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The Gabriel Marcel on Inauthenticity; a Critical Study

[Anderson TC; 2006] A Commentary on Gabriel Marcel’s the mystery of being [Alavi-Tabar 
H; 2012] Existentialism [Blackham HJ; 2014] Six existentialist thinkers [Flynn TR; 2012] 
Existentialism [Gendreau BA; 1998] The cautionary ontological approach to technology of 
Gabriel Marcel [Jamalpour B; 1992] Man and existence [Keen S; 2014] Gabriel Marcel 
[McCavary J; 1998] Existential philosophy [Marcel G; 1950] The mystery of being [Rothhaar 
T; 2011] The mystery of hope, authentic relationships in an era of despair [Hughe HS; 1994] 
The obstructed path; French social thought in the years of   desperation, 1930-1960 
[Sylvestre N; 2012] Authentic and inauthentic existence: Martin Heidegger versus Gabriel 
Marcel

The notion of the characteristics of a vile human being in Gabriel Marcel’s thought revolves 
around components such as establishing an “I-S/he” relationship with others, unpreparedness 
and unopened in relations with others, and presence in the realm of “having”. To that end, it will 
become clear that by establishing an “I-You” relationship, being present to other human beings 
in the realm of “being” becomes noble, but by examining Marcel’s ideas, it became clear that the 
dominance of science and technology over human beings paved the way for the formation of 
mass society and further, it intensifies the functional view of human, and as a result of all these 
factors, increases the intensity and speed of ignobility of contemporary humanity. In this study, 
which aimed to explain the factors of nobility and ignobility from Gabriel Marcel’s point of view, 
it became clear that he believes in emerging from unoriginality. A human being should be able 
to freely choose, accept responsibility, communicate with the secret, and have characteristics 
such as love, loyalty, faith, and hope.
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 اصالتی از دیدگاه گابریل مارسلهای بیبررسی مؤلفه
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 چکیده

یی با »او/من«هایی چون برقراری نسبت شود، حول محور مؤلفههای انسان غیراصیل در اندیشه مارسل مطرح میتصوری که از ویژگی

گیرد. به همین منظور، روشن خواهد شد میشکل » داشتن«دیگران، عدم آمادگی و گشودگی در ارتباط با سایرین و حضور در قلمرو 

یابد، لیکن با بررسی اصالت می» بودن«های دیگر و تقّرر در عرصه یی، حضور در دسترس انسان»تو/من«که آدمی با برقراری ارتباط 

فراهم کرده و در ای گیری یک جامعۀ تودهها زمینه را برای شکلهای مارسل مشخص شد که تسلط علم و تکنولوژی بر انساناندیشه

افزاید. شدن انسان معاصر میبر شدت و سرعت غیراصیل ،بخشد و در نتیجه همه این عواملادامه، نگاه کارکردی بر انسان را شدت می

اصالتی از نگاه مارسل صورت گرفت، روشن شد که وی معتقد است انسان برای در این پژوهش که با هدف تبیین عوامل اصالت و بی

هایی همچون عشق، تاصل باید بتواند آزادانه انتخاب کند، مسئولیت آن را بپذیرد، با راز ارتباط برقرار کرده و از ویژگیعدمخروج از 

 وفاداری، ایمان و امید برخوردار باشد.
 

 ای، کارکردی، تکنولوژی، جامعۀ توده»او/من«اصالتی، نسبت اصالت، بی واژگان:کليد
 

 

 

 

 

  

 

 مقدمه

به عنوان یکی از فیلسوفان پیرو  ،. گابریل مارسلاست های مطرح در فلسفه اگزیستانسمؤلفه از» اصالت انسان«

، به نحوی که در ای فلسفی خود بدین مسأله پرداختههدر تبیین انسان و جامعه هماهنگ با اندیشه ،این مکتب

 .استاز مباحث محوری  (Authenticity)مطالعه تفکرات وی موضوع اصالت یا تأصل 

جهان را تبیین کند، به همین دلیل، جامعۀ معاصر را که  داندمی خودوظیفه  ،به عنوان یک فیلسوف ،مارسل

به دنبال حقیقت بودن و در  ،طبق دیدگاه وی .دهدصراحت کامل مورد انتقاد قرار می اگونه پروا و بهیچبدون 

گرداند، ولی جامعۀ معاصر باعث شده انسان از اصالت خود دور شده واقع رسیدن به حقیقت، انسان را اصیل می

های غیراصیل را اصیل گرداند. وی اش انسانداند که از طریق فلسفهاصالت گردد. او وظیفۀ خویش میو بی

اصالتی رها سازد و به اصالت ها را از بیتواند آنها وجود دارد که میمعتقد است هنوز برخی چیزها درون انسان

بلکه تنها  ،توان آموزش دادهای غیراصیل را نمیو زندگی اصیل برساند. البته مارسل بر این باور است که انسان

 ها را پروراند.توان آنمی

هایی را ارائه دهد که انسان اصیل را از افراد فهنگارنده در این نوشتار در نظر دارد با بررسی مباحث مارسل، مؤل

بیگانگی که انسان غیراصیل از حقارت و خودسازد تا بدین وسیله بتوان راهکارهایی برای آنغیراصیل متمایز می

خارج شود و اصیل گردد، ارائه داد. به همین منظور، این مقاله درصدد است با تبیین منسجم و هدفمند 

اصالتی زا و تشدیدکننده بیگیری از عوامل غفلتمارسل براساس حفظ اصالت انسان و کناره های فلسفیاندیشه

 ۲۲/۰۵/۱۳۹۹ تاريخ دريافت:

 ۲۲/۱۱/۱۳۹۹ تاريخ پذيرش:

 ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ تاريخ انتشار:

 zohremalakooti@yahoo.comل: نويسنده مسئو*

 رانیتهران، ا ،ییطباطبادانشگاه عالمه ات،یدانشکده ادبکاتبه: آدرس م

 -؛ فکس: ۰۲۱۸۸۶۹۲۳۴۵: تلفن

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 
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ها را مورد بررسی قرار دهد. لذا در تبیین این های مارسل پرداخته و میزان کارآمدی آنحلبه اعتبارسنجی راه 

داده، سپس عوامل ایجاد و های انسان غیراصیل از منظر مارسل را مورد واکاوی قرار موضوع ابتدا ویژگی

اصالتی را دنبال نموده و در نهایت به بیان راهکارهای او خواهیم پرداخت. در تبیین این تشدیدکننده این بی

آمادگی، مفهوم بودن و داشتن،  ، عدم»او/من«های اساسی اندیشه فلسفی مارسل از جمله نسبت مسأله مؤلفه

 گیرد.کارکردی به انسان نیز مورد بررسی و پژوهش قرار میای و نگاه آن با راز و مسأله، جامعۀ تودهرابطۀ 

 

 های انسان غیراصیلویژگی

ای دارد و در برابر آن مسأله اصالت انسان در فلسفه اگزیستانسیالیسم و اندیشه فلسفی مارسل جایگاه ویژه

ها نیز پرداخته شود. کامًال واضح است که شود که الزم است بدانها و عوامل نفی اصالت آدمی مطرح میویژگی

 .بتنی هستندهمین عوامل م ساختار فلسفی مارسل نیز بر پایههای اصلی مؤلفه

 او/نسبت من

توان یافت، زیرا از نگاه وی با دیگران می انسان غیراصیل را در نوع رابطه هایمارسل یکی از ویژگی در اندیشه

که انسان با دیگری هنگامی .یا غیراصیلاصیل  ؛وی انسان ممکن است دو نوع ارتباط با دیگری برقرار نماید

اصالتی انسان بی دهندهیی نشان»او/من«است، اما یک نسبت  انسان اصیل ،کندبرقرار می» تو/من«نسبت 

اند. این جدایی از افتاده هستند که از دیگران جدا شدههایی جداهایی همانند اتمانسان خواهد بود، زیرا چنین

سازند، در نتیجه شود که احساس هویتی از خود نداشته باشند و ارتباط اصیلی با دیگری برقرار ندیگران باعث می

که دهد، ضمن آنخویش را از دست می فردانیتانسان،  ،از ویژگی اصالت برخوردار نباشند. در چنین شرایطی

ها را تنها در به نحوی که شأن و مقام انسان ،دهداش وی را به تفکر انتزاعی سوق میغلبه تکنولوژی بر زندگی

 الت و انسانیت است.فاقد ویژگی اص بیند و در نتیجهکارکردشان می

ای با طور که بیان شد چنین رابطهکنند و همانهای دیگر همچون شیء برخورد میهای غیراصیل با انسانانسان

» او«و » شیء«منزلۀ  شود، بدان دلیل که دیگری برای انسان غیراصیل بهمعرفی می» او/من«عنوان 

که انسان . زمانیکندشود و دربارۀ آن همچون شیء، حکم میفردی که برایش غایب شمرده می ؛شودمیمطرح 

گونه ارتباطی هیچ "او"گیرد که با عنوان متعلق فکر در نظر میکند، او را به توجه می "او"عنوان  به دیگری به

 تواند برقرار کند.نمی

گونه ارتباط خّالقی ها هیچاجی است و با آنو جدل و ورّ حث صورت ب چنین انسانی ارتباطش با دیگران فقط به

 .ندارد

 »با«ق محروم هستند و به معنای کامل طرفین از ارتباطی عمیق و خّال  »او/من«در ارتباط 

اند که از سر تصادف یا بر اساس اهدافی مشخص با بلکه دو موجود جدا مانده ،یکدیگر نیستند

 :Alawitbar, 2012] دهندهگیرنده و امتحانمانند ارتباط امتحان ؛اندهم تماس پیدا کرده

126]. 

گونه دهند و هیچکردن با دیگری ترجیح میبرقرار ارتباط شدن در خود را بههایی که محبوسبنابراین انسان

اصالتی هستند. در تبیین این مسأله باید های بیی با دیگری ندارند، انساني»تو/من«تمایلی به برقراری ارتباط 
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ای که با گونهداند بهصورت است که دیگری را در تقابل با خود میبدین» او«گفت ارتباط انسان غیراصیل با 

قابل، مقایسه پردازد. در این شرایط تدادن خویش در مرکزیت توجه، تنها به خود و امورش میخودمحوری و قرار 

گونه ارتباطی با او نماید و هیچانسان غیراصیل فقط خود را با دیگری مقایسه می .شودبا دیگری مطرح می

عنوان شیء و چیزی جدا برای انسان غیراصیل تنها به  "او"کند، چرا که دیگری برایش اهمیتی ندارد. برقرار نمی

که است به دلیل این گرفته است، انسانی غیراصیل ه قراراین رابطشود؛ بنابراین انسانی که در در نظر گرفته می

عدم «گونه مشارکتی ندارد. مسأله عدم مشارکت با دیگری ویژگی دوم انسان غیراصیل یعنی با دیگری هیچ

 زند.را رقم می (Inavailability)» آمادگی

 عدم آمادگی 

به زندگی خویش مشغول است و در پی آن است که  دهد وانسان غیراصیل خود را در دسترس دیگران قرار نمی

  .ر نتیجه در برابر دیگری بسته استاش را حفظ کند و دخود و زندگی

اش را طور موقت، بخشی از داراییرسد که به کسی که در دسترس من نیست تنها به نظر می

 . [Marcel, 2003: 87] کندصورت وام به من پیشنهاد میکه بدان نیاز ندارد به 

ء عنوان شی کنند، دیگری برایشان بهیی با یکدیگر برقرار می»او/من«ها رابطۀ در این صورت است که انسان

شوند. عدم آمادگی بدان معناست که انسان نسبت به مردمی که شود و برای یکدیگر فاقد آمادگی میمیمطرح 

  .دهدها در دسترس قرار نمیرای آند و خودش را بتفاوت است و برایش اهمیتی ندارنکند بیها زندگی میبا آن

 های خودش مجذوب شده و هیچانسان غیراصیل فاقد آمادگی است چرا که او در گرفتاری

 داشتن پیوند دارد از اندازهبیش برآورد عدم آمادگی با مقولۀ  ؛وقت، زمانی برای دیگران ندارد

[Sylvestre, 2012: 87]. 

آشفته دارد، فاقد آمادگی است و انسانی غیراصیل خواهد بود به این دلیل که او درگیر و  فردی که ذهنی درگیر و

هایی او مشغول احواالت روزانه، بدن، سالمت روحی و معنوی، اعتبار و قدرتش است و به سبب چنین آشفتگی

بلکه در  ،رتباط داشته باشدا» تو«تواند خود را برای دیگران در طبق اخالص قرار دهد و با دیگران در جایگاه نمی

برایش وجود ندارد. انسانی غیراصیل که فاقد آمادگی است » تو«مرتبط است و به عبارتی باید گفت » او«جایگاه 

گردد و دربارۀ دیگران تنها در خصوص برنامه و زندگی خود، در زندگی و تجارب شخصی خویش محصور می

کند انسانی زندگی خویش را همچون حساب بانکی محدودی تصور میکند. چنین ارتباط برقرار کرده و داوری می

اندیشانه حفظ کند. انسان غیراصیلی که و بر این باور است که این زندگی را باید تا آخر عمر عاقالنه و مصلحت

داند. چرا که این امور به سوی دیگری آماده و در دسترس نیست، عشق، ایثار و فداکاری را غیرعاقالنه می

 .برنداش را از بین میاطفی زندگیهای جسمانی و عرمایهس

تنها به این دلیل که از نظر لفظی متضاد بودن است، نهدسترسغیرقابل دسترسی متضاد در 

 کند. با خود را غیرقابلاست، بلکه به این دلیل که دیگری را از خصایص انسانی محروم می

شوم. اگر چه شخص ممکن است در نتیجۀ بیگانه میدسترس کردن، ضرورتًا تا حدودی از خود 

 دسترس شود و غرور مثال بارزی از غیرقابل دسترس بودن استها غیرقابل عملکرد تکنیک

[Rothhaar, 2011: 31]. 

مارسل بر این عقیده است که انسان غیراصیل در جهان معاصر هر روز بیش از روز پیش در این مسیر حرکت 

های هر به این دلیل که دارایی ،کندشود. عدم آمادگی انسان را نومید میژگی گرفتار میکند و به این ویمی

ها پایان یابد، انسان غیراصیل، امید خود را که این داراییکنند. حال زمانیکسی حدود قدرت او را مشخص می
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فاقد آمادگی است و تنها کند، دهد، زیرا انسان غیراصیل که در جهان داشتن زندگی میدر زندگی از دست می

د داشته باشد چرا که هایش امیتواند به خواستهخواهد ولی نمیها است و بنابراین فقط میخواهان داشتن

  .ایمان ندارد

ماندن در قلمرو داشتن و همپای بودن به معنی خودشیفتگی است، یعنی ثابتناپذیرعرضه

به تصاحب یک ناآرامی مبهم که در رابطه با تنگ و نگران شدن، درآمدن قرار و دلشرایط بی

شود، زیرا مایلم خودم گیرند، به نومیدی مبدل میبستگی قرار میهای خاصی که مورد دلعین

 که دیگر چیزی ندارم، چیزی هم نخواهم بودرا با آنچه دارم همانند کنم و فکر کنم که هنگامی

[Blackham, 2014: 125]. 

 بودن و داشتن

برای استقبال از دیگری و حضور دیگری را به عنوان انسان پذیرفتن با ویژگی دیگری همبستگی  عدم آمادگی

است. در توضیح این مسأله باید گفت طبق اندیشه گابریل » بودن«و فراموشی » داشتن«دارد و آن تقرر در 

ط به امور عینی و هایی است که مربومارسل انسان در جهان با دو گونه پرسش مواجه است؛ گونۀ اول پرسش

 .نامدمی» مسأله«ها را گونه پرسشها باید روش مناسب را برگزید. مارسل اینبیرونی هستند و برای پاسخ به آن

نمونۀ روشن آن مسائل ریاضی است. انسان با آن  ؛رودشود و از بین میحل می هر مسأله راه حلی دارد که با آن

تواند آن را حل کند و پاسخ را در اختیار دیگران قرار دهد. به معنایی چنین درگیر نیست و به راحتی می

ها واجد نحوی تسلط و آگاهی توانند پاسخ قاطع داشته باشند، زیرا انسان نسبت به موضوع آنهایی میپرسش

 بودن آن است. پذیرها عمومیت و تحقیقاین پرسشاست. ویژگی 

در مقابل، نوع دیگری از پرسش وجود دارد که مربوط به اموری است که بر ما احاطه دارند. انسان با این پرسش 

و هر انسانی به طور منحصر به فرد با آن ارتباط  استدرگیر است، امری شخصی و غیرقابل انتقال به دیگران 

یابند، زیرا هستند، هرگز پاسخ نهایی نمی ها از اموری است که بر ما محیطونه پرسشگدارد. از آنجا که این

نماید. تعامل هر انسانی با آن پرسش، خاص خودش است. کند و پنهان میموضوع پرسش، خود را آشکار می

نوع پرسش های رسمی حاصل خلط میان این دو نامد. به نظر مارسل فلسفهمی» راز«ها را مارسل این پرسش

تواند به شناخت هستی دست یابد و شناخت هستی را یابد، از طریق آن میهستند. انسانی که در راز حضور می

رد. پیوند دا» بودن«حاضر است. بنابراین آشنایی با راز با » بودن«در دل دیگران بیدار کند. چنین انسانی در قلمرو 

کند و همه چیز را فراموش می» بودن«دهد، ا به مسأله تنزل میها ر همۀ پرسش ،ستالبته کسی که با راز ناآشنا

 نماید. تحویل می» داشتن«را به 

و » داشتن«گیرند؛ یکی در قلمرو ها ممکن است در دو قلمرو قرار بدین ترتیب باید گفت از نظر مارسل انسان

ستی خویش است و بر اساس با این تفاوت که انسان در حیطه بودن، آگاه به ه». بودن«دیگری در قلمرو 

های زندگی نجات داده و برای حقایق زندگی که اوج آن خداست، فدا یابد، خود را از تاریکیحضورش، هویت می

کند و کاری به هستی خویش ندارد. بر اساس های خود توجه میکند، لیکن در حیطه داشتن فرد به داشتهمی

ها انسان را فرو کند، اما داشتنتی را با داشتن بررسی میبخشد و حتی هسهایش به خود هویت میدارایی

 ,Marcel]در سطح داشتن هیچ معادلی ندارد » من چه هستم؟«سؤال  ،بلعند، زیرا طبق دیدگاه مارسلیم

2014: 167]. 
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را  گیرد، لیکن هر دوکه مارسل بودن و داشتن را دو قلمرو جدای از هم در نظر میالزم به ذکر است با وجود آن

د که به داشتن شوداند، اما معتقد است زمانی انسان و زندگی او تهدید میبرای زندگی انسان ضروری می

اهمیت دهد و بودن را فراموش کند و در واقع بودن را فدای داشتن کند. در چنین صورتی داشتن بر بودن 

داند. این موضوع طبق دیدگاه ود میهای دیگر را تحت تسلط خیابد و انسانی که چنین کند، انساناولویت می

دارد. البته فرد با مین را از حضور در برابر دیگری باز انسا ،شدن در داشتنمارسل بدان دلیل است که غرق

کند و همواره نگران های خود توجه میگرداند، زیرا به داشتهقرارگرفتن در قلمرو داشتن، رنج را بر خود مسلط می

ها، ها بر انسان وجود دارد و داشتنها را از دست بدهد. در چنین موقعیتی امکان تسلط داراییاست که آن

که انسان در قلمرو بودن قرار گیرد، جلوگیری عث تباهی او شده و از اینانسان را دچار رنج خواهند کرد، با

یابد و در دسترس است، بر کنند. در مقابل، انسانی که در قلمرو بودن قرار دارد، برای دیگری حضور میمی

نسانی که در یابند. اها برایش حضور میداند، بلکه آنها را داشته خود نمیشود، چرا که آنها مسلط نمیانسان

قلمرو بودن حضور دارد با راز درگیر است و انسان اصیلی خواهد بود، اما انسانی که در حیطه داشتن قرار دارد و 

است. در سیستم داند که به طریقی قابل حل ای میکند، هر پرسشی را صرفًا مسألهبه داشتن خویش توجه می

ای و نگاه کارکردی به سمت علم و تکنولوژی و جامعۀ تودهگرفتن در قلمرو داشتن، او را اندیشه مارسل قرار 

 کند.اصالتی او را تشدید میدهد و بیسوق می

 

 اصالتیعوامل تشدید بی

باشد و به مرتبه عدم آمادگی » او/من«در اندیشه فلسفی مارسل زمانی که ارتباط انسان با سایرین از سنخ ارتباط 

مبّدل خواهد شد، لیکن » غیراصیل«گرفتن در قلمرو داشتن به انسانی  و غیرقابل دسترس بودن برسد، با قرار

اموری نیز وجود دارد که چنین جریانی را تشدید کرده و او را به سمت ورود و ماندگاری در این مسیر سوق 

  .دهدمی

 علم و تکنولوژی

تواند آدمی را برای اهدافی مارسل بر این باور است که تکنولوژی تأثیرات مثبتی بر زندگی انسان دارد و می

که تکنولوژی بر انسان تسلط یابد، تر راهنمایی کند، لیکن هنگامیبها در ایجاد زندگی اصیل و انسانیگران

 .[Gendreau, 1998: 2-3]نماید اصالتی او را تشدید میآورد و در واقع بیخطراتی را برای او به ارمغان می

اثرات مضر تکنولوژی بر زندگی انسان نگرانی بسیار جدی را برای مارسل به وجود آورده بود، از آن جهت که به 

کند و این باعث دارد، به انسان به عنوان کارکرد توجه می اعتقاد وی تکنولوژی اثرات مخربی بر فرهنگ و جامعه

بتواند تأثیر مخرب تکنولوژی را از زندگی انسان و شود. وی در تکاپوی آن است که اصالتی انسان میتشدید بی

اصالتی رهایی دهد، اما انتقادهای منفی او از تکنولوژی دلیلی بر فرهنگ جامعه جدا سازد و آدمی را از بی

توان گفت از نظر مارسل پیشرفت تکنولوژی در بنابراین نمی. تمایلش بر حذف تکنولوژی و تخریب آن نیست

کند و تر میها را راحتم امری بد و غیرضروری است. تکنولوژی به خودی خود زندگی انساننهاد و باطن خود ه

آورد. با این حال انسان نباید محدود به این تکنولوژی گردد و ها فراهم میشرایط بهتری برای زندگی کردن آن

سلط تکنولوژی بر انسان و جا از تکنولوژی و تسلط آن از دست بدهد، زیرا تهاصالت خود را با استفادۀ ناب

شود انسان، برادری و ارتباطش با دیگران، صمیمیت و همدلی را از دست بدهد و به شدن در آن باعث میغرق

 .صالت و آمادگی خود را فراموش کندعبارتی ا
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تهدید  echnomani(T(یا جنون فّناوری  T)echnolatry(پرستی از جانب فنزندگی اصیل 

ت به عالم واقع در یعنی از جانب این گمان که فقط تفّکر فّنی معرفت معتبری نسب ؛شودمی

... شاید خطر اصلی نگرش فّناورانه در این است که این وسوسه را در آدمی قّوت  نهداختیار می

 .[Kain, 2014: 25] نگارداآفرین عرصۀ وجود بیبخشد که خود را یگانه معنابخش و ارزشمی

از حد به تکنولوژی اعتماد شود، این اعتماد بیانگر آن است که تکنولوژی قادر است تمام مشکالت  وقتی بیش

شود. در این اصالتی انسان میها و بیاز حد منجر به تنزیل ارزش انسان را از بین ببرد. در واقع اعتماد بیش

شود و این امر برای او نش میشدشدن انسان در تکنولوژی منجر به حذفرابطه مارسل معتقد است که غرق

جهت است که در دهد. این موضوع بدانچرا که انسان، اصالت و کرامت خویش را از دست می ؛کننده استنگران

انسان، احساس فضیلت، حضور، مشارکت، با دیگران بودن و در نتیجه  ،جهان معاصر و مجذوب تکنولوژی

های غافل از ارتباط با انسان و وفاداری ،فاقد حقیقت خود دهد. انسان غیراصیلاصالت خویش را از دست می

دیگر است. چنین انسانی دیگر ارتباطی با تعالی و دیگران ندارد و از برقراری چنین ارتباطی نیز ناامید است. 

شدن احساس ناامیدی، سرخوردگی و از خودبیگانگی از اثرات مخرب و ضعف تکنولوژی است و روند غیراصیل

دادن معنای راز وجود و خود، اصالت و صداقت، دست، زیرا تکنولوژی اغلب منجر به از نمایدتشدید می انسان را

امر انضمامی و امر وجودی (اگزیستانسیال)، حقیقت و همزبانی، آزادی و عشق، انسانیت و اجتماع، وفاداری و 

یگران، به خصوص معنویت و خالقیت، طبیعت و تعالی، تعهد و فضیلت، احترام به خود و پاسخگویی به د

 .[Gendreau, 1998: 1] شودقداست می

در توضیح این مطلب باید گفت مارسل نیز همانند فالسفه اگزیستانسیالیست به دنبال پاسخگویی به سؤاالت 

پیشرفت عظیم تکنولوژی در جهان معاصر و هدف قرار  ،بنیادی دربارۀ وجود و حقیقت انسان است. در نظر او

اعتباری این نیاز شده است. به همین دلیل با گسترش علم و فناوری، پرسش انسان از منجر به بی ،گرفتنش

کند. گردد و از خود پرسش نمیعنوان مسأله مطرح نمیشود و دیگر انسان برای خودش به رنگ میذاتش کم

سان به دنبال اصالت شود حقانیت اصالت زیر سؤال برود و دیگر انبدین ترتیب تسلط تکنولوژی موجب می

بودن را از دسترسشود انسان احساس در لوژی باعث میخویش نباشد، از آن جهت که غلبه همه جانبه تکنو

دست بدهد و نتواند از طریق تکنولوژی به آن اهداف عالی انسانیت و اصالت دست یابد. تکنولوژی تمایل دارد 

به عنوان مانع و عاملی مخرب بر سر راه  ،د و در واقعد محروم کنشومی ششدناز آنچه باعث اصیلانسان را 

اش مجذوب همۀ زندگی ،شودکه انسان درگیر و غرق در تکنولوژی میگیرد. از آنجاییاصالت انسان قرار می

برد و آدمی را به یک ماشین چه در ارتباط با انسان اصیل است را از بین میشده و به همین دلیل هر آنآن 

اصالتی او گیرد و به بیجهان مجذوب تکنولوژی، انسان را صرفًا به عنوان ماشین در نظر می .زدسامبّدل می

شود و او را همتراز با اشیاء زند. در چنین جهانی با انسان غیراصیل همانند یک شیء برخورد میدامن می

 دانند: می

های واالتر به ب ارزشکسی ممکن است با کمال میل خود را بنده تکنولوژی کند و به جای طل

کند، خود را همسان چنین یعنوان هدف که انسان را از دنیای حیوانات و اشیاء متمایز م

 .[Gendreau, 1998: 4] مادون اشیاء بپندارد مرتبه

زنند. اصالتی وی دامن میگیرند و بر بیکار میها بیشترین توان و قدرت انسان را بهاز سوی دیگر، تکنیک

ها تکنولوژی را اصلی در این جهان اند. آنهای غیراصیل، جذب قدرت تکنولوژی و تسلط آن بر خود شدهانسان

ها را که ارزش تکنولوژی را با اصالت بسنجند و بدانند که آیا تسلط تکنولوژی آندانند و خواهان این نیستند می
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ی را که انسان اصیل برای یکپارچگی و وحدت هایاز اصالت دور کرده یا خیر. غلبه تکنولوژی همه تالش

ها را به صورت توده در برد و انسانسازی پیش میسازد، او را به سمت یکساندهد، نابود میاش انجام میزندگی

اند. این را از دست دادهندارند و فردانیت خویش گونه تصمیم و مسئولیتی آورد؛ افرادی که از خود هیچمی

انگارد که باید آن را برای رسیدن به ای میاست که انسان غیراصیل، جهان را به چشم مادهجهت موضوع بدان

که تمایل انسان غیراصیل به تکنولوژی افزایش یابد، تنها صناعت و های خودش دگرگون سازد. هنگامیخواسته

سازد. در ها متکی میبه آن دهد و خود راها را مورد ستایش قرار میکند، آنکارکردهایش برایش اهمیت پیدا می

از حد به تفکر فناورانه  رسد، توجه و اعتمادش بیشمیکه انسان غیراصیل به خودستایی این صورت است 

شود و نزد او زندگی اصیل همراه با احساس لذت و مسئولیت اهمیتی ندارد، زیرا درگیر خود است و معطوف می

امعه برایش تصمیم بگیرد، بنابراین نسبت به زندگی خود مسئولیتی با دیگری ارتباط نداشته و تمایل دارد ج

که غلبه شود. ضمن آنندارد. در واقع تسلط تکنولوژی منجر به نابودی و گمنامی جامعه و زندگی اصیل می

ا که طبق دیدگاه مارسل، راز است که انسان و جهان ر برد در حالیتکنولوژی، سرانجام راز را در جهان از بین می

 .[Marcel, 1950: 197] گرداند، بنابراین انسان فاقد راز، انسان غیراصیلی استاصیل می

زندگی مبتنی بر تکنولوژی فاقد نشاط، خودانگیختی و خالقیت است که این زندگی یکنواختی را به وجود 

نشاط زندگی را گردد. مارسل آورد و در آن انسان غیراصیل دچار حالت خستگی، سرخوردگی و ناامیدی میمی

به نظر ناپذیر است. داشتن در محیطی محسوس و ملموس جداییبیند که از ریشهمرتبط با احساس فردیتی می

داشتنی مستلزم پیوند با محیط بومی، یعنی مستلزم رسوم و سنِن بومی خاّصی، است چنین ریشهرسد که می

در . [Kane, 2014: 27]ستیزد الاقّل، با آن می یا ،شودافزون، مانع آن میت روز که ... پیشرفت فّنی با موّفقیّ 

گونه آگاهی برخوردار انسان نسبت به خودش بیگانه است و نسبت به وجود و ذات خود از هیچ ،این عصر

 .نیست. تکنولوژی مانع این است که او به سوی دیگری و امر متعالی حاضر و گشوده باشد

هایی باالتر از حداقل شرایط بقا و جهان خالی از ارزشعدم خالقیت، تعهد و مشارکت، در یک 

شود. فناوری یک زندگی راحت در یک جامعه ناشناس، منجر به خستگی و از خودبیگانگی می

برای فردی که دارای توانایی کنترل و مدیریت ابزار در خانه و عملکرد مستقل بدون نیاز به 

 .[Gendreau, 1998: 7] شودی میارتباط با افراد دیگر را دارد منجر به تنهای

آورده، دست بدین ترتیب باید گفت انسان غیراصیل تنها به چیزهایی که فن و تکنولوژی برای او به ارمغان 

شود همواره در بخشد، بلکه باعث میدهد و به وی اصالت نمییابد، لیکن تکنولوژی او را نجات نمیمی

این اسارت خویش را نجات دهد. انسانی که اسیر تکنولوژی است و اصالتی خود اسیر گردد و نتواند از بی

تواند تکنولوژی را که بر او تسلط دارد، کنترل نماید، در واقع از کنترل خویش نیز غافل است و نتوانسته نمی

 .های اصیل بتواند انسانی اصیل گرددکارگیری مؤلفه خود را کنترل کند تا با کنترل خود و با به

ای از مسائل تصّور که واقعیت را همچون مجموعهاز اعتقاد خود به فنون، یعنی از این... ما 

اندازۀ رفته، برای ما به  هم همه، نارسایی فنون رویایم، ولی با این کنیم، دست نکشیده

درک است. در پاسخ به این پرسش که بشر به چه چیزی  های جزئی فنون قابلپیروزی

تواند به همان چیزی دست یابد که او می که گوییم؟ ما همچنان پاسخ میتواند دست یابدمی

نون قادر به نجات خود بشر نیستند و حتی توانند؛ ولی ناچاریم بپذیریم که این ففنون او می

 کندداد با دشمنی هستند که بشر در نهاد خویش حمل میترین قرار آمادۀ بستن شوم

[Marcel, 2003: 75]. 



 ۱۲۷ مارسل لیگابر دگاهیاز د یاصالتیب یهامؤلفه یبررس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Volume 1, Issue 2, Spring 2021 

بیند. با وجود تمام غیراصیل در جامعۀ تکنیکی معاصر به دنبال کمال است، لیکن کمال را در عملکرد میانسان 

ها بسته شوند و دهد که کارخانههایی که مارسل با تکنولوژی و تسلط آن بر جامعه دارد، پیشنهاد نمیمخالفت

هایی را ها را بشناسد و راها ضعفبلکه در پی آن است ت ،های صنعتی برچیده و تحقیقات حذف شوندمجتمع

ها انسان بتواند از این تکنولوژی رهایی یابد و اصیل گردد. در واقع او به دنبال این است که بیابد که از طریق آن

موانع زندگی غیراصیل را از بین ببرد و انسان را به اصالت و کرامت و شأن انسانیش که همان اصالت و داشتن 

 برساند.زندگی مناسب است، 

  ایجامعۀ توده

کند و همان طور که گفته شد، تسلط تکنولوژی بر انسان یکی از دالیلی است که زندگی انسان را غیراصیل می

 .بخشدشود که عدم اصالت انسان را شدت میمی (Mass society) ایگیری جامعۀ تودهمنجر به شکل

کند که در فرهنگ ما، پیشرفت مشاهده می، مارسل ایانسان در برابر جامعۀ توده کتاب در

رسد و شادی آوردن سعادت و شادی به نظر میدستتکنولوژی برای بسیاری راه ضروری برای به

های بیشتر و بیشتر  برای مثال تجمع سرگرمی و دارایی به صورت لذت و رضایت در سطح مادی

خالقی و فکری و لذت آن شده است. در نتیجه، نیاز برای یک زندگی روحانی، ا تعریف

ارزش شده و کم شده، فراموش ای که به عشق، زیبایی، حقیقت و عدالت اختصاص دادهزندگی

کند که فن و نامد، فرض میمی» روحیۀ تکنولوژی«ای که او است. چنین ذهنیت مادی

واند تواند تمام مشکالت انسان را از تولد تا مرگ حل کند یا اگر نتهای صحیح میتکنیک

یک «کند که نتیجه این طرز فکر معنی هستند. مارسل ادعا میسادگی بیگونه مشکالت به آن

 .[Anderson, 2006: 20] است» شکستهدر هم دنیای 

های کند. دنیایی که موجب تخریب احساسات و شکفتگیشکسته زندگی میانسان غیراصیل در دنیای در هم 

توجه بوده های انسانی بیشود و وابسته به علم و تکنولوژی است، در نتیجه نسبت به اصالت و ارزشانسان می

گیرد ای مبتنی بر تکنولوژی شکل میکند. در واقع باید گفت جامعۀ تودهای هدایت میو به سمت جامعه توده

ها های صمیمی و برادری بین انسانافزاید. اگر در جامعه ارتباطو این هر دو بر شدت عدم تأصل انسان می

و  (Atomization)گردد. به همین دلیل جامعه تمایل به جداسازی وجود نداشته باشد، انسان غیراصیل می

هایی های غیراصیل در این جامعه خود را همانند اتمکند و انساندا میپی (Collectivization)سازی مجموعه

ر یابی به اهداف مادی با یکدیگکنند که توسط افراد قدرتمند و با نفوذ برای انجام وظایف و دستجدا تصور می

است » هنوعی النه مورچ«همانند  ای،شده اما شکستهدهیشدت سازماناند. تصویر چنین دنیای بهمتحد شده

.[Anderson, 2006: 23]  

افزايش به خاطر اساسًا در جهان امروز ما که ای از نگاه مارسل باید گفت گیری جامعه تودهدر تبیین روند شکل

. انسانی که در جامعۀ [Sylvestre, 2012: 90] هستيمکاهش فردانیت شاهد  یارتباطهای روشكيفيت 

است و فردانیت را دوست ندارد. مارسل نشاط و اصالت زندگی را با کند انسانی غیراصیل ای زندگی میتوده

نه در تفکر انتزاعی و نگرش  ،داند و بر این باور است که انسان در جهان ملموس و محسوسفردانیت مرتبط می

اصیل ناپذیر هستند. بنابراین انسان غیر یابد و این دو از همدیگر جداییبه فردانیت دست می فناورانه به جامعه

شود. از نظر مارسل هر چه گرایش انسان به وظایف و کند از فردانیت جدا میای زندگی میکه در جامعۀ توده

. در ادامه همین روند است که با گردداصالت میشود و بیکارکردهایش بیشتر باشد، از فردانیت خود دور می
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ای دارد و است، برای انسان غیراصیل، کاربرد ویژه شکسته که تکنولوژی در آن اهمیت یافته وجود جهانی در هم

دهد، زیرا راز در جاست که راز، جایگاه خود را از دست میشدن کشانده است. اینایجامعه را به سمت توده

شده و دیگر مطرح شود و در جهانی که انسان فاقد اصالت است، تجزیه ارتباط با انسان اصیل مطرح می

ای مسأله جایگزین راز شده است. در توضیح این مطلب باید گفت که در یک جامعه تودهشود، بدان دلیلنمی

ای، قلمرو انواع و اقسام فنون است و در این جامعه است که تکنولوژی و علم بر هر چیزی تسلط جامعۀ توده

گردد. در جامعۀ یأس میشوند و راز در این جامعه محو و انسان غیراصیل دچار دار مهم مییابد و امور مسألهمی

هایی که در ارتباط با گیرد که حتی با موضوعقدر اوج میشود، توجه به مسأله آنای که به مسأله توجه میتوده

آیند. بنابراین طبق شود و با علم و تکنولوژی در پی حل آن برمیوار برخورد میوجود انسانی است نیز مسأله

نی است که وابسته به قوانین و تحت سلطۀ جامعه است و به همین دلیل دیدگاه مارسل انسان غیراصیل انسا

 که انسان نگرش فناورانه را بهدهد. هنگامینفس خود را برای ایجاد زندگی اصیل از دست می اصالت و عزت

سان شود و این خطر واقعی برای روح اناصالت میدهد و بیعنوان اصل در نظر گیرد، اصالت خود را از دست می

 شود.محسوب می

که علم و تکنولوژی به عملکرد و کارکرد خود توجه داشته و در حیطه خود قرار بر این اساس روشن شد زمانی

آیند و حتی ضروری هستند، اما هنگامی حساب نمی بگیرند و فراتر نروند، ضرری برای انسان و جامعه به

کند که بر جامعه و انسان تسلط ای میجامعه را توده تکنولوژی و پیشرفت، مضر است و انسان را غیراصیل و

ای انسان را به ها تنها از جهت کارکردشان توجه کند. چنین جامعهیابد و حضور و راز را انکار کند و به انسان

رسد که یک ای میدهد و به مرحلهدهد، تا جایی که اصالت خود را از دست میسمت کارکردگرایی سوق می

کند، زیرا حقیقت او به یک شیء کاهش یافته است، ای، شأن خود را انکار میای تودهصیل در جامعهانسان غیرا

 .د که در حال انجام وظایف خود استشورود و مانند ماشینی میدرصورتی که در جهت یکنواختی پیش می

رفته خودش نیز به درون آن رفته ،بخشدکه عالم ابزاری خویش را وسعت می انسان همچنان

داشتن به معنای » وجود«شود و لذا آن می و بدل به جزئی از آن و حتی بردهشود کشیده می

 عنوان امری کامًال شخصی و کامًال انسانی یعنی وجود داشتن به ؛شودکامل زایل می

[McCoury, 1998: 84]. 

سان غیراصیل تبعاتی دارد. از جمله آن که انسان ای و مجذوب کارکرد شدن برای انشدن در جامعۀ تودهغرق

های خود را بیان کند و اگر در پی تواند اندیشهکه او نمیغیراصیل در این جهان فاقد آزادی است، به دلیل این

کند و بر این اعتقاد است که از آزادی نتیجه آزادی خود را انکار می گردد، درافکار خود باشد از جامعه حذف می

رود و خود در انجام کارهایش فاقد آزادی و قدرت اش مطابق خواست جامعه پیش میردار نیست و زندگیبرخو

گیرد و بر اساس آن چیزی که دوست دارد گونه تصمیمی نمیاش هیچانتخاب است. چنین انسانی برای زندگی

انسان غیراصیل در این جامعه  ای آزادی تنها به صورت شعار مطرح است وکند، زیرا در جامعۀ تودهزندگی نمی

ای انتخاب و تصمیم از صورت که در جامعۀ تودهاز همه لحاظ تحت کنترل و مراقبت جامعه قرار دارد. بدین

ای صورت توده های غیراصیل بهگیرد، زیرا انسانمی شود و جامعه برای وی تصمیمانسان غیراصیل سلب می

هایی که برایشان ها و انتخاباند بر اساس آن تصمیمتند و تنها موظفکنند و همه مانند یکدیگر هسزندگی می

 شود، زندگی کنند.گرفته می

گرد  ها را به صورت تودهکه آن انساناز سوی دیگر باید گفت مارسل مخالف تفکر انتزاعی است به این دلیل

شود و به صورت تبلیغات ظاهر ای بیش از پیش از خودبیگانه میآورد و انسان غیراصیل در جامعۀ تودهمی



 ۱۲۹ مارسل لیگابر دگاهیاز د یاصالتیب یهامؤلفه یبررس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                         Volume 1, Issue 2, Spring 2021 

انسان در آن خود انتخاب  گرداند چرا کهمیاصالت شدن انسان، او را بیگردد این از خودبیگانگی و تبلیغاتیمی

 .کندنمی

نامد در کار می» هاتوده«ورزی آنچه او از لحاظ سیاسی، مارسل روح انتزاعی را در تعصب

ر حالت دهد، وضعیت سیاسِی حاضر شمار زیادی از مردم را دگونه که او توضیح میبیند. آنمی

فاقد احساس ارزش خاص خود بوده و نسبت به ها گذارد. آنمیحقارت و از خودبیگانگی وا

ورزی ها ناگریز میل به تعصبخودشان و یکدیگر بیگانه هستند. نتیجه آن این است که توده

 ای همچون شوک الکتریکی بر مردم در این حالت دارددهندهتبلیغات تأثیر تکان ؛کنندپیدا می

[Flynn, 2012: 129]. 

کنند و غیراصیل ها از طریق تبلیغات تغییر میسل بر این باور است که تودهمار که شود بدین ترتیب روشن می

آورد تا به ها را به صورت مجموعه در میشوند، زیرا تبلیغات یکی از مظاهر سلب اصالت انسان است و آنمی

قد انتخاب و فادر روند زندگی خود های غیراصیل گرداند و انسانارزش میها را بییک صورت رفتار کنند و آن

یابد و دچار یأس و اندوه ای و کارکردی، خود را در کارکردهایش غرق میشوند. او در جهان تودهاختیار می

 .شودمی

شده پدید آورده است آور حزنی که این جهان کارکردیبینم که بر اثرات خفقاننیازی نمی«

ها ای را به یاد آوریم، یا یکشنبهبازنشستهانگیز کارمند تأکید کنم؛ کافی است که تصویر مالل

آیند که از زندگی بازنشسته که رهگذران همانند مردمی به نظر میشهرها را یعنی هنگامی

ای که گیرانهچیز فریبنده و شوم حتی در رفتار سهل اند، تصور کنیم. در چنین دنیایی، یکشده

خورد. اما عالوه بر حزنی که بیننده میشود به چشم با فردی که از کار بازنشسته شده می

ای تنّزل یافته است که چنان زندگی کند که کند، برای خود فاعلی که به مرتبهاحساس می

 ناپذیری وجود داردقراری یکنواخت و تحّملشده است، بیگویی واقعًا در کارکردهایش غرق 

[Marcel, 2003: 52-53]. 

ای رهایی یابد و اصیل شود، باید به سوی یراصیل بتواند از این جامعۀ تودهکه انسان غاز نظر مارسل برای این

جایی که چنین انسانی از کرامت و منزلت خویش فاصله گرفته است، بیش از امر متعالی حرکت کند و از آن

اش به حرکت به همیشه از خویش غافل شده است. مارسل معتقد است که ارزش حقیقی انسان در توانایی

های غیراصیل ، اما انسان[Flynn, 2012: 130]سوی گشودگی به امر متعالی است  سوی وضعیت خود بهفرا

افتاده هستند، هیچ احساس هویتی از خود ندارند و به دلیل دور های ازهمای همانند اتمودهکه در جامعۀ ت

خودش را مورد پرستش قرار  اند. در نتیجه یک انسان غیراصیل،دور شده غیراصیل بودنشان، از مرجع الهی

خالقی  ،دهد. بنابرایندهد، وی برجهان مسلط است و به همین دلیل جهان را بر اساس تفکرش شکل میمی

که جهان کند. مارسل با اینگیرد و حتی وابستگی خود را به یک خالق انکار میبرای این جهان در نظر نمی

ای منحصرًا شکسته و توده ما معتقد نیست مفهوم دنیای در همداند، اشکسته میمعاصر را یک دنیای در هم 

داده باشد. وی بر این باور است که شرایط شکسته جهان ما امروزه آشکارتر شده است،  های اخیر رخدر این سال

بدبینی «کنیم بلکه در یک بینی زندگی نمیهای گذشته دیگر در یک دوره خوشبر خالف مردم زمان

که تلقی شود، قرار داریم. در صورتی» شوخی کثیف«عنوان یک  که در آن خود زندگی تمایل دارد به »شدهگسترده

گویی به بیشتر سؤاالت ها برای پاسخها قرار دهند، به دلیل ناتوانی تکنیکمردم تمام ایمان خود را بر تکنولوژی

ناپذیر خواهد بود؛ است، اجتناب دیچنین ناامی که نتیجه زندگی و مرگ، بدبینی بنیادی در مورد معنای
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 ای نداردمثال مرگ، از دیدگاه تکنیکی، پاسخ منطقی است به دور انداختن آن چیزی که دیگر استفادهعنوان به 

[Anderson, 2006: 23]. 

های خویش توجه دارد و این باعث جاهل است، به داشته ستی و بودن خودانسان غیراصیل چون نسبت به ه

های دیگر را نیز در برگیرد. در این صورت است که انسان که نگاه مالکانه او گسترش یابد و انسانشود می

یی دارد، زیرا »او/من«ها رابطۀ کند و با آنهای دیگر تنها از جهت کارکردشان توجه میغیراصیل به انسان

است و دیگری برایش تنها از جهت  ی برقرار کند و به همین دلیل غیراصیلي»تو/من«ها رابطۀ تواند با آننمی

اصیل است،  که ویژگی انسان» تو/من«ای رابطۀ شکسته و تودهیابد. در جهان در هم کارکردش اهمیت می

 شود.اصالت مییابد و به همین دلیل انسان بیتحقق می» او/من«دهد و رابطۀ می معنای خود را از دست

ای را اسیر بودن انسان در تکنولوژی و غفلت او از رازهای بزرگ توده وی ریشه بحران انسان غیراصیل در جامعۀ

ای، دین، هنر، فلسفه دیگر برای انسان غیراصیل کاربردی ندارد و تنها چیزهایی داند. در جامعۀ تودهوجود می

نابراین انسان کند؛ بها توجه برایش ارزش دارد که در خدمت تکنولوژی و کاربرد آن باشد و فقط به کارکرد انسان

بهره از لذت و شادی است. حال باید نگاه کارکردی را که در جامعۀ یابد و بیتنها از لحاظ کارکردش اهمیت می

 ی است.ن کارکردی به چه نحوای تحقق یافته است، مورد پژوهش قرار دهیم تا بدانیم زندگی انساتوده

 نگاه کارکردی

شود. در این جامعه کارکردها به ای به نحو درستی استفاده نمیدر جامعه توده (Function)مفهوم کارکرد 

 ،صورت حیاتی و اجتماعی مطرح شده و در این موقعیت، فرد تمایل دارد که هم برای خود و هم برای دیگران

خودش را  ای. انسان غیراصیل در چنین جامعه[Marcel, 2003: 50] ای از کارکردها ظاهر شودصورت تودهبه 

شود که فرد در این جامعه خود گیرد. کارکردهای اجتماعی به اموری گفته میصورت کارکرد در نظر می صرفًا به

کننده، تولیدکننده، شهروند، بازرس قطار، کارمند بازنشسته دولت و ... در نظر را تنها در کارکردهایی مثل مصرف

شناختی نیز وجود میان این دو به لحاظ نظری کارکردهای روانگیرد. عالوه بر کارکرد اجتماعی و حیاتی، می

گیرد و از استقالل و اصالتی عنوان کارکرد در نظر میای خود را تنها به دارد. انسان غیراصیل در جامعۀ توده

کننده، ای تنها بر حسب کارکردشان در جامعه، مصرفهای فاقد اصالت در جامعۀ تودهبرخوردار نیست. انسان

کن و ... هویت جمعطآهن، بلیتولیدکننده، شهروند یا برحسب شغلشان، استاد دانشگاه، منشی و کارگر راه

گونه هویتی برخوردار نیستند؛ بلکه تنها با توجه به کارکرد و نقشی که در جامعه دارند به ها از هیچیابند. آنمی

راصیل برای این جامعه صرفًا نقش یک ماشین را ایفا غی طور که گفته شد انسانشود، زیرا همانها توجه میآن

خوبی انجام دهد. زندگی انسان غیراصیل بدین نحو پیش به ،ای را که بر عهده داردکند و باید آن وظیفهمی

 رود.می

اش ندارد، در ای توجهی به قداست انسانییابد و جامعه تودهانسان غیراصیل بر اساس کارکردش ارزش و قدر می

اش را برای ادامۀ کار از که او توانایییابد. زمانیاش اهمیت میکه انسان اصیل بر مبنای قداست انسانیلیحا

 .شودو انسانی دیگر جایگزین او میدست دهد دیگر فاقد کارکرد شده 

کار است. به  اصل و اساس اجتماع در جامعۀ جدید به علت گرایش به اقتصاد و اصل تقسیم

دادن کار، انسان در این اجتماع نه به علت وجود یا هستی، بلکه برای انجامهمین مناسبت 

خصوصًا کار تولیدی دارای ارج است. حیات در این اجتماع نه بر اساس احتیاجات راستین فرد 
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یافته است های مجرد اجتماعی، مبتنی بر تولید و مصرف نظام انسانی، بلکه بر مبنای فعالیت

 .[Jamalpour, 1992: 230] در راه اصالت وجود انسان استو به همین جهت سدی 

یابد و کارکرد بر او که تنها از جهت کارکردش اهمیت میاما هنگامی ،انسان در جهان معاصر دارای کارکرد است

گونه ارزشی اصالت شده و از لحاظ وجودی هیچشود آدمی بیشود، چنین تسلطی بر انسان باعث میمسلط می

  .شد و برای جامعه فقط از جهت کارکردش قدر و منزلت یابدنداشته با

مرا فرو  ،یک کارکرد، در ذات خود، چیزی است که فرد دارد، اما به نسبتی که کارکرد من

 ,Marcel] کند که من هستمشود و خود را جایگزین آن چیزی میبلعد، مال من میمی

2014: 164]. 

شود. عناصری کار میدر واقع وجود و بودنش ان ،کردن نباشدو خدمت انسان کارکردی که دیگر قادر به تولید

خوبی شوند که در کارکردش خلل وارد شود و او نتواند کارکرد خود را به میبه آن تصادف منجر  و مانند بیماری

است، شود و همچون ماشین انجام دهد. به همین منظور، الزم است انسان غیراصیل که به کارکردش توجه می

همچون ساعت در فواصل معین و منظمی مورد معاینه قرار گیرد تا در کار او خللی وارد نشود و بتواند کارش را 

به نحو عالی انجام دهد. بیمارستان در اینجا نقش میز معاینه و تعمیرگاه را بر عهده دارد تا انسان غیراصیل در 

یلی که از لحاظ قش او دچار مشکل نشود. انسان غیراصهای معین مورد بررسی قرار گیرد و کارکرد و نزمان

در واقع مرگ  .رودشود و از بین میای ندارد، تنها از طریق مرگ است که تجزیه مییی و بهرهآکارکردش دیگر کار 

ای و متکی به کارکرد شود. انسان غیراصیلی که در جامعۀ تودهاست که باعث پایان یافتن زندگی کارکردی او می

مقصدی را سپری هدف و بدون کند، در واقع در معرض یأس و ناامیدی قرار دارد، زیرا زندگی بیی میزندگ

 .کند و از همین جهت است که این دنیا برای انسان فاقد اصالت، دنیای تهی و طبل توخالی استمی

گردد در معرض خطر نومیدی است، زیرا در واقع زندگی در عالمی که حول محور ایدۀ کارکرد می

آورد فقط به دلیل نقشی است توخالی است. اگر زندگی در نومیدی دوام می واین عالم تهی 

کنند، نیروهایی که حیات در که برخی نیروهای نهانی، در دل این حیات و به خاطر آن ایفا می

 .[Marcel, 2009: 154] ها را باز شناسد ...ها بیندیشد یا آننیست که به آن وضعیتی

در نتیجۀ زندگی جمعی و سروکار داشتن با ماشین بود، زیرا از نظر او » شدن انسانماشینی«مارسل دائمًا نگران 

خودبیگانگی و نومیدی گرایی، از کند دچار پوچزندگی میجهان معاصر پوچ است و انسانی که در چنین جهانی 

 .[Hughes, 1994: 242]شود ویرانگری نیز متحقق میانسان غیراصیل شده و خود جامعه گردد. در اینمی

شود و نه غایت، آثار و نتایج که انسان به وسیله و ابزار تبدیل میدر توضیح این مطلب باید گفت هنگامی

ورزی، امید و آورد؛ انسان غیراصیل فاقد عشقسانی به بار میباری را برای کرامت و اصالت انبار و مصیبتزیان

هایش نجات دهد. انسان در جامعۀ تواند خود را از خودبیگانگی و اسارت در داشتهوفاداری است، بنابراین نمی

ای از رهای که اصالت از او جدا شده و او بهگونه گیرد، بهای مبتنی بر کارکرد در شرایط غیرانسانی قرار میتوده

معنای  ،گیردیابد و همه عالم را کارکرد فرا میای میاصالت ندارد، زیرا در عالمی که کارکرد در آن نقش ویژه

شود و رود. در ادامه همین جریان است که انسان غیراصیل به وظایفش محدود میاصالت و هستی از میان می

شود و عداد و توانایی انسان غیراصیل توجه نمیبه است گردد. در این جامعهتنوع عملکردهایش حذف می

گیرد. این موضوع بدان سبب است که در جهان اش تنها برای انجام وظایف تکراری مورد استفاده قرار میتوانایی

ها تنها باشند، زیرا همه آنهای غیراصیل با یکدیگر برابر هستند؛ به این معنی که عین همدیگر میمعاصر انسان
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گرفته است که کنند. برابری به این دلیل در چنین جهانی شکلکارکرد و عملکردشان فعالیت میبر اساس 

رو در جامعۀ شوند. از اینها (توانایی فیزیکی، فکری، خالقیت و ...) حذف میهای میان وجود انسانتفاوت

ین جامعه، انسان اصالتش را از شود که توجهی به استعداد انسان ندارد و در اای نوعی از برابری مطرح میتوده

 شود.اصالت میدهد و بیدست می

یابد که منظور شود. این تفکر زمانی معنی میمارسل معتقد است که یکنواختی موجب جذب جهانی نمی

طور کامل درک کنیم. در نظر او "جهان، جهانی است روحانی یا ذهن و روان روحی  مارسل را از جهانی بودن به

ها به شده برای جذب عشق میان ملتشود که یکنواختی تحمیلاز عشق است". در نتیجه موجب میکه سرشار 

ها قرار گونه است که همواره جهان را در مقابل تودهیک مانع مبّدل گردد. دیدگاه مارسل دربارۀ جهان به این

ها قسمتی از انسان وی توده شدۀ بشریت هستند. از نظرها شکل تخریبکند که تودهدهد. او استدالل میمی

جهان واقعی ما منتهی به جهانی  ،بنابراین اگر یکنواختی جریان یابد ... شده، هستندتنها در حالت تخریب

شده انسانیت حالت تخریب ،در کالمی دیگريا ها شود، بلکه به جهان تودهمعنای جهانی سرشار از عشق نمیبه 

 .[Sylvestre, 2012: 90-91]شود منجر می

های اصالتی انسان از آن جهت است که انسان متکی بر عقاید و اندیشهتأثیر یکنواختی و برابری در تشدید بی

 .پذیرددیگران، خودش فاقد هرگونه تفکری است و نظرات دیگران را کورکورانه و با تعصب می

 ... احمق استتوده -انسانکه گوید مارسل می (Mass-Man) توده"-به منظور تعریف "انسان

های عادی، تعصبات، بخش یا بار و برای همیشه باید گفت که وی کامًال از تجمع ایدهیک

ها را به صورت پراکنده های از نظریات دیگران، کلمات صرفًا عاری از معنا که شانس آنبخش

 .[Sylvestre, 2012: 88] راضی و خشنود است ،ساخته است تا ذهن وی را مغشوش کند

ین سبب است که هر کسی با نظرهای جمع مخالف باشد و بخواهد نظراتش را با دیگران به اشتراک به هم

شود. از نظر مارسل انسان شود و از جامعه حذف میبگذارد در جامعۀ کارکردی به عنوان فرد مخالف محسوب می

دهد. بنابراین از دست میشود، اصالت و انسانیت خود را ای جذب که در جامعۀ تودهغیراصیل به دلیل این

ها را به چالش بکشد را ندارند امری ساده است. ای که عقاید آنیا ایدهها تحمل مخالفت ین امر که تودهاثبات ا

سازد که شبیه خودش نیست که ای از هر چیزی میتوانیم به درستی بگوییم که توده، فکر کودکانهدر نتیجه می

به شکلی خاص شایسته است. هر کس که شبیه دیگران نیست، هر کس که هر چیز، انتخابی عالی، شخصی و 

 .[Sylvestre, 2012: 89]دارد قرار شدن خطر حذفدر معرض شبیه دیگران فکر نکند 

تنها یک  ،کن است بمیردجمعطیابد، اگر انسانی که بلیای که انسان با توجه به کارکردش اهمیت میدر جامعه

شود و عضوی از جامعه با آن کارکردش از دستگاه اجتماع خارج گشته است و نگاه به انسان، نگاه ابزاری می

گرداند. انسان غیراصیل در جامعۀ خود انسان ارزش و اهمیتی ندارد و این نوع نگاه انسان را غیراصیل می

های عشق، وفا، امید مؤلفهکه جامعه باعث شده است داند. زندگی در این ای، طبیعت را در اختیار خود میتوده

 گرداند، معنایشان را از دست بدهند و برای او کاربردی نداشته باشند.و ... که انسان را اصیل می

کند و انسان غیراصیل در عالم کارکردها قرار دارد، منتهی در کنه ذات خود نیاز به اصالت و هستی را احساس می

ه زندگی به این کارکردها تنزل نیابد، بنابراین او باید از این جامعه و زندگی کارکردی فراتر خواستار آن است ک

که در آن علم و تکنولوژی از راه صحیح خود منحرف نشده و وجود  رود و انسانی اصیل گردد. حال زندگی

ل بماند و کارکردها و اصالتی نیالوده است و همیشه در پی آن است تا انسان بتواند اصیانسانی را به بی
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های دیگر کارگیری عشق، امید، وفاداری با انسان هایش را فقط در ارتباط با اصالت انجام دهد و با بهشغل

ی برقرار سازد، این انسان، دیگر اسیر کارکردش نیست و ي»تو/من«ها رابطۀ همچون شیء برخورد ننماید و با آن

ای، در قلمرو داشتن قرار دارد و انسان غیراصیل در جامعۀ تودهاما برخالف آن،  .انسان اصیلی شده است

ها بر اساس کارکردشان در ارتباط گیرد. با انسانهای دیگر را در قلمرو و تسلط و اختیار خود در نظر میانسان

او کنند و کارهایشان تحت تسلط است. معتقد است که موجودات فاقد اختیار هستند و به اختیار او تغییر می

شود، قراری و نگرانی میگیرد، لیکن انسان غیراصیل که در قلمرو داشتن قرار دارد، دچار یک نوع بیصورت می

 هایش است.چرا که انسان نگران کارکرد خود و داشته

 

 گیرینتیجه

یکدیگر در این های متمایزکننده انسان غیراصیل و اصیل را از توان مؤلفهبا بررسی تفکرات فلسفی مارسل می -۱

 موارد خالصه نمود:

» تو/من«بخشد. اگر با دیگری نسبت انسان با دیگران از عواملی است که به وی اصالت می الف) نوع رابطه

اصالت چون های بیاصالتی انسان است. انسانیی نشانگر بی»او/من«کند انسان اصیلی است، لیکن رابطه برقرار 

کنند، زیرا دیگری را در تقابل های دیگر مانند یک شیء برخورد میکه با انسان هایی جدا از سایرین هستنداتم

 پردازند.دانند و با خودمحوری فقط به امور خویش میبا خود می

اصالت خواهد ب) عدم آمادگی و گشودگی انسان نسبت به سایر افراد موضوع دیگری است یک انسان بی

ذهن  اش غرق شده و با وجودهای زندگیدر گرفتاری ،فاوت استتچنین فردی نسبت به آدمیان بی .ساخت

 دهد. ها در دسترس قرار نمیتواند خویش را برای آنای که دارد، نمیدرگیر و آشفته

ج) حضور در قلمرو داشتن، ویژگی انسان غیراصیل و تقرر در حوزه بودن از خصوصیات افراد اصیل است. مارسل 

تواند به پردازد که انسان مرتبط با راز هستی از طریق آن میله و راز بدین موضوع میبا تبیین تفاوت میان مسأ

حاضر است، اما اگر فردی با راز ناآشنا باشد، همۀ » بودن«شناخت عالم دست یابد. چنین انسانی در قلمرو 

برد. افراد تحویل می »داشتن«کند و همه چیز را به را فراموش می» بودن«دهد، ها را به مسأله تنزل میپرسش

کند و به هایش مشخص میهای خود توجه کرده و هویت خویش را بر اساس داراییدر حیطه داشتن به داشته

 پردازند.هستی خویش نمی

ها بیافزاید. بنابراین طبق دیدگاه مارسل جامعه ممکن است دچار وضعیتی شود که بر عدم اصالت انسان -۲

 داند از جمله:ها به اصالت میی انسانبرخی امور را مانع دستیاب

الف) تسلط تکنولوژی: به اعتقاد مارسل تکنولوژی ممکن است اثرات مخربی بر فرهنگ و جامعه داشته باشد، 

ها به جا از تکنولوژی و تسلط آن، وجودش را محدود به تکنولوژی کرده و به سایر انسانهزیرا با استفادۀ ناب

شود انسان، برادری و ارتباطش با دیگران، شدن در آن باعث مید. درحقیقت، غرقکنعنوان کارکرد توجه می

یک شیء برخورد کند. این جریان به برقراری ارتباط  دست بدهد و با سایرین به مثابه صمیمیت و همدلی را از

اصالتی جب بییی، عدم آمادگی در برابر دیگران و تمرکز و تقرر بر داشتن، منتهی شود، در نتیجه مو»او/من«

 انسان خواهد شد.
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برده سازی پیش ها را به سمت یکسانگاه که مسیر یک اجتماع به سمتی باشد که انسانای: آنب) جامعه توده

گونه تصمیم و گیرد. افرادی که از خود هیچای شکل میتوده توده در آورد به تدریج یک جامعهو به صورت 

ها تمایل شود که انساناند. این رخداد زمانی واقع میرا از دست دادهندارند و فردانیت خویش مسئولیتی 

ها شأن خود را انکار بیشتری به تکنولوژی پیدا کرده و فقط کارکرد افراد برایشان مهم است، در نتیجه انسان

ف خود شود که در حال انجام وظایکنند، زیرا حقیقت او به یک شیء کاهش یافته است و مانند ماشینی میمی

شود و ها سلب میاست. در این جوامع، افراد تحت کنترل و مراقبت جامعه قرار دارند و انتخاب و تصمیم از آن

مانند یکدیگر هستند و تنها ای همه ها در یک جامعه تودهگیرد. انسانمی جامعه به جای ایشان تصمیم

تمایل  البته این افراد خود نیز زندگی کنند. های جامعه،ها و انتخابشان آن است که بر اساس تصمیموظیفه

 دارند جامعه برایشان تصمیم بگیرد، بنابراین نسبت به زندگی خود مسئولیتی ندارند.

صورت که به ها ترویج نگرش کارکردگرایی است. بدینسازی انساناصالتج) عامل دیگر در تشدید جریان بی

دهد، تا ای انسان را به سمت کارکردگرایی سوق میچنین جامعه ها تنها از جهت کارکردشان توجه کنند.انسان

ها از طریق تبلیغات به سمت یک رفتار مبتنی برکارکرد هدایت دهد. تودهجایی که اصالت خود را از دست می

گیرد. انسان غیراصیل صورت کارکرد در نظر می ای خودش را صرفًا بهمی شوند. انسان غیراصیل در چنین جامعه

کند و باید آن گیرد و صرفًا نقش یک ماشین را ایفا میعنوان کارکرد در نظر میای خود را تنها به ر جامعۀ تودهد

که کنند بدون آنخوبی انجام دهد، زیرا افراد براساس کارکردهایشان ارزش پیدا میای را که بر عهده دارد بهوظیفه

های افراد نیز برای انجام وظایف تکراری مورد استفاده توانایی ها توجه شود. استعداد وبه ارزش های حقیقی آن

 گیرد.قرار می

 شود:اصالتی بدین صورت تبیین میشدن در بند بیها از گرفتار سل برای نجات انسانراهکارهای مار  -۳

دهد، یها را به سمت ناامیدی سوق مکند آن است که انساناصالتی ایجاد میطبق دیدگاه وی مشکالتی که بی

ها پایان یابد، انسان که این داراییدانند، زمانیهای هر کسی را حدود قدرت او میچون این افراد دارایی

ست و بنابراین فقط هادیگر نیز تنها خواهان داشتن دهد. از سویغیراصیل، امید خود را در زندگی از دست می

چرا که ایمان ندارد. همچنین با تقرر در قلمرو  ،باشدهایش امید داشته تواند به خواستهخواهد ولی نمیمی

ها را از کند و همواره نگران است که آنهای خود توجه میگرداند، زیرا به داشتهداشتن، رنج را بر خود مسلط می

 هایش است.شود، چرا که نگران کارکرد خود و داشتهقراری و نگرانی میدست بدهد، دچار یک نوع بی

اامیدی و یأس به علت آن است که فرد، نیاز اصلی خود یعنی پرسش از وجود انسانی را از خاطر ی این نهمه

اعتباری این نیاز شده است. برای اش به پیشرفت تکنولوژی و هدف قرار دادن آن، منجر به بیبرده است و توجه

ل آن است که مردم با ناتوانی شوند و به راز هستی توجهی ندارد. راه حل این مشکدار مهم میوی امور مسأله

گویی به بیشتر سؤاالت بنیادی و نیازهای اساسی خود مانند معنای زندگی و مرگ آشنا تکنولوژی برای پاسخ

شوند و تمام اعتماد و توجه خود را به آن معطوف ندارند. آدمی باید دریابد که تکنولوژی مانع این است که او 

و گشوده باشد، در نتیجه جهت نجات خود به سوی امر متعالی تالش کند. به سوی دیگری و امر متعالی حاضر 

سوی گشودگی به امر متعالی  اش به حرکت به فراسوی وضعیت خود بهبداند که ارزش حقیقی انسان در توانایی

 است.
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 در غلبهاش های انسان به او بازگردانده شود و او را متوجه گرفتاریاین موضوع نیازمند آن است که آزادی

اش اصیل و متعالی آزادی را برایش روشن سازیم و از او بخواهیم که برای زندگی تکنولوژی کرده و ارزش

 ای در هم شکسته، هراس داشته باشد.تصمیم بگیرد بدون آن که از حذف شدن از یک جامعه توده

خود منحرف نشده و وجود انسانی را  تواند به نحوی اداره شود که در آن علم و تکنولوژی از راه صحیحمی زندگی

 هایش را فقط در ارتباط با اصالت انجام دهد و با بهاصالتی آلوده نکنند. انسان باید بتواند کارکردها و شغلبه بی

یی برقرار »تو/من«ها رابطۀ های دیگر همچون شیء برخورد ننماید و با آنکارگیری عشق، امید، وفاداری با انسان

نسان، دیگر اسیر کارکردش نیست و انسان اصیلی شده است. انسان باید آزاد باشد و آزادانه انتخاب سازد، این ا

 کند بپرهیزد.کند و مسئولیت آن را بپذیرد و از هر چه آزادی او را سلب می

در انتهای پژوهش بیان این مسأله ضروری است که مارسل به خوبی اوصاف انسان اصیل و نقطۀ مقابل آن  -۴

کند. در نظر او انسان غیراصیل، هستی خود را فراموش کرده است و در داشتن و سان غیراصیل را بیان میان

کند. اگر فراموشی شناختی اصالت را از لحاظ فلسفی تبیین نمیتملک سکنی گزیده است، اّما در مبنای هستی

نسبت حقیقی آن با هستی آدمی و  کند باید هستی به ما هو و معنای آن واصالت میراز هستی انسان را بی

نیز با سایر انحاء هستی روشن شود. عالوه بر آن باید معلوم شود که چه نسبتی بین هستی و راز و نحوۀ 

رسد مارسل بدان نپرداخته است نسبت هستی، آدمی و راز هستی آدمی وجود دارد. مطلب دیگری که به نظر می

ای اخالقی باقی خواهد ماند. مارسل د مطلب در حّد توصیهها مشخص نشوبا حقیقت است. تا این نسبت

تواند خواهد از فلسفه که به نظر او راز را به مسأله تبدیل کرده است اعراض کند اّما آیا اعراض از فلسفه میمی

ه به توان به طور دیگری از تفکر دست یافت که در عین گذشت از فلسفای برای اعراض از تفکر باشد. آیا میبهانه

های اساسی کند و معطوف خود هستی و راز آن و نسبت انسان با معنای معهود و رسمی آن، طرح پرسش

هایی های حاصل از پژوهشهستی و حقیقت باشد؟ پاسخ به این مسائل نیازمند پژوهشی دیگر براساس یافته

 .استمشابه این نوشتار 
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