
 دكتر بيژن عبدالكريمي

 شدن جهان: اديبن يب

 مبدأ، عمق، ژرفا، وجويديگر جست ز،ني مدرن پست متفكران نظر از. است بنيادبي و شالودهبي جهاني ما جهان تر،تعبير ساده به

 .حاصلبي و عبث است كوششي قطعيت و تعين اصل،

 بسر گونهآشوب عالَمي در و سروسامانيبي و آشفتگي نوعي در ما جهان، شدن بنيادبي و شالودهدر عصر حاضر، به دليل همين بي  

نيستيم كه در اين سيالب صيروت، نقطه و قرارگاه مطمئني را  پيدا كنيم. گويي ما ناگزيريم يا مأواي  قادر وجههيچ به و بريممي

 سروسامانيبي بايد يا دندار وجود جهان اين بيابان در مستحكمي بنياد هيچ زيرا كنيم، بنا روان هايوجودشناختي خويش را بر شن

 را به منزلة تقدير بشر بپذيريم. اونتولوژيك امنيت عدم نتيجه در و مأواييبي و

 نگاه در جهان، اين براي الهي پيشين طرح و غايت مبدأ، وجود به باور و جهان در عقل حاكميت به اعتقاد و باوريدر برابر لوگوس  

 لوژيك دارد.اونتو مقصدي و غايت نه و لوژيكاونتو بنيادي و مبدأ نه تاريخ امروز بشر

 و تكثر از ايهاويه در جهان  ما، روزگار در. است بخشيصيرورت مطلق، متكثر و فاقد هر گونه امر يا حقيقت وحدت يجهان كنون  

 يذهن افراد هنييرا در آ يسروسامان يو ب يمظلمه و جهان آشوب گونه و آشفتگ هيهاو نيا خوبي به من. است رفته فرو مظلمه

 .نميب يفرانسه( م سيدر ن تيجمع بهچون محمد بوهالل )عامل حمله 

 

 جهان ما: مرگ اخالق گريد يژگيو

 ترينمهم از يكي اخالق شدن بنيادشدن اخالق، حادثة سهمگيني است كه صرفاً در تاريخ مدرن غرب روي داده است. بي بنيادبي

 .است مدرن جهان پيامدهاي و نتايج

و تجاوز و  تيچون دروغ و جنا يهمچون دوره مدرن امور زيدر روزگاران گذشته ن ديياز دوستان نگو يگريد اريبس همچون  

 اديبن يب يدر معنا «ياخالق يب»بلكه سخن بر سر  ستيو ...( ن تي)دروغ و جنا« ها يبد اخالق»شكنجه بوده است. سخن بر سر 

شدن اخالق در دوران مدرن است كه محل نقد است و  كيزيمتاف يب يعني ياخالق يب نياخالق است. ا شدن كيزيمتاف يشدن و ب

 وجود داشته است. يعوالم سنت طرهسي روزگار در جمله از هاها كه در همه دوران يها و بداخالق يبدرفتار ينه وجود پاره ا

 به جوامع جمله از جوامع، همة بنيادي،بي اين غربي، مدرن تمدن در محلي و قومي هايبا مستحيل شدن همة تاريخ و تمدن  

 .است برگرفته در گوناگون هايرا به نسبت زين انيرانيما ا حتي و مسلمان اصطالح

 هايپايه شدن متزلزل. كرد دنبال متافيزيك تاريخ خود آغاز تا توانمي را غرب جديد تاريخ در اخالق مباني بحران هايريشه  

افيزيك، نظر يا تئورياي يوناني سرزمين شهود را ترك گفت و مت ظهور با كه شد آغاز زماني از زمينمغرب تفكر اريخت در اخالق

و دانش و ارزش شكافي شكل گرفت كه به تدريج در بسط تفكر متافيزيكي تا روزگار ما، اين شكاف  عمل،ميان عقل و اراده، نظر و 

 به گسستي عبورناكردني تبديل شد.

ان به خداوند و باورهاي تئولوژيك همواره ضامن حيات اخالقي بشر بوده است. ليكن با متزلزل شدن ايمان مسيحي و باورهاي ايم  

 كند،مي تعبير خدا مرگ به آن از نيچه كه آدميان، هايمفهوم خداي مسيحي بر جان يتئولوژيك و از دست رفتن قدرت اثرگذار

 فرو ريخت.  نيز قياخال زندگي مباني سنگر آخرين

 نظام رسيدن بستبن به متضمن خود مسيحي خداي مرگ كند،مي بينير تاريخ غرب، آنچنان كه نيچه براي ما توصيف و پيشد

 .است مسيحي هايارزش

 
 هيچ داراي ديگر هامرگ خدا مستلزم مرگ حقيقت و مرگ مطلق است و با مرگ مطلق و نسبي و انساني شدن حقيقت، ارزش  

 مطلق مرگ و مطلق مرگ معناي به خدا مرگ. شد خواهند قراردادي و نسبي اموري هاارزش همة و بود نخواهند نياديب و مبنا

 مرگ اخالق است. خود نيچه از اين فرايند به خوبي آگاه بود. يمعنابه  يآخر ناي و هاارزش ادبني مرگ مستلزم



 
نمي لذا هستند، زندگي خدمت در ابزاري صرفاً هايخي، اخالق و ارزشبر اساس نگرش تبارشناسانه تار د،يدر تفكر و فرهنگ جد  

 .داشت گرامي نفسهفي نحو به را آنها يا كرد تلقي قدسي و ذاتي اموري را آنها توان

 هايارزش بخشتعين و بخشقوام كه ماست زندگي نحوة و هستي اين بلكه بخشند،را تعين مي ما وجود كه نيستند هااين ارزش  

 .استم

 
 هاارزش برتري براي معياري خدا مرگ با و اندشده سطحهم هاارزش ندارد، وجود مراتبيسلسله هادر دوران ما، ديگر ميان ارزش  

 پلوراليسم نوعي جز چيزي امر اين نتيجة. است ريخته فرو هاارزش مراتب سلسله و ارزشي نظام تر،د. به بيان سادهندار وجود

. شود فهم زيست گوناگون هايپلوراليسم نبايد صرفاً آزادي اخالقي و به رسميت شناخته شدن شيوه ينا از اما. نيست اخالقي

 بيان خوبيبه سارتر پل ژان را بنياديبي اين. است اخالقي هاياخالق و همة ارزش شدن بنياد-بي پلوراليسم، اين حقيقي معناي

امروز ما آزاديم كه حركت كنيم. اما «. هر طرف كه روي، راه همان است زا» ؛«كندنمي دعوت رفتن به را ما راهي هيچ»: كندمي

 .شودتبديل مي انگيزپرسش اين است: به كدامين سو؟ آزادي بدون جهت، به كابوسي وحشت

 

 روزگار ما: مرگ انسان گريد يژگيو

 
 جديد، دورة تا بشر حيات تاريح طول در وي، اعتقاد به. شود گشوده انسان برابر در ايتازه هاياميدوار بود با مرگ خدا افق نيچه

گر معتقد است كه با م چهيافق كنوني، كه با مرگ خدا صورت گرفته است، وجود نداشته است. فوكو، به تبع ن گشودگي به افقي

 چهينخواهد كرد. نبشر را محدود  يبه نام خدا آزاد يسرخر گري. دديرا خواهد چش يقيحق يآزاد طعمبار  نينخست يخدا، بشر برا

 در. نشد چنين اما. بينجامد ابرانسان تحقق و تازه هايارزش ظهور به پيشين هايهمچنين اميدوار بود فروپاشي همة باورها و ارزش

 حيوان، به انسان تقليل. الف: برممرگ انسان را به دو معنا به كار مي اينجا، در. است انجاميده انسان مرگ به خدا مرگ ما، دوران

 .سوبژه مرگ. ب

 

 . تقليل انسان به حيوان: الف

 فاحشي اختالف حيوانات ساير و انسان ميان كه شودمي مدعي خود آثار از ايپاره در خويش، گرايانةدر ادامة تفكر طبيعت نيچه،

 .نيست ساسيا و مهم كنيمتصور مي ما كه هم قدرها آن هاتفاوت آن باشد، داشته وجود تفاوتي هم اگر و ندارد وجود

 
 و دانست حيوانات ساير هايويژگي از گرفتهنشأت توانمي هم را انساني هايهمه چيز، از جمله ارزش يدر فرهنگ مدرن كنون  

 . نمود تبيين بيولوژيك و طبيعي هايويژگي و غرايز اساس بر را آنها

 خود فراسوي و متعالي معنايي آنها. يابندمي اصالت فسهنفي كه هستند طبيعي و زيستي نيروهاي اين ايدر رهيافت و جهان نيچه  

 .ندارند

 معناي اين سخن اين است كه مرز فارق قابل توجهي ميان انسان و حيوان نيست.  

 

 . مرگ سوبژه: ب

به  يمقوله ااز خواس پنجگانه ما از وجود  كي چيه رايز مكنييرا ما در جهان كشف نم «تيعل»به ما نشان داد كه مقوله  وميه ابتدا

 چيترش؟ ه اياست  نيريگرم؟ ش يا تدارد؟ سرد اس يچه شكل؟ است ياست؟ چه رنگ يچه شكل تيدهد. )عل يخبر نم تينام عل

 ومياز كجا آمده؟ پاسخ ه تيپس عل م؟يرا در جهان تجربه نكرده ا تياز حواس مان عل كي چيمعناست كه ما با ه نيبد نيكدام. ا

عادت  كيبه منزله  تياز عل يروانشناخت فيماست. كانت متوجه شد با توص ياز عادت ذهن يناش تيلروانشناسانه بود: ع يپاسخ



گفت درست است كه  وميه خخواهد شد. لذا در پاس باراعت يب يوتنين كيزيو ف ديآن، علم جد تيو واقع تينيو عدم ع ،يذهن

ساده تر،  انيكانت(. به ب يكي)انقالب كپرن ميده يرا به جهان م تيكه عل ميما هست نيدهد اما ا يرا نم تيجهان خارج به ما عل

ن( است. خود ذه ساختاراز آن  يعني) ينيشيماتقدم و پ ي( بلكه مقوله ايحاصل تجربه حس يعني) ينينه مفهوم ماتأخر و پس تيعل

و  ينيع يامر تيگفت عل وميه گريد انيرا درست كند زد تمام چشم مقوالت را از كاسه سر خارج كرد. به ب تيعل يكانت آمد ابرو

همه  يماتقدم و از آن خود ذهن انسان هستند. لذا با كانت اعتبار واقع يكانت در پاسخ گفت: همه مقوالت امور ست؛ين يواقع

طوف ( حاصل اراده معكيزيخود متاف يعني) يكيزيهمه مقوالت متاف چهيگام آخر برداشته شد. از نظر ن چهيگشت. با ن كارمقوالت ان

 يكه بتواند زندگ نيا يسازد و برا ريخودش فهم پذ يرا برا ريآن كه بتواند جهان فهم ناپذ يبشر برا يعنيبه قدرت انسان است. 

كه آنها را از خود جهان كشف  نيرا جعل كرد نه ا يكيزيو وحدت بخشد، مقوالت متاف باتاست ث روتيص نيكه ع يكند و به جهان

 اعتبار شد. يمتزلزل و ب كيزيفلسفه و متاف كل بيترت نيكرده باشد. بد

 
مدرن قرار -يكي از مقوالت متافيزيكي است كه همچون ديگر مقوالت فلسفي مورد انكار نيچه و همة متفكران پست «وحدت»

 ست.ا گرفته است. مقولة وحدت يكي از مفاهيم بنيادين تاريخ متافيزيك براي تبيين جهان و پديدارهاي آن، از جمله خود انسان

 
 وجود در وحدت نوعي گردارد. همة اين مفاهيم بيان“ شخصيت”، يا “خود”، “من”ربطي وثيق با مفاهيمي چون “ هويت”مسألة   

 . هستند آدمي

 واسطة به تاكنون “من” يا سوبژه فهم. كندانكار يا ترديد در مقولة وحدت، وجود خود سوبژه را نيز به يك مسألة بحراني تبديل مي  

 .است گرفتهمي صورت وحدت ةمقول

 
 را متعددي هاينقش خود، نشيب و پرفراز زندگاني سرتاسر در فرد و شودهر انساني به يك شخصيت يگانه محدود نمي“ خودِ”  

 . روست روبه گوناگون هايدشواري با فرد شخصيت در وحدت وجويجست رو، اين از. كندمي ايفا

د سوبژه و وحدت وي براي خودش يك مسأله وجو آن، از مدرنپست متفكران تفسيرهاي و ايهبه هر تقدير، بر اساس رهيافت نيچ 

 درستيبه متوانيينم يحت م؛يستيكه ك اي ميستيكه خودمان چ ميبدان متوانيينم درستياز ما به كيچهي تر،ساده انيشده است. به ب

 .مياز آن داشته باش يمحصل يناواژه مع نيدر هنگام كاربرد ا اي ده،را بكار بر“ من” ريتعب

 
 تيو عامل تياست. ماركس نشان داد فاعل يخيتار طيحاصل شرا ميكن يدرك م« خود» اي« من»هگل نشان داد آنچه ما به منزلة   

 نوجود دارد كه بدو رناخودآگاهيبه نام ضم يزينشان داد در ما چ دياست. فرو يو اجتماع ياز مناسبات اقتصاد يما تابع تيو ذهن

از  يكيبه منزلة  يخيو گادامر بر سنت تار دگريبخشد. ها يما را قوام م تيما كنش و رفتار و شخص ةو اراد يو خودآگاه ياذن آگاه

 يريبر مناسبات قدرت و الكان بر عنصر زبان در شكل گ زيقوام بخش شناخت و كنش ما دست گذاشتند.  فوكو ن نياديعناصر بن

 كردند. هيما تك تيهو

 
ساده تر، شناخت و كنش ما نه حاصل  انيسوبژه نبودن سوبژه است. به ب يعنيمرگ سوبژه  يها به معنا شهياند نيهمه ا جهينت  

 مناسبات قدرت و ...( است. ايسنت  ،يزبان، مناسبات اجتماع خ،تاري همچون) «منناـ»قدرت شناخت و ارادة ما بلكه حاصل عناصر 

 

 سميليهيروزگار ما: ن يژگيو نيتر مهم

 



ود كه بيني كرده ب-همة آنچه گفته شد، چيزي جز ظهور كامل نيهيليسم نيست. نيچه در كتاب ارادة معطوف به قدرت پيش نتيجة

 عالَم فقط نه نيهيليسم كه تفاوت اين با شد متحقق بينيپيش اين. دهدظهور نيهيليسم تاريخ دويست سالة آيندة غرب را شكل مي

 .گرفت بر رد را جهان تمام بلكه غرب،

 
 اعتبار فاقد فضيلت و حقيقت معرفت، يعني تفكر، واالي هاينيهيليسم شرايطي را فراهم ساخته است كه در بستر آن كلية ارزش  

 بخشن معناكانو و كثرات بخشوحدت جهان، بنياد منزلة به كه است استعاليي حقيقتي وجود انكار نيهيليسم از مرادم. اندگشته

محتوا و مضمون معرفت و درستي يا نادرستي شناخت و كنش آدمي است. مرگ خدا و مرگ  كنندةينتعي و زندگي و انسان جهان،

 حقيقت معنايي جز سيطرة نيهيليسم ندارد.

 
 سوق كامل نيهيليسم به را وي امر همين و شودمي روم غايت روبهمفهو فقدان با فرامحسوس، امر انكار با ايزندگي در جهان نيچه  

 متعالي و قدسي وصفي  از يكهيچ انسان خود نيز و هاارزش اخالق، حقيقت، معرفت، جهان، عالَمي، چنين يك در. دهدمي

 . نيستند برخوردار

 .است هانندة عاَلم و نحوة زيست ما در همة عرصهكتعيين و كنوني دوران بخشقوام عنصر تريننيهيليسم در روزگار ما، مهم 

 
د بشر و در وجود خود ما نيز خانه كرده است. كسي كه در دوران ما نيهيليسم را در وجود خودش تجربه نكرده نيهيليسم در وجو  

 نيآخر”است، هنوز به ساحت تفكري جدي و عميق راه نيافته است. نيهيليسم به ظهور انساني منتهي شده است كه نيچه از آن به 

 .كندتعبير مي“ انسان

 
 .يگريو ضد د يگرياز د يشده و جدا زولهيا يو فرد هيدرون ما يو ب يانسان؛ انسان تهروزگار ما: آخرين  انسان

 
 اوصاف انسان روزگار ما نياز مهم تر يكي انديويدوآليسم،

 
از  كيهر  يدوران ماست. در جهان كنون هايشاخصه نترياز مهم يكيو  سميبراليل يشدن انسان هستة مركز زهيو اتم ييفردگرا

 ،ياقبال وشيدار يدر و پنجره ندارد. به قول اقا گريد يمونادها يهستند كه به سو يو موناد گريمستقل از د يا رهيانسانها جز

و  فيروزگار ما را توص سميدوآليوياند يبه خوب ريتعب نيا«. نفر كي يعني هيقبل: »2000سال  وردر آن شعر مشه ،يرانيخوانندة ا

 وجود ندارد. يگريفرد با د انيم قيعم يوندهايپ گريكند. د يم انيب

 
خود را به منزلة  ياست. در روزگار ما هر انسان ياديخودبن نيع ياديبن يب نياست. اما ا اديبن يجهان ب يگفته شد جهان كنون  

 يا برارا صرف زيبه اتفاق انسان ها دهان باز كرده است تا همه چ بياز درون اكثر غر ييانگارد.  اژدها يجهان م تيغا زيو ن اديبن

 خود ببلعد.

 وطن است. يخانمان و ب يانسان روزگار ما انسان ب 

 

 هدرونماييشده و ب يمرگ انسان: انسان ته  

 
 گرايانهطبيعت فهمي در آدمي، هستي است، شدهمي تلقي متعالي و ارزشمند آدمي وجود در آنچه هر شدن اعتباربا بي  

 . يابدمي تقليل غريزي و مادي نيازهاي كسب براي تالش و بيعيط هايانگيزه غرايز، صرف به( ناتوراليستيك)



نمي باقي شانميان همبستگي ظهور براي جايي ديگر كه شوندمي( اتمي) ايذره قدري به هاانسان ديجد يستيليهيدر جهان ن 

 كه دهدمي خبر ولناكيه و سهمگين كشاكش از خرد، از ناشي كانتي صلح جاي به نيچه طبيعي، انسان چنين يك براي. ماند

 .است نيامده هم تصور به تاكنون

 جهنم” سارتر، تعبير به و، عشق مرگ معناي به ماست، دوران اصلي هايغلبة  فردگرايي )انديويدوآليسم( افراطي، كه از شاخصه  

 است.  “يگردي بودن

اني حيو همچون طبيعي، انسان هر درون، در اما رند،آوروزگار ما، درست است كه نهادها از نزاع ميان افراد ممانعت به عمل مي در

 و اخالق هم لذا گيرد،طبيعي، در نزاع با ديگري است. با يك چنين انساني همبستگي اجتماعي و احساس تقدير مشترك شكل نمي

 است. ايچهيدر گرو شناخت جهان ن استيس تباهي و اضمحالل فهم. يابندتباهي سوق مي و اضمحالل به دو هر سياست هم

 
. مييروبرو« در خطر بودن ذات انسان»و « خطر مرگ انسان»كه امروز ما با  شمياند يم نيمن چن ،يطيشرا نيچن كي فيبا توص  

 كنم. يدرك م يخطر نياز بروز چن هاييو به منزلة نشانه يخطر نيچن كي اقيفرانسه را بنده در س سيچون حادثه ن يحوادث


