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مقدمۀ مترجم

آیاپرسشهایدشوارفلسفهبایدبرایهمۀانسانهااهمیتداشتهباشد؟
تامسنیگلدرکتابکمحجماینهاهمهیعنیچه؟اینپرسشهایدشوار
اینمسائلدرطی راواردزندگیمامیکندوتوضیحمیدهدکهچرا
قرنهامتفکرانزیادیرابهخودجلبکردهاست.برایکسانیکهبه
حیاتفکریخوداهمیتمیدهندودغدغۀسردرآوردنازکاروبارعالم
دارنداینکتاِبنیگلاهمیتفوقالعادهایداردوبهاعتقادصاحبنظران
یکیازبهترینکتابهاییاستکهتابهحالدراینزمینهنوشتهشده
است.لذا،برایاینکتابمحاسنومزیتهایفراوانیذکرکردهاند.
سعیمیکنمازدلمطالبفراوانیکهمنتقداندربارۀاینکتابگفتهاندبه

ویژگیهایممتازشاشارهایمختصرکنم.
اصلی مسائل به »حیرت« عزیمت نقطه از کتاب این در نیگل 1.
فلسفهمیپردازد.عنواِنکتاب،اینهاهمهیعنیچه؟،همحکایتازحیرت
اودارد؛حیرتازجهانیکهخودرادرآنمییابد.حیرتدراینجانقطۀ
مقابلپیشپاافتادگیوروزمرهبودناست.اوخاستگاهفلسفهراحیرتاز

جهانوحیرتازوجودخودشوربطونسبتشباجهانمیداند.
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2.نیگلدراینکتابدردام»تاریخ«یا»اصطالحاتفنی«نیفتاده
ازربطونسبِت است.اوصراحتاًمیگویدکهمسائلفلسفیمستقیماً
آدمیباجهانپدیدمیآیندنهازمکتوباتوآثارمتفکرانبزرگ؛یعنیاین
مسائِلفلسفیدرذهِنانسانهایفکوروژرفاندیشیمطرحمیشوند
کهممکناستهیچازتاریخفلسفهخبرنداشتهباشند.اوهمچنینتمام
تخصصی و فنی اصطالحات از که است گرفته کار به را خود سعی
فیلسوفاناجتنابکند.همتاریخوهماصطالحاتفنی،فلسفهرااز
ایفاینقشدرزندگیروزمرهبازمیدارندوآنراازرسالتاصلیخود

دورمیکنند.
مسائل بیان در شوخطبعی و رندی نوعی کتاب این در نیگل 3.
فلسفیدارد.ازاینرو،ماحصلکارشاثربسیارجذابیشدهکهخواننده
ازآنملولودلزدهنمیشود.بهعبارتدیگر،اینکتابسبکخشکو
مدرسینداردونویسندهتمامتالشخودراکردهاستکهدرجایجای
مباحثبارندیوشوخطبعیازشدتصعوبتوسنگینیمباحثبکاهد.
4.نیگلدراینکتابنهتنهابهمسائلسنتیفلسفه،بلکهبهمسائل
اگزیستانسیالیستیمانندمرگ،معنایزندگی،وعدالتهممیپردازد.
شایدبشودگفتکهنیگلازاولینفیلسوفانیبودکهبارویکردفلسفۀ
تحلیلیبهمسائلاگزیستانسیالیستیپرداخت.ازیکسو،درفلسفۀتحلیلی
اغلب دیگر، ازسوی و دارد، اهمیت بسیار دلیل اقامۀ و ایضاحمدعا
فیلسوفاناگزیستانسیالیستیدرقالبشعرورمانونمایشنامهاندیشههای
خودراارائهکردهاند.لذاجمعرویکردتحلیلیودغدغۀاگزیستانسیالیستی

کاربسیارشاقودشواریاست.
5.نیگلدراینکتاببهدنبالآموزشفلسفهورزیوتفکرانتقادی
استونهفلسفهدانی.اودراینکتابنرمنرمکسعیمیکندروشتفکر
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مقدمه

این دربارۀ که برایکسانی فلسفه، به کوتاه است درآمدی کتاب این
میخوانند فلسفه وقتی فقط معموالً انسانها نمیدانند. هیچ موضوع
]این خوانندگان اکثر که میکنم تصور و دانشگاهمیشوند، وارد که
کتاب[درسندانشجویییاباالترباشند.امااینسخنهیچربطیبه
ماهیتموضوعندارد،واگراینکتابموردعالقۀدانشآموزانباهوِش
دبیرستانینیزباشدکهمیلورغبتیبهاندیشههایانتزاعیواستدالالت
نظریدارندبسیارخوشحالخواهمشد-]البته[اگرکسیازآنهااین

کتابرابخواند!
قابلیتهایتحلیلیماغالباًقبلازآنکهچیززیادیدربارۀاینجهان
درحدود انسانها از بسیاری و بهخوبیشکوفاشدهاند، باشیم آموخته
چهاردهسالگی،بهتنهایی،شروعبهتفکردربابمسائلفلسفیمیکنند
-دربارۀاینکهچهچیزیواقعاًوجوددارد،آیامیتوانیمچیزیرابشناسیم،
آیاکاریواقعاًدرستیانادرستاست،آیازندگیمعناییدارد،آیامرگ
پایانکاراست.طیهزارانسالراجعبهاینمسائلمطلبنوشتهشده
است،لکنموادخامفلسفیمستقیماًازجهانوربطونسبتماباآن
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بهدستمیآید،نهازمکتوباتگذشتگان.بههمینجهتاستکهاین
نخواندهاند چیزی مکتوبات آن از که کسانی وضمیِر ذهن در مسائل

بهکّراتومّراتطرحمیشوند.
هر که فلسفی، مسئلۀ ُنه به بیواسطه است درآمدی حاضر کتاب
کدامازآنهارامیتوان،بهتنهایی،بدوِنارجاعبهتاریختفکرفهمکرد.
آن فرهنگِی زمینۀ دربارۀ یا گذشتگان بزرِگ فلسفی مکتوبات درباب
مکتوباتبحثینخواهمکرد.هستۀاصلیفلسفهدرمسائلیاستکهذهِن
ژرفاندیشانۀآدمیآنهارابالطبعگیجکنندهمییابد،وبهترینشیوهبرای
شروعمطالعۀفلسفهتفکرمستقیمدربارۀآنمسائلاست.وقتیکهشما
اینکارراانجاممیدهید،بهترمیتوانیدآثاردیگرانیراکهکوشیدهاندتا

همینمسائلراحلکنندفهموارزیابیکنید.
فلسفهباعلموریاضیاتفرقدارد.فلسفهبرخالفعلمبرآزمایش
یامشاهدهابتناءندارد،بلکهتنهابرتفکرمتکیاست.فلسفهبرخالف
ریاضیاتدارایروشهایصورِیاثباتنیست.فلسفهکارشراازاین
طریقپیشمیبرد:سؤالپرسیدن،اقامۀدلیلکردن،محکزدنآراءو
و وعقاید، آراء آن استدالالتممکنعلیه درباب اندیشیدن و عقاید

پرسشازطرزواقعیکاربردمفاهیم.
بسیار اندیشههای فهمیدن و بردن سؤال زیر فلسفه اصلی دغدغۀ
شایعورایجیاستکههمۀماهرروزآنهارابدونتأملبهکارمیبریم.
گذشته در زمانی در که بپرسد رویدادهایی از است ممکن تاریخدان
ممکن ریاضیدان چیست؟«. »زمان میپرسد فیلسوف اما دادهاند، رخ
استدربارۀروابطمیاناعدادپژوهشکند،امافیلسوفمیپرسد»عدد
چیست؟«.فیزیکدانمیپرسداتمهاازچهچیزیتشکیلیافتهاندیاچه
چیزینیرویجاذبۀزمینراتبیینمیکند،امافیلسوفمیپرسدازکجا
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اگردربارۀاینمسئلهتأملکنید،درونذهنخودتانتنهاچیزیاستکه
میتوانیدبهآنمطمئنباشید.

هرباوریکهداشتهباشید-اعمازاینکهاینباوردربارۀخورشید،
ماه،وستارگان،خانهومحلهایکهدرآنزندگیمیکنید،تاریخ،علم،
ودیگرانسانها،وحتیوجودجسمخودتانباشد-برمبنایتجارب
اینها استوارشدهاست. افکار،احساساتودریافتهایحسیشما و
تمامآنچیزیهستندکهبایدمستقیماًبهآنتکیهکنید،خواهکتابیرا
دردستتانببینید،خواهکِفاتاقرازیرپایتاناحساسکنید،خواهبهیاد
بیاوریدکهجرجواشینگتناولینرئیسجمهورآمریکابودوآبچیزی

نیستجزH2O. هرچیزدیگریدرمقایسهباتجاربوافکاردرونیتان
بسیاردورترازشماست،وتنهاازطریقهمینتجاربوافکارشمابه

ذهنوضمیرتانراهمییابد.
معموالًدربارۀوجودکفاتاقدرزیرپایتانیادربارۀوجوددرختی
بیرونپنجرهیادربارۀوجوددندانهایخودتانهیچشکوتردیدیبه
خودراهنمیدهید.درواقعبیشتراوقاتدربارۀحاالتذهنیایکهشمارا



22    |    اینها همه یعنی چه؟

ازاینچیزهاآگاهمیکنندتأملنمیکنید:شمامستقیماًازاینچیزهاآگاه
میشوید.اماازکجامیدانیدکهاینچیزهاواقعاًوجوددارند؟اگرهمۀ
اینچیزهادرواقعتنهادرذهنشماوجودداشتهباشند-اگرهرچیزیکه
جهانواقعِیبیرونیمیدانیدفقطرؤیایاتوهمیعظیممیبودکههرگزاز

آنبیروننمیآمدید-آیاچیزهابهنظرتانمتفاوتجلوهنمیکردند؟
اگرجهانخارجازذهنوجودنمیداشت،البتهدراینصورتشما
نمیتوانستیدبیدارشویدآنگونهکهمیتوانیدازخواببیدارشوید،چون
اینسخنبدینمعناستکهجهاِن»واقعی«وجودنداردتادرآنبیدار
شوید.بنابراین،اینرؤیایاتوهمدقیقاًشبیهیکرؤیایاتوهمعادینیست.
آنچنانکهمامعموالًرؤیاهاراتصورمیکنیمآنهادراذهانکسانیروی
میدهندکهدریکتختخوابواقعیودریکخانۀواقعیعمالًدرحاِل
خواباند،ولواینکهدرعالمرؤیادرحالفرارازیکماشینچمنزنی
آدمکشدرخیـابـانهـایکـانـزاسسیـتـیبـاشند.همچنینمـیپذیـریـمکـه
رؤیاهایعادیمتکیبهرویدادهاییاندکهدرمغِزخواببینندهدرتماِم

مدتیکهخواباسترخمیدهند.
اماآیاتمامتجاربشمانمیتوانندشبیهرؤیاییبزرگباشندکهبیرون
ازآنهیچجهانخارجیایوجودنداشتهباشد؟چگونهمیتوانیدبدانید
که باشد رؤیایی تجربۀشما تمام اگر نمیدهد؟ روی کهچنینچیزی
بیرونازآنهیچچیزیوجودنداشتهباشد،دراینصورتهرقرینهو
شاهدیکهشمامیکوشیدازآناستفادهکنیدتاوجودجهانخارجیرا
برایخودتاناثباتکنیدصرفاًبخشیازاینرؤیاخواهدبود.اگربرروی
میزضربهبزنید،یاخودتانرانیشگونبگیرید،دراینصورتشماصدای
اینصدای اما کرد. دردخواهید احساس یا راخواهیدشنید ضربهای
ضربهیااحساسدردشبیههرچیزیدیگریفقطدردرونذهنشماروی
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میدهد.فایدهایندارد:اگربخواهیدپیببریدکهآیاچیزهایدرونذهن
شماداللتبرچیزهایبیرونشمادارند،نمیتوانیدبرنحوۀجلوهگرشدن

اموراتکاءکنیدتاپاسخخودتانرابیابید.
اماچهچیِزدیگریوجودداردتابرآناتکاءکنید؟تماِمشواهدوقرائِن
ادراک بهشکل ذهنتان-خواه دریچۀ از هرچیزیالجرم درباب شما
حسی،گواهیوشهادتکتابهاودیگرانسانها،خواهبهشکلحافظه-
بهشمامیرسدوآگاهِیشماازاینکهاصالًچیزیجزدرونذهنشما

وجودنداردکامالًباهمهچیزسازگاراست.
حتیامکانداردجسمیامغزنداشتهباشید-چراکهباورهاتانراجع
بهجسمومغزتنهاازدریچۀشواهِدحسیتانبهشمامیرسند؛شماهرگز
مغزتانراندیدهاید،فقطفرضمیگیریدکههرکسیمغزدارد،اماحتی
اگرمغزتانراهمدیدهباشید،اینهمصرفاًیکتجربۀبصریدیگرخواهد
بود.چهبساشمادرمقاِمیکفاعِلتجربهکنندهتنهاچیزیباشیدکهوجود
دارد،واصالًجهانفیزیکیای-هیچستاره،زمین،بدنانسانی-درکار

نباشد.حتیشایدهیچمکانیوجودنداشتهباشد.
اگربکوشیداستداللکنیدکهمیبایدیکجهانطبیعیبیرونیوجود
داشتهباشد،چونشمانمیتوانیدبناها،انسانها،وستارگانراببینیدمگر
آنکهخارجازذهنچیزیوجودداشتهباشدکهنوررابهطرفچشمتان
منعکسکندیابتاباندوموجِبتجارِببصریشماشوند،دراینصورت
پاسخروشناست:ازکجامیدانیدکهنوریازاجسامبهچشمتانمنعکس
میشود؟اینصرفاًادعایدیگریدربابجهانخارجیوربطونسبت
شماباآناست،والجرمبرشواهدحسیشمامبتنیاست.امافقطدر
صورتیمیتوانیدبرآنشواهدخاصدربابنحوۀبهوجودآمدنتجارب
بصریاعتمادکنیدکهازپیشبتوانیدبرمحتوایذهنتاننسبتبهآنچه




