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مقدمه
عصارۀ مطالب
این یک کتاب میانبر به فلسفه است .ما همه با کتابهای مفصل و «طوالنیبر» آشنا
هستیم  -جادههای طوالنی و پیچ در پیچ به طرف ایدههایی که متنهای کالسیکی
مانند نقد عقل محض کانت ،محاورات افالطون ،و منطق ارسطو ارائه میکنند .اینها
فقط چند نمونۀ اسطورهای و «فاخر» از میان انبوه کتابهای فلسفی هستند .اما اگر
عمالً وقت (یا شاید تمایل به) خواندن این آثار را نداشته باشیم ،چی؟ یا اصالً اگر
لحظهای تند برویم و بگوییم عمالً نیازی به خواندن آنها نداریم چی؟ شاید فقط به
بیرون کشیدن و بررسی کردن چند ایدۀ معدود نیاز داشته باشیم .آن وقت چه باید
کرد؟ اصالً بیاییم و بگوییم بخش بیشتر میلیونها صفحه متن فلسفی ،اعم از عالی
و متوسط و معمولی ،اضافی هستند و در آنها فقط تکههای نسبتا ً کوچکی از بینش
وجود دارد ،چی؟ گفتن این حرفها ممکن است شرمآور به نظر برسد ،ولی فلسفه
همینطور است .میتوانید هزاران صفحه بخوانید و فقط به یکی دو ایده بربخورید.
تازه حتی بعدش هم معلوم میشود که آن ایدهها غالبا ً به طرز بدی ارائه شدهاند -
شاید به این علت که فیلسوف تالش میکرده با بینش خودش کنار بیاید ،یا به این
علت که آن بینش فلسفی در آن زمان نصف و نیمه از کار درآمده.
فلسفه ،تقریبا ً بیشتر از هر رشتۀ دیگری ،تن به کتابی مثل این میدهد .کتابی
که در آن هزاران سال اندیشه ،و همینطور هزاران صفحه تأمل و ژرفنگری ،به
فشردهترین و تقطیرشدهترین شکل در میآید ،و در قالب چند صد کلمه و حتی
پس از آن ،در قالب یک «اشارۀ» یک پاراگرافی جای میگیرد .مطمئنا ً ایدههای
بزرگ فلسفه فراتر از آن هستند که بشود آنها را در چند کلمه خالصه کرد .ولی
هیچ ضرری ندارد که برای برجسته کردن اندیشههای اساسی و بیان عصارۀ مفاهیم
فلسفی ،بهطور دقیق و فشرده به جنبههای کلیدی اشاره کنیم .به عالوه ،این یک
کتاب مرجع کوچک هم نیست که قرار باشد تاریخ این رشته را خالصه کند .بلکه
بیشتر ،یک طرح خاص و استثنایی است  -نقشهای است از  100نقطۀ تاریخی.
البته این نقاط تاریخی از هم دور هستند .ولی ما مثل یک راهنمای توریستی واقعی،
آموزشها و راهنماییهایی در اختیار خواننده قرار میدهیم ،که چطور به آنها
برسد و وقتی به آنها رسید ،چه کار کند.
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ساختار کتاب

 100اشاره یا نفوذ فلسفی ،به ترتیب تاریخی تنظیم شدهاند ،به این دلیل که خُ ب
به هر حال باید یک جوری مرتب میشدند .مطالعۀ تاریخ فلسفه نشان میدهد که
در هر صورت ،فلسفه از این جهت ،منحصر به فرد است که از پیشروی منظم و
بیوقفه در طول زمان سرباز میزند و اینطور نیست که با گذشت زمان ،بهطور
ثابت ،عمق و غنای فکری بیشتری پیدا کند .در حقیقت باید گفت متفکران باستان
همچنان پهلو به پهلوی پیروان اخیر خود پیش میروند و در واقع یک جورایی از
آنها بهتر هستند .با این حال ،از آنجا که فلسفه تا حدودی یک فعالیت پیشرونده
است ،گاهی مفید است که ببینیم ایدهها در طول زمان چطور تحول پیدا کردند ،و
مباحث فلسفی طی قرنها چگونه شکل گرفتهاند و تغییر حالت دادهاند.

متفکرانی مانند (متفکران باال ،از چپ به راست) مری وولستنکرافت ،ژان فرانسوا لیوتار ،هانا آرنت ،و جان
استوارت میل ،ایدههای بزرگ در طول هزاران سال را مورد بررسی قرار دادهاند.

هر یک از صد اشاره یا نفوذ فلسفی شامل سه بخش است:
 /1نگاه هلیکوپتری :این بخش به ایدۀ فلسفی و معموال ً به آفرینندۀ آن
ایده یک نگاه کلی میاندازد ،و شرح مختصری هم از زمینهای که آن ایده
در آن پدید آمد ،ارائه میدهد.
 /2میانبر :این بخش به اصطالح لباسهای ایده را درمیآورد و پیرایهها
را کنار میزند تا عناصر محوری نظریه را در معرض دید بگذارد و آن را
توضیح دهد.

فصل :باتک راتخاس 11
 /3اشاره :این بخش ،به صورت بسیار کوتاه و مختصر ،میانبری است
برای سر درآوردن از ایدۀ مورد نظر و اساساً به یاد سپردن آن.

پس کتاب چنین ساختاری دارد .اما از کجا باید شروع کنید؟ پیشنهاد ما این
است که از کتاب مثل یک جعبۀ هدیه یا ظرف برگهای گل استفاده کنید .هر جا
که دوست دارید بروید و ایدهها را مزهمزه کنید .اما سعی نکنید در یک نشست،
خیلی زیاد مصرف کنید! اینها ایدههای بزرگ و عمیقی هستند .و هر کدامشان
سزاوار آن هستند که کمی جویده شوند.
مارتین کوهن و رابرت آرپ

1

انگاری آیین هندو
یگانه
ِ
خدا در همه چیز

مجسمههایی برنزی از اواخر قرون  12و  13میالدی از هند ،که نمایانگر کریشنای آیین هندو ،و
همسرانش روکمینی و ساتیابهاما ،و َمرکب او گارودا هستند.

 /1نگاه هلیکوپتری :آیین هندو حدود  3500سال قبل ،اطراف درۀ ِسند،
در پاکستان امروز پدید آمد .برخالف بیشتر دینهای دیگر ،آیین هندو
هیچ بنیانگذار قطعی و هیچ اصل عقیدتی واحد ندارد .این آیین چند اعتقاد محوری
مشترک دارد ،که یکی از آنها وجود یک خدای همهجا حاضر و متعالی است که
هم حال یا درونبود است (یعنی در سراسر عالم حضور دارد) و هم متعالی است
(یعنی جدای از عالم مادی وجود دارد) .اوصاف و شکلهای این خدا را کثرتی از
خدایان بازنمایی میکنند :از جمله ،برهمن ،خالق؛ ویشنو ،حافظ؛ شیوا ،ویرانگر؛
و بسیاری خدایان دیگر ،که همه از چنین وجودی سرچشمه گرفتهاند .این شاید
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اولین پارادوکس یا متناقضنمای هندوئیسم باشد ،چون مطمئن نیستیم که آیا این
خدا «یکتا در قدرت» است یا «متعدد در کثرت»؛ آیا یکسره بیشباهت با عالم
است ،یا با عالم عجین است .کلمههای یونانی ( µόνοςمونوس)( πᾶς،پان) ،و θεός
(تئوس) به ترتیب به معنی «واحد»« ،همه» ،و «خدا» هستند .پس مونوتِئیسم یعنی
اعتقاد به یک خدای واحد که کامالً جدای از عالم است .در حالی که پانتِئیسم
اعتقاد به این است که خدا با عالم یکی است ،یا عالم ِجلوۀ خداست .در یکی از
تجس ِد) خدای همهجاحاضر
متون مقدس محوری هندو ،ب ِ َهگ َودگیتا ،یک آواتار (یا ّ
و متعالی ،به نام کریشنا ،میگوید« :او که در من همه چیز را میبیند ،و همه چیز
را در من ،هرگز از من دور نیست .و من هرگز از او دور نیستم ».این قطعه ،و
قطعههای مشابه آن ،محققان را به این نظر سوق داده که آیین هندو را با پانتِئیسم
مرتبط بدانند.
 /2میانبر :در ب ِ َهگ َودگیتا ،کریشنا همچنین میگوید« :من به وج ِه ناآشکارم،
در همۀ این جهان سریان دارم؛ همۀ موجودات در من هستند ،اما من در
آنها جای نگرفتهام ».این قطعه از آن چیزی حکایت میکند که ما آن را پانتئیسم
( )panentheismمیخوانیم ،که به معنی «خدا در همه چیز» است .پانتِئیسم خدا
را با عالم خیلی یکی ِجلوه میدهد .این نظر دور از فهم همگانی به نظر میرسد
که مثالً بگوییم خدا با کارها و آثار مربوط به طاعون سیاه اروپا یا دسیسهها
و وحشتهای کشتارهای سازمانیافته در جنگ جهانی دوم همردیف است.
مونوتِئیسم هم کالً شکاف عظیمی میان خدا و عالم قائل میشود ،و وجود متعالی
را چنان نشان میدهد که انگار از بیخ و بن جدا از جهان است .به این ترتیب،
پانتئیسم حد وسطی در نگرش به خدا ارائه میدهد .نگرشی که در آن ،خدا در
عالم هست ولی از عالم نیست.
 /3اشاره :مونوتِئیسم خدا را خیلی از عالم دور میکند ،در حالی که
پانتئیسم خدا را با عالم یکی میکند .دلیل آوردهاند که آیین هندو ،با
پانتئیسم مبنای میانهای ارائه کرد ،که بر طبق آن ،خدا در عالم است ولی از
عالم نیست.
نیز ←  .2سمساره   .3برهمن

2

َسمساره

بارها و بارها

مجسمهای برنزی از یک کشمیری در حال مراقبه ،و تصویری از چرخۀ زندگی.

 /1نگاه هلیکوپتری :ما گاهی فرصت دومی میخواهیم که کاری انجام
دهیم و این فرصت را مییابیم و میخمان را میکوبیم .بعضی وقتها هم
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آن فرصت دوم را گیر میآوریم و آرزو میکنیم فرصت سومی داشتیم! در خیالتان
تصور بکنید زندگیهای بیشماری داشتید و فرصت پیدا میکردید به اصطالح
«همه چیز را راست و ریس کنید» ،و در بدنهای مختلف و احتماال ً حتی به صورت
انوا ِع متفاوت زاده میشدید .بر طبق آیین هندو ،هر یک از ما یک ن ْفس (آتمن)
داریم که در بدنی محبوس میشود و یکی از بسیار زندگیهای ممکنِ خودش را
ت اندر کار هستند .دارمه
سپری میکند .دارمه و کارما هم در دنیای اطراف ما دس 
اشاره دارد به نظام هماهنگ ،وحدت و خی ِر حاضر در عالم .در حالی که کارما به
معنی قانون علت و معلول است که به وسیلۀ آن ،هر شخصی میتواند به واسطۀ
اندیشهها و سخنان و کردار خود ،سرنوشت خودش را رقم بزند .وقتی اعمال
شخص مطابق با دارمه باشند که نظ ِم هماهنگ و وحدت و خیر به بار میآورد،
ِ
باززایش آینده،
پس پیامدهای خوبی پدید آوردهاند و میتوانند در این زندگی یا در
پاداش درو کنند .اما اگر اعمال شخص ،بد و شرارتبار باشد ،پس مطابق با دارمه
نیست و فرد مجبور است دِین کارمایی خودش را در این زندگی و یا در زندگی
تناسخ معروف است ،بپردازد.
بعد ،در فرایندی که به ُ

جزئیاتی از یک بازنمایی از چرخۀ زندگی که دوزخ را با همۀ جزئیات روشن آن نشان میدهد.

تناسخ یا تنیابیِ دوباره ،یا تح ّول نفس (آتمن) که
 /2میانبر :روند ُ
ِ
ً
به واسطۀ باززایشهای بسیار ُرخ میدهد تا اینکه نهایتا همۀ دینهای
کارمایی پرداخت میشودَ ،سمساره نام دارد .در یکی از متون مقدس محوری هندو،
گودگیتا ،یک آواتار یا نمود خدای همهجاحاضر و متعالی به نام کریشنا ادعا
ب ِ َه َ
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یعملیهایی» بیاموزد که «آنها را از شر
میکند که قادر است به بشر «عملها و ب 
َسمساره ،جها ِن زایش و مرگ ،میرهاند ».کریشنا در ادامه میگوید که رستگاری یا
رهایی از َسمساره ،موکشا است .موکشا یک «آزادی مطلق» است که فرد به کمک
آن «به برهمن ،به خویشتنِ الهی ،بدل میشود ».انواع صفتهایی که به رهایی
فرد از َسمساره کمک میکنند عبارتاند از :رهایی از میل و خشم؛ خویشتنداری،
خودآگاهی و فروتنی؛ درک این حقیقت که عالم یک پندار است؛ و دلمشغولی به
نیکبختی «همۀ موجودات».
 /3اشارهَ :سمساره ،روند کیهانیِ تناسخ یا تنیابیِ مجدد است که نفس
(آتمن) از سر میگذراند تا اینکه به وضعیتی میرسد که مانند دارمۀ
موجود در عالم ،هماهنگی و وحدت و خیر را جلوهگر میکند.
ِ
انگاری آیین هندو   .3برهمن
نیز ←  .2یگانه

3

برهمن

سرچشمۀ همه چیز

برهمن ،خالق متعالی و خدای هندو

 /1نگاه هلیکوپتری :انسانها نیازی طبیعی به تبیین و توضیحی برای
همة چیزهایی دارند که در عالم میبینند و با آنها تعامل دارند .علتاش
احتماال ً این است که ما در قیاس با سایر حیوانات ،حسی قوی از آگاهی داریم،
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و میخواهیم چیزی بیشتر از موجودی معمولی باشیم .میخواهیم وجودمان را
شکوفا و بهتر کنیم .این کار در گرو فهم سازوکار چیزهای اطرافمان است ،تا نهایتا ً
بتوانیم آنها را پیشبینی و کنترل کنیم .این میل به فهمیدن ،مردم را به این سوآل
هدایت میکند که «تبیین کل عالم چیست؟» به لطف وجود علوم و روششناسیهای
بیشماری که در نتیجۀ انقالب علمی در سدههای  15و  16و  17میالدی ظهور
کرد ،پاسخ علمی به این سوآل ،مهبانگ است .مهبانگ ،نظریهای است که با مشاهدۀ
چگونگی انبساط جهان هستی ،تابش زمینه ریزموج کیهانی ،فراوانیِ عناصر ،و
ِ
زایش فاجعهآمیز عالم را استنتاج کرد .اما اگر زمان را به عقب
قوانین فیزیک،
ِ
برگردانیم و به  3500سال قبل یا عقبتر برویم ،درمییابیم که مردم درۀ سند،
نزدیک رود ِسند در پاکستان امروز هم که امروزه به آنها هندو میگویند ،تالش
میکردند تبیینی برای کل عالم از کار دربیاورند.

تصویری از «اوم» ،که هم صدایی مقدس است و هم نمادی مقدس.

 /2میانبر :بیشتر هندوها برای وجود یک خدای متعالی همهجاحاضر
حرمت قائلاند ،خدایی که هم ّ
حال یا درونبود است و هم متعالی ،و
اوصاف و شکلهایش را کثرتی از خدایان بازنمایی میکنند از جمله :برهمن،
خالق؛ ویشنو حافظ؛ شیوا ،ویرانگر؛ و بسیاری دیگر ،که همه از چنین وجودی
سرچشمه گرفتهاند .این خدای متعالی و همهجاحاضر ،در پشت جهان و همۀ
خدایان است ،و واقعیت غایی است .خدای متعالی به نامهای مختلف خوانده
میشود ،اما متداولترین نام او برهمن است (نباید آن را با براهما ،که نام خالق
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یا طبقهای مذهبی از برهمنهاست اشتباه کرد) .در یکی از قدیمیترین متون
هندو ،اوپانیشادها (بخشی از ِوداها از حدود قرن هفتم پیش از میالد) برهمن
چنین توصیف شده است« :واحد» و نیز «منشأ ازلی ،آگاه ،تنزلناپذیر ،نامتناهی،
همهجاحاضر ،و روحانیِ عالم متناهی و متغیر ».برهمن «در همه چیز» است و
«سرچشمۀ همه چیز» است.
 /3اشاره :برای هندوها پاسخ پرسش «توضیح وجود کل عالم چیست؟»،
برهمن است.
ِ
انگاری آیین هندو  َ .2سمساره   .37علت غایی هر چیز
نیز ←  .1یگانه

