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با این  ی مارکس است. مارکس  اتدفتر تدارک  دو دفتر از هفت   ازفرازهایی  رو  : متن پیشیادداشت مترجم 

جدی   کار  درا دکتری  یرساله  پیراموندفترها  را  آنْ  ۱۸۳۹ ش  نهایی  ماحصل  کرد.  بین  »  آغاز  اختالف 
به اتمام رساند و در همان ماه به    ۱۸۴۱ بود که در آوریل  [۱]«یو اپیکور   یی طبیعت دموکریتفلسفه

  ی تری از پژوهشکوچک  بخش نسبتاً  ی دکترارساله. در واقع موضوع خودِ  شداخذ دکترا از دانشگاه ینا نایل  
های خود را که بسیار  ی باستان است. مارکس در نظر داشت حاصل پژوهشی فلسفهعمیق درباره  گسترده و

بود منتشر کند، اما   اپیکور و دموکریت  از  انگل  .موفق نشدفراتر  مارکس حدود  دفترهای تدارکاتی    یسیمتن 

  دکترا   یرسالهکه به خود  را    ییها شود. بخشیصفحه از آن م ۲۰من شامل    یصفحه است که ترجمه ۷۶
ی  دفترهااین    ییهماریام، خمکرده  نیگلچچه  آن  آن حذف کردم.  یفارس  یبا رجوع به ترجمه  اند،منتقل شده

ی مارکس  افق اندیشه  انعکاس  رای دوم و ششم است که ب   های ی کنونی برگرفته از دفترترجمه  است.  تدارکاتی 
 [ ۲]است.  شدهنظر به اپیکور و دموکریت صرف ختناز پردا انهمداع

چنین  ی واقعی مارکس عالوه بر تاریخ دوران باستان، همانگیزهدهد که  بررسی دقیق این دفترها نشان می
هگل خود،  زمان  و  یتاریخ  جوان  هم«مایه میان»های  که  دورهی  بود  خود  فهمیده»ی  بد  را  ما    « اند.استاد 

هایی وجود دارد که فلسفه را در خود به سطحی  گاهدر تاریخ فلسفه گره»کند  که مارکس تشریح می  طورهمان
ای بزرگ،  به دنبال فلسفه»کند.  را در ارسطو و هگل شناسایی می  هاگاهگرهمارکس این    « .کشاندی برمیانضمام
جهانی فلسفه می«ای  فرا  طوفانی  کج،  به  را  ما  که  میرسد  به  راه  بیرونی،  جهان  واقعیت  به  چراکه  برد، 

های غالباً ضعیف  تالش» ، و پس از هگل  نونزیک  پس از ارسطو،    رو،. از اینآوردنمی، روی  «پراکسیس»
کند: گونه تبیین میی خود را اینی فلسفه یعنی وظیفهبرعکس، مارکس وظیفه  دهد.« رخ میفیلسوفان مدرن 

که  همان خانه »گونه  ساختن  به  شروع  بهشت  از  آتش  ربودن  با  میپرومته  مسکن  ها  زمین  روی  بر  و  کند 
کند. اکنون همین  جهان گسترش یافته است، علیه جهان پدیداری چرخش میگزیند، فلسفه نیز که به کل  می

فلسفه در خصوص  میامر  این«  کند.ی هگل صدق  بالفاصله پس از  مارکس  که  ی  رسالهاتمام    از  روست 
   شود.نظری می-درگیر فعالیتی عملی دکترایش

*** 
سانی  ی یکحکیم است؛ اما هر دو روش ریشهجوی درک انسان  وی باستان به دو روش در جستفلسفه]...[  

شود، از لحاظ عملی در تعریف  می  ظاهر   [matter]  ماده  شده از  شرح دادهاز لحاظ نظری در  چه  آن  دارند.
پدیدار می آغاز مید. فلسفهشوحکمت  انسان حکیم  با هفت  یونان  تالس، فیلسوف طبیعتی    گرایشود که 

یابد. ابتدا و  میکشیدن مفهومیِ انسان حکیم پایان   تصویر با کوشش برای به ست، و  هاآندر میان  ،  [۳]ایونی
زمانی که  در  گونه که سقوط سیاسی یونان  حکمت یعنی سقراط است. همانهمانا  انتها، و نیز مرکز و وسط،  
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فلسفه به دور این افراد برجسته    چرخیدن،  یستتصادفی ن  دهدمیرا در بابل از دست    یش اسکندر حکمت خو
 نیز اتفاقی نیست. 

ساحت جوهرِ    چونهم  ها آنو ذهن یونان است که ابتدا بین  زندگی    روحِ   [substance]  جا که جوهرْاز آن
  دهد که به خاطر برجستگی از سوییْ شود، شناخت این جوهر در موجودات مستقل، افراد، رخ میآزاد ظاهر می

از    دارد، و از سوی دیگرْ  بیرونینسبت به دیگری وجودی    یکهر   دانش او زندگی درونی جوهر است، و 

که  این واقعیتی  شرایط  به  نسبت  می  ها آنرو،  احاطه  جهانرا  یونانی  فیلسوف  است.  درونی  آفرین  کند، 
[demirugeِاست؛ دنیای او از آن جهانی که در آفتاب ]    طبیعی[ امرِ واقعیthe substantial]    ،شکوفاست

 متفاوت است. 

ست؛ هاآن، که جوهر در قواعدی عام و ساده طنین  [۴] نقش حامل را دارند، پیتیا  ن صرفاًنخستین حکیما
اخالقی که    ی زندگیساده  نیروهای،  افکن شده استزبان جوهری است که طنین  کماکان صرفاً  هاآنزبان  
 گذار، هستند. فعال زندگی سیاسی، قانونرهبران تا حدودی  هاآناند. پس شده آشکار

های  شوند پدیده )های( عنصر طبیعی که ظاهر میصورت ی  به همان اندازهایونی  گرای  طبیعتفیلسوفان  
درونی    ایزندگیدرون دولت  ها  یفیثاغور  کوشند کائنات را درک کنند.می  هاآنهایی که ذیل  صورتاند،  منزوی

  آگاهانه کامالً  ی یانزوا  بینراه  نیمه  در  جوهرْرا از  که در آن دانش خود    صورتی  ؛کننددهی میبرای خود سازمان

های بدوی  ی هستندهلوحانهناخواسته و سادهها کمابیش انزوای  انزوای ایونی ــها مشاهده نشده  ایونیمیان  که  

و است اخالقی    ی معتمدانهتداوم    ــ  میزندگی  بنیادین،  خودی به  هاآنزندگی    صورت.  کنندمتحقق  خود 
و مبانی طبیعی به حداقل کاهش یافته    گستره ی  ای انتزاعی حفظ شده و از جنبهسیاسی، است، اما به گونه

است.    [ ideell]  امور غیرمادیراه بین محسوسات رنگین و  نیمهدر  ، عدد،  هاآنگونه که اصل  است؛ همان

بودگی  که خودشان کماکان درون  ، جوهر  [ideal] مثالی  های صورتنخستین کاشفان    ، در مقام [5]هاالئایی
ی پرشورِ پگاه هستند.  کنند، منادیان پیامبرگونهانتزاعی و فشرده درک می  ،درونی  ای صرفاًجوهر را به شیوه

اگوراس  کساما در مورد آنا  گردانند.با خشم از مردمان و خدایان باستان روی بر می  ور در نور محضْغوطه  هاآن
[Anaxagoras  ،]  نامندمی؛ او را منزوی  آورندمیبه خدایان باستان روی    مردم برخالف حکیم منزویْخود  

،  ی باستان تاریخ فلسفه،  [۶])برای نمونه نگاه کنید به ریتر  جدید. در عصر  کنندمیو از میان خود طرد  

متهم شده است. ارسطو در کتاب    نگاریاگانهدواگوراس به  کس[( آناو پس از آن  ۳۰۰ ، ص. ۱۸۲۹جلد اول، ] 

کند  کند و فقط زمانی به آن رجوع مییک ماشین استفاده می  چونهمگوید او از خرد  می  مابعدالطبیعهاول  

است    ی اهن اآشکار از سویی همان عنصر دوگ  انگاریدوگانهرسد. اما این  به اتمام می  اشکه توضیحات طبیعی
تر درک شود. خرد  کند، و از دیگر سو، باید عمیقاگوراس شروع به شکافتن قلب دولت میکسکه در زمان آنا
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بودگیِ  -همانا نا  نی طبیعی وجود نداشته باشد. خودِ آن خردْشود که تعیّفعال است و در جایی بدان رجوع می
[non ens]   مثالیوجود  ،  طبیعی  امر   [Idealität  ]  این فعالیت  سپس  و  زمانی  فقط    مثالیوجود  است. 

فیلسوف است، و هنگامی    خودِ خردِ گر است که بینایی جسمانی فیلسوف از کار افتاده باشد؛ یعنی، خردْمداخله
را نداشته باشد. بنابراین، خردِ سوبژکتیو  بخشی به فعالیت خود  شود که او دیگر توان عینیترجوع می  به آن

ز  ا  ،ن واقعیتعیّ  مثالیوجود    چون هممندی او  شود، و در توانظاهر می[  ۷]ی سرشت حکیم سرگردانمثابهبه
 کند.  تجلی پیدا می ،ها و از سوی دیگر در سقراطسطاییی در سوفیسو

  های ی جوهر باشند، اگر گفتاریافتهحکم روح واقعی یعنی معرفت تجسم  اگر نخستین حکیمان یونانی در
  یابد مثالی  صورت  ای  جوهر به طور فزاینده  چهچنانی خودِ جوهر از ژرفایی اصیل حراست کنند،  به اندازه  هاآن
در    هنیذیک زندگی  بر  واقعی مردمان،    زندگیِ ،  یافتهجوهر تجلیحامالن پیشروی آن در ضدیت با واقعیتِ  و  

هیچ آسیبی .  استجوهر    صورتبه    صرفاًهمانا  مثالی  وجود  خودِ    گاهآن ،  کنندتصریح  واقعیت خاص خودشان  
  سان به، هستی دولتی را  هاییها و الئاافراد این دوره، فیثاغوری  ترینذهنی ؛  شودوارد نمی  های زندهبه قدرت

عرفانی  نیمه  سیاقیبه    هاآنعینی است، قدرتی برتر از خودشان؛ قدرتی که    هاآن؛ اصول  ستایندخرد واقعی می
دهد ولی  ارتقاء می  مثالیوجود  با شور و شوقی شاعرانه منادی آن بودند؛ یعنی به شکلی که انرژی طبیعی را به  

  جوهرِ   تجسدِ  گذارد. ایننخورده باقی میدست  نی طبیعیْو در تعیّ  کندمیدهد، بلکه پردازش  آن را هدر نمی
  تصنعی ی بیان آن به طور  نه تنها شیوه  ؛ی آن هستنددهندهدهد که بشارتفیلسوفانی رخ می  در خودِ  مثالی

اند،  یی زندههاتندیس  هاآن  آن است؛ خودِ  همان ظاهرِاین فرد است که واقعیتش    آنْ  شاعرانه است بلکه واقعیت
زنده مردم آثار  که  هنری  را  آن  تصنعیعظمت    ی  خودشان    رویشی  چونهمها  درون  میاز  ؛ کننداستنباط 

فعالیت   حالی در حکیم  ینمونه  چونهم،  هاآنکه  امر  اننخستین  به  بیانات  بخشدمیشکل    جامع،    هاآن، 
 جوهری به واقع موکد، قانون، است. 

  ها آنحرکت    ؛ندارندهای خدایان المپ هیچ مشابهتی با مردم عادی  بنابراین، این حکما درست مانند تندیس
با مردم برخوردار از همان عینیتی است که در رابطه با جوهر    ها آنی  سکونی در خود است. رابطه  چونهم

های قدرتی ناشناخته روشننزد مردم حقیقتی ملکوتی بودند که در سایه[  ۸]دلفی  کاهنان معبد آپولو در دارند.  
  ؛کردغرش می[  ۹]قدرت آشکار اصیل روح یونانی از منبرهای پیتیانهم فقط تا زمانی که    بودند، آنشده  پنهان  

آنان از    ،نظری داشتند  نگرشی  ها آنمردم بودند، مردم نسبت به    خودِ  انداز طنینی  نظریه  هاآنتا زمانی که  
وضعیت  . اما  صادق استاین حکیمان    مردم بودند تا جایی که مشابه مردم نبودند. همین موضوع در خصوص

است که در    مثالیوجود  وراس، برعکس شد. اکنون خودِ  کساگها و سقراط، و بالقوه آناوص سوفسطاییدر خص

تبدیل میروح سوبژکتیواش،  واسطهبی  صورت فلسفه  به اصل  یونان،  ،  پیشین  در حکیمان    صورت شود. 



5 

 

که واقعیت    بود  گوناگونی  افرادهای  فردیت  از شده  ی رنگارنگ بافتهجامه  در تمایز با  آن،  هویت جوهر،    مثالی
می نمایش  به  را  آن  سویی  متعاقباً  .گذاشتندآشکار  از  حکیمان  این  یکامر  ،  با  را صرفا  و    ترینجانبهمطلق 

خودشان نماد جوهری محصورشده    کردند، و از سوی دیگر، در واقعیتْدرک می  ختیشناترین تعاریف هستیعام

کشیدند و معمای روح را به زبان  میمردم کنار    یعامهکه خود را از   حالی درآنان  کردند.  می  بازنماییدر خود را  

  زینت  و  زیور  گر خویشْمکاشفهآوردند، از سوی دیگر، همانند خدایان تصنعی در بازارها و در سرخوشی خودمی
  ،، انتزاع محضمثالی  وجودِگشتند. اکنون، برعکس، خودِ  میفرد باز  ینان به مثابهآ  اصیل مردمی بودند که به

نشاند.  ی اصلی فلسفی برمیای که خود را به مثابهروست؛ سوبژکتیویتههبا جوهر روب  است،  برای خود شدهکه  
که به مردم تعلق ندارد، ولی بازهم از آنِ  کند، با ایناین سوبژکتیویته که با نیروهای اساسی مردم مقابله می

ی موجودیت آن  ، و حرکت به منزلهو در عمل درگیر واقعیتْ  روستهست، یعنی با واقعیت از بیرون روبهاآن
شده ، منزههاآنترین شکل درونی  ر ژرفاین حامالن متحرک بالندگی هستند. دها  سوفسطایی.  آیدشمار میبه

 نامد.دلفی او را خردمندترین می سروشی ظاهری، سقراط است که واسطهاز ناخالصی بی

شود میمحدود و تصادفی منقسم    و نهادهای  هابه انبوهی از موجودیت  خودْ  مثالیوجود  جوهر در مواجهه با  

سوبژکتیو به  رون روحی سوبژکتیو گریز کرده است. روح  د  به  ــ آن  با  یسانهم  و  وحدت ــ  هاآنکه حقانیت  

با واقعیت در تعارض است، به طور عینی در    مثالی  وجودکه این   جاآن خودی خود حامل جوهر است، اما از 
حضور دارد. بیان این روح سوبژکتیو که    یک تکاپو   چونهم  سوبژکتیو، و به طور  « باید» یک    ی مثابهاذهان به

آن چیزی است    فردْ  معیارِ  مفهوم است که برای آنْ  حکمدر درون خود آگاه است،    مثالی وجود    از برخورداری
  «بایدِ »این    واقعیت است.  «بایدِ »جا هنوز در حکم  در این  اما  ، یعنی هدف و نیکی کهشودن میخود متعیّدر  که  

آگاهی یافته است، چراکه در    مثالی وجود  ای است که نسبت به این  سوژه  «بایدِسان »واقعیت نیز به همان

رو، جایگاه این سوژه   این واقعیت ریشه بسته است و واقعیتی که بیرون از آن است، واقعیتِ خود اوست. از
 ن است. تعیّم شْسرنوشت همانند

که   امر  این  سوبژکتیو    بهجوهر    مثالیوجود  این  یکم،  است وارد  روح  افتاده  دور  خود  از  است،    شده 

رو،   . از این آیدشمار میبه  جهش  یکــ   استن  تعیّم  واقعی  که در خودِ زندگی  واقعیزندگی    از  دورافتادگی ــ
یافته است، نیرویی بیگانه، که حامل آن خود را در  یک عمل انجام  در حکمِ  آنیافتگی سوژه برای  ناین تعیّ

  زندگی در  فلسفه  است که    واقعیت ی این  واسطهبی  دِو نم  ایزدْ نیمهیابد.  [ سقراط باز میdaemon]  نیمه ایزد

بیرونی.    به همان میزانْ   یونان صرفاً   تجربی   تکینگیی  کنندهتعیین  ایزد نیمههای  خصیصهدرونی است که 

[ زندگی  رو، در زندگی ]یونانْ این گسلد، و ازمی  امر واقعیسوژه است، چراکه سوژه به طور طبیعی خود را از  

تعیّ طبیعی  طور  به  چراکه  او  است،  یافته  طبیعیکنندهتعیین  سانِ به  ایزد  نیمهن  می  ی  خود    شود.پدیدار 
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را    ایزد نیمهداند که  . سقراط میاندشدههستند که هنوز از اعمال خود تفکیک نایزدها   ها این نیمهسوفسطایی
. بنابراین، او به  ی بارز جوهری است که خود را در سوژه گم کرده استکند. سقراط نمونهمیدر خود حمل  
که فیلسوفان پیشین، ولی در ساحت سوبژکتیویته که در خود محصور نیست؛  فردی است واقعی  همان میزان  

گو،  خدا نیست، بلکه شمایلی انسانی است؛ رازگونه نیست، بلکه روشن و فروزان است؛ نه یک غیب  تندیس
 اجتماعی. است بلکه انسانی 

  وجودِ   کند. جوهرْ، هدف، یک حکم صادر می«باید» ی  که این سوژه دربارهن دوم این است  نابراین، تعیّب
جوهر، به محمول    نِبه تعیّ  در خودْسان  سوبژکتیو از دست داده است؛ روحی که بدین  خود را در روحِ   مثالیِ

[predicate آن، بدل شده است، در ] با روحِ  حالی از    سوبژکتیو صرفاً   که خودِ جوهر در رابطه  به ترکیبی 

  ارجاع به چیزی موجودْ   ن محمولْکه تعیّ جا آن است. از  شدهواسطه و ناموجه بدل  های مستقل، بیموجودیت

ی مردمان است، در عمل همانا  روح زنده  که این چیز موجودْ جا آن واسطه است، و ازرو خودش بی این  و از
  بنابراین، هدفِ   ؛روح سوبژکتیو است  نِتعیّ  گرِبیان  یتْآن جوهر  «بایدِ»ن روحیات مردم، تعلیم و تربیت است.  تعیّ

و هم در تعالیمش،    زندگیرو، هم در   این آموزاندن است. ازهمانا  جهان، هدفِ خود روح است که فراخوانش  
 شده است.وارد  جنبشی عملی  به    ت کهاسحکیمی  این    شود.را متجسم میبه خودی خود هدف و لذا امر نیک  

شده است؛    داوری کند، او در خود منقسم و  جهان را اعالم می  در  مفهوم  حکمِکه این فرد   جا آن ، تاسرانجام

دولتی که به آن  قوانین به   خود را صرفاً وجود است، حق  امر واقعیدر   تا حدی ی او هاکه ریشه حالی چون در
  سرشتِ  چون هممدیون است که در نظرش  اساسی  ی شرایط  آن، و به طور خالصه، به کلیه  دین تعلق دارد، به  

. بنابراین،  این جوهریت است  داور شده است. از سوی دیگر، او در خود صاحب هدفی است که    پدیدار  خود او

امر  خاطر که او از   بدین  ، دقیقاً[۱۰]رسدبه هالکت می  بدینسان، و  شودداوری میاین فرد    خودِدر    یتشجوهر
نفسه  شرایط فیالزم نیست  و    کندمیتمام تضادها را تحمل و برطرف    کهروحی آزاد    و نه از زاده شده    واقعی

 شناسد.ب رسمیت  طبیعی را به

های درونی  ، محدویتبنابراین ی فلسفه یونان با روح یونان، و  سقراط به این دلیل بسیار مهم است که رابطه
ی هگلی با زندگی و مورد سقراط در زمان  ی فلسفهی رابطهکه مقایسه  بدیهی استاست.  شده بیاندر او  آن

مقایسه است؛  احمقانه  تا چه حد  به واسطهاخیر  فلسفهای که  برای محکوم کردن  توجیهی  آن  ی هگلی  ی 
  ؛ مرتبط است  یبا روح جوهر  در این است که صرفاً   ی یونانی دقیقاًود. کاستیِ مشخص فلسفهاستخراج شده ب

 خواهند در چنین ساحتی تصدیق شوند.و هر دو می روح است در زمان ما هر دو سویهْ 
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هم در  یابد، آنی زندگی و فعالیت عملی او تجلی میمثابهسوبژکتیویته در حامل بالفصل خود ]سقراط[ به
نظر از این  صرفی او  فلسفه  ؛ کندهدایت می  تعیّنِ در خود به سوی    جوهریت   هاینی که او افراد را از تعیّشکل

  ی انتقال او از مفاهیم جوهر  اش همانامحتوای دیگری ندارد. فلسفه  ن انتزاعی نیکیْفعالیت عملی، به جز تعیّ
که حامل این پژواک در حال انحالل باشد، غیر از آنخود است، اما به    نی در ها، و غیره، به تعیّموجود، تفاوت

  ، در ارتباط با جهان  ؛خودِ اوست  نیکیاو،    خودِ  حکمتی او در اساس  بنابراین، فلسفه  ؛محتوای دیگری ندارد

با کانت که حکمی الزامی برقرار    ی کامالً متفاوتی استهتسوبژکتیویی نیکیْ  ی او دربارهیابی آموزهیگانه کام
چه نگرشی را نسبت به این حکم الزامی    تجربی ای  ی سوژهبه مثابهاهمیتی ندارد که او    سازد. نزد کانتمی

 . کنداقتباس می

و آموزگار    ایماژ که سقراط    طور همانشود.  تبدیل می(  ideell)  غیرمادی  یامر افالطون به    نزد  حرکت 
 جهان است.  هاینموناش پیشفلسفی  انتزاعافالطون و  مُثلجهان است،  

  ،. هدفیابدمی  گسترششمول  ای جامع و جهانهدف، به فلسفه  ،ن انتزاعی نیکیافالطون، این تعیّ  نزد
ارادهتعیّی  مثابهبه اندیشیدن استی واقعی فیلسوفنی در خود،    همانا   واقعی این نیکی  هاینتعیّ  و  ،، همانا 

واقعی    واقعیِ جهانِ  «بایدِ»  فعال در او، همانا  مثالی  وجودی واقعی فیلسوف،  اراده  دگار. انمدرون  ایهاندیشه
ها بر فراز  کند که قلمرو مستقلی از ایدهای درک میاز واقعیت به گونهرا  است. افالطون این طرز تلقی خود  

.  یابدمی  بازتابدر آن    نحو مبهمی بهی خود فیلسوف است( و  سوبژکتیویته  « ماوراء» ند )و این  کواقعیت سیر می
ی  و خود او آگاهانه به منزله  را کشف کرد که از جوهر به سوژه گذر کرده   مثالیوجود  نام    اگر سقراط صرفاً 

شود، اما  آگاهی افالطون وارد میبه    ثالیمواقع    بهای  به شیوهواقعی واقعیت  چنین حرکتی بود، اکنون جهان  
یابد که جهان به واقع واقعیِ رویاروی  قدر در خود اساساً سازمان میهمان  مثالیخودِ این جهان    از این طریق 

 کند که: . ارسطو در این باره به درستی اشاره میآن

رسند  ها میبه صورتها  وجوی علل آنعدد اشیایی که این متفکران در جستبا    عمالً ها  صورت  چراکه عدد »

 ، کتاب اول، فصل نهم(مابعدالطبیعه.« )تر نیستکم کماست و دستبرابر  

ن این جهان و سازمان آن به خودی خود یک ماوراء است؛ حرکت از این  بنابراین، در نزد خود فیلسوف، تعیّ
 جهان زدوده شده است. 

که  ، مگر آنورند به وجود نخواهند آمدبهره  هاآناشیایی که از  ،  ها موجود باشندهم صورت  اگر کهحال آن»
 . منبع ]...[« ارسطو، همان وجود داشته باشد که سبب حرکت شودچیزی 
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بنابراین، فیلسوف به خودی خود، یعنی نه به عنوان حرکت عام روح واقعی بلکه به عنوان حکیم، حقیقتی  
که دولت به هدف خود دست پیدا  برای آنکه  وید  گاو. وقتی افالطون می رویاروی واقعی است در ورای جهان  

کند. او در تالش  ترین وجه بیان میقرا به دقی   موضوع   ، اینفیلسوف  انشاهیا    ،فیلسوفان باید شاه شوندیا  کند،  
ترین وجه  برای آموزش دادن به یک خودکامه، کوششی عملی در این راستا انجام داد. در واقع دولت او در عالی

 [ ۱۱]است. فاضالندولت   ی خودْمشخصه

  آگاهی افالطونی   شکل  یدرباره  هاآنی دیگر از ارسطو اشاره کنم، چراکه  جا به دو نکتهمن مایلم در این
کنیم پیوند  بررسی می  حکیمای که ما آن را در ارتباط با  دهند و با جنبهه میئها را اراگیریترین نتیجهمهم
 خورند. می

 گوید: ی افالطون میارسطو درباره

ها، هم علت وجود اشیاء  شود که گویی صورتچنان سخن گفته می[  Phaedo]  ن فایدو  ی رساله  »در

ورند به  بهره  هاآنکه از    ییایاشها موجود باشند،  که اگر هم صورت. حال آنهاآن  شدنِهستند و هم علت  
 . منبع همان «ارسطو،]...[  وجود داشته باشد که سبب حرکت شود یزیکه چوجود نخواهند آمد، مگر آن

وجود  تبدیل کند. این    وجود مثالیبه    راهست، بلکه کل امکان هستی  چه  آن  فقط خواهد نه  افالطون می

 فاقد حرکت است.   ، چنین است  که  جاآن ازمتفاوت است.    ی بسته و مشخصاً یآگاهی فلسفی قلمرو  در خودِ   مثالی

  طردباید برای آن آگاهی به خود عینیت ببخشد؛ آگاهی فلسفی باید آن تضاد را  فلسفی  آگاهی  این تضاد در  
 کند.

ها نیز باشند؛ یعنی جنس  ها الگوهای نه تنها اشیاء محسوس بلکه الگوهای خود صورتعالوه، صورتبه»
]همان    است.«ای از آن الگو  های گوناگون جنس است: بنابراین شیئی واحد هم الگو و نسخهالگوی صورت

 [منبع

 های ایونی: ی فیلسوف[ دربارهLucretiusوس ] یلوکرت

بر اتی غیبی  الهامقلوب خود    محراب درونیاز  اند، و  بسیار عالی و ملکوتی انجام داده  کشفیاتی»...مسلما  
های  پایهمخدر سهدودهای  با  دلفی که    کاهنانچه  آن  دارد تا تری  خردِ بسیار مطمئن  قداست و  اند که زبان آورده

 . ۷۳۶-۷۴۰.« کتاب اول، جلد دوم، صص. کنندبیان میاند، آپولو منگ شده
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ی  و در خرقه یابداز درون تاریکی انتزاع در پایان کارگاه آگاهی فلسفی یونان ظهور میبینیم میشکلی که 
ی جهان  به طور زنده بر صحنه در قالب آن  ی یونانیتاریکی پوشیده شده است، همان شکلی است که فلسفه

  چون همگام برداشت، همان شکلی که حتی شاهد سوزاندن خدایان بود، همان که جام زهر نوشید، همان که  

 [ ۱۲] مند است.، بهرهنظریهترین سعادت، خدای ارسطو، از شگرف

*** 

بودگی  -به نا  واقعاًجا خرد  آید )در ایندر می  حرکت ها به  سوفسطاییدر    آناکساگوراسخردِ  هنگامی که  ]...[  

  ،بدیاسقراط عینیت می  ایزد نیمهدر    بدینسان   ایزدی نیمهی  واسطهبی  حرکتشود( و این  جهان تبدیل می

به یک   نیز  و    حرکتحرکت عملی سقراط  بدل می  ذهنیعام  قلمرو  افالطون  به  را    مُثل شود، و خرد خود 
شود، اما اکنون این یک فردیت مفهومی  میدهد. این فرآیند باز هم در ارسطو در فردیت ادراک  گسترش می
 حقیقی است. 

،  کشاندبرمیوجود دارد که فلسفه را در خود به سطحی انضمامی    هاییگاهگرهکه در تاریخ فلسفه    طورهمان

نیز دقایقی    طورهمانگسلد،  احتی را میسرو فرآیندی تک این و از  کندمیاصول انتزاعی را در کلیت خود درک  
کند، اما به  میگرداند و دیگر آن را درک نوجود دارد که فلسفه چشمان خود را به سوی جهان بیرونی بر می

با جهان درگیر توطئه آمنتئوسچینی میعنوان شخصیتی عملی، گویی  پادشاهی  [  ۱۳]شود، از قلمرو شفاف 
را   خود  و  شده  آغوش پدیدار  می[  ۱۴]سیرن  به  مانند  پرتاب  را  خود  چه  فلسفه،  کارناوال  است  چنین  کند. 

جامه  چونهم[  ۱5]کلبیون در  راهبانهسگی  اسکندریی  ] ی  جامهAlexandrrianها  یا  بهاری  [،  ی 
گونه که بر طبق  همانگاه ضروری است که فلسفه بر چهره نقاب بزند.  آن  .پنهان کند  هایبوی اپیکور خوش

با پرتاب سنگ پشت سر خود، موجودات انسانی خلق کرد، فلسفه نیز هنگامی که قلب  [  ۱۶]اسطوره، دوکالیون 
های مادر او چشمانی درخشان دارند(، نگاه خود را به  کند )استخوانمیخود را بر آفرینش یک جهان متمرکز  

و بر   کند میها شروع به ساختن خانه بهشت پرومته با ربودن آتش از که  طور همانگرداند. اما پشت خود برمی
گزیند، فلسفه نیز که به کل جهان گسترش یافته است، علیه جهان پدیداری چرخش  روی زمین مسکن می

 کند.صدق می ی هگلفلسفه خصوص  در امر همیناکنون کند. می

ن این  کند، تعیّکمال و کامل خود را محصور میکه فلسفه برای شکل بخشیدن به جهانی تمام و  حالی در
ای  آن فلسفه به رابطه درکه آن رشد شرط شکلی است که   طورهمانکلیت مشروط به رشد عام فلسفه است، 

رو، کلیت جهان به طور عام در درون خود منقسم است و این انقسام به   این از  ؛آوردمی  یعملی با واقعیت رو
، به غنای جامعیت رسیده ، ضربان قلب در خود به تفکیکی در  شدهروحانی آزاد    وجودرسد، چراکه  نهایت می
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شود که وجوه آن هنگامی کامل میفقط    شده که همانا کل سازواره است. تقسیم جهان  بدلشکل انضمامی  
کند، جهانی است  یای که در خود کامل است مقابله مهر کدام یک کلیت باشد. بنابراین، جهانی که با فلسفه

ازازهم ازهم این گسیخته.  نیز  فلسفه  این  کنش  میرو،  ظاهر  متضاد  و  به    ؛شودگسیخته  آن  عینی  جامعیت 
وفان که به  تکند. اما نباید توسط این  گردد که در درونش زندگی میسوبژکتیو آگاهی فردی باز می  هایشکل 

های معمولی را با هر انگشتی  ود را گمراه کنیم. چنگرسد، خی جهانی فرا میا، فلسفهای بزرگدنبال فلسفه
 وفان. وزیدن ترا فقط به هنگام [ ۱۷]بادی  توان نواخت، چنگ می

انکار کند انسکند، باید ثابته این ضرورت تاریخی را تصدیق نمیک   کسی پس از یک    هاناقدم باشد و 
که باید معتقد باشد دیالکتیک مقدار به خودی خود باالترین  قادر به زیستن هستند، یا این  ی کامل اصالً فلسفه
خودشنمقوله روِح  هگلیی  از  برخی  همراه  به  و  است،  فهمیدهاس  بد  را  ما  استاد  که  کند  ها  تصریح  اند 

تجلی عادی روح مطلق    ی مثابهخود را به  ای کهمایگیمیانتجلی عادی روح مطلق است؛ اما    مایگیمیان

مقدار. بدون چنین ضرورتی ممکن  مقداری سقوط کرده است، یعنی به ادعایی بیی بیجا بزند، خودش به ورطه
نست  توامی  [۱۹]یک اپیکور، حتی سکستوس امپریکوس  ،[۱۸] زنوننیست بفهمیم چگونه پس از ارسطو، یک  

 آشکار شود.  توانستیمدرن م لسوفان یف فیغالباً ضع یهاچگونه پس از هگل، تالشظاهر شود، و 

با    هاآنمند دارند.  ای اندیشهدر چنین مواقعی اذهان ناشکیبا نظراتی بر خالف ژنرال باورند که  بر این 
توانند خسارات خود  صلح با نیازهایی واقعی، میی  ، با یک معاهدههاآنکاستن نیروهای مسلح، با شقه کردن  

ها را  ، زمانی که آتن در معرض خطر انهدام بود، کوشید تا آتنی[۲۰]تمیستوکلس  را جبران کنند، در حالی که 
تاسیس کنند.    در متقاعد کند که شهر را به طور کامل ترک کرده، یک آتن جدید   دریا، در عنصری دیگر، 

  رقم   هاناچنین فجایعی دورانی آهنین است که وقتی با مبارزات تایت  چنین، نباید فراموش کنیم دوران مابعدِهم
لنگان    ی عظیم هنریْهاناکه از پی دورباشد  هایی  است، و هنگامی که مانند سده  باریسعادتبخورد، دوران  

د، با  ها همانند کاخ آتنا که از سر زئوس، پدر خدایان، روئیده بوبار است. این سدهکند، تاسفلنگان حرکت می

ای که در خود به  یی که از پس فلسفههاناآغاز شدند. اما دور [  ۲۱] ریزی موم، گچ و مس از مرمر کاراراقالب
، چراکه نفاق که وحدت  اندیی عظیمهانارسند، دوری سوبژکتیو آن فرا مییافتههای تکوینکمال رسیده و شکل

ی  هانا دور  هاآنی رواقی، شکاکیت و اپیکور را دنبال کرد.  فلسفهرو، روم   این  آساست. ازسازد، غولرا می  هاآن
عد تاریک سرنوشت، نور خالص یا ی جدید کماکان بُاند و الههمرده  هاآناند، چراکه خدایان  ناخرسند و آهنین 

 های روز است.  کند. او هنوز بری از رنگتاریکی محض را نمایان می

در    مثالیشده در خود، که به طور  روحانی، اشباع  موناد،  هکه روح زمانی بدبختی در این است  اما هسته

وجود آمده به رسمیت   که بدون آن بهرا  در خود شکل گرفته است، اجازه ندارد هیچ واقعیتی    هاجنبهی  کلیه
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 ، فلسفه  ی رابطهوجهی از  است،    سوبژکتیو  شکلِ  نامیمونی همانا  وضعیتِ  نیدر چن  اقبالیخوش  ن،یبنابرا بشناسد.  
 . ت یبا واقع سوبژکتیو، ی به عنوان آگاه

، هنگامی که خورشید  سانبدین  ؛خود بود  ی ه]و[ رواقی موهبت زمان   یی اپیکور رو، برای نمونه، فلسفه این از
 پره در پی نور چراغ فرد خصوصی است. کند، شبشمول غروب میجهان

ی  این است که این چرخش فلسفه، استحاله  ،تری داردی دیگری که برای مورخ فلسفه اهمیت بیشجنبه
  مادرزادی ی  ی نشانهکامل و انضمامی به مثابه  ای در خودْنی که فلسفهآن به گوشت و خون، بر اساس تعیّ

سویگی  ض علیه کسانی است که اکنون در یکحال، این اعترا  همانکند، گوناگون است. در  خود حمل می 
دانست، و  اند که چون هگل محکومیت سقراط را عادالنه، یعنی ضروری، مینتیجه رسیده انتزاعی خود به این 

، بنابراین،  دادتاوان می  ی مرگچوبهی پردود  باید برای روح آتشین خود روی شعله[  ۲۲]و برونوجوردانچون  
  نظر فلسفیْنقطهاز    کردن این جنبهبرجستهکرده است. اما    حکم محکومیت خود را صادری هگل  فلسفه  مثالً

و    دگار مانن درونی تعیّدرباره  یم توانمعین این چرخش می  سرشت استدالل از    کردنمهم است، چراکه با شروع
رشد ظاهر شده بود،   یمثابهتر بهپیشچه  آن  فلسفه به نتیجه رسید.  تکوین یکتاریخی فرآیند  ـ    جهان  سرشت

در    گوییبدل شده است.    نفی، اکنون به  وجود داشتای منفی در خود  به شیوهچه  آن  ن است،اکنون یک تعیّ
است،    خالصه شده  ،سوبژکتیو آنی  در نقطهآن،    ترین تجلیدر فشردهیک فلسفه    یپیشینه  شاهدیم که  جااین

 ...[ .]را استنتاج کرد  اشتوان تاریخ زندگیکه از مرگ یک قهرمان می طورهمان

تر تعریف شود، من  آن بیش  های ویژگیی افالطونی در برخی از  سوبژکتیو فلسفهکه شکل  برای این]...[  

تری بررسی  با دقت بیش افالطونی  یفلسفه  مسیحیت در  شدر اثر را  ئر  وبرخی از نظرات پروفسور با 

 گیری خواهیم کرد. نتیجه های متضادْتر دیدگاهکردن دقیقرو، ما هم زمان با روشن این خواهم کرد. از

در   افالطونیفلسفهمسیحیت  مسیح  ی  و  بایا سقراط  کریستین[  ]فردیناند  اثر  توبیو،    ،گننئر، 

۱۸۳۷.[۲۳ ] 

 گوید:می ۲۴ یئر در صفحهوبا

از  خود و آگاهی    از ی آگاهی  مثابهی شروع، بهبه عنوان نقطهی سقراط و مسیحیت  فلسفه»بر این اساس،  
 دیگر مرتبط هستند.« گناه با یک

به    ،کند  اثباتخواهد  که میرا  ضد آن چیزی    ی سقراط و مسیح در چنین وجهی، دقیقاًما، مقایسه  نظربه  
خود و آگاهی   ازی آگاهی  کند. البته رابطهمی  اثباتی سقراط و مسیح را  سانهمیعنی، عکس    ،رسانداثبات می
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با دین. این موضعی است که تمام  ی فلسفه به بیان دیگر، به عنوان رابطه ،ی عام و خاص استگناه، رابطهاز 
و نه وحدت آن؛    قلمرو استدو  ی تفکیک ابدی  اند. این به منزلهچه باستانی و چه مدرن، پذیرفتهفیلسوفان،  

که  تفکیک یک وحدت است. این به جز این  ی یک رابطه است، چراکه هر تفکیکیْچنین به منزلههم  مسلماً
است، معنی دیگری ندارد. حال  شده  مرتبط    دینیک فیلسوف با آموزگار    مقامِدر    سقراطِ فیلسوف با مسیحْ

[ سقراط  irony] نمایینادان[ و قابلگی و  graceالهی ]  فیض و رحمت ، بین  تمثیلچه یک تشابه، یک چنان

ئر  وطور که باآن ــ  یسقراطنمایی  نادانرساندن تضاد است.  نهایتبه معنی به    برقرار شود، نه تشابه بلکه صرفاً
  از طریق ای دیالکتیکی که  تله  یمثابهکرد، یعنی بهگونه استنباط میهمان  و هگل هم قطعاً  کندمیاستنباط  

نه به دانشی    ، وعقل سلیم انسانخود  در    ماندگاردرون  به حقیقتیتحجر رنگارنگش  از  عقل سلیم انسانی    آن

آگاهی   نگرش سوبژکتیو آن بههیچ چیز نیست مگر شکلی فلسفی در ــ  شودرانده می پیش ،کنندهخود ارضاء
این واقعیت که   بنیادین  نماناداندر سقراط به شکل یک حکیم  این شکل فلسفی  عمومی.  از خصلت  ست، 

ی یک  مثابهبه  نمایینادانشود. به این ترتیب، در نزد ما،  ی یونان و برخورد آن به واقعیت ناشی میفلسفه
اما  [  ۲۴]کرد.تدریس میفریدریش فون شلگل  ای است که فلسفه  سانهمبه تعبیری،  ،  ماندگاردرونشکل عام  

کرد،  که عقل سلیم انسان را نه فقط تحقیر می  شود، هراکلیتکه به محتوا مربوط می جاتا آن  ،به طور عینی
آموخت همه چیز از  س که میتالحتی  طور  ست؛ همیننمانادانبلکه از آن تنفر داشت، درست به همان اندازه  

یونانی می نمیآب تشکیل شده، گرچه هر  کرد؛ همیندانست که  زندگی  آب  با  منِ  توان  آن  با  فیشته  طور 
  نیز طور  همینو  تشخیص داد که او توانایی آفرینش هیچ جهانی را ندارد؛    [ ۲5]آفرینش. گرچه نیکالیجهان

 کند. بودگی را تصریح می، درونتجربی هر فیلسوفی که در تخالف با شخص

را دریافت    رحمتای که  گناه، نه فقط سوژهاز  الهی، در آگاهی    فیض و رحمتاز سوی دیگر، در   الهی 
  کند، و اعطا می  را   الهی   فیض و رحمت چه  آن  گناه رسیده است، بلکه حتیاز  ای که به آگاهی  کند، سوژهمی
 ند. اتجربی خیزد، اشخاصیگناه برمیاز  از آگاهی   چهآن

  همانا   جا بین سقراط و مسیح تشابهی وجود دارد، باید شامل این امر باشد که سقراطچه در اینپس چنان 
ی عام  له بر سر رابطهئجا مساست. اما در این  انگاشتهدین شخصیت  همان  ، و مسیحانگاشتهی شخصفلسفه

چه    انگاشتهشخصو دین    انگاشته ی شخصاین است که فلسفه  مسئله  تردقیقبین فلسفه و دین نیست؛ بلکه  
، شرط  در واقعبسیار مبهم، یا    ی استدیگر به نوعی رابطه دارند، حقیقتبا یک  هاآنکه  ارتباطی با هم دارند. این

عنصری مسیحی در سقراط،  وجود  ی اثبات  است، و نه مبنای مشخص پاسخ. در این تالش برا   مسئله عام  
بین فیلسوف و آموزگار دین تعریف نشده    عام  ایی بین دو شخص، یعنی مسیح و سقراط، فراتر از رابطهرابطه

رابطه  مثالتقسیم عام اخالقی    هنگامی کهاست.   بر بستر  افالطون،    مثالی تقسیم عام  سقراط، جمهوری 
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با کلیسا    اساساً  ی مسیح به عنوان شخصیتی تاریخیسازد که رابطهگذاشته شود، همان خالیی را آشکار می
 [ ۲۶] .دهدنشان می

افالطون در جمهوری خود  که یعنی اینپذیرد درست باشد،  ئر آن را میوکه با   [۲۷]چه اظهارنظر هگلچنان
مخالف    ورزد، در آن صورت، افالطون کامالًکید میأت  یونانی  یتبر جوهر  سوبژکتیویتهْ  تهاجمی  در برابر اصل

  ورزید؛ دولتی که او آن را صرفاًاصرار می موجود عنصر سوبژکتیو علیه دولتاین مسیح است، چراکه مسیح بر 

که   یحال ماند، در  یباق  امر مثالی  ک ی  یافالطون  یکه جمهورنیارو، نامقدس توصیف کرد.   این این جهانی و از
واقع  یحی مس  ی سایکل واقع  افت،یدست    ت یبه  تفاوت  ا  یهنوز  از  اما  که    ن ینبود،  شد  معکوس    مثال جهت 

 بود. مقدم بر آن  حیمس مثالکه  یحال کرد، دریم  ی رویپ تی از واقع  یافالطون

  تا بگوییم ،  تر استبسیار صحیح  که بگوییم عناصری افالطونی در مسیحیت وجود داردبه طور کلی این

از   با    تاحدیکلیسا از لحاظ تاریخی    آبایرو که   این ، به ویژه ازن وجود داردمسیحیت در افالطو عناصری 
نظر فلسفی، بسیار مهم  . از نقطه[۲۹]رنئوسیا،  [۲۸]نگ ی افالطونی شروع کردند، به عنوان نمونه، اوریفلسفه

رتباط  ان موضوع در خصوص  همی. در  استآموختگان یا حکما    رسته همانااولین    است که در جمهوری افالطونْ
با    مثل با    یادآورد  ارتباط (،  ۳۸مسیحی )ص.   لوگوسافالطونی  سیمای    بهانسان    رجعت مسیحیافالطونی 

ی  (، یعنی اسطوره۴۳یحی )ص.  مس  افتادنسقوط ارواح در افالطون و به گناه  ارتباط  (، و  ۴۰اش )ص.  اصلی
   .، صادق استروح وجود پیشین 

 . آگاهی افالطونیارتباط اسطوره با 
 فلکی.   هایبا صورت ارتباطارواح.  یافالطون تناسخ

 گوید:می  ۸۳ی  صفحهر در  وئبا
های مذهبی  همه ویژگی  این  باستان،ی  دورهی  در فلسفه  افالطونیی  فلسفهی  به اندازه  ایهیچ فلسفه»

 .« داردن

کردن، و جدایی روح   ، آزاد نجاترا  (  ۸۶)ص.    «ی فلسفهوظیفه» باید ناشی از آن باشد که افالطون  امر  این  
 کند. از بدن، به عنوان یک مرگ و کششی به سوی مرگ، تعریف می

  سویه یکی بخش در تحلیل نهایی به فلسفه واگذار شده است، به منزلهکه این نیروی نجات، این»مطمئناً
 «...  . ی افالطونی استفلسفهبودن 
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ی  ی فلسفهدر دوران باستان به اندازهای  هیچ فلسفهئر را پذیرفت که  وتوان این اظهارنظر بامی  ،از سویی
با چنین  فلسفه را    های مذهبی نیست. اما این فقط به این معنی است که هیچ فیلسوفیْافالطونی دارای ویژگی

نکرده است، و    شوروشوق فلسفهاینمذهبی تدریس  تعیّکه هیچ  دارای  این حد  تا  ن و شکل یک کیش ای 
تر  کم  و   تر داشتشکلی عام ارسطو، اسپینوزا و هگل  چونهمری تفیلسوفان پرتوان نگرشوده است.  مذهبی نب

ی  مثابهرا به  نظریه  هنگامی که  ارسطواست که شوروشوق    اما به همین دلیل  ؛ور بودغوطه  تجربیدر احساسی  

رضایت و  بهترین  ی می  چیز  ترین بخشبرترین،  درستاید،  را  طبیعت  عقالنیت  که  هنگامی  خود،  ی  رساله  ا 

  منظر ابدیت،  ی اندرنگری ازاسپینوزا هنگامی که درباره  شوروشوق، و  ستایدمی،  جانورانی طبیعت  درباره

انسانی   ذهن  آزادی  یا  خداوند  میعشق  و  گویدسخن  ایده،    شوروشوق،  ابدی  تحقق  از  که  هنگامی  هگل 
سودمندتر    ذهنی که آموزشی عام دیدهتر و برای  تر، گرم، اصیلگویدسخن میروح    جهان مند  ی شکوهوارهساز

آرمانی  ی  شعله  چونهمکه در دیگران   حالی افالطون خلسه است، در  شوروشوقرو، نقطه اوج   این است. از

است فروزان  علم  در همین از  ؛نابِ  است،  افراد  ذهن  برای  داغی  آب  بطری  افالطون  که  که   حالی روست 
 تاریخی هستند.-جهان  یتکوین و توسعهدیگران روح محرک 

ی مذهبی، باید نقاط  ی اوج توسعهمثابهبنابراین، از سویی حتی اگر بتوان پذیرفت که در دین مسیحی، به
های کهن، باید بر  ی افالطونی وجود داشته باشد تا با سایر فلسفهسوبژکتیو فلسفه  صورتتری با  تماس بیش

ای به این روشنی بیان نشده است، چراکه  همان مبنا تصریح شود که تعارض بین دین و فلسفه در هیچ فلسفه

 شود. یدار میجا دین در ساحت فلسفه پدکه در آن حالی شود، درجا فلسفه در ساحت دین پدیدار میدر این

چراکه هر    ،کندات نمیبثاچیزی را    ابداً  هروح، و غیر  رستگاریی  بارهاین، اظهارات افالطون در بر عالوه
فقط فقدان فلسفه را نشان    با دین   ایجاد تشابه   اش آزاد کند؛تجربی  محدودیت از  را  روح  مایل است  فیلسوفی  

این کار است، فقط    که این فقط شرط انجامِ حالی کنیم، درکه آن را کار فلسفه محسوب  این  دهد یعنیمی
 آغاز است.  نقطه آغازِ

بخش را در تحلیل نهایی به فلسفه  آن نیروی نجاتنیست که  افالطون    سویگیکاستی و یک،  سرانجام
می نه  این  سویگی  یک  ؛دهدنسبت  را  او  که  میبه  است  تبدیل  فیلسوف  به  بلکه  ایمان،  این  آموزگار  کند. 

ی  به واسطه. کندای یگانه بدل میفلسفهچیزی است که آن را به ی افالطون نیست، بلکه فلسفهسویگی یک

ــ که   ای که تازه از آن انتقاد کرده بودقاعده شمارد ــمردود میرا    این قاعدهاو  است که    سویگیاین یک
 ای دارد که خودش فلسفه نیست. فلسفه وظیفه
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از سوبژکتیویتهبرای ارایه»بنابراین، تالش   ی فردی که از طریق فلسفه شناخته شده  ی مبنایی مستقل 
ترین  بیش  واجدبه هنگام شرح حقایقی که    دقیقاًافالطون  ، دلیل آن است که چرا  ی عینی[  ]یعنی پایه  است

 ۹۴کند.« ص. ای عرضه میرا در شکل اسطوره  هاآنهنگام ، همانداهمیت اخالقی و مذهبی

دلیل چنین مرتبط با  چیزی توضیح داده شده است؟ آیا این پاسخ در بطن خود پرسشِ    با این روش ابداً  آیا
توسط  چه  آن  این است: چرا افالطون مایل بود برای  شودمطرح میکه    یشود؟ پرسشمنطقی را شامل نمی

انگیزترین  چنین تمایلی شگفتای، ارایه کند؟  فلسفه شناخته شده ، مبنایی مثبت، و بیش از هر چیز اسطوره
توان به یک فیلسوف نسبت داد، چراکه بدان معنی است که او نیروی عینی را در خودِ  ای است که میمسئله

 نامد.می  [۳۰]ولوژیگنومسازی را  ارسطو اسطوره  بد. برای همین است کهیادستگاهش، در قدرت ابدیِ ایده، نمی 

نمایی  نادان، دستگاه افالطونی و در  وگووارگفتشکل  سوبژکتیو، یعنی    توان در شکلرا ظاهراً میپاسخ  
افراد تصدیق شود، نیازمند حمایتی    یااظهار نظر یک فرد است و در تخالف با نظرات  چه  آن  یافت.   [ سقراطی]

 شود.میاست که توسط آن یقین سوبژکتیو به حقیقت ابژکتیو تبدیل 

دیگری    پرسش  آن صورت  در  میاما  اسطورهمطرح  این  چرا  در  شود:  یافت  وگوگفتسازی صرفا  هایی 

که    [ ۳۱]سپارمنیدوگوی  گفتکه   حالی کنند، درقایق اخالقی و مذهبی را تشریح میحاساساً  شود که  می

اسطوره  مابعدالطبیعیصرفاً   از  عاری  است؟است،  مثبتْ  سازی  مبنای  چرا  است:  این  است    پرسش  مبنایی 
 ها؟ بر اسطوره متکیو  ای هاسطور

این در  ما  را میو  معما  این  پاسخ  فلسفهجا  و حتی  دین،  اخالقیات،  به هنگام تشریح  افالطون  ی  یابیم. 

کافی نیست که    ؛فهمد که تفسیر منفی او از مطلق ناکافی استمی،  تیمائوس  وگوی مثالً در گفتطبیعت،  

  ؛ در آن سیاه هستندگوید، تمام گاوها  که هگل می  طورهمان،  همه چیز در شبی تاریک فرو رود که  جا در این
خود آن است، یعنی به    در  ش مطلق، و شکل اساسی آن، که مبنایامر  مثبت    تفسیردر این مقطع، افالطون به  

 مثبتی   امر ــمثبت  امر  مطلق در یک طرف، و واقعیت محدود  امر  کند. در جایی که  اسطوره و تمثیل، رجوع می

  شودمی  بدل  ایواسطه  به مثبتامر    این  جا،آن   در  باشد،  ایستاده  دیگر  طرف  در  ــ شود  حفظ  هنگامهم  باید  که
آن    مطلق  نور  که طریق  رنگحیرت  بازی  به  که   یمطلق  نور  ،درخشدمیاز  تجزیه  انگیز  امر    و  شود،میها 

که این پوسته نسبت    استروحی    واجدو در آن    کند،داللت می  شخود  از   غیر  چیزیبه    مثبت،  امر   مند،کران
این موضوع  یک معماست.    هیئتیشود. هر  بدل میی  ا شگفتی است. کل جهان به جهانی اسطوره  ی مایهبه آن  
 ده است. ی مکرر شکارکرد قانون مشابه دلیلبه  ی اخیرْ ها نادر زم
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است که    تعالیی  منبع و ضربان فلسفه  تمثیلی آنْ- ایی اسطورهمطلق و خرقهاز امر  این تفسیر مثبت  
دارد. البته ما  میرا از سر راه بر  دگاریمانگونه که دروندارد، همانماندگاری با درونای اساسی زمان رابطههم

 بینیم می، و پیش از همه، دین مسیحی، را  پوزیتیوی ادیان  ی افالطونی با کلیهجا خویشاوندی فلسفهدر این
آن  طریق  که از  داریم    را در اختیار  یهاینظرگاهیکی از  جا  . بنابراین، ما در اینتعالی استی  فلسفهاوج  که  
ی باستان برقرار ساخت. در پیوند با چنین بین مسیحیت تاریخی و تاریخ فلسفهی را تری عمیقتوان رابطهمی

ای  سطورهای تجلی  ، سقراط، آیینهبه معنای دقیق کلمهمطلق بود که افالطون در یک فرد  امر  مثبتی از    تفسیر
دریافت، و او را فیلسوف مرگ و عشق نامید. این بدان معنی نیست که افالطون، سقراط    را به تعبیری  خرد

 حکیم پیوند دارد. عریفی یونان، با تسوبژکتیو فلسفه  سرشتمطلق با امر مثبت از  فسیرت ؛تاریخی را نفی کرد

چرا که دیالکتیک، نور درونی و بسیط، چشم نافذ عشق، و    ،اندنفیممرگ و عشق، اسطوره ی دیالکتیک  
ی  اسطوره  سانبدین.  کندآن را منهدم نمیگاه درونی روح  م مادی، منزلیقستی  روحی درونی است که پیکره

های  کند، شکلمیو کرانمندی آن را نابود    کثرتاست که    سیالبیدر عین حال  دیالکتیک  اما    ،عشق است  آنْ
 ی آن مرگ است. اسطوره برد. پسمیدریای ابدیت فرو یک کند و همه چیز را به  میمستقل را خرد 

هم  دیالکتیکْ  سانبدین اما  است،  مرگ  روح،  همانا  های  بوستان  در  شکوفایی  سرزندگی،  حامل  هنگام 

کف جام  در  شعله  ریزیهای  بذرآلود  جوشان  گل  درونش  از  فوران  که  روح  تکین  ازمیی  رو،   این کند. 
، مظهری که در آن مرگ و  دارد  واسطه بی  یوحدت  با خدا  که   نامد میی سادگی روح  آن را وسیله  [۳۲]فلوطین

  هانکه این تعیّ جاآن ازبا دیالکتیک افالطون به وحدت رسیده است. اما    ارسطو  نظریه زندگی و هم هنگام  

  شانورشدنغوطه،  اندرشد نیافته  دگار ماناز درون ضرورتی درونفرض هستند و  پیشگویی  در افالطون و ارسطو  
 [ ۳۳] شود.]...[میخلسه، ظاهر  شرط،  یک شرط چونهم، نتجربی در فلوطیدر آگاهی فردی 

 
 
 

مقاله  ترجمه *  زیر  و  ی  دوم  دفترهای  از  است  کارل    Notebooks On Epicurean Philosophy  ششمای  اثر 
 شود: مارکس. متن اصلی به زبان انگلیسی در منبع زیر یافت می 

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, Volume 1, International Publishers, 

NY.1975  
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 ها: یادداشت 

ی  ، ترجمه دموکریتی و اپیکوریی طبیعت  تفاوت بین فلسفه ،  ی کارل مارکسی دکترای فلسفه رساله نگاه کنید به    [. ۱]

 .۱۳۸۱محمود عبادیان و حسن قاضی مراد، نشر اختران، 
ی زیر از مترجم کنونی زیر عنوان »در  ی اپیکور و دموکریت، بنگرید به مقاله برای نگاهی اجمالی به نظر مارکس درباره   [. ۲]

 ی کارل مارکس«: جستجوی ”فردیت“ گمشده 
https://pecritique.com/2018/08/08 

[۳ .]  Ionian ایونی، سده فلسفی  مکتب  برجسته ؛  فیلسوفان  شامل  میالد،  از  پیش  و ششم  پنجم  تالس،  های  همچون  ای 
 و، هراکلیت و آناکساگوراس. آناکسیماندر

[۴ .] Pythia ی بزرگ معبد آپولو در دلفی.  ؛ کاهنه 
[5 .] Eleaticsی پنجم پیش از میالد بود. یانگذارش پارمنیدس از شهر الئا یونان در سده ؛ مکتبی فلسفی که بن 
[۶ .] Ritter August Heinrich۱۷۹۱- ۱۸۶۹دان فلسفی آلمانی،  هنریش ریتر، تاریخ  ؛ 

 ، اثر گوته.  فاوست»حکیم سرگردان«، برگرفته از   [. ۷]

[۸ .] Delphic Apollo بخشیدن، موزیک و سازگاری. معبد آپولو، خدای نور، شفا ؛ 
[۹.] Pythian tripod ها  ترین آن ای در یونان باستان در مراسم مذهبی برای اعطای قربانی به ایزدان که مهم سه پایه ؛

 ی دلفی بود. سه پایه
 ظاهراً اشاره به محکومیت و مرگ سقراط است.   [. ۱۰]

 ، کتاب پنجم.  جمهوریافالطون،   [. ۱۱]

 ا تمام فرازهای باال از دفتر دوم »دفترهای تدارکاتی« برگرفته شده است.  جتا این  [. ۱۲]
[۱۳ .] Amenthes  رود. جا می ؛ آمنتئوس، جهانی در اعماق زمین که روح مردگان پس از خروج از بدن به آن 

[۱۴ .] Siren سیرن، جانوری با بدن یک پرنده و سر انسان. ؛ 
[۱5 .]  Cynic  های یونان. بنا به روایتی، از آن جهت که در ورزشگاهی در آتن درس  سانان« لقبی است برای کلبی »سگ ؛

ها، از جمله  های دیگر حاکی از آن است که چون کلبی دادند که به »محل سگ سفید« شهرت داشته است. برخی روایتمی
 « داده بودند. ها لقب »سگکردند، مردم به آن خودِ دیوگنس، در خیابان زندگی می

[۱۶ .] Deucalion  ؛ بر طبق اساطیر یونانی، دوکالیون فرزند پرومته، با ساختن صندوقی خود را از طوفان عظیمی که خشم
 ماند.زئوس ایجاد کرده بود، در امان می 

[۱۷ .] Aeolian harps برگرفته از نام آولوس، خدای باد. ؛ 
[۱۸ .] Zenoی رواقی، قرن سوم پیش از میالد.  گذار فلسفه بنیان  ؛ 
[۱۹ .] Sextus Empiricus گرای یونانی، قرن دوم میالدی.  فیلسوف مکتب تجربه ؛ 
[۲۰ .] Themistoclesسال پیش از میالد مسیح، کسی که اشراف زاده نبود و   5۰۰مدار و ژنرال اهل آتن، حدود  ؛ سیاست

 مورد اعتماد عامه مردم بود. 
[۲۱ .] Carraraشود.  سازی استفاده می شهری در ایتالیا که از زمان روم باستانْ مرمرهای آن برای مجسمه  ؛ 

https://pecritique.com/2018/08/08
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[۲۲ .] Giordono Bruno  ؛ فیلسوف ایتالیایی قرون وسطا، که برای عقاید خود از سوی انگیزاسیون رم به عنوان مرتد
 محاکمه و به قتل رسید.  

[23]. Das Christliche des Platonimus oder Sokrates und Christus, 
 ۱۷۹۲- ۱۸۶۰فردیناند باوئرــ با برونو باوئر اشتباه نشود ــ پروفسور الهیات در توبینگن  

[۲۴ .] Fredrich von Schlegel  ،پرداز  ، منتقد ادبی آلمانی، شاعر و نظریه ۱۷۷۲-۱۸۲۹؛ فریدریش فون شلگل
 رمانتیک.  

[۲5 .] Christoph Friedrich Nicolai ی آلمانی، مخالف  (، نویسنده ۱۸۱۱- ۱۷۳۳کریستف فریدریش نیکالی )؛
 کانت و فیشته. 

شود که  طریق، این واقعیت مهم نادیده گرفته می نوشته خط خورده است: »به این در دستپس از این فراز، عبارت زیر  [. ۲۶]
  جمهوری افالطون محصول خود اوست، در حالی که کلیسا چیزی است کامالً متفاوت با مسیح«.

[27]. G. W. F. Hegel, System der Philosophie. Dritter Teil. "Die Philosophie des 

Geistes". §552. 
[۲۸ .] Origen ی دوم میالدی. مسیحی اهل اسکندریه، سده  ی؛ متأله 
[۲۹ .] Irenaeusی مسیحیت ایفا کرد. ی اول میالدی در یونان که نقش مهمی در توسعه کشیش معروف مسیحی سده  ؛ 
[۰۳ .] gnomologyها، به معنی کلمات قصار. از گنوم  ای؛ مجموعه 
[۳۱ .] Parmenides ی پنجم پیش از میالد، و نیز نام یکی از  فیلسوف پیشاسقراطی الئایی، اوایل سده ؛ نام

 افالطون.   وگوهایگفت 

[۳۲ .] Plotinus ی دوم میالدی.  فیلسوف نوافالطونی روم، سده ؛ 
 جا تمام فرازهای باال از دفتر ششم »دفترهای تدارکاتی« برگرفته شده است.  تا این  [. ۳۳]

 


