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پیش گفتار نارش

     در باب فلسفه هراس

»اگزیستانسیالیسم«، فلسفه هول و هراس انسان غربی است در گردشگاه 
قرن نوزدهم به قرن بیســتم. در قرن نوزدهم فئودور داستایوفســکی با طرح 
پرسشــی هولناک در باب اینکه انســاِن روی تافته از خداوند با خودش چه 
خواهد کرد، لرزه ای بر ارکان اندیشه فلسفی افکند که حاصلش متفکرانی چون 
نیچه و کی یر کگارد و پل تیلیش بود که اصطالحا فیلســوفان عصر اضطراب 

نامیده می شوند. 
بنابراین، اگزیستانسیالیسم، برخالف فلسفه های پیشین که متاثر از سقراط، 
بنیادشان بر توضیح »چگونه زیستن« بود، بنیاد تازه ای نهاد که پرسش اساسی 
آن »چرایِی زیستن« بود. در این فلسفه، مرگ بر زندگی چیره شد و فیلسوفان 
به طرح این پرسش برخاستند که »انسان چه کند که بودنش و زندگی کردنش 

عبث نباشد«. 
نتیجه قهری این پرســش، نگاه اعتراضی به جهان و معارضه ای تمام عیار 
با »یقین« بود و طبعا آماج نخستیِن اگزیستانسیالیسم، ادیان بودند که بنیادشان 
بر یقین و ایمان اســت. اما این دین ستیزی، از لون ماتریالیستی و انکار نبود؛ 
بلکه »انســان وانهاده« را که تلمیحی از رانده شــدن از بهشت بود، به ایجاد 
قــدرِت در خود و خدای گونگی فرا می خواند. بی ســبب نیســت که برخی 
شارحاِن اگزیستانسیالیسم، تاریخ این مکتب را عقب تر می برند و کسانی مانند 
مالصدرای شیرازی را در ِعداد فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرار می دهند. به 
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زعم این شارحان، اسفار مالصدرا تالشی است برای خدای گونه کردن خصال 
انسانی و رهانیدن او از تنهایی و ظلمت شک در جهان نامتعین خاکی. 

با این حال، اگزیستانسیالیسم به طورکلی ذیل اندیشه های خداناباورانه قرار 
می گیرد و حتی دیندارانی مانند ســورن کی یر کگارد، میان ساحت اعتقادی و 
ســاحت فلسفی خود تمایز قائل می شوند و اولی را حوزه خصوصی و دومی 

را حوزه عمومی تفکر خود می کنند. 
مولف مصری این کتاب هم که از متفکران نامدار جهان عرب و مورد وثوق 
مجامع دانشــگاهی جهان است، همین وضع را دارد. فلسفه اگزیستانسیالیسم 
برای انیس منصور، ابزاری اســت برای تبیین راه های چیره شــدن اعراب بر 
ناهمگونی ها و تعارض ها و برکشــیدن انســان ها از »محیط ایدئولوژیک« به 
»محیط انســانی«. مراد انیس منصور از ایــن کار، ایجاد وحدتی عربی بود که 
اســیر ایدئولوژی ها و عناصر قومی نباشد و اعراب را به ایجاد قدرِت در خود 
و خویش باوری برانگیزد. واژگان و تعابیر دین ســتیزانه این کتاب، همانند آثار 
اگزیستانسیالیست های دیگر، واکنشی به هراس تنهایی است و به قول ژان پل 
سارتر، حسرت خدایی است که نمی توانند پیدایش کنند و زندگی بی حضور 

او چه خالی است. 
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مقدمه مرتجم

    ریشه شناسی واژه اگزیستانس

واژه اگزیستانسیالیســم که در زبان فارسی به وجود نگری، اصالت وجود، 
مکتب بازیابی هستی وجود بشر و بازنمایی وجود رها شده ترجمه شده  است، 

از ریشه التینی Existential به معنای وجود و هستی گرفته شده   است.1
 Existence در فرهنگ زبان فلســفی پل فولیکه و سن ژان، دو جزء کلمه
به صورت زیر بررســی و معنی شده  است: ex یعنی خارج از، بنا بر، ناشی از 
و sistens؛ یعنی قائم و ایســتاده2 و در نتیجه کلمه existence به وجود کسی 

اطالق می شود که قیام ظهوری دارد یا قائم به آگاهی است.3
در فرهنگ الالند )1979(، مولف اگزیستانس را در مقابل ماهیت قرار داده 
و وجود را به این معنی به کار برده  اســت: واقعیت حی  و   حاضر که در برابر 

امور انتزاعی و نظری قرار دارد.4
حال از تعاریف فــوق چنین بر می آید که واژه Existence بر وجود عینی 
و ملمــوس داللت می کند، بدین صورت که در برابــر واژه Existence ، واژه 
Essence یــا ماهیت قرار می گیرد، که ما را بــر آن می دارد از مثل افالطون و 

انتزاعیات فیلسوفان خلوت نشین فاصله بگیریم و تفاوت فاحش این دو واژه 

1-علیزاده،ح.فرهنگخاصعلومسیاسی،انتشاراتروزنه،1381،تهران،108-109.
2- Fouliquie, P; Saint Jean, R, Dictionary of the philosophic language, 1982.

3-نوالی،م.فلسفه هایاگزیستانسواگزیستانسیالیسمتطبیقی،نشردانشگاهتبریز،1374،18.
4-الالند،آ.فرهنگعلمیوانتقادیفلسفه،وثیق،انتشاراتفردوسیایران،1377،تهران.
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را بدانیم که معنی  لغوی واژه Existence بر وجود داشتن )وجودیافتن( داللت 
می کند یا همان گونه که احمد شاملو در شعری بدین مضمون بیان داشته  است: 
»من بودم/ و شدم/ نه زان گونه که غنچه ای/ گلی/ یا ریشه ای/ که جوانه ای/ یا 
یکی دانه/ که جنگلی/ راســت بدان گونه/ که عامی مردی/ شهیدی/ تا آسمان 

بر او نماز برد«.1

فلسفه اگزیستانس

»اندیشــیدن یکی از فعالیت های طبیعی آدمی نیست، بلکه محصول )دوران( 
ناخوشی انسان اســت، مانند تب به هنگام بیماری«.2 و همان گونه که اپیکور 
رواقی گفته  است: »فلسفه آنگاه آغاز می شود که ما از ناتوانی و بیچارگی خود 
آگاه می شــویم. حال، من در ناتوانی خویــش، چگونه می توانم به خود یاری 
رسانم؟ پاسخ اپیکور این است: از این راه که به تمام آنچه در قدرت من نیست 
به چشــم ضرورت بنگرم و نسبت به آنها بی تفاوت باشم و در عین حال همه 
آنچه را که وابسته من است؛ یعنی شکل و محتوای افکارم را با تفکر، در حد 

روشنی و آزادی برکشم«.3 
افالطون هم سرچشــمه آغازیِن فلســفه را حیرت می داند. چشــمان ما 
منظره ســتارگان، آفتاب و گنبد آسمان را به ما نشــان دادند. این »ما را بدان 
واداشت که جهان را بشناسیم، از اینجا فلسفه در  وجود  آمد؛ یعنی بزرگ ترین 
نیکــی ای که خدایان ارزانی میرندگان کرده اند« و بنا به باور ارســطو: »آدمیان 
به برکت حیرت خود، اکنون و در گذشــته، به فلســفه پردازی روی آوردند: 
نخست از دشواری های آشکار حیرت کردند، سپس اندک اندک پیش رفتند و 
دشواری های مربوط به مسائل بزرگ تر را مطرح ساختند؛ یعنی دشواری های 

نهفته در پدیدارهایی چون ماه، خورشید، ستارگان و آفرینش جهان«.4
بنابراین، حیرت مرحله پیشین شک است و الزمه اصیل شک همانا حیرت 

1-شاملو،ا.مجموعهآثار،انتشاراتنگاه،1385،تهران،728.
2-راسل،ب.آزادیوسازمان،رامین،نشرفروزان،1386،تهران،93.

3-یاسپرس،کارل،کوره راه خرد،مهدیایرانیطلب،نشرقطره،1378،تهران،19.
4- کورهراهخرد،18-17
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اســت. هنگامی که انســان پا به عرصه گیتی گذاشت با جهانی از ناشناخته ها 
رو به رو شد، که من کیستم؟ اینجا کجاست؟ و ...

تمام فیلســوفان و فلســفه ها محصول حیرت آدمی در برابر واقعیت های 
نامانوس و درد آور انسان بودند و هستند. هنگامی که سقراط خود را دوستدار 
دانایی می نامید و به دنبال کاوش در امور انتزاعی و مجرد بود، در برابر جریانی 
به نام سوفیست ها و ... خود را یکه و تنها یافت یا کارل مارکس، برای بازیابی 
هویت اصیل انســانی )کارگر( در برابر ســلطه اقتصادی- سیاسی و فرهنگی 
بورژوازی به  دنبال نگارش کاپیتال و مانیفیســت کمونیست بر آمد. پس زایش 
هر فلســفه و جریان اجتماعی-سیاسی محصول دوران خاص خود است که 
به دنبال باز تفســیر موقعیت انســانی، که مربوط به جهان، خدایان، نظام ها و 

فلسفه های پیشین است، می پردازد.
 حال، فلسفه اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود هم محصول دوران خاصی از 
شرایط انسانی و تاریخی بوده  است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهد شد. در 
اینجا الزم است که بدانیم خود اگزیستانس چیست؟ دغدغه این فلسفه و زندآگاه 
فیلسوفان این فلسفه چه بوده  است؟ »فلسفه existentialism یا هستی انسانی در 

اصطالح لغوی بر وجود داشتن )وجود یافتن( داللت می کند«.1
 در باب اگزیستانیسالیســم روایت های متفاوتی نقل شده  است، برای مثال 
پروفســور انیس منصور در کتابی به نام الوجودیه باور دارد که اگزیستانسیالیسم 
رویکردی عام در حوزه ادبیات و نمایش نامه نویســی است یا »اگزیستانسیالیسم 
فلسفه نیســت، بلکه گروه فلسفه اســت؛ گروهی آن قدر انعطاف پذیر است که 
می تواند در شکل های بسیار متفاوتی چون: الحاد سارتر، کاتولیک گرایی مارسل، 
پروتستان گرایی کیرکگارد، یهود گرایی مارتین بوبر و ارتدوکس گرایی بردیائف ظاهر 
شود، همچنین گرچه نام اگزیستانسیالیسم نسبتا جدید است، نمی توان نتیجه گرفت 
که این نوع فلسفه نیز جدید باشد. مونیر2 شجره نامه ای از اگزیستانسیالیسم ساخته 
اســت که ریشه های آن به عصر قبل از مسیح بر می گردد. اگزیستانسیالیست های 

1-مککواری،ج.فلسفةوجودی،حناییکاشانی،هرمس،1377،تهران،56
2- Emmanuel Mounier
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معاصر به کیرکگارد بر می گردند، اما قبل از وی، پاسکال و ِمن دوبیران1 بودند که هر 
دو قرابت هایی چشم گیر با اگزیستانسیالیسم داشتند. کاپلستون مدعی است که در 
اواخر قرون وسطی، مکتبی فکری وجود داشت که بااگزیستانسیالیسم شباهت هایی 
داشت. براک در تفکرات اگوســتین2 نشانه هایی از اگزیستانسیالیسم می یابد که 
اضطراب و بی قرارِی دایم زندگی زودگذر فرد را نشــان می داد. مسائل غیرقابل 
تردید از نوع تفکر اگزیستانسیالیستی در یونان باستان، برای مثال در تفکر سقراط 
وجود دارد گرچه این مسائل در غالب فلسفه کالسیک مطرح نبوده  است. بنابراین، 
ادعا شده  است که اگزیستانسیالیسم صرفا پدیده دوران جدید نیست، بلکه یکی 
از گونه های اساســی تفکر است که گهگاه در تاریخ فلسفه ظاهر شده است. این 
نوع تفکر بر تفاوت میان وجودِ فردی انسان )existenz( و وجود اشیا در طبیعت 
)vorhadenheit( که قابلیت تعمیم و طبقه بندی دارد، تاکید می کند و بر اهمیت 
وجود فردی انسان در مقابل اشیا اصرار می ورزد«.3 اما خود واژه اگزیستانسیالیسم 

را ف.  هاینمان4 نوکانتی مشرب، در سال 1929 م. ابداع کرد«.5 
حال، نحوه بروز و ظهور این فلســفه در دوران جدید چه بوده  است؟ آیا 
همه عوامل زیستی، محیطی، و فرهنگی در ظهور منسجم جماعتی از فیلسوفان 
در یک سده، که خود را خواه نا خواه وجود گرا می خوانند، جمع شده بود؟ چه 
عوامل وحدت گرایی در ظهور این فلسفه، تاثیر گذار بوده  است؟ و آیا عباراتی 
چون ترس و لرز، خدا مرده است، دازاین، انسان محکوم به آزادی است، درد 
جاودانگی، هســتی و نیستی، و دشــمن همان نگاه دیگری است! تا آن زمان 
مطرح نبوده  است؟ و با سواالتی از این قبیل که فقط در مباحث عمیق فلسفی 

خود را واکاوی کرده  است ، به جواب مورد نظر هدایت می شویم.
ســورن کیرکگارد )1855ـ1813( فیلســوف دین دار دانمارکی که به پدر 
معنوی اگزیستانسیالیسم شهرت یافته است، پایه گذار اصلی این مکتب فکری 

1- Maine de Biran
2-اوگوستینقدیس)Saint Augustinus(ازتاثیرگذارترینفیلسوفانواندیشمندانمسیحیتدردوران
باســتانواوایلقرونوســطیمحسوبمیگردد.اوازشــکلدهندگانسنتمسیحیغربی)کاتولیکو

پروتستان(بهحسابمیآید.
3-مککواری،ج.الهیاتاگزیستانسیالیستی،دشتبزرگی،بوستانکتابقم،1382،34-35.

4- Heineman
5-بابایی،پ.»اگزیستانسیالیسم«،مجلةاندیشه،نشریةتئوریکمارکسیستی،شمارة1،فروردین1358 157
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بوده است و تمام دغدغه او دفاع از فردیت انسان در برابر هجمه های جماعت 
انسانی و هرگونه تفکر جمعی بود؛ نزاع او با هگل ، پیامبر فلسفه جمع گرایانه، 
شهره عام و خاص است. حال چرا هگل برای بیشتر فیلسوفان اگزیستانسیالیسم 
نقش محوری و کلیدی را بازی می کند؟ جواب آن فقط در یک کلمه می گنجد 
و آن هم فرد انسانی اســت، زیرا در منطق هگل فرد انسانی محلی از اعراب 
ندارد یا حتی اگر اهمیتی به فرد داده می شود نه از بابت فردیت محورِی هگل 
است، نه برای اینکه اهمیت و موضوع کلیدی هگل جمع است و جمع حاصل 
نمی شود جز با افراد، اما همین افراد منحصرا خود بدون اعتبار و هستی هستند. 
اینجاســت که تفاوت فاحش میان فلسفه هگل و اگزیستانسیالیست ها دیدنی 
است. بنابراین، فصل مشترک یا نقطه اتکاء تمام فیلسوفان اگزیستانیسالیست 
هستِی انسان اســت، نه آن انسان انتزاعی و ذهنی از نوع افالطونی یا هر نوع 
تفکر متافیزیکی ـ ما بعد الطبیعی که با پیش تعریفی از انســان به پیش می روند، 
بلکه انسانی که گوشت و پوســت دارد یا به عبارتی دیگر، انسانی که صفت 
آنجا بودن را داراست و این انسان عینی با تمام عقل و احساس خویش برای 

فیلسوفان وجودی دارای اهمیت است.
در کل، فلسفه اگزیستانس نوعی طغیان علیه تمام پیش فرض های ساخته 

شده دوران کالسیک و مدرن در باب انسان ـ طبیعت و خدا است.
فلسفه اگزیستانس در اصل و قبل از همه چیز به دنبال معنای انسانیت است. 
انســانیتی که در عصر ضدانسانیت از ســوی مکاتب و گروه   های جمع گرایانه 
تاخت و تاز شده  است. اگزیستانسیالیسم به انسان قدرت عمل و اختیار را می نمایاند 
و به او ســبویی می دهد تا دِر آن را باز  کند و با ناشــناخته ها روبه رو شــود حتی 
اگر در پی آن ترس باشــد و این دقیقا همان چیزی است که به انسان می فهماند 
که مسئول تمام اعمال خویش است. پس اگزیستانیسالیست بودن در جان آدمی 
عذاب، نگرانی، و یاس را بارور می سازد و به او ثروت گران بهایی می بخشد؛ ثروتی 

ناگهانی که به شایسته ترین شکِل ممکن آن را انفاق می کند.
اگزیستانسیالیســم نظاره گر اســت، نظاره گر انســانی است که طرحی از 
خویش در پیش رو دارد و تماشا کننده کتابی است که هر روز کلمه به کلمه و 

جمله به جمله به آن افزوده می شود.
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مفاهیم بنیادین فلسفه اگزیستانس
1( سوبژکتیویته

»منشا اصطالح subject یا سوژه را می توان در آراء فلسفی رنه دکارت، متفکر سده 
هفدهم فرانسوی جست. دکارت کوشید تا برهان شک آوران هم روزگار خود را 
-آنهایی که ادعا می کردند هیچ چیز را به یقین نمی توان شناخت- رد کند. وی علیه 
این دیدگاه، گفته مشهور خود را مطرح ساخت : می اندیشم پس هستم. این گفته 
نمونه ای از دانشی بود که هر هستنده اندیشنده ای، حتی اگر در هر چیزی شک کند، 

واجد ویژگی های گوهرینی است که او را تعریف می کند«.1 
در مقابل چنیــن اصطالحی، عینیت یا objectivity قــرار دارد و آن هم 
این اســت که »عینیت شناخت حقیقت است که به لحاظ ارزشی خنثی باشد. 
بنابراین، شناخت عینی، شناخت چیزهاست آن گونه که واقعا هستند نه آن گونه 

که به ظاهر می آیند«.2
بنابراین، امر ســوژگی امری درونی و ذهنی است، حال آنکه ابژه بر شیء 

بیرونی داللت می کند.
اما نقش این دو واژه در میان فیلسوفان و فلسفه اگزیستانس به چه صورت 
است؟ قبل از همه چیز فقط این جمله سورن کیرکگارد مشخص کننده رابطه 

این فلسفه با یکی از این واژگان است که: »سوبژکتیویته حقیقت است«.3
از نظر کیرکگارد دو نوع حقیقت داریم: حقیقت ابژکتیو مثل حقایق تاریخی 
و حقایق علمی که مربوط به عالم خارج هســتند. اینها را می توان با معیار های 
بیرونی تایید کرد. به دیگر ســخن، حقیقت ابژکتیو وابســته به آنچه گفته شده 
اســت، در  حالی که حقیقت سوبژکتیو بستگی به این دارد که چگونه بیان شده 
 اســت. برخالف حقیقت ابژکتیو، برای ارزیابی حقیقت سوبژکتیو هیچ معیار 
خــارج از ذهنی وجود ندارد. کیرکگارد در اینجا مثالی می زند: »از دو فرد در 
حال نیایش. اولی خطاب به الوهیت حقیقی )که از نظر کیرکگارد یعنی خدای 
مســیحیت( دعا می کند، ولی در این نیایش صداقت ندارد. فرد دوم مشــرکی 

1-ادگار،ا.؛سجویک،پ.مفاهیمبنیادینظریةفرهنگی،مهاجر؛نبوی،نشرآگه،1387،تهران175.
2- مفاهیمبنیادینظریةفرهنگی،194.

3-استراترن،پ.آشناییباکیرکگور،جوادزاده،نشرمرکز،1378،تهران،42.
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اســت که بت بدوی خود را نیایش می کنــد، در  حالی که قلبش عمیقا متوجه 
حقیقت ال یتناهی است. از نظر کیرکگارد، نیایش این فرد دوم بهره بیشتری از 
حقیقت سوبژکتیو دارد. مفهوم حقیقت سوبژکتیو کیرکگارد به مفهوم صمیمیت 

نزدیک است و در بردارنده تعهد درونی توام با شوق است.
حقایق ســوبژکتیو از آن رو اهمیت بیشتری دارد که با بنیاد وجود ما مرتبط 
است و چنان که دیدیم به هیچ معیار بیرونی وابسته نبوده  است و به همان امر گنگ 
مربوط است. پس آنگاه که تمام حقایق ابژکتیو از صافی تحلیل گذشت، بر جای 
می ماند. در نتیجه حقیقت سوبژکتیو با بنیاد ارزش های ما مربوط است -نه چندان 

با درست بودن یا نبودن آنها بلکه با سرشت تعهد درونی ما به آنها« 1
»کارل یاســپرس هم به تبع کیرکگارد با عینیت گرایی مخالف است و در 
جســتجوی آن است که تفکر ســوبژکتیو را جایگزین تفکر ابژکتیو سازد. در 
تفکر ابژکتیویتــه، مفاهیم کلی و عام مطرح می شــود. در این طرز فکر همه 
انســان ها تابع قوانین خاصی هستند و آن قوانین به اندیشه و رفتار آنها شکل 
ویژه ای می بخشد. به گمان یاســپرس، روان  شناسی و جامعه شناسی از جمله 
دانش های عینیت گرا هســتند، زیرا می کوشــند تا رفتار و کردار انسان ها را بر 

طبق قوانین ویژه تبیین کنند«.2
ژان پل ســارتر در کتاب اگزیستانیسالیسم می نویســد: »بشر، نه فقط آن 
مفهومی است که از خود در ذهن دارد، بلکه همان است که از خود می خواهد. 
آن مفهومی است که پس از ظهور در عالم وجود، از خویشتن عرضه می دارد. 
همان است که پس از جهش به سوی وجود، از خود می طلبد. بشر هیچ نیست 
مگر آنچه از خود می ســازد. این مورد اصل اول اگزیستانسیالیسم است. این 

همان است که آن را درون گرایی3 می خوانند«.4
فریدریش نیچه هم مفهوم عینیت را زیر سوال برده است » به دیده نیچه، 
هیچ گونه دانش ناسوگیرانه ای وجود ندارد، یعنی هیچ دانشی نیست که حاصل 

1- آشناییباکیرکگور،42و43.
2-نصری،ع.خداوانساندرفلسفةیاسپرس،دفترنشرفرهنگاسالمی،1383،تهران،26و27.

3- subjectivity
4-سارتر،ژ.اگزیستانسیالیسمواصالتبشر،رحیمی،انتشاراتنیلوفر،1384،تهران،28و29.


