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 گفتارپیش
 

 
 

همواره موری توج   ا  ورژه یر میزن اهزلی خری و اندرشفف  کنونفلسفه  ا  یرراز  تز 
اویه اسف.  یر وو  تزرر،، اندرشففمندان فراوانی ا  اررسففی مو ووزا وونزوون 

لی ک  همواره ارای تهزوتی را یر خصففوم مسففز هزی ماند و نظرر جهزن پریاخت 
رک هزی هراند  اررسفی ررا و اندرش اشفر جاا  و مل  مازثه  اویه، مرر  کریه

نظراا و نوع خوی ایففزن ر نهرفف  جهففزن یر هففزی ممتففز  تففزرر، فلسفففهفف ا  چهره
 مزنی رنزن جزی تللی  فراوان یاری   ةاس. ک  از توج  ا  یور متعدیی هزییردوزه
 ،افزون ار ارنکند  رید می  یر ری اسففف. و وزه رن را ت ای نهض نظررنظرر وفزه 

لسوف مسز لی صورا ورفت  ک  فی تاییناسفیزری ا  نظررزا فلسفهی یر راسفتزی 
  اس. تر ا  رن پریاخت پیش ،ثیروااریت 

 زرگ  ا هزی فیلسوفزن  هزی ایشففمزری ا  تهسففیر وهزرد و اندرش یر جهزن کتز 
ز اا  فلسه  را ا  خوی جلب نمویه و مندان  ده اس. و توج  والقتزرر، منتشفر  

ر   من نیز ا  قدر اضزو. کو یدم تز وزمی یاندرو وشفت روا نیز اسفتهاز  فراوانی 
  جهزن رفتم، ا    لاا ا  سففراب ازروزن تزرر، فلسففهاریارم جه. تللی  و روزهی

 فک نظررزا رنزن اسیزر ارای ک  ای 0ازسفتزن و فیلسفوفزن  پیش ا  سفهرا یوران 
ور ی یا ففت  اس.، تز هزی اعدی فلسفه  ره شففز اویه و تر یب ا  اندرشفف نسف 

ز و هیر اررسفففی نظرر  من تر هسفففتند فیلسفففوفزنی ک  ا  یوران کنونی مز نزیرک
ش تررن ن رتررن ی د   و اصلیجهزن، توانسفتم مهم  هزی ازروزن فلسفهاندرشف 

  ا یر ایام ،یس. پیدا کنم   رنخری ا  هزی رکاج و یر قزلب جمل رنزن را استخر
ر تکنندوزن الث، قدری ایشففم تز ارای یناز ا هز پریاختنظرر  ارن ففر  و اسفف  

                                                            
1. Socrates 
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همچنین کو ففیدم یر مازثهی ک   نظر وریی ازوث  ففنزخ. ا  رن فیلسففوف موری
ران م تز یوا  وهد قدر ر تکزم  تزرر، فلسه ، ا  سففی ففده اسفف.مرر  و تشفرر  
ز توج  و یر ایام  و ا ؟فلسه  از چ  مازثهی ر ز   د ا  ایزن یر ر،معزصفر ارریا م  

 هزی متنوع  ندویای ک  یر جهزن صففورا پاررف. و سففاکا  تغییراا وسففتریه
 تالش کریم ار ،افزون ار رن چ  سففرنو ففتی ارای فلسففه  رقم خوری؟ پدرد رمد،

هزری ک  یر  ندوی و یر وجوی چنین پیشرف.خواننده ر فکزر  وی ک  ارای مز، از 
جهزن ا  صفورا کالن  ک  ورفت ، چ  یر ولوم مختل  و چ  یر مازثث نووم، 

 وتکنولوژی، فلسه  چ  مسیری را پیمویه چ  یر یسفتزوریهزی پز فکی و چ  یر 
اسفف.  ارن سففیر تزررخی ا   سففوی رزفت هزی فیلسففوفزن ا  چ  سففمتی ی د  
مازثهی  هزی فراوان یر نظر انسزن امرو یا  وا ف. سده هزری ک  ثز  پسنظرر 

ن خررن ک  مزهی. جهزهزی مت تز نظرر و ی  وافتزیه هستند ر ز  میپز سزیه و پیش
فزن هزی فیلسواز نظرر  ی    فزرد یر ارخوری اولرزادایام  می کشفندرا ا  چزلش می

رهن و مامازثهی ه رنزن   ا  یردوزارخی مسففز ا  نظر ررد ک  ایزن  چنین وهد قدرم
ک  ازرد ارن نکت  را یر نظر یا فف. ک  فلسففه  و ولم ر د و ثز  رن؛ اسف.ادوی 

 و ترمهممسففزر   واند و ذهن انسففزن ونوزرش فراتری پیدا کریه پیشففرف. کریه
فزن   فیلسوامرو ه مسففز اسفف. ک   وون ارنتری یر رن نهش اسففت  اسفف.  پیچیده

  و مسلم اس. ده ن ارای ارخی اثازاهزی پیشییوران ازستزن و قرن
ارش روزهی و خریو ی اکو فففیم و ا  هر روی امیدوارم اتوانیم یر جه. افز

چی  را ا  ییی رگاهی و یانایی  نگریم  جهان امرو  نیا منی افرایی هم 
فلسه    مرزلع قوی ارخوریار از ند  یاسف. ک  توان تللی  یا ت  از ند و ا  ذهن

تز ایشتر و اهتر ایزندرشیم  کندا  مز کمک می



 فصل نخست 
 ان سرآمدفیلسوف

 

 

 در یک نگاه
 یزرک اندجهزن ثا.  ده  هزی سففررمد فلسه  ک  یر تزرر، فلسهنزم ارین ا  چهره

اسیزری ا   ثدی وسفتریه اس. ک    ارن ثو ه ا ک  یامن چرااس ی فوار اسف.، 
ند  ا  یایهک  یا ففتند ارا هزری را ار مانزی اندرشفف  فیلسففوفزن جهزن نظررزا خوی

تزی و هز افو ار سففر  ازن هوایعی اسفف. ک  نزم ارخی ایشففتر یر ملزف  تکرار  ففد
هزری ارا   یهند و پریا   فففدند و توانسفففتند ت وریارخی خیر  رنفزن کف  نظررف 

هزی ممتز  فلسففه   ففنزخت   ففدند و رن وروه ک  ا  ونوان چهرهت ثیرواار از ففند 
توج  قرار ورفت   ففد، نزمی ا  نزچیز هزری کمتر موریت وری نظررزتشففزن ملدوی ا 

 جهزن ا  ثا. رسزنند   ا  خوی یر یفتر تزرر، فلسه
هصی  پریا ند، ا  تجهزن می  هزی متعدیی ک  ا  تهسفیر تزرر، فلسففهیر کتز 

ی هزی رنزن مورثیرواار تزرر، فلسفه  الث  ده و ررا و اندرش  هزی تچهره ةیرازر
لی    مزری تهزی فلسهی ایرسففی قرار ورفت  اس.  همچنین کتز پژوهش و ار

ر ی فیلسوفزن معتار جهزن موری تایین و کنکزش قرار ورف.    د ک  یر رنهز اندرش
جهزن   ارن کتز  هم فصلی را اختصزم یایم ا  نزم ارین ا  چند فیلسوف ارجست

زن نظراتشزن ار جررهز و فلسفه  ک  یر وو  یوران ثیزا خوی توانسفتند از اندرش 
ثیرواار از ند و یوران  پس ا  رنهز نیز  زهد ترورج تهکراا رنهز یر میزن  فلسفه  ت

ی کریند، اوی  لاا هروز ا  یناز  اررسورفداران و کسزنی ک  نظررزتشزن را یناز  می
ام ا  اندک هفزی  رفزیی رزی نکریم  تنهز کو فففیدهافکفزر رنهفز ناویم و نیز ا  چهره

پ  -ثز ففر ک  سررمد رنهز ژانتز وصففر  لسفه ، ا  یوران پیش ا  سففهرا ازروزن ف
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رزیروری و رزییا تی کوتزه ا  وهزرد رنهز ا زره کریه  ا  یلی  صفرفزً، اسف. 0سفزرتر
ارن تو ففی  را  ثیرواار جهزن فلسففه  یر یوران معزصففر هزی تچهره ةیرازر از ففم 
یر   فففوند وهزی تزرر، فلسفففه  ک  منتشفففر میتوج  ا  کتز    یای ک  ازازرد ارا 

هزی فلسففه  یر یوران پس ا  سففزرتر هنو  موری اررسففی یسففتره هسففتند، چهره
وران ی هزی تزرر، فلسففه  یر ثز  ثز ففر ا اند و ایشففتر کتز جدی قرار ن رفت 

 مزری یر سراسر جهزن هزی اید  ادرهی اسفف. ک  فیلسوفروننمیپیش سفزرتر 
هزی ادرعی یارند ک  ا  ثیث فلسففهی و جهزنشمو  تند ک  نظررزا و اندرشف هسف

از ففند، امز هنو  منزا   تواند از خوری مرلوای یر سففراسففر جهزن یا ففت اوین می
هزی معزصففر ندا ففت  اسفف.   ففکی نیس. یر ثا. ماسفووی ا  ارن چهره فلسفه 
ز و ههد  فد از نزملیهزا جدرد تزرر، فلسفه  منتشفر خواای ک  ا  ت هزی تز هچزپ

و  خواهد اویتوج  جزلبرو خواهیم  فففد ک  یر نوع خوی هم ای روا وهزرد تز ه
  خواهد  دهزی فکری نورنی را ساب هم ر نزری از جهزن

 یهزی نزمدار فلسففه  همراه از رزییا ففتچهرها   یمعدوی ذکر تعدایا   ،انزارارن

ک   از ارن هدف ؛کنماسففنده می مههوم کلی وهزرد رنزن اسفف. ةکوتزه ک  از ووکنند

  مههوم کلی اندرشفف یر قزلبهزی ارجسففت  یر کنزر هم واارین نظررزا ارن چهره

ندوی و   چشفففم پو فففیدن ا  تو فففیلزا تکمیلی و  فففر  جز ا  جز رنزن و 

ومومی و جزم  ا  تزرر،  یرکاتواند خواننده را ا  رورفدایهزی یوران ثیزتشفففزن 

 ر تلوالا و تغییراا رن ر نز سز ی از سیاو را فلسه  ارسزند و 

 پیش از سقراط
 تزرر، جهزنی فلسه   ویری و اوسفف. ک  مادا فک  می اسفزه فلسفه  از سفهرا 

ای تز ه ا  افکزر و یررچ  سفهرا  از ن رش فلسهی خوی ا  جهزن فوی  قلمدای می
ان ری  ررا و وهزرد سففهرا  ا  ریمی وشففوی ک  جهزن را ا  منظر متهزوتی   اندرشفف

جهزن ا  یو اخش پیش ا  سهرا  و پس   ثدی متهن و جزم  اوی ک  تزرر، فلسه

                                                            
1. Jean-Paul Sartre 
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 ق.م( 838 -898) امپدوکلس
 وجهزن ا  ر  و ازی و خزک و رتش سزخت   ده »

 «  وییو نیروی مهر و کین ایاره می توس 
 

مواریی اس. ک  ن  رز همزن ر  و ازی و خزک و رتش همواره جز  ونزصفر چهزروز
هز  هز و افسزنیر اسرورهارن ونزصر موری اررسی و الث فراوان قرار ورفت  اس.  

سیزری ا  یر ا اند و تهررازً کنون منته   دههز ک  ا  یرراز  تزو ثکزر.هز و نیز قص 
هز وجوی یارند؛ ا  ارران ورفت  تز چین و ا  رونزن تز مصفففر ا  ارن ونزصفففر تمفدن

رک خداری هزی وونزوون ارای هرچهزروزن  اسفیزر توج   فده اس. و یر قومی.
و یر کشففمکش از جداوزن  تعرر   ففده اسفف. ک  ن هازن و پزسففازن رن اسفف. 

 ایشتر ار رن   خدار زن یر ر ارای اثازا و سلر
 تهزواوااری  از ارن نیز همچون یر ران یسفف. ار ارن ونزصففر می امردوکلس

نخسفتین اندرشفمندانی اس. ک  مو وع ونزصر   جز ک  او ا  للزظ تهدم تزررخی
وین اقلیم  ندوی او و خیز اکشفففد  افز توجف  ا  افسفففزن چهفزروفزنف  را پیش می

هز و افسزن ارن ثر ا   پروریه اوین  ایوزهش، یور ا  ذهن نیسف. ک  او متاسفروره
ای یر ر هم لات  ا  جنا ا از فففد  نهزیهانز  اش را ار رنهز از فففد و نظرر اسفففروره

هز و اش ا  افسففزن امردوکلس ن زه کری و فزرب ا  پهلو  ین نظرر   ا  نظرر توانمی
کند ک  هفز، افز وینفک ولم اف  رن یقف. کری  امرفدوکلس ا  ر  رزی میاسفففروره

اخش اوین ر  یر  ک  ورفتن  رس. ارای تررن ونصر ثیزا اس. و جزناصلی
قرار یاری، رعنی  مین، جزندارانی ک  یر اخشفی ا  جهزن ک  موری یستره مز   هم

شر ا  ففوی  رتش ا  ونوان ونصری ک  کش  رن ارایونصفری  فروری تلهی می
تررن اختراوزا و کشففهیزا مهم انسففزن اهمی. فراوانی یا فف. و  ففزرد ا  مهم

تر نزیرک ای متمدنیررو ی اسففف. ک  و فففعی. ادوی  رسفففتی او را ا  جزمع 
ای رقم ازند ک  نتزرج سفففزخ.  رتش توانسففف. اختراوزا پس ا  خوی را ا  وون 

 ةنصفففر موری ا فففزرخزک نیز ا  ونوان یر ر وی را ایفزفررند  فراوان و ایشفففمفزر
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ستر تررن اا  ونوان اصلی نیزارن ونصففر  ففوی  اش مرر  میامردوکلس یر نظرر 
ارای ر ففد  یورژوی مهما  ویری  خزک ر ففد و سففز ندوی موری اسففتهزیه قرار می

ازوث سزخ. و سز  و کش. و  رع اس.  نیز و ارای اشففر  ارخوریار اسفف.ویزه 
تواند خزک میافزون ار ارن،  ی  توانفد  ندوی ااخشفففد و  ندوی اسفففزخفزک می

 یرعنهز و ا فزفزا را یر خوی یفن نمزرد  چهزرمین ونصر وند یا از فد و پلشفتی
ا  ثرک. یررورنده اسف.  ازی یر جررزن  ندوی انسزن  ازی نیروری انتهزلی و انرژی 

سففز ی رز توسفف  انسففزن تولید و ا  کند و نیروری ک  ا  خوی مینهشففی مهم ارهز می
هزی پسین اس. ک  ایزن ر اهمی. رن منور ا  ارو  ورژوی  ففویرفت  میخدم. و

یزری هزی اسوزن  سز را  للزظ ولمی اسیزری ا  ورژوی ارن ونزصر چهز از ند می
 ، لیکنامرفدوکلس کشففف   فففدند و موری اسفففتهزیه قرار ورفتند  پس ا  نظررف

جهزن ونوان  کن اصففلی و اسففزسففی ارای ارنامردوکلس رنهز را ا  ونوان چهزر رُ
یاند ک  مشففتهزا ارن چهزر ونصففر ارای  ندوی امردوکلس ا  خوای می نمزرد می

هزی تز ه ک  انرژی ارن ونزصففر اسفف.اشففر یر ارن جهزن کزفی اسفف. و ا  ترکیب 
 ویری  ک  می

  کند و رن ا زره امو وع یر ری را مرر  می امردوکلس  نظرر افزون ار ارن،
  ا  ارن اخش ا  نظرر مودیاً،جهزن هسفففتند   ةکننفدکین اسففف. کف  ایارهمهر و 

ای و ولمی ن زه کری  یر ارخوری اولی  از توان ا  یو ن زه اسفففرورهامرفدوکلس می
زور ااور رورکری اسروره و افسزن  را پیش اکشیم، خواهیم یرد ک  یر  وارن نظرر  

صففل  یر کشففمکش و ای هزی نخسففتین همواره خدای جنگ از خدمریمزن تمدن
رن یس.  یر ازور و مواریی ا  ا ،خدای وشففق از خدای خشففمتهزا  اویه اسف.  

مفزنند مریمزن ارران ازسفففتزن ک  ا  اهورامزیا ا  ونوان خدای مریمفزن رن یوران، ه
یو جهزن هز اوتهزی یا ففتند، یو خداوند هز و اهررمن ا  ونوان خدای   ففتینیکی

ارای  ندوی مریمزن و اندوزنشفففزن تصفففمیم  و ریندکسفففرید و سفففیزه را ایاره می
یر جهزن  ، یر ثهیه.  ی هز و رخدایهز را رقم میورفتنفد و تهفزاف  رنزن ثزیث می

. یا را  ینی  فک  خوییر رو وزری ک  ازورهزی ازسفتزنی و ررو انسفزن ازسفتزن 
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ه زتررن جزر زه و پزر ار نیروی ارن یو خدا اسفففتوار اوی  وایع. اصفففلیچیز هم 
اش ا  خدای مهر و کسزیی ةار وُری رن  ففد و رونقانسفزن ازسففتزن ملسففو  می

وی؟  امردوکلس چ  می  تکلی  ن زه ولمی ا  ارن اخش ا  نظرر خدای کین اوی 
 ففنزسففزن  یر نظر ا یررم،  ففنزسففزن  و رواناور مرای ا  ن زه ولمی را ن زه جزمع 

سففیزری از ایزن ارن نظرر  فزصففل  هزی اخواهیم یرد ک  یر جهزن امرو ی ک  سففده
هم هسففتند و رز  زهز رز یر ثز  جنگ و یرویری اورفت  اسفف.، کشففورهز و مل.

ز جزی یاری ر ارند  رز تنش میزن رنهزای یارند و یر سز ش ا  سر میرواا  یوستزن 
توانفد ا  رونق میوفااری و ثیر میو نوع راارف  ار رواا  کلی تف یوسفففتی  ارن ی
 اور ،کشفففور ایزنوزمد رز رن کشفففور را یر انزوا قرار یهد  انزارارناقتصفففزیی رک 

ایراک   ورم ک امردوکلس یا ت  از یم، متوج  می  اخواهیم ن زه امرو ی ا  نظرر
  اکزراری یا ففت  از ففد و اسففت ی  نیزتواند امرو ه او ا  یو مالث مهر و کین می

 تواند جزم  و کزم  از د ز میلی  مارن ثزل.، تل  یر یاریتهسیر مز ا  مهر و کین 
. وهل  نخسکند ک   زرد یر ای را اارا  مییر رک ن زه کلی نظرر  امردوکلس

زری هامز از جزر زرن کرین وزاره ،کمی رنگ و اوی اسفروره و افسفزن  یا ت  از د
 هزیخوی را ا   یوه د و یر وو  تزرر، کزرکرینمصدای امرو ی یارارای اشفر ک  

ا   ؛چیز اسفف.هم  ةاز ووکنند توان یررزف. ک  تهررازً، مینداوونزوون نشففزن یایه
رونق سفففافک  نفدوی و میزان یوروونی یر رن ورفت  تز اختراوزا و ااداوزتی ک  

هز و ا  تعرر  فرهنگ ،اشفففر اف  رن یسففف. رفزفت  و تز امرو  پیش رمده اسففف.
   معنی یر رک منره ررا  تع ،رکدر رهز تز تعزم  رنهز از فرهنگهزی خریهورژوی

تنوع  چنینیر رففک کالم و ای یر ر  همفف  و تعررهی متهففزوا ا  رن یر منرهفف 
امردوکلس یانس. و اذوزن یا .   توان ماتنی ار نظررهز و سزختزرهز را مییردوزه

لس امردوک انکزر اس. ش  یرقزا ، کزرکریا  ایزن ارن نظرر هز سدهوا ف.  ازک  
ی را ا  للزظ یرونی و نیز ا  للزظ ذهنی ا  یرسففتی پزالرش کریه اوی و ووری خو

یر ران و مریمزن همرو وزرش اوی فراتر   توانسففت  اوی وزمی ا  رنچ  موری اندرشفف
 هزی اشر پزس، یهد نهند و مو ووی را مرر  سز ی ک  ا  اسیزری ا  پرسش
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تواند ا  رهین ای ک  میل  یراک هروون  مسففا ،اندی  یومیر ذهن انسففزن نهش می
 امزاسفف.،  ارخوری از هر پدرده  اندرشففیدن ال م ،منور  ففوی  انز ار نظر یکزرا

زی ه وی و ری پزی تورایزا و یانست ایراک مو فووی اس. ک  ا  ذهن متازیر می
ررد  یر اندرشففیدن انسففزن جوانب وونزوون ا  پیشففین انسففزن یر رن ا  چشففم می

ویری، سفرس مسیر رسیدن ا  ثهیه. و رهین را ارای خویش ز را یر نظر میهرچی
نمزرد  یر ثزلی ک  یر ایراک انسزن نسا. ا  هرچیزی ک  از رن رویررو ترسفیم می

رمیزی و ا  رن سو ا  سم.  فده اس.، اثسزه ذهنی و یرونی خوی را یر هم می
اس.  مرتاتی ا  فرررند ذهن یاری  ایراکرسیدن ا  ثهیه. رز نی  ا  رهین وزم ارمی

وریی  اندرشففیدن نیز اقتضففز زتی یاری ک  اش ازوث ارو  ررای متهزوا میک  نتیو 
امز رن چیزی ک  مد نظر رن  یکزرا اس. رسیدن  کند جزر زه ذهن را مشخص می

ا   فک  مرلو  کش  ثهیه. و یستیزای ا  رهین اس.  او والوه ار ارنک   ک 
، ثفد و مر  میزن ایراک و کنفدکتر  فففدن اف  رهین اارا  میثلی ارای نزیررا راه

. ا  ای یرسویری ا   یوهکند تز انسفزن خریور  از اهرهاندرشف  را نیز ترسفیم می
یکزرا ماتنی ار خری اسفف. و ا  تکزپو وایا ففتن   رهین ارسففد  یر ثهیه. نظرر

 ذهن خالی 

 (5922-5938) 5سپینوزااباروخ 
 جوهر ذهنی سزن یو نوع جوهر وجوی یاری؛یر ان»

 «ک  ا  صورا فکر هس. و جوهر جسمزنی ک  ا  صورا ادن هس.  
 

رراز  یا  فیلسوفزن مختل  قرار ورفت  اس. و توج  ره موری ایرونیزا انسزن همو
.  اس ری فرررند ذهنی و قدرا تللی  ذهناهمی. یانزی فیلسفوفزن تز کنون رنچ  
 وع مو ارن فوی توج  ا  وهتزرهزی وونزوونی ک  ور ف  می هز ویر نتیو  نظرر 

خوی ا  یناز  رن چیزی اس. ک  یر انسزن موجب   نیز یر فلسه اسرینو ا مهم یاری 
و همچنین هزرش  وی  او یرون انسزن را از توج  ا  ورژویکشف  و مکز فه  می

                                                            
1. Baruch Spinoza 
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رای اتوان   میکندمی توصففی ن  ارن و هز و رخدایهزچ ون ی ارخوری او از پدرده
سفف. ا  ذهن و جسففم  اندی قز    ففد ک  وازرتهز رک تهسففیمانسففزن تمزمیرون 

اسرینو ا معتهد اس. اشر رعنی ارن یو و همین اس. ک  ا   ندوی و  ک   رس. 
کند ک  یر اسفففتهزیه می  0سفففز ی  او ا  تعایر جوهریهد و متمزرزش میاو معنز می

معنزری ازالری ارخوریار اسفف.  جوهر نزی انسففزن ا  اهمیتی جهزن فلسففه  ا  ازر 
ندی ااسرینو ا ک  تهسیم    انز ار نظرراز دمیسف. ارخوریار ا ورای رنچ  یرون او

یهد، یو جوهر ایرونی و انسففزن و یرونیزا و ایرونیزا او انوزم می ةیرازر یجزمع
سفففیر ثیففزا او کننففد و یر مایاره می انسفففزن راکفف   وجوی یاریجوهر یرونی 

مظهر جسففم ایزن ر مضففمون جوهر یرونی اسفف. و  مشففخصففزًذهن یرواارند  ت ث
اشففر چیزی ا  جز ارن یو نیسفف.؛ رعنی فکر و  ،جوهر ایرونی  ا  تعایر اسففرینو ا

 ادن 
موموع رفتزرهز و کزرکریهزی انسزن ار ارن یو  ،اندی اسرینو اار اسفزه تهسیم
ثر ا  رکدر ر از ففند  فرررند  توانند متمی یر وین ثز ارن یو پزر  اسففتوار اسفف.  

 فکر ا  هزی ذهنی،ار اسزه سنوش یایهویری  ویری یر ذهن صفورا میتصفمیم
هزری  رار  و ورژوی تمزمویری و ار اسزه افتد و وهالنی. را ا  مدی میتکزپو می

ر اسفف.  یر سففوی روی و جلویااندی  فکر پیش میک  انسففزن یاری یر او نهش می
ور اسفف.  یر ادن ک   ففک  متالور جوهر جسففم اسفف. رفتزرورا و کنش ،یر ر

نمزرد  کند و اجرا میاقدام می فکرس. ک  تل. فرمزن جوهر ذهن رز رن اثهیه. 
ا   اشاسف. ک  اسرینو ا یر نظرر  توصفیهیارن  فک  کزرکری ارای هر یو جوهر 

   پریا ی رن می
یو  نیس.  او انسزن را یارای اسرینو ا  نظرر ایزن رز تنه قزا  ذکر اسف. ارن یو

و ا انسزن اسرین  ثیرواار از د  ا  وهیدةخالی و تتواند یاند ک  میورژوی ممتز  می
ز و ههز و پرسشپدرده ةوقه  یرازرتواند اییر ذهن خوی ک  جزر زه فکر اسف. می

رن را متوق  نمزرد  ارن ورژوی وزلی ک   ک رنای ،موهوالا پیرامونش رفتفزر کنفد

                                                            
1. essence 
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سففز ی ک  یر  ک  ا  او موجویی ورای یر ر موجویاا می انسفزن وجوی یارییر 
جوهر جسم ک   ا  سففوی یر ر، ویری جوهر ذهنی ارارش تعررهی ورژه یر نظر می

تواند موجب تمزرز و مد نظر اسففرینو ا اسفف. هروز مزجراری پیچیده نداری و نمی
، جوهر ادن اس. ک  جسم ک  مشخصز  ن ار یر ر موجویاا از د  چراانسزارتری 
رو  ففد  ادن نیز هزری یاری یاری ک  تل. هر  ففرارری ازرد از رن روا  هزریورژوی

 وی، ک  ارتازوی از جهزن فکری و جوهر ذهن یر رن وجوی نداری  ادن ورسفن  می
یر معرض  ففوی و یروی، یچزر ایمزری و کماوی م ففوی، ا  خوا  میورمز یه می

 ؛ویری  ادن نیز  ا  مراقا. یاری و مدام یر ثز  تغییر اس.صدم  و رسیب قرار می
نزوزرر  و اررورین نیز هزری ک کنیم تغییراتی کف  ا  رن اف  تغییراا فیزرکی رفزی می

 اس. و یر ذاا وایع. انسزن ا  مزنند یر ر جزنداران نههت  اس. 
 ور  انسزن ارن امر ا  ونوان نهر و  اس. متهزوامزجرای ذهن و فکر  لیکن،

تواند ا  پژوهش و کنکزش جوهر ذهن می، ا  منظر اسففرینو ا  ففوی  ففنزخت  می
واند تتواند هر ثهیهتی را ا  سزیوی نرارری و رن را ا  چزلش اکشد، میارریا ی، می

ا   ند سفففهو  کند وتوار فففد کند و اازلد و تغییر ن رش و تغییر رور  ادهد، می
ثهیه.   ا  تعزلی ارسد  ارن ذهن اس. ک  ا  یناز  مکز هقهههرا اروی رز اروکس 

رسیدن ا  رن  انزارارن ایراک و   اسف.  ذهن اسف. ک  جورزی رهین اسف. و تشن
اندی و جزر زهش ذهن اسفف.  انز ار اندرشفف  و اثسففزه هم ی یر ذهن نهش می

و انسفزن از اندرشیدن و ا  کزر ارین فکر تعرر  اسفرینو ا، جوهر ذهن فکر اسف. 
 وی یز نتواند مرتکب جنزر. تواند یس. ا  خلق رز کش  ازند  الات  انسزن میمی

ررد  امز یر  ففک  متعزلی رن ارای انسففزن خریمند و ک  رن هم ا  فکر و ذهن ارمی
خریور ، ارن فکر اس. ک  یر جزر زه ذهن ثضور یاری و مدام یر تکزپو و تالش 

هزرش را ارتهز یهد  م ر ونصففری مزنند رخوا رز نزیانی هز و یررزفت ز رزفت تسفف. ا
صورا ذهن و فکر همواره و فکری مزن  رن  فوی؛ یر  یر ارن هزی ذهنیا  ورژوی

تی او را ا  یرس  مسفیر فلسهاسفرینو ا   نظرر جناش یارند و یر ثز  کزر هسفتند 
ع و ا راف نسا. ا  ارن یو نوع جوهر کند  انسزن از یررزفتن ارن مو وترسیم می



 71/  فصل نخست: فیلسوفان سرآمد

 

تواند پیش اروی و ار  رس. خوی و نیز جهزن سفز ی میک  اسفرینو ا مشفخص می
  خواه یرسفف. و سففز نده و خواه مخر  و از یارنده  ثز  ارن وقیه ثیر ا ااری؛ ت

یزا رن را ا  ه. تهور. جوهرهزی خوی اکو د و جز خوی  انسزن اس. ک  یر ج
اع ثیرواار وریی  انوکننده و ت اتوانفد تادر  ا  انسفففزن خلق یرسفففتی یررفزافد تفز

هزری ک  توسفف  فیلسففوفزن مختل  یر ارتاز  از ذهن و ا  تعایر اسففرینو ا نظرر 
معنز یارند  انسفففزن از  ارنمسفففتهیم اف   ةا فففزروریی هم ی جوهر ذهن ایفزن می

ش اویتوجهی یر  ندچنین ورژوی اسفف. ک  توانسففت  جهش قزا ارخوریاری ا  
  الات  ذکر ارن نکت  نیز  روری ا پدرد روری و روند رو ا  ر فد را یر پیش ا یری 

تر ا  ارجست  رسد ک  هم زن امکزن ارخوریاری ا  جوهر ذهن ک  مشخصزً نظر می
جوهر جسم اس. را ندارند  انسزن یر رورزروری از جوهر جسم ا  صورا  ررزی 

ا  جوهر ذهن پیش ویری سفففوی اهرهافف   همفف امففز  ،کنففدو نیز ترایتی رفتففزر می
کنند  منظور اسفففرینو ا ا  ایزن چنین روند و ا  ارن ورژوی ممتز  اسفففتهزیه نمینمی

اری کید ار میزان اثروااش ت تررن ارکزن فلسفففه ای ا  ونوان رکی ا  اصففلینظرر 
 اس.  جوهر ذهن

 م.( 5218-5938) 5جان الک
 « وراری اهمی. فراوانی یاریتورا تورا  اسیزر مهم اس. و »

 

تررن ونصففری ک  یرون ذهن ا  ونوان نخسففتین رورزروری از هر امری  ففک  مهم
ویری مو فوع تورا  اس.  تورا  ثزص  وملکری فریی یر اراار روردایی و رز می

تواند خو فففزرند رز یر ارخوری افز معنفز و مههومی مشفففخص اسففف.  تورا  می
هزی وونزوون هن انسففزن اسفف. ک  یر ارخوری از تورا نزخو ففزرند از ففد و ارن ذ

کند و یر اریا ففف. خوی را ا  نوع واکنشفففی ک  نسفففا. ا  رنهز یا فففت  ثا. می
اندی  یر نتیو  تورایزا مها. و تورایزا منهی پدردار نزخویروزه انسفففزن نهش می

ز و هتواند یر رورزروری انسففزن از پدردهمها. می  ا  هر میزان ک  تورا  ففوند می
                                                            
1. John Locke 
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نیس. و مو ووزا موای   ا  جز  یر ر جز ، مزیهزن یر تعرر  خ وی  اصفلی می
از ففد  الک  خزن  ا  ونوان تعررهی ک  یر ذهن وجوی رن مرر  نمی ةیهندتشففکی 

یر ا ففکز   جهزن ک  یر تهسففیری ول. و معلولی مزیه رعنی وریی یاری، متازیر می
ثر ا رزاد  ول. و معلو  یر تغییر مزیهوونفزوون و اجزای متهزوا هسفففتی ارو  می

ر یالث ازرد یر نظر یا . ک  تررن مو وع موریا  ونوان اصلی واارند، لیکنمی
د تز ول. و معلو  پدرد ررند؛ چراک  ول. و معلو  و رواا  ااتفدا ازرد مزیه از ففف

اند تومنزقشفزا ار سر مزیه اس.  مزیه میة مزیه هسفتند و ا  نووی تمزم  ارید ول ی
کو فففد تز و فلسفففه  یر اصففف  می  فففویرر  معلو  تع رزول. هر یو ا  ونوان 
 را تللی  و واکزوی کند  ارن یومنزسازا 

 5وجود
  ففده ررزا متعدیی ا  سففوی فیلسففوفزن ارا  چیسففتی و چراری جهزن نظ ةیرازر

جهفزن و نظزم رفررنش و همچنین موجویر. مزیه یر جهزن الهی   اسففف.  مهولف
یر ملزف  ایای و فلسهی نیز  ویپیش ا   یو ثت اسف. ک  اورچ  ا   مزن سفهرا 

 هزری ک  یر ارن ازره مرر ت وریتعدی رواج یا فففت ، همچنزن جزی الث یاری و 
از انسزن یاری  همچنین میزان  ا  اهمی. خریر ارن قضی  و ارتاز  رنوریی نشزن می
 سفف. ک  یانسففتن و ولم ا  رنا رن ا  ثدی ازال ،ثیرپارری و  ففزرد ت  ثیروااری،ت

اخشد  یر رن سوی جب ر د فکری یر انسزن  ده و کیهی. ثیزا را ارتهز میمو
نمزرزن مندی انسفففزن را اوالوی ا  رن ک  ا  نووی ودم ی د  مفزجرا نفزیانی و ای

ارن امر یر ایشفففتر مواری ازوث ارو  خسفففران و نزاویی اسففف.  الات  سفففز ی، می
 س. یهد ک  نشزن قزهری مشخصی ار رن نیای ر  میوون ا 

امری اس. ک  نشزن ا  و  وجوی ا  معنزی هسف.  فدن و هسف. اوین اسف.
توان و می وی معنز تعرر  می ک  یهد  وجوی یر  فک  قزهر و وینی. مزیه می

 ففک  ملتواری و  ک   ففزم  یر نظر ورف. ک  ارای  فک  معنز ای  ررموموو 

                                                            
1. existence  
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ک  یارای   ویمی اوالیوجوی یر  فک  قزهر ا  وینی. اصلی مزیه  ذهنی اسف. 
 یر ارخوریا  ایزن یر ر، لمس اسفف.  و قزا ای مشففهوی انسففوزم یرداری و نتیو 

ونود  همچنین خزصی.  ففوی و یر تعرر  میفری از مزیه، وجوی مزیه کشفف  می
ک    ازوریی  ذهن یر ارخوری مزیه استخراج  ده و ا  صورا مسته  ار رزای می

کند و از چ ون ی رن ا  چزلش کشیده میید و تهای. مزیه، وجوی رن را ت رقزهری 
س.  وجوی یر معنز ا  تشای  و استعزره  ک  یوم وجوی ا  صورا معنز ا  وی نمی

تر یر  فففک  سفففز ی ک  پیشمتالور مییر ذهن وریی ک   فففکلی ا  مزیه را از می
معنز یر وجوی ا  نووی  .  یر ارن ازره ازرد وه.قزهری پدردار  فففده اویه اسففف

ی ویرهزی رن از اهرهوریی ک  تعزرر  و خزصففی.نی ا  مزیه اوالی میاز رزف. ذه
د ریو ت ، پاررفت  از دمیهزی قزهری مزیه ک  اوم ا  هور. و مزهی. رن ا  ورژوی

  ده اس. 
هزی یر ر  فک  معنز هم ا فزره کنیم؛ رعنی وجوی یر  فک  ثز  ازرد ا  جنا 

ونود و ار اسزه ر تعرر  میمزیه ی ، فک  ملتوارییر ملتواری و  فک  ذهنی  
رزاد  وجوی یر ارن تراو فففزا ذهنی یر پی یسفففتیزای ا  معنزری خزم ثلو  می

از ففد و ادون   ففک  قزهری ا  پیش تعیین  ففده فزقد هروون تواند صففورا می
زص  ث رز استداللیار اسزه تعزایر ذهن ا  مو ووی ایراکی  ذهنی و صرفزً  سفزاه

  ملتواری یر یرون الث نههت  اس. و فری از تشرر  وجوی ا   ک ، وی  انزارارن
ا  سففوی سفز ی  و تصفوررسفز ی ا  مهصفوی خوی، رن جنا  ا  وجوی را نمزرزن می

ا  نووی خلق یر  اس. ک  فری می  ا  رن یاری، ون  یر  ک  ذهنی رنوجوی  یر ر،
وی جکند  فری یر وذهن اس. ک  ا  ایراک او نزیرک  ده و قراا. معنزری پیدا می

کو فد رن نوع ا  مزیه را ک  یلخواه خوی اس. یر صورتی تز ه ا   فک  ذهنی می
 وی  وجوی یر ارو  یهد ک  ا ففتیزی او ارای رسیدن ا   ک  قزهری را ساب می

، لیکن ییور وی تعرر  می  می ارن ثزل.، اسفت  ا  خزصیتی ک  فری ارای رن قز
پس ارخوری فری از  ثز ففر اسفف. یر رک سففوی معنز  رونی نداری و صففرفزًیاثری ا

وریی ک  رخدایی مسففته  ا  ا  وجوی مزیه توسفف  او منور می  ففک  ذهنی مزیه
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 معنزی مشخص و ار اسزه ولم فری اس. 
صففزیی هم را نهض رن  توانهز تعررهی یاری ک  میوجوی یر تمزمی ارن ثزل.

هزی شففف یر اندر ومدتزًیر وو  تزرر، ثیزا فلسفففه ، وجوی  یانسففف.  انزارارن،
رعی. اس.  ولی یر ق ارای رن ور   دهتعزرر  و تعزایر  رزیی  وفیلسوفزن اویه 

مسته  و موزا ا  مواری فوی وجوی  یر وین ثز ، رک ثضور رن تشکیکی نیس. 
سفف. و تریردی ا و رن وجوی مرلق اسفف.  وجوی مرلق ا  رن  خدامرر  اسفف. 

. ک  از تز  رن یر زتی اسرن نیسف.  خدا ا  ونوان وجوی مرلق یارای صه ةیرازر
تز  0مزن ادو انهوزر ازرگر. اسففف.  نظم رفررنش جهزن ک  ا  هرؤارن جهزن قزا 

ا  خداسفف. و اوسفف. ک   ،ک  کسففی تصففورر و تعرر  مدونی ا  رن نداریا  ااد، 
ثزص  نظم مشخص  جهزنمند کز نزا را هدار. کریه و چینش نظزم  همواره هم
 س.  او او ملر  

و فلسه  و یانش و ولم و  ،وی خدا معزنی وونزوونی وجوی یارییر تعرر  وج
اند  خدا یر  فففک  قزهری ایرفزن هررفک اف  نووی وجوی خدا را تشفففرر  کریه

ک  مانزی تعرر   ک  قزهری ا  وجوی، امر یردن از د ک  ، ا   فر  رنونودنمی
 یا  نووی اثازا خصففوصففیزا قزهری را انمزرزند  یر نتیو  وجوی ا   ک  قزهر

جوی و اراور فری ا  نشففزن  یق. کند و اسففزه نشزن  را یلیلی  لیکنخزرج اسف.  
توان ایوز کری ک   ففک  می  مزن ففوی، رن اداند ک  ول. و معلو  را سففاب می

  ا ةیهنداسف.  اور مانزی نشفزن  انرژی  ک تری ا  وجوی قزهری پدرد رمده تز ه
  توان  ا  نشزن  ادون پشری قز   فک د، وجوی اثازا  ده اس.؛ م ر ارنرن نشزن  از

ا وجوی رفری وملی و وینی از فد ک  یر ارن صورا الث ازو  اس.  امز چنزنچ  
ا  اصفرال  پاررفت  از فد و ا  راه اسفتدال  ا  مزهی. وجوی نزیرک  ففده از د، 

وی وج ،تواند یر موقعی. ایراک قرار ا یری  ار ارن اسزهامری اسف. متهن ک  می
ذهنی  ةمرلق و فنزنزپارر و ا  یور ا  تغییراا پاررفت   فففد یوجوی خدا ا  ونوان

ک  س.؛ چراا یر ر وجویهز  والی وجوی اسفف. ک  یر ثهیه. سففرچشم فک  ال

                                                            
1. Big Bang 
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 وی  وجوی هزی وونزوونی نمزرزن میرزاد و یر صورامزیه ا  رن معنز و مههوم می
 زوم. ذهنیک  فری مهم ر ارنسه  اس. ک  نیز  ا  اثازا نداری، خدا تنهز استهنزی فل

وی اثازا وج یرالث اس.  ودم استدال  ا  خوی نشزن یهد ک  الات  رن نیز قزا  را
معنی نیسفف. ک  فری ازرد چشففم و ووش اسففت  رن را ارارری، الک   ادانخدا ارای 
هزی ذهنی و هزی خدا ا  جنا  فففوی کف  وجوی یر تعرر  ورژویتعایر می چنین

 ویری مزیه و جهزن و ثیزا اس.تنهز وزم   ک  ایراکزا ثسففی رمیخت  اس. و
ثکم ول. و معلو  را پاررف. امز  توانسففف.  چرور میا هفزانرژیفوی تمفزم  و

 ادرهی اسففف. ک قرار یای؟ و تریرد ول. اصفففلی پیدارش جهزن را موری  فففک 
وی و از  تشفکیک یر فلسه  امری اس. پاررفت   ده ک  موجب تکزپوی ذهن می

 ففوی ک  یر تایین نزوون، فر ففیزا و نظررزتی را  ففزم  میهزی ووور  پرسففش
  را تعرر ة وجوی ک  وجوی مرلق رعنی خدایرازر لیکن،فلسفه  راه شفز هستند  

 کند همزن اس ک  تنهز انرژی مهم و وزم  تشکی  جهزن و موای اس. می

 5ذهن
تررن مالث ارای فلسففه  ا  صففورتی ک  ارای انسزن وجوای و تررن و مهماصفلی
قزالی. کز . هر از ای   ذهن ا  ونوان مزرو اس.نزپارر اس.، مو وع ذهن خل 

کند  ذهن یر خوراکی اسففف. کف  ا  رن تغار  می ةیهنفدپرورشیر خوی، چیزی 
ریمی ا  مهزا  جزر زه اندرشف  اسف.، رن هن زم ک  مزر  ا  اندرشیدن از د و همین 

ا  جزر زه مغز ا  یرون وایی رزفتن  وریی ک  اندرشففف  پس ا  ارونامر موجب می
ک  یر هر فری کدام اندرشففف  هزی متهزوتی را رقم ازند  ارنذهن واری وریی و کنش

  ارنوز موری الث نیسفف.؛ الکیر   ففویازوث ارو  رفتزر رز رفتزرهزی متهزوتی می
 مدنظر قرار یاری  ا  رن ثصو  اندرش  یر ذهن و پیزمد رن ترمهم

ریا ان، پو تهسففیر  اسففیزری ا  اندرشففمندان و نظرر یر ارن جهزن ک  ا  تعایر 
ذهن اس.  هررنچ    ریمی از مهول  تررن مواجهاسف.، اصفلی 2جهزن هولوورافیک

                                                            
1. mind 
2. holographic universe 
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ی و وریی ک  وجوی ول هزری یر رفتزر ریمی می فففوی ازوث کنشیر ذهن ازور می
ا   هزی اوالوزتی ک فراوان ا  یایه ة ففوی  ذهن از اسففتهزی زری فری را موجب می
 ند؛ یس. ا  تللی  روردایهز و رخدایهز میند کمی یررزف.صفورا نزملسوه 

 وااری ثیر مستهیم میویری فری ت ای ک  ار قدرا تصمیما  وون 
  کنون  ففنزخت  جهزن هولوورافیک، کز نزا، ا  معنزی رنچ  تزار اسففزه نظرر

زخت  ازقی مزنده و نز ن کش  نشدههمچنزن و  فزرد  رنچ  ک  اثتمزالً تمزم فده و 
ثزیث  ففده  ذرهرک ا  ی   ک  خویانهوزر ازرگ ثزصفف   ففده ة   پدرداسفف.، ا

اسف.  ار ارن اسزه رنچ  پس ا  روردای وظیم انهوزر ازرگ ر  یایه اس.، همزنز 
 ففمزرش اسفف. ک  یر کز نزا نهزر.   یرقزا اتم ا  تعدای ای ةتهسففیم  ففدن ذر

 اس.  رن را وجوی یایه  وستریه  ده و اسزسزً

ای را مهففز   ی کفف  یر اثر توان ررنفف ارای یرک اهتر و ایشفففتر ارن مرلففب می
 ففوی  نکت  ثز ز اهمی. رن  ففکند و ا  قرعزا کوچکتر تهسففیم میای میثزیث 

ین ورژوی ررن  اوین رن ا  ا ورییاسفف. وقتی ررن  ا  قرعزا کوچکتر تهسففیم می
  یر خواهیم یرد کتصورری ررم  کست  ررن  ک  ان روی؛ رعنی یرون هر قرع  نمی

  کستن ا  هیچ وج  خزصی. و خصوصی. انزارارن،مشزهده اوی  کلی. ررن  قزا 
اری  انزارارن جهزنی ک  پس ا  انهوزر ازرگ  ففک  ورفت  اس. ررن  را ا  میزن نمی

  ااعزی یر مهزرسفف  از همای اسففیزر کوچک، ای ا  رن و یر سففیزرهمز یر وو فف  و
  ففده راة اولی  و رن اتم  ففکهت هزی رن ذرکنیم، ورژویرسفف. میرن   هسففتی، یر

اص  اسزسی و مهم انتهز  خصوصی. همراه از انهوزر، یر  اسف.  ا  ایزن یر ر،یار
پراکنده  ده و کز نزا را رقم  یا  هر سففو  فده فکزفت  ذراتی ک  ا  ی  اتم  تمزم
 کراا و اتم صرفزً ة ه  داند وجوی یاری  ادرهی اس. ک  منظور ا  ذراا پراکند یه

 اتم و رنا  نووی ا  ی   هررنچ  ک  یر ی  جهزن وجوی یاری الک  ،سیزراا نیستند
 مین  ةیر ی  جهزنی همچون سفففیزر اعدتررنچ  پفدرفد رمفدند  ادرن ترتیب، ذره 

 فففوی و موجویاا مختل  اوم ا  اشفففر، ثیوانزا، جزنوران، ویزهزن، پدردار می
ریی هم ی ازرور  ده و نضج رزفت  ا  یرون همین سیزره ومعزین و    را  فزم  می



 فصل سوم

 تئاتر و سینما از نگاه فلسفه

 
 

 ادبیات
اسفف.  سففخن و سخن وهتن  ک   اویهماتنی ار سفخن مههومی   یرراز  ایایزا ا

 ه میزن تمزمپاررفت   فففدای مهولف کلی و تعرر  ومومی ا  ایایفزا اسففف. کف  
ک  ا  نووی روی  یر ارن تعرر  ا   ففمزر مینظر و صففزثب سففررمدفیلسففوفزن 

   ففزخ یا  انواع وونزوونایایزا  ،تررن تعرر  ا  رن اسفف.رن و اصففولیترمهم
   سخن استوار اس.  همواره ار پزر و وی  زخ  می

ای اس. ک  روارت ر قصفف  ویاسففتزن اسفف.  مشفتم  ارایایزا یر رک  فزخ  
 ر  ا  مشففخص اسفف. ک  ر ز  و انوزم رن  یهرمزن و رز روردایق ةیرازر یکنشفف

تر خوی رمزن نزم یاری ک  یر رن   یاسففتزن یر  ک  وستریهپریا یفضفزی مزجرا می
یزا اسفیزر ایشففتر اسفف. و استر تعرر  ان ا فزره و پریاخ. نورسفنده ا  جز میز

  ا  سففی جزهزی متعدی ا  اررتواند یر فصفف تر  رمزن میروار. و قصفف  وسففتریه
   رمزن ارسفففز ی همراهان یز خوی قصففف  ارریا ی و خواننده را یر ینیزی خیز   جز

خواننده را یر جررزن  وویری مانزی واقع  رز سففروا فف. رک  ففخص  ففک  می
یزا ا فففزره ثز  رنک  یر یاسفففتزن کمتر ا  جز  ،یهدرن قرار می  للظف  ا  للظ

  نظر نورسنده اس.لی قص  مدهزی اص وی و ایشتر  ر  موقعی. و ورژویمی
کالمی اسفف. مو ون و یارای  وهزی ایایزا اسفف.  ففعر رکی یر ر ا  وون 
رز روارت ر موقعیتی اسفف. رز ا   ازن  ففخص ،  ففعر تکنیک خزم و مشففخص
 خوی قرار  پریا ی و رز مههوم کلی مزنند وشففق را یستمزرمشفخصفی ا  روار. می

ازرس. ی رن میسُرارنده واس.  یهد   عر یارای سزختزر و چزرچو  مشخصمی
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   از پیروی ا  رن ا  خلق اثر ارریا ی 
  زم  ومومزً وای یر ر ا  یرخ. سفتار ایایزا اس. فرهنگ  فهزهی  فزخ 

سففین  منته  ا فولکلور و سففین یر سفف. ک  ا و  ففعرهز هزقصفف هز، ثکزر.هز،  هلمل
  ایایزا رک جزمع  را ای ا وند  فرهنگ  هزهی رز ایایزا  هزهی اخش ومدهمی

ک  ، النیستندای نورسفنده رز  فزور ا  معنزی ثرف  وزهرن  راورزن و یهد فک  می
 توانند یر رن نهش یا ت  از ند وموم مریم می

هز ا ففزره کری ک  یر هز و افسففزن توان ا  ثمزسفف هزی ایایزا میا  یر ر وون 
 افزون ار ارن، ونوند یهزری ک   ففر  رنهز رف.، متر یر قزلب یسففت  ففک  کلی

ا    رای یرا  اعد رسففمی. و وینی. رزف.  ففزخ  نمزرشففنزم  ک  ا  یوران ارسففرو
ستر ک  ااویه اس.، چراتوج  اسففیزری ا  فیلسوفزن ایایزا اسف. ک  همواره موری

  ژان پسففزخت  اسفف.  ارای مهز ، فراهم میرا هز منزسففای ارای اارا  ارخی یردوزه
اوتنز یر موموو  رثزر او ا  چشم   مهم و قزا ک  ن زرش چندرن نمزرشفنزم سفزرتر

ا  یوران ارسففرو ک  ت زتر یر رونزن  ففک   لیکنوور رلار کزمو  خوری و همینمی
نورسزن قرار تراژیی موریتوج  نمزرشففنزم  تری رزف. و ومومزًتر و اصفولیرسفمی

ثیر  تواند تی رعنی خوی  نمزرش و ت زتر ک  میچرا کف  معتهفد اویند تراژیورفف.، 
زی نظزم هنمزرشنزم  رکی ا  ایشتررن چزلش تمز زور ا ااری، تز ا  امرو ومیهی ار 
رمده  «اوویهز»نمزرشنزم  ک  یر  وجب  ده اس.  نظررزا ارسرو یرازرةایایزا را م

 اهمی. رن اس.   اراس. یلی  ملکمی 
 نورسزن مهم و معتار تزرر، ایایزامزرشنزم همچنین پس ا  ارسرو اسیزری ا  ن

ارسرو یس. ا  ن زرش نمزرشنزم  و  یاوویهزنمزرشفی جهزن یر راسفتزی نظررزا 
ک   رمد پدردتوجهی نیز هز اعد ن زرش فیلمنزم   یند ک  رثزر مهم و قزا الات  سففز 

یز ناهزلی ارن ثرف   استهاز هزی رن یر سفراسر جهزن منتشر وریرد و موری ترجم 
 قرار ورف. 

 



 157/  فلسفه نگاهفصل سوم: تئاتر و سینما از 

 

 تئاتر
اری  ادرن یتمرکز پدرداری یاستزن اس. ک  ار اجرا  نمزرش و ت زتر  ک  ایرونی و

 هزیتمزم مهول  فوی و سرس مشفخص و مدونی نو فت  می ترتیب ک  نمزرشفنزم 
ار روی صففلن  نهش  رن ک  توسفف  نورسففنده للزظ  ففده اسفف.ا ففزره یر  موری
 ارند یر اسفتر فضففزسز ی  را پیش میهزی وونزوونی ک  قصفاندی   فخصفی.می

پریا ند و از هزی جزری یر نمزرشففنزم  مییکور و وراثی صففلن ، ا  خلق موقعی.
  رسزنندویری ا  وه. و واوه. نمزرشنزم ، مزجرا را ا  اوالع تمز زور میاهره

رن   و ووناری ک  یت زتر ا  ا کز  مختلهی اهره می ،اندی کلیار اسفزه تهسیم
تراژیی و کمدی  اورچ   ؛توج  اویه اسفف.ازسففتزن ایشففتر موری ن رونزن ا  یورا
کم  یسففف.ومومزً و کمدی  اویهتراژیی تری معروف ا  ارخوری جفدی همواره
ر اند، امز هر یو از ووکننده و ایزن و رن را فزقد ازر معنزری خزم یانست  ده ورفت  

ی همواره رک قهرمزن یر ارند  یر تراژیهزری هسففتند ک  قصفف  را پیش میموقعی.
ی  ند  تراژیتعرر  کلی رن وجوی یاری ک  نیروری واال یا فت  و یس. ا  اقدام می

 وی و یر ایزن اثسزسی رن نیز  ررک هزی قهرمزن همراه میهز و  ص از ثسفرا
 ،ارنده یر تراژیی قهرمزن نیس. ففخصی. پیش وریی  از ارن تو فی  ک  لزومزً می

 فففدقهرمزن از فففد  یر  مزن و رز ثتیرقهرالتواند الرثزر می الک  وزهی و یر ارخی
یر  کنشی ک  اورر  معنزری ا  قهرمزن مالک نیس.، الک  ارنوز  ک  قزهری و تع

 یهد معیزر اصلی اس.  اراار جهزن نمزرشنزم  ا  خوی ارو  می
  ک ویریرا یرارمیرور کمدی ارخالف تراژیی فضففزری  زی و خنده یر مهزا ،

موسفیهی، فضزری پرنشز  را ارای تمز زور ترسیم و اجرا تلرک و ویری ا  هاز اهر
زا نظرر  رور اوین کمدی را یسففتمزرخندهاسففیزری ا  فیلسففوفزن، مزهی.  کند می

 رنزنیهند  اهمی. جلوه مییهنفد و کمدی را نسفففا. ا  تراژیی کمخوی قرار می
جدی ر  یهد رز نهدی ا   وی ک  رک موقعی.  یرمعتهدند خنده  مزنی اروزی می

 ا  ازور ارن فففوی  یر نتیو  و افزوث ارو  خنده رفک رورفدای جفدی واری ررفد 
 ةنندکازرسفف. خلقفیلسففوفزن، ت زتر تنهز یر  ففک  جدی رن پسففندرده اسفف. و می
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