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، بار «حوزویفان»و  «دانشگاهیان»ها است که همچناب میاب  سال
 :وجود داردنظر و تعار  ، اتتالف «علوم انسانی»سر 

علاوم انساانی »اناد کاه  ، مدعی«حوزویااب»از یک طارف،  -الف
 شود. «اسالمی»، «علوم انسانی»و باید  اسالمی نیست، «فعلی

نسفبت بفه « علفم»گویند  ، می«دانشگاهیاب»از طرف دیگر،  -ب
در  «دیاا »و نبایااد  ، بیطفر  اسففت«دیف  و عقیففد  و ایففدیو و ی»
 دتالت کند؛ ،«گدارشات علمی»

 ؛، تناقض است«علوم انسانی اسالمی»در کلمه عالو  بر آنکه 
همچاوب )اسات  «های محساوس هست»، گدارش از «علم»زیرا  -

اسات همچاوب  «های معقاول هسات»دارش از ، گا«فلسفه»فیدیک و 
 (وجود تدا، روح.

بایاد و »اسات یعنای یاک ناوع  «ناوع فرهناگ»، یاک «دی »اما  -
است و شرط تقیید چیدی به چید دیگر، ایا  اسات « نبایدهای فرهنگی

 ،«های محساوس هسات»که از یک سانخ باشاند ماثاًل علام را کاه از 
علم شیمی، مقید و محدود تواب به علم فیدیک یا  میرا دهد  گدارش می

تاواب  دهاد را می ، گدارش می«های معقول هست»کرد یا فلسفه را که از 
، مقیاد و محادود «فلسفه ماورا  الطبیعه»یا  «شناسی فلسفه معرفت»به 

گیرند و یا باا یاارد و  انداز  می ،با متر را کهکرد همچنانکه طول و عر  
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و  ،گیرند انداز  می ،گرم و کیلوگرم گیرند اما وزب را با انداز  می ،امثال آب
 شود طول و عر  را با گرم و کیلوگرم، انداز  گرفت؛ نمی

یاا  «های محساوس هسات»را کاه از  «فلسافه»و  «علم»همچنی  
کااه از  «دیاا »باه تااواب  را نمیدهااد  گادارش می «های معقااول هسات»
مقیاد و محادود کارد همچنانکاه  ،دهد گدارش می ،«بایدها و نبایدها»

تواب به نوعی از ادیاب مقید کرد مثاًل به دی  اسالم یا دی  یهود  دی  را می
یاا ناوعی « را باه علام تجربای« دیا »تواب  و مسیحیت و غیر  اما نمی

 .و بالعکس ، مقید کرد«فلسفه»
مقید  ،«نوعی دی »شود علم تجربی را یا فلسفه را به  همچنانکه نمی

  .کرد
دی  داشاته باشاد مسالماب  ،ای ری ممک  است تولید کنند  فلسفهآ

تاواب آب فلسافه را باه ناام تولیاد  میباشاد، باشد یا مسیحی یاا مشارک 
نامید مثاًل فلسفه ارساطویی یاا فلسافه افالطاونی یاا فلسافه  شا کنند 

دکارت یا فلسفه جاب الک مسیحی اما ای  به ای  معنای نیسات کاه آب 
اش هام فلسافه  د  ارسطوی مشارک اسات فلسافهفلسفه چوب تولید ش

اش  مسیحی یا مسلماب باشد فلسافه ،شرک باشد و یا اگر تولید کنند  آب
 بدانیم. «اسالمفلسفه »یا  «فلسفه مسیحیت» ،را

های محسوس  هست»که از  «فلسفه»یا  «علوم تجربی»در هر حال 
کاه  «دیا »تاواب باه  دهناد را نمی گادارش می، «های معقول هستو یا 
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مقید یاا توصایف کارد همچنانکاه  ،است «بایدها و نبایدها»گدارش از 
گرم و »تواب با  گیرند نمی انداز  می ،طول و عر  اجسام را با متر و یارد

و  «علام تااریخ»چاه  «علوم انسانی» ،انداز  گرفت در نتیجه «کلیوگرم
 تاواب باه را نمی «انسانی عقلایعلوم »و چه  «علوم انسانی تجربی»چه 

مقیاد و یاا توصایف کارد و چنای  توصایفی  ،«دی  و مذهب تاصای»
 اش یک تناقض و اجتماع متعارضی  است. دروب

 ،«بایادها و نبایادهای دینای»هسات کاه از همااب  «علومی»البته 
مقیاد شاود مثال  ،دی  تواب به آب که می «علم فقه»دهد مثل  گدارش می

انساانی علوم »و  «تجربیعلوم انسانی »فقه شیعه یا فقیه حنفی و... اما 
مقیاد « باید و نبایدهای دینای و ماذهبی تاا »تواب به  را نمی «عقلی
 کرد.

علوم انسانی نقلی یعنای »هماب  «علوم انسانی»اگر مقصود ما از  -
 «علوم انساانی تجربای»یا  «علوم انسانی عقلی یعنی فلسفه»یا  «تاریخ

تواند باه  نمی ،باشدشناسی  همچوب علم اقتصاد یا روانشناسی یا جامعه
تواند به  و... می «مکتب اقتصادی»دی  یا مذهب تا  مقید شود آری 

 .تقسیم و مقید شود  ،مکتب اقتصادی اسالمی و یا غیر
کنایم چگوناه  «اسالمی» ،چهارگانه را «علوم انسانی» شود مگر می

را  «تااریخ یهاود»یا  ؟را اسالمی کنیم «تاریخ اسالم»ممک  است مثاًل 
تااریخ »یاا  ؟اساالمی کنایم ،را «تااریخ مسایحیت»یا  ؟اسالمی کنیم
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را اساالمی  «جهاابتااریخ »و  «ریخ آلمابتا»را اسالمی کنیم یا  «ایراب
 کنیم؟

را اسالمی کنیم چگونه ممک  است  «فلسفه»شود  آیا میو همچنی  
را اساالمی  «فلسفه افالطاوب»را اسالمی کنیم یا  «فلسفه ارسطو»مثاًل 

، اسالمی های دیگر... را یا فلسفهاسالمی کنیم یم یا فلسفه دکارت را کن
تعار  و تناقض است حتی  ،ها با وجودی که میاب همه ای  فلسفه کنیم

چگوناه ممکا  اسات است،  «تناقض» ،میاب فلسفه ارسطو و افالطوب
 !!!هر دو را اسالمی کنیم و...

به  «علم»گویند که  می ،«حوزویاب»علیه  «دانشگاهیاب»همچنانکه 
وارد بحا  نشادند  ،شود اما بطور شفاف و مصداقی مقید نمی ،«دی »

آیاا اشاکال اسات  اش بی هماه« علوم انسانی موجود فعلای»که آیا ای  
تاثیر تاالف واقا   ،گرایی در دیدگا  فیلسوفاب گرایی افراطی و ماد  حس

ت فلسافی و در موضوعا «دانشمنداب علوم تجربی»نگذاشته است و آیا 
اناد و... و...  های الزم، قضااوت نابجاا نکرد  دینی بدوب داشت  آگاهی

قادر باا  اشکال است چرا ای  اش بی همه ،«علوم انسانی فعلی»اگر ای  
چگونااه اگاار باای اشااکال اساات گویی دارنااد و  هاام تعااار  و تناااقض

 های متعار  و متناقض در آنها است؟ دیدگا 
گرا  ، مااد «علوم انسانی»های  قسمتگویند بعضی  باز حوزویاب می

ها هم علمی است یعنی توسط تجربه یاا  و الحادی است آیا ای  قسمت
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از طرید حس و تجربه  ،گرایی و الحاد یعنی ماد اثبات شد  است  ،عقل
بطاور پیشافر  وارد ایا   و عقلییا بدوب هرد لیلی تجربی ثابت شد  

پاساخی علمای باه آب تاا سؤاالتی که هایچ چرا؟ ها شد  است  قسمت
 داد  نشد  است. ،بحال

وارد شاد  اسات و بارای  «فلسافه»گرایی و الحاد از طرید  اگر ماد 
گوییاد صاحیح نیسات  تودش استداللی عقلی یا تجربی دارد اگار می

نقل کنیاد و اگار باه آب درست د و یباید اول آب استدالل را درست بفهم
نقاد و باطال کنیاد ماثاًل  ،اشکال عقلی دارید آنرا درست بطاور عقلای

 «تنااقض»و باه  «محاال اسات ،اثبات تادا»اثبات کرد  که  ،«کانت»
سانخیت نادارد. اگار آنارا قباول  ،«حااد »با  «تدا»انجامد چوب  می

نقل  ،بفهمید و درست و کاملندارید باید اول آنرا بطور کامل و درست 
ند که در ک استدالل می «سارتر»سپس پاسخ عقلی بدهید یا آنکه  ،کنید

محال است شاما اول  ،است و لذا وجود تدا «تناقض»، «تدا»مفهوم 
 نقل کنید سپس عقاًل پاسخ بدهید و...بفهمید و درست آنرا درست 

در  ،«ها و راهکارها در علوم انسانی چالش»ای  کتاب تالصه اینکه 
ها و راهکارهای مخصو  به هر کدام از علاوم چهارگاناه  چالش ،واق 

انسانی )نقلی، عقلی، تجربی و اعتباری( را بطور جداگانه و مشاخو، 
تری  مشاکل و  ، عماد «علوم چهارگاناه»در هر رشته یعنی کند  بیاب می
در آب رشااته  ،کنااد ولاای در عاای  حااال تری  راهکااار را بیاااب می اصاالی
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ر و بیشتر، تحقید شود و ای  کتاب تنها قادم اول مخصوصه باز باید بهت
علاوم انساانی »در ای  بار  است و نباید به ای  بسند  کرد بااالتو در 

که بهتر است در هر رشته از آب، همچوب اقتصاد، روانشناسای  «تجربی
حااوز  و دانشااگا ، مجمعاای از کارشناساااب  ،شناساای و غیاار  و جامعه

هاا و راهکارهاا،  چالش ،تر شافاف تر و تشکیل شود تا بطاور مصاداقی
 تحقید و بیاب شود.

 کنم و قباًل متشکرم. اینجانب از هرگونه نقد و بررسی استقبال می
 

 سید محمدرضا علوی سرشکی
 . ش ه 9311زمستاب 

 



 

 

 
 بخش اول: تاریخ

«بخشاول:تاریخ»
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تاریخ:چالشوراهکاردر
ها و راهکارهای تاریخ قاباًل بطاور  حال از آنجا که م  دربار  چالش

 «چالش در تاریخ»کنم که  ام اینک به آب، اشار  می مفصل صحبت کرد 
 دو نوع چالش است:

هایی از حاواد   در قسامت «حاذف و سانساور» یکی چاالش   -9
نقال تااریخی  ،تاریخی که بخاطر جو حاکم یا تارس از سالطاب وقات

 نشد  و حذف و سانسور در تاریخ نسبت به آب شد  است.
کاه بهمای  است « نابجاهایی  تهمت»و یا  «نابجاتعاریف »دوم  -2

مورد غضاب صااحباب »یا  «فرد مورد غضب سلطاب»نسبت به  ،جهت
و  که باید مشاخو و حاذف شاود غ زد  شد  استبه درو ،«جو حاکم

نید تعریف و تمجید دروغ ای  هم بخاطر قدرت مسلط یا جو محیط که 
 .اینهم باید مشخو و حذف شود

ای  است که  «حذف و سانسور»راهکارها: راهکار چالش اول یعنی 
حدس بدنیم و باه همااب  را پیدا کنیم یا طبد شواهد مختلف،ما موارد آن

معلوم شد  یا حادس زد  شاد  بطاور مساتند و یاا در کناار صورتی که 
کسای »آنها را بیاب کنیم و نسبت به چالش دوم که باه دروغ باه  ،شواهد

ماوارد  ،«کسی به دروغ تعریف و تمجید شد »و یا از  «تهمت زد  شد 
شاواهد کاذب باودب آنهاا را  بیااب شاد  و ،آنرا بطور مساتند و مساتدل

  بیاوریم.
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نسابت باه علای با   «تااریخ اساالم»در ماثاًل  تاریخ اسالمم:  -
منافقااب و »طالب و مخالفااب و دشامناب علای با  ابای طالاب از  ابی

چنای  ماواردی کام نیسات کاه تهمتای باه علای با   ،«طلباب ریاست
تعریاف و تمجیاد شاد   ،اش طالب زد  شد  است و یا از مخالفااب ابی

 است.
علات وفاات یاا »نسابت باه ماثاًل و در مورد سانسور و حذف نیاد 

جاای  ،«اش شهادت فاطمه زهرا و مجهاول باودب قبار و تااریخ وفاات
موجود است تا آنکه تاریخ صدر اسالم کااماًل شافاف و  ،تحقید فراواب

 تصحیح شود.
 ،هاا هایی که در سایر ادیاب و یاا تااریخ ملت و همچنی  در تحریف

 .های استعمار شدگاب و غیر  دهد و باالتو تاریخ میداد  و رخ 
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کنناد و  ها را ناقو و غلاط نقال می اواًل فلسفه :«تاریخ فلسفه »در 
در  «گرایی گرایای افراطای و مااد  حس»در قروب جدید کاه ثانیًا در نقل هم 

شاود کاه در نقال قاول  مشااهد  می ،جهاب و دانشگاهها جو حااکم شاد 
شاود کاه در جهات  آب قسمت از گفتار فیلسوفاب نقل می ،عمد  ،فیلسوفاب

ماثاًل در نقال  «گرایی افراطای و مااد  گرایای اسات حس»اثبات و تقویت 
فلسفه جاب الک که در واق  هماب شرح فلسافه دکاارت اسات بجاد آنکاه 

الک قبول نداشات اماا درباار  تعیای   را جابدکارت دیدگا  شناتت فطری 
غیر ماادی باودب ذها  و »و  «وجود تودم»ر  دربا «م  موجود اندیشند »

رود حتای درباار  اثباات  جاب الک هماب را  دکارت را مای ،«م  اندیشند 
 «شاناتت»گویاد کاه  کند و صراحة می تدا نید به براهی  عقلی استناد می

گرا و  نیست یعنی جااب الک فیلساوفی عقال «شناتت حسی»منحصر به 
غیر ماادی باودب ذها  و فاعال »و  «وجود تدا»گرا است و معتقد به  واق 

 .است «اندیشه
گارای  ، جااب الک یاک فیلساوف حس«فعلای تااریخ فلسافه»اما در 

ها، حتای  شاود همچاوب ارنسات مااخ و پوزیتیویسات معرفی می ،افراطی
گرایاب افراطی هستند جااب الک  که از حس «حلقه وی »های  پوزیتیویست

باه نقال تاالف در تاریخ کس کنند و هیچ  معرفی می ،را از گرو  تودشاب
 کند. اعترا  نمی ،ها واق  پوزیتیویست
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 ،«هااابد»تاااطر مطالعااه فلساافه بااه اش  کااه در جااوانی «هیااوم»و یااا 
کناد اماا در  می «قاانوب علیات»اشکاالتی به دکارت و حتی به عقلی بودب 

های  اش کاه تحقیاد و تامال بیشاتر کارد  بار تاالف گفتاه تالیفات بعدی
تحقیااد در مبااادی »ی بسایار مهاام ما  جملااه کتااب کتابهااا ،اش جاوانی
گفتگاو در بااب »و در پایااب کتااب  «تاریخ طبیعی دی »و کتاب  «اتالق

های فعلاای  تاااریخ فلساافه»کتابهااای کااه در نویسااد  را می «دیاا  طبیعاای
شااود کااه جنبااه  نقاال می هایی، آب قساامت ،تنهااا از ایاا  کتابهااا، «موجااود

گفتاار را به ناام  «فیلوی شکاک»را دارد و گفتار  «دی »شکاکیت و یا نقد بر 
گفتگو در بااب دیا  »کنند در حالیکه در پایاب هماب کتاب  نقل می «هیوم»

بیشاتر باه حقیقات  ،«کلیاانتس»های  کند که گفتاه هیوم بیاب می ،«طبیعی
در عای  حالیکاه حتای فیلاوی  «فیلوی شاکاک»های  نددیک است تا گفته

گویاد ایا  مقادار  کناد و می ، اعتاراف می«وجاود تادا»شکاک به اصل 
هاوش فای  هکاه با «مبدئی برای پیدایش نخستی  جهااب»اعتراف به وجود 

تاییاد  ،ی شاکاکوبااز فیلاالجمله شباهت دارد کاماًل قابل دفااع اسات و 
 وجاود« علت اعالی باهوش»در مقابل آب  یهیچ دیدگا  قابل دفاعکند  می

 ندارد.
را  «برهااب نظام» ،«تااریخ طبیعای دیا »حتی در پایاب کتاب  «هیوم»

داند و توحید را نتیجه تعقل و شارک را  تری  برهاب می متق  ،برای اثبات تدا
در  فعلای آنچه در تاریخ فلسفهداند اما  می «توهم و ترس و امثال آب»نتیجه 
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کاه در فعلی هایی مهم  شود تصو  در تاریخ فلسفه نقل می ،قروب جدید
و تااریخ فلسافه  لشود همچوب تاریخ فلسافه راسا تدریس می ،دانشگاهها

های از گفتااار هیااوم اساات کااه در جااوانی و در  کاپلسااتوب تنهااا قساامت
 کرد  است. ضآنها را نق ،در سنی  باال در حالیکهاست، اش گفته  ناپختگی

های  تنها به گفته «فلسفه کانت»در نقل  «تاریخ فلسفه»کتابهای و یا در 
اثبات  ،اش اکتفا  شد  که در آب کتاب «نابسنجش ترد »کانت در کتاب 

باه نظار کانات در ایا  کتااب، عقاًل قابل اثبات نیست چوب  ،کرد  که تدا
 است. «جدلی الطرفی »اثبات تدا یکی از چهار مسئله 

از  «تمهیادات»نویسد به نام کتااب  می ،کتابی که بعد از آبپایاب اما در 
فاعال »هام  «تداوناد»واینکاه  «فاعل مختار بودب انساب»طرید اعتقاد به 

کند و تدا را بار اسااس  را حل می «مسائل جدلی الطرفی »است  «مختار
نماید و باه صاحت اساتنباط تادا از  قابل اثبات می ،«علیت فاعل مختار»
را آنطور  «تدا»گیرد ما  کند ونتیجه می اعتراف میو تصریح  ،«برهاب نظم»

شناسیم نه آنطاور کاه در واقا   شود می که در نظام تلقت بر ما، آشکار می
شناسد. )و ای  بهتری  بیاب در اثبات تدا و شناتت  تودش، تودش را می

 است( توحید
تطاا  یاا تیانات کام نیسات و  ،«تااریخ فلسافه»در  تالصه اینکه -

کنیم  انند  واگذار مایهای تطا  را به عهد  تود تو اطالع بیشتر از ای  نقل
هاا و راهکارهاا در  هایی از آنها را در بح  مخصاو  چالش و نید قسمت
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 ،نمائیم و ای  تطا  یا تیانت آید موکول می فلسفه که در صفحات آیند  می
بخاطر تاثیر عقایاد و ایاد  نااقلی  تااریخ فلسافه اسات در  فلسفه، در نقل

ایانه افراطی و ماادی باشاد گر انتخاب و نقل مورد نظرشاب که تفکرات حس
 «گرایی گرایی و مادی حس» های گویی ضد و نقیضاما کنند  را اینها نقل می

تالف بدرگی است زیارا  ،نقل با سانسورای   کنند. می ،را تا بتوانند سانسور
و یاا در  «علم بما هاو علام»نقل در  ،«ناقلعقید  و ایدئولوژی »تاثیر دادب 

تالف اسات چاه ایادئولوژی الهای باشاد و چاه  ،«فلسفه بما هو فلسفه»
الحادی و به عبارت دیگر چه ایدئولوژی بر اساس تفکری دینی باشد یاا بار 

 تطا  است. باز ،«گرایانه افراطی و مادی تفکر حس»اساس 
گذاشات عقایاد  تاثثیر می ،کم و بیش ،و آنچه در قدیم در فلسفه و علم

نقال باه عکاس آب، آنچاه در  «دقروب جدیا»بود اما اینک در ناقلینی دینی 
گرایاای افراطاای و  گااذارد ایاادئولوژی حس تااثثیر نابجااا می ،علااوم انسااانی

کاه  و باسدر سانساور و تحریاف تااریخ فلسافه گرایی و الحاد است  ماد 
 .شود موجب سانسور و نقل تالف واق  می
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هاا و  در تاریخ جهاب هم که عمدۀ تااریخ حکومت :مثالً تاریخ جهان
تنهاا  هاا، حکومتنوع سالطی  و رئیس جمهورها است آنچه واقعیت دارد 

شاب و چاه  گیرند چه در صلح تصمیم میکه است  «طلبی قدرت»بر اساس 
شااب  حفا  قدرتهدف آنهاا، و نخستی  آنها هدف اصلی  ،شاب در جنگ

حفا  شاود چنای   ،«آزادی و عدالتشعار »شاب با  است و آنجا که قدرت
شااب و حا   دهند و آنجا که اجرای عملای عادالت باه نف  شعاری هم می

اماا کنند  شاب باشد باز عمل به عدالت هم می شاب و یا توسعه قدرت قدرت
توسط جنایت و تجاوز انجاام گیارد در ملام و  «شاب حف  قدرت»آنجا که 

اش  «قادرت»در کتااب  «اسالر»طور کاه  اما آبکنند.  تجاوز کوتاهی نمی
هاای  حکومت»های  ای بحد است ای  است که تمام سیاسات گفته و گفته

و )شااب  را چه استبدادی و چه انتخابی با توجاه باه نحاو  حکومت «بشری
بااز آنچاه بارای حاکمااب در  (های انتخابی بر اساتبدادی ترجیح حکومت

 «طلبی تقادر»شاب هدف نخستی  است همااب  های سیاسی گیری تصمیم
به دست آوردب قدرت و یا حف  قادرت و باه قاول راسال تماام یعنی است 

طلبی بارای  قادرت»ا بر اسااس چنای  انگیاد  های حاکماب ر گیری تصمیم
های استبدادی ستمگری  تحلیل کرد البته در حکومت ،تواب ، می«تودشاب

  های انتخابی ریاکاری و نفاق بیشتر ابدار حفا بیشتر است اما در حکومت
قدرت است و مصالح مردماب در مرتبه بعد است و بر همی  اسااس اسات 

زنناد و شعارشااب  کاه دم از صالح و آزادی می «حاکماب فعلی جهااب»که 
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هاای انتخاابی یاا  شااب حکومت است بارای حفا  ابرقدرتی «دمکراسی»
کننااد و باارای نااابودی  اسااتبدادی وابسااته بااه تودشاااب را تقویاات می

هایی که بار اسااس  حکومت»حتی هایی که وابسته به آنها نیستند  حکومت
مثل حکومت جمهاوری اساالمی اند  انتخاب کاماًل مردمی روی کار آمد 

کوشند حتی  شاب می ید ممک  برای نابود کردباز هر طر «ایراب و عراق و...
های داتلی و یا تاارجی  انداتت  اتتالفات داتلی و جنگ از طرید به را 

ای بارای رسایدب باه  های حرفاه و با توسل به کماک گارفت  از تروریسات
 شاب به هر قیمتی که بشود. شاب یعنی حف  قدرت اهداف شیطانی

های حاکماب بشاری کاه  و ملمریدی  پر است از توب ،«تاریخ بشر»و 
و نویسااب،  همیشاه تاریخ ،تر هستند اما در تاریخ ای درند  اینها از هر درند 

نویساند  تااریخ می ،«حاکمااب»باه نفا   ،کم و بایشهای عمومی،  رسانه
واینک نظام سارمایداری باه کماک پاول سارمایداراب و حفا  منااف  آنهاا 

داعاش و »الملای  ی بی ها انادازد تروریسات بارا  می «صالح»و  «جنگ»
ها  هاا و ابرقادرت آورد ایا  حکومت همه دست «طالباب و بوکوحرام و غیر 

 بود  و هست. ،«ابرقدرت غرب»باالتو 
در حااالی کااه عاادالت کاماال در طااول تاااریخ بشاار هرگااد بااه دساات 

و چنانچاه راسال هام در کتااب اسات محقد نشد   ،های بشری حکومت
« طلبی قادرت»با چنای  انگیاد  عدالت کامل، تواند  نمی ،گفته ،اش قدرت

 محقد شود. ،حاکماب
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الهای همچاوب  منصاوبهاای  تنهاا حکومت ،«تاریخ بشار»در طول 
آنطاور کاه راسال  ،حکومت )موسی و سلیماب و داود و( محمد تاتم انبیا 

که  «ماکیاول»نویسد تاریخ درتشانی دارند و حتی  اش می در کتاب قدرت
کناد  به توبی یاد می «حکومت موسی»ف بود از مخال ،با حکومت کلیسا

های بشری که باه دروغ تاود را نماینادگاب از طارف تادا  گرچه حکومت
رفتار کردند گرچاه باه دروغ آنارا باه  ،معرفی کردند همچوب سایر ستمگراب

دادند همچوب کسانیکه پس از رسول تادا قادرت را باا زور  دی  نسبت می
 ،بنی امیه را بر سر مسالماناب شاب،از تودگرفتند و باالتو آنکه برای پس 

ریدی داتلای را  سرچشامه جناگ و تاوببا ای  انتخااب، مسلط کردند و 
 بوجود آوردند.

شاب کاه تااریخ نوشاتند باا سانساور و  اما همچناب مددوراب و طرفداراب
هم  «تعریف و تمجید»از آنها  ،به دروغو حتی  ،«نقل جنایات آنها»حذف 
 کردند.

نامیدناد و  «جانشیناب حضرت عیسی»نید که به دروغ تود را  «کلیسا»
از تقاوی  ،های نخساتی  آنهاا حکومت را قبضه کردند گرچه بعضی از پاپ

هاا شادند  پاپ کلیسا و  بیشتر جذب ،مند بودند و مردم هم بخاطر آنها بهر 
اقادام کردناد و  ،اما در قرب دهم میالدی و بعد همچناب به نفاق یا جنایات

را نمونااه  ایاا  ماادعیاب دروغاای  جانشاای  عیساایهاام  «نویسففان ختاری»
با ای  معرفای نابجاا، در نتیجه کنند و  معرفی کردند و می «حکومت دینی»
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کوشاند تاا ماؤمنی  واقعای کاه مخاالف هار  در تضعیف ایماب مذهبی می
ستمگری هستند را نابود کنند یا تقلیل دهند. در حالیکه انبیائی کاه واقعاًا از 

، تنها انبیا آمدند همچوب ابراهیم و موسی و داود و محمد تاتم  طرف تدا
حاکمانی بودند که عدالت را بطور کامل اجرا  کردند و باا هار ساتمگری و 

مخالفت و مبارز  کردند و لاذا ایناک  ،«عادت و رسوم مالمانه»حتی با هر 
نید امید و آرزوی مسیحیاب جهاب برای اجرای عدالت کامال در جهااب باه 

اسات و امیاد آرزوی مسالماناب بارای اجارای  «حضرت عیسی»زگشت با
 «رساول تادا»امت آتری  وصای  «مهدی»به  «عدالت کامل در جهاب»

بیروب بیاید و جهاب را پر از عدل  ،است که مهور کند و از پشت پرد  غیبت
 و داد کند.

و  «بخادا و قیامات»، همچناب به تضعیف ایمااب «حاکماب جهاب»اما 
اند تاا همچنااب زمیناه را بارای  مشغول «ادیاب واقعًا و کاماًل الهی»تضعیف 

شااب از  حف  کنناد و در مسایر ایا  هادف شوم ،شاب ادامه قدرت مالمانه
گیرند. و باه  شاب و... کمک می نویساب وابسته های مددورشاب و تاریخ رسانه

 تحریف اتبار و تاریخ مشغولند.
 راهکااریاک « سانساور»و « بکاذ»از  «تاریخ»ای  پاالیش لدوم ولی 

اسات کاه  «علوم مختلف تااریخی»غیر قابل انکار است و اصالح واقعی 
باید انجام گیرد بطور جداگانه و جداگانه و کاماًل شفاف و دقید و مفّصال و 

 م  در اینجا، فقط اشار  کردم.
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وروشومحففدود «وعلففومتبربففیتعریففففلسفففه»
:تحقیقاتیهرکدام

حاواس »هر آنچه از مجهوالت که ما بتاوانیم از طریاد علوم تجربی: 
کشف کنیم و از ایا  طریاد باه کماک  ،«ماب پنجگانه و احساسات درونی

آنارا علاوم  ،نامند یا باه عباارت دیگار به قواعد کلی برسیم را علم می ،عقل
 نامند؛ تجربی می
قابل شناتت نیست اما از طرید تفکار و  آنچه را از طرید حس،فلسفه: 

ناامیم مثال مقادار اعتباار تاود  قابل شناتت هست را، فلسافه می ،تعقل
تطابد دارد یا  ،که آیا در همه مواردش با واقعیات تارجیه «شناتت حسی»

گوئیم بدوب تطا  اسات مثال صافات  تطا  هم دارد و در موارد هم که می
شود آیا ای  احساسای کاه  ثانویه اجسام در مواردی که تطا  محسوب نمی

آیا واقعیتی تاارجی  ،ما از تارج داریم مثل احساس طعم لذیذ یا غیر لذیذ
را آنطاور کاه ماا آیاا آنا (چه رساد باه هماه انساانها)و همه موجودات  دارد

کنند و یا متفاوت است آیا تورشاید و ماا  و  کنیم احساس می احساس می
کنیم هساتند  میو حس مشاهد   ،ستارگاب به همی  شکلی و کوچکی که ما

کنیم هساتند یاا  ای که ما احساس مای و با همی  انداز  نسبت بهم و فاصله
به چه اناداز   ،ما یممک  است چنی  نباشد اگر نیست اعتبار شناتت حس

به چه انداز  است  «قوای دروب ما»و  «عقل»و اعتبار  «حس»هست اعتبار 
ذاتای اسات، یاا « اصول نخساتی  اتاالق»و « حقوق طبیعی»و آیا ارزش 

بیشتر دارد نه تنها به  «تعقل»سؤاالتی که نیاز به  ،و غیر آنهم قراردادی است 
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در دارد و  «برهاب و اساتدالل»و از آنجا که نیاز به تعقل دارد نیاز به  «حس»
 دارد. «مغلطه و تطا  فکری»از  «برهاب»تمیید نتیجه نیاز به 

و محقااد عقیااد  و ایاادئولوژی  ،«علففوم یبی ففی»در نتیجااه در  -9
اعتقاد به انحصار موجودات به موجودات مادی یا اعتقاد باه تادا باالتو 

 ندارد. «یعیکشفیات علوم طب»نقش و تاثیری در  ،و ماورا  الطبیعه هیچ
همچااوب اقتصاااد و  «علففوم انسففانی تجربففی»امااا باار تااالف  -2

شناسی و علاوم تربیتای و مادیریتی و امثاال اینهاا کاه  روانشناسی و جامعه
، ماوثر «مورد تجرباه و آزماایش مومنی رفتار »تواند فرهنگ و عقید  در  می

تااثیر  گر و محقد که نباید تحت باشد و تغییراتی ایجاد کند بر تالف تجربه
تغییار دهاد و از صاداقت در گادارش  ،اش اش در گدارشات تجربای عقاید

 گدارش کند. ،منحرف شود و تالف واق  ،واقعیات
کند که از طریاد حاس  که دربار  چیدهایی تحقید می «فلسهه»اما  -3

قاباال شااناتت نیساات همچااوب تحقیااد دربااار  مقاادار اعتبااار  ،و تجربااه
شاناتتهای »یاا مقادار  «ناتت عقلیش»و مقدار اعتبار  «شناتت حسی»

ماقبل تجربی و موضوعات نامحسوس همچوب ذها  شناتتهای و  «فطری
در  ،پرداتت  به ای  موضوعاتدر نتیجه  ،و فاعل مختار و تدا و امثال اینها

است و فلسفه حد دارد دربار  وجود یا عدم ایا   «موضوعات فلسفه» ،واق 
علاوم حسای و »مایاد در حالیکاه استدالل برهانی و یقینای بن ،موضوعات

امهاار نظار کناد  ،تواند دربار  وجود یا عدم ای  موضاوعات نمی ،«تجربی
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حااد ناادارد و  ،حتاای دربااار  معناای داشاات  و یااا معناای نداشاات  آنهااا
 .و اگر بکند هیچ ارزش علمی ندارد ادعایی بکندتواند نمی

:«فلسفه»هاوراهکارهادرچالش
اسات  «اشاتبا  برهااب باا مغلطاه»گرچه  ،چالش در فلسفه مقدمه:

 ،«تصوصی و مصداقی و شفاف»ای باید بطور  لک  آنهم در هر فلسفه
باید بگوئیم در مورد  دیگریا به عبارت  جدا کرد ،ها ها را از برهاب مغلطه
سؤال شود  ،ها و راهکارهای فلسفه هم صحیح نیست بطور کلی چالش

بلکه باید چالش فلسفه چیست  که مثالً چیدی گفته شود بطور کلی و یا 
یکای و جداگاناه  یکی ،ی قدیم یا جدیادها ای از فلسفه دربار  هر فلسفه

هار  هاای های هار کادام و نیاد از راهکاار و را  حل از چالش ،جداگانه
زیرا فلسفه نیااز  بح  و تحقید شود.، «مصداقیشفاف و »بطور  ،کدام

 به استدالل دارد و هر فلسفه، استدالل مخصو  به تود را دارد.
و چاه  (ارسطویی، افالطونی و غیار ) «های قدیم فلسفه»چه دربار  

 .در قروب جدید «های جدید فلسفه»دربار  
مصادید زیادی از  ،«جدید»یا  «قدیم»های  هر کدام از ای  فلسفهو 

جداگانه  ،جداگانه ،که باید از هر کدام آنها ندهست ها فلسفهاستدالل، و 
 صحبت کرد. ،و بطور مصداقی و شفاف

و چالش در هر فلسفه به عبارت دیگار، ایا  اسات کاه باه تنااقض 
باشد که اینها نشاانه  ، در تناقض«علوم مسلم و قطعی»منتهی شود یا با 
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و  «برهااب صاورت»مغلطه بودب آب فلسفه است و برهاب آب اسات کاه 
و مستلدم هیچ تناقض یاا  «غیر قابل تردید باشد»هر دو،  ،«مواد برهاب»

 تالف واقعی نگردد.
تجدیاه و »جداگاناه ای را  اما مهم ایا  اسات کاه ماا هار فلسافه -

بتاوانیم تشاخیو اش  کنیم و موارد مغلطه آنرا از ماوارد برهااب «تحلیل
 ای  کار کوچکی نیست و از دسات هار کسای هام، ،جدا کنیمدهیم و 

 ساتته نیست.
  



هادر:چالش
 

 

فلسفهقدیم



 



 39  ..................................................................................  بخش دوم: فلسفه
 

:«قدیمفلسفه»مثاًلدر
فلسافه »تاری  آنهاا  کاه معروف« های قادیم فلسفه»ابتدا  ما دربار  

 است، صحبت کنیم:« فلسفه افالطونی»و « ارسطویی
 «فلسافه ارساطویی»بهتر است درباار   «:فلسه  ارسطویی»الف 

هساتی و »به علات نخساتی   ،«ای  فلسفه»که در  «تدا»ابتدا  دربار  
بح  کنایم کاه  ،«مهمتری  موضوع آب است»و شود  نامید  می «جهاب

، «تادا»شناتت تطا  در مهمتری  چالش در فلسفه ارسطویی هماب 
 تدای ادیاب الهایکه با است  «تدا»اثبات وجود تطا  در است و نید 

 کاماًل متفاوت است. نید
« فاعال مختاار»باه عّلیات  1«فلسفه ارساطویی»زیرا از آنجا که در 

، «زایشایطبیعای علیات »توجه الزم و کافی نشد  و علیات را تنهاا در 
باا  «علات»که در سنخیت داشات   «چنی  علیتی»دانند که  منحصر می

، تقسایم «یات ناقصاهعل»و  «علیت تامه»به شود  تالصه می «معلول»
 :گویناد می ،«علت تاماه»زیرا بنا بر تعریف ارسطوئیاب دربار ،  کنند می

 از ساه جاد  ( باشاد علیات تاماه زایشای کاه همااب، )«علیات تاماه»
 شود: تشکیل می ،جداگانه

                                              
گویند حتمًا در علات  است زیرا می« علیت زایشی»، ندد ارسطو هماب «علیت». اینکه  1

و در مقتضی باید تصوصیتی باشد که بخاطر آب تصوصیت، معلول الاف از آب بوجاود 
 بیاید نه معلول ب، لذا یک علت تا ، تنها یک معلول مخصو  دارد.

 «.فاعل مختار»در فاعل مختار، علت هماب اراد  فاعل مختار است نه وجود  البته -
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و به تنهایی علت  آید بوجود می ،که معلول از آب «مقتضی»یکی  -9
 شود. نامید  می ،ناقصه
کااه موجااب تحریااک و فعالیاات ایاا   «تااارجیشاارطی »دوم  -2

 شود می «مقتضی»
 «تارجی نبودب مان »سوم  -3
 «ضارورت»و  «محاال»، دائار میااب «ای  علیت»امر  ،در نتیجه -

با  ،جداگانهگانه  است و اتتیار در آب معنی ندارد زیرا اگر همه اجدا  سه
کاه علات تاماه، نامیاد  )صادور معلاول از آب علات  ،دنهم جم  شو

که )اش نباشد  د و شرطشضروری است و اگر تنها مقتضی با ،(شود می
، از آب صدور معلاولدر نتیجه  (شرطی تارجی استشرط آب، همیشه 

مان  هام  ،هم باشد اما در مقابلتارجی محال است و حتی اگر شرط 
شاود(،  ناقصه نامید  میعلت )که  ،از آب علت ،باشد باز صدور معلول

 محال است.
دربااار   زایشاای « چناای  علیتاای»حااال فاار   ش اول:چااال -الااف

زا اسات  تاود چاالششود  که از سه جد  جداگانه، تشکیل می، «تدا»
 :«علت تامه»از  زیرا بنابر ای  تعریف

 «معلاول» ، وجاودبدانیم باید «زایشیعلت تامه »را  «تدا»اگر  -9
علات »چاوب وجاود  دشابا «قدیم و ازلی»، «تدا»آنهم همچوب تود 
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نخساتی  تادا، حال آب معلول  .محال است ،بدوب معلول «زایشیتامه 
 چیست و کدام است؟

بادانیم کاه  2یعنی تنهاا مقتضای «علت ناقصه»را  «تدا»و اگر  -2
جم  شود تا صادور معلاول از  ،«عدم مان »و  «شرط تارجی»باید با 

 «تدا»زا است زیرا مقصود از  آفری  و چالش ممک  شود باز مشکل ،آب
است که هیچ شرط  «وجود واحد و بسیط ازلی»یا واجب الوجود هماب 

همرا  نبود  است و نیازی هم به شرط  ،با آب ،«قدیم و ازل»تارجی در 
کاه علات  فر  کرد ،«علت ناقصه»آنرا  ،تواب نمینید و  تارجی ندارد

ناقصه، تالد شرط تودش نیست در حالیکه، تادا یعنای تاالد هماه 
 .چید

هاای  ایا  اسات کاه در ایا  علیت ،چالش دیگارچالش دوم:  -ب
بااا هاام  ،«مولااود زائیااد  شااد »و  «علاات زاینااد »همیشااه  ،زایشاای

شارط وجاود  ،«اش معلول»با  «علت»بنابرای  سنخیت  اند «همسنخ»
سنخیت میاب علت شرط ارسطوئیاب زیرا اش هست،  هر علت با معلول

دهناد در نتیجاه طباد  اش هام نسابت می به تادا و معلاولو معلول را 
بیواسطه هار چیادی به تنهایی و تواند  ، تدا هم نمی«فلسفه ارسطویی»

سنخ با تودش  یک معلولی که هم»تواند  را ایجاد کند، تدا هم تنها می
از سانخ  ،نادد ارساطوئیاب ،«تادا»ایجاد کند و چاوب تاود را  «هست

                                              
 . و بگوئیم: تدا، تنها فاعل تام است نه علت تامه. 2
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تواناد  تنهاا می «واجاب الوجاود»عنی ی «تدا»است در نتیجه  «عقل»
و ایا  را را ایجاد کند نه چیادی بیشاتر از ایجااد عقال اول  «عقل اول»
و  «فلاک اول»و نیاد  «عقال دوم»است که ندد ارسطوئیاب،  «عقل اول»

 را ایجاد کرد  است. «نفس اول»نید 
دربار  انحصار علیات  «فیلسوفاب قدیم ارسطویی»ای  بود دیدگا   -

از  دربار  تدا و پیدایش جهااب و جهانیااب وغیار و  «زایشی علیت»در 
 .«اش مخلوقات»سایر و  «تدا»میاب  «عقل اول»طرید وساطت 

و  «تادا»را درباار  ، ایا  گفتاار ارساطوئیاب «فیلسوفاب جدید»اما 
در نقاد گفتاار اناد ماثاًل  ، به ساخر  گرفته«نحو  پیدایش جهاب»دربار  

عقال »تنها یک مخلاوق بیواساطه بناام  «اتد»ارسطوئیاب دربار  اینکه 
 اند: دارد، گفته «اول

ایجاد مخلوقاات »نه  «ایجاد فهم است»، تنها «عقل»، کار اولا  -1
بتواناد عقل چه رسد به اینکه  (،یعنی تارج از دروب تودش) «تارجی

یا نفسی را ایجاد کناد یاا فلکای را یا بداید دیگری را ایجاد کند « عقل»
 ایجاد کند؛

که ایا  ) یبدوب نفس»است و  «نیروی فهم»هماب « عقل»ثانیاا  -2
چاه رساد باه  «تواند وجود داشته باشاد نمی (عقل نیروی فهم آب باشد

کاه ایا  عقال )اینکه بگوئیم عقل که نیروی فهم است اول بدوب نفاس 
 ،ایا  نیاروی فهام معلاد در هاوا ،بعد  ایجاد شد (نیروی فهم آب باشد
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یعنی اول بایاد    استای تودش باشد را ایجاد کردنفس را که نقطه اتک
وجود پیدا کند یاا از اول باا هام  ،وجود پیدا کند سپس عقل آب ،نفسی

پیادا  ،وجود پیدا کنند همچوب جسم و رنگ جسم اما اینکاه اول عقال
متعلد باه  ،ای که ای  عقل شود که نیروی فهم نفس است و سپس نفس

همچنانکاه و محاال اسات ست آب است ایجاد شود برعکس واقعیت ا
جسامی کاه  ،اول پیدا شد بعد توسط آب ،«رنگ و شکل جسم»بگوئیم 

ایجاد شد واقعًا ای  گفتار ارساطوئیاب  ،معرو  ای  رنگ و شکل باشد
 مضحکه است.

 ای، علات و معلاولهار میبایست میاب  ،به قول ارسطوئیابثالثاا  -3
 «عقال اول»هام سانخ  ،«فلکه اول و یا نفس اول»سنخیت باشد مگر 

 .استیا زائید  آنها را ایجاد کرد   ،«عقل اول»بود  که 
از  ،واحد بسیط نبود  و در دروب تاودش ،«عقل اول»و اگر بگوئیم 

فلکه اول و یا نفاس اول را همارا   ( تصوصیت وقتی ایجاد شد ) ،اول
واحد بسیط نباود  بلکاه مرکاب  ،از اول ،«عقل اول»داشته است یعنی 

، «عقال اول»تاوریم کاه اگار  در نتیجه به اشاکال جدیادی برمیبود  
واجب الوجودی که واحاد بسایط الحقیقاه »چگونه از پس مرکب بود  

بسایط »باا  «مرکاب»صاادر شاد  زیارا  ،«م  جمیا  الجهاات اسات
 ندارد.با هم، هیچ سنخیتی  ،«الحقیقه
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عقال »یاک  ،«عقال اول»گویناد  بعضی از ارسطوئیاب میرابعاا  -4
بود  باز اشاکال دیگاری  «عقل کلی»نبود  بلکه یک  ،«شخصی جدیی

تواناد وجاودی  نمی ،«کلای بماا هاو کلای»آید که هرگد  اینجا پیش می
تارجی و واقعی پیدا کند مثاًل مثل  اگر بخواهد در تارج وجاود پیادا 

یاا  «متسااوی السااقی »یاا  «مثل  متساوی االضاالع»شود  کند یا می
ثلا  در یاک مصاداق تاارجی و واقعای هرگاد م «مختلف االضالع»

در تارج  ،«عقل کلی»تواند همه آنها باشد یا بشود همچنی  وجود  نمی
بایاد عقل هم هر وقت بخواهد وجود پیدا کند  محال است. ،واق در و 
یا عقل متعلد به نفس م  است یاا نفاس باشد  «عقل تا  و جدیی»

 دیگری یا نفس ملکی یا نفس جّنی و...
اش  تواند معلاول می ،«تدا»ای قدیم مثل  چگونه علتخامسفاا  -5

گرچه با واسطه. حال یک واسطه یا صاد  باشد،حاد  در زمانی تا  
 واسطه...

اش یعنای  تاری  موضاوع ، درباار  مهم«فلسفه ارساطویی»ای  بود، 
هایچ را  حال معقاولی نادارد و از  ،که بجد چالش «تلقت»و  «تدا»

 است. «باطل و موهومات» ،اساس
 «ارسااطوئیاب»در تاییااد گفتااار  «عالمااه طباطبااایی»مرحااوم  -

 :نویسد می
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اّب الواحد »العلة والمعلول،  قد تحقد في مباح 
ولمااا کاااب الواجااب  «ال یصاادر عنااه ااّل الواحااد

 تعالی، واحدًا بسیطًا م  کل جهة...
ال یفیض ااّل وجودًا واحدًا بسایطًا، لاه کال کماال 

علاااة المساااانخة بااای  ال»وجاااودی لمکااااب 
 ....«والمعلول

، ذاتاًا «عقل مجارد»والموجود الذی هذ  صفتها، 
 وفعاًل.......

فتبی  َأبَّ الّصاَدر االوَل )الذی یصدر م  الواجاب 
 تعالی(، عقٌل واحٌد.....

، تصاّح صادور «اکثر م  جهاة واحاد »واب فیه، 
 3الکثیر منه.

 ،«بیواساطهیک معلول »تنها  «تدا»)و نباید فراموش کرد که اگر از 
باشاد و معلاول بیواساطه « عقل اول»است که هماب ایجاد شد  ساتته 

چه کسای باا موسای در کاو  طاور، »دیگری از تدا ساتته نیست پس 
ساخ  »ایا ، آیاا  «سخ  گفته است و تود را تدا، معرفی کرد  است

تادا تواناد  نمی ،کاه طباد فلسافه ارساطوییاسات باود   ،«تود تدا
باود   «عقل اول»گوید چوب تنها کارش ایجاد بیواسطه با کسی سخ  ب

                                              
 فصل بیستم. -تالیف مرحوم عالمه طباطبایی مرحله دوازدهم  -. کتاب نهایة الحکمة  3
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تادا معرفای کارد   ،که کرد  است یا ملکی نعوذ بالله تود را باه دروغ
 است که اینهم دربار  تدا و مالئکه، محال است(.
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«:فلسفهافالطونی»هادرچالش-ب
بمراتاب بایش از  «فلسفه اشاراق»یعنی « فلسفه افالطونی»چالش 

، است زیارا اشاراقیاب « افلسفه ارسطویی یعنی فلسفه مّش »های  چالش
 «یوجاود شخصا»گویند هماه یاک  ، می«مخلوقات»و  «تدا»دربار  
در واق  یک وجود بیشاتر نیسات و  «شما»و وجود  «م »وجود  دارند.

یاک شاخو هماه  «تادا»و وجود  «شما»با وجود  «م »حتی وجود 
ه را هایست، چیدی کاه هایچ عااقلی ایا  تاالف بدیبیشتر ن ،«وجود»

، یکای باشاد چاه «بارادرم»، با وجود «م »تواند بپذیرد که وجود  نمی
، هماه رسد به وجود م  با وجود حیوانات و نباتات و... و وجاود تادا

 .یکی باشد
 ،«وجود تشکیکی و ذو مراتاب»کوشید  از طرید « مالصدرا»و لذا 

کاه در ت، زیرا وجود ما  باا وجاود بارادرم آنرا حل کند که نتوانسته اس
تواند یاک وجاود  نمیطول هم نیستند زیرا نسبت علت و معلول نیستند 

 باشد. «اصطالح وجود ذو مراتب و تشکیکی»حتی به 
تباای  و  ،که با هم در نهایات «دو معلول هم عر  در وجود»یعنی 

 توانند یک مصداق وجود باشند. تضاد دارند نمی
یکی بیشتر نیسات چگوناه ممکا   «تارجی وجود مصداق»و اگر 

و « وجاود»است بیش از یک موجود در تارج باشد با توجاه باه اینکاه 
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شاب در نحاو  انتاداع و اعتباار  ، یک چید بیشتر نیستند تفاوت«موجود»
 است.

، «موجاود»و « وجاود»، «ایجااد»شاود اتاتالف  چنانکه گفتاه می
ف در نحو  انتداع و تجدیاه اتتالفی تارجی و واقعی نیست بلکه اتتال

 است، ،«تحلیل در ذه »و 
، و باا  باا بارادرم و غیار «اتتالف وجودی و تبای  وجود م »اما  -

م ، غیر بارادرم هساتم و ماا، ) ،است «اتتالف و تباینی واقعی»تدا، 
 .(غیر تدا هستیم و تدا هم، غیر ما است

 



در:هاوراهکارهاچالش
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 فیلساوفاب»توجاه  ،، کاه قاباًل عماد «فلسفه جدیاد غارب»پایگذار  -
توجاه موجاود  دکاارت، باود. «جهان بیرون از خود»، تمامًا به «قدیم

، جلاب کارد و تاا ایناک توجاه «خفوددرون جهفان »باه را  فیلسوفاب
دروب جهااب ، باه (شاب بهمدیگر با نهایت اتتالف) «فیلسوفاب جدید»

  .«جدیدفلسفه »و  «فلسفه قدیم»اتتالف جهت ای  است  ،تود است
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:«هایجدیدغربفلسفه»هاوراهکارهادرچالش
هماااب چااالش،  ،ای«فلساافه»تحقیقااات در  سااابقًا گفتاایم کااه -

کاه در  اسات «مغلطاه»از مصاادید  «برهاب»تشخیو ندادب مصادید 
اش  کاه موضاوع های قادیمی در فلسافه «مغلطه»ای   ،های قبل قسمت

فلسافه افالطاونی »و  «فلسفه ارساطویی مشاا »همچوب  بود «وجود»
وجاود » ،چاالش ما  جملاهفی الجمله گفته شاد کاه  ،و غیر  «اشراق

 است. ،ها ای  فلسفهدر  «تناقض
هایش عاالو  بار  کاه موضاوعهام « غارب فلسفه جدیاد»در اما  -

نشاانه و... اسات  «هاا ارزش»و  «ها مقدار اعتباار شاناتت»، «وجود»
  طور هماب ،«مغلطه»

  یا و «است در آنها ،وجود تناقض» -9
 و یا است  «علوم جدید»مخالفت آنها، با کشفیات  -2
 . غیر قابل اثبات بودب آنها استعقاًل  -3

ادعاهاای بادوب »و  ،«مخالفت با علوم جدیاد»و  «تناقضی»چنی  
و « گرایاای هااای حس مکتب»چنانچااه بیاااب تواهااد شااد در  ،«دلیاال

 .شود مشاهد  می ،و غیر  «انحصاری مادی گرایی نف »و « گرایی ماد »
و  یپوزیتیویسم و چه تحلیل»چه  «گرایی حس»باید توجه داشت که 

زیرا هر دانند  را وسیله شناتت می «حس»به ای  معنی نیست که « غیر 
بلکاه باه ایا  داند  را هم یکی از وسائل شناتت می «حس» ،«عاقلی»
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 «وسیله شناتت اجسام مادی است» ،تنهاکه را  «حس»معنی است که 
 هار موجاودی چاه ماادی و چاه غیار ماادی مطلدوسیله شناتت تنها 
 و  «بیواسففففطه درونففففیهای  شففففناخت» -9داننااااد و منکاااار  می

 شففناختهای فطففری مففا قبفف » -3و  «عقلففیشففناختهای » -2
 .، وجود داردنید، تناقض گرایی ماد در اند و نید «تجربی

)چه پوزیتیویسمی و چه تحلیلی و چه غیر  «گرایی حس»ای  تفکر 
، شکسات «هیئفت جدیفد»و  «اتفم»با کشاف  «گرایی ماد »و آنها( 
را کشاف  «اتام»، «ذی مقراطیس»آنجا که قبل از میالد مسیح،  ،تورد

را کشاف کارد   «نظریه منظومه شمسای»، «فیثاغورس»بود و نید   کرد
کاه باا قادرت )« گارا ارساطوی حس»بود اماا ایا  دو نظریاه، توساط 

، محکاوم (شاد حمایات می« اسکندر مقدونی امپراطور بدرگ جهانی»
حاس بیناایی و غیار ، هرگاد گفات:  می ،گرا ارسطوی حسشد به اینکه 

نظریه »کند و چوب ای   احساس نمی ،یاب ذرات اتم راوجود اتم و تأل م
گرا،  است طبد نظر ارسطویی حس «شناتت حسی»، بر تالف «اتمی

که بار تاالف حاس و  «فیثاغورس»باطل اعالب شد و همچنی  نظریه 
که تورشاید و ماا  و ساتارگاب باه دور زمای  )مشاهد  حسی هر روز ، 

باود و  «منظوماه شمسای»معتقاد باه نظریاه  «فیثااغورس» (گردند می
، «گاردد ای  زمای  اسات کاه باه دور تاودش می ،هر روز » :گفت می

، «حس»اش با  ای  نظریه منظومه شمسی را بخاطر مخالفت ،«ارسطو»
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نظریااه اتماای »گاارا،  محکااوم کاارد و بخاااطر تکااذیب ارسااطوی حس
دو در نتیجاه ، 4«نظریه منظوماه شمسای فیثااغورس»و  «مقراطیس ذی

حااکم شاد تاا آنکاه  ،رفت و جهل ارسطویی بر جهاب کنار ،هدار سال
کشف شد و نیاد  ،توسط کوپرنیک و گالیله و امثال آنها ،«هیئت جدید»

فلسفه ای  کشفیات و با آنکه کشف شد و باالتو  ،اتم هم بطور یقینی
و انحصار موجود ، «حسیجدیی شناتت »انحصار شناتت به  ،کانت

نید و  «فلسفه کانت»در نتیجه تورد شکست به موجود حسی تارجی، 
، منحصر به شاناتت «شناتت»معلوم شد که  ،پس از آب «کشف اتم»
تواناد تماام  نمی، «نماودیشناتت حسای »نیست و  «حسی نمودی»

واقعیت تارجی را بما نشاب دهد و دوگانگی مورد ادعای دکاارت میااب 
ب بلکاه باه آ ، دوبار  تاییاد شاد و زناد  شاد.«واق  تارجی»و « ذه »

موجااود مااادی »و  «موجااود اندیشااند  غیاار مااادی»میاااب دوگااانگی 
و « حسای نماود»دیگری، یعنای دوگاانگی ، دوگانگی جدید «تارجی

هام باه آب، اضاافه شاد یاا باه تعبیار جدیاد « موجود مادی تاارجی»
 .به آب اضافه شد «تارجی نمود حسی»و « بود تارجی»دوگانگی 

                                              
4  .Pythagoras - 211 - 292 ق.م 
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:«گرایانافراطیحسوگراییماد »دکارتی،درمقابلثنویت
را انکاار کناد  دکارتیعقاًل ای  ثنویت تواند  نمی عاقلی امروز،هیچ 

محساوس »و یک « درونی ذه »چوب حس کردب همیشه مالزم با یک 
اسات  «نمود حسی»، ماورای «مادی عی  تارجی»است که « تارجی

صفات حسی با تارج در مواردی، مطابقت نادارد گویاا، دو  ،و چه بسا
تال  است  ،بیشتراش ،جسم اتمیمثاًل مبای  با همدیگر هستند  وجود

کمتر از یک میلیاردم فاصله میااب  ،«ها های آب جرم اتمحجم »و مقدار 
 ،پار از مااد ، «اجساام» ،در شاناتت حسای همچنااباما  .استآنها 

 شود. احساس می
رنگ و طعم و بو و احساس سرما و گرماا و  «صفات ثانویه اجسام»

ایجاد  ،در ما ،به کمک نیروی حسگانی ما ،وجود علت تارجیغیر  با 
شود و در مواردی چه بسا حتی بدوب عی  و اتم تارجی چنانچاه در  می

 شود. در ما باز ایجاد میسحر و جنوب و رؤیا چنی  است 
باز ذه   «عی  مادی تارجی»با  «ذه »حتی با توجه به ای  ثنویت 
و فیلسوفاب چهارگانه پایگذار فلسافه  اند و رواب همچناب ناشناتته ماند 

جدید )= دکارت، جاب الک و هیوم و کانت( در شاناتت ذها  و رواب 
زیرا نهایت اتتالف را دارند  ،«فیلسوفاب قدیم ارسطویی و افالطونی»با 

پنداشتند که تنها  اندیش باستاب، ذه  را همچوب آینه، می فیلسوفاب ساد 
کناد اماا پاس از  در ماا ایجااد میآنچه در تارج است را تصاویرش را 
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 فیلسوفاب متوجه دتالت ذه  و نیاروی حسای در چگاونگی ،«کانت»
 تصور موجود تارجی در ذه  شدند.

موجودی فوق زماب »را به  «دروب و روح» ،در یک کلمه «افالطوب»
را اثباات تطاای آب، ماا، )که ایناک  کرد تفسیر و توصیف می «و مکاب
 .(کردیم

گفت از  وحدت و بساطت فاعل اندیشه را که دکارت مینظریه شاید 
فاعال »افالطوب گرفته باشد و گفتاری هم حد است اما ای  تنها دربار  

ناه درباار   «صاادق اسات»که صاحب و مالک اندیشه اسات  «اندیشه
ای از تصورات و تصدیقات است و ذه  هم  که مجموعه «اندیشه همه»

اما ذه  همچاوب اطااقی است  محل و مکاب ای  تصورات و تصدیقات
تماام تصاورات حسای باا وجاود  ،ای اسات کاه در آب است یا صافحه
 :تواب گفت کنند در نتیجه نمی حضور تصوری پیدا می ،ابعادشاب در آب

فاعل اندیشه هماب مجموعه تصورات و تصدیقات اسات کاه متعادد و 
ند و شاو ای ذهنی پیدا می در هر لحظه هستند و در زماب و مکاب ،متغیر
بلکه ذه  همچوب دستگا  تلویدیوب و مانیتور کاامپیوتر موجاودی غیر  

آیناد و  ثابت و ماندگار است که تصاویر هر لحظه روی صافحه آب، می
اماا  در حال تغییر هساتند در ذه ،« تصورات و تصدیقات»روند و  می

 ،«هیاوم»و لاذا . ماند همچناب ثابت می «فاعل اندیشه»و  «ذه »ذات 
اعتاراف  ،باز به وحادت و بسااطت فاعال اندیشاه ،اش بعدی تفکردر 
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اعتاراف  ،دروب تاود( ذها )در فهام مسائله  ،اش کند و به نااتوانی می
 کند.  می

 ،«حس -3عقل و  -2فاهمه و  -9»ای از  کانت دروب را به مجموعه
 کند. می و تعبیرتقسیم 

فاعال »در ثنویات  ،«دکفار »عالو  بر اساتدالل  ،در هر حال -9
نسابت باه  «واحد بسیط است کهفاعل مختار است »که هماب  «اندیشه

 .«که قابل تقسیم و تجدیه است و مرکب است ،جسم مادی تارجی»
را  «محسوس بما هاو محساوس»ثنویت میاب تصور  ،«کانت» -2

کاه  «تارجی موجود مادی»شود با  نامید  می ،«نمود حسی»که هماب 
که تاب  کامل  ای اتم»شود را اثبات کرد و کشف  نامید  می ،«اتم»اینک 

 کردرا بیشتر روش   «و کانتدکارت »گفته ثنویت  ،«جبر فیدیک است
 ، ثنویت میاب «مات»یعنی با کشف 

فاعال »کاه اسات را مساتمر که واحاد بسایط ) «فاعل اندیشه» -9
 حتی با  (شود نامید  می «مختار
کناد و  فعالیات می ،زماب و مکابذهنی که در حسی تصورات » -2
زیارا  غیر اتمای اسات د کهنده را نشاب میجسمی متصل بهم نید ذه  

 با  و «شاب تأل و فاصله است اجدا  اتم میاب
و میااب آنهاا  شوند نامید  می ،«اجسام اتمی تارجی که مادی» -3
عمد بیشتری پیدا کرد گویاا  و دوگانگی، ،«ثنویت» ،تال  است ،واقعاً 
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دوگانگی متفااوتی باا دوگاانگی هر کدام از آنها،  ،«کانت»و  «دکارت»
 گانگی هست( )گویا، سه .اند دیگری دید 

فاعل اندیشاند  و ما  موجاود »در ای  نبود که  «اشتبا  دکار »و 
دانسات بار  می «فاعال مختاار مساتمر و واحاد بسایط»، را «اندیشند 

 .است «تقسیم و تجدیهابعاد و قابل »که دارای  «جسم مادی»تالف 
آنچاه در زمااب و »در ای  بود که تیاال کارد  «اشتبا  دکارت»بلکه 

موجاود ماادی »منحصر باه  ،«مکاب است و قابل تقسیم و تجدیه است
ماورد اعتارا  قارار  ،«کانات»توساط است ولذا بال فاصله  «تارجی

را تصور و  «محسوسات دارای ابعاد» ،هم که در تود «ذه »گرفت که 
دهد و اجسام را که  و ای  احساس را به تارج تسری می)کند  می تجسم

ماادی تاارجی  (دهاد نشااب می پر از ماد  ،تال  است بما ،بیشترشاب
رناگ طعم و »که « ذه »دارای ابعاد است و نید نیست و با وجود ای ، 

را در اجساام اتمای در احسااس ماا،  «صفات ثانویه اجساام»از  «و...
کند نید در زماب و مکاب است و دارای ابعاد بود  و قابل تقسیم  ایجاد می

نید ای  صفات ثانویه و در عی  حال و تجدیه است و واحد بسیط نیست 
 «گانه آنچاه دارای ابعااد ساه»یعنای نیست هم  «اتمی»بمعنی  «مادی»

د و شاامل حاواس نادار «جسام اتمای تاارجی»است اتتصا  باه 
تارجی ما و تصورات حسی ما و اطاق ذهنای کاه محال ایا  حاواس 

 اتتصا  به جسم اتمی ندارد. ،«جسم»شود و  است میدارای ابعاد 
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و  «فاعال اندیشاه واحاد بسایط»واسطه میاب  ،«ذه  و رواب»بلکه 
واقا   ،کاه در زمااب و مکااباسات  «های تارجی حرکات و احساس»

فاعل شناسا که واحد بسیط است مرکد ای  احساس و رواب و  ،شوند می
باا ایا   «فاعال اندیشاه واحاد بسایط»اما چگونه ای  اراد  کردب است 

 ،کناد بار ماا ارتبااط برقارار میبه نام ذه  و رواب،  ،«جسم غیر مادی»
 .همچوب بسیاری از مجهوالت جهاب مجهول است

تاروج ایا   ،مرتاضاب هنادیتیدم و کار  اما در علم هیبنوتیدم و منیه
رود از آب  مای ،رواب از بدب کسی که مرتاا  او را تاواب کارد روح و 

اش  کناد کاه صادق گادارش می ،اتبار حسی را به مرتاا  ،طرف دنیا
 ه شد  است.ربکاماًل تج

جساام »را از  «جساام اتماای»دو گااانگی و ثنویاات  ،ایاا  واقعیاات
کاه واحاد  «عل اندیشهفا»چه رسد به دوگانگی  کند. اثبات می ،«روانی

و جسام غیار )شاود  که بادب نامیاد  می «اجسام مادی»بسیط است با 
 .(شود مادی رواب که روح و ذه  نامید  می

ما  موجاود »ای  روند ثنویات میااب  ،رود هر چه پیش می ،«علم»
های متعدد و کثیر تاب  جبار  اتم»و  «اندیشند  واحد بسیط فاعل مختار

گرایاب پوزیتیویست و غیر  حس»شود و  تر می تر و عمید عمید ،«فیدیک
هسااتند  ،عاااجدتر از گذشااته و همیشااه ،از توجیااه آب «پوزیتیویساات

دارای قوای مختلفای هساتم  ،«انساب فاعل مختار ،م »باالتو آنکه 
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 کاه ،«غریاد  شاهوت»مثل شوند  که در مواقعی در تضاد کامل واق  می
مرا به تارک  ،چه بسا ،«عقل م »کند که  یبه سمت کاری متمایل م ،مرا
و  «عقال» تاوانم بگاویم ایا  دو قاو  کند و لذا ما  نمی تشوید می ،آب
 نادد ،«غریاد »و  «عقال»یعنای  ،ایا  دو البتاه یکای اسات ،«غرید »

 .یکی است یعنی تیال کرد  یکی استمالصدرا 
نفاس » :گفات را که می «مالصدرا»تواب گفتار  نمی ،اآلبدیگر  البته

 ،«ام تعدد قوای»حال با در عی  ، «واحد بسیط هست»که  (،جاب م )=
 را قبول کنیم. ی استیک

 مال صدرا در اواتر کتاب اسفار:
 «ویقالنفس فی وحدتها کل ال»
کاه قبول کنایم را ، «مالصدرا»مرحوم  «حرکت جوهری»یا نظریه  -

که تنها تاب  جبر فیدیاک اسات  (یعنی اتمی)ای  جسم مادی  :گفت می
را  «است فاعل مختار»شود که  می «نفس م  فاعل اندیشه» ،با تغییراتی
 .تواب قبول کرد دیگر نمی

اگاار ارسااطو و افالطااوب هاام اینااک زنااد  بودنااد بااه ترافاای بااودب 
 کردند. اعتراف می ،چه بسااینک  ،هایشاب حرف
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Iung cari Gustav - 1875 - 1961 
درباار  اینکاه  اش یونگ همکار فروید در آغاز تحقیقااتکارل گوستا و 

 :نویسد محل ورود و تروج روح و رواب است می ،«بدب»
تواند ما را به امکااب طارح یاک  می ،... ای  یادآوری

ای متکای بار  یعنی به فرضایه «روانشناسی با روح»
 ، امیدوار سازد.«تودمختار»یک روح مستقل و 

تر از فرضیه ماد   هیوا ،فرضیه رواب، به هیچ وجه
 نیست...

بایاد  ،در هر حال، چه بخاواهیم و چاه نخاواهیم
گوناه باشاد کاه  نسبت باه روح، همابنگرش ما، 

کردناد  زندگی می ،اجدادماب، باور داشتند و با آب
 یعنی باید به نگرش آناب بازگردیم.

تری  مظهار  بر اساس نگر  پیشینیاب، روح، ای  عالی
ای نیروی زندگانی باود کاه  گونهوجود، دم زندگی و 

پایش از تولاد  ،گیری یا به عباارتی شکل ،در جریاب
شاود و جسام  وارد می ،جسم آدمی، در کالبد انساب

 5کرد. محتضر را در آتری  نفس زندگی، ترک می
 

                                              
 -تاالیف کاارل گوساتا و یوناگ  -« هویات تاویشانساب در جستجوی ». از کتاب  5

 .22صفحه  - 9311سال  -ترجمه محمود بهفرورزی چاپ تهراب 
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گرایاب افراطی، معتقد بود کاه ماا  همچوب همه حس «هیوم»از آنجا که 
ماب  همه تصورات و تصدیقات تود را از طرید حواس، از محایط زنادگی»

کناد و  آتاش گارم می»در نتیجه معتقد بود که اینکه ما، معتقدیم « ایم گرفته
و نیاد اینکاه « کناد کند و آتش را تاموش می آب، تنک می»، «سوزاند می

ب است که جهاب روش  و روز شاود و امثاال اینهاا، وجود تورشید، علت آ
ای، چنی  مشاهد  کردیم و ذها  ماا باه  چوب یک عمر از طفولیت تا بدرگ

باا مشااهد  یکای در » ،کرد  است در نتیجاه ،«عادت»دادهایی،  چنی  رخ
وقتی مشاهد  طلوع صبح و نور تورشید هساتیم در  «انتظار دیگری هستیم

کنیم باا  ای را مشااهد  مای باشیم وقتای آتاش ینتیجه منتظر پیدایش روز م
نددیک شدب باه آب، در نتیجاه منتظار احسااس گرماای آب هساتیم وقتای 

آیاد متوجاه وجاود  ، دود بیاروب می«ای تاناه دودکش»کنیم از  مشاهد  می
 آتش در بخاری و آشپدتانه آب تانه هستیم.

هااای  علاات و معلول»در نتیجااه چناای  تصااوراتی حساای دربااار  
، چیدی نیست جاد «قانوب علیت»نتیجه گرفت که « تارجی محسوس

« دو حادثه محسوس پست سر هام»به مشاهد  « عادت حسی»همی  
 که با دیدب یکی، انتظار وجود دیگری را داریم.
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 م: 6771-7« ای دربار  یبی ت آدمی رسا ه»هیوم در کتاب 
یاک »تاوانیم وجاود  فقط از مجرای تجربه است کاه می

، اساتنباط کنایم.   «تعلد دیگرم»ز وجود را ا «متعلد
921  . 

پس دیدب آب قسام از متعلاد را کاه ماا کپاه آتاش ...... 
نامیم و احساس کردب آب ناوع از حاس را کاه گرماا  می
 .921   آوریم نامیم به یاد می می
هایچ تصاور جدیادی را با ای  ابدار، توانیم  ا نمیم... ...

 .921   کنیمکشف 
، ابتناا  دارد «استنباط مذکور»بر  «پیوند ضروری»...  -

 .932مبتنی بر ضرورت است.    ،نه آنکه استنباط
... ما هرگد از هیچ پیوندی میااب علات و معلاول، آگاا  

اسات کاه « معیات دائام آنهاا»نیستیم و فقط با تجرباه 
توانیم به شاناتتی از ایا  رابطاه، دسات یاابیم.    می

321 - 322. 
بخشاد و آب،  گرماا، می اگر بااور داریام کاه آتاش، -)

طراوت، فقط به ای  دلیال اسات کاه تاالف ایا  فکار 
کناد.    کردب، رنج بسیار زیاادی باه ماا، تحمیال می

322.)  



 
 
 
 

نقدمابرهیوم:
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« هاای محساوس تاارجی علات و معلول»درباار   «هیوم»آنچه را 
ناه تنهاا در نادد  «انتظاار»گوید غیر قابل انکار است و ای  حاس و  می

بلکه ندد همه حیوانات، چنی  اسات اگار چوپاانی اول صابح « انساب»
کند تا گوسفنداب به چارا بروناد و ایا   درب طویله گوسفنداب را باز می

شود که اول صبح همه  اهد  میشد  در نتیجه مش عمل همیشه تکرار می
گوسفنداب با شنیدب باز شدب صدای درب طویله، بسمت درب حرکت 

وحش در وقت معینی از روز باه حیواناات  کنند و یا اگر صاحب باغ می
شود که آنها با دیدب ایا  صااحب بااغ،  دهد مشاهد  می تود، غذا می

 .شوند حال می گویا توش
دو حادثاه دائمای به سبب تکارار « عادت و انتظار حسی»اما ای   -

اسات اماا « واقعیت محسوس تارجی»محسوس تارجی، گرچه یک 
تکرار دو حادثاه محساوس »به سبب « عادت و انتظار حسی»نباید ای  

ای را که  قانوب علیت»با که در همه حیوانات هم وجود دارد را « تارجی
درک ، تلاط و اشاتبا  کارد زیارا «داناد میعقل، تخلف از آب را محال 

امکااب و »حکام باه اسات و  «عقال»مربوط به  ،«محال بودب چیدی»
تاارک انتظااار و اساات ولاای تاارک  «عقاال»، تنهااا مربااوط بااه «اسااتحاله

محاال »گرچاه ساخت اسات اماا  ،در رفتار و گفتار و غیار ، «عادت»
ه ، تخلف از عادت، گرچه عجیب است اما محال نیست، ما کا«نیست

هر وقات قهرمانی مشخو،  ،کردیم مثاًل به اینکهعادت انتظار داریم و 
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اگر اتفاقاًا  دکنوزب بسیار سنگینی را بلند شود ماهر  ،در میداب قهرمانی
دانیم  کنیم اماا نااممک  نمای تعجب مای دیکبار نتوانست آب را بلند کن

و اماا امکااب « دهیم احتمال و امکااب تاالف آنارا مای ،همیشه»بلکه 
دهیم ماثاًل اگار  را هرگد نمی« وجود حادثه بدوب هرگونه علتی»حتمال ا

کشته شد  است و سارش از  ،برای اولی  بار، مشاهد  کنیم که شخصی
اش جدا شد  اسات، انساانهای عااقلی کاه اطاراف جنااز ، جما   بدب
گوید دزدی، بخاطر تصاحب اموال، ای  مقتاول او را  شوند یکی می می

دیگااری  ،اند اش او را کشااته گویااد دشاامناب دیگااری می ،کشااته اساات
اند، حال اگار  اش، او را کشته گوید شاید ورثه بخاطر تصاحب اموال می

کدام اینها نیست بلکه سرش بدوب هر علت ممکا ،  هیچ»یکی بگوید 
تندناد و او را دیواناه یاا  ، هماه باه او می«اش، جدا شد  اسات از بدب

ای  عقاًل معتقدند که هیچ حادثاههای عاقل، انسانتوانند زیرا  احمد می
 بدوب علت، محال است رخ دهد.

قاانوب »را همچاوب « یک قانوب کلی ضروری عقلی»اینکه ما بیائیم 
را باه یاک « حادثه بدوب علت، محال اسات رخ دهاد»و اینکه « علیت

، اشاتباهًا، نسابت دهایم در حالیکاه باا یاک «عادت حسی حیاوانی»
تواب به ضارورت یاا  نمی« ار دو حادثه محسوسعادت حیوانی به تکر»

را کشاف « قوانی  کلای تجربای و ریاضای»یا استحاله چیدی پی برد و 
، «افتادب یک سایب از درتات»و با دیدب که نیوت  آنرا کشف کرد کرد 
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با بدرگ و کوچک شدب فلدات »را کشف کرد و « زمی  قانوب جاذبه کر »
« اتمی نادیدنی را کشاف کارد»وجود مقراطیس،  ذی، «در سرما و گرما

ای  تفکر هیوم از نهایت ساد  لوحی و مقراطیس آنرا کشف کرد؛  که ذی
کم فکری است اگر کسی که محایط دایار  را باا اناداز  قطار آب دایار ، 

ماثاًل کمتار از « دایر  چوبی»گیری کرد  و متوجه شد  که قطر ای   انداز 
بایش از  ،یط ای  دایار مح ،یک سوم محیط آب است )و به عبارت دیگر

تنقایح منااط »سه برابر قطر آب است( یعنی عددی را کشاف کارد و باا 
، ای  حکم را به همه مصداید نامحدود دایر ، سارایت داد چاوب «عقلی

همااب ذات و ماهیات « وجود ایا  نسابت عادد پای»متوجه شد علت 
د  است نه اینکه چوب ای  دایر  از چوب یا آه ، ساتته ش« دایر  بودب»

در نتیجه ایا  اساتنباط یک بار آنرا تجربه کرد  است تنها یا اینکه است 
و همچنای  است نه کار عاادت عقلی است و قانوب علیت  «عقل»کار 

در علوم تجربی، وقتی یک آبی را که در دسترس آزماایش کنناد  باود را 
 ،)با آبی اسیدی و الکتریسیته( تجدیه کرد و معلوم شد مولکول ایا  آب

، تجدیه شد  ای  حکم «یک مولکول اکسیژب و دو مولکول ئیدروژب»به 
سرایت داد بخااطر  ،نهایت مصداق دارد های جهاب که بی را به همه آب

اکسایژب و »ای  است که متوجه شد  که علت واقعای در پیادایش ایا  
علت ای  ترکیب آب از است نه اینکه  «آب»، از آب، ماهیت «ئیدروژب

، ای  «ای  آب تا  یا آب آب تا  در دسترس»اکسیژب و ئیدروژب، 
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یاابی و تنقایح منااط  قانوب علیت و علت»تاصیت را دارد یعنی توسط 
حتی اگار یاک باار هام « ای شخصی جدئی تجربه»تواب از  می« عقلی

، رسید و «قانونی کلی در علوم تجربی و ریاضیات»به اتفاق افتاد  باشد 
دیدب افتادب یک سیب از »از است که بشر « قانوب عقلی علیت»توسط 

کاه بارد  ، پی می«نیروی جاذبه زمی »، به وجود «درتت بر روی زمی 
، در سارما و «بدرگ و کوچک شادب اجساام»و از نیوت  آنرا کشف کرد 

مقاراطیس از همای  طریاد قبال از  بارد ذی پای می «اتم»گرما، بوجود 
در اجسام پی برد و گفت آنطور که ماا در چشام  «اتم»ارسطو به وجود 

کنیم که اجسام پر از ماد  هستند صحیح نیست چوب  احساس می ،تود
، هاا پر از ماد  بودند در سرما و گرما، ممک  نبود حجام آب ،اگر اجسام

کوچک و بدرگ شود پس باید اجسام، از ذرات کاوچکی تشاکیل شاد  
است که در سرما ایا  ذرات باه  باشند که میاب ای  ذرات فاصله و تال 

شوند و مثاًل  شوند و در گرما از هم دیگر، دورتر می همدیگر نددیکتر می
 کند. شود و درب مرف آب جوش را بلند می آب در گرما، بخار می

، هماب قانونی است که «قانوب عقلی و ضروری و کلی علیت»یعنی 
انوب و تشاکیل شود و باه کماک ایا  قا بکار گرفته می ،در علوم تجربی

حتای اگار « آزمایش جدئی شخصی»تواب از یک  می« قیاسات عقلی»
« قانونی کلی»به یک بار اتفاق افتاد  باشد با توجه به تنقیح مناط عقلی، 

و باه  را کشف کارد« اتم نامحسوس»و « نیروی جاذبه زمی »رسید و یا 
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 .رسید «تصدیقات جدیدی»و  «تصور»
قاوانی  کلای و »کشاف و  «ربایعلاوم تجقوانی  کلای »اگر کشف 

بودناد چارا و عاادت تنها محصاول تولیاد حاواس  ،«ریاضیضروری 
توانناد  نمی انادشاب چاه بساا، قویتر حیوانات که از ما، حواس پنجگانه

 را کشف کنند. «ریاضیضروری »و  «قوانی  کلی تجربی»
، تیاال «حلقه وی ارنست ماخ و »همچوب  «حس گرایاب»اینکه  -

رساد  باه قاوانی  کلای تجربای مای ،«استقرا »کنند که حس، از را   می
، «اساتقرا »نهایت کم فکری است زیرا در منطد، آمد  است کاه از را  

سرایت داد مگر آنکه  ،ها تواب حکم یک مصداق را بر سایر مصداق نمی
انی  و لاذا در قاو «، قرار بگیاردیمورد مشاهد  حس» ،«تمام مصادید»
نهایت مصداق دارد، ممک   که هر قانونی، بی« علوم تجربی و ریاضی»

کاه نسابت باه « یاک مصاداق یاا چناد مصاداق»نیست باا مشااهد  
، حکمای کلای را اساتنباط «، در حکم صفر است«نهایت مصداق بی»

 کرد.
دو حادثاه »را درباار   «هیاوم»هم بدوب آنکه مثال  «کانت»و لذا  -

قانوب علیات، »گفت:  ،را انکار کند« تکرار آب انتظارمحسوس و مکرر 
و  «ضارورت»قانونی حسی و اساتقرائی نیسات همچنانکاه گفات کاه 

و « مشاهد  جدئی حسای»تواند نتیجه  نمی« قانوب علیت»در  «کلیت»
ضارورت قاانوب »تواناد  گاوئیم نمی ، باشد و ماا می«استقرا  حسی»یا 
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جاه مشااهد  حسای نتی« استحاله وجود حادثه بدوب علیت»و « علیت
 .در چند مورد جدئی و انتظار تکرار آب باشدتارجی 

تواناد  نمی« ریاضیات و علوم طبیعی»)و حتی ضرورت و کلیت در 
تاا  جدئای شاخو تنها محصول مشاهد  حسای، در چناد ماورد 

 باشد.(
، «های تاارجی علات و محساوس»در ماورد  «هیاوم»یعنی گفتاه 

چنای  احساااس و  اناات همو در حیوگفتااری عامیاناه و صاادق اسات 
اسات کاه چیاد دیگاری « قانوب علیات عقلای»اما انتظاری وجود دارد 

و همای  درک « بدوب هرگونه علت است ،استحاله وجود حادثه»دربار  
یاابی دانشامنداب در علاوم تجربای و غیار   عقلی است که انگید  علیت

موضوع و مبح  دیگری اسات و و قانوب کلی و ضروری علیت، است 
مکارر هاای محساوس  های هیاوم درباار  علات و معلول ربطی به گفته

را باا « قاانوب علیات عقلای»ندارد و هیوم  ،تکرار آنها انتظارو تارجی 
)چنی  شناتتی های محسوس و عادت به تکرار آنها که  علت و معلول»

در هماه ،( حسی و جدئی و عادت به تکارار آنهاا و انتظاار تکارار آنهاا
البتاه چنای  اشاتباهی از  ، اشتبا  گرفته اسات.«، وجود دارد«جانوراب»
 پوشی است. ، قابل چشم«اواب جوانی»در  «هیوم»
  



 
 
 

ومففهی
و

برهاننظم:



«1طبعییگفتگوهادربابدی »ازکتاب
Dialogues 

Concerning 

Natural Religion 

David Hume 

دیف  یبی فی، شفا ود  همفه  پامهیلوس به هرمیپوس:هیوم از زبان 
 امیدهایمان است و بنیان اخالق و تقویت کنند  وحد  جام ه:

دیاا  »....... توشاابختانه همااه ایاا  شاارطها در موضااوع 
شوند. کدام حقیقت، روش  و متق  اسات  یافت می ،«طبیعی

یاک تادا، کاه جهالات باارتری  دوراب هام  تی  هم چند  هسا
تری  نوابا،، بلناد همتاناه، اهتماام  اند؛ که پالود  اش کرد  قبول

 اش اقامه کنند؟ هایی تاز  برای ها و حجت اند تا برهاب ورزید 
شاالود  »کدام حقیقت، اهمیتی دارد هم چند ای  حقیقت کاه 

 «بنیااب اتالقیاات»تاری   اساات و مطمئ  «هماه امیادهایماب
و تنهاا اصالی کاه هرگاد  «حامی جامعاه»است و استوارتری  

، غایاب «هاای ماا ها و تامل اندیشاه»یک لحظه هام نبایاد از 
  افتد؟

                                              
 اش منتشر شد. اش پس از فوت ای  کتاب آتری  کتاب هیوم است که بر اساس وصیت.  1
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ساه شخصایت مناامر  درباار  معرفای  1از زباب پاامفیلوس «هیوم»
 :نویسد میچنی  در ای  گفتگو،  ،کنند 

را  «کلیفانتس»حرکت فلسهی صحیح ... وقتی 
نهی،  ، می«مباال  فیلو بیشکاکیت »رویاروی 

درسفت »های تلقی  آناب را باا  یا هر یک از حال
ناپففففف یر و خشففففف  و  کیشفففففیط ان طا 

 ، به مقایسه آوری.«ی دمیا گیرانه سخت
ی  ام سااابب شاااد کاااه صااارفًا شااانوند  جاااوانی

 هایشاب باشم؛ مناقشه
، «آغازی  زنادگی»و آب کنجکاوی که برای موسم 

هاای  حجت طبیعی اسات، کال زنجیار  و پیوناد
ایشاب را چناب ژرف در یادم حک کرد که امیدوارم 

گااویم هاایچ بخااش  می، وقتاای ماااجرا را از باار
 چشمگیری از آب را از قلم نیندازم یا تلط نکنم:

های تکاراری،  برای تالصه کردب ایا  مناامر ، از قسامت :علوی)
 (شد  استتودداری 

                                              
1 . Pamphilus. 
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(:پاسخبهکلیانسفیلسوفدر،«فیلویشکاک»)
تاری   ای ببینیم با عظیم اگر تانهای کلیانس: ..... 

ای  گیاریم کاه معماار یاا ساازند  یقی ، نتیجه می
داشته است زیرا تاناه دقیقاًا همااب ناوع معلاولی 

، «نوع علیات»است که آب را چوناب برآمد  از ای  
 ایم؛ تجربه کرد 

تصدید نخواهی کرد که گیتی، چناب  ،لک  مطمئناً 
بتاوانیم  ،د کاه باا همااب یقای به تانه شابیه باشا

تماثال در »گیریم یا اینکاه  را نتیجه «علتی مشابه»
 .........1.«اینجا، کامل و تام باشد

علاات راسااتی  هاار »توانااد  می «فقااط تجربااه» -
 2را بما نشاب دهد. «پدید 

  

                                              
 .29در ترجمه فارسی    -تالیف دیوید هیوم  -« گفتگو در باب دی  طبیعی». کتاب  1

 .23. هماب کتاب    2
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باه ما  تواهاد  ،ای جدی آیا هیچ کس با چهر  -
هناری اندیشه و »منظم باید از  که یک گیتی    گفت

زیارا از آب  ، برتیادد«همچوب اندیشه و هنر آدمی
 ؟تجربه داریم

 باود کادآوری، الزم  برای مسلم کاردب ایا  دلیال
داشتیم و مطمئنًا کاافی  ها، تجربه می جهاب منشا   

ها و شهرها، از هنار و  نیست که دید  باشیم کشتی
 .1...تیدد ابتکار انساب، برمی

صاورت  هرگاد پایش چشام تاو، هاا، آیاا جهاب -
 ؟2اند گرفته

 دهایی کاا ایااد »بواقاا ، مااا تجربااه داریاام از  -
باه نظام در  ،«علتی شاناتته شاد  تودشاب و بی

  3...«زایش و رویش»های  آیند... نمونه می

                                              
1    .12. 

2    .12 - 13. 

3  .11. 
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 نقد و بررسی ما:
هم همای  تفکار  «فیلوی شکاک»ولذا یکی از بدرگتری  اشتباهات 

صدور حکام کلای بخااطر یاک مشااهد  »اش در  گرایانه افراطی حس
 :گوید که می« از طرید استقرا  بود  استجدئی شخصی حسی 

ساازد  گوئیم تاناه را بناا و معماار می اینکه ما می
ایم  چوب یک بار و یا چند بار جدئی، مشاهد  کرد 

 ازتنهاا ساازد )یعنای  که تانه را بناا و معماار می
 (.جدیی شخصی طرید استقرا  حسی

هم، اشتبا  بدرگ است زیارا از طریاد  «فیلو»در حالیکه ای  گفته  -
تااواب بااه  را نمیجدیاای شخصاای یااک مشاااهد  »، «اسااتقرا  حساای»
سرایت داد اگر ما با یک بطور کلی ، «نشد  نهایت مصداق مشاهد  بی»
تت  یک تانه و یا یاک نقاشای زیباا و ساا»، ساتت  «مشاهد  حسی»

و یا ساتت  یک کشاتی باه دسات  «ساز ساعت»به دست « یک ساعت
ایم کااه آنهااا را تنهااا  ایم، یقاای  کاارد  ، مشاااهد  کاارد را« ساااز کشتی»

. بخااطر ایا  اسات کاه توانناد بساازند می« عاقل و عاالم»سازندگاب 
ای دانشمند که به دانش نقاشی یاا  ساتت  اینها، بدوب سازند »دانیم  می

گا  باشد ممک  نیست تیبنائی و یا کش  «سازی آ
، تنها بخاطر «پیدایش نظم بدوب نامم عالم عدم امکاب»ای  فهم  -

نیست زیرا ما چه بساا در رودتاناه کارارًا « جدیی یک مشاهد  حسی»
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شاود اماا اگار  ایم که سانگی توساط انساانی، جابجاا می مشاهد  کرد 
سانگی جابجاا ای دیگر به آب رودتانه، سفر کاردیم و دیادیم کاه  مرتبه
آنارا جابجاا کارد  اسات چاوب  ،گوئیم که انساانی بالفاصله نمی ،شد 

ممک  است سیل یا زمی  لرز ، آنارا، جابجاا کارد  باشاد و باا آب یاک 
سانگ را تنهاا ایا  توانیم حکام کنایم کاه،  نمی ،جدیی مشاهد  حسی
 .کرد  استانساب، جابجا 

، آنرا جابجا کارد  باشاد «طبیعی حواد »همی  که احتمال بدهیم 
گاوئیم  وقتای می»، جابجا، کارد  اسات تنهاا «انساب»حتمًا گوئیم  نمی

در  ،«موجاودی عاقال»که احتمال غیر « جابجا کرد  استحتمًا انساب 
علیت جابجایی آب، نباشد یعنای حتای احتماال جابجاایی آب، توساط 

 حیوانات و یا میموب و ترس و تصادف نباشد.
های  ساانگ ،کنیم کاه در ایاا  رودتاناه د  ماایوقتاای مشااه»اماا  -

اند  دیواری برای رودتانه را شکل داد  ،تراشید  و بطور منظم در کنار هم
و یاا در کناار سااحل  اناد یا سدی زیبا را برای انحراف رودتانه سااتته

بالفاصاله « ای زیبا، ساتته شاد  اسات کاه قاباًل نباود  تانه ،رودتانه
گاا  و عااقلی، آنارا »ته اسات یعنای آنرا سات ،گوئیم انسانی می علتای آ

اسات « عقلی علیاتکلی و ضروری قانوب »و ای  هماب « ساتته است
است. چوب بالفاصاله « قانوب عقلی علیت»یعنی ای ، یکی از مصادید 

سایل و »شاود کاه یاا  ، قیاس شرطی منفصله، تشکیل می«عقل ما»در 
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، «انسااب»اند یاا  ته، آنرا ساات«حیوانات»و یا « طوفاب و بالیای طبیعی
آنرا ساتته است و از آنجا که بالیاای طبیعای و یاا حیواناات وحشای، 

گاهی و علم الزم» برای ساتت  ای  تانه زیبا را ندارناد پاس نتیجاه « آ
 گیریم آنرا انساب، ساتته است. می

چناد مشااهد  حسای »یاا ، «یک مشااهد  حسای»یعنی صرف  -
صادر کنیم بلکاه و یقینی،  حکمی کلی ،شود که ما باع  نمی، «جدئی

، رخ «علات مناساب»ای بادوب  هیچ حادثاه -9توجه ما عقاًل به اینکه 
ای زیبا و مناساب بارای زنادگی انسااب، از  ساتت  تانه -2دهد و  نمی

گیاریم کاه هار  ، ساتته نیست پس نتیجه میموجودی عاقلدست غیر 
گا  باه سااتت  آب سازند » ،ای که ساتته شود تانه آنارا سااتته ، «ای آ

تواناد بساازد، کشاتی  سااز می است همچنی  ساعت را هم تنها ساعت
سازی اسات  ساز یعنی کسی که عالم به کشتی مناسب را هم تنها کشتی

 تواند بسازد. می
 «حاس»و  «عقال»همکااری همیشه نتیجاه  ،«حکمی کلی»یعنی 

نتیجه فقط است نه  «پنهابتشکیل قیاسی »و  «تعقل»نتیجه است یعنی 
فیلاوی »اماا  «جدیی استقرا  حسی»یک تنها یا « ک مشاهد  جدئیی»

 ، نشد  است.«ای  قیاس پنهاب عقلی»متوجه  «شکاک
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:«زایشورویش»،به«خلقتجهان»وتشبیهفیلویشکاک
های کاه تودشااب و  بواق  ما تجربه داریم از ایاد 

 آیند: بدوب علتی شناتته شد ، به نظم در می
، «ماااد »چناای  چیاادی در ام از  لکاا  مطماائ 

م؛ مانناد آنچاه در هماه یای بس پهناور دار تجربه
 .....1، شاهدیم«زایش و رویش»های  نمونه

 یاا بااهای جاانوری  گیتی با بدب»اگر تشابهی که 
اش بااه  تاار باشااد از تشااابه ، عظیم«گیاهاااب دارد

تر ایا  اسات کاه  ، محتمال«کارهای هنر انساب»
ناه اینهاا و  ،همانند علت آنهاا باشاد ،علت گیتی

نسابت داد   «زایاش و رویاش»منشا  آب، باید به 
 ....2.یا طرح «عقل»شود نه به 

توانیم نتیجه گیریم کاه علات جهااب،  بنابرای  می
 .......«زایش و رویش»چیدی شبیه یا مثل 

، باذرهای «ها نظاام سایار »یا  «ای  جهاب»یعنی 
کناد کاه در آشافتگی   معینی دروب تود، تولید می
رویناد و  گردناد و می هیوالیی  اطراف پراکناد  می

                                              
 .11در ترجمه    -. کتاب گفتگو در باب دی  طبیعی  1

2    .923. 
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 شوند. به جهاب تاز ، بدل می
بااذر یااک جهاااب »گوینااد  می «دار سااتار  دنبالااه»

 .1«است
باای آنکااه نظماای را بشناسااد بااه  ،«درتاات»... 

آورد، نظام و ساازماب  درتتی دیگر که پدیاد مای
بااه  طااور کنااد جااانور همی  اناادامی ، عطااا  می

 ......2 اش. اش: پرند  به آشیانه بچه
گوید ای  نکته انکارناپذیر  اکنوب، تجربه هم می -

هام  «رویش و زایش»بل  «عقل»است که نه تنها 
اتتیار دارم کاه  د.های نظم در طبیعت هستن اصل

، تارجیح دهام و «عقال»را بار  «رویش و زایش»
 3نظام کیهاب زادشناسی  تود را بر آب متکی کنم.

  

                                              
1    .921. 

2    .921. 

3    .921. 
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کلیانتسفیلسوف:
« ازلّیت جهاب»رسد نظریه تو، متضم   به نظر می

کنم  باشد و ازلیت جهاب، اصلی است که فکر می
هاا،  هاا و احتمال تری  دلیل تواب آنارا، باا قاوی می

 .1باطل کرد
 

  

                                              
طور باود  کاه گنادم از گنادم و جاو از جاو  یعنی اینکه جهاب از ازل همی  - 11.    1

انساب و هیچ گیا  یا فرد انسانی نباود  کاه ابتاداً  بوجاود آمد  است و انساب از  بوجود می
 بیاید و نیاز به تالد دانا داشته باشد.
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باه شاباهت علات نخساتی   ،«فیلوی شفاا »بالخره اعتراف 
 :«عقل»جهاب به 

، چنانکه انگار شاماری «کل الهیات طبیعی»اگر 
از مردماب، قائلناد، تاود را باه ایا  گادار  سااد ، 
گرچه قادری مابهم، دسات کام تعریاف نشاد ، 

هااای نظاام در  علاات یااا علت»فیصااله دهااد کااه 
 «آدمایتماثل اندکی باا هاوش »، احتمااًل «گیتی
 :دارند

پذیرای بسط، دگرگشت یاا توضایح  ،اگر ای  گدار 
 تر نباشد: جدئی

ای رقم ندند که بر زندگی، اثر نهاد  اگر هیچ نتیجه
 یا بتواند منب  کنش یا تودداری باشد:

و اگر ای  تماثل، حال که چنی  ناقو است نتواند 
شاود و تا تماثل یا چیدی بیش از هوش آدمی برد  

دیگاار »ای از احتمااال بااه  نتوانااد بااا هاایچ جلااو 
 ، تعمیم یابد:«های ذه  کیفیت

 -و  -اگاار ماااجرا واقعااًا چناای  باشااد، پاارس 
تری  انسااب،  تری  و دینی اندیش جوگرتری  و ژرف

تواند کرد جد آنکه هار چناد باار کاه ایا   چه می
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شااود، در برابااراش، پذیرشاای  مطاارح می ،گاادار 
صریح و فلسفی عرضاه کناد و معتقاد باشاد کاه 

تثبیات  ،هاا هایی که ای  گادار  بار پایاه آب حجت
هاایی کاه در  گذرد از اعترا  فرا می»یافته است، 

 1«ایستند؟ اش می مقابل
 :«هیوم از زباب پامفیلوس»

، «دمیا»های  تر از اصل ، محتمل«فیلو»های  اصل
 هستند.

تراند باه  بمراتب، نددیک «کلیانتس»های  اما اصل
 2حقیقت.

  

                                              
 م. 9111. فیلو در پایاب گفتگو  1

 «.گفتگو دربار  دی  طبیعی». در پایاب کتاب  2
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 :1مانقد و بررسی 
موجاودات »، ذاتای ایا  «تولید مثل»شاید  ،اینکه ،اما گدار  اول -9
هاایی کاه از ایا   تواب گفت: پیدایش زاد  اش می باشد، در پاسخ« زند 

 ، درشاباهتی باا علات تاود»مانناد و یاا  می «عقایم»نظام تولید مثل، 
، «شاوند و امثاال اینهاا ناقو متولاد می»یا  «ندارند بعضی از صفات،

، الزمه ذاتی ای  موجودات نیساتند یعنای «تولید مثل»دهد که  نشاب می
همچوب آتش و حرارت، نیستند که آتش بادوب حارارت معنای نادارد و 

 «گاذار تخم»و  «مولود تخام»، میاب «شباهت»معقول نیست بلکه ای  
 «کرموزوم»ت که ناقل ای  شباهت هستند که اینک آنرا اتی اسبخاطر ذّر 

دیگار ممکا   ،پیدا شود ،مینامند و اگر نقصاب یا تللی در آنها «ژب»و 
یا ناقو الخلقاه، باه  است تولید مثل، رخ ندهد یا شباهت کامل نشود

 .دنیا بیاید
فیلسااوفاب قاادیم ارسااطوئی و افالطااونی و امثااال آنهااا و »البتااه  -

، چوب معتقد بودند که جهااب باه همای  «ئت بطلمیوسیمعتقدی  به هی
کردناد کاه همیشاه  ، ازلی و ابدی است در نتیجه فکر میفعلی صورت

حیواب از حیواب و گیاا  از گیاا  از ازل نید انساب از انساب متولد شد  و »
ایا  موجاودات »و آب را ذاتی  «شود چنی  بود  و هست تا ابد متولد می

 اصاالً و لذا به اینکه ای  نظم، از کجا بوجاود آماد ، دانستند.  می «زند 
                                              

. نظر فیلو دربار  علت درونی نظم دروب گیاهاب و جانوراب به اینکه ای  نظم بدوب علتی  1
 ه شد  است ماهرًا مقصودش ای  است که ذاتی ای  موجودات زند  است.شناتت
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گفتند که ای  نظم از ازل باود   تنها می ،کردند و کاری نداشتند فکر نمی
و ساؤال از « ذاتی ای  موجاودات اسات»گویا  و و تا ابد هم تواهد بود

« دانساتند ذاتی ای  موجاودات می»چوب کردند،  نمیاش  علت حدو 
باه  «فیلساوف کلیاانتس»ولاذا  دانساتند. ا مایبیجا را «ذاتی»سؤال از 

ایا  اسات کاه  ،تاو گفتاهالزمه  :کند که اعترا  می ،«فیلوی شکاک»
کناد  ثابت می ،دالئل یقینی ،جهاب از نظر زماب، ازلی است. در حالیکه

اند  که ایناک متوجاه شاد )است زمانی حاد   ،که جهاب، از نظر زماب
 1(بوجود آمد  است. ،چند میلیارد سال قبل که جهاب

« علوم تجربای»که به برکت پیشرفت « قروب جدید»اما اینک، در  -
ازلی  اش، ، فعلی، ثابت شد  که جهاب بهمی  صورت«فلسفه جدید»و 

اندکی قبال از سایدد  میلیاارد ساال  ،«افالک»و ابدی نبود  و نیست و 
د سال تا چهار میلیار ،قبل، بوجود آمد  است و حیات در روی زمی ، دو

 قبل، پیدایش شد  است؛
اناد تنهاا  که افالک پدید آمد  «چهار میلیارد سال قبل»یعنی قبل از 

وجاود نداشاته  ،«ساتتماب بدب جانداری»ماد  و اتم بود  است و هیچ 
 که پیدایش« انساب فاعل مختار»و یا  «ذه  جانوراب»است چه رسد به 

ی قاوانی  فیدیاک و اتمی که مجبور به تبعیات جبار»از  «فاعل مختار»
 ، محال است.«شیمی است

                                              
 . داتل پرانتد توضیح ما است نه کلیانتس. 1



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ....................................................  91
 

قارار گرفتاه و  ،، مورد دو سؤال«ها ماد  گرایاب و ماتریالیست»اینک 
 گیرند: می

کاه عباارت از « تری  جانداراب ساد »یکی اینکه نظم موجود در  -9
تار و  تر و منظم ، بمراتاب پیچیاد «هاا باشاند ها و ویروس تک سالول»

اسات  «بشردستگاههای صنعتی و غیر صنعتی »تری   کاملتر از پیچید 
نامعقول و  ،که بشر ایجاد کرد  است وقتی پیدایش آب، از طرید تصادف

نهایات از  هایی کاه بی ناممک  است چگونه پیدایش تصادفی ساتتماب
محال ای دانا،  بدوب سازند ، «تر است تر و پیچید  منظم»صنای  بشری، 

 ....نباشد.
در کتااابی کااه بااا عنااواب  ئی،لکناات دو نااو -
، منتشار کارد، امهاار نماود کاه «سرنوشت بشر»

ای که در شیمی آلی، راج  به مهور  روابط پیچید 
و نشو و نمای موجودات زند ، و تااریخ تطاورات 
نباتات و حیوانات، یافت شاد  اسات، حااکی از 

تواناد تصاادفًا رخ  ای اسات کاه نمی طرح و نقشه
یاد جهات و مسایر داد  باشد بلکاه بجاای آب، با

معی  و هادی و مدیری داشته باشد که مبی  نظم و 
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 .1ترتیب آب باشد
ها کارد ایا  اسات کاه  تواب از ماتریالیست دومی  سؤالی که می -2

است و هایچ اتتیااری از تاود « قوانی  جبری فیدیک»اتم، تاب  کامل 
و است نه پیار« فاعل مختار»، «فاعل اندیشند »، ای  «انساب»ندارد اما 

و لاذا در نیسات « همچوب یاک ماشای  میکاانیکییعنی جبر فیدیک »
مقابل رفتار عالمانه و آزاداش، مسئول اسات و در کاار نیاک، مساتحد 

، مسااتحد مجااازات و «کارهااای زشاات و جنایااات»تشااوید و در 
 گویی در دادگا  است و یک ساتته جبری مادی نیست. پاسخ

را در ایا  « ای  ذه  و فاعال اندیشاه کاه غیار ماادی اسات»حال 
تادا، تاالد »تواناد قارار دهاد بجاد  می ،چه کسای «های مادی بدب»
 «.جهاب ذه  و جهاب مادی»

از  ،«گفتگو در باب دی  طبیعی» ای  کتاب، در پایاب «دیوید هیوم»
 نویسد: می -پامفیلوس  -گر منامر   زباب گدارش

بایش،  از ای ، ای  مکالمه را «فیلو»و  «کلیانتس»
پی نگرفتند؛ و چوب تااکنوب تااثیر هایچ چیاد بار 

ی  تر نبود  اسات از تااثیر هماه ، عظیم«ذه  م »

                                              
مولفااب: ریچاارد پااپکی ، آوروم اساترول ترجماه مجتباوی « کلیاات فلسافه». کتاب  1

 .292 - 299   -انتشارات حکمت 
ترجمه عبدالله انتظاام  - Human, Destiny - Lecomte-du Noüyکتاب  -

 چاپ کاویاب. -هجری شمسی  9311سال 
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کنم کااه  ؛ اعتااراف ماای«هااای آب روز آوری دلیل»
ای  بینم چاار  کنم، مای وقتی کل آنرا جدًا مرور می

های  اندیشام کاه اصال مایندارم جد اینکه چنی  
؛ اماا «هستند ،های دمیا تر از اصل محتمل ،فیلو»

بمراتاااب، « فیلساااوفکلیاااانتس »های  اصااال
 .تراند به حقیقت. پایاب نددیک

ایناد  تفکارات تاودش در را نم« کلیانتس فیلسوف»، «هیوم»گویا 
 را.« مباالت بی فیلوی شکاک»دانسته است نه  می ،ای  منامر 

داراب اسات حتای نظیری که در ژب و کروموزوم جان حال در نظم بی
تواند ایجاد کرد  باشد بجد تداوناد  تری  آنها، چه کسی آنرا می در ساد 

گفات  دانای حکیم تالد جهاب و جهانیاب و اینکاه فیلاوی شاکاک می
فیلاوی شباهت میاب نظم جهاب و صانای  بشاری کامال نیسات چاوب 

باشد  «زایش و رویش»از قبیل  «تلقت جهاب»داد  احتمال می ،شکاک
 دارد.داشته و که بخیال او نظمی ذاتی و ازلی 
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 «کلیانتس فیلسوف»اش به  در پایاب منامر  ،«فیلوی شکاک»اما 
 «بشر که موجودی دانا»گوید شباهت نظم جهاب به صنای  ساتت  می

تواند علم و حکمت سازند  نخستی  جهاب را اثبات کند بلکه  است نمی
فیلوی »نه و حدس، مطرح شود ای  گفته عنواب یک گماتواند به  تنها می
 .«شکاک
ندد « علیت»است که  «علیت»اش دربار   براساس تفکر تجربی اول

آیند و  که مکررًا با هم میاست  «دو حادثه محسوس» ،«فیلوی شکاک»
مثل آتش و گرما یا آب آب دیگری است مشاهد  یادآور،  ،مشاهد  یکی

قانوب »دربار   «فیلوی شکاک»تفکر  ،اش بنابرای  و طراوت و تنکی
توانیم وجود علتی را تصدید کنیم که آب  ، تنها وقتی ما می«علیت

اش  کرارًا با معلولعلت، و  هر دو محسوس باشند ،«و معلولعلت »
 پیش چشم ما، مشاهد  شد  باشد.

تدا به »دوم چیدی که مان  اطمیناب فیلوی شکاک دربار  وجود  -
د ای  تفکر فیلوی شکاک بود که شاید بو «عنواب نظم دهند  جهاب

و جهاب از ازل  «نظم موجود در گیاهاب و جانوراب، ذاتی آنها باشد»
از طرید  «دار ستار  دنباله»چنی  بود  و تا ابد هم چنی  است یا آنکه 

 .گذشتهمه اینها  البای  جهاب را زائید  باشد که بط ،زایش و رویش
 «هیوم»همانطور که است  «کلیانتس»تالصه اینکه، حد با 

 ، کامل است.«تدااصل وجود اثبات »برای  «برهاب نظم»و گوید،  می
 فیلوی شکاک:
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تری  یقی   ای ببینیم با عظیم ای کلیانتس اگر تانه
 ای داشته است؛ گیریم که معمار یا سازند  نتیجه می

است که آب را  «نوع معلولی»زیرا تانه دقیقًا هماب 
 ایم. ، تجربه کرد «ای  نوع علت»چوناب برآمد  از 

لک  مطمئنًا تصدید نخواهی کرد که گیتی چناب  -
به تانه شبیه باشد که با هماب یقی  بتوانیم علتی 

تماثل در اینجا، »مشابه را نتیجه بگیریم، یا اینکه 
 «.کامل و تام باشد

ناهمسانی چناب چشمگیر است که اینجا، در باب 
مانه و مّنی بیش ، مدعی حدس و گ«علتی مشابه»

 ....«1نتواب بودب،
در اصل شاید منب  یا سرچشمه نظم را در  «ماد »

 ....2دل تود داشته باشد
، نسبت داد  «زایش و رویش»باید به  ،و منشا  آب
 .....3«عقل»شود، نه به 

گوید تماثل کامل و تام نیست چوب شاید  )مقصود فیلوی که می
 («عقل»باشد نه  «رویشزایش و »هماب  ،منشا  پیدایش جهاب

                                              
 .29ترجمه اسکندری    -. در ترجمه کتاب گفتگو در باب دی  طبیعی  1

 .21. در هماب کتاب    2

3    .923. 



 

 

هاهیومدربار ارزش
ها()بایدهاونبایدهاوهست





 
 
 
 
 

باهیچ«بایدی»هیچ-1آیا
،مرتبطنیستیاآنکه«هستی»
در«هاهست»با«بایدهایببا»-2

ارتباطاست؟
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-7-«درجففوانی،هیففوم»نفف د،«هسففتوبایففدها»
1771:

را تنهاا  «عقال»، 1«هاابد»تحت تااثیر تفکارات در جوانی، « هیوم»
کند و نسبت میااب  تصورات را با هم مقایسه می»دانست که  چراغی می

 2اسات، «تحلیل و انتاداع»، تنها «عقل»کند یعنی کار  آنها را کشف می
در هیاوم و  ،«نه چیدی بیشتر از ای  تحلیل و مقایساه میااب تصاورات»

ا هادفی رهیچ های ترکیبی ندارد و  گذار ، «عقل»کرد که  فکر میجوانی 
 :دهد نشاب نمی ،هم برای ما

 )عقل، غالم احساس و غرائد است.(
  

                                              
 9122 -« طبیعت آدمی»مصنف کتاب  - Thomas-hobbesم  9211 - 9111.  1
 .9131-1« آدمی رساله دربار  طبیعت». هیوم مصنف کتاب  2
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 :اش در جوانی به نق  از رسا ه «هیوم»گهتار اول 
ای بارای  تواناد انگیاد  ، به تنهایی هرگد نمی«عقل» -

 1باشد.« فعل اراد »هر 
، در جهت اراد ، «انفعال»تواند با  )عقل( هرگد نمی -

 2ضدیت ورزد.
، هایچ چیاد، «فلسفه و حتی در زندگی عاادی»در  -

و « انفعاال»تر از ایا  نیسات کاه درباار  ساتید   رایج
را برتار شامرند، و  «عقال»، سخ  بگویناد، «عقل»

مندند کاه  حکم کنند که آدمیاب تا جایی فقط فضیلت
 3های عقل، سازگار گردانند. تودشاب را با فرمود 

....... 
  

                                              
 231در ترجمه    -م  9131 - 1ای در طبیعت آدمی  . در کتاب سوم از کتاب رساله 1

 تالیف دیوید هیوم.

 . هماب. 2

 . هماب. 3
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.................... 
اسات کاه بیاداری یاا « لذت»یا « درد»انداز  از چشم

 1تیدد. گرایش نسبت به چیدی، برمی
تواناد فعال  به تنهایی، هرگد نمی« عقل»از آنجا که  -

شاود، نتیجاه  ،«پیادایی تواسات»را، فراورد یا مایاه 
، از بازداشت  تواست «عقل»گیریم که همی  قو   می

، «یا عاطفاه انفعال»یا از ستیدیدب با موضوع برگدید  
 ناتواب است.

 2ای  نتیجه ضروری است.
، ساخ  «عقل»و « انفعال»هنگامیکه دربار  ستید   -

 ماب، دقید و فلسفی نیست. گوئیم، سخ  می
اسات و بایاد چنای  باشاد و  «انفعال»، برد  «عقل»

دار کار دیگری، جاد گاذاردب تادمت و  هرگد دعوی
  3فرماب آنها، نتواند بود.

                                              
 م. 9131 - 1ای دربار  طبیعت آدمی  . هماب کتاب سوم از کتاب رساله 1

 . هماب. 2

 . هماب. 3
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ی نفی در م  6776سال اش در  سا ی در میان «مهیو »گهتار دوم 
 :اش در نقض گهتار اولاش  چه  سا گی

 - 931اش، در بناد «تحقید در مباادی اتاالق»اما هیوم در کتاب 
 «عقال»، اینکه آیا «اتالق نیک»اش دربار  سرچشمه  دربار  سردرگمی

 نویسد: ، چنی  می«نوعی غرید  و احساس تا »است و یا 
قااوانی  »ای درباار  سااتتار کلای  مناقشاهاز دیربااز، 

، شاروع شاد  کاه بیشاتر شایساته بررسای «اتالقی
 است؛

 آیا منشا آنها، عقل است یا -9
 احساس ... -2

باید اعتراف کرد کاه بارای هار یاک از دو  - 932بند 
، ارائاه «موجاه نماایی»تواب دالئال  وجه موضوع، می

 کرد.

..... 
ر تاییفد هفر دو ای  اسفتدالالتی کفه د - 931 -بند 

یه، ارایه می های بیشتری که  شوند )و استدالل نظر
شود ارایه داد( چنان موجه هسفتند کفه مفرا در  می

دهند، گمان کفنم بفه انفداز  هفم  وض ّیتی قرار می
 بخش هستند. م تبر و رضایت
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... 
بدیهی است که با یک قیاس دو حادی،  - 912 -بند 

 ،«عدالت»روبرو هستیم نظر به اینکه 
، شاد  و «منفعت جامعه»عدالت بداهتًا منجر به  -9

 برپادارند  جامعه متمدب است، 
چناای  »دربااار   1«تاماال»یااا از « احساااس عاادالت»

 شود، ، ناشی می«دار بودنی جهت
گرسنگی و تشنگی و دیگر امیاال ذاتای و »یا مثل  -2

بستگی به فرزنداب و دیگار  تنفر و عشد به زندگی، دل
ساااد  در دل و « غریااد  ذاتاای»، از یااک «انفعاااالت

کاه طبیعات بارای چنای  مقاصاد  ،«وجداب انسااب»
  شود. میمونی، در ما، قرار داد  است، ناشی می

                                              
 . مقصود هیوم از تامل یعنی عقل و تعقل. 1
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و فراسات را  «عقال»ه کااش  در چهال ساالگی «هیوم»دیگر گفتار 
 داند: می «عدالت طبیعی»سرچشمه درک 

بارای « فراسات کاافی»اگر هر انساانی  - 911 -بند 
عادالت و »درک مصلحت مهمی که او را به رعایات 

 کرد، داشت، ، مقید می«برابری
باارای ثاباات قاادم ماناادب در « توانااائی کااافی»و از  -

، «نگری آیناد »و « مصلحت عماوم»تبعیت منظم از 
زودگاذر، « لاذت و ساودمندی»در مقابله باا فریاب 

 برتوردار بود؛
هرگد چیدی به ناام حکومات یاا جامعاه سیاسای،  -

 وجود نداشت؛
اش باود، و در «آزادی طبیعای»بلکه هر فردی سر باه 

صلح و صفا و ساازگاری کامال باا دیگاراب، باه سار 
 برد. می

، مانعی تمام عیار باشد، «عدالت طبیعی»جائی که  -
 است؟« قوانی  وضعی»ازی به چه نی

، وجااود «عاادالتی نظماای و بی بی»چاارا وقتاای هرگااد 
  نداشته باشد دادگا  دایر کنیم.
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یفیی را  گرایفان افرایفی کفه نهف  مخا هت هیفوم بفا حس گرایی غر
 .1دانند سرچشمه اخالق می

 (:، سرچشمه اخالق نی  نیست«خودخواهانه گرایی غرییی نه » اینکه)
از  «اصااااول اتالقاااای»اسااااتنتاج  - 911 -بنااااد 

مصاالحت و منفعاات »یااا توجااه بااه  «توددوسااتی»
 «...شخصی
، آشاااکارا نظریاااه «طبیعااات و تجرباااه»باناااک 

 کند. را نقض می «تودتواهی»
آمیدی کاه در  ما اغلب اعماال فضایلت - 912 -بند 

های بسیار دور از ما انجام گرفته را  ها و سرزمی  زماب
 کنیم؛ ستایش می

های قو  تخیل هیچ نمودی از  ائیکه حتی موشکافیج
یاباد و ارتباااطی بای  نیکبختاای و  نفا  شخصاای نمی

امنیت تاطر ما با حوادثی که بسیار از ما دور هساتند 
 بیند. نمی
..... 
اما تنها طفر  سست است وقتی با توسل  - 911 -بند 

                                              
گرایی افراطی تودشاب معرفای  در قرب بیستم، حلقه وی  به غلط هیوم را همفکر حس . 1

 کردند. می
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به واقعیات و استدالالتی بگوئیم در ای  مواق ، تاود 
های دور،  ها و سرزمی  به آب زمانه« لم تیالعا»را در 

کنیم کاه باا  بریم و تود را هم عصرانی تیاال مای می
ها، داد و ستد داریم و از افعال آنهاا  اشخا  آب زمانه

 بریم. سود می
قابل درک نیست کاه چگوناه احسااس یاا انفعاالی  -

، ناشی «مصلحت تیالی معلوم»واقعی بتواند از یک 
، «مصلحت و منفعت واقعای» شود، مخصوصًا وقتی

مد نظر بود  و غالبًا به تماید کامل آب، از امر تیاالی، 
 و حتی گاهی متضاد با آب، علم، حاصل شد  است.

 ... - 911 -بند 
باا « مصالحت شخصای»یاابیم کاه  ما مواردی می -
«: متضادند»، یکی نبود  و حتی «مصلحت عمومی»

حساساات و با وجود یکساب نبودب مصالح باز بروز ا
 کنیم، اتالقی را مشاهد  می

..... 
بااا رو در روی تااود، دیاادب ایاا  مااوارد، بایسااتی از 

را با توسل به « احساسات اتالقی»ای که تمام  نظریه
 کند، دست بکشیم. ، تبیی  می«اصل تود دوستی»
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تفاریخ»درپایانکتفاب،«خدا»دربار «هیوم»گفتار
:م1777«طبیعیدی 

درناد  تویااب و »تکمله کلی: هر چند بیخاردی 
ای باشد که در آثار آشاکارتر  به پایه «نافرهیختگاب

طبیعاات کااه سااخت ناادد ایشاااب مااانوس اساات، 
بااا ایاا  ]دسااتپ پروردگاااری فرمااانروا را نبینااد 

هر هوشیاری، چوب ای  نماید که  وصف، بعید می
اندیشه بر وی باز نمود  شاود، از پاذیرفت  آب، رو 

 د.برتاب
در هر چید، غرضی و تواستی و تدبیری، آشاکار 

 است.
و هرگا  بینش ما تا جائی وسعت یاباد کاه درباار  
سرآغاز ای  دستگا  دیدوار اندیشه کنیم، بایاد باه 

، «علت یاا پروردگااری هوشایار»به  ،یقینی کامل
  .2شویم 1تستواب

                                              
 . معترف شویم. 1

 م 9199 - 9111تالیف دیوید هیوم  -م  9121 -، «دی ». آتر کتاب تاریخ طبیعی  2
 .923صفحه  -در ترجمه حمید عنایت  -
 چاپ شرکت سهامی انتشارات تارزمی -
 هجری شمسی - 9312 -چاپ سوم  -





 
 
 
 

نقدکانتبرهیوم:
:«،قانونتبربینیستقانونعلیت»کانت:



 
 

 آلمانی ایمانوئل کانت 9121 - 9121
Kant, Immanuel 1724 - 1804 
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 «:قانون علیت» نقد کانت بر هیوم درباره
که سخت تحات تااثیر تالیفاات هیاوم قارار گرفتاه باود و  «کانت»

وبیش  ، عمدتًا کم«گرایی بیدار کرد هیوم م  را از تواب جدم»گفت:  می
گرفت. حّتی مسائل جادلی  سرچشمه می ،های هیوم هایش از گفته گفته

اش  «سنجش تارد نااب»کانت در کتاب مهم  ،الطرفی  و امثال آنرا که
تاالیف  ،«گفتگو در بااب دیا  طبیعای»اب از مطالب اواسط کت ،گفته

 هیوم گرفته است.
اش باه  با وجود ای  وابساتگی عمیاد فکاری «کانت»در هر حال  -

ای دربار  طبیعات  رساله»متوجه شد که دیدگا  هیوم در کتاب  ،«هیوم»
بسیار عواماناه  ،«قانوب علیت»، که در جوانی نوشته است دربار  «آدمی

انوب علیت که عقل آنرا قانونی کلی و ضروری ق ،«هیوم»است زیرا آنجا 
، اشتبا  گرفته اسات و «های حسی علت و معلول»با شناتت را یابد  می

منشاثیی تجربای دارد و  ،«قاانوب علیات»هیوم در آنجا گفته اسات کاه 
آنارا در تاارج  ،چیدی نیست بجد اینکه ما در طول زنادگی و عمرمااب

و در  «آیناد پیوسته باا هام میدو حادثه محسوس »ایم که  مشاهد  کرد 
در  دو، ادت نماود  و باا دیادب یکای از آبایم و عا نتیجه به آب باور کرد 

ایم که آتاش گارم  نتیجه انتظار وجود دیگری را داریم مثاًل یک عمر دید 
آیاد وقتای  کند و آب طراوت دارد و یا اینکاه دود از آتاش بیاروب می می

آتاش مشااهد  آیاد باه یااد  وب میای بیر مشاهد  کردیم که دود از تانه
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همارا  اسات در نتیجاه متوجاه  ،با وجاود دودآتش افتیم که همیشه  می
آیاد، آتاش اسات و  ای که دود از آب، بیروب می شویم که داتل تانه می

چیدی نیسات بجاد همااب  ،«قانوب علیت»در  «ضرورت»هیوم گفت: 
تظار دیادب ان»یا به عبارت دیگر،  «محسوستکرار دو حادثه عادت به »

 .«سر هم تدو حادثه محسوس تارجی با هم یا پش
باه  «ضارورت قاانوب علیات»دربار   «هیوم»قویًا تفسیر  «کانت» -

را ماردود  «انتظار دو حادثاه محساوس بطاور دائمای باا هامعادت و »
جدو شناتتهای ما قبل تجربای  ،«ضرورت»و  «کلیت»دانست و گفت 

ای را مشااهد   ما حادثاه ،در قانوب علیت است حتی اگر برای اولی  بار
دانیم و گفته کسی را  پرسیم و برای آب، علتی می کنیم باز از علت آب، می

گوید ای  حادثه بدوب علت رخ داد  است را گفتااری احمقاناه و  که می
 دانیم. گفته دیوانگاب می

بود  «شناتتهای ما قبل تجربی»یًا معتقد به تعدادی از قو «کانت» -
اش در اوائاال آب کتاااب کااه دربااار   «ساانجش تاارد ناااب»و در کتاااب 

را  «مفاهیم ما قبل تجربای»تصورات و تصدیقات است فهرستی از ای  
کند که در قسمت تصوری همچناب شناتت زماب و مکااب را از  بیاب می

و در مبحا  تصادیقات همچنااب داناد  شناتتهای ما قبال تجربای می
شااناتتهای مااا قباال »را از  «ضاارورت»و  «کلیاات»و  «قااانوب علیاات»

نظریاه هیاوم مبنای بار »قویاًا  ،«کانت»کند یعنی  معرفی می ،«تجربی
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مشااهد  »کاه از طریاد  «قاانونی تجربای اسات ،اینکه قاانوب علیات
قاانوب علیتای را »کناد و  بوجود آمد  است را باطل اعاالب می ،«حسی

داند که کلیات و ضارورت جاد  ذاتای قاانوب  انونی ما قبل تجربی میق
گوید ما هرگد با یک یا چند مشاهد  حسی که  و کانت می «علیت است

توانیم باه قاانونی کلای و ضاروری برسایم؛  جدئی و امکانی است نمی
و مفهاوم  «محاال اسات ،وجاود حادثاه بادوب علات»تصو  آنکه 

هسااتند کااه از را   «عقلاایمفاااهیم »نیااد از  «ضاارورت»و  «محااال»
« محاال»و  آیناد باه دسات نمی «جدیایشناتت حسی »و  «استقرا »

بمعنی معدوم نیست بلکه اتو از مفهوم معدوم است و فقط از طرید 
عادم مشااهد  »یاا  «مشااهد  حسای»تعقل، قابل فهم است ناه از را  

 .«حسی
  





 

 

 

 

:«قانونعلیت»در«کانت»اشتبا 
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 اما اشتبا  کانت:
اش باه ایا  تطاای  اشتبا  بدرگ کانت ای  بود که با وجود توجه -9

عادت و انتظار »را به  «قانوب علیت»در  «کلیت»و  «ضرورت»هیوم که 
تفسیر و توجیه کارد  و کانات متوجاه ایا   ،«محسوستکرار دو حادثه 

 است.اشتبا  هیوم شد  
 .باقی ماند «هیوم»اما همچناب کانت در دام اشتباهات 

دو حادثاه »را باه  «قاانوب علیات»آنجا که ماورد اساتفاد  از ایا   -
و پا را از آب فراتار نگذاشات در نتیجاه را  را  اتتصا  داد ،«محسوس

اند بسته دید و حتی بدوب آنکاه  برای شناتت روح و تدا که نامحسوس
را  را بارای علاوم تجربای و ریاضای و  ،تودش متوجه شود با ای  تفکر

مسدود کرد زیرا قانوب علیتی که دانشامنداب بار اسااس آب، از هم غیر  
کنناد و یاا از بادرگ شادب  ا کشاف میافتادب یک سیب نیروی جاذباه ر

آنها در سرما، به کشف اتم نائل فلدات و اجسام در گرما و کوچک شدب 
اسات زیارا  «کشافیات چیدهاای نامحساوس»شوند و غیر  درباار   می

قابل حس نیست بلکه معلول و اثر نیروی جاذبه که  ،نیروی جاذبه زمی 
م و تال  میااب افتادب سیب بر زمی  است محسوس است همچنانکه ات

توسط حس بینایی و غیر  هرگد قابل حس نیست تنها معلول و اثر  ،اتمها
هاا  دور شدب اتم که هماب «بدرگ شدب اجسام»آب، قابل حس است که 

 در گرما و نددیک شدب آنها بهم در سرما باشد. همدیگراز 
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تکرار »را به  «قانوب علیت» ،«کانت»و یا  «هیوم»و اگر ما به دیدگا  
 اتم قابل اثبات نبود. محدود و زندانی کنیم  ،«دو حادثه محسوس

طباد دیادگا  شاود کاه  تفاوت دیدگا  هیوم و کانات تنهاا ایا  می -
از عناواب کلای و محساوس توانیم دربار  تکرار ای  دو حادثه  میکانت، 

سایب پاس از  ،ضروری استفاد  کنایم بگاوئیم همیشاه و در هماه جاا
افتاد و بسامت  بساوی زمای  می ،از درتت و جدا شدب بند آبرسیدب 

 ،هار جسامی در گرماا بادرگ و در سارما»رود و یاا اینکاه  آسماب نمی
عادت »با ای  تفاوت که ای  ضرورت ندد هیوم بمعنی  «شود کوچک می

 «به تکرار دو حادثه محسوس است و انتظار دیدب یکی با دیدب دیگاری
دیادب »تواند باا  می ،تو بنابرای  کانت، انساب هم همچوب همه حیوانا

محساوس مکارر »به وجاود  «مکررمحسوس یکی از دو حادثه متوالی 
 پی ببرد نه بیش از شناتت سایر حیوانات. ،«دومی

دانشامنداب دنباال کشاف  ،در حالیکه قاانوب علیتای کاه توساط آب
هاای  هاا یاا معلول های حواد  جهاب هستند اتتصا  باه علت علت

محسوس ندارد همچنانکه اتتصاا  باه حاواد  مکارر یاا حاواد  
ابطاال اینکاه قاانوب »با  «کانت»اتفاقی غیر مکرر ندارد. عالو  بر آنکه 

قاانوب علیات یاک »نتیجه گرفات کاه  «علیت یک قانوب تجربی است
قاانوب »در حالیکاه نفای حسای باودب  «قبل تجربی اساتشناتت ما 

شاناتت ماا »تواند اثبات کند که قانوب علیت یاک  هرگد نمی ،«علیت
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قاانوب »نفای حسای باودب شاناتت همچناب است بلکه  «قبل تجربی
ناه ماا قبال « باشاد عقلی باودب قاانوب علیات»دلیل تواند  می، «علیت

ماا قبال تجربای »نت بر یعنی استدالل کا ،«قانوب علیت»تجربی بودب 
 تمام نیست. ،«بودب قانوب علیت
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تواناد چیاد  نمی «عقال»هام بجاد  «فاهماه»نکته دیگر اینکه و  -2
 «فاعل اندیشه و فاعل شاناتت»دیگری باشد و اگر فاهمه را هم هماب 

تواناد وسایله شاناتت  می «نیرویی که برای فاعل شاناتت»بدانیم باز 
شاناتت ممکا  از محاال »و  «شاناتت ضارورت»و  «قانوب علیت»

دارای  ،اسات و انسااب همچاوب هماه حیواناات «عقال»تنهاا  ،«باشد
 «عقل»حواس و غرائد است و تنها امتیازش نسبت به حیوانات به وجود 

نادارد و  «حاس»و  «عقال»ای برای شناتت بجد  است و انساب وسیله
وجود ممکا  از »را و شناتت  «قانوب علیت»شناتت  ،«کانت»اینکه 

دهد ناه باه عقال و شاناتت عقلای را  نسبت می «فاهمه»را به  «حالم
نماید ادعایی بادوب دلیال و  ها می منحصر به شناتت قیاسات و حجت

همچااوب ارنساات ماااخ و »گرایاااب جدیااد  پایااه اساات و لااذا حس بی
بادوب توجاه باه ادعاهاای کانات  «های حلقه وی  و غیر  پوزیتیویست

و شاناتت  «قاانوب علیات»شناتت دربار  فطری ما قبل تجربی بودب 
اش بازگشتند و حرفهای  در جوانی «هیوم»به دیدگا   ،«ممک  از محال»

باه  «حلقاه ویا »اش را تکرار کردند و در پایاب  در جوانی «هیوم»غلط 
 ،«فلسافه علام و اثباات کلیات قاوانی  تجربای»شاب در توجیه  ناتوانی

 اعتراف کردند.
 یهاای تنهاا تحلیلا ریاضایات از گدار عالو  بر آنکه تیال کردند  -

گاهی جدید نیسات در حالیکاه بطاالب  تشکیل شد  و گدار  های مفید آ



 013  ................................................................................  بخش دوم: فلسفه
 

دانی روش  اسات و توضایح بیشاتر  ای  گفتار برای هر دانشمند ریاضی
 گفتم. ،م  در کتابی که در نقد ارسطو و غرب نوشتم ،آنرا

کاه همااب  «حقوق ذاتی انسااب»گرایاب دربار   عالو  بر آنکه حس -
را  «عدالت طبیعای و اصاول اتاالق»باشد و زیربنا   «حقوق طبیعی»

 اند. ماند  ،دهد تشکیل می
  





 
 
 

اشتبا کانتدر
:«اثباتخدا»


:است«قانونعلیت»دربار ،اشبخاطرفهمغلط«اثباتخدا»در«کانت»مشکل
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 :«اثبات خدا»در  «کانت»چالش 
است کانت  «قانوب علیت»بر اساس  «دالئل اثبات تدا»از آنجا که 

 ،داشت ،«قانوب علیت»که از  توانست با تصور غلطی نمی ،به دو جهت
 تدا را اثبات کند:

در نتیجاه،  «هیاوم»یکی به جهت آنکه کانت تحت تاثیر دیدگا   -9
دو حادثاه »رد استفاد  از قانوب علیات را منحصار و مخصاو  باه امو

ای  توانست به کمک  نمی ،و از ای  جهت دانست می« محسوس متوالی
اثباات کناد چاوب تادا، که نامحسوس اسات را، تدا را  ،قانوب علیت

 حادثه محسوس نیست.
 «سنخیت» ،تحت تاثیر تفکر ارسطوئی ،جهت دوم اینکه کانت -2

داد  تعمیم می ،ها را به عموم علیت «های زایشی علت و معلول»الزم در 
در  که ،«علیت»و لذا با چنی  تصوری از  «فاعل مختار»حتی به علیت 

داشاته بایاد با هم سنخّیت  «علت و معلولی»هر  ،اصطالح ارسطوئیاب
مخلوقاات کثیار »، هیچ سنخیتی با «واحد بسیط قدیم»و تدای باشند 

در نتیجه تدابا ای  قانوب علیات ارساطوئی قابال  ندارد.« ییردر حال تغ
 .اثبات نبود

اینک ما  درباار  ایا  دو دیادگا  ارساطویی و هیاومی باه تفصایل 
  کنم. صحبت می





 
 
 
 
 
 

قانون»راجعبهاینکه«دیدگا کانت»الزمه-1
:است«دوحادثهمحسوس»مخصوصبه،«علیت
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تاواهم  بطالب ای  دیدگا  سابقًا بطور مفصل بیاب شد اما ایناک می
صحبت کنم که آیا چنی  تصوری  ،دربار  الزمه چنی  تصوری از علیت

بادانیم چیسات؟ آیاا « حواد  محساوس»از علیت که آنرا مخصو  
امکاب اثبات تدا است یا حتای عادم امکااب اثباات الزمه آب تنها عدم 

 است؟ یچه تجربی و یا ریاضی و یا عقلاست، علوم بشری 
اصال »در فلسافه کانات باا « علیات»و آیا الزمه چنی  تصوری از 

و  «محساوس بماا هاو محساوس»که باه ثنویات میااب  «فلسفه کانت
 ؟در تناقض استیا  سازد میقائل است است،  «موجود تارجی»

  





 
 
 
 
 
 

الزمهدیدگا کانت
«قانونعلیت»دراختصاص

به«قانونعلیت»اختصاصیعنی،«محسوساتفقط»به
:نهموجوداتواقعیخارجی«نمودحسیفقط»
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فلسافه »در قسامت مرباوط باه  «اش تاریخ فلسفه»راسل در کتاب 
باود موجاودات »متوجه ای  نکته شد  که ثنویات کاانتی میااب  «کانت

با فلسفه کانت، )دربار  وجود تاارجی  ،«نمود حسی آنها»و  «تارجی
موجودات قط  نظر از احساس ماا(، در تنااقض اسات زیارا کانات در 

 ،کند کاه اشایا  تاارجی می اثباتچنی   ،«های معقول هستی»قسمت 
کنناد  ای  صافت احسااس را ایجااد می ،در برتورد با حواس ما، در ما

که مثاًل یک ) مچنانچه ما دربار  صفات ثانوی اجسام توضیح کافی دادی
 ،درجه معی  دما در کسی یا جانوری احساس سرما و در جاانور دیگار

احسااس هاوای معتادل را  ،احساس گرما و در جانور ثالا  چاه بساا
ای از دماا اسات اماا  تارج وجاود دارد ماثاًل درجاه آنچه در (نماید می

سااتته حاواس ماا در برتاورد باا  ،«احساس سرما یاا گرماا و غیار »
علت تارجی  ،ای معی  از دما است یعنی آب درجه از دما در واق  درجه
اساات بااه شاارط آب تصوصاایت دروناای هاار  دروناای «احساااس»ایاا  

ها ماثاًل  اسهمچنای  ساایر احسامناسب آب احساس باشد، جانوری، 
تاورد تماماًا  احساس رنگ سفید یا سیا  اگر ناوری کاه باه اجساام می

بیناد چنانچاه تاه چاا  را چاوب  جذب آب جسم شود انساب آنرا سیا  می
بیناد و یاا آساماب را در  گردد انساب آنرا سیا  می نورش به چشم باز نمی

باه بیند، اما همی  آبی که هیچ رنگ نادارد وقتای تبادیل  سیا  می ،شب
شاود چاوب تماام ناوری را کاه باه آب  ذرات کوچک یخ به نام بارف می
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بیند وگرناه  گرداند انساب آنرا به رنگ سفید می تورد به چشم برمی برمی
اند چنانچه ته چا  هم کاه انسااب  چیدی به نام رنگ سفید در آب نریخته

در هار حاال اناد  بیند چیدی به نام رنگ سایا  در آب نریخته آنرا سیا  می
های مختلفی که برتاورد  ها هم چیدی نیستند بجد طول موج سایر رنگ

کنند وگرنه موج  هر کدام به چشم در ما ایجاد احساس رنگی تا  می
شاود رناگ  چه کوتا  یا بلند یا متوسط مثاًل وقتای روی آب تشاکیل می

تا  ندارد و ای  در حقیقات تنهاا در احسااس ماا هساتند و لاذا در 
کنند  ند مثاًل رنگ قرمدی را اصاًل احساس نمیبعضی که کوررنگ هست
اش قرماد  رسد و رنگ شوند گیالس یا آلبالو می و هیچ وقت متوجه نمی

شود در هر حال احساس روشنی و تاریکی هم همینطور اسات کاه  می
کنناد دروب  را احسااس می -X-جاندارانی که چشم آنهاا ناور ایکاس 

حالیکه فضایی که در آب نور  کنند در زمی  را هم تا مقداری مشاهد  می
 ایکس است برای انساب تاریخ، است.

شود کانت متوجه ای  نکات شد و گفت میااب  و تاریک احساس می
موجود تارجی مادی و احساس ماا، دوگاانگی اسات و ممکا  اسات 

کنیم در واقا  تاارج  آنطوری که ما موجودات تارجی را احسااس مای
دگا  فلسفی کانت هم علمًا اثباات نباشند البته پس از کشف اتم ای  دی

بینیم و  شد چوب اجسام رنگی را ماا در تاارج پار از مااد  و جارم مای
کنیم در حالیکاه کمتار از یاک میلیااردم آنهاا را جارم اتام  احساس می
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 بیشتر تال  است. ،دهد و داتل آب اجسام تشکیل می
نماود »فراست و عقل باالی کانت متوجه امکاب ایا  تفااوت میااب 

 ،، شد اماا جالاب«وجود واقعی تارجی آنها»و  «اشیا  تارجی حسی
بر وجود اشایا  تاارجی اسات کاه بناابرای  کاه  ،نحو  استدالل کانت

کند و باه  احساس می ،موجودات تارجی راحواس ما تنها نمود حسی 
تود موجودات تارجی آنطور که واقعًا هستند از طرید حواس پنجگانه 

ا بدانیم که موجوداتی در تاارج هساتند ندارد پس ما از کجرسی  دست
دهد به اینکه وقتی ما احساس  پاسخ می ،«قانوب علیت»کانت از طرید 

کنیم حتمًا چیدی به نام نور تورشید و یا غیر تورشید  دیدب روشنی می
کنیم حال ماهیات ناور چیسات ماا  پیدا شد  که ما احساس روشنی می

تاارج، کنیم حتماًا در  مایدانیم وقتی در کنار آتش احساس گرماا  نمی
چیدی است که در برتورد با حواس المسه ماا، در ماا احسااس گرماا 

تاوانیم بگاوئیم چاوب  عقااًل نمیطبد فلسفه کانت، پس )کند  ایجاد می
رسای  دست ،حواس ما به موجود تارجی آنطور کاه در تاارج هسات

گویاد کانات در  راسل می (؟یا هست نیستندارد پس چیدی در تارج 
ای میااب دو  به قانوب علیت که آنرا رابطاه اش، بر تالف اعتقادات اینجا

دو چیاد محساوس بماا هاو »ای میااب  داند یعنی رابطاه می «احساس»
حکمای و علمای « قانوب علیت»تواب با ای   که نمیداند  می «محسوس

داشت، چگوناه از قاانوب علیات بارای  «نمود حسی»نسبت به ماورای 
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قاانوب »است به کماک  «ماورای نمود حسی»که  «بود تارجی»اثبات 
 کند؛ ، استدالل می«علیت

 ای  تناقضی آشکار در فلسفه کانت است.به گفته راسل، 
حال طبد گفته راسل اعتقااد کانات باه وجاود تفااوت میااب باود  -

گویی کانت درباار  عادم  ، یک تناقض«نمود اشیا  تارجی»و تارجی 
وجاود تاارجی اشایا  اثباات   درباار «قانوب علیت»امکاب استفاد  از 

یاک » «نماود حسای»کانت به اینکاه مااورا  تارجی است و با اعتقاد 
 رس حواس تارج است. است که از دست «وجود و بود تارجی واقعی
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 «:شناخت»خطاهای کانت در موضوع 
، «واقعیات»باا « ذها »کرد کاه تنهاا را  ارتبااط  کانت فکر می -9

، «هستی»را تنها وسیله ارتباط با « شناتت حسی»است و لذا « حس»
گا  می ،دانست که ما را از هستی می  کند. آ

 ؛زیرا استتطا   ،نقد ما بر کانت: ای  تفکر کانت
گا  هستم  .اواًل م  به دروب و ذه  تودم بدوب واسطه حس، آ

چه بسا  ،و انساب از طرید حسباشد ممک  است تطا   ،حسثانیًا 
متعلاد در هنگاام تطاا ، کناد در حالیکاه  تاوهم از هساتی می ،مواق 

آب  ،ساراب را کاه انسااب هیچ چیاد نیسات ماثالً  ،در تارج ،احساس
ا می ممکا   ،حربیند اما در واق  تنها احساس دیدب آب است و یا در س 

است انساب کوهی از آتش ببیند در حالیکه هیچ آتشی در تارج نیسات 
 و...

که ماا بادوب وسااطت حاس از و بدوب تطا   بلکه تنها را  مستقیم
شاناتت درونای تودمااب از »شاویم همااب  وجود واقعیت با تبار می

باه ما ،  (بیواساطه حاس)=  «علم حضوری» «استتودماب، هستی 
 ،وجود تودم به عنواب موجود اندیشاند  اسات کاه شاناتتیبم و ا ذه 

ل کانت هم در ویرایش اومستقیم و بدوب وساطت حس است. چنانچه 
اش در قسامت روح و رواب باه آب، تصاریح  «سنجش ترد ناب»کتاب 

شناساب جدید هم همچوب هایادگر باداب،  بعضی از انسابکرد  است و 
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 اند. معترف
هماب شناتت درونای و  «شناتت بیواسطه وجود»پس اواًل تنها را  

 ماب است نه حس. از وجود تودماب و اندیشه ،واسطه ما بی
شناتت ما از واقعیت وجود نیسات   تنها را» «یشناتت حس»ثانیًا 

کاه در  «را  درجه دوم و با وسااطت حاس اساتشناتت حسی، بلکه 
دسترسای باه »رسی به هستی نیست بلکه توهم  دست ،بعضی از مواق 

 است. «هستی
است کاه، دومی  اشتبا  و تطای کانت ای  است که تیال کرد   -2

اسات یعنای ایجااد تصاورات حسای  «تصورات»تولید تنها  ،کار حس
است و تصدیقات مربوط به فاهمه است در حالیکه تصادیقات حسای 
یکی از قویتری  تصدیقات انساب است )البته بعاد از تصادید بیواساطه 

 م  اندیشند  از تودم به عنواب علم مستقیم حضوری(.
نداریم انساب بجد نیرویی به نام  «فاهمه»و اصاًل ما چیدی به عنواب 

چید دیگری ندارد کاه ناام آب فاهماه  ،س و نیروی دیگری به نام عقلح
 باشد یا چید دیگر.

ای  تقسیم کانت که تصورات نخستی  را منحصر و مخصاو  قاو  
تصور نخساتی  »تطایی بدرگ کانت است زیرا اواًل  ،داند حسگانی می

علام مساتقیم »همااب  «و بیواسطه م  از ذها  تاودم  و دروب تاودم
 قابل تطا که  «حسیبا واسطه علم »نه است، دوب تطا  و بحضوری 
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 .است
نیست بلکه  «تصورات»تنها تولید  «حس»چنانچه گذشت کار ثانیًا 

  هم هست. «تصدیقات حسی»تولید 
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و « قانوب علیت»تود شناتت سومی  تطای فکر کانت دربار   -3
اصاول نخساتی  »اسات کاه « قانوب استحاله اجتماع نقیض»شناتت 

کناد  است و تنها بر واقعیات جریاب دارد مثاًل وقتی مشااهد  می« عقلی
و  آیاد شود که ابری هست کاه بااراب از آب می آید متوجه می که باراب می

ای اتفاق افتاد  حتمًا متوجه است که بدوب علت،  اگر متوجه شود حادثه
 .دهد حادثه رخ نمی

ه ماواد شاود کا و اگر مشاهد  کند که آتش افروتته است متوجه می
چوب یا مواد نفتی و امثال آنها بود  است که علت ای  روشنی  سوتتنی

و احساس شد  است اما اگر متوجه شود که بخاطر تطا  یا سحر باود  
کند که مواد سوتتنی  کرد  است هرگد قبول نمی ،که احساس دیدب آتش

کناد کاه علات همااب  بود  که ای  روشنی ایجااد کارد  بلکاه قباول می
بخاطر در بیداری و در تواب  ،«حس»رونی بود  که بخاطر احساس د

 .رؤیا بود  است
جااری  ،«موجاودات فاي نفساه تاارجی»بر  «قانوب علیت»یعنی 

 است نه تنها بر نمود حسی.
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هم بر تالف گفتاه کانات کاه تیاال  «علوم تجربی»بر  «علیت»و 
واقعیات فای نفساه »جریااب دارد بار  ،«پدیدارهای حسی»کرد  بر  می

، جریاب دارد و صادق است چاه ماا آب موجاودات فای نفساه «تارجی
تارجی را احساس بکنیم یا نکنیم در میلیاردهاا ساال قبال از پیادایش 

های طبیعی همچاوب بااراب و بااد و  علت و معلول ،جانداراب و بشر هم
برف و گرما و سرما و غیر  بود  و هست و پس از نابودی نسل انساب هم 

نادارد انسااب وجود هیچ بستگی به وجود اشیا  تارجی، تواهد بود و 
 حواس انساب.وجود چه رسد به 

، هایچ «موجاودات فای نفساه تاارجی»ماا از  ،و اینکه کانت گفته
گاهی نداریم بااز غلاط اسات بالتاو شناتت و  نسابت باه قاوانی  آ

پاس از کشاف جاری اسات و  ،«اشیا  تارجی» رفیدیک و شیمی که ب
و  «طبیعات»ای از  اتم و منظومه شمسی و هیئات جدیاد ماا تاا اناداز 

گااهی و شاناتت داریام همچنانکاه «موجودات فی نفسه تارجی» ، آ
و  «تودماب»وجود نسبت به شناتت درونی تود هم عالو  بر شناتت 

ای به  تا انداز  بلکهشناسیم و  می ،را که بیواسطه حس «ماب ذه »وجود 
گااهی داریام بااالتو آب مقادار کاه تفااوت  «ماهیت تودماب» هم آ
نماید کاه عاالو  بار  را برای ما، معلوم می «سایر جانداراب»بر  «انساب»

کاه )ات اش بر ساایر حیوانا آنکه انساب موجودی اندیشند  است برتری
اسات و  «عقال»در داشات   (باشاند دارای ذه  و فی الجمله شعور می
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انگیاد  غرائاد اسات اماا در  ،«حیوانات و انساب»اینکه انگید  اولی، در 
های عقالنای نیاد دارد و  انساب عالو  بر انگید  غرائد در رفتارش، انگید 
تضااد واقا  شاود ایا   ،در مواردی که میاب میل غریدی و عقل عملای

هماه ، «افراد انسانی»انساب فاعل مختار است تا کدام را انتخاب کند و 
ضاد » ،آزادند تا کدام را انتخااب کنناد بعضای مواقا  ،در ای  انتخاب

 «مطاابد میال غریادی»آنچه  یعنیکنند  را انتخاب می «عقلراهنمایی 
 کنند. است را انتخاب می

م  از دروب تودم شاناتت نماود شناتت »یعنی اینکه کانت گفته 
قابل تطا  است اما شناتت  ،با توجه به اینکه نمود حس« حسی است

رساااند  گا  کاناات را می ماا  از تااودم قاباال تطااا نیساات بطااالب دیااد
چاوب شاناتت درونای ما  از تاودم، » :تصو  آنکاه کانات گفتاه

 «دانم شناتت نمودی حسی است م  از ماهیت واقعی تودم هیچ نمی
کانت غلط است چوب م  از ماهیت واقعی تودم ایا  مقادار  هم گفته

 دارم. «حیوانات»چنی  تفاوتی با دارم و  «عقل»دانم که  می
تالصه اینکه کانت گفته که ما نسبت باه چگاونگی و ماهیات فای 

ماهیت درونای و فای نفساه »و چگونگی و  «موجودات تارجی»ه سنف
گفتاار غلطای اسات و ما  موجاود  ،، هیچ شناتتی ناداریم«تودماب

و نسبت باه  «دارم ییقی  بیواسطه حس»اندیشند  نسبت به وجود تودم 
یقی  به واسطه حس و تطاپاذیر  ،«وجود موجودات فی نفسه تارجی»
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دارم اما نسبت به ماهیت موجودات فای نفساه تاارجی و ماهیات فای 
آب  ناه از هار جهات کامال بلکاه نفسه تودم نید مقداری شناتت دارم

متماید مینماید  ،مقدار شناتت که تودم را با دیگراب و با سایر جانداراب
آب مقدار شاناتت  ،«موجودات تارجی فی نفسه»و نسبت به ماهّیات 

آشاکار  ،دارم که مصادید مختلف آنها و مقداری از باط  آنها را برای ما
 .و علم فیدیک و شیمی هماب شناتت ماهیات تارجی است نماید می

ای نسبت باه شاناتت ماا نسابت باه تودمااب و    بود تالصهای -
قاانوب »نسبت به موجودات تارجی و نیاد نسابت باه ماوارد اساتعمال 

بر موجودات فی نفسه تارجی و نامحسوسات و... و نید نسبت « علیت
 .«اتتصا  به محسوسات ندارد»که « وجود»به مقوله 
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همچاوب  ،«مفا قبف  تجربفی کانفتسایر مقوال  »اما نسبت به 
هام تنهاا بار  «ضارورت»که کانت تیال کرد  مقوله  «ضرورت»مقوله 

 ،صادق اساتو جاری ، «محسوسمحسوسات و پدیدارها و حواد  »
 گفتار غلطی است.

اش هست و  ، آری مشروط به وجود علت«ضرورت وجود معلول»زیرا 
ضرور مطلد نیست اما وجود علت اگر آنهم حاد  و معلول باشد مشروط 

 هماب «علت»هست اما اگر  (اش و فعلیت علیت علت)اش  ود علتبه وج
تنهاا  «فاعل مختار»حدو  معلول از  ،باشد «فاعل مختار»واجب الوجود 

همیشاه  ،کاه اراد  ایجااد معلاول)اسات  «فاعال مختااراراد  »مشروط به 
اماا  (همدماب با وجود معلول است و رتبتًا مقادم بار وجاود معلاول اسات

انتخاب اراد  زمانًا مقدم بر زماب اراد  و زمااب معلاول اسات یعنای ممکا  
تصمیم بر انجاام  ،«انساب» ،ها قبل یا روزها قبل یا سالها قبل  است ساعت

ها بعد بیایاد و  سال ،عملی را بگیرد و آنرا انتخاب کند اما زماب ایجاد معلول
 اراد  ایجاد آنرا بکند. (آید ها بعد می که سالاست )در آب زماب مناسب 

همیشه عاالم و تداوند، اما انتخاب در تداوند که قدیم و ازلی است و 
قادیم و  ،اش انتخاب هم همچوب علام ،آگا  به آنچه مصلحت هست بود 

گیرد تاا آنکاه  انجام می ،«ایجاد فعل»همدماب با  «اش اراد »ازلی است اما 
ه ایجاد فعل است اماا تاودش علت تام ،فعل ایجاد شود زیرا اراد  تداوند

کنناد هار  تواند علت چیادی را کاه انتخااب می و می است «فاعل مختار»
  .ایجاد کندارا  وقت بخواهد و صالح بداند 
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 خالص :
 مشروط به وجود علت است. ،معلولوجود پس ضرورت  -9
اش بار وجاود  تاماه شاود علیات ،علت هم اگر مادی باشاد وقتای -2

 شود. کامل می ،معلول
فاعال »مشاروط باه اراد   ،«معلول»همیشه  ،«فاعل مختار» دراما  -3

اگار  ،و فاعل مختار «فاعل مختار»وجود اصل نه مشروط به  است «مختار
 .و قدیم است ضرورت مطلد دارد ،باشد وجود تودش «واجب الوجود»

اش هاام مشااروط بااه انتخاااب قبلاای اساات کااه در تداونااد  و اراد 
حااد   ،«اش فعال»همچاوب  «اراد » اماا اساتقدیم و ازلی ، «انتخاب»

 .استزمانی 
معلول نباشاد و قادیم باشاد و قاائم باذات »اما ضرورت علت اگر  -1

 مشروط نیست.چید، ضرورت مطلد است و به هیچ  ،«تودش باشد
همیشه مشاروط اسات و در هماه  ،و ای  گفته کانت که مقوله ضرورت

 چید مشروط است غلط است.
و وجود قائم بذات هم که ضرورت مطلد دارد و عقاًل بدیهی اسات  -2

نیازی به اثبات ندارد عاالو  بار  ،«تداوند با شعور»چه آنرا ماد  بدانیم چه 
طرید قانوب علیت هم با هیچ مشکلی همرا  نیسات و باه  زاش ا آنکه اثبات

 گردد و یک مینو و ایاد  محاض نیسات مسائل جدلی الطرفی  هم باز نمی
هر عاقلی چه مادی و چاه الهای بلکه یک واقعیت غیر قابل تردید است ندد 

  بتواند بشود. ،که متوجه معنی آب
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 مقدم :
، اعام از گیاهااب و «موجاود جانادار»درباار   «داروی »از آنجا که 

را در رشااته  «داروینیساام»بحاا  کاارد  اساات دیاادگا   ،جااانوراب
اش که جانادار  چوب موضوعکنند  بح  می« شناسی و بیولوژی زیست»

نااوع اساات. در حالیکااه  «شناساای زیست»باشااد جاادو موضااوعات 
از « تحاول جاناداراب»و « تکامل انواع»های داروی  در نظریه  استدالل

گرچاه است  «فلسفی»نوع استداللهای عقلی است که مناسب مباح  
های  اکثار فلسافه»شباهت ندارد همچاوب  ،ه برهابهایش نید ب استدالل

 .شود بح  می ،دالئلی شبه برهاب است که بعدًا مفصاًل از آب ،«موجود
است و از  «جاندار»مربوط به ، «تنازع بقا »نظریه اما از آنجا که  -9

، در «هاااای تودتواهاناااه حیاااوانی انگید »طرفااای از بعضااای از 
علااوم »تاااثیر در  اسااتفاد  کاارد  اساات، در نتیجااه بی ،هایش اسااتدالل

فلسفه »نیست و باید از مقدار تاثیرش در علوم انسانی همچوب  «انسانی
 ، بح  و تحقید شود. و«اتالق و فلسفه اجتماعی و غیر 

اسات  «تولیاد مثال»از طرفی دیگر چوب مربوط به زاد و ولاد و  -2
 هم از آب بح  شود. «علم ژنتیک»باید در 

ای تجربای و  ای  است کاه چاوب از دالئال ،ولی از همه مهمتر -3
 استقرائی نید استشهاد کرد  است، الزم است که 

اساتقرا  تجرباای مااورد »اش بااه  اواًل ابتادا  دربااار  استشاهادات -9
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و واقعیات دارد  ،«تجرباه»پردازیم که چقدر ای  اساتناد باه ب، «نظراش
 صحیح است؟ 

 یا تیر؟ مطابقت دارد آیا  ،و با هدف مورد نظراش
، «ماوارد تجربایمقادار ایا  » در ،و آیا واقعًا آب نتائج مورد نظارش

  ؟دارد یا تیر وجود
ماوارد »کلی و کامل است یاا هم ، «استقرا »مقدار ای  آیا ثانیًا  -2
 دارد؟هم  «نقض

اینک ابتدا ، به نقل استدالل داروی ، میپردازیم سپس به بررسی آب 
 :پردازیم می اش موارد مورد استنادش و به موارد نقضاستدالل و به 
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 :«تنازع بقاء»نظری  ای ب   اشاره
 گوید:  می ،«داروی »
 شود  زیاد می ،«تصاعد ریاضی»به نسبت  «غذا و حبوبات» -9
باه  (کنناد که از گیاهاب تغذیه می) «انساب و حیوانات» لاما نس -2

 شود،  زیاد می ،«تصاعد هندسی»نسبت 
بار آید و نداعی میاب حیوانات  برای حیوانات کم می «غذا»در نتیجه 

 آید که پیش می ،(و تصاحب غذای موجود)غذا  سر
 ،ترها شاوند و ضاعیف پیاروز می ،، قویترهاا«تنازع بقا »ای  در  -3

ترها در هار  شوند و ای  تنازع و بقای قاویتر و ناابودی ضاعیف نابود می
ترهاا در هار  است که قوی «انتخاب طبیعی»شود گویا  تکرار می ،نسلی

 ،ترها از گردونه تولید مثال نسلی باقی بمانند و تولید مثل کنند و ضعیف
بااقی بمانناد و اناواع  ،ترها کنار روند در نتیجه در هر نسلی وارثاب قوی

 .«رو به تکامل روند» ،جانداراب به ای  صورت
 بمعنی کاملتر استهم قویتر  در ای  فرضیه،

شود و تنازع بقا  موجب بقای  کمبود غذا موجب تنازع بقا  می یعنی
صورت  ،«انتخاب طبیعی»شود و بدی  صورت  تر در هر نسلی می قوی
 .قویتر هماب کاملتر است و بقای کاملتر یعنی تکامل انواعگیرد و  می

ای  دایر  استدالل فوق، گرچه تنها اتتصا  به جانوراب دارد ناه باه 
ی  به صورت دیگری بر تنازع بقا  میاب گیاهااب هام در گیاهاب اما دارو



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  051
 

 کند. استدالل می ،کسب نور بیشتر آفتاب و تحصیل شرائط بقا 
در تنازع بقا  میاب گیاهاب را نید محدودیت آب و تااک  ،«داروی »

کند که هر گیااهی کاه بتواناد بقاای  و آفتاب و شرائط زیستی مطرح می
تر اسات و  قوی ،گیا  به اصطالحآب د تود را در ای  شرائط به دست آور

 شود. موجب انتخاب طبیعی و تکامل انواع گیاهاب می
زناد  به زرافه مثال می ،میاب حیوانات «تنازع بقا »داروینیسم دربار  

 ،گیاهاب به تاطر شارائط جاوی ،که بخاطر آنکه در منطقه زندگی زرافه
باقی ماندند زرافه که با کشیدب  ،نابود شدند و تنها درتتاب تنومند و بلند

مناسب بود بااقی ماناد و هار  ،اش برای توردب برگ درتتاب بلند گردب
 بلندتر شد. ،ها اش با گذشت نسل گردب ،چه بیشتر

آنهاا کاه چنگاالی گویاد:  میدر تنازع حیوانات با یکدیگر و یا مثاًل 
ر باه تااط «کشات  همادیگر»قوی و دندانی تیدتر و غیار  دانساتند در 

 لک پیروز شدند ، «تودبقا  حف  »

جانداراب از دو ناوع بدب اثبات شد  که  ،شناسی گرچه در زیست -9
های مخصو  دستگا  تناسلی و تولید مثل  اند سلول شد تشکیل سلول 

های تشکیل دهند  اندام و سایر اعضا  بادب جاناداراب و ثابات  و سلول
غیار تولیاد مثلای، ا  سایر اعضهای تشکیل دهند   شد  تغییر در سلول

نابود شود یا تغییر کند در  ،تصادفاتورزش یا هرچند توسط محیط و یا 
تواند موجب تحول نسال آیناد  باه  هیچ تاثیری ندارد و نمی ،نسل آیند 
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 شود.یا حف  نتیجه تنازع بقا  تاطر تاثیر محیط 
اش  گرچه فرد قویتر باقی بماند اماا نسال ،«تنازع بقا »در در نتیجه 

حتی اگار بادرگ  ،گردب زرافه بر اثر کشیدب آب فردو نید  1شود قویتر نمی
 رسد  ار  نمی ،اش شود به نسل

به  «سالی تشک»بجد در سالهای  ،«کمبود غذا»عالو  بر آنکه  -2
 نرسید  است و اثبات 
 بجااای تااوردب «درناادگاب»در هماااب سااالها هاام اینکااه  -3

  تورند. نمیهمدیگر را  ، هرگد«چرندگاب»
 «داناتر و یا عاقلتر» ،انساب و میموباز  «درندگاب»عالو  بر آنکه  -1

بلکاه  بادانیم. «انساب و یا میماوب»نیستند که نتیجه درندگی را پیدایش 
های درنادگاب  هم از درندگاب نیستند بلکاه از طعماه «انساب و میموب»

های کشند  که از تود دفاع کنناد و بعاد  هستند تا قبل از اتتراع سالح
سالی هام  آنهم میموب و انساب، بیشتر میو  توارند تا درند  و در تشک

و  «هاا ویروس»عالو  بار آنکاه  همدیگر را نمیخورند حتی اگر بمیرند.
در  -کنناد  تورناد و ناابود می ب پرسالولی را می، جانادارا«ها میکرب»

از جاناداراب پرسالولی، هرگاد قاویتر  «ها ها و میکرب ویروس»حالیکه 
 نیستند چه رسد به آنکه کاملتر باشند.

                                              
. اینکه نسل یک پهلواب پهلواب شود کلیت ندارد بلکه محاسبات قوانی  ژنتیک است تاا  1

 فرزند از کدام اجدادش ار  ببرد.





 
 
 
 
 
 
 

ما:نقدوبررسی



  



 
 
 
 

«تنازعبقاء»تناقضدرنظریهالف:
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عماد  تناازع »تودش متوجه بود کاه  ،«داروی »از آنجا که  -الف 
تواند )بر فار  تحاول اناواع در صافات جنسای و غیار   که می« بقایی

تنازع بقا  میااب افاراد یاک ناوع »تر شود هماب  آنها(، موجب بقای قوی
، زیارا آنچاه در طبیعات، )در اناواع و اجنااس مختلاف «واحد اسات

شاود در واقا   جانوراب(، طعام و غذای نوع یا جنس دیگر، نامیاد  مای
توار، همیشه  تواب گفت پرندگاب دانه نمینیست و  «تنازع بقا »مصداق 

های  کنناد و از تاوردب داناه های نااقو و ضاعیف را انتخااب می دانه
و  های بهتار بااقی بماناد تا نسل دانهکنند  کاملتر و بهتر، صرف نظر می

هایی کاه ماواد  توار از توردب حشار  و یا پرندگاب حشر تولید مثل کند 
شارائط ساخت »کنناد و یاا  بیشتری برای آنهاا دارناد، صارف نظار می

دهند و حیوانات وحشی  تر و بهتر را پرورش می ، گیاهاب کامل«محیطی
 تر و بهتراند؟ کامل ،از حیوانات اهلی

که نسبت  توار از توردب انساب و میموب و... و یا درندگاب گوشت -
تنهاا کنناد  ترناد، صارف نظار می تر و کامل به سایر حیوانات باا هاوش

تالصه اینکه اینها تاوهم و تخایالت  و !!!بخاطر آنکه کاملتر باقی بماند
آنچاه بارای ناوعی از اناواع )و جانس از  آقای دارویا  باود  و هسات.

ماورد  «تناازع بقاا »شود ربطی باه نظریاه  اجناس(، توراک نامید  می
 ندارد.و نتائج ادعایی آب، ای داروینیسم ادع

کند تناازع  تاکید می ،بیشتر بر روی تنازع بقا  آنها ،و آنچه داروی  -
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کمباود »است آنهم به تاطر  «نوع واحد»بقا  میاب افراد و مصادید یک 
و بسایار هام در طبیعات کمتار  «تنازع»است که ای  نوع  «غذا و طعام

کاه در کمباود غاذا و زمااب و یا نیسات شود  مشاهد  مینادر و اتفاقی، 
حتی تاریخ ثابت کرد  اسات ماردم از قحطی، مردم همدیگر را بخورند 

حتی در میاب درندگاب هام تورند  گرسنگی میمیرند اما همدیگر را نمی
شایرها همادیگر را بخاورد یاا  ،اثبات نشد  که در زمااب کمباود غاذا 

همادیگر را بخورناد بااالتو  ،ها گرگ همدیگر را بخورند یا ،ها پلنگ
موجود شاب هست مقداری  توراکزمانی که از انواع دیگر جانداراب که 

 باشد،
مانند  ندتوار توارند یا گیا  درند  که دانهغیر چه رسد به حیوانات  -

گاو، گوسفند و شتر، آهو، گوزب و... که ماادامی کاه داناه و گیاا  بارای 
تورند بلکه در صورتی هم که دانه  ا نمیتوردب موجود باشد همدیگر ر

 میرند ولی همدیگر را نمیخورند. و گیا  نباشد نوعًا می
و حتی اینکه نوعی از جانداراب توراک نوعی دیگر اسات دلیال  ب:
تر و یااا  کاماال ،«گاب تااورد  شااد »از  «تورناادگاب»شااوند کااه  آب نمی

 تراند چنانچه قوی
تورناد و ناابود  ولی را میسلولی و پرسل ها موجودات تک ویروس -

تر از  ها هم جانداراب پرسلولی که به اصطالح کامال کنند و میکروب می
تری   ها کاه کامال کنند حتای انسااب تورند و نابود می آنها هستند را می
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هااا نااابود  هااا و ویروس جااانوراب و جانااداراب هسااتند توسااط میکروب
 شوند. می

ابتدا  به صورت  ،«ولیسل های تک میکروب»تواب گفت که  و نمی -
و  «ها سالولی تک»باه  «تناازع بقاا »بودند و سپس از طرید  «ویروس»

اول به  ،«جانداراب پر سلولی»تبدیل شدند یا آنکه سلولی،  میکروب تک
باه  ،«تناازع بقاا »بودناد بعاد توساط  «سالولی جاانوراب تک»صورت 

 اند. جانداراب پرسلولی تبدیل شد 
، بخاطر آنکه جااب تاود را از «پرندگاب»اما ای  گفته داروینیسم که 

به همی  تااطر « ماهیاب»دشم  حف  کنند سعی کردند بال درآورند و 
که از دشم  فرار کنند بالهای شنا و آبشش درآورند و جانداراب دارای پا، 

 به همی  تاطر پا درآورند. 
قابال یاک گفتاه علمای ها، به شوتی، بیشتر شبیه است تا  ای  گفته

حیواناات درناد   ،«پرندگاب در هاوا»زیرا یا فلسفی اثبات توسط تجربه 
هم دارند و ماهیاب هم در دریا، حیواناتی کاه آنهاا را بخورناد هسات و 
انسانها و امثال آنها هم در تشکی درندگاب را هام دارناد؛ بلکاه عماد  

رنادگاب از اینکه پ هست. ،دشمناب هر محیطی در هماب محیط مربوطه
پا درآوردند یا  ،پر در آوردند یا دوندگاب از ترس درندگاب ،ترس درندگاب

ای بایش  شنا درآوردند. مضحکه بال ،آنکه ماهیاب از ترس ماهیاب درند 
 نیست.
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در محایط  ،(و اکال و مااکول)ایا  حیواناات مختلفاه غالاب زیرا 
یعنی در میاب پرندگاب هم درند  هسات و در  کنند؛ زندگی می ،واحدی

میاب دوندگاب هم درند  هست و در میاب ماهیاب بالدار هم درند  اسات 
 و...
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 :مورد نقض

مادامی که در فضای بااز و بیاروب  ،«کرم ابریشم»عالو  بر آنکه  -
آورد اما وقتی تود را در سالول  بال در نمی ،اش، هست سلول ابریشمی

 آورد. کند که هیچ فضایی برای پرواز ندارد بال در می می ،زندانی ،پیله
دانسات پاس از کامال  چاوب می» ،«کرم ابریشام»اما ای  تفکر که 

، دوباار  در فضاای «پیله و سوراخ کردب آب و تارج شادب از آب»کردب 
تواسات ایا  باار دیگار باه  اش نمی گردد دل باز همچوب گذشته برمی

ها  ایا  قصاه «به پروانه تبدیل شود ،هصورت کرم باشد سعی کرد در پیل
کودکاب، جالب است ولی برای یاک انسااب عاقال و تواب کردب برای 

و یااا  «هااا سااایر کرم»یااا  «کاارم ابریشاام»بااال،، احمقانااه اساات زیاارا 
، دارای عقل و همچوب انساب نیستند که برای ، در تخم و رحم«ها نطفه»

یارات در آنهاا، باه طاور تغییرات آتی تود، تصمیم بگیرند بلکه ای  تغی
گیارد چنانچاه یاک ناوزاد،  ، انجام می«ژنتیک و تودکار و بدوب اراد »

و شاود  کناد و باال، می شود و سپس باز رشد می کند کودک می رشد می
گاهاناه نیسات و هایچ  ،هیچکادامشاود و میمیارد  سپس هام پیار می آ

موجااودی کااه بااه طااور تودکااار و ژنتیااک، تغییاار »باارای  «اتتیاااری»
 ، وجود ندارد.«کند می
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 خالص  اینا 
باه آب « واق  و تارج»مصداقی در مورد نظر داروی ، تنازع بقا   -9

 کافی باشد. ،اش ندارد که برای اثبات نظریه مقدار،
توراک بودب گیاهاب برای حیوانات و چرنادگاب بارای درنادگاب  -2
 .نیست «مورد نظر داروی تنازع بقا  »مصداق  ،هرگد

  



 

موردنقض
 
 
 

هاینطفهوتکثیردرسلول«سلولیموجوداتتک»تکثیردر
:مصداقتکاملبخاطرتنازعبقاءنیست«رحموتخم»در
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در موجودات تک سلولی و ویروسی و در سالول نطفاه در  ،«تکثیر»
رحم هیچ ربطی به تکثیر زایشی در حیواناات پرسالولی و پایش آمادب 

نادارد  ،«ترها نابود شدب ضاعیف»و  «نداع بر سر غذا»و  «کمبود غذا »
ای انجاام  نوعًا از طرید تقسیم سلول ،سلولی در حیوانات تک ،«تکثیر»

ماورد  ،هاای تناازع بقاا  فر  پیش لی، هرگدتقسیم سلوگیرد که در  می
ها، معنی ندارد و ای  تقسیم دروب سالولی  ادعای داروی  و داروینیست

گیارد در  انجاام می ،های موجود در هار ناوع تاک سالولی بر اساس ژب
باه طاور  ،سلولی هار ناوع میکاروب مضار یاا مفیاد تقسیم سلولی تک

انجاام  ،ب سالولتودکار و بدوب وساطت وجود عقال یاا شاعوری در آ
گیرد همچوب کارهای مختلف کامپیوترهای مختلاف کاه هار کادام  می

 ،آنها براساس برنامه از پیش تعیی  شد  در آنهاا توساط مخترعااب آنهاا
تواند کار کاامپیوتر مرباوط  گیرد و لذا کامپیوتر تود پرداز نمی انجام می

 به پرواز هواپیما را انجام دهد و...
مربوط به اراد  مخترعاب آنها اسات ناه تاود  ،«انتخاب و اتتیار»و 

آنها و لذا ربطی به مسئله کمبود غذای داروینیسم که آنرا موجب تناازع 
تر دارد ندارد زیرا هیچ نداعی میاب کامپیوترها نیست ناه  بقا  و بقای قوی

تواند میاب مخترعاب آنهاا  به تاطر غذا و یا غیر غذا، اگر نداعی باشد می
اند نه  ر رقابت و سود بیشتر اقدام به چنی  اتتراعاتی زد باشد که به تاط

به تاطر گرسنگی و حتی اگار بخااطر گرسانگی هام اقادام باه چنای  
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اتتراعی کرد  باشند باز نداع میاب اتتراع شدگاب و تنازع بقا  میاب آنهاا 
 و اراد  کامپیوترها نیست.

اناد تو سالولی هام نمی در موجاودات تک «تکثیر»تولید و همچنی  
های فاقاد شاعور و  معلول تنازع بقا  آنها و انتخاب و تصمیم ای  سلول

جالب است که فردی در یک کنفارانس علمای کاه درباار  اتتیار باشد 
کااه » :گفاات هااا در دانشااگاهی سااخ  می بیوتیک هااا و آنتی میکروب
شاوند کاه  تر می ها روز باه روز مقااوم بیوتیک ها در مقابل آنتی میکروب

کرد که ایا  کاار باه تااطر تناازع بقاا   اضافه می «است گفتار صحیح
هاای تااک ساالولی باه تاااطر آنکااه  هاا اساات یعناای میکروب میکروب

های نجات از ای  تطرات را پیدا  کنند و را  شاب نابود نشود فکر می نسل
که میااب افاراد همااب ناوع  «کمبود غذا»کنند یعنی آب هم به تاطر  می

است در حاالی کاه گویناد  اگار مقادار به وجود آمد   ،واحد میکروب
شد که ایا  کاار باه تااطر تناازع بقاا   کرد متوجه می کمی هم فکر می

داروی  نیست بلکه در ژب آنها ای  تصوصیت هست که در مقابال هار 
 بیوتیکی بتواند مواد ضد آب را تولید کند. آنتی

ها در مقابل فشاار دادب هار  همچناب که در کامپیوتر تودپرداز بانک
ای از تاود آب  العمل آب باه طاور تودکاار و بادوب اراد  ای عکس دکمه

هیچ اتتیار از تود برای تغییار آب،  ،گیرد و کامپیوتر انجام می ،کامپیوتر
  ندارد.



 
 
 
 
 
 

دررحموتخم:«نطفه»دربار تقسیمسلولیدرسلول
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هایی هستند که دربار  تخم مرغ که جوجاه در  هماب «ها داروینیست»
آب، پس از کامل شدب با شکست  تخم با زدب نکشاب از زناداب تخام آزاد 

های داتل تخام پاس از کامال  ها بود  که جوجه گویند نسل شوند می می
دانستند که باید با نکشاب تخم را بشکنند تا آنکه بر  مردند و نمی می ،شدب

یک جوجه به فکر ای  افتاد کاه باا نکاش تخام را بشاکند و در  ،ر اتفاقاث
هاای فعلای از نسال آب  ها و مرغ آب جوجه زند  ماند و بقیه جوجه ،نتیجه

اند که چنی  کشف و اتتراعی کرد و ای  کشف و اتتراع از طریاد  جوجه
ها هم بطور ژنتیک در تخام پاس از  اش رسید و آب به نسل ،ژب آب جوجه

شکنند و تود را از مرگ  افتند و تخم تود را می شدب به ای  فکر میکامل 
 دهند. نجات می ،در داتل تخم

اواًل ای  آقایاب داروینیست متوجه نیستند اگر در یک نسل هام پاسخ: 
ماناد تاا بگاوئیم در  ها در تخم بمیرند دیگر نسلی از آنها باقی نمی جوجه

مردند تا آنکاه پاس از  ر تخم میها همه بدوب استثنا  د هداراب نسل جوجه
یک جوجه به فکر افتااد کاه پوساته  ،گذشت هداراب نسل یا میلیونها نسل

تخم تود را پس از کامل شدب با نکش بشکند و جاب تاود را از ناابودی 
 نجات دهد.

محاال  ،«تناازع بقاا »تری  جاندار از طرید نظریاه  ثانیًا پیدایش ساد 
است در حالیکه  «وجود جاندار» ،بقا فر  نظریه تنازع  است چوب پیش

تری  جاندار به مراتب از ساتتماب بدرگتری  کاامپیوتر نیاد  ساتتماب ساد 
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تری   سااتتماب سااد  ،تر است و لاذا بشار تاا باه حاال تر و پیچید  منظم
بساازد تواناد  جااب آب را بساازد نمی جاندار را آنطور که بتواند از ماواد بی

پیوتر و صنای  بشری همچوب ماشی  و هواپیماا و پیدایش کامبنابرای  اگر 
تری  جانادار از طریاد  ممک  است پیدایش ساد  ،غیر  از طرید تصادف

 شود؛ ممک  می ،تصادف
ساازد  های صنعتی بشر را از آنهاا می موادی که دستگا  ،عالو  بر آنکه

از مواد فاسد شدنی نیساتند در حالیکاه ماواد آلای کاه بادب جاناداراب و 
 شاود تشکیل می ،شود از مواد آلی فاسد شدنی ب از آنها تشکیل میجانورا
 .توانند باقی بمانند و نمی

حااکم اسات  ،که بر مواد بیجااب «اصل تناقو»طبد  ،عالو  بر آنکه
تود در گذشت زماب قرار گیارد تغییارات  هر ساتتماب منظمی اگر تودبه

 کند نه آنکه آنها را کاملتر کند. آنها را تراب و کهنه و نابود می ،تصادفی
پس اولی  پیشافر  تکامال زیساتی داروینیسامی همااب وجاود  -9
از طریاد تصاادف یاا تناازع بقاا   ،جاندار است که پیدایش آبتری   ساد 

 داروینیسمی محال است.
ای  است که بخاطر کمبود غذا، جاناداراب  ،و دومی  پیشفر  آب -2

به جاب هم بیفتند و همدیگر را بخورند و قاویتر کاه فار  آب اسات کاه 
 کاملتر است باقی بماند و تولید نسل جدید کند؛

تری  صانای  یاا  در حالیکه تاود دساتگا  تولیاد مثال نیاد از پیچیاد 
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کشاف کناد و  تولیدات طبیعی است که باز تا بحال بشر نتوانسته راز آنارا
صنایعی بسازد که تودشاب تولید مثل کند یعنی ماشینی بسازد کاه عاالو  

 مثل تود را تولید کند. ،بر انجام کار تویش
 ،«تناازع بقاا »پیشفر  سوم ای  است که فرد جاناداری کاه در  -3

که در تنازع بقا  و و تولید نسل بعهد  دیگراب کند ماند تولید نسل  باقی می
تولیاد  ،«زنبور عسل»در حالیکه در  نباشد.رکت نکردند تصاحب غذا  ش

بعهاد   «تهیاه غاذا »هست که ومیفه  «ملکه و زنبوراب نر»نسل به عهد  
 آنها نیست.

 مورد نقض:  باز 

که مامور تهّیاه غاذا بارای  «کارگر»، نبور «زنبور عسل»در حالیکه در 
ملکه و زنبورهای نسل است چه در تنازع بر سر غذا زند  بماناد یاا زناد  

کناد و تولیاد مثال بعهاد   زنبوری عقیم اسات و تولیاد مثال نمی ،نماند
تغذیاه  ،است که از عسل تولید شد  کارگراب «زنبور ملکه»و  «زنبوراب نر»

وارد محایط جناگ باا  ،کنند و در میداب تنازع بقا  بخاطر کمبود غاذا می
شوند. حتی در عمل تولید مثل هم زنبور نر که با سایر  سایر جانداراب نمی

گیری  پردازد و در پرواز زفاف با زنبور ملکه جفت زنبوراب نر، به رقابت می
ی تاود را از گیری دساتگا  تناسال کند در هماب عمل زفااف و جفات می

آنکاه دهاد ناه  در نتیجه جااب تاود را هام از دسات میدهد و  دست می
بخاطر کمبود غذا و تنازع بر سر تصاحب غذای موجاود و حفا  جااب »



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  076
 

که هیچ ربطی باه کمباود غاذا  یبلکه بخاطر غرید  جنس «شخصی تود
و زنبور عسل قادر به رقابت با سایر زنبوراب نار  کم بودندارد بلکه اگر غذا 

اش بیشاتر حفا   گیری کند جااب توانست با زنبور ملکه جفت نبود و نمی
را از جااب تاود  ،ماند و زنبور نر تنها بخاطر وجود غذای کامل و زیاد می

 دهد. یعنی دقیقًا عکس نظریه تنازع بقای داروینیسم. دست داد و می
تناازع »توانیم پیدایش جانداراب را بر اساس نظریاه  حال چگونه ما می

 توجیه کنیم. «بخاطر کمبود غذا»داروی   «ا بق
کاه در  «تکامل جانوراب و جانداراب در سلول تخم و جنای »حتی در 

تکثیر بصورت تقسیم سلولی است آنهام طباد نقاش  ،«جنی »و  «تخم»
های موجود که فاقد هر عقل و شعور و اتتیاری از تود هستند ماهیاب  ژب

شاوند و  دارای سااتتماب کامال تاود بطاور تادریجی می ،در ای  دوراب
جانوراب تشکی و پرندگاب هام در تخام یاا در رحام ماادر طباد نقشاه 

د و انتخااب کنناد و تصامیم بگیرناد نامهژنتیکی بدوب آنکه تودشاب بف
برای فضایی  آورند در میکنند بال یا پا یا شش یا آبشش  چنی  تغییراتی می

شوند همچنانکه کرم ابریشام پاس از زنادانی  یکه بعد از زایش وارد آب م
 (فضای بازی در آنجاا نیساتکه هیچ ) ،در داتل سلول پیله ،کردب تود

تواناد در آب پارواز  شود برای محیطی که پس از ترک پیله می دارای بال می
اش  صاورت ساابد مانناد ساابدتوانست به همااب  کند همچنانکه باز می

 همچوب کرم بلولد.
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تری   احمقانااه ،«تنااازع بقااا »از طریااد  «جانااداراب تکاماال»نظریااه 
کناد  تدریس می ،ای است که بشر آنرا در دانشگاهها و آموزشگاهها نظریه
در قروب جدید و جو مخالفت باا  «نظام جهاب فعلیامپریالیست و »گویا 

ای  به حدی پیشرفت کرد  که هر نظریاه ترافای و احمقاناه ،کلیسا و دی 
اش  و تارویجباشد را حاضرند بپذیرناد  «الحاد»و  «ییگرا ماد »که به نف  

اب علم تجربی قابل اثباات باا دهند و در آموزشگاهها و دانشگاهها به عنو
تادایی »و  «روح غیار ماادی»اماا نظار اعتقااد باه ، معرفی کنند تجربه
تنهاا نظریاه »و  «پیشرفت علاوم»و مطابد  «عقل»را هرچند طبد  «جهاب

را هم حاضر نیستند بپذیرناد. باا آنکاه  «جهاب باشدمعقول برای پیدایش 
اینک پس از کشف اتم ثابت شد  کاه اتام تنهاا  ،«بدب»و  «روح»ثنویت 

تاب  جبر فیدیک است و بدوب فهم و اتتیار است اما انسااب دارای فهام و 
ممک  نیست اتام ماادی  ،«فاعل اندیشه و صاحب ذه »اتتیار است و 

تیدم  عالو  بر آنکه توسط علم هبنوتیدم و منیاهتاب  تنها جبر فیدیک باشد، 
روح فردی که مورد نظر آنها هست از بادب بطور تجربی  ،و مرتازاب هندی

رود آنطرف دنیا و اتباری را باه  گذرد و می شود و از دیوارها می تارج می
 اش پیش مرتاز تواب است. کند در حالیکه بدب مرتاز مخابر  می

گوید ما در آیند  چه بسا به نظریه روح و  یآقای یونگ همکار فروید م
شود و پاس از مارگ از  جسم برگردیم که روح در رحم وارد بدب طفل می

 شود. آب بدب تارج می
  



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  078
 

 م 9112 - 9119یونگ، کارل گوستاو، 
1875 - 1961 - Jung, Carl - Gutav 

در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم باید نگرش ما، نسبت باه  -
گونااه باشااد کااه اجاادادماب باااور داشااتند و بااا آب، زناادگی  همابروح، 

ی پیشینیاب،  کردند، یعنی باید به نگرش آناب برگردیم. بر اساس نکر  می
تری  مظهر وجود، َدم زندگی و گونه نیروی زندگانی باود  روح، ای  عالی

گیری یا به عبارتی پیش از تولد جسم آدمی در کالبد  که در جریاب شکل
شد و جسم محتضار را در آتاری  نفاس زنادگی، تارک  وارد میانساب 

 .1کرد می
  

                                              
در ترجماه  -تالیل کارل گوستاو و یوناک  -. کتاب انساب در جستجوی هویت تویش  1

 .23تهراب    - 9311فارسی چاپ سال 



 
 
 
 
 

«داروینیسم»و«گراییماد »تاثیر
در

واجتماعی«فلسفی»انحرافتفکراتبهاصطالح
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یفففه داروینیسفففم» اش از  اگفففر آنطفففور کفففه یرففففداران ،«نظر
گویند صحیح باشد و پیدایش نخسفتی  جانفدار  می «گرایان ماد »

یه بر فرض محال، هم بتواند  ، ممکف  باشفد و «تصاد »یبق نظر
تواند آثار  میصر  نظر شود، هم  «روان غیر مادی»دالی  اثبا  از 

 مت ددی داشته باشد م  جمله:
و باطال را نقاض  برهاب نظمرا اثبات کند و « گری الحاد و ماد » -9
 .کند

 چوب مخ دائمًا بنابرای  نظریه «شناتت را نسبی کند» -2
 ،تواند معارف نمی در نتیجه، در حال تغییر و تحول است داروینیسم

گرایاب در معرفت، بهمی   باشد و اینک نید نسبّیت «ثابت و تغییرناپذیر»
 کنند. می استنادداروینیسم، 

اتالقی و حقوق ی و های عقل ارزش»کمتری  تاثیرش، اسقاط  -3
ها و ابطال نبوت و امامت  گرایی در ارزش و اثبات نسبّیت است« طبیعی

و... است و کوچکتری  آثارش، بطالب کتب آسمانی است تصو  
 متناقض است.هم ای  که نظریه با نقل تلقت آدم ابو البشر در بهشت، 
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نتیجاه ، که هم «گرایی ماد »که گذشت و  «بطالب داروینیسم»اما  -
تناقضای آشاکار دارد نیاد، است، در تاود  «گرایی افراطی حس»هماب 

روش  شد که هماب اتم است  «اتم»که اکنوب پس از کشف  «ماد »زیرا 
و حتای  «فهم و اتتیار»است فاقد  «تاب  قوانی  جبری فیدیک»که تنها 

هایچ  ،از تودو است  «احساس لذت و الم و احساسات حیوانی»فاقد 
در کارهای انساانی  «م  اندیشند  فاعل مختار»اری ندارد و فهم و اتتی

 «گیاهااب»حتی  رگد تاب  قوانی  جبری فیدیک نیستو اتتیاری تود، ه
هستند اماا تااب  قاوانی  ژنتیاک دروب تاود  «فهم اتتیار»هم که فاقد 

که باا تغییارات تصاادفی و محیطای  ،مواد بی جاب» نه همچوبهستند 
رو باه ترابای و کهنگای بیشاتر  (،زلدلاه و غیار آفتاب، باراب، سیل و )

 ،باا تولیاد مثال ،هاا ها و ویروس سلولی روند اما گیاهاب و حتی تک می
 کنند. نسل تود را از نابودی و کهنگی حف  می

ها،  متوجاه ایا  نکتاه ،بعضی از فیلسوفاب پس از کانت ،کم و بیش
 .دفهمیدنرا بیشتر  «جاب بی»و  «جاندار»شدند و عمد تفاوت 

هم توجه داشت  «شناتتهای ما قبل تجربی»به  «کانت»همچنانکه 
نااوعی کاام فکااری و  ،«شااناتتهای حساای»و انحصااار شااناتت را در 

دروب  تاثراتدانست با آنکه شناتت حسی را هم نوعی  اندیشی می ساد 
دانسات و  می «تاارجیعوامل در مقابل تاثیرات  ،حسی و دروب ذهنی

تیاال  ،«ارساطو»رسطویی را در شناتت که اندیشی ا ساد کانت، قویًا 
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عای  »کنیم  بینیم و احسااس مای کنیم و می کرد آنچه ما مشاهد  می می
 «بود تارجی»کرد و میاب  است را قویًا رد و ابطال می «موجود تارجی

 .اثبات نمود، تفاوتی غیر قابل انکار، «نمود حسی»و 
همچوب  «رایابگ گرایاب و ماد  حس»ادعای بعضی از  ،در هر حال -

شناس اصاطالحی( از طرفای  ژاب پل سارتر اگدیستانسیالیست )=انساب
تاب  جبار فیدیاک، ، «گرایی ماد »و از طرف دیگر بر  «اتتیار انساب»بر 

 گویی آشکار است. تناقض
و تاکیاد بار  «گرایی ُأومانیسامی و انسااب»چه رسد باه ادعاهاای  -

براباری افاراد  درهمچوب حقوق ذاتی و عقلی انسانها  «حقوق انسانی»
های فردی و در مقابل لدوم وفای  حد حیات و آزادی»انسانی در داشت  

گرایی و سرچشمه اتالق انسانی است  که زیربنا  انساب «به عهد و غیر 
 که دقیقًا با نظریه داروینیسم در تناقض است. و...

فاعال مختاار  ،«انسااب»اینکه انساب است و  ،که موضوع تمام اینها
، ناامعقول اسات «اتتیاار»بادوب وجاود هم  «حد و تکلیف»است و 

گرایی و  انسااب»بار  «گرایاب گرایاب افراطی و ماد  حس»بنابرای ، ادعای 
آشکار است و بجد ادعایی جاهالنه چید دیگاری  ی، تناقض«اومانیسمی
ط فرهناگ گویی و انحطااط اتالقای و انحطاا تنااقضالبته، نیست که 
  دارد.داشته و به دنبال تود در جامعه انسانی را 



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  081
 

 :«اخالق»و  «داروینیسم»
که عالو  بار  «داروینیسم»به سبک  «گرایی ماد »حال چه رسد به  -

داناد یعنای  می «موجاودی ماادی»را  «انسااب»آنکه جانداراب و حتای 
و  «جانادار»اند متوجه تفااوت  ترکیبی از اتمها که تنها تاب  جبر فیدیک

تناازع »بر اساس نظریاه  «انساب»کند حتی  نیست و فکر می «جاب بی»
به وجود آمد  است که هر فرد برای بقاای  «کمبود غذا »به تاطر  «بقا 

 زند. دست به کشت  و نابودی دیگراب می ،تود
داروینیسام و »را بار اسااس نظریاه  «اتاالق»کوشید « اسپنسر» -

، توجیه کند به ای  صورت که نوع انسانی که در میاب «تنازع بقا  داروی 
کوشید تکامال تاود را از ایا  باه  را دارد می «عقل»جانداراب باالتری  

 ادامه دهد؛ ،بعد، با اجتماع انسانی و مراعات اتالق
احساب و »یعنی  «اتالق»، متوجه ای  نبود که «اسپنسر»در حالیکه 

ا ایثاار و گذشات از جااب و گذشت و تدمت به دیگراب حتی چه بسا ب
نظریاه »دقیقاًا باا  «اصول اتاالق»و ای  کند  معنی پیدا می ،«مال تود

تاواب وجاود  اسات و نمی «تنااقض»در  «بخاطر کمبود غذا ،تنازع بقا 
، «نیچاه»اش اثبات کرد و ای  آنطاور کاه  نقیض را بخاطر وجود ناقض

داروینیسام و »را برای اتالق به کماک نظریاه  1گوید توجیه اسپنسر می
 داند. داند یا نهایت حماقت می ، یک نوع حماقت می«تنازع بقا 

  

                                              
1 . Spencer. 
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 نیچ :
، هیچ چید جد نفارت در ماا، باه «هربرت اسپنسر»

های تا  تاود، افاد  آورد که در هدیاب وجود نمی
دهاد منظاورم  دید و محدود  آرزوهایش را نشاب می

 است. «دوستی نوع»با  «تودتواهی»آشتی مجدد 
که در افد نهایی تاودش، چیادی جاد ایا   بشرّیتی
های اسپنسری نداشاته باشاد، باه عقیاد  ماا،  دیدگا 

 .1مستحد تحقیر و فنا  است
اش به نام انساب آیند  گفتاار پادرش را  در کتاب معروف ،پسر داروین -

طباد نظریاه داروینیسام درست فهمید، آنجا که پسر دارویا  در آب کتااب 
 نویسد: می

 «کند یا طغیاب یا ملم میانساب کامل » -
اما اینک که جمعیت بشر در جهاب از هر زماب دیگری، بیشتر است اگر 

انسانی که مشغول سااتت  های  اتالف نکنند و نیرو ،مواد توراکی را بیخود
باه  ،سالح و بمب برای نابودی بشر هستند بجای ای  کاار سااتت  ساالح

ماناد  انسانی بدوب طعام نمیتولید کشاورزی و غذا بپردازند به مراتب هیچ 
کاه دقیقاًا نقایض  «عدالت»اجرا  شود  ،باالتو اگر عدالت در میاب بشر

 است. «تنازع بقا  به تاطر کمبود غذا»نظریه 
متوجه ایا  نکاات نیساتند و حتای بسایاری از  ،اما طرفداراب داروی  -

                                              
 .312 - 313در ترجمه فارسی    - 313بند  -حکمت شاداب تالیف نیچه . کتاب  1
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دانند  تسلط امپریالیست غرب را به تاطر وجود عقل بیشتر در آنها می ،آنها
های جهاانی را مصاداق باارز تناازع  های موجود و باالتو جنگ و جنگ

کردناد و تاود را هام مصاداق کامال  بقا  به تاطر کمبود غذا  معرفی می
 دانستند. دانند و می روشنفکر می

 .کردند تیال می ،فکر ای  ناداناب که تود را روش  ،البته چه بسا
دانناد و  شااب می فکری از روش  «تناازع بقاا  دارویا »اعتقادشاب را به 

را هام  «انسااب دوساتی و احسااب و ایثاار بارای دیگاراب»همچناب شاعار 
طلبی و طرفاداری کاردب از برقاراری  چه رسد به شاعار عادالت)د نده می

شاعارهای  و «نظریاه تناازع بقاا »( با وجاودی کاه میااب صلحی جهانی؛
باه  ،اعتقاد آنهااتناقضی کامل است در حالیکه  ،«عدالت و انساب دوستی»
چاه  ،«تنازع بقاا  داروینیسامباالتو گرایی افراطی و  گرایی و حس ماد »

هر فاجعاه و فسااد اتالقای و انحطااط فرهناگ بشاری و پنهاب ریشه بسا 
 گرایی است. نابودی انساب

ری  چالش در فرهناگ جهاانی و در ت بدرگ ،«داروی  تنازع بقا »نظریه 
 است. «علوم انسانی»ایجاد انحراف در 

کاه در دروب تاود،  «تناازع بقاا  دارویا »و  «گرایی مااد »اگر نظریاه 
فرهنااگ انسااانی و »درساات باشااد دیگاار  ،محااالتناااقض دارد باار فاار  

، معنی نخواهد داشت وقتای «اومانیسمی و انساب دوستی و اتالق انسانی
کند و  داروی  و الزمه دیدگا  پدرش( یا ملم می پسر)به قول  ،انساب کامل»

  .«یا طغیاب
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 :«معرفت»داروینیسم و نظرّی  نسبّیت در 
 «داروینیسام»اند که بنابر  توشحال ،جمعی از طرفداراب داروینیسم

در ، «اساتموجودی مادی و هر لحظاه در حاال تغییارات  ،انساب»که 
را علمای هیچ تواب  وجود ندارد یعنی دیگر نمی ،«معرفت ثابت»نتیجه 

و یا بد دانسات توب هیچ کاری را بالذات تواب  ثابت دانست و نید نمی
آزاد آزاد  ،انسااب دیگار،جایگاهی نخواهد داشات و  ،و تداشناسی هم

 ندارد. وجودو تدایی  است
یعنی جبار فیدیاک و نباود گرایی  در حالیکه عالو  بر آنکه ماد  نقد:

آنطاور کاه گذشات مکتبای  «داروینیسام»در انساب و ار و آزادی، اتتی
به حد  «بشر انحطاط»موجب  ،دروب تود تناقض دارد باطل است و در

اگار  شاود میتری  حیاواب  بلکاه وحشایاسات  «حیواب وحشای»یک 
های  ارزش، نسبی باشد و معرفت ثابتی وجود نداشته باشد و «معرفت»

سااقط هام زیر سؤال رود هماه علاوم  و نداشته باشداتالقی هم معنی 
غیار  ،«قانوب علیات»و  «استحاله اجتماع نقیضی »شود در حالیکه  می

نید غیار  ،«حقوق طبیعی انسانها»و نید  اند و معرفتی ثابت اندقابل انکار
بگاوئیم ماا از زیربنا  حقاوق قاراردادی اسات و اینکاه  اند وقابل انکار

دانیم  ر فیدیک هستند باا آنکاه مایتشکیل شدیم که تنها تاب  جب ،اتمها
گرایی و  عاای  حماقات اسات و تبلیاا، دیادگا  ماااد  «فاعال مختااریم»

 گری چید دیگری نیست. وحشیحماقت و داروینیسم بجد تبلی، 
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دارد  «تنااقض» ،در دروب تود «نظریه تنازع بقا  داروی »یعنی هم 
اجادا اش چناد ای که قابل تقسیم است و میااب  زیرا ماد و باطل است 
محاال اسات  ،ها فاصله دارد و تاب  تنها جبر فیدیک است برابر جرم اتم
و هام ای بشود که واحد بسیط مستمر فاعل مختاار اسات  م  اندیشند 

که عدم ثبات علوم تجربی و ریاضی و غیار  ، «نتائج نظریه داروینیسم»
  غیر قابل قبول است.باشد، 



 
 
 
 

طرفدار«دیلتای»
گراداروینیسموتاریخ

 





Dilthey Wilhelm - 1833 - 1911 
فیلسوفآلمانیدیلتایویلهلم-1111-1877

:«گراییمکتبتاریخ»طرفدارداروینیسموپایگذار
1انسانای مخلوقزمان

را باه « فلسافه دیلتاای»، «لوگوس»در نشریه  9199سال هوسرل در 
 .2شکاکیت تاریخ انگارانه، متهم کرد

قرار گرفتناد  ،«گرایی دیلتای تاریخ»، نید تحت تاثیر رهایدگر و گادام
و  «شاکاکیت در تفسایر»و  «ها فلسافه»و لذا به نوعی سردرگمی میااب 

دکاارت و گرفتار شادند. و عماد فلسافه جدیاد  ،«نسبّیت در معرفت»
 کانت را متوجه نشدند.

                                              
ترجمه فارسی حس  رحمانی چااپ قام ساال  -تالیف ویلهلم دیلتای  -. ذات فلسفه  1

9313   991. 

. در پیشگفتار نوشته اتوپوگلر بر هماب کتاب ذات فلسفه دیلتای در ترجمه فارسای    2
31. 
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 :«فلسفه»سردرگمی دیلتای در 
هایی کاه اکناوب باا قادرتی  تضادهای عمد  دیادگا 

، «فلساافه»یکساااب بااه تنااازع مشااغولند، تعاااریف 
شوند، و با دارا بودب حقوق مسااوی، در  گر می جلو 

 کنند. برابر یکدیگر، قد علم می
یاباد کاه  تنهاا در صاورتی، فیصاله می ،ناداعای  

 ،«دیادگاههای طرفهاای متناازع»دیدگاهی و رای 
 .بتواب یافت

وجهه نظری که در طارح تعااریف یااد شاد  از  -
، مبنااا بااود ، وجهااه نظاار فیلسااوف «فلساافه»
تواهاد بار پایاه بهام  است کاه می« ساز سیستم»

پیوسااتگی سیسااتم تااود، آنچااه را از مسااائل در 
نمایاد، در یاک  ش و قابال حاّل مینظرش پارداز

 تعریف، بیاب نماید.
....... 

که نامگذاری آب، « ماهیت فلسفه»مسئله تعریف 
را در باب آب، روش   «فالسفه مختلف»و مفاهیم 

ما را از دیدگا  معطاوف باه  ،سازد، به ضرورت می
، هادایت «دیدگا  تاریخی»به سوی  «سیستم»
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 .........1کند می
هاااای پراکناااد  و  برگیرناااد  واقعیتفلسااافه در 

 گوناگونی است....
، مساائلی را باا «فلسافه»، «اوضااع فرهنگای»با 

کنااد و سااپس آنهااا را بااه دور  اهمیاات قلمااداد می
 .2افکند می

 «فرهناگ»تحات تااثیر  ،«فلسافه»دیلتای میخواهد بگویاد )یعنی 
واقعیات ثابات و غیار »کند و از یاک  تغییر می ،است و با تغییر فرهنگ

کند یعنی حتی اینکه اساتحاله اجتمااع  ، هرگد حکایت نمی«قابل تغییر
در طول تااریخ محال است  ،محال است و حادثه بدوب علت ،نقیضی 

  (تواند واق  شود و حادثه بدوب علت هم رخ دهد. قابل تغییر و انکار می

                                              
 .992 - 991تالیف دیلتای    -« ذات فلسفه». ترجمه کتاب  1

هجاری  9313. ترجمه حس  رحمانی انتشاارات دانشاگا  مفیاد چااپ تهاراب ساال  2
 .991شمسی   
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طرفففففدار دیگففففر  ،فرانسففففوی 1الهففففرد لففففوازیم  1551 - 1441
 :داروینیسم

ای را در ساحت  حقیقت مطلد داشت  هیچ عقید 
 توانیم اثبات کنیم..... نمی ،«دی »و  «اتالق»
وجاود  ،«حقاید وحیانی ثابت و مطلقاا صاادق»

 ندارد.
شاود همااب تفسایر  نامیاد  می ،«وحای»آنچه = 

اش  آدمی از تجربه تود اوست و انسااب و تجرباه
 .2نید در معر  تغییرند

  

                                              
1 . Alfred Loisy. 

 . جلد نهم تاریخ فلسفه کاپلستوب. )ای  کتاب جدو مناب  معتبر دانشگاهی است( 2
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 :«علم و دی »اش  در کتابدانشمند معروف چینی ایاب باربور 
 :.......«نظریه تکامل»پیامد کالمی 

حکماات »تداونااد و طبیعاات: معارضااه بااا  -9
 «صن 

های پیشاای ، قااوانی  علماای،  ..... در نظاار نساال
ناپاذیری تلقات و سانت  بیانگر حکمت و تبدیل

تداوند و اسباب برآورد  ساتت  قصد و اراد  او، 
 بود.

قااوانی  همچااوب کااارکرد مکااانیکی  اکنااوب ایاا 
)=قسری( و تودگرداب نیروهای نابخود، انگاشاته 

 شود. می
، کور و بدوب قصد «قانوب و هم اتفاق»دیگر، هم 

 .1آمد و غر ، به نظر می

                                              
چااپ مرکاد  -رمشااهی ، نوشته ایاب باربور ترجمه بها  الادی  ت«علم و دی ». کتاب  1

 .992هجری شمسی    9312تهراب سال  -نشر دانشگاهی 



 
 

قرنبیستم:
 
 

گراییافراطیوقرنتسلطحس»
حتیبربعضیاز«گراییماد 

شناسانیعنیانسانهااگ یستانسیالیست
سارترپلهمچونژاناصطالحی،
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 ها: اگزیستانسیالیست
اند کاه  ها که به عبارت دیگر همااب انسانشناسااب اگدیستانسیالیست

 شاابنامند که مقصود می «وجودشناس»یا  «فیلسوفاب وجودی»تود را 
ای که  شناتت وجود هماب وجود انساب است یعنی موجود اندیشند از 

تنها فاعل مختاار اسات و باه قاول  ،در میاب همه موجودات و جانداراب
مقادم بار وجاود اسات و هار  ،ماهیت ،سارتر در همه موجودات پل ژاب

اماا در  آیاد به دنیا می ،«ای مخصو  به نوع تود ماهیت»جانداری با 
است و افراد انسانی پس از بوجاود  اش وجود مقدم بر ماهیت ،«انساب»

توی یاا  مااهیتی درناد حاال سازند  ماهیت شخصی تود را می ،آمدب
ماابی ، هار کاس ماهیات  گذار یا چیدی بای  ماهیتی نیکوکار و تدمت

تاواب پایش  می ،سازد و لذا دربار  رفتار موجودات میتودش تودش را 
 .مشکل است ،ابپیشگوئی کرد اما دربار  انس

م اسات و  9193 - 9122 -پایگذار ای  مکتب سورب کی یرکه گور 
 بقیه اعضا  نخستی  ای  مکتب:

 م 9111 - 9122 -نیچه 
 913 - 9111 -یاسپرس 

 9111 - 9111 -گابریل مارسل 
 9111 - 9111 -هایدگر 

 9122 - 9112 -سارتر  پل ژاب
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که طرفدار مسیحیت بود  «که یرکگور»اما چوب اعضا  ای  گرو  چه 
که مخالف تدا و دی ، بود هیچکدام دربار  اثبات یا نفی  «نیچه»و چه 

نویس و  باه اساتدالل روی نیاوردناد بجاد ساارتر کاه فایلم ناماه ،تدا
نویسند ، و ساخنور باود درباار  فیلساوفاب باه ساخنرانی و نویساندگی 

پرداتتاه  ،اساتداللشبه نید به  «عدم تدا»دربار  در نتیجه پرداتت  می
 پرداتتیم. سارتراست و لذا ما تنها به نقد و بررسی گفتار 

  



 
 
 
 
 
 

م1187-1188ژانپلسارتر
Sartere - Jeanpaul 1905 - 1980



 
 

 تصویر  ان پ  سارتر
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 مقدم :
 :1کاپلستوب

در پاریس متولد  - 9122در سال  ژاب پل سارتر،»
 میالدی درگذشت. 9112شد و در سال 

تحصیالت عالیه را در دار المعلمای  پااریس و از 
 به انجام رساند. 9121 -تا  - 9121

بعد از أتذ درجه اگرگاسیوب در رشته فلسافه، باه 
های دولتاای لوهاااور،  تاادریس آب، در دبیرسااتاب

 الئوب و سپس پاریس پرداتت.
دریس در دبیرسااتاب دولتای پاااریس، از پاس از تا

ابتدا  در برلی  و سپس در  - 9132 -تا  - 9133
 دانشگا  فرایبورگ، دانشجوی محقد بود.

به ارتاش فرانساه، پیوسات و در  - 9331در سال 
اسیر شد. با آزادی از اساارت در  -م  9112سال 

بااه تاادریس فلساافه بازگشاات و در  9119سااال 
نااه داشاات. او نهضاات مقاوماات، شاارکت فعاال

 «.هیچگا  صاحب کرسی دانشگاهی نشد »
، گویند  مقتدر و نویسند  معروف فرانسوی که تود را یکی «سارتر»

                                              
 . جلد نهم تاریخ فلسفه تالیف کاپلستوب در فصل شانددهم. 1
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، یکای از «هایادگر»نامید و تود را در کنار  ها می از اگدیستانسیالیست
ای  کرد واقعًا گویند  و نویسند  دو اگدیستانسیالیست ملحد، قلمداد می

نویسی و گوینادگی کاه شانوندگاب را  نمایشنامه قوی بود و باالتو در
 داد. تحت تاثیر گفتار تود قرار می

یاا « وجاود و عادم»آنچه از کتابهای فلسفی که نوشته اسات امثاال 
شاود کاه او،  و غیر ، چنی  اساتفاد  می« اگدیستانسیالیسم و ُأومانیسم»

از  اهل مطالعه بود  و کتب بعضی از فیلسوفاب را مطالعه کارد  اسات و
اش،  اش، جمالتای را در ذها  و ماورد عالقاه ای هر فیلسوف معاروف

داد   اش، ماورد اساتفاد  قارار مای ها و کتاب حف  کرد  و در ساخنرانی
 است.
شااناس معااروف و  باااالتو شاادیدًا تحاات تاااثیر هوساارل پدید  -

هایااادگر، اگدیستانسیالیسااات معروفااای کاااه بسااایار از جماااالت »
، قرار گرفات همچنانکاه «کرد  است یشناسی هوسرل، استفاد  م پدید 

هوسرل مدعی بود که هایدگر، عمد گفتارش را متوجه نشد  و هایدگر »
هایادگر هام ژاب پال ساارتر را از تاود طارد « »کارد را از تود طرد می

 «.کرد نمود و نید استناد الحاد را از طرف سارتر به تودش، انکار می می
همچوب عمد  تفکرات  «رسارت»اما روی هم رفته، عمد  تفکرات  -

است و حتای « پدیدارشناسی هوسرل»، تحت تاثیر تفکرات «هایدگر»
، صاحبت «وجاود و عادم»سارتر کاه در آب، از « وجود و عدم»کتاب 
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بود  که پدیدار « مفهوم عدم»و « مفهوم وجود»کرد ، عمدً ، مقصودش 
و « وجاود»ذه  است نه واقعیت و مصداق واقعی وجود یا عدم و لاذا 

و مفهاوم  «وجاود»را متالزم با هم دانسته است؛... زیرا مفهاوم « عدم»
هستند. َمَثل  معروف: یعرف االشیا   «ذه »، متالزم یکدیگر در «عدم»

اناد  با هم متناقضی  ،، در واق «عدم»و  «وجود»باضدادها. در حالیکه 
 نه متالزمی .

جهاب »و از « تود و فاعل اندیشند »همچنانکه مقصود سارتر از  -
شناتتهای مربوط به « پدیدار ذهنی»نید عمد ، « مادی مورد تعلد حس

 بود  و لذا آنها را نید متالزم به هم، دانسته است.« تود و جهاب»
حیات »، میلیاردها سال قبل از پیدایش «جهاب مادی»در حالیکه  -

، «جاندار و اندیشاه»و انساب، وجود داشته و جهاب مادی، با « و جاندار
 زم وجودی ندارد.تال

، هاار دو، از «وجااود فاعاال اندیشااه»و « جهاااب»لکاا  وجااود  -
، قبل از «فاعل اندیشه»های اندیشه و حتی احساس هستند و  پیشفر 

تولد و حتای در بیهوشای نیاد وجاود دارد و از پیشفرضاهای اندیشاه و 
و « ذه »احساس است و اولی  احساس هم باز وابسته به وجود واقعی 

 است.« فاعل اندیشه»وجود واقعی 
، ممکا  اسات «مورد و متعلد تارجی اندیشه»با ای  تفاوت که  -

در بعضی از موارد همچوب رؤیا و سحر، تیال محض باشد و واقعیات 
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 تارجی نداشته باشد؛
که موضوع اندیشه است، محال اسات نباشاد « فاعل اندیشه»اما  -
 ، موجود باشد.«اندیشه»ولی 
کاه « نویس شاهیر فرانساوی ژاب پل ساارتر، نویساند  و نماایش» -

ای  اش، او را، فیلسوف و بعضی او را، تنها نویساند  و گویناد  طرفداراب
در قلام و « نام فیلسوفاب»دانند اما ژاب پل سارتر، همیشه از  نظیر می کم

کرد گرچه به عمد فلسفه فیلسوفاب وارد نشد  باود  گفتارش، استفاد  می
کرد. مثاًل درباار   گهگا ، امهار نظرهایی متعار  و متناقض هم می اما

و درباار  « اگدیستانسیالیسم و اصاالت بشاریت»در کتاب  «ها ارزش»
 نویسد. اش چنی  می «هستی و نیستی»ها در کتاب  «شناتت»

 ، موضوع، هست و موضوع، نیست.«تود» -9
ماد  یک موجاود »تواند،  نمی« تود»در عمل،  -

 ، تلقی شود،«حقیقی
 شود. ، نمی«تود»موضوع هم 

تواناد کاه نباشاد بارای  و از نظر دیگر هام نمی -
 .1، تودش، نمایشگر موضوع است«تود»اینکه، 

گاهی م »اطالع از  -2 گا  باودب »، اطالع از «آ آ

                                              
تهاراب  -ترجماه عنایات... شاکیباپور  -تالیف ژاب پل سارتر  -. کتاب هستی و نیستی  1

 .11= چاپ پنجم صفحه  9313سال 
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 ؛«م  از چیدی است
گااهی اسات کاه چیادی «چید»و ای   ، موضوع آ

 .1است« غیر از ذه »
ی  منی که نیست، درکای مساتقیم دیگری از ا -3

دارد و م  از ایا  منای کاه هساتم، درک مساتقیم 
 .2ندارم

تواناد بطاور مساتقیم از  )یعنی م  اندیشاند  نمی
گا  شاود   -وجود تودش به عنواب فاعل شناسا، آ

دانم باه  تری  چیدهاا یعنای ما  نمای آنکار بدیهی
 عنواب فاعل شناسا، هستم یا نیستم.(

  

                                              
 - 9319چاپ تهاراب ساال  -ترجمه حلبی  -کاپلستوب تالیف  -. کتاب فلسفه معاصر  1

  231. 

 .912. شش تفکر اگدیستانسیالیست    2
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بااه  «کساای»حضااور باارای  ،«شااعور»معناای  -1
چیادیپ متفااوت یاا دور از همااب کاس »]عنواب 
 .«1است

گاهی، وابسته به  - است  «سویی دروب»شعور یا آ
 .2سویی، جدا است با وجود ای ، از دروب

باه  «شاعور»اجاز  بدهید مسلم فر  کنیم که  -
ساویی اسات کاه باه آب،  جادایی از دروب»معنی 

 .3«عرضه شد  است
، چه تاثیری «فر  تالف واق »ندگاب سارتر، در ای  )آیا اجاز  شنو

 نویسی باشد؟( دارد، شاید نوعی نمایشنامه
  

                                              
 9319ترجماه حلبای چااپ تهاراب ساال  -تالیف کاپلساتوب  -. کتاب فلسفه معاصر  1

 .212صفحه  -هجری شمسی 

 .212. هماب کتاب    2

 .212. هماب کتاب    3



 119  .................................................................................  بخش دوم: فلسفه
 

 :«شناخت»های سارتر درباره  گویی تناقض -1
را در عی  «( حضور برای کسی است»وقتی سارتر، شعور )یا هماب 

علام »داناد یقیناًا منظاورش  می «کاس»حال، متفاوت یا دور از هماب 
ولی به غلاط باه « علم م  بوجود تود»است نه « تارجیبوجود اشیا  

تیاال کارد  کاه  ،نسبت داد  است زیرا سارتر« شعور و آگاهی»مطلد 
م  را از هستند که دیگراب  ،«م  به تودم بطور مستقیم شناتت ندارم»

گا  می موجود داشت  تود ای  گفته سارتر غلط اسات کنند در حالیکه  آ
گاهی م  به تودم، زیرا  همااب « تاری  شاعور االتری  شعور و یقینیب»آ

گاهی م  به تود» تواب، آنرا انکار کرد یا دور از  است که نمی« شعور و آ
 م ، فر  کرد.

بااه  «شااعور»بهماای  تاااطر تطااا، سااارتر در تفساایر و معناای 
 نویسد: ، افتاد  و می«گویی تناقض»

گاهی، وابسته به دروب ساویی اسات باا  شعور یا آ
 سویی جدا است. بوجود ای ، از درو

گاهی ما  باه وجاود »تواب فر  کرد که  تالصه اینکه چگونه می آ
گاهی مستقیم »، از تودم، دور است یا آنکه «تودم م  بوجود تودم، آ

گاا  شاوم ، گفتااری کاه از «ندارم و باید توسط دیگراب از وجود تودم آ
 تواند سربدند. فکری یا کم فکری یا حمد می بی
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 گهتار دیگر سارتر:نقد ما بر  -2
، واقا  شاود یاا «موضوع»تواند  ، نمی«تود»و  «ذه »گوید  که می

تواناد جاوهر  تواند موضوع واق  شود یعنی نمی مقصوداش از اینکه نمی
باشد که وجود جوهر، نیاز باه موضاوعی دیگار نادارد زیارا در تعریاف 

، چیدی است که وجاودش قاائم باه تاودش «جوهر»گویند  جوهر می
تالف عر  کاه وجاودش همچاوب رناگ، وابساته باه چیاد است بر 

و « شاود جاوهر ماادی جسم می»دیگری است که مثاًل جسم باشد که 
 «شود عر  ای  جوهر مادی که جسم باشد. رنگ، می»

 «موضاوع»شود  می «نفس»و م  اندیشند  یا  «ذه »در مثال فوق، 
 «.جوهر نفسانی»شود عر  ای   اما تصورات و حاالت و رفتار م  می

ما همچنانکه به وجود تودماب باالتری  یقی  را داریام آنهام یقینای 
واسطه( ولذا هیچگا   بدوب وساطت حس )به علم حضوری مستقیم بی

، امکاب تطا  ندارد در حالیکه علام ما  باه «علم م  به وجود تودم»
 امکاب تطا  دارد چوب حس واسطه است؛ وجود اشیا  تارجی،

، «وجاود تاودم»و « ذها  ما »همچنی  علم م  به اینکاه اصال 
نید عوار  « وجود تصورات و اندیشیدب»وجودی قائم به تود است و 

واسطه مستقیم و حضوری است که قابال  هستند علمی بی« وجود م »
از « تصاورات ما »، جاوهر هساتم و «ما »تطا  نیست یعنی اینکاه 

قابل تطا  نیست و به قول « عوار  وجود م  هستند و جوهر نیستند»
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بعضی از فیلسوفاب همی  اطمیناب به جوهر بودب تودم و عار  باودب 
را « جوهریات جسام تاارجی»تصورات است که اساس علم ما  باه 

دهد که آنچه ما  از طریاد حاواس پنجگاناه هام مشااهد   تشکیل می
وجااود جااوهری »از عااوار  « رنااگ، بااو و طعاام و غیاار »کنم از  ماای

 شود. است که جوهر مادی، نامید  می« تارجی
البته بعضی از فیلسوفاب هم همچوب کانت، معتقد است که علام  -

، علمی فطری و ما قبل حسی است «جوهر مادی تارجی»ما به وجود 
موجاودات ماادی »سواداب هم به وجاود  و لذا به قول هیوم کودکاب و بی

فلسافه و »د و ای  یقای ، چیادی نیسات کاه از را  ، یقی  دارن«تارجی
 ، کشف شد  باشد.«عقل

یاا علام ماا باه « موجودات تاارجی»در هر حال علم ما، به وجود 
رناگ و طعام و »و عرضی بودب « جوهریت مادی موجودات تارجی»

چه عقلی باشد و چه فطری، علمی درجاه دوم اسات کاه باه « بوی آنها
ام بارای  )و جوهریات نفاس« د تاودمم  به وجو»درجه علم بیواسطه 

 رسد. تصوراتی که عوار  نفس هست(، نمی
کاه جوهریات « ام جوهریات نفاس»و « علم م  به وجود تودم»و 
ام است همچوب تصور رنگ و طعام و باو  ام موضوع عوار  نفس نفس

است علمی بیواسطه و یقینی است و انکار آب، از هیچ عااقلی پذیرفتاه 
 نیست.
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کند که:  تامالت یا در تالصه تامالت، تصریح می لذا دکارت در -
نفس م ، جوهر اسات و تصاورات و اندیشاه ما  از عاوار  نفاس »

یعنی م  و تودم، جاوهری هساتم کاه موضاوع ایا  تصاورات « است
 است.
شاود  نمی «موضاوع»، «تاود»اما اگار مقصاود ساارتر از اینکاه  -

درسات  تاود،»نباشد بلکه مقصودش ای  باشد کاه  «تود»جوهریت 
شناسای اسات اماا ماورد و متعلاد  است کاه جاوهر اندیشاند  و فاعل

به وجود تودش و باه گیرد و هیچ کس بطور مستقیم  شناتت، قرار نمی
گاهی ندارد باز ای  گفتاه هام، گفتااری بادوب « جوهریت نفس است آ

کنم کاه  فکر است یا حماقت و یا از کم فکری است وقتی م  سؤال می
ت سؤالی بدوب تصور موضوع باشاد و لاذا بااز م  چیستم؟ ممک  نیس

اش دربار  یقی  غیار  دکارت پس از آنکه در کتاب تامالت )در تامل اول
کناد( در تامال دوم و ساوم  قابل تردید م  از وجود تاودم صاحبت می

نویسد درست است که م  به وجود تودم یقینای بیواساطه حاس و  می
 «ما »کاه « موجود اندیشند »غیر قابل تردید دارم اما م  چیستم؟ ای  

 باشد چیست؟
اگار باه « کناد هر چه غیر تودش است شاک می»که در  «دکارت»

گاهی و یقینی ندارد چگونه  ، یقای  دارد «بوجود تودش»تودش هیچ آ
کناد. اگار کسای در وجاود  ، ساؤال می«چیستی تاودش»و چگونه از 
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 تودش شک کند حتمًا دیوانه است.
که )موجاود فای « عر »در مقابل « موجود فی نفسه»جوهر یعنی 

کاه آب غیار « وجودش وابسته به غیار اسات»غیر  است یعنی( عر ، 
 هماب جوهر مادی تارجی یا جوهری نفسانی درونی باشد.

گویند: تدا جوهر است ناه  البته بعضی فیلسوفاب، به تدا هم می -
به معنی آنکه جوهر مادی یا نفسانی است بلکه به ای  معنی کاه عار  

ت موجود وابسته به غیر تودش نیست بلکه موجودی است قائم باه نیس
توداش. گرچه موجاودی فاوق مخلوقاات اسات )اعام از مخلوقاات 
جوهری یا عرضی( و فوق زماب و مکاب اسات و تاالد هار آنچاه غیار 

 باشد. تودش است می
کناد  بح  می «تدا»پردازیم آنجا که از  اینک به گفتار سارتر می -

شناتت تودش، درماند  شد  اسات و معنای و تفسایر وقتی سارتر در 
را درساات نفهمیااد  و بااه « نفااس تااودش»و  «شااناتت»صااحیح 

مسائله تداشناسای را کاه نادد »تواهاد  گویی افتااد  اسات می تناقض
 ، حل کند:«تری  مسائل است فیلسوفاب از سخت
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:«خدا»سارترو
 

اسات یاک  «یاک وجاود جدئای شخصای»کاه را م   ،)سارتر -9
 ( :داند می «کثرت»را هماب  «وحدت»داند و  می «حقیقت کلی»

اسات و هار « حقیقت کلای»، یک «تود»ای   -
آمااوزد حقیقاات، یکاای اساات و  فلساافه، بمااا می

 1است..... «وحدت»، هماب «کثرت»
اسات و در عای   «وحدت وجاودی»، «تدا»)سارتر نسبت به  -2
 ( :داند را محال می «وحدت وجود»حال 

هماااب « تاادای یگانااه»اگاار فاار  کناایم کااه  -
 ،«وحااادت»اسااات پاااس هااار  «وحااادت»
تواند  ، می«ناپذیر پایاب»است و هر  «ناپذیر پایاب»

بوجاود  ،«پذیراناد پایاب»جهاب و موجودات را که 
  2بیاورد.

                                              
آموزد. اگار گروهای چنای  بگویناد  ی را بما نمی. هر فلسفه هرگد یک چنی  گفتار غلط 1

 شاید وحدت وجودها باشند نه هر فلسفه.

 .913ترجمه عنایت    -. کتاب هستی و نیستی تالیف سارتر  2
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باا گفات  « م  آب دیگری نیستم»گوئیم:  وقتی می
باه هار دو، یعنای ما  و دیگاری، یاک  ،ای  کالم

غیار را، دیگاری و  ،  داد  و ما موجودّیت تاا
 1ام. دیگری را غیر از م ، شناتته

، یکای «مخلوق تود»با  «تداوند»ای  مفهوم که 
 کند: است در ماهر امر، تولید اشکال می

اگر تداوند، م  یا دیگری است پاس چاه کسای 
 2باقی میماند که هستی م  را تضمی  کند.

 )یعنی هستی م  را ایجاد کند.(
، «هسااتی مااادی محسااوس»هسااتی را منحصاار بااه )سااارتر،  -3

 ( :داند می
کنیم و  هستی آب چیدی است که آب را لمس می -

 3بینیم. اش را می شکل و انداز 
  

                                              
هجری  9313چاپ تهراب سال  -ترجمه عنایت  -. کتاب هستی و نیستی تالیف سارتر  1

 .912شمسی   

2    .911. 

3    .92. 
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 گوید که: و نید سارتر می
آمید است زیارا در  ، مفهومی تناقض«تدا»مفهوم 

هساتی »پی یگانه ساتت  دو مفهوم متقابل، یعنی 
 ست.ا« هستی لنفسه»و « فی نفسه

، نفای «آگااهی»در واق  کااماًل آشاکار اسات کاه اگار  -
و « آگااهی تاود بنیااد»باشاد، وجاود « هستی فی نفسه»

نشثت نگرفته ]از چید دیگرپ، غیر ممک  است و همچنای  
 .1آمید ، مفهومی تناقض«مفهوم فی نفسه لنفسه»
، آمد  کااماًل «اش کتاب»های سابد سارتر که در  توضیح ما: از گفته

« هساتی ماادی محساوس»را همااب  «هستی»مشهود است که سارتر 
و « بینیم اش را مای کنیم و شاکل و اناداز  آنارا لماس مای»داند کاه  می

اسات « موجود ماادی»، ندد سارتر هماب «موجود فی نفسه»مقصود از 
گاهی و شعور است و سارتر  را موجود فای « موجود اندیشند »که فاقد آ

داند کاه باه تیاال تاودش، از  می« موجود لنفسه»داند بلکه  نفسه نمی
گاهی را نفای «سارتر»توا  ماد  است و وابسته به ماّد  است و لذا  ، آ

موجود فی نفسه و در عی  حال »در نتیجه داند و  می« موجود فی نفسه»
گا  و لنفسه و بار  داند اجتماع ضدی  و محال می)به غلط( را  «موجود آ

  .داند اجتماع متناقضی  می ،همی  حساب، مفهوم تدا را به غلط
                                              

به نقل از کتااب کلماات  -کاپلستوب در قسمت اگدیستانسیالیسم سارتر . تاریخ فلسفه  1
و هم در هستی نیستی تالیف سارتر آنجاا  -سارتر در قسمت تغییر عقید  دانیال در تعلید 

 کند که... که سارتر به محاکمه کافکا، اشار  و تاطر نشاب می
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 سارتر:
است، زیرا  «آمید تناقض»، مفهومی «تدا»مفهوم 

در پاای یگانااه ساااتت  دو مفهااوم متقاباال، یعناای 
 .1است« هستی لنفسه»و « هستی فی نفسه»

گااهی  ذها  باه »)باید توجه داشت که بار تاالف تفکار ساارتر، آ
گاا ( اسات و صافت ذاتای تی ذها  )یاا ، صفت ذا«تودش موجاود آ

گا ،   «موجودی غیر مادی و موجود فای نفساه»همچوب ذه ، موجود آ
کاه  «تاارجی جسم»است در مقابل  «جوهری غیر مادی»است یعنی 

گاهی در  ، معنای نادارد و بایاد «تارجی ماد »جوهری مادی است و آ
گاهی»توجه داشت که  گاا » ولای، هستی لنفسه نیسات «آ ، «موجاود آ

گا »، صفت ذاتی «آگاهی»است و  «هستی لنفسه» است که  «موجود آ
گاا  باه  «غیر مادیو موجودی فی نفسه » است یعنی ذه ، ذاتًا جوهر آ

گا »که  «ماد »تودش است در مقابل   است(. «جوهر ناآ
  

                                              
 -ترجمه فارسای  -سارتر قسمت مربوط به  -تالیف کاپلستوب  -. کتاب ترجمه فلسفه  1

 .132صفحه 
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ذها  »و « مااد  اتمای»اینک باا کشاف اتام کااماًل ثنویات میااب 
، تااب  کامال جبار «اتم»، ثابت شد  است که «اندیشند  و حس کنند 

که ذاتاًا باه  «ذه »فیدیک است و بدوب فهم و اتتیار است اما صاحب 
گاا  اسات و  گا  است و به چیدهای تارجی، بکمک حاس، آ تودش آ

، از «فاعال مختاار»است و محال است « فاعل مختار»صاحب ذه ، 
الف گفتاه اتم که تاب  جبر فیدیک است تشاکیل شاد  باشاد. و بار تا

 «جهال»و « اماری عادمی»، امری وجودی است ناه «آگاهی»سارتر، 
گااهی و علام»است که امری عدمی اسات. و هایچ عااقلی  را امار « آ

 داند. را امر وجودی نمی« جهل و نادانی»عدمی و 
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 کاپلستوب دربار  سارتر:
هساتی »، «تادا»او بر آب است که اگر منظاور از 

گااا  نامتناااهی باشااد وجااودش ناااممک  ، «تودآ
 .1است

.... 
الزم به ذکر نیست که اعتبار ای  برهااب منطقای  -

]در تاییدپ الحاد، متکی به تحلیل ساارتر از آب دو 
جاا، دو  مفهوم اصالی ماورد نظار اوسات و همی 

مشکل بدرگ وجود دارد. زیرا او، هر چه بیشتر باه 
گاهی، نقش فعاال  و « اعطاای معناا باه اشایا »آ

نفی هستی »دهد،  را می« ولساتت  جهانی معق»
گاهی  شود. تر می ، نامعقول«دانست  آ

... ولی صحت ای  رای که هستی با ای  توصیف، 
هماب مطلد است وابساته باه ایا  رای اسات کاه 

کااه  «نفای»، ناه تنهاا مشااتمل بار یاک «لنفساه»
 .2است« یک نیستی»تودش هم 

  

                                              
 .139   -ترجمه فارسی  -. جلد نهم تاریخ فلسفه کاپلستوب  1

 .132   -. هماب کتاب  2
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 :«شناخت»و  «خدا»های سارتر دربار   گویی تناقض
، تصور وحادت وجاودی «تدا»که تصورش از « سارتر ب پلژا» -9

 و« تدا»است در نتیجه بر اساس چنی  تصوری از 
گاهی»اینکه  -2 وجاود و »سارتر، ترکیبای از  پل را ژاب« شناتت و آ
داند که هر شناتتی از هر چیدی، مجموعه یک ایجاب و یک  می« عدم

شاناتت پیادا سلب است به ای  معنی که وقتای ماا باه وجاود چیادی 
کنیم از وجود آب، شناتت داریم در یک قضیه وجودی ایجاابی و از  می

اینکه ای  موضوع غیر از سایر موضوعات است در یک قضیه سلبی مثاًل 
اینکه زید، موجودی است که غیر از بکر است و بکر موجودی است که 
غیر زید است و به عبارت دیگر، ای  زید هست و بکر نیست و نید ایا  

 بکر هست و زید نیست.
 داند. در نتیجه سارتر، عدم را داتل معنی شناتت و آگاهی می -

را کاه « تادا»و دربار  وجود « شناتت»اش دربار   بنابرای ، دیدگا 
اسات یعنای تادا هام « وحدت وجاودی»بخیال سارتر، هماب نظریه 

هماب مجموعه وجود مخلوقات بدانیم یا به عبارت دیگار بگاوئیم تادا 
ای در آب، را  ندارد )و نامحادود و  هستی است و هیچ قضیه سلبیهفقط 

غیر متناهی را به ای  معنی بگیاریم کاه قابال شاناتت نیسات(، گویاا 
یاک قضایه »وجودش، ناممک  است زیارا شاناتت هار موجاودی از 

شود و هیچ موجودی نیسات  ، تشکیل می«یک قضیه سلبیه»و « ایجابی
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ابی تشکیل شاود. بناابرای ، تفکارات اش، تنها از قضیه ایج که شناتت
است کاه، وجاود « وجود تدا»و دربار   «شناتت»غلط سارتر، دربار  

 تواند ندد سارتر، معقول باشد. تدا نمی
مقصود از تدا همااب »در حالیکه دیدگا  سارتر دربار  تدا به اینکه 

دیدگاهی باطل و « نظریه وحدت وجودی و اتحاد تالد و مخلوق است
آمید است و همه ادیاب واقعًا الهی، ای  دیدگا  وحدت وجودی را  تناقض

دانند و شاناتت صاحیح تادا نیسات بلکاه نظریاه وحادت  باطل می
وجودی، یک انحراف و گمراهی در شناتت تادا اسات و هماه ادیااب 

، معتقداند که حد هم «مخلوقات»و وجود  «تدا»الهی به تبای  وجود 
نسبت به وجود مخلوقاات اسات یعنای با معتقدی  به تبای  وجود تدا 

وجود تدا غیر از وجود مخلوقات است و وجود مخلوقات هم غیر از »
و باه عباارت دیگار، وجاود تادا عباارت از وجاود « وجود تدا است

مخلوقات نیست زیرا وجودهای مخلوقات هم وجاود امکاانی اسات و 
غیر از وجود تدا )که وجود ضروری و واجبی اسات( هساتند و اصااًل 

وگرنه تلقت، معنی نادارد و « وجود تالد غیر از وجود مخلوق است»
حتی وجود مخلوقات هم حتی وجود دو برادر غیر از وجود همدیگرناد 

 چه رسد به وجودهای متضاد و متعار  سایر موجودات.
تاود، »گویاد  های سارتر، بی حساب است اینکاه می گویی تناقض

ود، یک حقیقات کلای ت»گوید  یا می« موضوع نیست و موضوع هست
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گویی اسات زیارا تاود، یاک مصاداق  گفتاری غلاط و تنااقض« است
گوید وحدت هماب کثرت است و کثارت  شخصی است و نید اینکه می

 هماب وحدت و... )سارتر در تفکرات وحدت وجودی، گم شد  است(
زد کاه ماردم ناا  مهمتری  هنر سارتر ای  بود که طوری حرف مای -

گا ، تیال می  فلسفه بلد است. کردند آ
  



 
 
 
 
 

و«سارتر»
«فلسفهجدیدغرب»
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، دو هادار ساال، باه جهااب غارب، «فلسفه ارسطوئی و افالطاونی»
 حاکم بود.

گفتاه  اش، ارسطو در مقابله و مخالفت با ترافات باستاب، در منطد
اسات و تنهاا « صورت قیاس»تبر استداللی هماب بود که تنها شکل مع

اند که از آب جمله قضاایای  ماد  استداللی، شش ماد  بدیهی استداللی
اند که اگر مواد اساتدالل  «تجربی» -3و  «حدسی» -2و  «حسی» -9

تجرباای، تشااکیل شااود و  -3حدساای و  -2حساای و  -9از قضااایای 
امکاب تطاا  در »باشد دیگر « صورت قیاسی»صورت استدالل هم به 

، امکاب تطا  دارد «تمثیلی»و  «استقرایی»های  زیرا صورت« آب نیست
های مختلف آب )و حفا  شارائط  با توجه به شکل «قیاس»اما صورت 

 آب(، دیگر امکاب تطا  در آنها نیست.
، «حس و حدس و تجربه»همچنانکه ندد ارسطو در موارد شناتتی، 

زنی و  یلای و تاوهمی و گماناهشاناتتهای تخ»امکاب تطا  نیست ولی 
 ، امکاب، تطا  دارد.«امثال شعر و موعظه

اش، دیدگا  اتمی ذی مقاراطیس را قباول  ارسطو بر اساس ای  منطد
کنیم از  گفت اجسامی را که ما مشاهد  می نکرد زیرا ذی مقراطیس، می

ذرات کوچک اتمی تشکیل شد  که میاب آنها فاصله تال  است و چوب 
چک اتم فضایی تالی است اجسام با گرم شدب چوب ای  میاب ذرات کو

شاوند و وقتای  شوند بادرگ نشااب داد  می ذرات اتم از همدیگر دور می
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شاود اجساام سارد  شوند چوب ذرات اتم به همدیگر نددیک می سرد می
شاود حجام آب بیشاتر  شوند مثاًل آب وقتی بخار می کوچکتر از قبل می

 آید. کت در میشود و درب مرف آب جوش به حر می
نظریاه اتمای ذی  اش، اما ارساطو طباد گفتاه تاودش در منطاد -

گفت ما با چشم تود، هرگاد  مقراطیس را باطل دانست چوب ارسطو می
هاا  کنیم و فاصله میاب اتم ذرات موسوم به اتم را در اجسام مشاهد  نمی

بینیم پس چوب نظریه اتمی با مشااهد  چشامی و حسای، قابال  را نمی
باشاد. چاوب حاس  ای صاحیح نمی احساس و مشاهد  نیسات نظریاه

کناد و تجرباه شخصای ماا، آنارا تصادید  ما، آنرا احسااس نمیبینایی 
 نماید. نمی

همچنای  نظریاه « اش اسااس گفتاه منطاد»بر همای   «ارسطو» -
گفت اینکه  فیثاغورس را نید منکر شد و باطل دانست زیرا فیثاغورس می

کنیم تورشید و ما  و ستارگاب، شبانه روز باه دور زمای   ما احساس می
احساس ماا اسات اماا واقا  ایا  اسات کاه زمای   گردند تنها یک می

کناد اماا چاوب ماا  روز به دور تودش به سمت مشرق حرکت می شبانه
کنیم کاه ایا   کنیم در نتیجه احسااس مای حرکت زمی  را احساس نمی

 گردند. تورشید و ما  و ستارگاب هستند که شبانه روز به دور زمی  می
ساتارگاب شابانه روز باه بلکه واقعیت ای  است که تورشید و ماا  و 

 گردد. گردند بلکه زمی  سالی یک بار به دور تورشید می دور زمی  نمی
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، نظریااه منظومااه شمساای فیثاغورساای را بهماای  تاااطر «ارسااطو»
انکار و تکذیب کرد زیرا مدعی بود که شناتت حسای  اش، گرایی حس

کنیم  کند ما با چشماب تود هر روز و شب، مشاهد  مای ما، تطا  نمی
کنند و به سمت مغارب  ه تورشید و ما  و ستارگاب از مشرق طلوع میک

کنناد و باه  روز بعاد بااز از مشارق طلاوع می روند و سپس در شبانه می
روز باه دور  روند و تورشید و ماا  و ساتارگاب، شابانه سمت مغرب می

گردند پس گفتار فیثاغورس دربار  نظریه منظوماه شمسای باه  زمی  می
گردند بلکه  ز، تورشید و ما  و ستارگاب به دور زمی  نمیرو شبانه»اینکه 

ای غلاط و تطاا  و  ، نظریه«گردد روز به دور تودش می زمی  در شبانه
 تواند واقعیت داشته باشد. تالف تجربه و شناتت حس ما است و نمی

فلسافه »اش گفته که: دو هدار ساال  ، در تاریخ فلسفه غرب«راسل»
 یت داشت.بر جهاب غرب حاکم« ارسطو

شااید از اولای  فیلساوفاب جدیاد کاه باا بطاالب منطاد و فلساافه  -
گاذار  ارسطویی، منطد و فلسفه جدیاد را کشاف و اتتاراع کارد و پایه

اسات کاه در قارب « رناه دکاارت فرانساوی»فلسفه جدید شد همااب، 
هفدهم، ثابت کرد در حس، امکاب تطا  است و ممک  است آنچاه را 

کنیم در باط  و واقعیات تاارجی،  حساس میماب، ا با حواس پنجگانه
 نباشد.

در اشیا  تارجی و « اتم»هم در نظریه اثبات وجود « علم جدید» -
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، دیدگا  ارسطویی را در منطاد و «نظریه منظومه شمسی»هم در اثبات 
 اش، باطل کرد. فلسفه

، مهاور کارد کاه پاس از «فلسفه جدید»و از زماب دکارت، به بعد، 
شااب  موافقاب دکارت و چه مخالفاب دکارت، همه در فلسفهدکارت، چه 

فلسافه »نظر داشاتند و دارناد و « فلسفه دکارت»شاب به  و گفتار فلسفی
 ، معروف شد  است.«باطل و فراموش شد »ای  به فلسفه« ارسطوئی

شااماری از  تنهااا انگشت« پااس از دکااارت»و از میاااب اندیشاامنداب 
 متوجاه عماد فلسافه دکاارت و هستند کاه اصاالً « نویسندگاب فلسفه»

، «لوحانه قادیم ارساطویی ساد »کانت، نشدند و دوبار ، گویا به فلسفه 
را  «ساارتر»و  «هایدگر»ادامه دادند، شاید از میاب ای  نویسندگاب بتواب 

را « وجاود و هساتی»نام برد که جمالتی علیه دکارت و کانت نوشتند و 
و « نماود حسای»نای کاه نمودند به ایا  مع« محسوسات»منحصر به 

 اند، اشیا  را یکی دانسته« وجود تارجی»
 گوید: در انکار فلسفه دکارت و کانت، می «سارتر»آنجا که 

 هستی نه جنبه تارجی دارد و نه جنبه داتلی، -
 .1بینیم هر چه هست، هماب است که می

بینیم باه آب ناام  وقتی ما، تاارج چیادی را مای -
تارج آب، یکی است دهیم زیرا داتل و  هستی می

                                              
 .93. کتاب هستی و نیستی سارتر در ترجمه آب،    1
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 و هر دو، یک چیداند.
اما ای  چید در مقابال دیگاری چاوب حادی دارد 
بالطب ، دارای ناهمسانی تواهد بود زیرا آب، چیاد 

 دیگری است...
تواب همیشه و در هر  در یک چید بخصو ، می -

حال، صفات و امتیازاتی چند مانند رناگ و باو، و 
لحظااه  یااا انااداز  را در نظاار بگیااریم پااس از آب

توانیم آب چید را با ایا  امتیاازات و چگاونگی  می
 .1بشناسیم

کنیم و  هسااتی آب اساات کااه آناارا لمااس ماای -
 .2شناسیم اش را می انداز 

  

                                              
 .91. هماب ترجمه کتاب    1

2    .92. 
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گاهی   :«فلسه  جدید غرب»نسبت ب   «سارتر»عدم آ
نسبت به اجسام تاارجی « شناتت حسی»البته گفتار سارتر دربار  

کاه ماا یعنای ایا  ، صحیح و بجا اسات «نمود حس»یعنی محسوس، 
شناسیم و از دیگار  اشیا  تارجی را به رنگ و بو و شکل و انداز  آنها می

دهیم مثاًل تورشید را به نورانیات  ، تمید و تشخیو میمحسوس اشیا 
نظیر آب و اینکه رنگ نور آب مقداری زرد متمایل به سارتی اسات و  بی

تواند تغییر کند ولی ما  ناورش باه سافیدی  یدر ساعات مختلف روز م
بیشتر مشابهت دارد و انداز  تورشید و ما  به انداز  یک بشاقاب بادرگ 
بود  و ستارگاب بسیار کوچکتر از آنها هستند آنچه در نماود حسای ماا، 

کنیم همی  است اما آیا در واق  و در تاارج، ناوری کاه از  احساس می
  تفااوت را باا هام دارناد و آیاا هماه شوند همی تورشید و ما  جدا می

ماا احسااس »نسبت به تورشید و ما  که « کوچکی»ستارگاب به همی  
هستند، گفتار دیگری است که علم اثبات کرد  کاه بعضای از « کنیم می

شاب است و رنگ نوری که در  ستارگاب چنداب برابر تورشید و ما  انداز 
کنیم متفااوت اسات  سطح آنها است نید با رنگی کاه ماا احسااس مای

همچنانکه بوی مردار برای ما، ناتوشاایند اسات اماا بارای کفتاار کاه 
حیوانی تورند  مردگاب است بوی مردار، توشایند است و حتی بارای 

بخش و بارای بعضای  ما انسانها بوی بعضی از غذاها مثل ماهی لاذت
آور اسات اماا هار چاه هسات ماا اشایا  را باا همای  نماود  دیگر تهوع
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دهیم همچنانکاه اجساام  شناسیم و از هم تشخیو مای اب میش حسی
هاای اجساام  بینیم در حالیکاه تاال  میااب اتم رنگی را پر از مااد  مای

 چندی  میلیارد برابر جرم اتمهای داتل اجسام است.
ای  است که باید گفت که گفتار سارتر مبنای بار اینکاه ماا، هساتی 

شناسایم گفتاار کااماًل  آنها میتارج از تودماب را به رنگ و بو و انداز  
 صحیحی است.

هم همینطورند که « واق  درونی ای  موجودات تارجی»اما اینکه  -
شاب باشد، چید  کنیم یا ممک  است متفاوت از ماهر حسی ما حس می

 .که مورد توجه فلسفه جدید غرب است دیگری است
د ، هیچ کدام، عمد فلسفه جدی«هایدگر»و  «سارتر»در هر حال،  -

 اند. غرب: یعنی فلسفه کانت و دکارت را متوجه نشد 
، گفته است ما اجساام تاارجی را بیواساطه «کانت»و همانطور که 

، «شاناتتهای ماا قبال حسای»و  «حاس»شناسیم بلکاه بواساطه  نمی
شناسیم و... حال چه رسد به ذه  و رواب دیگراب کاه ماا باه کماک  می

شااب، ذها  و رواب  اتل جسمآنها هم مثل م ، د»قانوب علیت و اینکه 
 شناسیم. ، می«دارند

لوحانه و  ای سااد  یعنی حتی بنابر فلسفه قدیم ارسطویی کاه فلسافه
عوامانه بود ما توسط حس، تنها ماهر اجساام و مااهر بادب دیگاراب را 

شناساایم و امااا وجااود رواب و ذهاا  آنهااا را مااا از طریااد حااس  می
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مااب کاه  ما باه کماک عقلشناسیم بلکه عالو  بر همکاری حس با  نمی
شناسیم که مثل ما هم ذها  و  آنها هم مثل ما، گفتار و حرکت دارند می

گاوئیم مارد   رواب دارند و اگر بدب کسی دیگر، هیچ حرکتی نداشت می
 است و ای  بدب دیگر، رواب و ذه  ندارد.

 پس ای  گفته سارتر که گفته:
م  از ای  منای  دیگری از ای  منی که نیست درکی مستقیم دارد، و»

 «.که هستم هیچگونه درک مستقیم ندارم
گفتاری جاهالنه نسبت به فلسفه است چه فلسفه جدیاد یاا فلسافه 

 1قدیم.
  

                                              
 .912   -ترجمه محس  حکیمی  -. کتاب شش متفکر اگدیستانسیالیست  1
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 :«علوم انسانی»در موضوع 
موجاودی »، به تطاا ، «موضوع در علوم انسانی»وقتی «: موضوع»

شود که همچوب همه حیواناات، تنهاا دارای غرائاد حیاوانی  شناتته می
اش  است بجد آنکه دارای عقلی ابداری است که در مسیر هدف حیوانی

« تواند او را یاری کند )یعنی حف  حیات و توش و پیروی از غرائد( می
باری نید به  ، نتائج تطا  و مصیبت«م انسانی موجودای  علو»در نتیجه 

 دنبال تواهد داشت.
و « ماادی حیاوانی»م  جمله در هدف: هدفی هم جد همی  اماور 

« علوم انسانی موجاود»حیوانی، ندارد. نتیجه ای  « روی از غرائد دنباله»
 را باید توق  داشت.« رفتاری حیوانی»را باز 

اش  که هر کس دنبال منااف  شخصایای  ای جد جامعه نتیجه: نتیجه
توشای و ناتوشای »توجاه باه  بی« منافعی مادی حیاوانی»باشد آنهم 

ای حیاوانی  تواند باشد و ای  در واق  جامعاه ، چید دیگری نمی«دیگراب
 است. گرچه در صورت و ماهر انساب

اقتصادداناب نید با چنی  هدفی، شناتت بیشاتر قاوانی   «:اقتصاد»
کند که هدف ایدئال آب، تنهاا رشاد تولیاد و ساود  می اقتصادی را دنبال

بیشتر شخصی است به هر قیمتی که تمام شود به قیمت فقار و ناابودی 
 دیگراب و یا غیر آب.

شاناتت »شناسی نیاد باا چنای  هادفی تنهاا  رواب «:روانشناسی»
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کناد و  را دنباال می« بیشتر رواب انسانی برای رفا  مشاکالت شخصای
ود که هر کس باید دنبال راحتی و توشای تاودش ش توصیه آب، ای  می

کناد و  توجهی و غفلت از نااراحتی دیگاراب را توصایه می باشد حتی بی
 حتی با کمک گرفت  از مواد مخدر و امثال آنها.

شناسای نیاد باا چنای  هادفی، شاناتت  جامعه «:شناسی جام ه»
کند و  شناسی را دنبال می بیشتر جوام  را و شناتت بیشتر قوانی  جامعه

در تدمت به سرمایداراب بادرگ و صااحباب قادرت و سیاسات نتیجاه 
دهد چگونه سرمایداراب بیشاتر بتوانناد دیگاراب را  تجربه تود را قرار می

غارت کنند و سود بیشتری ببرند و چگونه سیاستمداراب بتوانند بر قدرت 
 سوار شوند و بقای ریاست تود را تضمی  کنند.

یجه چنی  علوم انسانی بجد بقای اتتالف و نتیجه: و معلوم است نت
پراکندگی جوام  انسانی و در نتیجه تضعیف محبت انسانی به همنوع و 

و حتای تشادید جناگ و تاونریدی، وقتای « تواهی دیگراب»تضعیف 
 شود. ها و سرمایداراب در آب باشد می مناف  ابرقدرت

ی از ای که ما اینک در سراسر جهاب شاهد آب، هستیم جهنما جامعه
انسانها که تودکشی در کشورهای در اقتصااد پیشارفته بمراتاب بیشاتر 
است از سایر کشورها همچنانکه در اروپا چنی  اسات و یاا در ایااالت 

کشی و ناامنی جانی و ناموسای و اتالقای  متحد  امریکا جنایات و آدم
بمراتب بیشتر است از سایر مناطد جهاب در حالیکاه در آنهاا دانشاگا  
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شناسی هام بیشاتر  های روانشناسی و جامعه تر است و دانشکد هم بیش
 ها هم بیشتر است. آموتتگاب ای  دانشگا  است و دانش

ها، را  صاحیح تاود را درسات  و ای  نشاب ای  است که ایا  رشاته
آنطاور کاه بایاد »)که موضوع ای  علوم است( را  «انساب»اند و  نپیمود 

 و نیاز به اصالحات دارند.« اند بشناسند نشناتته
  





 
 
 
 
 
روشمراعاتدرعلومانسانی،،راهکاردومی -

«:تحقیقدرعلومانسانی»مخصوص
انتخاباففرادمفوردتوجهبهفرهنگو-الف

تبربه.
دخالتندادنعقید وگرایشمحقفقدر-ب

استنباط.
وتبربه«انسان»)ای استتفاوتتبربهروی

مثففلفی یففکو،اشففیاءبیبففانطبیعففی»روی
شیمی(
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علاوم انساانی »واضح اسات کاه روش تحصایل علام در  -الف 
حس شخصای »تنها  نتیجهاست اما تجربه نید  «تجربه»هماب « تجربی
آورد  نتائج بسیار کلی و قطعی باه وجاود مایتجربه، نیست که  «جدئی

یاک ناوع همکااری  ،«تجربه»گذشت. بلکه چنانچه در جای تودش، 
علاوم »در  ،«عقال باا حاس»است. و لذا همکاری  «حس»و  «عقل»

 «حس»با  «عقل»بمراتب باید بیشتر باشد تا همکاری  «انسانی تجربی
 در علوم طبیعی.

علاوم »احتیاط و دقات در  ،چنانچه بعدًا هم توضیح تواهم داد زیرا
در علاوم  ،بمراتب باید بیشتر باشد از احتیااط و دقات« انسانی تجربی

 ایاادئولوژی»و « عقیااد »و نتااائج حاصااله، ها  طبیعاای تااا در اسااتنباط
 «ئولوژی الحاادیاللی یا ایدایدئولوژی »دتالت نکند اعم از  ،«محقد

 ،«گر عقید  تجرباه»وی سلغدش ب ،گیری در علوم انسانی چوب در نتیجه
 بسیار نامحسوس و سری  است.

در  ،ایادئولوژی الهایدر ساابد، بعکس ساابد کاه ) ،در قروب اتیر
کاارد و تاااثیر  دتالاات میگاااهی و بعضااًا،  ،های تجرباای اسااتنباط

بطاور  ها، استنتاجدر  «ایدئولوژی الحادی» ،اینک بعکس (گذاشت می
 .دهد و نتیجه را تغییر می کند دتالت می ،نابجا

در  «علاوم طبیعای تجربای»با  «علوم انسانی تجربی»تفاوت دیگر 
باه راحتای و  «علاوم طبیعای»رسیدب به کلیت و قطعیت اسات کاه در 
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علاوم انساانی »ای کلی و قطعی رساید اماا در  تواب به نتیجه سرعت می
، «ها و اتتیاار اتتیاار کننادگاب غرا  و اید ا»بخاطر تفاوت « تجربی

 پیش برود. ،رسیدب به کلیت و قطعیت باید با احتیاط بیشتر
 هم توجه داشت «ها فرهنگ»و در استقرا  تجربی باید به 

همچنانکه در علاوم طبیعای در تجدیاه آب در علام شایمی وقتای  -
از ترکیبی از اکسیژب و ئیدروژب  ای  آب مورد آزمایششویم که  متوجه می

کنیم همچنای  در قاوانی   بار می ،ساتته شد  ای  حکم را به بینهایت آب
 زمی  یا الکتریسیته و غیر .فیدیک و غیر  مثاًل دربار  نیروی جاذبه 

یقی  کلای هرگد به ای   «علوم انسانی تجربی»های  اما در آزمایش -
ای را باه بینهایات  تجرباهک یاحکام برسایم و  متاوانی نمی ،و قاطعیت

مصادید انسانها نسبت دهیم چاه در اقتصااد و چاه در روانشناسای یاا 
علام »شناسی و غیر  مثاًل قانوب عرضه و تقاضا که از اصول اولیه  جامعه
است که اگر کاالیی کم شود قیمت آب بهماب نسبت کم شدب،  «اقتصاد

اماا ایا  حکام  نسبت معکوس دارد ،شود یعنی قیمت با عرضه زیاد می
ای متدی  و اتالقی که ماردم ماوم  در آب در صاورت  در فر  جامعه

باود  مثاًل دچاار کم ،ای پیدایش مشکالت طبیعی و اتفاقات غیر  منتظر 
کام کاردب مصارف »شود که باا قناعات و  شوند مالحظه می ارزاقی می

گیرناد نقال  مقداری جلو رشاد قیمات آنارا می ،«جنسی که کمبود شد
امام صادق که در جامعه تود از انسانهای ماتمک  باود وقتای  کنند می
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کم شد  است به تادمی  تود  ،متوجه شد که گندم در آب سال مورد نظر
دستور داد در طبخ ناب دیگر بمقدار نصف از آرد گندم اساتفاد  کنناد و 

ای کاه بار فار  هماه  بنابرای  در جامعهاستفاد  کنند نصف از آرد جو 
اقعی باشند و همچوب امام صادق عمل کنند قطعاًا نقاش موم  وآنها از 

 (در مواردی که به نف  علوم جامعه قناعت کاردب باشاد)عرضه و تقاضا 
ماادی و های  ای کاه هماه از انسااب شود تاا جامعاه تر می بسیار ضعیف

 تشکیل شد  است و... ،تودتوا  افراطی
قاادر متعاال تادای »همچنانکه در روانشناسی و غیر  نید ایماب باه 
تواند در امیاد و  ، می«عادل مهرباب و اعتقاد به قیامت و بهشت و دوزخ

و تعاادل روحای آنهاا را بیشاتر  های افراد، نقشی موثر داشته باشدآرزو
 .برقرار کند

همچنانکه ای  در مکتب اگدیستانسیالیست و انسانشناسای و نیاد  -
تواناد  حتای می به اثبات رسید  اسات و ،«روانکاوی و روانشناسی»در 

نقاش عملای و  ،«داروهاای روانای»چنی  اعتقاادی همچاوب معاادل 
در  ،قاویتر از داروهاای روانای ،درمانی داشته باشاد بلکاه در ماواردی

 .استتعدیل رفتار انسانها موثر 
 و...

علاوم »آنطور کاه در « علوم انسانی تجربی»در هر حال تجربه در  -
اتتیاار »تواناد نقاش عاام و قطعای داشاته باشاد نادارد و  می« طبیعی
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تااثیر تودشااب را  ،آنها، هر کادام« فرهنگ»و « انسانهای فاعل مختار
شاوند و  می ،«حکمی عام و قطعی و بادوب اساتثنا »دارند و مان  دادب 

بایست با احتیاط بیشاتر  می «علوم انسانی تجربی»در گر،  محقد تجربه
فرهنگاای بااودب »و  «فاعاال مختااار بااودب انسااانها»و توجااه بیشااتر بااه 

 ، به پیش برود.«ها انساب
، فکار «هیاوم»در ابتدای قروب جدید بعضی از فیلساوفاب همچاوب 

تواند  ، در علوم انسانی همچوب اتالق و غیر  می«تجربه»کردند که  می
در علوم طبیعی، موجب پیشرفت و شکوفائی شود  ،داز  تاثیرشبهماب ان

 و بهماب انداز ، نتائج قطعی و بدوب استثنا  را ایجاد کند؛
همچاوب دیلتاای آلماانی اما در قروب اتیر و معاصر، فیلساوفانی  -
را در « روش تجربای»استفاد  از در قرب نوزدهم به بعد  9133 - 9199

بار آب،  کافی ندانستند و به پیامدهای اساف ،، به تنهایی«علوم انسانی»
 نید اشار  و حتی تصریح کردند.

، استفاد  «فلسفه»گذشته از آنکه در بعضی از علوم انسانی همچوب 
 «های عقلی استدالل»، محور، «فلسفه»از تجربه، معنی ندارد بلکه در 

و « برهااب قااط »روش صحیح در فلسفه، استفاد  صاحیح از است و 
وثاوق و »روش صاحیح هماناا ، یتاریخعلوم بجا است همچنانکه در 

 «تااریخعلام »را  صاحیح پیماودب  ،، در واق «اعتماد به صدق ناقلی 
 است. «کذب و تطا »از  «اتبار صحیح»است و تشخیو 
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چاوب و  بیتاواب  در علوم طبیعی را نمی «استقرا  تجربی»پس روش 
استفاد   ،«علوم انسانی تجربی»در  (علوم طبیعیبه هماب صورت )چرا 
قابل تجربه فعلای نیسات بلکاه  ،«تاریخ گذشتگاب»باالتو آنکه کرد 

 «تااریخعلام »محاور ، «موثادنقال »تنها قابل نقل است و اعتماد باه 
 .است

  



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  151
 

« تجرباه»، تنهاا «علوم یبی ی»در « روش علمی»نتیجه اینکه  -9
تواند ما را به نتاائجی قطعای در بینهایات ماوارد و مصاادید  است و می
، چنای  نیسات بلکاه در «علفوم انسفانی تجربفی»در  -2برساند اما 

« فاعال مختاار»هم دربار  انساب که موجاودی  «علوم انسانی تجربی»
نقاش  -9است بایاد « فرهنگی»موجودی موجودی عاقل و است و نید 

را هم در نظار گرفات « شاب فرهنگ مخصو » -2و « انسانهااتتیار »
، مااورد مالحظااه، قاارار داد و حتاای در «نتیجااه و اسااتنباط»در گاارفت  

، بایاد «انساب بماا هاو انسااب»شناتت موضوع عام آب، یعنی شناتت 
همچاوب گرفتار تطاهای بدرگ فیلسوفاب قادیم و قاروب جدیاد نشاد. 

کاه در صافحات مثاال آنهاا نشاد داروی  و مارکس و ژاب پل ساارتر و ا
 پردازیم: بعدی به آنها می

روش  صحیح تنها استفاد  کاردب از برهااب قااط  و  ،«فلسفه»و در 
اعتمااد باه روش صاحیح تحقیاد، غیر قابل تشکیک است و در تاریخ 

تنها روش صحیح در تاریخ اسات و اساتناد باه شاواهد  ،«مناب  موثد»
 موجود.

تواناد  حد تحقید ندارد ناه تجرباه مییک روش وا «علوم انسانی»و 
و ناه غیار اینهاا بلکاه  تنها روش تحقید در علوم انسانی باشد و نه عقل

 .روش تحقید در هر کدام از علوم چهارگانه جداست
  



 

 

 

«گرایشاتعقیدتی»دخالتندادن-ب
«:گ ارشاتعلمیوفلسفی»برمحقق
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 «:گزارشات علمی و فلسهی»و « گرایشات عقیدتی»
ایادئولوژی و »باا  «علفم و فلسفهه»باید توجه داشت کاه تفااوت 

، در ای  «شوند ها، محسوب می اعتقادات دینی و غیر  که از نوع فرهنگ
دهناد یعنای  گدارش می« ها هست»از « علم تجربی و فلسفه»است که 

 دهند  گدارش می« های محسوس هست»از « علوم تجربی»
دهد، البته آنجاا کاه  ، گدارش می«های عقلی هست»، از «فلسفه»و 

باشاد ناه ترافاات )کاه آنچاه « فلسفه و احکام عقلی»ًا واقع «فلسفه»
 شود تالی از ترافات نیست(؛ فلسفه در قروب قدیم و جدید نامید  می

، گادارش «ها هسات»، از «فلسفه و علاوم تجربای»تالصه اینکه، 
 دهند. می

)کاه ایادئولوژی و عقایاد دینای هام جدئای از  «هفا فرهنگ»ولی 
 هستند.« بایدها و نبایدها»ای از  ها هستند( تنها مجموعه فرهنگ

، همیشاه از واقعیاات، سرچشامه «بایاد و نبایادهای بجاا»البته  -
، بار تاالف «واقعیاتی تارجی یا مصالح و مفاسدی واقعای»گیرد  می

ه و یاا اغارا  مالماناه، ، که از تطا  یا ترافا«باید و نبایدهای نابجا»
 ممک  است سرچشمه گرفته باشد.

شود  گذاری وض  می باید و نبایدهایی که در مجالس قانوب»که البته 
« باشاد و یا دستورات ریاست جمهوری و یاا قاو  قضاائیه کشاورها می

بسیاری از آنهاا از تطاا  و یاا اغارا  مالماناه در پنهااب، سرچشامه 
 ه سرمایداراب باشد یا احداب و غیر گیرد حال مناف  سودپرستان می
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های  )کاه از هسات «فلسافه»و « علام تجربای»در هر حال، در  -
دهند( باید توجه داشت کاه  های معقول، گدارش می محسوس یا هست

، گادارش «ایدئولوژی و یا اغرا  و مناف  شخصی یا گروهای»بخاطر 
دهناد و  ها را آنطور که واقعًا هست، گدارش دهندگاب، گدارش از هست

، «ای تاا  مناف  صاحباب قدرت و ثروت و یاا عقیاد »آنها را بخاطر 
ها، مرتکاب کاذب و یاا تطاا ،  تغییر ندهند یعنی در گدارش از هست

، باید بیشتر مراقاب باود «علوم انسانی تجربی»نشوند و لذا بمراتب در 
، غیر واقعای، را «ایدئولوژی و یا اغرا  شخصی و گروهی»که بخاطر 

، «بعضی از عقاید دینی و یا الحادی»گدارش نکنند و یا بخاطر  واقعی،
چنانچاه در قادیم « پوشای نکنناد گدارش بعضی از واقعیات، چشم»از 

کردناد اماا در قاروب اتیار، بخااطر  ، چنای  می«عقاید دینای»بخاطر 
، بعضاای از دانشاامنداب «الحاااد»و « گری ماااد »گاارایش بیحساااب بااه 

واقعیاات مفیاد بارای »، از بیاب بسایاری از گری و الحاد متمایل به ماد 
گرایی و  کنناد و یاا اعتقااد باه مااد  پوشی می ، چشم«دی  و اثبات تدا

دهناد چاه آنکاه  شاب، نابجا، دتالت می الحادشاب را در استنتاج نهایی
شاب در ای  تطا  باشاند یاا متوجاه ایا  تااثیر  تود، متوجه تاثیر عقید 

 نابجا نباشند.
عقیاد  مخصاو  »، نبایاد باه تااطر «دانشامند فیلسوف یا»پس 
از گدارش دادب واقعیات در مواردی، کوتااهی کناد و یاا دروغ « تودش

 بگوید و یا...



 
 
 
 

درعلومانسانی،ای سومی راهکار،-7
واهدافواقعیباشدهاپیشفرضاستکه

توجهباشدشناختوانسانی،مورد
گرایی و تنفاز   ماد »های  پیشهرضعلوم انسانی موجود، در  -6
 تاثیر گ ارد  است ،«بقاء

بناء ) ّ   حیوانی فقط( ، «مادی حیوانی»تنها اهدافی بر و  -2
 شد  است:
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 در نتیجه:
فاردی و »طلبی  اصول و اهداف اتالق به لاذت :«اخالقفلسهه »

، تالصه «توشی و ناتوشی دیگراب»توجهی به  و بی «شخصی حیوانی
طلبی حیاوانی  ار لاذتشاود مقاد گیری آب، می شود و معیاار اناداز  می

شاود بلکاه آنطاور  پایه می مربوط به فرد؛ بلکه اصول اتالق از ریشه بی
شود که پسر داروی  در کتاب انساب آیند  که تالیف کرد  طبد فلسفه  می

و  «کناد یاا طغیااب انساب کامل یا ملم می» گوید پدرش داروینیسم می
کوشد اتالقی مدنی بر اساس تودتاواهی  نیچه دربار  اسپنسیر که می

درسات  ،نامد که واقعًا هم نیچاه درباار  اسپنسار بسازد آنرا احمقانه می
 گفته است.
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 :«فلسه  حقوق»
شاود  گرایی می گرایی افراطی، مااد  حقوق هم بر اساس اصول حس

ها زیار  شود و توسط پست مدرب می« نه اساس و پایه عقلیبدوب هرگو»
ندارد آنطور کاه ای جد تودتواهی و هرج و مرج  رود و نتیجه سؤال می

 .کنیم اینک در جهاب مشاهد  می
 .و همچنی  فلسفه سیاسی و غیر 
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 روانشناسی و روان کاوی:
هایش همااب تنهاا اصاول ماادی و  وقتی اصول زیربنایی و پیشرفض

شاود تحصایل توشای و آراماش  اش هم تنها می بقا  باشد هدف تنازع
درد »توجهی به  توصیه به بی «شخو روانشناس و روانکاو»برای فرد و 

تاوجهی کامال  و بیتوجهی به اصطالح اتالق  و بی «و ناراحت دیگراب
در نتیجه فقداب محیط برادری میاب جامعه و کند  می یعدالت محوربه 

 .جنگ و درگیریگرایش جامعه به تنازع و 
 و زیادتر شدب بیماراب روانی
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 تذکر:
در اساتقرا   «گر تجربه»ای که اینجا باید تذکر داد ای  است که  نکته
عقاید مذهبی یاا »، نباید «علوم انسانی و استنتاج از آب»اش در  تجربی

ای کااه مااورد  را دتالاات دهااد و از گاادارش واقعیااات «الحااادی تااود
را  نابجاپوشی کند یا نابجا استنباطی و استداللی  اش نیست چشم عالقه

اش نسبت دهد بلکه باید واقعیات تجربی را همانطور  به استقرا  تجربی
کااه در واقاا  هساات، گاادارش کنااد و فیلسااوف هاام در اسااتفاد  از 

عیات را یعنای عقائاد نابجاا و غیار نکوشد غیر واق ،های عقلی استدالل
 واقعی جلو  دهد. ،واقعی را

آثاار یاا  «الحااد»آثاار عملای  «اش استقرا  تجربی»اگر مورد حتی 
بایاد  ،است باز واقعیات را آنطاور کاه هسات «اعتقادات الهی»عملی 

چاه  ،فیلسوفاب اگدیستانسیالیستغالب چنانچه  گدارش دهندصادقانه 
یاک »یا  «یک ملحد»شاب را دربار   وقتی حاالت دونی ،ملحد یا موم 

بطاور صاادقانه اسات غالبًا کنند  بیاب می ،«موم  بخدای عادل مهرباب
تااثیر روانای اعتقااد »همچنانکه یک روانشناس یا روانکاو مثل فرویاد 

کند وقتی صادقانه است مورد قباول اسات. گرچاه  را گدارش می «بخدا
قااد الحااد تاود را در ایا  گادارش اعت»تودش یک ملحد است چوب 

 .«دتالت نداد  است و صادقانه گدارش کرد  است
شناس همچاوب اگوسات کنات درباار  تااثیر  همچنانکه یک جامعه
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در حف  و پیشرفت تمدب و فرهنگ جامعاه  «دی  و کلیسا و روحانیت»
کند صادقانه است باز مورد قبول علم دوساتاب اسات گرچاه  گدارش می

فروید و اگوست کنت که دانشمنداب »است اما وقتی تودش یک ملحد 
موضوعات فلسفی مثل وجاود تادا یاا نباود »دربار   «اند علوم تجربی

و در امهاار نظار چنینای عقیاد  کنناد  قضااوت می ،بی دلیال» ،«تدا
 هیچ ارزش علمی یافلسفی ندارد و... ،«دهند تودشاب را دتالت می

  





 
 
 

فرهنگ:وشناسیجامعه
 

 «فرهنگ مادی ا حادی» -6
 «فرهنگ عقلی ا هی» -2
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 :«فرهنگتعریف »
 بیااببطور علمی و تجربای آنارا  ،«شناساب فرهنگ»گفتیم آنطور که 

 «روش زندگی و غرائد»کنترل کنند  و نظم دهند  به  ،«فرهنگ»اند  کرد 
 است.

اناد بعضای کااماًل انساانی و بار اسااس  ها هام متفاوت اما فرهنگ
عدالت و بعضی تش  و در بعضی از موارد ضد انساانی و نژادپرساتانه 

پرستانه... است که نوعًا ایجاد چنی  تبعیضات ناژادی و ملای و  یا ملیت
رد فرهنگ وا ،پرست توسط حاکماب و رهبراب قدرت ،«فرهنگ»غیر  در 

 شد  است.
 بیااب ،کاه تاالیف کاردم «مدرنیته و پست مدرب»در کتاب  ،اما م 

تواند تمام نوع بشر را زیار چتار یاک  هایی  که می تنها فرهنگ»کردم که 
عمااًل  «و با هم متحد و مهرباب نمایادجم  کنند  ،تدای عادل مهرباب

 فرهناگ دیا  الهای»هم در تااریخ و تجرباه باه اثباات رساید  اسات 
است. البتاه آنهام آنمقاداری کاه از دتالات نفاوذ تحریاف  «توحیدی

های مختلف  محفوظ ماند  باشد افراد را از نژادها و ملیت ،طلباب قدرت
نماید که در ادیاب توحیدی ابراهیمای و بااالتو  با هم برابر و برادر می

 شود. کاماًل مشاهد  می ،در حجنمود آب، در اسالم 
امتیازی را که اسالم بر سایر ادیاب الهی همچاوب مسایحیت و یهاود 

شااب را  توانند پیرواب دارد، یکی ای  است که ادیاب مسیحیت و یهود نمی
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از هر نژاد و ملیت و مذهبی که باشند در یک جا و در یک مراسم واحاد 
هم جم  کنند. اما اسالم توانسته پیرواب تود را از بدو پیدایش اسالم تا 

همه پیرواب اسالم را از هر نژاد و ملیت و ماذهبی کاه باشاند در  ،کنوبا
آنهم با یک لباس واحد و با یک  ،یک جا در مکه در مراسم حج و عمر 

دور هم  جم  کند و مراسم را در عای  آراماش و  ،شعار توحیدی واحد
 انجام دهند. ،برابری و برادری

دوستاب امام  ،در کربال ،«اربعی  حسینی»باالتر از  آب، در مراسم  -
و ذوی القربای رسول تدا که دوستی آنها طبد قرآب و سانت بار حسی  

، از «اربعی  شهادت امام حسی »واجب است در مراسم  ،هر مسلمانی
جما   ،های محلی و مرسوم تاود حتی با هماب لباس ،هر نژاد و ملیت

 ،مادیگربرای ه «برادری و دوستی و فداکاری»در نهایت ولی شوند  می
حتای در نظیار اسات  حتی ای  محبت و ایثار میاب آنها در جهاب بیکه 

نظیر است. ای    کمیک تانواد  هم وجود تارجی ندارد و اگر پیدا شود 
آل  ای ازجامعاه ایاد  معجد  یاک دیا  و ماذهبی الهای اسات و نموناه

 گیرد. شکل  می ،اسالمی که در آیند  به دست مهدی امت
بااا نهایاات  «تماادب جدیااد غاارب»درنیتااه و بگااذریم از اینکااه م

نتوانسته  ،تا بحال «اسم انساب دوستی و غیر »به  ،اش در جهاب تبلیغات
چنای  وحادت و بارادری را میااب  ،تواند حتی در آیناد  و هرگد هم نمی

طرفداراب تودش ایجاد کند گذشته از آنکه اینک حتی امریکاا و غارب 
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قادر باه  «دی  الهی»ارند. اما را د «تبعیض نژادی»در دروب تود مشکل 
ای  را در جهاب حاکم کند و نموناه «برادری و برابری»ای  کار هست که 

در معر  نمایش گذاشاته  ،«اربعی »و مراسم  «حج»از آنرا در مراسم 
 است.

ایجاااد از ایاا  نااوع معجااد   «هااای غیاار دیناای فرهنگ»در حالیکااه 
 .اند ناتواب تانواد (،)مهرباب با هم همچوب یک « وحدت و برادری»





 
 
 
 

:فرهنگمادیالحادی
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 :«خودخواهی و هرج و مرج»در رشد  فرهنگ مادی الحادینقش 
ای درونی است که  کنترل ،«فرهنگ»چنانچه گذشت روش  شد که 

بتوانناد کناد تاا  دهاد و محادود می می «شاکل»های غریدی ما را  میل
و از آنجاا کاه انسااب موجاودی  ناداجتمااعی زنادگی کن انسانها بطاور

تواند زنادگی کناد یاا  اجتماعی است به ای  معنی که بدوب اجتماع نمی
نیست  آنکه زندگی بدوب اجتماع حتی اگر برایش ممک  هم باشد آساب

اجتمااع بادوب فرهناگ هام ممکا  »اجتماع را انتخاب کرد  اسات و 
بایاد و نبایادهای »ناچار وقتی عضوی از جامعه است حاداقل  «نیست

و به تعبیری دیگر باید و نبایدهایی صارفًا ماادی  «اجتماعی و حکومتی
در حاداکثر  ،در امیال غریدی و حیوانی ،و آزادیمحدودیت در حداقل 

را داشاته کنناد  نظامهای غربی در ای  مسیر حرکات میممک  که اینک 
های فاردی بار  ، ترجیح تواسته«فرهنگ مادی»و گفتیم که الزمه باشد 

شاعار انسااب دوساتی و » ،های اجتماعی است گرچه به مااهر تواسته
تواهی و نید شاعار براباری و بارادری هماه انساانها در حقاوق  عدالت
را بدهند که غرب همی  شعارهای انساب دوستانه و ادعای  «شاب انسانی

چوب ماادی » ،دهد ولی از آنجا که در باط  و پنهاب حقوق بشری را می
د و ناتوان میو اعتقادی به تادا و قیامات ندارناد کند  و الحادی فکر می

تا آنجاا کاه را  فارار از  «برسد شاب د به حداکثر مناف  شخصینمیخواه
حرکات  ،باشد عمااًل بسامت منااف  ماادی فاردی تاودقانوب را داشته 
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منااف  ناژادی و »همااب  ،کند که از جمله مناف  مادی فردی شخو می
 ،باط  به ضارر و ناابودی دیگارابواق  و هست گرچه در  ،«ملی و غیر 
 تمام شود.

هاای  را از دولت «تودتواهاناه افراطایحرکااتی »که اینک چنای  
حقاوق »ه در عای  ادعاای عمال باه کنیم کا بیشتر، مشاهد  می ،غربی

بیشتری  ناقضی  حقاوق بشار هساتند هار  ،در عمل و باط ، اما «بشر
کاراب حمایت  کشند و از جنایت شاب باشد مردم مظلوم را می مناف  ،کجا

کنند گرچه آنهاا را در مااهر هام محکاوم بکنناد و اساتعمار  عملی می
های مختلف و  هانههای مالمانه به ب جهاب  سوم را و ایجاد جنگ ،غرب

های جهانی وهابی و غیر  و کشت  زب و کودک و ماردم  ایجاد تروریست
 .رسانند به انجام می نظیر است بیگنا  را در حدی که در تاریخ بشر بی

موجودی اجتماعی است و اجتماع هام  بادوب  ،انساب ،در هر حال
فرهنگی »هماب ممک  نیست حال با داشت  حداقل فرهنگ که  ،فرهنگ

مادی باشد و الزمه آب، وجود اتتالف و نداع و جنگ و باالتر  ناابودی 
ای نیسات جاد  برای ایجااد وحادت و بارادری چاار  .«نسل بشر است

ادیااب واقعاًا و »و  «تادا»به  فرهنگ اعتقاد:ه ببازگشت جامعه بشریت 
 .«کاماًل الهی
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 :«داری خویشتن»در رشد  «فرهنگ عقلی الهی»نقش 
، آب ادیاب واقعًا و کاماًل الهی اسات کاه «فرهنگ عقل الهی»مقصود از 

 ،«عقال و علاام»باا در نتیجاه و  دچاار تحریاف و ترافاه نشاد  اساات
 .تعارضی ندارند

فرهنگ »تواند  متفاوت است می متعدد و «فرهنگی دینی الهی» زیرا
پیارواب »رفتاار و گفتاار انبیاا  و باه باشد که  «واقعی و کامل دی  الهی

های دینی تحریف شد  به دسات  فرهنگ» نه کنند عمل می «شاب واقعی
کااماًل غیار ، کاه در ماواردی «مناافدهای ساتمگر  ها و حکومت انساب

حکومت غاصب اسرائیل یا  «فرهنگ صهیونیسمی»انسانی است مانند 
که ای  دو فرهنگ نژادپرساتانه ماددور  «دولت عربستابوهابی فرهنگ »

 ایجاد شد  است. ،انگلیسیبه دست جاسوساب  ،غرب
فرهنگ مادی »که سرنوشت  ،گذشتحال سؤال جدید ای  است که 

اتاتالف و  اش نتیجاهاست که  «تودتواهانهفرهنگ »هماب « الحادی
نداع و بدبختی است چنانچه بشار آنارا هاداراب ساال اسات کاه تجرباه 

ا تنها« دی  واقعًا و کاماًل الهی»ی یعنی کند اما سرنوشت فرهنگ اله می
 را  نجات بشریت از تودتواهی و نداع و بدبختی است.





 
 
 
 

«الهیواقعًاوکاماًلدی »
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توانففد قففویترین وحففدت و دوسففتی را  کفف  می «قففویترین فرهنففگ»
دیفن »فرهنفگ همفان اسفت تنهفا  ،آنهاترین  و انسانی، ایجاد کند

 است: «الهیواقعاا و کامالا 
هماب تاثیر عادات و رسوم و امر و نهی اجتماعی است و  «فرهنگ»زیرا 

البتاه یا عالو  بر آب، تاثیر قانوب حکومتی و مجاازات توساط دولات اسات 
مورد مشاهد  پلیس قرار بگیرد و پلیس هم با رشو  گارفت  از  ،وقتی تخلف

 گدارش آب، صرف نظر نکند.
، کاه در ای  تاثیرهااعالو  بر همه  «الهیواقعًا و کاماًل دی  »اما فرهنگ 
بیند و نید وعاد   او را می ،اعتقاد باطنی به اینکه تدا همه جا»آب هم هست 

 «الهایقاانوب »های اجارای   از قویتری  ضاام ،«اتروی و ابدی و پاداش
و حتی برای کسایکه گمااب  «مؤم  واقعی»برای تاثیر ایماب تنها است البته 

 .و منافد عماًل با کافر یکی است به وجود تدا و قیامت دارد
، «عادالت و انساانیت»در را   «هاا هاا و جانبازی مبارز »و لذا باالتری  

در طاول « پیارواب واقعای آناابو انبیا  الهی های  قیامها و مبارز »مربوط به 
 بود  و هست. ،تاریخ
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خفوب اسفت یففا  ،«دیفن الهفی»امفا سفلال راجفه بف  ایناف  داشفتن 
 خیر؟

بادوب  ،سؤال کردب از تاوبی دیا  یاا بادی دیا  :در  پاسخ گفت باید
کاماًل جاهالناه اسات همچاوب کاه کسای ساؤال کناد  ،تعیی  مصداق آب

 بطور کلی آیا توب است یا بد است؟ ،یا طعام دوا توردب 
پاسخ به ای  سؤال بطور کلی و بصورت آری و تیر، پاساخی جاهالناه 

 است.
گوید توردب بد است یا تاوردب دوا باد  البته ممک  است کسی که می

چاه بساا دواهاا و  ،هاا و یاا دواهاا است استدالل کند که در میاب توردنی
اش بشاود  انساب و یا نابودیغذاهای مسموم هست و باع  مریضی بیشتر 

هماب دوا و غذای موجاود پایش او باشاد کاه  ،و یا غذا و دوای مورد نظر او
 مثاًل تقلبی یا مسموم است.

گوید توب است ممکا  اسات  کسی که توردب غذا و دوا  را می لیو
 منظورش آب دواهای بجا و غذاهای سالم باشد؛

د و گفات دوا  و غاذا تواب حکمی کلی صادر کار اما در هر حال نمی -
 «دیا »همچنی  راجا  باه ساؤال از بد است  اً یا مطلقاست توب  ًا،مطلق

 .از توبی و بدی دی  سؤال شود صحیح نیست ،«بدوب تعیی  مصداق»
و  کاردگونه سؤاالت را با تعیای  مصاداق و بطاور شافاف  بلکه باید ای 

باشاد همچاوب ساؤال از  «تعیی  مصداق و شفاف»بایست با  پاسخ هم می
مطلقًا، فرهنگ توب است یا مطلقًا، فرهنگ آیا که کسی بگوید  «فرهنگ»
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بایاد ساؤال باا تعیای  مصاداق و  اناد ها هم متفاوت چوب فرهنگبد است 
 شفاف باشد و پاسخ هم با تعیی  مصداق و شفاف باشد 

هم باید با تعیی  مصداق و شفاف باشد اماا  «دی »همچنی  سؤال از  -
شود که در طول تاریخ نید از بعضی از دانشامنداب و فیلساوفاب  مشاهد  می

و یا مغرضانه، و مبهم های کاماًل کلی  ، پاسخ«دی »یا اندیشمنداب در مورد 
ها،  که ای  نوع پاساخ ،«علیه دی »یا  «نف  دی »داد  شد  است حال چه به 

هااای تااا  در  امااا در اسااتدالل بااه علتیح اساات نابجااا و ناصااح
اشااار  و یااا تصااریح شااد  اساات حتاای از بعضاای از  ،مواردتاصاای

یا با تفکرات ماادی هساتند وقتای صاحبت از ، گرا شناساب که حس جامعه
میااب ماومنی  باه آب دیا ، دی  الهای »شود که  میگفته  «دی  یا دی  الهی»

گرچاه دیا  در میااب »د کاه ده پاسخ می «کند وحدت و برادری ایجاد می
 یکند لک  نسبت به دیگراب دشامن افراد موم  ، وحدت و برادری ایجاد می

 «دیا »باه طارد  ،گاویی نابجاا کلیو باا همای   1«کناد و جنگ ایجاد می
با چنای   «دی »در محکوم کردب  «گرا ماد »پردازد در حالیکه پاسخ ای   می

هماه ادیااب طاور نیسات کاه  ای کاماًل جاهالنه است چاوب  ،اتهامی کلی
ادیاانی کاه »از اقلیتای کنند تنهاا بایجاد دشمنی و جنگ  ،نسبت به دیگراب

نسبت به انسانهایی  «اند تحریف شد  ،ساتته دست بشرند یا به دست بشر

                                              
از قاول  - 212در ترجماه فارسای    -. کتاب جامعه شناسی تالیف تی.بی. بانمور  1

 کند. دورکیم نقل می
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اماا ناوع و وهابیهاا  ها همچاوب صهیونیساتکنند  ایجاد دشمنی می ،دیگر
ایجااد  «دوستی و بارادری»، «ودت مومنی »گرچه میاب و غالب آنها، ادیاب 

طور کاه در  هماابکنناد  کنند اما نسبت به دیگراب نید ایجاد دشمنی نمی می
ه عدالت و مهربانی نسابت باه ب قرآب در سور  ممتحنه آیه هشت آمد  است

ادیااب  ،کنناد و لاذا در طاول تااریخ بشاریت سافارش می هم دیگر ادیاب،
 ،آمید تاود زیساتی مساالمت در کنار همدیگر و سایر ادیاب به هم ،مختلف
ات  کند همساایه دهند و باالتو مسیحیت که مسیح سفارش می ادامه می

ات  کناد اگار همساایه دوسات بادار هرگاد مقیاد نمی ،را همچوب تاودت
کناد  سفارش می ،به ترک نداع و تشونت ،مسیحآنجا که مسیحی باشد و یا 

به صورت تو زد تاو پاس باه آب نادب حتای بگاذار اگار که اگر کسی سیلی 
 ،میخواهد به طرف دیگر صورت تو هم سیلی بدناد یعنای در هار صاورت

سایلی، نشو و هرگد مسیح مقید نکارد  کاه اگار زنناد  وارد نداع و تشونت 
مسیحی باشد تو با او وارد نداع نشو بلکه مطلقًا یعنای زنناد  چاه مسایحی 

 ، تو با او وارد نداع و تشونت نشو.باشد باشد و یا غیر مسیحی
شناس به هماه  جامعهبه اصطالح  مدعیگرای  مادیحال چگونه ای   -

غیار  ،زند کاه ادیااب نسابت باه ماردم ای  تهمت بدرگ را می «الهیادیاب »
 کنند. دشمنی و جنگ بپا می ،شاب همدی 

میادد  «ساواد و عاامی یاک فارد بی»البته اگر ای  حارف جاهالناه را  -
داند آنهام دانشامند  تعجب نداشت اما از یک کسی که تود را دانشمند می
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 واقعًا عجیب است. ،«ادیاب»زدب چنی  تهمتی به همه  ،شناسی در جامعه
در قرآب که کتاب دست نخورد  و تحریف نشد  مسلماناب است و هیچ 

اش حارف تادا اسات  در اینکاه هماه»اتتالف و شکی میااب مسالماناب 
درباار  مشارکی  مکاه کاه میااب در آیاه هشاتم  ،در سور  ممتحناه «نیست

 تداوند میفرماید اگر مشارکی  مکاه باه شاما ،جنگ بود ،مسلماناب و آنها
تجاوز نکرد  بودناد و باه شاما ملام نکارد  بودناد و شاما را از  مسلماناب،

بایست با آنهاا در کماال عادالت و  بیروب نکرد  بودند شما می ،هایتاب تانه
 بردید. بسر می ،کارینیکو

، «غیار مسالماناب»نسابت باه  «مسالماناب»یعنی سفارش تداوند باه 
 .استرفتاری عادالنه و نیکوکارانه 

حتی در دستور تداوند به جنگ با مشرکی  مکه که به مسلماب تجاوز و 
بکشید آناب را کاه شاما  -و قاتلوهم کما یقاتلونکم  -ملم کردند میفرمایند 

شوند تاا وقتای کاه  بکشید آناب را که با شما وارد جنگ میکشند یعنی  را می
دیگرحاد نداریاد  ،دیگر آتش جنگ بخوابد و پس از توابیدب آتش جناگ
وارد جناگ باشاما  ،آناب را که با شما جنگیدند بکشید چه رساد باه آنانکاه

 نشدند و در میداب جنگ، حاضر نشدند.
حد ماا هم بکشند عقاًل کنند که ما را  حمله می ،البته وقتی کسانی به ما

است که ما آنها را بکشیم تا دست از ای  جنایت بردارند و دفااع از نفاس و 
 است. «هر انسانیحد عقلی، »یعنی  «حد طبیعی»اهل و امثال آب، 
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تواستند بجنگناد  در اسالم هم رسول تدا هرگد به مردمی که با او نمی
جناگ بادر باا  های رسول تدا دفاعی باود حتای جنگ نکرد و تمام جنگ

را کشاته بخاطر آب بود که مشرکی  مکه بعضی از مسالماناب  ،مشرکی  مکه
در مکاه بودند و بقیه را هم تهدید به مرگ کرد  بودند تا کسی جرئات نکناد 

شاب مکاه  شاب را هم از وط  مسلماب شود و رسول تدا و طرفداراببماند و 
 اتراج کرد  بودند.

هر اتاتالف »ساز  ، زمینه«فرهنگ مادی»در هر حال با توجه به اینکه  -
است که باالتری  کشتار و نابودی و شکنجه را در تااریخ « نژادی و ملی بشر

دوم را حتای ایجااد ادیااب و هاای جهاانی اول  بشر آورد  است حتی جنگ
طلب صهیونیستی و وهابیگری توساط ایا  ابرقادرتها و حاکمااب  تشونت

و غیر  بوجود آماد  اسات حتای  انگلیسدولت همچوب دی   بینژادپرست 
ایجاد تروریست جهانی داعش و طالباب و بوکوحرام و امثال اینها توسط ای  

 بوجود آمد  است. ،گرای در باط  بی دی  های ماد  حکومت
تواند میااب ابناا  بشار دوساتی و  ای که می با توجه به اینکه تنها وسیله -

ادیاب واقعاًا و »و  «انبیا  الهی»برادری و صلح را تضمی  کند بازگشت به را  
 .است «کاماًل الهی
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 :اگوست کنت
باود،  «گارای افراطای و ماادی حس»ولی  «دوست انساب»فیلسوفی 

، هیچ اعتقادی به تدای ادیااب الهای «فلسفه کانت و غیر »تحت تاثیر 
 نداشت؛

کارد فرهناگ مسایحیت چاه نقاش  اما از آنجاا کاه مشااهد  می -
یکادیگر و اشات  ای دارد و چگونه پیرواب را باه دوسات د دوستانه انساب

کند و از ناداع و تشاونت باه حاد  تشوید می ،دیگراب و همسایه و غیر 
متمرکد است  ،افراد موم  دروبکند فرهنگی که در  امکاب جلوگیری می

 ،«کنات»در نتیجاه، کناد  را از ملم و تعدی به دیگراب، حف  می آنهاو 
تبلی، کلیسا دی  مسیحیت و »تثثیر انسانی، نتیجه گرفت که ای  فرهنگ 

را از لاوازم  «روحانیات و کلیساادی  و »است و لذا حف   «و روحانیت
دانست و درمقابل کسانیکه تمام امید تود را  تمدب و فرهنگ انسانی می

بسته بودناد  ،همچوب تفکیک قوا «دهی اجتماعی سازماب»به اصطالح 
دیا  و »، وجاود «فرهناگ انساانی و تمادب بشاری»گفت در حف   می

در حفا   «دیا روحانیت و »الدامی است و نقش  ،«و کلیسات روحانی
 ،«اصاطالحات ساازمانی اجتمااع»از نظیر است و  بی «تمدب انسانی»

باه سامت  «بشاریت» ،«دیا »توجهی باه  بمراتب مهمتر است و با بی
 کند؛ بازگشت به عقب می ،گری و بربریت وحشی

را تاییاد و تصادید  «اگوست کنات»ای  گفتار  ،نید «تاریخ»البته  -
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 ،، حاکم بود«مسیحیت و کلیسا» ،کند زیرا مادامیکه بر جهاب غرب می
وحدت و برادری میااب »کرد و  جهاب غرب آرامش بیشتری را تجربه می

 بیشتر بود. ،«مردم غرب
 «دهی اجتمااعی ساازماب»تمام امید تود را به  ،اما همینکه غرب -

گرایی و نژادپرستی  ملی ،«پابر ارودی  حاکمیت »معطوف کرد و بجای 
های جهانی اول و دوم پیدا  شود که جنگ حاکم شد مشاهد  می ،و غیر 

ناابود   ،در جناگنسل تود را  ،رفتند که تا آتری  نفر شد که غربیاب می
جنگ تاتماه یافات اماا همچنااب باا  ،«پیروزی یک طرف»کنند که با 

بیشتر شد  ،کشیتانواد  و جنایت و تود یتالش ،تضعیف دی  در غرب
دهد میاداب تودکشای در  های سازماب ملل نشاب می به صورتی که امار 

باالتری  میداب تودکشی و جنایت در جهااب  ،اروپا و جنایت در امریکا
دهد و حتی در غیر اروپا و امریکاا هار جاا غارب حااکم  را تشکیل می

در  ،توساط حاکمااب ماددور غارب «جنگ و تارور و تروریسام»است 
 کند. جهاب بیداد می

دیاا  و »بیناای اگوساات کناات در اینکااه تضااعیف  یعناای پیش -
انجاماد غیار قابال  می «گری بربریت و وحشی»به بازگشت  «روحانیت

 کند. آنرا تایید و اثبات و تصدید می ،انکار است و تجربه تاریخ
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 اگوست کنت:
جلب »فقط  ،مدعی است که محرک افراد ،هابد -

 کند اما او، اشتبا  می «تودتواهی استنف  و 
تمااااایالت »عااااالو  باااار  ،«فاااارد»هاااار  -

دارد  «ای غرائد ناوع دوساتانه»، «اش تودتواهانه
 که بر مبنای دوستداشت  اجتماع، استوار است.

 نه از لحاظ ،با ای  وصف
و ناه از  «معلومات» -2و نه از لحاظ  «عقل» -9

باه » ،اش طبیعای «دوساتی نوع»شدت  -3حی  
داب پایه که مطلوب برای زندگی اجتمااعی باشاد 

 .«نیست
بادی  موضاوع، توجاه »بایستی  ،«سیاست»در  -

 1.2«داشت ،کافی
  

                                              
انتشاارات  -کرسوب ترجمه کاامم عماادی  . جلد سوم کتاب فالسفه بدرگ، تالیف اند  1

 .121صفحه  -هجری شمسی  9313شا  چاپ تهراب سال  علی صفی

، بارای برپاایی «اش دوساتی طبیعای تای نوععقال و علام و ح». یعنی بشر باا داشات   2
نظریااه »، در رد «اگوساات کناات»اجتماااعی مطلااوب، کااافی نیساات در واقاا  دیاادگا  

 است.« سکوالریسم
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 اگوست کنت:
، «سیاسات»یک قانوب بسیار معروف طبیعات در 

را  تحاات »دارد کااه یگانااه  صااریحًا مقاارر ماای
حکومت کاردب بار تویشات  »، «حکومت نرفت 

جماعات و هام بار  -9و ای  قانوب، هم بر  «است
اشااخا ، قاباال تطبیااد  -3اشاایا  و هاام باار  -2

 است.
حکومات »هار قادر دهد کاه  و چنی  معنی می -

، در یاک جامعاه، کمتار قادرت داشاته «اتالقی
، «حکومات ماادی»بیشتر الزم اسات کاه  ،باشد

شاادت، کسااب کنااد تااا از تالشاای کاماال هیئاات 
 .اجتماعی، جلوگیری کند

جسمانی یاا ماادی، ... از ای  روی، تمرکد قدرت 
بیش از پیش )و به نسبتی کاه اتاتالل و شاگفتی 

 تر گردید ( عملی شد  است... اتالقی، محسوس
، یگاناه ساد «قو  روحاانی»چونکه از بی  بردب  -
از تجاااوزات قااو  »توانساات  را کااه می «قااانونی»
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  1، منهدم کرد  است.«جسمانی جلوگیری کند

                                              
. هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر  کرسوب جلد ساوم ترجماه کاامم عماادی    1

119. 
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 اگوست کنت:
مهمتااری  عاماال در تحااول بشااریت همیشاااه 

، بود  است که در هر تاریخی در دنیاا، «م هب»
دهااد و در  می« انسااانها را باای  تودشاااب پیونااد»

 ؛«بخشد نظم و تعادل و سالمتی می»نتیجه، 
پس اگر بخواهیم انسانیت را از بحرانی که دچار  -

است نجات دهیم و آنرا از هرج و مارج، برهاانیم 
 1.«برای آب، تدارک کنیم مذهبی»باید 

 اگوست کنت:
توجاه، تماماًا باه طارف قسامت عملای  «چوب»
، معطوف شد ، طبعاًا «تجدید سازماب اجتماعی»

دستگا  حکومتی »که « عجائب المخلوق»به ای  
، منجر شد  که اگار هام «بدوب قو  روحانی است

یااک ساایر قهقرایاای بطاارف »بتوانااد دوام بیاااورد، 
 2است.« بربرّیت

  

                                              
عماادی    . هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر  کرسوب جلد ساوم ترجماه کاامم 1

121. 

. هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر  کرسوب جلد سوم ترجماه کاامم عماادی    2
112. 
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دیففن و »حهفف  دربففاره  «اگوسففت کنففت»توضففیم مففا بففر گهتفف  
 :«روحانیت

کلیساا و دیا  و »گوید ما بهار صاورتی بایاد  چرا اگوست کنت می
اگر قاو  روحاانی نباشاد و از »گوید:  نید میرا حف  کنیم و  «روحانیت
گری  جامعه سیر قهقرایای و بربریات یعنای بسامت وحشای ،بی  برود

شااناس یااا پایگااذار  یااک جامعه اگوساات کناات»؟ چااوب «گرایااد می
جواما  بار روی یکادیگر نهادهاای باود  و روی تااثیر  «شناسی جامعه

مردم موم  که با کلیسا و کشایش »وقتی مشاهد  کرد که   ،مطالعه کرد
)نه تنهاا در  «کنند اند و دستورات دینی را در عمل مراعات می در ارتباط

انفااق و  ،و باه دیگاراب کنند چقدر مراعات دیگراب را می ،زباب و ماهر(
کنناد اماا  پیاروی میبیشاتر، نمایند و از دستورات اتالقی  بخشش می

کسانیکه چنی  نیستند بااالتو آنهاا کاه دساتورات دینای را در عمال 
ایماب واقعی باه دیا   ،کنند و در باط  دهند و مراعات نمی میناهمیت 
بناد باار  د یا بیفاسد یا ملح ،چه رسد به آناب که بر اثر بی دینی)ندارند 

چقدر بیشتر مرتکاب جنایات باا ملام و تجااوز باه  (شوند شناتته می
تجرباه  ،«اگوسات کنات»شوند و... مالحظه ای  امور برای  دیگراب می

را در روحیاه ماردم و در  «دیا  و کلیساا و کشایش»عملی بود که تاثیر 
هر »دانست  بیشتر مشاهد  کند و از آنجا که می ،عمل به اتالق و تعهد

بیشتر طرفدار تودش است تا اطاعات  ،کس از نظر غرید  تودتواهانه
لذا گفات اگار  ،«از اتالق و دستورات و حف  امانت و تعهد و اتالق
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در میااب ماردم نباشاد  «دی  و روحانیت و کلیسا»ای  نیروی باز دارند  
 شود. بیشتر می ،به هرج و مرج ،گرایش افراد تودتوا 

تاا وقتای کاه    اساتت کنات را تاییاد کاردو تاریخ نید گفته اگوسا
هاای داتلای  حااکم باود هرگاد جنگ ،در اروپاا «مذهب مسایحیت»

که نصف اروپا در مقابل های اول و دوم جهانی رخ نداد  همچوب جنگ
نصف دیگر واق  شود و ترابی و نابودی و کشتار و معلولی  بی نظیاری 

 بجا بگذارد.در تاریخ، را از نظر تعداد و کمیت 
 :گفت که می ،«ایماب واقعی»دربار   ،ام تمینی نید پس از انقالبام

کند کسی که نماز شاب  کند جنایت نمی یک موم  واقعی تالف نمی»
رود بیشااتر  توانااد هرگااد از دیااوار مااردم بخاااطر دزدی باااال نماای می

 «بند و بارها و... جنایتکاراب و دزداب از بینمازها هستند و بی
ا مشاهد  اینکه ماومنی  واقعای مسایحی و ب «اگوست کنت»البته  -

ترناد و  تر و باا تقوی بیشتر ارتباط دارند عاادل ،آنانکه با کلیسا و کشیش
و  «دیا »ناام شوند تیال کرد ای  تاثیر  کمتر مرتکب جرم و جنایت می

روحانیت و نصایح آنهاا در »و لباس  «ساتتماب کلیسا»وجود تارجی 
کند حاال که دیگر  سفارش میاست و لذا  «کلیسا»و عبادت در  «کلیسا

ممکا  نیسات و حتای های کانات،  تحت گفتهاش اثبات تدا  به گماب
تدا هم وجود نادارد پاس بهتار اسات ماا  ،گرایانه طبد تصورات حس

و دیا  را ناابود نکنایم ها را بر نیاندازیم  کلیسا را تراب نکنیم و کشیش
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باه هار  «جامعاه فرهناگ و أدب جامعاه و تمادب»بلکه بخاطر حفا  
را حف   «کلیسا و کشیشدی  انسانیت و »را ولو به اسم  «دی »صورت 

بخااطر  ،تا جامعه ،باشد« پرستش انساب در کلیسا»کنیم گرچه به بهانه 
 گری و هرج و مرج نرود. رو به وحشی، «دی  و روحانیت»نبود 

مطالعاه  ،اناد و بار روی آب کسانیکه آماار بهداشات جهاانی را دید 
کند و  اند که اینک تودکشی در اروپا و جنایت در آمریکا بیداد می کرد 

تواند متوجاه ایا   گذراند  است می ،رکورد تودکشی و جنایت را غرب
باه دیا  و روحانیات  ،اروپااچاوب بشود که طبد گفتاه اگوسات کنات 

در نتیجااه  ،شااد  و در نتیجااه تااانواد  هاام متالشاای شااد  ،اعتنااا بی
 شد  است. ،هم بیش از پیش «الت روانیمشکتودکشی و جنایات و »
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، گرفتفار آن شفده «ضعف ایمان و بفی دینفی»آنچ  غرب بخاطر 
 است:

هاا و آثاار  تانواد تالشای  ،و در نتیجاه« بی بند و باری جنسی» -9
ها  ها و کم شدب ازدواج و سرد شدب کانوب تانواد  تانواد  یروانی تالش

 هی و غیر ادر فساد و تبآنها و تولد نوزاداب حرامداد  و آثار روانی 
در ضعف تحمل مشکالت  «بی ایمانی و بی دینی»آثار مستقیم  -2

و بااال رفات  تعاداد « احسااس بای هاویتی»ها و در نتیجاه  و شکست
 تودکشی و عدم تعادل روانی

 و آثار مخرب آب« اعتیاد» -3
نسبت باه میاب اعضا  تانواد  و فامیل و جامعه محبت »ضعف  -1

 در نتیجه بروز آثار مشکالت روانی آنها.« یکدیگر
 -دکتر مهادی کای نیاا  تثلیف« مبانی جرم شناسی»از کتاب اینک 

 122 – 123صفحه 
)بررسی تغییرات کمی تودکشی، در چندی  کشاور، در طای دهاه  

 از نظر سازماب بهداشت جهانی دور نماند  است(:  9119تا  9129
 نهر 000/600مییان خودکشی در هر 

 6916 6979 6977 6976 های سال
 1/99 9/99 3/92 2/1 استرالیا
 1/29 1/21 1/23 1/22 اتریش
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 1/91 9/93 2/93 1/93 بلژیک
 1/1 2/1 - - کانادا
 1/11 3/1 1/1 1/1 سیالب

 1/22 - - - چک اسلواکی
 1/91 29 3/23 1/23 دانمارک

 - 9/2 2/2 1/2 «مصر» * * *
 1/22 22 1/91 1/92 فنالند
 1/92 1/91 1/92 2/92 فرانسه

 1/91 1/91 2/91 2/91 «آلماب غربی»
 2/31 1/33 3/31 2/31 برل  غربی

  1/12 1/21 21 «آلماب شرقی»
 1/22 1/22 1/22 - مجارستاب

 1/13 1 2/2 2/1 اسرائیل
 1/2 2/1 1/1 1/1 ایتالیا
 1/91 1/22 2/22 3/91 ژاپ 
 1/1 1 1 1 هلند

                                              
 م 9112. مربوط به سال  1
 م 9121. مربوط به سال  2
 م 9112. مربوط به سال  3
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 1/1 1/1 1 1/1 نیوزیلند
 1/1 2/1 2/1 2/92 پرتقال

 2/3 2/2 3/2 1/2 جمهوری ایرلند
 11 92 3/99 9/92 «ها( آفریقای جنوبی )اروپائی»
 3/1 9/3 - - «ها( آفریقای جنوبی )آفریقائی»

 2/2 2/2 2/2 1/2 اسپانیا
 1/91 9/91 1/91 2/91 سوئد

 2/91 1/91 1/29 9/29 سوئیس
 3/99 2/99 3/91 2/92 انگلستاب
 1/1 2/1 1/1 1/2 اسکاتلند

 2 9/1 3/3 9/1 ایرلند شمالی
 2/92 1/92 2/92 1/92 ایاالت متحد  )تمام نژادها(

  3/99 9/99 9/99 سفید پوستاب
  3/3 1/3 1/1 سیا  پوستاب

کاه در ایا  فهرسات آماد  « مذهبی مسلماب مصر»مقایسه کشور )
است که زیر یک درصد است با تعاداد بااالی کشاورهای اروپاائی کاه 

نشااب مای دهاد کاه « ایماب و تانواد  در آنها رو به ضعف رفته است»
، چقاادر در «قاادرت همبسااتگی تااانواد »و  «ایماااب مااذهبی»نقااش 

                                              
 م 9112. مربوط به سال  1
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 مؤثر باشد.( احساس سعادت می تواند
اش بعاد از آوردب جادول فاوق  نیا در هماب صفحه کتاب مهدی کی

 نویسد: می
از میاب بردب تودکشی، در جهاب کنونی، بسیار بعید و دشوار باه 

تواب به کار برد تا میداب تودکشی را  رسد ولی تدابیری می نظر می
به نحو ماوثری، کااهش داد... در زمیناه نخسات بایاد باا کلیاه 

ه موجب شایوع اعتیااد باه الکال و قماار و عواملی مبارز  کرد ک
هااا یااا موجااب از هاام پاشاایدگی  افاادایش نابسااامانی تانواد 

 هائی است که دارای فرزند صغیر هستند. تانواد 
در زمینه تقویتی باید باه نظاام تاانوادگی و حفا  آب و اعاتالی 
سطح تربیت و تقویت نیاروی ایمااب همات گماشات باا آنکاه 

در هار جامعاه از نظار کمای باا  تودکشی و جنایت آدم کشای
یکدیگر نسبت معکوس دارند، ایماب ماذهبی، تااثیر شاگرف و 

آسا در تقلیل هر دو، دارد و نیرومندتری  وسیله تودداری  معجد 
 از تودکشی و جنایت است.
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تالیف دکتر ساعید حکمات صافحه  «روان شناسی جنایی»کتاب 
12 – 13 

 (: «نوجواناببدهکاری »)تحلیل و بح  دربار  علل  
و  «کمبفود عفایهی وا فدی »راج  به موضاوع ارتبااط »
و  ی، مطالعات بعمال آماد  درگارو  بدهکاار«بیهکاری»

کمبود یا فقدان »مقایسه با گرو  شاهد، نشاب می دهد که 
، مهمتری  عامل مشترک در ساوابد ایا  «عایهی وا دی 

 نوجواناب بدهکار بود  است. 

درصد( جواب  11ر )یعنی در نف 911نفر از  921در سابقه 
وجاود داشاته  ،«جدایی کام  از وا دی »بدهکار، موارد 

 911روی  29است. در صورتیکه در گرو  شاهد ایا  رقام 
 درصد می باشد.  3/2نفر یعنی 

در اکثر  «کمبود عایهی وا دی »بدی  ترتیب از آنجائیکه 
سوابد نوجواناب بدهکار وجود داشته است لذا حادس مای 

یکای  ،«کودک»با  «والدی »ه گسیخته شدب ارتباط زنیم ک
 از اساسی تری  علل بدهکاری نوجواناب می باشد. 

 ،«کمباود عااطفی ماادر»عد  دیگری از کارشناساب بنقش 
در رشد شخصیت کاودک باه مراتاب بایش از نقاش پادر 

 ،اهمیت داد  اند و در بیشاتر مقااالت تاود از نقاش پادر
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اند اما عد  انگشات شاماری  اصوال ذکر به به میاب نیاورد 
از مصنفی  )آندری، ناس، وارفاوب، درهایادات( باه ویاژ  

را در روابط عاطفی کودک و اثر زیااب  «پدر»اهمیت نقش 
 «. بخش گسیخته شدب ای  روابط را متذکر شد  اند

ایا  عاد  را باا عاد  ای کاه در  ،و همکاارانش «آنافروید»
ماند  بودناد  ،وحشت جنگ در لندب پیش پدر و مادر تود

بیمااری » ،مقایسه کردند و یافتند که به صاورت آشاکاری
در میاب عد  ای که بخارج فرستاد  شد  باود  «روانی نوروز

 بیشتر بود. 
حتی بمباراب و جنگ  ،ثابت کرد که هیچ تطر ،ای  تحقید

جادائی از »زیاب بخش تار از  ،برای سالمت روانی کودک
 نیست.  «تانواد 

در هلند سیل آمد و عد  زیادی را بی  ،شوقتی چند سال پی
 ،تانه کرد به صورتی که ناچار بودند زیر تیمه زندگی کنند

کودکاب بی تانه شد   ،های انگلیسی عد  زیادی از تانواد 
دعوت کردند. دولت هلند با استناد باه  ،هلندی را ندد تود

تشااکر کاارد ولاای از  ،هااا تحقیااد آنافرویااد از ایاا  دعوت
اب تودداری کارد. بارای کاودک زیسات  در فرستادب کودک

تاا اسات بهتار  ،سخت تری  اوضاع با پادر و ماادر تاود
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  1«زیست  در ناز و نعمت ولی دور از آنها.
، برای ساعادت بشار، شارط «علوم تجربی و حسی»همچنانکه  -9

تواناد  نمی ،«علاوم تجربای و حسای»الزم است اما شرط کافی نیست 
 را بگیرد؛ «عقل عملی»و  «جدابو»و  «های اتالقی ارزش»جای 
برای سعادت بشر، شرط  «حکومت و جامعه سیاسی»همچنی   -2

فرهناگ و تمادب »تواناد جاای  الزم است اما شرط کافی نیسات و نمی
وجاداب »کاه تقویات کنناد   «دیا  الهای»و بااالتو جاای  «بشری

هام وادار  «غیاب چشم پلیس»را در  «مردم»است را بگیرد و  «اتالقی
 2کند. «اجرای قانوب و عدالت»به 

                                              
حه صاف –ها. ش  9311سال  –چاپ تهراب  –سعید حکمت  –. کتاب روانشناسی جنائی  1

 11و  11

« فرهنگ و تمادب»شود  ، استفاد  می«فیلسوفاب علوم انسانی»و  «تعقل». آنطور که از طرید  2
هاای مطلاد فاردی کاه  برای مهار غرائد و تنظیم روابط انسانها، از دروب اسات بناابرای ، آزادی

موجب زیاب تود فرد، یا موجب زیاب و تطر برای دیگراب بشود، عملای وحشایانه، محساوب 
 هار کند.بایست آنرا محدود و م شود که فرهنگ می می

 برای همی  جهت است.« نهاد تعلیم و تربیت و مذهب»و « نهاد تانواد »بنابر ای ، 
بایسات در چاارچوب تاانواد ،  باشد، می و لذا غرید  جنسی که برای حف  بقای نوع می

نهااد »ارضا  شود تا موجب تباهی نسل بشر و یاا درد و مشاکالت بارای دیگاراب نشاود 
 است برای« فرهنگ انسانی»ک عالو  بر آنکه ی« تانواد 

 حف  نسل بشر و -9
 جلوگیری از فساد و ایجاد درد و رنج برای دیگراب همچنی   -2
مطابد طبیعت بشر و بسیاری از جانواراب است که تشکیل تاانواد  در طبیعات آنااب  -3

که مورد ممنوعیت ادیاب الهی، قارار گرفتاه اسات بارای « همجنس بازی»است بنابرای ، 
ی از نابودی نسل بشر است همچنانکه ممنوعیت ارضای غرید  از طریاد جانس جلوگیر
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چوب موجب ملم و فساد « در غیر چارچوب ازدواج و تشکیل تانواد  باشد»مخالف که 

است، ممنوع است چوب ملم به زب است که تمام هدینه فرزندداری به عهد  او قرار گیارد 
و محبت پدر شرعی و قانونی و واقعی تود و نید ملم به فرزند است که از نعمت شناتت 

محروم باشد و چنی  فرزندانی نامشروع نید در تولید جنایات و تودکشی در آمار جناایی 
کنناد و  دار می اند و بیشتر آرامش جامعه را تدشه سهم بیشتری را به تود، اتتصا  داد 

د به تحقیقات شو نید، موجب فساد زیادی است که مربوط می« محبت تانوادگی»کمبود 
 علوم روانشناسی و روانکاوی و...

اند و عقاًل حد ندارند موجب  در هر حال، مرد و زب نسبت به آیند  فرزندشاب عقاًل مسئول
بدبختی و یا نابودی آنها گردند یع  ازدواج رسمی و قانونی، ومیفه طبیعی و عقلی مارد و 

 قاًل مجاز، اشباع کنند.زنی است که میخواهند غرید  جنسی تود را در محدود  ع
اسات عای  ملام و  «عدالت»و « حقوق طبیعی»مراعات نکردب ای  محدود  که مطابد 

 گری است. تجاوز و در واق ، نوعی بازگشت به وحشی
االب وجود سقط جنی  و نید فرزندانی که از محبت تانوادگی و یا از محبت پدر و گرمای 

شاوند  تودکشی بیشتر در اروپاا و آمریکاا میتانواد ، محرومند ویا موجب جنایات و یا 
های  گری اسات و وجاود پیشارفت نتیجه همی  بی بناد و بااری و بازگشات باه وحشای

ها و آثار ساو   تکنولوژی در غرب، هرگد جبراب کنند  ای  مصائب تانوادگی و محرومیت
، حاذف گری را از ای  نوع بی بند و باری تواب اصطالح نوعی وحشی شود و نمی آنها نمی

 کرد. و آثار شوم آنها را نادید  گرفت.
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 اما اشتباه اگوست کنت:
دیا  »کارد ایا  تااثیر  اما اشتبا  اگوست کنت در ای  بود کاه تیاال می

 «شعارهای انساندوستانه روحانیت و کلیسا اسات»تنها بخاطر  «مسیحیت
 غافال ،عمل به ایا  نصاایحدر  «ایماب بخدا و قیامت»و بس یعنی از تاثیر 

کنناد و ساعی در  بود که ماردم ماوم  مسایحی کاه بهمادیگر محبات می
شاعار »دهاد تنهاا بخااطر  نمایند و حتی ت  باه گذشات می نیکوکاری می

نیست بلکه بخاطر اعتقاد به تدا و قیامت است یعنی اعتقاد  «انساندوستی
نامر بر اعمال ما  ،«همجا چه در تلوت و چه در جلوت» ،«تدا»به اینکه 

کی و بدی اعمال ما در روز قیامت جادا  داد  و حتای اگار نیکای است و نی
و بکنیم بهشت ابدی پاداش و جدای ما است که هایچ پاداشای باه تاوبی 

در عمال باه صاداقت و عادالت و )آب نیست. یعنای انگیاد  ماوم  بدرگی 
 رسیدب به بهشت ابدی است. (احساب پاداش اتروی

کلیسااا بااه عاادالت و نااه تنهااا اینکااه شخصاای در ساااتتمانی بااه نااام 
 کند. سفارش می ،نیکوکاری

اما اگوست کنت با ای  تیال و تفکر که انگید  اصلی در میاب مومنااب  -
با توجه باه اینکاه تحات ، و است «شعار انساندوستی»تنها  ،بخدا و قیامت

هیچ اعتقادی بخدا و قیامت نداشت نتیجه گرفت  ،تاثیر فلسفه کانت و غیر 
تاوانیم باا حفا   می ،قااد بخادا و قیامات و بهشاتکه ما حتای بادوب اعت

همای  فرهناگ  «ساتتماب کلیسا و لباس روحانیت و شعار انساندوساتی»
حف   ،میاب مردم غیر معتقد بخدا و قیامت اتالق نیک راانسانی و عمل به 
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حفا  لبااس  -2ناام کلیساا بار یاک سااتتماب و  -9کنیم تنها باا حفا  
ولای باه ناام  ،حف  نام دی  -1حف  شعار انساندوستی و  -3روحانیت و 

بجای پرساتش تادا و امهاار اعتقااد باه  ،که در آب کلیسا «دی  انسانیت»
 ،«انسااب»جسامه مپرستش شود یعنای ماثاًل در مقابال  ،«انساب»قیامت، 

 سجد  شود.
سؤال نکرد که ای  انسانی کاه پرساتش  ،اما هیچ کس از اگوست کنت)

اقعی است یا انساب تیالی. اگر انساب واقعی اسات همای  شود انساب و می
های نموناه عادالت و تقاوی کاه  های غالبًا مختلف هستند یا انسااب انساب

انبیا  الهی باشند و اگر انسانهای مقید به عادالت و تقاوی هساتند پاس در 
حاال نه پرستش انساب بما هو انسااب است  «عدالت و تقوی»واق  پرستش 

موجاب عمال باه  ،ی سجد  در مقابل نام عدالت و احسابآیا پرستش بمعن
 که تیالی باطل است.( شود؟ عدالت و احساب می

های رفتار انسانها چیست اگر مهمتری  انگید   مهمتری  انگید  ،باید دید
حف  حیات و توشی و آراماش  «انگید  غرائد حیوانی»رفتار انسانها هماب 

دارا بطاور غریادی  «نواد  تاودتود و تاا»و لذت است که هر فردی برای 
زناد  و  ،اش بر فر  داشت  تاانواد  کند تا تود و تانواد  است که کار می

انگید  قاوی  ،«اش شدب شکم تودش و تانواد »توش باشند پس از سیر 
برای سیر کردب شکم دیگراب ندارد حتی چه بسا افراد انسانی که حاضرند با 

 ،«تصاحب باه نااحد اماوال دیگارابدزدی و یا »تجاوز به حقوق دیگراب و 
 را حف  کنند و یا به توشی بگذرانند «تود و تانواد  تود»جاب 
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پردازاناه و  تفکاری تیال» ،نسابت باه انسااب ،«اگوست کنت»تفکر  -
صاداقت و »مردم به صرف شانیدب کلماه  ،تیال کرد که  «ای است افسانه

و بجاای آنکاه  کنند می، مناف  شخصی تود را رها «عدالت و انساندوستی
به فکر رف  گرسنگی و تشنگی تود باشند به فکر سیر کردب شکم دیگراب و 

 رفتار ایثار و نیکوکاری بشوند.
اش هماااب  در ایاا  اشااتبا  باادرگ ،«اگوساات کناات»مشااکل اصاالی 

شناسی، روانشناسی  اگر در علوم انسانی جامعهاست که  «نشناتت  انساب»
چاالش تاود « نشناتت  انساب»هماب  و اقتصاد و غیر  انساب شناتته نشود

افراد انسانی و غرائد حیااتی و حیاوانی افاراد انساانی را نشاناتت و است. 
پرستی در ماردم  داستاب اگوست کنت در ای  که شعار انساندوستی و انساب

هاای  کند تا همه غرائد حیاتی و حیوانی آنهاا باه انگید  ای ایجاد می انقالب
کاه در اسات صد  موش و گربه عبید زاکانی ملکوتی تبدیل شود همچوب ق

پشایماب شاد و  ،هاا کند که گربه روزی از ملم به موش نقل می ،آب داستاب
موش نگیرد و ایا   ،تصمیم گرفتگربه، عابد و زاهد و مسلماب شد و دیگر 

هاا  ها رساند و در نتیجه جش  بدرگی میااب موش تبر را موشی به بقیه موش
 برپا شد و...

داستاب باید به کتااب ماوش و گرباه عبیاد زاکاانی مراجعاه )طالب ای  
 کند.(



 
 
 
 
 
 

م1871-1171زیگموندفروید
Freud Sigmund - 1856 - 1939 

«دانشروانکاوی»پایگ ار
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 :در سعادت بشر و دفه رنج دیننقش و  «فروید»
باود بیشاتر باه رواباط  «شناس جامعه» ،«اگوست کنت»از آنجا که 

پرداتات آنهام تااثیر و تااثر  ر میااب آنهاا میمیاب جوام  و تااثیر و تااثّ 
هاای ایا   رواب و انگید »توجهی عمیاد باه  امامحسوس قابل مشاهد  

کرد که نصایح روحانیات و  وقتی مشاهد  میولذا نداشت  ،«ها فعالیت
فرهناگ انساانی » در نتیجاهگاذارد  تااثیر می ،صاحباب کلیسا در ماردم

 ،دانساات را ماادیوب کلیسااا و نصااایح روحانیاات می «جواماا  مساایحی
کلیساا و »و بقاای دی  گفت که برای حف  فرهنگ انسانی به وجود  می

نیاز است اگار روحانیات منادوی شاود و کناار رود حتای  ،«روحانیت
تواناد جاایگدی   ، نمی«تغییرات در نظام سیاسی و سازماب اجتمااعی»

بشاود در  ،فرهنگ انسانی که مرهوب وجاود کلیساا و روحانیات اسات
گری و بربریات  جامعاه، رو باه وحشای» ،«روحانیات»نتیجه با فقداب 

هاای  هاانی اول و دوم و جنگنظیر ج های بی که پیدایش جنگ «رود می
هاای غربای در ساایر کشاورها و حتای پیادایش  محصول دولت ،دیگر

های جهاانی  گری توسط غرب و ایجااد تروریسات صهیونیسم و وهابی
همچوب بوکوحرام و داعش و طالبااب وغیار  توساط آنهاا کاه یاک ناوع 

نهااد دیا  و »نتیجاه تضاعیف گری مدرب در عصر جدید است  وحشی
اگوسات کنات باود  های گفتاهبهتر گوا  بر درغرب است و  ،«حانیتور

هاای غریادی و روانشناسای و  از انگید  «اگوسات کنات»لک  غفلات 
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شاعار »موجب شد  بود که اگوسات کنات تیاال کناد باا  ،کاوی رواب
انساندوستی در ساتتماب کلیسا و پرستش انساب و نصایح مبلغی  ایا  

تواناد جاایگدی  دیاا   می ،«پرسات باا لباااس روحاانی کلیساای انساب
شعار تشک و »مسیحیت و کلیسا و روحانیت مسیحی شود یعنی تنها 

بحاد اعلای از آب در  ،که رهباراب سیاسای جهااب «دوستی تالی انساب
و در عمل بیشتری  جنایات را در تاریخ بشر )کنند  گفتارشاب استفاد  می

 (شوند. مرتکب می
 :«فروید»

ی و الحاد همچوب اگوست کنت فروید در عی  حالیکه در تفکر ماد
اش کاوش در روانشناسای و اواب انسااب و افاراد  بود اما چوب کار اصلی

کارد و  های رفتاری افراد انسانی تحقیاد می بشر بود بیشتر دربار  انگید 
متوجه شد بیشتری  اهداف رفتار بشرها هماب حف  بقای تود و رسیدب 

ود یعنی حف  جاب و به حداکثر توشی و آرامش است یعنی سعادت ت
توشی و سعادت عامل باالتری  انگید  غریدی و حیوانی و حیااتی هار 

تواند مصداقی از  فرد انسانی است. و اعتقاد بخدا و قیامت و بهشت می
ای  انگید  تودتواهانه افاراد بشار گاردد و در نتیجاه بارای رسایدب باه 

باه بهشت هر سختی را تحمال کناد و باه اعماال تیرتواهاناه نسابت 
دیگراب اقدام کناد و تادای مقتادر و عاادل و مهربااب را حتای در ایا  

 زندگی دنیایی بهتری  حامی تود گرداند.
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جناوب »را قبول نداشت و آنرا ناوعی  «اعتقاد بخدا»فروید با آنکه  -
دانست اما بر اساس شاناتتی کاه از دروب رواب انسااب و  می ،«جمعی
های حیاتی و غیر ، داشت به ای  فواید دی  الهی معتقد و معترف  انگید 

بود. یعنی فروید متوجه شد  بود که شعار صرف تغییری در رفتار افراد و 
تدای محیط بار جااب و ناامر بار »کند اما اعتقاد به  جوام  ایجاد نمی

موم   دروبتواند در  می ،«بهشت جاویداب»اعتقاد به و  «ادلاعمال و ع
 تحوالتی عظیم، ایجاد کند. ،به آنها

تواناد  گفت اعتقاد به تدا و قیامت و بهشت می ،«فروید»در نتیجه 
جهاانی »را به امید رسیدب به  «ها و نامالیمات ای  جهانی سختی»تمام 

. را بااال ببارد جبراب کند و تحمل ماومنی  ،«توش محض پس از مرگ
آسااب و شایری   ،اگر انساانها چنای  اعتقاادی داشاتند جهااب باه آنهاا

 گذشت. می
تواناد  اگر اعتقادی به تدا و بهشت نداشتند تنها وسایله آراماش می

 باشد. «ای های لحظه مواد مخدر و لذت»پنا  بردب به 
کنیم که  مشاهد  میتجربه و چیدی که ما اینک آنرا در جهاب غرب، 

همااب ایمااب  پناهگاا  افاراد بی ،«ایمااب بخادا و قیامات»ضاعیف با ت
مواد مخادر و »لذا قرار گرفته است و ای و مواد مخدر،  های لحظه لذت

کند و تودکشی در اروپا و جنایت در امریکا،  بیداد می ،«فساد در غرب
 .، پیمود  استرکورد جهانی را
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هشات آب یعنی طباد تحقیقاات فرویاد، ایمااب بخادا و قیامات و ب
تاثیرات مفید را برای افراد ماوم  دارد و بخااطر جلاب منااف  اتاروی 

موجب تدمت به دیگراب و باال بردب فرهنگ انسانی هم بشاود تواند  می
چنی  منافعی ندارد و درماب اگوست کنات هام  «گری و الحاد ماد »اما 

در حف  و ایجاد فرهنگ انسانی و تدمت به دیگاراب باا صارف شاعار 
هام کااری در عمال باه پایش نبارد  و  «دوساتی پرستی و انساب انساب»

 برد. نمی
گرایی و  منتهی چیدی که ای  دو فیلسوف بادرگ تجربای را باه مااد 

اش و  تاثیر نظریاه کانات در کتااب سانجش تارد نااب ،الحاد کشاند 
ای ارسااطویی و  بساات رساایدب فلساافه اساات و بااه ب  مااادیتفکاارات 

 افالطونی قدیم.
تحقیقاات فلسافی  ،آنجا که کار اصلی ای  فیلسوفاب تجربایاما از 

گرایای افراطای و  شااب در فلسافه و اعتقادشااب باه حس نبود ، انحراف
گرایی و  ا بطالب مادییتاییدی بر صحت عقاًل هیچ  ،گرایی و الحاد ماد 

 اعتقاد بخدا نیست.
ولی م  در بح  از قسمت فلسفه، تناقضات موجود در تفکارات  -
گرایی را کاماًل بیاب کردیم و لذا اینجا باه تکارار  یی افراطی ماد گرا حس

شااب  پردازم. و گفتار ای  فیلسوفاب را در ماورد موضاوع مربوطه آنها نمی
 پذیریم. )آنجا که مخالف علم و عقل نباشد( می
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لک  آنچه در دانشگاهها در دانشجویاب و دانشاگاهیاب بیشاتر تااثیر 
بادوب نقال رات ماادی و الحاادی اسات تفکنقل »گذارد  است همی  

شد  است و بعضی هم ُمد روز  ،که قبول چنی  تفکراتی، «پاسخ از آنها
 دانند. آنرا یک نوع روشنفکری هم می ،تبراب و کم فکراب از بی
تنهااا نقاال  در دانشااگاهها، ،غااربالبتااه وقتاای رشااته فلساافه  -

بیشتر به  آنهم با پرداتت  ،«شد  غرب های متعار  و متناقض فلسفه»
نتیجاه بناابرای ،  ،«های آنهاا پاساخ»و نادید  گارفت   «تفکرات مادی»
تواند  نمی ،ای اندک و سردرگمی بیشتر بجد فاید  «موجود علوم انسانی»

تجدید نظار اساسای و »نیازمند یک  ،«موجود علوم انسانی»باشد ولذا 
مقاداری نجاات یاباد و  ،ها است تا از تناقضات و سردرگمی «ای ریشه

را بطاور  هسات آبومیفه اصلی  که« اصطالح جامعه بشری»بتواند در 
 کامل انجام دهد.
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 فروید:
 کند: از سه جانب، ما را تهدید می «رنج»
 تودماب ... «بدن»اول از جانب  -9
یعناای  ماب )باادب 1«خففار »دوم از جانااب  -2

( کااه قااادر اساات بااه یاااری نیروهااای طبیعاات
و نرم ناشدنی و ویرانگر بر ماا غضاب  ابرقدرتمند

 کنند.
روابفط بفا »و دست آتر، رنجی که ناشای از  -3

 است... «دیگر انسانها
هااای دفاا   تری  و گیراتااری  روش جالااب ولاای -
ارگانیسام »کوشند بار  ، آنهایی است که می«رنج»

 .....، تاثیر بگذارند.«تود شخو
تامتری  و همدماب موثرتری  روش، برای چنی   -

 2....است. «روش شیمیایی تخدیر»اثرگذاری، 
، فرایند دیگری «تر از ای  تری  و اساسی پرمایه» -

داند کاه  است که تود واقعیت را یگانه دشم  می
رو، چنانچاه  همه رنجها است... از ایا  ،سرمنشث

                                              
 . یعنی نیروی رام نشدنی طبیعت تارجی مثل سرما، گرما، سیل، زلدله و... . 1

 .32 - 33   -های فرهنگ  . ترجمه کتاب ناتوشایندی 2
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توشابخت باشاد  ،فرد قصد داشته باشد بلحامی
 باید پیوندها با واقعیت را بگسلد.

روی  ،از ایاا  جهاااب «زاهااد تلااوت نشاای »
 گرداند... می

ی  و اساسی )از پرمایه - ی ( تر تاواب  میولای  تر
 ،بااه تواساات دگرافااری  آب، تاا  داد و بجااایش

را برپااا داشاات کااه در آب،  «دنیففای دیگففری»
از میاااب رفتااه و بااا  «ناپااذیر هااای تحماال ویژگی»
نااامر باار امیااال و آرزوهااای هااایی کااه  ویژگی»

 اند. جایگدی  شد  «ماست
را بایاد در زمار  ایا  چنای   «ادیان نو  بشفر» -

 ........1آورد. «جنوب جمعی»وهم و 
  

                                              
 .31-31در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1
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 فروید:
، کار را «استیالی بر طبیعت»... امروز انسانها در 

اند کاه باا کماک ایا  نیروهاا، باه  به آنجا رساند 
آتاری  نفار، توانند یکادیگر را تاا باه  سادگی می

 1ریشه ک  کنند.
، بلحاااظ هماای  دشاامنی «جام ففه متمففدن» -

دایمفا  در م فرض »بنیادی  آدمیااب باا یکادیگر، 
 .«تهدید به فروپاشی است

عالقه به اجتماع مبتنی بر کاار مشاترک، آنهاا را  -
 گرد هم نخواهد آورد.

عالیاااد »نیرومنااادتر از « هیجاناااات غریااادی»
 « اند عقالنی

اسات بارای محادود سااتت  ، مجبور «فرهنگ»
غرائد پرتاشگری آدمیاب، هرآنچه را ممک  است، 

 .2بسیج کند
 فروید:

را بایاد باه مثاباه کوشاش « اتالق».... بنابرای ، 

                                              
 .991. هماب کتاب    1

 .13 - 11. هماب کتاب    2
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درمانگرانه تا نوعی تالش، پنداشت کاه از هگاذر 
یاباد کاه تاا  فرماب سوپراگو، به آنچیدی دست می

هااای  دیگاار فعالیت»پاایش از ایاا ، از تااالل 
 1«.، دست یافتنی نبود«فرهنگی

                                              
 .992های فرهنگ    . هماب ترجمه ناتوشایندی 1
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 م 1555 - 1411دورکیم: 
شناس معروف که یک سال پاس  دانشمند جامعه ،«امیل دورکیم» -

باه دنیاا آماد و کااماًل تحات تااثیر تفکارات  ،«اگوست کنت»از مرگ 
گرایاناه  تحات تااثیر تفکارات حسما  جملاه گرایانه به دنیا آماد  حس

م قرار داشت و نید تحات تااثیر  9111 - 9121اگوست کنت فرانسوی 
در نتیجه توجهی به ادیااب و  .م 9121 - 9112 «نظریه زیستی داروی »

های انسانی و غیر انساانی نداشات و نیاد متوجاه  تفاوت آنها در ارزش
تاانواد  و اجتمااع و  در تقویت بنیااب «ادیاب واقعًا و کاماًل الهی»نقش 

بار تاالف اگوسات کنات کاه نداشات  ،اصول نخستی  اتالق و غیر 
  متوجه ای  نکات بود.
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 :)مقوال  کانتی(« شناختهای ما قب  تجربی»دورکیم و 
الزم است )برای تبیی  شناتتهای ما قبل تجربی( 
انگیاد را از  نشاب داد  شود که ما ای  امتیااز حیرت

تاوانیم روابطای را در  میگیریم و چگوناه  کجا می
چیدها بنگریم که صرف تماشای چیدهاا، بیاانگر 

 .1آنها نیست
ها، گاا  باه  برای پاسخ گفت  به ای  پرساش -.... 

و  «عقلی باالتر»وجود عقلی برتر از عقول فردی، 
اسات و  «عقول فردی»کامل که سرچشمه صدور 

انگید تاود را،  استعداد شاگفت ،همه عقول فردی
مندی مبتنی بر کشف و شهود، از  از را  نوعی بهر 

عقال »گیرند، استفاد  شد  است: یعنی باه  آب می
 «.الهی

ای  فرضیه، دست کم، ایا  اشاکال را دارد »اما  -
 که از دایر  هرگونه وارسی آزمونی، بیروب است؛

بنااابرای ، شاارائط یااک فرضاایه علماای در آب، 
 2.«نیست

  

                                              
 . یعنی صرف تجربه بیاب گراب نیست. 1

 -نشار مرکاد  -ترجمه بااقر پرهاام  -تالیف دورکیم  -. کتاب صور بنیانی حیات دینی  2
 .91 - 22   -هجری شمسی  9313چاپ تهراب سال 



 310  ......................................................... یتجرب یبخش سوم: علوم انسان
 

 :«تجربی های ماقبل شناتت» منشا  پیدایشبرای  را  ح  دورکیم
... 

اگاار « مقااوالت»)شااناتتهای مااا قباال تجرباای( 
اساسًا جمعای  1تصوراتی»اندیشیم،  چنانکه ما می

پیش از هار چیاد، بیاانگر احاوال روحای « باشند
 ...2اند:... اجتماع

کنیم،  ولی اگر بیائیم و چنانچه ما، پیشانهاد مای -
آنگاا  « تاستگا  مقوالت را در جامعه، بجاوئیم»

نهفته است هیچ چیاد  ،تفوقی که در ذات مقوالت
 آوری نخواهد داشت. شگفت
در  ،ای از زمااب ، در هار لحظاه«آدمیااب»... اگر 

بااا یکاادیگر، توافااد »باااب ایاا  فکاارت اساساای 
زمااب و مکااب، »اگر تلقای آنااب، از  «نمیداشتند

بود هرگونه  ، همساب نمی«علت، عدد  ومانند اینها
در بی  عقول و در نتیجه هرگونه حیاات  «توافقی»

 .3«شد مشترکی، ناممک  می
  
                                              

 است نه تصورات.های ما قبل تجربی، تصدیقات  . شناتت 1

 .22 - 29. هماب کتاب صوربنیانی حیات دینی تالیف دورکیم در ترجمه    2

 .23تالیف دورکیم در ترجمه فارسی   « صوربنیانی حیات دینی». هماب کتاب  3
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هاای بشاری بار  هماه فکار و ذه »در ای  شک نیست که  نقد مفا:
 ؛تصدید و اعتقاد و توافد دارند ،«شناتتهای ما قبل تجربی»

آنچه مورد بح  است سرچشمه ای  تصدید انسانها است کاه اما  -
اسات کاه  «تصادیقی فطاری ماقبال تجربای»هماب  «تصدید»آیا ای  

است که برای نظام بخشایدب  «رفتاری اجتماعی»یا  گوید می «کانت»
داشات  به جامعه، زمانی همه بشرها با هم جم  شدند و برای اجماع بر 

 .اند  شد قسم هم ،ما قبل تجربی تصدیدچنی  
اگر آقای دورکیم متوجه مقوالت ماا قبال تجربای کانات شاد  باود 

شد که اتتصا  به اجتماع نادارد انسااب اگار تنهاا و بادوب  متوجه می
اش بار درک ماا قبال تجربای  اجتماع هم زندگی کند شناتتهای حسی

زماب و مکاب متوقف است و حتی حیوانات نید شناتت حسی حاواس 
ناتت ما قبل تجربی زماب و مکاب موقوف است شاب بر همی  ش بیرونی

پیشافر   ،ایا  مفااهیم و مقاوالتبعضای از و درک ما قبال تجربای 
 ای هست. ادراکات هر حس کنند 
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قارارداد کردناد کاه  ،آمدناد ،«جامعهافراد » ای  گفته دورکیم کهاما 
نیاد معتقد شویم و تصدید کنیم که حادثه بدوب علت، محاال اسات و 

کننااد رؤیاا و تیااال محااض نیساات و  آنچاه احساااس در بیااداری می»
تری  گفته یک گویند  در طول تااریخ  احمقانه «داردواقعیتی در تارج، 

باه دور و تسلسال محاال  کاهاگر الزماه گفتاارش را بفهماد  استبشر 
 .1انجامد می

 «تجدیاه و تحلیال»دورکیم اصاًل متوجه استدالل کانات از طریاد 
نشد  است و تیال کرد  که گفته کانات  ،«ود بشرشناتت موج»عقلی 

اش همای  تحلیال  در حالیکاه دلیالتنها یک ادعای بدوب دلیل اسات 
تواند  نمیآنهم که  «قانوب علیت»اما راج  به شناتت موجود بشر است 

قاانوب »ای اجتماعی باشاد چاوب  تصمیم اعضا  جامعه باشد و ساتته
مربوط به رفتاار بایدها و نبایدهای اجتماعی نیست که »دربار  ، «علیت

های واقعی  هست و نیست»بلکه دربار   «باشددر اتتیار جامعه افراد و 
 .«مربوط نیست ،است که به تصمیم جامعهو شناتت آنها 

  

                                              
. عالو  بر همه اینها، گفتار دورکیم، مستلدم دور و تسلسل محاال اسات زیارا شاناتت  1

تتهای ما قبل تجربی است و اگر ای  شناتتهای ما قبل حسی، متوقف بر وجود چنی  شنا
 آید. تجربی هم، متوقف بر شناتت و انتخاب انسانها باشد دور محال، پیش می
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، «ای علتاای دارد هاار حادثااه: »«قااانوب علیااتتعریااف » توضففیم
 «پیدایش حادثه بدوب علت، محال است»

البتاه کانات آنارا از )یکی از مقوالت کاانتی اسات  «علیتقانوب »
شناتتهای فطری و مقوالت ماا قبال تجربای همچاوب زمااب و مکااب 

را از  «قاانوب علیات» ،داند ولی م  در کتاب نقدم بر فلسافه کانات می
شاناتتهای فطاری ماا قبال »از دانم ناه  مایترکیبی های عقلی  شناتت
 .(«تجربی

شناتتهایی اسات »: عبارت از «تجربیشناتتهای ما قبل »تعریف 
ماثاًل علام زنباور عسال باه اینکاه  «که بطاور فطاری در ذها  هسات

هاای  بسازند و یا کوچ «شش ضلعی»بصورت  ،هایشاب را در کندو تانه
قسمتی از »به  ،«شمال اروپا»بعضی از پرندگاب مهاجر که از قسمتی از 

کنناد  یقاا سافر میکنند و بعضی دیگر به قسامتی از آفر سفر می ،«آسیا
بطور فطری معی  است  ،برای هر کدام ،مبدأ و مقصد و زماب مهاجرت

و همچنی  دربار  بعضی از ماهیاب مهاجر که هر کدام مبد  و مقصاد و 
 مشخو است؛ ،زماب مهاجرتشاب بطور علم فطری

است که ای  حیوانات در فطارت  «علوم فطری ما قبل تجربی»اینها 
آنچه را باید دانست ای  است کاه شاب وجود دارد. ولی  و تلقت و ذه 

 (،اگار تادا بخواهاد ،باالتو نادد تداپرساتاب) «علوم فطریتغییر »
های  تاناههای شاش ضالعی  محال نیست مثاًل زنبور عسل بجای تانه
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 بسازند یا بصورتی دیگر؛ ،ای یا مرب  دایر 
محال اسات  ،یک قانوب عقلی است که تغییرش ،«علیت قانوب»اما 
روزی حاواد  »پذیرد که  هیچ عاقلی نمی»یعنی  «قانوب فطری»نه یک 

 .«بدوب علت رخ دهد
 ،دهاد آید که حواد  بدوب علات رخ می اگر کسی بگوید روزی می

محال اسات و  :گویند میبلکه گوید ممک  است همه  هیچ عاقلی نمی
دهاد را  گویاد روزی حاواد  بادوب علات رخ می حتی کسی را که می

ذاتًا نیااز باه  ،حادثهفهمد که  می ،«عقل»دانند یعنی  احمد یا دیوانه می
 وجودش محال است. ،علت دارد و بدوب علت

را یاک  «حادثاه بادوب علات محاال اسات»و هر عاقلی ای  جمله 
ای انشاائی و  جملاه»داناد ناه  جمله تبری عام و مطلد و ضروری مای

 ،«آب جامعه»تیال کرد  است  ،که آقای دورکیمتوسط جامعه قراردادی 
درباار   ،«قراردادهای اجتماعی»واقعًا در حالیکه  کرد  استقرارداد آنرا 

های  ها و نیسات هسات»اسات ناه درباار   «باید و نبایدهای رفتااری»
 .«تبری

کنناد و در  رف راست حرکت میها در تیاباب از ط مثاًل اینکه ماشی 
چنی  است یک قارارداد اجتمااعی هسات کاه از روز اول  ،تمام جهاب

توانساتند بجاای از  چنی  کردناد در حالیکاه در روز اول ایا  روش می
طرف راست تیاباب حرکت کنند را به از طرف چپ حرکت کنند تبدیل 
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اردناد کاه گذ کردند و ای  کار محالی نباود اگار از روز اول قارار می می
چوب ای  مربوط باه عمال  ها از طرف چپ تیاباب حرکت کنند. ماشی 

انسانها است که تودشاب بایاد تصامیم بگیرناد چگوناه عمال کنناد و 
اجتمااع »نباود  اسات. اماا اینکاه هام ها در روز اول  مربوط به هست

مرباوط باه  «حادثه بدوب علت محاال اسات»و  «نقیضی  محال است
روش رفتار اتتیاری انسانها نیست یعنای کااری اتتیااری و قاراردادی 

حادثاه »ها اسات  ها و نیسات ای تبری دربار  هست نیست بلکه جمله
. و ایا  «کناد ا علت وجود پیدا میبحادثه »و  «بدوب علت وجود ندارد

محاور  ،«عقل»محال است و  ،نسبتی ضروری است و تغییر آب ،نسبت
 .نه تصمیم افراد جامعه   از محال استتشخیو ممک

هاای  تری  گدار  سااد  ،شاود کاه آقاای دورکایم معلاوم می ،از اینجا
غفلات کارد  اسات کاه  ،دانسته و یاا از آب منطقی و عقلی را گویا نمی

مربوط به نوع رفتارهای بشری است که  ،قراردادهای اجتماعی و یافردی
اماا  «اریاات از موجاوداتقرارداد جدو انشائیات بشری اسات ناه اتب»

جدو اتباریات از حواد  و موجودات است که اگر  ،قانوب عقلی علیت
کند حتی اگر در میاب حیوانات  آنرا درک می ،، داشته باشد«عقل»بشری 

 بدرگ شد  باشد نه در میاب جوام  انسانی.
 «نیاوت »توجه دارد آقای  ،بیشتر باشد بیشتر به آب ،اش و هر که عقل

پای بارد چاوب  ،«نیروی جاذبه زمای »تادب یک سیب به وجود که از اف
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داشت و یا عقلی بیشتر از دیگراب داشت وگرنه چه بسا هداراب و  «عقل»
کردند اما به نیاروی جاذباه  یا میلیونها انساب افتادب سیب را مشاهد  می

بردند بلکه حیوانات چه بسا میلیونها سال افتاادب سایب و  زمی  پی نمی
باه  ،توانناد اماا هرگاد نمیکنناد  و میکردناد  مشااهد  می غیر سیب را

 ،«استحاله حدو  حادثه بادوب علات»یا  «استحاله اجتماع نقیضی »
ندارناد باا  «عقال»کاافی و زیااد حیواناات باه قادر متوجه شوند چوب 

علاوم فطاری دارناد مثال زنباور عسال کاه دارای  ،وجودی که چه بساا
بخااطر وجاود علام فطاری اعضاا  آب  ،ای است بسایار مانظم جامعه
 .، به تکلیف هر فرد زنبور عسل در نوع کارشجامعه
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ای علمی نباشد اتم هام قابال اثباات  گدار  ،«قانوب علیت»اگر  ثانیاً 
نیست و نباید نظریه وجود اتم نامحسوس را پذیرفت چوب اتم را توساط 

انوب ق»شناسیم با وجودی که تودش نامحسوس است و اگر  آثارش می
 «اعتباار علمای» شود، محسوب می ،که یکی از مقوالت کانت «علیت

 نیست.عملی طبد گفته دورکیم نداشته باشد اتم هم قابل اثبات 
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ثالثًا بسیاری از چیدهای محسوس، وجاود واقعای ندارناد؛ چگوناه 
تواناد از واقعیتای تاارجی،  می «بدوب تایید عقلای» «شناتت حسی»

 حکایت کند و تبر بدهد.
باا وجاود چنای   «حس گرایاب افراطی حلقه وی  و غیر حلقه وی »

توانند جدو گارو  شاکاکاب  تنها می ،احتمال عدم مطابقت حس با واق 
 تواند علمی باشد. باشند نه دانشمنداب و علما و حرفهایشاب هم نمی

دقیقًا بر تالف گفته دورکیم که گفتاه چاوب مقاوالت کانات، قابال 
های  در نتیجاه گفتاه «علمای نیسات»پس  نیست «حس»اثبات توسط 

تواند علمی باشد چاوب  تود دورکیم هم دربار  موجودات تارجی نمی
ماواردی پیادا »و  «باا وجاود تاارجی تالزمای نادارد یمشاهد  حس»

شود که ماورا  مشاهد حسی، هیچ چید نیست و غیر مطابد با واقا   می
تورشاید و  ،وزکنیم که شابانه ر می یمثل اینکه ما مشاهد  حس «است

کنند و بادور  حرکت می ،ستارگاب از مشرق طلوع و بسمت مغربو ما  
بارعکس مشااهد  حسای، گردناد در حالیکاه ایا   زمی  شبانه روز می

ای  زمای  اسات کاه  ،است که در واقعیت تارجی «واقعیت تارجی»
 ،ماب گردد و یا اینکه ماا در مشااهد  حسای روز به دور تودش می شبانه

کنیم که در چناد کیلاومتری  مشاهد  می ،همچوب گنبدی آبیآسماب را 
سرما است در حالیکه واقعیت ای  است که آسماب هایچ ساقفی  یباال

 است.بیشتر ندارد و عمد آب میلیاردها میلیارد کیلومتر هم از ما 
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بینیم در  مای «پار از مااد  و جارم»را  «اجسام رنگای»و یا اینکه ما 
ام یک میلیاردم حجم آنها را هام تشاکیل حالیکه جرم اتمهای ای  اجس

دهاد کاه در  میاب اتمها تشاکیل میدهد و اکثر حجم آنها را فاصله  نمی
 ،نظریه کانت ،آنها تال  است و هیچ جرمی وجود ندارد و با کشف اتم

نماود »باا  «باودی تاارجی»ممکا  اسات  یعنیهم شد  بیشتراثبات 
گرای افراطی کاه مااورا  حاس را  متفاوت باشد و دورکیم حس ،«حسی

نظریه اتمی را قبول کند و اگر  ،تواند طبد دیدگا  تودش قبول ندارد نمی
اش  هایش و تفکارات گویی در گفتاه هم قبول کرد  باشد متوجه تنااقض

گرایای  دیگار حس ،«هیئت جدید»و  «اتم»نشد  است. اینک با کشف 
ذها  همچاوب آیناه اسات و »کرد کاه  تیال می ارسطویی و افراطی که

کنیم تمامًا و بطور کامل وجود تارجی  آنچه را ما در تارج احساس می
باود »مبنای بار امکااب تفااوت باطل شد  است و گفتاه کانات  ،«دارد

 رسید  است؛ بیشتر همبه اثبات  «نمود حسی»و  «تارجی
  و کاه حااالتی اسات کاه ذها «صفات ثانویه اجسام»چه رسد به 

کاه  «سرما»و  «گرما»افدایند مثل  حواس ما بر آنچه در تارج است می
مربوط به تصوصیت درونی جاندار نسبت به تاارج اسات و آنچاه در 

احسااس تارج است مقدار درجه دما اسات اماا احسااس گرماا و یاا 
مربوط به تصوصیت درونی جاندار است ترس قطبی هوای د   ،سرما

برایش گرم است اما بارای انسااب  ،ر درجهیا بیست درجه و یا حتی صف
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کند صفر درجه بارای او  زندگی می ،باالتو انسانی که در تط استوا 
توساط  ،سرد است یک نوع آبدی در کف اقیانوس کبیر است که از آنهاا

شد  که نددیک آتشفشااب اسات و باا دماای تصویربرداری  ،زیردریایی
 ،یست درجاه بارای اوکند و آب صد و ب زندگی می ،صد و بیست درجه

شود به اینکه کدام جانادار  آب سرد یا گرم مربوط می»گرم نیست یعنی 
بارد  لاذت می ،فتار از بوی مارد ککه  ،و یا بو «در آب درجه زندگی کند

کناد و یاا  متنفار اسات و احسااس تنفار می ،ولی انساب از باوی مارد 
احسااس کنناد و  ها در میاب کثافات زنادگی می بعضی حشرات و کرم»

ها را کاه در  یعنای حاواس ماا بعضای صافت ،و غیر  «کنند توشی می
وجودی در تارج ندارد بلکه ایا   ،کنند محسوس تارجی احساس می

اینگونه را هست که در برتورد با آب موجود تارجی  ،نیروی احساس ما
کند و صافات ثانویاه اجساام از همای  ناوع تصوصایات  احساس می
 هستند و...

اگاار مااا بخااواهیم  :گویااد می ،اینکااه آقااای دورکاایم نکتااه دیگاار، -
را به عناواب بادیهی  «شناتتهای عقلی»یا  «شناتتهای ما قبل تجربی»

را  «عقول فاردی»عقل الهی بشویم که ای  »عقلی بپذیریم باید قائل به 
بااز دورکایم و ساپس  «آفرید  است و ای  توانایی را به آنهاا داد  اسات

انجامد در نتیجه  به تناقض می ،اعتقاد بخدا،( از آنجا که )قبولگوید  می
 ،گرایای ماورد نظرمااب آوریم که با حس روی می ،های دیگر ما به گدینه
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گوید شناتتهای ماقبال تجربای سااتته  )که می .مشکلی نداشته باشد
قطا  نظار از  ،«موجودات تارجی»قرارداد اجتماعی است یعنی اینکه 

 احساس ما، وجود دارند یک قرارداد اجتماعی است(
های کانات و  اما نقد ما به آقای دورکیم ای  است که شما پایاب گفته

اید کاه اعتقااد بخادای  های ای  دو را ندید  ها و آتری  کتاب پایاب گفته
 هیچ مشکل عقلی ندارد و قابل اثبات است عالو  بر آنکه را   ،واقعی
 ،اش دروببرای شناتتهای ماقبال تجربای، ای آقای دورکیم ه حل -

هر دو  ،«گرایی گرایی افراطی و ماد  حس»هم  ،تناقض است و در فلسفه
نقش تعیی  کنند  در گرایشاات  ،الحاد اینک،اش، تناقض است و  دروب

پیدا کارد  )همچوب دورکیم و اگوست کنت و فروید و غیر (  دانشمنداب
یدناد و رگ می ،«اعتقااد باه تادا»دلیل عقلای از است که بدوب هرگونه 

 پذیرند. را می «اعتقاد باطل و با تناقضی»هر بجای آب، 
ارزش و مبتاذل  ، بای«تعقل و عقل و فلسفه»آنقدر  ،در قروب جدید

گااهی الزم از فلسافه و  ،که دانشمنداب علوم تجربیاست شد   بادوب آ
موضاوعات و مساائل  های فیلسوفاب را بفهمناد درباار  بدوب آنکه گفته

کنناد و ایا  اتتصاا  باه  کنند و امهاار نظار می فلسفی قضاوت می
 دورکیم و یا فروید یا اگوست کنت و یا حلقه وی  و غیر  ندارد.

  



 
 
 
 
ذاتیاست،عقالً«هااصولنخستی ارزش»آیا-1

یا
آنهاهمقراردادیاستگرچهای ادعاء،آنکه-2

انبامد؟می،بهتسلسلودورمحال،دوم
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 دورکیم:
جرم است  ،چوب عملی»هیچگا  نباید گفت:  -9

 ؛«دهد وجداب عمومی را مورد لطمه قرار می
ای، وجداب عمومی  چوب عملی»بلکه باید گفت: 

 1«.دهد، جرم است میرا مورد لطمه قرار 
بارای آنکاه آدم کشااب از : »گویاد می دورکیم -2

 میاب بروند، باید در میاب طبقات اجتماعی...
وحشاات از ایاا  کااار، پدیااد آیااد بایااد نفاارت از 

 2«تونریدی پدید آید.
  

                                              
 9322چااپ تهاراب در ساال  -تالیف رضا مظلومااب  -. کتاب جامعه شناسی کیفری  1

یم شناسی تالیف امیل دورکا و کتاب قواعد روش جامعه - 231صفحه  -هجری شمسی 
 - 11صفحه  9111شمار  مسلسل  -چاپ دانشگا  تهراب  -ترجمه علیمحمد کارداب  -

12. 

 9322چااپ تهاراب در ساال  -تالیف رضا مظلومااب  -. کتاب جامعه شناسی کیفری  2
 .212صفحه  -هجری شمسی 
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 تالیف دورکیم: - «شناسی جامعه شقواعد رو»کتاب 
 .....فصل سوم: )دربار  رفتارها( 

 نهایی آنچه باید باشند هستند... یکدسته آ -9
و دسته دیگر، آنهایی که باید جد آنچه هساتند  -2

 باشند.
.... 

، «تری  صاورتند عماومی»ما وقایعی را کاه دارای 
شااماریم و بقیااه وقااای  را مرضاای  می «بهنجااار»

 .1نامیم می
......... 

  

                                              
1    .11. 
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 توضیم ما:
جارم  یچاوب عملا»هیچگا  نباید گفات: »گوید:  اینکه دورکیم می

 ؛«دهد است وجداب عمومی را مورد لطمه قرار می
چوب عملی، وجداب عمومی را ماورد لطماه قارار »بلکه باید گفت: 

 «دهد، جرم است. می
 ،بذاتاه و بخاودی تاود ،مقصود دورکیم ای  است که هیچ عملی -

جرم و کار زشت نیست که چوب کاار زشات اسات ماردم از وجاود آب 
 گردد. دار می جریحه ،اناراحت میشوند و وجداب آنه

نیست بلکه توبی عملی و یا  ،بدذاتًا یعنی هیچ عملی ذاتًا توب یا 
رخ  ،مربوط به ای  است که آب عرفی که ای  عمال را در آب ،بدی عملی

 توب بدانند یا بد بدانند.آب عمل را  ،دهد می
 





 
 
 
 
 
 

نقدوبررسیما:
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جارم  ،عملای ، اگار در جامعاه» ایا  گفتاه دورکایم کاهتوضیح: 
ماورد  ،«شاوند ناراحات می ،محسوب شود آب جامعه از انجام آب عمل

رأی و رضاایت  ،قاانوب و مراسامی»ای که بر طبد  قبول است زیرا مردم
شاوند  میناراحات  ،قانوب یا مراسم از شکست  آب «دادند و تعهد کردند

حتی در میاب دزداب اگر دزداب درباار  تقسایم ماال دزدی شاد  باا هام 
بیش از توافد  ،توافقی کردند اما رئیس دزدها پس از تصاحب مال دزدی

 .شوند ناراحت می ،قطعًا بقیه دزدها ،برداشتبرای تود  ،اش قبلی
مقصود  اگراست که چید دیگری است و آب ای   ،اما سؤال اصلی ما

که عقاًل انسااب )ذاتًا توب نیست  ،که هیچ عملی باشداول دورکیم ای  
عقاًل از آب  ،که انساب)ذاتًا بد نیست  ،و هیچ عملی (از آب توشش بیاید

 .(بدش بیاید
اش همچااوب شااکاکاب قاادیم و  یعناای دورکاایم طبااد ایاا  گفتااه

ذاتاًا باد عملای، عملی ذاتًا توب یاا »که سوفسطائیاب، منکر ای  است 
ذاتاًا یاا ذاتًا توب  ،هیچ عملیندد سوفسطائیاب و دروکیم،  یعنی «باشد

 نیست. بد،
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دورکیم که تنهاا شاناتت را باید توجه داشت، : ما نقد و بررسی
گرایااب افراطای میخواهاد  داند همچوب هماه حس منحصر به حس می

 «قاعاد  محساوس حسای»هم یک  «ملمبدی توبی عدالت و »برای 
عمومیت آب رفتار در جامعه و مورد پسند »پیدا کند و آب قاعد  را هماب 

بار تاالف ناوع فیلساوفاب  «داناد در ندد آب جامعاه می ،بودب آب عمل
های  هساات»تنهااا  «علاام حساای»گوینااد  کااه می عقلاایگرای  واقاا 

را یعنی نظام  «های محسوس علت و معلول»شناسد و  را می «محسوس
 ،توب است و چه هادفی ،چه هدفی»ما اینکه طبیعت و تکنولوژی را ا

اش ساتته نیست که آنارا تشاخیو  از عهد  ،«علم حسی» ،«بد است
که تود دورکیم در ابتدای گفتارش باه ایا  دیادگا  هام تصاریح )دهد 

کند که بعضی از فیلسوفاب و دانشمنداب چنی  معتقداند ولای ناام از  می
وب افالطوب، گروتیوس و لک  اکثر فیلسوفاب بدرگ همچ (برد کسی نمی

موجودات محسوس »از تنها  ،دارند که حواس پنجگانه ماعقید   ،کانت
گا  می ،ما را« تارجی هرگاد  ،«نسبت به توبی و بدی رفتاار»کند اما  آ

عادالت و »باه عباارت دیگار از تاوبی  حس، ابادار شاناتت نیسات
گا  نیست ،ملم و طغیاب بدیو  «احساب  .حس آ

ای عقلای را بیااب  قاعاد  ،«رفتار عادالنه و تاوب»دربار   ،«کانت»
دوست داشته باشاد قاانونی  ،هر عملی را که کنند »گوید  کند و می می

عمومی شود و همه آنرا نسبت به تود او هم عمال کنناد عمال تاوب 
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مثل راستگویی و نیکوکاری که مرتکب آنهام دوسات دارد هماه  «است
و ای  نشانه عمل مومی شود مردم چنی  باشند و راستگویی یک قانوب ع

دروغگاو کاه دروغ »چنی  نیسات ماثاًل  ،عمل بداما توب است عقاًل 
همه به او دروغ بگویناد بلکاه  ،گوید هرگد دوست ندارد دیگراب هم می

میخواهد تنها تودش دروغ بگوید و ای  نشاانه جارم و جنایات اسات 
مرتکاب  ،تواهاد دیگاراب نسابت باه او نمی «کنند »یعنی کاری را که 

 ایا یعنی  «د و میخواهد تودش تنها مرتکب شودنشوجنایت یا دروغ 
 نشانه جرم است. ،استثنا  باشد، شخو تنها

بودند یعنی اینکه حقاوقی  «حقوق طبیعی»معتقد به هم  ،رواقیاب -
هار عااقلی  ،عقاًل وجود دارد که ذاتًا بجا و بحد است و بجا باودب آنارا

همه برابرند و نیاد در  ،«حد حیات»ها در انسان»کند مثل اینکه  درک می
شاب برابرند و اینکه هار کسای حاد دارد باا  حد آزادی در امور شخصی

را که امضا  کند و مفیدی برسد و هر قراردادی  مفیدیبه توافد  ،دیگری
جهااب و »و نظام بشریت در تمام  «انجام دهد و میفه دارد به آب وفا کند

استوار بود  و هست و... اما حقوق قراردادی هم  ،بر ای  حقوق «تاریخ
حقوق »ای برای تودش دارد که باید در چهارچوب  هر فرد و هر جامعه

باشد م  جمله اینکه طرفی  قارارداد و کساانیکه یاک  «و عقلی طبیعی
 باشند. «مختار»و  «عاقل»کنند حتمًا باید  قرارداد را تصویب می

ه توب است کاذاتًا،  ،ز کارهاگوید بعضی ا می ،فیلسوفگروتیوس 
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کند و بعضی از کارها ذاتًا بد است که تدا هم  دتواند آنرا ب تدا هم نمی
  تواند آنرا توب کند. نمی
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، «هیچ عملی ذاتًا توبی و یا ذاتًا باد نیسات»گفته  «دورکیم»اینکه 
گویی کارد  اسات  تناقض ،در جمله اتیر تودگفتار غلطی است و لذا 

کشای از  کشی را تبلی، کنیم تا آدم باید نفرت از آدم»گفته است: آنجا که 
گفتاری صحیح و بجا و یک واقعیت است اما ایا  گفتاه از « بی  برود.

ذاتاًا و عقااًل باد  ،«کشی و نااامنی آدم»کند که  ای  واقعیت حکایت می
هماه ». و لاذا تاوب اسات ،ذاتاًا و عقاالً  ،«امنیت و توشی»است و 

و توشای را چیادی  تامنیا ،«سر جهاب و در طول تاریخانسانها در سرا
 ،دانند. و ای  گفته دورکیم را چیدی بد می «ناامنی و درد و رنج»توب و 

کشای را چیادی  کند و آدم حکایت می ،«درد»و « نا امنی»از بدی ذاتی 
کند گفتاری کاماًل صاحیح و بجاا اسات ولای گفتاه  معرفی می ،ذاتًا بد

هیچ عملی ذاتًا تاوب »بود: کند که گفته  باطل میسابد دورکیم را رد و 
چوب عملی جرم است وجداب عمومی »نیست و نباید گفت:  ،یا ذاتًا بد

وجاداب عماومی را  ،چوب عملای :کند بلکه باید گفت دار می را جریحه
 «.کند جرم است دار می جریحه

بادی و تاوبی » :اش گفتاه اسات کاه دورکیم در گفتار ساابدیعنی 
سااتته جامعاه اسات تنهاا مربوط به فرهنگ جامعه است و تنها  ،عمل

 .«ذاتًا توب یا ذاتًا بد نیست ،وگرنه هیچ عملی
عمل ذاتی توبی »ار انکدر دورکیم  گفتارلک  حقیقت ای  است که 

 است. متناقض ،در دروبباطل است و گفتاری  ،«عمل و بدی ذاتی
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و درد و رناج و ذاتًا بد است همچاوب ناا امنای  ،بعضی اعمالبلکه 
شرارت و بعضی اعمال ذاتاًا تاوب اسات مثال امنیات و نیکوکااری و 

لاوازم بادی محبات و توشای، البته در مواردی کاه  ،محبت به دیگراب
شود  اش شود می باشد مثل محبت به ستمگر که باع  ازدیاد ملم شتهدا

 بد چوب ملم ذاتًا بد است.
 توضیح بیشتر:

بد است مثل نا امنی و بعضی اعمال  گفتیم که بعضی اعمال ذاتاً  -9
 ذاتًا توب است مثل امنیت و توشی.

کاه غالاب رفتارهاای آدمیااب را هستند بعضی اعمال دیگر »اما  -2
توب و  ،شاب بلکه بخاطر مناف  «ستندیشود ذاتًا بد یا توب ن شامل می

. اگر حرف تاوب «سخ  گفت »شوند مثل  بد می ،«ضررشاب»بخاطر 
آور و مضار بدناد  شود تاوب و اگار حارف رناج می ،باشدبدند و مفید 

شوند واقعاًا تاوب و  در هر حال اینها هم وقتی مفیداند می شود بد. می
شوند، واقعًا بد و باا قارارداد جامعاه و یاا فرهناگ  وقتی مضر باشند می

شود بد یعنی  شود توب و چید ذاتًا مفید نمی جامعه چید ذاتًا مضر نمی
ب و مفید هیچ بساتگی باه فرهناگ جامعاه نادارد و چیدهایی واقعًا تو

واقعًا توب است چه کسی آنارا تاوب بداناد یاا است مفید  که یچید
 نداند.

قاانونی را دوسات  ،گاذاری بهمی  تاطر است که در مجالس قانوب
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مفید باشد و بالعکس اگر  ،«اکثریت جامعه»دارند وض  کنند که بحال 
فایاد  باود  دیگر مضر یا بی ،ز مدتیقانونی تا زمانی مفید بود ولی پس ا

کنناد آنهاا را باطال نمایناد و همچنای   گذاری سعی می مجالس قانوب
آنها که مفید است توب است آنهاا  ،«عادات و رسوم اجتماعی»است 

دتترها را پس  ها عرب ،بد است مثاًل در زماب جاهلیت ،که مضر است
کردناد و  ند  به گاور میکشند به ای  صورت که زند  ز غالبًا می ،از تولد

توسط رسول تدا برچید  شد  ،«عادت بد»ای   ،اما پس از مهور اسالم
دتتر نوزاد، کشتند بخاطر آنکه  هیچ دتتری را نمی ،مسلماناب»دیگر و 

پس از مارگ  اش و در هندوستاب در بعضی از مناطد «به دنیا آمد  است
را باا شاوهر  ساوزاند و یاا زب تود را با جسد شاوهرش می ،زب ،شوهر

عاادت و رسام و رساوم »کردند که ایا   به گور می ،زند  زند  ،اش مرد 
هرچاه را » :شود پس ای  گفته دورکیم کاه گفتاه اینک دارد ترک می «بد

هر چه را جامعه بد بدانند »و  «توب بدانند توب است ،مردم و جامعه
 .و گفتار غلطی است کلیت ندارد ،«جرم است

داریم که ذاتًا بد است و اعمالی داریم که ذاتا توب بلکه ما اعمالی 
است و همه بشر بر آب اتفاق نظر دارند مثل اینکه ناا امنای باد اسات و 

 امنیت و توشی توب است.
یعنی آنچه امنیت را باال ببرد تاوب اسات و آنچاه نااامنی و رناج و 

 سختی را در جامعه بیشتر کند بد است.
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گوید: بعضای  می - 9213 - 9112 -گروتیوس فیلسوف هلندی  -
تواند آنرا توب کناد و بعضای اعماال  اعمالی بد است که تدا هم نمی

 تواند آنرا بد کند. توب است که تدا هم نمی
عادت و رسوم و قاوانینی کاه مفیاد اسات تاوب »گفتیم  ،اما اینکه

بجاا و  یگفتار ،«است و عادات و رسوم قوانینی که مضر است بد است
 صحیح است.

نکته جالبی که گروتیوس کشف کارد  اسات مرباوط باه بحا  اما 
 دو قسم است: ،«حقوق»است که  «حقوق»

یاا  «بادیهیات حقاوق»یا به عبارت دیگر  «حقوق طبیعی»یکی  -9
مثل اینکاه هار انساانی است نسبت به یکدیگر  ،«حقوق ذاتی انسانها»

اش دارد و  حد حیات دارد و حد آزادی در اماور شخصای و تاانوادگی
 ،هماه افاراد انساانی ، ذاتای،دارد و در ای  حقوق ،«قرارداد حد بست »

اند که  نید ذاتًا ملدم و مکلفبست  قرارداد، مساوی و برابراند و در مقابل 
حقوق دیگراب را حف  کنند و اگر به دیگر وعد  یا تعهادی دادناد باه آب 

تمادب گاذاری و انتخاباات و  تمام مجاالس قانوب»عمل کنند و زیربنا  
دهاد کاه هار انساانی ذاتاًا  ، تشکیل می«حقوق طبیعی»را ای   «بشری
 دارد.
است یعنی افراد جامعاه بارای تشاکیل  «حقوق قراردادی»دیگر  -2

قاوانی  را بارای نظام جامعاه وضا   ،جامعه و امنیات و راحتای بیشاتر
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توساط تودشااب و دهد و آنرا  به آب رای می ،کنند و همه افراد جامعه می
کنناد و لاذا عقااًل بایاد باه ایا  حقاوق  تصاویب می ،ندگانشابیا نمای

 قراردادی هم وفادار بمانند و عمل نکردب به تعهد نید عقاًل جرم است.
رسوم و عاادت و اما اینکه دورکیم تیال کرد  که بجا بودب رسم و  -

 هیچ مالک عقلی ندارد تطایی بدرگ است. ،قوانی 
اند که لدوم مراعات قوانی   کرد  تیال ،«گرایاب نف »اما اینکه بعضی 

اینهم غلط است چوب لادوم  ،فقط بخاطر منافعی است که در آنها است
است و  «حقوق طبیعی»بخاطر آنست که وفای بعهد از  ،«وفای بعهد»

شود بلکه تنها وقتی الزم  الزم الوفا  نمی ،صرف اینکه کاری مفید است
آب متعهاد شاود و تاود یاا انسانی بارای انجاام فرد »شود که  الوفا  می

. و لذا گروتیوس «اش آنرا تصویف کند و از طرف او تعهد نماید نمایند 
اسات کاه  «حقوق طبیعی»های  از معلولبه قرارداد گوید لدوم عمل  می

ای باشد نه اینکه  مفاد تعهد نید باید مفید فاید  ،البته طبد حقوق طبیعی
گارای  ای کاه حس شناسااب فاید  یا مضر باشد. اما بعضای از جامعه بی

متوجاه ایا  نکتاه گروتیاوس  ،اندیش گرایاب سااد  افراطی هستند یا نف 
حتای اینکاه  «قاراردادی اسات هر حقی،: »کنند شوند و تیال می نمی

اینکاه کنناد  تیاال میحتی  «طرفی  قرارداد باید عاقل و مختار باشند»
کنند کاه در  مینید قراردادی است گویا تیال  «الزم الوفا  است ،تعهد»

رای  ،«عقالب و مجباوری  دیوانگااب و بای»گیری عمومی حتی  یک رای
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هایچ قاراردادی کنند کاه  تیال میکه ما حد رای نداریم یا آنکه اند  داد 
 ،ولی مردم در زمانی قرارداد کردند که از ای  به بعد نبود الزم الوفا  ذاتًا 

قراردادهایشااب الزم  ،بعاد قراردادشاب الزم الوفا  باشد و از آب زماب باه
ای است زیرا اگار قارارداد عقااًل، ذاتاًا  الوفا  شد ای  یک تفکر احمقانه

از حااال »الزم الوفا  نبود  هماب اولی  قراردادی را هم که قرارداد کردند 
. تاودش الزم الوفاا  نباود  «به بعاد قراردادهایشااب الزم الوفاا  باشاد

یشاب الزم الوفا  شاود یعنای حقاوق بقیه قراردادهاچگونه سبب شد  تا 
حقوق عقاًل ذاتی منتهای منتهی شود  ،«حقوق طبیعی»باید در ریشه به 

اگر چنی  حقوقی را منکار شاویم  استالزم الوفا   ،که عقاًل و ذاتاً شود 
توانیم ثابت کنایم عقااًل، الزم الوفاا  اسات و  دیگر هیچ حقوقی را نمی

 شود. هی میمنت ،به دور و تسلسل محالاش  اثبات
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و یااا امثااال  «حلقااه ویاا »همچااوب  «گرایاااب افراطاای حس»امااا  -
و  میفهمنادکه فقاط شاواهد حسای را  «ت کنت و دورکیم و غیر ساگو»

هاای عقلای و حقاوق طبیعای کاه حقاوقی ذاتای عقلای اسات را  گدار 
را بفهمناد یاا  «فلسفه حقوق»توانند  منکرند نمیفهمند و در نتیجه  نمی

را بفهمناااد و لاااذا در گفتارشااااب باااه  «ذاتااای عقلااایهاااای  فرهنگ»
و بادی  «توبی عدالت و احساب»افتند و لذا ریشه  می «گویی تناقض»
جهل »شوند و در نتیجه با گسترش چنی   را متوجه نمی «ملم و طغیاب»

چااه بخواهنااد و چااه ) ،«شاااب و جامعااه شاااب میاااب شاگرداب و نادانی
 ،«ها ستمگراب و امپریالیسات»م زمینه را برای تجاوزات و مل (نخواهند
که بعضی از دانشمنداب غربی همچوب هربرت مارکوز  و  ،کنند مهیا می

 .متوجه آب شدند ،دانشگاهیاب دانشگا  فرانکفورت
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گرایی  حس»که معروف به  «حلقه وی »جالب اینجا است که حتی 
گرایااب منطقای  گفتند کاه ماا باه عناواب حس هستند غالبًا می «افراطی

فلسافه »و نید راج  به  «شناسی و ایدئالیسم هستی»توانیم راج  به  نمی
نظر بدهیم یعنای ایا  شاناتتها از تاواب  ،«اتالق و حقوق و امثال آنها

 تارج است.ما، حسی و علوم تجربی 
داند که به  است و نمیاما آقای دورکیم آنقدر از مسائل عقلی به دور 

شاناتتهای »هم دربار   «گرایی افراطی حس»عنواب طرفداری از دیدگا  
دهاد و آنهاا را جادو قارارداد اجتمااعی  نظار می ،«ماقبل تجربی کانت

دهاد و آنچاه را  نظر می «ها هنجارها و ناهنجاری»داند و هم دربار   می
ه حقاوق نامد چاه دروغگاویی یاا تجااوز با عمومی باشد هنجاری می

 دیگراب و...
کشای صاحبت  کند آنجا که درباار  آدم گویی می و گاهی هم تناقض

 .کند می
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هنجارهفا »برای شفناخت  «گرای افراطی دورکیم حس»دیدگاه 
 :  «از نابهنجارها

 - «شناسای قواعاد روش جامعه»در کتااب  -طبد ضابطه دورکایم 
جامعاه، حالت عماومی کاه در یاک »تالیف تودش که در آنجا گفته: 

 شود. عمومی است عملی هنجار یعنی بجا و سالمتی، محسوب می
ولی حالتی کاه عماومی نیسات و اساتثنایی و کام هسات، حالات 

 .«شود مریضی و نابهنجار، محسوب می
ما از ای  ضابطه آقای دورکیم برای تشخیو هنجاار از نابهنجاار  -

پیادا کارد، گیریم که تجاوز به حقوق دیگراب، اگار عمومیات  نتیجه می
 شود هنجار یعنی عملی بجا و توب و بالعکس. می

شاود  می ،«نباوغ کاه همیشاه در اقلیتای از جامعاه باود  و هسات»
مریضی که در بیمارستاب باید، معالجه شود تا به حالت عمومی برگاردد 

بایاد باه  ،شود نابهنجاار کاه عامال آب هم می «ایثار و نیکوکاری»و نید 
شود تا مجازات شود. تا رفتارش مثل رفتاار اد  دتحویل  ،پلیس و دادگا 

 عموم جامعه شود.
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 «:مدرنپست »
یا شکاکاب جدید که در  معترضابها یا به عبارتی دیگر،  پست مدرب

مونتنی سرکرد  آناب باود، ایناک هام در پایااب قارب  ،پایاب قروب وسطی
( آلمانی شکاکیت جدیدی را 9111 - 9122نوزدهم، فریدریش نیچه )

شروع کرد و همه اصول تمدب و علم و عقالنیت و اتالق را زیار ساؤال 
 .برد
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علام »را منحصار باه  «شناتت و علام»در نقد آناب که  ،نیچهتی ح
 :نویسد می دانند می «حسی

را « پوزیتیویسامی»در عمل تماام ایا  نظامهاای 
ها،  های تاریااک، تساااتگی بخاااری از باادبینی

هااای  هااا و تاارس از ناکامی هااا، ناکامی جبرگرایی
 جدید، فرا گرفته است.

ای است  عرصهچنی  نظامی،  به عبارت دیگر، ای 
ها و تشم باه نماایش  ها، بدتلقی گسترد  از کینه

ها و تماام آنچاه کاه  درآمد ، هرج و مرج اعترا 
هااایی باار  ها یااا انقالب توانااد عالیاام و نشااانه می

 1احساس ضعف باشد.
 «:کفایت عقل بشر»نقد بر ادعای و « گرایی نظریه ماد » برنیچه نقد 

باو  متفکاراب در مورد ای  عقید  هم کاه اماروز  ان
یا یست» را به تود، مشغول کرد  اسات و  «ماتر

تورد.  ارضا کرد  است همی  مطلب به چشم می
، بایاد «دنیفا بفا آن عظمفت»ایناب معتقدند کاه 

ای در معیارهااای کوچااک مااا، و  میااداب و انااداز 

                                              
 9311در ترجماه فارسای تهاراب ساال  311تالیف نیچه بند  -. کتاب حکمت شاداب  1

 .391-322ی شمسی   هجر
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 1ما، داشته باشد؛ «مغی کوچ »معادلی در 
 به دنیای حقیقت، ایماب دارناد و معتقدناد ایا  -

و سخیف ما،  «عقل کوچک»شعور انسانی و ای  
 سرانجام به آب تواهند رسید...

اینکه تنها تفسیری از جهاب، پاذیرفتنی اسات کاه 
قاباال شاامارش، حساااب وزب، رؤیاات و لمااس »

، اگر نگوئیم از دیوانگی یا حماقت حداقل، «باشد
 2لوحی است. بالهت و ساد 

کاااه تاااود را  «ساااارتر»و  «هایااادگر»قابااال توجاااه اسااات کاااه 
داننااد امااا دقیقااًا  می «نیچااه»اگدیستانسیالیساات در تفکاار همچااوب 

گرای افراطی و ماتریالیسات هساتند کاه شاناتت را منحصار باه  حس
 «موجاودات ماادی»را منحصر باه  «موجودات»نید و  «حس و تجربه»

 «گرایی مااد »و  «گرایای حس»، متوجه ضاعف «نیچه». یعنی دانند می
 ه نیستند:هست اما اینها متوج

 هایدگر:

                                              
. یعنی تصویری از جهااب بیرونای کاه در ذها  و دروب ماا اسات همااب تصاور یاک  1

میلیمتری است که در روی مردمک چشم ما است یا آنکه تصویری بدرگ است به اناداز  
سؤال نیچه ای  است که تصویر باا ایا  بدرگای جهااب، چگوناه در  -بدرگی جهاب بیروب 

 رد؟های مادی مخ، جا دا اتم

 .313در ترجمه فارسی    - 313بند  -تالیف نیچه  -. کتاب حکمت شاداب  2
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تر،  طور بنیااادی  حقیقاای، در معناای یونااانی و بااه
چونااااب لوگاااوس عباااارت اسااات از نیوشااایدب 

Vernehmen -  یک چید )در دریافت حسای
 از یک چید( است.

ای  نیوشیدب به هنگامی، حقیقی است که دیدب  -
 عبارت از دیدب رنگ باشد.

دیدب هموار  به انکشاف رنگ پرداتته و شنیدب به 
 1انکشاف صوت.

 سارتر:
کنیم و  هستی آب چیدی است کاه آنارا لماس مای

 2بینیم. اش را می شکل و انداز 
قاوانی  »تنهاا بار اسااس  «جسم ماادی»که داشتند  میباید توجه  -

کند و هیچ فهم و اتتیاری از تود ندارد  می کار «جبری فیدیک و شیمی
و  «هایادگر»تواند فاعل مختار باشاد و لاذا کسای کاه همچاوب  و نمی

بوجود اجسام مادی اعتقاد دارند و موجودات را منحصر »تنها  «سارتر»
فاعال »توانند معتقد باه  نمی «دانند به اجسام مادی تاب  جبر فیدیک می

                                              
 - 11تالیف مارتی  هایدگر ترجمه مناوچهر اسادی    -. کتاب درآمد وجود و زماب  1

13. 

 9313ترجمه عنایت چاپ تهراب سال  -تالیف ژاب پل سارتر  -. کتاب هستی و نیستی  2
 .912هجری شمسی صفحه 
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شود و اینکه با وجودی که موجودات را منحصر باه  «مختار بودب انساب
در انساب دانند باز مدعی اتتیار  می «موجودات مادی تاب  جبر فیدیک»

هایدگر و سارتر، دهد که  نشاب میای  و فاعل مختار بودب انساب هستند 
 اند و از لوازم گفتارشاب بیخبراند. فلسفه را عامیانه و سطحی تواند 

متوجه ای  گفتاارش باود و لاذا چاوب انسااب را  ،«نیچه»در حالیکه 
گرایی و انحصااار موجااودات در  ماااد »دانساات بااه  فاعاال مختااار می

معتقااد نبااود و الزمااه تفکاارات پوزیتیویساامی و  ،«دات مااادیموجااو
دانسات و نظریاه پوزیتیویسام و  ماتریالیسمی را جبرگرایی در انساب می

 دانست. ماتریالیسم را باطل و جاهالنه می
 نیچه:

تمااام ایاا  نظامهااای پوزیتیویساامی را،  ،در عماال
ها،  های تاریااک، تساااتگی بخاااری از باادبینی

هاای  ها و ترس از ناکامی امیو ناک« ها جبرگرایی»
 1جدید، فرا گرفته است.

را کاه از قارب  «روشانفکری اصاطالحی»نیچه باا ایا  گفتاارش  -
شااب تجرباه و »گا  معرفتای  هیجدهم در فرانسه شروع شد و تنها تکیاه

داناد و تماام روشانفکراب  می «لوحانه ساد »بود را تفکری « گرایی حس
 برد. اصطالحی غرب را زیر سؤال می

                                              
 .391 - 322تالیف نیچه ترجمه فارسی    -شاداب . حکمت  1
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هام کاه در  «ها مدرب پست»و جالب اینجا است که بعضی  -لیوتار 
هسااتند همچااوب ژاب فرانسااوالیوتار فرانسااوی  «نیچااه»رو  واقاا  دنبالااه

، گویا تود «وضعیت پست مدرب»م( نویسند  کتاب  9122 - 9111)
گرا است که شناتت علمای را منحصار باه علاوم تجربای  فردی تجربه

فلسفه را که دربار  شناتتهایی است که از تواهد  داند حتی گویا می می
یابی نیست همچوب مقدار اعتبار تجربه و  قابل دست ،را  تجربه و حس

شاب پی ببرد  تواهد از را  حس و تجربه به صدق یا کذب عقل را هم می
اش آنجا که مقصودش از  اش در اول مقدمه آنجا که در اول همی  کتاب

 نویسد: ربی است حتی فلسفه، میهای غیر تج همه گدار  ،ها روایت
قرار داشاته « ها روایت»هموار  در تضاد با « علم»

ها  است، اگر با محک علم به داوری دربار  روایت
هایی  گردد که اکثر آنهاا افساانه بنشینیم، معلوم می

 1بیش نیستند.
گویا لیوتار غافل از ای  است کاه فلسافه را بناابر آنکاه موضاوعات 

تواب از  که از را  حس، قابل شناتت نیست را نمیفلسفی، چیدی است 
اش تنااقض  طرید حس و تجربه محک زد. و ای  گفتار لیوتاار در دروب

 است و گفتار باطل و هجوی است.
عالو  بر آنکه علم هم به کمک اصاول نخساتی  عقلای علام شاد  

                                              
 .21در ترجمه فارسی    -تالیف لیوتار  -مدرب  . کتاب وضعیت پست 1
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است و شناتت حسی بادوب تعقال در حاد شاناتت حیواناات بااقی 
تجربی و کشف اتم و... همه به کمک عقل اسات  میماند کلیت قوانی 

 وگرنه از طرید استقرا  حسی هیچکدام قابل اثبات نیست.
 1«بیائید به جنگ کلیت برویم»گفته لیوتار همچنانکه 

ها را نفی کرد مثاًل کلیت قوانی  ریاضی را  شود همه کلیت مگر می -
تواب کلیت بعضی از قاوانی  تجربای را نفای  حتی نمیتواب نفی کرد  می

های فلسفه مثل اینکه اجتماع نقیضای   کرد چه رسد به بعضی از کلیت
گوید هر حادثه علتی دارد  را که می «قانوب علیت»محال است یا کلیت 

 و حادثه بدوب علت، وجودش محال است و غیر .
  

                                              
 تالیف ژاب فرانسوالیوتار -مدرب  . آتر همی  کتاب وضعیت پست 1

- Lyotard Jean Francios 
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 «فلسه  چیست»کتاب 
 تاری:تالیف ژیل ُدلوز / فلیکس گ

... با کوگیتوی دکارتی، ما  دکاارت، مفهاومی از 
ای  مفهوم دارای سه جاد  تشاکیل دهناد  «. م »

 است:
 بودب. -3اندیشیدب  -2شک  -9

 اعالب کلی ای  مفهوم در مقام تکثر چنی  است:
 تر: اندیشم پس هستم، یا بطور کامل می

 اندیشم که هستم. کنم می منی که شک می
چنااب کاه دکاارت  اندیشد. آب میام که  م  چیدی

 پندارد. می
ای  رتداد هماوار  تجدیاد شاوند  تفکار اسات. 

شااود کااه از تمااام  ای متااراکم می مفهااوم در نقطااه
، «شااک کااردب»گااذرد و در آب،  اجاادا اش می

 رسند. به هم می« بودب»و « اندیشیدب»
اجدا  به مثابه محاور قاائم اشاتدادی، در ناواحی 

ناپذیری که باعا  کاذر همسایگی یا نواحی تمید 
شااب را  ناپذیری شوند و تفکیک یکی به دیگری می

 شوند. چید  می -کنند  ایجاد می
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ناحیه نخست بی  شک و اندیشه اسات )منای  -9
 اندیشم(. توانم شک کنم که می اندیشم نمی که می

و ناحیه دوم میاب اندیشه و بودب اسات )بارای  -2
 1اندیشیدب بودب، الزم است(

 نویسند: شاب می ر اول کتابمولفاب د
 هیچ مفهوم بسیطی در کار نیست

نویسد هر مفهاومی از مفهاومی دیگار مشاتد شاد  و هار  و نید می
 تصدیقی مبتنی بر تصدیقی دیگر است و پیشفر  برای تودش دارد.

  

                                              
رنادزاد  ترجمه محمدرضا اف -. کتاب فلسفه چیست تالیف ژیل دلوز و فلیکس گتاری  1
 .31 - 12صفحه  9313سال  -تهراب نشر نی  -چاپ دوم  -
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 نقد و بررسی ما:
گذشاته  ،«فلسفه چیست»در ای  کتاب گتاری( -)دلوز اواًل مؤلفاب 

قبلای نقال کردناد کاه کتااب  ،فلسفه دکارت را از کتاب قبلای دکاارت
باه ایا  کتااب قبلای، اسات و در آب  «روش گفتاار»موسوم به دکارت، 

 -« اندیشم پس هستم م  می»صورت گفته است که 
اش است که موساوم باه  کتاب بعدی ،اما معتبرتری  کتاب دکارت -

طور دیگاری دکاارت گفتاه  ،است و در کتاب تامالت «تامالت»کتاب 
 اش چنی  است. است که اینک عی  عبارت دکارت از تامالت

 در تامل دوم: .......
، هر بار «م  وجود دارم»، «م  هستم»ای  قضیه 

کااه آب را باار زباااب آورم یااا در ذهاا  تصااور کاانم 
 بالضرور  صادق است.

یعنای  اناد عبارت دکارت را غلاط معنای کارد گتاری(  -)دلوز ثانیًا 
ام  م  چیدی»کند که:  گونه تفسیر می بدی هستم در م  هستم دکارت را 

 «اندیشد که می
عبارت غلطی که کانت « م  هستم اندیشند یعنی م  هستم »یعنی 

اش در قسامت  در کتاب سنجش تارد نااب)چنی  گفتار دکارت را  هم
کند که ای   کند و سپس اشکال می نقل میغلط  (مربوط به روح و نفس

 .«گویی و بدوب محتوا است هماب» ،دکارت گدار 
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در حالیکه دکارت در مقابله با سوفساطائیاب و شاکاکاب کاه هماه  -
اش  دانستند با فلسفه می «چید را تیال و توهم و غیر واقعی و ناموجود»

اثبات کرد که اگر هماه تفکارات ما  تاوهم و تخیال باشاد و واقعیات 
تودم محال ام و بوجود  اندیشهجود تارجی نداشته باشد اما یقی  م  بو

است تخیل باشد ممک  است تصور یا تصادید ما  نسابت باه وجاود 
تیال محض یا رؤیا و ساحر باشاد و فاالب کاس وجاود  ، شایددیگری

واقعی نداشته باشد اما یقی  م  بوجاود تاودم یقینای واقعای و صاادق 
ر ذها  ای بیاب کانم یاا تنهاا د است چه آنرا در عبارت مفهومی و جمله

 داشته باشم. ،تود
بینم وجودی  کنم می همچنانکه ممک  است کسی را که احساس می

در تارج نداشته باشد و دیدب م  در رؤیا باشاد یاا ما  را ساحر کارد  
ام ممک  است شک کنم اماا  باشد و لذا در وجود آب محسوس تارجی

کنم ای  تفاوتی اساسی است که دکارت  هرگد شک نمی ،در وجود تود
یاب علم بیواسطه حضوری به تودم و علم م  به محسوسات تارجی م

اش بحد واقعای و صاحیح اسات و  گذارد و تفاوت میبا واسطه حس، 
اش میخواهد سوفسطائیاب و شاکاکاب افراطای را  دکارت با ای  استدالل

هیچ چیدی وجود ندارد که بتواب به وجود واقعی آب یقای  »گفت   که می
برای تود وجودی واقعی است ما  کاه ایناک وجود م  »گفت  ،«کرد

یقی  دارم وجود دارم چه آنرا بگویم یا نگویم محاال اسات نباشام و در 
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اش  واقعًا دکارت با ای  بیااب «عی  حال یقی  داشته باشم که وجود دارم
سوفسطائیاب و شکاکاب افراطی را مجاب کارد و گفتاار تردیاد ناپاذیر و 

به غلط به دکاارت  ها نت و دلوز و امثال آبواقعی را بیاب کرد نه اینکه کا
ما  هساتم »دهاد کاه دکاارت کاه گفتاه ما  هساتم یعنای  نسبت می

محتواست در  گویی بی همابکه چنی  چیدی  «کنند  اینکه هستم اندیشه
ما  »تاواب گفات کاه  هم می «محسوسات تارجی»نسبت به  حالیکه

وجاود هستم احساس کنند وجود ای  موجودات تاارجی و اندیشاند  
چه واقعًا وجود داشته باشند یا نداشته باشد و ایا  نقال کانات و  ،«آنها

دهند، هرگد پاساخ باه  دلوز و امثال اینها که به غلط به دکارت نسبت می
گویی اسات و  هماابگادار  سوفسطائیاب و شکاکاب افراطی نیست بلکه 

 محتوا. ای بی و جملهاست تکرار نهاد 
 «اندیشایدب»، الزماه «باودب»گفته: که « دلوز»دیگر اما ای  گفته  -
 .است

 «الزم است ،«بودب»، «اندیشیدب»برای »دلوز: 
گفتاار غلطای اسات زیارا آنچاه را الزم و ملادوم ای  گفتار دلوز هم باز 

گویند همچوب دود و آتش یا والدی  که الزمه وجود فرزند هساتند یاک  می
کای علات وجاود دیگاری وجود نیستند بلکه دو موجود هستند که وجود ی

دو موجاود  ،«بودب»و  «اندیشیدب»اما اند  معلول علت ثالثه ،یا هر دواست 
 که وجود یکی الزمه وجاود دیگاری باشاد بلکاه وجاودنیستند از هم جدا 
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اندیشیدب و تود اندیشیدب یک چیاد بیشاتر نیسات همچنانکاه ما  و 
وجود دیگری که وجود یکی الزمه )وجود م  نید دو موجود از هم جدا 

نیست بلکه م  و وجودم در تارج یک چید بیشتر نیستیم کاه در  (باشد
و  «ماهیات»به شویم یکی  به دو مفهوم تجدیه می ،تحلیل عقلی و ذه 

 .«وجود»به دیگری 
تواهاد فلسافه دکاارت را رد و باطال  اما ادعای دیگر دلوز که می -

بسایط غیار  کند که دکارت گفته م  موجود اندیشاند  موجاودی واحاد
گوید هایچ  کند و می قابل تقسیم هستم و لذا دلوز به دکارت تهاجم می
 چید و هیچ مفهومی بسیط غیر قابل تقسیم نیست.

اناد  ها کاه فلسافه دکاارت را نفهمید  مدرب و بعضی دیگر از پسات
 اند: را به دکارت کرد دلوز همی  اشکال 
 1«ایم. هر کدام از ما، یک تورد  گرو »ژیل دلوز: 

 گوید؟ آیا هیچ عاقلی چنی  می
  

                                              
 ها، تالیف مانی حقیقی. . کتاب سرگشتگی نشانه 1
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اش پساامدرب  در کتاب تاالیفی -م  9111متولد  -سایموب مالپاس 
 1در بخش سوم:

 : فروید، فانوب و سیکسو:«ذهنّیت»گسیخت  
ای کاه  )به مثابه عامل ترکیب کنند « سوژ »أید   -

معرفت، اتالق و تجربه زیباایی »به عنواب اساس 
توانااد نامالیمااات  میکنااد و  شااناتتی، عماال می

های متعددی که ناشی از  پیشرفت را با فهم چالش
، مورد انتقاد طیف وسیعی از «(آب است، حل کند

 های مدرب و پسامدرب بود  است..... دیدگا 
، «هاای بنیاادینی چالش»اما نظریه روانکااوی،  -

 دهد..... ، قرار می«انسانگرایی مدرب»پیش روی 
ایاا  نااوع »هاام، در ایاا  قساامت، سااه منتقااد م

زیگموناد  -9کنیم....  را، معرفی می« انسانگرایی
هلاا  سیکسااو،  -3فاارانتس فااانوب  -2فرویااد 

 پرداز فمنیست فرانسوی است.... نظریه
 م.... 9121 - 9131زگموند فروید  طبد تفکر

کناد  ای که علم روانکااوی تصاویرش می سوژ  -

                                              
 9331چاپ تهراب سال  -ترجمه بهرام بهی   -. کتاب پسامدرب تالیف سایموب مالیاس  1

 .12هجری شمسی   
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گاااهی»اساسااًا دو پااار  اساات زیاارا باای   و « آ
گا» ، تقسایم «میل»و « عقالنیت»و بی  «  ناتودآ

 شد  است.
برتاای از پیاماادهای فرهنگاای و سیاساای ایاا   -

تقساایم در کااار فاارانتس قااانوب و هلاا  سیکسااو، 
 1متجّلی شد  است.

  

                                              
 .11 - 922. ترجمه کتاب پسامدرب سایموب مالپاس    1
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 نقد و بررسی ما:
اناد کاه  و امثال او، اواًل فلسفه دکارت را نفهمید « سایموب مالپاس»

ذه  و تصورات »داند، آیا  می آنچه را که دکارت آنرا واحد بسیط مستمر
یا فاعل اندیشه است البته تود « و افکار متعدد و مختلف اندیشه است

کناد  تصاریح می ،«در هر لحظه« اندیشه»تعدد و تغیرات »دکارت، بر 
داناد  را واحد بسیط مستمر می «فاعل اندیشه»اما دکارت در عی  حال، 

در اینکاه تصاورات  و حد هم با دکارت است اینک عی  عبارت دکارت
 :ها و اراد  و..... از عوار  نفس است نه تود نفس مختلف و احساس

، بر تالف جسام از هایچ ناوع «نفس انساب»اما 
اسات « جوهر محض»عرضی ترکیب نیافته بلکه 

، دگرگااوب «اعاارا  نفااس»زیاارا اگاار چااه تمااام 
کناد،  شود و مثاًل بعضی از اشیا  را تصاور می می

کناد  ای از احساس می و پار  بعضی دیگر را اراد ،
و... با ای  همه، نفاس باه چیادی دیگاری تبادیل 

شود؛ در حالیکه بدب انساب باه محاض آنکاه  نمی
ای از اجدا اش تغییر کند به چید دیگری  هیئت پار 
 1شود. تبدیل می

 نویسد: میدربار  فاعل اندیشه، « سخ  مولف»دکارت در اول تامالت در 

                                              
 تامالت ششگانه اول کتاب تامالت.. تالصه  1
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ام باشد چیدی  از آنچه متعلد به ماهیت« م .... »
چیاادی اساات کااه »دانم مگاار هماای  کااه  نماای

 .«در تود قو  اندیشیدب دارد»یا « اندیشد می
 نویسد: دکارت در تامل ششم می

توانم از چند حس استفاد  کنم و از بی  ای  گذشاته  ..... هموار  می
به گذشته از قو  ذاکر  توانم برای مرتبط ساتت  معلومات حال  چوب می

 استفاد  کنم و همچنی  از فاهمه.
 :نویسد دربار  فاعل اندیشه می نویسد دکارت در تامل ششم می

پس برای شروع به ای  تحقید، در اینجاا نخسات 
تفاوتی عظیم وجود  ،بینیم که میاب نفس و بدب می

دارد، از آب جهاات کااه جساام بااالطب  همااوار  
هااایچ روی پذیر اسااات و نفاااس، باااه  قسااامت

ام یعنای  پذیر نیست زیرا واقعًا وقتای نفاس قسمت
 «اندیشاد چیادی کاه می»تودم را فقط به عناواب 

توانم اجدایای، در تاود، تمیاد  کنم نمی لحاظ می
 بینم. می «چید واحد و تام»را  «تود»دهم بلکه 
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 نقد و بررسی ما:
کاماًل مشاهد  شد که دکارت، در سخ  مولف در معرفی م  یعنای 

اندیشد یاا در تاود  م  چیدی است که می»نویسد که  عل اندیشه میفا
 «قو  اندیشیدب دارد.

یعنی چیدی که در تود قو  اندیشیدب دارد اعم از ای  اسات کاه  -9
شاد در حال اندیشیدب باشد یا نباشد در حال بی فکری و سکوب فکر با

 شاود و بهاوش یا در حال تواب و بیهوشی باشاد، بااز وقتای بیادار می
 داند. آید، تود را هماب فرد سابد می می

جوهری واحد مستمر »را  «نفس»، و دکارت در تالصه تامالت -2
را از اعاارا  نفااس و  «احساااس و اراد  و غیاار »در حالیکااه  «دانااد می

داند آنانکه فلسفه دکارت را نفهمیدند تیال کردب کاه  متعدد و متغیر می
در نتیجاه تیاال کاردب ، تود اندیشاه اسات «نفس»مقصود دکارت از 

گاا  همااب تقسایم و تجدیاه فاعال  گا  و ناتودآ تقسیم اندیشه به تودآ
از تصورات متعادد و متغیار تشاکیل  «اندیشه»در حالیکه شناسا است 

قابل تقسیم به نصاف و  ،شود و حتی تود تصور اجسام هم در ذه  می
قابل تقسیم به چپ و  ،یا بیشتر است حتی تصور بدب انساب نید در ذه 

تصااورات و »راساات و فااوق و تحاات و دساات و پااا و غیاار  اساات امااا 
گوید از عوار  نفس هساتند  ، آنطور که دکارت می«احساسات و غیر 

اسات و  «جوهری واحد بسایط غیار قابال تقسایم»که  «نفس»نه تود 
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گا  فروید باشد و فاهمه کاه همااب  ذه  و حافظه که شاید هماب ناتودآ
اسات یعنای از قاوای فاعال  «نفاس»شد هماه و هماه از قاوای عقل با
واحد بسیط مستمر است اما قوای نفس متعدد که فاعل اندیشه  ،اندیشه

متعادد و در هار لحظاه هام است و تصورات و تصدیقات دروب ذها  
است که واحد بسیط مساتمر اسات  «فاعل اندیشه»متغیر است اما ای  

ودش را همااب فارد گذشاته یک شخو معی  است و تا ،در تمام عمر
داند و واقعًا هم هماب فرد گذشته است اگر کااری در گذشاته کارد   می

مستحد پاداش و یا مجازات آب است و اگر کسی تود را غیر آب شخو 
او را احماد و یاا دیواناه  ،گذشته بداند همه انسانها در همه طول تااریخ

ناماد  ی میدانند وقتی کسی که تود را پسات مادرب یاا چیاد دیگار می
فهمد چاه  حتمًا نمی «هر کدام از ما یک تورد  گرو  هستیم»گوید  می
گوید هر فرد انساب، چند فرد هستند بنابرای  باید ساؤال  گوید که می می

کرد اگر چند نفر هستند اگر جرمی کرد کدام آنها باید مجازات شاوند و 
ر واقا  چناد د ،اگر پای قراردادی را فردی امضا  کرد اگر هر فرد انساب

 .و...  فرد هستند کدام آنها مسئول ای  امضا  هستند
یک انساب که هماب فاعل اندیشه باشد البته میل و غرائد دارد عقل و 

تضاد بشود گاهی  ،«میل غریدی»و  «عقل»فهم دارد. در جایی که میاب 
اش عمال  گیرد و بر طباد راهنماایی عقال طرف عقل را می ،یک انساب

گیرد و جرمی و جنایتی  کند و گاهی تحت تاثیر میل غریدی قرار می می
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 اش هست. شود چوب فاعل مختار است مسئول انتخاب را مرتکب می
گوید انساب میاب عقل  می ،اما اینکه آقای سایموب مالپاس یا دیگری

متوجاه نشاد  دو فرد است، یک فرد نیست شود و  اش دو پار  می و میل
از قوای  ،«عقل»و  «میل»که عقل و میل هیچکدام فاعل اندیشه نیستند 

هستند گرچه میل غریادی  «فاعل مختار»یعنی از قوای  «فاعل اندیشه»
گیرند اماا انتخااب کنناد  آنهاا  و عقل در مواردی در مقابل هم قرار می

ای  دو قو  میاب فاعل مختار است که  ای بلکه اند  نیستند که قوای انساب
هرگد  ،کدام را انتخاب کند و یک فرد انسانی با داشت  چند قو  مختلف

شود بلکه همچناب یک فرد بسیط است م  هرگد نایم ما   چند نفر نمی
کاماًل قابال تقسایم باه دو  ،شود اما جسم همانطور که دکارت گفته نمی

 قسمت است.
گاااهی ا هرگااد تااود فرویااد گااا  و کااه آ نساااب را بااه دو جااد  تودآ
گااا  تقساایم می گااا  کنااد نمی ناتودآ یااک نفاار اساات و  ،گویااد تودآ

گا  یک نفر دیگر و یا روانکاوانی که قوای نفس را به عقل و میال  ناتودآ
یک نفر اسات و میال غریادی  ،گویند عقل کنند نمی غریدی تقسیم می

 یک نفر دیگر.
ود که به عنواب فاعال ش هر کس اگر درست دقت کند متوجه ای  می

اش را صد در صاد  اندیشه یک موجود بسیط بیشتر نیست زیرا اگر توجه
دیگاری توجاه باه متمرکاد کناد از  ،«شانیدنی»یا  «چید دیدنی»به یک 
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چه بسا کسی را کاه  ،میماند و لذا کسیکه کاماًل در فکر عمیقی فرو رفته
عد که از فکار شود ب اش نمی متوجه ،گذرد اما او کارش دارد جلواش می

پایش ما  بیااورد  آمد از دیگراب تواست که فالنای را،اش بیروب  عمید
آنها پاسخ دادند آنوقت که مشغول فکر عمید تود بودی از جلاو چشام 

 دهد اصاًل او را ندیدم. تو گذشت چرا صدایش نکردی پاسخ می
زنند که تاود  ای که بعضی از کسانی می های احمقانه بعضی حرف

دهد که یا تواب عقلی کاافی ندارناد یاا  نامند نشاب می می را پست مدرب
 اند. درست فکر نکرد 



  



 
 
 

وداروینیسم
:هاپستمدرن
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 داروینیسم:
 ،افادودتعارضاات فلسافه غارب، چیدی که در ای  میاب به مشاکل 

نظریه تنازع بقا  داروی  است که آنارا انتخااب طبیعای نامیاد و غالاب 
اش آنرا  گرایاب، بدوب توجه به تناقضات درونی گرایاب افراطی و ماد  حس

پذیرفتند و حتی برایش تبلیغات کردناد و در حاد یاک واقعیات علمای 
 میخواستند آنرا قابل قبول نمایند؛

شود اینکه چرندگاب  که اواًل آنچه در طبیعت مشاهد  میدر حالی -9
تورناد و یااا درناادگاب  ها را می گیاهااب را میخورنااد و یاا پرناادگاب دانااه

چرندگاب را میخورند هرگد مصداق تنازع بقاا  نیسات و نتیجاه آب هام 
های درشات  تر نیست بلکه پرندگاب به داناه نابودی ضعیف و بقای قوی

تر بیشتر عالقه  ورند درندگاب هم به چرندگاب چاقبیشتر عالقه دارند بخ
 دارند بدرند و...

 تنازع بقا ، ثانیًا اعضا  مرکبه جانداراب از ای  طرید ،عالو  بر آب -2
 شوند. نابود می ،قبل از رسیدب به کمال

نخسااتی  »ثالثااًا فرضاایه دارویاا  از توجااه و تفساایر پیاادایش  -3
 ،از کااملتری  صانای  بشاری ،هاتری  آن که ساد عاجد است « جانداراب

ترند چه رسد به انساب فاعل مختار که ترکیبی  تر و پیچید  کاملتر و علمی
از بدب مادی و نفسی فاعل مختار غیر مادی است و نظریاه تناازع بقاا  

تواند تالد نفس غیر مادی باشاد و اشاکاالت و تناقضاات فاراواب  نمی
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ام  تالیف کارد  «مل یا تناقضتکا»دیگری که م  در کتابی مستقل به نام 
 توانند به آب مراجعه کنند. عالقمنداب میهست 

اش در  امااا قبااول ایاا  نظریااه قطاا  نظاار از تناقضااات دروناای -
 ،«انسااانگرایی و اتااالق و فرهنااگ انسااانی و علااوم تجرباای و غیاار »

 مشکالت فراوانی ایجاد کرد  است:
حل کرد  کاه  م  جمله در فلسفه اتالق گرچه اسپنسر آنرا چنی  -

در حیوانات به فکر ای  طرح  ،انساب پس از رسیدب به عقل و شعور برتر
افتاد که بجای آنکه همدیگر را بدرند و بخورناد بیایناد باا هام دوسات 
شوند و متحد شوند و جامعه انسانی ایجاد کنناد و تقسایم کاار کنناد و 

افل از آنکه حقوق انسانی وض  کنند و غیر  تا بهتر بتوانند زندگی کنند غ
ای  تفکرات که جامعه چه منافعی دارد تودش بعد از تشکیل جامعه به 

های وحشای از کجاا چنای   ذه  بعضی از فیلسوفاب رسید  اما انسااب
فکری به ذه  آنها رسید  و چگونه همدیگر را توانستند بار آب متعاقاد و 

ار متوافد کنند عالو  بر آنکه تود وجود عقل کاه در انسااب فاعال مختا
گرایی و جبرگرایی که پیشافر   وجود دارد همچوب فاعل مختار با ماد 

گرایی که ماد  تنها تاب  جبر فیدیک  نظریه تنازع بقا  داروی  است با ماد 
است و اتم و حتی الکتاروب و پرتاوب هیچکادام دارای عقال و اتتیاار 

ه توانند باشند نظریه تناازع بقااد دارویا  را و حاد فلساف نیستند و نمی
اتالق اسپنسر را که بر اساس نظریه تنازع بقا  دارویا  بناا شاد دچاار 
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 کند. تناقض درونی می
بهتر است به گفته نیچه توجه کنایم کاه ایا  نظریاه اسپنسار درباار  

 داند: اتالق را گفتاری احمقانه می
 نیچه:

هربرت اسپنسار، هایچ چیاد، جاد نفارت در ماا 
ود، هاای تاا  تا آورد که در هدیاب بوجود نمی

دهاد،  افد دید و محدود  آرزوهاایش را نشااب می
منظورم آشتی مجدد تودتواهی باا ناوع دوساتی 

 است.
بشریتی که در افد نهایی تاویش، چیادی جاد  -

ای  دیدگاههای اسپنسری نداشته باشد باه عقیاد  
 1ما، مستحد تحقیر و فنا  است.

کتااب  شاید نتیجه اتالقی تفکرات داروینیسم را باز پسر داروی  در
 نویسد: انساب آیند  بیاب کرد  است آنجا که می

 «کند یا طغیاب انساب کامل یا ملم می»
اما نتیجه معرفتی دیدگا  داروینیسم که انسااب را موجاودی کااماًل  -

 های مخ. داند و اندیشه و معرفت را کار اتم مادی می
نسابیت »ای جد  اگر از تناقضات درونی ای  دیدگا  بگذریم نتیجه -

                                              
 .312 - 313در ترجمه  313تالیف نیچه بند  -. کتاب حکمت شاداب  1
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های مخی که طباد نظریاه  نخواهد داشت چوب الزمه اتم ،«معرفتدر 
تواند  داروینیسم در طول تاریخ پیوسته در حال تغییر و تحول است، نمی

دارای معرفت ثابتی باشد ناه تنهاا در علاوم انساانی و حقاوق و فلسافه 
 هم. «ریاضیات»و  «علوم تجربی»اتالق بلکه حتی در 

های فلسافی و داروینیسام در  ارضات و ناتوانیگیری ای  تع نتیجه -
چیدی جد پیدایش سوفساطایی جدیاد و مکتاب  ،قرب نوزدهم و بیستم

 مدرب نخواهد داشت. شکاکیت به نام پست
های اقتصاادی و حقاوقی و فرهنگای هام  البته تعارضات در مکتب

 شود. تر می وقتی ضمیمه شود باز نتیجه روش 
 ه نام:شاید ما اگر کتاب لیوتار را ب

بخوانیم به همای  نتیجاه برسایم گرچاه ژاب « مدرب وضعیت پست»
مدرنی است که نظریاه نسابیت در معرفات را  تنها پست ،فرانسوا لیوتار

گویا نپذیرفته حال یا نظریه داروینیسم را واقعًا قبول نداشته است یا آنکه 
داناد کاه علاوم ریاضای و علاوم  ای  نظریه نسبیت را تالف بدیهاه می

اناد. و  ثابت در زمانناد یاا فاوق زماب ،بی و بعضی از احکام عقلیتجر
 تواب نسبیت دربار  آنها را پذیرفت. عقاًل نمی

  



 

 

،«علموعقل»
دومحورمدرنیته
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 علم و عقل، دو محور مدرنیت  و تمدن غرب:
 م 9212 - 9311 -پادوایی ایتالیایی مارسیلیوس 

Marsilius of padua - 1270 - 1342 
جامعاه »پایگذار مکتب سکوالریسم که معتقد بود ارسطو گفته کاه 

، برای سعادتمند شدب، نیازی به راهنمایی تدا ندارد یا اینکاه «تودکفا
شود و نیاازی باه  پیروی کند، سعادتمند می ،اگر انساب از اتالق نیک»

« عقال و علاوم تجربای»یا اینکه پیاروی از  «نداردالهی  دی راهنمایی 
 .1برای سعادت ای  جهانی، کافی است

 مارسیلیوس:
 2ای است فقط برای رستگاری در جهاب آترت( مذهب وسیله -)
در  ک و حقوقااداب، پدشاا«مارساایلیوس ایتالیااائی»ایاا  جمااالت  -

 کند که: در ای  کتاب، بیاب می« مداف  صلح»اش به نام  کتاب معروف
 کلیسا و دولت دو جامعه جدای از یکدیگراند:

کلیسا با سعادت فرا طبیعی آدمی و رسیدب باه  -9

                                              
انتشاارات  -تالیف دکتر بها  الدی  پازرگااد  -. کتاب جلد اول تاریخی فلسفه سیاسی  1

 -تالیف آلبارت آوی  -کتاب یر فلسفه در اروپا  - 311 - 319چاپ چهارم    -زوار 
 .911   -کتابفروشی زوار  -صغر حلبی ترجمه علی ا

انتشاارات  -تالیف دکتر بها  الدی  پازرگااد  -. کتاب جلد اول تاریخی فلسفه سیاسی  2
 -تالیف آلبرت آوی  -کتاب سیر فلسفه در اروپا  - 311 - 319چاپ چهارم    -زوار 

 . 911   -کتابفروشی زوار  -ترجمه علی اصغر حلبی 
 فصل یازدهم. -ه کاپلستوب جلد سوم تاریخ فلسف -
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 اش و هدف نهایی
دولت با سعادت ای  جهانی آدمی، سر و کاار  -2

دارد چوب آدمی جد یک هادف نهاایی یعنای فارا 
رد؛ کلیسا باید از حی  ارزش و شرافت طبیعی ندا

 از دولت، برتر باشد؛
اما ای  بدی  معنای نیسات کاه کلیساا، دولات  -

مجللی است که حاد دارد در اماور ایا  جهاانی 
های معی ، نظارت مستقیم داشته باشد زیرا  دولت

 از سویی،
کلیسا، یک دولات نیسات و از ساوی دیگار،  -9

امعه کااملی دولت و کلیسا، هر یک برای تود، ج
است، هرگونه اقتدار انساب بر انساب نهایتًا از تدا، 

شود، اما تدا، هم تواهاب وجود کلیسا،  ناشی می
 است و هم تواهاب وجود دولت.

ها قبل از کلیسا، وجاود داشاتند و تاسایس  دولت
کلیسا بوسیله مسیح، دولت را منسوخ نساتت یاا 

رار دولاات را در ادار  امااور تااود، تاااب  کلیسااا، قاا



 389  ......................................................................................... پُست مدرن
 

 1نداد.
پوشی از توضیح مواردی که در آنها، تادا  با چشم

تاواب اناواع  کناد می حاکم را مساتقیمًا تعیای  می
 مختلف حکومت را به دو نوع اصلی تقسیم کرد:

یک حکومتی کاه باا موافقات شاهرونداب باه  -9
 آید. وجود می

دیگر حکومتی که در مقابل اراد  شاهرونداب،  -2
 قراردارد.

 دوم، حکومت استبدادی استحکومت نوع  -
حکومت نوع نخست، ضرورتی ندارد که وابسته  -

 به انتخابات باشد.
اما حکاومتی کاه وابساته باه انتخاباات اسات از 
حکاومتی کاه وابسااته باه انتخابااات نیسات برتاار 

 2است.
« مااداف  صاالح»تااوب اساات توجااه داشاات کااه ایاا  کتاااب  -

ر تحوالت در کلیساا مارسیلیوس رفید و همفکر اوکامی، تاثیر عمیقی د

                                              
در ترجمه فارسی چااپ  -تالیف کاپلستوب در فصل یازدهم  -. جلد سوم تاریخ فلسفه  1

 .912 - 1   9311تهراب سال 

جلاد ساوم در قسامت مرباوط باه  -تاالیف کاپلساتوب  -. هماب کتاب تاریخ فلسافه  2
 .229 - 222   -در ترجمه فارسی  -مارسیلیوس در قرب سیددهم 
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ها در قروب بعدی چهاردهم و پانددهم و آیند  تاریخ غرب و  و در دولت
 جهاب داشت.

در مقابال بعضی از رهبراب کلیساها را در مقابل پاپ، برانگیخت تاا 
ادعای استقالل کنند یعنی پروپستانتیدم و نیاد ماردم را در مقابال پاپ، 

هاب انتخابات برای تعیای  طلباب تحریک کرد تا توا حاکماب و سلطنت
ها بشوند. نویسندگاب و فیلسوفاب بعدی هم در همی  مسایر قارار  دولت

گرفتند و دم از آزادی و اساتقالل و حقاوق بشار زدناد تصاو  آنکاه 
 1را هم قبول داشت.« حقوق طبیعی»مارسیلیوس 

ای شد برای پیدایش رونساانس و مدرنیتاه  زمینهکتاب مداف  صلح، 
کردناد و  ، تشاوید می«عقال و علاوم جدیاد»پیاروی از که مردم را باه 

 های علوم تجربی جدید ای  روند تاریخی را تشدید کرد. پیشرفت
اما اینک در قرب نوزدهم و بیستم که بشر اتم را شکافته و باه آساماب 

کاه  «علاوم تجربای»و  «عقال»سفر کرد  است از نتائج ای  پیاروی از 
رود  د چنداب تبری نیست و میهماب رسیدب بشر به سعادت کامل باش

های امپریالیسامی  با مشکالتی که با پیشارفت تکنولاوژی، و سالطهکه 
از رسیدب به چنی  سعادتی تنها باا پیماودب را  بوجود آمد  است. مردم 

 شوند و شکاکاب و سوفسطائیاب جدیدی پدید آیند: ناامیدتجربه و عقل 

                                              
 -در ترجماه فارسای  -در تاریخ فلسفه غرب راسل در کتاب دوم در فصل چهااردهم  . 1

 مارسیلیو دوست اوکامی بود و لوتر طرفدار اکامی بود. 121  
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ی فاساد و فاساد و هاا پاپ ،لک  از آنجا که در رأس هدار  مایالدی
روی کار آمدند و موجب ناراحتی ماردم و دوری ماردم از  ،طلب قدرت

در قاروب دوازدهام و بعاد، نویساندگاب بار علیاه  ،شدند پس از آب دی 
ای بادرگ از کشیشااب و  فرسایی کردند و تود  ها، قلم رهبری پاپ و پاپ

 مردم عادی و دانشمنداب به مخالفت با پاپ پرداتتند؛
موجاب آبرومناد  ،های نخستی  همچوب اگوستی  قدیس پاپهرچه 

های هادار  تولاد مسایح،  شد  بودند ای  پاپ ،شدب کلیسا و مسیحیت
 اند. شد تدا ها و کلیسا و حتی دی   آبرویی پاپ موجب بی
 راسل:

مساایحیت »تری  دور  دنیااای  قاارب دهاام تاریااک
بود در قرب دهم یکسار  دساتگا  پااپ در  «غربی

ود در آغااز قارب دهام، ساناتور، دست اشاراق با
، «ماروتدیااااا»، و دتتاااارش، «تئوفیالکاااات»

نیرومندتری  افراد شهر رم بودناد و مقاام پااپی در 
 1تانواد  آنها، موروثی شد  بود.

، چندی  شوهر کرد و تعداد ناامعلومی «ماروتدیا»
را او به ناام  «ها فاسد»فاسد، داشت، یکی از ای  

بااار مساااند  م( 121 - 199، )«سااارگیوس دوم»

                                              
 .211 - 221   -در ترجمه فارسی  -تالیف راسل  -. جلد اول تاریخ فلسفه غرب  1
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 نشاند. «پاپی»
پسر ماروتدیا و همی  سرگیوس دوم، به ناام جااب 

( به مقام پااپی رساید و ناو  139 - 131یازدهم )
م(، بود که  122 - 111ماروتدیا، جاب دوازدهم )

هاا و  بازی در شاندد  سالگی پاپ شاد و باا هوس
هایی کااه در کاااخ التااراب کاارد، سااقوط  عیاشاای

 ....1دستگا  پاپ را کامل کرد.
بریم و مراد از  اصطالح عصر ملمت که به کار می

آب، فاصله قرب ششم میالدی تا قرب دهم میالدی 
اروپاای »است که توجه ما را تا حد غیر الزمی به 

دارد؛ حال آنکه ای  زمااب در  ، معطوف می«غربی
گیاارد کااه  چاای ، دور  سلسااله تانااگ را در باار می

 بدرگتری  دور  شعر چینی است.
ر از بسیاری جهاات دیگار، نیاد عصاری ای  عص

شایاب توجه است. تمدب درتشاب اسالم، در ایا  
 شد. ر از هندوستاب تا اسپانیا، شکوفاعص

آنچه در ای  هنگام، دنیای مسیحیت از دست داد  
 بود تمدب از دست نداد  بود.

                                              
 .211 - 213   -تالیف راسل در ترجمه فارسی  -. جلد اول تاریخ فلسفه غرب  1
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ای باود کاه باا  دی  محمد، وحدانیت سااد ...... 
یچیاد  و ، پ«تثلیا  و حلاول»معضالت کالمای 

 بغرنج نگشته بود.
اش  پیغمبر اسالم ادعای الوهیت نداشت و پیرواب

 نید چنی  ادعایی در حد او، نداشتند.
او سنت یهود را دائار بار منا  شامایل و تصاویر، 

 احیا  کرد و شرب مسکرات را من  کرد.....
ای باود زیار  امپراطوری عرب، سلطنت مطلقاه -

قسمتی مهمی  ، جانشی  پیغمبر، که1فرماب تلیفه
 از قدس و حرمت او را به ار  برد  بود.

امیه به دست شخصای تاسایس شاد کاه  بنی..... 
نبوت محماد را باه مالحظاات سیاسای محاض، 

مااؤمنی  بااا پذیرفتااه بااود و ایاا  سلسااله همااوار  
 ورزیدند. تر، مخالفت می متعصب

با آنکه قسمت بدرگای از جهااب را باه  «اعراب» -
ف کردناد، تاود ناژاد نام یک دیا  جدیاد، تصار

چنااداب متاادینی نبودنااد. انگیااد  فتوحااات آناااب، 

                                              
نامیدند قدرت را به زور کودتاا گرفتاه  . کسانیکه پس از پیغمبر اسالم تود را تلیفه می 1

 و غاصب تالفت بودند بجد علی ب  ابی طالب و فرزندش حس . بودند
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 بود تا دیانت..... «ثروت و غنیمت»بیشتر، 
تری  روزگاااراب،  ایرانیاااب باارعکس از قاادیمی -

 مردمی عمیقًا متدی  و قویًا متفکر بودند.
از زماب مرگ علی داماد محمد، مسالماناب باه دو 

 تقسیم شدند. ،بخش سنی و شیعه
 ول، بدرگتر است.بخش ا

کننااد و تلفااای  بخااش دوم از علاای پیااروی می
 دانند. غاصب می ،امیه را بنی

همیشه متعلاد باه بخاش شایعی، یعنای  ،ایرانیاب
 اند. پیرواب علی و فرزنداب او، بود 

...... 
فرهنگ ممتااز دنیاای اساالم، گرچاه در ساوریه، 
جوانه زد، به زودی در دو انتهاای شارقی و غربای 

 یراب و اسپانیا، شکوفه داد.آب، یعنی ا
...... 

تمدب ایرانی چه از لحاظ فکاری و چاه از لحااظ 
هنری تا حمله مغول در قرب سایددهم )مایالدی( 
همچناب شایاب ستایش بود اماا از زیار ضاربه آب، 

 دیگر کمر راست نکرد......
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....... 
فلسفه عربی، باه عناواب تفکار اصایل و بادی ،  -

 حائد اهمیت نیست.
 چوب اب  سینا و اب  رشد، شارح هستند. مردانی
....... 

تمدب اساالمی در بهتاری  ادوار تاود، از جهات 
هنر و از جهات فنی بسایاری، قابال ساتایش باود 
ولیک  قدرتی در زمیناه تفکار مساتقل در مساائل 

 نظری، نشاب نداد.
اهمیت ای  تمدب که نباید آنارا نااچید گرفات، در 

میاب تمادب قادیم و ای  است که وسیله انتقال بود 
 ، حائل شد.«قروب مظلمه« »تمدب جدید اروپا»

مسلماناب و بیدانسیها با آنکه آب قدرت فکری را که 
الزمه ابداع است نداشتند، دستگا  زایند  تمدب را 

و آب عبارت بود از تعلیم و تربیت و  -نگه داشتند 
 کتاب و فراغت برای مطالعه و تحقید.

در  -سلماناب و بیدانطیها یعنی م -هر دو ای  ملل 
باارانگیخت  مغاارب زماای  پااس از در آماادب از 
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 1بربریت، موثر افتادند.
 راسل:

اگاار برتاای از لغااات را کااه مااا از زباااب عرباای 
ایم، مااورد توجااه قاارار دهاایم، چیدهااا  گرفتااه

 آموزیم. می
کلماتی چاوب جبار، الکال، کیمیاا، انبیاد، قلیاا، 

روناد از  میالسمت، زنیط، که در زباب ما، به کاار 
 اند. عربی گرفته شد 

................ 
، و همچنی  تاا «اسپانیا»تماس با مسلماناب در  -

، دنیای غرب را از «جدیر  سیسل»حد کمتری در 
وجود ارسطو، و نید از وجود اعداد عربی و جبر و 
گا  ساتت و همی  تماس بود که علام و  شیمی، آ

 2....تحقید را در قرب یازدهم، احیا  کرد..
مقصود از نقل تاریخ قروب وسطی تنها ایا  باود کاه فساد و فجاور 

ها موجب تنفر نویسندگاب از کلیسا و پاپ بود نه مسیحیت واقعای  پاپ
اینکه فاساد شادب و که اگوستی  مبل، آب و عامل به آب بود. در هر حال 

                                              
 . جلد اول کتاب فلسفه غرب راسل کتاب دوم، فلسفه قروب وسطی فصل فصل دهم 1

در ترجمه فارسی  -کتاب اول، آتر فصل بیست و نهم  -. جلد اول تاریخ فلسفه راسل  2
-   121 - 122. 
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هاا در قارب دهام و یاازدهم زمیناه مخالفات ماردم و  فاسد شادب پاپ
فاراهم کارد و نهضات بعضای از  ،نویسندگاب را باا پااپدانشمنداب و 

کشیشاب علیه پاپ و پیدایش پروتستانتیدم در غرب در کلیسااها بوجاود 
هااا و تباادیل  آمااد و سااپس نهضاات پیاادایش انتخابااات در حکومت

 های استبدادی به انتخابی. حکومت
تناادتر کاارد نااداع میاااب پاااپ و بعاادًا هااا را  امااا آنچااه ایاا  مخالفت

در قروب چهااردهم و پاانددهم باه بعاد باود کاه بعضای از  ها حکومت
نویسندگاب را بخاطر دشمنی با پاپ به دشمنی با کلیسا و حتی دشامنی 

که در صدد نقد و زیر سؤال بردب  واداشتتدا دشمنی با با دی  و حتی 
 دالئل اثبات تدا پرداتتند.

 





 
 
 

نقدوبررسیما:
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 نقد و بررسی گهتار مارسیلیو:
، بارای ساعادتمند شادب «عقل و علوم تجربای بشار»ای  جمله که 

 کامل بشر در ای  جهاب، کافی است یعنی نیازی به دی  الهی نیست؛
 دارد بدی  قرار:ترکیبی از دو جمله موجبه  -
 برای سعادتمند شدب دارد. «علم و عقل کافی»بشر،  -9
اش،  اش برای سعادتمند شدب کامال«عقل و علوم تجربی»ای   -2

 .و نیازی به راهنمایی تدا و دی  الهی ندارد کافی است
بارای ساعادتمند علام و عقال کاافی  ،محال اگر انسانها بر فر  -

شود آدم توب یا آنکه از  لدامًا و قطعا میاآیا داشته باشد شاب  شدب کامل
منااف  شخصای »ممکا  اسات در را   ،«اش علم تجربی و عقال»ای  
برساند و یا حتای بعضای دیگار را معیاوب و هم به دیگراب ضرر  «تود

کنیم کاه  نابود کنند چیادی کاه ایناک در جامعاه بشاری مشااهد  مای
ب اروپاا، از همچوب دولت امریکاا و سارا ،های پیشرفته جهاب حکومت

کنند و برای  برای چپاول مناب  جهاب استفاد  می ،تود «عقل»و  «علم»
زنند که از دست مغول و تاتاار و  تسلط بر جهاب به هر جنایتی دست می

بربرها هم در طول تاریخ ای  مقدار جنایت با ای  حاد و اناداز  سااتته 
هااای  هااای جهااانی اول و دوم چقاادر دولت نبااود  اساات قباال از جنگ

جنایت به را  انداتتناد و در جناگ طلب و امپریالیست جنگ و  قدرت
جهانی اول و دوم سی میلیاوب نفار کشاته و دو برابار آب، افاراد انساانی 
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ها  معلول شد کور یا شل یا افلیج یا مریض العالج و غیر  و چقدر تانه
های پیشرفته نابود شد و اینک هم پاس از ایا   رنج آنها با سالح و دست

ای حفا  و توساعه منااف  دو جنگ جهانی، فاتحی  جناگ جهاانی بار
ساازماب ملال و  ،«انساب دوستی و صالح دائام»شاب ولی به اسم  آیند 

شورای امنیت را به پا کردند و امتیازاتی را در آنها برای تودشاب قرار داد 
هر دولتی که بخواهد تنها به فکر مناف  تاودش باشاد و زیار نفاوذ »تا 

ای نابودشاب  های منطقه نگبا را  انداتت  ج «سلطه و استعمار آنها نرود
دهند  های مددورشاب می ای که به دولت های پیشرفته کنند آنهم با سالح

 ممک  نبود. ،ای  کارها بدوب عقل و تکنولوژی جدید
بکنایم ملحاد کاوی یعنی فروید  مناسب است یادی از پایگدار رواب

 گفته است کهدربار  انساب « اش های فرهنگ ناتوشایندی»که در کتاب 
کند که  انساب گرگ انساب است اگر بتواند بشر را تا آتری  نفر، نابود می

ما را به یاد احتمال جنگ ابرقدرت شرق و ابرقدرت غرب بر سر مسئله 
م( اناداتت  9119کوبا در سال هدار و نهصد و شصت و یک میالدی )

نسال بشار بارای همیشاه  ،که نددیک بود با جنگ اتمی اینها علیه دیگر
 شود.نابود 

حال اگر به یاد گفته ارساطو یاا مارسایلیو ارساطوماب، بیاافتیم کاه 
کاافی  ،اش علم تجربی و عقل بشر بارای ساعادت کامال»گفته ارسطو 

 آور و مسخر  است. گفتاری کاماًل تند  «است
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اش دارد و ناه  بشر نه علم و عقل کافی برای سعادتمند شادب کامال
 اش کافی است. مند شدبداشت  علم و عقل به تنهایی برای سعادت

نتیجه و چیدی که بشر امروز پس از هداراب سال تجربه تاریخ، به آب 
اند علم و عقال باه تنهاایی  اینکه افراد بشر چوب تودتوا  رسید  است.

ای دینای  برای رفت  را  صلح و برادری با یکدیگر کافی نیسات و انگیاد 
 قویت شود.ت «تواهی دیگراب دوستی و عدالت»تواهد تا کفه  می
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بفا  دیدگاه زیگموند فروید پایگذار دانش روانافاوی در جهفان
، را برای سعادت ففرد، «اعتقاد بخدا و آخرت» ،وجود الحاداش

 :داند لزم می
 کند: رنج از سه جانب، ما را تهدید می

 اول از جانب بدب تودماب..... -9
دوم از جانب تارج )یعنی طبیعت تاارجی(  -2

یاری نیروهای ابرقدرتمناد و نارم که قادر است به 
 ناشدنی و ویرانگر بر ما غضب کند.

سوم و دست آتر، رنجی که ناشای از رواباط  -3
 1با دیگر انسانها است.....

هااای دفاا   تری  و گیراتااری  روش جالااب»ولاای 
کوشاند بار ارگانیسام  ، آنهایی است کاه می«رنج

 تود شخصی، تاثیر بگذارند......
مؤثرتری  روش، برای چنی  تامتری  و همدماب  -

 2اثرگذاری، روش شیمیایی تخدیر است.
............... 

تااواب بااه  تااواب کااار بیشااتری کاارد، می ولاای می -
دنیای »جایش،  تواست دگر آفری  آب، ت  داد و به

                                              
 .32 - 33در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1

 .32 - 33در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 2
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های تحّمال  دیگری را برپاداشت که در آب، ویژگی
هایی که ناامر بار  ناپذیری از میاب رفته و با ویژگی

 1«.اند ل و آرزوهای ماست، جایگدی  شد امیا
را بایااد در زماار  ایاا  « ادیاااب نااوع بشاار...... »

 2چنی .... آورد.
 فروید:

کاار را باه « طبیعت»امروز انسانها در استیالی بر 
اند که با کمک ای  نیروها، به سادگی  آنجا رساند 

ک   توانند یکدیگر را تا باه آتاری  نفار، ریشاه می
 3کنند.

، بلحاظ همی  دشمنی بنیادی  «متمدب جامعه» -
آدمیاب باا یکادیگر، دائماًا در معار  تهدیاد باه 

 فروپاشی است.
، آنها را «کار مشترک»عالقه به اجتماع مبتنی بر  -

 گرد هم نخواهد آورد؛
عالیاااد »نیرومنااادتر از « هیجاناااات غریااادی»

 اند.«عقالنی
                                              

 .31 - 31رجمه فارسی   در ت -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1

 .31 - 31در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 2

 .991در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 3
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، مجبور اسات بارای محادود سااتت  «فرهنگ»
آدمیاااب، هاار آنچااه را ممکاا  غرائااد پرتاشااگری 

 1است، بسیج کند.
.......... 

را بایااد بااه مثابااه کوشااش « اتااالق»بنااابرای ، 
درمانگرانه تا نوعی تالش، پنداشت، که از رهگذر 

یابد که  ، به آب چیدی دست می«سوپر اگو»فرماب 
هااای  فعالیت»تااا پاایش از ایاا ، از تااالل دیگاار 

 2، دست یافتنی نبود.«فرهنگی
 زباب بامفیلوس به هرمیپوس:هیوم، از 

دیا  »توشبختانه همه ای  شرطها در موضاوع  -
 شوند. یافت می« طبیعی

کدام حقیقت، روش  و ماتق  اسات هام چناد  -
 ، که .......«هستی یک تدا»
کاادام حقیقاات، اهمیتاای دارد هاام چنااد ایاا   -

حقیقاات کااه شااالود  همااه امیاادهایماب اساات و 
است و استوارتری  « بنیاد اتالقیت»تری   مطمئ 

                                              
 .13 - 11در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1

 .992در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -ی فرهنگ ها . کتاب ناتوشایندی 2
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حامی جامعه و تنها اصلی که هرگد یک لحظه هم 
 1های ما، غایب افتد؟ ها و تامل نباید از اندیشه

بفا وجفودی کفه ملحفد  شفناس اگوست کنت پایگ ار جام ه -
 :داند الزم می ،است حهظ دی  را برای حهظ تمدن

هر قدر حکومت اتالقی، در یک جامعاه، کمتار 
قدرت داشته باشد، بیشتر الزم است که حکومات 
مادی، شدت، کسب کند تا از تالشی کامل هیئت 

 اجتماعی، جلوگیری کند.
...... 

از ای  روی، تمرکد قدرت جسمانی یاا دنیاوی،  -
ش از پیش )و به نسبتی کاه اتاتالل و شاگفتی بی

تر گردیااد ( عملاای شااد   اتالقاای، محسااوس
 است.....

، یگانه ساد «قو  روحانی»چوب که از بی  رفت   -
توانسااات از تجااااوزات قاااو   قاااانونی را کاااه می

 2جسمانی، جلوگیری کند، منهدم کرد  است.
 

                                              
 . اول کتاب گفتگوها در باب دی  طبیعی تالیف هیوم. 1

 .119ترجمه عمادی   -تالیف اندر  کرسوب جلد سوم  -. کتاب فالسفه بدرگ  2
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 اگوست کنت:
مهمتااری  عاماال در تحااول بشااریت، همیشااه 

ود  است که در هر تااریخی در دنیاا، ب «مذهب»
دهد و در نتیجه،  انسانها را بی  تودشاب پیوند  می

بخشاد؛ پاس اگار  ، می«نظم و تعادل و سالمتی»
بخواهیم انسانیت را از بحرانای کاه دچاار اسات 
نجات دهیم و آنرا از هارج و مارج، برهاانیم بایاد 

 1مذهبی برای آب، تدارک کنیم.
رف قساامتی عملاای چااوب توجااه تمامااًا بااه طاا -
، معطوف شد ، طبعاًا «تجدید سازماب اجتماعی»

به ای  عجایب المخلاوق کاه دساتگا  حکاومتی 
بدوب قو  روحانی است منجر شد  کاه اگار هام، 
بتواند دوام بیاورد، یاک سایر قهقرایای باه طارف 

 .2بربرّیت است
  

                                              
 .121. هماب ترجمه کتاب فالسفه بدرگ    1

 .112. هماب مدرک    2



 
 
 

گیرینتیبه
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کاه دیدیم بر تالف گفته مارسیلیو، در قارب سایددهم و چهااردهم 
نیازی به دی  الهی نیست اما تجرباه  ،برای سعادت ای  جهانی گفته بود

و گفتاه )گذرد  بشریت بعد از گذشت شش قرب که از گفته مارسیلیو می
در عاای   (تابحااال شااد  اساات ،مارساایلیو تااابلو راهنمااای مدرنیتااه

بیشااتر بساامت بربریاات و  «بشااریت» ،های علااوم تجرباای پیشاارفت
گری حرکت کرد  است که بدبختی ناشی از ای  هارج و مارج و  وحشی

هاای جهاانی اول و دوم و اساتثمار کشاورهای  ها باالتو جنگ جنگ
جهاب سوم پس از دو جنگ جهانی تنها به بدبختی بشر افادود  اسات و 

انساانی همچاوب فرویاد و اگوسات تجربای ب پایگذار علاوم دانشمندا
کنت، در عی  الحادشاب باز اعتقاد به مذهب و دی  را برای سعادت ای  

یفرا بفا وجفودی کفه اند  مفید بلکه ضروری دانسته ،جهانی یفی  »ز غر
یففی  نباشففد ال اقفف  «خودخواهانففه موجففود در بشففر  ،اگففر تنهففا غر

یی  در بشر» ی  غر یفی »با داشفت  چنفی  است و بشر  «مؤثر ای  غر
اگر همچون گرگ بجان یکفدیگر نیافتنفد و « خودخواهانه قدرتمند

، بفرای نفابودی نسف  بشفر، «شفان علوم تجربی و عقف  نظری»از 
شفان روی جنایفت کفاران قفدیم و  کوشش نکنند ال اق  با جنایا 

علوم تجربی و ت ق  »کنند و از  اند و می قرون وسطی را سهید کرد 
ها، کفاری  م برای نجا  بشر از ای  جنایفا  و بفدبختیه «نظری

سفرعت دادن و ابیاری در دسفت جنایتکفاران و ساخته نیست بجی 
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ها و مناف  خودخواهانه اففراد  وس ت دادن به ای  جنایا  و جنگ
 صاحب قدر .

توسااط  «اتااالق نیااک»توانااد باشااد بازگشاات بااه  تنهااا امیاادی می
کااوی و  است آنطور کاه فرویاد پایگاذار رواب «فرهنگی قوی مذهبی»

زیاارا  گوینااد. شااناس و امثااال اینهااا می اگوساات کناات پایگااذار جامعه
 است. «فرهنگ دی  الهی»هماب  «فرهنگ»تری   قوی

روی از منااف  ماادی تودتواهاناه و  نید بجد دنباله «فرهنگ مادی»
  رقابات و بلکاه پیماودب را ،توجهی به مناف  دیگراب و محبت به آنها بی

در جایی که به نفا  منااف  تودتواهاناه فارد دشمنی حسادت و ستید  
 باشد نتیجه دیگری ندارد.

تر بیائیم و در مردم عادی بخاواهیم اثار  اگر قدری از ای  مرتبه پائی 
ایماب را ببینیم باید گفته اگوست کنت را بپذیریم که تنها ماذهب اسات 

اسات و تنهاا ماومنی  واقعای باه های بدرگ را بوجاود آورد   که انقالب
گری  مذهب و دی  هستند که سعی در عمل به عدالت دارند و از وحشی

 گیرند. فاصله می
اینک که فرهنگ مادی غرب در جلوگیری از نژادپرساتی و عمال باه 

رود و  حقوق انسانی درماند  است و رو به افول و تالشای باه پایش مای
و القاعد  و بوکوحرام و غیار  پایگذار تروریست جهانی داعش و طالباب 

های تروریستی صهیونیسم و عربساتاب ساعودی و  است و حامی دولت
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 امثال آنها است و...
اما متدینی  مسلماب در مکه در مراسم حج و عمار  از هار ناژاد و  -

شاوند و باا هام یاک شاعار  ملیت و مذهبی دوستانه کنار هم جم  می
 رسانند. انجام میدهند و یک مراسم متحد را به  واحد می

در کربالی امام حسی  شیعیاب جهاب در مراسم اربعای  حساینی از 
هاا  ها و کشورهای جهاب با هم در یک راهپیماایی د  همه نژادها و ملیت

شوند و همچوب یاک تاانواد  بلکاه بهتار از  میلیونی دور هم جم  می
کنند کافی اسات شاما  اعضا  یک تانواد  بهمدیگر مجانًا، تدمت می

تود را به ای  راهپیمایی اربعی  برسانید و دیگر به فکر هیچ چید ماادی 
نباشید به شما دیگراب غذای کافی، مکاب مناسب برای استراحت و غیر  

زنند و پای شما را که تسته  دهند حتی مجانًا کفش شما را واکس می می
 کنناد و احتارام شویند و به شما ساالم می دهند و می اید ماساژ می شد 
گذارند در مدت چند هفته که ای  راهپیمایی ادامه دارد اگر هر کشور  می

کناد ایا  تااثیر فرهناگ  یا نژاد یا زباب یا ملیتی که باشید هیچ فرق نمی
 تری  فرهنگ هماب فرهنگی مذهبی و دی  است. است که قوی

ای  در زمانی است که رهبراب مادی جهاب نهایت ساعی تاود را در 
های جنگ و فساد در سراسار جهااب دارناد و فالسافه  برافروتت  شعله

مادی هیچ را  حلی برای رف  مشکالت بشر ندارناد و باه ایا  نداشات  
کننااد در حالیکااه ادیاااب الهاای اعاام از اسااالم و  اعتااراف و تصااریح می
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مسیحیت و یهود به آمدب منجی از طرف تدا در آتار الدمااب بشاارت 
تدا و اعتقاد باه آتارت فرهناگ  دهند و با بازگشت بشر به ایماب به می

شود و با بازگشت عیسی و مهدی آل  برادری و دوستی میاب بشر زند  می
محمد آتری  وصی رسول تدا تاتم انبیاا ، جامعاه بشاریت پاس ناا 

های فیلسوفاب ملحاد باه تادای تاود و دوساتی و  امیدی از راهنمایی
 گردد. برادری و یگانگی باز می

ذشته کتاب گذشت، گرایش بعضی از تالصه چنانچه در مباح  گ
فیلسوفاب به الحاد بخاطر ضعف آنها در شناتت تادا و قاانوب علیات 
بود  که پایگذارای  ضعف در غرب ارسطو و افالطوب بودناد و باا غلاط 
معرفی کردب قانوب علیت و تدا موجب تحیر و سرگردانی بشر شادند و 

رفتاار همای  اش گ هیوم در جوانی و کانت در کتاب سنجش ترد نااب
های عقلی و سردرگمی شدند و در پایاب عمر و کتابهای  ضعف شناتت

 ای پیدا کردند. بعدی به ای  تود تود پی برد  و را  را تا انداز 
اما متاسفانه در غرب بخاطر نداع میااب پااپ و حکومات و گارایش 

هاا در  فیلسوفاب به مخالفت با کلیسا و پاپ بخاطر تطاها و فسااد پاپ
ای از زماااب کاام و باایش بااه ساامت الحاااد گاارایش کردنااد و بااه  دور 

گرایی که در دروب تودش تناقض دارد گرایش  گرایی افراطی و ماد  حس
 کردند.

اش تنااقض دارد باه ایا   تصو  نظریاه داروینیسام کاه در دروب
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 گرایی و الحاد را بیشتر سرازیر کرد. سردرگمی افدود و را  افتادب در ماد 
روی از عقل واقعًا از عقل فاصاله گرفات و  ال دنبالهیعنی بشر به تی

گرایی و نظریه تناازع بقاا  دارویا  کاه  گرایی افراطی و ماد  گرفتار حس
 اش تناقض است و نامعقول است شد. همه اینها در دروب

دوسااتی و أومانیساام از  گرایی و انساب و بااه بعضااًا بااه اساام انساااب
رافت انساانی پاا نهااد در نعمت تود روی برگرداناد و بار روی شا ولی

حالیکه انسانیت، مقتضی ای  است که انساب از کسی که به او محبت و 
هاا از  کند سپاسگدار باشد چه رسد به تدای که همه توبی تدمت می

 ها بخاطر سرپیچی ما از راهنمایی اوست. اوست و همه بدبختی
مخالفت با تدا زیر پا گذاردب انسانیت و تیانت بشار باه تاودش 

 ست.ا
و بازگشت به تدا که راهنمایی عقل است تنهاا را  نجاات بشاریت 

 است.
یعنی را  صحیح تمدب و مدرنیته که هماب را  علاوم تجربای و عقال 
نظری و عملی بشر است تنها بازگشت به تداوندی است کاه از پادر و 

چیدداب است که از پدر و ماادر باه ماا  تر است و همه مادر به ما مهرباب
گوید باه نفا   چیدداب است و هرآنچه او به ما می است و همه تر مهرباب

تودماب است و او هیچ نیازی به ما و پرستش ما ندارد پرستش ماا تنهاا 
 را  نجات ما است.
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 تالیف دیوید هیوم: -« گفتگو در باب دی  طبیعی»از اول کتاب  -
کدام حقیقت روشا  و ماتق  اسات هام چناد  -

 هستی یک تدا ...........
کدام حقیقت اهمیتی دارد هم چند ای  حقیقت  -

که شالود  همه امیدهایماب است و مهمتری  بنیاد 
اتالقیت است و استوارتری  حامی جامعه و تنهاا 

های ماا،  اصلی که یک لحظه هم نباید از اندیشاه
 غایبت افتد؟

 تالیف تودش:  -« کتاب تاریخ طبیعی دی »گفتار هیوم در پایاب  -
ی درناد  تویااب و نافرهیختگااب ترد هر چند بی

ای باشاد کاه در آثاار آشاکار طبیعات کاه  به پایه
سااخت ناادد ایشاااب مااانوس اساات ]دسااتپ 
پروردگاری فرمانروا را نبیند، با ای  وصاف، بعیاد 

نماید که هر هوشیاری، چوب ای  اندیشه بروی  می
 باز نمود  شود از پذیرفت  آب، روی برتابد.

و تدبیری، آشاکار در هر چید، غرضی و تواستی 
 است.

هرگا  بینش ما، تا جایی وساعت یاباد کاه درباار  
سرآغاز ای  دستگا  دیدوار، اندیشه کنیم بایاد باه 



 107  .......................................................................................... پُست مدرن
 

یقی  کامل به علت یا پروردگاری هوشیار تستواب 
 شویم. )معترف شویم.(
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که یکای از اعضاا  برجساته آنهاا،  «های آلمانی نئومارکسیست» -
، آلماب «فرانکفورت»بود فعالیت تود را در دانشگا   «هربرت مارکوز »

 ،«فلسفه اجتمااعی»تحت عنواب  ،و آنرا در ژنو و نیویورک ندشروع کرد
 ادامه داد.

گرایی  حس»به فرهنگ  «مارکوز »البته عمد  توجه اعتراضی 
اثبات »یعنی  «پوزیتیویست»تودشاب را به دروغ  ،که امروز  «افراطی

اند که تنها  سابد «ماد  گرایاب»نامند بود که در واق  هماب  می، «گرا
کنند و تنها ارزش را هم منحصر به  تالصه می ،وجود را در ماد 

 «تودتواهانهلذت و أَلم های  ارزش» یعنی «های حیوانی ارزش»
 ،«های حیوانی لذت» دانند و تکنیک را هم ابداری برای رسیدب به آب می

فرهنگ »مارکوز  مخالف و معتر  به همی  قًا اما دقی دهند قرار می
 است اما  «گرا ماد  تودتواهانه

تحت تاثیر تفکرات مارکس، گویا تقصیر را  ،توا  ناتوا مارکوز   -
تکنولوژی »اندازند و  به گردب تکنولوژی پیشرفته سرمایداری می

کنند ولی مارکوز   معرفی می ،را عامل ای  همه ملم و تجاوز «صنعتی
عقل عملی »وجهی به  و بی «عقل ابداری»به تنها توجه داشت   را،علت 

 داند. می «و اتالق انسانی
هم تنهاا  «تکنولوژی پیشرفته»ولی به نظر ما، ابدار هماب ابدار است 

اش وابساته باه  تاوبی و بادیو  «توبی و بدی نادارد»و است  «ابدار»
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کااه  «تودتواهانااهنظااام مااادی »تکنولااوژی در آری اساات  «اهااداف»
مصداق بارز آب است وسیله تسلط سرمایداراب بر طبقه  ،«سرمایداری»

، «انگیااد  مااادی تودتواهانااه»کااه البتااه عااالو  باار  تر اساات ضااعیف
عادالتی، نقشای  در ایا  بی ،«نظام سارمایداری موجاود»تصوصیات 
 .اساسی دارد

بود کاه درباار   «ی پژوهشی اجتماعی موسسه»مکتب فرانکفورت، 
م  9123کرد که رسمًا در تاریخ سوم فوریه  بح  می «اجتماعیفلسفه »

پس از پیاروزی جنااح چاپ در روسایه طای فرماانی از ساوی وزارت 
 «دانشاگا  فرانکفاورت»تاسیس گردیاد و باه  ،آموزش و پرورش آلماب

 وابسته شد.
باود درباار   «فلسفه اجتمااعی»و  «مارکسیسم»مکتبی حول محور 

 نظام سرمایداریارزیابی مجدد مارکسیسم و 
 م 9132مدیر موسسه شد در سال  هورکهایمر، -
 عضو موسسه شد - 9132هربرت مارکوز  در سال  -
 همکاری با موسسه برقرار کرد - 9131، در سال آدورنو -
هابرمااس و امثاال  کسانی همچوب یورگ  ،در نیمه دوم قرب بیستم -

هاابی کردناد و از بعضای از نقادهای آنهاا باه  او به ای  مکتاب گرایش
 استفاد  نمودند. ،سرمایداری
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 «:پوزیتیویسمی»درباره نظری   «هربرت مارکوزه» گهتار»
نظریه تسلیم و »تواند  ، فقط می«ای چنی  نظریه»

 ، باشد.«رضا
هایی  قادرت»در تدمت پشاتیبانی از  ،«ای  نظریه»

تواهناد صاورت فعلای واقعیات را در  است که می
برابر امکاب واقعی صورت دیگری از واقعیت کاه باه 

 1.«احتمال زیاد، صورت بهتری است را حف  کنند
 هربرت مارکوز :

، متاعی است که از روناد افتااد  اسات. «حقیقت»
، «ای مبادلاههاای  ارزش»، بار بنیااب «نظام جامعه»

هاای دیگار، باه دور افکناد   مستقر گردید  و ارزش
 اند.  شد 

کاه  «آزادی و توسعه و فراوانای»کلمات پر طمطرق 
ها و سیاستمداراب، در موقا  انتخااب،  رهبراب دولت

فاقااد هرگونااه معناای و » ...2راننااد بااه زباااب می
 .«محتواست

                                              
چااپ تهاراب  -ترجمه دیهپمای  -تالیف سناف  -. کتاب فیلسوفاب سیاسی قرب بیستم  1

 .11صفحه  -هجری شمسی  9312سال 

 11. کتاب انساب تک ساحتی تالیف هربرت مارکوز  در ترجمه فارسی بخش سوم    2
- 12. 
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، و «های زندگی اماروز واقعیت»شباهت موجود بی  
، روشانگر ایا  حقیقات اسات کاه «اندیشه افاراد»
 ، «ضعف نهاد »تا چه پایه رو به  «معنویت»
های فکر، از میاب رفتاه و  تعالی روح و بلندپروازی -

، «مسااائل مااادی»تمااام لحظااات زناادگی بشاار را، 
 .1اشغال کرد  است

 هربرت مارکوز :
سود عملای و فایاد  »به همه چید از دیدگا   «مردم»

 نگرند... می «مادی آب
در  «عااادالتی تاااالف انساااانیت و بی»اقااادامات 

 ،های اداری که در بسیاری از جوام  معاصار دستگا 
 .«کند جلو  می ،منطقی و عاقالنه»وجود دارد، 

تمااایالت بلنااد پروازانااه و »روح بشااری، آنچناااب 
را از دست داد  که رواب کاواب،  «رازهای درونی تود

 اند.   پنداشتهتحلیل چنی  ارواحی را بیهود
، کااه «آرامااش تاااطر در شاارائط زناادگی امااروز» -

 ،شاوند نیروهای فردی، در برابر جامعه حراست نمی
 .«پذیر نیست امکاب»

                                              
 .11 - 12بخش سوم در ترجمه فارسی    -تالیف مارکوز   -. انساب تک ساحتی  1
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شناساای و منطقاای امااروز،  هااای زباب در تحلیل -
موضااوعاتی ، «اتاالق»و  «فلسافه» ،مساائل کها 

 ...1تیالی و بیهود  تلقی شد 
 هربرت مارکوز :

در واق  بی  انساب امروز، ماوثر  ،«طلبی لذت»اصل 
روابط جنسی شکل آزادتری به تاود گرفتاه »افتاد  و 

 .«است
ی امروزی، به کلی  اشکال بازدارند  ابتذال در جامعه

، متفااوت «روح چوب و چرا و اندیشاه بلنادپرواز»با 
اساات و روحیااه طاارد و انکااار نساابت بااه رسااوم و 

گیار  نماودار چشام -های جاری، ناپدید شد   سنت
ای  وض ، برداشتی است که نسل معاصر از مساائل 

روابط زب و مارد را باه ابتاذال کشاید  جنسی دارد و 
 .2است

 مارکوز :
، «جامعاه صانعتی پیشارفته»شود کاه  غالبًا گفته می

، «کند آزادی روابط جنسی را تجوید می»مخصوصًا 
                                              

 .929در ترجمه    -تالیف مارکوز   -. کتاب انساب تک ساحتی  1

 9311در ترجماه فارسای چااپ تهاراب ساال  -تالیف مارکوز   -. انساب تک ساحتی  2
 .922هجری شمسی   
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از مدایااای مهاام و نشااانه رشااد »بعضاای آناارا یکاای 
 .«پندارند اجتماعی می

امروز در روابط اجتماعی و در دنیاای کاار، از انادام 
شاود وبارای معرفای  جنسی، اساتفاد  بازرگاانی می

کاالیی، ای  اندامها را در معر  تماشای مردم قارار 
 دهند. می

کارمنداب سکسی، فروشندگاب سکسی، کاالهای پر 
آیناد، گااهی ارزش  سود و گراب قیمتی به حساب می

رود و به مقاام دوساتی و  فراتر میآناب از ای  حد نید 
مصاااحبت پادشاااهاب، شاااهدادگاب و لردهااا، نائاال 

 شوند. می
های جالب توجه و جذابیت یاک زب یاا  مثاًل ویژگی

 ،یک شوهر را به آسانی گروهی از زناب و مرداب دیگر
 کنند... تماشا می

تااواب تنااوع زناادگی نامیااد؟  آیااا ایاا  دگرگااونی را می
در حقیقات  «غریاد  جنسای»منادی از  اینگونه بهر 

و ناهماهنگی بای  نیازهاای « م »نابود ساتت  نهاد 
آمااال و »انسااانی و تمااایالت غریاادی اساات زیاارا 

 .«کند تحمیل می ،آرزوهای فرد را، جامعه به او
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لای، یکای از فعاقناع غرید  در شکل  ،... به هر حال
تشانودی و اعتارا  »عوامل سرکوبی و مباارز  باا 

 .1قی شود، باید تل«افراد
 مارکوز :

، کااه از مختصااات ایاا  «آزادی روابااط جنساای»
را در  «روح اعتارا  و ناتشانودی»هاست،  جامعه

تسالیم و »برد و در آناب نوعی حالت  افراد از میاب می
 پدید آورد  است. ،«رضا
گفاهی»ای   ، نسفبت بفه «محرومیت یفا عفدم آ

ای است کفه در برابفر  پرد  ،وض  جاری، در واق 
هففای  جلو »کشففید  شففد  تففا  ،چشففمهایمان

را در جام ففه،  «وحشففت و دشففمنی -بففدبختی 
نیی  ،تماشا نکنیم. انسان امروز از نظرگا  سیاست

گرفتار چنی  محرومیتی است و به آسانی حقوق 
واقف   ،تضیی  حکومتهفا ،سیاسی او، در م رض

  .2شود می

                                              
 .921 - 922در ترجمه فارسی    -ف مارکوز  تالی -. کتاب انساب تک ساحتی  1

 .922 - 921   -در ترجمه فارسی  -تالیف مارکوز   -. کتاب انساب تک ساحتی  2
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 :«ارکوزهمهربرت »توضیم ما بر گهت  
هاای نظاام  امپریالیست و حکومت» ،گوید همینطور که مارکوز  می

هاای جنسای و  آزادی»کنناد باا دادب  ساعی می ،«سرمایداری و تاائ 
مردم را و باالتو جواناب را مشغول به تودشااب بکنناد  ،«بند باری بی

توجه و فکار نکنناد و  ،«سیاست غلط آنها و جنایات امپریالیست»تا به 
هایشاااب و همراهاای بااا  شاااب و تیانت در رفتااار پنهانی سیاسااتمداراب

 بیشتر آزاد باشند. ،ت پرد شامپریالیست در پ
بند و باری  بی»تایید گفته هربرت مارکوز  دربار  موافقت حاکماب با 

همچوب موافقت حاکماب در باط  و پنهاب باا شاای  کننادگاب  «جنسی
امپریالیست تاود را  ،«ماهر» است که با وجودی که در «مواد مخدر»

باا  «پنهااب»داند اماا ثابات شاد  کاه در  مخالف شیوع مواد مخدر می
ای  تواهر  ،در زماب شا کنند حتی  همکاری می ،«مافیای مواد مخدر»

باود و ساابقًا نیاد انگلایس  «مواد مخدر هروئی »شا  بود که تاجر مهم 
 مواد مخدر تریاک را به ایراب وارد کرد.

بناد و بااری و شایوع ماواد مخادر(  )با بیها حتی در پنهاب  و غربی
تودشاب هم معتاد به مواد مخدر بشوند تاا گرفتاار  ،اند تا جواناب موافد

تودشاااب بشااوند و فرصاات باارای فکاار کااردب دربااار  رفتااار تااالف 
هر کجا که بخواهند جنگ و هر کجا  ،نشوند و آناب بتوانند شاب حاکماب

بشاریت »ایجاد کنند و  ،اسلحه و غیر  رکه بخواهند صلح را به نف  تجا
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 بکشانند.به نف  تودشاب،  «را به ذلت و بدبختی
چاه  «بی بند و باری جنسی»وگرنه چه عاقلی است که متوجه نشود 

طالق شود و آنها را به  ها می بسا موجب متالشی شدب بعضی از تانواد 
در کوچاه و  ،های حرامداد  بادوب پادر و ماادر کشاند و چه بسا بچه می

چه مشکالتی بارای  «نظر روانی»ها از  کند و ای  بچه ایجاد می ،تیاباب
کنند اینها تمامًا در علاوم جناایی  ایجاد می ،شاب تودشاب و برای جامعه

و  موّیاد آب اسات ،ثابت شد  و آمار سازماب بهداشت جهانی ،دانشگا 
 کشاند  است. ،مواد مخدر نید چقدر جواناب را به بدبختی و نابودی

حال علت مخالفت هربرت مارکوز  با فسااد و باا ابرقادرتها و باا  -
فسااد و باه »نظامهای سرمایداری کاه کشاورها و طبقاات ماردم را باه 

کشانند روش  شد اما چرا هربارت ماارکوز   می ،«استثمار و استعمار نو
مخاالف  ،«افراطی که تنها شناتت حسای را قباول دارد گرایی حس»با 

 است؟
 داند. می «ستمگر و استکبار»ساز سلطه  و چرا پوزیتیویسم را زمینه

ماادعی ) «گاارای افاارادی حس»هرباارت مااارکوز  دربااار  نظریااه 
 :(پوزیتیویسم

تااادمت پشاااتیبانی از »در  ،«ایااا  نظریاااه» -
تواهاد صاورت فعلای  هایی است کاه می قدرت

واقعیت را در برابر امکاب واقعی صورت دیگری از 
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واقعیت که به احتمال زیاد، صورت بهتاری اسات 
 .1را حف  کنند

از روناد افتااد  »متاعی اسات کاه  ،«حقیقت» -
هااای  ارزش». نظااام جامعااه، باار بنیاااب «اساات
هاای دیگار،  ارزش» ، مستقر گردیاد  و«ای مبادله

 2«به دور افکند  شد  است
 مارکوز :

تمام لحظات زندگی بشر را مسائل ماادی اشاغال 
 ...3کرد  است

، «ساود ماادی آب»مردم به هماه چیاد از دیادگا  
 .4نگرند می

بااه  «فلساافه تحصاالی»ی  جویانااه ویژگاای چار  -
عمااد و »پااردازد ولاای  درماااب رنجهااای بشاار می

ها را  امیاااادیی ایاااا  رنجهااااا و نااااا  ریشااااه
 .....«شناسد نمی

از منظار روانکااوی  «فلسفه تحصلی»هرگا  به  -

                                              
 .11تالیف سناف در ترجمه    -. فیلسوفاب سیاسی قرب بیستم  1

 .11 - 12   -. ترجمه کتاب انساب آیند   2

 .11-12   -. ترجمه کتاب انساب تک ساحتی  3

 .929   -جمه کتاب انساب تک ساحتی . تر 4
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بنگریم بدی  نتیجه تواهیم رسید کاه بسایاری از 
بیماریهای موجود، در جامعاه تکنولاوژی اماروز، 

جویی آب، باا  است که چار  «های روانی بیماری»
 .1میسر، نتواند بود ،«تدابیر مادی»

  

                                              
 .911. هماب کتاب    1
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 هربرت مارکوز :
را بوجاود  1«معنای انتقاادی»که اصالت حقایقی 

به شمار  «حقاید مابعد الطبیعه»اند، همگی  آورد 
 .2روند می

  ... ،«فلسفه تحصلی یا پوزیتیویسم معاصر»
 ،ها را نابود نساتته نه تنها اوهام و تیالپردازی.... 

 3.4ای، پدید آورد  است بلکه تود، اوهام تاز 
 هربرت مارکوز :

، تحقیقاااات تاااود را باااه «دانشااامنداب»وقتااای 
تری برای ناابود سااتت   های ساد  را »جستجوی 

دهناااد و فرمولهاااای  ، اتتصاااا  می«انساااانها
بااه صااورت  اریاضاای، کیفیاات کشااتار جمعاای ر

ی  کنند یا اثرات نابود کنند  تری، محاسبه می دقید
بمب اتمی را بر اندام بشر، در فواصال مختلاف، 

                                              
 . مثل حقوق طبیعی و توبی عدالت و 1

. )تاوبی 912تاالیف ماارکوز  ترجماه فارسای صافحه  -. کتاب انساب تک سااحتی  2
 عدالت و بدی ملم از حقاید مابعد الطبیعی است(

 .912. هماب کتاب    3

که رنگ و شکل محساوس داشاته باشاد و  . توبی عدالت و بدی ملم، چیدی نیست 4
توسط حواس تمس، قابل شاناتت باشاد یعنای تنهاا قابال شاناتت عقلای اسات کاه 

 گرایاب افراطی منکراب هستند. حس
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ای  اسات کاه  کنند، آیا جد بینی و مطالعه می پیش
 دارد؟ علم به سوی بیهودگی، گام برمی

، لاادوم پیاادایش اندیشااه و «وضاا  موجااود»و آیااا 
آمید، به مباارز   رفتاری را که با ای  اقدامات جنوب

 1کند. برتیدد، ایجاب نمی

                                              
 .912در ترجمه فارسی    -. کتاب انساب تک ساحتی، تالیف مارکوز   1





 
 
 
 

«حلقهوی افراطیحسگرایی»
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 حلق  وین:
شاود  گفتاه می ،حلقه وی  به جمعی از اساتید دانشگا  وی  اطریش

تشاکیل  ،استاد رشته استقرایی دانشگا  وی  ،«شلیک»که به سرکردگی 
تنهاا  ،و مقصودشااب از ایا  عناواب ،«فلسفه علم»شد به عنواب جلسه 

کاه تنهاا شاامل  بود« تعریفی از علم»ای و یا  پایگذاری ضابطه و قاعد 
و آنچه قابل مشاهد  توساط حاواس پنجگاناه  «علوم تجربی»مصادید 

و نید ریاضیات شود گرچه ریاضیات را ای  گرو  به عناواب علمای است 
قابال  ،در آب ضرورت و کلیت اسات و گادار  در آنهااکه نه تنها تجربی 

علاوم تحلیلای »به عنواب  «ریاضیات»سلب از موضوع نیست و با قبول 
گرایاب افراطی گذشتگاب که حتی ریاضایات را  تود را از تجربه ،«عقلی

و  «کلیات»به عنواب قابل تجربی بودب فقاط قباول داشاتند و از توجیاه 
درماند  بودناد تاود را جادا  ،موجود در ریاضیات و منطد «ضرورت»

 باه عباارت نامیاد یاا «گرایاب منطقای تجرباه»کردند و لاذا تاود را  می
 ،شااب از ایا  معیاار نامیدناد و هدف «گرایاب منطقی اثبات»، تودشاب

، ای  بود که علام را از «تجربه و تحلیل عقلی»به  «علم»محدود کردب 
جادا  ،ترافات و موضوعات و مسائل مابعدالطبیعی و مااورا  الطبیعای

 های مختلف علمی کنند. سرکرد  ای  گرو  آقای شلیک بود ولی از رشته
رفات  هاا پیوساتند و می به آبافرادی همچوب ریاضیات و فیدیک و غیر  

نهضتی  شاب، با تاسیس مجالت و مکتوباتکه همچوب حدبی شوند که 
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 ،در جهااب «ترافات و موهومات و مابعدالطبیعاه»علیه  ،«علم»به نف  
از اطراف جهاب از و افرادی ای هم موفد شدند  به را  بیاندازند و تا انداز 

مشاکالت  ،رفتناد آنچاه پایش میهر های دیگر به آنها پیوستند اما  ر قا
گفتند ما تنها آنچاه  شد چوب در تعریف علوم تجربی می بیشتر می ،آنها

جادو علاوم تجربای  ،مشااهد  و حاس کناد ،ماب را که حواس پنجگانه
به قواعد علوم تجربی ماندند  «یقی »و  «کلیت»پذیریم در نتیجه در  می

تواب به قاوانی  کلای  نمیهرگد  ،زیرا با چند مورد تجربه جدیی شخصی
هام رسید که بینهایت مصداق دارد و باا ایا  تعریاف علام از احتماال 

 د.نبرس ،د به یقی نتوان نمی
و  «عادالت»د زیرا تاوبی نمان می «فلسفه اتالق»در  ،عالو  بر آب

چیادی  ،و امثال اینها «کذب»و بدی  «قتصدا»و توبی  «ملم»بدی 
از همدیگر مشخو شوند یعنی  ،نیست که با اتتالف رنگ و طعم و بو

از بدی ضد اتالق و تضیید  «طبیعیحقوق »و  «اصول اتالق»توبی 
چیدی نیست که دارای رنگ و بو و طعم و... باشند که با حواس  ،حقوق

 د و جدا کرد.بتواب آنها را از همدیگر، تشخیو دا ،پنجگانه
رود و آنچه را حس  حواس ما به تطا می ،و نید اینکه در چه مواردی

کنیم با آنچه در تارج است مطابقت دارد یا ندارد و آیا تطابد حاس  می
بااز چیادی نیسات کاه از طریاد  ،کامل است یا تیار ،با واق  تارجی

فلسفه »همچوب  «فلسفه شناتت»حواس قابل اثبات یا نفی باشد یعنی 
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 تارج است. ،از تواب تشخیو حواس پنجگانه ما «اتالق
بودند  ی افراطیگرا که همه حس «اعضا  حلقه وی »در نتیجه میاب 

آنچاه را حاواس »گفتند  اتتالف شد تصو  آنکه تندروهای گرو  می
کاه بارای  کراتایاست در نتیجه افاالک و  «معنی بی» ،«درک نکند ،ما

قابل حاس نباشاد را  (تکنولوژی حتی با وسائل)همیشه برای حواس ما 
همچنی  اتم و اجدا   بدانیممعنی یباید معدوم یا ب ،طبد ضابطه تندروها

 ،قابل حس از طرید حواس پنجگانه ماا ،تر از اتم که هیچ وقت کوچک
باید طبد ضابطه غالاب نیست  (حتی با ابدار میکروسکوب هم نیست)
پایش آمادب ایا  ، معادوم یاا بیمعنای بادانیم در نتیجاه «حلقه ویا »

علمای »ای کاه بارای  مشکالت و ناتوانی گرو  برای قبول لوازم ضاابطه
در باه چاالش برتوردناد، وض  کارد  بودناد  ،«معنی داشت »و  «بودب

نیمه دوم »تاسیس شد  بود در  ،«نیمه اول قرب بیستم»نتیجه گرو  که در 
ایا  برای د مرد  محسوب ش ،متالشی شد یا از نظر علمی ،«قرب بیستم

 ،عااالو  باار شاالیک، کارناااپ و ویتگنشااتای  و افاارادی دیگاار ،گاارو 
باود کاه از ایا   «پوپر»کردند شاید آتری  طرفدار اینها  فرسایی می قلم

اب دو جنگ جهاانی متولاد برگشت و آنرا مرد  تواند ای  گرو  می ،گرو 
 شد و مرد.
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کااه شااناتت را  «گرایففان افراطففی حس»نقففد و بررسففی مففا بففر 
دانند از زماب اگوست کنات تاا دورکایم و نیاد از  می «حس»ه منحصر ب

تاود را باه غلاط »گرای مادی و چاه آنانکاه  فروید تا روانشناساب حس
و چه غیر اینها که ادعایی ندارند  «نامند گرا یعنی پوزیتیویست می اثبات

 «مفیادشناتت »اما عماًل  ،«دانند تود را طرفدار فلسفه تحلیلی می»و 
متوجااه ماادعی و اعتقاااد  ،داننااد می «شااناتت حساای»را منحصاار بااه 

شناتت را  ،«جوانی هیوم»اند که اگر همچوب  تودشاب و لوازم آب نشد 
شاناتت »توانناد در حاد  دانند تنهاا میب «شناتت حسی»منحصر به 

یاک »در حاد  «جوانی هیوم»ادعا کنند و یا همچوب  ،«حسی حیوانات
 هنه آنکه تود را طرفدار منطد و فلسف کنند باقی بمانند و ادعا ،«شکاک

 .قلمداد کنند ،و علوم تجربی
حواس پنجگانه بیرونی و آنچه دروب به نام درد و یاا »زیرا حس بجد 

 «قانوب علیات»شناتت شناتتی ندارد،  ،«شود لذت حیوانی نامید  می
هاای حاواد  اشایا   که محرک همه دانشمنداب برای پیادا کاردب علت

حادثاه »مند اسات و  بهر  ،«کلیت و ضرورت عقلی»و از است طبیعی 
چیادی نیسات کاه از را   «دانناد میعقااًل محاال را بدوب وجود علات 

 ، شناتته شود.«استقرا  حسی»
الزم الوفاا  اسات و  ،«تعهد و قارارداد»اینکه  «حقوق طبیعی»و یا 

اش را  باشند چنانچه م  بحا  «مختار»و  «عاقل»باید  ،طرفی  قرارداد
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قابال شاناتت و  ،«عقال»ام کردم تنها از را   «فلسفه حقوق»در کتاب 
و هیچ حیاواب و  «هایی است ترکیبی و عقلی گدار »و وصول به آب است 

حقوق طبیعی و حد برابری انسانها در حاد حیاات معتقد به  ،ای دیوانه
باا هام  «حد حیاات و حقاوق دیگار انساانی»اینکه انسانها در  نیست

قابال  ،است و هیچکدام اینها «عقل سلیم»د محصول مساوی هستند نی
و قابل احساس توساط حاواس پنجگاناه نیسات  قرارداد یا سلب نیست

از جنس رنگی یا شکل جسم و غیار  نیسات تاا توساط  ،«حقوق»زیرا 
 .قابل حس کردب باشد ،حواس پنجگانه

باا هایچ قاراردادی، الزم الوفاا   ،باشادنالزم الوفا   ،اگر قرارداد ذاتاً 
شود مگر به دور و تسلسل محال بیانجامد و نید معقول نیسات کاه  نمی

 ،هماه ماردم ساابدرا برای لدوم وفا  بگاوئیم  «اتتیار»و  «عقل»شرط 
اند و م  جملاه از حقاوق  توافد کرد  ،بر آب ،دیوانگاب و مجبوری حتی 

و گارفت  ناوزاد را از و باالعکس  اش حد مادر بر ناوزادشاست طبیعی 
نیسات مگار باا  مادر بدوب آنکه مادر مریض یا مهجاور باشاد صاحیح

 آنرا واگذار کند. رضایت و اتتیار تود مادر،
عقااًل در تمام جوام  بشری و در تمام طول تااریخ  «حقوق طبیعی»

ممکا  نیسات  ،اجتمااع بشاریبود  و هست و تواهد بود و بدوب آب، 
 ،است و عمل به آب «عقلی های حد» هماب «حقوق طبیعی»مقصود از 

تالف و ستمگری است هار کاه عامال  آب،مصداق عدالت و شکست  



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................  151
 

ای یاا ال ماذهب اماا  باشد رئیس یا مرئوس، زب یاا مارد، اهال ماذهب
حقاوق »ای یا فردی سرگرداب میاب ملل یا غیر اینها با تکیه به ایا   ملت

برقرار اسات و هار فارد یاا گارو  و یاا  ،است که جامعه بشری «طبیعی
کند و طبد ای  حقوق اسات کاه  عمل می ،طبد قرارداد تود ،ای جامعه

برقارار باود  و هسات های بحد علیه ستمگراب تاریخ تاا بحاال  انقالب
اگر در منشور سازماب ملل یا ارکاب ساازماب ملال »حتی تبعیض نژادی 

قادرتها در شاورای باشد همچوب حد وتو و امتیازات مخصو  ابرهم 
ها است تا علیه هار تبعایض  مالمانه است و حد ملترفتاری  ،«امنیت

نژادی و باالتو ای  تبعیض نژادی در شورای امنیات و ساازماب ملال 
 قیام کنند.

 «شناتتی حسی غریدی»است نه  «شناتتی عقلی» ،آری اینها همه
 ،«اش  نف  تاودش و تاانواد»که طبد غرید  حیوانی هر حیواب تنها به 

اش گرسنه شدند به فکار سایر شادب  کند اگر تودش یا تانواد  کار می
کند و به فکر سیر  ، احساس نمی«حیواب»و هرگد درد دیگراب را  افتاد می

 .اش نیست شدب شکم دیگراب یا رف  مشکالت همنوعاب
که تاود دارد  «عقل و انسانیت»چید دیگری دارد به نام  «انساب»اما 

داند و درد آنهاا را نیاد تاا  مسئول جامعه و دیگراب هم می ،ای را تا انداز 
 کند. کند و به آناب نید مهربانی و تدمت هم می ای احساس می انداز 
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گاذارد  ی را کناار میلا، که شاناتت عق«گرایی افراطی حس»وقتی 
گاذارد، و در عای  حاال  را کنار می «های ترکیبی عقلی گدار »باالتو 

نماماد، در نتیجاه  می «گرایای اثباات» ،را به غلط «گرایی افراطی حس»
 «حقاوق طبیعای»همااب انکاار شاود کاه  گرایی جدید می گرفتار ترافه
کاه تاود ایا  انکاار، یاک باشاد  «اصول نخستی  اتالق»همنوعاب و 

گرایای افراطای و  حس»تنااقض موجاود در و نیاد  ترافه سالبی اسات
 ،«اتام»ز کشاف اتام کاه و پاس ا گیرد میموجود را نادید   «گرایی ماد 

تنهاا تااب  قاوانی  جباری  ،است و در عی  حاال «عتی نامحسوسیواق»
اسات را  «فاعال مختاار»رواب انساانی را کاه در حالیکاه فیدیک است 

 «بداند یعنی تنها تاب  جبر فیدیک بادوب اتتیاار و... «موجودی مادی»
گرایی  حس»تواند عقاًل ای   تناقضاتی که هیچ عاقلی با توجه به آب، نمی

شیفته شدب دانشمنداب جدید باه را عقاًل قبول کند  «گرایی افراطی و ماد 
حّتای به اینجا رسید کاه  «گرایی نامعقول گرایی افراطی و ماد  حس»ای  

ای کاه  بناماد نظریاه ،گرایی را تکامل «نظریه در دروب متناقض داروی »
تاری   احمقاناه ،«گرایی قادیم و عصار ملمات ترافاه»شاید همچاوب 

 اش در دروبکاه هاای مهمای  ای است که با وجود چنای  تناقض نظریه
 مقبول بعضی قرار گرفته است. ست،ا

را یک  «رواب غیر مادی»معلوم است که ندد چنی  جاهالنی، وجود 
در پایااب  کاهکاه حتای نادد هیاوم را و یاا تادا  توهم بحساب بیاورناد
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عقلای  بادوب اشاکال ،وجود تادا را طباد ادلاه عقلای ،اش تحقیقات
 منکر شوند؛ دانست می

دنباال سرچشامه  ،به تیال تودشاب گرایاب افراطی، ، حسدر نتیجه
بودناد کاه بخیاال تودشااب چاوب  «تصورات مااورا  الطبیعای»چنی  

توهمی داشته باشد منشا غیر غریدی واقعیت ندارند حتمًا باید، منشثیی 
ترس یا اضطراب یاا حال آب رؤیا باشد یا  ،یعنی احساسی محض یعقل

 جهل و...
 -تالیف تی.بی.باتمور  -شناسی  کتاب جامعه

سید حسا  حساینی  -ترجمه سید حس  متصور 
 کلجاهی:

 - 212   - «دی  و اتاالق»بخش چهاردهم: 
212: 

شناسای  دیدگا  جامعه»ای که از  مطالعات اولیه -
، ساه «لحاظ روش»به عمل آمد ، از  «دربار  دی 

، «تکاماال گاارا»آنهااا  ،دتصیصااه بااارز داشااتن
 بودند. «روانشناسی»و مبتنی بر  «گرا اثبات»

 -یعنی معتقد به تنازع بقاا  دارویا   -گرا  )تکامل
 گرای افراطی( گرا یعنی حس اثبات

... 
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چااه در روانشناساای یااا »گفتااار دانشاامنداب تجرباای  ،در هاار حااال
مادامیکاه در ایا   «شناسی و غیار  شناسی و یا اقتصاد و یا انساب جامعه

ساخ   «موجودات محسوس بما هو محسوس»محدود  باشد و از ای  
های  ، نظریااه«حااس و تجربااه حساای»بگوینااد و بتواننااد از طریااد 

در حالیکاه  مقبول و مسموع است.گفتارشاب، اثبات کنند  شاب را علمی
 دربار  موضوعات فلسفی عقلی امهار نظر نکنند.

مااادی »موجااودات امااا ادعااای آنهااا در اثبااات وجااود یااا عاادم  -
 ،عقالً  «موجودات ماورا  الطبیعه»همچوب اتم چه رسد به  «نامحسوس

بجاد تاواب شاناتت  ،«یابادار حّسا»ادعایی بادوب دلیال اسات زیارا 
 را ندارد. «موجودات مادی محسوس بما هو محسوس»

 ،«حلقاه ویا  گرایااب افراطای حس»دربار   ،«جاب پاسمور»رساله 
و « که حد امهار نظر دربار  موضوعات فلسافی»گوید  همی  را نید می

اش  در رسااله «جااب پاسامور»آنجا کاه « عقلی و ماورا  الطبیعه ندارد
 نویسد: می
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 :رجان پاسمو
شامرد. ساعی او  ، تود را فیلسوف نمی«ماخ» -9

به گفته تودش، معطوف به یگانه کاردب علاوم، و 
ست  آب، از عناصر متافیدیاک باود در طی آب، پیرا

 .«نه تاسیس یک مکتب فلسفی»
، نددیک باه «روی کرد و رهیافت کلی حلقه وی »

 ای  نظر بود، شلیک یک استثنا  بود.
وی )=شاالیک( باار آب بااود کااه فلساافه بااا  -2

پوزیتیویسام منطقاای، نقطااه عطااف نااوینی یافتااه 
 است.

 کارناپ، بر تالف ای  نظر، معتقد بود: -3
. 1دهیم نمای «های فلسافی پرسش»سخی به ما پا

ها، مربوط به متافیدیک یا  اعم از اینکه ای  پرسش
اتااالق یااا بحاا  المعرفااة )شااناتت شناساای(، 

                                              
هیم یعنی چوب های فلسفی پاسخی نمید گرایاب به پرسش . ای  گفته کار ناب که ما حس 1

توانناد درباار   حس و حواس پنجگانه تنها ابدار شاناتت اجساام و ماادی هساتند و نمی
موضوعات غیر جسمانی امهار نظر کنند چه بگویند هست یا بگویند نیست یاا بگویناد 

دانیم هست یا نیست یا باا معنای یاا بیمعنای  توانند بگویند ما نمی معنی است تنها می بی
توانیم بادانیم  ابدار شناتت سم مادی است ما تنها با چشم تود میاست چوب حس تنها 

اینجا جسمی هست یا نیست بدنی هست یا نیست اما اینکه روح و جاب و ج  هست یاا 
 توانیم بکمک چشم بدانیم. نیست نمی
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 باشد.
 )ادامه مقاله پاسمرو دربار  شناتت شناسی:(

احکااام مااا دربااار   :گفتنااد می «ها پوزیتیویساات»
ها (، بهمااب اناداز  کاه در ذ)از « جهاب تارج»

« فاقد معنی»یا اشیا  فی نفسه هست،  باب مطلد
 .است

چرا که هیچ طریقه ممکنی برای تحقید یا درستی 
، که جهاب تاارج )از «ها ای  نوع حکم»ی شآزمای

اصاًل وجود دارد یا وجاود نادارد، جادا از  ،ذه (
 .تجربه ما، در کار نیست

رئالیسم )=اصالت واق ( و ایدئالیسام )=اصاالت 
، باه «شاناتت شناسای»د  مثال( به عنواب پیشنها

 .1است «فاقد معنی» ،یک انداز 
  

                                              
، یک نوع امهاار نظار و پاساخ «موضوعات ماورا  الطبیعه»دربار  « بیمعنایی». ادعای  1

ات ماورا  الطبیعه است و با گفته سابد اصحاب حلقه وی  و کار ناب که دادب به موضوع
دهیم در تنااقض آشاکار  گفتند ما، دربار  موضوعات ماورا  الطبیعی هایچ پاساخی نمای

 است.
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 :«گرایان افراطی حس»بر  نقد ماتوضیم بیشتر درباره 
گویند که ما دربار   می« های به اصطالح منطقی پوزیتیویست»اینکه 

گرایااب  حسطبد اعتقااد گوئیم یعنی  ، هیچ نمی«جهاب تارج از ذه »
هاایچ »تنهااا اباادار شااناتت اساات،  «حااس»گوینااد:  میکااه  افراطاای،

 «آیا واقعًا وجود دارد یا وجاود نادارد ،دانیم که جهاب تارج از ذه  نمی
از  «موجاودات تاارج از ذها »چوب هیچ را  ممک  برای علم بوجاود 

نسبت به رئالیسم و ایدئالیسم، فارق  ،نداریم و دیدگا  ما «حس»طرید 
اقصای اسات بایاد باه ایا  گفتار نها،  ای  گفتار پوزیتیویستکند،  نمی
صراحت بیشتری بدهند و صاراحتًا اعتاراف بکناد کاه جادو  ،شاب گفته

آیاا  «موجاودات تاارج از ذها »هستند یعنی نسبت به اینکه  شکاکاب
دانناد  اند و چیادی نمی ، اینها شکاک«اند واقعًا هستند یا تیال محض»

اناد  تنهاا آناب»کنند عالو  بر آب، اینکه  تصریح نمی ،چرا به ای  واقعیت
و  ،«ماردم عاادی»اّماا  «که شکاک هستند نسبت بوجود جهااب تاارج

 ،، هیچ شاکی ندارناد«جهاب تارج»نسبت بوجود ، «فیلسوفاب عقلی»
 گوید: هیوم هم می

نسبت بوجود جهااب  ،«بیسواد و کودکاب»اینکه مردم عادی و حتی »
 تارج، یقای  دارناد و شاک ندارناد بخااطر ایا  نیسات کاه از طریاد

« استدالل عقلی )قانوب علیت( بوجود موجودات تارجی، یقی  دارناد
بارای عماوم ماردم، ، «یقی  و اطمیناب بوجود جهااب تاارج»یعنی ای  
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شناتتی فطری است که همه مردم معمولی دارناد و کانات هام از ایا  
یقای  بوجاود »عاالو  بار فطاری باودب و ، اساتفاد  کارد «هیاوم»گفته 

را  «وهر و عر  بودب موجاودات تاارجیج»را،  «موجودات تارجی
ای از مقاوالت و  دانسته و مجموعه «شناتتی فطری ما قبل حسی»هم، 

ای  واقعیات  «حلقه وی »مفاهیم ما قبل تجربی را اعالب کرد چرا شما 
کنید در حالیکه یقینًا مردم و انساانها، حتای  شناتت فطری را قبول نمی
دارند. اگر شما  ،«رج از ذه موجودات تا»کودکاب چنی  یقینی بوجود 

متوجه ای  نیستید عجیب است و باید فلسفه تود را ناقو اعالم کنیاد 
 دانید. و یا واقعًا اعتراف کنید که فلسفه نمی

های  گویااد مااا پاسااخی بااه پرسااش تصااو  آنکااه کااار ناااب می
باشاد  «فلسفه اتالق»ها مربوط به  دهیم چه ای  پرسش ، نمی«فلسفه»

 .«فلسفه ما بعد الطبیعه»یا  «فلسفه شناتت»یا 
و  «دانیاد نمیفلسافه »کنید کاه  ، اعتراف نمی«کار ناب و شما»چرا 

کنید. مردم  پایه تود، تلف می های بی وقت گروهی و مردمی را با حرف
دانناد کاه  یعنی فلسافی می «حقوق عقلی»که حقوق طبیعی انسانها را 

و تاانوادگی  انسانها نسبت به هم حد حیات و حد آزادی تصوصای»
دارند و همه در ای  حقوق باا هام مسااوی هساتند انساانهای عاقال و 

حد بسات  قارارداد، دارناد و عقااًل بایاد باه قارارداد و  ،صاحب اتتیار
حقاوق ذاتای »جوامعی بشاری بار اسااس ایا   ،«تعهدشاب عمل کنند
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است که برپا شد  و انکار عقلی بودب آنها، باه هارج و مارج و  «انسانها
 شود... منتهی می ،جامعه بشری یتالش

دانناد  باالتر  اینکه مردم یقی  بوجود موجودات تارجی دارند و می
بااز موجاودات  «شااب نبودشاب و نباود حاواس پنجگانه»که در صورت 

تارجی برای تودشاب وجودی واقعی و تاارجی دارناد آیاا انساانها و 
کاه )را  «موجودات تاارجی»حتی کودکاب و بیسواداب ای  یقی  بوجود 

از کجاا  (بااز بارای تودشااب وجاود دارناد را ،قط  نظر از احساس ما
سحر و رؤیا هم »در  «حس»تواند باشد چوب  که نمی یاند از حس آورد 

نیاماد   ،پس وقتی ای  یقی  از حس «هست اما بدوب موجودی تارجی
 .باشد «فطری ما قبل تجربی»باشد یا  «عقل»یا باید از است 
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)مغد متفکر و مرکد جم  شدب اعضاا  حلقاه  «شلی »اما ادعای 
نقطه عطاف  «گرایی افراطی حلقه وی  حس»با  «فلسفه»بر اینکه وی ( 

ای نیست زیارا فلسافه یعنای شاناتت  نوینی یافته است، گفتار عاقالنه
وجود جهاب تارجی که ورای »نیستند مثل  «موضوعاتی که محسوس»

مثال و  «ذه  فاعل مختار»یا وجود  «تدا»یا وجود  «احساس ما است
مقادار »اینکاه و  «ملام»و بادی  «عادالت»و توبی  «حقوق طبیعی»

 ، تا چه انداز  است؟«اعتبار شناتت حسی
 «شاناتت حسای»منحصار باه  ،«شناتت»بنابرای  با اعتقاد به اینکه 

 «شناتت حسای»در حالیکه عالو  بر آنکه ادعایی بدوب دلیل است است 
تاواب  چگوناه می «اجسام مادی محسوس را بشناسد و باس»تواند  تنها می
است  «نامحسوس وغیر مادی »که مخصو  موضوعات  «فلسفه»دربار  

 ،«علام فلسافه»یعنای  «علام»بتواند دربار  ای   «گرای افراطی حس»یک 
کاه تنهاا پیشرفت کرد  اسات  ،«گرای افراطی حس»ادعا بکند که فلسفه با 

اجساام »تنهاا است که ابادار شاناتت  «حس»ابداری را که در دست دارد 
تواناد بشناساد چاه رساد باه  نمی ،است حتی اتام را باا حاّس  «محسوس

و...  «اصاول نخساتی  اتاالق»و  «حقوق عقلی ذاتی»و  «ماورا  الطبیعه»
اسات مثال اینکاه  «تعقل» ،«موضوعات فلسفی»در حالیکه ابدار شناتت 

 ،یا اینکه مقادار اعتباار شاناتت حسای کند نمیکند یا  تطا  می ،آیا حس
کاه « متار»تواهد با ابادار  که میاست مثل کسی چقدر است گفته شلیک 
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اناداز  را  «هاای اتالقای ارزش» ،گیری ابعاد جسم است مخصو  انداز 
داناد کاه  هم که تنها ابدار شاناتت را شاناتت حسای می «شلیک»بگیرد 

است به شناتت فلسفی که  «م مادی محسوساجسا»مخصو  شناتت 
 «شناتت»تود است که مخصو  شناتت  (غیر حسی)شناتتی عقلی 

رشاد و بشناسد و آنهاا را، با ابدار حسی یا موجودات غیر جسمانی است را 
گویی تاود  شلیک متوجاه گفتاار تنااقض ترقی دهد و به آب پیشرفت بدهد

نجامد و باه اجتمااع نقیضای  ا نبود  که گفتارش به دور و تسلسل محال می
 .که محال است

بگاذارد باا آنکاه شاناتت  ،«گرایی منطقی حس»و نید اسم آنرا هم 
دربار  محسوساات  ،تواب با آب است که می «شناتتی عقلی» ،«منطد»
باه اینکاه  «ها پوزیتیویسات»سخ  گفت و باا اعتقااد  ،نامحسوسات و

د درباار  ناتوان اسات تنهاا می «شاناتت حسای»منحصر به  ،شناتت
 .بگوینداند سخ   فاقد عقلشناتت به انداز  حیوانات که 

و درباار   «منطاد»درباار   اناد همچنانکه حیواناات کاه فاقاد عقال
گفتار کارناپ صادقانه است  ،فهمند و در  ای  باب چیدی نمی «فلسفه»

دهیم یعنی  های فلسفی پاسخی نمی ما اعضا  حلقه وی  به پرسش»که 
دانیم  ماب که شناتت را منحصر به شناتت حسی مایبنابر ادعای تود

 .«امهار نظر بکنیم ،توانیم راج  به موضوعات فلسفی نمی
دربار  الفامی که دربار  موضوعات  ،«ها پوزیتیویست»اما ادعای  -
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بیمعنای اسات بااز  ،است مبنی بر اینکاه ایا  الفااظ «ماورا  الطبیعه»
ایا  الفااظ را بارای  ،گفتاری احمقانه است زیارا واضاعی  ایا  الفااظ

اند و تنهاا کساانی  وض  کرد  اند، نامحسوس و غیر مادیکه موجوداتی 
قضااوت کنناد کاه باه شاناتت عقلای و  ،توانند دربار  ایا  الفااظ می

ت توانناد قضااو های عقلی ترکیبی معتقد باشند آنهاا می باالتو گدار 
کنند که ای  الفاظ ما به ازائی در تارج دارد یا ندارد اگر چنای  کساانی 

کنیم کااه هاایچ موجااود  اثبااات ماای ،بگوینااد مااا بااا ایاا  دالئاال عقلاای
باه مرباوط گفتاری اسات  ،نامحسوس در تارج وجود ندارد گفتارشاب

توجاه  ،و مخاطب برای صدق و یا کذب آب باید به دالئال آنهاا موضوع
هایچ ماا باه ازائای در تاارج  ،به ای  رسید که ای  الفاظکند اگر او هم 

بگویاد: در تارج ندارد نه اینکاه  «ما به ازایی»ندارند بگوید ای  الفاظ 
 هستند. «بیمعنی» ،ای  الفاظ

شاناتت »همااب  ،«شاناتت»اند تنها مصاداق  اما کسانیکه مدعی
و  توانند بفهمد در تارج از ذها  نمی»کنند که  است و قبول می «حسی

توانند ایا   چگونه می ،«چیدی در تارج هست یا نیست ،شاب احساس
نادد آنهاا  ،الفاظ را بدوب معنی بدانند که در نتیجه اتم هم باید بیمعنای

در کند  باشد چوب قابل شناتت حسی نیست و چشم آنرا احساس نمی
لفظای کاه  ،پس در هر حالاست. موهوم و تیال محض  نتیجه بگویند

اسات  «معنای بی»تاوانیم بگاوئیم  نمیشاود  می «فهمید معنی »، از آب
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آب لفا  اسات چاه مفهاومی باشاد کاه و معناای مفهاوم  ،هماب معنی
یا مفهاومی باشاد کاه مصاداقی تاارجی  داشته باشدمصداق تارجی 

 .مثل سیمرغ و غول نداشته باشد
تالد ایا  هماب هم که از آب مقصود گویند  و شنوند   «تدا»کلمه 

و  «تاالد ایا  جهااب اسات»همااب  «تدا»جهاب است معنی آب لف  
اسات چاه واقعاًا تدا مفهوم ای  کلمه  ،«تالد ای  جهاب بودب»هماب 

ای  جهاب تالقی داشته باشد که مصداق واقعی تدا باشد یا آنکه اصاًل 
تالقی نداشته باشد و تدا و تالد ایا  جهااب یاک مفهاوم  ،ای  جهاب

بارای تاودش  «تادا»لفا   ،در هر حاالای باشد  و افسانهغیر واقعی 
مفهوم و معنی دارد و لف  بیمعنی نیست چه مفهاومی واقعای باشاد یاا 

شاناتت »را منحصار باه  «شاناتت»ای عالو  بر آنکه کسانیکه  افسانه
اجساام محساوس بماا هاو »دانند کاه تنهاا ابادار شاناتت  می «حسی

 (باه اعتاراف تودشااب)است هیچ ابادار شاناتتی دیگاری  «محسوس
ماا قبال شاناتت شناتت عقلی یاا ابدار »ندارند تا بتوانند به کمک آب 

مصداقی در تارج دارد یا نادارد و  ،بتوانند بفهمد مفهوم تدا ،«تجربی
مفهاومی نادارد یاک  ،شوند کاه لفا  تادا مدعی می زبا ،با وجود ای 

جاودات گویند الفامی که بر مو است تصوصًا آنکه می جاهالنهادعای 
ایا  الفااظ بار ایا  »داللت دارد بیمعنی اسات یعنای  ،ماورا  الطبیعی

نااوعی  ،تااودشایاا  گفتااار، کااه  «داللاات ناادارد ،تااودش معناای
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 گویی صریح است. تناقض
به عبارت دیگر مثاًل لف  تدا بوض  تخصیصی یا بوض  تخصصای 

موجودی غیر ماادی و نامحساوس »ای دارد که  اتتصا  به موضوع له
گرایااب افراطای حلقاه  حس»که تالد جهاب است حال مقصود  «است
هیچ معنایی نادارد آیاا مقصودشااب ایا   ،گویند ای  کلمه که می «وی 

 ،باه چنای  مفهاومی تادا، «لفا »است که چنی  وضعی نشد  و ای  
 ،«فهم مردم از ای  لف ، ای  معنی را»در حالیکه است اتتصا  نیافته 

و وض  شاد   ،«ای  معنی»برای  «ای  لف »بهتری  دلیل است بر اینکه 
: اتتصاا  یافتاه اسات و اگار بگویناد ،و به ای  معنیکند  داللت می

وجودی در تارج ندارد همچاوب لفا  سایمرغ بااز  ،ای  معنی مصداق
اند حتی کلمه سیمرغ که یک افسانه اسات  مرتکب شد  ،اشتباهی دیگر

ناای دارد امااا مع و وجااودی در تااارج ناادارد باااز لفاا  بیمعناای نیساات
ای و غیر واقعی است چوب سیمرغ یعنای مرغای دارای  معنایش، افسانه

جسم و چنی  جسمی طبد تجربه در هیچ کجای جهااب وجاود نادارد. 
اش را  تاواب عادم که دارای جسم نیست از طرید تجربه نمی ،«تدا»اما 

هام بار معنای تاودش  «تدا»بنابرای  اگر بگوئید ای  لف   .اثبات کرد
 در گویی آشکار است و اگر بگوئیاد مصاداقی ندارد یک تناقضداللت 

تواناد  تارج ندارد باز ادعایی بدوب دلیل مناسب است زیرا دلیل آب نمی
  باشد. «ابدار شناتت اجسام»یعنی از طرید  «حس»از طرید 
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 :دربار  اتالق جاب پاسمر
در باااب اتااالق، « های منطقاای پوزیتیویساات»

 اتتالف نظر دارند.
متفقًا، هر نوع اتالق متعالی و هار کوششای البته 

، را کاه برتار از «هاا حاوز  ارزش»برای تمسک به 
 کنند. عالم تجربه باشد، تخطئه و طرد می

، کارنااپ و «اصاالت فایاد »شلیک با نوعی شبه 
آیر، بر آب بودند که آنچه عرفاًا، احکاام اتالقای، 

شود، اصواًل حکام نیسات و فای المثال  تلقی می
 نکه:قول به ای

ناه حااوی یاک گادار  تجربای « دزدی بد است»
مااورا  »است و نه ارتباطی بی  دزدی و یک حوز  

 است.« تجربی



 
 
 
 
 

:«کارناب»و«آیر»نقدوبررسیمابر



 
 
 کارناپ رودلف

Carnap, Rudolf 
های فلسفی  معتقد بود ما پاسخی به پرسش)جاب پاسمور: کارناپ، 

 دهیم اعم از متافیدیک یا اتالق با بح  المعرفه( نمی
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تاود « پوزیتیویست منطقای»البته سابقًا توضیح دادیم ک کلمه  -9
 تناقض است. ،اش دروب

بنابر اینکه بگوئیم پوزیتیویست کسی است که شاناتت را منحصار 
هاای ترکیبای  که منکار گدار داند یا حتای کسای می «شناتت حسی»به 

 های عقلی ترکیبی است. عقلی است که در منطد چنی  گدار 
اصاالت »کردند با تکیه به نظریه  اما اینکه کارناپ و آیر، فکر می -2
توانند اصول نخستی  اتالق را تفسیر یا توجیاه کنناد اشاتبا   می «فاید 

واهاناه احسااس نفعی که از طرید غرید  تودت»اند زیرا آب  بدرگی کرد 
عامال آنارا از طریاد حاس است که  «نف  عامل»مخصو   «شود می

در تمام حیوانات وجود دارد کند و  احساس می ،اش آنرا درونی و تجربه
اینکاه آنچاه دوسات داشاتنی »اما آب نفعی که مربوط به جامعه اسات 

و  «دوسات داشاتنی و تاوب اساتاست مثلی لذت برای دیگراب هام 
 ،«نامطلوب است ،منفور است مثل درد و رنج برای همهآنچه برای تو »

تجربی نیست که حیوانات هم آنرا احساس کنند بلکه یک نوع شناتت 
است یا اینکه عدالت و احساب چوب برای جامعه  «کلی عقلیشناتت »

اسات کاه  «شناتت عقلای»مفید است توب است یک درک عقلی و 
کنند و حیواناات تصوصاًا  درک می ،شاب نوع انسانها آنرا به کمک عقل

توانند آنرا درک کنند و اگر کسی شناتت  آنها که عقل کمتری دارند نمی
بیناد و  یعنای آنچاه میبدانناد  «شناتت حسای جدئای»را منحصر به 
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ادعای شناتتی داشاته باشاد چاه  ،نباید بیش از حیواناتشنود و...  می
  اتاالق اصاول نخساتی»و امثال آب، از  «حقوق طبیعی»رسد به درک 

گوید همه انسانها در برابر هم حد حیات وغیر  دارند یا  که می «انسانی
اش عمل کند یا اینکه طرفی   کند باید به وعد  آنکه کسی که تعهدی می

 تعهد باید عاقل و مختار باشند و...
گرچه هر کدام در علاوم تجربای  «اعضا  حلقه وی »تالصه اینکه 

منطاد و »درباار   «دانا و مفیاد بودناددانشمندانی »مربوط به تودشاب 
، باید اعتراف کرد که جاهالنی بیش نبودند ولی جهال آنهاا باه «فلسفه

شااب اساتفاد   شود کاه ماا از علاوم تجربی مان  آب نمی ،منطد و فلسفه
و ای  اتتصا  به حلقه وی  ندارد بلکه از زماب اگوسات کنات  نکنیم

شناسی و روانشناسای و غیار   های جامعه دانشمندانی در رشته ،تا بحال
گرایاب افراطی بودند و مصداق شاناتت را منحصار  پیدا شدند که حس

های مرباوط باه رشاته تجربای  دانستند در قسمت به شناتت حسی می
تودشاب مطالاب بسایار مفیادی دارناد چاه در روانشناسای و چاه در 

بایاد شااب  تخصاو تجربیشناسی و چه در اقتصاد و غیار  کاه  جامعه
در علاوم های آنهاا  قبول عقل هر کسی قارار گیارد و بشار از گفتاه مورد

ایمااب »استفاد  کند حتای در ماورد آثاار عملای و محساوس  ،تجربی
در  (و روح و قیامت و اعتقااد باه بهشات و دوزخ و دیا  الهای) «بخدا

چوب برای یک دانشمند علوم انسانی تجربی، ای  رواب و جامعه و غیر . 



 170  .......................................................................................... پُست مدرن
 

اما تاا فلسافه نخواندناد و آنارا  قابل شناتت تجربی است ،آثار تجربی
امهاار  ،«موضوعات فلسافی»حد ندارند دربار   ،بطور کامل نفهمیدند

 .نظر کنند



 
 

 آلفرد جی آیر
 



 
 
 

گ ارشات
«:علومانسانیتبربی»دانشمندان
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با هر تفکار و عقیادتی  «تجربی انسانی پژوهشگر»اینکه از یک  -9
تواند جدو  و می «آنچه پذیرفتنی است» (الحاد یا الهی و غیر )که باشد 

 «گدارشات حسی جدئی»باشد فقط  «اش علوم تجربی مورد تخصو»
باشاد و قادمی آب  مفید ،«اش مورد توجه تجربی»است که برای ادعای 

 علم تجربی را به پیش برد؛
اسات یاا  «گرا گرای افراطی و ماد  حس»چیست  ،اما اینکه عقید  او

هایچ دتاالتی در آب  ،(اسات )و معتقاد باه روح و تادااست  «الهی»
نباید هم داشاته باشاد ندارد و  اش گدارشات جدیی مورد تجربهقسمت 

)وقتای  «تجربه اسات علم و»مورد قبول  ،او «گدارشات حسی جدیی»
تجربای و فقط به عناواب علام اش مورد اعتماد است(  فرد در گدارشات

 استناد کرد اما  ،«گدارشات حسی جدئی آب دانشمند تجربی»تواب به  می
بارای رشاته علاوم چه الحاادی و یاا الهای باشاد  ،اعتقادات او -2

امهااراتی را نید شود و  نمی ،«عقید  او»هیچ دلیلی بر حقانیت  ،تجربی
نماود  و در  ،هم که آب دانشمند تجربی بار اسااس ایا  اعتقااد تاا 

هیچ اعتبار علمی ندارد چاه رساد  ،مخلوط کرد اش  دیدگاههای علمی
 .«وجود یا عدم تدا»دربار   اش به حدسیات

تنهااا  «شااناس پایگااذار جامعه ،اگوساات کناات»و لااذا در نظریااات 
 ،«همرا  اسات ،اش تجربی گدارشات حسی جدئی و»هایش که با  گفته

مورد قبول علم و عقال اسات مثال موضاوع تقسایم کاار و همبساتگی 
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هاا باا  و... کاه ای اجتماع یا موضوع تانواد  و واحد عضاو اجتمااعی 
 همرا  است. اش، گدارشاتی حسی جدئی

از طرید  «تاریخ»دربار  شناس،  جامعهاما ادعاهای اگوست کنت  -
داشاته  ،ساه مرحلاه ،«تاریخ»مبنی بر اینکه  «حدس و گماب تودش»

مرحله نخست که مرحله ربانی باشد و مرحله دوم کاه مرحلاه »)است 
تنها حدسی است  («فلسفی باشد و مرحله سوم که مرحله تجربی باشد

زنی شخصی اوست و  که تنها یک حدس و گمانهبدوب استنادهای کافی 
و هایچ اعتباار اسات  یگدارشات حسی شخصدالئل کافی و فاقد فاقد 

بتواناد  «دانشامند علاوم تجربای»که برای یاک علمی و یا عقلی ندارد 
مستندی قطعی و غیر قابل نقد باشد؛ عالو  بر آنکاه حتای باه اعتاراف 

، تودش هم در زماب مرحلاه نخسات و رباانی و «اگوست کنت»تود 
جدئای را  یمرحله دوم فلسفی وجود نداشته تاا بتواناد گدارشااتی حسا

 گدارش کند. ،تودشتاریخ گذشته  از آب ،مستقیمبطور 
باه ماردم و اما اینکه تودش در زماب مرحله تجربی است که دیگار 

بادوب اساتقرا  بااز گفتااری  کنناد توجهی نمیمثاًل تدا و عقل فلسفی 
نید فاقد گدارشات حسی جدیی بقدر کاافی اسات کامل علمی است و 

اثبات کناد بلکاه بعکاس  ،«تجربه حسی»که بتواند مدعایش را بطرید 
عالو  بر آنکه در قروب جدید که بر  ،دربار  ای  سه مرحله اش گدارشات

توجه فیلسوفاب سابقًا تماماًا باه بیاروب و  ،تالف فلسفه قدیم ارسطوئی



 177  ......................................................................................... پُست مدرن
 

باب جدیدی  ،تارج ذه  بود اما پس از دکارت و پیدایش فلسفه جدید
در  ،نظیاری فت بیپیشار، «فلسافه»در فلسفه باز شد  و توسعه یافتاه و 

شاناتت تاریخ کرد  که هماب توجه فیلسوفاب جدیاد باه دروب ذها  و 
تااز  متولاد  «فلسافه»و تود انساب و غیر  است گویاا  «شناتت»تود 

 است. «رشد فلسفی»زماب و مرحله زماب فعلی، شد  و 
اسات و قارب بیسات و یکام  «علوم تجربای»همچنانکه زماب رشد 

 است. «ماب بخدا و مذهب الهیای»میالدی گویا زماب رشد 
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دیگار اعتقااد باه در ایا  زمااب، به اینکه  «اگوست کنت»اما اعتقاد 
اش گذشته است نتیجه پایانی جناگ دانشامنداب باا کلیساا  زمانه ،تدا

، همه چید کلیسا را زیر ساؤال ببرناد و ندکوشید بود  که دانشگاهیاب می
 «اگوسات کنات»تاثیر عمیقی گذاشته تا آنکاه  ،ای  روی اگوست کنت

مادعی شاد  کاه دوراب  ،«دلیلی عقلی و قابال اثباات»بدوب ارائه هیچ 
از آنجا که برای گفته اگوست کنت، نید گذشته است و  «تدا»اعتقاد به 

ضروری  «روحانیتدی  و کلیسا و »وجود  ،«بقا  و حف  تمدب بشری»
کلیساا و »متادی  کاه باا  دیاد  کاه ماردم ،است، چوب با چشام تاود

جنایات و کنناد کمتار  بیشتر همراهای می ،«روحانیت و دی  مسیحیت
در کلیسا، تیال کرد  با پرستش انساب بجای تدا کنند و لذا  تالف می
یعنای ) «دیا  الهای»تواناد آثاار تاوب  می، «دی  انسانیت»و تاسیس 

حفا  قادمی در را حف  کند و  (اعتقاد بخدا و قیامت و بهشت و دوزخ
 بردارد. «پرستیانساب »تمدب بشری با دادب تنها شعار 

باا  «رهبراب فعلای غارب»دید  ای کاش اگوست کنت زند  بود و می
نظیرتری  جنایات را در سراسار  بی ،«دوستی انساب»دادب باالتری  شعار 

کااراب  شوند که روی همه جنایت مرتکب می ،شاب جهاب توسط مددوراب
 .اند زند  کرد  ،تاریخ را حتی مغول و تاتار را
کلیسااا »دربااار  نقااش  ،«اگوساات کناات»امااا گدارشااات و دیاادگا  

یعنی جلوگیری از رشد  ،«حف  تمدب بشری»در  «ها مسیحی و کشیش



 179  .......................................................................................... پُست مدرن
 

تجرباه دارد گری، چیدی است که اگوست کنت در آب  بربریت و وحشی
همچنانکاه  اساتشد  و ای  تاثیر آنرا به چشام مشااهد  کارد   بدرگو 

منافاتی  ،جامعه ینقش حکومت در برقراری جامعه و جلوگیری از تالش
کاار بودناد و  تودشاب شخصاًا جنایت ،ندارد با اینکه نوع حکام بشری

باشیم که تاودش هام  یاینک هم هستند و باید به فکر تشکیل حکومت
های بشاری، حاکمااب،  )که در حکومتباشد  در باط  عادل و با تقوی

لک  هر هستند(  طلب ستند و غالبًا یا نوعًا قدرتنوعًا عادل و با تقوی نی
 بهتر از فقداب حکومت اسات کاه الزماهحکومت داشت  چه هست باز 

 هرج و مرج است. فقداب حکومت،
و توضیح اینکه را  چار  چیست مقداری در گذشته بحا  شاد و در 

ام  نوشاته ،«مدرنیتاه و پسات مادرب» -ای که م  با نام  ای  مورد کتاب
هام توانناد باه آب کتااب  ام عالقمناداب می مفصاًل در آنجا بح  کارد 

 مراجعه کنند.
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پایگاذار پایگذاراب روانشناسی و »: نید به عنواب یکی از «فروید»اما 
است و دانشمندی بسیار مفید تجربی  «علوم تجربی»که از  «روانکاوی

اش که  در موضوع رواب انساب و روانکاوی است تنها دیدگاههای تجربی
تواند جدئی از علاوم تجربای  همرا  است می ،«حسی جدئی»با شواهد 

 قرار گیرد و مقبول هر عاقلی گردد.
دات تجربی است تصاو  اش که فاقد چنی  مستن اما حدسیات -

 «تادا»اش دربار  موضاوعات غیار تجربای همچاوب  نظریات فلسفی
یعنی دربار  اثبات وجود تدا یا اعتقادش دربار  وجود و یا دربار  عدم )

در  «اعتقاد بخدا»هیچ اعتبار علمی و فلسفی ندارد اما اینکه آثار  (،تدا
مرباوط باه مورد قبول است چوب  ،رواب انساب از نظری تجربی چیست

 ، تخصو دارد.ای است که فروید در آب رشته رشته
اعتقااد بخادای »توانیم برای اثبات ای  اثارات مفیاد  ما می ،بنابرای 

استناد کنیم اماا امهاار نظار فرویاد  ،به تحقیقات فروید «عادل مهرباب
فاقد هرگونه استناد  «یک جنوب جمعی است ،اعتقاد بخدا»دربار  اینکه 

تجربی و استدالل عقلی است و تارج از تخصو فروید باود  و تنهاا 
و  «هرگوناه دلیلای ماورد قباول اسات»از فروید بدوب  یحدس شخص

اسات کاه فرویاد و  «فلسافه»مربوط به رشته  ،اثبات وجود یا عدم تدا
هاار فاقد تاواب ام نوعًا و غالبًا، ،«تجربی دانشمنداب»از  «فروید»امثال 

در نقاد و بررسای  ،هستند که توضایح مفصال آب ،«فلسفه»نظر دربار  
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 گذشت. «گرایاب افراطی حلقه وی  و غیر  حس»
کاه  «گرایااب افراطای دانشمنداب علوم تجربی و بااالتو حس»اما 

را  «شاناتت»معتقاد نیساتند و مصاداق  ،«های ترکیبی عقلای بگدار »
 ،«دانند فلسفه نمی»دانند، بخاطر آنکه  می «شناتت حسی»منحصر به 

به اینکه تادا  «وجود یا عدم تدا»که بتوانند دربار   آنندفاقد صالحیت 
ای قابال قباول  بتوانناد نظریاه ،«حقوق عقلی»یا  ،واقعًا هست یا نیست

پیدایش »برای انسانهای عاقل بدهند چه رسد به اینکه دربار  سرچشمه 
درباار   متفکرانایهای چنای   کنند و لذا گفته امهار نظر ،«اعتقاد بخدا

در انساب یا منشا  نخساتی  علات  «تصور تدا»منشث نخستی  پیدایش 
در انسانها، امهار نظری بدوب داشت  شارائط الزم  «اعتقاد بخدا»روانی 

 و هیچ اعتبار علمی و عقلی ندارد. ای  امهار نظر است؛
موضاوعاتی کاه یعنی  «موضوعات فلسفی»تصو  امهار نظر در 

عقل، اتتصا  به تنها مربوط به ماورا  الطبیعه و نامحسوسات است و 
دارد ناه از کساانیکه اصااًل از شاناتت  «فیلساوفاب»و  «فلسافه»یعنی 

کنند که تنها مصداق شناتت  اند و تودشاب اعتراف می محروم ،فلسفی
دهد چنی  کسانی بایش  را حواس پنجگانه و شناتت حسی تشکیل می

توانند مدعی شناتت بیشاتر شاوند،  از شناتتی که حیوانات دارند نمی
اما سایر دانشمنداب علاوم تجربای هام کاه  «گرایاب افراطی حس»یعنی 

فاقاد شارائط  ،«فلسافه»شاب به  طر جهلتخصو در فلسفه ندارند بخا
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و یا امهار نظر دربار   «تدا»الزم دربار  امهار نظر دربار  وجود یا عدم 
 در انسانها هستند. ،«روح»و  «اعتقاد بخدا»سرچشمه پیدایش 

تدای نامحسوس و نادیدنی و مناد  از »تصو  امهار نظر دربار  
گ ،هر شباهتی به انسانها ا  بر همه اشیا  و حکایم محیط بر همه چید و آ

 است. «عقل سلیم»برهاب و  ،اش که تنها را  شناتت «و فاعل مختار
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نید با گارایش ، «از زماب اگوست کنت تا بحال»موجود فعلی  فلسفه
گرایاای افراطاای پوزیتیویساامی و تحلیلاای و غیاار  و  حس»بااه تفکاار 

تااب   ماد  اتمی» ها و سردرگمی میاب گویی ، بسمت تناقض«گرایی ماد 
 .است« رواب فاعل مختار»و « جبر فیدیک

اسات کاه و برهااب « بازگشات باه تعقال بشاری»در حالیکه تنها  -
ها و عقایاد  سردرگمی در فلسفه»تواند بشر با استفاد  کامل از آب، از  می

جو موجاود حااکم بار جهااب و »نجات یابد اما  ،«ها ترافی و بدبختی
بسمت تقویت « جهانی و...دی  ستمگر  بیرهبراب »توسط  «دانشگاهها

رود تاا همچنااب در ایا   به پیش می« زدایی گرایی افراطی و عقل حس»
، «سودجویاب و ابرقدرتها و حاکماب ساتمگر و بولهوسااب»آلود  آب گل

برسند با وجودی که با پیشارفت علاوم،  ،بتوانند به اهداف حیوانی تود
« گرایی و نظریه تناازع بقاا  د گرایی افراطی و ما حس»گویی در  تناقض

بهتری  دلیل بطالب ایا  زیربناا  فکاری فیلساوفاب موجاود و متفکاراب 
 جهانی فعلی است.
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 تالصه اینکه:
 هماب اواًل،« علوم انسانی فعلی جهاب»بدرگتری  چالش در 

استنتاجات و استنباطات دانشمنداب و محققاب علوم انساانی بار  -9
در « گرایی و تناازع بقاا  دارویا  مااد »تفکارات دتالات دادب اسااس 
ها و نتائجی نه علمی بلکه گمرا  کنند  را  که استنباطشاب است  نظریات

 در بسیاری از موارد به همرا  تود، دارد.
و بای  «شاناتت صاحیح و کامال انسااب»ثانیًا بی تاوجهی باه  -2

ایا   توجهی به اصالح تفکرات زیربنای تود، حتی با وجود تنااقض در
شاب که وضعّیت موجود جهانی که جهنمی برای بشار  تفکرات زیربنایی

علوم »های موجود و ناتوانی و ضعف در  شد  بهتری  گوا  بر ای  چالش
 «.انسانی موجود است

ثالثًا باید توجه داشت که حرفهای دانشمنداب تجربای را تنهاا در  -3
یسات با می «شااب تجربی تخصصای»قسمت مربوط باه همااب رشاته 

گویناد بلکاه تنهاا آب قسامت از  اند یا می پذیرفت آنهم نه هر آنچه گفته
همارا  و قابال  ،بقادر کاافی «حسی جدئای»شاب که با مستندات  گفته

اثبات است که در انبو  نظریات متعاار  و متنااقض و متضادشااب باا 
 تواند صادق باشد. همدیگر تنها یک نظر می

در اروپاا و  «و جنایاتتودکشای »تصو  رکورد شکست  مقدار 
نظااام جهااانی »و ناااتوانی  «علااوم انسااانی موجااود»امریکااا و ناااتوانی 



 185  ......................................................................................... پُست مدرن
 

، بهتاری  «جهاابدر حف  امنیت و اجرای عدالت کامل »در  ،«موجود
 .است «علوم انسانی موجود»نشانه نقصاب و ضعف 
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بهتار اسات،  ،از آنجا که قبل از نقاد و بررسای مات  هار فیلساوفی
فلسافه »نقل شاود ما  دیادم در میااب نااقلی   ،ای از آب فلسفه تالصه
بهتار از  ،در نقل فلسفه هوسرل «تاریخ فلسفه»هیچ نویسند   ،«هوسرل

نقل نکرد  است نقل فلسافه هوسارل  ،«اش کاپلستوب در تاریخ فلسفه»
تری  نقل درباار   کاملتری  و جام  ،توسط کاپلستوب در عی  اتتصارش

فلسافه »ای از  تالصاه ،تودم است و لذا بجای آنکه «فلسفه هوسرل»
درباار   ،بنویسام تنهاا باه گفتاار کاپلساتوب ،را در ای  مقدمه «هوسرل

  :کنم و اینک مت  کاپلستوب اکتفا  می ،«فلسفه هوسرل»
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 کاپلستوب:
، «پدیدارشناسی»اما پایگذار اصلی جنبش )سه( 

 1نه برنتانو است نه ماینونگ بلکه آدموناد هوسارل
 م( است. 9121 - 9131)
م فلساافه حساااب را  9119هوساارل در سااال  -

روانشناساای »منتشاار کاارد کااه در آب گاارایش بااه 
، نشاب داد یعنی به نهادب بنیااد منطاد بار «باوری

 ،«روانشناسی»
گوتلااب »داب ناماادار  .... امااا ریاضاایداب و منطااد

 Gottlob Fregeم(  9111 - 9129) «فرکااه
 تورد  گرفت. ،بر آب

 9129« )منطقای های پژوهش»هوسرل در کتاب 
را  «منطااد»م( آشااکارا باار آب شااد کااه  9122 -

 ، فروکاست.«روانشناسی»تواب به  نمی
است یعنی با آنچه  «معنا»سر و کارمنطد با سپهر 

مورد نظر است یا بداب روی آورد  شد  است، ناه 
 .«کردارهای واقعی نفسانی»آیند  با پی

گااهی همچاوب  می ،به ساخ  دیگار بایاد میااب آ

                                              
1 . Husserl, Edmund 
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 همتافتی
 ،«ها واقعیات نفسانی، رتدادها، تجربه»از  -9
گاهی عی »و  -2 فرق  ،که مورد نظر است «های آ

 گذاشت.
گااهی  -2 « پدیادار»ای  دومی بر آگاهی یا نادد آ

اینهاااا ]در شااامارپ  ،شاااود. و بااادی  معناااا می
 هستند. «پدیدارها»
واقعیااات نفسااانی، رتاادادها یااا »امااا آب  -9

شاود بلکاه ماا آنهاا را  نمی «پدیادار»، «ها تجربه
 گذرند. کنیم یا آنها بر ما، می زندگانی می

کردارهاای »البته، ایا  باداب معناا نیسات کاه  -
تواب از را  باریک اندیشی به  نمی ،را تود «نفسانی

 فرو کاست؛ ،«پدیدارها»
اما آنگا  کاه درسات همچاوب چیدهاایی کاه بار 

گاهی  ، شوند، در نظر گرفتاه شاوند می« پدیدار»آ
 نیستند. «کردارهای واقعی نفسانی»دیگر 

را در بار  «معناا»از  «چیدها»ای  اصل جدا کردب 
زیاارا دارد، جاادا کردناای کااه اهمیاات فااراواب دارد 

از یکدیگر، یکای از  ،ناتوانی در جدا کردب ای  دو
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، «تجرباه بااوراب»دالئل اصالی آنسات کاه چارا 
 «مفهومهاای کلای»ناگدیر از آب، شدند که وجود 

 را، انکار کنند. «ها اید »یا 
، «کردارهاای نفساانی واقعای»چیدها از جمله  -

هسااتند، حااال آنکااه  «فااردی یااا جدئاای»همااه، 
هساااتند و بااادی  عناااواب  «کلااای»، «معناهاااا»
 ، هستند.«ها ذات»
هایی بااارای  ایاااد »، در کتااااب «هوسااارل» -

 «فلسفه پدیدار شناسایک»و  «پدیدارشناسی ناب
گااااهی را  ،م( 9193) و عااای   noesisکااردار آ

آوری  )ابژ ( مربوط به آب را، که مورد نظار یاا روی
 نامند. می noemaاست 

، «شاهود ذات»افدوب بر ای ، از  -)شهود ذات:( 
 گوید. سخ  می

هاا  در ریاضیات ناب، برای مثال شاهودی از ذات
هایی اسات کاه  در میاب است که پدیدآورند  گدار 

باه  نیساتند. بلکاه «های تجربای کلیت بخشای»
، تعلااد دارنااد یعناای «هااا گونااه دیگااری از گدار »
 .«اندر های پیش گدار »



 197  ................................................................ «:پُست مدرن» سازان نهیزم
 

عبارت است از تحلیل  ،در کل «پدیدارشناسی»و 
، «ای ایااد »ا ساااتتهای یاا، «هااا ذات»وصاافی 

هاا، در  شناسای ارزش بدینساب، برای مثال، پدید 
 میاب تواند بود.

سااتتهای بنیاادی »اما تحلیل پدیدارشناسیک  -
نید در میاب تواند بود، البته بداب شرط که « آگاهی

فروکاسااته  eideیااا « هااا ذات»ایاا  ساااتتها بااه 
 شوند.

کنااد معلااد  تاکیااد می «هوّساارل»ای کااه  نکتااه -
گذاشت  حکم )به اصطالح حکم پرهیدی( نسبت 

ا وجاودی یابه وض  یاا رابطاه هساتی شناسایک 
گاهی عینی»  است. «های آ

نادرسات  «نگر  طبیعای»... مسئله ای  نیست که 
 آب، ناروا است. های است یا انگارش

چشم پوشیدب روش شناسیک از ای   ،بلکه مسئله
، باه «پشات آنهاا»است و رفت  باه  «ها انگارش»
گاهی» شک کردب دربار  آب، یاا »است که  «تودآ

 .«پوشی از آب، نا ممک  است چشم
توانیم بارای مثاال، درباار   افدوب بر ای ، ما نمی -
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)انتولوژیاااک(  «هساااتی شناسااایک»جایگاااا  
آنکااه بروشاانی  بحثاای بساادا کنایم بی «هاا ارزش»

گاوئیم، و  بدانیم کاه درباار  چاه چاد، ساخ  می
چیساات و ایاا  بااا تحلیاال  ،«ارزش»معنااای 

 .1شود آشکار می ،پدیدارشناسیک
، هاایچ نیااازی بااه حکاام «مااارتی  هایاادگر».... 

شاااناتت و کوشاااید تاااا روش  پرهیااادی نمی
فلسافه غیار »پدیدارشناسی را برای پارورش یاک 

 ، به کار برد.«اید  باورانه از هستی
تااواب  تحلیاال پدیاادار شناساایک را می - (چهااار)

 های گوناگوب به کار برد. بخوبی در زمینه
آب  9119 - 9112 (Ptander)ندر پفالکساندر 

  -به کاربرد  «شناسیروان»را در 
 - 9111 -زاد   - Becker -و اساااکار بکااار 

  ،«ریاضیات»شاگرد هوسرل در فلسفه 
 - Reindch - 9191 - 9113 -آدلف راینااخ 

  - «فلسفه حقوق»در 

                                              
در ترجمه فارسی  -« برنتانو»جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت سوم فلسفه .  1

  122 - 191. 
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در  - Scheler - 9121 - 9111 -ماکس شلر 
   «ها ارزش»زمینه 

گااهی »و  «زیباشناسای»های  و دیگراب در زمینه آ
 .1«دینی

                                              
 .123در ترجمه فارسی    -جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستوب قسمت برنتانو .  1





 
 

شهودذاتواصولغیر»-1
:،ن دهوسرل«قابلتردید
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چنداب ، «کانت»و « دکارت»، گرچه در فهم عمد فلسفه «هوسرل»
، تدمت بدرگی که به هوسرل کرد توجاه «فلسفه دکارت»موفد نبود اما 

باه  «هوسارل»بیشتر کرد تاا باا رفات   ،«ابدروب تودش»را به  متفکراب
گاهی گوهرهاای اش بتواند گوهرهای گرانی را کشف کناد و آب  اعماق آ

اسات  «های دروب ذها  پدیاد »باه عماد  «هوّسرل»توجه گراب هماب 
 «.ها اید »و  «شهود ماهیات»یا به عبارت دیگر « شهود ذات»همچوب 

که دارد و برتری فهمی که بر حیواناات « عقلی»بخاطر  ،«انساب» -
اکتفاا   ،«تصورات حسای کاه جدیای و شخصای هسات»دارد تنها به 

را نیااد بااا نادیااد  گاارفت   «پدیاادارهای جدئاای حساای»کنااد یعناای  نمی
ذات و ماهیات اصالی »تصوصیات جدئی آنها و تمرکد کردب بار روی 

رساد کاه هار  میو لوازم ماهیات،  «ذات چیدها»به تصوصیات  ،«آنها
جا محقد شوند با ای  تصوصیات هستند یعنای باه عباارت دیگار باه 

تواناد صادق کناد و ایا   مفهومی کلی که بر مصاادید نامحادودی می
اسااتقرا  »نااه از طریااد  ،«ماهیاات کلاای چیدهاا»و  «ذات»رسایدب بااه 

و رسایدب باه  «تجدیه و تحلیل ذه »است بلکه تنها از طرید  1«حسی
و  «ماهیات»است و شهود بی واسطه ای   «آنها ذات چیدها و ماهیات»

                                              
در ترجماه فارسای    -در نقل فلسافه برنتاانو  -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب .  1

هاا در میااب اسات کاه پدیدآورناد   : در ریاضیات ناب برای مثال، شاهودی از ذات129
هاا،  ای دیگر از گدار  ، نیستند بلکه به گونه«تجربی های کلیت بخش»هایی است که  گدار 

 «.اندر پیش»های  تعلد دارد، یعنی گدار 
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 .«شاب ها در دروب ذات»
و  «ماهیاات»گوید که ما از ای  طرید تجدیاه و تحلیال  و لذا می -

توانیم به تصوصیات ماهیات برسیم که عالو  بر  می ،«شهود ذات آنها»
و برای کسی که به آنها برسد  ندنید هست «ضروری» هستند «کلی»آنکه 

کاه اگار  «تی  منطد صوریاصول نخس»مثل  1قابل تردید و شک نیست
مصداق آب هم یقینی  ،یقینی و ثابت شد، «چیدی ماهیت» تصوصیت

آب هماه در  ،«ماهیات»شاود کاه تصوصایات آب  نتیجه ایا  می است
ست یا اینکه هر استداللی اگر به تنااقض باه انجاماد اعتباار اه مصداق

و یا در ریاضیات وقتی ما شکل مربا  و مربا   ای  احکامندارد و امثال 
حاس  ،مستطیل را که در تارج در مصداقی کااماًل جدئای و شخصای

کنیم وقتی ذات ماهیت آنها را در ذه  پس از تجدیه و تحلیل عقلی،  می
شویم که پیدا کاردب محایط و مسااحت تماام  متوجه می ،شهود کردیم

را دارد یاا وقتای وتار آنهاا را  «روش معای  ریاضای»مصادید آنها یک 
شاود  تقسایم می ،شویم که به دو مثل  قائم الداویه کشیم متوجه می می

نصف آب مرب  یا مرب  مستطیل  ،های قائم الداویه که مساحت آب مثل 
ثل  قائم الداویه را هم کشف است در نتیجه روش پیدا کردب مساحت م

دو آنهاا را هام باه  ،کنیم و نید باا کشایدب ارتفااع هار مثلا  دیگار می
                                              

در ترجماه فارسای    -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت فلسفه برنتاانو .  1
، باه «پشات آنهاا»ها است و رفات  باه  «انگارش»پوشی از ای   : بلکه مسئله، چشم122

 پوشی از آب، ناممک  است. ک کردب دربار  آب یا چشماست که ش «تودآگاهی»
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تاوانیم  کنیم کاه باا ایا  کشاف می های قائم الداویاه تبادیل مای مثل 
مساحت آنها را هم پیدا کنیم ای  احکاام کاه از طریاد شاهود مساتقیم 

بار است کاه گیرد کشف بدرگ بی نظیری  ماهیت و ذات چید انجام می
هوسرل پس از فیلسوفاب بدرگی همچاوب بینهایت مصادید صادق است 

متوجه آب شاد  اسات و ایا  روش  ،دکارت و جاب الک و هیوم و کانت
تاواب اساتفاد  کارد آنجاا کاه  راحتی در بعضی از علوم تجربی هام می
روش  شاود و لاذا هوسارل  ،ماهیت آنها بطور بدیهی و غیر قابل تردید

 نامد. را علم العلوم می «یشناس پدید »
کاه درباار  شاناتتهای گرایاناه  حّس گرایی یاا روانشناسای  حّس  اما

 «منطد صوریاصول نخستی  »تواند  کند نمی تحقید می ،حسی جدئی
و کاهش ریاضیات و اصول نخستی  منطد  کشف کندرا  «ریاضیات»و 

هساتند باه  «احکام بدیهی غیار قابال تردیاد و کلای»صوری که شامل 
اصاالت »صاحیح نیسات و نظریاه  ،شناتتهای حسی جدئی شخصی

 ای عقاًل مردود و باطل است. نظریه ،«روانشناسی
بااا رساایدب بااه ایاا  کشاافیات جدیااداش از  «هوساارل»در نتیجااه 

گرایاب اصااطالحی، تجاااوز کاارد و  گرایاای تجربااه گرایی و حس ماااد 
و « طااد صااوریمن»گرایاای افراطاای را باارای فلساافه  گرایی و حس ماااد 

قاوانی  کلای یقینای و »علوم تجربی کاه شاامل برای ریاضیات و حتی 
 .ستدان یک تطای بدرگ می ،هستند «بعضًا غیر قابل تردید
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کناد  اش نقال می آنطور که کاپلستوب در جلد هفتم تاریخ فلسافه -
مخصو  هوسرل است و هوسرل  ،«شناسی ای  کشفیات بدرگ پدید »

نویساد  ار  نبارد  اسات و گفتاه بعضای کاه می از برنتانو یا دیگری به
هوسرل سرتاپا، برنتانویی است گفتار غلطی است ولی بجاد کاپلساتوب 

درست عمد فلسافه هوسارل را متوجاه  ،بقیه ناقلی  فلسفه هوسرل گویا
 اند. نشد 

در اند  متمرکاد شاد  ،«فلسافه دکاارت»و بیشتر به نقد هوسارل بار 
تباهات بدرگی افتاد  است هوسارل هوسرل در ای  قسمت به اش حالیکه
 ها: و تصور ماهیت یا تصور ذات« منطد محض»دربار  

، کاه «ماهیات»ما فقط به یاری تصور شاهودی  -
به قدر کافی مثالی شد  باشاد... باه ایا  هادف، 

 .1یابیم دست می
سر و کار داریم کاه  ،«قوانینی»در اینجا با حوز   -

، کلیاه معاانی و اعیااب «کلیت صاوری تاود»با 
شاوند و هار نظریاه یاا علام  ممک  را، شاامل می

هاا،  بایاد از آب ،اگر طالاب اعتباار اسات ،تا 
 .2تبعّیت کند

                                              
به نقال از  - 11 - 11تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

 .231 - 1  « ها پژوهش»کتاب 

تاالیف « منطاد صاوری و منطاد اساتعالیی»به نقال از کتااب  11هماب کتاب   .  2
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هم نددیک  «کانت»هایش به دیدگا   در بعضی از نوشته «هوسرل» -
نیاد، و مکااب را ، زمااب «تاامالت دکاارتی»در کتاب  1شود آنجا که می

داند در حالیکه کانت زمااب و مکااب را  می «صورت پدیدارهای حسی»
و نید هوسارل باه باداهت و یقینای  2دانست صورت تصورات حسی می

نیاد در کتااب تاامالت  «علیاتقاانوب »بودب و غیر قابل تردیاد باودب 
 «علیات»را که یکی از مصاادید  «تداعی»کند اما  تصریح می ،دکارتی

 ،را «انگیاد »داناد همچنانکاه  می «های ذهنی ید دپ»است پیوند میاب 
علیات فیدیکای »داند و آنرا متفاوت از  علت حرکت و رفتار انسانی می

طباد جبار  ،«علیت میاب فعال و انفعااالت ماادی»داند که  می «مادی
 ،رفتار انسانها «انگید »گیرد اما  فیدیک و بدوب انگید  و اتتیار انجام می

گیارد در نتیجاه هوسارل در ایا   انجام می ،«انگید  و اتتیار»اساس  بر
گیرد و باه  فاصله می ،«گرایی و ماد گرایی  ارسطو و حس»اش از  عبارات
 شود. نددیک می ،«دکارت و فلسفه کانت»فلسفه 

  

                                                                                         
 پ.11] - 923هوّسرل،   

هاای  کتاب جلد هفاتم تااریخ فلسافه کاپلساتوب، نقال کاپلساتوب باه گدار در هماب .  1
 شود و... اندر، اشار  می پیش

 دانست. را صورت حس درونی، می «زماب»را صورت حس بیرونی و  «مکاب»کانت، .  2
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 هوسرل:
ما  »به مثابه صاورت کلای هار تکاوی   «زماب»

)و در « هاام مکااانی»قااوانی  ماااهوی «: شاناتتی
 -و امکااب هام « باودی -هام »حوز  امر واقا ، 

بودی همدماب و متوالی( به معناای بسایار وسای  
یعنی قوانی  نامر به رابطاه شارط « قوانی  علیت»

 روند. آنگا پ به شمار می -با نتیجه ]اگر 
ر است کاه اصاطالح مملاو از بهت ،اما در اینجا -

، پرهیاد کنایم و بارای حاوز  «علّیات»پیشداوری 
استعالیی )همانند حوز  روانشناسای محاض( از 

 .1، استفاد  کنیم«انگیدش»اصطالح 
، «انسااب طبیعای»با درک کردب تاودم باه مثاباه 

ام و تاودم  را درک کرد « جهاب مکانی»پیشاپیش 
ی ، در آب، را به مثابه ماتمک  در مکااب کاه بناابرا

 .2ام جهاب تارج از تودم دارم، درک کرد 
  

                                              
 .921در ترجمه فارسی    - 31تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .931در ترجمه فارسی    - 19الیف هوسرل بند ت -کتاب تامالت دکارتی .  2
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 عبدالکریم رشیدیاب:
« علیت»، معنایی کاماًل متفاوت از «انگیدش....»

)یعناای متفاااوت از  دارد. «معناای طبیعاای آب»در 
 علیت فیدیکی(

هر تحقید و پژوهش عّلی هر قدر هم پایش بارود 
تواند فهم ما را از انگید  یک شاخو، وقتای  نمی

 آنرا فهمیدیم بهبود بخشد... که
.....واکاانش اشااخا  در قبااال شاایئ یااا شاارائط 

گیارد واکنشای  فیدیکی معینی که در آب، قارار می
 ،نظر واکانش اشایا  صارف طبیعات «مکانیکی»

 .1نسبت به هم، نیست....
را باید به معنای اتاو آب، باه عناواب « شخو»
، داوری «سوژ  اعماالی کاه بایاد از نظار عقلای»

گاااهی اساات سااوژ »شااوند،   «ای کااه دارای تودآ
، «نسابت باه تاود، مساؤال اسات»ای کاه  سوژ 
  .2فهمید ،است «مختار یا مطی »ای که  سوژ 

                                              
باه نقال از  - 121تاالیف عبادالکریم رشایدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثاارش .  1

 پ.221] 219ها    اید 

باه نقال از  - 112تاالیف عبادالکریم رشایدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  2
 پ.212] 221ها    اید 
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 :«اگوی استعالی»دربار   «هوسرل»
باه معناای  «اگوی عاقل»فقط متعلد است به یک 

اگویی که به موجودی دنیاایی در صاورت  ،تا 
ماهوی انساب )حیواب ناطد ]عاقلپ( تبادیل شاد  

 .1است
 :39آتر بند در هوسرل 

 «ها قطب اینهمانی زیسته»به مثابه  «م »
، در «فعاال یاا منفعال».... ای  همانی که به نحو 

گاهی، زندگی می همه زیسته کند و از طرید  های آ
یاباد، در  ها، ارتبااط می اوبژ  -ها با کلیه قطب  آب

 .2گیرد بر می
و  «مونااد»ُپری انضمامی م  به مثابه  - 33بند  -

بااه مثابااه  «ماا » -تقااویمی آب  -مساائله تااود 
 .3«اینهمانی و محل ]زیرنهادپ عادات»

دکاارت »هایش به فلسفه  تدریجًا در نوشته «هوسرل»تالصه اینکه 
شود و... مثاًل اعتاراف هوسارل باه موجاود عاقال  نددیک می ،«و کانت

یعنی اعتراف به موجودی واحد بسیط مستمر کاه دارای عقال و اتتیاار 
                                              

 .922در ترجمه فارسی    - 31یف هوسرل بند تال -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .992در ترجمه فارسی    - 39تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  2

 .991در ترجمه فارسی    - 33تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  3
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جبار فیدیاک کاه مااد  اسات و »اصاًل قابل انطباق با مهم است است 
 معنی ندارد. ،«اش تنها مکانیکی است علیت

 هوسرل:
بلکه کند  ، صدق یک قانوب را ثابت نمی«استقرا »

احتماال صادق آنارا اثباات « کام و بایش»درجه 
 کند... می

تر از ای  حقیقت نیست کاه  اما هیچ چید واضح -
اعتبااری »، همگای دارای «منطد محض»قوانی  
 «.اند پیشی 

باداهت »، بلکه توساط «استقرا »آنها نه از طرید 
 شوند. ، ثابت می«یقینی درونی

، صرفًا احتمال صدق آنها «بصیرت درونی»ای   -
تاود صادق یاا حقیقات »کند بلکاه  را ثابت نمی

 ...1کند را ثابت می «آنها
...... 

توانااد مفیااد بااداهت  ، یقینااًا، نمی«شناساای رواب»
قوانی  فرا تجربی و مطلقا دقیقی را »یقینی باشد و 

                                              
چاپ تهاراب  -تالیف عبدالکریم رشیدیاب، نشر نی  -« هوسرل در مت  آثارش»کتاب .  1

 «.پژوهش»به نقل از  - 11 - 11   -هجری شمسی  9311سال 
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فااراهم کنااد کااه هسااته هاار منطقاای را تشااکیل 
 .1«دهند می
، باارای مثااال شااهودی از «ریاضاایات ناااب»در 

هاایی  در میاب است کاه پدیدآورناد  گدار  «ذات»
 نیستند؛« های تجربی کلیت بخش»است که 

ها، تعلد دارند یعنای  ای دیگر از گدار  بلکه به گونه
 .2«اندر های پیش گدار »

اش در بناد شصات و  «تامالت دکارتی»در همی  کتاب  «هوسرل»
 سخ :پایاب  -چهار 

علوم »توانیم بگوئیم که همه  اکنوب همچنی  می -
باه طاور کلای، منشاث نهاایی تاود را در « پیشی 

 کنند. ، پیدا می«شناسی پیشی  و استعالیی پدید »

                                              
چااپ تهاراب  -تالیف عبدالکریم رشیدیاب چاپ نای  -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

های منطقی تالیف هوسرل  به نقل از کتاب پژوهش - 11هجری شمسی    9311سال 
  929 - 11. 

 برنتانو.جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت فلسفه .  2



 
 
 

،«وجودج ئیشخصیم »-2
استنه«فلسفهدکارت»موضوع

که«مفهومیکلینامعی »
:استهوسرلخیالکرد 
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 «موضوعات بیرونای»که دربار  « فلسفه قدیم ارسطویی»بر تالف 
هااا و  کاارد همچااوب شااناتت جانااداراب از بیجاب بحاا  و تحقیااد می

 شناتت حیواب و شناتت و تعریف انساب و شناتت تدا و امثال اینها
د بحا  و تحقیا« ما  اندیشاند »، دربار  تود «فلسفه دکارت» -

، به شکسات  «وجود عینی )و شخصی( تود م »کند و با شناتت  می
 :گفتناد پرداتت کاه آنهاا می «سوفسطائیاب»و ادعای  «شکاکی »شک 

هیچ قضیه یقینی و واقعی ندارد و همه چید مشکوک و احتماااًل تیاال »
 .«محض است

گفات کاه  ،«سوفساطائیاب»و  «شکاکاب»، در پاسخ به «دکارت» -
کاه ایناک « وجاود تاودم»اگر م  در هر چیدی شک کنم اماا درباار  

توانم شاک کانم زیارا اگار ما  )موجاود اندیشاند ( نباودم  هستم نمی
توانستم باندیشم چه رسد باینکه شک کنم یا یقی  کانم پاس اینکاه  نمی

 «.اندیشم میهستم که م  »
  قضایه ایا :گفات ،اش در تامل دوم از کتاب تامالت ،«دکارت» -

ام بگاذرانم یاا بار  را هر بار که از ذها « م  وجود دارم»، «م  هستم»
 زباب آورم بالضرور  صادق است.

اش کاماًل روش  کرد که م  در هر چیاد  دکارت در کتاب تامالت -
یعنای « اندیشام م  می»و نید در اینکه  «م  هستم»شک کنم در اینکه 

توانم شک کانم حتای اگار آنچاه  ، نمی«کنم کنم اراد  می احساس می»
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هیچ وجودی در تارج نداشاته باشاد و نیاد در  ،کنم اش شک می دربار 
کنم و...  بینم چیدی را لماس مای کنم یعنی چیدی را می اینکه حس می

چه احساس ما  تنهاا توانم شک کنم گر نمی ،در چنی  احساس کردنی
باشاد کاه باه علات درونای، رخ داد   «احساس محض»و  «رؤیا»یک 

باشد و تنها احساس محض باشد و هیچ متعلد واقعی در تارج نداشته 
 .باشد
قاو  » ،به عناواب موجاودی کاه در تاود« م  بوجود تودم»یعنی  -

ت دارد و دارای احساس و انتخاب و اتتیار و اراد  و غیر  اس «اندیشیدب
ممک  نیست بتوانم شک کنم گرچه متعلد احساس م ، هیچ وجاودی 
در تارج نداشته باشد و تنها احساس محض یا تیال محاض یاا رؤیاا 

 باشد.
متعلد تارجی داشته باشد یا نداشته باشد » ،ام بس م  چه احساس

اما وجود تود م ، یاک وجاود  «و اندیشه محض و تیال محض باشد
تواند شاک  تواند باندیشد حتی معدوم نمی یواقعی است زیرا معدوم نم

 یا یقی  یا تیال کند.
را که نوعًا و غالبًا در قدیم دربار   «موضوع فلسفه»، «دکارت»پس  -

که  «نسبت میاب موجودات تارجی»و دربار  بود  «موجودات تارجی»
)باه عکاس کرد اماا دکاارت  بود بح  و تحقید می «مفهومی انتداعی»

اسات « وجاودی عینای درونای»که « وجود تود م »به گفته هوسرل( 
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کاه در « مفااهیم انتداعای»یعنای از  تغییر جهت داد.توجه فیلسوفاب را 
 .، تغییر جهت داد«وجودی عینی شخصی جدیی»به  فلسفه قدیم بود،

را باه فلسافه انضامامی و « انتداعی ارسطویی»فلسفه  ،و در واق  -
 .، تبدیل کرد«عی  درونی فاعل شناسا»

مفااهیم »فیلسوفاب قدیم کاه درباار   بجای آنکهو به عبارت دیگر به 
بح  تود را کردند  بح  می« کلی و ماهیات متعلد به آب مفاهیم کلی

وجاود » ،آنهم «وجود»قرار داد بلکه دربار   ،«بح  مفهومی»تارج از 
مطرح کرد )که یک مصداق معی  وجود است( ، «شخصی و عینی تود

وجاود عینای و شخصای و »، امکااب نادارد درباار  که برای هیچ کسی
 ، شک کند.«جدئی تودش
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 :«فلسفه دکارت»در نقل  «هوسرل»تطای 
طور هم در یقی  قطعای تجرباه اساتعالیی،  همی 

کلیاات »ام هماارا  بااا  اسااتعالیی« ماا  هسااتم»
 .1شود اش به عنواب افقی گشود ، درک می«نامعی 

 و...« احساس اندیشه بی»یک ... 
ماا  »، «ماا  هسااتم»بگویااد  ،اگاار ایاا  ماا ... 
به معنای آب نیسات کاه »، ای  دیگر، «اندیشم می

 .2«م ، فالب انساب هستم
د و تیال شو نمی «فلسفه دکارت»از آنجا که متوجه عمد « هوسرل»

کاه باه عناواب  «مفهومی کلی یا چیادی فرضای»کند دکارت دربار   می
گرفتاه شاد  بحا   ،اسات «م  اندیشاند  فعلای و واقعای»پیشفر  

نیست بلکاه  «مفهومی کلی»هرگد « وجود»در حالیکه مصداق کند  می
 است.  «عی  شخصی و جدیی»

آلیسامی و ذهنای و  اید »ای  را فلسفه «فلسفه دکارت»لذا هوسرل، 
هساات و از چناای  کلماااتی همچااوب  ، تیااال کاارد «غیاار واقعاای

فلسافه »و غیر  درباار  معرفای  «آلیسمی اید » به معنی «سوبژکتیویته»
 .3هایشاب استفاد  کردند در نوشته «دکارت

                                              
 .12 - 12در ترجمه فارسی    -بند دهم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .12 - 12در ترجمه فارسی    -بند دهم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  2

. کتاب تامالت دکارتی، بند دوم با او، )=دکارت( فلسفه کاماًل تغییر سبک داد و بطاور  3
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فلسفه »همچنانکه بعدًا روش  تواهد شد تعلیقی هم که هوسرل به 
، باارای رساایدب بااه «فلساافه دکااارت» ، بجااا نیساات ومیدنااد «دکااارت
 .ندارد «هوسرل»های  اش، هیچ نیازی به تعلید اهداف

اسات کاه شناسای(  بلکه یکای از تعلیقاات هوسارل )تعلیاد فاعل
کند و تعلیاد دیگار هوسارل، بارای فلسافه  گویی می بازگشت به تناقض

فاید  است زیرا دکارت میخواهد بگوید ما  بوجاود تاودم  بی ،دکارت
چه نسبت به جهاب مادی تارجی یقی  داشته باشام »، یقی  دارم مطلقاً 

سوفسطائیاب آنرا تیال محض بدانم یاا هایچ یا شک داشته باشم یا مثل 
ما  بوجاود »بااز  «حکمی نسبت به جهاب مادی تارجی نداشته باشم

 ،و در هیچ حاال و در هایچ صاورتی بوجاود تاودم «تودم، یقی  دارم
 توانم وجود تودم را انکار کنم(. شک ندارم )و نمی

 توانستم داشته باشم. زیرا اگر م  نبودم هیچ نوع تفکری نمی
تیاال  ،را متوجه نشاد  «فلسفه دکارت»چوب عمد  «هوسرل»در هر حال، 

 ، کشاند  است.«گرایی ذهنی»به  «گرایی عینی»کرد، دکارت فلسفه را از 
 «:فلسفه دکارت»دیدگا  هوسرل دربار  

دکارت عماًل گونه کاماًل نوینی از فلسفه را، افتتاح 
 کرد.

                                                                                         
چرتیاد و بناد هشاتم: « گرایی استعالیی ذهنی»به « لوحانه گرایی ساد  یعین»ای از  ریشه

آلیساام  شناساای اید  پدید » -بنااد چهاال و یکاام  -ذهنیاات ]سااوبژکتیویتهپ اسااتعالیی و 
 است.« استعالیی
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ور ط بااا او، فلساافه کاااماًل تغییاار ساابک داد و بااه
باااه  «لوحانه گرایااای سااااد  عینی»ای از  ریشاااه

 .1، چرتید«گرایی استعالیی ذهنی»

                                              
 -ضرورت باز آغازی فلسافه  -2 -بند دوم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .32در ترجمه فارسی   



 
 

،«برنتانووهوسرل»برخالفتفکر-7
آگاهیم ،یعنیعی »و«وجودم »

بژ شناختم ،تواندهممی«ثانویه
ُ
شود:،أ
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در  «بیرونفی»و  «ای پدیفده»هفای  دربفاره عین :«بّل  ددیوی» -1
 :«هوسرل»دیدگاه 

 ای و بیرونی: های پدید  عی 
 ای  تمایدی است بسیار دشواریدا؛

تقریبًا هیچ چید، در کتاب  «هوسرل»اما متثسفانه 
بااار  ناادارد  اش، در ای «هااای منطقاای پژوهش»

 بگوید.
، در مقاام اثاری درباار  «های منطقی پژوهش» -
باه طاور  «شناسای روانشناسی توصایفی و پدید »

هااای  عی »طبیعاای، دامنااه نگااا  تااود را بااه 
های ذهنای  کنش»، محدود کرد ، یعنی «ای پدید 

در آب حااّد کااه کااه مسااتقیمًا در  «و محتواهاشاااب
 تجربه داد  شد  است؛

امااا ایاا  تحدیااد، ناااگدیر، هاار ارجاااعی بااه  -
ابسته باه ای و ناو ناپدید »و  «فراسویی»های  عینی
 زند. ، را که در جهاب بیروب هستند، کنار می«ذه 

هااای  نااه عینی»بنااابرای  بااه تاکیااد میااارزد کااه 
 هانضمامی، نه فیدیکی، ناه واقعای، ناه فاردی، نا

و  «ای ناپدیااد »هااای  را نبایااد باار عینی« بالفعاال
های واقعی به مفهوم  عینی»، بر «ناوابسته به ذه »



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................  511
 

 .1د گرفت، منطب«تر ای  اصطالح معمولی
موجاودات »هام باه  «هوسارل»و نید به تب  برنتانو،  «برنتانو»یعنی 

موجاودات فای »یعنی بلحاظ آنکاه  «تارجی آنطور که در واق  هستند
، هیچ کاری نادارد و آنارا «دارندفی نفسه ای هستند و چه ماهیتی  نفسه

از آب حی   ،«محسوسات»به  شاب گذارد و تنها توجه در پرانتد تعلید می
و لاذا  «های دروب ذه  پدید »و گیرند  قرار می «حس»که متعلد است 

گوید،  ها، سخ  می حتی وقتی از پدید  فیدیکی و واقعی و چگونگی آب
تنها پدید  حسی هماب حس بیرونی است و آنطور که حس  ابمقصودش

موجود تارجی فای »نه آنطور که آب  دهد نشاب میبه ما، بیرونی ما، آنرا 
 .، در تارج هست«احساس ما»نظر از  قط  ،«نفسه

                                              
نشار مرکاد  -ترجمه فریادوب فااطمی  -تالیف دیوید بّل  -های هوسرل  ب اندیشهکتا.  1

 .911 - 911هجری شمسی    9311چاپ تهراب سال 



 
 

مقصودهوسرلاز
«ثانویه»و«اولیه»حیثالتفاتی
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 دیوید بل: -2
را، در « محتوی»و « عینی»های  ، عبارت«برنتانو»

سراساار روانشناساای از دیاادگا  تجرباای، بااه کااار 
 شود. تلطی نمیبرد، مرتکب هیچ  می

 ،چرا که از هار دو، معناای محتاوی، درونباشاند 
 کند. را اراد  می «کنش ذهنی»موجود در 

و اما از ساوی دیگار، مفهاوم عای  تاارجی، باه 
سادگی بایاد گفات، او هایچ کااربردی بارای آب، 

های تارجی، پدید  نیساتند در  ندارد: چوب عینی
 شناسی، جایی ندارند. پدید 

را که تا اینجا با آب، سار « حی  التفاتی»مفهوم  -
« حیا  التفااتی اولیاه»ایم میتاوانیم  و کار داشاته

و « کاانش ذهناای»بنااامیم؛ و آب رابطااه باای  یااک 
اساات تااا آنجااا کااه ایاا  « محتااوی آب کاانش»
 .1نیست «آب کنش»، تود «محتوی»
در اساس، بازتابناد   ،«التفاتی اولیه»پس حی   -

هرچناد ناه باه  -وار ) نموناه]به تاود نیساتپ، و 
اسات باا « پدیاد  ذهنای»( رابطه یاک -انحصار 

                                              
 .22تالیف دیوید بل ترجمه فریدوب فاطمی    -های هوسرل  اندیشه.  1
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 که ای  محتوی آب است.« پدید  فیدیکی»
، مفهومهاای «حی  التفااتی اولیاه»همرا  مفهوم 

گااهی اولیاه»، و «عی  )یاا محتاوای( اولیاه» ، «آ
 میایند.

.... 
، محادود باه دو «حیا  التفااتی اولیاه»اما رابطه 

 .ای فیدیکی باشد نیست پدید طرفی که یکیشاب 
تواننااد  می« هااای ذهناای کنش»چاارا کااه تااود 

های ذهنی باشند مثاًل فار   های اولیه کنش عینی
 «.یاد آورم»کنید م  دیدب یک رنگ معینی را به 

و  «پدیاد  فیدیکای»یک  ،«رنگ»در ای  صورت 
اما دقیقاًا  -است « کنش ذهنی»، یک «دیدب آب»

وب باه نوباه تاود، همی  کنش ذهنی است که اکن
گاردد و آب  محتوای یاک کانش ذهنای دیگار، می

 .1است« به یادآوری»کنش  
.... 

عینای »توانناد  ، فقط می«های فیدیکی پدید » -9

                                              
 - 23   -ترجماه فریادوب فااطمی  -تالیف دیوید بل  -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

22. 
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 باشند و هرگد ثانوی نیستند.« اولیه
گاااهی دروناای» -2  «عیناای ثااانوی»، همیشااه «آ

 است و هرگد اولیه نیست.
کرد، بدانها تواب مشاهد   های اولیه را می عینی -3

هاای  عینی -توجه داشت و بار آنهاا تمرکاد کارد، 
 .ثانوی چنی  نیستند

، تصحیح ناپاذیر «های ثانوی عینی»اطالع از  -1
هااای  عی »در  -و محقااد سااازند  تااود اساات 

 .1پذیر است ، ای  اطالع همیشه، ابطال«اولیه
  

                                              
 .22ماب کتاب   ه.  1
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از  ،«هوسارل» ،و باه تبا  آب «برنتاانو»: مقصاود «حی  التفااتی»
گاهی درونی»، «حی  التفاتی» است که یک عی  بیرونی مثال مید یا « آ

دهد یا یک پدید  درونی را مثل  صندلی مورد مشاهد  حسی را نشاب می
اش را در  داد را مثال دیادب دوسات اراد  یا محبت یاا یاادآوری یاک رخ

 سابد.
گاهی، توجه ما، همیشه بر روی  کاه متعلاد اسات « عی  اولیه»در آ

گاه  توانیم روی آب،  تمرکد کنیم. و میی است یعنی ابژ  آ
 توانیم تمرکد کنیم. نمی ،، روی تودآگاهی«هوسرل»اما به قول  -
تاوانم بار  صاحیح نیسات و ما  می ،در حالیکه ای  گفته هوسرل -

گااهی»باندیشم و حتی بار روی تاود  ،روی وجود تودم « اندیشاه و آ
 «وجاود تاود»دیشاه روی ان ،«م  هساتم»گویم  همینکه می باندیشم

گاهی دارم»گویم  است و همینکه می اندیشه »باز تود  «اندیشه دارم و آ
گاهی  ،ام زیارا تصادید باال تصاور قارار داد  ،را مورد اندیشه تاود «و آ

 محال است.



 
 

«پدیدارحسی»دوگانگی-1
و

:«خارجیفینفسهموجود»

:هایدرمکتب

ارسطویی-1
دکارتی،کانتی-2

هوسرلی-7
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در دیففدگاه  ،«بیرونففی»و  «ای پدیففده»هففای  دیویففد بففل: عینی
 :«هوسرل»

 ای  تمایدی است بسیار دشواریدا.
امااا متاساافانه هوساارل تقریبااًا هاایچ چیااد در  -

 های منطقی ندارد که بگوید. پژوهش
در مقااام اثااری دربااار  « هااای منطقاای پژوهش» -

طور طبیعای،  شناسی به روانشناسی توصیفی یا پدید 
محادود  «ای های پدیاد  عینی»دامنه نگا  تود را به 

هاشااب  محتوی»و  «های ذهنی کنش»کرد ، یعنی به 
 «.اند در آب حّد که مستقیمًا در تجربه داد  شد 

های  عینی»اما ای  تحدید ناگدیر هر ارجاعی به  -
را « ای و ناوابساته باه ذها  ناپدیاد »و  «فراسویی

گااهی ماا باه آنهاا، که ) در جهااب قطا  نظار از آ
 زند. ، کنار می(بیرونی هستند

هااای  ارزد کااه نااه عی  بنااابرای  بااه تاکیااد ماای -
انضمامی، نه فیدیکی، ناه واقعای، ناه فاردی، ناه 

ای و ناوابساته  های ناپدید  عی »بالفعل را نباید بر 
تر  های واقعی به مفهاوم معماولی بر عی  «به ذه 

  .1منطبد کرد ،ای  اصطالح

                                              
 .911 - 911تالیف دیوید بل در ترجمه فارسی    -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................  531
 

فلساافه قاادیم یعناای فلساافه »سااابقًا گفتاایم  فلسفففه ارسفف:ویی:
دانست که  ای در صندوق ذه  می روزنه، حواس پنجگانه را «ارسطویی

بیناد و باه دروب  طور که در تارج هستند می هماب»را  «اشیا  تارجی»
 کند. هیچ دتالت و تصرفی در آب نمیو  «کند روح، منتقل می

طارز تفکار به ای   «فلسهه جدید و باالخص فلسهه کانت»اما  -
لوحانه ارساطویی پایااب داد و بااالتو کشافیات جدیاد درباار   ساد 

اند  ماهیت اجسام بیرونی که آنها از ذرات بسیار کوچکی، تشکیل شاد 
که میاب آنها چندی  برابر جرم آنها، فاصله است و جسم رنگی را که ماا 

ا کنیم تنها یک میلیاردم آنه پر از جرم از طرید حواس تود، احساس می
دهد و اکثر حجم آنها، تأل هست و  ها تشکیل می بلکه کمتر را جرم اتم

 1بینیم یک بشقاب مای مقدارتورشید و ما  را که ما کوچک همچوب به 
گردند در واق ، چنی  نیستند بلکاه بسایار  روز به دور زمی  می که شبانه

کنیم هستند باالتو تورشید که چنادی   تر از اینکه مشاهد  می بدرگ
دهاد و شابانه روز باه دور زمای  هام  ابر حجام زمای  را تشاکیل میبر

 چرتد. روز به دور تودش می گردند بلکه ای  زمی  است که شبانه نمی
آیاد و یاخ  ای  آبی که هیچ رنگی ندارد وقتی به صورت بارف در می

گرداند ما آنرا به  تورد به چشم ما برمی زند و تمام نوری که به آب می می

                                              
در ترجمه فارسی  11بند چهل و ششم  -تالیف هوسرل آتر  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 هوسرل: مقدار نمود، برابر است با مقدار وجود. - 912  
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کنیم در حالیکاه هایچ رناگ سافیدی در آب  سااس مایرنگ سافید اح
بینیم باه  اند و ای  شب تاریک یا ته چا  را که ماا بادوب ناور مای نریخته

کنیم چوب جسم سیا  چیدی نیسات جاد آنکاه  رنگ سیا ، احساس می
کند و ما آنرا همچوب شب یاا تاه  تمام نوری که به آب میخورد جذب می

 بینیم. چا  سیا  می
هم چیدی نیستند جد نوری با طول موج مخصاو   های دیگر رنگ

های بلند یا کوچک که نیروی بینایی ما و احساس  بخودش با طول موج
تر را  کند طول ماوج کوتاا  ما هر کدام را به رنگ مخصو  احساس می

های میانی  به رنگ قرمد طول موج بلندتر را به رنگ آبی و همچنی  رنگ
ج نوری همچوب موج آب، رنگ ندارد را بعضی زد و غیر  در حالیکه مو

ای  بینامی ما است یعنی نیروی بینایی ذه  ما است کاه در مقابال هار 
 کند. طول موجی رنگی تا  را احساس می

بارد  همچنی  در بو و طعم که هر جانداری از بوی تا ، لذت می
و از بویی دیگر، متنفر است مثاًل گفتار که گوشت ماردار را میخاورد از 

برد اما انسااب از باوی ماردار، متنفار اسات    مردار، لذت میبوی تعف
برند اما انساب از آنهاا، متنفار اسات و یاا  حشرات در کثافات، لذت می

ای از دما، مثاًل سی درجه برای تارس قطبای، گارم و بارای  مثاًل درجه
انسانها تط استوا ، سرد اسات و بارای انساانهای در منااطد معتادل، 

 متوسط است.



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................  536
 

نامند کاه  ، صفات ثانویه اجسام می«فلسفه جدید غرب»ا در اینها ر
وجودی تارجی ندارد بلکه ساتته احساس هر جاانور در مقابال یاک 

 نوع عامل فیدیکی تارجی است.
، هیچ رنگ و بو و طعم و غیر  «ها جهاب مادی تارجی یعنی اتم» -

احسااس ندارند جهانی را که ما با ای  آب و رنگ و طعم و صفا و غیر ، 
کنیم تمامًا ساتته و پرداتته حواس ما هساتند در تعامال باا عامال  می

تارجی که هر جانداری احساس تا  تودش را در تعامل با عوامال 
 فیدیکی تارجی دارد.

گویاد آنچاه را حاواس  می «کانات»بر همای  اسااس اسات کاه  -
کناد  پنجگانه ما، نسبت به کیفیت و صفات اشیا  تارجی احسااس می

نوع احساس ما است که برای رفتار زندگی ما، مناسب است تاا ماا تنها 
 آنها را با ای  صفات بشناسیم و با آنها بهماب صورت، برتورد کنیم؛

اما اینکه ماهیت واقعی آنها، چگونه اسات شااید باا آنچاه را ماا،  -
کنیم متفاوت باشد در بعضی از صفات متفاوت  مشاهد  و احساس می

ر مماثل باشد حتی در مماثل هم باز احسااس ماا باشد و با بعضی دیگ
های هندسی که نوعًا مماثال تاارج  سازد مثاًل در شکل آب مماثل را می

بینیم واقعاًا هام  است مثاًل توپی را که ما در تارج، گرد یعنی کروی می
در تارج کروی است اما رنگ آب و اینکه ما آنرا پر از جارم، مشااهد  و 

  کمتر از یک میلیاردم آب را جرم اتام تشاکیل کنیم )در واق احساس می
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 دهد( و ای  رنگ و شکل پر از ماد ، ساتته حس بینایی ما است. می
آنچه در جهاب اتمی است تنها ذراتی بینهایت کوچک و بدوب رناگ 

 و طعم و بو و غیر  هستند.
و آنچه از رنگ و طعم و بو و غیر  که جهاب تارجی را برای ما توب 

کند، صفاتی است برای ای  اتمها که مخلوق  مناسب می بخش و و لذت
 باشد. حواس ما به تناسب آب عوامل تارجی می

ام نتیجه بگیرم ایا   نکته مهمی که م  میخواهم از ای  توضیحات -
کند البتاه  است که حواس ما، ای  پدیدارهای حسی را برای ما تلد می

 اش. به تناسب عوامل فیدیکی مناسب
ندارناد تاارجی ، وجاودی فیدیکای «ثانویه اجساامصفات »و ای  

)مثل تصویر داتل آینه مخلوق نیروی بینایی ماا اسات کاه باه تناساب 
 کند(. شود تصویر را تلد و ایجاد می نوری که منعکس می

اصااًل  ،«برنتاانو، هوّسارل و پیارواب آنهاا»اماا  :«فلسفه هوسرلی»
 ،«پنجگانه ما وجود تارجی موجودات بیرونی را قط  نظر از احساس»

موجاودات فای »گذارند و کاری به ایا  ندارناد کاه  در پرانتد تعلید می
کاری  ،چگونه هستند ،«قط  نظر از احساس پنجگانه ما ،نفسه تارجی

یا نیستند یا چگوناه کنند که اصاًل هستند  ندارند یعنی توجهی به آب نمی
و ایا   «دداننا قابال تصاور نمی»کنند و آنرا  و هیچ حکمی نمی هستند.

ارسااطوئیاب، در حالیکااه اساات  «شناساااب هوساارلی پدید » مشخصااه
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دانساتند  می «موجوداتی فی نفسه تارجی» ،را «محسوس تارجی ما»
ماا آنهاا را طوری هستند که  هماب» ،که قط  نظر از احساس پنجگانه ما

و کنه ماهیت واقعی و باطنی آنها، همی  طور اسات « کنیم احساس می
 کنیم. و احساس می بینیم که ما می

دانند که ماا  اما کانت آنها را عقاًل موجوداتی تارجی فی نفسه می -
 اند. هیچ آگاهی نداریم که چگونه ،از ماهیت فی نفسه آنها

نظریاه  ،«کشف اتم و هیئات جدیاد و علاوم جدیاد»و ما گفتیم که 
کند عالو  بر آنکه عقاًل هم معقول نیست ما بگوئیم  را تایید می «کانت»
هیچ نیست یاا  ،«جهاب موجود تارجی قط  نظر از شناتت حسی ما»

موجاودات تاارجی قطا  »اینکه ما از آب هیچ تصوری نداری؛ آری از 
لکا   نداریم «تصور حسی»هیچ  ،«نظر از احساس حواس پنجگانه ما

جهااب » هماابکناد  ما را تحریاک می چیدی است که حواس پنجگانه
موجود بود  و  ،میلیاردها سال قبل از انسابهستند که  «تارجی و اتمی

 وابسته به وجود ما نیست.
علام روز و نیاد عقال  او ایا  ر ندو وابسته به وجود ما انسانها نیسات

ماب  ایم و جاب ما در بادب اثبات کرد  است آری ما انسانها مادامیکه زند 
هام  «جهااب ماادی»ایم اماا اینکاه  وابساته «جهاب مادی»ای  است به 

، وابسااته اساات، «وجااود احساااس مااا و اندیشااه مااا»وجااودش بااه 
همچاوب  ،شااب تری  حرفی است که از امثال هوسارل و پیرواب نامعقول
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 شود. شنید  می ،هایدگر و غیر 
دیدگا  فلسفه جدید غرب یعنی »و « دیدگا  قدیم ارسطویی»و میاب 

، هرگد، دیدگا  سوم معقاولی، وجاود نادارد. و از روی «و کانتدکارت 
 زنند؛ لوحی و نفهمیدگی، حرفی می ساد 

ها، فلسفه دکارت و کانت را غلط  شود که هوسرلی و لذا مشاهد  می
 آید. کنند چنانچه می نقل می

 «اسکوالساتیک»و  «تفکار ارساطویی»و در واق  تحات رساوبات 
 دانند. تودشاب نمی ،هستند





 
 
 
 

قی غیرقابلی»،«تفکرهوسرلی»برخالف-7
،نیازمندتعلیقنیست:«تردیدبهوجودخودم
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را نااممک   «موجودات نامحسوس»تصور ، «هوسرل»از آنجا که  -
در دانساتند  می «محسوسموجود »را مساوی با  «موجود»و  دانست می

کاه ما   ،«حس کنناد  آب»با وجود  «محسوس تارجی»نتیجه وجود 
شوند که فار  وجاود یکای باا  باشم، دو وجود متالزم و متضایف می

ماالزم  ،«یقی  بوجود یکی»فر  وجود دیگری، مالزم است در نتیجه 
 « م  درک کنناد»است و معقول نیست وجود  «یقی  بوجود دیگری»با 

و لاذا  ، مشاکوک باشاد.«محساوس تاارجی»باشد اما وجاود  ییقین
اصرار داشت مبنی بر اینکه اگر م  بخواهم به وجود تاودم ، «هوّسرل»

ال اقل بهتر است آنارا  را مشکوک قرار دهمیقی  داشته باشم نباید جهاب 
 در نتیجاه قرار دهامحکم وجود، رانتد یعنی در حال تعلید در میاب دو پ

 ،یا شاک درباار  آب «جهاب تارجی»ربار  وجود یا عدم هیچ حکمی د
 .نباید بکنم

را قطا  نظار از  «جهاب تارجی»وجود ، «دکارت»اما از آنجا که  -
موجاودات »شاک در وجاود  ،در نتیجهدانست  احساس ما، ممک  می

باه  ،«(که موجودی غیار ماادی باشاد)بوجود تودش »با یقی   «مادی
شاک »ممک  اسات  ،«دکارت» نددکند و لذا  هیچ تناقض برتورد نمی

باه  «باشدیقی  به وجود تود »و  «باشددر وجود واقعی جهاب تارجی 
کنم یک نوع رؤیاا  اینکه ممک  است م  آنچه را مشاهد  و احساس می

یا تیال باشد م  حتی اگر در تواب و رؤیاا باشام و آنچاه را مشااهد  



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................  511
 

تیال محض باشد لک  محال است م  معدوم باشم اما  کنیم رؤیا و می
در حال رؤیا و اندیشه باشم چوب اندیشیدب چه در بیداری یا در تاواب 

موجاودی ما ، ممک  نیست مگر آنکه م  واقعًا موجود باشام  ،و رؤیا
نه موجودی ذهنی و تیالی زیرا ممک  است ما  در تیاال باشم واقعی 

های  انسااب»ر و تیال بکنم اما ایا  تودم هداراب صورت انساب را تصو
توانند تصامیم بگیرناد و کااری باتتیاار  هرگد نمی ،«تصوری و تیالی
 ،د چاوب وجااودی واقعای ندارناد پاس همینکاه ماا ناتاود انجاام ده

کنم، تصاامیم  کنم تیااال ماای کنم حااس ماای تصااور ماای ،اندیشاام می»
ل محال است م  معدوم باشام و در عای  حاا ،«کنم گیرم، اراد  می می

 .«م  یقینًا هستم»در نتیجه اینکه باندیشم 
باه اینکاه  «موجودات تارجی»شک دربار  ، «دکارت»ندد  بنابرای ،

باا یقای   «واقعیاتی تارجی هستند یاا رؤیاا و تیاال هساتند»آنها، آیا 
و نیاز به تعلیاد حکام نسابت بوجاود قابل جم  است  ،«بوجود تود»

 .جهاب تارجی ندارد
یقای  داشاته باشام یاا  ،«جهاب مادی تاارجی»م  به وجود  چه -

  .«به وجود تودم یقی  غیر قابل تردید، دارم» ،نداشته باشم
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موجاود غیار »ایا  اسات کاه او،  ،«هوسرل»اما مشکل دیگر برای 
 :داند می «و غیر مکانیموجودی غیر زمانی »را  «مادی

 هوسرل:
، ممک  است «موجود زمانی»و  «موجود واقعی»

نباشند اما در مصاداق مطابقات  مفاهیمی یکساب
 دارند...

« متافیدیاک»اگر بخواهیم در را بار روی هرگوناه 
را در قوالاااب « واقعیااات»ببنااادیم بایاااد صااارفًا 

 ، تعریف کنیم.«زمانمندی»
زیرا یگانه نکته مهم در تقابل قرار دادب آب است با 

 .1«وجود غیر زمانی امر متعالی»
را  «موجود غیار ماادی» ،ونیاز آنجا که طبد تفکر افالط ،)هوسرل]

یعنی موجاودی فاوق زمااب و ) «داند موجودی بدوب زماب و مکاب می»
 گیرد که؛ نتیجه می (مکاب

 «موجاود در زمااب و در مکااب»را بمعنای  «موجود واقعای»اگر ما 
کاه ماثاًل روح نادد ) «موجاودات غیار ماادی»بگیریم درب را بار روی 

 پ.ایم( بسته (معتقدی  به غیر مادی بودب ذه  است

                                              
به نقل از کتاب  - 922عبدالکریم رشیدیاب   تالیف  -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

 .329 - 322ها    پژوهش
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روح و ذها  را هام در  ،«و غیار افالطونیاابمتکلمای  »در حالیکه 
دانند.  می «غیر مادی»دانند در عی  حالیکه آنرا  مکاب میهم در زماب و 

 م همی  است.در جای تودش روش  کردیم که حد ه و
گویاد ذها  کاه  و اب  سینا هم در کتاب اشارات، در نمط سوم، می

کناد بایاد دارای ابعااد و مکااب  را تصور و تجسم میاجسام دارای ابعاد 
تواند در آب، مثاًل صورت انساب را که باال و پاائی   ذهنی هم باشد که می

 و چپ و راست دارد تصور و تجسم کند.



 
 

هوسرل:
.1روددرپرانت قراردادنهرآنچهازآگاهیفرامی

 
نی ندارد را در پرانتی قرار دهیم. به )ی نی آنچه را وجود ذه

عبار  دیگر آنچه را که مدعی هستیم وجود واق ی دارد را در 
 پرانتی قرار دهیم(

                                              
به نقال  212تالیف دیوید بل ترجمه فریدوب فاطمی    -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

 (993   33« )پندارهای هوسرل»از کتاب 
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گفاهی : »ک  گهت  «رلهوّس »نقد و بررسی این گهت   هرآنچف  از آ
 :«قرار گیرد ،فرا رود باید در پرانتز تعلیق

گویی آشکار اسات  یک تناقض ،ای  گفته هوسرل :نقد ما بر هوسرل
کناد و  فعل درونی م  است و در هر لحظه تغییر می ،«اندیشه م »زیرا 

شود یاا باه محااق  محو می ،شود در هنگام تواب یا بیهوشی عو  می
گااهی وابساته باه  می اسات کاه  «وجاود ما »رود و وجود اندیشاه و آ

 «وجاود ما »فعل م  به وجودی اصیل و غیر وابسته است یعنی وجود 
وابسته نیست وگرنه یاک  ،ام به وجود فعل ،«وجود م »وابسته است اما 

شود همچنانکه بگوئیم م  فرزند پدرم هستم و پدرم هام  دور محال می
 فرزند م  است.

وجود آنچه در دروب اندیشه است وجودی ذهنای و یاا  ،در هر حال
وجاود »و  «ذات ذها »لی و یا نمودی و امثال آب است اماا وجاود اتی
گاهی  «وجود م »که وجود اندیشه وابسته به  «م  است یک وجود فرا آ

وجاود اصایل واقعای وجود ذهنی و تیالی نیست بلکه یاک است یک 
گاهی هست و در تواب یا بیهوشی نیست بلکه  است نه وجودی که با آ

قاو  » ،وجودی اصیل است که باه قاول دکاارت در تاود ،«وجود م »
را دارد چه بالفعل باندیشاد یاا در بیهوشای و تاواب باشاد  «اندیشیدب

 زدر شاکم ماادر اسات باا ،ناندیشد یا وقتی که در آتاری  ایاام جنای 
 ،دارد و با اولی  تاثیر حسای «قو  اندیشیدب»موجودی است که در تود 

 یابد. گیرد و از آب آگاهی می آنرا فرا می
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گاهی فرا مای که هرآنچه از «هوسرل»ای  گفته  ،در هر حال - رود  آ
کاه  «وجود م  اندیشند  است»در پرانتد قرار گیرد اگر مقصودش حتی 

گویی آشکار است و یک دور صریح  یک تناقض «وجودی واقعی دارم»
محاض نیسات وجاودی  یوجودی ذهن ،«وجود م »محال است زیرا 

 است.و تالد اندیشه است واقعی 
 ّ  رل:دیوید بل دربار  هوس 

ذه  یا م  یا تویش یا تویشات ، مفهوم تود )یا 
آنکااه « هااای ذهناای های کنشاای و حالت سااوژ »

ها را دارد( در تکامال اندیشاه  ها و دریافت اندیشه
 هوسرل تاریخ پر فراز و نشیبی دارد.

هااای  در ویراساات نخسااتی  کتاااب پژوهش -9
هوسرل اصاًل منکر وجود چنی   9129اش  منطقی

 چیدی بود.
اعتاراف کانم باه کلای او نوشت: باید با صراحت 

، ایا  کاانوب ابتادایی «تاود»عاجد از یافت  ای  
 (211   1ها هست. )پ م پنج  الزم رابطه

نظارش  9193در زماب ویراست دوم آب اثر در  -2
ی یااد  عو  شد  بود و در زیرنویسی که به جمله

 :نوشتشد  فوق، افدود چنی  
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 .1«از آب پس، توانستم آب را بیابم»
نکته دیگر اینکه هوسرل دیدگا  دکارت را در بازگشات باه اندیشاه  -

یابد حال سؤال  پسندد و گویا آنرا سرچشمه پیدایش علمی مطلد می می
ای  است دکارت در هر چیدی شک کرد تا رسید به اینکه در وجود تود 

اندیشم شک کنم در تاود  توانم کنم و باالتر  در هر آنچه می شک نمی
توانم شک کنم که ایا  جملاه اتیار دکاارت باا زدب دو  ینم «اندیشه»

 مورد قبول هوسرل شد؛ ،تعلید هوسرلی به آب
تاود »کنیم ای  یقی  مطلد بوجود  سؤال می «هوسرل»حال ما از  -

چیست. آیا به محتواهای تصورات و تصادیقات اندیشاه یقای   «اندیشه
ای  ه لحظاهدارم که گفته شد هرگد آیا به تاود ایا  پدیادارهای ذها  کا

ای کاه ایا  تصاورات و  رود یقی  دارم یا صحنه آید و لحظه دیگر می می
مکاانی کاه ایا  پدیادارها در آب هار )رود  آید و مای پدیدارها در آب می

 ؟(رود آید و لحظه دیگر می لحظه می
آیاد و  اگر مقصود آب مکاب ذه  اسات کاه ایا  پدیادارها در آب می

است ذه  فاعل شنا است که شما  رود آب مکاب مگر بجد ذات ذه  می
اید. آیا به همانی کاه در  در تعلید قرار داد را آنها  ،در اقدام نخست تود

یقای  »د بااالتر  باه چاه چیادی یایقی  مطلاد دار ،اید تعلید قرار داد 
قبول دارید آیاا  ،دارید و کدام گفته دکارت را با شرط تعلید تود «مطلد

                                              
 .321ترجمه فریدوب فاطمی    -تالیف دیوید بل  -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1
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گویی  دانید دارید تناقض گوئید؟ آیا می نویسید و چه می دانید چه می می
باشام یقای  دارم یاا  «فاعل شناسا»که  «بوجود تودم»آیا م   کنید؟ می
ام که مخلوق وجود م  است و در هر لحظه در حاال تغییار  اندیشه»به 

به آنی که رفته یقی  دارم یا به آب تصور بعدی یا باه تاود ذات آیا  «است
 اندیشند  است؟ذه  که جدیی از وجود م  

 هوسرل:
م  اندیشند  به مثابه ذهنیات ]ساوبژکتیویتهپ  -1

در اینجااا بااه پیااروی از دکااارت،  -اسااتعالیی 
دهیم کاه  بازگشت بدرگ به تویشت  را انجاام مای

، «ذهنیت اساتعالیی»اگر به درستی انجام گیرد به 
 «ما  اندیشاند »شود، یعنی بازگشت به  راهبر می

م، کاه هار یقینًا مسلم حکا به مثابه مبنای نهایی و
 .1استوار شود ،آب ای باید بر بنیاب فلسفه

ذهنیات »، باز گویا مردد اسات کاه باه «هوسرل»)در مت  فوق نید، 
که وجودی واقعای  «م  اندیشند »یقی  دارد یا به وجود  ،«سوبژکتیویته

 («وجودی ذهنی و سوبژکتیویته»است نه 

                                              
 اول بند هشتم. -دکارتی تامالت .  1



 

محیط»و«م »وتضایفتالزم-1
:«امساختهحواسپیرامونی

 

گاهی به چییی)» بر خال  گهته « آ
 نیست( ،ها، قصد کردن آن هوسر ی

 



 هوسرل:
، چیاد دیگاری «قصدی»منظور از واژ  

نیست جد همی  ویژگی ذاتی و عمومی 
گاهی»  ، یعنی؛«آ
گاهی از چیدی باودب کاه باه مثاباه  - آ

اش را در  اندیشاام، متعلااد اندیشااه می
 .1کند تود، حمل می

  

                                              
 .12 - 13در ترجمه فارسی صو  -تالیف هوسرل بند چهاردهم  -تامالت دکارتی .  1
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، فیلسااوفاب غالبااًا یااا نوعااًا دربااار  «دکااارت»تااا قباال از  -گفتاایم 
کاه ماا  «جهاب بیاروب»کردند مثاًل اینکه  فکر می ،«موجودات بیرونی»

هم جدئی از آب هستیم آیا قدیم است یا حاد  در زمااب اسات و بارای 
اگر حاد  است چگونه پدید آمد  اسات و  ؟یا تیرتودش عمری دارد 

 علت یا تالد آب، چیست یا کیست؟
اند یاا آنکاه  مادیموجودات، همه آیا و چند قسم موجودات هستند 

تادا و مالئکاه و روح و  ، همچاوبموجوداتی غیر مادی هم وجود دارد
 عقل و امثال اینها؟

ات و موجاودجهااب بیرونای »سؤاالتی درباار   ،هر چه بوددر قدیم 
و اقسام آنها و ذات و ماهیت و چگونگی آنهاا و غیر تودم بود  «بیرونی

 بود.
 :  «دکارت» -

پایگااذار فلساافه  ،دکااارت»و آنهاام توساط  «دکااارت»اماا از زماااب 
عو  شد بجای تفکار درباار   ،سمت و سوی تفکر فیلسوفاب ،«جدید

 «دروب تودش»تفکرش را متوجه  ،، دکارتاندیشند به «جهاب بیرونی»
کرد در پاسخ به شکاکاب و سوفساطائیاب کاه درباار  هار چیادی شاک 

هیچ قضیه یقینی وجود ندارد و همه چید تیاال » :گفتند کردند و می می
، دکارت پاسخ داد که اگار هار آنچاه ما  بیاروب «و توهم و رؤیا است
کنم وجودی واقعی نداشته باشد و مثاًل رؤیا یا تیال  تودم احساس می
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کنم واقعاًا  بینم و یا دارم تیال می نی که فرضًا رؤیا میمحض باشد اما م
 توانم رؤیا ببینم و یا تیال کنم؛ هستم که می

کنم وجاود  اگر همه چیدی که م  در بیروب تودم احسااس مای -9
ای هسااتم کااه دارم دربااار   ماا »یقینااًا اش مشااکوک باشااد امااا  واقعاای

باندیشد حال چه تواند  زیرا معدوم نمی «کنم موجودات بیرونی شک می
اش دربار  موجودات واقعی و یقینای باشاد یاا رؤیاا و تیاال یاا  اندیشه

دربار  چیدهای مشکوک باشاد تالصاه اینکاه ما  یقیناًا وجاود دارم و 
 تواند باشد. معدوم نیستم و هستی تود هم مشکوک نیست و نمی

ساؤال  ،«ماهیات تاودش»اش دربار   دکارت در تامالت بعدی -2
توانم دربار  وجود تودم شک  نکه منی که یقینًا هستم و نمیکند به ای می
 چیستم؟ ماهیت م  چیست؟ ،کنم

اندیشد یعنی چیدهاایی را  دهد موجودی که می پاسخ می ،«دکارت»
موجودی کند و غیر  و باالتر   کند اراد  می کند انتخاب می احساس می

یاا نیاندیشاد و باندیشد حال چه فعاًل  دارد «قو  اندیشیدب» ،که در تود
 اندیشد. در تواب یا بیهوشی باشد اما وقتی که بیدار و بهوش است می

در تامالت پایانی تود، متوجه تفاوت وجود تودش  ،«دکارت» -3
موجاودات بیروناای »باا  (و جانادار) «موجاودی اندیشاند »باه عناواب 

اش هستند و حتی جسام بادب تاودش  که اجسام مادی بیروب «بیجاب
واحد بسیط نیستند و از اجدایای تشاکیل  ،«اجسام بیرونی»شود که  می
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 ،اند و قابل تقسیم هستند و بادوب فهام و اتتیاار هساتند اماا ما  شد 
هماناا واحاد بسایط مساتمر، دارای فهام و اتتیاار  «موجود اندیشند »

 هستم.
اجساام »باا  «م  موجود زند  و اندیشند »یعنی تفاوتی آشکار میاب 

 است.« مادیتارجی 
هم ممک  است آنطور که م  آنهاا را  ،«محسوسات م »نانکه همچ

کنم در مواردی و در صفاتی نباشند همچوب صفات ثانویاه  احساس می
متفااوت اجسام که نسبت به افراد مختلف یا انواع جاناداراب مختلاف، 

است چیدی برای م  مطبوع است برای دیگری نامطبوع است و به ذائقه 
بخش اسات بارای دیگار  دی برای م  لذتآید بوی چی دیگر توش نمی

در اناواع مختلاف جاناداراب کفتاار حیاوانی آور است باالتو  عذاب
رنج  ،برد اما انساب از بوی مرد  توار که از بوی مرد  لذت می است مرد 

کشد و متنفر است حیواناتی همچوب حشرات بعضًا از کثافات لّذت  می
گذرانند و انسااب از آنهاا متنفار اسات و...  برند و در آنجا توش می می

 ،گویند نسبت به جانداراب مختلف یا افراد مختلف ها نید می حتی رنگ
متفاوت احساس شود تالصه اینکه صفاتی را که ماا از طریاد حاواس 

کنیم بعضی صفاتی است که  ه در موجودات بیرونی احساس میپنجگان
واقعیتی تارجی دارد همچوب اشکال هندسی موجودات که آنچه را ماا 

ا یکنیم مطابد واق  تارجی است و نسبت به افراد مختلف  احساس می
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صافات اولیاه »گویناد  کند کاه اینهاا را می جانداراب مختلف فرقی نمی
 .«اجسام

کنیم کاه  احسااس مای ،«موجاودات تاارجی»اما صفاتی هام در 
واقعیتی تارجی ندارد که نسبت به هماه موجاودات یکسااب احسااس 
شود بلکه ماهیت هر جانداری در ناوع احسااس آب دتالات دارد مثال 

 «صافات ثانویاه اجساام»طعم و بو و رنگ و غیار  کاه ایا  صافات را 
 نامند. می

ر ایا  باود کاه کسی بود که همچناب دیادگاهش با ،بارکلی: بارکلی
صفات ثانویه اجساام وجاودی طبیعای و فیدیکای در تاارج ندارناد و 

 مخلوق حواس ما در تعامل با عامل تارجی هستند؛
بلکه حتی صفات اولیه اجسام هم که مطابد واقعیت تارجی است 

 نید مخلوق حواس ما است اما مطابد و مماثل چید تارجی است.
دند لک  مشابه باارکلی در بعضی مقصود بارکلی را درست نفهمی -

غرب، مالصدرا در شرق است که صفات چیدهای موجود در تاارج را 
داناد اماا باه ایا  جملاه  کنیم مخلوق حواس ماا می که ما احساس می

احسااس  ،در موجاودات تاارجی، ماا کند که آنچه حواس تصریح می
کنند عی  مادی و فیدیکی چید تارجی نیست بلکه تصویری مماثل  می

است و برای اثبات ادعاایش مثاال باه در حس به آب چید تارجی و مشا
زند که در بینایی تود عیب و مشکلی دارند که یک چیاد را دو  کسی می
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گویاد  گویناد. مالصادرا می بیند که به زباب عربی آنرا احول می چید می
بایسات  چید تارجی باشد نمیکنیم تود آب  اگر آنچه را ما مشاهد  می

د را دو چید ببیند زیرا در تارج یاک چیاد بیشاتر شخو احول یک چی
آب  ،تورد نیست پس ای  بینایی ما است که به تناسب نوری که به آب می

اش کاه  ای در چشام کند وقتی عیب تصویر را در هماب مکاب ایجاد می
هماب عیب احول بودب است دارد بجای یک تصویر، دو تصویر ایجااد 

 کند. می
ر مالصدرا را در تصویر در آینه تایید کنیم کاه شاید ما بتوانیم گفتا -

بعدی محاض  بینیم تنهاا یاک تصاویر ساه تصویری را که ما در آینه می
جسمی مادی داشته باشد  ،«ر موجود در آینهیتصو»است بدوب آنکه آب 

ایم در داتال  همچنانکه تصویر تودماب را که در یک متری آینه ایستاد 
باا وجاودی کاه ما   کنیم آنرا مشاهد  می، آینه یعنی یک متر داتل آینه

داتل آینه نیستم و آب تصویر تنها تصویر م  اسات کاه در داتال آیناه 
مانعکس  ،چشام ما شود که به تناسب نوری که از آینه باه  مشاهد  می

تلاد کارد   ،یک متر داتال آیناه ،آب تصویر را نیروی بینایی م  ،شد 
 است.
دهاد نیاروی بیناایی  های دیگری هم هست که نشاب می البته مثال -

کنیم زیارا گااهی تصاویری در  تالد تصویری است که ما مشاهد  مای
شود افارادی  تارج برای بعضی از دیوانگاب و بیمارهای روانی ایجاد می



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  561
 

کند که وجود تارجی ندارد نه  مشاهد  می ،یا حیواناتی را بیروب از تود
بعضی از ساحراب  حّتی  روی ذه  و نیروی بینایی آنها است. تنها تلد نی

اناد چیدهاایی را باه  افرادی که مسحورشااب کرد با نفوذ در رواب و دوب 
دهند و آنها با چشام تاود آنهاا را در بیاروب  نشاب می ،مسحوری  تود

آمدب باراب باشد که پس از تمام شدب ساحر، معلاوم مثل بینند حال  می
است و هیچ بارانی نیامد  یا ایجاد صورت مار یاا  شود زمی  تشک می

بیناد در حالیکاه واقعاًا هایچ  اژدها باشد که مسحور آنها در تاارج می
چیدی در تارج نبود  و پس از تمام شادب تااثیر ساحرش حتای بارای 

شود هیچ چیدی در تاارج نباود  و تنهاا ساحر باود   مسحور ثابت می
 است.

، صفاتی نیست که در «ه اجسامصفات ثانوی»همانطور که گفته شد 
وجود فیدیکی آب اجسام باشد مثل طعم و بو و احساس گرما و سارما و 

صافاتی اسات کاه باه قاول باارکلی و  ،«صفات اولیه اجساام»غیر  اما 
مالصدرا مطابد صفات تارجی اجسام است یعنی مماثل آب صفات را 

 سازد. نیروی ذه  و بینایی ما می
ای  حقیقت بیشتر روش  شد  اسات ماثاًل البته پس از کشف اتم  -

کنیم کمتر از یک  جسم رنگی را که ما پر از ماد  مشاهد  و احساس می
دهد. و در واقا  بااز در صافات  میلیاردم حجم آنرا جرم اتم تشکیل می

و  «موجاود اتمای»اولیه هم که مطاابد تاارج اسات تفااوتی میااب از 
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بینم و واقعًا هام تاوپ  هست مثاًل م  توپ را کروی می ،«احساس ما»
کمتار از یاک  ،در تارج کروی است اما جرم اتمهاای آب تاوپ رنگای

 دهند. میلیاردم حجم آنرا تشکیل می
کنیم و آنها را به انداز  یک ساینی  ما  و تورشیدی که ما مشاهد  می

ها بلکه میلیاردها برابار مسااحت  کنیم میلیوب احساس می ،گرد کوچک
بینیم  ور هساتند ماا آنهاا را کوچاک ماییک سینی اسات ولای چاوب د

گردناد  کنیم به دور زمای  می مشاهد  میروز آنها را  همچنانکه ما شبانه
گردند بلکاه ایا  کار  زمای   روز به دور زمی  نمی در حالیکه آنها شبانه

 گردد. است که شبانه روز به دور تودش می
کنیم و باا  احسااس مای ،در هر حال محیطی را که ما اطراف تود -

چیاادی اساات کااه مخلااوق حااواس  ،یااابیم ماب می حااواس پنجگانااه
ناه آنکاه آنچاه ماا  شا ماب است البته به تناسب عامل تاارجی پنجگانه

کنیم هماب ذرات اتمای هساتند کاه در  محیط بیرونی تود احساس می
ای کاه در چناد  ای دایار  اند حتی ماا آساماب را همچاوب ساقف تارج

کنیم که اگر عمد  کیلومتری باالی سرماب هستند مشاهد  و احساس می
کاردیم  واقعی و نامحدود آسماب را آنطور که در واق  هست مشاهد  می

های اجسام را آنطور که اجسام  توانستیم تحمل کنیم همچنانکه اتم ینم
در واق  هستند ببینیم حتمًا قابل تحمل برای ما نبود  و نیست و لاذا ماا 

کنیم که برای زندگی کردب ما مناسب  جهاب بیروب را آنطور احساس می
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 زندگی کنیم.دهیم که بتوانیم  است و آنها را آنطور از هم تشخیو می
ته جدید: اینها واقعیاتی است که پس از دکارت و کانت و کشاف نک

هیئت جدید و کشف اتم و امثال آنها از علوم جدید، بر بشر آشکار شد  
کرد آنچه را ما در تاارج مشااهد   و فلسفه قدیم ارسطویی که تیال می

 کنیم کنه ماهیات تارجیه آب چیدها است باطل شد . می
کاه مخاالف نای هوسارل و امثاال او، یعاما ای  ارساطوئیاب جدیاد 

ماا درباار  موجاودات » :گویناد هساتند می «دکارت و کانات»ثنویت 
ماب هاایچ  تااارجی قطاا  نظاار از پدیاادارهای حساای حااواس پنجگانااه

و ما  «توانیم بدانیم زیرا قابل تصور حسی ما نیستند دانم و هیچ نمی نمی
کنیم کاه  یصحبت ما «بما دریافت ذه »و  «پدیدار حسی»تنها دربار  

دریافات »و  «پدیادار حسای»، و در واقا )قابل تفکیک از هم نیساتند 
 .(دو موجود مستقل از هم نیستند ،«ذهنی

یقی  داشته »و به دیگری  «شک کنیم»بتوانیم  ،تا دربار  یکی از اندو
باا هام ماتالزم  ،«احساس اندیشه ما»با  «دریافت حسی»زیرا  «باشیم

ماا ثنویات گویناد:  در نتیجاه اینهاا میهستند و قابل تفکیاک نیساتند 
 .توانیم تصور کنیم نمیرا  «دکارتی و کانتی»
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 :هوسرل
منظور از واژ  قصدی، چیاد دیگاری نیسات جاد 
گااهی  گاهی یعنی آ همی  ویژگی ذاتی و عمومی آ

اندیشام، متعلاد  از چیدی بودب کاه باه مثاباه می
 .1کند اش می اندیشه

 لیوتار:
ایا  داد  روانشاناتتی  .... در واق  قصدیت، فقط

که هوسرل از برنتانو، به میرا  بارد  نیسات بلکاه 
 سازد: چیدی است که تود اپوته را ممک  می

روی میااد، باار تااالف  «پیااپ»مشاااهد  ایاا   :
دروب  ،بمعنی داشت  المثنای آب ،«مکتب تداعی»

 تااود پیااپقصااد کااردب »ذهاا  نیساات بلکااه 
 .....«است

 «برابار ایساتا»از ای  پس، پیپ دیگر، جد یاک  -
گاهی م »نیست و  ، چیدی است که بارای آب، «آ

 .2وجود دارد «برابر ایستاهایی»
  

                                              
 .12 - 13تالیف هوسرل بند چهاردهم در ترجمه    -تامالت دکارتی .  1

 .31ترجمه فارسی عبدالکریم رشیدیاب    -تالیف لیوتار  -شناسی  کتاب پدید .  2
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شود ای  است که منی که  می «لیوتار»اما سؤالی که از  :پاسخ ما -9
آیناه ام و تصویر تاودم را یاک متار داتال  ای ایستاد  در یک متری آینه

برابار »شاود کادام  دید  می ،بینم آنچه در داتل یک متری دروب آینه می
 است. «ایستای مادی

دهاد و پاس از  آیا ساحری که اژدهایی را در مقابل م  نشاب می -2
 «دیادب محاض»شود که آنچه دیدم یاک  پایاب تاثیر سحرش متوجه می

 کدام برابر ایستا است. ،بود  و هیچ اژدهای در تارج نبود 
کناد و روح مارا  میمرتاز هندی که بدب م  را تواب مصانوعی  -3

فرستد و اتباار فعلای واقعای را ما  باه او گادارش  به آنطرف جهاب می
مقابل بدب در تواب مصانوعی  ،کنم کدام آب حواد  انطرف جهاب می

 و برابر ایستای مقابل بدب م  است؟ م  بود  است
هم غلط است زیارا دیادب ناه باه معنای درک  «دیدگا  تداعی»البته 

تصاویر »روی مردمک چشم است نه باه معنای متری  تصویر یک میلی
تصویر »نه به معنی  ،«متری مخ است موجود در مرکد بینائی یک سانتی

 «اش جهاب را به هماب بدرگای»است زیرا ما  «مینیاتوری در داتل ذه 
کنیم نه جهاب کوچک شاد  مینیااتوری  درک می ،ماب و در دیدب در ذه 

مکاب درونی ذه  به انداز  ماخ  و همی  بهتری  دلیل آب است که ،آب را
تواناد جهااب را باه همای  بادرگ  نیست بلکه بحدی بدرگ است که می

مردمک »متری روی  دریابد. نید دیدب هم بمعنی درک تصویر یک میلی
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 نیست. «متری بینایی در مخ یک سانتی»یا  در مرکد  «چشم
نظریاه اینکاه »صحیح نیست و هام هم  «نظریه تداعی» همچنانکه

یاابیم  مبنی بر اینکه ما جهاب تاارجی را بیواساطه میگوید:  می «لیوتار
قصد کردب آب »است و  «التفات به شیی  تارجی»هماب  «دیدب»یعنی 
متاری مردماک  گویا نور و تصویر یک میلیاست  یغلطگفتار ، «است

متری داتل ماخ هیچکادام در دیادب دتاالتی  چشم و مرکد یک سانتی
موجاود »ه اینها همچوب عینک ابداری در تدمت همندارند در حالیکه 

هاای  هستند که موجودی فوق ماادی یعنای فاوق اتم ،«اندیشند  بینند 
توانند باا فرساتادب روح  داتل چشم و مخ هستند که حتی مرتاضاب می

اش تاواب  و چشم جسمانی)کنند  اش می کسی را که تواب مصنوعی
حالیکه بدب آب فارد در از اطراف جهاب اتبار صحیح بگیرند در  (است

گاهی همااب  است. تواباینجا در مقابل مرتا  در حال  در هر حال آ
نیست و م  اندیشاند  در وقتای کاه باه هاوش هساتم چاه  «قصدیت»

گاا  هساتم»بخواهم و چه نخواهم به  یعنای قصاد و  «وجاود تاودم، آ
گاهی »اتتیار م  در  نقشای نادارد آری ابادار ، «م  باه وجاود تاودمآ

 اتتیار م  است که چه چید و کجا را بینم و...حسی در 
چه قصد بکنم  ،«کنم احساس سرما می» ،وقتی در هوای سرد هستم

 یا نکنم.
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 لیوتار: -( :ب دیگر)مطال
محیط پیرامونی « )= موقعیت»و « سوژ »ارتباط  -

شاود( و البتاه ایا  ارتبااط متحاد  که احساس می
کنند  دو قطب، ال اقل قابل تفکیک نیسات بلکاه 

، جاد در دروب «موقعیت»همانند « م »برعکس 
 .1ای  ارتباط و توسط آب، قابل تعریف نیست

، نفای «بروب بود»به مثابه « جهاب»بدی  ترتیب  -
 ، تصدید.«پیراموب»و به مثابه 

، نفی و به مثابه موجاود «دروب بود»و م  به مثابه 
 .2شود متقرر )در مکاب(، تصدید می

لیوتار ای  است که مقصود شاما  : سؤال از آقای ژاب فرانسواما پاسخ
، قابال «محیط پیراموب که هماب محیط پیراماونی احساسای اسات»از 

نیست که واقعًا هم قابل تفکیک نیست بلکاه « م  اندیشند »تفکیک از 
ما  »، بساته باه وجاود «پیراماونی احساسای»وجود احسااس چنای  

م و است یعنی وابسته به وجود ما  واحاد بسایط، دارای فها« اندیشند 
 اتتیار است که موجودی اتمی تاب  جبر فیدیک نیستم.

جهاب اتمی که به دور تورشید هاداراب ساال »اما محیط پیرامونی  -

                                              
 .12 - 11   -ترجمه عبدالکریم رشیدیاب  -تالیف لیوتار  -شناسی  کتاب پدید .  1

 .11 - 12هماب کتاب   .  2
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گردید  و هداراب سال پس از تاموش تورشید و نابودی بشر هم  قبل می
وجاود ما  اندیشاند  از آب، قابال، تفکیاک اسات و ، «تواهد گشات

جهااب »  و ای  جهاب اتمی است ناه تفکیک و ثنویت میاب م  اندیشند
« پیراموب احساسی ما »به معنای « جهاب»، در نتیجه «حسی پیرامونی

جهاب »شود اما  ، نفی و به مثابه پیراموب، تصدید می«بروب بود»به مثابه 
 شود. ، تصدید می«بروب بود»به مثابه « اتمی

 لیوتار:
گااهی محباوس در دروب باودگی  - فرضیه یاک آ

کناد کاه  طور هدایت می رفتار را همابتویش که 
را، باید برانداتته شود « ناتدایی، کشتی تویش»

زیرا با یگانه اصل منسجم روانشناسی عینی یعنای 
 .1اصل جبر ]دترمینیسمپ، مخالف است

گااهی حسای»به لیوتار: ما پاسخ  ما  موجاود »همیشاه میااب  ،«آ
حاواس ما  که مخلوق  «جهاب حسی پیرامونی م » و است «اندیشند 

در تعامل با جهاب اتمی تارجی است و هرگد شناتت حاس و حاواس 
نفوذ کند و جهاب  ،«حسیپیراموب »به ماورا  ای  تواند  پنجگانه م  نمی

اتمی ماورای ای  احساس را درک کند مگر به کمک عقل و آثار مکشوفه 
، قطا  نظار از «و موجاودات تاارجیجهاب تاارج »پس  توسط عقل.

                                              
 .11ترجمه عبدالکریم رشیدیاب    -تالیف لیوتار  -شناسی  هماب کتاب پدید .  1
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نجگانه م ، قابل تصور حسی نیست؛ اما قابل تعقال احساس حواس پ
از موجاودات  «وجاود تصاورات حسای ما  و احسااس ما »است و 

 تارجی بدوب موجوداتی فی نفسه تارجی، نامعقول است.
فرو رویام و باندیشایم  ،ها ما اگر در اعماق آسماب« هیوم»به قول  -

 ایم. تارج نشد  ،باز قدمی از اندیشه و احساس تود
 «جهاب موجاود فای نفساه»هم جهاب تارجی که « کانت»ذا و ل -

تواناد آنارا  ناماد کاه انسااب از را  عقال می می «جهاب معقول»است را 
را که تشکیل از اتم  «جهاب»کشف کند چنانچه اینک نید چگونگی ای  

باشد اتمی که قابل رویت و دیدب نیست تنها به کمک عقل و آثار امثال 
 .اند کرد کشف  ،اورانیوم و غیر

 «های حواس تود حواس و ساتته»در  «م  موجود اندیشند »آری 
در تعامال  ،که حواس م  آنطوریجهاب تارج را تنها »زندانی هستم و 

شناتت دارم که ماثاًل اجساام رنگای پار از  «سازند آنها را می ،با تارج
ای  دایار  یسین ماد  هستند و تورشید و ما  اجسامی نورانی به قدر یک

گردند و آساماب همچاوب گنبادی  هستند که شبانه روز به دور زمی  می
کروی است که به رنگ آبی در چند کیلومتری باالی سرما اسات و... و 

سازد که قابل تحمل ما  حواس ما آنطور جهاب پیرامونی ما را برای ما می
زنادگی تاود را  ،آنها از یکادیگر ،باشد و ما بتوانیم با تمید حسی اشیا 

محبوس هساتیم و ما  ایا  ذها   ،مه دهیم. و در ای  ساتته حواسادا
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ام  ام همچوب ناتدایی هستم که کشتی بدب موجود اندیشند  در ای  بدب
کنم اماا ما  واحاد  رانم و هدایت مای ام می را به کمک حواس پنجگانه

بسیط دارای فهم و اتتیار هستم و اجدا  جهاب تارج واحد بسیط دارای 
یستند بلکه اجدایی اتمی هساتند کاه طباد جبار فیدیاک فهم و اتتیار ن

بار اسااس فهام و اتتیاار  ،«انساب فاعل مختار» ،کنند اما م  عمل می
 کنم. تودم عمل می

و آنهاا  «جبر فیدیک»کنند نه طبد  عمل می ،«غرائد»حیوانات هم طبد 
شاب هستند و از جهاب سااتته  در حواس پنجگانه و غرائد حیاتیهم زندانی 

برناد اماا کاامپیوتر هرگاد از  حواس و غرائدشاب در تعامل با تارج لذت می
کشااد  همچنانکااه از هاایچ چیااد درد و رنااج نمیباارد  چیاادی لااذت نمی

اش ریختاه  رید برای ای که برنامه همچنانکه عقلی ندارد تا از محدود  برنامه
 ،اش اسات بخواهاد و چیدی را که بر تالف تواساته ساازند  تخطی کند

تواناد هار آنچاه بخواهاد  بسازد و یا کشف کند اما انساب فاعل مختاار می
 باندیشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد حتی بر تالف حکم تدا.

 ،کند ما از طرید تجربه حسای و مشااهد  می گویا تیال «هوسرل»اما 
 :آوریم ه دست میبرا  «یماهیت باطنی چید تارج»تود 

 هوسرل:
تری  کلمه عباارت اسات از تجرباه  بداهت به وسی 

کردب یاک موجاود، و نحاو  وجاود آب، پاس در آب 
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را باه دسات  «تاود شایئ»است که نگاا  روح ماا، 
 .1آورد می

 هوسرل:
بنابرای ، فقط چیدی را معتبر بدانیم که به راستی  -
برای اندیشم که اپوته  در میداب می -واسطه  بی -

 ما، گشود  است داد  شد  باشد.
بینیم،  و بنابرای  از بیاب چیدی کاه تودمااب، نمای

 .2تودداری کنیم
گرای افراطی و پیاروی از منطاد  هوسرل در عبارت فوق کاماًل حس

دهد که پس از مهور فلسفه جدید غرب  اش را نشاب می قدیم ارسطویی
شف اتمی دیگر و باالتو دکارت و کانت و با کشف هیئت جدید و ک

گاهاب روش  شد  است؛  گرایی افراطی بطالب حس  اش بر همه آ
زندانی  ،«گرایی افراطی حس»هوسرل نه تنها با ای  حرف تود را در 

برید  و تارجی، کرد بلکه با دو تعلید تودش از جهاب واقعی و موجود 
زندانی کرد ساوبژکتیویته یعنای پاایش باه را  «تودتصورات ذهنی »در 

ذه  افتاد و نتوانست دیگر از دروب ذه  بیروب بیایاد بار تاالف دروب 
 دکارت و کانت که باالتر  از دروب ذه  بیروب آمدند؛

                                              
 .12در ترجمه فارسی    -تالیف هوسرل در بند پنجم  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .12ترجمه   در  -هماب کتاب در بند دهم .  2
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 است. «هوسرل»و ای  بدرگتری  اشکال به تفکرات 
تااب نیااورد و باه بحا   ،در ای  زنداب «هایدگر»حتی شاگردش  -

ه دسات موفقیات کامال را با شا در هدفاو هم گرچه  ،وجود بازگشت
 نیاورد.

 برنتانو:
گاهی از چیدی است اندیشیدب،  گاهی، آ هرگونه آ

 1اندیشیدب به چیدی است...
 هوّسرل:

منظور از واژ  قصدی، چیاد دیگاری نیسات جاد 
گااهی از  گااهی، یعنای آ ویژگی ذاتی و عماومی آ

اش را  اندیشم، متعلد اندیشه چیدی که به مثابه می
 .2کند در تود، حمل می

تواب، تصور کرد مگر آنکه عینای  نمیهر چیدی را 
 ای( برای آگاهی باشد. )= ابژ 

گاهی است که می  .3باید عینی را شکل دهد پس آ
گاهی از چیادی اسات اماا ما پاسخ گاهی همانا آ بار : آری همیشه آ

                                              
در قسمت مربوط به برنتانو در ترجمه فارسی    -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب .  1

191. 

 .12در بند چهاردهم در ترجمه    -تالیف هوسرل  «تامالت دکارتی»کتاب .  2

 .123هماب مدرک   .  3
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ماهیات بااطنی و واقعای  ،«آب چید دیاد  شاد » ،تالف گفته هوسرل
گاهی حسی»آید بلکه در  به دست نمی «تود شیی  تارجی» ، ایا  «آ

نیاروی »اسات کاه  «احساسای از حاواس پنجگاناه ماا»، ماابچید ه
، آب را ایجاد کرد  اسات کاه «چید تارجی»در تعامل با  ،«حسگانی ما

گرچاه  ،احساسی است مناساب زنادگی ماا و مفیاد بارای زنادگی ماا
هایی با موجود فی نفسه تارجی داشته باشد همچاوب آساماب را  تفاوت

ه زنادگی تودمااب کاه چناد که ما همچوب کالهی ابی در باالی منطقا
کنیم در حالیکه آسماب انتها ندارد یا ما   کیلومتر ارتفاع دارد احساس می

کنیم  و تورشید را به انداز  یک بشقاب یا سینی، احساس و مشاهد  می
اناد و  گردند در حالیکه بدرگتر از ای  انداز  روز می که به دور زمی  شبانه

بلکه ای  زمی  است که شبانه روز باه  گیرند شبانه روز به دور زمی  نمی
 چرتد. دور تودش می

کنیم در حالیکاه کمتار از  و یا جسم زنگی را پراز ماد  احساس مای
دهند و بیشاتر حجام اجساام را  ها تشکیل می یک میلیاردم آنرا جرم اتم

 دهد و... تال  تشکیل می
ماب توسااط حااواس  پیرامااونی را کااه مااا اطااراف محاایط زناادگی» -

پیرامااونی اساات ساااتته و پرداتتااه  ،«کنیم ماب احساااس ماای هپنجگاناا
به تناسب ناوری  «محیط فیدیکی تارجی»در برتورد با  «ماب حواس»

تورد و حرارتای کاه اطاراف ماا وجاود دارد و طعام و باوی  که بما می
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چیدهای به تناسب طب  ما و آنچه در تارج است ساتته و پرداتته طب  
 گانه ما است. ه حواس پنجما در برتورد با آنها نسبت ب

گاهی اگر چیدی است که سااتته و  - گاهی حسی همانا آ بنابرای  آ
 پرداتته طب  و حواس ما در برتورد با اشیا  تارجی است؛

زنادانی در حاواس و طبا  تودمااب هساتیم و ساایر ، در نتیجه ماا
شاب هستند حشارات در  جانداراب هم همچنی  زندانی در حواس و طب 

 کنند و در آنها توش هستند. احساس لذت میکثافات 
 برد. توار که از بوی مردار لذت می کفتار حیوانی است مرد 

ها آنطور که فای نفساه و در واقا   یعنی اتم «جهاب فیدیک»بنابرای  
  .اند اند و نامحسوس هستند برای حواس ما ناشناتته

همانا ساتته طب  و حواس ماا اسات و اگار  ،«جهاب محسوس ما»
محیط فیدیکی را دریا فر  کنیم ما همچوب ناتدای کشتی هستیم کاه 

 «بدب»دهند کشتی  بما می «ماب حواس»باناب  هایی که محیط با عالمت
 کنیم. را هدایت می

م  واحد بسیط اندیشاید  و احسااس کنناد  فاعال »دوگانگی میاب 
، غیار قابال «جهاب فیدیک که تاب  کامل جبر فیدیک اسات»و « مختار

 ار است.انک
  





هایدگر:-7
 ای  امکاب در نظریه زیر، تایید تواهد شد،

هر فاعل مدرک، فقط چیادی اسات کاه بارای  -9
 یک متعلد )= ابژ ( و متقابالً 

]هر متعلد، چیدی است که بارای یاک فاعال  -2
 .1مدرکپ وجود دارد

و « جهاااب»مربااوط بااه ثنویاات هااای  .... تحلیل
آشاکار  ،، قباًل بارای ماا«باشند  داتل در جهاب»

باشاند  داتال »اند که هستی کشف شاد   ساتته
، مبتنای «منکشف شدب جهاب»تود را بر « جهاب

 .2سازد می
اساتاد فلسافه در « ویلیام پرت»، با پروفسور «برای  مگی»مصاحبه 

 دانشگا  نیویورک:
 مگی:

مطلقاًا هایچ از فلساافه  اگار ما  کسای بااودم کاه

                                              
و همچنای   311ترجماه محماود ناوالی    -تالیف هایدگر  -کتاب وجود و زماب .  1

هجاری  9311ترجماه عبادالکریم رشایدیاب چااپ تهاراب ساال  -اب هستی و زماب کت
 . هر سوژ  فقط برای یک ابژ  هست آنچه هست و بالعکس.213شمسی   

 9311ترجمه محمود نوالی چاپ تهراب ساال  -تالیف هایدگر  -کتاب وجود و زماب .  2
 سطر هفتم. - 311  
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تواستید  دانستم و شما می نمی ،«مارتی  هایدگر»
تصوری عمومی و اساسی از آب، به م  بدهیاد از 

 کردید؟ کجا شروع می
 -گذاراب علم ناو باود  پرت: .... دکارت یکی از بنیاب

یعنی آنچه امروز باه علاوم جدیاد معاروف اسات و 
 طارح او بارای تاسایس آب، مساتلدم ایجااد شااکاف

 بود.« جهاب تارج»انساب و « آگاهی»عجیبی میاب 
.... در نتیجه ثنویت یا دوگانگی بسیار چشامگیری 

آیااد  ، بوجاود می«جهااب تاارج»و « ذها »میااب 
ای مارف دو قارب  ونایم باا ایا   تقریبًا هار فلسافه

 ، ساااازگار شاااد اماااا در«چهاااارچوب دکاااارتی»
بینیم، رفته رفته شورشی باه  اوائل قرب بیستم می -

هاااای فلسااافی  مختلاااف و در قالب های شاااکل
جا، از انگلساااتاب و ساااایر  در هماااه ،گونااااگوب

در برابار  -کشورهای اروپاایی گرفتاه تاا امریکاا 
 نضج گرفت. «مکتب دکارت»
  .1است «دکارت»، یکی از شورشیاب بر ضد «هایدگر»

                                              
 9311چاپ تهراب سال  -ترجمه فوالدوند  -مگی تالیف برای   -کتاب مرداب اندیشه .  1

 .29 - 22هجری شمسی   
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 :«رهایدگ»نقد و بررسی ما بر گهت  
و « ما »، همااب «م م  و محیط پیرامونی »اگر مقصود هایدگر از 

اسات، وابساتگی ایا  دو، « محیط احساسای حاواس پنجگاناه ما »
 بهمدیگر غیر قابل انکار است.

اسات کاه  «جهااب اتمای»همااب  «جهاب»و اگر مقصود هایدگر از 
میلیاردها سال قبل از وجود جانداراب وجود داشته و پاس از تااموش »

 ،«اهاد داشاتشدب تورشید میلیاردها سال بعد هم چه بسا وجود تو
وابستگی ای  جهاب فیدیکی واقعای باه وجاود ما  اندیشاند ، معقاول 

باه ما   ،متوجه عدم وابستگی ای  جهااب فیدیکای ،نیست و هر عاقلی
 شود. موجود اندیشند  را کاماًل متوجه می

اما بالعکس وابستگی م  موجود اندیشند  باه ایا  جهااب فیدیکای 
و م  نید با دالئلی )اند  ثبات کرد مادی بنابر ثنویتی که دکارت و کانت ا

ام و در ای  بادب فیدیکای زنادگی  مادام که م  زند  (ام قویتر اثبات کرد 
یقینای و غیار قابال انکاار  ،بادب و جهاابوابستگی م  به ای   ،کنم می

 است؛
اما پس از مرگ و تروج م  غیر مادی از ای  بدب مادی، دیگر هایچ 

 وابستگی به ای  بدب ندارم.
دانناد  تیدم را می مرتاضاب هندی و آنانکه علم هیبنوتیدم و منیاهحتی 

اند از بادب  جاب افرادی را که در مقابل تودشاب به تواب مصنوعی برد 
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فرستند و اتبار همدماب صاادقانه را از آنهاا  تارج و به اطراف جهاب می
 گیرند و حتی نسبت به آیند  که دقید اتبارشاب مطابد واق  هست. می

عقاًل و علمًا اثبات شاد   «عی  مادی» و «ذه »حال ثنویت  در هر
که میلیاردها سال قبال از )و قابل انکار نیست و وابستگی جهاب فیدیک 

باه وجاود  (چه بساا تواهاد باودبشر بود  و میلیاردها سال پس از بشر 
 ،تری  گفتاری است که در تاریخاه بشار احمقانه ،انساب یا م  اندیشند 

 گفته شد  است.



 
 
 
همان«حقیقت»،«لیوتار»تفکرنخستی برخالف-8

است:«متعلقواقعیآن»با«اندیشه»تطابق



 
 
 6927 - 6955 ان فرانسوا  یوتار 

Lyotard Jedn Francios 
  نویسند  کتاب پدیدارشناسی )تحت تأثیر تهکرا  هوسرل(
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 لیوتار:
در بررساای و سااؤال بدرگاای کااه از حقیقاات چااه 

 گیرد. فهمیم، فلسفه جهاب زندگی شکل می می
تواند  ، نمی«حقیقت»روش  است که در اینجا  -9

، تعریاف «متعلاد آب»و  «اندیشه»به مثابه تطابد 
شود زیارا چنای  تعریفای، مساتلدم آب اسات کاه 

دهاد تماام  فیلسوفی کاه ایا  تعریاف را ارائاه می
را از سوی  «متعلد»را از یکسو، و تمام  «اندیشه»

 دیگر، در نسبت تارجیت تام آنها، لحاظ کند.
آماوزد کاه چنای   ، به ما می«شناسی پدید »اما  -

 قابل تصور نیست. ،تارجیتی
.... 

تواند تعریف شود مگر به عناواب  حقیقت نمی -2
؛ و ایاا  هماااب «ای زیسااته از حقیقاات تجربااه»

ی  امر زیساته، یاک احسااس بداهت است. اما ا
هاایچ  ،نیساات زیاارا روشاا  اساات کااه احساااس

 ندارد؛ ،تطا  ضمانتی در مقابل
.... 

کااه فاار  مشااترک  «حقیقاات مطلااد»بنااابرای  
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 .1گرایی و شکاکیت است وجود ندارد جدم
بخااطر  -گرایی  )افتادب لیوتاار در چاا  ُپسات مدرنیسام و نسابیت

 علوی( -گرایی افراطی  حس
  

                                              
در ترجماه  -در قسمت سوم، قسمت جهااب زنادگی  -تالیف لیوتار  -پدید  شناسی .  1

 .11 - 11فارسی عبدالکریم رشیدیاب   
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 گهتار لیوتار:نقد و بررسی 
 نویسد: لیوتار در قسمت اول ای  گفتار می

 «اندیشه»تواند به مثابه تطابد  ، نمی«حقیقت» -9
 ، تعریف شود؛«متعلد آب»و 
زیاارا چناای  تعریفاای، مسااتلدم آب اساات کااه  -

تماام »دهاد  فیلسوفی که ای  تعریاف را ارائاه می
سو، و تمام متعلاد اندیشاه را از  را از یک« اندیشه
دیگر، در نسبت با تارجیت تام آنها، لحاظ سوی 

 کند.
آماوزد کاه چنای   ، به ما می«شناسی پدید »اما  -

 تارجیتی، قابل تصور نیست.
اگر مقصود لیوتاار از آماوز  پدیدارشناسای همااب پدیدارشناسای  -

شناسی هوسارل اسات  ماهرًا هماب پدید  ،هوّسرل است که مقصودش
 هوسرلی. شناسی پدید باید در پاسخ لیوتار گفت که در 

بطور کلی  ،«ای وجود فی نفسه غیر پدید »اواًل تارجیت بمعنی  -9
 ،شناسای هوسارلی قرار گرفته اسات و اصااًل در پدید  ،در پرانتد تعلید

شناسای  شاود و پدید  روی چنی  واقعیت تارجی، توجاه و بحا  نمی
یعناای  ،ای، هاایچ سااخنی دربااار  ایاا  تارجیاات از اندیشااه هوساارل

 ندارد. ،«قط  نظر از شناتت حسی ،ودات فی نفسه تارجموج»
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توجاه شناسی  عمد فلسفه هوسرل را در پدید  ،در نتیجه اینکه لیوتار
 «جهااب تاارج»ای با تعلید  شناسی هوسرل است که پدید  کافی نکرد 

هیچ نظر تاصی نادارد و هایچ ساخنی نادارد کاه  ،به چنی  تارجیتی
 اش نسبت به ای  تارجیت. تعلید حکمبگوید البته با توجه به شرایط 

برای کسانیکه تعلیاد هوسارلی را غلاط و یاا  «چنی  تارجیتی»اما 
هر عاقلی ایا   ،کاماًل معقول است و به عبارت دیگر ،دانند فاید  می بی

اش ایا   بجد هوسارل و پیارواب ،تارجیت را قبول دارد و همه فیلسوفاب
واقعیت »حسی بدوب هرگونه تارجیت را قبول دارند بلکه وجود پدیدار 

نامعقول است )یعنی موجودات فی نفسه تاارجی  ،«تارجیفی نفسه 
اند همچوب اتم گرچه قابل تصور حسی نیستند اما قابال  که نامحسوس

معقاول  ،اثبات عقلی به کمک آثارش هستند به قاول کانات وجودشااب
 است(.

دیواری که رنگ زند به  لیوتار مثال می ،و ثانیًا در تطای در بداهت -
قابل حس نبود   ،زرد داشته اما در نور چراغ شب چوب زردی رنگ دیوار

آنرا در شب تاکستری دید  است و تجربه رنگ تاکساتری از آب، دارد 
اما در روز در نور تورشید متوجه شد  که دیوار واقعًا رناگ زرد دارد ناه 

از تاکستری و تجربه رنگ تاکستری در شب تطاا  باود  اسات. ماا 
کنیم کاه آیاا تطاای در اینجاا بجاد عادم تطاابد  آقای لیوتار سؤال می

گاهی اندیشه» گااهی ما  «متعلد آب»با  «آ در  ،است یعنی اندیشاه و آ
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گااهی  شب از رنگ تاکستری دیوار با واق  رنگ دیوار که متعلاد ایا  آ
کند. یعنای آقاای لیوتاار درسات متوجاه  تطابد نمیکه زرد باشد است 

کناد. یعنای  گویی می نویسد و لذا تنااقض ید و چه میگو نیست چه می
گاهی و اندیشه»اینکه حقیقت عبارت از تطابد  اسات  «متعلد آب»با  «آ

زند حقیقت را همااب تطاابد  کند اما در عمل و مثالی که می را انکار می
 گیرد. می ،«متعلد اندیشه»با  «اندیشه»
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 اما جمله بعدی لیوتار:
تعریااف شااود مگاار بااه توانااد  ، نمی«حقیقاات» -

، و ای  همااب «ای زیسته از حقیقت تجربه»عنواب 
 بداهت است.

، نیسات «احسااس»، یک «امر زیسته»اما ای   -
زیرا روش  است که احسااس، هایچ ضامانتی در 
مقابل تطا  ندارد؛ بداهت نحاو  اولیاه قصادیت 

گااهی کاه در آب، تاود  است یعنی لحظاه ای از آ
گوشات و اساتخواب تاود را در « شیئ مورد نظر»

گاااهی عرضااه می کنااد.  تااود، بااه شخصااه، در آ
 شود. ای است که شهود ُپر می لحظه

.... ماا  هااذا، ایاا  بااداهت یااا تجربااه زیسااته از 
حقیقت، تضمی  کاملی در مقابل تطاا ، فاراهم 

 کند. نمی
 ....... بنابرای  حقیقتی مطلد... وجود ندارد.

لیوتار در ای  قسمت دوم گفتارش باا قباول اینکاه شاناتت  نقد ما:
کناد  وار از هوسارل نقال می ای را طاوطی پذیر است جمله تطا ،حسی

گویاد و  سخ  می ،«ماهیت چیدها»و  «شهود ذات»آنجا که هوسرل از 
های حسی که جدیای شخصای اسات و ذات چیدهاا و تاود  میاب داد 
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کند و تصوصیت  ودی درک میماهیت اشیا  را که عقل انساب بطور شه
شاب بدوب هرگوناه شاک و تردیاد و بادوب  ذات آنها را در تمام مصادید

داناد و کلیات اصاول نخساتی  منطاد و  امکاب هر تطاایی جااری می
گویا لیوتار متوجه عمد گفتار هوّسارل  ،داند ریاضیات را از ای  باب می
هد و لاذا باا کامل و بطور مفصل توضیح د ،نشد  و نتوانسته آنرا درست

بعضی از کلمات هوسرل مثل پر شدب شهود بطور شاعاری گاذر کارد  
است در حالیکه بداهت ندد هوسرل پس از شهود ذات و ماهیت چیدها 
و پر شدب ای  شهود ذات دیگر امکاب تطا  وجود ندارد و تصوصایت 

شاود و ایا  کلیات  ماهیت و ذات تمام بینهایت مصادید آنرا شاامل می
ذات و ماهیت نوع دیگری از کلّیات اسات غیار از اثباات بخاطر شهود 

 کلیت از طرید استقرا  حسی و تجربی.
و  «گرایی در معرفات نسابیت»در آتر گفتاارش باه  « یوتار»و لذا 

گرفتار شد  است بخااطر آنکاه تحات  ،سردرگمی در شناتت حقیقت
گرایی افراطی قرار گرفته اسات و گفتاار هوسارل را در شاهود  تاثیر حس

 .ات متوجه نشد  استذ





 
 

برخالفگفتهسارتر،-1
از«آگاهیوشناخت»

،جدانیست:«سوییدرون»
)نقدوبررسیبعضیازتفکراتسارتر(
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گاهی « گرای افراطی بود حس»از آنجا که سارتر،  موجود  بهنسبت آ
دانسات ناه  جسام موجاود زناد  می «عرضی و تاصایت»اندیشند  را 

 نامید  شود. ،«جوهر غیر مادی»فسه که موجودی فی ن
)که مقصودش موجاود « موجودی لنفسه» ،را« م  اندیشند »و لذا 

وجود تادا را »، در نتیجه «موجود فی نفسه»نامید نه  میعرضی است( 
گاهی استای که  به عنواب موجود فی نفسه اجتماع نقیضای  و  «دارای آ

 دانست. محال می
 ،«موضااوع»، «تااود»دربااار  اینکااه  «سااارتر»گویی  ..... تناااقض

 شود؟ شود یا نمی می
 سارتر:

ماد  یک موجاود »تواند  ، نمی«تود»در عمل،  -
 تلقی شود.« حقیقی

 شود. نمی ،موضوع هم تود
بارای  نباشادتواناد کاه  و از نظر دیگر هام نمی -

، تاااودش، نمایشاااگر، عینااای «تاااود»اینکاااه 
 .1است «موضوع»
کنیم و اناداز   آب است که آنرا لمس مای ،هستی -

                                              
هجری  9313ترجمه عنایت چاپ تهراب سال  -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  1

 .11پنجم صفحه شمسی چاپ 
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 .1بینیم آب را، می
وجود را ممنحصار باه موجاودات ماادی یعنای اتمهاا  ،وقتی سارتر

گااهی و  می گاا »داند در نتیجه آ  «موجاودی فای نفساه»را  «موجاود آ
گاهی و موجاود آ نمی داناد در  گاا  را موجاودی عرضای میداند یعنی آ

گاا  اسات باه تنااقض گویی  نتیجه دربار  تدا که موجودی فی نفسه و آ
 داند. میمتناقض  ،میافتد و مفهوم تدا را مفهومی در دروب

در  هسات «وجاودی غیار ماادی»و از طرفی دیگر نید چوب منکار 
گاهی را گویا تصویر می دانند که مثاًل دستگا  دوربای  از بیاروب  نتیجه آ

اسات کاه از  «دساتگا  تصاویربرداری»همچوب  «ذه »گیرد یعنی  می
گااهی ما  ،گیرد در نتیجه سارتر بیروب تصویر می باه  ،درباار  علام و آ

زیارا دساتگا   شاود درماند  میمانیم  که ما آنرا علم حضوری می متود
 ،تصویر بگیارد و لاذا ساارتر ،تواند از دروب تودش برداری نمیتصویر

دانم که هستم ای  دیگری اسات  م  در دروب تودم نمی»کند  تیال می
 «.تو هستیدهد که  که بم  تبر می

دانم کاه  سؤال ما از سارتر ای  است که اگر م  از دروب تاودم نمای
راسات  ،«تاو هساتی»گویاد  هستم از کجا بفهمم ایا  دیگاری کاه می

 گوید؟ گوید یا دروغ می می
در حالیکه چنانچه دکارت اثبات کرد م  باه وجاود تاودم یقای   -

                                              
 .92ترجمه عنایت    -تالیف سارتر  -کتابهستی و نیستی .  1
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موجاود  ،دهم و ما  بیواسته دارم کاه امکااب شاک و تطاا در آب نمای
اندیشند ، موجودی واحد بسیط مستمر هستم که دارای فهام و اتتیاار 

موجوداتی  ،هستم اما موجودات مادی و به قول امروزی موجودات اتمی
واحد بسیط نیستند بلکه قابل تقسیم و تجدیه هستند و پیرو جبر فیدیک 

 هستند و فاعل مختار نیستند.
 سارتر:

دیگری از منی که نیست درکی مستقیم دارد و ما  
 .1از ای  منی که هستم درک مستقیم ندارم

 ،به درک مستقیم م  از تودم ،«هستی و نیستی»سارتر در کتاب اما 
 نویسد: کند آنجا که می اعتراف می

 .2گویم هستم هستی وجود دارد برای آنکه م  می
 کند( گویی می داند دائمًا تناقض )یعنی سارتر چوب عمد فلسفه را نمی

 سارتر:
هساتی دارد اماا سانگ بارای  ،انساب برای تاودش

تااودش هسااتی ناادارد و هسااتی او باارای دیگااری 
 .3است

                                              
ترجماه محسا   -کتاب شش متفکر اگرزیستانسیالیست تاالیف: هاا . ج . بالکهاام .  1

 .912هجری شمسی    9311حکیمی چاپ 

 .92ترجمه عنایت    -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  2

 .91هماب کتاب   .  3
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جودات مادی یعنی موجودات اتمای منحصر به مو ،و لذا موجودات
که قابل تقسیم و تاب  کامل جبر فیدیک هستند نیستند و ذه  منای کاه 

محال است موجاودی  ،واحد بسیط مستمر و دارای فهم و اتتیار هستم
مادی یعنی اتمی قابل تقسیم و تاب  جبر فیدیک باشم در نتیجه ای  گفته 

و از گفته دیگراب متوجاه  م  بوجود تودم علم مستقیم ندارم»سارتر که 
ای است که در تااریخ  تری  گفته احمقانه ،«شوم وجود داشت  تودم می

داناد کاه هسات و لاذا از جااب  حیاواب هام می گفته شد  است. ،بشر
 کند. دفاع می ،تودش در مقابل تطرات

یک قسم نیستند بلکه دو  ،موجودات فی نفسه واقعی ،در هر حال -
 قسم هستند:

یعنای اتمای کاه قابال تجدیاه و بادوب  «موجودات مادی»یکی  -9
گاهی اتتیار   است.و آ

که موجودی واحد بسیط مساتمر، دارای  «م  اندیشند »دیگری  -2
 فهم و اتتیار هستم و به ذات تود علم حضوری بیواسطه دارم.

اش و هم بوجود تودش که  )ذه  هم بوجود متصورات و تصدیقات
 بیواسطه حضوری دارد(.محل ای  تصورات است علم 

اشاکال  ،باشاد «ثنویات وجاود»در نتیجه ای  تقسیم واقعی کاه  -
شود زیرا سارتر بنا بر اعتقاد  حل می ،گویی سارتر هم دربار  تدا تناقض

گا »کرد  تیال می ،اش گرایانه مادی گاهی و م  آ موجودی فی نفسه  ،«آ
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گا »نیستم و  صایت اتام بلکاه تا «موجود فی نفسه نیست» ،«موجود آ
موجود فی نفساه اسات پاس محاال  ،اینکه تدا» :گفت است و لذا می

گا  باشد و در مفهوم تدا موجاود »زیارا  «تناقض است ،است موجود آ
گا  که موجودی فی باشد  «موجود فی نفسه» ،تواند نمی ،«نفسه نیست آ

گا  است و ایا  نادد  در حالیکه گفته می شود تدا موجودی فی نفسه و آ
گویی باود در حالیکاه نادد  یک نوع تناقض ،«گرای افراطی حسسارتر »

گاا »افرادی که به ثنویت موجاودات معتقداناد   «ذها  و موجودهاای آ
گا  هستند»همانا  موجاود »و نید تداوناد هام  «موجودات فی نفسه و آ

گا   است. «فی نفسه و آ
 سارتر:

آمید اسات؛ زیارا در  مفهوم تدا، مفهومی تنااقض
هساتی »دو مفهوم متقابل، یعنی پی یگانه ساتت  

 .1هستند« هستی لنفسه»و « فی نفسه

                                              
در ترجماه  -تالیف کاپلستوب در قسمت مرباوط باه ساارتر  -نهم تاریخ فلسفه  جلد.  1

 .132فارسی   





 
 
 
 
 

:«خدا»بر«سارتر»اشکالدیگر
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 سارتر:
گاا  باودب ما  از  گاهی م ، اطالع از آ اطالع از آ

 چیدی است؛
گااهی اسات کاه  و ای  چیاد، موضاوع )=اباژ ( آ

 .1است «ذه »چیدی غیر از 
، حضور بارای کسای باه عناواب «شعور»معنی  -

 .2]چیدیپ متفاوت یا دور از هماب کسی است
گاهی» - سویی است  ، وابسته به دروب«شعور یا آ

 سویی جدا است. از دروب ،با وجود ای 
گفت  ای  گویم م  آب دیگری نیستم با  وقتی می -

کااالم، بااه هاار دو، یعناای ماا  و دیگااری، یااک 
و ما  غیار را، دیگاری و  -موجودیت تا  داد  

 .3ام دیگری را غیر م ، شناتته
گااهی  - گاهی همیشه بصورت چیدی نباودب، آ آ

 آید. همچوب یک نه بدنیا می
و از تودش همچوب یاک ناه جااوداب، همچاوب 

                                              
هجاری  9319تالیف کاپلستوب ترجمه جلی چاپ تهراب سال  -کتاب فلسفه معاصر .  1

 .231شمسی   

 .212هماب کتاب   .  2

 .212هماب کتاب   .  3
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امکاب محضی از هر چید موجود، جدا شد  است 
 .1تبر است با
گویم ای  مید صندلی نیست مانناد  وقتی م  می -

ام م  پل نیستم، ابتدا  اینکه اگر  ای  است که گفته
گفتم ای  مید صندلی نیست صفت صندلی باودب 
را از میااد حااذف کاارد  و هسااتی میااد را اثبااات 

 .2ام کرد 
گاهی همیشاه  توضیح: مقصود سارتر از ای  کلمات ای  است که آ
گاهی از چ گا  آب چید را از غیر آب چیادآ تشاخیو  ،یدی است که م  آ

گاهی می تواب تحلیل کارد  دو قضیه را می ،دهم یعنی در هر شناتت و آ
ماثاًل  «سالبی و منفای»و دیگاری قضایه  «مثبت و ایجابی»قضیه یکی 

مید است ناه صاندلی  ،شناتت م  از میدباب است که آب چید تارجی
بدوب یک امر  «شناتت و تشخیو»یعنی مید است و صندلی نیست و 

 ممک  نیست. ،ای عدمیک امر وجودی و 
کاه )افالطاونی « وحادت وجاودی»بنابر دیادگا  « تدا»مفهوم  اما

وجاودش، محاال  (کناد سارتر تدا را بنا بر دیدگا  افالطونی معنای می
تدا بمعنی وجود مطلاد ، «وحدت وجودی»است چوب در ای  دیدگا  

                                              
ترجماه محسا   -بالکهاام  کتاب شش متفکر اگدیستانسیالیسات تاالیف: هاا . ج ..  1

 .912هجری شمسی    9311چاپ تهراب سال  -حکیمی 

 .912تالیف سارتر ترجمه عنایت    -کتاب هستی و نیستی .  2
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یاا یا مطلد وجود است و بدوب هر قضیه سالبیه اسات و وجاود مطلاد 
گا  باشد. نمیمطلد وجود،   تواند وجود آ

درباار  تادا و ، «وحادت وجاود»، بر نظریه «اشکال سارتر»یعنی 
 وارد است.مخلوقات، 

که وجود تدا را مبای  باا وجاود مخلوقاات  «ادیاب الهی»نه به نظر 
 وق نیست و مخلوق هم تدا نیست.مخل ،گویند تدا دانند و می می

قضایه ایجاابی اساتفاد  »هام از  ،«تادا» ،و در معرفی و تشخیو
شاود کاه  اساتفاد  می ،«قضیه سلبی»و هم از  «شود که تدا هست می

 تدا نیستند.هم و مخلوقات  «مخلوق نیست ،تدا»
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 سارتر:
، هماااب «تاادای یگانااه»اگاار فاار  کناایم کااه 

ناپاذیر  پایاب ،اسات پاس هار وحادت «وحدت»
توانااد جهااااب و  می ،ناپااذیر اساات و هاار پایاب

 .1بوجود بیاورد ،پذیرند موجودات را که پایاب
، «مخلاوق تاود»، باا «تداوند»ای  مفهوم که  -

 کند: تولید اشکال می ،یکی است در ماهر
اگر تداوند، م  یا دیگری است پاس چاه کسای 

 .2باقی میماند که هستی م  را تضمی  کند
 هستی م  را تلد کند()یعنی 

  

                                              
 .913تالیف سارتر ترجمه عنایت    -کتاب هستی و نیستی .  1

 .911هماب کتاب   .  2
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 نقد و بررسی ما بر گهت  سارتر:
وارد  ،«وحادت وجاودی»اشکال سارتر بر مفهوم تدا بنا بر دیدگا  

مطلد وجود یاا وجاود مطلاد باشاد کاه  ،است زیرا اگر مقصود از تدا
هماب مجموعه یا مطلد وجود موجودات است دیگر وجود دیگری باقی 

اشد زیرا علم و قادرت و اراد  مطلاد ماند که تالد ای  موجودات ب نمی
موجودات هماب مجموعه علم و قدرت و اراد  مصادید ای  موجاودات 

 است؛
عاالو  بار آنکاه جما  میااب  ،لک  نظریه وحدت وجود افالطاونی

نقیضی  یا ضدی  یا مثلای  اسات و محاال اسات و باا معنای حادو  
اب الهی مورد مخالفت همه ادی ،قابل جم  نیست ،مخلوقات و قدم تدا

معتقداناد کاه  ،باشاد و هماه آنهاا که صاحب کتاب و انبیا  هستند می
و مبای  با آنها است ماا تادا است غیر از وجود مخلوقات  ،وجود تدا

 ،نیست و سلب به ایا  معنای درباار  تادا ،م  و ما ،و تدا همنیستیم 
 جاری است.





 
 
 

:«خدا»به«سارتر»اشکالسوم
)دربار فاعلمختاربودنخدا(
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اشکال سابد سارتر بر وجود تدا و توهم تناقض در مفهوم تادا  -9
کارد تعریفای  یکی بخاطر آب بود کاه مفهاوم تادا را غلاط تعریاف می

چنی  که  «اش، یکی است وجود تدا با وجود مخلوقات»افالطونی که 
گویی  غلط اسات و یاک تنااقض ،تفکری افالطونی گفتیم که از اساس

 مبای  است. ،آشکار است در حالیکه وجود تدا با وجود مخلوقات
بر وجود تدا و اینکه در مفهاوم تادا  ،اشکال دیگر سابد سارتر -2

گاهی و علم»، «سارتر»تناقض است بخاطر آب بود که  را غلط معنی  «آ
دانسات کاه آنهام بخااطر تفکار  می «تاوا  مااد »کرد و آنارا از  می

تاورد حتای  به مشکل برمی «تدا»اش بود که نه تنها در شناتت  مادی
تری  شااناتت و  کااه بیواسااطه «شااناتت ماا  از وجااود تااودم»در 

و تیاال تاورد  و باه مشاکل برمیتری  شاناتت اسات میماناد  بدیهی
و  «داردو بیواساطه ناشناتت مساتقیم  ،انساب بوجود تودش»کرد  می

گاا  می شاوم و بارای  مثاًل م  از طرید اتبار دیگراب به وجاود تاودم آ
هایچ را  شاناتتی  ،تصدید به ای  اتبار دیگراب یاا تکاذیب ایا  تبار

 یم.دندارم و ما پاسخ صحیح به سارتر را در ای  مسئله دابیواسطه 
گویاد:  بااز میبه وجود تدا و اینکه  ،«سارتر»اما اشکال فعلی  -3

انسااب را  ،«ساارتر»وم تدا، تناقض است بخاطر آب اسات کاه در مفه
تمااام  ،ماا  اندیشاند  انساانی»کناد کاه  درسات نشاناتته و تیااال می

کند که مفهوم اینکه تدا،  بنابرای  تیال می «سازم تودم میام را  ماهیت
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تادا ذات تاودش را هام تاودش سااتته »فاعل مختار اسات یعنای 
 .«است

تطا  است و  ،«انساب»اش از  در شناتت «سارتر»در حالیکه تفکر 
اش ایا   مقادم اسات معنای صاحیح ،اش اینکه وجود انساب بر ماهیت

هر انسانی تماام ماهیات انساانی تاود را تاودش سااتته »نیست که 
  ؛است کهاش ای   بلکه معنی صحیح «است
اتالق و »هر کدام  ،«جانداراب غیر از انساب»یعنی  «حیوانات» -9

مشاخو و  ،شااب تلقات نوعیماهیات بر اساس  «شابروحیه و رفتار
 معی  است.

توارند و کارشاب تنها صیادی و  گوشت ،بعضی مثل حیوانات درند 
 شکار است؛

 ها؛ توارند مثل گاو، گوسفند و شتر و امثال ای  بعضی علد
 توارند مثل میموب که میو  آماد  را میخورند و... و بعضی میو 

ها مفیداناد مثال گااو و  بارای ماا انساابو یا به عبارت دیگر بعضی 
 اند مثل مار و عقرب و امثال اینها. گوسفند و غیر  بعضی تطرناک

در جایی  «عقل»و هم  «غرید »بخاطر داشت  هم  ،«انساب»اما  -2
تضااد باشاد فاعال مختاار  ،«عقل»و راهنمایی  «میل غریدی»که میاب 

 است تا کدام را انتخاب کند.
روناد هام بارای تودشااب  دنبال تنهاا عقال می بعضی افراد انسانی
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تنهاا دنباال  ،مفیداند و هم برای دیگراب اما بعضی دیگر از افراد انساانی
روند هام بارای تودشااب در ماواردی  مناف  شخصی و میل غریدی می

شوند و هم برای  اند و چه بسا معتاد به اعتیادهای تطرناک می تطرناک
که منااف  شخصای و میال غریادی دیگراب تطرناک هستند در مواردی 

 آنها مستلدم ضرر زدب بدیگراب یا نابود کردب آنها باشد.
و افراد سومی هم هستند که در اتتیار و انتخاب تود در مواردی که 

روناد و  تضاد شود گاهی دنبال عقال می ،«عقل»و  «میل غریدی»میاب 
و کاار گاهی دنبال میل غریدی و مناف  تودتواهانه تود را و در شاغل 

هم برای زیست  یک روش تا  انساب ندارد اما امکانات زیاادی دارد 
تواناد  تواند دنبال کشااورزی بارود و می تواند، به شکار بپردازد و می می

بسیاری از کارهای دیگر که برای بشر مفید است انجاام دهاد و آنارا باه 
 گذراند. دیگراب بفروشد و از مناف  آنها زندگی تود را به

امکاناات زیاادی  ،نساب در میاب جانداراب در اتالق و رفتااریعنی ا
دارد و فاعل مختار است و از آنجا که تفاوت افراد انسانی به تفااوت در 
اتالق و رفتارشاب است و انتخاب فرد که چه اتالق و رفتار را انتخاب 

 .کند کند و ای  تودش است که ای  اتالق و رفتار را انتخاب می
کنند که ای  ماهیتی که پاس از  ارتر گویا فراموش میاما امثال س -3

ماهیات اتالقای و »کنند هماب  سازد و انتخاب می شاب می وجود آمدب
که قبال از تولاد هام معلاوم  «شاب ماهیت نوعی»است نه  «شاب رفتاری



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ...................................................  601
 

شود تا آتر عمر هم ای  ماهیت ثابت  انساب متولد میکه، است نوزادی 
مچناب یک فرد انسانی باقی میماند که هام هانساب باقی میماند است و 

و امکاناات زیاادی را باا  اش عقال ،دارای غرائد است و هم پس از بلوغ
 تود دارد.

تواند اتتیاار را از  اش ثابت و تغییرناپذیر است نمی اما ماهیت نوعی
 تود جدا کند و مثاًل یک گرگ یا گاو و یا گوسفند شود.

اش در تماام «و ماهیت انساانیذات انسانی و وجود انسانی »یعنی 
اتااالق و رفتااار و عقایااد و »امااا  «ثاباات و تغییرناپااذیر اساات» ،عماار

 تواند تغییر دهد. هر لحظه می ،تود را «تفکرات
ای  نیست که حتی ماهیت  «فاعل مختار بودب انساب»بنابرای  معنی 
و گاو یا گوسافند و یاا تواند تغییر دهد و انتخاب کند  انسانی تود را می

را  «اتالق و رفتار و افکاار تاود»بلکه بمعنی ای  است که ماهی شود 
 سازد. کند و تودش آنرا می تودش انتخاب می

ماهیت اتالقای و رفتااری و »سازد بمعنی هماب  یعنی ماهیتی را که می
و قابال است نه ماهیت انسانی که با وجودش از اول همرا  اسات  «افکاری

د بدوب ماهیت معنی ندارد و محال اسات تغییر و انتخاب نیست بلکه وجو
متعلاد باه آب ماهیات  ،دارای یک ماهیتی است که آب وجاود ،هر وجودی

 عقاًل محال است. ،بدوب ماهیت ،است و تلفت و ایجاد وجود
و آب وجودی که بدوب ماهیت محاال اسات همااب وجاود ماهیات 
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 نوعی و ذاتی است.
تواناد تغییار دهاد و  نمیسازد و  پس انساب ماهیت ذاتی تود را نمی

 کند. سازد و انتخاب می ماهیت اتالقی تود را می
تدا هم که بمعنی وجود ازلی است به قول فالسفه واجاب الوجاود 

اش است و همچوب وجود ماهیات ناوعی انسااب  است ای  وجود ذاتی
رفتارش باه انتخااب تاودش اسات پاس  ،قابل تغییر نیست اما اتالق
اپااذیری ماهیاات نااوعی افااراد انسااانی بااا همچنانکااه ثبااوت و تغییرن

قابال جما  اسات و تنااقض  ،«اتالقی و رفتاری انسااب»تغییرپذیری 
انتخاابی »باا  «اش ثبوت ذات تدا و تغییرناپاذیری اصال ذات»نیست 

قابل جم  اسات و هایچ تناقضای نیسات. و  ،«بودب اتالق و رفتارش
یکی  آنطور هم که ارسطو گفته در تناقض هشت وحدت شرط است که

، «ای ماهیات انسااب»از آنها وحدت موضوع است و در اینجا موضاوع 
 است. «تغییرپذیری اتالق و رفتار»غیر از موضوع است  «تغییرناپذیر»

فاعال اما چیدی که یادآوری آب الزم است ایا  اسات کاه تداوناد 
)بود  و هست و و حکیم مطلد است دارد چوب عالم به همه چید مختار 

ثابت است یعنی همیشه بهتری  اتالق را دارد  ،اش قاتالتواهد بود( 
تادا، دهد و ای  با فاعل مختار بودب  تغییر نمیبه اتتیار تودش، و آنرا 

 نید قابل جم  است.





هوسرل:
، چیااد دیگااری «واژ  قصاادی»منظااور از 
عماومی ویژگی ذاتای و همی  نیست جد 

گاهی از چیدی باودب کاه  آگاهی، یعنی آ
اش را  اندیشم، متعلاد اندیشاه به مثابه می

 .1کند در تود حمل، می
 

سارتر:
گاهی از «آگاهی»همیشه  -  «چیادی»، آ

گااهی اسات  ،است و ای  چید موضاوع آ
 .2است« ذه »که چیدی غیر از 

                                              
 .12ترجمه فارسی   در  - 91تالیف هوسرل بند چهاردهم  -کتاب تامالت دکارتی .  1
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 گوئیم: مینقد ما: ما در پاسخ ب  سارتر 
گاهی از چیادی اسات کاه موضاوع )=اباژ (  ،آری آگاهی همیشه آ

گاهی است حتی اگر آب موضوع ما  »ا وجاود یاباشد  «آگاهی»تود ،آ
از وجود تاودش هام  «ذه »؛ «باشد ،اندیشند  که فاعل شناسا هستم

گا  است. ،بالذات  آ
کند  در شناتت شروع می «وجود تودش»از هم « دکارت»و لذا  -

بارای شاناتت  «تودش»شاگرد هوسرل از شناتت « هایدگر»و حتی 
تنهاا را  یاا  «وجاود»گوید برای شناتت  کند و می استفاد  می «وجود»

 است. «وجود تودم»بهتری  را  هماب شناتت م  از 
 :1گوید اش می «هستی و نیستی»سارتر هم در اول کتاب  -

  «هستی هست چوب م  هستم»
 ،«وجاود تاودش»از  ،یعنی برای شناتت هستی

 کند. شروع می
معتقد است  ،«اتتیار انساب»اش که به  و در فلسفه اگدیستانسیالیسم

کند که فاعال  یعنی م  موجود اندیشند  شروع می ،«وجود تودش»از 
اش، مقدم است یعنی  مختار است و به قول تودش وجودش بر ماهیت

قارار  ،«شناتت تودش»تودش را که فاعل شناسا باشد موضوع و ابژ  
 داد  است.

                                              
سارتر: باید بگویم  - 92در ترجمه فارسی    -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  1

 هستی وجود دارد برای اینکه م  هستم.
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دربااار   ،«فلساافه معاصاار»حتاای بااه نقاال کاپلسااتوب در کتاااب  -
یعنی موجودات تاارجی، « موجودات فی نفسه تارجی غیر پدیداری»

 نویسد: قط  نظر از شناتت حسی و پدیداری م ، نسبت به آنها، می
یعنی موجاودات فای نفساه تاارجی  1«دانم که هست م  فقط می»

بینیم،  آب است وجود دارد، زیرا بگوئیم آنچه میهستند جهاب و آنچه در 
تیال محض است و بدوب علتی تارجی رخ داد  است نامعقول اسات 

احساس محض بدوب نویسد  اش می حّتی دکارت در آتر کتاب تامالت
واقعیت تارجی یا در تواب و رؤیا است یاا در جناوب و یاا ساحر کاه 

یاا ی  ام در تمام عمرم در یاک لحظاه ماتوچیدی برید  از سلسله محف
شود ای  ممک  است یک ساحر یاا  میمحو شود و بعد  ساعتی دید  می

حالتی از جنوب یا تیالی محض باشد اما چیدی را که ماا در بیاداری و 
کنیم و بااا آنچااه در سلسااله  کمااال عقاال و هوشاایاری، مشاااهد  ماای

قول و ممک  بستگی دارد، مع ،ماب ماب در طول عمر و زندگی محفومات
 نیست یک تیال محض یا رؤیا باشد.

دهم که چنانچه تود دکارت  م  گفتار دکارت را چنی  توضیح می -
ای برید  از زندگی روزمر  ما است ماثاًل در  گفته رؤیا هم یک دید  شد 

بینم در  شوم مای کنم در باغی هستم بعد که بیدار می تواب مشاهد  می

                                              
در ترجماه  -تالیف کاپلساتوب در قسامت مرباوط باه ساارتر  -کتاب فلسفه معاصر .  1

 .231فارسی   
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شوم ای  یک  آب وقت، متوجه می ،باغ رتتخواب مندل تود هستم نه در
 رؤیا است.

ام و  ام و نخریاد  ام هیچ وقت بااغی نسااتته و اصاًل م ، در زندگی
اینک هم در تانه تود هستم اما هرگد در وجود واقعی پدر و ماادرم در 

کنم زیرا عمری باا آنهاا  و هوشیار و عاقل باشم، شک نمیحالیکه بیدار 
ام نیسات و همچنای  در وجاود  از زنادگی ام و یاک دیادنی بریاد  بود 

ایم و همچنی  در وجود  ام و با هم بدرگ شد  برادرانم که تولد آنها را دید 
ام و در وجود تارجی جهاب و تورشاید و  تارجی تانه و محل زندگی

ایم  ماب سااتته و یا باغی را که تودمااب در طاول زنادگیما  و ستارگاب 
در وجاود نوعاًا یاک انسااب عاقال،  هرگد در حال بیداری و هوشایاری

 ،کنااد و پاس از یقاای  بوجاود تااودش، اینهااا شاک نمی، واقعای اینهااا
 «مخاالفی  دکاارت»تری  چیدها هستند. پس بهتر است بگاوئیم  یقینی

باالتر  عماًل به فلسافه دکاارت بازگشاتند گرچاه ایا  بازگشات بطاور 
گاهی مستقیم و کامل صورت نگرفته باشد اما در عمل و نظ هایشاب  ریهآ

هام وجاود ما   «هوسارل»شود و حتای آقاای  چنی  بازگشتی درک می
گاذارد،  اندیشند  و وجود تارجی فی نفسه جهاب را در پرانتد تعلید می

بعادی حتای بعضای از ماورد قباول فیلساوفاب ، هوسرلی« تعلید»ای  
قارار نگرفتاه و عقااًل هام و غیار   «هایادگر»شاگرداب تودش همچوب 

 «ذات»، توجه به شاهود «هوسرل»است البته در تفکرات ثمر بی تعلیقی
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، مطلب جدیدی است و بسیار کشف بدرگ و بجایی «ماهیت»و شهود 
شافیات علمای ککناد همچاوب  است اما فلسفه دکارت آنرا ابطاال نمی

 .1شود جدید که به کشفیات علمی قدیم، اضافه می
گاهی  غیار  ،«بوجود چیدهای تارجی یا وجود تودم»)درست که آ

گااهی، از وجود اشیا  تارجی و غیر از وجود تود م  اسات زیارا  از آ
اماا در هار  «وجود ما »صفات و تصوصیات وجود م  است نه تود 

گاااهی و تااامالتهاام توانااد تااودش  حااال می قاارار گیاارد  ،موضااوع آ
گااهی  می ،«وجود تود م »همچنانکه  تواند موضوع و ابژ  تامالت و آ

 قرار گیرد(. ،م 
  

                                              
در ترجمه فارسای    -تالیف کاپلستوب در قسمت مربوط به سارتر  -فلسفه معاصر .  1

: اگر تعینات معلوم و همه آب معانی را که انساب به مقتضاای مقاصاد تاود، 231 - 219
ماانیم و درباار  آب تنهاا  تفسیر کرد  یا ساتته کنار بگذاریم با هساتی فای نفساه تنهاا می

 توانیم بگوئیم که آب هست. می
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در کتاب  «های سارتر گویی تناقض»و بعضی از  «اکاذیب» -

 «:هستی و نیستی»

 است  «حقیقت کلی»، یک «تود»ای   -9
یکای  ،آموزد که حقیقات هر فلسفه بما می» و -2

  «است و کثرت هماب وحدت است
پیرواب قادیم وحادت وجاودی نیاد همای  را  -3

با مخالف  ،«کثرت»گفتند:  کردند و می پیروی می
ی اساات یعناای کثاارت از ، یکاا«وحاادت»تااود، 

 ،آید پس کثرت هم از وحادت وحدت بوجود می
 شود. حاصل می

 «وحادت»، «تدای یگاناه»اگر فر  کنیم که  -
اساات پااس هاار وحاادت پایاااب ناپااذیر اساات و 

توانااد جهاااب موجااودات را کااه  ناپااذیر می پایاب
 پذیراند بوجود بیاورد. پایاب

را وحاادت و  «هسااتی تااود»بنااابرای ، اگاار  -1
، فاار  کناایم پااس ایاا  وحاادت، «رناپااذی پایاب»

پذیر است و گااهی  تواند آب دیگری را که پایاب می
  .1شود تلد کند در وجود م  پیدا می

                                              
 .913در ترجمه فارسی    -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  1





 

 

،«هوسرل»برخالفادعای-18
،هیچپیشفرضو«فلسفهدکارت»

:هیچپیشداوریندارد
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 هوسرل:
دکااارت جاادا مصاامم بااود تااود را از هرگونااه 

رهااا سااازد. امااا مااا بااه لطااف  ،«پیشااداوری»
های جدید و به ویژ  به برکات تحقیقاات  پژوهش

، «کااویر »و  «ژیلسااوب»جالااب و عمیااد آقایاااب 
های روشا   دانیم هنوز چه تعاداد پیشاداوری می

اسکوالستیک در تامالت، نشد  و میرا  ماند  از 
 نهفته است.

اما ای  هنوز همه مطلب نیست؛ بایاد پیشفرضای 
را که قباًل ذکر کاردیم و از تحسای  او، نسابت باه 

شود نید اضاافه  ناشی می ،«علوم طبیعی ریاضی»
 کرد.

بااه یااک  «جااوهر اندیشااند ».... اگااو را بااه یااک 
و مفاارق انساانی و حلقاه  «احسااس اندیشه بی»

، تبادیل «اصال علیات»آغازی  استدالل بر طبد 
 1کند. می

 

                                              
 .19 - 12   فارسیترجمه در  - بند دهمتالیف هوسرل  -. کتاب تامالت دکارتی  1





 

 

 

 

نقدوبررسیما:
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وجففود شفف  یففا اندیشفف   :«هوسففرل»نقففد و بررسففی مففا بففر نقففل 
 نیست:« فلسه  دکارت»پیشهرض 

را از قول دیگاراب، شانید  « فلسفه دکارت»، گویا از دورادور، «هوسرل»
تری  و  کاه مهمتاری  و محاوری« تامالت دکاارت»است آنهم نه از کتاب 

« روش گفتاار»معتبرتری  کتااب دکاارت اسات بلکاه جمالتای از کتااب 
و لذا تنها به ایا  « اندیشم پس هستم می»دکارت که عبارت از ای  باشد که 

در « اندیشام پاس هساتم می»کناد  رت، نوعًا اساتناد میجمله مجمل دکا
کناد ایا  جملاه  ، نقال می«تاثمالت»در  «دکارت»ای را که  حالیکه جمله

توانم  کنم و نمی است که م  در هر چه شک کنم در وجود تودم شک نمی
، را هر بار که بار زبااب «م  وجود دارم« »م  هستم»شک کنم زیرا ای  که 

 صادق است. ،رنم بالضرور آورم یا از ذه  بگذا
 دکارت در تامل دوم:

ای  قضیه م  هستم، م  وجود دارم، هر بار که آب 
را بر زباب آورم یا در ذه ، تصاور کانم بالضارور  

 صادق است.
یاا  «شک»از وجود یا  «اندیشه»تواهد از وجود  یعنی دکارت، نمی

بگیرد « یجهنت»استلدامی ، از طرید استدالل امثال اینهاو چیدهای دیگر 
باه کماک  «تاود»استدالل بر وجاود  1که پس یقی  دارم که وجود دارم

                                              
کنم مساتلدم  علم استنتاجی در فصل دهم در فصل نهم م  شاک مای -. تعبیر هوسرل  1

 م  هستم.
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تلدم وجود منای اسات کاه علات آب مس ،که شک کردب «قانوب علیت»
کاه گویاد ایا  اسات  مای« تاامالت»بلکاه آنچاه دکاارت، در  هست
و و بدوب نیاز به اساتدالل تری  یقینات بیواسطه و به طور مستقیم  یقینی

همچنانکاه یقای  « یقی  م  بوجود تودم اسات»تردید هماب غیر قابل 
ام بااه  و یقاای  اساات« یقاای  بیواسااطه»هاام « ام اندیشااه»ماا ، بوجااود 

ام و یا غیر اینها همچوب یقای  ما  بوجاود تاودم،  ام یا اراد  احساسات
 « هستندهای بیواسطه  یقی »

شاود  ، گویاا اساتفاد  می«هوسرل»های  اما اینکه از بعضی گفته -9
یقی  دکارتی یعنی یقی  م  بوجود تودم یقی  استنتاجی است کاه »که 

، حاااال، «پیشااافر  دارداز طریاااد اساااتدالل باااه دسااات آماااد  و 
اساات و وابسااته بااه شااک  اساات یااا  «شااک»، «اش پیشففهرض»

موجااود اندیشااند  »اش  اش اندیشااه اساات یااا پیشاافر  پیشاافر 
ما  ای بوجاود  یقای  دکاارت»است، گفتار تطائی است و « استعالیی

 شناتتی ندارد. فر  یا پیش ، هیچ پیش«هستم
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 پیشهرض نیست: ،«روش ریاضی»
شااود کااه  همچنانکااه از بعضاای کلمااات هوساارل، اسااتفاد  می -2

یاضفی»تعبد به دکارت م دکاارت در  ،باود  صاحیح نیسات 1«روش ر
و باه هیچکادام از « روش ریاضای»، هیچ تعبد و تعهدی به «تامالت»

تنهااا روش دکااارت در تااامالت، شااروع کااردب از روش علااوم ناادارد و 
و آب در درجاه « تری  یقینات است که امکاب شک در آب نباشاد یقینی»

)و اینکه  «ام م  بوجود اندیشهیقی  »و نید « وجود تود م  است»اول، 
 «(.فعل م ، مخلوق م  است نه تود م »ام،  اندیشه

را کاه  «م  اندیشند »، تیال کرد ، «هوسرل»سوم اینکه گویا  -3
م  کلی یا م  مطلفق یفا »اش قرار داد  است  دکارت، موضوع تحقید

در « شخصایجدیای ما  موجاود واقعای »اسات ناه  «م  است الیی
، «کتااب تاامالت»اش در  کاه درباار  «م »ارت از حالیکه مقصود دک

شفنوم،  بینم و می منی است که مفی»کند همی   تحقید و صحبت می
کنم و غیفر   برم درک مفی گیرم     می کنم تصمیم می احساس می

 .م  موجود واق ی جییی شخصی« است
دکارت، در تالصه تاامالت در اول تاامالت، در تعریاف موضاوع 

قففو  »یففا در خففود، « اندیشففد چیففیی کففه می»گویااد  اش می بحاا 
اندیشم یا در حال تواب و رؤیاا و یاا  یعنی م  که می «اندیشیدن دارد

                                              
آل علمای،  تالیف هوسرل بند سوم: تود دکارت پیشاپیش یک ایاد  -ی تامالت دکارت.  1

تر علم طبیعت ریاضی را برای تود تعیی  کرد   ال علم هندسه یا به عبارت دقید یعنی اید 
 بار برجا نهاد  بود. ها، تاثیری مصیبت آل به عنواب یک پیشداوری طی قرب بود. ای  اید 
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آیم تود را هماب موجود واحد بسایط  بیهوش هستم که وقتی بیهوش می
داند حتی هماب موجودی که قبل از تولد زند  است و در تاود  سابد می

، ماورد نظار «جدئی شخصایم  موجود »هماب « قو  اندیشیدب دارد»
دکارت است که مادی نیست و )حتی به نظر م  علوی: هماب ما  کاه 

برد باه اطاراف جهااب  مرتا  هندی وقتی م  را به تواب مصنوعی می
کند اتباری دقیقًا مطاابد  فرستد و از اتبار هماب لحظه، گدارش می می

یکه بادب کند در حال واق ، حتی از حواد  غیر مترقبه آیند ، گدارش می
 در حال تواب مصنوعی ندد مرتا  است.(

تالصه منی که دکارت در تامالت به آب، یقی  غیر قابل تردیاد دارد 
هماب یقی  شخصی و جدیی م ، بوجود تودم که موجودی، شخصای 

گفتناد هایچ  و جدئی هستم در مقابل شاکاکاب و سوفساطائیاب کاه می
، «م  هساتم»  قضیه قضیه یقینی وجود ندارد دکارت روش  کرد که ای

 ای یقینی غیر قابل تردید هست. قضیه
و دکارت با ای  گفتارش هم شکاکاب و هم سوفساطائیاب را محکاوم 

های بیواسطه و غیر قابال تردیاد را نشااب داد مثال  کرد و هم اولی  یقی 
، همچنای  باه انکاه «م  بوجود تودم یقی  غیر قابل تردید دارم»اینکه 

رای احساس دیدب، شنیدب و تصمیم گرفت  و اتتیار ام دا دارای اندیشه»
 نید یقی  بیواسطه و غیر قابل تردید دارم.« هستم

اسات  «بیواسطه و بدوب پیشافر »هایی  یقی « دکارت»اینها همه ندد 
را یعنای فاعال شناساا را بایاد « ما  اندیشاند »گفت  اما اینکه هوسرل می
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تا یقی  مطلد بوجاود تاودم، داتل پرانتد و در حال تعلید  حکم، بگذاریم 
باقی بماند ای  گفته هوسرل، نشاب ای  اسات کاه هوسارل کتااب تاامالت 
دکارت را گویا مطالعه نکرد  است در حالیکه در میااب یقینیاات بیواساطه و 

از برتاری « بوجاود تاودم و فاعال شناساا»غیر قابل تردید، همانا یقی  م  
یقای  نداشاته باشام بطریاد  بیشتری برتوردار است اگر م  بوجود تودم،

اماا ایا  « ام باشد نباید یقی  داشته باشام اندیشه»که « فعل تودم»اولی به 
تواهد فاعل شناسا را هم در پرانتد بگاذارد  گفته هوسرل، غلط است که می

یقی  نداشته باشم زیرا م  اگار وجاود « م  بوجود تودم»زیرا محال است 
  داشته باشم و انکار وجاود تاود یاا توانستم بوجود تودم یقی نداشتم نمی

 انجامد. شک در وجود تود، به تناقض می
که فعل ما  اسات نیاد یقای  « ام بوجود اندیشه»همچنانکه یقی   -

ما  »تاوانم بگاویم کاه  بیواسطه و غیار قابال تردیاد اسات و ما  نمی
انجامد زیرا  زیرا باز به تناقض می« ام یقی  ندارم اندیشم یا به اندیشه نمی

توانساتم  توانستم باندیشام همچنانکاه نمی گر م ، نبود  باشم باز نمیا
بوجود تودم یقای  داشاته باشام و لاذا در پرانتاد در آوردب هیچکادام، 

بوجاود »معقول نیست و نباید در تعلید و اپوته قرار گیرد چه یقی  ما  
و چه یقای  ما  بوجاود « شناسا و تالد اندیشه فاعل»به عنواب « تودم

 «.فعل م  و مخلوق م »به عنواب « ام اندیشه»
فاعاال شناساا و ماا  »کااماًل گفتااار هوسارل در پرانتااد قارار دادب  -

 گویی است. ، گفتار غلط و تناقض«اندیشند 
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 عبدالکریم رشیدیاب: -1
از  «هاای منطقای پژوهش»در آغاز در « هوسرل»

گاهی را توسط رابطه به م ، تعریف »ناتروپ که  آ
مرکااد ارجاااع همااه محتواهااای کاارد و ماا  را،  می

 ، انتقاد کرد.«دانست آگاهی می
، باار ایاا  عقیااد  بااود کااه «هوساارل»)یعناای(  -
ای از اعماال  شابکه»، چیدی نیست جد «ُمدرک»

که نیازمند مرکاد ارجااعی باه ناام  «به هم پیوسته
، «وحدت جریاب مادرکات»، نیست، بلکه «م »
ّ در تود مدرکات»

 «صورتی از بهم پیوستگی حال 
 است؛

طور  و ساپس باه« شناسای اید  پدید »اما بعدًا در 
، در ای  عقید ، تجدید نظار «ها... اید »قطعی در 

را « ناپاذیر ما  محاض و تقلیل»کرد و ضارورت 
 .1تصدید نمود

  

                                              
 .293 - 1تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -« شهوسرل در مت  آثار». هماب کتاب  1
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 دیوید بل:
هاای  پژوهش»هوسرل در ویراست نخست کتاب 

فاعااال »م( اصااااًل منکااار  9129اش )«منطقااای
، شد او نوشت: باید به صراحت بگویم به «شناسا

کلاای عاااجد از یااافت  ایاا  کااانوب ابتاادائی الزم 
 ها هستم.  رابطه

یعناای دوازد   - 9193در ویراساات دوم در سااال 
نظرش عو  شاد و در زیرنویسای کاه ، سال بعد

 به جمله یاد شد  افدود، چنی  گفت:
 .1«از آب پس توانستم آنرا بیابم»

  

                                              
. 321ترجماه فریادوب فااطمی    -تالیف دیویاد باّل  -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

کناد اماا بعاد از  ، اعتارا  می«م  واحد بسیط مستمر دکاارتی»)هیوم هم در جوانی به 
 گیرد( سالیاب، اعترا  تود را پس می
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 ندارد: «تعلیق»یاز ب  ن ،«یقین بوجود خودم»
جهاب مادی »وجود قرار دادب « تعلید»دربار  به « هوسرل»اما گفتار 

فلسافه دکاارت آنکاه در عالو  بار نیست هم، گفتار جدیدی « تارجی
مطلد است صورت تعلیاد یاا غیار تعلیاد را هام  ،«یقی  بوجود تود»

 شامل است.
تودم و در هر چه شک کنم در وجود »گوید:  دکارت که مییعنی  -

ام  یعنی چه به جهااب تاارج از اندیشاه« توانم بکنم ام شک نمی اندیشه
نسابت یقی  داشته باشم و چه شک یا گماب داشته باشم یا هیچ حکمی 

توانم  نمی ،نداشته باشم باز، در هیچ صورتیام  به جهاب تارج از اندیشه
 ، شک کنم.«ام تودم و اندیشه»در وجود 
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 ندارد: «استدلل»ب  نیاز  ،«یقین بوجود خودم»
کارد  کاه در فلسافه  اش گذشت، تیال می هوسرل چنانچه بیاب -9

یقای  ما  »، تنها یقی  بیواسطه اسات و «اندیشه»یقی  بوجود دکارت، 
، یقینی است که به واسطه استدالل به «م  هستم»یعنی « بوجود تودم

ای بدوب علت نیست اندیشه  هیچ حادثه»دست آمد  است باینکه چوب 
بار « تواند باشاد پاس وجاود اندیشاه بدوب علت و بدوب فاعل نمی هم

)همچنانکاه راسال هام چنای   کناد داللات می« فاعل اندیشه»وجود 
اشتباهی دربار  فلسفه دکارت کرد  است( و لذا هوسرل در نقل فلسافه 

اسات « ما  هساتم»، مستلدم وجاود «اندیشه»گوید وجود  دکارت می
واسطه نیست بلکه )همچوب یقی  بوجود یعنی یقی  م  بوجودم، یقی  بی

، به دست آماد  «قانوب علیت»تدا یا اتم(، از طرید استدالل به کمک 
 است.
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 هوسرل:
.............. 

متاساافانه ایاا  هماااب وضااعی اساات کااه باارای  -
دکارت، پیش آمد آنهم به دنبال تلطای باه مااهر 

را باه « اگو»بار که  اهمیت اما به غایت مصیبت بی
و « ای بی احساس اندیشه»، به «اندیشند جوهر »

حلقه آغازی  استدالل بار طباد »مفارق انسانی و 
 1کند. ، تبدیل می«اصل علیت

  

                                              
«. م  هستم»دامنه بداهت یقینی  -بند نهم  -هوسرل تالیف  -. کتاب تامالت دکارتی  1
 .21در ترجمه فارسی    -
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 «:فلسفه دکارت»در نقل « راسل»همچوب اشتبا  
... اما در اینجا، استعمال اول شخو مفرد، جاید 

 نیست.
بایست صاورت نهاایی مقدماه را  می «دکارت» -

 بدی  شکل بیاب کند:
، ضاامیر اول شااخو، از «هایی هسااتند اندیشااه»

گیرد،  تر در جمله قرار می لحاظ دستور زباب، آساب
اما داللت بار معلاومی نادارد وقتای کاه دکاارت 

 گوید: می
اندیشد، دیگر دارد همااب  م  چیدی هستم که می

دستگا  مقوالت که از فلسفه مدرسی به ار  برد  
. دکاارت بندد است به طور غیر انتقادی به کار می

اندیشااه بااه »کنااد کااه  جااا، اثبااات نمی در هیچ
 1نیاز دارد. ،«ند اندیش

ای است کاه  جمله« اندیشم پس هستم م  می»در حالیکه جمله  -
از کتاب قبلی دکارت یعنی روش گفتار گرفته شد  و در آب جمله، جای 
توهم چنی  استداللی برای یک متوهم هست اما جمله دکارت در اینکه 

                                              
در ترجماه  -در قسامت مرباوط باه دکاارت،  «تاریخ فلسفه راسال». جلد دوم کتاب  1

 .113جلد دوم صفحه  -فارسی 
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تودم یقینی بیواسطه هست در کتاب تاامالت دکاارت  یقی  م  بوجود
 نویسد: بسیار واضح و صریح است آنجا که دکارت در تامل دوم می

، هر بار «م  وجود دارم»، «م  هستم»ای  قضیه 
که آنارا بار زبااب آوردم یاا در ذها  تصاور کانم، 

 بالضرور  صادق است.
یارا باه ز« وجاود تاودم شاوم»توانم منکار  یعنی م  اندیشند  نمی

اندیشام یاا باه  انجامد زیرا اگر نباشم چطور ممک  اسات به تناقض می
 وجود تودم یقی  کنم.

 ، یقی  بیواسطه دارم.«ام وجود اندیشه»و به « بوجود تودم»م   -
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 :«نهس غیر مادی»درباره  «هوسرل»تهار افالطونی 
را به معنی افالطاونی گرفتاه « غیر مادی»همچنی  ماهرًا هوسرل  -

 گیرد. می« فوق زماب و مکاب»را « موجودات غیر مادی»افالطوب که 
« داناد ما  اندیشاند  را موجاودی غیار ماادی می»اما دکارت، کاه 

را هم یعنی اندیشه م  را هم که فعل م  اسات و « تصورات ذهنی م »
کاه در زمااب و  داند می« غیر مادی»از اعرا  وابسته به م  است را نید 

 .ددهن مکاب ذهنی رخ می
« فاعال شناساا»داند تنهاا همااب  می« واحد بسیط»آنچه را دکارت 

 داند. است اما دکارت تصورات را متعدد می
 نویسد: اش، دکارت می و در تالصه تامالت

شاود ماثاًل  اگرچه تمام اعرا  نفس، دگرگاوب می
کناد بعضای دیگار را  بعضی از اشیا  را تصور می

 ای را احساس و... اراد  و پار 
، به چیدی دیگری تبدیل نمای «نفس»  همه با ای

 شود.
تصورات حسی و حتی تاود حسای و اراد  و امثاال آنهاا و بطاور کلای »و 

ماورد، یقای  غیار « م  اندیشاند »همچوب وجود « هماب جهاب و مکاب ذهنی
 گیرد. قابل تردید است و هرگد در فلسفه دکارت، مورد شک و تردید قرار نمی

باشد در فلسفه دکارت تنهاا وجاود ماادی تواند  آنچه مورد شک می
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است و بس نه جهاب دروب ذه  و نه تود احساس و « موجودات تارجی»
 نویسد: به غلط دربار  فلسفه دکارت می «هوسرل»اندیشه اما 

های  همااه حیطااه»و « جهاااب طبیعاای»مااا همااه 
کنیم  ، را از مدار تارج می«متعالی از نوع ایدتیک

گاهی محض را   1آوریم. به دست میبدی  طرید، آ
مرباوط باه آتاری  « موجودات ماادی تاارجی»اما اثبات عینی بودب 

« تامل ششام»کند یعنی در  ای است که دکارت در تامالت طرح می مسئله
و اما مسائل قبل ای  مسئله اتیر، یکی درباار  ایا  « تامل اول و دوم»نه در 

شکاکاب و سوفسطائیاب ادعای »و « ما یقی  غیر قابل تردید داریم»است که 
 ، تالف واق  است.«گویند هیچ قضیه غیر قابل شک وجود ندارد که می

ما  »های غیر قابل تردید، تنها اتتصا  به وجاود  و ثانیًا ای  یقی 
م  هم برای م ، غیر قابال تردیاد « اندیشه»ندارد بلکه تود « اندیشند 
 است و 

د بسیط دارای فهام و ، وجودی واح«م  اندیشند »ثالثًا اینکه وجود 
اتتیار است اما وجود اجسام مادی، قابل تقسیم و فاقاد فهام و اتتیاار 

 ، موجودی مادی نیستم.«م  فاعل شناسا»است یعنی 
  

                                              
به نقال از کتااب  911تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -. کتاب هوسرل در مت  آثارش  1

 هوسرل.ها تالیف  اید 
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 م 1542 - 1555 -اشاال گاسندی، )معاصر دکارت( 
و با ای  جوابی که ما به هوسرل دادیم پاسخ امثاال گاساندی هام  -

، «روح»گفتناد اگار  عای باه دکاارت میشود اشاکالی کاه جم داد  می
موجودی غیر مادی است یعنی موجودی فوق زماب و مکاب اسات پاس 
چگونه ممک  است با ای  بدب مشخو در ای  بدب تا  که در زماب 
و مکاب تا  است، ارتباط برقرار کند پاسخ ما به اینها ایا  اسات کاه 

ب و مکااب ، فاوق زماا«روح»مثال « هر موجود ماادی»اعتقاد به اینکه 
است ناه در « فلسفه قدیم»است اعتقادی افالطونی و غلط و مربوط به 

دیدگا  دکارت که جهاب درونی اندیشه را کاه ایا  تصاورات اجساام در 
آنها موجود است که دارای ابعاد هستند در مکاب درونی ذهنای اسات و 
جهاب دروب ذه  که متعلد به دروب م  اندیشاند  اسات دارای زمااب و 

 1است؛مکاب 
، قابال تقسایم نیساتم «م  فاعل شناساا»گوید  اما اینکه دکارت می

مقصودش ای  است که جسم تا بینهایت قابل تقسیم به نصف و ثل  و 
اسات یعنای یاک « فاعل شناساا»، یک «اندیشه»غیر  است اما در هر 

ما  اندیشاند  و فاعال »، یاک «اندیشاه»، بیشتر نیست در یاک «م »
ب آنارا باه نصاف و ثلا  و غیار ، تقسایم کارد تاوا است و نمی« شناسا

یک فاعال »یعنی بیشتر از « م »همچنانکه در یک ذه ، بیشتر از یک 

                                              
 .Gassendi, Pierre. پیر گاسندی  1
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 ، وجود ندارد.«شناسا
 مقصود دکارت از واحد بسیط بودب م ، همی  است و بس.

بایش از ایا  حارف بادنیم « فاعال شناساا»اما اگر بخواهیم دربار  
هم ادامه دهیم و بگوئیم درسات  همچناب است که دربار  تقسیم اجسام

است که جسم که دارای ابعاد است تا بینهایات از نظار ریاضای، قابال 
نهایت تقسیم واقعی نیست بلکه باه ایا   تقسیم است اما ای  بمعنی بی

« ماناد  و مقساوم باقی»معنی است که تا هر عددی که تقسیم کنیم بااز 
فیدیکی تاا بینهایات از نظر « جسم»هم قابل قسمت است اما از اینکه 

دانیم یعنی راج  به جسم هام مجهاوالت  قابل تجدیه است چیدی نمی
وجاود مجهاوالت در بعضای از جهاات »ما، زیاد است و همچنانکاه 

هایی که برای ما معلوم هست هم  شود ما از قسمت اجسام، موجب نمی
هم اینگوناه اسات کاه وجاود « ذه  و روح»، نسبت به «دست بکشیم

شود و باه  بعضی جهات آب، موجب انکار معلومات نمیمجهوالت در 
را موجاودی غیار « ذه  و موجود اندیشند »قول جاب الک که همچناب 

، «روح»کند که مجهوالت ما، نسبت باه  داند ولی تصریح می مادی می
 است.« جسم»بیش از مجهوالت ما نسبت به 
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در « ارتدکا»اما اینکه گاسندی در اشکال به دکارت گفته بود که  -
 - «اندیشم پس هستم م  می»گفته است که « روش گفتارش»کتاب 

در حالیکاه  «روم پس هسفتم م  هم را  می»گاسندی پاسخ داد  بود 
اش، اشکال واقعای باه دکاارت نکارد   در واق ، گاسندی در جمله فوق

تواب به گاسندی، پاساخ  است بلکه دکارت را تواسته مسخر  کند و می
روید در حالیکه در عاالم تاواب  کنید را  می تیال میشاید شما »داد: 

اناد و یاا در  روید یا شما را ساحر کرد  بینید که را  می هستید و رؤیا می
درباار  را  رفات ، امکااب « روید کنید دارید را  می حال جنوب، توهم می

 ام، امکاب شک نیست. شک هست اما دربار  اندیشه
را تعبادًا « روش ریاضی»ارت همچنی  هوسرل، تیال کرد  که دک -

یاضیا ،  اسات و  ، قفرار داد «روش فلسفهه»و تحت تاثیر علوم ر
 اش قرار داد  است. پیشفر  فلسفه

در حالیکه دکارت اگر از ریاضیات، صاحبت کارد  تنهاا از بااب  -
مثال بود  و برای آنکه برای توانناد  بهتار مقصاودش روشا  شاود باه 

ارت الگو قرار دادب روش ریاضایات ریاضیات مثال زد  ولی مقصود دک
بلکه مقصود دکاارت  از مههوم به خار  بروددر فلسفه نیست به اینکه 

یقینیاات »از مثال زدب به ریاضیات، تنها ای  است که در فلسفه بایاد از 
، شروع کرد همچنانکه تود هوسرل هام چنای  معتقاد «غیر قابل شک

بوجاود »قای  ما  است. و یقی  که قابال شاک نیسات در درجاه اول ی
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اسات و لاذا در تاامالت در تامال دوم درباار  وجاود جدئای و « تودم
 نویسد: شخصی م  اندیشند  می

، م  وجود دارم، هر بار که «م  هستم»ای  قضیه 
آنرا به زباب آوردم یا در ذه  تصور کنم بالضارور  

 صادق است.
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 :نیست، «فلسه  دکارت»فرض  پیش ،«جوهر اندیشنده»
، جوهر است «م  اندیشند »هوسرل تیال کرد  دکارت که گفته:  -

)جوهر اندیشند  است و تصورات و اندیشه م ، عرضی است(، مفهوم 
و اسات گرفته به عاریه تعبدًا  «منطد و فلسفه ارسطویی»را از  «جوهر»

اساتفاد   ،اش ، در فلسافه«پیشاداوری»و یاا « پیشافر »یا به صورت 
 کرد  است.

ستفاد  از ای  کلمه تنها ای  است کاه در حالیکه مقصود دکارت در ا
همانا فعال ما  اسات و « تصورات م  و تصمیمات م  و اندیشه م »

وابسته به وجود م  اندیشند  اسات کاه ما  بیواساطه وجاود تاودم را 
ام یقی  دارم و به اینکه  یابم و به آب یقی  دارم و نید بیواسطه به اندیشه می

تاواب از  م  اندیشند  است و می وابسته بوجود« فعل م  و اندیشه م »
کلمه جوهر دربار  فاعل شناسا استفاد  نکرد و با عباارت اینکاه وجاود 

کاه « ام ام و اندیشاه افعاال»م ، وجودی مستقل است در مقابل وجاود 
یابم و نیازی  وجودی وابسته بم  هستند که اینرا هم با یقی  بیواسطه می

« ایا  کلماه»فاد  کاردب از ندارد از فلسفه ارسطویی بگیارم حاال اسات
در مقابل وجود وابساته، دلیال تعباد باه فلسافه « وجود مستقل»بجای 

ای است که در فلسفه قادیم  ارسطویی قدیم نیست تنها استفاد  از کلمه
را « اساتقالل وجاود تاودم»هم از آب، استفاد  شد  است اما ما  ایا  

طر تعبد به فلسفه بیواسطه یقی  دارم. نه بخا« ام اندیشه»نسبت به وجود 
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تواب از کلمه استقالل و وابساتگی اساتفاد  کارد گرچاه  ارسطویی و می
 شود. آنهم در کلمات سیاسیوب استفاد  می

در « ما  اندیشاند »هوسرل، مقصود دکارت را از غیر ماادی باودب 
مقابل جهاب ماادی تاارجی، متوجاه نشاد  و غیار ماادی را باه معنای 

و لاذا « وجود فوق زماب و مکاب باشادم»افالطونی تیال کرد  است که 
با جهاب دروب ذه  که آنهم در زماب و مکااب اسات کاه در آب تصااویر 

شود و با مفهوم افالطونی،  گانه است تصور می اجسام که دارای ابعاد سه
غیر مادی باودب، تناافی دارد و لاذا هوسارل، تیاال کارد  کاه دکاارت 

تصاورات »زیارا ما ، در کناد  گویی و یا مصادر  به مطلوب می تناقض
 یابم. هم تود را در زماب و مکاب می« ذهنی

هماب موجودات مادی « جهاب تارج»در حالیکه مقصود دکارت از 
گاا  می جهاب تارج است که م  توسط حواس پنجگانه از آب شاوم  ها آ

موجودات فیدیکی کاه »یعنی موجودات مادی و به عبارت دیگر، هماب 
فیدیک اسات و از تاود، هایچ فهام و اتتیااری تنها تاب  قوانی  جبری 

ماا  موجااود »و وابسااته بااه وجااود ماا  اندیشااند  نیساات اگاار « ناادارد
جهااب »تواناد باشاد اماا  هم نباشم جهاب مادی فیدیکی می« اندیشند 

در صاورت اسات وابساته « دروب ذه  که مشابه جهاب مادی تاارجی
ش، از عاوار  ا بوجود م  اندیشند  است و به گفته دکارت در تامالت

 است.« وجود م »
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ولذا در شاک درباار  وجاود ماادی تاارجی، دکاارت در تاامالت 
کنم رؤیاا و  نویسد شاید ای  چیدهایی که م  در تارج احساس، می می

نباشاد کاه تااب  « وجودی مادی تارجی»یا سحر و امثال اینها باشد و 
ود جبر فیدیک است )و بدوب فهم و اتتیار است( در حالیکه ما  موجا

 اندیشند  واحد بسیط دارای فهم و اتتیار هستم.
اسات ناه « جهاب ماادی تاارجی»در هر حال شک دکارت دربار  

که هر دو جهااب، در داشات  زمااب و مکااب « جهاب دروب ذه »دربار  
 اند. مشترک

کناد شامارش  و اگر وجوداتی را که دکارت در تامالت یاادآوری می
 شود. کنیم سه وجود می

ام و واحد بسیط  که وجودی مستقل« جود م  اندیشند و» -یک  -9
 فاعل مختارم

 که دارای اجدا  و متغیر است« اندیشه»وجود  -دوم  -2
که آنهم در زماب و مکاب و « جهاب مادی تارجی»وجود  -سوم  -3

 قابل تجدیه و تقسیم و تاب  جبر فیدیک و بدوب فهم و اتتیار است.
  





 
 
 
 

فلسفه»برخالفتفکرهوسرل،-11
خود»و«گراذهنی»،هرگ «دکارت

نیست:«تنهاانگار
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 هوسرل:
 ،«دکاارت»ای  ضرورت بازسازی که تود را به  -

ای  فلساافه»بااه  «دکااارت»کاارد در  تحمیاال می
 .1، تحقد یافت«معطوف به سوژ 

کااماًل ناوینی از فلسافه را، دکارت عماًل گوناه  -
 افتتاح کرد.

طور  بااا او، فلساافه، کاااماًل تغییاار ساابک داد و بااه
، باااه «لوحانه گرایااای سااااد  عینی»ای از  ریشاااه

 .2، چرتید«گرایی استعالیی ذه »
  

                                              
 .32تالیف هوسرل بند یک در ترجمه فارسی    -کتاب تامالت دکارتی .  1

در ترجماه  -ضرورت بازآغازی فلسفه  -بند دوم  -تالیف هوسرل  -تامالت دکارتی .  2
 .32فارسی   
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 «:هوسرل»
اپوتاه »، از طریاد «م  تامال کنناد »وقتی م ، 

اگاوی اساتعالیی »، تاودم را باه «شناسای پدیاد 
دهم، آیاا از ایا  طریاد باه  ، تقلیال مای«ام مطلد

ام و ماادام کاه تحات  ، تبدیل نشاد «تودی تنها»
سااازی منسااجم  ، روش «شناساای پدید »عنااواب 

، باااقی «تاودی تنهاا»دهم  تاودم را، انجاام مای
 مانم؟ نمی

، ماادعی حاال «شناساای پدید »بنااابرای ، اگاار  -
اسات و تاود را  «وجود عینای»مسائل مربوط به 

تاود تنهاا »اند، آیا نباید به عنواب د یک فلسفه می
، مشااخو «انگاااری، ]سولیپسیساامپ اسااتعالیی

 ؟1شود

                                              
فارسای    در ترجماه -بناد چهال و دوم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  1

911 - 913. 



 
 
 

«گراییذه »ادعاینقدوبررسیمابر
«فلسفهدکارت»هوسرلدربار 
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ما  »به عناواب  ،م  ]دکارتیپ ،گفتیم ،چنانچه در مباح  گذشته -
 شاد.با می ،دارای احسااس و اراد  ،«موجود اندیشند  جدئی شخصای

 اساتدارای فهم و اتتیاار جدئای شخصای  ،یعنی واحد بسیط مستمر
اما  «موجودی ذهنی»است نه  «موجودی واقعی»، «فاعل شناسا»یعنی 

ام جدئای از آب جهااب فیدیکای و اتمای  گرچه بدبموجودی غیر مادی 
آنارا « راب کشای»، که «کشتی»همچوب م   ،به تعبیر دکارتاست لک  
 کنم. ام آنرا هدایت می کند م  هم در ای  بدب هدایت می

همچنانکه م  گرچه در ای  بادب همچاوب ناتادای کشاتی آنارا  -
کنم لک  محباوس در دروب ایا  بادب نیساتم و از  رانم و هدایت می می

را بااا فعالیاات نیااروی  «جهاااب تااارجی» ،ام طریااد حااواس پنجگانااه
صاف تنیاد م «صفات ثانویه و بعضی از صافات اولیاه»به  ام، احساس

یعنای  دهم. کنم و به آب طعم و بو، رنگ، احساس و لاذت و... مای می
فاعال »اسات و اتتصاا  باه  «گرا واقا »ای  فلسفه ،«فلسفه دکارت»

یقینی غیر قابال تردیاد » ،«یقی  به وجود تودم»هم ندارد لک   «شناسا
گرچه به جهاب تارج هام یقای   «آب نیستاست یعنی امکاب تردید در 

توانم  ثنویت ای  دو وجود را می ،تجربی دارم و در مقایسه با وجود تود
است و نه اتتصا   «ذهنی»نه  «فلسفه دکارت»در نتیجه اثبات کنم و 

، توجاه الزم را «اباژ »و  «ساوژ »یعنای  ،دارد بلکه به هر دو «سوژ »به 
ای  بااه اینکااه فلساافه «کااارتفلساافه د»دارد. و ادعااای هوساارل دربااار  
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 «ساوژ »و اتتصاا  باه  «ذها  محاض باودب»سوبژکتیویته بمعنای 
 غلط است.، داشت 

فلسافه »در « یقای  ما  بوجاود تاودم»ضمنًا باید متذکر شوم کاه 
ما  فردگارا یاا »یاا « ما  منفارد»یا « م  تنها»، هرگد مقید به «دکارت

همچاوب  «افراطایگرایااب  حس»م بعضای از نیست ای  توّه « گرا جم 
هماناا ، «اساتفلسافه دکاارت، فردگرایای »به اینکاه است  «هوسرل»

دهناد  می «فلسافه دکاارت»نسبت ناصاحیح و نااروایی اسات کاه باه 
دهند  نسبت می «فلسفه دکارت»را به  «گرایی ذه »همچنانکه به غلط، 

و  «گرا اسات گرا و عقال واقا »ای  فلسافه ،«فلسفه دکارت»در حالیکه 
در نتیجاه رفتاار را هام  ،«عقل»و اهمیت دادب به  «عقل»بنابر توجه به 

اصاول »و  «حقاوق طبیعای»قارار داد و  «عقال»باید تحت حاکمیات 
فلسفه »است که با توجه به  «عقل»هم از همی   «نخستی  اتالق نیک

فردگرایای »کاه در مقابال  قارار بگیارد ،باید بیشتر مورد توجاه «دکارت
 است. « انگاری تنها تود»یا  «افراطی

و یاا « گرایی جما »و « فردگرایای»نسابت باه  ،یعنی فلسفه دکارت
 ندارد. ها و توجهی به آب ، هیچ شرط و قیدی ندارد«تود تنها انگاری»
  



 
 
 

«ژیلسونمتفکرفرانسوی»خطای-12
(Etienne Gilson)

:«فلسفهدکارت»(درفهمم1881-متولد)
 



 
 

م1881اتی ژیلسونفرانسویمتولد
Gilson, Etienne Henry 

  ،علیهفلسفهدکارت«نقدتفکرفلسفیغرب»نویسند کتاب
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همچاوب برنتاانو، هوسارل »اند  حتی میاب کساانیکه مادعی فلسافه
)شاگرد برنتانو( و هایدگر )شاگرد هوسرل( و سارتر و بسایاری دیگار از 

، در «ها و طرفداراب فلسفه تحلیلی و غیر  ها و پوزیتیویست پست مدرب
فلسافه دکاارت و کانات را عماد هستند و  «فلسفه سنتی»واق ، پیرواب 

« موجودات تاارجی»ماهیت کنه را « تصورات حسی»نفهمیدند یعنی 
ای است که موجودات تارجی را همانطور کاه  گویا ذه  آینه ،دانند می

کند و در کیفیت صفات موجودات  در تارج هستند در ذه ، منتقل می
نمایااد و لااذا باار هماای  اساااس،  تااارجی هاایچ دتاال و تصاارفی نمی

ما  و تورشید و ستارگاب، بطور مادام، شابانه روز »گفت:  می «وارسط»
گفات  گفته فیثاغور  را کاه می، «ارسطو»گردند و  به دور کر  زمی  می

کارد  گاردد تکاذیب می ای  زمی  است که شبانه روز به دور تودش می
گفت گردش تورشید و ما  و ساتارگاب را ماا از طریاد  چوب ارسطو می

کنند  از مشرق طلوع می تورشید و ما کنیم که  تود مشاهد  می ،چشم
روناد و باه دور  کنند و در مغارب فارو می و به سمت مغرب حرکت می

 ؛چرتند زمی  شبانه روز می
کارد کاه  نظریه اتمی ذی مقراطیس را نید انکاار می ،«ارسطو»و نید 

اند کاه  گفت اجسام از ذرات کاوچکی تشاکیل شاد  ذی مقراطیس می
شااوند و لااذا جساام  اساات در گرمااا از هاام دور می میاااب آنهااا فاصااله

شوند و لاذا  تر می ها بهم نددیک شود و در سرما اتم اش بدرگتر می حجم
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 صاحیح نیساتگفات اینهاا  شود ارسطو می تر می حجم جسم کوچک
چوب ما هرگد داتل جسم، ذرات کوچکی که میاب آنها تاال  و فاصاله 

دهند  نجگانه، بما نشاب میکنیم و آنچه را حواس پ باشد را احساس نمی
 هماب واق  و کاماًل با واق  تارجی، مطابد است.

گاارا در  چناای  تفکاارات غلطاای از افاارادی همچااوب ارسااطوی حس
، افرادی که در دوراب کشف «قروب جدید»عجیب نیست اما در « قدیم»

کنناد امثاال برنتاانو،  اتم و کشف منظومه شمسی، زندگی کردند یاا می
سارتر و... عجیب است گرچه اینها معتقد باه وجاود هوسرل، هایدگر، 

اتم و نظریه منظومه شمسای هساتند اماا همچنااب باه اصاول افراطای 
دکاارتی و »بناد هساتند و عماد فلسافه جدیاد  گرایی قادیم، پای حس

 اند. را اصاًل نفهمید  «کانتی
نقل  اش رارا گرچه ماهر «دکارت و کانت»حرفهای  ،هوسرل و غیر 

 کنند. میآنرا فهم ن ،عمدر کنند ولی د می
در دانشاگاهها باه نفا   ،و ای  بخاطر گرایش جو حااکم بار جهااب

است و باالتو ای  گرایش پاس از دیادگا   «گرایی ماد گرایی و  حس»
، تنااقض اسات بیشاتر هام شاد  (اش که در دروب نظریه)غلط داروی  

  .تناقض است ،اش در عی  حالیکه دروباست 
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فلسفه  قفدیم کف  »را مثفل  «دکفارتی فلسفه  جدیفد»، «ژیلسون»
« ای مههففوم»و بررسففی  «انتزاعففی»، بفف  غلفف ، «انتزاعففی اسففت

 نویسد: دانست ولذا می می
، ای  است که چوب «روش ریاضی دکارت»مبنای 
تاری  آنهاا نیاد  انتداعی»تری  هماه علاوم،  بدیهی
، پس برای اینکه سایر علاوم هام درسات «هست

باشاد، کاافی هماب باداهت ریاضایات را داشاته 
 «انتداعی»است، همه آنها را هم مانند ریاضیات، 

 1کنیم.
)علاوی: ریاضایات هام بااالتو هندساه، انتداعای نیسات بلکااه 

 است(« های هندسی ماهیت شکل»تحلیلی است یعنی تحلیل عقلی 
 ژیلسوب:

به نظر وی )=دکارت( فلسفه بخشی از ریاضایات 
 «مفاهیم»ها، هم با  عام بود و سر و کار ریاضیداب

 است.
تر از حقاااید  تااواب بساایار سااری  مفاااهیم را، می

  .2تارجی، مورد بح  قرار داد
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 «:فلسه  دکارت»درباره « ژیلسون»نقد و بررسی ما بر گهتار 
هایی از  ، قسامت«نقد تفکار فلسافی غارب»ژیلسوب که در کتاب 

کناد در آنجاا  ای و غلاط، نقال می فلسفه دکارت را بطور ناقو و گدینه
کند در  ، بح  می«مفاهیم انتداعی»نویسد که فلسفه دکارت دربار   می

، چوب فلسفه ارسطو و افالطونی از مفاهیم انتداعای «ژیلسوب»حالیکه 
هم درباار  مفااهیم و بااالتو « دکارت»کرد  که  کنند تیال بح  می

مفااهیم »، «مفااهیم انتداعای»زیارا کناد  ، بح  می«مفاهیم انتداعی»
، انتاداع «چناد مصاداق عینای شخصای»اسات کاه از مقایساه « کلی
که از مشاهد  چند پرند ، انتداع شد  و « پرند »شود مثل مفهوم کلی  می

ما به »که از مشاهد  « انساب»م کلی شود یا مفهو بر تمام آنها، نامید  می
مفهاومی »شاود و  زید و عمر و بکر و تالاد و... انتاداع می« االشتراک

است یا از مقایسه چند مصداق مخالف هم، مفهوم انتداعی کلی « کلی
و غیار ، « عار  و جاوهر»یاا « علت و معلول»یا « نقیض»یا « ضد»

 شود. انتداع می
علام »، «فلسفه جدید دکارتی»در  ،«ژیلسوب»اما بر تالف گفته  -

نیست بلکاه « مفهومی کلی و انتداعی»هرگد « م  بوجود شخو تودم
« موجاود جدئای شخصای»مصاداق به یک  ای جدیی و شخصی یقی 

 است.
  



 663  ..................................................................... «:پُستمدرن»سازاننهیزم
 

داناد،  را آیناه تاارج می« علم حسای»همچوب ارسطو، « ژیلسوب»
ماهیات واقعای و بااطنی »و  «چید احساسای شاد »یعنی تفاوتی میاب 

گویناد  کاه می« کانات»و « فلسفه دکارت»، وجود ندارد بر تالف «آب
در بعضای جهااات بااا « کنیم آنچااه را ماا مشاااهد  ماای»ممکا  اساات 

و  «نظریاه منظوماه شمسای»متفاوت باشد همچوب « شناتت حسی»
 و.... «نظریه اتمی»
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 کند: را غل  نقل می« فلسه  دکارت»باز ژیلسون 
« فکار محااض»، «ذها »حاال کاه پاذیرفتیم،  -

، «ذها »شود که تاا وقتای  است کاماًل روش  می
کناااد زیااارا چیااادی کاااه  وجاااود دارد، فکااار می

کناد و  فکار می»اش، فکر کردب است، یاا  ماهیت
 .1«کند و نیست فکر نمی»یا « هست

  

                                              
 .922تالیف ژیلسوب ترجمه دکتر احمد احمدی    -. کتاب نقد تفکر فلسفی غرب  1
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 گهتار ژیلسون:این نقد و بررسی 
یلسون»از آنجا که  را که مهمتری  « تامالت دکارت»گویا کتاب  « 

نکارد  اسات عمید، کتاب مورد استناد دکارت است را ندید  یا مطالعه 
افتد و  گویی هم می کند و به تناقض مرتب فلسفه دکارت را غلط نقل می

اش  کند چوب دکارت در اول کتاب تاامالت اما اینکه گفتم غلط نقل می
 یسد:نو در سخ  مولف با توانند  می

ام باشاد، چیادی  م  از آنچاه متعلاد باه ماهیات
 دانم مگر همی  که: نمی

قااو  »یااا در تااود، اندیشااد  چیاادی اساات کااه می
 «اندیشیدب دارد.

وقتی دکارت دربار  ماهیت تودش یعنای موجاود اندیشاند  پاساخ 
« فاعال شناساا»یعنی « قو  اندیشیدب دارد»دهد چیدی که در تود،  می

، مخلوق فاعل شناسا و «اندیشه»کند و  تولید می است که ای  اندیشه را
 اش است. فعل

یعنای « قو  اندیشیدب دارد»آورد چیدی که در تود،  وقتی معادل می
نیست وقتی هم کاه تاواب  «فعل اندیشه»است یعنی ، «فاعل شناسا»

واحاد »است یا بیهوش است پس از بهاوش آمادب بااز تاود را همااب 
داند در حال تواب یا بیهوشی، معادوم نباود   می« مستمر فاعل مختار

را داشاته کاه دوباار  آنارا باه کاار « در تود قو  اندیشایدب»است بلکه 
 انداتته است و اندیشیدب را تلد کرد  و بوجود آورد  است.



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .................................................. 666
 

مثال اینکاه « ام اندیشاه»، همااب «ما »گویاد  می« ژیلسوب»تی وق
، تولید کنند  «م  فاعل شناسا»است زیرا « نوزاد»هماب « مادر»بگوید 

، هستم و اندیشه، مولود م  است نه تود ما ، در هار حاال، «اندیشه»
دانسته و لذا غلط، نقل کرد  و باه  ژیلسوب، فلسفه دکارت را درست نمی

ناوزاد قبال از »د  است وگرناه طباد تعریاف دکاارت، گویی افتا تناقض
، هم در آتری  روزهای جنینی باز موجاودی باود  کاه در تاود، «تولد

 اش. ، داشته حتی لحظاتی قبل از اولی  احساس«قو  اندیشیدب»
تالصه اینکه روش  اسات وقتای هوسارل در نقاد فلسافه دکاارت 

توجاه عماد اصااًل مژیلساوب، امیدش به تحقیقات ژیلسوب اسات کاه 
هم در نقد فلسفه  «فلسفه هوسرل»نشد  است عاقبت  «فلسفه دکارت»

 هایش. گویی است و تناقض «ژیلسوب»دکارت هماب عاقبت سردرگمی 


