه نفس آنچه خاطر هب فقط ناب رابطه
 مرتکب اماجر طرفین که  اشتباهی هر شوند، می برقرار ارتباط نفس خاطر به صرفا که هایی ارتباط در…است

  ) 132 ص ،1385 گیدنز،. (افکند می خطر به را رابطه بنیان شوند،

 يآرزوها. شود می کدر ذهن افق رنگ آرام آرام رود، می ذهن از آینده وقتی مسائل به نسبت نشهروندا آگاهی ارتقاي. 
 ثباع شهروند، هر ذهن در پایدار صلح نوعی جوي و جست مساله. است شهروندي فکر دهنده شکل که است مشترك

 خیر که نیمک آرزو جوري و بنهیم ارج را دیگران آرزوي باید. کنیم توجه دیگران با رابطه به جدیدي فکر با تا شود می
  .باشد آن در همه

 رد یعنی باشد  دیگر آرزوي  موضوعش که آرزویی موجب به مگر بندد نمی صورت انسانی وجود واقع در
  )34 ،ص1387 هگل،. (دیگران جانب از خود قدر شدن شناخته آرزوي موجب به آخر، حساب

  

 برآیند اندیشد، می که است شهروندي و هویت به همه از اول شهر یک ذهن. دارد ذهن یک خودش براي شهر یک کل
 ذهن…و تعاون و رفتار و آداب. دهد ارائه را محصوالتی تواند می شهر، یک آینده همراه به شهر یک شهروندان همه ذهن
 سومر و آداب و سنن حفظ براي ها کوشش همه رسد، می وفاق و تعاون به که است دوستی فضاي یک وجود با شهر یک

 ریزي رنامهب براي باید ابتدا. باشد نداشته وجود الزم صمیمیت شهر یک در وقتی روند می کنار به همگی، فولکلور، و
  )کرد خواهیم بحث بیشتر(نمود تقویت را صمیمیت فرهنگی

  

 مین جایی به معموال خاکستري آداب خاکستري، هاي اخالق خاکستري، هاي آدم خاکستري، شهرهاي براي کوشش
  .بود نخواهد هم صمیمیت از خبري نیست، علم طلب که جایی. سدر
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 یشاوندانخو و دوستان  مردم همه کنی کسب دانش و خردمندي اگر: گوید می) دوستی رساله در(لوسیس به خطاب سقراط
 تهنداش دانش و خرد اگر اما. شد خواهند مند بهره تو از و بود خواهی نیکو و سودمند برایشان تو زیرا داشت خواهند تو

 دانش هک چیزهایی در اما و نخواهدداشت دوست را تو و بود خواهند بیگانه تو با نیز تو خویشاوندان و مادر و پدر باشی
  )62 ص  ،1382 افالطون،( باشیم؟ داشته دانش غرور توانیم می آیا نداریم

  

 دود. روند می آسمان به رو که است فیخرا اوراد. است خاکستري نیست،فضا امید نیست، دانش و آگاهی طلب که جایی
 ات است منتظر  که است مرده جنینی همچون آینده، شهرها، جور این در. روند می هوا به کاهلین پوك کله از که هایی
 آدم همه انگار. دارد هم را خود عواقب کند، می پیدا تسري شهر یک در وقتی مرگ فکر. بترساند را کاهل هاي قابله

 شهرهایی چنین رد دیگر و روند می فرو تیرگی قلب در که باشند ها ریشه فکر به باید و کدرند اند، شده ريخاکست هایشان
 سپرده فراموشی به انسانی واقعیت آرام آرام و رود می بین از همدیگر از دقیق شناخت دیگر. نیست اصالت از هم خبري

  :نویسد می هگل.  شود می

  

 حالت در تنها این. است شده ”شناخته“ که واقعیتی عنوان به مگر نیست ممکن بقایش و ظهور باشد چه هر انسانی واقعیت
 کسان ههم جانب از حداکثر و دیگران جانب از و دیگري جانب از  شدن ”شناخته”  حالت در تنها این. است شده ”شناخته“

  )38 ص ،1387 ، هگل. (است دیگر

  

  :منبع

  .هرمس نشر. صناعی ودمحم ترجمه. رساله پنج). 1382(افالطون

  نی نشر. موفقیان ناصر ترجمه. جدید عصر در شخصی هویت و جامعه.تشخص و تجدد). 1385(آنتونی گیدنز،

  .خوارزمی نشر. کوژو الکساندر ترجمه. بنده و خدایگان). 1387.(و. گ. هگل

  :نوشت پی

  )هم با ساسان بستگان و سقراط. (دارد محبت دوستش به علتی به دوست
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  رعم|

)هایدگر.(است انگاري نیست ضد بر متمایزي مخالف حرکت هنر،  

 سازند می مشغول خود به مفصال را آدمی ذهن که هستند هم دیگري مرتبط مفاهیم باشد، چه هر عمر درباره ما دیدگاه -1
 می کجا هب و کیست که کند تفهیم خود به تا کوشد می یابد، می در را عمر کوتاهی وقت انسان. کند می پر واقع در و

 جنس از که جوابی شاید.باشد آور شادي او براي که است جوابی دنبال به او. شد خواهد چه او سرانجام برود؟ خواهد
 وابج تواند می چطور. بخورد ذوقمان توي جورایی یک یعنی کند، غم دچار را ما امر، ابتداي در باشد اندیشی مصلحت

 کنار -3 دیگري به احترام با -2 اندیشی عاقبت -1:  چیز سه با دیگر است لوممع شنید، جان گوش به را مصلحت جنس از
  طمع گذاشتن

  

 زندگی خوشی همین از هیچ که صعود از را آدمی و است اندوه با همراه طمع با تملک. است اندوه چشم طمع، چشم
  .دارد می باز روزمره

  بخور باده خوري چند دنی دنیاي غم

  )حافظ. (باشد وشمش که دانا دل باشد حیف

 بدین سد،بشنا خوب را اطراف جهان  دقیق تا دارد نیاز و است فروتن حیرت، چشم. است تضاد در طمع با حیرت، ببینید
 هب تا گیرد نمی تیمی کار یک در را کسی حال و کند نمی طمع. است دور به زدن ذوق توي و کردن مالمت از روش

  .برسد اوهامش

 که ابیاضطر و تشویش و تزلزل. است صبور جهان، وارسی در حیرت چشم. نگریست جهان این به حیرت چشم به باید
  .کند می غافل جهان این هاي زیبایی قبال در حیرت از را شما کند، می ایجاد طمع

 جهان، مطالعه براي که گوید می دوستش به دکارت ببینید. است فن نوع یک نگریستن، جهان  به حیرت چشم به اصال
  .است فن یک پس حیرت. کند می نگاه خدا آفریده به حیرت با ترتیب بدین. کند می تشریح را ییچهارپا

 این شدر از مرحله یک. بفهمید را زمان گذشت توانید نمی دیگر که قدر آن خواند می فرا عمیق مطالعه به را شما حیرت
 شوید خود یب خود از اصال که است این التربا مرحله…باشید طمعکار عمرتان لحظات از استفاده به نسبت خوب که است

 باز خب ولی گذرد می زمان که بفهمید یعنی…نفهمید را عمر گذشت که بروید فرو جهان دادن بهبود حیرت در قدر آن و
  !گذرد می دارد که نفهمید هم
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 نوع هم رايب فداکاري شادي با فقط بتوان را حیرت این خوشی شاید.  است فداکاري شادي. است فداکاري حیرت از بعد
  .کرد توکل باید انقطاع همین براي. رفت بعدي مرحله به و کرد قطع و شکافت

 حال، ینا با آید، نمی دست به هم ها راحتی این به شادي از نوع این اما: جواب یک از ناشی شادي گفتیم متن، ابتداي در
 فرا را ما ذهن که ها حادثه غبار پس از. باشد هم حادثه پر تواند می عمر یک. گرفت کمک هم کسی از توان می گاهی

 چیز مهه اوقات گاهی مسلطیم اوضاع بر اوقات گاهی زندگی در دانم نمی شویم، می پیروز خوریم می شکست. گیرد می
  :شود می حاکم ما ذهن بر خاص فضایی که است وقت ان شود می آوار سرمان روي

  

  روزگار زندان به آزگار سال چل

  )شهریار(عمر حساب در نهی چگونه ابد حبس

  

 خاطر زا آسانی به را عمر مناسب استفاده در خوردن شکست توان نمی اما کرد فراموش بتوان را ها چیز بعضی شاید-2
 می گو و گفت ارهب این در بقیه با وقتی که حدي در. باشد متفاوت بسیار دیگران با تواند می عمر به نسبت دیدگاه. برد

 بار هر. ندک گذر آن از استفاده نحوه و عمر به نسبت اش قبلی هاي دیدگاه از تواند می آدمی.بکشد هم نزاع به کار کنیم
 آدم حوصله که اوقات گاهی پس.  دهد می رخ آدمی درون در شورش نوعی واقع در.  دهد می رخ کردن گذر این که
 یک به حالی تواند می که است شورش نوع ینا. کند شورش اش همیشگی افکار علیه خواهد می دلش آدم رود، می سر
 اي ندهآی. است جدید آینده یک براي شدن آماده و دیرینه موهومی تفکرات از شدن جدا منظور.بدهد صفا با ظهر از بعد
  .داشت اهدنخو اش گذشته باطل هاي سنت براي  احترامی نیز و عبرت، براي جز. پردازد نمی گذشته حوادث به هرگز که

  

 از يا گوشه در شخص که جاست این. گناه احساس با گذرند، می مروت بی هاي هفته ندهد، رخ اتفاقی چنین راگ اما
 ودشخ که اي اسطوره هاي مجسمه پاي رود نیافتنی،می دست البته و دور رویاهاي به رو رود می. شود می مچاله خود اتاق

 پاك را دهآین پیروزي ذهنش، از که است نمانده چیزي دیگر که بینید می و کند می مکث لختی است، ساخته ذهنش در
. باشد ذهن به نزدیک و بدیهی امري تواند می بلکه نیستند، پیشرفته فلسفی  عقاید فکر، این منشا.  دهد رخوت به تن و کند

 دیگر هک است قعمو این. کند می پر را انسان کالبد چگونه که ایم دیده و ایم داشته را احساس این ما همه حال هر به چون
 و رقصند می ام برابر در ها ناممکن که است چنین این. آري. نیستند کافی بخشی التیام براي ها کتاب در نهفته هاي داده

  شویم می محدود طوري این. کشند می خون به را ما روح اوهام، و خیال
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 خود راتتصو و کند می قناعت شده ساحته تصورات  و افکار به راضی انسان: “ است معتقد گاست اي اورتگا
 نساک خود محدوده در نتیجه در و ندارد  درخواست براي چیزي خود از خارج در و بیند می نقص بی و کامل را

  “ شود می

  

  اقاستحق کسی چنین  دارد، آرزویی و خواهد می که است کسی آن از ، آن امکانات و زندگی ترتیب بدین
 تحرك از عبارت) 1858-1918(زیمل گئورگ استادش مانند اورتگا، نظر رد زندگی.  دارند تصمیم و انتخاب

 آرامش در سقوط از را ما که  است فرهنگ آفرینش و تازه هاي ارزش  خلق سوي به گذر آگاهانه، دایمی
 با  اورتگا که کرد اضافه باید. باشیم داشته اي وقفه خود هاي تالش در نباید جهت بدین داردو می باز ورضایت

 پردزایم،ب گوناگون اعمال به  باید که را آنانی و  لحظات ولی سازد می  مطرح را جالب اي  نظریه ما براي  که ینا
 ها طرح  حققت امکان به را انسان ذهن دارند تالش  اگزیستانسیالیست فالسفه کلیه گویی. کند نمی مشخص

  شرایط دارد، وجود تازگی و عمل امکان که اشیمب نداشته ایمان اگر یعنی نشود، حاصل امر این تا سازند، راضی
 حاکم جبرهاي و  الزامات میان در کند قبول که بود  خواهد  کس هر  عهده بر پس. شود نمی حاصل حرکت

  )115 ص ،1374 نوالی،. (دارد وجود ها طرح تحقق براي امکانی و ابداع براي راهی

  

 طریق از عمر گذشت و پیري با ما تماس اولین.کند می فوران آدمی روح در که است حقارت عمر، دادن دست از در
  :اورلیوس از بشنوید. باشد می بدنمان با ذهنمان آگاهی تماس

  

 چه ار گوي گوي، انداختن. اند. بیندازد را گویی که کس زیرا است، داده جاي پایانی و تدوام آغاز، مورد هر در طبیعت
 وانت نیز روشنایی مورد در دارد؟ زیان چه را آن بترکد، چون و دارد سود چه را آن برآید حبابی چون کند؟ زیان و سود

  )101 ص ؛1386 اورلیوس،. (شود چه درگذشت، و گشت پیر چون و چیست بنگر و کن رو و زیر} را تن. {گفت چنین

  

 اتاق رد بیرون غم.  ارزند نمی پشیزي به نیز آنها است معلوم هم دیگران تکلیف و برد می سوال زیر را خود ارزش فرد
 تصرف هنذ کل. شوند می پاشیده وي ذهن درون به افکار همه بعد. شود تنها فرد تا کشد می انتظار و است ایستاده خواب

 حادثه خوب است نتوانسته خودش براي که ذهنی. بلعد می را موفقیت از عاري ذهن و کشد می تنوره ناگهان غم.شود می
 یاديش نوع یک پاي: شود نمی ختم غم فوران به کار اما. بکشد آن درون از را موفق نکات و کند حالجی را زندگی هاي

 زندگی ذشتهگ تاریخ علیه  شورشی هیچ است ار قر دیگر که این. گفتن دروغ و ایستادن آینه برابر در: است میان در هم
 وزر جادوي در شویم می اسیر همواره گونه، این. باشد می وهم یک بسیاري، براي که شورشی. باشد نداشته وجود مان
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 از نانسا که است گونه این برگردد، تواند می ورق اما.کردن دل و درد شعمدانی هاي گل پیش بعد و…دور و  رفته هاي
 نمی که یجادوی.. آنند دنبال به بسیاري که جادویی. یابد می واقعیت یک برابر در را خود و شود می رها غفلت سحرِ یک
  .نمود انکار ار آن توان

  

. تاس شدن انسان معیار این. برگزید را یکی عمل و بودن تماشاگر میان باید که رسد می فرا زمانی  همواره
  )114 ص ،1385کامو،(

  

 با را او یم،شو می روبرو دیگري مرگ با وقتی مثال. نیست تنها که دریابد را خود شخص که است عاطفی لحظه یک در
 زندگی تیبایس. داشت مطالعه  بایستی.نباشد دیگر ما اطرافیان از یکی است ممکن آن، یک رد. کنیم می مقایسه خود

 ایشه انتخاب فرصت و خود آینده قبال در فرد، هر. نمود مطالعه را آن و گرفت نظر در کتاب یک عنوان به را شخصی
 کنار غلیظی مه اهناگ به. کنیم نقد قبل از بیشتر را خود زندگی تاریخ تا کنیم می سعی ابتدا ما شورش هر در. است مسئول

 مورد رد تردید و شک پاي که اینجاست. هستیم کاره چه که فهمیم می. شود می شناخته ما زندگی واقعیت و رود می
 هم نارک در ما زندگی حوادث نمود؟ استفاده زندگی حوادث براي را تاریخ اصطالح باید آیا. افتد می ما زندگی تاریخ
 می یختار ما زندگی در حوادث سري یک که است طوري این. دریابیم را آنها مرتبط معناي که آن مگر وندش نمی وصل
  .ندارد وجود فرصتی چنین عناد، اهل و لجباز افراد براي. شوند

  

 ره تا ندک می تالش انسانی، چنین. سازد می اطرافش آدمیان مورد در گیري نتیجه با را خود هاي حقیقت که است انسان
 که شود می هدید. برود جلو به ذهنش در ترتیب بدین و کند مرور گاهی از هر است یافته استقرار ذهنش در که را حقیقتی

.  باشیم زندگی از آموختن اهل ما که رود می جلو ما ذهن در صورتی در زمان.  رود نمی جلو افراد، بعضی ذهن در زمان
 نیافه دست آن به هنوز ما که دارد، هم اي مخفی جوانب که بینیم می دهیم یم قرار بررسی مورد را موضوع یک که بار هر
 افسانه کی صورت به که هایی حادثه. تاباند می بزرگ یا کوچک حادثه یک زوایاي بر را خود نور که است تجربه. ایم
  .است شده ما زندگی ي اسطوره که اي حادثه اند آمده در

  

  ضمح به و. است  خویش هاي حقیقت اسیر همواره  انسان که  اینست مایدن می نیز اخالقی و است مسلم آنچه
.  داختپر را  کاري هر تاوان  باید  رو هر به  اما. شود می  ناممکن آنها از  رهایی دیگر یافت دست  آنها به  که آن
  )48 ص ،1385 کامو،. (شود می وابسته آن به همیشه براي.رسید پوچی به که آن
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  :کیست یچهن دیدگاه از نیهیلیست ببینیم اما شود، می جامعه و فرد در نیهیلیسم دواندن ریشه به منجر زيلجبا همچنین

 جهان ي بارهدر و باشد، نباید که کند می حکم چنین هست که گونه آن جهان درباره که است انسانی تنیهیلیس
 ل،مارس. (ندارد معنا تجربی واقعیت ور همین از:  ندارد وجود که کند می حکم چنین باشد باید که  گونه آن

  )28 ص ،1388

 حالتی این .کنند می ارزش بی را خود) ها ارزش واالترین حتی(ها ارزش آن در که است موقعیتی نیهیلیسم گفت می نیچه
 کستنش هم در نیهیلیسم ”یابند نمی پاسخی دیگر ها چرا و چون بی و ها پرسش و ”رود می کف از آن در هدف”  که است
 از افت،ی می معنا آن با زندگی و  شد، می شمرده ها ارزش استعالیی ي سرچشمه چه آن. است معنایی قدیم و مستقر نظام

 شمن که گفت توان می آیا. شود می احساس گذاري ارزش به نیاز. شود می ارزش بی ارزشی مرجع هر و ، رود می بین
 شناسانه روان تیح یا شناختی، سیاسی، اجتماعی، هایی بحث با را آن ایدنب که است این نیهیلیسم مورد در نیچه اندیشه تازه

 از باالتر و تر ممه شناسانه هستی موقعیتی. برگیرد در را باال موارد همه تواند می که است کلی موقعیتی این داد؟ توضیح
  )317-316 ،صص1384 احمدي،. (است شناختی بحث

  :است معتقد  کامو که کنیم اشاره نیست بد

 که سندر می نتیجه این به سرانجام کنند، درست توانند می را چیز همه و دانند می چیز همه اند مدعی که کسانی
  )60-59صص  ،1385 کامو،(…کشت باید را همه

  

  :منابع

  

  .مرکز نشر. هستی تاریخ و هایدگر).1384. (بابک احمدي،

  نی نشر. مختاریان شیرین و باقی مهدي ترجمه. تامالت) 1386.(مارکوس اورلویس،

  جامی انتشارات. سلطانیه محمود دکتر ترجمه. سیزیف افسانه).1385.(آلبر کامو،

  .نیلوفر انتشارات. رحیمی مصطفی ترجمه. قلم اهل تعهد). 1385( آلبر کامو،

  ققنوس نشر. شمسینی بیتا ترجمه. گون مساله انسان). 1388(گابریل مارسل،

  تبریز دانشگاه انتشارات. تطبیقی اگزیستانسیالیسم و یستانساگز فلسفه). 1374.(محمود نوالی،
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  شاعر و اشیا

. دارد ربط انسان نظر به باشد چه تواند می شی یک که این یعنی. دارد ربط آن مورد در انسان نظر به شی، یک ”بودن“ نوع
 آن رايب انسان ذهن در چگونه که اردد ربط این به شی هر بودن. شود اعمال آنها روي تغییري تا هستند انسان  براي اشیا

 و آنها ايه نام و اشیا بر ما. دهد می تغییر را شی یک محصول، یک تولید براي انسان ریزي برنامه. شود می ریزي برنامه
 دید دبای. است منوال همین به اوضاع نیز شعر یک در حتی. داریم تسلط شود، می ساطع آنها از که نمادهایی و ها مفهوم

 که  ییاب می در گویی، می شعر وقتی. گیرد می نظر در شعر در شی یک براي را جایگاهی چه خود خیال با اعرش یک
 اشیایی وانندت می. نباشند ساکت و سرد هم چندان شاید که یابند ظهور تو براي اي گونه به توانند می اشیا تو، از بیرون
 عاطفه رد اش ریشه و اصل که دهد می نشان را خود کلمه یک هک است شعر در. ببشخند گرما شما شعرهاي به که باشند
 که فهمد می انسان هست، چه هر ولی باشد خاص اي گونه به شعر خواندن تجربه انسان، هر براي شاید. چیست مخاطب

 نسانا یم،هست روبرو ماجرا این طرف دو ما که خالصه. دهند نشان خاص جایگاهی در را اشیا دارند قصد ها بند یا و ابیات
 با شی شناخت براي ما. کند می تغییر خودش مادیت واسطه به لحظه به لحظه شی: دارد وجود اي مساله یک منتها. اشیا و

 از ريتصاوی انگار هم، از منفصل و اند گسسته گیرند، می قرار هم کنار در که هستیم روبرو ”ها اکنون“ از اي مجموعه
 رد شی یک هویت دارد، خود درون در را زمان خود انسان کند، می فرق اش قضیه انانس. گذاریم می  هم کنار در را شی
 وجهت انسان و شی مورد در هایدگر دیدگاه به. کند می زمان جنس از هم را آن انسانی عاطفه که شود می صورتی به شعر

  :کنید

 چهآن و است بوده آنچه و  حال زمان بعد سه با است مندي زمان کند می عرضه ما به هدیگر که جدیدي تصور
 سختار اب مطابق  مندي زمان بعدي سه این که است واضح پر و  سازد می ممکن را دلمشغولی بعد سه این. آید می
 بوده چهآن گرفتن  عهده به( بودگی واقع ،)آید می پیش چه آن فکنی فرا( امکان مقام در  مشغولی دل الیه سه

  تا کند می کمک ما به مندي زمان مقام در وجود از اجالی تصور. است  )حال زمان به اهتمام( سقوط و)  است
 در شی. آورد می دوام زمان در) جوهر(شی. کنیم رسم تر دقیق را  حیوان حتی  یا شی و  ”دازاین“ میان تمایز
 دیگر ”یوناکن به  ”اکنون“ یک از  کردن حرکت نسبت  زمان با آن نسبت اما کند می تغییر زمان با و است زمان
) انسان( وجودم دیگر سوي از. است بیرونی نسبتی و  نیست ”دیگر“ آن گذشته  مفروضی  لحظه هر در لذا و است
 و است انزم حاصل او بلکه. بعد لحظه به اکنون یک از ممتد حرکت در یعنی. نیست ”اکنون“ به محدود صرفا
  )77-76 صص  ،1396 کواري، مک. (دارد زمان

  :منبع

  .هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. مارتین،هایدگر). 1396.(جان کواري، مک

  )هایدگر.(است بودن-جهان-در هاي شیوه از یکی خود ”واقعیت از آگاهی“
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  آرامش 

 به. است تفکر مشغول… نشسته اش صندلی روي اتاق گوشه…شوم می نزدیکش آرام آرام و کنم می باز را کلبه اتاق در
 اتحی فرصت که داند می و صبور است شخصی. کند حفظ را خود آرامش شرایطی هر در تواند یم که رسد می نظر

 از قبل امش. است آخر شام است رسد می نظر به که شامی و آماده شام میز. گیرد بهره باید اش لحظه لحظه از. است کوتاه
 عطر و کند جربهت بهتر را تنهایی عمیق، فکري در تا بوده آخر هاي لحظه انتظار به شب سر از. فراگیر تغییري. تغییر یک

 کند فرض ندتوا می دارد خود ذهن در را تغییر فکر آنکه ببیند، پراکنده اتاق فضاي در را اش زندگی هاي تجربه داستان
  :است بخش لذت چه هایش تاریکی همه و گذشته از شدن رها است، مرموز غطري از سرشار اش زندگی که

  

 براي تا کرده مجاب را خود شخصی چنین و است راستین که اي مراقبه…دارد مراقبه یک امشب او که است چنین این آري
 می آگاه. بدیا می در را آگاهی خود، راستین مراقبه در او. دهد نجات را او تا کند التماس حتی هستی به بنیادین، تغییري

. ودش می مهم برایش همه اطرافش هاي آدم و اشیا به آگاهی. اطرافش به آگاهی است چگونه اطرافش موقعیت که شود
 مسئولیتش و  خاکی کره این روي موقعیتش به آگاهی. نداشتند اهمیتی او براي چندان اش گذشته تاریکی در که چیزهایی

 اشیا ،ترتیب بدین و رود می جلو وي ذهنی جریان طوري این. یابد می اهمیت وي براي دیگران و خودش آینده به نسبت
 کانیت توانند می شعر چند گاهی از هر. یابد می در خوبی به را آنها جایگاه که است اشعار درون در و شناسد می خوب ار
  !دهد می تغییر عطر. است جالبی شخصی. دهند ما به

  

 دخواه ماندگار برایم همیشه براي که داشتن دوست از نوعی با. دلم ته در هم آن داشت خواهم پاس را تو من حال، هر در
 وفمعط الهی هدیه یک یعنی تو، به را فکرم باید ذهنم در. دارد می پاس را تو که کنم می زمزمه را شعري دلم در. بود

 شمانچ در آرامش…خواستارم خاکی کره این روي اصیل انسان اي را تو دوام. زندگی در موقع به و بجا دوست یک. کنم
 را گارروز روش که هستی آرامشی با فرد تو.است دیدگی دنیا از ناشی هک آرامشی.خورد می غوطه سو آن و سو این تو

 نمی که راچ…شوي نمی غرق تو ولی است گرفته فرا را اتاقت سکوت امواج. است موهبتی نیز تو سکوت. داند می خوب
 ”دیگري“ اب هک وقتی کند می پر را اطرافت فضاي اصالت تشعشعات تو از بیرون…روزمرگی ورطه به کنی سقوط خواهی

. کند می غییرت تو سکوت کنار در آدمی احوال. است برکت پر نیز تو سکوت…خاموشی که وقتی حتی یا و زنی می حرف
 جهان اب را خود نسبت اصیل، فرد…شاید و…شکر شاید…بود خواهند کلمات از یک کدام جهان این در تو کلمات اخرین

  .است بصیرت نوعی این. کند می معلوم شکر با
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 ودیتمحد شناخت شناخت، این اما. است مرتبط ما اطراف محدود اشیاي با اصل در انسان خوشناسی یا یرتبص
 از ،پس شود، می شامل را است  نامحدود که چیزي آن به نسبت  آگاهی بنابراین و. دارد بر در نیز را امور این

 مخلوقات همه که حالی در. هست نیز اردیند حیوان است، آگاهانه خود تمییز قوه داراي حیوان انسان که آنجا
 ینم چنین آگاهانه خود اما طلبند، می خدا از را خود  شکار جوان شیرهاي و اند وابسته خالق خداي به واقع در

 امر این ماا. شود می تبدیل آشکار و صریح موضوع یک به خدا با مخلوق ارتباط که است انسان در تنها. کنند
  )98ص ،1386 برگ، پانن. (دارد انسان ي آگاهانه خود بصیریت عداداست با تنگاتنگی ارتباط

  

  :منبع

  

 حقیقاتت و مطالعات مرکز. اردستانی سلیمانی عبدالرحیم ترجمه. مند نظام الهیات بر درآمدي).1386. (ولفهارت برگ، پانن
  .مذاهب و ادیان
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  شب

 کند، می مه گوش کسی مگر زند، می حرفی خودش براي عقل.یابیم در را شب هاي زیبایی تا است فرصتی بیداري شب
 ار ذهنم فضاي عاشقانه الهامی. کنند می پرواز و چرخند می سو آن و سو این سرم در ها فکر کند، می گوش دل مگر

 جهان و دافرا هاي آدم هاي عیب هنر، از اي پرده با که است عقل راند، کنجی به  نباید را عقل حال این با کند، می تسخیر
 انتهاي در ات کند می فراهم ما براي را فرصتی هنر، از گرفتن کمک با که است عقل دستگاه پوشاند، می ما بر را اطراف

 قعش کار آخر. است لذت نوعی خودش براي هم این.  رسد می فرا زده سر اشک. کنیم تحلیل را چیز همه خوب، شب،
 خرده …هست ها شعر بعضی در عاطفه اي تکه…خوانیم می که يشعر نوع از نشود بیزار طبع که امید…رود می فریاد از

: دانم یم یعنی دانم نمی…کنم می پاك را هایم اشک…دانم نمی…است تقدیر قابل که هست ها فیلم بعضی در صمیمتی
. رود یم صیاد پی در صید گونه این. زد پرسه خیابان در جا، همه از خیال بی بیداري، شب موقع یعنی ها، موقع این باید

 شب امواج بینی می کنی می نگاه که خوب. کند می تغییر تو براي چیز همه بفهمی را ”آن“ و ”لحظه“ مفهوم خوب وقتی
 سینه به رامآ آرام شب امواج…دلپذیرش تاریکی با تابد می ما بر شب که بینید می. است کرده ور غوطه خود را خیابان همه

 در تا دز پرسه باید طوري همین کنم می فکر. خورند می من صورت به رو پیاده در تاریکی هاي موج. مالند می دیوارها به
 فهمی یم طوري این…هراسید نباید شود می پا بر ذهن در موقع این که معنا طوفان از. شد گم تاریکی هاي کوچه در نهایت

 آفریند، می ذهن در زندگی از تازه معناي  که خنکی یک به باید  کرد بیتوته هستی کنار باید. داري وجود جوري چه  که
 ازهاییر چنین شناخت و قضیه این وقف را عمر همه باید هم شاید دانم نمی…باشد کافی هم قدر همین شاید. نمود اکتفا
  :نویسد می زمینه این در نیز هایدگر. نمود

  

 پرسش نای به دادن اسخپ چیست؟ داند می انسان سنتی مفهوم در شده فراموش بعد را آن هیدگر که داشتن وجود
  شپرس این و پرداخت آدمی وجود هاي کارکرد و ابعاد به توان می تنها. نشدنی نهایت در و دشوار است کاري

 واپس ما از را خود حقیقت شویم می نزدیکتر بدان چه هر و است  رازمند هستی خود همچون آدمی وجود که را
  )114-113 صص ،1387 خاتمی،(کشئد می

 در هایتن در تا یابد ي بلند شعر این و است آن مطلع غروب. است بلند شعري همچون هایش زیبایی همه با شب من، براي
 مالل ودش خوانده که صبح تا شب، غزل. نیست تکراري من براي وقت هیچ که شعري. رسد می اوج به شعر این شب نیمه
 ههمیش مهتاب هاي سروده. هست صبر و کرش هستند، ها ستاره…هست تفکر هست، مهتاب هست، شب.شود نمی آور

 بالي آري. است عقل عشق بالي. است ذهن بالي هستی، بررسی. تابستان شبهاي در چه و زمستان شبهاي در چه. زیباست
 وقت چهی نباید که امیدي. شود کشیده کار ذهن نیروهاي از چه هر جمود، علیه عقل عاشقانه نبرد این در. است عقل عشق

  .بکشد انزجار به
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  شنید توان می قضا حکم که شو تسلیم

  )شهریار.(شنید توان می رضا سمع به قضا حکم

  

 سرخوشی رویم، می هم ما روزي زد، پا و دست زیاد زندگی بازي در نباید ماست، روبروي اجل همیشه هست چه هر
 الزم صیرتب اگر است بخش آرامش خوب هم و است عمیق هم که فکري. بود هم مرگ فکر باید. است دیگر چیز تسلیم

  .باشیم داشته زندگی در را

  را ها نشانی و آمار که پرس اجل از

  )شهریار(بر از اعیان و مفلس در و است آب فوت

. اي تهنگش بر خانه به که است وقت خیلی  و  اي داده دست از را زمان که فهمی می تازه کشد می طول زدن پرسه وقتی
 نزدیک شب انتهاي دیگر و است گذشته زیادي زمان که یابی می در گاهی! عزیز شب، ايدیواره دهد می صفا و ذوق بوي

 ماه که است گونه این.سپرد می طلوع سمت به را خود راه ، آسمان پیمودن از خسته ماه،. افکند می نور زمین بر ماه. است
 یابیم یم در سپاریم می آسمان به گوش یوقت شود، نمی خالصه ماه در چیز همه اما. بپیوندد طلوع به که کم کم رود می

 وقاتا گاهی. است انگیزي خیال ي صحنه. زنند می سو سو ما از دور ها ستاره. است جاري ها ستاره میان در قراري بی که،
 عنیی دارد، را رازهایی خود درون در حتما ستاره هر که رسد می نظر به. است خبر چه ها باال آن که رود می فکر توي آدم

  عشقند مدارهاي رهسپار آنها…روند می کجا آنها اصال شوند؟ می فهمیده ما مثل ها مفهوم همه هم دیگر هاي ستاره در

  

  شوق جذبه جز و عشقم قافله پیرو

  )شهریار(دگر ساالر قافله را قافله این نیست

  

 آنجا در گل هر معنی مثال و شوند می فهمیده چگونه آنجا در ها گل که این: آیند می وجود به هم جالبی هاي سوال
 نای با. شود نمی سرمان چیزي آنها، قوانین و دیگر هاي ستاره از ما حال، هر در چیست؟ نماد گل هر اینکه و چیست؟
 گویند یم کهکشان سوي آن از را رازها ها، ستاره وقت، آن. بپذیریم فقط طور همین باید بگویند هم چیزي اگر حساب،

 دلیلش دشو می سرم چیزها این از کمتر من، امثال و منم که من عزیز بگویم چه. پذیریم می طوري نهمی فقط ما سو، این و
  :است معلوم هم
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  ام کرده گیر من که مباد دلگیریت

  )شهریار(عمر تاب و پیچ در و رفتن دار و گیر در

  

 همیدهف چگونه دیگر هاي ستاره در سرخ گل مثال. رسد می ما ذهن به ها نماد ترین رایج مورد در جالبی سواالت خالصه
. کند می ور شعله انسان در را استعال احساس آسمان به نگاه. گویند می را ملکوت تسبیح هم آنها حال، هر در شود؟ می
  :که این توضیح. پیداست هم کعبه راه. است شناور هم کعبه عطر آسمان، در

  

 که ستا ان بر استعال دهد می پاسخ ”چیستی“ و ”چرایی“ سجن از هاي پرسش به که است مفاهیمی دست آن از استعال،
 بدین این .وسیعتر است ممکن که اي اندازه تا اي گستره در هم آن دهد، قرار ما برابر  تر آشنا توصیفی در را ها چیز انواع

. باشد می نهاآ تر هگسترد زمینه خاطر به که دارند ماهیتی ما اطراف چیزهاي که کنیم پیشنهاد که قادریم ما که معناست
  )2017 بالمر،.(بشناسیم نهد می بنا را جهان که مقصودي آن و هست جهان آنچه هم توانیم می بنابراین

  

  :منابع

  معاصر اندیشه و دانش فرهنگی موسسه. هیدگر اندیشه در جهان).1387. (محمود خاتمی،

 Adam Balmer(2017). Transcendent Reality and the Consciousness Problem Journal of 
Philosophy of Life Vol.7, No.1 (July 2017):1-15 
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  زندگی  جریان شناخت

 که است این او هدف باالترین و خردمند مرد اصلی آرزوي
 روي و بازگردد خود به و تابد بر بیرونی جهان از روي روحش

  )فلوطین. (بیاورد خویش خود در

 توان می چه ” که کنیم خالصه عبارت سه در را فلسفه اختصاصی و اصلی ائلمس کلی طور به کانت مثل ما اگر
 ربوطم مسئله سه هر این که شد خواهیم متوجه آنگاه ”داشت؟ توان می امیدي چه“ و ”کرد؟ باید چه“ و ”گفت؟

 طریق ره هب فلسفه در که است این منظور بلکه است، چیز همه مقیاس انسان که نیست این منظور. انسان به است
 وضوعم همین و. گیرد می قرار بررسی مورد و شود می مطرح جهان این در انسان حضور گرفتن نظر در با مسائل

 هاي نحله زا هریک اوصاف توان می که است رهگذر همین از بلکه کند، می انسانی صرفا فقط نه را فلسفی تامل
  )85 ص ،1385 مجتهدي،. (کرد مشخص نیز را فکري

  

 کاملت در اي ویژه اهمیت زندگی جریان از داشتن شناخت. رویم می زندگی جریان شناخت مساله سراغ به مهمقد این با
 و دنز حرف اما. آید می ما کار به ها شناخت از دست این باشیم که وضعیتی هر با صورت هر در. دارد ما معنوي زندگی

 یعنی. وییمبگ توانیم می چه که است این دیگر، لهمسا.…است مساله یک تنها زندگی جریان شناخت درباره کردن بحث
 ولی باشیم دلیخوش دنبال به شاید. نیست صحیح الزاما زنیم، می یافتن تسکین براي که زندگی معناي مورد در حرفی هر

 شناخت. کرد هم قناعت و بود خوشدل توان می که یابیم می در تابد، می ما بر معنویت از پرتوي وقتی.بکنیم باید چه ندانیم
 قشن ها جمع در یا و کنند می زندگی تنها خاصشان منش با که افرادي. دارد دیگر گامی تواند می جامعه در ها غریبه

 که ندهست اي عده که بینید می بزنید زندگی جریان شناخت به دست خواهید می که این محض به. دارند را اي حاشیه
 زندگی جریان مورد رد تفکر واقع در است، تفکر نوعی متاسفانه البته که کنند می نهی کار این از را شما و کنند می فضولی

 تمرکز تا مبگیری فاصله ها فضول از است بهتر  سازد، می رهنمون انسانیت و انسانی شانیت به را شما و دارد اهمیت خیلی
 دتخو زندگی شناخت جریان به دوباره آید می دست به که تمرکز. ندهیم دست از زندگی جریان شناخت در را خود
 را اش زندگی یانجر اول ببنید بشناسید را وفادار خواهید می اصال. شد مغرور قضیه این خاطر به نباید البته. کنی می فکر
  !نه یا است قرار بر قوانینی جهان این در که داند می یعنی…نه یا شناسد می

  !خواهی نمی معاشرت زور هب اینکه دوم! کنی نمی فضولی…باشی که معرفت درگاه مقیم
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 واال. آورد می هم اندیشی عاقبت. آورد می هم چاالکی شنیدن نصحیت…نصیحت اهمیت مورد در گفت شود می چه
. است حل هقضی دیگر بشنویم نصیحت اگر البته. کشد می طول کمی زندگی شناخت چون دریافت باید را عمر مهلت
  .شناخت را عشق باید. خواست خدا از باید .کرد فراموش راه این در نباید هم را توسل

  

  )حافظ(رحمتم اهل ز شدم عشق آشناي تا

 فاوتت بی خودمان نیز و اطرفمان جهان به نسبت دیگر طوري این آورد، می ما براي هم را غیرت زندگی، جریان شناخت
 خواهیم شفتهبرآ که البته و کرد خواهیم شورش بگیرد، را عمیق تفکر این جلوي بخواهد که چیز هر  علیه و بود نخواهیم

  .است شده پژمرده دیگر وفا گل زمانه دوره این در چطور که فهمیم می همچنین. شد

 می لقای ارزش هم دیگران هاي دیدگاه براي. کنیم می پیدا آن تحوالت و اطرافمان محیط به نسبت را هوشیاري نوعی
 این در فقط که هم ها بعضی واال.دهیم می اختصاص زمان نیز و دهیم می را باالتر اولویت ها آن به مهمتر همه از و شویم
  :کنند می ادعا زمینه

  

  میان به آید تجربه محک گر بود خوش

  )حافظ. (باشد غش او در که هر شود روي سیه تا

  

 خرسند. اییمزد می چشم از گونه این را غم غبار و نهیم می ارج بیشتر را طبیعت آنگاه باشیم، زندگی شناخت دنبال اگر
 گفته هک هاست نکته این در هم خردمندي. گیرد می را ما درون مبارکی شادي. شویم می تسلیم و تقدیرمان از شویم می
 ما البدک درون به صبر جویبار. شویم می دور افسردگی از طوري این…توانایی وقت را ضعیفان دریاب که خالصه. شد

  :لیکن ستا من هاي فکر ها این واال. شود می جاري

  بینم نمی کسی خود از تر نامه سیاه

  )حافظ(نرود سر به دل دود قلمم چون چگونه
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 ها حرف یبعض شاید. کند کمک ما به زندگی جریان شناخت در تواند می کجا تا ما عقل آید می میان  به مساله این بعد
 براي ما دامی نهایت در و کرد؟ باید چه زندگی انجری این قبال در ببینیم باید بعد. نباشند ما ورزي خرد دایره در اصال
 به وريط این برد، می جلو به زندگیمان تاریخ ریل روي را ما مداوم یادگیري کجاست؟ تا زندگی جریان از ”یادگیري“

 نیز ما ماعیاجت سرمایه طوري این کرد جویی عیب نباید: هست میان در اي مساله یک ببیند. شویم می نزدیکر خوشدلی
 ريیادگی این با همچنین باشیم، رنگ یک گذارد نمی جویی عیب. شود می پراکنده ما اطراف از همه یابد، می اهشک

  :بود نخواهیم! ببو دیگر

  مکن تکیه کرمش بر جهان است طبع سفله

  )حافظ(مجوي سفله از قدم ثبات دیده جهان اي

 می دست  آینده و سرنوشت زندگی، مورد در صیرتیب چنین به وقتی کنیم می حس ذهنمان در را لطافت و نزدیکی نوع
 فرا ودخ به را ما پنجره…دارد پیامی ما براي ساعت…زند می حرف ما باد شنویم، می خوبی به را اطراف صداي بعد. یابیم

 برنامه هچ و بود خواهد چه آینده از ما درك که این! بپاییم دقایقی را افق که! تحقیق یک به خواند می فرا… و خواند می
 و نیدبک خود ضمیر لوح حال به فکر خب باشیم، می زندگی براي الهامی مورد در اگر. داشت خواهیم زندگی براي اي

  :باشید منتظر بعد

  ساز قابل را آینه طلبی جانان روي

  )حافظ(روي و آهن ز ندمد نسرین و گل هرگز نه ور

  

  .است وفیقت یک خود ذهن، در معانی شدن باز. است توفیق ها این همه

 منطقی امالک طور به که کنند می سعی و آورند می بدست را بهتري شناخت خود، زندگی در افراد بعضی که بینید می
 يفضا در مدرن زندگی از گاهی از هر کنند می سعی. آورند می روي رمانتیسم اي ذره به گاهی هم بعضی. کنند عمل

 به یابیدست که دانست باید حال، هر در. باشند داشته هوایی و حال خودشان براي و بگیرند فاصله زده صنعت شهرهاي
 شناخت بدون اطرافمان جهان شناخت. است زندگی جریان شناخت هاي نعمت از یکی هم ،”بودن جهان این در“ مفهوم

 این یم،بشناس را خودمان باید اول بفمیم را اطرافمان جهان قوانین بخواهیم اگر نیست، امکانپذیر خودمان هاي محدودیت
 خاصیت اصال .داریم تغییر براي زیادي امکانات که بینیم می هستیم جهان این در که همین: است مهم اي نکته خودش براي

 روي یرتغی به مدام شویم مجبور بودن جهان این در درك براي هم شاید. کرد تغییر آن در توان می که است این جهان این
 این در ما .کنیم تعریف ”یادگیري بهبود“ و ”مداوم تغییر“ در داریم جهان این با که را ینسبت ما همه کاش اي. بیاوریم

 هر براي ینهای نتیجه ولی زنیم می حرف هم با همه هنر مورد در که این علیرغم که اي گونه به تنهاییم قدري تا یادگیري،
 باشیم یآموزش و یادگیري نوعی دنبال باید پس. گردد می بر جهان در شما موقعیت  به مساله این کند، می تفاوت کس
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 می را ها نماد آرام آرام. آوریم می در اطرافمان حوادث از سر تر راحت طوري این. دارد جدي نقش آن در هنر که
 زادگیآ نشان سرو که فهمیم می طوري این. ”دارند ربط“ نمادهایی چند به ها درخت بعضی چطور که فهمیم می شناسیم،

  . است

  

  آري نمی اي میوه کسی گفت سرو هب

  )سعدي(دستند تهی آزادگان که داد جواب

 دشخو براي رازهایی زندگی که است درست. باشد اشتیاق جنس از که باشد طوري تواند، می جهان در ما ”بودن“ نوعِ
 این. ردبب جلو به گیزند هاي راز شناخت براي را ما پژوهش و کوشش تا باشد داشته وجود هم شوقی حتما باید اما دارد،

 بعضی که یگرد است همین. یافت دست زندگی شوق به توان نمی صبر بدون بکشیم، میان به هم را صبر توانیم می طوري
 در برص حذف. هایش سختی علیرغم کنند می دنبال شوق با را زندگی هم دیگر بعضی و مانند می باقی کارهایشان در

 تابزدگیش از ناشی اشتباهات! …واال!! هستند هایی افسانه خودشان براي خودشان ها،صبر بی. است گمراهی راه اول زندگی
  ..رود می میان از زندگی شوق…شویم دلزده زندگی از که شود می باعث شوند، می انباشته هم روي وقتی

 شود رفتهگ تر جدي جهان در باید ”راهنمایی“ صنعت. است صنعتی خودش براي زندگی جریان شناخت اصال: اسی قول به
 نعتص به اصال. شوند هدایت زندگی مسیر در ”زندگی هاي مهارت“ و ”خودیاري هاي کتاب“ از فراتر چیزهایی با افراد و
 اصال…راشونب بزنند هم شیک هاي جلد این از …شوند نوشته تر اي حرفه باید ”نصیحت“ کتابهاي. داریم نیاز ”نصیحت“

  !است هرزوم جور یه خودش براي شنیدن نصحیت

  )حافظ(بشنو نصیحت است گذران خوبی دور

 وقت آن رود می بین از کامال شتابزده اقدامات شکست با جامعه روحیه یعنی است، برقرار هم توسعه مساله در قضیه همین
 از حیهرو حفظ در را کار زمان که زیرکی و هشیاري گویند  می این به. شود می دشوار توسعه راه ادامه براي اعتماد جلب
 درس..شود فراموش نباید که هایی درس…است توسعه حوزه اندیشمندان هاي حرف بندي جمع این واال. ندهیم دست
 باهاتاشت تجدد، از پس کال و مدرن، ایام در که شد اشاره کال…است آمده دست به گران هاي تجربه قیمت به که هایی

 بیشتر اشم دست متجدد، دوره در چون! چرا؟…باشند داشته ود،ش می تصور ابتدا در چه آن از بیشتر هاي ضرر توانند می
 می ردسرد باعث تري گسترده صورت به امکانات این دادن دست از و دارید را بیشتري امکانات لحاظ این از و است بند

 تر گسترده معنایی واندت می ”رفاه“ که دانید می شناسید، می را پیشرفته چیزهاي بیشتر آشنایید ممکنات با بیشتر شما شود،
  .باشد داشته قبل از
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  .است شده انداخته دست و است بوده هم نویسان طنز و هنرمندان سوژه بارها ضعیف توسعه…گفت باید چه واال

  

. داریم نآ با هم نسبتی پس هستیم جهانی ندر دازاین، سراغ گردیم بر زد، خواهیم حرف بیشتر توسعه بحث مورد در
  :نویسد می هایدگر

 وسه گهگاه و باشد بودن -در از فارغ اي هستنده اصطالح به که نیست چنان هرگز ”آغاز از”  اینداز
 که ستا پذیر امکان رو آن از تنها جهان با مناسبات پذیرش.گردد جهان با ”نسبتی“ پذیراي که کند

  )181 ص ،1386 هایدگر،.(است بودن – جهان – در هست، که آن صرف به دازاین

 ،واقعیت این با شناختی، موجود لحاظ از بلکه. دهد نمی رخ ها موجودیت سایر میان در ك است جودیتمو یک دازاین
 یک ینا باشد، طور این قضیه اگر اما. باشد می او براي مساله یک هستی چنانکه. خودش هستی در: شود می داده تمایز

 در هستی همچون- دارد اي رابطه اش، هستی در ازایند که است معنا بدان این و.  باشد می دازاین هستی از سازنده حالت
 دانب این متعاقبا. فهمد می خودش هستی در را خود دازاین که معناست بدان این و. است هستی یک خود، که اي رابطه

 این. دهد می انجام صریحا را آن اي درجه تا و فهمد می بودنش در را خود دازاین، که دارد وجود راهی  که معناست
 یم خاصیت این به محصور هستی، این. اش هستی میان از چه و با چه است غریب و عجیب موجودیت، این براي سالهم

 هایدگر،.(دباش می متمایز شناختی، موجود صورت به دازاین. است دازاین هستی از ویژگی یک خود هستی، شناخت. باشد
  )31 ص ،2001

  

 نسانا با مترادف دازاین ، تر دقیق سخن به. کند می محدود انسان در متمثل تیهس به را” Dasein/  دازاین“ هایدگر البته 
  )61 ص ،1377 کواري، مک. (است شناختی هستی اصطالح دازاین. نیست

  

  :منابع

  کبیر امیر نشر. مقاالت مجموعه و او فلسفه و هگل ي درباره) 1385.(کریم مجتهدي

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعدي مدمح ترجمه. وجودي فلسفه). 1377.(جان کواري مک

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی).1386(مارتین هایدگر،

Mar�n Heidegger (2001) Sein und zeit. translated into English  by John Macquarrie & 
Edward Robinson.  Blackwell  
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  ها نعمت

 سبتن زمان و عمر و هستی. است نمایان خوبی به قضیه این فصول تغییرات در. سازد می اموري متوجه را ما عمر ضربان
 می که تانزمس. باشد زندگی از گرفتن درس راهگشاي حدي تا تواند می فصول گذر مورد در تفکر. دارند هم با نزدیکی

 می پوش سپید هک بینیم یم را درختان ما بارد می که برف. دید بهتر را هستی جلوه تا بود برفی روز یک منتظر باید شود
 می هم بهار دیا. زمستان ماه سه در بلند نیایشی. دهند می انجام را خود نیایش خود، کوتاه و بلند هاي شاخه با باز ولی شوند
  باشند؟ بهاري هم زمستان در ها درخت این شود می: کنیم می هم هایی فکر خودمان پیش افتیم،

  

  گاه هیچ که اي معجزه

  ایم دهنچشی را طعمش

  هاست قرن اما

  سازد می ور شعله را هامان سینه آتشش

  

  .آخماتاوا

  

 در که بینیم می کنیم می که فکر تابد، می کمرنگ  چه اتاق درون به پنجره بیرون از زمستانی آفتاب گذرند، می روزها
 باید مه ما که ستایشی…ایندست می را خدا آنها …هستند نیایش حال در ها درخت همه طبیعت بهار، چه زمستان چه حال، هر

. ندزیبای حال هر در زده خزان چه و برف از پوش سپید چه باشند سبز چه ها درخت که بینیم می ما. شویم همراه آنها با
 وزهاير سراغ برگردیم…خودش براي است نعمتی رویم می فرو فکر در و نگریم می آنها به ما وقتی ها درخت زیبایی
 نوعی…رسند می کجا به ببینیم تا کرد دنبال را رهگذران هاي پا رد شود می خب…برفی روز در… برفی روز در برفی،

 از عضیب که است بدیهی البته و دارد جامعه یک در پایی رد خودش براي اندیشه از نوعی با کسی هر جدي ولی! شوخی
 هستند هک فهمیم می. کشاند می زیرکی نوعی به را با انها پاي رد که هم افرادي هستند. روند می بیراهه به ها پا رد این

 مآد براي را خود وقت که این اند؟ آورده کجا از را دقیق درك آنها. شناسند می را اطراف محیط خوبی به که افرادي
 تکه کسی هک اند نبوده این دلواپس دیگر. اند داشته را تامل و تانی فرصت طوري این. اند نکرده تلف ارزند نمی که  هایی

 کنند، یم عمل هوشمندانه احساسات تبادل در. است زیرکانه نیز آنها صمیمیت نوع. ببرد خود با و بدزدد را آنها ذهن از يا
 در خودش مقابل در را افراد کردن بازي نقش هست، هم طنز اهل زیرك. است شده متبحر عمومی روابط در آنها هوش و

 به را هایی روش زیرك. نیست ضعیف فهمش چون نیست، ضولف همچنین زیرك. بیند می ذهنش در کمدي یک قالب
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 چندان ابطرو روي مدت بلند گذاري سرمایه به چون کنند می نقد را آنها همیشه کار کاسب و مغرور افراد که بندد می کار
! اش هرزانو طمع نوع از  هم آن نیست طلب حداکثر زیرك! اند دیوانه ها، زیرك اوقات بعضی طوري این. ندارند اعتقادي

 می اج به نیز هایی یادگاري هستند، منزوي مثال و دارند مشکل عمومی روابط لحاظ از حتی که افرادي پیش ها زیرك
 داشته ار پیروزي احساس نوعی توانیم می اند، داشته حضور جمع یک در که لحظاتی به فکر با که طوري به گذارند،

 الفخ بر! هستند غنیمتی خودشان براي ها زیرك. داشت خواهیم را رروزگا بر تسلط احساس باالخره که چرا باشیم،
 و بحرانی تصمیمی نباید الزاما کند، نمی رشد دفعتی صورت به و  حادثه یک در فرد زیرکی شود، می تصور که چیزي

 هم شا روزمره زندگی در زیرك فرد هست، هم سکوت در زیرکی دهد، نشان را خود زیرك تا باشد کار در استراتژیک
 مورد در ار مناسب تحلیلی باالخره تا برد می بکنید را فکرش که جایی هر به را وي او، ذهن سیال جریان و است زیرك
  !نیست پیر الزاما زیرك ساسان، بستگان اعتقاد به. بدهد ما نیز و وي به اطرافش محیط

  

 یم خوب طوري این است پیدا پا رد ها برف يرو. برد می باال هم را آنها خالقیت  که هست زیرك افراد در هوش نوعی
 اهدیدگ. اند کرده عمل اکنشافی صورت به!) همیشه شاید اصال(خود عمر از درازي دوره در زیرك افراد که فهمید شود
 هک چرا است مباهات مایه زیرك آدم  با دوستی که انصافا. است جالب نیز زمانه و  دوره این در وفاداري مورد در آنها
  :دارند خود ذهن در خوبی به است، نمایان حافظ بیتی در که را کتهن یک

  

  شنوينمی سخن ور کس ز مجوي وفا

  )حافظ(باشمی کیمیا و سیمرغ طالب هرزه به

  

 به را ها آدم آرام آرام طوري این بخشند، می دلگرمی آنها به و کنند می جلب خود سمت به خوب را ها غریب زیرك،
  .ستا خداوند منظور کند، نمی غریبی احساس  جهان این در که هست یکی فقط که دانند یم و کنند می جذب خوبی

  

 پیديس وقتی. خدا هاي نعمت از است نعمتی البته هم زمستانی برف آفتابی روزهاي چه برفی روزهاي چه زمانی هر در
 رد مفهومی جور همه به…ها نعمت این ههم باب در. کرد تامل و زد قدم خیابان در توان می پوشاند، می را ها خیابان برف
 م،شناسی نمی را آنها ما …شوند می رد ما کنار از روند می را خود راه رهگذرها ها خیابان در…اندیشید توان می نعمت زمینه

 يها حادثه کنار از شود می دیده حتی …شوند می رد هم کنار از تفاوت بی ها آدم ها روز این. شناسند نمی را ما هم آنها
 مین فرقی حاال…گیرد می خیابان در را آدم گاهی غربت سردي است جوري این …شوند می رد سرد نگاهی با هم مهیب
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 طول رد طوري این. غربتش مکافات زندان از کشد می چه لوح ساده آدم خودمانیم…غروب تنگ یا باشد صبح سر کند
 و روح و کالبد هست، آن مسئول خودش که زندانی در که هالبت و کند تفریق و جمع را خود ناگوار هاي تجربه باید روز

 بودن خاوتمندس هنر زیرك. است هنر اصال بلکه است فضل کلی خودش براي زیرکی که خالصه. ببیند اسیر را خود روان
  .آورد می همراه به فرد براي را

 تا کند یم تالش زیرك فرد یک: آید می وجود به مساله یک حال  این با دارند زیرکی روي زیادي تاثیر دانش و تجربه
. کند می ملع اي حرفه و پیشرفته خیلی طوري این بپرسد، اند رفته را راه این که کسانی از را نرفته راه یک هاي مخاطره

 چنین به که است بوده تنگنا در حتما. کند می بررسی را افراد موفقیت هاي داستان وقتی است پسند مخاطره زیرك فرد
  :رود نمی منت بار زیر زیرك. است یافته دست بصیرت و آگاهی از اي درجه

  مریز سفله هر در بر خود رخ آب حافظ

  )حافظ(بریم حاجات قاضی بر که به آن حاجت

  

 این همه زا که تویی این اما زمین، روي نشیند می تو برف لطف، سر از که بیینم می شود می که برفی روز یک صبح
 به و ندک پیدا ادامه طور همین تواند می برفی روز طول در تفکر…داري استغنا ها غریبه این همه زا..داري استغنا رهگذرها
 فارغ بزرگی، ههم این با تو چگونه فکر این توي …فکر توي روم می هم باز شود می که برفی شب طوري این. بکشد شب

 هم چقدر هر بداند را هایی چیز چنین که کسی و سرد، هاي نگاه با اند، غریبه همه ها رهگذر …هایی آدم این غوغاي از
 ساساح ما به و کند می جوان را دل بندگانش، از خدا استغناي نیز و خدا ها نعمت دانستن. دارد جوانی دل باز باشد پیر

 انستند حال، این با. باشند داشته ویژه کامال فرهنگی خود براي ها، غریبه این از کدام هر شاید. دهد می طراوت و نشاط
  :هایدگر دید از. کند نمی تکمیل را ما اندیشه مسائل هم ها قدر آن مردم هاي فرهنگ مختلف اشکال

  

 دسترس رد امروزه که دازاین زندگی اشکال و ها فرهنگ افتاده پرت و ترین گوناگون ي درباره هایی دانسته وفور و غنا
 اما باشد، تکلیف این راه در عزیمت اهنگ با اهنگهم و قheideggerمواف بخش ثمر نحوي به که نماید می ماست

 ما هک نحوي به ماست راه رهزن ها دانسته حساب بی وفور این که است آن مطلب واساس عمق.است قضیه ظاهر فقط این
  (167 ص ،1386هایدگر،. (دارد می باز اصیل مسائل تشخیص از را
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. ویمش همدل آنها با روزي توانیم می آیا. شویم می مواجه آن با یوقت. دارد را خود اهمیت نیز ها غریبه این با ما نسبت
 سر مه افراد درون عوالم از بیشتر طوري این. نیست دور به زیرکی از این. نمود بررسی توان می هم را ها غریبه هاي چهره

  .آوریم می در

  

. کند یم سنگینی چشمانم روي آلودگی خواب بار، این اما بارد می برف انگار هم باز کتم می نگاه را بیرون پنجره از 2٫
 ما هب جا به چه را خواب نعمت که یابیم درمی وقتی زیباست که کنم می فکر. کشم می دراز رختخواب در و روم می

 ام اطراف سو آن و سو این تو نعمت جور هزار…نخیزیم بر آن از است ممکن نخواهی اگر که خوابی.…اي داشته ارزانی
 ختصاصا الهی هاي نعمت بررسی به را وقتی اگر است خامی…کنیم فکر آنها روي و دریابیم را آنها باید ما و دارند وجود
 مسیر این هايانت تا بتوانیم که داشت را طمع این نباید البته..است بالیا شروع هم شکري نا..ناشکرند خام هاي آدم. ندهیم
 دعا با ار صبح…بکنیم را فکرش که است آن از تر دشوار ما براي خدا هاي نعمت مختلف هاي گونه همه شناخت برویم
 اهنگ پنجره از ها دست دور به ها صبح باید…کند جاري ما هاي رگ در را امید بخشد شادي را دل تواند می کردن شروع

 باید رهنجپ کنار.. زنیم می حرف خداوند با وقتی …است الهی هاي نعمت بزرگترین از هم دعا خود لب زیر را دعایی کرد
 فکر باید واندخ دعا باید… ریخت نانی خرده آنها براي و گرفت تحویل باید را ها گنجشک پایید، باید را دست دور ایستاد
 شکر ایدب نگریم می ها ستاره به که شب …گفت شکر باید بارد می باران شود، می که ظهر…بود هم صبح اول صدقه
 نعمت شکر و امدانج می شکر به نعمت شناخت کرد ستایش را خالق باید. .ستود باید را صبحگاهی شبنم زیبایی…گفت
  .کند می افزون را نعمت

 یاداوري ام به را زیادي نعمات ما چهره کنیم، نگاه خود چهره به بیشتر باید آینه در قدري کرد فراموش نباید هم را چهره
 ادمی چهره. خدایند هاي نعمت همه ها این. است دهنمو منعکس ما چهره در را تقارن چگونه خداوند که این. کنند می

 وقتی بگیرد رقرا باد برابر در انسان پیکر وقتی وزد، می که باد. دارد کردن شکر جاي خود است دیگري با او تمایز باعث
  .کنند پر را ما کالبد عمیق فکر امواج است ممکن آنگاه خلوت خیابانی یا.. باشیم دشتی در

  

  :منابع

  167 صص. ققنوس انتشارات. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(ارتینم هایدگر،

  : از برگرفته آخماتاوا شعر

  259 ص. نی نشر. اي نقره عصر و طالیی عصر روس، شعر). 1388.(رضا حمید آب، بر آتش
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  معنی مستتر

 ودخ لطف این. دارد ربط نیز موضوع مورد در جو و جست در ما لطف به و برد می زمان خود متن در مستتر معنی هر هضم
 هاي رصتف روزگار  که بینیم می گاه آن باشیم داشته ها لحظه این از استفاده در ممارست و تمرین اگر. است موهبت یک

 موهبت یک ودخ این. خواهد می ذهنی انضباط و کوشش نوعی مستتر معنی هر به دستیابی. گذارد می ما روي پیش بیشتري
  .اشیمب تیرچنگ بعدي دوره در استفاده براي بتوانیم تا شد مند بهره آن از باید حتما داد دست ییجا اگر که است

 ،رنگ اند، شده کلمات است، کلمات همهمه از دور جاي یک که بینی می. … کنی می نگاه که خوب کارگاه اتاق در
وَران عادي زبان در که کلماتی…طرح اند شده  تالش. است کرده تعیین نقاش که حورم یک حول چرخند می دارند، دَ
  .سازد منتقل ما به ها طرح با و کند پیدا ذهنش در ها رنگ با را جدیدي معناي که است این نقاش

 تردید را ما که يا گونه به باشد انگیزه باعث تواند می دیگر افراد به و ”دیگري“ به رسیدگی فکر شد، قانع نباید گاهی
 آن دیگران طوري، این و است زود خیلی نیک کاري ادامه در شدن قاتع براي گاهی…آري …رفت تر جلو به و دهد نجات

  .ببرند بهره شما کار نتایج از توانند نمی شاید و باید که طور

 کی چهارچوب در را مدرینته در پژوهش داستایوسکی مثل خصوص، به ها نویس رمان تاریخ، برجسته نویسندگان
 فکري اطانضب نوعی با کنند می سعی که است اي گونه به آنها ذهنی فضاي یعنی. دهند می نشان خود رمان در پروپوزال

 دمور در را خود تفسیري هاي حرف رمان هاي شخصیت قالب در طریق بدین و دهند نشان مدرنیته درباره را خود نقد
 او دگاهدی از آینده که این. دهد می نشان برجسته مفسري ار خود ”اسلحه با وداع“ در نیز همنیگوي. دهند نشان مدرنیته
  .دارد دردسر بفهمیم اولش آنکه از بیشتر یا کند نمی وفا مدرنیته شاید آنها نظر به.  است تاریک

 جریان ات شود می باعث حال، عین در و آید می وجود به قبلی جمالت در ما بیان نحوه بین شکاف نوعی  گویی، بذله در
 گویی بذله. دکن می پر خوبی به را کلمات بین شکاف و است تر عمیق صبور فرد یک گویی بذله. یابد شتاي اگاهی

 حتی و  یآگاه از که فردي ذهن. هستیم طرف فرعی نوعی با گپ، و متن هاي کوچه در کنیم می فکر تا شود می باعث…
 نظر تواند می متن، ای گپ لیقب بخش با انطباق حسب بر گویی بذله. برسد گویی بذله موقعیت به تا کند می شماري لحظه
  .کند جلب بیشتر را مخاطب

 یم اي پهنه به را ما عقل، هدایت صحیح رعایت. افزاید می هم اطراف تاریکی بر دل و ذهن در روشنی هر اکتشاف، هر
 یزيچ دنش تکرار مدام. دارد را عاطفه خود ذات در خود، درون در ”استمرار.  “یابد می نمود بیشتر عاطفه آن در که کشد

  …باشد عاطفه شدن جاري مایه هم هنر در تواند می
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  عاطفه عقل

! رگم از فرار براي مردم تالش دارد؛ دست دم نمود یک گویم می که عاطفی این…هست هم عقالنی…است عاطفی بودن
 با یعنی دباش هم عاطفی نیز دیگر روشی به تواند می بودن ولی…دارند را مرگ خوف که هستند بسیاري که قبول این

 مورد در عقل با پرداختن با.بیاییم بیرون نسیان و فراموشی حال از و باشد مرگ به حواسمان خودمان مرگ، یاد اسنمرار
 عاطفه هفالسف از هرکدام. ریزد می آن هاي شاخه از عاطفه نوعی که رسد می بالندگی به ما ذهن در تفکري کم کم مرگ،

 می ردیگ اي گونه به را عقل عاطفه نفر دو…هنر یا اخالق یا حال دانند، می معطوف مفهوم یا پدیده یک سمت به را عقل
 مقداري با که کانت و است، آزادي به رسیدن و جهل از رهایی براي مکانیسمی دنبال  به اولی. کانت و سقراط: بینند

.. ”اتیذ عادت“ بیان ولی… کند حمطر را الطبیعی مابعد مسائل که داند می عقل ذاتی و درونی گرایش را مساله اغماض،
 عقل و  ار ما که است جهان این در ما جایگاه و است هویت از پرسش براي مستمر عاطفه یک شاید. نیست نزدیک چندان

! وردخ می را عقل خود غم همه از بیش شاید که است این فالسفه میان در کانت پیروزمندي. کشاند می نواحی به را ما
 کشش ینوع…گویم می چه که فهمید می…کند می مطرح را آن عقل دستگاه درون همان.. کند نمی ویلتح بیرون را عاطفه

 ما سواالت طرح به گرایش اش) solitude(تنهایی در عقل …شوق نوعی)..occupation(شغل نوعی…جذبه و
  !…دارد بعدالطبیعی

  

  

   



١٩٨ 
 

  ذهن  از رخوت زدودن در پذیري ابطال کارامدي

 فقا در کنیم می بحث موضوع یک مورد در وقتی ما آنچه. دارد ربط ”ها دید“ به ما بینش از یاديز بخش اول، نگاه در
 نگاه رد چیز همه. آوریم می روي خود ذهن در”اثبات“ یک به ما…بینیم می را چیزي ما…یابد می گسترش و بسط ما ذهنی

 به ها عریفت گیري شکل در ”ها نبود“ و ”ها یدند“ به بینیم می کنیم می دقت که خوب اما شود، می تثبیت ما براي اول
 غره دیدیم، ”دیدي“ اگر باز برویم جلو تا دهند می یاري را ما ”ها نبودن“ با ”ها ندید. “ایم نکرده توجه به کافی اندازه
 ما و ودش ما ذهن وارد پذیري ابطال شرط و تفکر این وفتی شود می ورزیده عامه، ذهن. ایم رسیده اثبات به که نشویم

  .باشیم داشته هایمان فکر ”مجدد“ ارزیابی براي فرصتی
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  دیوار هاي رایج

 اي ازهت شرح شود می. است ریختنی فرو کلمات بین رایج هاي دیوار. دریافتم که این نتیجه زدم سر ذهنم جاي همه به
 منظومه ره در حال هر در ولی. است کاري خودش براي فکري منظومه به دستیابی که درست…فکري منظومه هر بر نوشت
. کنیم می کیهت آنها به تردید هنگام در و درخشند می همیشه اولیه اصول عنوان به که هستند زیبا عبارات سري یک فکري

 از را ما حد از یشب تمرکز نکند. نشود دیگران از غفلت باعث آنکه شرط به ولی قبول این. ”است توانستن خواستن“ مثال
  .کند غافل اطرافیانمان
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  منظومه فکري

 داده دست از اوقات بعضی در را زمان که فهمد می خودش پیش آدمی. کند می عوض زمان از را انسان درك مرگ، یاد
 باشد، هبود مهربان فردي اگر احیانا و کند می جلوه ما ذهن در خوبی به شخص با همصحبتی عزیز، یک سوگ در. است

 اندیشی عاقبت خوشا ایم، نکرده صحبت او با بیشتر که! حیف چه و است عزیز چقدر ما ذهن در او یاد که یابیم می در ما
 خوشه قتو آن کنیم برقرار ارتباط مناسب شخصی با اگر ما شاید. شود می دیده ها سالخورده هاي نصیحت در همیشه که

 صلتخ علیرغم هم زمان بر توان می که فهمیم می بهتر. فهمیم می را دنیا بودن مزرعه. بود خواهیم او تجربه زمین چین
 خود مهربان افراد هاي نصحیت) collect(کردن گردآوري که بینیم می اندیشیم می که خوب. شویم مسلط شتابناکش

 یکدیگر کنار در ارزشمند و مختلف هاي بینی جهان هاي تکه دادن قرار هم کنار آري. دارد واال همت و زمان به نیاز
 صورق اگر. دارد آن از حاصل فیض و سخاوتمندي با هم جالب رابطه و خواهد می هم توفیق هالبت و است بر زمان کاري

 دست نسجاما یک و فکري منظومه یک به شود می که گفت توان می آنگاه نباشد، افراد تجربیات دادن قرار هم کنار در
  .شوند می هم تر معرفت با ها آدم طوري این. یافت
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  وبر يجادو

 می ما تصور در هم هنوز.  دهد می آدم به اي تازه جادوي هم عادت ترك دارد، را جادو یک خودش با عادت چند هر
 کنیم یم بررسی را زندگی راز این که بار هر. دهند نشان خوش روي دیوار روي عکسمان به دیگران الاقل که باشد تواند

 و کادو خودش براي کلی نیست بد…غمینی با بسازد که این.  بماند باقی آدمی از اگر است شاد چه خوش یاد که بینیم می
 داپی روي خودت قرین. نیست کاري کم کند، حس را پردازي ایده لذت که کردن کمک را چینی خوشه. است هدیه
 بخواهی چیزي سیک از موقع به…باشی صبور ات، زندگی در کنی راهپیمایی…زندگی بهبود براي بکشی نقشه هم بعد کنی

 داراي…شوين بازي شکار کبوتر مثل…بگیري تحویل را دیگران شعر باشی، داشته مروت..نخواهی اش وقعم به حتی یا
 بفهمی…دریابی روز حوادث همه با را ذهن حضور…باشی حریف فن همه بینی پیش علم در تا…باشی سال هزار…باشی خرمن
  …یرينگ تحویل را نباید که آنهایی…یريبگ تحویل باید که را آنهایی.. بیاوري نور… غصه از..است تیره ها درون

  

  اختیار و ساختار

 آن روي خود کرف در که بکشد طول حدي از بیشتري شما براي تواند می بلند خیابان یک انتهاي تا خیابان یک ابتداي از
 نوشتسر از پرسش به را ما همواره جهان این در بودن. شوند همراه فکر با توانند می …کوتاه هاي لحظه. کنید می حساب

 به بعضی. دباش کافی بحث شروع براي تواند می خود گذارند تاثیر ما سرنوشت بر که نیروهایی کردن لحاظ. کشد می
 یم فکر طوري این آورند، می میان به را شخص خود اراده و اختیار مساله هم دیگر اي عده دارند توجه اجتماعی ساختار

 اهمیت خودش نزد آدمی اختیار و است تر مهم اراده من نظر به ولی. بدهد را وزنی چه دو این از کدام هر به که ماند
  .دارد بیشتري

  

 خواهند می راگ که بداند چیز هر از قبل باید آنها. شوند رها پیشین ناپسند هاي باور از روزي که خواهند می ها انسان بعضی
 می رارق فشار تحت را ما وجه دو از که است تقاضا عینو ”روزآمدي“ این که  بدانند باید کند،  اتخاذ را جدیدي تفکر
 ایدب آنها یعنی. سرنوشت به نسبت عقالنیت از پر دیدگاه نوعی داشتن -2 دیگران یاري به عاطفه نوعی داشتن -1 دهد

 نیز و) وجدان(دریابند را دیگران که بگیرد قرار فشار تحت عاطفی لحاظ از هم یعنی باشد داشته را تقاضا دو این خودشان
 می فرد یک طوري این بخورد گره دیگران به رساندن یاري که باشد اي گونه به سرنوشتشان بخواهندکه باید افراد این

 ،زندگی در را خودش تصمیمات روزآمدي، این در طوري این. باشد آمد روز انسان یک اطرافش، جهان به نسبت تواند
  کند می اتخاذ صالح ذي هاي سانان با مشورت و خودش آگاهی و اختیار مبناي بر
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  رگبار

 بهار میز پاي. دهند می رخ  اتفاقات سري یک چرا دانیم نمی ما که این شود؟ می نفسیر چگونه ها پیشامد مبهم پیوستگی
 می ار ما خوب بهار کند، می مصاحبه خوب خودش براي هم بهار.  دهد تکان را ما دل تواند می عمیقی فکر اسفند 30 در

 شاید. زنیمب سلیم عقل به ناخنکی باید و است بهار. است فکر جاوید بوي از پر بهار، در داري زنده شب هاي شب د،شناس
 رگبار.  اند دهنش هم اي برجسته فیلسوف البته و هستند هم اطراف روشن و صاف مردم بگیریم جدي. بیاید گیرمان چیزي

  .شویم می متوسل سلیم عقل به وقتی بارد می ایده
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  حوصله

 با همیشه ،زمان طول در من دیدگاه البته…باشد هم تر پندآموز زندگی یک تاریخ شاید…است آموز پند باشد چه هر تاریخ
 تکان بلیق ازآدم که این…دانستم می اینرسی از پر را خودم راه، این ابتداي در خودم اعتقاد به…داشت همراه به مسائلی خود

 یایدب کش حسابی تواند می زمان داده یاد من به ها پیشامد ولی. نداشتم هم را شدن دیدج آدم یک حوصله و حال نخورم،
 را چیز مهه البته و آید می کش زمان تجربه با هاي آدم براي کنه می فکر آدم امر ابتداي بگذرد سرعت به برعکس یا و

 مختلف هاي شامدپی با ها بعد. گذارنند می را روزگار بهتر و دارند نظر اظهار براي بیشتري فرصت و بینند، می آهسته صحنه
 یروهایین برآیند.  کند گذر سرعت به زمان که کرد کاري یک توان می آنگاه باشد) ؟tolerance(تحمل پاي اگر فهمیدم

 ایمان د؟دار نقش چه ایمان چه؟ ایمان ولی. باشد منفی تواند می هم و باشد مثبت تواند می هم دهد می شکل را زندگی که
 ستقرم او در و آید می خردمند فرد سینه سراغ به وقتی دانایی برد، می پیش زندگی) storm(طوفان میان از را ما که است

  .بخورد محک زندگی دشوار نقاط در فرد) faith(ایمان که شود می

  

 و لوحی ادهس با مانای است بدیهی البته. است نظري خودش براي هم این خوب…باشد مترادف تواند می استقامت با ایمان
  …فهمند مین بعضی را ناقص و مورد بی دلخوشی و توهم و ایمان بین تفاوت چطور اما است متفاوت آینده به خیالی امید

  

 باشد گونهاي به باید شما زندگی تجربه یک. دارد ذخیره نوعی نیاز زندگی در ایمان. برویم ”دیگري“ سراغ به است بهتر
 بلیق حوادث ابتدا است الزم راسخ ایمان داشتن براي. باشد آنها به رساندن یاري و ”دیگران“ مساله به خورده گره که

  .ددار صبر به اي ویژه تکیه ایمان…باشید کرده حالجی خوبی به را خودتان زندگی تاریخ… آري..را خود زندگی

 این را روزگار دقیق حرف من…ها تبی میان شده گنجانده هاي حکمت میان از…ام رسیده جا این به ها شعر میان از من
 اتخاطر دفترچه در را خود خاص تمایالت من…نیامدم دور جایی از من ما، از بعضی ایم شتابزده کمی که فهمم می طور
 که يا تجربه از بریم می لذت. کنیم می برخورد تجربه مفهوم و ذات به وقتی شود می ملتهب آدم دل. نویسم می خود

 قاداعت گسست نوعی به خود ذهن و خود براي دیگر حاال و گذشتم ها پیشامد از من. باشد آن اههمر هم دیگران خوشی
  .باشیم داشته اعتقاد هم هنوز اراده به بلکه نیست تاریک هم قدر آن گذشته. دارم
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  مد و استثنا

 براي ،کنیم بندي جمع دبای کجا بفهمیم که این بخشد، جذابیت ما ذهن در را چیزي هر تواند می بندي جمع دونه یک
 وردم موضوع طبقات با را ما ذهن بندي جمع. شویم متهم شتابزدگی به که است آزاردهنده بله. است اي مساله خودش

 بندي طبقه البته. دهد می نجات) quick(سریع قضاوت و نگري سطحی از را ذهن هم بندي طبقه. کند می درگیر بحث
 در ما که شود می چطور اما. کند می چابک را ذهن آن در تمرین البته که  باشد هم بندي جمع نوع ترین ساده تواند می

 اشباع. نیاید میان هب شتابزدگی و نگري سطحی نه و گرایی تقلیل نه البته و دهیم انجام تري صحیح بندي طبقه تحقیق یک
 برخی تکرار و تناوب که بینیم می گاهی چه؟ استثنا اما. سازد مطمئن تحقیق بودن معتبر لحاظ از را ما تواند می طبقه چند

 نظر مد را) study(مطالعه یک وقتی استثنا. بندند می ما تحلیل در استثنا یک ورود بر را راه شده، فرض پیش از مقوالت
د یک خودش براي آینده در تواند می که بینیم می قراردهیم   .باشد مُ
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  پرسش و امروز

 امروز در) solution(حل راه دنبال به همیشه نیست قرار …بود سشپر جنس از) yesterday(دیروز اگر
  .دهد مجال را پرسش خود کشیدن پرسش به که است فرخنده) today(امروزي…باشیم

 اطراتیخ انباشت بدون ایمان. باشد نمی پذیر امکان زندگی قبلی هاي دوره طول در عقالنی هاي کنش بدون ایمان تصور
 قضیه این تا اشیمب فیلسوف حسابی که نیست قرار البته. برد می بیراهه به را ما ذهن، در دارند نیعقال تصمیم از حکایت که

  بفهمیم را

 وقت ان اوریم یاد به دیگران به نسبت را خود عقالنی هاي کنش بتوانیم که اي گونه به باشیم معمولی فرد یک توانیم می
  .کنیم می حفظ را خود ایمان و شود می اکدهپر ما سر در عقل عطر…گیرد می فرا را ما عاطفه یک
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  :سرنوشت

 اهیگ. گردد می مهم هم معنویت با او نسبت. شود می مهم برایش گذشته از انسان بندي جمع سرنوشت، به فکر در 
 و آورد یم یاد به است، کرده فکر آنها به اش زندگی در  مهم چیزهاي به و است زده قدم خیابان در که را کوتاه لحظاتی
  :  که دباش مهم مساله این سرنوشت با رویارویی در شاید. کند بررسی خوبی به را خاطرات نوع این تا کند می تالش

  است حرف دو این تفسیر گیتی دو آسایش

  مدارا دشمنان با مروت دوستان با

  

 اي آیینه الدنب به باید شسرنوشت مطالعه هنگام انسان. باشد بخش تسلی تواند می هم دشوار لحظات در حتی خرسندي
 انگار ود،ش می تر دراز گویی کنیم می تصمیمات چاشنی را تفکر که لحظه همان از عمر. کند برانداز را خود باید. باشد

  .بود خواهد ما دستان در زمان نبض دیگر

 هنر میان نای در. ریمبپذی باید دشواري رغم به است منصفانه اگر را زندگیمان نقد و گذشت کنار نباید را حق سخن -2
 بررسی با باید سرنوشت به تفکر اصال. دهد یاري جهان این در سرنوشتمان بررسی مورد در را ما تواند می که دارد چیزهاي

 مدرن، چه و کالسیک چه ادبی، هاي کتاب. بیاید ما کمک به پندهایش با تواند می هم ادبیات. باشد همراه هنري آثار
 این با ما سکیداستایوف آثار در مثال. بگیرید نظر در را رمان. گرفت پند باید. گویی حق جنس از دهستن سخنانی از مشحون

 یا هستیم وافقم او با جهان این در قضایا نحوه با آیا که دریابد و بزند گپی ما با خواهد می نویسنده که هستیم روبرو مقوله
 رور،غ بررسی پروژه روي داستایوفسکی مطالعه. خواهند می ما زا را کار این خوبی به ها داستان هاي شخصیت تمام. نه

 نشان وبخ را انسان یک شناختی روان زوایاي تمام کند می سعی که است صورت این به همگی …و نیهیلیسم فقر، طمع،
  .بدهد

  

 جهان این رد را قضایا بعضی معناي تا کند می سعی هم او. شود می پریشان و سرگردان ما همچون گاهی هم وي خود
  .کند پژوهش رمان طریق از و دریابد
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  حافظ در سازمان

  :مقدمه

 اصالح و کشف خطاهـا سـازمان جـاري هاي سیاست و هدفها بستر در کـه مـیافتـد اتفاق زمانی اي حلقه تک یادگیري
  .گیـرد نمی صـورت سـازمان در موجـود تفکـر در بنیـادي تغییر هیچ حالت این در. شوند

  

 هدفهاي و سیاستها رویهها، هنجارها، و کند اصالح و کشف را خطاها سازمان که میافتد اتفاق زمانی اي حلقه دو دگیريیا
 آن تبع به هک شود جدید قوانینی تدوین به منجر میتواند امر این. میپردازد آن اصالح و تعدیل به و برده سؤال زیر را موجود
  برسانند، انجام به متفاوت نحوي به را امور و داده تغییر را یشخو رفتار میگردند ملزم سازمان اعضاي

  

 اجرا را اي قهحل دو و اي حلقه تک یادگیري چگونه بگیرند، یاد سازمانها که میافتد اتفاق زمانی اي حلقه سه یادگیري
 یادگیري یهايوانایت بهبود یادگیري نوع این در اصل. است یادگیري فرآیند در کافی بینش آوردن بدست شامل و. کنند
  )1388 درودي، و بیگی نجف. (است

  

 ایران إسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان در یادگیرنده سازمان الگوي ارائه) 1388( هما درودي،. رضا بیگی، نجف
  ششم شماره. سوم سال فرهنگی مدیریت مجله

  سازمان در حافظ

  باشم خود یار کوي سر خاك نه چرا     باشم خود دیار عزم پی در نه چرا

  

 الگوها به یشناس خود با ببینید. هست هم شناسی جهان کلید شناسی خود.  است حافظ اولولیت در شناسی خود و خود شهر
 طحس. کنیم جذب جهان از خواهیم می که را هایی داده آن توانیم می آن، اساس بر که رسیم می ذهنمان در هایی شاکله و

 ببینید. اشیمب حساس باشند، مهم برایمان باید که هایی داده به نسبت باید چطور بفهمیم که ینا دارد وجود هم این از باالتر
  .دهد می نشان را خود هم عمر گذر به حساسیت خودشناسی، براي تالش محض به

  

 هم را يا حلقه سه یادگیري. باشد می سازمان در اي حلقه تک و اي دوحلقه یادگیري مثل مساله، این که رسد می نظر به 
 محور را شناسی خود بینش باید یابیم دست اي حلقه سه یادگیري به که این براي که کنم می تصور. کنیم اضافه آن به
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 فویضت براي.  کند ایجاد هم را سازمان به تعهد حس تواند می خود از مستمر شناخت به تعهد. دهیم قرار خود هاي فعالیت
  .دارد اهمیت خودش زا فرد شناخت و تعهد مساله دو اختیار
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  مولوي

  

  کند می حکایت چون نی زا بشنو

  کند می شکایت ها جدایی از

  

 نوایش اب کند می آغاز را گو و گقت که مجلسی در نی. است ستودنی فرد، خود زندگی ماجراي کردن مال بر در نی همت
 قبلی ودخ از انگیز حزن جدایی کند، می حکایت نی که جدایی اولین. کند می حکایت راه هاي بلندي و پستی مورد در

 بدین ویم،ش می آشنا هم زمان ذات با برویم جلو و بکشیم خط قبلی خود روي باید که فهمیم می که این محض به. است
 قدرت یک خود که خواند می فرا صبر به را ما نی حال، عین در. ایم داده دست از را زمان قدري فهمیم می که ترتیب

 وشهگ و انزوا براي زمان قدري. رسیم می تسلط و قدرت  نوعی به دهد می رخ قبلی خود از جدایی که نای محض به. است
  .رساند می ذهنش مرکز به را فرد هفته، چند تا گرفته ساعت چند از نشینی

  

 خود“ هک بینید می.  یمنی خوش غربت چه ولی بکشد خط اش قبلی خط روي باید که شود می غریب خودش پیش آدمی
 غربت مانه البته. آید می آینده به شوق و نور نوعی اولیه، غربت این از بعد. داریم نوسازي به نیاز. است مندرس ”قبلی
  .است نورانی هم اولیه

  

  خویش اصل از ماند دور کو کسی هر

  خویش وصل روزگار بازجوید

  

 شوید می یادآوري دلتان و) mind(نذه توسط خوبی به موقعیتی در شما یعنی. است تذکر نوعی) cleverness(زیرکی
 بر كزیر فرد. دارد انتظار فراست بی فرد یک که باشد چیزي آن از متفاوت تواند می کار یک) ؟results(تبعات که

 تفکر اب آید، می دست به چگونه یادآوري و تذکر این اما. یابد دست تذکر به تواند می لحظه چند در. است مسلط زمان
 آن انجام رايب موجود امکانات میزان به ابتدا باشید، کاري هر در زیبایی دنبال وقتی شما ببینید. طرافا جهان زیبایی در

 زیرکی پس. نکنید ظلم بیجا توقع و زورگویی خاطر به کسی به هم و کنید اجرا را زیبایی هم بتوانید تا کنید می فکر کار
 یعی) wow!(!وه:  گویید می خودتان با زیرکی تذکر ظهلح در. هست هم بارقه زیرکی. هست هم زیبایی جوي و جست
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 لبتها دهدو می دشوار موقعیت در حل راه همیشه زیرکی. کنید می بیان را حل راه یک در موجود زیبایی از تعجب نوعی
  .است زیبایی جوي و جست از پس زیرك زندگی. دارد همراه به هم را زیبایی

  

 ”چیزها خود سوي به“ جاذبه و افسون از که یافت بتوان شعاري تر کم فلسفه ختاری در دکارت مصلحتی شک از پس شاید
 عملی و انضمامی چشانی با آن تر گرم رهگذر از و شعار این بر تاکید با هایدگر اینک. باشد شده برخوردار

 قاصديم چنین خود مخاطبان جلب براي هایدگر که نیست این مقصود. کند می تر افزون را  جاذبه این ،)practical(بودن
 فاصله بسی وا فرهنگی زمینه و زبان زمان، از که متفکري نیات از ما که است گزافه بس ادعایی این. است گرفته پیش در

 انضمامی یطریق به را هستی معناي  دهد می وعده ما با استکه)  زمان و هستی(متنی ماست روي پیش چه آن. خبریم با داریم
 اي ذبهج با گذارد می پاسخ بی را پرسسش اي آخر تا شاید که حالی در و دهد پاسخ چیزها خود به رویکرد با و عملی و

  )227 ص ،1385 جمادي،. (کند می همراه خود با را ما ناپیدا

  

 همنوا آنها با ایدب بلکه نیستند، غریب هستند، جهان این از معنوي درکی دنبال به که افرادي که دهد می نشان شما به زیرکی
 می مونرهن زیرکی شناخت به را شما شود، می همراه صبح نزدیک یا و شب نیمه در تفکر با وقتی داري زنده شب. دش

 برا البته که یابد تدس زیرکی به بتواند تمرکز و شب نیمه کردن حس بدون که یافت را تفکري اهل بتوان است بعید. سازد
  .است الزامی  همه ي

  

  :دیگر سوي از

  

 هم کنار رد) آزمایشی( تجربی هاي تکنیک و مصنوعی هوش از را کامپیوتر هاي مدل شناختی دانش اي تهرش بین زمینه
 سانان ذهن کار نحوه مورد در را دقیق و آزمون قابل هاي تئوري تا گیرد می بهره شناختی شناسی روان از و دهد می قرار

 می فکر انسان گونهچ اصال که کنیم تعیین ابتدا باید کند، می فکر انسان مانند مثالی برنامه یک گوییم می اگر. آورد فراهم
 گویند می] 2[نوریگ پیتر و] 1[راسل استورات. بپردازیم بشر ذهن در کارها انجام وقاعی نحوه به باید که این براي. کند

 یا -دشون می رد قتیو افکارمان آوردن چنگ به براي تالش -خوداندیشی طریق از: دارد وجود کار انجام براي راه دو که
 یک عنوان هب را آن تا دارد امکان باشیم، داشته دقیقی کافی، اندازه به تئوري وقتی. شناختی روان هاي آزمایش طریق از

 اهآنگ باشند، داشته انطباق انسان رفتار با]  3[بندي زمان رفتار و برنامه خروجی/ورودي اگر. آوریم نظر در کامپیوتري برنامه
  )2009 تات،. (دارند عملیات نیز ها انسان در برنامه هاي مکانیزم بعضی که دشو می دیده
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  غریبی و سخن تازه 

October geese on a cold winter’s night 

 از اول غریبی، در شاید. هست هم شناختی جامعه اي مقوله باشد، روانی حالتی که اي اندازه به شاید جهان، این در غریبی
 براي آرزوهایت یعنی وطنی جهان. هاست آرزو هم جاي وطن. نیست هماهنگ دیگران آرزوهاي با افراد هاي آرزو همه
 دنیاي رد غربت قدري کردن تحمل با الزاما کردن، فکر دوستی نوع به عمیقا داشتن، را دین درد. باشد معتبر جهان همه

 نوعی. زند می حرف او با کائنات. نیست انگیز غم هم خیلی است، تنها دینی افکار در که کسی غربت. است همراه امروز
 ذهنش در چهارچوبی و طرحواره خود با چون شود می رد او کنار از که هر از شنود می تازه سخن. است دآلو حزن نشاط
  .بخشد می شاکله بگوییم بهتر یا کئد، می فیلتر را مردم هاي حرف که دارد

  شود تازه جهان که تا بگو تازه سخن هین

 براي طفق نه و دارد، تاکید ها انسان همه با قانونی ابطرو تاسیس براي اخالقی الزام و اجبار روي کانت هابرماس، همانند
 و کند ترك کنند، می دنبال را خود قضاوت همه آن در که را] 1[طبیعی حالت باید فرد که است این وي الزام. میهنان هم

 عمومی اجبار از هک سازد مقید را خود و) باشد نداشته تعامل تواند نمی فرد که کسانی با یعنی(سازد متحد دیگران با را خود
 چون شود، گذاشته کنار] 2[قانونی ساخت این از انسانی هیچ که است نشده داده اجازه واقع، در. کند تبعیت قانون خارجی

  روابط تاسیس ،ایم دیده که طور همان بلکه. سازند متفرق نهایت بی طور به را خود توانند نمی بشر بنی خاکی، کره این در
  )87 ص ،2006 پاج، و فولسدال. (ندارد برابر قانونی روابط به ضمنی داللت نسایری با  قانونی

  

  :منبع

A. Follesdal, T. Pogge (2006). Real World Jus�ce: Grounds, Principles, Human Rights, 
and Social Ins�tu�ons Studies in Global Jus�ce (1) pringer Science & Business Media 

  

]1 [state of nature 
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  صبر و انسان مدرن

 اما. هستیم فطر کندي و توقف تامل، با که شود می تصور امر ابتداي که بینیم می کنیم، می دقت که ”صبر“ مفهوم در
 وجود درن،م انسان خصوصیات از یکی. شود می ”حمله تند“ ذهن این. کند خو بدان که دارد ذهنی براي جالبی برنامه صبر
 ذهن. شود طی سرعت به باید کار تکمیل تا مساله و مشکل شناخت و ایده فاصله مدرنیزاسیون، در. اوست ذهن در صبر

 قرار البته(بگذرد هک زمان صبر، فرهنگ همین با ما که بینیم می آنگاه بیندازد جا فرد رفتار در را صبر خوبی به وقتی صبور
 می شکل صبر اب ما ذهن در ها الگو ببینید. یابیم می دست الکیچا نوعی به و شویم می حمله تند) بگذرد هم خیلی نیست
 گیري تصمیم .آورد می تحلیل چابکی صبر،. کنیم نمی برخورد فشل خیلی پراکنده، داده سري یک با دیگر ما گیرند

 خارجی طمحی در رایج هاي ترفند نباشیم، صبور اگر دارد، ربط ذهن در خارجی محیط تکراري الگوهاي شناخت به چابک
 که است نسانیا مدرن، انسان. کنیم تفسیر بهتر هم و نباشیم باور ساده هم تا شود می باعث ذهن چابکی. گیریم نمی یاد را

 خواهندب که جور هر برایش خواهد نمی که است این مدرن قبل ما با فرقش کند، می تفسیر را جهان منفرد طور به خودش
 فهمند، یم قضایا مورد در او از بهتر که را دیگران هاي تفسیر تا کند می چابک را خود ذهن مدرن، انسان کنند، تفسیر

 باید ارک این براي. بیاورد در سر دیگران عالیق از تر راحت یعنی! شهروندي یعنی این. کند قبول سریعتر و تر راحت
 تصمیم هايالگو این شویم، می روبرو اجتماعی قضیه یک با ما بار هر. شناخت را جمعی هاي تصمیم گیري شکل الگوهاي

 همین وقت آن. آید نمی وجود به) compromise( مصالحه صورت این غیر در شوند، شناخته باید جمعی وتفسیر گیري
 رد اندوزي تجربه براي را فرصت و نباشد صبور اگر انسان. نیستیم افق هم چون. خوریم می حرص هم دست از طور

 طوري این. شود می محسوب عوام. شود می محسوب لوح ساده وقت آن بدهد، دست از مدام اجتماعی الگوهاي شناخت
  .خودش وسع قدر به. داشت صبر حسن عمو. ندارد صبر عوام. کرد حساب شدن مدرن براي او روي شود نمی دیگر

 راحت ندارند صبر که اییه آدم باشیم، نداشته صبر وقتی ببینید. آید می میان به خودکامگی آنوقت باشیم نداشته صبر وقتی
 هاي وقعیتم قبال در گیري تصمیم و شود می طرد صبور اصال کنند می پیدا دست گیري تصمیم هاي موقعیت به تر

. رود می یراههب به آنها برنامه یا و کنند نمی ریزي برنامه یا. اند نبرده تحمل از بویی که افتد می افرادي دست به خطرناك
  .دارد صبر نداشتن و طمع با مستقیم اي رابطه خودکامگی

 برابر در را ودخ صرفا تا کند می تالش یعنی. است نبرده پی اخالق جوهر به ندارد، صبر که کسی که شود می دیده گاهی
 ربراب در توجیه واقع در. هستند هم قوي شناسان فرهنگ خودشان، خیال به ها آدم جور این. دهد نشان ”موجه“ دیگران
  .است اولویت در ها آدم جور این براي مردم، حرف از شدن آسوده و دیگري

 باال دهیباز به خواهد می شتابزده و کند نمی دقت ریزي برنامه در که مدیري. است دیگر مهم عامل شنیدن، طعنه از ترس
 ود،ش می همراه دهش یاد سبک به! شناسی فرهنگ با وقتی رویکرد این متاسفانه خورد، می شکست که است بدیهی برسد،

  .گیرند می خود به هم ”مدبر“ لقب افراد جور این نتیجه در
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 آگاه“ ار خود زیردست نیروي و باشد خود اهداف و منافع دنبال اوضاع، کردن آرام ضمن تا کنند می تالش شده یاد افراد
 هاي نتقادا با و ندبپذیر را بخشی آگاهی چالش مجموع در و بیندازند خطر به را خود موقعیت توانند نمی یعنی ”نسازند

  .کنند برخورد صحیح نحوي به) پروژه یک شدن طوالنی دلیل به(بیجا

  

 چالش دچار وفاداري مقوله وقتی. دارد میان این در خطرناکی و ویژه نقش فرهنگ یک از ”وفا“ شدن حذف همچنین
  .بیند می پرتگاه قدمی دو در را خود همیشه طوري این و ایستد نمی هم صبر پاي مدیر آنگاه شود

  

 بکند خود دست زیر با دلی درد یک اقل ال مدیر تا دهد نمی اجازه! روزگار غم و گذشته مصائب که شود می دیده بعضا
  .کند) invite(دعوت صبر به را خود دستان زیر و شود آگاه عملیات روند از زدن پرسه مبناي بر مدیریت با مثال و

  

 موثر تواند یم خیلی) عوامی از دوري(ها موقعیت از صحیح شناخت بر عالوه صبر باشد، می پرستیژ دنبال به مدیر یک اگر
 وقت آن د،داری سازمان در صبورانه رفتار شناخت براي را خاص الگوي سري یک شما که ببیند شما زیردست اگر باشد،

  .کرد خواهد اطمینان و اعتماد شما به تر راحت خیال با

  

  .ستا شده شلیک سازمان به خالص تیر که راحت خیالتان شود، تقسیم یکسان عوام و صبور بین اگر هم پاداش
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  هزار

  :ساسان

 هم شپی سال هزار. کند می متبادر ذهن در را زیادي حم خالصه ولی باشد داشته معنایی کس هر براي تواند می هزار عدد
 دیگر کلمه یک اب باشد قرار عدد این اگر ولی است، تکراري قضیه که دهیم نشان که این براي است، بوده برقرار قضیه این

 نمونه براي یعنی! شود؟ می چه که کنید می تصور شما بیاید دوکلمه این از پس صبر واژه هم بعد و شود همراه دیگر
 می ترکیبی چه شما حاال خب، صبر،)+ bowl(کاسه+هزار صبر+داستان+هزار صبر+بار+هزار یا و صبر+راه+هزار بگوییم

  کند؟ منقلب را شما که بسازید دیگر کلمه یک و هزار و صبر اب توانید

  کنید؟ فکر خب…بگیرید اندازه را صبر حجم و واحد است ممکن کنید، بیان را صبر روش است ممکن
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  صبح

 بعضی براي اه روز بعضی صبح. است روشنی است صبح. هست گشایش نوعی صبح در. است نعمتی بصیر، براي صبح
 و اي پیموده را درازي راه گویی. است یادگاري یک خود، داري، زنده شب یک از پس صبح. است یادگاري ها آدم

 خود براي هم .باشد اندیشی مصلحت با همراه که است بهتر صبح. است بهتر. است اولی صبح وقت. است تر جمع حواست
 روز یانهم صبح، حساب، این با اصال. است صبوري راه آغاز باشد، داري زنده شب به متصل اگر صبح. دیگران براي هم و

 خالصانه گرا است عاشقانه صبح. است تکبر و منیت از جدایی اندیشه، و صبحگاهی فضاي در تنفس و  صبح. شود می
  .  باشد
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  انضباط فکري

. دهید میمتع را  چیز همه راحتی به توانید می. یابید می دست جهان از هولوگرافیک درکی به شما منضبط روش یک در
  منضبط فکريت با زندگی روند از ما درك. بخشید بهبود موقعیتتان از را خود درك مرتب و کنید پیدا را ها نشانه تر راحت

. شناسیمب زندگیمان در را کارها انجام هاي فرایند. کنیم بررسی را خود زندگی توانیم می تر راحت ما و کند می پیدا رشد
  .شویم می تر دقیق طوري این

 یدیدگ دنیا! خوانید می را قضیه ته تا بینید می زندگی در را چیزي از) a bit of something(ذره یک منضبط تفکر با
 به احترام از بطمنض نفکر. کند می پیدا رشد منضبط تفکر این با هم بینی پیش و  حدس. کند می منضبط را ذهن ساختار
 و یصتشخ ساحت در. است فکري انضباط مستعد دارد، می نگه را خود احترام که ذهنی. شود می ناشی دیگري حقوق

  .اشیمب داشته افراد زندگی حوادث و شخصیت مورد در منصفانه قضاوتی فکري، انضباط با که همین نیز، قضاوت

 بر مه را شک. کند می فراهم ما براي تر راحت را عشق مشکالت شرح. دهد می یاري بینی پیش در را ما خیال لطافت
 و تمحب از. هستند گذار تاثیر ما زندگی روي و دارند وجود اطرافمان در که عناصري به شویم می آگاه. کند یم طرف

  :آوریم می در سر بهتر آن هاي مکانیسم

  

  باد روشن سحاب آن صاعقه چراغ

  )حافظ(او محبت آتش ما خرمن به زد که

  

 تیشگف نوعی ما خیال، در. است دادن رخ حال در عرفتم سپهر مورد در اتفاقاتی چه جهان سوي آن و سو این فهمیم می
 یتخالق مگر باشد، ورزي خرد مجموعه زیر تواند می هم پردازي خیال کوچک، چند هر کنیم می جو و جست را تازگی و

 تخالقی. رود می ما کف از ایده. کند می مسدود را خیال جریان موقع، بی و مهابا بی نقد. نیست ورزي خرد مجموعه زیر
 پردازي یالخ مکانیسم. کند می طرف بر را ”دیگران“ و ما اطرافیان از نیازي که دارد ربط خیالی قدرت به تکنولوژیک،

 خیال ینا وقتی خصوص به زنیم می پیوند آرزو یک با را مشکل ما. است جالب بسیار خود نوع در آوري فن یک مورد در
 از صنعت در خالقیت کنم می فکر که من واال. دارد ربط) Breakthrough( منتظره غیر پیشرفت یک به نوآوري و

 افزار نرم همین اصال…درمان حوزه فقط نه… پیشرفته کامال هاي آوري فن دسته این الخصوص علی. است محبت جنس
  .باشد می بشر نوع به محبت حسب بر محصوالت این گیري شکل مکانیسم …ها

   



٢١٨ 
 

  :اسی عقیده به

 رازهاي یعنی بیاوریم در سر زندگی از توانیم می چطور بفهمیم که این براي است مشترك الشت یک خالقیت، سینما، در
 بفهمیم که نونتاک گرفته صامت هاي فیلم از است بشر مشترك تالش یک یعنی. کنیم حالجی ذهنمان در بهتر را زندگی

  !چیست هکلم فلسفی معناي به سینما که داند نمی دقیق کسی هنوز که کند می فکر اسی چون. چیست سینما خود

  

   



٢١٩ 
 

  توسعه یافتن زندگی

 ینکها یکی. دارد بررسی جاي شود، می ضعف دچار اش زندگی یافتن توسعه براي آدم یک نهاد شود می چطور که ینا
 را شاطراف جهان قوانین کند می تصور چون. شود نمی اصالح چرا ولی. قبول. شود نمی اصالح و گیرد نمی عبرت فرد

 و زرنگند کنند یم تصور یعنی. فریبند خود هم خیلی. دورند به اندیشی عاقبت از افرادي چنین ببینید. است ختهشنا خوب
 هایشان کاري ندانم خاطر به اطرافیانشان سر هم بالیی هر که این پایه. ندارند اي برنامه خود آینده براي که فهمد نمی کسی
  .گزد نمی هم ککشان. دارند تشریف هم! دلیر و پروا بی خیلی ن،خیالشا به خود، ناخودآگاه در. هستند بیاید،

  

 گیري یجهنت یک به خودشان پیش و شمارند می بوده، کامشان به که را حوادثی یعنی هستند، استقرا اهل ها آدم جور این
 اشتباه وشر یک ورد صد. آورند نمی در سر هم انضباط از که البته صد. کرد نخواهد تغییر دنیا وضع که رسند می نهایی

 صاحب خاطر هب هم احترام و کنند می درازتر گلیمشان از پا و برند می فراتر را گستاخی حتی. کنند می آزمایش و تکرار را
 عالمی هب بکند، تاییدشان همیشه که نابابی دوستان سر از را مویی.  خواهند می جهان کل مسائل کل مورد در بودن نظر

 شرم. یستندن شرم اهل هم چندان.  نیستند غم اهل کال. را نظرانی صاحب چنین از باالتر ببینی ابخو به مگر. فروشند نمی
 هم یرگ روحی لحاظ از اوقات گاهی البته. دهرند مروت بی ارباب دنبال همیشه ها آدم جور این. است الزامی توسعه براي

 طور همین) !آباد ناکجا به(رانند می پیش به غرور مست همیشه گرچه. اند کرده طردشان که کنند می احساس و افتند می
  .کنند نمی هم را خود آبروي فکر. نااهلند کالم یک واال. شوند می حیرت باعث و روند می پیش خودسرانه روش همین به

  

 استهخنو  انگار بازند، می راحت را خودشان شوند، می جمع دورشان نفري چند که اوایل. ندارند کاري و سر هم سخاوت با
  .است امیالز توسعه براي شرم. دانند می افتخار را لجبازي. فامیل و دوستان جمع در! هستند آفرینی غرور میدان رهسپار

  

   



٢٢٠ 
 

  شعرهاي عجیب و غریب

 ها درویش به هم سري اما. دارند جبروتی و جاه خودشان براي یافته، قوام و اي حرفه هاي شعر که پیداست همیشه مثل
 تحلیل را آن و بنهیم ارج هم اماتور شعر به و ببینیم برعکس را قضیه باشد قرار اگر. است آماتور عرهايش منظور. بزنیم
 سالمت معیار را بودن غریب و عجیب تا کنیم سعی بعدي سطور در واقع در. باشیم داشته معیارهایی خودمان براي باید. کنیم
 یا و کودك یک اب وقت آن که بینیم می کنیم می بررسی را تورآما شعر یک وقتی…بدانیم ادبی بیان یا آماتور شعر یک

 یم صداقت میهمان را خودش و دارد هم را روراستی و صداقت نوعی گوید می آماتور شعر که هر یعنی…طرفیم نوجوان
 کلمه ره طفیعا عمق از شاعر منظور ولی دارد، هم بیان دارد، کلمه شود، اي حرفه که ندارد امیدي چون آماتور شعر. بینید

. بینیم ینم چیزي ما ولی  زدم مصرع یا بند این در را حرفم جا همین مثال گوید می یعنی. نیست مفهوم ما براي شعرش در
 چنانی نآ ادبی دانش که است کسی از غریب و عجیب شعر یا متن. نفهمیم ما ولی. باشد داشته خیال تواند می هم خیلی

 عجیب ماتورا شعر یا و متن درون در عاطفه که بینیم می کنیم می بررسی را مساله این که بار هر. است آماتور یعنی ندارد،
 خودش اعرش. است تکراري گوییم می ولی…سنبل و سوسن و بلبل و گل گوید می یعنی…فهمیم نمی ما…هست غریب و

 چون. تاس محترم خودش براي غریب و عجیب شعر حال هر در ولی …بیند می مقصودش بیان براي سنگنوردي یک در را
 بدیع هک کند کمک ما به تواند می خیلی آماتور شعرهاي جور این بررسی. است فرد یک عاطفه از اي تکه حال، هر به

 ما ودنب غریب و عجیب شرط. یابد می نمود اماتورش شعر اولین در آدم یک زندگی موضوع ترین اصلی شاید. چیست
  .بکشاند تواند می ادبی نقد زنی و عاطفه پژوهش از اي پهنه به را

  

 کسانی معادله یک سرتاسر در معنا…کند می تغییر معنا ثقل شاید…! رود؟ می دست از معادله حل وسط قسمت در معنا
  !!!نیاوریم؟ در سر ”همیشگی غیر“ و دیگر جایی از معادله یه حل شروع با روز یه شاید گفته کی نیست؟

  

  

  

  

   



٢٢١ 
 

  زمان و ریاضیات

 غربی شمال از هک مسافتی. باشد شده نوشته ریاضی مساله یک حل آن روي که هستیم طرف سیاه تخته یک با کنید فرض
 می کالس ايبر که توضیحاتی احتساب با مثال حاال …است ”دیرند“ یک طی کنیم می طی تخته غربی جنوب تا تخته
 ذات در رسیم، می آن به نهایت در که x=a آیا: آید می پیش سوال یک حاال. کشد می طول ساعت ربع یک مثال…دهیم

 ار آن بعد هم ما …هست آینده در جایی در مثال یا دارد؟ وجود تخته غربی شمال در واقع اولیه معادالت  با همزمان زمان،
 می گیر را آن و زنیم می چنگ…شماریمش؟ می آینده در ؟…کلمه اعم معنا به شماریمش می… تخته روي کشیم می

  ؟…اندازیم می جا را آن دارد، وجود تخته روي ریاضی حل راه عنوان به که معنایی ستمسی یک در. آوریم

  

  :نوشت پی

  …شوید می کالسیک یا مدرن یا…باشیم داشته اعتقاد شق دو این از یک هر به کنم فکر شوخی بی

  

   



٢٢٢ 
 

  احساس فقدان همیشگی

 مشکالت اب برخورد ضرورت مورد در فکر گونه ره بلکه است، ”نشدنی“ تنها نه ”دسترس از دور و غریب و عجیب آرزوي“
 خصش براي را حاد روحی وضعیت یک غریب و عجیب آرزوي. کند می بلوکه نیز را حال زمان در و کنونی و رو پیش

 رها غصه و غم از نه و رسیم می اتوپیا به نه. همیشگی فقدان احساس و اتوپیا بین است جایی آرزو این. آورد می همراه به
  .یمشو می

 هر یا افهک در فرد یک وقتی. کند می آماده یکدیگر ممتد شناخت براي را فضا معمولی، آرزوهاي شناخت: نفر دو بین
 یلسب بر را آن که است بدیهی هم شما زند، می حرف ”نشدنی“ آرزوي یک مورد در شما با است عمومی حوزه که جایی
 می تابک و حساب خودتان پیش. شوید نومید خودتان مقابل فطر از است  ممکن کال البته و…گیرید می ”ها نشدنی“

 متوقف امر ابتداي همان در مقابل طرف از شناخت است ممکن بگیم، چی خب،. ندارد صحیحی سنجی امکان او که کنید
 ولا دقایق همان در است ممکن حتی و کنید می فکر اوضاع به دیگري جور ذهنتان توي …است خیاالتی چون. شود

  ”شدنی“ که باشید روبرو معمولی و کوچک آرزوي یک با اگر اما. کنید عوض را بحث بخواهید و برود سر تان حوصله
 ونچ فهمید می را او شما. یابد می پرورش االذهانی بین اي رابطه در روبرو طرف از شما شناخت آنگاه باشد، هم ممکن و

 بعد یک در بار اولین براي تازه حتی یا و باشد خواهد می چه هر اش پیشه حاال گوید، می سخن بینانه واقع چیزي مورد در
 فهمد می را شما او. کند تعریف شما براي شرکتشان و سازمان از مثال هم او و باشیم شده آشنا او با کننده خسته ظهر از

 واقع یزيچ دارند بدانند دافرا که قدر همین ببنید. گوید می بینانه واقع چیزي که دارید می نگه زنده او در را امید چون
 شغلش مورد در مثال. افتد می راه طرف کار کلی! ایم رفته جلو کلی است بین واقع نیز ها آن مخاطب و گویند می بینانه

 در ها شیوه نتری متناسب از یکی یافتنی، دست و معمولی آرزوهاي شنیدن و بیان مجموع، در..کند می پیدا بهتري روحیه
  .است جامعه رد ارتباط برقراري

  

   



٢٢٣ 
 

  :ساسان بستگان از اريک

  …بوده خواب یک فیلم این که کنیم فکر شد قرار

  جلو بریم طوري این که هستش نفعمون به اقل ال یا…است پریشانی خواب اول وهله همان در خب،

  

 هیچ وقتی هک است این باشد مهم شما براي تواند می زمین از متفاوت کامال فضاي یک با برخورد در که مسائلی از یکی
  !!؟…تاریکه صورتش… یا نداره صورت که ببینی رو یکی یا دارد؟ وجود هنوز  هم شما صورت. نیست زمین شبیه بیرون چیز

  

  :داشت خواهیم زنی گمانه و پراکنده جمالت طور همین…رویم می جالب بررسی یک سراغ به

  

 و زمان از دور در جایی در جا این وفاداري دهد، نشان کاراکترهایش در را زهد نوعی دارد قصد لوکاس، که کنیم فرض
 سیاره تامنی به تعهدش حفظ براي وي زهد و وفاداري چهره…دهد می رخ!) ها کهکشان تاریخ ابعاد در البته(باستانی الزاما

  .دارد زیاد اهمیت دوستانش با روابطش و

  

  .باشند پشمالو یا و باشند روبات مثل باید یا … این از قبل تا باشند شده دیده نباید ها چهره

   



٢٢۴ 
 

  آرزوهاي معمولی و حوزه عمومی

  

 رفتن راترف مسئولیت بشناسد، را خود تواند می رود، می اش زندگی داستان از فراتر به که کسی تنها: گوید می هابرماس
  بشویم کسی چه خواهیم می بدانیم که است این معنا به بیوگرافی از

 آرزوها این مورد در بحث شوند، می بحث عمومی حوزه در روز هر که هستند آرزوهایی ،دسترس در و معمولی آرزوهاي
 هب دلبستگی“ نوعی عمومی حوزه در معمولی ارزوهاي مورد در بحث حال، عین در…گذارد می تاثیر جمعی عاطفه روي

 نای. بیاورند در بقیه با نمشترکشا معمولی آرزوهاي از سر خواهند می مردم آورد، می وجود به هم را ”جمعی سرنوشت
 توسعه به و دانند می مدرنیته قاموس را سرما که آنها چشم از دور آورد، می صمیمیت آورد، می عاطفه ها، بحث جور

 معمولی آرزوهاي مورد در بحث عاطفه، مصنوعی قحطی و احساس زمستان دل در و ندارند اعتقادي نتیجه در هم اگاهی
 آرزوهاي این. دهد می ما به را روزمرگی فشار از شدن راحت و زدن گپ براي زمانی مومی،ع هاي مکان در دسترس در و

 مایه خود داشتیم، هک بحثی مثل بحث، یک در آنها کردن تعریف. نیستند متوهمانه یعنی. نیستند سهمگین همچین معمولی،
 را عمولیم آرزوهاي این. هستند زاديآ براي بحث منبع ترین اصلی یافتنی، دست و معمولی آرزوهاي. است بیشتر انس

 بررسی توان می را یافتنی دست و معمولی آرزوهاي مجموعه این ضمن در کرد، تعیین افراد براي دستور با پیش از نمیتوان
 مکان در که معمولی ارزوهاي ساختار بررسی. داد قرار بررسی مورد تجدد روند در را جامعه یک گیري جهت و نمود
 آرزوهاي و تفکرات چنین که افرادي حال، هر به. دارند فکري انضباط با رابطه در هم حرفی شوند، می ثبح عمومی هاي

 که یزيچ. هستند هم ”دیگران خیر“ باب در گاهی نیز و هستند منضبط و ساختارمند ذهنی لحاظ از حدي تا دارند معمولی
  .نیستند خورداربر آن از باشد، مردم خیر موضوعشان اگر حتی متوهمانه آرزوهاي

  

  

   



٢٢۵ 
 

  کالم دلنشینی پاییز

 پایان به گونه ینا پاییز، دلنشین کالم…است پاییز اخر روزهاي…است روشن البته و عمیق تامالتی با شدن آشنا فصل پاییز
 روزهاي هب یعنی…است خط ته پاییز…گوید می سخن ها آدم تامل و تنهایی بساط از ما براي پاییز. شود می نزدیک خط

 هستند زیادي هاي درخت. دارد پیامی ما براي درخت، هر خزانی لحن روزها این که خالصه. شویم می نزدیک نیزمستا
 ما برابر رد است اي آیینه همچو پاییز که راستی به…هستند زیادي هاي آدم تنهایی مونس که نزدیکی هاي پارك همین در

 این که نیدبی می…گوییم می سخن پاییز آینه با ما. داریم خود دلتنگ دل در را کلماتی چه که فهمیم می خوب آن با ما و
 لچسبد پاییز وسط هم آن ”بهار فکر“ اصال. است دلچسب دور فکري خب، ولی نیست نزدیک بهار سبز آشوب وسط،

 هر لخوشید روزها، این ببینید…آید می کش پاییز در زمان. کند دلگیر را ما تا رود می که ”زمان گذشت“ برعکس…است
 به مربوط هنري و بیاد آثار بفهمیم یعنی چه؟ یعنی این. شود آمیخته انسانی ي عاطفه تبلور با که است این به پاییزي لحظه
 حرف خودش براي زانخ که خالصه…بزنیم ورق پاییزي کتاب! ببینیم پاییزي نقاشی بخوانیم، پاییزي شعر!…همین! را پاییز

. اریمد خودمان با اي ناگفته هاي حرف چه پاییز مورد در که فهمیم می رویم می هنر سراغ وقتی که البته…دارد را هایی
 خزانی ي لهجه و پاییزي لحن با که بهتر چه و بزنیم حرف خودمان با خودمان مورد در تا دهد می یاد ما به هنر یعنی
 شود می چه…هاست هنداشت تحلیل لفص بعضی براي پاییز…ها ندیده و ها ناداشته از گفت سخن شود می هنر با ببینید…باشد

 زا توان نمی حال، هر در ولی هم؟ شاید…کوتاهند روزها شوند، می سنگین ها سایه..شود می کم نور…است همین دیگر
 بلند ريتفک کوتاهش، روزهاي در توان می که است این در پاییز، هر لطف. گذشت راحت دلنشین کالم و پاییز رفتن

 دل در ردمی نمی هرگز که اتشی ما، نزدیکی همین است ور شعله که کنی می درك را رافتاط بینی می که خوب. داشت
 مهر اول .است جو و جست فصل پاییز من، نظر به. گویم می را خزان هاي برگ رنگ طالیی…خزانی آتش بلی…طبیعت

 عمیق…دهد می نشان را دخو ما، اطراف پاییزي طبیعت در هنر! طالیی روز 90 یک. است پژوهش یک آغاز سر پاییز در
 فکر چیز همه هب…تابد می ما به پاییزي عصرگاهی نورهاي که هایی نیمکت با گیریم می انس..ها حرف بعضی در شویم می
 در دگیزن مفهوم و سرنوشت باب در خاصی هاي استدالل! است تر دلچسب پاییز در سرنوشت درباره فکر…کنیم می
شتی رنگ قلم دو! …طبیعت گذاشته حراجی به را خود دارایی! یزهپای. است نهفته آن جادویی هاي رنگ . رختاند روي مَ

 چه طبیعت يمو قلم که وه…پیوندید می طبیعت و ها درخت و ها نهر زیبایی فرقه به پاییز در عمیق تفکري با طوري این
 و یعتیطب چنین که باشیم خداوند شاکر باید و خواهد می بینا چشم دو فقط…مفت مفت چند؟ اي دونه! است گر جادو
 پی او متعظ به تا بگذارد یکدیگر کنار را ها نشانه این خوب که ذهنی و …است داده قرار ما اختیار در را فرصتی چنین
 تا است ما تفکرانهم هاي گام نیازمند که خیابانی! شود متر تا ماست منتظر که خیابانی…نگذریم هم پاییزي خیابان از. ببریم

  .شود باز زندگی مفهوم مورد در تازه تداللیاس با دلمان

  

  دو.رترین
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 ما هاي رمهسگ به جهان که. ماست روي پیش که آیتی با قدري  باشیم خوش…ها تفسیر ما درون. هست اتفاق از ما بیرون
 اینجا ما که دارد را معنا همان دور اي سیاره حرکت در جهان. خواهد می اگاهی. خواهد نمی دارو. داشت نخواهد التفاتی

 آرامش. مکنی نمی باورش گاهی که است خود همین…جا دورترین. نیست پلوتون و نپتون ما، به جا دورترین. خواهیم می
. کنیم دور به رس از را زاید فکر. باشیم هم با توانیم می ولی. بود خونین قرنی. قبول. است کرده طی نیز را قحطی سده اولین
 گردن هب را گناه که شناسیم نمی را خود. بگیریم جدید را ایده. دارد رشد ادعاي که انهجو هر به شویم تر آشنا ، بگیم

  .اندازیم می دیگري
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  دلخوشی پاییزي

 رویم می که جا هر وقتی…کرد فکر شود می ببینید. کنند منتقل ما به توانند می را خاص معنایی خود براي ها سایه پاییز، در
 هر“ که رسد می نظر به. برساند تازه هایی مفهوم به را ما هم وفادارانه کردن دنبال به گاهی شود می ماست دنبال ما سایه

 صورت را اي سایه مثال. زنند می حرف آدم با گاهی ها سایه. دهد می هم وفاداري مانند خاصی معناي ”بودن خود سایه با جا
 ریزي برنامه قتو شمردن غنیمت و دلخوشی براي چگونه مثال که کند می توصیه تو به اتاق تنهایی در گاه از هر که کنید
 هنوز توان یم که فهمی می و روي می پیش به تو…کنی می گوش توصیه این به خوب هم تو. نگیري سخت را دنیا. کنی
 تاس جاري همیشه آن جویبار. شناسد نمی خزان که زمان. رود می ها لحظه. کرد زندگی توان می. ها لحظه با بود خوش

 زندگی ايه درس از گرفتن بهره براي وقت از بشماریم، غنیمت را دم هستیم تا که بهتر چه و نباشیم چه و باشیم ما چه
 روزهاي توان می روزها این ولی. ندارد پاییز زمان گذشت. ندارد خارجی وجود ها لحظه پاییز که گفتیم. کنیم استفاده
 دز که باییزی هاي رنگ و سایه پاییزي، طبیعت. نمود ریزي برنامه آن براي و شمرد آرامتر و آرام توان می را پاییز باوفاي

 لگیرد بعضا چند هر که هایی غروب. خواذند می فرا عمیق تفکر را ما همه هستند، خزان تحوالت از ناشی طبیعت این
 تر قیقد چشمی با باید را ها بغرو این. دارند را عمیق تامل به دعوت از هایی نشانه خود در چون هستند، وفا با ولی هستند

 زمان ويج دیگر که فهمید درختان رفته هاي رنگ از توان می البته. کنند می ما به ناب هاي توصیه که جهت این از دید،
 هم این دیگر حاال…باشد تواند می هم فکور هاي آدم با آشناییی فصل پاییز. ندارد التفاتی آنها به است، جاري همیشه که

 ناآش غروب با کردن صفا اهل هاي آدم با چسبد می پاییز در یعنی. است رسیده من ذهن به که است اي هاید و حدس
 در را آگاهی …صمیمی آدم یک یعنی…تو با بودن! ببین. پاییزي طبیعت باب در دیگران هاي ایده از ببریم حظی …شویم
  .دهد رخ ما ذهن در که شود می ها چیزي خیلی طوري این. دهد می توسعه ذهن

  

 به را اي هوقف کدام هر…بیرون به پنجره از نگاه گاهی… ها دیوار به نگاه گاهی…رویم می فکر توي. شود می که شب سر
 است پاییز کنیم می ریزي برنامه خود زندگی براي و رسیم می تمرکز یک به که است صبر با. دهند می ما اندیشه جریان

 حالیت ها یزچ خیلی شب، آخر به نرسیده بگیریم انس سکوت این با اگر..استه کوچه زودهنگام سکوت به ما دلخوشی و
  .یابد می بهبود برمان و دور اوضاع از ما شناخت چقدر و رود می سمت کدام به زندگی جریان که شود می
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 ترسیم ما براي ینیب عواق با موانعش با را آینده باید بلکه برهاند گذشته غم را ما که نیست این بیشتر شناسی روان وظیفه
 بش نیمه یک در ها ایده هاي زلزله. برند می را اطرافیانمان زندگی که هایی سیل ها، شکل تغییر تاخیرها،. کند

 شناسی وانر ایم، شده مره روز که ما بعضی براي. باشد پرت جاهاي در بینی درون حال به فکر باید شناسی روان…پاییزي
 هگذشت هاي چهارچوب همان با که گوید می چیزي مورد در چون بزند حرف آینده وردم در اگر حتی. است خواب قرص

  .است بهتر باشد، گذشته همان یعنی باشد، گذشته هم آن پس شود، تحلیل و تفسیر است قرار
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  فیلسوف در چمنزار

 عمقش، در فتیا می در را پرستاره آسمان وقتی کرد می شکر نیت شب هر آن هاي چمن روي فیلسوفی که رفتم دشتی به
 ردک می ابرها ظلمت هاي کوچه سرگردان گمشده اي ستاره پی را ماه آگاهی که معین ساعت یک سر شب، هر درست

 چیزي اختشن بود؟ کرده تجربه آنها حتی یا داشت؟ مرا هاي حرف حوصله او آیا. گیرد دیگر کهکشانی از سراغی خود تا
 هم و است ورزي خرد جنس از هم معنویت،.. انگیزد می بر موضوعی به نسبت ما همه در را مشترك اي عاطفه که است

 کی از افتادن دور از همگی تا شود می باعث دهد می ما به تاریخ که هایی درس و جهان احوال به ما دانایی…ورزي عاطفه
 می حتراما همه از اول دیگري معنوي هاي دیدگاه به که است کسی آیین روشنی، و مهر. ورزیم اجتناب مشترك، بصیرت

 را ها سیاره هک فضایی تا برد می! باال تا کشد می را شاعر معنویت، نور. کند می گوش آن بیانات به سکوت با و گذارد
 می را روزمره نبض همین شناسد، می خوب را جهان همین…است جهان این در که دین نور با فهمد می …کند حس بهتر

 يها سپهر از شد مند بهره همچنین…کرد وارد دل داخل در را معنویت نور توان می وز،ر یک در که بینید می …شناسد
 از تازه یزيچ ولی باشد نداشته رسمی و اسم شاید که را شاعري اورد، شمار در که باید…مختلف هاي فلسفه مانند معرفتی،
 شما ذهن رد معنوي ایده باید…باشد موفق تواند نمی ذهن در معنوي هاي ایده استقرار نباشد، اگر بخشایش…بداند معنویت

 بهتر را هفلسف و شعر نکنید، حس را تعهد و اتحاد این تا…شود متحد معنویت اهل اردوگاه با باید شما ذهن…شود مستقر
 انسانیت به ستهبرج فیلسوف…شود حس باید که است اي عاطفه فلسفه، درون در که فهمیدید درست بلی…کنید نمی حس

 دمور در حتما هم آنها…نگذریم هم) نوجوانان و شرکت هاي کوچک و متوسطکو(آماتور هاي فیلسوف از اندیشد، می
 رد شود می. گویند می سخن عاطفه یک عطر از آنها…دارند معصومیت جنس از هایی حرف ما براي و دانند می معنویت

  .کرد حس را عطر این هایشان حرف
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  دزدکی

 من ویاروییر براي بود بهترین کجا. بگویم را خود راز آگاهی، با بتوانم که جایی زدم رس ندارد زمان گویی که جا هر به
 محاصره بلند هاي ساختمان میان که اي خرابه در آتش یک کنار …آینه…آه یک…عمیق نفس یک…تنهایی عمق خودم؟ با

 گاهی،آ بار چند راستی نی؟باستا بناي یک هاي ستون پشت یا شهر؟ حومه متروك هاي جاده در زدن پرسه است؟ شده
 به و  هراسیده اش سایه دیدن از آگاهی هم بعد و دیده را او دزدکی کسی و داده تکیه ها ستون این پشت یا افق این در

 و وزید واهدخ تندي به نور که هنگام آن. سازد پنهان و برتابد را راز رسوایی که باشد جایی باید. برده پناه ها پرده پشت
 حظهل خودش براي که کنم می فکر باز. گرفت خواهد فرا مواخذه و تدبیري بی از شرمساري وزش را آگاهی و ما میان

 می هم از ار ذهن طمع. شود می دشوار ما بر زندگی نشود تبعیت آن از اگر البته که. تغییر یک فکر. ماندگار است اي
  .ایدگش می روح و کالبد و ذهن به آگاهی ورود بر درها صبر، عکس بر افزاید، می مشکالت بر هم خودخواهی گسلد،

  شرم

 زا من سهم شرم، عبوس حکم به هنوز که زمان آن در بارها. شناسم می را او. داشت لب بر لبخندي که دیدم را شاعري
 هایش مچش امروز. گرفتم می را آینده فال و رفتم می او پیش بود، صورتم روي زمان هاي نفس وزش فقط عوالم جور این

 نیز وا آیا. اند کشیده دیوانش روي اش چهره از که بودند چیزي آن از تر شفاف هایش چشم. نبودند همیشه مثل دیگر
  بود؟ دیده من در چیزي

  

 است کنمم که قطعی مخاطره یا شرافتمندانه مرگ برابر در که شد خواهد اطالق کسی بر اصلی مفهوم در شجاع
 ص،1381 طالیس، ارسطا.(باشد هراس و ترس بی جنگ مخاطرات در مخصوصا باشد، داشته پی در را مرگ

136(  

  

 نه…که است شهید آن ما براي هم هنوز گرچه است؟ کرده ترك را ما او ولی. ماست خاطر در همیشه شهید شجاعت -1
 ي بارقه زا شهید. است شهادت به منتهی که صبري..شود می تعریف صبرش در شهید…هستند یکی شهدا همیشه ما براي

 هاي قاف به هایش چشم. ندارند را دنیا این دیدن آرزوي دیگر هایش چشم اما. برد می بهره جهان حوادث به نسبت آگاهی
 در تشموقعی به نسبت او درك چون شود، می منقلب ما دل بینیم، می را شهید متبرك جنازه وقتی. . نگرند می دیگر

 از ودمانخ باید ما. است رفته و گذاشته تنها زمان، گذشت با را ما او رفته، خدا پیش دیگر او …است مهم ما براي زندگی
 طوري این…یریمبگ کمک باستانی ایام شهید یک زندگینامه از توانیم می…نه که است معلوم آییم؟ بر مان زندگی توضیح
. مشدهگ تقدیر هاي آیینه هزارتوي در شهید آیا. داشت تمرکز سرنوشت روي و شد مسلط زمان بر توان می که بفهمیم

 پرسه یک رد او شاید. ما بر است هستی لبخند شدن آشکار شهید، لبخند. است ”پیدایی|“ خود شهید. است غلط گمشده؟
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 تنگه یک در شاید ماندیم باز نیز ما و بازماند) مین میدان مقتل(معصومیت هاي دروازه پشت) مین میدان یک در(شبانگاهی
 یم ادامه را هستی جریان او، لبخند افتاده زمین بر که جا هر آري است، آرمیده دشت در شاید. است رسیده شهادت به

 بصیرت نوع این از تواند نمی کرده عادت بخل به که فردي. کنیم درك را شهید پیدایی تا خواهیم می بینایی چشمی. دهد
 امید و بیم ازه،ت بصیرت یک و ذهنی افق یک هب رسیدن براي باید. تابد می ما بر زمان تونل انتهاي در نوري. بیاورد در سر

 می پر را او کالبد متاسفانه و شود می مستقر شخصی ذهن در وقتی حسد. خواست را چیزي چنین خداوند از باید. داشت
  .دریابد است، فداکاري و سرنوشت به بصیرت مبناي بر که را فرهنگی چنین تواند نمی شخص کند،

  

  .است انداز طنین زمان صحن در تو صداي هنوز که تو اي شهید، اي گویم می نسخ تو با متن، این در آري

  

. ستا حی که است شهید. است غلط. شنید نمی را صدایمان اما زنیم می نعره. میدادیم تکان محکم را دروازه هاي میله -2
 را او. شد می سرد رسید می که ما به که بود گرفته گرمی مه را در پشت. بود در بر رحمی بی قفل که افسوس. شنود می

 گوش در هم خلقت موسیقی و قهقهه صداي ما، ناله جز. بگشایید را در این. زنیم می زانو کنیم می التماس. بازگردانید ما به
  .بودند پیدا و شفاف دروازه سوي آن در روشن هاي شمع هاي سایه. بود انداز طنین زمان

  

  :منبع

  .تهران دانشگاه نشر. حسینی ابوالقاسم ترجمه. خوسنیکوما اخالق) 1381(ارسطاطالیس
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  دست نیافتنی

 یزير برنامه از وقت آن و کرد نخواهی درك خودت مرزهاي وقت هیچ …باشی نیافتنی دست چیزهاي دنبال زیادي اگر    
  .بود نخواهد خبري بینانه واقع

. شود فراموش شخصی سرنوشت با شخصی رویارویی تا شود می باعث..غریب و عجیب آرزوهاي بر حد از بیش اصرار    
  !خواهد می چه ما از زندگی البته و خواهیم می چه زندگی از فهمیم نمی دیگر

 حد از شبی توهم و اصرار با اگر.…باشی تاریخ در کسی مثل یا…باشی کسی تاریخ در خودت براي که این خواست    
 شخصی شخصیِِ هاي موقعیت در شما اعتالي شود می باعث…)شود می دیده زیاد ما جامعه در که چیزي(باشد همراه

. کند زیزع دوستانتان نزد را شما تواند می هم کوچک موقعیت یک: کنید فکر خوب اگر ببینید. شود فراموش زندگی
  !نروید کار سر هایتان توهم با خودتان توسط که خالصه

 معروف اال،ب نفسی عزت با خودتان پیش مواقع اي پاره در دشای…باشید کسی خودتان براي تا هست فراهم فرصت این    
 یک شانس خوش برنده جوري یه شاید که بینید می کنید می فکر که جوري این…باشید تاریخ در خاص کسی…باشید
 اشد،ب صداقت قتیو که خالصه. کنید می اعتراف اشتباهاتتان به و کنید می ارزیابی را خودتان صادقانه وقتی..هستید اتفاق
  !باشید که هست فرصت هم هنوز

  !جور همه …شود می دیده غریب و عجیب آرزوهاي با افراد نزد) شئون همه در( غریب عجیب امور جور همه    

   



٢٣٣ 
 

  فرا روایت ها

) یابد اجرو ایران در خواهند می بعضی آنچه(ها روایت جوجه که شود نمی دلیل بگذاریم کنار باید را ها روایت فرا اینکه
  )ساسان بستگان. (بخوانند ترانی لن ما يبرا

 این که چرا .است ناك خطر مدرنیسم پست پنداشت می او بود، مدرنیسم پست مخالفین گروه دسته سر بوردیو
 رفاه ، متحکو مثال براي. بود ساخته خود تمدن و پیشرفت طول در بشر که کرد می مخدوش را مفاهیمی نظریه

 که بود – اصلی مفاهیم -فلسفی زبان ایجاد بوردیو روش. بودند مفاهیم این ملهج از حقیقت و جامعه ، اجتماعی
 اجتماعی رایندف توضیح از روزمره زبان که بود  نکته این به توجه نیز و گرفت می قرار روزمره زبان با تقابل در

  )72 ص ،1389 گرنفل،. (است ناتوان زبان، گیري کل

 پیش را امنیت ممفهو ساسان بستگان هم اخیرا…داریم تاریخ تفسیر براي را لکنته مفهوم تا چهار همین! رفیق عزیز ببین
 کلک با یمتوان می مدرن پست کاروان با همراه ما بعضی خیال به که امروز ایران مضحکه در! نکش نقشه بیخود!!! کشیده

 نگارنده ورتص. دارد را خود هاي یویژگ البته که هستیم طرف کمدي یک با جا این در ما کنیم، فرار مدرنیته بزرگی از
 الزامی حمفتض کمدي این درباره هگل از نکته این ذکر. آورد خواهیم در نیهیلیسم از سر کارها این با ما که است این در

  :است

 را خالقیا فضیلت ارزش کمدي،. دیگر اي شیوه به ولی شود می توجیه دوباره کلی فضایل درستی کمدي، در
 یا: یستن بیرون حال دو از کلی، طور به کمدي،. کند می ثابت اخالقی رذیلت بیهودگی و یپوچ کردن رسوا با

 و پوچی حکم به که است بیهوده و پوچی حکم به که است بیهوده و پوچ و معنی بی غایتی پی در آن  قهرمان
 تر پست و تر همای یب شخصیتش و دارد ارج پر راستی به غایتی که آن یا  و شود می نیست و تباه خود بیهودگی

 ،1381 استیس،. (کشد می رسوایی به الفهایش رو این از باشد، غایت آن احراز در او یاور بتواند که است آن از
  )672 ص

  

  :نوشت پی

 یک در ار قمار یک بخواهی که است این مانند ایران در ها مدرن پست) همه نه و بعضی کنم می تاکید( بعضی تفکرات
 بازگشت راه يتو …کنی خفه رو یارو… ببازي بعد…ببري دیگه صفت هزار با و نمور و بست بن و یکتار و باریک کوچه

 میان رد را قتل او با که دیگري کس سوي از مساله آمیز مسالمت حل راه هیچ که باشی این دنبال هم فرار هم شاید یا و
 از غیسرا…جدي و شوخی…مطایبه سر از نیست بد!) بزنی هم پیروزمندي الف جورایی یه! (نشود پیشنهاد گذاري، می

  :بگیریم ها ورزش و ها بازي جور این زمینه در کانت

  



٢٣۴ 
 

   

  

 بازي در هک بداند اگر ولی. باشد عصبانی اش احتیاطی بی و خودش دست از است ممکن است، باخته بازي در که کسی
 ، کند سهمقای  اخالق قانون با را خود که ینهم ،.)باشد یافته دست بردي به طریق این از چه اگر حتی(است کرده تقلب

 معیار ود باید آدمی ، زیرا باشد، فردي سعادت اصل با متفاوت چیزي باید این پس،. بود خواهد متنفر خودش از قطعا
 و”  کردم پر ار جیبم که چند هر هستم پستی انسان من: ” گوید می خود به  ناگزیر وقتی باشد داشته اختیار در متفاوت

 ،1385انت،ک( ”ام داده افزایش را ثروتم  زیرا هستم، اندیشی دور انسان من:”  گوید می و کند می تحسین را خود که قتیو
  )66-65 صص

  

  :است معتقد نیز کوهن توماس

 مرگ“ از پس فرهنگی باري و بند بی  که همچنان واقع، در. آمد می دنیا به مرده که بود نوزادي پسامدرنیسم اما…
 هرگز نیز نمدر پسا  اندیشگی ولنگاري. نشد تبدیل بشري تمدن بر حاکم فرایند به هرگز نوزدهم سده در ”خدا

 به تفکر ايبر اي جاگزینه نه مدرنیسم، پسا. کند رسوخ خالق اندیشه مراز به تفکر دنیاي حواشی از نتوانست
 تفاهمی سوء کهبل فلسفی، سیککال تفکر براي اي جاگزینه نه مدرنیسم، پسا. کند رسوخ خالق اندیشه مراکز
 در آنچه. بود داده رخ  اندیشه خالقیت عرصه در بیستم سده در که بود  دورانساز تحولی درك عدم از ناشی
  )14ص  ،1387 کوهن،( بود؛ ساز نظام فلسفه شد، می ناپدید و محو سده، این پایان

  

  :منبع

  .سروش انتشارات یتعنا حمید ترجمه.  هگل فلسفه) 1381( ترنس والتر استیس،

  .نورالثقلین انتشارات. رحمتی اهللا انشاء ترجمه. عملی عقل نقد) 1385. (ایمانوئل. کانت

  .قصه نشر. طاهري عباس ترجمه. علمی انقالب ساختارهاي). 1387. (اس توماس کوهن،

  .افکار نشر. لبیبی مهدي محمد ترجمه. بوردیو کلیدي مفاهیم) 1389.(مایکل گرنفل،

   



٢٣۵ 
 

  مندي یک فلسفهپیروز

 مساله بعد بود، نامکشوف هستی باب در جستار ابتدا. است کرده تغییر مختلف هاي دوره در فلسفه یک پیروزمندي
. ساختن سیستم. دنباش آن در شکی که جمله یک به دستیابی. کشیدند میان به را زمان. آمد میان به اخالق نیز و دیالکتیک

 قدرت.  مدهآ وجود به شکاف زدن بخیه براي تالش بعد. متافیزیکی سوال يسر یک جواب به یابی دست شرایط بعد
  …بعد…یچهن نزد رسد می تا شود می گسیخته هم از حدي تا جستار دیگر بعد. هگل نزد در شناسی هستی و منطق و نمایی

  

  :نوشت پی

  :فلوطین از اي نغمه

 ولی. نه ؟ ستا یکی دیالکتیک و فلسفه آیا. ماست وجود در چیزها ارجترین پر گمان بی چیست؟ فلسفه پس
 دیالکتیک  زیرا است فهفلس براي ابزاري تنها دیالکتیک و کرد  گمان نباید. است فلسفه بخش عالیترین دیالکتیک

 موجودات همه و پردازد، می) نفسه فی( چیز هر د.خو به بلکه یابد نمی  تشکیل تهی قواعد و هاي نظریه از
 موجودات خود به خود، خاص روش طریق از دیالکتیک. اوست فعالیت خدمت در اي دهماplotonius همچون

 و گیرد می صورت  واحد آن در  هایش نظریه به یافتن دست با موجودات خود به یافتنش دست و رسد می
  )75-74 صص ،1366 فلوطین،. (است فلسفه بخش گرانبهاترین دیالکتیک، بنابراین،

  

 غایات به اقلع موجود که عشقی“ یا ”انسان عقل ذاتی غایات با شناسنشدفایی کل رابطه علم“ را فلسفه هم کانت
 ص ،1386دلوز،.”(هستند فرهنگ نظام بخش صورت عقل عالی غایات. کند می تعریف ”دارد انسان عقل عالی

19(  

  :منبع

  نو گام نشر. پارسا مهدي  ترجمه. کانت نقادي فلسفه) 1386.(ژیل دلوز،

  .خوارزمی انتشارات. لطفی حسن محمد ترجمه. اول جلد. فلوطین آثار دوره). 1366(نفلوطی

  )مارکوزه. (است آزادي از آگاهی پیشرفت نیازمند آزادي پیشرفت
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  ساسان بستگان ظهاراتا

  و تنهاییهنر 

 بیان با را خود مخاطب شخص هنر. دارد آزادي مالکیت، جنس از هنر. دارد را آزادي ،)نفسه فی(خود درون در هنر،
 را ام دل او فهمیم می وقتی…آییم می در هنرمند یک هنر هاي اشعه تملک به ما. شود می متملک مشترك، اي عاطفی
 هاي بت حصار از …تنهایی از شویم می آزاد.است آزادي خود هنري، اثر یک به سپردن دل. شناسد می خوب

 یشپ ذهنی الگوي سري یک از شویم می راحت ویم،شن می جهان اوضاع از بهبود بوي که است طوري این…خودساخته
 ”تعلیق“ کی با جهان شناخت شروع. شود می شروع قبلی الگوهاي نهادن کنار با دانستن! مبتذل اصال! هیچ که افتاده پا و

 می ،شوند می ختم ”است“ به که جمالتی همه که فهمیم می. دهیم می قرار پرانتز داخل در را چیز  همه ما. آید می بدست
 سکوتی ت،اس طوالنی که مکثی. آید می وجود به ما ذهن در ”مکث“ یک فرصت طوري این. شوند ختم ”نیست“ به توانند

 متجلی انذهنم در ما براي نو از مفاهیم سکوت، این در. دهد می نمایش بهتر ما براي را تکنولوژي حتی و مفاهیم ماهیت که
 اسخپ براي هنر از دعوت. است الزامی هست، هم پرسش نوعی که سکوت این هستید، هم الهام دنبال اگر واال. شوند می

 فهمیم می اهآنگ.  یابیم دست آزادي نوعی به تا شود می باعث ایجابی، یا و سلبی جمالت مورد در ما هاي تردید به گفتن
  .ندک تمدید خود ايبر ایجابی روشی به کند، می سلب او از سلبی جمله یک که امکاناتی تا است آزاد انسان  که

 البته و بیمیا دست استعال و آزادي به خواهیم می که اي گونه  به هستیم، روبرو درونمان در تقاضا نوع یک با ما جا این در
  .کند می راهنمایی جا این در ما هنر رویم، فراتر خود از خواهیم می که

 مورد را دمیانآ تنهایی که میشود) لنفسه(خود براي وقتی کلی و.  است نهفته آزاديِ ولی. است آزادي نفسه فی هنر البته
 ذهنی الگوهاي جامعه درباره توانند می افراد باشند، می فرد به منحصر خود ذهنی الگوهاي با افراد. دهد قرار موشکافی

 و منفرد ،تنها صروت به! خودشان خود سرنوشت مورد در حال، این با دهند شکل خود ذهن در یا و برگزینند را خاصی
 این به ایدب هنر. کند می حس را تفرد نوعی خود، سرنوشت برابر در انسان. بینند می تدارك را خاصی ذهنی الگوي تکی

 می طبس نیست، خام ایده یک دیگر. آید می برون خود درون از هنر شود، می دیده طوري این بپردازد، خوبی به بحث
 در ما راهنماي هنر روشنی. دهد می التیام و سازد می همراه خود با باشند، که دينژا و نوع و قوم هر از را آدمیان و یابد
 مطبوع بررسی این بتهال و باشند هنر بررسی مورد توانند می نیز تنهایی انواع بقیه نیست، سرنوشت بحث فقط البته.است عمر

  .باشد هم

  :شود ارهاش باید نکته چند مدرنیست، ادبیات و هنر کارکرد حیث من ببینید

 اصلهف  اجتماعی عرفی هاي دغدغه از و دارد تاکید هنر خود خود و هنر روي مدرنیسم که داد قرار نظر مد را نکته این باید
  .ندارد کاري اخالقی مسائل به مدرن هنر بنابراین. گیرد می

  



٢٣٧ 
 

 گروه دمور در رایج و عرفی هاي ایده با وي ذهنیت یا و هستند افتاده پا پیش عالیقش که فردي با مدرن ادبیات و هنر
 رس روشنفکري با بیشتر مدرنیسم در هنر خالصه طور به) 1981 ناباکوف،. (ندارد کاري است، شده پر اش زمانه و اجتماي

 نمی این از بیش که است واضح: “ است گفته) 1916(الیوت اس تی که طور همان. ها عوام و ها ذوق بی تا دارد کار  و
 نور وردم در توانیم نمی که طور همان. است نکرده تجربه را آن هرگز که دهیم توضیح شخصی به سمی مورد در توانیم

  ”دهیم توضیح کور یک به

 بدین  .است بود روزگاران در مدرنیست اثر یک اصلی موضوع همچون که گونه به دارد باالیی اهمیت  نفسه، فی هنر،
  .باشد می هنر خدمت در اصلی طور به مدرنیسم، در هنر که  گفت توان می ترتیب

 اهمیت ستمدرنی نویسندگان بین در هرحال در نباشد، یا باشد استعالیی معنادار امر یک صورت به حال حقیقت،
 حتی و ریزدب هم به کند، پافشاري کند، تاکید ها فاکت روي که است این…هنرمند امتیاز ببینید. دارند اي ویژه

 می مومیع وقتی. هستند خصوصی حقایق مهم، و معنادار حقایق همه. کند بیان را حقیقت یک تا کند پریشان
 و شوند می میعمو کاراکتر از بخشی  حالت، بهتري در یا و شوند می فاکت دیگر. نیستند حقیقت دیگر شوند،

  )1916 الیوت،. (شوند می] 1[سخن تکیه یک فقط حالت، بدترین در یا

  

]1 [catchwords 

 فاکت کردن انپریش طریق از پریشان، صورت به حقیقت یعنی است، مدرنیته از بخشی که رسد می نظر به خود پریشانی
 نقاطی تشناخ براي بینی تیز همین ها، مدرن پست آیا که آید می پیش سوال این که است جا این. است مدرنیسم همان ها،
 دیگري جور یا اند ردهک عوض سبکی صرفا که بگوییم هاآن به اگر یعنی گیرند؟ می نظر در را شوند ”پریشان“ توانند می که

  !شوند؟ می دلگیر اند، دیده را قضایا

 بلژیکی استاد ،]2[دوو دو تیري اثر]” (1[دوشان} مارسل{ از پس کانت“ تحلیلی کتاب در که را کانتی ببینید
 یک. دید هم) ریکاییآم نویسنده] (3[گرینبرگ کلمنت آثار در توان می شود می هویدا) مدرن هنر تئوري

 دیسپلین یک متشخص هاي روش از استفاده عنوان به باید کانتی نقد. “شود می دیده کتاب این در کانتی اسلوگان
 بکشیم سنگر یندسیپل این براي باید بلکه سازیم واژگون را آن اینکه نه -”شود شناخته دیسیپلین خود نقد براي
 تئوري مهم هاي ویژگی همه، این حال، این با. دهد می اجازه پلیندیس این هاي شایستگی که جا آن تا حاال

 فراتر به را ما دوشان که دهد نمی نشان واضح طور به]  4[دوو دو. گیرد نمی بر در را کانت خود شناسی زیبایی
 یزیبای و لذت نقش بررسی با توانیم می ما  دوشان، رویکرد هاي محدودیت این تشریح براي. برد می کانت از

 تجربه یک را یزیبای شوند می باعث که هستند محوري کانتی شناختی زیبایی تئوري در ها این. کنیم آغاز را کار
 و  تجربه از ما که ظرفیت یک یعنی دارد، ربط] 5[مشترك حس به که چرا دارد شمولی جهان و  بدانیم لذت از
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 ار دوشامپ کار هاي پیامد اگر کندکه می رهاشا ”دوشامپ از بعد کانت“ کتاب در دوو، دو. داریم ما شناخت
 کانتی قدیمی و تیمدرنیس تاکید باید که بینیم می آنگاه ، کنیم استفاده شناسی زیبایی از خود سازي مفهوم براي

 مورد در زدن حرف صرفا ما براي دیگر و کنیم تاکید ”هنر“ روي آن جاي به و بگذاریم کنار را ”زیبایی“ بر را
  -دریابیم را زیبایی تجربه فقط یعنی -باشد کافی مشترك حس يمبنا بر ”لذت“

 یکسان هنیذ قوه یک همه که باشد داشته فرض پیش باید فرد دیگر حاال رسیم، می تازه نتایجی به طوري این
 ارک به ودو دو را تازه مفاهیم این که خالصه. همه ي همه. بیافرینند هنري اثر که کنند انتخاب توانند می و دارند

 رشته رس شاید و برد می کانت و مدرنیسم از فراتر به را ما مفاهمی این کند، تشریح را دوشان کار تا گیرد می
  )  1999 کمال،.(دهد می ما به نیز را مدرنیسم پست

]1 [K ant after Duchamp 

]2 [Thierry de Duve 

]3 [Clement Greenberg 

]4 [de Duve 

]5 [sensus com munis 

 و عکاسی مانند کند می جذب را مختلفی هاي تکنیک) ویژوال(بصري هنر نوزدهم، قرن دوم نیمه زا
 در. شد) ویژوال( يبصر هنر در سابقه بی تغییري به منجر واقع در که پرفورمنس، تئاتر و  اپرا یا و سینماتوگرافی

 قتیو هم هنوز. گرفتند قرار بحث مورد هنر قدیمی ولی سرآمد هاي تکنیک از بسیاري تازه، هنري زمینه این
 هاي رایشگ بعضی، توسط که البته و شوند می وارسی قدیمی هاي تکنیک آید می میان به ”هنر آینده“ مساله
. شود القاط ”مرده“ آنها به کل در و شوند گذاشته کنار باید ها روش وسایر شوند می پنداشته مطلق جدید، هنري

 سواییر یافت، ادامه وضع این طور همین. بود هیجان تولید در جدید، هنرمندان رد تمایل بزرگترین امر ابتداي در
 فردي به دنش تبدیل براي ساده روشی رایگان، تبلیغات. بود رایگان تبلیغات واقع در جمعی، هاي رسانه در دیگر
 جا شبه یک را جدید هاي روش توانید می شما یعنی. شبه یک هم آن بزنند، حرف موردش در همه که است

 خودشان که هستند اصیل قدر آن معاصر، هنرمندان از دسته این آیا آید، می پیش وسط این سوال یک. بیندازید
 این که هخالص. بگویم چه. اند کرده امتحان قبال را ها روش این اصال یا باشند، افتاده تازه روشهاي این فکر به

  )2019 چکو،استفان. (نیست اي تازه چیز هنر، ”هاي مرده“ قضیه
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 یم پرواز تنها، یک ذهن آسمان در هنر مرغ. است آگاهی مرغ هنر، مرغ…ما تنهایی آسمان در کشد می پر هنر که خالصه
 می خودش براي هنر کار، این با. شود می خودش و لحظاتی براي و آورد می بر غم و تنهایی گریبان از سر فرد  و کند
 الترینبا به رود، می نشانه را افراد تنهایی وقتی هنر. است سازي آزاد و آزادي که. رسد می خود ذات تبلور به هنر. شود

 که اي مدرنیته. دباش مدرنیته  با مواجهه در تنهایی پاي وقتی خصوص به.  رسد می مشترك عاطفه به دستیابی براي امکان
 و نویسی استاند نیز و ایرانی معاصر رشع در که چیزي…است فرساینده بالتکلیفی یک مانند چیزي اخیر، سال صد طول در

 شعري چه و باشد گرا درون شعري چه حال. شود می آزادي هنر، خود که جاست این. شود می دیده ایرانی هنر کال
 هب ادامه در نیست بد. شود می آزادي هنر، واژه درون…شود می صبح صبح، واژه درون سپهري، سهراب قول به…اجتماعی

  :است معتقد يو برویم، نیچه سراغ

 با نافتاد در -است هنر کردن اخالقی به گرایش با افتادن در همواره هنر، در غایت با افتادن در -هنر براي هنر
 زا پرده نیز دشمنی این اما ”ببرد را اخالق شور مرده:  “یعنی هنر، براي هنر اخالقی دست زیر در آن دادن قرار

 به بخشیدن بهبود و اخالقی وعظ هدف nitzcheهنر از که همین. دارد می بر داوري پیش آن باالدست قدرت
 کوتاه .معنا بی و  هدف بی و است غایت بی هنر که است آن آید می پی از زودي به چه آن گرفتی، را بشریت
” !اخالقی غایت هر از به ناب، بیغایتی. ” گرفته دندان به را خود دم است ماري –هنر براي است هنر سخن،

  )123 ص ،1386نیچه،(

 با گاهی که !احساسی افتاده پا پیش تنهایی حتی …وجودي تنهایی: باشد نظر مد تنهایی نوع چه کند نمی فرقی خالصه،
 زمان و شود یم تغذیه درون از تنهایی، به وابسته نقاشی: بزنیم مثال یک. عاطفی تنهایی یا…شود می حل هم قرص تا چند

. بوم روي ایدبی خواهد می. کوبد می در. است نشسته تنهایی مفهوم پشت تاریخ یک یعنی. دارد خود پشتیبان را زیادي
 تنهایی. است ندهبازتاب تنهایی. گذارد می تاثیر نقاش دست پیچش روي حتی تنهایی،. کند می تغذیه را بوم نقاش، تنهایی

 بوم روي رود می ساسان، بستگان قول به. یدآ می تنهایی. باشد می گذار تاثیر بوم، روي هنري اثر شدن افکنده عامل روي
  !…تنهایی بوم یادبود…نشیند می دیگر بوم روي رود می یابد، می بازتاب شود، می برابر دو بعد

  

  :که است بدیهی که است معتقد پوپر

 یزيچ نآ داراي که آن بدون هستند گیرا  و زیبا بسیار هنري آثار برخی.  باشد واقعی هنر تواند نمی چیزي هر
 می گاهن را سیستین نمازخانه سقف که هنگامی. داند می انسانی حال این با و  انسانی فرا را آن آدم که باشند
 باره این در نژآ میکل( کند خلق اثري چنین و بخوابد پشت به کسی که رسد می نظر به ممکن غیر عمال کنیم،

 اي گونه به مطلب این) شدند می جاري دهانش به ها رنگ بود، نقاشی مشغول جا آن در که هنگامی نویسد می
 کنم یم تصور من. نباشد درك قابل هم آنژ میکل خود براي حتی شاید خالقیت این. است ناشدنی فهم کامال

 طورچ فهمد نمی نیز هایدن که همچنان. کند نقاشی}  حالت آن در{ توانسته چطور که اونفهمید خود حتی که
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 ،1390 پوپر،. (تاوس دیگر آثار تمام از برتر واقعا که اي قطعه افتد، می گریه به و زدبسا را آفرینش قطعه توانسته
  )47 ص

  

 درد به ابراینبن نیست، رایج آرزوهاي خرده نشدن برآورده از ناشی تنهایی به وقتی هنري اثر یک که کنیم درك صمیمانه
 لد درد فقره یک باب در کوتاه گپی جز خواهند نمی ها خانه قهوه از زیادي چیز که مردمانی همین. خورد نمی تو و من
رد جنایتی البته که   .رایج آرزوي خرده یک نشدن برآورده مورد در نیست، بیش خُ

  

  …باشد داشته رواج باید عمومی حوزه در که چیزي

  

 به یابیدست پی در  وجه هیچ به زیرا  دارد، اندیشمند از تر ضعیف اخالقیاتی ها حقیقت  شناخت نظر از هنرمند
 یم خویش از  دفاع به  ساده و  سریح  قواعد و ها روش برابر در و نیست زندگی  ژرف و  درخشان هاي تفسیر

 مین حقیقت در اما است، انسان وجودي اهمیت و  عالی مرتبه به دستیابی براي جدال در هنرمند ظاهرا. پردازد
 تایشس ها، نماد افراط، تردید، اسطوره،  پردازي، خیال یعنی خویش، هنر براي  شرایط ترین گذار تاثیر خواهد

 همم را خویش  آفرینش ي شیوه تداوم رو این از و  بدهد دست از را نبوغ العاده خارق ي جنبه به ایمان، افراد،
 می ظرن به ساده بسیار او براي کار این  و داند می شکل هر به حقیقت علمی شناخت برابر در تسلیم از تر

  )141 ص ،1384 یچه،ن.(رسد

  

 مدرن وبژکتیوس تفکر با که دانست راهی ادامه در میتوان گستردهتر، شکل به او فلسفۀ همچون را هگل هنر فلسفۀ
 یاتجزئ نامطمئن جهان با پیوندش جهت به که حسانی، ادراك. بود شده آغاز هجده و هفده قرون در آن توسعه و

 به ور غلبه به توجه با و دوره، این در در نبود، توجه مورد چندان بغر فلسفۀ در سو این به پارمنیدس زمان از
 تجربۀ و ذوق هنر، پیرامون پژوهشهاي اساس همین بر. کرد خود آن از را زیادي تأمالت سوبژکتیو، اندیشۀ رشد

 اتهايذ از کلمتش معقول جهان یافتن براي تالش جاي زیباییشناسی، عنوان با فلسفه از شعبهاي قالب در حسانی
 بلکه ت،حقیق از نظامی عنوان به نه دیگر عقل روشنگري، دوره در نگاه این پرتو در همچنین. گرفت قرار کلی

 و فردیت یتواننم دیگر برداشت، این طبق. میپردازد سنجشگري و آزمایش به که شد نگریسته «قوهاي» مثابۀ به
 رفتار کهايمحر پرقدرتترین از یکی به تبدیل هنر نتیجه در. گذاشت کنار نامربوط امور عنوان به را احساسات

 آغاز با ترتیب دینب. یافتند فلسفی تأمل براي پایانناپذیر موضوعی را آن فیلسوفان همچنین و شد انسان اجتماعی
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 و سگريم.(داشت ارتباط فردي ادراکات با که شد مطرح حقیقتی باب در تازهاي چالش جدید، زیباییشناسی
  )1392ساعتچی،

 سجممن یابی صورت هنوز که  نمایدن هنر. رمانتیک، و کالسیسم و نمادین: ”  است قایل هنر نوع سه به هگل
 بتواند تا ندک  پیدا نفوذ  دارد سعی و  کند می منازعه  ”صورت“ با بیشتر عکس بر است نکرده کشف را  ”معنی“

 هینامتنا صورت به هنوز که دارد می محرز مالکا آن خاص محتواي و هنر نوع این معناي. نهد قدم آن فراسوي به
 محتوایی نمادین هنر. ندارد آگاهی اي مرتبه چنین از اصال بلکه شود نمی شناخته آزاد روح تنها نه و. است نرسیده

 hegelدر آن ي بالفاصله دادن نشان و آن به رسیدن براي گرایشی و محض تفکر و انتزاعی اولویتی نوعی جز
. بیابد ار خود اصلی هدف شود نمی موفق هنر این گویی. ببخشد هماهنگی خود اثر به نیست قادر و دارد اختیار

 کامل تناياب هماهنگی براي هنر این.  است رسیده کمال به و کرده پیدا تحقق  ”کالسیک”  عنوان با  هنر دوم نوع
 به ورتص  معنی میان تناسب نقص بسب به که هنر از دیگري نوع. است گرفته نشات ان از نیز واال هنر و  دارد
  )195ص ،1389 مجتهدي،. (شود می نامیده رمانتیک هنر دارد وجود  نامتناهی امر لحاظ

  

  :که کرد فراموش نباید همچنین

 که است اي دوره در دوشان مارسل هنرمند سخنان این.  سازند می را نقاشی تابلوهاي که هستند تماشاگران این
 هاي قدرت به باورشان با که هستند جادوگر مشتریانdavinci این که کرد می بیان سمو مارسل شناس انسان

 کند ثباتا دارد بنا که باشد ”سازنده“  بیانیه یک کار دستور توانند می این. کنند می کارساز را ها آن ، جادویی
 شده اختهس تجربیات و تاریخ گذر در اي پدیده بلکه نیست طبیعت داده یک هنر  اجتماعی، پدیده هر مثل که،

  )71 ص ،1387 هینیک،. (است

 آزاد بسب بدین چون و اند اجتماعی قوانین و سنن و تاسیسات و عادات گرفتار امروز مردمان است معتقد هگل
 جایی به را ارک و رود نمی افراط راه به باره این در او البته. باشند هنر موضوع که نیستند آن شایسته نمایند نمی
 بر ودخ آثار براي تازه موضوعات تواند نمی هنرمند که بگوید و دهد حقیقت خالف به حکم که شاندک نمی

  )625ص ،1381 استیس،.(گزیند

  

  :است معتقد هم نیچه طرفی از

  



٢۴٢ 
 

 در باید که ابدی نمی را افرادي راحتی به ایستد می بلند اي مرتبه بر که آنگاه اما است، شادمانی ایجاد پی در نابغه هنرمند
 ستا ممکن امر این. خواهند نمی را آن دیگران اما دارد، می عرضه را طعامی پیوسته.  باشند شادمانی این کامجویی پی

. ندک کامجویی به وادار را ها انسان که ندارد حق او اصل در زیرا برانگیزد او در دهنده تکان و انگیز بر تسمخر شوري
 هم ایدش است؟ اسفبار وضعی چنین آیا آید؟ در رقص به نوا این با خواهد نمی کس هیچ اما افکند، می طنین او نی نواي
 در و ها نسانا سایر از بیش هنري آفرینش از ارتباط قطع این دلیل به تعادل حس ایجاد براي هنرمند نهایت در. باشد چنین
  )146 ص ،1384 نیچه،. (برد می لذت  فعالیت انواع  دیگر

  

  :ضمن در

 و دگانش فراموش به  بخشیدن جان و کردن مطرح به  تمایلش  تاثیر تحت او اولیه کارهاي که کند می اذعان بوردیو
  نینچ نیاید، حساب به  نمادین کاالهاي  بازار تاثیر نیت حسن جا این در اگر دهد می هشدار  اما. است شدگان سرکوب

 در چپ رایشگ بوردیو تمایل میان  بتوانیم تا کند می کمک  موضع این. است  بیهودگی شکستو به محکوم تحلیلی
 غیر در یرز کنیم برقرار آشتی باورها، برخی بودن ارزشمند به او  اولیه تمایل با وي عمر اواخر سیاسی و فکري مبارزات

  .بود نخواهد پذیر امکان میدان درون عامالن سیاسی و فرهنگی هاي کنش به ”بازاندیشانه“ واژه اطالق  صورت این

  

 و شمردبرمی روزمره زندگی ناپذیراجتناب ویژگی عنوان به را بودن رواییچنین، هم سرتو دو 
.شودمیمحسوبهافعالیتاینازهایینمونهپسند،عامهموسیقیوسینماتلویزیون،مثالطوربهکهاستباوراینبر
.ماندمینهفتهشانبودنعلمی پوشش زیر دانشگاهی، هايرشته مثل هافعالیت ازدیگربرخیبودن ِرواییاوزعمبه

 را بودنش روایی که باشدمی مندارزش جهت بداندیدگاه،اینازرمان
  )1394 حسینی، و کهوند.(آوردمیفراهمراخودسازدگرگونخوانشزمینۀوکندآشکامی

  

  :منبع

  .سروش انتشارات عنایت حمید ترجمه.  هگل فلسفه) 1381( ترنس والتر استیس،

. دستمالچی پرویز ترجمه. فلسفه و فیزیک سیاست، درباره گوهایی و گفت. نمیدانم هیچ که دانم می). 1390. (کارل پوپر،
  .ققنوس نشر

 چهار لدج روزمره. هنر کیمیاي. زندگی از انتقادي خوانشی: دیداري وبحران دیدمان). 1394(مهدي حسینی،. مریم کهوند،
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  دیدار

 ودشخ با فرد. شود می شناخته زندگی در خودش موقعیت به فرد آگاهی دیدار، یک در رویم، می دیدار مفهوم سراغ به
 عنیی. انیشد می خود زندگی روند و خود سرنوشت مورد در. کیست که یابد می در شهود و آن یک در. کند می دیدار
  .آورد می یاد به را ها فقدان و ها نبود و ایستد می زمان آینه در خودش روبروي شخص

 عمیق تحلیل شامل نهات نه خود، ماقبل زیباییشناسی به نسبت هگل زیباییشناسی دیدگاه مترقی خصلت و توانمندي
 رد را آن پراتیک تمام و هنر هگل،. است انسانی هنر مطالعۀ در نو رویکردي حاوي بلکه جهان، هنر از نظري
 میکند، بیینت را حقیقت و آگاهی با هنر ارتباط و تاریخمندي روي، این از. میدهد نشان دیالکتیکی روندي شکل
 که خود از یشپ زیباییشناسی به نسبت را هنر فلسفۀ و بود نگرفته صورت هنر باب در این از پیش تا که امري

 اعتچی،س و مسگري.(میکند هدایت هايتاز مسیر به است، داوري و زیباییشناسانه تجربۀ و ذوق بر آن تمرکز
1392(  

 به را خود عوام ذهن. نیست تلخکامی مایه هم چندان نرسیده آرزوهاي که کنی می فکر این به باشی سپید جنس از هرگاه
 فراهم بورژوا براي هم فرصتی دیگر سوي از.نیست اصیل. نیست ورزیده هنر در عوام ذهن. بازد می تلخکامی و پوچی

  :است

 متمایز هنر  هسلیق} کارگیري به{ با بورژوا مثال. زند می موج اجتماعی زدگی بطن در که است تمایز راهبرد همان تشخص
 ویژه هب او رابطه. آورد می دست به ”ها نوکیسه“ صفات این به مشهور حداقل یا(عوامیت یا نمایی خود از را خویش کردن

 اصله،ف حفظ صورت به -.کند می متمایز اجتماعی اقشار سایر افراد از را دخو آن  طریق از را خود آن یقطر از که – هنر با
  )59 ص ،1385 فونتن، و شویره. (شود می نمودار فرهنگی ظرافت و رفاه

  

  :است معتقد آرنولد ماتیو

 mathewمیان در فرهنگ که است بدي شهرت به مربوط بسیاري حد تا فرهنگ از سنتی درك محدودیت

arnold و زمان از دلخواه بخش دو یا یک بودند جهان شهروند یعنی  اصیل فرهنگ و.است کرده پیدا عموم 
 که اهدافی عاقالنه ارزیابی در کل، یک عنوان به جامعه شناخت در را انسان که است چیزي آن این. مکان

 بنابراین .کند یم یاري آینده و گذشته با ارتباط در حال به کردن نگاه در و بروند آن سمت به باید ها جمعیت
 هک است مفید انداهز همان به کم دست و دارد عظیمی ارزش قدرتند اعمال پی در که آنان براي اصیل فرهنگ

 ذهنی يخردمند اساسی بخش و است آنان کردن خردمند افراد، آوردن بار مفید راه. گسترده و تفصیلی اطالعات
  )158 ص ،1378 جانسون،. (است فراگیر و جامع

  



٢۴۵ 
 

. ستا دیگري چیز هنر شاید. طور همین هم ادبیات. دهد می معنی ما براي را بیرون حوادث هنر. کند می بندي کلهشا هنر
 ظرن زندگی مورد در بهتر که این براي رو این از. دارد ذهن کردن ورزیده در را خودش خاص خصوصیات صرفا هم شاید

 و تجزیه مورد را نقاشی اثر یک کنی، بیتوته شعر یک کنار ییعن…کنی آغشته ادبیات و هنر به را خود اگاهی باید بدهی
 سرتاسر رد که چیزي آگاهی،.است آگاهی به توهین نوعی این. هنر ساحت به نسبت باشی عوام نباید. دهی قرار تحیلل
  .است پراکنده اجتماع و جهان

  

 می دهفهمی آثار آن با داعیت رهگذر از و دیگر هنري آثار با ارتباط در هنري اثر: است معتقد اشکولفسکی
 باشد، واهدخ می که الگویی هر الگو، یک با تقابل و توازي در  دیگري اثر هر بلکه تقلیدي، اثر تنها نه…شود

  )48 ص ،1382 تودوروف،. (شود می آفریده

  

 یا و حقب و کرد اخالقی نقد توان می را هنري اثر که است این هنري استقالل تر موجه و تر معتدل دیدگاه از
 چیز کی اخالقی قبح یا حسن نیست اثر خود اخالقی حسن یا قبح معناي به وجه هیچ به هنري اثر اخالقی حسن
 بی باشد، نآ شناختی زیبایی ضعف از ناشی اخالقی قبح که گاه هر است دیگري چیز هنري قبح یا حسن و است

 در ها ژگیوی برخی از ناشی مشکل که چرا است، نامعقول اخالقی لحاظ به اثر که گفت توان نمی دیگر تردید
  )152 ،ص1384 لوییس، آیور مک گات،. (است قبح این بیان

 اهیگ. دهد می رخ هنر با زمان، پیشروي یعنی. برد می جلو تو، ذهن در را زمان که است هنر این از بعد که بفهمی باید
  ”دیرند“ که است درست ببینید،. آوریم نظر در را هایی استعاره زمان، نهر عبورِ برايِ کنیم می تالش خود ذهن در اوقات
 ثرا تحلیل با که ذهنی حال این با. شود می متبلور طور همین ما ذهن در هم زمان ذات. ماست هاي فکر براي اي شاکله
 یک. دربب بینی درون یک به را ما تواند می آنگاه شود، می ورزیده حکم، قوه چاقوي دادن صیقل و کردن براق و هنري

. خورد یم گره هنر با امید. دیگري به آگاهی یک. اطرافمان جهان به نسبت آگاهی یک ادامه در و خود به نسبت آگاهی
  .نباشد مجهز بخشی آرامش مقصود براي هنر به اگر نیست متبحر چندان بخش امید ذهن

  

 را هنر او. ددی می تاریخ در روح وسیعتر تکامل قالب در را هنر تاریخ که شد ارائه هگل توسط ”میرد می“ هنر که ایده این
 هگل واقع، رد. رسد می پایان یک به ناپذیري اجتناب طور به و است مطلق ایده تکامل یک انگار  که بیند می گونه این

 این. دباش می طبیعت از] 1[تقلیدي عنوان به ارسطو توسط که کند جلب هنر پایان سوي به را توجهات بتواند تا دارد  اراده
 دیگري روحانی ساحت به را پیام و دهد نمی انجام را خود خاص کارکرد دیگر هنر که بود خواهد اي لحظه در پایان

 ساحت که را رضایتی آن دیگر هنر“ اینجا،.  دارد را] 2[انتزاع از نامحدود اي درجه که فلسفه، به واقع در دهد، می انتقال
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 هست ما ايبر هنر. بودند آن دنبال قبلی هاي تمدن گذشته، روزگاران در که رضایتی. دهد نمی پیشنهاد دارد نیاز روحانی
  )2019 استفانچکو،. (دارد ربط گذشته به که چیزي عالی، مقصد نظر از ماند، می باقی ما براي و

  

]1 [imitation    ]2 [abstraction 

  گذاري قانون از ستا عبارت نفسه فی آن، بلکه ت،نیس قانون از پیروي به ملزم فقط نه نیست قاعده تابع فقط نه هنر
 اشتباه. تاس قانون شود آفریده باید و است انجامی را چه آن. است حقیقی هنر لفظ دقیق معناي به مرتبه این در و

 در تنها که است قانون کشف به مربوط تشویش در ذاتا احساسات، محض غلیان مثابه به سبک کننده نابود هنر
. یابد می تحقق شود، بازي وارد آشکار نحوي به تا شود، می  پنهان شکل آزادي در مزبور قانون که آنگاه هنر،

  )186 ص ،1387هایدگر،(

  

 آن بیاید، ما دیدار به کسی است قرار. ماست برابر در) chair(صندلی یک که بینیم می رویم می کلبه یک داخل به 2٫
 را قعیتوا از انفصال. کرد تفسیر هم دیگر جور را زندگی شود می که دهد نشان و بیاموزد هنر ما به. ماست خود شخص،

 یک وردم در را نقطه چهار سه شتابزده ما وقتی دهد می هشدار ما به را زدگی عوام رو این از. شود یادآور بهتر تفسیر براي
  .گیریم می نتیجه شتابزده هم نهایت در و کنیم می وصل هم به واقعیت

  

 معنایی هک وجود به نسبتا است، بودن بال فارغ. زندگی از بردن حظ با بازي صرف.. است کردن بازي زیستن،
 اخالقیاتِ  ي جاودانه حقیقت … جهان هاي مائده در است خویش هاي دندان کامل بردن فرو زیستن،. دارد مثبت
 ضايار آن با سبتن در فقط که نیاز ارضاي پس در ساحتی نکردن جو و جست: جاست همین در جویانه، لذت

 ستانساگزی مائده، به نیاز غایت. گرفتن نهایی حد است لذت معناي همان که را ارضا. است ارزشی متضمن نیاز
 خود. ام} لنفسه یا{ خویش براي مطلقا من، حظ درlevinas.  است طبیعی و بدوي نیاز …است مائده بلکه نیست

 تا”  نه ، دیگران علیه نه. تنهایم و محور خود معصومانه انزوا، بدون. هستم تنها و دیگري با ارتباط بدون محور،
 گونه هر و ارتباط گونه هر از عاري اعتنا، بی دیگران، به نسبت کلی به اما – ”شود می  مربوط من به که جایی
  )89 ص  ،1388لویناس،. (گرسنه شکمی مثل شنیدن، براي گوشی بدون – آن از امتناع
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  امید

)اورلیوس. (نیست نیک دگرگونی، نتیجه در ها چیز ماندن پایدار و نیست بد چیزها شدن دیگرگون  

  

 روي خیلی هک کنند می کسانی شبیه را ما بیهوده راسخیت. کنیم حفظشان که آورد مین الزامی الزاما، راسخ عقیده چه هر
 میدا ضد ها آدم جور این. گویند می چه موردشان در دیگران که نیست مهم و کنند می پافشاري زمان مفهوم از درکشان

  .دارد را دگرگونی مایه خود درون در امید. نیست راسخ عقیده یک روي پافشاري در امید. هستند

 اي جربهت با طوالنی زمانی. “طوالنی زمانی“ نام به است مفهومی وامدار نگاه، اولین در تحلیلی، گونه هر از بیرون امید،
 از واهیمبخ زمان ما تا شود می باعث دیگران و ما قبلی هاي تجربه انباشت امید در. دارد قرار نیک امید سر پشت نیک،
 زمان ور این از. دهند قرار ما اختیار در را خود تجربیات توانند می آنها. دهند دلداري را ما دتوانن می دیگران. فلک گردش

. تجربه اشتانب یعنی. دارد وجود امید پشت انباشت، یک پس. گردد می دلپذیرتر آن گذران و شود می تر طوالنی ما براي
 می رارق سوال یک مورد جهان به ما نسبت یعنی. ندک می پیدا خود براي عاطفی وجه کارها از بسیاري که است امید در

  )پرسیم می خود با( داد؟ خواهد را ما امید پاسخ جهان آیا. گیرد

  

 پیشرفت از آینده به گرایش این. باشد نمی معنی با  آینده اال و. است غایت یک و انتخاب یک متضمن آینده به توجه
. است یتغا مقتضی  که است عملی و  تحول به ناظر نگري آینده زیرا  کند، می تجاوز آن از ولی. است متاثر نیز علوم
 انسان ابدي زمینه و بوده  تطور و دگرگونی متضمن نگري  آینده. باشد می غایت  مستلزم که است روباطی شامل ما ارائه

  خود کرف دهد، می رجیحت را آینده که کسی زیرا. سازد می  مرتبط هم به را عمل و فکر هاي نقشه نگري آینده باشد، می
 نوالی،. (گیرد می عهده بر خود) act(عمل وسیله به را آینده انشا جهت بدین و سازد می منفک جبر و  ناگزیري از را

  )50 ص ،1374

. اریمد قرار مرزي موقعیت یک در یا دشواریم موقعیت یک در کنیم می فراموش ما که است قوي چیز همه آنقدر گاهی
 با ما. باشد می نظر مد هم دیگري با ما نسبت جا، این در اما. هست عاطفی امید که کال. شود می اطفیع موقعیت گاهی

 با دو هر یعنی. امید راز گشودن براي امید، براي داریم وجود دو هر که این. شویم سهیم توانیم می چیز یک در دیگري
. باشیم امیدوار هم با و ببینیم را چیزي شاید. داریم اي ویژه اهمیت نیز امیدواري نحوه. امیدواریم چگونه که کنیم تفکر هم

  .باشیم وار امید هم با و بخوانیم چیزي شاید
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 کی کارکردي، زندگی برابر در کنیم، زندگی شناختی وجود لحاظ از که این مارسل براي: خالق وفاداري
 یدگاهید که نیست فردي صرفا زنده واقعا فرد یک ”کند می لاستدال او که طور همان. باشد خالق باید شخص

 دور ردمم گویی. باراند می مردم بر را آن و گستراند می را دیدگاه ان که است کسی بلکه. دارد زندگی مورد در
 القخ چیزي دیگران محسوس دستاوردهاي از جدا کامال است، زنده گونه این واقعا که فردي و. هستند او بر و

  )139 ص ،1951 مارسل،.(دارد آنها مورد رد را

 با درگیري از که شود محسوب جسمانی موجودي باید آدمی که میگوید و دارد تأکید انسان وجود بر مارسل
 را ملموس روش این  و است انضمامی هاي تجربه راه از او اندیشیدن روش. ندارد گریزي ملموس و عینی امور

 و کند؛ رزيو فلسفه میتواند که است متجسد موجودي عنوان به انسان میگوید وا. انگیزد برمی نیز دیگران در
 میتوانیم ما که است بدن طریق از و است تفکر گریزناپذیر شرط داشتن بدن. میشمارد مردود را انتزاعی اندیشۀ
 خود از هیآگا و موجود، عنوان به خود از آگاهی اگزیستانس، یعنی، چیز سه او نظر از. کنیم درك را جهان

 هستی« عینی رشنگ پستمدرن اندیشۀ چشمانداز ساز زمینه. جداییناپذیرند هم از است پیوسته بدن به که بدانگونه
 محمودي، و گران ریخته. (شد ممکن او بدن – سوژه و فردي – روایت آن اساس بر که است مارسل »مجسم
1394(  

 کامل نمونۀ را جنگ، از بعد آشـفتگی در پـاریس یعنی 1930 پاریس شکسته، هم در جهان نمایشنامۀ در مارسل
 زندگی، عنايم رفتن بین از: از عبارتند میبیند، خویش جامعـۀ در او کـه ویژگـیهـایی. کنـد می معرفی جهانی چنین

 بـه و متعـارف و سـنتی امور تخریب با انتخاب آزادي به گرایش خودرأیی، اخـالق، بـه بیتـوجهی لذتجویی،
 وي، قیـدةع بـه کـه وضعیتی. روابط بودن مایه کم و زندگی، بودن تهی احساس خود، از نارضایتی ایـنهـا لدنبـا

  )1392 حیدري، و کافشانی احمدي.(گرفت خواهد دربر را سیاره این کل زودي به

  :منبع

 شناسی غرب. مدرن انجه تغییر براي روشی: مارسل خالق وفاي). 1392.(علی احمد حیدري،.  مریم کافشانی، احمدي
  .دوم شماره چهارم سال.  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. بنیادي

 او-هاي-نامه-نمایش-در-مارسل-گابریل-اندیشۀ-بازتاب) .1394). (نوشید( محمودي،منصوره. محمدرضا گران، ریخته
  14٫ شماره چهارم سال. هنر کیمیاي پژوهشی علمی فصلنامه. 

  .تبریز دانشگاه انتشارات. تطبیقی اگزیستانسیالیسم و اگزیستانس هاي فلسفه). 1374.(محمود نوالی،

Marcel, Gabriel. The Mystery of Being, Volume I.  (Chicago: Charles Regnery Co, 1951) 
.  
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  تواضع

 شاید آنگاه .کند یحراف سخنگو و یابد ادامه دراز زمانی تا بالهت شاید. است دشواري آزمون فروتن، یک با گفتن سخن
  ساز تاریخ مثالی هم سخنگو و شود کسی خودش براي فروتن شاید. بخندد او به تاریخ
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  …دانه یک ربارهد

  

 ي انهد یعنی…جوانه این بر و دور درخشد می آگاهی که البته و روییده، دانه این دیگر حال آري…است روییده دانه: زرد
 نوید قدري .است گذشته دانشی بی و یاس ساعت دیگر. است گرفته یاد ار زندگی حرکات. است شده تر متین قدري ما

 شاطن از نیز و. است خود حامی. شناسد می بهتر را روزگار حرکات ، دیگر تازه، روزهاي این. دهد می ما به را شدن بهتر
 نموي و رشد. آسمان به رو بخزد دارد نیاز…است نیاز جوانه، این هواي و حال. کند می دفاع بهتر خود از. است سرشار

 چند همین او.دارد ادامه جوانه تنگ دل ماجراي: است ضروري هم نکته یک ذکر اما …نور آري…خواهد می نور. بکند
 من. دکن می خودنمایی چه اش چهره روي روزگار زرد نشان حال، این با. رسید مرحله این به سپید صداقتی از پیش روز

 معنی ثالم که دور و نزدیک هاي افق تا روم می…کنم می تفسیر همینطور خودم براي. فهمم می را ها نشانه دیگري جور که
 هایی عهاش با موردآینده در جوانه هاي بینی پیش که است طوري این. کند پیدا تواند می شکلی چه جوانه یک حرکات

 برج از او .آورد می طاقت را روزگار تضربا. شود می تر دقیق او حرکات…یابند می جال تابند می او بر نزدیک افق از که
 امکانِ. ستا شکوفایی جنس از او کارهاي دیگر حال. نیست ساده سپید دیگر. است پیموده را مرحله ترین ابتدایی زمان،

  .…دارد رشد جاي هم هنوز بیند می سنجد می را نزدیک افق تا که داند می خوب. جوید می را آینده در

  

 فضیلت موضوع راینبناب است، تر مشکل قلبی امیال یا معارضه از مراتب به لذت با معارضه ،هراکلیتوس گفته به بنا
 هم این. است بیشتر هم آن خیر باشد، تر مشکل چیز هر زیرا است، تر مشکل و تر صعب امري هنر موضوع مانند

 به که سیک زیرا است،) اخالق فلسفه( سیاست علم و فضیلت اساسی موضوع آالم و لذات که این بر است دلیلی
. رددگ می فاسد و شریر نداند، را این که کسی و شود می مرد نیک بداند، را الم و لذنت استعمال مورد خوبی

  )93 ،ص1381 ارسطاطالیس،(

  

 می  یادگرفتن گاه ار  تربیت فرایند. شود بنا آن بر باید تربیت که است اي پایه طبیعت سوفسطاییان، دیدگاه از
 رتیبت بدین. شود ثانوي طبیعت است شده آموخته  آنچه شود می سبب که تمرین گاه و دادن یاد گاه خوانند

 و  کنند برقرار آتشی گرایی عقل و اشرافی تربیت یعنی کهن متضاد  موضع دو میان تا کوشند می سوفسطاییان
 حاصل هن است، توارث تیجهن احالق و  سیرت که این بر دایر را قدیم اشرافی اندیشه و اورند وجود به سنتزي
  )1395 آبادي، عبدل و اللهی سیف. (بردارند میان از پرورش و آموزش
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 وصیف،ت را شهروندي مفهوم که بوده گوناگون ایستارهاي و ها فلسفه وجود بر دال اینکه ضمن نیز شهروندي
 فلسفی مبانی هازآنجاک. است داشته همراه به شهروندي تربیت امر در نیز را داللتهایی نموده، تجویز و توجیه تبیین،

 این در تغییري هرگونه و بوده تربیت و تعلیم عناصر بندي مفهوم در مهم عوامل از یکی علمی مبانی کنار در
 یکی که رو آن از نیز و میشود شهروندي تربیت نتیجه در و تربیتی اندازهاي چشم و نظریات در تغییر سبب مبانی

 رویکردهاي و شهروندي مفهوم درباره الزم شفافیت وجود شهروندي، تربیت یتموفق در اساسی الزامات از
 اران،همک و اقدم خضري. (رویکردهاست این از هرکدام فلسفی مبانی از صحیحی درك داشتن و آن به مربوط
1394(  

  

 و است پرداختهن تربیت و متعلی از مستقلی تعریـف بـه امـروز صـاحبنظـران ماننـد وي کـه برمیآید غزالی آثار در کاوش از
 جـسمی رشپـرو و تغذیـه و گیـاه پرورش معناي در آن دیگر کاربردهاي در بـیشتـر است برده کار به که واژگانی گروه

 زواژگانا بهرهگیري هـمچنـین و او گفتـههـاي تحلیـل و ترکیـب راه از و تسامح اندکی با اما. است کودك بالیـدن و
 باید مربی» :  افتی دست وي ازدیدگاه تربیت از تعریفـی به بیش کم توان و می وریاضت تزکیه ،تهذیب تأدیب، تعلیم،

 ونهمچ است؛ این تربیت معناي و نهد آن جاي ب ه نیکو اخالق و اندازد بدور و بـستاند( متربـی) آدمـی از بـد اخالق
 در که لوخیک و سنگی هـمچـون و براندازد غله میان از باشد برآمده غله با که گیاهی هر کند، تربیت را غله که برزگـري

 برآید نیکو و دهپرور غله تا آورد بدان( خاکستر به آمیخته سـرگین سماد و آب بیرون از و اندازد بیرون باشد کشتزار میان
  )1386 همکاران، و نصرآبادي بختیار. (

  :منبع

  تهران دانشگاه انتشارات.  حسینی سمابوالقا سید ترجمه. نیکوماخس اخالق) 1381.(ارسطاطالیس

 دیدگاه از آن مبانی و تربیت و تعلیم بر درآمدي) 1386(رحمانپور محمد نوروزي رضاعلی نصرآبادي بختیار حسنعلی
  4 شماره دوم سال. اسالم غزالیتربیت

 تربیت صولا تبیین)1394.(قمصري زاده صادق علیرضا منوچهري، عباس سجادي، مهدي سید ، محمد اقدم خضري 
  4 شماره تربیت و تعلیم آرنتفصلنامه هانا فلسفه بر مبتنی شهروندي

 و افالطون هاي آموزه  از سنتزي. ارسطو شناسی اخال نظریه) 1395.(اکبر علی آبادي، عبدل. فاطمه اللهی، سیف
  اول شماره 21٫ مجلد. الهیات و فلسفه پژوهشی علمی فصلنامه. نظر، و نقد. پروتاگوراس
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  …نامه یک طلعم

 نمی که دانم می. روم می کجا که دانم نمی. توست به دانش از عاري شخص که نیست این جز. چیست سپید که دانم مین
 اتفاق واهدخ می چه هر. کرد خواهم باور را شیر زده ترس چشم با تابستانی برف سپیدي این از بعد که دانم می فقط. دانم

 که انستد خواهم. بود خواهم قایل نادر هاي حادثه براي هم فرصتی. زد خواهم تبصره را شناخت فرآیند. نیست مهم بیفتد
 یدشا داد، خواهم راه دلم به را است مبهم جمله چه هر. یابد توسعه بیشتر آگاهی باید دارم جهان از که جدیدي طرح در

  .بشناسم بهتر را کلمات امالي شاید. کند تصحیح موقعش سر را آنها یکی

 می فکر وقتی کنم می فراموش را ها چیز خیلی به دانایی وقت آن کنی می دل درد من با و  نشینی می وقتی که دانی می
 یشپ. دهد می صیقل. دهد می جال جهان از را تا دو ما شناخت تو و من بین عاطفه جریان. گذرد می هم این از بعد که کنم

 اتیکلم از کنم می پر را خیالی ساده لوح یک ذهنم در وقت آن. رود می و آید می زمان هم این از بعد کنم می فکر خودم
. چیست شود می بدل و رد تو و من بین که جمالتی بعضی معنی که بدانند همه هم شاید البته …فهمیم می تو و من فقط که

 این کنم یم فکر. نمک می برخاست و نشست تو با وقتی. من براي چیز همه کند می پیدا دیگري نمود حال، عین در ولی
 ايه سرچشمه به بودیم وصل گهگاه موقع آن به. قبل روزهاي به گردیم بر شاید. شود درست چیز همه شاید طوري

  …دیدیم می آب در را زندگی آرام آب جوي پاي نشستیم می. داشتیم چنگ در را نوآوري. خالقیت

 هم هایدگر دنز تکنیک و سکوت به خواهیم می بعد کنیم، می آغاز هنري اثر شناخت و سکوت رابطه بررسی با را بحث
 دقیقتر ار مسائل قدري بگذارید. نوشت زیادي صفحات توان می هنري اثر یک شناخت نیز و سکوت درباره. بپردازیم

 شاید .است بوده تربیش محبت موقع آن. گرفت باید هم را باستان روزگار سراغ خود، فکر در باید گاهی ببینید. کنیم دنبال
 توسعه و کوتس و متانت بین مستقیم اي رابطه که رسد می نظر به. است بوده بیشتر هم مردمان سکوت محبت، عهد آن در

 هاي گسن گاهی جنگل، یک گاهی باستان، روزگار یعنی گذشته، عهد در. دارد وجود جامعه یک در محبت گسترش و
 سکوت، .آورد می محبت سکوت که کنم می فکر که خالصه. اند بوده تنها و منفرد افراد هاي درددل میزبان دشت، یک

 دلنشین کالمهم یک خود سکوت. نشاند می مباحثه یک مقابلِ  طرف در را محبت پایه مقابل، طرف برابر در احترام ایجاد با
 تسکو رهنگف. یابند می توسعه که است سکوت فرهنگ عمیق بررسی با گو و گفت امکانات. است صبر نوعی. است

 در یتعوام که اي همهمه. است عوامیت ضد سکوت، فرهنگ. شود رهنمون فرهیختگی توسعه به را جامعه یک تواند می
 سائلم سر بر غوغا و پوچی. انجامد می پوچ مسائل سر بر نزاع به غوغا همه این. نیست یمن خوش اصال افکند می ها دل

  .دارند مستقیم رابطه هم با عوامانه

 نغمه یک ارانگ کنی می که سکوت. است آزادگی راه آغاز سکوت. دارد شکر با مستقیمی رابطه سکوت دیگر، سوي از
 حوادث جلوي. خواند می فرا ”زمان از عامیانه و ساده درکی“ سوي آن به را تو چیزي. شنوي می دلت در را کائنات از

 تربیش صبرت. گذرد می هم این که فهمی می. داري دستت در را زمان ضربان و ذات که فهمی می…بازي نمی را خودت
 در امدپیش این به تو ذهن. پایی می بهتر را دست دور  هاي حادثه. است متبرکی پیشامد خودش براي هم این. شود می
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. بخشد می بودبه اطرافت تحوالت به نسبت را تو اگاهی و شود می وارد تو دل در که است سکوت. یابد می التفات ذهنتت
 از را صبر هک موانعی از کردن گذر و سکوت در تمرین نوعی با فقط. باشد فرهیخته فرهنگی عناصر از اندتو می سکوت

 الزاما هن( محض، سکوتی در. دهد می رخ شما ذهن در خوش پیشامدي ناگهان. شنید را تازه اي نغمه توان می برند می بین
 رس جامعه یک در جمعی زندگی جریان از است؟ قرار هچ از جهان این در قضایا بعضی که فهمی می!) خلوت مکانی در
  .است خبر چه شود می حالیت که خالصه. آوري می در

 سکوت اب دیگران، با مدارا و جمعی زندگی شناخت و جامعه یک با ما برخورد که آید می بر چنین باال بحث از مجموع در
 که است این به منوط کنیم، تعریف چگونه دیگران با را خود نسبت بخواهیم که این شاید اما. آید می دست به که است

 یحصح درك. شویم می مند بهره ادبی یا و هنري آثار صاحبین نظر از طوري این بیاوریم، در سر ادب و هنر از هم قدري
 درکی نتوا می است متداول گروه یک بین در که جریانی از جدایی در باشد، سکوت مبناي بر تواند می هنري اثر از ما

 اثر این ینصاحب شناخت با و کرد تحلیل و تجزیه راحتی به را هنري اثر یک یا و شعر یک یعنی. داشت زندگی از تازه
 را ودخ گلیم و شد جدا زندگی مقوله با آنها برخورد نحوه و ها جمع بعضی از باید که خالصه. شد سهیم ادبی یا و هنري

 می رخ ما ذهن در که است مهم پیشامدي خودش براي این. خورد می یتکان یک آدم طوري این. کشید بیرون آب از
 رد. خوریم می تکانی فیلم، یک دیدن با هم گاهی دهد می رخ شعر یک خواندن قالب در حادثه این اوقات گاهی. دهد
 است ونهگ این…بگذارد تاثیر هم روي منیتش از شدن جدا در شاعر تالش شاید. شویم می جدا خود منیت از ما پیشامد این
  :گذاریم می کنار  را عوامیت که

 عیان را عیار بت تا پس گذرد، می ما در که باشد ناپذیر شکل آن به دادن شکل شکل به اگر سالیان، به. مداوم  هنري کار
  اگر روند، یم بدا تا ازل از خطی بر شاعران گونه این. را خواننده نیز و را خود که گونه همان داد، تراش را کالم باید ببینند

 آن کار در ار همه ببینند، اي پنجره جام بر را بارانی قطره یا درختی یا سنگی تا اندازند می نگاهی نیم خود گرداگرد بر
 یا من ابحج بی بار، این مگر بدهند، شکلی غایب حاضر عیار بدان شی دو یکی این با تا کنند می دوردست سوسوزنِ 

  )1373 گلشیري،.(نامیم می سکوت شعر را شعري چنین. آید دیدار به غیب عالم از شاعر منیت

  

 نزنیم؟ پگ صمیمی و خودمانی شعر یک با نیست حیف. کنیم می تبادل خود مخاطب  با را ها چیز خیلی زنیم می که گپ
 وشیامخ. است غیبت. است وراجی نوعی کرده، سقوط حرف. کشاند می انحطاط به را فکر حتما کرده، سقوط هاي حرف

 هیاهو این در .هیاهوست از پر دنیا ببینید. برد می فهم اوج تا را ما سکوت که دانست باید. است مواقع این در نجات کلید
 ما فکرت هک بینیم می مدتی از بعد کنیم پیدا اجباري انطباق اوضاع این با اگر الجرم،. دهیم می دست از را زمان که است
  .است وراجی اسیر. است وطسق اسیر فکر. است روزمرگی اسیر
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 در را متانت پرسش این با. کائنات  تحوالت روند از پرسشی. است پرسش نوعی خود، سکوت، که است حالی در این
 کوتس. ما مخاطب به هم ما به هم: فهماند می را اجتماعی تحوالت عمق که است سکوت. آوریم می بدست جامعه تفسیر

 ايدری این واقعی سالک سینه صدر در سکوت از طوفانی. غوغاست و است همههم خود سکوت. گوید می سخن تو با
 بینش و ها تبصیر و ها ایده از طوفانی که است سکوت یعنی. است طوفان نوعی سکوت گفتیم. وزد می اجتماعی پژوهش

 خیلی اوضاع وقاتا گاهی. گیرند می قرار هم کنار بصیرت  هاي تکه. شود می روشن چیز همه. آورد می ما براي را ها
 یینهآ یک با تازه اند، کرده درست اندیش ساده ي جمع که شویم می راحت عوامانه همهمه یک از تازه وقتی. است خراب

 ببینیم…بینیمب آن در را خود اقل ال تا دهیم قرار هم کنار را ریز قطعات این تمام با که شویم می روبرو شده ریز ریز و شکسته
 مهیب امديپیش سکوت، بنابراین. دهیم ارائه خودمان، هاي قابلیت از تخمینی دانیم؟ می را پژوهش منطق آیا. هستیم کی

 است هیبم ببینید. هستند هیاهو دیگر که شناسان جامعه بعضی براي خصوص به. باشد می شناس جامعه یک ذهن براي
 وتسک با که جاست این. دهد رخ تواند می هم جامعه تابی بی هاي لحظه عمق در شگرف، پیشامد این!! است نادر چون

 نقاط تشناخ به را ما سکوت همچنین. شد آشنا متین مکث یک با قضایا عمق از و کرد حفظ را خود خونسردي توان می
 براي تماعیاج هاي پدیده تازه معناي با. یابیم می در را معنا کوبی پاي سکوت در. خواند می فرا تحوالت روند در گسست
 وراندیشید جنس از است پیشامدي سکوتت. فکور شخص سینه صدر در است موهبتی سکوت. گیریم می انس خودمان

 این که تهالب و است شنیدن صحیح آغاز سکوت. کند می جلوگیري خطی تک تفکر از سکوت. ماجراجو ذهن یک براي
  .است بدیهی امر

  

 کنیم اشاره فعال. دکر خواهیم کامل را نوشته بعدا دارد ربطی چه خطه تک تفکر با تکنیک ذات سلطه که این مورد در البته
  :نویسد می هایدگر رابطه همین در که

 ،آموختن این، بر افزون. سپردن گوش دقت با:  است این آموختن توانیم می جا هر و جا این در آنچه
 کیی میان این در که آنگاه رو، این از هم. است اموزگار و شاگرد میان مشترك مطلبی سپاري گوش

 اما یست،ن وارد کس هیچ بر نکوهشی نیست، وارد کس هیچ بر نکوهشی نیست سپاري گوش یاراي را
 کند باهاشت خود آموزشی کوشش در است ممکن که بدهید آموزگار به را حق این باید نیز شما متقابال

 یدبا گقته را آنچه هر مورد  هر در که این از دارد معاف را خود بسا چه کند می اشتباه که هم وقتی و
 ترك نامم می ”اش خطه تک تفکر”  من که را عادتی زمان مرور به اگر اما. گسترد دیده فراپیش شود

 رهچی چنان ما بر امروزه تصور نوع این. کرد خواهید هموار خود بر را سپردن گوش دقت به راه کنید،
 وقتی.  مای برگزیده خاص قصدي به را نام این دکر  حاصل اشراف ان بر بتوان مشکل که است مسلط و

 ارشک سرو نیز قطار ریل و دارد کار و سر قطار ریل با که است چیزي ان مرادمان خطه تک گوییم می
 گیرد، یم ریشه انسانی آسانی تن از  خطه تفکر سلطه که رومی باور این بر اگر. است تکنولوژي با
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 و شود یم گسترده  دم به دم که  خطه تک تفکر این.  ایم دهکر اسان بسی خود براي را مطلب  صرفا
 ذات هسلط همان ي نابرجسته و نامنتظر هاي صورت از یکی گیرد، می خود به  گون گونه هاي  صورت
 یازمندن سبب همین به و خواهان حقیقت در ذات این ، چه. رفت اشارت بدان تر پیش گه است تکنیک

  )112 -111صص، ،1388 هایدگر،.  (است مشروطنا و ابهام بی ، یگانه داللت

  

 مخاطب سري یک دیگر سوي از نگیرد، شکل سکوت و تنهایی و انزوا در هنري اثر وقتی هنر، و سکوت بحث ماند می
 باستان ایام یاد. کرد پخش مدرن هاي انسان بین را هنر اي جیره باید آنگاه نکنند، تحلیل و تجزیه را انها سکوت در هم

 نداشته کوتس از گیري بهره به تمایلی هنر، اجتماعی ارزیاب و منتقد وقتی. است بوده بهتر موقع آن اوضاع گویا… بخیر
  :فرمایید وجهت زمینه این در بارتلمی توضیحات به. هستیم طرف خواه جیره شهروندان و سازي هنر مکانیزه کارخانه با باشد،

  

 واقع در barthelmeو ندارند سازي بهینه روند با مغایرتی ها این. اند آمده پدید جدید هنرمندان. هنر معضالت
 و  نرمندانه مصالح تالقی نقاط در کیفی کنترل ادوات. باالست تولید. کنند می بحث  هم آن از داري جانب به

 اينبارها از شده بهینه هنر.  اند یافته بهبود جمعی توجهات اثر بر پخش و حمل مسائل. اند شده نصب مخاطبان
 آن شهروندي هر به. شود می ارسال ها شهر حیاتی هاي نهر به جا ان از و هنر اي منطقه انبارهاي به  هنر مرکزي

  )29 ص ،1386 بارتلمی،. (بیاورد تاب اش بدن سیستم که رسد می هنر قدر

  

  :منبع

  

  .نگار ببازتا  نشر. مقانلو شیوا ترجمه) داستان مجموعه. (شهري زندگی) 1386(بارتلمی،دونالد

  9 و 8 شماره 1373 پاییز رود زنده  سکوت ستایش در) 1373(هوشنگ گلشیري

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه تفکر؟ خوانندش آنچه باشد چه) 1388(مارتین هایدگر،
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  حس فکر کردن و با فکر حس کردنبا 

.است بغرنج اراده، ذات اندازه به درست قدرت ذات دهد، می را اراده معناي همان قدرت نیچه نظر از  

)100 ،ص1388 هایدگر،(  

  

***  

 که است ینا جواب چیست؟ ”کردن حس فکر با و کردن فکر حس با“ که بپردازیم مساله این به خواهیم می بخش این در
 فکر حس با“ عبارت همین با که د،کنن می ایجاد افراد براي عاطفی و فکري لحاظ از را وضعیتی رایج آرزوهاي خرده
 ردمو در را نظرش هم او که مخاطب در عاطفه نوعی جوي و جست…کرد یاد این از توان می”  کردن حس فکر با و کردن

 ما ،آن مورد در تفکر و رایج آرزوي خرده. دارد بیان یافت، دست ”رایج آرزوي خرده“ یک به توان می چگونه که این
 می اهآگ فرد. آید می میان به بخشی آگاهی نوعی یعنی. سازد می آماده آزادي براي نیاز مورد اتملزوم پذیرش براي را

 …نه هک نان تکه حاال. نباشد العاده خارق هم خیلی که آرزویی. برود جلو تواند می هم چقدر و چیست وسعش که شود
  .شود هبست عمومی حوزه در آرزوها خرده رسیبر و افکار تبادل روي به راه نباید!! نیست بد باشد ذوقی سوزن سر ولی

  .رویم می ادبیات و شعر سراغ به ابتدا و کنیم باز را بحث خب

 از بسیاري. هست هم تکراري مساله، این که البته است، جدید کامال موضوع این که شود می تصور آنچه برعکس
. تگرف نظر در تکراري مساله یک را روش این توان می پس. اند برده کار به را روش این جهان، شاعران و اندیشمندان

 شناخت وضوعم به عاطفه روش، این در. کرد حس فکر با برعکس، یا کرد فکر شود می حس با چگونه ببینیم باید اول
 از که اي شی با انس فرایند یک در نویسنده یا و شاعر عاطفه چطور؟ اما. شود می اضافه شناخت به عاطفه. شود می ملحق

 ونهگ به صحاري، یک. کنید اضافه اشیا به هم را ها زمان و ها مکان. شود می ملحق شی آن با برد، می نام شعرش در آن
 می کلش خود به و گیرد می قرار ها انسان عاطفه آن در که است ظرفی گویی که شود می گر جلوه نویسنده یک بر اي

 صحرا با ارک این براي باید ما. کنیم پیدا صحاري یک در همه براي را مشترك معنایی تا خواند می فرا را ما ”جمع. “گیرد
 می عديب شاعران کار به باشد، آن نماد تواند می صحرا که چیزي آن و صحرا از نیز دیگر شاعران که معنایی. یابیم انس

 هم گاهی .گیرد یم شکل غمناکی شیون یا عاطفی شادي هلهله ما ذهن در کلمات حول کنیم، می حس فکر با وقتی. اید
. ندارد ربطی همیشگی هاي روش  به چندان که است روشی کردن حس فکر با هست چه هر. رسیم می فکر یک عمق به

 شهود جنس از شاید. شود می دیده شاعران و نویسندگان آثار در گاهی از هر که کنم می تاکید …گاهی از هر گرچه
 همراه آدمی با داب تا که اي عاطفه آن ولی اندیشیدن عاطفه به یعنی ،کردن حس فکر با. است تر سترگ چیزي شاید. است
 …دنمو رها را خود بررسی توان نمی…رسد نمی جهانی برجسته شاعران به کشور یک در شاعر یک زور اگر حال. است

 بودن  ارو امید نتوا می دارند، وجود قوم یک براي ابدي موضوعاتی تا. دارد گفتن براي هایی حرف هم او که دانست باید
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 هیچ که لهگ دیدگاه از ابدي موضوعی وفاداري وقتی. نمود پیدا نیز ایرانیان معاصر اشعار در را”  کردن حس فکر با“ که
. دارد جودو ایرانی ادبیات و شعر و هنر در کردن حس فکر با نحوه بررسی براي فرصت کند نمی فرقی است، آدمیان همه

  :است معتقد هگل که نویسد می گله شرح در قطعه کی در استیس

 دانفرزن و مادر و پدر به عشق همچون معقول، ذاتا عواطف منزله به و میانجی صورت} به هنر در{ انسان مصالح
 هیجان به را ما ردیف، هاي هوس و سرشت هاي شگفتی. گردند می پدیدار آن، جز و بلندمنشی و وفاداري و

  )627 ص ،1381 استیس،. (باشند هنر ابدي موضوع توانند می که اند نسانیتا کلی عواطف  فقط.  آورند نمی

 کردن، حس فکر با که باشد می ها شعر همین داخل در و است شده اشعار داخل در اخیر سال صد در ایرانی، عاطفه
 که دانست باید اما. یابد می در را موضوع که است عاطفه خالصه  کردن حس فکر، با فرایند در و. شوند می منعکس

 موضوعی هک بینیم می کنیم می وارد شعر به را عاطفه شعر، یک در وقتی ما. هست هم دیگران عاطفه با درگیر ما، عاطفه
 جهانی رقباي هب زورش گرچه معاصر پارسی شعر. کنیم می درك را زیبایی. کنیم می عاطفی تحلیل دیگران با را مشترك

 در اي گمانه ایرانی، شاعر آیا. آید می تاریخ پژوهشگر هر کار به که دارد را یآگاه نوعی خود درون در و رسد نمی
 در توضیحی شود؟ پیدا مخاطبانش جمع براي توضیحی است منتظر معاصر، ایرانی شعر آیا دارد؟ را اشیاء با نسبتش مورد
 راه ترین ساده که رسد می نظر به شاید…ایران شدن مدرن خالل در آنها عاطفی معناي و ها واژه دگردیسی نحوه مورد

  :شناسی زیبایی و طبیعت سراغ برویم خب،.. باشد طبیعت از شروع

 حرکت که نسانیا عاطفه و احساس مشابه کند، می دنبال را شناسی زیبایی خصوصیت که شناسی زیبایی ظرفیت
 در ما به ذهنی صورت به شناسی زیبایی خصوصیات تعقیب با عاطفی ظرفیت این. کند می دنبال را طبیعت هاي

  )1392 امینی،. (کند می کمک نیز مکان و حیوانات گیاهان ارزش – طبیعت ذاتی و عینی ارزش کشف

  

  :داریم معماري در همچنین

 صفات الح عین در و باشد محور انسان باید زیبایی گذاري ارزش است معتقد طبیعت ارزشیابی شناختی مدل
 ندک می پیشنهاد منظر معماران به ایتون. براند محور حیات و محور جهان سمت به را کردن کار ارزش اخالقی

 باییزی خصوصیات ایجاد طریق از اکولوژیک زیابی مناظر طراحی هنگام در شناسی زیبایی هاي ارزش از که
  )1392،امینی.(کند درك قابل را اکولوژیک هاي فعالیت و شوند منتفع درك قابل و دسترسی قابل شناسی

 وجودي تیح یا و مذهبی یا و اجتماعی مسائل به شدن نزدیک و طبیعت از گرفتن فاصله که رسد می نظر به حال نای با
 ، برویم بخواهیم را سفهفال بعضی راه اگر که رسد می نظر به حال این با…بیاید خوش مخاطبان بعضی سلیقه به بتواند بیشتر
 چگونه که این…باشد هم مدرنیته بازتاب دهنده نشان تواند می فریندآ می خود شعر در شاعر یک که طبیعتی باغ در تفرج

 پارك به و کند فراموش را ها باغ کوچه باید کم کم که این…گیرد می فاصله زمان مرور به اطرافش محیط بکریت از او
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 هم تري تردهگس بعادا تواند می مساله این و نیست ها سادگی همین به قضیه تازه…کند اکتفا!! شهرداري یک محقر اهدایی
  …پرداخت خواهیم موضوع این به بعدي هاي پست در قطعا باشد، داشته

 با بیندیشید یتنهای در خود سرنوشت به شاید. جمعی صورت به مگر کنید نمی فکر شما. کردن حس فکر با و اشیا و ما  اما
 که ودش یادآوري که است این نوشتار این از غرض. کنید می مقایسه دیگران با را خود هم جا آن در بدانید باید حال، این

 در حثب براي بخوري درد به چیز و ندارند ربط جمعی سرنوشت به ظاهر در هم چندان  که طبیعت یا و شی مثل چیزهایی
 جمع یک سرنوشت براي نمادي تواند می شی …باشند می مهم هم خیلی…ندارند ادبیات و شعر در مدرنیته بازتاب مورد
  دهد می نشان هم را اعتراض  که اي شی. باشد

 حافظه و ذخیره یک از ما.  کنیم می توصیف را آنها و شناسیم می را اشیا دیگران، با مشترك عاطفه یک با ما همچنین
 جالبی سواالت… یا و احساس یا کلمات یا اشیا فیلسوفِ شود می هنرمند که حاست این.کنیم می استفاده مشترك عاطفی

  :آیند می وجود بههم

 از نیمک می یاد همزمان هنر یا مدرنیسم عنوان به آن از که معترض هنر آیا حاضرند؟ عصر فالسفه هنرمندان، آیا
 رمندانهن اکثر ذهنیت متمادي قرون در که فلسفی کهن اصالت آن آیا و است برخوردار فلسفی اساس یک

 عصر این زرگب هنرمندان معدود تفکر در اکنون بود، گذاشته نصیب بی خود، هاي دیدگاه به نسبت را کالسیک
 آیا است؟ بوده او کاذب هاي ارزش اساس به عطف انسان اراده از حاصله اشتباهات آیا است؟ دوانده ریشه

 نامریی اراده یک دست به خود جوامع بر حاکم اخالقی روند از تبعیت با کالسیسیسم، طوالنی دوران هنرمندان
  )1370لواسانی،.(شدند قربانی داد، می تعمیم آن تحکیم و قدرت در را اشرافیت وجود که

  

  :کنیم می مطرح ما خود هم سواالتی

 شعر یک در حیوانات با چگونه. دارند معنایی چه مختلف هاي مکان. دارد معنایی چه زمان ما، از یک هر براي که این مثال
 و اندیشمند و شاعر اگر حتی ما همه یعنی! خوب چه. است ريتکرا مساله این که بینیم می بعد. کنیم می قرار بر ارتباط
 مشترك هعاطف مشترك، حافظه بر عالوه ما همه. کنیم تجربه را مساله این حدي تا توانیم می حال هر به نباشیم هم هنرمند

 می نتقلم ما به را رارتک نمادها …ایرانی مدرنیته…مدرنیته یک هاي امید و بیم..ایرانیان ما…ایم داشته اخیر سال صد در هم
  :دارند را خود جایگاه هنري اثر در نیز اشیا کنند،

 اشیایی همان در آن واقعیت حتی و ارزش و معنی نهایتا  که است) ها سمبل(ها رمز یا عالمات از اي مجموعه هنر،
 معنی ار آنها هنر که اییاشی دید باید دقیقا اما. دارد آنها بر داللت و. کند می معنی  را آنها هنر که است مستقر

 می در را آنها و کند می باورشان و اندیشد می آنها به چگونه آنها کردن معنی براي مند هنر و کدامند کند می
  )1363 شوالیه،.(یابد
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 این نهایت رد و آوریم نظر در را تکراري مساله این اجزاي و ها بخش توانیم می که بینیم می کنیم می فکر که خوب بعد
 کانم یک در که بار هر یعنی چه؟ یعنی. نمود عجین آن با را فکري هاي داشته و نماییم تکرار ذهن در مرتب را الهمس

 اشعار از هتريب شناخت به بتوانیم تا بگیریم بهره خود عاطفه از که بدانیم محق را خود گیریم، می قرار خاص زمان و خاص
 مسائل: اشدب زمینه این براي خوبی پژوهش میدان تواند می طبیعت: رویم می طبیعت سراغ به. یابیم دست اندیشمندان و

 ما توانند می خوب دشت، جنگل، همچنین غروب، یک در آسمان خاص آمیزي رنگ یا طوفان یا ابر مانند جوي مختلف
 تشناخ راه. ندک می غنی را ما عاطفه طبیعت! کرد فراموش نباید هم را حیوانات. دهند یاري ذهنی تمرین این براي را

  .دارد خود در خدا از زیبایی هاي نشانه. است ملکوت

  

 به طبیعت ارتکر وضع این با.  شوند می تکرار مرتب طبیعی هاي پدیده. کند می القا ما به را تکرار خود درون در طبیعت
 شویم حتنارا فردا صبح ننیامد براي که شود می کمتر! پایند بر ما دل در همیشه و هنوز صبح هاي سازه که رسد می نظر

  .آید می صبح این که است راحت خیالمان همیشه. 

  

 امور از ام که دارند اهمیت دلیل این به ، علمی هاي بافت در چه و روزمره زندگی در چه شناسی، معرفت در طبیعت قوانین
 اگر اما. است حیاتی ها انسان ما براي استنتاج این. کنیم می استنتاج را نشده  مشاهده امور ، واقع به ناظر ي شده مشاهده

  )1382 دیوانی،(است؟ اعتماد قابل و معقول استنتاج این آیا نباشد، دست در طبیعی قوانین

  

 جنس زا آن اسلوب. است بدیهی. است دست دم اي پدیده ، کردن حس فکر با و کردن فکر حس با که فهمیم می پس
 این معاصر فارسی شعر در. داریم مشترك عاطفه همه چون بدیهی است، بدیهی چیزهاي مشاهده نوعی. است بداهت

  :پرداخت خواهیم قضایا این به مفصل طور به بعدا شود، می دیده زیاد بدیهی چیزهاي بررسی و عقالنی مشاهده

  

 اختشن همان مشاهده. است  واقعی جهان مشاهده است موجود دایما که عقل کار ترین ساده و اولین: است معتقد شوپنهاور
  )41 ص ،1386 زاده، ذاکر. ( است شهودي یا فکري  مشاهده، هر دلیل همین به  استو معلول یا اثر طریق از علت

  

 آیا. است عرش در اشیا و طبیعت الخصوص علی و ایرانی جهان این در ”تکرار“ مفهوم به دستیابی آن، از ناشی نتیجه اولین
 یک یا باشد عاطفی چه حال تکراري هاي پدیده با کردن خوش دل به صر،معا فارسی شعر ساختمان که است این منظور
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 ربانتق به جانم آمدي یا… چند؟ سیري خوش دل گوییم می کنیم خالصه بخواهیم را اش همه یعنی پردازد، می خاص شی
 امید…کنی می دل درد که این به خوشی دل…زمان دادن ادامه به دلخوشی! ؟…نازنین است غریبی روزگار یا چرا؟ حاال ولی

 ناختش در معاصر ایرانی شعر…زمستان سوز صداي به دهی می گوش خوب …شناسی می بهتر را مشترك عاطفه …داري
  ..صد از…بیست از گیرد؟ می نمره چند  ”ایرانی دل“

  

 مختلف يها بخش در تکرار که یابیم می در کنیم تشبیه ساختمانی به را خود دل اگر که خالصه…بپردازیم دل به قدري
 می دوار ما کالبد به شناخت هاي پنجره از وقتی صبح نورهاي. رساند می انس نوعی به را ما دارد وجود که تقارنی و آن

 از ورهان این دهند، رخ طلوع لطیف نورهاي نیز و طلوع همیشه است قرار که بینیم می. خوانند می فرا انس به را ما شوند،
 یعنی کردن حس فکر با اصال. آینده به باشیم امیدوار نورها این با است قرار اصال. شوند می ما دل وارد امید هاي پنجره

 که کردن هدایت جوري … و المسه حس ، بینایی: شناخت یعنی کردن، فکر حس با برعکس بردن، امید سوي به را اندیشه
  .شود می شاعرانه جهان از ما درك طوري این شود توجه بیشتر امید به

  

 به زود، یلیخ ما تا شود می باعث این: یابیم می در را تکرار الگوي طبیعت در ما. است الزامی امید براي بیعتط بررسی
 شود همراه ما فکرت با اگر باران تکرار. کرد اضافه قضایا این به هم را باران و ابر باید گاهی.بگیریم انس تکرار، نوع یک

  .اند پراکنده ما اطراف در که. تهشکس هاي دل شناخت براي باشد راهی تواند می

  

 لهیده قلب لیک کند، می جمع  رو قبلی شب خاکستر افق، در صبح شود، می که روز هر: کردن حس فکر با از دیگر مثالی
 جمع با نهاآ براي دارند، شکسته دلی یا باشند می بیمناك خود فرداي از که هایی انسان هاي قلب. شود می پیدا افق توي

 نظر به ال،ح این با. شود می شروع ها دردسر همه صبح، شروع و شبانه زمان شدن خاکستر و شب آتش یافتن انپای و شدن
 خاکسترهاي آن از دور جایی باید را سرنوشت که کرد یادآوري افراد این به بتوان که باشد لطیف قدر آن صبح که رسد می

 نیامده برگ کردن تیمار و رسید بهار به توان می باشد، میدا اگر. کرد جستجو شب، آسمان در شده رها هاي غم و دیشب
  .تست آن از صبح. بود نخواهد بینی واقع از دور خیال، و ذهن در بهار،

  .”کردن حس فکر با و کردن فکر حس با“ از مثالی است چنین

  :منبع

  .سروش انتشارات عنایت حمید ترجمه.  هگل فلسفه) 1381. (ترنس والتر استیس،

  22 شماره 1392 بهار منظر. طبیعت زیبایی فلسفه در تأمل زیباست؟ طبیعت) 1392(امین بی،حبی
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  6 شماره 1382 اندیشه سروش. طبیعت قوانین). 1382(امیر دیوانی،

  .الهام نشر. شوپنهاور فلسفه). 1386.(ابوالقاسم ذاکرزاده،

  1٫ شماره 1363٫ فروردین. فرهنگی کیهان. حبیبی حسن ترجمه. هنري آفرینش راز). 1363(ژاك شوالیه،

 بانآ. هنر و فرهنگ ادبستان. ابهام تبلور و مکان و زمان در توهم: هنر و زندگی: نوین هنر فلسفه). 1370(امیر لواسانی،
  23 شماره 1370٫

  آگه نشر.قانونی ایرج ترجمه. نیچه ،)1388. (مارتین هایدگر،

  

  :نوشت پی

  نزدیکی؟ یا است دوري جنس از دل
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  و محدودیت گالوا 

 روي به یگرد دنیا فهمی می که این گیرد می را وجودت گوارایی خنکاي…کنی می اثبات را مساله یک ناپذیري حل وقتی
  .بده نشان را هایم محدودیت و کن لطفی من به…یابی می محدودیت در را امکان و شده بسته پردازي خیال

 مطلب این اثبات آنها از یکی. بودند مطرح دور زمانهاي از که بود مشهور ٔ◌ مسئله چند حل گالوا نظریه مهم دستاوردهاي از
 هايمسئله طورهمین. ندارد وجود باالتر و 5 درجه هايايچندجمله براي) هارادیکال کمک به( کلی جبري حل که است
  )پدیاویکی).(شد ثابت ریشانناپذی حل( شدند حل گالوا نظریات کمک با نیز دایره تربیع و زاویه تثلیث کهن

  :فرمایید توجه ویالند مارتین کریستف از متنی  به همچنین

  چیست؟ روشنگري

 دانستهchristoph ظلمت از را نور و روشنی از را تاریکی فرق بینا چشم جفت یک مدد به که کسی هر را این
 نمی وشنر چنان آن کم دست ببیند اگر یا و بیند نمی را چیزي هیچ یا تاریکی در آدمیزاد. داند می خوب باشد،

 می روشن همه چیزها شود آورده کار در نور که همین اما. بازشناسد و دهد تمییز هم از را چیزها بتواند که بیند
 شرط. شرط دو کم دست دارد شروطی و شرط کار این اما.داد تمییزشان هم از توان می تازه، و دیدنی و شوند

 پرتو در تاس قرار که  هایی آن یعنی بینندگان، که این دوم شرط و. اندازه به و باشد افیک نور که است این اول
 بگیرند چنان را لوشانج دیگري دالیل به که این نه و کوررنگی گرفتار نه و باشند نابینا نه ببینند، را چیزي نور این
  )55 ص ،1386 بار،! (ببینند که نخواهند یا و نتوانند که

  

  :است معتقد نیز تودورف

 todorov2هاي گیري نتیجه به را ما امروز  جهان هاي واقعیت و گذشته هاي نوید میان ماندگار فاصله بازي
 یک شرفتپی به ایمان که است این واقعیت. نیست بیش بینانه خوش بسیار خوانش هر نخست: راند می زیرین

 چامه  ،میلتون نمونه براي. کرد وسوسه را  يروشنگر جنبش اندیشمندان برخی بشر نوع مرز و حد بی و سویه
  گردن با شرب افراد که خورد می افسوس روشنگري، جنبش  رسانان مژده بزرگترین از یکی و انگلیسی سرایی
 دستور بی که آموزي دانش مانند  درست.مانند می فرد خود کودکی در عمد به سنت، هاي تحمیل به نهادن

 به خرد زادآ کاربست  یاري به سرانجام اینان که دارد امید این به او البته.  دندار رفتن پیش جرئت آموزگارش
  )25 ص ،1387 تودوروف،. (برسند بزرگسالی

  :منبع

  .آگاه نشر. پور آرین سیروس ترجمه. چیست؟ روشنگري)1386.(ارهارد بار،
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  .آگه نشر. احمدي عبدالوهاب ترجمه. روشنگري روح). 1387(تودوروف تزوتان

  

  …کرد شود نمی را کاري چه که آموزیم می ابتدا مدرنیته در: وشتن پی
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  یک زندگیتاریخ 

)ویکو. (کند می آشکار ما بر را انسانی سرشت تاریخ  

 یريگ شکل براي چیست؟ خردمندانه آرزوي یک گیري شکل شروط. “خردمندانه آرزوي: “دیگر عنوانی روي آییم می
 به الهمس این. جمعی عبرت و داریم شخصی هاي عبرت. نمود هاستفاد عبرت از ابتدا باید ذهن، در خردمندانه آرزوي یک

 شما. دآور نظر در ”دیگري“ با را خود رابطه شخصی، عبرت در. دارد ربط تاریخی و جمعی ي حافظه و شخصی ي حافظه
  .باشید داشته تاریخ باید گرفتن، عبرت براي شما. مسئولید دیگران مقابل در که یابید می در عبرت در

  :است تقدمع نیچه

 اسوه به و تاس عظیم نبردي  درگیر که کسی آن به است متعلق قوي و فعال  انسان به همه از بیش تاریخ} خود{
. ندک نمی برخورد خود معاصران و همگنان میان در کسانی چنین به و دارد نیاز بخشان تشفی و ها،آموزگاران

 دایره رد شاعر که است بدي عصر چنان آن گوته ولق به ما عصر زیرا. است شیلر به متعلق تاریخ  سان بدین
  )26 ص  ،1385 نیچه،. (کند نمی پیدا الهامی منبع هیچ خود اطراف حیاتی

  

 بخورند حکم مرتب طور به شخص براي آن معناي و زندگی آن در که باشد داشته تاریخ کتاب یک باید هم زندگی یک
 می درد به ار دل خونین وقایع. است وقایع مورد در اندیشه بر مشتمل زندگی، یک داشتن تاریخ. شوند تحلیل و تجزیه و

 این. ابیمی می دست مان زندگی معانی به ما که است گونه این. ها داده مرور از کند می انباشته را سر رنگین، وقایع. آورد
  : که است گونه

 به آدمی تیهس باب  در ترین غزینسرآ. است تفسیري پی در الهیات. شود مسائل تاریخ باید می ادبیات تاریخ
 ،1386 هایدگر،. (باشد شده مشخص معنا همین حیطه به بندي پاي و ایمان خود معناي یاري به که خدا سوي
  )80-79 صص

  

 هست که ونهگ آن انسان ي مالحظه با صرفا توانیم نمی ما. کند می آشکار ما بر را انسانی سرشت تاریخ: ویکو دیدگاه از
 اکتشاف به باید ارک این براي. ببریم پی انسانی سرشت به معیار عنوان به  فیلسوف تلقی با یا ”ها انسان عصر“ هدور در یعنی

 اینها مانند چیزهایی در و  اش قانون در و اش جامعه تکامل در هنرش، در ، اشعارش در یعنی تاریخ، در انسان تدریجی
 مبتنی آگاهی به ، تاریخ ي مطالعه در انسان. است دریافتن قابل انسان رايب بنابراین و است انسان ساخته تاریخ. آوریم روي

 جلیت تاریخ جریان تمامی …یابد می دست باشد تواند می و هست و است بوده آنچه از و خود خاص سرشت از تامل بر
  )180 ص ،1386 کاپلستون،.  (است انسان گاه
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 بش. شود می منعکس هم ما تابستان شب نیمه رویاي در مساله این و کنیم می مرور خواب از قبل گاهی را چیز همه ما
 آرزویی ويس کشد می پر و رود می پیش خرد الیتناهی  در و گشاید می پر مرغی که آنگاه. دریافت باید را فکر تاریک

 نگیز؟ا لد طلوع یک از هم شاید شود؟ می شروع انگیز غم غروب یک از چگونه زندگی، یک باب در تفکر. خردمندانه
 فکر با ود؟ش شروع تواند می چگونه عمیق اندیشه این اما…است کردن فکر براي چیزها خیلی بینیم می گذرد می که زمان

  کرد؟ باید چه که رسد می آدمی ذهن به چگونه حال…  ”نبودن این از بعد“ به

  

 تاریخی انشد تئوري نه است، تاریخ مروقل در سازي مفهوم تئوري نه است آغازین فلسفی لحاظ به آنچه مثال ، سان بدین
 تاریخ حیث از خیتاری اصالتا هستندگان تفسیر آغازین امر این بلکه. است تاریخی علم متعلق مقام در تاریخ حتی نه است،
  )81 ،صص1386 هایدگر،.(هاست آن  مندي

  

 این در آدمی که رسد می نظر به حتی اما. است روزمرگی موجب حرافی. است سقوط باعث باره این در حرافی که البته
 بفهمد…شود فکش او بر چیزي شاید تا. باشد بهتر کند سکوت باره این در شاید. کند حرافی هم خودش پیش نباید زمینه

 خر چه که پرسد می خودش از بعد …یابد می در خودش کشف سرزمین در را خود آنگاه  چیستند؟ عبرت و مرگ که
 یم انسان دیدار به چیزي چه کشف، سرزمین در) سهراب؟ زد صدا بود کسی چه مثال(؟زد صدا را شما کسی آیا داد؟

 اي دیشهان دیگري براي…است کافی نان خرده یک فقط یکی براي یابد؟ می در بداهت نور به را چیزي چه انسان آید؟
 و لحن با ار کلمات پرندگان آنجا. بیندیشد دست دور در اي جزیره به باید و  است تر جالب مساله یکی، آن براي…تازه

 آرام…اند زندگی معانی از بسیاري براي ها همین.است رنگارنگ چیز همه. سبزترند گیاهان. کنند می ادا خاص اي لهجه
 همیمف می بعد. رسیم می بینی درون نوعی به ما. رویم می جلو رسیم می آرامش به آن در که جایی مورد در ما اندیشه آرام

  :که

  

 مسئله دیلتاي براي انسان فهم مسئله.  رسیم می خودمان شناخت به تاریخ طریق از تنها بلکه بینی درون قطری از نه
 رد را زندگی ما. است شده گم عل ایستاي مقوالت در که ماست خود وجود  تاریخمندي از آگاهی بازبینی

 مستقیم ي بهتجر هاي سویه و عنام خاص و پیچیده هاي سویه در بلکه کنیم نمی تجربه ”قدرت“ مکانیکی مقوالت
 مستلزم معنا هاي واحد این. کنیم می تجربه خاص و جزیی امر ي عاشقانه درك در و آن تمامیت در زندگی

 طور به ،یعنی -ابعاد این به توجه با و محدودند و زمانی باطنا آنها. است آینده انتظارات افق و گذشته ي زمینه
  )112 ص ،1384پالمر،.(شوند می فهمیده که است -تاریخی
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 ستا زمان این از و. است شده محو پایان مفهوم زمانی حرکت و مدرن تلقی در تاریخ  که است معتقد بودریار
 یک ما فهم همچون تاریخ  واقع در. گیرد قرار بررسی مورد صرف  تصنعی مفهوم یک همچون بایست می که

 یک همواره است، پایان مفهوم به متکی مدل یک چونهم خودش که حاضر امر این براي. است وانموده مفهوم
  )12-11 صص ،1386 هروکس،. (شود می گرفته نظر در تعلیق حالت

  :منبع

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. هرمنوتیک علم). 1384.(ا.ریچارد. پالمر

. مهربزرگ منوچهر و سعادت اسماعیل هترجم. کانت تا ولف از. ششم جلد. فلسفه تاریخ). 1386(چارلز فردیک کاپلستون،
  .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت

 رزانف نشر. سهراب ابوتراب کاشفف عباس ترجمه. زندگی براي تاریخ ناسودمندي و سودمندي) 1385.(فردریش نیچه،
  .روز

  .ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،

  چشمه نشر. میالنی محمد ترجمه. هزاره و بودریار.  )1386. (کریستوفر هروکس،
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  زمینکودکی 

 ثابت تا است کافی…افتاده زمین به  بادبادك یک…پاییز اواخر در شده رها مرغزار…که خواهد نمی دارو دیگر، است معلوم
  …هنشد مک سرزندگی و کودکی فنون  با آشنایی  ولی …قبول…شده کم زمین کودکیِ قدري .راهست به رو چیز همه کند
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  اعتماد انقطاععبرت 

 سرمایه مدرنیته در.دارد می اعالم بقیه براي صراحت به گذشته با را خود انقطاع. سازد می اعتماد گیرد می عبرت آنکه
 همه از یشپ اجتماعی سرمایه در سنگین شکست نشود اعتماد براي فکري که صورتی در. رود می باال اعتماد، اجتماعی

 را نشین روستا دامن ابتدا ارضی اصالحات چهارچوب در که 30 دهه انایر در اجتماعی افتضاح مثل. دهد می رخ عناصر
 حس ایرانی شهروندان همه روي سال 70 60 از پس هم هنوز اجتماعی فشار این و داد رخ مساله این ها شهر در بعد. گرفت

  .شود می

  .است بوده حمطر همواره ، پهلوي نظام از قبل دوران  در بزرگ مالکیت تحویل و داري زمین مسائل حل

 تقسیم وانعن تحت را سلطنتی هاي زمین کوشید عمومی افکار فشار تحت پهلوي رضا محمد بعد، به 1320 سال از
 هاي زمین  شد مجبور ملی، هاي مخالفت فشار زیر وي. نماید تبدیل نقدینه به را آنها و فروخته سلطنتی امالك
 هاي ارنوشت از یکی در پهلوي رضا محمد. کند ارواگذ دولت به بود شده غصب پدرش توسط که را سلطنتی

 به خود مزروعی اراضی واگذاري با 1941 سال در:  “نویسد می چنین سلطنتی امالك تقسیم ي زمینه در خود
 می موجب را کوچکی انقالب اقدام، این تردید  بی. داشتم آن از زیادي انتظار که زدم دست اقدامی به ، دولت

 آن بترکی به دست داد می ترجیح زمان ان در دولت چون ولی. داد می تغییر را روستایی جامعه ساختار که شد
  )1375 شاهوردي،. “(کردم تقسیم کشاورزان میان و گرفتم پس دولت از را ها زمین این ناچار نزد، جامعه

  :همچنین

 رايب محلی هاي ومتحک تقریبا که دانست می ها فئودال را خود نفوذ کاهش عوامل از یکی پهلوي رضا محمد
 تگذاش اجرا به را ارضی اصالحات اصول که بود ها فئودال این قدرت کاهش براي لذا. بودند کرده ایجاد خود

 ارتباط همین در. نماید هموار روستاها سطح در خود دولتی ساالري دیوان دستگاه بسط براي را راه طریق این از تا
 را فئودالی نظام تا آنیم بر ما: دارد می اعالم 1340 سال در جراید انخبرنگار با مصاحبه یک طی ارسنجانی دکتر

  )1375 شاهوردي،.(بماند باقی فئودالی صورت به مملکت خواهیم نمی زیرا. ببریم بین از

  

  منبع

  2 شماره 1375 خرداد 15 فصلنامه.  ایران در ارضی اصالحات اجتماعی – سیاسی هاي زمینه). 1375( شاهوردي شهرام
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  شهید

  دسامبر اول مناسبت به

  )ارسطو( مبادي؟ هب نتیجه از یا است نتیجه به مبادي از برداشت باید که را قدمی اولین آیا که است گفته می درست افالطون

 یبرف چه امروز، حال،. انتظار به شمارد می را ها ساعت عید،. است منتظر سیب، هاي شاخه روي بیرون، آن پاکی، عید
 تا…یبگوی بخواهی چه تا. آورد نمی طاقت. شود می فشرده دست در قلم روزهایی، چنین در. باشد نیامده هچ باشد، آمده

 این در گردی که شخصی به تو وقتی خصوص، به. لرزاند می را دل برف، به کردن فکر حال، این با …باشد چی دلت ته
. شود می اههمر تو با برف. بیندیشی اي، لحظه لختی، قدري، تا لحظات از خواهی می رخصت. کنی می فکر نیست، جهان

 کره این روي وا مرگ از پس آدم یک کیستی.  رفته همیشه برايِ شخصِ آن کیستیِ مورد در تفکر در بروید جلو به که
  .ماند می باقی

 می ثرا ما عواطف بر بلکه شود، نمی سپري نیز بیهودگی به و ایستد نمی باز حرکت از هرگز زمان
  )124ص ،1381 آگوستین،. (کند می اعجاز ما ذهن در و گذارد

 ردنک حس با. کنی می حس آرام آرام را گرما. رفته یک زندگی. شود می همراه زندگی یک تاریخ با  گونه، این برف
 و. ات پیشانی و دلت در ذهنت، در: کنی می حس را گرما. ها انسان ما همه نزد مفهومش و شهید یک تاریخی التهاب

 گاهی دشای. کردي می فکر مفاهیم این به خودت با چقدر بودي، پاکی عید دم و آمد می برف که روزهایی یک اینکه
 کردي می رفک و  رفتی می راه طور همین. بودن -جهان این -در تا باشد موثرتر مفهومی بسیار نبودن-جهان-این-در اوفات

 روي را اه برف این…کردي می بازي ها برف با ها، برف الي بردي می دست همینطور. خونینش بند پیشانی و شهید به
. آرمیده همیشه يبرا اي بیشه دل در که شهیدي. کردي می فکر شهید یک مزار بر ها فصل گذشت به. مالیدي می پیشونیت

  .گذارند می را  اش زندگی از اي تازه فصل اي برکه کنار

 -جا آن-دیگر-نه یا{ دازاین -دیگر-نه است، رسیده خود تمامیت به مرگ در که وقتی هم دیگران دازاین حتی
 – از- نرفت- بیرون گویاي  مردن که است این نه مگر آخر. بودن-جهان -در -دیگر-نه معناي به  است} بودنی
 با وقتی -مردگان بودن – جهان – در – دیگر-نه ، همه این با است؟ بودن -جهان-در رفتنِ دست از و جهان
 دست پیش هنوز- صرفا معناي به است هستی یک هنوز حال عین در -شود فهمیده نهایی و غایی حدود به توجه
 توان یم را هستی انگیز شفت  پدیدار آن دیگران، مردن در. آید می مواجهه معرض در که جسمانی شیئی بودنِ

) حیات هستی وعن از دیگر، تعبیري به یا( دازاین هستی نوع از ناگهانی دگردشتی صورت به را خود که کرد تجربه
 محض دستی پیش مقام در هستنده همان آغاز دازاین مقام در هستنده پایان. کند می متعین دازاین – دیگر-نه به

  )531 ص ،1386 هایدگر،.(است
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 که زپایی…گذرند می مزار این براي روزها. تپش در جاست بر پا هم هنوز شهید، خونین دل. است ملتهب که مزاري کنار
  .ندافک می سایه سرد زمستان در طبیعت، کل روي مات سپیدي یک مدتی، از بعد و شود می ها رنگ بهار ،شود می

 از گریز يجا به انسان. است مرگ خود او، تفکر نخ سر. رساند می حقیقی وجود به را ما چگونه هایدگر ببینیم
 را آن ،خویش قبلی بارز امکان مثابه به و  بپذیرد را  مرگ باید او این، باالتر شود، رو در رو آن با باید مرگ،

 مرگ انتظار در که شود می گفته. کند زندگی خویش مرگ) Vorlaufen( انتظار در باید او. کند انتخاب
 را مرگ هک است این معنایش بلکه رفتن، فرو مرگ اندیشه در معناي به نه و  است خودکشی معناي به نه بودن،
 اساسی و واحد امکان این به را خویش امکانات تمام و.  آوریم حساب هب خود وجود در بخش وحدت عامل

  )176 ص ،1382 کواري، مک. (پذیرفت و دید باید را خود وجود عدم دیگر، تعبیر به. سازیم مربوط

 پاك زمین ايبر که روزهایی حتی. نبود کار در برفی که روزهایی حتی. تپد می شهید قبر. برجاست پا هنوز شهید قبر
 کسی را اییزپ بهار رفتن ها، زمان آن بینی، می کنی، می که فکر. بود شده شهروندان فراموش دیگر آزادي پاك هواي.بودن

 آزادي جنس از آنچه هر به کرد هدیه را اش شکسته قلم. نوشت شکسته را پیروزي خط که است شهید، این. کرد نمی باور
 ماعتج این خود البته.  بودند کرده عادت اوضاع به ها خیلی زمان آن در ، پنهان چه شما از البته.است حریت و  آزادگی و

 رنگ دنش تبدیل و را پاییزي هاي رنگ این رفتن ها، خیلی اصال.  بودند خودشان براي وضعیت این مسبب زده، رکود
 می متصل را چیز همه. اشتندند باور را انفصال. افتد می اتفاقی چه دارد دانستند نمی. نداشتند نظر زیر سپیدي، به طبیعت
 باور را انفصال که ها بعضی که بودند البته.  اند افتاده گیر تنهایی قفس یک در که دیدند بعد! بودند لوح ساده. دیدند

  .گریخت زمستان ماتی از توان می که فهمیدند و کردند

 علمی و بژکتیوا مسائل با اولیه اندیشه وا نظر از. کند می تقسیم ثانویه و اولیه نوع دو به را اندیشه مارسل گابریل
 وجود مسائل از دیگري قسم مسائل گونه این مقبال در و یابد احاطه ان بر تواند می انسان که چیزي و است مرتبط
 گونه این براي را ثانویه هاي اندیشه و. نامد می راز را مسائل قبیل این که. گیرند می بر در را من خود که دارند

 رپ آن در نگرانه درون و شخصی هاي جنبه و است شهود و اشراق نوعی اندیشه قسم این. نهد می پیش مسائل
  )1397 دیرباز، قمی، عصاران.  (است تر رنگ

 رسیدن به هک اونهایی.  اثر گونه هر از فقدانی به رفتن هم بعضی شدند، قبر ها بعضی. رفتند هم هاشون بهترین بابا، اي
 روزهاي .بشمارند را آذر کننده خسته روزهاي بودند مجبور و بود، دلخوش زمستان در سنگر، یک در گرما و شادي نیمروز

  .…را دسامبر دراز

. است زیرك شهید، قبر ببینید،.هست هم دیگر خبرهاي خیلی بینی، می کنی، می نگاه خوب که امروز حال، در ولی 
 از یاهانگ آه. بیابند دوباره را خود گذشته، از انفصال یک در آنها، تا شود می باعث. کشد می خود سوي به را طالبین

 هیدش یک. نگرد می را شهید یک قبر که آسمانی. رود می آلود خون و داغ آسمان به هنوز زمستان، هاي شالق ضربات
 پاك يزرو ات، نوجوانی هاي اندیشه که این از نگران. نگرانی تو که این نکته و.  سوزد می دلش آدم. است منفصل که
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 حفظ. ودندب ناب ها اندیشه این.  همین دیگر و زدي می سر بیشه یک در شهید یک مزار به رفتی می یواشکی وقتی. شود
. افتد می تو سر بر لوحی، ساده و اتصال سایه دیگر منفصل یک شدن فراموش با. داري حق و نگرانی تو. بود ضروري آنها

 و! اديد می رواج را آنها بیشتر کاش اي.…ساختی ذهنت در ها اندیشه این با محدود دنیاي یک فقط که این از نگرانی
 می الشت بیشتر کاش اي. شود پاك ذهنت از دم یک در سالها، آن در اندیشه قدر همین به محدود دنیاي این که دلواپسی

  .کردي

 باید را هان،ن نگرانی این …داشت هندخوا ها نگرانی جور این با کاري و سر چه زمستانی بادهاي اما و…!! نگرانی که گقتیم
. اشندب می زمستان هاي شالق زیر رهسپاران ها، باد این. شوند می رد شهید مزار از ها باد این. کرد پنهان بادها این از هم باز
 سرِ ها ادب این. بیاموزند چیزي شهید مزار عطر از کنند می تالش ها باد این. بگیرند روزگار این از اي تازه درس روند می

. نویسند می را تاریخ که هستند بادهایی. کنند می فکر ”منفصل”  معناي در آنها.است شلوغ اصطالح به سرشان. دارند گرمی
 روند می.خشندب پایان را افق به زدن رنگ ماموریت باید و هست مشغول ذهنشان کافی اندازه به. متبرکند که هستند بادهایی

 پنهان مستانیز بادهاي این از را، عواطف جور این باید دیگر، دلیل هزار به البته و. کنند آمیزي رنگ شهید خون با را افق تا
 هنوز چون المث یعنی …دیگر دالیلی البته و خورند می غصه ما براي و دارند نگرانی دل شخصیت بادها، این کال چون. کرد
 اینکه. دش آنها مراقبه مزاحم نباید و زنند می پرسه زمان، لیبص سر انگیز، حزن بسیار همواره، یا و دهند می شور خونِ بويِ
 با ها باد این. دارد ربط رفتن از قبل ثانیه چند شهید هاي لب به که است چیزي کنند، می زمزمه چه صلیب برسر بادها، این

  .است منفصل شهید. گیرند می انس شهید مزار

  :منبع

 و طباطبایی عالمه دیدگاه مقایسه. ایمانی مسائل باب در اندیشیدن و قلتع) 1397(عسگر دیرباز،. حسین قمی، عصاران
  78 پیاپی شماره چهارم، شماره. بیستم سال. کالمی فلسفی پژوهش. مارسل گابریل

  .سهرودي نشر و پژوهش دفتر. میثمی سایه ترجمه. اعترافات). 1381.(آگویستن قدیس

  ققنوس نشر. جمادي وشسیا ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،

  .قم کتاب بوستان. بزرگی دشت مهدي ترجمه. اگزیستانسیالیستی الهیات). 1382.(جان. کواري مک
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  باغ و شمعدان

 با خشن روح و برد می رنج او از سپاس به دیگري اجبار از لطیف  وحر
  )نیچه.(شود می چنین دیگران از سپاسگزاري

  

***  

  

 هاي مساحت تواند می باغ، یک. اوست حضور  دهنده بازتاب طبیعت چون.  سراید می را شکر، پایان بی نغمه باغ، -1
 راه نیاز .بینیم می هم با را خرد و عشق جمع باغ در. کند متبادر ما با و باشد داشته بر در هم با را خرد و عشق از مختلف

 عالمی هب ببرد را ما تواند می کوچک، چند هر باغ یک زیبایی. گرفت جدي باید را ساده هاي نشانه همین. برویم دوري
. دهد اننش ما به را خرد و عشق یگانگی خداوند، هاي نشانه القاي با طوري این. بکند بودن زمینی را ما تواند می. دیگر

. است پاسگزاريس الیق کسی چه که بفهمیم یعنی بشناسیم، را ”سپاسگزاري“ خوب که است این در خرد و عشق یگانگی
 خداوند گوییمب شکر. بگوییم سپاس را هستی باید اول. شویم ناراحت خودمان از تشکر به دیگران کردن اجبار از نهمچنی

 جاهایی از یکی اغب البته که هستی شناخت اول شد پس. چیست کردن تشکر ماهیت بشناسیم که دهد می را انسی  به که را
 هستی از شکرت کننده تکمیل که دیگري با روابط شناخت بعد کشاند می تحسین به خوب را ما محیطش در تامل که است
 تشکر باید گونهچ و چیست تشکر که یافت دست بصیرتی چنین به بعد شنید باغ در را خالق از شکر نغمه باید اول. است
 خود اصخ رندي و زیبایی باال، در نیچه گفته  که بینید می. شوند می جدا هم از طوري این خشن روح و لطیف روح. کرد

  . دارد را

  

 ها باغ. کنیم گوش را وجود نداي. برسیم سکونت) type(نوعی به تا است قرار. زند می حرف ما با هستی که خالصه -2
) ?whisper(نداي که. باشیم شاکر تا آموزد می ما به هنري اثر. دهند می ما به را خوبی هاي ایده ها نقاشی در

  :گوید می چه باره این در هایدگر ببینیم. شنویم می هنر تبلور در را) being(هستی

  

 یا  قدس ساحت به گوشدادن یعنی و حقیقی سکونت و دارد مالزمت سکونت با قلبی و  حضوري تفکر هایدگر نظر از
 ابطهر نوعی کردن برقرار مستلزم است امروزي بشر حیات مغفول ساحت که وجود، به بردن راه. وجود خطاب استماع
) thing(زيچی تنها حقیقی هنر و آید می حاصل شاکرانه و متذکرانه تفکر با فقط رابطه نوع این. است محیط با خاص

  )1382وودز،.(کند می دعوت تفکر گونه این به را ما که است
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 از کند یم تبادر باغ یک آنچه هست چه هر اما. باشد می نیز مختلف هاي چیز نماد باغ، یک اینکه با: کنیم باز را بحث
 چیزها یلیخ بگیریم انس باغی با اگر. خودش شکل ترین لطیف در دهد می نشان را هستی کل باغ. است شاعرانگی نسج
 ضورح باغ یک در که هم اندکی لحظات همان در ولی برویم باغ یک به مرتب نیست قرار البته. شود می روشن ما بر

 خوب باید را باغ یک: رسد می باغ شناسایی به نوبت حال. گیریمب انس توانیم می بینیم، می نقاشی بوم روي را آن یا داریم
 خت،در دو هر الي. باشد داشته وجود تواند می نهانی معناي چه آن، هاي بخش از کدام هر در که دریافت و کرد شناسایی

 در هم تاندرخ عملکرد از سر کنیم می فکر که خوب. کند دعوت متبرك انس نوعی به را ما تواند می که است فضایی
 کجا را صبرش تابستان و بهار در باغ که بود این دنبال باید پس. زمستان در است صبور باغ که شود می حالیمان. آوریم می

 لماند ته نکاتی به آرام آرام. زنیم می گپ آن با و پنداریم، می زنده آري است زنده که را باغ طور همین. کند می قایم
 زمستانی صبر هک بینیم می.  آوریم می در هم صبر از سر اندیشیم، می توحید به وقتی که بینید می. رسیم می هستی مورد  در
 لطیفشان گرن با و ظرافتشان با. خداوندند هاي نشانه که هایی ساقه و ها برگ. است مستتر ها  ساقه و ها برگ نشاط در باغ

 نکند؟ وذنف ما دل به چرا خرسندي این. کند می نفوذ درختان هاي ریشه در خرسندي کند، می صبر زمستان در که باغ… و
 آن و اج این را توحید تاللو نشاط توان می. گرفت انس فضا با خوب شود می. آرمید توان می درخت یک زیر باغ، در

 یرز یا. دلش و عقل بین موضوعات و مسائل کردن جمع با. است یافته توحید نور وجود به آگاهی زنده، دل. دید باغ جاي
 آنهایی…دهز زمستان جهان این در ها بعضی نبود مثل یا …ها گل بعضی نبود از شد، غمگین توان می زده زمستان درخت یک

 می کرف هم سرنوشت به باغ در اوقات گاهی. داشت زندگی از خرسندي حس توان می یا…اتد رفته جهان این از دیگر که
. گیرد می را ما درون هم خرسندي عطر. شویم می بین خوش رنوشتس به بکنیم، خوب هاي فکر طوري این اگر و کنیم

 یمهن باغ در قدم تردید، اي ذره بی. ببرم لذتی باغ داخل روم می و کنم نمی شک که من: است دیدنی باغ  هم غروب دم
 و کرد روشن را  شمعدانی  زده، غروب باغ در شود می هم گاهی…است نزدیکی همین که خدایی و  گذارم می تاریک

 باغ ال،ح این با. آید می وجود به تاریک باغ در روشن شمعدان درك از زیبایی فضاي. دریافت باغ در را ملکوت آنگاه
 …است شده اغب مجدوب که ماست ذهن سپیدي این که نکنید شک. است پوشیده هم سپید لباس گویی تاریکی، عین در

 هنمانذ در قبلی خودساخته هاي باغ از ما و بخشد می ساختار و دهد می شکل را ما ذهنیت تمام سپیدي طرح طوري این  و
. شود می روشن ما ذهن. اندیشی می توحید به وقتی. است پوشانده را باغ کل نامرئی روشنی یک گویی. شویم می راحت
  .سازند می افسرده را ما که مادیت بندهاي و قید از شویم می راحت

 سرخ شِتپ به من است، شده روشن شمعدان با که باغی در گذرد، می که شب از اسیپ: است روشن ها شمع دیگر حاال -3
 متنی با نمبی می. است شده رفع دیگر حال داشتم تردید متن، مورد در چه هر. خواندم می گاه عصر که کنم می فکر متنی

 اطرخ به نه. است جاري ان روند در عاطفه چون. من قلب درون به خزد می. تپد می که متنی. است زنده که هستم روبرو
 نوشته را نا خردمندي مرد. است داده شکل را ان خردورزانه عاطفه باشد، فلسفی هم اگر بلکه باشد، شاعرانه متنی که این
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 چراغ ند،ک دلسوزي انسانیت براي دیگري صنف هر از بیش فیلسوف شاید سوزد، می انسانیت و آدمیزاد حال به دلش و
  .کند می نگه روشن را خرد

 شمعدان باید و رفت فرو آن درون در تاریکی علیرغم باید که است تاریک باغی مانند”دل زنده”فیلسوف این متن هم شاید
 باغی ندمان فلسفی متن آري. شود روشن تاریک زوایاي همه تا بخشید روشنی باغ آن به و گرفت دست به را آگاهی
 یم ما به را خود را ور شعله متن ،”تفسیر“ شمعدان شعله هم شاید. بخش اگاهی هم خرد شمعدان شعله. است تاریک
  وقت آن. نیمک چه که شویم می متوسل شهود نور به گاهی. باشند می تفسیر در ما رهگشاي متن، در کلمات آتش. نمایاند

. نیمافک می متن بر را خود ما. شود می ثبت هم ما خود هاي ایده متن، شناخت در. کنیم می چه داریم فهمیم می که است
  .کند می راهنمایی را انسانیت عالم جریده در نوشته ”دل زنده“ فیلسوف یک که متنی

 انتظار در که وجودي. است آدمی وجود در آن بنیاد. کرد اجتناب توان نمی) interpretation(تفسیر دوري خصلت از
 که است اورب این بر هیدگر شویم، خارج هرمنوتیکی دور نای از توانیم نمی چه اگر اما. برد می سر به باشد باید که چه آن
 زا  ایجابی  امکان یک دور این در. ” شود نمی هست که چه آن  مثابه به چیز هر واقعی فهم در ما ناکامی موجب دور این

 که گیریم می ارکب اصیل نحو به مان تفسیر  در را امکان این هنگامی تنها ما مطمئنا. است مستور  دانستن نوع ترین اصلی
 بر فهم پیش و برداشت پیش.  داشت پیش ، ندهیم اجازه هرگز که است این ما ثبات و نهایی و اولیه وظیفه  باشیم فهمیده

 را علمی موضوع نای اشیا خود حسب بر ساختارها پیش این طرح با بلکه یابد، تسلط عامیانه تلقینات و تخیل واسطه به ما
  )1383 ،هایدگر.(داریم نگه مصون

 می مستفیض. اگاهی تاریک باغ زوایاي شناخت براي است اي شعله تنهایی. رود می پیش به را او فیلسوف زندگی تنهایی 
 دلش هک لحظاتی در کامو. شود می باز ما روي بر زندگی نحوه مورد در حکمت از ابوابی و اوقات گاهی تنهایی از شویم
  :نویسد می سالومه لو معشوقش و نیچه به اشاره ضمن است، زنده ي زنده دیگر حتما

 می که یعظیم کار دورنماي و شد روبرو نهایی تنهایی با که هنگامی سالومه، با رابطه قطع از پس نیچه که گویند می
 وير هنگام شب درآورد، هیجانش شور به هم و شکست هم در را او هم ببرد، پیش از دیگران، مدد هیچ بی خود، بایست

 می تماشا به و افروخت می عظیمی هاي آتش درختان برگ و شاخ از و کرد می گردش آب  امواج به رفمش هاي کوه
 ها آدم دامینک که  ببینم تا ام نشسته برابرشان در خیال عالم در و ام کرده زنده دل در را ها آتش این یاد غالبا من. نشست

 تنشناپذیرف هاي شعله که است هایی آتش این از یکی ما دوران باري. آیند بیرون  سالم آزمون، این از ، آثار کدامین و
 ما و ماند یم نخورده دست گوهرشان مانند، می باقی که آنها اما.  کند می تبدیل  خاکستر به را آثار بسا ، گمان بی ، اش
  )135  ص ،1385 کامو،(.است ”تحسین“ نامش که کنیم عقل برین شادي آن تسلیم را خود ، اشکارا ، آنها درباره توانیم می

 پرواز به رحبام. کنیم می فکر شهید یک بریده گلوي به که ایامی باد فرخنده. است برکت پر چه که سرخ عقل واال -4
 ردس کمی گاهی گرچه. هست هم الجوردي دل ها، روز این!. مواقع این در اشک به آفرین. انگیز حزن فضاي این در دل،

 با هک باشد مطمئن تواند می الجوردي دل.پوشانده را آن که جو و جست زاللی به آبی یرز درخشد می حال این با. است
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 ینا برابر در نبازد را خودش. نکند گم را خودش تواند می هم باز است محصور روزمره روابط و  ها اپارتمان در که این
 جدي بیشتر را سرخ عقل باید بابا شود جمع خرد با اگر. باال به برود تواند می. بکشد هم پر تواند می. روابط در سرما همه

 االب احساس توان می هم هنوز…الجوردي دل و سرخ خرد جمع از شد متمتع باید. است پهن همه براي سفره این. گرفت
  .داشت رفتن

  

   

  

 روشن مه ما روح. است روشن روشن. است روشن باغ دیگر حاال. اند سوخته نیمه تا شمعدان در ها شمع دیگر حاال-5
  .است

  :است معتقد هایدگر

 ، نفحه نعنوا به نه ابتدا را روح تراکل. است مهتز  روح که رسد می معنا این به تنها بسا چه و است مشتعل روح
 رو و رزی اندازدف می وحشت به.  کند می شوکه کند، می مشتعل را ما که اي شعله عنوان به که اثیري، چیزي

 روشن که است شدگی در به خود از یا جذبه شود می ور شعله آنچه. است فروزان وتالل شعله. داند می کند، می
 ار چیز همه تواند می و کند می نابود همچنان که است چیزي حال، عین در اما کند، می افشانی نور و سازد می

  ) 22-21 ،صص1388 دریدا،. (سازد بدل سفید خاکستر به

 به ابیدستی براي که افتم می این یاد. دارد ادامه همچنان اندیشه. افروزد می بر آدمی روح درختان، میان شمعدان روشنایی
 به بیشتر ایدب شاید. داد قرار تفسیر محور را کلمات معانی نور صرفا باید شاید کرد؟ چه باید متن یک از درست شرح یک

 با. شد دمتح متن با باید حال، هر در .بماند است مهم چی هر حاال. باشند مهمتر کلمات ریشه شاید. کرد فکر تاریخیت
 می رسط هر که آتشی با و   گیرد، می آغوش در را متن اي عاطفه آنگاه. هم با عشق و عقل اتحاد. هم با دل و عثل اتحاد

 هاي اهر شاید…دانم نمی…کرد وصل هم به را معانی بعدي هاي پاراگراف در بتوان شاید تا رفت جلو به توان می افروزد،
  .باشند داشته وجود يدیگر

 ینا. بکشم دست ها درخت تمام تنه به خواهم می شمعدان نور پرتو در من و تابد می من بر درخت کنار شمعدان از وهم
  .بزنم حدس را متنی هر سرنوشت و آینده تا اندازد می طمع به مرا نور،
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 می گره نچو شدن، شناخته براي. شود می هم سنگین گاهی آتش، مفهوم اما. رود می باال به لطافت و سبکی به آتشی
 می شآت کنار غروب وقتی طبیعت، در گذار و گشت روز، یک از بعد. دارند قرار انسان اعماق در که خاطراتی به خورد
 دو این کنید می ورمر…شر و خیر به چیز هر از بیشتر شاید و کنید می فکر زند، می حرف شما با آتش که بینید می نشینید

 آزادگی اطل،ب و حق شر، و خیر به وقتی. شوید می درگیر ذهنتان در آنها تفسیر و شر و خیر مفاهیم با.  ذهنتان در را وممفه
  .افتید می افراد خیلی و ها چیز خیلی یاد…کنید می فکر جهان این در پستی و

  :است شنیدنی آتش مورد در هم باشالر گاستون سختان

 شامل و عام هم و است درونی و خودي و شخصی هم آتش. است) زنده درجه تنهای به( و جاندار فوق ما آتش
 صورت به و کشد می بر سر جوهر اعماق از. کند می زیست آسمان در. دارد حیات ما قلب درون در. کلی و

 و ظرف در مظروف بسان( شده جمع و پوشیده شود، می پنهان و خزد می ماده درون به. نماید می رخ عشق
 روشنی هب تواند می که ایست پدیده تنها راستی به ها پدیده همه میان از. کین یا نفرت همچون) یزيچ محتواي

 دوزخ رد درخشد می بهشت در. شر مظهر هم و باشد خیر مظهر هم یعنی ، یکدیگر ضد که بیابد اعتبار گونه دو
  )68-67 ص ،1378 باشالر،. (عذاب هم و  است راحت هم. سود می

 اهیگ کشانند، می وهم به را ما روند، می آسمان به که آتش هاي شراره: شود می نزدیک بحث این در خود پایان به فکر
 براي کند، پیدا طرب ما سرنوشت به بتواند که چیزي جور هر. ادبی اثر یک شاید یا تصمیم یک گاهی افتیم می گذشته یاد

 نیروش روشن، شمعدان از غیر تاریک، باغ در مجموع، در .آوریم یاد به را نصحیت و پند یک شاید یابد، می اهمیت ما
 نتظرم که آسمانی. است افروخته بر  هم سخت تاریکی، علیرغم که…هست آسمان نگاه دارند، وجود نیز دیگري هاي

 آتش و شمعدان هاي شمع کوچک آتش از هماهنگ ترکیبی که شود می چگونه…هست هم مهتاب که بینیم می. ماست
 عشق و عقل اداتح به توانیم نمی چرا. است سنگین ما براي چنین این شب، مهتابی دستان و آسمان افروخته رب نگاه روشنِ

 می انیتک و ریزد می هم به را ما درون نورها، این از ناشی خیال سنگینی…دوست این اتحاد از جهان زیبایی! کنیم؟ فکر
 هم با تقابل در هاست قرن شاید که خوانند، می فرا ذهنمان در یمیمفاه به بخشیدن اتحاد به را ما دو هر عشق و خرد. دهند
  .اند گرفته قرار

  :منبع

  .توس انتشارات. ستاري جالل ترجمه. آتش روانکاوي).1378.(گاستون. باشالر

  ثالث نشر. قانونی ایرج ترجمه. مساله این و هایدگر روح، درباره). 1388.(ژاك دریدا،

  .نیلوفر نشر. رحیمی مصطفی ترجمه. قلم هلا تعهد). 1385. (آلبر کامو،

 1382 پاییز)  هنر فرهنگستان( خیال. جوزي محمدرضا ترجمه. آدمی محیط و تفکر هایدگر،)1382. (اي رابرت وودز،
  7 شماره
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 گئورگ :کننده مصاحبه هایدگر مارتین: شونده مصاحبه( کمالی مجید سید ترجمه سکوت و زبان). 1383(مارتین هایدگر،
  52 شماره 1383 فرهنگ نامه( .لتراک
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  گمان زدن

 خوب یننت،ب می وقتی وگرنه…کی کنه نمی فرقی حاال…بده ها بعضی به خودت از خبري یه یکبار، وقت چند هر همیشه
 و…شناسن می ار تو بهتر و بیشتر که ها بعضی. بشن سرازیر خواي نمی و…اشکه از پر که چشمایی. زنند می زل چشمات تو
  …میدن رو واقعی رامشآ تو به

********  

 زدن گمان بحث، این موضوع اما. بیاورد در جالبی جاهاي از سر تواند می ظهر از بعد یک در آینده مورد در زدن گمان
 از را خود شناخت که توانید می چقدر که این مورد در زدن گمان واقع در. است زندگی و آینده از شناخت مورد در

 هم را ردیدت عنصر شناخت به نیاز شناخت، مورد در زنی گمانه که دانید می خوب ببخشید، بهبود زندگی در موقعیتتان
 رد موقعیتمان مورد در ها گمان و حدس مورد در توان می اینقدر. است اصیل شناخت یک اصلی عناصر از تردید. دارد

 تردید که نای محض به. نه یا کند می لعم صحیح ما، شناخت دستگاه اصال  که کنیم تردید خوب تا برویم جلو زندگی
 تردید دام به اقلال تا هستیم شده هم دلخوشی ریزه یک دنبال اصال یعنی هستیم، ثقل و گاه تکیه یک دنبال شود می شروع

 جهان این قبولم تا امید فرد که شود می دیده که کند می پیدا استقرار دل در وقتی پایدار دلخوشی. نیفتیم آور اضطراب
 تقاضاهاي طفق صرفا بخواهد کسی اینکه نه. آید می دست به ”دیگران هاي رنج“ شناخت با بودن، جهان این مقبول. شدبا

 که شوند می خبردار زودي چون شوند می دور ما از زیرك هاي آدم همه تر زود طوري این. بخواهد دیگران از را خود
  . هستیم کی ما

 دابآ ادب، تازه. شود می کم جهان، این در بودن مقبول مورد در تردید اضطراب این مقداري باز باشیم، داشته اگر ادب
  .کنیم ابراز دیگران حرمت به را خود عالقه نامتناسب روشی با که این نه. دارد

-روشن ما .شود می تر روشن ما براي چیز همه وقت آن کنیم حفظ  را متانت و باشیم داشته را ارزیابی-خود این اگر مناض
  .شویم می آگاه. شویم می بین

. باشید گو قح دیگر است معلوم خب، هستید، جهان این در خودتان موقعیت دنبال: کنیم اضافه باید هم دیگر نکته یک
 که ندفهم می چون. شوید می مردم بقیه با ارتباطانی مشکل دچار اول دفعه همان هیچ که درازمدت در سکوت با وگرنه
  .نیستید انیپشتیب و همراهی پایه خیلی

. است شُکر جنس از. گواراست هستی. نیست هستی گواراي جنس از پیروزي هر…شود نمی تعریف صرف پیروزي با بودن
ر  حس هم نبودن. است نبودن در که هست بودن نوعی…است صبر در بودن. چشی می را فداکاري مزه وقتی. است شِکَ
 شگرد نوعی دنیا، این در بودن. است گوارا اي خاطره است خاطره نوعی هستی، این در  بودن. دارد را خود خاص

 هب گوارا چه و آید می آینده از که زمانی…زندگی روشنی…است زنده  که است امید با آدمی…امیدورزي شگرد…است
 ايه حکایت.…پاییز زرد…بهار سبز هاي حکایت. .گذرند می که روزهایی… روزگار دوران. شود می پاشیده ما صورت
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 ذیرفتپ باید ولی…است بدیهی امر این که البته و است روش یک خود کردن زندگی. بیرون آن هاي حکایت.…لد درون
 نیست ابدي زندگی که البته…است محترم هم کسی هر زندگی حال، این با. دارد وجود هم هایی نقد همه، زندگی براي که

  … بیخو و نیکی خوش روزهاي باد جاودان. است ابدي بعضا خاطره لی و
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  چیست؟ پرهیزگار عقل

 و گذراند می ار فروتنی لحظات کانت نزد خرد. زیباتر آن از قناعت. زیباست فروتنی. فروتن و است قانع که است عقلی
 ندرو به ندادن ادامه مسئولیتِ منظور. آورد می مسئولیت محدودیت، به آشنایی. شود می آشنا خود هاي محدودیت به

 به بودن ندب پاي و است ترین مهم محدودیت شناختِ. است تر مهم بضاعت. گذاشت کنار باید ار خیال. است قبلی منحط
  .است اي گنجینه خود براي که قناعت نیز و بحران این در علمی اصول

 سود، کی از. باشد می فرهنگی مختلف هاي محوریت بین ها تخالف و ها تضاد ها، تناقض شامل مدرنیته برنامه
 امر بین افشک که آید می وجود به عقیده این بشریت، تاریخ در بار اولین براي شاید که دارد وجود گرایش این

 با میختهآ بعضا که اجتماعی زندگی ، دنیوي نظم در آگاهانه انسانی هاي کنش توسط تواند می دنیوي و متعالی
 سوي از .هستیم طرف همسویی نوعی براي الزام و طرفداري با ما پس. شود پر باشد، می اتوپیایی هاي دیدگاه

 اهداف مشروعیت رشد به رو شناخت شامل متضاد گرایش این هستیم، طرف هم موضوع این ضد گرایش با دیگر
 گرایش ینا در گه بینید می. شمارد می معتبر را عمومی خیر چندگانه تفاسیر و شود می ها گروه و افراد چندگانه

  )497 ص ،2003 ایزنشتات،. (است معتبر هم بودن همسو غیر متضاد،

  

  :است معتقد بامن زیگمون

 درنیتهم شاخص ویژگی شدن عقالنی خود اندازه به} مدرنیته عقالنیت حصول{ شدن عقالنی برابر در مقاومت
 یهودگیب بطالت، حتی یا ها، روي زیاده ها، کاري افراط بر انتقادات با است همراه مدرنیته تاریخ. رود می شمار به
 و شوق درباره روشنفکري  تعبیر هر کنار در  آن، تاریخی هاي پروازي بلند و  آن هاي انگیزه هاي زیان و ها

 صالحم و فنی کارشناسی نظرات مدرن، علم که مهیجی دورنماهاي و فکري هاي انداز چشم  بابت وافر  اشتیاق
 انسانی یلاص انطباعات و  اثراتت و فردیت نابودي علیه اعتراضی همواره است، گشوده ها انسان روي به  سیاسی

 مبارزه براي قدرت واجد انسانی هاي گونه آفرینش بر مبنی مدرن وعده برابر در منتقدان. است گرفته صورت
 یک صورت هب گونه این اگر حتی که اند ساخته نشان خاطر فراوان شتاب با تر مهربان و  تر انسانی  دنیایی جهت

 در شدن سیرا با آنان. بود نخواهند کار این به قادر کل این فردي اعضا ولی نند،ک پیدا دست آزادي به بتواند کل
 و حقیقی گزینش انجام امکان گونه هر ”ماشین هاي دنده چرخ“ به شدن تبدیل و  ”ها کارکرد“ چهارچوب

  )37-36 صص ،1380 نوذري،.  (دهند می دست از را عقالنی

 دسته آن اهاتاشتب از باید گمشده، هدفی مثابه به آن پروژه و رینتهمد گذاشتن کنار جاي به است معتقد هابرماس
 با ذیرشپ انواع شاید بگریم، درس داشتند، مدرینته نفی در سعی که معقولی نا و غریب و عجیب هاي برنامه از
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 نشان ار بست بن این از خروج راه و مسیر حداقل که کند  ارائه اي نمونه بتواند هنر از مختلف هاي دریافت یا
  )110 ص ،1380 نوذري،. (دهد

  

  :منبع

Eisenstadt, S. N. 2003. Compara�ve Civiliza�ons & Mul�ple Moderni�es, Leiden-
Boston, Brill 

  جهان نقش انتشارات. اجتماعی نظریه و فرهنگ سیاست،. مدرنیسم و مدرنیته). 1380.(حسینعلی نوذري،
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  .است یافته دست آن به مدرنیته که است بینیتیز از اي درجه مدرنیته پست

  

 هاي حل راه که هستند مسائلی اجتماعی حیات و آدمی زندگی در که است این دارد وقوف آن به پسامدرن ذهن آنچه
 چیزي هک هایی دوسوگرایی یا ها همخوانی نا کرد، مستقیم را ها آن توان نمی که درپیچی پیچ هاي مسیر ندارد،  مطمئن

 از را ها نآ قانون و  قاعده وضع با توان نمی که تردیدهایی اند، اصالح رانتاظر د که هستند فاحشی زبان خاطهاي از بیش
 به سدر چه تا  دهند،  تخفیف را آن توانند نمی  عقل فرموده هاي العمل دستور که اي اخالقی ددهاي  کرد، ساقط هستی

 که  کند پیدا نزیست براي نهایی و تمام، و تام فراگیر، فرمولی که داردن توقعی دیگر پسامدرن ذهن. کنند عالجشان که این
 نظ سوء  دهد می این این جز اي وعده که ندایی هر به نسبت  شدت به و باشد، خطا و مخاطره خطر احتمال ابهام از عاري

 ص ،1386دیویس،. (است رماندگا بشري مخصمه  سامانی و سر بی که است دمساز اندیشه این با پسامدرن ذهن} …{ دارد
108(  

  

  :منبع

  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه.  علیا مسعود ترجمه. لویناس اندیشه بر درآمدي) 1386.(کالین دیویس،
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  توسعه و پرهیزگار عقل

 می قرار رنظ مد هم را بضاعت پرهیزگار، عقل. رود می مسیر تصحیح دنبال به توسعه و تجدد بررسی در پرهیزگار عقل
 را خود جاي که وُسع مفهوم. دارد را خود جاي دیگر که جامعه. دارد اي ویژه اهمیت شخص، بضاعت بررسی. دهد
 گار زپرهی عقل. باشد می ها آرمان و ها آل ایده از تر مهم بسیار وي براي ”وسع“ نام به مفهومی پرهیزگار، عقل براي.دارد

 حساب یقتردق. کند می بررسی دقیقتر توسعه در را ها موقعیت. کند تباه را جامعه یک سرنوشت تا.  دهد نمی طمع به تن
 جامعه در را ها انفصال. است ”تنوع“ بر اش تکیه توسعه، در. دهد می قرار نظر مد  را انفصال.  ”شمارد می“ دقیقتر. کند می
  خود درون در ها گروه این بعد و دارند وجود هایی گروه چه شود، می انجام ریزي برنامه وقتی که این. شناسد می

 ستفادها براي اجتماعی ریزي برنامه در بنابراین. است صورت چه به کدام هر فرهنگ و رفتار. دارند هایی مجموعه زیر چه
 هاي آسیب“ جنس از چه ”اجتماعی هاي فرصت“ جنس از چه. گیرد می نظر زیر را ها انفصال اجتماعی، سرمایه از

 جتماعیا هاي فرصت چه یا. اند نشده گرفته نظر در هنوز و اند داشته وجود ها گروه کدام رايب ها آسیب کدام. ”اجتماعی
 گشا راه تواند یم منفصل تفکر از ناشی نفس به اعتماد یک داشتن تر، دقیق بندي طبقه. اند نیامده کار به اند داشته وجود

 را بقاتط و جامعه در تنوع. نمود ریزي برنامه بهتر ار آینده توان می جامعه بضاعت از جامع تصویر یک داشتن با. باشد
 زوایا. کشد نمی توسعه براي خیالی هاي نقشه پرهیزگار عقل. شود نمی قایل تبعیض. دهد می قرار بررسی مورد خردمندانه

  .برد می بین از را تنگدست مردمی آرزوهاي اشتباهاتش که داند می. دهد می قرار نظر مد را کارش تبعات و

  

 سیک همان او.  است خوبی شروع نقطه شک بی گوته اند نفس شناخت جویاتی که مدرنی مردان و زنان رايب
 هاي شورک نه – کس هیچ البته.  داشت ارزانی ما به را توسعه تراژدي نخستین فاوست حماسه هیئت در که است

 مایل – تسوسیالیس هاي یدئولوگا نه و  کاپیتالیست هاي ایدئولوگ نه ، مانده عقب هاي کشور نه و پیشرفته
 ها خیال .کند می اجرا} خویش زندگی در{ را آن پیوسته همگان لیکن و.  شود می روبرو تراژدي این با نیست

 همان سط وت مدرنیته نقد ترین عمیق و  کاملترین چگونه یابیم در  کند می کمک ما به گوته هاي انداز چشم و
 اگر لیو کنند می پرتاب مدرنیته رمانس و اجرا آغوش به را خود وافر وقیش و شور با که شود می مطرح کسانی

 به بتنس  بیشتر هم آن -هست هم طلبی مبارزه و چالش نوعی  حال عین در است،}  مدرنیته{ نقد نوعی فاوست
 اه آن در که  مدرنتیه از ي جدید هاي شیوه خلق و خیالی تجسم براي چالشی – گوته خود جهان تا ما  جهان

 یشخو زندگی ما همه که است لرزانی اما خروش و پرجوش زمین همان فاوست ناتمام ساختمانی  محوطه. توسعه
  )108-107 صص ،1388، برمن(  کنیم پا بر و حفظ آن در را

  :منابع

  نو طرح فرهادپور، مراد ترجمه. مدرنیته تجربه) 1384(مارشال، برمن،



٢٨۵ 
 

  یته ، طبقه بندينعبرت، مدر

  .}هستند مجزا هم از که است شده تنظیم بخش دو در یادداشت هم بار این{

  :اول بخش

 یتهو توسعه با جامعه فکري سطح. دهد می نشان را خود درخشد، می کار در آگاهی که است ضروري نکته این ذکر
 درون در تهمدرنی ،اینکه اول. است  بندي طبقه و مدرنیته عبرت، بخش، این موضوع ببینید. رود می باال جامعه آن در کار

 منظور رود، می آن سر روز هر که کار همین. گردد می بر کار مفهوم به عبرت این. دارد همراه به را عبرت نوعی خود
 کافه یک بروید شاید شبی ظهري از بعد! دیگه حاال…کارمندید پزشکید، دارید، دکان..هستید ور پیشه یا حاال…ماست
 حثب عمومی حوزه در ها ظهر از بعد که است شما کار این که بینید می کنید، تصحب خود کار تحوالت درباره قدري

 کارش از چیزي یک بعد…بزنید او با کارتان مورد در گپی و شوید آشنا غریبه یک با است ممکن شما یعنی. شود می
 گاهی باشد داشته طرب یزادآدم کار به که عبرتی. کند تعریف شما براي بعد مشتري، با رابطه نوع مثال باشد گرفته عبرت
 آدمی. شود می دگرگونی دچار که است عبرت با اجتماعی اعتماد. گیرد می قرار شاپی کافه هاي بحث صدر در اوقات

 می را هایی عطف نقطه و دارد چرخش دارد، گشت برد، می جلو تازه گیریهاي تصمیم با را کارها و گیرد می عبرت که
 هسرمای شود می جمع ها آدم این جمع وقتی طوري این! است اعتماد مورد بیشتر ما يبرا شناخت، اش زندگی در توان

 فراهم اعتماد و اجتماعی سرمایه ارتقاي براي فرصت بگیریم، دیگري کار از عبرت چه هر همچنین. یابد می ارتقا اجتماعی
 بیشتري ماداعت تا است شده باعث مدرن رهدو در کاري هر علمی آزمون که نکته این به برسیم تا گفتیم را ها این. آید می

 ریخت یب اوضاعشان معموال که( کننده توصیه سري یک که) وسطی قرون مثال(مدرن ماقبل دوره خالف بر. آید وجود به
) اروپا در بزرگ طاعون دوره در پزشکان هاي توصیه مثل: آوردند نمی در بررسی مورد پدیده و شما تصمیم از سر و بود

 انسان البته !آقا است شناسا فاعل پرستیژ عبرت. اورد می علمی احاطه عبرت کردند، می تایید را شما روش عتبارا و روایی
 با .سازد می همراه خود با را عبرت شود، می علمی آزمایش وقتی هم کار. گیرد می عبرت علمی آزمایش و تجربه هر از

 با. دهد می افراد به که هویتی مثال تر عمیق مسائل چه و کار امانج کیفیت ماننده ساده مسائل لحاظ از چه علمی آزمون
  .بپیماییم را تازه راهی باید که فهمیم می دیگري، توسط کار انجام نحوه از گرفتن عبرت

) اعتقاد( ایدئولوژي یک صورت به و شود مذهب جانشین یعنی شود، مبدل رایج مد یک به است ممکن علمی، نظریه یک
  .شد ایلق تمایز ایدئولوژیک هاي انقالب و علمی هاي انقالب بین باید که است این اصلی نکته. آید در دار ریشه بسار

  

 من زعم به و  متفاوت مساله یک ایدئولوژیک تسامح عدم مرتبط کامال مساله و جزمیت مهم همواره مساله بر عالوه زیرا
 پیوند: دشو می ناشی  ایدئولوژي و علم میان ها پیوند رخیب از که است اي مساله مقصودم. دارد وجود  توجه جالب بسیار
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 هاي بانقال میان تمایز نتیجه در و کنند خلط  ایدئولوژي با را علم مردم اغلب شوند می سبب اما دارند، وجود  که هایی
  )67 ص  ،1384 پوپر،. (ندهند تشخیص را ایدئولوژیک و علمی

. ناسیمش می را خود هاي ظرفیت.رویم می تر فرا خود از  کار، با رابطه در تِعبر در. است عبرت به خورده گره هم توسعه
 اقتصادي نظام کی اگر ببینید…بخشیم بهبود باید را خود هویت ماست، هویت ما کار. هستیم خود کار ما یعنی چه؟ یعنی این

 تعاون و اعتماد و اجتماعی سرمایه آنگاه ، ندهد متعدد دفعات براي را اشتباه اجازه و کند القا کار یک در را عبرت ما به
 مواخذه نباشد، هم ینظارت کنند، اشتباه مرتب افراد که باشد صورتی به اقتصادي نظام اگر صورت این غیر در یابد، می بهبود

 ظامن یک در آن هب دستیابی هزینه چه هر. است مفید چیز عبرت بله. شود می گسترده فساد به منتهی قضایا این نباشد، هم
 کار و بکس یک در گذاري سرمایه نحوه در پیروزمندي عبرت، ثمره اولین. بود خواهیم تر راحت باشد، کمتر اقتصادي

 همدرنیت در. گیرد می فرا را ذهن آرامش از موجی طوري این. دارد حدي هم آرزو که شویم می دانا باشد، که عبرت: است
 بیشتر معهجا در هم فداکاري روحیه طوري این. شود احتیاط کارها در تا .شود دیده تدارك زودتر تا شود می گرفته عبرت
 ذشتگیگ خود از مساله روي مستقیم غیر طور به گذاري سرمایه و کار در بودن الابالی که است بدیهی. شود می حفظ
 اکاريفد داد؟ نجا کسی براي عبرت بی توان می سوال، یک. ندارد را کار طمع هاي ادم حوصله کسی. گذارد می تاثیر
  .یابد می معنا که است جامعه یک در گرفتن عبرت سایه زیر

  

 آماده شد،چ می را عبرت وقتی روح، یک افتاده شماره به هاي نفس. است عبرت یک اجراي در آشکار، و نهفته زیبایی،
 همه. یرندگ قرار ”اشتراك“ یک در مردم همه تا کند می طراحی اي گونه به را عبرت مدرنیته. بهتر فردایی براي شود می

  البته. باشند داشته عبرت با فهمی همه. باشند داشته عبرت یک

  

 صرف عمل مفه. کند می معلوم ما خود فطرت در نیز را توانبودهایی وسیله بدین و ماست روي به افراد جهان گشاینده فهم،
 می رو به رو یزندگ تجربه در آن با که ريدیگ شخص رنقش د است جهان دوباره تجربه و جایی جایه بلکه. نیست تفکر
 خود نعکاسیا قبل ما  جایی  به جا که است صامتی  تفکر عمل بلکه نیست مقایسه انعکاسی و آگاهانه عمل فهم. شویم
 ص ،1384پالمر،. (کند می کشف باز دیگر شخص در را خودش کس هر رساند، می انجام به را دیگر شخصی در شخص

128(  

 شده نفرین چیزي، هیچ گیرد، می عبرت آنکه براي. دهد دست به را عبرت از برداشتی کس هر مدرن، زا قبل مثل نه
  .نیست
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 درستی نظر ی،حس ادراك با توام زندگی در یا نفسه فی  زندگی در نه داند، می خردمندانه زندگی در را نیکبختی که کسی
  )83 ص ،1366 فلوطین،. (دارد

  

 را قوم یک تاریخ کاروان که شود می دیده کند می قبول آموزه یک عنوان به را عبرت تیوق اقتصادي، حوزه مورخ یک
. زند می موج تعالاس عبرت در. ببینید تواند می هنوز را آینده روشنی توانید می طوي این ببینید. دهد می توضیح آسانی به

. نیست کار رد استعالیی عبرت، قبل ما. اشیب که جا هر. است آرامش استعال. است سکونت استعال. نیست هیجان استعال
. یرونب در گو و گفت و درون در گو و گفت. آید می بدست دیگري و خود با گو و گفت نوعی در مشترك، عبرت
 طبقه را ها تعبر و حوادث منفصل فکر! است بدیهی که رسد می نظر به متصل فکر در که چیزي. نیست بدیهی عبرت
  کند می بندي

  

 ود هر ها مفهوم و ها موجود. سازیم می روشن و شفاف هاي مفهوم و کنیم می بندي  طبقه بهتر را ها موجود ه،مدرنیت در
 موجود هر. ابدی نجات عوامیت نیستی از تا برود ور ها بندي طبقه و ها مفهوم این با باید ذهن. دارند مختلفی هاي بندي طبقه

 شود می دیده اوقات بعضی. کند می مشغول خود به را ما ذهن زیاد که رددا ما ذهن در اي دوره خودش براي مفهوم، هر و
: نیمک وارد هم را خیال کمی. است کرده مشغول خود به را آنها ذهن العمر مادام ها مفهوم بعضی فالسفه بعضی نزد که

 یعنی. ندک می پر را اشم کالبد بهاري احساسی یا و دارید؟ پاییزي حس کنید، می بررسی ذهنتان در را مفهوم یک وقتی
. کنید رحط را اي تازه فکر و بروید دشتی به خواهید می به یا هستید اتاقی گوشه در آرام تاملی اهل خزان، قاموس بسان
  !هستند قرمست ما ذهن در فصل چهار گویی نتیجه در آورد می هم را خداوند شُکر عبرت باب در تفکر چون کند نمی فرقی

  

  :دوم بخش

  مقدمه

  اجتماعی تفسیر و شناسی گونه

 معتقدند ها آن. دارند اجتماعی دیدي خاص، طور به معماري بناهاي و کل در هنري آثار به معماري محققین از گروهی
 اب هنري شیء یک. است بوده برخوردار خاصی اهمیت از آن سبک و کارکرد بناها، جز به هنري آثار خلق براي که

 مانند ختلفم ابزارهاي از استفاده با خود تجربه و ذوق با هنرمند و داشت می را کردکار بهترین بایست می خاص مصالحی
 نظر وردم شیء کارکرد و طرح از را اجتماعی هاي ویژگی از برخی بتوان شاید چند هر. داد می معنایی بار آن به تزیینات،

 چند ره بنا معمار یا و سازنده. خواند توان می رت روشن شکلی به را زمان آن مردمان اجتماعی روابط بنا در اما شناخت، باز
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 بنا، .است داده انتظام هم کنار در را فضاهایی واحد شکل این به رسیدن براي اما آورد می بوجود را واحد شکل یک که
 آن دگانکنن مصرف یا مردم براي خاص کارکردهاي جهت فضاها این. است عناصر و اجزاء وسیله به فضاها خلق مثابه به
  )1392 طبرسا، و معماریان. (گیرند می شکل ها

  

  کار تقسیم و مدرنیته: سوم بخش

 تواند یم هنگامی تنها هم اجتماعی نقش. باشد نیازي گوي پاسخ که بدهد حیات ادامه تواند می صورتی در تنها صنعت
 پذیري تخصص هر آري. باشد شتهدا وجود جامعه در  آن با متناسب نیازي که}  بیاورد دوام راه این از و{ بپذیرد تخصص

 نتیجه مک دست نباشد، کار تقسیم وجودي دلیل  امتیاز همین اگر.  است آن بهبود و تولید افزایش اش نتیجه اي تازه
 با و بیشتر ايه فراورده به نیاز افراد که آن مگر شود نمی حاصل پایدار نحو به  پیشرفتی هیچ بنابراین.  است آن ضروري

  )240ص  ،1384 دورکیم،.(کنند حس واقعا ار بهتر کیفیت

  

  :منبع

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. هرمنوتیک علم). 1384.(ا.ریچارد. المرپ

  نو طرح نشر. پایا علی ترجمه. عقالنیت و علم از دفاع در چهارچوب، اسطوره) 1384(کارل پوپر،

  .مرکز نشر.پرهام باقر جمهتر. اجتماعی کار تقسیم درباره) 1384.(امیل دورکیم،

  .خوارزمی انتشارات. لطفی حسن محمد ترجمه. اول جلد. فلوطین آثار دوره). 1366(فلوطین

 معماري علمی انجمن پژوهشی -علمی نشریه معماري شناسی گونه و گونه) 1392(علی محمد طبرسا غالمحسین، معماریان
  شماره ایران شهرسازي و
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  امنیت تاریخ و. اندازه گیري و 

)کامو. (کنم می فکر دموکراسی به گاهی رسد، نمی نظرم به بهتري چیز چون  

  مقدمه

 دهش گنجانده ادراك ارزش از و سازد خنثی را کانت دانش نظریه که است این شوپنهاور صریح اهداف از یکی
 هم را انتک ندگانکن دنبال پاسخ همچنین. کند دفاع کانت شناسی معرفت در ها گرایش سازي آل ایده برابر در
 هب کانت که است معتقد و کشد می چالش به محض عقل مورد در را کانت نقد شوپنهاور.  بدهد صراحت به

 یحساب نتیجه در و دهد می قرار نظر مد مرتبا را استدالل و انتزاعی قضاوت و دارد را محض شهود دغدغه شدت
 دخالت جهان دانش و شهودي ادراك را ها حساسا خاص طور به و آورد می نظر در بدن نقش براي را مفصل

 راءآ برابر در نیز و دارد قرار شده گنجانده شناخت زمینه در نیچه هاي دیدگاه با تضاد در مساله این. دهد می
 به تیابیدس که دارد می بیان شوپنهاور. گیرد می قرار مرلوپونتی) خصوص به( و هوسرل مانند پدیدارشناسانی

 به کنند می ایدآلیستش کنندگان دنبال و کانت که خطوطی در تواند نمی ادراك و دانش به نسبت کافی بینش
 می خود غیر هک داشت را پندار این فیشته. باشد می هگل و شلینگ و فیشته مانند کانت پیروان منظور. آید دست
  وپنهاورش گرداند، می باز سوژه اثر به را ابژه  که. ”عنکبوت یک از تور یک“ مانند شود، منشعب خود از تواند

 همبسته ادراك ابژه و سوژه که کند می استدالل بلکه کند، می تاکید سوژه گنجانده ماهیت روي صرفا تنها نه
  )2017 وندنابلی،.  (هستند

. کرد حثب است، صورت چه به شوپنهاور و کانت یعنی آنها از کدام هر نزد شناخت امنیت تامین روش اینکه مورد در باید
  .کرد خواهیم بحث بعدا قضیه این مورد در صورت هر در

 از فصالان ما که شود می حس وقتی امنیت. باشد می  امنیت فکر مورد در بحث بخش، این موضوع: بخش این موضوع اما
 ودوج امنیت کردن تعریف طوري این در هم نفعی حال هر به. نکنیم حس کند، می دور مخاطره را ما که وضعیت یک
. ”حداقلی“ اقل ال یا باشد ”بهینه“ وضعیت، این است ممکن حال کنیم، حس وضعیت یک از را گسست یک نباید ما .دارد

 در ستمرم روند یک از خواهیم نمی مثال یعنی. شدگی جدا: اند کرده تعریف گونه این هم را انفصال…انفصال گفتیم
 واهیمخ می چیزي مورد در ادامه در بنابراین…باشد می دردسر باعث جا این انفصال…شویم جدا روانی امنیت یا سالمتی

 براي. است روريض عنصري مدرن، خردمندانه تفکر در امنیت فکر. امنیت فکر بگوییم بهتر و امنیت نام به کنیم بحث
 اقضمتن طور به ایدب ریسک این هست هم دیگر مساله یک ولی قبول این کنید، ریسک باید مدرنیته در پیروزي به دستیابی

 همزمان طور به هم امن و کند می ریسک مدرن روش به که شخصی…باشد معقول الاقل یعنی…باشد امن جالبی و نما
 نسج آن و جنس این بین خود ذهن در یعنی …دهد می تشخیص خوب مختلف هاي پدیده بین در را بندي طبقه هست،
 و نباشد غلط و نباشد مضحک دیگر که بدهد جتماعیا هاي پدیده از هایی تعریف تواند می یعنی. شود می قایل تفاوت
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 بین روابط از قترعمی تعریفی که ببالید خود به توانید می کنید می ریسک مدرن روش به وقتی…باشد نداشته همپوشانی
 ودخ نظري زرادخانه در تر دقیق تعاریفی هست، هم جسور که مدرن فرد. دارید اطرافتان جهان در مختلف هاي پدیده

 تفاوت تر حیحص و صریحتر مدرن، فرد اینجا یعنی…آید می دست به شناختن، را بیشتر هاي فرق از تر دقیق تعریف. دارد
 چیز ههم! …ریزد نمی نظریاتش از متغیر طور همین هی کند، می رعایت خود تعاریف در را امساك همچنین. شود می قایل

 چندان یوسط قرون دوره در مردم اندیشه نوع. کند نمی تفکیک شخود براي الکی و بینید نمی هم در و سرهم ناشیانه را
 از خبري…بابار یا بودي سرف یا. نبود خاص چیزي مردم بین گذاشتن فرق. بود یکسان همه اندیشه. بود نشده تفکیک

  :ترتیب بدین که شود یادآوري است الزم…نبود پایه علوم در هم صحیح هاي بندي طبقه

 معرفتی پهرهايس کلیه در شناخت نتیجه در. نداشت اهمیت تر دقیق گیري اندازه. نداشت دیگري با تفاوتی چندان شی هر. 
 بزرگ، اعونط هنگامه در اروپایی پزشکان مضحک هاي تجویز. نداشت رونقی هم پزشکی که البته. بود مشکالتی دچار

 مرگ کام به را اروپا جمعیت از زیادي بخش و نوردید در را اروپا) سیاه مرگ( طاعون گونه این. دارد موضوع از نشانی
  .داد تغییر را تاریخ جهت ترتیب بدین و کشید

 آري: تنیس وسطایی قرون خرافی فکر در که هست همت نوعی مدرن،  فکر در که بینیم می کنیم می دقت که خوب
 علی…باشد همم برایتان سرنوشت یدبا. داد ارتقا را خود آگاهی ابتدا باید همت، با و مدرن و جسور فکر به دستیابی براي

 که بگیرند تهکش چنان توانند می واگیر هاي بیماري چون حوادثی و طبیعت که دانست باید…دیگري سرنوشت الخصوص
 تمایزها شناخت و صحیح بندي طبقه!! نیست کنترل که وسطایی قرون فکر و خرافه در اصال. شود خارج کنترل از چیز همه

 این منظور: ريگی اندازه گفتیم: آید می بصیرت یک پس از دقیق، گیري اندازه. کشند می مدرن رفک به را شما که است
 مختلف  اشیا زا باید باشید برخوردار امنیت از مثال اینکه براي رنسانس، نیز و  یعدي قرون و مدرن تفکر در شما که است

 اشیا با ربارهاد هاي آکادمی در که ، دیگر دانشمندان و  یگرد رقباي بر بتوانید یعنی. آورید عمل به ارزیابی و گیري اندازه
 به) وداگاماواسک اقدامات مثال(دریانوردي کشفیات که هایی شناخت. شوید پیروز بشناسند، را آنها تا زدند می کله و سر

 يگیر اندازه هاي گاهدست به دریا در خصوص به هم نظامی امنیت آري. آورد ارمغان به را هایی پیروزي راه این در داد ما
 جهان ناختش به نسبت جسور دیدگاه و تمایز نقاط شناخت و بندي طبقه فکر بعد، به رنسانس از رو این از…داشت ربط

 را چیز ههم. کند می استفاده جدیدي روش به گیري اندازه از مدرن انسان که است گونه این شود، می پیدا اش کله و سر
 شروع اشیا از اول که درس می نظر به که گفتیم. بگیرد فاصله موهومات از و شناختش در رسدب امنیت به تا کند می تفکیک

 ببینید. داریم ار کنت آگوست پوزیتیو روش بعد و) کانت فلسفه در( رسد می ذهن قواي تفکیک به نهایت در تا کند می
 با( داد می رخ اشیا در فقط ضعیف، تالشی در يبند طبقه و  گیري اندازه رنسانس، از قبل تا اصال ، مدرن دوره از قبل تا

 گیر آسان که خصیش. ندارد تفسیر به نیاز زیاد…باشیم داشته خردمند فکري). نشود اشتباه ارسطو نزد منطق در بندي طبقه
 چراغی کنبی راجر البته. نبود ها تهور جور این از خبري شانزدهم قرن تا اصال که شود همراه راحتی به ما با تواند می است

 حتی. ودب  خاص و منفرد ماجراجویی یک بشر براي ”جدید روش به امنیت شناخت“ کال و قبول. کرد روشن زمینه این در
 فکر“ در که مکنی ذکر را نکته این است الزم بیشتر، تفسیر از قبل…نداشتند ان به توجهی چندان هم اروپایی  دربارهاي
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 بلند تامل یک طول در ما یعنی …هستیم دکارت مدیون آري. کنیم می کار دوار را دستوري شک نوعی همیشه ،”امنیت
 خود ذهن در را هایین نتیجه آن وقتی یعنی. کنیم می حفظ شتابزده البته و نهایی گیري نتیجه یک با را خود فاصله مدت،
 سالهم این هم بیستم قرن در. ردندا وجود! نهایی نهاییِ  نهایت، در و شود رد تواند می روزي که دانیم می دهیم می پرورش
 ها حدس زا بعضی حل و ما بین اي فاصله دیگر که یابیم می در طوري این…باشد هم پذیر ابطال که باید که شد مطرح
  …برند می جلو را ما نافع هاي حدس ولی دارد وجود زیاد اي فاصله اوقات گاهی. دارد وجود

 می مند رهبه. گیرد می نظر زیر جهان در را ”گوناگونی“ و کند می ديبن طبقه هارا تفاوت مدرن انسان یک که گفتیم
 طبقه یک آنها از و کنیم می مرور خوبی به را ها حادثه و ها تجربه و گذاریم می فرق ها آدم بین وقتی خرد، نور از شویم
 و موهومی تردیدهاي از منفک“ تا شود می باعث که چیزي رسیم، می امن فکر یک به طوري این. آوریم می در بندي
 دقیق بندي قهطب و امنیت فکر که شود می شروع آنجا از مدرنیته. رود می کنار به پرهیب آري. کنیم فکر ،“وسطایی قرون

 یکی اخیر رهدو در که دهد می نشان ها بندي طبقه و ها گسست این بررسی. کند می پیدا دوره این آدمیان فکر در ریشه تر
 ی،وسط قرون در. است یک و صفر منطق منظور. دهد می رخ اي رایانه علوم در بندي طبقه زارهاياب انواع ترین جالب از

 از از رامآ آرام جویی، حقیقت و گذرد می زمان بعد…رفتیم نمی جلو چیزي. باشد می اندیشه بر حاکم ارسطویی منطق
 تجربه به هک فردي همچنین و است قبل ما از گسست یک جنسِ از تجربه، گیرد می فاصله ارسطو منطق به اکتفا صرفا

  .تایید یا ابطال یا: بعد دورهاي براي است آماده دارد اعتقاد

  

 ساختار مورد در را الگوهایی معروفش منطق در ارسطو. است] 1[استداللی فرایند از استنباطی ویژگی یک صحیح تفکر 
 کنند می بازي را حیاتی نقشی فکر، قوانین. هندد می صحیح فرضیات از درست نتایج همیشه که کند می بیان استدالل

 طرد قانون ضدیت، قانون همانی، این سنتی طور به قوانین این. دهد می قیاسی استنباط  را صحیحی شرح قوانین این چون
 باشد می رزی صورت به آنها بیان. باشند می مناسب مختلف هاي زمینه براي فکر  قوانین این.  اند شده نامیده] 2[ثالث شق
  : که

 خودش خودش، چیزي هر. (است صحیح پس باشد، صحیح اي گزاره هر اگر که دارد می بیان  همانی این قانون) الف
  ).است

 اي گزاره ره  ترتیب بدین غلط، هم و باشد صحیح هم تواند نمی اي گزاره هیچ که دارد می بیان تناقض امتناع قانون) ب
 که کندمی بیان تناقض عدم اصل. است صحیح منطقی طور به آن نفی و.  ستا متناقض خود با باشد، چنین این که

 »تنیس ب الف« و »است ب الف« ٔ◌ گزاره دو از یعنی باشند، صادق معنا، یک به و زمانهم توانندنمی متناقض هايگزاره
  .باشد صادق تواندمی یکی فقط
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 به اي هرگزاره که دارد می بیان قانون این. غلط یا است حیحص یا اي گزاره هر که دارد می بیان ثالث  شق طرد قانون) ج
 یا ستدر باید گزاره هر گویدمی اصلاین. (است توتولوژي یک گزاره این که معنی این به است صحیح P  ∨ ∼P فرم

  )2020 ویکیپدیا، ؛2009 نات،) (باشد نادرست

]1 [ inferential character 

 ]2 [ law of Excluded-Middle  

 بحث قدري.گیرد قرار بررسی مورد باید ها گسست شناخت شرط که شود می مطرح صورت بدین مدرن، دوره در نیتام
 قرون در. دهد می رخ که است طبقات دقیق شناخت مبناي بر دوره این در مردم به رسانی خدمت: دهیم گسترش باید را

 البته که .آید می وجود به که است ارباب به پردگیسرس چهارچوب در تنها خدمت، فئودالیسم، سایه زیر در یا وسطی،
  …نیست هم خدمت

 …زد رفح شود می خیلی. خرافه بدون و لجبازي بدون یابد می آینده به راهی که است فکري مدرن، فکر امنیت، فکر
 می آشنا یدجد خود با قبلی خود ابتدا حتما مدرن فکر در کشید، بیستم قرن وجودي هاي فلسفه به توان می را آن دامنه
 اش هاندیش در استعال…یعدي…رود می جلو…زند می خط را آن هم بعد…کند می برقرار دیالکتیک آن با خوب بعد. شود
 یا ودش روبرو مرگش با فردي شاید دهد رخ ”مرزي موقعیت“ یعنی خاص موقعیتی در قضیه این تواند می…زند می موج

 این به ضایاق نباشد قرار خیلی هم شاید…بخورد تاسف عمیقا و باشد داشته هم به آمیخته را حزن و بهت ، عزیزي سوگی در
 زیباي لويتاب یک به فقط وقتی شاید اي، کشیده دراز ها، چمن روي وقتی انگیز، دل شب یک در شاید بله…باشد حادي
 فکر از ار تو الهام هبارق یک اي، کشیده دراز سخت روز یک از بعد خواب تخت در که قدر همین یا کنی می نگاه نقاشی
  …بدهد نجات وسطایی قرون

  :تغزل

. دهش تعیین پیش از هاي قالب و خرافات بند از رها…کند می رها را خود است جسور. است رها دارد، را امن فکري آنکه
 نمی حالیش خودش امنیت. کند می ناشیانه نظر اظهار چیز، همه مورد در است، خرافی و است تیکه یک فکرش  آنکه
! گوید می بخواهد چه هر خالصه. گوید می متعالی امر مورد در رسد می ذهنش به که را چیزي هر جدا، به این! شود

 می رجا را ها آدم بین هاي تفاوت مدرن فکر. است جا بی تردیدهاي در ما یاریگر. است ما یار امن، و مدرن فکر برعکس
 می فکر صاحب. آورد می امنیت اجتماعی، هاي گروه در ها اوتتف مورد در فکر …دارد اجري خودش براي هم این. نهد

 وشر برسد چه علمی، شناخت در برسد چه. نیست هم ها سادگی این به اجتماعی امور تحلیل در اي قضیه هیچ که داند
 بکارفری. دگذار نمی فریبکاري دام در پاي. است خردمند عاطفی طرزي به جوید، می را دیگري امنیت که فکري. زندگی

 برنامه در چه و علمی روش در چه و زندگی منش در چه دهد می جلوه ساده را چیز همه آنکه کیست؟ میان این در دیگر
 تاریخ خودش براي شجاع، ریز برنامه یک فکر. است دور به خرافه از ها بندي طبقه و ها گسست فکر سرانجام،. ریزي
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 به چون…است عبرت اهل چون بله…است یادش خوب را حوادث اریخچهت رو این از گذارد می احترام خودش به او. دارد
 تهمدرنیت اصول اینها حال، هر به…شده تمام هم شاید است، مدرنیته ته گویند می بعضی…گذارد می احترام دیگري

  :که کنیم اشاره نیست بد البته بود، اصول این مبناي بر داد، می شکل را مدرنیته جوهر که تاریخی…بود

 چهارچوب در. شود می پراکنده فضا در بخاري چون نیز جوهر این مدرنیته زوال با و  داد تشکیل را مدرنیته جوهر ،تاریخ
 وسیالیسم،س ، دموکراسی انقالب،  مدرنیته ارکان فروپاشی اما جستند، می تاریخی غایات در را خود امید ادمیان مدرنیته

  .است شده تزلزل دچار انسان بهزیستی و  پیشرفت

. ایم شده سرگیجه دچار و کرده فراموش را خود سوي و سمت و جهت کنونی  زندگی در ما جهت همین به
 ریحتش تاریخ پایان از را خود مقصود و غرض ”است داده رخ قبال هزار دو سال“ عنوان تحت اي مقاله در بودریار

 ضیمران،. (رفت خواهد میان از امور همه سوي و سمت و جهت تاریخ انحالل مرحله در  گوید می و کند می
  )156ص ،1389
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  جامعه شناسی رسانه دلشکسته

 دیگران هاي توصیه از فرد یعنی چه؟ یعنی این. شود می) limited(محدود خود در شخص دلشکستگی، در اوقات، اهیگ
 هم خود از شخص. دهد می دست از است شدن نصیحت که را جهان شناخت مهم منابع از یکی فرد. گیرد می صلهفا

 نتری نشاط با و ترین شاد حتی گذارد نمی دیگر. دارد توقع خود از چون) perhaps(شاید.  گیرد می) distance(فاصله
 ،مشترك افق وجود عدم خاطر به اطرافیان، از نومید. دهد یم دست از آینده افق آمدن پدید با. دهند یاري را او هم افراد
 تگی،دلشکس فلسفیِ حالت در. کند بازسازي تاریک، خواهد، می مغزش و دل که آنجور را خود آینده تا کند می تالش

 بین از ههمیش براي شاید دارد، امنیت همیشه براي اینکه احساس. شود نمی برآورده اما است، داشته خودش از توقعی فرد
. کند می يبازساز را خود ذهن چگونه جامعه، در دلشکسته فرد یک ببنیم اما. است کرده تصرف را او کسی گویی. برود

 یک به دلشکستگی در نیز جامعه،. نمانده چیزي هم مرگ تا البته و. نیست او براي جامعه قوانین که فهمد می همه از اول او
 است این افتد می که اتفاقی اولین. نگرد می را اطراف دلشکستگی با رود می خیابان به که شخص. شود می وارد باطل دور

 هر براي یموسیق هر …شهر هاي خراش آسمان و ها برج حتی…فوتبال توپ حتی. شود می دلشکسته فرد براي اشیا همه که
 می اعوجاج دچار جهان از وي شناخت…موسیقی از نوع هر. جوشد می او درون در هم چیزي. است دلشکستگی نمود فرد

. کنند یم پیدا او براي دیگري نمودي کنند، می کمک اطرافش جهان از او شناخت به روز طول در که چیزهایی تمام. شود
 از اي لوهج جیز همه…آسانسور درون هاي آهنگ… ها برج. افزاید می فرد دلشکستگی بر هم اقتصاد باب در خبر هر حتی

 داخل به بیرون از هک این جاي به بار این روز خبر. است افراد از بعضی روز خبر شکستگی دل. کنند می پیدا دلشکستگی
 او درون به روز خبر بعد خواند می را روزنامه بیرون از فرد همیشه یعنی. شود می منعکس بیرون به داخل از بیاید، فرد

 اشک چشمان طریق از وي شکستگی دل خبر.…وزر خبر این. آمد خواهد بیرون به درون از بار، این اما. شود می جاري
 می همراه به را هشکست تلویزیون شکستگی، دل اوقات گاهی مثال. بیاورد همراه به را خشم تواند می دلشکستگی …بارش
  !آورد

  :نوشت پی

. زند دست دگییننآفر و خالقیت به باید اصلی فالسفه چون نیز او بلکه نیست واقعیتئ بازنمایی هنرمند کار دلوز، زعم به
 هایدگر زمان تا دبع به افالطون دوران از که است گفتنی. بزند دامن میل به معطوف نیروهاي حرکت به باید او که معنا بدین

 با  هنري راث که است باور این بر نیچه از تاسی به دلوز اما. است شده برقرار نزدیکی ارتباط حقیقت و هنر میان همواره
 تعبیر به. داشت خواهد ثانوي جنبه باشد فرض قابل هم اگر حقیقت با آن ارتباط و دارد کار و سر لمی با معطوف نیروهاي

 می رحط هستی در را نوینی هاي شیوه هنرمند اعتباري به. آورد می در حرکت به را بخش حیات نیروهاي هنري اثر دیگر
  )105 ص ،1389 ضیمران،. (بخشد می تازه رنگی و شکل زندگی به و کند

  

  :کند می تفکر تلویزیون با وضع و سر این با!! ما متفکر همچنین
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 که.  ردمک مطرح را اندیشه و اضطرار بین منفی رابطه من جا این در. ندارد سازگاري سر اندیشه بیان با چندان  تلویزیون 
  مردمی و ، است اربرخورد زمان از یکی که فلسفه میان افالطون که تقابلی.  است فلسفی  گفتمان اساسی نکات از  یکی

 عتقدم  تقریبا او. است قایل  برند می سر به  اضطراري موقعیتی در و  اند شده جمع عمومی میدان}  یعنی{ آگورا در که
 رخوردارب زمان از که است اختیاري صاحب  فرد نظر نقطه این. است ممکن نا کردن فکر اضطراري موقعیت در که است
. یستن موضوع از جنبه این درباره بحث فرصت این  اکنون اما. ندارد خود امیتازات حفظ  نییتوانا در تردیدي و است
 لویزیونت که اي عمده مسائل از یکی اما. دارد وجود اي رابطه ، زمان و اندیشه میان که است  نکته باشداین می مسلم آنچه
 سپردن با تلویزیون آیا ؟.بیندیشد سرعت در تواند یم انسان آیا. است وسرعت انیدشه میان روابط مسئله کند، می ایجاد
 متفکران از صرفا که کند نمی محکوم را خود.  بیندیشد یافته شتاب سرعتی با تواند می رود می  گمان که متفکرانی به کالم

  )40 ص ،1390 بوردیو،( باشد؟ برخوردار کنند، می فکر شان سایه از سریعتر که متفکرانی از و} فوري غذاي مثل{فوري

  

  :منبع

  .جاوید فرهنگ نشر. فکوهی ناصر ترجمه. ژورنالیسم سلطه و تلویزیون درباره).1390. (پیر بوردیو،

  پایان نشر. معاصر فلسفی هاي اندیشه باب در جستاري.  آینده و حال میان فلسفه).1389. (محمد ضیمران،
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  شبانه روزي

 صداهاي ودش می. است بهار اواخر شب نیمه یک. اید نشسته کوه هب رو صندلی یک روي روستایی حوالی در کنید فرض
 راصح این. شود می شنیده هم اینجا آنها صداي آري…است دور صحاري خواندن فاتحه آغاز که خالصه شنید، را زیادي
 به عهجام یک شعور تا شوند می باعث چون…گوید می سپاس همواره را آنها هستی کل که  که هستند کسانی یاد همیشه

 پیش الهمس یک بعد و. مردمند به خدمت مشغول که است فداکارانی همان منظور بروید دوري جاي نیست الزم…بیاید وجد
 خوردن، را انفداکار غم. ببخشیم شانیت خود به بتوانیم  فداکاران، این زندگی در دقیق تفکر با که، این آن و آید می

 هادنن ارج این. آورد می پرستیژ آدمی براي نهادن ارج را فداکاري. آورد می یتشان آدم براي این. است عاقالنه اي مقوله
 شد، خواهد هداد توضیح که خاصی هاي موقعیت در خود کردن دخیل با شما…نیست زبانی تشویق یک. است فرایند یک

 پارچگییک جهت در قاصدشم بیان در جامعه عاطفی لکنت نهادن ارج این با که خالصه. نهید می ارج را سایرین فداکاران
 وخرس جامعه ساختار در عطوفت از موجی طوري این. شود می فراگیر جامعه یک در عاطفه. برد می بین از را انسجام و

 اشتهد رواج عاطفه جامعه یک در خواهید می اگر! است حرف فقط ها چیز بقیه. است جامعه ثقل فداکاري پس. کند می
. یابد رواج جامعه کی در سرنوشت باب در عمیق تفکر باید. زبان با فقط نه آنهم کنید ویقتش را فداکاري حتما باید باشد

 نکرده خداي اینکه نه و. باشد نمونه و  اسوه فداکار افراد سرنوشت زنیم می که گپ. شود مهم دیگري و خود سرنوشت
. پندارند یم  انگارانه ساده امري زمانه  دوره این در را فداکاري که هایی آدم هستند متاسفانه! بدانیم لوح ساده افرادي را انها
  !گفت شود می چه

 داکاريف موید سرخ، عقل. رسانند می فداکاري به را ما هم از جدا مسیر دو از عشق و عقل که دریافت باید حتما ببینید
 اي کتهن که البته و است فداکاري عشق ذات. فداکاري یعنی عشق اصال و است عشق هم فداکاري خود طرفی از است

 دانسته عاقالنه ایدب فداکارانه. شود داده انتقال نوجوان به ظریف روشی به باید تربیت و تعلیم در فداکاري علم. است بدیهی
  !لوحانه ساده نه و شود

 ینم هک گو دروغ. یابد رواج گویی دروغ وقتی خواند؟ جامعه یک در را فداکاري فرهنگ فاتحه باید وقت چه دانید می
  !باشد فداکار تواند

 دقیق یلتحل کند؟ می چه سرنوشتش و اش آینده براي تنها و تکی و آدمیزاد خود. است مهم هم منفرد و فردي موقعیت اما
 خوانند، می فرا بیشتر شناخت به را تو باز آغوش با که  آدم همه این و مفهوم کلی و شی همه این بین در خود موقعیت

 حلیلت هنگام در فکر جور هزار. روند می و آیند می نامرتب افکار چیستی؟ و  کیستی؟ که ینا. دارد اي ویژه اهمیت
 از:  ندنیست مهم بد هاي حادثه و بد هاي روز فقط. عبرتند مایه زندگی در هم خوش روزهاي اینکه مثال: رسد می موقعیت

 روز همان در کرد فکر خوب شود می.دکر تکرار دوباره و گرفت درس توان می هم خوب روز آن با بودن خوش نحوه
 را کار این. نرود باالتر حدي از ما خوشی شود باعث که است داشته وجود هایی کاستی و کسري که است ممکن خوش

 دالتع و فروتنی و شکرگزاري با که خواهد می هم را فهم و بصیرت نوعی آخر. داد انجام وقت هر و  همیشه نشود شاید
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 خرد نور اهآنگ.کند می افزون را نعمتش خداوند کند، می نعمت شکر که کسی: چگونه ببینیم.تاس ارتباط در خواهی
 این نهان،پ زوایاي این دیدن یکبار تجربه رو این از. دهد می نشان او به زندگی معناي مورد در را تاریکی و مخفی زوایایی

د، گوارايِ  هايِ  لحظه این که رود می این دنبال بعد. دهد می لذت او به حکمت، هاي گوشه رَ  بیشتر اش زندگی در خِ
. کند می ودخ بنده را ما که عدالت نیز و.  است گوارا و شیرین فروتنی. دهد می یاري را ما طریق همین به هم فروتنی. باشد
 هم تیاسک نوعی که. ندهد رخ احساسی و عاطفی برقراري این همیشه شاید.است بدیهی که البته و نیست گوارا ظالم روز

  .هست

 هم را تاریخ شود می.داد انجام هم را دیگري کارهاي شود می. کنم می نگاه خوب که وفت هر و همیشه اما البته…بگذریم
  …بگذریم هم باز. گرفت تاریخ با انس شود می. دید خواب

 شود می. تسگری یا خندید سخت و نشست اتوبوس ایستگاه یک داخل رفت شود می چیست؟ شکوه با رویاي: سوال یک
 آنجا تواند می. کرد  تیز را عقل چاقوي شود می. کرد نام ثبت دهند، می درس تاریخی حکمت که روزي شبانه یک در

 هم زیادي شاعران روزي، شبانه این در. داشت حکمت خانه این در را خود خاص روز شود می. باشد ادبیات از سخن
 ینوع در دیگر که فهمد می. فهمد می را روزگار گاه بی و گاه. تگف خواهند سخن شعر ذات باب در. داد خواهند درس
 خواهد تعطوف از بخشی مرگ ماتم در.  فهمید خواهد هایش رفته خاطر به را جهان سوگ. نیست فکري غربت یا تبعید

  .داشت خواهد تقویم در را خود خاص روز. داشت را خودش خاص هاي مهمان. گریست
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  تیر عقل

 می مکناتم به خود خاص فکري دستگاه با شما. رسید آن به بتوان تا خواهد می غیرت…فکر جنس از است چیزي ممکن
 اندیشیم، می رد،دا قرار آینده در آنچه به فکر با. کند می تکمیل را آن به دستیابی فرایند که است غیرت ولی اندیشید،

 تو، و من زا بیرون پیماید، می!) بلند خیلی گاهی( ار راهی کند، می پرتاب عقل که تیري…نیامده هنوز که زمان از بخشی
 ست،ا مهم هم صبر است، جذاب خیلی فکر قبول. است مطرح هم غیرت بحث ولی قبول این. نشیند می ممکنات دل در

 یزير برنامه انضباط، تمرکزف خودش با غیرت،. دارد اهمیت شما ایده کردن اجرایی براي هم همت و غیرت ولی قبول
 به توانیم نمی نبخشیم، را دیگري اشتباهات تا نکنیم تالش جمعی فرایند یک در تا. آورد می را بخشش و ديبن زمان

 اریکت شب در دل صبر: کند می جمع هم با را عقل و دل صبر، نکنیم، فراموش هم را مدارا و صبر.  یابیم دست پیروزي
د، انگیز دل رَ . روید می ممکنات دل در هم نقد جنس از اي ایده همزمان، ال،ح این با. رسید خواهد روشنی دل به عاقبت خِ
 از امشب من خوشم چه. شوید می امیدوار کار در پیشروي و ادامه به چون. است غیرت از بخشی کردن، تحمل را نقد

د درخت سرانجام هاي شاخه در آگاهی همه این شکفتن رَ  می لذت ما  و شکفد می من اطراف آگاهی گل همه این. خِ
. شدک می خود سوي به را ما حال، هر در هست، چه هر ممکن. شود می شکفته ما در غیرت مورد در که تازه افقی از بریم

 بهتر مه شاید … آمادگی یک براي. خواهد می هم عاطفی ریزي برنامه ممکن، ایده یک تحقق. فکر فقط نه و غیرت با
 مانعی مانند هیگا. کند می عمل لبه دو شمشیري مانند نیز و اندازد می راه به را فکر منابع، فقدان…رویارویی نوعی بگوییم

 مکانات،ا کمبود هنگام. شویم عجین مشکل با خوبی به عاطفی لحاظ از تا شود می باعث هم گاهی است خالقیت براي
 برقرار باطارت احساسی طریق به مشکل با تا خواند می فرا  را ما قواي تمام خرد،. باشد داشته وجود حداقلی که صورتی در

 شرطی به.  شود یم نوآوري و خالقیت قواي انگیختگی بر سبب، این و رسیم می دیگران با همدلی نوعی به گونه این. کنیم
 خواهیم می کمکی  چه چیست؟ هستی این مقصد که این. خودمان اطراف محیط و هستی از فهمی. باشیم داشته فهم که

 این است الیق آنچه داشتن دوست با. دارد جا ما قلب در خرد آري. دارد جا ما دل در خرد خت در. کنیم اطرافیان به
 که هالبت و است هوشیاري خرد، اصال. شود می هوشیار. شود می تیزبین. شود می تنومند خرد. شود می آبیاري درخت
 شود می تنومند ردخ کنیم، می که رشک. شکر مفهوم بر تمرکز با. پرداختن کائنات به را خود بدهی یعنی خرد. است بدیهی

  آید؟ می دست به چگونه فهم اما. شود می بهتر خالقیت رو، این از و

  

 که ستا حادثه یک کامل بررسی با که است این منظور. است عبرت در فهم، هر محوري نقطه. طلبد می را صبوري فهم
. اطراف محیط به یبینای. است بینایی فهم چیست؟ مهکل اخص معناي به فهم ببنیم. است عبرت نوعی فهم. رسیم می فهم به

 چندان ور این از. کنند نمی تجربه را بصیرت هاي افق از بسیاري خود زندگی طول در ها، انسان بعضا که شود می دیده
 هم به ار استدالل هاي مهره که دارد وجود رشته یک فهمی هر در: ببینید. کنند عمل موفق گرفتن عبرت در توانند نمی

 مرغ. دنشین می زمین بر و آید می پایین گرایی آل ایده ابرهاي میان از آرام آرام فهم، که است گونه این. کند می وصل
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 که این. گیزند در باشیم داشته بینش. باشیم داشته را الزم بینایی اگر. رود می آسمان نهایت تا. است پرواز بلند فهم
  .یستج اطرافیان زندگی قبال در ما مسئولیت

  

 حثب مورد تواند می خود، دارد، گرایی آل ایده از اي بهره چقدر جهان این مورد در عامه مردم از بعضی توضیحات اینکه 
 گونه این. گیرند می مثبت را چیز همه چیز، همه هم، بعضی. کنند می مباحث این وارد را خود رویاهاي بعضی. گیرد رار
 معلولی و لتع مراتب سلسله از وقتی آموز، عبرت اي نکته مورد در دادن توضیح .آید می وجود به نگرفتن عبرت خطر هم
 براي را ها چیز خوب تواند نمی ذهن یعنی.  شود می لکنت نوعی دچار ذهن. شود می دور است، سلیم عقل تابع که

 و شود می سفسطه ردچا ماجرا، یا حادثه یک تحلیل و تجزیه در فرد که شود می دیده رو این از. کند حالجی خودش
 ثقل .شود می دور آورد، می بصیرت و بینایی انسانی هر براي که بخش آرامش استدالل یعنی خود، ذهن ثقل از همواره

  .است عبرت پذیرش در امنیت. دارد امنیت به نیاز ذهن
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  وفاداري

 را افراد صداي همیشه اجتماعی، موقعیت یک دیدن با. ندارد معنایی ندا نوعی شنیدن بدون اجتماعی، وضعیت یک دیدن
 کنند می تفسیر شما براي بعد…را ها روزنامه خوانند می…خوشند هم گاهی کشند، می رنج گاهی که افرادي…شنویم می

 که اشیایی شنویم؟ می کافی اندازه به هم را اشیا صداي اجتماعی هاي واقعیت دیدن در آیا اما…را اجتماعی هاي واقعیت
 رنج اب…دارد خودش براي تاریخ یک اي شی هر آري. شوند می اجتماعی نماد یک به تبدیل خودشان براي مدتی از بعد

 شنویم می را اجتماعی واقعیت صداي وقتی و باشد تواند می آنها هاي حرف موجز بیانگر و است خورده گره آدمیانی هاي
 شهري هاي انداز چشم و ها منظر سراغ چرا…شی مگفتی. بزند حرف ما با خواهد می هم نمادین شی این انگار که بینیم می

 يبرا هایی حرف هم منظره هر …انگیزند خاطره و نمادند ما براي هم ها موقعیت و ها مکان…خود جاي که شی…نگیریم را
 می خیلی ما…کند می بازگو ما براي را تاریخ یک درد که باغی. دارد دل درد خیلی ما براي باغ یک مثال. دارد ما با گفتن

 نهادي یا وسسهم توسط دیگر حاال و پیوسته تاریخ به دیگر که باغ این ذات. کند منکشف ما بر را ذاتش موسیقی خواهیم
 تاریخ مه شمشیر یک! برویم؟ دور راه چرا. ماست تاریخ نمادین روایتگر. دارد را انگیزي حزن موسیقی شود، می حمایت

 خالصه. زنند می حرف ما با شهید و شمشیر که یابیم می در بینیم، می را نیباستا شهید یک شمشیر وقتی ما. دارد را خود
 شیاا با انس. رسیم می انس نوعی به هایش مکان و ها موقعیت و اطراف جهان داشتن دوست و اشیا صحیح دیدن با که

 حتی یا اشیا این و ما بین صمیمت اي تکه. دهد می توسعه را ما تاریخی بصیرت دهند، می ما به معنوي هاي پیام که مختلف
  .دارد وجود مختلف اماکن

 همراه به نیز بینایی آنگاه شود حس خوب موسیقی این اگر. است پراکنده جهان هاي مکان در موسیقی از نوع یک که البته
 بیشتر نسا با توان می را جا آن در پراکنده موسیقی…رفت تاریخی هاي مکان به باید. شود می بینا ما ذهن. آورد می خود
 همه ”فاداريو“ مفهوم ستایشگرِ موسیقیِ آري. اندازد می نقش وي روح روي. تابد می چنین این پژوهشگر بر میدان. شنید

 نهفته میمتیص اند، شده روایتگر و نماد خودشان براي دیگر حاال که تاریخی شی یا تاریخی مکان هر در. است پراکنده جا
 پابرجا ی،تاریخ قوانین سري یک هنوز کنیم حس که این براي شاید! کنیم؟ چه که یمرو می اماکن این سوي به ما است،
 خیتاری مکان یک در را افرادي یا فرد تواند می صداقت جنس از دستورالعمل سري یک به وفاداري هم هنوز. هستند

  .است ایستاده آنها پاي و دارد را خودش هاي قانون تاریخ. باشد کرده جاودان

. باشد البج هم تواند می. دهیم انتساب) شنیدن یعنی(را دیگر حسی تعریف عنوان به ،)دیدن یعنی(حس یک به که این
 ورج این رسد می نظر به ولی…رسد می آدم ذهن به ها چیز این از حال هر به شود می چه…است شنیدن نوعی دیدن یعنی
. کنیم ثبح بهتر که دهد قرار ما برابر در را امکاناتی چنین هم…دهند می قرار ما برابر در را هایی فرصت کلمات با بازي

 یک در المث حاال که بینید می جا آن در را افرادي وفاداري موسیقی دیگر است معلوم خوب ببینید، را مکانی روید می
  …همین…اند شده کشته نبرد
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 می را صداها. مکنی می مطالعه را صداها یدند در: دهد می رخ شنیدن این طریق چه به ببینیم باید بیشتر شرحی با هم باز اما
 افراد…بینیم می را صداها اصال…شود می همهمه ذهنمان در باشد، مکانی با که انس هستند، متن یک خود صداها…خوانیم

 ها یمیاسل ظرافت مورد در مثال…دهد توضیح بنایش مورد در معمار یک شاید یا…دهند می توضیح نبرد مورد در خودشان
. است هم با ندید و شنیدن در دانایی که البته: برویم جلوتر قدري. بینیم می را ها نت … بینیم می را صدا درکل.…دده شرح
 یک زا فراگیر درك یک به ما شود، می همراه اش منظره و صداهایش با  مکان یک صحیح دیدن و شنیدن وقتی یعنی

 این با …کنیم می حس را اشیا بعضی ما …المسه شود می هم با شنیدن و دیدن …برویم جلو به گام یک. رسیم می صحنه
 و انس قاب مورد در ما به شود شنیده و دیده خوب اگر چون است مطهر نفسه فی شی. مطهرند اشیا این که فهمیم می المسه

 ای طفیعا موقعیت یک براي شی یک کاربرد مورد در را هایی مثال ذهنمان در که همین. زد خواهد هایی حرف وفاداري
 ادويج اسیر باشیم خودمان مراقب باید که یابیم می در آنگاه…عاطفی حداقل یا و حماسی موقعیت یک…داریم هنري
 گفتیم…اریمد المسه یک…آنها رایج موسیقی و امکان و اشیا شنیدن و دیدن ترکیب از دیگر حاال…نشویم شی یک عاطفه

 را ان مهه که شود می تکراري و دستی دم مفهوم یک شود، نماد است قرار وقتی مختلف هاي ادم نزد شی…رایج موسیقی
 ولی…بهمان دگوین می مردم همه مثال گوید می چیست نماد شی فالن بپرسی فردي از اگر مثال بگوییم چه زنند، می مثال
 می هک است المسه این با ؟…بفهمی مردم سایر از غیر دیگري جور را تاریخی مکان یک حال به تا شده چی؟ خودت خود
 شما به یش درباره تفکر نترسید…است انس و وفاداري شناخت مبناي بر جهان شناخت. رفت جلو جهان شناخت در توان

 هنمونر جهان بهتر شناخت به را ما اشیا هاي نماد مورد در تفکر آورید؟ نمی در غریب و عجیب جاهاي از سر…کند می وفا
 وانت می. کنیم می نوازش را آن هم و بینیم می را آن هم. کنیم نمی لمس یتاریک در دیگر را جهان طوري این…کند می

 نماد دچن یک که رود می توقع شناس جامعه یک ذهن از. کردن حس را ها تفاوت یعنی جهان در پیشروي. کرد پیشروي
 اگر دن،دی در …کند توصیف دیگر روشی به را تاریخی اماکن باشد، داشته اش زندگی در شی چند براي خودش خاص

 این و دارد جان خود درون در بزند حرف بتواند شی هر اگر پس. کرد حس را ها تفاوت توان نمی نزند، حرف رنگ هر
. شود می هخالص نماد یک از تازه تفسیري در رسا معناي. کند بیان رسایی صداي با را خود معناي رنگ، هر که است گونه
 یم تطبیق ها آدم رنگ با هم ها شی. دارد رنگی هم آدمی هر. زیر یا است مب. دارد را خود خاص صوت رنگ هر ببینید
 لذتی .ندارد شناس جامعه یک جنس از آنها با انسی…شنود نمی را اماکن صداي عامی ادم…شوند می نماد آنها براي و یابند

 تهی اش زیستش تجربه نهزرادخا کند چه…نیست ذهنش در طوالنی مقایسه و بندي طبقه جنس از ولی قبول دارد برایش
 سهم لیو هستند، نوستالژیک بعضی براي ها کوچه بعضی. دارند اي نغمه چه و دارند رنگی چه ها کوچه راستی.. است
 دخو بلند صوت البته و. دارد را خود خاص رنگ هم کوچه هر باشد؟ تواند می چه ها کوچه مطالعه از شناس جامعه یک

 کوچه بعضی پس…دارد قرار آن در شده، زده رقم وفاداري آن در که اي خانه شاید…اردد را خود تاریخی صداي. دارد را
 می که دیگر جاي هر که است بدیهی و. دارند تاریخ در را خود رساي صوت مطهر هاي کوچه بعضی.. مطهرند حتما ها

 و صبر صوت از است پر جهان ،ها کوچه جور این با. شنویم نمی ها کوچه از نوع این مثل را ها بنا دیگر صداهاي رویم
  .خواهد می صبر شناختن را وفاداري. زندگی
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  صداها

 وانندخ می فرا جهانی شناسایی به ترا دیگر، هم ضدِ دو. است جاري هم همهمه …است جاري سکوت آفریقایی روستاي در
 می تفسیر خود براي را آنها ما بعد و رسانند می ما به را ،خود ما اطراف واقع جهان در صداها واقع در. است تضاد از پر که

 .دهند می جلوه ما به را خود صداها. کشند می رخ به را خود ها صدا. دهند می نشان را خود سو آن و سو این صداها. کنیم
 آفریقایی شقع صداي حال، این با. مشکی جویبار زمزمه صداي یا. آفریقایی محیط یک در دستفروش یک بلند بانگ مثال

 دمیآ زمان؟ یا عشق. است شنیدنی هم آن صداي. دارد لطفی خودش براي هم زمان گذر البته و. است تر نیدنیش همه از
 هاي لوتف صداي یا را؟ زمان گذر صداي شنوي می. دارد اولویت کدامیک بعضی براي نیست معلوم. رود می فرو فکر به

 ها رندهپ با که صداهایی. هماهنگند درختان با که داهاییص. خواند می فرا انبوه هاي جنگل شناسایی به  ترا که… را دور
 …گذریمب درختان و صداها از. خوانند می فرا آفریقایی سرخ و سبز هاي دشت بکري به را ما که صداهایی. هستند هماهنگ

. هستی يبکر و نظم به اگاهی. شود جاري آگاهی دیگر که رود می آن در که جویی. کردیم یاد آفریقایی جویبارهاي از
 می رسندخ من روح شود می بلند …موسیقی و. دهد می نشان خاص انتظامی با را خود هستی آفریقا طبیعت در آفریقا، در

 که البته تپش ینا که.. را آفریقایی ساز یک هاي تپش بلند بانگ شنوم می…آفریقایی ساز یک با شوم می همراه وقتی شود
 را زهاچی خیلی همیشه براي سوپ شاید که جایی…زور علیه. اند خورده گره هم ها آن که است هایی مشت به خورده گره

  …هایت کتف و سر بر زور همیشگی وزن…آرزو از دوري. آورد تو یاد به

. منتظرند تو مادر و پدر همیشه و ها دهکده صلح آرزوي سوي روي می خرامان و لغزان زمین روي…رمان یک قالب در بعد
  …زمینی روح دیگر تو…نزدیکی آن هاي جاده يسو دوي می… کشی می پر

 جوه و و آفریقاییت، مشخصه عالیم امروزه هستند روستاها ترین افتاده دور غالبا که اولیه، روستاهاي مردم هاي توده در.
 از رونبی عمال ابتدایی جوامع که آنجا از ، فرهنگی نظر از.دارد تظاهر هنوز.  بخشد می آن به اي ویژه باروري که تشابهی

 شفاهی آثار دهند می امکان ها زبان این کنند می تکلم مادري هاي زبان به تنها که این بودند، گرفته قرار مستعمرات حوزه
 قرار هم کنار در علت به و است سنت حافظ و ابتدایی فرهنگ این اساسی محمل ، خانواده. شود  ایجاد متنوعی و غنی

  )1356 خود، برابر در آفریقا.(کند می بازي سنت قالانت در  اساسی نقش ، نسل چند داشتن

  

  :منبع

  91 شماره  خرداد.  خود فرهنگ برابر در آفریقا)1356(  یونسکو پیام
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  هنر خفته هنر بیدار

 هنر و دستی صنایع. بخشد می جال را آدمی روح اند، خفته هنرهایی آن در که جهان هاي گوشه احوال به دانایی: اول نگاه
 يابتدا در ها، هنر از دسته این. آورد می در پرواز به را آدمی روح آن به آگاهی که هنرهاست این از اي نمونه ییآفریقا

 ایرانی حتی یا و اروپایی هنر عکس بر. اند نکرده تغییر هم ها فدر آن تاکنون خود پیدایش ابتداي از رسد، می نظر به امر
 تغییرات دخو نوبه به و  خود براي که جزیی تغییرات از ما شاید حال این با. است دیده خود زیادي تطور روزگاران گذر در

  خبریم بی هستند بزرگی

 هم اییآفریف هنر و شعر.…نه.…نه. گرفت نادیده را استعمارها و ها استبداد علیه شورش همه این شود می مگر: دوم نگاه    
 در روستاي ايبر خبري رود می …کشد می پر غروب یک رد کبوتر یک همچون که است شعري. است یافته تغییر بسیار
  .بیاورد رفته فرو نزاع

 چیزي ایدش معشوق. شود می ساخته آهنگی زمزمه با دور بیشه یک در فردي توسط گاهی آفریقایی هنر اصیل صورت    
 هاي ورتص مهد ریقاآف. است زمین اصالت آفریقا. است بخش لذت بسی هنرهایی چنین به دانایی. بافد می عاشق براي
 هنر ذات…خسر قلبی و گرم اي جاده و است نزدیکتر کمی گویا که روبروییم آسمانی با که جاست این. است هنر بکر

 را خود ادهس سبد یک…سبد یک قالب در فقط اوقات گاهی که است  درست که هنري. است آن بودن بکر در آفریفایی
 هایی اسب ار آزادي تا. است منتظر گرسنه جاده. کشد می هم آفریقایی ستیننخ شعرهاي سمت به را تو ولی دهد می نشان

  .بکشند شیهه آینده جنس از

 نقر آغاز در که است هایی موقع واقعیات از شماري بی مجموعه آفریقایی، هویت اصیل مشخصات از یکی
 این که ودب استعمار گسترش آن و گذارد اثر نحو یک به و همزمان آفریقایی جوامع غالب بر و شد ظاهر پیشین

 مکان در و دافتادن دور یکدیگر از آفریقایی هاي فرهنگ ، ترتیب بدین. آورد در استثمار و اشغال تحت را جوامع
 دیرین هاي پیوند تنها نه و شد قطعه قطعه خودسرانه بنحوي واحد فرهنگی حوزه یک گاه. شدند گسستگی دچار

  )1356خود، برابر در افریقا.(رفت میان از و شد متالشی قطعه هر بلکه گسست هم از آن

  :کانت عقیده به

 صنعت. هدد می قاعده صنعت به که است طبیعیی موهبت یا استعداد نبوغ و است نبوغ حاصل  ظریفه صنایع 
 ي نندهک ایجاب مبناي لیکن. شود می نمودار ممکن محصولی آنها وسیله به که است قواعدي فرض به مسبوق

  قواعد تواند مین باشد نابغع و حقیقی گر صنعت اگر صنعتگر، رو این از. باشد عقلی مفاهیم تواند می  قواعد این
 گر صنعت در کردن عمل طریق از طبیعت خود که  آید می الزم و نماید، ابداع  عقلی مفاهیم وسیله به را خود

 هاي تعداداس“ که کرد تعریف چنین  را نبوغ توان می پس. بدهد قاعده صنعت به)  او وقاي هماهنگی ئوسیله به(
  )371 ص ،1386 کاپلستون،( ”دهد می قاعده صنعت به طبیعت آن ي وسیله یه که است فطري ذهنی
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  :منبع

. مهربزرگ منوچهر و سعادت اسماعیل ترجمه. کانت تا ولف از. ششم جلد. فلسفه تاریخ). 1386(چارلز فردیک کاپلستون،
  .یفرهنگ و علمی انتشارات شرکت

  91 شماره  خرداد خود فرهنگ برابر در آفریقا) 1356.( یونسکو پیام

   



٣٠۵ 
 

  ) : بینایی و دل شکستگی6مقدمه (

. بینید می را دهآین  افق دیگري آه به اندیشیدن با  آدمی. آورد  می بینایی، ذهن براي ، افراد شکستگی دل باب در تفکر
 اییه اشک آدمی، براي کند می رسوا  را غمزده دل. دهد می شانن را شکستگان دل حرکات پنهان زوایاي  بینایی، این
 دنیایش وردم در  را انسان ارزیابی  که است آینه که، را عبرت البته و. دهی می تشخیص را ها بعضی مهري بی.  ممتدند که

 در را آن اي حادثه دادن رخ از پیش توانیم می. بگیریم سبقت زمان از توانیم می. گیریم می عبرت وقتی. کند می کامل
 تهشکس دل. ماست تایید منتظر ما ذهن درون در عبرت. زند می محک را آدمی عبرت. آوریم در تصویر به خود مخیله
  .  ندارد را آینده خوف شکسته دل. دهد می دست از را زمان

  :ساسان بستگان از یکی عقیده به

 ندنک. گذارد می دهان لرزان هاي دست با را غذا هاي هلقم  که دیگري آن. است ”دیگري براي شورش“ شورش، بهترین
 ما حظاتیل براي گذارد می ما روح روي جدي تاثیر که البته رسانه از آن دیدن که عاطفی اي لحظه.  نیاورد گیر کار فردا

. ستا توق آن نیستیم خودمان اختیار در و کند می رم ما ذهن گویی! حالتی یک در بعد و شویم می خارج خود ثقل از
  ..لرزیدیم می باید هم ما شاید.  بود می ما براي لقمه آن بود بهتر شاید کنیم می فکر که
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  ) : شورش و آزادي5مقدمه (

 این اندم می. شود پایمال شرایطی هیچ تحت نباید شخص آزادي.  است انداز طنین  تاریخ در هم هنوز روسو نیک ایده    
 باشد، ودشخ که بگیرد تصمیم نتواند فرد که دهد ترتیب اي گونه به را فضا اي جامعه اگر چیست؟ شخص آزادي که

 شود می سعی تهالب و شود می دیده جامعه افراد بعضی بین در بعضا که چیزي. گفتن دروغ خود به کند می شروع فرد آنگاه
 که این اندم می اما و. آید می رشانس بالیی چه بعدا که بماند. کنند حل خودشان براي را قضایا پوزخندي.. لبخندي با تا

. است ساخته کارش البته برود سمت این به اي جامعه اگر. شود خودش نتواند فرد تا شوند می باعث ها فضا بعضی چگونه
 یعنی تردهگس ابعاد در و  دیگري به تفکر فرصت خود، به گفتن دروغ بدون! آمد خواهد چه جامعه این سر که بماند حاال

  .نیست راستین که خودي علیه شورش نوعی. یابد یم را میهن

  

  :روسو دیدگاه از

 حقوق از کشیدن دستroussoueخود، انسانی مقام از کشیدن دست معناي به خود، آزادي از کشیدن دست
 رانجب گونه هیچ توان نمی. کشد می دست چیز همه از که کسی براي. است خود وظایف از حتی و بشریت

 تمام زدودن .نیست سازگار انسان طبیعت با انصرافی چنین. گرفت نظر در باشد کنمم تصورش که خسارتی
 و مطلق اقتداري براي آن در که قراردادي. اوست اعمال از معنویت تمام زدودن معناي به انسان اراده از آزادي

 برابر رد سانان که نیست روشن کامال آیا. است باطل باشد شده شرط چرا و چون بی اطاعتی دیگر طرف براي
 ونبد و نابرابر شرط همین فقط آیا ندارد؟ تعهدي کند خواست در او از را شرطی هر اجراي دارد حق که کسی
 است، من به متعلق دارد چه هر او چون. دارد حقی چه من برابر در من برده زیرا نیست؟ بطالن موجب و عوض

  )81 ،ص1385روسو،. (معناست بی من خود برابر در حق ادعاي  بنابراین است، من حق او حق پس

  

  :منبع

  آگه نشر. کالنتریان مرتضی ترجمه. اجتماعی قرارداد). 1385( ژاك ژان روسو،
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 برود، هآیند سمت به و بکشد خط! اش قبلی خود روي باید که یابد می در مرزي موقعیت این در را خود وقتی شخص    
 چند آن رد که گرفته آتش کالس تا جا این از. ندارد دوام بیشتر لحظه چند فقط که اي آینده. چشد می را آزادي گاه نآ

 توسعه علیه ندک می طغیان او. کرد تعمیر را گرفته آتش دکل شود می که اي نقطه تا جا این از یا و اند افتاده گیر کودك
  .شناسد یم خوب را خودش او …بهشت به رود می… امکان در جایی به رود می. کند می فداکاري او. هستیم ما پس نیافتگی

  چیست؟ مرزي موقعیت اما

 مقابلkarl jaspersدر و رنج، مقابل در یعنی نامد، می نهایی یا مرزي موقعیت را آن یاسپرس آنچه در باشنده
 غیر امري که کند می احساس ، مانای و حقیقت برابرمساله در و یابد، می خود در که تضادي برابر در و مرگ،

  )317 ص ،1392 وال، ورنو،. (است تعالی قلمرو آن و است، باشندگان همه از غیر و دارد وجود او خود از

  

 یم آشنا واقعیت حاق با که است دردناك هاي تصمیم اتخاذ لحظات ویژه به و وجود التهاب پر لحظات در ما
 وريش و  اشتیاق و توان  مسئله که ندارد  اهمیت قدر آن صحیح انتخاب مسئله انتخاب دادن انجام در. ” شویم

 خابانت آن با آدمی که شوري و اشتیاق و توان مسئله که ندارد اهمیت قدر آن صحیح انتخاب آن با آدمی که
 شخصیت که است وسیله بدین باز و  کند می اعالم اش درونی کرانی بی شخصیت که است وسیله بدین. کند می

 جهسرگی این و  ”اختیار سرگیجه ”یعنی شوند، می وصف نیز عمیق ي شوره دل لحظات این  ”شود می سخرا
 نمی ار لحظاتی چنین در  شده شناخته زندگی  ”نگرد می فرو خودش امکان به اختیار که دهد می روي وقتی
 می را نآ او که طوري به هگل، ”نظام“ به کگور یر کی تلخ حمله. کرد هموار واقعیت حاق تحریف بدون توان

  )47 ص ،1377 کواري، مک.  (خیزد می بر جا همین از فهمید،

  

 گونه بدین آورد، می در خود کنش و کار صورت به است خویش نفس در را آنچه و کند می عمل ذاتش روي از روح
 ست؛ا گونه همین به نیز قوم یک روح. نهد می خود برابر در موجود واقعیتی همچون را خویشتن و شود می خود موضوع

 و آداب و آیین و دین. آورد در مکان در پاینده و) عینی( و موجود جهانی صورت به را خود که است این هم  آن کار
 خود کنش) ي فرآورده( قوم، آن کارهاي و ها آمد پیش و ها نهاد همه و سیاسی قوانین و حکومت سازمان و هنر و عادات
 و حاضر واقعیتی همچون را قومش هستی فرد،. کند می احساس را این قومی هر. نیست یزيچ ها این جز قوم آن اوست؛

 بهره) يا گونه به( گوهري هستی این از  باید او. شود آن از جزیی باید خود که یاید می برابرش در ثابت جهانی و آماده
 در) ،قومی روح( کار حاصل.  یابد نزلتیم و ارزش بدینسان تا شود هماهنگ آن با هایش توانایی و ها  خصلت که جوید

  )71-70 صص ،1385 هگل،. (کند مطابق آن با رفتارشان و گیرند سرمشق آن از باید افراد و است،) همگان( دسترس
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  :منبع

  هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد. وجودي فلسفه).  1377.(جان ، کواري مک

  خوارزمی انتشارات. مهدوي یحیی ترجمه. بودن هست فلسفه و شناسی پدیدار به نگاهی. روژه ورنو. ژان وال،

  .شفیعی انتشارات. عنایت حمید ترجمه. تاریخ در عقل) 1385. (و.گ هگل،
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  جامعه یک یدلشکستگ حال به فکري عقل،نتواند اگر. است دلشکستگی مساله جامعه، یک در حساس موضوعات از کیی
 چگونه. دهد رارق ما روي پیش را آینده برجسته امکانات تواند می چگونه. بیابد آینده به را خود راه تواند می نهچگو بکند

 کستهش دل انسان. است شده تبدیل ما جامعه در و ما عصر در رایج مفهومی به دلشکستگی. سازد امیدوار را ما تواند می
  است ناراحت خودش با روزگار برخورد روش از چیز هر از بیش و ستا غمگین خود از بینید، نمی آینده در را ها افق

 گاهی. زندگی در اشتباه هاي انتخاب بعد و زیاد امکانات صرف. باشد هم دیگري مسائل نتیجه تواند می شکستگی دل اما
 دل ،شخود خودش، غریب و عجیب و خاص عقاید با فرد. دارد فرد خود عقاید در ریشه هم بخشی دلشکستگی اوقات
  .شکند می را خودش

. است ایکت حلی راه مساله این که رسد می نظر به و. آید می میان به حل راه عنوان به دیگري به کمک شورش، یک در
 در ندگیز دیگر وقت آن شود، پسندیده همه براي روالی و همه براي قانونی شکستگی دل جامعه یک در باشد قرار اگر
  .باشد نمی یرپذ امکان کسی براي جامعه آن
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  ) شورش و نوع دوستی2مقدمه (

  :مقدمه

  :است معتقد خود عهد همان در) 1744-1830(هردر

 این براي زندور می دوستی بشر معموال ها آدم که است شده کشیده ابتذال به چنان نیز بشردوستی زیباي کلمه
 منظور هک را معنایی از کوچک جزیی ها، کلمه از یک هر. بزنند تن مشخصی بشر به   واقعی  ورزیدن مهر از که

  )80 ص ،1386 بار،.(کنیم بیان کلمه یک در فقط را آن خواهیم می ما که معنایی. دارد خود در ماست

 با را خود رس هم بعد و. نیافتگی توسعه هاي جلوه علیه اند شوریده که اند بوده مردمانی معاصر، تاریخ سوي آن و سو این
 در بار اولین براي ار قطعه نوعی تعمیر یا و اند داشته نقش روستا یک در اي مدرسه افتتاح در مثال که ندا گرفته باال افتخار

 در معلمی متبرك جسم و باشد ها حرف این از حادتر تواند می اوضاع. اند داده انجام زمانی حاد شرایط در هم آن ایران
  .باشد داده نجات را کوچک و متوسطشرکت هاي کو و باشد سوخته روستا در دبستانی سوزي آتش

  !آنها همه بر درود

 و اند شیدهاندی خوبی به اند بوده این از پیش آنچه به گرفت، خواهد قرار بررسی مورد که شورشی در تنها، جوانمردان این
 یکی علیه نها،آ گونه، این .اند اندیشیده اند، بوده نشده هم هنوز آنچه به نیز و اند یافته آینده در امکانی در را خود که البته

 سروده ار پیروزي نغمه اجتماعی، ساحت در و اند داده  قرار نظر مد را ”دیگري“ و اند شوریده نیافتگی توسعه هاي جلوه از
 ايمحوره از یکی دوستی نوع. پردازد می خود میهن آینده به و  دهد می نشان را خود امکان ساحت در گونه این فرد. اند

  .است اصلی محورهاي از یکی دوستی نوع شد، خواهد بحث که شورش نوع این در.  است بررسی این

  :که داریم مارسل از

 در پیش از که را چیزي آن که است آن پی در رود، می شمار به هستی ذات ترین درونی که ، قدرت اراده 
 خودش زا باید همواره که است چیزي آن زندگی که جایی تا بخشد تحقق برتر ساحتی در است بوده زندگی

 بر ست،ا قدرت اراده که هستی، ، عبارتی به. است اساسی که است رفتن فراتر ایده خود جا این در. رود فراتر
 مارسل،. (است غالب ، نهاد کنار را آن حقیقی هستی خاطر به توان می همواره که چیزي عنوان به زندگی،

  )28 ،ص1388

  :منابع

  .آگاه نشر. پور آرین سیروس ترجمه. چیست؟ يروشنگر)1386.(ارهارد بار،

  .ققنوس نشر. شمسینی بیتا ترجمه. گون مساله انسان). 1388(گابریل مارسل،
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 را اییه دردسر سري یک نیافتگی توسعه. ماند می کند عمل که هر که است بدیهی شود می داده زیادي وعده توسعه در
 کشور یک در است قرار بار اولین براي که هایی طرح که است معلوم. است نفس به اعتماد آنها از یکی: رددا خود با هم

 از مقداري ایدب شود ایجاد بقیه در نفس به اعتماد که این براي. دارند هم نفس به اعتماد به نیاز شوند، اجرا نیافته توسعه
 در باید که است این منظور. بخشید کنند، می ضعف احساس قدري که کسانی به را آنها بینی جهان و ها تجربه با بینش

 قدري توان می قطف پاداش با. شود ایجاد هم کار بینش حتما نیافتگی توسعه مساله و مقوله یک با رویارویی براي تیمی کار
  .است الزامی هم کار مورد در بینش ولی!). است الزامی پاداش که البته(کرد ایجاد را تعهد

  

 همراه کارش به تعهد با وقتی او رفتار کند، می نفوذ او باطن در نیافتگی توسعه قبال در شخص موضع و  شخص بینش ینیدبب
 شورهاییک ایران مانند هایی کشور  که است بدیهی. انگیزد می بر کنونی و جاري واقعیت علیه را شورش نوعی شود می

 کوشیده ایران سعهتو و مدرنیزاسیون در که را کسانی باید که البته. اند هکرد  به را افتادگی عقب خود تاریخ در که هستند
. دارد هم را خود قهرمانان و شود می دیده ایران معاصر تاریخ در زیبایی به نیافتگی توسعه علیه شورش. نهاد ارج اند،

 رد هارب. گیرد قرار بررسی ردمو تواند می اند، نداده رخوت به تن که فهیم و کوش سخت مردمان این روانی هاي ویژگی
  .بخیر هم رفتند و کوشیدند ایران ي توسعه براي که آنهایی یاد. است تابستان گرماي حاال و شد

  

 بعضی نند،ک می بیان احساسی اي گونه به کلمات با را عقاید بعضی. دارند مختلف هاي نظر زندگی مورد در مختلف فراد
 من و افتد می اتفاق جور هزار خارجی جهان آن در ما از بیرون. کنند می وصیفت را شان زندگی واقعیت سرد خیلی هم،

 کبوتر یک … وت و من از بیرون انگار. شود می لطیف بسیار زندگی از ما درك اوقات بعضی. کنیم می تفسیر را ها آن تو و
 این…کنیم می تامل آینده راه مورد در ما نهگو این…بشنود ما زبان از زندگی از را اي تازه شرح دوباره تا دارد انتظار..نشسته

 است ینا منتظر کبوتر این…دور هاي کهکشان در رنگ پر هاي افق تا رود می اش، عاطفه و احساس با فرد که است طوري
 البته و. مشوی می یکی که است زندگی از مشترك حسی با تو و من..بشنود جهان از را تا دو ما ي نفره دو دقیق شرح که
 پاي و ریمگی می جشن را هنر از تازه فهم این که البته و..هنر و زندگی اي تازه فهم ي آستانه به قدیمی یار اي تو اب که

  .کنیم می کوبی
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 و ودنب ابداعی صفتش بارزترین و شود می محسوب انسان ویژگی یگانه که است تحول به معطوف اراده ، هنر از مراد
 دخالت  اندیشه و احساس موزون بیان همچون دیگري صفات ابداع، شرط از پس هنري اثر در طبعا. است نواوري

  )1384 احمدي،.(دارد

  

 خود افاطر جهان شناخت به چیز هر از پیش اما. بشناسیم را آینده تا رویم می  کند، می خودنمایی ما به جهان ما از بیرون
 تغییر ایجاد وانت…کنیم تقسیم هم با را ”توانیم می“ تا رویم می. آید می دست به توانستن که است شناخت با. داریم نیاز

 افراد با تعامل نحوه و خارجی جهان از خوبی شناخت اگر دهیم تغییر را خود درون جهان توانیم می هم هنوز آري. خود
 به. هست ما زدن همیشه درون جهان در تغییر توان. بیاییم کنار بیرون جهان حقایق بعضی با چگونه که این. باشیم داشته

 هنري. مبدانی خودمان تربیت در را هنر نقش و. باشیم داشته خارج جهان با برخورد نحوه مورد در را کافی تجربه شرطی
  :خواند می فرا جهان تغییر به را ما و نیست منزوي دیگر که

  

 کتاب حاشیه تزیین بند و قید زا رسانه یک عنوان به آن ساختن آزاد داشت هنر براي مدرنتیه که تاثیري ترین مهم و اولین
. بود اه این مانند و ضیافت مجالس موسیقی درباریان، و  حاکمان تصویر ها، کاخ و ها معبد طراحی ، قدیسان تمثال ها،

 اندیویدوالیستی( فردي بینی جهان ابراز و جهان به نگاه نوع آزادي ، هنري آثار محتواي و ها مضمون انتخاب آزادي
 بود یخصوصیات کرد، می تحکم و اقتضا اجتماعی هاي سنت و عرف چه آن از متفاوت اي اندیشه و ساساح بیان آزادي)

  )1384 احمدي،(آورد ارمغان به هنرمندان براي مدرنیسم که

  

 است جا این در زیرا باشد، خود مفهومی حوزه به دستیابی جو و جست در تفسیر، یا معنا، فهم طریق از باید شناسی جامعه
 از قبل یعنی( پیش از  موضوعی حوزه آن طریق از و آن در که فرایندي بیابد، را تفاهم حصص هاي فرایند تواند می که
 از نمادي رطو به که است روبرو موضوعاتی با اجتماعی علوم دانشمند. گیرد می شکل) دریابد را آن اي نظریه هر  که این

 را یزهاییچ کنندگان عمل و گویندگان مقام در فاعالن که را، نظریه بر مقدم ساختارهایی اینها است، گزیده ساختار پیش
 در  تماعاج علوم دانشمند که را ساختاري -پیش و  نمادین واقعیتی  درونی منطق. بخشند می تجسم آفرینند، می آن در

 و دهگوین مقام در اجتماعی  فاعالن که جست مولدي  قواعد در باید کند می برخورد آن به خود موضوعی  حوزه ساختن
  )183ص ،1384هابرماس،. (هستند زندگی اجتماعی تولید مشغول مستقیم غیر و مستقیم حوزه در آن طبق بر کننده عمل

  

  :دورکیم دیدگاه از
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 اخیر نوع جامعه. دارد فرق مشترك باورهاي بر مبتنی جامعه و اخالق ماهیت با همکاري بر مبتنی جامعه و اخالق ماهیت
 عمل ها بدان زتمای بدون همگان که شده ساخته قواعدي از که جامعه این. نباشد نیرومند فرد که است نیرومند هنگامی فقط

 واقعیت به ار وي که یابد می اقتداري شکل، بدون و عام عملکرد همین اجتماعی، تمایز بدون عملکرد همین اثر بر کنند می
 نیرومند اتمواز به عکس، بر دیگر، جامعه که حالی در. کند می تبدیل نیست روا آن باب در جدل و بحث که بشري فوق

 شده ضمینت اي حرفه مقررات تابع که هم قدر هر وظیفه یا نقش. یابد می توسعه و کند می رشد فردي شخصیت شدن تر
 حرفه که ممایی خود. است نهفته فردي ارائه  آزادانه گزینش در و انتخاب در است شده بینی پیش آنها براي جزاهایی و اند

  )201 ص ،1384 دورکیم،. (کنیم می انتخاب را خود خانوادگی هاي نقش از برخی حتی و گزینیم می بر را خودمان

  

 …ایم گرفته بیجال تصمیم تو و من که چرا باشند روشنی روزهاي باید آینده فرداهاي که بینم می کنم می فکر خوب وقتی
 نیرو ما هب که هایی نام. دارند را خاصی مفاهیم خود درون در که هایی نام…کنیم سمتق هم با را ها نام در مستتر خوشی که
. برند می باال را پیروزي پرچم و اند آزادگی و آزادي نماد ها نام بعضی.یاس گل سرخ، گل دانایی، صبر، مانند. بخشند می
 اه نام شان و ها نماد مورد در زیادي جهوالتم باز که بینیم می کنیم پیشروي حوزه این در هم با هم چقدر  هر تو و من

  .دارد وجود

  

  :قدرت باب در

  

 پدیده بانز که بینیم می رو این از. کشد می قدرت روابط درون به را ما زبان.نیست اجرا قابل زبان فهم بدون قدرت فهم 
 درتق از صفی نمادها شعر، یک رد. . خواهد می که جا هر به برد می گاه را ما. کشد می بند به را ما که شگرف است اي
 موسیقایی ایگاهج با دیگري ، اش طنین با یکی. کند می نمایی قدرت! خود  توانایی حسب بر کلمه هر  و دهند می تشکیل را

  .معنا چند داشتن با دیگري ،!!!خودش

  

 خواهد ییجا جامعه بلند شعر در باشد داشته بروز براي خاصی توانایی که کس هر. است چنین این هم اجتماعی عرصه در
 دارد ندلنشی معناي چند شخصیتش نه که کسی ولی. بدانیم را دیگر هم از خواهیم می خوانیم، می را دیگر هم ما. داشت

 ینا ساخت؟ او با توان می چگونه. هایش گیري نصمیم دارد، نظمی نه است مند بهره کائنات موسیقی از وي روح نه و
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 زندگی از ركمشت و روشن برداشت به که رود می میان از وقتی نیز ما درون آشفتگی حال این اب: شویم می آشفته ما گونه
  .شویم معتقد

  

  :منبع 

  8 شماره 1384 بیناب قدرت و هنر مناسبات).1384.(حسن محمد احمدي،

  .مرکز نشر.پرهام باقر ترجمه. اجتماعی کار تقسیم درباره) 1384.(امیل دورکیم،

  .ایران روزنامه انتشاراتی موسسه. پوالدي کمال مترجم. اول جلد. ارتباطی کنش نظریه). 1384(یورگن هابرماس،
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  غوغا

. است اکتس و اندیش عاقبت که پذیرفت کسی از باید منت. کند می خودنمایی نکته چند جهان، این غوغاي این پس در
 چیزي بر کند یم متمرکز را فکر. کشد نمی بیهوده هآ. یابد می تجلی او بر تجربه. بینید می خود چشم جلوي را جهان تبلور

 عاطفه از هیت لحظه. آورد چنگ به را مناسب ظاهر به فرصتی تا پاید نمی را زمان و زمین بیهوده. باشد داشته را ارزشش که
  …ایام این در روزگار گردش بر دارد پنهان تبسمی. کند نمی کور را امید بارقه. ندارد

  )وارسط.(دهیم ارائه را آن مخالف بودن خطا علت بیشتر باید بلکه بپردازیم، حقیقت بیان به باید تنها نه ما

. نیست تهی وقت هیچ یاد. است گذشته دیگر که اي گذشته. شود می گذشته درگیر ما عاطفه از بخشی آوردن، یاد به در
 ما براي دیا. هستی به شویم می متصل ما ادی در. گیرد می را انسان قلب اعماق دیگري یاد. درخشد می آن در عاطفه بارقه

. یردگ می قرار ما روي پیش نیز کس هر عاقبت یاد، در. آورد می ما روي پیش دوباره است گذشته که را زمان از بخشی
 یاد: دارد وجود میان این در غامض مساله یک ولی.دیگري کردن یاد از این،. اندیشیم می هم کس هر سرنوشت به یاد در

  .درست این. داد نوجوان یاد باید را بودن ندیگرا

  

 از الگوبرداري با تواند می نوجوان براي هویت گیري شکل. آموخت نوحوان به توان می هم را تاریخی هاي اسطوره یاد
 آنها هب را) rationale(خردمایه باید. شود انجام ظرافت با باید کار این اما. باشد همراه کشور براي تاریخی آفرینان افتخار

 آنها از و باشد مه گذشتگان یاد زندگی در باید چرا بیاموزیم نوجوان به که کنیم می فراموش اوقات گاهی ببینید. آموخت
  .کنیم می فراموش را ”یاد دادنِ یاد“ خود یعنی. بگیرد درس

 روزمندانپی از را صبر. دارد بر دست شتابزده گیري تصمیم از که است این داد نوجوان یاد شود می که چیزي مهمترین
 روش در رصب شناخت خودمانیم دارد، اهمیت بگیریم یاد کسی چه از و چگونه که این و صبر مساله این. بیاموزد تاریخ

 را نآ ماهه پنج حدود شاید و کرد کار ناب خرد سنجش روي سال هفده حدود کانت. دارد را دیگر ذوقی و لذت فلسفی
 وشر در را شک که است درست که داشت اعالم ”عقل صحیح هدایت“ رساله در که بود کسانی از نیز دکارت. نوشت
 دینی تکالیف به و نگذاشته کنار را مسیحیت دین عقاید و شرایع به ادب و متانت وجه هیچ به حال این با داشته اش فلسفی
  .است کرده می کوشش آنها انجام در و بوده معتقد

 انجام لمعقو ریسک که بدهیم یاد باید. شد جدا لوحی ساده از توان می آنگاه یم،بده یاد صحیح روش به را تردید اگر
 کتاب عالمه یک تنیس قرار ببینید. دارد اي ویژه اهمیت فلسفی بررسی و تصمیم در شتابزدگی وسوسه برابر در صبر.دهند

 ریزي رنامهب جهت در ما اهگشاير توانند می آیند، می ما سراغ گاهی از هر که فلسفی تفکرات همین بخوانید، فلسفی
  .باشند زندگی براي

*******  
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 است، حقیقت جویاي که او. است جاري او ها رگ در تو یاد. است اندیش عاقبت که است کسی روي پیش همیشه تو یاد
 البته.متدم و مستمر طور به. کند می را تو یاد جهان کل که این به یابد می آگاهی. بیند می خود روي پیش را تو یاد مدام

 معناي. بود او اههمر ها سختی در باید. بود مطلع ”دیگري“ از باید. کند پیدا معنا بودن تو یاد تا بود ”دیگري“ یاد باید که
  .است بودن تو یاد در جهان این

  

 نزد. شدبا ذیرپ آموزش که نیست چیزي فضیلت او نظر از که است آن فضیلت دادن یاد با افالطون مخالفت دالیل از یکی
 تنها بختی یکن او، باور به. دارد خود با را بختی نیک ضرورت به که است خیر به معرفت ان و است یکی تنها فضیلت او

 توانیم مین سود علمی و فن هیچ از باشیم بهره بی دانش این از اگر.  نیک شناختن: آید می دست به دانش یک پرتو در
 عبدل و اللهی سیف. (است بد و خوب شناختن فقط  بلکه نادانی و دانایی شناسایی نه است داري خویشتن نه دانش این. برد

  )1395 آبادي،

  

 آدمی: “ردک  اشاره موارد این به توان می نمونه براي. است گفته سخن تربیت و تعلیم اهمیت از گوناگون وجوه به کانت
 از تربیت آنچه جز یزچ ادمی و تواند ادم  تربیت و تعلیم اب تنها بشر.  است نیازمند تربیت و تعلیم به که است مخلوقی تنها

 و تعلیم سئلهم. تربیت و تعلیم هنر و حکومت هنر:  است تر  مشکل بقیه از تا دو بشر ابداعات بین در.  نیست میسازد او
 زاییده جهان در زيچی هر:  گوید می سرانجام و. است درگیر آن با انسان که است مسائلی ترین دشوار و بزرگترین تربیت،

  )بهشتی. (است نهفته وي رتربیت د ادمی طبیعت بهبود بزرگ رمز نیز و. است خوب تربیت و تعلیم

  

 فکري، عالیتف جز نیست چیزي آدمی ي ویژه وکارکرد کرد وجو جست انسانی ي ویژه درکارکرد باید را انسانی فضیلت
 اندیشه به مربوط ییک دارد وجه دو آدمی فضیلت گفت روباید این از. میشود تقسیم عملی و نظري به نیز فکري فعالیت که

 ضایلف را دوم وجه وفضایل عقالنی فضایل را اول وجه فضایل که ورزي برخرد مبتنی عمل به مربوط ودیگري. است
 نیازمند دلیل ینهم هب و دارد آموختن به بستگی عمده طور به عقالنی فضایل رشد و پیدایش ارسطو نظر بنابر. مینامند اخالقی

  )1390 ناییج، مالک،(بدست تمرین و عادت راه از عقالنی فضایل خالف بر اخالقی فضایل اما و است زمان و تجربه

  

  گوته فاوست

 انتقاد هاي سیستم این بین. باشد می متخصصین و اي حرفه مورد در رحمانه بی و دار کنایه و نیش  هاي نقد شامل  اثر این
 آموزانی دانش هبلک کند می نقد را خود زمانه آموزشی سیستم تنها نه  گوته. یابد می اي ویژه اهمیت ی،آموزش سیستم شده،
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 باید آل ایده موزشیآ فرایند که است شده پذیرفته کلی طور به. هستند سیستم این کنشگران نوعی به که کند می نقد را
 این ارروزگ در اما.  دهد می توسعه هایشان توانایی اي جنبه هر در را شرکت هاي کوچک و متوسطکو که باشد فرایندي

 نقد با را جامعه هندهد تغییر نقش فاوست فاوست، در بنابراین.  است بوده نرفته کار به روشی چنین فاوست، یعنی کتاب،
  هستند مرتبط آموزشی نظام به که افرادي دهد، می انجام افراد بعضی

  

 به یزن و دهد تغییر خاص طور به را آموزشی نظام تا دارد را هدف این او کند، می اجرا را تکنیک این گوته که حالی در
 یک اندتو نمی دوره آن در سیاسی اقتدار اما. کند می زندگی آن در که همگانی و اقتصادي اخالقی، محیط تغییر سراغ
 و ها ایده منظور. ندهد پرورش ،باشند نمی خودش هاي ایده با هماهنگ که را افرادي که باشد داشته را آموزشی نظام

. سازند اپ بر را آموزشی نظام نوع این تا کنند می فراهم دهندگان آموزش براي را فرصتی آنها. ها پراکتیس و احساسات
 را سیستمی بتواند که است  این خاطر به] 1[آورد می در افسانه صورت به را فاوست کاراکتر گوته که واقعیت این بنابراین

  )2013 بایکان،. (دهد تغییر را آموزشی نظام تواند نمی که کند نقد

  

]1 [fictionalizes 

  

  :منبع

  

 و افالطون هاي آموزه  از سنتزي. ارسطو شناسی اخالق نظریه. اکبر علی آبادي، عبدل. فاطمه اللهی، سیف
  اول هشمار 21٫ مجلد. الهیات و فلسفه پژوهشی علمی فصلنامه. نظر، و نقد) 1395.(پروتاگوراس

  .سیزدهم و دوازدهم شماره چهارم سال. اندیشه. . کانت فلسفه بر نقدي و تحلیل. سعید بهشتی،

 زمستان م،پنج شماره کالم، و فلسفه تخصصی فصلنامه. ارسطو نظر از تربیت و تعلیم) 1390.(خدیجه ناییج  حسین مالک
90  

Baykan, Ali.(2013) Cri�que of educa�on: Educator in the work of Johann 

Wolfgang Von Goethe Named Faust I Akdeniz Language Studies Conference 2012 
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  انار

 می را تو آزادگی سرود تو خانه کنار که وارسته هاي چمن این و…تو خانه سقف روي عاطفه باران ریزش باد فرخنده
 بر وزد یم باران آري…بارد می باران هم دیگر جایی هک البته…گیرد می جشن را تو آزادگی طبیعت گونه این…خوانند

 تو لفض یاد آري…فکرم در فقط البته…روم می هنري آثار در آزادگی جوي و جست به که است گونه این…باغ انارهاي
 رفتهگ فرا را جهان همه جا، همه بلکه هیچ که تو خانه اطراف در نعمت تشعشعات که فکر این توي روم می…افتم می

  .مزارت سر بر اقل ال یا ات خانه در ببنیم را تو خواهم می. جویم می را تو آزاده انسان اي آري…است

  :شایگان دیدگاه از

 روییقلم در و کند ابداع و گیرد دست در را عمل ابتکار باید وجود کار در وقفه از  اجتناب براي امروز انسان
 کند،ش هم در را دیگران پذیرش عدم هاي قفل شود، سلمتو بندي سرهم نوع همه به است، مربوط ما بحث به که

 زهتا هاي ارزش بسازد، نو  از زور و ضرب به را زندگی وجودي انداز چشم ، بخشد دوباره سامانی را خود هستی
 منظور شک یب رود پیش هستی دیگر هاي عرصه سوي به و کند ایجاد انسجام آشفته کامال دنیایی در و کند خلق

 هخودبسند و منسجم کلیتی ي مثابه به چه اگر است مدرن قبل ما هاي فرهنگ وجود، دیگر ايه عرصه از ما
 فراسوي. ارندد قرار مدرنتیه فراسوي معنا دیگر ابعاد این کنند می دعوت معنا دیگر بهابعاد را ما. ندارد وجود دیگر

  )1384 پور، صالحی.(ما جهانی هویت فراسوي مدرن، عصر شناختی معرفت هاي گسست

  :منبع

  88و87 شماره 1384 هنر ماه کتاب مدرن هنر و سنتی هنر).1384(شهرزاد پور صالحی
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  تلگراف امید

 آدمیان بین را اه فاصله همگی ها این زیبا عکس یک نقاشی، تابلوي یک. کند می بزرگتر و کوچکتر ما براي را جهان هنر
 لهفاص جادویی، قدرت این با که صورت این به. خورد می غوطه ها عکس و ها نقاشی این درون در قدرت. کنند می کم

. زند می گره هم به را آدمیان برجسته، هنري اثر یک در امید. شود می کم خواننده یک و نویسنده یک جهان دو بین ها
 هنر،. زند می رهگ قلم یا کاغذ به را امید که است اي گونه به هنرمند یا نویسنده یک ذهن در ادبی و هنري اثر تولید فرآیند

  .کنیم استفاده نآ از هم یکدیگر فکري هاي افق تفسیر براي تواند می حتی. کند می نزدیک هم به را افراد فکري هاي افق

  

 نفر دو ینب مکالمه براي را فرصت همچنین هنر. شود می چه که بفهمیم طوري این و بزنیم هنري مثال نفري دو توانیم می
 کنند می طالعاتا تبادل هم با کلمات با وفت آن بزنند حرف یکدیگر با فلسفه از افراد اگر که يا گونه به کند می فراهم

 اب ها حس و ها رنگ با تا دهد می اجازه ما به نقاشی یک مورد در گفتن سخن اما سنجند می را همدیگر آگاهی سطح و
  .بزنیم حرف هم

 آن هم) 1995( تولستوي ،)1955 افالطون،( بود شده تعریف زنماییبا یا تقلید مانند به گوناگونی طور به هنر گذشته، در
 که بود معتقد هم) 1914(بل. کرد می تعریف شهودي بیان را آن) 1920( کروچه. دانست می احساسات انتقال واسطه را

 نادرست راه ود. نیستند بخش رضایت حال عین در که بینیم می اصلی معانی این میان داوري با. باشد می معنادار فرم یک
 همه که گیریمب نظر در را ویژگی یک که این یکی: بخورد شکست تواند می هنر از تعریفی آنها پیمودن با که دارد وجود

 مورد که ها یهنظر این. نیستند هنري آثار جامع که ها ویژگی از اي مجموعه شناسایی با نیز و باشند نداشته را آن هنري آثار
 آنها هستند؛] 1[انتزاع  شده نقاشی و موسیقی آثار بعضی. خورند می شکست باال نادرست راه دو هر در گرفتند قرار اشاره

 در ورزند می اجتناب] 2[رسایی از تعمدا هنري آثار  بعضی. کنند نمی تقلید هم چیزي از و کنند نمی بازنمایی را چیزي
 می رائها اشخاص این توسط که هایی ویژگی حال هر در ن،ای بر افزون. کنند می دوري معنادار فرم از آثار سایر که حالی
 هاي روز که هایی عکس. ندارند جامعیت هنري آثار  همه براي دهند می تشکیل را هنر تعریف ها آن دیدگاه از و شود

 دهند می لقاانت را احساسات که چیزهایی از بسیاري. نیستند هنري اثر ولی دهند می نشان خودي اندازند، می افراد مناسبت
 در معموال تبلیغات مثال، عنوان به. نیستند هنري اثر  دهند، می نشان را دار معنادار فرمی دهندیا می ما به را شهودي بیان یا

 ،2013 ،دیویس. (نیستند هنري اثر  اوصاف این همه با صورت هر در ولی انگیزند می بر را احساسات و موفقند ارتباطات
  )222-213 ص

]1 [abstract ]2 [expressiveness 

 نمایش و کردن پدیدار هنر،»  مطلوب کمال نحو به معنا یا عین یک بازنمایاندن یا بازآفرینی از است عبارت هنر
 حقیقت کی حقیقی وجه بازنمایاندن گاهی و بازآفرینی  گاه ابتدایی، آفرینش گاهی هنر. است ابداع و خلق یا
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 ستا حقیقتی است، خلق و آفرینش این موضوع هرآنچه است؛ بازآفرین و آورنده پدیده خالق، هنرمند،. است
 فرینی،بازآ این و است هنرمندانه شد، بازآفرینی مطلوب، کمال جهت در آفریده آن اگر. دارد مطلوبی کمال که
  )1394 رشاد،.(است تر هنري بود، تر نزدیک هنر متعلّقِ حقیقت به و مطلوب کمال به اندازه هر

  

 و یمسنج می را مخاطب آشنایی سکانس، یک با که است هنر در. بوم یک روي زنیم می رنگ را ایده ما که است هنر در
  .کنیم غافلگیر را او توانیم می شاید

  

 دیدهپ یک دیگر بار این. است شده هم دوباره طراحی اجتماعی، هاي شبکه اثر در هنري و ادبی اثر تولید فرآیند این
 روز طول در همواره توانید می شما. است کوتاه و تلگرافی محیط، این در چیز همه. دهد می یدام شما به که است مجازي

 هاي بکهش فضاي از بیرون در ادبی، و هنري  آثار خود اما. بیاید امید پیام شما براي یا بگیرید امید کوتاه جمله یک از
 آن نهایت در و کند انتخاب رمان از اي جمله حد در مثال را آنها از اي ذره کسی تا بماند منتظر بیرون همان باید مجازي،

  .  شود می تلگرافی امید که است گونه این.کند تبلیغ اجتماعی شبکه یک فضاي در را

  

  :منبع

  78 شماره 1394زمستان بیستم سال قبسات.  دین و فطرت با آن مناسبات و نسبت و هنر ماهیت)  1394(اکبر علی رشاد،
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213-222  

Plato (1955) Republic, trans. H. D. R Lee, London: Penguin 
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  میدان عاطفی

 کردن عملی هم و داشتن را آن حق هم. جهان این در است زیبایی جنس از انتخاب داشتن. دارد را خود زیبایی خابانت
 یندهآ آنکه چشمان در عاطفه. هست هم بدیهی البته که دارد ما براي را خود اهمیت آینده، امکانات مورد در دانستن. آن

 تصاویر شبار. بارند می ما بر مختلفی هاي صحنه. داریم می بر قدم که خیابان در. است لبریز گزیند، می بر خود را، خود
 بیگانه نسج از زنند می قدم خیابان این در که افرادي که این نخست. دخوان می فرا ساده آگاهی نوعی به را ما ما، بر خیابان

 ويس به را او ما او عاطفه. ماست جنس از هم خود است، ایستاده خیابان سوي آن که اي بیگانه مثال دوم نگاه در اما. اند
 به ندنتوان هم ها راحتی این به شاید خیابان در افراد.…او و من بین. داریم قرار عاطفی میدان یک در ما. خواند می فرا خود

 اريج ها آدم و او بین عاطفه جویبار. دهد قرار خود راه توشه را عقل انکه براي حال این با. نکنند نزدیکی احساس هم
 عقیده هم من با قاره یک سوي آن اي غریبه حتی شاید. است جاري ها خیابان در زندگی ریتم که است چنین این. است
 اما. شوند یمتقس برابر طور به یافتن اگاهی هاي فرصت که شود جامعه یک سرشت وارد تواند می وقتی ناییدا که باشد

  .فهعاط جریان از شدن مند بهره. آن به شدن نزدیک و جامعه در عاطفی میدان یک یافتن چیزي؟ چه به یافتن آگاهی

  

  :هایدگر عقیده به

 چنین. بدهد موجود یک عنوان به خودش مورد در وجودي یآگاه که است این دازاین براي هستی امکان یک
 یک و همف مبناي بر و است دازاین آنِ از که کردنی مال بر. است پذیر امکان کردن برمال طریق از تنها اطالعاتی

  .باشد می همدلی

  

 که ستا مبنا این بر مان قلبی حاالت مورد در دادن آگاهی ي برا ما توانایی که است این باشد، می قطعه این معناي آنچه
 دهد اجازه ما هب که باشد اي گونه به باید قلبی حاالت امکان براي شرایط که معنا این به فهمیم، می را خود قلبی حاالت ما
  .یابیم دست پیشینی اي گونه به عاطفی هاي گزاره از اي گستره به تا

  

 از وقتی تا نیمک می تبعیت قلبی حالت آن از همیشه ما که  اي گونه به کنند می تعیین را ما هستی قلبی، حاالت همچنین
 یا کنیم ربهتج صریح طور به را آن چه حال هستیم قلبی  حالی در همیشه که دارد تاکید هایدگر.کنیم مطرح را پرسش آن

– که يچیز دهد می عنوان Befindlichkeit  را آن و دهد می توضیح ما قلبی حالت را ما هستی از خاص قصد او. نه

 ایدگره  بنابراین،) گفت هم دیگري احوال تر دقیق فهم و ”همدلی“ بدان توان می  گرچه(دهد می معنا شما -بودن-چگونه
  کند، جستار ییاستعال استدالل را قلبی  احواالت شناسانه پدیدار طور به تواند می کند می تعقیب را کیرکگور آرا وقتی
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 تاثیر سیشنا زیبایی و ادبیات روي که چیزي. است کرده رها را ان  فلسفی سنت که رود می قلمرویی سوي به طور این
  )2015 بودایل،.(شناخت را هایدگر پدیدارشناسی روش باید جستار از روش این شناخت براي.  باشد می گذار

  

 يا تازه پیروزي به جهان پردازش روند در ما مغز که یاب می جریان ما هاي رگ در وقتی عشق: دیگر اي نکته نیز و. 
 شده خلق اساحس بیان براي تازه روشی نقاشی یک در حتی کجا ببیند. کند پردازش اي تازه روش به را جهان. یابد دست
 نگامه اشک قطرات شدن سرازیر: اي تازه روش به جهان دیدن با که است گونه این. دیدن را جهان  دیگري شکل. است

 کدیگری به را ما را ما عاطفه چاشنی با هم آن جهان دیدن روش در شدن سهیم. یابد یم معنا هم بقیه براي شعر یک خواندن
  دهد می قرار مشترك عاطفی میدان یک در را ما مساله این. کند می نزدیک

  :منبع

  

Bodayle, Colin (2015) “Latent Angst, Disclosure, and A�unement: On Heidegger’s 
Grounding of Falling in Fleeing,” Episteme: Vol. 26 , Ar�cle 4 
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  آن لحظه

 خود سر پشت را در دید؟ جهان این در توان می بهتر را تو لحظه کدام. است دشوار لحظه آن جوي و جست… لحظه آن
 تو هب وطمرب متون خطوط در را تو عمیقا تواند می چگونه که باره این در اندیشه به بهاري، اتاق در نشیند می و بندد می

  کرد؟ می چه باید مزاحم هاي فکر با حال این با. دید توان می جا همه را تو گرچه. ببنید

  

 را ما که هیاهو این از دور و بیرون. است دشوار لحظه آن جوي و جست آري…است دشوار آن جوي و جست… لحظه آن
  .کرد می جو و جست را تو. است کرده احاطه

 و بعد و قرب بلکه نیست، هستنده نوعی هستی تنها نه  که دارد فرق هگل روح تاریخ اب نظر این از هایدگر هستی تاریخ
 تقدیر آن متداول معناي که کلمه، این. است Geschick نوعی حسب بر بلکه نیست، عقلی قانون طبق نیز آن  ظهور نحوه

 ود،ش می احاله ما سوي به زمان هر در هستی که  گونه آن. است ارسال و احاله معناي به هایدگر زبان است، سرنوشت و
  افتراق که دنویس می اومانیسم، نام به اي نامه در هایدگر مثال، عنوان به. زند می رقم نیز هستی به را ما رویکرد نحوه  تقدیر

 مقدر احاله حسب بر هستی حوالت که است امري  وسطی قرون در)  وجود( existential و)  ماهیت(essential میان
 Schicksal شود، می مربوط  دازاین فردي امکانات محدوده به وقتی تاریخی تقدیر.  است رسانده ما به خود یتاریخ
  )279 ص ،1389 جمادي،. (شود می نامیده

  :منبع

  ققنوس انتشارات. پدیدارشناسی زمانه و زمینه). 1385(سیاوش جمادي،
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  طرح پرسش ها زیاد و لزوم پاسخ به آنها

 اقلال به دادن پاسخ ولی رفت شود می زیادي هاي پرسش دنبال آن، در فرد موقعیت و زندگی روند توضیح زمینه در
 یک دخو این. نباشیم مشغول صرف سوال طرح به و کنیم رعایت را پرستیژ است ضروري. است مهم هم آنها از تعدادي

 پرسش این. کند نمی حساب آدم روي یکس زمان مرور به و شوند می هم دردسر باعث ها غرور جور این. است غرور نوع
 گونه به کرد بازرسی را خود ذهن گاهی از هر باید. کنند می آلوده تردید به را ذهن شوند می تکرار هم سر پشت که ها

 کنید، طرح سوال فقط دادن، پاسخ بدون طور همین اگر. داریم فاصله چقدر معقول ذهن یک استاندارد با بفهیم که اي
 اشندب نداشته را ارزشش شاید که  آدم سري یک از کنید می شروع مدتی از بعد. شود می دشوار شما ذهن کردن بازرسی

 گویید می بعد .سازید می بت ذهنتان در خودتان، پیش است، بوده شما از بهتر بسیار امکاناتشان حالت بهترین در حداقل یا
 سردگیاف و شوید می باطل دور یک دچار طوري این و ارزد ینم هیچ به زندگی در یا بشوم ام ساخته که بت این باید یا

  !آید می شما سراغ به شدید

  

 از…نفر یک یشغل توسعه نحوه مورد در بزنید گپ…دیگران مهیب تجربیات مورد در بزنید گپ کمی…واال…بخوانید کمی
 خالقیت اهر که بفهمیم. انیمبخو توهم بی و درست را ”خودیاري“ هاي کتاب…واال …بگیرید یاد دیگران مشتري خدمات

 می طوري ینا واال. کنی عمل خوبی به دشوار، نصحیتی به یا باشی داشته سخت اي تجربه باید یا. است سخت نوآوري و
  .بروید عمل سراغ و نکنید طرح خودتان براي سوال فقط قدر این توانید

  

 کار پایانی دقایق. است برده فرو خود در را مرد گوشه، یک تاریک و روشن و رود می امشب در خود پایان به رو کافه
 تند، باران نای زیر امشب، او، سرنوشت دیگر دقایقی تا که کرد می مردد را او مرد، اطراف در پراکنده موسیقی. است کافه

 ورواجوريج فکرهاي. باشند می چه او هاي فکر سرنوشت…کنار به که خودش سرنوشت شود؟ می چه کافه، این از بیرون
 خیلی تتوانس می زمانی یک البته…بشود ها قرن مرد حماسی، هاي فکر این با توانست می…چرخیدند می او ي کله توي

  .بود باقی زمان هم هنوز  حال، این با. کند تبدیل واقعیت به را ذهنش درون هاي خیال از

  

 می روحیه او هب خاطره این. بود هگفت تبریک او به ذهنش در تغییر یک براي بارانی شب یک در شخصی پیش سال هفت
 کافه در جا این امشب یعنی بعد، سال هفت اما…داشت سرنوشت و زندگی در موفقیت باب در اي ایده  شب، آن در او. داد
 د؟ش می چه سرنوشتش. شد نمی ولی…نکند فکر ذهنش هاي سوال به زیاد دیگر کرد می سعی امشب کرد؟ می چه

 به او از ایدب که کرد می فکر حودش پیش باشد چه هر. بودند او منتظر ممکنات جور هزار. داشت رویش پیش را امکاناتی
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 ام منظور…سردرگمی و داشت سرگیجه…هاست طوري این که خالصه. باشد طوري این شاید. کردند می یاد نیکی
  !کند می حل را اي مساله کمتر…پرسیده می سوال فقط که است مردي سرنوشت

  

 ربلنديس افتخار، پیروزي،: گیرد می شکل همه ذهن در زیادي مفاهیم روند، می هم مصاف به بازیکنان وقتی زمین درون
 زمین از بیرون ه،توسع دقایقی، براي حتی. یافتگی توسعه احساس به خورد می گره فوتبال بازي که است چنین این. ملی

 هم به ار اذهان فوتبال از هم دیگر یکی نالد، می کاناتام کمبود از یکی دهد، می نشان را خود ها مصاحبه در هم فوتبال،
 ریچهد فوتبال که دریابد تواند می بشناسد را جامعه خواهد می آنکه رود، می سو آن به سو این از توپ.کند می وصل
 تا اتیساع براي را ها کاستی خیلی که دارد تاثیر مردم روحیه در چنان پیروزي یک. است اجتماعی شناسی روان به خوبی

 به که چیزهاي اولین از کودك تلویزیون، جلوي شود، می بدل و رد توپ دروازه، دو بین. کنند می فراموش روز چند
 تیمی براي واقع رد جهانی جام فینال. است کشور آن فوتبال ملی تیم باشد کشورش بودن پیشرفته نماد که رسد می نظرش

 بازي شروع سوت از پیش بازي ابتداي در ها تیم برنامه در را خود توسعه .باشد کرده استفاده خوب فرصت این از که است
  ..کنید می پذیرایی اي هدیه با خود مهمان از میزبان عنوان به شما که این. دهد می نشان را خود هم
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  نگهبانی

*******  

 فرض یدهپیچ را اوضاع تا تنیس نیاز هم چندان عشق، یک داشتن براي. کنیم شروع را عشق یک رستوران یک در شاید
 یب  ها فانوس از نباید واقع در اما. کشاند می ها حادثه سوي به را آدمی که است درست..حرارت ز پر هایی رگ. کرد

 دل رد عشق با که اي جزیره. است الزامی ما بر عشق دانش به آگاهی و هست روشنی الیق  هم  هنوز دنیا. .  گذشت خیال
. ودر می کنار به حیرت ادامه در و شود می عجین آن با آرام آرام دل.وقت تمام است، نگبهانی ندنیازم شود، می ساخته

 شود، بافته باید هک است بافتنی یک مثل گاهی. پیوندیم می عظیمی جمع به و. مسئولیم رابطه یک قبال در که فهمیم می
 می فرا خود هب را ما آینده، هاي آینه انعکاس یابد، می افزایش آینده به نسبت ما شعور.آب در است نیلوفر یک مثل گاهی
 جور این شاید. گذاشت آزمایش به را احساس زاللی باید هم شاید. رفت پارك یک به باید شروع براي شاید. خواند
  …است زود ها حرف

  :است معتقد شوپنهاور

 بخش که چون او؟ براي فداکاري گونه هر انجام ي آماده و است معشوق حرکت و نگاه هر فداي عاشق چرا
 تمیال بنابراین،. دارد تمایل دیگر چیزهاي به او ذاتی بخش تنها. است معشوق آرزوي در وي وجود جاودان

 این هب نگریستن. است نوع وجود در آن بقاي و ما هستی جوهر جاودانگی ضامن خاص زنی به قدرت پر و شدید
 هنگام به ما هک نکته این از ناشی اشتباهی است، اشتباه ناچیز و  اهمیت بی چیزي بقاي سان به جاودانگی و دوام
 نظر هیچ از حال، این با و هستند ما به شبیه که را  موجوداتی  آینده هستی از بیش چیزي ، نوع دوام درباره تامل

 صورت قطف و داریم توجه عینی امور به فقط ما که این بهخاطر همچنین و. کنیم نمی درك نیستند یکسان ما با
 مینه درست. گیریم نمی نظر در را آن  درونی ماهیت  اما بینیم، می دهد می نشان خود که چنان را نوع بیرونی
 هتج همین به و است نهفته آگاهی این بنیاد در و ما فردي آگاهی  شالوده مثابه به که است درونی ماهیت

  تاس چیزي -است آزاد ”تفرد اصل“ از نفسه فی شی عنوان به و است آگاهی خود از تر واسطه بی حضورش
  )56 ص ،1386شوپنهاور،.  (است مشابه و یکسان متفاوت ادوار و دوره هم افراد میان در که

  :منبع

  .مرکز نشر. یاري ولی رضا ترجمه. فیلسوف تامالت و جهان). 1386(آرتور شوپنهاور،
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  شی و امنیت

 آن ایستادن با نیز ما …هستیم درگیر جهان شناخت براي اشیا این با خود ما.…ما و کنند می جلوه ما بر اشیا با ما اطراف هانج
 تشکیل موادي چه و چیزي چه از شی هر که فهمیم می..یابیم می در را ها چیز از بسیاري شناخت، نور برابر در احترام به هم

 آن و هیمد معنا شی یک به تا گیریم می کار به ذهنمان در را مختلف علوم از وسیع اي پهنه چیست؟ نماد یا و است شده
 شی یک پس از توانیم می که فهمیم می طوري این…رساند می شناخت زمینه در امنیت به را ما که علمی. گیریم کار به را

 دنبال چندان باشیم، شاعر اگر حتی طوري این. هستیم سرسخت داریم، شی یک از که درکی در اوقات گاهی. برآییم
 نماد یا و معنا یک پاي سال صد  ترتیب بدین. بدهیم اطرافمان مادي جهان از تازه تفسیري توانیم نمی و دبو نخواهیم بدیع

  …داشتن ثابت فکري سال صد…دهد می رخ ایستادن

 اهیگ دارد؟ ما براي معنایی چه و…چیست؟ شی که باشد این باب در کردن تامل تواند می متعددي، هاي پژوهش موضوع
 آنها…هستند ها دشت و ها باغچه در شده فراموش هاي سوسن منظور …کنیم می فکر قضیه این شاعرانه و عاطفی وجه به

 دمور در که است آگاهی بینیم، می رویم، می راه ها خیابان در که روزها و ها شب. هستند چیزي نماد خودشان براي هم
  …چیز همه.درخشند می اشیا ما از بیرون …رسد می ما ذهن به اشیا

  

 می امیدهن معنا ”روي بر”  همین. است چیزي روي بر هستی فهم آغازین فرافکنی که است آن بر هایدگر چیست؟ معنا اام
. بخشد یم معنا موجودات به که است دازاین طرح یا فرفکنی زیرا است، معنادار دازاین تنها که است آن بر هایدگر.. شود

 ازاین،د حضور با جهان. آید می پیدا جهان در دازاین حضور با تنها که است موجودات پذیري فهم همان اعتباري به معنی
  )1385 جمادي،. (گردد می ها داللت مناسبات و ها داللت جهان

  :دارد دیگر بیانی دیگر، دریچه از هم پوپر

. است جربیت علم وظیفه این. بریم می سر به آن در که است عالمی کردن فهم قابل آدمی عقل وظایف ترین اصلی از یکی
  .برخوردارند یکسان تقریبا اهمیتی از که دارد وجود مختلف جزء دو تکاپو این در

 می تبیین ار عالم  که هایی داستان ابداع:  سازي اسطوره یا گویی قصه یعنی. شاعرانه ابداعی از است عبارت جزء نخستین
 ناشناخته نیروهاي قدرت قبضه در که کنند می احساس انآدمی. هستند خدایی چند همواره شاید یا غالبا ها، داستان این. کند
 ضیحتو را آدمی مرگ و حیات و را، عالم ها، قدرت این درباره هایی اسطوره یا ها  افسانه ابداع با کوشند می و  دارند، قرار

  .دهند

 می ظرن به چنین و. است برخوردار زیادي بسیار اهمیت از باشد، آدمی زبان همپاي آن قدمت شاید که نخست، جزء این
 در که تند،هس کننده تبیین هاي داستان گونه این داراي. مردم همه و قبایل همه: باشد داشته کلی و عام خصلتی که رسد
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 بنیادي از کیی گر تبیین هاي قصه و ها تبیین ابداع که رسد می نظر به چنین شود، می بازگو پریان و جن هاي قصه قالب
  .برساند انجام به باید می زبان که  است هایی کارکرد ترین

 در نگارش یوهش تثبیت از بعد و باشد یونانی خصومت بعد این که آید می نظر به. است تر جدید نسبتا عقالنیت دوم جزء
 و  تالس دشاگر انکسیماندر، آراي در: گردید ظاهر بار یک تنها  جزء این که نماید می چنین. باشد رسیده ظهور به یونان
 -مختلف نندهک تبیین هاي اسطوره درباره نقادانه بحث  نقادي، ابداع از است عبارت  جزء این. نقاد شناس کیهان ننخستی

  )96-95 صص  ،1384 پوپر،. (کنند تکمیل را آنها اگاهانه که  هدف این با

 عالیق هکلی از یزن را کلی گرامر محض، منطق همانند کوشد می کلی گرامر و محض منطق رابطه تدقیق از  پس هوسرل
 یک ق،منط با اش رابطه و مرکب معناي به مربوط قوانین  بررسی با و سازد برجسته را آن محض جنبه و  جدا آن ”مادي“

  .کند عرضه را ”ها صورت گرامر – منطقی محض نظریه

 معناي یرتغی و بترکی قوانین و معانی ماهوي و قانونمند ساخت پژوهش از است عبارت شده تکمیل معانی علم یک هدف
 اعتبار یعین قوانین آن هدف که معانی، محض منطق در. مستقل اولیه قوانین از حداقلی به قوانین این تحویل نیز و  آنها

 تقویم وانینق و معنایی اساسی هاي ساخت نظریه) است معنایی صورتی به وابسته اعتبار که جایی تا( است معانی براي
 درك دونب را اندکی  شروع احکام و  مفاهیم درباره هایش نظریه با سنتی، منطق. کند می راهمف را الزم زمینه آنها صوري
 که  ”معرفت ماده“ طرد که باشیم داشته توجه باید …گذارد می ما اختیار در را  معانی محض ایده یا نظر مورد هدف روشن
 معنایی، هاي صورت به بتواند را چیزي هر که دارد می وادار را ما است متعهد آن به خود مفهوم حسب به محض  منطق
  )130 ص ،1384 رشیدیان،. (بگذاریم کنار. کند عطا موجود  واقع امور از اي حوزه با معین اي رابطه

 نگاه هک است  آن در پس. آن وجود نحوه و موجود یک کردن تجربه از است عبارت کلمه معناي ترین، وسیع به بداهت
 یا( بداهت نفی دهد می نشان ما به تجربه این که چیزي و ما ”منظور“ میان تناقض. آورد می ستد به را شی خود ما روح

 و معمول معناي به تجربه هر واقع در که – بداهت. است بدیهی کذب آن محتواي که کند می ایجاد را) منفی بداهت
 یعنی ن،آ متضایف و کامل  بداهت. باشد برخوردار کمتري یا بیشتر کمال از تواند می -گیرد می بر در را کلمه محدود
 کننده، فادها قصد  کردن پر براي شناخت، به نیل براي کوشش در ذاتی اي ایده  مثابه به را خود اصیل، و محض حقیقت

  نقد ذب،ک و حقیقت. است میسر کوشش این زیستن این براي کوشش با آن آوردن دست به که اي ایده.  دهد می نشان
 دائمی نقش نیز یعلم قبل ما زندگی در قبل از که هستند اي افتاده پا پیش مضامین بدیهی، هاي گی داده با ينقد تکافوي و

 علم اما.  ندک بسنده نسبی حقایق و ها بداهت به تواند می اش نسبی و متغیر اهداف با روزمره زندگی کنند، می ایفا را خود
 همه و جدید هاي آزمون با و بمانند معتبر و باشند معتبر کس همه يبرا و همیشه براي یکبار که است حقایقی خواستار

 ”قمطل“ حقایق از نظامی تحقق از عمال برد، خواهد پی خودش سرانجام که همانطور علم، چه اگر باشند سازگار جانبه
 اصیل علمی حقیقت یا مطلق حقیقت ایده از هم باز اما کند، می تعدیل و جرح نو از وقفه بی را حقایقش و است، ناتوان
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 ،1386 رل،هوس( کند می زندگی گرایند می ایده این سوي به همگی که ها تقریب از نامتناهی افقی در و کند می تبعیت
  ).46-45 صص

  :او قاداعت به دارد، را هایی دیدگاه مدرنیست ادبیات و مدرنیته در زبان به نسبت دیدگاه تغییر مورد در) 2007(فاستر

 معانی تجلی عنوان به را آن که کند می توصیف را خاص اي تجربه جویس جیمز} مدرنیست ادبی رفک چهارچوب در{
 و دارند ار تشعشعاتی گویی ما براي گاهی که است افتاده پا پیش هاي ابژه روح همان منظورش واقع در و کند می بیان
  )213 ص ،1963 جویس،. (کنند می توجه جلب

 تجربه این بودن سستهگ که است این است مهم و اساسی ها، تجربه این مدرنیست تفسیر براي آنچه است فاستر،معتقد ببینید
 این تجربه لیتک ما ضمنا. شوند گرفته نظر در باید کنیم می استفاده آنها توصیف براي که زبانی نیز و روزمره جهان از ها

 تهبرانگیخ افتاده پا پیش هاي رخداد و چیزها با) سیترادی](1[شکل تغییر هاي لحظه این چون آوریم، می نظر در را ها لحظه
 می مهم ما رايب یکباره به گسست یک با ولی است، افتاده پیش ما براي  شی یک یا چیزي یک جایی تا یعنی. شوند می

 وير یشپ ما، نزد جورایی یه. شود می انگیخته بر ما ذهن در و شود می صادر آن از تشعشعاتی جویس قول به یعنی شود،
 که یمبنام نظري نقطه را آن موقت طور به توانیم می ما که است چیزي  گسست، این.  شود می ور شعله ما حضور در ما،

 قرار شما وير پیش مساله این توصیف براي را ها واژه انواع که بینید می. شوند می دسترس قابل ما براي آنها طریق از اشیا
  تا دشو می باعث روزانه تجربه چهارچوب با ها لحظه این دادن وفق بودن ممکن ان. آید می پیش مساله یک حاال. دادیم

 است نداد رخ حال در را آنچه تا کند می تالش فردي که وقتی یعنی. شود می نمایان براي قضیه این در زبان شکست
 م،دانی می معنا افشاي لحظه ما چه آن از جدایی با را عقیده این دو هر هایدگر، و آدورنو. آورد می کم زبان کند، منتقل

 معناداري حظهل این در همچنین. بگوید جهان باره در چیزي فرد تا شود می برانگخیته تجربه لحظه، این در دارند، می بیان
 سازي هوممف به منجر که است آگاهی این هم بعد. آید می وجود به آگاهی یعنی. یابد می تجسم ارتباطی زبان ساحت در

 خالصه. ودش می بیگانه چیزها عمیقتر معناداري از طوري این که) خاص شناختی زبان هاي پراکتیس یا و( دشو می زبان
  .آوریم می کم که

. شود می توصیف) Mitteilung] (3[ارتباطات و) Ausdruck]“(2[بیان“ عناصر قالب در جدایی این آدورنو، دیدگاه در
 یا و دباش می زبان ساحت به ها آن آوردن براي کلمات  جوي و جست ذیرناپ توقف کار عنوان به ”ارتباطات“ اینجا، در

 به زبان هلحظ“ بین را تمایزي هایدگر، مشابه، طور به. است بیان لحظه که است چیزي آن به ”دادن صدا“ گفت توان می
 برقرار رتباطا شامل که يابزار فعالیت یک. است قایل ”ابزاري فعلی عنوان به زبان از منحرف فهم“ و ”هستی افشاي عنوان
 معتقداست یول کند، حداقل را ها سازي مفهوم این بین تفاوت ندارد قصد که دارد می بیان فاستر. است محتواها بین کردن

 نظر در د،ده می انتقال را زبان معناي آنچه و معنا افشاي هاي تجربه بین مطلق گسست به واکنش در باید آنها دو هر که
  .شوند گرفته

]1 [transfiguration 
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]2 [expression 

]3 [communication 

 تاس گونه این…تبلیغات و ها تابلو…سبز چراغ و قرمز چراغ حتی. چرخد می اشیا مورد در خاص معناي یک حول جهان
 سکوت در ااشی با و باشیم هستی رفتگر اینکه: داشت خواهیم دل در آرزوهایی اوقات گاهی.…کند می جلوه ما بر شی که
  .درخشد می شب تاریکی در  ما اطراف جهان… کنیم فکر آنها به باشیم داشته کار و سر شب

 جمع هریخت زمین روي که را مردم  ي روزانه شنود و گفت وقتی زیباست.دهد می یاري را ما شب نیمه سکوت بگذریم،
 چه به ءاشیا این از کدام هر به نذه التفات چیست؟ ما براي شی که این به التفات: هست هم دیگري مساله...کنیم می

 ظرمانن مهمترند؟ یک کدام اتاقمان اشیا میان از…ایم داشته عاطفی خاطره چه آنها از کدام هر با اینکه …باشد می صورت
 راز ما رايب آیینه اوقات گاهی اند؟ داشته نقشی چه اشیا این ما زندگی تاریخ در چیست؟ ساعت یک یا آینه یک مورد در

 می الهام درخت یک از گاهی…ایم گفته روستا یک مجاور دشت در سنگی تخته به را خود هاي راز هم گاهی…است دار
 ما عنابخشیم جوانب همگی ها این.…کنیم می فکر خود آینده یا گذشته به قرمز چراغ پشت گاهی…باران از گاهی…گیریم

 بینیم می مکنی می فکر شکافند، می خود استقامت با ار زمین قلب که ها درخت ریشه به گاهی. دهند می نشان اشیا به را
  .هستند نمادي ما براي گیاهان یا جمادات یا شی هر که

  :منبع

  نو طرح نشر. پایا علی ترجمه. عقالنیت و علم از دفاع در چهارچوب، اسطوره) 184(کارل پوپر،

  .ققنوس انتشارات. پدیدارشناسی زمانه و زمینه). 1385(سیاوش جمادي،

  نی نشر. آثارش متن در هوسرل) 1384.(عبدالکریم دیان،رشی

  نی نشر. رشیدیان عبدالکري ترجمه. شناسی پدیده بر اي مقدمه دکارتی، تامالت) 1386.(ادموند هوسرل،

Foster, Roger (2007) “Adorno and Heidegger on language and the inexpressible”. Cont 
Philos Rev 40:187– 204 DOI 10.1007/s11007-007-9050-9 
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  مداد سفید رنگ

 وقت. بود رسیده تو به روزگار از گویی ذهنت در که اي نامه…بودي نخوانده که را اي نامه…دیوار جرز الي بماند، بگذار
 مداد اب شده، خطی خط کامال که کاغذي روي که کن فکر خوب بنشین …است طمع از کندن وقت است، کردن فکر

 رنگی. گیرب جدي را سفید مداد. بنویسی آن روي را هایت طرح گذارد نمی طمع که کاغذي…بنویسی هچ باید رنگ سفید
 تو با ورد هاي سیاره از…بفهمید شود می بهتر طوري این را آینده راز. آید می عقل سر که گیرد می فرا را دلی که سپید

 که ندهست غریب و عجیب ما براي آنقدر اول هنگا در که شد آشنا هایی بصیرت با شود می…دارند گوشی در هاي حرف
 گونه این را غییرت از قبل آخر شام. بینیم نمی را چیزي دیگر کنیم می که طمع. اند شده مخابره ما به دیگر اي سیاره از انگار
 ذهن اتاق داخل به پنجره از یواشکی شوق، پروانه…نشیند می روزگار میز این سر هم دیگران هم ما از بعد که بگیر جشن

 ايه راه به اي نرفته…بگذاري کنار را طمع که باشد قرار وقتی شوي می عجین ذهنت در کلمات با خوب. آید می ما
 اي نزده تغییر یرز گویی می یعنی…برو برنگشته. کن تصحیح را ها نیت حنی.…برگرد نرفته راه از پس خب، خیلی..قبلی
 را ودکیک هاي بازي…دیگر است طوري این. کن تغییر جاده در رفتن اهر به دعوت را خود. نیست کافی این ولی… قبول

 نبورز ماجراهاي. شود می زنده هم کودکی خیلی حتی. شود می زنده دل در کودکی رود می که طمع…بیاور پنجره یاد به
 جهان وضیحت براي ار ادبیات و هنر کنی می فکر …تغییر جاده در خواهد می تالش…تو با رفتن…بعد براي بماند باغچه هاي

 می..هدخوا می نشیب و فراز… دیگر است زندگی.…کرد خواهد تبرئه را تو دادگاه…خواهی می روحت تلطیف و اطرافت
 هم نا ذهنت در کنی نهی را دراز و دور آرزوي…بنهی ارج را روزمره زندگی باید…باشی حفظ شعر کلی باید که بینی

  .خودت پیش

  

. شوي آینده تظرمن که بایستی تغییر اتوبوس خط توي بروي…بیاوري در سر خیابان در ها نماشی هاي حرکت از کلی باید
 دل اب این، از بیش که را، ما که نشاید…است روزگار زهدان در سنگینی بار. دارد خود دل در را منادي شاید که اي آینده

.  یستیمن آینده ماتم شایسته ما. بمانیم عقب آینده روزگار از شود، می بخش دل در که طمع یک شومی آهنگ به سپردن
 و خود ايه اشک هاي دلیل بشناسید، را ها دلیل! کنید آشتی اشک با: خواهید می مهربانی. هستیم مهربانی شایسته ما

  .بشناسید را اطرافیان
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  حیات زمستانی

 از شهید رود؟ می یاد از او کوتاه شاید و عزیز عمر مگر. اوست جنازه بدرقه حسرت اشک. است جاودانی جلوه شهید
 می ارمغان هب اند، شناخته نمی را او که کسانی و ها غریبه بعضی براي را الفتی و انس رسد، می شهادت به که لحظه همان
  .است عرفان باب شهادت، بررسی. آورد

  

 سنگر، ويس آن…شود می یدهشن سو هر از ها گلوله صداي…شود می باز سو هر از زخم حال، این با.. بود بسته را اش پیشانی
 که تاس این منظورم بود، او انتظار در چیز همه: اوست منتظر کسی زمان خیابان انتهاي لیک،…است تیز چه مرگ مشام
 صفا ساده هاي روش همین به هستی، با زدن حرف…دلتنگی از رهایی: بود آموخته را چیزهایی شهادت از پیش

 شناخته ارهدوب از را جهان خواندن و دیدن و نوشتن…چیست سرنوشت مفهوم که ..ذهنش در قطعیت یک به دستیابی…کردن
 براي مه طبیعت. دهد توضیح دیگران براي را خودش موقعیت و کند تعریف خوب را جهان توانست می دیگر حاال..بود

 زر یک شکوفه شدن باز زیباي واقعه و…بود آمده میدان به آزرده دل هم شاید داشت، خاصی معناي شهادت از پیش او
 می روعش که است لحظه این از رز زمستانی حیات که فهمد می…داشت ویژه اهمیتی برایش زمستانی حیاط یک در تنها

 به درو می او…امکان سوي به رو رود می او باشد، جهان تا ببیند را جهان باید شهید…بیند می را رز این خودش که شود
 که واراگ و خنک آگاهی یک و حق با دیدار عمق تا رود می…شود می مستولی آدمی بر رفتن شوق کز تنگنایی سوي
 ها گلوله…گیرد می فرا را او خنکی خرسندي…است شده طوري این زندگی راز با آشنایی براي…گیرد می فرا را او کالبد

 با ردیگ گفت شود می..پایند می را آسمان هایش حدقه…کشد می دراز.…افتد می زمین بر او باالخره شود، می شلیک
  …ودش می شفاف…گیرد می فرا را او خاصی سپیدي…آینه شود می…روح شود می…شود می جاري خون..است یکی آسمان
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  پیام گل

  :کلیدي واژگان

  زندگی در عبرت صاحب و تجربه با فرد= گل -1

  کودك-2

  جامعه=دشت -3

  

 دشت، میانه در صبح از باد دیدار آرزوي به گل…است خون چه) plain(دشت و گل دل که نپرس) mirage(سراب از)  1    
 را او وجوانین آمد، می دیدارش به کودکی وقتی! بود روزهایی چه که کند می فکر خودش با گل. است نشسته تماشا به
 ار جواننو این و کودك این آرزوهاي سرابی ها بعد لیک. نهاد می ارج را طبیعت رمانتیک آیین و بوسید می تازه و تر

 آن سرنوشت به کند، می فکر تنهایی در خودش با آید، نمی سراغش به کسی دیگر که گلی…گذرد می روزها. کرد نابود
  نوجوان، آن سرنوشت به کودك،

 در و شناسد می خوب را تقدیر زبان لغات گل،: آسودگی نهایت به برد خواهد را گل برد، خواهد را او باد روزي آري    
 می خود خاطرات دفترچه در و دهد می امید خود به رو این از. سازد می بسیاري جمالت و ها ترکیب آنها با روز، طول

 خشد،در می او بر نعمت این نور روزي، آري.  نشود سراب دچار بار این که بیاید نوجوانی و کودك بعدا، شاید نویسد،
  :که نویسد می خود خاطرات دفترچه در گل

 طبع بوعمط نیز و کرد خواهی نمو و رویید خواهی روستایی  و شهري در من از بعد که گلی يا تو کودکم، را پیامم بشنو
 رامیگ ریخت، خواهد دشت این در طبیعت را جدیدي هاي دانه: بگیري بهره آنها هاي تجربه از اگر شد خواهی بزرگترها

. نک فکر تر بینانه واقع آینده به آري ورد،آ می همراه خود با را خالقیت هاي گل که هایی دانه…را ایده هاي دانه…بدار
 هزینه با را تجربه…بشناس بهتر را رفیقت شوند، می بخش سو آن و سو این باد توسط که ببین را تجربه با آشنایی هاي گرد

 بس از اوقات گاهی که سالی: کرد باید صبر گذرد، می  هم باز باشد، که جور هر سال، هر که بدان…نیاور بدست گزاف
 منِ مخاطبِ  که تو براي. کشد می طول ماه 13 دیدارش، روز منظور روزش، یک باشم، گل که من براي است سخت هک

. بدار گرامی امر با دیدار روز. بدار گرامی را مفاهیمی چنین این که بگویم هم باز تو به بگذار! شود چه دیگر هستی، گل
 ناختش از چیزي که روزي…آورد می همراه به را آگاهی ارتقاي تو براي که روزي! بدار گرامی را تجربه با هر با دیدار روز

 در من با ار آرزوهایت و کشیدي دست من هاي گلبرگ به که روزي! بزن عالمت تقویمت را روز این…آید تو گیر هستی
  !بگیر کوچکی جشن تقویمت در روزي چنین براي اصال بیفزا، خاطرات به را روز آن…گذاشتی میان
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 ادی به همیشه دعایم در را او نیز من و شناسد می خوب مرا و خواهد می لحظه این در مرا گل، یعنی او: گوید می کودك
 ستیه سرود خواند می…خواند می تا دو ما با هم دشت که شنوم می! کوچکتر و بزرگتر قاموس است این…آري. هستم او
 همه اصال…را تجربگی بی از ناشی دردهاي انتهاي سرود …را پیروزي سرود.دهد می جواب هم آسمان که شنوم می! را

  !دهند می  را ما جواب هستی

  

 صبوري گل…دبر می خود با را صبور گل و آید می او. ببینیم را او دوباره ما شاید.  بگذارد پا دشت این به امروز شاید باد) 2
 واهندخ پاشیده ما روي نور گونه، این است، پروریده جامعه براي را دیگر گل. است کرده بچه به را هایش نصحیت که
 واژگان یفتد،ب اتفاق این اگر که بینید می. دهد می نشان را تجربه با گل رستگاري که نوري تجربه، و عبرت از نوري. شد

 طوري این: دشو می تبدیل یکدیگر به شان معانی و کلمات. خواست خواهند بیشتري جاي هم با بچه و گل لغات فرهنگ
 با چیز همه. شود یم تبدیل رهایی به صبر معناي نهایت در و شود می تبدیل فرخندگی و شکفتگی به بعد و امید به صبر

 تر نسجمم است، داده انتقال او به گل که اي تجربه طریق از ها بچه براي مفاهیم بین درونی روابط و شوند می مترادف هم
 هچ. دهد می تجربه و عبرت بوي ذهنش کند، می وصل هم به تر احتر را مفاهیم و زند می حرف روانتر بعد شود، می

  .دلپذیري شمیم

  

 در ت،گش برخواهد روزي گل ولی برد خود با باد را گل برگشت، خواهد باز پرهراسش سفر از روزي که داند می گل)3
 ارهدوب. رویید خواهد دیگري دشت در اي گوشه در دیگر، ساعتی دیگر، روزي که داند می گل. اي جوانه تازه حیات
 همیشه نهاآ…باشد قاموس این بگذار. کرد خواهد زمزمه دیگر کودکی براي را زندگی روش و کرد خواهد تجربه را تنهایی

 نت لگ طلبد می زندگی براي را نویی موسیقی که اي آینده: کودك هم و گل هم باشند، می خود آینده جستجوي در
 ایشه تجربه راحت خیال با و برود جلو به تا شود می آماده طوري این. کشد سر باران شآرام با تا خواهد می اي تازه هاي

  .کند منتقل کودك به را

  

 رازي رپ سفر گل …باش داشته اعتقاد خود به: گوید می خود با…کرد فکر خواهد نیز دریا آلود راز هاي دروازه به گل)4
  رد معنی یعنی …کنند می فرق قدري جا این با کلمات بعضی نیمع جا آن در که داشت خواهد شهري هاي دروازه به هم
  …آزادي معناي …هراس معناي: مختلف کلمات معناي بود؟ خواهد چگونه شهري چنین این

  

 جربهت انتقال با گل هستند، عبرت و تجربه به مجهز که هایی چشم…کشد می خودش هاي چشم درون به را آینده گل
  .دارد رو پیش را نیکی مسیر هایش،
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 لگ آمدن پدید براي شرایط و نباشد بارور اگر دشت ؟..مرده یا آلوده خواب شود؟ می چه دشت دشت، سراغ برویم) 5
 یافهق به زمان مرور به دشت ها، گل رفتن از بعد صورت، هر در! شود می خراب اوضاع آنگاه نباش، فراهم تجربه با هاي
. هایش گل رینت تجربه پر و بهترین نبود با اشف زیبایی مظاهر بعضی نبودن با تازه اي قیافه. کرد خواهد عادت خود تازه

 خواهد آغاز دشت براي جدیدي روزگار…باشد ندیده را شهر ي تخته و در و آهن تیر شاید خود، خیال و خواب در دشت
 خود است قرار قتیو دشت شاید صورت هر در …است چنین این او تقدیر حال هر به ولی…باشد داشته هراس شاید.…شد

 دباش جایی خواهد می دشت…کند می عادت خودش جدید معنی حتی و جدید معانی به هم باید دریابد را خود معنی و را
 تجزیه را نآ خوب اش سینه در کشد می خود درون به را آرزویش تجربه به  گل. اند رفته نجیبش و تجربه با هاي گل که

 نوجوان هر. دکن می انتقال کودك به خوبی به را مساله همین و زند می حرف خوب جهان با تجربه با گل کند، می تحلیل و
  .است گل هم وارد تازه مسافر هر. است گل یک

  

  …بعد براي باشد بگذار

  

 زخمی دبپذیر باید گل …جدید موقعیت در اکنون…بود دشوار گل براي طبیعت، فضاي از کندن…روستا از جدایی) 6
 ختیل براي ها آن در فرصت هاي جوانه که نزدیک هاي بیشه او، براي…هاست فرصت گر جستجو او حال، این با.…است

  …کشید آغوش در را امید نور جدید شرایط در توان می هم هنوز. است یافتنی دست هم هنوز. بودند آرامیده
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  دویدن

. یستن کاري کم فاصله، دو این بین ندوید…دارد وجود فاصله ابتدا در ما ذهن در مفهوم دو بین…کردن فکر هنگام در
  گذرد می که زمان..است تفکرات سلسله یک گذراندن نیازمند دیگر مفهوم یک به یقین به مفهوم یک به یقین از رسیدن

 بخواهد آنکه زا بیش تواند می…دوید طلوع تا شب سر از باید…است باقی ها فاصله همچنان… بودن و شدن بین که بینیم می
 نور..هستی هک آدمها جنس از اقل ال…نیستی هم سنگ جنس از…نیستی که فرشته…کند حفظ را خود ایمان اگر …درو جلو به
 نماي قطب. …جنوبی نه شمالی، نه.…نورها سوي به رو مستقیم …دوید باید بهبود براي. کنند می هدایت را ما جلو در ها

  …دارد ادامه فکر یک ماجراهاي…فردا هاي داستان به ور روي می …خواهد می را تو. دهند می نشان را تو فقط درون

  شد سازي او زخمه یکی به آفرینش

  )شهریار(بود ننواخته نغمه ابدش تا ازل کز

  

. بود یخال درویشی لطف نوعی جاي شاید کرد، نگاه اش سفره به کمی کرد، می جمع را تنهایی شام بساط آهسته مرد
 بیرون…بود هگرفت را فکرش هاي خیابان فضاي تردید مه…رفت می طور همین ان،پای بی فکري هاي بیغوله میان در ذهنش

 سرمشق یک همه و خودش براي شکسته دل. آورد نمی در سر آن از چندان ولی بود چرخش حال در جهان ذهنش، از
  …دارد می بر قدم اش زندگی در تردید با طور این که نیست دیوانگی…است

  

 می میز…پاست بر اتاق در اش داري زنده شب در شمع پاسداشت…گذشته نیمه از شب هالبت و..است زمستانی شب یک
 محیط زا تردید حال، این با…است آشنایی هواي هوا، دوباره خندند، می ها چنگال و ها قاشق…میزند لبخند نیز پنجره…خندد
 دايص شنید شود می. شود می اريج اتاق در تردید جوي رفت؟ خواهد کجا  به…شود می جاري او کالبد درون به بیرون
 تشناخ و پیري با کرد؟ می دلش فداي همه بود اندوخته که را آنچه هم باز آیا.…را تردید کرد حس شود می… را درون
 رسید؟ می پایان به دلشکستگی با حسرت، پر عمر آیا بکند؟ باید چه برود، پیش دلشکستگی با باشد قرار اگر هایش لحظه

  … و تنها

  

 راز یاییدر از او زند، می مرد به لبخندي…چسباند می پنجره به را خود صورت…ها قرن براي شده فراموش که یکی ناگهان
 گیزند تاریخ او کیست؟ او. دارد خود پیشانی بر را ایده قطرات او. آید می فکر دریاهاي زیر از او..آید می دور و آمیز
 خود يگیر تصمیم قدرت که گردد می مردد انسانی دنبال…پاید یم را اتاق داخل طور همین تاریخ، این…است فرد یک

 یدریاب مرد…نگرد می را اتاق داخل شفاف مرد. ندارد دست در را اش زندگی مهار دیگر که کسی. است داده دست از را
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 و لندب اي اظرهمن به را مردد مرد و آید می اتاق داخل به دریایی مرد کند، می نگاه مردد مرد به پنجره پشت از گرمی به
 اییدری مرد هاي حرف بلکه نه… گفت؟ خواهد چیزي میان، این در شمع آیا شما نظر به  خواند، می فرا جذاب اي مکالمه

 طمسل چیز همه بر تواند می خوب…شود نمی مردد که قدر این…دارد تاریخ اش زندگی آنکه آري: کرد خواهد تایید را
 اصال. شود می گر جلوه دهیم، می انجام ذهنمان صحن در زندگیمان تاریخ با نخودما ما که مکالمه این در عقل…شود
 ندارد، يا فایده البه و عجز. کند بحث هایش تجربه انباشت و فرد زندگی تاریخ مورد در که شود می جاودان وقتی عقل
 دریایی، مرد. بیمآی بیرون طلبا دور از باید باشیم، شکسته دل که قدر  چه هر حال نشست خود گذشته نقد به صحیح باید

 فرادا دلشکستگی منابع از که رفت گذر زود هاي مد هوس و هوا دنبال نباید: است بصیرت یک مورد در پیامی حامل
 مرد…مبشنوی خود زندگی تاریخ از را حساب حرف نیست بد. هستیم کاره چه که بفهمیم شود می طوري این. هستند

  .بنهیم ارج مان سینه صدر در را هایش گفته و تنیفرو با کنیم پذیرایی را دریایی

  :مثال. بزنیم حرف بحرانی و حاد هاي لحظه تاریخ روي توانیم می که  گفت باید زندگی تاریخ مورد در

 حظهل این و قضیه این کنید فکر. خودمان برابر در بدتر و مردم برابر در چه ایم شده زده) shy(خجالت که هایی لحظه-1
  است؟ هداد رخ چرا

  .است بحرانی هم شخصی از دوري لحظه -2

  .نکردیم را کار این و کنیم سکوت بوده بهتر که هایی لحظه-3

  .باشیم داشته کم صفا و پرعاطفه لحظات شاید اصال…کنار به که مالی مسائل ایم، نیندوخته چیزي و رسیده فرا پیري -4

  .ایم کرده التماس کسی به بیخودي -5

  … و

 می هشرمند خودمان پیش حدي تا اندازند، می گیر را ما ها لحظه جور این کنیم، می بررسی را مان ندگیز تاریخ وقتی
 را خودمان تردید، و دلشکستگی در. کشد می شدید افسردگی به کار. شویم می نومید خودمان از آرام آرام…شویم

 توانیم می تر احتر باشیم، فروتن وقتی. است دلشکستگی غرور ته. نداریم اعتبار خودمان پیش دیگر. کنیم می استیضاح
 را قیقتح که این. خواند می فرا زندگیمان تاریخ مورد در هشیاري به را ما صدا این ابد تا ازل از بشنویم را هستی صداي
  .بنویسیم را تحلیلی تاریخ این بینانه واقع و بگذاریم کنار را غرور نباشیم، خودمان چاپلوس و بگوییم
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  یک زندگیتاریخ 

 در را واقعی معناي باید فرد. است فرد خود توسط زندگی آن وقایع مورد در اندیشه بر مشتمل زندگی، یک داشتن تاریخ
 این …دریابد را وسع معناي…کند بررسی خوب خود، زندگی آرزوهاي مورد در را چیز همه باید. یابد در خود زندگی

 چگونه  زندگی، یک باب در فکر، تاریکِ شب. یابیم می دست مان زندگی آروزهاي و حوادث معانی به ما که است گونه
 یم مواجه خودمان با تر راحت ما که هستند روز در لحظاتی شود؟ می آغاز انگیز دل هم شاید و انگیز غم غروب یک از

 کردن فکر رايب چیزها خیلی بینیم می گذرد می که زمان…کنیم فکر مبهمی چیزهاي به سکوت یک در شاید اولش…شویم
 به کرف با: گفت توان می شود؟ شروع تواند می چگونه مان زندگی تاریخچه مورد در عمیق اندیشه یک اما…دارد وجود
 بار این رد کسی با توان می کرد؟ باید چه شرایطی چنین در که رسد می آدمی ذهن به چگونه حال…  ”نبودن این از بعد“

 باره نای در حرافی که البته…بود نخواهیم جهان این در آن از بعد دیگر که رسد می ما همه براي روزي حال هر به…زد گپ
 بخ…شود می گم ناتمام، و کور گپ یک در وراجی یک در غریب و عجیب حال این اوقات خیلی. است سقوط باعث

 پیش نباید مینهز این در دمآ که البته کنیم؟ چه وقت آن..تنهاییم وقتی..کنیم چه شد مستولی ما به سکوت در حال، این اگر
 خودش شفک سرزمین در را خود آنگاه …شود کشف او بر چیزي تا. باشد بهتر کند سکوت شاید. کند حرافی هم خودش

 ريافکا چنین با که خوشایندي اضطراب نوعی هاي زمزمه از شدن راحت براي شاید.. یابد می در را خودش..یابد می در
 کی شاید …کنیم می فرض جزیره یک در را خود مثال…آوریم می روي ذهنی سازي یرتصو به دهد، می دست انسان به

 رخ چه …مشنوی می صدایی…بیاید ما کار درخت،به از انبوه جنگل یک در افتاده پرت و دور و گنگ جایی شاید…کلبه
 با یمکن می فکر یوقت ما، خود کشف سرزمین در) سهراب؟ زد صدا بود کسی چه مثال(زد؟ صدا را شما کسی آیا داد؟
 آن و نیمک می رعایت است سرنوشت در تفکر براي که را خرد شان…میریم می روزي باالخره که بریم می پی خود عقل

 زوییآر کنیم می سعی…کنیم می عقالنی تفکر مرگ، و سرنوشت و عاقبت مورد در…گیریم می کار به صحیح را
 یکی ايبر آید؟ می دیدارمان به چیزي چه ما کشف سرزمین در…یمبگیر نظر در هم را دیگري…باشیم داشته خردمندانه

 …است  مهم وا براي جذاب اي ایده…تازه اي اندیشه دیگري براي…را شکر معناي بشناسد تا…است کافی نان خرده یک فقط
 آن به واهدخ یم.بیندیشد دست دور در اي جزیره به باید و  است تر جالب مساله یکی آن براي…باشد شکر یاد باید هم او

 غمهن هم آنها. کنند  ادا خاص اي لهجه و لحن با را کلمات پرندگان آنجا شاید آخر. یابد نجات روزمرگی از تا برود جا
 بسیاري رايب ها همین.است رنگارنگ چیز همه. سبزترند گیاهان حتی…است بهتر آنجا چیز همه شاید…سرایند می را شکر

  …اند زندگی معانی از

  

 صاف…رسیم می بینی درون نوعی به ما. رود می جلو رسیم می آرامش به آن در که جایی مورد در ما اندیشه امآر آرام…
  …نگوییم دروغ…باشیم ساده
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 چنین ات ارهدرب کسی اگر. نیستی نیک یا ساده تو گوید راستی به که باشد آن یاراي را کسی مگذار
 سادگی و نیکی از را تو که کیست چه.  توست انتو در  تمامی به این و باشد دروغزن بگذار اندیشد

 ردخ نباشی، ساده و نیک اگر چه.  باشی چنان که آن جز نباشی زنده دیگر که دار آن سر دارد؟ باز
  )132 ص اورلیوس،.(باشی زنده تا نگذارت

  منبع:

  .نی نشر. مختاریان شیرین و باقی مهدي ترجمه. تامالت). 1386(.اورلیوس
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  ترافیک

 می یزن زمان گذر به و کنیم می سر ترافیک در را ها ساعت. است روزمره اي پدیده بزرگ، شهرهاي مردم براي کرافیت
 اتخاطر چه دفتر نوعی به ما براي ترافیک. کنیم می مرور هم را بعد هاي روز قبل، هاي روز روز، آن مسائل…اندیشیم

 رافیکت. شوند می تکرار مرتب بعضا که افکاري به دیشیمان می ما. نویسیم می آن در را خود خاطرات گاهی ما.…است
 ترافیک مهندسی به شناسانه جامعه رویکرد چون مهمی مباحث که است چنین این و دارد هم شناختی جامعه جنبه که البته

  :لامث عنوان به اند گرفته قرار هم پژوهش مورد و بگیرند قرار نظر مد باید نیز ترافیکی هاي پیام بررسی یا و

 می هدایت نامعقول و غیرمنطقی کنشهاي با بیشتر انسانی) orders(امور که باورند این بر شناسان برخیجامعه
 می عمل و اندیشند می»  دادن جلوه منطقی«  مهندسان که آنچه یعنی عقالنی، و منطقی کنشهاي با نه و شوند،

 رفتارهاي از درکی به رسیدن براي بنابراین. رنددا رفتارشان به گرایش سخت غالباً  انساانها وصف این با. کنند
 بودن عامی سبرعک مواقع برخی بلکه نیست، کافی بودن زبردستی مهندس و طراح همیشه لزوماً مردم، ترافیکی

 ان،مهندس سوي از شده ارائه ترافیکی طرحهاي که است آن گزارش نای استدالل  ترین ساده. است کارآمدتر
 آموز افراد و مهندسان براي نه و شود گذارده اجرا به شدیده غیرآموز و معمولی امی،ع افراد براي است قرار

 جاي به ار خود مهندس یک بایستی ترافیکی طرحهاي پیچیدگی و سادگی میزان فهم براي رو این از. شدیده
 را طرح پنهان و رآشکا زوایاي ، داده قرار(شود گذاشته اجرا به آنها براي طرح است قرار که(جامعه عادي افراد

  )1389 نادرپور، زاده، حبیب عبدالرحمانی،.(ببیند آنها چشمان از

  منبع:

 بررسی ترافیک، مهندسی به شناسانه جامعه رویکردي) 1389(محمدرضا نادرپور. اصحاب زاده حبیب.  رضا  عبدالرحمانی
 پنجم سال.ترافیک مدیریت مطالعات فصانامه.  ترافیک مهندسی و ترافیک بر اجتماعی ساختارهاي و فرهنگ تأثیرات

  پاییز 18 شماره
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  زمستانی شب در تامالت

 احساس نم بدون دوربین، تنها نه…داد دست از را فرصت این نباید کرد، روي پیاده باید… زد قدم باید زمستانی شهر در
. هست ما ايه قدم با گرفتن خو رمنظو. کند تنهایی احساس ها ما از بعضی بدون تواند می هم شهر حتی بلکه. دارد تنهایی
 همین نم،ک می فکر من ولی. کنند می تنهایی احساس ها خیابان ما از بعضی بدون ولی برویم است ممکن ها ما از بعضی

. کند می رقغ خود در را شهر غم حس و تنهایی اوقات گاهی که بگویم باید حال هر به …است کافی کنم رفتار طبیعی که
 ها، دوربین همین. آورد می در ها نمایشگاه از سر شهر غم خالصه. شوند می قضیه این گواه ها دوربین همین روزها بعضی
 ولی.آزارد یم را شهر صورت ، سوز هاي شالق.. بگذریم. نماید می ثبت خود در را زمستان سپید یا پاییز رنگ زرد پیکره

 که آنها. تاس نبرده یاد از را هایش نفس هم بعضی هاي هخاطر که شهري برابر در ایستاد فروتنانه باید کنم می فکر من
 ابتداي…دآین می هاي سایه…روند می ها سایه. است مانده باقی آنها نیک خاطره فقط دیگر حاال و رفتند و گذاشتند روزي

 خود به را ام آینده از صدایی. ماست همراه هم هنوز زندگی نور. دارد را تامل فرصت بهار تا هنوز زمین و است زمستان
 .درخشد می دوردست در که زیارتگاهی و زمستان و کوتاه خواب …زمستانی شب این در تامالت خالل در خواند می

  .است جوان هم هنوز جهان که کنم می فکر درست شاید

 الهوت به رسیدن راه ترین نزدیک ممکن، حد کمترین داشتن و است الهی نداشتن احتیاج:  گوید می دیوژن 
  )847 ص ،1387هگل،(. است

 در شود می ندهافک زمین بر حقیقت بینیم، می کنیم می نگاه که خوب. باشند سبز زمستان در توانند می درختان هم هنوز
 چهار در ومر می راه. اندیشید آنها به عمیقتري حس با باید که درختان هاي زمستانی،تنه هاي برف خزانی، هاي برگ قالب

 خنکی نای شاید…نه یا زند می بوق و چراغ برایم دور از ماشینی ببینم ایستم، می وسط وسط انهم روم می…فکرم هاي راه
  …انجام نه دارد آغازي نه زمین ابدي هاي سال. باشم نکرده احساس قبال را احساس

  :هایدگر قول به

  )633 ص ،1386 هایدگر،. (بوده واقع عمل به آمدن در یعنی شنیدن اصیالنه را ندا

  :که باشد گونه این شاید گوید، می هایدگر چه آن با تقابل در ال،ح عین در

 دست نآ به استثنایی افراد از  معدودي فقط و است نادر پدیداري اصیل هستن-جهان– در که آمد خواهد نظر به
 وشیپ پرده بدون ها موقعیت آن در وجدان یا دلشوره که هایی موقعیت در نیز دیگران شاید  گرچه یابند، می

 خودش هستی که است فیلسوف و شاعر و هنرمند براي اما دارند کوتاه هایی نگاه آن به باشند گفتن سخن به مجاز
  )102 ص ،1396 کواري، مک.(کند می آشکار را

  



٣۴٢ 
 

  : منبع

  .هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد مارتین،هایدگرترجمه). 1396.(جان کواري، مک

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. انزم و هستی). 1386. (مارتین هایدگر،

  شفیعی انتشارات. جبلی زیبا ترجمه. فلسفه تاریخ) 1398.(فردریش ویلهلم گئورگ هگل،
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  مرغزارهاي زمستانی

. دارد فرهنگی ایهسرم نام به اي نظریه) فرانسوي فقید شناس جامعه(بوردیو پیر که کنم خالصه گونه این فعال را مطلب لک
 طوري این ود،ش گرفته نظر در ها ریزي برنامه در ظریفتر و بیشتر جو حقیقت و دینی و متعالی هنر باید بگویم خواهم می

  .باشیم داشته اساسی نظر تجدید باید هم ها حوزه بعضی در البته شود می تر غنی افراد فرهنگی سبد

 می تازه برایم چیز همه..خشددر می خاصی نور…هایت مردمک در…تو چشمان در…طلبی می مرا را تو که بار هر    
  .گردد می من جهان عشق، از آکنده گونه این…زمستانی یخزده هاي چمن میان وزد می بهار انگار چنین، این..شود

. ودش می تازه تو یاد با است فکرت آنچه. یابد می خودش ثقل را تو و اندیشد می خود به جهان…آگاهی مدارهاي حول)2
 مفهومی هر .یابد می فرمان که توست یاد چیز همه بینیم، می باالها آن ماه، کره زمستانی ارهايمرغز در رویم می وقتی حتی

. بگیرم نسا توانم می …درخشند می که بخشش، روشنایی هاي قندیل با مثال: باشد داشته اي استعاره تصویري تواند می
 یک ینی،د هاي مفهوم با پرداختن با کنم می فکر…شویم می مند بهره تو فیض از.. کنی می اعطا آدمی به تو را بخشش

 سر نهاییت جنس از مردي ي کلبه به راهم سر در …عمیق هاي اندیشه بردن پیش در کاهلی…کاهلی از کنم می تازه نفسی
 وير انگشتانم با میز، نزدیک نشینم می.…است کرده روشن سرد ي کلبه آن در را جهان شمع آخرین او انگار. زنم می

 ینید هاي مفهوم با وقتی. زند می حرف بخشش مورد در و شود می همراه من با هم او…نویسم می را کلماتی میز روي غبار
 را امعن و ثبات دیگر حاال…نیست اي واهمه تردید طوفان از دیگر که دانم می خواهم، می مدد تو از و زنم می کله و سر
 ما به توانند می بسیار ارتباطات  و اجتماعی هاي شبکه میان این در…سوزد نمی خودم براي دیگر دلم…دارم دستانم در

 فرهنگی سرمایه زا که مفهومی که کنم نمی تصور ببینید. بدانیم معنوي هاي مفهوم جور این مورد در بیشتر تا کنند کمک
 سرمایه و گیفرهن سبد در را دینی مفاهیم و مطالب مداوم مالحظه و بررسی بتواند فرد باید باشد، درست هست، بعضی نزد

  :باشد داشته اش فرهنگی

 منابع که کرد می داللاست بوردیو. است بوردیو پیر فرهنگی بازتولید نظریه از گرفته نشأت فرهنگی سرمایه مفهوم
 آن وردیوب که چیزي(  اقتصادي منابع معادل باید که است سرمایه از مشخصی نوع شامل افراد و خانواده فرهنگی

 میرسادو. (شود گرفته نظر در) اجتماعی سرمایه( ارتباطات و اجتماعی هاي شبکه ،) نامد می ادياقتص سرمایه را
  )1397 قدیمی، و

 باید یابد، افزایش افراد فرهنگی سرمایه است قرار اگر. دارد منافات کاري کاسب با جویی حقیقت برویم، جلوتر قدري
 توجه بوردیو نظر به هم باز. داشت نظر مد باید زیرکانه که چیزهایی اه این…داد یاد فرد به را معنوبت حوزه شناسی زیبایی

  :فرمایید
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 نچهآ مانند(است فرهنگی سرمایه نوع هر مهم ویژگی این و داند می سود بر مقدم را ارزش خود درون در فرهنگی سرمایه
 سرمایه به را اقتصادي سرمایه بتوان که دارد وجود اختیار نوعی جا این در) . شود می نامیده جویی حقیقت یا شناسی زیبایی
 بوردیو  ردازيپ نظریه از مهم اي جنبه تنها  غالب طبقه در مذکور بندي تقسیم که است مهم  نکته این. کرد تبدیل نمادین
 گرنفل،. (دکن ایجاد نیز نظریه خود در مهمی سواالت بالقوه طور به تواند می و است نظریه از فراتر چیزي بلکه نیست،
  )183 ص ،1389

  :که است ذکر به الزم

 بـر هنگـیفر سـرمایهی تأثیـر او. است بوردیـو فرهنگـی، ي سـرمایه پـردازان نظریه و دانشـمندان مشـهورترین از یکـی
 ي ـرمایهس دارنـدگان کـه طـوري بـه میکنـد؛ بیـان تمایـز ي نظریـه بـه توسـل بـا را زندگـی سـبک و فعالیت مصرف،

 بیشـتر هنگـیفر ي سـرمایه داشـتن. «کننـد می متمایـز بقیـه از متعالـی، هنـر و فرهنـگ مصـرف بـا را خـود زیـاد، گـیفرهن
 سـرمایه ایـن گاندارنـد بیشـتر شایسـتگی از ناشـی متعالـی، هنـر بـه گرایـش و باالتـر شـناختی تـوان داشـتن معنـاي بـه

  .اسـت

  

 و ـدرتق رابطـهی موشـکافانهی بیـان بـراي قـوي اسـتعارههاي از مجموعـهاي توسـعه در یـوبورد تفکـر اصلـی خدمـت
 فضـاي یـک درون فرهنـگ،« وي نظـر بـه. اسـت فرهنگـی قشـربندي کلـی طـور بـه و اجتماعـی جهـان در سـلطه

 گذاري ایهسـرم فرهنـگ، صـورت بـه رهباالخـ و یافتـه انتقـال میـراث، وسـیلهی بـه سـپس اسـت؛ شـده پخـش اجتماعـی
  )1395 جویمی، نامدار و قاسمی.(میشـود

  

 الشت… هست عشق…هستند ها نت…هست نغمه هست، آگاهی. هسنند هم دیگر مرغزارهایی هم دیگر سیارات در ها تر دور
 یکسان ورشع با فراديا. شوند می داده نمایش سیارات دیگر هاي نمایشگاه در هم سیارات سایر آثار…هست انضباط…هست

 شمولی جهان است چنین آنها، بر درود…!!!!کنند می فضل اظهار کنند، می نظر اظهار …زنند می سر ما هاي نمایشگاه به ما با
 یعنی.…ختهناشنا و تازه هاي پهنه به را ما کشد می که امید جذبه یعنی…تغییر براي تالش یعنی عشق و عقل…عشق و عقل
 کهکشان خالی و خشک سالم سراغ روم می دور، هاي ایده سراغ به روم می آورند؟ می در سر هم تهناشناخ از هم ها گل
 هکشانک یک که شود نمی. …کنم نمی باور نه …!!خالی؟؟ و خشک سالم…رسند می هم به ها شب نیمه بعضی وقتی ، ها،

  .…هننوشت سطر هزار…نپرسیده سوال زاره…ندیده جاي هزار به روم می. کند فرموش را نزاکت و آداب و بدهد قورت عصا

  

 و بیعتط محاکات مفهومی اثر ترتیب این به. شود می دیگرگون مخاطب و هنري اثر هنرمند، رابطه مفهومی هنر آثار در
 در و طبیعت رد  مستقیم بیان و زبان امکانات از خویش فردي منطق به اتکا با هنرمند بلکه. نیست ان گوناگون هاي صورت
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 موضوع یکتکنولوژ و اجتماعی سیاسی، هاي واقعیت اشیاء، چیستی بر عالوه موارد از بسیاري در و گیرد می بهره زندگی
 شمار هب آن مفهوم و هنري اثر شکل و کلیت از بخشی هنرمند خود گاه و مخاطب رابطه این در. دهد می تشکیل را او کار

 ورتص و تجربی اشکل همه آن بر مدرنیسم  سیطره که است اي جامعه حاصل هنري اثر در بیان نوع این قاعدتا. میآید
 ذاردهگ هنر در را آنها بنیان مدرنیسم که تجاربی و ها شیوه افول گر نشان حال عین در و است درنوردیده را مدرن هنر هاي

 تظاهرات و ”مفهومی هنر“ مدرن، هنر تحوالت و گرانه جو و جست خصوصیت تجارب، درك بدون دلیل همین به. است
 پیش لقاب غیر هنر تحوالت که است این واقعیت اما. گذارند می نمایش به را هنر از اي شده مسخ صورت تنها آن مختلف

 1380راد، حسینی.(تاس یافته غلبه هنري تحوالت بر پرستانه مد ذائقه پسامدرنیسم  جامعه در که رسد می نظر به و است بینی
  )72-70 صص

  

  :منبع

  1380 شهریور. تجسمی هنرهاي مطالعات. مفهومی هنر: دیگران براي هنر) 1380.( دالمجیدعب راد، حسینی

 هیمطالع فرهنگی نمادین ي سرمایه و فرهنگی ي سرمایه ي رابطه بررسی) 1395.(احسان جویمی نامدار یارمحمد، قاسمی
  45 و 44 شماره 15 دوره. ایالم فرهنگ. ایالم دولتی دانشگاه دانشجویان: موردي

  .افکار نشر. لبیبی مهدي محمد ترجمه. بوردیو کلیدي مفاهیم) 1389.(مایکل گرنفل،

 ومد متوسطه آموزان دانش: مطالعه مورد(  تحصیلی پیشرفت و فرهنگی سرمایه) 1397.(بهرام قدیمی،. طاهره میرساردو،
  11 شماره پرورش و آموزش شناسی جامعه دوفصلنامه)  گلستان شهر
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  داشتدیا

 به را ها یادداشت این و نویسد می یادداشت هم هنرمند ذهن: نویسد می را هایی یادداشت جهان مورد در نانسا ذهن
 باشتهان خود ذهن در جهان مورد در را مفصلی و عمیق هاي یادداشت تواند می هنرمند یک. کند می بررسی عمیقتر صورت

 شتیاددا این او آید، می پیش او براي زندگی و جهان معناي از پرسش گاه هر که است ها یادداشت این اساس بر. باشد
 کند می بررسی روز مختلف ساعات در را هایش یادداشت او. رسد می بندي جمع یک به و کند می جمع هم دور را هاي

 اخلد در را تحقیقش از آمده بدست عینیت تا کند می سعی و بخشد می بهبود را ها مفهوم دهد، می قرار هم کنار در و
 می اختهس هنر که است تضاد یک گشایش در کنند، می پیدا تضاد هم با گاهی ها مفهوم این دهد، قرار مفهوم هاي عبهج

 کی ذهن در مختلف آراء خورد و زد نتیجه خالصه. سازد می را هنري اثر که است تضاد یک توصیف هم گاهی شوند،
  .دریافت هنرمند توسط تضادها گشایش وهنح در توان می را تازگی. است ”بدیع“ هنري اثر یک هنرمند

  

 می روشن را ما ذهن که چیزي) آخرین هم شاید(اولین شاید که یابیم می در کنیم می توجه خوب هنرمند ذهن به وقتی
 فکر اهیگ شود، می متمرکز اشیا این روي خوب هنرمند. شود می  درگیر اشیا با شدت به اصیل هنرمند که است این کند
 جهان از را شی یک اگر یعنی شود؟ می چه شی یک منهاي جهان یعنی کجاست؟ جهان در ها آن ایگاهج که کند می

 و ودش می سردرگم که قدر آن دهد، می ادامه شب طول در را افکار این طور همین افتد، می برایش اتفاقی چه برداریم
 تغنیم هنرمند براي هنرمند اطراف اشیا وجود آري،. ”هستند“ جهان در آنها حداقل، که رسد می نتیجه این به نهایت در

 می خود ذهن در را تضاد اول. کند می وصل هم به خود ذهن با را خود ادبی یا هنري اثر هاي تکه نقاش، یا شاعر.است
 تضاد“ به خوب یعنی.جمع تا کند می تفریق بیشتر  خود، ذهن در که است تر قوي هنرمندي که رسد می نظر به شناسد،

. درس می ما ذهن به راحت کردن جمع! است موهبتی خودش براي هم منفی و سلبی امر. کند می فکر ”ها تخالف“ و ”ها
. استزیب هم آن دهیم، قرار هم کنار در را آنها مفهوم یک یا شی دو ”تخالف“ سر از که کنیم تالش بخواهیم که آن مگر

  . تنیس جالبی چندان چیز ریختن را ها مفهوم هم روي طور همین

 در باشد، ها رمان در باید حتما که دوست. بدهد ما زندگی هواي و حال به ویژه اي جلوه تواند می خود ”دوست ندیدن“
 هایی ادتض با طوري این و شناسیم می هم با را ها تخالف طوري این. دهد گسترش را ما زندگی پهنه تواند می واقعی عالم

 مفاهیم آن برابر در که است آیینه خوب دوست. دهد گسترش را ما روح تواند می داریم سلیقه لحاظ از دوستمان با که
 شرم. دکن می شرم به دعوت را ما که است خوب دوستی. کنیم می تصحیح اوقات بعضی و دهیم می قرار را مان زندگی

 فضا و یمباش نداشته قعیتو کسی از خیلی هم ما آنکه شرط به. سازد می آگاه خطر به رو روند یک از را ما و ستاید می را
  .نکنیم تنگ آنها براي را
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 می اوتمتف هم با اشیا ارتباط از معمار یا نقاش یا شاعر برداشت نحوه که شود می شروع جا این از  اصلی کار که خالصه
 ردیگ اي نهگو به و بیند می دیگر اي گونه به را اشیا نقاشی، سبک یک اساس بر نقاش یک که شود می چگونه. شود

 با شیاا این نسبت و شی دیدن ي نحوه در نقاش یا شاعر زیرکی همچنین. برد می جلو را او شاعر خیال. کند می نقاشی
 تاریخ“ تشناخ براي مضاعف تالشی باید شاعر الزم، فراست و زیرکی به دستیابی براي. باشد می اش عاطفه و خودش

 منعکس چگونه ایدب فضا یابد در تا کند می تمرین شب دل در نقاش  مثال که است چنین این. باشد داشته را  ”اشیا به ها نگاه
  .اندیشد می نیز دیگر هاي نقاشی به مرتب و شود

  :وینترمن عقیده به است، حالی چه در نقاشی مثال هنر دوستدار اما

 رها ها فرض شپی ئلحا از را خود نتوانسته او. است افتاده گیر شناسی زیبایی آزمایشگاه در هنر بیچاره دوستدار
 احتیاج مانز به نیز داشتن دوست.اوست خود تمرکز عدم و نقاشی هاي عینیت تنها است یافته او که چیزي کند
  )1382 وینترمن،. (دارد

 هنر مچونه را خود هم شما که باشد این تصاویر غریب زندگی به نفوذ راه تنها شاید دارید، مشکل ها موزه با من مثل اگر
 آن به دوباره و دوباره و  برگردید که چیزي. بیابید چیزي اثر در که این تا کنید خالی را خود ذهن و بریزید ونبیر معاصر

 خرید براي ودش می حاضر کنید، شروع را فرآیند این اگر شک بی. شوید مشتاق اثر آن خرید براي که حدي تا کنید، نگاه
 آثار ریدخ به شود، حادث شما در هنري تصاویر عشق اگر شک بی. بزنید دست بزرگ هاي خودگذشتگی از به اثر آن

 يهنر آثار خرید معتقدند که کسانی. آورد دست به باالخره توان می را پول هم و زمان هم. کرد خواهید مبادرت هنري
 هم را نند،راگذ می فروشگاه در یا تلویزیون مقابل که را زمانی که باشند داشته انصاف در آن شاید است، ساالري نخبه

  )1382 وینترمن،.(بیاورند حساب به هم را خود شخصی هاي کامپیوتر و ماهواره تجیزات هاي هزینه و کنند محاسبه

  منبع:

  و 3 شماره 1382 دي ییناب. حمید تینا ترجمه.  هنري اثر تماشاي). 1382(جانت وینترمن،
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  مرکز

  

 داده ارقر کنار به اضافه هاي داده است، برقرار آرامش. نیست ريخب خرافات از. است خوش هوا یافته، نظام ذهن مرکز در
 نمی اراستعم. شود نمی استثمار یافته نظام ذهن. آورد در خود تصرف به راحتی به را آن کسی نیست هم قرار. اند شده
 وشیاره لقب که است گونه این. است جاري آن در امید و بیم حال عین در. است امید از اشباع یافته نظام ذهن مرکز. شود

 یافته، نظام ذهن مرکز. کشد می خود درون به هایش بینی پیش با را آینده یافته نظام ذهن مرکز. دهند می شخص یک به را
 ذهن رکزم در. کند می توجه زیاد عدالت و داد  مساله به یافته نظام ذهن که یابیم می در. کند می آماده انضباط براي را ما

 وشر مظور. رساند می او به را جدید روش که قاصدي. است قاصد منتظر مند نظام ذهن. است محض تسکو یافته نظام
 ستا گونه این. است یافته نظام ذهن خدمت آدمی،در روان همه. است بین یافته،خوش نظام ذهن. است  حوادث با برخورد

 آماده یافته، امنظ ذهن. بردارد تمتع آن از که یردگ می دستور مرکزش از یافته نظام ذهن باشد سازگار خرد با چیزي اگر که
  .بخورد را مردم تیمار تا است

 تقسیم رمنظو: دارد اصل یک به احترام به نیاز اجتماعی زندگی ادامه براي یابدکه می در خودش مرکز در یافته نظام ذهن
  است کار

 سالهم بر مبنا این با هماهنگ و داند می یکدیگر به ها انسان نیاز را جامعه گیري شکل عامل افالطون
 نیازهاي تامین ، اجتماعی زندگی غرض زیرا. دهد می ویژه اهمیت خود آرمانی جامعه در کار تقسیم
 مستعد که يکار به باید کس هر. نیست ممکن کار تقسیم بدون با آن تحقق و است جامعه افراد متقابل

 بهبود کار تکیفی نتیجه در و آورد دست به شتريبی مهارت واحد کار بر تمرکز با تا بپردازد است، تر
  )افالطون.(یابد

 تاریخ به گاهی .کند پیدا خودش براي را ایده تا پیماید می را تاریخ درازناي شود، می انگیخته بر کار در خالقیت با انسان
 گل .شناخت نوعی ويس به رو رود می…دور هاي آینده به رود می. است مکتوبات منتظر هم گاهی آورد می روي شفاهی

 روند با هک است چنین این.  دهد می ارئه را خدمتی یا کند می تبدیل شی یک به را دیگر آرزویی و چیند می را خالقیت
 را خالقیت کار، ذات در یافته نظام ذهن مرکز. بخشد جال کار ذات به توان می نوآوري و خالقیت.  یابد می انس جهان

 ورينوآ و خالقیت هنگام او با جسم گونه این و شود می همراه اطراف جهان ریتم با فرد هک است نوآوري در و بیند می
 بیرون. است نیاز استعالیی تفکر نوعی. آید می دست به مداوم تفکر طریق از جهان انضباط به آگاهی. زند می حرف

 یزه،انگ ، درون در) آورد پدید را یزيچ چه تواند می امکاناتی چه با فرد که این(دارد قرار خالق فرد دربرابر ممکنات
  چیست؟ به خالق شخص التفات. دارند قرار قصد و آگاهی
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 مختلفی اتتقسیم کار. است کار از ابعادي یا بعد بر ناظر تعاریف این از کدام هر که دارد وجود کار از متفاوتی تعاریف
 تعریف وظایفی انجام عنوان به میتواند کار. باشد ملشا میتواند را … و هدفمند گروهی، فردي، فکري، یدي، کار جمله از

 را نسانیا نیازهاي که است خدماتی و کاالها تولید هدف با که بوده جسمی و فکري کوششهاي صرف متضمن که شود
 ظامن اساس فرهنگها همۀ در کار. میشود انجام منظمی حقوق یا مزد برابر که است کاري پیشه یا شغل. سازد برآورده

  )512 ،1374 گیدنز،( دارند سروکار خدمات و کاالها توزیع و تولید با که میشود نهادهایی شامل که. است ادياقتص

 وارد نوین تکنولوژي و صنایع آن پی در و شده حادث گذشته سال 40 در سنگین صنایع شکل در شدن صنعتی پروسۀ
 دورة به میتوان را میالدي 1990 و 1980 انقالب دهه ود. بودیم مواجه شدن صنعتی معضل با همچنان ما اما گردید، ایران

 تهاندتوانس کشورها از تعدادي دهه دو این در. کرد قلمداد توسعه حال در کشورهاي براي جدیدي فرصتهاي آمدن وجود به
 موانعی از یکی اما ،)… ترکیه حتی و مکزیک تایوان، مالزي، کره، چین،( شوند نزدیک صنعتی پیشرفته گروههاي سطح به

 سرمایه، و کار هب مثبت نگرش وجود عدم باشیم، داشته کشور در را صنعتی توسعه فرایند نتوانیم ما است شده باعث که
 مبارکی، و فیوضات.(میباشد مردم فرهنگ میان در آن دنبال به و ایران ادبیات در کار فرهنگ بودن ارزشمند عدم همچنین

1387(  

 گاه و زيدنیاگری  درویشانه، زندگی و فقر تمجید بودن خوش و دم شمردن غنیمت  تقدیرگرایی، و جبرگرایی
 ربض و عامیانه هاي قصّه و ادبی آثار از بسیاري مطرح ها مایه درون جمله از عقل بر عشق غلبه و دنیاستیزي

 امّیانهع بیاتاد به آن انتقال امّا دارند دیگر معانی عرفا نزد گرچه مفاهیم این. شود می محسوب فارسی ها المثل
 اعتقاد و تقدیر از نادرست تلقی.  است  آورده وجود به تالش و کار و دنیا به نسبت مردم برخی در را غلطی باور

 هاي تصور به گذشته کهن و عامّه هاي قصه در سرنوشت به خود سپردن و نوشت پیشانی و اقبال و بخت به
  )1391 حنیف،. (است داده نشان را خود اسطرالب و رمال و نبینا فال و شناسان  ستاره از استفاده چون  مختلفی

 هر الق،خ فرد یک که دارد وجود امکان این. کارگران دستان نیز و. بخشند می قوام کار مفهوم به ها، اندیشه کارخانه، در
. بگشاید ار امکان و  ندهآی مرزهاي شاید است پنهان او ذهن در که اي ایده.  شود کار محیط وارد تازه تفکر نوعی با فرد بار

 خود به را تزاعان از سطحی.رسد می مفهوم به ایده از بعد. است نیاز ممتد ذهنی فعالیت و  تمرکز به آن کشیدن بیرون براي
  خالق، هنذ در ایده.تالش براي منبعی شود می. آید می هستی به عرصه به پا. کند می راپر آن اطراف خیال هنوز. گیرد می
  .بینیم نمی را آن ما ولی ماست چشمان روبروي ایده اوقات گاهی. نزدیکی همین به آید می دور، به رود می

 اجزاي یا داد؟ نسبت شخصیتی صفات از اي ویژه توانایی به را خالقیت توان می آیا چیست؟ خالقیت تولید منشا
 محیطی و اجتماعی  عوامل که است داده نشان تحقیقات کنند؟ می بازي نقش فرایند این در که هستند دیگري

 جهت -شخص انگیزشی حالت بین مثبتی و قوي ارتباط. کنند می ایفا خالقانه عملکرد در اي عمده هاي نقش
 ايه جنبه از برخی اقل ال یا است اجتماعی محیط این زیادي حد تا. دارد وجود خالقیت و – انگیزشی گیري
 سخن  ”تخالقی درونی انگیزش اصل“ از باید ارتباط همین در. کند می تعیین را گیري جهت این که است محیط
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 انجام در چالش و رضایت ، لذت ، عالقه طریق از که شوند می خالق زمانی مردم“ اصل این با مطابق. شود گفته
  )1378 خیرالدین، باباپور(”بیرونی اجبارهاي و فشارها وسیله به نه کنند برانگیختگی احساس کار

  

 توسعه و ترویج ایجاد، در نوعی به که متغیرهایی و عوامل کلیه به شود، می مطالعه آن، به نگرش نوع هزاوی از کار وقتی
 و اجتماعی املعو کلیه کیفیت و کمیت به توجه و کار اخالق و فرهنگ کردن درونی نیز و کار به تمایالت و ها انگیزش

 خانوادگی آموزشی، مذهبی، هاي محیط نظیر جتماعیا هاي محیط و فرهنگ میان این در. شود می توجه مؤثرند، فردي
 ؛ یابد می تحقق که است آن قالب در و فرهنگ بستر  در عامل هر زیرا دارند؛ عوامل سایر از بیشتر مراتب به تأثیري …و
 لمایک جی بالنچارد، و هرسی ؛ 1989 کیت، دیوید و استورم( تحقیقات از بسیاري نتایج). 4 ص:1384 تبریزي، محسنی(

 کار به شانگیز بودن پایین نشانگر سوم، جهان و نیافته توسعه کشورهاي در گذشته دهه چند در … و)1994،1986 لوبوف،
 آن نظایر و آینده به ینیبدب و فتور ناتوانی، ناامیدي، احساس تولید، و اقتصادي فعالیت به اشتهایی بی و میلی بی موفقیت، و

  ).منبع همان. (است زنان و جوانان وصالخص علی بالقوه کار نیروي بین در

  :منبع

  .تا بی کتاب، ترجمه و نشر بنگاه. تهران. روحانی فواد ترجمه. جمهور. افالطون

  241 شماره 1378 پیوند خالقیت ایجاد هاي روش و ها محدودیت توصیف؛: خالقیت) 1378(جلیل باباپورخیرالدین،

 1391 تابستان و بهار ایران مردم فرهنگ. ایران شفاهی و مکتوب اتادبی در تالش و کار هاي آسیب).1391(محمد حنیف،
  29 و 28 شماره

 هدور ایران، شناسی  جامعه مجله.  آن بر مؤثر عوامل و کار به انگیزش میزان سنجش).  1383. (اکبر علی تبریزي، محسنی
  4 شماره: پنجم

 رهشما انسانی علوم پژوهشنامه.  ایران ادبیات در تیصنع سرمایه و کار فرهنگ) 1387.(محمد مبارکی. ابراهیم فیوضات،
  1387٫ بهار 57

  .نی نشر: تهران. صبوري منوچهر ترجمه. شناسی جامعه).  1374(  گیدنز،آنتونی
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  شاعر و اشیا

 .دارد ربط انسان نظر به باشد چه تواند می شی یک که این یعنی. دارد ربط آن مورد در انسان نظر به شی، یک ”بودن“ نوع
 آن رايب انسان ذهن در چگونه که دارد ربط این به شی هر بودن. شود اعمال آنها روي تغییري تا هستند انسان  براي اشیا

 و آنها ايه نام و اشیا بر ما. دهد می تغییر را شی یک محصول، یک تولید براي انسان ریزي برنامه. شود می ریزي برنامه
 دید دبای. است منوال همین به اوضاع نیز شعر یک در حتی. داریم تسلط شود، می ساطع آنها از که نمادهایی و ها مفهوم

 که  ییاب می در گویی، می شعر وقتی. گیرد می نظر در شعر در شی یک براي را جایگاهی چه خود خیال با شاعر یک
 اشیایی وانندت می. نباشند اکتس و سرد هم چندان شاید که یابند ظهور تو براي اي گونه به توانند می اشیا تو، از بیرون
 عاطفه رد اش ریشه و اصل که دهد می نشان را خود کلمه یک که است شعر در. ببشخند گرما شما شعرهاي به که باشند
 که فهمد می انسان هست، چه هر ولی باشد خاص اي گونه به شعر خواندن تجربه انسان، هر براي شاید. چیست مخاطب

 نسانا هستیم، روبرو ماجرا این طرف دو ما که خالصه. دهند نشان خاص جایگاهی در را اشیا ارندد قصد ها بند یا و ابیات
 با شی شناخت براي ما. کند می تغییر خودش مادیت واسطه به لحظه به لحظه شی: دارد وجود اي مساله یک منتها. اشیا و

 از ريتصاوی انگار هم، از منفصل و اند گسسته د،گیرن می قرار هم کنار در که هستیم روبرو ”ها اکنون“ از اي مجموعه
 رد شی یک هویت دارد، خود درون در را زمان خود انسان کند، می فرق اش قضیه انسان. گذاریم می  هم کنار در را شی
 وجهت انسان و شی مورد در هایدگر دیدگاه به. کند می زمان جنس از هم را آن انسانی عاطفه که شود می صورتی به شعر

  :کنید

 چهآن و است بوده آنچه و  حال زمان بعد سه با است مندي زمان کند می عرضه ما به هدیگر که جدیدي تصور
 سختار اب مطابق  مندي زمان بعدي سه این که است واضح پر و  سازد می ممکن را دلمشغولی بعد سه این. آید می
 بوده چهآن گرفتن  عهده به( بودگی واقع ،)آید می پیش چه آن فکنی فرا( امکان مقام در  مشغولی دل الیه سه

  تا کند می کمک ما به مندي زمان مقام در وجود از اجالی تصور. است)  حال زمان به اهتمام( سقوط و)  است
 در شی. آورد می دوام زمان در) جوهر(شی. کنیم رسم تر دقیق را  حیوان حتی  یا شی و  ”دازاین“ میان تمایز
 دیگر ”ونیاکن به  ”اکنون“ یک از  کردن حرکت نسبت  زمان با آن نسبت اما کند می تغییر مانز با و است زمان
) انسان( وجودم دیگر سوي از. است بیرونی نسبتی و  نیست ”دیگر“ آن گذشته  مفروضی  لحظه هر در لذا و است
 و است انزم حاصل او کهبل. بعد لحظه به اکنون یک از ممتد حرکت در یعنی. نیست ”اکنون“ به محدود صرفا
  )77-76 صص  ،1396 کواري، مک. (دارد زمان

  

  :منبع

  .هرمس نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. مارتین،هایدگر). 1396.(جان کواري، مک

   



٣۵٢ 
 

  آرامش

)هایدگر.(است بودن-جهان-در هاي شیوه از یکی خود ”واقعیت از آگاهی“  

  

 به. است تفکر مشغول… نشسته اش صندلی روي اتاق گوشه…شوم می نزدیکش آرام آرام و کنم می باز را کلبه اتاق در
 اتحی فرصت که داند می و صبور است شخصی. کند حفظ را خود آرامش شرایطی هر در تواند می که رسد می نظر

 از قبل امش .است آخر شام است رسد می نظر به که شامی و آماده شام میز. گیرد بهره باید اش لحظه لحظه از. است کوتاه
 عطر و کند جربهت بهتر را تنهایی عمیق، فکري در تا بوده آخر هاي لحظه انتظار به شب سر از. فراگیر تغییري. تغییر یک

 کند فرض ندتوا می دارد خود ذهن در را تغییر فکر آنکه ببیند، پراکنده اتاق فضاي در را اش زندگی هاي تجربه داستان
  :است بخش لذت چه هایش تاریکی همه و گذشته از شدن رها است، مرموز غطري از سرشار اش زندگی که

 براي تا کرده مجاب را خود شخصی چنین و است راستین که اي مراقبه…دارد مراقبه یک امشب او که است چنین این آري
 می آگاه. بدیا می در ار آگاهی خود، راستین مراقبه در او. دهد نجات را او تا کند التماس حتی هستی به بنیادین، تغییري

. ودش می مهم برایش همه اطرافش هاي آدم و اشیا به آگاهی. اطرافش به آگاهی است چگونه اطرافش موقعیت که شود
 مسئولیتش و  خاکی کره این روي موقعیتش به آگاهی. نداشتند اهمیتی او براي چندان اش گذشته تاریکی در که چیزهایی

 اشیا ،ترتیب بدین و رود می جلو وي ذهنی جریان طوري این. یابد می اهمیت وي براي دیگران و خودش آینده به نسبت
 کانیت توانند می شعر چند گاهی از هر. یابد می در خوبی به را آنها جایگاه که است اشعار درون در و شناسد می خوب را
  !دهد می تغییر عطر. است جالبی شخصی. دهند ما به

 دخواه ماندگار برایم همیشه براي که داشتن دوست از نوعی با. دلم ته در هم آن داشت خواهم پاس را تو من حال، هر در
 وفمعط الهی هدیه یک یعنی تو، به را فکرم باید ذهنم در. دارد می پاس را تو که کنم می زمزمه را شعري دلم در. بود

 شمانچ در آرامش…خواستارم خاکی کره این روي اصیل انسان اي را تو دوام. زندگی در موقع به و بجا دوست یک. کنم
 را گارروز روش که هستی آرامشی با فرد تو.است دیدگی دنیا از ناشی که آرامشی.خورد می غوطه سو آن و سو این تو

 نمی که راچ…شوي نمی غرق تو ولی است گرفته فرا را اتاقت سکوت امواج. است موهبتی نیز تو سکوت. داند می خوب
 ”دیگري“ با هک وقتی کند می پر را اطرافت فضاي اصالت تشعشعات تو از بیرون…روزمرگی ورطه به کنی سقوط خواهی

. کند می غییرت تو سکوت کنار در آدمی احوال. است برکت پر نیز تو سکوت…خاموشی که وقتی حتی یا و زنی می حرف
 جهان اب را خود نسبت اصیل، فرد…یدشا و…شکر شاید…بود خواهند کلمات از یک کدام جهان این در تو کلمات اخرین

  .است بصیرت نوعی این. کند می معلوم شکر با

 اختشن شناخت، این اما. است مرتبط ما اطراف محدود اشیاي با اصل در انسان خوشناسی یا بصیرت
 شامل را است  نامحدود که چیزي آن به نسبت  آگاهی بنابراین و. دارد بر در نیز را امور این محدودیت
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. هست نیز دیندار حیوان است، آگاهانه خود تمییز قوه داراي حیوان انسان که آنجا از پس، شود، می
 خدا از را خود  شکار جوان شیرهاي و اند وابسته خالق خداي به واقع در مخلوقات همه که حالی در

 موضوع یک به داخ با مخلوق ارتباط که است انسان در تنها. کنند نمی چنین آگاهانه خود اما طلبند، می
 انسان ي گاهانهآ خود بصیریت استعداد با تنگاتنگی ارتباط امر این اما. شود می تبدیل آشکار و صریح

  )98ص ،1386 برگ، پانن. (دارد

  :منبع

 حقیقاتت و مطالعات مرکز. اردستانی سلیمانی عبدالرحیم ترجمه. مند نظام الهیات بر درآمدي).1386. (ولفهارت برگ، پانن
  .مذاهب و نادیا

  مشعل ها

  بختی تیره1٫

 سري تو هب نباید. است اوهام چیزها جور این که است بدیهی…ندارد خارجی وجود بد طالع از ناشی بختی تیره که البته
 ینوع با مساله این که خصوص به. اورد می در هم خوردن توسري از سر مرور به دارد  طمع که کسی. کرد عادت خوردن

 در و ودش می چه که کرد فکر زندگی این و دنیا آخر به باید. شود می نهادینه فرد ناخوداگاه در که شود می همراه ترس
 و راقبیم نوعی به یافتن دست هاي روش با بودن آشنا. گرفت تصمیم زندگی ادامه مورد در طمع از عاري و سپید افقی

 ،شود می راحت کردن حس را ها لحظه طوري نای. برود کنار به طمع تا شود می باعث زندگی در آگاهی جوي و جست
 رد معموال که طمع ایم، کاره چه که فهمیم می تر راحت طوري این واقع در و گیرد می قرار ما دستان در زمان لطافت
 قایسهم کسانی با را ما زندگی وضعیت مدام ترسی. زند می هم به را ذهن تمرکز است، همراه هم خشم با خود شدید حالت

 زندگی در تبرک از را ما مساله این! ظالمند اصال…نیستند الیق اصال که هایشان بعضی…نیستند الیق چندان که ،کند می
  .شود سلب ما از توفیق تا شود می باعث بگذرد حدذ از اگر دیگران موقعیت به غبطه آري. کند می دور مان

  

 بی ها موقع این. کرد فااکت کردن ناله به صرفا بینیم می که را ظلمی وقتی نباید. افراشت بر سر ظلم برابر در باید که البته
 ”هجران“ ممفهو خود به شود نمی دیگر. مانند می باز عشق جاده در رفتن تصمیم از دیگر پاهایمان بفهمیم، خودمان آنکه
 مجبور دم،آ طوري این. آورد می در بدي جاهاي از سر آدم طوري این چون..  زد حرف آن مورد در حتی و …کرد فکر

بله منظور… دهد ترجیح را گون آبله پاهایی با زندگی است  تو اییه واژه به سپردن سر نمادهاي…است بیچارگی هاي آّ
 درستی هب هم چندان نوشته، چنان آن یا نوشته چنین این تقدیر که ها حرف جور این.… و شوم تقدیر و بد فال مانند خالی
 باید دور…ندارد روزگار قاموس به ربطی هم اصال خوردن سري تو که مطمئنم هک من…شود نمی استنباط ها بعضی توسط

 آزاده بخندل حتما زنند، می حرف شان زندگی کالبد شدن خاکستر از ها بعضی که گونه این …پوچ سخنان بعضی از شد
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 باید…ستب باید ردیگ احرامی پس…شد نزدیک عشق ستاره به توان نمی گونه این …برند می سوال زیر را مظلوم یک ي
 و رود می کنار به خودشناسی وقتی. باشد اجتماعی شدید رقابت در تواند می خرافات ریشه…مطلب اصل سراغ رفت

  :آورد می در بیراهه از سر واقعی خوشبختی شناخت

 شویم ردانروگ جامعه از که نیست آن معنی به ”بشناس را خودت“ گوید می که حکم این هایدگر نظر به} البته{
 خویش گاهجای که این از است عبارت واقعی خودشناسی. کینم پیا ”محض من“ یک تا برگزینیم عزبت کنج و

 پراتنز در ار جامعه و جهان هوسرلی سبک به که آن نه باشیم، درگیر اجتماعی و فرهنگ با لذا و بیابیم جهان در را
  )157 ص،1387 خاتمی،. (یابیم دست مجرد ”استعالیی من“ به و دهیم قرار

  

  ها مشعل 2٫

 …گیریم مییاد را فقرا به زدن سر بریم، می پی یاس گل ارزش به خاکی کره این روي وقتی..هستی جهان این در تو وقتی
 هب کردن دقت. گیرد می فرا تو عطر جا، همه که است طوري این…خودت مکان و زمان در البته و…زمانه و زمین این در

 شود می باعث مسائل، جور این طرح. شویم متمرکز دینی مفاهیم بعضی روي خوبی به تا شود می باعث مسائلی چنین
 یافتنی دست نجات طوري این… شویم می مستعد شدن هدایت براي طور این…داده رخ تاریخ در آنچه به…کنیم فکر خوب
 باشیم، تهداش حقیقت طلب اگر. گیرد می فرا را ما خداوند هدایت نور..باشیم چیزها خیلی شناخت دنبال اگر حتی است

 لهی،یعنیا نور این که بینیم می. شویم می حادثه اي محو که است جذاب و زیبا چنان آن ما براي خدا، بندگان شدن هدایت
 میشهه آنها گویی که بینیم می بخواهیم اگر. درخشد می تاریخ راهروي در مشعلی چونان او، لطف مظهر این هدایت، نور

  …تندهس ما چشمان روبروي

 است وجودي خود، ذات حد در نفس چون شود، می افکنده بر نفس چهره از مادي تعلق حجاب که وقت هر
 از و فایض حضوري اشراق یک آن، شناسایی مورد بر است، شناسنده موضوع که  جهت این از نفس از ، نوري
 در که یالزم و واسطه بی عنیم به نظر نیز، تعبیرات این جمه تر. گردد می حاصل اشراقی حضور یک آن، براي
  )45 ص ،1382 کربن،. (نیست اشکال از خالی. باشد می معتبر آنها مفهو

  ها اشک3٫

 شود یم نهر، یک کنار دنج، هاي باغ در حرافان، و پرگویان از مردم، همهمه از گرفت فاصله باید رز، لطافت دیدن براي
 را خدا و ،کرد تفکر ها، آسمان معناي در توان می …بارد می روح بر که بود روشنی باران منتظر و گرفت دست کتابی
 باغ در درخشند،مثال می که اندیشید ها اسمان در دوردست هاي مشعل به…خیال و فکر توي رفت شود می نمود، شکر
  ..یابیم می جهان مورد در ما که جدید معناهاي به رو روشنی دریچه شوند می طوري این و ونوس، هاي
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 …لندب داستان یک یا…است افسانه یک شاید…است بلند خواب یک شاید جا این در بودن …غرایب حوادث مهه این میان
  .شناسیمب را دیگري و خود که وقتی البته دهد می رخ مساله این. شناخت بهتر را ها اشک بعضی معنی باید هست، چه هر

  :است معتقد”مرگ سوي به بیماري“ کتابش، در کیرکگور

 دادن ربط در و دهد می ربط خودش به را خودش  آن اساس بر که است  شده منشعب شده، تاسیس اي هرابط آدمیت،
  .دهد می ربط دیگري به را خود خودش، به خودش

  

  :منابع

  .معاصر اندیشه و دانش فرهنگی موسسه. هیدگر اندیشه در جهان). 1387(محمود خاتمی،

 سهموس. گلشن عبدالحمید و فردید احمد ترجمه. باستان ایران فهفلس و اشراق حکمت روابط). 1382. (هانري کربن،
  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی
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  هستی آغوش

1٫  

 اموسق منظور…!!کنیم فراموش همیشه براي را ها چیز بعضی شدن فراموش تا دهد می اجازه چیزها بعضی به اندیشیدن
 یم نفس. گذرد می ما کنار از و کرد درك باید را يرهگذر حال. شود فراموش نباید هرگز که است زندگی در عدالت

 تار و یرهت آن، مردمان براي جهان عدالت، بدون که دانست باید. است دیده بدي کسی از که است مکدر دلش نیز و کشد
 هک اییفض از تا دارند نیاز که هستند کسانی ما اطراف در که دانیم می و آید می بر روز. است بدیهی که این…شود می

 شود می اعثب بلکه شکند می را دل تنها نه عدالتی بی…دارند دلجویی به نیاز آنها شوند، جدا است، آفریده آنها براي ظالم
 ظلم. پرداخت نیز خود به ظلم به باید طرفی از. دارد را خود تاوان نیز این. کند توهین نیز هستی و کیهان شعور به ظالم تا
 جدانو عذاب بعضی براي ذهن، اغتشاش با همراه خود، درباره عدالتی بی…برد می بین از را روح درونی هماهنگی خود، به

  :کیرکگور نظر اساس بر که داشت یاد به باید. آورد می هم

. داردن ایمان باشد نداده انجام را حرکت این کس هر چنانچه  است، ایمان از پیش مرحله واپسین نامتاهی ترك
 والس که است گاه آن فقط و شوم می آگاه خویش نامتناهی ارزش از من که است نامتناهی ترك در فقط زیرا

  )73 ص ،1384 کیرکگور،( باشد بین در تواند می ایمان لطف به جهان این زندگی آوردن چنگ به

2٫  

 چنین ینا که است زمین عاشق باران…نمود تفکر باران ذات در باید…شناخت بیشتر باید زمین بر را باران هاي بوسه باید
 وبخ را باران سرود تا شویم می هماهنگ هم با تو و من وقتی …است هستی نغمه باران،. افتد می زمین آغوش در آسمان
  .بشنویم

 وجود صالا بلکه شود، می متعین و موجود کل با هماهنگی اساس بر امري هر فقظ نه که  است معتقد الیبنیتس
  )130 ص ،1387 ،مجتهدي. (است بودند هماهنگ همان ، داشتن

 یک سر رب توافق بدون ذهن، دو اتحاد. بفهمیم را همدیگر خوب چیز هر از پیش که کنیم می پیدا اتحاد تو و من وقتی
 از مرحله یک یا .باشد زندگی در تغییر یک بخش نوید تواند می که راسخی تصمیم. باشد نمی پذیر امکان راسخ تصمیم
 ذهن با وانیمت نمی دیگر که بینیم می کنیم، می خود به ظلم وقتی ترتیب، بدین. دهستن الهی هاي نعمت ها این. زندگی

  .شویم متحد خوب دیگري،

 سرو هب وقتی…شود می استعاره ها یاد در و ها شعر در ما براي درخت یک خوب، چه … کرد یاد سرو آزادگی از باید نیز 3٫
. باشد می خود به ظلم عدم هم آن و شود می دیده جالبی شرط افراد، آزادگی در که بینیم می کنیم می فکر آزادگی و

 دست قتیو خصوص به داریم هم هستی باز آغوش درباره هایی دیدگاه نیز ما بینیم می کنیم می فکر که است طوري این
  .بدهد ادی ما هب قبل از بیش چیزي کائنات است، قرار که یابیم می در گویی که است طوري این. کشیم می خود به ظلم از
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 این یراز کند، می تعریف حال عین در نیز را عالم و وجود حصول کیفیت که است اشراق این حصول کیفیت
 مقهور ار ماده که تسلطی است تجرد این قدر به همچنین و ماده از شناسنده ذاتش تجرد قدر به  استخضار قدرت

 جز ردیگ که اي مرحله به تا لغیره، مظهر و اتهلذ ظاهر است نوري خود که نفس بالعکس،. دهد می قرار نور قهر
 تواند پیدا تنزل خواند می غربی غربت نام به را آن سهروردي و  نباشد، صبحگاهی شفق فام تیره سایه منزله به

 و رتبت چگونه هم، به نسبت خود وجودي، ظهورات و نوري اشراقات سلسله آحاد که بینیم باید جا این از. کرد
  )46 ص ،1382 کربن،. (کنند می پیدا تنزل

  

  :منابع

 پژوهشی هموسس. گلشن عبدالحمید و فردید احمد ترجمه. باستان ایران فلسفه و اشراق حکمت روابط). 1382(هانري کربن،
  ایران فلسفه و حکمت

  .نی نشر. رشیدیان عبدالکریم ترجمه. لرز و ترس). 1384( سورن کیرکگور،

  .امیرکبیر نشر. تجدد و فلسفه) 1387.(کریم مجتهدي،

   



٣۵٨ 
 

  قناعت و  افکار

 ما ذهن فضاي روز طول در لختی براي ها ایده این رسد، می انسان ذهن به معنوي افکار و ها ایده سري یک اوقات گاهی
 تفکر.. نیمک فکر آنها روي خوب باید…کنیم دنبال را آنها است بهتر ولی نداریم حوصله چندان اوقات گاهی…گیرند می را

 ایشافز معنوي مساله یک به پرداختن در را خود ظرفیت و تحمل باید…رساند می جایی به را انسان که است معنوي
 نشان ودخ از را پایداري و تحمل نوعی و بگذرد زمان بدهیم اجازه اگر.بود پایدار باید مساله یک درباره تفکر در…دهیم

 اشدب می نیاز مورد که چیزي دومین.…شود می ایجاد معنوي هواي و حال یک ما در که یابیم می در مرور به گاه آن بدهیم
 و طالعهم با را آن باغبانی همچون حتما. رسد می ما ذهن به زندگی تحول براي معنوي ایده یک وقتی باید. است تمرکز

 آه و اشک لسا و بیهودگی و بادرفته بر سال بگوییم و برسد پایان به سال که مباد…کنیم آبیاري وقت، اختصاص
 و ها نعمت از داشتن وطبیعی روزمره زندگی.…نیست دام روزمره زندگی که یابیم می در باشیم داشته تمرکز اگر…گذشت

 ینیهمنش دام به را خود ولی شویم رها روزمره زندگی روند از خواهیم می و افتیم می دام به اوقات گاهی. است الهی الطاف
 را نکته این ایدنب باز هستیم ناراضی چیزها بعضی از اگر که دانست باید اول وع،موض این از فرار براي …اندازیم می بدان با

 از عدب صبح هر که باید…کنیم دخیل را خودمان قدرت نباید…ندارد وجود الهی قدرت از غیر چیزي که کنیم فراموش
 که است ونهگ این. باشد ما برويرو تابلو یک مثل مساله این باید اصال.. باشیم داشته رو پیش را اي مساله چنین بیداري

 دیگر وريط این. ایم نکرده پیدا دست آنها به که رویاهایی. نیستیم تنها خود مندرس رویاهاي با فقط ها، صبح در دیگر
 روشنی. دهد می بصیرت ما به که است قرآن…خواند قرآن باید. ببریم پناه کریم قرآن به باید…خوریم نمی حرص قدر این

 آیه چند صبح، هر که باید…گیرد بر در را ما معنوي فضاي قرآن، خواندن با …دهند می جال را ما روح یم،کر قرآن آیات
 می قیقتح هاي آینه زاللی به وضو یک روز، براي گونه این…کنیم فکر دقیقه چند که باید و بخوانیم کریم قران از

 جوي و جست در روز طول در باید ما. دهد یم آرامش ما به قرآن …دهد می قناعت درس ما به مجید قرآن…گیریم
. است داوندخ خواست با منطبق همواره قانع، انسان نیت. شود می خشنود خداوند باشیم قانع اگر یعنی…باشیم خدا خشنودي

 یدبا. ”هل شریک ال وحده باللّه اال قوة ال و حول ال و: “که دانست و کرد توکل باید همیشه راه این در که است گونه این
 باید همواره معنوي زندگی در. بیفتد جا انسان براي خوب تا نمود تکرار را کارها این باید. نمود پر قناعت از را خود کالبد
 را عاد این که شده حدیث) ( ع( صادق حضرت همچنیناز. یابد می معنا ما براي هم انس مفهوم طوري این… بود قدم ثابت
 وت و خواهم یارى تو از و گویم سپاس را تو ، سپاس است تو آن از خدایا بار ): است چنین اش ترجمه که خواند مى

 ، کنم فاو بعهدت بتوانم که آنجا تا و دارم ات بوعده ایمان و تو وعده و بعهد کردم بامداد ، توام بنده من و منى پروردگار
 فطرت بر کردم بامداد ، است او رسول و هبند محمد که دهم گواهى و ، له شریک ال وحده باللّه اال قوة ال و حول ال و

ه انشاء و محمد، دین و ابراهیم ملت بر و اخالص کلمه و اسالم  مرا چه ره تا خدایا بار ، بمیرم و باشم زنده عقیده بهمین اللّ
 وسیله بدان من و ، برانگیزانم بهمین برانگیزى مرا که آنگاه و ، بمیران بهمین بمیرانى مرا چون و بدار، زنده بدان دارى زنده

 و نندم پیشوایان محمد آل ، واگذاردم بتو را کارم و ساخته خود پشتیبان را تو ، جویم مى را تو پیروى و تو خشنودى
 آنانرا خدایا بار ، کنم پیروى ایشان از و ، دانم خود سرپرست و دوست را آنان و کنم اقتداء بآنها ، ندارم آنها جز پیشوایانى
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 ار دشمنانشان و ، دوست را دوستانشان که کن چنان مرا و ، ده قرار آخرت و دنیا در من)  سرپرستان و دوستان( اولیاء
  .ساز ملحق بصالحین پدرانم با مرا و آخرت و دنیا در گیرم دشمن

 اىهدعا در وافى در آنرا نیز)  ره( فیض مرحوم و است صبح دعاهاى از است معلوم آن جمالت از چنانچه دعا این: توضیح
  . است کرده ذکر صبح

  

  21:  روایۀ 300:  صفحه 4 جلد کافى اصول
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He is a fairy teller 
 درون در آب هاي قطره…است جاري دریا کل و ما قایق روي آفتاب، روشنی…است صاف خوشبختانه هوا…زنیم می اروپپ

 قطف براي حتی که اي جزیره…دریا همیان در تنها اي جزیره …پیداست اي جزیره دست، دور از…درخشند می گاهی قایق
 می فرو خودشان در قدر آن گاهی ها آدم بعضی که دانند می خوب ها آدم تنهایی کاوشگران. است شاکر هم ”بودن“

 خوب اوایل شوند، می جزیره که ها بعضی جزیره، آقاي به شوند می تبدیل اصال…شوند می جزیره یک به تبدیل که روند
 هاي ارزش به وفادار خیلی. آورند می بدست خواهند می که را آنچه زمان، مرور به ولی. آیند ینم کنار قضایا این با

 حال، این با…کنند می قطع واقعیت با را خود ارتباط و کشند می خود دور حصار یک طوري این. و گردند می شخصی
 درست هم سدي خود براي آنها.…ببرد البا را آدم روحیه تواند می چقدر!!! شخصی هاي ارزش به وفادار اي جزیره دیدن
 غروب از قبل باید… برسی ها جزیره جور این به تا بزنی پارو باید کلی. گیرد می را تلخ واقعیت هجوم جلوي که اند کرده

 آنها غروب کال و ها جزیره جور این مرگ به و گذرد می زمان چه هر شود، می سخت کار طوري این…برسیم آنجا به
. رساند ها زیرهج این به را خود سریعتر باید. گیرد می فرا را ما مبهم اضطرابی و تلخکامی که بینیم می یم،شو می نزدیک

 گاهی از هر. شناسم می را زیادي هاي جزیره البته من.. نیست کافی کردن تازه نفس براي هم عمیق نفس تا چهل تا سی
 ي،ا جزیره هاي آدم. بود سخت آنها با مستقیم ارتباط ولی…مبش ولو اونجا و بهشون برسم تا زدم می پارو ذهنم در هم

 اما. دز گپ و نوشید چاي توان می. گرفت انس آنها با شود می که هستند هایی آدم…دارند نیز را خود خاص هاي ویژگی
 و اسیاحس لحاظ از البته…باشند ما دسترس از دور هم خیلی توانند می ما به نزدیک هاي آدم که کرد توجه باید شاید

 را شا حوصله کسی متاسفانه ولی. اند پراکنده ما اطراف اجتماعی محیط سوي آن و سو این ها، جزیره جور این…عاطفی
 حداقل …حیف که گیرد می وجدان عذاب را ما و روند می آب زیر ها جزیره جور این روزي…بزند پارو آنها تا و ندارد

 زیر به و وندش می غرق خودشان تنهایی در آزار بی خیلی که هایی آدم. کنیمب وداعی یک اقل ال سراغشان نرفتیم بار یک
 خودت به را زحمتش روزگاري روزي که آن مگر برسی، آنها به که نیست اي جاده هیچ که هایی آدم…روند می آب

 مساله صورت و کنی راحت رو خودت خیال بعد و زند، می موج آنها اطراف در که حوادث مواج دریاي به بزنی و بدهی
  .نکنی پاك هم را ات زندگی
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  زندگی جریان شناخت

 روي روحش که است این او هدف باالترین و خردمند مرد اصلی آرزوي
 .بیاورد خویش خود در روي و بازگردد خود به و تابد بر بیرونی جهان از
  )فلوطین(

  

 و ”گفت؟ وانت می چه”  که کنیم خالصه عبارت سه در را فلسفه اختصاصی و اصلی مسائل کلی طور به کانت مثل ما اگر
 منظور. انانس به است مربوط مسئله سه هر این که شد خواهیم متوجه آنگاه ”داشت؟ توان می امیدي چه“ و ”کرد؟ باید چه“

 حضور گرفتن نظر در با مسائل طریق هر به فلسفه در که است این منظور بلکه است، چیز همه مقیاس انسان که نیست این
 می انیانس صرفا فقط نه را فلسفی تامل موضوع همین و. گیرد می قرار بررسی مورد و شود می مطرح جهان این در انسان
 ،1385 مجتهدي،. (کرد مشخص نیز را فکري هاي نحله از هریک اوصاف توان می که است رهگذر همین از بلکه کند،
  )85 ص 

 کاملت در اي ویژه اهمیت زندگی جریان از داشتن شناخت. رویم می یزندگ جریان شناخت مساله سراغ به مقدمه این با
 و دنز حرف اما. آید می ما کار به ها شناخت از دست این باشیم که وضعیتی هر با صورت هر در. دارد ما معنوي زندگی

 یعنی. وییمبگ توانیم می چه که است این دیگر، مساله.…است مساله یک تنها زندگی جریان شناخت درباره کردن بحث
 ولی باشیم دلیخوش دنبال به شاید. نیست صحیح الزاما زنیم، می یافتن تسکین براي که زندگی معناي مورد در حرفی هر

 شناخت. کرد هم قناعت و بود خوشدل توان می که یابیم می در تابد، می ما بر معنویت از پرتوي وقتی.بکنیم باید چه ندانیم
 قشن ها جمع در یا و کنند می زندگی تنها خاصشان منش با که افرادي. دارد دیگر گامی دتوان می جامعه در ها غریبه

 که ندهست اي عده که بینید می بزنید زندگی جریان شناخت به دست خواهید می که این محض به. دارند را اي حاشیه
 زندگی جریان مورد رد تفکر واقع در است، تفکر نوعی متاسفانه البته که کنند می نهی کار این از را شما و کنند می فضولی

 تمرکز تا مبگیری فاصله ها فضول از است بهتر  سازد، می رهنمون انسانیت و انسانی شانیت به را شما و دارد اهمیت خیلی
 دتخو زندگی شناخت جریان به دوباره آید می دست به که تمرکز. ندهیم دست از زندگی جریان شناخت در را خود
 را اش زندگی یانجر اول ببنید بشناسید را وفادار خواهید می اصال. شد مغرور قضیه این خاطر به نباید البته. کنی می فکر
  !نه یا است قرار بر قوانینی جهان این در که داند می یعنی…نه یا شناسد می

  !خواهی نمی معاشرت زور به اینکه دوم! کنی نمی فضولی…باشی که معرفت درگاه مقیم

 واال. آورد می هم اندیشی عاقبت. آورد می هم چاالکی شنیدن نصحیت…نصیحت اهمیت مورد در گفت شود می چه
. است حل هقضی دیگر بشنویم نصیحت اگر البته. کشد می طول کمی زندگی شناخت چون دریافت باید را عمر مهلت
  .اختشن را عشق باید. خواست خدا از باید. کرد فراموش راه این در نباید هم را توسل
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  )حافظ(رحمتم اهل ز شدم عشق آشناي تا

 فاوتت بی خودمان نیز و اطرفمان جهان به نسبت دیگر طوري این آورد، می ما براي هم را غیرت زندگی، جریان شناخت
 خواهیم شفتهبرآ که البته و کرد خواهیم شورش بگیرد، را عمیق تفکر این جلوي بخواهد که چیز هر  علیه و بود نخواهیم

  .است شده پژمرده دیگر وفا گل زمانه دوره این در چطور که فهمیم می همچنین. شد

 می لقای ارزش هم دیگران هاي دیدگاه براي. کنیم می پیدا آن تحوالت و اطرافمان محیط به نسبت را هوشیاري نوعی
 این در فقط که هم ها بعضی واال.دهیم می اختصاص زمان نیز و دهیم می را باالتر اولویت ها آن به مهمتر همه از و شویم
  :کنند می ادعا زمینه

  

  میان به آید تجربه محک گر بود خوش

  )حافظ. (باشد غش او در که هر شود روي سیه تا

 خرسند. اییمزد می چشم از گونه این را غم غبار و نهیم می ارج بیشتر را طبیعت آنگاه باشیم، زندگی شناخت دنبال اگر
 گفته هک هاست نکته این در هم خردمندي. گیرد می را ما درون مبارکی شادي. شویم می لیمتس و تقدیرمان از شویم می
 ما البدک درون به صبر جویبار. شویم می دور افسردگی از طوري این…توانایی وقت را ضعیفان دریاب که خالصه. شد

  :لیکن است من هاي فکر ها این واال. شود می جاري

  بینم نمی کسی خود از تر نامه سیاه

  )حافظ(نرود سر به دل دود قلمم چون چگونه

  

 ها حرف یبعض شاید. کند کمک ما به زندگی جریان شناخت در تواند می کجا تا ما عقل آید می میان  به مساله این بعد 
 براي ما دامی نهایت در و کرد؟ باید چه زندگی جریان این قبال در ببینیم باید بعد. نباشند ما ورزي خرد دایره در اصال
 به وريط این برد، می جلو به زندگیمان تاریخ ریل روي را ما مداوم یادگیري کجاست؟ تا زندگی جریان از ”یادگیري“

 نیز ما ماعیاجت سرمایه طوري این کرد جویی عیب نباید: هست میان در اي مساله یک ببیند. شویم می نزدیکر خوشدلی
 ريیادگی این با همچنین باشیم، رنگ یک گذارد نمی جویی عیب. شود یم پراکنده ما اطراف از همه یابد، می کاهش

  :بود نخواهیم! ببو دیگر

  مکن تکیه کرمش بر جهان است طبع سفله

  )حافظ(مجوي سفله از قدم ثبات دیده جهان اي
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 می ستد  آینده و سرنوشت زندگی، مورد در بصیرتی چنین به وقتی کنیم می حس ذهنمان در را لطافت و نزدیکی نوع
 فرا ودخ به را ما پنجره…دارد پیامی ما براي ساعت…زند می حرف ما باد شنویم، می خوبی به را اطراف صداي بعد. یابیم

 برنامه هچ و بود خواهد چه آینده از ما درك که این! بپاییم دقایقی را افق که! تحقیق یک به خواند می فرا… و خواند می
 و نیدبک خود ضمیر لوح حال به فکر خب باشیم، می زندگی براي الهامی مورد در اگر. داشت خواهیم زندگی براي اي

  :باشید منتظر بعد

  ساز قابل را آینه طلبی جانان روي

  )حافظ(روي و آهن ز ندمد نسرین و گل هرگز نه ور

  

  .است توفیق یک خود ذهن، در معانی شدن باز. است توفیق ها این همه

 منطقی امالک طور به که کنند می سعی و آورند می بدست را بهتري شناخت خود، دگیزن در افراد بعضی که بینید می
 يفضا در مدرن زندگی از گاهی از هر کنند می سعی. آورند می روي رمانتیسم اي ذره به گاهی هم بعضی. کنند عمل

 به یابیدست که دانست یدبا حال، هر در. باشند داشته هوایی و حال خودشان براي و بگیرند فاصله زده صنعت شهرهاي
 شناخت بدون اطرافمان جهان شناخت. است زندگی جریان شناخت هاي نعمت از یکی هم ،”بودن جهان این در“ مفهوم

 این یم،بشناس را خودمان باید اول بفمیم را اطرافمان جهان قوانین بخواهیم اگر نیست، امکانپذیر خودمان هاي محدودیت
 خاصیت اصال .داریم تغییر براي زیادي امکانات که بینیم می هستیم جهان این در که همین: است مهم اي نکته خودش براي

 روي یرتغی به مدام شویم مجبور بودن جهان این در درك براي هم شاید. کرد تغییر آن در توان می که است این جهان این
 این در ما .کنیم تعریف ”یادگیري بهبود“ و ”اوممد تغییر“ در داریم جهان این با که را نسبتی ما همه کاش اي. بیاوریم

 هر براي ینهای نتیجه ولی زنیم می حرف هم با همه هنر مورد در که این علیرغم که اي گونه به تنهاییم قدري تا یادگیري،
 شیمبا یآموزش و یادگیري نوعی دنبال باید پس. گردد می بر جهان در شما موقعیت  به مساله این کند، می تفاوت کس

 می را ها نماد آرام آرام. آوریم می در اطرافمان حوادث از سر تر راحت طوري این. دارد جدي نقش آن در هنر که
 زادگیآ نشان سرو که فهمیم می طوري این. ”دارند ربط“ نمادهایی چند به ها درخت بعضی چطور که فهمیم می شناسیم،

  . است

  آري نمی اي میوه کسی گفت سرو به

  )سعدي(دستند تهی آزادگان که داد جواب

 دشخو براي رازهایی زندگی که است درست. باشد اشتیاق جنس از که باشد طوري تواند، می جهان در ما ”بودن“ نوعِ
 این. ردبب جلو به زندگی هاي راز شناخت براي را ما پژوهش و کوشش تا باشد داشته وجود هم شوقی حتما باید اما دارد،

 بعضی که یگرد است همین. یافت دست زندگی شوق به توان نمی صبر بدون بکشیم، میان به هم را صبر توانیم می طوري
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 در برص حذف. هایش سختی علیرغم کنند می دنبال شوق با را زندگی هم دیگر بعضی و مانند می باقی کارهایشان در
 تابزدگیش از ناشی اشتباهات! …واال!! دهستن هایی افسانه خودشان براي خودشان صبرها، بی. است گمراهی راه اول زندگی

  ..رود می میان از زندگی شوق…شویم دلزده زندگی از که شود می باعث شوند، می انباشته هم روي وقتی

 شود رفتهگ تر جدي جهان در باید ”راهنمایی“ صنعت. است صنعتی خودش براي زندگی جریان شناخت اصال: اسی قول به
 نعتص به اصال. شوند هدایت زندگی مسیر در ”زندگی هاي مهارت“ و ”خودیاري هاي کتاب“ زا فراتر چیزهایی با افراد و
 اصال…راشونب بزنند هم شیک هاي جلد این از …شوند نوشته تر اي حرفه باید ”نصیحت“ کتابهاي. داریم نیاز ”نصیحت“

  !است رزومه جور یه خودش براي شنیدن نصحیت

  )فظحا(بشنو نصیحت است گذران خوبی دور

 وقت آن رود می بین از کامال شتابزده اقدامات شکست با جامعه روحیه یعنی است، برقرار هم توسعه مساله در قضیه همین
 از حیهرو حفظ در را کار زمان که زیرکی و هشیاري گویند  می این به. شود می دشوار توسعه راه ادامه براي اعتماد جلب
 درس..شود فراموش نباید که هایی درس…است توسعه حوزه اندیشمندان يها حرف بندي جمع این واال. ندهیم دست
 باهاتاشت تجدد، از پس کال و مدرن، ایام در که شد اشاره کال…است آمده دست به گران هاي تجربه قیمت به که هایی

 بیشتر اشم دست ،متجدد دوره در چون! چرا؟…باشند داشته شود، می تصور ابتدا در چه آن از بیشتر هاي ضرر توانند می
 می ردسرد باعث تري گسترده صورت به امکانات این دادن دست از و دارید را بیشتري امکانات لحاظ این از و است بند

 تر گسترده معنایی واندت می ”رفاه“ که دانید می شناسید، می را پیشرفته چیزهاي بیشتر آشنایید ممکنات با بیشتر شما شود،
  .باشد داشته قبل از

  .است شده انداخته دست و است بوده هم نویسان طنز و هنرمندان سوژه بارها ضعیف توسعه…گفت باید چه واال

. داریم نآ با هم نسبتی پس هستیم جهانی ندر دازاین، سراغ گردیم بر زد، خواهیم حرف بیشتر توسعه بحث مورد در
  :نویسد می هایدگر

 وسه گهگاه و باشد بودن -در از فارغ اي هستنده حاصطال به که نیست چنان هرگز ”آغاز از”  دازاین
 که ستا پذیر امکان رو آن از تنها جهان با مناسبات پذیرش.گردد جهان با ”نسبتی“ پذیراي که کند

  )181 ص ،1386 هایدگر،.(است بودن – جهان – در هست، که آن صرف به دازاین

  

 موجود لحاظ از بلکه. دهد مین رخ ها موجودیت سایر میان در ك است موجودیت یک دازاین
 می وا براي مساله یک هستی چنانکه. خودش هستی در: شود می داده تمایز واقعیت، این با شناختی،

 عنام بدان این و.  باشد می دازاین هستی از سازنده حالت یک این باشد، طور این قضیه اگر اما. باشد
 .است هستی یک خود، که اي رابطه در ستیه همچون- دارد اي رابطه اش، هستی در دازاین که است
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 اهیر  که معناست بدان این متعاقبا. فهمد می خودش هستی در را خود دازاین که معناست بدان این و
 این. دهد می انجام صریحا را آن اي درجه تا و فهمد می بودنش در را خود دازاین، که دارد وجود
 هب محصور هستی، این. اش هستی میان از چه و با هچ است غریب و عجیب موجودیت، این براي مساله

 صورت به دازاین. است دازاین هستی از ویژگی یک خود هستی، شناخت. باشد می خاصیت این
  )31 ص ،2001 هایدگر،.(باشد می متمایز شناختی، موجود

 یندازا ، تر قدقی سخن به. کند می محدود انسان در متمثل هستی به را” Dasein/  دازاین“ هایدگر البته
  )61 ص ،1377 کواري، مک. (است شناختی هستی اصطالح دازاین. نیست انسان با مترادف
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  ها نعمت

 سبتن زمان و عمر و هستی. است نمایان خوبی به قضیه این فصول تغییرات در. سازد می اموري متوجه را ما عمر ضربان
 می که تانزمس. باشد زندگی از گرفتن درس راهگشاي حدي تا تواند می فصول گذر مورد در تفکر. دارند هم با نزدیکی

 می پوش سپید هک بینیم می را درختان ما بارد می که برف. دید بهتر را هستی جلوه تا بود برفی روز یک منتظر باید شود
 می هم بهار دیا. زمستان ماه سه در بلند نیایشی. دهند می انجام را خود نیایش خود، کوتاه و بلند هاي خهشا با باز ولی شوند
  باشند؟ بهاري هم زمستان در ها درخت این شود می: کنیم می هم هایی فکر خودمان پیش افتیم،

  

  گاه هیچ که اي معجزه

  ایم نچشیده را طعمش

  هاست قرن اما

  سازد می ور لهشع را هامان سینه آتشش

  .آخماتاوا

  

 در که بینیم می کنیم می که فکر تابد، می کمرنگ  چه اتاق درون به پنجره بیرون از زمستانی آفتاب گذرند، می روزها
 باید مه ما که ستایشی…ستایند می را خدا آنها …هستند نیایش حال در ها درخت همه طبیعت بهار، چه زمستان چه حال، هر

. ندزیبای حال هر در زده خزان چه و برف از پوش سپید چه باشند سبز چه ها درخت که بینیم می ما. یمشو همراه آنها با
 وزهاير سراغ برگردیم…خودش براي است نعمتی رویم می فرو فکر در و نگریم می آنها به ما وقتی ها درخت زیبایی
 نوعی…رسند می کجا به ببینیم تا کرد نبالد را رهگذران هاي پا رد شود می خب…برفی روز در… برفی روز در برفی،

 از عضیب که است بدیهی البته و دارد جامعه یک در پایی رد خودش براي اندیشه از نوعی با کسی هر جدي ولی! شوخی
 هستند هک فهمیم می. کشاند می زیرکی نوعی به را با انها پاي رد که هم افرادي هستند. روند می بیراهه به ها پا رد این
 مآد براي را خود وقت که این اند؟ آورده کجا از را دقیق درك آنها. شناسند می را اطراف محیط خوبی به که اديافر

 تکه کسی هک اند نبوده این دلواپس دیگر. اند داشته را تامل و تانی فرصت طوري این. اند نکرده تلف ارزند نمی که  هایی
 کنند، یم عمل هوشمندانه احساسات تبادل در. است زیرکانه نیز آنها صمیمیت نوع. ببرد خود با و بدزدد را آنها ذهن از اي

 در خودش مقابل در را افراد کردن بازي نقش هست، هم طنز اهل زیرك. است شده متبحر عمومی روابط در آنها هوش و
 به را یهای روش زیرك. نیست ضعیف فهمش چون نیست، فضول همچنین زیرك. بیند می ذهنش در کمدي یک قالب

 چندان ابطرو روي مدت بلند گذاري سرمایه به چون کنند می نقد را آنها همیشه کار کاسب و مغرور افراد که بندد می کار



٣۶٧ 
 

! اش ورزانه طمع نوع از  هم آن نیست طلب حداکثر زیرك! اند دیوانه ها، زیرك اوقات بعضی طوري این. ندارند اعتقادي
 می اج به نیز هایی یادگاري هستند، منزوي مثال و دارند مشکل عمومی روابط ظلحا از حتی که افرادي پیش ها زیرك

 داشته ار پیروزي احساس نوعی توانیم می اند، داشته حضور جمع یک در که لحظاتی به فکر با که طوري به گذارند،
 الفخ بر! هستند تیغنیم خودشان براي ها زیرك. داشت خواهیم را روزگار بر تسلط احساس باالخره که چرا باشیم،
 و بحرانی تصمیمی نباید الزاما کند، نمی رشد دفعتی صورت به و  حادثه یک در فرد زیرکی شود، می تصور که چیزي

 هم شا روزمره زندگی در زیرك فرد هست، هم سکوت در زیرکی دهد، نشان را خود زیرك تا باشد کار در استراتژیک
 مورد در ار مناسب تحلیلی باالخره تا برد می بکنید را فکرش که جایی هر به را وي او، ذهن سیال جریان و است زیرك
  !نیست پیر الزاما زیرك ساسان، بستگان اعتقاد به. بدهد ما نیز و وي به اطرافش محیط

 یم خوب طوري این است پیدا پا رد ها برف روي. برد می باال هم را آنها خالقیت  که هست زیرك افراد در هوش نوعی
 اهدیدگ. اند کرده عمل اکنشافی صورت به!) همیشه شاید اصال(خود عمر از درازي دوره در زیرك افراد که فهمید شود
 هک چرا است مباهات مایه زیرك آدم  با دوستی که انصافا. است جالب نیز زمانه و  دوره این در وفاداري مورد در آنها
  :دارند خود ذهن در خوبی به است، نمایان حافظ بیتی در که را نکته یک

  شنوينمی سخن ور کس ز مجوي وفا

  )حافظ(باشمی کیمیا و سیمرغ طالب هرزه به

 به را ها آدم آرام آرام طوري این بخشند، می دلگرمی آنها به و کنند می جلب خود سمت به خوب را ها غریب زیرك،
  .ستا خداوند منظور کند، نمی غریبی احساس  جهان این در که هست یکی فقط که دانند می و کنند می جذب خوبی

  

 پیديس وقتی. خدا هاي نعمت از است نعمتی البته هم زمستانی برف آفتابی روزهاي چه برفی روزهاي چه زمانی هر در
 رد مفهومی جور همه به…ها نعمت این همه باب در. کرد تامل و زد قدم خیابان در توان می پوشاند، می را ها خیابان برف
 م،شناسی نمی را آنها ما …شوند می رد ما کنار از روند می را خود راه رهگذرها ها خیابان در…اندیشید توان می نعمت زمینه

 هاي حادثه کنار از شود می دیده حتی …شوند می رد هم کنار از تفاوت بی ها آدم ها روز این. شناسند نمی را ما هم آنها
 مین فرقی حاال…گیرد می خیابان در را آدم گاهی غربت سردي ستا جوري این …شوند می رد سرد نگاهی با هم مهیب

 طول رد طوري این. غربتش مکافات زندان از کشد می چه لوح ساده آدم خودمانیم…غروب تنگ یا باشد صبح سر کند
 و روح و کالبد هست، آن مسئول خودش که زندانی در که البته و کند تفریق و جمع را خود ناگوار هاي تجربه باید روز

 بودن خاوتمندس هنر زیرك. است هنر اصال بلکه است فضل کلی خودش براي زیرکی که خالصه. ببیند اسیر را خود روان
  .آورد می همراه به فرد براي را
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 تا کند یم تالش زیرك فرد یک: آید می وجود به مساله یک حال  این با دارند زیرکی روي زیادي تاثیر دانش و تجربه
. کند می ملع اي حرفه و پیشرفته خیلی طوري این بپرسد، اند رفته را راه این که کسانی از را نرفته راه یک هاي مخاطره

 چنین به که است بوده تنگنا در حتما. کند می بررسی را افراد موفقیت هاي داستان وقتی است پسند مخاطره زیرك فرد
  :رود نمی منت بار زیر زیرك. است یافته دست بصیرت و آگاهی از اي درجه

  مریز سفله هر در بر خود رخ آب حافظ

  )حافظ(بریم حاجات قاضی بر که به آن حاجت

 این همه زا که تویی این اما زمین، روي نشیند می تو برف لطف، سر از که بیینم می شود می که برفی روز یک صبح
 به و ندک پیدا ادامه طور همین تواند می برفی زرو طول در تفکر…داري استغنا ها غریبه این همه از..داري استغنا رهگذرها
 فارغ بزرگی، ههم این با تو چگونه فکر این توي …فکر توي روم می هم باز شود می که برفی شب طوري این. بکشد شب

 هم چقدر هر بداند را هایی چیز چنین که کسی و سرد، هاي نگاه با اند، غریبه همه ها رهگذر …هایی آدم این غوغاي از
 ساساح ما به و کند می جوان را دل بندگانش، از خدا استغناي نیز و خدا ها نعمت دانستن. دارد جوانی دل باز باشد یرپ

 انستند حال، این با. باشند داشته ویژه کامال فرهنگی خود براي ها، غریبه این از کدام هر شاید. دهد می طراوت و نشاط
  :هایدگر دید از. کند نمی تکمیل را ما اندیشه مسائل مه ها قدر آن مردم هاي فرهنگ مختلف اشکال

 در امروزه که دازاین زندگی اشکال و ها فرهنگ افتاده پرت و ترین گوناگون ي درباره هایی دانسته وفور و غنا
 اما اشد،ب تکلیف این راه در عزیمت اهنگ با هماهنگ و موافق بخش ثمر نحوي به که نماید می ماست دسترس

 هب ماست راه رهزن ها دانسته حساب بی وفور این که است آن مطلب واساس عمق.است قضیه اهرظ فقط این
  )167 ص ،1386هایدگر،. (دارد می باز اصیل مسائل تشخیص از را ما که نحوي

  

. ویمش همدل آنها با روزي توانیم می آیا. شویم می مواجه آن با وقتی. دارد را خود اهمیت نیز ها غریبه این با ما نسبت
 سر مه افراد درون عوالم از بیشتر طوري این. نیست دور به زیرکی از این. نمود بررسی توان می هم را ها غریبه هاي چهره

  .آوریم می در

. کند یم سنگینی چشمانم روي آلودگی خواب بار، این اما بارد می برف انگار هم باز کتم می نگاه را بیرون پنجره از 2٫
 ما هب جا به چه را خواب نعمت که یابیم درمی وقتی زیباست که کنم می فکر. کشم می دراز ابرختخو در و روم می

 ام اطراف سو آن و سو این تو نعمت جور هزار…نخیزیم بر آن از است ممکن نخواهی اگر که خوابی.…اي داشته ارزانی
 ختصاصا الهی هاي نعمت بررسی به را وقتی اگر است خامی…کنیم فکر آنها روي و دریابیم را آنها باید ما و دارند وجود
 مسیر این هايانت تا بتوانیم که داشت را طمع این نباید البته..است بالیا شروع هم شکري نا..ناشکرند خام هاي آدم. ندهیم
 دعا با ار صبح…بکنیم را فکرش که است آن از تر دشوار ما براي خدا هاي نعمت مختلف هاي گونه همه شناخت برویم
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 اهنگ پنجره از ها دست دور به ها صبح باید…کند جاري ما هاي رگ در را امید بخشد شادي را دل تواند می کردن وعشر
 باید هپنجر کنار.. زنیم می حرف خداوند با وقتی …است الهی هاي نعمت بزرگترین از هم دعا خود لب زیر را دعایی کرد

 فکر باید واندخ دعا باید… ریخت نانی خرده آنها براي و گرفت تحویل باید را ها گنجشک پایید، باید را دست دور ایستاد
 شکر ایدب نگریم می ها ستاره به که شب …گفت شکر باید بارد می باران شود، می که ظهر…بود هم صبح اول صدقه
 نعمت کرش و امدانج می شکر به نعمت شناخت کرد ستایش را خالق باید.. ستود باید را صبحگاهی شبنم زیبایی…گفت
  .کند می افزون را نعمت

 یاداوري ام به را زیادي نعمات ما چهره کنیم، نگاه خود چهره به بیشتر باید آینه در قدري کرد فراموش نباید هم را چهره
 ادمی چهره. خدایند هاي نعمت همه ها این. است نموده منعکس ما چهره در را تقارن چگونه خداوند که این. کنند می

 وقتی بگیرد رقرا باد برابر در انسان پیکر وقتی وزد، می که باد. دارد کردن شکر جاي خود است دیگري با او تمایز باعث
  .کنند پر را ما کالبد عمیق فکر امواج است ممکن آنگاه خلوت خیابانی یا.. باشیم دشتی در

  

  :منابع

  167 صص. نوسقق انتشارات. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،

  

  : از برگرفته آخماتاوا شعر

  25 ص. نی نشر. اي نقره عصر و طالیی عصر روس، شعر). 1388.(رضا حمید آب، بر آتش
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  راز

 که ودر می زندگی راز دنبال کسی. شود می دیده آینده به امید نوعی زندگی، راز مورد در مناسب تفکر مفهوم دل در اما
 گشایش را ودخ آینده هاي افق به تواند می چگونه نباشد، راز اگر انسان ببینید. باشد امیدوار نزدیک آینده همین به الاقل
 اتفاقات او براي است ممکن که است این در انسان خود راز. کند ریزي برنامه آینده براي تواند می چطور پس. دهد

 تفکر و تامل را نسانا وجود سرتاسر که کرد کرف اي لحظه یک به باید. گذاشت کنار را بدبینی باید آري…بیفتد خوشایند
 مرگش از بعد اینده فکر به لحظه، این در باید و کند می فکر سرنوشتش به خوب انسان، طوري این و گیرد می عمیق
 کاره چه هک بکند هم هایی کتاب حساب خود پیش تا کنند می وادار را او مرگ، از بعد زندگی و سرنوشت یعنی…باشد
 زیاده اگر آید می میان به سرنوشت فکر وقت هر! کنی می درو بکاري چه هر! ندروي ِکشته از جز به: حافظ لقو به…است

. باشیم قناعت هلا اگر دریافت شود می را زندگی راز. کنیم می پیدا تازه بینشی و بصیرت آنگاه شود، گذاشته کنار خواهی
 زندگی ازر به تفکر. است تعالی حق سوي از فیضی هم این !باشد داشته آدم روز طول در نیست کم هم تفکرات همین
 و دهد شگو خوب کائنات موسیقی به تواند می انسان آنگاه شود، می همراه خواهی زیاده گذاردن کنار و قناعت با وقتی

 و یردگب قرار مقدس فضاي یک توي توانیم می که است طوري این. شناسد می را شما هم کائنات. باشد هماهنگ آنها با
 با: ندگیز راز گفتیم. باشند می مستقیم رابطه در دایمی خشم و غضب با طمع و حرص کال. شویم مند بهره معنویت از

 خود نذه التفات که این شرط به. داریم نگه زنده خود دل در را زندگی مفهوم خود یاد توانیم می است راز این به توجه
 را دایمی وجهت و التفات این خواهی زیاده. کنیم گیري جلو فکري اغتشاش گونه هر از باید و کنیم حفظ راز مساله به را
 مفید واندت می که البته صد فرد، خود توسط هدف، بی افکار شناسایی. آورد می هم هدف بی فکر طمع. برد می بین از

 اراختی در را ذهن توان می طوري این. داد انجام را کار این خواهی زیاده باطل دور یک به افتادن از قبل باید. شود واقع
 به کار این براي که است بدیهی. رسید آگاهی نوعی به توان می. رفت فراتر تنی، فهم سطح از و گشود را بالها گرفت

  .باشیم داشته پاکیزه ذهنی تا داریم نیاز ابزارهایی و ملزومات

  :اولریوس قول به

 یگراند به اندیشیدن با مانده ات زندگی از را آنچه کنی، نمی مشترك موضوعی معطوف را خویش افکار چون
 سیک چنین. دهی می دست از را دیگر کار انجام مجال کنی، اندیشه چنین که هنگام آن چه. مکن هدر بیهوده

 ام دست این از خیاالتی و. پرواند می سر در اي نقشه چه و اندیشد می چه به و گوید می چه و چرا کند، می چه
 یب چیزهاي شناسایی پی در هایمان اندیشه در باید تنها نه پس. دارد می باز خود ي فرمانده قوه مشاهده از را

 اندیشد، می هچ به پرسید او از کسی اگر که بیندیشد چیزهایی مورد در تنها باید آدمی. آییم بر سود بی و هدف
  (33 ص ،1386 اولریوس،. (کند پاسخ آن و این به روگشادگی کمال با
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  سهروردي از نینهمچ

 هرگز و اوقات بعضی در نکنی فراموش را او که تو تن اجزا از نیست جزوي هیچ و هرگز، خود از نباشی غافل تو بدانکه
 بعضی از ای تن همه از بودي عبارت تو تویی اگر. دانست ناتوان کل ندانند، جزو تا اجزا دانستن و نکنی فراموش را خود
 تن، زا برخی نه و است تن ي همه این نه تو، تویی پس. اي کرده فراموش را خود تو که حالت آن در ندانستی خود تن،

  (86ص النور، هیاکل ،1388 سهروردي،.( است همه این وراي بلکه

  

  :منابع

  نی نشر. مختاریان شیرین باقی، مهدي ترجمه. تامالت). 1386.(مارکوس اولریوس،

  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. صنفاتم مجموعه).1388. (یحیی الدین شهاب سهرودي،
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  روزمره زندگی و امکانات

 نسانیتا مبدا بلکه نیست انسانی تن کند می انسان را انسان آنچه: افالطون دیدگاه از
  )52 ص ،1387 بورمان،.(نیست روح جز واقعی معئاي به انسان و است روح

. شوید می شناخته مردم میان در که است خود روح انضباط با شما. دارد اي ویژه اهمیت بیهودگی و اغتشاش از روح حفظ
 و ها خوشی را ما که نیست) trap(دام یک روزمره زندگی که یابیم می در باشیم داشته) concentration(تمرکز اگر

 ريفک نظام یک دخو روزمره زندگی. است الهی الطاف و ها نعمت از داشتن طبیعی و روزمره زندگی..…کند جدا هیجان
 دام به را خود ولی شویم رها روزمره زندگی روند از خواهیم می و افتیم می دام به اوقات گاهی. بدهد آدم به تواند می

 می. مباشی داشته خود ذهن در نظام یک خود روزمره زندگی از توانیم می ما…اندازیم می اندیشان بد و بدان با همنشینی
 را ها هحادث بین روابط توان می.نمود تعقل روزمره زندگی در حسابی توان می. شد خود روزمره زندگی فیلسوف توان

  :کرد استخراج را نظام یا و الگو ساختار، یک آنها توي از و شناخت

 می چشم هب انسان فرهنگی دیگر هاي فعالیت از بیش فلسفه در گرایش این ولی است، ساز نظام انسان ذهن کال
  )23 ص ،1385 مجتهدي،. (کند می بررسی را او کار که کسی نزد در چه و فیلسوف دخو نزد در چه. خورد

  

 روزمره ندگیز یک. کشید میان به نیز را دیگري مساله توان می. نیست روزمره زندگی در هیجان داشتن فقط مساله البته
 بینیم می امآر آرام رسیم، می ”حیرت“ یک به مرور به طوري این. است متبرك که البته است دیگري براي کار وقف که
 در دارد وجود ما عقل و دل در حیرتی که شویم می آگاه طوري این شوند، می روشن ما ذهن مبهم نقاط از بسیاري که

 مورد رد تازه چیزي که کنیم می حال! حسابی…!حیرت کمال در شویم می منهزم. ایم آورده دست به که توفیقی برابر
 کس یستن قرار…ذهنمان در شهود هاي بارقه با کنیم می صفا…هیچ دیگر که باشیم هم عبرت اهل. ایم گرفته یاد روزگار
 خود ذهن در داستانی. شویم مند بهره دیگري سرنوشت به فکر و ذهنی انضباط توفیق از توانیم می هم ما باشیم، خاصی

 می قبول…مکنی می تعریف کسی براي را آن تاب و آب با گاهی حتی اند، شده روشن تاریک نقاط چگونه که سازیم، می
 و یرتبص این از دوري از ایم کشیده چی که شود می معلوم که شود می شروع داستان تازه بعد…زندگی آزمون در شویم

 به امهن یک حتی. آورد نباید هم عذر. نیست بد بنویسیم ذهنمان در خودمان به نامه یک ساز، سرنوشت هاي فکر این
. نیست یکاف اصال ”زندگی مورد در دانش“ داشتن صرف. دهید شرح نامه این در خودتان براي را توکل. بنویسید خودتان

  .کشید میان به باید هم را توکل نقش

  

 تحمل از ما شود می باعث که هیجاناتی. کنیم می دور مضحک هیجانات از را خود اندیشیم می آرام زندگی یک به وقتی
 در قیمنط تفکر با توانیم می ما. شویم می خسته دهد، یاري اطراف حوادث هضم در ار ما تواند می که یکنواختی یک
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 می یندهآ امکانات به ها، لحظه با انس این در. رسیم می ها لحظه با انس یک به روزمره، زندگی ریتم مبناي بر ، روز طول
 خود توانایی الدنب باید ما. نیست افتنیی دست موهومی فرصت. نشویم هم توهم دچار که باشد حواسمان باید ولی اندیشیم

  .است سرگردانی حال انسانی حاالت دشوارترین از یکی شاید. یابیم می نجات سرگردانی از طوري این. باشیم

  

  :هایدگر قول به بشناسیم، را امکاناتمان باید ما

 را خود که است دادياستع. است امکانات سرچشمه او. شود می ظاهر بودن – توانایی صورت به انسانی وجود
 شد دخواه آنچه هنوز انکه ضمن. بیفزاید خود بر چیزي دارد سعی دائما او. کند می هدایت امکانات آن سوي به

 ،1379 کوروز،( .نیست فعال که آنست از بیشتر بنابراین نیست، هنوز که است چیزي او نحوي به واقع، در نیست،
  )31 ص

  

 ایدب اول موضوع، این از فرار براي. کنند می بازي ما ذهن اغتشاش در که قشین و است بیهوده هیجانات موضوع پس
 که تنیس این بر دلیلی ماست، از بیرون که امکانی هر ”وجود“ صرف…ندارد وجود الهی قدرت از غیر چیزي که دانست

 پیش را يا مساله چنین يبیدار از بعد صبح، هر که باید…کنیم دخیل را خودمان قدرت نباید. یافت دست آن به توان می
 رویاهاي با فقط ا،ه صبح در دیگر که است گونه این. باشد ما روبروي مساله این تابلو یک مثل باید اصال.. باشیم داشته رو

 باید…مخوری نمی حرص قدر این دیگر طوري این. ایم نکرده پیدا دست آنها به که رویاهایی. نیستیم تنها خود مندرس
 نماز…ردگی بر در را ما قرآن مطالعه با تا …ماست منتظر قرآن، آیات روشنی. است مومن بنده منتظر هم قرآن…خواند قرآن

 خود و…یستیمن تنها دیگر داریم می پا بر را نماز وقتی گونه این ما شناسی شناخت به برد می را ما او سوي به کشد می را ما
 اگر نیمک تمرکز اگر خوانیم، می قرآن وقتی عوض در.بینیم نمی دفاع بی توهمات و بیهوده رویاهاي تهاجم برابر در را

 یم نجات ها شک از ما که یمن خوش هوشیاري یک به…متبرك اي خلسه به…دور هاي باغ به رویم می داشتیم فکر
  .قدرتهاست همه ماوراي آنکه…ماست قدرت وراي ما که است یکی که بینیم می که است وقت آن…دهد

  منابع

  کبیر امیر نشر. مقاالت مجموعه و او فلسفه و هگل ي درباره) 1385.(کریم مجتهدي

  .حکمت نشر. نوالی محمود ترجمه. هیدگر فلسفه) 1379(موریس کوروز،

  نو طرح انتشارات. لطفی حسن محمد ترجمه. افالطون).1387(کارل بورمان
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  شناخت و زمان

)فلوطین(اند نامیده ابدیت تصویر را زمان  

  

 شناخت هم صبر خواهد، می صبر شناخت.. نرفت جهان این از شناخت بدون که کرد کاري باید باشیم هک وضعیتی هر با
 در ها بعضی که بماند! را طبیعت حتی…را آدمها …را جامعه ، رو اطراف و) enviroment(محیط شناخت باید. آورد می

 دنیا این در هک چیزي ترین مهم شاید. هست دستتشان طبیعت نبض یعنی… دارند جایگاهی خودشان براي طبیعت شناخت
 فراموش را ”نزما گذشت“ که است این نیازمند شناخت در صبوري. است شناختن همین بسیاري، دیدگاه از بپردازیم باید

 می رب در را ما هستی که زمان ذات خود کند می صبر و گذاریم می احترام زمان به وقتی که بدانیم و) to forget(کنیم
 تر آگاه ،هستیم روراست خودمان با که فهمیم می. شود می متبلور ما در صداقت نوعی طوري این. کند می وفا ما به گیرد

 خواهیم تر راحت را ها فرصت. داشت خواهیم تري شفاف هاي تصمیم و ها انتخاب. چیست ”وقت“ که شویم می
 از دست و  کنیم می کار خوب محدودي چیزهاي یک روي. فهمیم می بهتر را هایمان غم) mystery(اسرار…شناخت
 از یناش هولناك و آور سرسام ترافیک و داشت خواهیم ذهنمان در را نشاط نوعی طوري این. داریم می بر کاري پراکنده
 یما بسته خودمان با قدیم که ها عهد بعضی که است گونه این. رود می کنار به خوانی پراکنده و کاري پراکنده

 زا زندگی در را خود موقعیت دیگر که شویم می فراموشی و نسیان دچار قدر آن گاهی آید، می مانیاد) again(دوباره
 از را ها فرصت چون شود می سوگوار آرام آرام دلمان! هستیم کجا) exactly(دقیقا که دانیم نمی حتی. دهیم می دست
 زیرکی از .دارد خلق حسن دارد صبر که کسی. دکن می وفا او به زمان چون دارد شناخت صبور آدم ببینید. ایم داده دست

  : دارد نظر مد حتما را نکته یک زیرك. ایم گفته ها یادداشت میان در هم

  

  نظر اهل صید کرد توان لطف و خلق به

  )حافظ(را دانا مرغ نگیرند دام و بند به

  .باشند تر راحت هم ما با طوري این تا کرد فراهم مردم براي را فضا باید! نیست زوري معاشرت، یعنی

 مجبور ودخ با معاشرت به را کسی شود نمی زور به که فهمیم می وقت آن آید، بدست خوبی به اطرافیان از که شناخت
  !باشد "دانا“ خودش براي کلی فرد آن ساسان، بستگان دیدگاه از وقتی خصوص به. کرد

 خواهد یهودهب حیاتی نزنیم، دست شناخت به ممتد صورت به اگر ما حیات. باشد ما زندگی جوهر باید شناخت که خالصه
 مشکلی کی ولی …!کرد روي پیش باید نیز جمادات شناخت تا حتی و کرد شروع باید مردم اطرافیان شناختن همین از بود

 تر دیر هست، تر مهم همه از که را چیزي که است این منظورم. خوریم می بر مشکل این به ما هم، اوفات خیلی و هست،
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 ”نزما“ منظور جا، این در بشناسیم؟ وقت سر را آن توانیم نمی ما باشدکه می مهمی چیز چه این اما. شناسیم می همه زا
 خیال بی هک است زمان گذشت به نسبت دیگر، چیز هر از خود،بیش زندگی در ما. دارد نیز گونه ابهام ماهیتی زمان،. است

 طرزي به هک زمان روند باشد، می زمان روند تر مهم مساله. باشد می دشوار نیز فیزیکدانان براي حتی زمان شناخت. هستیم
شتی  کند یم فکر کمتر کسی که است این منظورم! چطور؟ داند، نمی حسابی و درست هم کسی و رود می جلو به رو! مَ

 که شوند منتهی نتایجی به ادامه در توانند می فکر جور این. گردد نمی بر عقب به و رود می جلو به سره یک زمان چرا که
 يفکرها همین با وقتی! صلح آري. است ذهن در ”صلح“ نوعی استقرار منظور هستند، ذهن از دور کمی امر ابتداي در

 اما درست، این .نبخشیم را بعضی و نرویم جلو به هم ما  که است اشتباه که فهمیم می کنیم می سرگرم را خودمان فانتزي
 دیگران مراعات دبای و بگذارند فراتر را پا خودشان حد از نباید که یابند می در زمان، باب در فکرت با که هستند هم بعضی

  .رسید آرامش به تا گرفت فاصله بعضی از باید که رسند می نتیجه این به هم بعضی. بکنند را

 گذشته رب کنیم می فکر گاهی. نندما می ها خاطره زمان، پس از. دارد زندگی خاطرات با جالبی رابطه نیز زمان حال، هر به
 فکر عنیی.. ایم گرفته عبرت آنها از کنیم می تصور و کنیم می بررسی خود براي مرتب را خاطرات. داریم احاطه خود ي

 به را ما است ممکن و کند می تبادر را مفاهیمی ما به خودش براي خاطره هر. ماست چنگ در خاطره یک که کنیم می
 تحلیل و هتجزی را خاطره یک توانیم می خوب آیا شناسیم؟ می دقیق واقعا را خاطره آن آیا: سوال یک ماا.. برساند نتایجی
 فلسفه و استسی حتی و شناسی جامعه و شناسی روان مانند مختلف علوم از باید کنیم می تصور که است موقع این کنیم؟

 هم بغری و عجیب هاي علم به اوقات گاهی حال، هر در…کنیم درك را آن ارزش و خاطره یک بتوانیم تا کنیم استفاده
 نآ در که اي خاطره…نیک اي خاطره خصوص به. باشد جالب تواند می نیز خاطرات شناخت علم. شود می نیاز احساس

. ایم کرده سر اندوست با انس با را لحظاتی آن در ما و است داشته وجود محبت و صفا با فضایی یا. ایم کرده نیکی کسی به
 می علم این. است خاطره شناخت علم منظور.باشد آینده راهگشاي تواند می باشد همراه عبرت با اگر خاطره یک شناخت

 بتوانیم هچ هر. بگیریم عبرت آن از آینده براي و دریابیم خاطره هر در را باریک نکات چگونه که دهد نشان ما به تواند
 آنها بها ام رابطه و ایم کرده چه ها خاطره از صحنه یک در که این. ایم تهشناخ بهتر را خود بشناسیم، بهتر را خاطره یک

 زندگی قایقد بررسی و شناسی خاطره. باشد می موثر ما آینده بر همه عبرت، و گذشته از گرفتن درس. است بوده چگونه
 می ”دانا. “باشد آینده در ام برنده برگ تواند می. شود می دار جریحه اي عاطفه چگونه اینکه دیگران، عواطف شناخت و

 را خود یرکانهز هاي تجربه تا کند می وادار را ما زندگی مسیر با بودن آشنا. است زیرکی کلید قناعت دریابیم اگر شویم
  بینیم یم طوري این کنیم، می بیشتري خوشبختی احساس طوري این. دهیم قرار نیازمند افراد اختیار در مرتب طور به

  

 بیفزاید؟ است، ودهب نیکبخت درازي زمان که کسی نیکبختی به تواند نمی حال، زمان در گذشته ینیکبخت یاد آیا
 معنی بدین شسخن است، داشته گذشته زمان در کسی که است بینشی و فضیلت یاد ، گوینده مراد اگر یادي؟ چه

 کرده فراموش ت،اس شتهگذ هاي لذت یاد مرادش اگر ولی. نیکبختش نه است بیشتر او بینش و فضیلت که  است
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 لذت ادی عالوه، به. است کافی او براي دارد اکنون چه آن و ندارد بیشتر لذات به نیازي نیکبخت مرد که است
  ذیذل غذایی پیش سال ده که این یادآوري با امروز کس که نیست  آور خنده آیا ؟ دارد لذتی چه گذشته هاي

 ،1366 فلوطین،( شود؟ شادمان است بوده فضیلت فالن داراي شپی سال یک که این  یادآوري یا است، خورده
  )105 ص

  

  :منبع

  خوارزمی انتشارات. لطفی حسن محمد ترجمه. اول جلد. فلوطین آثار دوره). 1366(فلوطین
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  خاطره

 اقات ،شوند می دیده جا همه یخ هاي قندیل. است باریده برف امروز و سرد هوا دارد، کم را تو فقط زمستانی سرد اتاق
 مورد در ذهنمان در سواالتی چه که کنمی فکر. کنیم فکر گذشته به و بخاري، پاي بنشیینم که است خوبی جاي زمستانی

. ازیمس مطرح را خاطره از پرسش خواهیم می چیست؟ سوال خود اصال که شویم تر آگاه کمی بندند، می نقش خاطراتمان
 خاطره هک است زمان …اي چشمه همچون. جوشند می ما درون در ذشتهگ خاطرات که بینیم می کنیم می فکر خوب وقتی

 گذشت با بعد و دهد می رخ روز چند یا روز یک در خاطره اول. دهد می رخ که است زمان بستر در خاطره. سازد می را
 می غفار اطرهخ یک ي اولیه هیجان از ما وقتی گذرد می که زمان مرور به. کنیم می گیري نتیجه خاطره یک از ما زمان

  .گیریم می نتیجه خودمان پیش. شویم

  …باشی دل اهل اگر. افتد می زیاد اتفاقات طلوع و غروب وقت دو در خصوص به زمستانی، اتاق در

 دموجو اشیاي وجود چگونه که این و دهد، نشان را انسان وجود ساختمان خواهد می خود وجودي تحلیل طریق از هیدگر
 جاذبه  رینت بیش داراي باید ها، این همه باري. کرد  توصیف و درك متفاوت طور به را آن باید و است متفاوت طبیعت در

 الهیات به د،خو تفکر دار طالیه عنوان به انسان وجود از پرسش با بولتمان، چون کسی اگر حصوصا باشد، دان الهی براي
 عهده هب  ”پرسشی طرح“ یک نیز و ”مفهومی قالب“ یک با ناآگاهانه یا آگاهانه را خود وظیفه دان الهی. شود می نزدیک

  )32 ص ،1382 کواري، مک. (گیرد می

  

 اردو زمستانی اتاق احوال شرح به طرق این به اگر. کنی حس توانی می اتاق در را انس حضور…آیند می و روند می نورها
 به وقتی. دارد آفتاب طلوع و غروب ركمتب وقت دو در را خود خاص هواي و حال اتاق این که یابی در توانی می شوي،
 آوار ما سر روي ار خود اتاق، بینیم می. ایم نشسته تنها آن در که اتاقی کنیم، می فکر زمستانی اتاق این در غروب یا طلوع
 حساب، یک به نهیم می اي گوشه به را نشاط و شادي و هیجانات دیگر. شود می مسلط ما بر اندوه گاهی چون…است کرده

 ي ستردهگ یورش این هنگامه در…دفاعی بی انها برابر در تو و است شده آغاز حزین خاطرات گسترده تهاجم که بینی می
 نصب ساعت ها ده سیاه، دیواري روي تو کالبد درون که بینی می…کنی می نگاه درون به که لحظه یک آور، غم خاطرات

 وير سو آن و سو این آنها از کدوم هر…کنی می پیدا رو مختلف هاي ساعت کلی درونت، در ترتیب بدین. است شده
 زا دسته این آونگ به که نگاه. دارند هم آونگ ها بعضی. دهند می نشان را خاص زمانی یک هر و اند شده نصب دیوار

 اعتس وار،دی روي. افزایند می بیشتر تو غم بر خود تکرار با و…آیند می و روند می ها آونگ بینی می کنی، می ها ساعت
 مثال اندازند می غریب و عجیب انتزاعات یاد به را ما خود خاص شماي و طرح با البته که دارند وجود هم دیگري هاي

 و اشعار درد به حسابی ها ساعت جور این از. شود می بلند آن از جغدي صداي اونگ، دنگ دنگ جاي به که ساعتی
. هترندب تر ساده هاي ساعت از باشد چه هر کنند تداعی ما ذهن در را انتزاعات توانند می خوبی به و خورند می ادبی متون

 دسته هب یا درون ساعت گفت توان می ها ساعت این از بعضی به خالصه …سرنوشت ساعت درون، ساعت مانند انتزاعاتی
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 تفاسیر، این با ،یزندگ آخر روز ساعت مثال یا آنها شمایل و شکل به بسته البته..سرنوشت ساعت گفت توان می انها دیگر
 وبارهد و روند می ها عقربه طور همین. اند افتاده اي گوشه به ها ساعت ما درون جاي همه بینی می کنی می نگاه که خوب

 دهد می رخ بستر این در را هستی و وجود…را عمر گذشت…را زمان گذشت دهند، می نشان ما به را زمان آنها…روند می
 یم برداشت انها از یعنی حساسیم ها، ساعت این دنگ و دنگ و تاك و تیک به نسبت که جهت این از داریم، زمان ما

  کنیم

  

 ستهنش امروز منم. نبینیم خودمان درون در را ها ساعت این و نباشیم روزي که ترسیم می. داریم را زمان گذشت دلهره یا
 به و نیشینمب آن در باید که ام کرده پیدا را غریب و عجیب اتاقی البته کار، این براي.  نویسم می زمان مورد در مشقی و ام

 به ردهپ سوي آن از نور و دارد غریب حالی ام، نشسته آن در که اتاقی کنم، دلخوش مبهم و رنگ کم زمستانی نور همین
 را اقات ینا در موجود هاي رنگ.  است زیباییی ترکیب. افکند می روشنی نویسم می آن در که دفتري بر و آید می داخل

 با انس هواي و حال وقتی که جاست این. افتد می اتاق درون به که شیري نوري و شیري هاي پرده با اتاقی. است منظورم
 می چون .بدهد حال شما به تواند می ساده، زمستانی اتاق یعنی ساده چیدمان همین که یابی می در کنی می حس را هستی
 و تاس دلخوش دهد می انجام را کاري و نشسته که وضعی همان به آدم استه موقع این. کنید تفکر آرامش در توانید

 دهی نور روش دامبا که بزنیم کنار را پرده و دهیم تغییر را چیدمان نیست قرار که البته صد. دهد تغییر را چیزي خواهد نمی
 ما درون راگ حتی. گرفت نمی شکل ما اطراف جهان نبود اگر که نوري. بخشد می را نور به جهان. کند تغییر! ما به جهان

 ما براي ار نور این که چیزهایی از یکی. سازد می متحد را ما ذهن که است نور این. گیریم نمی شکل ما نباشد نوري نیز
 این. ردک کاري هم ها موقع این شود می. است تنگدستی عین در داشتن صفا دیگر. است پوشی عیب کند، می تر قوي

 بر را چیز همه ات کنند می تالش که است کفایت بی هاي آدم از گرفتن فاصله دیگر راه. رسیم می ازهت شناختی به طوري
 از ام شناخت  واقع در و ریزد می هم به هم ما اعصاب شود، می کمرنگ ما کالبد نور طوري این و بیندازند دیگران گردن
 هاي فکر روي بتوان تا بود تنها باید گاهی از هر ،است غینمت خودش براي هم نشینی گوشه. شود می مبهم اطراف محیط

 روي را خود بار طوري این کند، می کمک خیلی ما به ها آدم با زورکی معاشرت بر نکردن اصرار. نمود تمرکز خاصی
 هستید، یزندگ در چابکی دنبال. گیریم می نظر در و شویم می قایل آنها براي را الزم فضاي و گذاریم نمی دیگران دوش
 يدور هایی آدم از باید همچنین. کنند می کند  را ما کفایت بی هاي آدم کنید، عمل روش این به حتما خوب، خیلی

  .دارند توقع دیگران از دهند نشان محبتی و  مهر خود از تا کنند تالش که آن بدون که جست

  

 از ناشی کالیفت به انسان شود می سبب که کیفیتی. است  بورژوایی فضیلت تمامی مبانی هگل نظر به ”فاهمه“
 شیمی،  ،اسپانیایی شعر. دارد وجود جهان در جالبی بسیار هاي چیزي: “گوید می او. بماند باقی بند پاي رسالتش
 عنوان به زيچی به دستیابی براي اما. کرد سرزنش آنها به توجه براي که را کسی توان نمی… موسیقی سیاست،
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 را خود یروين که آن نه بود معین چیزهاي بند پاي باید است شده تثبیت عینم جایگاهی در که  فردي مجودیتی
  )72 ،ص1387 بربیج، فیندلی،. (کرد پرکنده متعددي جهات در

  

 می وجود  هب وقتی نورانی فضاي این. ایده هاي گل از کرد پر باید را بینش باغ. گفت خداوند  به باید را خود نیازمندي
 شرح بیان هب که هستند خاطراتی ها، انسان براي خاطره بهترین بگوییم، پروردگار به خلوت در را خود نیازمندي که آید

 نسبت و تموقعی. ایم رفته فور فکر به و ایم شنیده کسی از چیزي لحظه یک. اند خورده گره پروردگار به ما نیازمندي
 کرده سر را معنوي لحظاتی و ایم کرده بیان را خود نیازمندي پروردگار به طوري این. ایم کرده تعیین جهان با را خودمان

 یعنی…بود خواهد چگونه ما مرگ و ما که این از کنیم می پروا طوري این شود، می وارد ما دل در قراري بی نوعی. ایم
 خالصه و زند می ما کله به هم ها فکر جور این از خودمان از آید می خوشمان کنیم، می درك را یمن خوش اضطراب

  .کنیم می درك جهان این در را خود ورحض

  

 تبركم واقعه این جهان، این در ما وجود روي و کرد تمرکز بالفاصله باید ها موقع این در که است این منظور بنابراین
 در سریع باید طوري همین یعی. شد تمرکز مرحله وارد باید بالفاصله که گفتیم نمود را خدا شکر نهایت در و کرد تفکر

 را خود روند هاي ساعت تواند می و رسد می تمرکز به آدم طور این. بتابد ما بر نوري یک و بنشینیم زمستانی تاقا این
 اي نکته ادآوری شمایلش و شکل با تواند می چون. کند می متبادر ما براي را حالی ساعت هر. بگیرد انس آنها با و بشناسد

  .باشد می زندگی از

 دهپر روي اي خاطره گویی. اندازد می خاص روزي در اي خاطره به را ما ساعت این مثال. مکنی می انتخاب را ساعت یک
 با انس …اطرهخ یک تماشاي به نشینیم می و کشیم می عمیق نفسی. شود می پخش یا شود می اجرا ما هستی تماشاخانه ي

 می قرار بررسی مورد خاطره آن در را ها آدم روابط ما…وزد می هنوز آدم درون در که است نور و گیرد می شکل خاطره
 خاطره میان از .کرد می را کار آن یا. کرد نمی را کار این فالنی مثال اگر شد می جه که کنیم می گیري نتیجه بعد و. دهیم

 بعد . خصوصی خصوصی اي خاطره.ام ننوشته جایی پیشتر اي خاطره آورم، می یاد به داشتم تو با که را اي خاطره ها،
  .گذشت ها چیز بعضی از اوقات گاهی باید بینم می کنم می تحلیل را آن هک خوب

 می عشرو و نشیند می بعد. آید می ما دنبال طور همین و نیست آدم کن ول و است گربه یک مثل خاطره اوقات، گاهی
 را ذشتهگ اگر بینید می روید می پیش که طور همین. شوید راحت گذشته دست از گذارد نمی و کردن میو میو به کند

  .نکنید تحلیل خوب
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 و دارند نمی بر ناله از دست که هایی گربه این از است شده پر شما درون اتاق دیواري، هاي ساعت جاي به روزي یک
 از را مرکزت توانایی اکثر بینیم می کنیم می نگاه که اطراف هاي آدم به. شما نازنین هاي خواب انهدام به کنند می شروع
 شیدبرک می زجر آن از و کنند تحلیل توانند نمی را خود ي گذشته که شویم می روبرو افرادي با روزها این.اند داده دست

 نندتوا نمی گذشته در اي خاطره از را خود هیجان و دهند می گیر ها چیز بعضی به زیادي که داریم هم را افرادي عکس
 نهاآ ذهن. اند شده زیاد مزاحم هاي گربه دست این از ها، خیلی براي حال هر در. هستند خوش الکی هم انها. کنند کنترل
  .است مغشوش

  

 سائلم با نخواهیم و نرویم ور دیگران زندگی به الکی و باشد ما خود براي اي خاطره اگر. دارند مختلف هاي مزه خاطرات
 بعضی. اریمد خودمان خاطرات از بردن لذت براي بسیارتري وقت که یابیم می در وقت اون کنیم حرافی دیگران خصوصی

 کار هب آنها براي را ساز دست خاطره ي واژه رو، این از. چسبند می بیشتر ما به خانگی، ترشی و مربا مثل هم خاطرات از
 ويکورس در ساز دست هاي خاطره همین…احسنت … بینید می …دهید می قرار بررسی مورد که را زندگی روند. بریم می

 نسانا با آنقدر گاهی خاطره. دارند ما به دادن روحیه در توجه قابل نقشی خاطره. اند آمده کمک به عمگین و سرد روزهاي
 از متاثر دخو روند در انسان. است خاطره یک انسان کل اصال گویی که کنند می فکر خود با ها انسان که شود می عجین

 در کس هر. دارد را خود جهان کس هر. خاطراتمان همه مجموع بشویم شاید مرگمان از قبل ما، کل یعنی. است خاطره
 اصخ که مرگی از تواند نمی کس هر. دارد را خود مرگ کس هر طرفی از. کند می زندگی است ساخته خود که جهانی
 رد بندي، جمع براي نکاتی اما و. دارد را خود هاي خاطره هم کس هر. کند فرار بخشد، می پایان را او سرنوشت و اوست

 و کردن زندگی دیگران خاطرات با و بسازد خودشان وجود خانه در خودش را خاطرات ترشی کس هر باید مجموع،
 تولید خودشان از پوشالی و بندي خالی هاي خاطره طور همین که افرادي هستند حال هر به. نیست معقوالنه گذراندن وقت

  مجموع، در. نیستند هم اصیل البته که بنامیم ”صنعتی طرهخا“ را ها آن باید ساز دست خاطره واژه برابر در ما که کنند می

  .است بد جگر، و دل براي. نخرید ”صنعتی خاطره“

 روز، آن غروب د،باشی داشته خوب اي خاطره توانید می باشید، زده سري روستا به یا اید، رفته بیرون اگر نیک پیک براي
 خاطره زرو یافتن پایان خاطر به را کوچک غمی تواند می روز آن غروب. شوید مشکل دچار است ممکن بازگشت هنگام
 تواند می هم غروب هک یابید می در دهات، به سفري از گشته باز باشید، نشسته اگر وانت، یک پشت. کند القا شما به انگیز

 جاي به.دشیببخ پایان غروب سفاکیت به دم، در. شود می ظالم غروب، که است چنین این. روز آن خاطره بر باشد آواري
  :مجموع در. کنید حس خود درون در را چیز همه کنید سعی.بیندیشید روز آن در زمان روند به خوردن، غصه

  .کنید فکر حس، با بعد و کنید حس فکر، با یعنی
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  :منبع

  چشمه نشر. مرتضوي حسن ترجمه. هگل فلسفه ي درباره گفتارهاي). 1387.(و جان بربیج. ن جان فیندلی،

  قم کتاب بوستان. بزرگی دشت مهدي ترجمه. اگزیستانسیالیستی الهیات). 1382.(جان .کواري مک
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  کهکشان و نگاه و خاطره

 دیگر ايه کهکشان هاي ستاره. باشد تواند می هایی خبر هم ها دورتر که یابیم می در ایم، آرمیده که ها کهکشان این زیر
 ودنب دور. است ضروري نکته چند ذکر بپردازیم، ها ستاره دیدن از ناشی حال به است قرار که حال. بینند می را ما هم

 هر که د،باش داشته هم موضوع این به اشاره تواند می ستاره یک بودن دور. نباشد فاصله یک فقط شاید ما، از ها ستاره
 است؟ هکشید خود سمت به را شما اي ستاره آیا. کند القا ما به تواند می نیز را روحی کشش نوعی دوري وجود با ستاره

 که ریابیدد و کنید کنجکاوي ستاره آن کار در بخواهید دور، از ستاره یک دیدن با که اید شده زیبا حادثه این دچار آیا
 بیش در که یابید می در شوید می حادثه این دچار وقتی است؟ رایج ستاره آن در هایی صحبت و هایی حرف چه مثال
 ینا است بهتر البته و ماند می باقی یادبودي همچون شما براي شب، آن در دور، از ستاره هاي چشمک. دارید قرار خاص

 ستاره هب دستیابی طمع اگر است بهتر پس. یابد می بهتر را دست دور هاي ستاره آداب آرام، ذهن! باشد آرام ذهن ها، موقع
 و باشیم هداشت را تر آرام شبی بتوانیم آنها از کدام ره حل با تا! باشیم آگاه روزمره مسائل به ابتدا داریم، را دوردست اي

 ارم،د سراغ را آدمی …که بماند و …روزمره هاي نگرانی و دغدغه بدون کنیم، فراهم خود براي را شب آسمان به نگاه لذت
 دور زلمنا. کرد منزل ها، آسمان در باید. توست یاد حاوي آسمان، دل. است نکرده نگاه را شب آسمان هاست سال که
  .گویند می تسبیح را تو که ها فرشته هاي کاروان..ستاره بین

 هب که است آسمان و زمین در خدا هاي نشانه مشاهده با. است جاري آسمان در تو یاد.…هستی آنها ساربان که تو خود و
 را تو شود یم …کرد شتاب هم نباید اما و. برد پی نیز تو به باید که اوست حکمت از. بریم می پی نیز تو غایب حضور

  .بگذاریم کنار ار غرور آنکه شرط به…که گرنه و است خودمان بضاعت همین در منظورم البته باشیم داشته صبر اگر شناخت

  .نمود جو و جست را تو زمین هاي زیبایی نیز و ها آسمان ملکوت در باید…فهمید را تو باید عشق با..

 نجا،آ کسی اگر. سپردم ها ستاره از یکی به و آسمان به نگاه یک دیشب، همین من بماند، جا همان چه گردد، باز چه 2٫
 تارهس ساکن این حال هر در ولی کند ارسال من به کوتاه تبسمی فقط هم شاید. خندید خواهد من به باشد، ستاره آن در

 طول در ما به بعدا و بماند زندگی طول در ما براي بود یاد رسم به تواند می نگاه همین. یافت خواهد در را من نگاه دور،
 این از غمگینیم که وقت هر توانیم می ما. بماند زنده و بگیرد انرژي ها چیز همین با تواند می آدم خالصه. دهد انرژي سال
. مانند می ما براي هایی خاطره چنین. دریابد روحش لطافت با را ما هم بیگانه یک و آسمان به کنیم ارسال ها نگاه جور

 اطرات،خ لطافت مقیاس یافتن براي. دهیم هدیه دیگران به خودمان امضاي با را خاطرات جور همین توان می اوقات هیگا
 به هم یمدت از بعد و باشد داشته ما ذهن بر عمیقی اثر گاهی تواند می اي خاطره. نداریم سراغ دقیقی گیري اندازه چندان

 و فتر آتش سراغ به هم سر آخر. نوشت و برداشت کاغذ تکه یک یدبا ها موقع این. شود تبدیل معمولی حادثه یک
  .کرد درست باغ یا دشت محیط در آتشی

  



٣٨٣ 
 

   



٣٨۴ 
 

He’s a fairy teller ….  

 چیز ودب منعکس دشت در آنچه اما…آمد می دشت از سردي سوز و…بود عصر. بود رفته فرو پوشالی آرامشی در روستا 1٫
 وقتی چوپان کی پریشانی یعنی. است رفته فرو فقر در روستا. هیچ…فقر عنیی…هیچ. هیچد می که است هیچ: است واضحی

 هاي انیپریش و گاو سراغ به برویم. کشد می انتظار را آنها احتضار و کند می نگاه اش زده گرسنگی گوسفندان به
 رود یم کند یم انباشته را شکمش چرد، می را زمین روي فقر و دشت به آید می صاحبش مرد با روز هر گاو…صاحبش

 گاوش با دمر که شد می طوري این شد، می تمام چرا اینکه از بعد. بدهد شیر خوشبختی، از دور مردم مشت یک به روستا،
 جایی …دور هاي افق از…اي یونجه هاي دشت از…دوردست از. آمد می ده سمت به مردش با هم گاو…آمد می ده سمت به

 یم را دیگر روزي دادن فرو انتظار غروب، ي نشسته خون به خورشید هک جایی…کند می خلوت ها علف با گاو که
 از شاید…رسد می پایان به روز این که است خیال عالم در فقط شاید. ندارد پایان روستا براي گرسنگی روز ولی…کشد
 را یگرسنگ انپای خبر و بیاید، سواري ببینید، را جا آن توانست نمی هم هایش خواب در دهکده که جایی دور، جایی
.. اشدب طبیعت دامن در خواهد می انسان که جایی یابد، می دست آن انس و سکوت از مندي بهره به آدم که جایی …بدهد

 صحنه اردو گاو …بکشند انتظار را ورودش تا اند نشسته مردم زیادي تعداد گاه عصر در دهکده، در! کند پیدا خیال آرامش
 رسنهگ همه به و برود رژه دهکده در باید که گاوي…بدهد جوالنی که اوست وقت که نددان می همه دیگر حاال و شود می

 را شیرش دهد می اجازه آنها به که باشند ممنون گاو جناب از باید که هست مردمی دیگر، سوي آن …بدهد امیدي ها
 با گاهی از هر: بدوشند را سایششآ باید که گاوي. دهد می همه به اش رژه پایان از پس را اجازه این او مطمئنا…بدوشند
  …مجاز حد از بیش شیرش دوشیدن یا…مرگ به تهدیدش

 نام به چیزي گرسنه، و تشنه یک براي…نیامده هنوز فردا …نمانده باقی دیروزي دیگر من براي …دهکده این دیدن با 2٫
  …است آن به هم ام گرسنه اطرافیان امید که …گاو این و منم…است مهم حال فقط...ندارد وجود آینده و گذشته
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  فضایی موجودات

 ظواهر تنها ، گیر همه ریشخند و ورزي شک بعضی براي
  )خودم و تودوروف(آیند می شمار به فرزانگی

 مه گروهی. اندازیم می دردسر به را خود و دهیم می تن افسردگی جنس از هوایی و حال هر به که ما از بعضی برخالف
 غریبه مردم از یبرخ براي افراد این. باشند می متفاوت روحی احوال و زندگی به نگرش در بقیه اب جالبی طرز به که هستند

 فضایی جودمو یک. باشند می فضایی موجودات مثل انگار که هستند غریب و عجیب قدر آن هم بعضی براي و. باشند می
 شدن ربهت به هم هنوز. است نکرده باور را روزگار حیاط نشدن سرد هنوز که باشد فردي تواند می) دست این از البته(

 نیست قرار او. هست هم گرمی آدم چنین هم. بود خواهد هم بهاري…زمستون و پاییز پس از داند می. دارد اعتقاد اوضاع
 نزمستا طفل به هم!! فضایی موجودات این البته!! دانند می مدرنیته مثال را انسانی روابط در سرما که باشد جماعتی دمخور

 براي تانیزمس بلند شب که البته هم باز و کنند می حس خوب را برف صفاي و لطف که البته صد و کنند می خوش دل
  …هاندیش عمق توي روند می خوب زیبایی، شب چنین در …شناسند، می خوب را یلدا شب نیز و. نیست تکراري آنها

  کامال تجربه که کنیم می زندگی زمانی در ما است معتقد) Theodore Rosak(روزك تیودور
 یاسیس نیروي  نوعی صورت به ، رفتن خود سرنوشت  دنبال به یا شخصی،  هویت کشف خصوصی

  )295 ص ،1385 گیدنز،.(است آمده در فدرت پر بسیار و  زا آشوب

  .ها حرف بعضی به دادن گوش تا دارد بیشتري بسیار اهمیت پاییزي، گاه عصر در زدن قدم لذت آنها براي

 هستنده ”دیگري. “دارند فرق هم با شناختی هستی حیث از مسلما دستی پیش اشیا سوي به هستی و دیگران سوي به ستیه
 ويس به هستی در و دیگران با هستی در آنچه رو، این از. است یکی دازاین هستی نوع با آن هستی نوع که است  اي

  )319 ص ،1386 هایدگر،. (است اینداز به دازاین از هستی مناسبت نوعی است مضمون ، دیگري

 ها رگب حال وخامت بررسی و ها درخت بین زدن قدم مانند. است لطیف همگی که کنند می هم دیگري کارهاي البته و
 ضايف در. نیستند هم کمیاب چندان شکر، را خدا روزها، این البته که فضایی موجودات این. پاییز در زردي همه این از

  .هستند هم صفا با البته و کنند می فکر حس، با و کنند می حس فکر، با یعنی. ندور غوطه خود اطراف

 خواهند لیدتق او از دیگران بعد کند، خود فضیلت چاشنی را دیوانگی اندکی باید باشد، خوب اي نمونه بخواهد کس هر
  )332 ؛ص1384نیچه،.(دارد دوست بسیار انسان که است امري همان این و گیرند می پیشی او بر حال عین در و کرد

 روز آن عاقبت مورد در درست هاي بینی پیش به و کنند می حس را روز آن هواي و حال خوب نرسیده، نیمه تا را روز
  .شناسند می خوب هم را ها شب هواي و حال آنها. پردازند می
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 آشنا را وا بدن رفتار من که رو آن از تنها شود می حاضر من نزد  واسطه با یا مستقیم غیر طور به دیگري ”خود“
. است من شبیه اساسا او که  کنم می تصدیق را  دیگري وجود رو آن از من دیگر، عبارت به. یابم می

  )58 ص ،1386دیویس،(

  :نکته یک اما

 و ربا غم بسیار اتفاق این باشند، پیر آنها که هم چقدر هر حال، هر در. است اي مساله هم فضایی، موجودات این مرگ
 فکر چی به جهان این در آخر، دم و آخر کام تا آنها اینکه: آید می پیش ما ذهن در هم زیادي هاي سوال. است جانکاه

 مدت تا و باشد برانگیز سوال و دردناك تواند می دارند قرار افراد این اطراف در که نوجوانانی براي مساله این کردند، می
 بعجی و دور هاي کیهان از فضایی، موجودات این بخیالن، نظر حسب بر احتماال حال، هر در. کند درگیر را آنها ذهن ها
  .اند آمده غریب و

 رد قبل از  همواره انسان. تاخت می ”شناسایی محض موضوع یا محض من“  مفهوم بر همواره هیدگر. است عالم در انسان
 مک.(شوند می مواجه او با انسان هاي  امکان ان در که قلمروي. آید می حساب به او) Speilraum(قلمرو که اتس جهانی

  )63 ص ،1382کواري،

  :منبع

  .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی موسسه. علیا مسعود ترجمه. لویناس اندیشه بر آمدي در) 1386.(کالین دیویس،

  نی نشر. موفقیان ناصر ترجمه. جدید عصر در شخصی هویت و جامعه. تشخص و تجدد). 1385(آنتونی گیدنز، 

  .قم کتاب بوستان. بزرگی دشت مهدي ترجمه. اگزیستانسیالیستی الهیات). 1382.(جان کواري، مک

  جامی نشر. فیروزآبادي سعید مترجم. انسانی بسیار انسانی) 1384. (ویلهلم فردریش نیچه،

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،
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  پرسه اي کوتاه در متن

 هدف یک هب دستیابی یا کنش یک ارائه براي روش یک از بیش وقتی. است شده تعریف انتخاب یک صورت به بکس
. یریمگ کار به کنش آن انجام در خاص و مستمر طور به را خود روش که است این شامل سبک آنگاه باشد، داشته وجود

 روش از هک دهد انجام روشی به را کاري تا دکن می انتخاب کسی وقتی هستند گیر چشم خاصی طور به ها انتخاب این
 خود که کنند می تمرکز هایی انتخاب روي اغلب  محور زبان هاي رویکرد ادبی، سبک مورد در. گیرد می فاصله معمولی

). 4 ص ،1964 هاورانیک،( لغوي نحوي، آواشناسی، اي، استعاره سطوح در هم آن کنند می بیان تکراري الگوهاي در را
 محسوب  آثار  از يا بدنه یا و کار یک سبکی عناصر عنوان به توانند می بیان شناختی زبان الگوهاي دیدگاه این به توجه با

 لحاظ از تیشناخ زبان الگوهاي این آثار، از کدام هر در یعنی. کند می فرق هم با آثار کل در آنها تعداد توزیع وقتی شوند،
 نوبت وقتی. است کرده کمک کمی صورت به ها سبک بررسی که است فرضی این –. کنند می فرق هم با تکثر و تعدد

 سبک چون شوند، می محسوب گرا تقلیل و ناقض ، سادگی به کمی هاي روش گرچه رسد، می ادبی سبک تحلیل به
 روش“ هک یمدار هم هایی انتخاب بلکه دارند قرار زبانی مفاد سطح در تنها نه  که شود می هایی انتخاب شامل آثار،  ادبی

 و،اک. (سازند می مجسم را ها دیدگاه و کنند می ترسیم را هاي کاراکتر و دهند می نشان را ”روایی ساختارهاي انتقال
  )163 ص ،2005

 شناسی دیدارپ و  کاوي روان رتوریکی، نقد ساختارگرایی، از اساسا ادبی، ابژه شدگی شی  تعدیل براي محور خواننده نقد
 ي  انهگرای صورت ي رابطه در تعادل عدم تصحیح براي خود تالش در محور خواننده نقد اولیه رتصو.  گیرد می کمک

 ،1385 اریک،ماک(گذارد می خواننده بر بلکه متن، بر نه را، خود تاکید داد، می متن به  بیشتري اهمیت که خواننده – متن
  ).361ص

 یم ساختار دوباره را آن و کشد می ذهن درون به را متن  هک است خواننده محور، خواننده نقد اساس بر حساب، این با
 ديح تا مخاطب، به احساس تبادر در متن هر توان. دارد احساسات القاي در را خود خاص توان ادبی، متن هر ببنید. دهد

 با شده مطرح موضوع با رابطه در وجودي تجربه هم چقدر و دارد ادبی دانش جقدر ما، مخاطب که دارد بستگی این به
 از اي تکه است؟ کرده رسوخ دلش در ادبی متن ایا. است کرده حس خودش خون و پوست با را آن چقدر. دارد متن

  است؟ دریافته متن در را صمیمت

 در که اردد اشاره عملی به اصطالح این. برد کار به را آن اینگاردن رومن بار نخستین که است اصطالحی سازي انضمامی
 هب  خواننده که شود می بدان منجر خود این، و گیرد می شکل متن آن، ي واسطه به و گیرد می ورتص خواندن جریان
 تاري،وجودينوش رمزگان یک مثابه به ادبی اثر که است آن گفته این ضمنی معناي. یابد دست متن از معنادار اي تجربه

 انضمامی یگر،د بیان به یا کند پیدا تحقق  اي خالقانه نحو به و شود خوانده که یابد می واقعیت هنگامی تنها و دارد مجازي
  )42 ،ص1385ماکاریک،. (شود
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 زندگی افیک اندازه به فرد آیا: آید می پیش سوال یک جا این: است الزامی نکته یک ذکر موضوع این در گشایش براي
 متنی هر ،زمان طول در. است کار در داستانی چه بفهمد. بگشاید را نفیس متن یک هاي راز بتواند که است کرده حس را

  .شود می استیضاح نوعی به کند جلب خود به را توجهی قابل مخاطبان نتواند که

 باشد کسانی متخد در تواند نمی تعریف، بر بنا نویسنده،. نیست کنار بر دشوار تکالیف از نویسنده وظیفه حال، عین در
 از و ماند می تنها گرنه و شود، می  تحمیل آنان به  ساختن این هک است کسانی خدمت در بلکه سازند تاریخ امروزه که
 اش تنهایی خلوت از را او توانست نخواهند خود، سپاهی کرورها با سري، خود و سري خیره سپاهیان همه. محروم هنر

 اسیر نور، یب  اتاقکی در ناشناس اي رنجدیده سکوت اما. باشد گرفته پیشی آنها از اگر خصوص به حتی  آورند، بیرون
 این و کند می یاد سکوت این از آزادي امتیازهاي میان در نویسنده که بار هر تا است کافی جهان، سوي آن در ، تحقیر

  )105 ،ص1385 کامو،(رهاند می تبعید از را او کند، می منعکس جهان در هنري وسایل و ها امکان این با را سکوت

. کنند می زنده ما براي را شب آنها. بکشند بیداري شب به را ما که دارند را توان نای ها، متن از بعضی حال، این با ولی
 کردن غنی هب ما ها، متن این با که جهت این از داریم نیاز. داریم نیاز آنها به بینیم می کنیم می بررسی را آنها سطور وقتی
  .بخشیم می مشروعیت را خود فکري رژیم و پردازیم می خود فکر

 این که تاس عامی قوانین بناي غرض، بلکه نیست، آن معناي دادن نشان و واحد اثر یک توصیف گر،دیگر لیلتح هدف
  )19 ،ص1382 تودورف،. (است آن فرآورده معین متن

 شوند می باعث هم و جذابند هم و شوند می خوانده سریع هم نفیسند که هایی متن چنین. کنیم می تکیه ها متن این به ما
 و شود یم دشوار بسیار آنها در رفتن جلو که برند می فرو فکر در چنان را ما هم گاهی. نکنیم حس را زمان شتگذ ما تا

 ها، ویسندهن از بعضی قلم. کنیم تازه نفسی باید آن، از بخشی خواندن از بعد بار، هر که است گونه این. کشد می طول
  .یابد نمی زوال که است اي چشمه انصافا

  

 این از. دارد وحود زمان خلل در مرکزي خود در ثبات و استمرار که موفقند که رسد می نظر به ن،مدر منتقدین
 نگر گذشته ماهیت. هستند محوري خودزندگینامه براي زندگی، گذشته هاي رویداد دقیق جزییات رو

 را گیزند ایترو که خودي کند، می سازماندهی ثابت خود استنابط حول را گذشته هاي رویداد خودزندگینامه
 برخورد و ها منظر وجود، روزگاران تکرار  که نویسد می) شناس مردم] (1[گاسدورف. کند می بندي ساختار

 ذات ن،م فردي وحدت یعنی. هستم چه ام، بوده که آنچه منظر در ببینم باشم این دنبال تا کند می وادار مرا ها،
 همه و ها چهره همه اند، بوده من خود مال که است هایی کنش فهم و گردآوري قانون این من، هستی مرموز
 زندگینامهخود دیگر، عبارت به. اند بوده من سرنوشت بر شاهدین نیز و ها نشانه همگی ام، شناخته که هایی مکان



٣٨٩ 
 

 را جربهت به نسبت آگاهی تجربه، به که چرا هست هم اولی خوانش از تر حقیقی و است  تجربه دوباره خوانش
  )1981 کلوب،( . افزاید می

 ]1 [Gusdorf 

 می متن آن پاي ولی آورد نمی در سر ها کتاب بعضی از آدم مطالعه، دور یک از پس و امر ابتداي در هم، اوقات گاهی
 که باشد این به اسمانحو و کرد تمرکز بیشتر باید. رفت محکمه به تنهایی و زود نباید شاید. فهمید را آن بعدا بلکه ایستد،

 بودنن مشکل با آینده در که است ممکن کنیم، حذف هایمان اولویت فهرست از را متن یک و برویم، کمهمح زود اگر
 نخوانیم را نیمت یک اگر اینکه منظور: آید می پیش میان این در نکته یک. شویم روبرو ذهنمان در نفیس متنهاي از یکی
  دهیم؟ می دست از هم را چیزي آیا است، پیچیده چون

 از گیري هرهب به زیادي عالقه کنند، بیان وضوح به توانند نمی را هایشان اندیشه معموال که نویسندگانی
 ايه راه در  مشعلی همچون طریق این از و دارند برتر هاي صفت انتخاب و آمیز مبالغه  بسیار اسامی
  )169 ص ،1384 نیچه،. (افکنند می خود فراروي را نوري جنگل، خم و پرپیچ

 دانش کسب اب باید شاید، اما. دارد قرار آن در شکفته نیمه و کاره نیمه گلی صرفا که هستند گلدانی مانند عالی هاي متن
 مورد در ما .شود می هم دوستانمان با ما گوي و گفت وارد خندانند، می را ما که هایی متن. کنیم آبیاري را گل آن بیشتر

 مه مودب هاي متن. گردند می ما زندگی تاریخ از بخشی ها، نمت این که شود می طوري این: کنیم می هم بحث آنها
  .باشند می آفرین الهام بسیار ما براي

 چند در اي رساله بدهد، پاسخی سوال این به تا کرد تالش گادامر گئورگ -هانس وقتی چیست؟]” 1[فهمیدن“
 روش، این که این با اما} 1] {2[روش و حقیقت نام به بود کتاب یک واقع در که کرد چاپ 1960 در صفحه صد

 به گادامر ودخ حال این با بزند، کله و سر علمی مساله یک با تا بود اروپایی دانشگاهی یک براي طبیعی روالی
 ست؟ا کرده انتخاب موضوعی چنین با برخورد براي را صحیحی و مناسب روش آیا که نشد متقاعد طورکامل

 ادمیکشآک زندگی ابتداي همان از داشت، مهارت ها کالسیک در هبلک بود مجرب فلسفه در تنها نه که گادامر
 نگارش از یکل طور به تنها نه که یافت را اي نویسنده افالطون، در او. بود باستان فلسفه به متعهد اي خواننده

 یم حثب که را سواالتی همه تا کرد می تالش افالطون او عقیده به بلکه کرد می سرپیچی مقاالت یا ها رساله
 مکتوب تنم انتشار بر را گو و گفت و دیالوگ یعنی. دهد  ارائه فلسفی هاي دیالوگ ادبی صورت به تنها کرد
 چرا دنکر تحریر را خود اندیشه از اي قطعه هرگز افالطون که بود جالب گادامر براي همچنین. دهد می ترجیح

 بحث براي افالطون دیدگاه از البته که ”بخوانند“ را آنها تا دهد می اجازه سایرین به کار این با کرد می تصور که
 هک رسد می نظر به پس.  آمد می حساب به اشتباه کاري و شود خدشه دچار حقیقت نیز و ها ایده این روي

. ودب مهم گادامر براي مساله این. است ”ننوشته“ علمی متن یک همچون چیزي ایام همه فیلسوف بزرگترین
.  دریابد فلسفه در شارانت و تحریر به نسبت را افالطون دیدگاه پشت فلسفی استدالل تا ردک تالش گادامر بنابراین،
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 قالب رد تواند نمی و شود واقعی ارتباط به محدود باید حقیقت خاص، طور به چرا که بفهمد تا کرد تالش او
. است الطوناف شده منتشر متون دیالوگی فرم مساله، این مطالعه در کلیدي نقش یک. شود بحث مکتوب متون

 آوریم نظر در فایدروس در را مشابه موقعیتی نیز و]  3[هفتم نامه در موضوع این به نسبت را افالطون دیدگاه اگر
 مساله با برخورد براي ابزاري عنوان به باید دیالوگی فرم آنگاه بگیریم، جدي را قضایا و ها حرف این البته و
 و تحریر فرم که دهد می را هایی مزیت ما به دیالوگی فرم یعنی) {1986 گادامر،. (شود محسوب]” 4[ارتباطی“

 ببینید. آید می وجود به هم مسائلی. نیست هم ها سادگی این به قضیه البته} دهد نمی ما  به مکتوب و نگارش
 او با دبشو نیست ممکن که کنیم تحلیل را اي خواننده چگونه: دارد وجود قضیه این پس در واضحی دشواري

 ادلشتاین،( بزنیم؟ حرف او با باشیم قادر  که این بدون گیرد می شکل شخصی با فلسفی مکالمه چگونه کرد؟ بحث
1966(  

 ارتباطات بلکه شود می هدایت] 1[فلسفه ارتباطات تنها نه از تر ژرف پنداري به گادامر افالطون، هاي دیالوگ تفسیر در
] 2[شد نجاندهگ انسانی پراکتیس و زبان هاي پندار در بعدا ارتباطات، پندار ینا. کند می بررسی  اي گسترده معناي در را
 براي را آن معناي و ارتباطات تا آموخت او به تنها نه گادامر مطالعه اما. شد گادامر فلسفی هرمنوتیک هاي ستون از یکی و

 آثار گادامر، براي بنابراین. کند تفسیر الطوناف آثار خود تا کرد فراهم او براي را بهتر ابزارهاي بلکه بفهمد، ها انسان
 شده تقدیم] 3[فیلبوس  مکالمه به که( 1931 در گادامر کتاب اولین حال، این با. بود هرمنوتیک از نمونه اولین  افالطون

 تیکهرمنو تئوري روي گادامر بعدي تحقیق سال سی روي نتایج این و شود دیده تواند می جدید رویکرد این نتایج) است
  )1935 گادامر،.  (تاثیرگذاشتند وي

 شناسانه معرفن فلسفه نوعی ارائه او قصد و است کلی طور به فهم عملکرد توصف گادامر هرمنوتیکی فلسفه هدف
 موضوعی فهم یدهپد توصف بر عالوه تا کوشد می فلسفه این. نیست علمی توضیح منطق نوعی بیان یا علم درباره

 نتیجه آن عتب به و شده مطرح هاي پرسش که فهمی یعنی  دهد، توضیح نیز را خود از تحقیق) فرایند( فهم خاص،
  )141 ص ،1385 هوي،. (کند می مشروط را نهایی هاي گیري

 داري هزند شب مانند غامض ادبی آثار با که  رسد می نظر به زبان مورد در هایدگر دیدگاه که است شده تاکید گرچه
 فرانسوي فالسفه آن را هایدگر صداي حال این با ،)45 ص ،1989 برونز،( دارد همخوانی  جویس جیمز اثر] 1[ها فینگن

 سارتر پل انژ بالنشو، موریس براي. داشت ویژه  و  اي پایه اهمیتی کلی طور به مدرنیست، ادبیات آنها براي که شوند می
 دو در اي نازعهم تا شد باعث هستی افشاي نوانع به زبان از هایدگر تفسیر دریدا، ژاك و فوکو میشل کریستوا، جولیوا و

 داغ هاي ثبح آنها، هاي نوشته بعضی در گرچه. رفت می  هم انتظارش که چیزي. آید پدید سیاست و متافیزیک ساحت
 کتاب در. بود نجبغر فالسفه این براي همچنان شعر با هایدگر برخورد حال این با شد، می آمیخته سوسور سیستم با هایدگر

 یمیقد متافیزیک درون در هایدگر کار) شد منتشر بار اولین براي 1967 در که] ”  ( 2[گراماتولوژي درباره“ عنوان با یدادر
 دايص در و است ”حاضر“ آگاهی، براي رو این از باشد می گواه-خود و داده پیش از که متافیزیکی بود، شده] 3[وضع
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 و نزدیک فرم این ضرورتا که باشد می] 4[الهامی رویداد یک عنوان هب زبان دریدا، براي. یابد می تجسم کردن صحبت
 هم هب گویندگان از را کلمات زبان که است حالی در این. گیرد می خود به فرض پیش عنوان به را معیار از دور کمی
 پندار نای تجسم براي اي نمونه دریدا، خود هاي نوشته. سازد می آزاد شده تعیین پیش از زمینه از را آنها و کند می وصل

  )119-118 ص ،2006 دیتمار، و برادشاو. (داد می نشان ”تفاوت“ اصطالح با را آن او زبان، از

]1 [Finnegans Wake  ]2 [Of Grammatology  ]3 [Situated  ]4 [revelatory event 

]1 [philosophical communication  ]2 [embedded ]3 [Philebus  ]1 [understanding 

]2 [Truth and Method ]3 [Seventh Letter ]4 [communicative 
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  همهمه

 خود ثقل از ذهن. شود می پریشان ریزد، یم هم به ذهن. شود می همهمه آن در شود، می دور ها نام بعضی از که ذهن
. ستا خورده گره خداوند هاي نام با خداوند یاد. دهد می یکپارچگی ذهن به توحید. است توحید ذهن، ثقل. شود می دور

 آرامش هب تواند می ذهن یک که است چنین این. بخشد می آرامش ذهن به همواره آنها، به تفکر و خدواند متبرك هاي نام
 از اشین آشفتگی این رسد، می نظر به. چیست در ما ذهن در آشفتگی و همهمه این ریشه اما…خداوند نام و یاد با .برسد
 تردید هک بینیم می بزنیم کاري به دست خواهیم می وقتی شاید. دواند می ریشه ما دل در آرام، آرام که. است تردید نوعی

 که هترب چه. رسید ذهنی آرامش به توان می آنها معناي در تفکر با. تندهس تردید کننده دور اسامی، این. گیرد می را ما
 متزح باید ولی دارد دشوار شروعی کاري، چنین البته. دهیم اختصاص الهی اسماء شناخت به زندگی در هم را وقتی

  :آورد یم را بآشو از پر لحظاتی عادي انسان براي که پرواست. رود می ذهن از تردید که، است ترتیب بدین و کشید

 آگاهی ترس در که داراین خودِ دوشادوش دازاین، هستی امکانات از یکی مقام در آگاهی ترس
 سرآغازینِ  ِکلیت مصرح و روشن دریافت براي پدیدارین اي زمینه گردد می آشکار دازاین همچون
 ص ،434 هایدگر،. (کند می منکشف پروا همچون را خود دازاین هستی. آورد می حاصل هستیِ
1386(  

 هنگام در خیابان شلوغی ذهن، در همهمه هر شروع با مثال. نمود تشبیه مختلفی، چیزهاي به توان می را ذهن در همهمه
 شما ذهن در چیز همه. آیند می و روند می طور همین ها فکر که است این مثل ببینید. آید می آدم یاد ترافیک، در و عصر

 را ما تردید طور، همین و دور، جاهاي به برند می را ما. کنند می پرواز سو هر به اه خیال. کند می چرخیدن به شروع
  .کند می تلخکام

 آلمانی در. کند می معرفی ما بهSorge   عنوان به را دازاین روزه هر هستی هایدگر تحلیلش، مبناي بر
 که این از آگاهی ترس بین دهد، می قرار نظر مد را بازي یک هایدگر. دهد می معنا ”هراس“ واژه این
 هم و است طبیعی هم که کند می حفظ را دازاین ارتباط که ”هراسی“ نیز و نشویم جذب جهان در

  )2015 بودایل،.(است ناپذیر گریز

 یشلوغ در ذهن، آشفتگی و همهمه در. هستند ما دسترس از دور ها خیال این چرا که فکر توي رویم می طور همین هم ما
 اتاق یک در بروند باید آنها. شوند راحت همهمه از و کنند تمرکز خوب تا اند بسته سر جاي یک فکر به ها آدم. …روح

 و داوندخ تحمید به باید سکوتمان، شدن مقدس براي. شود گسترده آنها ذهن در سکوت آنگاه و کنند قفل را در خالی،
 ودش می درست مبارك کلمات از زیبا اتاقی ما، نذه درون در که است وقت آن. برد پناه جهان، در متبرك هاي نام ذکر

  .برسند آرامش به هم آنها تا است، باز هم مومنین سایر سوي به همیشه درش البته و دهد می پناه را ما که
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 هنوشت اصلی هاي موضوع از مدرن جهان هاي واقعیت با ”توهم بدون“ روشدن در رو ضرورت بر تاکید
 دبای نهد گام سیاست میدان در خاکی کره این روي خواهد می که… هرکسی. “وبربود سیاسی هاي
 انفقد”ي درباره وي مفهوم با نزدیکی پیوند خود موضوع این.  باشد بري توهم از چیز هر از پیش

 یا حاروا خدایان، نفوذ از دور به  عقالنی،  سیاسی فعالیت حوزه ایجاد. داشت جهان  ”اخالقی عقالنیت
 می اراشک است،  سیاست اساس که را، قدرت ناپذیر اجتناب هاي ستیزه ، سنتی نمادهاي گرفتاري

 رد فقط ، صورت این غیر در بخش، معنا متعالی هاي ارزش که بود این جهان از زایی وهم نتیجه. سازد
 عرفانی گیري کناره مختلف هاي روش با یا. شد می یافت  شخصی و مستقیم وار، برادر انسانی روابط“

 کلیساهاي هب  بود ممکن ”شوند، رو در رو زمانه سرنوشت با“ توانستند نمی که افرادي. شد یم فکنی فرا
 سیاست در تقیممس مشارکت توانایی ترتیب، این به اما، ببرند، پناه تر جدید هاي آییین از یکی یا سنتی

  )58 ص  ،1378گیدنز،. (دادند می دست از را

  .بخواهد که جا هر بردت می) زمانه شتسرنو(داري سرمایه نباشد حواست اگر یعنی

  :منبع

  نی نشري. صبوري منوچهر ترجمه. اجتماعی نظریه و شناسی جامعه سیاست،) 1378.(گیدنز،آنتونی

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386.(مارتین هایدگر،

Bodayle, Colin (2015) “Latent Angst, Disclosure, and A�unement: On Heidegger’s 
Grounding of Falling in Fleeing,” Episteme: Vol. 26 , Ar�cle 4 
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  بعد از ظهر

)”نورنبرگ استاد خوان آوازه“ نام به واگنر  اپراي در زاکس هانس. (شد نخواهید موفق هرگز دیوانگی قدري بدون  

. است رظه از بعد و گذشته نیمه از روز. هست که البته و باشد مهم تواند می زندگیمان در ما موقعیت مورد در ما دیدگاه
 رفک هم زندگی با اش رابطه و ظهر از بعد خود مورد در شود می اما. بزند یخ چیز همه دیگر که رود می و است سرد هوا

 در ودخ موقعیت روي توانید می شوید می همراه آرامش با دقایقی براي کاري روز یک از بعد وقتی ظهر از بعد در. کرد
 ان در تواند می. است خوبی چیز ظهر از بعد کند، فرار روزمرگی از خواهد می که کسی براي کنید، فکر خوب زندگیتان

 شورش. سدر می ما ذهن به طغیان فکر که است ظهر از بعد در. کند فکر خود اعتالي به و بکشد هایی نقشه خودش براي
 پیدا قهعال هنر به اگر. اینترنت همین طریق از هم آن بدانیم هنر مورد در كاند چند هر چیزي اینکه مثال روزمرگی، علیه

 ظهر، از دبع در گاهی.  آوریم می در سر بهتر زندگی در خودمان موقعیت از طوري این و شود می بیشتر ما تمرکز کنیم،
 کلبه یک لمث هم گاهی فقط تنها گرا ظهر، از بعد کنیم، می فکر خوب وقتی اما. داریم نیاز خاصی مکان و زمان با انس به

 را ما مه هنر. دهد می پناه ما به ”ظهر از بعد“ یعنی. گرفت انس محیطش با درونش در حسابی شود می حال این با باشد،
 می را هنر مفهوم خود گویم می درست. است مدیتیشن براي مکانی هنر هم گاهی. دهد می پناه و جاي خودش درون در

 هاي مکان در شما. است هم مکان همان زمان من براي اینجا.  تویش رویم می ما و شود می مکان و انزم یک مثل. گویم
 ايبر حال، هر در ظهر از بعد. دارد ربط زیاد زمان به شما مکانی موقعیت. گیرید می قرار مختلف هاي زمان در مختلف

. کرد مه جالبتر کارهاي شود می اصال…خورد…دخوابی. کشید عمیق نفس. کرد اتراق آن در شود می. است جایی خودش،
 دهز رخوت و رکود وضعیت یک از یعنی. رساند آنجا به را خود توان می که است جایی  و است ما از بیرون ظهر از بعد

 همه زا هنر با انس. شود می مطبوع شود، می همراه انس با وقتی ظهر از بعد. کرد پرتاب آرامش با محیط یک به را خود
 در اصیل رتفک با انس…خاطرات با انس…ها لحظه با انس. کند می کمک زندگی در موقعیتمان شناخت به چون است ربهت

  !شود می غنی مفهومی لحاظ از ما ظهر از بعد طوري این…زندگی هاي تجربه از عبرت با انس…سرنوشت مورد

. گویدب سخن ما هنر تا بیاوریم حال سر را مانخود باید ما. هستند کور و سوت و ساکت خیلی ها، ظهر از بعد بعضی اما
 و ظهر زا بعد یک با تنهایی در توان می طوري این. بدانیم هنر مورد در اینترنت همین طریق از اندك چند هر چیزي باید

 از بعد ره. است خاکستري پاییز در هم گاهی و تابستان در است طالیی گاهی ظهر از بعد. کرد پیدا انس زمان گذشت
 دست در ظهر از بعد در است صفایی با مهمان چاي. است چایی اصال ظهر از بعد. دارد را خود رنگ سال طول در  هريظ

  !ما هاي

 توانند یم و هستند معروف و هستند شاعر و نویسنده که هستند زیادي هاي نام بخوانیم؟ چه ظهر از بعد در که این ماند می
 ببینید یادند،ز ها کتاب که خالصه. کنند غنی است، فرهیختگی شرط که انتزاعی هیممفا شناخت لحاظ از را ما ظهر از بعد

 یک درد هب است، تازه و تر ها، آن کتابهاي حال، این با. است گذششته هم ها قرن حتی نویسندگان از بعضی درگذشت از
 نیامده که است نمانده زیادي هاي نام که رسد می نظر به دیگر. بیاورند هیجان به را ما حتی تا خورند می ساکت ظهر از بعد
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 عدب …هستند حاال همین هم اي عده. است باقی نامشان هستی، سراي این از اند رفته اي عده…شاید…است تاریخ ته. اند
 تکرار که دندمعتق بعضی که بماند. آیند می موقعش به البته که اند مانده باقی هم اندکی اي عده…شوند می فرما تشریف

  !است ممکن غیر تقریبا آفریدند، را جهان کالسیک آثار که اییه نام

 هم، ها آنقدر هک یابیم می در رسد می انتخاب به نوبت وقتی واقع در: کرد انتخاب باید …کرد انتخاب کتابی باید خب
 فریاد که آنان زج به: نیست شان حوصله چون. خواند را کتابش بشود ظهري، از بعد اتاق این در که است نمانده باقی کسی

 خود ات گرفته رمان و شعر از شئون همه در را عقل گستره که آنان. است بلند آنها کتاب خطوط از آگاهی جوي و جست
 یات،ادب ، شعر هنر،: آگاهی هاي حیطه از یک هر در حال عقلند پژوهشگر که آنان. نوردند می در سیاسی علوم و فلسفه

 بهتر یلیخ که رسد می نظر به بخوانیم، تاریخ ظهر از بعد این در اگر امروز، براي کار، ابتداي در ولی…پایه علوم تاریخ،
 می ظاهر فلسفه  که است تاریخ در! گردیم می جهان گرد ما و است تاریخ در عقل که یابیم می در ترتیب بدین. است
  .گوید می هگل راه این شود،

 را خودش عقل، تاریخ، در) 1385 ،37 هگل،ص( آن کار)  اوردهفر( هم و است عقل تصویر هم تاریخ است معتقد هگل
 کمی. ریمبیاو در زندگی در دیوانگی از سر که خوانیم می تاریخ واال. دارند وجود هم دیگر نظرات ببینید،. دهد می نشان

  :کنید توجه نیچه به رابطه همین در ببینید،. کنیم ریسک

 نینچ به شود کامل خواهد می که انسانی هر حتی ملتی هر اما .شد نخواهید موفق هرگز دیوانگی قدري بدون
 ما نزد تاریخ زیرا بیزاریم، کمال از ما امروزه لکن و دارد احتیاج محافظ و حاجب سحاب چنین به فراگیر جنون

 ”کند یم آغاز را زندگی بر راندن فرمان اینک علم“ که را واقعیت این حتی بعضی است زندگی از تر ارزش با
 هیج شود، می رانده فرمان  آن بر  ترتیب  این به که اي زندگی ولی. باشد چنین شاید دانند، می  پیروزي بسب

 حسب رب  عادتا که اي زندگی با مقایسه مقام در نیز را آینده زندگی و نیست زندگی اصال زیرا ندارد، ارزشی
  )77 ،ص1377 نیچه،. (نماید مین تضمین شد می اداره معرفت وسیله به نه و  قوي  تخیل و  غرایز

 می نشان ما به را است یافته تعین ان در روح آنچه همه تطور تاریخ بیاوریم، در هگل نزد روح از سر تا خوانیم می تاریخ
  :شویم می تر فرهیخته و دهیم می انجام بهتر را تحلیل و بندي طبقه طوري این دهد،

 مامت ”روح“ که  شود می پدیدار زمانی تنها ”روح“ مقام در ”روح“ فهم یعنی ،”مند نظام علم) “است معتقد هگل(
 مثابه به خود از ”روح“ که آن از پیش ها  مدت اما. باشد کرده طی را آن مقدماتی هاي شکل مختلف مراحل
 شکل در هک  شود آگاه مقوالتی ي واسطه به پوشیده و غیرمستقیم اي شیوه به خود از تواند می شود آگاه ”روح“
  )182 ،ص1387 بربیج، فیندلی،. (اند گرفته جاي آگاهی با ارتباط بی ظاهرا هستی، گوناگون ايه
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 می هک شود می حالیمان. اوریم می در ناگوار و گوارا و سفید و سیاه از غیر هاي بندي طبقه از سر خوانیم می که تاریخ
 حوادث وريط این. تاریخی حادثه یک پنهان وایايز به شد آگاه کرد، مکث ظهر، از بعد یک در تاریخ تفسیر هنگام توان

  :کنیم می بندي طبقه و تحلیل بهتر هم را خودمان زندگی

  :است معتقد تاریخ مورد در پوپر

 هایی رنگ با تابلویی صورت به آن کردن تصویر یا خود متکثر بسیار تاریخ دادن نشان سفید و سیاه از باید ما
 از قانونمدارانه و منطقی – لفظی صرفا هاي گیري نتیجه و ها استنباط از باید ن،همچنی.  کنیم  پرهیز متضاد، صرفا

 قوانینی بکشیم، نبیرو تاریخ تکامل قوانین حوادث گونه این از نباید ما. بپرهیزیم سفید و سیاه تصاویر گونه این
 ما به را  خیتاری هاي یشگوییپ یا آن بودن ادواري یا تاریخ، افول و زوال یا پیشرفت روند توانند می پنداري که

  )110 ص ،1390 پوپر،. (کنند  ارائه

: کرد یگرد کارهاي با شود می البته. شود همراه کتاب یک با تواند می تنهایی، چاشنی با ظهر از بعد یک صورت، هر در
. بلیق خنده براي تاس اي خنده خنده، هر گویی ها، خنده همین خاطر به خندیدن بعدش یا. خندیدن خود با تنهایی مثال

 بعدش. رسیم می عصر و ظهر از بعد پایان به کم کم. شود می رد نهري چون هم ما، روي از لحظات سلسله…بگذریم
  .هست هم ظهري از بعد تنهاییِ یک پایان است، ظهر از بعد پایان غروب. است انگیز دل غروب

  :منبع

. دستمالچی پرویز ترجمه. فلسفه و فیزیک سیاست، درباره گوهایی و گفت. نمیدانم هیچ که دانم می). 1390. (کارل پوپر،
  .ققنوس نشر

  .چشمه نشر.مرتضوي حسن ترجمه. هگل فلسفه درباره گفتارهایی).1387(و جان. بربیج. ن. جان فیندلی،

  وزر زانفر نشر. سهراب ابوتراب و کاشف عباس ترجمه. زندگی براي تاریخ ناسودمندي و مندي سود. فردریش نیچه،

  شفیعی انتشارات. عنایت حمید ترجمه. تاریخ در عقل)1388. ( و گ هگل،
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  خرد راه کوره

  )آگوستین سنت(نگردم؟ خویش صید آن در که داشت وجود جایی آیا

***  

 از تیوق.است پراکنده کلیسا از اي گوشه هر در عشق اوراد عطر اما. است خالی کلیسا نوازند، می ها ناقوس وزد، می باد
 را ایمان همیشه ها رجب که باشد داشته یاد به اما شود، می زیاد برایت ارتفاع هیجان …کنی می نگاه کلیسا برج به پایین، این
 ستا مهم چنین هم. خواهد می هم اعتماد رسیدن، بلندي به …شناخت از نترسیدن به ایمان…را پرواز به ایمان. آزمایند می
 و اهیبخو را نیکخواه هاي آدم که هست تو فطرت در. است تو درون در این. کنی اعتماد باید کسی چه به بدانی که

  .کنی پر آنها از را اطرافت

 تلف را وت وقت دهد، می راهنمایی تو به و کند می تحلیل و تجزیه و حالجی خودش پیش را تو سرنوشت نیکخواه یک
  .چیست توسل که فهمد می. کند می راهنمایی معنوي منابع به را تو. نیست کینه اهل کند نمی

 می بهتر ار کائنات…سرها بین شویم می سري طوري این. بگیریم جدي را دیگر هم احوال به دانایی این از بعد که باشد
  .دیگري یا و خود به یا حاال آوریم می بدست تر راحت را اعتماد. شناسیم

  :ویتگنشتاین دیدگاه از

 مطلب بتوان و نباشد منتفی ”اعتقاد“ یا”  شک“ امکان که  کرد صحبت”  شناخت”از  توان می زمانی 
  )39 ص ،1385 هکر،. (کرد کشف را

 راکتب و پرانتز داخل را افراد. داریم نگه باز دلمان و ذهن در تردید براي را جا باید. است تردید به خورده گره شناخت
 جاي رس ها این. گذاشت کنار باید هم را محض بدبینی خود، جاي به بینی خوش. باشند دیگري چیز شاید. دهیم قرار

  .خودش

 پس یگریکد با ذهنمان در ها مفهوم الحاق به توان نمی دیگر رود می که مهربانی. است شناخت مانع توزانه، کینه ذهنیت
 باید که اریمد پراکنده داده سري یک کنیم می بررسی را فردي گاه هر یعنی. باشیم امیدوار فرد، یک آنالیز و تحلیل  از

 این شدن جمع از و ،”برداشت“ گوییم می ما که چیزي آنگاه باشد ذهن در خشم و نباشد مهربانی اگر. کنند پیدا شاکله
  .شود می خدشه دچار آید، می بدست هم کنار در ها مفهوم

 اب فاقتر پاي بعد و دارد اهمیت ها آدم شناخت که شخصی براي. است دشوار کمی زمانه دوره این در ها آدم شناخت
 دشوار ارک تواند می معروفند، شدن شناخته لحاظ از قلقی بد به ان در ها آدم که عصري با شدن رو به رو آید، میان به آنها

  :شود می عادتتان کار این کنید صبر البته. باشد
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 هست وا در! تقدر و بنیه این انسان، زندگی دشواري وجود با که است معتقد ”مردگان خانه خاطرات“ در داستایوسکی
  .کند عادت چیز همه به که

  :است معتقد هم پوپر همچنین

 اعتمادي بی با همیشه تقریبا حقیقت، تمییز در انسان استعداد به اعتمادي بی عقل، نیروي به اعتمادي بی
 بوده اي هنظری شریک تاریخ طول در همیشه شناسانه شناخت بینی خوش بدینسان. است همراه انسان به

 ينیرو حمایت و نیرومند هاي سنت گذاري بنیاد خواهان و کند می اعالم را انسان گیگمگشت که
  )16 ص ،1386پوپر،. (دهد نجات بدکاري و  بالهت از را انسان بتواند که است مقتدري

 یک تواند می الهام…گردي می الهام دنبال بنویسی ایمان درباره است قرار وقتی. رسند می آدم ذهن به دیر ها سطر این البته
  .باشد ما ایمان گیري شکل در اصلی عنصر

  )68 ص ،1385 گیدنز،.(است شخصی هویت تدارك اساسی شرط بنیادین، اعتماد استقرار

 است ما یگریار خود توحید. است درخشیده دین در که تاریخی شخصیت یک یا…بگیریم الهام مومن، یک از توانیم می ما
 رايب او نیک آرزوي و مومن کلمات. باشد ما کار گشاي گره و دهد نجات را ما تواند می نور منابع به اعتماد. راه این در
 در که کیست فرد یک فهمیم می وقتی. شود می مستقر جامعه یک در گونه این اعتماد. خواند می فرا آرامش به را ما ما،
  .است اي نکته خودش براي هم این. دارد اعتماد کسی چه به یابیم می

 یم دست به افراد از ما برداشت در طوري این عدالت. کنیم انتخاب صحیح را خود معتمد که است این در هم لعد واال
 ویژگی هچ آنگاه است کرده انتخاب خودش معتمد عنوان به را خاصی شخص فردي، وقتی که شویم می راضی یعنی. آید

 فتهنه افراد به او اعتماد نحوه در کس هر راز. بود اهدخو چگونه او دیدگاه از عدالت اصال و باشد داشته تواند می هایی
 دیگري، هب خود اعتماد با فرد درخشند، می و یابند می نمایش مختلفی هاي صورت به مختلف افراد ذهن در ها مفهوم. است

  .کند می تسهیم او با را اطرافش جهان مورد در خود شناخت

 به مان، زندگی به وارد تازه شخص و ما بین اعتماد مواقع، جور این. شویم می رفیق ها آدم با اتفاقی طرز به اوقات گاهی
 طرف ود است ممکن همچنین. است یکی انسان، زندگی اصلی مفاهیم از طرف دو برداشت یعنی شود می تسهیم آسانی

 هم با یزندگ ازر مساله سر ها آدم اصال اوقات گاهی. کنند آغاز رفاقت و دوستی در را خود کار مشترك توصیف یک با
  .  باشد مند بهره فیلسوفان فلسفی کالم عمق از نباید هم چندان حاال که کنند می آغاز را گویی و گفت

 همگی…دارد می بر قدم عشق راه در وقتی او پی در پی اوراد …نشسته خون به هاي صلیب سوي رود می..آینده به رود می او
 این نبالد به خودش زندگی در او حال، این با. است کرده حفظ دلش در پیدا تو به شناخت سر از او که اورادي…متبرکند

. دیاب می در تو چشمان به نگاه با را راه هم او نگري، می دور از وقت هر. ندهد دست از ترا ممتد نگاه چگونه که است
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. آیم یم تو سوي و گیرم می را افق امتداد وقت آن…دزدي نمی من از را نگاهت وقتی ولی. کنم می سقوط تو، نگاه بدون
  .پیوندم تو به تا آیم می

 تصور. داشت آن از توان می که تصوري تنها رو این از و آنم گرفتار من خود که است چیزي راز
 خویش معناي است من برابر در آنچه و است من در چه ان میان تمایز و تمیز آن درد که است قلمروي

  )1397 دیرباز، و قمی عصاران.(دهد می دست از را خود آغازین اعتبار و

 در! افتاد دشو می و نیست دسترس از دور پرتگاه ژرفاي دیگر وقت آن کنی، رها خود حال به مرا تو که شود طور این اگر
 هم یشترب روزها بعضی در سال یک طول در امید و بیم این.…شناختن امید و بیم…هست تو شناخت امید و بیم مومن، هر سر
  …غریبشان عطرهاي و هاست جمعه از بعضی عصرهاي منظور. شود می

د رَ  یم راه“ وضعی چه با نیست مهم. داند می هم چیزکی توست، ذاتی چه آن از گرچه کند، می توصیف ترا همواره خِ
  .باشیم شتهدا زیادي توقع نباید حال هر در ولی. رفت جلو به امید و بیم با باید تو، شناخت به منتهی هاي راه در ،”افتیم

 سر نظر از انگیز هراس هاي جنبه برخی و پرداخت خواهد اندیشه به  آزادانه عقل، درباره نیز حقیقی آزاد عقل
 نیجا آزاد خصم ترین پلید را او دیگران شاید دلیل همین به. کرد نخواهد پنهان را خود حرکت جهت و منشا

 بر نه را راداف که دارند عادت آنها زیرا. بنامند” خرد جنبه از بدبین“ ي گونه ناسزا و انگیز هراس لفظ با و بدانند
  )386 ،ص1384 نیچه،. (بنامند است، بیگانه برایشان آنچه اساس بر بلکه فضیلت، و قدرت ترین مهم اساس

 شناخت لبط با حال، هر به…برویم جلو بهتر و بیشتر وقت آن…نماییم شکر هم بعد و کنیم قناعت که مرحله هر در شاید
 در را ما تو مطمئنم ولی. خزیم می سو آن سو این خرد هاي راه کوره در روز، هر. رویم می جلو زندگی در ما که وستت

  .داریم تو براي شوقی چه که یابی می

  .ابروانت آشوب در پژوهشی. طلبد می را سترگ پژوهشی تو، شناخت براي خرد هاي راه بررسی که است بدیهی

 عبارت ر،دیگ بیان به یا. کند می ”ظهور و شروق“َ  خود ادراك متعلق بر نفس که این از است عبارت حضور معنی
 ارتعب نفس ظهور.  گیرد می قرار خود   ادراك  متعلق حضور منشا که  حیث این از  نفس خود حضور از است
-45 صص ،1382 کربن،. (است اشراقی حضور همان حضور، این حضور و است، حضور این حضور از است

46(  

  :منبع

  نی نشر.باقري عباس ترجمه. نادانی و دانایی هاي سرچشمه). 1386.(ریموند کارل پوپر،

 و طباطبایی عالمه دیدگاه مقایسه. ایمانی مسائل باب در اندیشیدن و تعقل) 1397(عسگر دیرباز،. حسین قمی، عصاران
  78 یاپیپ شماره چهارم، شماره. بیستم سال. کالمی فلسفی پژوهش. مارسل گابریل
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 ژوهشیپ موسسه. گلشن عبدالحمید فردید، احمد ترجمه. باستان ایران فلسفه و اشراق حکمت روابط) 1382(هانري کربن،
  .ایران فسلفه و کمتح

  نی نشر. موفقیان ناصر ترجمه. جدید عصر در شخصی هویت و جامعه. تشخص و تجدد. آنتونی گیدنز،

  جامی نشر. فیروزآبادي سعید ترجمه. انسانی ربسیا انسانی) 1384.(ویلهلم فردریش نیچه،

  .هرمس انتشارات. نیا علوي سهراب ترجمه ویتگنشتاین، دیدگاه از بشر ماهیت) 1385.(پیتر هکر،
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  لطافت و نقد

 خود خاص ییجادو زیبایی) … و فردوسی حافظ، هوگو، گوته، شکسپیر،: جهان ادبیات برجسته آثار( کالسیک هاي متن
 به را ما داییص گویی که بینیم می رویم می کالسیک متن یک سراغ به ما وقتی کشند، می خود سوي به را ما و دارند را

 السیک،ک متن هر. گذرد می چگونه زمان دانیم نمی که شویم می مانوس متون، جور این با آنقدر گاهی. خواند می فرا خود
 زیر زر گل مشت یک انگار کشی، می کالسیک هاي نمت بعضی صورت روي که را دستت. دارد اي چهره خودش براي

 مشت یک همون لمث شما، شعرهاي …سعدي …حافظ…شکسپیر …گوته…پوشکین توام با. گویند می سالم تو به انگشتانت
 یک،کالس اشعار خواندن موقع. مخاطب سینه توي روند می راست یک هم بعد و زیبایند که شعرهایی. مونه می رز گل

 رايب هم آنها…گذشت نباید هم معاصر شاعران بعضی از البته. بارد می تو صورت روي معنوي، باران تقطرا طور همین
  .است آفتابی هم دیگر بعضی است ابري آنها، از بعضی شعر آسمان. دارند گفتن براي حرفی خودشان،

 بر بوطیقا. است بوطیقا رمز طریق از ”چیز“ این به دستیابی تحقیق هدفِ و است، ”چیزي“ بیان ادبی اثر
 است امیع قوانین شناخت هدفش بلکه نیست، معنا بازگویی جوي و جست در معین، آثار تاویل خالف

  )19 ص ،1382 تودورف،. (باشند می اثر یک خلق بر ناظر که

 کدام ره روي شود می …خالی هاي نیمکت از پر شویم می روبرو حیاط یک با … رویم می آنها از بعضی شعر توي وقتی
 بعد و…کرد اهنگ گفتیم که حیاطی کال و آنها شعر به ویژه منظر یک با و خاص دیدگاه یک از و نشست ها نیمکت این از

 وير که است مختلف هاي رنگ با هایی گردن شال از پر حیاط، جاي جاي که بینیم می زنیم، می دور حیاط در در که
 ازيبیند باشد، می هم دلچسب قدري که پاییز اول سرماي ینهم در توانی می که هایی گردن شال. است افتاده زمین

 ناختش ژرفاي به…ها لحظه عمق به بروي …شوي هماهنگ شاعر با خاص احساس نوعی با یعنی…ببري را حالش و گردنت
 یم خوانی می را آنها شعر خوب وقتی …رسید جاهایی به توان می هم جوان شاعران این از بعضی شعر خواندن با جهان،

 هچ بعدش که فکر، توي روید می طور همین بعد،. دارد وجود آنها اشعار درون در خاصی غم یا هیجان نوعی که بینی
 خیال با وانندت می که باشند می بلند هاي داستان از پر اما هستند کوتاه شعرهایی آنها از بعضی…شود می چه و شود می جور

! ویدر می هم نقد سراغ بعد هایی، طعنه چه با هم اون اندازید می دست را دیگران شعر هم گاهی …بگیرند برگ و بال ما
  کنید می تصحیح را شعر اصطالح به و کنید می کاري دست دیگران هاي شعر در را کلمات جاي هم گاهی

  

 وت ناختش در شاعر آنکه مگر. کند نقد آید نمی دلش آدم. کنند می فرق ، هستند تو براي که را شعرهایی: نکته یک
 عرهاییش مثال. ارجحند اشعار جور این اصال…دنیا این در ها شناخت کل بر است ارحج خداوند شناخت. است داشته لغزشی

 عزیز دبو خلوص با اگر آراست تو براي را خود شعر که هر …شنید توان می را واقعه روز هاي شمشیر چکاچک آن در که
 تو نظر یشپ در باید شعر…بود تو شناخت دنبال به باید فقط ها، شعر این در را هستی راز کردن پیدا کرد باید رها…شد
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 و فسوس اهل و گویان هرزه از شد باید دور…است تو محضر در وقتی بنالد شعري بی تنگناي از نباید شاعر. شود سروده
  .بیفتد شعر بر وت سایه یدبا …ما به تو مشتاقی نیز و باشد داشته را تو به احتیاج خودش، درون در باید شعر…شعر در شعبده

  

  :منبع

  .اگه نشر. نبوي محمد ترجمه. ساختارگرا بوطیقاي). 1382(تودورف،تزوتان
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  شرح گل سرخ

 که خالصه. است انباري که دارد وجود دیگر اتاقی شما، روبرو اتاق مقابل در هم بعد و اید نشسته اتاق یک در کنید فرض
 در رخس گل هاي شرح از هایی ترجمه کنید، می باز که را در. اند گذاشته سرخ گل از زیادي هاي شرح روبرو، انباري در

 ربارهد مختلف هاي شرح از است پر انبار بنابراین،. دهند شرح را سرخ گل تا اند کرده سعی جهان همه آخر. است انبار
 مردم همه. روان آب همچون دارند، سلیس هایی ترجمه که هایی شرح. شود می متبادر سرخ، گل از که هایی استعاره

  .بیاورند در سرخ گل راز از سر خواهند می جهان

. بود اختهشن اهمیت فاقد را آنها تجربـی عقـل کـه دهد می حضور مجال حقایقی به مسئله، و راز میان نهادن تمایز با مارسل
 نجاآ از. هستند خاص معنایی بار و تحقیق داراي تعهد و عشق ماننـد مـا روزمـرة تجربـۀ دادههاي راز، تعریف اساس بر

 اصـیل سـاحت وي نظـر از دانـد، میco-esse( (همبودي را انسان آغازین وضعیت دکارت بـا تقابـل در مارسـل کـه
 همۀ با هک تجربههایی مییابند؛ ظهور ساحت این در که هستند ارزش داراي هایی تجربه و است بیناشخصی ساحت انسان،

 تجربۀ جربهها،ت این مهمترین. میکنند فراهم متعالی امر تجربۀ بـراي مـدلی نهایـت، در کـه میگیرند ارقر مسیري در تنوع
  )1392 حیدري، کاشفانی، احمدي.(وفاست و التزام

  

 صیفتو ها گلبرگ بعضی. است شده استفاده موضوعات این با شدن روبرو براي مختلفی هاي روش ها، شرح این در
 شرح به اند توانسته هم بعضی. اند کرده توصیف را سرخ گل روي شبنم هم دیگر بعضی را، خار هم بعضی. اند کرده

 صدا و سر یب عمر، بیشه کنار از که است رنگ بی نهر همین ما منظور. بپردازند نیز! سرخ گل بر آن تاثیر و زمان گذشت
 نزد دخو با روراستی به اشاره روح، عالم در مکنی سیاحت و سیر دروغ بی لحظاتی. است زمان نهر منظور. رود می آرام و

  :باشیم داشته کامو

 که است ینا خصوص به دروغگویی. هست بگوییم نیست که را چیزي که نیست آن تنها گفتن دروغ
 یم احساس آنچه از بیش به شود، می مربوط دل به که جا آن و  کنیم، وانمود زیاده هست که را چیزي

 کامو،. (کنیم ساده را زندگی تا کنیم می روزه همه ما همه که است کاري ینا و. کنیم می تظاهر کنیم
  )34-33 ،صص1385

 شک داري، دشمن را کسی بدهی کف از خویش آزرم بگسلی، پیمان تا دارد وا را تو چه آن هرگز
 نآ دل در. سودمند کنیف طلب است مستور و محصور آنچه و کنیف دورویی گویی، دشنام ورزي،

 ندگانیز رسد، فرا مرگش چون. نیست ریش گونه هیچ یا آالیش تباهی، است پاك و فیفع که  کس
 ،1386 اورلیوس،. (گوید ترك را صحنه  ناکرده تمام نمایش که بازیگري چون نه نیست، ناتمام اش
  )36-35صص
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 گلبرگ شرح به ایدب: گوید می سرخ گل هاي شرح این از یکی مثال: باشد دشوار تواند می کار اوست، با حق بگذریم
 به راحتی به شناخت این که رسد می نظر به البته.گویند می را طبیعت مدح خود، ي نوبه به که پرداخت سرخ گل هاي

 خداوند زا اي آیه هر ولی باشد، دیریاب تواند می حتی شناخت این که کرد فراموش نباید حال این با ولی آید می دست
. ناخودآگاه هب باشد پلی ما براي تواند می روش این. دریافت توان می طبیعت، همه در بلکه سرخ گل هاي گبرگ در نه را
 هر ،ترتیب بدین. بدرخشد پروردگار هاي نشانه شناخت براي ما ذهن در هایی ایده تواند می ها، گلبرگ این لمس با

 می ایجاد ذهن در را یکپارچگی د،توحی که البته. شوي می روبرو یکپارچه شکلی با که بینی می نگري، می که را گلبرگ
  .کند

  .برد پی سرخ گل افسون به هرگز نتوان سهراب، قول به شاید

  :منبع

 شناسی غرب. مدرن جهان تغییر براي روشی: مارسل خالق وفاي). 1392.(علی احمد حیدري،.  مریم کافشانی، احمدي
  .دوم ارهشم چهارم سال.  فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه. بنیادي

  نی نشر. مختاریان شیرین و باقی مهدي ترجمه. تامالت). 1386(مارکوس اورلیوس،

  .نیلوفر انتشارات. رحیمی مصطفی ترجمه. قلم اهل تعهد). 1385(آلبر کامو،
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  بارون

 هاي تدس. نیست خیالی هم آنقدرها دیدن، رو بارون هاي دست مثال. بیاید آدم کار به خیلی تواند می خیال اوقات گاهی
 چگونه ،باران این که کنیم می فکر وقتی. بخشد می آرامش ذهن در را تردیدها تواند می پرورگار، هدیه این است، بارون
 خسته اگر المث نمود حفظ را تمرکز باید افکار از طرز این به دستیابی براي گاهی اما. کند می سیراب را تشنه هاي چمن

 باران خیابان ايه زییایی از توانی می. کنی بدرقه را خستگی این چتر، یک و بارون یک با توانی می اي خسته اگر و …اي؟
 خود براي کدام هر باران هاي قطره.نیست دشواري کار هیچ خستگی، کردن بدرقه که است گونه این. کنی استفاده زده

 می زنند،ب بوسه زمین بر که وقتی تا و ندریز می فرو آسمان اوج از آنها از کدام هر. دارند حکایتی کدام هر. دارند حدیثی
. کنند می رفک خوب خود!!) بلند هم شاید(کوتاه سلوك این به هم باران هاي قطره اري. باشند داشته فکر جور هزار توانند

 و کنی قلن و کنی تکرار خودت براي دقیق و خوب و بفهمی خوب را باران هاي قطره نفس حدیث است کافی بنابراین
 تب ه،خست هاي دست. باشی ها حرف این از تر خسته است ممکن اما. بردي می پی هدیه این ارزش به که است هگون این
  .شوند می مالل تب دچار آنها. هستند دار

 ویرانگري امکان هم و آرامش امکان حیث از هم شود می فهمیده صورت این به که Geist یا روح
 کند، نمی  منکوب را آن اشتعالی شدگی در به خود از آن روي هیچ به آرامش و سکون. دارد وجود

 هارم گسیختگی افسار از ناشی  ویرانگري. دارد می نگاه گردآورنده دوستی صفاي در را آن بلکه
 می حرکت به را نابکار گونه این و سازد می نابود خویش خاص طغیان در را خود که است نشدنی

 هم صرف  ”روحی“ آن ماهیت. نیست حسی و مادي آن شرارت و شر. است روح شر همیشه شر. آورد
 همه هک است، ور شعله کور توهمی در که است هراسی طغیان که است روحانی معنا این به شر. نیست

  ،1388 ا،درید. (کند می آرامش شکوفایی  سوزاندن به تهدید و افکند می نامقدس فروپاشی به را چیز
  )24ص

 این ها، لوتف. ببرد ما هاي دست از را تبدار رنگ این توان می موسیقی، مثال. برد پناه نیز دیگري چیزهاي به باید شاید
 آن. آید جودو به ذهن در را اي بارقه باشد، قرار وقتی. رسید خیال کران بی به موسیقی با توان می. آیند می کار به ها موقع
 هاي بال رب سوار توان می. زد فلوت و رفت دشت به توان می شوند، می نواخته ما ذهن در گویی باستانی هاي فلوت وقت
 در که دشتی. ستا کافی دید، را آن توان می یکبار سالی که دشتی در حضور فقط فلوت براي. پرکشید موسیقی با خیال
 هاي نت از پر دشت نهایت در و بگذاریم قدم خود خیالی دشت فرش روي توانیم می. شود می گسترده خیال با ما ذهن

 یم پاشیده سو، آن و سو این ها، نت. کنی می زمزمه لب زیر را بارانی هاي حدیث از یکی تو وقتی. شود می ها تفلو
 خشندهب بارون یابیم، می در که است چنین این. یابد می رسوخ ما دل در توحید نغمه، این با. باران هاي قطره مانند. شوند
 ايه زمین بخش حیات عنوان به باران شان به آگاهی. داشت جاودان انسی باران قطرات با توان می طوري این و است
 یعتطب با انس اصلی منظور متن، این در حال، هر در. بشود آدم ذهن در جدید هاي ایده درخشش به منجر تواند می تشنه،
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 ما ذهن رايب را بیعتط با صمیمیت هاي ایده درخشش باران، شان به آگاهی. باشد جاودانه ما براي تواند می که انسی. بود
  .آورد می ارمغان به

  :منبع

  .ثالث نشر. قانونی ایرج ترجمه. مساله این و هایدگر: روح درباره). 1388( ژاك دریدا،
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  قندیل هاي اسفند

)هایدگر. (”گیرد پس“ مطلقا را خود باید مرگش در دازاین  

 هخون خود اما. شوند تمییز تا شوند می خالی ها اتاق. تکانی خانه خط توي روند می همه شود می که اسفند هاي آخر
 تکانی خانه رايب که اتاقی یعنی. (یافت نیز خالی کامال اتاقی در حتی را زیبایی توان می. جالبه خودش نوع در هم تکونی

 خاطره هم هایی اتاق همچون یک توي کردن فکر!). است شده آوري جمع آن هاي تابلو و فرش و موکت و شده خالی
 زمستان روزهاي…سرنوشت به ها خیال به ها، ایده به آینده، به گذشته، به. کنی فکر و کنی فکر طور همین مثال. یزهانگ

  .برسند پایان به است قرار دیگر

 تارهس سپید عطر. است شب کنید فرض. بهار تا شمرد رو روزها شه، می کم کم دیگه حاال و گذره می اسفند هاي روز
 از ورد بهار، کعبه دیگر دور از. خواند می فرا خود به را ما ملکوت و آسمان و شود می پاشیده ما سر روي زمستانی هاي

 چنین در.اند گرفته ها ستاره هاي گلبرگ از که گالبی اما. پیچید می گالب بوي ما کوچه در گاهی. نیست دسترس
  .است عبادت نوعی تفکر که فهمید خوب توان می شرایطی

 اندازه، می کردن فکر به رو آدم سال، هر هاي حادثه فشار اسفند، خصوص به سال، هاي آخر. بدرود هم زمستان دیگر خب
 ونگآ یک مثل طوري همین و گذشت به و آینده به روي می تو و. ذهنت توي یاد می گیري نتیجه کلی طور همین و

  .خوري می تکان

  

 -جهان-در همچون همه این با و شود می منفرد و تک ازایند. پاشد می فرو هم از آگاهی ترس در روزینه هر الفت و انس
 نای جز را ما گوییم، می سخن ”غرابت و نامانوسی“ از وقتی. آید می در خانگی در-نا حالت به بودن -در. است بودن

  )446 ص ،1386 هایدگر،. (نیست مقصود

 کردن فکر با وت. بکنی تغییري آخري دم نای شاید تا تست منتظر هم هنوز بینی می کشی می آینه روي دستی و روي می
 دیگر سال صالا آیا. تست آینده در چیزي چه که کنی می فکر و کشی می هایی نقشه خودت براي آینه برابر در و آینه به
 آینه و تو ینب. گیري می انس آینه با تو که است طوري این. بگیري قرار آینه برابر در اسفند اواخر در که بود خواهی تو

 در دیگري ءشی هر شاید بلکه آینه فقط نه حاال و. بزنی حرفی هست آینه در آنکه با است ممکن حتی و شود می خلوتی
 رايآخ که االن از آیینه حال، هر در. بگذارد میان در تو با تا باشد داشته هایی حرف خودش براي سال، آخر روزهاي این

  .فروردین نشاط نمایش براي االن همین از است آماده آینه. سبزه سبز باشه اسفند
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  :بودلر از شعري پایان در و

  زمستان هاي شب است، تلخ و شیرین چه

  کشد می زبانه و کشد می دود که آتشی کنار

  کنند می بر سر آرام که دیرینه خاطرات به دادن گوش

  )35 ،ص1384 بودلر،.(خوانند می آلوده مه هواي در که هایی زنگ صداي به

  : منبع

  هرمس نشر. پارسایار رضا محمد ترجمه. رنج هاي گل) 1384.(شارل ، لربود

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی) 1386(مارتین هایدگر،
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  ابزارهاي اندیشه

 به دادن بال و پر براي مختلفی ابزارهاي و ها روش از انسان. گفت سخن آدمی نزد اندیشه ابزارهاي تنوع در باید هم دريق
 و گشاید یم پر یتناهی ال فضاي به پرد، می صاحبش دست از چون که است مرغی اندیشه. کند می استفاده خود اندیشه

 .باشد می هم خالقانه هاي ایده چنین هم. باشد می حکمت هاي ایده ، مرغ این شکار. گردد می باز شکار با نهایت در
  .بگوید را تازه حرفی تا اشدب می اندیشمند هر هدف اندیشه در خالقیت به دستیابی

 انسانی یفیلسوف هر و است، فیلسوفی هر انسانیت ي فرآورده فلسفه: “گوید می اونامونو دو میگوئل
 .دارند خون و گوشت خودش همانند که کند می خطاب هایی انسان با و دارد خون و گوشت که است

 مامتت و خون و گوشت احساسات، راده،ا از که  عقل، از فقط نه بکند که هم  کاري هر ، فلسفیدنش و
  )7 ص ،1377کواري، مک.” (کند می تفلسف که است انسانی او. خورد می آب او جسم و روح

 هم. کند روازپ الینتاهی فضاي در بتواند تا کرد مجهز اي گونه به باید را اندیشه برعکس. برید نباید را اندیشه هاي بال
 می آنها. اشندب می مختلف هاي چیز از استعاره اندیشه، مرغ هاي بال. کند تحمل را دیدتر بتواند باید اندیشه، صاحب چنین
 ریزيغ ناخودآگاه، طور به ما گاه. دهد می یاري را ما که باشند شهود نور جنس از هم شاید یا باشند، خیال جنس از توانند

 توانیم می هنذ تمرکز با که است گونه این. هستند اندیشه ابزارهاي همه ها این. یابیم می دست ها پاسخ به تصادفی حتی و
 شروع دخو ذهن در را عمیق هاي اندیشه که گاه هر. کنیم روي پیش حکمت ي ناشناخته هاي سرزمین در روبرو فضاي به

 زیرك راگ حساب، این با. آورد می همراه به برکت خود با تفکر. شود می باز ما روي به برکت درهاي ار دري کنیم، می
 سکوت، خیال، ،خالقیت: نمود استفاده قوا همه از و نمود روي پیش اندیشه فضاي در توان تمام با باید که یابیم می در باشیم

 تفکر چطور. است اندیشه ابزار نوعی هم سکوت آري. دهند می یاري امر این در را ما که هستند ابزارهاي همه شهود،
  .نیمک می فراموش که چیزي شود؟ می نوشتن بدون

 بدون ”نخستین“ بهمرت در اندیشدین این که بینیم می کنیم، می بررسی افراد میان در را اندیشیدن روش و نحوه وقتی ببینید
 اندیشیدن“ را ولا وهله این که دهید اجازه است بهتر پس.  اندیشیم می بنویسیم، اینکه بدون اول، وهله در یعنی. است نوشتن

 عامل یک که است این بر من تصور چون نگوییم، ”اندیشیدن نخستین مرتبه“ آن به یگرد و کنیم خطاب ”نوشتن بدون
 تفسیر متفاوت سبک دو به عامل این -دارد وجود ندارند، اعتقادي خطاب نحوه این به که آنهایی و ما بین آمیز تبعیض

 خستینن مرتبه ”گوییم می وقتی والا یعنی چه؟ یعنی این. هستند غلط برابري طور به دیدگاه در آنها دو هر است، شده
 انواع سایر با قیاس در رت برجسته نسبتا کیفیتی عنوان به) است نخستین مرتبه در که(را اي اندیشه چنین وقت آن ؛”اندیشه

 نوفسکیمالی کار رسد، می ذهن به سرعت به که اي نمونه معاصر، شناس انسان در. دارم هم مثال. آوریم حساب به اندیشیدن
 مشارکت و دانم یم بزرگ شناسی انسان را او و قایلم وي براي زیادي احترام که بگویم همینجا بالفاصله من ببینید. باشد می
 ساسا بر که بود این مالینوفسکی کارهاي به من نقد و احساس حال، این با اما. گیرم نمی سخره به علم این در را وي

 توسط لیک طور به) اند بوده هم شناسی انسان اصلی موضوع که( نداشتند ننوشت که هایی جمعیت همه اندیشه او، دیدگاه
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 زندگی اسیاس نیازهاي صرفا با باشند، که هر حال شناسید، می را مردمانی شما اگر. شود می تعیین زندگی اصلی نیازهاي
 طریق از را چنین این مواردي و هاآن شناسی اسطوره و آنها عقاید اجتماعی، نهاد توانید می آنگاه اند، گرفته قرار جبر تحت
 گرایی کارکرد نوانع تحت کلی طور به شناسی انسان در گسترده مفهوم این البته. کنید بررسی اصلی نیازهاي بررسی همین

  )6 ص ،1978 استراوس، لوي. (گیرد می قرار

 قوانین بیترک آور، شگفت دقت و شد روبرو آن با کارهایش خالل در استراوس لوي که کلیدي مساله
 هم] 3[گودلیر. بود] 2[اي رابطه هاي ترمینولوژي با ها این دوي هر بعد و  ازدواج الگوهاي با] 1[تبار

 لوي :ماند باقی مساله دو بر  قوي نقد حال هر در اما گذاشت تمام سنگ ها بینش این شناسایی براي
 عدم نیز و داند می] 4[اتحاد به بتنس دوم دسته و) کهتر(مینور عنصر عنوان به را تبار مفهوم استراوس

 هک ساختاري.  شود آورده نظر در باید جامعه کلی ساختار گرفتن نظر در براي] 5[خویشاوندي توانایی
 اتحاد و تبار گودلیر، براي. شود می تعیین]“) 7[آیین“ و]” 6[قدرت“ یعنی( دینی-سیاسی روابط توسط

 عین رد و متفاوتند هم از اما برخوردارند برابري همیتا از باشند، می خویشاوندي سیستم هر ستون دو
  )2017 گودلیر،. (است ستون سومین نیز آنها بین رابطه. مکملند حال

]1 [descent rules ]2 [relational terminologies ]3 [Godelier ]4 [alliance ]5 [kinship ]6 [power 
]7 [ritual 

 خود بینی پیش قوه به باید ما چنین هم. یابیم می دست تمرکز به که تاس سکوت در اندیشیم، می که است سکوت در
 برکت هب خود ذهن در اگر. نمود تقویت توان می هم را بینی پیش قوه. بپردازیم اندیشه، یک بررسی به و کنیم رجوع

 ادامه که کنیم ینیب پیش باید ما مثال نماییم؟ استفاده بینی پیش قوه از توانیم می چگونه اما. باشیم داشته ایمان اندیشیدن
 و زمین هاي نشانه در تفکر با توان می را خدا. رفت بیراهه نباید. انجامد می کجا به نهایت در اندیشیدن از سبک یک

 به را ما است ممکن که نمود انتخاب را ها سبک بعضی نباید. دارد شکر به نیاز و است نعمتی خود نیز این شناخت، آسمان
 یک درون در احتماالتی و ممکنات چه که یابیم در و کنیم بررسی ذهن در را خود هاي اندیشه آینده باید ما. بکشاند غلو

  نه؟ یا هست بیندازد دردسر به را ما ، ما اندیشه اینکه احتمال آیا.دارد وجود اندیشه

  

  :منبع

  رمسه نشر. کاشانی حنایی سعید محمد ترجمه. وجودي فلسفه).  1377.(جان ، کواري مک

Godelier, Maurice(2017)Levi-Strauss: A critical study of his thought (translated by Nora 
Scott) London, Verso 

Lévi-Strauss ,Claude (1978). Myth and Meaning. University of Toronto Press 
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  طبیعت هاي آیینه

 هانج درباره تفکر از و داشت خاطر انبساط احساس توان می که است گونه این…جا همه. درخشد می ما اطراف در هستی
 جهان مورد در خوب تا آید می پدید فرصت این اندیشیم، می صحرا در ها رز بلند هاي خنده به وقتی.ببریم لذت اطرافمان

 پاییزي نجرهپ کنار شمعدانی غمخانه به توانیم می چنین هم. نماییم بررسی را خداوند هاي نعمت هاي جلوه و کنیم فکر
  .دارد لطفی خودش براي هم آن …بیندیشیم

  :است معتقد زاکرمن

 اراآشک چیزي که رسد می نظر به اند، داشته دینی هاي تجربه شوند می مدعی افراد وقتی
 یاجتماع ساخت از فراتر بایستی که است دادن رخ حال در جهانی آن و  رازورزانه استعالیی،

 تاثیر دهددهن شنان میتواند دینی هاي تجربه حتی که بگویم انمتو می  همچنان اما. باشد صرف
 دینیی یايه تجربه  بگیرید، درنظر را نکته یک همین زیرا. باشد اجتماعی اموزش کننده تعیین

 ”خود دینی متون درون در مختلف هاي فرهنگ. دارند اجتماعی الگوي و نظم آشکارا هم
 یم پیدا گرایش هایی فرهنگ چنین اعضاي و. ددارن دینی هاي تجربه از خاصی هاي تذکره

 دینی هتجرب نوع همان دقیقا و کنند  پیروي دینی هاي تجربه خاص هاي تذکره این از که کنند
  )105 ص ،1384 زاکرمن،. (رود می انتظار فرهنگشان در که باشند داشته را

  

 باید حال، هر در…غمگین صورتی به هچ شاد، صورتی به چه. درخشند می ما اطراف هستی هاي جلوه صورت هر در
 جهان .ها اسب شیهه یا دیوار روي هاي نقاشی توي درخشد می وجود: کند نمی فرقی خالصه. درخشش این از بود خرسند

  …درخشند می ها آدم بعضی یا طبیعت یا اشیا این…هستی با بودن برکتِ  از عظیم. است عظیمی جهان اطراف،

 یمسائل چنین به چیز هر در دقت با توان می…تست هاي نعمت از سرشار جا همه. خداوند ودوج هاي جلوه از است پر جهان
 قرار وحهسرل را زیبایی در تفکر توان می…آموخت را چیزهایی چنین توان می هم کودك یک زیباي ي خنده از…برد پی
 ملکوتش، در خداوند و …مخلوفات اشرف… انسانیم ما…چرخد می ما دور هستی. رسید نعمت همه این مبدا بتوان تا داد

 می ورن ما سر بر خورشید …بدهیم ادامه خود زندگی به امید با توانیم می او لطف سایه در ما و کند می نظاره را ما همیشه
 نور زیر.…خداوندند آیات هاي جلوه ها این. اوست لطف سر از همه ها این …است طور همین هم تمام ماه زیبایی بارد،

 ويت رفتم…دور صحاري به رفتم ذهنم در…دریا به زدم را دل هم من پیداست، که هاست گل شادمانی مرغزار، در خورشید
 اینجا از باید…رسید تو به تا رفت باید..هستند زیبا که افتادم هم آرزو هاي اسب یاد…زیبایند همه این که…ها اسب خلقت

  .رسید تو به تا کند

***  
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 ابعاد مهه منظور. گیرد می ریشه ما دل در توحید کال. بخشد می یاري نیز دیگر هاي صهعر در ما به خداوند آیات شناخت
 هاي اخهش از پارچه چند که دیدم را متبرك درختی و رفتم روستا یک نزدیک اي امامزاده سراغ به روز یک..باشد می آن
 فرصتی این شاید …اندیشید آن دستق باب در خوب، و رفت درخت این سراغ به باید گفتم خودم پیش. بود آویزان آن

 شکر مفهوم عمق هب باید…زیباست بسیار هم درخت این تنهایی مورد در تفکر اینکه عجب و. برنگردد دیگر برود که باشد
 ماه و خورشید برآمدن و روز و شب گردش باید. خورد غوطه ها نعمت طریق از خداوند شناخت دریاي در باید.. …رفت

  …کنی می فکر چیزهایی چنین به وقتی شود می آسمان جنس از تو دل طوري، این…داد قرار بررسی مورد را

  :منبع

  فکر لوح نشر. دیهیمی خشایار ترجمه. دین شناسی جامعه بر درآمدي) 1384.(زاکرمن فیل
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  پل

 یم ما ذهن در پل داد می نشان منظره در خوب را خود پل ولی بودم دور که این با. رفتم می پل سمت به و بود گرم هوا
 مورد در ذهنم در شمبا داشته کوتاهی بررسی هم بعد کنم فکر قدري تا پل پاي رفتم. کند مبتادر را مختلفی نمادهاي تواند
  .رسد می آدم ذهن به هایی چیز چه پل یک پاي بروي طوري همین اگر اینکه

 سال، از فصل این به توجه با جوي، اعاوض و است صاف آسمان. ندارند کاري هم من به و چرند می اسب سه پل، پاي
 ذهنم به یجالب هاي فکر. است گرفته را پل اطراف که آرامش این در.نیست خبري تندباد از امروز. است خوب بهار، یعنی

 قرار دمز مثال که پل این اگر. است جمادات از که این با حتی کند اندیشه تواند می هم پل خود اینکه جمله از. رسد می
 که یابد می در تهآهس آهسته کند، فکر پل باشد قرار اگر که کنم می فکر …کرد می فکر چیزي چه به االن کند کرف بود

 داشتن حضور هک کند فکر این به هم پل شاید. اند ایستاده پل کنار که هایی اسب همین. است غنیمت هم اسب با همنیشنی
 خود نقاشی در را آنها نقاشی، تا کنند می آماده را خود همیشه ها پل .باشد یمن خوش او براي تواند می زیبا، اي منظره در

 آن اطراف رد هم زیبایی هاي اسب اینکه خصوص به. باشد می مهم پل یک براي بسیار زیبا نقاشی هر در حضور. بکشد
 می در است هشد شیدهک هم پل آنها در که کنیم می بررسی را هایی نقاشی تاریخ وقتی. باشد درخشان یا ابري هوا و باشد
  .است کرده فرق دیگري نقاشی با نقاشی یک در پل از حضور از منظور بار هر که یابیم

 پل. است کرده تبادر را خاص معنایی بار هر و است داشته متفاوتی هاي جایگاه مختلف هاي نقاشی در خود، تاریخِ  در پل
 .باشد تواند می نیز مفهوم دو دادن ارتباط نماد پل،. دارند ازممت جایگاهی همواره ها، نقاشی در چه و ها عکس در چه ها

 نگریم می اشینق یک به وقتی. کند می متبادر ما ذهن به هم را فاصله پل، زنیم، می پلی مفاهیم بین ما اوقات، گاهی یعنی
 زهايچی: کند می القا را هایی چیز چه پل اما. هست هم گر القا پل، یک حضور که فهمیم می یابیم، می آن در را پلی و

  .دباش شکسته پلی وقتی ،!پل خود ریختن لحظه رسیدن حتی نرسیدن، نیامدن، ، آمدن رفتن، چون هم را زیادي

 به هم را هایی صحنه و ها چیز خودش تا دارد دوست آدم اوقات گاهی. باشد می هم انگیز بر خیال پل، صورت، هر در
 توان می اوقات گاهی باشد چه هر. کرد دریغ رویا از نباید ها موقع این. کند ضافها دارد، قرار آن در پل که اي منظره کل

  :است کوتاه رویایی منظور البته و آید می زیر در آنچه همچون رویایی. دید پلی هر کنار را رویا ظهور

  ینهم.آسمون به روند می و آورند می در بال ، رقصند می اسب، سه پل پاي
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  ...رفت باید

 از نوشید باید…رفت باید که این جز نیست بانگی. است منتظر بعد روز روز،. است جاري فکر…رود می ها لحظه کاروان
 هاآن راه باید اول. رفت باید…خود سرنوشت از خواهد می چه اي اندیشه صاحب هر که دریافت تا فکر هاي لحظه جام

 دو وول. است اي تازه نجواي است، منتظر جهان…شمرد متغنی باید را ها فرصت را، ها لحظه. کرد نظر اظهار بعد و رفت
 ندانیم قدقی ولو…گذشته شب از پاسی…خیابان یک گوشه ولو…امکان مورد در… آینده مورد در … سرنوشت مورد در…نفره

  .کارها بقیه دنبال برویم بعد و بزنیم کوتاه گپی فقط و گذرد می چه ناخودآگاهمان در
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  یي هستکلبه 

 صبح. ددرخشی می مرغزاري کلبه، از بیرون بیشه، میان جایی بود، کور و سوت کرد، می زندگی آن در او هک اي کلبه
 ادب به را خود سپردن هوس اي گوشه تنها که سرخی گل. کرده خوش جا سرخ هاي گل هاي گونه روي شبنم و است
 از دور اه پروانه…آرزو عشق…شود می چیزها خیلی در شکست نماد شود می کنیم می پرش پر وقتی که سرخی گل.دارد

 خوشی لد کلبه اطراف هاي پروانه گویا اما. نوازد می گیتار او کلبه داخل. آیند می و روند می مرغزار در کلبه، ي پنجره
 فضا به را غمگین هاي نت گیتار با کلبه، داخل او فهمند، می خوب را غمگین هاي نت ها، پروانه. ندارند ها آهنگ این از
 هنگآ امروز اما. بود همین هم او روز هر کار. بود موسیقی هاي نت در جهان بیان دنبال به خاص، تمرکزي با او سپارد، یم

 رسوخ افض این هم پنجره پشت تا و گرفت می را کلبه فضاي غمگین نواي این. بودند آمده در آب از غمگین زیادي ها،
  hut.دآمدن نمی پنجره سمت دیگر ها پروانه. یافت می

 پنجره. است باران شدن تمام سوگوار پنجره اما. است شده تمام باران که است ساعتی حاال و بارید می باران صبح سر از
. نبود بريخ زمین بر ها قطره هاي بوسه از دیگر. شد تمام باران که عصر. بیند نمی خود بر را باران هاي بوسه دیگر که اي
 کلبه روند اما. بود کلبه بیرون اتفاقات اوصاف همه ها این. بود پیدا مه پشت از هم هیکو و بود گرفته را اطراف این مه

 خود تنهایی در است، مراقبه نماد مختلف، هاي استعاره و معانی در که شمع. بود مشغول مراقبه به هم، شمع ، میز روي هم،
 گذرد یم که زمان. باشد می حتما یعنی…باشد یم پروانه اندیشه در شاید کلبه، درون در خود تنهایی در شمع. سوخت می

 می. بیندیشد ودخ سوختن به باید چون. است فارغ کلبه بیرون هاي پروانه از گویی شمع. شود می هم تر کوتاه شمع بلنداي
  :گوید می باشالر گاستون که چنان کرد داري زنده شب کلبه یک در شمع کنار توان

 لهشع. اندیشد می مرگ و زندگی به و خوابد، نمی دیگر) شمعش( شعله برابر در دار، زنده شب آري
ردل اما لرزان و ناپایدار  یم جان دوباره ، اي جرقه به و میرد می دمی و پفی به روشنایی، این. است پُ

 .باشند پهلو هم توانند می اینجا در زندگی و مرگ. دارد آسان مرگی و آسان والدتی شعله،. گیرد
 فهفالس انتزاعی هاي اندیشه. زنند می رقم متضاد کامال تصویر دو ، زندگی و مرگ gastun)گرچه(

 می زاده که اي علهش برابر در مشغولند، بازي بند به نیستی و هستی دیالکتیک باب در ساده منطقی با که
  )29 ،ص1377 باشالر،.(یابند می عینیت نمایشی صورتی به میرد، می و شود

 گذشت با یوقت شمع اشک. است جاري شمع، اشک سو، این ولی مشغولند مرغزار پیمودن به انه،پرو تا هزار کلبه، از بیرون
  … و گذشته هاي یاد عمر، گذشت…کند می تبادر ذهن به را تصاویري شود، می همراه زمان

***  

 توصیف که اي کلبه نوهمچ کلبه، هر شاید. بپردازیم هستی مورد در کوتاه نکته چند به باشد بهتر شاید باال، توصیف از بعد
 فرد که شود می واقع اي گونه به طبیعت، میان در کلبه. باشد شده محصور مکانی خودش براي چیز، هر از پیش ابتدا شد،
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 این با. اردد فاصله طبیعت در گر جلوه هستی از او که، ترتیب بدین. است شده محصور که کند می احساس آن درون در
 رقص شاهدهم به آن از که نشین کلبه فرد براي است اي دریچه کلبه ي پنجره. باشد می یمتغن بیرون به روزنه هر حال،

 آگین عطر فضاي به آگاهی. هستیم نیز هستی عطر دنبال به و کنیم می طمع ما اوقات گاهی. بپردازد طبیعت در هستی
 از تواند یم فکري اما. کنیم می رفک کنیم، می حس کنیم، می تالش ما. بخشد می نشاط و شادي و روشنی ما به هستی،

 جهان این رد خود وجود گزار شکر که کند توصیف زیبایی به را آن و شود مند بهره آن مختلف صور و هستی توصیف
. بیندیشیم ساده است، هترب حساب این با پس. رود نمی پیش بیشتر اندکی بگوییم بهتر یا قدري تا هستی از ما فهم البته. باشد

 شناخت و طبیعت ساده فهم دایره از بیرون هستی، درك براي. باشد صادق مساله این تواند می هستی مورد رد خصوص به
 شیدک دست باید دهر راز باب در جوي و جست از. جست کمتر باید دهر راز. دوید نباید خداوند هاي نشانه عنوان به آن

 تعریف شقع دایره که معین شعاع همان در باید. شد عشق دایره دوار باید. بود دیگري راه از انسان ماهیت تبیین دنبال به و
 پرداخت رهن به باید هم شاید. نمود اکتفا هم هستی از فهم قدر همین به و. زد چرخ و زد چرخ مرتبا و، گرفت قرار کند می

  :زیرا

 به. هدد می آغاز سر کار در موجود،  ِحقیقت به افکن پی نگاهداشتِ  چون هنر. گرفت تواند می سرآغاز هنر از حقیقت
  .است سرآغاز لفظ معناي آوردن، وجود در ذات برآمدگه از افکن پی جهش در را چیزي دادن سرآغاز چیزي

 سرآغاز عبارتی به و نگاهداران سرآغاز هم و کنندگان ابداع سرآغاز هم یعنی هنري، کار سرآغاز
 و است سراغازي خود ذات در هنر ازیر است، قرار این از مطلب. است هنر قوم یک تاریخی حضور

  (57 ص ،1382هایدگر،.(حقیقت شدن تاریخی یعنی شدن، موجود از است برجسته و ممتاز طرز یک

  منابع

  .هرمس نشر. شهابی ضیاء پرویز ترجمه. هنري کار سرآغاز). 1382.(مارتین هایدگر،

  .توس انتشارات. ستاري جالل ترجمه. شمع شعله). 1377.(گاستون باشالر،

  

  

   



۴١٨ 
 

  درخت

 یشها ریشه…هستند همه ظریفش یا تنومند ساقه هایش، برگ هاي رگ هایش، میوه…است خداشناسی ایده معدن رختد
 براي وقتی بوده زیبا چه…طبیعت کال دارد اي ویژه اهمیت خداشناسی تاریخ در درخت…دارند ما زبان کلمه هر در ریشه
 میوه زا غیر درخت رو، این از…است شده استفاده شعر یک در تاریخ در تشبیه و استعاره عنوان به درخت از بار اولین

  .داشت پاس را آن باید و است هم مقدس وجودي هایش،

 در یاديز هاي نشانه بینیم می کنیم توجه هم درخت خود در اگر اما.. کرد فکر …خواند شعر نشست توان می درخت پاي
  .دارد خداشناسی باب

 اشاره ما براي درخت…خدا اطاعت قاموس …ها فصل هواي و آب از اطاعت قاموس…دارند قاموسی خود براي ها درخت
 کند می تالش و دارد هم جالبی آداب درخت…شود بارور درختی روزي دارد دوست مومنی انسان هر.. دارد هم رشد به

 سرد و درس می زمستان به هم نهایت در و رسد می تکامل نوعی به ها، فصل گذشت با درخت…نکند خم سر باد برابر در
 با …دهد همراه به را هایی نشانه ما براي رسد، می که فصل هر…بنگرد دشت سکوت یا و خیابان عابران به باید خشک و

 زمینه در را يزیاد هاي نشانه پاییز یا تابستان یا بهار در طراوتش یا و زمستان شکیباییش،در قاموس و درخت در تفکر
 اما…بعدش سال چه..دیگر سال چه امسال چه…است راه در هم پایانی روز درخت، هر براي.یمآور می بدست خداشناسی

  :حال هر در

  .الموت ذائقه نفس کل

 درخت ايه شاخه که باشد گونه این واقعیت نکند دارند هماهنگی یکدیگر با هستی و کائنات همه که فهمید توان می
 به را ودخ و رقصد می هستی فضاي در عطر این. است پراکنده تیهس فضاي در که در عطر یک کمک با جز رویند نمی

 مستانیز سرد باد برابر در که دهد می یاد درخت به بعد رویاند، می را ها شکوفه بعد. رساند می درخت نورسیده هاي شاخه
 هر در !واقعیت؟ چه باشد خیال این چه. شود می پراکنده دور هاي کهکشان از عطر این.. باشد صبور چگونه و کند چه

 مرتبط هم به زمین، و ها آسمان خلقت همه. دارند می نگاه زنجیري هاي حلقه صورت به را همدیگر هستی همه حال،
 ورن پراکندن زایندگی، مختلف، هاي ستاره کهکشانی، هر که جهت این از. است رقص یک در زمین و آسمان همه. است

 نگاهآ کنیم، می کار آن روي و شناسیم می خوبتر را زمین و آسمان و تطبیع وقتی…دارند عهده بر را رقص و چرخش و
 ندهپراک ما کالبد سرتاسر در آن هاي ریشه و زند می جوانه ما دل در توحید درخت انگاه…گیرد می را ما درون آرامش عطر

  .شود می

 ترس این ماا. کند می آشکاره و گشوده آگاهی ترس در را خود سرآغاز و سرچشمه از مرگ نامعینی
 پوشاننده را چه آن هر آگاهی ترس. کوشد می دارد چشم خود از که عزمی براي سرآغازین آگاهی

 رو رودر آن با را ما آگاهی ترس که عدمی.  دارد می بر خودت راه سر از است دازاین وانهادگی ي
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 پرتاب همچون دشخو که بنیادش، در را دازاین که اندازد می برون پرده از را اي نابودگی کند می
  )659 ص ،1386 هایدگر،. (کند می تعریف و تعیین است، مرگ در شدگی

  :منبع

  ققن نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،
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  بخشایش

 می قدم اتاق در. بود کوچه توي هواي از تر سرد او درون. بود سردي روز..شد می تاریک داشت دیگر بیرون واه
 فکر ورد،خ می غوطه ذهنش در هم مرگ فکر…اش آینده به نیز و اش گذشته به کرد می فکر…بود گرفته سرگیجه…زد

 حس اش زندگی در دیگري روز هر از بیش را مرگ تهدید …زودهنگام مرگ به الخصوص علی …چیز همه به کرد می
 هرز علف از پر دلش باغچه روز، این حال، این با…بود کرده تشبیه باغچه یک به را دلش شعر، یک در بار یک…کرد می

 طورچ …شد می راحت اش گذشته ناگوار حوادث بعضی از باید چگونه داد، می آزار او گذشته در چیزي اما…بود تردید
 به الح این با بود داده دست از نسبتا را زمان گذشت که این با اما. کرد می پیدا رهایی وجدان عذاب این از که شد می

 انتهایی هم اگر.. برود آن ته تا طوري همین که خواست می جاده یک دلش…کرد می مرور را آینده و ذشتهگ خوبی
 دلش …دش خیره اتاق دیوار روي تابلوي به کمی. بود شده غروب دیگر. کند گم را خود توانست می الاقل! بهتر نداشت،

 و کرده کارهاي به…ها گذشته به دیشیدان می…برود کشور و شهر این از اصال…دور جاي یک برود خواست می
  …جمعه روز یک غروب…بود کرده پر را افق فضاي غروب بریده هاي نفس عطر و بود غروب…نکرده

 کرده پر را اتاق فضاي ها گذشته هاي خاطره دیگر، حاال.…بود کرده فکر ذهنش درون همهمه به خوب االن تا عصر سر از
 یخاک کره این هاي غروب دیگر هم او نهایت در و داشت خواهد پایانی هم عمر این روزي که این به اندیشید می. بودند

 به اندیشید می و داشت مشوش ذهنی…. دونست نمی هم خودش.. افتاد ها فکر جور این به شد چطور. داد نخواهد را
 دچار…دانست می رمقص را دخو …کرد خواهند پیدا شکلی چه آینده گذشته اتفاقات با که این به کرد می فکر حسابی…آینده
  …بود ترس نوعی

}  دیگري{ ايبر  ترس بنگریم، نیک چون ولی. نباشد ”بیمناك“ خود اما باشد ”دیگري بیمناك“ کسی بسا چه
 نممک که است اي دیگري با همبودي ”ترمسی می آن از آنچه“ جا این در. است ترسیدن خود براي  نهایت در
  )355 ص ،1386 هایدگر،. (شود ربوده ما چنگ از

 در خدا خشایشب که اندیشید نمی ولی!! آینده؟…بود بخشایش آن در که آینده در اي نقطه به رفتن…بود رفتن فکر به او
 کرده کرف ناگوار قضایاي این به ها مدت او البته…کند فکر مفهوم این به خوب است کافی…است گسترده ها زمان همه
 از زیدو می نور انگار آمد، پدید وي ذهن در که خداوند بخشایش فکر وقتی…باشد می اش زندگی حوادث منظورم…بود

 خدا باغ برود باشد یادش. زود یا دیر دید خواهد را خودش درون در اندیشه این ثمره او …آینده هاي درخت هاي شاخه
 می چون…رفت می او …هستند او منتظر هم االن همین از فرصت، هاي باغ هاي میوه. بخورد بخشایش جنس از سیب چند

  .کند می نزدیک الهی عفو به را انسان پوشی عیب دانست

  :منبع

  ققنوس نشر. جمادي سیاوش ترجمه. زمان و هستی). 1386(مارتین هایدگر،
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  شاعران

)نرودا پابلو.(نیست کوچک خداي نه. نیست ”کوچک خداي“ شاعر  

 بی ورن ابرها، پشت خورشید. است ور غوطه خود وتسک در روستا. وزد می سردي باد و است پاییز. است تفکر هنگام
 سو ینا هستی.…دور ها بیشه میان…ها درخت میان…است خبرهایی دشت توي بیرون …حاال تا صبح از انگار و. دارد رمقی

 شعرگفتن و خواندن شعر هوس…درخشد می ها گل زیبا، مرغزارهاي در. گذارد می نمایش به را خود هاي جلوه سو آن و
 روز لوعط تا بعد و غروب تا خواند شعر…خواند شعر و داشت همراه به باید را شعر دفتر ها جا جور این. افتد می آدم سر به

  .…دهد می دست انسان به پرواز احساس هستی، در تفکر با خواندن شعر با. بعد

 رتريب او به و است نکرده  دستچین دارند دیگر اي حرفه و کار که دیگران میان از را شاعر مرموز سرنوشتی
 نانواي: بیند می تهیه را ما روزانه نان که است انسانی شاعر بهترین که ام بوده آن بر اغلب من. است نبخشیده

 در و کند می خمیر را است،آرد تظاهر بی و شکوه پر کارش. داند نمی خدا روي  هیچ به را خود ما، همسایه
 را همه این و دهد می تحویلمان را روزانه نان و پزد می یطالی هاي رنگ در گذارد می تنور لnerudaداخ

 از جزیی هب بدل اش یافته دست یباد دست  ساده آگاهی این به هم شاعر اگر و داند می خود صنفی وظیفه صرفا
 و اوضاع و تاس دخیل جامعه ساختمان در پیچیده یا ساده صورتی به که فعالیتی. شد خواهد بشري عظیم فعالیت
  )1373 نرودا،. (کند می دگرگون دارد خود  چنبر در را بشر که را احوالی

  

 هستی ي جلوه کنیم، می فکر شعر ذات به وقتی. اند گذاشته جا به خود از اي برجسته آثار تاریخ، طول در بزرگی شاعران 
 بعضا اعرانش. زیباست ود،خ اتسانی احساس بیان براي جهان سرتاسر در شاعر همه این تالش که راستی به. یابیم می در را

. یابیم در را شاعر یک راستین صراحت هاي افق توانیم می اوقات گاهی. گویند می سخن لفافه در هم گاهی هستند، صریح
  …پردازند می اجتماعی هاي واقعیت بیان به وقتی خصوص به

 صدا و سر مثل. هنریست يبند هم سر اساسی خصلت هدف، به کافی شناخت بدون هنري، وسایل با خودسرانه بازي 
 آسان  نره هدف که است این هنر درباره شوپنهاور نظر نتیجه.  معنی بی دار قافیه اشعار در و موسیقی در هدف بی آوردن
 پایان یب آنها تعیین بنابراین.  باشند می مشهودي اصوال  افالطون معناي به ها ابده. داست جهان هاي ایده شناخت نمودن

  )143 ص ،1386 ذاکرزاده،. (دارند کار و سر خیال قوه با زیرا. است

 شود، می انسانیت رس بر بحث وقتی…بدانیم انسانیت مورد در را آنها نظر توانیم می کنیم، می تامل شعرا بعضی اثار در وقتی
 انسانیت هرهچ تا نندک می استفاده خود خیال قدرت از آنها. شویم زبان هم توانیم می شعرا از بسیاري با ما که یابیم می در

 اعرش یک و ما هاي رگ در خون یک حتما که بریم می پی که است طوري این. کنند می ترسیم ما براي هستی رادر
  …شود می قاطی شاعران جور این خون با ما خون گویی…دارد جریان انسانیت
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. شوند می هستی مختلف هاي جلوه در ام تفکر سبب و برند می اسمان اوج به را ما که تصاویري. است تصاویر از پر شعر
 زندگی هاي لحظه جاري رود میان…خیال در دور هاي دشت میان…کرد پیدا ها جا خیلی توانید می را شاعرانه هاي صحنه

 جهان زا بهتر شناخت براي ما تالش گویی که است شعر یک از جدید دریافت با…حوادثش و روزمره زندگی نبض در…
 می…سادگی به خندیم می…شود می عوض دور هاي دشت در اشعار دفتر این با هم ما هواي و الح…دهد می جواب اطراف
 یمخواه دست در آرامش روشنایی از پر جامی یابیم می آرامش شعر با. …باشیم خوش طوري همین خواهیم می …رقصیم
 جهان از شناخت روند این در دهسنن ما همراهان شاعران…رویم می ها آسمان به شعر با…ماست انتظار در آرامش…داشت

  .آوریم دست به خواهیم می که

  

  :منبع

  .الهام نشر. شوپنهاور فلسفه) . 1386. (ابوالقاسم ذاکرزاده،

 کامران ترجمه 1971٫ ادبیات نوبل جایزه اعطا مراسم در نرودا پابلو سخنرانی متن. پرشکوه شهر سوي به) 1373.(پابلو نرودا،
  .فانی

   



۴٢٣ 
 

  بدبینی
  را جهان

  و خوانیم می غلط

  :گوییم می

  فریبد می را ما 

  .تاگور رابیندرانات

 ان،جه کتاب. است شدن مطالعه منتظر کتاب یک همچون که هست جهانی ما از بیرون یعنی چه؟ یعنی جهان خواندن
 دل بحیص در کنید فرض: است خبر چه بیرون آن ببینیم. درست این. است طبیعت در تعالی حق هاي نشانه از مشحون

 می حیاط، رد بیرون ها پرنده که خالصه و را ها پرنده صداي شنوید می و کنید می نگاه حیاط یا بیرون به پنجره از انگیز
 شنیدنی داستان کلی. دارد وجود ماجرا کلی ساده، هاي چیز همین در کنید دقت خوب اگر ببیند. کنند می پرواز و چرخند

 فکر آنها مورد در بیشتر باید اوقات بعضی حال، این با زیبایی، این به نعمتی. ندهست خدا نعمت هم ها پرنده. دارد وجود
 آسمان از زیادي هاي پیغام آنها. دارند آسمان طاق از خبرهایی ها پرنده. خبرند با چیزها خیلی از ها پرنده که این مثال. کنیم
 صحنه در آنها وجود لطف درباره را لحظاتی حداقل که این. کرد تفکر آنها زیبایی در توان می همچنین. آورند می ما براي

 و خیال ند؟پرس می چیزهایی چه آسمان کاخ دربان از روند؟آنها می باال کجا تا آنها که کنید می فکر.کنیم فکر هستی
د…شود می آمیخته هم با شهود جریان رَ د به مرحبا! دوباره شود می طلب جاه جهان این پیر خِ رَ  ايچیزه از خواهد می که خِ

 پر فضایی ینی،ب می …کنی می فکر که مسائل جور این به وقتی که خالصه. بیاورد در سر خیال اسباب و شهو نور با اي تازه
 نیاز هنذ تمرکز به کار این براي اما. خواند دعا حتما باید اصال …خواند دعا ها موقع این شود می…گیرد می را دلت صفا از

 کنیم مرینت گاهی از هر را گیري گوشه اگر بنابراین،: است نارکارآمد بدبین دل…برد نمی ییجا به راهی مکدر دل. داریم
 ملکوت اوج هب هایی صحنه چنین تحلیل با توانیم می وقت آن. داشت خواهیم خود روان آرامش براي فرصتی که بینیم می
. کنیم می یداپ افکارمان به دادن نظم رايب فرصتی آنگاه باشیم، گیر گوشه اگر مان، زندگی در لختی براي. برسیم هم

 …بدبینی: اردد وجود میان این در هم دیگر مساله یک. آیند می کار به خداوند هاي نشانه در تفکر هنگام در اندیشه، انضباط
  .گردد می کدر دل شود، می شروع که بدبینی…گذاشت کنار دعا هنگام باید را بینی بد

  زد مخواه خرقه به آتش دل است مکدر

  تماشایی کندمی را که که ببین بیا

 انسان، روح در بینی بد. بریم می یاد از را کبوترها صعود و اوج و فهمیم نمی را گنجشک پرهاي زیبایی دیگر مکدر، دل با
 ان،زم مرور هب بماند، باقی بدبینی حال در زیاد انسان وقتی: کنید توجه نکته این به خوب. دهد می رواج را احتکار نوعی
 با سالهم این. ندهد کسی به راهنمایی و مشاوره یا ندهد، انجام کسی براي آید، می بر دستش از کاري اگر کند می سعی



۴٢۴ 
 

 سفارش و خداوند دستورات از تبعیت با همچنین. دارد مغایرت دارد، نیاز خود روح تعالی براي انسانی هر که رشدي روند
 و ردک حس را الهی کران بی نعمتهاي به دوختن چشم لذات توان نمی دیگر ور،ط این. باشد می تضاد در اطهار ائمه هاي
  .ناشکري به رو است دریچه بدبینی که سپرد خاطر به باید البته

  

  

  

   



۴٢۵ 
 

  ها نعمت

 که بینیم می ار درختان ما بارد می که برف. دید بهتر را هستی جلوه تا بود برفی روز یک منتظر باید شود می که زمستان
 در ها درخت همه طبیعت در. دهند می انجام را خود نیایش خود، کوتاه و بلند هاي شاخه با باز ولی شوند می وشپ سپید
 زده خزان چه و برف از پوش سپید چه باشند سبز چه ها درخت که بینیم می ما…ستایند می را خدا آنها …هستند نیایش حال

 براي است نعمتی رویمف می فرو فکر در و نگریم می هاآن به ما وقتی ها درخت زیبایی. زیبایند حال هر در
 ات کرد دنبال را رهگذران هاي پا رد شود می خب…برفی روز در… برفی روز در برفی، روزهاي سراغ برگردیم…خودش

 بعضی که ستا بدیهی البته و دارد جامعه یک در پایی رد خودش براي انیدشه از نوعی با کسی هر…رسند می کجا به ببینیم
 از است نعمتی البته هم زمستانی برف آفتابی روزهاي چه برفی روزهاي چه زمانی هر در. روند می بیراهه به ها پا رد این از

 نعمت نای همه باب در. کرد تامل و زد قدم خیابان در توان می پوشاند، می را ها خیابان برف سپیدي وقتی. خدا هاي نعمت
 می رد ما کنار از روند می را خود راه رهگذرها ها خیابان در…اندیشید توان می متنع زمینه در مفهومی جور همه به…ها

 حتی …شوند می رد هم کنار از تفاوت بی ها آدم ها روز این. شناسند نمی را ما هم آنها شناسیم، نمی را آنها ما …شوند
 در را آدم گاهی غربت سردي است جوري این …شوند می رد سرد نگاهی با هم مهیب هاي حادثه کنار از شود می دیده

 سر از که بیینم می شود می که برفی روز یک صبح…غروب تنگ یا باشد صبح سر کند نمی فرقی حاال…گیرد می خیابان
 استغنا ها غریبه این همه از..داري استغنا رهگذرها این همه از که تویی این اما زمین، روي نشیند می تو برف لطف،
 باز شود می که برفی شب طوري این. بکشد شب به و کند پیدا ادامه طور همین تواند می برفی زرو طول در تفکر…داري

 یبهغر همه ها رهگذر …هایی آدم این غوغاي از فارغ بزرگی، همه این با تو چگونه فکر این توي …فکر توي روم می هم
 خدا ها تنعم دانستن. دارد جوانی دل باز باشد یرپ هم چقدر هر بداند را هایی چیز چنین که کسی و سرد، هاي نگاه با اند،

  .دهد می طراوت و نشاط احساس ما به و کند می جوان را دل بندگانش، از خدا استغناي نیز و

 می. کند یم سنگینی چشمانم روي آلودگی خواب بار، این اما بارد می برف انگار هم باز کتم می نگاه را بیرون پنجره از
 ارزانی ام به جا به چه را خواب نعمت که یابیم درمی وقتی زیباست که کنم می فکر. کشم می رازد رختخواب در و روم

 وجود ما اطارف سو آن و سو این تو نعمت جور هزار…نخیزیم بر آن از است ممکن نخواهی اگر که خوابی.…اي داشته
. ندهیم صاختصا الهی هاي نعمت بررسی به را یوقت اگر است خامی…کنیم فکر آنها روي و دریابیم را آنها باید ما و دارند

 برویم مسیر ینا انتهاي تا بتوانیثم که داشت را طمع این نباید البته..است بالیا شروع هم شکري نا..ناشکرند خام هاي آدم
 روعش دعا با را صبح…بکنیم را فکرش که است آن از تر دشوار ما براي خدا هاي نعمت مختلف هاي گونه همه شناخت

 ردک نگاه پنجره از ها دست دور به ها صبح باید…کند جاري ما هاي رگ در را امید بخشد شادي را دل تواند می کردن
 ایستاد دبای پنجره کنار.. زنیم می حرف خداوند با وقتی …است الهی هاي نعمت بزرگترین از هم دعا خود لب زیر را دعایی

 صدقه فکر دبای خواند دعا باید… ریخت نانی خرده آنها براي و گرفت ویلتح باید را ها گنجشک پایید، باید را دست دور
 زیبایی…گفت رشک باید نگریم می ها ستاره به که شب …گفت شکر باید بارد می باران شود، می که ظهر…بود هم صبح اول

 افزون را عمتن نعمت شکر و انجامد می شکر به نعمت شناخت کرد ستایش را خالق باید.. ستود باید را صبحگاهی شبنم
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 ما به را يزیاد نعمات ما چهره کنیم، نگاه خود چهره به بیشتر باید آینه در قدري کرد فراموش نباید هم را چهره. کند می
 چهره. خدایند هاي نعمت همه ها این. است نموده منعکس ما چهره در را تقارن چگونه خداوند که این. کنند می یاداوري

 بگیرد قرار ادب برابر در انسان پیکر وقتی وزد، می که باد. دارد کردن شکر جاي خود است دیگري با او تمایز باعث ادمی
  .کنند پر را ما کالبد عمیق فکر امواج است ممکن آنگاه خلوت خیابانهاي یا.. باشیم دشتی در وقتی

  22:  روایۀ 301:  صفحه 4 جلد کافى اصول

 کردم صبح گاه هر که بیاموز دعائى بمن:  عرضکردم السالم علیه صادق بامام گوید او که کند مى نقل شخصى از صفوان
  :بگو: فرمود: گوید ، بگویم آنرا نمودم شام گاه هر و

 فى خلنىاد اللهم ، اهله هو کما بحمدالحمد اللّه یحب کما الحمدهللا ، غیره یشاء ما یفعل ال و یشاء ما یفعل الذى الحمدهللا((
ه صلى و محمد آل و محمدا منه اخرجت سوء کل من اخرجنى و محمد، آل و دامحم فیه ادخلت خیر کل  محمد على اللّ

  )).محمد آل و

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  



۴٢٧ 
 

  شهید

)لویناس. (نیست دیگري قبال در شخص مسئولیت نظارت و ضبط از بیرون چیز هیچ  

 همه. دمز می پرسه تازه اي اندیشه باغ در. آراست را آن توان می فکري انضباط با که است باغی همچون اي تازه فکر ر
 همنوع به کمک تازه هاي ایده هاي همان توانند می ها گل مثال یعنی باشد، چیزي از استعاره یا نماد تواند می جا این چیز

 سر االيب توکل آسمان است، گوارا و سرد زالل، که شناختی باشد، زندگی جریان شناخت همان تواند می چشمه باشند،
 شده بیدار هاید گنجشگ هاي جوجه مبادا ببیند تا زد می کنار زور به را ابرها نور. رفتیم می تازه اي اندیشه باغ در .ماست
 اه بوته سوي و خندید من به برد می لذت شدن افشا از مستوره نجواهاي همه مثل  که دیدم را بکري فکر. باشند
 رفح او با ذهنش در هم کائنات کند، آشکار را شهید مقام که هر ،ذهنشان در دارد اندیشه اهل با کائنات نجواهاي…رفت

  …شود می طلوع..شود می غروب شود، می روز شود، می شب…گذرد می هم زمان تازه اندیشه باغ در نکنیم فراموش. زد

 مهه. شچشمان در کرد بغض شهیدي شاید. ام نرسانده پایان به باغ این در را خود  گردش هنوز شد؟ غروب که شد چه
 همه غضب شهید، بغض. کند می ایجاد را متبرك فضایی فضا همه ذهن در شهید، سرنوشت به فکر…من و شد سرخ چیز

 در شهیدي وقتی گیرد، می بر در را ذهن فضاي کل و دهد می رخ ما ذهن در ان از مهمتر و ما دل در شهید بغض. ماست
 آیین یک اب بلکه عاطفه ساحت یک با شویم می همنوا کنیم، می یتاس او به هم ما باشد، کرده بغض باستان ایام همان

 می هنگا سو همان به بعد سال هزار هم ما باشد، کرده نگاه سو هر به تاریخ در شهید. کند می بغض هم ما خرد خردمندي،
  باشیم داشته شفاف و منصف دلی اگر کنیم،

 اندیشه غبا در. کند می اهدا تو به را زمان گذشت نبض شهید. شد مسلط زمان ذات بر طوري این شود می…رفتم می باغ در
 یدخورش و آب نهر و من و چلچله و درختان رسیدم تندي شیب به. زد می پرسه ها درخت پشت زمان…رفتم می اي تازه
 می در را ات زندگی از ظهر از بعد هر من مثل که من دوست اي تو راستی گویم می االن چرا؟. خوریم می سر همه
 خود اندیشه گونهچ بگیري؟ تصمیم ات اندیشه بکریت براي تا داري پاییز از ظهر از بعد کدام به نگاهی نیم راستی…یابی

 زمان دالب. رسیدم سراشیبی به و  دادم ادامه راه به که گفتم. کنی می حفظ شوم مهاجمی ”تهاجم و تجاوز و عدوان“ از را
 به مکنم همه خوردیم سر همه…نگریست اي گوشه به و کرد تبسم دوباره هم او و کرد نگاه دوباره شیاري در شهیدي به

  .گذارد می احترام شهید به جهان جریان جهت گذارد، می احترام شهید

 هم من ،شوم می بیدار وقتی. گیرد می من از را اي ستاره سراغ بار هر که بینم می خواب در را کودکی که است شب سه
 د،کش می رخ به تجربه و هستی پوست زیر از را خود حیات که آنجا درست ذهنم، در طراتخا روي گذارم می را دستم

د میوه هر روي گذارم می را کارد بعد رَ  کمی باید. است خرابی حال که بینید می. شود می جاري آن از ستاره بینم می خِ
  .باشد ما براي هم معنی و نکته از پر تواند می…کنید تمرکز…کرد صبر

 الح چنین گاهی. باشد داشته دوست را حال این که باشد کسی شاید باشد، تواند می هم یمن خوش حالی ب،خرا حال
 اضداد جمع. شوند می نمایان ما ذهن و کالبد در شدید طرزي به گاهی از هر و کنند می همراهی عمر آخر تا را ما هایی
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 ديج را زندگی روند تا شود می باعث که اضطراب ینوع برد، می پیش به را ما خراب، حال سرخ، گل مذهب در نیست،
 می ما به قران. یستن شخصی هاي تفسیر به نیاز. آورد پناه قرآن به باید مواقع این در معنویت به آوردن پناه باید بگیریم، تر

  .گیرد نمی را کریم قرآن جاي چیز هیچ. کنیم چه که فرماید

 خرد شد،بخ می آرامش که است هنر دهد، می پناه ما به دیگر نوعی از نیز هنر. بگیریم جدي که نیست بد هم را هنر اما -2
 که میمفه می. کنیم می تحلیل تر راحت گونه این را زندگیمان هاي حادثه شود، می پخته که هست ها هنرکده در ما خام

. است پوشی یبع در زیرکی که مبفهمی نشویم، غافل نیز ادبیات از. است کرده تفسیر خود نزد را زیرکی چگونه هنرمند هر
  سبکی، هر در حال کنیم، تحلیل و تجزیه را ها رمان

 یک دوستانه نمیه شعر هر است، خورده گره هم باستان بسیار ایام در انسان با و نیست تازه فکري هم دوستی میهن فکر -3
 پاي کسی هچ که شویم می تر آگاه طوري این. جدید معرفتی سپهر یک سوي به ها بند و ابیات میان در است بلند سفر

  .ایستد می دیگران براي فداکاري

 سخت در هک بسا چه و شود می تر راحت ما براي ها نشیب و فراز تحمل بشنویم، نصیحت اگر. است گذران خوبی دور -4
  .اشیمب داشته را موفقی و نیکو ریزي برنامه وسعمان مبناي بر البته و بگیریم را نتایج بهترین شرایط، ترین

 همراه به را ظیرين بی شگفتی و هیبت ما، درون اخالقی قانون کنار در ما سر باالي پرستاره آسمان که است معتقد کانت -5
    .دارند

  دینی تجربه و تولید در جدیت و شوق

 روزمره یزندگ در جدیت بدون عاطفی و ایمانی تجربه هیچ که رسد می نظر به. یابد می معنا که است جدیت در اشتیاق
 تنبل. رود نمی جلو و سازد نمی که کسی ندارد جدیت اش زندگی به که کسی یعنی. یابد نمی اهمیتی ”دیگري“ سوي از

 ارتباط رد جدیبت با شوق. نیست شوق این. بریزد اشک ولو. بیاورد در هم دینی -عاطفی تجربه از سر تواند نمی. است
 آن حتوضی. شود می داشته دوست. شود می گرفته تحویل. است دهدهن تکان اصال است دیدنی جدي آدم اشک. است

 تواند نمی تنبلی و لودگی. بیاورد در سر جدي آدم دینی -عاطفی تجربه این از خواهد می ”دیگري.” شود می خواسته
  .است جدیت در شوق. است انگیز بر تمسخر تنبل، اشک.. باشد راهگشا

 عقل یجانه شوق. دل تا بیشتر است عقل تپش شوق. است ذوق و هماهنگی شوق. انضباط چاشنی با است عقل در جدیت
 رصتف متعاقبا کند می منضبط را ما روزمره زندگی در جدیت،. خلقت تماشاي در است عقل احساس بیان شوق. است
 در را عدالت .اشدب  بسنده. باشد منضبط که است معقول وقتی که البته رسان یاري تجربه. کند می بیشتر را رسانی یاري

 عاطفی باطانض که باشد قدري به. بدهد حقدار به را حق. بزند کنار را باطل. بیاورد فرقان خود با و باشد داشته خود درون
. است فرقان ادند نشان در جدیت. بکشد جلو به باید برعکس. نشود کسی بودجه طفیلی کسی یعنی. نخورد هم به جامعه
 شوق هک است معقول وقتی محصول. است کردن القا کسی به را خالء این کردن پر وقش سپس و کردن مزه مزه را خالء
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.. گیرد می جدي را فرقان که است جدي وقتی تولید. باشد معقول باید محصول. آورد وجود به کننده مصرف در را انضباط
 باب رافاس و. است اسراف که هالبت هم حد از بیش سخاوت از پس. بزند کنار را خور مفت و باطل خواهد می که تولیدي

 جدي محصول پس. است جدیت در شوق. اندازد می خطر به را جامعه زیست. است مماشات نوعی و پروري تن و فساد
 قشو. اندازد می هم دور اینده یاد را ما. کند می روشن ذهن در را مدت بلند که است جدي وقتی شوق ولیکن. .دارد شوق

. یردگ می بر در را زیست محیط هاي بحث حتی و جامعه صالح تا کننده مصرف حقوق دخو از که البته. است جدیت
 وقش اصال شاید.  است ذهن انضباط از دوري. است لودگی صورت این غیر در. است منضبط فرد آمدن هیجان به شوق

  ”دینی“ جدیت با دتولی. دکنن نمی را جدیت فکر بعضی دینی تجربه در که رسد می نظر به. است حالی فسرده نوعی و نیست
  .خواهد می دینی شوق خود توکل، با همراه
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  توکل فقر، طلب،

 یمباش حساس چیز چه به که این. کند می احاطه مدام را ما اطالعات. دهد می تغییر انسان ذهن در مدام را شناخت زندگی
 ذهنی رفیلت یک با ما است ممکن چون. باشد کننده راضی تواند نمی خوانیم می را اطالعات صرفا که این. دارد اهمیت
 برداشت. کنیم یرتفس خاص اي ایده نفع به را چیز همه و کنیم دنبال خاص ذهنی مکانیسم یک با بگوییم بهتر یعنی خاصی

سیب آرزوي باشیم، داشته که سالم زندگی ”طلب. “باشد داشته هم را غرور و خودپسندي از اي بهره تواند می شخصی  آِ
 می االق ذهن به را هایی مکانیسم مدام خود ”طلب. “آورد می وجچود به ذهن در ”طلب“ نوعی باشیم داشته که را ننرساند

 است چنین و اورد می هم اول لحظات همان در حتی. مدت دراز در آورد می بهبود. دهد می تغییر را زندگی نقشه و کند
 هک است طلب مفهوم ما با زندگی از خرسندي این. خودمان زندگی عرصه در خودمان حضور از شویم می خرسند ما که

 پا. کنیم زندگی تر راحت. دیگران براي چه خود براي چه بود آرتیست نباید. داشت خلوص باید طلب در. باشد می همراه
 اول .ستا طلب در توانایی. کند نمی دوا ما از را دردي زندگیمان، پیش سال سی و پیش سال بیست هاي حرف بر فشاري

 خود. آورد می زندگی ذوق روزمره، در انضباط. داد سامان را روزمره باید اول پس. داشت را عمق در زندگی طلب باید
 و سر عنیی. چیست سامان بفهمیم تا شود می باعث روزمره در انضباط. شود دنبال اعتدال یک در باید هم علمی تحقیق
 تیوق زمان مورد در انضباط و روزمره زندگی به ساماندهی. گذرند می چگونه روز ساعات بفهیم یعنی. چیست سامان
 یاري هب بتوانیم تا باشیم منضبط باید خودمان اول. دهد می سوق طلب عرصه به را ما باشد همراه ذهنی انضباط با همراه

 یاوه از .یابد می را خودش مزه چیز همه شود می راست که کارها. روزه هر زندگی ذوق همین یعنی طلب. بشتابید دیگري
. اشتگذ کنار را طلب و نشست شود نمی. شنویم نمی هم یاوه. شویم می دور خود به خود اطرافیان بعضی هاي گویی

 می اصلهف سریعتر نتیجه در و شود می حس بهتر روزمره امر به دادن بها با ریزد می هم به را ذهن انضباط که چیزهایی خطر
 روزمره ندگیز هنوز که شبی آخر بینش یک در بفهمی که بعد. نیست خوب البته مه حد از بیش کوشی سخت. گیریم

 خودمان به خودمان پیش یعنی. آورد می تواضع که است خوشایندي ”فقر. “است ”فقر“ گاه آن اي نکرده حس عمق تا را
 اراضین برمان و دور سطحی تشناخ از را ما مدام. برد می باال را ما مدام که است ”فقري“ منظور. نیست خبري گوییم می
 بینیم می نیمک می بررسی را روز آن زندگی که شب آخر طوري این. بهتر و بهتر. دریابیم را زندگی نفس بهتر تا کند می
 ”تواضع“ ینا تا کرد ”توکل“ باید پس. گرفت سخت نباید هم خیلی. است اي مساله هم اکتفا ولی. شود می هم بهتر که

. هدخوا می را خود وسیله یعنی. خواهد می انضباط چیز هر واقع در. خواهد می ذهنی انضباط وکل،ت این خود. شود حفظ
  .کرد رها خود حال به را چیز همه توان نمی پس

 گذاشته اکج را شترت پرسیدند حضرت بود، کرده رها را خویش شتر و مد|) ص(اکرم پیامبر نزد مردي که است خبر در
 سجادي،( کن توکل خدا بر و ببند را پایش توکل، و اقعلیها فرمود حضرت کردم، رها را او خدا به توکل با گفت  اي؟

  )27 ص ،1380

  :تواضع مورد در اي نکته
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  :داریم دارائی ابوسلیان از

 وقتی تا کندن تواضع بنده هرگز نیز و نکند تواضع بنده هرگز. نیاري پدید ُعجب هیچ خویش عمل در که است آن تواضع“
  )242 ص ،1386 عطار،.” (نداند را ویشخ نفس که

  :منبع

  سمت نشر. تصوف و عرفان بر اي مقدمه) 1380( الدین ضیاء سجادي،

 چاپ. زوار انتشارات. استعالمی محمد بررسی و تصحیح. االولیا تذکره) 1386.(محمد الدین فرید نیشابوري، عطار
  .شانزدهم

  


