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مبحث کی هءیدر حاش  

 قسمت دوم

دوران اوج تفکر فلسفی بود تا امروز که چنانچه به وضاحت دیده می شود که با رشد نفوس از قرون وسطی که "1
 به همان پیمانه

تعداد دانش آموزان رشته های مختلف ساینس ، علوم اجتماعی ، فلسفه ، هنر و غیره دهها مرتبه فزونی یافته اند، 
 شعب فلسفی

ان معاصر را پوهنتون های جهانی نیز به همین کثرت، دانش آموزان رشتۀ فلسفه را پرورده است ؛ اما تعداد فلیسوف
 به تناسب

 ". قرون وسطی بسیار ناچیز می بینیم که خود بیانگر این امر است که فلسفه همان رونق گذشته را ندارد
این تناسب درست  نیست  که تعداد فلیسوفان معاصر به تناسب قرون وسطی نا چیز باشد. من اگر خواسته باشید   

  .را به شما منبع داده می توانم که افکار شان را مطالعه کنید لست صدها فیلوسوف اروپایی، امریکایی و غیره
 این فیلوسوفان معاصر   افکار دلچسب   هم دارند 

   
فوکو به این تحویل فلسفه از تحلیل به واقعیت می پردازد که دیگر فلسفه به شناخت، آنچه نا شناخته است نمی  "-2

 تواند بپردازد
 "ملموس است بپردازدکه باید به شناخت آنچه شناخته 

 
فوکو در اینجا اشتباه فکر کرده، زیرا افکار یک فیلوسوف و یا یک متفکر را را نمی توان توسط هدایت تحویل 

 .نمود
 

  .فلسفه هم می تواند به آنچه نا شناخته است بپردازد و انچه شناخته ملموس
 
و نتیجۀ آن افکار است. بیائید فراموش نکنیم  مهمترآن، این هیوالئی که ما دولت می نامیم در وسعت عظیم، ثمر"

که تیوری  دولت، تیوری کمال قدرت دولت، جامعۀ قدرتمند، قدرت مطلق جمع بر ضد حق فرد را میتوان در بین 
فالسفۀ قرن هجدۀ فرانسه و فالسفۀ جرمنی آواخر قرن هجده و اوایل قرن نزده دریافت. این نخستین تجربۀ درد ناک 

  "بود
 

کار آقای فوکو اساس ندارد زیرا قبل از قرون هفده و هژده هم الی زمان فرعون و قبل آن  قدرت های دولتی این اف
  .و مطلقهء زیادی در تاریخ بشر عرض اندام نموده است

 
 "چنین افکاری، ولو برای آن دالیل منطقی گفته شود زمینه های دیکتاتوری و استبداد را فراهم می کند"-3

 
اس ندارد، زیرا یک دیکتاتور یک شخصیت به خصوص خود را دارد که عوامل بسیار زیاد و حتی این جمله اس

 محیط  رشد در کودکی و غیره
 .و غیره باعث دیکتاتور شدنش می گردد. تاثر افکار فلسفی ممکن یک قسمت کوچک انرا بسازد

 
اصابت کرد، خود افراد دانا و دانشمند این متفکرین سیاسی اگرچه نتایج آرای شان به اهداف نامطلوب سیاسی "-4

 ". زمام خود بودند که در سایر ابعاد فکری مورد احترام بودند و هستند
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 .عجب! متفکر سیاسی که نتایج ارای وی نا مطلوب باشد و مورد احترام هم قرار بگیرد
 .بگیرند به اساس منطق باالییدزدان معادن افغانستان هم سایر ابعاد فکری خوب دارند و باید مورد احترام قرار 

رومانتیک ها به واسطۀ افکار ناسیونالیزم ، به سیاست کشانده شدند که به نظر آنها هر ملتی می بایست دارای "-6
 "یک روح مشترک باشد و مادام که مرز میان دولتها با مرز میان ملتها تفاوت داشته باشد این روح آزاد نیست

اسیونالیزم نیرومند ترین اصول انقالبی بود و اکثر رومانتیک ها با حرارت از آن دفاع که در نیمۀ اول قرن نزده ن"
 .می کردند

وقتی چنین تفکری به میان آید که باید مرز میان دولت ها با مرز میان ملت ها یکی باشد. همان است که ناسیونالیزم 
 از خط

قومی و ملی و نژادی می گردد، آنچه در آلمان  منطقی خود بیرون می افتد حتی منجر تصفیه ها و انهدام های
 هیتلری واقع شد

 .چیزی غیر از این بود ؟
از یک طرف فلسفه ناسیو نالیزم را با از بین رفتن مرز میان دولت و ملت تعریف می کند و از طرف دیگر وقتی 

 .ناسیونالیسم از خط منطقی خود خارج می گردد منجر می گردد به مسایل باالیی
 

 .منطق ناسیونالیزم همان چیز بوده که به همان چیز منجر شده یعنی
 .شعر گفتن کار اسان نیست

 
 "که صد ها مثال از ده ها متفکر وجود دارد که به گونه ای به فاشیزم و استالینیزم منجرشده است"-7

 
ز اینکه لنین با استفاده فاشیزم و استالینیزم عوامل دیگری دارد که عمده  ترین آن مسایل اقتصادی میباشد. بعد ا

سیاسی از کتاب "سرمایه" و علت تجموع آن بدست سرمای دار انقالب اکتوبر را به راه انداخت سرمایه دار هم 
آرام ننشست و مبارزات خود را چه سیاسی و چه اقتصادی ادامه داد تا اینکه کمپنی های بزرگ امریکایی مانند 

 .سرمایه گذاری نموده و حتی نیروی نظامی آلمان را موتوریزه نمود جنرال موتر و غیره در زمان قدرت هتلر
 "اگر ما سر و آخر یک مطلب را به درستی تعقیب نکنیم ارتباط منطقی آن دستخوش فراموش کاری می گردد"-8

 
  منطق سر و اخر مطلب چطور به درستی تعقیب گردد که نه سر آن     با نوشتن زیاد معلوم باشد و نه اخر آن؟

 
سر و اخر منطقی آن ممکن نزد کسی که می نویسد معلوم باشد اما هنر نوشته باید در این باشد که خواننده انرا 

 .تعقیب کرده بتواند. فقره هشتم نماینده گی از ناتوانی خود نویسنده را نشان میدهد
 

است که نخست افکار  چه اگر ما در یک بحث شرکت کنیم بهترین راه نزدیک شدن به اهداف منطقی آن " -9 
بخصوص متضاد و یا مخالف را بررسی و ارزیابی کرد و بعد نقاط نظر و استدالل اصلی خود را در توجیه و 

 ".تعقیب باورمندی خویش مطرح کرد
 

در یک جمله یک منطق نهفته است. یا به نظر خواننده این منطق درست است و یا نا درست. اگر نادرست است می 
ک جمله دیگر و یا جمالت دیگر توضیح کرد. اگر شروع کنید از بررسی و ارزیابی افکار حضرت شود انرا در ی

   .عیسی و خاتمه کنید انرا به خمینی خواننده نتنها گنگس و گول می شود بلکه از خدا هم بی زار می گردد
   

تر نمی شود؛ اما یک بحث حقیقتت باور مندی ما نه در آرای تردیدی و نه در واقعیت های ناگوار کامل "-10
 منطقی چون یک

 "خانه خشتی نیست که با گذاشتن همه خشت ها در توافق و هم آهنگی یکی باال ی دیگر به اعمار منزل بینجامد
 

بر عکس همینطور  است. بودایی ها در بحث و جدل چنین   می کنند و در یونان قدیم فالسفه از روش "دیالوگ" به 
  .این نتیجه می رسیدن

 
بحث مستدل و منطقی تمام اجزای موافق و مخالف و ممتنع را در مقایسۀ هم می گذارد تا راه خویش را بسوی "-11

 "هدف هموار کند
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نمیدانم که چرا در اینجا "اجزای موافق و مخالف و ممتنع" طرح ریزی شده زیرا ما نمی خواهیم در یک موضوع 
 به کدام "مصالحه" برسیم

 
ق را مثل اینکه چیزی که "واقعیت" است "حقیقت" شده نمی تواند قبول داریم و یا یک منطق یا اینکه یک منط 

 .دیگر را ارایه می کنیم و به همین ترتیب پیش رفته می شود
 

 "بعداز آنکه راه را هموار کرد به سوی هدف می رود"-11
 

  .عجب! حریف راه را برای خود هموار می کند
 

د افکار و نظریات را نخست مطابق میل خود رنگ آمیزی کند و بعد آن معجون خود ولی نمی تواند و نبای"-12
 "ساخته را تائید و یا تردید نماید تا به هدف برسد

 
 .نام خدا! کاری که خود تان می کنید و دیگران را نصحیت می کنید که نکنند

 
 "دا آفتاب رنگ آ ن را خواهد برددر غیر آن اگر امروز این رنگ در زیر باران حقیقت شسته نشود ، فر"-13

 
  .یعنی در هر دو صورت رنگ ان میرود یا غلط فهمیده ام

 
 "و دیگران در استفاده از آرای مطلوب و حقیقی دیگران"-14

 
ایا کی تضمین می کند که آرای مطلوب و حقیقی دیگران "مطلوب" و حقیقی" است. اول "کاله" تان را در میدان 

 .د چی قسم کاله استبیندازید که دیده شو
 

 در وصل یقین که گنج پنهانی هست
 گر غور کنی طریق آسانی هست

 
  راه تحقیق وا نگردد بی فکر

 با عینک دور بین گریبانی است
 

 بیدل
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