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 چراهای زندگی ی درباره گفتگویی
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دیباچه

  

 از کجا آمده است؟  کروکتابیم نیا گردآوریی  ایده

ی زندگی  فلسفه»: مهم شروع شدهساده ولی پرسش  یکی کتاب از  ایده
کرد، ی عزیز در فضای گفتگوی پادُپرس مطرح  پرسشی که فاطمه. «چیست؟

 :نه برای گرفتن پاسخ بلکه برای تشویق افراد به فکر بیشتر

 

 



۹ 

 

افراد با این از مباحث  یبند جمعکه در دست شماست، حاصل کتابی 
 نیبه ا یجمع یاست و نگاه  «یزندگ  ی فلسفه»مختلف در باب  یها دگاهید

 .دارد موضوع

بیابید، « ی زندگی فلسفه»در این کتاب، به سختی بتوانید پاسخی برای 
ولی اگر شما ! پس اگر دنبال پاسخ هستید لطفا همین االن کتاب را ببندید

کنید، هدف در فکر به چنین پرسشی، پیدا کردن سوال مناسب  هم فکر می
بعد از  تیدر نها. کنیم باشد، خواندن این کتاب را حتما به شما توصیه می

 دیکن می دایدست پ قیاز سئواالت عم یا به مجموعهخواندن این کتاب، 
 .هستند یو تفکر جمع شتریب یها بحث یبرا یا زهیانگ که
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 :های این گفتگو به ترتیب حروف الفبا کننده مشارکت

 وسفی ،یصائم درضایس ،یخ ینجمه شعلی شاکری،  ،یغزاله زمان
 دانینظری، فاطمه وح هادیی، لیال منصوری، ل یل ،یزیعز 

 یوسف عزیزی :گردآوری
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 چرا در عجبیم؟: مقدمه

های زنده  برای جانداران و گونه زیستن طبیعی ی فلسفهشاید 

ولی تا حد زیادی روشن  ؛پیچیدگی خاص خود را داشته باشد

است که به تالشی مداوم برای بقا، تداوم نسل و در بلندمدت 

انسان از این قاعده مستثنی نیست، ولی . تکامل بستگی دارد

وجود آمده که شکافی عظیم بین طبیعت و انسان امروزی به 

 .«ی زندگی چیست؟ فلسفه»: گذارد این سوال را هنوز پابرجا می

چه چیز است؟ اعتقادی وجود دارد که این زاییده  شکافاین 

وجود داشته است ولی نگاهی گذرا به تاریخ، نشان ذاتًا شکاف 

آغاز شد و به چه مسیرهایی در چه جایی دهد این جدایی  می

 .منجر شد
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های حساسی وجود دارد که شاید  در تکامل تاریخی انسان، قدم

ترین آنها، درک و کنترل  اولین و مهم

این نیروی قدرتمند و . باشد «آتش»

دوگانه، هم به انسان فراغت از هضم 

غذای خام و وقت برای کندوکاو بیشتر 

هم به عنوان سالحی مهلک  و داد

توان غلبه بر ضعف طبیعی انسان را 

ترین  ترین و مهلک انسان بعد از آتش، به بزرگ. فراهم کرد

و های بسیار  موجودی با هراس: مهاجم طبیعت تبدیل شد

 .سالحی مهلک

البته قدرت تهاجم، تنها تحول 

لذت . انسان بعد از آتش نبود

استفاده از تجربه و به کارگیری آن 
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. جنبه مهمی از مسیر آینده بشر بود که به سرعت رشد کرد

و شناخت مسیرها و خطرات طبیعی، ماورای غرایز  گرایی تجربه

شد  معمول، تبدیل به سنت مهمی در جامعه پرعطش انسانی

 .جای آثار کهن یافت شود که شاید نماد آن در جای

ها، وقت فراغت از تالش طبیعی به مسیر دیگری  در همین زمان

چیزی که  فراتر از آناندیشیدن . در ذهن انسان منجر شد

واالتی در باب س ، خلق و هنر، و در نهایت علم به شکلبینیم می

طبیعت، انسان، آینده، به تدریج شکل گرفت یا حداقل تقویت 

هایی به قدمت  اولین نمادهای این اندیشه، در غارنوشته. شد

جایی  ؛دهد میتاریخ خود را نشان 

و اندیشه  کند انسان اندیشه می

خود را ثبت و به آیندگان منتقل 

 . کند می
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شکاف شود، به تدریج  می تجربه و اندیشه در زمان منتقلوقتی 

هر نسل، هر انسان با . کند را بیشتر می بین انسان و طبیعت

. کند تجربیات بیشتر، تفاوتی بیشتر از نسل قبل را تجربه می

تر و پیشرفت  لذت تجربه با نتایجی ملموس، البته بسیار مهم

این تجربیات در نهایت به بزرگترین . تر است آن بسیار سریع

 ی نظیر منجر شد که هر گونه ی تاریخ با عظمتی بیها امپراتوری

چند به عنوان  هر. داشت می دیگری را به تسلیم وا ی زنده

در جمع  ؛های ترس با انسان بود هنوز ریشه موجودی طبیعی،

 .قدرتمند و در تنهایی ضعیف

زمان با رشد عظیم تجربه در دنیای  هم

در دنیای غرب  فلسفه و منطقشرق، 

شاید این . پیشرفتی باور نکردنی داشت

تکه کوچک در مدیترانه چندان مورد 
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توجه انسان شیفته قدرت نبود و حرافی انتزاعی آنها، کسی را 

کرد ولی فلسفه در یونان باستان به مرحله سئواالتی  جذب نمی

سئواالت که از طبیعت تا انسان را در بر . بسیار بنیادی رسید

 .ت و نگاهی ماورای زمان خود داشتگرف می

ترین چالش فلسفه  شاید قدیمی

 «سیزیف»زندگی در افسانه قدیمی 

جایی که . دهد خود را نشان می

سیزیف به عذابی تکراری مبتال 

باال بردن  شود و برای ابد در تکرار   می

نگاهی عریان . شود سنگ گرفتار می

ابدی برای انسان،  در این افسانه، تکرار روزمره زندگی به شکلی

 ناخودآگاه پرسش   و کند فلسفی به زندگی را نمایان میعمق دید 

 .کند را به ذهن متبادر می« این تکرار برای چیست؟»
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 ی در سکوت فلسفه. را طی کرد یمتفاوت  فلسفه مسیرهای

و منطق به علوم قدرتمند فیزیک،  طبیعی ی فلسفهزندگی، 

ریاضی و مهندسی منجر شد که اثری همانند آتش در عصر 

این اثر شکاف زیست انسان از طبیعت را به حد . مدرن بازی کرد

انسان . غیرقابل باور رساند و دیدگاهی ماورایی به ذهن بخشید

نه تنها به طور جمعی، بلکه از منظر ذهنی بر طبیعت و فهم آن 

کرد و مسیری پرشتاب برای تبدیل این فهم به نیروی غلبه 

 .مهلک در پیش گرفت

 



۸2 

 

امروز ما در این نقطه 

به عنوان : ایم ایستاده

انسان  تنها، موجودی پر از 

ضعف؛ به عنوان جمع 

هر چیزی را به مرز  طبیعت که تقریباً ترین نیروی  انسانی، مهلک

از نیازهای ایم؛ به عنوان جسم انسانی، پر  قراض رساندهنا

؛ و به عنوان ذهن نیازها طبیعی و به دنبال رفع روزمره آن

شکافی که هر . چاله نظیر از اتم تا سیاه بی درکیانسانی، در مرز 

 ی نهد، فلسفه روز بین زیستن انسان و طبیعت رو به فزونی می

زیستن انسان به شکل یک ُکل، جسم و ذهن و اجتماع، را 

 . کند تر می بغرنج
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 نیستیی دیگر، زیستن با از سوی

کمتر . ای تنگاتنگ دارد رابطه

موجودی در هستی، مانند انسان 

هم به بودن و هم به نبودن 

د، ش اگر مرگ و نیستی نبود، یا فهمیده نمی. خویش آگاه است

فهم مرگ، زندگی را به . زیستن معنایی نداشت ی وال فلسفهس

تواند  میحظه هر لدهد، انتخابی که  انتخابی محدود کاهش می

جدا از سرنوشت بعد از مرگ، . از کف برود یا فتد وبیاتفاق 

نیست شدن یک معنای  .ستنی «نیست شدن» شکی در سادگی  

ه و در نهایت فقو  و تالشی بی جستجو ،ولی زیستن ؛ساده دارد

 . ستاتکراری 
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پر  ستن  یتواند ز  یم زیه چچ

ها و  با وجود رنج ،ابهام را

 یبه آرامش ،اریبس یها لذت

 لیتبد «یست ین» بدون رنج  

زیستن  ی ما را وادار به ادامه ،یرونیب ای یدرون یروین چه کند؟

 کند؟ یم

های بسیاری  از سویی دیگر، امروز در عصر ذهن و دانش، جسم

ها در علم، تکنولوژی و جامعه به حیات  نیستند ولی ذهن  آن

عی خود اجتما ی زیست  جاودانهاین . جاودانه رسیده است

آیا . ی زیستن باشد ای از فلسفه وجهی از سوال و شاید جنبه

تواند بر رنج زیستن غلبه  عطش جاودانگی در ذهن  اجتماع، می

 کند؟
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امروز دنیای ما پر از پیچیدگی، 

از ارتباط . فرصت و رقابت است

وسیع تکنولوژی مدرن، تا 

هیاهوی عظیم سیاست و جنگ، 

های عظیم در کنار فقرهای  ثروت

آور، ارتباطات واقعی و مجازی در کنار انزوای مخوف در  رنج

دهد که در مرزی بسیار  شهرهای بزرگ، همه چیز نشان می

 استمرزی که از یک سو، طبیعتی : حساس و پیچیده هستیم

کشد و جسم و زیست طبیعی  های خود را می که آخرین نفس

ز سویی دیگر علم و تکنولوژی که بر دهد، ا ما را در خطر قرار می

کند و حیات و هوش را به وجود  های خلق غلبه می آخرین قدم

 افزاید؟ فرو چه گرهی بر این سوال می مصنوعی زیست. آورد می

ریختن طبیعت چه چیزی را به انسان در مسیر پرشتاب خود 

 گوید؟  می
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ن طبیعی مدت زما ی گونه که فلسفه دهد همان تجربه نشان می

بهبود مدیدی در حاشیه قرار داشت و تنها وقتی که در خدمت 

قرار گرفت، مورد حمایت واقع شد، سوال  ملموس زندگی

زیستن نیز تا زمانی که به ارزشی ملموس متصل  ی فلسفه

چه چیز در این . ای تاریک باقی بماند نشود، همچنان در گوشه

ن شود؟ تواند منجر به ارزشی قابل لمس برای همگا سوال می

تواند به آن مرتبط شود تا در  کدام نیاز طبیعی و اجتماعی می

 مسیری برای جستجوی وسیع قرار گیرد؟

شاید این اتصال، هم مانند آتش و  

فلسفه طبیعی، تبدیل به نیرویی 

بار برای پر کردن   قدرتمند، این

همه . ترین خالء انسان، شود مهم

چیز به باور ما، ذهن ما و البته 
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ست و رسیدن به آن ا جسارت ما در عبور از آن چیزی که بدیهی 

 .ست، بستگی دارداچیزی که بنیادی 
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 ی زندگی چیست؟ فلسفه
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های مداوم برای شکست، پیروزی، غم، شادی،  در هیاهوی تالش

زندگی .... ، علم، عرفان، عطش، عادت، عشق، ناکامی، فقر، ثروت

چه راضی و سرخوش  است؛ ی برای همه در جریانسیال  به شکل

 . چه ناراضی و نومید ،باشیم

گذرند، شاید  وال میصدا بسیاری بدون س و در این رقابت پر سر

ای، در  ولی گاهی در لحظه .تر تر و شاید راضی شادتر، شاید آرام

: کند پرسیدن را آغاز میمکانی، ناخودآگاه یا خودآگاه، ذهنی 

  ؟ چرا زندگی باید با اینگی؟ چرا زندگی شروع شد؟ چرا زندچرا

 . ...  هیاهو ادامه یابد؟ همه جنجال و

والی که هر لحظه بلند و بلندتر، ذهن را اشغال توان از این س می

ذهن حرکتش وقتی  ولی. به زندگی ادامه دادو عبور کرد کند  می

شک  وال،هوای ایستادن دارد؛ آبشاری از س ، کمترکند را آغاز می
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خم برای رسیدن به جوابی که شاید  و مسیرهایی پرپیچ و

 .عطش ذهن را کمی فروبنشاند

 

 

جواب ارزش یافته  والی به خاطر خود  در تاریخ علم کمتر س

به همان سادگی در  ،واالتی که جوابی ساده دارندس .است

در طول تاریخ . روند شوند و از یاد می غرق می گرداب علم

ارزشمند » تا چگونگی  « هستی یافتن» از چرایی   ی زندگی، فلسفه

، جزئی الینفک «نیست شدن» تا عمق تاریک و ترسناک  « زیستن

اما رسیدن به . از ذهن کنجکاو بشر بوده و همچنان هست

های  رفتن به سمت الیهست و  ا دشوار ساده، این سوال  جواب 

 .خطر پر ،آن عمیق  
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پاسخی چرا دشوار؟ در علم معمول است که برای یافتن 

طرفانه برای یک پرسش، باید از منبع پرسش فاصله گرفت تا  بی

ذهن  ناخودآگاه شواهد، قرائن و دالیل علمی را به نحوی 

این چالش . کننده نزداید و به آرامش کذایی منجر نشود منحرف

وجود دارد؛ ذهن  « ی زندگی فلسفه»عظیم ذهن، در عمق سوال 

هایش، کمتر مسیر  دغدغهی هیاهوها و  درگیر  زندگی با همه

 .یابد طرف برای فکر کردن و اندیشیدن می بی

علمی نیازمند اندیشیدن است، نیازمند  ی ؟ فلسفهپرخطرچرا 

روح و جسم تا درک  ی رحمانه کاو ذهن، نیازمند جراحی بی و کند

که   تر آن رحمانه بی. کار و های درگیر در این ساز قدم به قدم الیه

از مسیر پر تب و تاب زندگی ناخودآگاه اندیشیم،  وقتی می

گیریم، ذهنی که به رتق و فتق امور زیستن عادت  فاصله می

کند و تالش دارد که ما را از  دارد، با قدرتی مهیب اعالم خطر می
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ست که از اندیشیدن در این ا  کمتر انسانی. دارد این جدایی باز

ر مسیر احساس خطر نکند و هنوز هم در عصر مدرن، بسیا

را به رفتن در پی  « والپاک کردن صورت س»هستند کسانی که 

ی  تا در فلسفهاین تضاد یک. دهند فهم این مسئله ترجیح می

ده است؛ والی بکر و پر از ابهام تبدیل کر زندگی، آن را به س

بسیار بیشتر از « های هشداردهنده دوربرگردان» طوری که

 .آمده استبه وجود رفتن در مسیر این سوال،  های روش
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والی ارزش پرسیدن سه چ

 دارد؟ 
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والی کاو در این پرسش عمیق، اولین س و قبل از تالش برای کند

وال ارزش پرسیدن آیا این س»آید این است که  که به ذهن می

  .«دارد؟

که یک جمع به خوبی « ی زندگی فلسفه» سوال  ترین  شاید اصلی

وال نظر دهد، ارزش پرداختن به این س تواند در مورد آن می

 بهکنند؟ اگر آری،  وال فکر میآیا دیگران هم به این س: است

 چه امیدی و اگر نه، به چه دلیلی؟

 

بشر بارها خواسته به اين سوال پاسخ دهد، اما تا به حال جواب 

ای برای خودش پيدا نكرده و هر بار فهميده در كنار  كننده راضی

 . …هنوز چقدر نادان است ها  تمام دانسته
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ی سوال، هدفم از طرح اين سوال ضرورتًا  با توجه به پيشينه

رسيدن به جواب نبود، بلكه دوست داشتم بفهمم در جمعی از 

شود و این سوال  كرده، چقدر به اين سواالت فكر می  افراد تحصيل

 چقدر اهمیت دارد؟

ای در زندگی خود نبينند اما به  آيا افرادی وجود دارند كه فلسفه

 برند؟  زندگی ادامه دهند؟ آيا لذت می

ترين هدفم از طرح سوال اين است كه پرسيدن چنين  مهم

ام كه از پرسيدن برخی  كسانی را دیده. سواالتی را ترويج دهم

 …سواالت اين چنينی و يا سواالتی در زمينه شک در دين و 

شناسم كه توصيه  معلمانی را می. هراسند كنند يا می اجتناب می

شناسم كه وقتی  كسانی را می! کنند به این مسائل فكر نكنیم می

كنند،  پرورانند از خودشان تعجب می چنين سواالتی در ذهن می

اطالعی خودشان را  بينند و یا از روی بی چون خود را متفاوت می



2۶ 

 

افرادی خيلی زود متهم به نهليست ديدم چنين . كنند سرزنش می

مانند كه البد  شوند، به افراد سركشی می و پوچگرا بودن می

در . مان را بكنيم، و يا مرتد و خيلی عناوين ديگر گذارند زندگی نمی

تر و  حالي كه پرداختن به چنين سواالتی نگاهی بسی عميق

 . خواهد هوشی باالتر می

اگردهایمان اين سواالت را از ها يا ش خيلی اوقات ممكن است بچه

اگر . بهتر است تشويقشان كنيم و نه سرزنش. ما بپرسند

. توانيم جوابشان را بدهيم، مسير كتابخانه را نشانشان بدهيم نمی

 !از متفاوت بودن نترسيم و نترسانيم

كه هر روز سيل عظيمی از اطالعات بر ما سرازير  یدر دنياي

كنيم و بدون  يم آگاهی پيدا نمیشود، اگر فكر كردن بلد نباش می

این مهارت اساسی  زندگی در دام چه خطراتی که بايد دست و پا 

 . …بزنيم 
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... 

يكی از زيباترين كلمات و مفاهيمی است كه در دايره « حقيقت»

ها و  لغاتمان داریم و تالش برای كشف آن يكی از بزرگترين لذت

 .  …اهداف زندگی هر انسانی  

... 

 

فرصت نكنيم جواب تمام سواالت خود را پيدا كنيم، پس شايد 

چه بهتر که از فكر كردن برای پيدا كردن  جواب سواالتمان لذت 

 !ببريم

 

شجاعت شخصی و به نوعی  ،وال در فضای اجتماعیاین سبیان 

ها نیز در این  در کنار یافتن  کسانی که آن .دارد اجتماعی نیاز
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رحمانه، را با خود  سخت و بی خطر نقدهایسوال درگیر هستند؛ 

وال، باعث ر موارد بسیاری، واکنش منفی به سد. داردبه همراه 

افراد را به انزوا  ،شود کدر در ابتدای مسیر می ی زمینه پس

. دارد می یا از پیشروی در مسیر جستجوی ذهنی بازو کشاند  می

 مسیر شدن   با استقبال و همی مناسب، ها در محیطولی 

د، بلکه آن را یاب کاهش می اندیشیدن نه تنها سختی  ، همفکران

 . کنند به لذتی فکری و جمعی تبدیل می

خواهد، اما بيشتر از شهامت، گيجی و هنگی   شهامت می

 !خواهد تا حدی كه به شخص شهامت  گفتن بدهد می

این  نهفته است؟ دستاورد  « ی زندگی فلسفه»آیا ارزشی در درک 

اهد کرد؟ چه چیزی به دنیای پرتنش مسیر با من و ما چه خو

 ،پنهان ی ؟ کدام زاویهکاهد یا از آن می کند انسانی اضافه می

 محو؟ ،بیهوده آشکار خواهد شد و کدام مسیر  
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کاری بسیار سخت و به  ،والپرداختن به ارزش نهایی  یک س

ی اندیشه در این  های پیچیده جنبه. نحوی خطرناک است

 :کند نقدی به این فکر وارد میشود و هر کدام  ارزیابی وارد می

این تحمیل  ی ست بر انسان، درک فلسفها  اگر زندگی تحمیلی

 چه چیز را حل خواهد کرد؟ 

دارد ولی « اجبار»فرضی سنگین به نام  پیش ،که این نقدالبته 

وال را نیروی قوی برای دور شدن ذهن از س یک همراه با خود

هان از درک من و آیا اگر حقیقتی هم هست، پن. کند فراهم می

شود و در غبار  هرچقدر تالش کنیم دورتر می ماند و تو باقی می

 ؟ تر زیستن گم

ای کمی متفاوت، وجود همین حقیقت بزرگ یا هدف غایی  زاویه

تواند ارزشی هم برای زیستن و هم برای درک و  ست که می ا
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شاید اعتقاد پیشاپیش به این . ی آن، فراهم کند فهم فلسفه

های اولیه برای مسیر  هدف بزرگ، ذهن را محدود کند، ولی قدم

 . نماید فهم را پرانرژی و مصمم می

 ه از عالم روحانی تفتای آمد

 حیران شده در پنج و چهار و شش و هفت

 ای می نوش ندانی ز کجا آمده

 خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

اما باالخره ! ی زندگی  ما، به ما تحمیل شده فلسفه: با خیام موافقم

 . …کند  راضی نمی  حقیقت چیه؟ این سوال است که آدم را

ی  با دیگری متفاوت است؟ فلسفه هر آدمی  ی زندگی آیا فلسفه

 واحد نداریم؟
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های امروزی از زندگی بدانید،  اگر زندگی را محدود به برداشت

ها از به دنیا آمدن  کننده است و اکثر آدم زندگی پوچ و کسل

ایم تا در یک مسابقه  ما به این دنیا نیامده. پشیمان هستند

یشتر و کمتر عمرمان را برای کسب یک خانه، یک ماشین و یا ب

ایم؛  تر به این دنیا آمده بلکه ما برای یک هدف بزرگ. هدر بدهیم

برای یک امتحان بزرگ که از خودشناسی شروع و به خودسازی 

خواه که با شعارهای  ای تمامیت متاسفانه عده. شود ختم می

ورزی هستند؛  ، دنبال طمع...مختلف، شعار  تمدن، شعار  پیشرفت و 

 .راندند هدف را به حاشیه

کند تا از هر عمل و  جنگد، تالش می ذهن انسانی که برای بقا می

فکر کردن . اندازد، پرهیز کند فکری که فرصت بقا را به خطر می

دهد، و  بدون دستاوردی غریزی، ذهن را در عموم حاالت آزار می

آیا ارزش دارد »کند که  فرد را با این واکنش و چالش روبرو می
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 «زیستن، به تفکر در مورد زیستن اختصاص یابد؟فرصتی برای 

توان از آن عبور کرد مگر با  سوالی آسان ولی دشوار، که نمی

 .پرست کننده برای ذهن  لذت اهرمی راضی

تن محدود کرد و روان را راضی زیس ی تجربه توان درک را به می

حداقل قسمتی از هدف و فهم زیستن  ، که همین تجربه کرد

ذهن را در مسیر  محدود، ن قوی، برای زمانیک  ین ُمسا. هست

هایی  ، ولی باز هم لحظهبرد اندازد و پیش می لذت از زیستن می

رسد، انگار درد دوباره  به گوش می« چرایی»صدای  وجود دارد که

 .شود آغاز می

موضوع  نیکه در حال پرداختن  به ا یا به نظر من هر لحظه

 یفرصت  یزندگ . میده یکردن را از دست م یفرصت  زندگ  م،یهست

 نییتع شیاز پ ایناخواسته، بر اثر تصادف  ایاست که خواسته 
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 .شده، االن در دست ماست

و هم از  یموضوع، به نظر من، هم از درک عقل  نیا لیدل یبررس

که  میما هست نیحال ا. انسان خارج است یو علم یعیدرک طب

نامعلوم  مانیبرا لشیچون دل میآن را نخواه میکن یانتخاب م

را در هر  یدرون ی  داشتنش، آرامش و شاد لیبه دل ایاست و 

 میاش حس کن لحظه

 

در آن  یٰآرامش د،یآ یروانشناسانه خوشم م یها من از ديدگاه

مانند يک استامينوفن  ،در واقع روانشناسی.  …نهفته است 

ن . كديين در مقابل فلسفه است اما مسئله اين است كه مسك 

سوال،  ایو درد،  كند یاما درمانش نم دهد؛ یفقط درد را تسكين م

 !دیآ یبه مرور زمان دوباره سراغ آدم م
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درست وجود دارد، به  یها جواب یزندگ  یها سوال ی همه یبرا

 .حضور داشته باشد یواقع ی کننده که دنبال یشرط 

 

سواالت فرصت   نیبه ا ییما در لحظات پاسخگو  ندیگو  یم یبعض 

دارم فرصتم را خرج  میگو  یاما من م م؛یده یرا از دست م  یزندگ 

به  یموضوع، تا حدود نیدر واقع ا. کنم یتا بتوانم زندگ  کنم یم

از فکر کردن و  یبعض  شود؛ یافراد مربوط م یت یشخص یها یژگ یو 

را  یزندگ  دهند یم حیو ترج برند یمسائل لذت نم دن  یبه چالش کش

تازه  یلحظات  نیبرعکس در چن گرید یببرند، اما برخ  شیساده پ

برپا  یکوبیو در درونشان رقص و پا کنند یم دایپ یآرامش درون

به  ده؛یبشر تعادل بخش یبه زندگ  ،یتنوع  روش زندگ  نیا. شود یم

روند و  یم یزندگ  یعاد طیدنبال فراهم کردن شرا یکه برخ  یا گونه

 خیدر طول تار . یپاسخ به سواالت اساس یهم در جستجو یبرخ 

رفتند که  یاند که دنبال جواب سواالت  بوده یکسان شهیبشر، هم
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باعث رشد روزافزون   نیهم. دانستند یافتنیآن را دست ن گرانید

 . بشر بوده است

 . … میجواب لذت ببر  افتنی یکردن برا از تالش شهیکاش هم یا

ی لذات رنگارنگ زندگی مدرن، انتخابی به نام  در کنار همه

چه اشکالی دارد؟ آیا در مسیر  « ی زیستن اندیشیدن به فلسفه»

جستجوی عمیق و کنکاش، خطری وجود دارد که ممکن است در 

 ابتدا دیده نشود؟

زیستن و خود  تعادل بین اندیشیدن به  ،در حیات بشری

در این عدم  تعادل خطری  .زیستن، کمتر به دست آمده است

اگر البته . کند وجود دارد که بعضی جوامع را تهدید می

 ،مان باشدامرار معاشان راه اندیشیدن هم واقبال باشیم  خوش

 .خواهیم داشتی این خطر را  کمتر دغدغه
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  والیامید بستن به یافتن پاسخ برای س تر مهیب خطر  دیگر چه؟ 

. ی تمدن انسان یا بیشتر، قدمت دارد ست که شاید به اندازها

تواند مهلک و کشنده باشد، زندگی را به مسیری  این امید می

شد و در اغلب موارد ذهن را به جواب هایی  پرفراز و نشیب بک 

ا متمایل کند که نه فقط نادرست است که مسیر تفکر آینده ر 

نباید به جوابی سخت دور از دسترس انسان امید . بندد نیز می

 .ترین دستاورد در این بازی باشد مهم «مسیر لذت  »شاید  ،بست

درک   یمسئله است و تالش برا کی ق،یعم یها سوال دن  یپرس

. تر مهم دیو شا گرید ی ها مسئله سوال نیها و لذت بردن از ا آن

 گر،ید یها انسان و گونه نیب زیوجه تما نیتر  مهم کنم یمن فکر م

 .است قیعم یها ادراک در مورد سوال یتالش برا نیهم
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به  دینبا یفلسف یها سوال: یشخص  ی مهم و تجربه ی نکته کی

 لیدل نیبه ا. رندیقرار بگ یشخص  ی  بهبود زندگ  یبرا یدیعنوان ام

سخت و نامحتمل  اریسواالت، بس نیبه پاسخ در ا دنیکه اواًل رس

ها اثرشان  پاسخ نیبه پاسخ، ا دنیدر صورت رس یاست و دومًا حت 

کنکاش  یی  خاطر، جدا نیبه هم. دهند یبعد نشان م یها را در نسل

از عجول  تواند یم یو توجه معقول به زندگ  یعاد یاز زندگ  یفلسف

برخالف . کند یریجلوگ ینگر یبه فهم و سطح  دنیبودن در رس

 اریبس یسوال فلسف کیماندن  جواب یدارم ب دهیعق ،یاریبس

 یها سردرگم نسل تواند یجواب غلط، م. بهتر از جواب غلط است

 !فهم یها تفکر و تالش برا نسل یجواب یب یجاد کند، ول یا
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واالتی که به سادگی علم مدیون سواالتی از این دست است، س

و هر لحظه روشی برای  دکنن در برابر هر پاسخی سر خم نمی

زیستن به  امروز دستاورد علم  . آفرینند ها می آزمون  اندیشه

ورد تفکر به زیستن و پیوند آن برای دستابلکه تنهایی نیست، 

 . بهتر زیستن و درک بهتر دنیای پیرامون ماست

فلسفه فقط در حل  تیاست که اهم نینکته مهم ا کی ش

که از  ییها دگاهیآزمون و د یها روش. ستین یفلسف ی مسئله

. گذارند یمختلف اثرشان را م یها در قسمت دیآ یها م روش نیا

چون صرفًا به بحث  ست،ین یجامعه جالب لسوفیجامعه تمامًا ف

در  ،یبه طور کل  ها دگاهید نیرفتن  ا نیاز ب یاز طرف  یول . پردازند یم

کالن  ی  اجتماع  یاثر خودش را در تمام ساختارها مدت یطوالن

 .گذارد  یم
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بدون فلسفه  ،سرراست پاسخ  

 !یا عرفانی
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نیازی ، «ی زندگی چیست؟ فلسفه»برای پاسخ به این سوال، آیا 

محتمل است چقدر های فلسفی داریم؟  به رفتن در پیچ و خم

 باشد؟  و در دسترسچیزی ساده، غیرفلسفی  پاسخ

های سرراست و نقدهای  درست است که نباید به جواب

و خم    ها در مسیر پرپیچ کننده قانع شد، ولی از ارزش آن نفی

های سرراست ممکن است در  جواب. تفکر هم نباید غافل شد

کننده باشند ولی در جای خود دارای ارزش  نگاه اول گمراه

های  الیهگاهی ها  خود این جواب. بسیاری در تفکر هستند

کنند که ذهن پیچیده  میهستی را نمایان  ی مغفولی از فلسفه

 . کند ها به سادگی عبور می از آن
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 ی های جهان، با همه ست برای درک زیباییا  شاید زندگی فرصتی

نظیر رسیده  ادراکی که در وجود ما رشد کرده و به تکاملی کم

حتی اگر ن، این توان درک، تحلیل و لذت از دنیای پیرامو . است

ای از  تواند گوشه میچرایی هستی را به طور کامل توصیف نکند، 

ست پرمحتوا که بخشی از  ا ای زیستن کلمه. آن را نمایان کند

 .کند های دنیا تبلور پیدا می آن با همین لذات و زیبایی

تا به  شود یاتفاق حاصل م کیاست که بر اثر  یفرصت  یزندگ  

 .کند دایکمال قدرت بروز و ظهور پ ی حکم عدالت تا مرحله

 

 .درک عظمت خداوند است یزندگ  ی به نظر من، فلسفه
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در برابر آن، رنج به . زیستن، لذت نیست البته که تنها قسمت  

طبیعت برای  ی رحمانه بی این روش  . داردوجود شکلی همیشگی 

رساند  نکردنی می محدود کردن لذت، گاه رنج را به مرزهایی باور

زندگی،  چرایی   ی فلسفه اگر. شود که از حد تصور انسان خارج می

 ی فلسفه انتخابی سخت در امتداد  رنج در کنار لذت باشد، 

 «بیشترین لذت و یا کمترین رنج؟»: شود ایجاد میزیستن 

 . انتخابی که گاه تنها ما در آن دخیل نیستیم

همه با هم . دمیدار د چرخ یصندل  یرا رو یا پسر بچه شیچند روز پ

. بود، کر و الل هم بود نایچشمانش ناب. میبود قیقا کیسوار 

مادرش را  یو موها کرد یمدام ناله م. هم داشت یمشکالت حرکت 

با پدر و  یراه ارتباط  یبه نوع  شیها اول فکر کردم ناله. دیکش یم

 شیها را در ناله یقیساعت رنج عم میمادرش است، اما بعد از ن

 ایکاش هرگز به دن یکردم که ا با خودم فکر . احساس کردم
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 .آمد ینم

به ما  اتیح ی زهیسراسر رنج است، اما غر  یزندگ  کنم یفکر م من

هم هست که  ینادر یها لحظه. میکه تمامش کن دهد یاجازه نم

اما به نظرم  م،ینام یو ما معمواًل آن را لذت م ستیدر کار ن یرنج 

 !ارزد یاش نم کوتاه  لذت یها به آن لحظه یزندگ 

 :است نیمن ا  یزندگ  ی فلسفه

 .شود نهیها کم کنم که رنج یزندگ  یجور

 

یک فرد و غایت  در دنیای پر از ارتباطات انسانی، امتداد زندگی  

تنها  ی زندگی برای انسان   یک فلسفه تواند تنها حاصل   آن، نمی

شاید در کنار چرایی زندگی، از آغاز تا پایان، نگاه به زندگی . باشد

تحول دنیای انسانی  در حال  ی  بهتر برای عموم، قسمتی از فلسفه

 . باشد
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پیدا   از امتداد زیستن عبور کنیم، در درون انسان چیزیاگر 

، چیزی عمیق ؛که با عقل کمتر سازگار است کنیم می

 «خفته در وجود انسان عرفان  » .رتمندغایت قدفرد و به  منحصربه

شاید به سختی بیدار شود، ولی وقتی شروع به جوش و خروش 

ای از عقل و روح و جسم از آثار آن در امان  کرد، کمتر جنبه

به عرفان برای چرایی امیدی چند سخت بتوان  هر. ماند می

یر نظ هایی کم بست، ولی برای تداوم و عمق نگاه و دیدن نشانه

روح انسان  ی دست ناخورده توان بر این بینش   از حیات، می

 . تکیه کرد

تیغ علم بسیار شکاک و ُبرنده . ی مقابل، علم را داریم در نقطه

رحمی عدالتی دارد که خود علم نیز از آن  است، البته در این بی

نگاه علمی نه به لذت و رنج ارزشی بنیادی . نصیب نیست بی

جهان در نگاه علم با . داند عرفان را قابل تکیه مینه دهد و  می
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که در این نظم،   آمده و عجیب آن وار به نظم در کنکاشی دیوانه

که نظم جهان، نظم زندگی نیز  این. بدیل دارد تصادف نقشی بی

اساسی و  ،کلیت هست، خود سوالی بزرگ است و برای پذیرش  

 .مهم

 ییجهان راهنما یریگ شکل ی که ما را به نحوه یدگاه یدو د

 :سوال باشد نیپاسخ  ا تواند یم کند، یم

 یدارد و با هدف  یانیجهان آغاز و پا نیا ان،یطبق نظر اد. ۸

 .خاص بنا شده است

تصادفات  نیجهان بر اثر تصادف بوده و در هم شیدایپ. 2

 .کردند دایاش هم وجود پ و موجودات زنده نیزم

جهان  ی نندهیکه از هدف و عامل آفر  یریاول بنا بر تفس دگاهید

 نیدوم به ا دگاهیو د دهد یپاسخ م ییچرا نیبه ا یدارد به صورت 
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 . ندارد یذاتًا هدف  یزندگ  ریکه خ شود یپاسخ منجر م

سوال  نیبه ا یمانیو نه ا ،یو علم یجواب دادن منطق معتقدم

را داشته  ام یشخص  فیتوص دهم یم حیو ترج ست،یممکن ن

نشانده، چه تصادف و  نجایکه ما را ا یبه هر حال، هر دست »: باشم

که خودمان و موجودات  میرا انجام بده یکار دیچه خداوند، با

ببرند؛  شانیرا از زندگ ذتنفع و ل نیشتر یب اتشان،یح یاطرافمان ط 

 .«میباش رگذاریتاث دیبا

 تفت یآمده از عالم روحان یا

 شده در پنج و چهار و شش و هفت رانیح

 یا ز کجا آمده ینوش ندان یم

 رفت یبه کجا خواه  یباش ندان خوش

 "امیخ"
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در دارد و  اگر حیات هنوز جریان: وان پرسیدت به زبان علم می

آن به  ی ای جدید برای تجربه هر روز چهرهاین دنیای شلوغ، 

آن را فرای زمان درک کرد؟  ی توان فلسفه آید، آیا می میدان می

رسید که بیش از آن چیزی که تجربه  دیدگاهیتوان به  آیا می

 به ما بیاموزد؟ ،ایم کرده

قبل از به  میبتوان دیبه وجود آمدن خودمان، با لیدرک  دل یبرا

مکان و زمان  یفرا میبتوان یعنی م؛یوجود آمدنمان را درک کن

موجود، مثل  یها استدالل دیبا ایمحور هم -خالق دگاهیدر د. میبرو 

از باال  میبتوان ای میو باور کن میر یبپذ لی، را بدون دل...حق و  یلقا

 نیکه آن هم به هم میانجام داده نگاه کن لقکه خا یبه کار

 !است ازمندیموضوع ن

فقط . ستیممکن ن یمکان و زمان با علم کنون یرفتن به فرا یول 

که قبل از مهبانگ وجود داشته  یزیچ یبرا یتئور یسر کی
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 !خورد ینم یمکان-یزمان یشده که باز هم به درد درک فرا نیتدو 

 

آیا عقل برای درک . حم استر  سواالت علم بسیار کشنده و بی

که خود درگیر آن است؟  ، در حالیکافی استزیستن  ی فلسفه

گیرد، آیا  بنیادین خود را از تجربه می عقلی که تمام خرد  

زیستن نظری قابل  تواند از خود پیشی گیرد و فرای زمان   می

 ،همچون کودکی بازیگوشتوان آن را ندارد که اتکا دهد؟ آیا 

گونه که بسیاری از  این فلسفه را به چالش بکشد، همان

 مرزهای طبیعت را به چالش کشیده است؟

بهتر . دیبا عقل فهم شود یرا نم ییزهایچ کیاعتقاد دارم که 

 .نحو و با مراقبت نیبه بهتر  م،یرا بگذران یاست که زندگ 

 

 



4۳ 

 

از  ،به عنوان جزئی ناچیز از هستی، در تالطم تکامل ،انسان

های مدرن اجتماعی که هر  طبیعی تا پیچیدگی ی نیازهای ساده

چندان توانمند د، نکن روز زیستن را به چالشی عجیب تبدیل می

که بداند آیا مسیری که در این هستی   بدون آنیست؛ آن هم ن

 در پیش گرفته، غایتی دارد و  آیا این غایت ارزشی برای تالش؟

از درک تمامیت آن باید هستی، به ظاهر  این جزء بازیگوش  

چند در مسیرهایی با همین پیچیدگی، بر این  هر. ن باشداناتو

به ظاهر فلسفی غلبه کرده و نشان داده که تا وقتی  تناقض  

هنوز . فزایدتواند بر فهم خود بی یری کند، میگ تواند اندازه می

های  با پیچیدگی)هایی نه چندان اندک بین زیستن  تفاوت

الزاماتی چون و همچون انتخاب، نیستی، تقابل با طبیعت، 

توان  می طبیعی چون فیزیک ی فلسفه و( اخالق، دین و قانون

  .حس کرد
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هستيم شايد هرگز نتوانيم  یاز نظام هست  یها چون جزئ  ما انسان

بر كل احاطه  تواند یچرا که جزء نم. جواب اين سوال را پيدا كنيم

 .احاطه نباشد كشف هم غيرممكن است یپيدا كند و وقت 

 

کشف به  یبرا یاحاطه الزام ستین حیاستنتاج لزوما صح نیا

اثر  تواند یاست و جزء م ازین« داده»کشف  یبرا. دیآ یحساب نم

مهم  یاثر  وجود افت  یکشف، در  یبرا. ندیکل را به صورت داده بب

ذهن  دهیبه عنوان مثال اگر علم زائ. صرف ی است و نه احاطه

: میبرسد؟ جوابش را دار  ذهناز  یبه شناخت  تواند یم ایاست، آ

 . بله

با وجود : هم وجود دارد که برعکس بوده ییعلم، جاها خیتار  در

از  میمستق یاثر وجود افتیعدم در  لیکل بر جزء، به دل ی احاطه
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گرانش و چرخش  سمیمثاًل مکان. میجزء، در شناخت آن ناتوان بود

از  یاتم به عنوان جزئ  سمیمکان یدرک شد، ول  یبه راحت  اراتیس

از نقاط گنگ  یاز نظر مفهوم همکشف شد و هنوز  یما، به سخت 

 .است کیز یف

که در درک مهم  یزیاساس است که چ نیاستدالل من بر ا ی هیپا

 نیدر ا. جزء بودن ایاثرات است و نه کل  دنید ییاست، توانا

را به  یداده وجود اسیاگر مق. دارد ینقش مهم «اسیمق» ند،یفرآ

 .کاماًل قابل آزمون است هینظر  زد،یهم نر 

 

. شود فیتعر  دیمفهوم کل و جزء و احاطه، با نجایبه نظرم ا ش

فالسفه چند . کل و جزء در فلسفه با منطق متفاوت است فیتعر 

کل در  ف،یتعار  نیاز ا یک یکل و جزء ارائه دادند که در  یبرا فیتعر 

کل از جمله انسان  نیا یاجزا یو جزء در معنا یکل هست  یمعنا
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منظور از . است یمعن نیهمبحث  نیاست؛ که منظور ما در ا

 .احاطه هم تسلط همه جانبه است

آن  ی و فلسفه یهست  قتیاست که کشف حق نیبحث ا حاال

 انسان، به عنوان جزء، بر کل امکان دارد؟ ی بدون احاطه

و  دهد ینم یکه فلسفه به سواالت پاسخ جزئ  میداشته باش توجه

را تحت شمول خود قرار  یبدهد که کل هست  یقرار است پاسخ 

 یعنیعقل به جزء،  نیابزارش عقل است و ا نکهیدهد، ضمن ا

 .انسان، تعلق دارد

 زندگی وجود دارد؟ ی آیا فلسفه

سوال   بنیادین   چالش  امکان عدم درک به دالیلی متنوع، تنها 

 اینچالش دشوار دیگر در این مسیر . چرایی زیستن نیست

به شکل عام و مستقل از  زندگیی  آیا فلسفه»که است سوال 

 به شکل خاص و وابسته به فرد ییا دیدگاه  وجود دارد وفرد 
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تواند مهر تائیدی بر وجود  بینم به ظاهر می چه می آن. «؟است

ها همه جزئی پراکنده  شاید ایندیدگاه باشد و نفی فلسفه، ولی 

 .هایی متفاوت باشند عام به زبان ی از یک فلسفه

 میعام، هست یبه معن ،یخود زندگ  لیدل یفلسفه برا کیاگر دنبال 

 یها دگاهیوجود ندارد، بلکه تنها د یفلسفه ا نیکه اصاًل همچ

 . دیآن را فلسفه نام توان یکه نم میافراد مختلف را دار 

 ی و منظور سوال فلسفه میخودمان هست یزندگ  ی دنبال فلسفه اگر

. دیرس مینخواه یبه جواب ات؛یآمدن باشد و نه طول ح یبه زندگ 

 شیقدرت تعقل خو  یفرا میدارد که بتوان نیبه ا ازین یچون بررس

 .میزمان و مکان را درک کن یو فرا میبرو 



54 

 

 های سرراست اهمیت جواب

توان رها کرد و به خود  زیستن  های سرراست را، می مسیراین 

 ؛ممکن نیستپاسخ به این سوال توان پذیرفت که  می .پرداخت

ذهن کنجکاو بسیار کم ولی . نه برای من یا تو، بلکه برای همه

 کمتر شروعی در این وادی  . شود آرام اقیانوس قانع می به سطح  

م که یدان می. ماند های صریح، در این نقطه باقی می پر از جواب

تواند باشد ولی دیگر چه چیزی ممکن است؟ به کجا  این می

روشن نیست، مسئله در عمق  مسئله در نقاط  باید نگاه کرد؟ 

 ،که بیشتر از پاسخ عجیب این. تاریک و پر از پرسش است

ای پنهان  باید به دنبال پرسش بود، پرسشی درست در گوشه

 .برای ذهن
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به چه چیز : تر کمی عمیق

 باید نگاه کرد؟
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فرضی بسیار بزرگ برای هر  ی انسان به فهم، پیش نگاه دیرینه

هر . هر پدیده دلیلی و به تبع آن هدفی دارد. علیت: پدیده دارد

چند امروزه این نگاه در علم به شدت به چالش کشیده شده؛ نه 

اجباری برای « وجود»است و نه « وجود»اجباری برای « علیت»

معنی نیست و  ی گذشته بی تصادف به اندازه. «هدفمند بودن»

 !تواند صرفًا از تصادف به دست آید بسیاری نکات عمیق می

پرسش به  ایاست که آ نیا یسوال فلسف کیتر از جواب،  مهم

 نه؟ ایمطرح شده  یروشن

 نیتر  نشده؛ مهم انیسوال به وضوح ب نیا یها فرض شیپ تمام

اجبار »بدون فرض  . است «تیاجبار عل»فرض  ،«یچرائ » فرض شیپ

اعتقاد  کیز یبرخالف فلسفه، ف. ندارد یمعن یسوال چرائ  «تیعل

 کیاست که در سطح مکان نیهم ا لشیدل. ندارد تیبه عل یراسخ 

 .ندارد یمعنائ  تیعلو  شود یفرض نقض م شیپ نیا ،یکوانتوم
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به طور . دارد یمعن( local) یمحل  یها هینظر  یبرا تیواقع عل در

 کیدر عمق مکان. ندارد یخوان هم تیبا عل یکوانتوم کیمکان یذات 

به  نیو ا دهد، یزمان هم مفهوم خودش را از دست م ،یکوانتوم

حالت  کی:  است دادهایدر رو  یعل   نشیاز دست رفتن چ یمعن

وجود  یگریهم قبل و هم بعد از حالت د تواند یم یکوانتوم

 !داشته باشد

 

 ی شده است و همه رفتهیدر فلسفه کاماًل پذ تیقانون عل ایاصل 

در  یحت  م،یکن یدرک م  اصل را نیا یبه راحت  یعاد یما در زندگ 

در  تیاگر عل یحت . بودن افراد سواد یدر فرض ب ایو  یدوران بچگ 

استثنا است و خالف  کیسوال برود، باز هم به نظرم  ریکوانتوم ز 

 .اصل کیهمچنان  «ها دهیعلت داشتن پد»اصل؛ و 
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ترین خطراتی که ذهن در مسیر کنکاش فلسفی و علمی  از مهم

 جانبداری از ذهنیتی جاشود، پرداختن به دام  با آن روبرو می

در دنیایی . تنها برای توجیه آن است ،ها افتاده و دیدن نشانه

های سخت و جانبدارانه برای تفکری خاص، رشد  که ما با آموزش

تفکر طی اساس همان  کنیم و مسیر زندگی خود را بر می

. نماییم، گذر از این سد بسیار سخت و دردناک خواهد بود می

برای زیستن، شاید فلسفه اجبار نباشد، بسیاری بدون فلسفه 

ولی برای نگاهی عمیق به فلسفه، . اند و خواهند زیست زیسته

 . ست ا زیستن الزامی اثرات ذهنی  گذر از 

نکته  نیسوال و طرح  آن در جمع، ا نیا یدر بررس کنم یفکر م

که جواب  شود یباعث م یاز عوامل اجتماع  یاریوجود دارد که بس

وجود  یقبول کنم کس توانم یم. برود شیخاص پ یریصرفًا در مس

که در ذهن دارد را  یزیداشته باشد که نخواهد به صراحت تمام چ
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 قتیحق میکه انکار کن  نیا یول . صحبت کند اطیکند و با احت انیب

 .است یدر حق وجدان علم یانصاف  یب ست،یقابل فهم ن

 

 بعدی بودن   سوال در مورد زیستن، از چند شاید اولین پیچیدگی  

عد بُ  معمول و غریزی؛ در کنار زیست  . زندگی انسانی آغاز شود

فکری، عقلی و اجتماعی سواالت مهمی را در ذهن متبادر 

از این کدام  به کدام ُبعد باید اهمیت داد؟ آیا هر. کند می

 ی کامل از ای جدا دارند؟ آیا انسان یک بسته فلسفهابعاد، 

ها در  که ذهننکته   اجتماعی است؟ این و غریزی، فکری زیستن  

مانند،  کنند و در روح اجتماع باقی می مواردی از جسم عبور می

 نظر مسئله نه قابل صرف. دهد عمق این پیچیدگی را نشان می

 .است و نه جدا از ابعاد دیگر کردن
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مثل  یموجود برای زندگی.  …است یسوال خوب «؟یزندگ  ییچرا»

 یو هم ُبعد فكر یهم ُبعد زيست : شامل دو ُبعد باشد دیانسان، با

 یحال برا. دارد  یو هم تعامل اجتماع  خورد یانسان هم م ،یو عقل 

انسان را به صورت يک کل تصور  یبايد زندگ  «یچراي»پيدا كردن 

 .میرا درک کن یياين كليت، چرا یكنيم و برا

كه  ،یكل هست  یفلسفه يا چراي یبايد در جستجو تر ینگاه کل  در

 .میباش شود،  یاز آن محسوب م یانسان هم جزئ 

به  و گیریم وقتی در ذهن یا در واقعیت کمی از دنیا فاصله می

ها و  ها، حس جنب و جوش و گذر رویدادها، تالش انسان

به شدت در کنیم، این سوال  مینگاه های زندگی  واقعیت

و  چه نیرویی این همه اتفاقشود که  ناخودآگاه ما ظاهر می

هر انسان و  برد؟ آیا همچون آغاز   این همه تالش را به پیش می

پایان جسمانی او، آغاز و پایانی بر این تداوم کوتاه بوده و 
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یا تکراری و ست ا من، فرصتی یکتا زیستن   ی آیا تجربه هست؟

بنیان همان بنیان است یا چیزی به  با رنگ و طعمی متفاوت؟

ل به کداوم در تغییر و تحولی پرتنش ما را به صورت شکلی م

 برد؟ پیش می

حاال . از آن هستيم یرا تصور كنيد كه ما هم جزئ  یكل نظام هست 

و از باال به همه  دینظام برو  نیاز ا رونیتصور كنيد بتوانيد به ب

  بينيد؟ یم یزیچه چ. چيز نگاه كنيد

خوب .  …همه چيز در حال رفتن است؛ تغيير، حركت، فعاليت، 

 ؟...است؟  یبه كجا و چرا؟ خبر دیآ سوال پيش می

 

گرا یا  آزمون ای بسیار مهم در تفکر، دست یازیدن به عقل   زاویه

یک به شکلی کامل در این  کدام. طلب است حقیقت حس  

کند یا شاید هر کدام در جایی متناسب؟  داستان نقش بازی می
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چگونه این دو مسیر ذهن برای درک به فهمی جامع از فلسفه 

 شود؟ زیستن منجر می

مفهوم  ایزنده بودن است  یبه معن اتیح ،یمنظور از زندگ 

و تعامل هم در آن در نظر گرفته شده است؟ منظور  یاجتماع 

 ؟یل یتحل ایاست  یحس دگاهید

 

ر دناپذیر از زندگی فردی و اجتماعی،  مفهومی جداییعدالت، 

توان به  میی زیستن  در فلسفهکجای این داستان قرار دارد؟ آیا 

توان به این پرسش پاسخ داد  درکی باالتر از عدل رسید؟ آیا می

که انسانی که بدون فهم و انتخاب خویش در این دنیا قدم 

ای  نهد، چرا باید با رنج  فهم به زیستن ادامه دهد و در لحظه می

 بماند؟  ناغافل از آن باز
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 ایاصاًل نخواسته باشد به دن یکس میآخر کدام عدالت؟ فرض کن

عدالت را  توان یچطور م! واقعًا عدالت در موردش اجرا شده؟ د،یایب

 اند، اجرا کرد؟ در مورد  كسي كه به دنيا آمدنش را ديگران خواسته

نقش آغاز از نگاه  عدالت و انتخاب، « چرایی زیستن» در سوال  

آیا ورود به این بازی پر از هیاهو با تصمیم . بسیار پررنگ است

دیگران، آغازی منصفانه است؟ آیا اگر انتخاب و عدالتی در کار 

شد؟ پایان چگونه؟ اجباری  د قبل از آغاز وجود اعمال میبود، نبای

 دلخواه؟ برای امتداد است یا انتخابی برای پایان  

  یول . در عدم یعنیقبل از به وجود آمدن گرفته شود،  دیبا میتصم

که وجود ندارد،  یکس یعنیگرفت؟  میتصم توان یدر عدم چطور م

 نخواهد؟ ایرا بخواهد  یزیچ تواند یچطور م
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 شده است؟ لیما به ما تحم یزندگ  ی فلسفه ایآ

که از  یریبه وجود آمده است؟ با هر تفس یو هست  یزندگ  نیا چرا

 .است یل یمورد تحم نیا م،یتولد عالم داشته باش

و  یاز زندگ  یهر انسان یفرد ریو تعب یعقل  لیو دل یشخص  فلسفه

مختلف  یرهایمورد تفس نیا ست؟یچ مودیکه خواهد پ یراه 

 .داشته باشد تواند یم

 

 یها مولفه: است لیتحم کیاز نظر من،  ،یزندگ  ،یبه طور کل 

آن   یبر رو یهر کداممان نقش دارد که تسلط  یدر زندگ  یاریبس

 .میندار 
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 فلسفه یعنی چه؟

آغاز،  چرایی    کند؟ ممتد نگاه می فلسفه به کجای این داستان  

جمع، نهایت ُکل داستان زیستن، امکان  نهایت فرد، چرایی  

سوال دقیق فلسفه چیست؟ ... . زیستن بعد از نیستی،  ی ادامه

ست با جوابی روشن، یا بدون امکان ا  آیا معنی دارد؟ سوالی

 بررسی یا نیازمند عمق؟ 

 چه؟  یعنیفلسفه 

 یخود زندگ  ،یزندگ  ل  یاست، به نظرم دل یزندگ  ییمنظور چرا اگر

تا  میکن یکه زندگ  میا کردن، ما زنده یدرک  زندگ  یعنی. است

 و چراست، ستیچ یزندگ  میمیو بفه مینیبب

 آفتاب لیآمد دل آفتاب

 رو متاب یاز و دیبا لتیدل گر
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قابل  ریوجود دارد، به نظرم غ که نیبا ا قت،یحال، حق نیع در

 .کشف است

 !«را متوجه شوم قتیتا حق رمیمنتظرم بم» پس

 

! زبانی مستقل از انسان است و قابل آزمون و انتقالزبان فهم، 

علم، در نگاه اول آزاردهنده و  رحمانه بودن   ن سخت و بیای

 ولی در این مسیر   ؛ستا  های فردی دیدگاه ی سرکوب کننده

علمی چیزی نهفته است که علم را به جایگاه کنونی رسانده 

ی و زمان-قدرتی فرا ،این خصوصیات به روش و پژوهش. است

ها را از انسانی به انسانی  تواند دانسته دهد، می مکانی می-فرا

 . دنقل کتدیگر و از نسلی به نسلی دیگر من

که یک  یکسان نیست، این ها بین مکاتب مختلف  روشالبته 

مکتب فکری چه سوالی را پراهمیت بداند و چه اصولی را محرز؛ 
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شاید . کند تفاوتی عمیق بین مکاتب فلسفه و علم ایجاد می

ای داشته باشد، ولی در  کمتر کسی در منطق علمی شک و شبهه

هایی بین  های آزمون تفاوت شده یا روش اصول پذیرفته 

در هر صورت، اگر همه چیز به طور مشخص . مکاتب وجود دارد

ه قابل در نظر گرفته شود، هر کدام از این مکاتب برای هم

 . بازیابی و فهم هستند

 :موضوع دارم نیمن دو برداشت از ا

 چرا به وجود آمده؟ یو هست  یزندگ  نیا. ۸

از  یهر انسان یفرد ریو تعب یعقل  لیو دل یفلسفه شخص . 2

  ست؟یچ مودیکه خواهد پ یو راه  یزندگ 

 ستین یثابت  زیچ یفرد ی پاسخ به سوال دوم، به نظرم فلسفه در

انسان بالغ، پاسخ به  کی یاما برا. کند یم رییتغ یو در طول زندگ 
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 :دارد یسوال، به پاسخ او از سوال اول بستگ  نیا

مشخص است؛  یدارند، هدفشان تا حد ینید مانیکه ا یکسان

انسان ارائه  یزندگ  یمختلف برا انیکه اد یمشابه ریتصو 

که به تصادف  یکسان. کیکردار ن ک،یگفتار ن ک،یپندار ن: دهند یم

 یزندگ  یبرا توانند یم یمختلف یرهایاعتقاد دارند، تفس

 .داشته باشند شانیشخص

 

و  اتیاست و حاصل تجرب ینسب یل یخ  یزندگ  ی در کل فلسفه

 .اعتقادات و فرهنگ فرد

  

به عنوان  رود، یاز آن به شمار م یسوال جزئ  نیعلم  فلسفه، که ا

 یافراد ربط  دگاهیبه د یمتفاوت دارد ول  یها از علم، روش یبخش

علم را با  یهر کس یعنیباشد،  «انیفردبن»که علم  نیا. ندارد

نمونه،  یبرا. ببرد، با ذات علم در تضاد است شیخودش پ دگاهید
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 یعنی. یریپذ آزمون: مهم دارد تیاصخ کیحداقل  ،یعلم دگاهید

آزمون آن ارائه  یبرا یروش دیبا شود، یم انیکه ب یدگاه یهر د

احتمال غلط بودن  دیهم با یعلم دگاهید تر، قیعم یبه معن. شود

کدام حالت اتفاق  نکهیا. داشته باشد و هم احتمال درست بودن

 .دیآ یم رونیاز آزمون ب فتد،یب

 

معتقد به وجود خالق، هر  ای یماد ،ینیب با هر نوع جهان یهر عالم

نقطه فلسفه  نیدر ا. ستیکه قابل اثبات ن رسند یم یا دو به نقطه

خودش  ،یدارد؟ اگر بل  یا جهان سازنده ایآ  د؟یگو  یواقعًا چه م

جهان خودش از کجا به  نیپس ا ر،یچطور به وجود آمده؟ اگر خ

 وجود آمده؟ 

چون »است که  نیعلم، ا کیپاسخ فلسفه، به عنوان  ایآ

 ؟«وجود ندارد نیبنابرا ستین ریپذ شیآزما
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از  یدر اساس، هر علم. بودن فلسفه متفاوت است یبا فرد نیا

و  اتیاضیچه در ر  ،یساختار منطق. شود یشروع م یساختار منطق

را  یعلم یها گزاره یگذار و ارزش یابیارز  ی چه در فلسفه، نحوه

 یحرف زد، ول  توان یم ،یبدون ساختار منطق. دهد ینشان م

 ریپذ منطق یابیارز  قدم، نیاول نیبنابرا. ستیممکن ن یابیارز 

 .ها است بودن گزاره

علوم مختلف با . شود یعلم نم دیعا یزیمنطق، به طور خام چ از

فلسفه در واقع . شوند یخود مشخص م یادیبن یها سوال

 نیا. شود یختم م یادیاز اصول است که به سوال بن یا مجموعه

. شود یم یاز اصول تا جواب به سوال، با منطق ط  ریمس

با  یفلسف ی اصول و سبک ارائه نیدر ا شتریب ،یفلسف یها مکتب

( positivism) یگرائ  مثال مکتب اثبات یبرا. هم متفاوت هستند

حالت به اصل  نیتر  افتهی است، در تکامل نیعلم نو  یکه مبنا

 .اعتقاد دارند یریپذ آزمون
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ُپر از هراس و  یاطراف، نگاه  ی نگاه انسان به دنیای پیچیده

حاصل نگرش جزء به کل  این نگاه عموماً . ستاترس از نافهمی 

دانیم برای  سادگی اجزا را دلیلی میمعمواًل  .در عموم است

علم چندین ولی . ناکافی بودن این اجزای مرتبط برای فهم کل

دهه است که بر این نگرش غلبه کرده و با مفاهیم عمیق نشان 

ساده در ارتباط با یکدیگر قرار  وماً اجزای عموقتی که داده 

 . رفتار و کلیتی بسیار پیچیده را بیافرینندتوانند  میگیرند،  می

برای توصیف پیچیدگی در دنیای امروز، نیازی به پیچیده فکر 

ضرورتی « عمیق فکر کردن و دیدگاه غیرخطی»ولی  ،کردن نیست

 .ناپذیر است اجتناب

. کند یرفتار م کیز یبراساس اصول ف زیهمه چ یماد یایدر دن

 نیا. برقرار است ،یادیبه مفهوم بن ات،یدر ح کیز یاصول ف نیهم



32 

 

 نیا ها یبعض  یگنگ برا ی نکته یول . شده است-اثبات یا مسئله

همه  نیبرقرار است، چرا ا یماد یایبر دن  است که اگر اصول ساده

 ی از اصول ساده یرفتار یدگ یچیوجود دارد؟ پ یرفتار یدگ یچیپ

دو جسم  یمثال، گرانش برا یبرا. شود یناش تواند یهم م یک یز یف

 اریبس ستمیدو س نیرفتار ا یندارد، ول  یسه جسم تفاوت  ای

 .متفاوت است
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چه چیز داریم، : پایان باز

 ؟بپرسیم یا بگذریم
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توان با  جستجو در علم شاید بسیار سخت باشد ولی می

زیستن از منظر  علم به فهم سوال  اطمینان گفت که مسیر 

طبیعی و علوم  ی فلسفه. طبیعی کمک فراوانی نموده است

نکردنی از دنیای ما را به ما نشان  های باور شناختی جنبه

ها در فیزیک، از  چاله از مکانیک کوانتومی تا سیاهاند،  داده

ولی هنوز خالء . حیات در سطوح مختلف تا ژنتیک در بیولوژی

یستن انسان به عنوان یک مجموعه از غریزه، ذهن و ز  ی فلسفه

 . تفکر به شکلی عمیق باقی مانده است

 

فلسفه به  ا، و ی… ،یروانشناس ،یعیتا به حال علم، علوم طب ایآ

 اند؟ داده یسوال جواب نیا

 

چون ابزارش . به اين سوال را ندارند یگوي ابزار پاسخ ،یعلوم طبيع
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 .سوال بايد با عقل پاسخ داده شودتجربه و آزمايش است و اين 

 یندادند و به نوع  یجواب قطع زیو در واقع فالسفه، ن فلسفه

 . …ها وجود دارد آن یها دگاهیاختالف نظر در د
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  یادداشت
های  هر پرسشی متضمن نوعی قلمرودهی است، اما پرسش

به . اند پیش از هر چیز متضمن قلمروزداییاصیل و سیاسی 
ترین نواحی  ها در بیرونی ترین پرسش کارانه محافظههمین دلیل 
 .شوند مطرح می

، «شود؟ مرزهای زمین تا کجا است و چگونه تعیین می»این که 
تعیین مرز مشترک هند و »را مقایسه کنید با پرسش سیاسی  

البته پرسش از مرزهای زمین متضمن نوعی . «پاکستان؟
خود حمل  قلمرودهی است و پیشاپیش منطق خاصی را در

این پرسش به طور خاص در دوران معاصر مطرح . کند می
شود، چون ما اکنون درکی واحد و فراگیر از زمین داریم و  می

 .اندیشیم جهانی می

پرسشی « چیست؟ ی زندگی فلسفه»به همین ترتیب پرسش 
کارانه است که البته متضمن قلمرودهی خاصی است  محافظه

ی زندگی  وقتی از فلسفه. شود که در دوران متأخر مطرح می
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پارچه از زندگی  گرایانه و واحد و یک پرسیم درکی تمامیت می
. پارچه داریم، و به طور اولی درکی منسجم و تمام از خودی یک

 غارنشینی انساندوران  به این بیاندیشیم که این پرسش در
با زیر سوال رفتن  ی بیستم سدهالبته در . قابل طرح نبوده است

کاوی، مشروعیت و  این خود منسجم و واحد، به ویژه در روان
توان  چنان می آیا هم. حتی امکان این پرسش متزلزل شده است

ای  سخن گفت، زندگی« زندگی»از حقیقتی واحد و تمام به نام 
د است؟ قلمرودهی  نهفته در این پرسش االن خو که زندگی  من

 .له استئیک مس

هر . کاری  نهفته در این پرسش است تر محافظه ی مهم اما نکته
ها، از فرط  ترین پاسخ پاسخی به این پرسش، حتی انقالبی

کند و  فربهی و گستردگی با هیچ بردار نیرویی تقابل پیدا نمی
کند که خود پیامد  یصرفًا تصمیم فراگیری را بازنمایی م

 .هایی معطوف به تقابل موضعی نیروها است پرسش

بنابراین وجه اصیل و واقعی این پرسش ناظر به گذشته است؛ 
بندی  های سیاسی این پرسش تنها در جمع سویه
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وگرنه این پرسش به . های پشت سرمان قرار دارد پرسش خرده
ف که بر خال خودی خود یک پرسش اصیل فلسفی نیست؛ چرا

 .هنگام ندارد بههای اصیل فلسفی خصلتی نا پرسش

 ؛ دانشگاه زنجاندانشیار گروه فلسفهحسن فتح زاده؛ 

 ۸۹۳۱تیر 

  

http://www.znu.ac.ir/members/fatzade-hassan


3۳ 

 

 نامه پایان

  !باز استما ی  قصه

... 

 زندگی ی ی فلسفه شما درباره های دیدگاهمنتظر شنیدن 
 .هستیم

  

https://padpors.com/t/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/8709?u=lolmol
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 ی نوآوری پادُپرس شبکه

 سازمانیهزاران فکر برای مسائل فردی و 

 

padpors@gmail.com 



۱۸ 

 

ی اجتماعی است برای افرادی که از  پادُپرس یک شبکه
های اجتماعی خسته شدند و دنبال  سایر شبکه نگری سطحی

راهی که  هستند؛ خود وقت استفاده ازراه بهتری برای 
 !ای هم برای دنیای اطراف داشته باشد فایده

  

اکثر ایشان دارای تخصص و مهارت هستند و از انتقال آن 
برند، و با این وجود همچنان به دنبال  به دیگران لذت می

 . یادگیری هستند
 

از  اگر شما هم دوست داری یاد بدی و یاد بگیری،
و  بری، های دیگران لذت می پردازی و یا نقد ایده ایده

عالیت بپردازی ات به ف  ی مورد عالقه دوست داری در زمینه
منتظرت  پادُپرسدر  و جمع را به شوق و همراهی بیندازی؛

 .هستیم

 

 . ...رسیم  با هم به جاهای بهتری می

https://padpors.com/
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نقدها و توانید  می، نظرسنجیاین با شرکت در 
 .پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید

 

https://padpors.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-eke93U-6JJNDzKm33x1tRsgEmpq37s12Ja1Sns1AdM/

