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سرگذشت خواندنی اندیشه هایی که از سر ایران گذشت

سرگردانی در برزخ

فیلســوفان ما در جغرافیای فکری این جهان کجا ایستادهاند؟

wallpapersonly

«اهالی فلســـفه و متفکـــران ما،کجـــای جغرافیای
فکـــری جهانـــی ایســـتادهاند؟» در مواجهـــهای
پدیدارشناسانه با این پرســـش ،به دو وجه متفاوت
میتوان پاسخ داد؛ وجه نخست ،آنگونه که پدیدار
و در اینجا« ،جای و گاه فلســـفی ما در جهان» خود
دکترحسینمصباحیان
را نشـــان میدهد .دوم ،آنگونه کـــه همین «جای»
استادفلسفهدانشگاهتهران
و «گاه» در دام مســـتوری افتاده اســـت و باید به آن
مجـــال داد تا دیده شـــود .به عبارت ســـادهتر ،وجه
«پیدا»ی پدیدار و وجه «پنهان» آن .از ترکیب این
دو وجه ،وضع ســـومی پدید میآید که وضع ما اســـت و من آن را به پیروی از
یکی از فیلسوفان معاصر« ،وضعیت برده خشنود» مینامم .اما آنچه که پیدا
است اینکه ما در سرزمینی زندگی میکنیم با سنت دیرین فلسفی که گاه گفته
شـــده اســـت در هیچ تمدنی به اســـتثنای تمدن هند «آثار فلسفی در آن خلق
نشده است ».آثاری که فقط کتابشناســـی آن در مجموعهای  18جلدی به نام
«مجموعه کتابشناســـی جامع فلسفه در ایران» در سه سر فصل  -1از قرن دوم
تا قرن هفتم؛ دوران شـــکوفایی و تکوین فلســـفه ،از نهضت ترجمه تا خواجه
نصیر طوســـی .2 ،از نیمه دوم قـــرن هفتم تا نیمه قرن دهـــم؛از دوران متکلم
فیلســـوفان مکتب شـــیراز،از کاتبی قزوینی تا داوود انطاکی  .3دوران عارف
فیلسوفان مکتب اصفهان و ســـبزوار و تهران؛از شیخبهایی به بعد در دست
تهیه است و برخی از مجلدات آن به چاپ رسیده است.
ëëمواجههبافلسفهمدرنغربی
ازنقطهنظرآشناییومواجههبافلسفه
مدرن غربی ،ســـابقه قابلتأملی داریم.
از زمانی که نخســـتین اثر فلســـفی مهم
ت دوگو بینو [
غربی به توصیه یا دستور کن 
،] )1882-1816( Conte de Gobineau
ل وقت یـــا وزیـــر مختـــار و ایلچی
کنســـو 
مخصـــوص دولت فرانســـه ،توســـط مال
اســـحاق اللـــهزاری بـــه فارســـی ترجمه
شـــد و در ســـال  1241ه.ش ( 1279ه .ق
–  1862م) به چاپ رســـید ،حـــدود 150
ســـال میگذرد .این اثر یعنـــی «گفتار در
روش» دکارت توس دوگوبینو  -نویسنده
«کتـــاب تأملـــی دربـــاره ایـــران» -از آن
جهت انتخاب شـــده بود که هیچ قرابتی
با فرهنگ اســـامی– ایرانی نداشت و به
مثابه اثری کامالً غربی با محوریت عقل
و خودمختاری در اندیشیدن میتوانست
همچون «ویروســـی» در فضـــای فکری
ایران آن عصر پراکنده شـــود و با ورود به
ن ایرانی ،نتایج ناشـــناخته و غیرقابل
خو 
انتظـــاری به وجـــود آورد .اثـــر دکارت که
بـــرای بـــار دوم توســـط شـــیخ محمـــود
ک و برای
کرمانی،معروف به افضلالمل 
ســـومینبار توســـط محمدعلی فروغی
ترجمه شـــد ،میتوان سرآغاز آشنایی ما
با تفکر فلسفی غرب دانست .سر فصلی
که هنوز با ارجاع به هدف دوگوبینو مورد
پرسش و پژوهش الزم قرار نگرفته است.

ëëدورانهگلگرایی
دوره دوم مواجهه ما با فلســـفهغربی
را مسامحتاً میتوان «دوران هگلگرایی»
نامیـــد .گرچـــه نخســـتین کتابی کـــه در
ایران به معرفی برخی از رئوس فلســـفه
هـــگل پرداخت ،جلد ســـوم از مجموعه
ســـه جلـــدی «ســـیر حکمـــت در اروپا»
محمدعلـــی فروغـــی بود کـــه در فاصله
ســـالهای  1310تا  1320نوشـــته شد،اما
توجه به هـــگل در ایران عمیقـــاً متأثر از
شـــکلگیری و ظهور جریانـــات و احزاب
مارکسیســـتی بود که وســـعت پیـــدا کرد.
ترجمه اثر دکارت اگر احتماالً نتوانســـت
برخالف انتظار دوگوبینو نتایج غیرقابل
انتظـــاری بـــه بـــار آورد ،توجه بـــه هگل،
بیآنکه حتـــی اثری جدی از او به ترجمه
رسیده باشـــد ،بخش قابلمالحظهای از
فضای روشـــنفکری و سیاســـی ایـــران در
فاصلـــه دهههای  20تـــا  40را تحتتأثیر
خود قرار داد.
معرفی هگل که با محوریت مباحث
منطقـــی او و ربـــط آن بـــه مارکـــس و
تئوریهای مارکسیســـتی و عمدتاً توسط
روشنفکران چپ ،مجله «مردم ماهانه»
ارگان حزب توده و «پیامنو» ارگان دوستی
ایران و شـــوروی آغاز شـــد،سبب شد که
جنبه تاریخی فلســـفه هگل با محوریت
این جمله معروف او که «تاریخ فلسفه،
خود فلسفه است» ،تا مدتها – بهدلیل

فقدان آثار فلسفی معتبر -مورد غفلت
قـــرار گیـــرد .تا ایـــن زمان ،یعنی اواســـط
دهـــه  40شمســـی شـــمار آثـــار مرتبط با
تاریخ فلســـفه غرب از شمار انگشتان دو
دست تجاوز نمیکرد .مهمترین این آثار
عبارت بودند از «ســـیر حکمت در اروپا»
محمدعلی فروغی-که یکی از اســـتادان
مطرح دانشـــگاه تهران در همـــان زمان
آن را هنـــوز «هـــذا کتابنا» خوانـــده بود–
«تاریخ فلســـفه» راسل به ترجمه نجف
دریابنـــدری ،چند اثـــر دیگر از راســـل به
ترجمه بزرگمهر« ،تحقیق در فهم بشر»
جان الک به ترجمه رضازاده شفق و چند
اثر دیگر.
ëëدورانهایدگرگرایی
دوره سوم مواجهه ما با فلسفه غربی
را میتـــوان «دوران هایدگرگرایی» نامید
و بانـــی پدید آمدن ایـــن گرایش را احمد
فردید دانست .او عالوه بر تدریس هایدگر
در دانشـــگاه تهران تا هنگام بازنشستگی
در ســـال ،1351ترغیب شاگردان جهت
شناخت و معرفی فلســـفه هایدگ ر و نیز
برگزاری جلساتی با حضور روشنفکرانی
چون داریوش شـــایگان ،حمید عنایت،
داریـــوش آشـــوری و رضـــا داوری کـــه به
«فردیدیـــه» معروف شـــده بـــود ،تالش
کرد تا هایدگر را فیلسوفی معرفی کند که
«نفسانیت» (ترجمه او از سوبژکتیویته)
غربی و به تبـــع آن اصوالً تمـــدن مدرن
غربی را به پرسش کشیده است و فضایی
فراهم آورده است که فرهنگهای دیگر
به تأمل واداشته شوند.
او کـــه در آغاز بیشـــتر به نقـــد نظری
تکنولوژی و هژمونی غرب میپرداخت،
پس از انقالب ســـال  1357ایران تا آنجا
پیش رفـــت که بگوید «مـــن هایدگر را با
اســـام تفســـیر میکنم .یگانه متفکری
که در جهـــت جمهوری اسالمیاســـت،
هایدگر اســـت ».قرائت احمـــد فردید از
هایدگـــر و نقد و جدلهایی کـــه پیرامون
آن در گرفـــت ،ســـبب توجـــه جدیتر به
هایدگر شـــد و آنچه را که میتوان دوران
هایدگرگرایی ایـــران دهههـــای  50تا 60
نامید،تثبیتکرد.
ëëتالشبرایاندیشیدن
دوره چهـــارم آشـــنایی ما با فلســـفه
غربـــی را میتـــوان دورهای دانســـت که
از ســـالهای میانـــی دهه  60آغاز شـــده
اســـت و همچنان ادامه دارد .این دوره را
اگر بتوان نامیبر آن نهـــاد ،باید «دوران
تـــاش و دعـــوت بـــرای اندیشـــیدن»

دانســـت که یکـــی از دالیـــل آن ترجمه و
تألیف پرشـــمار آثار فلسفی است .گرچه
ترجمـــه متون کالســـیک فلســـفه غربی
هنوز در آغاز راه است ولی بسیاری از آثار
مهم فلسفه کالســـیک (تقریباً تمام آثار
افالطون و ارســـطو)،برخـــی از آثار مهم
فیلسوفان ســـدههای میانه (آکوئیناس و
آگوستینوس) برخی از آثار مهم فالسفه
عصـــر جدیـــد و معاصـــر (از دکارت تـــا
هایدگر) و فیلسوفان تأثیرگذار فرانسوی
(دریدا ،فوکو ،ریکور ،لویناس) به فارســـی
ترجمه شدهاند .گرچه انتخاب و ترجمه
آثار فلســـفی عمدتاً بـــدون نظارت یک
دســـتگاه برنامهگذار و بر اساس سالیق و
عالیـــق فردی مترجمان صـــورت گرفته
است و همین سبب شده است که بهطور
مثال جز نقدهای سهگانه کانت،اثر مهم
دیگری از او ترجمه نشود ،ولی با اینهمه
تالشهایی که در این دوره صورت گرفته
است ،با مجموع صد و بیست سال پیش
از این دوران به هیچ روی قابل مقایســـه
نیست .افزون بر این ،تعداد پرشماری از
منابع دست دوم فلسفه از تاریخفلسفه
گرفته تا فلسفهسیاســـی و فلسفهاخالق
و فلســـفهدین و فلســـفهتحلیلی بـــه

نیمنگاه

از مجالت تخصصـــی و عمومیرا که به
ترویج افکار فلســـفی میپردازند،افزود.
مجموعـــه ایـــن تالشها گرچـــه بخش
ناچیزی از آنچه که باید بشـــود را تشکیل
میدهد ،ولی رویهم رفتـــه این دعوت
را برانگیخته است که با فلسفه خواندن،
نمیتوان فیلســـوف شـــد .این دعوت یا
طرح مسأله،هم توسط استادان قدیمی
فلســـفه طـــرح میشـــود و هـــم توســـط
فلســـفهپژوهان نســـل جدید و در عمل
نیـــز تالشهایـــی در این جهـــت صورت
میگیرد.
ëëآیا«فلسفهایرانی»هویتیدارد؟
در همین نقطه است که میرسیم به
وجه دوم مواجهه با پرســـش و آن اینکه
آیا فلســـفه ایرانی ،در جهان امـــروز و در
کنار سنن فلســـفی دیگر هویتی دارد؟ آیا
ایران در حوزه فلسفه به رسمیت شناخته
میشود؟ ما میدانیم که منطق هویت،
قابل شمارش کردن اشـــیاء و اشخاص و
در اینجا ســـنن فلسفی اســـت .شمارش
شـــدن هـــم معیارهایی دارد کـــه خود بر
ل میگیرند.
اساس فرآیندهایی ویژه شک 
در دنیای امروز،پیشینه شمرده نمیشود
و تمدنهـــای گذشـــته بهعنـــوان هویت

دوره سوم مواجهه
ما با فلسفه غربی
را میتوان «دوران
هایدگرگرایی»
نامید و بانی پدید
آمدن این گرایش را
احمد فردید دانست.
او عالوه بر تدریس
هایدگر در دانشگاه
تهران ،تالش کرد تا
هایدگر را فیلسوفی
معرفی کند که
«نفسانیت» (ترجمه او
از سوبژکتیویته) غربی و
به تبع آن اصوالً تمدن
مدرن غربی را به
پرسش کشیده است

ëëاصوال ما دارای هویت فلسفی نیستیم که این هویت به رسمیت شناخته شود یا مورد تحقیر قرار گیرد .این
وضعی است که در آن قرار داریم و برای این وضع است که باید فکری کرد.
ëëما در دنیای فلســـفه ،به شمار نمیآییم .دلیل آن هم این اســـت که متفکران ما با مسائل «مواجهه اصیل»
ندارند.
ëëما از یک ســـو احتماالً مفتخر و خشنود هستیم به سنن و منابعی که گذشـــتگان برای ما به ارث گذاشتهاند،
غافل از اینکه این میراث دیگر شمرده نمیشود و از سوی دیگر از آنجا که در همه حوزههای فلسفی ،چشممان
به غرب است ،عمالً وابسته به غرب و برده آن هستیم.
ëëهگل معتقد است که غلط است اگر تصور کنیم که فیلسوف میتواند از زمانه و زمینه خود فراتر رود .از این
رو ،ما به یک فراخوان ملی نیاز داریم برای «دعوت به اندیشیدن مستقیم روی مسائل مبتالبه ملی» تا به تبع
آن ،فلسفه و فیلسوفان ما در سطح جهانی مطرح شوند و به شمارش آیند.

فارســـی ترجمه شـــدهاند .کنفرانسها و
همایشهـــای ملی و بینالمللی مهم 
ی
در شـــناخت فالســـفه غربـــی در ایـــران
برگزار شـــدهاند و تعدادی از فیلســـوفان
تأثیرگذار غرب ،فیلسوفانی مانند یورگن
هابرمـــاس ،ریچارد رورتی ،آنتونیو نگری
و فـــرد دالمایر بـــه ایران ســـفر کردهاند و
هر یک به روشـــی،فلســـفهپژوهان را به
اندیشیدن فلسفی درباره مسائل مبتال به
ملی دعوت کردهاند.
بـــر ایـــن تالشهـــا بایـــد تالشهای
روزنامهنـــگاران و مجالت فلســـفی اعم

امروزین ملت در نظر گرفته نمیشوند.
تمدنهـــای زیـــادی در تاریـــخ بودند که
درخشـــیدند و افـــول کردنـــد و بیآنکـــه
بتوانند بازســـاخته شوند،مردند و رفتند.
تعـــداد اندکـــی زنـــده ماندنـــد و بهدلیل
قابلیـــت انعطافپذیـــری ،ورزیدگـــی و
قابلیت تولید محصوالت جدید تمدن به
حیات خود ادامه دادند.
شمرده شدن با خودشماری در درون
مرزهای هویتی متفاوت اســـت .در اولی،
فرد یا ملت بهدلیل حرفی که برای گفتن
دارد و افـــزودهای که میتوانـــد بر تمدن
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بشری داشته باشـــد و نقشی که میتواند
در چنـــد ســـاحتی کـــردن انســـان مدرن
داشته باشد ،شمرده میشود و در دومی
بهدلیل فقدان همه آنچه گفته شد ،مدام
خود را تکرار میکند،مدام به گذشتهاش
پناه میبـــرد و از تمدنهایی که پدرانش
ســـاختهاند حرف میزند،غافل از اینکه
اینها دیگر شمرده نمیشوند .اگر اینگونه
باشد ،تمام آنچه که در قسمت اول بحثم
گفتم کـــه ناظر بر «وجه پیـــدای پدیدار»
بود ،شمرده نمیشوند .به عبارت دیگر،
گذشـــتۀ فلســـفی -اگر به حـــرف زدن وا
داشته نشود -به شمار نمیآید و شمرده
نمیشـــود .بـــه این معنـــا ،ما بـــه لحاظ
فلسفی در دنیای امروز «غرشماریم»؛ به
شمارنمیآییم.
ëëدرعالمفلسفه«غرشماریم»!
ساختگشـــایی از واژه «غرشمار» در
اینجا خالـــی از لطف نیســـت .میدانیم
که در ایران دوران مشـــروطیت،شناخته
شـــدن به نام خانوادگی ،آن هم بیآنکه
در جایی ثبت شـــده باشـــد،فقط در بین
اقشـــار تحصیلکرده تا حـــدی رواج یافته
بود .نخستین شناســـنامه یا سند والدت
ی اما در ســـوم دی ماه  ۱۲۹۷برای
رســـم 
دختری به اســـم فاطمه ایرانی در تهران
صادر شـــد .گو اینکه نخستین شناسنامه
برای ایرانیان خارج از کشـــور نیز به اســـم
عبدالحسین سپنتا -کسی که خالق فیلم
«دختر لر» نخستین فیلم صامت ایرانی
هم هســـت -در اســـفند  1308در شـــهر
بمبئی هندوستان صادر شد.
ولی نخستین بار در خرداد  1304بود
که مجلس پنجم قانونـــی را به تصویب
رســـاند کـــه بـــه «قانون ســـجل احـــوال»
مشهور شد .قانونی که بر اساس آن تمام
مردم ایران باید طی یکســـال دارای ورقه
هویت یا شناســـنامه میشدند .در مرداد
 1307هم مجلس ششـــم شـــورای ملی
قانون ســـجل احوال دیگری را در  16ماده
تصویب کرد کـــه یکی از مـــواد آن «اداره
کل احصائیه و ســـجل احوال مملکتی»
را مســـئول سرشـــماری و آمارگیـــری از
مـــردم میدانســـت .در زمان ســـلطنت
رضاشـــاه ،در ســـال  1313بـــا تصویـــب
قانونی،استفاده از القاب گذشته ممنوع
و انتخاب نامخانوادگی جدید برای همه
ایرانیـــان اجباری شـــد .در همیـــن زمان
بود کـــه مأمورانی به اقصی نقاط کشـــور
فرستاده میشـــدند تا برای همه ایرانیان
نامخانوادگـــی انتخـــاب کننـــد و آن را در
ســـجل ثبت کنند تا افراد رسماً به آن نام
شـــناخته شوند و به شـــمار آیند .انتخاب
نامخانوادگـــی هـــم یا بـــر پایه شـــغل و
حرفـــه نیاکان بود؛ مثل صـــراف یا بزازی
یـــا جواهری،یا بـــر پایه شـــهرت خاندان
فرد بود ،؛ مثل درویش ،نورانی،یا برپایه
یکی از ویژگیهای فرد مثل فصیح سخن
گفتن که مثالً میشد فصیحی.
مأموران سرشماری اما وقتی به مرکز
برمیگشتند،باید گزارشی از کارهای خود
ارائهمیدادند.اینانمثالًمینوشتندکهما
رفتیم سبزوار و نامخانوادگی فالن تعداد
سکنه آنجا را ثبت کردیم و برایشان سجل
صادر کردیم .امـــا دریافتیم که مردمانی
هم هســـتند کـــه مقیم جای مشـــخصی
نیستند .اینان خانه به دوش هستند و هر
لحظه جایی زندگی میکنند .بنابراین نه
میتوان برایشان ســـجل صادر کرد تا به
نام خانوادگی مشخصی شناخته شوند و
نه میتوان برآوردی از تعداد آنان داشت.
آنان «غیرشمار» یا «غیرقابل شمارش»
هستند .یکی از نویسندگان نوشته است که
«غیرشمارها »،یعنی کسانی که مسکن و
مأوایی ندارند و نمیتوانند شمرده شوند
«در مناطـــق مختلـــف ایران بـــا نامهای
متفاوت شناخته میشـــوند .در خراسان:
غرشمار یا قرشـــمال ،در مازندران :گودار
(گدار)،در کرمانشاه :سوزمانی ،در استان
مرکزی و همدان :فیـــوج ،در آذربایجان:
قرهچی (قارا چی) ،در خوزســـتان :کولی،
در لرســـتان :توشـــمال ،در کهگیلویـــه:
غربتی،در اســـتان فارس :غربال بند ،در
بلوچستان :لوری (جت)».
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«غرشـــمارها» که به مرور به نامهایی
کـــه عـــرض کـــردم ،خوانـــده شـــدند،در
شـــهرها و مناطقی که ذکـــر کردم،محله
خاصی ندارند و به صورت پراکنده زندگی
میکنند .فقط ظاهراً در سبزوار کوچهای
به اســـم «کوچه غرشـــمارها» وجود دارد
که احتماالً قبالً محل سکونت غرشمارها
بوده است.
همـــه اینها را گفتم کـــه بگویم ما در
دنیای فلســـفه ،از نقطهنظـــر وجه دوم
مواجهـــه با پرســـش «اهالی فلســـفه و
متفکـــران ما،کجـــای جغرافیای فکری
جهانی ایستادهاند؟» غرشمار هستیم!
به شـــمار نمیآییـــم .دلیـــل آن هم به
نظـــر من این اســـت که متفکـــران ما با
مســـائل «مواجهه اصیل» ندارند .این
شـــاید یک بالی تاریخی است .تنها راه
برای داشتن مواجهه اصیل ،اندیشیدن
مســـتقیم بـــه مســـائل مبتالبـــه ملی و
اجتماعی است.
هـــگل ،کـــه او را بزرگترین فیلســـوف
ایدهآلیســـت مـــدرن خواندهاند ،معتقد
اســـت که غلط اســـت اگر تصور کنیم که
فیلســـوف میتواند از زمانه و زمینه خود
فراتر رود .یعنی فیلســـوف واقعی کسی
است که به مسائل زمانه خود میاندیشد.
هیچ کدام از فیلســـوفان غربی هم غیر از
این عمل نکردهاند .اینان خود را پیوسته
ملزم بـــه مواجهه با مســـائل عصر خود
دانســـتهاند .مـــن احســـاس میکنـــم ما
به یـــک فراخـــوان ملی نیـــاز داریم برای
«دعـــوت به اندیشـــیدن مســـتقیم روی
مسائل مبتال به ملی» و به تبع آن شمرده
شدن در سطح جهانی.
بنابراین ما از یک سو ،احتماالً مفتخر
و خشنود هستیم به ســـنن و منابعی که
گذشـــتگان برای ما به ارث گذاشـــتهاند،
غافـــل از اینکه این میراث دیگر شـــمرده
نمیشـــود و از ســـوی دیگـــر از آنجا که در
همه حوزههای فلســـفی ،چشـــممان به
غرب است ،عمالً وابسته به غرب و برده
آن هســـتیم .این همان وضعیت سومی
اســـت که من آن را به تبعیت از «اکســـل
هونت »،یکی از برجستهترین فیلسوفان
معاصر،در گفتوگویی کـــه اُلیویه ُوارول
با او انجـــام داده اســـت (گفتوگویی که
توسط شیدان وثیق ترجمه شده است)،
«وضعیت برده خشـــنود» یا «وضعیت
به رســـمیت شـــناخته شـــدن دروغین»
مینامم.
«هونـــت» میگوید «برده خشـــنود»
کســـی اســـت کـــه احســـاس میکنـــد به
رســـمیت شناخته شده اســـت ،چرا که از
شـــرایط ظاهراً مناســـبی برخوردار است.
«نمونـــه آن برده ســـیاهی کـــه در چهره
مشـــهور عمو ُتم تجلی یافته را به خاطر
بیاوریم .در اینجا ما با کسی سروکار داریم
کـــه در یک جامعـــه بـــردهداری و تحت
مناســـبات ســـرکوبگرانه و پدرســـاالرانه،
احســـاس به رســـمیت شـــناخته شـــدن
میکنـــد و در نتیجـــه خود را خوشـــبخت
میپنـــدارد چـــون از هویتـــی بـــه تقریب
با ثبـــات و مناســـب برای زندگـــی کردن
برخوردار اســـت .با این حـــال اما،باز هم
چون نظارهگر ،برای ما کامالً روشن است
کـــه این برده نبایـــد خود را بـــا اینگونه به
رسمیتشناختهشدنهاهمهویتسازد.
و این در اصل به معنای پیشفرض ما بر
گونهای هویتجویی مسألهانگیز و کاذب
نزد او است».
این وضع سوم ،یعنی وضعیتی که نه
تمامچهرههایبهرسمیتشناختهشده،
آنگونـــه کـــه غـــرب به طـــور مثـــال از آن
برخوردار است ،خود را به صورت تمامقد
به رخ میکشد و نه تحقیرشدگی با همه
اجزایش و با تمام شـــدتش خود را نشان
میدهد.وضع فعلی فلســـفه ما در متن
جهانی چنین اســـت .وضعی که شـــبیه
بیهویتی اســـت .به این معنـــا که اصوالً
ما دارای هویت فلســـفی نیستیم که این
هویت به رســـمیت شناخته شود یا مورد
تحقیر قرار گیرد .این وضعی است که در
آن قرار داریم و برای این وضع اســـت که
باید فکری کرد.

استاد فلسفه دانشگاه کلمبیا:

دکارت متأثر از یک فیلسوف زن بود
هورادعسکری

beytoote

کریستیا مرســـر ،استاد فلســـفه دانشگاه
کلمبیا ،معتقد است که مراحل بنیادین
تأمـــات دکارت تا حدی منعکسکننده
آثار تـــرزا آویالیی ،راهبـــه کاتولیک قرن
شانزدهمی،است.
چندی پیش ،پروفسور کریستیا مرسر،
مقالهای با عنوان «دکارت مشـــهورترین
فکـــرش را از یـــک زن وام گرفتـــه بـــود»
در نشـــریه «مطالعـــات فلســـفی»
( )philosophical studiesمنتشـــر کـــرد

و گزارشـــی از ایـــن مطالعـــه را در مجله
« »Quartzنیـــز قـــرار داد .اخیراً ســـایت
ترجمان به قلم امیر قاجارگر ترجمهای
از این گزارش را منتشر کرده است.
دکارت را از آن جهـــت «پدر فلســـفه
جدیـــد» دانســـتهاند که نـــوآور بـــود و با
آثـــارش بین خـــود با متفکران پیشـــین
مـــرزی آشـــکار کشـــید و بـــا تمرکـــز بـــر
ذهن فردی ،تفکر مدرن را
خودشناســـی ِ
بنیان نهاد .اما پروفسور مرسر ،این روایت
را نادرســـت تلقی میکند و بـــر این باور

اســـت که علت متفاوت انگاشـــته شدن
دکارت از سایر متفکران هم عصرش به
این دلیل بوده است که محققان همواره
در جســـتوجوی «مردان متفکر اثرگذار
بر اندیشههای دکارت» بودهاند و در این
مسیر از نقش فیلسوف زنی به نام «ترزا
آویالیی» غافل ماندند .مرســـر در مقاله
خود نشـــان میدهد که مراحل بنیادین
تأمالت دکارت تا چه حد منعکسکننده
آثار ترزای آویالیی هستند.مرســـر در این
راســـتا مینویســـد« :ترزا ،راهبه کاتولیک

قرن شـــانزدهمی ،در زمان دکارت بسیار
بانفوذ ،مشهور و معتبر بود .در زمانه او،
تنهاراهپرداختنزنانبهنکتهسنجیهای
فلسفی ،نوشتن در باب مراقبه و ارتباط با
خدا بود .او این کار را به شـــیوهای عمیقاً
فلســـفی انجـــام داد و تأمـــات دکارت
گامهایی را دنبال میکند که ترزا پیموده
بود».او در این مقاله مدعی شـــده است؛
نقطه مشـــترک میـــان دکارت و تـــرزا در
چگونگی کشف حقایق بنیادین است .هر
دو استدالل میکنند که ابزار متداول برای

شـــناخت حقیقت (همچون شناخت از
راه حـــواس) به خطا رفته اســـت و از این
رو ،باورهای فعلی خود در باب جهان را
کنار میگذارند و به «دروننگری اصلی»
رجـــوع میکنند .مرســـر میگوید «اینجا
است که میاندیشـــم پس هستم اتفاق
میافتد».
این اســـتاد دانشـــگاه کلمبیـــا به این
نکتـــه هم میپـــردازد که «چرا کســـی به
تأثیر دکارت از این فیلســـوف زن اشـــاره
نمیکند؟» و این چرایی را اینگونه پاسخ

میدهد کـــه «در مطالعه پیشـــینه افکار
فالسفه یک سهلانگاری بزرگ صورت
میگیـــرد و آن ایـــن اســـت که همیشـــه
بهدنبـــال رد پای مردان متفکر هســـتند.
تنها پرسش محققان و مورخان این بوده
که دکارت تحت تأثیر کدام «مرد متفکر»
بوده است؟ و به این نکته توجه نکردهاند
کـــه با چنیـــن نـــگاه تبعیض جنســـیتی
شـــاید به خطا بروند؛ چرا که دکارت نه از
اندیشههای مردی برجسته ،که از تأمالت
زنی بزرگ تأثیر پذیرفته است».

