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مقدمۀمترجم
عنـوان کتـاب حاضـر، »افالطون هـای پسـت مدرن«، خـود به روشـنی گویای طرح کلی کتاب و اندیشـۀ 
کتـاب، عالوه بـر آنکـه بیشـتِر خصوصیـات یـک شـرح مطلـوب از فالسـفۀ  کـرت اسـت. ایـن  کاتریـن زا
بـزرگ معاصـر غربـی را بـرآورده می کنـد، دارای طرحـی بنیادیـن و ریشـه ای بـرای واردکـردن مخاطـب 
کتـاب از پنـج فیلسـوف غربـی معاصـر،  بـه فضـای تفکـر معاصـر نیـز هسـت. در بخش هـای متعـدد 
یـدا، سـخن بـه میـان آمـده اسـت و مؤلـف تمـام سـعی خـود را  گادامـر، اشـتراوس و در نیچـه، هایدگـر، 
کنـد و سـپس آن هسـته را  کـرده تـا هسـتۀ اصلـی تفکـرات ایـن اندیشـمندان را ابتـدا به خوبـی ارزیابـی 
بـا سـپهرهای انضمامی تـِر تفکـر ازجملـه سیاسـت مواجهـه دهـد. از ایـن جهـت، کتـاب حاضـر در هر 
گام اساسی را برمی دارد: )1( ارزیابی اندیشۀ مرکزی متفکران موردبحث؛ )2( پیگیری نتایج  بخش دو 

عملـی ایـن اندیشـۀ مرکـزی در سـپهرهای اخـالق و سیاسـت.
کتاب آن را بعد از بررسـی اجمالی بخش های  که مخاطِب  اما جدا از این الیۀ آشـکار و ظاهری 
نیـز در پیشـگاِه مخاطـِب  را  کتـاب الیـه ای ژرف تـر و اندیشـمندانه تر  کلـی  متعـدد درمی یابـد، طـرح 
کـرد: )1(  کتـاب توجـه  بـه دو جـزِء عنـوان  بایـد  ایـن الیـه  بـرای روشن شـدن  قـرار می دهـد.  نکته سـنج 
کـرت بـه اندیشـمندانی در دوران معاصـر لقـب افالطون هـای پسـت مدرن  افالطـون؛ )2( ُپسـت مدرن. زا
کـه از نظـر او چـه نسـبتی میـان ایـن اندیشـمندان و  داده اسـت. بنابرایـن پرسـش اساسـی ایـن اسـت 
کـه بایـد نسـبتی  کتـاب حاضـر ایـن اسـت  کـرت در جای جـای  تفکـر افالطـون برقـرار اسـت. سـخن زا
وثیـق میـان سـرآغاز تفکـر غربـی )افالطـون( و واپسـین مرحلـۀ ایـن تفکـر )پسـت مدرن( وجـود داشـته 
باشـد. درواقـع از نظـر مؤلـف همۀ اندیشـمندان معاصـر غربی، و در ابتدای ایـن کتاب نیچه و هایدگر، 
اثنـای  در  اندیشـمندان  ایـن  به طوری کـه  کردنـد،  شـروع  سـرآغاز  کاوش  بـا  را  فلسفی شـان  سـترگ  کار 
کاوش سـرآغاز  کار فلسـفی خـود و  کـه نمی تواننـد میـان  فعالیـت فکـری خـود بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 

کـرت تعریفـی عمیـق و ایجابـی از اندیشـۀ پسـت مدرن را در  کننـد. ازایـن رو زا فاصلـه و جدایـی برقـرار 

 بحث هـای متعـدد کتـاب می پرورانـد، اینکـه پسـت مدرن کاوش رادیـکال سـرآغاز تفکـر غربـی اسـت،
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کـه در بیشـتر مواقـع فاصلـۀ میـان کاوشـگر و متعلـق کاوش از میـان مـی رود. بنابرایـن، از ایـن   آن گونـه 
وجهه نظـر، اندیشـۀ پسـت مدرن تالقـِی رادیـکاِل آغـاز و پایـان اسـت. امـروزه بنابـر عـادت، و مطابـق 
مسـلمات، اندیشـۀ پسـت مدرن را دوران بحرانی شـدن اندیشـۀ مـدرن می داننـد و بـا ایـن تعریـف بـرای 
ایـن دوران صرفـًا ماهیتـی سـلبی قائـل می شـوند. ایـن تعریـف، که از اسـاس بـا ماهیت عمیقـًا ایجابِی 
تفکـر پسـت مدرن تعـارض آشـکار دارد، صرفـًا در سـطح باقـی می مانـد و راهی برای فهـم این متفکران 
کتـاب می کوشـد پـرده از وجـه ایجابـی تفکـر فلسـفی پسـت مدرن،  کـرت در ایـن  باقـی نمی گـذارد. زا
یعنـی پرسشـگری مـداوم از سـرآغاز، بـردارد. از ایـن جهـت، کتـاب حاضر راهنمای بسـیار خوبی برای 

شـناخت درسـت از ماهیـت تفکـر اندیشـمندان معاصـر غربـی اسـت.
سیدجمال سامع

***

کوتـاه انجـام دادیـم و از او خواسـتیم چنـد  کـرت مکاتبـه ای  کاتریـن زا کتـاب، بـا  پـس از پایـان ترجمـۀ 
کـه در ادامـه نقـل خواهـد شـد: کتـاب بنویسـد  سـطری بـرای خواننـدگان فارسـی زبان 

کتـاب Postmodern Platos  و همچنیـن ترجمـۀ آن  گـروه شـما بـه خوانـدن  طبیعتـًا از عالقـۀ 
کـه مـن از نوشـته های فارابـی بـا ترجمـۀ  بـه فارسـی خوش حالـم. بـا توجـه بـه مطالعـات مسـلمًا ناقصـی 
انگلیسـی انجـام داده ام )به عنـوان بخشـی از طـرح مطالعاتـی ام دربـارۀ نوشـته های لئـو اشـتراوس(، 
کاماًل بیگانه نیسـت، بلکه اساسـًا برعکس اسـت )همچنین  که سـنت غربی با ایران نه تنها  معتقدم 
کـه در  کتابـش نشـان می دهـد  اسـتفادۀ فردریـش نیچـه از »زرتشـت« به عنـوان سـخن گوی مهم تریـن 
کـه  دوران متأخرتـر نیـز پیوندهایـی وجـود دارد(. ای کاش بیشـتِر هم وطنانـم عقیـدۀ شـما را داشـتند 
»غـرب به هیچ وجـه محـدود بـه قـدرت نظامـی و تکنولـوژی نیسـت«. من نیـز، مانند شـما، فکر می کنم 
گرفتـه اسـت.  بـا نوشـته های فالسـفه در طـول قرن هـا شـکل  آنچـه »غـرب« نامیـده می شـود به یقیـن 
همان طورکـه مشـاهده کردیـد، تفسـیر مـداوم ایـن سـنت اصلی تریـن دغدغـۀ کتـاب من اسـت. بسـیار 
امیـدوارم کـه بـرای شـما نیـز مفیـد باشـد که به سـنت خـود بازگردیـد و آن را به همراِه نسـبتش بـا »غرب« 

کنید. تفسـیر 
یـک بـار دیگـر، از عالقـه و تـالش شـما بـرای ترجمـۀ Postmodern Platos بـه زبـان فارسـی بسـیار 

سپاسگزارم.

ارادتمند شما

کاترین زاکرت



قدردانی
کردنـد  مـن ممکـن  بـرای  را  ایـن تحقیـق  تکمیـل  کـه  از سـازمان هایی  بـا سپاسـگزاری  دارم  دوسـت 

کالـج1، سـازمان وقـف ملـی بـرای علـوم انسـانی، بنیـاد اچ. بی. ارهـارت2، فلسـفۀ  کارلتـون  کنـم:  آغـاز 

البتـه  کـه  پایـان،  در  و  گریـن3،  بولینـگ  ایالتـی  دانشـگاه  در  سیاسـت گذاری  مرکـز  و  اجتماعـی 

بـدون حمایـت آن هـا مـن هرگـز  برادلـی4؛  بنیـاد الینـد و هـری  کم اهمیت تریـن نیسـت،  به هیچ وجـه 

بنویسـم. را  اثـر  ایـن  نمی توانسـتم 

در  لطـف،  روی  از  یـدا،  در بوده انـد.  مـن  یاریگـر  کار  ایـن  در  نیـز  افـراد شـاخصی  عالوه برایـن، 

جـوالی 1993 و در پاریـس، مـرا بـه دیـدار پذیرفـت تـا دربـارۀ خوانشـش از افالطـون بـه بحـث بنشـینیم. 

مایـکل دیویـس5، مایـکل گیلسـپی6، مـری پی. نیکلـز7 و ویکی سـالیوان8 بـا لطفی شـایان توجه متن را 

گوپرس9 راه هایـی را  خواندنـد و درخصـوص پاره هایـی از متـن نظـر دادنـد. خواننـدگان دانشـگاه شـیکا

پیشـنهاد دادند که، به واسـطۀ آن ها، نوشـته می توانسـت بهتر از آب دربیاید. ویراسـتاران کتاب نظریۀ 

کتـاب  سیاسـی10 بـه مـن اجـازه دادنـد تـا پاره هایـی از »بازخوانـی نیچـه از افالطـون« را مجـددًا در ایـن 
کنم. چـاپ 

1.  Carleton College   6.  Michael Gillespie
2.  H. B. Earhart   7.  Mary P. Nichols
3.  Bowling Green   8.  Vickie Sullivan
4.  Lynde and Harry Bradley  9.  Chicago Press
5.  Michael Davis   10.  Political Theory
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کنـم. او نه تنهـا نظـرات و  بااین حـال، بیـش از همـه می خواهـم از همسـرم مایـکل سپاسـگزاری 

کتـاب بـا سـخاوتمندی بـا مـن در میـان  بازخوردهایـش را در بحـث از مضامیـن و اسـتدالل های ایـن 

داد.  نظـر  فصـل  هـر  درخصـوص  و  کـرد  بازخوانـی  خوانـد،  بادقـت  را  آن  همچنیـن  بلکـه  گذاشـت، 

کـه او در سـال های  کـه بـدون آمیـزه ای از نقـادی عقالنـی و حمایـت ُپرمهـری  تصـورش سـخت اسـت 

گـر اصـاًل بـدون او از  متمـادی نثـار مـن و کتابـم کـرد چگونـه بایـد کتـاب را بـه اتمـام می رسـاندم، البتـه ا

کاری برمی آمـدم. واژگان از توصیـف موهبت هـای زاییـده از عشـق قاصرنـد. عهـدۀ چنیـن 



مقدمه
افالطون های پست مدرن 

آلفـرد نـورث وایتهـد زمانـی به کنایـه گفتـه بـود که تمامی فلسـفه پانوشـتی اسـت بر افالطون. این مسـئلۀ 

حجـاب  به تدریـج  تحقیقـات  مسـلِط  گفتمـان  ایـن کتاب انـد؛  بحـث  محـل  کـه  اسـت  متفکرانـی 

را درگیـر طرحـی  ایـن متفکـران خـود  بنابرایـن همـۀ  اسـت.  بـرده  بـه محـاق  را  آن  و  خاسـتگاه شـده 

تـی بدیـع و بسـیار نامرسـوم دربـارۀ افالطـون بـه جسـت وجوی سرشـت  کرده انـد و بـا تأمال کاوشـگرانه 

برآمده انـد. فلسـفه  آغازیـِن 

به هرروی بازگشـت های مکرر به افالطون، که با نیچه آغاز شـد، فرسـنگ ها از تحقیقات مربوط به 

دورۀ باسـتاِن تاریـخ فاصلـه داشـت. درمقابـل، وقتـی مارتین هایدگـر، هانس گئورگ گادامر، لئو اشـتراوس 

یـدا، بـه تأسـی از نیچـه، در طلـب فهـم ایـن امـر  برآمدند که فلسـفه در اصل و خاسـتگاه چه بوده  و ژاک در

گرفتند. کل پی  اسـت، بازخوانی افالطون را به قصد بازیابی سرشـت سـنت غربی به مثابۀ یک 

مـن ایـن متفکـران را بـه دو دلیـل »افالطون هـای پسـت مدرن« می نامـم. نخسـت اینکـه، بنابـه 

کلیـت تفکـر ایشـان نباشـد، عاملـی تعیین کننـده در  گـر معـرف  اسـتدالل مـن، فهـم آن هـا از افالطـون ا

آن اسـت. وقتـی ایـن متفکـران به قصـد فهـم سرشـت آغازیـِن فلسـفه بـه افالطـون رجـوع کردنـد، متوجه 

کـه دارنـد ریشـه های فعالیـِت ]فکـرِی[ خویـش را بررسـی می کننـد. بنابرایـن تفاسـیِر آن هـا از  شـدند 

افالطـون اجـزای اساسـی خود فهمی شـان را برمی سـازد.
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دلیـل دوِم مـن بـرای نامیـدن ایـن متفکـران بـه »افالطون هـای پسـت مدرن« این اسـت کـه آن ها از 

موقفـی صریحـًا پسـت مدرن بـه خاسـتگاه های فلسـفه نظـر کرده انـد، بدیـن معنا کـه بازگشـت آن ها به 

افالطـون و پرسشـگری دربـاب چیسـتی سرشـت فلسـفه در خاسـتگاهش کامـاًل بـه این اعتقـاد متکی  

اسـت کـه وعده هـا و امکان هـای عقل گرایـی مـدرن بـه فرجام خویش رسـیده.1 همـۀ آن ها راهـی را برای 

اسـتقرار آغـازی نـو، حرکتـی بـرای فرارفتـن از »مدرنیتـه« بـه چیـزی بهتـر، بـا شـرح وتفصیل فهمـی نـو و 

متفـاوت از سرشـت متمایـز »غـرب« دنبـال می کردنـد.

ایـن متفکـران چنـدان دل مشـغول این نیسـتند که افالطـون نزد معاصرانش چه معنایی داشـته، 

بلکه دل مشـغولی آنان معطوف به این اسـت که آثار او برای نسـل های بعد چه معنایی داشـته و هنوز 

می توانـد داشـته باشـد. چهـار تـن از ایشـان، کـه صراحتـًا افالطـون را در پرتـِو تاریـخ بعـدی می خواننـد، 

انـکار می کننـد کـه بتـوان افالطـون را  آن گونـه فهمیـد کـه او خود را فهم می کرد. اساسـًا نسـل های بعدی 

کـه اعتبـار  محـاورات را در سـیاقی متفـاوت می خواننـد. بنابرایـن در تفسـیر پیـش  رو درپـِی آن نیسـتم 

کنـم. اصـاًل منظـورم ایـن  خوانش هـای آن هـا را بـا مقایسـۀ مدعیـات آن هـا بـا متـون اصلـی تأییـد یـا رد 

کـه تفاسـیر آن هـا هیـچ ربط ونسـبتی بـا فهـم از افالطـون نـدارد؛ به عکـس، مـن بعیـد می دانـم  نیسـت 

کـه تفاسـیر آن هـا را خوانـده باشـد بازهـم محـاورات را دقیقـًا بـه  همـان شـیوه و سـیاِق قبـل فهـم  کسـی 

کند. هر پنج متفکر با اعتقاد راسـخ به اینکه فلسـفه صورت متمایز فعل بشـری اسـت، و می بایسـت 

این گونـه فهمیـده شـود، نه تنهـا دربـارۀ حقیقـت آمـوزۀ »دو جهـان«1 -جهـان ایده های جـاودان نامتغیر، 

کـه غالبـًا بـه افالطـون نسـبت داده  کـه مـا در آن زیسـت می کنیـم-  درمقابـل جهـان محسـوس متغیـری 

شـده، بلکـه همچنیـن دربـارۀ انتسـاب ایـن آموزه بـه افالطون پرسـش هایی طرح کردند. ایـن متفکران، 

در حمایـت از چنیـن فهـم عرف سـتیزی، خوانشـی جدیـد و کامـاًل چالش برانگیـز از محـاورات عرضـه 

کردنـد )ایـن نکتـه کـه متفکـران پسـت مدرن بـه افالطـون رجـوع کرده اند و خوانشـی جدیـد از محاورات 

کـی از آن اسـت کـه آنـان آن گونـه که طرف داران دوآتشـه و دشمنانشـان معمواًل در  بـه دسـت داده انـد حا

کامـاًل افالطون سـتیز یـا خرد سـتیز نیسـتند(. به هرحـال  کنونـی اذعـان می کننـد  »نزاع هـای فرهنگـی«2 

کرده انـد، در  یـدا از افالطـون عرضـه  گادامـر، اشـتراوس و در کـه نیچـه، هایدگـر،  تحلیـِل خوانش هایـی 

درجـۀ اول، تحقیقـی اسـت در فلسـفۀ سیاسـی معاصـر، نـه آنکـه تحقیـق و تفحصـی باشـد در آثـار 

کالسـیک یـا فلسـفۀ باسـتان بـه همـان صـورت کـه معمـواًل فهمیده می شـود.

1.  two worlds
2.  cultural wars
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چرا این متفکران به این نتیجه رسیدند که درکی  نو از فلسفه برای ما ضروری است؟ چرا آن ها 

به افالطون بازگشـته اند؟ نیچه، در نخسـتین کتابش زایش تراژدی، تبیینی از ]نحوۀ[ شـکل گیرِی این 

مسیِر پژوهشی ارائه می کند.

کـه بـا بسـط  فلسـفه، از وجهه نظـر سـنت، طلـب حکمـت یـا دانایـی اسـت. هـگل مدعـی بـود 

و تفصیـل معرفـت یـا دانـِش حقیقـی ایـن جسـت وجو را بـه فرجـام رسـانده اسـت. امـا ایـن مدعـای 

هـگل مقبـول اخالفـش واقـع نشـد  کـه می توانـد هرآنچـه را  بـه وقـوع پیوسـته یـا می توانـد بـه وقـوع بپیونـدد 

کانت، مبنی بر اینکه  دسـت کم ازلحاظ نظری توضیح دهد. درنتیجه نیچه با بازگشـت به اسـتدالل 

کـه 2500 سـال جسـت وجوی دانایـی بـه  گرفـت  مـا نمی توانیـم اشـیای فی نفسـه1 را بشناسـیم، نتیجـه 

ایـن دانایـی ختـم شـده کـه مـا نمی توانیم شـناختی حاصل کنیـم. باوجوداین، وی این پرسـش را طرح 

گـر فیلسـوفان در تمـام دوران هـا بـه دانایـی نائـل نشـده اند، پـس چـه کرده انـد؟ فلسـفه چـه نـوع  کـرد کـه ا

گـر تـواِن رسـیدن بـه شـناخت را نـدارد؟ نیچـه بـه سـرآغازهای فلسـفه یعنـی، چنان کـه  فعالیتـی اسـت ا

به طـور سـنتی فهمیـده می شـد، تـا افالطـون بازگشـت تا پاسـخی بـرای این مسـئله بیابد. او بـه دو دلیل 

کـه  کـه بایـد خاسـتگاه فهـم متمایـز از فلسـفه را در افالطـون بیابـد؛ دلیـل اول ایـن  بـود  فکـر می کـرد 

گردش ارسـطو و اخالف او، دسـت به تألیف رسـاله هایی نزد که منعکس کنندۀ  افالطون، برخالف شـا

کـه، از بسـیاری  مواضـع او باشـند و از ایـن مواضـع به  نـام او دفـاع شـده باشـد؛ او محاوراتـی نوشـت 

جهـات، بـه نمایشـنامه  بیشـتر شـباهت دارنـد تـا مباحثـات فلسـفی سـنتی. بنابرایـن رجعـت نیچـه 

بـه افالطـون، به قصـد جسـت وجوی فهـم جدیـدی از فلسـفه، او را بـه طـرح دوبـارۀ پرسـش از نسـبت 

کثـر  کـه نیچـه دریافـت »قهرمـاِن« ا میـان فلسـفه و شـعر یـا فلسـفه و هنـر سـوق داد. دلیـل دوم ایـن بـود 

ایـن محـاورات )سـقراط، آمـوزگاِر افالطـون( صرفـًا مدعـی ایـن اسـت کـه می دانـد که نمی داند. سـقراط 

به وضوح چیزی را در سـرآغاز تاریخ فلسـفه شـناخته بود که بار دیگر تنها در پایان به آشـکارگی رسـید.

کـه نیچـه، در سلسـله بازخوانی هایـی از افالطـون، هرگـز  مـن در فصـل اول اسـتدالل می کنـم 

کـه سـقراط یـا افالطـون چه چیـزی را شـناخته اند، امـا ایـن گمـان بـه ذهـن وی خطـور  دلـش قـرص نشـد 

گاهـی نداشـت،  آ ایـن موضـوع  بـه  گـر خـودش هـم  ا افالطـون، حتـی  یـا محتمل تـر  کـه سـقراط،  کـرد 

کـه فلسـفه صرفـًا صورت بنـدی اسـتدالل ها و آموزه هـا نیسـت. برعکـس، فلسـفه  کم وبیـش دریافـت 

طریقی از زیسـتن اسـت. فلسـفه برسـازندۀ یگانه صورِت به راسـتی رضایت بخش زندگانی بشـر اسـت 

و به این ترتیـب می توانـد فی نفسـه و لنفسـه ارزشـمند باشـد.

1.  things-in-themselves
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نیچـه اعـالم کرد که فیلسـوفان راسـتین قانونگذارند؛ فلسـفه روحانی ترین صـورت ارادۀ معطوف 

کیهان، نظم و عقالنیت را بر فراِز  کشـِف نظمی معقول در  به قدرت اسـت. فالسـفه، به جای یافتن یا 

که یگانه خاسـتگاه های نظم و معنا  کیهان نهادند ]یا فراافکندند[. به محض اینکه انسـان ها دریابند 

ݩً بـدون علـم و دانایی انجـام می دادند  ݧ ݧ ݧ ݧ در جهـان خودشـان هسـتند، بـر آن خواهنـد شـد کـه آنچـه را قبـالݧ

کنند،  که نظم و ارزش هایشـان را تحمیل  گاهانه و از سـِر قصد انجام دهند. آن ها درصدد برمی آیند  آ

کـه در یـک یـا دو  کـرد  کـه جهان گسـتر باشـند. بنابرایـن نیچـه پیش بینـی  آن هـم نظـم و ارزش هایـی 

سـدۀ بعـد مـا شـاهد ظهوِر »سیاسـت بـزرگ«1 در هیئـت کشـمکِش »ابر قدرت های« ایدئولوژیک بر سـر 

سـلطۀ جهانـی خواهیم بود.

که نیچه با اینکه بحراِن سیاسـِی سـدۀ بیسـتم را به درسـتی  مارتین هایدگر به این نتیجه رسـید 

تشـخیص داده بـود، امـا درمـورِد خاسـتگاِه ایـن بحـران بـه خطا رفته اسـت. این گونه نبود که فیلسـوفان 

صرفـًا قانونگـذار باشـند یـا نظـم را بـر کیهان تحمیل کننـد؛ آن ها تنها نظم یا حقیقتـی را بیان می کردند 

کـه در زمـان و مـکاِن خـود هایدگـر بـه  کـه در زمـان و مـکان خاصـی آشـکار شـده باشـد. آن حقیقتـی 

آشـکارگی درآمـده بـود ایـن بـود کـه تاریخ فلسـفه به فرجام خویش رسـیده اسـت. تاریخ فلسـفه در تفکر 

نیچـه بـه پایـاِن خـود می رسـد؛ آمـوزۀ ارادۀ معطـوف بـه قـدرِت او واپسـین امکان هـای تفکـری را آشـکار 

کتاب هـای  کـه در  کـه در یونـان آغـاز شـده بـود و آمـوزۀ ایده هـا و مفهـوم پایدیـای متناظـر بـا آن را،  کـرد 

ششـم و هفتـم جمهـوری توصیـف شـده بـود، در حـد اعالی خود بـه قطعی ترین صورت تفصیـل داد.2 

گرچـه نیچـه در آغـاْز زندگـی و مـرگ سـقراط را »کانـون تاریـخ جهـان«2 معرفـی کـرده بود و بعـدًا بر مفهوم 

افالطونـِی فیلسو ف-شـاه3 به عنـوان پیشـینۀ فهمـش از فیلسـوف در مقـام قانونگـذاِر اصـول اخالقـی 

کیـد کـرده بـود )زایـش تـراژدی، 15(، امـا بنابـر نظـر هایدگـر، شـرح و بیان افالطـون از فهـم اصیل وجود  تأ

به مثابـۀ »ایـده« ناخواسـته بـه بسـط یـا انکشـاف تاریخـِی »حقیقـت وجـود«4 منجر شـده بود. این بسـط 

تاریخـی مراحلـی را پشـت سـر گذاشـته اسـت: مراحلـی از فهـم سـنت فکـری قرون وسـطا از موجـودات 

گرفته شـده  که خاسـتگاه و اسـاس وجودشـان از ایده های حاضر در عقل خداوند  به مثابۀ چیزهایی 

تـا فهـم فلسـفۀ مـدرن از وجـود همچـون چیـزی کـه ذهن انسـان می توانـد آن را به نحوی واضـح و متمایز 

بازنمایـی کنـد. ایـن فهـم دکارتـی از وجـود نیـز مبنایـی بـرای فیزیـک ریاضـی -کـه بایـد علـِم ژنتیـک یـا 

1.  great politics
2.  vortex of world history
3.  philosopher-king
4.  the truth of Being
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کـه نه تنهـا همـۀ اشـیا، بلکـه انسـان ها را نیـز بـه منابـع ثابـِت  میکروبیولـوژی را بـر آن افـزود- فراهـم آورد 

بی سروشـکلی تبدیـل کـرد کـه می تواننـد بازیچـۀ دسـت تکنولـوژی شـوند، و چنیـن فهمـی جهـان را در 

آسـتانۀ بی معنایـِی تام وتمـام قـرار داد.

در فصـل دوم اسـتدالل خواهـم کـرد کـه هایدگـر نیـز همچون نیچه با  توجه به نسـبت میان شـعر 

کیـد می کـرد که نیاز به شـعر  و فلسـفه درپـِی بر انـدازی یـا زیروروکـردن آمـوزۀ افالطونـی برآمـد. افالطـون تأ

کـه شـعر هـم ناب تـر و هـم  گرفـت  بـرای خدمـت بـه فلسـفه اسـت، امـا هایدگـر همچـون نیچـه نتیجـه 

اساسـی تر اسـت. باوجوداین، منظور نیچه و هایدگر از شـعْر فعالیت هایی بسـیار متفاوت بود: نیچه 

کیـد می کـرد، امـا از نظـر هایدگـر شـعر در درجـۀ اول شـرح  بـر سرشـت و ثمـراِت خالقانـۀ هنـر شـاعر تأ

کـه در زمـان و مـکان  کـه ایـن جهـان بـرای افـرادی خـاص  و بیـاِن یـک »جهـاِن« خـاص اسـت، آن گونـه 

مشـخصی زندگـی می کننـد و بـه زبـان خاصـی سـخن می گوینـد آشـکار می شـود.

گرایانه و هم فرجام شناسـانۀ آخرین  گرد هایدگـر، هم سرشـت اسـتثنا هانـس گئـورگ گادامـر، شـا

گشـوده و  گـر، همان طورکـه هایدگـر می گویـد، وجـوِد انسـان واقعـًا  کـرد. ا بصیـرت اسـتادش را محکـوم 

کـرد بـه نوشـتن دربـارۀ پایـاِن تاریـخ، درواقـع بصیـرِت  ذاتـًا تاریخـی باشـد، پـس هایدگـر همین کـه شـروع 

که فهم افالطون از ایدۀ خیر و فهم ارسـطو  گرفت  گادامر نتیجه  کرده اسـت.  اساسـِی خودش را نقض 

از فرونسـیس1 یـا عقـل عملـی، در قیـاس بـا فهـم هایدگـر از سرنوشـت محتـوم، مبنـای بهتـری را بـرای 

کـرده بـود. ایـن   تاریخمنـدی حقیقـی یعنـی پایانـی بـاز، غیرقطعـی و فهمـی آزاد از وجـود انسـان فراهـم 

کلمـه تاریخـی نبـود. مـن در  کـه فلسـفۀ یونـان باسـتان به صراحـت یـا به معنـای واقعـِی  در حالـی اسـت 

فصل سـوم اسـتدالل می کنم که نیچه و هایدگر هردو به شـکل های متفاوت درپِی غلبه بر »متافیزیک« 

افالطونـی بودنـد. امـا گادامـر درپـِی ایـن بـود کـه فلسـفۀ افالطونـی را در قالبی آشـکارا تاریخـی احیا کند.

روش2  و  حقیقـت  دربـارۀ  گادامـر  بـا  نامه نگاری هایـش  در  اشـتراوس  مسـئله،  ایـن  وجـود  بـا   

کامـاًل  کـرده اسـت امـا در دو جهـت  کـه تفکـر او حرکـت خـود را از یـک نقطـۀ مشـترک آغـاز  نوشـت 

مخالـف. اشـتراوس، به جـای چسـبیدن بـه یکـی از دو طـرف نفی یا احیای تلقی ای سـنتی، مسـیحی 

گرنه یکسـره نو، از عقل گرایِی باسـتانی  یـا نو افالطونـی از فلسـفه، درپـِی ایـن بـود که به فهمی متفاوت، ا

برسـد، آن هـم به مـدِد تحقیـق در آثـاِر عالـِم یهـودِی قرون وسـطا یعنـی ابن میمـون، و ]نیـز[ آثـاِر معلِم وی 

فارابی، فیلسوِف اسالمی. درحالی که نیچه، هایدگر و گادامر محاورات را در بستر سنت نو افالطونی 

کید می کرد، می فهمیدند، تحقیقات اشـتراوس درمـورد فارابی این  مسـیحی، کـه بـر اهمیت ایده ها تأ

1.  phronesis
2.  Wahrheit und Methode
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کـه هـم آمـوزۀ ایده هـا و هـم آموزه هـای افالطونـِی مربـوط بـه نفـس صرفـًا  کـرد  فکـر را بـه ذهـن او متبـادر 

که کشـف افالطوِن فارابی1  کرد  آموزه هایی عمومی و ظاهری بودند. در فصل چهارم اسـتدالل خواهم 

توسـط اشـتراوس بـه وی فهـم جدیـدی از تاریـخ فلسـفه بخشـید. در فصـل پنجـم می خواهـم نشـان 

کـه ایـن امـر باعـث شـد اشـتراوس، بـا نظـر بـه آنچـه نیچـه »مسـئلۀ سـقراط« در زمینـۀ اصلـی اش  دهـم 

کـه بـا افالطون گرایـِی مسـیحِی سـنتی  کـه خصلـِت »اساسـی«ای را بفهمـد  می نامیـد، درپـِی ایـن بـود 

در  می تـوان  کـه  سیاسـی ای  فیلسـوف  نخسـتین  توصیفـاِت  مقایسـۀ  به مـدِد  آن هـم  باشـد،  تقابـل  در 

کـه دیـدگاه جدیـد و  گزنفـون و افالطـون یافـت. و در فصـل 6 اسـتدالل می کنـم  آثـار آریسـتوفانس و 

کـه اشـتراوس بـه دسـت آورد، او را به سـمِت فهمـی جدیـد از سـنت غربـی  اصیل تـر دربـارۀ سـقراط، 

که آن را در آخرین اثرش تحت عنوان تحقیقاتی درباب فلسفۀ سیاسی  کلی سوق داد، فهمی   به طور 

افالطون2 پروراند.
بـه دو دلیـل مـن بـه اشـتراوس، در قیـاس بـا متفکـران مشـهورتِر قبلـی، فرصت و فضای بیشـتری 

کـه اشـتراوس  را اختصـاص می دهـم. اول اینکـه، نویسـندگاِن یهودی-اسـالمِی قرون وسـطا یـا سـنتی  

کـم،  یـا مسـیحِی سـنتِی حا بـه فهـِم افالطـون راه می یابـد، نسـبت بـه خوانـِش نوافالطونـی  به مـدد آن 

که آن سـنت، یا دسـت کم اسـتفاده ای  چندان شناخته شـده نیسـتند. به همین دلیل ضروری اسـت 

کـه اشـتراوس از آن هـا می کنـد، را به تفصیـل توضیـح دهیـم. دوم اینکـه اشـتراوس »تحقیقـات«اش، 

کـه ایـن نیـز  کـرده اسـت،  به ویـژه تحقیـق دربـاب نویسـندگان باسـتان، را به شـیوه ای نامتعـارف عرضـه 

تاحـدی به خاطر خوانشـی اسـت که از نویسـندگاِن قرون وسـطایِی مذکـور دارد. ظاهـرًا این تحقیقات، 

ݩً فلسـفۀ افالطـون فارابـی، صرفـًا گزیده هایـی از آثـار موردبحث انـد. مـن چاره ای نداشـتم جز اینکه  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مثـالݧ

از  گزارشـی  رسـیده  آن هـا  بـه  اشـتراوس  کـه  مناقشـه بر انگیزی  نسـبتًا  نتایـِج  مبنـای  روشـن کردن  بـرای 

تبیین هـای وی، یعنـی تحلیـل ضمنـی اش درمـورد آثـار آریسـتوفانس، گزنفـون و توسـیدید و همچنیـن 

افالطـون، ارائـه دهـم. تحقیقـات جانبـی بسـیار اندکـی دربـارۀ »اشـتراوس متأخـر«3 وجـود دارد کـه بتوان 

مخاطبـان را بـه آن هـا ارجـاع داد.3

آشـکارا  کـه  اشـتراوس  برخـالف  یـدا،  در کـه  کـرد  خواهـم  اسـتدالل  هشـتم  و  هفتـم  فصـل  در 

می کوشـید عقل گرایـی غربـی4 را از نقـادی نیچه ای-هایدگـری برهانـد، صریحًا درپـِی آن بود که همین 

1.  Farabi’s Plato
2.  Studies in Platonic Political Philosophy
3.  late Strauss
4.  Western rationalism
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نقـد را پیش تـر بـرد. توضیـح وی در دربـارۀ گراماتولـوژی1 ایـن اسـت کـه او نمی خواسـت برپایـۀ سـنت و 

بـرای حفـظ پـاره ای از »ردهـای«2 آن، کـه از آثـار خـودش بـه بار آمده اند، »تاریخ متافیزیـک« را نابود کند 

کـه نه تنهـا تصویـر افالطـون از  یـا حتـی بـه فراسـوی آن رود. وی در »داروخانـۀ افالطـون«3 اظهـار می کنـد 

مـرگ سـقراط، بلکـه آمـوزۀ متافیزیکـی او نیـز دربـاب ایـدۀ خیـر4 در جمهـوری بـرای خدمـت بـه اهداف 

کـه آموزه هـای  اخالقـی و سیاسـی مطـرح شـده اسـت. مطالعـۀ موشـکافانۀ محـاورات نشـان می دهـد 

یـدا هم خطـور کرد  صریـح آن هـا به گونـه ای نظام منـد بـه محـاق می رونـد. ایـن فکـر نیچـه ای بـه ذهـن در

کاری از دسـت او بـر نمی آمـده. مهـار معنـای  کـه شـاید خـوِد افالطـون از ایـن معضـل مطلـع بـوده امـا 

یـدا ایـن موضـوع را بـا شـور و حـرارت بیشـتری در  متـن به دسـِت مؤلـف نیسـت و نمی توانـد باشـد. در

کارت پسـتال5 روشـن می کنـد. مـا قـادر بـه تجدیـد، اعـاده یـا بازسـازی هیچ کـس یـا هیچ چیـز بـه همـان 
کنیم. وی در  ً بوده نیسـتیم. در تقدیر هیچ چیز و هیچ کسـی نمی توانیم دخل وتصرف 

ݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
که قبال شـکلی 

کـورا  6 اسـتدالل می کنـد کـه از همـان »آغـاز« فلسـفه در افالطـون قسـمی بی ثباتـی یا »مضاعف کـردِن«7 
هایدگر اشـتباه فکر می کرد کـه »تاریْخ« نقطۀ آغـاز یا پایان متعینی  معنـا وجـود داشـته اسـت. بنابرایـن 

یـم کـه در بعضـی از مؤلفه هـا  دارد. مـا در تاریـخ فلسـفه بیشـتر مجموعـه ای از روایت هـای متعـدد را دار

مشـترک اند، امـا همـۀ آن هـا چیـزی را از قلـم می اندازنـد. مـا بایـد از اینکـه به سـادگی روایتـی را حجـت 

بدانیم برحذر باشـیم. افالطون آموزه های اخالقی و سیاسـی اش را پیش کشـید چون از آنارشـی واهمه 

کـه خطـِر بیشـتر از  کـه 2000 سـال سرگذشـِت فلسـفه روشـن می کنـد  یـدا اظهـار می کنـد  داشـت، امـا در

کانه. فلسـفه، به جـای آنکه نظم سیاسـی و صور  عقالنی سـازِی افراطـی برمی خیـزد تـا پرسشـگری شـکا

کرده اسـت. دریدا امیدوار بود، با نشـان دادِن واسـازِی  دیگر نظم را به مخاطره بیفکند، از آن حمایت 

ݢاز درون متزلـزل کنـد. ݢ ݢ فلسـفه از دروِن خـودش، هـر تالشـی بـرای تأسـیِس رژیمـی تمامیت خـواه8 را ݢ

یـدا احتمـااًل بهتریـن مبلغـان شـیوه های متفـاوت خوانـش متـن تحـت  گادامـر، اشـتراوس و در

بـا  مؤلـف  هـر سـه  باوجودایـن،  واسـازی11 شـناخته می شـوند.  و  آمـوزۀ سـّری10  عناویـن هرمنوتیـک9، 

شـدت تمـام انـکار می کننـد کـه آنچـه آن هـا درصـدد انجامـش هسـتند ارائـۀ روشـی از خوانش یا تفسـیر 

کـه »فهـم و تفسـیر متـن  گادامـر در مقدمـۀ حقیقـت و روش بیـان می کنـد  نوشـته های دیگـران اسـت. 

1.  Of Grammatology   7.  doubling
2.  traces    8.  total(itarian) regime
3.  Plato’s Pharmacy   9.  hermeneutics
4.  idea of the Good   10.  secret teaching
5.  The Post Card   11.  deconstruction
6.  Khora
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نیـز تعلـق دارد. پدیـدار  از جهـان  انسـان  بـه تجربـۀ  بـه دانـش نیسـت، بلکـه به روشـنی  صرفـًا مربـوط 

هرمنوتیکـی مطلقـًا دخلـی بـه مسـئلۀ روش نـدارد«4. اشـتراوس در مکاتبـه اش بـا گادامـر بیـان می کنـد:

کنم.  که در هرمنوتیک شـما تجربۀ خودم را به عنوان مفسـر درک   ابدًا برای من آسـان نیسـت 
در نـگاه شـما »نظریـۀ تجربـۀ هرمنوتیـک« یک نظریۀ جهان شـمول اسـت. این گونه نیسـت که 
تجربـۀ هرمنوتیکـِی مـن فقـط گرفتـار محدودیـت گسـترده باشـد -تجربـه ای کـه مـن واجـد آنـم 
کـه آیـا نظریـۀ جهان شـمول هرمنوتیـک امکانـی فراتـر از »صوری بـودن«  مـرا بـه شـک می انـدازد 
یـا خارجی بـودن دارد. شـک مـن از خصلـِت »موقعـی ]یـا موقـِت[« هر تفسـیِر باارزشـی نشـئت 

گرفته اسـت.5

کـه »واسـازی یـک روش  کیـد می کنـد  یـدا در »نامـه بـه دوسـتی ژاپنـی ݣݣݣ«1 تأ بـر همیـن اسـاس، در

نیسـت و نمی توانـد بـه آن تقلیـل یابـد«6.

که نشـان دهم هر سـه متفکر شـیوه های متمایز خوانش  خود  کتاب این اسـت  تالش من در این 

را همچـون جزئـی از یـک طـرح بزرگ تـر بسـط داده انـد. آن هـا درپِی پاسـخ به چالش های طرح شـدۀ نیچه 

و ایـن مناقشـۀ هایدگـر بوده انـد کـه دیگـر اشـتغال به فلسـفه، چنان کـه در غـرب مدنظر بـوده، امکان پذیر 

نیسـت. از نظر هر سـه مفسـر، اینکه فلسـفه به پایان رسـیده دسـت کم تاحدی به این بسـتگی دارد که ما 

فلسـفه را از همـان سـرآغاز چه چیـزی می دانسـتیم. آن هـا همگـی بـه افالطـون بازگشـتند تا به فهم فلسـفه 

کـه پایانـی داشـته  کـه فلسـفه آن سـنخ فعالیتـی نیسـت  گادامـر نتیجـه می گیـرد  در سـرآغاز نائـل شـوند. 

باشـد. اشـتراوس، در نقـدش بـر تاریخی نگـری افراطـی2، اذعـان می کنـد که شـاید فلسـفه به پایان برسـد، 

یـدا پرسـِش به پایان رسـیدن فلسـفه پرسشـی نیسـت که  ر نیسـت. از نظـر در
َ

امـا ایـن پایـاْن محتـوم یـا مقـّد

فیلسـوفان بتواننـد بـه آن پاسـخ دهنـد، امـا پرسشـی اسـت کـه آن ها یا ما بایـد بـه آن بپردازیم.7

یـدا، بـا ملزم کـردن آغـاز سـخنش دربـارۀ ایـن مسـئله، بـا نقل قولـی از متیـو  بـر همیـن اسـاس در

کـه مسـئلۀ سرشـت و  آرنولـد دربـارۀ یهودی گرایـی3 و یونانی گرایـی4، بـه خوانندگانـش متذکـر می شـود 

کـه ایـن مسـئله  کـه ایـن واقعیـت را در نظـر بگیریـم  موقـع و مقـاِم سـنت غربـی وقتـی بغرنج تـر می شـود 

فقـط مسـئلۀ فلسـفه نیسـت. آنچـه مـا غـرب می نامیـم ملغمـه یـا دسـت کم نتیجـۀ ترکیـب تحقیقـات 

فلسـفی بـا ایده هـای برگرفتـه از کتاب مقـدس5 اسـت؛ و ایـن دو منبـع، دسـت کم در ظاهـر امـر، هـم در 

خاسـتگاه ها و اصـول و هـم در معنایشـان تفـاوت دارنـد. یکـی از مسـائلی کـه همـۀ اخالف هـگل با آن 

1.  Letter to a japanese Friend   4.  Hellenism
2.  radical historicism    5.  Scripture
3.  Hebraism
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دسـت بـه گریبـان بودنـد ایـن بـود کـه این دو مؤلفـه تا چه حد با یکدیگر ادغام شـده اند یا می توانسـتند 

یـدا، البتـه هرکـدام بـه طریقـی متفـاوت، برای اهـداف و غایاتـی کاماًل  ادغـام شـوند. نیچـه، گادامـر و در

کـه آن هـا ادغـام شـده اند، امـا هایدگـر و اشـتراوس هـردو اصـرار داشـتند  مختلـف اسـتدالل می کردنـد 

 از یکدیگـر جـدا هسـتند و بایـد این گونـه باقـی بماننـد )اشـتراوس به شـدت 
ً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
کامـال کـه عقـل و وحـی 

هایدگـر را به دلیـل ادغـام ایده هـا و دیدگاه هـای ملهـم از کتاب مقـدس با تفکِر به ظاهـر غیرالهیاتی اش 

نقـد می کنـد(8. دغدغـۀ هـر پنـج متفکـر در درجـۀ اول فلسـفه بـود. بـه همیـن دلیـل آن هـا بـه افالطـون 

بازگشـتند تـا بفهمنـد کـه فلسـفه در اصـل چـه بـوده اسـت.9

کـه مسـئلۀ پیامدهـا یـا تأثیـر تحقیـق و تفحـِص فلسـفی  خصوصـًا در نسـبت بـا سیاسـت اسـت 

چشـمگیر می شـود. خـود سـقراط را آتنیـان متهـم و بـه مـرگ محکـوم کردنـد و او درنهایـت جان بر سـر این 

راه نهاد. فیلسـوفان بعدی، مخصوصًا فیلسـوفان عصر روشـنگری، درصدد روشـن کردن این امر بودند که 

طلـب حکمـت و اشـاعۀ آن، به جـای آنکـه تهدیدی برای باورهای دمکراتیک و نهادها باشـد، تنها بنیان 

اسـتوار بـرای دولـت آزاد1 اسـت. نیچـه و هایدگـر هـردو، هماهنـگ بـا بخشـی از نقدشـان بـر عقل گرایـی 

به گونـه ای  کردنـد. درنتیجـه،  لیبـرال مطـرح  فلسـفۀ سیاسـی  بـه  نسـبت  ُتندوتیـزی  انتقادهـای  مـدرن2، 

بـا  یـدا  گادامـر، اشـتراوس و در نـازی شـد.  کم و بیـش بی واسـطه، تفکـرات  آن هـا شـریک جـرم سیاسـت 

کفایـت و  پذیرفتـن نقـادی نیچـه و هایدگـر از عقل گرایـی مـدرن و توجـه بـه ضـرورت باز اندیشـی دربـارۀ 

کرده بودند  که نیچه و هایدگر آغاز  جایگاه نقادِی فلسـفۀ مدرن از حکمای باسـتان، جهت فکری ای را 

کردند. درحقیقت، پاسـخ آن ها به نقادی نیچه ای-هایدگری  با التفات به پیامدهای سیاسـی آن دنبال 

در بسـتر سیاسـی محافظـه کار لیبـرال طـرح شـد. همـۀ آن هـا درنهایـت صورت هـای لیبرال دمکراسـی را 

پذیرفتنـد، امـا مبانـی ایـن پذیـرش و تصـوری کـه هریـک از آن هـا ارائـه کردند با تصور دیگـری، و همچنین 

بـا توجیـه سـنتی لیبرال دمکراسـی درمـورد صیانـت از حقـوق، به کلـی تفـاوت داشـت.

اول،  یـا در درجـۀ  ایـن متفکـران منحصـرًا،  تفـاوت میـان  کـه  نتیجـه می گیـرم  مـن  باوجودایـن،   

کـه می توانیـم واجـد آن شـویم،  انسـان، سـنخ دانشـی  سیاسـی نیسـت. دغدغـۀ آن هـا سرشـت وجـود 

گادامـر ایـن  گیریـم. اسـتدالل  کـه می توانیـم سرنوشـت خویـش را بـه  دسـت  و حـدود و انـدازه ای اسـت 

اسـت کـه زندگـی انسـان اساسـًا تاریخـی یعنـی پیش رونـده3 و اساسـًا بـا پایانـی باز4 اسـت؛ اما اشـتراوس و 

1.  free government
2.  modern rationalism
3.  progressively
4.  open-ended
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یـدا هـردو به دالیلـی کم و بیـش متفاوت اسـتدالل می کنند که تاریْخ جهت یا سرشـتی ضـروری ندارد.  در

کـه جهـان کامـاًل فهم پذیـر یـا عقالنـی نیسـت، انسـان ها هیـچ گاه قـادر نیسـتند سرنوشـت  خویـش  ازآنجا

را کامـاًل بـه  دسـت گیرنـد؛ چیـزی همـواره هسـت کـه بیـرون از دایـرۀ خـرد1 قـرار می گیـرد. بـه  همیـن  دلیـل، 

یـدا یادآور  نظـم سیاسـی هیـچ گاه نمی توانـد صرفـًا یـا مطلقـًا متکـی بر حقیقت باشـد. هم گادامـر و هم در

می شـوند کـه انسـان ها آزادنـد، زیـرا وجودشـان یـک پایـان بـاز و نتیجتـًا نامتعیـن اسـت. در نقطـۀ مقابـل، 

هایدگـر و اشـتراوس بـر آننـد کـه صیانـت از انسـانیت، بـه هـر معنایی، منـوط به شـناخت محدودیت ها 

گر به شـناخت چیـزی فراتر و  یـا سرشـت متعّیـن انسـان اسـت. آن هـا به ویـژه بیـان می کننـد که انسـان ها ا

فراسـوی  خـود -آنچـه در سـنْت خـدا یـا خدایـان نامیـده شـده- نائـل نشـوند، انسـان باقی نخواهنـد ماند. 

هِم این متفکرین، با توافق بر سـر اینکه شـناختی قطعی از کل دارند، درصدد نشـان دادن این امر بودند 

کـه میـان فلسـفه و یافته هـای علـوم طبیعـی سـازگاری وجـود دارد.10 بااین حـال، دقیقـًا به دلیـل همیـن 

 و ابـدًا نمی تواننـد واجـد کِل دانـش شـوند، همـۀ اخـالف 
ً

تشـخیص آن هـا مبنـی بـر اینکـه انسـان ها اصـال

نیچـه بـر سـر ضـرورت بازبینـی یا مهار تکنولـوژی به توافق رسـیدند. بااین حال آن ها هم درمـورد چارۀ کار 

و هم دربارۀ بنیاد مسـئله اختالف نظر شـدیدی داشـتند. گادامر این رؤیا را در سـر پروراند که انسـان ها، 

به محـض توجـه بـه خطـر تکنولـوژی، از آن روی بر می گرداننـد و زمیـن را پـاس می دارنـد؛ او و اشـتراوس از 

یـدا، در موافقـت بـا هایدگـر در این باره  که  مهـار عملـی، سیاسـی و مدیریـت، هـواداری می کردنـد. امـا در

تکنو- سـاینس2 به تدریـج بـه تمـام سـپهر فعالیت هـای بشـری هجـوم مـی آورد، چنیـن مهـاری را ناممکن 

می دانسـت. تنها راه پاسـخ گویی به عقالنی سـازی تام وتمام زندگی نشـان دادن سرشـت مشکل زای خود 

عقالنیـت اسـت، یعنـی اینکـه آن را بـه زیـر تیغ نقـدی درونی3 بکشـیم. بنابراین این متفکران، کـه زیر بار 

جایگاه دانش در جهان مدرن نمی رفتند، ما را به برجسـتگی دائمِی پرسـش های سـقراط برای پیروانش 

متوجـه می کننـد: آیـا دل باختـگان بـه امور طبیعـی گمان می کنند که ازپیـش امور انسـانی را دریافته اند؟ 

گمان اند  که انسـان ها می توانند سرشـت خود را بشناسـند؟ آیا آن ها بر این  آیا آن ها  واقعًا تصور می کنند 

کـه می تواننـد دانـش خویـش را به سـویی هدایـت کننـد کـه در آن چیزهـا به  وجـود آمده اند تا امور آسـمانی 

ماننـد بـاد و بـاران را تولیـد کننـد، یـا اینکـه آن هـا صرفـًا بـه دانـِش خویـش دل  خـوش کرده اند؟11

1.  alogos
2.  Techno-Science
3.  internal critique



بازخوانیهاینیچهازافالطون
]1[

فلسـفه را به طور سـنتی جسـت وجوی حکمت1 دانسـته اند. اما نیچه در همان نخسـتین کتاب خود، 

کـه نمی توانیـم بـه آن  زایـش تـراژدی2، مدعـی شـد ایـن جسـت وجو بـا کانـت بـه »معرفتـی«3 منجـر شـد 
دسـت یابیـم. پـس تکلیـف مـا بـا ایـن تالش ظاهـرًا بیهوده که غـرب را غرب کـرده چه می شـود؟ نیچه، 

در تکاپـو بـرای پاسـخ گفتن بـه ایـن پرسـش، خاسـتگاه های سـنت فلسـفی غـرب را در آثـار افالطـون و 

»قهرمـان« منحصربه فـرِد ایـن آثـار، سـقراط، -نـه یک بـار بلکـه بارهـا- در بوتـۀ آزمایـش و سـنجش قـرار 

کـه نظریه هـای افالطـون، نظیـر  گمـان رسـید  داد. نیچـه در مسـیر تأمـالت دوران زندگـی اش بـه ایـن 

کـه خـود افالطـون بـه آن هـا معتقـد نبـود و  ایـدۀ خیـر4 و روح جـاودان5، آموزه هـای عامـی را بنیـاد نهادنـد 

ایـن تعالیـم به نحـو قابل توجهـی بـا فهـم افالطـون از فعالیـت و فلسـفه اش به معنـای واقعـِی کلمـه فـرق 
داشـت. فیلسـوفان بعـدی تـا آنجـا کـه به آمـوزۀ افالطونـی ایده ها تکیه کردند بـه تزویـر، »دروغ نجیبانه«6 

کرده بود تا نه تنها فلسـفه را از آزار و اذیت حفظ  گاهانه جعل  که افالطون آ یا اسـطورهای متکی شـدند 

گر گمان نیچه درسـت باشـد، فلسـفۀ غرب از زمان  کند، بلکه به آن اثری سیاسـی بخشـد. بنابراین، ا

افالطون برپایۀ یک سـوءفهم از خاسـتگاه و ماهیت اساسـی اش پیش برده شـده اسـت و باید به نحوی 

بنیادیـن در پرتـِو خاسـتگاه ها و اهداف سیاسـی اش  بازتفسـیر شـود.

1.  search for wisdom   4.  the Good
2.  The Birth of Tragedy   5.  immortal soul
3.  knowledge   6.  noble lie
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کـه آن هـا  بنابرایـن بازخوانی هـای نیچـه از افالطـون حائـز اهمیـت اسـت؛ نخسـت بدیـن علـت 

بسـندگِی تلقِی سـنتی از فلسـفه و بسـِط تاریخی آن را به چالش می کشـند. نیچه ما را فرامی خواند که 

نه  تنهـا افالطـون، بلکـه همـۀ اخـالف او را به شـیوه ای کامـاًل غیرسـنتی بخوانیم.

دوم، بازتفسـیر نیچـه از فلسـفۀ افالطونـی دسـتاوردی ایجابـی بـرای بازتفسـیرش از فلسـفۀ غربی 

کار  در  پایـداری  و  جـاودان  مجـرد،  »حقیقـت«  هیـچ  گـر  ا کـرد.  انضمامی تـر  را  آن  و  آورد  ارمغـان  بـه 

نیسـت، معنـا، تمامیـت یـا کمـال بایـد صورتـی جزئـی و کامـاًل مـادی و تاریخـی بـه خـود بگیرنـد، یعنی 

تنهـا و تنهـا می تواننـد در یـک وجـود فـردی انسـانی واقـع شـوند. فلسـفه، به مثابـۀ تنهـا صـورت فعالیـِت 

خود تحقق بخـِش انسـانی، تنهـا منبـع ممکـن بـرای توجیـه دیگـر صورت هـای زیسـت انسـانی اسـت. 

غیر از نیچه شـاید تنها افالطون باشـد که نمونۀ چنین زیسـتی را به ما ارائه می دهد. به چالش کشـیدن 

فهـم سـنتی از فلسـفه ازسـوی نیچـه، هـم بنیادی تـر و هـم ایجابی تـر از چیـزی بـود که مارتیـن هایدگر بر 

کیـد داشـت، یعنـی نقـد نیچـه بـه ایده هـای آن جهانـی یـا »متافیزیـک«.1 آن تأ

که بازخوانی نیچه از افالطون به صراحت پرسش از نسبت صحیح میان  دلیل سوم این است 

گاهانـه سرشـت حقیقـِی فعالیـت  سیاسـت و فلسـفه را برانگیخـت. مطابـق تفسـیر نیچـه، افالطـون آ

ک و عامیانۀ سـقراط و آموزه های متافیزیکِی نیسـت انگارانه اش  خود را پشـت نقاب شـخصیِت شـکا

گـر  پوشـاند تـا بـه آن تأثیـری سیاسـی ببخشـد. آیـا فلسـفۀ سیاسـی ضرورتـًا مسـتلزم دورویـی و فریـب -ا

نگوییـم مسـتلزم دروغ گویـی- اسـت؟ آیـا خـوِد نیچـه بـا بی توجهـِی تمـام نسـبت بـه فرجـاِم بسـیاری از 

یـِس عمومـی شـانه خالـی کرد؟2 کـردن سیاسـت به طورکلـی، از تدر غیرفیلسـوفان، یعنـی بـا رها

 نیچـه دفعتـًا بـه خوانـش جدیـدش از افالطـون نائـل نشـد، بلکـه حتـی در درس گفتارهایـش در 

کـه بینـش مـا از فیلسـوف بودن را  کـرد  مقـاِم اسـتاِد جـوان زبان شناسـْی افالطـون را نویسـنده ای معرفـی 

شـکل داده اسـت: سرشـار از میـل بـه دانایـی و حیـران در شـکوه و زیبایـی عالـم هسـتی. »تصـور کنید 

گویی فلسـفه با ارسـطو آغاز شـده بود، در این صورت به هیچ وجه  نوشـته های افالطون از میان رفته و 

کـه ایـن فیلسـوف باسـتان ]افالطـون[، درعین حـال، یـک هنرمنـد نیـز بـوده  نمی توانسـتیم تصـور کنیـم 

اسـت«3. باوجودایـن، برخـالف اتفاق نظـر مجامـع دانشـگاهی آن زمـان، نیچـه گمـان نبرد کـه افالطون 

کـه افالطـون یـک فعـال سیاسـی نیـز بـوده اسـت.  صرفـًا یـک فیلسـوف یـا هنرمنـد بـوده؛ او بـر آن بـود 

کـم جدید تربیت  افالطـون دریافتـه بـود کـه بـرای مؤثرواقع شـدِن اصالحـات سیاسـی بایـد یک طبقۀ حا

کادمـْی جهـان را کامـاًل تغییـر دهـد. کنـد. او امیـد داشـت کـه بـا تأسـیس آ

نیچـه همان قـدر بـه شـخصیت افالطـون عالقه منـد بـود کـه بـه نوشـته های وی. بنابرایـن همان قـدر کـه 

 وقـت خـود را صـرف محـاورات و اسـتدالل های آن هـا کـرد، بـه افـرادی کـه تأثیـری سـازنده بـر افالطـون داشـتند
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چـون  یـان.  فیثاغور و  سـقراط  هراکلیتـوس(،  پیـروان  )از  کراتیلـوس  همچـون  کسـانی  پرداخـت:  نیـز 

ایـن درس گفتارهـا طـی چهـار سـال از 1871 تـا 1874 ایـراد شـده اند، ارتبـاط آن هـا بـا مبحـث سـقراط 

کـه در 1872 منتشـر شـد، تاحـدی  کتابـش، زایـش تـراژدی از روح موسـیقی   و افالطـون در نخسـتین 

مبهم است.

چهـرۀ اصلـی در زایـش تـراژدی سـقراط اسـت. او »کانـون یـا نقطۀ عطـف تاریخ جهان« اسـت، یا 

کشید.4 سقراط  که »نمونۀ بارز جوان هلنی«1 یعنی »افالطون ملکوتی خصال«2 را به تباهی  کسی  بود، 

کـرد، امـا او بـرای جایگزینـی  کـه هرچیـزی بایـد عقالنـی باشـد ویـران  بینـش تراژیـک را بـا ایـن مطالبـه 

یـْک توهـم تـازه ای خلـق کـرد: ایـن توهـم که انسـان نه تنهـا می تواند به کسـب معرفـت راه برد،  بینـش تراژ

کسب شـده وجود خویش را بپیراید. وقتی افالطون شـعر را مادون فلسـفه قرار  بلکه می تواند با معرفِت 

داد، درواقـع داشـت از سـقراط پیـروی می کرد.

مطابق نظر نیچه، سقراط تراژدی را با تعالیم صریحش به ویرانی کشاند.

نتایـج احـکام سـقراطی را مشـاهده کنیـد: »فضیلـت شـناخت اسـت«؛ »گناه حاصـل نادانی 
اسـت«؛ و »انسـان بافضیلـت خوشـبخت اسـت«. مـرگ تـراژدی در ایـن سـه صـورت اصلـِی 
باشـد؛  دیالکتیـک دان  یـک  بایـد  بافضیلـت  قهرمـان  زین پـس  می شـود.  واقـع  خوش بینـی 
بنابرایـن بایـد ارتبـاط ضـروری مشـهودی میـان »فضیلـت و شـناخت« و »ایمـان و اخـالق« 

وجـود داشـته باشـد.5

گرد سـقراط، تالش کرد تراژدی را عقالنی و قابل فهم کند، اما سـرانجام  اوریپیدس، به عنوان شـا

کار ناممکـن اسـت. تـراژدی نمی توانسـت به نحـوی منطقـی برسـاخته  کـه ایـن  کـرد  کای3 اقـرار  در بـا

کـه تـراژدی »تناقـض در قلـب جهـان« را آشـکار می کنـد؛ اینکـه همـۀ چیزهـا تنهـا به صـورت  شـود، چرا

فـردی وجـود دارنـد و همـه از فردیـت یـا محدودیتشـان رنـج می برنـد و، ازایـن رو، بـرای غلبـه بـر آن هـا 

تـالش می کننـد؛ امـا درنهایـت، بـا ازبین بـردن حـدودی کـه صـورت فـردِی وجودشـان را تعییـن می کند، 

کـه حقیقـِت هسـتی را آشـکار می کنـد،  کـه تـراژدی اسـت  خودشـان را بـه تباهـی می کشـانند. ازآنجا

یعنـی ایـن حقیقـت کـه همه چیـز همـواره در حـاِل شـدن اسـت، ]لذا[ ظهوِر فلسـفه برای نیچـه بدل به 

پدیـده ای سراسـر مسـئله آمیز شـد. جسـت وجوی خودخوانـدۀ »حقیقت«، کـه به مثابۀ امری جـاودان و 

نظمـی تغییرناپذیـر تصـور شـده، تنهـا زمینـۀ انـکار حقیقـت را فراهـم می کنـد!

1.  the typical Hellenic youth
2.  the divine Plato
3.  The Bacchae
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را  ویرانگـر  لـذا  و  انتقـادی  سـلبی،  ذاتـًا  نیرویـی  تـراژدی،  ویرانگـِر  کسـوِت  در  سـقراط،  گویـا 

بازمی نمایانـد. او بـا اذعـان بـه اینکـه واجـِد هیچ شـناختی نیسـت، صرفًا پرسـش هایی مطـرح می کرد؛ 

کلیـد حـل شـخصیت سـقراط »پدیـدۀ شـگرفی  کـه می دانـد هیـچ نمی دانـد«6.  کسـی اسـت  او »تنهـا 

کـه، وقتـی فرامی رسـد، همـواره  کـه بـا عنـوان ‘دایمونیـون’1 شـناخته شـده ...؛ »آن نـدای ایـزدی  اسـت 

کـه هیـچ گاه فیلسـوف را بـه عمـل وادار نمی کنـد. بازدارنـده اسـت2«، ندایـی 

که از سـقراط در آثاِر افالطون به نمایش درآمده بیشـتر اثری ایجابی  اما، به زعم نیچه، تصویری 

و محافظت کننده دارد تا سلبی و ویرانگر.

گـر تصـور کنیـم کـه کل ایـن نیـروی بی حدوحصـری کـه بـرای تمایـِل این جهانـی صـرف  زیـرا ا

شـده نـه بـرای خدمـت بـه علـم، بلکه بـرای اهداف عملـِی خودخواهانـۀ افراد و ملت هـا بوده، 
گیـِر مهلـک و مهاجرت هـای بی وقفـۀ  کـه، در آن صـورت، جنگ هـای فرا آنـگاه درمی یابیـم 
کـه خودکشـی بـه سـنتی   میـل غریـزی بـه حیـات را چنـان تضعیـف می کـرد 

ݩً ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
آدمیـان احتمـاال

کـه هـرگاه هنـر به نحـوی -به ویـژه در قالـب  عمومـی مبـدل می گشـت ...؛ بدبینـی عملـی ای 

دیـن و دانـش- در افـق پدیـدار نبـوده، بـر جهـان حکـم رانـده اسـت.7

سقراط با ابداع جست وجوی معرفت )دانش( به انسان ها دلیل تازه ای برای حیات داد.

کنـون می داننـد کـه سـقراط و شـیوۀ زیسـت فلسـفی اش برسـازندۀ  محققـان پسـا- کانتِی فلسـفه ا

که نمی توانیم بدان دسـت یابیم.  یک توهم اسـت؛ جسـت وجوی معرفت فقط به معرفتی می انجامد 

بااین حـال، خاسـتگاه یـا ماهیـت ایـن جسـت وجوی متوهمانه برای معرفت روشـن نیسـت.

منطقـی  سرشـت   ... او  در  کـه  کسـی  دانسـت،  غیرعـارف3  بـارز  نمونـۀ  می تـوان  را  سـقراط 
کـه در سـقراط  کـه حکمـت ذوقـی در عـارف. امـا سـودای منطقـی ای  همان قـدر بسـط یافتـه 
کـه مـا در ُبهـت و حیرتمـان در عظیم تریـن  ابـراز شـد ... نیـروی طبیعـی ای را نشـان می دهـد 
کـه آثـاِر افالطـون را خوانـده باشـد و صرفـًا  نیروهـای غریـزی بـا آن مواجـه می شـویم. هرکـس 
کرده باشـد این را نیز  دمی از آن سـادگی و یقیِن خدایی را در مسـیِر زندگی سـقراط احسـاس 
گویی چرِخ محرِک عظیم سـقراط گرایِی منطقی پشـِت سـِر سـقراط  که  کرد  احسـاس خواهد 
گویی به ورای سـایه ای می نگریم-  که  در حاِل حرکت اسـت و برای دیدِن آن باید -به نحوی 

بـه فراسـوی سـقراط نـگاه کنیـم.8

1.  Daimonion (Daemon)
2.  dissuades
3.  non-mystic
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کیـد می کـرد، گویـا خـودش نیز بـه این خاسـتگاِه غریزی  کـه بـر نـدای الهـی اش تأ سـقراط، ازآنجا

گاهانـۀ فعالیتـش واقف بود. یـا ناآ

گویـا چیـزی در  کـه  درواقـع، از نظـر نیچـه، خـود سـقراط در پایـان زندگـی بـه ایـن شـک رسـید 

فعالیـت او غایـب بـوده اسـت؛ »چنان کـه در زنـدان بـه دوسـتانش می گویـد اغلـب شـبحی مشـابه بـه 

رؤیایـش می آیـد و بـه او می گویـد ‘سـقراط! بـه موسـیقی بپـرداز!’«. ازایـن رو، سـقراط سـرانجام در زنـدان 

چکامه ای برای آپولو می سـراید و پاره ای از افسـانه های ازوپی را به شـعر بر می گرداند. »شـاید -ازاین رو 

او باید از خود پرسـیده باشـد- ... قلمرو حکمتی وجود داشـته باشـد که منطق دان نتواند به آن دسـت 

یابـد؟ حتـی شـاید هنـر هم بسـتگی ضـروری ای بـا علـم داشـته باشـد یـا مکمـل آن باشـد؟«9. بنابرایـن 

کـه  کمـال می رسـد. نیچـه نتیجـه می گیـرد  کـه بـا هنـر بـه  کـرد  خـود سـقراط بـه لـزوم فلسـفه ای اشـاره 

تفکیـک شـعر از فلسـفه، بـه آن سرسـختی ای کـه در جمهـوری بـر آن اصـرار شـده، درنهایـت نادرسـت 

از آب درمی آیـد.

توجـه آشـکار نیچـه در کتـاب نخسـتش به ظهور »سـقراطی که به موسـیقی می پـردازد«10 موجِب 

]یـا  دیالکتیکـی اش  قهرمـاِن  سـقراط  کـه  هنـری  شـد،  هنـر  از  جدیـدی  شـکِل  مؤلـِف  بـه  کم توجهـی 

گـر خـود سـقراط از تشـخیص یـا تکـرار آواهـا و آهنگ هـای موسـیقی کامـاًل  جدلـی اش[ بـود: افالطـون. ا

ناتـوان بـود، افالطـون چنیـن نبـود. آیـا افالطـون هم آمیـزِی فلسـفه بـا شـعر را، کـه نیچـه در جسـت وجوی 

آن بـود، بـه اجـرا درنیـاورد؟ پاسـخ بـه ایـن پرسـش بـرای نیچـه طـِی زندگـی اش بیـش از آنچـه در ابتـدا بـه 

نظـر می رسـید دشـوار شـد.

گرد سـقراط معرفـی می کنـد. افالطـون مقهـور ایـن نظـر  نیچـه در زایـش تـراژدی افالطـون را صرفـًا شـا

کـه شـعْر غیرمنطقـی و نامعقـول اسـت، امـا نمی توانسـت غریـزۀ شـاعرانۀ خویـش را نیـز  سـقراط شـده بـود 

یـد: »اینکـه  کـرده بـود اجتنـاب ورز کـه خـودش در جمهـوری بـر هنـر وارد  به کلـی وانهـد؛ ازایـن رو از نقـدی 

‘هنـر تقلیـِد امـری موهـوم اسـت و لـذا بـه حـوزه ای تعلـق دارد که حتی از جهـاِن تجربی نیز دون تر اسـت’. 

کـه در بـِن آن شـبه واقعیت1 نهفتـه اسـت بـه  افالطـون سـعی می کنـد بـه ورای واقعیـت بـرود و ایـده ای را 

تصویر بکشـد«11. ]این[ خواسـِت سـقراط که جهان عقالنی باشـد )به نحو عقالنی سـاخته شـده؟( بسـیار 

گـر رضایـت فیلسـوفان  مهم تـر از تـالش خـاص افالطـون بـرای توصیـف یـا تصـور یـک جهـان معقـول بـود. ا

بـا انـکار »معرفـت« ادعایـی یـا آموزه هـای اسالفشـان تأمیـن می شـد، سـقراط نمی توانسـت چنیـن تأثیـر 

کـه آن فیلسـوفان بیهودگـی تالششـان را به سـرعت درمی یافتنـد.  نیرومنـد و پابرجایـی داشـته باشـد، چرا

1.  pseudo- ݣݣreality
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آنچـه افـراد را بـه ازسـرگیرِی تـالش برمی انگیخـت، نـه بی اعتبارشـدن دیدگاه هـای رقیـب، بلکـه تـالش 

کشـِف نظمـی معقـول بـود، یعنـی آنچـه فلسـفه را بـه شـیوۀ زیسـتی چنیـن جـذاب تبدیـل می کـرد  بـرای 

سرشـت فعالیـت فلسـفی بـود نـه نتایـج جزئـی آن. تأثیـِر افالطـون بـر فالسـفۀ بعـدی بیـش از آنکـه ناشـی از 

کـه افالطـون فلسـفه ]یـا فلسـفه اش[ را همچـون تنهـا طریـِق  »نظریـۀ ُمثـل«اش باشـد برآمـده از ایـن امـر بـود 

کرده بود. بنابراین نیچه در زایش تراژدی، بیش  رضایت بخِش زندگی، آن هم در شـمایِل سـقراط، عرضه 

از اینکـه افالطـون را به خاطـِر جعـِل »دگرجهانی بـودِن«1 ُمثـل نقـد کنـد، وی را بـه ایـن دلیـل نقـد می کند که 

شـعر را نسـبت بـه فلسـفه امـری جنبـی و تبعـی شـمرده اسـت.

تـالش بـرای کشـف یـک نظـم معقـول بر خیالی واهی مبتنی شـد، خیالی واهی کـه نظمی وجود 

کـه سـقراط نشـان می دهـد،  کـه موجودیتـش بایـد مسـتقل از انسـان کشـف شـود. اصالـت عقلـی  دارد 

به مثابـۀ یـک خیـال واهـی یـا اسـطوره، یـک خلـق هنـری را بنیـاد نهـاد. با این حـال ایـن افالطون نبـود که 

خیـال واهـِی جدیـد را خلـق کـرد، بلکـه خود سـقراط چنیـن کرد.

سـقراط چنیـن تأثیـر عظیـم تاریخـی را نـه با تعالیم صریحـش و حتی نه با ارائۀ الگویی برجسـته 

از شـیوۀ فلسـفی زندگی اش، بلکه با مرگش بر جا گذاشـت.

مـرگ  تـرس  از  را  او  عقـْل  و  معرفـت  کـه  انسـانی  به عنـوان  درحال احتضـار،  سـقراِط  تصویـر 
رهانیده، نشـانه ای اسـت که بر فراز دروازۀ دانش تمام رسـالت سـقراط را به یاد می آورد، بدین 
معنـی کـه بـرای قابل فهم کـردن و توجیه پذیرِی وجـود، اگر دالیل کفایت نمی کننـد، در پایان، 

اسـطوره بایـد به مسـاعدت برخیـزد.12

بازیگر واقعی تاریخی سقراط بود نه افالطون، زیرا سقراط بود که مرگ خویش را طرح ریزی کرد.

او بایـد شـهر را، به نحـوی تمامـًا رازآلود، فهم ناپذیـر و توجیه ناپذیر ترک می گفت. بدین ترتیب 
آینـدگان هرگـز در متهم کـردِن آتنیـان به عملی شـرم آور )کشـتن سـقراط( مجـاز نمی بودند. اما 
گاهی کامل  بـه نظـر می رسـد کـه خود سـقراط موجب شـد به مرگ محکوم شـود نه تبعید، بـا آ

و بـدون هیچ ترس و وحشـت طبیعـی از مرگ.13

امـا خـوِد  بـود،  گفتـار اسـت. شـاید زندگـی سـقراط برمبنـای یـک توهـم  از  کـرداْر قانع کننده تـر 

زندگـی اش توهـم نبـود. سـقراط نه تنهـا به خاطـِر ایجـاِد بینـش، تصویـر یـا توهمـی تـازه، بلکـه عالوه بـرآن 

بدین خاطـر کـه بـه آن بینـش عمـل کـرد و بدین سـان آن را بـه واقعیتی زنـده ]یا پویا[ بدل کرد نخسـتین 

کـه معنـای طلب خودخواسـتۀ  نفـر بـود. امـا سـقراط بـرای نیچـه همچنـان یـک مسـئله باقـی مانـد، چرا

1.  other world



27 ]1[ بازخوانی های نیچه از افالطون

گاهـی  کـردارش، بیـش از خطابه هایـش- از سـِر آ آیـا او اسـطورۀ خویـش را -بـا  مرگـش نامعلـوم بـود. 

که سقراط می خواست در گفت وگوهای دیالکتیکی  ساخت؟ آیا او حدود لوگوس را، همان لوگوسی 

حفـظ کنـد، فهمیـده بـود؟ آیـا فلسـفه مسـتلزم فریبـی تعمـدی، حتـی فریـب خـود، بـود؟

نیچه در کتاب نخست خود اشاره می کند که چیزی پنهان یا فریبنده در گفت وگوهای افالطونی 

و، به تبـع آن، در کل سـنت فلسـفی وجـود داشـت. امـا نیچـه هنـوز ماهیـت ایـن فریـب یـا دالیـل سـاختن 

گنـر بـود،  اسـطوره را نشـناخته بـود. در نوشـتن زایـش تـراژدی نیچـه هنـوز بسـیار تحت تأثیـر شـوپنهاور و وا

کـه او آن را معـادل »علـم« به مثابـۀ جسـت وجویی  ازایـن رو فلسـفه را بـه تبعیـت از هنـر درآورد، فلسـفه ای 

ی متافیزیکی« یا قسـمی »تسـکین« در نظرش 
ّ

برای معرفت کلی می دانسـت، و هنر را که همچون »تسـال

می گرفـت. خرسـندی او از ایـن بینـش دربـارۀ فلسـفه، علـم یـا هنر چنـدان به طـول نینجامید.

یونانیـان1،  تراژیـک  عصـر  در  فلسـفه  دربـارۀ  چاپ نشـده  و  کامـل  نا دست نوشـته ای  در  نیچـه 

گـر ایـن  کـه فلسـفه بـا سـقراط آغـاز نشـده. ا کـه یـک سـال پـس از زایـش تـراژدی نوشـته شـده، دریافـت 

گسسـِت سرنوشت سـاز در تاریخ غرب با سـقراط رخ داد، پس نمی توانسـت به درسـتی، دقیقًا به عنوان 

ظهـور اصالـت عقـل یـا علـم، در تقابـل بـا سـنت شـعری و وجدآمیـِز گذشـته توصیـف شـود. نیچـه در 

این دست نوشـته شـرحی سـتودنی از فلسـفۀ پیشـا- افالطونی به دسـت داد؛ او نه تنها فلسـفه را از شـعر 

کـه چگونـه فلسـفه آن هـا را در بر گرفتـه و بـر آن دو فائـق اسـت.  کـرد، بلکـه نشـان داد  و علـم متمایـز 

کـه بـه افالطـون نسـبت مـی داد. بنابرایـن او گسسـت سرنوشت سـاز2 را نـه بـه سـقراط، 

کـه »آب عنصـر اصلـی و منشـأ همه چیـز  گـزارۀ ظاهـرًا بی معنـای تالـس آغـاز شـد  فلسـفه بـا ایـن 

اسـت«. فلسـفه در جسـت وجوی منشـأ و مبدأ بود و از این جهت شـبیه شـعرهایی بود که پیش از آن 

وجـود داشـت؛ امـا فلسـفه اندیشـۀ اصلـی اش را بـه روشـی کامـاًل متفـاوت، غیرتمثیلی و غیراسـطوره ای 

بیـان می کـرد. تفـاوت در شـیوۀ بیـاْن تفـاوت اساسـِی معنـای بنیادیـن را منعکس کـرد. بیاِن اندیشـه در 

قالـِب تصویـر باعـث می شـود کـه جهـان را انسـان وار ببینیـم و بفهمیـم. تالـس بـر آن بـود کـه نه انسـان، 

بلکه آب، حقیقت و هستۀ همۀ چیزهاست. تالس به عنوان دانشمند، و نه شاعر، حقیقت را بدون 

گوراس  کسـا توجه به دغدغه های بشـری جسـت وجو کرد. »ارسـطو به درسـتی می گوید آنچه تالس و آنا

کـه دغدغه و  می شناسـند کلـی، حیـرت آور، دشـوار و الهـی لحـاظ می شـود، امـا نـه هرگـز سـودمند، چرا

کـه اساسـًا نسـبتی بـا  کامیابـی بشـر نبـود«. فلسـفۀ پیشـا- افالطونی بـا یـک موضـع علمـی،  پـروای آنـان 

اخالق نداشـت، ترسـیم شد.

1.  Philosophy in the Tragic Age of the Greeks
2.  decisive break


