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مقدمه
عصارۀ مطالب

اینیککتابمیانبربهفلسفهاست.ماهمهباکتابهایمفصلو»طوالنیبر«آشنا
هستیم-جادههایطوالنیوپیچدرپیچبهطرفایدههاییکهمتنهایکالسیکی
مانندنقد عقل محضکانت،محاوراتافالطون،ومنطقارسطوارائهمیکنند.اینها
فقطچندنمونۀاسطورهایو»فاخر«ازمیانانبوهکتابهایفلسفیهستند.امااگر
عمالًوقت)یاشایدتمایلبه(خواندناینآثاررانداشتهباشیم،چی؟یااصالًاگر
لحظهایتندبرویموبگوییمعمالًنیازیبهخواندنآنهانداریمچی؟شایدفقطبه
بیرونکشیدنوبررسیکردنچندایدۀمعدودنیازداشتهباشیم.آنوقتچهباید
کرد؟اصالًبیاییموبگوییمبخشبیشترمیلیونهاصفحهمتنفلسفی،اعمازعالی
ومتوسطومعمولی،اضافیهستندودرآنهافقطتکههاینسبتاًکوچکیازبینش
وجوددارد،چی؟گفتناینحرفهاممکناستشرمآوربهنظربرسد،ولیفلسفه
همینطوراست.میتوانیدهزارانصفحهبخوانیدوفقطبهیکیدوایدهبربخورید.
تازهحتیبعدشهممعلوممیشودکهآنایدههاغالباًبهطرزبدیارائهشدهاند-
شایدبهاینعلتکهفیلسوفتالشمیکردهبابینشخودشکناربیاید،یابهاین

علتکهآنبینشفلسفیدرآنزماننصفونیمهازکاردرآمده.
فلسفه،تقریباًبیشترازهررشتۀدیگری،تنبهکتابیمثلاینمیدهد.کتابی
کهدرآنهزارانسالاندیشه،وهمینطورهزارانصفحهتأملوژرفنگری،به
فشردهترینوتقطیرشدهترینشکلدرمیآید،ودرقالبچندصدکلمهوحتی
ایدههای پاراگرافیجایمیگیرد.مطمئناً ازآن،درقالبیک»اشارۀ«یک پس
بزرگفلسفهفراترازآنهستندکهبشودآنهارادرچندکلمهخالصهکرد.ولی
هیچضررینداردکهبرایبرجستهکردناندیشههایاساسیوبیانعصارۀمفاهیم
فلسفی،بهطوردقیقوفشردهبهجنبههایکلیدیاشارهکنیم.بهعالوه،اینیک
کتابمرجعکوچکهمنیستکهقرارباشدتاریخاینرشتهراخالصهکند.بلکه
بیشتر،یکطرحخاصواستثناییاست-نقشهایاستاز100نقطۀتاریخی.
البتهایننقاطتاریخیازهمدورهستند.ولیمامثلیکراهنمایتوریستیواقعی،
بهآنها آموزشهاوراهنماییهاییدراختیارخوانندهقرارمیدهیم،کهچطور

برسدووقتیبهآنهارسید،چهکارکند.
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ساختار کتاب
100اشارهیانفوذفلسفی،بهترتیبتاریخیتنظیمشدهاند،بهایندلیلکهُخب
بههرحالبایدیکجوریمرتبمیشدند.مطالعۀتاریخفلسفهنشانمیدهدکه
درهرصورت،فلسفهازاینجهت،منحصربهفرداستکهازپیشرویمنظمو
بیوقفهدرطولزمانسربازمیزندواینطورنیستکهباگذشتزمان،بهطور
ثابت،عمقوغنایفکریبیشتریپیداکند.درحقیقتبایدگفتمتفکرانباستان
همچنانپهلوبهپهلویپیرواناخیرخودپیشمیروندودرواقعیکجوراییاز
آنهابهترهستند.بااینحال،ازآنجاکهفلسفهتاحدودییکفعالیتپیشرونده
است،گاهیمفیداستکهببینیمایدههادرطولزمانچطورتحولپیداکردند،و

مباحثفلسفیطیقرنهاچگونهشکلگرفتهاندوتغییرحالتدادهاند.

ناجو،تنرآاناه،راتویلاوسنارفناژ،تفارکنتسلوویرم)تسارهبپچزا،لاابنارکفتم(دننامینارکفتم
.دناهدادرارقیسرربدرومارلاسنارازهلوطردگرزبیاههدیا،لیمتراوتسا

هریکازصداشارهیانفوذفلسفیشاملسهبخشاست:

1/ نگاه هلیکوپتری: اینبخشبهایدۀفلسفیومعموالًبهآفرینندۀآن
ایدهیکنگاهکلیمیاندازد،وشرحمختصریهماززمینهایکهآنایده

درآنپدیدآمد،ارائهمیدهد.

2/ میان بر: اینبخشبهاصطالحلباسهایایدهرادرمیآوردوپیرایهها
راکنارمیزندتاعناصرمحورینظریهرادرمعرضدیدبگذاردوآنرا

توضیحدهد.
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3/ اشاره: این بخش، به صورت بسیار کوتاه و مختصر، میان بری است 
برای سر درآوردن از ایدۀ مورد نظر و اساساً به یاد سپردن آن.

پسکتابچنینساختاریدارد.اماازکجابایدشروعکنید؟پیشنهادمااین
استکهازکتابمثلیکجعبۀهدیهیاظرفبرگهایگلاستفادهکنید.هرجا
کهدوستداریدبرویدوایدههارامزهمزهکنید.اماسعینکنیددریکنشست،
خیلیزیادمصرفکنید!اینهاایدههایبزرگوعمیقیهستند.وهرکدامشان

سزاوارآنهستندکهکمیجویدهشوند.
مارتین کوهن و رابرت آرپ 



1
یگانه انگارِی آیین هندو

خدا در همه چیز

و ،ودنه نییآ یانشیرک رگنایامن هک ،دنه زا یدلایم 13 و 12 نورق رخاوا زا یزنرب ییاههمسجم
ادوراگوابکرمَو،اماهبایتاسوینیمکورشنارسمههستند.

1/ نگاه هلیکوپتری: آیینهندوحدود3۵00سالقبل،اطرافدرۀِسند،
درپاکستانامروزپدیدآمد.برخالفبیشتردینهایدیگر،آیینهندو
هیچبنیانگذارقطعیوهیچاصلعقیدتیواحدندارد.اینآیینچنداعتقادمحوری
مشترکدارد،کهیکیازآنهاوجودیکخدایهمهجاحاضرومتعالیاستکه
همحالیادرونبوداست)یعنیدرسراسرعالمحضوردارد(وهممتعالیاست
)یعنیجدایازعالممادیوجوددارد(.اوصافوشکلهایاینخداراکثرتیاز
خدایانبازنماییمیکنند:ازجمله،برهمن،خالق؛ویشنو،حافظ؛شیوا،ویرانگر؛
وبسیاریخدایاندیگر،کههمهازچنینوجودیسرچشمهگرفتهاند.اینشاید
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اولینپارادوکسیامتناقضنمایهندوئیسمباشد،چونمطمئننیستیمکهآیااین
باعالم آیایکسرهبیشباهت یا»متعدددرکثرت«؛ خدا»یکتادرقدرت«است
θεόςپان(،و(πᾶς،)مونوس(µόνοςاست،یاباعالمعجیناست.کلمههاییونانی
)تئوس(بهترتیببهمعنی»واحد«،»همه«،و»خدا«هستند.پسمونوتِئیسمیعنی
اعتقادبهیکخدایواحدکهکامالًجدایازعالماست.درحالیکهپانتِئیسم
اعتقادبهایناستکهخداباعالمیکیاست،یاعالمِجلوۀخداست.دریکیاز
متونمقدسمحوریهندو،بَِهگَودگیخا،یکآواتار)یاتجّسِد(خدایهمهجاحاضر
ومتعالی،بهنامکریشنا،میگوید:»اوکهدرمنهمهچیزرامیبیند،وهمهچیز
رادرمن،هرگزازمندورنیست.ومنهرگزازاودورنیستم.«اینقطعه،و
قطعههایمشابهآن،محققانرابهایننظرسوقدادهکهآیینهندوراباپانتِئیسم

مرتبطبدانند.
2/ میان بر: دربَِهگَودگیخا،کریشناهمچنینمیگوید:»منبهوجِهناآشکارم،
درهمۀاینجهانسریاندارم؛همۀموجوداتدرمنهستند،امامندر
آنهاجاینگرفتهام.«اینقطعهازآنچیزیحکایتمیکندکهماآنراپانخئیسم
)panentheism(میخوانیم،کهبهمعنی»خدادرهمهچیز«است.پانتِئیسمخدا
راباعالمخیلییکیِجلوهمیدهد.ایننظردورازفهمهمگانیبهنظرمیرسد
دسیسهها یا اروپا سیاه طاعون به مربوط آثار و کارها با خدا بگوییم مثالً که
است. همردیف دوم جهانی جنگ در سازمانیافته کشتارهای وحشتهای و
مونوتِئیسمهمکالًشکافعظیمیمیانخداوعالمقائلمیشود،ووجودمتعالی
راچناننشانمیدهدکهانگارازبیخوبنجداازجهاناست.بهاینترتیب،
پانخئیسمحدوسطیدرنگرشبهخداارائهمیدهد.نگرشیکهدرآن،خدادر

عالمهستولیازعالمنیست.

3/ اشاره: مونوتِئیسم خدا را خیلی از عالم دور می کند، در حالی که 
پانتئیسم خدا را با عالم یکی می کند. دلیل آورده اند که آیین هندو، با 
پانتئیسم مبنای میانه ای ارائه کرد، که بر طبق آن، خدا در عالم است ولی از 

عالم نیست.

نیز←2.سمساره3.برهمن



2
َسمساره

بارها و بارها

ۀخرچزایریوصتو،هبقارملاحردیریمشککیزایزنربیاهمسجمزندگی.

1/ نگاه هلیکوپتری: ماگاهیفرصتدومیمیخواهیمکهکاریانجام
دهیمواینفرصترامییابیمومیخمانرامیکوبیم.بعضیوقتهاهم
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آنفرصتدومراگیرمیآوریموآرزومیکنیمفرصتسومیداشتیم!درخیالتان
تصوربکنیدزندگیهایبیشماریداشتیدوفرصتپیدامیکردیدبهاصطالح
»همهچیزراراستوریسکنید«،ودربدنهایمختلفواحتماالًحتیبهصورت
انواِعمتفاوتزادهمیشدید.برطبقآیینهندو،هریکازمایکنْفس)آتمن(
داریمکهدربدنیمحبوسمیشودویکیازبسیارزندگیهایممکِنخودشرا
سپریمیکند.دارمهوکارماهمدردنیایاطرافمادستاندرکارهستند.دارمه
اشارهداردبهنظامهماهنگ،وحدتوخیِرحاضردرعالم.درحالیکهکارمابه
معنیقانونعلتومعلولاستکهبهوسیلۀآن،هرشخصیمیتواندبهواسطۀ
اعمال بزند.وقتی رارقم اندیشههاوسخنانوکردارخود،سرنوشتخودش
شخصمطابقبادارمهباشندکهنظِمهماهنگووحدتوخیربهبارمیآورد،
پسپیامدهایخوبیپدیدآوردهاندومیتواننددراینزندگییادرباززایِشآینده،
پاداشدروکنند.امااگراعمالشخص،بدوشرارتبارباشد،پسمطابقبادارمه
نیستوفردمجبوراستدِینکارماییخودشرادراینزندگیویادرزندگی

بعد،درفرایندیکهبهتناُسخمعروفاست،بپردازد.

یمناشننآنشورتایئزجۀمهابارخزودهکیگدنزۀخرچزاییامنزابکیزایتایئزجدهد.

که )آتمن( نفس تحّول یا دوباره، تنیابِی یا تناُسخ روند میان بر:   /2
دِینهای همۀ نهایتاً اینکه تا میدهد ُرخ بسیار باززایشهای واسطۀ به
کارماییپرداختمیشود،َسمسارهنامدارد.دریکیازمتونمقدسمحوریهندو،
بَِهگَودگیتا،یکآواتاریانمودخدایهمهجاحاضرومتعالیبهنامکریشناادعا
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میکندکهقادراستبهبشر»عملهاوبیعملیهایی«بیاموزدکه»آنهاراازشر
َسمساره،جهاِنزایشومرگ،میرهاند.«کریشنادرادامهمیگویدکهرستگارییا
رهاییازَسمساره،موکشااست.موکشایک»آزادیمطلق«استکهفردبهکمک
بهرهایی انواعصفتهاییکه بدلمیشود.« الهی، بهخویشتِن برهمن، »به آن
فردازَسمسارهکمکمیکنندعبارتانداز:رهاییازمیلوخشم؛خویشتنداری،
خودآگاهیوفروتنی؛درکاینحقیقتکهعالمیکپنداراست؛ودلمشغولیبه

نیکبختی»همۀموجودات«.

3/ اشاره: َسمساره، روند کیهانِی تناسخ یا تن یابِی مجدد است که نفس 
)آتمن( از سر می گذراند تا اینکه به وضعیتی می رسد که مانند دارمۀ 

موجود در عالم، هماهنگی و وحدت و خیر را جلوه گر می کند.

نیز←2.یگانه انگارِی آیین هندو3. برهمن



3
برهمن

سرچشمۀ همه چیز

یادخویلاعتمقلاخ،نمهربهندو

برای توضیحی و تبیین به طبیعی نیازی انسانها نگاه هلیکوپتری:   /1
همۀچیزهاییدارندکهدرعالممیبینندوباآنهاتعاملدارند.علتاش
احتماالًایناستکهمادرقیاسباسایرحیوانات،حسیقویازآگاهیداریم،
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باشیم.میخواهیموجودمانرا ازموجودیمعمولی بیشتر ومیخواهیمچیزی
شکوفاوبهترکنیم.اینکاردرگروفهمسازوکارچیزهایاطرافماناست،تانهایتاً
بتوانیمآنهاراپیشبینیوکنترلکنیم.اینمیلبهفهمیدن،مردمرابهاینسوآل
هدایتمیکندکه»تبیین کل عالم چیست؟«بهلطفوجودعلوموروششناسیهای
بیشماریکهدرنتیجۀانقالبعلمیدرسدههای1۵و16و17میالدیظهور
کرد،پاسخعلمیبهاینسوآل،مهبانگاست.مهبانگ،نظریهایاستکهبامشاهدۀ
عناصر،و فراوانِی کیهانی، ریزموج زمینه تابش انبساطجهانهستی، چگونگی
بهعقب را زمان اگر اما کرد. استنتاج را عالم فاجعهآمیز زایِش فیزیک، قوانین
ِسند، برویم،درمییابیمکهمردمدرۀ یاعقبتر قبل 3۵00سال به برگردانیمو
نزدیکرودِسنددرپاکستانامروزهمکهامروزهبهآنهاهندومیگویند،تالش

میکردندتبیینیبرایکلعالمازکاردربیاورند.

یدامنمهوتساسدقمییادصمههک،»موا«زایریوصتمقدس.

همهجاحاضر متعالی برایوجودیکخدای هندوها بیشتر 2/ میان بر: 
متعالی،و یادرونبوداستوهم قائلاند،خداییکههمحاّل حرمت
برهمن، ازجمله: بازنماییمیکنند ازخدایان کثرتی را اوصافوشکلهایش
خالق؛ویشنوحافظ؛شیوا،ویرانگر؛وبسیاریدیگر،کههمهازچنینوجودی
متعالیوهمهجاحاضر،درپشتجهانوهمۀ اینخدای سرچشمهگرفتهاند.
نامهایمختلفخوانده به متعالی خدایاناست،وواقعیتغاییاست.خدای
میشود،امامتداولترینناماوبرهمناست)نبایدآنرابابراهما،کهنامخالق
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متون قدیمیترین از یکی در کرد(. اشتباه برهمنهاست از مذهبی طبقهای یا
برهمن میالد( از پیش هفتم قرن حدود از ِوداها از )بخشی اوپانیشادها هندو،
چنینتوصیفشدهاست:»واحد«ونیز»منشأازلی،آگاه،تنزلناپذیر،نامتناهی،
همهجاحاضر،وروحانِیعالممتناهیومتغیر.«برهمن»درهمهچیز«استو

»سرچشمۀهمهچیز«است.

3/ اشاره: برای هندوها پاسخ پرسش »توضیح وجود کل عالم چیست؟«، 
برهمن است.

نیز←1.یگانه انگارِی آیین هندو2.َسمساره37.علت غایی هر چیز


