
 

  
  

  

   تحول فكري مارتين بوبري گانه  مراحل سهي بررسي و مقايسه
  

  ∗∗    محمود شرفي∗محسن ايمانيدكتر 
          

  دهيچك
ي  گانـه   مراحـل سـه    ي  بررسـي و مقايـسه     ،مقالـه ايـن   هدف اصلي نگارش    

 بـوبر   ي  در انديشه  »گوييو  گفت ي فلسفه « و »بخشي  تحقق ي فلسفه«،  »عرفاني«
 ، در نهايـت   ،هـا  شده و تبيين وجـوه اخـتالف آن         ياد پس از تحليل مراحل   . است
 در تفكـر    »من و تو  « ي  رابطه ،»عرفاني« ي آن است كه در مرحله     ها حاكي از   يافته
 من و  كتاب اي است كه بعداً در      غير از آن رابطه    ،گردد، اما اين رابطه    ظاهر مي  بوبر
ديگـر   فين با يك   طر ،اي است كه در آن      زيرا آن رابطه، رابطه    ؛ مطرح شده است   تو

 اما در ؛مانند كنند، بلكه پس از برقراري رابطه هم مستقل باقي مي وحدت پيدا نمي
 ي  از رابطـه   »بخشي تحقق« ي ي مربوط به مرحله   »من و تو  «ي    رابطه ، دوم ي مرحله

 ي  متفاوت است و از جهتي نيز با رابطه        »عرفاني« ي ي مربوط به مرحله   »من و تو  «
 ي  رابطـه  .دارد تفـاوت    »گـويي و  گفـت  ي فلسفه« ي مرحلهي مربوط به    »من و تو  «

 ي  مربـوط بـه مرحلـه      ي بخشي مانند رابطه   ي تحقق »من و تو  « ي مربوط به مرحله  
دهد و نه بـين      يعني در درون فرد رخ مي       ذهنيت يي عرفاني در قلمرو   »من و تو  «

بـا  گو در بين موجـودي      و گفت ي مبتني بر  »من و تو  « ي  اما رابطه  ؛انسان و ديگري  
 من و « ي  رابطه ،واقعي و حقيقي از نظر بوبر     ي   پس رابطه . دهد ديگر رخ مي   موجود

  . است»گوييو  گفتي فلسفه« ي ي مربوط به مرحله»تو
  3گوييو  گفتي  فلسفه-3  2بخشي  تحققي  فلسفه-2 1حسيديسم -1 :هاي كليدي واژه

    5 فاصله و رابطه-5   4 توي سرمدي-4
  

 مقدمه. 1
  اي ـه ي از چهرهـم اگزيستانس و يكـفيلسوف مه، ون فلسفيـگوناگ در آثار رن بوبـمارتي
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قلمرو وسيعي از موضـوعات      اي بر   تأثير گسترده  شكه تفكر  روشنگر ديني معرفي شده است    
 اخالق، علوم تربيتي، علوم سياسي، عرفان، الهيات و         ي و علوم گوناگون، مانند فلسفه، فلسفه     

   .ها داشته است نظاير اين
ورگاست   و اليس ني   ركارل بوب ش   والدين .وين به دنيا آمد    در 1878ي   او در هشتم فوريه   

گاليـسي نـزد پـدربزرگش       ده سال بعد را در     ،مارتين. ديگر جدا شدند   از يك  1882سال   در
كرد كه در تحول ديني، فلـسفي         ارتباط برقرار  »جنبش حسيديسم «جا با    آن  در .سپري كرد 

 بوبر به همراه همسرش پوال وينكلر،       ،1900 سال  در .يي ايفا نمود  سزا و سياسي وي نقش به    
، بـه بـرلين نقـل       باواريا و كاتوليك مذهب كه به دين يهود گرويده بود          خانمي نويسنده اهل  

  .آنارشيست شد) 1869-1919(مكان كرد و از دوستان نزديك ژوستاف النداور 
و فرزند خود برلين را ترك گفتنـد و         در همين سال بود كه بوبر به اتفاق پوال وينكلر و د           

در شـهر  . نزديكـي فرانكفـورت بـراي اقامـت انتخـاب كردنـد          هـايم را در    كوچك هـپن   شهر
 آشنا شد و پس از جنگ جهاني اول،       ) 1886 -1929( بوبر با فرانتس روزنزوايگ      ،فرانكفورت

تـازه   كـه    خودساالن يهودي     آموزش بزرگ  ي سسهؤم روزنزوايگ، بوبر را به عنوان مدرس در      
 بوبر را متقاعـد كـرد تـا در دانـشگاه فرانكفـورت دروس             او   .استخدام كرد شده بود،   سيس  أت

فرانكفـورت زنـدگي      در 1937تا سال    بوبر. را تدريس كند    اخالق ي فلسفه و مطالعات ديني 
 بـه   ،خـود   عمـر  ي مانـده  هـاي بـاقي    او در سال  . فلسطين نقل مكان كرد     به ،كرد و بعد از آن    

  در 1965 نيژو 13در بوبرسرانجام  . دانشگاه اورشليم پرداخت    اجتماعي در  ي فهتدريس فلس 
 6وگـو   گفـت حيات مبتني بر    : ند از ا او عبارت  ترين آثار   مهم .اورشليم درگذشت  سالگي در    87

ــه ،)1959( ــسان ي رابط ــا ان ــسان ب ــدرن  ،)1965 (7 ان ــسان م ــسم و ان  ،)1988 (8حسيدي
 و خيـر  ،)1960 (10اسـاس آمـوزش حسيديـسم      آدمي بر راه  ،  )1967 (9گرايي باورمند  انسان

 14مـن و تـو    ،  )1988( 13معرفـت انـسان   ،  )1949( 12هاي حسيديـسم   روايت ،)1980( 11شر
حكمت  ،)1973 (17مالقات،  )2003( 16دو نوع ايمان  ،  )1983( 15سرزمين دو ملت   ،)1923(

خاسـتگاه و    ،)1991 (20صراط مواجهه بر ،  )1982 (19 انجيل ي درباره،  )1969 (18ما عصر در
ايـن   در .)27( )1988 (23كسوف خداونـد    و   )1913( 22دانيل ،)1988 (21معني حسيديسم 

  . خواهيم پرداخت  تحول فكري مارتين بوبري گانه مراحل سه ي بررسي و مقايسهمقاله به 
  

  پيشينه پژوهش . 2
 بيـان   پيش از تبيين ديـدگاه بـوبر، بـه منظـور آشـنايي بيـشتر خواننـدگان فرهيختـه،                  

خور توجه خارجي را بـه       كه در آن برخي تحقيقات در      ،نمايد اي مختصر ضروري مي    پيشينه
  .كنيم طور فشرده مرور مي
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 24»گوي مبتني بر پديدارشناسـي و به سوي گفت  « تحت عنوان    ، خويش ي آرنت در مقاله  
كـه   25»گرايانـه  شناسـي انـسان    روان«گوي مبتني بـر     و استدالل نمود كه تمايزي ميان گفت     

گـوي مبتنـي بـر    و سـو و گفـت   يـك  و كارل راجرز مطرح شده اسـت از     توسط آبراهام مازلو  
گـوي  و او چنين استدالل نمود كه گفت.  وجود دارد ،بوبر ه شده از سوي   ي ارا »پديدارشناسي«

 معنا و مفهوم ارتبـاط  ،گرايانه كه توسط راجرز مطرح شده است    شناسي انسان  مبتني بر روان  
 ،گو به نظر آرنت   و  گفت ي  پديده ي رويكرد راجرز درباره  . كند يابي مي   ريشه را در درون انسان   

 به عنوان كـانون     »خود« ،آن  منتهي خواهد شد كه در     26»نگري شناختي روان«به يك حالت    
ي مبتنـي بـر     وگـو   گفـت  امـا در رويكـرد مخـالف، يعنـي           ؛شود و مفهوم ارتباطي قلمداد مي    

نمايـد كـه     مـي   اشخاص ظهور  »بينابين«قلمرو   تباط، در پديدارشناسي بوبر، معنا و مفهوم ار     
كند كه بـدون ايـن       آرنت چنين ادعا مي   . باشد  مي 27»قصديت«اين حاكي از اهميت فلسفي      

: ، صـص  9(دسـت خواهـد رفـت         از وگو  گفت ي هاي پديدارشناسي اوليه   تمايز، اهميت ريشه  
212- 201.(  

 هاي تجزيـه   شيوهو    اخالق ارتباطي  ي فلسفه«اي تحت عنوان     و جاسكا در مقاله    پريچارد
د كـه از    نـ نماي مـي » من و تـو   « ي  خصوصاً رابطه  ،وگو  گفت اقدام به استفاده از      »و تحليل آن  

. هاي اخالقي و روابط صميمانه و ميان فـردي مطـرح شـده اسـت               سوي بوبر در مورد ارزش    
 مطـرح   »وحدت«  و »يگيگان« ي ي مطرح شده توسط بوبر را به ايده       »من و تو  « ي ها ايده  آن

 اخـالق،   ي  فلسفه ي نمايند كه از دريچه    سازند و ادعا مي    شده از سوي اريك فروم مربوط مي      
 يعني هم شامل احترام به آن حـريم         ؛باشد  نيازمند احترام و ستايش مي     »من و تو  « ي رابطه

در قبال شخص ديگر  هاي مهم وليتؤمتقابلي كه به آن وابسته است و هم شامل پذيرش مس
ي مطرح شده توسط بوبر به عنوان يكي        »تو من و « ي  پريچارد و جاسكا از رابطه     .هد بود خوا

هاي ميان فـردي     ها و مضمون    در زمينه  28»تأمل اخالقي «هاي گوناگون موجود براي      از مدل 
  ).8: ، ص19(نمايند  در ارتباطات استفاده مي

 وجوه مشترك و متمايز     ،وگو  گفت تنوع در «اي تحت عنوان     وود در مباحثي كه در مقاله     
گيـرد تـا موضـوع        بهـره مـي    29»وحـدت اضـداد   « بوبر تحت عنوان     ي  از ايده  »ميان دوستان 

طبق نظـر  .  را مورد بحث قرار بدهد »هاي دوستانه  پذيرش صحيح رابطه  « و   »پذيري انعطاف«
 يعنـي   ،كنـد تـا بـين ايـن دو حالـت متـضاد              بوبر كمك مـي    »وحدت اضداد « ي وود، نظريه 

 تمـايزي صـورت   »رها نمودن روش خويش به خاطر ديگران« و   » ديگران ي نديشهپذيرش ا «
اي تحـت عنـوان      يابد، بوبر از چنين ايـده      اما چون هر دو در وجود يك فرد تحقق مي         . بگيرد

كنـد تـا     ها را دعوت مي    اي، انسان   او با برخورداري از چنين ايده      .برد  نام مي  »وحدت اضداد «
هـا و    ها، نگـرش   عين حال، به روش    ورهاي خود را پاس بدارند و در      ها، الگوها و با    ارزش طرح 
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 بـوبر ايـن اسـتدالل را اسـتحكام          ي  نظريـه  ، از نظـر وود    .عمل ديگران نيـز احتـرام بگذارنـد       
پذير باشيم و    ما در قبال تنوع و وجوه متمايز انعطاف       هرگاه  او بر اين باور است كه       . بخشد مي

شـود   مي تر ها عميق گردد و صميميت  زندگاني غني مي،يمياها استقبال نم با آغوش باز از آن 
  ).131 -147: ، صص26(

 به اهميت جايگاه و نقش      »ارتباط و جامعه در عصر تنوع      «اي تحت عنوان   مقاله آرنت در 
 را مورد توجه    31»حصر« و   30»شمول« او مفاهيم    ،در اين مقاله  . پردازد جامعه در آثار بوبر مي    

طبـق  . كند كه يك جامعه به هر دوي اين مفـاهيم احتيـاج دارد             ل مي دهد و استدال   قرار مي 
پـذير باشـند تـا        انعطـاف  » متشكل از ديگران   ي جامعه« نظر آرنت، جوامع لزوماًً بايد در برابر      

 پديـدار شـده و     »حـصر « و   »شـمول «هاي الزم بـراي مفـاهيم         امكان و فرصت   ،بدين وسيله 
كه نسبت به اعضاي خود  ته يك جامعه براي اينالب. ها صورت گيرد دعوت به سوي تحقق آن

چنـين  . تواند همـه چيـز و همـه كـس را شـامل شـود       و نسبت به ديگران صادق باشد، نمي     
 ،اي نسبت به جايگـاه و نقـش جامعـه، سـعي دارد كـه در برابـر تنـوع                    ديدگاه بازنگري شده  

 و تمـايز را ارتقـا     مفاهيم وحدت گروهـي    ،زمان طور هم ه   ب ،پذير باشد و در عين حال      انعطاف
كند كه نسبت به حفظ حدود و مرزهـاي همگـاني جامعـه امـين و صـادق                   دهد و سعي مي   

نمايد پيشينه و    از نظر آرنت، بوبر سعي مي     . كند  حدودي كه در حصر، عينيت پيدا مي       ؛باشد
 ي هيـ  اقـدام بـه ارا     ، همـين پيـشينه    ي اهميت جامعه را مشخص سازد كه آرنـت بـه وسـيله           

  ).71: ، ص8(نمايد  مي راي پذيرش تنوع و شناخت حدود جامعههايي ب هشيو
بـا  »  بـوبر و لوينـاس     از منظـر   وگو  گفت اخالق مبتني بر  «اي تحت عنوان     آرنت در مقاله  

 ايـن مقالـه     . اسـت  ها پرداخته   آن ي به بحث و بررسي آرا     ،32»گو  اخالقي پاسخ  منِ «بر كيدأت
 ي حـوزه   اخـالق ارتبـاطي در     ي هففلـس ي   عرصه جديدترين مقاالت نگارش يافته در     يكي از 

تـا   دهد مورد بحث قرار مي   هاي بوبر و لويناس را        فعاليت ،آرنت. گرايي است  عليت استدالل و 
. ه نمايـد  يـ ارارا  » گـو   اخالقي پاسخ  منِ« يعني همان    ، اخالق ارتباطي  ي فلسفهدر  يك پديده   

 ي آرنـت از ايـده    ،  شته اسـت  گذشته وجود دا   به ارتباطات كه در    هاي مربوط  برخالف انديشه 
 تا نشان   كند استفاده مي آشكار    بلكه به صورت برجسته و     ،زمينه  نه به عنوان يك پيش     ،بوبر

 ي  لوينـاس دربـاره    ي نيـز ايـده     و 33»متقابـل « ي  رابطـه  ي  بوبر درباره  ي دهد كه چگونه ايده   
هاي هـم   انديشهمكمل توانند  ديگر مي  نفي يك  به جاي ،  34»وليتؤدعوت به مس   فراخواني و «

يي مبتنـي   وگو  گفت به عنوان اخالق     »گو  اخالقي پاسخ  منِ«ي    پديده ي هي آرنت به ارا   .باشند
وليت و ؤ اخـالق و مـس  ي  فلـسفه ي دربارهها را به بحث       آن نمايد و   مي  اقدام بر پديدارشناسي 

 مـنِ «ي   دهـد كـه چگونـه پديـده         آرنت نشان مي   .خواند  فرا مي  جانبه دو اهميت تبادل نظر  
 ي فلـسفه « ي  همانند پديده  ، است لويناس مطرح گرديده    كه توسط بوبر و    »گو اخالقي پاسخ 
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 هـم  طلبي و  پاسخ و گويي اي كه هم بر قابليت پاسخ       به گونه  ،نمايد  عمل مي  »اخالق ارتباطي 
بـراي برقـراري      مهـم تـاريخي    ي  بر لحظـه   و مبتني است    برابر شخص ديگر   در وليتؤ مس بر

  ).39-50: ، صص10( ورزد مي كيدأ ت،موضوع شخص ديگر  ووگو گفت ،ارتباط
تفاوت بدون تبعيض، تعليم و تربيت مذهبي بـه عنـوان           «اي تحت عنوان     وايسه در مقاله  

 بـه عنـوان اصـلي       وگـو   گفـت  ي به بحث درباره  »  يادگيري براي درك اجتماعي    ي يك زمينه 
ي برقراري ارتباط با خداوند      واقع ي حوزه: گويد پردازد و مي   اساسي براي يادگيري مذهبي مي    

. ي ارتبـاط بـا خداونـد اسـت          فرديت درونـي انـسان واقعـي نمونـه         . است »من و تو  «ارتباط  
بـه نظـر    . كنـد   وقتي به سوي انسان معطوف باشد، تجربيات مذهبي را آسـان مـي             وگو  گفت

 خواهد روش تربيتي مناسبي براي كودكان مطرح كند تا بر اجتمـاع و عمـل               وايسه، بوبر مي  
ها و   اي مشترك ميان انسان     زمينه وگو  گفت شروع قطعي براي     ي نقطه. متقابل متمركز باشد  

ي ميان اديان منجر بـه تلفيـق        وگو  گفت به نظر وايسه     .هاي مذهبي بين آنان است     نه تفاوت 
  ).1: ، ص25(شود  اديان يا اديان جهاني واحد نمي

 تعليم  ي آزادي، به سوي فلسفه    و   وگو  گفتانتخاب،  « خود تحت عنوان     ي سوپ در رساله  
  تعلـيم و تربيـت مبتنـي بـر         ي  بـه تـدوين فلـسفه      »اگزيستانسياليـسم  تربيت مبتنـي بـر     و

 بر سه موضوع اساسي انتخـاب،       ، حاضر ي  رساله ي قسمت عمده . پردازد اگزيستانسياليسم مي 
 هم  پردازد و در مباحث بعدي      مي ها  و آزادي متمركز است كه نخست به معرفي آن         وگو  گفت

هر يك از اين سه موضوع از طريق بررسي دقيق متني و با توجـه           . دهد ميمورد بررسي قرار    
فيلـسوفان  . گيـرد   مورد تحقيـق قـرار مـي       ،اين زمينه  به ديدگاه فيلسوف وجودي اثرگذار در     

 سـارتر   »آزادي« بـوبر و در      »وگـو   گفـت «يركگـور، در      كـي  »انتخاب«نظر در موضوع     صاحب
بـا  ،  رونـد  هاي آموزشي به كار مـي      محيط  مستقيماً در  ،صل از اين تحقيق   نتايج حا . باشند مي

ـ . اين هدف كه ارتباطات سطح بااليي برقرار شود        طـور كلـي پـژوهش حاضـر چـارچوبي          ه  ب
 35» زيسته ي تجربه« اساسي از    ي گونه دهد و اين به واسطه سه      وجودي منسجم به دست مي    

 زيـسته   ي اولـين تجربـه   . ها توجه نمايند    به آن  شود كه مربيان تعليم و تربيت بايد       فراهم مي 
 دومين نـوع    ؛ است 36»منفك و منزوي  « آدمي قبل از ارتباط با ديگري        »بودن«اين است كه    
 يعني با هم شـدن بـه اتفـاق فـردي ديگـر اسـت و                 ؛ است »رابطه« برقراري   ي تجربه، تجربه 

ي خود و فـرد ديگـري        به يك جامعه يا چيزي فراسو      37»تعلق« ي سومين نوع تجربه، تجربه   
 فـرا   مربيان، والدين، يادگيرنـدگان را بـه چـالش         ، در اين پژوهش   به دست آمده  نتايج  . است

 بـراي   يياه پيـشنهاد  ي ه دهنـده  ايـ  ار ،دهد و در عين حال      مورد حمايت نيز قرار مي     ،خوانده
 اشخاصـي   ي  حقيقي براي كليـه    ي تر و آميخته   تر، غني  يافتن راهي به سوي يك وجود كامل      

  ).4 -5: ، صص12(  هستند»صيرورت«حال  است كه در
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نـوان مقالـه در داخـل       نزديـك بـه ع    با عنايت به نتايج تحقيقات فوق، تاكنون پژوهشي         
 بـه نظـر     .گونه تحقيقات اسـت     اي از نياز به اين     كشور صورت نگرفته است و اين خود نشانه       

يي وگو  گفت ي د شد، فلسفه  هاي آنان استنا   نظراني كه به پژوهش    رسد كه از منظر صاحب     مي
 كانون توجه ما دوباره به جهاني معطوف گردد كـه در آن بـا ديگـران                 كهشود   بوبر باعث مي  

 به جهاني پـر از معنـا مبـدل          »من و تو  « ي  رابطه ي وسيلهه  زيست كنيم و ما اين جهان را ب       
  .سازيم مي

  

   بوبري ثر بر انديشهؤمنابع م. 3
آلمـاني، مـسيحي و سـكوالر بـوده         آثـار  بوبر، ملهم از   ديني، فلسفي و سياسي      ي انديشه

بوهم متصوفان مسيحي آلماني و وحدت وجود مطرح شـده از            اكهارت و  او تحت تأثير  . است
تواند از راه حدس و گوش سپردن بـه   مي  انسان ،بر اساس اين ديدگاه   . سوي آنان قرار گرفت   

مكتب رمانتيسم آلماني بر او     . ابد دروني و متحد شدن با خدا به توازن دست ي          ي نداي تجربه 
دانـست و ميـان       فيختـه كـه حـدس را برتـر از انديـشه مـي              ي  به ويژه انديـشه    ،گذاشت اثر
. ل بود ي تفاوت قا  » ماشيني ي  به هم پيوسته   ي جامعه « و » اندامي ي  به هم پيوسته   ي جامعه«

ستقل و خارج از     م ي ارادهاو  . البته بيشتر انديشمندان يهودي آن زمان چنين وضعي داشتند        
بندي به امور عينـي و       تر بودن فعل غريزي از انديشه، پاي        حد و مرزها، اعتقاد به مهم      ي همه

رويـارويي بـا     غريـزه در  داشـت    پـاس به جـاي امـور انتزاعـي و         كيد بر زندگي    أتو  محسوس  
  .هاي مجرد و انتزاعي را از نيچه آموخت آل هاي سنتي و ايده ارزش

هـا بـا     گـروه انـدامي و ارتبـاط آن        ملـت و    به تأثير فيخته و تـز      )1869 -1919( النداور
سوسياليسم و رويكردهاي حلولي عرفـاني عمـق بيـشتري بخـشيد و بـدين وسـيله النـداور         

از انديـشمندان   بـوبر ماننـد بـسياري    . هاي نظام فكري بوبر را به هـم ربـط داد           لفهؤ م ي همه
كيـد وي يعنـي     أ موضـوع مـورد ت     ويـژه   بـه اگزيستانسياليست غربي متأثر از داستايوسـكي و        

يركگـور پـدر معنـوي       كـي  چنـين تحـت تـأثير      او هـم  .  بود »معنا بي جهان غربت انسان در  «
  ).  443: ، ص3 ، ج7( گرفت هاي مدرن قرار اگزيستانسياليست

 ي احتمــاالً فلــسفه: گويــد  مــيوگــو گفــت حيــات مبتنــي بــركتــاب  فريــدمن نيــز در
 ي  رابطه. بوبر تأثير داشته است  »بخشي فلسفه تحقق  «شتر بر يركگور بي  اگزيستانسياليسم كي 

كند، نـاامني فـرد بـه      خطاب مي»تو« خداوند را  ،آن فرد  مستقيم ميان فرد و خداوند كه در      
هـاي كلـي پنـاه بـرد، بلكـه           تواند به وضـعيت     كه نمي  38»شهسوار ايمان  «عنوان فرد، مفهوم  

 كند، ضـرورت تبـديل شـدن بـه شـخص            هاي جديد انضمامي خطر    همواره بايد در وضعيت   
تـرين   زندگي از مهـم    بخشي به ايمان در    و اهميت تحقق   حقيقي قبل از ورود به درون رابطه      
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، 17 (نـيم ك جـو و يركگور جست كي آثار توانيم در ها را مي  آني ست كه ريشه  ا هاي او  انديشه
  ).34-45: صص

از خـالل منـابع آلمـاني،       او  . يهـودي اسـت    اكثر منابع فكري ديني و فلسفي بـوبر غيـر         
. اي صوفيانه و نمـادي از نـداي درونـي يافـت         را تجربه  »حسيديسم«مسيحي و عرفاني خود     

وحدت وجـود   « است كه در آن      »حلولي و افراطي  «اي    ديني و سياسي بوبر انديشه     ي انديشه
دل وار مب آميزد و خدا، انسان و طبيعت به كلي اندام مي  در»وحدت وجود مادي« با   »معنوي

 ي انديـشه .  او نمايـان شـده اسـت       »ييوگـو   گفت ي فلسفه«اين ديدگاه حلولي در     . شوند مي
ايـن  .  سياسـي اسـت    ي  ديني او همـان انديـشه      ي  ديني و انديشه   ي سياسي او همان انديشه   

موضوع در تفكري كه ميان خدا و انسان، انسان و طبيعت، اين جهان و آن جهـان، تـاريخ و                    
  ).444: ، ص3 ، ج7( بيني است ل نيست، قابل پيشيوتي قاوحي و قوميت و دين تفا

  

   تحول فكري بوبري گانه بررسي مراحل سه. 4
از اولين  را  تفكر بوبر   : نويسد  مي وگو  گفت حيات مبتني بر  فصل چهارم كتاب     فريدمن در 

بـه عنـوان    تـوان    مـي  1922  كامـل وي درسـال     ي تا بيان فلـسفه    1900 در سال  مقاالت او 
 ، نخـست ي  مرحلـه :كنـد   متوالي عبور ميي ي در نظر گرفت كه از سه مرحله     حركتي تدريج 

بخـشي    تحققي  يا فلسفه40» اگزيستانسياليسمي هدور« ، مرحله مياني،39» عرفاني ي مرحله«
 ي هايي كـه در مرحلـه      بيشتر انديشه .  است »وگو  گفت ي  فلسفه ي مرحله« ، پاياني ي و مرحله 

هـا    بلكـه صـورت آن     ،ي بعـدي مطـرود واقـع نـشده        هـا   در دوره   اسـت،  نخست عرضه شـده   
  .پردازيم مرحله مي  اكنون به توضيح مختصر هر.خوش تغييراتي شده است دست

   عرفانيي  مرحله، اولي مرحله. 1. 4
فلـسفي   هـاي اصـلي تفكـر      مقابل سرچشمه  هاي فلسفي و عرفاني بوبر به نوعي در        آموزه

روي هـم  .  شـرقي يافـت  ي توان در انديـشه  ر مي را بيشت  هاي اصلي آن   غرب قرار دارد و ريشه    
 ي مرحلـه  در). 72: ، ص 6( اسـت  فلسفه، عهد عتيق و حسيديسم     رفته فعاليت او متمركز بر    

است و اين در بـاور       هاي ديگر  ديدگاه  بيش از  41»يسميبودا« و   »هندويسم« تأثيرات   ،عرفاني
 كه  ،گذارد تفكر وي تأثير مي    ر ب 42»يسميويتا«بعد از آن    . كند نمايي مي  او به حسيديسم خود   

تـأثير عرفـاي آلمـاني از اكهـارت تـا      . مانـد   نهايي وي نيز بـاقي مـي  ي فلسفه تأثيرات آن در  
بـوهم   تـرين ايـن عرفـا اكهـارت و         نظر بوبر مهم   از. سلسيوس نيز داراي اهميت زيادي است     

ايـن عرفـا    ). 27: ، ص 17(است    ناميده »عرفان غربي  «ترين متفكر  او اكهارت را بزرگ   . بودند
 بسط عرفان يهودي،    ي آخرين مرحله .  هموار كردند  »عرفان يهودي «راه را براي ورود بوبر به       

  . صورت گرفته است»حسيديسم«توسط نهضت 
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عهـد   واژه حسيد در  «: نويسد  مي صهيونيسم المعارف يهود، يهوديت و    دايرهالمسيري در   
اخـالق و ايمـان خـود         اسـت كـه در     اين كلمه به معناي مرد پرهيزكـاري      . عتيق آمده است  

هاي طرفدار شورش حـشموني بـه كـار          البته بعدها براي گروه   . نسبت به خداوند پايدار است    
 .)م .قرن دوم ق(رفت  مي ها  به شمار    رفت كه شور و شوق ديني و پرهيزگاري دو ويژگي آن          

دهـم در  سپس اين كلمه براي جنبش عرفاني مورد اسـتفاده قـرار گرفـت كـه در قـرن دواز                
آلمان شكل گرفت و پس از آن، اشاره به پيـروان جنـبش حسيديـسم داشـت كـه در قـرن                      

 به معناي   43حسيد  عبري ي از كلمه اين واژه   . شد هجدهم در زبان عبري حسيدوت گفته مي      
 دينـي در دوران باسـتان و        ي اين اصطالح اشاره به چندين فرقه     . ار گرفته شده است   گپرهيز

شـود كـه بعـل       اي اطالق مي   در دوران معاصر به جنبش ديني عرفاني      قرون وسطي دارد، اما     
  ). 338:  ، ص5، ج 7( »را بر عهده داشت را تأسيس كرد و رهبري آن شم طوو آن

حسيديسم نوعي  «: نويسد مي وگو  گفت حيات مبتني بر  فصل سوم كتاب     فريدمن نيز در  
يل بـن   يان توسـط اسـرا    لهست قرن هجدهم و نوزدهم در      عرفاني است كه در    -جنبش ديني 

است  عبري   اي حسيديسم كلمه . تأسيس شد  معروف به بعل شم طوو    ) 1700-1760(اليعزر  
، 17 (»اسـت گرفته شـده    حسيد به معني دوستدار مهرباني، بخشندگي و محبت          از اسم كه  
  ).16: ص

حسيديـسم از   «: انـد  اند و نوشته    ارزيابي كرده  »قباال«چهارچوب   برخي حسيديسم را در   
هـا ابعـاد جديـد       ل قباالي لورياني كه چهارچوب نظري و نهفته حسيديسم بـود، بـه آن             خال

بـر  ) شـورات هكـيم   ( هـم شكـستن ظـروف       در ي حادثه  عالوه بر  »لورياني«قباالي  . بخشيد
بعـل  . يعني وجود خداوند در همه جا تأكيد داشت       ) ينصو صوت ( هاي الهي  پراكندگي شراره 

گياهان و حيوانات و در هر يك        هاي الهي در   ، يعني شراره  شم طوو با تأكيد بر وجود خداوند      
پيـروان حسيديـسم    . سـازد  از كردارهاي انسان و حتي خير و شر، اين موضوع را نمايان مـي             

 ،معتقدند كه جهان لباس خداوند است كه توسط وي ساخته شده است، ولي در عين حـال                
، وهـم و  اويز است و هر چيزي جز ها اعتقاد داشتند كه خداوند همه چ  آن .ست ا بخشي از او  
 اسـتفاده كـرده     »لورياني«گرايش وجودي خود از قباالي       نهضت حسيديسم در  . باطل است 

  ). 388: ، ص5، ج 7 (»است
در نهـضت حسيديـسم،     «: نويـسد   مـي  جريانات برزگ در عرفان يهـودي     كتاب   شولم در 

تـر،   ا بـه عبـارت دقيـق      گـردد و يـ     وسوفيانه ظاهر نمـي   يديگر به شكل فرضيات ت     آيين قباال 
اگر بـه طـور كلـي حـذف      اش،  فرضيات گزيده ي با همه ) وحدت وجودي (وسوفي  ي ت ي نظريه

چه در حقيقت مهم اسـت،   ولي آن. كات و وجدان ديني نيست   ااقل ديگر مركز ادر   حدنگردد،  
نهـضت حسيديـسم همـان عرفـان        . زندگي فردي اسـت    تحقق نظم و قاعده و نيز عرفان در       
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آيين قباال اينك در ارتباط با ساير       ي   اغلب آرا  . آن است  ي ترين شكل و درجه    غايي عملي در 
 »دهد اي را به خود اختصاص مي       جايگاه ويژه  ،خصوص در رابطه با زندگي فردي     به  ها،   ارزش

  ).416: ص ،5، ج 7(
 مبتنـي بـر     ، حسيديـسم  ي عقيـده «: گويـد   مـي  حسيديسم و انسان مدرن   كتاب   در بوبر

كنند و حضور خداوند را با اعمـال خـويش واقعيـت             هان واقعي زندگي مي   ج كه مردم در   اين
چـون نهـضت    .  حضور خداوند در تمام افـراد و طبيعـت سـازگار اسـت             ي  با ايده  ،بخشند مي

 حـال حاضـر   ، آداب و سـنن تـاريخي و زنـدگي در       44حسيديسم، بر موضوع حلـول خداونـد      
ماهيـت  . شـود  آورد و جـذب آن مـي       به اين نهضت روي مـي      كيد دارد، بوبر  أت) جهان فعلي (

  ).11: ، ص19(دارد  واقعي حسيديسم ريشه در مفاهيم محبت، لذت و تواضع
طريق عشق و محبت به    جهان از عشق و محبت آفريده شده و از         ،در ديدگاه حسيديسم  

حسيديسم عـشق و محبـت در ارتبـاط انـسان بـا خداونـد داراي نقـش                    در ؛رسد تكامل مي 
ايـن  . شود اي است كه به سوي عشق به خدا باز مي          خداوند دريچه  ازمحوري هستند و ترس     

: ، ص17(محبـوب خـود دارد   ) خداوند( ترس آميخته با احترامي است كه فرد نسبت به پدر  
 يعني همـان مـشاركت      ؛حسيديسم خداوند يعني عشق و توانايي عشق ورزيدن        از نظر ). 22

 فقط الزم است كه خالص گردد تا انسان بـه           ؛رود اين توانايي از دست نمي    . دروني با خداوند  
 عشق و محبت فقط يك احساس نيستند، بلكـه از           ،بدين ترتيب . خداي خويش نزديك شود   

تواند به خداوند عـشق ورزد، مگـر    يك انسان نمي: گويد بوبر مي. حيث وجودي، الهي هستند 
چنـان كـه در     هـم ،ست زيرا خداوند در وجود انسان ا؛او را دوست داشته باشد كه پيروان  اين

نـوع صـرفاً بـه        عشق به خدا و عشق به هم       ،مخلوقات ديگر خود وجود دارد و به همين دليل        
آگـاهي انـسان     كيد حسيديـسم بـر لـذت، از       أت. خاطر خود عشق و نه به خاطر پاداش است        

ترويج لـذت يكـي از فـرامين        . گيرد  چيزها سرچشمه مي   ي نسبت به حضور خداوند در همه     
لذت است كه افكار ناسازگاري كه انـسان را           زيرا فقط با تأكيد بر     ؛باشد سم مي بزرگ حسيدي 

 يـأس و    ،در ديـدگاه حسيديـسم    . شـوند  مـي سـازند، دور     از عشق به سوي خداوند گمراه مي      
كـشاند كـه خـود را صـاحب          نااميدي بد است، زيرا يأس و نااميدي، انسان را به سمتي مـي            

 ).22 :، ص17( شود ا در برابر گناه تسليم ميداند و لذ قدرت براي گناه كردن مي
، كار انسان اين اسـت كـه بـر          46 اما نه نفي خود    45حسيديسم يعني انكار خود    تواضع در 

 غروري كه برخاسته از احساس جدايي او از ديگران و تمايل او به مقايـسه                ؛غرور غلبه نمايد  
ند كه فرزند يك پادشاه است و       اما انسان در عين حال نبايد فراموش ك       . خود با ديگران باشد   

نـار  كسـت از   ا در حسيديـسم تواضـع عبـارت       ،بدين ترتيـب  . جزيي از يك وجود الهي است     
  نفـسي كـه در     ؛48»حقيقـي انـسان   « براي تصديق نفـس      47»دروغين انسان «گذاشتن نفس   



36 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

تواضع مانند لـذت و عـشق از   . كند  از آن كل، معنا پيدا ميوعنوان يك جز ه   فقط ب  ،»بودن«
ترين شيوه براي يگانگي با خداونـد و برتـرين           ق عبادت قابل حصول است و عبادت مهم       طري

  ).22: ، ص17(وسيله براي رستگاري خويش است 
 يـاكوب   ي درباره « مهم فلسفي خود را تحت عنوان      ي  نخستين مقاله  1900 در سال  بوبر

را   آن ، توضيح داده   را 49»عالم صغير « او مفهوم رنسانسي     ،در اين مقاله  .  منتشر ساخت  »بوهم
و در انـسان ظـاهر        يعني اين حقيقت كه خداونـد در درون هـر مخلـوقي هـست              ؛پذيرد مي
 كـه باعـث   ، يكـي جريـان تعـارض      :جهان متشكل از دو جريـان اسـت       : گويد او مي . گردد مي
 كـه بـه   ،ديگر ظاهر شوند و ديگري جريان عشق گردد موجودات به صورتي متمايز از يك    مي

گيرد و از طريـق      مقابل ما قرار مي     در »ديگري« ،طريق تعارض  از. گردد ميون  موحدت رهن 
، خداونـد   »تو«با  » من «كنيم و در اين وحدت      وحدت پيدا مي   »ديگري«جريان عشق، ما با     

حـالي   كنند، در  را تجربه مي   زيرا آن وحدتي كه مجذوبان آن     . كند  تحقق پيدا مي   »نفس «در
 وجـود  ي اند و اين وحدتي نيست كه به واسطه دل ساختهكه تمام كثرات خود را به وحدت ب    
 ي و نامحـدود اسـت كـه همـه          بلكه يك وحـدت مطلـق      ؛موجودات ديگر محدود شده باشد    

ر بـاخ بـه     ينويسد كه اين مفهوم در سـخن فـو          بوبر مي  .گيرد موجودات ديگر را نيز در بر مي      
 »سـت  ا تـو خـدا    وحدت من و  بودن انسان با انسان،     «: گويد گردد كه مي   ل مي يكمال خود نا  

نامد و اضـافه      مي »عرفاني بد «را   كند و آن   بوبر صريحاً اين سخن باخ را رد مي       ). 8: ، ص 25(
 و كه بودن انسان با انسان، وحـدت مـن   كند كه بهتر بود آن عبارت چنين بيان شده بود    مي

  ).79: ، ص1( تو انسان است
وحـدت وجـود دينـي يـا        اول،  : دشو تعاليم حسيديسم در دو مفهوم نظري منعكس مي        

 ).104: ، ص22( اتحاد ميان خدا و انسان ي قيده و دوم، عحضور اليزال الهي در همه جا
انسان بايد هميشه در ذهـن      «: گويد  مي ،عرفاي مكتب حسيديسم است    بشط كه يكي از   

 يعنـي  ؛سـت  اواقف باشد كه خداوند در همه جا حضور دارد و هميـشه بـا او        امر   به اين  خود
بگذاريد انسان بداند زمـاني     «: گويد  او مي  .»خداوند وجودي است كه در همه جا حاضر است        

 ي همـه  نگـرد و او در      به تمثال خداونـد مـي      ،حقيقت كند، در  كه به چيزهاي مادي نگاه مي     
موضـوعات   با اين وصف، انسان هميشه در ذهن خـود، خـدا را حتـي در               .چيزها حاضر است  

 اصل حضور خداوند در همه      ي كه چنين تأكيدي درباره    بب اين س. كند  مي  ادراك كوچك هم 
و   كه وي همـواره تحـت توجـه         گيرد  آن است كه اين حقيقت در ذهن آدمي جاي         ،جا شده 

هـا   چون خدا در همه جـا حاضـر اسـت و انـسان    «: گويد ميچنين  او هم. »نظارت الهي است 
خالص  ايمان عميق و  .  او برسد  فت دريا تواند در هر زماني به     فرزندان او هستند، هر كسي مي     

. »كنـد  دعا خواندن با صميميت كامل نيز انسان را بـه ذات پروردگـار نزديـك مـي                 و نماز و  
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هايي كه من تاكنون حاصـل       تمام توفيق «: زماني بعل شم طوو به اطرافيان خود چنين گفت        
، 3، ج   5(» ام تـه  بلكه از راه نماز و دعـا بـه آن دسـت ياف             ،از راه تحصيل نبوده است     ام، كرده
  ).238 -241: صص

ست و از قباال گرفته شده است، شـامل ايـن            ا دومين مورد كه بيانگر اتحاد انسان با خدا       
 ؛اعتقاد بوده كه ميان عالم الهي و عالم بشري ارتباط و آميزش غير قابل نقصاني وجـود دارد                 

ي  بـر روي اراده و روحيـه      يعني نه تنها خداوند بر اعمال انسان تأثير دارد، بلكه انسان خـود              
 يعني اتحـاد    »حسيديسم«ي    اصل عملي و عمده    ،از اين مفهوم  . خداوند تأثيري متقابل دارد   

گيرد كه با هدف يكي شدن بـا منبـع حيـات و تأثيرگـذاري بـر آن انجـام                     با خدا نشأت مي   
و آيـد   خداوند بـه دسـت مـي    ي تفكرات آدمي بر  ي تمركز همه   اين اتحاد به واسطه   . شود مي

انسان متقي و راست كـردار حتـي در         . داند ي امور زندگي خود دخيل مي      خداوند را در همه   
مـثالً  . كند جا كه حضورش را احساس مي      ست تا آن   ا ش در تماس متداوم با خدا     ا امور دنيوي 

گر بايـد    براي تحقق نيايش كامل، نيايش    . نيايش شكل خاصي از ارتباط و اتحاد با خدا است         
طـي عبـادت از ماديـات جـدا          گر بايد در   و نيز جذبه باشد و روح فرد ستايش       سرشار از شور    

  .باشد
كار بـردن اصـطالحاتي بـه       ه  با ب  بوبر: مفاهيم كليدي در مكتب حسيديسم    . 1. 1. 4

 حسيديسم پرداختـه اسـت كـه بـراي روشـن شـدن              ي تبيين و توضيح نظريات خود درباره     
  :كنيم ها اشاره مي موضوع به آن

دانـد كـه امكـان     اي مـي   را  تجربـه 50»خلـسه  وجـد و «بـوبر  : وجد و خلسه   .1. 1. 1. 4
 ي  درباره دانيلكتاب   او در  .كند را براي انسان فراهم مي     خودشناسي برقراري رابطه با خدا و    

زدم، ديدم كـه     راه قدم مي   كه در بزرگ   در صبحي تيره و تار در حالي      «: نويسد اين تجربه مي  
 ردم و كـ را برداشتم و براي مدت طـوالني بـه آن نگـاه               آن . بود تكه سنگي روي زمين افتاده    

گـاه كـه مـن بـه سـنگ نگـاه             و متوجه شـدم آن     ناگهان توجه خود را از آن سنگ برداشتم       
 بلكه من يكي شده بودم، يعنـي        ؛ام  بوده 52»سوژه «نه متوجه   و 51»ابژه«كردم، نه متوجه     مي

 انـسان   ،از نظر بوبر   ).14: ، ص 17(كردم   مي را احساس    53در نگاه به آن سنگ، طعم يگانگي      
 كنـد و  كه نه فرد و نه شئ، هيچ يك را احساس نمـي    رسد اي مي  با اشيا به مرتبه    در برخورد 

 ابتهاج از يگـانگي بـين قلمـرو مـوقتي و            ي  لحظه ،به عبارتي  ؛يابد به حس يگانگي دست مي    
  بـوبر  .دهـد  انسان دست مي   بصيرتي به    ،شود و در نهايت     خداوند حاصل مي   ي قلمرو جاودانه 

را  پارچه سـاختم و آن   يكئگاه كه خود را با ش   كار است، آن   انگار خلق كردني در   «: گويد مي
  ).140: ، ص15( »من شدم جا من براي نخستين بار وجود بردم، در آن به درون قلمرو
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گيـرد، تغييـر و تحـولي در او صـورت         ابتهـاج قـرار مـي      ي انساني كه در معـرض تجربـه      
 ابتهـاج  ي  تجربـه ي داند كه به واسـطه   مقدس مي  ئرا ش  بيند و آن    را مي  ئ يعني ش  ؛گيرد مي

 يعنـي   ؛كند  را هموار  »من و تو  «تواند راه برقراري ارتباط       مي ئمند شده است و اين ش      ارزش
 را كـشف    »من و تو  « ي  مربوط به رابطه   »من « فرد براي اولين بار    ،اي كه در آن    همان لحظه 

 بـصيرت و دريافـت وحـي، بـه          ي باور دارد كه فـرد در لحظـه        يركگور مانند كي بوبر  . كند مي
رسد و اعتقاد دارد كه چنين امري حاكي از اين بـوده كـه فـرد، در برقـراري                    خودآگاهي مي 

يابد و اين آگاهي از طريـق حلـول مـوقتي خداونـد در               ارتباط با خداوند، از خود، آگاهي مي      
كنـد كـه      بـصيرتي فـراهم مـي      »من و تو  « ي هاج و رابطه   ابت ي  لحظه .گيرد انسان صورت مي  

بـوبر معتقـد اسـت كـه        . دنك  وارد مي  54»صيرورت خود « ي يند آگاهانه آانسان را به درون فر    
براي ورود به قلمرو وجود به اشتياق نيـاز داريـم كـه نمـودي از اصـطالح عـشق اسـت كـه                        

صفت الهـي موسـوم بـه مهيـا         « برد و همين اشتياق شديد يعني      را به كار مي    يركگور آن  كي
  ).101: ، ص12(دهد   است كه فرد را به حالت ابتهاج سوق مي55»بودن

آيد و در جهـت يكـي شـدن بـا       زندگي به صورت اصيل در مي،پس از رسيدن به ابتهاج 
 و 56گيرنده به حالـت خـودآفريني   به عنوان عامل تصميم  رود و انسان   وجود شخص پيش مي   

البتـه بـوبر    . شود د و اين تجربه حامي و پشيبان آدمي محسوب مي         آي مي وليتي در ؤمس خود
  حاصـل ،پارچگي و در رابطه حالت يك  معتقد است كه چنين تحولي در     ،يركگور برخالف كي 

: ، ص 15(باشـد     وجد و پيامدهاي آن شـرط الزم اسـت، امـا كـافي نمـي               ، از نظر او   .شود مي
134.(  

اي تبيين ديدگاه حسيديسم مـورد اسـتفاده        مفهوم ديگري كه بر    :57شخينا. 2. 1. 1. 4
كتـاب   در بـوبر . حلـول خداونـد اسـت       كـه مـراد از آن       بوده »شخينا« مفهوم   ،گيرد قرار مي 

 او معتقـد    . الهي وجود ندارد   ي هيچ چيزي بدون بارقه   «: نويسد  مي حسيديسم و انسان مدرن   
هـاي مـادي     شـبكه آفرينش اوليه به قلمروهاي مـادي هبـوط كـرد و در              هايي از  است بارقه 

توانند بـه    ها مي   آن ي جانوران تغيير شكل يافت، اما همه      ها، گياهان و   زنداني شد و به سنگ    
يابد كه   طريق تقدس ايمان انساني تحقق مي       خويش بازگردند و اين بازگشت از      ي سرچشمه

 »اندرسـ   به مـصرف مـي     كرده،استفاده  ها    از آن  اي مقدسانه كار كرده و     ها به گونه   بر روي آن  
بـر اسـاس    .  اسـت  58»اوجيبوا« يادآور حكايت    »شخينا« مفهوم حسيديك از     ).37: ، ص 18(

 آن، ي نخستين جنبـه : كند، دو جنبه وجود دارد   كه بوبر تعريف مي    اين حكايت براي خدايي   
بـاال قـرار دارد و دومـين         در خداوند اسـت كـه    ي   همانند رنگين كمان كامل، كمال جاودانه     

 كـه بـه صـورت       ،»شـخينا  «، يعنـي همـان    59»انگي شكسته شده  گي«ن   خداوند هما  ي جنبه
هـا، در    اين آذرخش  غيره در روي زمين قرار دارد و       هاي كوچك درون هر جاندار، گياه و       تكه
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ول يافتن و اتـصال مجـدد       ؤها مس   انسان ،حسيديسم از نظر  .ها برافروخته است   هر يك از آن   
 زمين پخش شده و انسان ي ه در سرتاسر كرههاي ناشي از نور يزداني هستند ك      اين آذرخش 

نهايت يكـي كـردن     در   الهي، مورد توجه قرار دهد و        ي  را با نيت رهاسازي بارقه     ئبايد هر ش  
 خود بـه    ي يند بازگرداندن آگاهانه  آ اين فر  .ها به خداوند است    و بازگرداندن آن   ها تمامي بارقه 

اي اصيل بـا ديگـران       از طريق مواجهه   ي اله ي  است، يعني بارقه   »توي ابدي «درون ارتباط با    
  ).126: ، ص19(شود  آزاد مي

تكامل دنيـا    سازد تا با خداوند در     شخينا دارد كه او را قادر مي       بنابراين انسان سهمي در   
 ي تكامل زندگي مـذهبي، يعنـي تجربـه        لذا حسيديسم بر  . به سوي رستگاري همكاري كند    

  .تمامي اعمال فرد اصرار دارد ور دردروني حضور خداوند و واقعيت دادن اين حض
يكـي ديگـر از مفـاهيمي كـه در توضـيح رويكـرد                :60خداونـد خدمت به   . 3. 1. 1. 4

كتـاب   بـوبر در  . خـدمت بـه خداونـد اسـت        كنـد، مفهـوم    ثري ايفا مـي   ؤحسيديسم نقش م  
انساني كه با ديگران به خاطر خدمت به خدا زنـدگي           «: نويسد  مي حسيديسم و انسان مدرن   

  زيـرا هـر    ؛ها يكي هستند    نفس ي برد كه همه    با عمل خويش به اين حقيقت پي مي        ،دكن مي
 »هـا وجـود دارد     يك از انـسان    اي از نفس اوليه است و كل آن نفس اوليه، در هر            نفس بارقه 

  .)121: ، ص18(
خدمت به خدا يعني عبادت براي خدا در هر زماني و مكاني و از طريـق همـين عبـادت                   

 هم بـه    61»تقيدي«چنين   توانند نسبت به هم نزديك و متعهد شوند و          مي ها است كه انسان  
شوند  آيند و متحد مي    اي كه آگاهانه دور هم مي      گيرد، مانند جامعه   صورت موقتي صورت مي   

 بعل شـم  .دهند هاي رها شده مجدداً تشكيل شخينا مي     و هم به صورت سرمدي، يعني بارقه      
اي زيبـا را در بـاالي درخـت          توانـست پرنـده    ه مـي  كند كـ   طوو حكايتي از مردي تعريف مي     

 بنـابراين مـردم بـا هـم     .را ببينـد  توانست آن كه هيچ انسان ديگري نمي   نمايد با اين   همشاهد
ها اين بود كـه پرنـده را         ها بدهند و هدف آن     متحد شدند تا تشكيل نردبان مرتفعي از انسان       

آن كـار جمعـي مـشاركت      هـا در  سانيك از ان پس اگر هر ). 76 -84: ، صص 19(بازگردانند  
رسيدن بـه خـدا از        انسان در  ي پس وظيفه . گرفت فقيت انجام نمي  وبا م  كردند، اين كار   نمي

ها در خدمت به خداونـد بـا هـم مـشاركت داشـته                انسان ي طريق شخينا اين است كه همه     
لت نيـست،    كمك به ديگران صرفاً فضي     ، در اين شيوه   .باشند و هدف واحدي را دنبال نمايند      

  ).120: ، ص18(آيد  بلكه شريان حياتي وجود به حساب مي
 بـه   »كوانـا  « عبـري  ي  كلمه ي كاوانا ترجمه  استغراق و  :62تمركز و استغراق  . 4. 1. 1. 4

معنـوي در هنگـام نمـاز و         معناي نيت و رويكرد است و به استغراق و تمركز كامل عقلـي و             
 تمركز كامل بر امور مقدس و ناديده گـرفتن امـور            انجام اوامر و نواهي اشاره دارد و به شكل        
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كيـد  أ ديني ت  ي قباالييان به ويژه پيروان لوريا بر اين بعد از تجربه         . پذيرد نامقدس صورت مي  
 چگونگي رسيدن بـه تمركـز، اسـتغراق و فنـاي عرفـاني بـه            ي هايي در زمينه    پژوهش .دارند
 نمـاز بـر تجليـات نـوراني         قلـب در   قباالييان معتقدند حـضور   .  تحرير در آمده است    ي رشته

شود كه تمركز و حضور قلب فرد يهـودي          چنين تصور مي  . گذارد تأثير مي ) سفيروت( گانه ده
 اصالحي كه خداوند در اثر آن بـار ديگـر متولـد             ؛يند اصالح جهان تأثير دارد    آدر نماز، در فر   

نتيجـه هـر چيـزي سـر      و در آورد  خود را بار ديگر گرد ميي شود و يا ذات پراكنده شده    مي
استغراق و تمركز   . گردد يل به فلسطين باز مي    ي قوم اسرا  ،گيرد و در ضمن    جاي خود قرار مي   

  ).254: ، ص5، ج 7(شود  باعث پيوستگي كامل و اتحاد يهودي با خداوند مي

: نويسد  مي حسيديسم و انسان مدرن   كتاب    در »كاوانا« معني و رسالت     ي بوبر نيز درباره  
ها داده شده تا به ياري افـراد زمـين خـورده و نيازمنـد بـشتابند و                 تي به انسان  چنين رسال «

كاوانا يا استغراق، فقـط تمركـز       ). 93: ، ص 19(  آزاد سازند  ،انساني را كه محبوس شده است     
بوبر اقدام بـه    .  است 63»موجود كلي « ذهن نيست، بلكه در عين حال نيازمند وقف          ي آگاهانه

باشد   مي64» وي-وو« مفهوم .يسم چيني استيويرگرفته از مذهب تاكند كه ب بيان مثالي مي
 .شـود   و يا عمل موجود كلي است كه به شكل ناعمـل نمايـان مـي               65»ناعمل«كه معني آن    
 و ايـن  ،باشـد  ، آب است كه سست و ضعيف مي  » وي -وو«يسم براي مفهوم    يوينماد سنتي تا  

بـوبر چنـين   .  چيزي جلودار آن نيست هيچ،شود كه وقتي از كوه سرازير مي   است  همان آبي   
 يعني وقتي كـه انـساني بـا چـشمان بـسته و              ؛كند تصوري را براي زندگي، درست فرض مي      

گاه نيروي زندگي به سمت هـدف خـويش    حركت در حال تمركز نيروي خويش است، آن      بي
 نوع  اي از  ي راستين يعني برقراري رابطه    وگو  گفتاز نظر بوبر    . رود كند و پيش مي    حركت مي 

باشد و هم اين كه طرف ديگر رابطه نيز وارد رابطه شـود              نيازمند اشتياق مي  هم   »تو من و «
  ).105: ، ص12(او نيازمند استغراق آگاهانه است  و براي برقراري اين رابطه

توبه يـا عمـل برگـشت بـه         «: گويد  توبه مي  ي بوبر درباره  :66)برگشت(توبه  . 5. 1. 1. 4
س و نااميدي است    أآيد و حاصل ي     روح انساني پديد مي    ي ين نقطه تر سوي خداوند در عميق   

 رنـج و    ، بـر اثـر آن     .كنـد  ها را آزاد مي    شكند و آن   هاي خفته ما را در هم مي       كه زندان انرژي  
  ).134: ، ص19 (»گرداند آيد كه روح را مزكي مي عذابي پديد مي

يكـي  . بـرد  مي به كار را به صورت مشخص و غير مسيحي         »توبه و برگشت  « ي كلمه بوبر
در فرهنـگ اسـالمي همـان    ( اسـحاق   داسـتان ي يركگـور دربـاره   ترين سخنان كي از معروف 
كند، يعني انسان اخالقي عقل را       باشد كه جهش ايماني را مطرح مي       و ابراهيم مي  ) اسماعيل
 در حالي كه در ايمان خود راسـخ اسـت و معتقـد              ،جهد پرتگاه مي  گذارد و به درون    كنار مي 

يم، ياشـاره نمـا   ) ع(  اگر بخواهيم به مـورد ابـراهيم       .كند ست لطف خداوندي او را حفظ مي      ا



41  ي تحول فكري مارتين بوبر گانه  مراحل سهي بررسي و مقايسه                           

يند جهش ايمـاني را در      آ بوبر فر  .معتقد است كه لطف خداوندي اسحاق را نجات خواهد داد         
 67»برگـشت يهـودي   «: گويـد   او مـي   .نگـرد  مفهوم مسيحي به صـورت توبـه و برگـشت مـي           

بـوبر  . طلبـد  د انسان است و اين برگشت كار و زحمت مـي          گيري كلي در رابطه با وجو      جهت
زحمـت را بـه نظـر        معتقد است كه الگوي توبه و برگشت به شيوه مسيحي، كار دشوار و پر             

شود كه از طريق خودآگـاهي، درك و      توبه و برگشت شامل حال انساني مي      . داننماي يساده م 
معنا  ند و وجودي كه تاكنون بيك  مي»وجود خويش«فهم، تالش و همت، اقدام به دگرگوني 

ينـدي اسـت كـه    آپـس توبـه فر  . شود دار تبديل مي بوده است، به يك وجود سرزنده و معني 
 »توبـه و برگـشت    « يعنـي    .دهـد  كند و موقعيت او را تغيير مي       انسان را از درون نوسازي مي     

 طريـق    يعنـي انـسان از     ؛چيزي به مراتب باالتر از پشيماني و عمل اعتـراف بـه گنـاه اسـت               
اي مشخص را تكميل گرداند      يابد تا وظيفه   دگرگوني موجود كلي خويش، اكنون راهي را مي       

  ).106: ، ص12(
او معتقد است كه توبـه و برگـشت بـدون حـضور خداونـد و يـا بـه صـورت اتفـاقي رخ                         

يند توبه و برگشت مبتني بر اين است كه انسان منفرد به صـورت              آ درك بوبر از فر    .دهد نمي
 يـست؛ كننده منفعل ن   گردد، اما به صورت دريافت     مي وارد برقراري رابطه با خداوند       اختياري

چون خداوند همواره آماده است تا در برقراري رابطـه بـا انـسان شـركت كنـد و وارد رابطـه             
افتد تا متقابالً واكنش نشان دهنـد و         ها مي  پس زحمت اين كار عمدتاً بر دوش انسان       . گردد

الزم است توبـه متـضمن   .  الزم است كه توبه وجود داشته باشد  ،ن امري به منظور انجام چني   
 وجـود تـصميمي     ، عـالوه بـر ايـن      .چيزي بيش از صرف يك عذرخواهي به خاطر خطا باشد         

  .و اصيل به اجتناب از تكرار خطا نيز ضروري است قاطع
ثل ديگران   انساني كه ديگران را مثل خود و خود را م          ،بوبر به نظر : 68تواضع. 6. 1. 1. 4

ـ       هر :گويد  او مي  .متواضع است  كند، واقعاً  احساس مي  فـرد بـوده و ايـن       ه  انـساني منحـصر ب
شود تـا بـه طريقـي        ست از خوبي ذاتي انسان كه به او داده مي          ا فرد بودن عبارت  ه  ب منحصر

اي كـه انـسان فـي         تواضع يعني آن توانـايي     ،از نظر بوبر  . را بروز دهد   ست، آن  ا كه مختص او  
انسان متكبر انساني نيـست كـه       «: گويد مي او. فرد، خودش باشد  ه  ب به صورت منحصر  نفسه  

: ، ص 18 (»نمايـد   بلكه انساني است كه خود را بـا ديگـران مقايـسه مـي              ؛شناسد خود را مي  
111.(  

تواضع به تحوالت دروني و درك و شناخت از خويشتن و ترجمان ايـن ادراك بـه عمـل                 
 افراد از اهميـت     ي  پس همه  . خويش را تكميل گرداند    ي تواند وظيفه  هر انساني مي  . باشد مي

كند بهتـرين دونـده      كودكي كه ادعا مي   «: گويد  او مي  ،براي مثال . يكسان و برابر برخوردارند   
تواند بهترين دونده     باشد كه مي   ش اين كه منظور  گذارد، مگر اين   است، تكبر را به نمايش مي     
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انساني كه در مـورد     «: گويد بوبر مي . »ه كه هست عمل نمايد    چ باشد و تالش كند بهتر از آن      
 ؛بينـد   كسي است كه خود را از ديگران متفـاوت مـي           ،سازد حد پيش فرض مي    خود بيش از  

خواهـد بـا     دانـد و كـسي اسـت كـه مـي           انساني است كه خود را باالتر از ساير متكبرين مي         
اني پر از خودخواهي است و ديگر        چنين انس  .معيارها و موازين خود بر ديگران حكومت كند       

  ).114: ، ص18 (»در او نمانده است فضايي براي حضور خداوند
سـت از يـك موجـود        ا  عبارت »گناه«،  از نظر بوبر   :خير و شر از منظر بوبر     . 7. 1. 1. 4

 ؛ هم و غم او وسوسه كردن انسان اسـت         .شيطاني كه مخفيانه در پشت در خانه منتظر است        
 گنـاه مـوردي     ،در منظـر بـوبر    ). 93: ، ص 14(تواند بر او مسلط شود       ن مي  انسا وجود،با اين   

است كه انسان از فرمان خداوند نسبت به امر يا نهي در يك موضوع آگاهي دارد، اما سستي                  
او را به امر خـالف شـرع يـا عـرف وادار             ،  اراده با وسوسه دروني و تحريك و تشويش ديگران        

 معناي الهيـاتي آن سركـشي       ؛گيرد نظر مي  خالفت با خدا در   بوبر گناه را به عنوان م     . كند مي
 يعني تعهد ؛كار كسي است كه در ارتباط با خدا كوتاهي كرده باشد گناه باشد و عليه خدا مي

 گناه تخلف كردن يا شكستن ميثاق        ، به عبارت ديگر   ؛خود را نسبت به خدا انجام نداده است       
شـوند، بلكـه اولـين       ي خير و مقدس قلمـداد نمـي        شر و بدي متضادها    ،از نظر بوبر  . باشد مي
 مـن و  « ي  نردباني كه به سمت خود انسان و به سمت رابطـه           ؛آيند  نردبان به شمار مي    ي پله
 مقدماتي، به سمت رسـتگاري  ي  بدي تنها به عنوان مرحله ،از نظر بوبر  .  نهاده شده است   »تو

بـه تقـدس     د از آن عبور كرد و     و باي   يعني چيزي كه هنوز تقدس نيافته است       ؛شود تلقي مي 
  ).29 :، ص18(دست يافت 

يابي به تقدس و بازگـشت بـه سـوي            رمز عبور از بدي و عامل دست       »توبه« ،از نظر بوبر  
هـم ميـل بـه خـوبي و انـسان            وجود دارد و      در انسان هم ميل به بدي      ،نظر او  از. ست ا خدا

ها ذاتاً خوب يا بد      ن است كه انسان   نظر بوبر در مورد طبيعت انسان اي      . باشد داراي اختيار مي  
 ي داراي اراده  شوند، بلكه تمـايالت خـوب و بـد دارنـد و در انتخـاب خيـر و شـر                    متولد نمي 

بـوبر معتقـد    . تواند از تمايل به بدي نيرومندتر باشـد        مي  مختار ي  اين اراده  .مستقلي هستند 
ي بـالقوه بـراي انجـام       است كه هيچ انساني بيهوده آفريده نشده اسـت و همـه داراي توانـاي              

 »پذيري وليتؤمس « و»گيري جهت«ي  خود ايده كارهاي بد هستند و اين آزادي است كه در      
. دهد تا از كار شر روي برگرداند و به وضع مقـدس دسـت يابـد              را دارد و به انسان امكان مي      

 چـرا كـه او بايـد بـراي انتخـاب كـردن از آزادي                ؛وجود شر براي كمال آدمي ضروري است      
بـا ايـن     بـوبر . معني خواهد بـود     موضوع انتخاب امري بي    ، در غير اين صورت    .رخوردار باشد ب

، مخـالف   »كنـد  انسان آگاهانه اقدام به انجام كـار غلـط نمـي          «: گويد كه مي   سقراطي ي ايده
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 آزادي در عالم ناسوتي بدين معني است كه انسان حداقل ايـن اختيـار    «: گويد او مي . 69است
  ). 113: ، ص12 (»اي آگاهانه كار غلط را انجام دهد ه به گونهداشته باشد كرا 

ي مخلوقات اعم از گياهـان، حيوانـات و          پس در نهضت حسيدسم، خدا يا شخينا با همه        
اي  شر صرفاً لفافـه   . شود، هر چيز متصوري پوشش واهي براي الوهيت است         ها يكي مي   انسان

كار انسان طبيعتـاً رهـايي و       . شود ي مي براي نيكي است و كل شرور سرانجام تبديل به خوب         
  .آزادي از شرور و رسيدن به نور الهي است

 غيـر   ي حالت عرفاني دارد و اين به خاطر شيوه        كنند كه ديدگاه بوبر    برخي استدالل مي  
 عرفاني فـرق دارد، چـرا كـه    ي با صاحبان انديشه البته بوبر.  خداوند است  ي عقالني او درباره  

 بـدين معنـي كـه خويـشتن خـود را وانهـاده و بـه                 ، هستند » با خداوند  اتحاد«آنان خواهان   
 بـه رغـم     ،يند پـذيرش حـضور خداونـد      آطي فر   اما در  ؛اي كامل با خداوند وحدت يابند      گونه

كنند و به مقـام فنـاي فـي اهللا            را رها مي   »من«تلقي عارفان كه به هنگام مالقات با خداوند         
اي تلقـي    شـرط برقـراري هـر نـوع رابطـه       »مـن «ود   بوبر بر اين باور است كه وجـ        ،رسند مي
 وجود داشته باشد، يعني يك »من« الزم است كه يك »رابطه با خداوند«پس براي . شود مي

بـوبر  . يي زنـده باشـد  وگـو   گفـت   در »مـن و تـو    « يك طرف رابطـه      ي برگيرنده  كه در  »من«
اشـيم و هـيچ    خـويش بـا ديگـري ارتبـاط داشـته ب         »مـن «تـوانيم بـدون      ما نمي «: گويد مي

 »من« ،چه بايد از دست نهاده شود      پس آن .  وجود ندارد  »تو«و  » من«يي هم بدون    وگو  گفت
جهان متغيـر، غيـر      كند تا از    حفظ نفس است كه انسان را وادار مي        ي نيست، بلكه آن غريزه   

بيني و خطرناك رابطه عبور كنـد و بـه جهـان تملـك اشـيا و         ملموس، گذرا، غير قابل پيش    
وحـدت جهـان و انـسان و خداونـد،          «: گويـد  او مي ). 126: ، ص 2( »ت وارد شود  حس مالكي 

 البته خداوند كامالً ديگري اسـت و كـامالً          ؛وحدت عرفاني نيست، بلكه صرف مشاركت است      
  ). 55: ، ص1 (»حاضر است

تفكر بـوبر     در »من و تو  « ي  رابطه »عرفاني« ي  يعني مرحله  ، در اين مرحله   ،بدين ترتيب 
 مطرح شده   من و تو  كتاب   اي است كه بعداً در     اما اين رابطه غير از آن رابطه      . ددگر ظاهر مي 

ديگر وحدت پيـدا كننـد،        طرفين رابطه با يك    ،آن اي است كه در     زيرا آن رابطه، رابطه    ؛است
 به آن   ،اي كه بوبر بعد از نفي و طرد عرفان          رابطه ؛مانند  پس از رابطه هم مستقل باقي مي       اما
   .شود يل مينا
 بخشي   تحققي  فلسفهي  مرحله،مرحله دوم. 2. 4

اولين اثـر مـستقل     «: نويسد ، فريدمن مي  وگو  گفت حيات مبتني بر  فصل ششم كتاب     در
 بوبر مفاهيمي از قبيـل      ،در اين كتاب  .  منتشر شد  1913 سال  است كه در   دانيلبوبر، كتاب   

له أبوبر با اين مـس    . دهد مي  را مورد توجه قرار    72»خالقيت « و 71»بخشي تحقق«،  70»وحدت«
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 ي نظريـه «تواند به حقيقـت برسـد، بـدون بازگـشت بـه              ست كه انسان چگونه مي     ا روه  ب رو
اما بوبر اين ديدگاه كانـت را       .  كه قبل از كانت در مورد جهان مطرح بوده است          »عينيت خام 

 بـه آن    كنيم تـا بتـوانيم     را بر تجربه تحميل مي     پذيرفته است كه ما خود نظم زمان و مكان        
 فـي   ئتواند شـ   موجودي وراي ادراك آدمي است و فاهمه نمي        كه ذات هر   جهت دهيم و اين   
تواند به خود وجـود و عـين         له كه انسان چگونه مي    أبوبر در برابر اين مس    . نفسه را درك كند   

كـاركرد  « داراي   73»گيـري  كـاركرد جهـت    «دهد كه انسان عالوه بر      پاسخ مي  ،حقيقت برسد 
هـاي ديگـر و بـا        است كه اين باعث تماس واقعي انسان با خدا و بـا انـسان              74»بخشي تحقق

  ).34: ، ص17 (»شود طبيعت مي
 است كه نفـس را      75»كشش نخستين  نفس بشري    «گيري همان    جهت«: گويد بوبر مي  

در . دهـد  نهايت امكانات موجود سوق مي     خاصي از ميان بي    به برگزيدن و روي آوردن به امر      
باشد، بلكه خودش را براي پذيرش واقعيت باز         دهنده به واقعيت نمي      نظم نفس   ،گيري جهت
 ،كند و اين كار را نه با احساسات و فهـم بـه تنهـايي               گذارد و خود را نيز به آن عرضه مي         مي

گيـري، يـافتن طريـق خـود و تحقـق            بنـابراين جهـت   . دهـد  بلكه با تمام وجودش انجام مي     
ن قدرت مقاومت در مقابل جريان رخدادهاي بيرونـي و          ، به انسا  76»وجود خود «بخشيدن به   

خـودرأيي  « يـا    »جبرگرايـي «،  »فرديت«گيري به معناي     ليكن جهت . كند دروني را اعطا مي   
 همـان   ،اي بـالقوه    نيست، بلكه تحقق بخشيدن به آن چيزي است كه قبالً به گونه            77»اتفاقي
ن گونه نيـست كـه ايـن         بوده است و اي    78»شخصيت شخص  «گيري حقيقي مربوط به    جهت

از وجـودي   « جامعه حقيقـي را      ،دردي با ديگران نباشد، بلكه در عوض       خودتحققي شامل هم  
  . سازد  ممكن مي79»به وجود ديگر

: نـد از  ا ها و تجربيات آنان وجود دارد كه عبارت        اي دوگانه ميان انسان     رابطه ،بدين ترتيب 
رخدادي را در قواعد، قوانين و        هر »گيري جهت« انسان داراي    .»بخشي گيري و تحقق   جهت«

 هـر رويـدادي را بـه        »بخشي تحقق«دهد، اما انسان داراي كاركرد       روابط خاص خود قرار مي    
گيـري،    جهت ي بنابراين در حالي كه در رابطه     . دهد چيزي جز ارزش ذاتي خود آن ربط نمي       

رتيب در اين رابطه     بدين ت   و دهد ها جهت مي   سازد و به آن    انسان تجربيات خود را مرتب مي     
ي ي شناخت، ساير اجزاي وجود آدمـي را سـمت و سـو            ي  از وجود انسان، يعني قوه     ويك جز 

 يا حادثه واحـد روي      ئ به يك ش   ، بايد با تمام وجود    ،بخشي  با كاركرد تحقق   ،بخشد واحد مي 
 زيرا واقعيـت صـرفاً آن چيـزي اسـت كـه      ؛ واقعيت را خلق كند،آن و از طريق آن آورد و در 

دهـد در    چه رخ مـي     ظاهراً آن  »بخشي تحقق« ي رابطه اما حتي در  . شود ن نحو تجربه مي   بدي
 بـه نظـر   »ديگـري  « حتي در تجربه كـردن     ؛ديگري  نه بين انسان و    است،درون نفس انسان    
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، 17(سازد تا انسان به نفس خود باز گردد           فقط فرصتي فراهم مي    »ديگري«رسد كه آن     مي
  ).35 -36: صص

 . وجـود نـدارد    80»گيرنـده  بخشنده و يا كـامالً جهـت       كامالً تحقق «انسان  «: گويد بوبر مي 
 .دست آمده بايد دوباره در استمرار تجربه جاي بگيرد        ه  حيات جامعه، واقعيت ب    چنين در  هم

بخشي را به دنبـال دارد       گيري، اوقات تحقق   بنابراين در زندگي، اوقات فردي مربوط به جهت       
ثرترين قـدرت   ؤولـي انـسان خـالق آن كـسي اسـت كـه مـ              . يابـد و بايد كه اين گونه ادامه       

بخشي نفس چنـان بـراي     او انساني است كه در او نيروي تحقق    .باشد بخشي را دارا مي    تحقق
انسان خـالق داراي قـدرت   . نمايد  خلق مي  ي شده است كه واقعيت را براي همه       كار متمركز 

، عملكـردي  81»ل خالقيـت او  گيـري معقـو    جهـت  در«باشـد كـه      بخشي مي   تحقق ي وقفه بي
 ي  مربوط به مرحلهي رسد در رابطه به نظر مي). 37: ، ص17 (»باشد كننده مطرح مي خدمت

  نه بـين انـسان و  ،دهد دهد در درون نفس انسان رخ مي  چه رخ مي    ظاهراً آن  »بخشي تحقق«
 فقـط فرصـتي     »ديگـري «رسـد كـه آن       مي  به نظر  »ديگري« حتي در تجربه كردن      ؛ديگري

  .سازد تا انسان به نفس خود بازگردد اهم ميفر
  يي وگو گفت ي  فلسفهي  مرحله، سومي مرحله. 3. 4

كند كه از آن تحـت عنـوان         پيدا مي گرايش  هاي جديدتري     به انديشه  ، سوم ي در مرحله 
 ،وگـو   گفـت حيـات مبتنـي بـر       كتـاب    فصل نهـم از    در. شود  ياد مي  »ييوگو  گفت ي فلسفه«

 ي كـه در توسـعه     تـرين كـساني هـستند      جورج زيمـل مهـم     ير باخ و  فو«: نويسد فريدمن مي 
 »؟انسان چيـست  « ي بوبر در مقاله  ). 48: ، ص 17 (»اند ثر بوده ؤبوبر م ي  »من و تو  « ي فلسفه

 يعني شناخت بـشري     ،باخ برخالف كانت كه فقط يك جنبه از وجود انسان         اوالً  « :نويسد مي
شناسي فلسفي، يعني پرسش در باب كليـت         انرا محور تفكر فلسفي خود قرار داده بود، انس        
 ،فـرد  باخ، انسان نـه در     نظر كه در  دوم اين . دهد انسان را محور تفكر فلسفي خويش قرار مي       

،  بـاخ  .»تو « و »من « بين ي  يعني در رابطه   ،يابد  بين انسان با انسان معنا مي      ي بلكه در رابطه  
شناسي فلسفي، كه به   يافتن به انسان يعني دست؛كند  مي»تو من و«ي  بوبر را متوجه رابطه

   ).22: ، ص11 (»پردازد  مي82»بينابين«بحث در مورد قلمرو 
 خدا، رابطه ميان انسان و     و كار دارد، رابطه ميان انسان و       زيمل هم با رابطه سر    از طرفي   

و  را با رابطـه ميـان خـدا        انسان رابطه ميان انسان و    او .طبيعت رابطه ميان انسان و    انسان و 
، 17 (اسـت  بـوبر نزديـك  ي »تـو  من و« ي كامالً به نظريه ،  اين نظر  داند و از   مي انسان شبيه 

زمـان   فهـم بـشري، حـداقل از       ارتبـاط و    بـه عنـوان شـكلي از       وگـو   گفـت مفهوم  ). 49: ص
مـن و   « موسوم بـه رابطـه       ي نظريه ليكن بوبر . مطرح بوده است   افالطون هاي فلسفي  نگارش

 ي  را بـه عرصـه     وگـو   گفـت  ي توانست ايده   مطرح كرد و   »آن -من«ي   مقابل رابطه   را در  »تو
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يـا    انـساني و ي  را بـه عنـوان حـالتي از مواجهـه       وگو  گفتبوبر  . ي فلسفي بازگرداند  وگو  گفت
وجـود  «به عنوان روشي بـراي نيـل بـه            را وگو  گفت  او ؛داند ها مي  برقراري رابطه ميان انسان   

توانـد بـه      است كه زندگي مـي     وگو  گفتطريق    از كه كند و معتقد است     تعريف مي  83»اصيل
   ).42 -43: ، صص 21 ( برسد84»وحدت زيسته« يك

 با جهان درگير    »من و تو  « ي  و رابطه  » آن -من« ي  انسان از طريق رابطه    ،طبق نظر بوبر  
بيند و  چون امري عيني مي  پيرامون خود را هم  ي اشيا » آن -من« ي  انسان در رابطه   .شود مي
 كـه از  » آن-من« ي  در مقابل رابطه .گيرد كار مي ه  يابي به اهداف خود ب     هت دست ها را ج   آن

 ي  قـرار دارد كـه از نـوع رابطـه          »مـن و تـو    « ي  اسـت، رابطـه    »ابژه« و   »سوژه« ي نوع رابطه 
هايي كه دارند، در موضع برابرند       غم تفاوت به ر دو سوي اين رابطه     .  است »سوژه« با   »سوژه«

 انسان در ايـن     ، از نظر بوبر   .داند يابي به اهداف خود نمي      دست ي لهو هيچ يك ديگري را وسي     
 داراي »مـن و تـو  « ي  و رابطـه  » آن -مـن « ي رسـد، امـا رابطـه       به كمـال وجـود مـي       ،رابطه

  .پردازيم هاي آن دو مي باشند كه به توضيح ويژگي خصوصياتي مي
   :» آن-من« ي خصوصيات اصلي رابطه. 1. 3. 4
تمام . شود  به نظم درآورده مي    »من« جهان از ديدگاه     » آن -من« ي هدر رابط  .1. 1. 3. 4

 توسـط   »مـن «. انـد   جهـت يافتـه    85»مركز ثقل جهـان   « به عنوان    »من«موجودات به سوي    
 .كند راف خود را درك ميط جهان ا»من«اشيا احاطه شده است و  كثرتي از

عيـين شـده و     ، ت »آن« ايـن اسـت كـه        » آن -مـن « ي خصوصيت دوم رابطه   .2. 1. 3. 4
 .، توليد شده است»آن«كننده است و متعلق شناسايي يا   تعيين»من«

 ،سـازد   طرحي كه از جهـان مـي       ي واسطهه   ب »من« ،» آن -من« ي رابطه در .3. 1. 3. 4
 از  »مـن «بنـابراين طـرح     . كنـد   اعمال مي  »آن«  خود را بر   ي  را معين ساخته و سلطه     »آن«

 » آن -مـن « ي ست و اين سـومين خـصوصيت رابطـه         ا »آن« و   »من«اي ميان    جهان واسطه 
 .  است»با واسطه« ي ك رابطهي»  آن-من« ي كه رابطه است

  :»من وتو«خصوصيات اصلي رابطه . 2. 3. 4
تـرين خـصوصيت      مهـم  » آن -مـن « ي  رابطـه  »با واسـطه بـودن    «در مقابل    .1. 2. 3. 4
 ميـان   ي  را در مـورد رابطـه      واسـطگي  بي ابتدا بوبر . واسطه بودن است    بي »من و تو  « ي رابطه

 .  ميان انسان با ساير موجودات تعميم دادي را به رابطه  اما بعد آن،انسان با انسان مطرح كرد
 »مـن «آن رابطـه،      ايـن بـود كـه در       » آن -من« ي دومين خصوصيت رابطه   .2. 2. 3. 4
 ي طـه يعنـي در راب   .  منفعـل اسـت    »آن« فعـال و     »مـن «شونده،    تعيين »آن«كننده و    تعيين

 ي امـا در رابطـه  .  يا فاعل شناسا وابسته است   »من « يا متعلق شناسايي به    »آن«،  »آن -من«
 را نوعي وابستگي بدانيم، يك طرف رابطـه         »تو من و « ي اگر رابطه .  چنين نيست  »من و تو  «
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 ي بنـابراين رابطـه  ). 269 -277: ، صـص 23(ايـم   تحقق ساخته  خود رابطه را بي،و در نتيجه  
در ابتـدا    بـوبر . نـد ا  هـر دو فعـال     »من و تو   «آن  متقابل است كه در    ي يك رابطه  »من و تو  «

 اما سپس   ،برد كار مي ه   ميان انسان و انسان ب     ي واسطگي در مورد رابطه    تقابل را نيز مانند بي    
 .دهد مي ميان انسان با ساير موجودات تعميم ي را به رابطه آن

آثار متقدم بوبر اسـت، وي        كه از  »ه و رابطه  فاصل«ي   در مقاله  :فاصله و رابطه  . 3. 3. 4
او فعاليت خـود را بـا شـناخت انـسان           . اصل زندگي بشر مي پردازد     به طرح پرسشي در باب    

 وجود است كه ما     ي ه زيرا انسان از وجود خاصي برخوردار است و از همين نحو           .كند آغاز مي 
بـوبر  ). 70: ، ص1(رت كنيم  خاصي از وجود مباد ي  مقوله ي هتوانيم به سخن گفتن دربار     مي
 اصـلي دو وجهـي بـراي        ي هي انسان با ساير مخلوقات طبيعت، اقدام به ارا        ي طريق مقايسه  از

وضعيت اوليـه   «حركت اولي را    : حركت اساسي است   كند كه متشكل از دو     زندگي انسان مي  
 .داند  مي87»ورود به رابطه«حركت دومي را  .نامد  مي86»با فاصله

ايـن   حركت اولي پيش فرض حركت دومـي اسـت و معتقـد اسـت كـه از                «: گويد او مي 
مخـالف  «توانـد يـك       زيـرا فقـط انـسان مـي        ؛آيـد  حركت دو وجهي، جهان انسان پديد مـي       

عين حال متعالي بدانـد      تواند جهان را موجود و در       را درك كند، صرفاً انسان مي      88»مستقل
ند و به درون رابطه بـا جهـاني كـه     گونه كه في نفسه است، درك يا تخيل ك          و وحدت را آن   

 ، همين ورود بـه رابطـه اسـت كـه از طريـق آن              ؛ وارد شود  ،خود به آن تحقق بخشيده است     
اي كه به واقعيت راه يافته اسـت، تـصور كـرد و در همـين                 توان انسان را به عنوان مقوله      مي

ل يـ اي را قا   هتواند چنين فاصل   و انسان است كه مي     شود وضعيت است كه تاريخ روح آغاز مي      
حالي كه حيوان     زيرا انسان داراي ديدگاهي وسيع و گسترده نسبت به جهان است، در            ؛شود

  ).80: ، ص17 (»باشد داراي محيط و قلمرو محدودي بوده، لذا فاقد ديد وسيع انسان مي
 يعنـي   ؛دانـد   مـي  89»بخش فهمي وحدت «بوبر عمل ورود به رابطه با جهان را به صورت           

ـ   «: گويـد   او مـي   . و به عنـوان يـك امـر واحـد          »كل« به عنوان يك     فهم يك موجود   ه تنهـا ب
 را بـه عنـوان      90»بـودن «توانـد     نگاه كردن به جهان به عنـوان جهـان، انـسان مـي             ي وسيله

، بلكه  »وضعيت اوليه با فاصله   « ي نه به وسيله   اين امر .  به دست آورد   »وحدت « و »تماميت«
فاصـله فـضاي   «: نويـسد  بـوبر مـي  . »گيـرد  صورت مـي  از طريق ورود به رابطه     ،در عين حال  

 زيرا روح   ،شود نمي آورد، اما رابطه به همين سادگي برقرار       وجود مي ه   ب  را مناسب براي رابطه  
هـاي دوگانـه شـكل        و همكاري حركـت    »العمل عكس«،  »تعامل متقابل « ي گستره انسان در 

ننـد و يـا ممكـن اسـت كـه           ديگر رقابت و همكـاري ك      ها ممكن است با يك     انسان. گيرد مي
بـوبر عقيـده    . » بداننـد  91»بخشي خـويش   تحقق«ديگري را به عنوان وسيله و يا مانعي براي          
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دهد كه انسان چگونه ممكن است   نشان مي» با فاصلهي وضعيت اوليه«دارد كه حركت اولي 
  .شود دهد كه چگونه انسان متحقق مي  نشان مي»ورود به رابطه«و حركت دومي 

 ي رابطـه فـراهم كننـده       موقعيت انساني اسـت و     ي هفاصله فراهم آورند  «: گويد  بوبر مي 
حسيديسم و انـسان    كتاب   او در ). 80: ، ص 17 (»چنين موقعيتي است    در 92»شدن آدمي «

 بلكـه   ؛تواند با فراتر رفتن از انسانيت به الوهيـت تقـرب جويـد             انسان نمي «: نويسد  مي مدرن
  مقصود از آفرينش آدم همين     .اند به خداوند نزديك گردد    تو  مي 93»انسان شدن «فقط از راه    

، عملـي اسـت كـه بـه         »رابطـه « ي پس ورود به عرصه   ). 43: ، ص 18( » است »انسان شدن «
 ي  عمل مشخصي است كه ما به وسيله       ،شود و در واقع     مربوط مي  »موجود تام «انسان يعني   

  بايــد بارهــا دردهــيم و عملــي اســت كــه لزومــاً  خــويش را شــكل مــي»انــسان بــودن «آن
 به صورت يك عمل و مانعي براي ورود بـه  »فاصله«برعكس، . هاي جديد تكرار شود  موقعيت

، 17 (»باشند  او مي  94»حاالت هستي «) رابطه و فاصله  (دو   كند، بلكه هر   رابطه نقش ايفا نمي   
  ).83: ص

: گويـد  او مـي  . تواند بـه دسـت آيـد       مييي  وگو  گفت ي  فقط در رابطه   »بودن«از نظر بوبر    
گـاه   گيرنـد، آن  يي با ساير افراد يا چيزها قرار مـي وگو گفت ي رابطه ها هنگامي كه در  انسان«

 ها هنگامي كه خواهان مواجهه    يعني انسان  .ها به طور كامل وجود دارند      توان گفت كه آن    مي
باشـند، يعنـي خواهـان برقـراري         يي مـي  وگـو   گفت ي  در يك رابطه   »تو «با ديگري به عنوان   

 هستند و ديگـري هـم عملـي متقابـل را انجـام              »خود و ديگري  «يي ميان   وگو  گفتندي  پيو
  وجود دارند و ايـن از      95»موجودات معنوي  «ها به عنوان   آن صورت، هر دوي آن     دهد، در  مي
بنـابراين وجودشناسـي بـوبر      ). 32: ، ص 11 (» انـسان اسـت    96» اصـالت  ي جوهره «بوبر نظر

 است و اين از طريق حيات مبتني        »من و تو  « ي مان رابطه  يا ه  »بينابين« يقلمرو مبتني بر 
دهـد كـه افـراد تـصميم         گاه رخ مي   يي آن وگو  گفت ي  قابل حصول است و رابطه     وگو  گفت بر

 باشند و به فرد يا چيزي ديگري به عنوان »من و تو« ي  موجود در رابطه»من«گيرند كه  مي
  . است»من و تو« و حقيقي رابطه  واقعيي توان فهميد رابطه پس مي.  روي آورند»تو«

  

  توي سرمدي و توي متناهي. 5
ي »تـو «هـاي متنـاهي بـه       »تـو  «هاي انسان بـا    مدعي است كه خطوط اصلي رابطه      بوبر

اسـاس ايـن    .  تبديل گـردد   »آن«يي كه هرگز ممكن نيست به       »تو «آن. سرمدي اشاره دارد  
عـين حـال،     يم، در يتلقي نما » وت«حقيقت بر اين بوده كه هرگاه ما انساني را به عنوان يك             

گـاه كـه     مسيرهاي رابطه، آن  «: گويد  بوبر مي  .ايم ي سرمدي را هم مورد اشاره قرار داده       »تو«
 از ي سـرمدي اسـت و     »تو«آن همان    يابند، در يك چيز مشترك خواهند بود و        گسترش مي 
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، 16 (»گردد مي ي سرمدي بر  »تو« است كه كالم اساسي به       97فرده  ب طريق هر توي منحصر   
  ).85: ص

نهد كه ارجاعي به      گام مي  »روح« يا قلمرو    »بينابين« انسان به درون قلمرو      ،هر رابطه  در
ي متنـاهي  »تـو «اين ارجاع به امر متعالي فقط از طريـق ايجـاد رابطـه بـا     . امر متعالي است  
يرا سازد، ز   صرف بدل نمي   ي ي متناهي را به يك وسيله     »تو «اما اين امر  . كند تحقق پيدا مي  

فرد بايد فـي نفـسه      . گردد گويي به يگانگي فرد است كه رابطه با خداوند ممكن مي           پاسخ در
ي »تـو « زيـرا حـضور   .  ايجاد رابطه با امر متعـالي گـردد        ي تا بتواند مقدمه   جدي گرفته شود  

ي متنـاهي   »تـو  «را آشكار سازد و    ي متناهي خود  »تو «سرمدي فقط وقتي ممكن است كه     
مـشروط مواجـه     طـور غيـر   ه   متناهي ب  »ديگري «سازد كه شخص با    ميوقتي خود را آشكار     

ي سرمدي الزم نيست به جهان مثـل        »تو«انسان براي مواجه شدن با      «: گويد مي بوبر. گردد
تواننـد بـراي مـا        نمـي  »مثل«زيرا  . ها توسل جويد يا به وراي تجربه حسي گذر كند          و ارزش 

 را بـه مـا معرفـي        »آن «تواند جربه فقط مي  ترين ت  اي حتي مضمون   حاضر گردند و هر تجربه    
اين امـر نـه از طريـق انجـام        چه الزم است اين است كه مانع جدايي برطرف شود و           آن. كند

  ).91: ، ص25 (»رديگ هاي معنوي، بلكه از طريق پذيرش كامل امر حاضر صورت مي رياضت
اي  نـد هـر رابطـه    در اين رابطـه مان »من « زيرا وجود؛نيست» من «اما اين به معني نفي    

 خود  »وحدت« يا   »كليت«ي سرمدي بايد به     »تو«انسان براي مواجه شدن با      . ضروري است 
 وقـوع پيـدا     »كـل شـدن    «هاي متناهي است كـه    »تو «با ورود به درون رابطه با     . ل گردد ينا

امـا بايـد ميـان      . ل گـردد  يطريق انزوا نيز ممكن است به نيروي متمركر نا         انسان از . كند مي
گـردد،   طريق رابطه با ديگري حاصـل مـي        كليتي كه از   شود و  كه در انزوا حاصل مي    كليتي  
طريـق   وحدت نفس است، اما وحدتي كـه از        شود، وحدتي كه در انزوا حاصل مي     . نهادتمايز  

  ).90: ، ص25(وحدت شخص است ، گردد رابطه با ديگري حاصل مي
 مـن و « ي توانـد او را در رابطـه   داند كه انسان مي  خداوند را شخصي مي ،حال به هر  بوبر

 خداوند نامحـدود، غيـر قابـل        ؛او خداوند مانند هيچ انساني نيست      نظر از.  مالقات نمايد  »تو
هـاي  »تـو  « آن ي  تمام موجـودات، يعنـي همـه       ي خداوند آفريننده .  است 98و مطلق  مقايسه
 ي واحـدي  »تـو  « اين همان چيزي اسـت كـه خداونـد را شـخص مطلـق و               و ؛ است 99بالقوه
هـاي مـا بـا ديگـران مالقـات           خداوند از طريق رابطـه     از نظر بوبر   . است »ابدي «سازد كه  مي
  ).16(شود  مي

.  انسان با خداي واقعي از رابطه انسان با انـسان واقعـي جـدا نيـست    ي  رابطه،از نظر بوبر 
موجـود  . پس از نظر او خداوند شخص مطلق اسـت        . بوبر اهميت بسيار دارد    اين نكته از نظر   

اي به مطلق بـودن      شود، اما اين لطمه     شخص مي  ،لقي كه به منظور مواجه شدن با انسان       مط
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شـخص خداونـد      ديني و در زبان دين سخن گفـتن از         ي  در رابطه  ،در واقع . زند خداوند نمي 
شايسته است اما به اين معني نيست كه خداوند مطلق، خود را بـه خداونـد شخـصي تنـزل                    

.  است كه او به عنوان شخص مطلق به درون رابطه وارد گـردد              بلكه به اين معني    ؛داده است 
من جايز است كه باور كند كه خداوند به خاطر عشقي كه به انسان دارد بـه        ؤدر واقع براي م   

 ي ساحت وجود بشري ما، تنهـا رابطـه         زيرا در  ؛گر شده است    جلوه »شخصي انساني «صورت  
  ).120:  ص،2( است » شخصيي رابطه« ،متقابلي كه وجود دارد

  

   بوبري انديشه گانه در  مراحل سهي مقايسه. 6
 ي  بـوبر بـه ايـن نتيجـه رسـيديم كـه در مرحلـه               ي گانه در انديشه   با بررسي مراحل سه   

اي   غير از آن رابطـه      اما اين رابطه  . گردد تفكر بوبر ظاهر مي     در »من و تو  « ي  رابطه »عرفاني«
آن  اي اسـت كـه در       زيرا آن رابطه، رابطـه     ؛ت مطرح شده اس   من و تو  كتاب   است كه بعداً در   

كنند، بلكـه پـس از رابطـه هـم مـستقل بـاقي             پيدا نمي  »وحدت«ديگر   طرفين رابطه با يك   
 از  »بخـشي  تحقـق « ي ي مربوط به مرحله   »من و تو  « ي  رابطه ، دوم ي  اما در مرحله   ؛مانند مي

ــه مرحلــه»مــن و تــو« ي رابطــه ــ؛ متفــاوت اســت»عرفــاني« ي ي مربــوط ب  ي را رابطــه زي
كليـت زنـدگي     مجزاي جذبه عرفاني و جداي از اشيا، بلكه در ي لحظه  نه در  »بخشي تحقق«

 ي فلـسفه « ي ي مربـوط بـه مرحلـه      »من و تو  « ي جهتي نيز با رابطه    و از  كند تحقق پيدا مي  
ي »مـن و تـو    « ي  زيرا رابطه  ؛ متفاوت است  ،شود  بيان مي  من و تو  كتاب    كه در  »ييوگو  گفت

 ي ي مربـوط بـه مرحلـه   »مـن و تـو    « ي  ماننـد رابطـه    »بخـشي  تحقـق «ي   مرحلـه مربوط به   
 امـا  ؛بين انسان و ديگري    دهد و نه   درون فرد رخ مي     ذهنيت، يعني در   ي در قلمرو  »عرفاني«

پـس  . دهد  در بين موجودي با موجود ديگر رخ مي        وگو  گفت ي مبتني بر  »من و تو  « ي رابطه
 ي فلسفه« ي ي مربوط به مرحله   »من و تو  « ي  رابطه  واقعي و حقيقي   ي توان فهميد رابطه   مي

  . است»ييوگو گفت
قلمرويـي   .شـود   برقرار مـي »بينابين« فقط در اين نوع رابطه است كه قلمرو     ،از نظر بوبر  

فرد در    هر ، در اين صورت   . افراد به صورت آزاد و منفرد در رابطه با هم قرار دارند            ،كه در آن  
والنه عمل ؤعهده دارد، نسبت به ديگران و طبيعت نيز مس روليت خود را بؤعين حال كه مس 

 اساسـي انـسان بـا جهـان         ي يي بوبر به بحث در باب دو رابطه       وگو  گفت ي لذا فلسفه . كند مي
من « ي كند و ديگري رابطه     را بنا مي   »تجربه« كه جهان    » آن -من« ي  يكي رابطه  :پردازد مي
جهـان تجربـه، جهـاني      . نامد  مي »رابطه«ا جهان   ر كند كه بوبر آن     كه جهاني را بنا مي     »و تو 

ها را مورد    كند كه بايد آن    هايي تلقي مي   »ابژه « انسان موجودات را به عنوان     ،است كه در آن   
 انـسان موجـودات را بـه        ، جهاني است كه در آن     ي دهد و جهان رابطه    تجربه و استفاده قرار   
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يي وگـو   گفـت  ي د خود به درون رابطه    كند كه بايد با تمام وجو      هايي تلقي مي  »سوژه«عنوان  
اي اساسـي و   لهأ مـس »ديگـري « بـا    »وگـو   گفت « بوبر ي  بنابراين در فلسفه   ؛ها وارد شود   با آن 

جـا كـه ايـن       آن از. آن مقـدم نيـست     اي بـر   لهأاصلي است و در وجودشناسي وي هيچ مـس        
د، لـذا   دهـ  هـا، خداونـد و انـسان و سـاير موجـودات رخ مـي               وگو، بين انـسان و انـسان       گفت

 ميـان   » آن -من« ي ولي در رابطه  . نامند  مي 100»وجودشناسي بينابين «وجودشناسي بوبر را    
 در يكـي از طـرفين رابطـه    ،دهـد  چه رخ مي شود، بلكه آن اي برقرار نمي  طرفين رابطه، رابطه  

 هـاي قبلـي خـود      ها و انديـشه    حسب طرح   فقط بر  »من « يعني ؛دهد  رخ مي  »من «يعني در 
 قلمـرو   » آن -من«ي   بنابراين قلمرو رابطه  . بخشد كند و به جهان نظم مي      يم  را تفسير  »آن«

  ،با عنايت به مطالـب فـوق  .  قلمرو بينابين است»من و تو« ي است، ولي قلمرو رابطه  ذهنيت
 .خداونـد اسـت   ان فـرد انـسان و  ي خاص مي  نوعي رابطه نيزورزي نيگوهر درسد  ميبه نظر  

م كـه گـوهر     يرياگر بپـذ   . است »تو و   من«ي    نوعي رابطه  ،تيماه در به تعبير بوبر     ن رابطه يا
چـه شـكوفاننده     هـر آن ،آن صـورت   اسـت، در  » تـو   و من« ي مان نوعي رابطه  يورزي و ا   نيد

 مـن  «چه روابط آن هر شكوفاننده است و  باشد، به لحاظ سلوكي مطلوب و    » تو  و من«روابط  
بـه نظـر     ،واقـع  در. بار و نامطلوب است    نياو معنوي ز   به لحاظ سلوكي   ب بزند، ي را آس  » تو و

  ش شرط مهم تحقـق    ي مناسبات انساني پ   ي حوزه  در » تو  و من « كه گسترش روابط   رسد مي
م، يرين اصل را بپـذ    ياگر ا .  امر مقدس است   ي  در قلمرو تجربه   »تو و   من«ي    رابطه ي تجربه و

مناسـبات انـساني را       در »تـو  و   مـن «چه روابط    آن م كه هر  يم ادعا كن  يتوان مي آن صورت  در
د يـ ق با يـ ن سـالك طر   يبنـابرا  .رود مـي  شـمار  هق عالم معنا هم ب    يموانع طر  مخدوش كند، از  
 بـه   ،متشخص صاحب كرامـت   ي  عني موجود ي،  »تو«ي   مرتبه چه انسان را از    نسبت به هر آن   

 اًقـ يدهـد، عم   مـي  كرامت خود را از كف داده تنزل       و ئي كه تشخص  يعني ش ي »آن« ي مرتبه
  .شدحساس با

  

  گيري نتيجه. 7
 ي رسـد كـه فلـسفه      به نظـر مـي    ،   بوبر ي گانه در انديشه    مراحل سه  ي با توجه به مقايسه   

 تمـامي   ، اسـت كـه در آن      »حلـولي «ت گرفته از ديـدگاه      أي بوبر نش  »من و تو  «يي  وگو  گفت
جا داراي وجود واقعـي، مـستقل و         خدا در اين  . شوند عناصر انساني و سپس الهي مساوي مي      

 بـر . هـا اسـت     آن ي  بلكه نيروي نهان در اشيا و برانگيزاننـده        ،از طبيعت و تاريخ نيست    فراتر  
گرايـي   حلـول « مـا بـا خـدا نيـز داراي همـين ويژگـي يعنـي                 ي اساس ايـن فلـسفه، رابطـه      

نامد، وجـودي كـه       مي » ابدي يتو«را   آن خدا همان چيزي است كه بوبر     .  است »ييوگو  گفت
 زنده و ي  به او رسيد، بلكه بايد از خالل رابطه   » او -من«يزيكي  توان با تأمل انتزاعي متاف     نمي
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خارج از انسان يافـت       در » ابدي يتو«.  به آن دست يافت    »من و تو  « ي مستقيم مانند رابطه  
 وجـود دارد و بـه همـين دليـل انـسان بايـد وارد يـك                  » انساني يتو « بلكه در هر   ،شود نمي
چه به او وحي     هويت متمايز خود را از طريق آن      مي با خداوند شود تا تعين و        يي دا وگو  گفت
 حـوادث نـسبي   ،كنـد و در نتيجـه   خداوند همواره در تاريخ حلول مـي    . شود، حفظ نمايد   مي

 ميان دو طرف وگو گفت ديني واقعي به شكل ي  تجربه،از نظر بوبر. شود تاريخ نيز مقدس مي  
خلوق و آميخته شدن وحي با گيرد و اين تعادل به دليل حلول خالق در م متعادل صورت مي

  . پذير است تاريخ امكان
  

  ها يادداشت
رود كه به    كار مي ه   مجزا ب  ي اي است كه براي نهضتي در سه دوره         واژه (Hasidism)حسيديسم  . 1

 ي يهـودي ا نامند كه فرقه را اسيديان يا حسيديان مي ها اولين گروه آن  . ديگر هيچ ارتباطي ندارند    يك
تـرين   سرسـخت  هـا  آن.  بـسط يافتنـد    .م .ق 175  تـا  .م .ق 300هاي   فاصله سال قديمي بودند كه    و  

ي  مقابلـه  ايـن گـروه بـر     .  تحت تأثير هلنيسم بودنـد     ،آغاز هوداني كه در  يمدافعان يهوديت در مقابل     
طـول قـرون دوازدهـم و        دومـين گـروه در    . كردنـد  هاي سوريه پافشاري مـي     ها با انطاكيه   هلينيستي

. بودنـد بن يوسف و عناصر عرفاني و مسيحايي         تحت تأثير سعديا  ر بر آوردند كه     سسيزدهم از آلمان    
سه   بر اساس تعاليم اين جنبش. بوداين نهضت برگرد گروهي از رهبران خاندان كلونيموس متمركز   

سومين گروه، نهضت حسيديسم متعلـق بـه بعـل          .  رياضت، فروتني، قوانين اخالقي    :عامل مبتني بود  
 نـام   ،آيـد  يسم متأخر است و هنگامي كه از نهضت حسيديسم سخن  به ميان مـي              شم طوو يا حسيد   

ي ايـن    زده ميان يهوديان لهستان و شرايط بحران      اين نهضت از  . شود همين گروه به ذهن متبادر مي     
 اين نهضت جايگاه ايمان واقعي و پرهيزگاري تـورات اسـت و            . آورد مي بر جامعه در قرن هجدهم سر    

 در .محور آمـوزش تـورات متمركـز بـود     از يهوديت خاخامي شروع شد كه بر  متفاوت كامالًمنشيبا  
  ).4(شود   نوعي زهد و تقواي سخت توصيه مي،اين نهضت

   
2. philosophy of realization 3. dialogical philosophy 
4. eternal thou 5. distance and relation 
6. the life of dialogue 7. between man and man 
8. hasidism and modern man 9. a believing humanism 
10. the way of man according to the teachings of hasidism  
11. good and evil 12. tales of the hasidism 
13. knowledge of man 14. i and thou 
15. a land of two peoples, martin buber on jews and arabs  
16. two types of faith 17. meeting 
18. wisdom in our time 19. on the Bible 
20. encounter on the narrow ridge  
21. the origin and meaning of hasidism 
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22. Daniel 23. The Eclipes of God 
24. toward a phenomenological dialogue  
25. humanistic psychological dialogue 
26. psychologism 27. intentionality 
28. ethical reflection 29. unity of contraries 
30. inclusion 31. exclusion 
32. responsive ethical I 33. reciprocity 
34. call to responsibility 35. lived experience 
36. being separate and isolated 37. belonging 
38. kinght of faith 39. period of mysticism 
40. period of existentialism 41. hinduism and buddism 
42. taoism 43. hasid 
44. Gods immanence 45. denial of self 
46. self- negation 47. false self 
48. true self 49. microcosm 
50. hitlahavut- ecstasy 51. object 
52. subject 53. tasted unity 
54. becoming oneself 55. the divine attribute of readiness 
56. self-creating 

57. )shekina (بـه معنـاي    ،اي عبري به معناي سكون و آرامش است و در ادبيات ديني يهـود              واژه  
  ).190 :، ص5  ج،7( است  در انسان و جهان»حلول خداوند« يا »بارگاه الهي«

 .رنگ بود   اين است كه روزي از روزگاران، جهان سياه و عاري از هر            )Ojibwa( حكايت اوجيبوا . 58
درخشيد و دو     زماني كه خورشيد مي    ؛هاي باراني بود   تنها استثنايي كه وجود داشت، در زمان طوفان       

بـه   روزي مرغ سـياه و بـراق تـصميم           .شدند كمان كامل و موازي هم در آسمان پديدار مي          تا رنگين 
اي  رنگ بـه نقطـه    سياه ي  سرانجام اين پرنده   .آمد ها به پرواز در    كمان بررسي گرفت و به سمت رنگين     

كمان بااليي پـرواز كنـد و     رنگيني و توانست به داخل محدوده   ها رسيد  كمان بسيار نزديك به رنگين   
كمـان   هاي رنگين   تكه تر نمايد كه بعد اين     هاي كوچك  شماري از ذرات و تكه     را تبديل به تعداد بي     آن

افتادنـد، آن چيـز را بـه صـورتي        چه مي   زمين را فرا گرفتند، به طوري كه روي هر آن          ي سرتاسر كره 
ايـن   هاي گوناگون در روي زمـين وجـود دارد و           به همين علت است كه رنگ      .كردند ديگر تبديل مي  

  ). 18(چنان به رنگ سياه باقي مانده است  پرنده هم
59. shattered unity 60. avoda - service 
61. binding 62. kavana - intention 
63. whole being 64. wu - wei 
65. non- action 66. teshuva - conversion 
67. Jewish conversion 68. shiflut - humility 
69. is that nobody would knowingly do wrong 
70. unity 71. creativity 
72. naïve objective view 73. orienting function 
74. realization function 
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75. primeval tension of a human soul 
76. ones inmost being 77. arbitrary self-will 
78. ones personality 79. from being to being 
80. purely realization or purely orienting  
81. in his creativity mature orientation 
82. between 83. authentic existence 
84. lived unity  
85. the I as the midpoint of the world 
86. the primal setting at a distance 87. entering in to relation 
88. independent opposite 89. synthesizing apperception 
90. being 91. own realization 
92. man's  becoming 93. becoming human 
94. states of being 95. spiritual beings 
96. authenticity 97. Single Thou 
98. unconditioned 99. all other potential thou's 
100. the ontology of the between 
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