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مقدمه33 ..................................................................................................... :

سالها است که همچناب میاب « انشگاهیان» و «حوزویفان» ،بار
سر «علوم انسانی» ،اتتالف نظر و تعار

وجود دارد:

الف -اا یک طارف« ،حواویااب» ،مدعیاناد کاه «علاوم انساانی
فعلی» ،اسالمی نیست و باید «علوم انسانی»« ،اسالمی» شود.
ب -اا طرف دیگر« ،دانشگاهیاب» ،میگویند «علفم» نسف ت بفه
« یف و عقیففد و ایففدلوژو » ،بیطفر اسففت و نبایااد «دیا » در
«گدارشات علمی» ،دتالت کند؛
عالو بر آنکه ر کلمه «علوم انسانی اسالمی» ،تنااض است؛
 ایرا «علم» ،گدارش اا «هستهای محساوس» اسات (همچاوبفیدیک و «فلسفه» ،گادارش اا «هساتهای معقاول» اسات همچاوب
وجود تدا ،روح).
 اما «دی » ،یاک «ناوع فرهناگ» اسات یعنای یاک ناوع «بایاد ونبایدهای فرهنگی» است و شرط تقیید چیدی به چید دیگر ،ایا اسات
ً
که اا یک سانخ باشاند ماثال علام را کاه اا «هساتهای محساوس»،
گدارش میدهد را میتواب به علم فیدیک یا علم شیمی ،مقید و محدود
کرد یا فلسفه را که اا «هستهای معقول» ،گدارش میدهاد را میتاواب
به «فلسفه معرفتشناسی» یا «فلسفه ماورا الطبیعه» ،مقیاد و محادود
کرد همچنانکه طول و عر

را که با متر ،انداا میگیرند و یا باا یاارد و
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امثال آب ،انداا میگیرند اما واب را با گرم و کیلوگرم ،انداا میگیرند ،و
نمیشود طول و عر

را با گرم و کیلوگرم ،انداا گرفت؛

همچنی «علم» و «فلسافه» را کاه اا «هساتهای محساوس» یاا
«هساتهای معقااول» گادارش میدهااد را نمیتااواب باه «دیا » کااه اا
«بایدها و نبایدها» ،گدارش میدهد ،مقیاد و محادود کارد همچنانکاه
ً
دی را میتواب به نوعی اا ادیاب مقید کرد مثال به دی اسالم یا دی یهود
و مسیحیت و غیر اما نمیتواب «دیا » را باه علام تجربای» یاا ناوعی
«فلسفه» ،مقید کرد و بالعکس.
همچنانکه نمیشود علم تجربی را یا فلسفه را به «نوعی دی » ،مقید
کرد.
آری ممک است تولید کنند فلسفهای ،دی داشاته باشاد مسالماب
باشد یا مسیحی یاا مشارک باشاد ،میتاواب آب فلسافه را باه ناام تولیاد
ً
کنند اش نامید مثال فلسفه ارساطویی یاا فلسافه افالطاونی یاا فلسافه
دکارت یا فلسفه جاب الک مسیحی اما ای به ای معنای نیسات کاه آب
فلسفه چوب تولید شد ارسطوی مشارک اسات فلسافهاش هام فلسافه
شرک باشد و یا اگر تولید کنند آب ،مسیحی یا مسلماب باشد فلسافهاش
را« ،فلسفه مسیحیت» یا «فلسفه اسالم» بدانیم.
در هر حال «علوم تجربی» یا «فلسفه» که اا «هستهای محسوس
و یا هستهای معقول» ،گادارش میدهناد را نمیتاواب باه «دیا » کاه

مقدمه35 ..................................................................................................... :

گدارش اا «بایدها و نبایدها» است ،مقید یاا توصایف کارد همچنانکاه
طول و عر

اجسام را با متر و یارد ،انداا میگیرند نمیتواب با «گرم و

کیلوگرم» انداا گرفت در نتیجه« ،علوم انسانی» چاه «علام تااریخ» و
چه «علوم انسانی تجربی» و چه «علوم انسانی عقلای» را نمیتاواب باه
«دی و مذهب تاصای» ،مقیاد و یاا توصایف کارد و چنای توصایفی
دروباش یک تناقض و اجتماع متعارضی است.
البته «علومی» هسات کاه اا همااب «بایادها و نبایادهای دینای»،
گدارش میدهد مثل «علم فقه» که میتواب به آب دی  ،مقیاد شاود مثال
فقه شیعه یا فقیه حنفی و ...اما «علوم انسانی تجربی» و «علوم انساانی
عقلی» را نمیتواب به «باید و نبایدهای دینای و ماذهبی تاا » مقیاد
کرد.
 اگر مقصود ما اا «علوم انسانی» هماب «علوم انسانی نقلی یعنایتاریخ» یا «علوم انسانی عقلی یعنی فلسفه» یا «علوم انساانی تجربای»
همچوب علم اقتصاد یا روانشناسی یا جامعهشناسی باشد ،نمیتواند باه
دی یا مذهب تا

مقید شود آری «مکتب اقتصادی» و ...میتواند به

مکتب اقتصادی اسالمی و یا غیر  ،تقسیم و مقید شود.
مگر میشود «علوم انسانی» چهارگانه را« ،اسالمی» کنایم چگوناه
ً
ممک است مثال «تاریخ اسالم» را اسالمی کنیم؟ یا «تااریخ یهاود» را
اسالمی کنیم؟ یا «تااریخ مسایحیت» را ،اساالمی کنایم؟ یاا «تااریخ
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ایراب» را اسالمی کنیم یا «تاریخ آلماب» و «تااریخ جهااب» را اساالمی
کنیم؟
و همچنی آیا میشود «فلسفه» را اسالمی کنیم چگونه ممک است
ً
مثال «فلسفه ارسطو» را اسالمی کنیم یا «فلسفه افالطاوب» را اساالمی
کنیم یا فلسفه دکارت را اسالمی کنیم یا فلسفههای دیگر ...را ،اسالمی
کنیم با وجودی که میاب همه ای فلسفهها ،تعار

و تناقض است حتی

میاب فلسفه ارسطو و افالطوب« ،تناقض» است ،چگوناه ممکا اسات
هر دو را اسالمی کنیم و!!!...
همچنانکه «دانشگاهیاب» علیه «حواویاب» ،میگویند که «علم» به
«دی » ،مقید نمیشود اما بطور شفاف و مصداقی ،وارد بحا نشادند
که آیا ای «علوم انسانی موجود فعلای» هماهاش بیاشاکال اسات آیاا
حسگرایی افراطی و ماد گرایی در دیدگا فیلسوفاب ،تاثیر تاالف واقا
نگذاشته است و آیا «دانشمنداب علوم تجربی» در موضوعات فلسافی و
دینی بدوب داشت آگاهیهای الام ،قضااوت نابجاا نکرد اناد و ...و...
اگر ای «علوم انسانی فعلی» ،همهاش بیاشکال است چرا ای قادر باا
هاام تعااار

و تناااقضگویی دارنااد و اگاار باای اشااکال اساات چگونااه

دیدگا های متعار

و متناقض در آنها است؟

باا حواویاب میگویند بعضی قسمتهای «علوم انسانی» ،مااد گرا
و الحادی است آیا ای قسمتها هم علمی است یعنی توسط تجربه یاا

مقدمه37 ..................................................................................................... :

عقل ،اثبات شد است یعنی ماد گرایی و الحاد ،اا طرید حس و تجربه
ثابت شد یا بدوب هرد لیلی تجربی و عقلی بطاور پیشافر

وارد ایا

قسمتها شد است چرا؟ سؤاالتی که های پاساخی علمای باه آب تاا
بحال ،داد نشد است.
اگر ماد گرایی و الحاد اا طرید «فلسافه» وارد شاد اسات و بارای
تودش استداللی عقلی یا تجربی دارد اگار میگوییاد صاحیح نیسات
باید اول آب استدالل را درست بفهمید و درست نقل کنیاد و اگار باه آب
ً
اشکال عقلی دارید آنرا درست بطاور عقلای ،نقاد و باطال کنیاد ماثال
«کانت» ،اثبات کرد که «اثبات تادا ،محاال اسات» و باه «تنااقض»
میانجامد چوب «تدا» با «حااد » ،سانخیت نادارد .اگار آنارا قباول
ندارید باید اول آنرا بطور کامل و درست بفهمید و درست و کامل ،نقل
کنید ،سپس پاسخ عقلی بدهید یا آنکه «سارتر» استدالل میکند که در
مفهوم «تدا»« ،تناقض» است و لذا وجود تدا ،محال است شاما اول
ً
آنرا درست بفهمید و درست نقل کنید سپس عقال پاسخ بدهید و...
تالصه اینکه ای کتاب «چالشها و راهکارها در علوم انسانی» ،در
واق  ،چالشها و راهکارهای مخصو

به هر کدام اا علاوم چهارگاناه

انسانی (نقلی ،عقلی ،تجربی و اعتباری) را بطور جداگانه و مشاخو،
بیاب میکند یعنی در هر رشته «علوم چهارگاناه» ،عماد تری مشاکل و
اصاالیتری راهکااار را بیاااب میکنااد ولاای در عاای حااال ،در آب رشااته
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مخصوصه باا باید بهتر و بیشتر ،تحقید شود و ای کتاب تنها قادم اول
در ای بار است و نباید به ای بسند کرد بااالتو در «علاوم انساانی
تجربی» که بهتر است در هر رشته اا آب ،همچوب اقتصاد ،روانشناسای
و جامعهشناساای و غیاار  ،مجمعاای اا کارشناساااب حااوا و دانشااگا ،
تشکیل شود تا بطاور مصاداقیتر و شافافتر ،چالشهاا و راهکارهاا،
تحقید و بیاب شود.

ً
اینجانب اا هرگونه نقد و بررسی استقبال میکنم و قبال متشکرم.
سید محمدرضا علوی سرشکی
امستاب  9311ﻫ  .ش

بخش اول :تاریخ

«بخش اول :تاریخ»

بخش اول :تاریخ 13 ......................................................................................

چالش و راهکار در تاریخ:

ً
حال اا آنجا که م دربار چالشها و راهکارهای تاریخ قابال بطاور

مفصل صحبت کرد ام اینک به آب ،اشار میکنم که «چالش در تاریخ»
دو نوع چالش است:
 -9یکی چاالش «حاذف و سانساور» در قسامتهایی اا حاواد
تاریخی که بخاطر جو حاکم یا تارس اا سالطاب وقات ،نقال تااریخی
نشد و حذف و سانسور در تاریخ نسبت به آب شد است.
 -2دوم «تعاریف نابجا» و یا «تهمتهایی نابجا» است کاه بهمای
جهت ،نسبت به «فرد مورد غضب سلطاب» یا «مورد غضاب صااحباب
جو حاکم» ،به دروغ اد شد است که باید مشاخو و حاذف شاود و
نید تعریف و تمجید دروغ ای هم بخاطر قدرت مسلط یا جو محیط که
اینهم باید مشخو و حذف شود.
راهکارها :راهکار چالش اول یعنی «حذف و سانسور» ای است که
ما موارد آنرا پیدا کنیم یا طبد شواهد مختلف ،حدس بدنیم و باه همااب
صورتی که معلوم شد یا حادس اد شاد بطاور مساتند و یاا در کناار
شواهد ،آنها را بیاب کنیم و نسبت به چالش دوم که باه دروغ باه «کسای
تهمت اد شد » و یا اا «کسی به دروغ تعریف و تمجید شد » ،ماوارد
آنرا بطور مساتند و مساتدل ،بیااب شاد و شاواهد کاذب باودب آنهاا را
بیاوریم.
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ً
 تاریخ اسالمم :ماثال در «تااریخ اساالم» نسابت باه علای باابیطالب و مخالفااب و دشامناب علای با ابای طالاب اا «منافقااب و
ریاستطلباب» ،چنای ماواردی کام نیسات کاه تهمتای باه علای با
ابیطالب اد شد است و یا اا مخالفااباش ،تعریاف و تمجیاد شاد
است.

ً
و در مورد سانسور و حذف نیاد ماثال نسابت باه «علات وفاات یاا

شهادت فاطمه اهرا و مجهاول باودب قبار و تااریخ وفااتاش» ،جاای
ً
تحقید فراواب ،موجود است تا آنکه تاریخ صدر اسالم کاامال شافاف و
تصحیح شود.
و همچنی در تحریفهایی که در سایر ادیاب و یاا تااریخ ملتهاا،
رخ داد و میدهد و باالتو تاریخهای استعمار شدگاب و غیر .
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ً
در «تاریخ فلسفه » :اوال فلسفهها را ناقو و غلاط نقال میکنناد و

ً
ثانیا در نقل هم در قروب جدید کاه «حسگرایای افراطای و مااد گرایی» در
جهاب و دانشگاهها جو حااکم شاد  ،مشااهد میشاود کاه در نقال قاول
فیلسوفاب ،عمد  ،آب قسمت اا گفتار فیلسوفاب نقل میشاود کاه در جهات
ً
اثبات و تقویت «حسگرایی افراطای و مااد گرایای اسات» ماثال در نقال
فلسفه جاب الک که در واق هماب شرح فلسافه دکاارت اسات بجاد آنکاه
دیدگا شناتت فطری دکارت را جابالک قبول نداشات اماا درباار تعیای
«م موجود اندیشند » دربار «وجود تودم» و «غیر ماادی باودب نها و
م اندیشند » ،جاب الک هماب را دکارت را مایرود حتای درباار اثباات
تدا نید به براهی عقلی استناد میکند و صراحة میگویاد کاه «شاناتت»
منحصر به «شناتت حسی» نیست یعنی جااب الک فیلساوفی عقالگرا و
واق گرا است و معتقد به «وجود تدا» و «غیر ماادی باودب نها و فاعال
اندیشه» است.
اما در «تااریخ فلسافه فعلای» ،جااب الک یاک فیلساوف حسگارای
افراطی ،معرفی میشاود همچاوب ارنسات مااخ و پوایتیویساتها ،حتای
پوایتیویستهای «حلقه وی » که اا حسگرایاب افراطی هستند جااب الک
را اا گرو تودشاب ،معرفی میکنند و هی کس در تاریخ باه نقال تاالف
واق پوایتیویستها ،اعترا

نمیکند.
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و یااا «هیااوم» ک اه در جااوانیاش بااه تاااطر مطالعااه فلساافه «هااابد»،
اشکاالتی به دکارت و حتی به عقلی بودب «قاانوب علیات» میکناد اماا در
تالیفات بعدیاش کاه تحقیاد و تامال بیشاتر کارد بار تاالف گفتاههای
جاوانیاش ،کتابهااای بسایار مهاام ما جملااه کتااب «تحقیااد در مبااادی
اتالق» و کتاب «تاریخ طبیعی دی » و در پایااب کتااب «گفتگاو در بااب
دی ا طبیعاای» را مینویسااد کااه در کتابهااای «تاااریخ فلساافههای فعلاای
موجااود» ،تنهااا اا ایا کتابهااا ،آب قساامتهایی ،نقاال میشااود کااه جنبااه
شکاکیت و یا نقد بر «دی » را دارد و گفتار «فیلوی شکاک» را به ناام گفتاار
«هیوم» نقل میکنند در حالیکه در پایاب هماب کتاب «گفتگو در بااب دیا
طبیعی» ،هیوم بیاب میکند که گفتاههای «کلیاانتس» ،بیشاتر باه حقیقات
نددیک است تا گفتههای «فیلوی شاکاک» در عای حالیکاه حتای فیلاوی
شکاک به اصل «وجاود تادا» ،اعتاراف میکناد و میگویاد ایا مقادار
اعتراف به وجود «مبدئی برای پیدایش نخستی جهااب» کاه باه هاوش فای
ً
الجمله شباهت دارد کامال قابل دفااع اسات و بااا فیلاوی شاکاک ،تاییاد
میکند هی دیدگا قابل دفاعی در مقابل آب «علت اعالی باهوش» وجاود
ندارد.
«هیوم» حتی در پایاب کتاب «تااریخ طبیعای دیا »« ،برهااب نظام» را
برای اثبات تدا ،متق تری برهاب میداند و توحید را نتیجه تعقل و شارک را
نتیجه «توهم و ترس و امثال آب» میداند اما آنچه در تاریخ فلسفه فعلای در
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قروب جدید ،نقل میشود تصو

در تاریخ فلسفههایی مهم فعلی کاه در

دانشگاهها ،تدریس میشود همچوب تاریخ فلسافه راسال و تااریخ فلسافه
کاپلسااتوب تنهااا قساامتهای اا گفتااار هیااوم اساات کااه در جااوانی و در
ناپختگیاش گفته است ،در حالیکه در سنی باال ،آنها را نقض کرد است.
و یا در کتابهای «تاریخ فلسفه» در نقل «فلسفه کانت» تنها به گفتههای
کانت در کتاب «سنجش ترد ناب»اش اکتفا شد که در آب کتاب ،اثبات
ً
کرد که تدا ،عقال قابل اثبات نیست چوب باه نظار کانات در ایا کتااب،
اثبات تدا یکی اا چهار مسئله «جدلی الطرفی » است.
اما در پایاب کتابی که بعد اا آب ،مینویسد به نام کتااب «تمهیادات» اا
طرید اعتقاد به «فاعل مختار بودب انساب» واینکاه «تداوناد» هام «فاعال
مختار» است «مسائل جدلی الطرفی » را حل میکند و تدا را بار اسااس
«علیت فاعل مختار» ،قابل اثبات مینماید و باه صاحت اساتنباط تادا اا
«برهاب نظم» ،تصریح و اعتراف میکند ونتیجه میگیرد ما «تدا» را آنطور
که در نظام تلقت بر ما ،آشکار میشود میشناسیم نه آنطاور کاه در واقا
تودش ،تودش را میشناسد( .و ای بهتری بیاب در اثبات تدا و شناتت
توحید است)
 تالصه اینکه در «تااریخ فلسافه» ،تطاا یاا تیانات کام نیسات واطالع بیشتر اا ای نقلهای تطا را به عهد تود توانند واگذار مایکنیم
و نید قسمتهایی اا آنها را در بح مخصاو

چالشهاا و راهکارهاا در
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فلسفه که در صفحات آیند میآید موکول مینمائیم و ای تطا یا تیانت،
در نقل فلسفه ،بخاطر تاثیر عقایاد و ایاد نااقلی تااریخ فلسافه اسات در
انتخاب و نقل مورد نظرشاب که تفکرات حسگرایانه افراطی و ماادی باشاد
را اینها نقل میکنند اما ضد و نقیضگوییهای «حسگرایی و مادیگرایی»
را تا بتوانند سانسور ،میکنند .ای نقل با سانسور ،تالف بدرگی است ایارا
تاثیر دادب «عقید و ایدئولوژی ناقل» ،در نقل «علم بما هاو علام» و یاا در
«فلسفه بما هو فلسفه» ،تالف اسات چاه ایادئولوژی الهای باشاد و چاه
الحادی و به عبارت دیگر چه ایدئولوژی بر اساس تفکری دینی باشد یاا بار
اساس «تفکر حسگرایانه افراطی و مادی» ،باا تطا است.
و آنچه در قدیم در فلسفه و علم ،کم و بیش ،تاثثیر میگذاشات عقایاد
دینی ناقلینی بود اما اینک در «قروب جدیاد» باه عکاس آب ،آنچاه در نقال
علااوم انسااانی ،تااثثیر نابجااا میگااذارد ایاادئولوژی حسگرایاای افراطاای و
ماد گرایی و الحاد است در سانساور و تحریاف تااریخ فلسافه و باس کاه
موجب سانسور و نقل تالف واق میشود.
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تاریخ جهان مثالً :در تاریخ جهاب هم که عمدۀ تااریخ حکومتهاا و
سالطی و رئیس جمهورها است آنچه واقعیت دارد نوع حکومتهاا ،تنهاا
بر اساس «قدرتطلبی» است که تصمیم میگیرند چه در صلحشاب و چاه
در جنگشاب ،هدف اصلی آنها و نخستی هدف آنهاا ،حفا قدرتشااب
است و آنجا که قدرتشاب با «شعار آاادی و عدالت» ،حفا شاود چنای
شعاری هم میدهند و آنجا که اجرای عملای عادالت باه نف شااب و حا
قدرتشاب و یا توسعه قدرتشاب باشد باا عمل به عدالت هم میکنند اماا
آنجا که «حف قدرتشاب» توسط جنایت و تجاوا انجاام گیارد در ملام و
تجاوا کوتاهی نمیکنند .اما آبطور کاه «راسال» در کتااب «قادرت»اش
گفته و گفتهای بحد است ای است که تمام سیاساتهای «حکومتهاای
بشری» را چه استبدادی و چه انتخابی با توجاه باه نحاو حکومتشااب (و
ترجیح حکومتهای انتخابی بر اساتبدادی) بااا آنچاه بارای حاکمااب در
تصمیمگیریهای سیاسیشاب هدف نخستی است همااب «قادرتطلبی»
است یعنی به دست آوردب قدرت و یا حف قادرت و باه قاول راسال تماام
تصمیمگیریهای حاکماب را بر اسااس چنای انگیاد «قادرتطلبی بارای
تودشاب» ،میتواب ،تحلیل کرد البته در حکومتهای استبدادی ستمگری
بیشتر است اما در حکومتهای انتخابی ریاکاری و نفاق بیشتر ابدار حفا
قدرت است و مصالح مردماب در مرتبه بعد است و بر همی اسااس اسات
که «حاکماب فعلی جهااب» کاه دم اا صالح و آاادی میانناد و شعارشااب
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«دمکراسی» است بارای حفا ابرقدرتیشااب حکومتهاای انتخاابی یاا
اسااتبدادی وابسااته بااه تودشاااب را تقویاات میکننااد و باارای نااابودی
حکومتهایی که وابسته به آنها نیستند حتی «حکومتهایی که بار اسااس
ً
انتخاب کامال مردمی روی کار آمد اند مثل حکومت جمهاوری اساالمی
ایراب و عراق و »...اا هر طرید ممک برای نابود کردبشاب میکوشند حتی
اا طرید به را انداتت اتتالفات داتلی و جنگهای داتلی و یا تاارجی
و با توسل به کماک گارفت اا تروریساتهای حرفاهای بارای رسایدب باه
اهداف شیطانیشاب یعنی حف قدرتشاب به هر قیمتی که بشود.
و «تاریخ بشر» ،پر است اا توبریدی و ملمهای حاکماب بشاری کاه
اینها اا هر درند ای درند تر هستند اما در تاریخ ،همیشاه تاریخنویسااب ،و
رسانههای عمومی ،کم و بایش ،باه نفا «حاکمااب» ،تااریخ مینویساند
واینک نظام سارمایداری باه کماک پاول سارمایداراب و حفا منااف آنهاا
«جنگ» و «صالح» بارا میانادااد تروریساتهای بی الملای «داعاش و
طالباب و بوکوحرام و غیر » همه دستآورد ایا حکومتهاا و ابرقادرتها
باالتو «ابرقدرت غرب» ،بود و هست.
در حااالی کااه عاادالت کاماال در طااول تاااریخ بشاار هرگااد بااه دساات
حکومتهای بشری ،محقد نشد اسات و چنانچاه راسال هام در کتااب
قدرتاش ،گفته ،نمیتواند عدالت کامل ،با چنای انگیاد «قادرتطلبی»
حاکماب ،محقد شود.
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در طول «تاریخ بشار» ،تنهاا حکومتهاای منصاوب الهای همچاوب
حکومت (موسی و سلیماب و داود و) محمد تاتم انبیا  ،آنطاور کاه راسال
در کتاب قدرتاش مینویسد تاریخ درتشانی دارند و حتی «ماکیاول» که
با حکومت کلیسا ،مخالف بود اا «حکومت موسی» به توبی یاد میکناد
گرچه حکومتهای بشری که باه دروغ تاود را نماینادگاب اا طارف تادا
معرفی کردند همچوب سایر ستمگراب ،رفتار کردند گرچاه باه دروغ آنارا باه
دی نسبت میدادند همچوب کسانیکه پس اا رسول تادا قادرت را باا اور
گرفتند و باالتو آنکه برای پس اا تودشاب ،بنی امیه را بر سر مسالماناب،
مسلط کردند و با ای انتخااب ،سرچشامه جناگ و تاوبریدی داتلای را
بوجود آوردند.
اما همچناب مددوراب و طرفدارابشاب کاه تااریخ نوشاتند باا سانساور و
حذف «نقل جنایات آنها» ،و حتی به دروغ ،اا آنها «تعریف و تمجید» هم
کردند.
«کلیسا» نید که به دروغ تود را «جانشیناب حضرت عیسی» نامیدناد و
حکومت را قبضه کردند گرچه بعضی اا پاپهای نخساتی آنهاا ،اا تقاوی
بهر مند بودند و مردم هم بخاطر آنها ،بیشتر جذب کلیسا و پاپهاا شادند
اما در قرب دهم میالدی و بعد همچناب به نفاق یا جنایات ،اقادام کردناد و
«تاریخنویسففان» هاام ای ا ماادعیاب دروغاای جانشاای عیساای را نمونااه
«حکومت دینی» معرفی کردند و میکنند و در نتیجه با ای معرفای نابجاا،
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در تضعیف ایماب مذهبی میکوشاند تاا ماؤمنی واقعای کاه مخاالف هار
ً
ستمگری هستند را نابود کنند یا تقلیل دهند .در حالیکه انبیائی کاه واقعاا اا
طرف تدا آمدند همچوب ابراهیم و موسی و داود و محمد تاتم انبیا  ،تنها
حاکمانی بودند که عدالت را بطور کامل اجرا کردند و باا هار ساتمگری و
حتی با هر «عادت و رسوم مالمانه» ،مخالفت و مبارا کردند و لاذا ایناک
نید امید و آراوی مسیحیاب جهاب برای اجرای عدالت کامال در جهااب باه
بااگشت «حضرت عیسی» اسات و امیاد آراوی مسالماناب بارای اجارای
«عدالت کامل در جهاب» به «مهدی» امت آتری وصای «رساول تادا»
است که مهور کند و اا پشت پرد غیبت ،بیروب بیاید و جهاب را پر اا عدل
و داد کند.
اما «حاکماب جهاب» ،همچناب به تضعیف ایمااب «بخادا و قیامات» و
ً
ً
تضعیف «ادیاب واقعا و کامال الهی» مشغولاند تاا همچنااب امیناه را بارای
ادامه قدرت مالمانهشاب ،حف کنناد و در مسایر ایا هادف شومشااب اا
رسانههای مددورشاب و تاریخنویساب وابستهشاب و ...کمک میگیرند .و باه
تحریف اتبار و تاریخ مشغولند.
ولی لدوم ای پاالیش «تاریخ» اا «کاذب» و «سانساور» یاک راهکاار
غیر قابل انکار است و اصالح واقعی «علوم مختلف تااریخی» اسات کاه
ً
کامال شفاف و دقید و ّ
مفصال و
باید انجام گیرد بطور جداگانه و جداگانه و
م در اینجا ،فقط اشار کردم.
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«تعریف فلسفه و علوم تجربی» و روش و محدوده تحقیقاتی هر کدام:

علوم تجربی :هر آنچه اا مجهوالت که ما بتاوانیم اا طریاد «حاواس
پنجگانه و احساسات درونیماب» ،کشف کنیم و اا ایا طریاد باه کماک
عقل ،به قواعد کلی برسیم را علم مینامند یا باه عباارت دیگار ،آنارا علاوم
تجربی مینامند؛
فلسفه :آنچه را اا طرید حس ،قابل شناتت نیست اما اا طرید تفکار و
تعقل ،قابل شناتت هست را ،فلسافه میناامیم مثال مقادار اعتباار تاود
«شناتت حسی» که آیا در همه مواردش با واقعیات تارجیه ،تطابد دارد یا
تطا هم دارد و در ماوارد هام کاه میگاوئیم بادوب تطاا  ،نیسات مثال
«صفات ثانویه اجسام» در مواردی که تطا محساوب نمیشاود آیاا ایا
احساسی که ما اا تارج داریم مثل احساس طعم لذیذ یاا غیار لذیاذ ،آیاا
واقعیتی تارجی دارد و همه موجودات (چه رسد به هماه انساانها) آیاا آنارا
ً
آنطور که ما احساس میکنیم احساس میکنناد و یاا متفااوت اسات ماثال
طعم بعضی غذاها ،پایش افاراد مختلاف و یاا اناواع مختلاف جاناداراب،
متفاوت است چیدی را که بعضی اا حیوانات یا حشارات لذیاذ مایدانناد
پیش ما ،لذیذ نیست .آیاا تورشاید و ماا و ساتارگاب باه همای شاکلی و
کوچکی که ما ،مشاهد و حس میکنیم هستند و باا همای اناداا نسابت
بهم و فاصلهای که ما احساس میکنیم هستند یا ممک است چنی نباشاد
اگر نیست اعتبار شناتت حسی ما ،به چه انداا هسات اعتباار «حاس» و
اعتبار «عقل» و «قوای دروب ما» به چه اناداا اسات و آیاا اراش «حقاوق
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طبیعی» و «اصول نخستی اتالق» ناتی است ،یا آنهم قاراردادی اسات و
غیر  ،سؤاالتی که نیاا به «تعقل» بیشتر دارد نه تنها به «حس» و اا آنجا کاه
نیاا به تعقل دارد نیاا به «برهاب و استدالل» دارد و در نتیجاه نیااا باه تمییاد
«برهاب» اا «مغلطه و تطا فکری» دارد.
 -9در نتیجه در «علفوم ط یعفی»« ،عقیاد و ایادئولوژی محقاد» (و
باالتو اعتقاد به انحصار موجودات به موجودات مادی یا اعتقاد باه تادا
و ماورا الطبیعه) ،هی  ،نقش و تاثیری در «کشفیات علوم طبیعی» ندارد.
 -2اما بر تالف «علاوم طبیعای تجربای» ،در «علفوم انسفانی تجربفی»
همچوب «اقتصاد و روانشناسای و جامعهشناسای و علاوم تربیتای و مادیریتی و
امثال اینها» ،میتواند فرهنگ و عقید در «رفتار مردم ماؤم » (ماورد تجرباه و
آامایش) ،موثر باشد و تغییراتی ایجاد کند بر تالف محقد تجربهگر کاه نبایاد
تحت تاثیر عقایداش ،گدارشاات تجربایاش را ،تغییار دهاد و اا صاداقت در
گدارش واقعیات ،منحرف شود و تالف واق  ،گدارش کند.
 -3اما «فلسهه» که دربار «چیدهایی تحقید میکند که اا طرید حس
و تجربه ،قابال شاناتت نیسات» همچاوب تحقیاد درباار مقادار اعتباار
«شناتت حسی» و مقدار اعتبار «شناتت عقلی» یاا مقادار «شاناتتهای
فطری» و شناتتهای ماقبال تجربای و موضاوعات نامحساوس (همچاوب
نه و فاعال مختاار و تادا و امثاال اینهاا) ،در نتیجاه پارداتت باه ایا
موضوعات ،در واق « ،موضوعات فلسفه» است و فلسفه حاد دارد درباار
وجود یا عدم ای موضوعات ،استدالل برهانی و یقینای بنمایاد در حالیکاه
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«علوم حسی و تجربی» ،نمیتواند دربار وجود یاا عادم ایا موضاوعات
فلسفی ،امهار نظر کند (چوب قابل حاس و تجرباه نیساتند) حتای درباار
معنی داشت و یا معنی نداشت آنها ،حد نادارد و نمیتوانادادعایی بکناد و
اگر بکند هی اراش علمی ندارد.
چالشها و راهکارها در «فلسفه»:
مقدمه :چالش در فلسفه ،گرچه «اشاتبا برهااب باا مغلطاه» اسات
لک آنهم در هر فلسفهای باید بطور «تصوصی و مصداقی و شفاف»،
مغلطهها را اا برهابها ،جدا کرد یا به عبارت دیگر باید بگوئیم در مورد
چالشها و راهکارهای فلسفه هم صحیح نیست بطور کلی ،سؤال شود
ً
و یا بطور کلی چیدی گفته شود که مثال چالش فلسفه چیست بلکه باید
دربار هر فلسفهای اا فلسفههای قدیم یا جدیاد ،یکییکای و جداگاناه
جداگانه ،اا چالشهای هار کادام و نیاد اا راهکاار و را حلهاای هار
کدام ،بطور «شفاف و مصداقی» ،بح و تحقید شود .ایرا فلسفه نیااا
به استدالل دارد و هر فلسفه ،استدالل مخصو

به تود را دارد.

چه دربار «فلسفههای قدیم» (ارسطویی ،افالطونی و غیار ) و چاه
دربار «فلسفههای جدید» در قروب جدید.
و هر کدام اا ای فلسفههای «قدیم» یا «جدید» ،مصادید ایادی اا
استدالل ،و فلسفهها هستند که باید اا هر کدام آنها ،جداگانه ،جداگانه
و بطور مصداقی و شفاف ،صحبت کرد.
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و چالش در هر فلسفه به عبارت دیگار ،ایا اسات کاه باه تنااقض
منتهی شود یا با «علوم مسلم و قطعی» ،در تناقض باشد که اینها نشاانه
مغلطه بودب آب فلسفه است و برهاب آب اسات کاه «صاورت برهااب» و
«مواد برهاب» ،هر دو« ،غیر قابل تردید باشد» و مستلدم هی تناقض یاا
تالف واقعی نگردد.
 اما مهم ایا اسات کاه ماا هار فلسافهای را جداگاناه «تجدیاه وتحلیل» کنیم و موارد مغلطه آنرا اا ماوارد برهااباش بتاوانیم تشاخیو
دهیم و جدا کنیم ،ای کار کوچکی نیست و اا دسات هار کسای هام،
ساتته نیست.

چالشها در:

فلسفه قدیم
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ً
مثال در «فلسفه قدیم»:
ابتدا ما دربار «فلسفههای قادیم» کاه معروفتاری آنهاا «فلسافه
ارسطویی» و «فلسفه افالطونی» است ،صحبت کنیم:
الف «فلسه ارسطویی» :بهتر است درباار «فلسافه ارساطویی»
ابتدا دربار «تدا» که در «ای فلسفه» ،به علات نخساتی «هساتی و
جهاب» نامید میشود و «مهمتری موضوع آب است» ،بح کنایم کاه
مهمتری چالش در فلسفه ارسطویی هماب تطا در شناتت «تادا»،
است و نید تطا در اثبات وجود «تدا» است که با تدای ادیاب الهای
ً
نید کامال متفاوت است.
ّ
ایرا اا آنجا که در «فلسفه ارساطویی» 1باه علیات «فاعال مختاار»
توجه الام و کافی نشد و علیات را تنهاا در «علیات طبیعای اایشای»،
منحصر میدانند که «چنی علیتی» که در سنخیت داشات «علات» باا
«معلول» تالصه میشود به «علیت تامه» و «علیات ناقصاه» ،تقسایم
میکنند ایرا بنا بر تعریف ارسطوئیاب دربار « ،علت تاماه» ،میگویناد:
«علیات تاماه»( ،کاه همااب علیات تاماه اایشای باشاد) اا ساه جاد
جداگانه ،تشکیل میشود:
ً
 . 1اینکه «علیت» ،ندد ارسطو هماب «علیت اایشی» است ایرا میگویند حتما در علات
و در مقتضی باید تصوصیتی باشد که بخاطر آب تصوصیت ،معلول الاف اا آب بوجاود
بیاید نه معلول ب ،لذا یک علت تا  ،تنها یک معلول مخصو دارد.
 -البته در فاعل مختار ،علت هماب اراد فاعل مختار است نه وجود «فاعل مختار».
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 -9یکی «مقتضی» که معلول اا آب ،بوجود میآید و به تنهایی علت
ناقصه ،نامید میشود.
 -2دوم «شاارطی تااارجی» کااه موجااب تحریااک و فعالیاات ای ا
«مقتضی» میشود
 -3سوم «نبودب مان تارجی»
ً
ً
مااثال در سااوتت چااوب کااه اوال بایااد «نفاات و مااواد سااوتتنی» کااه
«مقتضی سوتت » است باشد ،دوم آنکه آتشی باه آب« ،نددیاک شاود» تاا
بتواند شروع به آتش گرفت کند (که نددیک شدب ،شرط آتاش گارفت ماواد
سوتتی است) و سوم آنکه چوبی که میتواهیم آنرا بسواانیم تایس و تار
نباشد چوب «آب و تری و تیسی» ،مان سوتت چوب است.
 در نتیجه ،امر «ای علیت» ،دائار میااب «محاال» و «ضارورت»است و اتتیار در آب معنی ندارد.
ایرا اگر همه اجدا سهگانه ،با هم جم شوند ،صادور معلاول اا آب
علت (که علت تامه ،نامید میشود) ،ضروری است و اگر تنها مقتضی
باشد و شرطاش نباشد (که همیشه شرط آب ،شرطی تارجی است) در
نتیجه ،صدور معلول اا آب ،محال است و حتی اگر شرط تاارجی هام
باشد اما در مقابل ،مان هم باشد باا صدور معلول ،اا آب علات( ،کاه
علت ناقصه نامید میشود) ،محال اسات .تالصاه تادا اا ایا ناوع
«علت تامه اایشی یا ناقصه» که اا سه جد تشکیل میشود ،نیست کاه
نتیجه دوراب میاب ضرورت معلول یا محال شدب وجود معلول است.
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ایرا اگر «تدا» ،اا ای نوع علیت باشد یا باید اا اول« ،علت تاماه»
ّ
باشد یا علیاتاش در حاد «مقتضای» باشاد و تماام شادب علیاتاش
نیاامند شرط تارجی باشد در هر دو صورت چالش دارد.
ایرا بنابر ای تعریف اا «علت تامه»:
 -9اگر «تدا» را «علت تامه اایشی» بدانیم در نتیجه ،وجود «معلاول»
هم همچوب تود «تدا» ،باید «قدیم و االی» باشاد چاوب وجاود «علات
تامه اایشی» بدوب معلول ،محال است.
حال سؤال دیگری که پیش میآید ای است که آب معلول نخساتی کاه
بیواسطه اا تدا صادر شد است ،چیست و کدام است؟ و چگوناه جهااب
که معلول قدیم است ،حاد امانی شد است.

 -2و اگر «تدا» را «علت ناقصه» یعنی تنها مقتضی 1بدانیم که باید باا

«شرط تارجی» و «عدم مان » ،جم شود تا صدور معلول اا آب ،ممکا
شود باا مشکلآفری و چالشاا است ایارا مقصاود اا «تادا» یاا واجاب
الوجود هماب «وجود واحد و بسیط االی» است که هی شرط تاارجی در
«قدیم و اال» ،با آب ،همرا نبود است و نیاای هم به شرط تاارجی نادارد
و نید نمیتواب ،آنرا «علت ناقصه» ،فر

کرد که علت ناقصه ،تالد شارط

تودش نیست در حالیکه ،تدا یعنی تالد همه چید است.

 . 1و بگوئیم :تدا ،تنها فاعل تام است نه علت تامه.
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چالش دیگر ،ای است که در ای «علیتهای اایشی» ،همیشه «علات
اایند » و «مولود اائید شد » ،باا هام «همسفنخ»انفد بناابرای سانخیت
«علت» با «معلولاش» ،شرط وجود هر علت با معلاولاش هسات ،ایارا
ارسطوئیاب شرط سنخیت میاب علت و معلول را باه تادا و معلاولاش هام
نسبت میدهند در نتیجه طبد «فلسفه ارسطویی» ،تدا هام نمیتواناد باه
تنهایی و بیواسطه هر چیدی را ایجاد کناد ،تادا هام تنهاا میتواناد «یاک
معلولی که همسنخ با تودش هست» را ایجاد کند و چاوب تاود «تادا»،
ندد ارسطوئیاب ،اا سنخ «عقال» اسات در نتیجاه «تادا» یعنای «واجاب
الوجود» تنها میتواند «عقل اول» را ایجاد کند ناه چیادی بیشاتر اا ایجااد
عقل اول را و ای «عقل اول» است که ندد ارساطوئیاب« ،عقال دوم» و نیاد
«فلک اول» و نید «نفس اول» را ایجاد کرد است.
 ای بود دیدگا «فیلسوفاب قدیم ارسطویی» دربار انحصار علیاتدر «علیت اایشی» و دربار «تدا» و «پیدایش جهاب و جهانیاب وغیر »
اا طرید وساطت «عقل اول» میاب «تدا» و سایر «مخلوقاتاش».
اما «فیلسوفاب جدیاد» ،ایا گفتاار ارساطوئیاب را درباار «تادا» و درباار
ً
«نحو پیدایش جهاب» ،به سخر گرفتهاند مثال در نقد گفتار ارساطوئیاب درباار
اینکه «تدا» تنها یک مخلوق بیواسطه بنام «عقل اول» دارد ،گفتهاند:
ا

 -1اول ،کار «عقل» ،تنها «ایجاد فهم است» نه «ایجاد مخلوقاات
تارجی» (یعنی تارج اا دروب تودش) ،چه رسد به اینکه عقل بتواناد
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«عقل» دیگری را ایجاد کند یا بداید یا نفسی را ایجاد کناد یاا فلکای را
ایجاد کند؛
ا

 -2ثانیا «عقل» هماب «نیروی فهم» است و «بدوب نفسی (که ایا
عقل نیروی فهم آب باشد) نمیتواند وجود داشته باشاد» چاه رساد باه
اینکه بگوئیم عقل که نیروی فهم است اول بدوب نفاس (کاه ایا عقال
نیروی فهم آب باشد) ایجاد شد بعد ،ایا نیاروی فهام معلاد در هاوا،
نفس را که نقطه اتکای تودش باشد را ایجاد کرد است یعنی اول بایاد
نفسی ،وجود پیدا کند سپس عقل آب ،وجود پیدا کند یاا اا اول باا هام
وجود پیدا کنند همچوب جسم و رنگ جسم اما اینکاه اول عقال ،پیادا
شود که نیروی فهم نفس است و سپس نفسای که ای عقل ،متعلد باه
آب است ایجاد شود برعکس واقعیت است و محاال اسات همچنانکاه
بگوئیم «رنگ و شکل جسم» ،اول پیدا شد بعد توسط آب ،جسامی کاه
ً
معرو ای رنگ و شکل باشد ،ایجاد شد واقعا ای گفتار ارساطوئیاب
مضحکه است.
ا

 -3ثالثا به قول ارسطوئیاب ،میبایست میاب هار علات و معلاولای،
سنخیت باشد مگر «فلکه اول و یا نفس اول» ،هام سانخ «عقال اول»
بود که «عقل اول» ،آنها را ایجاد کرد یا اائید است.
و اگر بگوئیم «عقل اول» ،واحد بسیط نبود و در دروب تاودش ،اا
اول( ،وقتی ایجاد شد ) تصوصیت فلکه اول و یا نفاس اول را همارا
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داشته است یعنی «عقل اول» ،اا اول ،واحد بسیط نباود بلکاه مرکاب
بود در نتیجه به اشاکال جدیادی برمیتاوریم کاه اگار «عقال اول»،
مرکب بود پس چگونه اا «واجب الوجودی که واحاد بسایط الحقیقاه
م جمیا الجهاات اسات» ،صاادر شاد ایارا «مرکاب» باا «بسایط
الحقیقه» ،هی سنخیتی با هم ،ندارد.
ا

 -4رابعا بعضی اا ارسطوئیاب میگویناد «عقال اول» ،یاک «عقال
جدیی شخصی» ،نبود بلکه یک «عقل کلی» بود باا اشاکال دیگاری
اینجا پیش میآید که هرگد «کلای بماا هاو کلای» ،نمیتواناد وجاودی
ً
تارجی و واقعی پیدا کند مثال مثل اگر بخواهد در تارج وجاود پیادا
کند یا میشود «مثل متساوی االضاالع» یاا «متسااوی السااقی » یاا
«مختلف االضالع» هرگاد مثلا در یاک مصاداق تاارجی و واقعای
نمیتواند همه آنها باشد یا بشود همچنی وجود «عقل کلی» ،در تارج
و در واق  ،محال است .عقل هم هر وقت بخواهد وجود پیدا کند بایاد
«عقل تا و جدیی» باشد یا عقل متعلد به نفس م است یاا نفاس
دیگری یا نفس ملکی یا نفس ّ
جنی و...
ا

 -5خامسفا چگونه علتای قدیم مثل «تدا» ،میتواند معلاولاش
حاد در امانی تا
واسطه...

باشد ،گرچه با واسطه .حال یک واسطه یا صاد
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ای بود« ،فلسفه ارساطویی» ،درباار مهمتاری موضاوعاش یعنای
«تدا» و «تلقت» که بجد چالش ،های را حال معقاولی نادارد و اا
اساس« ،باطل و موهومات» است.
 مرحااوم «عالمااه طباطبااایی» در تاییااد گفتااار «ارسااطوئیاب»مینویسد:

ّ
قد تحقد في مباح العلة والمعلول« ،اب الواحد
ّ
ال یصاادر عنااه اال الواحااد» ولمااا کاااب الواجااب
ً
ً
تعالی ،واحدا بسیطا م کل جهة...
ّ
ً
ً
ً
ال یفیض اال وجودا واحدا بسایطا ،لاه کال کماال
وجاااودی لمکااااب «المساااانخة بااای العلاااة
والمعلول»....
ً
والموجود الذی هذ صفتها« ،عقل مجارد» ،ناتاا
ً
وفعال.......
َ
فتبی َأ َّب ّ
الص َادر االول (الذی یصدر م الواجاب
ٌ
ٌ
تعالی) ،عقل واحد.....
ّ
تصاح صادور
واب فیه« ،اکثر م جهاة واحاد »،
الکثیر منه.

1

 . 1کتاب نهایة الحکمة  -تالیف مرحوم عالمه طباطبایی مرحله دواادهم  -فصل بیستم.
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(و نباید فراموش کرد که اگر اا «تدا» تنها «یک معلول بیواساطه»،
ساتته شد است که هماب ایجاد «عقل اول» باشاد و معلاول بیواساطه
دیگری اا تدا ساتته نیست پس «چه کسای باا موسای در کاو طاور،
سخ گفته است و تود را تدا ،معرفی کرد است» آیاا ایا « ،ساخ
تود تدا» ،باود اسات کاه طباد فلسافه ارساطویی ،نمیتواناد تادا
بیواسطه با کسی سخ بگوید چوب تنها کارش ایجاد «عقل اول» باود
که کرد است یا ملکی نعون بالله تود را باه دروغ ،تادا معرفای کارد
است که اینهم دربار تدا و مالئکه ،محال است).
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ب  -چالشها در «فلسفه افالطونی»:
چالش «فلسفه افالطونی» یعنی «فلسفه اشاراق» بمراتاب بایش اا
ّ
چالشهای «فلسفه ارسطویی یعنی فلسفه مشا » ،است ایارا اشاراقیاب
دربار «تدا» و «مخلوقات» ،میگویند هماه یاک «وجاود شخصای»
دارند .وجود «م » و وجود «شما» در واق یک وجود بیشاتر نیسات و
حتی وجود «م » با وجود «شما» و وجود «تادا» هماه یاک شاخو
«وجود» ،بیشتر نیست ،چیدی کاه های عااقلی ایا تاالف بدیهاه را
نمیتواند بپذیرد که وجود «م » ،با وجود «بارادرم» ،یکای باشاد چاه
رسد به وجود م با وجود حیوانات و نباتات و ...و وجاود تادا ،هماه
یکی باشد.
و لذا «مالصدرا» کوشید اا طرید «وجود تشکیکی و نو مراتاب»،
آنرا حل کند که نتوانسته است ،ایرا وجود ما باا وجاود بارادرم کاه در
طول هم نیستند ایرا نسبت علت و معلول نیستند نمیتواند یاک وجاود
حتی به «اصطالح وجود نو مراتب و تشکیکی» باشد.
یعنی «دو معلول هم عر

در وجود» که با هم در نهایات ،تباای و

تضاد دارند نمیتوانند یک مصداق وجود باشند.
و اگر «مصداق تارجی وجود» یکی بیشتر نیسات چگوناه ممکا
است بیش اا یک موجود در تارج باشد با توجاه باه اینکاه «وجاود» و
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«موجود» ،یک چید بیشتر نیستند تفاوتشاب در نحاو انتاداع و اعتباار
است.
چنانکه گفتاه میشاود اتاتالف «ایجااد»« ،وجاود» و «موجاود»،
اتتالفی تارجی و واقعی نیست بلکه اتتالف در نحو انتداع و تجدیاه
و «تحلیل در نه » ،است،
 اما «اتتالف وجودی و تبای وجود م » باا بارادرم و غیار  ،و بااتدا« ،اتتالف و تباینی واقعی» است( ،م  ،غیر بارادرم هساتم و ماا،
غیر تدا هستیم و تدا هم ،غیر ما است).

چالشها و راهکارها در:

فلسفه جدیدغرب:

رنه دکارت فیلسوف فرانسوی  9211 - 9122م

René Descartes

ً
 پایگذار «فلسفه جدیاد غارب» ،کاه قابال عماد  ،توجاه «فیلساوفابً
قدیم» ،تماما به «جهان بیرون از خو » ،باود .دکاارت توجاه موجاود
فیلسوفاب را باه «جهفان رون خفو » ،جلاب کارد و تاا ایناک توجاه

بخش دوم :فلسفه 53 ...................................................................................

«فیلسوفاب جدید» (با نهایت اتتالفشاب بهمدیگر) ،باه جهااب دروب
تود است ،ای است جهت اتتالف «فلسفه قدیم» و «فلسفه جدید».

 .................................. 51چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

چالشها و راهکارها در «فلسفههای جدید غرب»:
ً
 سااابقا گفتاایم کااه در تحقیقااات «فلساافه»ای ،چااالش ،همااابتشخیو ندادب مصادید «برهاب» اا مصاادید «مغلطاه» اسات کاه در
قسمتهای قبل ،ای «مغلطه» در فلسافههای قادیمی کاه موضاوعاش
«وجود» بود همچوب «فلسفه ارساطویی مشاا » و «فلسافه افالطاونی
اشراق» و غیر  ،فی الجمله گفته شاد کاه ما جملاه چاالش« ،وجاود
تناقض» در ای فلسفهها ،است.
 اما در «فلسفه جدیاد غارب» هام کاه موضاوعهایش عاالو بار«وجود»« ،مقدار اعتباار شاناتتها» و «اراشهاا» و ...اسات نشاانه
«مغلطه» ،همابطور
« -9وجود تناقض ،در آنها است» و یا
 -2مخالفت آنها ،با کشفیات «علوم جدید» است و یا
ً
 -3عقال غیر قابل اثبات بودب آنها است.
چنی «تناقضی» و «مخالفت با علوم جدیاد» ،و «ادعاهاای بادوب
دلیاال» ،چنانچااه بیاااب تواهااد شااد در «مکتبهااای حسگرایاای» و
«ماد گرایی» و «نف گرایی انحصاری مادی» و غیر  ،مشاهد میشود.
باید توجه داشت که «حسگرایی» چه «پوایتیویسم و چه تحلیلی و
غیر » به ای معنی نیست که «حس» را وسیله شناتت میدانند ایرا هر
«عاقلی»« ،حس» را هم یکی اا وسائل شناتت میداند بلکاه باه ایا
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معنی است که «حس» را که تنها« ،وسیله شناتت اجسام مادی است»
تنها وسیله شناتت مطلد هار موجاودی چاه ماادی و چاه غیار ماادی
میداننااااد و منکاااار « -9شففففناختها بیواسففففطه رونففففی» و
« -2شففناختها عقلففی» و « -3شففناختها فطففر مففا ا فف
تجربی»اند و نید در ماد گرایی نید ،تناقض ،وجود دارد.
ای تفکر «حسگرایی» (چه پوایتیویسمی و چه تحلیلی و چه غیر
آنها) و «ما گرایی» با کشاف «اتفم» و «هیئفت جدیفد» ،شکسات
تورد ،آنجا که قبل اا میالد مسیح« ،نی مقراطیس»« ،اتام» را کشاف
کرد بود و نید «فیثاغورس»« ،نظریه منظومه شمسای» را کشاف کارد
بود اماا ایا دو نظریاه ،توساط «ارساطوی حسگارا» (کاه باا قادرت
«اسکندر مقدونی امپراطور بدرگ جهانی» حمایات میشاد) ،محکاوم
شد به اینکه ارسطوی حسگرا ،میگفات :حاس بیناایی و غیار  ،هرگاد
وجود اتم و تأل میاب نرات اتم را ،احساس نمیکند و چوب ای «نظریه
اتمی» ،بر تالف «شناتت حسی» است طبد نظر ارسطویی حسگرا،
باطل اعالب شد و همچنی نظریه «فیثاغورس» که بار تاالف حاس و
مشاهد حسی هر روا ( ،که تورشاید و ماا و ساتارگاب باه دور امای
میگردند) «فیثااغورس» معتقاد باه نظریاه «منظوماه شمسای» باود و
میگفت« :هر روا  ،ای امای اسات کاه باه دور تاودش میگاردد»،
«ارسطو» ،ای نظریه منظومه شمسی را بخاطر مخالفتاش با «حس»،
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محکااوم کاارد و بخاااطر تکااذیب ارسااطوی حسگ ارا« ،نظریااه اتماای

نیمقراطیس» و «نظریاه منظوماه شمسای فیثااغورس» ،1در نتیجاه دو
هدار سال ،کنار رفت و جهل ارسطویی بر جهاب ،حااکم شاد تاا آنکاه
«هیئت جدید» ،توسط کوپرنیک و گالیله و امثال آنها ،کشف شد و نیاد
اتم هم بطور یقینی ،کشف شد و باالتو آنکه با ای کشفیات و فلسفه
کانت ،انحصار شناتت به «شناتت جدیی حسی» ،و انحصار موجود
به موجود حسی تارجی ،شکست تورد در نتیجه «فلسفه کانت» و نید
«کشف اتم» پس اا آب ،معلوم شد که «شناتت» ،منحصر به شاناتت
«حسی نمودی» نیست و «شناتت حسای نماودی» ،نمیتواناد تماام
واقعیت تارجی را بما نشاب دهد و دوگانگی مورد ادعای دکاارت میااب
«نه » و «واق تارجی» ،دوبار تاییاد شاد و اناد شاد .بلکاه باه آب
دوگااانگی میاااب «موجااود اندیشااند غیاار مااادی» و «موج اود مااادی
تارجی» ،دوگانگی جدید دیگری ،یعنای دوگاانگی «نماود حسای» و
«موجود مادی تاارجی» هام باه آب ،اضاافه شاد یاا باه تعبیار جدیاد
دوگانگی «بود تارجی» و «نمود حسی تارجی» به آب اضافه شد.

 292 - 211 - Pythagoras . 1ق.م
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ثنویت دکارتی ،در مقابل «مادهگرایی و حسگرایان افراطی»:

ً
هی عاقلی امروا ،نمیتواند عقال ای ثنویت کارتی را انکاار کناد

چوب حس کردب همیشه مالام با یک «نه درونی» و یک «محساوس
تارجی» است که «عی تارجی مادی» ،ماورای «نمود حسی» اسات
و چه بسا ،صفات حسی با تارج در مواردی ،مطابقت نادارد گویاا ،دو
ً
وجود مبای با همدیگر هستند مثال جسم اتمی ،بیشتراش ،تال است
و مقدار «حجم جرم اتمهای آبها» ،کمتر اا یک میلیاردم فاصله میااب
آنها است .اما همچنااب در شاناتت حسای« ،اجساام» ،پار اا مااد ،
احساس میشود.
«صفات ثانویه اجسام» رنگ و طعم و بو و احساس سرما و گرماا و
غیر با وجود علت تارجی ،به کمک نیروی حسگانی ما ،در ما ،ایجاد
میشود و در مواردی چه بسا حتی بدوب عی و اتم تارجی چنانچاه در
سحر و جنوب و رؤیا چنی است در ما باا ایجاد میشود.
حتی با توجه به ای ثنویت «نه » با «عی مادی تارجی» باا نه
و رواب همچناب ناشناتته ماند اند و فیلسوفاب چهارگانه پایگذار فلسافه
جدید (= دکارت ،جاب الک و هیوم و کانت) در شاناتت نها و رواب
با «فیلسوفاب قدیم ارسطویی و افالطونی» ،نهایت اتتالف را دارند ایرا
فیلسوفاب ساد اندیش باستاب ،نه را همچوب آینه ،میپنداشتند که تنها
آنچه در تارج است را تصاویرش را در ماا ایجااد میکناد اماا پاس اا

 .................................. 56چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

«کانت» ،فیلسوفاب متوجه دتالت نه و نیاروی حسای در چگاونگی
تصور موجود تارجی در نه شدند.
«افالطوب» در یک کلمه« ،دروب و روح» را به «موجودی فوق اماب
و مکاب» تفسیر و توصیف میکرد (که ایناک ماا ،تطاای آب ،را اثباات
کردیم).
شاید نظریه وحدت و بساطت فاعل اندیشه را که دکارت میگفت اا
افالطوب گرفته باشد و گفتاری هم حد است اما ای تنها دربار «فاعال
اندیشه» که صاحب و مالک اندیشه اسات «صاادق اسات» ناه درباار
«همه اندیشه» که مجموعهای اا تصورات و تصدیقات است و نه هم
محل و مکاب ای تصورات و تصدیقات است اما نه همچاوب اطااقی
است یا صافحهای اسات کاه در آب ،تماام تصاورات حسای باا وجاود
ابعادشاب در آب ،حضور تصوری پیدا میکنند در نتیجه نمیتواب گفت:
فاعل اندیشه هماب مجموعه تصورات و تصدیقات اسات کاه متعادد و
متغیر ،در هر لحظه هستند و در اماب و مکابای نهنی پیدا میشاوند و
غیر بلکه نه همچوب دستگا تلویدیوب و مانیتور کاامپیوتر موجاودی
ثابت و ماندگار است که تصاویر هر لحظه روی صافحه آب ،میآیناد و
میروند و «تصورات و تصدیقات» در نه  ،در حال تغییر هساتند اماا
نات «نه » و «فاعل اندیشه» همچناب ثابت میماند .و لاذا «هیاوم»،
در تفکر بعدیاش ،باا به وحادت و بسااطت فاعال اندیشاه ،اعتاراف
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میکند و به نااتوانیاش ،در فهام مسائله (نها ) دروب تاود ،اعتاراف
میکند.
کانت دروب را به مجموعهای اا « -9فاهمه و  -2عقل و  -3حس»،
تقسیم و تعبیر میکند.
 -9در هر حال ،عالو بر اساتدالل « کفار » ،در ثنویات «فاعال
اندیشه» که هماب «فاعل مختار است که واحد بسیط است» نسابت باه
«جسم مادی تارجی ،که قابل تقسیم و تجدیه است و مرکاب اسات».
پس در اینجا ،دو قسم موجود است یکی بدب که اا قسم اجساام اسات
که قابل تقسیم و تجدیه است اما بدوب فهم و اتتیار اسات و قسام دوم
میشود «نه و م اندیشند » که واحد بسیطام با فهم و اتتیاار یعنای
م موجود اندیشند « ،موجود مادی» نیستم.
« -2کانت» ،ثنویت میاب تصور «محسوس بما هاو محساوس» را
که هماب «نمود حسی» ،نامید میشود با «موجود مادی تارجی» کاه
اینک «اتم» ،نامید میشود را اثبات کرد و کشف «اتمای که تاب کامل
جبر فیدیک است» ،گفته ثنویت «دکارت و کانت» را بیشتر روش کرد
یعنی با کشف «اتم» ،ثنویت میاب
« -9فاعل اندیشه» (که واحاد بسایط مساتمر اسات را کاه «فاعال
مختار» نامید میشود) حتی با
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« -2تصورات حسی نهنی که در اماب و مکاب ،فعالیات میکناد و
نه نید جسمی متصل بهم را نشاب میدهند که غیر اتمای اسات ایارا
اجدا اتم میابشاب تأل و فاصله است» و با
« -3اجسام اتمی تارجی که مادی» ،نامید میشوند و میااب آنهاا
ً
واقعا ،تال است« ،ثنویت» ،و دوگانگی ،عمد بیشتری پیدا کرد گویاا
«دکارت» و «کانت» ،هر کدام اا آنها ،دوگانگی متفااوتی باا دوگاانگی
دیگری دید اند( .گویا ،سهگانگی هست)
و «اشت ا کار » در ای نبود که «فاعل اندیشاند و ما موجاود
اندیشند » ،را «واحاد بسایط مساتمر و فاعال مختاار» میدانسات بار
تالف «جسم مادی» که دارای «ابعاد و قابل تقسیم و تجدیه» است.
بلکه «اشتبا دکارت» در ای بود که تیاال کارد «آنچاه در امااب و
مکاب است و قابل تقسیم و تجدیه است» ،منحصر باه «موجاود ماادی
تارجی» است ولذا بال فاصله توساط «کانات» ،ماورد اعتارا

قارار

گرفت که «نه » هم که در تود« ،محسوسات دارای ابعاد» را تصور و
تجسم میکند (و ای احساس را به تارج تسری میدهد و اجسام را که
بیشترشاب ،تال است بما ،پر اا ماد نشااب میدهاد) ماادی تاارجی
نیست و با وجود ای  ،دارای ابعاد است و نید «نه » که «طعم و رناگ
و »...اا «صفات ثانویه اجساام» را در اجساام اتمای در احسااس ماا،
ایجاد میکند نید در اماب و مکاب است و دارای ابعاد بود و قابل تقسیم
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و تجدیه است و واحد بسیط نیست و در عی حال ای صفات ثانویه نید
«مادی» بمعنی «اتمی» هم نیست یعنای «آنچاه دارای ابعااد ساهگانه»
است اتتصا

باه «جسام اتمای تاارجی» نادارد و شاامل حاواس

تارجی ما و تصورات حسی ما و اطاق نهنای کاه محال ایا حاواس
دارای ابعاد است میشود و «جسم» ،اتتصا

به جسم اتمی ندارد.

بلکه «نه و رواب» ،واسطه میاب «فاعال اندیشاه واحاد بسایط» و
«حرکات و احساسهای تارجی» اسات کاه در امااب و مکااب ،واقا
میشوند ،فاعل شناسا که واحد بسیط است مرکد ای احساس و رواب و
اراد کردب است اما چگونه ای «فاعال اندیشاه واحاد بسایط» باا ایا
«جسم غیر مادی» ،به نام نه و رواب ،ارتبااط برقارار میکناد بار ماا،
مجهول است همچوب بسیاری اا مجهوالت جهاب.
اما در علم هیبنوتیدم و منیهتیدم و کار مرتاضاب هنادی ،تاروج ایا
روح و رواب اا بدب کسی که مرتاا

او را تاواب کارد  ،مایرود اا آب

طرف دنیا ،اتبار حسی را به مرتاا  ،گادارش میکناد کاه صادقاش
ً
کامال تجربه شد است.
ای ا واقعیاات ،دو گااانگی و ثنویاات «جساام اتماای» را اا «جساام
روانی» ،اثبات میکند .چه رسد به دوگانگی «فاعل اندیشه» کاه واحاد
بسیط است با «اجسام مادی» که بادب نامیاد میشاود (و جسام غیار
مادی رواب که روح و نه نامید میشود).

 ................................... 63چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

«علم» ،هر چه پیش میرود ،ای روند ثنویات میااب «ما موجاود
اندیشند واحد بسیط فاعل مختار» و «اتمهای متعدد و کثیر تاب جبار
فیدیک» ،عمیدتر و عمیدتر میشود و «حسگرایاب پوایتیویست و غیر
پوایتیویساات» اا توجیااه آب ،عاااجدتر اا گذشااته و همیشااه ،هسااتند
باالتو آنکه «م  ،انساب فاعل مختار» ،دارای قوای مختلفای هساتم
که در مواقعی در تضاد کامل واق میشوند مثل «غریاد شاهوت» ،کاه
مرا ،به سمت کاری متمایل میکند که «عقل م » ،چه بسا ،مرا به تارک
آب ،تشوید میکند و لذا ما نمیتاوانم بگاویم ایا دو قاو «عقال» و
«غرید » ،یکای اسات البتاه ایا دو ،یعنای «عقال» و «غریاد » ،نادد
مالصدرا یکی است یعنی تیال کرد یکی است.
البته دیگر اآلب ،نمیتواب گفتار «مالصدرا» را که میگفات« :نفاس
(=جاب م  )،که «واحد بسیط هست» ،در عی حال با «تعدد قوایام»،
یکی است را قبول کنیم.
مال صدرا در اواتر کتاب اسفار:
«النفس فی وحدتها کل القوی»
 یا نظریه «حرکت جوهری» مرحوم «مالصدرا» ،را قبول کنایم کاهمیگفت :ای جسم مادی (یعنی اتمی) که تنها تاب جبر فیدیاک اسات
با تغییراتی« ،نفس م فاعل اندیشه» میشود که «فاعل مختار است» را
دیگر نمیتواب قبول کرد.
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اگاار ارسااطو و افالطااوب هاام اینااک انااد بودنااد بااه ترافاای بااودب
حرفهایشاب ،اینک چه بسا ،اعتراف میکردند.
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Carl Gustav Jung - 1875 - 1961
کارل گوستاو یونگ همکار فروید در آغااا تحقیقااتاش درباار اینکاه
«بدب» ،محل ورود و تروج روح و رواب است مینویسد:
 ...ای یادآوری ،میتواند ما را به امکااب طارح یاک
«روانشناسی با روح» یعنی به فرضایهای متکای بار
یک روح مستقل و «تودمختار» ،امیدوار سااد.
فرضیه رواب ،به هی وجه ،واهیتر اا فرضیه ماد
نیست...
در هر حال ،چه بخاواهیم و چاه نخاواهیم ،بایاد
نگرش ما ،نسبت باه روح ،همابگوناه باشاد کاه
اجدادماب ،باور داشتند و با آب ،اندگی میکردناد
یعنی باید به نگرش آناب بااگردیم.
بر اساس نگر پیشینیاب ،روح ،ای عالیتری مظهار
وجود ،دم اندگی و گونهای نیروی اندگانی باود کاه
در جریاب ،شکلگیری یا به عباارتی ،پایش اا تولاد
جسم آدمی ،در کالبد انساب ،وارد میشاود و جسام
محتضر را در آتری نفس اندگی ،ترک میکرد.

1

 . 1اا کتاب «انساب در جستجوی هویت تویش»  -تالیف کارل گوستا و یونگ  -ترجمه
محمود بهفرورای چاپ تهراب  -سال  - 9311صفحه .22

تعریف «علیت»:

«قانون علیت» آیا همان
« -1دو حادثه متوالی محسوس» است یا این
است که
« -2وجود حادثه ،بدون علت ،محال است»؟

-  م1711 - 1771 »«هیوم
David Hume
 تالیف- (رساله دربار طبیعت آدمی
) م9131 - 1 - دیوید هیوم

A TREATISE OF
HUMAN NATURE,
DAVID HUME
1711 - 1776

تصویر هیوم
David Hume
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اا آنجا که «هیوم» همچوب همه حسگرایاب افراطی ،معتقد بود کاه ماا
«همه تصورات و تصدیقات تود را اا طرید حواس ،اا محایط انادگیماب
گرفتهایم» در نتیجه معتقد بود که اینکه ما ،معتقدیم «آتاش گارم میکناد و
میسوااند»« ،آب ،تنک میکند و آتش را تاموش میکناد» و نیاد اینکاه
وجود تورشید ،علت آب است که جهاب روش و روا شاود و امثاال اینهاا،
چوب یک عمر اا طفولیت تا بدرگای ،چنی مشاهد کردیم و نها ماا باه
چنی رخدادهایی« ،عادت» ،کرد است در نتیجاه« ،باا مشااهد یکای در
انتظار دیگری هستیم» وقتی مشاهد طلوع صبح و نور تورشید هساتیم در
نتیجه منتظر پیدایش روا میباشیم وقتای آتاشای را مشااهد مایکنیم باا
نددیک شدب باه آب ،در نتیجاه منتظار احسااس گرماای آب هساتیم وقتای
مشاهد میکنیم اا «دودکشتاناهای» ،دود بیاروب میآیاد متوجاه وجاود
آتش در بخاری و آشپدتانه آب تانه هستیم.
در نتیجااه چناای تصااوراتی حساای دربااار «علاات و معلولهااای
محسوس تارجی» نتیجه گرفت که «قانوب علیت» ،چیدی نیست جاد
همی «عادت حسی» به مشاهد «دو حادثه محسوس پست سر هام»
که با دیدب یکی ،انتظار وجود دیگری را داریم.
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هیوم ر کتاب «رساژها

ربار ط یعت آ می»  6771-7م:

فقط اا مجرای تجربه است کاه میتاوانیم وجاود «یاک
متعلد» را اا وجود «متعلد دیگر» ،اساتنباط کنایم.
.921
 ......پس دیدب آب قسام اا متعلاد را کاه ماا کپاه آتاش
مینامیم و احساس کردب آب ناوع اا حاس را کاه گرماا
مینامیم به یاد میآوریم

.921

 ......ما نمیتوانیم با ای ابدار ،های تصاور جدیادی را
کشف کنیم

.921

 « ...پیوند ضروری» بر «استنباط مذکور» ،ابتناا داردنه آنکه استنباط ،مبتنی بر ضرورت است.

.932

 ...ما هرگد اا هی پیوندی میااب علات و معلاول ،آگاا
نیستیم و فقط با تجرباه «معیات دائام آنهاا» اسات کاه
میتوانیم به شاناتتی اا ایا رابطاه ،دسات یاابیم.
.322 - 321
( -اگر بااور داریام کاه آتاش ،گرماا ،میبخشاد و آب،
طراوت ،فقط به ای دلیال اسات کاه تاالف ایا فکار
کردب ،رنج بسیار ایاادی باه ماا ،تحمیال میکناد.
.)322

نقد ما بر هیوم:
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آنچه را «هیوم» درباار «علات و معلولهاای محساوس تاارجی»
میگوید غیر قابل انکار است و ای حاس و «انتظاار» ناه تنهاا در نادد
«انساب» بلکه ندد همه حیوانات ،چنی اسات اگار چوپاانی اول صابح
درب طویله گوسفنداب را باا میکند تا گوسفنداب به چارا بروناد و ایا
عمل همیشه تکرار میشد در نتیجه مشاهد میشود که اول صبح همه
گوسفنداب با شنیدب باا شدب صدای درب طویله ،بسمت درب حرکت
میکنند و یا اگر صاحب باغوحش در وقت معینی اا روا باه حیواناات
تود ،غذا میدهد مشاهد میشود که آنها با دیدب ایا صااحب بااغ،
گویا توشحال میشوند.
 اما ای «عادت و انتظار حسی» به سبب تکارار دائمای دو حادثاهمحسوس تارجی ،گرچه یک «واقعیت محسوس تارجی» اسات اماا
نباید ای «عادت و انتظار حسی» به سبب «تکرار دو حادثاه محساوس
تارجی» را که در همه حیوانات هم وجود دارد با «قانوب علیتای را که
عقل ،تخلف اا آب را محال میداناد» ،تلاط و اشاتبا کارد ایارا درک
«محال بودب چیدی» ،مربوط به «عقال» اسات و حکام باه «امکااب و
اسااتحاله» ،تنهااا مربااوط بااه «عقاال» اساات ولاای تاارک انتظااار و تاارک
«عادت» ،در رفتار و گفتار و غیار  ،گرچاه ساخت اسات اماا «محاال
نیست» ،تخلف اا عادت ،گرچه عجیب است اما محال نیست ،ما کاه
ً
انتظار داریم و عادت کردیم مثال به اینکه ،قهرمانی مشخو ،هر وقات
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ً
در میداب قهرمانی ،ماهر شود واب بسیار سنگینی را بلند کند اگر اتفاقاا
یکبار نتوانست آب را بلند کند تعجب مایکنیم اماا نااممک نمایدانیم
بلکه «همیشه ،احتمال و امکااب تاالف آنارا مایدهیم» اماا امکااب و
ً
احتمال «وجود حادثه بدوب هرگونه علتی» را هرگد نمیدهیم ماثال اگار
برای اولی بار ،مشاهد کنیم که شخصی ،کشته شد است و سارش اا
بدباش جدا شد اسات ،انساانهای عااقلی کاه اطاراف جنااا  ،جما
میشوند یکی میگوید دادی ،بخاطر تصاحب اموال ،ای مقتاول او را
کشااته اساات ،دیگااری میگویااد دشاامناباش او را کشااتهاند ،دیگااری
میگوید شاید ورثه بخاطر تصاحب اموالاش ،او را کشتهاند ،حال اگار
یکی بگوید «هی کدام اینها نیست بلکه سرش بدوب هر علت ممکا ،
اا بدباش ،جدا شد اسات» ،هماه باه او میتندناد و او را دیواناه یاا
ً
احمد میتوانند ایرا انسانهای عاقل ،عقال معتقدند که هی حادثاهای
بدوب علت ،محال است رخ دهد.
اینکه ما بیائیم «یک قانوب کلی ضروری عقلی» را همچاوب «قاانوب
علیت» و اینکه «حادثه بدوب علت ،محال اسات رخ دهاد» را باه یاک
ً
«عادت حسی حیاوانی» ،اشاتباها ،نسابت دهایم در حالیکاه باا یاک
«عادت حیوانی به تکرار دو حادثه محسوس» نمیتواب به ضارورت یاا
استحاله چیدی پی برد و یا «قوانی کلای تجربای و ریاضای» را کشاف
کرد که نیوت آنرا کشف کرد و با دیدب «افتادب یک سایب اا درتات»،
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«قانوب جانبه کر امی » را کشف کرد و «با بدرگ و کوچک شدب فلدات
در سرما و گرما» ،نیمقراطیس ،وجود «اتمی نادیدنی را کشاف کارد»
که نیمقراطیس آنرا کشف کرد؛ ای تفکر هیوم اا نهایت ساد لوحی و
کم فکری است اگر کسی که محایط دایار را باا اناداا قطار آب دایار ،
ً
انداا گیری کرد و متوجه شد که قطر ای «دایر چوبی» ماثال کمتار اا
یک سوم محیط آب است (و به عبارت دیگر ،محیط ای دایار  ،بایش اا
سه برابر قطر آب است) یعنی عددی را کشاف کارد و باا «تنقایح منااط
عقلی» ،ای حکم را به همه مصداید نامحدود دایر  ،سارایت داد چاوب
متوجه شد علت «وجود ایا نسابت عادد پای» همااب نات و ماهیات
«دایر بودب» است نه اینکه چوب ای دایر اا چوب یا آه  ،ساتته شد
است یا اینکه تنها یک بار آنرا تجربه کرد است در نتیجه ایا اساتنباط
کار «عقل» است و قانوب علیت عقلی است نه کار عاادت و همچنای
در علوم تجربی ،وقتی یک آبی را که در دسترس آاماایش کنناد باود را
(با آبی اسیدی و الکتریسیته) تجدیه کرد و معلوم شد مولکول ایا آب،
به «یک مولکول اکسیژب و دو مولکول ئیدروژب» ،تجدیه شد ای حکم
را به همه آبهای جهاب که بینهایت مصداق دارد ،سرایت داد بخااطر
ای است که متوجه شد که علت واقعای در پیادایش ایا «اکسایژب و
ئیدروژب» ،اا آب ،ماهیت «آب» است نه اینکه علت ای ترکیب آب اا
اکسیژب و ئیدروژب« ،ای آب تا

یا آب آب تا

در دسترس» ،ای

 .................................. 76چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

تاصیت را دارد یعنی توسط «قانوب علیت و علتیاابی و تنقایح منااط
عقلی» میتواب اا «تجربهای شخصی جدئی» حتی اگار یاک باار هام
اتفاق افتاد باشد به «قانونی کلی در علوم تجربی و ریاضیات» ،رسید و
توسط «قانوب عقلی علیت» است که بشر اا «دیدب افتادب یک سیب اا
درتت بر روی امی » ،به وجود «نیروی جانبه امی » ،پی میبارد کاه
نیوت آنرا کشف کرد و اا «بدرگ و کوچک شادب اجساام» ،در سارما و
گرما ،بوجود «اتم» پای میبارد نیمقاراطیس اا همای طریاد قبال اا
ارسطو به وجود «اتم» در اجسام پی برد و گفت آنطور که ماا در چشام
تود ،احساس میکنیم که اجسام پر اا ماد هستند صحیح نیست چوب
اگر اجسام ،پر اا ماد بودند در سرما و گرما ،ممک نبود حجام آبهاا،
کوچک و بدرگ شود پس باید اجسام ،اا نرات کاوچکی تشاکیل شاد
باشند که میاب ای نرات فاصله و تال است که در سرما ایا نرات باه
ً
همدیگر نددیکتر میشوند و در گرما اا هم دیگر ،دورتر میشوند و مثال
آب در گرما ،بخار میشود و درب مرف آب جوش را بلند میکند.
یعنی «قانوب عقلی و ضروری و کلی علیت» ،هماب قانونی است که
در علوم تجربی ،بکار گرفته میشود و باه کماک ایا قاانوب و تشاکیل
«قیاسات عقلی» میتواب اا یک «آامایش جدئی شخصی» حتای اگار
یک بار اتفاق افتاد باشد با توجه به تنقیح مناط عقلی ،به «قانونی کلی»
رسید و یا «نیروی جانبه امی » و «اتم نامحسوس» را کشف کارد و باه
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«تصور» و «تصدیقات جدیدی» رسید.
اگر کشف «قوانی کلای علاوم تجربای» و کشاف «قاوانی کلای و
ضروری ریاضی» ،تنها محصاول تولیاد حاواس و عاادت بودناد چارا
حیوانات که اا ما ،حواس پنجگانهشاب چاه بساا ،قویتراناد نمیتوانناد
«قوانی کلی تجربی» و «ضروری ریاضی» را کشف کنند.
 اینکه «حس گرایاب» همچوب «ارنست ماخ و حلقه وی » ،تیاالمیکنند که حس ،اا را «استقرا » ،باه قاوانی کلای تجربای مایرساد
نهایت کم فکری است ایرا در منطد ،آمد است کاه اا را «اساتقرا »،
نمیتواب حکم یک مصداق را بر سایر مصداقها ،سرایت داد مگر آنکه
«تمام مصادید»« ،مورد مشاهد حسی ،قرار بگیارد» و لاذا در قاوانی
«علوم تجربی و ریاضی» که هر قانونی ،بینهایت مصداق دارد ،ممک
نیست باا مشااهد «یاک مصاداق یاا چناد مصاداق» کاه نسابت باه
«بینهایت مصداق» ،در حکم صفر است» ،حکمای کلای را اساتنباط
کرد.
 و لذا «کانت» هم بدوب آنکه مثال «هیاوم» را درباار «دو حادثاهمکرر محسوس و انتظار تکرار آب» را انکار کند ،گفت« :قانوب علیات،
قانونی حسی و اساتقرائی نیسات همچنانکاه گفات کاه «ضارورت» و
«کلیت» در «قانوب علیت» نمیتواند نتیجه «مشاهد جدئی حسای» و
یا «استقرا حسی» ،باشد و ماا میگاوئیم نمیتواناد «ضارورت قاانوب
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علیت» و «استحاله وجود حادثه بدوب علیت» نتیجاه مشااهد حسای
تارجی در چند مورد جدئی و انتظار تکرار آب باشد.
(و حتی ضرورت و کلیت در «ریاضیات و علوم طبیعی» نمیتواناد
تنها محصول مشاهد حسای ،در چناد ماورد جدئای شاخو تاا
باشد).
یعنی گفتاه «هیاوم» در ماورد «علات و محساوسهای تاارجی»،
گفتااری عامیاناه و صاادق اسات و در حیواناات همچنای احساااس و
انتظاری وجود دارد اما «قانوب علیات عقلای» چیاد دیگاری اسات کاه
دربار «استحاله وجود حادثه ،بدوب هرگونه علت است» و همای درک
عقلی است که انگید علیتیاابی دانشامنداب در علاوم تجربای و غیار
است و قانوب کلی و ضروری علیت ،موضوع و مبح دیگری اسات و
ربطی به گفتههای هیاوم درباار علات و معلولهاای محساوس مکارر
تارجی و انتظار تکرار آنها ،ندارد و هیوم «قاانوب علیات عقلای» را باا
«علت و معلولهای محسوس و عادت به تکرار آنها که (چنی شناتتی
حسی و جدئی و عادت به تکارار آنهاا و انتظاار تکارار آنهاا )،در هماه
«جانوراب» ،وجود دارد» ،اشتبا گرفته اسات .البتاه چنای اشاتباهی اا
«هیوم» در «اواب جوانی» ،قابل چشمپوشی است.

هیننوم
و
برهان نظم:

از کتاب «گفتگوها در باب دی طبعیی»1
Dialogues
Concerning
Natural Religion
David Hume
هیوم از زبان پامهیلوس به هرمیپوس :یف ط یعفی ،شفاژو همفه
امیدهایمان است و بنیان اخالق و تقویت کنند وحد جامعه:
 .......توشاابختانه همااه ایاا شاارطها در موضااوع «دیاا
طبیعی» ،یافت میشوند .کدام حقیقت ،روش و متق اسات
هم چند هساتی یاک تادا ،کاه جهالات باارتری دوراب هام
قبولاش کرد اند؛ که پالود تری نوابا ،،بلناد همتاناه ،اهتماام
وراید اند تا برهابها و حجتهایی تاا برایاش اقامه کنند؟
کدام حقیقت ،اهمیتی دارد هم چند ای حقیقت کاه «شاالود
هماه امیادهایماب» اساات و مطمئ تاری «بنیااب اتالقیاات»
است و استوارتری «حامی جامعاه» و تنهاا اصالی کاه هرگاد
یک لحظه هام نبایاد اا «اندیشاهها و تاملهاای ماا» ،غایاب
افتد؟
 . 1ای کتاب آتری کتاب هیوم است که بر اساس وصیتاش پس اا فوتاش منتشر شد.
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«هیوم» اا اباب پاامفیلوس 1درباار معرفای ساه شخصایت مناامر
کنند  ،در ای گفتگو ،چنی مینویسد:
 ...وقتی حرکت فلسهی صحیح «کلیفانتس» را
رویاروی «شکاکیت بیم اال فیلو» ،مینهی،
یا هر یک اا حالهای تلقی آناب را باا « رسفت
و

کیشفففففی انعطا ناپففففف یر و خشففففف
ط
سختگیرانه میا» ،به مقایسه آوری.
ً
جاااوانیام سااابب شاااد کاااه صااارفا شااانوند ی
مناقشههایشاب باشم؛
و آب کنجکاوی که برای موسم «آغاای انادگی»،

طبیعی اسات ،کال انجیار و پیوناد حجتهاای
ایشاب را چناب ژرف در یادم حک کرد که امیدوارم
وقتاای ماااجرا را اا باار ،میگااویم هاای بخااش
چشمگیری اا آب را اا قلم نینداام یا تلط نکنم:
(علوی :برای تالصه کردب ایا مناامر  ،اا قسامتهای تکاراری،
تودداری شد است)

1 . Pamphilus.
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(«فیلوی شکاک» ،در پاسخ به کلیانس فیلسوف):
 .....ای کلیانس :اگر تانهای ببینیم با عظیمتاری
یقی  ،نتیجه میگیاریم کاه معماار یاا ساااند ای
ً
داشته است ایرا تاناه دقیقاا همااب ناوع معلاولی
است که آب را چوناب برآمد اا ای «نوع علیات»،
تجربه کرد ایم؛
ً
لک مطمئنا ،تصدید نخواهی کرد که گیتی ،چناب
به تانه شابیه باشاد کاه باا همااب یقای  ،بتاوانیم
«علتی مشابه» را نتیجهگیریم یا اینکاه «تماثال در
اینجا ،کامل و تام باشد».........1.

 «فقااط تجربااه» میتوانااد «علاات راسااتی هاارپدید » را بما نشاب دهد.

2

 . 1کتاب «گفتگو در باب دی طبیعی»  -تالیف دیوید هیوم  -در ترجمه فارسی
 . 2هماب کتاب .23

.29
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 آیا هی کس با چهر ای جدی ،باه ما تواهادگفت که یک گیتی منظم باید اا «اندیشه و هناری
همچوب اندیشه و هنر آدمی» ،برتیادد ایارا اا آب
تجربه داریم؟
برای مسلم کاردب ایا دلیالآوری ،الام باود کاد
ً
منشا جهابها ،تجربه میداشتیم و مطمئنا کاافی
نیست که دید باشیم کشتیها و شهرها ،اا هنار و

ابتکار انساب ،برمیتیدد.1...

 -آیاا جهابهاا ،هرگاد پایش چشام تاو ،صاورت

گرفتهاند2؟

 بواقاا  ،مااا تجربااه داریاام اا «ایااد هایی کاادتودشاب و بیعلتی شاناتته شاد » ،باه نظام در
میآیند ...نمونههای «اایش و رویش»...

.12 . 1
.13 - 12 . 2
.11 . 3

3
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نقد و بررسی ما:

ولذا یکی اا بدرگتری اشتباهات «فیلوی شکاک» هم همای تفکار
افراطی حسگرایانهاش در «صدور حکام کلای بخااطر یاک مشااهد
حسی جدئی شخصی اا طرید استقرا بود است» که میگوید:
اینکه ما میگوئیم تاناه را بناا و معماار میساااد
چوب یک بار و یا چند بار جدئی ،مشاهد کرد ایم
که تانه را بناا و معماار میساااد (یعنای تنهاا اا
طرید استقرا حسی جدیی شخصی).
 در حالیکه ای گفته «فیلو» هم ،اشتبا بدرگ است ایارا اا طریاد«اسااتقرا حساای»« ،یااک مشاااهد جدیاای شخصاای را نمیتااواب بااه
«بینهایت مصداق مشاهد نشد » ،بطور کلی سرایت داد اگر ما با یک
«مشاهد حسی» ،ساتت «یک تانه و یا یاک نقاشای ایباا و سااتت
یک ساعت» به دست «ساعتساا» و یا ساتت یک کشاتی باه دسات
«کشتیساااا» را ،مشاااهد کاارد ایم ،یقاای کاارد ایم کااه آنهااا را تنهااا
سااندگاب «عاقل و عاالم» میتوانناد بساااند .بخااطر ایا اسات کاه
میدانیم «ساتت اینها ،بدوب سااند ای دانشمند که به دانش نقاشی یاا
بنائی و یا کشتیساای آگا باشد ممک نیست»
 ای فهم «عدم امکاب پیدایش نظم بدوب نامم عالم» ،تنها بخاطرً
«یک مشاهد حسی جدیی» نیست ایرا ما چه بساا در رودتاناه کارارا
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مشاهد کرد ایم که سانگی توساط انساانی ،جابجاا میشاود اماا اگار
مرتبهای دیگر به آب رودتانه ،سفر کاردیم و دیادیم کاه سانگی جابجاا
شد  ،بالفاصله نمیگوئیم که انساانی ،آنارا جابجاا کارد اسات چاوب
ممک است سیل یا امی لرا  ،آنارا ،جابجاا کارد باشاد و باا آب یاک
مشاهد حسی جدیی ،نمیتوانیم حکام کنایم کاه ،ایا سانگ را تنهاا
انساب ،جابجا کرد است.
همی که احتمال بدهیم «حواد طبیعی» ،آنرا جابجا کارد باشاد
ً
نمیگوئیم حتما «انساب» ،جابجا ،کارد اسات تنهاا «وقتای میگاوئیم
ً
انساب حتما جابجا کرد است» که احتمال غیر «موجاودی عاقال» ،در
علیت جابجایی آب ،نباشد یعنای حتای احتماال جابجاایی آب ،توساط
حیوانات و یا میموب و ترس و تصادف نباشد.
 اماا «وقتاای مشااهد ماایکنیم کاه در ایا رودتاناه ،ساانگهایتراشید و بطور منظم در کنار هم ،دیواری برای رودتانه را شکل داد اند
یا سدی ایبا را برای انحراف رودتانه سااتتهاناد و یاا در کناار سااحل
ً
رودتانه ،تانهای ایبا ،ساتته شاد اسات کاه قابال نباود » بالفاصاله
میگوئیم انسانی ،آنرا ساتته اسات یعنای «علتای آگاا و عااقلی ،آنارا
ساتته است» و ای هماب «قانوب کلی و ضروری عقلی علیات» اسات
یعنی ای  ،یکی اا مصادید «قانوب عقلی علیت» است .چوب بالفاصاله
در «عقل ما» ،قیاس شرطی منفصله ،تشکیل میشاود کاه یاا «سایل و
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طوفاب و بالیای طبیعی» و یا «حیوانات» ،آنرا سااتتهاند یاا «انسااب»،
آنرا ساتته است و اا آنجا که بالیاای طبیعای و یاا حیواناات وحشای،
«آگاهی و علم الام» برای ساتت ای تانه ایبا را ندارناد پاس نتیجاه
میگیریم آنرا انساب ،ساتته است.
 یعنی صرف «یک مشااهد حسای» ،یاا «چناد مشااهد حسایجدئی» ،باع نمیشود که ما ،حکمی کلی و یقینی ،صادر کنیم بلکاه
ً
توجه ما عقال به اینکه  -9هی حادثاهای بادوب «علات مناساب» ،رخ
نمیدهد و  -2ساتت تانهای ایبا و مناساب بارای انادگی انسااب ،اا
دست غیر موجودی عاقل ،ساتته نیست پس نتیجه میگیاریم کاه هار
تانهای که ساتته شود« ،سااند ای آگا باه سااتت آب» ،آنارا سااتته
است همچنی ساعت را هم تنها ساعتسااا میتواناد بساااد ،کشاتی
مناسب را هم تنها کشتیساا یعنی کسی که عالم به کشتیساای اسات
میتواند بسااد.
یعنی «حکمی کلی» ،همیشه نتیجاه همکااری «عقال» و «حاس»
است یعنی نتیجه «تعقل» و «تشکیل قیاسی پنهاب» است نه فقط نتیجه
«یک مشاهد جدئی» یا تنها یک «استقرا حسی جدیی» اماا «فیلاوی
شکاک» متوجه «ای قیاس پنهاب عقلی» ،نشد است.
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فیلوی شکاک و تشبیه «خلقت جهان» ،به «زایش و رویش»:

بواق ما تجربه داریم اا ایاد های کاه تودشااب و
بدوب علتی شناتته شد  ،به نظم در میآیند:
لکاا مطماائ ام اا چناای چیاادی در «ماااد »،
تجربهای بس پهناور داریم؛ مانناد آنچاه در هماه

نمونههای «اایش و رویش» ،شاهدیم.....1

اگر تشابهی که «گیتی با بدبهای جاانوری یاا باا
گیاهاااب دارد» ،عظیمتاار باشااد اا تشااابهاش بااه
«کارهای هنر انساب» ،محتمالتر ایا اسات کاه
علت گیتی ،همانند علت آنهاا باشاد ،ناه اینهاا و
منشا آب ،باید به «اایاش و رویاش» نسابت داد

شود نه به «عقل» یا طرح....2.

بنابرای میتوانیم نتیجه گیریم کاه علات جهااب،
چیدی شبیه یا مثل «اایش و رویش».......
یعنی «ای جهاب» یا «نظاام سایار ها» ،باذرهای
معینی دروب تود ،تولید میکناد کاه در آشافتگی
هیوالیی اطراف پراکناد میگردناد و میرویناد و
 . 1کتاب گفتگو در باب دی طبیعی  -در ترجمه
.923 . 2

.11
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به جهاب تاا  ،بدل میشوند.
«سااتار دنبالااهدار» میگوینااد «بااذر یااک جهاااب
است».1

« ...درتاات» ،باای آنکااه نظماای را بشناسااد بااه
درتتی دیگر که پدیاد مایآورد ،نظام و ساااماب
اناادامی  ،عطااا میکنااد جااانور همی طااور بااه

بچهاش :پرند به آشیانهاش......2 .

 اکنوب ،تجربه هم میگوید ای نکته انکارناپذیراست که نه تنها «عقل» بل «رویش و اایش» هام
اصلهای نظم در طبیعت هستند .اتتیار دارم کاه
«رویش و اایش» را بار «عقال» ،تارجیح دهام و
نظام کیهاب اادشناسی تود را بر آب متکی کنم.

.1
.2
.3

.921
.921
.921

3
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کلیانتس فیلسوف:

به نظر میرسد نظریه تو ،متضم « ّ
االیت جهاب»
باشد و االیت جهاب ،اصلی است که فکر میکنم

میتواب آنارا ،باا قاویتری دلیلهاا و احتمالهاا،
باطل کرد.1

 - 11 . 1یعنی اینکه جهاب اا اال همی طور باود کاه گنادم اا گنادم و جاو اا جاو
بوجود میآمد است و انساب اا انساب و هی گیا یا فرد انسانی نباود کاه ابتادا ً بوجاود
بیاید و نیاا به تالد دانا داشته باشد.
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بالخره اعتراف «فیلوی شفاا » ،باه شاباهت علات نخساتی
جهاب به «عقل»:
اگر «کل الهیات طبیعی» ،چنانکه انگار شاماری
اا مردماب ،قائلناد ،تاود را باه ایا گادار سااد ،
گرچه قادری مابهم ،دسات کام تعریاف نشاد ،
فیصااله دهااد کااه «علاات یااا علتهااای نظاام در
ً
گیتی» ،احتماال «تماثل اندکی باا هاوش آدمای»
دارند:
اگر ای گدار  ،پذیرای بسط ،دگرگشت یاا توضایح
جدئیتر نباشد:
اگر هی نتیجهای رقم ندند که بر اندگی ،اثر نهاد
یا بتواند منب کنش یا تودداری باشد:
و اگر ای تماثل ،حال که چنی ناقو است نتواند
تا تماثل یا چیدی بیش اا هوش آدمی برد شاود و
نتوانااد بااا هاای جلااو ای اا احتمااال بااه «دیگاار
کیفیتهای نه » ،تعمیم یابد:
ً
اگاار ماااجرا واقعااا چناای باشااد ،پاارس  -و -
جوگرتری و ژرفاندیشتری و دینیتری انسااب،
چه میتواند کرد جد آنکه هار چناد باار کاه ایا
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گ ادار  ،مطاارح میشااود ،در براب اراش ،پذیرشاای
صریح و فلسفی عرضاه کناد و معتقاد باشاد کاه
حجتهایی که ای گادار بار پایاه آبهاا ،تثبیات
یافته است« ،فرا میگذرد اا اعترا هاایی کاه در
مقابلاش میایستند؟»

1

«هیوم اا اباب پامفیلوس»:
اصلهای «فیلو» ،محتملتر اا اصلهای «دمیا»،
هستند.
اما اصلهای «کلیانتس» بمراتب ،نددیکتراند باه
حقیقت.

2

 . 1فیلو در پایاب گفتگو  9111م.
 . 2در پایاب کتاب «گفتگو دربار دی طبیعی».
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نقد و بررسی ما:1

 -9اما گدار اول ،اینکه ،شاید «تولید مثل» ،ناتای ایا «موجاودات
اند » باشد ،در پاسخاش میتواب گفت :پیدایش ااد هاایی کاه اا ایا
نظام تولید مثل« ،عقایم» میمانناد و یاا «شاباهتی باا علات تاود ،در
بعضی اا صفات ،ندارند» یا «ناقو متولاد میشاوند و امثاال اینهاا»،
نشاب میدهد که «تولید مثل» ،الامه ناتی ای موجودات نیساتند یعنای
همچوب آتش و حرارت ،نیستند که آتش بادوب حارارت معنای نادارد و
معقول نیست بلکه ای «شباهت» ،میاب «مولود تخام» و «تخمگاذار»
بخاطر ّنراتی است که ناقل ای شباهت هستند که اینک آنرا «کرمواوم»
و «ژب» مینامند و اگر نقصاب یا تللی در آنها ،پیدا شود ،دیگار ممکا
است تولید مثل ،رخ ندهد یا شباهت کامل نشود یا ناقو الخلقاه ،باه
دنیا بیاید.
 البتااه «فیلسااوفاب قاادیم ارسااطوئی و افالطااونی و امثااال آنهااا ومعتقدی به هیئت بطلمیوسی» ،چوب معتقد بودند که جهااب باه همای
صورت فعلی ،االی و ابدی است در نتیجه فکر میکردناد کاه همیشاه
«انساب اا انساب متولد شد و نید حیواب اا حیواب و گیاا اا گیاا اا اال
تا ابد متولد میشود چنی بود و هست» و آب را ناتی «ایا موجاودات
ً
اند » میدانستند .و لذا به اینکه ای نظم ،اا کجا بوجاود آماد  ،اصاال
 . 1نظر فیلو دربار علت درونی نظم دروب گیاهاب و جانوراب به اینکه ای نظم بدوب علتی
ً
شناتته شد است ماهرا مقصودش ای است که ناتی ای موجودات اند است.
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فکر نمیکردند و کاری نداشتند ،تنها میگفتند که ای نظم اا اال باود
و تا ابد هم تواهد بود و گویا «ناتی ای موجاودات اسات» و ساؤال اا
علت حدو اش نمیکردند ،چوب «ناتی ای موجاودات میدانساتند»
سؤال اا «ناتی» را بیجاا مایدانساتند .ولاذا «کلیاانتس فیلساوف» باه
«فیلوی شکاک» ،اعترا

میکند که :الامه گفتاه تاو ،ایا اسات کاه

جهاب اا نظر اماب ،االی است .در حالیکه ،دالئل یقینی ،ثابت میکناد
که جهاب ،اا نظر اماب ،حاد امانی است (که ایناک متوجاه شاد اند
که جهاب چند میلیارد سال قبل ،بوجود آمد است).

1

 اما اینک ،در «قروب جدید» که به برکت پیشرفت «علوم تجربای»و «فلسفه جدید» ،ثابت شد که جهاب بهمی صورت ،فعلیاش ،االی
و ابدی نبود و نیست و «افالک» ،اندکی قبال اا سایدد میلیاارد ساال
قبل ،بوجود آمد است و حیات در روی امی  ،دو ،تا چهار میلیارد سال
قبل ،پیدایش شد است؛
یعنی قبل اا «چهار میلیارد سال قبل» که افالک پدید آمد اناد تنهاا
ماد و اتم بود است و هی «ساتتماب بدب جانداری» ،وجاود نداشاته
است چه رسد به «نه جانوراب» و یا «انساب فاعل مختار» که پیدایش
«فاعل مختار» اا «اتمی که مجبور به تبعیات جباری قاوانی فیدیاک و
شیمی است» ،محال است.
 . 1داتل پرانتد توضیح ما است نه کلیانتس.
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اینک «ماد گرایااب و ماتریالیساتها» ،ماورد دو ساؤال ،قارار گرفتاه و
میگیرند:
 -9یکی اینکه نظم موجود در «ساد تری جانداراب» که عبارت اا «تک
سلولها و ویروسهاا باشاند» ،بمراتاب پیچیاد تر و منظمتار و کااملتر اا
پیچید تری «دستگاههای صنعتی و غیر صنعتی بشر» است که بشر ایجااد
کرد است وقتی پیدایش آب ،اا طرید تصادف ،ناامعقول و نااممک اسات
چگونه پیدایش تصادفی سااتتمابهایی کاه بینهایات اا صانای بشاری،
«منظمتر و پیچید تر است» ،بدوب سااند ای دانا ،محال نباشد.....
 لکنت دو نوئی ،در کتابی که با عناواب «سرنوشاتبشر» ،منتشر کرد ،امهار نمود که رواباط پیچیاد ای
که در شیمی آلی ،راجا باه مهاور و نشاو و نماای
موجاااودات اناااد  ،و تااااریخ تطاااورات نباتاااات و
حیوانااات ،یافاات شااد اساات ،حاااکی اا طاارح و
ً
نقشهای است کاه نمیتواناد تصاادفا رخ داد باشاد
بلکه بجای آب ،باید جهت و مسیر معای و هاادی و
مدیری داشته باشد که مبی نظم و ترتیب آب باشد.1

 . 1کتاب «کلیاات فلسافه» مولفااب :ریچاارد پااپکی  ،آوروم اساترول ترجماه مجتباوی
انتشارات حکمت .292 - 299 -
 کتاب  - Human Destiny – Lecomte du Noüyترجمه عبدالله انتظاامسال  9311هجری شمسی  -چاپ کاویاب.

بخش دوم :فلسفه 95 ..................................................................................

 -2دومی سؤالی که میتواب اا ماتریالیستها کرد ای اسات کاه اتام،
تاب کامل «قوانی جبری فیدیک» است و هی اتتیاری اا تود نادارد اماا
«انساب» ،ای «فاعل اندیشند »« ،فاعل مختار» است نه پیرو «جبر فیدیک
یعنی همچوب یک ماشی میکانیکی» نیست و لذا در مقابل رفتار عالمانه و
آااداش ،مسئول است و در کار نیک ،مستحد تشوید و در «کارهای اشات
و جنایات» ،مستحد مجااات و پاسخگویی در دادگا است و یاک سااتته
جبری مادی نیست.
حال «ای نه و فاعل اندیشه که غیر مادی است» را در ای «بدبهای
مادی» چه کسی ،میتواند قرار دهاد بجاد «تادا ،تاالد «جهااب نها و
جهاب مادی».
«دیوید هیوم» ،در پایاب ای کتاب «گفتگو در باب دی طبیعی» ،اا
اباب گدارشگر منامر  -پامفیلوس  -مینویسد:
«کلیانتس» و «فیلو» ،ای مکالمه را اا ای بیش ،پی
نگرفتند؛ و چوب تاکنوب تاثیر های چیاد بار «نها
مااا » ،عظیمتااار نباااود اسااات اا تااااثیر هماااهی
«دلیلآوریهای آب روا»؛ اعتراف میکنم کاه وقتای
ً
کل آنرا جدا مرور میکنم ،میبینم چار ای ندارم جد
اینکااه چناای ماایاندیشاام کااه اصاالهای «فیلااو،
محتملتر اا اصلهای دمیا ،هستند»؛ اما اصالهای
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«کلیااانتس فیلسااوف» بمراتااب ،نددیکترانااد بااه
حقیقت .پایاب.
گویا «هیوم»« ،کلیانتس فیلسوف» را نمایند تفکرات تاودش در ایا مناامر ،
میدانسته است نه «فیلوی شکاک بیمباالت» را( .اما در تاریخهای فلسفه باه غلاط
«فیلوی شکاک بی مباالت» را نمایند تفکرات تود «هیوم» قرار داد اند)
حال در «نظام بینظیاری» کاه در «ژب و کروماواوم جاناداراب» اسات در
نخستی جانداراب ،حتی در ساد تری آنها ،چه کسی آنرا میتواناد ایجااد کارد
باشد بجاد تداوناد داناای حکایم تاالد جهااب و جهانیااب و اینکاه «فیلاوی
شکاک» میگفت شباهت میاب نظم جهاب و صنای بشری ،کامل نیست چاوب
«فیلوی شکاک» ،احتمال میداد «تلقت جهااب» اا قبیال «اایاش و رویاش»
باشد که بخیال او ،اایشی و رویش جانداراب ،نظمی ناتی و االی داشته و دارد.
ً
که اینک اوال ثابت شد که جهاب ،اا نظر اماب ،االای نیسات و اماانی
پدید آمد است یعنی چیدی بیش اا سیدد میلیارد سال قبل،
بنابرای نظم موجود داتل اولای «تخام و هساته و نطفاه» در اماانی،
حاد شد است و در ماد که هماب اتمها باشاند های فهام و اتتیااری،
وجود ندارد و «تغییرات تصادفی ماد » بسمت «ترابی صنای ساتته شاد

اا ماد » است.1

 . 1نظمی که داتل ماد ایجاد میشود همچوب ساتتمابها و لباسها و ماشی ها و غیار
همچوب نظم داتل کامپیوترها و ساعت و اجدا آنها در تغییرات مستمر تصاادفی امااب،
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یعنی حتی «تغییرات تود به تودی» ،در ماد  ،نابود کنند نظم موجاود
در ماد است نه نظمآفری .
اما «فیلوی شکاک» ،در پایاب منامر اش به «کلیانتس فیلسوف» میگوید
شباهت نظم جهاب به صنای ساتت «بشر که موجودی دانا» است نمیتواند
علم و حکمت سااند نخستی جهاب را اثبات کند بلکه تنها میتواند به عنواب
یک گمانه و حدس ،مطرح شود ای گفته «فیلوی شکاک»؛
 -9اول ،براساس تفکر تجربیاش دربار «علیت» است که «علیت» ندد
ً
«فیلوی شکاک»« ،دو حادثه محسوس» است که مکررا با هم میآیند و مشاهد
یکی ،یادآور ،مشاهد آب دیگری است مثل آتش و گرما یا آب و طراوت و
تنکیاش بنابرای  ،تفکر «فیلوی شکاک» دربار «قانوب علیت» ،تنها وقتی ما
میتوانیم وجود علتی را تصدید کنیم که آب «علت و معلول» ،هر دو محسوس
ً
باشند و علت ،کرارا با معلولاش پیش چشم ما ،مشاهد شد باشد.
 -2دوم چیدی که مان اطمیناب فیلوی شکاک دربار وجود «تدا به
عنواب نظم دهند جهاب» بود ای تفکر فیلوی شکاک بود که شاید «نظم
موجود در گیاهاب و جانوراب ،ناتی آنها باشد» و جهاب اا اال چنی بود و
تا ابد هم چنی است یا آنکه «ستار دنبالهدار» اا طرید اایش و رویش،
ای جهاب را اائید باشد که بطالب همه اینها گذشت.
تالصه اینکه ،حد با «کلیانتس» است همانطور که «هیوم» میگوید،
و «برهاب نظم» برای «اثبات اصل وجود تدا» ،کامل است.
تراب و نابود هم میشود و هرگد نظم تصادفی ایجاد نمیشود و طبیعت ماد همی است
و تولید مثل و نظم ژنتیک نظمی غیر مادی است.
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فیلوی شکاک:

ای کلیانتس اگر تانهای ببینیم با عظیمتری یقی
نتیجه میگیریم که معمار یا سااند ای داشته است؛
ً
ایرا تانه دقیقا هماب «نوع معلولی» است که آب را
چوناب برآمد اا «ای نوع علت» ،تجربه کرد ایم.
ً
 لک مطمئنا تصدید نخواهی کرد که گیتی چناببه تانه شبیه باشد که با هماب یقی بتوانیم علتی
مشابه را نتیجه بگیریم ،یا اینکه «تماثل در اینجا،
کامل و تام باشد».
ناهمسانی چناب چشمگیر است که اینجا ،در باب «علتی
مشابه» ،مدعی حدس و گمانه و ّمنی بیش نتواب بودب»....1،
«ماد » در اصل شاید منب یا سرچشمه نظم را در
دل تود داشته باشد....2
و منشا آب ،باید به «اایش و رویش» ،نسبت داد
شود ،نه به «عقل».....3
(مقصود فیلوی شکاک که میگوید تماثل کامل و تام نیست چوب احتمال
میدهد شاید «منشا پیدایش جهاب» ،هماب «اایش و رویش» باشد نه «عقل»
که ما روش کردیم که اایش و رویش ،ناتی ماد نیست و بخاطر نظم موجود
در ساتتماب ژب نطفه و دانه است که آنهم هرگد بر اثر تغییرات تصادفی ایجاد
نشد و نمیشود بلکه «تغییرات تصادفی ماد » ،نابود کنند نظم است)
 . 1در ترجمه کتاب گفتگو در باب دی طبیعی  -ترجمه اسکندری
 . 2در هماب کتاب .21
.923 . 3

.29

هیوم درباره ارزشها
(بایدها و نبایدها و هستها)

آیا  -1هیچ «بایدی» با هیچ
«هستی» ،مرتبط نیست یا آنکه
« -2بایدهای بجا» با «هستها» در
ارتباط است؟
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«هسننت و باینندها» ،ن ن د «هیننوم ،در جننوانی» - 7 -
:1771

«هیوم» در جوانی ،تحت تااثیر تفکارات «هاابد»« ،1عقال» را تنهاا

چراغی میدانست که «تصورات را با هم مقایسه میکند و نسبت میااب
آنها را کشف میکند یعنی کار «عقل» ،تنها «تحلیل و انتاداع» اسات،

2

«نه چیدی بیشتر اا ای تحلیل و مقایساه میااب تصاورات» ،و هیاوم در
جوانی فکر میکرد که «عقل» ،گذار های ترکیبی ندارد و هی هادفی را
هم برای ما ،نشاب نمیدهد:
(عقل ،غالم احساس و غرائد است).

 9211 - 9111 . 1م  - Thomas hobbesمصنف کتاب «طبیعت آدمی» 9122 -
 . 2هیوم مصنف کتاب «رساله دربار طبیعت آدمی» .9131-1
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گهتار اول «هیوم» به نق از رساژهاش ر جوانی:
 «عقل» ،به تنهایی هرگد نمیتواناد انگیاد ای بارایهر «فعل اراد » باشد.

1

 (عقل) هرگد نمیتواند با «انفعال» ،در جهت اراد ،ضدیت وراد.

2

 در «فلسفه و حتی در اندگی عاادی» ،های چیاد،رایجتر اا ایا نیسات کاه درباار ساتید «انفعاال» و
«عقل» ،سخ بگویناد« ،عقال» را برتار شامرند ،و
حکم کنند که آدمیاب تا جایی فقط فضیلتمندند کاه
تودشاب را با فرمود های عقل ،سااگار گردانند.

3

.......

 . 1در کتاب سوم اا کتاب رسالهای در طبیعت آدمی  9131 - 1م  -در ترجمه
تالیف دیوید هیوم.
 . 2هماب.
 . 3هماب.

231
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....................
اا چشمانداا «درد» یا «لذت» اسات کاه بیاداری یاا
گرایش نسبت به چیدی ،برمیتیدد.

1

 اا آنجا که «عقل» به تنهایی ،هرگد نمیتواناد فعالرا ،فراورد یا مایاه «پیادایی تواسات» ،شاود ،نتیجاه
میگیریم که همی قو «عقل» ،اا بااداشت تواست
یا اا ستیدیدب با موضوع برگدید «انفعال یا عاطفاه»،
ناتواب است.
ای نتیجه ضروری است.

2

 هنگامیکه دربار ستید «انفعال» و «عقل» ،ساخمیگوئیم ،سخ ماب ،دقید و فلسفی نیست.
«عقل» ،برد «انفعال» اسات و بایاد چنای باشاد و
هرگد دعویدار کار دیگری ،جاد گاذاردب تادمت و
فرماب آنها ،نتواند بود.

3

 . 1هماب کتاب سوم اا کتاب رسالهای دربار طبیعت آدمی  9131 - 1م.
 . 2هماب.
 . 3هماب.
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گهتار وم «هیوم» ر میانساژیاش ر سال  6776م یعنفی ر
چه ساژگیاش ر نقض گهتار اولاش:
اما هیوم در کتاب «تحقید در مباادی اتاالق»اش ،در بناد - 931
دربار سردرگمیاش دربار سرچشمه «اتالق نیک» ،اینکه آیا «عقال»
است و یا «نوعی غرید و احساس تا » ،چنی مینویسد:
اا دیربااا ،مناقشاهای درباار سااتتار کلای «قااوانی
اتالقی» ،شاروع شاد کاه بیشاتر شایساته بررسای
است؛
 -9آیا منشا آنها ،عقل است یا
 -2احساس ...
بند  - 932باید اعتراف کرد کاه بارای هار یاک اا دو
وجه موضوع ،میتواب دالئال «موجاه نماایی» ،ارائاه
کرد.
.....
بند  - 931 -ای اسفتدالالتی کفه ر تاییفد هفر و
نظریه ،اراله میشوند (و استداللها بیشتر که
میشو اراله ا ) چنان موجه هسفتند کفه مفرا ر
ّ
وضعیتی ارار می هند ،گمان کفنم بفه انفداز هفم
معت ر و رضایتبخش هستند.
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...
بند  - 912 -بدیهی است که با یک قیاس دو حادی،
روبرو هستیم نظر به اینکه «عدالت»،
ً
 -9عدالت بداهتا منجر به «منفعت جامعه» ،شاد و
برپادارند جامعه متمدب است،

«احساااس عاادالت» یااا اا «تاماال» 1دربااار «چناای
جهتدار بودنی» ،ناشی میشود،
 -2یا مثل «گرسنگی و تشنگی و دیگر امیاال ناتای و
تنفر و عشد به اندگی ،دلبستگی به فرانداب و دیگار
انفعاااالت» ،اا یااک «غریااد ناتاای» ساااد در دل و
«وجداب انسااب» ،کاه طبیعات بارای چنای مقاصاد
میمونی ،در ما ،قرار داد است ،ناشی میشود.

 . 1مقصود هیوم اا تامل یعنی عقل و تعقل.
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گفتار دیگر «هیوم» در چهال ساالگیاش کاه «عقال» و فراسات را
سرچشمه درک «عدالت طبیعی» میداند:
بند  - 911 -اگر هر انساانی «فراسات کاافی» بارای
درک مصلحت مهمی که او را به رعایات «عادالت و
برابری» ،مقید میکرد ،داشت،
 و اا «توانااائی کااافی» ب ارای ثاباات قاادم ماناادب درتبعیت منظم اا «مصلحت عماوم» و «آیناد نگری»،
در مقابله باا فریاب «لاذت و ساودمندی» اودگاذر،
برتوردار بود؛
 هرگد چیدی به ناام حکومات یاا جامعاه سیاسای،وجود نداشت؛
بلکه هر فردی سر باه «آاادی طبیعای»اش باود ،و در
صلح و صفا و ساااگاری کامال باا دیگاراب ،باه سار
میبرد.
 جائی که «عدالت طبیعی» ،مانعی تمام عیار باشد،چه نیاای به «قوانی وضعی» است؟
چارا وقتاای هرگااد «بینظماای و بیعاادالتی» ،وجااود
نداشته باشد دادگا دایر کنیم.
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مخاژهت هیفوم بفا حسگرایفان افراطفی کفه نهف گرایی غریفی را

سرچشمه اخالق می انند.1

(اینکه «نه گرایی غریی خو خواهانه» ،سرچشمه اخالق نی نیست):
بنااااد  - 911 -اسااااتنتاج «اصااااول اتالقاااای» اا
«توددوسااتی» یااا توجااه بااه «مصاالحت و منفعاات
شخصی»...
باناااک «طبیعااات و تجرباااه» ،آشاااکارا نظریاااه
«تودتواهی» را نقض میکند.
بند  - 912 -ما اغلب اعماال فضایلتآمیدی کاه در
امابها و سرامی های بسیار دور اا ما انجام گرفته را
ستایش میکنیم؛
جائیکه حتی موشکافیهای قو تخیل هی نمودی اا
نفا شخصاای نمییاباد و ارتباااطی بای نیکبختاای و
امنیت تاطر ما با حوادثی که بسیار اا ما دور هساتند
نمیبیند.
.....
بند  - 911 -اما تنها طفر سست است وقتی با توسل
 . 1در قرب بیستم ،حلقه وی به غلط هیوم را همفکر حسگرایی افراطی تودشاب معرفای
میکردند.
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به واقعیات و استدالالتی بگوئیم در ای مواق  ،تاود
را در «عالم تیال» به آب امانهها و سرامی های دور،
میبریم و تود را هم عصرانی تیاال مایکنیم کاه باا
اشخا

آب امانهها ،داد و ستد داریم و اا افعال آنهاا

سود میبریم.
 قابل درک نیست کاه چگوناه احسااس یاا انفعاالیواقعی بتواند اا یک «مصلحت تیالی معلوم» ،ناشی
ً
شود ،مخصوصا وقتی «مصلحت و منفعت واقعای»،
ً
مد نظر بود و غالبا به تماید کامل آب ،اا امر تیاالی،
و حتی گاهی متضاد با آب ،علم ،حاصل شد است.
بند ... - 911 -
 ما مواردی مییاابیم کاه «مصالحت شخصای» باا«مصلحت عمومی» ،یکی نبود و حتی «متضادند»:
و با وجود یکساب نبودب مصالح باا بروا احساساات
اتالقی را مشاهد میکنیم،
.....
بااا رو در روی تااود ،دیاادب ای ا مااوارد ،بایسااتی اا
نظریهای که تمام «احساسات اتالقی» را با توسل به
«اصل تود دوستی» ،تبیی میکند ،دست بکشیم.

بخش دوم :فلسفه 333 ..................................................................................

گفتار «هیوم» درباره «خدا» ،در پایان کتناب «تناریخ
طبیعی دی »  1777م:
تکمله کلی :هر چند بیخاردی «درناد تویااب و
نافرهیختگاب» به پایهای باشد که در آثار آشاکارتر
طبیعاات کااه سااخت ناادد ایشاااب مااانوس اساات،
[دسااتپ پروردگاااری فرمااانروا را نبینااد بااا ای ا
وصف ،بعید مینماید که هر هوشیاری ،چوب ای
اندیشه بر وی باا نمود شاود ،اا پاذیرفت آب ،رو
برتابد.
در هر چید ،غرضی و تواستی و تدبیری ،آشاکار
است.
و هرگا بینش ما تا جائی وسعت یاباد کاه درباار
سرآغاا ای دستگا دیدوار اندیشه کنیم ،بایاد باه
یقینی کامل ،به «علت یاا پروردگااری هوشایار»،
تستواب 1شویم.2

 . 1معترف شویم.
 . 2آتر کتاب تاریخ طبیعی «دی » 9121 - ،م  -تالیف دیوید هیوم  9199 - 9111م
 در ترجمه حمید عنایت  -صفحه .923 چاپ شرکت سهامی انتشارات تارامی -چاپ سوم  - 9312 -هجری شمسی

نقد کانت بر هیوم:
کانت« :قانون علیت ،قانون تجربی نیست»:

 9121 - 9121ایمانوئل کانت آلمانی
Immanuel Kant 1724 - 1804
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نقد کانت بر هیوم درباره «قانون علیت»:

«کانت» که سخت تحات تااثیر تالیفاات هیاوم قارار گرفتاه باود و
ً
میگفت« :هیوم م را اا تواب جدمگرایی بیدار کرد» ،عمدتا کموبیش
گفتههایش اا گفتههای هیوم ،سرچشمه میگرفتّ .
حتی مسائل جادلی
الطرفی و امثال آنرا که ،کانت در کتاب مهم «سنجش تارد نااب»اش
گفته ،اا مطالب اواسط کتاب «گفتگو در بااب دیا طبیعای» ،تاالیف
هیوم گرفته است.
 در هر حال «کانت» با وجود ای وابساتگی عمیاد فکاریاش باه«هیوم» ،متوجه شد که دیدگا هیوم در کتاب «رسالهای دربار طبیعات
آدمی» ،که در جوانی نوشته است دربار «قانوب علیت» ،بسیار عواماناه
است ایرا آنجا «هیوم» ،قانوب علیت که عقل آنرا قانونی کلی و ضروری
مییابد را با شناتت «علت و معلولهای حسی» ،اشتبا گرفته اسات و
هیوم در آنجا گفته اسات کاه «قاانوب علیات» ،منشاثیی تجربای دارد و
چیدی نیست بجد اینکه ما در طول انادگی و عمرمااب ،آنارا در تاارج
مشاهد کرد ایم که «دو حادثه محسوس پیوسته باا هام میآیناد» و در
نتیجه به آب باور کرد ایم و عاادت نماود و باا دیادب یکای اا آبدو ،در
ً
نتیجه انتظار وجود دیگری را داریم مثال یک عمر دید ایم که آتاش گارم
میکند و آب طراوت دارد و یا اینکاه دود اا آتاش بیاروب میآیاد وقتای
مشاهد کردیم که دود اا تانهای بیروب میآیاد باه یااد مشااهد آتاش
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میافتیم که همیشه آتش با وجاود دود ،همارا اسات در نتیجاه متوجاه
میشویم که داتل تانهای که دود اا آب ،بیروب میآیاد ،آتاش اسات و
هیوم گفت« :ضرورت» در «قانوب علیت» ،چیدی نیسات بجاد همااب
«عادت به تکرار دو حادثه محسوس» یا به عبارت دیگر« ،انتظار دیادب
دو حادثه محسوس تارجی با هم یا پشت سر هم».
ً
 «کانت» قویا تفسیر «هیوم» دربار «ضارورت قاانوب علیات» باه«عادت و انتظار دو حادثاه محساوس بطاور دائمای باا هام» را ماردود
دانست و گفت «کلیت» و «ضرورت» ،جدو شناتتهای ما قبل تجربای
در قانوب علیت است حتی اگر برای اولی بار ،ما حادثاهای را مشااهد
کنیم باا اا علت آب ،میپرسیم و برای آب ،علتی میدانیم و گفته کسی را
که میگوید ای حادثه بدوب علت رخ داد است را گفتااری احمقاناه و
گفته دیوانگاب میدانیم.
ً
 «کانت» قویا معتقد به تعدادی اا «شناتتهای ما قبل تجربی» بودو در کتاااب «ساانجش تاارد ناااب»اش در اوائاال آب کتاااب کااه دربااار
تصورات و تصدیقات است فهرستی اا ای «مفاهیم ما قبل تجربای» را
بیاب میکند که در قسمت تصوری همچناب شناتت اماب و مکااب را اا
شناتتهای ما قبال تجربای میداناد و در مبحا تصادیقات همچنااب
«قااانوب علیاات» و «کلیاات» و «ضاارورت» را اا «شااناتتهای مااا قباال
ً
تجربی» ،معرفی میکند یعنی «کانت» ،قویاا «نظریاه هیاوم مبنای بار
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اینکه قاانوب علیات ،قاانونی تجربای اسات» کاه اا طریاد «مشااهد
حسی» ،بوجود آمد است را باطل اعاالب میکناد و «قاانوب علیتای را
قانونی ما قبل تجربی میداند که کلیات و ضارورت جاد ناتای قاانوب
علیت است» و کانت میگوید ما هرگد با یک یا چند مشاهد حسی که
جدئی و امکانی است نمیتوانیم باه قاانونی کلای و ضاروری برسایم؛
تصو

آنکه «وجاود حادثاه بادوب علات ،محاال اسات» و مفهاوم

«محااال» و «ضاارورت» نیااد اا «مفاااهیم عقلاای» هسااتند کااه اا را
«استقرا » و «شناتت حسی جدیای» باه دسات نمیآیناد و «محاال»
بمعنی معدوم نیست بلکه اتو اا مفهوم معدوم است و فقط اا طرید
تعقل ،قابل فهم است ناه اا را «مشااهد حسای» یاا «عادم مشااهد
حسی».

اما اشتباه «کانت» در
«قانون علیت»:
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اما اشتبا کانت:
 -9اشتبا بدرگ کانت ای بود که با وجود توجهاش باه ایا تطاای
هیوم که «ضرورت» و «کلیت» در «قانوب علیت» را به «عادت و انتظار
تکرار دو حادثه محسوس» ،تفسیر و توجیه کارد و کانات متوجاه ایا
اشتبا هیوم شد است.
اما همچناب کانت در دام اشتباهات «هیوم» باقی ماند.
 آنجا که ماورد اساتفاد اا ایا «قاانوب علیات» را باه «دو حادثاهمحسوس» ،اتتصا

داد و پا را اا آب فراتار نگذاشات در نتیجاه را را

برای شناتت روح و تدا که نامحسوساند بسته دید و حتی بدوب آنکاه
تودش متوجه شود با ای تفکر ،را را بارای علاوم تجربای و ریاضای و
غیر هم مسدود کرد ایرا قانوب علیتی که دانشامنداب بار اسااس آب ،اا
افتادب یک سیب نیروی جانباه را کشاف میکنناد و یاا اا بادرگ شادب
فلدات و اجسام در گرما و کوچک شدب آنها در سرما ،به کشف اتم نائل
میشوند و غیر درباار «کشافیات چیدهاای نامحساوس» اسات ایارا
نیروی جانبه امی  ،قابل حس نیست بلکه معلول و اثر نیروی جانبه که
افتادب سیب بر امی است محسوس است همچنانکه اتم و تال میااب
اتمها ،توسط حس بینایی و غیر هرگد قابل حس نیست تنها معلول و اثر
آب ،قابل حس است که «بدرگ شدب اجسام» که هماب دور شدب اتمهاا
اا همدیگر در گرما و نددیک شدب آنها بهم در سرما باشد.
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و اگر ما به دیدگا «هیوم» و یا «کانت»« ،قانوب علیت» را به «تکرار
دو حادثه محسوس» ،محدود و اندانی کنیم اتم قابل اثبات نبود.
 تفاوت دیدگا هیوم و کانات تنهاا ایا میشاود کاه طباد دیادگاکانت ،میتوانیم دربار تکرار ای دو حادثه محساوس اا عناواب کلای و
ضروری استفاد کنایم بگاوئیم همیشاه و در هماه جاا ،سایب پاس اا
رسیدب و جدا شدب بند آب اا درتت ،بساوی امای میافتاد و بسامت
آسماب نمیرود و یاا اینکاه «هار جسامی در گرماا بادرگ و در سارما،
کوچک میشود» با ای تفاوت که ای ضرورت ندد هیوم بمعنی «عادت
به تکرار دو حادثه محسوس است و انتظار دیدب یکی با دیدب دیگاری»
و بنابرای کانت ،انساب هم همچوب همه حیوانات ،میتواند باا «دیادب
یکی اا دو حادثه متوالی محسوس مکرر» به وجاود «محساوس مکارر
دومی» ،پی ببرد نه بیش اا شناتت سایر حیوانات.
در حالیکه قاانوب علیتای کاه توساط آب ،دانشامنداب دنباال کشاف
علتهای حواد جهاب هستند اتتصا
محسوس ندارد همچنانکه اتتصاا

باه علتهاا یاا معلولهاای

باه حاواد مکارر یاا حاواد

اتفاقی غیر مکرر ندارد .عالو بر آنکه «کانت» با «ابطاال اینکاه قاانوب
علیت یک قانوب تجربی است» نتیجه گرفات کاه «قاانوب علیات یاک
شناتت ما قبل تجربی اسات» در حالیکاه نفای حسای باودب «قاانوب
علیت» ،هرگد نمیتواند اثبات کند که قانوب علیت یاک «شاناتت ماا
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قبل تجربی» است بلکه همچناب نفای حسای باودب شاناتت «قاانوب
علیت» ،میتواند دلیل «عقلی باودب قاانوب علیات باشاد» ناه ماا قبال
تجربی بودب «قانوب علیت» ،یعنی استدالل کانت بر «ماا قبال تجربای
بودب قانوب علیت» ،تمام نیست.
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 -2و نکته دیگر اینکه «فاهماه» هام بجاد «عقال» نمیتواناد چیاد
دیگری باشد و اگر فاهمه را هم هماب «فاعل اندیشه و فاعل شاناتت»
بدانیم باا «نیرویی که برای فاعل شاناتت» میتواناد وسایله شاناتت
«قانوب علیت» و «شاناتت ضارورت» و «شاناتت ممکا اا محاال
باشد» ،تنهاا «عقال» اسات و انسااب همچاوب هماه حیواناات ،دارای
حواس و غرائد است و تنها امتیااش نسبت به حیوانات به وجود «عقل»
است و انساب وسیلهای برای شناتت بجد «عقال» و «حاس» نادارد و
اینکه «کانت» ،شناتت «قانوب علیت» را و شناتت «وجود ممکا اا
محال» را به «فاهمه» نسبت میدهد ناه باه عقال و شاناتت عقلای را
منحصر به شناتت قیاسات و حجتها مینماید ادعایی بادوب دلیال و
بیپایااه اساات و لااذا حسگرایاااب جدیااد «همچااوب ارنساات ماااخ و
پوایتیویستهای حلقه وی و غیر » بادوب توجاه باه ادعاهاای کانات
دربار فطری ما قبل تجربی بودب شناتت «قاانوب علیات» و شاناتت
«ممک اا محال» ،به دیدگا «هیوم» در جوانیاش بااگشتند و حرفهای
غلط «هیوم» در جوانیاش را تکرار کردند و در پایاب «حلقاه ویا » باه
ناتوانیشاب در توجیه «فلسافه علام و اثباات کلیات قاوانی تجربای»،
اعتراف کردند.
 عالو بر آنکه تیال کردند ریاضایات اا گدار هاای تنهاا تحلیلایتشکیل شد و گدار های مفید آگاهی جدید نیسات در حالیکاه بطاالب
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ای گفتار برای هر دانشمند ریاضیدانی روش اسات و توضایح بیشاتر
آنرا ،م در کتابی که در نقد ارسطو و غرب نوشتم ،گفتم.
 عالو بر آنکه حسگرایاب دربار «حقوق ناتی انسااب» کاه همااب«حقوق طبیعی» باشد و ایربنا «عدالت طبیعای و اصاول اتاالق» را
تشکیل میدهد ،ماند اند.

اشتباه کانت در
«اثبات خدا»:
مشکل «کانت» در «اثبات خدا» بخاطر فهم غلطاش ،درباره «قانون علیت» است:
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چالش «کانت» در «اثبات خدا»:

اا آنجا که «دالئل اثبات تدا» بر اساس «قانوب علیت» است کانت
به دو جهت ،نمیتوانست با تصور غلطی که اا «قانوب علیت» ،داشت،
تدا را اثبات کند:
 -9یکی به جهت آنکه کانت تحت تاثیر دیدگا «هیاوم» در نتیجاه،
موارد استفاد اا قانوب علیات را منحصار و مخصاو

باه «دو حادثاه

محسوس متوالی» میدانست و اا ای جهت ،نمیتوانست به کمک ای
قانوب علیت ،تدا را که نامحسوس اسات را ،اثباات کناد چاوب تادا،
حادثه محسوس نیست.
 -2جهت دوم اینکه کانت ،تحت تاثیر تفکر ارسطوئی« ،سنخیت»
الام در «علت و معلولهای اایشی» را به عموم علیتها ،تعمیم میداد
حتی به علیت «فاعل مختار» و لذا با چنی تصوری اا «علیت» ،که در
ّ
سنخیت بایاد داشاته
اصطالح ارسطوئیاب ،هر «علت و معلولی» با هم
باشند و تدای «واحد بسیط قدیم» ،هی سنخیتی با «مخلوقاات کثیار
در حال تغییر» ندارد .در نتیجه تدابا ای قانوب علیات ارساطوئی قابال
اثبات نبود.
اینک ما درباار ایا دو دیادگا ارساطویی و هیاومی باه تفصایل
صحبت میکنم.

 -1الزمه «دیدگاه کانت» راجع به اینکه «قانون
علیت» ،مخصوص به «دو حادثه محسوس» است:
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ً
بطالب ای دیدگا سابقا بطور مفصل بیاب شد اما ایناک میتاواهم
دربار الامه چنی تصوری اا علیت ،صحبت کنم که آیا چنی تصوری
اا علیت که آنرا مخصو

«حواد محساوس» بادانیم چیسات؟ آیاا

الامه آب تنها عدم امکاب اثبات تدا است یا حتای عادم امکااب اثباات
علوم بشری است ،چه تجربی و یا ریاضی و یا عقلی است؟
و آیا الامه چنی تصوری اا «علیات» در فلسافه کانات باا «اصال
فلسفه کانت» که باه ثنویات میااب «محساوس بماا هاو محساوس» و
«موجود تارجی» است ،قائل است میسااد یا در تناقض است؟

الزمه دیدگاه کانت
در اختصاص «قانون علیت»
به «محسوسات فقط» ،یعنی اختصاص «قانون علیت» به
«نمود حسی فقط» نه موجودات واقعی خارجی:
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راسل در کتاب «تاریخ فلسفهاش» در قسامت مرباوط باه «فلسافه
کانت» متوجه ای نکته شد که ثنویات کاانتی میااب «باود موجاودات
تارجی» و «نمود حسی آنها» ،با فلسفه کانت( ،دربار وجود تاارجی
موجودات قط نظر اا احساس ماا) ،در تنااقض اسات ایارا کانات در
قسمت «هستیهای معقول» ،چنی اثبات میکند کاه اشایا تاارجی،
در برتورد با حواس ما ،در ما ،ای صافت احسااس را ایجااد میکنناد
ً
چنانچه ما دربار صفات ثانوی اجسام توضیح کافی دادیم (که مثال یک
درجه معی دما در کسی یا جانوری احساس سرما و در جاانور دیگار،
احساس گرما و در جانور ثالا چاه بساا ،احسااس هاوای معتادل را
ً
مینماید) آنچه در تارج وجاود دارد ماثال درجاهای اا دماا اسات اماا
«احساس سرما یاا گرماا و غیار » ،سااتته حاواس ماا در برتاورد باا
درجهای معی اا دما است یعنی آب درجه اا دما در واق  ،علت تارجی
ایا «احساااس» دروناای اساات بااه شاارط آب تصوصاایت دروناای هاار
ً
جانوری ،مناسب آب احساس باشد ،همچنای ساایر احسااسها ماثال
ً
احساس رنگ سفید یا سیا اگر ناوری کاه باه اجساام میتاورد تماماا
جذب آب جسم شود انساب آنرا سیا میبیناد چنانچاه تاه چاا را چاوب
نورش به چشم باا نمیگردد انساب آنرا سیا میبیناد و یاا آساماب را در
شب ،سیا میبیند ،اما همی آبی که هی رنگ نادارد وقتای تبادیل باه
نرات کوچک یخ به نام بارف میشاود چاوب تماام ناوری را کاه باه آب
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برمیتورد به چشم برمیگرداند انساب آنرا به رنگ سفید میبیند وگرناه
چیدی به نام رنگ سفید در آب نریختهاند چنانچه ته چا هم کاه انسااب
آنرا سیا میبیند چیدی به نام رنگ سایا در آب نریختهاناد در هار حاال
سایر رنگها هم چیدی نیستند بجد طول موجهای مختلفی که برتاورد
میکنند وگرنه موج

هر کدام به چشم در ما ایجاد احساس رنگی تا
ً
چه کوتا یا بلند یا متوسط مثال وقتای روی آب تشاکیل میشاود رناگ
تا ندارد و ای در حقیقات تنهاا در احسااس ماا هساتند و لاذا در
ً
ً
بعضی که کوررنگ هستند مثال رنگ قرمدی را اصال احساس نمیکنند
و هی وقت متوجه نمیشوند گیالس یا آلبالو میرسد و رنگاش قرماد
میشود در هر حال احساس روشنی و تاریکی هم همینطور اسات کاه
جاندارانی که چشم آنهاا ناور ایکاس  -X-را احسااس میکنناد دروب
امی را هم تا مقداری مشاهد میکنند در حالیکه فضایی که در آب نور
ایکس است برای انساب تاریخ ،است.
و تاریک احساس میشود کانت متوجه ای نکات شد و گفت میااب
موجود تارجی مادی و احساس ماا ،دوگاانگی اسات و ممکا اسات
آنطوری که ما موجودات تارجی را احسااس مایکنیم در واقا تاارج
ً
نباشند البته پس اا کشف اتم ای دیدگا فلسفی کانت هم علما اثباات
شد چوب اجسام رنگی را ماا در تاارج پار اا مااد و جارم مایبینیم و
احساس میکنیم در حالیکاه کمتار اا یاک میلیااردم آنهاا را جارم اتام
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تشکیل میدهد و داتل آب اجسام ،بیشتر تال است.
فراست و عقل باالی کانت متوجه امکاب ایا تفااوت میااب «نماود
حسی اشیا تارجی» و «وجود واقعی تارجی آنها» ،شد اماا جالاب،
نحو استدالل کانت ،بر وجود اشایا تاارجی اسات کاه بناابرای کاه
حواس ما تنها نمود حسی موجودات تارجی را ،احساس میکند و باه
ً
تود موجودات تارجی آنطور که واقعا هستند اا طرید حواس پنجگانه
دسترسی ندارد پس ما اا کجا بدانیم که موجوداتی در تاارج هساتند
کانت اا طرید «قانوب علیت» ،پاسخ میدهد به اینکه وقتی ما احساس
ً
دیدب روشنی میکنیم حتما چیدی به نام نور تورشید و یا غیر تورشید
پیدا شد که ما احساس روشنی میکنیم حال ماهیات ناور چیسات ماا
ً
نمیدانیم وقتی در کنار آتش احساس گرماا مایکنیم حتماا در تاارج،
چیدی است که در برتورد با حواس المسه ماا ،در ماا احسااس گرماا
ً
ایجاد میکند (پس طبد فلسفه کانت ،عقاال نمیتاوانیم بگاوئیم چاوب
حواس ما به موجود تارجی آنطور کاه در تاارج هسات ،دسترسای
ندارد پس چیدی در تارج نیست یا هست؟) راسل میگویاد کانات در
اینجا بر تالف اعتقاداتاش ،به قانوب علیت که آنرا رابطاهای میااب دو
«احساس» میداند یعنی رابطاهای میااب «دو چیاد محساوس بماا هاو
محسوس» میداند که نمیتواب با ای «قانوب علیت» حکمای و علمای
نسبت به ماورای «نمود حسی» داشت ،چگوناه اا قاانوب علیات بارای
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اثبات «بود تارجی» که «ماورای نمود حسی» است به کماک «قاانوب
علیت» ،استدالل میکند؛
به گفته راسل ،ای تناقضی آشکار در فلسفه کانت است.
 حال طبد گفته راسل اعتقااد کانات باه وجاود تفااوت میااب باودتارجی و «نمود اشیا تارجی» ،یک تناقضگویی کانت درباار عادم
امکاب استفاد اا «قانوب علیت» درباار اثباات وجاود تاارجی اشایا
تارجی است و با اعتقاد کانت به اینکاه مااورا «نماود حسای» «یاک
وجود و بود تارجی واقعی» است که اا دسترس حواس تارج است.
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خطاهای کانت در موضوع «شناخت»:

 -9کانت فکر میکرد کاه تنهاا را ارتبااط «نها » باا «واقعیات»،
«حس» است و لذا «شناتت حسی» را تنها وسیله ارتباط با «هستی»،
میدانست که ما را اا هستی ،آگا میکند.
نقد ما بر کانت :ای تفکر کانت ،تطا است ایرا؛
ً
اوال م به دروب و نه تودم بدوب واسطه حس ،آگا هستم.
ً
ثانیا حس ،ممک است تطا باشد و انساب اا طرید حس ،چه بسا
مواق  ،تاوهم اا هساتی میکناد در حالیکاه در هنگاام تطاا  ،متعلاد
ً
احساس ،در تارج ،هی چیاد نیسات ماثال ساراب را کاه انسااب ،آب
میبیند اما در واق تنها احساس دیدب آب است و یا در ساحر ،ممکا
است انساب کوهی اا آتش ببیند در حالیکه هی آتشی در تارج نیسات
و...
بلکه تنها را مستقیم و بدوب تطا که ماا بادوب وسااطت حاس اا
وجود واقعیت با تبار میشاویم همااب «شاناتت درونای تودمااب اا
هستی تودماب ،است» «علم حضوری» (= بیواساطه حاس) ما  ،باه
نه ام و بوجود تودم به عنواب موجود اندیشاند اسات کاه شاناتتی،
مستقیم و بدوب وساطت حس است .چنانچه کانت هم در ویرایش اول
کتاب «سنجش ترد ناب»اش در قسامت روح و رواب باه آب ،تصاریح
کرد است و بعضی اا انسابشناساب جدید هم همچوب هایادگر باداب،
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معترفاند.
ً
پس اوال تنها را «شناتت بیواسطه وجود» هماب شناتت درونای و
بیواسطه ما ،اا وجود تودماب و اندیشهماب است نه حس.
ً
ثانیا «شناتت حسی» «تنها را شناتت ما اا واقعیت وجود نیسات
بلکه شناتت حسی ،را درجه دوم و با وسااطت حاس اسات» کاه در
بعضی اا مواق  ،دسترسی به هستی نیست بلکه توهم «دسترسای باه
هستی» است.
 -2دومی اشتبا و تطای کانت ای است که تیال کرد است کاه،
کار حس ،تنها تولید «تصورات» اسات یعنای ایجااد تصاورات حسای
است و تصدیقات مربوط به فاهمه است در حالیکه تصادیقات حسای
یکی اا قویتری تصدیقات انساب است (البته بعاد اا تصادید بیواساطه
م اندیشند اا تودم به عنواب علم مستقیم حضوری).
ً
و اصال ما چیدی به عنواب «فاهمه» نداریم انساب بجد نیرویی به نام
حس و نیروی دیگری به نام عقل ،چید دیگری ندارد کاه ناام آب فاهماه
باشد یا چید دیگر.
قاو

ای تقسیم کانت که تصورات نخستی را منحصر و مخصاو
ً
حسگانی میداند ،تطایی بدرگ کانت است ایرا اوال «تصور نخساتی

و بیواسطه م اا نها تاودم و دروب تاودم» همااب «علام مساتقیم
حضوری و بدوب تطا است ،نه «علم با واسطه حسی» که قابل تطا
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است.

ً
ثانیا چنانچه گذشت کار «حس» تنها تولید «تصورات» نیست بلکه

تولید «تصدیقات حسی» هم هست.
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 -3سومی تطای فکر کانت دربار تود شناتت «قانوب علیت» و
شناتت «قانوب استحاله اجتماع نقیض» اسات کاه «اصاول نخساتی
ً
عقلی» است و تنها بر واقعیات جریاب دارد مثال وقتی مشااهد میکناد
که باراب میآید متوجه میشود که ابری هست کاه بااراب اا آب میآیاد و
ً
اگر متوجه شود حادثهای اتفاق افتاد حتما متوجه است که بدوب علت،
حادثه رخ نمیدهد.
و اگر مشاهد کند که آتش افروتته است متوجه میشاود کاه ماواد
سوتتنی چوب یا مواد نفتی و امثال آنها بود است که علت ای روشنی
و احساس شد است اما اگر متوجه شود که بخاطر تطا یا سحر باود
که احساس دیدب آتش ،کرد است هرگد قبول نمیکند که مواد سوتتنی
بود که ای روشنی ایجااد کارد بلکاه قباول میکناد کاه علات همااب
احساس درونی بود که بخاطر «حس» ،در بیداری و در تواب بخاطر
رؤیا بود است.
یعنی «قانوب علیت» بر «موجاودات فاي نفساه تاارجی» ،جااری
است نه تنها بر نمود حسی.
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و «علیت» بر «علوم تجربی» هم بر تالف گفتاه کانات کاه تیاال
میکرد بر «پدیدارهای حسی» ،جریااب دارد بار «واقعیات فای نفساه
تارجی» ،جریاب دارد و صادق است چاه ماا آب موجاودات فای نفساه
تارجی را احساس بکنیم یا نکنیم در میلیاردهاا ساال قبال اا پیادایش
جانداراب و بشر هم ،علت و معلولهای طبیعی همچاوب بااراب و بااد و
برف و گرما و سرما و غیر بود و هست و پس اا نابودی نسل انساب هم
تواهد بود و وجود اشیا تارجی ،هی بستگی به وجود انسااب نادارد
چه رسد به وجود حواس انساب.
و اینکه کانت گفته ،ماا اا «موجاودات فای نفساه تاارجی» ،های
شناتت و آگاهی نداریم بااا غلاط اسات بالتاو نسابت باه قاوانی
فیدیک و شیمی که بر «اشیا تارجی» ،جاری اسات و پاس اا کشاف
اتم و منظومه شمسی و هیئات جدیاد ماا تاا اناداا ای اا «طبیعات» و
«موجودات فی نفسه تارجی» ،آگااهی و شاناتت داریام همچنانکاه
نسبت به شناتت درونی تود هم عالو بر شناتت وجود «تودماب» و
وجود «نه ماب» را که بیواسطه حس ،میشناسیم و بلکه تا انداا ای به
«ماهیت تودماب» هم آگااهی داریام بااالتو آب مقادار کاه تفااوت
«انساب» بر «سایر جانداراب» را برای ما ،معلوم مینماید کاه عاالو بار
آنکه انساب موجودی اندیشند است برتریاش بر ساایر حیواناات (کاه
دارای نه و فی الجمله شعور میباشاند) در داشات «عقال» اسات و
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اینکه انگید اولی ،در «حیوانات و انساب» ،انگیاد غرائاد اسات اماا در
انساب عالو بر انگید غرائد در رفتارش ،انگید های عقالنای نیاد دارد و
در مواردی که میاب میل غریدی و عقل عملای ،تضااد واقا شاود ایا
انساب فاعل مختار است تا کدام را انتخاب کند و «افراد انسانی» ،هماه
در ای انتخاب ،آاادند تا کدام را انتخااب کنناد بعضای مواقا « ،ضاد
راهنمایی عقل» را انتخاب میکنند یعنی آنچه «مطاابد میال غریادی»
است را انتخاب میکنند.
یعنی اینکه کانت گفته «شناتت م اا دروب تودم شاناتت نماود
حسی است» با توجه به اینکه نمود حس ،قابل تطا است اما شناتت
م ا اا تااودم قاباال تطااا نیساات بطااالب دیاادگا کاناات را میرساااند
تصو

آنکاه کانات گفتاه« :چاوب شاناتت درونای ما اا تاودم،

شناتت نمودی حسی است م اا ماهیت واقعی تودم هی نمیدانم»
هم گفته کانت غلط است چوب م اا ماهیت واقعی تودم ایا مقادار
میدانم که «عقل» دارم و چنی تفاوتی با «حیوانات» دارم.
تالصه اینکه کانت گفته که ما نسبت باه چگاونگی و ماهیات فای
نفسه «موجودات تارجی» و چگونگی و «ماهیت درونای و فای نفساه
تودماب» ،هی شناتتی ناداریم ،گفتاار غلطای اسات و ما موجاود
اندیشند نسبت به وجود تودم «یقی بیواسطه حسی دارم» و نسبت باه
«وجود موجودات فی نفسه تارجی» ،یقی به واسطه حس و تطاپاذیر
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دارم اما نسبت به ماهیت موجودات فای نفساه تاارجی و ماهیات فای
نفسه تودم نید مقداری شناتت دارم ناه اا هار جهات کامال بلکاه آب
مقدار شناتت که تودم را با دیگراب و با سایر جانداراب ،متماید مینماید
و نسبت به ّ
ماهیات «موجودات تارجی فی نفسه» ،آب مقدار شاناتت
دارم که مصادید مختلف آنها و مقداری اا باط آنها را برای ما ،آشاکار
مینماید و علم فیدیک و شیمی هماب شناتت ماهیات تارجی است.
 ای بود تالصهای نسبت باه شاناتت ماا نسابت باه تودمااب ونسبت به موجودات تارجی و نیاد نسابت باه ماوارد اساتعمال «قاانوب
علیت» بر موجودات فی نفسه تارجی و نامحسوسات و ...و نید نسبت
به مقوله «وجود» که «اتتصا

به محسوسات ندارد».
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اما نسبت به «سایر مقوال مفا ا ف تجربفی کانفت» ،همچاوب
مقوله «ضرورت» که کانت تیال کرد مقوله «ضارورت» هام تنهاا بار
«محسوسات و پدیدارها و حواد محسوس» ،جاری و صادق اسات،
گفتار غلطی است.
ایرا «ضرورت وجود معلول» ،آری مشروط به وجود علتاش هست و
ضرور مطلد نیست اما وجود علت اگر آنهم حاد و معلول باشد مشروط
به وجود علتاش (و فعلیت علیت علتاش) هست اما اگر «علت» هماب
واجب الوجود «فاعل مختار» باشد ،حدو معلول اا «فاعل مختار» تنهاا
مشروط به «اراد فاعال مختاار» اسات (کاه اراد ایجااد معلاول ،همیشاه
ً
همدماب با وجود معلول است و رتبتا مقادم بار وجاود معلاول اسات) اماا
ً
انتخاب اراد امانا مقدم بر اماب اراد و امااب معلاول اسات یعنای ممکا
است ساعتها قبل یا رواها قبل یا سالها قبل« ،انساب» ،تصمیم بر انجاام
عملی را بگیرد و آنرا انتخاب کند اما اماب ایجاد معلول ،سالها بعد بیایاد و
در آب اماب مناسب است (که سالها بعد میآید) اراد ایجاد آنرا بکند.
اما انتخاب در تداوند که قدیم و االی است و تداوند ،همیشه عاالم و
آگا به آنچه مصلحت هست بود  ،انتخاب هم همچوب علاماش ،قادیم و
االی است اما «اراد اش» همدماب با «ایجاد فعل» ،انجام میگیرد تاا آنکاه
فعل ایجاد شود ایرا اراد تداوند ،علت تامه ایجاد فعل است اماا تاودش
«فاعل مختار» است و میتواند علت چیادی را کاه انتخااب میکنناد هار
وقت بخواهد و صالح بداند ارا ایجاد کند.
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خالص :

 -9پس ضرورت وجود معلول ،مشروط به وجود علت است.
 -2علت هم اگر مادی باشد وقتی ،تامه شود علیاتاش بار وجاود
معلول ،کامل میشود.
 -3اما در «فاعل مختار» ،همیشه «معلول» ،مشروط به اراد «فاعل
مختار» است نه مشروط به اصل وجود «فاعل مختار» و فاعل مختاار،
اگر «واجب الوجود» باشد وجود تودش ،ضرورت مطلد دارد و قادیم
است.
و اراد اش هاام مشااروط بااه انتخاااب قبلاای اساات کااه در تداونااد
«انتخاب» ،قدیم و االی است اما «اراد » همچوب «فعلاش» ،حااد
امانی است.
 -1اما ضرورت وجود «علت» ،اگر «معلول نباشد و قدیم باشد و قاائم
بذات تودش باشد» ،ضارورت مطلاد اسات و باه های چیاد ،مشاروط
نیست( .که در جای تودش دربار «تداوند فاعل مختار» ،اثبات کردیم)
و ای گفته کانت که مقوله ضرورت ،همیشاه ،مشاروط اسات و در
همه چید ،مشروط است غلط است.
ً
 -2و وجود قائم بذات هم که ضرورت مطلاد دارد و عقاال بادیهی
است چه آنرا ماد بدانیم چه «تداوند با شعور» ،نیاای به اثبات نادارد
عالو بر آنکه اثباتاش اا طرید قانوب علیت هم با هی مشکلی همرا
نیست و به مسائل جدلی الطرفی هم باا نمیگردد و یاک میناو و ایاد

 ................................. 353چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

محض نیست بلکه یک واقعیت غیر قابل تردید است ندد هر عاقلی چه
مادی و چه الهی که متوجه معنی آب ،بتواند بشود.

قرن نوزدهم:

قرن داروینیسم و الحاد
چال رابرت داروی :1881 - 1882
Charles Robert Darwin 1809 - 1882

چارلد رابرت داروی انگلیسی  9121 - 9112م
Charles Robert Darwin 1809 - 1882
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مقدم :

اا آنجا که «داروی » درباار «موجاود جانادار» ،اعام اا گیاهااب و
جااانوراب ،بحاا کاارد اساات دیاادگا «داروینیساام» را در رشااته
«ایستشناسی و بیولوژی» بح میکنند چوب موضوعاش که جانادار
باشااد جاادو موضااوعات «ایستشناساای» اساات .در حالیکااه نااوع
استداللهای داروی در نظریه «تکامل انواع» و «تحاول جاناداراب» اا
نوع استداللهای عقلی است که مناسب مباح «فلسفی» است گرچاه
استداللهایش نید به برهاب ،شباهت ندارد همچاوب «اکثار فلسافههای
ً
ً
موجود» ،دالئلی شبه برهاب است که بعدا مفصال اا آب ،بح میشود.
 -9اما اا آنجا که نظریه «تنااع بقا » ،مربوط به «جاندار» است و اا
طرفااای اا بعضااای اا «انگید هاااای تودتواهاناااه حیاااوانی» ،در
اسااتداللهایش ،اسااتفاد کاارد اساات ،در نتیجااه بیتاااثیر در «علااوم
انسانی» نیست و باید اا مقدار تاثیرش در علوم انسانی همچوب «فلسفه
اتالق و فلسفه اجتماعی و غیر » ،بح و تحقید شود .و
 -2اا طرفی دیگر چوب مربوط به ااد و ولاد و «تولیاد مثال» اسات
باید در «علم ژنتیک» هم اا آب بح شود.
 -3ولی اا همه مهمتر ،ای است کاه چاوب اا دالئالای تجربای و
استقرائی نید استشهاد کرد است ،الام است که
ً
 -9اوال ابتادا دربااار استشاهاداتاش بااه «اساتقرا تجرباای مااورد
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نظراش» ،بپرداایم که چقدر ای اساتناد باه «تجرباه» ،واقعیات دارد و
صحیح است؟
و با هدف مورد نظراش ،آیا مطابقت دارد یا تیر؟
ً
و آیا واقعا آب نتائج مورد نظارش ،در «ایا مقادار ماوارد تجربای»،
وجود دارد یا تیر؟
ً
 -2ثانیا آیا ای مقدار «استقرا » ،هم کلی و کامل است یاا «ماوارد
نقض» هم دارد؟
اینک ابتدا  ،به نقل استدالل داروی  ،میپرداایم سپس به بررسی آب
استدالل و به موارد مورد استنادش و به موارد نقضاش میپرداایم:
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اشارهای ب نظری «تنازع بقاء»:

«داروی » ،میگوید:
« -9غذا و حبوبات» به نسبت «تصاعد ریاضی» ،ایاد میشود
 -2اما نسل «انساب و حیوانات» (که اا گیاهاب تغذیه میکنناد) باه
نسبت «تصاعد هندسی» ،ایاد میشود،
در نتیجه «غذا» برای حیوانات کم میآید و نداعی میاب حیوانات بار
سر غذا (و تصاحب غذای موجود) ،پیش میآید که
 -3در ای «تنااع بقا » ،قویترهاا ،پیاروا میشاوند و ضاعیفترها،
نابود میشوند و ای تنااع و بقای قاویتر و ناابودی ضاعیفترها در هار
نسلی ،تکرار میشود گویا «انتخاب طبیعی» است که قویترهاا در هار
نسلی باقی بمانند و تولید مثل کنند و ضعیفترها اا گردونه تولید مثال،
کنار روند در نتیجه در هر نسلی وارثاب قویترها ،بااقی بمانناد و اناواع
جانداراب به ای صورت« ،رو به تکامل روند».
در ای فرضیه ،قویتر هم بمعنی کاملتر است
یعنی کمبود غذا موجب تنااع بقا میشود و تنااع بقا موجب بقای
قویتر در هر نسلی میشود و بدی صورت «انتخاب طبیعی» ،صورت
میگیرد و قویتر هماب کاملتر است و بقای کاملتر یعنی تکامل انواع.
ای دایر استدالل فوق ،گرچه تنها اتتصا

به جانوراب دارد ناه باه

گیاهاب اما دارو ی به صورت دیگری بر تنااع بقا میاب گیاهااب هام در
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کسب نور بیشتر آفتاب و تحصیل شرائط بقا  ،استدالل میکند.
«داروی » ،در تنااع بقا میاب گیاهاب را نید محدودیت آب و تااک
و آفتاب و شرائط ایستی مطرح میکند که هر گیااهی کاه بتواناد بقاای
تود را در ای شرائط به دست آورد آب گیا به اصطالح ،قویتر اسات و
موجب انتخاب طبیعی و تکامل انواع گیاهاب میشود.
داروینیسم دربار «تنااع بقا » میاب حیوانات ،به ارافه مثال میاناد
که بخاطر آنکه در منطقه اندگی ارافه ،گیاهاب به تاطر شارائط جاوی،
نابود شدند و تنها درتتاب تنومند و بلند ،باقی ماندند ارافه که با کشیدب
گردباش برای توردب برگ درتتاب بلند ،مناسب بود بااقی ماناد و هار
چه بیشتر ،گردباش با گذشت نسلها ،بلندتر شد.
ً
و یا مثال در تنااع حیوانات با یکدیگر میگویاد :آنهاا کاه چنگاالی
قوی و دندانی تیدتر و غیار دانساتند در «کشات همادیگر» باه تااطر
«حف بقا تود» ،پیروا شدند لک
 -9گرچه در ایستشناسی ،اثبات شد که بدب جانداراب اا دو ناوع
سلول تشکیل شد اند سلولهای مخصو

دستگا تناسلی و تولید مثل

و سلولهای تشکیل دهند اندام و سایر اعضا بادب جاناداراب و ثابات
شد تغییر در سلولهای تشکیل دهند سایر اعضا غیار تولیاد مثلای،
هرچند توسط محیط و یا وراش یا تصادفات ،نابود شود یا تغییر کند در
نسل آیند  ،هی تاثیری ندارد و نمیتواند موجب تحول نسال آیناد باه
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تاطر تاثیر محیط یا حف نتیجه تنااع بقا شود.
در نتیجه در «تنااع بقا » ،گرچه فرد قویتر باقی بماند اماا نسالاش

قویتر نمیشود 1و نید گردب ارافه بر اثر کشیدب آب فرد ،حتی اگار بادرگ
شود به نسلاش ،ار نمیرسد
 -2عالو بر آنکه «کمبود غذا» ،بجد در سالهای «تشکسالی» به
اثبات نرسید است و
 -3در هماااب سااالها هاام اینکااه «درناادگاب» بجااای تااوردب
«چرندگاب» ،هرگد همدیگر را نمیتورند.
 -1عالو بر آنکه «درندگاب» اا انساب و میموب« ،داناتر و یا عاقلتر»
نیستند که نتیجه درندگی را پیدایش «انساب و یا میماوب» بادانیم .بلکاه
«انساب و میموب» هم اا درندگاب نیستند بلکاه اا طعماههای درنادگاب
هستند تا قبل اا اتتراع سالحهای کشند که اا تود دفاع کنناد و بعاد
آنهم میموب و انساب ،بیشتر میو توارند تا درند و در تشکسالی هام
همدیگر را نمیخورند حتی اگر بمیرند .عالو بار آنکاه «ویروسهاا» و
«میکربها» ،جاناداراب پرسالولی را میتورناد و ناابود میکنناد  -در
حالیکه «ویروسها و میکربها» اا جاناداراب پرسالولی ،هرگاد قاویتر
نیستند چه رسد به آنکه کاملتر باشند.
 . 1اینکه نسل یک پهلواب پهلواب شود کلیت ندارد بلکه محاسبات قوانی ژنتیک است تاا
فراند اا کدام اجدادش ار ببرد.

نقد و بررسی ما:

الف :تناقض در نظریه «تنازع بقاء»
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الف  -اا آنجا که «داروی » ،تودش متوجه بود کاه «عماد تناااع
بقایی» که میتواند (بر فار

تحاول اناواع در صافات جنسای و غیار

آنها) ،موجب بقای قویتر شود هماب «تنااع بقا میااب افاراد یاک ناوع
واحد اسات» ،ایارا آنچاه در طبیعات( ،در اناواع و اجنااس مختلاف
جانوراب) ،طعام و غذای نوع یا جنس دیگار ،نامیاد میشاود در واقا
مصداق «تنااع بقا » نیست و نمیتواب گفت پرندگاب دانهتوار ،همیشه
دانههای نااقو و ضاعیف را انتخااب میکنناد و اا تاوردب داناههای
کاملتر و بهتر ،صرف نظر میکنند تا نسل دانههای بهتار بااقی بماناد و
تولید مثل کند و یا پرندگاب حشر توار اا توردب حشار هایی کاه ماواد
بیشتری برای آنهاا دارناد ،صارف نظار میکنناد و یاا «شارائط ساخت
محیطی» ،گیاهاب کاملتر و بهتر را پرورش میدهند و حیوانات وحشی
اا حیوانات اهلی ،کاملتر و بهتراند؟
 و یا درندگاب گوشتتوار اا توردب انساب و میموب و ...که نسبتبه سایر حیوانات باا هاوشتر و کاملترناد ،صارف نظار میکنناد تنهاا
بخاطر آنکه کاملتر باقی بماند!!! و تالصه اینکه اینها تاوهم و تخایالت
آقای دارویا باود و هسات .آنچاه بارای ناوعی اا اناواع (و جانس اا
اجناس) ،توراک نامید میشود ربطی باه نظریاه «تناااع بقاا » ماورد
ادعای داروینیسم و نتائج ادعایی آب ،ندارد.
 -و آنچه داروی  ،بیشتر بر روی تنااع بقا آنها ،تاکید میکند تناااع
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بقا میاب افراد و مصادید یک «نوع واحد» است آنهم به تاطر «کمباود
غذا و طعام» است که ای نوع «تنااع» هام در طبیعات کمتار و بسایار
نادر و اتفاقی ،مشاهد میشود و یا نیسات کاه در کمباود غاذا و امااب
قحطی ،مردم همدیگر را بخورند حتی تاریخ ثابت کرد اسات ماردم اا
گرسنگی میمیرند اما همدیگر را نمیتورند حتی در میاب درندگاب هام
اثبات نشد که در امااب کمباود غاذا  ،شایرها همادیگر را بخاورد یاا
پلنگها ،همدیگر را بخورند یا گرگها ،همادیگر را بخورناد بااالتو
امانی که اا انواع دیگر جانداراب که توراکشاب هست مقداری موجود
باشد،
 چه رسد به حیوانات غیر درند که دانهتوارند یا گیا توارند مانندگاو ،گوسفند و شتر ،آهو ،گواب و ...که ماادامی کاه داناه و گیاا بارای
توردب موجود باشد همدیگر را نمیتورند بلکه در صورتی هم که دانه
ً
و گیا نباشد نوعا میمیرند ولی همدیگر را نمیخورند.
ب :و حتی اینکه نوعی اا جانداراب توراک نوعی دیگر اسات دلیال
آب نمیشااوند کااه «تورناادگاب» اا «تااورد شااد گاب» ،کاماالتر و یااا
قویتراند چنانچه
 ویروسها موجودات تکسلولی و پرسلولی را میتورناد و ناابودمیکنند و میکروبها هم جانداراب پرسلولی که به اصطالح کامالتر اا
آنها هستند را میتورند و نابود میکنند حتای انساابها کاه کامالتری
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جااانوراب و جانااداراب هسااتند توسااط میکروبهااا و ویروسهااا نااابود
میشوند.
 و نمیتواب گفت که «میکروبهای تکسلولی» ،ابتدا به صورت«ویروس» بودند و سپس اا طرید «تناااع بقاا » باه «تکسالولیها» و
میکروب تکسلولی ،تبدیل شدند یا آنکه «جانداراب پر سلولی» ،اول به
صورت «جاانوراب تکسالولی» بودناد بعاد توساط «تناااع بقاا » ،باه
جانداراب پرسلولی تبدیل شد اند.
اما ای گفته داروینیسم که «پرندگاب» ،بخاطر آنکه جااب تاود را اا
دشم حف کنند سعی کردند بال درآورند و «ماهیاب» به همی تااطر
که اا دشم فرار کنند بالهای شنا و آبشش درآورند و جانداراب دارای پا،
به همی تاطر پا درآورند.
ای گفتهها ،به شوتی ،بیشتر شبیه است تا یاک گفتاه علمای قابال
اثبات توسط تجربه یا فلسفی ایرا «پرندگاب در هاوا» ،حیواناات درناد
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
دشمناب هر محیطی در هماب محیط مربوطه ،هست .اینکه پرنادگاب اا
ترس درندگاب ،پر در آوردند یا دوندگاب اا ترس درندگاب ،پا درآوردند یا
آنکه ماهیاب اا ترس ماهیاب درند  ،بالشنا درآوردند .مضحکهای بایش
نیست.
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ایرا غالاب ایا حیواناات مختلفاه (و اکال و مااکول) ،در محایط
واحدی ،اندگی میکنند؛ یعنی در میاب پرندگاب هم درند هسات و در
میاب دوندگاب هم درند هست و در میاب ماهیاب بالدار هم درند اسات
و...
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مورد نقض:

 عالو بر آنکه «کرم ابریشم» ،مادامی که در فضای بااا و بیاروبسلول ابریشمیاش ،هست ،بال در نمیآورد اما وقتی تود را در سالول
پیله ،اندانی ،میکند که هی فضایی برای پرواا ندارد بال در میآورد.
اما ای تفکر که «کرم ابریشام»« ،چاوب میدانسات پاس اا کامال
کردب «پیله و سوراخ کردب آب و تارج شادب اا آب» ،دوباار در فضاای
باا همچوب گذشته برمیگردد دلاش نمیتواسات ایا باار دیگار باه
صورت کرم باشد سعی کرد در پیله ،به پروانه تبدیل شود» ایا قصاهها
برای تواب کردب کودکاب ،جالب است ولی برای یاک انسااب عاقال و
بااال ،،احمقانااه اساات ای ارا «کاارم ابریشاام» یااا «سااایر کرمهااا» و یااا
«نطفهها» ،در تخم و رحم ،دارای عقل و همچوب انساب نیستند که برای
تغییرات آتی تود ،تصمیم بگیرند بلکه ای تغییارات در آنهاا ،باه طاور
«ژنتیک و تودکار و بدوب اراد » ،انجام میگیارد چنانچاه یاک ناوااد،
رشد میکند کودک میشود و سپس باا رشد میکناد و باال ،میشاود و
سپس هام پیار میشاود و میمیارد هیچکادام ،آگاهاناه نیسات و های
«اتتیاااری» بارای «موجااودی کااه بااه طااور تودکااار و ژنتیااک ،تغییاار
میکند» ،وجود ندارد.
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خالص اینا

 -9تنااع بقا مورد نظر داروی  ،مصداقی در «واق و تارج» باه آب
مقدار ،ندارد که برای اثبات نظریهاش ،کافی باشد.
 -2توراک بودب گیاهاب برای حیوانات و چرنادگاب بارای درنادگاب
هرگد ،مصداق «تنااع بقا مورد نظر داروی » نیست.

مورد نقض
تکثیر در «موجودات تکسلولی» و تکثیر در سلولهای نطفه
در «رحم و تخم» مصداق تکامل بخاطر تنازع بقاء نیست:
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«تکثیر» ،در موجودات تک سلولی و ویروسی و در سالول نطفاه در
رحم هی ربطی به تکثیر اایشی در حیواناات پرسالولی و پایش آمادب
«کمبود غذا » و «نداع بر سر غذا» و «نابود شدب ضاعیفترها» ،نادارد
ً
«تکثیر» ،در حیوانات تکسلولی ،نوعا اا طرید تقسیم سلولای انجاام
میگیرد که در تقسیم سلولی ،هرگد پیشفر هاای تناااع بقاا  ،ماورد
ادعای داروی و داروینیستها ،معنی ندارد و ای تقسیم دروب سالولی
بر اساس ژبهای موجود در هار ناوع تاک سالولی ،انجاام میگیارد در
تقسیم سلولی تکسلولی هار ناوع میکاروب مضار یاا مفیاد ،باه طاور
تودکار و بدوب وساطت وجود عقال یاا شاعوری در آب سالول ،انجاام
میگیرد همچوب کارهای مختلف کامپیوترهای مختلاف کاه هار کادام
آنها براساس برنامه اا پیش تعیی شد در آنهاا توساط مخترعااب آنهاا،
انجام میگیرد و لذا کامپیوتر تود پرداا نمیتواند کار کاامپیوتر مرباوط
به پرواا هواپیما را انجام دهد و...
و «انتخاب و اتتیار» ،مربوط به اراد مخترعاب آنها اسات ناه تاود
آنها و لذا ربطی به مسئله کمبود غذای داروینیسم که آنرا موجب تناااع
بقا و بقای قویتر دارد ندارد ایرا هی نداعی میاب کامپیوترها نیست ناه
به تاطر غذا و یا غیر غذا ،اگر نداعی باشد میتواند میاب مخترعاب آنهاا
باشد که به تاطر رقابت و سود بیشتر اقدام به چنی اتتراعاتی اد اند نه
به تاطر گرسنگی و حتی اگار بخااطر گرسانگی هام اقادام باه چنای

 ................................ 371چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

اتتراعی کرد باشند باا نداع میاب اتتراع شدگاب و تنااع بقا میاب آنهاا
و اراد کامپیوترها نیست.
همچنی تولید و «تکثیر» در موجاودات تکسالولی هام نمیتواناد
معلول تنااع بقا آنها و انتخاب و تصمیم ای سلولهای فاقاد شاعور و
اتتیار باشد جالب است که فردی در یک کنفارانس علمای کاه درباار
میکروبهااا و آنتیبیوتیکهااا در دانشااگاهی سااخ میگفاات« :کااه
میکروبها در مقابل آنتیبیوتیکها روا باه روا مقااومتر میشاوند کاه
گفتار صحیح است» اضافه میکرد که ایا کاار باه تااطر تناااع بقاا
میکروبهاا اساات یعناای میکروبهاای تااک ساالولی باه تاااطر آنکااه
نسلشاب نابود نشود فکر میکنند و را های نجات اا ای تطرات را پیدا
میکنند یعنی آب هم به تاطر «کمبود غذا» که میااب افاراد همااب ناوع
واحد میکروب ،به وجود آمد است در حاالی کاه گویناد اگار مقادار
کمی هم فکر میکرد متوجه میشد که ایا کاار باه تااطر تناااع بقاا
داروی نیست بلکه در ژب آنها ای تصوصیت هست که در مقابال هار
آنتیبیوتیکی بتواند مواد ضد آب را تولید کند.
همچناب که در کامپیوتر تودپرداا بانکها در مقابل فشاار دادب هار
دکمهای عکسالعمل آب باه طاور تودکاار و بادوب اراد ای اا تاود آب
کامپیوتر ،انجام میگیرد و کامپیوتر ،هی اتتیار اا تود برای تغییار آب،
ندارد.

درباره تقسیم سلولی در سلول «نطفه» در رحم و تخم:
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«داروینیستها» همابهایی هستند که دربار تخم مرغ که جوجاه در
آب ،پس اا کامل شدب با شکست تخم با ادب نکشاب اا اناداب تخام آااد
میشوند میگویند نسلها بود که جوجههای داتل تخام پاس اا کامال
شدب ،میمردند و نمیدانستند که باید با نکشاب تخم را بشکنند تا آنکه بر
اثر اتفاق ،یک جوجه به فکر ای افتاد کاه باا نکاش تخام را بشاکند و در
نتیجه ،آب جوجه اند ماند و بقیه جوجهها و مرغهاای فعلای اا نسال آب
جوجهاند که چنی کشف و اتتراعی کرد و ای کشف و اتتراع اا طریاد
ژب آب جوجه ،به نسلاش رسید و آبها هم بطور ژنتیک در تخام پاس اا
کامل شدب به ای فکر میافتند و تخم تود را میشکنند و تود را اا مرگ
در داتل تخم ،نجات میدهند.
ً
پاسخ :اوال ای آقایاب داروینیست متوجه نیستند اگر در یک نسل هام
جوجهها در تخم بمیرند دیگر نسلی اا آنها باقی نمیماناد تاا بگاوئیم در
هداراب نسل جوجهها همه بدوب استثنا در تخم میمردند تا آنکاه پاس اا
گذشت هداراب نسل یا میلیونها نسل ،یک جوجه به فکر افتااد کاه پوساته
تخم تود را پس اا کامل شدب با نکش بشکند و جاب تاود را اا ناابودی
نجات دهد.
ً
ثانیا پیدایش ساد تری جاندار اا طرید نظریاه «تناااع بقاا » ،محاال
است چوب پیشفر

نظریه تنااع بقا « ،وجود جاندار» است در حالیکه

ساتتماب ساد تری جاندار به مراتب اا ساتتماب بدرگتری کاامپیوتر نیاد
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منظمتر و پیچید تر است و لاذا بشار تاا باه حاال ،سااتتماب سااد تری
جاندار را آنطور که بتواند اا ماواد بیجااب آب را بساااد نمیتواناد بساااد
بنابرای اگر پیدایش کامپیوتر و صنای بشری همچوب ماشی و هواپیماا و
غیر اا طرید تصادف ،ممک است پیدایش ساد تری جانادار اا طریاد
تصادف ،ممک میشود؛
عالو بر آنکه ،موادی که دستگا های صنعتی بشر را اا آنهاا میساااد
اا مواد فاسد شدنی نیساتند در حالیکاه ماواد آلای کاه بادب جاناداراب و
جانوراب اا آنها تشکیل میشود اا مواد آلی فاسد شدنی ،تشکیل میشاود
و نمیتوانند باقی بمانند.
عالو بر آنکه ،طبد «اصل تناقو» که بر مواد بیجااب ،حااکم اسات
هر ساتتماب منظمی اگر تودبهتود در گذشت اماب قرار گیارد تغییارات
تصادفی ،آنها را تراب و کهنه و نابود میکند نه آنکه آنها را کاملتر کند.
 -9پس اولی پیشافر

تکامال ایساتی داروینیسامی همااب وجاود

ساد تری جاندار است که پیدایش آب ،اا طریاد تصاادف یاا تناااع بقاا
داروینیسمی محال است.
 -2و دومی پیشفر

آب ،ای است که بخاطر کمبود غذا ،جاناداراب

به جاب هم بیفتند و همدیگر را بخورند و قاویتر کاه فار

آب اسات کاه

کاملتر است باقی بماند و تولید نسل جدید کند؛
در حالیکه تاود دساتگا تولیاد مثال نیاد اا پیچیاد تری صانای یاا
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تولیدات طبیعی است که باا تا بحال بشر نتوانسته راا آنارا کشاف کناد و
صنایعی بسااد که تودشاب تولید مثل کند یعنی ماشینی بسااد کاه عاالو
بر انجام کار تویش ،مثل تود را تولید کند.
 -3پیشفر

سوم ای است که فرد جاناداری کاه در «تناااع بقاا »،

باقی میماند تولید نسل کند و تولید نسل بعهد دیگراب که در تنااع بقا و
تصاحب غذا شرکت نکردند نباشد .در حالیکه در «انبور عسل» ،تولیاد
نسل به عهد «ملکه و انبوراب نر» هست که ومیفه «تهیاه غاذا » بعهاد
آنها نیست.
باز مورد نقض:

در حالیکه در «انبور عسل» ،نبور «کارگر» که مامور ّ
تهیاه غاذا بارای
ملکه و انبورهای نسل است چه در تنااع بر سر غذا اند بماناد یاا اناد
نماند ،انبوری عقیم اسات و تولیاد مثال نمیکناد و تولیاد مثال بعهاد
«انبوراب نر» و «انبور ملکه» است که اا عسل تولید شد کارگراب ،تغذیاه
میکنند و در میداب تنااع بقا بخاطر کمبود غاذا ،وارد محایط جناگ باا
سایر جانداراب نمیشوند .حتی در عمل تولید مثل هم انبور نر که با سایر
انبوراب نر ،به رقابت میپردااد و در پرواا افاف با انبور ملکه جفتگیری
میکند در هماب عمل افااف و جفاتگیری دساتگا تناسالی تاود را اا
دست میدهد و در نتیجه جااب تاود را هام اا دسات میدهاد ناه آنکاه
«بخاطر کمبود غذا و تنااع بر سر تصاحب غذای موجاود و حفا جااب
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شخصی تود» بلکه بخاطر غرید جنسی که هی ربطی باه کمباود غاذا
ندارد بلکه اگر غذا کم بود و انبور عسل قادر به رقابت با سایر انبوراب نار
نبود و نمیتوانست با انبور ملکه جفتگیری کند جااباش بیشاتر حفا
میماند و انبور نر تنها بخاطر وجود غذای کامل و ایاد ،جااب تاود را اا
ً
دست داد و میدهد .یعنی دقیقا عکس نظریه تنااع بقای داروینیسم.
حال چگونه ما میتوانیم پیدایش جانداراب را بر اساس نظریاه «تناااع
بقا » داروی «بخاطر کمبود غذا» توجیه کنیم.
حتی در «تکامل جانوراب و جانداراب در سلول تخم و جنای » کاه در
«تخم» و «جنی » ،تکثیر بصورت تقسیم سلولی است آنهام طباد نقاش
ژبهای موجود که فاقد هر عقل و شعور و اتتیاری اا تود هستند ماهیاب
در ای دوراب ،دارای سااتتماب کامال تاود بطاور تادریجی میشاوند و
جانوراب تشکی و پرندگاب هام در تخام یاا در رحام ماادر طباد نقشاه
ژنتیکی بدوب آنکه تودشاب بفهمناد و انتخااب کنناد و تصامیم بگیرناد
چنی تغییراتی میکنند بال یا پا یا شش یا آبشش در میآورند برای فضایی
که بعد اا اایش وارد آب میشوند همچنانکه کرم ابریشام پاس اا انادانی
کردب تود ،در داتل سلول پیله( ،که هی فضای باای در آنجاا نیسات)
دارای بال میشود برای محیطی که پس اا ترک پیله میتواناد در آب پارواا
کند همچنانکه باا میتوانست به همااب صاورت ساابد مانناد ساابداش
همچوب کرم بلولد.
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نظریااه «تکاماال جانااداراب» اا طریااد «تنااااع بقااا » ،احمقانااهتری
نظریهای است که بشر آنرا در دانشگاهها و آمواشگاهها ،تدریس میکناد
گویا «امپریالیست و نظام جهاب فعلی» در قروب جدید و جو مخالفت باا
کلیسا و دی  ،به حدی پیشرفت کرد که هر نظریاه ترافای و احمقاناهای
که به نف «ماد گرایی» و «الحاد» باشد را حاضرند بپذیرناد و تارویجاش
دهند و در آمواشگاهها و دانشگاهها به عنواب علم تجربی قابل اثباات باا
تجربه ،معرفی کنند اماا نظار اعتقااد باه «روح غیار ماادی» و «تادایی
جهاب» را هرچند طبد «عقل» و مطابد «پیشرفت علاوم» و «تنهاا نظریاه
معقول برای پیدایش جهاب باشد» را هم حاضر نیستند بپذیرناد .باا آنکاه
ثنویت «روح» و «بدب» ،اینک پس اا کشف اتم ثابت شد کاه اتام تنهاا
تاب جبر فیدیک است و بدوب فهم و اتتیار است اما انسااب دارای فهام و
اتتیار است و «فاعل اندیشه و صاحب نه » ،ممک نیست اتام ماادی
تاب تنها جبر فیدیک باشد ،عالو بر آنکه توسط علم هبنوتیدم و منیاهتیدم
و مرتاااب هندی ،بطور تجربی روح فردی که مورد نظر آنها هست اا بادب
تارج میشود و اا دیوارها میگذرد و میرود آنطرف دنیا و اتباری را باه
مرتاا مخابر میکند در حالیکه بدباش پیش مرتاا تواب است.
آقای یونگ همکار فروید میگوید ما در آیند چه بسا به نظریه روح و
جسم برگردیم که روح در رحم وارد بدب طفل میشود و پاس اا مارگ اا
آب بدب تارج میشود.
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یونگ ،کارل گوستاو 9112 - 9119 ،م
Carl Gustav Jung 1875 - 1961
 در هر حال چه بخواهیم و چه نخواهیم باید نگرش ما ،نسبت باهروح ،همابگونااه باشااد کااه اجاادادماب باااور داشااتند و بااا آب ،اناادگی
میکردند ،یعنی باید به نگرش آناب برگردیم .بر اساس نکر ی پیشینیاب،
روح ،ای عالیتری مظهر وجودَ ،دم اندگی و گونه نیروی اندگانی باود
که در جریاب شکلگیری یا به عبارتی پیش اا تولد جسم آدمی در کالبد
انساب وارد میشد و جسم محتضار را در آتاری نفاس انادگی ،تارک

میکرد.1

 . 1کتاب انساب در جستجوی هویت تویش  -تالیل کارل گوستاو و یوناک  -در ترجماه
فارسی چاپ سال  - 9311تهراب .23

تاثیر «مادهگرایی» و «داروینیسم»
در
انحراف تفکرات به اصطالح «فلسفی» و اجتماعی
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«نظریفففه اروینیسفففم» ،اگفففر آنطفففور کفففه طرففففداراناش از
«ما گرایان» میگویند صحیح باشد و پیدایش نخسفتی جانفدار
هم بتواند بر فرض محال ،ط ق نظریه «تصا

» ،ممکف باشفد و

از الل اث ا «روان غیر ما » هم صر نظر شو  ،میتواند آثار
متعد

اشته باشد م جمله:

« -9الحاد و ماد گری» را اثبات کند و برهاب نظم را نقاض و باطال
کند.

ً
« -2شناتت را نسبی کند» چوب مخ دائما بنابرای نظریه

داروینیسم ،در حال تغییر و تحول است در نتیجه نمیتواند معارف،
«ثابت و تغییرناپذیر» باشد و اینک نید ّ
نسبیتگرایاب در معرفت ،بهمی
داروینیسم ،استناد میکنند.
 -3کمتری تاثیرش ،اسقاط «اراشهای عقلی و اتالقی و حقوق
طبیعی» است و اثبات ّ
نسبیتگرایی در اراشها و ابطال نبوت و امامت
و ...است و کوچکتری آثارش ،بطالب کتب آسمانی است تصو
ای که نظریه با نقل تلقت آدم ابو البشر در بهشت ،هم متناقض است.
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 اما «بطالب داروینیسم» که گذشت و «ماد گرایی» هم ،که نتیجاههماب «حسگرایی افراطی» است ،در تاود نیاد ،تناقضای آشاکار دارد
ایرا «ماد » که اکنوب پس اا کشف «اتم» روش شد که هماب اتم است
که تنها «تاب قوانی جبری فیدیک» است فاقد «فهم و اتتیار» و حتای
فاقد «احساس لذت و الم و احساسات حیوانی» است و اا تود ،های
فهم و اتتیاری ندارد و «م اندیشند فاعل مختار» در کارهای انساانی
و اتتیاری تود ،هرگد تاب قوانی جبری فیدیک نیست حتی «گیاهااب»
هم که فاقد «فهم اتتیار» هستند اماا تااب قاوانی ژنتیاک دروب تاود
هستند نه همچوب «مواد بی جاب ،که باا تغییارات تصاادفی و محیطای
(آفتاب ،باراب ،سیل و الدلاه و غیار ) ،رو باه ترابای و کهنگای بیشاتر
میروند اما گیاهاب و حتی تکسلولیها و ویروسهاا ،باا تولیاد مثال،
نسل تود را اا نابودی و کهنگی حف میکنند.
کم و بیش ،بعضی اا فیلسوفاب پس اا کانت ،متوجاه ایا نکتاهها،
شدند و عمد تفاوت «جاندار» و «بیجاب» را بیشتر فهمیدند.
همچنانکه «کانت» به «شناتتهای ما قبل تجربی» هم توجه داشت
و انحصااار شااناتت را در «شااناتتهای حساای» ،نااوعی کاام فکااری و
ساد اندیشی میدانست با آنکه شناتت حسی را هم نوعی تاثرات دروب
حسی و دروب نهنی ،در مقابل تاثیرات عوامل تاارجی» میدانسات و
ً
قویا کانت ،ساد اندیشی ارسطویی را در شناتت که «ارساطو» ،تیاال
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میکرد آنچه ما مشاهد میکنیم و میبینیم و احسااس مایکنیم «عای
ً
موجود تارجی» است را قویا رد و ابطال میکرد و میاب «بود تارجی»
و «نمود حسی» ،تفاوتی غیر قابل انکار ،اثبات نمود.
 در هر حال ،ادعای بعضی اا «حسگرایاب و ماد گرایاب» همچوبژاب پل سارتر اگدیستانسیالیست (=انسابشناس اصاطالحی) اا طرفای
بر «اتتیار انساب» و اا طرف دیگر بر «ماد گرایی» ،تاب جبار فیدیاک،
تناقضگویی آشکار است.
ُ
 چه رسد باه ادعاهاای «أومانیسامی و انساابگرایی» و تاکیاد بار«حقوق انسانی» همچوب حقوق ناتی و عقلی انسانها در براباری افاراد
انسانی در داشت «حد حیات و آاادیهای فردی و در مقابل لدوم وفای
به عهد و غیر » که ایربنا انسابگرایی و سرچشمه اتالق انسانی است
ً
و ...که دقیقا با نظریه داروینیسم در تناقض است.
که موضوع تمام اینها ،انساب است و اینکه «انسااب» ،فاعال مختاار
است و «حد و تکلیف» هم بادوب وجاود «اتتیاار» ،ناامعقول اسات
بنابرای  ،ادعای «حسگرایاب افراطی و ماد گرایاب» بار «انساابگرایی و
اومانیسمی» ،تناقضی آشکار است و بجد ادعایی جاهالنه چید دیگاری
نیست که البته ،تنااقضگویی و انحطااط اتالقای و انحطااط فرهناگ
انسانی را در جامعه به دنبال تود داشته و دارد.
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«داروینیسم» و «اخالق»:

 حال چه رسد به «ماد گرایی» به سبک «داروینیسم» که عالو بارآنکه جانداراب و حتای «انسااب» را «موجاودی ماادی» میداناد یعنای
ترکیبی اا اتمها که تنها تاب جبر فیدیکاند متوجه تفااوت «جانادار» و
«بیجاب» نیست و فکر میکند حتی «انساب» بر اساس نظریاه «تناااع
بقا » به تاطر «کمبود غذا » به وجود آمد است که هر فرد برای بقاای
تود ،دست به کشت و نابودی دیگراب میاند.
 «اسپنسر» کوشید «اتاالق» را بار اسااس نظریاه «داروینیسام وتنااع بقا داروی » ،توجیه کند به ای صورت که نوع انسانی که در میاب
جانداراب باالتری «عقل» را دارد میکوشید تکامال تاود را اا ایا باه
بعد ،با اجتماع انسانی و مراعات اتالق ،ادامه دهد؛
در حالیکه «اسپنسر» ،متوجه ای نبود که «اتالق» یعنی «احساب و
گذشت و تدمت به دیگراب حتی چه بسا با ایثاار و گذشات اا جااب و
ً
مال تود» ،معنی پیدا میکند و ای «اصول اتاالق» دقیقاا باا «نظریاه
تنااع بقا  ،بخاطر کمبود غذا» در «تنااقض» اسات و نمیتاواب وجاود
نقیض را بخاطر وجود ناقضاش اثبات کرد و ای آنطاور کاه «نیچاه»،
میگوید توجیه اسپنسر 1را برای اتالق به کماک نظریاه «داروینیسام و
تنااع بقا » ،یک نوع حماقت میداند یا نهایت حماقت میداند.

1 . Herbert Spencer.
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نیچ :

«هربرت اسپنسر» ،هی چید جد نفارت در ماا ،باه
وجود نمیآورد که در هدیابهای تا تاود ،افاد
دید و محدود آراوهایش را نشاب میدهاد منظاورم
آشتی مجدد «تودتواهی» با «نوعدوستی» است.
ّ
بشریتی که در افد نهایی تاودش ،چیادی جاد ایا
دیدگا های اسپنسری نداشاته باشاد ،باه عقیاد ماا،
مستحد تحقیر و فنا است.1
 پسر داروین ،در کتاب معروفاش به نام انساب آیند گفتاار پادرش رادرست فهمید ،آنجا که پسر دارویا در آب کتااب طباد نظریاه داروینیسام
مینویسد:
 «انساب کامل یا ملم میکند یا طغیاب»اما اینک که جمعیت بشر در جهاب اا هر اماب دیگری ،بیشتر است اگر
مواد توراکی را بیخود ،اتالف نکنند و نیروهای انسانی که مشغول سااتت
سالح و بمب برای نابودی بشر هستند بجای ای کاار سااتت ساالح ،باه
تولید کشاورای و غذا بپردااند به مراتب هی انسانی بدوب طعام نمیماناد
ً
باالتو اگر عدالت در میاب بشر ،اجرا شود «عدالت» کاه دقیقاا نقایض
نظریه «تنااع بقا به تاطر کمبود غذا» است.
 اما طرفداراب داروی  ،متوجه ایا نکاات نیساتند و حتای بسایاری اا . 1کتاب حکمت شاداب تالیف نیچه  -بند  - 313در ترجمه فارسی

.312 - 313
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آنها ،تسلط امپریالیست غرب را به تاطر وجود عقل بیشتر در آنها میدانند
و جنگهای موجود و باالتو جنگهای جهاانی را مصاداق باارا تناااع
بقا به تاطر کمبود غذا معرفی میکردناد و تاود را هام مصاداق کامال
روشنفکر میدانند و میدانستند.
البته چه بسا ،ای ناداناب که تود را روش فکر ،تیال میکردند.
اعتقادشاب را به «تناااع بقاا دارویا » اا روش فکریشااب میدانناد و
همچناب شاعار «انسااب دوساتی و احسااب و ایثاار بارای دیگاراب» را هام
میدهند (چه رسد به شاعار عادالتطلبی و طرفاداری کاردب اا برقاراری
صلحی جهانی؛) با وجاودی کاه میااب «نظریاه تناااع بقاا » و شاعارهای
«عدالت و انساب دوستی» ،تناقضی کامل است در حالیکه اعتقاد آنهاا ،باه
«ماد گرایی و حسگرایی افراطی و باالتو تنااع بقاا داروینیسام» ،چاه
بسا ریشه پنهاب هر فاجعاه و فسااد اتالقای و انحطااط فرهناگ بشاری و
نابودی انسابگرایی است.
نظریه «تنااع بقا داروی » ،بدرگتری چالش در فرهناگ جهاانی و در
ایجاد انحراف در «علوم انسانی» است.
اگر نظریاه «مااد گرایی» و «تناااع بقاا دارویا » کاه در دروب تاود،
تناااقض دارد باار فاار محااال ،درساات باشااد دیگاار «فرهنااگ انسااانی و
اومانیسمی و انساب دوستی و اتالق انسانی» ،معنی نخواهد داشت وقتای
«انساب کامل( ،به قول پسر داروی و الامه دیدگا پدرش) یا ملم میکند و
یا طغیاب».
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ّ
ّ
نسبیت در «معرفت»:
داروینیسم و نظری

جمعی اا طرفداراب داروینیسم ،توشحالاند که بنابر «داروینیسام»
که «انساب ،موجودی مادی و هر لحظاه در حاال تغییارات اسات» ،در
نتیجه «معرفت ثابت» ،وجود ندارد یعنی دیگر نمیتواب هی علمای را
ثابت دانست و نید نمیتواب هی کاری را بالذات توب و یا بد دانسات
و تداشناسی هم ،جایگاهی نخواهد داشات و دیگار ،انسااب ،آااد آااد
است و تدایی وجود ندارد.
نقد :در حالیکه عالو بر آنکه ماد گرایی یعنی جبار فیدیاک و نباود
اتتیار و آاادی ،در انساب و «داروینیسام» آنطاور کاه گذشات مکتبای
باطل است و در دروب تود تناقض دارد ،موجب «انحطاط بشر» به حد
یک «حیواب وحشای» اسات بلکاه وحشایتری حیاواب میشاود اگار
«معرفت» ،نسبی باشد و معرفت ثابتی وجود نداشته باشد و اراشهای
اتالقی هم معنی نداشته باشد و ایر سؤال رود هماه علاوم هام سااقط
میشود در حالیکه «استحاله اجتماع نقیضی » و «قانوب علیات» ،غیار
قابل انکاراند و معرفتی ثابتاند و نید «حقوق طبیعی انسانها» ،نید غیار
قابل انکاراند و ایربنا حقاوق قاراردادی اسات و اینکاه بگاوئیم ماا اا
اتمها ،تشکیل شدیم که تنها تاب جبر فیدیک هستند باا آنکاه مایدانیم
«فاعال مختااریم» عاای حماقات اسات و تبلیاا ،دیادگا ماااد گرایی و
داروینیسم بجد تبلی ،حماقت و وحشیگری چید دیگری نیست.
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یعنی هم «نظریه تنااع بقا داروی » در دروب تود« ،تنااقض» دارد
و باطل است ایرا ماد ای که قابل تقسیم است و میااب اجادا اش چناد
برابر جرم اتمها فاصله دارد و تاب تنها جبر فیدیک است ،محاال اسات
م اندیشند ای بشود که واحد بسیط مستمر فاعل مختاار اسات و هام
«نتائج نظریه داروینیسم» ،که عدم ثبات علوم تجربی و ریاضی و غیار
باشد ،غیر قابل قبول است.

«دیلتای» طرفدار
داروینیسم و تاریخگرا

Wilhelm Dilthey - 1833 - 1911
 - 1877 - 1111ویلهلم دیلتای فیلسوف آلمانی
طرفدار داروینیسم و پایگذار «مکتب تاریخگرایی»:
انسان ای مخلوق زمان

1

هوسرل در سال  9199در نشریه «لوگوس»« ،فلسافه دیلتاای» را باه

شکاکیت تاریخ انگارانه ،متهم کرد.2

هایدگر و گادامر ،نید تحت تاثیر «تاریخگرایی دیلتای» ،قرار گرفتناد
و لذا به نوعی سردرگمی میااب «فلسافهها» و «شاکاکیت در تفسایر» و
« ّ
نسبیت در معرفت» ،گرفتار شادند .و عماد فلسافه جدیاد دکاارت و
کانت را متوجه نشدند.

 . 1نات فلسفه  -تالیف ویلهلم دیلتای  -ترجمه فارسی حس رحمانی چااپ قام ساال
.991 9313
 . 2در پیشگفتار نوشته اتوپوگلر بر هماب کتاب نات فلسفه دیلتای در ترجمه فارسای
.31
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سردرگمی دیلتای در «فلسفه»:
تضادهای عمد دیادگا هایی کاه اکناوب باا قادرتی
یکساااب بااه تنااااع مشااغولند ،تعاااریف «فلساافه»،
جلو گر میشوند ،و با دارا بودب حقوق مسااوی ،در
برابر یکدیگر ،قد علم میکنند.
ای ناداع ،تنهاا در صاورتی ،فیصاله مییاباد کاه
دیدگاهی و رای «دیادگاههای طرفهاای متناااع»،
بتواب یافت.
 وجهه نظری که در طارح تعااریف یااد شاد اا«فلساافه» ،مبنااا بااود  ،وجهااه نظاار فیلسااوف
«سیستمساا» است کاه میتواهاد بار پایاه بهام
پیوسااتگی سیسااتم تااود ،آنچااه را اا مسااائل در
ّ
نظرش پاردااش و قابال حال مینمایاد ،در یاک
تعریف ،بیاب نماید.
.......
مسئله تعریف «ماهیت فلسفه» که نامگذاری آب،
و مفاهیم «فالسفه مختلف» را در باب آب ،روش
میسااد ،به ضرورت ،ما را اا دیدگا معطاوف باه
«سیستم» به سوی « یدگا تاریخی» ،هادایت
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میکند.........1
فلسااافه در برگیرناااد واقعیتهاااای پراکناااد و
گوناگونی است....
با «اوضااع فرهنگای»« ،فلسافه» ،مساائلی را باا
اهمیاات قلمااداد میکنااد و سااپس آنهااا را بااه دور
میافکند.2
(یعنی دیلتای میخواهد بگویاد «فلسافه» ،تحات تااثیر «فرهناگ»
است و با تغییر فرهنگ ،تغییر میکند و اا یاک «واقعیات ثابات و غیار
قابل تغییر» ،هرگد حکایت نمیکند یعنی حتی اینکه اساتحاله اجتمااع
نقیضی  ،محال است و حادثه بدوب علت ،محال است در طول تااریخ
قابل تغییر و انکار میتواند واق شود و حادثه بدوب علت هم رخ دهد).

 . 1ترجمه کتاب «نات فلسفه»  -تالیف دیلتای .992 - 991
 . 2ترجمه حس رحمانی انتشاارات دانشاگا مفیاد چااپ تهاراب ساال  9313هجاری
شمسی .991
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 1551 - 1441م الهففففرد لففففوازی 1فرانسففففوی ،دیگففففر طرفففففدار
داروینیسم:

حقیقت مطلد داشت هی عقید ای را در ساحت
«اتالق» و «دی » ،نمیتوانیم اثبات کنیم.....
«حقاید وحیانی ثابت و مطلقاا صاادق» ،وجاود
ندارد.
= آنچه «وحای» ،نامیاد میشاود همااب تفسایر
آدمی اا تجربه تود اوست و انسااب و تجرباهاش
نید در معر تغییرند.2

1 . Alfred Loisy.
 . 2جلد نهم تاریخ فلسفه کاپلستوب( .ای کتاب جدو مناب معتبر دانشگاهی است)
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ایاب باربور دانشمند معروف چینی در کتاباش «علم و دی »:
پیامد کالمی «نظریه تکامل».......:
 -9تداونااد و طبیعاات :معارضااه بااا «حکماات
صن »
 .....در نظاار نساالهای پیشاای  ،قااوانی علماای،
بیانگر حکمت و تبدیلناپاذیری تلقات و سانت
تداوند و اسباب برآورد ساتت قصد و اراد او،
بود.
اکنااوب ای ا قااوانی همچااوب کااارکرد مکااانیکی
(=قسری) و تودگرداب نیروهای نابخود ،انگاشاته
میشود.
دیگر ،هم «قانوب و هم اتفاق» ،کور و بدوب قصد
و غر  ،به نظر میآمد.1

 . 1کتاب «علم و دی » ،نوشته ایاب باربور ترجمه بها الادی ترمشااهی  -چااپ مرکاد
نشر دانشگاهی  -تهراب سال  9312هجری شمسی .992

قرن بیستم:
«قرن تسلط حسگرایی افراطی و
مادهگرایی» حتی بر بعضی از
اگ یستانسیالیستها یعنی انسانشناسان
اصطالحی ،همچون ژانپلسارتر
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اگزیستانسیالیستها:

اگدیستانسیالیستها که به عبارت دیگر همااب انسانشناسااباند کاه
تود را «فیلسوفاب وجودی» یا «وجودشناس» مینامند که مقصودشااب
اا شناتت وجود هماب وجود انساب است یعنی موجود اندیشند ای که
در میاب همه موجودات و جانداراب ،تنها فاعل مختاار اسات و باه قاول
ژابپلسارتر در همه موجودات ،ماهیت ،مقادم بار وجاود اسات و هار
جانداری با «ماهیتای مخصو

به نوع تود» ،به دنیا میآیاد اماا در

«انساب» ،وجود مقدم بر ماهیتاش است و افراد انسانی پس اا بوجاود
آمدب ،ماهیت شخصی تود را میسااند حاال مااهیتی درناد توی یاا
ماهیتی نیکوکار و تدمتگذار یا چیدی بای ماابی  ،هار کاس ماهیات
تودش را تودش میسااد و لذا دربار رفتار موجودات ،میتاواب پایش
پیشگوئی کرد اما دربار انساب ،مشکل است.
پایگذار ای مکتب سورب کی یرکه گور  9193 - 9122 -م اسات و
بقیه اعضا نخستی ای مکتب:
نیچه  9111 - 9122 -م
یاسپرس 913 - 9111 -
گابریل مارسل 9111 - 9111 -
هایدگر 9111 - 9111 -
ژابپلسارتر 9122 - 9112 -
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اما چوب اعضا ای گرو چه «که یرکگور» که طرفدار مسیحیت بود
و چه «نیچه» که مخالف تدا و دی  ،بود هیچکدام دربار اثبات یا نفی
تدا ،باه اساتدالل روی نیاوردناد بجاد ساارتر کاه فایلم ناماهنویس و
نویسند  ،و ساخنور باود درباار فیلساوفاب باه ساخنرانی و نویساندگی
میپرداتت در نتیجه دربار «عدم تدا» نید به شبه اساتدالل ،پرداتتاه
است و لذا ما تنها به نقد و بررسی گفتار سارتر پرداتتیم.

 م1187 - 1188 ژان پل سارتر
Jean-Paul Sartre 1905 - 1980

تصویر ان پ سارتر
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مقدم :

کاپلستوب:1
«ژاب پل سارتر ،در سال  - 9122در پاریس متولد
شد و در سال  9112میالدی درگذشت.
تحصیالت عالیه را در دار المعلمای پااریس و اا
 - 9121تا  9121 -به انجام رساند.
بعد اا أتذ درجه اگرگاسیوب در رشته فلسافه ،باه
تاادریس آب ،در دبیرسااتابهای دولتاای لوهاااور،
الئوب و سپس پاریس پرداتت.
پاس اا تادریس در دبیرسااتاب دولتای پاااریس ،اا
 - 9133تا  - 9132 -ابتدا در برلی و سپس در
دانشگا فرایبورگ ،دانشجوی محقد بود.
در سال  - 9331به ارتاش فرانساه ،پیوسات و در
سال  9112م  -اسیر شد .با آاادی اا اساارت در
سااال  9119بااه تاادریس فلساافه بااگشاات و در
نهضاات مقاوماات ،شاارکت فعاالنااه داشاات .او
«هیچگا صاحب کرسی دانشگاهی نشد ».

«سارتر» ،گویند مقتدر و نویسند معروف فرانسوی که تود را یکی
 . 1جلد نهم تاریخ فلسفه تالیف کاپلستوب در فصل شانددهم.
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اا اگدیستانسیالیستها مینامید و تود را در کنار «هایادگر» ،یکای اا
ً
دو اگدیستانسیالیست ملحد ،قلمداد میکرد واقعا گویند و نویسند ای
قوی بود و باالتو در نمایشنامهنویسی و گوینادگی کاه شانوندگاب را
تحت تاثیر گفتار تود قرار میداد.
آنچه اا کتابهای فلسفی که نوشته اسات امثاال «وجاود و عادم» یاا
ُ
«اگدیستانسیالیسم و أومانیسم» و غیر  ،چنی اساتفاد میشاود کاه او،
اهل مطالعه بود و کتب بعضی اا فیلسوفاب را مطالعه کارد اسات و اا
هر فیلسوف معاروفای و ماورد عالقاهاش ،جمالتای را در نها اش،
حف کرد و در ساخنرانیها و کتاباش ،ماورد اساتفاد قارار مایداد
است.
ً
 باااالتو شاادیدا تحاات تاااثیر هوساارل پدید شااناس معااروف و«هایااادگر ،اگدیستانسیالیسااات معروفااای کاااه بسااایار اا جماااالت
پدید شناسی هوسرل ،استفاد میکرد است» ،قرار گرفات همچنانکاه
«هوسرل مدعی بود که هایدگر ،عمد گفتارش را متوجه نشد و هایدگر
را اا تود طرد میکارد» «هایادگر هام ژاب پال ساارتر را اا تاود طارد
مینمود و نید استناد الحاد را اا طرف سارتر به تودش ،انکار میکرد».
 اما روی هم رفته ،عمد تفکرات «سارتر» همچوب عمد تفکرات«هایدگر» ،تحت تاثیر تفکرات «پدیدارشناسی هوسرل» است و حتای
کتاب «وجود و عدم» سارتر کاه در آب ،اا «وجاود و عادم» ،صاحبت
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کرد  ،عمد ً  ،مقصودش «مفهوم وجود» و «مفهوم عدم» بود که پدیدار
نه است نه واقعیت و مصداق واقعی وجود یا عدم و لاذا «وجاود» و
«عدم» را متالام با هم دانسته است؛ ...ایرا مفهاوم «وجاود» و مفهاوم
َ
«عدم» ،متالام یکدیگر در «نه » هستندَ .مثل معروف :یعرف االشیا
باضدادها .در حالیکه «وجود» و «عدم» ،در واق  ،با هم متناقضی اناد
نه متالامی .
 همچنانکه مقصود سارتر اا «تود و فاعل اندیشند » و اا «جهابمادی مورد تعلد حس» نید عمد « ،پدیدار نهنی» شناتتهای مربوط به
«تود و جهاب» بود و لذا آنها را نید متالام به هم ،دانسته است.
 در حالیکه «جهاب مادی» ،میلیاردها سال قبل اا پیدایش «حیاتو جاندار» و انساب ،وجود داشته و جهاب مادی ،با «جاندار و اندیشاه»،
تالام وجودی ندارد.
 لکاا وجااود «جهاااب» و «وجااود فاعاال اندیشااه» ،هاار دو ،ااپیشفر های اندیشه و حتی احساس هستند و «فاعل اندیشه» ،قبل اا
تولد و حتای در بیهوشای نیاد وجاود دارد و اا پیشفرضاهای اندیشاه و
احساس است و اولی احساس هم باا وابسته به وجود واقعی «نه » و
وجود واقعی «فاعل اندیشه» است.
 با ای تفاوت که «مورد و متعلد تارجی اندیشه» ،ممکا اساتدر بعضی اا موارد همچوب رؤیا و سحر ،تیال محض باشد و واقعیات
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تارجی نداشته باشد؛
 اما «فاعل اندیشه» که موضوع اندیشه است ،محال اسات نباشادولی «اندیشه» ،موجود باشد.
 «ژاب پل ساارتر ،نویساند و نماایشنویس شاهیر فرانساوی» کاهطرفداراباش ،او را ،فیلسوف و بعضی او را ،تنها نویساند و گویناد ای
کمنظیر میدانند اما ژاب پل سارتر ،همیشه اا «نام فیلسوفاب» در قلام و
گفتارش ،استفاد میکرد گرچه به عمد فلسفه فیلسوفاب وارد نشد باود
ً
اما گهگا  ،امهار نظرهایی متعار و متناقض هم میکرد .مثال درباار
«اراشها» در کتاب «اگدیستانسیالیسم و اصاالت بشاریت» و درباار
«شناتت»ها در کتاب «هستی و نیستی»اش چنی مینویسد.
« -9تود» ،موضوع ،هست و موضوع ،نیست.
 در عمل« ،تود» نمیتواند« ،ماد یک موجاودحقیقی» ،تلقی شود،
موضوع هم «تود» ،نمیشود.
 -و اا نظر دیگر هام نمیتواناد کاه نباشاد بارای

اینکه« ،تود» ،تودش ،نمایشگر موضوع است.1

 -2اطالع اا «آگاهی م » ،اطالع اا «آگا باودب
 . 1کتاب هستی و نیستی  -تالیف ژاب پل سارتر  -ترجماه عنایات ...شاکیباپور  -تهاراب
سال  = 9313چاپ پنجم صفحه .11
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م اا چیدی است»؛
و ای «چید» ،موضوع آگااهی اسات کاه چیادی

«غیر اا نه » است.1

 -3دیگری اا ای منی که نیست ،درکای مساتقیم
دارد و م اا ایا منای کاه هساتم ،درک مساتقیم
ندارم.2

(یعنی م اندیشاند نمیتواناد بطاور مساتقیم اا
وجود تودش به عنواب فاعل شناسا ،آگا شاود -
آنکار بدیهیتری چیدهاا یعنای ما نمایدانم باه
عنواب فاعل شناسا ،هستم یا نیستم).

 . 1کتاب فلسفه معاصر  -تالیف کاپلستوب  -ترجمه حلبی  -چاپ تهاراب ساال - 9319
.231
 . 2شش تفکر اگدیستانسیالیست .912
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 -1معناای «شااعور» ،حضااور بارای «کساای» بااه
عنواب «[چیادیپ متفااوت یاا دور اا همااب کاس
است».1

 -شعور یا آگاهی ،وابسته به «دروبسویی» است

با وجود ای  ،اا دروبسویی ،جدا است.2
 -اجاا بدهید مسلم فر

کنیم که «شاعور» باه

معنی «جادایی اا دروبساویی اسات کاه باه آب،
عرضه شد است».3

(آیا اجاا شنوندگاب سارتر ،در ای «فر

تالف واق » ،چه تاثیری

دارد ،شاید نوعی نمایشنامهنویسی باشد؟)

 . 1کتاب فلسفه معاصر  -تالیف کاپلساتوب  -ترجماه حلبای چااپ تهاراب ساال 9319
هجری شمسی  -صفحه .212
 . 2هماب کتاب .212
 . 3هماب کتاب .212
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 -1تناقضگوییهای سارتر درباره «شناخت»:

وقتی سارتر ،شعور (یا هماب «حضور برای کسی است») را در عی
ً
حال ،متفاوت یا دور اا هماب «کاس» میداناد یقیناا منظاورش «علام
بوجود اشیا تارجی» است نه «علم م بوجود تود» ولی به غلاط باه
مطلد «شعور و آگاهی» نسبت داد است ایرا سارتر ،تیاال کارد کاه
«م به تودم بطور مستقیم شناتت ندارم» ،دیگراب هستند که م را اا
وجود داشت تودم آگا میکنند در حالیکه ای گفته سارتر غلط اسات
ایرا آگاهی م به تودم« ،باالتری شعور و یقینیتاری شاعور» همااب
«شعور و آگاهی م به تود» است که نمیتواب ،آنرا انکار کرد یا دور اا
م  ،فر

کرد.

بهماای تاااطر تطااا ،سااارتر در تفساایر و معناای «شااعور» بااه
«تناقضگویی» ،افتاد و مینویسد:
شعور یا آگاهی ،وابسته به دروبساویی اسات باا
وجود ای  ،اا دروبسویی جدا است.
تالصه اینکه چگونه میتواب فر

کرد که «آگاهی ما باه وجاود

تودم» ،اا تودم ،دور است یا آنکه «م بوجود تودم ،آگاهی مستقیم
ندارم و باید توسط دیگراب اا وجود تودم آگاا شاوم» ،گفتااری کاه اا
بیفکری یا کم فکری یا حمد میتواند سربدند.
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 -2نقد ما بر گهتار دیگر سارتر:

که میگوید «نه » و «تود» ،نمیتواند «موضوع» ،واقا شاود یاا
مقصوداش اا اینکه نمیتواند موضوع واق شود یعنی نمیتواناد جاوهر
باشد که وجود جوهر ،نیاا باه موضاوعی دیگار نادارد ایارا در تعریاف
جوهر میگویند «جوهر» ،چیدی است که وجاودش قاائم باه تاودش
است بر تالف عر

کاه وجاودش همچاوب رناگ ،وابساته باه چیاد

«رنگ ،میشود عر

ای جوهر مادی که جسم باشد».

ً
دیگری است که مثال جسم باشد که «جسم میشاود جاوهر ماادی» و
در مثال فوق« ،نه » و م اندیشند یا «نفس» میشود «موضاوع»
اما تصورات و حاالت و رفتار م میشود عر

ای «جوهر نفسانی».

ما همچنانکه به وجود تودماب باالتری یقی را داریام آنهام یقینای
بدوب وساطت حس (به علم حضوری مستقیم بیواسطه) ولذا هیچگا
«علم م به وجود تودم» ،امکاب تطا ندارد در حالیکه علام ما باه
وجود اشیا تارجی ،امکاب تطا دارد چوب حس واسطه است؛
همچنی علم م به اینکاه اصال «نها ما » و «وجاود تاودم»،
وجودی قائم به تود است و «وجود تصورات و اندیشیدب» نید عوار
«وجود م » هستند علمی بیواسطه مستقیم و حضوری است که قابال
تطا نیست یعنی اینکاه «ما » ،جاوهر هساتم و «تصاورات ما » اا
«عوار

وجود م هستند و جوهر نیستند» قابل تطا نیست و به قول
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بعضی اا فیلسوفاب همی اطمیناب به جوهر بودب تودم و عار

باودب

تصورات است که اساس علم ما باه «جوهریات جسام تاارجی» را
تشکیل میدهد که آنچه ما اا طریاد حاواس پنجگاناه هام مشااهد
ماایکنم اا «رنااگ ،بااو و طعاام و غیاار » اا عااوار

«وجااود جااوهری

تارجی» است که جوهر مادی ،نامید میشود.
 البته بعضی اا فیلسوفاب هم همچوب کانت ،معتقد است که علامما به وجود «جوهر مادی تارجی» ،علمی فطری و ما قبل حسی است
و لذا به قول هیوم کودکاب و بیسواداب هم به وجاود «موجاودات ماادی
تارجی» ،یقی دارند و ای یقای  ،چیادی نیسات کاه اا را «فلسافه و
عقل» ،کشف شد باشد.
در هر حال علم ما ،به وجود «موجودات تاارجی» یاا علام ماا باه
«جوهریت مادی موجودات تارجی» و عرضی بودب «رناگ و طعام و
بوی آنها» چه عقلی باشد و چه فطری ،علمی درجاه دوم اسات کاه باه
درجه علم بیواسطه «م به وجود تاودم» (و جوهریات نفاسام بارای
تصوراتی که عوار

نفس هست) ،نمیرسد.

و «علم م به وجود تودم» و «جوهریات نفاسام» کاه جوهریات
نفسام موضوع عوار

نفسام است همچوب تصور رنگ و طعام و باو

است علمی بیواسطه و یقینی است و انکار آب ،اا هی عااقلی پذیرفتاه
نیست.
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 لذا دکارت در تامالت یا در تالصه تامالت ،تصریح میکند که:«نفس م  ،جوهر اسات و تصاورات و اندیشاه ما اا عاوار

نفاس

است» یعنی م و تودم ،جاوهری هساتم کاه موضاوع ایا تصاورات
است.
 اما اگار مقصاود ساارتر اا اینکاه «تاود»« ،موضاوع» نمیشاودجوهریت «تود» نباشد بلکه مقصودش ای باشد کاه «تاود ،درسات
است کاه جاوهر اندیشاند و فاعلشناسای اسات اماا ماورد و متعلاد
شناتت ،قرار نمیگیرد و هی کس بطور مستقیم به وجود تودش و باه
جوهریت نفس است آگاهی ندارد» باا ای گفتاه هام ،گفتااری بادوب
فکر است یا حماقت و یا اا کم فکری است وقتی م سؤال میکنم کاه
م چیستم؟ ممک نیست سؤالی بدوب تصور موضوع باشاد و لاذا بااا
دکارت پس اا آنکه در کتاب تامالت (در تامل اولاش دربار یقی غیار
قابل تردید م اا وجود تاودم صاحبت میکناد) در تامال دوم و ساوم
مینویسد درست است که م به وجود تودم یقینای بیواساطه حاس و
غیر قابل تردید دارم اما م چیستم؟ ای «موجود اندیشند » کاه «ما »
باشد چیست؟
«دکارت» که در «هر چه غیر تودش است شاک میکناد» اگار باه
تودش هی آگاهی و یقینی ندارد چگونه «بوجود تودش» ،یقای دارد
و چگونه اا «چیستی تاودش» ،ساؤال میکناد .اگار کسای در وجاود
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ً
تودش شک کند حتما دیوانه است.
جوهر یعنی «موجود فی نفسه» در مقابل «عر » که (موجاود فای
غیر است یعنی) عر « ،وجودش وابسته به غیار اسات» کاه آب غیار
هماب جوهر مادی تارجی یا جوهری نفسانی درونی باشد.
 البته بعضی فیلسوفاب ،به تدا هم میگویند :تدا جوهر است ناهبه معنی آنکه جوهر مادی یا نفسانی است بلکه به ای معنی کاه عار
نیست موجود وابسته به غیر تودش نیست بلکه موجودی است قائم باه
توداش .گرچه موجاودی فاوق مخلوقاات اسات (اعام اا مخلوقاات
جوهری یا عرضی) و فوق اماب و مکاب اسات و تاالد هار آنچاه غیار
تودش است میباشد.
 اینک به گفتار سارتر میپرداایم آنجا که اا «تدا» بح میکنادوقتی سارتر در شناتت تودش ،درماند شد اسات و معنای و تفسایر
صااحیح «شااناتت» و «نفااس تااودش» را درساات نفهمیااد و بااه
تناقضگویی افتااد اسات میتواهاد «مسائله تداشناسای را کاه نادد
فیلسوفاب اا سختتری مسائل است» ،حل کند:
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سارتر و «خدا»:
( -9سارتر ،م را کاه «یاک وجاود جدئای شخصای» اسات یاک
«حقیقت کلی» میداند و «وحدت» را هماب «کثرت» میداند):
 ای «تود» ،یک «حقیقت کلای» اسات و هارفلساافه ،بمااا میآمااواد حقیقاات ،یکاای اساات و
«کثرت» ،هماب «وحدت» است.....

1

( -2سارتر نسبت به «تدا»« ،وحدت وجاودی» اسات و در عای
حال «وحدت وجود» را محال میداند):
 -اگاار فاار

کناایم کااه «تاادای یگانااه» هماااب

«وحااادت» اسااات پاااس هااار «وحااادت»،
«پایابناپذیر» است و هر «پایابناپذیر» ،میتواند
جهاب و موجودات را که «پایابپذیراناد» ،بوجاود
بیاورد.

2

 . 1هر فلسفه هرگد یک چنی گفتار غلطی را بما نمیآمواد .اگار گروهای چنای بگویناد
شاید وحدت وجودها باشند نه هر فلسفه.
 . 2کتاب هستی و نیستی تالیف سارتر  -ترجمه عنایت .913
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وقتی میگوئیم« :م آب دیگری نیستم» باا گفات
ای کالم ،باه هار دو ،یعنای ما و دیگاری ،یاک
ّ
موجودیت تاا داد و ما  ،غیار را ،دیگاری و
دیگری را غیر اا م  ،شناتتهام.

1

ای مفهوم که «تداوند» با «مخلوق تود» ،یکای
است در ماهر امر ،تولید اشکال میکند:
اگر تداوند ،م یا دیگری است پاس چاه کسای
باقی میماند که هستی م را تضمی کند.

2

(یعنی هستی م را ایجاد کند).
( -3سااارتر ،هسااتی را منحصاار بااه «هسااتی مااادی محسااوس»،
میداند):
 هستی آب چیدی است که آب را لمس میکنیم وشکل و انداا اش را میبینیم.

3

 . 1کتاب هستی و نیستی تالیف سارتر  -ترجمه عنایت  -چاپ تهراب سال  9313هجری
شمسی .912
.911 . 2
.92 . 3
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و نید سارتر میگوید که:
مفهوم «تدا» ،مفهومی تناقضآمید است ایارا در
پی یگانه ساتت دو مفهوم متقابل ،یعنی «هساتی
فی نفسه» و «هستی لنفسه» است.
ً
 در واق کاامال آشاکار اسات کاه اگار «آگااهی» ،نفای«هستی فی نفسه» باشاد ،وجاود «آگااهی تاود بنیااد» و
نشثت نگرفته [اا چید دیگرپ ،غیر ممک است و همچنای
«مفهوم فی نفسه لنفسه» ،مفهومی تناقضآمید.1
ً
توضیح ما :اا گفتههای سابد سارتر که در «کتاباش» ،آمد کاامال
مشهود است که سارتر «هستی» را همااب «هساتی ماادی محساوس»
میداند کاه «آنارا لماس مایکنیم و شاکل و اناداا اش را مایبینیم» و
مقصود اا «موجود فی نفسه» ،ندد سارتر هماب «موجود ماادی» اسات
که فاقد آگاهی و شعور است و سارتر «موجود اندیشند » را موجود فای
نفسه نمیداند بلکه «موجود لنفسه» میداند کاه باه تیاال تاودش ،اا
توا ماد است و وابسته به ّ
ماد است و لذا «سارتر» ،آگاهی را نفای
«موجود فی نفسه» میداند و در نتیجه «موجود فی نفسه و در عی حال
موجود آگا و لنفسه» را (به غلط) اجتماع ضدی و محال میداند و بار
همی حساب ،مفهوم تدا را به غلط ،اجتماع متناقضی میداند.
 . 1تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت اگدیستانسیالیسم سارتر  -به نقل اا کتااب کلماات
سارتر در قسمت تغییر عقید دانیال در تعلید  -و هم در هستی نیستی تالیف سارتر آنجاا
که سارتر به محاکمه کافکا ،اشار و تاطر نشاب میکند که...
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سارتر:
مفهوم «تدا» ،مفهومی «تناقضآمید» است ،ایرا
در پاای یگانااه ساااتت دو مفهااوم متقاباال ،یعناای

«هستی فی نفسه» و «هستی لنفسه» است.1

(باید توجه داشت که بار تاالف تفکار ساارتر ،آگااهی «نها باه
تودش» ،صفت ناتی نها (یاا صافت ناتای موجاود آگاا ) اسات و
موجود آگا  ،همچوب نه « ،موجودی غیر مادی و موجود فای نفساه»
است یعنی «جوهری غیر مادی» است در مقابل «جسم تاارجی» کاه
جوهری مادی است و آگاهی در «ماد تارجی» ،معنای نادارد و بایاد
توجه داشت که «آگاهی» ،هستی لنفسه نیسات ولای «موجاود آگاا »،
«هستی لنفسه» است و «آگاهی» ،صفت ناتی «موجود آگا » است که
ً
«موجودی فی نفسه و غیر مادی» است یعنی نه  ،ناتا جوهر آگاا باه
تودش است در مقابل «ماد » که «جوهر ناآگا » است).

 . 1کتاب ترجمه فلسفه  -تالیف کاپلستوب  -قسمت مربوط به سارتر  -ترجمه فارسای -
صفحه .132
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ً
اینک باا کشاف اتام کاامال ثنویات میااب «مااد اتمای» و «نها
اندیشند و حس کنند » ،ثابت شد است که «اتم» ،تااب کامال جبار
ً
فیدیک است و بدوب فهم و اتتیار است اما صاحب «نه » که ناتاا باه
تودش آگا است و به چیدهای تارجی ،بکمک حاس ،آگاا اسات و
صاحب نه « ،فاعل مختار» است و محال است «فاعال مختاار» ،اا
اتم که تاب جبر فیدیک است تشاکیل شاد باشاد .و بار تاالف گفتاه
سارتر« ،آگاهی» ،امری وجودی است ناه «اماری عادمی» و «جهال»
است که امری عدمی اسات .و های عااقلی «آگااهی و علام» را امار
عدمی و «جهل و نادانی» را امر وجودی نمیداند.
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کاپلستوب دربار سارتر:
او بر آب است که اگر منظاور اا «تادا»« ،هساتی
تودآگااا نامتناااهی باشااد» ،وجااودش ناااممک

است.1
....

 الام به نکر نیست که اعتبار ای برهااب منطقای[در تاییدپ الحاد ،متکی به تحلیل ساارتر اا آب دو
مفهوم اصالی ماورد نظار اوسات و همی جاا ،دو
مشکل بدرگ وجود دارد .ایرا او ،هر چه بیشتر باه
آگاهی ،نقش فعاال «اعطاای معناا باه اشایا » و
«ساتت جهانی معقول» را میدهد« ،نفی هستی
دانست آگاهی» ،نامعقولتر میشود.
 ...ولی صحت ای رای که هستی با ای توصیف،
هماب مطلد است وابساته باه ایا رای اسات کاه
«لنفساه» ،ناه تنهاا مشااتمل بار یاک «نفای» کااه
تودش هم «یک نیستی» است.2

 . 1جلد نهم تاریخ فلسفه کاپلستوب  -ترجمه فارسی -
 . 2هماب کتاب .132 -

.139
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تنااضگوییها سارتر ربار «خدا» و «شناخت»:
« -9ژاب پلسارتر» که تصورش اا «تدا» ،تصور وحادت وجاودی
است در نتیجه بر اساس چنی تصوری اا «تدا» و
 -2اینکه «شناتت و آگاهی» را ژابپلسارتر ،ترکیبای اا «وجاود و
عدم» میداند که هر شناتتی اا هر چیدی ،مجموعه یک ایجاب و یک
سلب است به ای معنی که وقتای ماا باه وجاود چیادی شاناتت پیادا
میکنیم اا وجود آب ،شناتت داریم در یک قضیه وجودی ایجاابی و اا
ً
اینکه ای موضوع غیر اا سایر موضوعات است در یک قضیه سلبی مثال
اینکه اید ،موجودی است که غیر اا بکر است و بکر موجودی است که
غیر اید است و به عبارت دیگر ،ای اید هست و بکر نیست و نید ایا
بکر هست و اید نیست.
 در نتیجه سارتر ،عدم را داتل معنی شناتت و آگاهی میداند.بنابرای  ،دیدگا اش دربار «شناتت» و دربار وجود «تادا» را کاه
بخیال سارتر ،هماب نظریه «وحدت وجاودی» اسات یعنای تادا هام
هماب مجموعه وجود مخلوقات بدانیم یا به عبارت دیگار بگاوئیم تادا
فقط هستی است و هی قضیه سلبیهای در آب ،را ندارد (و نامحادود و
غیر متناهی را به ای معنی بگیاریم کاه قابال شاناتت نیسات) ،گویاا
وجودش ،ناممک است ایارا شاناتت هار موجاودی اا «یاک قضایه
ایجابی» و «یک قضیه سلبیه» ،تشکیل میشود و هی موجودی نیسات
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که شناتتاش ،تنها اا قضیه ایجابی تشکیل شاود .بناابرای  ،تفکارات
غلط سارتر ،دربار «شناتت» و دربار «وجود تدا» است کاه ،وجاود
تدا نمیتواند ندد سارتر ،معقول باشد.
در حالیکه دیدگا سارتر دربار تدا به اینکه «مقصود اا تدا همااب
نظریه وحدت وجودی و اتحاد تالد و مخلوق است» دیدگاهی باطل و
ً
تناقضآمید است و همه ادیاب واقعا الهی ،ای دیدگا وحدت وجودی را
باطل میدانند و شاناتت صاحیح تادا نیسات بلکاه نظریاه وحادت
وجودی ،یک انحراف و گمراهی در شناتت تادا اسات و هماه ادیااب
الهی به تبای وجود «تدا» و وجود «مخلوقات» ،معتقداند که حد هم
با معتقدی به تبای وجود تدا نسبت به وجود مخلوقاات اسات یعنای
«وجود تدا غیر اا وجود مخلوقات است و وجود مخلوقات هم غیر اا
وجود تدا است» و باه عباارت دیگار ،وجاود تادا عباارت اا وجاود
مخلوقات نیست ایرا وجودهای مخلوقات هم وجاود امکاانی اسات و
ً
غیر اا وجود تدا (که وجود ضروری و واجبی اسات) هساتند و اصاال
«وجود تالد غیر اا وجود مخلوق است» وگرنه تلقت ،معنی نادارد و
حتی وجود مخلوقات هم حتی وجود دو برادر غیر اا وجود همدیگرناد
چه رسد به وجودهای متضاد و متعار

سایر موجودات.

تناقضگوییهای سارتر ،بی حساب است اینکاه میگویاد «تاود،
موضوع نیست و موضوع هست» یا میگوید «تود ،یک حقیقات کلای
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است» گفتاری غلاط و تنااقضگویی اسات ایارا تاود ،یاک مصاداق
شخصی است و نید اینکه میگوید وحدت هماب کثرت است و کثارت
هماب وحدت و( ...سارتر در تفکرات وحدت وجودی ،گم شد است)
 مهمتری هنر سارتر ای بود که طوری حرف مایاد کاه ماردم نااآگا  ،تیال میکردند فلسفه بلد است.

«سارتر» و
«فلسفه جدید غرب»
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«فلسفه ارسطوئی و افالطاونی» ،دو هادار ساال ،باه جهااب غارب،
حاکم بود.
ارسطو در مقابله و مخالفت با ترافات باستاب ،در منطداش ،گفتاه
بود که تنها شکل معتبر استداللی هماب «صورت قیاس» اسات و تنهاا
ماد استداللی ،شش ماد بدیهی استداللیاند که اا آب جمله قضاایای
« -9حسی» و « -2حدسی» و « -3تجربی»اند که اگر مواد اساتدالل
اا قضااایای  -9حساای و  -2حدساای و  -3تجرباای ،تشااکیل شااود و
صورت استدالل هم به «صورت قیاسی» باشد دیگر «امکاب تطاا در
آب نیست» ایرا صورتهای «استقرایی» و «تمثیلی» ،امکاب تطا دارد
اما صورت «قیاس» با توجه به شکلهای مختلف آب (و حفا شارائط
آب) ،دیگر امکاب تطا در آنها نیست.
همچنانکه ندد ارسطو در موارد شناتتی« ،حس و حدس و تجربه»،
امکاب تطا نیست ولی «شاناتتهای تخیلای و تاوهمی و گماناهانی و
امثال شعر و موعظه» ،امکاب ،تطا دارد.
ارسطو بر اساس ای منطداش ،دیدگا اتمی نی مقاراطیس را قباول
نکرد ایرا نی مقراطیس ،میگفت اجسامی را که ما مشاهد میکنیم اا
نرات کوچک اتمی تشکیل شد که میاب آنها فاصله تال است و چوب
میاب نرات کوچک اتم فضایی تالی است اجسام با گرم شدب چوب ای
نرات اتم اا همدیگر دور میشوند بادرگ نشااب داد میشاوند و وقتای

 ............................... 118چالشها و راهکارها در علوم انسانی (جلد اول)

سرد میشوند چوب نرات اتم به همدیگر نددیک میشاود اجساام سارد
ً
کوچکتر اا قبل میشوند مثال آب وقتی بخار میشاود حجام آب بیشاتر
میشود و درب مرف آب جوش به حرکت در میآید.
 اما ارساطو طباد گفتاه تاودش در منطاداش ،نظریاه اتمای نیمقراطیس را باطل دانست چوب ارسطو میگفت ما با چشم تود ،هرگاد
نرات موسوم به اتم را در اجسام مشاهد نمیکنیم و فاصله میاب اتمهاا
را نمیبینیم پس چوب نظریه اتمی با مشااهد چشامی و حسای ،قابال
احساس و مشاهد نیسات نظریاهای صاحیح نمیباشاد .چاوب حاس
بینایی ما ،آنرا احسااس نمیکناد و تجرباه شخصای ماا ،آنارا تصادید
نمینماید.
 «ارسطو» بر همای «اسااس گفتاه منطاداش» همچنای نظریاهفیثاغورس را نید منکر شد و باطل دانست ایرا فیثاغورس میگفت اینکه
ما احساس میکنیم تورشید و ما و ستارگاب ،شبانه روا باه دور امای
میگردند تنها یک احساس ماا اسات اماا واقا ایا اسات کاه امای
شبانهروا به دور تودش به سمت مشرق حرکت میکناد اماا چاوب ماا
حرکت امی را احساس نمیکنیم در نتیجه احسااس مایکنیم کاه ایا
تورشید و ما و ستارگاب هستند که شبانه روا به دور امی میگردند.
بلکه واقعیت ای است که تورشید و ماا و ساتارگاب شابانه روا باه
دور امی نمیگردند بلکه امی سالی یک بار به دور تورشید میگردد.
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«ارسااطو» ،نظریااه منظومااه شمساای فیثاغورساای را بهماای تاااطر
حسگراییاش ،انکار و تکذیب کرد ایرا مدعی بود که شناتت حسای
ما ،تطا نمیکند ما با چشماب تود هر روا و شب ،مشاهد مایکنیم
که تورشید و ما و ستارگاب اا مشرق طلوع میکنند و به سمت مغارب
میروند و سپس در شبانهروا بعاد بااا اا مشارق طلاوع میکنناد و باه
سمت مغرب میروند و تورشید و ماا و ساتارگاب ،شابانهروا باه دور
امی میگردند پس گفتار فیثاغورس دربار نظریه منظوماه شمسای باه
اینکه «شبانهروا ،تورشید و ما و ستارگاب به دور امی نمیگردند بلکه
امی در شبانهروا به دور تودش میگردد» ،نظریهای غلاط و تطاا و
تالف تجربه و شناتت حس ما است و نمیتواند واقعیت داشته باشد.
«راسل» ،در تاریخ فلسفه غرباش گفته که :دو هدار ساال «فلسافه
ارسطو» بر جهاب غرب حاکمیت داشت.
 شااید اا اولای فیلساوفاب جدیاد کاه باا بطاالب منطاد و فلساافهارسطویی ،منطد و فلسفه جدیاد را کشاف و اتتاراع کارد و پایهگاذار
فلسفه جدید شد همااب« ،رناه دکاارت فرانساوی» اسات کاه در قارب
هفدهم ،ثابت کرد در حس ،امکاب تطا است و ممک است آنچاه را
با حواس پنجگانهماب ،احساس میکنیم در باط و واقعیات تاارجی،
نباشد.
« -علم جدید» هم در نظریه اثبات وجود «اتم» در اشیا تارجی و
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هم در اثبات «نظریه منظومه شمسی» ،دیدگا ارسطویی را در منطاد و
فلسفهاش ،باطل کرد.
و اا اماب دکارت ،به بعد« ،فلسفه جدید» ،مهاور کارد کاه پاس اا
دکارت ،چه موافقاب دکارت و چه مخالفاب دکارت ،همه در فلسفهشااب
و گفتار فلسفیشاب به «فلسفه دکارت» نظر داشاتند و دارناد و «فلسافه
ارسطوئی» به فلسفهای «باطل و فراموش شد » ،معروف شد است.
و اا میاااب اندیشامنداب «پااس اا دکااارت» تنهااا انگشتشااماری اا
ً
«نویسندگاب فلسفه» هستند کاه اصاال متوجاه عماد فلسافه دکاارت و
کانت ،نشدند و دوبار  ،گویا به فلسفه «ساد لوحانه قادیم ارساطویی»،
ادامه دادند ،شاید اا میاب ای نویسندگاب بتواب «هایدگر» و «ساارتر» را
نام برد که جمالتی علیه دکارت و کانت نوشتند و «وجاود و هساتی» را
منحصر به «محسوسات» نمودند به ایا معنای کاه «نماود حسای» و
«وجود تارجی» اشیا را یکی دانستهاند،
آنجا که «سارتر» در انکار فلسفه دکارت و کانت ،میگوید:
 -هستی نه جنبه تارجی دارد و نه جنبه داتلی،

هر چه هست ،هماب است که میبینیم.1

 وقتی ما ،تاارج چیادی را مایبینیم باه آب ناامهستی میدهیم ایرا داتل و تارج آب ،یکی است
 . 1کتاب هستی و نیستی سارتر در ترجمه آب،

.93
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و هر دو ،یک چیداند.
اما ای چید در مقابال دیگاری چاوب حادی دارد
بالطب  ،دارای ناهمسانی تواهد بود ایرا آب ،چیاد
دیگری است...
 در یک چید بخصو  ،میتواب همیشه و در هرحال ،صفات و امتیاااتی چند مانند رناگ و باو ،و
یااا انااداا را در نظاار بگیااریم پااس اا آب لحظااه
میتوانیم آب چید را با ایا امتیاااات و چگاونگی
بشناسیم.1

 -هسااتی آب اساات کااه آناارا لمااس ماایکنیم و

انداا اش را میشناسیم.2

 . 1هماب ترجمه کتاب
.92 . 2
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عدم آگاهی «سارتر» نسبت ب «فلسه جدید غرب»:

البته گفتار سارتر دربار «شناتت حسی» نسبت به اجسام تاارجی
محسوس ،یعنی «نمود حس» ،صحیح و بجا اسات یعنای ایا کاه ماا
اشیا تارجی را به رنگ و بو و شکل و انداا آنها میشناسیم و اا دیگار
ً
اشیا محسوس ،تمید و تشخیو میدهیم مثال تورشید را به نورانیات
بینظیر آب و اینکه رنگ نور آب مقداری ارد متمایل به سارتی اسات و
در ساعات مختلف روا میتواند تغییر کند ولی ما ناورش باه سافیدی
بیشتر مشابهت دارد و انداا تورشید و ما به انداا یک بشاقاب بادرگ
بود و ستارگاب بسیار کوچکتر اا آنها هستند آنچه در نماود حسای ماا،
احساس میکنیم همی است اما آیا در واق و در تاارج ،ناوری کاه اا
تورشید و ما جدا میشوند همی تفااوت را باا هام دارناد و آیاا هماه
ستارگاب به همی «کوچکی» نسبت به تورشید و ما که «ماا احسااس
میکنیم» هستند ،گفتار دیگری است که علم اثبات کرد کاه بعضای اا
ستارگاب چنداب برابر تورشید و ما انداا شاب است و رنگ نوری که در
سطح آنها است نید با رنگی کاه ماا احسااس مایکنیم متفااوت اسات
همچنانکه بوی مردار برای ما ،ناتوشاایند اسات اماا بارای کفتاار کاه
حیوانی تورند مردگاب است بوی مردار ،توشایند است و حتی بارای
ما انسانها بوی بعضی اا غذاها مثل ماهی لاذتبخش و بارای بعضای
دیگر تهوعآور اسات اماا هار چاه هسات ماا اشایا را باا همای نماود
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حسیشاب میشناسیم و اا هم تشخیو مایدهیم همچنانکاه اجساام
رنگی را پر اا مااد مایبینیم در حالیکاه تاال میااب اتمهاای اجساام
چندی میلیارد برابر جرم اتمهای داتل اجسام است.
ای است که باید گفت که گفتار سارتر مبنای بار اینکاه ماا ،هساتی
ً
تارج اا تودماب را به رنگ و بو و انداا آنها میشناسایم گفتاار کاامال
صحیحی است.
 اما اینکه «واق درونی ای موجودات تارجی» هم همینطورند کهما حس میکنیم یا ممک است متفاوت اا ماهر حسیشاب باشد ،چید
دیگری است که مورد توجه فلسفه جدید غرب است.
 در هر حال« ،سارتر» و «هایدگر» ،هی کدام ،عمد فلسفه جدیدغرب :یعنی فلسفه کانت و دکارت را متوجه نشد اند.
و همانطور که «کانت» ،گفته است ما اجساام تاارجی را بیواساطه
نمیشناسیم بلکاه بواساطه «حاس» و «شاناتتهای ماا قبال حسای»،
میشناسیم و ...حال چه رسد به نه و رواب دیگراب کاه ماا باه کماک
قانوب علیت و اینکه «آنها هم مثل م  ،داتل جسمشااب ،نها و رواب
دارند» ،میشناسیم.
یعنی حتی بنابر فلسفه قدیم ارسطویی کاه فلسافهای سااد لوحانه و
عوامانه بود ما توسط حس ،تنها ماهر اجساام و مااهر بادب دیگاراب را
میشناساایم و امااا وجااود رواب و نهاا آنهااا را مااا اا طریااد حااس
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نمیشناسیم بلکه عالو بر همکاری حس با ما باه کماک عقلمااب کاه
آنها هم مثل ما ،گفتار و حرکت دارند میشناسیم که مثل ما هم نها و
رواب دارند و اگر بدب کسی دیگر ،هی حرکتی نداشت میگاوئیم مارد
است و ای بدب دیگر ،رواب و نه ندارد.
پس ای گفته سارتر که گفته:
«دیگری اا ای منی که نیست درکی مستقیم دارد ،و م اا ای منای
که هستم هیچگونه درک مستقیم ندارم».
گفتاری جاهالنه نسبت به فلسفه است چه فلسفه جدیاد یاا فلسافه
قدیم.

1

 . 1کتاب شش متفکر اگدیستانسیالیست  -ترجمه محس حکیمی -
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«بخش سوم»
«بخش علوم انسانی تجربی»

مقدمه «علوم انسانی تجربی»:

 -1اولی راهکار ،در علوم انسانی:
ل وم شناخت صحیح «انسان» است.
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موضوع در «علوم انسانی»:

«موضوع» :وقتی «موضوع در علوم انسانی» ،به تطاا « ،موجاودی
شناتته میشود که همچوب همه حیواناات ،تنهاا دارای غرائاد حیاوانی
است بجد آنکه دارای عقلی ابداری است که در مسیر هدف حیوانیاش
(یعنی حف حیات و توش و پیروی اا غرائد) میتواند او را یاری کند»
در نتیجه «ای علوم انسانی موجود» ،نتائج تطا و مصیبتباری نید به
دنبال تواهد داشت.
م جمله در هدف :هدفی هم جد همی اماور «ماادی حیاوانی» و
«دنبالهروی اا غرائد» حیوانی ،ندارد .نتیجه ای «علوم انسانی موجاود»
را باا «رفتاری حیوانی» را باید توق داشت.
نتیجه :نتیجهای جد جامعهای که هر کس دنبال منااف شخصایاش
باشد آنهم «منافعی مادی حیاوانی» بیتوجاه باه «توشای و ناتوشای
دیگراب» ،چید دیگری نمیتواند باشد و ای در واق جامعاهای حیاوانی
است .گرچه در صورت و ماهر انساب
«ااتصا » :اقتصادداناب نید با چنی هدفی ،شناتت بیشاتر قاوانی
اقتصادی را دنبال میکند که هدف ایدئال آب ،تنهاا رشاد تولیاد و ساود
بیشتر شخصی است به هر قیمتی که تمام شود به قیمت فقار و ناابودی
دیگراب و یا غیر آب.
«روانشناسی» :روابشناسی نیاد باا چنای هادفی تنهاا «شاناتت
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بیشتر رواب انسانی برای رفا مشاکالت شخصای» را دنباال میکناد و
توصیه آب ،ای میشود که هر کس باید دنبال راحتی و توشای تاودش
باشد حتی بیتوجهی و غفلت اا نااراحتی دیگاراب را توصایه میکناد و
حتی با کمک گرفت اا مواد مخدر و امثال آنها.
«جامعهشناسی» :جامعهشناسای نیاد باا چنای هادفی ،شاناتت
بیشتر جوام را و شناتت بیشتر قوانی جامعهشناسی را دنبال میکند و
در تدمت به سرمایداراب بادرگ و صااحباب قادرت و سیاسات نتیجاه
تجربه تود را قرار میدهد چگونه سرمایداراب بیشاتر بتوانناد دیگاراب را
غارت کنند و سود بیشتری ببرند و چگونه سیاستمداراب بتوانند بر قدرت
سوار شوند و بقای ریاست تود را تضمی کنند.
نتیجه :و معلوم است نتیجه چنی علوم انسانی بجد بقای اتتالف و
پراکندگی جوام انسانی و در نتیجه تضعیف محبت انسانی به همنوع و
تضعیف «دیگرابتواهی» و حتای تشادید جناگ و تاونریدی ،وقتای
مناف ابرقدرتها و سرمایداراب در آب باشد میشود.
جامعهای که ما اینک در سراسر جهاب شاهد آب ،هستیم جهنمای اا
انسانها که تودکشی در کشورهای در اقتصااد پیشارفته بمراتاب بیشاتر
است اا سایر کشورها همچنانکه در اروپا چنی اسات و یاا در ایااالت
متحد امریکا جنایات و آدمکشی و ناامنی جانی و ناموسای و اتالقای
بمراتب بیشتر است اا سایر مناطد جهاب در حالیکاه در آنهاا دانشاگا
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هم بیشتر است و دانشکد های روانشناسی و جامعهشناسی هام بیشاتر
است و دانشآموتتگاب ای دانشگا ها هم بیشتر است.
و ای نشاب ای است که ایا رشاتهها ،را صاحیح تاود را درسات
نپیمود اند و «انساب» (که موضوع ای علوم است) را «آنطاور کاه بایاد
بشناسند نشناتتهاند» و نیاا به اصالحات دارند.

 دومی راهکار ،در علوم انسانی :مراعات روشمخصوص «تحقیق در علوم انسانی» است:
الف  -توجه به فرهنگ و انتخاب افنراد منورد
تجربه.
ب  -دخالت ندادن عقیده و گرایش محقنق در
استنباط.
(ای است تفاوت تجربه روی «انسان» و تجربه
روی «اشننیاء بیجننان طبیعننی ،مثننل فی یننک و
شیمی)
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الف  -واضح اسات کاه روش تحصایل علام در «علاوم انساانی
تجربی» هماب «تجربه» است اما تجربه نید نتیجه تنها «حس شخصای
جدئی» نیست که تجربه ،نتائج بسیار کلی و قطعی باه وجاود مایآورد
بلکه چنانچه در جای تودش ،گذشت« .تجربه» ،یاک ناوع همکااری
«عقل» و «حس» است .و لذا همکاری «عقال باا حاس» ،در «علاوم
انسانی تجربی» بمراتب باید بیشتر باشد تا همکاری «عقل» با «حس»
در علوم طبیعی.
ً
ایرا چنانچه بعدا هم توضیح تواهم داد ،احتیاط و دقات در «علاوم
انسانی تجربی» بمراتب باید بیشتر باشد اا احتیااط و دقات ،در علاوم
طبیعاای تااا در اسااتنباطها و نتااائج حاصااله« ،عقیااد » و «ایاادئولوژی
محقد» ،دتالت نکند اعم اا «ایدئولوژی اللی یا ایدئولوژی الحاادی»
چوب در نتیجهگیری در علوم انسانی ،لغدش بسوی «عقید تجرباهگر»،
بسیار نامحسوس و سری است.
در قروب اتیر( ،بعکس ساابد کاه در ساابد ،ایادئولوژی الهای ،در
ً
اسااتنباطهای تجرباای ،گاااهی و بعضااا ،دتالاات میکاارد و تاااثیر
میگذاشت) اینک بعکس« ،ایدئولوژی الحادی» در استنتاجها ،بطاور
نابجا ،دتالت میکند و نتیجه را تغییر میدهد.
تفاوت دیگر «علوم انسانی تجربی» با «علاوم طبیعای تجربای» در
رسیدب به کلیت و قطعیت اسات کاه در «علاوم طبیعای» باه راحتای و
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سرعت میتواب به نتیجهای کلی و قطعی رساید اماا در «علاوم انساانی
تجربی» بخاطر تفاوت «اغرا

و اید ها و اتتیاار اتتیاار کننادگاب»،

رسیدب به کلیت و قطعیت باید با احتیاط بیشتر ،پیش برود.
و در استقرا تجربی باید به «فرهنگها» هم توجه داشت
 همچنانکه در علاوم طبیعای در تجدیاه آب در علام شایمی وقتایمتوجه میشویم که ای آب مورد آامایش اا ترکیبی اا اکسیژب و ئیدروژب
ساتته شد ای حکم را به بینهایت آب ،بار میکنیم همچنای در قاوانی
ً
فیدیک و غیر مثال دربار نیروی جانبه امی یا الکتریسیته و غیر .
 اما در آامایشهای «علوم انسانی تجربی» هرگد به ای یقی کلایو قاطعیت ،نمیتاوانیم برسایم و حکام یاک تجرباهای را باه بینهایات
مصادید انسانها نسبت دهیم چاه در اقتصااد و چاه در روانشناسای یاا
ً
جامعهشناسی و غیر مثال قانوب عرضه و تقاضا که اا اصول اولیه «علام
اقتصاد» است که اگر کاالیی کم شود قیمت آب بهماب نسبت کم شدب،
ایاد میشود یعنی قیمت با عرضه ،نسبت معکوس دارد اماا ایا حکام
در فر جامعهای متدی و اتالقی که ماردم ماوم در آب در صاورت
ً
پیدایش مشکالت طبیعی و اتفاقات غیر منتظر ای ،مثال دچاار کمباود
ارااقی میشوند مالحظه میشود که باا قناعات و «کام کاردب مصارف
جنسی که کمبود شد» ،مقداری جلو رشاد قیمات آنارا میگیرناد نقال
میکنند امام صادق که در جامعه تود اا انسانهای ماتمک باود وقتای
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متوجه شد که گندم در آب سال مورد نظر ،کم شد است به تادمی تود
دستور داد در طبخ ناب دیگر بمقدار نصف اا آرد گندم اساتفاد کنناد و
هماه

نصف اا آرد جو استفاد کنند بنابرای در جامعهای کاه بار فار
ً
آنها اا موم واقعی باشند و همچوب امام صادق عمل کنند قطعاا نقاش
عرضه و تقاضا (در مواردی که به نف علوم جامعه قناعت کاردب باشاد)

بسیار ضعیفتر میشود تاا جامعاهای کاه هماه اا انساابهای ماادی و
تودتوا افراطی ،تشکیل شد است و...
همچنانکه در روانشناسی و غیر نید ایماب باه «تادای قاادر متعاال
عادل مهرباب و اعتقاد به قیامت و بهشت و دواخ» ،میتواند در امیاد و
آراوهای افراد ،نقشی موثر داشته باشد و تعاادل روحای آنهاا را بیشاتر
برقرار کند.
 همچنانکه ای در مکتب اگدیستانسیالیست و انسانشناسای و نیاددر «روانکاوی و روانشناسی» ،به اثبات رسید اسات و حتای میتواناد
چنی اعتقاادی همچاوب معاادل «داروهاای روانای» ،نقاش عملای و
درمانی داشته باشاد بلکاه در ماواردی ،قاویتر اا داروهاای روانای ،در
تعدیل رفتار انسانها موثر است.
و...
 در هر حال تجربه در «علوم انسانی تجربی» آنطور کاه در «علاومطبیعی» میتواناد نقاش عاام و قطعای داشاته باشاد نادارد و «اتتیاار
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انسانهای فاعل مختار» و «فرهنگ» آنها ،هر کادام ،تااثیر تودشااب را
دارند و مان دادب «حکمی عام و قطعی و بادوب اساتثنا » ،میشاوند و
محقد تجربهگر ،در «علوم انسانی تجربی» میبایست با احتیاط بیشاتر
و توجااه بیشااتر بااه «فاعاال مختااار بااودب انسااانها» و «فرهنگاای بااودب
انسابها» ،به پیش برود.
در ابتدای قروب جدید بعضی اا فیلساوفاب همچاوب «هیاوم» ،فکار
میکردند که «تجربه» ،در علوم انسانی همچوب اتالق و غیر میتواند
بهماب انداا تاثیرش ،در علوم طبیعی ،موجب پیشرفت و شکوفائی شود
و بهماب انداا  ،نتائج قطعی و بدوب استثنا را ایجاد کند؛
 اما در قروب اتیر و معاصر ،فیلساوفانی همچاوب دیلتاای آلماانی 9133 - 9199در قرب نوادهم به بعد استفاد اا «روش تجربای» را در
«علوم انسانی» ،به تنهایی ،کافی ندانستند و به پیامدهای اسافبار آب،
نید اشار و حتی تصریح کردند.
گذشته اا آنکه در بعضی اا علوم انسانی همچوب «فلسفه» ،استفاد
اا تجربه ،معنی ندارد بلکه در «فلسفه» ،محور« ،استداللهای عقلی»
است و روش صحیح در فلسفه ،استفاد صاحیح اا «برهااب قااط » و
بجا است همچنانکه در علوم تاریخی ،روش صاحیح هماناا «وثاوق و
اعتماد به صدق ناقلی » ،در واق  ،را صاحیح پیماودب «علام تااریخ»
است و تشخیو «اتبار صحیح» اا «کذب و تطا » است.
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پس روش «استقرا تجربی» در علوم طبیعی را نمیتاواب بیچاوب و
چرا (به هماب صورت علوم طبیعی) در «علوم انسانی تجربی» ،استفاد
کرد باالتو آنکه «تاریخ گذشتگاب» ،قابل تجربه فعلای نیسات بلکاه
تنها قابل نقل است و اعتماد باه «نقال موثاد» ،محاور «علام تااریخ»
است.
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 -9نتیجه اینکه «روش علمی» در «علوم ط یعی» ،تنهاا «تجرباه»
است و میتواند ما را به نتاائجی قطعای در بینهایات ماوارد و مصاادید
برساند اما  -2در «علفوم انسفانی تجربفی» ،چنای نیسات بلکاه در
«علوم انسانی تجربی» هم دربار انساب که موجاودی «فاعال مختاار»
است و نید موجودی عاقل و موجودی «فرهنگی» است بایاد  -9نقاش
«اتتیار انسانها» و « -2فرهنگ مخصو شاب» را هم در نظار گرفات
در گاارفت «نتیجااه و اسااتنباط» ،مااورد مالحظااه ،ق ارار داد و حتاای در
شناتت موضوع عام آب ،یعنی شناتت «انساب بماا هاو انسااب» ،بایاد
گرفتار تطاهای بدرگ فیلسوفاب قادیم و قاروب جدیاد نشاد .همچاوب
داروی و مارکس و ژاب پل ساارتر و امثاال آنهاا نشاد کاه در صافحات
بعدی به آنها میپرداایم:
و در «فلسفه» ،روش صحیح تنها استفاد کاردب اا برهااب قااط و
غیر قابل تشکیک است و در تاریخ روش صاحیح تحقیاد ،اعتمااد باه
«مناب موثد» ،تنها روش صحیح در تاریخ اسات و اساتناد باه شاواهد
موجود.
و «علوم انسانی» یک روش واحد تحقید ندارد ناه تجرباه میتواناد
تنها روش تحقید در علوم انسانی باشد و نه عقل و ناه غیار اینهاا بلکاه
روش تحقید در هر کدام اا علوم چهارگانه جداست.

ب -دخالت ندادن «گرایشات عقیدتی»
محقق بر «گ ارشات علمی و فلسفی»:
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«گرایشات عقیدتی» و «گزارشات علمی و فلسهی»:

باید توجه داشت کاه تفااوت «علفم و فلسفهه» باا «ایادئولوژی و
اعتقادات دینی و غیر که اا نوع فرهنگها ،محسوب میشوند» ،در ای
است که «علم تجربی و فلسفه» اا «هستها» گدارش میدهناد یعنای
«علوم تجربی» اا «هستهای محسوس» گدارش میدهند
و «فلسفه» ،اا «هستهای عقلی» ،گدارش میدهد ،البته آنجاا کاه
ً
«فلسفه» واقعا «فلسفه و احکام عقلی» باشاد ناه ترافاات (کاه آنچاه
فلسفه در قروب قدیم و جدید نامید میشود تالی اا ترافات نیست)؛
تالصه اینکه« ،فلسفه و علاوم تجربای» ،اا «هساتها» ،گادارش
میدهند.
ولی «فرهنگهفا» (کاه ایادئولوژی و عقایاد دینای هام جدئای اا
فرهنگها هستند) تنها مجموعهای اا «بایدها و نبایدها» هستند.
 البته «بایاد و نبایادهای بجاا» ،همیشاه اا واقعیاات ،سرچشامهمیگیرد «واقعیاتی تارجی یا مصالح و مفاسدی واقعای» ،بار تاالف
«باید و نبایدهای نابجا» ،که اا تطا یا ترافاه و یاا اغارا مالماناه،
ممک است سرچشمه گرفته باشد.
که البته «باید و نبایدهایی که در مجالس قانوبگذاری وض میشود
و یا دستورات ریاست جمهوری و یاا قاو قضاائیه کشاورها میباشاد»
بسیاری اا آنهاا اا تطاا و یاا اغارا مالماناه در پنهااب ،سرچشامه
میگیرد حال مناف سودپرستانه سرمایداراب باشد یا احداب و غیر
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 در هر حال ،در «علام تجربای» و «فلسافه» (کاه اا هساتهایمحسوس یا هستهای معقول ،گدارش میدهند) باید توجه داشت کاه
بخاطر «ایدئولوژی و یا اغرا و مناف شخصی یا گروهای» ،گادارش
ً
دهندگاب ،گدارش اا هستها را آنطور که واقعا هست ،گدارش دهناد و
آنها را بخاطر «مناف صاحباب قدرت و ثروت و یاا عقیاد ای تاا »،
تغییر ندهند یعنی در گدارش اا هستها ،مرتکاب کاذب و یاا تطاا ،
نشوند و لذا بمراتب در «علوم انسانی تجربی» ،باید بیشتر مراقاب باود
که بخاطر «ایدئولوژی و یا اغرا شخصی و گروهی» ،غیر واقعای ،را
واقعی ،گدارش نکنند و یا بخاطر «بعضی اا عقاید دینی و یا الحادی»،
اا «گدارش بعضی اا واقعیات ،چشمپوشای نکنناد» چنانچاه در قادیم
بخاطر «عقاید دینای» ،چنای میکردناد اماا در قاروب اتیار ،بخااطر
گارایش بیحساااب بااه «ماااد گری» و «الحاااد» ،بعضاای اا دانشاامنداب
متمایل به ماد گری و الحاد ،اا بیاب بسایاری اا «واقعیاات مفیاد بارای
دی و اثبات تدا» ،چشمپوشی میکنناد و یاا اعتقااد باه مااد گرایی و
الحادشاب را در استنتاج نهاییشاب ،نابجا ،دتالت میدهناد چاه آنکاه
تود ،متوجه تاثیر عقید شاب در ای تطا باشاند یاا متوجاه ایا تااثیر
نابجا نباشند.
پس «فیلسوف یا دانشامند» ،نبایاد باه تااطر «عقیاد مخصاو
تودش» اا گدارش دادب واقعیات در مواردی ،کوتااهی کناد و یاا دروغ
بگوید و یا...

 -7سومی راهکار ،در علوم انسانی ،ای است
که «پیشفرضها» ،واقعی باشد و «اهداف نوع
انسانها» ،مورد شناخت و توجه باشد
 -6ر علوم انسانی موجو  ،پیشهرضها «ما گرایی و تنفاز
بقاء» (که نظریها باط و روناش تنااض است) ،تاثیر گف ار
است
 -2و «علوم انسانی موجو » ،بر اهدافی تنها «ما
ّ
همچون (ژ حیوانی فقط) بناء شد است:

حیوانی»،
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در نتیجه:
«فلسهه اخالق» :اصول و اهداف اتالق به لاذتطلبی «فاردی و
شخصی حیوانی» و بیتوجهی به «توشی و ناتوشی دیگراب» ،تالصه
میشود و معیاار اناداا گیری آب ،میشاود مقادار لاذتطلبی حیاوانی
مربوط به فرد؛ بلکه اصول اتالق اا ریشه بیپایه میشاود بلکاه آنطاور
میشود که پسر داروی در کتاب انساب آیند که تالیف کرد طبد فلسفه
پدرش داروینیسم میگوید «انساب کامل یا ملم میکناد یاا طغیااب» و
نیچه دربار اسپنسیر که میکوشد اتالقی مدنی بر اساس تودتاواهی
ً
بسااد آنرا احمقانه مینامد که واقعا هم نیچاه درباار اسپنسار ،درسات
گفته است.
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«فلسه حقوق»:

حقوق هم بر اساس اصول حسگرایی افراطی ،مااد گرایی میشاود
«بدوب هرگونه اساس و پایه عقلی» میشود و توسط پست مدربها ایار
سؤال میرود و نتیجهای جد تودتواهی و هرج و مرج ندارد آنطور کاه
اینک در جهاب مشاهد میکنیم.
و همچنی فلسفه سیاسی و غیر .
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روانشناسی و روان کاوی:

وقتی اصول ایربنایی و پیشرفضهایش همااب تنهاا اصاول ماادی و
تنااع بقا باشد هدفاش هم تنها میشاود تحصایل توشای و آراماش
برای فرد و «شخو روانشناس و روانکاو» توصیه به بیتوجهی به «درد
و ناراحت دیگراب» و بیتوجهی به اصطالح اتالق و بیتاوجهی کامال
به عدالت محوری میکند در نتیجه فقداب محیط برادری میاب جامعه و
گرایش جامعه به تنااع و جنگ و درگیری.
و ایادتر شدب بیماراب روانی
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تذکر:

نکتهای که اینجا باید تذکر داد ای است که «تجربهگر» در اساتقرا
تجربیاش در «علوم انسانی و استنتاج اا آب» ،نباید «عقاید مذهبی یاا
الحااادی تااود» را دتالاات دهااد و اا گ ادارش واقعیاااتای کااه مااورد
عالقهاش نیست چشمپوشی کند یا نابجا استنباطی و استداللی نابجا را
به استقرا تجربیاش نسبت دهد بلکه باید واقعیات تجربی را همانطور
کااه در واقاا هساات ،گاادارش کنااد و فیلسااوف هاام در اسااتفاد اا
استداللهای عقلی ،نکوشد غیر واقعیات را یعنای عقائاد نابجاا و غیار
واقعی را ،واقعی جلو دهد.
حتی اگر مورد «استقرا تجربیاش» آثاار عملای «الحااد» یاا آثاار
عملی «اعتقادات الهی» است باا واقعیات را آنطاور کاه هسات ،بایاد
صادقانه گدارش دهند چنانچه غالب فیلسوفاب اگدیستانسیالیست ،چاه
ملحد یا موم  ،وقتی حاالت دونیشاب را دربار «یک ملحد» یا «یاک
ً
موم بخدای عادل مهرباب» ،بیاب میکنند غالبا بطاور صاادقانه اسات
همچنانکه یک روانشناس یا روانکاو مثل فرویاد «تااثیر روانای اعتقااد
بخدا» را گدارش میکند وقتی صادقانه است مورد قباول اسات .گرچاه
تودش یک ملحد است چوب «اعتقااد الحااد تاود را در ایا گادارش
دتالت نداد است و صادقانه گدارش کرد است».
همچنانکه یک جامعهشناس همچاوب اگوسات کنات درباار تااثیر
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«دی و کلیسا و روحانیت» در حف و پیشرفت تمدب و فرهنگ جامعاه
گدارش میکند صادقانه است باا مورد قبول علم دوساتاب اسات گرچاه
تودش یک ملحد است اما وقتی «فروید و اگوست کنت که دانشمنداب
علوم تجربیاند» دربار «موضوعات فلسفی مثل وجاود تادا یاا نباود
تدا»« ،بی دلیال ،قضااوت میکنناد و در امهاار نظار چنینای عقیاد
تودشاب را دتالت میدهند» ،هی اراش علمی یافلسفی ندارد و...

جامعهشناسی و فرهنگ:
« -6فرهنگ ما

اژحا »

« -2فرهنگ عقلی اژهی»
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«تعریف فرهنگ»:

گفتیم آنطور که «فرهنگشناساب» ،بطور علمی و تجربای آنارا بیااب
کرد اند «فرهنگ» ،کنترل کنند و نظم دهند به «روش اندگی و غرائد»
است.
ً
اما فرهنگها هام متفاوتاناد بعضای کاامال انساانی و بار اسااس
عدالت و بعضی تش و در بعضی اا موارد ضد انساانی و نژادپرساتانه
ً
یا ملیتپرستانه ...است که نوعا ایجاد چنی تبعیضات ناژادی و ملای و
غیر در «فرهنگ» ،توسط حاکماب و رهبراب قدرتپرست ،وارد فرهنگ
شد است.
اما م  ،در کتاب «مدرنیته و پست مدرب» کاه تاالیف کاردم ،بیااب
کردم که «تنها فرهنگهایی که میتواند تمام نوع بشر را ایار چتار یاک
ً
تدای عادل مهرباب ،جم کنند و با هم متحد و مهرباب نمایاد» عماال
هم در تااریخ و تجرباه باه اثباات رساید اسات «فرهناگ دیا الهای
توحیدی» است .البتاه آنهام آنمقاداری کاه اا دتالات نفاون تحریاف
قدرتطلباب ،محفوظ ماند باشد افراد را اا نژادها و ملیتهای مختلف
با هم برابر و برادر مینماید که در ادیاب توحیدی ابراهیمای و بااالتو
ً
در اسالم نمود آب ،در حج ،کامال مشاهد میشود.
امتیاای را که اسالم بر سایر ادیاب الهی همچاوب مسایحیت و یهاود
دارد ،یکی ای است که ادیاب مسیحیت و یهود نمیتوانند پیروابشااب را
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اا هر نژاد و ملیت و مذهبی که باشند در یک جا و در یک مراسم واحاد
جم کنند .اما اسالم توانسته پیرواب تود را اا بدو پیدایش اسالم تا هم
اکنوب ،همه پیرواب اسالم را اا هر نژاد و ملیت و ماذهبی کاه باشاند در
یک جا در مکه در مراسم حج و عمر  ،آنهم با یک لباس واحد و با یک
شعار توحیدی واحد ،دور هم جم کند و مراسم را در عای آراماش و
برابری و برادری ،انجام دهند.
 باالتر اا آب ،در مراسم «اربعی حسینی» ،در کربال ،دوستاب امامحسی و نوی القربای رسول تدا که دوستی آنها طبد قرآب و سانت بار
هر مسلمانی ،واجب است در مراسم «اربعی شهادت امام حسی » ،اا
هر نژاد و ملیت ،حتی با هماب لباسهای محلی و مرسوم تاود ،جما
میشوند ولی در نهایت «برادری و دوستی و فداکاری» برای همادیگر،
که حتی ای محبت و ایثار میاب آنها در جهاب بینظیار اسات حتای در
یک تانواد هم وجود تارجی ندارد و اگر پیدا شود کمنظیر است .ای
معجد یاک دیا و ماذهبی الهای اسات و نموناهای ااجامعاه ایاد آل
اسالمی که در آیند به دست مهدی امت ،شکل میگیرد.
بگااذریم اا اینکااه مدرنیتااه و «تماادب جدیااد غاارب» بااا نهایاات
تبلیغاتاش در جهاب ،به «اسم انساب دوستی و غیر » تا بحال ،نتوانسته
و هرگد هم نمیتواند حتی در آیناد  ،چنای وحادت و بارادری را میااب
طرفداراب تودش ایجاد کند گذشته اا آنکه اینک حتی امریکاا و غارب
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در دروب تود مشکل «تبعیض نژادی» را دارند .اما «دی الهی» قادر باه
ای کار هست که «برادری و برابری» را در جهاب حاکم کند و نموناهای
اا آنرا در مراسم «حج» و مراسم «اربعی » ،در معر

نمایش گذاشاته

است.
در حالیکااه «فرهنگهااای غیاار دیناای» اا ایا نااوع معجااد ایجاااد
«وحدت و برادری» (مهرباب با هم همچوب یک تانواد ) ،ناتواباند.

فرهنگ مادی الحادی:
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نقش فرهنگ مادی الحادی در رشد «خودخواهی و هرج و مرج»:

چنانچه گذشت روش شد که «فرهنگ» ،کنترلای درونی اسات کاه
میلهای غریدی ما را «شکل» میدهد و محدود میکند تا بتوانند انسانها
بطور اجتماعی اندگی کنند و اا آنجا که «انسااب» ،موجاودی اجتمااعی
است به ای معنی که بدوب اجتماع نمیتواند اندگی کند یا آنکاه انادگی
بدوب اجتماع حتی اگر برایش ممک هم باشاد آسااب نیسات اجتمااع را
انتخاب کرد است و «اجتماع بدوب فرهنگ هم ممکا نیسات» ناچاار
وقتی عضاوی اا جامعاه اسات حاداقل «بایاد و نبایادهای اجتمااعی و
ً
حکومتی» و به تعبیری دیگر «باید و نبایدهایی صرفا ماادی» در حاداقل
محدودیت و آاادی ،در امیال غریدی و حیاوانی ،در حاداکثر ممکا کاه
اینک نظامهای غربی در ای مسیر حرکت میکنند را داشته باشد و گفتایم
که الامه «فرهنگ مادی» ،و بیتوجهی به فرهنگ معنوی یعنی بیتوجهی
بحقااوق انسااانی (و باایتااوجهی بااه اصااول نخسااتی اتااالق) ،تاارجیح
تواستههای فردی بر تواستههای اجتماعی است گرچه رهباراب سیاسای
بخاااطر مناااف شخصاایشاااب بااه ماااهر« ،شااعار انساااب دوسااتی و
عاادالتتواهی و نیااد شااعار برابااری و بارادری همااه انسااانها در حقااوق
انسانیشاب» را بدهند که غرب همی شعارهای انساب دوساتانه و ادعاای
حقوق بشری را میدهد ولی اا آنجا که در باط و پنهاب« ،چوب ماادی و
الحادی فکر میکناد و اعتقاادی باه «عقال عملای» و نیاد باه «تادا» و
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«قیامت» و «اصول عقلی و شرعی اتالق» ندارند میتوانند و میخواهناد
به حداکثر مناف شخصیشاب برسد» تا آنجا که را فرار اا قانوب را داشاته
ً
باشد عمال بسمت «مناف مادی فردی تود» ،حرکت میکند که اا جمله
مناف مادی فردی شخو ،هماب «مناف نژادی و ملای و غیار » ،هسات
گرچه در واق و باط  ،به ضرر و نابودی دیگراب ،تمام شود.
که اینک چنای «حرکااتی تودتواهاناه افراطای» را اا دولتهاای
غربی ،بیشتر ،مشاهد میکنیم کاه در عای ادعاای عمال باه «حقاوق
بشر» ،اما در عمل و باط  ،بیشتری ناقضی حقاوق بشار هساتند هار
کجا ،مناف شاب باشد مردم مظلوم را میکشند و اا جنایتکاراب حمایت
عملی میکنند گرچه آنهاا را در مااهر هام محکاوم بکنناد و اساتعمار
غرب ،جهاب سوم را و ایجاد جنگهای مالمانه به بهانههای مختلف و
ایجاد تروریستهای جهانی وهابی و غیر و کشت اب و کودک و ماردم
بیگنا را در حدی که در تاریخ بشر بینظیر است به انجام میرسانند.
در هر حال ،انساب ،موجودی اجتماعی است و اجتماع هام بادوب
فرهنگ ،ممک نیست حال با داشت حداقل فرهنگ که هماب «فرهنگی
مادی باشد و الامه آب ،وجود اتتالف و نداع و جنگ و باالتر ناابودی
نسل بشر است» .برای ایجااد وحادت و بارادری چاار ای نیسات جاد
ً
بااگشت جامعه بشریت به فرهنگ اعتقاد :به «تادا» و «ادیااب واقعاا و
ً
کامال الهی».
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نقش «فرهنگ عقلی الهی» در رشد «خویشتنداری»:

ً
ً
مقصود اا «فرهنگ عقل الهی» ،آب ادیاب واقعا و کامال الهی اسات کاه
دچاار تحریاف و ترافاه نشاد اساات و در نتیجاه باا «عقال و علاام»،

تعارضی ندارند.
ایرا «فرهنگی دینی الهی» متعدد و متفاوت است میتواند «فرهنگ
واقعی و کامل دی الهی» باشد که باه رفتاار و گفتاار انبیاا و «پیارواب
واقعیشاب» عمل میکنند نه «فرهنگهای دینی تحریف شد به دسات
ً
انسابها و حکومتهای ساتمگر مناافد» کاه در ماواردی ،کاامال غیار
انسانی است مانند «فرهنگ صهیونیسمی» حکومت غاصب اسرائیل یا
«فرهنگ وهابی دولت عربستاب» که ای دو فرهنگ نژادپرساتانه ماددور
غرب ،به دست جاسوساب انگلیسی ،ایجاد شد است.
حال سؤال جدید ای است که گذشت ،که سرنوشت «فرهنگ مادی
الحادی» هماب «فرهنگ تودتواهانه» است که نتیجاهاش اتاتالف و
نداع و بدبختی است چنانچه بشار آنارا هاداراب ساال اسات کاه تجرباه
ً
ً
میکند اما سرنوشت فرهنگ الهی یعنی «دی واقعا و کامال الهی» تنهاا
را نجات بشریت اا تودتواهی و نداع و بدبختی است.

ً
ً
«دی واقعا و کامال الهی»
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«قففویترین فرهنففگ» ک ف میتوانففد قففویترین وحففدت و دوسففتی را
ایجاد کند ،و انسانیترین آنها ،اسفت تنهفا همفان فرهنفگ «دیفن
ا
ا
واقعا و کامال الهی» است:

ایرا «فرهنگ» هماب تاثیر عادات و رسوم و امر و نهی اجتماعی است و
یا عالو بر آب ،تاثیر قانوب حکومتی و مجاااات توساط دولات اسات البتاه
وقتی تخلف ،مورد مشاهد پلیس قرار بگیرد و پلیس هم با رشو گارفت اا
گدارش آب ،صرف نظر نکند.
ً
ً
اما فرهنگ «دی واقعا و کامال الهی» عالو بر همه ای تاثیرهاا ،کاه در
آب هم هست «اعتقاد باطنی به اینکه تدا همه جا ،او را میبیند و نید وعاد
و پاداش اتروی و ابدی» ،اا قویتری ضاام های اجارای «قاانوب الهای»
است البته تاثیر ایماب تنها برای «مؤم واقعی» و حتی برای کسایکه گمااب
ً
به وجود تدا و قیامت دارد و منافد عمال با کافر یکی است.
و لذا باالتری «مبارا هاا و جانباایهاا» در را «عادالت و انساانیت»،
مربوط به «قیامها و مبارا های انبیا الهی و پیارواب واقعای آنااب» در طاول
تاریخ ،بود و هست.
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امفا سفلال راجفه بف ایناف داشفتن «دیفن الهفی» ،خفوب اسفت یففا
خیر؟

باید در پاسخ گفت :سؤال کردب اا تاوبی دیا یاا بادی دیا  ،بادوب
ً
تعیی مصداق آب ،کامال جاهالناه اسات همچاوب کاه کسای ساؤال کناد
توردب دوا یا طعام ،بطور کلی آیا توب است یا بد است؟
پاسخ به ای سؤال بطور کلی و بصورت آری و تیر ،پاساخی جاهالناه
است.
البته ممک است کسی که میگوید توردب بد است یا تاوردب دوا باد
است استدالل کند که در میاب توردنیهاا و یاا دواهاا ،چاه بساا دواهاا و
غذاهای مسموم هست و باع مریضی بیشتر انساب و یا نابودیاش بشاود
و یا غذا و دوای مورد نظر او ،هماب دوا و غذای موجاود پایش او باشاد کاه
ً
مثال تقلبی یا مسموم است.
ولی کسی که توردب غذا و دوا را میگوید توب است ممکا اسات
منظورش آب دواهای بجا و غذاهای سالم باشد؛
 اما در هر حال نمیتواب حکمی کلی صادر کارد و گفات دوا و غاذاً
ً
مطلقا ،توب است یا مطلقا بد است همچنی راجا باه ساؤال اا «دیا »
«بدوب تعیی مصداق» ،صحیح نیست اا توبی و بدی دی سؤال شود.
بلکه باید ای گونه سؤاالت را با تعیای مصاداق و بطاور شافاف کارد و
پاسخ هم میبایست با «تعیی مصداق و شفاف» باشاد همچاوب ساؤال اا
ً
ً
«فرهنگ» که کسی بگوید آیا فرهنگ مطلقا ،توب است یا فرهنگ مطلقا،
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بد است چوب فرهنگها هم متفاوتاناد بایاد ساؤال باا تعیای مصاداق و
شفاف باشد و پاسخ هم با تعیی مصداق و شفاف باشد
 همچنی سؤال اا «دی » هم باید با تعیی مصداق و شفاف باشد اماامشاهد میشود که در طول تاریخ نید اا بعضی اا دانشامنداب و فیلساوفاب
ً
یا اندیشمنداب در مورد «دی » ،پاسخهای کامال کلی و مبهم و یا مغرضانه،
داد شد است حال چه به «نف دی » یا «علیه دی » ،که ای نوع پاساخها،
نابجااا و ناصااحیح اساات امااا در اسااتدالل بااه علتهااای تااا

در

مواردتاصاای ،اشااار و یااا تصااریح شااد اساات حتاای اا بعضاای اا
جامعهشناساب که حسگرا ،یا با تفکرات ماادی هساتند وقتای صاحبت اا
«دی یا دی الهی» گفته میشود که «دی الهای میااب ماومنی باه آب دیا ،
وحدت و برادری ایجاد میکند» پاسخ میدهد کاه «گرچاه دیا در میااب
افراد موم  ،وحدت و برادری ایجاد میکند لک نسبت به دیگراب دشامنی
و جنگ ایجاد میکناد» 1و باا همای کلیگاویی نابجاا ،باه طارد «دیا »

میپردااد در حالیکه پاسخ ای «ماد گرا» در محکوم کردب «دی » با چنای
ً
اتهامی کلی ،کامال جاهالنه است چاوب ای طاور نیسات کاه هماه ادیااب
نسبت به دیگراب ،ایجاد دشمنی و جنگ بکنند تنهاا اقلیتای اا «ادیاانی کاه
ساتته دست بشرند یا به دست بشر ،تحریف شد اند» نسبت به انسانهایی
 . 1کتاب جامعه شناسی تالیف تی.بی .بانمور  -در ترجماه فارسای
دورکیم نقل میکند.

 - 212اا قاول
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دیگر ،ایجاد دشمنی میکنند همچاوب صهیونیساتها و وهابیهاا اماا ناوع
ادیاب و غالب آنها ،گرچه میاب «مومنی تود»« ،دوستی و بارادری» ایجااد
میکنند اما نسبت به دیگراب نید ایجاد دشمنی نمیکنناد هماابطور کاه در
قرآب در سور ممتحنه آیه هشت آمد است به عدالت و مهربانی نسابت باه
دیگر ادیاب ،هم سافارش میکنناد و لاذا در طاول تااریخ بشاریت ،ادیااب
مختلف ،در کنار همدیگر و سایر ادیاب به همایساتی مساالمتآمید تاود،
ادامه میدهند و باالتو مسیحیت که مسیح سفارش میکند همساایهات
را همچوب تاودت ،دوسات بادار هرگاد مقیاد نمیکناد اگار همساایهات
مسیحی باشد و یا آنجا که مسیح ،به ترک نداع و تشونت ،سفارش میکناد
که اگر کسی سیلی به صورت تو اد تاو پاس باه آب نادب حتای بگاذار اگار
میخواهد به طرف دیگر صورت تو هم سیلی بدناد یعنای در هار صاورت،
وارد نداع و تشونت نشو و هرگد مسیح مقید نکارد کاه اگار انناد سایلی،
ً
مسیحی باشد تو با او وارد نداع نشو بلکه مطلقا یعنای انناد چاه مسایحی
باشد و یا غیر مسیحی باشد ،تو با او وارد نداع و تشونت نشو.
 حال چگونه ای مادیگرای مدعی به اصطالح جامعهشناس به هماه«ادیاب الهی» ای تهمت بدرگ را میاند کاه ادیااب نسابت باه ماردم ،غیار
همدی شاب ،دشمنی و جنگ بپا میکنند.
 البته اگر ای حارف جاهالناه را «یاک فارد بیساواد و عاامی» میاددتعجب نداشت اما اا یک کسی که تود را دانشمند میداند آنهام دانشامند

بخش سوم :علوم انسانی تجربی 183 ........................................................

ً
در جامعهشناسی ،ادب چنی تهمتی به همه «ادیاب» ،واقعا عجیب است.
در قرآب که کتاب دست نخورد و تحریف نشد مسلماناب است و هی
اتتالف و شکی میااب مسالماناب «در اینکاه هماهاش حارف تادا اسات
نیست» در سور ممتحناه ،در آیاه هشاتم درباار مشارکی مکاه کاه میااب
مسلماناب و آنها ،جنگ بود ،تداوند میفرماید اگر مشارکی مکاه باه شاما
مسلماناب ،تجاوا نکرد بودناد و باه شاما ملام نکارد بودناد و شاما را اا
تانههایتاب ،بیروب نکرد بودند شما میبایست با آنهاا در کماال عادالت و
نیکوکاری ،بسر میبردید.
یعنی سفارش تداوند باه «مسالماناب» نسابت باه «غیار مسالماناب»،
رفتاری عادالنه و نیکوکارانه است.
حتی در دستور تداوند به جنگ با مشرکی مکه که به مسلماب تجاوا و
ملم کردند میفرمایند  -و قاتلوهم کما یقاتلونکم  -بکشید آناب را کاه شاما
را میکشند یعنی بکشید آناب را که با شما وارد جنگ میشوند تاا وقتای کاه
دیگر آتش جنگ بخوابد و پس اا توابیدب آتش جناگ ،دیگرحاد نداریاد
آناب را که با شما جنگیدند بکشید چه رساد باه آنانکاه ،وارد جناگ باشاما
نشدند و در میداب جنگ ،حاضر نشدند.
ً
البته وقتی کسانی به ما ،حمله میکنند که ما را بکشند عقال هم حد ماا
است که ما آنها را بکشیم تا دست اا ای جنایت بردارند و دفااع اا نفاس و
اهل و امثال آب« ،حد طبیعی» یعنی «حد عقلی ،هر انسانی» است.
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در اسالم هم رسول تدا هرگد به مردمی که با او نمیتواستند بجنگناد
جنگ نکرد و تمام جنگهای رسول تدا دفاعی باود حتای جناگ بادر باا
مشرکی مکه ،بخاطر آب بود که مشرکی مکه بعضی اا مسالماناب را کشاته
بودند و بقیه را هم تهدید به مرگ کرد بودند تا کسی جرئات نکناد در مکاه
بماند و مسلماب شود و رسول تدا و طرفدارابشاب را هم اا وط شاب مکاه
اتراج کرد بودند.
 در هر حال با توجه به اینکه «فرهنگ مادی» ،امینهساا «هر اتاتالفنژادی و ملی بشر» است که باالتری کشتار و نابودی و شکنجه را در تااریخ
بشر آورد است حتی جنگهاای جهاانی اول و دوم را حتای ایجااد ادیااب
تشونتطلب صهیونیستی و وهابیگری توساط ایا ابرقادرتها و حاکمااب
نژادپرست بیدی همچوب دولت انگلیس و غیر بوجود آماد اسات حتای
ایجاد تروریست جهانی داعش و طالباب و بوکوحرام و امثال اینها توسط ای
حکومتهای ماد گرای در باط بی دی  ،بوجود آمد است.
 با توجه به اینکه تنها وسیلهای که میتواند میااب ابناا بشار دوساتی وً
برادری و صلح را تضمی کند بااگشت به را «انبیا الهی» و «ادیاب واقعاا و
ً
کامال الهی» است.

«اگوست کنت» ،دانشمند جامعهشناس فرانسوی 1877
 :1718Auguste Comte - 1798 - 1857

«اگوست کنت» ،انشمند جامعهشناس فرانسو :6795 - 6577
Auguste Comte - 1798 - 1857
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اگوست کنت:

فیلسوفی «انسابدوست» ولی «حسگارای افراطای و ماادی» باود،
تحت تاثیر «فلسفه کانت و غیر » ،هی اعتقادی به تدای ادیااب الهای
نداشت؛
 اما اا آنجاا کاه مشااهد میکارد فرهناگ مسایحیت چاه نقاشانسابدوستانهای دارد و چگونه پیرواب را باه دوسات داشات یکادیگر و
دیگراب و همسایه و غیر  ،تشوید میکند و اا ناداع و تشاونت باه حاد
امکاب جلوگیری میکند فرهنگی که در دروب افراد موم  ،متمرکد است
و آنها را اا ملم و تعدی به دیگراب ،حف میکناد در نتیجاه« ،کنات»،
نتیجه گرفت که ای فرهنگ انسانی ،تثثیر «دی مسیحیت و تبلی ،کلیسا
و روحانیت» است و لذا حف «دی و روحانیات و کلیساا» را اا لاواام
تمدب و فرهنگ انسانی میدانست و درمقابل کسانیکه تمام امید تود را
به اصطالح «ساامابدهی اجتماعی» همچوب تفکیک قوا ،بسته بودناد
میگفت در حف «فرهناگ انساانی و تمادب بشاری» ،وجاود «دیا و
روحانیت و کلیسا» ،الدامی است و نقش «روحانیت و دیا » در حفا
«تمدب انسانی» بینظیر است و اا «اصاطالحات سااامانی اجتمااع»،
بمراتب مهمتر است و با بیتوجهی باه «دیا »« ،بشاریت» باه سامت
وحشیگری و بربریت ،بااگشت به عقب میکند؛
 -البته «تاریخ» نید ،ای گفتار «اگوست کنات» را تاییاد و تصادید
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میکند ایرا مادامیکه بر جهاب غرب« ،مسیحیت و کلیسا» ،حاکم بود،
جهاب غرب آرامش بیشتری را تجربه میکرد و «وحدت و برادری میااب
مردم غرب» ،بیشتر بود.
 اما همینکه غرب ،تمام امید تود را به «سااامابدهی اجتمااعی»معطوف کرد و بجای «حاکمیت دی بر اروپا» ،ملیگرایی و نژادپرستی
و غیر  ،حاکم شد مشاهد میشود که جنگهای جهانی اول و دوم پیدا
شد که غربیاب میرفتند که تا آتری نفر ،نسل تود را در جناگ ،ناابود
کنند که با «پیروای یک طرف» ،جنگ تاتماه یافات اماا همچنااب باا
تضعیف دی در غرب ،تالشی تانواد و جنایت و تودکشی ،بیشتر شد
به صورتی که امار های سااماب ملل نشاب میدهد میاداب تودکشای در
اروپا و جنایت در امریکا ،باالتری میداب تودکشی و جنایت در جهااب
را تشکیل میدهد و حتی در غیر اروپا و امریکاا هار جاا غارب حااکم
است «جنگ و تارور و تروریسام» توساط حاکمااب ماددور غارب ،در
جهاب بیداد میکند.
 یعناای پیشبیناای اگوساات کناات در اینکااه تضااعیف «دیاا وروحانیت» به بااگشت «بربریت و وحشیگری» میانجاماد غیار قابال
انکار است و تجربه تاریخ ،آنرا تایید و اثبات و تصدید میکند.
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اگوست کنت:
 هابد ،مدعی است که محرک افراد ،فقط «جلبنف و تودتواهی است» اما او ،اشتبا میکند
 هاااار «فاااارد» ،عااااالو باااار «تمااااایالتتودتواهانهاش»« ،غرائد ناوع دوساتانهای» دارد
که بر مبنای دوستداشت اجتماع ،استوار است.
با ای وصف ،نه اا لحاظ
« -9عقل» و نه اا لحاظ « -2معلومات» و ناه اا
حی  -3شدت «نوعدوساتی» طبیعایاش« ،باه
داب پایه که مطلوب برای اندگی اجتمااعی باشاد
نیست».
 در «سیاست» ،بایستی «بادی موضاوع ،توجاه21

کافی ،داشت» .

 . 1جلد سوم کتاب فالسفه بدرگ ،تالیف اند کرسوب ترجمه کاامم عماادی  -انتشاارات
صفیعلیشا چاپ تهراب سال  9313هجری شمسی  -صفحه .121
 . 2یعنی بشر باا داشات «عقال و علام و حتای نوعدوساتی طبیعایاش» ،بارای برپاایی
اجتماااعی مطلااوب ،کااافی نیساات در واق ا دیاادگا «اگوساات کناات» ،در رد «نظریااه
سکوالریسم» است.
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اگوست کنت:
یک قانوب بسیار معروف طبیعات در «سیاسات»،
ً
صااریحا مقاارر ماایدارد کااه یگانااه «را تحاات
حکومت نرفت »« ،حکومت کاردب بار تویشات
است» و ای قانوب ،هم بر  -9جماعات و هام بار
 -2اشاایا و هاام باار  -3اشااخا  ،قاباال تطبیااد
است.
 و چنی معنی میدهد کاه هار قادر «حکوماتاتالقی» ،در یاک جامعاه ،کمتار قادرت داشاته
باشد ،بیشتر الام اسات کاه «حکومات ماادی»،
شاادت ،کسااب کنااد تااا اا تالشاای کاماال هیئاات
اجتماعی ،جلوگیری کند.
 ...اا ای روی ،تمرکد قدرت جسمانی یاا ماادی،
بیش اا پیش (و به نسبتی کاه اتاتالل و شاگفتی
اتالقی ،محسوستر گردید ) عملی شد است...
 چونکه اا بی بردب «قو روحاانی» ،یگاناه ساد«قااانونی» را کااه میتوانساات «اا تجاااواات قااو
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جسمانی جلوگیری کند» ،منهدم کرد است.

1

 . 1هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر کرسوب جلد ساوم ترجماه کاامم عماادی
.119
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اگوست کنت:
مهمتااری عاماال در تحااول بشااریت همیشاااه
«م هب» ،بود است که در هر تاریخی در دنیاا،
«انسااانها را باای تودشاااب پیونااد» میدهااد و در
نتیجه« ،نظم و تعادل و سالمتی میبخشد»؛
 پس اگر بخواهیم انسانیت را اا بحرانی که دچاراست نجات دهیم و آنرا اا هرج و مارج ،برهاانیم
باید «مذهبی برای آب ،تدارک کنیم».
اگوست کنت:

1

ً
«چوب» توجاه ،تماماا باه طارف قسامت عملای
ً
«تجدید سااماب اجتماعی» ،معطوف شد  ،طبعاا
به ای «عجائب المخلوق» که «دستگا حکومتی
بدوب قو روحانی است» ،منجر شد که اگار هام
بتوانااد دوام بیاااورد« ،یااک ساایر قهقرایاای بطاارف
2
ّ
بربریت» است.

 . 1هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر کرسوب جلد ساوم ترجماه کاامم عماادی
.121
 . 2هماب کتاب فالسفه بدرگ تالیف اندر کرسوب جلد سوم ترجماه کاامم عماادی
.112
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توضففیم مففا بففر گهتفف «اگوسففت کنففت» دربففاره حهفف

«دیففن و

روحانیت»:

چرا اگوست کنت میگوید ما بهار صاورتی بایاد «دیا و کلیساا و
روحانیت» را حف کنیم و نید میگوید« :اگر قاو روحاانی نباشاد و اا
بی برود ،جامعه سیر قهقرایای و بربریات یعنای بسامت وحشایگری
میگرایااد»؟ چااوب «اگوساات کناات یااک جامعهشااناس یااا پایگااذار
جامعهشناسی» باود و روی تااثیر نهادهاای جواما بار روی یکادیگر
مطالعه کرد  ،وقتی مشاهد کرد که «مردم موم که با کلیسا و کشایش
در ارتباطاند و دستورات دینی را در عمل مراعات میکنند» (نه تنهاا در
اباب و ماهر) ،چقدر مراعات دیگراب را میکنند و باه دیگاراب ،انفااق و
بخشش مینمایند و اا دستورات اتالقی بیشاتر ،پیاروی میکنناد اماا
کسانیکه چنی نیستند بااالتو آنهاا کاه دساتورات دینای را در عمال
اهمیت نمیدهند و مراعات نمیکنند و در باط  ،ایماب واقعی باه دیا
ندارند (چه رسد به آناب که بر اثر بی دینی ،فاسد یا ملحد یا بیبناد باار
شناتته میشوند) چقدر بیشتر مرتکاب جنایات باا ملام و تجااوا باه
دیگراب میشوند و ...مالحظه ای امور برای «اگوسات کنات» ،تجرباه
عملی بود که تاثیر «دیا و کلیساا و کشایش» را در روحیاه ماردم و در
عمل به اتالق و تعهد ،بیشتر مشاهد کند و اا آنجا که میدانست «هر
کس اا نظر غرید تودتواهانه ،بیشتر طرفدار تودش است تا اطاعات
اا اتالق و دستورات و حف امانت و تعهد و اتالق» ،لذا گفات اگار
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ای نیروی باا دارند «دی و روحانیت و کلیسا» در میااب ماردم نباشاد
گرایش افراد تودتوا  ،به هرج و مرج ،بیشتر میشود.
و تاریخ نید گفته اگوسات کنات را تاییاد کارد اسات تاا وقتای کاه
«مذهب مسایحیت» در اروپاا ،حااکم باود هرگاد جنگهاای داتلای
همچوب جنگهای اول و دوم جهانی رخ نداد که نصف اروپا در مقابل
نصف دیگر واق شود و ترابی و نابودی و کشتار و معلولی بی نظیاری
را اا نظر تعداد و کمیت در تاریخ ،بجا بگذارد.
امام تمینی نید پس اا انقالب ،دربار «ایماب واقعی» ،میگفت که:
«یک موم واقعی تالف نمیکند جنایت نمیکند کسی که نماا شاب
میتوانااد هرگااد اا دیااوار مااردم بخاااطر دادی باااال نماایرود بیشااتر
جنایتکاراب و داداب اا بینمااها هستند و بیبند و بارها و»...
 البته «اگوست کنت» با مشاهد اینکه ماومنی واقعای مسایحی وآنانکه با کلیسا و کشیش ،بیشتر ارتباط دارند عاادلتر و باا تقویترناد و
کمتر مرتکب جرم و جنایت میشوند تیال کرد ای تاثیر ناام «دیا » و
وجود تارجی «ساتتماب کلیسا» و لباس «روحانیت و نصایح آنهاا در
کلیسا» و عبادت در «کلیسا» است و لذا سفارش میکند حاال که دیگر
به گماباش اثبات تدا تحت گفتههای کانات ،ممکا نیسات و حتای
طبد تصورات حسگرایانه ،تدا هم وجود نادارد پاس بهتار اسات ماا
کلیسا را تراب نکنیم و کشیشها را بر نیانداایم و دیا را ناابود نکنایم
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بلکه بخاطر حفا «فرهناگ و أدب جامعاه و تمادب جامعاه» باه هار
صورت «دی » را ولو به اسم «دی انسانیت و کلیسا و کشیش» را حف
کنیم گرچه به بهانه «پرستش انساب در کلیسا» باشد ،تا جامعه ،بخااطر
نبود «دی و روحانیت» ،رو به وحشیگری و هرج و مرج نرود.
کسانیکه آماار بهداشات جهاانی را دید اناد و بار روی آب ،مطالعاه
کرد اند که اینک تودکشی در اروپا و جنایت در آمریکا بیداد میکند و
رکورد تودکشی و جنایت را غرب ،گذراند است میتواند متوجاه ایا
بشود که طبد گفتاه اگوسات کنات چاوب اروپاا ،باه دیا و روحانیات
بیاعتنااا ،شااد و در نتیجااه تااانواد هاام متالشاای شااد  ،در نتیجااه
«تودکشی و جنایات و مشکالت روانی» هم بیش اا پیش ،شد است.
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آنچ غرب بخاطر «ضعف ایمان و بفی دینفی» ،گرفتفار آن شفده
است:

« -9بی بند و باری جنسی» و در نتیجاه ،تالشای تانواد هاا و آثاار
روانی تالشی تانواد ها و کم شدب اادواج و سرد شدب کانوب تانواد ها
و تولد نوااداب حرامداد و آثار روانی آنها در فساد و تباهی و غیر
 -2آثار مستقیم «بی ایمانی و بی دینی» در ضعف تحمل مشکالت
و شکستها و در نتیجاه «احسااس بای هاویتی» و بااال رفات تعاداد
تودکشی و عدم تعادل روانی
« -3اعتیاد» و آثار مخرب آب
 -1ضعف «محبت میاب اعضا تانواد و فامیل و جامعه نسبت باه
یکدیگر» در نتیجه بروا آثار مشکالت روانی آنها.
اینک اا کتاب «مبانی جرم شناسی» تثلیف دکتر مهادی کای نیاا -
صفحه 122 – 123
(بررسی تغییرات کمی تودکشی ،در چندی کشاور ،در طای دهاه
 9129تا  9119اا نظر سااماب بهداشت جهانی دور نماند است):
مییان خو کشی ر هر  600/000نهر
سالها

6916 6979 6977 6976
99/9 92/3

99/1

استرالیا

1 /2

اتریش

29/1 21/1 23/1 22/1
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بلژیک

91/1 93/9 93/2 93/1

کانادا

-

-

1 /2

1 /1

سیالب

1 /1

1 /1

1 /3

1 /1

چک اسلواکی

-

-

-

22/1

23/3 23/1

29

91/1

2 /2

2/9

-

فنالند

91/1 92/1

22

22/1

فرانسه

92/1 91/1 92/1 92/2

«آلماب غربی»

91/1 91/1 91/2 91/2

برل غربی

31/2 33/1 31/3 31/2

«آلماب شرقی»

21

1/1 21/1

مجارستاب

-

22/1 22/1 22/1

دانمارک
* * * «مصر»

2 /1

1

2

3

اسرائیل

1 /2

2 /2

1

1 /1

ایتالیا

1 /1

1 /1

1 /2

2 /1

ژاپ

91/1 22/1 22/2 91/3

هلند
 . 1مربوط به سال  9112م
 . 2مربوط به سال  9121م
 . 3مربوط به سال  9112م

1

1

1

1 /1
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نیوایلند

1 /1

1

1 /1

1 /1

پرتقال

92/2

1 /2

1 /2

1 /1

جمهوری ایرلند

2 /1

2 /3

2 /2

3 /2

«آفریقای جنوبی (اروپائیها)» 99/3 92/9

92

1

«آفریقای جنوبی (آفریقائیها)»

-

-

3/9

1 /3

اسپانیا

2 /1

2 /2

2 /2

2 /2

سوئد

91/1 91/9 91/1 91/2

سوئیس

91/2 91/1 29/1 29/9

انگلستاب

99/3 99/2 91/3 92/2

اسکاتلند

2 /1

1 /1

1 /2

1 /1

ایرلند شمالی

1/9

3 /3

1/9

2

ایاالت متحد (تمام نژادها)

1

92/2 92/1 92/2 92/1

سفید پوستاب

99/9

99/9

99/3

سیا پوستاب

1 /1

3 /1

3 /3

(مقایسه کشور «مذهبی مسلماب مصر» کاه در ایا فهرسات آماد
است که ایر یک درصد است با تعاداد بااالی کشاورهای اروپاائی کاه
«ایماب و تانواد در آنها رو به ضعف رفته است» نشااب مای دهاد کاه
نقااش «ایماااب مااذهبی» و «قاادرت همبسااتگی تااانواد » ،چقاادر در
 . 1مربوط به سال  9112م
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احساس سعادت می تواند مؤثر باشد).
مهدی کینیا در هماب صفحه کتاباش بعاد اا آوردب جادول فاوق
مینویسد:
اا میاب بردب تودکشی ،در جهاب کنونی ،بسیار بعید و دشوار باه
نظر میرسد ولی تدابیری میتواب به کار برد تا میداب تودکشی را
به نحو ماوثری ،کااهش داد ...در امیناه نخسات بایاد باا کلیاه
عواملی مبارا کرد که موجب شایوع اعتیااد باه الکال و قماار و
افاادایش نابسااامانی تانواد هااا یااا موجااب اا هاام پاشاایدگی
تانواد هائی است که دارای فراند صغیر هستند.
در امینه تقویتی باید باه نظاام تاانوادگی و حفا آب و اعاتالی
سطح تربیت و تقویت نیاروی ایمااب همات گماشات باا آنکاه
تودکشی و جنایت آدم کشای در هار جامعاه اا نظار کمای باا
یکدیگر نسبت معکوس دارند ،ایماب ماذهبی ،تااثیر شاگرف و
معجد آسا در تقلیل هر دو ،دارد و نیرومندتری وسیله تودداری
اا تودکشی و جنایت است.
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کتاب «روان شناسی جنالی» تالیف دکتر ساعید حکمات صافحه
13 – 12
(تحلیل و بح دربار علل «بدهکاری نوجواناب»):
«راج به موضاوع ارتبااط «کم فو عفاطهی واژفدی » و
«بیهکار » ،مطالعات بعمال آماد درگارو بدهکااری و
مقایسه با گرو شاهد ،نشاب می دهد که «کم و یا فقدان
عاطهی واژدی » ،مهمتری عامل مشترک در ساوابد ایا
نوجواناب بدهکار بود است.
در سابقه  921نفر اا  911نفر (یعنی در  11درصد) جواب
بدهکار ،موارد «جدالی کام از واژدی » ،وجاود داشاته
است .در صورتیکه در گرو شاهد ایا رقام  29روی 911
نفر یعنی  2/3درصد می باشد.
بدی ترتیب اا آنجائیکه «کم و عاطهی واژدی » در اکثر
سوابد نوجواناب بدهکار وجود داشته است لذا حادس مای
انیم که گسیخته شدب ارتباط «والدی » با «کودک» ،یکای
اا اساسی تری علل بدهکاری نوجواناب می باشد.
عد دیگری اا کارشناساب بنقش «کمباود عااطفی ماادر»،
در رشد شخصیت کاودک باه مراتاب بایش اا نقاش پادر
اهمیت داد اند و در بیشاتر مقااالت تاود اا نقاش پادر،
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اصوال نکر به به میاب نیاورد اند اما عد انگشات شاماری
اا مصنفی (آندری ،ناس ،وارفاوب ،درهایادات) باه ویاژ
اهمیت نقش «پدر» را در روابط عاطفی کودک و اثر ایااب
بخش گسیخته شدب ای روابط را متذکر شد اند».
«آنافروید» و همکاارانش ،ایا عاد را باا عاد ای کاه در
وحشت جنگ در لندب پیش پدر و مادر تود ،ماند بودناد
مقایسه کردند و یافتند که به صاورت آشاکاری« ،بیمااری
روانی نوروا» در میاب عد ای که بخارج فرستاد شد باود
بیشتر بود.
ای تحقید ،ثابت کرد که هی تطر ،حتی بمباراب و جنگ
برای سالمت روانی کودک ،ایاب بخش تار اا «جادائی اا
تانواد » نیست.
وقتی چند سال پیش ،در هلند سیل آمد و عد ایادی را بی
تانه کرد به صورتی که ناچار بودند ایر تیمه اندگی کنند،
عد ایادی اا تانواد های انگلیسی ،کودکاب بی تانه شد
هلندی را ندد تود ،دعوت کردند .دولت هلند با استناد باه
تحقیااد آنافرویااد اا ای ا دعوتهااا ،تشااکر کاارد ولاای اا
فرستادب کودکاب تودداری کارد .بارای کاودک ایسات در
سخت تری اوضاع با پادر و ماادر تاود ،بهتار اسات تاا
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ایست در ناا و نعمت ولی دور اا آنها».

1

 -9همچنانکه «علوم تجربی و حسی» ،برای ساعادت بشار ،شارط
الام است اما شرط کافی نیست «علاوم تجربای و حسای» ،نمیتواناد
جای «اراشهای اتالقی» و «وجداب» و «عقل عملی» را بگیرد؛
 -2همچنی «حکومت و جامعه سیاسی» برای سعادت بشر ،شرط
الام است اما شرط کافی نیسات و نمیتواناد جاای «فرهناگ و تمادب
بشری» و بااالتو جاای «دیا الهای» کاه تقویات کنناد «وجاداب
اتالقی» است را بگیرد و «مردم» را در «غیاب چشم پلیس» هام وادار
به «اجرای قانوب و عدالت» کند.

2

 . 1کتاب روانشناسی جنائی – سعید حکمت – چاپ تهراب – سال  9311ها .ش – صافحه
 11و 11
 . 2آنطور که اا طرید «تعقل» و «فیلسوفاب علوم انسانی» ،استفاد میشود «فرهنگ و تمادب»
برای مهار غرائد و تنظیم روابط انسانها ،اا دروب اسات بناابرای  ،آاادیهاای مطلاد فاردی کاه
موجب ایاب تود فرد ،یا موجب ایاب و تطر برای دیگراب بشود ،عملای وحشایانه ،محساوب
میشود که فرهنگ میبایست آنرا محدود و مهار کند.
بنابر ای « ،نهاد تانواد » و «نهاد تعلیم و تربیت و مذهب» برای همی جهت است.
و لذا غرید جنسی که برای حف بقای نوع میباشد ،میبایسات در چاارچوب تاانواد ،
ارضا شود تا موجب تباهی نسل بشر و یاا درد و مشاکالت بارای دیگاراب نشاود «نهااد
تانواد » عالو بر آنکه یک «فرهنگ انسانی» است برای
 -9حف نسل بشر و
 -2جلوگیری اا فساد و ایجاد درد و رنج برای دیگراب همچنی
 -3مطابد طبیعت بشر و بسیاری اا جانواراب است که تشکیل تاانواد در طبیعات آنااب
است بنابرای « ،همجنس باای» که مورد ممنوعیت ادیاب الهی ،قارار گرفتاه اسات بارای
جلوگیری اا نابودی نسل بشر است همچنانکه ممنوعیت ارضای غرید اا طریاد جانس

بخش سوم :علوم انسانی تجربی 333 .........................................................

مخالف که «در غیر چارچوب اادواج و تشکیل تانواد باشد» چوب موجب ملم و فساد
است ،ممنوع است چوب ملم به اب است که تمام هدینه فراندداری به عهد او قرار گیارد
و نید ملم به فراند است که اا نعمت شناتت و محبت پدر شرعی و قانونی و واقعی تود
محروم باشد و چنی فراندانی نامشروع نید در تولید جنایات و تودکشی در آمار جناایی
سهم بیشتری را به تود ،اتتصا داد اند و بیشتر آرامش جامعه را تدشهدار میکنناد و
کمبود «محبت تانوادگی» نید ،موجب فساد ایادی است که مربوط میشود به تحقیقات
علوم روانشناسی و روانکاوی و...
ً
ً
در هر حال ،مرد و اب نسبت به آیند فراندشاب عقال مسئولاند و عقال حد ندارند موجب
بدبختی و یا نابودی آنها گردند یع اادواج رسمی و قانونی ،ومیفه طبیعی و عقلی مارد و
ً
انی است که میخواهند غرید جنسی تود را در محدود عقال مجاا ،اشباع کنند.
مراعات نکردب ای محدود که مطابد «حقوق طبیعی» و «عدالت» اسات عای ملام و
تجاوا و در واق  ،نوعی بااگشت به وحشیگری است.
االب وجود سقط جنی و نید فراندانی که اا محبت تانوادگی و یا اا محبت پدر و گرمای
تانواد  ،محرومند ویا موجب جنایات و یا تودکشی بیشتر در اروپاا و آمریکاا میشاوند
نتیجه همی بی بناد و بااری و بااگشات باه وحشایگری اسات و وجاود پیشارفتهای
تکنولوژی در غرب ،هرگد جبراب کنند ای مصائب تانوادگی و محرومیتها و آثار ساو
آنها نمیشود و نمیتواب اصطالح نوعی وحشیگری را اا ای نوع بی بند و باری ،حاذف
کرد .و آثار شوم آنها را نادید گرفت.
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اما اشتباه اگوست کنت:

اما اشتبا اگوست کنت در ای بود کاه تیاال میکارد ایا تااثیر «دیا
مسیحیت» تنها بخاطر «شعارهای انساندوستانه روحانیت و کلیسا اسات»
و بس یعنی اا تاثیر «ایماب بخدا و قیامت» در عمل به ایا نصاایح ،غافال
بود که ماردم ماوم مسایحی کاه بهمادیگر محبات میکنناد و ساعی در
نیکوکاری مینمایند و حتی ت باه گذشات میدهاد تنهاا بخااطر «شاعار
انساندوستی» نیست بلکه بخاطر اعتقاد به تدا و قیامت است یعنی اعتقاد
به اینکه «تدا»« ،همجا چه در تلوت و چه در جلوت» ،نامر بر اعمال ما
است و نیکی و بدی اعمال ما در روا قیامت جادا داد و حتای اگار نیکای
بکنیم بهشت ابدی پاداش و جدای ما است که های پاداشای باه تاوبی و
بدرگی آب نیست .یعنای انگیاد ماوم (در عمال باه صاداقت و عادالت و
احساب پاداش اتروی) رسیدب به بهشت ابدی است.
نااه تنهااا اینکااه شخصاای در ساااتتمانی بااه نااام کلیسااا بااه عاادالت و
نیکوکاری ،سفارش میکند.
 اما اگوست کنت با ای تیال و تفکر که انگید اصلی در میاب مومنااببخدا و قیامت ،تنها «شعار انساندوستی» است ،و با توجه باه اینکاه تحات
تاثیر فلسفه کانت و غیر  ،هی اعتقادی بخدا و قیامت نداشت نتیجه گرفت
که ما حتای بادوب اعتقااد بخادا و قیامات و بهشات ،میتاوانیم باا حفا
«ساتتماب کلیسا و لباس روحانیت و شعار انساندوساتی» همای فرهناگ
انسانی و عمل به اتالق نیک را میاب مردم غیر معتقد بخدا و قیامت ،حف
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کنیم تنها باا حفا  -9ناام کلیساا بار یاک سااتتماب و  -2حفا لبااس
روحانیت و  -3حف شعار انساندوستی و  -1حف نام دی  ،ولای باه ناام
«دی انسانیت» که در آب کلیسا ،بجای پرساتش تادا و امهاار اعتقااد باه
ً
قیامت« ،انساب» ،پرستش شود یعنای ماثال در مقابال مجسامه «انسااب»،
سجد شود.
(اما هی کس اا اگوست کنت ،سؤال نکرد که ای انسانی کاه پرساتش
میشود انساب واقعی است یا انساب تیالی .اگر انساب واقعی اسات همای
ً
انسابهای غالبا مختلف هستند یا انساابهای نموناه عادالت و تقاوی کاه
انبیا الهی باشند و اگر انسانهای مقید به عادالت و تقاوی هساتند پاس در
واق پرستش «عدالت و تقوی» است نه پرستش انساب بما هو انسااب حاال
آیا پرستش بمعنی سجد در مقابل نام عدالت و احساب ،موجاب عمال باه
عدالت و احساب میشود؟ که تیالی باطل است).
باید دید ،مهمتری انگید های رفتار انسانها چیست اگر مهمتری انگید
رفتار انسانها هماب «انگید غرائد حیوانی» حف حیات و توشی و آراماش
و لذت است که هر فردی برای «تود و تاانواد تاود» بطاور غریادی دارا
است که کار میکند تا تود و تانواد اش بر فر داشت تاانواد  ،اناد و
توش باشند پس اا سیر «شدب شکم تودش و تانواد اش» ،انگید قاوی
برای سیر کردب شکم دیگراب ندارد حتی چه بسا افراد انسانی که حاضرند با
تجاوا به حقوق دیگراب و «دادی و یا تصاحب باه نااحد اماوال دیگاراب»،
جاب «تود و تانواد تود» را حف کنند و یا به توشی بگذرانند
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 تفکر «اگوست کنت» ،نسابت باه انسااب« ،تفکاری تیالپرداااناه وافسانهای است» که تیال کرد  ،مردم به صرف شانیدب کلماه «صاداقت و
عدالت و انساندوستی» ،مناف شخصی تود را رها میکنند و بجاای آنکاه
به فکر رف گرسنگی و تشنگی تود باشند به فکر سیر کردب شکم دیگراب و
رفتار ایثار و نیکوکاری بشوند.
مشااکل اصاالی «اگوساات کناات» ،در ای ا اشااتبا باادرگاش هماااب
«نشناتت انساب» است که اگر در علوم انسانی جامعهشناسی ،روانشناسی
و اقتصاد و غیر انساب شناتته نشود هماب «نشناتت انساب» تاود چاالش
است .افراد انسانی و غرائد حیااتی و حیاوانی افاراد انساانی را نشاناتت و
داستاب اگوست کنت در ای که شعار انساندوستی و انسابپرستی در ماردم
انقالبای ایجاد میکند تا همه غرائد حیاتی و حیوانی آنهاا باه انگید هاای
ملکوتی تبدیل شود همچوب قصد موش و گربه عبید ااکانی اسات کاه در
آب داستاب ،نقل میکند که گربه روای اا ملم به موشهاا ،پشایماب شاد و
عابد و ااهد و مسلماب شد و دیگر گربه ،تصمیم گرفت ،موش نگیرد و ایا
تبر را موشی به بقیه موشها رساند و در نتیجه جش بدرگی میااب موشهاا
برپا شد و...
(طالب ای داستاب باید به کتااب ماوش و گرباه عبیاد ااکاانی مراجعاه
کند).

زیگموند فروید  1871 - 1171م
Sigmund Freud - 1856 - 1939
پایگ ار «دانش روانکاوی»

زیگموند فروید  6571 - 6979م
Sigmund Freud - 1856 - 1939
پایگ ار « انش روانکاو »

بخش سوم :علوم انسانی تجربی 339 .........................................................

«فروید» و نقش دین در سعادت بشر و دفه رنج:

اا آنجا که «اگوست کنت»« ،جامعهشناس» باود بیشاتر باه رواباط
ّ
میاب جوام و تااثیر و تااثر میااب آنهاا میپرداتات آنهام تااثیر و تااثر
محسوس قابل مشاهد اما توجهی عمیاد باه «رواب و انگید هاای ایا
فعالیتها» ،نداشت ولذا وقتی مشاهد میکرد که نصایح روحانیات و
صاحباب کلیسا در ماردم ،تااثیر میگاذارد در نتیجاه «فرهناگ انساانی
جواما مساایحی» را ماادیوب کلیسااا و نصااایح روحانیاات میدانساات،
میگفت که برای حف فرهنگ انسانی به وجود دی و بقاای «کلیساا و
روحانیت» ،نیاا است اگار روحانیات منادوی شاود و کناار رود حتای
«تغییرات در نظام سیاسی و سااماب اجتمااعی» ،نمیتواناد جاایگدی
فرهنگ انسانی که مرهوب وجاود کلیساا و روحانیات اسات ،بشاود در
نتیجه با فقداب «روحانیات»« ،جامعاه ،رو باه وحشایگری و بربریات
میرود» که پیدایش جنگهای بینظیر جهاانی اول و دوم و جنگهاای
دیگر ،محصول دولتهاای غربای در ساایر کشاورها و حتای پیادایش
صهیونیسم و وهابیگری توسط غرب و ایجااد تروریساتهای جهاانی
همچوب بوکوحرام و داعش و طالبااب وغیار توساط آنهاا کاه یاک ناوع
وحشیگری مدرب در عصر جدید است نتیجاه تضاعیف «نهااد دیا و
روحانیت» ،درغرب است و بهتر گوا بر گفتاههای اگوسات کنات باود
لک غفلات «اگوسات کنات» اا انگید هاای غریادی و روانشناسای و
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روابکاوی ،موجب شد بود که اگوسات کنات تیاال کناد باا «شاعار
انساندوستی در ساتتماب کلیسا و پرستش انساب و نصایح مبلغی ایا
کلیساای انسابپرسات باا لباااس روحاانی» ،میتواناد جاایگدی دیا
مسیحیت و کلیسا و روحانیت مسیحی شود یعنی تنها «شعار تشک و
تالی انسابدوستی» که رهباراب سیاسای جهااب ،بحاد اعلای اا آب در
گفتارشاب استفاد میکنند (و در عمل بیشتری جنایات را در تاریخ بشر
مرتکب میشوند).
«فروید»:
فروید در عی حالیکه در تفکر مادی و الحاد همچوب اگوست کنت
بود اما چوب کار اصلیاش کاوش در روانشناسای و اواب انسااب و افاراد
بشر بود بیشتر دربار انگید های رفتاری افراد انسانی تحقیاد میکارد و
متوجه شد بیشتری اهداف رفتار بشرها هماب حف بقای تود و رسیدب
به حداکثر توشی و آرامش است یعنی سعادت تود یعنی حف جاب و
توشی و سعادت عامل باالتری انگید غریدی و حیوانی و حیااتی هار
فرد انسانی است .و اعتقاد بخدا و قیامت و بهشت میتواند مصداقی اا
ای انگید تودتواهانه افاراد بشار گاردد و در نتیجاه بارای رسایدب باه
بهشت هر سختی را تحمال کناد و باه اعماال تیرتواهاناه نسابت باه
دیگراب اقدام کناد و تادای مقتادر و عاادل و مهربااب را حتای در ایا
اندگی دنیایی بهتری حامی تود گرداند.
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 فروید با آنکه «اعتقاد بخدا» را قبول نداشت و آنرا ناوعی «جناوبجمعی» ،میدانست اما بر اساس شاناتتی کاه اا دروب رواب انسااب و
انگید های حیاتی و غیر  ،داشت به ای فواید دی الهی معتقد و معترف
بود .یعنی فروید متوجه شد بود که شعار صرف تغییری در رفتار افراد و
جوام ایجاد نمیکند اما اعتقاد به «تدای محیط بار جااب و ناامر بار
اعمال و عادل» و اعتقاد به «بهشت جاویداب» ،میتواند در دروب موم
به آنها ،تحوالتی عظیم ،ایجاد کند.
در نتیجه «فروید» ،گفت اعتقاد به تدا و قیامت و بهشت میتواناد
تمام «سختیها و نامالیمات ای جهانی» را به امید رسیدب به «جهاانی
توش محض پس اا مرگ» ،جبراب کند و تحمل ماومنی را بااال ببارد.
اگر انساانها چنای اعتقاادی داشاتند جهااب باه آنهاا ،آسااب و شایری
میگذشت.
اگر اعتقادی به تدا و بهشت نداشتند تنها وسایله آراماش میتواناد
پنا بردب به «مواد مخدر و لذتهای لحظهای» باشد.
چیدی که ما اینک آنرا در جهاب غرب ،تجربه و مشاهد میکنیم که
با تضاعیف «ایمااب بخادا و قیامات» ،پناهگاا افاراد بیایمااب همااب
لذتهای لحظهای و مواد مخدر ،قرار گرفته است و لذا «مواد مخادر و
فساد در غرب» ،بیداد میکند و تودکشی در اروپا و جنایت در امریکا،
رکورد جهانی را ،پیمود است.
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یعنی طباد تحقیقاات فرویاد ،ایمااب بخادا و قیامات و بهشات آب
تاثیرات مفید را برای افراد ماوم دارد و بخااطر جلاب منااف اتاروی
میتواند موجب تدمت به دیگراب و باال بردب فرهنگ انسانی هم بشاود
اما «ماد گری و الحاد» چنی منافعی ندارد و درماب اگوست کنات هام
در حف و ایجاد فرهنگ انسانی و تدمت به دیگاراب باا صارف شاعار
«انسابپرستی و انسابدوساتی» هام کااری در عمال باه پایش نبارد و
نمیبرد.
منتهی چیدی که ای دو فیلسوف بادرگ تجربای را باه مااد گرایی و
الحاد کشاند  ،تاثیر نظریاه کانات در کتااب سانجش تارد نااباش و
تفک ارات مااادی اساات و بااه ب بساات رساایدب فلساافهای ارسااطویی و
افالطونی قدیم.
اما اا آنجا که کار اصلی ای فیلسوفاب تجربای ،تحقیقاات فلسافی
نبود  ،انحرافشااب در فلسافه و اعتقادشااب باه حسگرایای افراطای و
ً
ماد گرایی و الحاد ،عقال هی تاییدی بر صحت یا بطالب مادیگرایی و
اعتقاد بخدا نیست.
 ولی م در بح اا قسمت فلسفه ،تناقضات موجود در تفکاراتً
حسگرایی افراطی ماد گرایی را کامال بیاب کردیم و لذا اینجا باه تکارار
آنها نمیپرداام .و گفتار ای فیلسوفاب را در ماورد موضاوع مربوطهشااب
(آنجا که مخالف علم و عقل نباشد) میپذیریم.
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لک آنچه در دانشگاهها در دانشجویاب و دانشاگاهیاب بیشاتر تااثیر
گذارد است همی «نقل تفکرات ماادی و الحاادی اسات بادوب نقال
پاسخ اا آنها» ،که قبول چنی تفکراتیُ ،مد روا هم شد است و بعضی
اا بیتبراب و کم فکراب ،آنرا یک نوع روشنفکری هم میدانند.
 البتااه وقتاای رشااته فلساافه غاارب ،در دانشااگاهها ،تنهااا نقاال«فلسفههای متعار

و متناقض غرب شد » ،آنهم با پرداتت بیشتر به

«تفکرات مادی» و نادید گارفت «پاساخهای آنهاا» ،بناابرای  ،نتیجاه
«علوم انسانی موجود» بجد فاید ای اندک و سردرگمی بیشتر ،نمیتواند
باشد ولذا «علوم انسانی موجود» ،نیاامند یک «تجدید نظار اساسای و
ریشهای» است تا اا تناقضات و سردرگمیها ،مقاداری نجاات یاباد و
بتواند در «اصطالح جامعه بشری» که ومیفه اصلی آب هسات را بطاور
کامل انجام دهد.
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فروید:
«رنج» اا سه جانب ،ما را تهدید میکند:
 -9اول اا جانب «بدن» تودماب ...

 -2دوم اا جانااب «خففار »( 1باادبماب یعناای
طبیعاات) کااه قااادر اساات بااه یاااری نیروهااای
ابرقدرتمند و نرم ناشدنی و ویرانگر بر ماا غضاب
کنند.
 -3و دست آتر ،رنجی که ناشای اا «روابفط بفا
یگر انسانها» است...
 ولاای جالاابتری و گیراتااری روشهااای دف ا«رنج» ،آنهایی است که میکوشند بار «ارگانیسام
تود شخو» ،تاثیر بگذارند......
 تامتری و همدماب موثرتری روش ،برای چنیاثرگذاری« ،روش شیمیایی تخدیر» است.....

2

 «پرمایهتری و اساسیتر اا ای » ،فرایند دیگریاست که تود واقعیت را یگانه دشم میداند کاه
سرمنشث ،همه رنجها است ...اا ایا رو ،چنانچاه
 . 1یعنی نیروی رام نشدنی طبیعت تارجی مثل سرما ،گرما ،سیل ،الدله و. ...
 . 2ترجمه کتاب ناتوشایندیهای فرهنگ .32 - 33 -
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فرد قصد داشته باشد بلحامی ،توشابخت باشاد
باید پیوندها با واقعیت را بگسلد.
«ااهااد تلااوت نشاای » اا ایاا جهاااب ،روی
میگرداند...
 (از پرمایهتری و اساسیتری ) ولای میتاواببااه تواساات دگرافااری آب ،تاا داد و بجااایش،
« نیففا

یگففر » را برپااا داشاات کااه در آب،

«ویژگیهااای تحماالناپااذیر» اا میاااب رفتااه و بااا
«ویژگیهااایی کااه نااامر باار امیااال و آراوهااای
ماست» جایگدی شد اند.
« -ا یان نو بشفر» را بایاد در امار ایا چنای

وهم و «جنوب جمعی» آورد........1.

 . 1کتاب ناتوشایندیهای فرهنگ  -تالیف فروید  -در ترجمه فارسی

.31-31
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فروید:
 ...امروا انسانها در «استیالی بر طبیعت» ،کار را
به آنجا رساند اند کاه باا کماک ایا نیروهاا ،باه
سادگی میتوانند یکادیگر را تاا باه آتاری نفار،
ریشه ک کنند.

1

 «جامعففه متمففدن» ،بلحاااظ هماای دشاامنیبنیادی آدمیااب باا یکادیگر « ،المفا ر معفرض
تهدید به فروپاشی است».
 عالقه به اجتماع مبتنی بر کاار مشاترک ،آنهاا راگرد هم نخواهد آورد.
«هیجاناااات غریااادی» نیرومنااادتر اا «عالیاااد
عقالنیاند»
«فرهنگ» ،مجبور اسات بارای محادود سااتت
غرائد پرتاشگری آدمیاب ،هرآنچه را ممک است،

بسیج کند.2
فروید:

 ....بنابرای « ،اتالق» را بایاد باه مثاباه کوشاش
 . 1هماب کتاب
 . 2هماب کتاب

.991
.13 - 11
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درمانگرانه تا نوعی تالش ،پنداشت کاه اا هگاذر
فرماب سوپراگو ،به آنچیدی دست مییاباد کاه تاا
پاایش اا ایاا  ،اا تااالل «دیگاار فعالیتهااای
فرهنگی» ،دست یافتنی نبود».

 . 1هماب ترجمه ناتوشایندیهای فرهنگ
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دورکیم 1555 - 1411 :م

 «امیل دورکیم» ،دانشمند جامعهشناس معروف که یک سال پاسً
اا مرگ «اگوست کنت» ،باه دنیاا آماد و کاامال تحات تااثیر تفکارات
حسگرایانه به دنیا آماد ما جملاه تحات تااثیر تفکارات حسگرایاناه
اگوست کنت فرانسوی  9111 - 9121م قرار داشت و نید تحات تااثیر
«نظریه ایستی داروی »  9121 - 9112م .در نتیجه توجهی به ادیااب و
تفاوت آنها در اراشهای انسانی و غیر انساانی نداشات و نیاد متوجاه
ً
ً
نقش «ادیاب واقعا و کامال الهی» در تقویت بنیااب تاانواد و اجتمااع و
اصول نخستی اتالق و غیر  ،نداشات بار تاالف اگوسات کنات کاه
متوجه ای نکات بود.
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ورکیم و «شناختها ما ا تجربی» (مقوال کانتی):
(برای تبیی شناتتهای ما قبل تجربی) الام است
نشاب داد شود که ما ای امتیااا حیرتانگیاد را اا
کجا میگیریم و چگوناه میتاوانیم روابطای را در
چیدها بنگریم که صرف تماشای چیدهاا ،بیاانگر

آنها نیست.1

 - ....برای پاسخ گفت به ای پرساشها ،گاا باه
وجود عقلی برتر اا عقول فردی« ،عقلی باالتر» و
کامل که سرچشمه صدور «عقول فردی» اسات و
همه عقول فردی ،استعداد شاگفتانگید تاود را،
اا را نوعی بهر مندی مبتنی بر کشف و شهود ،اا
آب میگیرند ،استفاد شد است :یعنی باه «عقال
الهی».
 اما «ای فرضیه ،دست کم ،ایا اشاکال را داردکه اا دایر هرگونه وارسی آامونی ،بیروب است؛
بنااابرای  ،شاارائط یااک فرضاایه علماای در آب،
نیست».

2

 . 1یعنی صرف تجربه بیاب گراب نیست.
 . 2کتاب صور بنیانی حیات دینی  -تالیف دورکیم  -ترجمه بااقر پرهاام  -نشار مرکاد -
چاپ تهراب سال  9313هجری شمسی .91 - 22 -
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را ح

ورکیم برای منشا پیدایش «شناتتهای ماقبل تجربی»:
...
(شااناتتهای مااا قباال تجرباای) «مقااوالت» اگاار
ً
چنانکه ما میاندیشیم« ،تصوراتی 1اساسا جمعای
باشند» پیش اا هار چیاد ،بیاانگر احاوال روحای
اجتماعاند...2...:

 ولی اگر بیائیم و چنانچه ما ،پیشانهاد مایکنیم،«تاستگا مقوالت را در جامعه ،بجاوئیم» آنگاا
تفوقی که در نات مقوالت ،نهفته است هی چیاد
شگفتآوری نخواهد داشت.
 ...اگر «آدمیااب» ،در هار لحظاهای اا امااب ،در
باااب ای ا فکاارت اساساای «بااا یکاادیگر ،توافااد
نمیداشتند» اگر تلقای آنااب ،اا «امااب و مکااب،
علت ،عدد ومانند اینها» ،همساب نمیبود هرگونه
«توافقی» در بی عقول و در نتیجه هرگونه حیاات
مشترکی ،ناممک میشد».3

 . 1شناتتهای ما قبل تجربی ،تصدیقات است نه تصورات.
 . 2هماب کتاب صوربنیانی حیات دینی تالیف دورکیم در ترجمه .22 - 29
 . 3هماب کتاب «صوربنیانی حیات دینی» تالیف دورکیم در ترجمه فارسی .23
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نقد مفا :در ای شک نیست که «هماه فکار و نه هاای بشاری بار
«شناتتهای ما قبل تجربی» ،تصدید و اعتقاد و توافد دارند؛
 اما آنچه مورد بح است سرچشمه ای تصدید انسانها است کاهآیا ای «تصدید» هماب «تصادیقی فطاری ماقبال تجربای» اسات کاه
«کانت» میگوید یا «رفتاری اجتماعی» است که برای نظام بخشایدب
به جامعه ،امانی همه بشرها با هم جم شدند و برای اجماع بر داشات
چنی تصدید ما قبل تجربی ،همقسم شد اند.
اگر آقای دورکیم متوجه مقوالت ماا قبال تجربای کانات شاد باود
متوجه میشد که اتتصا

به اجتماع نادارد انسااب اگار تنهاا و بادوب

اجتماع هم اندگی کند شناتتهای حسیاش بار درک ماا قبال تجربای
اماب و مکاب متوقف است و حتی حیوانات نید شناتت حسی حاواس
بیرونیشاب بر همی شناتت ما قبل تجربی اماب و مکاب موقوف است
و درک ما قبال تجربای بعضای اا ایا مفااهیم و مقاوالت ،پیشافر
ادراکات هر حس کنند ای هست.
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اما ای گفته دورکیم که «افراد جامعه» ،آمدناد ،قارارداد کردناد کاه
معتقد شویم و تصدید کنیم که حادثه بدوب علت ،محاال اسات و نیاد
«آنچاه احساااس در بیااداری میکننااد رؤیاا و تیااال محااض نیساات و
واقعیتی در تارج ،دارد» احمقانهتری گفته یک گویند در طول تااریخ
بشر است اگر الاماه گفتاارش را بفهماد کاه باه دور و تسلسال محاال

میانجامد.1

ً
دورکیم اصال متوجه استدالل کانات اا طریاد «تجدیاه و تحلیال»

عقلی «شناتت موجود بشر» ،نشد است و تیال کرد که گفته کانات
تنها یک ادعای بدوب دلیل اسات در حالیکاه دلیالاش همای تحلیال
شناتت موجود بشر است اما راج به «قانوب علیت» که آنهم نمیتواند
تصمیم اعضا جامعه باشد و ساتتهای اجتماعی باشاد چاوب «قاانوب
علیت» ،دربار «بایدها و نبایدهای اجتماعی نیست که مربوط به رفتاار
افراد و در اتتیار جامعه باشد» بلکه دربار «هست و نیستهای واقعی
و شناتت آنها است که به تصمیم جامعه ،مربوط نیست».

 . 1عالو بر همه اینها ،گفتار دورکیم ،مستلدم دور و تسلسل محاال اسات ایارا شاناتت
حسی ،متوقف بر وجود چنی شناتتهای ما قبل تجربی است و اگر ای شناتتهای ما قبل
تجربی هم ،متوقف بر شناتت و انتخاب انسانها باشد دور محال ،پیش میآید.
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توضففیم «تعریااف قااانوب علیاات»« :هاار حادثااهای علتاای دارد»،
«پیدایش حادثه بدوب علت ،محال است»
«قانوب علیت» یکی اا مقوالت کاانتی اسات (البتاه کانات آنارا اا
شناتتهای فطری و مقوالت ماا قبال تجربای همچاوب امااب و مکااب
میداند ولی م در کتاب نقدم بر فلسافه کانات« ،قاانوب علیات» را اا
شناتتهای عقلی ترکیبی مایدانم ناه اا «شاناتتهای فطاری ماا قبال
تجربی»).
تعریف «شناتتهای ما قبل تجربی» :عبارت اا «شناتتهایی اسات
ً
که بطاور فطاری در نها هسات» ماثال علام انباور عسال باه اینکاه
تانههایشاب را در کندو ،بصورت «شش ضلعی» بسااند و یا کوچهاای
بعضی اا پرندگاب مهاجر که اا قسمتی اا «شمال اروپا» ،به «قسمتی اا
آسیا» ،سفر میکنند و بعضی دیگر به قسامتی اا آفریقاا سافر میکنناد
مبدأ و مقصد و اماب مهاجرت ،برای هر کدام ،بطور فطری معی است
و همچنی دربار بعضی اا ماهیاب مهاجر که هر کدام مبد و مقصاد و
اماب مهاجرتشاب بطور علم فطری ،مشخو است؛
اینها «علوم فطری ما قبل تجربی» است که ای حیوانات در فطارت
و تلقت و نه شاب وجود دارد .ولی آنچه را باید دانست ای است کاه
«تغییر علوم فطری» (باالتو نادد تداپرساتاب ،اگار تادا بخواهاد)،
ً
محال نیست مثال انبور عسل بجای تانههای شاش ضالعی تاناههای
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دایر ای یا مرب  ،بسااند یا بصورتی دیگر؛
اما «قانوب علیت» ،یک قانوب عقلی است که تغییرش ،محال اسات
نه یک «قانوب فطری» یعنی «هی عاقلی نمیپذیرد که «روای حاواد
بدوب علت رخ دهد».
اگر کسی بگوید روای میآید که حواد بدوب علات رخ میدهاد،
هی عاقلی نمیگوید ممک است همه بلکه میگویند :محال اسات و
حتی کسی را که میگویاد روای حاواد بادوب علات رخ میدهاد را
ً
احمد یا دیوانه میدانند یعنی «عقل» ،میفهمد که حادثه ،ناتا نیااا باه
علت دارد و بدوب علت ،وجودش محال است.
و هر عاقلی ای جمله «حادثاه بادوب علات محاال اسات» را یاک
جمله تبری عام و مطلد و ضروری مایداناد ناه «جملاهای انشاائی و
قراردادی توسط جامعه که آقای دورکیم ،تیال کرد است «آب جامعه»،
ً
آنرا قرارداد کرد است در حالیکه واقعا «قراردادهای اجتماعی» ،درباار
«باید و نبایدهای رفتااری» اسات ناه درباار «هساتها و نیساتهای
تبری».
ً
مثال اینکه ماشی ها در تیاباب اا طرف راست حرکت میکنناد و در
تمام جهاب ،چنی است یک قارارداد اجتمااعی هسات کاه اا روا اول
چنی کردناد در حالیکاه در روا اول ایا روش میتوانساتند بجاای اا
طرف راست تیاباب حرکت کنند را به اا طرف چپ حرکت کنند تبدیل
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میکردند و ای کار محالی نباود اگار اا روا اول قارار میگذاردناد کاه
ماشی ها اا طرف چپ تیاباب حرکت کنند .چوب ای مربوط باه عمال
انسانها است که تودشاب بایاد تصامیم بگیرناد چگوناه عمال کنناد و
مربوط به هستها در روا اول هام نباود اسات .اماا اینکاه «اجتمااع
نقیضی محال است» و «حادثه بدوب علت محاال اسات» مرباوط باه
روش رفتار اتتیاری انسانها نیست یعنای کااری اتتیااری و قاراردادی
نیست بلکه جملهای تبری دربار هستها و نیساتها اسات «حادثاه
بدوب علت وجود ندارد» و «حادثه با علت وجود پیدا میکناد» .و ایا
نسبت ،نسبتی ضروری است و تغییر آب ،محال است و «عقل» ،محاور
تشخیو ممک اا محال است نه تصمیم افراد جامعه.
اا اینجا ،معلاوم میشاود کاه آقاای دورکایم ،سااد تری گدار هاای
منطقی و عقلی را گویا نمیدانسته و یاا اا آب ،غفلات کارد اسات کاه
قراردادهای اجتماعی و یافردی ،مربوط به نوع رفتارهای بشری است که
«قرارداد جدو انشائیات بشری اسات ناه اتباریاات اا موجاودات» اماا
قانوب عقلی علیت ،جدو اتباریات اا حواد و موجودات است که اگر
بشری «عقل» ،داشته باشد ،آنرا درک میکند حتی اگر در میاب حیوانات
بدرگ شد باشد نه در میاب جوام انسانی.
و هر که عقلاش ،بیشتر باشد بیشتر به آب ،توجه دارد آقای «نیاوت »
که اا افتادب یک سیب به وجود «نیروی جانبه امای » ،پای بارد چاوب
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«عقل» داشت و یا عقلی بیشتر اا دیگراب داشت وگرنه چه بسا هداراب و
یا میلیونها انساب افتادب سیب را مشاهد میکردند اما به نیاروی جانباه
امی پی نمیبردند بلکه حیوانات چه بسا میلیونها سال افتاادب سایب و
غیر سیب را مشااهد میکردناد و میکنناد اماا هرگاد نمیتوانناد ،باه
«استحاله اجتماع نقیضی » یا «استحاله حدو حادثه بادوب علات»،
متوجه شوند چوب حیواناات باه قادر کاافی و ایااد «عقال» ندارناد باا
وجودی که چه بساا ،علاوم فطاری دارناد مثال انباور عسال کاه دارای
جامعهای است بسایار مانظم ،بخااطر وجاود علام فطاری اعضاا آب
جامعه ،به تکلیف هر فرد انبور عسل در نوع کارش.
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ً
ثانیا اگر «قانوب علیت» ،گدار ای علمی نباشد اتم هام قابال اثباات
نیست و نباید نظریه وجود اتم نامحسوس را پذیرفت چوب اتم را توساط
آثارش میشناسیم با وجودی که تودش نامحسوس است و اگر «قانوب
علیت» که یکی اا مقوالت کانت ،محسوب میشود« ،اعتباار علمای»
طبد گفته دورکیم نداشته باشد اتم هم قابل اثبات عملی نیست.
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ً
ثالثا بسیاری اا چیدهای محسوس ،وجاود واقعای ندارناد؛ چگوناه
«شناتت حسی» «بدوب تایید عقلای» میتواناد اا واقعیتای تاارجی،
حکایت کند و تبر بدهد.
«حس گرایاب افراطی حلقه وی و غیر حلقه وی » باا وجاود چنای
احتمال عدم مطابقت حس با واق  ،تنها میتوانند جدو گارو شاکاکاب
باشند نه دانشمنداب و علما و حرفهایشاب هم نمیتواند علمی باشد.
ً
دقیقا بر تالف گفته دورکیم که گفتاه چاوب مقاوالت کانات ،قابال
اثبات توسط «حس» نیست پس «علمای نیسات» در نتیجاه گفتاههای
تود دورکیم هم دربار موجودات تارجی نمیتواند علمی باشد چاوب
«مشاهد حسی باا وجاود تاارجی تالامای نادارد» و «ماواردی پیادا
میشود که ماورا مشاهد حسی ،هی چید نیست و غیر مطابد با واقا
است» مثل اینکه ما مشاهد حسی میکنیم که شابانه روا ،تورشاید و
ما و ستارگاب اا مشرق طلوع و بسمت مغرب ،حرکت میکنند و بادور
امی شبانه روا میگردناد در حالیکاه ایا مشااهد حسای ،بارعکس
«واقعیت تارجی» است که در واقعیت تارجی ،ای امای اسات کاه
شبانهروا به دور تودش میگردد و یا اینکه ماا در مشااهد حسایماب،
آسماب را همچوب گنبدی آبی ،مشاهد میکنیم که در چناد کیلاومتری
باالی سرما است در حالیکه واقعیت ای است که آسماب های ساقفی
ندارد و عمد آب میلیاردها میلیارد کیلومتر هم اا ما بیشتر است.
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و یا اینکه ما «اجسام رنگای» را «پار اا مااد و جارم» مایبینیم در
حالیکه جرم اتمهای ای اجسام یک میلیاردم حجم آنها را هام تشاکیل
نمیدهد و اکثر حجم آنها را فاصله میاب اتمها تشاکیل میدهاد کاه در
آنها تال است و هی جرمی وجود ندارد و با کشف اتم ،نظریه کانت،
اثبات بیشتر هم شد یعنی ممکا اسات «باودی تاارجی» باا «نماود
حسی» ،متفاوت باشد و دورکیم حسگرای افراطی کاه مااورا حاس را
قبول ندارد نمیتواند طبد دیدگا تودش ،نظریه اتمی را قبول کند و اگر
هم قبول کرد باشد متوجه تنااقضگویی در گفتاههایش و تفکاراتاش
نشد است .اینک با کشف «اتم» و «هیئت جدید» ،دیگار حسگرایای
ارسطویی و افراطی که تیال میکرد کاه «نها همچاوب آیناه اسات و
ً
آنچه را ما در تارج احساس میکنیم تماما و بطور کامل وجود تارجی
دارد» ،باطل شد است و گفتاه کانات مبنای بار امکااب تفااوت «باود
تارجی» و «نمود حسی» به اثبات بیشتر هم رسید است؛
چه رسد به «صفات ثانویه اجسام» کاه حااالتی اسات کاه نها و
حواس ما بر آنچه در تارج است میافدایند مثل «گرما» و «سرما» کاه
مربوط به تصوصیت درونی جاندار نسبت به تاارج اسات و آنچاه در
تارج است مقدار درجه دما اسات اماا احسااس گرماا و یاا احسااس
سرما ،مربوط به تصوصیت درونی جاندار است ترس قطبی هوای د
یا بیست درجه و یا حتی صفر درجه ،برایش گرم است اما بارای انسااب
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باالتو انسانی که در تط استوا  ،اندگی میکند صفر درجه بارای او
سرد است یک نوع آبدی در کف اقیانوس کبیر است که اا آنهاا ،توساط
ایردریایی ،تصویربرداری شد که نددیک آتشفشااب اسات و باا دماای
صد و بیست درجه ،اندگی میکند و آب صد و بیست درجاه بارای او،
گرم نیست یعنی «آب سرد یا گرم مربوط میشود به اینکه کدام جانادار
در آب درجه اندگی کند» و یا بو ،که کفتار اا بوی مارد  ،لاذت میبارد
ولی انساب اا باوی مارد  ،متنفار اسات و احسااس تنفار میکناد و یاا
«بعضی حشرات و کرمها در میاب کثافات انادگی میکنناد و احسااس
توشی میکنند» و غیر  ،یعنای حاواس ماا بعضای صافتها را کاه در
محسوس تارجی احساس میکنند ،وجودی در تارج ندارد بلکه ایا
نیروی احساس ما ،هست که در برتورد با آب موجود تارجی را اینگونه
احساس میکند و صافات ثانویاه اجساام اا همای ناوع تصوصایات
هستند و...
 نکتااه دیگاار ،اینکااه آقااای دورکاایم ،میگویااد :اگاار مااا بخااواهیم«شناتتهای ما قبل تجربی» یا «شناتتهای عقلی» را به عناواب بادیهی
عقلی بپذیریم باید قائل به «عقل الهی بشویم که ای «عقول فاردی» را
آفرید است و ای توانایی را به آنهاا داد اسات» و ساپس بااا دورکایم
میگوید اا آنجا که (قبول اعتقاد بخدا ،)،به تناقض میانجامد در نتیجه
ما به گدینههای دیگر ،روی میآوریم که با حسگرایای ماورد نظرمااب،
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مشکلی نداشته باشد( .که میگوید شناتتهای ماقبال تجربای سااتته
قرارداد اجتماعی است یعنی اینکه «موجودات تارجی» ،قطا نظار اا
احساس ما ،وجود دارند یک قرارداد اجتماعی است)
اما نقد ما به آقای دورکیم ای است که شما پایاب گفتههای کانات و
پایاب گفتهها و آتری کتابهای ای دو را ندید اید کاه اعتقااد بخادای
واقعی ،هی مشکل عقلی ندارد و قابل اثبات است عالو بر آنکه را
 حلهای آقای دورکیم برای شناتتهای ماقبال تجربای ،دروباش،تناقض است و در فلسفه ،هم «حسگرایی افراطی و ماد گرایی» ،هر دو
دروباش ،تناقض است و اینک ،الحاد ،نقش تعیی کنند در گرایشاات
دانشمنداب (همچوب دورکیم و اگوست کنت و فروید و غیر ) پیدا کارد
است که بدوب هرگونه دلیل عقلای اا «اعتقااد باه تادا» ،میگریدناد و
بجای آب ،هر «اعتقاد باطل و با تناقضی» را میپذیرند.
در قروب جدید ،آنقدر «تعقل و عقل و فلسفه» ،بایاراش و مبتاذل
شد است که دانشمنداب علوم تجربی ،بادوب آگااهی الام اا فلسافه و
بدوب آنکه گفتههای فیلسوفاب را بفهمناد درباار موضاوعات و مساائل
فلسفی قضاوت میکنند و امهاار نظار میکنناد و ایا اتتصاا
دورکیم و یا فروید یا اگوست کنت و یا حلقه وی و غیر ندارد.

باه

ً
 -1آیا «اصول نخستی ارزشها» عقال ،ذاتی است
یا
 -2آنکه ،آنها هم قراردادی است گرچه ای ادعاء
دوم ،به تسلسل و دور محال ،میانجامد؟
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دورکیم:
 -9هیچگا نباید گفت« :چوب عملی ،جرم است
وجداب عمومی را مورد لطمه قرار میدهد»؛
بلکه باید گفت« :چوب عملیای ،وجداب عمومی
را مورد لطمه قرار میدهد ،جرم است».

1

 -2دورکیم میگویاد« :بارای آنکاه آدم کشااب اا
میاب بروند ،باید در میاب طبقات اجتماعی...
وحشاات اا ای ا کااار ،پدیااد آیااد بایااد نفاارت اا
تونریدی پدید آید».

2

 . 1کتاب جامعه شناسی کیفری  -تالیف رضا مظلومااب  -چااپ تهاراب در ساال 9322
هجری شمسی  -صفحه  - 231و کتاب قواعد روش جامعهشناسی تالیف امیل دورکایم
 ترجمه علیمحمد کارداب  -چاپ دانشگا تهراب  -شمار مسلسل  9111صفحه - 11.12
 . 2کتاب جامعه شناسی کیفری  -تالیف رضا مظلومااب  -چااپ تهاراب در ساال 9322
هجری شمسی  -صفحه .212
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کتاب «قواعد روش جامعهشناسی»  -تالیف دورکیم:
(دربار رفتارها) فصل سوم..... :
 ... -9یکدسته آنهایی آنچه باید باشند هستند
 -2و دسته دیگر ،آنهایی که باید جد آنچه هساتند
باشند.
....
ما وقایعی را کاه دارای «عماومیتری صاورتند»،
«بهنجااار» میشااماریم و بقیااه وقااای را مرضاای
مینامیم.1

.........

.1

.11
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توضیم ما:

اینکه دورکیم میگوید« :هیچگا نباید گفات« :چاوب عملای جارم
است وجداب عمومی را مورد لطمه قرار میدهد»؛
بلکه باید گفت« :چوب عملی ،وجداب عمومی را ماورد لطماه قارار
میدهد ،جرم است».
 مقصود دورکیم ای است که هی عملی ،بذاتاه و بخاودی تاود،جرم و کار اشت نیست که چوب کاار اشات اسات ماردم اا وجاود آب
ناراحت میشوند و وجداب آنها ،جریحهدار میگردد.
ً
ً
یعنی هی عملی ناتا توب یا ناتا بد ،نیست بلکه توبی عملی و یا
بدی عملی ،مربوط به ای است که آب عرفی که ای عمال را در آب ،رخ
میدهد ،آب عمل را توب بدانند یا بد بدانند.

نقد و بررسی ما:

بخش سوم :علوم انسانی تجربی 313 ........................................................

توضیح :ایا گفتاه دورکایم کاه «اگار در جامعاه ،عملای ،جارم
محسوب شود آب جامعه اا انجام آب عمل ،ناراحات میشاوند» ،ماورد
قبول است ایرا مردمای که بر طبد «قاانوب و مراسامی ،رأی و رضاایت
دادند و تعهد کردند» اا شکست آب قانوب یا مراسم ،ناراحات میشاوند
حتی در میاب داداب اگر داداب درباار تقسایم ماال دادی شاد باا هام
توافقی کردند اما رئیس دادها پس اا تصاحب مال دادی ،بیش اا توافد
ً
قبلیاش ،برای تود برداشت ،قطعا بقیه دادها ،ناراحت میشوند.
اما سؤال اصلی ما ،چید دیگری است و آب ای است که اگر مقصود
ً
ً
اول دورکیم ای باشد که هی عملی ،ناتا توب نیست (که عقال انسااب
ً
ً
اا آب توشش بیاید) و هی عملی ،ناتا بد نیست (که انساب ،عقال اا آب
بدش بیاید).
یعناای دورکاایم طبااد ایاا گفتااهاش همچااوب شااکاکاب قاادیم و
ً
ً
سوفسطائیاب ،منکر ای است که «عملی ناتا توب یاا عملای ،ناتاا باد
ً
ً
باشد» یعنی ندد سوفسطائیاب و دروکیم ،هی عملی ،ناتا توب یاا ناتاا
بد ،نیست.
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نقد و بررسی ما :باید توجه داشت ،دورکیم که تنهاا شاناتت را
منحصر به حس میداند همچوب هماه حسگرایااب افراطای میخواهاد
برای «توبی عدالت و بدی ملم» هم یک «قاعاد محساوس حسای»
پیدا کند و آب قاعد را هماب «عمومیت آب رفتار در جامعه و مورد پسند
بودب آب عمل ،در ندد آب جامعاه میداناد» بار تاالف ناوع فیلساوفاب
واقاا گرای عقلاای کااه میگوینااد «علاام حساای» تنهااا «هسااتهای
محسوس» را میشناسد و «علت و معلولهای محسوس» را یعنی نظام
طبیعت و تکنولوژی را اما اینکه «چه هدفی ،توب است و چه هادفی،
بد است»« ،علم حسی» ،اا عهد اش ساتته نیست که آنارا تشاخیو
دهد (که تود دورکیم در ابتدای گفتارش باه ایا دیادگا هام تصاریح
میکند که بعضی اا فیلسوفاب و دانشمنداب چنی معتقداند ولای ناام اا
کسی نمیبرد) لک اکثر فیلسوفاب بدرگ همچوب افالطوب ،گروتیوس و
کانت ،عقید دارند که حواس پنجگانه ما ،تنها اا «موجودات محسوس
تارجی» ما را ،آگا میکند اما «نسبت به توبی و بدی رفتاار» ،هرگاد
حس ،ابادار شاناتت نیسات باه عباارت دیگار اا تاوبی «عادالت و
احساب» و بدی ملم و طغیاب ،حس آگا نیست.
«کانت» ،دربار «رفتار عادالنه و تاوب» ،قاعاد ای عقلای را بیااب
میکند و میگوید «هر عملی را که کنند  ،دوست داشته باشاد قاانونی
عمومی شود و همه آنرا نسبت به تود او هم عمال کنناد عمال تاوب
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است» مثل راستگویی و نیکوکاری که مرتکب آنهام دوسات دارد هماه
مردم چنی باشند و راستگویی یک قانوب عمومی شود و ای نشانه عمل
ً
ً
توب است عقال اما عمل بد ،چنی نیسات ماثال «دروغگاو کاه دروغ
میگوید هرگد دوست ندارد دیگراب هم ،همه به او دروغ بگویناد بلکاه
میخواهد تنها تودش دروغ بگوید و ای نشاانه جارم و جنایات اسات
یعنی کاری را که «کنند » نمیتواهاد دیگاراب نسابت باه او ،مرتکاب
جنایت یا دروغ شوند و میخواهد تودش تنها مرتکب شود» یعنی ایا
شخو تنها ،استثنا باشد ،نشانه جرم است.
 رواقیاب ،هم معتقد به «حقوق طبیعی» بودند یعنی اینکه حقاوقیً
ً
عقال وجود دارد که ناتا بجا و بحد است و بجا باودب آنارا ،هار عااقلی
درک میکند مثل اینکه «انسانها در «حد حیات» ،همه برابرند و نیاد در
حد آاادی در امور شخصیشاب برابرند و اینکه هار کسای حاد دارد باا
دیگری ،به توافد مفیدی برسد و هر قراردادی مفیدی را که امضا کند و
انجام دهد و میفه دارد به آب وفا کند» و نظام بشریت در تمام «جهااب و
تاریخ» بر ای حقوق ،استوار بود و هست و ...اما حقوق قراردادی هم
هر فرد و هر جامعهای برای تودش دارد که باید در چهارچوب «حقوق
طبیعی و عقلی» باشد م جمله اینکه طرفی قارارداد و کساانیکه یاک
ً
قرارداد را تصویب میکنند حتما باید «عاقل» و «مختار» باشند.
ً
گروتیوس فیلسوف ،میگوید بعضی اا کارها ،ناتا ،توب است کاه
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ً
تدا هم نمیتواند آنرا بد کند و بعضی اا کارها ناتا بد است که تدا هم
نمیتواند آنرا توب کند.
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ً
ً
اینکه «دورکیم» گفته «هی عملی ناتا توبی و یا ناتا باد نیسات»،
گفتار غلطی است و لذا در جمله اتیر تود ،تناقضگویی کارد اسات
آنجا که گفته است« :باید نفرت اا آدمکشی را تبلی ،کنیم تا آدمکشای اا
بی برود ».گفتاری صحیح و بجا و یک واقعیت است اما ایا گفتاه اا
ً
ً
ای واقعیت حکایت میکند که «آدمکشی و نااامنی» ،ناتاا و عقاال باد
ً
ً
است و «امنیت و توشی» ،ناتاا و عقاال ،تاوب اسات .و لاذا «هماه
انسانها در سراسر جهاب و در طول تاریخ» ،امنیات و توشای را چیادی
توب و «ناامنی و درد و رنج» را چیدی بد میدانند .و ای گفته دورکیم،
اا بدی ناتی «نا امنی» و «درد» ،حکایت میکند و آدمکشای را چیادی
ً
ً
ناتا بد ،معرفی میکند گفتاری کامال صاحیح و بجاا اسات ولای گفتاه
ً
سابد دورکیم را رد و باطل میکند که گفته بود« :هی عملی ناتا تاوب
ً
یا ناتا بد ،نیست و نباید گفت« :چوب عملی جرم است وجداب عمومی
را جریحهدار میکند بلکه باید گفت :چوب عملای ،وجاداب عماومی را
جریحهدار میکند جرم است».
یعنی دورکیم در گفتار ساابداش گفتاه اسات کاه« :بادی و تاوبی
عمل ،تنها مربوط به فرهنگ جامعه است و تنهاا سااتته جامعاه اسات
ً
ً
وگرنه هی عملی ،ناتا توب یا ناتا بد نیست».
لک حقیقت ای است که گفتار دورکیم در انکار «توبی ناتی عمل
و بدی ناتی عمل» ،گفتاری باطل است و در دروب ،متناقض است.
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ً
بلکه بعضی اعمال ،ناتا بد است همچاوب ناا امنای و درد و رناج و
ً
شرارت و بعضی اعمال ناتاا تاوب اسات مثال امنیات و نیکوکااری و
محبت به دیگراب ،البته در مواردی کاه محبات و توشای ،لاواام بادی
داشته باشد مثل محبت به ستمگر که باع اادیاد ملماش شود میشود
ً
بد چوب ملم ناتا بد است.
توضیح بیشتر:
ً
 -9گفتیم که بعضی اعمال ناتا بد است مثل نا امنی و بعضی اعمال

ً
ناتا توب است مثل امنیت و توشی.

 -2اما «بعضی اعمال دیگر هستند کاه غالاب رفتارهاای آدمیااب را
ً
شامل میشود ناتا بد یا توب نیستند» بلکه بخاطر مناف شاب ،توب و
بخاطر «ضررشاب» ،بد میشوند مثل «سخ گفت » .اگر حرف تاوب
بدند و مفید باشد ،میشود تاوب و اگار حارف رناجآور و مضار بدناد
ً
میشود بد .در هر حال اینها هم وقتی مفیداند میشوند واقعاا تاوب و
ً
وقتی مضر باشند میشوند ،واقعا بد و باا قارارداد جامعاه و یاا فرهناگ
ً
ً
جامعه چید ناتا مضر نمیشود توب و چید ناتا مفید نمیشود بد یعنی
ً
چیدهایی واقعا توب و مفید هی بساتگی باه فرهناگ جامعاه نادارد و
ً
چیدی که مفید است واقعا توب است چه کسی آنارا تاوب بداناد یاا
نداند.
بهمی تاطر است که در مجالس قانوبگاذاری ،قاانونی را دوسات
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دارند وض کنند که بحال «اکثریت جامعه» ،مفید باشد و بالعکس اگر
قانونی تا امانی مفید بود ولی پس اا مدتی ،دیگر مضر یا بیفایاد باود
مجالس قانوبگذاری سعی میکنناد آنهاا را باطال نمایناد و همچنای
است «عادات و رسوم اجتماعی» ،آنها که مفید است توب است آنهاا
ً
که مضر است ،بد است مثال در اماب جاهلیت ،عربها دتترها را پس
ً
اا تولد ،غالبا میکشند به ای صورت که اند اند به گاور میکردناد و
اما پس اا مهور اسالم ،ای «عادت بد» ،توسط رسول تدا برچید شد
و دیگر «مسلماناب ،هی دتتری را نمیکشتند بخاطر آنکه نوااد ،دتتر
به دنیا آمد است» و در هندوستاب در بعضی اا مناطداش پس اا مارگ
شوهر ،اب ،تود را با جسد شاوهرش میساوااند و یاا اب را باا شاوهر
مرد اش ،اند اند  ،به گور میکردند که ایا «عاادت و رسام و رساوم
بد» اینک دارد ترک میشود پس ای گفته دورکیم کاه گفتاه« :هرچاه را
مردم و جامعه ،توب بدانند توب است» و «هر چه را جامعه بد بدانند
جرم است» ،کلیت ندارد و گفتار غلطی است.
ً
بلکه ما اعمالی داریم که ناتا بد است و اعمالی داریم که ناتا توب
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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 گروتیوس فیلسوف هلندی  - 9213 - 9112 -میگوید :بعضایاعمالی بد است که تدا هم نمیتواند آنرا توب کناد و بعضای اعماال
توب است که تدا هم نمیتواند آنرا بد کند.
اما اینکه ،گفتیم «عادت و رسوم و قاوانینی کاه مفیاد اسات تاوب
است و عادات و رسوم قوانینی که مضر است بد است» ،گفتاری بجاا و
صحیح است.
اما نکته جالبی که گروتیوس کشف کارد اسات مرباوط باه بحا
«حقوق» است که «حقوق» ،دو قسم است:
 -9یکی «حقوق طبیعی» یا به عبارت دیگر «بادیهیات حقاوق» یاا
«حقوق ناتی انسانها» ،نسبت به یکدیگر است مثل اینکاه هار انساانی
حد حیات دارد و حد آاادی در اماور شخصای و تاانوادگیاش دارد و
«حد بست قرارداد» ،دارد و در ای حقوق ،ناتای ،هماه افاراد انساانی،
ً
مساوی و برابراند و در مقابل بست قرارداد ،نید ناتا ملدم و مکلفاند که
حقوق دیگراب را حف کنند و اگر به دیگر وعد یا تعهادی دادناد باه آب
عمل کنند و ایربنا «تمام مجاالس قانوبگاذاری و انتخاباات و تمادب
ً
بشری» را ای «حقوق طبیعی» ،تشکیل میدهاد کاه هار انساانی ناتاا
دارد.
 -2دیگر «حقوق قراردادی» است یعنی افراد جامعاه بارای تشاکیل
جامعه و امنیات و راحتای بیشاتر ،قاوانی را بارای نظام جامعاه وضا
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میکنند و همه افراد جامعه ،به آب رای میدهد و آنرا توساط تودشااب و
ً
یا نمایندگانشاب ،تصاویب میکنناد و لاذا عقاال بایاد باه ایا حقاوق
ً
قراردادی هم وفادار بمانند و عمل نکردب به تعهد نید عقال جرم است.
 اما اینکه دورکیم تیال کرد که بجا بودب رسم و رسوم و عاادت وقوانی  ،هی مالک عقلی ندارد تطایی بدرگ است.
اما اینکه بعضی «نف گرایاب» ،تیال کرد اند که لدوم مراعات قوانی
فقط بخاطر منافعی است که در آنها است ،اینهم غلط است چوب لادوم
«وفای بعهد» ،بخاطر آنست که وفای بعهد اا «حقوق طبیعی» است و
صرف اینکه کاری مفید است ،الام الوفا نمیشود بلکه تنها وقتی الام
الوفا میشود که «فرد انسانی بارای انجاام آب متعهاد شاود و تاود یاا
نمایند اش آنرا تصویف کند و اا طرف او تعهد نماید» .و لذا گروتیوس
میگوید لدوم عمل به قرارداد اا معلولهای «حقوق طبیعی» اسات کاه
البته طبد حقوق طبیعی ،مفاد تعهد نید باید مفید فاید ای باشد نه اینکه
بیفاید یا مضر باشد .اما بعضای اا جامعهشناساابای کاه حسگارای
افراطی هستند یا نف گرایاب سااد اندیش ،متوجاه ایا نکتاه گروتیاوس
نمیشوند و تیال میکنند« :هر حقی ،قاراردادی اسات» حتای اینکاه
«طرفی قرارداد باید عاقل و مختار باشند» حتی تیاال میکنناد اینکاه
«تعهد ،الام الوفا است» نید قراردادی است گویا تیال میکنند کاه در
یک رایگیری عمومی حتی «دیوانگااب و بایعقالب و مجباوری » ،رای
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داد اند که ما حد رای نداریم یا آنکه تیال میکنند کاه های قاراردادی
ً
الام الوفا ناتا نبود ولی مردم در امانی قرارداد کردند که اا ای به بعد،
قراردادشاب الام الوفا باشد و اا آب اماب باه بعاد ،قراردادهایشااب الام
ً
ً
الوفا شد ای یک تفکر احمقانهای است ایرا اگار قارارداد عقاال ،ناتاا
الام الوفا نبود هماب اولی قراردادی را هم که قرارداد کردند «اا حااال
به بعاد قراردادهایشااب الام الوفاا باشاد» .تاودش الام الوفاا نباود
چگونه سبب شد تا بقیه قراردادهایشاب الام الوفا شاود یعنای حقاوق
ً
باید در ریشه به «حقوق طبیعی» ،منتهی شود حقوق عقال ناتی منتهای
ً
ً
شود که عقال و ناتا ،الام الوفا است اگر چنی حقوقی را منکار شاویم
ً
دیگر هی حقوقی را نمیتوانیم ثابت کنایم عقاال ،الام الوفاا اسات و
اثباتاش به دور و تسلسل محال ،منتهی میشود.
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 امااا «حسگرایاااب افراطاای» همچااوب «حلقااه ویا » و یااا امثااال«اگوست کنت و دورکیم و غیر » که فقاط شاواهد حسای را میفهمناد و
گدار هاای عقلای و حقاوق طبیعای کاه حقاوقی ناتای عقلای اسات را
نمیفهمند و در نتیجه منکرند نمیتوانند «فلسفه حقوق» را بفهمناد یاا
«فرهنگهاااای ناتااای عقلااای» را بفهمناااد و لاااذا در گفتارشااااب باااه
«تناقضگویی» میافتند و لذا ریشه «توبی عدالت و احساب» و بادی
«ملم و طغیاب» را متوجه نمیشوند و در نتیجه با گسترش چنی «جهل
و نادانیشاااب میاااب شاگردابشاااب و جامعااه»( ،چااه بخواهنااد و چااه
نخواهند) امینه را برای تجاواات و ملم «ستمگراب و امپریالیساتها»،
مهیا میکنند ،که بعضی اا دانشمنداب غربی همچوب هربرت مارکوا و
دانشگاهیاب دانشگا فرانکفورت ،متوجه آب شدند.
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جالب اینجا است که حتی «حلقه وی » که معروف به «حسگرایی
ً
افراطی» هستند غالبا میگفتند کاه ماا باه عناواب حسگرایااب منطقای
نمیتوانیم راج به «هستیشناسی و ایدئالیسم» و نید راج به «فلسافه
اتالق و حقوق و امثال آنها» ،نظر بدهیم یعنای ایا شاناتتها اا تاواب
حسی و علوم تجربی ما ،تارج است.
اما آقای دورکیم آنقدر اا مسائل عقلی به دور است و نمیداند که به
عنواب طرفداری اا دیدگا «حسگرایی افراطی» هم دربار «شاناتتهای
ماقبل تجربی کانت» ،نظار میدهاد و آنهاا را جادو قارارداد اجتمااعی
میداند و هم دربار «هنجارها و ناهنجاریها» نظر میدهاد و آنچاه را
عمومی باشد هنجاری مینامد چاه دروغگاویی یاا تجااوا باه حقاوق
دیگراب و...
و گاهی هم تناقضگویی میکند آنجا که درباار آدمکشای صاحبت
میکند.
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دیدگاه «دورکیم حسگرای افراطی» برای شفناخت «هنجارهفا
از نابهنجارها»:

ً
طبد ضابطه دورکیم که معیارش کامال مادی و قابال لماس اسات -

در کتاب «قواعد روش جامعهشناسی»  -تاالیف تاودش کاه در آنجاا
گفته« :حالت عمومی که در یک جامعه ،عمومی است «عملی هنجاار
یعنی بجا و سالمتی» ،محسوب میشود.
ولی حالتی که «عمومی» نیست و «استثنایی و کم هست» ،حالات
«مریضی و نابهنجار» ،محسوب میشود».
 مااا اا ای ا ضااابطه آقااای دورکاایم ب ارای تشااخیو «هنجااار» اا«نابهنجار» نتیجه میگیریم که تجاوا به حقوق دیگراب ،اگار عمومیات
پیدا کرد ،میشود هنجار یعنی «عملی بجاا و تاوب» و باالعکس اگار
«عملی توب اتالقی و صداقت و عدالت» ،در جامعه کم شود (طباد
معیار دورکیم) میشود «عملی نابهنجار و جنایت قابل مجااات».
«نباوغ کاه همیشاه در اقلیتای اا جامعاه باود و هسات» ،میشاود
مریضی که در بیمارستاب باید ،معالجه شود تا به حالت عمومی برگاردد
و نید «ایثار و نیکوکاری» هم چاوب در جامعاه کام اسات (نادد معیاار
دورکیم) ،میشود نابهنجار که عامل آب ،باید به پلیس و دادگا  ،تحویال
داد شود تا مجااات شود .تا رفتارش مثل رفتار عموم جامعه شود.
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و لذا نیچه دربار حسگرایی افراطی کاه باه غلاط ،پوایتیویسامی،
نامید میشود مینویسد:
در عمل ،تمام ایا «نظامهاای پوایتیویسامی» را
بخاااری اا باادبینیهااای تاریااک ،تسااتگیهااا،
ج رگراییها ،ناکامیهاا و تارس اا ناکاامیهاای
جدید ،فرا گرفته است.1

نیچه:
در مورد ای عقید هم کاه اماروا انباو متفکاراب
«ماتریالیست» را به تود «مشغول کارد اسات و
ارضااا کاارد اساات» هماای مطلااب بااه چشاام
میتورد.
ایناب معتقدند که دنیا با ای عظمت ،باید میاداب و
انداا ای در معیارهای کوچاک ماا ،و معاادلی در
مغی کوچ

ما ،داشته باشد.2

 . 1کتاب حکمت شاداب تالیف نیچه در ترجمه
 . 2هماب مدرک بند .333
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