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متالطـم پرسـشهای بنیادی ِـن
داسـتان غریقـی اسـت کـه در دریـای
ایـن کتـاب،
ِ
ِ
بیپاسـخ ،دسـت و پـا میزنـد تـا مگـر بـه سـاحل نجـات رسـد.
ُ
فرهـاد کوهکن اسـت
در ایـن کتـاب نقـل و نبـات و شـهد و شـکر نیسـت ،آوای تیشـۀ
ِ
ّ
عقـل بشـری ،کـه بـه
تابـش جرقـهای اسـت کوتـاه از
تـا نـوای چنـگ و ربـاب،
ِ
خورشـید ِ
ِ
طبیعـت خـود میتابـد نـه بـه هـوای شـهرت و مـال و جـاه و مقـام.
ِ
شـادی مسـتانۀ دانایـی باشـد نالههـای
فریـاد ایـن کتـاب بیـش از آنکـه هلهلـۀ
ِ
دردمندانـۀ نادانـی اسـت.

ـراهان
آنـان کـه کتــاب را بـه آخر رسـانند کــمشمارند و کــمشمارتر همــدالن و همـ
ِ
ایـن کتاب.

آرای انسـانی مارکسیس ِـت کاپیتالیس ِـت
مکتبی که در این کتاب بیان شـده اسـت ِ
گـرای ایدهآلیس ِـت رئالیس ِـت
دیـن
نگـر
فردگـرای جمع ِ
ِ
ِ
نگـر کلی ِ
جزئی ِ
خداجـوی بی ِ

عـارف
وطـن
گـرای وطن
تکنوکـرات طبیعتدوس ِـت ِ
ِ
ِ
گـرای واقع ِ
آرمان ِ
دوسـت جهـان ِ
ماتریالیسـت اسـت.
فلسـفهای کـه در ایـن کتـاب بیـان میشـود و نظریههـای سیاسـی و اقتصـادیای

کـه گفتـه میشـود مجموعـهای اسـت کـه بسـیاری از پـاره هـای آن را در گفتههـای
ّ
عقاید
ناهمگـون
ـردن پارههـای
ِ
ِ
سـر هـم ک ِ
دیگـران میتـوان یافـت ،امـا ایـن مجموعـه از ِ
طی سـالیان متمادی و َدم به َدم عقل بر پیدایش،
گونا گون پدید نیامده اسـت بلکه ِ
هماهنگـی بخشهـای ایـن مجموعـه ناظـر بـوده اسـت.
وحـدت و
ِ
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ّ
تضـادی تا کنـون ارائـه نشـده و
فاقـد
هیـچ مکتـب
فلسـفی منسـجم و همگـون و ِ
ِ
ً
جهانبینـی ارائـه شـده در ایـن کتـاب هـم قطعـا از ایـن عیـب ّ
مبـرا نیسـت ّامـا مقایسـه
ِ
فلسـفی دیگـر
مکاتـب
بـا
کتـاب
ایـن
در
شـده
ارائـه
فکـری
نظـام
از
بخـش
یـک
و مقابلـۀ
ِ
ِ
ِ
ّ
صحیـح نیسـت بلکـه همـواره هـر جـزء از هـر مکتبـی را بایـد در نظـام کل ِی همـان مکتب

تجزیـه و تحلیـل کـرد .بـرای نمونـه نمیتـوان بخشـی از نظـام فکـری مارکسیسـم را در
ُ
کـذب آن داد.
مکتـب کاپیتالیسـم تجزیـه و تحلیـل و سـپس حکـم بـه صـدق و ِ
پایبنـد هیـچ مـرام و مکتـب و مذهبـی نمیکنـم .آن
مـن در ایـن کتـاب خـود را
ِ

زمـان کـه پـای بـر زمیـن دارم انسـانی عقلـی ،واقعگـرا ،اخالقـی ،برتریطلـب ،مغـرور و

قیـود
ـمان آرزوهـا پـرواز میکنـم ،آرمانگـرا و آزاد از همـۀ ِ
خودخواهـم و آنگاه کـه در آس ِ
اجتماعـی ،بـه هـر روزنـهای سـر میکشـم و بـه هـر سـو بـال میگشـایم.
مـن در پیمـودن راه پـر پیچوخـم فلسـفۀ ّ
مبهـم
مشـاء ،بـه غارهـای وهمآلـود و
ِ
ِ
ِ
روشـنگر
عقالنیـت بشـری را راهنمـا و
چـراغ عقـل و
ِ
ِ
ماوراءالطبیعـه نظـر نمیکنـم و فقـط ِ
راه خـود میدانـم.

تحلیل منطقی ،استدالل و تجربه استوار باشد.
منظور از عقل ،عقلی است که بر
ِ
عقلی که فلسفۀ ّ
مشاء ،ریاضیات ،فیزیک و علوم جدید را پدید آورده است.

عقلی که جهان و طبیعت را قانونمند میداند.
درسـتی پندارهای خـود ،کرامات
اثبـات
عقلـی کـه شـیفتۀ حقیقـت اسـت ّاما برای ِ
ِ
برهـان خـود نمیکنـد.
و معجـزات و وحـی و روح و بقـای روح و معـاد و  ....را شـالودۀ
ِ
گـرم دوران چشـیده بـا تجربههـای چنـد
عقلـی کـه موجـودی پویـا و زنـده ،سـرد و ِ

میلیـون سـاله اسـت.

رنـج بنـد کشـیده ،ضعـف و
عقلـی کـه شـادی و غـم از روزگار دیـده ،محرومیـت و ِ

توانائیهـا دیـده و گهـگاه بـه آزادی رسـیده اسـت.

درازای تاریـخ ،کاوشـگر در پهنایـی
عقلـی کـه موجـودی اسـت بـا حافظـهای بـه
ِ
ّ
کل
های قابـل
تـا دوردسـت ِ
دسـترس کائنـات و بـا محفوظاتـی وسـیع بـه انـدازۀ ِ
ِ
فرهنـگ بشـری.
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رند زندۀ کنجکاو و پرسشگر و الهۀ کامیابی و سعادت است.
عقلی که ِ
ْ
راه خـود بـوده و هـر چـه سـوخته ُپـر فروغتـر شـده و
چـراغ فروزنـدۀ ِ
عقلـی کـه خـود ِ
هرچـه تابانـده تابندهتـر شـده و هرچـه داده داراتـر شـده اسـت.
تکبـر در مقابـل جهـل سـیهروی و ّ
عقلـی سـپیدروی و بی ّ
متکبـر ،عقلـی کمگـوی و
ِ
َ
زنـگار مطلقاندیشـی آلـوده نیسـت.
بـس شـنوا ،عقلـی کـه بـه ِ
عقلـــی کـــه شـــک بـــر یقیـــن مـــی کنـــد و خـــود میدانـــد کـــه ک ــم میدان ــد و
عقلـــی کـــه هـــر دم ْ
خودخـــود را اصـــالح میکنـــد.
راه حقیقتطلبـی سـعی میکنـد و خطـا میکنـد و از
عقلـی کـه در ایـن کـوره ِ

غایـت ناپیـدای خویش
ایـن سـعی و خطـا هـر سـال روزی و هـر روز دمـی به سـوی ِ

پیـش میرود.

مالک
نـارس مطلق
عقلـی کـه بـه جوجـۀ
دانای مطلـق و ِ
اندیش جهل -که خـود را ِ
ِ
ِ
کائنـات میپنـدارد ـــ نهیـب میزند و زنهـار میدهد.
عقلی که دانائی و فرزانگی ،اخالق ،انسانیت ،عشق و ّ
محبت از او است ،سرایندۀ

شعر است و نوازندۀ کالم.

پای جهل قربانی کردهاند ،سنگسـار کردهاند،
ایـن الهـۀ عقـل را تـا بـه حال بارها به ِ
در آتـش انداختهانـد یـا بـه دارش کشـیدهاند ّامـا هربـار سـرفرازتر ،برومندتـر و باشـکوهتر

برافراشـته است.

ظلمـات نادانـی،
احسـاس اسـارت در
درد
ِ
مـن موجـودی پرسـشگر و ناآرامـمِ .
ِ

پوسـت مـرا میسـوزاند.
گوشـت و
ِ

ذهـن خـود هسـتم .فریـادی بـه ظاهـر تـا آن
انفـرادی
سـلول
محبـوس
مـن
ِ
ِ
آهنیـن ِ
ِ
ِ

سـوی کائنـات سـرمیدهم کـه ای «مـن»! بگـو تـو کیسـتی و چیسـتی؟ ای جرثومـۀ
سـفتی و سـختی و نرمـی و زبـری ،ای جـرم ،ای جسـم ،ای ّ
مـاده! بگـو تـو چیسـتی؟!
ِ
ّ
فریـاد خـود را در
ای خودآ گاهـی بگـو تـو ِکـی و چگونـه بـر مـن آمـدی؟ امـا فقـط پـژوا ِک ِ
جمجمـۀ خـود میشـنوم.

گـردن مـن آویختـه اسـت و آویختهانـد،
ایـن تختهسـنگهایی کـه از لحظـۀ زادن بـه
ِ
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خرافـات بیارزش
اقیانـوس مطلقهـای ناراسـت ،ارزشهـای دروغیـن و
مـرا در اعمـاق
ِ
ِ

غریـق دریـای راسـتهای ناراسـت و ارزشهـای بـی ارزشـم و
بـه اسـارت گرفتهانـد .مـن ِ

تاریـک ایـن نادانیهـا ،کورسـوئی از حقیقـت نمیبینـم.
در اعمـاق
ِ
مـا اسـیر حصـار آهنیـن و ُ
طبیعـت خـود هسـتیم .مـن
سـترگ و بیروزنـۀ سرشـت و
ِ
تاریـک تاریـک ،هـر َدم آوائـی میشـنوم ،گاهـی از خـود میپرسـم آیـا
در ایـن اسـارتکدۀ
ِ
خیـال مـن .دیوانهوار
سـوی حصـار اسـت یا سـاختۀ ذهن و
ایـن
آواهـای پرسـش ،از آن ِ
ِ
ِ

حصـار آهنیـن میکوبـم تـا شـاید روزنـهای بـه آنسـو بـاز
خـود را بـه دیوارههـای ایـن
ِ
ً
حصـار خود
تاریکی
کنـم .نمیدانـم کـه ایـن حصـار اصـال آنسـوئی دارد یـا نه .از تنگـی و
ِ
ِ
بـه خشـم میآیـم و فریـاد سـرمیدهم و لختـی بعـد ،از ّ
سـنگینی پرسـشهای
تحم ِـل
ِ
بیجـواب کام میجویـم .مـا دچـار اشـتباهات بسـیار بنیادینـی گشـتهایم ،مـا دچـار و
مبتال به تفسیرها و تعبیرهای پوسیده و ّ
سنتی و قدیمی و نارسای بشریت گشتهایم.
ای کاش فرزن ِـد کائناتـی دیگـر بـا فرهنگـی دیگـر بـودم ،ای کاش چی ِـز دیگـری بـودم.

دار سوفسـطائیان ،بقـراط و سـقراط ،افالطـون و ارسـطو ،اپیکوریـان،
مـن میهمـان ِ

دکارت ،کانـت ،هـگل و مارکـس بـودهام و در اندیشـۀ هیچیـک نظامـی پایـدار بـر تبییـن
کائنـات نیافتهام.

مـن پذیـرای زرتشـت و مسـیح و نـوح و موسـی  ...................بـودهام و جـز

خـواب و خیـال ندیـدهام.

ـراب
کـش دیگـران.
انهـار ش ِ
ِ
مهرویـان پریپیکـر و ِ
شـهد و ِ
شـکر هـر دو جهـان ،پیش ِ
ّ
ُ
نشـینان بـیدرد .من
کش ساحل
ِ
مـدام و سـاقیان مهپیکـر و طنازی عشـوهگران ،پیش ِ
را ُ
درمـان مـرا
وشـان َس ِروسـهی قامـت و انهـار شـیر و عسـل دوا نیسـت،
ِ
مـی مـدام و پری ِ
ِ
راهـی دیگـر و دوایـی دیگـر بایـد .مـن را راهـی راسـت و ریسـمانی محکـم باید.
چشـم زیبـا و خـم ابـرو و لـب لعـل و روی مـاه و بـازوان نیرومند و سـینۀ سـتبر
بایـد از
ِ

ـس ایـن
و شـهامت و شـجاعت و قـدرت و مـال و جـاه و مقـام درگذریـم .بایـد دیـد در پ ِ
پردههـای کـم ارزش« ،ذهـن و مغـز» را چـه حالـی اسـت؟ آیـا مسـت و الیعقـل و خمـور و

تـالش اندیشـه؟
حـال
تنبـل ،لمیـده اسـت یـا بیتابانـه و مـدام در ِ
ِ
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آزادگان جهانبیـن،
ارزش هرکـس بـه میزانـی اسـت کـه میاندیشـد و در محفـل
ِ

بـه چیـزی بهـا نمیدهنـد جـز اندیشـه و بـه چیـزی جـز اندیشـه افتخـار نمیکننـد و
ّ
اندیشـیدن یعنـی زندگـی و زندگـی یعنی اندیشـیدن .اندیشـیدن لذتبخشترین ،کم
خرجتریـن و پربهاتریـن عملـی اسـت کـه انسـان میتوانـد انجـام دهـد .هیـچ کـرداری
سـودآورتر از اندیشـیدن نیسـت.

شـهود
دهنان کشـف و
عقلگـری راهـی اسـت بـس خطیـر و دشـوار .آن سـو شـیرین
ِ
ِ
نویددهنـدگان جاودانگـی و بهشـت ،شـهد و شـکر پیـش میآورنـد و ایـن سـو
عرفانـی و
ِ
ّ
خـار راه و کـوره راه و تنگنـا و سـختی و مشـقت و درد و رنـج پیشکشـی
جـز سـنگالخ و ِ
وادی
نیست .کیست آن رادمردی که از آن سرابهای فریبنده دست کشد و به این ِ

چشـم
ـرد زمینـی سـرمایه کند و
مهیـب و هولنـا ک گام گـذارد .کجاسـت آن دالوری کـه خ ِ
ِ
طمـع بـر امدادهـای غیبی بپوشـاند.

گهگاه زمزمهای میشـنوم که دسـت از طمع بردار و آز مکن ،صدهزار سـالگان هنوز

طمـع وصـال داری؟ راه بـس دراز و تـوان و توشـهات
گامـی بـه پیـش نیامدهانـد و تـو
ِ

پشـیز .نکنـد ایـن نجـوا هـم پـژوا ِک مـن در من اسـت!

سـعادت بشـر و نویددهنـدۀ بهش ِـت موعود
هـر جهانبینـیای بایـد تضمینکننـدۀ
ِ

عواقب
مکتب فکریای باید انسانی ،فرا گیر و دوراندیش باشد و به
در زمین باشد .هر
ِ
ِ
اجـرای نظریههـای خـود تا سـالهای آینـده ّ
حتی قرنهای آینده جوابگو باشـد.
ّ
هـر جهانبینـیای چـه از نظـر زمانـی و چـه از نظـر مکانـی بایـد کلینگـر باشـد ،بایـد

جهانـی و تاریخـی بیندیشـد.

هر مکتب فکری باید جهانی بیندیشد زیرا:
ّ
ّ
در جهان هیچ جزئی مسـتقل نیسـت و هر نظر و نگاهی چنانچه کل را متشـکل از
ّ
اجزاء و اجزاء را تشـکیلدهندۀ کل نداند به بیراهه رفته اسـت .هیچ جزئی از کائنات،
ذات خـود نیسـت .هیـچ جزئـی مسـتقل و آزاد از اجـزای دیگـر
خودایسـتا و قائـم بـه ِ

نیسـت .کائنـات و هـر آنچـه کـه هسـت ،اجزائـی بـه هـم پیوسـته و هماهنـگ و مرتبـط
بـا یکدیگرنـد و اجـزاء در ایـن بـه هـم پیوسـتگی موجـودی واحـد تشـکیل دادهانـد.
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پیامبر راستین
عقل
ِ

هسـتی هر جزئی و هر بخشـی فقط در ارتباط و پیوسـتگی با بخشها و
به این ترتیب
ِ
ّ
اجـزای دیگـر تحقـق پیـدا میکنـد .هر جـزء و هر مجموعه چه اتم یا مولکول باشـد ،چه
گیـاه یـا جانـور یـا انسـان باشـد ،چـه هنـر ،چـه علـم ،چـه فلسـفه و چـه هرگونـه آ گاهـی و
ُ
حال شـدناند .هـر جزء و هر مفهوم و هر
معرفتـی باشـد همـه و همـه بـا هم و در هم در ِ
نیسـتی آن.
دیگر کائنات یعنی عدم ،یعنی
مجموعه اسـتقاللش از
ِ
اجزای ِ
ِ
و هر مکتب فکری باید تاریخی بیندیشد زیرا:
هیچ موجود و پدیدهای خلق ّ
بستر زمان از
الساعه پدید نمیآید .هر موجود در
ِ

موجودی زاده شده و موجودی میزاید .هر درختی ریشه در گذشته دارد و شاخ و
هوای نهالی نو میکارد ،خود میوۀ
برگی در آینده خواهد داد .هر دانه که جهان به
ِ
نهال کهنهای است .من ا کنون شصت و شش سالهام ّاما به راستی میلیونها سال
ِ
از عمر من میگذرد.
در ارائۀ هر مکتب فلسفی و هر جهانبینی باید ّ
توجه داشت که آن مکتب برای
انسانها ارائه میشود .ارائۀ یک جهان مکانیکی و صد درصد ّ
مادی عاری از ّ
محبت
ِ
و عاطفه ،خالی از خوشآمدن و بدآمدن ،زشتی و زیبائی ،پلیدی و نیکوئی کاری
َ
ناصواب و نادرست است .مکتبی که ما را به برزخ ،به عالمی خشک و زبر و سخت و
خشن راهبری کند ،آشکارا مکتبی است که بیراهه پیموده است.

چیستی معرفت ،دین ،اخالق ،هنر ،تیزبینی و
ا گر مکتب فلسفیای ،به
ِ
آثار حقیقت و مطلق و ذات نبیند ،با این وجود
ژرفاندیشی کند و در هیچیک اثری از ِ
باید ّ
تصوری عالمانه ،نیکو و زیبا از کائنات ارائه کند.

فلسفه از انسانها است برای انسانها و این انسان موجودی است که خوشش
ّ
میآید و بدش میآید ،خشم میکند و آرام میگیرد ،عشق میورزد و تنفر میکند،

موجودی است که عاطفه و وجدان دارد ،موجودی است که برتریطلب و خودپسند

مکتب فلسفیای انسان است باید تمام این
و خودشیفته است .ا گر مخاطب هر
ِ

ویژگیها در آن ملحوظ شود.
ُ
َ
ّ
بودن
ا گر فلسفهای ذات و ماهی ِت اخالق را کند و کاو کند و سرانجام به نسبی ِ
12
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اخالق ُحکم کند ،چنانچه اخالقی و انسانی بودن را بیارزش شمارد به بیراهه رفته
است.

ّ
بودن جهان و
ما در ارائۀ یک مکتب فلسفی ممکن است در میانۀ راه به مادی ِ

بودن کائنات برسیم
کائنات برسیم و دیگر هیچ ،ممکن است در میانۀ راه به ریاضی ِ

حقیقت اخالق و همه جایی و همه زمانی آن را نپذیریم،
و دیگر هیچ ،ممکن است
ِ
ّاما باید ّ
توجه داشت که سرانجام باید رشتهها را به هم پیچید و به وحدت رسانید،
آخراالمر باید علم و دانایی را با اخالق و عدالت و زیبائی به هم آمیخت.

بازی
مکتب اخالقی و
هر مکتب فلسفی بدون ارائۀ
ِ
ِ
مکتب سیاسی و اقتصادیِ ،
ّ
کودکانۀ بیثمری است .اینگونه فلسفهها لذتبخش ّاما بیثمرند .هستیشناسی و

مکتب سیاسی منجر نشود چون
مکتب اخالقی و یک
معرفتشناسی ا گر به ارائۀ یک
ِ
ِ

درخت بیثمر است .هر مکتب فلسفی سرانجام باید از اوج آسمانها پا بر زمین نهد و
ِ
بگوید چه کنیم ،چگونه باشیم و کجائیم و به کجا رویم.
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