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تأملی بر کتاب «فلسفه در شش ساعت
و پانزده دقیقه»اثر ویتولد گومبروویچ

وقتی تفکر مدرن
شکل فانتزی
میگیرد

عل�ي پيرحيات�ي /گاه بايد از مدار
روزمرگي خارج ش��ويم و در امتداد تاريخ
و فرهنگ ،به يک س��نت ،يک جهانبيني
ي��ا يک رون��د فکري ک��ه در بره��هاي از
زم��ان ،غال��ب ب��ودهاس��ت ،اداي احترام
کنيم .به اين ترتي��ب ،ميتوانيم آن را در
بافتي گس��تردهتر بازيابيم و بازشناس��يم
و جايگاه��ش را چنانک��ه باي��د و ش��ايد،
درک کنيم« .دوس��تي» يک��ي از همين
پديدههاست که به نظر ميرسد اين روزها
از اهميت و جايگاه آن غافل شدهايم؛ حال
آنکه ميتوان دوستي را به مثابه يک الگو
يا پيشالگو ب��راي روابط بينفردي و چه
بس��ا به عنوان نوع��ي جهانبيني مد نظر
قرار داد.
در يادداش��ت حاضر به بررسي اجمالي
مفهوم دوستي ميپردازيم تا به اين سؤال
پاس��خ دهيم که چ��را در ش��رايط امروز،
دوستي از شايستگي الگو شدن برخوردار
اس��ت .ابتدا برخي از ويژگيهاي برجسته
دوستي را برميشماريم)۱( :
 .۱دوس��تي ي��ک نه��اد اجتماع��ي به
معن��اي امر ق��راردادي تاب��ع هنجارهاي
جمعي و داراي چارچوب مشخص نيست.
ب��ه همين دليل ،اغلب ،نم��اد يا آيينها و
رس��وم اجتماعي ثابت و مشخصي درباره
دوس��تي وجود ندارد .همچنين به لحاظ
حقوقي ،دوستي نميتواند موضو ِع قوانين
رس��مي قرار گيرد ،زيرا آنجا که توسل به
قانون آغاز شود ،دوستي پايان يافتهاست.
قانون اصوالً ،يا به رابطه طبيعي بيولوژيک
(روابط نس��بي) ميپ��ردازد ،يا ب��ه رابطه
قراردادي (روابط سببي ،تجاري ،سياسي
و) ...؛ و دوستي هيچيک از اين دو نيست.
دوس��تي در جايي ثبت نميشود و سند و
ش��اهدي هم ندارد؛ وقتي ني��از به ثبت و
سند و شاهد باشد ،ديگر دوستي در ميان
نيس��ت .عالوه بر اين ،دوس��تي برخالف
نهادهاي اجتماعي ،داراي کارکرد نيست؛
يعني به هدفي خارج از خود نياز ندارد.
 .۲پيدايش دوستي نميتواند مبتني بر
تصميم افراد باشد .اساساً دوستي ،چيزي
از جنس تصميمگيري و در حوزه اراديات
نيست .شايد بتوان تصميم گرفت و با کسي
همراه ،همسايه ،همکالس يا همکار شد،
اما دوس��تي را نميتوان به صورت ارادي
و اختياري به وجود آورد .دوس��تي بر پايه
همدلي بين دو فرد ،به شکلي خودجوش
ايجاد ميشود .به عبارت ديگر ،دوستي در

مسير تعامل ميان دو فرد« ،پيش ميآيد»
يا «شکل ميگيرد» .به اين معنا ،دوستي،
نوعي کش��ف به حساب ميآيد؛ دستيابي
به دوستي ،توفيق اس��ت و «تکيه بر تقوا
و دان��ش» در آن راه ب��ه جاي��ي نميبرد.
تصميم به دوستي ،چيزي شبيه آن است
که تصميم بگيريم به چيزي عالقه داشته
باش��يم يا از چيزي خوشمان بيايد! شايد
تنها ش��رط ارادي در دوستي ،گشودگي و
تمايل به دوستي باشد وگرنه آغاز و پايان
دوستي نميتواند تابع تصميم ما يا مبتني
بر «توافق» باشد.
 .۳قاعده و دستورالعمل در فرايند دوستي
جاي��ي ندارد .البته دوس��تان ،معيارهايي را
در دوس��تي رعايت ميکنند و پژوهش��گر
روانشناس��ي يا علوم اجتماعي ميتواند از
بيرون به دوس��تي نگاه کن��د و توصيفي از
اين معيارها به دس��ت دهد؛ اما دوستي در
ذهن و جان دو دوست طبعاً نبايد مبتني بر
رعايت خودآگاه يک سري قواعد ،پيش رود؛
يعني مث ً
ال فرد درباره دروغ گفتن به دوست
خود ،فکر کند« :طبق قواعد دوستي ،نبايد
به دوس��ت دروغ گفت .پس م��ن نبايد به
دوستم دروغ بگويم! » همچنين ارائه توصيه
و دستورالعمل براي دوستي ،مث ً
ال اينکه «به
دوس��ت خود دروغ نگوييد! » بيمعناست؛
اگر نياز به ارائه چنين توصيههايي هس��ت،
دوستي در کار نيس��ت )۲( .از طرف ديگر،
دوس��ت همان س��نگ صبوري است که به
قول معروف ،ميتوان پيش او بلند بلند فکر
کرد؛ يعني همه دغدغهها از جمله تعامالت
بينف��ردي ديگر را ميت��وان در يک فضاي
همدالن��ه ب��ه او عرضه کرد .پ��س آنجا که
براي ترميم خو ِد يک رابطه ،نياز به شخص
يا عامل س��وم وجود داشته باشد ،آن رابطه
دوستي نيست.
 .۴چنانکه اشاره شد ،دوستي کارکردي
خارج از خود ندارد .هدف دوستي ،چيزي
جز تداوم دوستي نيس��ت .دوست بودن،
به خودي خود ،ارزش اس��ت و پرسش��ي
مثل «اين دوس��تي به چه درد ميخورد؟
» بيمعناس��ت .از س��وي ديگر ،دوس��تي
محتاج دليل نيست؛ يعني پديدهاي فراتر
از دوس��تي وجود ندارد تا بت��وان چرايي
دوس��تي را ب��ا آن مح��ک زد .از آنجا که
دلي��ل و هدف ،به عن��وان پديدهاي خارج
از دوستي ،در دوستي تاثير ندارند ،نوعي
اخالص در خ��و ِد مفهو ِم دوس��تي نهفته
است.

مجي�د ادي�بزاده /دیرزمانی
نمیگ��ذرد از روزهای نخس��ت برخورد
ایرانیان با فکر و فلسفه جدید مغربزمین
و کنجکاویهایی که بین گروهی معدود
از جامع��ه ایران��ی آن روزگار برانگیخت.
ش��واهدی که آرتور دو گوبینو نویسنده
معروف و س��فیر مختار فرانسه در ایران
عصر ناص��ری (دوران ناصرالدین ش��اه)
از توج��ه ایرانیان به فلس��فه مدرن اروپا
ارائه میکند نش��ان از اولی��ن عالیق به
تفکر مدرن با ترجمه و س��رک کشیدن
به کت��اب «گفتار در روش» رنه دکارت،
فیلس��وف قرن هفده��م فرانس��ه ،آغاز
گش��ته و از ش��واهد بعدی مثل ترجمه
همین کتاب دکارت توسط افضلالملک
کرمان��ی و مقدم��های که بر آن نوش��ته
میتوان فهمی��د که عقلگرایی دکارتی،
ش��ناخت عقالن��ی و تجرب��ی قوانی��ن
طبیع��ت و اصالت عل��م از جمله دالیلی
بود ک��ه توج��ه و کنج��کاوی اهل فکر
و قل��م ایران را به فلس��فه و تفکر مدرن
برانگیخته است.
حت��ی در اولین کتاب ج��دی درباره
فلس��فه م��درن اروپای��ی یعن��ی کتاب
«س��یر حکمت در اروپا» که نخس��تین
کتاب تألیفی توس��ط یک ایرانی ،یعنی
محمدعل��ی فروغ��ی ،ب��ه زبان فارس��ی
محسوب میش��ود ،باز تمام توجهات از
گفتار در روش دکارت ش��روع میشود و
همچنان موضوعاتی چ��ون نحوه به کار
بردن صحیح عقل در ش��ناخت ،جایگاه
عقل و تجربه در ش��ناخت ،اصول روش
مدرن و بحث از علم جدید ،از مهمترین
انگیزههای نخستین برای تفکر و تعمق
و قلم زدن بود .موضوعی که در این میان
اهمیت دارد این واقعیت است که اقبال
به فلس��فه مدرن به دلیل زبان سنگین
و پیچی��ده آن ،برعک��س دیگر مظاهر و
اس��باب و لوازم مدرن آنچنان وس��یع
و س��ریع نبود که مث ً
ال ماش��ین ،دوربین
عکاس��ی و فیلمبرداری ی��ا کارخانجات
صنعتی و پوشش و سبک زندگی مدرن
در ای��ران ب��رای خ��ود جا ب��از کردند و
همهگیر شدند.
حتی نخستین ترجمه از کتاب گفتار
در روش دکارت که با س��عی و کوشش
کنت دو گوبینو سفیر فرانسه به فارسی
ترجمه ش��د این فرص��ت را نیافت تا در
بین گروههای اهل علم و فلس��فه دیده
یا خوانده ش��ود چه رسد که در معرض
تحلیل و تفسیر و نقد مؤثر واقع شود.
ام��روزه اما با گذش��ت بی��ش از یک
ق��رن از آن دوران ،نبای��د تعج��ب کرد
که چ��را این آث��ار همچون دیگ��ر اجزا
و ل��وازم دنی��ای مدرن در ای��ران جدی
زبان
گرفته نش��ده اس��ت .در این میان ِ
پیچیده و دش��واریاب فلسفه مدرن ،هر

چقدر هم که موضوع آن تازگی داش��ت
و کنج��کاوی برمیانگیخت ،ب��از هم از
حوصله مخاطبان ع��ام خارج بود و تنها
گروهی اندک مثل افضلالملک کرمانی
و مانند او جذب آن شدند.
این مقدمهای بود برای اینکه وارد بحث
درباره کتابی با عنوان «فلس��فه در شش
س��اعت و پانزده دقیقه» شویم .نویسنده
ای��ن کت��اب ویتولد ماری��ن گومبروویچ
رماننویس و نمایشنامهنویس لهستانی
و از نویس��ندگان مط��رح قرن بیس��تم
اس��ت .کتاب توس��ط مجید پروانهپور از
انگلیسی به فارسی ترجمه شده و توسط
انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.
عالوه بر کنجکاویها و تالشهای جدی
برای دانس��تن و فراگیری فلسفه و تفکر
مدرن ،ش��کل دیگ��ری از کنجکاوی در
بین ایرانیان نسبت به این موضوع پدید
آم��د و آن توجه به آثار فلس��فی به زبان
ساده و عامهفهم در نیم قرن اخیر است.
در واقع باید گفت کنجکاویهای متأخر
ما ایرانیان نسبت به فلسفه و تفکر مدرن
با ظهور همین کتابهای س��اده همراه
شده است که فلسفه را حاضر و آماده در
اختیار خواننده عام ایرانی قرار میدهد.
به مرور که فلسفه مدرن در ایران جا
باز کرد و مخاطبانی درون دانش��گاهها و
بیرون از آن در بین اهل کتاب و فرهنگ
پیدا کرد ،این اش��تیاق برای دانس��تن و
فراگیری نسبت به فلسفه بیش از پیش
رشد کرد و طبعاً تولیدکنندگان خوراک
فک��ری برای جوابگویی به این مخاطبان
عمومی به س��وی ترجمه و انتشار آثاری
س��ادهفهم برای اس��تفاده ای��ن گروه از
مخاطب��ان افتادهاند .کتاب «فلس��فه در
شش س��اعت و پانزده دقیقه» را باید در
این گ��روه از آثار فرهنگی دس��تهبندی
کرد.
باید گف��ت این ت�لاش متأخر برای
بازخوانی فلسفه مدرن چند دهه پیش از
این شروع شد و شاید بتوان گفت کتاب
«بزرگان فلس��فه» اثر هنری توماس که
با ترجمه فریدون بدرهای توس��ط بنگاه
ترجمه و نشر کتاب در سلسله کتابهای
این انتشارات با عنوان «مجموعه معارف
عمومی» در س��ال  1348منتش��ر شد،
از جمله آثار پیش��گام درباره فلس��فه به
زبان س��اده ب��رای خوانن��دگان عمومی
ب��ود .کتابی که توس��ط ی��ک امریکایی
در س��الهای بعد از جن��گ جهانی دوم
ب��ه نگارش درآمده ب��ود و با وجود لحن
داس��تانی و خالصهگویی شیرین آن در
باب فلس��فه فیلسوفان بزرگ ،با وسواس
و بدبینی ش��دیدی نسبت به فیلسوفان
آلمان��ی همراه ب��ود که احتم��االً نوعی
واکن��ش فک��ری و فرهنگی ب��ه حوادث
جنگ جهان��ی دوم و جنگطلبی آلمان

نویسنده به دلیل اهمیتی
ک�ه ب�رای کان�ت قائ�ل
اس�ت ،تفکر و اندیشه مدرن را
با او آغاز میکند و سعی کرده تا
لب�اس پیچیدگی و ابه�ام را از
تن فلس�فه دربیاورد و جای آن
پوشش�ی آراس�ته و ذهننواز از
نکات طالیی فلس�فی بر تن آن
کن�د .در این کتاب دیگر طول و
تفصی�ل معن�ا ن�دارد و خواننده
فقط قرار است نکات کلیدی یا
اصطالح ًا نکات طالیی فلس�فه
مدرن را بیاموزد

جذابی�ت ای�ن کت�اب
فلس�فی در پیچیدگی آن
نیس�ت ،بلک�ه در خالقی�ت
نمایشگون�ه و داس�تانوار آن
است .خواننده قرار نیست کتابی
تحقیقی با ترتیب�ی تاریخی در
فلس�فه بخواند ام�ا میتواند با
سیری اجمالی از فلسفه و تفکر
مدرن همراه ش�ود و از تأثیرات
سلسلهوار فیلس�وفان مدرن بر
همدیگر آگاه شود

هیتلری بود و نویس��نده کتاب فلس��فه
آلمانی را شکلی از ایدئولوژی رایش سوم
تعبیر میکند!
برنام��ه بن��گاه ترجمه و نش��ر کتاب
در ده��ه  1340در انتش��ار مجموع��ه
معارف عمومی این بود که «یک رش��ته
کتب ارزن��ده در فنون مختل��ف علوم و
مع��ارف به معنی وس��یع آن ک��ه برای
تربی��ت ذهنی اف��راد و تکمیل اطالعات

در ستايش دوستي

رابط�ه انس�اني را ب�ا
رابطه تجاري اش�تباه
گرفتهايم! شايد تاكيد بر نهاد
و قرارداد و توافق که در سنت
تفکر غربي بس�يار برجس�ته
شدن
است ،با فراگير و جهاني ِ
اين س�نت ،الگوي دوستي را
تحتالش�عاع ق�رار داده و
برداش�ت ما از خود دوستي را
هم دگرگون کردهاست

 .۵دوس��تي ذات��اً و لزوم��اً
متضم��ن
ِ
ازخودگذشتگي ،آن هم به شکل ناخودآگاه
اس��ت .دو دوس��ت طبعاً منافع خود را در
برابر يکديگر قرار نميدهند تا بعد بر س��ر
رس��يدن به اي��ن منافع ،درگير ش��وند يا
به توافق برس��ند .اصوالً در دوس��تي ،قرار
نيست حقوق و منافع هر طرف و مرزهاي
آن مشخص شود و هر کسي تالش کند به
منافع خود برسد .اص ً
ال در فضاي دوستي،
دوس��ت کسي است که در پي منافع خود
نباشد .تا وقتي که دوستي پابرجاست ،هر

فرد به خاط��ر طرف مقابل ،از منافع خود
ميگذرد و پاداش از خودگذشتگي ،چيزي
جز خود دوستي نيست.
 .۶با توجه به ويژگيهاي قبل ،به نظر
ميرس��د عوامل ثالث اغل��ب در ضعف و
قوت دوستي (اگر دوستي ،دوستي باشد!)
بيتاثير اس��ت؛ يعني مواردي مثل طبقه
اجتماعي ،وضعيت مالي ،شغل ،تحصيالت
و شرايط خانوادگي بر فرايند دوستي و آغاز
و پايان آن تاثيرگذار نيست .مث ً
ال دوري و
نزديکي ممکن اس��ت تعامل دو دوست را
کم يا زياد کند؛ ولي ميزان دوستي تحت
تاثير آن نيست ،يعني دو دوست ،اگر پس
از آنکه مدت طوالني از هم دور هس��تند،
يکديگر را ببينند ،همان قدر «دوس��ت»
هستند که پيش از آن بودهاند.
حال ميتوان دوستي را با اين ويژگيها
ب��ه عنوان ايدهآل و الگ��و در نظر گرفت و
س��اير روابط بين فردي را با آن مقايس��ه
کرد .جالب اينکه در سنت اسالمي ،کلمه
«اخوت» ،هم ب��ه معناي برادري و هم به
معناي دوس��تي کاربرد دارد و اين مسأله
دادن دوستي باشد.
ش��ايد مؤي ِد الگو قرار ِ
در هر حال ،اگر براي مقايس��ه ،دوس��تي
را يک س��ر طيف در نظر بگيريم ،احتماالً

م��واردي مثل ش��راکت تج��اري و روابط
عک��س ويژگيهاي فوق
ديپلماتي��ک که
ِ
درباره آنها صادق اس��ت ،در س��ر ديگر
طيف قرار ميگيرن��د .از اين دو مورد که
بگذريم ،حداقل انتظار داريم مواردي مثل
رابطه والد و فرزندي يا ازدواج ،بيش��تر به
الگوي دوستي نزديک باشند .البته توجه
داشته باشيم که فقه و حقوق بهناچار اين
روابط را به مثابه موضوع صلب غيرعاطفي
در نظر ميگيرند ،چون اوالً اين روابط در
طول تاري��خ به عنوان نها ِد داراي کارکرد،
ش��کل گرفتهان��د و ثانياً در ح��وزه حکم
فقهي و قانون ،بايد مرزها (و نه مش��يها)
مش��خص گردد و موارد ن��ادر هم در نظر
گرفته ش��ود .ب��ا وجود اي��ن ،صرفنظر از
مقتضيات اين حوزهه��ا ،از هر رابطه بين
فردي انتظ��ار ميرود به اي��دهآل نزديک
باشد .حال مصداق اين روابط در جامعه ما
چگونه اس��ت؟ مث ً
ال تلقي رايج از ازدواج را
در ايران در نظر بگيريم و با الگوي دوستي
مقايسه کنيم:
 .۱ازدواج نوعي قرارداد به شمار ميآيد
و عليالقاع��ده مث��ل هر ق��رارداد ديگري
نيازمند ضمانتهاي حقوقي و مالي است!
اي��ن ضمانتها ميتوانند ضامن بقا و قوام
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آنان س��ودمند باش��د به تدریج ترجمه
شود» .اما برعکس هدف آنان ،در عمل،
انتخاب چنین کتابی نش��ان میدهد که
دستاندرکاران این مجموعه با معایب و
آسیبهای انتخاب نادرست کتابهایی
با مخاطب عموم��ی بیگانهاند وگرنه در
انتخاب کتابی مناسبتر ،دقت و حوصله
بیشتری به خرج میدادند.
کتاب هنری توماس در کنار سادگی
و زبان شیرین داس��تانی خود که نشان
میدهد ویژگیهای یک کتاب عامهپسند
را دارد ،معجونی از سوءظن و کجفهمی
نس��بت به گروهی از فیلس��وفان مدرن
ب��ود و این خود میتوانس��ت در صورت
اقبال گس��ترده و عام ب��ه آن برای الاقل
یک نس��ل ،تفکر و فلس��فه مدرن را در
نزد مخاطب عام با سوتفاهم و کجفهمی
همراه کند.
ه��ر چند ام��کان بررس��ی تأثیر این
کت��اب بر مخاط��ب آن روز نیس��ت اما
بعید هم نیس��ت که مخاطبان دهههای
 1340و  1350ای��ن کت��اب ،که مرجع
و منبع شناختش��ان از فلس��فه و تفکر
مدرن همین اثر بوده ،بدون اینکه خود
متوجه باشند از فلسفه مدرن اطالعاتی
نارسا بهدس��ت آوردهاند و میتوان گفت
چنی��ن آثاری ب��ا توجه به پوش��ش آن
ن��زد مخاطبان عام میتواند باعث س��وء
برداش��ت قش��ر کتابخوان در یک دوره
اجتماعی شود.
کتاب «فلس��فه در ش��ش س��اعت و
پانزده دقیقه» گومبروویچ را باید ش��کل
جدیدی از همین کتابهای فلس��فی به
زبان ساده دانست که مخاطبان عمومی
در ای��ران معاصر با آن روبهرو هس��تند.
تجربه امروز ما از این س��نخ آثار بیشتر
از چن��د ده��ه قبل ش��ده و میتوان در
بازار کتاب ش��کلها و مدلهای مختلف
از کتابهای فلسفی به زبان ساده یافت
که گروههای س��نی مختلف از کودک و
نوجوان تا بزرگس��االن را مخاطب خود
قرار دادهاند .از جمله این س��نخ کتابها
میتوان به آثار زیر اشاره کرد:
«کتاب کوچک فلس��فه»« ،فلس��فه
به زبان س��اده»« ،فلس��فه در  30روز»،
«دنی��ای س��وفی»« ،س��بک ک��ردن
بار س��نگین فلس��فه» 101« ،مس��ئله
فلسفی»« ،داس��تان جذاب  3500سال
فلسفه مغربزمین»« ،فلسفه در کالس
درس»« ،بازی اندیشه»« ،داستانهایی
ب��رای فکر کردن»« ،محفل فیلس��وفان
خام��وش»« ،دنیایی را تص��ور کن »...و
«کودک فیلسوف».
کتاب گومبروویچ از شش بخش مجزا
تشکیل ش��ده است .نویس��نده به دلیل
اهمیتی که برای کانت قائل است ،تفکر
و اندیش��ه مدرن را ب��ا او آغاز میکند با

ازدواج باشند! ديگر اينکه ازدواج مشمول
س��نتها و آداب و رس��وم اجتماع��ي و
همچنين قوانين نسبتاً سختگيرانه است.
 .۲ازدواج کام ً
ال مبتني بر تصميم است.
البته عوامل ديگري ه��م در ازدواج نقش
کليدي دارند ،اما س��رانجام تصميم نهايي
برعهده افراد و بس��ته به س��ليقه آنهاست
و اي��ن مس��أله را جمالت��ي مث��ل «قصد
ازدواج دارم/ن��دارم»« ،ب��راي ازدواج هنوز
زود اس��ت» و ...نشان ميدهند .همچنين
تفاهم و اشتراک نظر براي ازدواج ،مبتني
بر يک س��ري معيارهاي کام ً
ال مشخص و
از پيشتعيينشده است که بايد تيک يا
ضربدر بخورند!
 .۳ازدواج اص��والً به معني رعايت يک
س��ري دستورالعملهاس��ت و با گسترش
يک نوع روانشناس��ي پوپوليس��تي ،اين
دس��تورالعملها به تدريج مش��خصتر و
خوشدس��تتر ميش��وند« :به همسرتان
دروغ نگوييد! »« ،نيازهاي همسرتان را در
نظر بگيريد! »« ،به حرفهاي همس��رتان
توجه کنيد! » و «در سالهاي اوليه ازدواج
بيشتر مراقب باشيد! » و...
 .۴در مصادي��ق ام��روزي ،ب��ه راحتي
ميتوان کارکردهاي مختلفي براي ازدواج
برشمرد.
 .۵حقوق زن و مرد در ازدواج مشخص
ش��ده و هر فرد بايد تالش کند به حقوق
خ��ود برس��د ،وگرنه فريب خوردهاس��ت!
همچني��ن پي��ش از ازدواج ،زن و مرد يا
حداقل خانوادههاي آنها بر سر منافع هر
فرد در برابر ديگري و بويژه مس��ائل مالي
چانهزني ميکنند!
 . ۶عوامل ثالث مانند وضعيت اقتصادي
و اجتماعي به س��ادگي بر فرايند ازدواج و
آغاز و پايان آن تاثير ميگذارند.
اگ��ر روابط ديگ��ر و حتي تلق��ي رايج
امروزي از خو ِد مفهو ِم دوستي را به همين
ش��کل با ايدهآل دوس��تي مقايسه کنيم،
به اين نتيجه ميرس��يم که همگي به سر
ديگر طيف نزديک شدهاند؛ به تعبير ديگر،
رابطه انس��اني را با رابطه تجاري اش��تباه
گرفتهايم! ش��ايد تاكيد بر نه��اد و قرارداد
و توافق که در س��نت تفکر غربي بس��يار
شدن
برجسته اس��ت ،با فراگير و جهاني
ِ
اين س��نت ،الگوي دوستي را تحتالشعاع
قرار داده و برداش��ت ما از خود دوستي را
هم دگرگون کردهاست .چنانکه در ابتداي
نوش��ته حاضر اشاره شد ،ميتوان دوستي

ای��ن حال در ابتدای کار اش��اره میکند
که اندیشه مدرن را میتوان از آغاز قرن
هفده��م و از دکارت ش��روع ک��رد برای
همین به عقب برمیگردد و با دکارت به
س��راغ کانت میرود .در این کتاب دیگر
طول و تفصی��ل معنا ن��دارد و خواننده
فقط قرار است نکات کلیدی یا اصطالحاً
نکات طالیی فلسفه مدرن را بیاموزد.
دکارت ،کان��ت ،ش��وپنهاور ،ه��گل،
فیخته ،شلینگ ،کییر کگارد ،مارکس،
داروین ،اسپنسر ،نیچه ،هوسرل ،هایدگر
و س��ارتر از جمله فیلسوفانی هستند که
همانند عروس��کهای خیمهش��ببازی
نخشان در دستان نویسنده قرار میگیرد
تا او از ایدههای آنان برای اجرای نمایش
فلس��فه م��درن بهرهبرداری کن��د .انگار
گومبروویچ در بازگشتی که در سالهای
پایان��ی زندگ��ی خ��ود به فلس��فه دارد
همچنان نیروی ادبی و نمایشنامهنویسی
اوس��ت ک��ه ب��ه اف��کار و نوش��تههای
فلسفیاش شکل میدهد.
ش��اید بت��وان گفت که «فلس��فه در
شش س��اعت و پانزده دقیقه» شکلی از
فلسفهنویس��ی به زبان نمایشنامه است.
در واقع جذابیت این کتاب فلس��فی در
پیچیدگی آن نیس��ت ،بلکه در خالقیت
نمایشگون��ه و داس��تانوار آن اس��ت.
خوانن��ده قرار نیس��ت کتابی تحقیقی با
ترتیب��ی تاریخی در فلس��فه بخواند اما
همچن��ان میتواند با س��یری اجمالی از
فلس��فه و تفکر مدرن همراه ش��ود و از
تأثیرات سلسلهوار فیلس��وفان مدرن بر
همدیگ��ر و پیدایش ایدههای فلس��فی
آگاه شود.
<فلسفه در شش ساعت و پانزده دقیقه>
را باید ش��کل فانتزی ش��ده از فلسفه و
تفکر مدرن دانست .همانطور که فانتزی
ش��دن ،دنیای کاالهایی چون ماشین و
دوربی��ن و موبایل و رایانه و نوش��تافزار
را درنوردی��ده و حتی در دنیای خدمات
نیز این فانتزی شدن شکلی تازه به ارائه
خدم��ات در رس��تورانهای زنجیرهای،
فروش��گاهها ،هتلها و مانن��د این داده
اس��ت ،ظاهراً با اقبال مخاطبان عمومی
و تولی��د انبوه کاالهای فکری و فرهنگی
این فانتزی ش��دن در دنیای نوش��تاراز
جمله دنیای فکر و فلس��فه و کتابهای
فکری نیز خود را نشان داده است .شیک
بودن بحثهای فلس��فی مهمترین نمود
از فانتزی شدن آن است.
نویس��نده در ای��ن کت��اب س��عی
ک��رده ت��ا لب��اس پیچیدگ��ی و ابهام را
از ت��ن فلس��فه دربی��اورد و ج��ای آن
پوشش��ی آراس��ته و ذهنن��واز از نکات
طالیی فلس��فی ب��ر تن آن کن��د بدون
آنکه بر چارچوب اصلی فلس��فه مدرن
خدشه وارد کند.

در روزگار م�ا که حتي
رواب�ط خانوادگي بايد
در چارچوب قاع�ده و قرارداد
قرار گيرد ،دوستي که به قانون
ت�ن نميده�د و در براب�ر
چارچوبه�اي اجتماع�ي و
نگرشهاي عوامانه سر فرود
نميآورد ،پناهگاهي اس�ت که
بايد ق�در آن را بيش از پيش
بشناسيم

را نوعي جهانبيني و رويکرد به هس��تي
ه��م در نظر گرفت .جال��ب اينکه با کمي
دقت ميت��وان دريافت که تلقي ما درباره
دي��ن و اخالق هم از الگوي دوس��تي (به
مثابه جهانبيني) دور شدهاست که شرح
آن در اي��ن مجال نميگنجد .به هر حال،
در روزگار م��ا که حت��ي روابط خانوادگي
باي��د در چارچ��وب قاعده و ق��رارداد قرار
گيرد ،دوس��تي که به قانون تن نميدهد
و در براب��ر چارچوبه��اي اجتماع��ي و
نگرشهاي عوامانه س��ر ف��رود نميآورد،
پناهگاهي اس��ت که بايد قدر آن را بيش
از پيش بشناسيم.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 .۱هنگام��ي که از دوس��تي و ويژگيهاي آن
صحبت ميکنيم ،منظور آن نيس��ت که هر آنچه
در جامعه با لفظ «دوس��ت» و «دوس��تي» مورد
اشاره قرار ميگيرد ،واجد اين ويژگيهاست؛ بلکه
به نظر ميرسد آنچه در طول تاريخ ،تحت عنوان
«دوس��تي» پديد آم��ده ،عمدتاً با اي��ن ويژگيها
مرتبط اس��ت .ديگر اينکه در اي��ن مقاله ،به ارائه
تعريف نظري «دوس��تي» و ن��ه توصيف مصاديق
کنون��ي آن پرداختهايم و در واقع ،مفهوم ايدهآلي
براي دوستي معرفي کردهايم.
 .۲ايمانوئ��ل کانت در بحث اخ�لاق و هنگام
معرف��ي «امر مطل��ق» به عنوان قان��ون اخالقي،
معتقد اس��ت که نبايد ف��رد« ،مطابق» اين قانون
عمل کند ،بلکه امر مطلق بايد به ش��کل طبيعي
در پندار و گفتار و کردار او ظهور يابد .به عبارتي،
اجراي اين قانون ،برخالف ساير قوانين ،به منظور
رسيدن به هدف ديگري نيست ،بلکه خود قانون،
هدف اس��ت .اين تعبير احتم��االً با آنچه در مقاله
حاضر درباره دوس��تي مطرح شدهاس��ت ،نسبت
دارد.

