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ا چه ي  و اصال چه ضرورتی داردفلسفهشد آه   ن پرسش آغاز میيزمانی هر بحث فلسفی با ا

د آن را به يا الاقل باي ،ستيگر مطرح نين پرسش اآنون دي ا؟شه فلسفی استيازی به اندين
  .گر فرمولبندی آردينحوی د

  
ست آه بطور يای ن  مسئله-ق آلمهي در مفهوم خاص و دق-ی فلسفشه يم آه انديمی دان

م فلسفی آار آرده باشد از يافت و هر آس بر روی مفاهيخودبخودی بتوان بدان دست 
ده گرفت آه هر نوع يد نادينبان نكته را هم يگر اياما از سوی د. گاه استآ ن آاريادشواری 

ت فكری يت و آار عملی روزانه هر قدر هم آه ساده باشد بالضروره با نوعی از فعاليفعال
  .توام است

ك يك فرد باشد، چه يك و عملی را چه در سطح يتوان رفتارهای پرات تنها بطور مصنوعی می
م، به يآن  ی آه ما عمل میزمان. ك جدا آرديدئولوژيت ايك خلق، از فعاليا يطبقه اجتماعی 

ا آن تصور، اعتقاد، ين يشه آن را به ايشكار، همآا ناير، به شكلی آشكار يگيا ناپير يگيشكلی پ
  .ميآن  م وصل میيده ايای آه بر اثر تجربه به آن رس جهيا آن نتين يبه ا

  
جود ك روزانه مردم نشان از ويم چگونه رفتارها و پراتينيم ببيخواه  ما در ادامه می

م و يرمستقيای غ وهيزه در پشت سر خود دارند و به شيستماتيافته و سيش نظم يی آمابيها  شهياند
ره را يباشناسی و غياسی، مذهبی، اخالقی، زيم عام اجتماعی، سيای از مفاه ده مجموعهيچيپ

  . دهندی بازتاب م
  

 فرهنگی انواع -ماعیط اجتيعت و محيها با طب ك جمع، انسانيخ يا تاريك فرد يات يدر طول ح
ك جامعه و ين مناسبات و بسته به ساختار يه ايبرپا. آنند  و اقسام مناسبات را برقرار می

ا حافظه جمعی يها در ذهن فرد  شهيك سلسله اعتقادات و اندين ساختار، يگاه هر فرد در ايجا
ا درون ه ورد آه انسانآ  رچوب مشخص و متحرآی را بوجود میت چايبشر. ديآ  بوجود می

ها  انسان"ر مارآس يبه تعب. سازد یت را ميآنند، چارچوبی آه بنوبه خود بشر  آن زندگی می
ج از درون چارچوب و يما بتدر". ها را ط انسانيسازند آه مح یط را ميهمان اندازه مح

م يت دارين واقعيرامونی خود و مناسباتی آه با ايت پيعنی واقعي ،ميطی آه در آن قرار داريمح
م در ذهن ما جای گرفت بنوبه خود ين مفاهيوقتی ا. ميآن  م عام را استنتاج میي سلسله مفاهكي

ن يل به ايبرابر مسا ا دري ،ميا آن حادثه داشته باشين ير خاصی از ايشوند آه تفس  موجب می
  . ميا آن شكل واآنش نشان دهي

  
ستند يزی نيم چيافته اي اعتقاد ر شده اند و به آنهايگيم عامی آه در ذهن ما جاين مفاهيبنابرا
م است و در ين مفاهير ايرفتارهای عملی ما تحت تاث. رامون مايان روندهای واقعی پيمگر ب

  . شوند  ل میيرامونی ما تبديت پيواقعاز ری، به بخشی يم، پس از شكل گين مفاهيضمن خود ا
  



جربه خود بدان دست می است آه مردم با تيها و مفاه شهيزندگی روزمره انباشته از اند
چ ربطی به تفكر فلسفی در معنای خاص آلمه ندارند و با يی آه ظاهرا هيها شهياند. اند افتهي
  .مينز یای درك مطلب چند مثال روزمره مبر. ق دارنديی عمينحال معنايا

  
پنج انگشت دست برابر : " ا خود نگفته باشديده ير را نشنير احكام زيآمتر آسی است نظ

مگر "، "شه برتر از زن خواهد بوديمرد هم"، "خ بوده دارا و ندار هم بودهيتا تار " ،"ستندين
، "افتادن آار بدست مردم همان و هرج و مرج همان" ، " هم امكان دارد؟جنگای بدون يدن
ساخته ی فرماندهها اصال برای  برخی"، "شود یجاد مياگر دستمزدها اضافه شوند، تورم ا"

  ...و " از داردي نباهوشن آار به آدم يانجام ا" ، "اند شده
  

هی بر زبان ينگونه احكام آه هر روز بطور بديرساند آه ا  جه میين نتيز ما را به ايهمه چ
نها را درست يما حتی از نظر خود ا. ه آنچنان محكمی قرار ندارنديشوند بر روی پا  رانده می

. ميورآ غلبه پندار بر آگاهی به حساب میز ان آن را نشان توهم و انفعال، ناشی ايم و بيدان  نمی
) تيواقع(شه درست و واقعی دارای علل واقعی يك اندين تصور آه ينحال برخالف ايو با ا

ی، تالش برای ياگر مبتنی بر گزافه گو(ست يت نيشه نادرست مبتنی بر واقعيك اندياست و 
ل واقعی يت به همان اندازه دالشه نادرسيك انديگفت د يبا) ا نادانی و جهل نباشديی يدروغ گو
های  شهين تصورات و انديا: ميم توجه آنيها آه زد ن مثاليبه هم. شه درستيك انديدارد آه 

  .تيز از خود واقعيش از هر چي و پمده اند؟ در ابتداآت از آجا ينادرست نسبت به واقع
  

ر و غنی، جنگ و يش از ما چه بوده جز وجود دائمی فقيهای پ مگر تجربه ما و تجربه نسل
رنده و توده مردمی آه از يم گيتصم مردان بزرگ زی، ناتوانی اجتماعی زنان،يخونر

؟ و چه ...ابزارهای مادی و فرهنگی تسلط بر سرنوشت جمعی خود محروم شده بوده اند و 
ها را  اش تجربه برابری فرصت ه داری در زندگیين اروپا و آشورهای سرمايآسی در هم

ز يد او نيش دستمزدش قدرت خريده آه با افزايا مثال ديراث فرهنگی داشته ي مابی بهيدر دست
  افته؟يش يافزا

  
ها و   ریيجه گيآن آه نت آورد بر  رامونی ماست آه فشار میيت پيقا همان تجربه واقعيدق
ن حال ناشی از ناآگاهی بر ين امر در عيا. ل شونديت تحميهای نادرست بر واقع شهياند

 :د آرده استيد و بازتوليت را به شكلی آه تا به امروز بوده توليآه واقععواملی است 
 یخی و اجتماعی آه موجد ثروت، استثمار، نابرابری، نزاع، سلسله مراتب ميروندهای تار

ت يامدهای مختلف ناشی از حاآميت خصوصی؛ پيشوند؛ سلطه ناشی از دولت، نهادها، مالك
 یيری هوش و استعداد و بروز توانايآار و نحوه شكل گ نااگاهی از سازوه داری،يسود سرما

  ... راث فرهنگی و يق جذب ميهای فردی از طر 
  

ط اجتماعی، فرهنگی، احساسی، به يت براساس محيز از واقعيآم ن درك توهميباالخره، ا
دان يم مين نوع مفاهيط به ايا محيآ: ديد ديگر بايبعبارت د. دواند  شه میيهای مختلف ر شكل
ا يا نه؟ آيل آند يات تحميهيها را چونان بد شش در سمت آن است آه آنيا نه؟ گرايدهد  یم

  ا نه؟يورد  آیگاه فرد در ساختار اجتماعی موجود بوجود ميهی برای جايتوج
  

سازد آه در  یتی را ميوگرافی هر فرد است آه واقعيها، سرگذشت و ب ات، آج فهمیيتجرب
  .ابندي  ر شكل میييرند و تغيگ  های مشترك جمعی شكل می دهيدرون آن ا

  



ی ياثر ناآگاهی از روندها ت اطراف خود و بريی آه ما از درون واقعيها دهيها و ا شهين انديا
م بنوبه خود به رفتارهای ما يدا آرده اي پت به شكلی آنونی آن شدهين واقعياش يدايآه موجب پ
م ثروت، ين خواهد بود، معتقد شده باشين بوده و چنيشه چنيمم هياگر فكر آن: دهند  جهت می

ره ابدی و ازلی و جهانشمول يت اجتماعی، اشكال قدرت، سازوآارهای اقتصادی و غيموقع
ابد بجای آنكه بكوشد نظامی يی برای خود در نظم موجود بيآوشد جا   پس هر آس میهستند،

ابی به مواهب آن برای هر فرد از يوه دستيو شآند  گر عمل يی ديها هيگر برپا شود آه بر پايد
  .نو ابداع شود

  
ها و رفتارهای روزانه  شهياندات و يتجربار ساده است و فقط به يمی بسيم مفاهيهمه آنچه گفت

م و در يواقع ما آامال از صفر شروع آرد در. شود توده مردم و هر فرد عامی مربوط می
های بزرگ نظری ساخته و پرداخته شده قرار   ستميها و س  دئولوژیيتر از ا  نييسطحی پا

 ده فلسفی بزرگيك ايهای آوچك حاوی  شهين انديم همه ايشتر دقت آنينحال اگر بيو با ا. ميدار
ره يهای فردی و غ یيت، استعداد و توانايثروت، ساختار اجتماعی، قدرت، جنگ، مالك: هستند

ها را در عمق خود  ز نمی تواند آنيچچ يشوند آه ه  عی محسوب میيی طبيها چونان داده
  .ز به آنها بستگی داردياصالح آند و همه چ

  
آه . استير جنبش اشيت اساسی خود ساآن، ابدی، خارج از تاثيت در ماهيعنی واقعي

آه در . گذارد  خی و اجتماعی تنها بر سطح جنبش جامعه و مناسبات آنها اثر میيروندهای تار
ت انسانی ثابت است آه بطور ابدی به اشكال مختلف بروز يماهك يورای جوشش دائم حوادث 

  . ستند بلكه تمام و آمال در سطح فلسفی قرار دارنديی ساده نيها شهيگر انديها د نيا. ابدي می
  

شوند و   توجه مبادله می  بی   در زمزمه هر روزه عباراتی ساده آه به گونه ای،گريبعبارت د
م آه ينيب  ك و نظری را میيك دستگاه واقعی تئوري آنهاست، ما وند بايی آه در پيدر رفتارها

انگر نوعی از مناسبات با تجربه است يزه شده، دستگاهی آه بيستماتيافته و سيبندرت سامان 
ك فردی و جمعی را يری، اشكالی از پراتيای از موضعگ وهيش در سمت آن دارد آه  شيو گرا
  .ل آنديتحم

  
د فلسفه را يا بايم آيست آه بدانين نيمسئله هم ا. زی نداردي گرفلسفهچكس از يهن يبنابرا

همه . ا نهيافت ينی اعتقاد ي، به نظام فلسفی مع"ار آردينی را اختيدئولوژی معيا"مردمی آرد، 
شكار ادی آيآنند، جز ش  زان مطرح میيدستگر خريشان و ديك اندين مورد تاريآنچه در ا

  . ستيزی نيچ
  
گر خود را به ما يل فلسفی هم ديم، مسايانه آار نكنيا آگاهانه، خردگراست آه اگر مين نيچن
م و بطور ناآگاهانه، يل روبرو هستين مساير با ايبرعكس ما همچنان ناگز. ل نخواهند آرديتحم

  . ميده  خودبخودی و بر اساس ضرورت مطلق به آنها پاسخ می
  

ی ها ستميسكه ما از سلطه جبار نيدانند و ا  می آزادیخبری را اوج   بی ن يها ا برخی
 البته درست است آه خشكی ذاتی موجود در هر جهان. ميك خالص شده ايك و تئوريدئولوژيا
دگی واقعی جنبش يچيدهد و ممكن است پ  دان میيك ميهای دگمات  شيافته به گراي   نی نظاميب 

ده را هم يشيندايزمره و ن روفلسفهقت است آه  يز حقين نياما ا. شه پنهان آنديا را از اندياش
شه بالضروره يت هميما از واقعی خودبخودچرا آه درك . شود بجای آزادی روح جا زد ینم

شه يه صرف بر تجربه خود هميعنی ما با تكي. در بخشی از زمان و مكان قرار گرفته است
قت است عنی آنچه خاص و مويم، يآن  م و تجربه میينيب  م آه آنچه خود میيش به آن داريگرا



ت اطراف ما مبتنی بر ير ما از واقعينكه چون تفسيضمن ا.  ميرا بعنوان عام و ابدی تصور آن
جه در تجربه خود ي در نت، بلكه جنبه خودبخودی دارد،ستيده و آگاهانه نيشيك انديدرك تئور

ش از ما شكل گرفته و ما را احاطه آرده اند، يم آه پيآن  ی را وارد میيها شهيشه انديهم
اند و بالضروره جنبش جهان، تضادهای  ی آه از جهان آنچنان آه هست نشات گرفتهيها شهياند

  . آند  های بالقوه آتی آن را پنهان می ها و امكان یيواقعی آن، توانا
  
شود و   نام برده می" فهم عامه"ا ي" ميعقل سل"ها بعنوان  نم هستند آه از آين گونه مفاهيهم
دهند و به   ها خوراك می  ی حاضر و آماده آه به پندارها و توهميها شهيستند جز انديزی نيچ

  .آنند  حفظ وضع موجود دعوت می
  

ك و پژوهشگرانه درباره آنان يستماتيمی آه بطور سيعنی مفاهيی خودبخودم ين مفاهيبنابرا
شوند هرگز نه   ا ساده از تجربه خود ما محسوب میيهی يری بديجه گيم و نتيا دهيشينداين

ط يد محيم بازتولياهن مفيتالش ا. اند گان به ما ارزانی شدهيخودبخودی هستند و نه مفت و را
رد و يگ یی آه شكل ميز نويد و ترس نسبت به هر چيم در ما تردين مفاهي ا.رامونی استيپ
  . آورد  ابد بوجود میي  ی آه تحول میيها دهيا

  
آه خود را  بزرگیه پردازان يرروزمره نوعی بردگی است و نظ آزادی ن به اصطالحيا
آشتكاران ه انتقادی و يرانگران بزرگ روحيآنند ضمنا و   معرفی میها  رانگر تئوریيو

  .ز هستندي نانفعال
  

 پردازان برضد هر نوع اعتقاد، هرگونه  هين دسته نظريقی آه ايل است آه هر حرين دليبه هم
. آند  ماعی موجود را به خود جلب میش حافظان نظم اجتين ستاين چني ا،افروزند  فلسفه می

ن وجه مشترك هستند آه خواهان ابدی آردن وضع موجود و خفه آردن ين دو الاقل دارای ايا
  .ای متفاوت باشد ندهين وضع هستند آه حامل آيزی در ايهر چ

  
ش از آنكه دنبال يب. وه طرح مسئله را اصالح آرديد شين دور باطل بايبرای برون رفت از ا

ا نه، درست تر ي" ار آرديدئولوژی را اختيك اي"د يد به فلسفه پرداخت، بايا بايم آه آيباشن يا
های  تيجی از ظرفيها بطور تدر م آه براساس آن خلقيای بپرداز وهيل شيآن است آه به تحل

م ين چارچوب مفاهينكه حال چگونه در ايشوند و ا  فلسفی آه حامل آن هستند آگاه می
  . توان شكل داد یی را متر قيروزبروز دق

  
در توان   ثمربخش را می بحث و پژوهشك ين پرسش ضروری است آه يمت از ايتنها با عز

  . ر مثبت گذاشتيش برد و بر روند تحول آن تاثيبه پ سميحول مارآس


