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  چكيده
 دارد، قرار ها آن  زمينة پس در كه است تفكري طرز برايند پذير مشاهده رفتارهاي اگر

 با. بود خواهد ديدگاه تغيير به منوط رفتار، تصحيح براي تالشي هر كه است بديهي
 بازنگري نيازمند متجدد جوامع اجتماعي و فردي معضالت حل فرض، اين پذيرش

  .شود مي ناميده مدرن تفكر كه است متشكلي كل زيربناي كه است نگاهي در
. نهد مي پيش را »خالق وفاي« آموزة اصالح، و تغيير براي اين مارسل گابريل

 افراد همة در كه اي تجربه مبناي بر انساني روابط در تحول با دارد درنظر وي
 با و بازگردانده انسان زندگي به را حقيقت و ارزش راستين معناي است مشترك
  .سازد دگرگون نيز را جامعه روبنايي ساختارهاي انسان، فردي حيات در تغيير

  .انتزاع كاركرد، حقيقت، ارزش، مارسل، گابريل خالق، وفاي :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
 داد قرار ها پرسش گونه اين برابر در را انسان بيستم، قرن اول نيمة در جهاني جنگ دو وقوع
 و پايبنـدي  ارزش اسـت  سـاخته  خويش توانايي بر تكيه با و غرور با وي كه تمدني آيا كه

 و حـال  حـوادث  همة برابر در او براي امني پايگاه كرد مي گمان كه قدرتي آيا دارد؟ اعتماد
 شـدن  بلعيـده  معرض در او آيا و نگرفته است قرار خودش برابر در اكنون بود خواهد آينده
 و اخالقـي  هـاي  قاعده اعتبار ترديدها، اين پي در نيست؟ ساخته دست هيوالي همين توسط
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 تـوان  مي اين رو از. رفت بين از داد مي تشكيل را غرب حاضر تمدن شالودة كه اي اجتماعي
 از اي هالـه  در جهـاني  هـاي  جنـگ  از بعـد  و ميـان  هـاي  سـال  در را غربي جوامع وضعيت

 احسـاس  و خـود  از نارضـايتي  آن دنبـال  بـه  و متعـارف  و سـنتي  هاي ارزش به توجهي بي
ــودن تهــي ــدگي ب ــين. يافــت زن ــن متفكــران تصــويري چن ــه عصــر، اي ــژه ب  متفكــران وي

 متفكـران،  اين. واداشت معاصر انسان وضعيت جويي چاره و بازبيني به را اگزيستانسياليست
 از مـدرن  انسان نجات براي حلي راه ارائة براي را خود تالش تمام متفاوت، مبنايي با هريك

 اسـت  آن دهـد  مي جلوه ضروري را ها تالش اين بازخواني چه آن. گرفتند كار به بحران اين
 رو تكنيكي توان تمام وجود با بيستم، قرن نهادن سر پشت از پس حاضر، روزگار انسان كه
 جهـان  اصـالت  بـه  بينـد كـه   ترديـدهايي مـي   همـان  بند در را خود همچنان خود، رشد به

 كدام هيچ كه است آن گواه روشني به تاريخ كه اكنون آيا كه است اين سؤال. دارد اش زندگي
 و صـلح،  آرامـش،  نتوانسته تنها نه مدار انسان پرطمطراق هاي روش و اجتماعي هاي نقاب از

 زمـان  اسـت،  افزوده او اضطراب و يأس بر روز هر بياورد، ارمغان به انسان براي را شرافت
 آزمـون  بـه  را خـود  فكـري  هـاي  بنيان خويش، دربارة تأمل با ديگر بار آدمي كه نرسيده آن

 گابريل كه است روندي اين بنگرد؟ خويش مسائل به متفاوت رويكردي با بار اين و بگذارد
 به بديع، نگاه همين و گرفت پي خويش روزگار متعارف جريان از متفاوت مبنايي با مارسل
  .بخشد مي اهميت مارسل تفكر مجدد خوانش

 در گرفـت،  جامعه شـكل  متن در تفكرش كه فيلسوفي) 1973 -  1889( مارسل گابريل
 عواقـب  پيرامـون  تأمل به جنگ هولناك وقايع تأثير تحت بيستم، قرن هاي سال ترين بحراني
 بـراي  مارسـل  راهكـار  بررسـي  پـي  در نوشـتار  اين .پردازد مي انسان آيندة و موجود وضع

 بـه  ورود بـراي  ابتـدا  اسـاس،  ايـن  بر است؛ مدرن انسان اجتماعي و فردي زندگي تصحيح
 وي حل وفاي خالق، راه سپس. شود مي تصوير مارسل نگاه از مدرن جهان سيماي موضوع،

  .شود مي بررسي و تعريف موجود، تغيير وضع براي
  

  مدرن جهان خصايص. 2
  شكسته هم در جهان 1.2

 از گزيند؛ برمي مدرن جهان ترسيم براي مارسل كه است اصطالحي ،»شكسته هم در جهان«
 روايـت  در آن اسـت  ايجـاد  علـل  به بازگشت به قائل پديدار يك بررسي در وي كه جا آن

 پـردازي  شخصـيت  با بلكه ديالكتيك، هاي استدالل يا انتزاعي تعاريف با نه نيز، مدرن جهان
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 بـه . است شده مفقود شناسي هستي يا وجود از معنايي هر ها آن براي كه كند مي آغاز افرادي
 روابـط  خصـوص  بـه  و زنـدگي  وضـعيت انضـمامي   بررسـي  طريـق  از ديگر، وي عبارت

  .جويد مي را بودن تهي احساس پيدايش بيناشخصي، علت
 آشـفتگي  در پـاريس  يعني ،1930 ، پاريس1شكسته هم در جهاننامة  نمايش در مارسل

 جامعـة  در او كـه  هـايي  ويژگـي . كنـد  مي معرفي جهاني چنين كامل نمونة را جنگ، از بعد
 اخـالق،  بـه  تـوجهي  بي جويي، لذت زندگي، معناي رفتن بين از: از عبارتند بيند، مي خويش

 هـا  ايـن  دنبـال  بـه  و متعـارف  و سـنتي  امور تخريب با انتخاب آزادي به گرايش خودرأيي،
 عقيـدة  بـه  كـه  وضعيتي. روابط بودن مايه كم و زندگي، بودن تهي احساس خود، از نارضايتي

  .گرفت خواهد دربر را سياره اين كل زودي به وي،
 مفـاهيم  ،)شكسـته  هـم  در جهـان ( مدرن جهان وضعيت توصيف در مارسل كالم جان
  .است) abstraction( انتزاع و) function( كاركرد

  كاركرد مفهوم 1.1.2
. است شده انسان به رويكرد تغيير سبب تكنولوژي و علم قدرت گسترش مارسل، اعتقاد به
 ظـاهري  خصوصيات اساس بر انسان جديد، نگرش اين در) Hans Zehrer( تسهرر تعبير به
 جـاي  بـه  كـاركرد  و فناوري كه جهاني چنين در ديگر، بيان به 2.يابد مي هويت كاركردي و

 از انباشـتي  صـورت  بـه  او بنـابراين، . دهد مي انجام كه است هماني آدمي ،اند نشسته هستي
 خود دهد دست از را خود اجتماعي كارايي زماني كه و يابد مي هويت اجتماعي كاركردهاي

 زيـرا  شـود  مـي  خويشـتن  مسئلة انسان موقعيتي، چنين در. يافت خواهد هويت بي و تهي را
  .كند بازسازي خويش براي خود از تصويري راحتي به تواند نمي

  انتزاع مفهوم 2.1.2
  :دارد انتزاع، تبعاتي روحية غلبة. است انتزاع روحية شكسته هم در جهان دوم ويژگي
 بيـان  بـه . دهـد  مي دست از را خود اهميت انسان و شوند مي مهم ها ايده و تصورات. 1
 هـاي  اتـم  بـه  انسـاني  افـراد  است، انتزاع روحية سلطة تحت كه اي جامعه چنين در« مارسل
 غيـر قابـل   تـر  بيش و تر بيش واقعي اجتماع ايدة و شوند مي تبديل) isolated atoms( مجرد

 يـك  تواند مي فرد انتزاع، روحية درون« بنابراين، ).Anderson, 2006: 22(» شود مي دسترس
 حساب به انساني شخصي چون هم را او كه اين بدون بكشد را كسي هر يا كمونيست نازي،
 ).Hanley, 1987: 144(» آورد
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 جامعـة  در مثـال  بـراي . شـود  مـي  دگرگـون  هـا  ارزش معنايي بار اي جامعه چنين در. 2
 كننـده  راضي پايين سطوح در برابري اين. شود مي تعريف اجتماعي برابري عدالت، تكنيكي،

بر . شود مي ساز مشكل است نواختي يك برابري، اين معناي نهايت، در كه، جا آن از اما است
 قدرت( طبيعي هاي تفاوت كه جاست اين اما سؤال ،شباهت يعني برابري نواختي، يك اساس

 هـا  تفـاوت  ايـن  جايي كه مارسل نظر از شود؟ مي چه...)  و هنري، استعداد هوش، فيزيكي،
 از وي همانندي، رابطة اين مقابلِ در 3.است محتمل) resentment( كينه و رنجش باشد، زياد
 سـمت  بـه  غالـب  تمايل اخوت، احساس بدون«گويد؛  مي سخن )fraternity( اخوت رابطة
 اهـداف  از تبعيت شود؛ مي يگانه خارجي قدرت يك با فقط كه است اي اتمي اجتماع همان
  ).Anderson, 2006: 22(» مادي
 
  تكنيكي تفكر 2.2

 را مارسـل  چه آن بنابراين،. داند مي تكنيكي تفكر محصول را انتزاع و كاركرد روحية مارسل
 همـة  در تكنيكـي  تفكـر  گسـترش  بلكـه  تكنولـوژي،  گسترش نه است واداشته اعتراض به

 هـم  او ابعاد ترين دروني و انسان تعريف به حتي جايي كه تا است، انسان زندگي هاي حوزه
 قابل تغيير سبب چه آن هر است، قائل خود براي كه انحصاري با اين تفكر. است زده دست

: دارد دنبـال  به پيامدهايي عقيده اين وي نظر از. كند مي رد را نشود مادي دنياي در مشاهده
. اسـت  انسـان  خواسـت  اختيار در كه كند مي تبديل خامي مادة به را جهان تفكري چنين. 1

 زندگي همين كم كم انسان، توانايي بر تكيه با. كرد تكيه انسان عملي توانايي بر بنابراين، بايد
 مارسـل  درواقـع . مانـد  مـي  غافـل  زندگيش ديگر الية از انسان و شده واقعيت تمام ظاهري
 سرشـت  رفـتن  دسـت  از و مادي طبيعت مرزهاي در انسان محدودشدن با كه است معتقد
 گرفتـه  انسـان  از جهـان  از پرسـش  نياز آن، پسِ از و حيرت احساس طبيعي، جهان رازآميز

  .شود مي معنا بي زندگي هدف و غايت سرانجام، و شود مي
 داشـتن و  جهـانِ  شـود؛ يعنـي   مي بدل مسئله جايگاه به جهان اين راز، رفتن بين از با .2
 تحليـل  شناسـايي  موضـوع  حـد  در را ديگري حتي كه اوليه تفكر جهان ،4»آنـ   من« رابطة
 تقـدس  از جهـان  هـم  و شـود  مـي  انكار انضمامي هاي تجربه واقعيت هم نتيجه، در. برد مي

 لقـب  جهـان  اين به مارسل«. شود مي داشته نگاه هستي از بيرون روحاني امر و گشته خالي
broken world دسـت  از را 5»آمادگي« و »وجود قلمرو« ما كه است آن از حاكي كه دهد مي 

 ).Marcel, 2011: 8( ايم داده
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  انسان احتضار و خدا مرگ 3.2
 به انسان ديگر، عبارت به .داند مي دين تضعيف تاريخي روند را نابساماني اين ريشة مارسل
 پـي  در. دانست نياز بي ماورا قدرتي به وابستگي و تصديق از را خود تكنيك، قدرت واسطة

 دارد وجـود  آن به اعتماد احساس و زندگي بين شد مي گمان كه وحدتي انگاري، نيست اين
 حـول  هـا  ارزش« زيـرا  شـدند  گسست و نقص دچار نيز ها ارزش آن، پي و در رفت بين از

 نتيجـه،  در. )37: 1388مارسـل،  (» انـد  يافته سامان يگانگي اين ناپذير وصف احساس محور
 تفكـر  بنـابراين . نيسـتند  پيوسته واقعيت به ديگر ها كه ارزش داد تشخيص توان مي راحتي به

 پديـدار  ميـان  مارسـل  كه است اساس اين بر. روست روبه ها ارزش گير چشم تنزل با مدرن
 كـه،  معنـا  ايـن  بـه  .بيند مي وجودي ارتباطي» احتضار حال در انسان« پديدار و »خدا مرگ«

از خـود  « ايـن  و داشـت  دور خـود  از را انسـان  جهـت،  و مقصد داشتن پنهان با تكنولوژي
 .گرفت انسان از را اخالقي كنش و داوري توان) alienation( »بيگانگي
 خود زندگي از را خدا سويي از انسان مدرن انتزاع، و كاركرد روحية واسطة به نتيجه، در
 تـرين  بـديهي  در زنـدگي،  هاي بحران در بعد، اما را، ديگر هاي انسان سويي از و كرد حذف
 او گـوي  پاسـخ  تواند نميتكنيكي  زيرا تفكر يافت تنها را خود مرگ، مثل انساني هاي تجربه
 آن خـود  كه شود مي پيشرفت موجب اي زندگي متن در فقط فناوري«كه  علت اين به باشد

  .)28 -  27 :1381 كين،( »فناست به محكوم علمي اطالعات بر اساس زندگي،
  
  ارتباطي چرخش 4.2

 برقراري طريق از روحاني حيات مجدد كشف را زده مصيبت جهان اين از رهايي راه مارسل
 اصـيل  امكانـات  ايـن  در وي. دانـد  مـي  وفا و عشق، اميد، بيناشخصي هاي واقعيت با ارتباط
 رازآميزترين است معتقد وي. يابد مي را شخصي شكلي به زندگي كردن غني به اميد انساني،
 پرورش را اميد تواند مي مرگ از تعالي براي تالش با عشق، به ميل يعني انسان، وجود جنبة
. شود مي پيروز يأس بر گذارد مي انسان پيش روي كه اي خالقانه هاي گزينه با نيز اميد و دهد

 مالحظـه  فـردي  چـون  هـم  شخص انضمامي هاي رهيافت اين در« مارسل، اعتقاد به درواقع
 را شـخص  مقدس جنبة كه دهد مي اجازه ما به ديد زاوية اين خداست، مخلوق كه شود مي

 كنـد،  مـي  آشـكار  را شـخص  در حاضـر  واقعاً حقيقي جامعيت يك كه اي جنبه كنيم؛ درك
 را تـوده  و پـا  بـر  را تعصـب  دروغ بـه  كـه  اي انتزاعـي  روحيـة  وسـيلة  بـه  فرد كه اي جنبه
 ).Hanley, 1987: 144( »شود مي گرفته ناديده انگيزاند، برمي
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 مناسـبات  در تغييـر  ماترياليسـتي،  رويكـرد  خالف كه، بر است دروني تغيير اين پي در
 را انتـزاع  و كـاركرد  زندان از نجات راه مارسل«درواقع  .شود مي يافتني دست...  و اجتماعي

 ما هاي قلب« كه اگوستين اعتقاد اين به وي. بيند مي) relational turn( »ارتباطي چرخش« در
 گيرد نمي آرام ما هاي قلب« كه افزايد مي را اين »كند تكيه خدا بر هنگامي كه تا شود نمي آرام
 از تعـالي  و ديگـران  سـمت  به چرخش معناي به ارتباطي چرخش. »ديگران بر تكيه با مگر
  ).Hernandez, 2011: 12(» است يافتني دست عشق در فقط كه است هدفي خود
 وفـا،  الگـوي  بـر طبـق   زنـدگي  براي است ديگري نام عشق بر پاية زندگي كه جا آن از

  .شود بررسي وفا عملكرد و جايگاه بايد رهايي، پروسة اين پيشبرد براي بنابراين
  

  خالق آموزة وفاي. 3
 تجربـي  عقـل  كـه  دهد مي حضور مجال حقايقي به مسئله، و راز ميان تمايزنهادن با مارسل

 ماننـد  مـا  روزمـرة  تجربـة  هاي داده راز، تعريف بر اساس. بود شناخته اهميت ها را فاقد آن
 بـا  تقابـل  كـه مارسـل در   جا آن از. هستند خاص معنايي بار و حقيقت داراي تعهد عشق و
 اصـيل  سـاحت  وي نظـر  از دانـد،  مي) co-esse( بودي هم را انسان آغازين وضعيت دكارت
 ظهور ساحت اين در كه هستند ارزش داراي هايي تجربه و است بيناشخصي ساحت انسان،

 بـراي  مـدلي  نهايـت،  در كـه  گيرند مي قرار مسيري در تنوع همة با كه هايي تجربه يابند؛ مي
  .وفاست و التزام تجربة ها، تجربه اين ترين مهم. كنند مي فراهم متعالي امر تجربة
  
  وفا تعريف 1.3

 هـر  از آزادي ماننـد  وفـا  وي، اعتقـاد  بـه  زيرا دهد نمي ارائه وفا از اي بسته تعريف مارسل
 قـدم  ثبـات  و حضـور  عنصـر  دو از متشـكل  را وفا اين، وي وجود با .رود مي فراتر تعيني

)constant( داند مي.  
  قدم ثبات 1.1.3
 و شـود  مي ساخته همراهي در ثبات قدم اثر بر كه شود مي گرفته درنظر فضيلتي وفا معموالً

 چيـزي ) fidelity( وفـاداري  مارسـلي  مفهـوم  امـا . شود مي متعهد حدذاته في شخص، آن در
 بـه  جنسـي  لحاظ به است ممكن فرد مثال، براي. است) faithfulness( وفا صرف از تر بيش

 وي گفـت  بتوان شايد باشد، نداشته آمادگي همسرش براي اگر ولي نكند، خيانت همسرش
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 طـرح  قـدم  ثبـات « بنـابراين . هست هم وفادار گفت توان نمي ديگر اما است قدم ثابت هنوز
 موقعيـت،  بـا  سـخت  و سـفت  تطابق ثبات،). Marcel, 1964: 153( »است وفاداري عقالني
 طريـق  از فقـط  وفـا،  پرسـش  بـه « كه، حالي در. است فكري دگماي يك يا اخالقي دستور

 احسـاس  از سرشار و خودانگيخته نسبتي صداقت، مانند وفا زيرا يافت راه توان مي صداقت
). ibid: xxii( »شـود  مي متمايز است اجباري كه تعهد يا قدم ثبات از رو، اين از است، عشق

 بـا  شـده  تلفيـق  آگـاهي  از برآمـده  اي هوشـيارانه  عمـل  تجربة وفا گفت بتوان شايد بنابراين
  .است متمايزش عنصر استقامت، البته كه است احساس

  حضور 2.1.3
 اطمينان اين ديگري كه معنا اين به است؛ حضور احساس دارد اي ويژه اهميت وفا در چه آن
نـوعي   حضـور،  احسـاس  ايـن . اسـت  من با سختي و رنج حال در كه كند ايجاد من در را
 قـرار  ديگـري  جـاي  در را خـود  ها آن شود مي سبب كه انگيزاند برمي طرف دو در 6دلي هم

 كـه  اسـت  گشـودگي  و آمـادگي  همـين  واسـطة  به .بيابند را ديگر يك درك قدرت و دهند
 بـه . كننـد  واگذار را خود عشق، در و كنند زندگي هم براي هم و با شوند مي قادر اشخاص
  .است آمادگي حالت اين در خود داشتن نگاه وفاداري پيمان درحقيقت، مارسل، اعتقاد

 و مكـاني  مجـاورت  از متفاوت كامالً نظمي بيناذهني، حضور«كه  شود مي متذكر مارسل
 حتـي  باشد، ما كنار در كسي است ممكن كه معنا اين به ).Hanley, 1987: 60(» دارد زماني

 هـزاران  كـه  است كسي از دورتر خيلي او. بناميم حاضر را او نتوانيم اما ما، نگاه تيررس در
 نتيجـه،  در. داريم دوستش ما اما نيست، جهان اين در ديگر حتي يا دارد فاصله ما با كيلومتر
 ممتـاز  شاخصـة  ،شـود  مـي  ايجـاد  ما در آن واسطة به كه افزايشي و دروني احساس عالقه،

 اشتراك، صميميت، بازسازي معناي به ديگري به فكركردن« بنابراين. است حضور تشخيص
 اسـت  مـرگ  انكار معناي به مكان انكار مكان؛ انكار يعني اين و است ديگري با راهي هم و

 واقعيـت  جـاودانگي،  به اطمينان پس ).Marcel, 1949: 32(» مكان در نبودن يعني مرگ زيرا
  .است عشق در آمده دست به

  
 خالقيت تعريف 2.3

 بلكـه  دارد تمايـل  زنـدگي  به صرفاً كه نيست كسي زنده، واقعاً شخص است معتقد مارسل
 دهـد،  مـي  نمـايش  و گسـترش  خود اطراف در هست كه چنان را تمايل اين كه است كسي
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 ايـن . اسـت  خـالق  كـه  دارد چيزي محسوسي، يابي دست هر از جدا كامالً شخصي، چنين
  :كرد توصيف چنين توان مي را خالقيت
 تـر  واسـطه  بـي  اهتمام و نقض عادات آن، در كه زندگي لحظات از انسان جهيدن بيرون

 ايـن  گرچـه  شود، مي كشف تازه طريقي به نو از عالم دم، اين در. دارد نام خالقيت شود مي
 ايـن . نيسـت  تخيلـي  گيـرد،  مي صورت ديني يا هنري، علمي، اي مكاشفه در برساخته، عالم
 ابـزاري  جهان به توجه عطف علت به كه ببينيم را چيزهايي دهد مي امكان ما به جديد عالم

  ).84: 1377 كواري، مك( ايم بوده غافل ها آن از تاكنون
 مقابـل،  در. سـازد  مي مشخص ارزش و ابتكار، خودانگيختگي، آزادي، با را خالقيت وي

 حتـي  يـا  خـود،  از خوشـنودي  خـود،  از رضايت خود، به عشق قبيل از خود به ارجاعي هر
) existential progress( اگزيستانسيال پيشرفت توانند مي كه هستند هايي حالت خود، از خشم

 بـه  خـود  از تعـالي  يعنـي  خلق زيرا كنند، خرد را خالق انگيزة و بيندازند كار از را شخص
 حضـورهاي  تجديـد «كنـد؛   مي تعريف حضور با را خالقيت مارسل درواقع. ديگران سمت

 بـرانگيختن  و ما اعتالي باعث دهد، مي روي آمادگي شرط به و باطني شكلي به كه معشوق
 حفـظ  در بـودن  خـالق  مارسـل  اعتقـاد  به بنابراين ).Marcel, 1998: 84(» شود مي خالقيت
 جديـدي،  تجربـة  هر در خود به خود شود، حفظ ارتباط اين وقتي. دهد مي رخ مدام ارتباط

 اكثـر  تفكـر  در كـه  چنـان . گيـرد  مـي  قرار حقيقت فضاي در فرد زيرا شود مي شنيده حل راه
 آرام صـداي  بـه  و ماندن خاموش زمانه، اين در شخص، وظيفة اگزيستانسياليست فيلسوفان
 شدن برجسته اين. است جهان در هستي گواه به شدن تبديل گذر اين از و دادن گوش هستي
  .شود مي ديده نيز پيشاسقراطي تفكر در هستي فهم در شنيدن نقش

  حقيقت درك روش وفا 1.2.3
 شـخص . تابانـد  مي شخص زندگي بر را حقيقت نور محبوب، حضور زندگي، شيوة اين در
 كشـفي  بـه  نـور  ايـن  در و يابد را درمي زيسته، مي آن براي و داشته دوست محبوبش چه آن

 در بنـابراين  .كنـد  مـي  زندگي چه براي و دارد دوست چه خودش كه اين :رسد مي هم ديگر
 كشـف  را آن فقـط  مـا  و هسـت  كه حقيقتي دهد؛ مي رخ حقيقت از اي تازه درك خالقيت،

 وي. دانـد  مـي  نزديـك  هنـري  آفرينش به را خود تفكر در خالقيت معناي مارسل. كنيم مي
 جهـان  از خاصـي  حضور كه است علت اين به دارد امكان هنري آفرينش اگر« است معتقد
او . )Marcel, 1998: 189(» هنرمنـد  ذهن و قلب براي حضوري دهد؛ روي مي هنرمند براي
 البتـه  .اسـت  خالقيـت  الگوي است خويش دروني نداي گوي پاسخ مؤمنانه كه دليل اين به
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 خالق، هاي تجربه بروز موقعيت در حال عين در. است اختياري امري حضور، اين پذيرش
  .گيرد مي قرار وجود از باالتري سطح در كيفي لحاظ به شخص براي زندگي

  خالقيت و وفا ارتباط 2.2.3
 اصـيل،  خالقيـت  سـو،  يك از كند؛ مي برقرار وفا و خالقيت ميان طرفه دو ارتباطي مارسل
 بـه  پاسـخ  در آفـرينش « زيـرا  كنـد،  مي پيدا وفاست شامل كه عشق مشاركت در را اساسش
 عـالوه،  بـه ). Hanley, 1987: 167( »دهـد  مي بروز را خود ديگري، براي و با بودن فراخوانِ
 وفـاداري  ديگر، سوياز . شود مي ممكن وفا با صرفاً است خالقيت الزمة كه زمان از تعالي

. اسـت  خـالق  كنـد،  مـي  ايجـاد  درونـي  افزايش و تغيير مشاركت طرف دو در كه جا آن از
 تجربـة  هر برابر در بايد وفا زيرا باشد خالق وفاي بايد و تواند مي مؤثر، وفاي يك ين،بنابرا
  .باشد داشته آمادگي ناپذيري بيني پيش

  
  خالق وفاي تعريف 3.3

 تبعيـت  صـرف  خالق، وفاي« دهد؛ مي توضيح سلبي روش به را خالق وفاي آموزة مارسل
 بـه  تواند نمي وفا در حالي كه باشد مدير يك از مثال براي تواند مي تبعيت زيرا نيست پايدار
 توانـد  مـي  عمل اين زيرا نيست، هم پيمان به الزام صرف وفا. بگيرد صورت حجيت ضرب
 وظيفـه،  صـرف  عنـوان  بـه  وفـا  به نگاه درواقع، و دهد روي مكانيكي و غير شخصي كامالً

 كه ايدئالي تصوير با ديگري مطابقت خواست وفا ).ibid: 124( »است واقعي وفاي تحريف
 هم دارد انتظار ما از ديگري كنيم مي فكر چه آن برابر در تسليم وفا،. نيست هم داريم وي از

  .نيست خالق وفاي هم بوده قبالً فرد چه آن به وفا حتي .نيست
 و آزادي بــه تــا اســت ديگــري بــه كمــك خواســت وفــا، بــه تعهــد وي عقيــدة بــه
 در كه دراز مدت پروسة يك است، فعاليت نوعي وفا درحقيقت،. برسد اش بودگي شخص

 بـه . نشد گرفتار ناپذيري انعطاف و تقليد، عادت، دام به كه بود هوشيار همواره بايد آن طي
 او تغييـرات  پذيرش آمادة و كرد حفظ را ديگري به اعتماد زمان، طول در بايد منظور، اين
 اعتمادداشتن، به تمايل خالق وفاداري بنابراين. است خالقه قدرت معناي همان اين و بود

 وفـا  در خالقيـت  اهميـت . كند تغيير او اگر حتي است ديگري با دردي هم و داشتن، توجه
 تنزيـل « زيـرا  دهـد  مـي  كاهش را تر پايين مرتبة به تنزل و سقوط خطر كه است همين هم

 خودهيپنـوتيزمي،  خـود،  از تقليـد  بـه  خالقيـت  كـه  شـود  مـي  شـروع  اي نقطـه  در منزلت
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 خالقيـت  نتيجه، در. )79: 1381مارسل، (» شود دچار خود به بازگشت و ناپذيري، انعطاف
 آن اعـتالي  جهت در تالش طور همين و هستيم آن در كه ساحتي حفظ براي تالش يعني

 كه ام پذيرفته اصل در كنم، مي متعهد را خودم من وقتي« درواقع. دارد امكان كه اي درجه تا
 تعهـد  حقيقـت  تعيـين  در مـاهوي  عاملي فعال ارادة اين. رود نمي سؤال زير دوباره تعهدم
  ).Marcel, 1964: 162(» است

  عشق مشاركت 1.3.3
 تعهـد  بر پاية زندگي«گزيند؛  برمي خالق وفاي است كه مارسل براي نامي »عشق مشاركت«

 خـالق  وفـاي  بـر اسـاس   زنـدگي  مارسل كه است آني اصيل، شيوة به داشتن تعلق ديرپاي
 يابـد  مـي  را خالقيت معناي ترين دقيق تعهد، اين در مارسل). Hanley, 1987: 123(» نامد مي
 ارادة و ماننـد  مـي  بـاقي  ديگـري  خواسـت  شـنيدن  آمـادة  طرف، دو مشاركت، اين در زيرا
 دائمـي،  روحـي ـ   فيزيكـي  حضور در و داشت خواهند را ديگر يك خواست به گويي پاسخ

  .انگيزانند برمي را ديگر يك خالقيت
 را انضـمامي  هـاي  تجربـه  ايـن  بررسي نهايت، روش در مارسل، توضيحات اين تمام با
 آدم و عـالم  بـه  تجربـه  صـاحب  شـخص  انداز چشم از بايد كه معنا اين به. داند مي دلي هم

 مارسـل  بنابراين. شود مي يافتني دست تجربه آن دروني هنگام، منطق اين در فقط. نگريست
 گفتـه  پاسـخ  آن بـه  درونـي  منطـق  طرح با و بيني پيش را بيروني ناظر توسط وفا ابهام خود
 نظـر  بـه  مـبهم  و اجرا قابل غير درك، قابل غير بيروني، ناظر يك نگاه از چه آن« يعني است؛
  ).Marcel, 1964: 163(» شود مي تجربه صعودي و عميق امري عنوان به درون، از رسد مي

 وفـا  آموزة جايگاه دارد، تعريفي چه فلسفة مارسل در خالق وفاي شد روشن كه اكنون
  .است بررسي قابل وي فلسفة در

  
  مارسل فلسفة در آموزة وفا جايگاه. 4

 تفردشان، حيث از هستندگان و هستي ضرورت را خويش فلسفة اصلي هاي دغدغه مارسل،
 نقـش  او هاسـت؛  دغدغـه  ايـن  به پرداخت روش وفا، كه شد خواهد روشن اكنون. داند مي

 و مـن،  هسـتي  شـيوة  يكتـايي  آشـكاركردن : كنـد  مـي  بررسـي  بعد دو در را وفا متافيزيكي
  .بودن حقيقيِ چهرة آشكاركردن
 تـوان  مـي  چگونـه  كه كند مي متمركز موضوع اين حول وفا دربارة را خود بحث مارسل
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 و احساسـات  احتمـاالً  آن، در كه اي آينده. كرد متعهد ديگري به نامعلوم اي آينده در را خود
 را خود و بندد مي پيمان وفا شخص، در. بود خواهد متفاوت اكنون با كامالً شخص، انديشة
 بـا  او امـا . كند حفظ را خود اكنون وضعيت تغييري، هر با و صورت هر در كه كند مي ملزم

 اكنـون  مثل ديگر و كرد خواهد تغيير او احساس آينده، در يا: است رو روبه ذوحدين قياسي
 سـعي  تغييـر،  وجـود  با يا باشد؛ پايبند خود پيمان به تواند نمي ديگر بنابراين، كند، نمي فكر

 كـه  ايـن  آيا. است كاري فريب او عمل واقعيت صورت، اين در كه بماند وفادار كرد خواهد
 آيـا  باشم؟ وفادار صرف، اتفاق يك به فقط من شود نمي باعث خبرم، بي تعهدم آيندة از من
  نيست؟ ام زندگي مركز در بزرگ دروغي گذاشتن اين

 بـدحال،  شخصـي  مالقـات  در كنيـد  فـرض : نويسـد  مي سالك انسان كتاب در مارسل
 لحظـه،  ايـن  در. دهـم  دوباره عيادت قول او به دارد وامي مرا و كند مي غلبه من بر احساسي
 احسـاس  آن از چـه   آن روز، چنـد  گذشـت  از پس اما. است كننده توجيه كامالً من احساس

 وفـاداري  آيـا : آيـد  مـي  پـيش  سؤال اين حال. است انتزاعي اي نسخه يا خاطره ماند مي باقي
 فريـب  خاطره، به تعهد آيا نيست؟ گذشته تجربة يك از اي خاطره تسلط علت به من اكنون
 كنيـد  فـرض : كنـد  مي دنبال چنين را مثال اين خالق وفاداري كتاب در سپس نيست؟ خود
 كـه  است زماني همان درست نمايش، زمان اما شوم، مي دعوت ام عالقه نمايش مورد به من
 حاضـر  بيمـار  بـالين  بـر  ميلـي  بـي  بـا  قولم به پايبندي براي هر حال، به. ام داده عيادت قول
 وفـا،  جلـوة  حداقل وفا،: است قرار اين از كند مي خودنمايي جا اين كه پارادوكسي. شوم مي
 بـه  دم در را قـول  تعهـد،  شرطي و قيد بي اساساً آيا .خودم نگاه در دروغ و ديگران نگاه در
 مـن  احسـاس  اگـر «: باشد قيد يك شامل تعهد نبايد آيا بنابراين، كند؟ نمي بدل تزوير و ريا

  ؟»... گاه آن نكند، تغيير
 شـود،  مـي  اجتماعي زندگي شدن ناممكن موجب وضوح به نگرشي چنين مارسل نظر از
 ديـدگاه  ايـن  از برآمـده  را موضـعي  چنين وي. كند تكيه ديگري به تواند نمي كس هيچ زيرا
 كـه  قطعـاتي  مجزاسـت؛  قطعـاتي  از متشـكل  بلكـه  پيوسته كل يك نه زندگي،« كه داند مي

  ).ibid: 161(» سينمايي كامالً تحليلي :ماست دروني زندگي بازنمود
  
  وجودي استمرار مقام در هويت بازشناسي 1.4
 بعدي لحظة دربارة توانست نخواهم بدانم وجداني حاالت از اي سلسله فقط را خود من اگر
 پديـدارهاي  از متفـاوت  كه بدانم وجودي استمرار نوعي را خود اگر اما باشم، مطمئن خود
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 مگر نيست ممكن تعهد« مارسل اعتقاد به .كند مي پيدا توجيه التزام است، رواني حيات متغير
 و خـود  ميـان  تفـاوت  و دهـد  تغييـر  را خـود  زودگـذر  وضـعيت  بتواند كه موجودي براي

 فايق زندگيش روند بر نوعي به كه بشناسد موجودي را خود نتيجه در و دريابد را موقعيتش
 بندم، مي وفاداري پيمان اكنون كه مني). Marcel, 1949: 42( »دهد مي پاسخ خود به و آيد مي

 همـين  التـزام،  و ام بازشـناخته  زمـان  گـذر  پـي  در وجـودي  اسـتمرار  يك چونان را خودم
 و بودن ميان تفاوت يادآور من، موقعيت و من ميان بنابراين. است شخصي ثبوت بازشناختن

  .يابم درمي خويش موقعيت بر حاكم اصل يك چون را خودم من هست؛ تفاوت داشتن،
 بلكـه  آينـده،  در نه و هستيم گذشته در نه ما كه، گويد مي استمرار اين توجيه در مارسل

 در را آينـده  و گذشـته  كه است تاريخي خط يك درون ما اكنونِ اما هستيم، اكنون لحظة در
 ثابـت  امـري  ديگر گذشته. است دروني امري و است من تاريخ تاريخ، اين البته. دارد خود

 گذشـته  بـه  خـاطره  با توانم مي من. است من اختيار در هم آينده و است من گذشتة نيست،
 بـه  را لحظـه  از تعـالي  قـدرت  وفا الگوي كه جا آن از. كنم بيني پيش را آينده رؤيا با و بروم

 شخص. شوند مي جمع هم با آينده و حال، گذشته، آن، در كه است اي نقطه دهد مي شخص
 چـون  هـم  را آينده و پيموده كه مسيري چون هم را گذشته تواند مي اكنون لحظة از تعالي در

 .امـر واحـد بازشناسـد    مقام در را وخود دريابد كل يك عنوان به دارد، پيش رو كه مسيري
  .وفاست نتايج از يابي هويت و خودشناسي درواقع بنابراين
 خلـق  را »خـود « درواقع، وفاداري شود؛ مي تر روشن وفا در خلق معناي عبارات، اين از
 فرد همكاري با بلكه رسيد آن به بايد كه نيست آينده در مستقر امري »خود« بنابراين .كند مي
 بـراي  روشي. بودن خواست مدام تجديد به است فردي پاسخي«خالق  وفاي. شود مي داده
  ).Hanley, 1987: 167(» دارد ادامه العمر مادام شكلي به كه ،»كيستم من« پرسش به پاسخ
  
  تعالي و وفا 2.4
 انجامـد  مي هستي به اذعان به وفا .است هستي راز به معرفت براي انضمامي رويكردي وفا
 و مطلـق  پـسِ  از التـزام  كـه  جـا  آن ديگـر، از  عبارت به. دهد مي گواهي جاودانگي به زيرا

 معشـوق  ناپـذيري  زوال بـه  اذعـان  عشـق،  در بنابراين يابد، مي معنا معشوق دانستن جاودانه
 زيـرا  دهـد  مـي  ارائـه  فلسـفي  روش بـراي  الگويي وفا، دربارة نتيجه، تأمل در. است نهفته
 وجـود  سـوي  بـه  تعالي سمت به را ما تواند مي بينااذهاني چگونه كه است آن كنندة توجيه
  .دهد سوق مطلق
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  وفا اجتماعي بعد 3.4
 زنـدگي  از صـحبت  وقتـي  و بينـد  مـي  بيناشخصي زندگي در را انسان اصيل هستي مارسل

 و جمعـي  زنـدگي  رابطـة  وي نظر از. است محوري ويژگي وفاداري آيد، پيش بيناشخصي
 نيـز  وفـا  است، پذير امكان وفا ساية در جمعي زندگي كه طور همان است؛ دوسويه وفاداري

 درحقيقـت . آورد مي دوام عشق، و صداقت هواي و حال در بيناشخصي حضور بر پاية فقط
  .دانست انساني رسالت به پاسخ و شنيدن براي تالش، سراسر زندگيِ اي گونه را وفا توان مي

  ديگري 1.3.4
 يـا  ارزش يـك  از مـن  كه جا آن حتي پذير است؛ امكان شخص به فقط وفا مارسل اعتقاد به

 يـا  ديگـري  يـا  كـه  شخصي. هستم كسي قاعدة يا ارزش تابع درواقع ،كنم مي پيروي قاعده
 يـك  مـن  معنا، اين به. ديگر فردي يا است من خود يا هم ديگري اين. است مطلق ديگري
اين  از. هستم او گوي پاسخ من و دهد مي قرار مخاطب مرا مدام كه دارم خود درون ديگري،

 اسـت،  انتزاعـي  تا جـايي كـه   اصل يك زيرا بود وفادار توان نمي قانون يا اصل يك به« رو،
» ام گرفتـه  فـرض  پـيش  را آن كـه  هسـتم  مـن  خود اين و كند مطالبه چيزي من از تواند نمي

)Marcel, 1998: 189.( 
 دارد امكـان  او سـمت  به تعالي با فقط خالقيت و وفاست مخاطب يگانه كه ديگري اما
 نيست انسان مقام در ديگري از شناختي عيني مارسل، نظر مورد شناخت دارد؟ تعريفي چه
 تجربة به وفا، مبناي بر اي رابطه در شخص. است علمي پژوهش موضوع شناخت، اين زيرا
 بر او قدرت يعني ناميد او شخصي وجود توان مي چه آن ناميد، ديگري هستي توان مي چه آن

 پنـداري  نه و اوست خود همانا اين و پردازد مي...  و داشتن، دريغ يا دهش غيبت، يا حضور
 شخص ديگري معنا، اين به. يابد مي معنا آزادي مقام در ديگري ماهيت توضيح، اين با. او از

 شرافت و آزادي به احترام پاية بر او و من ميان ارتباط و است، »تو« يك طبيعي، امر نه است
 هـم  او ماسـت؛  مشتركات دهد مي پيوند ديگري به مرا چه آن«درواقع  .شود مي بنا طرف دو

 شـده،  عاشـق  بـوده،  كـودك  نيـز  او. مـن  كـه  گذرانده سر از را خطراتي و مشكالت همان
 و بيماري، رنج، سوي به نيز او همچنين و اند داشته اميد او به و اند بوده وابسته او به ديگراني

 توجيـه  بـراي  ممكن شيوة يگانه انساني، مشترك سرنوشت اين. است شده فراخوانده مرگ
  ).Marcel, 1964: 8(بخشد  مي »اخوت« واژه به معناداري محتواي و است پيوند اين

 نفـي  و اتحـاد  معناي به ابداً مارسل براي ديگري به تعهد و وفا كه داشت توجه بايد اما
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 استفاده فاصله و رابطه ديالكتيك از اشخاص ميان ارتباط نيز در بوبر كه چنان. نيست غيريت
 مستلزم حقيقي رابطة«بنابراين  است، باقي هم فاصله نوعي هست، اي رابطه كه جا آن. كند مي

  .)107 :1377 كواري، مك(» است ديگربودنش يا غيريت در ديگري حفظ

  ديگري به وفا در خالقيت معناي 2.3.4
 قبيل از وضعيت تغيير كنيم تصور كه ندارد لزومي« ديگري به نگاهي چنين اساس بر

 كه ماندن، ثابت نه وفا شرط اساساً زيرا سازد، مي نامعقول را ما وفاداري زمان، گذر
 كه وفايي درحقيقت ).Marcel, 2004: 174(» است تغيير براي آمادگي معناي به خالقيت
 نمونه، براي. بود خواهد مناسب پاسخ يافتن به قادر اي تازه موقعيت هر در است خالق

 براي را آمده پيش موقعيت تماسي در توانم مي من« مثال پيشين، مورد در مارسل نظر از
 ديدارت به اكنون بخواهي تو اگر چيست؟ تو نظر: بپرسم او از و دهم شرح دوستم

 در. داشت خواهيم وگو گفت براي جالبي مطالب قطعاً بيايم آينده هفتة اگر اما آيم، مي
 عبارت به). ibid: 174( بود خواهم تري آماده انسان قطعاً من بعدي ديدار در صورت، اين

 در و باشد گشوده ،آيد مي پيش كه وضعيتي به نسبت همواره اگر خالق شخص ديگر،
 و آوردن شور به توان است، ساخته خويش براي ديگري از كه نباشد ثابتي تصوير بند

  .دارد را ديگري كردن همراه
 نوشـتار  ايـن  آغازين سؤال به توان مي شد روشن مارسل فلسفة در وفا جايگاه كه اكنون
  كند؟ ايفا تواند مي نقشي چه معاصر جهان وضعيت بهبود روند در وفا برگشت؛

  
  تغيير روش وفا. 5
 وي هـدف  و اسـت  انسـاني  حيـات  اصـيل  صـورت  خـالق،  وفاي و عشق مارسل نظر از

 وقـف  سـمت  بـه  مـرا  من درواقع طبيعت« .است اصيل صورت همين به انسان بازگرداندن
 پيـدا  جهـت  با من نتيجه، در. خواند مي خود فرا زندگي وراي كسي يا چيزي براي خويش
 احسـاس  دهـد،  مـي  معنـا  آن بـه  و شـود  مـي  ام زنـدگي  تعـالي  سبب چه آن سمت به كردن

 فـرد  دادن آشتي وي، هدف بنابراين ).Anderson, 2006: 100(كنم  مي سرشاري و سرزندگي
 جهـت،  همـين  بـه  و اسـت  سـان  يـك  ها انسان همة در كه فطرتي است، خويش فطرت با

 پـسِ  از نهايـت،  در و بگيرد همگاني اي جنبه مارسل پيشنهادي پروسة داشت انتظار توان مي
  .شود وصول قابل جامعه اصالح فرد، در تغيير
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 را تعالي كه وفا و عشق هاي تجربه ظهور ساحت انساني، ارتباطات ساحت به ورود اما
 را نـاتواني  ايـن  منشـأ  مارسـل . اسـت  شـده  نـاممكن  مـدرن  انسان براي سازد، مي ممكن
 در تغييـر  خـروج،  ايـن  پيامـد  .دانـد  مي هستي در اصلي خود جايگاه از انسان شدن خارج
 اشـاره  كـه  چنـان  اما. است ارزش و حقيقت به انسان نگرش در تغيير درواقع و بيني جهان
 رغـم  علـي  جديـد،  تفكر اين شكست و ناكارامدي شاهد وضوح به مارسل عصران هم شد،

. دانـد  مي تغيير سمت به حركت آغاز نقطة را آگاهي اين مارسل. اند بوده ظاهريش، قدرت
  .نشود گرفتار مشابه عاقبتي به كه باشد مراقب بايد تغيير اين كه است آگاه خوبي به اما

  
  حقيقت 1.5

 مـدرن  دنياي كاركردي روحية وسيلة به كه را انسان هويت و شرافت تا است آن بر مارسل
 متمركـز  مطلـب  ايـن  بر هدف، اين به يابي دست براي. كند احيا دوباره است شده تضعيف

 آن گرفتار هميشه براي و آن از يئجز كه نيست معنا اين به عالم در انسان بودن كه شود مي
 كه كاري. است جهان كل در مقايسه با انسان جايگاه تعيين بر مارسل تماماه بنابراين،. است
 خـويش  طبيعـي  جايگـاه  بـه ) خدا و انسان( چيز همه بازگرداندن همين درواقع كند، مي وفا

 خـود  راسـتين  شأن و گردد بازمي مخلوق جايگاه به دوباره انسان جديد، نظم اين در .است
  .يابد بازمي را مسافر يك شأن يعني

 بشر زندگي ساحت به متعالي امر بازگرداندن با ويژه، بيني جهان يك طرح با وفا درواقع
 در درست كه كند تعريف امور براي جديدي نظم است قادر روحاني حيات مجدد كشف و

 استعداد و شود مي شناخته رسميت به حقيقت جديد، نظم اين در. دارد قرار حقيقت راستاي
 تكنيكي تفكر اما هست انسان طبيعت در كه استعدادي. شود مي پرورده آن درك براي انسان
  .است سپرده فراموشي به را آن مدرن دنياي

  تغيير روش 2.1.5
 كلمـه،  كامـل  معناي به زندگي« وي نزد. يابد مي الهي ارادة به خدمت در را تغيير راه مارسل
 اسـت؛  فراتـر  چيـزي  سـاختن  بـراي  بلكه نيست زيست به خود محدودكردن براي زيستن

 يـك  را زندگي همة بنابراين). givingof oneself(« )Marcel, 1951: 126( »خويشتن دهش«
 عميـق  معناي كني؟ مي خدمت كسي چه براي كه پرسش اين است معتقد و داند مي خدمت
 بـه  تحقيـر  فـرد  بـراي  خدمت شود مي تصور معموالً. دهد مي قرار هدف را شخص زندگي
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 نقـدها  اين نفي براي الگوها نقش از وي. كند مي رد را غلط تفكر اين مارسل اما دارد همراه
 مسـئوليت  كـه  دانـد  مي سركردگاني و رهبران زندگي بررسي در را حل راه و گيرد مي كمك
 زندگي خالق، وفاي بر پاية زندگي جديد، نظم اين در. اند پذيرفته وجودشان تمام با را خود
 كـه  باشـد  چنـان  بايـد  من بودن نحوة كه معنا اين به. است الهي ارادة به خدمت راستاي در

 من درحقيقت. كند معطوف آن را به اند توجه بي الهي ارادة به اكنون ظاهراً كه ديگراني ارادة
 بـه طـور   كـه  كـنم  مـي  ترغيـب  سـمتي  به را او ديگري به اگزيستانسيال كمال دادن نشان با

 تفـاوت  خـدمت  و تبعيـت  ميـان  مارسل البته. دارد خود در را متعالي امر حضور ناخودآگاه
 مـن  كـه  اين است؛) refunding( بنيادكردن دوباره تمايز، اين در خالق وفاي حل راه. نهد مي
 وضـعيت  بـا  خود اصول مطابقت آزمون آمادة همواره و ندانم نهايي را خود اصول گاه هيچ

 تعريفـي  همـان  ايـن  :كـنم  انتخاب اختيار و عقل سر از را خود اصول هر بار و باشم جديد
 كـه  مثـالي  بـه  تـوان  مي مطلب اين بسط براي. دهد ارائه مي خود به وفا در مارسل كه است

 و درآميختـه  خود كار با كه است وفادار هنرمندي« وي نظر از. بازگشت پروراند مي مارسل
 تعريف را خويش دوباره كار اين دل از و كند خلق اثري مشتري هدف جهت در دارد سعي
 و شنود مي درون از صدايي گويي است؛ خود زندگي ساختن حال در مدام كسي چنين. كند
  ).ibid: 129( دهد مي پاسخ آن به

  
  ها ارزش حفظ 2.5
 مـورد  در را نكتـه  مارسـل دو . است ساخته دگرگون را ها ارزش مدرن، تفكر كه شد اشاره
 فهمشـان  ولي دارند، واقعي وجودي ها آن كه اين به آگاهي .1: شود مي متذكر ها ارزش حفظ

 اين در زيرا عشق، و نور از مملو بيناشخصي روابط فضاي در قرارگرفتن. 2 7است؛ شخصي
  .يابند مي حيات ها ارزش ساحت

 عشـق  و نـور  هـواي  و حال وسيلة به آن فرد به فرد رابطة فضاي كه اي جامعه«درواقع 
 شـرايط،  اين. دارد خود در را ها ارزش بقاي و رشد براي ضروري شرايط شود مي مشخص

 ديگـران  با ثروت اين تقسيم و ها ارزش ميراث و اش شخصي تجربة با بودن  مرتبط به را فرد
 دارد هـا  ارزش حفـظ  در وفا كه نقشي اساس، اين بر). Hanley, 1987: 164(كند  مي ترغيب
 دهد مي را امكان اين انسان به اي جامعه چنين :تفسيرپذير فضايي ترسيم .1: از است عبارت

 معنـا،  اين به. كند كشف دوباره وضعيت، تغيير با تناسب در را خويش سنتي هاي ارزش كه
 از را انسـان  فرامكـاني،  و فرازمـاني  امر تأييد و اكنون لحظة از شخص تعالي با خالق وفاي
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 همـواره  زنـدگي،  تماميـت  درك بـا  شـخص  حالـت،  ايـن  در و كشـد  برمي زندگي تنگناي
 ايـن  در شـخص . داشـت  خواهـد ) خالقيـت  قدرت( مسئله حل براي تري بيش هاي امكان

 ارائـة  بـه  اصـول  در بـازبيني  اسـاس  بـر  و ها داده به توجه با جديد، تجربة هر در وضعيت،
 الهـي  لطـف  كـه  شـود  مـي  متـذكر  مارسل البته. رسد مي حاضر موقعيت از جديدي تعريف
  است؛ الزم ضمانت، عنوان به همواره
 Rome is no( نيست رم در ديگر رم نامة نمايش در مارسل: ها ارزش انتقال امكان .2

longer in Rome(، نيست تكنيكي تدبيري خالق، وفاداري از اصيل بياني« كه دهد مي نشان 
 كه اي انضمامي هاي حركت بلكه دهد، قرار تأثير تحت را سياسيـ  اجتماعي حركتي كه

 و حال در كه است گواهي و شهادت شخصيِ اعمال ،بخشند مي تجسد را خالق وفاي
. شوند مي قسمت ديگران با شخص، معنوي ميراث زندة جوهر عشق، و حقيقت هواي

 در را زندگي از معنايي فرد كه است اين در خالق وفاي اصالت هاي نشانه درحقيقت
 ).ibid: 165(» متناظراست اش آفريننده اصلي هدف با كه اين چنين هم و كند مي بيدار ديگران
 انتقال ديگري را به است زندگيش مبناي چه آن است قادر شخص عشق، طريق از بنابراين

 معنا اين به .دهد  مي شكل را ما زندگي از بخشي بيناذهنيت، در انتقالي، چنين اساساً و دهد
 مطلوب وضعيت سرانجام، و گذارد مي تأثير ديگري در ضمني شكلي به من وفاداري كه،

 از ديگري درك تسريع معناي به ارزش انتقال« زيرا. آورد مي وجود به او در را انتظار مورد
 مندي ارزش احساس بيداركردن با عمل اين و). ibid: 166( »است وجود در موقعيتش
 مثل انتزاعي مجرد امور« كه، حالي در. است يافتني دست انساني فرد مقام در ديگري
 هاي استدالل زيرا باشند داشته تضميني توانند نمي پرستي وطن يا انسانيت، آزادي، شرافت،

 اگرچه كنند نمي تغذيه را ها زندگي يا اندازند نمي جنبش به را ها قلب انتزاعي مفاهيم و عقيم
 استفاده مغزي خشك و تعصب ايجاد منظور به هيجانات و عواطف تغذيه براي توانند مي

 با و رسانده كمال به را او حقيقت، سمت به فرد هدايت با وفا مقابل، در). ibid: 155( شوند
  كند؛ مي پشتيباني نهايت بي نيروي
 انحراف تشريح به اگزيستانسياليسم فلسفة كتاب در مارسل: ها ارزش مبناي در بازبيني. 3
 خواستار كه آورد مي مثال را سياستمداري وي .پردازد مي مدرن تفكر توسط ارزش مبناي در

 اي گـزاره  چنـين  ذاتي پوچي كه واقعيت اين وي، نظر از. شود مي خانواده مادر براي اجرت
 معنـاي  كـه  دهد مي نشان روشني به نشود، درك توضيحي هر بدون و بالفاصله است ممكن
 از متفـاوت  بنياني با ارزشي هر مجدد تعريف در را حل راه مارسل. است زوال به رو هستي
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 بـه  متفـاوت  رويكردي با وفا را) supra-functional( فراكاركردي مبناي اين. داند مي كاركرد
 وفـا  ايمان، و شود مي رهنمون ايمان به وفا مارسل، نظر مطابق. كند مي عرضه جهان و انسان

 همـة  گيـرد،  مـي  صـورت  بشري تجربة واسطة به خداوند حضور كه اكنون. كند مي تغذيه را
 شـرافت  و كرامـت  از ميـزان  يـك  بـه  و شـوند  حقيقت مي متحد وجوگران جست ها انسان

 ايجـاد  اخـالق  بـراي  محكـم  اساسـي  اخوت، پيوند اين مارسل بيان به. شوند مي برخوردار
 و دارد حقيقـت  در ريشـه  بلكـه  نيست، بشري يدقراردا ديگر اخالق اساس اين بر. كند مي

 و بـود  خواهـد  انسـان  از ايراد نشود اجرا درست جايي اگر پس است، ناپذير تزلزل بنابراين
  .است اصالح و بازبيني، بازگشت، در حل راه

 يگانـه  بيناشخصـي  زيسـتة  مواجهـة  يك مقام در خالق وفاي شد گفته چه اساس آن بر
 هـر « دهـد  مـي  اخطار مارسل كه چنان اما. است انساني حيات آزردة هاي بافت احياي شكل
 مبـادا  شود تصور و زيسته هميشگي هوشياري با وضوح به بايد ها ارزش نجات براي تالشي

 انسـاني  تودة مركز در كه شود شكافي گرفتن ناديده به متمايل انگارانه، ساده طرحي وسيلة به
 ).ibid: 133(» است گرفته شكل
  
  وفا محوري انسان 3.5
 اي روزنه نيازمند حيات، ادامة براي امروز ريختة درهم اجتماع، جهان سطح در مارسل نگاه از

 و هـا  مالكيـت  از آمـدن  بيـرون  نيازمنـد  امـروز،  دنيـاي  در اخالقـي  جامعـة  و است اخالقي
 و مشاركت. وفاست مبناي بر زيستن روش همان يعني ديگران به پرداختن و ها خودخواهي

 ايجـاد  زمينـة  ديگـري،  شـناخت  وسـيلة  به مسئوليت و دلي هم ايجاد با يي،»تو ـ من« پيوند
 خودخواهي به را فرد كه تفكراتي همة مقابل در و آورد مي فراهم را اخوت بر پاية اي جامعه

 از تفكـر  ايـن  امـا . ايسـتد  مي دموكراسي، و ليبراليسم با مارسل نزاع كشانند، محل انزوا مي و
 شـود  مي سبب تفسيرپذير فضايي طرح با خالق وفاي درواقع. كاهد نمي انساني فرد اهميت
 كليـت،  در هـم  و خـاص  موارد در هم علم و هنر، سياست، جمله از انساني هاي شيوه همة
 در ايجـابي  حكـم  هر از دور به خالق وفاي كه مطلوبي فضاي بنابراين. باشند پرسش قابل

 ترتيـب،  ايـن  بـه  و دهد مي قرار علم و هنر، سياست، مركز در را انسان كند مي ايجاد جامعه
  .شود مي حفظ او آسودگي و شخصي فضاي
 جـاي خـود   سـر  وفا بايد اخالقي، حيات بازسازي جهت در اقدامي هر براي«نتيجه  در
 از و منحط زندگي نه آن حقيقي معناي در زندگي انساني، زندگي مركز در يعني بگيرد، قرار
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 قرار وفا پاية بر ضرورتاً گيري شكل آغاز همان در اخالقي نظام درحقيقت زيرا، بيگانه خود
  ).Marcel, 1951: 125(» است گرفته
  

  گيري نتيجه. 6
 تغييـرات  كننـدة  تجربـه  اميـد،  و عدم قطعيت زمانه كنيم، مي زندگي ما كه اي آشفته زمانة در

 زمانـة  ايـن  در. هسـتيم  هـا،  فرهنـگ  خرده و ها فرهنگ تولد يعني ها، فرهنگ نشدة بيني پيش
 پـس . اسـت  موافـق  ها آن كنوني وضعيت با تر بيش كه هستند هايي فرم دنبال به مردم تغيير،

 منحط را ما زندگي شوند نمي تكرار ديگر كه چيزهايي براي تأسف و گذشته به وفادارماندن
. نـدارد  وجـود  براي دليلي ندارد معنا چه آن كه دليل اين به خروج، يعني توقف زيرا كند مي

 مارسـل  نگـاه  در پرسـش  ايـن  پاسخ. هست گو پاسخ ما زندگي آيا بدانيم بايد نجات، براي
 و خالق، جديد، چه آن روي به را خود بايد هگذشت ماترك به چسبيدن جاي به. است يافتني
  .بازگذاشت الگوهاست شكنندة

 روي پـيش  گذشـته  از متفـاوت  راهـي  توانست جهان و انسان به تازه نگاهي در مارسل
 معضـالت  با مقابله توان گذرد مي آدمي طبيعت ميان از چون كه راهي. دهد قرار تغيير تفكر
 انسـان  بـه  چـه  آن كـه  دريافت تغيير، هدف با وي. داشت خواهد هم را انسان ساختة دست
 شـيوة  در فقـط  كه اي هماهنگي است، هستي و ديگران، خود، با او هماهنگي كند مي كمك
 خـود  جايگاه در چيز همه هنگامي كه بنابراين. است آمدني دست به طبيعت طبق بر زيستن
 در هـا  انسـان  همـة  و بـازگردد،  مخلوق مقام به انسان و آفريدگار جايگاه به خدا گيرد، قرار
 بـر پايـة   بـار  ايـن  امـور  نظـم  قطعـاً  برسـند،  مشترك طبيعتي به هستي از برندگان سهم مقام

. آورد خواهـد  ارمغان به را رضايت و سعادت نهايت، در كه گرفت خواهد قرار هايي ارزش
 در تأمـل  بـا  خواهـد  مـي  انسان از كه اين جز پيچد نمي تغيير اين براي اي نسخه هيچ مارسل
 مارسل كه است چيزي همة آزمون، اين. بگذارد آزمون به را خود فكري هاي بنيان خويش،
  . است آن خواستار
 اجتمـاعي،  هـاي  نظـام  در اصـالح  ايجـاد  دنبال به كه نگاهي هر امروزه ديگر عبارت به

 بـا  كـه  روشـي . بيابد مارسل انديشة در را فطري اما نو، راهي تواند مي است...  و اقتصادي،
 سـالم  اجتمـاعي  برپـايي  به قادر خالق وفاي الگوي اساس بر ناخودگرايانه عشق به توسل
 انقالبـي  جنبش هيچ« كه كرد خواهد تأييد را مارسل ديدگاه اين سليمي عقل هر زيرا است

 و انسـان  عـزت  و شـرافت  به دارند رجوعي كه اين مگر يافت توان نمي اجتماعي و اخالقي
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 طرح در مارسل شيوة كه جا آن از). ibid: 8( »سازند مي را احساس اين كه هايي ارزش زمينة
 ايـدئولوژي  يـا  مـذهب  از خاصـي  شكل هيچ به آن، از برگرفته نتايج و وفا آموزة بررسي و

 در اجتماعي، و ايماني حيات احياي دغدغة كه كساني همة براي تواند مي شود، نمي رهنمون
  .باشد سودمند دارند فرهنگي، و مذهبي اشكال همة

 آن وسـيلة  به مارسل كه است نگاهي نحوة در مارسل تفكر بازخواني اهميت و جذابيت
 جنـگ  و فقـر،  شهروندي، حقوق تكنولوژي، مانند كاربردي مسائل به را...  و آگاهي و اميد

 مسـئلة  هر مورد در كه دهد مي او به را قابليت اين مارسل تفكر شيوة درواقع. كند مي مرتبط
 كـه  اسـت  سـبب  بـدين  قابليت اين. باشد داشته گفتن براي حرفي هميشه، براي و جديدي
 هـر  يـا  فيلسـوف  براي اي ايجابي حكم هيچ انضمامي، هاي تجربه با درگيرشدن جز مارسل
 ارتباطـات  مـذهبي،  مراسـم  اجتمـاعي،  هـاي  گـروه  در شـركت  بـا  نـدارد؛  ديگري شخص

با . بيابد را اي آمده پيش پرسش هر خالقانة پاسخ توانست خواهد فيلسوف...  و بيناشخصي،
  .باشند توانند مي چيز چه خالق امكانات اين گويد نمي مارسل حتي اين حال

  
 

  نوشت پي
1 .the broken world، راز بـاب  در تحقيـق  بـراي  انضـمامي  هـاي  رهيافت« رسالة همراه به اثر اين 

 مضـامين  و شـيوه،  سـؤاالت،  پيرامون كلي نگاهي خواننده به آيد مي آن پي در كه »شناسانه هستي
 Gabriel Marcel’s perspectives on the كتـاب  در اثـر  دو ايـن . بخشد مي مارسل تفكر اصلي

broken word است شده آوري جمع انگليسي به. 
 از اي بينانه العاده روشن فوق درك را تسهررنشين  آلونك انسان ،گون مسئله انسان كتاب در مارسل. 2

  .داند مي كاركرد مفهوم در گرفتار انسان وضعيت
 ما عصر بيماري به )bad conscience( بد وجدان از مارسل، نيش نامة نمايش در نظر، اين تأييد در. 3

 مـاكس  شـلر،  ←اسـت؛   شـلر  و نيچـه  در كينه پديدار شبيه بسيار مارسل بد وجدان. كند مي ياد
  .ثالث: تهران گنجي، جواد نجفي و صالح ترجمة ،توزي كين). 1388(

 :تهـران  آشـوري،  داريـوش  ترجمـة  ،بـد  و نيـك  فراسوي). 1387( فردريش ويلهلم نيچه،
  .خوارزمي

 در من ريغ و من انيم آنـ  من رابطة. است ليقا تفاوت »تو ـ من« و »آن ـ من« رابطة انيم مارسل. 4
 شـخص  مقـام  در يگريد با من تو،ـ  من رابطة در كه يحال در رديگ يم شكل زهايچ و اياش مقام
  .هستم رو روبه
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 جريان در بودن گشوده و قراردادن ديگري اختيار در را خود بودن، دسترس در را مارسل آمادگي. 5
  .كند مي تعريف ديگري حضور

 توضيح را مارسل فرمول اين وافي شكلي به كه است پديداري دلي هم) Hanley( هنلي عقيدة به. 6
 .Esse is co-esse است؛ بودي هم بودن،: دهد مي

 تـاريخي  ها ارزش كه كند مي بيان چنين را ها آن تاريخي تجارب و كلي هاي ارزش نسبت مارسل. 7
 .كنيم مي تجربه امروزيشان اجزاي به را ها آن محتوايشان تصديق در تسهيل براي ما اما نيستند
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