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 «:پست مدرن»
 «پست مدرب»

 «یا شکاکاب جدیاد معترضاب»یا به عبارتی دیگر،  «ها پست مدرب»
مونتنی سرکرد  آناب بود، ایناک هام در پایااب  ،که در پایاب قروب وسطی
شاکاکیت  ،( آلماانی9111 - 9122) «نیچه»قرب نوادهم، فریدریش 

 «اصول تمدب و علم و عقالنیت و اتالق»جدیدی را شروع کرد و همه 
 .ایر سؤال بردبه گماب تودش، را 
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علام »را منحصار باه  «شناتت و علام»در نقد آناب که  ،نیچهحتی 
 :نویسد میها  یعنی پوایتیویست انندد می «حسی

را « پوایتیویسامی»در عمل تماام ایا  نظامهاای 
ها،  های تاریااک، تساااتگی بخاااری اا باادبینی

هااای  هااا و تاارس اا ناکامی هااا، ناکامی جبرگرایی
 جدید، فرا گرفته است.

ای است  چنی  نظامی، عرصه به عبارت دیگر، ای 
نماایش  ها و تشم باه ها، بدتلقی گسترد  اا کینه

ها و تماام آنچاه کاه  درآمد ، هرج و مرج اعترا 
هااایی باار  ها یااا انقالب توانااد عالیاام و نشااانه می

 1احساس ضعف باشد.
 «:کفایت عقل بشر»نقد بر ادعای و « گرایی نظریه ماد » برنیچه نقد 

در مورد ای  عقید  هم کاه اماروا  انباو  متفکاراب 
یاژیست» ت و را به تود، مشغول کرد  اسا «ماتر

تورد.  ارضا کرد  است همی  مطلب به چشم می
، بایاد « نیفا بفا آن عظمفت»ایناب معتقدند کاه 

ای در معیارهااای کوچااک مااا، و  میااداب و انااداا 

                                              
 9311در ترجماه فارسای تهاراب ساال  311تالیف نیچه بند  -. کتاب حکمت شاداب  1

 .391-322هجری شمسی   
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 1ما، داشته باشد؛ «مغی کوچ »معادلی در 
به دنیای حقیقت، ایماب دارناد و معتقدناد ایا   -

و سخیف ما،  «عقل کوچک»شعور انسانی و ای  
 به آب تواهند رسید...سرانجام 

اینکه تنها تفسیری اا جهاب، پاذیرفتنی اسات کاه 
قاباال شاامارش، حساااب واب، رؤیاات و لمااس »

، اگر نگوئیم اا دیوانگی یا حماقت حداقل، «باشد
 2لوحی است. بالهت و ساد 

کاااه تاااود را  «ساااارتر»و  «هایااادگر»قابااال توجاااه اسااات کاااه 
داننااد امااا دقیقااًا  می «نیچااه»اگدیستانسیالیساات در تفکاار همچااوب 

گرای افراطی و ماتریالیسات هساتند کاه شاناتت را منحصار باه  حس
 «موجاودات ماادی»را منحصر باه  «موجودات»نید و  «حس و تجربه»

 «گرایی مااد »و  «گرایای حس»، متوجه ضاعف «نیچه». یعنی دانند می
 هست اما اینها متوجه نیستند:

 هایدگر:

                                              
. یعنی تصویری اا جهااب بیرونای کاه در نها  و دروب ماا اسات همااب تصاور یاک  1

میلیمتری است که در روی مردمک چشم ما است یا آنکه تصویری بدرگ است به اناداا  
سؤال نیچه ای  است که تصویر باا ایا  بدرگای جهااب، چگوناه در  -بدرگی جهاب بیروب 

 های مادی مخ، جا دارد؟ اتم

 .313در ترجمه فارسی    - 313بند  -تالیف نیچه  -. کتاب حکمت شاداب  2
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تر،  ر بنیااادی طو حقیقاای، در معناای یونااانی و بااه
چونااااب لوگاااوس عباااارت اسااات اا نیوشااایدب 

Vernehmen -  یک چید )در دریافت حسای
 اا یک چید( است.

ای  نیوشیدب به هنگامی، حقیقی است که دیدب  -
 عبارت اا دیدب رنگ باشد.

دیدب هموار  به انکشاف رنگ پرداتته و شنیدب به 
 1انکشاف صوت.

 سارتر:
کنیم و  س مایهستی آب چیدی است کاه آنارا لما

 2بینیم. اش را می شکل و انداا 
قاوانی  »تنهاا بار اسااس  «جسم ماادی»که داشتند  میباید توجه  -

کند و هی  فهم و اتتیاری اا تود ندارد  می کار «جبری فیدیک و شیمی
و  «هایادگر»تواند فاعل مختار باشاد و لاذا کسای کاه همچاوب  و نمی

اعتقاد دارند و موجودات را منحصر بوجود اجسام مادی »تنها  «سارتر»
فاعال »توانند معتقد باه  نمی «دانند به اجسام مادی تاب  جبر فیدیک می

                                              
 - 11تالیف مارتی  هایدگر ترجمه مناوچهر اسادی    -وجود و اماب . کتاب درآمد  1

13. 

 9313ترجمه عنایت چاپ تهراب سال  -تالیف ژاب پل سارتر  -. کتاب هستی و نیستی  2
 .912هجری شمسی صفحه 
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شود و اینکه با وجودی که موجودات را منحصر باه  «مختار بودب انساب
دانند باا مدعی اتتیار در انساب  می «موجودات مادی تاب  جبر فیدیک»

هایدگر و سارتر، دهد که  نشاب می ای و فاعل مختار بودب انساب هستند 
 اند و اا لواام گفتارشاب بیخبراند. فلسفه را عامیانه و سطحی تواند 

متوجه ای  گفتاارش باود و لاذا چاوب انسااب را  ،«نیچه»در حالیکه 
گرایی و انحصااار موجااودات در  ماااد »دانساات بااه  فاعاال مختااار می
یویساامی و معتقااد نبااود و الامااه تفکاارات پوایت ،«موجااودات مااادی

دانسات و نظریاه پوایتیویسام و  ماتریالیسمی را جبرگرایی در انساب می
 دانست. ماتریالیسم را باطل و جاهالنه می

 نیچه:
تمااام ایاا  نظامهااای پوایتیویساامی را،  ،در عماال

ها،  های تاریااک، تساااتگی بخاااری اا باادبینی
هاای  ها و ترس اا ناکامی و ناکامی« ها جبرگرایی»

 1است. جدید، فرا گرفته
را کاه اا قارب  «روشانفکری اصاطالحی»نیچه باا ایا  گفتاارش  -

شااب تجرباه و »گا  معرفتای  هیجدهم در فرانسه شروع شد و تنها تکیاه
داناد و تماام روشانفکراب  می «لوحانه ساد »بود را تفکری « گرایی حس

 برد. اصطالحی غرب را ایر سؤال می

                                              
 .391 - 322تالیف نیچه ترجمه فارسی    -. حکمت شاداب  1
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هام کاه در  «ها مدرب پست»و جالب اینجا است که بعضی  -لیوتار 
هسااتند همچااوب ژاب فرانسااوالیوتار فرانسااوی  «نیچااه»رو  واقاا  دنبالااه

، گویا تود «وضعیت پست مدرب»م( نویسند  کتاب  9122 - 9111)
گرا است که شناتت علمای را منحصار باه علاوم تجربای  فردی تجربه

تواهد فلسفه را که دربار  شناتتهایی است که اا  داند حتی گویا می می
یابی نیست همچوب مقدار اعتبار تجربه و  قابل دست ،ا  تجربه و حسر

شاب پی ببرد  تواهد اا را  حس و تجربه به صدق یا کذب عقل را هم می
اش آنجا که مقصودش اا  اش در اول مقدمه آنجا که در اول همی  کتاب

 نویسد: های غیر تجربی است حتی فلسفه، می همه گدار  ،ها روایت
قرار داشاته « ها روایت»هموار  در تضاد با « علم»

ها  است، اگر با محک علم به داوری دربار  روایت
هایی  گردد که اکثر آنهاا افساانه بنشینیم، معلوم می

 1بیش نیستند.
گویا لیوتار غافل اا ای  است کاه فلسافه را بناابر آنکاه موضاوعات 

تواب اا  یفلسفی، چیدی است که اا را  حس، قابل شناتت نیست را نم
اش تنااقض  طرید حس و تجربه محک اد. و ای  گفتار لیوتاار در دروب

 است و گفتار باطل و هجوی است.
عالو  بر آنکه علم هم به کمک اصاول نخساتی  عقلای علام شاد  

                                              
 .21ترجمه فارسی   در  -تالیف لیوتار  -مدرب  . کتاب وضعیت پست 1
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است و شناتت حسی بادوب تعقال در حاد شاناتت حیواناات بااقی 
ل اسات میماند کلیت قوانی  تجربی و کشف اتم و... همه به کمک عق

 وگرنه اا طرید استقرا  حسی هیچکدام قابل اثبات نیست.
 1«بیائید به جنگ کلیت برویم»گفته لیوتار همچنانکه 

ها را نفی کرد مثاًل کلیت قوانی  ریاضی را  شود همه کلیت مگر می -
تواب کلیت بعضی اا قاوانی  تجربای را نفای  حتی نمیتواب نفی کرد  می

های فلسفه مثل اینکه اجتماع نقیضای   تکرد چه رسد به بعضی اا کلی
گوید هر حادثه علتی دارد  را که می «قانوب علیت»محال است یا کلیت 

 و حادثه بدوب علت، وجودش محال است و غیر .
  

                                              
 تالیف ژاب فرانسوالیوتار -مدرب  . آتر همی  کتاب وضعیت پست 1

- Jean-François Lyotard 
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 «فلسه  چیست»کتاب 
 تالیف ژیل ُدلوا / فلیکس گتاری:

... با کوگیتوی دکارتی، ما  دکاارت، مفهاومی اا 
سه جاد  تشاکیل دهناد  ای  مفهوم دارای «. م »

 است:
 بودب. -3اندیشیدب  -2شک  -9

 اعالب کلی ای  مفهوم در مقام تکثر چنی  است:
 تر: اندیشم پس هستم، یا بطور کامل می

 اندیشم که هستم. کنم می منی که شک می
چنااب کاه دکاارت  اندیشد. آب ام که می م  چیدی

 پندارد. می
. ای  رتداد هماوار  تجدیاد شاوند  تفکار اسات

شااود کااه اا تمااام  ای متااراکم می مفهااوم در نقطااه
، «شااک کااردب»گااذرد و در آب،  اجاادا اش می

 رسند. به هم می« بودب»و « اندیشیدب»
اجدا  به مثابه محاور قاائم اشاتدادی، در ناواحی 
همسایگی یا نواحی تمید ناپذیری که باعا  کاذر 

شااب را  ناپذیری شوند و تفکیک یکی به دیگری می
 شوند. چید  می -د کنن ایجاد می
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ناحیه نخست بی  شک و اندیشه اسات )منای  -9
 اندیشم(. توانم شک کنم که می اندیشم نمی که می

و ناحیه دوم میاب اندیشه و بودب اسات )بارای  -2
 1اندیشیدب بودب، الام است(

 نویسند: شاب می مولفاب در اول کتاب
 هی  مفهوم بسیطی در کار نیست

مفهاومی اا مفهاومی دیگار مشاتد شاد  و هار نویسد هر  و نید می
 تصدیقی مبتنی بر تصدیقی دیگر است و پیشفر  برای تودش دارد.

  

                                              
ترجمه محمدرضا افرنادااد   -. کتاب فلسفه چیست تالیف ژیل دلوا و فلیکس گتاری  1
 .31 - 12صفحه  9313سال  -تهراب نشر نی  -چاپ دوم  -
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 نقد و بررسی ما:
گذشاته  ،«فلسفه چیست»در ای  کتاب گتاری( -)دلوا اواًل مؤلفاب 

قبلای نقال کردناد کاه کتااب  ،فلسفه دکارت را اا کتاب قبلای دکاارت
باه ایا  کتااب قبلای، اسات و در آب  «روش گفتاار»موسوم به دکارت، 

 -« اندیشم پس هستم م  می»صورت گفته است که 
اش است که موساوم باه  کتاب بعدی ،اما معتبرتری  کتاب دکارت -

طور دیگاری دکاارت گفتاه  ،است و در کتاب تامالت «تامالت»کتاب 
 اش چنی  است. است که اینک عی  عبارت دکارت اا تامالت

 .در تامل دوم: ......
، هر بار «م  وجود دارم»، «م  هستم»ای  قضیه 

کااه آب را باار اباااب آورم یااا در نهاا  تصااور کاانم 
 بالضرور  صادق است.

یعنای  اناد عبارت دکارت را غلاط معنای کارد گتاری(  -)دلوا ثانیًا 
ام  م  چیدی»کند که:  گونه تفسیر می بدی هستم در م  هستم دکارت را 

 «اندیشد که می
عبارت غلطی که کانت « م  هستم اندیشند یعنی م  هستم »یعنی 

اش در قسامت  در کتاب سنجش تارد نااب)چنی  گفتار دکارت را  هم
کند که ای   کند و سپس اشکال می نقل میغلط  (مربوط به روح و نفس

 .«گویی و بدوب محتوا است هماب» ،دکارت گدار 
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ب و شاکاکاب کاه هماه در حالیکه دکارت در مقابله با سوفساطائیا -
اش  دانستند با فلسفه می «چید را تیال و توهم و غیر واقعی و ناموجود»

اثبات کرد که اگر هماه تفکارات ما  تاوهم و تخیال باشاد و واقعیات 
تودم محال ام و بوجود  اندیشهتارجی نداشته باشد اما یقی  م  بوجود 

د است تخیل باشد ممک  است تصور یا تصادید ما  نسابت باه وجاو
تیال محض یا رؤیا و ساحر باشاد و فاالب کاس وجاود  ، شایددیگری

واقعی نداشته باشد اما یقی  م  بوجاود تاودم یقینای واقعای و صاادق 
ای بیاب کانم یاا تنهاا در نها   است چه آنرا در عبارت مفهومی و جمله

 داشته باشم. ،تود
بینم وجودی  کنم می همچنانکه ممک  است کسی را که احساس می

تارج نداشته باشد و دیدب م  در رؤیا باشاد یاا ما  را ساحر کارد  در 
ام ممک  است شک کنم اماا  باشد و لذا در وجود آب محسوس تارجی

کنم ای  تفاوتی اساسی است که دکارت  هرگد شک نمی ،در وجود تود
میاب علم بیواسطه حضوری به تودم و علم م  به محسوسات تارجی 

اش بحد واقعای و صاحیح اسات و  فاوتگذارد و ت میبا واسطه حس، 
اش میخواهد سوفسطائیاب و شاکاکاب افراطای را  دکارت با ای  استدالل

هی  چیدی وجود ندارد که بتواب به وجود واقعی آب یقای  »گفت   که می
وجود م  برای تود وجودی واقعی است ما  کاه ایناک »گفت  ،«کرد

ال اسات نباشام و در یقی  دارم وجود دارم چه آنرا بگویم یا نگویم محا
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اش  واقعًا دکارت با ای  بیااب «عی  حال یقی  داشته باشم که وجود دارم
سوفسطائیاب و شکاکاب افراطی را مجاب کارد و گفتاار تردیاد ناپاذیر و 

به غلط به دکاارت  ها واقعی را بیاب کرد نه اینکه کانت و دلوا و امثال آب
ما  هساتم » دهاد کاه دکاارت کاه گفتاه ما  هساتم یعنای نسبت می

محتواست در  گویی بی همابکه چنی  چیدی  «کنند  اینکه هستم اندیشه
ما  »تاواب گفات کاه  هم می «محسوسات تارجی»نسبت به  حالیکه

هستم احساس کنند وجود ای  موجودات تاارجی و اندیشاند  وجاود 
چه واقعًا وجود داشته باشند یا نداشته باشد و ایا  نقال کانات و  ،«آنها

دهند، هرگد پاساخ باه  ال اینها که به غلط به دکارت نسبت میدلوا و امث
گویی اسات و  هماابگادار  سوفسطائیاب و شکاکاب افراطی نیست بلکه 

 محتوا. ای بی و جملهاست تکرار نهاد 
 «اندیشایدب»، الاماه «باودب»گفته: که « دلوا»دیگر اما ای  گفته  -
 .است

 «الام است ،«بودب»، «اندیشیدب»برای »دلوا: 
گفتاار غلطای اسات ایارا آنچاه را الام و ملادوم ای  گفتار دلوا هم باا 

گویند همچوب دود و آتش یا والدی  که الامه وجود فراند هساتند یاک  می
وجود نیستند بلکه دو موجود هستند که وجود یکای علات وجاود دیگاری 

دو موجاود  ،«بودب»و  «اندیشیدب»اما اند  معلول علت ثالثه ،یا هر دواست 
 که وجود یکی الامه وجاود دیگاری باشاد بلکاه وجاودنیستند اا هم جدا 
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اندیشیدب و تود اندیشیدب یک چیاد بیشاتر نیسات همچنانکاه ما  و 
که وجود یکی الامه وجود دیگری )وجود م  نید دو موجود اا هم جدا 

نیست بلکه م  و وجودم در تارج یک چید بیشتر نیستیم کاه در  (باشد
و  «ماهیات»به شویم یکی  به دو مفهوم تجدیه می ،قلی و نه تحلیل ع
 .«وجود»به دیگری 

تواهاد فلسافه دکاارت را رد و باطال  اما ادعای دیگر دلوا که می -
کند که دکارت گفته م  موجود اندیشاند  موجاودی واحاد بسایط غیار 

گوید های   کند و می قابل تقسیم هستم و لذا دلوا به دکارت تهاجم می
 هی  مفهومی بسیط غیر قابل تقسیم نیست.چید و 

اناد  ها کاه فلسافه دکاارت را نفهمید  مدرب و بعضی دیگر اا پسات
 اند: را به دکارت کرد دلوا همی  اشکال 
 ژیل دلوا:

 1«ایم. هر کدام اا ما، یک تورد  گرو »
 ؟پذیرد ، ای  گفته دلوا را میآیا هی  عاقلی

  

                                              
 یف مانی حقیقی.ها، تال . کتاب سرگشتگی نشانه 1
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اش پساامدرب  کتاب تاالیفی در -م  9111متولد  -سایموب مالپاس 
 1در بخش سوم:

 : فروید، فانوب و سیکسو:«نهنّیت»گسیخت  
ای کاه  )به مثابه عامل ترکیب کنند « سوژ »أید   -

معرفت، اتالق و تجربه ایباایی »به عنواب اساس 
توانااد نامالیمااات  کنااد و می شااناتتی، عماال می

های متعددی که ناشی اا  پیشرفت را با فهم چالش
، مورد انتقاد طیف وسیعی اا «(است، حل کندآب 

 های مدرب و پسامدرب بود  است..... دیدگا 
، «هاای بنیاادینی چالش»اما نظریه روانکااوی،  -

 دهد..... ، قرار می«انسانگرایی مدرب»پیش روی 
ایاا  نااوع »در ایاا  قساامت، سااه منتقااد مهاام، 

ایگموناد  -9کنیم....  را، معرفی می« انسانگرایی
هلاا  سیکسااو،  -3فاارانتس فااانوب  -2فرویااد 

 پرداا فمنیست فرانسوی است.... نظریه
 م.... 9121 - 9131اگموند فروید  طبد تفکر

کناد  ای که علم روانکااوی تصاویرش می سوژ  -

                                              
 9331چاپ تهراب سال  -ترجمه بهرام بهی   -. کتاب پسامدرب تالیف سایموب مالیاس  1

 .12هجری شمسی   



 377  ..................................................................................... «پست مدرن»
 

گاااهی»اساسااًا دو پااار  اساات ایاارا باای   و « آ
گا » ، تقسایم «میل»و « عقالنیت»و بی  « ناتودآ

 شد  است.
گاای و سیاساای ایاا  برتاای اا پیاماادهای فرهن -

تقساایم در کااار فاارانتس قااانوب و هلاا  سیکسااو، 
 1متجّلی شد  است.

  

                                              
 .11 - 922. ترجمه کتاب پسامدرب سایموب مالپاس    1
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 نقد و بررسی ما:
اناد کاه  و امثال او، اواًل فلسفه دکارت را نفهمید « سایموب مالپاس»

نه  و تصورات »داند، آیا  آنچه را که دکارت آنرا واحد بسیط مستمر می
اعل اندیشه است البته تود یا ف« و افکار متعدد و مختلف اندیشه است

کناد  تصاریح می ،«در هر لحظه« اندیشه»تعدد و تغیرات »دکارت، بر 
داناد  را واحد بسیط مستمر می «فاعل اندیشه»اما دکارت در عی  حال، 

در اینکاه تصاورات  و حد هم با دکارت است اینک عی  عبارت دکارت
 :ها و اراد  و..... اا عوار  نفس است نه تود نفس مختلف و احساس

، بر تالف جسام اا های  ناوع «نفس انساب»اما 
اسات « جوهر محض»عرضی ترکیب نیافته بلکه 

، دگرگااوب «اعاارا  نفااس»ایاارا اگاار چااه تمااام 
کناد،  شود و مثاًل بعضی اا اشیا  را تصاور می می

کناد  ای اا احساس می ، و پار بعضی دیگر را اراد 
و... با ای  همه، نفاس باه چیادی دیگاری تبادیل 

شود؛ در حالیکه بدب انساب باه محاض آنکاه  نمی
ای اا اجدا اش تغییر کند به چید دیگری  هیئت پار 
 1شود. تبدیل می

 نویسد: میدربار  فاعل اندیشه، « سخ  مولف»دکارت در اول تامالت در 

                                              
 . تالصه تامالت ششگانه اول کتاب تامالت. 1
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ام باشد چیدی  علد به ماهیتاا آنچه مت« م .... »
چیاادی اساات کااه »دانم مگاار هماای  کااه  نماای

 .«در تود قو  اندیشیدب دارد»یا « اندیشد می
 نویسد: دکارت در تامل ششم می

توانم اا چند حس استفاد  کنم و اا بی  ای  گذشاته  ..... هموار  می
 توانم برای مرتبط ساتت  معلومات حال به گذشته اا قو  ناکر  چوب می

 استفاد  کنم و همچنی  اا فاهمه.
 :نویسد دربار  فاعل اندیشه می نویسد دکارت در تامل ششم می

پس برای شروع به ای  تحقید، در اینجاا نخسات 
تفاوتی عظیم وجود  ،بینیم که میاب نفس و بدب می

دارد، اا آب جهاات کااه جساام بااالطب  همااوار  
پذیر اسااات و نفاااس، باااه هااای  روی  قسااامت

ام یعنای  ت ایرا واقعًا وقتای نفاسپذیر نیس قسمت
 «اندیشاد چیادی کاه می»تودم را فقط به عناواب 

توانم اجدایای، در تاود، تمیاد  کنم نمی لحاظ می
 بینم. می «چید واحد و تام»را  «تود»دهم بلکه 
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 نقد و بررسی ما:
کاماًل مشاهد  شد که دکارت، در سخ  مولف در معرفی م  یعنای 

اندیشد یاا در تاود  م  چیدی است که می» نویسد که فاعل اندیشه می
 «قو  اندیشیدب دارد.

یعنی چیدی که در تود قو  اندیشیدب دارد اعم اا ای  اسات کاه  -9
شاد در حال اندیشیدب باشد یا نباشد در حال بی فکری و سکوب فکر با

شاود و بهاوش  یا در حال تواب و بیهوشی باشاد، بااا وقتای بیادار می
 داند. فرد سابد میآید، تود را هماب  می

جوهری واحد مستمر »را  «نفس»، و دکارت در تالصه تامالت -2
را اا اعاارا  نفااس و  «احساااس و اراد  و غیاار »در حالیکااه  «دانااد می

داند آنانکه فلسفه دکارت را نفهمیدند تیال کردب کاه  متعدد و متغیر می
در نتیجاه تیاال کاردب ، تود اندیشاه اسات «نفس»مقصود دکارت اا 

گاا  همااب تقسایم و تجدیاه فاعال ت گا  و ناتودآ قسیم اندیشه به تودآ
اا تصورات متعادد و متغیار تشاکیل  «اندیشه»در حالیکه شناسا است 

قابل تقسیم به نصاف و  ،شود و حتی تود تصور اجسام هم در نه  می
قابل تقسیم به چپ و  ،یا بیشتر است حتی تصور بدب انساب نید در نه 

تصااورات و »و دساات و پااا و غیاار  اساات امااا  راساات و فااوق و تحاات
گوید اا عوار  نفس هساتند  ، آنطور که دکارت می«احساسات و غیر 

اسات و  «جوهری واحد بسایط غیار قابال تقسایم»که  «نفس»نه تود 
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گا  فروید باشد و فاهمه کاه همااب  نه  و حافظه که شاید هماب ناتودآ
ا قاوای فاعال اسات یعنای ا «نفاس»عقل باشد هماه و هماه اا قاوای 

واحد بسیط مستمر است اما قوای نفس متعدد که فاعل اندیشه  ،اندیشه
متعادد و در هار لحظاه هام است و تصورات و تصدیقات دروب نها  

است که واحد بسیط مساتمر اسات  «فاعل اندیشه»متغیر است اما ای  
یک شخو معی  است و تاودش را همااب فارد گذشاته  ،در تمام عمر

داند و واقعًا هم هماب فرد گذشته است اگر کااری در گذشاته کارد   می
مستحد پاداش و یا مجااات آب است و اگر کسی تود را غیر آب شخو 

او را احماد و یاا دیواناه  ،گذشته بداند همه انسانها در همه طول تااریخ
ناماد  پسات مادرب یاا چیاد دیگاری میدانند وقتی کسی که تود را  می
فهمد چاه  حتمًا نمی «هر کدام اا ما یک تورد  گرو  هستیم»گوید  می
گوید هر فرد انساب، چند فرد هستند بنابرای  باید ساؤال  گوید که می می

کرد اگر چند نفر هستند اگر جرمی کرد کدام آنها باید مجااات شاوند و 
در واقا  چناد  ،اگر هر فرد انساب اگر پای قراردادی را فردی امضا  کرد

 .و...  فرد هستند کدام آنها مسئول ای  امضا  هستند
یک انساب که هماب فاعل اندیشه باشد البته میل و غرائد دارد عقل و 

تضاد بشود گاهی  ،«میل غریدی»و  «عقل»فهم دارد. در جایی که میاب 
اش عمال  گیرد و بر طباد راهنماایی عقال طرف عقل را می ،یک انساب

گیرد و جرمی و جنایتی  کند و گاهی تحت تاثیر میل غریدی قرار می می
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 اش هست. شود چوب فاعل مختار است مسئول انتخاب را مرتکب می
گوید انساب میاب عقل  می ،اما اینکه آقای سایموب مالپاس یا دیگری

متوجاه نشاد  دو فرد است، شود و یک فرد نیست  اش دو پار  می و میل
اا قوای  ،«عقل»و  «میل»و میل هیچکدام فاعل اندیشه نیستند که عقل 

هستند گرچه میل غریادی  «فاعل مختار»یعنی اا قوای  «فاعل اندیشه»
گیرند اماا انتخااب کنناد  آنهاا  و عقل در مواردی در مقابل هم قرار می

ای  دو قو  میاب ای  فاعل مختار است که بلکه اند  نیستند که قوای انساب
هرگد  ،انتخاب کند و یک فرد انسانی با داشت  چند قو  مختلف کدام را

شود بلکه همچناب یک فرد بسیط است م  هرگد نایم ما   چند نفر نمی
کاماًل قابال تقسایم باه دو  ،شود اما جسم همانطور که دکارت گفته نمی

 قسمت است.
گااا  و  هرگااد تااود فرویااد گاااهی انساااب را بااه دو جااد  تودآ کااه آ

گااا  تقساای گااا  کنااد نمی م میناتودآ یااک نفاار اساات و  ،گویااد تودآ
گا  یک نفر دیگر و یا روانکاوانی که قوای نفس را به عقل و میال  ناتودآ

یک نفر اسات و میال غریادی  ،گویند عقل کنند نمی غریدی تقسیم می
 یک نفر دیگر.

شود که به عنواب فاعال  هر کس اگر درست دقت کند متوجه ای  می
اش را صد در صاد  یشتر نیست ایرا اگر توجهاندیشه یک موجود بسیط ب

دیگاری توجاه باه متمرکاد کناد اا  ،«شانیدنی»یا  «چید دیدنی»به یک 
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چه بسا کسی را کاه  ،میماند و لذا کسیکه کاماًل در فکر عمیقی فرو رفته
شود بعد که اا فکار  اش نمی متوجه ،گذرد اما او کارش دارد جلواش می

پایش ما  بیااورد  تواست که فالنای را،آمد اا دیگراب اش بیروب  عمید
آنها پاسخ دادند آنوقت که مشغول فکر عمید تود بودی اا جلاو چشام 

 دهد اصاًل او را ندیدم. تو گذشت چرا صدایش نکردی پاسخ می



  



 
 
 

 «داروینیسم»نقش 
در پیدایش تفّکر 

 :«پست مدرن»
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 داروینیسم:
 ،افادود، «فلسفه غارب»تعارضات چیدی که در ای  میاب به مشکل 

نامیاد و  «انتخااب طبیعای»اسات کاه آنارا  «تنااع بقا  داروی »نظریه 
، بادوب توجاه باه تناقضاات «گرایااب گرایاب افراطی و ماد  حس»غالب 
آنرا پذیرفتند و حتی برایش تبلیغاات کردناد و در حاد یاک  ،اش درونی

 نمایند؛ معرفیمیخواستند آنرا  ،«واقعیت علمی»
شااود اینکااه  مشاااهد  می ،در حالیکااه اواًل آنچااه در طبیعاات -9

تورناد و یاا  ها را می چرندگاب گیاهااب را میخورناد و یاا پرنادگاب داناه
نیسات و  «ااع بقاا تنا»هرگاد مصاداق  ،درندگاب چرندگاب را میخورند

تر نیسات بلکاه پرنادگاب باه  نتیجه آب هم نابودی ضعیف و بقاای قاوی
درندگاب هم باه چرنادگاب و های درشت بیشتر عالقه دارند بخورند  دانه

 بیشتر عالقه دارند بدرند و... ،تر چاق
اا همچاوب چشام و...  ،«اعضا  مرکبه جانداراب»ثانیًا  ،عالو  بر آب -2
چاوب  شاوند ناابود می ،قبال اا رسایدب باه کماال ،«بقا  تنااع»ای   طرید

 .نابود باید بشود.. ،«انتخاب طبیعی»فاید  بنابر  اند. و اعضا  بی فاید  بی
نخسااتی  »ثالثااًا فرضاایه دارویاا  اا توجااه و تفساایر پیاادایش  -3

 ،اا کااملتری  صانای  بشاری ،تری  آنها که ساد عاجد است « جانداراب
ترند چه رسد به انساب فاعل مختار که ترکیبی  یچید تر و پ کاملتر و علمی

اا بدب مادی و نفسی فاعل مختار غیر مادی است و نظریاه تناااع بقاا  
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تواند تالد نفس غیر مادی باشاد و اشاکاالت و تناقضاات فاراواب  نمی
ام  تالیف کارد  «تکامل یا تناقض»دیگری که م  در کتابی مستقل به نام 

 ند به آب مراجعه کنند.توان عالقمنداب میهست 
اش در  امااا قبااول ایاا  نظریااه قطاا  نظاار اا تناقضااات دروناای -

 ،«انسااانگرایی و اتااالق و فرهنااگ انسااانی و علااوم تجرباای و غیاار »
 مشکالت فراوانی ایجاد کرد  است:

م  جمله در فلسفه اتالق گرچه اسپنسر آنرا چنی  حل کرد  کاه  -
در حیوانات به فکر ای  طرح  ،انساب پس اا رسیدب به عقل و شعور برتر

افتاد که بجای آنکه همدیگر را بدرند و بخورناد بیایناد باا هام دوسات 
شوند و متحد شوند و جامعه انسانی ایجاد کنناد و تقسایم کاار کنناد و 
حقوق انسانی وض  کنند و غیر  تا بهتر بتوانند اندگی کنند غافل اا آنکه 

ودش بعد اا تشکیل جامعه به ای  تفکرات که جامعه چه منافعی دارد ت
های وحشای اا کجاا چنای   نه  بعضی اا فیلسوفاب رسید  اما انسااب

فکری به نه  آنها رسید  و چگونه همدیگر را توانستند بار آب متعاقاد و 
متوافد کنند عالو  بر آنکه تود وجود عقل کاه در انسااب فاعال مختاار 

رگرایی که پیشافر  گرایی و جب وجود دارد همچوب فاعل مختار با ماد 
گرایی که ماد  تنها تاب  جبر فیدیک  نظریه تنااع بقا  داروی  است با ماد 

است و اتم و حتی الکتاروب و پرتاوب هیچکادام دارای عقال و اتتیاار 
توانند باشند نظریه تناااع بقااد دارویا  را و حاد فلسافه  نیستند و نمی
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رویا  بناا شاد دچاار اتالق اسپنسر را که بر اساس نظریه تنااع بقا  دا
 کند. تناقض درونی می

بهتر است به گفته نیچه توجه کنایم کاه ایا  نظریاه اسپنسار درباار  
 داند: اتالق را گفتاری احمقانه می

 نیچه:
هربرت اسپنسار، های  چیاد، جاد نفارت در ماا 

هاای تاا  تاود،  آورد که در هدیاب بوجود نمی
دهاد،  افد دید و محدود  آراوهاایش را نشااب می

ظورم آشتی مجدد تودتواهی باا ناوع دوساتی من
 است.

بشریتی که در افد نهایی تاویش، چیادی جاد  -
ای  دیدگاههای اسپنسری نداشته باشد باه عقیاد  

 1ما، مستحد تحقیر و فنا  است.
شاید نتیجه اتالقی تفکرات داروینیسم را باا پسر داروی  در کتااب 

 :نویسد انساب آیند  بیاب کرد  است آنجا که می
 «کند یا طغیاب انساب کامل یا ملم می»

اما نتیجه معرفتی دیدگا  داروینیسم که انسااب را موجاودی کااماًل  -
 های مخ. داند و اندیشه و معرفت را کار اتم مادی می

                                              
 .312 - 313در ترجمه  313تالیف نیچه بند  -. کتاب حکمت شاداب  1
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نسابیت »ای جد  اگر اا تناقضات درونی ای  دیدگا  بگذریم نتیجه -
طباد نظریاه  های مخی که نخواهد داشت چوب الامه اتم ،«معرفتدر 

تواند  داروینیسم در طول تاریخ پیوسته در حال تغییر و تحول است، نمی
دارای معرفت ثابتی باشد ناه تنهاا در علاوم انساانی و حقاوق و فلسافه 

 هم. «ریاضیات»و  «علوم تجربی»اتالق بلکه حتی در 
های فلسافی و داروینیسام در  گیری ای  تعارضات و ناتوانی نتیجه -

چیدی جد پیدایش سوفساطایی جدیاد و مکتاب  ،بیستم قرب نوادهم و
 مدرب نخواهد داشت. شکاکیت به نام پست

های اقتصاادی و حقاوقی و فرهنگای هام  البته تعارضات در مکتب
 شود. تر می وقتی ضمیمه شود باا نتیجه روش 

 شاید ما اگر کتاب لیوتار را به نام:
گرچاه ژاب بخوانیم به همای  نتیجاه برسایم « مدرب وضعیت پست»

مدرنی است که نظریاه نسابیت در معرفات را  تنها پست ،فرانسوا لیوتار
گویا نپذیرفته حال یا نظریه داروینیسم را واقعًا قبول نداشته است یا آنکه 

داناد کاه علاوم ریاضای و علاوم  ای  نظریه نسبیت را تالف بدیهاه می
اناد. و  ثابت در امانند یاا فاوق امااب ،تجربی و بعضی اا احکام عقلی

 تواب نسبیت دربار  آنها را پذیرفت. عقاًل نمی
  



 

 

 ،«علم و عقل»
 دو محور مدرنیته
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 علم و عقل، دو محور مدرنیت  و تمدن غرب:
 م 9212 - 9311 -مارسیلیوس پادوایی ایتالیایی 

Marsilius of padua - 1275 - 1342 
جامعاه »پایگذار مکتب سکوالریسم که معتقد بود ارسطو گفته کاه 

، برای سعادتمند شدب، نیاای به راهنمایی تدا ندارد یا اینکاه «تودکفا
شود و نیااای باه  پیروی کند، سعادتمند می ،اگر انساب اا اتالق نیک»

« عقال و علاوم تجربای»یا اینکه پیاروی اا  «نداردالهی  دی راهنمایی 
 .1برای سعادت ای  جهانی، کافی است

 مارسیلیوس:
 2ای است فقط برای رستگاری در جهاب آترت( مذهب وسیله -)
در  ک و حقوقااداب، پدشاا«مارساایلیوس ایتالیااائی»ایاا  جمااالت  -

 کند که: در ای  کتاب، بیاب می« مداف  صلح»اش به نام  کتاب معروف
 و دولت دو جامعه جدای اا یکدیگراند:کلیسا 

کلیسا با سعادت فرا طبیعی آدمی و رسیدب باه  -9

                                              
انتشاارات  -تالیف دکتر بها  الدی  پاارگااد  -. کتاب جلد اول تاریخی فلسفه سیاسی  1

 -تالیف آلبارت آوی  -کتاب یر فلسفه در اروپا  - 311 - 319چاپ چهارم    -اوار 
 .911   -کتابفروشی اوار  -ترجمه علی اصغر حلبی 

انتشاارات  -الدی  پاارگااد تالیف دکتر بها   -. کتاب جلد اول تاریخی فلسفه سیاسی  2
 -تالیف آلبرت آوی  -کتاب سیر فلسفه در اروپا  - 311 - 319چاپ چهارم    -اوار 

 . 911   -کتابفروشی اوار  -ترجمه علی اصغر حلبی 
 فصل یاادهم. -جلد سوم تاریخ فلسفه کاپلستوب  -



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  391
 

 اش و هدف نهایی
دولت با سعادت ای  جهانی آدمی، سر و کاار  -2

دارد چوب آدمی جد یک هادف نهاایی یعنای فارا 
طبیعی ندارد؛ کلیسا باید اا حی  اراش و شرافت 

 اا دولت، برتر باشد؛
نای نیسات کاه کلیساا، دولات اما ای  بدی  مع -

مجللی است که حاد دارد در اماور ایا  جهاانی 
های معی ، نظارت مستقیم داشته باشد ایرا  دولت

 اا سویی،
کلیسا، یک دولات نیسات و اا ساوی دیگار،  -9

دولت و کلیسا، هر یک برای تود، جامعه کااملی 
است، هرگونه اقتدار انساب بر انساب نهایتًا اا تدا، 

، اما تدا، هم تواهاب وجود کلیسا، شود ناشی می
 است و هم تواهاب وجود دولت.

ها قبل اا کلیسا، وجاود داشاتند و تاسایس  دولت
کلیسا بوسیله مسیح، دولت را منسوخ نساتت یاا 
دولاات را در ادار  امااور تااود، تاااب  کلیسااا، قاارار 
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 1نداد.
پوشی اا توضیح مواردی که در آنها، تادا  با چشم

تاواب اناواع  کناد می تعیای  میحاکم را مساتقیمًا 
 مختلف حکومت را به دو نوع اصلی تقسیم کرد:

یک حکومتی کاه باا موافقات شاهرونداب باه  -9
 آید. وجود می

دیگر حکومتی که در مقابل اراد  شاهرونداب،  -2
 قراردارد.

 حکومت نوع دوم، حکومت استبدادی است -
حکومت نوع نخست، ضرورتی ندارد که وابسته  -

 ابات باشد.به انتخ
اما حکاومتی کاه وابساته باه انتخاباات اسات اا 
حکاومتی کاه وابسااته باه انتخابااات نیسات برتاار 

 2است.
« مااداف  صاالح»تااوب اساات توجااه داشاات کااه ایاا  کتاااب  -

مارسیلیوس رفید و همفکر اوکامی، تاثیر عمیقی در تحوالت در کلیساا 

                                              
ه فارسی چااپ در ترجم -تالیف کاپلستوب در فصل یاادهم  -. جلد سوم تاریخ فلسفه  1

 .912 - 1   9311تهراب سال 

جلاد ساوم در قسامت مرباوط باه  -تاالیف کاپلساتوب  -. هماب کتاب تاریخ فلسافه  2
 .229 - 222   -در ترجمه فارسی  -مارسیلیوس در قرب سیددهم 
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ریخ غرب و ها در قروب بعدی چهاردهم و پانددهم و آیند  تا و در دولت
 جهاب داشت.

در مقابال بعضی اا رهبراب کلیساها را در مقابل پاپ، برانگیخت تاا 
ادعای استقالل کنند یعنی پروپستانتیدم و نیاد ماردم را در مقابال پاپ، 

طلباب تحریک کرد تا تواهاب انتخابات برای تعیای   حاکماب و سلطنت
می  مسایر قارار ها بشوند. نویسندگاب و فیلسوفاب بعدی هم در ه دولت

گرفتند و دم اا آاادی و اساتقالل و حقاوق بشار ادناد تصاو  آنکاه 
 1را هم قبول داشت.« حقوق طبیعی»مارسیلیوس 

ای شد برای پیدایش رونساانس و مدرنیتاه  امینهکتاب مداف  صلح، 
کردناد و  ، تشاوید می«عقال و علاوم جدیاد»که مردم را باه پیاروی اا 

 ای  روند تاریخی را تشدید کرد.های علوم تجربی جدید  پیشرفت
اما اینک در قرب نوادهم و بیستم که بشر اتم را شکافته و باه آساماب 

کاه  «علاوم تجربای»و  «عقال»سفر کرد  است اا نتائج ای  پیاروی اا 
رود  هماب رسیدب بشر به سعادت کامل باشد چنداب تبری نیست و می

ای امپریالیسامی ه با مشکالتی که با پیشارفت تکنولاوژی، و سالطهکه 
اا رسیدب به چنی  سعادتی تنها باا پیماودب را  بوجود آمد  است. مردم 

 شوند و شکاکاب و سوفسطائیاب جدیدی پدید آیند: ناامیدتجربه و عقل 

                                              
 -در ترجماه فارسای  -. در تاریخ فلسفه غرب راسل در کتاب دوم در فصل چهااردهم  1

 ت اوکامی بود و لوتر طرفدار اکامی بود.مارسیلیو دوس 121  
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هاای فاساد و فاساد و  پاپ ،لک  اا آنجا که در رأس هدار  مایالدی
روی کار آمدند و موجب ناراحتی ماردم و دوری ماردم اا  ،طلب قدرت

در قاروب دواادهام و بعاد، نویساندگاب بار علیاه  ،شدند پس اا آب دی 
ای بادرگ اا کشیشااب و  فرسایی کردند و تود  ها، قلم رهبری پاپ و پاپ

 مردم عادی و دانشمنداب به مخالفت با پاپ پرداتتند؛
موجاب آبرومناد  ،قدیس های نخستی  همچوب اگوستی  هرچه پاپ

های هادار  تولاد مسایح،  شد  بودند ای  پاپ ،شدب کلیسا و مسیحیت
 اند. شد تدا ها و کلیسا و حتی دی   آبرویی پاپ موجب بی
 راسل:

مساایحیت »تری  دور  دنیااای  قاارب دهاام تاریااک
بود در قرب دهم یکسار  دساتگا  پااپ در  «غربی

دست اشاراق باود در آغااا قارب دهام، ساناتور، 
، «ماروتدیااااا»، و دتتاااارش، «تئوفیالکاااات»

نیرومندتری  افراد شهر رم بودناد و مقاام پااپی در 
 1تانواد  آنها، موروثی شد  بود.

، چندی  شوهر کرد و تعداد ناامعلومی «ماروتدیا»
را او به ناام  «ها سدفا»فاسد، داشت، یکی اا ای  

م( بااار مساااند  121 - 199، )«سااارگیوس دوم»

                                              
 .211 - 221   -در ترجمه فارسی  -تالیف راسل  -. جلد اول تاریخ فلسفه غرب  1
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 نشاند. «پاپی»
پسر ماروتدیا و همی  سرگیوس دوم، به ناام جااب 

( به مقام پااپی رساید و ناو  139 - 131یاادهم )
م(، بود که  122 - 111ماروتدیا، جاب دواادهم )

هاا و  باای در شاندد  سالگی پاپ شاد و باا هوس
در کاااخ التااراب کاارد، سااقوط هایی کااه  عیاشاای

 ....1دستگا  پاپ را کامل کرد.
بریم و مراد اا  اصطالح عصر ملمت که به کار می

آب، فاصله قرب ششم میالدی تا قرب دهم میالدی 
اروپاای »است که توجه ما را تا حد غیر الامی به 

دارد؛ حال آنکه ای  امااب در  ، معطوف می«غربی
گیاارد کااه  ر میچاای ، دور  سلسااله تانااگ را در باا

 بدرگتری  دور  شعر چینی است.
ای  عصر اا بسیاری جهاات دیگار، نیاد عصاری 
شایاب توجه است. تمدب درتشاب اسالم، در ایا  

 شد. ر اا هندوستاب تا اسپانیا، شکوفاعص
آنچه در ای  هنگام، دنیای مسیحیت اا دست داد  

 بود تمدب اا دست نداد  بود.

                                              
 .211 - 213   -تالیف راسل در ترجمه فارسی  -. جلد اول تاریخ فلسفه غرب  1
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ای باود کاه باا  اد دی  محمد، وحدانیت سا...... 
، پیچیاد  و «تثلیا  و حلاول»معضالت کالمای 

 بغرنج نگشته بود.
اش  پیغمبر اسالم ادعای الوهیت نداشت و پیرواب

 نید چنی  ادعایی در حد او، نداشتند.
او سنت یهود را دائار بار منا  شامایل و تصاویر، 

 احیا  کرد و شرب مسکرات را من  کرد.....
ای باود ایار  مطلقاهامپراطوری عرب، سلطنت  -

، جانشی  پیغمبر، که قسمتی مهمی 1فرماب تلیفه
 اا قدس و حرمت او را به ار  برد  بود.

امیه به دست شخصای تاسایس شاد کاه  بنی..... 
نبوت محماد را باه مالحظاات سیاسای محاض، 

مااؤمنی  بااا پذیرفتااه بااود و ایاا  سلسااله همااوار  
 ورایدند. تر، مخالفت می متعصب

که قسمت بدرگای اا جهااب را باه با آن «اعراب» -
نام یک دیا  جدیاد، تصارف کردناد، تاود ناژاد 
چنااداب متاادینی نبودنااد. انگیااد  فتوحااات آناااب، 

                                              
کودتاا گرفتاه نامیدند قدرت را به اور  . کسانیکه پس اا پیغمبر اسالم تود را تلیفه می 1

 و غاصب تالفت بودند بجد علی ب  ابی طالب و فراندش حس . بودند
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 بود تا دیانت..... «ثروت و غنیمت»بیشتر، 
تری  رواگاااراب،  ایرانیاااب باارعکس اا قاادیمی -

 مردمی عمیقًا متدی  و قویًا متفکر بودند.
مسالماناب باه دو اا اماب مرگ علی داماد محمد، 

 تقسیم شدند. ،بخش سنی و شیعه
 بخش اول، بدرگتر است.

کننااد و تلفااای  پیااروی می ،بخااش دوم اا علاای
 دانند. غاصب می ،امیه را بنی

همیشه متعلاد باه بخاش شایعی، یعنای  ،ایرانیاب
 اند. پیرواب علی و فرانداب او، بود 

...... 
فرهنگ ممتااا دنیاای اساالم، گرچاه در ساوریه، 

ه اد، به اودی در دو انتهاای شارقی و غربای جوان
 آب، یعنی ایراب و اسپانیا، شکوفه داد.

...... 
چااه اا لحاااظ فکااری و چااه اا  ،«تماادب ایراناای»

لحاظ هناری تاا حملاه مغاول در قارب سایددهم 
)میالدی( همچناب شایاب ستایش بود اماا اا ایار 

 ضربه آب، دیگر کمر راست نکرد......
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....... 
، باه عناواب تفکار اصایل و بادی ، فلسفه عربی -

 حائد اهمیت نیست.
 مردانی چوب اب  سینا و اب  رشد، شارح هستند.

....... 
تمدب اساالمی در بهتاری  ادوار تاود، اا جهات 
هنر و اا جهات فنی بسایاری، قابال ساتایش باود 
ولیک  قدرتی در امیناه تفکار مساتقل در مساائل 

 نظری، نشاب نداد.
نباید آنارا نااچید گرفات، در اهمیت ای  تمدب که 

ای  است که وسیله انتقال بود میاب تمادب قادیم و 
 ، حائل شد.«قروب مظلمه« »تمدب جدید اروپا»

مسلماناب و بیدانسیها با آنکه آب قدرت فکری را که 
الامه ابداع است نداشتند، دستگا  اایند  تمدب را 

و آب عبارت بود اا تعلیم و تربیت و  -نگه داشتند 
 اب و فراغت برای مطالعه و تحقید.کت

در  -یعنی مسلماناب و بیدانطیها  -هر دو ای  ملل 
باارانگیخت  مغاارب اماای  پااس اا در آماادب اا 
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 1بربریت، موثر افتادند.
 راسل:

اگاار برتاای اا لغااات را کااه مااا اا اباااب عرباای 
ایم، مااورد توجااه قاارار دهاایم، چیدهااا  گرفتااه

 آموایم. می
کیمیاا، انبیاد، قلیاا، کلماتی چاوب جبار، الکال، 

روناد اا  السمت، انیط، که در اباب ما، به کاار می
 اند. عربی گرفته شد 

................ 
، و همچنی  تاا «اسپانیا»تماس با مسلماناب در  -

، دنیای غرب را اا «جدیر  سیسل»حد کمتری در 
وجود ارسطو، و نید اا وجود اعداد عربی و جبر و 

گا  ساتت و همی   تماس بود که علام و شیمی، آ
 2تحقید را در قرب یاادهم، احیا  کرد......

مقصود اا نقل تاریخ قروب وسطی تنها ایا  باود کاه فساد و فجاور 
ها موجب تنفر نویسندگاب اا کلیسا و پاپ بود نه مسیحیت واقعای  پاپ

اینکه فاساد شادب و که اگوستی  مبل، آب و عامل به آب بود. در هر حال 
                                              

 . جلد اول کتاب فلسفه غرب راسل کتاب دوم، فلسفه قروب وسطی فصل فصل دهم 1

در ترجمه فارسی  -کتاب اول، آتر فصل بیست و نهم  -. جلد اول تاریخ فلسفه راسل  2
-   121 - 122. 
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هاا در قارب دهام و یااادهم امیناه مخالفات ماردم و  فاسد شدب پااپ
فاراهم کارد و نهضات بعضای اا  ،دانشمنداب و نویسندگاب را باا پااپ

کشیشاب علیه پاپ و پیدایش پروتستانتیدم در غرب در کلیسااها بوجاود 
هااا و تباادیل  آمااد و سااپس نهضاات پیاادایش انتخابااات در حکومت

 های استبدادی به انتخابی. حکومت
تناادتر کاارد نااداع میاااب پاااپ و بعاادًا هااا را    مخالفتامااا آنچااه ایاا

ها در قروب چهااردهم و پاانددهم باه بعاد باود کاه بعضای اا  حکومت
نویسندگاب را بخاطر دشمنی با پاپ به دشمنی با کلیسا و حتی دشامنی 

که در صدد نقد و ایر سؤال بردب  واداشتتدا دشمنی با با دی  و حتی 
 دالئل اثبات تدا پرداتتند.

 





 
 
 

 نقد و بررسی ما:
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 نقد و بررسی گهتار مارسیلیو:
، بارای ساعادتمند شادب «عقل و علوم تجربای بشار»ای  جمله که 

 نیست؛کامل بشر در ای  جهاب، کافی است یعنی نیاای به دی  الهی 
 ترکیبی اا دو جمله موجبه دارد بدی  قرار: -
 برای سعادتمند شدب دارد. «علم و عقل کافی»بشر،  -9
اش،  اش برای سعادتمند شدب کامال«عقل و علوم تجربی»ای   -2

 .و نیاای به راهنمایی تدا و دی  الهی ندارد کافی است
بارای ساعادتمند علام و عقال کاافی  ،محال اگر انسانها بر فر  -

شود آدم توب یا آنکه اا  الدامًا و قطعا میآیا داشته باشد شاب  شدب کامل
منااف  شخصای »ممکا  اسات در را   ،«اش علم تجربی و عقال»ای  
برساند و یا حتای بعضای دیگار را معیاوب و هم به دیگراب ضرر  «تود

کنیم کاه  نابود کنند چیادی کاه ایناک در جامعاه بشاری مشااهد  مای
همچوب دولت امریکاا و ساراب اروپاا، اا  ،های پیشرفته جهاب تحکوم

کنند و برای  برای چپاول مناب  جهاب استفاد  می ،تود «عقل»و  «علم»
انند که اا دست مغول و تاتاار و  تسلط بر جهاب به هر جنایتی دست می

بربرها هم در طول تاریخ ای  مقدار جنایت با ای  حاد و اناداا  سااتته 
هااای  هااای جهااانی اول و دوم چقاادر دولت قباال اا جنگنبااود  اساات 

طلب و امپریالیست جنگ و جنایت به را  انداتتناد و در جناگ  قدرت
جهانی اول و دوم سی میلیاوب نفار کشاته و دو برابار آب، افاراد انساانی 
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ها  معلول شد کور یا شل یا افلیج یا مریض العالج و غیر  و چقدر تانه
ای پیشرفته نابود شد و اینک هم پاس اا ایا  ه رنج آنها با سالح و دست

دو جنگ جهانی، فاتحی  جناگ جهاانی بارای حفا  و توساعه منااف  
ساااماب ملال و  ،«انساب دوستی و صالح دائام»شاب ولی به اسم  آیند 

شورای امنیت را به پا کردند و امتیاااتی را در آنها برای تودشاب قرار داد 
فکر مناف  تاودش باشاد و ایار نفاون هر دولتی که بخواهد تنها به »تا 

ای نابودشاب  های منطقه با را  انداتت  جنگ «سلطه و استعمار آنها نرود
دهند  های مددورشاب می ای که به دولت های پیشرفته کنند آنهم با سالح

 ممک  نبود. ،ای  کارها بدوب عقل و تکنولوژی جدید
بکنایم ملحاد  کاوی یعنی فروید مناسب است یادی اا پایگدار رواب

گفتاه اسات دربار  انسااب « اش های فرهنگ ناتوشایندی»که در کتاب 
انساب گرگ انساب است اگر بتواناد بشار را تاا آتاری  نفار، ناابود : »که

که ما را به یاد احتمال جنگ ابرقدرت شرق و ابرقدرت غارب  «کند می
 9119بر سر مسئله کوبا در سال هدار و نهصد و شصت و یک میالدی )

نسل بشر برای  ،( انداتت که نددیک بود با جنگ اتمی اینها علیه دیگرم
 همیشه نابود شود.

نتیجه و چیدی که بشر امروا پس اا هداراب سال تجربه تاریخ، به آب 
علام و عقال باه  ،«اناد تودتوا »اینکه افراد بشار چاوب  رسید  است.

ای  و انگیاد تنهایی برای رفت  را  صلح و برادری با یکدیگر کافی نیست 
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 تقویت شود. «تواهی دیگراب دوستی و عدالت»تواهد تا کفه  دینی می
ایرا اگر افراد بشر علم و عقل کافی برای اجرای عدالت و دوری اا )

برای اجارای  «دی »و  «حکومت»ملم و جنایت داشتند دیگر نیاای به 
ساعادتمند  ،«عدالت»اتالق نیک و عمل به ومیفه نبود و بدوب اجرای 

 .(باشد شدب جامعه بشری ناممک  می
باا  ،«تدا و قیامت»و در اجرای عدالت توسط دولت غیر معتقد به 
رود و  ایر سؤال می ،اجرای عدالت کامل، توسط ای  بشرهای تودتوا 

هاای بشاری  تاریخ بشر هم ثابت کرد  بیشتری  ملم اا طرف حکومت
کردناد اماا  ظاهر به دی  مایهایی که ت انجام گرفته است و نید حکومت

لاذا و شاب هماب انگید  تودتواهانه اسات  باا انگید واقعًا دی  نداشتند 
  مجری کامل عدالت بودند. ،تنها انبیا  و اوصیای واقعی آنها
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بفا  دیدگاه زیگموند فروید پایگذار دانش روانافاوی در جهفان
، ، را بففرای سففعادت«اعتقففاد بخففدا و آخففرت» ،وجففود الحففادا 

 :داند لزم می
 کند: رنج اا سه جانب، ما را تهدید می

 اول اا جانب بدب تودماب..... -9
دوم اا جانب تارج )یعنی طبیعت تاارجی(  -2

که قادر است به یاری نیروهای ابرقدرتمناد و نارم 
 ناشدنی و ویرانگر بر ما غضب کند.

سوم و دست آتر، رنجی که ناشای اا رواباط  -3
 1است.....با دیگر انسانها 

هااای دفاا   تری  و گیراتااری  روش جالااب»ولاای 
کوشاند بار ارگانیسام  ، آنهایی است کاه می«رنج

 تود شخصی، تاثیر بگذارند......
تامتری  و همدماب مؤثرتری  روش، برای چنی   -

 2اثرگذاری، روش شیمیایی تخدیر است.
............... 

تااواب بااه  تااواب کااار بیشااتری کاارد، می ولاای می -
دنیای »جایش،  ست دگر آفری  آب، ت  داد و بهتوا

                                              
 .32 - 33در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -فرهنگ  های . کتاب ناتوشایندی 1

 .32 - 33در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 2
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های تحّمال  دیگری را برپاداشت که در آب، ویژگی
هایی که ناامر بار  ناپذیری اا میاب رفته و با ویژگی

 1«.اند امیال و آراوهای ماست، جایگدی  شد 
را بایااد در اماار  ایاا  « ادیاااب نااوع بشاار...... »

 2چنی .... آورد.
 فروید:

کاار را باه « طبیعت»ر استیالی بر امروا انسانها د
اند که با کمک ای  نیروها، به سادگی  آنجا رساند 

ک   توانند یکدیگر را تا باه آتاری  نفار، ریشاه می
 3کنند.

، بلحاظ همی  دشمنی بنیادی  «جامعه متمدب» -
آدمیاب باا یکادیگر، دائماًا در معار  تهدیاد باه 

 فروپاشی است.
، آنها را «ار مشترکک»عالقه به اجتماع مبتنی بر  -

 گرد هم نخواهد آورد؛
عالیاااد »نیرومنااادتر اا « هیجاناااات غریااادی»

 اند.«عقالنی
                                              

 .31 - 31در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1

 .31 - 31در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 2

 .991در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 3
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، مجبور اسات بارای محادود سااتت  «فرهنگ»
غرائااد پرتاشااگری آدمیاااب، هاار آنچااه را ممکاا  

 1است، بسیج کند.
.......... 

را بایااد بااه مثابااه کوشااش « اتااالق»بنااابرای ، 
داشت، که اا رهگذر درمانگرانه تا نوعی تالش، پن

یابد که  ، به آب چیدی دست می«سوپر اگو»فرماب 
هااای  فعالیت»تااا پاایش اا ایاا ، اا تااالل دیگاار 

 2، دست یافتنی نبود.«فرهنگی
 هیوم، اا اباب بامفیلوس به هرمیپوس:

دیا  »توشبختانه همه ای  شرطها در موضاوع  -
 شوند. یافت می« طبیعی

م چناد کدام حقیقت، روش  و ماتق  اسات ها -
 ، که .......«هستی یک تدا»
کاادام حقیقاات، اهمیتاای دارد هاام چنااد ایاا   -

حقیقاات کااه شااالود  همااه امیاادهایماب اساات و 
است و استوارتری  « بنیاد اتالقیت»تری   مطمئ 

                                              
 .13 - 11در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 1

 .992در ترجمه فارسی    -تالیف فروید  -های فرهنگ  . کتاب ناتوشایندی 2
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حامی جامعه و تنها اصلی که هرگد یک لحظه هم 
 1های ما، غایب افتد؟ ها و تامل نباید اا اندیشه

بفا وجفو   کفه ملحفد  شفناس ر جامعهاگوست کنت پایگ ا -
 : اند الزم می ،است حهظ  ی  را برا  حهظ تمدن

هر قدر حکومت اتالقی، در یک جامعاه، کمتار 
قدرت داشته باشد، بیشتر الام است که حکومات 
مادی، شدت، کسب کند تا اا تالشی کامل هیئت 

 اجتماعی، جلوگیری کند.
...... 

یاا دنیاوی، اا ای  روی، تمرکد قدرت جسمانی  -
بیش اا پیش )و به نسبتی کاه اتاتالل و شاگفتی 

تر گردیااد ( عملاای شااد   اتالقاای، محسااوس
 است.....

، یگانه ساد «قو  روحانی»چوب که اا بی  رفت   -
توانسااات اا تجااااواات قاااو   قاااانونی را کاااه می

 2جسمانی، جلوگیری کند، منهدم کرد  است.
 

                                              
 الیف هیوم.. اول کتاب گفتگوها در باب دی  طبیعی ت 1

 .119ترجمه عمادی   -تالیف اندر  کرسوب جلد سوم  -. کتاب فالسفه بدرگ  2
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 اگوست کنت:
مهمتااری  عاماال در تحااول بشااریت، همیشااه 

بود  است که در هر تااریخی در دنیاا،  «مذهب»
دهد و در نتیجه،  انسانها را بی  تودشاب پیوند  می

بخشاد؛ پاس اگار  ، می«نظم و تعادل و سالمتی»
بخواهیم انسانیت را اا بحرانای کاه دچاار اسات 
نجات دهیم و آنرا اا هارج و مارج، برهاانیم بایاد 

 1ای آب، تدارک کنیم.مذهبی بر
چااوب توجااه تمامااًا بااه طاارف قساامتی عملاای  -
، معطوف شد ، طبعاًا «تجدید سااماب اجتماعی»

به ای  عجایب المخلاوق کاه دساتگا  حکاومتی 
بدوب قو  روحانی است منجر شد  کاه اگار هام، 
بتواند دوام بیاورد، یاک سایر قهقرایای باه طارف 

 .2بربرّیت است
  

                                              
 .121. هماب ترجمه کتاب فالسفه بدرگ    1

 .112. هماب مدرک    2
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کاه ، در قرب سیددهم و چهااردهم «مارسیلیو»دیدیم بر تالف گفته 
اماا  «نیاای به دیا  الهای نیسات ،برای سعادت ای  جهانی: »گفته بود

گاذرد  تجربه بشریت بعد اا گذشت شش قرب که اا گفته مارسایلیو می
در عای   (تابحال شاد  اسات ،و گفته مارسیلیو تابلو راهنمای مدرنیته)

بیشااتر بساامت بربریاات و  «بشااریت» ،های علااوم تجرباای پیشاارفت
گری حرکت کرد  است که بدبختی ناشی اا ای  هارج و مارج و  وحشی

جهاانی اول و دوم و اساتثمار کشاورهای  هاای ها باالتو جنگ جنگ
جهاب سوم پس اا دو جنگ جهانی تنها به بدبختی بشر افادود  اسات و 

انساانی همچاوب فرویاد و اگوسات تجربای دانشمنداب پایگذار علاوم 
کنت، در عی  الحادشاب باا اعتقاد به مذهب و دی  را برای سعادت ای  

یفرا بفااند  مفید بلکه ضروری دانسته ،جهانی یفی  »وجفو   کفه  ز غر
یففی  ن اشففد ال اافف  «خو خواهانففه موجففو   ر بشففر  ،اگففر تنهففا غر

یی   ر بشر» ی  غر یفی »است و بشر با  اشفت  چنفی   «مؤثر ا   غر
اگر همچون گرگ بجان یکفدیگر نیافتنفد و « خو خواهانه ادرتمند

، بفرا  نفابو   نسف  بشفر، «شفان علوم تجربی و عقف  نظر »از 
شفان رو  جنایفت کفاران افدیم و  جنایا  کوشش نکنند ال اا  با

علوم تجربی و تعق  »کنند و از  اند و می ارون وسطی را سهید کر  
ها، کفار   هم برا  نجا  بشر از ای  جنایفا  و بفدبختی «نظر 

سفرعت  ا ن و ابیار   ر  سفت جنایتکفاران و ساخته نیست بجی 
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اففرا   ها و مناف  خو خواهانه وسعت  ا ن به ای  جنایا  و جنگ
 صاحب ادر .

توسااط  «اتااالق نیااک»توانااد باشااد بااگشاات بااه  تنهااا امیاادی می
کااوی و  است آنطور کاه فرویاد پایگاذار رواب «فرهنگی قوی مذهبی»

ایاارا  گوینااد. شااناس و امثااال اینهااا می اگوساات کناات پایگااذار جامعه
 است. «فرهنگ دی  الهی»هماب  «فرهنگ»تری   قوی

روی اا منااف  ماادی تودتواهاناه و  هنید بجد دنبال «فرهنگ مادی»
بلکاه پیماودب را  رقابات و  ،توجهی به مناف  دیگراب و محبت به آنها بی

در جایی که به نفا  منااف  تودتواهاناه فارد دشمنی حسادت و ستید  
 باشد نتیجه دیگری ندارد.

تر بیائیم و در مردم عادی بخاواهیم اثار  اگر قدری اا ای  مرتبه پائی 
بینیم باید گفته اگوست کنت را بپذیریم که تنها ماذهب اسات ایماب را ب

های بدرگ را بوجاود آورد  اسات و تنهاا ماومنی  واقعای باه  که انقالب
گری  مذهب و دی  هستند که سعی در عمل به عدالت دارند و اا وحشی

 گیرند. فاصله می
اینک که فرهنگ مادی غرب در جلوگیری اا نژادپرساتی و عمال باه 

رود و  نی درماند  است و رو به افول و تالشای باه پایش مایحقوق انسا
پایگذار تروریست جهانی داعش و طالباب و القاعد  و بوکوحرام و غیار  

های تروریستی صهیونیسم و عربساتاب ساعودی و  است و حامی دولت
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 امثال آنها است و...
اما متدینی  مسلماب در مکه در مراسم حج و عمار  اا هار ناژاد و  -
شاوند و باا هام یاک شاعار  و مذهبی دوستانه کنار هم جم  می ملیت

 رسانند. دهند و یک مراسم متحد را به انجام می واحد می
در کربالی امام حسی  شیعیاب جهاب در مراسم اربعای  حساینی اا 

هاا  ها و کشورهای جهاب با هم در یک راهپیماایی د  همه نژادها و ملیت
مچوب یاک تاانواد  بلکاه بهتار اا شوند و ه میلیونی دور هم جم  می

کنند کافی اسات شاما  اعضا  یک تانواد  بهمدیگر مجانًا، تدمت می
تود را به ای  راهپیمایی اربعی  برسانید و دیگر به فکر هی  چید ماادی 
نباشید به شما دیگراب غذای کافی، مکاب مناسب برای استراحت و غیر  

نند و پای شما را که تسته ا دهند حتی مجانًا کفش شما را واکس می می
کنناد و احتارام  شویند و به شما ساالم می دهند و می اید ماساژ می شد 
گذارند در مدت چند هفته که ای  راهپیمایی ادامه دارد اگر هر کشور  می

کناد ایا  تااثیر فرهناگ  یا نژاد یا اباب یا ملیتی که باشید هی  فرق نمی
 ذهبی و دی  است.تری  فرهنگ هماب فرهنگی م است که قوی

ای  در امانی است که رهبراب مادی جهاب نهایت ساعی تاود را در 
های جنگ و فساد در سراسار جهااب دارناد و فالسافه  برافروتت  شعله

مادی هی  را  حلی برای رف  مشکالت بشر ندارناد و باه ایا  نداشات  
کننااد در حالیکااه ادیاااب الهاای اعاام اا اسااالم و  اعتااراف و تصااریح می
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ت و یهود به آمدب منجی اا طرف تدا در آتار الدمااب بشاارت مسیحی
دهند و با بااگشت بشر به ایماب به تدا و اعتقاد باه آتارت فرهناگ  می

شود و با بااگشت عیسی و مهدی آل  برادری و دوستی میاب بشر اند  می
محمد آتری  وصی رسول تدا تاتم انبیاا ، جامعاه بشاریت پاس ناا 

فیلسوفاب ملحاد باه تادای تاود و دوساتی و های  امیدی اا راهنمایی
 گردد. برادری و یگانگی باا می

تالصه چنانچه در مباح  گذشته کتاب گذشت، گرایش بعضی اا 
فیلسوفاب به الحاد بخاطر ضعف آنها در شناتت تادا و قاانوب علیات 
بود  که پایگذارای  ضعف در غرب ارسطو و افالطوب بودناد و باا غلاط 

لیت و تدا موجب تحیر و سرگردانی بشر شادند و معرفی کردب قانوب ع
اش گرفتاار همای   هیوم در جوانی و کانت در کتاب سنجش ترد نااب

های عقلی و سردرگمی شدند و در پایاب عمر و کتابهای  ضعف شناتت
 ای پیدا کردند. بعدی به ای  تود تود پی برد  و را  را تا انداا 

پااپ و حکومات و گارایش اما متاسفانه در غرب بخاطر نداع میااب 
هاا در  فیلسوفاب به مخالفت با کلیسا و پاپ بخاطر تطاها و فسااد پاپ

ای اا اماااب کاام و باایش بااه ساامت الحاااد گاارایش کردنااد و بااه  دور 
گرایی که در دروب تودش تناقض دارد گرایش  گرایی افراطی و ماد  حس

 کردند.
ایا  اش تنااقض دارد باه  تصو  نظریاه داروینیسام کاه در دروب



 113  ....................................................................................... «پست مدرن»
 

 گرایی و الحاد را بیشتر سراایر کرد. سردرگمی افدود و را  افتادب در ماد 
روی اا عقل واقعًا اا عقل فاصاله گرفات و  یعنی بشر به تیال دنباله

گرایی و نظریه تناااع بقاا  دارویا  کاه  گرایی افراطی و ماد  گرفتار حس
 اش تناقض است و نامعقول است شد. همه اینها در دروب

دوسااتی و أومانیساام اا  گرایی و انساب عضااًا بااه اساام انسااابو بااه ب
نعمت تود روی برگرداناد و بار روی شارافت انساانی پاا نهااد در  ولی

حالیکه انسانیت، مقتضی ای  است که انساب اا کسی که به او محبت و 
هاا اا  کند سپاسگدار باشد چه رسد به تدای که همه توبی تدمت می

 طر سرپیچی ما اا راهنمایی اوست.ها بخا اوست و همه بدبختی
مخالفت با تدا ایر پا گذاردب انسانیت و تیانت بشار باه تاودش 

 است.
و بااگشت به تدا که راهنمایی عقل است تنهاا را  نجاات بشاریت 

 است.
یعنی را  صحیح تمدب و مدرنیته که هماب را  علاوم تجربای و عقال 

است کاه اا پادر و نظری و عملی بشر است تنها بااگشت به تداوندی 
چیدداب است که اا پدر و ماادر باه ماا  تر است و همه مادر به ما مهرباب

گوید باه نفا   چیدداب است و هرآنچه او به ما می تر است و همه مهرباب
تودماب است و او هی  نیاای به ما و پرستش ما ندارد پرستش ماا تنهاا 

 را  نجات ما است.
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 تالیف دیوید هیوم: -« طبیعی گفتگو در باب دی »اا اول کتاب  -
کدام حقیقت روشا  و ماتق  اسات هام چناد  -

 هستی یک تدا ...........
کدام حقیقت اهمیتی دارد هم چند ای  حقیقت  -

که شالود  همه امیدهایماب است و مهمتری  بنیاد 
اتالقیت است و استوارتری  حامی جامعه و تنهاا 

ماا،  های اصلی که یک لحظه هم نباید اا اندیشاه
 غایبت افتد؟

 تالیف تودش:  -« کتاب تاریخ طبیعی دی »گفتار هیوم در پایاب  -
تردی درناد  تویااب و نافرهیختگااب  هر چند بی

ای باشاد کاه در آثاار آشاکار طبیعات کاه  به پایه
سااخت ناادد ایشاااب مااانوس اساات ]دسااتپ 
پروردگاری فرمانروا را نبیند، با ای  وصاف، بعیاد 

ری، چوب ای  اندیشه بروی نماید که هر هوشیا می
 باا نمود  شود اا پذیرفت  آب، روی برتابد.

در هر چید، غرضی و تواستی و تدبیری، آشاکار 
 است.

هرگا  بینش ما، تا جایی وساعت یاباد کاه درباار  
سرآغاا ای  دستگا  دیدوار، اندیشه کنیم بایاد باه 



 113  ...................................................................................... «پست مدرن»
 

یقی  کامل به علت یا پروردگاری هوشیار تستواب 
 شویم.( شویم. )معترف

  



  



 

 

  خالصه:
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بشار باا عمال »مبنی بار اینکاه  «مارسیلیو»ای  گفته اینکه تالصه 
شاود و نیااای باه  مایکامل سعادتمند  ،اش کامل به علم تجربی و عقل

غریاد  حیاوانی »باا توجاه باه قادرت  ،«نادارد (یعنی دی  الهای)دی  
بشار باا داشات   ،که در همه افراد بشر و حیوانات هسات «تودتواهی

گااهی »انگید  تودتواهانه قوی که در همه افراد هسات اا آب  علام و آ
همیشاه و یااا غالباًا در منااف  شخصای تااودش  ،«اش تجربای و عقال

چاه در کساب منااف  کند و به فکر مناف  دیگاراب نیسات گر استفاد  می
علام »شخصی تودش به دیگراب هم ضرر بدند و لذا بشرها باا داشات  

پلایس و قاضای و باه  «اجارای عادالت»باا هم برای  ،«تجربی و عقل
 نیاامند هستند. ،وجود دولت

باه علام  «اش مناف  مادی و شخصی»و اگر بشر آنطور که در کسب 
نااف  جامعاه و نسابت باه مکارد  مایعمال  ،همه جااش  تجربی و عقل

هی  نیاای باه حکومات و  ،کرد اجرای عدالت هم بطور کامل عمل می
 فرهنگ هم نبود.
را هام بشارها و حتای  «علاوم تجربای و عقلای»های  بلکه پیشرفته

شااب و حتای توساعه سالطه و  بیشاتر بارای حفا  قادرت ،ها حکومت
هاای اول و دوم جهاانی  کنند چنانچه در جناگ استفاد  می ،شاب قدرت

شااب بارای حفا  و  رفتاه و عقال بخاطر آنکه بشرها اا بیشتر ابدار پایش
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شااب اساتفاد  کردناد ترابای کشاورها و ناابودی بشارها  توسعه قدرت
 بمراتب بیشتر اا سابد بود.

هااای علماای و عقلاای بشااری کااه غریااد  حیااوانی  یعناای پیشاارفت
تودتواهی براش مسلط اسات بیشاتر در شارارت و ناابودی همادیگر 

 کنند تا برای سعادتمند شدب همدیگر؛ میاستفاد  
انبیا  الهی  ،هم گفته تنها در رهبراب بشری «برتراند راسل»آنطور که 

هاای درتشاانی در رهباری  مسیح و محمد که چهر  (بودند باالتو)
 داشتند.

هااای بشااری بخاااطر آنکااه بشاارند و انگیااد  حیااوانی  یعناای دولاات
ری عدالت باشند دنباال تودتواهی در آنها غالب است بجای آنکه مج

هایشاب در باط  بار اسااس  شاب هستند و سیاست حف  و توسعه قدرت
 شود. تنظیم می ،همی  حف  قدرت و توسعه قدرت

و تنها اعتقاد باه تادا و قیامات یعنای بهشات و جهانم هسات کاه 
تثثیر بگاذارد و انسااب ماؤم  بشر، تواند بر روی انگید  تودتواهی  می

آیند  تود را در اجرای عدالت و تدمت به دیگراب واقعی مناف  ابدی و 
تا آنجا هم هست بداند البته در کنار حف  مناف  مادی و دنیایی تودش 

که باه منااف  دیگاراب ضارر ندناد و موجاب ملام و جنایات و اتاالق 
 ناپسندید  نشود.
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 ،«پیروی اا تدا، و دی  صحیح الهی»نید ما را به  «عقل»بنابرای   -
مساتلدم ایمااب بخادا و  ،«عقال»کند و پیاروی کامال اا  راهنمایی می

نیاامناد باه  ،مااب قیامت است حتی برای اصاالح انادگی ایا  جهاانی
تاا عاشاقانه طالاب  هساتیمای با ایماب کامل به تادا و آتارت  جامعه

 باشند؛باشیم و اجرای عدالت 
آنطور که کتب آسمانی وعد  آنرا پس اا مهاور منجای الهای یعنای 

 اند. و مهدی آل محمد داد حضرت عیسی 
 ،«تادا و آتارت»بدوب ایمااب باه  ،«علم و عقل»و عمل کامل به 

ایرا شناتت تدا و لدوم پیروی اا تدا برای رسایدب باه  ممک  نیست.
 سعادت کامل، درک عقل است.

قارار  ،«دیا  الهای»را در مقابال « علم و عقل»و عمل کامل به  -9
 تناقض دارد. ،ناسااگار است و دروب تودش ،دادب با عقل کامل

کاه پایگاذاراب  «انسانگرایی کامل و اومانیسم کامل»همچنانکه  -2
تنها ماؤمنی  بودناد همچاوب آراساموس و  ،آب در قروب پاندد  و شاندد 

حصاول قابال  ،ها، تنها اا طرید اعتقااد بخادا و آتارت بعضی اا پاپ
 است و بس.

گرایاای و الحاااد و تودتااواهی  ماااد »و تبلیاا، ُأومانیساام اا طریااد 
)در کتااب مباادی در دروب تودش، تناقض دارد و هیوم هام  ،«غریدی
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 ،«مناف  تودتواهاناه»بخاطر انگید   ،به وجود ای  تناقضاش(  اتالق
 تصریح کرد  است.



 
 
 

 1های فرانکفورت نئومارکسیست
 و

 گرایان حلقه وی  و... حّس 
 

                                              
 - Herbert Marcuseم  1131 - 1333 -مثل هربرت مارکوا  آلمانی متولاد بارل  .  1

1898 - 1979 



 
 

 هربرت مارکوا  م 9111 - 9111
Herbert Marcuse 
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که یکای اا اعضاا  برجساته آنهاا،  «های آلمانی نئومارکسیست» -
، آلماب «فرانکفورت»بود فعالیت تود را در دانشگا   «هربرت مارکوا »

 ،«اجتمااعیفلسفه »تحت عنواب  ،و آنرا در ژنو و نیویورک ندشروع کرد
 ادامه داد.

گرایی  حس»به فرهنگ  «مارکوا »البته عمد  توجه اعتراضی 
اثبات »یعنی  «پوایتیویست»تودشاب را به دروغ  ،که امروا  «افراطی

اند که تنها  سابد «ماد  گرایاب»نامند بود که در واق  هماب  می، «گرا
به  کنند و تنها اراش را هم منحصر تالصه می ،وجود را در ماد 

 «تودتواهانهلذت و أَلم های  اراش» یعنی «های حیوانی اراش»
 ،«های حیوانی لذت» دانند و تکنیک را هم ابداری برای رسیدب به آب می

فرهنگ »مارکوا  مخالف و معتر  به همی  اما دقیقًا  دهند قرار می
 است اما  «گرا ماد  تودتواهانه

تحت تاثیر تفکرات مارکس، گویا تقصیر را  ،توا  ناتوا مارکوا   -
تکنولوژی »اندااند و  به گردب تکنولوژی پیشرفته سرمایداری می

کنند ولی مارکوا   معرفی می ،را عامل ای  همه ملم و تجاوا «صنعتی
عقل عملی »وجهی به  و بی «عقل ابداری»به تنها توجه داشت   علت را،

 داند. می «و اتالق انسانی
هم تنهاا  «تکنولوژی پیشرفته»ر ما، ابدار هماب ابدار است ولی به نظ

اش وابساته باه  تاوبی و بادیو  «توبی و بدی نادارد»و است  «ابدار»
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کااه « تودتواهانااهنظااام مااادی »تکنولااوژی در آری اساات  «اهااداف»
مصداق بارا آب است وسیله تسلط سرمایداراب بر طبقه  ،«سرمایداری»

، «انگیااد  مااادی تودتواهانااه»کااه البتااه عااالو  باار  تر اساات ضااعیف
عادالتی، نقشای  در ایا  بی ،«نظام سارمایداری موجاود»تصوصیات 
 .اساسی دارد

بود کاه درباار   «ی پژوهشی اجتماعی موسسه»مکتب فرانکفورت، 
م  9123کرد که رسمًا در تاریخ سوم فوریه  بح  می «فلسفه اجتماعی»

یه طای فرماانی اا ساوی واارت پس اا پیاروای جنااح چاپ در روسا
 «دانشاگا  فرانکفاورت»تاسیس گردیاد و باه  ،آمواش و پرورش آلماب

 وابسته شد.
باود درباار   «فلسفه اجتمااعی»و  «مارکسیسم»مکتبی حول محور 

 ارایابی مجدد مارکسیسم و نظام سرمایداری
 م 9132مدیر موسسه شد در سال  هورکهایمر، -
 عضو موسسه شد - 9132هربرت مارکوا  در سال  -
 همکاری با موسسه برقرار کرد - 9131، در سال آدورنو -
هابرمااس و امثاال  کسانی همچوب یورگ  ،در نیمه دوم قرب بیستم -

هاابی کردناد و اا بعضای اا نقادهای آنهاا باه  او به ای  مکتاب گرایش
 استفاد  نمودند. ،سرمایداری
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 «:پوزیتیویسمی»درباره نظری   «هربرت مارکوزه» گهتار»
نظریه تسلیم و »تواند  ، فقط می«ای چنی  نظریه»

 ، باشد.«رضا
هایی  قادرت»در تدمت پشاتیبانی اا  ،«ای  نظریه»

تواهناد صاورت فعلای واقعیات را در  است که می
برابر امکاب واقعی صورت دیگری اا واقعیت کاه باه 

 1.«احتمال ایاد، صورت بهتری است را حف  کنند
 مارکوا :هربرت 

، متاعی است که اا روناد افتااد  اسات. «حقیقت»
، «ای هاای مبادلاه اراش»، بار بنیااب «نظام جامعه»

هاای دیگار، باه دور افکناد   مستقر گردید  و اراش
 اند.  شد 

کاه  «آاادی و توسعه و فراوانای»کلمات پر طمطرق 
ها و سیاستمداراب، در موقا  انتخااب،  رهبراب دولت

فاقااد هرگونااه معناای و » ...2راننااد بااه اباااب می
 .«محتواست

                                              
چااپ تهاراب  -ترجمه دیهپمای  -تالیف سناف  -بیستم . کتاب فیلسوفاب سیاسی قرب  1

 .11صفحه  -هجری شمسی  9312سال 

 11. کتاب انساب تک ساحتی تالیف هربرت مارکوا  در ترجمه فارسی بخش سوم    2
- 12. 
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، و «های اندگی اماروا واقعیت»شباهت موجود بی  
، روشانگر ایا  حقیقات اسات کاه «اندیشه افاراد»
 ، «ضعف نهاد »تا چه پایه رو به  «معنویت»
های فکر، اا میاب رفتاه و  تعالی روح و بلندپرواای -

، «مسااائل مااادی»تمااام لحظااات اناادگی بشاار را، 
 .1کرد  استاشغال 

 هربرت مارکوا :
سود عملای و فایاد  »به همه چید اا دیدگا   «مردم»

 نگرند... می «مادی آب
در  «عااادالتی تاااالف انساااانیت و بی»اقااادامات 

 ،های اداری که در بسیاری اا جوام  معاصار دستگا 
 .«کند جلو  می ،منطقی و عاقالنه»وجود دارد، 

پروااانااه و تمااایالت بلنااد »روح بشااری، آنچناااب 
را اا دست داد  که رواب کاواب،  «رااهای درونی تود

 اند. تحلیل چنی  ارواحی را بیهود  پنداشته
، کااه «آرامااش تاااطر در شاارائط اناادگی امااروا» -

 ،شاوند نیروهای فردی، در برابر جامعه حراست نمی
 .«پذیر نیست امکاب»

                                              
 .11 - 12بخش سوم در ترجمه فارسی    -تالیف مارکوا   -. انساب تک ساحتی  1
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شناساای و منطقاای امااروا،  هااای اباب در تحلیل -
موضااوعاتی ، «اتاالق»و  «فلسافه» ،مساائل کها 

 ...1تیالی و بیهود  تلقی شد 
 هربرت مارکوا :

در واق  بی  انساب امروا، ماوثر  ،«طلبی لذت»اصل 
روابط جنسی شکل آاادتری به تاود گرفتاه »افتاد  و 

 .«است
ی امروای، به کلی  اشکال باادارند  ابتذال در جامعه

، متفااوت «روح چوب و چرا و اندیشاه بلنادپرواا»با 
اساات و روحیااه طاارد و انکااار نساابت بااه رسااوم و 

گیر  نماودار چشام -های جاری، ناپدید شاد   سنت
ای  وض ، برداشتی است که نسل معاصر اا مساائل 

ال کشاید  روابط اب و مارد را باه ابتاذجنسی دارد و 
 .2است

 مارکوا :
، «جامعاه صانعتی پیشارفته»شود کاه  غالبًا گفته می

، «کند آاادی روابط جنسی را تجوید می»مخصوصًا 
                                              

 .929در ترجمه    -مارکوا   تالیف -. کتاب انساب تک ساحتی  1

 9311در ترجماه فارسای چااپ تهاراب ساال  -تالیف مارکوا   -. انساب تک ساحتی  2
 .922هجری شمسی   
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اا مدایااای مهاام و نشااانه رشااد »بعضاای آناارا یکاای 
 .«پندارند اجتماعی می

امروا در روابط اجتماعی و در دنیاای کاار، اا انادام 
وبارای معرفای شاود  جنسی، اساتفاد  باارگاانی می

کاالیی، ای  اندامها را در معر  تماشای مردم قارار 
 دهند. می

کارمنداب سکسی، فروشندگاب سکسی، کاالهای پر 
آیناد، گااهی اراش  سود و گراب قیمتی به حساب می

رود و به مقاام دوساتی و  آناب اا ای  حد نید فراتر می
مصاااحبت پادشاااهاب، شاااهدادگاب و لردهااا، نائاال 

 شوند. می
های جالب توجه و جذابیت یاک اب یاا  ثاًل ویژگیم

 ،یک شوهر را به آسانی گروهی اا اناب و مرداب دیگر
 کنند... تماشا می

تااواب تنااوع اناادگی نامیااد؟  آیااا ایاا  دگرگااونی را می
در حقیقات  «غریاد  جنسای»منادی اا  اینگونه بهر 

و ناهماهنگی بای  نیااهاای « م »نابود ساتت  نهاد 
آمااال و »انسااانی و تمااایالت غریاادی اساات ایاارا 

 .«کند تحمیل می ،آراوهای فرد را، جامعه به او
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لای، یکای اا فعاقناع غرید  در شکل  ،... به هر حال
تشانودی و اعتارا  »عوامل سرکوبی و مباارا  باا 

 .1، باید تلقی شود«افراد
 مارکوا :

، کااه اا مختصااات ایاا  «آاادی روابااط جنساای»
را در  «روح اعتارا  و ناتشانودی»هاست،  جامعه

تسالیم و »برد و در آناب نوعی حالت  افراد اا میاب می
 پدید آورد  است. ،«رضا
گفاهی»ای   ، نسف ت بفه «محرومیت یفا عفدم آ

ا  است کفه  ر برابفر  پر   ،وض  جار ،  ر واا 
هففا   جلو »کشففید  شففد  تففا  ،چشففمهایمان

را  ر جامعففه،  «وحشففت و  شففمنی -بففدبختی 
نیی  ،تماشا نکنیم. انسان امروز از نظرگا  سیاست

گرفتار چنی  محرومیتی است و به آسانی حقوق 
وااف   ،تضیی  حکومتهفا ،سیاسی او،  ر معرض

  .2شو  می

                                              
 .921 - 922در ترجمه فارسی    -تالیف مارکوا   -. کتاب انساب تک ساحتی  1

 .922 - 921   -در ترجمه فارسی  -تالیف مارکوا   -. کتاب انساب تک ساحتی  2
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 :«مارکوزههربرت »توضیم ما بر گهت  
هاای نظاام  امپریالیست و حکومت» ،گوید همینطور که مارکوا  می

هاای جنسای و  آاادی»کنناد باا دادب  ساعی می ،«سرمایداری و تاائ 
مردم را و باالتو جواناب را مشغول به تودشااب بکنناد  ،«بند باری بی

توجه و فکار نکنناد و  ،«سیاست غلط آنها و جنایات امپریالیست»تا به 
یشاااب و همراهاای بااا ها شاااب و تیانت در رفتااار پنهانی سیاسااتمداراب

 بیشتر آااد باشند. ،ت پرد شامپریالیست در پ
بند و باری  بی»تایید گفته هربرت مارکوا  دربار  موافقت حاکماب با 

همچوب موافقت حاکماب در باط  و پنهاب باا شاای  کننادگاب  «جنسی
امپریالیست تاود را  ،«ماهر»است که با وجودی که در  «مواد مخدر»

باا  «پنهااب»داند اماا ثابات شاد  کاه در  مخدر می مخالف شیوع مواد
ای  تواهر  ،در اماب شا کنند حتی  همکاری می ،«مافیای مواد مخدر»

باود و ساابقًا نیاد انگلایس  «مواد مخدر هروئی »شا  بود که تاجر مهم 
 مواد مخدر تریاک را به ایراب وارد کرد.

واد مخادر( بناد و بااری و شایوع ما )با بیها حتی در پنهاب  و غربی
تودشاب هم معتاد به مواد مخدر بشوند تاا گرفتاار  ،اند تا جواناب موافد

تودشاااب بشااوند و فرصاات باارای فکاار کااردب دربااار  رفتااار تااالف 
هر کجا که بخواهند جنگ و هر کجا  ،نشوند و آناب بتوانند شاب حاکماب

بشاریت »ایجاد کنند و  ،اسلحه و غیر  رکه بخواهند صلح را به نف  تجا
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 بکشانند.به نف  تودشاب،  «را به نلت و بدبختی
چاه  «بی بند و باری جنسی»وگرنه چه عاقلی است که متوجه نشود 

شود و آنها را به طالق  ها می بسا موجب متالشی شدب بعضی اا تانواد 
در کوچاه و  ،های حرامداد  بادوب پادر و ماادر کشاند و چه بسا بچه می

چه مشکالتی بارای  «نظر روانی»ها اا  هکند و ای  بچ ایجاد می ،تیاباب
کنند اینها تمامًا در علاوم جناایی  ایجاد می ،شاب تودشاب و برای جامعه

موّیاد آب اسات و  ،ثابت شد  و آمار سااماب بهداشت جهانی ،دانشگا 
 کشاند  است. ،مواد مخدر نید چقدر جواناب را به بدبختی و نابودی

ا فسااد و باا ابرقادرتها و باا حال علت مخالفت هربرت مارکوا  ب -
فسااد و باه »نظامهای سرمایداری کاه کشاورها و طبقاات ماردم را باه 

کشانند روش  شد اما چرا هربارت ماارکوا   می ،«استثمار و استعمار نو
مخاالف  ،«گرایی افراطی که تنها شناتت حسای را قباول دارد حس»با 

 است؟
 داند. می «استکبارستمگر و »ساا سلطه  و چرا پوایتیویسم را امینه

ماادعی ) «گاارای افاارادی حس»هرباارت مااارکوا  دربااار  نظریااه 
 :(پوایتیویسم

تااادمت پشاااتیبانی اا »در  ،«ایااا  نظریاااه» -
تواهاد صاورت فعلای  هایی است کاه می قدرت

واقعیت را در برابر امکاب واقعی صورت دیگری اا 
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واقعیت که به احتمال ایاد، صورت بهتاری اسات 
 .1را حف  کنند

اا روناد افتااد  »متاعی اسات کاه  ،«حقیقت» -
هااای  اراش». نظااام جامعااه، باار بنیاااب «اساات
هاای دیگار،  اراش»، مستقر گردیاد  و «ای مبادله

 2«به دور افکند  شد  است
 مارکوا :

تمام لحظات اندگی بشر را مسائل ماادی اشاغال 
 ...3کرد  است

، «ساود ماادی آب»مردم به هماه چیاد اا دیادگا  
 .4نگرند می

بااه  «فلساافه تحصاالی»ی  جویانااه ویژگاای چار  -
عمااد و »پااردااد ولاای  درماااب رنجهااای بشاار می

ها را  ی ایاااا  رنجهااااا و نااااا امیاااادی ریشااااه
 .....«شناسد نمی

اا منظار روانکااوی  «فلسفه تحصلی»هرگا  به  -

                                              
 .11تالیف سناف در ترجمه    -. فیلسوفاب سیاسی قرب بیستم  1

 .11 - 12   -. ترجمه کتاب انساب آیند   2

 .11-12   -. ترجمه کتاب انساب تک ساحتی  3

 .929   -. ترجمه کتاب انساب تک ساحتی  4
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بنگریم بدی  نتیجه تواهیم رسید کاه بسایاری اا 
بیماریهای موجود، در جامعاه تکنولاوژی اماروا، 

جویی آب، باا  است که چار  «های روانی یماریب»
 .1میسر، نتواند بود ،«تدابیر مادی»

  

                                              
 .911. هماب کتاب    1
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 هربرت مارکوا :
را بوجاود  1«معنای انتقاادی»حقایقی که اصالت 

به شمار  «حقاید مابعد الطبیعه»اند، همگی  آورد 
 .2روند می

  ... ،«فلسفه تحصلی یا پوایتیویسم معاصر»
 ،ها را نابود نساتته تیالپردااینه تنها اوهام و .... 

 3.4ای، پدید آورد  است بلکه تود، اوهام تاا 
 هربرت مارکوا :

، تحقیقاااات تاااود را باااه «دانشااامنداب»وقتااای 
تری برای ناابود سااتت   های ساد  را »جستجوی 

دهناااد و فرمولهاااای  ، اتتصاااا  می«انساااانها
بااه صااورت  اریاضاای، کیفیاات کشااتار جمعاای ر

ی  کنند یا اثرات نابود کنند  تری، محاسبه می دقید
بمب اتمی را بر اندام بشر، در فواصال مختلاف، 

                                              
 . مثل حقوق طبیعی و توبی عدالت و 1

. )تاوبی 912تاالیف ماارکوا  ترجماه فارسای صافحه  - . کتاب انساب تک سااحتی 2
 عدالت و بدی ملم اا حقاید مابعد الطبیعی است(

 .912. هماب کتاب    3

. توبی عدالت و بدی ملم، چیدی نیست که رنگ و شکل محساوس داشاته باشاد و  4
توسط حواس تمس، قابل شاناتت باشاد یعنای تنهاا قابال شاناتت عقلای اسات کاه 

 افراطی منکراب هستند.گرایاب  حس
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کنند، آیا جد ای  اسات کاه  بینی و مطالعه می پیش
 دارد؟ علم به سوی بیهودگی، گام برمی

، لاادوم پیاادایش اندیشااه و «وضاا  موجااود»و آیااا 
، به مباارا  آمید رفتاری را که با ای  اقدامات جنوب

 1کند. برتیدد، ایجاب نمی

                                              
 .912در ترجمه فارسی    -. کتاب انساب تک ساحتی، تالیف مارکوا   1





 
 
 
 

 «حلقه وی  افراطی حس گرایی»
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 حلق  وین:
شاود  گفتاه می ،حلقه وی  به جمعی اا اساتید دانشگا  وی  اطریش

تشاکیل  ،استاد رشته استقرایی دانشگا  وی  ،«شلیک»که به سرکردگی 
تنهاا  ،و مقصودشااب اا ایا  عناواب ،«فلسفه علم»شد به عنواب جلسه 

کاه تنهاا شاامل  بود« تعریفی اا علم»ای و یا  پایگذاری ضابطه و قاعد 
و آنچه قابل مشاهد  توساط حاواس پنجگاناه  «علوم تجربی»مصادید 

را ای  گرو  به عناواب علمای و نید ریاضیات شود گرچه ریاضیات است 
قابال  ،در آب ضرورت و کلیت اسات و گادار  در آنهااکه نه تنها تجربی 

علاوم تحلیلای »به عنواب  «ریاضیات»سلب اا موضوع نیست و با قبول 
گرایاب افراطی گذشتگاب که حتی ریاضایات را  تود را اا تجربه ،«عقلی

و  «کلیات»به عنواب قابل تجربی بودب فقاط قباول داشاتند و اا توجیاه 
درماند  بودناد تاود را جادا  ،موجود در ریاضیات و منطد «ضرورت»

 نامیاد یاا باه عباارت «گرایاب منطقای تجرباه»کردند و لاذا تاود را  می
 ،شااب اا ایا  معیاار نامیدناد و هدف «اب منطقیگرای اثبات»، تودشاب

، ای  بود که علام را اا «تجربه و تحلیل عقلی»به  «علم»محدود کردب 
جادا  ،ترافات و موضوعات و مسائل مابعدالطبیعی و مااورا  الطبیعای

های مختلف علمی  کنند. سرکرد  ای  گرو  آقای شلیک بود ولی اا رشته
رفات  هاا پیوساتند و می به آبافرادی  همچوب ریاضیات و فیدیک و غیر 

نهضتی  شاب، با تاسیس مجالت و مکتوباتکه همچوب حدبی شوند که 
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 ،در جهااب «ترافات و موهومات و مابعدالطبیعاه»علیه  ،«علم»به نف  
اا اطراف جهاب اا و افرادی ای هم موفد شدند  به را  بیاندااند و تا انداا 

مشاکالت  ،رفتناد آنچاه پایش میهر ما های دیگر به آنها پیوستند ا قار 
گفتند ما تنها آنچاه  شد چوب در تعریف علوم تجربی می بیشتر می ،آنها

جادو علاوم تجربای  ،مشااهد  و حاس کناد ،ماب را که حواس پنجگانه
به قواعد علوم تجربی ماندند  «یقی »و  «کلیت»پذیریم در نتیجه در  می

تواب به قاوانی  کلای  نمیهرگد  ،ایرا با چند مورد تجربه جدیی شخصی
هام رسید که بینهایت مصداق دارد و باا ایا  تعریاف علام اا احتماال 

 د.نبرس ،د به یقی نتوان نمی
و  «عادالت»د ایرا تاوبی نمان می «فلسفه اتالق»در  ،عالو  بر آب

چیادی  ،و امثال اینها «کذب»و بدی  «صداقت»و توبی  «ملم»بدی 
اا همدیگر مشخو شوند یعنی  ،ونیست که با اتتالف رنگ و طعم و ب

اا بدی ضد اتالق و تضیید  «طبیعیحقوق »و  «اصول اتالق»توبی 
چیدی نیست که دارای رنگ و بو و طعم و... باشند که با حواس  ،حقوق

 بتواب آنها را اا همدیگر، تشخیو داد و جدا کرد. ،پنجگانه
را حس  رود و آنچه حواس ما به تطا می ،و نید اینکه در چه مواردی

کنیم با آنچه در تارج است مطابقت دارد یا ندارد و آیا تطابد حاس  می
بااا چیادی نیسات کاه اا طریاد  ،کامل است یا تیار ،با واق  تارجی

فلسفه »همچوب  «فلسفه شناتت»حواس قابل اثبات یا نفی باشد یعنی 
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 تارج است. ،اا تواب تشخیو حواس پنجگانه ما «اتالق
بودند  ی افراطیگرا که همه حس «حلقه وی  اعضا »در نتیجه میاب 

آنچاه را حاواس »گفتند  اتتالف شد تصو  آنکه تندروهای گرو  می
کاه بارای  کراتایاست در نتیجه افاالک و  «معنی بی» ،«درک نکند ،ما

قابل حاس نباشاد را  (حتی با وسائل تکنولوژی)همیشه برای حواس ما 
همچنی  اتم و اجدا   بدانیممعنی یباید معدوم یا ب ،طبد ضابطه تندروها

 ،قابل حس اا طرید حواس پنجگانه ماا ،تر اا اتم که هی  وقت کوچک
باید طبد ضابطه غالاب نیست  (حتی با ابدار میکروسکوب هم نیست)
، معادوم یاا بیمعنای بادانیم در نتیجاه پایش آمادب ایا  «حلقه ویا »

علمای »ای کاه بارای  مشکالت و ناتوانی گرو  برای قبول لواام ضاابطه
در باه چاالش برتوردناد، وض  کارد  بودناد  ،«معنی داشت »و  «بودب

نیمه دوم »تاسیس شد  بود در  ،«نیمه اول قرب بیستم»نتیجه گرو  که در 
ایا  برای د مرد  محسوب ش ،متالشی شد یا اا نظر علمی ،«قرب بیستم

 ،عااالو  باار شاالیک، کارناااپ و ویتگنشااتای  و افاارادی دیگاار ،گاارو 
باود کاه اا ایا   «پوپر»کردند شاید آتری  طرفدار اینها  فرسایی می قلم

اب دو جنگ جهاانی متولاد برگشت و آنرا مرد  تواند ای  گرو  می ،گرو 
 شد و مرد.
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کااه شااناتت را  «گرایففان افراطففی حس»نقففد و بررسففی مففا بففر 
دانند اا اماب اگوست کنات تاا دورکایم و نیاد اا  می «حس»منحصر به 

تاود را باه غلاط »گرای مادی و چاه آنانکاه  تا روانشناساب حسفروید 
و چه غیر اینها که ادعایی ندارند  «نامند گرا یعنی پوایتیویست می اثبات

 «مفیادشناتت »اما عماًل  ،«دانند تود را طرفدار فلسفه تحلیلی می»و 
متوجااه ماادعی و اعتقاااد  ،داننااد می «شااناتت حساای»را منحصاار بااه 

شناتت را  ،«جوانی هیوم»اند که اگر همچوب  تودشاب و لواام آب نشد 
شاناتت »توانناد در حاد  دانند تنهاا میب «شناتت حسی»منحصر به 

یاک »در حاد  «جوانی هیوم»ادعا کنند و یا همچوب  ،«حسی حیوانات
 هو فلسفنه آنکه تود را طرفدار منطد  باقی بمانند و ادعا کنند ،«شکاک

 .قلمداد کنند ،و علوم تجربی
حواس پنجگانه بیرونی و آنچه دروب به نام درد و یاا »ایرا حس بجد 

 «قانوب علیات»شناتت شناتتی ندارد،  ،«شود لذت حیوانی نامید  می
هاای حاواد  اشایا   که محرک همه دانشمنداب برای پیادا کاردب علت

حادثاه »مند اسات و  بهر  ،«کلیت و ضرورت عقلی»است و اا طبیعی 
چیادی نیسات کاه اا را   «دانناد میعقااًل محاال را بدوب وجود علات 

 ، شناتته شود.«استقرا  حسی»
الام الوفاا  اسات و  ،«تعهد و قارارداد»اینکه  «حقوق طبیعی»و یا 

اش را  باشند چنانچه م  بحا  «مختار»و  «عاقل»باید  ،طرفی  قرارداد
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قابال شاناتت و  ،«عقال»ام کردم تنها اا را   «فلسفه حقوق»در کتاب 
و هی  حیاواب و  «هایی است ترکیبی و عقلی گدار »و وصول به آب است 

حقوق طبیعی و حد برابری انسانها در حاد حیاات معتقد به  ،ای دیوانه
باا هام  «حد حیاات و حقاوق دیگار انساانی»اینکه انسانها در  نیست

قابال  ،ست و هیچکدام اینهاا «عقل سلیم»مساوی هستند نید محصول 
و قابل احساس توساط حاواس پنجگاناه نیسات  قرارداد یا سلب نیست

اا جنس رنگی یا شکل جسم و غیار  نیسات تاا توساط  ،«حقوق»ایرا 
 .قابل حس کردب باشد ،حواس پنجگانه

باا های  قاراردادی، الام الوفاا   ،باشادنالام الوفا   ،اگر قرارداد ناتاً 
شود مگر به دور و تسلسل محال بیانجامد و نید معقول نیسات کاه  نمی

 ،هماه ماردم ساابدرا برای لدوم وفا  بگاوئیم  «اتتیار»و  «عقل»شرط 
اند و م  جملاه اا حقاوق  توافد کرد  ،بر آب ،دیوانگاب و مجبوری حتی 

و گارفت  ناوااد را اا و باالعکس  اش حد مادر بر ناواادشاست طبیعی 
نیسات مگار باا  مادر بدوب آنکه مادر مریض یا مهجاور باشاد صاحیح

 آنرا واگذار کند. رضایت و اتتیار تود مادر،
عقااًل در تمام جوام  بشری و در تمام طول تااریخ  «حقوق طبیعی»

ممکا  نیسات  ،اجتمااع بشاریبود  و هست و تواهد بود و بدوب آب، 
 ،است و عمل به آب «عقلی های حد» مابه «حقوق طبیعی»مقصود اا 

تالف و ستمگری است هار کاه عامال  آب،مصداق عدالت و شکست  
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ای یاا ال ماذهب اماا  باشد رئیس یا مرئوس، اب یاا مارد، اهال ماذهب
حقاوق »ای یا فردی سرگرداب میاب ملل یا غیر اینها با تکیه به ایا   ملت

برقرار اسات و هار فارد یاا گارو  و یاا  ،است که جامعه بشری «طبیعی
کند و طبد ای  حقوق اسات کاه  عمل می ،طبد قرارداد تود ،ای جامعه

برقارار باود  و هسات های بحد علیه ستمگراب تاریخ تاا بحاال  انقالب
اگر در منشور سااماب ملل یا ارکاب ساااماب ملال »حتی تبعیض نژادی 

قادرتها در شاورای باشد همچوب حد وتو و امتیااات مخصو  ابرهم 
ها است تا علیه هار تبعایض  مالمانه است و حد ملترفتاری  ،«امنیت

نژادی و باالتو ای  تبعیض نژادی در شورای امنیات و ساااماب ملال 
 قیام کنند.

 «شناتتی حسی غریدی»است نه  «شناتتی عقلی» ،آری اینها همه
 ،«اش  نف  تاودش و تاانواد»که طبد غرید  حیوانی هر حیواب تنها به 

اش گرسنه شدند به فکار سایر شادب  کند اگر تودش یا تانواد  کار می
کند و به فکر سیر  ، احساس نمی«حیواب»و هرگد درد دیگراب را  افتاد می

 .اش نیست شدب شکم دیگراب یا رف  مشکالت همنوعاب
که تاود دارد  «عقل و انسانیت»چید دیگری دارد به نام  «انساب»اما 

داند و درد آنهاا را نیاد تاا  مسئول جامعه و دیگراب هم می ،ای را تا انداا 
 کند. کند و به آناب نید مهربانی و تدمت هم می ای احساس می انداا 
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گاذارد  ی را کناار میلا، که شاناتت عق«گرایی افراطی حس»وقتی 
گاذارد، و در عای  حاال  را کنار می «های ترکیبی عقلی گدار »باالتو 

نماماد، در نتیجاه  می «گرایای اثباات» ،را به غلط «گرایی افراطی حس»
 «حقاوق طبیعای»همااب انکاار شاود کاه  گرایی جدید می گرفتار ترافه
کاه تاود ایا  انکاار، یاک باشاد  «اصول نخستی  اتالق»همنوعاب و 

گرایای افراطای و  حس»تنااقض موجاود در و نیاد  ترافه سالبی اسات
 ،«اتام»ا کشاف اتام کاه و پاس ا گیرد میموجود را نادید   «گرایی ماد 

تنهاا تااب  قاوانی  جباری  ،است و در عی  حاال «عتی نامحسوسیواق»
اسات را  «فاعال مختاار»رواب انساانی را کاه در حالیکاه فیدیک است 

 «بداند یعنی تنها تاب  جبر فیدیک بادوب اتتیاار و... «موجودی مادی»
گرایی  حس»تواند عقاًل ای   تناقضاتی که هی  عاقلی با توجه به آب، نمی

شیفته شدب دانشمنداب جدید باه را عقاًل قبول کند  «گرایی افراطی و ماد 
حّتای به اینجا رسید کاه  «گرایی نامعقول گرایی افراطی و ماد  حس»ای  

ای کاه  بناماد نظریاه ،گرایی را تکامل «نظریه در دروب متناقض داروی »
تاری   احمقاناه ،«گرایی قادیم و عصار ملمات ترافاه»شاید همچاوب 

 اش در دروبکاه هاای مهمای  ای است که با وجود چنای  تناقض نظریه
 مقبول بعضی قرار گرفته است. ست،ا

را یک  «رواب غیر مادی»معلوم است که ندد چنی  جاهالنی، وجود 
در پایااب  کاهکاه حتای نادد هیاوم را و یاا تادا  توهم بحساب بیاورناد



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  156
 

عقلای  بادوب اشاکال ،وجود تادا را طباد ادلاه عقلای ،اش تحقیقات
 منکر شوند؛ دانست می

دنباال سرچشامه  ،به تیال تودشاب گرایاب افراطی، ، حسدر نتیجه
بودناد کاه بخیاال تودشااب چاوب  «تصورات مااورا  الطبیعای»چنی  

توهمی داشته باشد منشا غیر غریدی واقعیت ندارند حتمًا باید، منشثیی 
ترس یا اضطراب یاا حال آب رؤیا باشد یا  ،یعنی احساسی محض یعقل

 جهل و...
 -تالیف تی.بی.باتمور  -شناسی  کتاب جامعه

سید حسا  حساینی  -ترجمه سید حس  متصور 
 کلجاهی:

 - 212   - «دی  و اتاالق»بخش چهاردهم: 
212: 

شناسای  دیدگا  جامعه»ای که اا  مطالعات اولیه -
، ساه «لحاظ روش»به عمل آمد ، اا  «دربار  دی 

، «تکاماال گاارا»آنهااا  ،دتصیصااه بااارا داشااتن
 بودند. «روانشناسی»و مبتنی بر  «گرا اثبات»

 -یعنی معتقد به تنااع بقاا  دارویا   -گرا  )تکامل
 گرای افراطی( گرا یعنی حس اثبات

... 
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چااه در روانشناساای یااا »گفتااار دانشاامنداب تجرباای  ،در هاار حااال
مادامیکاه در ایا   «شناسی و غیار  شناسی و یا اقتصاد و یا انساب جامعه

ساخ   «موجودات محسوس بما هو محسوس»محدود  باشد و اا ای  
های  ، نظریااه«حااس و تجربااه حساای»بگوینااد و بتواننااد اا طریااد 

در حالیکاه  مقبول و مسموع است.گفتارشاب، اثبات کنند  شاب را علمی
 دربار  موضوعات فلسفی عقلی امهار نظر نکنند.

مااادی »موجااودات جااود یااا عاادم امااا ادعااای آنهااا در اثبااات و -
 ،عقالً  «موجودات ماورا  الطبیعه»همچوب اتم چه رسد به  «نامحسوس

بجاد تاواب شاناتت  ،«یابادار حّسا»ادعایی بادوب دلیال اسات ایارا 
 را ندارد. «موجودات مادی محسوس بما هو محسوس»

 ،«گرایااب افراطای حلقاه ویا  حس»دربار   ،«جاب پاسمور»رساله 
و « که حد امهار نظر دربار  موضوعات فلسافی»گوید  همی  را نید می

اش  در رسااله «جااب پاسامور»آنجا کاه « عقلی و ماورا  الطبیعه ندارد
 نویسد: می
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 :رجان پاسمو
شامرد. ساعی او  ، تود را فیلسوف نمی«ماخ» -9

به گفته تودش، معطوف به یگانه کاردب علاوم، و 
عناصر متافیدیاک باود در طی آب، پیراست  آب، اا 

 .«نه تاسیس یک مکتب فلسفی»
، نددیک باه «روی کرد و رهیافت کلی حلقه وی »

 ای  نظر بود، شلیک یک استثنا  بود.
وی )=شاالیک( باار آب بااود کااه فلساافه بااا  -2

پوایتیویسام منطقاای، نقطااه عطااف نااوینی یافتااه 
 است.

 کارناپ، بر تالف ای  نظر، معتقد بود: -3
. 1دهیم نمای «های فلسافی شپرس»ما پاسخی به 

ها، مربوط به متافیدیک یا  اعم اا اینکه ای  پرسش
اتااالق یااا بحاا  المعرفااة )شااناتت شناساای(، 

                                              
های فلسفی پاسخی نمیدهیم یعنی چوب  گرایاب به پرسش . ای  گفته کار ناب که ما حس 1

توانناد درباار   حس و حواس پنجگانه تنها ابدار شاناتت اجساام و ماادی هساتند و نمی
مهار نظر کنند چه بگویند هست یا بگویند نیست یاا بگویناد موضوعات غیر جسمانی ا

دانیم هست یا نیست یا باا معنای یاا بیمعنای  توانند بگویند ما نمی معنی است تنها می بی
توانیم بادانیم  است چوب حس تنها ابدار شناتت سم مادی است ما تنها با چشم تود می

که روح و جاب و ج  هست یاا اینجا جسمی هست یا نیست بدنی هست یا نیست اما این
 توانیم بکمک چشم بدانیم. نیست نمی
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 باشد.
 )ادامه مقاله پاسمرو دربار  شناتت شناسی:(

احکااام مااا دربااار   :گفتنااد می «ها پوایتیویساات»
ها (، بهمااب اناداا  کاه در ن)اا « جهاب تارج»

« فاقد معنی»فی نفسه هست، باب مطلد یا اشیا  
 .است

چرا که هی  طریقه ممکنی برای تحقید یا درستی 
، که جهاب تاارج )اا «ها ای  نوع حکم»ی شآامای

اصاًل وجود دارد یا وجاود نادارد، جادا اا  ،نه (
 .تجربه ما، در کار نیست

رئالیسم )=اصالت واق ( و ایدئالیسام )=اصاالت 
، باه «شناسایشاناتت »مثال( به عنواب پیشنهاد  

 .1است «فاقد معنی» ،یک انداا 
  

                                              
، یک نوع امهاار نظار و پاساخ «موضوعات ماورا  الطبیعه»دربار  « بیمعنایی». ادعای  1

دادب به موضوعات ماورا  الطبیعه است و با گفته سابد اصحاب حلقه وی  و کار ناب که 
دهیم در تنااقض آشاکار    پاساخی نمایگفتند ما، دربار  موضوعات ماورا  الطبیعی های

 است.
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 :«گرایان افراطی حس»بر  نقد ماتوضیم بیشتر درباره 
گویند که ما دربار   می« های به اصطالح منطقی پوایتیویست»اینکه 

گرایااب  حسطبد اعتقااد گوئیم یعنی  ، هی  نمی«جهاب تارج اا نه »
هاای  »تنهااا اباادار شااناتت اساات،  «حااس»گوینااد:  میکااه  افراطاای،

 «آیا واقعًا وجود دارد یا وجاود نادارد ،دانیم که جهاب تارج اا نه  نمی
اا  «موجاودات تاارج اا نها »چوب هی  را  ممک  برای علم بوجاود 

نسبت به رئالیسم و ایدئالیسم، فارق  ،نداریم و دیدگا  ما «حس»طرید 
اقصای اسات بایاد باه ایا  گفتار نها،  ای  گفتار پوایتیویستکند،  نمی
صراحت بیشتری بدهند و صاراحتًا اعتاراف بکناد کاه جادو  ،شاب گفته

آیاا  «موجاودات تاارج اا نها »هستند یعنی نسبت به اینکه  شکاکاب
دانناد  اند و چیادی نمی ، اینها شکاک«اند واقعًا هستند یا تیال محض»

اناد  تنهاا آناب»کنند عالو  بر آب، اینکه  تصریح نمی ،چرا به ای  واقعیت
و  ،«ماردم عاادی»اّماا  «که شکاک هستند نسبت بوجود جهااب تاارج

 ،، هی  شاکی ندارناد«جهاب تارج»نسبت بوجود ، «فیلسوفاب عقلی»
 گوید: هیوم هم می

نسبت بوجود جهااب  ،«بیسواد و کودکاب»اینکه مردم عادی و حتی »
 تارج، یقای  دارناد و شاک ندارناد بخااطر ایا  نیسات کاه اا طریاد

« استدالل عقلی )قانوب علیت( بوجود موجودات تارجی، یقی  دارناد
بارای عماوم ماردم، ، «یقی  و اطمیناب بوجود جهااب تاارج»یعنی ای  
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شناتتی فطری است که همه مردم معمولی دارناد و کانات هام اا ایا  
یقای  بوجاود »عاالو  بار فطاری باودب و ، اساتفاد  کارد «هیاوم»گفته 

را  «وهر و عر  بودب موجاودات تاارجیج»را،  «موجودات تارجی
ای اا مقوالت و  دانسته و مجموعه 1«شناتتی فطری ما قبل حسی»هم، 

ای  واقعیات  «حلقه وی »مفاهیم ما قبل تجربی را اعالب کرد چرا شما 
کنید در حالیکه یقینًا مردم و انساانها، حتای  شناتت فطری را قبول نمی
دارند. اگر شما  ،«تارج اا نه موجودات »کودکاب چنی  یقینی بوجود 

متوجه ای  نیستید عجیب است و باید فلسفه تود را ناقو اعالم کنیاد 
 دانید. و یا واقعًا اعتراف کنید که فلسفه نمی

های  گویااد مااا پاسااخی بااه پرسااش تصااو  آنکااه کااار ناااب می
باشاد  «فلسفه اتالق»ها مربوط به  دهیم چه ای  پرسش ، نمی«فلسفه»

 .«فلسفه ما بعد الطبیعه»یا  «تتفلسفه شنا»یا 
و  «دانیاد نمیفلسافه »کنید کاه  ، اعتراف نمی«کار ناب و شما»چرا 

کنید. مردم  پایه تود، تلف می های بی وقت گروهی و مردمی را با حرف
دانناد کاه  یعنی فلسافی می «حقوق عقلی»که حقوق طبیعی انسانها را 

صای و تاانوادگی انسانها نسبت به هم حد حیات و حد آاادی تصو»
دارند و همه در ای  حقوق باا هام مسااوی هساتند انساانهای عاقال و 

                                              
های ما قبل تجربی کانت واقعًا اا شاناتتهای فطاری ماا قبال  . البته بعضی اا شناتت 1

که م  در کتاب هستند عقلی یا اا شناتتهای حضوری و اا آنها، تجربی هستند و بعضی 
 نقدی بر کانت توضیح دادم.
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حد بسات  قارارداد، دارناد و عقااًل بایاد باه قارارداد و  ،صاحب اتتیار
حقاوق ناتای »جوامعی بشاری بار اسااس ایا   ،«تعهدشاب عمل کنند

است که برپا شد  و انکار عقلی بودب آنها، باه هارج و مارج و  «انسانها
 شود... منتهی می ،جامعه بشری یتالش

دانناد  باالتر  اینکه مردم یقی  بوجود موجودات تارجی دارند و می
بااا موجاودات  «شااب نبودشاب و نباود حاواس پنجگانه»که در صورت 

تارجی برای تودشاب وجودی واقعی و تاارجی دارناد آیاا انساانها و 
کاه )را  «یموجودات تاارج»حتی کودکاب و بیسواداب ای  یقی  بوجود 

اا کجاا  (بااا بارای تودشااب وجاود دارناد را ،قط  نظر اا احساس ما
سحر و رؤیا هم »در  «حس»تواند باشد چوب  که نمی یاند اا حس آورد 

نیاماد   ،پس وقتی ای  یقی  اا حس «هست اما بدوب موجودی تارجی
 .باشد «فطری ما قبل تجربی»باشد یا  «عقل»یا باید اا است 
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)مغد متفکر و مرکد جم  شدب اعضاا  حلقاه  «شلی »اما ادعای 
نقطه عطاف  «گرایی افراطی حلقه وی  حس»با  «فلسفه»بر اینکه وی ( 

ای نیست ایارا فلسافه یعنای شاناتت  نوینی یافته است، گفتار عاقالنه
وجود جهاب تارجی که ورای »نیستند مثل  «موضوعاتی که محسوس»

مثال و  «نه  فاعل مختار»یا وجود  «تدا»یا وجود  «احساس ما است
مقادار »اینکاه و  «ملام»و بادی  «عادالت»و توبی  «حقوق طبیعی»

 ، تا چه انداا  است؟«اعتبار شناتت حسی
 «شاناتت حسای»منحصار باه  ،«شناتت»بنابرای  با اعتقاد به اینکه 

 «شناتت حسای»در حالیکه عالو  بر آنکه ادعایی بدوب دلیل است است 
تاواب  چگوناه می «اجسام مادی محسوس را بشناسد و باس»تواند  تنها می
است  «نامحسوس وغیر مادی »که مخصو  موضوعات  «فلسفه»دربار  

 ،«علام فلسافه»یعنای  «علام»بتواند دربار  ای   «گرای افراطی حس»یک 
کاه تنهاا پیشرفت کرد  اسات  ،«گرای افراطی حس»ادعا بکند که فلسفه با 

اجساام »تنهاا است که ابادار شاناتت  «حس»ابداری را که در دست دارد 
تواناد بشناساد چاه رساد باه  نمی ،است حتی اتام را باا حاّس  «محسوس

و...  «اصاول نخساتی  اتاالق»و  «حقوق عقلی ناتی»و  «ماورا  الطبیعه»
اسات مثال اینکاه  «تعقل» ،«موضوعات فلسفی»در حالیکه ابدار شناتت 

 ،یا اینکه مقادار اعتباار شاناتت حسای کند نمیکند یا  تطا  می ،آیا حس
کاه « متار»تواهد با ابادار  که میاست مثل کسی چقدر است گفته شلیک 
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اناداا  را  «هاای اتالقای اراش» ،گیری ابعاد جسم است مخصو  انداا 
داناد کاه  هم که تنها ابدار شاناتت را شاناتت حسای می «شلیک»بگیرد 

است به شناتت فلسفی که  «م مادی محسوساجسا»مخصو  شناتت 
 «شناتت»تود است که مخصو  شناتت  (غیر حسی)شناتتی عقلی 

رشاد و بشناسد و آنهاا را، با ابدار حسی یا موجودات غیر جسمانی است را 
گویی تاود  شلیک متوجاه گفتاار تنااقض ترقی دهد و به آب پیشرفت بدهد

نجامد و باه اجتمااع نقیضای  ا نبود  که گفتارش به دور و تسلسل محال می
 .که محال است

بگاذارد باا آنکاه شاناتت  ،«گرایی منطقی حس»و نید اسم آنرا هم 
دربار  محسوساات  ،تواب با آب است که می «شناتتی عقلی» ،«منطد»
باه اینکاه  «ها پوایتیویسات»سخ  گفت و باا اعتقااد  ،نامحسوسات و

د درباار  ناتوان اسات تنهاا می «شاناتت حسای»منحصر به  ،شناتت
 .بگوینداند سخ   فاقد عقلشناتت به انداا  حیوانات که 

و درباار   «منطاد»درباار   اناد همچنانکه حیواناات کاه فاقاد عقال
گفتار کارناپ صادقانه است  ،فهمند و در  ای  باب چیدی نمی «فلسفه»

دهیم یعنی  های فلسفی پاسخی نمی ما اعضا  حلقه وی  به پرسش»که 
دانیم  ماب که شناتت را منحصر به شناتت حسی مایبنابر ادعای تود

 .«امهار نظر بکنیم ،توانیم راج  به موضوعات فلسفی نمی
دربار  الفامی که دربار  موضوعات  ،«ها پوایتیویست»اما ادعای  -



 165  ...................................................................................... «پست مدرن»
 

بیمعنای اسات بااا  ،است مبنی بر اینکاه ایا  الفااظ «ماورا  الطبیعه»
ایا  الفااظ را بارای  ،گفتاری احمقانه است ایارا واضاعی  ایا  الفااظ

اند و تنهاا کساانی  وض  کرد  اند، نامحسوس و غیر مادیکه موجوداتی 
قضااوت کنناد کاه باه شاناتت عقلای و  ،توانند دربار  ایا  الفااظ می

ت توانناد قضااو های عقلی ترکیبی معتقد باشند آنهاا می باالتو گدار 
کنند که ای  الفاظ ما به ااائی در تارج دارد یا ندارد اگر چنای  کساانی 

کنیم کااه هاای  موجااود  اثبااات ماای ،بگوینااد مااا بااا ایاا  دالئاال عقلاای
باه مرباوط گفتاری اسات  ،نامحسوس در تارج وجود ندارد گفتارشاب

توجاه  ،و مخاطب برای صدق و یا کذب آب باید به دالئال آنهاا موضوع
های  ماا باه ااائای در تاارج  ،به ای  رسید که ای  الفاظکند اگر او هم 

بگویاد: در تارج ندارد نه اینکاه  «ما به ااایی»ندارند بگوید ای  الفاظ 
 هستند. «بیمعنی» ،ای  الفاظ

شاناتت »همااب  ،«شاناتت»اند تنها مصاداق  اما کسانیکه مدعی
و  توانند بفهمد در تارج اا نها  نمی»کنند که  است و قبول می «حسی

توانند ایا   چگونه می ،«چیدی در تارج هست یا نیست ،شاب احساس
نادد آنهاا  ،الفاظ را بدوب معنی بدانند که در نتیجه اتم هم باید بیمعنای

در کند  باشد چوب قابل شناتت حسی نیست و چشم آنرا احساس نمی
لفظای کاه  ،پس در هر حالاست. موهوم و تیال محض  نتیجه بگویند

اسات  «معنای بی»تاوانیم بگاوئیم  نمیشاود  می «فهمید معنی »، اا آب
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آب لفا  اسات چاه مفهاومی باشاد کاه و معناای مفهاوم  ،هماب معنی
یا مفهاومی باشاد کاه مصاداقی تاارجی  داشته باشدمصداق تارجی 

 .مثل سیمرغ و غول نداشته باشد
تالد ایا  هماب هم که اا آب مقصود گویند  و شنوند   «تدا»کلمه 

و  «تاالد ایا  جهااب اسات»همااب  «تدا»آب لف   جهاب است معنی
اسات چاه واقعاًا تدا مفهوم ای  کلمه  ،«تالد ای  جهاب بودب»هماب 

ای  جهاب تالقی داشته باشد که مصداق واقعی تدا باشد یا آنکه اصاًل 
تالقی نداشته باشد و تدا و تالد ایا  جهااب یاک مفهاوم  ،ای  جهاب

بارای تاودش  «تادا»لفا   ،حاال در هرای باشد  غیر واقعی و افسانه
مفهوم و معنی دارد و لف  بیمعنی نیست چه مفهاومی واقعای باشاد یاا 

شاناتت »را منحصار باه  «شاناتت»ای عالو  بر آنکه کسانیکه  افسانه
اجساام محساوس بماا هاو »دانند کاه تنهاا ابادار شاناتت  می «حسی

 (باه اعتاراف تودشااب)است هی  ابادار شاناتتی دیگاری  «محسوس
ماا قبال شاناتت شناتت عقلی یاا ابدار »ندارند تا بتوانند به کمک آب 

مصداقی در تارج دارد یا نادارد و  ،بتوانند بفهمد مفهوم تدا ،«تجربی
مفهاومی نادارد یاک  ،شوند کاه لفا  تادا مدعی می ابا ،با وجود ای 

گویند الفامی که بر موجاودات  است تصوصًا آنکه می جاهالنهادعای 
ایا  الفااظ بار ایا  »داللت دارد بیمعنی اسات یعنای  ،یعیماورا  الطب

نااوعی  ،تااودشایاا  گفتااار، کااه  «داللاات ناادارد ،تااودش معناای
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 گویی صریح است. تناقض
به عبارت دیگر مثاًل لف  تدا بوض  تخصیصی یا بوض  تخصصای 

موجودی غیر ماادی و نامحساوس »ای دارد که  اتتصا  به موضوع له
گرایااب افراطای حلقاه  حس»که تالد جهاب است حال مقصود  «است
هی  معنایی نادارد آیاا مقصودشااب ایا   ،گویند ای  کلمه که می «وی 

 ،باه چنای  مفهاومی تادا، «لفا »است که چنی  وضعی نشد  و ای  
 ،«فهم مردم اا ای  لف ، ای  معنی را»در حالیکه است اتتصا  نیافته 

و وض  شاد   ،«ای  معنی»برای  «ای  لف »بهتری  دلیل است بر اینکه 
: اتتصاا  یافتاه اسات و اگار بگویناد ،و به ای  معنیکند  داللت می

وجودی در تارج ندارد همچاوب لفا  سایمرغ بااا  ،ای  معنی مصداق
اند حتی کلمه سیمرغ که یک افسانه اسات  مرتکب شد  ،اشتباهی دیگر

ناای دارد امااا مع و وجااودی در تااارج ناادارد باااا لفاا  بیمعناای نیساات
ای و غیر واقعی است چوب سیمرغ یعنای مرغای دارای  معنایش، افسانه

جسم و چنی  جسمی طبد تجربه در هی  کجای جهااب وجاود نادارد. 
اش را  تاواب عادم که دارای جسم نیست اا طرید تجربه نمی ،«تدا»اما 

هام بار معنای تاودش  «تدا»بنابرای  اگر بگوئید ای  لف   .اثبات کرد
 در گویی آشکار است و اگر بگوئیاد مصاداقی ندارد یک تناقضداللت 

تواناد  تارج ندارد باا ادعایی بدوب دلیل مناسب است ایرا دلیل آب نمی
  باشد. «ابدار شناتت اجسام»یعنی اا طرید  «حس»اا طرید 



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  168
 

 :دربار  اتالق جاب پاسمر
در باااب اتااالق، « های منطقاای پوایتیویساات»

 اتتالف نظر دارند.
متفقًا، هر نوع اتالق متعالی و هار کوششای البته 

، را کاه برتار اا «هاا حاوا  اراش»برای تمسک به 
 کنند. عالم تجربه باشد، تخطئه و طرد می

، کارنااپ و «اصاالت فایاد »شلیک با نوعی شبه 
آیر، بر آب بودند که آنچه عرفاًا، احکاام اتالقای، 

شود، اصواًل حکام نیسات و فای المثال  تلقی می
 نکه:قول به ای

ناه حااوی یاک گادار  تجربای « دادی بد است»
مااورا  »است و نه ارتباطی بی  دادی و یک حوا  

 است.« تجربی



 
 
 
 
 

 :«کارناب» و« آیر» نقد و بررسی ما بر



 
 

 کارناپ رودلف
Rudolf Carnap 

های فلسفی  معتقد بود ما پاسخی به پرسش)جاب پاسمور: کارناپ، 
 دهیم اعم اا متافیدیک یا اتالق با بح  المعرفه( نمی
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تاود « پوایتیویست منطقای»البته سابقًا توضیح دادیم ک کلمه  -9
 تناقض است. ،اش دروب

بنابر اینکه بگوئیم پوایتیویست کسی است که شاناتت را منحصار 
هاای ترکیبای  که منکار گدار داند یا حتای کسای می «شناتت حسی»به 

 های عقلی ترکیبی است. عقلی است که در منطد چنی  گدار 
اصاالت »کردند با تکیه به نظریه  اما اینکه کارناپ و آیر، فکر می -2
توانند اصول نخستی  اتالق را تفسیر یا توجیاه کنناد اشاتبا   می «فاید 

واهاناه احسااس نفعی که اا طرید غرید  تودت»اند ایرا آب  بدرگی کرد 
عامال آنارا اا طریاد حاس است که  «نف  عامل»مخصو   «شود می

در تمام حیوانات وجود دارد کند و  احساس می ،اش آنرا درونی و تجربه
اینکاه آنچاه دوسات داشاتنی »اما آب نفعی که مربوط به جامعه اسات 

و  «دوسات داشاتنی و تاوب اساتاست مثلی لذت برای دیگراب هام 
 ،«نامطلوب است ،منفور است مثل درد و رنج برای همهآنچه برای تو »

تجربی نیست که حیوانات هم آنرا احساس کنند بلکه یک نوع شناتت 
است یا اینکه عدالت و احساب چوب برای جامعه  «کلی عقلیشناتت »

اسات کاه  «شناتت عقلای»مفید است توب است یک درک عقلی و 
کنند و حیواناات تصوصاًا  درک می ،شاب نوع انسانها آنرا به کمک عقل

توانند آنرا درک کنند و اگر کسی شناتت  آنها که عقل کمتری دارند نمی
بیناد و  یعنای آنچاه میبدانناد  «شناتت حسای جدئای»را منحصر به 
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ادعای شناتتی داشاته باشاد چاه  ،نباید بیش اا حیواناتشنود و...  می
  اتاالق اصاول نخساتی»و امثال آب، اا  «حقوق طبیعی»رسد به درک 

گوید همه انسانها در برابر هم حد حیات وغیر  دارند یا  که می «انسانی
اش عمل کند یا اینکه طرفی   کند باید به وعد  آنکه کسی که تعهدی می

 تعهد باید عاقل و مختار باشند و...
گرچه هر کدام در علاوم تجربای  «اعضا  حلقه وی »تالصه اینکه 

منطاد و »درباار   «دانا و مفیاد بودناددانشمندانی »مربوط به تودشاب 
، باید اعتراف کرد که جاهالنی بیش نبودند ولی جهال آنهاا باه «فلسفه

شااب اساتفاد   شود کاه ماا اا علاوم تجربی مان  آب نمی ،منطد و فلسفه
و ای  اتتصا  به حلقه وی  ندارد بلکه اا اماب اگوسات کنات  نکنیم

شناسی و روانشناسای و غیار   های جامعه دانشمندانی در رشته ،تا بحال
گرایاب افراطی بودند و مصداق شاناتت را منحصار  پیدا شدند که حس

های مرباوط باه رشاته تجربای  دانستند در قسمت به شناتت حسی می
تودشاب مطالاب بسایار مفیادی دارناد چاه در روانشناسای و چاه در 

بایاد شااب  تخصاو تجربیشناسی و چه در اقتصاد و غیار  کاه  جامعه
در علاوم های آنهاا  قبول عقل هر کسی قارار گیارد و بشار اا گفتاه مورد

ایمااب »استفاد  کند حتای در ماورد آثاار عملای و محساوس  ،تجربی
در  (و روح و قیامت و اعتقااد باه بهشات و دواخ و دیا  الهای) «بخدا

چوب برای یک دانشمند علوم انسانی تجربی، ای  رواب و جامعه و غیر . 
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اما تاا فلسافه نخواندناد و آنارا  قابل شناتت تجربی است ،آثار تجربی
امهاار  ،«موضوعات فلسافی»حد ندارند دربار   ،بطور کامل نفهمیدند

 .نظر کنند



 
 

 آلفرد جی آیر
 



 
 
 

 گ ارشات
 «:علوم انسانی تجربی» دانشمندان
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با هر تفکار و عقیادتی  «تجربی انسانی پژوهشگر»اینکه اا یک  -9
تواند جدو  و می «آنچه پذیرفتنی است» (الحاد یا الهی و غیر )که باشد 

 «گدارشات حسی جدئی»باشد فقط  «اش علوم تجربی مورد تخصو»
باشاد و قادمی آب  مفید ،«اش مورد توجه تجربی»است که برای ادعای 

 علم تجربی را به پیش برد؛
اسات یاا  «گرا گرای افراطی و ماد  حس»چیست  ،اما اینکه عقید  او

های  دتاالتی در آب  ،(اسات )و معتقاد باه روح و تادااست  «الهی»
نباید هم داشاته باشاد ندارد و  اش گدارشات جدیی مورد تجربهقسمت 

)وقتای  «تجربه اسات علم و»مورد قبول  ،او «گدارشات حسی جدیی»
تجربای و فقط به عناواب علام اش مورد اعتماد است(  فرد در گدارشات

 استناد کرد اما  ،«گدارشات حسی جدئی آب دانشمند تجربی»تواب به  می
بارای چه الحاادی و یاا الهای باشاد  ،اعتقادات اواما گدارشات  -2

نیاد شاود و  نمی ،«عقید  او»هی  دلیلی بر حقانیت  ،رشته علوم تجربی
 ،امهاراتی را هم که آب دانشمند تجربی بار اسااس ایا  اعتقااد تاا 

هی  اعتبار علمی ندارد  ،مخلوط کرد اش  نمود  و در دیدگاههای علمی
وجاود یاا عادم »درباار   اش چه رسد باه حدسایاتو نباید داشته باشد 

 .«تدا
تنهااا  «شااناس پایگااذار جامعه ،اگوساات کناات»و لااذا در نظریااات 

 ،«همرا  اسات ،اش گدارشات حسی جدئی و تجربی»هایش که با  فتهگ
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مثال موضاوع تقسایم کاار و همبساتگی  بایاد باشاد «علم»مورد قبول 
هاا باا  و... کاه ای اجتماع یا موضوع تانواد  و واحد عضاو اجتمااعی 

 همرا  است. ،«اش حسی جدئی»گدارشاتی 
اا طرید  «تاریخ»دربار  شناس،  جامعهاما ادعاهای اگوست کنت  -

داشاته  ،ساه مرحلاه ،«تاریخ»مبنی بر اینکه  «حدس و گماب تودش»
مرحله نخست که مرحله ربانی باشد و مرحله دوم کاه مرحلاه »)است 

تنها حدسی است  («فلسفی باشد و مرحله سوم که مرحله تجربی باشد
انی شخصی اوست و  که تنها یک حدس و گمانهبدوب استنادهای کافی 

و های  اسات  یگدارشات حسی شخصدالئل کافی و فاقد ونه هرگفاقد 
دانشمند »که برای یک و نباید داشته باشد اعتبار علمی و یا عقلی ندارد 

بتواند مستندی قطعی و غیر قابل نقاد باشاد؛ عاالو  بار  «علوم تجربی
، تودش هم در اماب مرحله «اگوست کنت»آنکه حتی به اعتراف تود 
دوم فلسفی وجود نداشته تا بتواناد گدارشااتی نخست و ربانی و مرحله 

 گدارش کند. ،تودشتاریخ گذشته  اا آب ،جدئی را بطور مستقیم یحس
اگوسات در اماب مرحلاه تجربای اسات کاه که و اما اینکه تودش 

تاوجهی ماثاًل باه تادا و عقال فلسافی ماردم دیگار »گویاد:  کنت می
نیاد فاقاد بادوب اساتقرا  کامال علمای اسات و باا گفتاری  «کنند نمی

گدارشات حسی جدیی بقدر کافی است که بتواناد مادعایش را بطریاد 
دربار  ایا  ساه  ،اش اثبات کند بلکه بعکس گدارشات ،«تجربه حسی»



 179  ...................................................................................... «پست مدرن»
 

فلسافه قادیم »عالو  بر آنکاه در قاروب جدیاد کاه بار تاالف  ،مرحله
روب و تارج نه  بود اما توجه فیلسوفاب سابقًا تمامًا به بی که« ارسطوئی

بااا  ،باب جدیدی در فلسافه ،«فلسفه جدید»پس اا دکارت و پیدایش 
در تااریخ کارد  کاه  ،نظیری پیشرفت بی، «فلسفه»شد  و توسعه یافته و 

و  «شناتت»شناتت تود هماب توجه فیلسوفاب جدید به دروب نه  و 
تولد شد  و تاا  مدر قروب جدید  «فلسفه»تود انساب و غیر  است گویا 

رشاد »امااب و مرحلاه بار تاالف گفتاه اگوسات کنات، اماب فعلی، 
 است. «فلسفی
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 ،دیگر اعتقاد به تدادر ای  اماب، به اینکه  «اگوست کنت» تفّکراما 
در جنگ دانشمنداب با کلیساا  تاثیر داستاباش گذشته است نتیجه  امانه

، ندکوشاید میبا شروع قاروب جدیاد بود  که دانشگاهیاب قروب وسطی 
تااثیر  ،همه چید کلیسا را ایار ساؤال ببرناد و ایا  روی اگوسات کنات

دلیلی عقلی و »بدوب ارائه هی   «اگوست کنت»عمیقی گذاشته تا آنکه 
نیاد گذشته است و  «تدا»مدعی شد  که دوراب اعتقاد به  ،«قابل اثبات

 وجود ،«بقا  و حف  تمدب بشری»اا آنجا که برای گفته اگوست کنت، 
دید  که  ،است، چوب با چشم تودضروری  «روحانیتدی  و کلیسا و »

بیشتر همراهی  ،«کلیسا و روحانیت و دی  مسیحیت»مردم متدی  که با 
تیاال کارد  باا پرساتش کنند و لاذا  تالف میجنایت و کنند کمتر  می

تواناد  می، «دی  انساانیت»و تاسیس در کلیسا،  «تدا»بجای  «انساب»
 (اعتقاد بخدا و قیامات و بهشات و دواخیعنی ) «الهیدی  »آثار توب 

انسااب »قدمی در حف  تمدب بشری با دادب تنهاا شاعار را حف  کند و 
 بردارد. «پرستی

باا  «رهبراب فعلای غارب»دید  ای کاش اگوست کنت اند  بود و می
نظیرتری  جنایات را در سراسار  بی ،«دوستی انساب»دادب باالتری  شعار 

کااراب  شوند که روی همه جنایت مرتکب می ،شاب ورابجهاب توسط مدد
 .اند اند  کرد  ،تاریخ را حتی مغول و تاتار را
کلیسااا »دربااار  نقااش  ،«اگوساات کناات»امااا گدارشااات و دیاادگا  
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یعنی جلوگیری اا رشد  ،«حف  تمدب بشری»در  «ها مسیحی و کشیش
تجرباه دارد گری، چیدی است که اگوست کنت در آب  بربریت و وحشی

همچنانکاه  اساتبدرگ شد  و ای  تاثیر آنرا به چشام مشااهد  کارد  و 
منافاتی  ،جامعه ینقش حکومت در برقراری جامعه و جلوگیری اا تالش

کاار بودناد و  تودشاب شخصاًا جنایت ،ندارد با اینکه نوع حکام بشری
باشیم که تاودش هام  یاینک هم هستند و باید به فکر تشکیل حکومت

های بشاری، حاکمااب،  )که در حکومتط  عادل و با تقوی باشد در با
لک  هر هستند(  طلب ستند و غالبًا یا نوعًا قدرتنوعًا عادل و با تقوی نی

 بهتر اا فقداب حکومت اسات کاه الاماهحکومت داشت  چه هست باا 
 هرج و مرج است. فقداب حکومت،

د و در و توضیح اینکه را  چار  چیست مقداری در گذشته بحا  شا
ام  نوشاته ،«مدرنیتاه و پسات مادرب» -ای که م  با نام  ای  مورد کتاب

هام توانناد باه آب کتااب  ام عالقمناداب می مفصاًل در آنجا بح  کارد 
 مراجعه کنند.
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پایگذاراب روانشناسی و پایگاذار »: نید به عنواب یکی اا «فروید»اما 
است و دانشمندی بسیار مفید تجربی  «علوم تجربی»که اا  «روانکاوی

اش که  در موضوع رواب انساب و روانکاوی است تنها دیدگاههای تجربی
تواند جدئی اا علاوم تجربای  همرا  است می ،«حسی جدئی»با شواهد 

 قرار گیرد و مقبول هر عاقلی گردد.
اش که فاقد چنی  مستندات تجربی است تصاو   اما حدسیات -

 «تادا»ربار  موضاوعات غیار تجربای همچاوب اش د نظریات فلسفی
یعنی دربار  اثبات وجود تدا یا اعتقادش دربار  وجود و یا دربار  عدم )

در  «اعتقاد بخدا»هی  اعتبار علمی و فلسفی ندارد اما اینکه آثار  (،تدا
مورد قبول است چوب مرباوط باه  ،رواب انساب اا نظری تجربی چیست

 ، تخصو دارد.رشتهای است که فروید در آب  رشته
اعتقااد بخادای »توانیم برای اثبات ای  اثارات مفیاد  ما می ،بنابرای 

استناد کنیم اماا امهاار نظار فرویاد  ،به تحقیقات فروید «عادل مهرباب
فاقد هرگونه استناد  «یک جنوب جمعی است ،اعتقاد بخدا»دربار  اینکه 

  و تنهاا تجربی و استدالل عقلی است و تارج اا تخصو فروید باود
و  «هرگوناه دلیلای ماورد قباول اسات»اا فروید بدوب  یحدس شخص

اسات کاه فرویاد و  «فلسافه»مربوط به رشته  ،اثبات وجود یا عدم تدا
فاقد تاواب امهاار  نوعًا و غالبًا، ،«تجربی دانشمنداب»اا  «فروید»امثال 

در نقاد و بررسای  ،هستند که توضایح مفصال آب ،«فلسفه»نظر دربار  
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 گذشت. «گرایاب افراطی حلقه وی  و غیر  حس»
کاه  «گرایااب افراطای دانشمنداب علوم تجربی و بااالتو حس»اما 

را  «شاناتت»معتقاد نیساتند و مصاداق  ،«های ترکیبی عقلای بگدار »
 ،«دانند فلسفه نمی»دانند، بخاطر آنکه  می «شناتت حسی»منحصر به 

به اینکه تادا  «یا عدم تداوجود »که بتوانند دربار   آنندفاقد صالحیت 
ای قابال قباول  بتوانناد نظریاه ،«حقوق عقلی»یا  ،واقعًا هست یا نیست

پیدایش »برای انسانهای عاقل بدهند چه رسد به اینکه دربار  سرچشمه 
درباار   متفکرانایهای چنای   امهار نظر کنند و لذا گفته ،«اعتقاد بخدا

در انساب یا منشا  نخساتی  علات  «تصور تدا»منشث نخستی  پیدایش 
در انسانها، امهار نظری بدوب داشت  شارائط الام  «اعتقاد بخدا»روانی 

 و هی  اعتبار علمی و عقلی ندارد. ای  امهار نظر است؛
یعنی موضاوعاتی کاه  «موضوعات فلسفی»تصو  امهار نظر در 

ل، عقاتتصا  به تنها مربوط به ماورا  الطبیعه و نامحسوسات است و 
دارد ناه اا کساانیکه اصااًل اا شاناتت  «فیلساوفاب»و  «فلسافه»یعنی 

کنند که تنها مصداق شناتت  اند و تودشاب اعتراف می محروم ،فلسفی
دهد چنی  کسانی بایش  را حواس پنجگانه و شناتت حسی تشکیل می

توانند مدعی شناتت بیشاتر شاوند،  اا شناتتی که حیوانات دارند نمی
اما سایر دانشمنداب علاوم تجربای هام کاه  «افراطی گرایاب حس»یعنی 

فاقاد شارائط  ،«فلسافه»شاب به  تخصو در فلسفه ندارند بخاطر جهل
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و یا امهار نظر دربار   «تدا»الام دربار  امهار نظر دربار  وجود یا عدم 
 در انسانها هستند. ،«روح»و  «اعتقاد بخدا»سرچشمه پیدایش 

نامحسوس و نادیدنی و مناد  اا تدای »تصو  امهار نظر دربار  
گا  بر همه اشیا  و حکایم  ،هر شباهتی به انسانها محیط بر همه چید و آ

 است. «عقل سلیم»برهاب و  ،اش که تنها را  شناتت «و فاعل مختار
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نید با گارایش ، «اا اماب اگوست کنت تا بحال»موجود فعلی  فلسفه
یلاای و غیاار  و گرایاای افراطاای پوایتیویساامی و تحل حس»بااه تفکاار 

ماد  اتمی تااب  » ها و سردرگمی میاب گویی ، بسمت تناقض«گرایی ماد 
 .است« رواب فاعل مختار»و « جبر فیدیک

اسات کاه و برهااب « بااگشات باه تعقال بشاری»در حالیکه تنها  -
ها و عقایاد  سردرگمی در فلسفه»تواند بشر با استفاد  کامل اا آب، اا  می

جو موجاود حااکم بار جهااب و »ات یابد اما نج ،«ها ترافی و بدبختی
بسمت تقویت « جهانی و...دی  ستمگر  بیرهبراب »توسط  «دانشگاهها

رود تاا همچنااب در ایا   به پیش می« ادایی گرایی افراطی و عقل حس»
، «سودجویاب و ابرقدرتها و حاکماب ساتمگر و بولهوسااب»آلود  آب گل

وجودی که با پیشارفت علاوم،  برسند با ،بتوانند به اهداف حیوانی تود
« گرایی و نظریه تناااع بقاا  گرایی افراطی و ماد  حس»گویی در  تناقض

بهتری  دلیل بطالب ایا  ایربناا  فکاری فیلساوفاب موجاود و متفکاراب 
 جهانی فعلی است.
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 تالصه اینکه:
 هماب اواًل،« علوم انسانی فعلی جهاب»بدرگتری  چالش در 

استنتاجات و استنباطات دانشمنداب و محققاب علوم انساانی بار  -9
در « گرایی و تناااع بقاا  دارویا  مااد »تفکارات دتالات دادب اسااس 
ها و نتائجی نه علمی بلکه گمرا  کنند  را  که استنباطشاب است  نظریات

 در بسیاری اا موارد به همرا  تود، دارد.
و بای  «کامال انساابشاناتت صاحیح و »ثانیًا بی تاوجهی باه  -2

توجهی به اصالح تفکرات ایربنای تود، حتی با وجود تنااقض در ایا  
شاب که وضعّیت موجود جهانی که جهنمی برای بشار  تفکرات ایربنایی

علوم »های موجود و ناتوانی و ضعف در  شد  بهتری  گوا  بر ای  چالش
 «.انسانی موجود است

نشمنداب تجربای را تنهاا در ثالثًا باید توجه داشت که حرفهای دا -3
بایسات  می «شااب تجربی تخصصای»قسمت مربوط باه همااب رشاته 

گویناد بلکاه تنهاا آب قسامت اا  اند یا می پذیرفت آنهم نه هر آنچه گفته
همارا  و قابال  ،بقادر کاافی «حسی جدئای»شاب که با مستندات  گفته

ا اثبات است که در انبو  نظریات متعاار  و متنااقض و متضادشااب با
 تواند صادق باشد. همدیگر تنها یک نظر می

در اروپاا و  «تودکشای و جنایات»تصو  رکورد شکست  مقدار 
نظااام جهااانی »و ناااتوانی  «علااوم انسااانی موجااود»امریکااا و ناااتوانی 
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، بهتاری  «جهاابدر حف  امنیت و اجرای عدالت کامل »در  ،«موجود
 .است «علوم انسانی موجود»نشانه نقصاب و ضعف 
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بهتار  ،اا آنجا که قبل اا نقد و بررسای مات  هار فیلساوفیمقدمه: 
نقال شاود ما  دیادم در میااب نااقلی   ،ای اا آب فلسافه است، تالصه

 ،در نقل فلسفه هوسرل «تاریخ فلسفه»هی  نویسند   ،«فلسفه هوسرل»
نقل نکرد  اسات نقال فلسافه  ،«اش کاپلستوب در تاریخ فلسفه»بهتر اا 

تری   کااملتری  و جاام  ،وب در عای  اتتصاارشهوسرل توسط کاپلست
ای  تالصاه ،است و لذا بجای آنکه تاودم «فلسفه هوسرل»نقل دربار  

 ،بنویسم تنها به گفتاار کاپلساتوب ،را در ای  مقدمه «فلسفه هوسرل»اا 
  :کنم و اینک مت  کاپلستوب اکتفا  می ،«فلسفه هوسرل»دربار  
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 کاپلستوب:
، «پدیدارشناسی»اما پایگذار اصلی جنبش )سه( 

آدموناد »بلکاه  «ماینوناگ»است ناه  «برنتانو»نه 
 م( است. 9121 - 9131) 1«هوسرل

م فلساافه حساااب را  9119هوساارل در سااال  -
روانشناساای »منتشاار کاارد کااه در آب گاارایش بااه 

بر  «منطد»، نشاب داد یعنی به نهادب بنیاد «باوری
 ،«روانشناسی»

گوتلااب »داب ناماادار  ضاایداب و منطااد.... امااا ریا
 Gottlob Fregeم(  9111 - 9129) «فرکااه
 تورد  گرفت. ،بر آب

« هااای منطقاای پژوهش»در کتاااب  «هوساارل»
 «منطد»م( آشکارا بر آب شد که  9122 - 9129)

 ، فروکاست.«روانشناسی»تواب به  را نمی
است یعنی با آنچه  «معنا»سر و کارمنطد با سپهر 

مورد نظر است یا بداب روی آورد  شد  است، ناه 
 .«کردارهای واقعی نفسانی»آیند  با پی

گااهی همچاوب  می ،به ساخ  دیگار بایاد میااب آ

                                              
1 . Edmund Husserl 
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 همتافتی
 ،«ها واقعیات نفسانی، رتدادها، تجربه»اا  -9
گاهی عی »و  -2 فرق  ،که مورد نظر است «های آ

 گذاشت.
گاهی  -2 گااهی ای  دومی بر آ « پدیادار»یا نادد آ

اینهاااا ]در شااامارپ  ،شاااود. و بااادی  معناااا می
 هستند. «پدیدارها»
واقعیااات نفسااانی، رتاادادها یااا »امااا آب  -9

شاود بلکاه ماا آنهاا را  نمی «پدیادار»، «ها تجربه
 گذرند. کنیم یا آنها بر ما، می اندگانی می

کردارهاای »البته، ایا  باداب معناا نیسات کاه  -
تواب اا را  باریک اندیشی به  نمی ،را تود «نفسانی

 فرو کاست؛ ،«پدیدارها»
اما آنگا  کاه درسات همچاوب چیدهاایی کاه بار 

گاهی  شوند، در نظر گرفتاه شاوند،  می« پدیدار»آ
 نیستند. «کردارهای واقعی نفسانی»دیگر 

را در بار  «معناا»اا  «چیدها»ای  اصل جدا کردب 
را ایاادارد، جاادا کردناای کااه اهمیاات فااراواب دارد 

اا یکدیگر، یکای اا  ،ناتوانی در جدا کردب ای  دو
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، «تجرباه بااوراب»دالئل اصالی آنسات کاه چارا 
 «مفهومهاای کلای»ناگدیر اا آب، شدند که وجود 

 را، انکار کنند. «ها اید »یا 
، «کردارهاای نفساانی واقعای»چیدها اا جمله  -

هسااتند، حااال آنکااه  «فااردی یااا جدئاای»همااه، 
هساااتند و بااادی  عناااواب  «کلااای»، «معناهاااا»
 ، هستند.«ها نات»
هایی بااارای  ایاااد »، در کتااااب «هوسااارل» -

 «فلسفه پدیدار شناسایک»و  «پدیدارشناسی ناب
گااااهی را  ،م( 9193) و عااای   noesisکااردار آ

آوری  )ابژ ( مربوط به آب را، که مورد نظار یاا روی
 نامند. می noemaاست 

، «ناتشاهود »افدوب بر ای ، اا  -)شهود نات:( 
 گوید. سخ  می

هاا  در ریاضیات ناب، برای مثال شاهودی اا نات
هایی اسات کاه  در میاب است که پدیدآورند  گدار 

نیساتند. بلکاه باه  «های تجربای کلیت بخشای»
، تعلااد دارنااد یعناای «هااا گونااه دیگااری اا گدار »
 .«اندر های پیش گدار »
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عبارت است اا تحلیل  ،در کل «پدیدارشناسی»و 
، «ای ایااد »ا ساااتتهای یاا، «هااا اتن»وصاافی 

هاا، در  شناسای اراش بدینساب، برای مثال، پدید 
 میاب تواند بود.

سااتتهای بنیاادی »اما تحلیل پدیدارشناسیک  -
نید در میاب تواند بود، البته بداب شرط که « آگاهی

فروکاسااته  eideیااا « هااا نات»ایاا  ساااتتها بااه 
 شوند.

کناد معلاد  تاکیاد مای «هوّسارل»ای کاه  نکته -
گذاشت  حکم )به اصطالح حکم پرهیدی( نسبت 

ا وجاودی یابه وض  یاا رابطاه هساتی شناسایک 
گاهی عینی»  است. «های آ

نادرسات  «نگر  طبیعای»... مسئله ای  نیست که 
 آب، ناروا است. های است یا انگارش

چشم پوشیدب روش شناسیک اا ای   ،بلکه مسئله
، باه «آنهااپشات »است و رفت  باه  «ها انگارش»
گاهی» شک کردب دربار  آب، یاا »است که  «تودآ

 .«پوشی اا آب، نا ممک  است چشم
توانیم بارای مثاال، درباار   افدوب بر ای ، ما نمی -
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)انتولوژیاااک(  «هساااتی شناسااایک»جایگاااا  
آنکااه بروشاانی  بحثاای بساادا کنایم بی «هاا اراش»

گاوئیم، و  بدانیم کاه درباار  چاه چاد، ساخ  می
چیساات و ایاا  بااا تحلیاال  ،«اراش»معنااای 

 .1شود آشکار می ،پدیدارشناسیک
، هاای  نیاااای بااه حکاام «مااارتی  هایاادگر».... 

شاااناتت و کوشاااید تاااا روش  پرهیااادی نمی
فلسافه غیار »پدیدارشناسی را برای پارورش یاک 

 ، به کار برد.«اید  باورانه اا هستی
تااواب  تحلیاال پدیاادار شناساایک را می - (چهااار)

 ناگوب به کار برد.های گو بخوبی در امینه
آب  9119 - 9112 (Ptander)ندر پفالکساندر 

  -به کاربرد  «روانشناسی»را در 
 - 9111 -ااد   - Becker -و اساااکار بکااار 

  ،«ریاضیات»شاگرد هوسرل در فلسفه 
 - Reindch - 9191 - 9113 -آدلف راینااخ 

  - «فلسفه حقوق»در 

                                              
در ترجمه فارسی  -« برنتانو»فلسفه کاپلستوب در قسمت سوم فلسفه جلد هفتم تاریخ .  1

  122 - 191. 
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در  - Scheler - 9121 - 9111 -ماکس شلر 
   «ها اراش»امینه 

گااهی »و  «ایباشناسای»های  و دیگراب در امینه آ
 .1«دینی

                                              
 .123در ترجمه فارسی    -جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستوب قسمت برنتانو .  1





 
 

شهود ذات و اصول غیر » -1
 :، ن د هوسرل«قابل تردید
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چنداب ، «کانت»و « دکارت»، گرچه در فهم عمد فلسفه «هوسرل»
، تدمت بدرگی که به هوسرل کرد توجاه «فلسفه دکارت»موفد نبود اما 

باه  «هوسارل»بیشتر کرد تاا باا رفات   ،«ابدروب تودش»را به  متفکراب
گاهی گوهرهاای اش بتواند گوهرهای گرانی را کشف کناد و آب  اعماق آ

اسات  «های دروب نها  پدیاد »باه عماد  «رلهوّس »توجه گراب هماب 
 «.ها اید »و  «شهود ماهیات»یا به عبارت دیگر « شهود نات»همچوب 

که دارد و برتری فهمی که بر حیواناات « عقلی»بخاطر  ،«انساب» -
اکتفاا   ،«تصورات حسای کاه جدیای و شخصای هسات»دارد تنها به 

دیااد  گاارفت  را نیااد بااا نا «پدیاادارهای جدئاای حساای»کنااد یعناای  نمی
نات و ماهیات اصالی »تصوصیات جدئی آنها و تمرکد کردب بار روی 

رساد کاه هار  میو لواام ماهیات،  «نات چیدها»به تصوصیات  ،«آنها
جا محقد شوند با ای  تصوصیات هستند یعنای باه عباارت دیگار باه 

تواناد صادق کناد و ایا   مفهومی کلی که بر مصاادید نامحادودی می
اسااتقرا  »نااه اا طریااد  ،«ماهیاات کلاای چیدهاا»و  «نات»رسایدب بااه 

و رسایدب باه  «تجدیه و تحلیل نه »است بلکه تنها اا طرید  1«حسی
و  «ماهیات»است و شهود بی واسطه ای   «نات چیدها و ماهیات آنها»

                                              
در ترجماه فارسای    -در نقل فلسافه برنتاانو  -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب .  1

هاا در میااب اسات کاه پدیدآورناد   شاهودی اا نات: در ریاضیات ناب برای مثال، 129
هاا،  ای دیگر اا گدار  ، نیستند بلکه به گونه«های تجربی کلیت بخش»هایی است که  گدار 

 «.اندر پیش»های  تعلد دارد، یعنی گدار 
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 .«شاب ها در دروب نات»
و  «ماهیاات»گوید که ما اا ای  طرید تجدیاه و تحلیال  و لذا می -

توانیم به تصوصیات ماهیات برسیم که عالو  بر  می ،«شهود نات آنها»
و برای کسی که به آنها برسد  ندنید هست «ضروری» هستند «کلی»آنکه 

کاه اگار  «تی  منطد صوریاصول نخس»مثل  1قابل تردید و شک نیست
مصداق آب هم یقینی  ،یقینی و ثابت شد، «چیدی ماهیت» تصوصیت

آب هماه در  ،«ماهیات»شاود کاه تصوصایات آب  نتیجه ایا  می است
ست یا اینکه هر استداللی اگر به تنااقض باه انجاماد اعتباار اه مصداق

و یا در ریاضیات وقتی ما شکل مربا  و مربا   ای  احکامندارد و امثال 
حاس  ،مستطیل را که در تارج در مصداقی کااماًل جدئای و شخصای

عقلی،  کنیم وقتی نات ماهیت آنها را در نه  پس اا تجدیه و تحلیل می
شویم که پیدا کاردب محایط و مسااحت تماام  متوجه می ،شهود کردیم

را دارد یاا وقتای وتار آنهاا را  «روش معای  ریاضای»مصادید آنها یک 
شاود  تقسایم می ،شویم که به دو مثل  قائم الداویه کشیم متوجه می می

نصف آب مرب  یا مرب  مستطیل  ،های قائم الداویه که مساحت آب مثل 
نتیجه روش پیدا کردب مساحت مثل  قائم الداویه را هم کشف است در 

دو آنهاا را هام باه  ،کنیم و نید باا کشایدب ارتفااع هار مثلا  دیگار می
                                              

در ترجماه فارسای    -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت فلسفه برنتاانو .  1
، باه «پشات آنهاا»ها است و رفات  باه  «انگارش»پوشی اا ای   : بلکه مسئله، چشم122

 پوشی اا آب، ناممک  است. است که شک کردب دربار  آب یا چشم «تودآگاهی»
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تاوانیم  کنیم کاه باا ایا  کشاف می های قائم الداویاه تبادیل مای مثل 
مساحت آنها را هم پیدا کنیم ای  احکاام کاه اا طریاد شاهود مساتقیم 

بار گیرد کشف بدرگ بی نظیری است کاه  می ماهیت و نات چید انجام
هوسرل پس اا فیلسوفاب بدرگی همچاوب بینهایت مصادید صادق است 

متوجه آب شاد  اسات و ایا  روش  ،دکارت و جاب الک و هیوم و کانت
تاواب اساتفاد  کارد آنجاا کاه  راحتی در بعضی اا علوم تجربی هام می
شاود و لاذا هوسارل روش   ،ماهیت آنها بطور بدیهی و غیر قابل تردید

 نامد. را علم العلوم می «شناسی پدید »
کاه درباار  شاناتتهای گرایاناه  حّس گرایی یاا روانشناسای  حّس  اما

 «منطد صوریاصول نخستی  »تواند  کند نمی تحقید می ،حسی جدئی
و کاهش ریاضیات و اصول نخستی  منطد  کشف کندرا  «ریاضیات»و 

هساتند باه  «قابال تردیاد و کلایاحکام بدیهی غیار »صوری که شامل 
اصاالت »صاحیح نیسات و نظریاه  ،شناتتهای حسی جدئی شخصی

 ای عقاًل مردود و باطل است. نظریه ،«روانشناسی
بااا رساایدب بااه ایاا  کشاافیات جدیااداش اا  «هوساارل»در نتیجااه 

گرایاب اصااطالحی، تجاااوا کاارد و  گرایاای تجربااه گرایی و حس ماااد 
و « منطااد صااوری»را باارای فلساافه گرایاای افراطاای  گرایی و حس ماااد 

قاوانی  کلای یقینای و »علوم تجربی کاه شاامل برای ریاضیات و حتی 
 .ستدان یک تطای بدرگ می ،هستند «بعضًا غیر قابل تردید
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کناد  اش نقال می آنطور که کاپلستوب در جلد هفتم تاریخ فلسافه -
مخصو  هوسرل است و هوسرل  ،«شناسی ای  کشفیات بدرگ پدید »

نویساد  نتانو یا دیگری به ار  نبارد  اسات و گفتاه بعضای کاه میاا بر
هوسرل سرتاپا، برنتانویی است گفتار غلطی است ولی بجاد کاپلساتوب 

درست عمد فلسافه هوسارل را متوجاه  ،بقیه ناقلی  فلسفه هوسرل گویا
 اند. نشد 

در اند  متمرکاد شاد  ،«فلسافه دکاارت»و بیشتر به نقد هوسارل بار 
در ای  قسمت به اشتباهات بدرگی افتاد  است هوسارل هوسرل  حالیکه
 ها: و تصور ماهیت یا تصور نات« منطد محض»دربار  

، کاه «ماهیات»ما فقط به یاری تصور شاهودی  -
به قدر کافی مثالی شد  باشاد... باه ایا  هادف، 

 .1یابیم دست می
سر و کار داریم کاه  ،«قوانینی»در اینجا با حوا   -

، کلیاه معاانی و اعیااب «کلیت صاوری تاود»با 
شاوند و هار نظریاه یاا علام  ممک  را، شاامل می

هاا،  بایاد اا آب ،اگر طالاب اعتباار اسات ،تا 
 .2تبعّیت کند

                                              
به نقال اا  - 11 - 11تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

 .231 - 1  « ها پژوهش»کتاب 

تاالیف « منطاد صاوری و منطاد اساتعالیی»کتااب به نقال اا  11هماب کتاب   .  2
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هم نددیک  «کانت»هایش به دیدگا   در بعضی اا نوشته «هوسرل» -
نیاد، ، امااب و مکااب را «تاامالت دکاارتی»در کتاب  1شود آنجا که می

داند در حالیکه کانت امااب و مکااب را  می «صورت پدیدارهای حسی»
و نید هوسارل باه باداهت و یقینای  2دانست صورت تصورات حسی می

نیاد در کتااب تاامالت  «علیاتقاانوب »بودب و غیر قابل تردیاد باودب 
 «علیات»را که یکی اا مصاادید  «تداعی»کند اما  تصریح می ،دکارتی

 ،را «انگیاد »داناد همچنانکاه  می «های نهنی ید دپ»است پیوند میاب 
علیات فیدیکای »داند و آنرا متفاوت اا  علت حرکت و رفتار انسانی می

طباد جبار  ،«علیت میاب فعال و انفعااالت ماادی»داند که  می «مادی
 ،رفتار انسانها «انگید »گیرد اما  فیدیک و بدوب انگید  و اتتیار انجام می

گیارد در نتیجاه هوسارل در ایا   انجام می ،«انگید  و اتتیار»اساس  بر
گیرد و باه  فاصله می ،«گرایی و ماد گرایی  ارسطو و حس»اش اا  عبارات
 شود. نددیک می ،«دکارت و فلسفه کانت»فلسفه 

  

                                                                                         
 پ.11] - 923هوّسرل،   

هاای  در هماب کتاب جلد هفاتم تااریخ فلسافه کاپلساتوب، نقال کاپلساتوب باه گدار .  1
 شود و... اندر، اشار  می پیش

 دانست. را صورت حس درونی، می «اماب»را صورت حس بیرونی و  «مکاب»کانت، .  2
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 هوسرل:
ما  »به مثابه صاورت کلای هار تکاوی   «اماب»

)و در « هاام مکااانی»قااوانی  ماااهوی «: شاناتتی
 -و امکااب هام « باودی -هام »حوا  امر واقا ، 

بودی همدماب و متوالی( به معناای بسایار وسای  
یعنی قوانی  نامر به رابطاه شارط « قوانی  علیت»

 روند. آنگا پ به شمار می -با نتیجه ]اگر 
ر است کاه اصاطالح مملاو اا بهت ،اما در اینجا -

، پرهیاد کنایم و بارای حاوا  «علّیات»پیشداوری 
استعالیی )همانند حوا  روانشناسای محاض( اا 

 .1، استفاد  کنیم«انگیدش»اصطالح 
، «انسااب طبیعای»با درک کردب تاودم باه مثاباه 

ام و تاودم  را درک کرد « جهاب مکانی»پیشاپیش 
ی ، در آب، را به مثابه ماتمک  در مکااب کاه بناابرا

 .2ام جهاب تارج اا تودم دارم، درک کرد 
  

                                              
 .921در ترجمه فارسی    - 31تالیف هوسرل بند  -ی کتاب تامالت دکارت.  1

 .931در ترجمه فارسی    - 19تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  2
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 عبدالکریم رشیدیاب:
« علیت»، معنایی کاماًل متفاوت اا «انگیدش....»

)یعناای متفاااوت اا  دارد. «معناای طبیعاای آب»در 
 علیت فیدیکی(

هر تحقید و پژوهش عّلی هر قدر هم پایش بارود 
تواند فهم ما را اا انگید  یک شاخو، وقتای  نمی

 آنرا فهمیدیم بهبود بخشد... که
.....واکاانش اشااخا  در قبااال شاایئ یااا شاارائط 

گیارد واکنشای  فیدیکی معینی که در آب، قارار می
 ،نظر واکانش اشایا  صارف طبیعات «مکانیکی»

 .1نسبت به هم، نیست....
را باید به معنای اتاو آب، باه عناواب « شخو»
، داوری «سوژ  اعماالی کاه بایاد اا نظار عقلای»

گاااهی اساات سااوژ »شااوند،   «ای کااه دارای تودآ
، «نسابت باه تاود، مساؤال اسات»ای کاه  سوژ 
  .2فهمید ،است «مختار یا مطی »ای که  سوژ 

                                              
باه نقال اا  - 121تاالیف عبادالکریم رشایدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثاارش .  1

 پ.221] 219ها    اید 

باه نقال اا  - 112رشایدیاب   تاالیف عبادالکریم  -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  2
 پ.212] 221ها    اید 
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 :«اگوی استعالی»دربار   «هوسرل»
باه معناای  «اگوی عاقل»فقط متعلد است به یک 

اگویی که به موجودی دنیاایی در صاورت  ،تا 
ماهوی انساب )حیواب ناطد ]عاقلپ( تبادیل شاد  

 .1است
 :39آتر بند در هوسرل 

 «ها قطب اینهمانی ایسته»به مثابه  «م »
، در «فعاال یاا منفعال».... ای  همانی که به نحو 

گاهی، اندگی می همه ایسته کند و اا طرید  های آ
یاباد، در  ها، ارتبااط می اوبژ  -ها با کلیه قطب  آب

 .2گیرد بر می
و  «مونااد»ُپری انضمامی م  به مثابه  - 33بند  -

بااه مثابااه  «ماا » -تقااویمی آب  -مساائله تااود 
 .3«اینهمانی و محل ]ایرنهادپ عادات»

دکاارت »هایش به فلسفه  تدریجًا در نوشته «هوسرل»تالصه اینکه 
شود و... مثاًل اعتاراف هوسارل باه موجاود عاقال  نددیک می ،«و کانت

یعنی اعتراف به موجودی واحد بسیط مستمر کاه دارای عقال و اتتیاار 
                                              

 .922در ترجمه فارسی    - 31تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .992در ترجمه فارسی    - 39تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  2

 .991در ترجمه فارسی    - 33تالیف هوسرل بند  -کتاب تامالت دکارتی .  3
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جبار فیدیاک کاه مااد  اسات و »اصاًل قابل انطباق با مهم است است 
 معنی ندارد. ،«اش تنها مکانیکی است علیت

 هوسرل:
بلکه کند  ، صدق یک قانوب را ثابت نمی«استقرا »

احتماال صادق آنارا اثباات « کام و بایش»درجه 
 کند... می

تر اا ای  حقیقت نیست کاه  اما هی  چید واضح -
اعتبااری »، همگای دارای «منطد محض»قوانی  
 «.اند پیشی 

باداهت »، بلکه توساط «استقرا »آنها نه اا طرید 
 شوند. ، ثابت می«یقینی درونی

، صرفًا احتمال صدق آنها «بصیرت درونی»ای   -
تاود صادق یاا حقیقات »کند بلکاه  را ثابت نمی

 ...1کند را ثابت می «آنها
...... 

توانااد مفیااد بااداهت  ، یقینااًا، نمی«شناساای رواب»
قوانی  فرا تجربی و مطلقا دقیقی را »یقینی باشد و 

                                              
چاپ تهاراب  -تالیف عبدالکریم رشیدیاب، نشر نی  -« هوسرل در مت  آثارش»تاب ک.  1

 «.پژوهش»به نقل اا  - 11 - 11   -هجری شمسی  9311سال 
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فااراهم کنااد کااه هسااته هاار منطقاای را تشااکیل 
 .1«دهند می
مثااال شااهودی اا ، باارای «ریاضاایات ناااب»در 

هاایی  در میاب است کاه پدیدآورناد  گدار  «نات»
 نیستند؛« های تجربی کلیت بخش»است که 

ها، تعلد دارند یعنای  ای دیگر اا گدار  بلکه به گونه
 .2«اندر های پیش گدار »

اش در بناد شصات و  «تامالت دکارتی»در همی  کتاب  «هوسرل»
 پایاب سخ : -چهار 

علوم »توانیم بگوئیم که همه  میاکنوب همچنی   -
باه طاور کلای، منشاث نهاایی تاود را در « پیشی 

 کنند. ، پیدا می«شناسی پیشی  و استعالیی پدید »

                                              
چااپ تهاراب  -تالیف عبدالکریم رشیدیاب چاپ نای  -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

یف هوسرل های منطقی تال به نقل اا کتاب پژوهش - 11هجری شمسی    9311سال 
  929 - 11. 

 جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت فلسفه برنتانو..  2



 
 
 

، «وجود ج ئی شخصی م » -2
است نه « فلسفه دکارت»موضوع 

که  «مفهومی کلی نامعی »
 :هوسرل خیال کرده است
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 «موضوعات بیرونای»که دربار  « فلسفه قدیم ارسطویی»بر تالف 
هااا و  کاارد همچااوب شااناتت جانااداراب اا بیجاب بحاا  و تحقیااد می

 شناتت حیواب و شناتت و تعریف انساب و شناتت تدا و امثال اینها
بحا  و تحقیاد « ما  اندیشاند »، دربار  تود «فلسفه دکارت» -

، به شکسات  «وجود عینی )و شخصی( تود م »کند و با شناتت  می
 :گفتناد پرداتت کاه آنهاا می «سوفسطائیاب»و ادعای  «شکاکی »شک 

هی  قضیه یقینی و واقعی ندارد و همه چید مشکوک و احتماااًل تیاال »
 .«محض است

گفات کاه  ،«سوفساطائیاب»و  «شکاکاب»، در پاسخ به «دکارت» -
کاه ایناک « وجاود تاودم»اگر م  در هر چیدی شک کنم اماا درباار  

توانم شاک کانم ایارا اگار ما  )موجاود اندیشاند ( نباودم  هستم نمی
توانستم باندیشم چه رسد باینکه شک کنم یا یقی  کانم پاس اینکاه  نمی

 «.اندیشم میهستم که م  »
  قضایه ایا :گفات ،اش در تامل دوم اا کتاب تامالت ،«دکارت» -

ام بگاذرانم یاا بار  را هر بار که اا نها « م  وجود دارم»، «م  هستم»
 اباب آورم بالضرور  صادق است.

اش کاماًل روش  کرد که م  در هر چیاد  دکارت در کتاب تامالت -
یعنای « اندیشام م  می»و نید در اینکه  «م  هستم»شک کنم در اینکه 

شک کانم حتای اگار آنچاه  توانم ، نمی«کنم کنم اراد  می احساس می»
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هی  وجودی در تارج نداشاته باشاد و نیاد در  ،کنم اش شک می دربار 
کنم و...  بینم چیدی را لماس مای کنم یعنی چیدی را می اینکه حس می

توانم شک کنم گرچه احساس ما  تنهاا  نمی ،در چنی  احساس کردنی
باشاد کاه باه علات درونای، رخ داد   «احساس محض»و  «رؤیا»یک 
د و تنها احساس محض باشد و هی  متعلد واقعی در تارج نداشته باش

 .باشد
قاو  » ،به عناواب موجاودی کاه در تاود« م  بوجود تودم»یعنی  -

دارد و دارای احساس و انتخاب و اتتیار و اراد  و غیر  است  «اندیشیدب
ممک  نیست بتوانم شک کنم گرچه متعلد احساس م ، هی  وجاودی 

شد و تنها احساس محض یا تیال محاض یاا رؤیاا در تارج نداشته با
 باشد.

متعلد تارجی داشته باشد یا نداشته باشد » ،ام بس م  چه احساس
اما وجود تود م ، یاک وجاود  «و اندیشه محض و تیال محض باشد

تواند شاک  تواند باندیشد حتی معدوم نمی واقعی است ایرا معدوم نمی
 یا یقی  یا تیال کند.

را که نوعًا و غالبًا در قدیم دربار   «موضوع فلسفه»، «دکارت»پس  -
که  «نسبت میاب موجودات تارجی»و دربار  بود  «موجودات تارجی»
)باه عکاس کرد اماا دکاارت  بود بح  و تحقید می «مفهومی انتداعی»

اسات « وجاودی عینای درونای»که « وجود تود م »به گفته هوسرل( 
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کاه در « مفااهیم انتداعای»یعنای اا  تغییر جهت داد.توجه فیلسوفاب را 
 .، تغییر جهت داد«وجودی عینی شخصی جدیی»به  فلسفه قدیم بود،

را باه فلسافه انضامامی و « انتداعی ارسطویی»فلسفه  ،و در واق  -
 ، تبدیل کرد.«عی  درونی فاعل شناسا»

مفااهیم »فیلسوفاب قدیم کاه درباار   بجای آنکهو به عبارت دیگر به 
بح  تود را کردند  بح  می« ت متعلد به آب مفاهیم کلیکلی و ماهیا

وجاود » ،آنهم «وجود»قرار داد بلکه دربار   ،«بح  مفهومی»تارج اا 
مطرح کرد )که یک مصداق معی  وجود است( ، «شخصی و عینی تود

وجاود عینای و شخصای و »که برای هی  کسی، امکااب نادارد درباار  
 ، شک کند.«جدئی تودش
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 :«فلسفه دکارت»در نقل  «هوسرل»تطای 
طور هم در یقی  قطعای تجرباه اساتعالیی،  همی 

کلیاات »ام هماارا  بااا  اسااتعالیی« ماا  هسااتم»
 .1شود اش به عنواب افقی گشود ، درک می«نامعی 

 و...« احساس اندیشه بی»یک ... 
ماا  »، «ماا  هسااتم»بگویااد  ،... اگاار ایاا  ماا 

به معنای آب نیسات کاه »، ای  دیگر، «اندیشم می
 .2«م ، فالب انساب هستم

د و تیال شو نمی «فلسفه دکارت»اا آنجا که متوجه عمد « هوسرل»
کاه باه عناواب  «مفهومی کلی یا چیادی فرضای»کند دکارت دربار   می

گرفتاه شاد  بحا   ،اسات «م  اندیشاند  فعلای و واقعای»پیشفر  
نیست بلکاه  «مفهومی کلی»هرگد « وجود»در حالیکه مصداق کند  می

 است.  «خصی و جدییعی  ش»
آلیسامی و نهنای و  اید »ای  را فلسفه «فلسفه دکارت»لذا هوسرل، 

هساات و اا چناای  کلماااتی همچااوب  ، تیااال کاارد «غیاار واقعاای
فلسافه »و غیر  درباار  معرفای  «آلیسمی اید » به معنی «سوبژکتیویته»

 .3هایشاب استفاد  کردند در نوشته «دکارت
                                              

 .12 - 12در ترجمه فارسی    -بند دهم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .12 - 12در ترجمه فارسی    -بند دهم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  2

دوم با او، )=دکارت( فلسفه کاماًل تغییر سبک داد و بطاور . کتاب تامالت دکارتی، بند  3
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فلسفه »همچنانکه بعدًا روش  تواهد شد تعلیقی هم که هوسرل به 
، باارای رساایدب بااه «فلساافه دکااارت» ، بجااا نیساات ومیدنااد «دکااارت
 .ندارد «هوسرل»های  اش، هی  نیاای به تعلید اهداف

اسات کاه شناسای(  بلکه یکای اا تعلیقاات هوسارل )تعلیاد فاعل
رل، بارای فلسافه کند و تعلیاد دیگار هوسا گویی می بااگشت به تناقض

فاید  است ایرا دکارت میخواهد بگوید ما  بوجاود تاودم  بی ،دکارت
چه نسبت به جهاب مادی تارجی یقی  داشته باشام »، یقی  دارم مطلقاً 

یا شک داشته باشم یا مثل سوفسطائیاب آنرا تیال محض بدانم یاا های  
ما  بوجاود »بااا  «حکمی نسبت به جهاب مادی تارجی نداشته باشم

 ،و در هی  حاال و در های  صاورتی بوجاود تاودم «دم، یقی  دارمتو
 توانم وجود تودم را انکار کنم(. شک ندارم )و نمی

 توانستم داشته باشم. ایرا اگر م  نبودم هی  نوع تفکری نمی
تیاال  ،را متوجه نشاد  «فلسفه دکارت»چوب عمد  «هوسرل»در هر حال، 

 ، کشاند  است.«گرایی نهنی»به  «گرایی عینی»کرد، دکارت فلسفه را اا 
 «:فلسفه دکارت»دیدگا  هوسرل دربار  

دکارت عماًل گونه کاماًل نوینی اا فلسفه را، افتتاح 
 کرد.

                                                                                         
چرتیاد و بناد هشاتم: « گرایی استعالیی نهنی»به « لوحانه گرایی ساد  عینی»ای اا  ریشه

آلیساام  شناساای اید  پدید » -بنااد چهاال و یکاام  -نهنیاات ]سااوبژکتیویتهپ اسااتعالیی و 
 است.« استعالیی
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طور  بااا او، فلساافه کاااماًل تغییاار ساابک داد و بااه
باااه  «لوحانه گرایااای سااااد  عینی»ای اا  ریشاااه

 .1، چرتید«گرایی استعالیی نهنی»

                                              
 -ضرورت باا آغاای فلسافه  -2 -بند دوم  -ل تالیف هوسر -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .32در ترجمه فارسی   



 
 

، «برنتانو و هوسرل»بر خالف تفکر  -7
گاهی م ، یعنی عی  »و  «وجود م » آ

بژه شناخت م  ،تواند هم می« ثانویه
ُ
 شود: ،أ
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در  «بیرونفی»و  «ای پدیفده»هفای  دربفاره عین :«بّل  ددیوی» -1
 :«هوسرل»دیدگاه 

 و بیرونی: ای های پدید  عی 
 ای  تمایدی است بسیار دشواریدا؛

تقریبًا هی  چید، در کتاب  «هوسرل»اما متثسفانه 
بااار  ناادارد  اش، در ای «هااای منطقاای پژوهش»

 بگوید.
، در مقاام اثاری درباار  «های منطقی پژوهش» -
باه طاور  «شناسای روانشناسی توصایفی و پدید »

هااای  عی »طبیعاای، دامنااه نگااا  تااود را بااه 
های نهنای  کنش»، محدود کرد ، یعنی «ای  پدید

در آب حااّد کااه کااه مسااتقیمًا در  «و محتواهاشاااب
 تجربه داد  شد  است؛

امااا ایاا  تحدیااد، ناااگدیر، هاار ارجاااعی بااه  -
ای و ناوابسته باه  ناپدید »و  «فراسویی»های  عینی
 اند. ، را که در جهاب بیروب هستند، کنار می«نه 

هااای  نااه عینی»کااه بنااابرای  بااه تاکیااد میاااراد 
 هانضمامی، نه فیدیکی، ناه واقعای، ناه فاردی، نا

و  «ای ناپدیااد »هااای  را نبایااد باار عینی« بالفعاال
های واقعی به مفهوم  عینی»، بر «ناوابسته به نه »
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 .1، منطبد گرفت«تر ای  اصطالح معمولی
موجاودات »هام باه  «هوسارل»و نید به تب  برنتانو،  «برنتانو»یعنی 

موجاودات فای »یعنی بلحاظ آنکاه  «که در واق  هستند تارجی آنطور
، هی  کاری نادارد و آنارا «دارندفی نفسه ای هستند و چه ماهیتی  نفسه

اا آب حی   ،«محسوسات»به  شاب گذارد و تنها توجه در پرانتد تعلید می
و لاذا  «های دروب نه  پدید »و گیرند  قرار می «حس»که متعلد است 

گوید،  ها، سخ  می فیدیکی و واقعی و چگونگی آبحتی وقتی اا پدید  
تنها پدید  حسی هماب حس بیرونی است و آنطور که حس  ابمقصودش

موجود تارجی فای »نه آنطور که آب  دهد نشاب میبه ما، بیرونی ما، آنرا 
 .، در تارج هست«احساس ما»قط  نظر اا  ،«نفسه

                                              
نشار مرکاد  -ترجمه فریادوب فااطمی  -تالیف دیوید بّل  -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

 .911 - 911هجری شمسی    9311چاپ تهراب سال 



 
 

 مقصود هوسرل از
 «ثانویه»و  «اولیه»ث التفاتی حی
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 دیوید بل: -2
را، در « محتوی»و « عینی»های  ، عبارت«برنتانو»

سراساار روانشناساای اا دیاادگا  تجرباای، بااه کااار 
 شود. برد، مرتکب هی  تلطی نمی می

 ،چرا که اا هار دو، معناای محتاوی، درونباشاند 
 کند. را اراد  می «کنش نهنی»موجود در 

و اما اا ساوی دیگار، مفهاوم عای  تاارجی، باه 
سادگی بایاد گفات، او های  کااربردی بارای آب، 

های تارجی، پدید  نیساتند در  ندارد: چوب عینی
 شناسی، جایی ندارند. پدید 

را که تا اینجا با آب، سار « حی  التفاتی»مفهوم  -
« حیا  التفااتی اولیاه»ایم میتاوانیم  و کار داشاته

و « کاانش نهناای»بنااامیم؛ و آب رابطااه باای  یااک 
اساات تااا آنجااا کااه ایاا  « محتااوی آب کاانش»
 .1نیست «آب کنش»، تود «محتوی»
در اساس، بااتابناد   ،«التفاتی اولیه»پس حی   -

هرچناد ناه باه  -وار ) ]به تاود نیساتپ، و نموناه
اسات باا « پدیاد  نهنای»( رابطه یاک -انحصار 

                                              
 .22تالیف دیوید بل ترجمه فریدوب فاطمی    -های هوسرل  اندیشه.  1



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ...............................  533
 

 ی آب است.که ای  محتو« پدید  فیدیکی»
، مفهومهاای «حی  التفااتی اولیاه»همرا  مفهوم 

گااهی اولیاه»، و «عی  )یاا محتاوای( اولیاه» ، «آ
 میایند.

.... 
، محادود باه دو «حیا  التفااتی اولیاه»اما رابطه 

 .ای فیدیکی باشد نیست طرفی که یکیشاب پدید 
تواننااد  می« هااای نهناای کنش»چاارا کااه تااود 

باشند مثاًل فار  های نهنی  های اولیه کنش عینی
 «.یاد آورم»کنید م  دیدب یک رنگ معینی را به 

و  «پدیاد  فیدیکای»یک  ،«رنگ»در ای  صورت 
اما دقیقاًا  -است « کنش نهنی»، یک «دیدب آب»

همی  کنش نهنی است که اکنوب باه نوباه تاود، 
گاردد و آب  محتوای یاک کانش نهنای دیگار، می

 .1است« به یادآوری»کنش  
.... 

عینای »توانناد  ، فقط می«های فیدیکی  پدید» -9

                                              
 - 23   -ترجماه فریادوب فااطمی  -تالیف دیوید بل  -های هوسرل  شهکتاب اندی.  1

22. 
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 باشند و هرگد ثانوی نیستند.« اولیه
گاااهی دروناای» -2  «عیناای ثااانوی»، همیشااه «آ

 است و هرگد اولیه نیست.
تواب مشاهد  کرد، بدانها  های اولیه را می عینی -3

هاای  عینی -توجه داشت و بار آنهاا تمرکاد کارد، 
 .ثانوی چنی  نیستند

، تصحیح ناپاذیر «های ثانوی عینی»اطالع اا  -1
هااای  عی »در  -و محقااد سااااند  تااود اساات 

 .1پذیر است ، ای  اطالع همیشه، ابطال«اولیه
  

                                              
 .22هماب کتاب   .  1
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اا  ،«هوسارل» ،و باه تبا  آب «برنتاانو»: مقصاود «حی  التفااتی»
گاهی درونی»، «حی  التفاتی» است که یک عی  بیرونی مثال مید یا « آ

دهد یا یک پدید  درونی را مثل  صندلی مورد مشاهد  حسی را نشاب می
اش را در  داد را مثال دیادب دوسات اراد  یا محبت یاا یاادآوری یاک رخ

 سابد.
گاهی، توجه ما، همیشه بر روی  کاه متعلاد اسات « عی  اولیه»در آ

گاه  توانیم روی آب،  تمرکد کنیم. و میی است یعنی ابژ  آ
 توانیم تمرکد کنیم. نمی ،، روی تودآگاهی«هوسرل»اما به قول  -
تاوانم بار  صاحیح نیسات و ما  می ،در حالیکه ای  گفته هوسرل -

گااهی»باندیشم و حتی بار روی تاود  ،روی وجود تودم « اندیشاه و آ
 «وجاود تاود»دیشاه روی ان ،«م  هساتم»گویم  همینکه می باندیشم

گاهی دارم»گویم  است و همینکه می اندیشه »باا تود  «اندیشه دارم و آ
گاهی  ،ام ایارا تصادید باال تصاور قارار داد  ،را مورد اندیشه تاود «و آ

 محال است.



 
 

 «پدیدار حسی»دوگانگی  -1
 و

 :«خارجیفی نفسه موجود »
 

   :های در مکتب
 ارسطویی -1   

 دکارتی، کانتی -2     
 هوسرلی -7 
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در دیففدگاه  ،«بیرونففی»و  «ای پدیففده»هففای  دیویففد بففل: عینی
 :«هوسرل»

 ای  تمایدی است بسیار دشواریدا.
امااا متاساافانه هوساارل تقریبااًا هاای  چیااد در  -

 های منطقی ندارد که بگوید. پژوهش
در مقااام اثااری دربااار  « هااای منطقاای پژوهش» -

طور طبیعای،  شناسی به روانشناسی توصیفی یا پدید 
محادود  «ای های پدیاد  عینی»دامنه نگا  تود را به 

هاشااب  محتوی»و  «های نهنی کنش»کرد ، یعنی به 
 «.اند در آب حّد که مستقیمًا در تجربه داد  شد 

های  عینی»اما ای  تحدید ناگدیر هر ارجاعی به  -
را « ای و ناوابساته باه نها  ناپدیاد »و  «فراسویی

گااهی ماا باه آنهاا، که ) در جهااب قطا  نظار اا آ
 اند. ، کنار می(بیرونی هستند

هااای  اراد کااه نااه عی  بنااابرای  بااه تاکیااد ماای -
انضمامی، نه فیدیکی، ناه واقعای، ناه فاردی، ناه 

ای و ناوابساته  های ناپدید  عی »بالفعل را نباید بر 
تر  های واقعی به مفهاوم معماولی بر عی  «به نه 

  .1منطبد کرد ،ای  اصطالح

                                              
 .911 - 911تالیف دیوید بل در ترجمه فارسی    -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1
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فلساافه قاادیم یعناای فلساافه »سااابقًا گفتاایم  فلسفففه ارسفف:ویی:
دانست که  ای در صندوق نه  می روانه، حواس پنجگانه را «ارسطویی

بیناد و باه دروب  طور که در تارج هستند می هماب»را  «اشیا  تارجی»
 کند. هی  دتالت و تصرفی در آب نمیو  «کند روح، منتقل می

طارا تفکار به ای   «فلسهه جدید و باالخص فلسهه کانت»اما  -
لوحانه ارساطویی پایااب داد و بااالتو کشافیات جدیاد درباار   ساد 

اند  ماهیت اجسام بیرونی که آنها اا نرات بسیار کوچکی، تشکیل شاد 
که میاب آنها چندی  برابر جرم آنها، فاصله است و جسم رنگی را که ماا 

ا کنیم تنها یک میلیاردم آنه پر اا جرم اا طرید حواس تود، احساس می
دهد و اکثر حجم آنها، تأل هست و  ها تشکیل می بلکه کمتر را جرم اتم

 1بینیم یک بشقاب مای مقدارتورشید و ما  را که ما کوچک همچوب به 
گردند در واق ، چنی  نیستند بلکاه بسایار  روا به دور امی  می که شبانه

کنیم هستند باالتو تورشید که چنادی   تر اا اینکه مشاهد  می بدرگ
دهاد و شابانه روا باه دور امای  هام  ابر حجام امای  را تشاکیل میبر

 چرتد. روا به دور تودش می گردند بلکه ای  امی  است که شبانه نمی
آیاد و یاخ  ای  آبی که هی  رنگی ندارد وقتی به صورت بارف در می

گرداند ما آنرا به  تورد به چشم ما برمی اند و تمام نوری که به آب می می

                                              
در ترجمه فارسی  11بند چهل و ششم  -تالیف هوسرل آتر  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 برابر است با مقدار وجود. هوسرل: مقدار نمود، - 912  
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کنیم در حالیکاه های  رناگ سافیدی در آب  سااس مایرنگ سافید اح
بینیم باه  اند و ای  شب تاریک یا ته چا  را که ماا بادوب ناور مای نریخته

کنیم چوب جسم سیا  چیدی نیسات جاد آنکاه  رنگ سیا ، احساس می
کند و ما آنرا همچوب شب یاا تاه  تمام نوری که به آب میخورد جذب می

 بینیم. چا  سیا  می
هم چیدی نیستند جد نوری با طول موج مخصاو   های دیگر رنگ

های بلند یا کوچک که نیروی بینایی ما و احساس  بخودش با طول موج
تر را  کند طول ماوج کوتاا  ما هر کدام را به رنگ مخصو  احساس می

های میانی  به رنگ قرمد طول موج بلندتر را به رنگ آبی و همچنی  رنگ
ج نوری همچوب موج آب، رنگ ندارد را بعضی اد و غیر  در حالیکه مو

ای  بینامی ما است یعنی نیروی بینایی نه  ما است کاه در مقابال هار 
 کند. طول موجی رنگی تا  را احساس می

بارد  همچنی  در بو و طعم که هر جانداری اا بوی تا ، لذت می
و اا بویی دیگر، متنفر است مثاًل گفتار که گوشت ماردار را میخاورد اا 

برد اما انسااب اا باوی ماردار، متنفار اسات    مردار، لذت میبوی تعف
برند اما انساب اا آنهاا، متنفار اسات و یاا  حشرات در کثافات، لذت می

ای اا دما، مثاًل سی درجه برای تارس قطبای، گارم و بارای  مثاًل درجه
انسانها تط استوا ، سرد اسات و بارای انساانهای در منااطد معتادل، 

 متوسط است.
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نامند کاه  ، صفات ثانویه اجسام می«فلسفه جدید غرب»ا در اینها ر
وجودی تارجی ندارد بلکه ساتته احساس هر جاانور در مقابال یاک 

 نوع عامل فیدیکی تارجی است.
، هی  رنگ و بو و طعم و غیر  «ها جهاب مادی تارجی یعنی اتم» -

اس ندارند جهانی را که ما با ای  آب و رنگ و طعم و صفا و غیر ، احسا
کنیم تمامًا ساتته و پرداتته حواس ما هساتند در تعامال باا عامال  می

تارجی که هر جانداری احساس تا  تودش را در تعامل با عوامال 
 فیدیکی تارجی دارد.

گویاد آنچاه را حاواس  می «کانات»بر همای  اسااس اسات کاه  -
کناد  پنجگانه ما، نسبت به کیفیت و صفات اشیا  تارجی احسااس می

احساس ما است که برای رفتار اندگی ما، مناسب است تاا ماا  تنها نوع
 آنها را با ای  صفات بشناسیم و با آنها بهماب صورت، برتورد کنیم؛

اما اینکه ماهیت واقعی آنها، چگونه اسات شااید باا آنچاه را ماا،  -
کنیم متفاوت باشد در بعضی اا صفات متفاوت  مشاهد  و احساس می

ماثل باشد حتی در مماثل هم باا احسااس ماا باشد و با بعضی دیگر م
های هندسی که نوعًا مماثال تاارج  سااد مثاًل در شکل آب مماثل را می

بینیم واقعاًا هام  است مثاًل توپی را که ما در تارج، گرد یعنی کروی می
در تارج کروی است اما رنگ آب و اینکه ما آنرا پر اا جارم، مشااهد  و 

متر اا یک میلیاردم آب را جرم اتام تشاکیل کنیم )در واق  ک احساس می
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 دهد( و ای  رنگ و شکل پر اا ماد ، ساتته حس بینایی ما است. می
آنچه در جهاب اتمی است تنها نراتی بینهایت کوچک و بدوب رناگ 

 و طعم و بو و غیر  هستند.
و آنچه اا رنگ و طعم و بو و غیر  که جهاب تارجی را برای ما توب 

کند، صفاتی است برای ای  اتمها که مخلوق  اسب میبخش و من و لذت
 باشد. حواس ما به تناسب آب عوامل تارجی می

ام نتیجه بگیرم ایا   نکته مهمی که م  میخواهم اا ای  توضیحات -
کند البتاه  است که حواس ما، ای  پدیدارهای حسی را برای ما تلد می

 اش. به تناسب عوامل فیدیکی مناسب
ندارناد تاارجی ، وجاودی فیدیکای «ویه اجساامصفات ثان»و ای  

)مثل تصویر داتل آینه مخلوق نیروی بینایی ماا اسات کاه باه تناساب 
 کند(. شود تصویر را تلد و ایجاد می نوری که منعکس می

اصااًل  ،«برنتاانو، هوّسارل و پیارواب آنهاا»اماا  :«فلسفه هوسرلی»
 ،«پنجگانه ماوجود تارجی موجودات بیرونی را قط  نظر اا احساس »

موجاودات فای »گذارند و کاری به ایا  ندارناد کاه  در پرانتد تعلید می
کاری  ،چگونه هستند ،«قط  نظر اا احساس پنجگانه ما ،نفسه تارجی

یا نیستند یا چگوناه کنند که اصاًل هستند  ندارند یعنی توجهی به آب نمی
و ایا   «دانناد قابال تصاور نمی»کنند و آنرا  و هی  حکمی نمی هستند.

ارسااطوئیاب، در حالیکااه اساات  «شناساااب هوساارلی پدید » مشخصااه
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دانساتند  می «موجوداتی فی نفسه تارجی» ،را «محسوس تارجی ما»
ماا آنهاا را طوری هستند که  هماب» ،که قط  نظر اا احساس پنجگانه ما

و کنه ماهیت واقعی و باطنی آنها، همی  طور اسات « کنیم احساس می
 کنیم. و احساس میبینیم  که ما می

دانند که ماا  اما کانت آنها را عقاًل موجوداتی تارجی فی نفسه می -
 اند. هی  آگاهی نداریم که چگونه ،اا ماهیت فی نفسه آنها

نظریاه  ،«کشف اتم و هیئات جدیاد و علاوم جدیاد»و ما گفتیم که 
کند عالو  بر آنکه عقاًل هم معقول نیست ما بگوئیم  را تایید می «کانت»
هی  نیست یاا  ،«جهاب موجود تارجی قط  نظر اا شناتت حسی ما»

موجاودات تاارجی قطا  »اینکه ما اا آب هی  تصوری نداری؛ آری اا 
لکا   نداریم «تصور حسی»هی   ،«نظر اا احساس حواس پنجگانه ما

جهااب » هماابکناد  چیدی است که حواس پنجگانه ما را تحریاک می
موجود بود  و  ،ها سال قبل اا انسابمیلیاردهستند که  «تارجی و اتمی

 وابسته به وجود ما نیست.
علام روا و نیاد عقال  او ایا  ر ندو وابسته به وجود ما انسانها نیسات

ماب  ایم و جاب ما در بادب اثبات کرد  است آری ما انسانها مادامیکه اند 
هام  «جهااب ماادی»ایم اماا اینکاه  وابساته «جهاب مادی»است به ای  

، وابسااته اساات، «وجااود احساااس مااا و اندیشااه مااا»وجااودش بااه 
همچاوب  ،شااب تری  حرفی است که اا امثال هوسارل و پیرواب نامعقول



 513  ........................................ «کانت»و « فلسفه دکارت» تیّمخالفان ثنو
 

 شود. شنید  می ،هایدگر و غیر 
دیدگا  فلسفه جدید غرب یعنی »و « دیدگا  قدیم ارسطویی»و میاب 

، هرگد، دیدگا  سوم معقاولی، وجاود نادارد. و اا روی «دکارت و کانت
 انند؛ وحی و نفهمیدگی، حرفی میل ساد 

ها، فلسفه دکارت و کانت را غلط  شود که هوسرلی و لذا مشاهد  می
 آید. کنند چنانچه می نقل می

 «اسکوالساتیک»و  «تفکار ارساطویی»و در واق  تحات رساوبات 
 دانند. تودشاب نمی ،هستند





 
 
 
 

قی  غیر قابل ی»، «تفکر هوسرلی»بر خالف  -7
 ، نیازمند تعلیق نیست:«تردید به وجود خودم
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را نااممک   «موجودات نامحسوس»تصور ، «هوسرل»اا آنجا که  -
در دانساتند  می «محسوسموجود »را مساوی با  «موجود»و  دانست می

کاه ما   ،«حس کنناد  آب»با وجود  «محسوس تارجی»نتیجه وجود 
شوند که فار  وجاود یکای باا  باشم، دو وجود متالام و متضایف می

ماالام  ،«یقی  بوجود یکی»فر  وجود دیگری، مالام است در نتیجه 
 « م  درک کنناد»است و معقول نیست وجود  «یقی  بوجود دیگری»با 

و لاذا  ، مشاکوک باشاد.«محساوس تاارجی»باشد اما وجاود  ییقین
اصرار داشت مبنی بر اینکه اگر م  بخواهم به وجود تاودم ، «هوّسرل»

ال اقل بهتر است آنارا  را مشکوک قرار دهمیقی  داشته باشم نباید جهاب 
 در نتیجاه قرار دهامحکم وجود، رانتد یعنی در حال تعلید در میاب دو پ

 ،یا شاک درباار  آب «جهاب تارجی»هی  حکمی دربار  وجود یا عدم 
 .نباید بکنم

را قطا  نظار اا  «جهاب تارجی»وجود ، «دکارت»اما اا آنجا که  -
موجاودات »شاک در وجاود  ،در نتیجهدانست  احساس ما، ممک  می

باه  ،«(که موجودی غیار ماادی باشاد)بوجود تودش »با یقی   «مادی
شاک »ممک  اسات  ،«دکارت» نددکند و لذا  هی  تناقض برتورد نمی

باه  «باشدیقی  به وجود تود »و  «باشددر وجود واقعی جهاب تارجی 
کنم یک نوع رؤیاا  اینکه ممک  است م  آنچه را مشاهد  و احساس می

یا تیال باشد م  حتی اگر در تواب و رؤیاا باشام و آنچاه را مشااهد  
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کنیم رؤیا و تیال محض باشد لک  محال است م  معدوم باشم اما  می
یداری یا در تاواب در حال رؤیا و اندیشه باشم چوب اندیشیدب چه در ب

موجاودی ما ، ممک  نیست مگر آنکه م  واقعًا موجود باشام  ،و رؤیا
نه موجودی نهنی و تیالی ایرا ممک  است ما  در تیاال باشم واقعی 

های  انسااب»تودم هداراب صورت انساب را تصور و تیال بکنم اما ایا  
 توانند تصامیم بگیرناد و کااری باتتیاار هرگد نمی ،«تصوری و تیالی
 ،د چاوب وجااودی واقعای ندارناد پاس همینکاه ماا ناتاود انجاام ده

کنم، تصاامیم  کنم تیااال ماای کنم حااس ماای تصااور ماای ،اندیشاام می»
محال است م  معدوم باشام و در عای  حاال  ،«کنم گیرم، اراد  می می

 .«م  یقینًا هستم»در نتیجه اینکه باندیشم 
باه اینکاه  «موجودات تارجی»شک دربار  ، «دکارت»ندد  بنابرای ،

باا یقای   «واقعیاتی تارجی هستند یاا رؤیاا و تیاال هساتند»آنها، آیا 
و نیاا به تعلیاد حکام نسابت بوجاود قابل جم  است  ،«بوجود تود»

 .جهاب تارجی ندارد
یقای  داشاته باشام یاا  ،«جهاب مادی تاارجی»م  به وجود  چه -

  .«به وجود تودم یقی  غیر قابل تردید، دارم» ،نداشته باشم
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موجاود غیار »ایا  اسات کاه او،  ،«هوسرل»اما مشکل دیگر برای 
 :داند می «و غیر مکانیموجودی غیر امانی »را  «مادی

 هوسرل:
، ممک  است «موجود امانی»و  «موجود واقعی»

مفاهیمی یکساب نباشند اما در مصاداق مطابقات 
 دارند...

« متافیدیاک»اگر بخواهیم در را بار روی هرگوناه 
را در قوالاااب « واقعیااات»صااارفًا ببنااادیم بایاااد 

 ، تعریف کنیم.«امانمندی»
ایرا یگانه نکته مهم در تقابل قرار دادب آب است با 

 .1«وجود غیر امانی امر متعالی»
را  «موجود غیار ماادی» ،اا آنجا که طبد تفکر افالطونی ،)هوسرل]

یعنی موجاودی فاوق امااب و ) «داند موجودی بدوب اماب و مکاب می»
 گیرد که؛ جه مینتی (مکاب

 «موجاود در امااب و در مکااب»را بمعنای  «موجود واقعای»اگر ما 
کاه ماثاًل روح نادد ) «موجاودات غیار ماادی»بگیریم درب را بار روی 

 پ.ایم( بسته (معتقدی  به غیر مادی بودب نه  است

                                              
به نقل اا کتاب  - 922تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -کتاب هوسرل در مت  آثارش .  1

 .329 - 322ها    پژوهش
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روح و نها  را هام در  ،«و غیار افالطونیاابمتکلمای  »در حالیکه 
دانند.  می «غیر مادی»دانند در عی  حالیکه آنرا  مکاب میهم در اماب و 

 م همی  است.در جای تودش روش  کردیم که حد ه و
گویاد نها  کاه  و اب  سینا هم در کتاب اشارات، در نمط سوم، می

کناد بایاد دارای ابعااد و مکااب  اجسام دارای ابعاد را تصور و تجسم می
صورت انساب را که باال و پاائی   تواند در آب، مثالً  نهنی هم باشد که می

 و چپ و راست دارد تصور و تجسم کند.



 
 

 هوسرل:
گاهی فرا می  .1رود در پرانت  قرار دادن هر آنچه از آ

 
)یعنی آنچه را وجو  ذهنی ندار  را  ر پرانتی ارار  هیم. به 

  را  ر ع ار   یگر آنچه را که مدعی هستیم وجو  وااعی  ار 
 پرانتی ارار  هیم(

                                              
به نقال  212تالیف دیوید بل ترجمه فریدوب فاطمی    -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

 (993   33« )پندارهای هوسرل»اا کتاب 
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گفاهی : »ک  گهت  «رلهوّس »نقد و بررسی این گهت   هرآنچف  از آ
 :«قرار گیرد ،فرا رود باید در پرانتز تعلیق

گویی آشکار اسات  یک تناقض ،ای  گفته هوسرل :نقد ما بر هوسرل
کناد و  فعل درونی م  است و در هر لحظه تغییر می ،«اندیشه م »ایرا 

شود یاا باه محااق  محو می ،شود در هنگام تواب یا بیهوشی عو  می
گااهی وابساته باه  می اسات کاه  «وجاود ما »رود و وجود اندیشاه و آ

 «وجاود ما »وجودی اصیل و غیر وابسته است یعنی وجود فعل م  به 
وابسته نیست وگرنه یاک  ،ام به وجود فعل ،«وجود م »وابسته است اما 

شود همچنانکه بگوئیم م  فراند پدرم هستم و پدرم هام  دور محال می
 فراند م  است.

وجود آنچه در دروب اندیشه است وجودی نهنای و یاا  ،در هر حال
وجاود »و  «نات نها »لی و یا نمودی و امثال آب است اماا وجاود اتی
گاهی اس «وجود م »که وجود اندیشه وابسته به  «م  ت یک وجود فرا آ

وجاود اصایل واقعای وجود نهنی و تیالی نیست بلکه یاک است یک 
گاهی هست و در تواب یا بیهوشی نیست بلکه  است نه وجودی که با آ

قاو  » ،وجودی اصیل است که باه قاول دکاارت در تاود ،«وجود م »
را دارد چه بالفعل باندیشاد یاا در بیهوشای و تاواب باشاد  «اندیشیدب

 ادر شاکم ماادر اسات باا ،ناندیشد یا وقتی که در آتاری  ایاام جنای 
 ،دارد و با اولی  تاثیر حسای «قو  اندیشیدب»موجودی است که در تود 

 یابد. گیرد و اا آب آگاهی می آنرا فرا می
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گاهی فرا مای که هرآنچه اا «هوسرل»ای  گفته  ،در هر حال - رود  آ
کاه  «وجود م  اندیشند  است»در پرانتد قرار گیرد اگر مقصودش حتی 

گویی آشکار است و یک دور صریح  یک تناقض «وجودی واقعی دارم»
محاض نیسات وجاودی  یوجودی نهن ،«وجود م »محال است ایرا 

 است.و تالد اندیشه است واقعی 
 ّ  رل:دیوید بل دربار  هوس 

ه  یا م  یا تویش یا تویشات ، مفهوم تود )یا ن
آنکااه « هااای نهناای های کنشاای و حالت سااوژ »

ها را دارد( در تکامال اندیشاه  ها و دریافت اندیشه
 هوسرل تاریخ پر فراا و نشیبی دارد.

هااای  در ویراساات نخسااتی  کتاااب پژوهش -9
هوسرل اصاًل منکر وجود چنی   9129اش  منطقی

 چیدی بود.
عتاراف کانم باه کلای او نوشت: باید با صراحت ا

، ایا  کاانوب ابتادایی «تاود»عاجد اا یافت  ای  
 (211   1ها هست. )پ م پنج  الام رابطه

نظارش  9193در اماب ویراست دوم آب اثر در  -2
ی یااد  عو  شد  بود و در ایرنویسی که به جمله

 :نوشتشد  فوق، افدود چنی  
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 .1«اا آب پس، توانستم آب را بیابم»
نکته دیگر اینکه هوسرل دیدگا  دکارت را در بااگشات باه اندیشاه  -

یابد حال سؤال  پسندد و گویا آنرا سرچشمه پیدایش علمی مطلد می می
ای  است دکارت در هر چیدی شک کرد تا رسید به اینکه در وجود تود 

اندیشم شک کنم در تاود  توانم کنم و باالتر  در هر آنچه می شک نمی
توانم شک کنم که ایا  جملاه اتیار دکاارت باا ادب دو  ینم «اندیشه»

 مورد قبول هوسرل شد؛ ،تعلید هوسرلی به آب
تاود »کنیم ای  یقی  مطلد بوجود  سؤال می «هوسرل»حال ما اا  -

چیست. آیا به محتواهای تصورات و تصادیقات اندیشاه یقای   «اندیشه
ای  ه لحظاهدارم که گفته شد هرگد آیا به تاود ایا  پدیادارهای نها  کا

ای کاه ایا  تصاورات و  رود یقی  دارم یا صحنه آید و لحظه دیگر می می
مکاانی کاه ایا  پدیادارها در آب هار )رود  آید و مای پدیدارها در آب می

 ؟(رود آید و لحظه دیگر می لحظه می
آیاد و  اگر مقصود آب مکاب نه  اسات کاه ایا  پدیادارها در آب می

است نه  فاعل شنا است که شما  رود آب مکاب مگر بجد نات نه  می
اید. آیا به همانی کاه در  در تعلید قرار داد را آنها  ،در اقدام نخست تود

یقای  »د بااالتر  باه چاه چیادی یایقی  مطلاد دار ،اید تعلید قرار داد 
قبول دارید آیاا  ،دارید و کدام گفته دکارت را با شرط تعلید تود «مطلد

                                              
 .321ترجمه فریدوب فاطمی    -تالیف دیوید بل  -هوسرل های  کتاب اندیشه.  1
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گویی  دانید دارید تناقض گوئید؟ آیا می نویسید و چه می دانید چه می می
باشام یقای  دارم یاا  «فاعل شناسا»که  «بوجود تودم»آیا م   کنید؟ می
ام که مخلوق وجود م  است و در هر لحظه در حاال تغییار  اندیشه»به 

به آنی که رفته یقی  دارم یا به آب تصور بعدی یا باه تاود نات آیا  «است
 اندیشند  است؟نه  که جدیی اا وجود م  

 هوسرل:
م  اندیشند  به مثابه نهنیات ]ساوبژکتیویتهپ  -1

در اینجااا بااه پیااروی اا دکااارت،  -اسااتعالیی 
دهیم کاه  بااگشت بدرگ به تویشت  را انجاام مای

، «نهنیت اساتعالیی»اگر به درستی انجام گیرد به 
 «ما  اندیشاند »شود، یعنی بااگشت به  راهبر می

م، کاه هار یقینًا مسلم حکا به مثابه مبنای نهایی و
 .1استوار شود ،آب ای باید بر بنیاب فلسفه

نهنیات »، باا گویا مردد اسات کاه باه «هوسرل»)در مت  فوق نید، 
که وجودی واقعای  «م  اندیشند »یقی  دارد یا به وجود  ،«سوبژکتیویته

 («وجودی نهنی و سوبژکتیویته»است نه 

                                              
 اول بند هشتم. -تامالت دکارتی .  1



 

محیط »و  «م »تالزم و تضایف  -1
 :«ام ساخته حواس پیرامونی

 

گاهی به چیی )» بر خال  گهته « آ
 نیست( ،ها، اصد کر ن آن هوسرژی

 



 هوسرل:
، چیاد دیگاری «قصدی»منظور اا واژ  

نیست جد همی  ویژگی ناتی و عمومی 
گاهی»  ، یعنی؛«آ
گاهی اا چیدی باودب کاه باه  - مثاباه آ

اش را در  اندیشاام، متعلااد اندیشااه می
 .1کند تود، حمل می

  

                                              
 .12 - 13در ترجمه فارسی صو  -تالیف هوسرل بند چهاردهم  -تامالت دکارتی .  1
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، فیلسااوفاب غالبااًا یااا نوعااًا دربااار  «دکااارت»تااا قباال اا  -گفتاایم 
کاه ماا  «جهاب بیاروب»کردند مثاًل اینکه  فکر می ،«موجودات بیرونی»

هم جدئی اا آب هستیم آیا قدیم است یا حاد  در امااب اسات و بارای 
اگر حاد  است چگونه پدید آمد  اسات و  ؟یا تیرتودش عمری دارد 

 علت یا تالد آب، چیست یا کیست؟
اند یاا آنکاه  مادیموجودات، همه آیا و چند قسم موجودات هستند 

تادا و مالئکاه و روح و  ، همچاوبموجوداتی غیر مادی هم وجود دارد
 عقل و امثال اینها؟

و موجاودات جهااب بیرونای »سؤاالتی درباار   ،هر چه بوددر قدیم 
و اقسام آنها و نات و ماهیت و چگونگی آنهاا و غیر تودم بود  «بیرونی

 بود.
 :  «دکارت» -

پایگااذار فلساافه  ،دکااارت»و آنهاام توساط  «دکااارت»اماا اا اماااب 
عو  شد بجای تفکار درباار   ،سمت و سوی تفکر فیلسوفاب ،«جدید

 «تودشدروب »تفکرش را متوجه  ،، دکارتاندیشند به «جهاب بیرونی»
کرد در پاسخ به شکاکاب و سوفساطائیاب کاه درباار  هار چیادی شاک 

هی  قضیه یقینی وجود ندارد و همه چید تیاال » :گفتند کردند و می می
، دکارت پاسخ داد که اگار هار آنچاه ما  بیاروب «و توهم و رؤیا است
کنم وجودی واقعی نداشته باشد و مثاًل رؤیا یا تیال  تودم احساس می
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کنم واقعاًا  بینم و یا دارم تیال می اما منی که فرضًا رؤیا میمحض باشد 
 توانم رؤیا ببینم و یا تیال کنم؛ هستم که می

کنم وجاود  اگر همه چیدی که م  در بیروب تودم احسااس مای -9
ای هسااتم کااه دارم دربااار   ماا »یقینااًا اش مشااکوک باشااد امااا  واقعاای

واند باندیشد حال چه ت ایرا معدوم نمی «کنم موجودات بیرونی شک می
اش دربار  موجودات واقعی و یقینای باشاد یاا رؤیاا و تیاال یاا  اندیشه

دربار  چیدهای مشکوک باشاد تالصاه اینکاه ما  یقیناًا وجاود دارم و 
 تواند باشد. معدوم نیستم و هستی تود هم مشکوک نیست و نمی

ساؤال  ،«ماهیات تاودش»اش دربار   دکارت در تامالت بعدی -2
توانم دربار  وجود تودم شک  به اینکه منی که یقینًا هستم و نمیکند  می
 چیستم؟ ماهیت م  چیست؟ ،کنم

اندیشد یعنی چیدهاایی را  دهد موجودی که می پاسخ می ،«دکارت»
موجودی کند و غیر  و باالتر   کند اراد  می کند انتخاب می احساس می

باندیشد یاا نیاندیشاد و حال چه فعاًل  دارد «قو  اندیشیدب» ،که در تود
 اندیشد. در تواب یا بیهوشی باشد اما وقتی که بیدار و بهوش است می

در تامالت پایانی تود، متوجه تفاوت وجود تودش  ،«دکارت» -3
موجاودات بیروناای »باا  (و جانادار) «موجاودی اندیشاند »باه عناواب 

اش هستند و حتی جسام بادب تاودش  که اجسام مادی بیروب «بیجاب
واحد بسیط نیستند و اا اجدایای تشاکیل  ،«اجسام بیرونی»شود که  می
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 ،اند و قابل تقسیم هستند و بادوب فهام و اتتیاار هساتند اماا ما  شد 
هماناا واحاد بسایط مساتمر، دارای فهام و اتتیاار  «موجود اندیشند »

 هستم.
اجساام »باا  «م  موجود اند  و اندیشند »یعنی تفاوتی آشکار میاب 

 است.« مادیتارجی 
هم ممک  است آنطور که م  آنهاا را  ،«محسوسات م »همچنانکه 

کنم در مواردی و در صفاتی نباشند همچوب صفات ثانویاه  احساس می
متفااوت اجسام که نسبت به افراد مختلف یا انواع جاناداراب مختلاف، 

است چیدی برای م  مطبوع است برای دیگری نامطبوع است و به نائقه 
بخش اسات بارای دیگار  د بوی چیدی برای م  لذتآی دیگر توش نمی

در اناواع مختلاف جاناداراب کفتاار حیاوانی آور است باالتو  عذاب
رنج  ،برد اما انساب اا بوی مرد  توار که اا بوی مرد  لذت می است مرد 

کشد و متنفر است حیواناتی همچوب حشرات بعضًا اا کثافات لّذت  می
گذرانند و انسااب اا آنهاا متنفار اسات و...  برند و در آنجا توش می می

 ،گویند نسبت به جانداراب مختلف یا افراد مختلف ها نید می حتی رنگ
متفاوت احساس شود تالصه اینکه صفاتی را که ماا اا طریاد حاواس 

کنیم بعضی صفاتی است که  ه در موجودات بیرونی احساس میپنجگان
واقعیتی تارجی دارد همچوب اشکال هندسی موجودات که آنچه را ماا 

ا یکنیم مطابد واق  تارجی است و نسبت به افراد مختلف  احساس می
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صافات اولیاه »گویناد  کند کاه اینهاا را می جانداراب مختلف فرقی نمی
 .«اجسام

کنیم کاه  احسااس مای ،«موجاودات تاارجی»اما صفاتی هام در 
واقعیتی تارجی ندارد که نسبت به هماه موجاودات یکسااب احسااس 
شود بلکه ماهیت هر جانداری در ناوع احسااس آب دتالات دارد مثال 

 «صافات ثانویاه اجساام»طعم و بو و رنگ و غیار  کاه ایا  صافات را 
 نامند. می

ر ایا  باود کاه کسی بود که همچناب دیادگاهش با ،بارکلی: بارکلی
صفات ثانویه اجساام وجاودی طبیعای و فیدیکای در تاارج ندارناد و 

 مخلوق حواس ما در تعامل با عامل تارجی هستند؛
بلکه حتی صفات اولیه اجسام هم که مطابد واقعیت تارجی است 

 نید مخلوق حواس ما است اما مطابد و مماثل چید تارجی است.
دند لک  مشابه باارکلی در بعضی مقصود بارکلی را درست نفهمی -

غرب، مالصدرا در شرق است که صفات چیدهای موجود در تاارج را 
داناد اماا باه ایا  جملاه  کنیم مخلوق حواس ماا می که ما احساس می

احسااس  ،در موجاودات تاارجی، ماا کند که آنچه حواس تصریح می
کنند عی  مادی و فیدیکی چید تارجی نیست بلکه تصویری مماثل  می

است و برای اثبات ادعاایش مثاال باه در حس به آب چید تارجی و مشا
اند که در بینایی تود عیب و مشکلی دارند که یک چیاد را دو  کسی می
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گویاد  گویناد. مالصادرا می بیند که به اباب عربی آنرا احول می چید می
بایسات  چید تارجی باشد نمیکنیم تود آب  اگر آنچه را ما مشاهد  می

د را دو چید ببیند ایرا در تارج یاک چیاد بیشاتر شخو احول یک چی
آب  ،تورد نیست پس ای  بینایی ما است که به تناسب نوری که به آب می

اش کاه  ای در چشام کند وقتی عیب تصویر را در هماب مکاب ایجاد می
هماب عیب احول بودب است دارد بجای یک تصویر، دو تصویر ایجااد 

 کند. می
ر مالصدرا را در تصویر در آینه تایید کنیم کاه شاید ما بتوانیم گفتا -

بعدی محاض  بینیم تنهاا یاک تصاویر ساه تصویری را که ما در آینه می
جسمی مادی داشته باشد  ،«ر موجود در آینهیتصو»است بدوب آنکه آب 

ایم در داتال  همچنانکه تصویر تودماب را که در یک متری آینه ایستاد 
باا وجاودی کاه ما   کنیم آنرا مشاهد  می، آینه یعنی یک متر داتل آینه

داتل آینه نیستم و آب تصویر تنها تصویر م  اسات کاه در داتال آیناه 
مانعکس  ،چشام ما شود که به تناسب نوری که اا آینه باه  مشاهد  می

تلاد کارد   ،یک متر داتال آیناه ،آب تصویر را نیروی بینایی م  ،شد 
 است.
دهاد نیاروی بیناایی  های دیگری هم هست که نشاب می البته مثال -

کنیم ایارا گااهی تصاویری در  تالد تصویری است که ما مشاهد  مای
شود افارادی  تارج برای بعضی اا دیوانگاب و بیمارهای روانی ایجاد می
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کند که وجود تارجی ندارد نه  مشاهد  می ،یا حیواناتی را بیروب اا تود
بعضی اا ساحراب  حّتی  روی نه  و نیروی بینایی آنها است. تنها تلد نی

اناد چیدهاایی را باه  افرادی که مسحورشااب کرد با نفون در رواب و دوب 
دهند و آنها با چشام تاود آنهاا را در بیاروب  نشاب می ،مسحوری  تود

آمدب باراب باشد که پس اا تمام شدب ساحر، معلاوم مثل بینند حال  می
است و هی  بارانی نیامد  یا ایجاد صورت مار یاا  شود امی  تشک می

بیناد در حالیکاه واقعاًا های   اژدها باشد که مسحور آنها در تاارج می
چیدی در تارج نبود  و پس اا تمام شادب تااثیر ساحرش حتای بارای 

شود هی  چیدی در تاارج نباود  و تنهاا ساحر باود   مسحور ثابت می
 است.

، صفاتی نیست که در «ثانویه اجسامصفات »همانطور که گفته شد 
وجود فیدیکی آب اجسام باشد مثل طعم و بو و احساس گرما و سارما و 

صافاتی اسات کاه باه قاول باارکلی و  ،«صفات اولیه اجساام»غیر  اما 
مالصدرا مطابد صفات تارجی اجسام است یعنی مماثل آب صفات را 

 سااد. نیروی نه  و بینایی ما می
اتم ای  حقیقت بیشتر روش  شد  اسات ماثاًل  البته پس اا کشف -

کنیم کمتر اا یک  جسم رنگی را که ما پر اا ماد  مشاهد  و احساس می
دهد. و در واقا  بااا در صافات  میلیاردم حجم آنرا جرم اتم تشکیل می

و  «موجاود اتمای»اولیه هم که مطاابد تاارج اسات تفااوتی میااب اا 
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بینم و واقعًا هام تاوپ  وی میهست مثاًل م  توپ را کر ،«احساس ما»
کمتار اا یاک  ،در تارج کروی است اما جرم اتمهاای آب تاوپ رنگای

 دهند. میلیاردم حجم آنرا تشکیل می
کنیم و آنها را به انداا  یک ساینی  ما  و تورشیدی که ما مشاهد  می

ها بلکه میلیاردها برابار مسااحت  کنیم میلیوب احساس می ،گرد کوچک
بینیم  چاوب دور هساتند ماا آنهاا را کوچاک ماییک سینی اسات ولای 

گردناد  کنیم به دور امای  می مشاهد  میروا آنها را  همچنانکه ما شبانه
گردند بلکاه ایا  کار  امای   روا به دور امی  نمی در حالیکه آنها شبانه

 گردد. است که شبانه روا به دور تودش می
نیم و باا ک احسااس مای ،در هر حال محیطی را که ما اطراف تود -

چیاادی اساات کااه مخلااوق حااواس  ،یااابیم ماب می حااواس پنجگانااه
ناه آنکاه آنچاه ماا  شا ماب است البته به تناسب عامل تاارجی پنجگانه

کنیم هماب نرات اتمای هساتند کاه در  محیط بیرونی تود احساس می
ای کاه در چناد  ای دایار  اند حتی ماا آساماب را همچاوب ساقف تارج

کنیم که اگر عمد  کیلومتری باالی سرماب هستند مشاهد  و احساس می
کاردیم  واقعی و نامحدود آسماب را آنطور که در واق  هست مشاهد  می

های اجسام را آنطور که اجسام  توانستیم تحمل کنیم همچنانکه اتم ینم
در واق  هستند ببینیم حتمًا قابل تحمل برای ما نبود  و نیست و لاذا ماا 

کنیم که برای اندگی کردب ما مناسب  جهاب بیروب را آنطور احساس می
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 اندگی کنیم.دهیم که بتوانیم  است و آنها را آنطور اا هم تشخیو می
ته جدید: اینها واقعیاتی است که پس اا دکارت و کانت و کشاف نک

هیئت جدید و کشف اتم و امثال آنها اا علوم جدید، بر بشر آشکار شد  
کرد آنچه را ما در تاارج مشااهد   و فلسفه قدیم ارسطویی که تیال می

 کنیم کنه ماهیات تارجیه آب چیدها است باطل شد . می
کاه مخاالف نای هوسارل و امثاال او، یعاما ای  ارساطوئیاب جدیاد 

ماا درباار  موجاودات » :گویناد هساتند می «دکارت و کانات»ثنویت 
ماب هاای   تااارجی قطاا  نظاار اا پدیاادارهای حساای حااواس پنجگانااه

و ما  «توانیم بدانیم ایرا قابل تصور حسی ما نیستند دانم و هی  نمی نمی
کنیم کاه  یصحبت ما «بما دریافت نه »و  «پدیدار حسی»تنها دربار  

دریافات »و  «پدیادار حسای»، و در واقا )قابل تفکیک اا هم نیساتند 
 .(دو موجود مستقل اا هم نیستند ،«نهنی

یقی  داشته »و به دیگری  «شک کنیم»بتوانیم  ،تا دربار  یکی اا اندو
باا هام ماتالام  ،«احساس اندیشه ما»با  «دریافت حسی»ایرا  «باشیم

ماا ثنویات گویناد:  در نتیجاه اینهاا میهستند و قابل تفکیاک نیساتند 
 .توانیم تصور کنیم نمیرا  «دکارتی و کانتی»
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 :هوسرل
منظور اا واژ  قصدی، چیاد دیگاری نیسات جاد 
گااهی  گاهی یعنی آ همی  ویژگی ناتی و عمومی آ

اندیشام، متعلاد  اا چیدی بودب کاه باه مثاباه می
 .1کند اش می اندیشه

 لیوتار:
ایا  داد  روانشاناتتی  .... در واق  قصدیت، فقط

که هوسرل اا برنتانو، به میرا  بارد  نیسات بلکاه 
 سااد: چیدی است که تود اپوته را ممک  می

روی میااد، باار تااالف  «پیااپ»مشاااهد  ایاا   :
دروب  ،بمعنی داشت  المثنای آب ،«مکتب تداعی»

 تااود پیااپقصااد کااردب »نهاا  نیساات بلکااه 
 .....«است

 «برابار ایساتا»اا ای  پس، پیپ دیگر، جد یاک  -
گاهی م »نیست و  ، چیدی است که بارای آب، «آ

 .2وجود دارد «برابر ایستاهایی»
  

                                              
 .12 - 13تالیف هوسرل بند چهاردهم در ترجمه    -تامالت دکارتی .  1

 .31ترجمه فارسی عبدالکریم رشیدیاب    -لیوتار تالیف  -شناسی  کتاب پدید .  2
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شود ای  است که منی که  می «لیوتار»اما سؤالی که اا  :پاسخ ما -9
آیناه ام و تصویر تاودم را یاک متار داتال  ای ایستاد  در یک متری آینه

برابار »شاود کادام  دید  می ،بینم آنچه در داتل یک متری دروب آینه می
 است. «ایستای مادی

دهاد و پاس اا  آیا ساحری که اژدهایی را در مقابل م  نشاب می -2
 «دیادب محاض»شود که آنچه دیدم یاک  پایاب تاثیر سحرش متوجه می

 کدام برابر ایستا است. ،بود  و هی  اژدهای در تارج نبود 
کناد و روح مارا  مرتاا هندی که بدب م  را تواب مصنوعی مای -3

فرستد و اتباار فعلای واقعای را ما  باه او گادارش  به آنطرف جهاب می
مقابل بدب در تواب مصانوعی  ،کنم کدام آب حواد  انطرف جهاب می

 و برابر ایستای مقابل بدب م  است؟ م  بود  است
هم غلط است ایارا دیادب ناه باه معنای درک  «دیدگا  تداعی»البته 

تصاویر »مردمک چشم است نه باه معنای  متری روی تصویر یک میلی
تصویر »نه به معنی  ،«متری مخ است موجود در مرکد بینائی یک سانتی

 «اش جهاب را به هماب بدرگای»است ایرا ما  «مینیاتوری در داتل نه 
کنیم نه جهاب کوچک شاد  مینیااتوری  درک می ،ماب و در دیدب در نه 

اب درونی نه  به انداا  ماخ و همی  بهتری  دلیل آب است که مک ،آب را
تواناد جهااب را باه همای  بادرگ  نیست بلکه بحدی بدرگ است که می

مردمک »متری روی  دریابد. نید دیدب هم بمعنی درک تصویر یک میلی
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 نیست. «متری بینایی در مخ یک سانتی»یا  در مرکد  «چشم
نظریاه اینکاه »صحیح نیست و هام هم  «نظریه تداعی» همچنانکه

یاابیم  مبنی بر اینکه ما جهاب تاارجی را بیواساطه میگوید:  می «لیوتار
قصد کردب آب »است و  «التفات به شیی  تارجی»هماب  «دیدب»یعنی 
متاری مردماک  گویا نور و تصویر یک میلیاست  یغلطگفتار ، «است

متری داتل ماخ هیچکادام در دیادب دتاالتی  چشم و مرکد یک سانتی
موجاود »همچوب عینک ابداری در تدمت  همه اینهاندارند در حالیکه 

هاای  هستند که موجودی فوق ماادی یعنای فاوق اتم ،«اندیشند  بینند 
توانند باا فرساتادب روح  داتل چشم و مخ هستند که حتی مرتاضاب می

اش تاواب  و چشم جسمانی)کنند  اش می کسی را که تواب مصنوعی
بدب آب فارد در اا اطراف جهاب اتبار صحیح بگیرند در حالیکه  (است

گاهی همااب  است. تواباینجا در مقابل مرتا  در حال  در هر حال آ
نیست و م  اندیشاند  در وقتای کاه باه هاوش هساتم چاه  «قصدیت»

گاا  هساتم»بخواهم و چه نخواهم به  یعنای قصاد و  «وجاود تاودم، آ
گاهی »اتتیار م  در  نقشای نادارد آری ابادار ، «م  باه وجاود تاودمآ

 م  است که چه چید و کجا را بینم و...حسی در اتتیار 
چه قصد بکنم  ،«کنم احساس سرما می» ،وقتی در هوای سرد هستم

 یا نکنم.
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 لیوتار: -)مطالب دیگر:( 
محیط پیرامونی « )= موقعیت»و « سوژ »ارتباط  -

شاود( و البتاه ایا  ارتبااط متحاد  که احساس می
کنند  دو قطب، ال اقل قابل تفکیک نیسات بلکاه 

، جاد در دروب «موقعیت»همانند « م »عکس بر
 .1ای  ارتباط و توسط آب، قابل تعریف نیست

، نفای «بروب بود»به مثابه « جهاب»بدی  ترتیب  -
 ، تصدید.«پیراموب»و به مثابه 

، نفی و به مثابه موجاود «دروب بود»و م  به مثابه 
 .2شود متقرر )در مکاب(، تصدید می

: سؤال اا آقای ژاب فرانسوا لیوتار ای  است که مقصود شاما ما پاسخ
، قابال «محیط پیراموب که هماب محیط پیراماونی احساسای اسات»اا 

نیست که واقعًا هم قابل تفکیک نیست بلکاه « م  اندیشند »تفکیک اا 
ما  »، بساته باه وجاود «پیراماونی احساسای»وجود احسااس چنای  

جود ما  واحاد بسایط، دارای فهام و است یعنی وابسته به و« اندیشند 
 اتتیار است که موجودی اتمی تاب  جبر فیدیک نیستم.

جهاب اتمی که به دور تورشید هاداراب ساال »اما محیط پیرامونی  -

                                              
 .12 - 11   -ترجمه عبدالکریم رشیدیاب  -تالیف لیوتار  -شناسی  کتاب پدید .  1

 .11 - 12هماب کتاب   .  2
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گردید  و هداراب سال پس اا تاموش تورشید و نابودی بشر هم  قبل می
وجاود ما  اندیشاند  اا آب، قابال، تفکیاک اسات و ، «تواهد گشات

جهااب »یک و ثنویت میاب م  اندیشند  و ای  جهاب اتمی است ناه تفک
« پیراموب احساسی ما »به معنای « جهاب»، در نتیجه «حسی پیرامونی

جهاب »شود اما  ، نفی و به مثابه پیراموب، تصدید می«بروب بود»به مثابه 
 شود. ، تصدید می«بروب بود»به مثابه « اتمی

 لیوتار:
گااهی محباوس - در دروب باودگی  فرضیه یاک آ

کناد کاه  طور هدایت می تویش که رفتار را هماب
را، باید برانداتته شود « ناتدایی، کشتی تویش»

ایرا با یگانه اصل منسجم روانشناسی عینی یعنای 
 .1اصل جبر ]دترمینیسمپ، مخالف است

گااهی حسای»به لیوتار: ما پاسخ  ما  موجاود »همیشاه میااب  ،«آ
که مخلوق حاواس ما   «پیرامونی م  جهاب حسی» و است «اندیشند 

در تعامل با جهاب اتمی تارجی است و هرگد شناتت حاس و حاواس 
نفون کند و جهاب  ،«حسیپیراموب »به ماورا  ای  تواند  پنجگانه م  نمی

اتمی ماورای ای  احساس را درک کند مگر به کمک عقل و آثار مکشوفه 
، قطا  نظار اا «و موجاودات تاارجیجهاب تاارج »پس  توسط عقل.
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احساس حواس پنجگانه م ، قابل تصور حسی نیست؛ اما قابل تعقال 
اا موجاودات  «وجاود تصاورات حسای ما  و احسااس ما »است و 

 تارجی بدوب موجوداتی فی نفسه تارجی، نامعقول است.
فرو رویام و باندیشایم  ،ها ما اگر در اعماق آسماب« هیوم»به قول  -

 ایم. تارج نشد  ،تودباا قدمی اا اندیشه و احساس 
 «جهاب موجاود فای نفساه»هم جهاب تارجی که « کانت»و لذا  -

تواناد آنارا  ناماد کاه انسااب اا را  عقال می می «جهاب معقول»است را 
را که تشکیل اا اتم  «جهاب»کشف کند چنانچه اینک نید چگونگی ای  

ثال باشد اتمی که قابل رویت و دیدب نیست تنها به کمک عقل و آثار ام
 .اند کرد کشف  ،اورانیوم و غیر

 «های حواس تود حواس و ساتته»در  «م  موجود اندیشند »آری 
در تعامال  ،که حواس م  آنطوریجهاب تارج را تنها »اندانی هستم و 

شناتت دارم که ماثاًل اجساام رنگای پار اا  «سااند آنها را می ،با تارج
ای  دایار  یسین قدر یک ماد  هستند و تورشید و ما  اجسامی نورانی به

گردند و آساماب همچاوب گنبادی  هستند که شبانه روا به دور امی  می
کروی است که به رنگ آبی در چند کیلومتری باالی سرما اسات و... و 

سااد که قابل تحمل ما  حواس ما آنطور جهاب پیرامونی ما را برای ما می
انادگی تاود را  ،دیگرآنها اا یکا ،باشد و ما بتوانیم با تمید حسی اشیا 
محبوس هساتیم و ما  ایا  نها   ،ادامه دهیم. و در ای  ساتته حواس
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ام  ام همچوب ناتدایی هستم که کشتی بدب موجود اندیشند  در ای  بدب
کنم اماا ما  واحاد  رانم و هدایت مای ام می را به کمک حواس پنجگانه

ط دارای بسیط دارای فهم و اتتیار هستم و اجدا  جهاب تارج واحد بسی
فهم و اتتیار نیستند بلکه اجدایی اتمی هساتند کاه طباد جبار فیدیاک 

بار اسااس فهام و اتتیاار  ،«انساب فاعل مختار» ،کنند اما م  عمل می
 کنم. تودم عمل می

و آنهاا  «جبر فیدیک»کنند نه طبد  عمل می ،«غرائد»حیوانات هم طبد 
شاب هستند و اا جهاب سااتته  در حواس پنجگانه و غرائد حیاتیهم اندانی 

برناد اماا کاامپیوتر هرگاد اا  حواس و غرائدشاب در تعامل با تارج لذت می
کشااد  همچنانکااه اا هاای  چیااد درد و رنااج نمیباارد  چیاادی لااذت نمی

اش ریختاه  رید برای ای که برنامه همچنانکه عقلی ندارد تا اا محدود  برنامه
 ،اش اسات بخواهاد و چیدی را که بر تالف تواساته ساااند  تخطی کند

تواناد هار آنچاه بخواهاد  بسااد و یا کشف کند اما انساب فاعل مختاار می
 باندیشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد حتی بر تالف حکم تدا.

 ،کند ما اا طرید تجربه حسای و مشااهد  می گویا تیال «هوسرل»اما 
 :آوریم به دست میرا  «تارجیماهیت باطنی چید »تود 

 هوسرل:
تری  کلمه عباارت اسات اا تجرباه  بداهت به وسی 

کردب یاک موجاود، و نحاو  وجاود آب، پاس در آب 
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را باه دسات  «تاود شایئ»است که نگاا  روح ماا، 
 .1آورد می

 هوسرل:
بنابرای ، فقط چیدی را معتبر بدانیم که به راستی  -
ه اپوته برای اندیشم ک در میداب می -واسطه  بی -

 ما، گشود  است داد  شد  باشد.
بینیم،  و بنابرای  اا بیاب چیدی کاه تودمااب، نمای

 .2تودداری کنیم
گرای افراطی و پیاروی اا منطاد  هوسرل در عبارت فوق کاماًل حس

دهد که پس اا مهور فلسفه جدید غرب  اش را نشاب می قدیم ارسطویی
جدید و کشف اتمی دیگر و باالتو دکارت و کانت و با کشف هیئت 

گاهاب روش  شد  است؛  گرایی افراطی بطالب حس  اش بر همه آ
اندانی  ،«گرایی افراطی حس»هوسرل نه تنها با ای  حرف تود را در 

برید  و تارجی، کرد بلکه با دو تعلید تودش اا جهاب واقعی و موجود 
باه اندانی کرد ساوبژکتیویته یعنای پاایش را  «تودتصورات نهنی »در 

دروب نه  افتاد و نتوانست دیگر اا دروب نه  بیروب بیایاد بار تاالف 
 دکارت و کانت که باالتر  اا دروب نه  بیروب آمدند؛

                                              
 .12در ترجمه فارسی    -ر بند پنجم تالیف هوسرل د -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .12در ترجمه    -هماب کتاب در بند دهم .  2
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 است. «هوسرل»و ای  بدرگتری  اشکال به تفکرات 
تااب نیااورد و باه بحا   ،در ای  انداب «هایدگر»حتی شاگردش  -

موفقیات کامال را باه دسات  شا در هدفاو هم گرچه  ،وجود بااگشت
 نیاورد.

 برنتانو:
گاهی اا چیدی است اندیشیدب،  گاهی، آ هرگونه آ

 1اندیشیدب به چیدی است...
 هوّسرل:

منظور اا واژ  قصدی، چیاد دیگاری نیسات جاد 
گااهی اا  گااهی، یعنای آ ویژگی ناتی و عماومی آ

اش را  اندیشم، متعلد اندیشه چیدی که به مثابه می
 .2کند میدر تود، حمل 

تواب، تصور کرد مگر آنکه عینای  هر چیدی را نمی
 ای( برای آگاهی باشد. )= ابژ 

گاهی است که می  .3باید عینی را شکل دهد پس آ
گاهی اا چیادی اسات اماا ما پاسخ گاهی همانا آ بار : آری همیشه آ

                                              
در قسمت مربوط به برنتانو در ترجمه فارسی    -جلد هفتم تاریخ فلسفه کاپلستوب .  1

191. 

 .12در بند چهاردهم در ترجمه    -تالیف هوسرل « تامالت دکارتی»کتاب .  2

 .123هماب مدرک   .  3
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ماهیات بااطنی و واقعای  ،«آب چید دیاد  شاد » ،تالف گفته هوسرل
گاهی حسی»آید بلکه در  دست نمیبه  «تود شیی  تارجی» ، ایا  «آ

نیاروی »اسات کاه  «احساسای اا حاواس پنجگاناه ماا»، چید همااب
، آب را ایجاد کرد  اسات کاه «چید تارجی»در تعامل با  ،«حسگانی ما

گرچاه  ،احساسی است مناساب انادگی ماا و مفیاد بارای انادگی ماا
ماب را هایی با موجود فی نفسه تارجی داشته باشد همچاوب آسا تفاوت

که ما همچوب کالهی ابی در باالی منطقاه انادگی تودمااب کاه چناد 
کنیم در حالیکه آسماب انتها ندارد یا ما   کیلومتر ارتفاع دارد احساس می

کنیم  و تورشید را به انداا  یک بشقاب یا سینی، احساس و مشاهد  می
اناد و  داا گردند در حالیکه بدرگتر اا ای  ان روا می که به دور امی  شبانه

گیرند بلکه ای  امی  است که شبانه روا باه  شبانه روا به دور امی  نمی
 چرتد. دور تودش می

کنیم در حالیکاه کمتار اا  و یا جسم انگی را پراا ماد  احساس مای
دهند و بیشاتر حجام اجساام را  ها تشکیل می یک میلیاردم آنرا جرم اتم

 دهد و... تال  تشکیل می
ماب توسااط حااواس  ه مااا اطااراف محاایط اناادگیپیرامااونی را کاا» -

پیرامااونی اساات ساااتته و پرداتتااه  ،«کنیم ماب احساااس ماای پنجگانااه
به تناسب ناوری  «محیط فیدیکی تارجی»در برتورد با  «ماب حواس»

تورد و حرارتای کاه اطاراف ماا وجاود دارد و طعام و باوی  که بما می



 575  ....................................... «کانت»و « فلسفه دکارت» تیّمخالفان ثنو
 

و پرداتته طب   چیدهای به تناسب طب  ما و آنچه در تارج است ساتته
 گانه ما است. ما در برتورد با آنها نسبت به حواس پنج

گاهی اگر چیدی است که سااتته و  - گاهی حسی همانا آ بنابرای  آ
 پرداتته طب  و حواس ما در برتورد با اشیا  تارجی است؛

انادانی در حاواس و طبا  تودمااب هساتیم و ساایر ، در نتیجه ماا
شاب هستند حشارات در  ر حواس و طب جانداراب هم همچنی  اندانی د

 کنند و در آنها توش هستند. کثافات احساس لذت می
 برد. توار که اا بوی مردار لذت می کفتار حیوانی است مرد 

ها آنطور که فای نفساه و در واقا   یعنی اتم «جهاب فیدیک»بنابرای  
  .اند اند و نامحسوس هستند برای حواس ما ناشناتته

همانا ساتته طب  و حواس ماا اسات و اگار  ،«جهاب محسوس ما»
محیط فیدیکی را دریا فر  کنیم ما همچوب ناتدای کشتی هستیم کاه 

 «بدب»دهند کشتی  بما می «ماب حواس»باناب  هایی که محیط با عالمت
 کنیم. را هدایت می

م  واحد بسیط اندیشاید  و احسااس کنناد  فاعال »دوگانگی میاب 
، غیار قابال «تاب  کامل جبر فیدیک اسات جهاب فیدیک که»و « مختار

 انکار است.
  





 هایدگر: -7
 ای  امکاب در نظریه ایر، تایید تواهد شد،

هر فاعل مدرک، فقط چیادی اسات کاه بارای  -9
 یک متعلد )= ابژ ( و متقابالً 

فاعال ]هر متعلد، چیدی است که بارای یاک  -2
 .1مدرکپ وجود دارد

و « جهاااب»هااای مربااوط بااه ثنویاات  .... تحلیل
آشاکار  ،، قباًل بارای ماا«باشند  داتل در جهاب»

باشاند  داتال »اند که هستی کشف شاد   ساتته
، مبتنای «منکشف شدب جهاب»تود را بر « جهاب

 .2سااد می
اساتاد فلسافه در « ویلیام پرت»، با پروفسور «برای  مگی»مصاحبه 

 نشگا  نیویورک:دا
 مگی:

اگار ما  کسای بااودم کاه مطلقاًا های  اا فلساافه 

                                              
و همچنای   311ترجماه محماود ناوالی    -تالیف هایدگر  -کتاب وجود و اماب .  1

هجاری  9311ترجماه عبادالکریم رشایدیاب چااپ تهاراب ساال  -کتاب هستی و اماب 
 . هر سوژ  فقط برای یک ابژ  هست آنچه هست و بالعکس.213شمسی   

 9311راب ساال ترجمه محمود نوالی چاپ ته -تالیف هایدگر  -کتاب وجود و اماب .  2
 سطر هفتم. - 311  
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تواستید  دانستم و شما می نمی ،«مارتی  هایدگر»
تصوری عمومی و اساسی اا آب، به م  بدهیاد اا 

 کردید؟ کجا شروع می
 -گذاراب علم ناو باود  پرت: .... دکارت یکی اا بنیاب

یعنی آنچه امروا باه علاوم جدیاد معاروف اسات و 
طارح او بارای تاسایس آب، مساتلدم ایجااد شااکاف 

 بود.« جهاب تارج»انساب و « آگاهی»عجیبی میاب 
.... در نتیجه ثنویت یا دوگانگی بسیار چشامگیری 

آیااد  ، بوجاود می«جهااب تاارج»و « نها »میااب 
ای مارف دو قارب  ونایم باا ایا   تقریبًا هار فلسافه

 ، ساااااگار شاااد اماااا در«چهاااارچوب دکاااارتی»
بینیم، رفته رفته شورشی باه  رب بیستم میاوائل ق -

هاااای فلسااافی  مختلاااف و در قالب های شاااکل
جا، اا انگلساااتاب و ساااایر  در هماااه ،گونااااگوب

در برابار  -کشورهای اروپاایی گرفتاه تاا امریکاا 
 نضج گرفت. «مکتب دکارت»
  .1است «دکارت»، یکی اا شورشیاب بر ضد «هایدگر»

                                              
 9311چاپ تهراب سال  -ترجمه فوالدوند  -تالیف برای  مگی  -کتاب مرداب اندیشه .  1

 .29 - 22هجری شمسی   
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 :«هایدگر»نقد و بررسی ما بر گهت  
« ما »، هماب «م  و محیط پیرامونی م »اا  «هایدگر»اگر مقصود 

اسات، وابساتگی ایا  دو، « محیط احساسی حواس پنجگاناه ما »و 
 «جهااب طبیعات»یعنای وجاود ادراک  بهمدیگر غیر قابل انکار است.

جهااب »تاود باه وجاود وابساته اسات ناه  «مادرک»وابسته به وجاود 
 قط  نظر اا ادراک مدرک آنرا.  ،«فیدیک

طبیعات فیدیکای آنطاور کاه فای نفساه »وجاود  ،به عباارت دیگار
 هی  وابستگی به وجود م  اندیشند  ندارد. ،«هست

جهااب »همااب  «جهااب»اگر مقصود هایادگر اا باا به عبارت دیگر 
وجود داشاته و  ،میلیاردها سال قبل اا وجود جانداراب»است که  «اتمی

وجاود  ،میلیاردها سال بعد هم چه بسا ،شدب تورشید پس اا تاموش
ما  »وابستگی ای  جهااب فیدیکای واقعای باه وجاود  ،«تواهد داشت

متوجه عدم وابستگی ای  جهاب  ،، معقول نیست و هر عاقلی«اندیشند 
 شود. به م  موجود اندیشند  را کاماًل متوجه می ،فیدیکی

به ای  جهاب فیدیکی  «موجود اندیشند »وابستگی م   ،اما بالعکس
و ما  نیاد باا )اناد  اثباات کرد  ،بنابر ثنویتی که دکارت و کانت ،مادی

ام و در ای  بدب فیدیکای  مادام که م  اند  ،(ام دالئلی قویتر اثبات کرد 
یقینی و غیار قابال  ،«بدب و جهاب»وابستگی م  به ای   ،کنم اندگی می

 انکار است؛
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 ،، دیگار«بادب ماادی»اا ایا   «م  غیار ماادی»اما پس اا تروج 
 وابستگی به ای  بدب ندارم.

دانناد  تیدم را می حتی مرتاضاب هندی و آنانکه علم هیبنوتیدم و منیاه
اند اا بادب  جاب افرادی را که در مقابل تودشاب به تواب مصنوعی برد 

فرستند و اتبار همدماب صاادقانه را اا آنهاا  تارج و به اطراف جهاب می
 حتی نسبت به آیند  که دقید اتبارشاب مطابد واق  هست.گیرند و  می

عقاًل و علمًا اثبات شاد   «عی  مادی» و «نه »در هر حال ثنویت 
که میلیاردها سال قبال اا )و قابل انکار نیست و وابستگی جهاب فیدیک 

باه وجاود  (چه بساا تواهاد باودبشر بود  و میلیاردها سال پس اا بشر 
 ،تری  گفتاری است که در تاریخاه بشار احمقانه ،انساب یا م  اندیشند 

 گفته شد  است.
جهاااب طبیعاای و اتماای »، «هایاادگر»پااس باار تااالف تفکاار  -9

ما  اندیشاند  کاه در تاود قاو  اندیشایدب »هرگد به وجاود  ،«فیدیکی
 ، وابسته نیست؛«دارم

« م  اندیشند  که در تود قو  اندیشایدب دارم»همچنانکه وجود  -2
مادامیکاه در ایا  بادب هساتم  ،هستم «موجودی غیر مادی»بنابر آنکه 

وابسته به ای  بدب اتمی هستم اما پس اا تروج اا ای  بدب اتمی، دیگر 
 «بادب و جهااب اتمای»هی  وابساتگی باه ایا   ،«م  اندیشند »وجود 
 ندارد.



 
 
 

همان  «حقیقت»، «لیوتار»تفکر نخستی  بر خالف  -8
 است: «متعلق واقعی آن»با  «اندیشه»تطابق 



 
 
 6927 - 6955 ان فرانسوا ژیوتار 

Jean-François Lyotard 
  نویسند  کتاب پدیدارشناسی )تحت تأثیر تهکرا  هوسرل(
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 لیوتار:
در بررساای و سااؤال بدرگاای کااه اا حقیقاات چااه 

 گیرد. میفهمیم، فلسفه جهاب اندگی شکل  می
تواند  ، نمی«حقیقت»روش  است که در اینجا  -9

، تعریاف «متعلاد آب»و  «اندیشه»به مثابه تطابد 
شود ایارا چنای  تعریفای، مساتلدم آب اسات کاه 

دهاد تماام  فیلسوفی کاه ایا  تعریاف را ارائاه می
را اا سوی  «متعلد»را اا یکسو، و تمام  «اندیشه»

 دیگر، در نسبت تارجیت تام آنها، لحاظ کند.
آماواد کاه چنای   ، به ما می«شناسی پدید »اما  -

 قابل تصور نیست. ،تارجیتی
.... 

تواند تعریف شود مگر به عناواب  حقیقت نمی -2
؛ و ایاا  هماااب «ای ایسااته اا حقیقاات تجربااه»

بداهت است. اما ای  امر ایساته، یاک احسااس 
هاای   ،وشاا  اساات کااه احساااسنیساات ایاارا ر

 ندارد؛ ،تطا  ضمانتی در مقابل
.... 

کااه فاار  مشااترک  «حقیقاات مطلااد»بنااابرای  
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 .1گرایی و شکاکیت است وجود ندارد جدم
بخااطر  -گرایی  )افتادب لیوتاار در چاا  ُپسات مدرنیسام و نسابیت

 علوی( -گرایی افراطی  حس
  

                                              
در ترجماه  -در قسمت سوم، قسمت جهااب انادگی  -تالیف لیوتار  -پدید  شناسی .  1

 .11 - 11فارسی عبدالکریم رشیدیاب   
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 نقد و بررسی گهتار لیوتار:
 نویسد: ای  گفتار میلیوتار در قسمت اول 

 «اندیشه»تواند به مثابه تطابد  ، نمی«حقیقت» -9
 ، تعریف شود؛«متعلد آب»و 
ایاارا چناای  تعریفاای، مسااتلدم آب اساات کااه  -

تماام »دهاد  فیلسوفی که ای  تعریاف را ارائاه می
سو، و تمام متعلاد اندیشاه را اا  را اا یک« اندیشه

لحاظ سوی دیگر، در نسبت با تارجیت تام آنها، 
 کند.

آماواد کاه چنای   ، به ما می«شناسی پدید »اما  -
 تارجیتی، قابل تصور نیست.

اگر مقصود لیوتاار اا آماوا  پدیدارشناسای همااب پدیدارشناسای  -
شناسی هوسارل اسات  ماهرًا هماب پدید  ،هوّسرل است که مقصودش

 هوسرلی. شناسی باید در پاسخ لیوتار گفت که در پدید 
بطور کلی  ،«ای وجود فی نفسه غیر پدید »ت بمعنی اواًل تارجی -9

 ،شناسای هوسارلی قرار گرفته اسات و اصااًل در پدید  ،در پرانتد تعلید
شناسای  شاود و پدید  روی چنی  واقعیت تارجی، توجاه و بحا  نمی

یعناای  ،ای، هاای  سااخنی دربااار  ایاا  تارجیاات اا اندیشااه هوساارل
 ندارد. ،«ت حسیقط  نظر اا شنات ،موجودات فی نفسه تارج»
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توجاه شناسی  عمد فلسفه هوسرل را در پدید  ،در نتیجه اینکه لیوتار
 «جهااب تاارج»ای با تعلید  شناسی هوسرل است که پدید  کافی نکرد 

هی  نظر تاصی نادارد و های  ساخنی نادارد کاه  ،به چنی  تارجیتی
 اش نسبت به ای  تارجیت. بگوید البته با توجه به شرایط تعلید حکم

برای کسانیکه تعلیاد هوسارلی را غلاط و یاا  «چنی  تارجیتی»اما 
هر عاقلی ایا   ،کاماًل معقول است و به عبارت دیگر ،دانند فاید  می بی

اش ایا   بجد هوسارل و پیارواب ،تارجیت را قبول دارد و همه فیلسوفاب
واقعیت »تارجیت را قبول دارند بلکه وجود پدیدار حسی بدوب هرگونه 

نامعقول است )یعنی موجودات فی نفسه تاارجی  ،«ارجیتفی نفسه 
اند همچوب اتم گرچه قابل تصور حسی نیستند اما قابال  که نامحسوس

معقاول  ،اثبات عقلی به کمک آثارش هستند به قاول کانات وجودشااب
 است(.

دیواری که رنگ اند به  لیوتار مثال می ،و ثانیًا در تطای در بداهت -
قابل حس نبود   ،چراغ شب چوب اردی رنگ دیوارارد داشته اما در نور 

آنرا در شب تاکستری دید  است و تجربه رنگ تاکساتری اا آب، دارد 
اما در روا در نور تورشید متوجه شد  که دیوار واقعًا رناگ ارد دارد ناه 
تاکستری و تجربه رنگ تاکستری در شب تطاا  باود  اسات. ماا اا 

تطاای در اینجاا بجاد عادم تطاابد کنیم کاه آیاا  آقای لیوتار سؤال می
گاهی اندیشه» گااهی ما  «متعلد آب»با  «آ در  ،است یعنی اندیشاه و آ
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گااهی  شب اا رنگ تاکستری دیوار با واق  رنگ دیوار که متعلاد ایا  آ
کند. یعنای آقاای لیوتاار درسات متوجاه  تطابد نمیکه ارد باشد است 

کناد. یعنای  یگویی م نویسد و لذا تنااقض گوید و چه می نیست چه می
گاهی و اندیشه»اینکه حقیقت عبارت اا تطابد  اسات  «متعلد آب»با  «آ

اند حقیقت را همااب تطاابد  کند اما در عمل و مثالی که می را انکار می
 گیرد. می ،«متعلد اندیشه»با  «اندیشه»
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 اما جمله بعدی لیوتار:
توانااد تعریااف شااود مگاار بااه  ، نمی«حقیقاات» -

، و ای  همااب «ایسته اا حقیقتای  تجربه»عنواب 
 بداهت است.

، نیسات «احسااس»، یک «امر ایسته»اما ای   -
ایرا روش  است که احسااس، های  ضامانتی در 
مقابل تطا  ندارد؛ بداهت نحاو  اولیاه قصادیت 

گااهی کاه در آب، تاود  است یعنی لحظاه ای اا آ
تاود را در گوشات و اساتخواب « شیئ مورد نظر»

کنااد.  گاااهی عرضااه میتااود، بااه شخصااه، در آ
 شود. ای است که شهود ُپر می لحظه

.... ماا  هااذا، ایاا  بااداهت یااا تجربااه ایسااته اا 
حقیقت، تضمی  کاملی در مقابل تطاا ، فاراهم 

 کند. نمی
 ....... بنابرای  حقیقتی مطلد... وجود ندارد.

لیوتار در ای  قسمت دوم گفتارش باا قباول اینکاه شاناتت  نقد ما:
کناد  وار اا هوسارل نقال می ای را طاوطی است جملهپذیر  تطا ،حسی

گویاد و  سخ  می ،«ماهیت چیدها»و  «شهود نات»آنجا که هوسرل اا 
های حسی که جدیای شخصای اسات و نات چیدهاا و تاود  میاب داد 
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کند و تصوصیت  ماهیت اشیا  را که عقل انساب بطور شهودی درک می
ه شاک و تردیاد و بادوب شاب بدوب هرگونا نات آنها را در تمام مصادید

داناد و کلیات اصاول نخساتی  منطاد و  امکاب هر تطاایی جااری می
گویا لیوتار متوجه عمد گفتار هوّسارل  ،داند ریاضیات را اا ای  باب می
کامل و بطور مفصل توضیح دهد و لاذا باا  ،نشد  و نتوانسته آنرا درست

د  بعضی اا کلمات هوسرل مثل پر شدب شهود بطور شاعاری گاذر کار
است در حالیکه بداهت ندد هوسرل پس اا شهود نات و ماهیت چیدها 
و پر شدب ای  شهود نات دیگر امکاب تطا  وجود ندارد و تصوصایت 

شاود و ایا  کلیات  ماهیت و نات تمام بینهایت مصادید آنرا شاامل می
بخاطر شهود نات و ماهیت نوع دیگری اا کلّیات اسات غیار اا اثباات 

 را  حسی و تجربی.کلیت اا طرید استق
و  «گرایی در معرفات نسابیت»در آتر گفتاارش باه  «ژیوتار»و لذا 

گرفتار شد  است بخااطر آنکاه تحات  ،سردرگمی در شناتت حقیقت
گرایی افراطی قرار گرفته اسات و گفتاار هوسارل را در شاهود  تاثیر حس

 .نات متوجه نشد  است





 
 

بر خالف گفته سارتر،  -1
گاهی و شناخت» از  «آ

 ، جدا نیست:«سویی درون»
 )نقد و بررسی بعضی از تفکرات سارتر(
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گاهی « گرای افراطی بود حس»اا آنجا که سارتر،  موجود  نسبت بهآ
دانسات ناه  جسام موجاود اناد  می «عرضی و تاصایت»اندیشند  را 

 نامید  شود. ،«جوهر غیر مادی»فسه که موجودی فی ن
)که مقصودش موجاود « موجودی لنفسه» ،را« م  اندیشند »و لذا 

وجود تادا را »، در نتیجه «موجود فی نفسه»نامید نه  میعرضی است( 
گاهی است به عنواب موجود فی نفسه اجتماع نقیضای  و  «ای که دارای آ

 دانست. ال میمح
 ،«موضااوع»، «تااود»دربااار  اینکااه  «سااارتر»گویی  ..... تناااقض

 شود؟ شود یا نمی می
 سارتر:

ماد  یک موجاود »تواند  ، نمی«تود»در عمل،  -
 تلقی شود.« حقیقی

 شود. نمی ،موضوع هم تود
بارای  نباشادتواناد کاه  و اا نظر دیگر هام نمی -

، تاااودش، نمایشاااگر، عینااای «تاااود»اینکاااه 
 .1است «موضوع»
کنیم و اناداا   آب است که آنرا لمس مای ،هستی -

                                              
هجری  9313ترجمه عنایت چاپ تهراب سال  -تالیف سارتر  -نیستی کتاب هستی و .  1
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 .1بینیم آب را، می
وجود را ممنحصار باه موجاودات ماادی یعنای اتمهاا  ،وقتی سارتر

گااهی و  می گاا »داند در نتیجه آ  «موجاودی فای نفساه»را  «موجاود آ
گاا  را موجاودی عرضای می نمی گاهی و موجاود آ داناد در  داند یعنی آ

گاا  اسات باه تنااقض گویی  نتیجه دربار  تدا که موجودی فی نفسه و آ
 داند. میمتناقض  ،میافتد و مفهوم تدا را مفهومی در دروب

در  هسات «وجاودی غیار ماادی»و اا طرفی دیگر نید چوب منکار 
گاهی را گویا تصویر می انند که مثاًل دستگا  دوربای  اا بیاروب د نتیجه آ

اسات کاه اا  «دساتگا  تصاویربرداری»همچوب  «نه »گیرد یعنی  می
گااهی ما  ،گیرد در نتیجه سارتر بیروب تصویر می باه  ،درباار  علام و آ

ایارا دساتگا   شاود درماند  میمانیم  که ما آنرا علم حضوری می متود
 ،یر بگیارد و لاذا ساارترتصو ،تواند اا دروب تودش تصویربرداری نمی

دانم که هستم ای  دیگری اسات  م  در دروب تودم نمی»کند  تیال می
 «.تو هستیدهد که  که بم  تبر می

دانم کاه  سؤال ما اا سارتر ای  است که اگر م  اا دروب تاودم نمای
راسات  ،«تاو هساتی»گویاد  هستم اا کجا بفهمم ایا  دیگاری کاه می

 گوید؟ گوید یا دروغ می می
ر حالیکه چنانچه دکارت اثبات کرد م  باه وجاود تاودم یقای  د -

                                              
 .92ترجمه عنایت    -تالیف سارتر  -کتابهستی و نیستی .  1
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موجاود  ،دهم و ما  بیواسته دارم کاه امکااب شاک و تطاا در آب نمای
اندیشند ، موجودی واحد بسیط مستمر هستم که دارای فهام و اتتیاار 

موجوداتی  ،هستم اما موجودات مادی و به قول امروای موجودات اتمی
ل تقسیم و تجدیه هستند و پیرو جبر فیدیک واحد بسیط نیستند بلکه قاب

 هستند و فاعل مختار نیستند.
 سارتر:

دیگری اا منی که نیست درکی مستقیم دارد و ما  
 .1اا ای  منی که هستم درک مستقیم ندارم

 ،به درک مستقیم م  اا تودم ،«هستی و نیستی»سارتر در کتاب اما 
 نویسد: کند آنجا که می اعتراف می

 .2گویم هستم دارد برای آنکه م  میهستی وجود 
 کند( گویی می داند دائمًا تناقض )یعنی سارتر چوب عمد فلسفه را نمی

 سارتر:
هساتی دارد اماا سانگ بارای  ،انساب برای تاودش

تااودش هسااتی ناادارد و هسااتی او باارای دیگااری 
 .3است

                                              
ترجماه محسا   -کتاب شش متفکر اگرایستانسیالیست تاالیف: هاا . ج . بالکهاام .  1

 .912هجری شمسی    9311حکیمی چاپ 

 .92ترجمه عنایت    -تالیف سارتر  -نیستی کتاب هستی و .  2

 .91هماب کتاب   .  3



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  596
 

منحصر به موجودات مادی یعنی موجودات اتمای  ،و لذا موجودات
و تاب  کامل جبر فیدیک هستند نیستند و نه  منای کاه که قابل تقسیم 

محال است موجاودی  ،واحد بسیط مستمر و دارای فهم و اتتیار هستم
مادی یعنی اتمی قابل تقسیم و تاب  جبر فیدیک باشم در نتیجه ای  گفته 

م  بوجود تودم علم مستقیم ندارم و اا گفته دیگراب متوجاه »سارتر که 
ای است که در تااریخ  تری  گفته احمقانه ،«شوم وجود داشت  تودم می

داناد کاه هسات و لاذا اا جااب  حیاواب هام می گفته شد  است. ،بشر
 کند. دفاع می ،تودش در مقابل تطرات

یک قسم نیستند بلکه دو  ،موجودات فی نفسه واقعی ،در هر حال -
 قسم هستند:

یعنای اتمای کاه قابال تجدیاه و بادوب  «موجودات مادی»یکی  -9
گاهی اتتیار   است.و آ

که موجودی واحد بسیط مساتمر، دارای  «م  اندیشند »دیگری  -2
 فهم و اتتیار هستم و به نات تود علم حضوری بیواسطه دارم.

اش و هم بوجود تودش که  )نه  هم بوجود متصورات و تصدیقات
 رد(.محل ای  تصورات است علم بیواسطه حضوری دا

اشاکال  ،باشاد «ثنویات وجاود»در نتیجه ای  تقسیم واقعی کاه  -
شود ایرا سارتر بنا بر اعتقاد  حل می ،گویی سارتر هم دربار  تدا تناقض

گا »کرد  تیال می ،اش گرایانه مادی گاهی و م  آ موجودی فی نفسه  ،«آ
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گا »نیستم و  بلکاه تاصایت اتام  «موجود فی نفسه نیست» ،«موجود آ
موجود فی نفساه اسات پاس محاال  ،اینکه تدا» :گفت ا میاست و لذ

گا  باشد و در مفهوم تدا موجاود »ایارا  «تناقض است ،است موجود آ
گا  که موجودی فی باشد  «موجود فی نفسه» ،تواند نمی ،«نفسه نیست آ

گا  است و ایا  نادد  در حالیکه گفته می شود تدا موجودی فی نفسه و آ
گویی باود در حالیکاه نادد  یک نوع تناقض ،«گرای افراطی حسسارتر »

گاا »افرادی که به ثنویت موجاودات معتقداناد   «نها  و موجودهاای آ
گا  هستند»همانا  موجاود »و نید تداوناد هام  «موجودات فی نفسه و آ

گا   است. «فی نفسه و آ
 سارتر:

آمید اسات؛ ایارا در  مفهوم تدا، مفهومی تنااقض
هساتی »یعنی پی یگانه ساتت  دو مفهوم متقابل، 

 .1هستند« هستی لنفسه»و « فی نفسه
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 :«خدا»بر  «سارتر»اشکال دیگر 
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 سارتر:
گاا  باودب ما  اا  گاهی م ، اطالع اا آ اطالع اا آ

 چیدی است؛
گااهی اسات کاه  و ای  چیاد، موضاوع )=اباژ ( آ

 .1است «نه »چیدی غیر اا 
، حضور بارای کسای باه عناواب «شعور»معنی  -

 .2]چیدیپ متفاوت یا دور اا هماب کسی است
گاهی» - سویی است  ، وابسته به دروب«شعور یا آ

 سویی جدا است. اا دروب ،با وجود ای 
گفت  ای  گویم م  آب دیگری نیستم با  وقتی می -

کااالم، بااه هاار دو، یعناای ماا  و دیگااری، یااک 
و ما  غیار را، دیگاری و  -موجودیت تا  داد  

 .3ام دیگری را غیر م ، شناتته
گااهی  - گاهی همیشه بصورت چیدی نباودب، آ آ

 آید. همچوب یک نه بدنیا می
و اا تودش همچوب یاک ناه جااوداب، همچاوب 
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امکاب محضی اا هر چید موجود، جدا شد  است 
 .1تبر است با
گویم ای  مید صندلی نیست مانناد  وقتی م  می -

ام م  پل نیستم، ابتدا  اینکه اگر  ای  است که گفته
گفتم ای  مید صندلی نیست صفت صندلی باودب 
را اا میااد حااذف کاارد  و هسااتی میااد را اثبااات 

 .2ام کرد 
گاهی همیشاه  توضیح: مقصود سارتر اا ای  کلمات ای  است که آ
گاهی اا چ گا  آب چید را اا غیر آب چیادآ تشاخیو  ،یدی است که م  آ

گاهی می تواب تحلیل کارد  دو قضیه را می ،دهم یعنی در هر شناتت و آ
ماثاًل  «سالبی و منفای»و دیگاری قضایه  «مثبت و ایجابی»قضیه یکی 

مید است ناه صاندلی  ،شناتت م  اا میدباب است که آب چید تارجی
بدوب یک امر  «شناتت و تشخیو»یعنی مید است و صندلی نیست و 

 ممک  نیست. ،ای عدمیک امر وجودی و 
کاه )افالطاونی « وحادت وجاودی»بنابر دیادگا  « تدا»مفهوم  اما

وجاودش، محاال  (کناد سارتر تدا را بنا بر دیدگا  افالطونی معنای می
تدا بمعنی وجود مطلاد ، «وحدت وجودی»است چوب در ای  دیدگا  
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یاا یا مطلد وجود است و بدوب هر قضیه سالبیه اسات و وجاود مطلاد 
گا  باشد. نمیمطلد وجود،   تواند وجود آ

درباار  تادا و ، «وحادت وجاود»، بر نظریه «اشکال سارتر»یعنی 
 وارد است.مخلوقات، 

که وجود تدا را مبای  باا وجاود مخلوقاات  «ادیاب الهی»نه به نظر 
 مخلوق نیست و مخلوق هم تدا نیست. ،گویند تدا دانند و می می

قضایه ایجاابی اساتفاد  »هام اا  ،«تادا» ،و در معرفی و تشخیو
شاود کاه  اساتفاد  می ،«قضیه سلبی»و هم اا  «شود که تدا هست می

 تدا نیستند.هم و مخلوقات  «مخلوق نیست ،تدا»
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 سارتر:
، هماااب «تاادای یگانااه»اگاار فاار  کناایم کااه 

ناپاذیر  پایاب ،اسات پاس هار وحادت «وحدت»
توانااد جهااااب و  می ،ناپااذیر اساات و هاار پایاب

 .1بوجود بیاورد ،پذیرند موجودات را که پایاب
، «مخلاوق تاود»، باا «تداوند»ای  مفهوم که  -

 کند: تولید اشکال می ،یکی است در ماهر
اگر تداوند، م  یا دیگری است پاس چاه کسای 

 .2باقی میماند که هستی م  را تضمی  کند
 هستی م  را تلد کند()یعنی 

  

                                              
 .913تالیف سارتر ترجمه عنایت    -کتاب هستی و نیستی .  1

 .911   هماب کتاب.  2
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 نقد و بررسی ما بر گهت  سارتر:
وارد  ،«وحادت وجاودی»اشکال سارتر بر مفهوم تدا بنا بر دیدگا  

مطلد وجود یاا وجاود مطلاد باشاد کاه  ،است ایرا اگر مقصود اا تدا
هماب مجموعه یا مطلد وجود موجودات است دیگر وجود دیگری باقی 

اشد ایرا علم و قادرت و اراد  مطلاد ماند که تالد ای  موجودات ب نمی
موجودات هماب مجموعه علم و قدرت و اراد  مصادید ای  موجاودات 

 است؛
عاالو  بار آنکاه جما  میااب  ،لک  نظریه وحدت وجود افالطاونی

نقیضی  یا ضدی  یا مثلای  اسات و محاال اسات و باا معنای حادو  
اب الهی مورد مخالفت همه ادی ،قابل جم  نیست ،مخلوقات و قدم تدا

معتقداناد کاه  ،باشاد و هماه آنهاا که صاحب کتاب و انبیا  هستند می
و مبای  با آنها است ماا تادا است غیر اا وجود مخلوقات  ،وجود تدا

 ،نیست و سلب به ایا  معنای درباار  تادا ،م  و ما ،و تدا همنیستیم 
 جاری است.





 
 
 

 :«خدا»به  «سارتر»اشکال سوم 
 )درباره فاعل مختار بودن خدا(
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اشکال سابد سارتر بر وجود تدا و توهم تناقض در مفهوم تادا  -9
کارد تعریفای  یکی بخاطر آب بود کاه مفهاوم تادا را غلاط تعریاف می

که چنی   «اش، یکی است وجود تدا با وجود مخلوقات»افالطونی که 
گویی  غلط اسات و یاک تنااقض ،تفکری افالطونی گفتیم که اا اساس

 مبای  است. ،آشکار است در حالیکه وجود تدا با وجود مخلوقات
بر وجود تدا و اینکه در مفهاوم تادا  ،اشکال دیگر سابد سارتر -2

گاهی و علم»، «سارتر»تناقض است بخاطر آب بود که  را غلط معنی  «آ
دانسات کاه آنهام بخااطر تفکار  می «تاوا  مااد »کرد و آنارا اا  می

تاورد حتای  به مشکل برمی «تدا»اش بود که نه تنها در شناتت  مادی
تری  شااناتت و  کااه بیواسااطه «شااناتت ماا  اا وجااود تااودم»در 

و تیاال تاورد  و باه مشاکل برمیتری  شاناتت اسات میماناد  بدیهی
و  «و بیواساطه ناداردشناتت مساتقیم  ،تودشانساب بوجود »کرد  می

گاا  می شاوم و بارای  مثاًل م  اا طرید اتبار دیگراب به وجاود تاودم آ
های  را  شاناتتی  ،تصدید به ای  اتبار دیگراب یاا تکاذیب ایا  تبار

 یم.دندارم و ما پاسخ صحیح به سارتر را در ای  مسئله دابیواسطه 
گویاد:  بااا میدا و اینکه به وجود ت ،«سارتر»اما اشکال فعلی  -3

انسااب را  ،«ساارتر»در مفهوم تدا، تناقض است بخاطر آب اسات کاه 
تمااام  ،ماا  اندیشاند  انساانی»کناد کاه  درسات نشاناتته و تیااال می

کند که مفهوم اینکه تدا،  بنابرای  تیال می «ساام تودم میام را  ماهیت
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تادا نات تاودش را هام تاودش سااتته »فاعل مختار اسات یعنای 
 .«است

تطا  است و  ،«انساب»اش اا  در شناتت «سارتر»در حالیکه تفکر 
اش ایا   مقادم اسات معنای صاحیح ،اش اینکه وجود انساب بر ماهیت

هر انسانی تماام ماهیات انساانی تاود را تاودش سااتته »نیست که 
  ؛است کهاش ای   بلکه معنی صحیح «است
اتالق و »هر کدام  ،«جانداراب غیر اا انساب»یعنی  «حیوانات» -9

مشاخو و  ،شااب تلقات نوعیماهیات بر اساس  «روحیه و رفتارشاب
 معی  است.

توارند و کارشاب تنها صیادی و  گوشت ،بعضی مثل حیوانات درند 
 شکار است؛

 ها؛ توارند مثل گاو، گوسفند و شتر و امثال ای  بعضی علد
 د و...توارند مثل میموب که میو  آماد  را میخورن و بعضی میو 

ها مفیداناد مثال گااو و  و یا به عبارت دیگر بعضی بارای ماا انسااب
 اند مثل مار و عقرب و امثال اینها. گوسفند و غیر  بعضی تطرناک

در جایی  «عقل»و هم  «غرید »بخاطر داشت  هم  ،«انساب»اما  -2
تضااد باشاد فاعال مختاار  ،«عقل»و راهنمایی  «میل غریدی»که میاب 

 است تا کدام را انتخاب کند.
روناد هام بارای تودشااب  بعضی افراد انسانی دنبال تنهاا عقال می
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تنهاا دنباال  ،مفیداند و هم برای دیگراب اما بعضی دیگر اا افراد انساانی
روند هام بارای تودشااب در ماواردی  مناف  شخصی و میل غریدی می

شوند و هم برای  اعتیادهای تطرناک می اند و چه بسا معتاد به تطرناک
دیگراب تطرناک هستند در مواردی که منااف  شخصای و میال غریادی 

 آنها مستلدم ضرر ادب بدیگراب یا نابود کردب آنها باشد.
و افراد سومی هم هستند که در اتتیار و انتخاب تود در مواردی که 

روناد و  میتضاد شود گاهی دنبال عقال  ،«عقل»و  «میل غریدی»میاب 
گاهی دنبال میل غریدی و مناف  تودتواهانه تود را و در شاغل و کاار 
هم برای ایست  یک روش تا  انساب ندارد اما امکانات ایاادی دارد 

تواناد  تواند دنبال کشااورای بارود و می تواند، به شکار بپردااد و می می
را باه بسیاری اا کارهای دیگر که برای بشر مفید است انجاام دهاد و آنا

 گذراند. دیگراب بفروشد و اا مناف  آنها اندگی تود را به
امکاناات ایاادی  ،یعنی انساب در میاب جانداراب در اتالق و رفتاار

دارد و فاعل مختار است و اا آنجا که تفاوت افراد انسانی به تفااوت در 
اتالق و رفتارشاب است و انتخاب فرد که چه اتالق و رفتار را انتخاب 

 .کند ای  تودش است که ای  اتالق و رفتار را انتخاب میکند و 
کنند که ای  ماهیتی که پاس اا  اما امثال سارتر گویا فراموش می -3

ماهیات اتالقای و »کنند هماب  سااد و انتخاب می شاب می وجود آمدب
که قبال اا تولاد هام معلاوم  «شاب ماهیت نوعی»است نه  «شاب رفتاری
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شود تا آتر عمر هم ای  ماهیت ثابت  تولد میانساب مکه، است نواادی 
همچناب یک فرد انسانی باقی میماند که هام انساب باقی میماند است و 

و امکاناات ایاادی را باا  اش عقال ،دارای غرائد است و هم پس اا بلوغ
 تود دارد.

تواند اتتیاار را اا  اش ثابت و تغییرناپذیر است نمی اما ماهیت نوعی
 مثاًل یک گرگ یا گاو و یا گوسفند شود.تود جدا کند و 

اش در تماام «نات انسانی و وجود انسانی و ماهیت انساانی»یعنی 
اتااالق و رفتااار و عقایااد و »امااا  «ثاباات و تغییرناپااذیر اساات» ،عماار

 تواند تغییر دهد. هر لحظه می ،تود را «تفکرات
 ای  نیست که حتی ماهیت «فاعل مختار بودب انساب»بنابرای  معنی 
و گاو یا گوسافند و یاا تواند تغییر دهد و انتخاب کند  انسانی تود را می

را  «اتالق و رفتار و افکاار تاود»بلکه بمعنی ای  است که ماهی شود 
 سااد. کند و تودش آنرا می تودش انتخاب می

ماهیت اتالقای و رفتااری و »سااد بمعنی هماب  یعنی ماهیتی را که می
و قابال است نه ماهیت انسانی که با وجودش اا اول همرا  اسات  «افکاری

تغییر و انتخاب نیست بلکه وجود بدوب ماهیت معنی ندارد و محال اسات 
متعلاد باه آب ماهیات  ،دارای یک ماهیتی است که آب وجاود ،هر وجودی

 عقاًل محال است. ،بدوب ماهیت ،است و تلفت و ایجاد وجود
و آب وجودی که بدوب ماهیت محاال اسات همااب وجاود ماهیات 
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 نوعی و ناتی است.
تواناد تغییار دهاد و  سااد و نمی پس انساب ماهیت ناتی تود را نمی

 کند. سااد و انتخاب می ماهیت اتالقی تود را می
تدا هم که بمعنی وجود االی است به قول فالسفه واجاب الوجاود 

مچوب وجود ماهیات ناوعی انسااب اش است و ه است ای  وجود ناتی
رفتارش باه انتخااب تاودش اسات پاس  ،قابل تغییر نیست اما اتالق

همچنانکااه ثبااوت و تغییرناپااذیری ماهیاات نااوعی افااراد انسااانی بااا 
قابال جما  اسات و تنااقض  ،«اتالقی و رفتاری انسااب»تغییرپذیری 

انتخاابی »باا  «اش ثبوت نات تدا و تغییرناپاذیری اصال نات»نیست 
قابل جم  اسات و های  تناقضای نیسات. و  ،«دب اتالق و رفتارشبو

آنطور هم که ارسطو گفته در تناقض هشت وحدت شرط است که یکی 
، «ای ماهیات انسااب»اا آنها وحدت موضوع است و در اینجا موضاوع 

 است. «تغییرپذیری اتالق و رفتار»غیر اا موضوع است  «تغییرناپذیر»
فاعال ام است ایا  اسات کاه تداوناد اما چیدی که یادآوری آب ال

)بود  و هست و و حکیم مطلد است دارد چوب عالم به همه چید مختار 
ثابت است یعنی همیشه بهتری  اتالق را دارد  ،اش اتالقتواهد بود( 

تادا، دهد و ای  با فاعل مختار بودب  تغییر نمیبه اتتیار تودش، و آنرا 
 نید قابل جم  است.





 هوسرل:
، چیااد دیگااری «واژ  قصاادی»منظااور اا 
ویژگی ناتای و عماومی همی  نیست جد 

گاهی اا چیدی باودب کاه  آگاهی، یعنی آ
اش را  اندیشم، متعلاد اندیشاه به مثابه می

 .1کند در تود حمل، می
 

 سارتر:
گاهی اا «آگاهی»همیشه  -  «چیادی»، آ

گااهی اسات  ،است و ای  چید موضاوع آ
 .2است« نه »که چیدی غیر اا 

                                              
 .12در ترجمه فارسی    - 91تالیف هوسرل بند چهاردهم  -کتاب تامالت دکارتی .  1

 .231در ترجمه فارسی    -تالیف کاپلستوب  -کتاب فلسفه معاصر .  2
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 گوئیم: نقد ما: ما در پاسخ ب  سارتر می
گاهی اا چیادی اسات کاه موضاوع )=اباژ (  ،آری آگاهی همیشه آ

گاهی است حتی اگر آب موضوع ما  »ا وجاود یاباشد  «آگاهی»تود ،آ
اا وجود تاودش هام  «نه »؛ «باشد ،شناسا هستماندیشند  که فاعل 

گا  است. ،بالذات  آ
کند  در شناتت شروع می «وجود تودش»اا هم « دکارت»و لذا  -

بارای شاناتت  «تودش»شاگرد هوسرل اا شناتت « هایدگر»و حتی 
تنهاا را  یاا  «وجاود»گوید برای شناتت  کند و می استفاد  می «وجود»

 است. «وجود تودم»بهتری  را  هماب شناتت م  اا 
 :1گوید اش می «هستی و نیستی»سارتر هم در اول کتاب  -

  «هستی هست چوب م  هستم»
 ،«وجاود تاودش»اا  ،یعنی برای شناتت هستی

 کند. شروع می
معتقد است  ،«اتتیار انساب»اش که به  و در فلسفه اگدیستانسیالیسم

کند که فاعال  یعنی م  موجود اندیشند  شروع می ،«ودشوجود ت»اا 
اش، مقدم است یعنی  مختار است و به قول تودش وجودش بر ماهیت

، قارار «شناتت تودش»تودش را که فاعل شناسا باشد موضوع و ابژ  
 داد  است.

                                              
سارتر: باید بگویم  - 92در ترجمه فارسی    -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  1

 هستم.هستی وجود دارد برای اینکه م  



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ...............................  638
 

دربااار   ،«فلساافه معاصاار»حتاای بااه نقاال کاپلسااتوب در کتاااب  -
یعنی موجودات تاارجی، « یداریموجودات فی نفسه تارجی غیر پد»

 نویسد: قط  نظر اا شناتت حسی و پدیداری م ، نسبت به آنها، می
یعنی موجاودات فای نفساه تاارجی  1«دانم که هست م  فقط می»

بینیم،  هستند جهاب و آنچه در آب است وجود دارد، ایرا بگوئیم آنچه می
سات تیال محض است و بدوب علتی تارجی رخ داد  است نامعقول ا

احساس محض بدوب نویسد  اش می حّتی دکارت در آتر کتاب تامالت
واقعیت تارجی یا در تواب و رؤیا است یاا در جناوب و یاا ساحر کاه 

یاا ی  ام در تمام عمرم در یاک لحظاه ماتوچیدی برید  اا سلسله محف
شود ای  ممک  است یک ساحر یاا  میمحو شود و بعد  ساعتی دید  می

تیالی محض باشد اما چیدی را که ماا در بیاداری و حالتی اا جنوب یا 
کنیم و بااا آنچااه در سلسااله  کمااال عقاال و هوشاایاری، مشاااهد  ماای

بستگی دارد، معقول و ممک   ،ماب ماب در طول عمر و اندگی محفومات
 نیست یک تیال محض یا رؤیا باشد.

دهم که چنانچه تود دکارت  م  گفتار دکارت را چنی  توضیح می -
ای برید  اا اندگی روامر  ما است ماثاًل در  یا هم یک دید  شد گفته رؤ

بینم در  شوم مای کنم در باغی هستم بعد که بیدار می تواب مشاهد  می

                                              
در ترجماه  -تالیف کاپلساتوب در قسامت مرباوط باه ساارتر  -کتاب فلسفه معاصر .  1

 .231فارسی   
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شوم ای  یک  آب وقت، متوجه می ،رتتخواب مندل تود هستم نه در باغ
 رؤیا است.

ام و  ام و نخریاد  ام هی  وقت بااغی نسااتته و اصاًل م ، در اندگی
نک هم در تانه تود هستم اما هرگد در وجود واقعی پدر و ماادرم در ای

کنم ایرا عمری باا آنهاا  و هوشیار و عاقل باشم، شک نمیحالیکه بیدار 
ام نیسات و همچنای  در وجاود  ام و یاک دیادنی بریاد  اا انادگی بود 

ایم و همچنی  در وجود  ام و با هم بدرگ شد  برادرانم که تولد آنها را دید 
ام و در وجود تارجی جهاب و تورشاید و  ارجی تانه و محل اندگیت

ایم  ماب سااتته و یا باغی را که تودمااب در طاول انادگیما  و ستارگاب 
در وجاود هرگد در حال بیداری و هوشایاری نوعاًا یاک انسااب عاقال، 

 ،کنااد و پاس اا یقاای  بوجاود تااودش، اینهااا شاک نمی، واقعای اینهااا
 «مخاالفی  دکاارت»د. پس بهتر است بگاوئیم تری  چیدها هستن یقینی

باالتر  عماًل به فلسافه دکاارت بااگشاتند گرچاه ایا  بااگشات بطاور 
گاهی مستقیم و کامل صورت نگرفته باشد اما در عمل و نظریه هایشاب  آ

هام وجاود ما   «هوسارل»شود و حتای آقاای  چنی  بااگشتی درک می
گاذارد،  رانتد تعلید میاندیشند  و وجود تارجی فی نفسه جهاب را در پ

بعادی حتای بعضای اا ماورد قباول فیلساوفاب ، هوسرلی« تعلید»ای  
قارار نگرفتاه و عقااًل هام و غیار   «هایادگر»شاگرداب تودش همچوب 

 «نات»، توجه به شاهود «هوسرل»ثمراست البته در تفکرات  بی تعلیقی
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، مطلب جدیدی است و بسیار کشف بدرگ و بجایی «ماهیت»و شهود 
شافیات علمای ککناد همچاوب  است اما فلسفه دکارت آنرا ابطاال نمی

 .1شود جدید که به کشفیات علمی قدیم، اضافه می
گاهی  غیار  ،«بوجود چیدهای تارجی یا وجود تودم»)درست که آ

گااهی، اا وجود اشیا  تارجی و غیر اا وجود تود م  اسات ایارا   ااآ
اماا در هار  «وجود ما »صفات و تصوصیات وجود م  است نه تود 

گاااهی و تااامالتهاام توانااد تااودش  حااال می قاارار گیاارد  ،موضااوع آ
گااهی  می ،«وجود تود م »همچنانکه  تواند موضوع و ابژ  تامالت و آ

 قرار گیرد(. ،م 
  

                                              
در ترجمه فارسای    -تالیف کاپلستوب در قسمت مربوط به سارتر  -فلسفه معاصر .  1

: اگر تعینات معلوم و همه آب معانی را که انساب به مقتضاای مقاصاد تاود، 231 - 219
ماانیم و درباار  آب تنهاا  ساتته کنار بگذاریم با هساتی فای نفساه تنهاا میتفسیر کرد  یا 

 توانیم بگوئیم که آب هست. می
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در کتاب  «های سارتر گویی تناقض»و بعضی از  «اکاذیب» -

 «:هستی و نیستی»

 است  «حقیقت کلی»، یک «تود»ای   -9
یکای  ،آمواد که حقیقات هر فلسفه بما می» و -2

  «است و کثرت هماب وحدت است
پیرواب قادیم وحادت وجاودی نیاد همای  را  -3

با مخالف  ،«کثرت»گفتند:  کردند و می پیروی می
، یکاای اساات یعناای کثاارت اا «وحاادت»تااود، 

 ،آید پس کثرت هم اا وحادت وحدت بوجود می
 شود. حاصل می

 «وحادت»، «تدای یگاناه»اگر فر  کنیم که  -
اساات پااس هاار وحاادت پایاااب ناپااذیر اساات و 

توانااد جهاااب موجااودات را کااه  ناپااذیر می پایاب
 پذیراند بوجود بیاورد. پایاب

را وحاادت و  «هسااتی تااود»بنااابرای ، اگاار  -1
، فاار  کناایم پااس ایاا  وحاادت، «ناپااذیر پایاب»

پذیر است و گااهی  پایابتواند آب دیگری را که  می
  .1شود تلد کند در وجود م  پیدا می

                                              
 .913در ترجمه فارسی    -تالیف سارتر  -کتاب هستی و نیستی .  1





 

 

، «هوسرل»بر خالف ادعای  -18
، هیچ پیشفرض و «فلسفه دکارت»

 هیچ پیشداوری ندارد:
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 هوسرل:
دکااارت جاادا مصاامم بااود تااود را اا هرگونااه 

رهااا سااااد. امااا مااا بااه لطااف  ،«پیشااداوری»
های جدید و به ویژ  به برکات تحقیقاات  پژوهش

، «کااویر »و  «ژیلسااوب»جالااب و عمیااد آقایاااب 
های روشا   دانیم هنوا چه تعاداد پیشاداوری می

نشد  و میرا  ماند  اا اسکوالستیک در تامالت، 
 نهفته است.

اما ای  هنوا همه مطلب نیست؛ بایاد پیشفرضای 
را که قباًل نکر کاردیم و اا تحسای  او، نسابت باه 

شود نید اضاافه  ناشی می ،«علوم طبیعی ریاضی»
 کرد.

بااه یااک  «جااوهر اندیشااند ».... اگااو را بااه یااک 
و مفاارق انساانی و حلقاه  «احسااس اندیشه بی»

، تبادیل «اصال علیات»آغاای  استدالل بر طبد 
 1کند. می

 

                                              
 .19 - 12   فارسیترجمه در  - بند دهمتالیف هوسرل  -. کتاب تامالت دکارتی  1





 

 

 

 

 نقد و بررسی ما:
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وجففود شفف  یففا اندیشفف   :«هوسففرل»نقففد و بررسففی مففا بففر نقففل 
 نیست:« فلسه  دکارت»پیشهرض 

را اا قول دیگاراب، شانید  « فلسفه دکارت»، گویا اا دورادور، «هوسرل»
تری  و  کاه مهمتاری  و محاوری« تامالت دکاارت»است آنهم نه اا کتاب 

« روش گفتاار»معتبرتری  کتااب دکاارت اسات بلکاه جمالتای اا کتااب 
و لذا تنها به ایا  « اندیشم پس هستم می»دکارت که عبارت اا ای  باشد که 

در « اندیشام پاس هساتم می»کناد  رت، نوعًا اساتناد میجمله مجمل دکا
کناد ایا  جملاه  ، نقال می«تاثمالت»در  «دکارت»ای را که  حالیکه جمله

توانم  کنم و نمی است که م  در هر چه شک کنم در وجود تودم شک نمی
، را هر بار که بار ابااب «م  وجود دارم« »م  هستم»شک کنم ایرا ای  که 

 صادق است. ،رنم بالضرور آورم یا اا نه  بگذا
 دکارت در تامل دوم:

ای  قضیه م  هستم، م  وجود دارم، هر بار که آب 
را بر اباب آورم یا در نه ، تصاور کانم بالضارور  

 صادق است.
یاا  «شک»اا وجود یا  «اندیشه»تواهد اا وجود  یعنی دکارت، نمی

بگیرد « نتیجه»استلدامی ، اا طرید استدالل امثال اینهاو چیدهای دیگر 
باه کماک  «تاود»استدالل بر وجاود  1که پس یقی  دارم که وجود دارم

                                              
کنم مساتلدم  ی در فصل دهم در فصل نهم م  شاک مایعلم استنتاج -. تعبیر هوسرل  1

 م  هستم.
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تلدم وجود منای اسات کاه علات آب مس ،که شک کردب «قانوب علیت»
کاه گویاد ایا  اسات  مای« تاامالت»بلکاه آنچاه دکاارت، در  هست
و و بدوب نیاا به اساتدالل تری  یقینات بیواسطه و به طور مستقیم  یقینی

همچنانکاه یقای  « یقی  م  بوجود تودم اسات»تردید هماب غیر قابل 
ام بااه  و یقاای  اساات« یقاای  بیواسااطه»هاام « ام اندیشااه»ماا ، بوجااود 

ام و یا غیر اینها همچوب یقای  ما  بوجاود تاودم،  ام یا اراد  احساسات
 « هستندهای بیواسطه  یقی »

شاود  ، گویاا اساتفاد  می«هوسرل»های  اما اینکه اا بعضی گفته -9
یقی  دکارتی یعنی یقی  م  بوجود تودم یقی  استنتاجی است کاه »که 

، حاااال، «پیشااافر  دارداا طریاااد اساااتدالل باااه دسااات آماااد  و 
اساات و وابسااته بااه شااک  اساات یااا  «شااک»، «اش پیشففهرض»

موجااود اندیشااند  »اش  اش اندیشااه اساات یااا پیشاافر  پیشاافر 
ما  ای بوجاود  یقای  دکاارت»ت و است، گفتار تطائی اس« استعالیی

 شناتتی ندارد. فر  یا پیش ، هی  پیش«هستم
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 پیشهرض نیست: ،«رو  ریاضی»
شااود کااه  همچنانکااه اا بعضاای کلمااات هوساارل، اسااتفاد  می -2

یاضفی»دکارت متعبد به  دکاارت در  ،باود  صاحیح نیسات 1«روش ر
و باه هیچکادام اا « روش ریاضای»، هی  تعبد و تعهدی به «تامالت»

تنهااا روش دکااارت در تااامالت، شااروع کااردب اا روش علااوم ناادارد و 
و آب در درجاه « تری  یقینات است که امکاب شک در آب نباشاد یقینی»

)و اینکه  «ام یقی  م  بوجود اندیشه»و نید « وجود تود م  است»اول، 
 «(.فعل م ، مخلوق م  است نه تود م »ام،  اندیشه

را کاه  «م  اندیشند »، تیال کرد ، «هوسرل»سوم اینکه گویا  -3
م  کلی یا م  مطلفق یفا »اش قرار داد  است  دکارت، موضوع تحقید

در « شخصایجدیای ما  موجاود واقعای »اسات ناه  «م  استعالیی
، «مالتکتااب تاا»اش در  کاه درباار  «م »حالیکه مقصود دکارت اا 

شفنوم،  بینم و می منی است که مفی»کند همی   تحقید و صحبت می
کنم و غیفر   برم  رک مفی گیرم ژ   می کنم تصمیم می احساس می

 .م  موجو  وااعی جییی شخصی« است
دکارت، در تالصه تاامالت در اول تاامالت، در تعریاف موضاوع 

اففو  »یففا  ر خففو ، « اندیشففد چیففی  کففه می»گویااد  اش می بحاا 
اندیشم یا در حال تواب و رؤیاا و یاا  یعنی م  که می «دیشیدن  ار ان

                                              
آل علمای،  تالیف هوسرل بند سوم: تود دکارت پیشاپیش یک ایاد  -تامالت دکارتی .  1

تر علم طبیعت ریاضی را برای تود تعیی  کرد   ال علم هندسه یا به عبارت دقید یعنی اید 
 بار برجا نهاد  بود. ها، تاثیری مصیبت آل به عنواب یک پیشداوری طی قرب بود. ای  اید 
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آیم تود را هماب موجود واحد بسایط  بیهوش هستم که وقتی بیهوش می
داند حتی هماب موجودی که قبل اا تولد اند  است و در تاود  سابد می

، ماورد نظار «م  موجود جدئی شخصای»هماب « قو  اندیشیدب دارد»
نیست و )حتی به نظر م  علوی: هماب ما  کاه  دکارت است که مادی

برد باه اطاراف جهااب  مرتا  هندی وقتی م  را به تواب مصنوعی می
کند اتباری دقیقًا مطاابد  فرستد و اا اتبار هماب لحظه، گدارش می می

کند در حالیکه بادب  واق ، حتی اا حواد  غیر مترقبه آیند ، گدارش می
 ست.(در حال تواب مصنوعی ندد مرتا  ا

تالصه منی که دکارت در تامالت به آب، یقی  غیر قابل تردیاد دارد 
هماب یقی  شخصی و جدیی م ، بوجود تودم که موجودی، شخصای 

گفتناد های   و جدئی هستم در مقابل شاکاکاب و سوفساطائیاب کاه می
، «م  هساتم»قضیه یقینی وجود ندارد دکارت روش  کرد که ای  قضیه 

 بل تردید هست.ای یقینی غیر قا قضیه
و دکارت با ای  گفتارش هم شکاکاب و هم سوفساطائیاب را محکاوم 

های بیواسطه و غیر قابال تردیاد را نشااب داد مثال  کرد و هم اولی  یقی 
، همچنای  باه انکاه «م  بوجود تودم یقی  غیر قابل تردید دارم»اینکه 

اتتیار ام دارای احساس دیدب، شنیدب و تصمیم گرفت  و  دارای اندیشه»
 نید یقی  بیواسطه و غیر قابل تردید دارم.« هستم

اسات  «بیواسطه و بدوب پیشافر »هایی  یقی « دکارت»اینها همه ندد 
را یعنای فاعال شناساا را بایاد « ما  اندیشاند »گفت  اما اینکه هوسرل می
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داتل پرانتد و در حال تعلید  حکم، بگذاریم تا یقی  مطلد بوجاود تاودم، 
ای  گفته هوسرل، نشاب ای  اسات کاه هوسارل کتااب تاامالت باقی بماند 

دکارت را گویا مطالعه نکرد  است در حالیکه در میااب یقینیاات بیواساطه و 
اا برتاری « بوجاود تاودم و فاعال شناساا»غیر قابل تردید، همانا یقی  م  

بیشتری برتوردار است اگر م  بوجود تودم، یقای  نداشاته باشام بطریاد 
اماا ایا  « ام باشد نباید یقی  داشته باشام اندیشه»که « تودم فعل»اولی به 

تواهد فاعل شناسا را هم در پرانتد بگاذارد  گفته هوسرل، غلط است که می
یقی  نداشته باشم ایرا م  اگار وجاود « م  بوجود تودم»ایرا محال است 

توانستم بوجود تودم یقی  داشته باشم و انکار وجاود تاود یاا  نداشتم نمی
 انجامد. در وجود تود، به تناقض میشک 
که فعل ما  اسات نیاد یقای  « ام بوجود اندیشه»همچنانکه یقی   -

ما  »تاوانم بگاویم کاه  بیواسطه و غیار قابال تردیاد اسات و ما  نمی
انجامد ایرا  ایرا باا به تناقض می« ام یقی  ندارم اندیشم یا به اندیشه نمی

توانساتم  ندیشام همچنانکاه نمیتوانستم با اگر م ، نبود  باشم باا نمی
بوجود تودم یقای  داشاته باشام و لاذا در پرانتاد در آوردب هیچکادام، 

بوجاود »معقول نیست و نباید در تعلید و اپوته قرار گیرد چه یقی  ما  
و چه یقای  ما  بوجاود « شناسا و تالد اندیشه فاعل»به عنواب « تودم

 «.فعل م  و مخلوق م »به عنواب « ام اندیشه»
فاعاال شناساا و ماا  »کااماًل گفتااار هوسارل در پرانتااد قارار دادب  -

 گویی است. ، گفتار غلط و تناقض«اندیشند 
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 عبدالکریم رشیدیاب: -1
اا  «هاای منطقای پژوهش»در آغاا در « هوسرل»

گاهی را توسط رابطه به م ، تعریف »ناتروپ که  آ
کاارد و ماا  را، مرکااد ارجاااع همااه محتواهااای  می

 ، انتقاد کرد.«دانست آگاهی می
، باار ایاا  عقیااد  بااود کااه «هوساارل»)یعناای(  -
ای اا اعماال  شابکه»، چیدی نیست جد «ُمدرک»

که نیاامند مرکاد ارجااعی باه ناام  «به هم پیوسته
، «وحدت جریاب مادرکات»، نیست، بلکه «م »
ّ در تود مدرکات»

 «صورتی اا بهم پیوستگی حال 
 است؛

طور  و ساپس باه« شناسای اید  پدید »اما بعدًا در 
، در ای  عقید ، تجدید نظار «ها... اید »قطعی در 

را « ناپاذیر ما  محاض و تقلیل»کرد و ضارورت 
 .1تصدید نمود

  

                                              
 .293 - 1تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -« هوسرل در مت  آثارش». هماب کتاب  1
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 دیوید بل:
هاای  پژوهش»هوسرل در ویراست نخست کتاب 

فاعااال »م( اصااااًل منکااار  9129اش )«منطقااای
، شد او نوشت: باید به صراحت بگویم به «شناسا

کلاای عاااجد اا یااافت  ایاا  کااانوب ابتاادائی الام 
 ها هستم.  رابطه

یعناای دوااد   - 9193در ویراساات دوم در سااال 
نظرش عو  شاد و در ایرنویسای کاه ، سال بعد

 ه یاد شد  افدود، چنی  گفت:به جمل
 .1«اا آب پس توانستم آنرا بیابم»

  

                                              
. 321ترجماه فریادوب فااطمی    -تالیف دیویاد باّل  -های هوسرل  کتاب اندیشه.  1

کناد اماا بعاد اا  ، اعتارا  می«م  واحد بسیط مستمر دکاارتی»)هیوم هم در جوانی به 
 گیرد( سالیاب، اعترا  تود را پس می
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 ندارد: «تعلیق»نیاز ب   ،«یقین بوجود خودم»
جهاب مادی »وجود قرار دادب « تعلید»دربار  به « هوسرل»اما گفتار 

فلسافه دکاارت آنکاه در عالو  بار نیست هم، گفتار جدیدی « تارجی
لیاد یاا غیار تعلیاد را هام مطلد است صورت تع ،«یقی  بوجود تود»

 شامل است.
در هر چه شک کنم در وجود تودم و »گوید:  دکارت که مییعنی  -

ام  یعنی چه به جهااب تاارج اا اندیشاه« توانم بکنم ام شک نمی اندیشه
نسابت یقی  داشته باشم و چه شک یا گماب داشته باشم یا هی  حکمی 

توانم  نمی ،در هی  صورتینداشته باشم باا، ام  به جهاب تارج اا اندیشه
 ، شک کنم.«ام تودم و اندیشه»در وجود 
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 ندارد: «استدلل»نیاز ب   ،«یقین بوجود خودم»
کارد  کاه در فلسافه  اش گذشت، تیال می هوسرل چنانچه بیاب -9

یقای  ما  »، تنها یقی  بیواسطه اسات و «اندیشه»یقی  بوجود دکارت، 
است که به واسطه استدالل به ، یقینی «م  هستم»یعنی « بوجود تودم

ای بدوب علت نیست اندیشه  هی  حادثه»دست آمد  است باینکه چوب 
بار « تواند باشاد پاس وجاود اندیشاه هم بدوب علت و بدوب فاعل نمی

)همچنانکاه راسال هام چنای   کناد داللات می« فاعل اندیشه»وجود 
لسافه اشتباهی دربار  فلسفه دکارت کرد  است( و لذا هوسرل در نقل ف

اسات « ما  هساتم»، مستلدم وجاود «اندیشه»گوید وجود  دکارت می
یعنی یقی  م  بوجودم، یقی  بیواسطه نیست بلکه )همچوب یقی  بوجود 

، به دست آماد  «قانوب علیت»تدا یا اتم(، اا طرید استدالل به کمک 
 است.
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 هوسرل:
.............. 

متاساافانه ایاا  هماااب وضااعی اساات کااه باارای  -
دکارت، پیش آمد آنهم به دنبال تلطای باه مااهر 

را باه « اگو»بار که  اهمیت اما به غایت مصیبت بی
و « ای بی احساس اندیشه»، به «جوهر اندیشند »

حلقه آغاای  استدالل بار طباد »مفارق انسانی و 
 1کند. ، تبدیل می«اصل علیت

  

                                              
«. م  هستم»دامنه بداهت یقینی  -بند نهم  -تالیف هوسرل  -. کتاب تامالت دکارتی  1
 .21در ترجمه فارسی    -
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 «:فلسفه دکارت»در نقل « لراس»همچوب اشتبا  
... اما در اینجا، استعمال اول شخو مفرد، جاید 

 نیست.
بایست صاورت نهاایی مقدماه را  می «دکارت» -

 بدی  شکل بیاب کند:
، ضاامیر اول شااخو، اا «هایی هسااتند اندیشااه»

گیرد،  تر در جمله قرار می لحاظ دستور اباب، آساب
دکاارت اما داللت بار معلاومی نادارد وقتای کاه 

 گوید: می
اندیشد، دیگر دارد همااب  م  چیدی هستم که می

دستگا  مقوالت که اا فلسفه مدرسی به ار  برد  
بندد. دکاارت  است به طور غیر انتقادی به کار می

اندیشااه بااه »کنااد کااه  جااا، اثبااات نمی در هی 
 1نیاا دارد. ،«ند اندیش

است کاه ای  جمله« اندیشم پس هستم م  می»در حالیکه جمله  -
اا کتاب قبلی دکارت یعنی روش گفتار گرفته شد  و در آب جمله، جای 
توهم چنی  استداللی برای یک متوهم هست اما جمله دکارت در اینکه 

                                              
در ترجماه  -در قسامت مرباوط باه دکاارت،  «تاریخ فلسفه راسال». جلد دوم کتاب  1

 .113جلد دوم صفحه  -فارسی 
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یقی  م  بوجود تودم یقینی بیواسطه هست در کتاب تاامالت دکاارت 
 نویسد: بسیار واضح و صریح است آنجا که دکارت در تامل دوم می

، هر بار «م  وجود دارم»، «م  هستم»ای  قضیه 
که آنارا بار ابااب آوردم یاا در نها  تصاور کانم، 

 بالضرور  صادق است.
ایارا باه « وجاود تاودم شاوم»توانم منکار  یعنی م  اندیشند  نمی

اندیشام یاا باه  انجامد ایرا اگر نباشم چطور ممک  اسات به تناقض می
 وجود تودم یقی  کنم.

 ، یقی  بیواسطه دارم.«ام جود اندیشهو»و به « بوجود تودم»م   -
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 :«نهس غیر مادی»درباره  «هوسرل»تهار افالطونی 
را به معنی افالطاونی گرفتاه « غیر مادی»همچنی  ماهرًا هوسرل  -

 گیرد. می« فوق اماب و مکاب»را « موجودات غیر مادی»که افالطوب 
 «داناد ما  اندیشاند  را موجاودی غیار ماادی می»اما دکارت، کاه 

را هم یعنی اندیشه م  را هم که فعل م  اسات و « تصورات نهنی م »
کاه در امااب و  داند می« غیر مادی»اا اعرا  وابسته به م  است را نید 

 .دهند مکاب نهنی رخ می
« فاعال شناساا»داند تنهاا همااب  می« واحد بسیط»آنچه را دکارت 

 داند. است اما دکارت تصورات را متعدد می
 نویسد: اش، دکارت می امالتو در تالصه ت

شاود ماثاًل  اگرچه تمام اعرا  نفس، دگرگاوب می
کناد بعضای دیگار را  بعضی اا اشیا  را تصور می

 ای را احساس و... اراد  و پار 
، به چیدی دیگری تبدیل نمای «نفس»با ای  همه 

 شود.
تصورات حسی و حتی تاود حسای و اراد  و امثاال آنهاا و بطاور کلای »و 

ماورد، یقای  غیار « م  اندیشاند »همچوب وجود « و مکاب نهنی هماب جهاب
 گیرد. قابل تردید است و هرگد در فلسفه دکارت، مورد شک و تردید قرار نمی

تواند باشد در فلسفه دکارت تنهاا وجاود ماادی  آنچه مورد شک می
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است و بس نه جهاب دروب نه  و نه تود احساس و « موجودات تارجی»
 نویسد: به غلط دربار  فلسفه دکارت می «هوسرل»اندیشه اما 

های  همااه حیطااه»و « جهاااب طبیعاای»مااا همااه 
کنیم  ، را اا مدار تارج می«متعالی اا نوع ایدتیک

گاهی محض را به دست می  1آوریم. بدی  طرید، آ
مرباوط باه آتاری  « موجودات ماادی تاارجی»اما اثبات عینی بودب 

« تامل ششام»کند یعنی در  طرح می ای است که دکارت در تامالت مسئله
و اما مسائل قبل ای  مسئله اتیر، یکی درباار  ایا  « تامل اول و دوم»نه در 

ادعای شکاکاب و سوفسطائیاب »و « ما یقی  غیر قابل تردید داریم»است که 
 ، تالف واق  است.«گویند هی  قضیه غیر قابل شک وجود ندارد که می

ما  »ابل تردید، تنها اتتصا  به وجاود های غیر ق و ثانیًا ای  یقی 
م  هم برای م ، غیر قابال تردیاد « اندیشه»ندارد بلکه تود « اندیشند 
 است و 

، وجودی واحد بسیط دارای فهام و «م  اندیشند »ثالثًا اینکه وجود 
اتتیار است اما وجود اجسام مادی، قابل تقسیم و فاقاد فهام و اتتیاار 

 موجودی مادی نیستم.، «م  فاعل شناسا»است یعنی 
  

                                              
به نقال اا کتااب  911تالیف عبدالکریم رشیدیاب    -آثارش . کتاب هوسرل در مت   1

 ها تالیف هوسرل. اید 
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 م 1542 - 1555 -اشاال گاسندی، )معاصر دکارت( 
و با ای  جوابی که ما به هوسرل دادیم پاسخ امثاال گاساندی هام  -

، «روح»گفتناد اگار  شود اشاکالی کاه جمعای باه دکاارت می داد  می
موجودی غیر مادی است یعنی موجودی فوق اماب و مکاب اسات پاس 

بدب مشخو در ای  بدب تا  که در اماب  چگونه ممک  است با ای 
و مکاب تا  است، ارتباط برقرار کند پاسخ ما به اینها ایا  اسات کاه 

، فاوق امااب و مکااب «روح»مثال « هر موجود ماادی»اعتقاد به اینکه 
است ناه در « فلسفه قدیم»است اعتقادی افالطونی و غلط و مربوط به 
ه ایا  تصاورات اجساام در دیدگا  دکارت که جهاب درونی اندیشه را کا

آنها موجود است که دارای ابعاد هستند در مکاب درونی نهنای اسات و 
جهاب دروب نه  که متعلد به دروب م  اندیشاند  اسات دارای امااب و 

 1مکاب است؛
، قابال تقسایم نیساتم «م  فاعل شناساا»گوید  اما اینکه دکارت می

به نصف و ثل  و مقصودش ای  است که جسم تا بینهایت قابل تقسیم 
اسات یعنای یاک « فاعل شناساا»، یک «اندیشه»غیر  است اما در هر 

ما  اندیشاند  و فاعال »، یاک «اندیشاه»، بیشتر نیست در یاک «م »
تاواب آنارا باه نصاف و ثلا  و غیار ، تقسایم کارد  است و نمی« شناسا

یک فاعال »یعنی بیشتر اا « م »همچنانکه در یک نه ، بیشتر اا یک 

                                              
 .Pierre Gassendi. پیر گاسندی  1



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  611
 

 ود ندارد.، وج«شناسا
 مقصود دکارت اا واحد بسیط بودب م ، همی  است و بس.

بایش اا ایا  حارف بادنیم « فاعال شناساا»اما اگر بخواهیم دربار  
همچناب است که دربار  تقسیم اجسام هم ادامه دهیم و بگوئیم درسات 
است که جسم که دارای ابعاد است تا بینهایات اا نظار ریاضای، قابال 

نهایت تقسیم واقعی نیست بلکه باه ایا   معنی بیتقسیم است اما ای  ب
« ماناد  و مقساوم باقی»معنی است که تا هر عددی که تقسیم کنیم بااا 

اا نظر فیدیکی تاا بینهایات « جسم»هم قابل قسمت است اما اا اینکه 
دانیم یعنی راج  به جسم هام مجهاوالت  قابل تجدیه است چیدی نمی
هاوالت در بعضای اا جهاات وجاود مج»ما، ایاد است و همچنانکاه 

هایی که برای ما معلوم هست هم  شود ما اا قسمت اجسام، موجب نمی
هم اینگوناه اسات کاه وجاود « نه  و روح»، نسبت به «دست بکشیم

شود و باه  مجهوالت در بعضی جهات آب، موجب انکار معلومات نمی
را موجاودی غیار « نه  و موجود اندیشند »قول جاب الک که همچناب 

، «روح»کند که مجهوالت ما، نسبت باه  داند ولی تصریح می ی میماد
 است.« جسم»بیش اا مجهوالت ما نسبت به 
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در « دکاارت»اما اینکه گاسندی در اشکال به دکارت گفته بود که  -
 - «اندیشم پس هستم م  می»گفته است که « روش گفتارش»کتاب 

در حالیکاه  «هسفتمروم پس  م  هم را  می»گاسندی پاسخ داد  بود 
اش، اشکال واقعای باه دکاارت نکارد   در واق ، گاسندی در جمله فوق

تواب به گاسندی، پاساخ  است بلکه دکارت را تواسته مسخر  کند و می
روید در حالیکه در عاالم تاواب  کنید را  می شاید شما تیال می»داد: 

ناد و یاا در ا روید یا شما را ساحر کرد  بینید که را  می هستید و رؤیا می
درباار  را  رفات ، امکااب « روید کنید دارید را  می حال جنوب، توهم می

 ام، امکاب شک نیست. شک هست اما دربار  اندیشه
را تعبادًا « روش ریاضی»همچنی  هوسرل، تیال کرد  که دکارت  -

یاضیا ،  اسات و  ، افرار  ا  «روش فلسفهه»و تحت تاثیر علوم ر
 اش قرار داد  است. پیشفر  فلسفه

در حالیکه دکارت اگر اا ریاضیات، صاحبت کارد  تنهاا اا بااب  -
مثال بود  و برای آنکه برای توانناد  بهتار مقصاودش روشا  شاود باه 
ریاضیات مثال اد  ولی مقصود دکارت الگو قرار دادب روش ریاضایات 

بلکه مقصود دکاارت   از مههوم به خار  برو در فلسفه نیست به اینکه 
یقینیاات »اا مثال ادب به ریاضیات، تنها ای  است که در فلسفه بایاد اا 

، شروع کرد همچنانکه تود هوسرل هام چنای  معتقاد «غیر قابل شک
بوجاود »است. و یقی  که قابال شاک نیسات در درجاه اول یقای  ما  
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اسات و لاذا در تاامالت در تامال دوم درباار  وجاود جدئای و « تودم
 نویسد: ی م  اندیشند  میشخص

، م  وجود دارم، هر بار که «م  هستم»ای  قضیه 
آنرا به اباب آوردم یا در نه  تصور کنم بالضارور  

 صادق است.
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 :نیست، «فلسه  دکارت»فرض  پیش ،«جوهر اندیشنده»
، جوهر است «م  اندیشند »هوسرل تیال کرد  دکارت که گفته:  -

ت و اندیشه م ، عرضی است(، مفهوم )جوهر اندیشند  است و تصورا
و اسات گرفته به عاریه تعبدًا  «منطد و فلسفه ارسطویی»را اا  «جوهر»

اساتفاد   ،اش ، در فلسافه«پیشاداوری»و یاا « پیشافر »یا به صورت 
 کرد  است.

در حالیکه مقصود دکارت در استفاد  اا ای  کلمه تنها ای  است کاه 
همانا فعال ما  اسات و « تصورات م  و تصمیمات م  و اندیشه م »

وابسته به وجود م  اندیشند  اسات کاه ما  بیواساطه وجاود تاودم را 
ام یقی  دارم و به اینکه  یابم و به آب یقی  دارم و نید بیواسطه به اندیشه می

تاواب اا  وابسته بوجود م  اندیشند  است و می« و اندیشه م  فعل م »
کلمه جوهر دربار  فاعل شناسا استفاد  نکرد و با عباارت اینکاه وجاود 

کاه « ام ام و اندیشاه افعاال»م ، وجودی مستقل است در مقابل وجاود 
یابم و نیاای  وجودی وابسته بم  هستند که اینرا هم با یقی  بیواسطه می

« ایا  کلماه»لسفه ارسطویی بگیارم حاال اساتفاد  کاردب اا ندارد اا ف
در مقابل وجود وابساته، دلیال تعباد باه فلسافه « وجود مستقل»بجای 

ای است که در فلسفه قادیم  ارسطویی قدیم نیست تنها استفاد  اا کلمه
را « اساتقالل وجاود تاودم»هم اا آب، استفاد  شد  است اما ما  ایا  

بیواسطه یقی  دارم. نه بخاطر تعبد به فلسفه  «ام اندیشه»نسبت به وجود 



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  618
 

تواب اا کلمه استقالل و وابساتگی اساتفاد  کارد گرچاه  ارسطویی و می
 شود. آنهم در کلمات سیاسیوب استفاد  می

در « ما  اندیشاند »هوسرل، مقصود دکارت را اا غیر ماادی باودب 
مقابل جهاب ماادی تاارجی، متوجاه نشاد  و غیار ماادی را باه معنای 

و لاذا « موجود فوق اماب و مکاب باشاد»الطونی تیال کرد  است که اف
با جهاب دروب نه  که آنهم در اماب و مکااب اسات کاه در آب تصااویر 

شود و با مفهوم افالطونی،  گانه است تصور می اجسام که دارای ابعاد سه
غیر مادی باودب، تناافی دارد و لاذا هوسارل، تیاال کارد  کاه دکاارت 

تصاورات »کناد ایارا ما ، در  یا مصادر  به مطلوب میگویی و  تناقض
 یابم. هم تود را در اماب و مکاب می« نهنی

هماب موجودات مادی « جهاب تارج»در حالیکه مقصود دکارت اا 
گاا  می جهاب تارج است که م  توسط حواس پنجگانه اا آب شاوم  ها آ

کاه موجودات فیدیکی »یعنی موجودات مادی و به عبارت دیگر، هماب 
تنها تاب  قوانی  جبری فیدیک اسات و اا تاود، های  فهام و اتتیااری 

ماا  موجااود »و وابسااته بااه وجااود ماا  اندیشااند  نیساات اگاار « ناادارد
جهااب »تواناد باشاد اماا  هم نباشم جهاب مادی فیدیکی می« اندیشند 

در صاورت اسات وابساته « دروب نه  که مشابه جهاب مادی تاارجی
اش، اا عاوار   به گفته دکارت در تامالتبوجود م  اندیشند  است و 

 است.« وجود م »
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ولذا در شاک درباار  وجاود ماادی تاارجی، دکاارت در تاامالت 
کنم رؤیاا و  نویسد شاید ای  چیدهایی که م  در تارج احساس، می می

نباشاد کاه تااب  « وجودی مادی تارجی»یا سحر و امثال اینها باشد و 
یار است( در حالیکه ما  موجاود جبر فیدیک است )و بدوب فهم و اتت

 اندیشند  واحد بسیط دارای فهم و اتتیار هستم.
اسات ناه « جهاب ماادی تاارجی»در هر حال شک دکارت دربار  

که هر دو جهااب، در داشات  امااب و مکااب « جهاب دروب نه »دربار  
 اند. مشترک

کناد شامارش  و اگر وجوداتی را که دکارت در تامالت یاادآوری می
 شود. ه وجود میکنیم س

ام و واحد بسیط  که وجودی مستقل« وجود م  اندیشند » -یک  -9
 فاعل مختارم

 که دارای اجدا  و متغیر است« اندیشه»وجود  -دوم  -2
که آنهم در اماب و مکاب و « جهاب مادی تارجی»وجود  -سوم  -3

 قابل تجدیه و تقسیم و تاب  جبر فیدیک و بدوب فهم و اتتیار است.
  





 
 
 
 

فلسفه »بر خالف تفکر هوسرل،  -11
خود »و « گرا ذهنی»، هرگ  «دکارت

 نیست:« تنها انگار
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 هوسرل:
 ،«دکاارت»ای  ضرورت بااساای که تود را به  -

ای  فلساافه»بااه  «دکااارت»کاارد در  تحمیاال می
 .1، تحقد یافت«معطوف به سوژ 

دکارت عماًل گوناه کااماًل ناوینی اا فلسافه را،  -
 افتتاح کرد.

طور  بااا او، فلساافه، کاااماًل تغییاار ساابک داد و بااه
، باااه «لوحانه گرایااای سااااد  عینی»ای اا  ریشاااه

 .2، چرتید«گرایی استعالیی نه »
  

                                              
 .32تالیف هوسرل بند یک در ترجمه فارسی    -کتاب تامالت دکارتی .  1

در ترجماه  -ضرورت بااآغاای فلسفه  -بند دوم  -تالیف هوسرل  -تامالت دکارتی .  2
 .32فارسی   
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 «:هوسرل»
اپوتاه »، اا طریاد «م  تامال کنناد »وقتی م ، 

اگاوی اساتعالیی »، تاودم را باه «شناسای پدیاد 
دهم، آیاا اا ایا  طریاد باه  ، تقلیال مای«ام مطلد

ام و ماادام کاه تحات  ، تبدیل نشاد «تودی تنها»
ساااای منسااجم  ، روش «شناساای پدید »عنااواب 

، باااقی «تاودی تنهاا»دهم  تاودم را، انجاام مای
 مانم؟ نمی

، ماادعی حاال «شناساای پدید »بنااابرای ، اگاار  -
اسات و تاود را  «وجود عینای»مسائل مربوط به 

تاود تنهاا »داند، آیا نباید به عنواب  یک فلسفه می
، مشااخو «انگاااری، ]سولیپسیساامپ اسااتعالیی

 ؟1شود

                                              
در ترجماه فارسای    -بناد چهال و دوم  -تالیف هوسرل  -کتاب تامالت دکارتی .  1

911 - 913. 



 
 
 

 «گرایی ذه »ادعای  نقد و بررسی ما بر
 «ارتفلسفه دک»هوسرل درباره 
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ما  »به عناواب  ،م  ]دکارتیپ ،گفتیم ،چنانچه در مباح  گذشته -
 شاد.با می ،دارای احسااس و اراد  ،«موجود اندیشند  جدئی شخصای

 اساتدارای فهم و اتتیاار جدئای شخصای  ،یعنی واحد بسیط مستمر
اما  «نهنیموجودی »است نه  «موجودی واقعی»، «فاعل شناسا»یعنی 

ام جدئای اا آب جهااب فیدیکای و اتمای  گرچه بدبموجودی غیر مادی 
آنارا « راب کشای»، که «کشتی»همچوب م   ،به تعبیر دکارتاست لک  
 کنم. ام آنرا هدایت می کند م  هم در ای  بدب هدایت می

همچنانکه م  گرچه در ای  بادب همچاوب ناتادای کشاتی آنارا  -
ک  محباوس در دروب ایا  بادب نیساتم و اا کنم ل رانم و هدایت می می

را بااا فعالیاات نیااروی  «جهاااب تااارجی» ،ام طریااد حااواس پنجگانااه
صاف تنیاد م «صفات ثانویه و بعضی اا صافات اولیاه»به  ام، احساس

یعنای  دهم. کنم و به آب طعم و بو، رنگ، احساس و لاذت و... مای می
فاعال »اسات و اتتصاا  باه  «گرا واقا »ای  فلسفه ،«فلسفه دکارت»

یقینی غیر قابال تردیاد » ،«یقی  به وجود تودم»هم ندارد لک   «شناسا
گرچه به جهاب تارج هام یقای   «است یعنی امکاب تردید در آب نیست

توانم  ثنویت ای  دو وجود را می ،تجربی دارم و در مقایسه با وجود تود
است و نه اتتصا   «نهنی»نه  «فلسفه دکارت»در نتیجه اثبات کنم و 

، توجاه الام را «اباژ »و  «ساوژ »یعنای  ،دارد بلکه به هر دو «سوژ »به 
ای  بااه اینکااه فلساافه «فلساافه دکااارت»دارد. و ادعااای هوساارل دربااار  
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 «ساوژ »و اتتصاا  باه  «نها  محاض باودب»سوبژکتیویته بمعنای 
 غلط است.، داشت 

فلسافه »در « یقای  ما  بوجاود تاودم»ضمنًا باید متذکر شوم کاه 
ما  فردگارا یاا »یاا « ما  منفارد»یا « م  تنها»، هرگد مقید به «دکارت

همچاوب  «گرایااب افراطای حس»م بعضای اا نیست ای  توّه « گرا جم 
هماناا ، «اساتفلسافه دکاارت، فردگرایای »به اینکاه است  «هوسرل»

دهناد  می «فلسافه دکاارت»نسبت ناصاحیح و نااروایی اسات کاه باه 
دهند  نسبت می «فلسفه دکارت»را به  «گرایی نه »همچنانکه به غلط، 

و  «گرا اسات گرا و عقال واقا »ای  فلسافه ،«فلسفه دکارت»در حالیکه 
در نتیجاه رفتاار را هام  ،«عقل»و اهمیت دادب به  «عقل»بنابر توجه به 

اصاول »و  «حقاوق طبیعای»قارار داد و  «عقال»باید تحت حاکمیات 
فلسفه »است که با توجه به  «عقل»هم اا همی   «نخستی  اتالق نیک

فردگرایای »کاه در مقابال  قارار بگیارد ،باید بیشتر مورد توجاه «دکارت
 است. « انگاری تود تنها»یا  «افراطی

و یاا « گرایی جما »و « فردگرایای»نسابت باه  ،یعنی فلسفه دکارت
 ندارد. ها و توجهی به آب ، هی  شرط و قیدی ندارد«تود تنها انگاری»

  



 
 
 

 «ژیلسون متفکر فرانسوی»خطای  -12
(Étienne Gilson) 

 :«فلسفه دکارت»( در فهم م 1881 -متولد )
 



 
 

 م 1881اتی  ژیلسون فرانسوی متولد 
Étienne Gilson 

  ، علیه فلسفه دکارت«نقد تفکر فلسفی غرب»نویسنده کتاب 
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همچاوب برنتاانو، هوسارل »اند  حتی میاب کساانیکه مادعی فلسافه
)شاگرد برنتانو( و هایدگر )شاگرد هوسرل( و سارتر و بسایاری دیگار اا 

، در «ها و طرفداراب فلسفه تحلیلی و غیر  ها و پوایتیویست پست مدرب
فلسافه دکاارت و کانات را عماد هستند و  «فلسفه سنتی»واق ، پیرواب 

« موجودات تاارجی»ماهیت کنه را « تصورات حسی»نفهمیدند یعنی 
ای است که موجودات تارجی را همانطور کاه  گویا نه  آینه ،دانند می

کند و در کیفیت صفات موجودات  در تارج هستند در نه ، منتقل می
نمایااد و لااذا باار هماای  اساااس،  تااارجی هاای  دتاال و تصاارفی نمی

بطور مادام، شابانه روا ما  و تورشید و ستارگاب، »گفت:  می «ارسطو»
گفات  گفته فیثاغور  را کاه می، «ارسطو»گردند و  به دور کر  امی  می

کارد  گاردد تکاذیب می ای  امی  است که شبانه روا به دور تودش می
گفت گردش تورشید و ما  و ساتارگاب را ماا اا طریاد  چوب ارسطو می

کنند  یاا مشرق طلوع م تورشید و ما کنیم که  تود مشاهد  می ،چشم
روناد و باه دور  کنند و در مغارب فارو می و به سمت مغرب حرکت می

 ؛چرتند امی  شبانه روا می
کارد کاه  نظریه اتمی نی مقراطیس را نید انکاار می ،«ارسطو»و نید 

اند کاه  گفت اجسام اا نرات کاوچکی تشاکیل شاد  نی مقراطیس می
جساام  شااوند و لااذا میاااب آنهااا فاصااله اساات در گرمااا اا هاام دور می

شوند و لاذا  تر می ها بهم نددیک شود و در سرما اتم اش بدرگتر می حجم
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 صاحیح نیساتگفات اینهاا  شود ارسطو می تر می حجم جسم کوچک
چوب ما هرگد داتل جسم، نرات کوچکی که میاب آنها تاال  و فاصاله 

دهند  کنیم و آنچه را حواس پنجگانه، بما نشاب می باشد را احساس نمی
 کاماًل با واق  تارجی، مطابد است. هماب واق  و

گاارا در  چناای  تفکاارات غلطاای اا افاارادی همچااوب ارسااطوی حس
، افرادی که در دوراب کشف «قروب جدید»عجیب نیست اما در « قدیم»

کنناد امثاال برنتاانو،  اتم و کشف منظومه شمسی، اندگی کردند یاا می
باه وجاود  هوسرل، هایدگر، سارتر و... عجیب است گرچه اینها معتقد

اتم و نظریه منظومه شمسای هساتند اماا همچنااب باه اصاول افراطای 
دکاارتی و »بناد هساتند و عماد فلسافه جدیاد  گرایی قادیم، پای حس

 اند. را اصاًل نفهمید  «کانتی
نقل  اش رارا گرچه ماهر «دکارت و کانت»حرفهای  ،هوسرل و غیر 

 کنند. میآنرا فهم ن ،عمدکنند ولی در  می
در دانشاگاهها باه نفا   ،بخاطر گرایش جو حااکم بار جهاابو ای  

است و باالتو ای  گرایش پاس اا دیادگا   «گرایی ماد گرایی و  حس»
، تنااقض اسات بیشاتر هام شاد  (اش که در دروب نظریه)غلط داروی  

  .تناقض است ،اش در عی  حالیکه دروباست 
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 فلسفه  قفدیم کف »را مثفل  «فلسفه  جدیفد دکفارتی»، «ژیلسون»
« ای مههففوم»و بررسففی  «انتزاعففی»، بفف  غلفف ، «انتزاعففی اسففت

 نویسد: دانست ولذا می می
، ای  است که چوب «روش ریاضی دکارت»مبنای 
تاری  آنهاا نیاد  انتداعی»تری  هماه علاوم،  بدیهی
، پس برای اینکه سایر علاوم هام درسات «هست

هماب باداهت ریاضایات را داشاته باشاد، کاافی 
 «انتداعی»مانند ریاضیات،  است، همه آنها را هم

 1کنیم.
)علاوی: ریاضایات هام بااالتو هندساه، انتداعای نیسات بلکااه 

 است(« های هندسی ماهیت شکل»تحلیلی است یعنی تحلیل عقلی 
 ژیلسوب:

به نظر وی )=دکارت( فلسفه بخشی اا ریاضایات 
 «مفاهیم»ها، هم با  عام بود و سر و کار ریاضیداب

 است.
تر اا حقاااید  بساایار سااری  تااواب مفاااهیم را، می

  .2تارجی، مورد بح  قرار داد

                                              
ترجمه دکتر احمد احمدی چااپ  -تالیف ژلسوب  -« نقد تفکر فلسفی غرب». کتاب  1

 .931 - 912   -هجری شمسی  9321تهراب سال 

 .911 - 911هماب کتاب   .  2
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 «:فلسه  دکارت»درباره « ژیلسون»نقد و بررسی ما بر گهتار 
هایی اا  ، قسامت«نقد تفکار فلسافی غارب»ژیلسوب که در کتاب 

کناد در آنجاا  ای و غلاط، نقال می فلسفه دکارت را بطور ناقو و گدینه
کند در  ، بح  می«مفاهیم انتداعی»نویسد که فلسفه دکارت دربار   می

، چوب فلسفه ارسطو و افالطونی اا مفاهیم انتداعای «ژیلسوب»حالیکه 
هم درباار  مفااهیم و بااالتو « دکارت»کرد  که  کنند تیال بح  می

مفااهیم »، «مفااهیم انتداعای»ایارا کناد  ، بح  می«مفاهیم انتداعی»
، انتاداع «چناد مصاداق عینای شخصای»اسات کاه اا مقایساه « کلی
که اا مشاهد  چند پرند ، انتداع شد  و « پرند »شود مثل مفهوم کلی  می

ما به »که اا مشاهد  « انساب»م کلی شود یا مفهو بر تمام آنها، نامید  می
مفهاومی »شاود و  اید و عمر و بکر و تالاد و... انتاداع می« االشتراک

است یا اا مقایسه چند مصداق مخالف هم، مفهوم انتداعی کلی « کلی
و غیار ، « عار  و جاوهر»یاا « علت و معلول»یا « نقیض»یا « ضد»

 شود. انتداع می
علام »، «فلسفه جدید دکارتی»در  ،«ژیلسوب»اما بر تالف گفته  -

نیست بلکاه « مفهومی کلی و انتداعی»هرگد « م  بوجود شخو تودم
« موجاود جدئای شخصای»مصاداق به یک  ای جدیی و شخصی یقی 

 است.
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داناد،  را آیناه تاارج می« علم حسای»همچوب ارسطو، « ژیلسوب»
ماهیات واقعای و بااطنی »و  «چید احساسای شاد »یعنی تفاوتی میاب 

گویناد  کاه می« کانات»و « فلسفه دکارت»، وجود ندارد بر تالف «بآ
در بعضای جهااات بااا « کنیم آنچااه را ماا مشاااهد  ماای»ممکا  اساات 

و  «نظریاه منظوماه شمسای»متفاوت باشد همچوب « شناتت حسی»
 و.... «نظریه اتمی»
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 کند: را غل  نقل می« فلسه  دکارت»باز ژیلسون 
« کار محااضف»، «نها »حاال کاه پاذیرفتیم،  -

، «نها »شود که تاا وقتای  است کاماًل روش  می
کناااد ایااارا چیااادی کاااه  وجاااود دارد، فکااار می

کناد و  فکار می»اش، فکر کردب است، یاا  ماهیت
 .1«کند و نیست فکر نمی»یا « هست

  

                                              
 .922تالیف ژیلسوب ترجمه دکتر احمد احمدی    -. کتاب نقد تفکر فلسفی غرب  1
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 گهتار ژیلسون:این نقد و بررسی 
یلسون»اا آنجا که  را که مهمتری  « تامالت دکارت»گویا کتاب  « 

نکارد  اسات عمید، کتاب مورد استناد دکارت است را ندید  یا مطالعه 
افتد و  گویی هم می کند و به تناقض مرتب فلسفه دکارت را غلط نقل می

اش  کند چوب دکارت در اول کتاب تاامالت اما اینکه گفتم غلط نقل می
 یسد:نو در سخ  مولف با توانند  می

ام باشاد، چیادی  م  اا آنچاه متعلاد باه ماهیات
 دانم مگر همی  که: نمی

قااو  »یااا در تااود، اندیشااد  چیاادی اساات کااه می
 «اندیشیدب دارد.

وقتی دکارت دربار  ماهیت تودش یعنای موجاود اندیشاند  پاساخ 
« فاعال شناساا»یعنی « قو  اندیشیدب دارد»دهد چیدی که در تود،  می

، مخلوق فاعل شناسا و «اندیشه»کند و  تولید می است که ای  اندیشه را
 اش است. فعل

یعنای « قو  اندیشیدب دارد»آورد چیدی که در تود،  وقتی معادل می
نیست وقتی هم کاه تاواب  «فعل اندیشه»است یعنی ، «فاعل شناسا»

واحاد »است یا بیهوش است پس اا بهاوش آمادب بااا تاود را همااب 
ر حال تواب یا بیهوشی، معادوم نباود  داند د می« مستمر فاعل مختار

را داشاته کاه دوباار  آنارا باه کاار « در تود قو  اندیشایدب»است بلکه 
 انداتته است و اندیشیدب را تلد کرد  و بوجود آورد  است.
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مثال اینکاه « ام اندیشاه»، همااب «ما »گویاد  می« ژیلسوب»وقتی 
تولید کنند   ،«م  فاعل شناسا»است ایرا « نوااد»هماب « مادر»بگوید 

، هستم و اندیشه، مولود م  است نه تود ما ، در هار حاال، «اندیشه»
دانسته و لذا غلط، نقل کرد  و باه  ژیلسوب، فلسفه دکارت را درست نمی

ناوااد قبال اا »گویی افتاد  است وگرناه طباد تعریاف دکاارت،  تناقض
، هم در آتری  رواهای جنینی باا موجاودی باود  کاه در تاود، «تولد

 اش. ، داشته حتی لحظاتی قبل اا اولی  احساس«قو  اندیشیدب»
تالصه اینکه روش  اسات وقتای هوسارل در نقاد فلسافه دکاارت 

اصااًل متوجاه عماد ژیلساوب، امیدش به تحقیقات ژیلسوب اسات کاه 
هم در نقد فلسفه  «فلسفه هوسرل»نشد  است عاقبت  «فلسفه دکارت»

 هایش. گویی است و تناقض «ژیلسوب»دکارت هماب عاقبت سردرگمی 



 
 

 «ساختارگرایی معقول»
 و

 «ساختارشکنی نامعقول»
 «ساتتارشکنی نامعقول»و  «ساتتارگرایی معقول»





 333  ...  ساختارگرایی معقول و ساختارشکنی نامعقول: فهرست:
 111  .............................................................   «عقل»و  «فلسفه قدیم»

بااتوانی مجدد 
 «فلسفه جدید غرب»

 

 119  .................................... گوید؟  دکارت فرانسوی چه می -9
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 113   .............................. گوید؟  هابد انگلیسی چه می
 121   ...... به دکارت« حلقه وی »و « گلیسیهیوم ان»اشکال 

 121   ............................. «  دکارت»با  «هابد»مخالفت 

3- 

 

- 
 
- 
 
- 
- 
 

ماا  »، دربااار  اینکااه «دکااارت»بااه « کاناات آلمااانی»اشااکال 
 122   ..................   هست« همانگویانه»ای  ، قضیه«هستم

، «ما  چیساتم؟»به دکارت دربار  اینکه « کانت آلمانی»اشکال 
 132 ...............................   سؤال اا مجهول مطلد است

 131   ........................... به دکارت « کانت»اشکال دیگر 
، باه اینکاه «فلسافه دکاارت»آلمانی باه اشکال هوسرل 

 113   ....................................   است« سوبژکتیویته»
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- 
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 123   ...   «عقل»و « م »به دکارت دربار  تالشی « گرایاب تاریخ»اشکال 
 111   .............................. غیر حسی « مقوالت کانتی»
 119   ...... «  ما قبل تجربی»اا شناتتهای  «مکاب»و  «اماب»

 111   ...................اش به کانت و را  حل «دورکیم»اشکال 
 113   ..   «تعریف فلسفه»آلمانی، بخاطر سردرگمی در  «دیلتای»گرایی  تاریخ

 111   .......   «گرایی تاریخ»، تحت تثثیر «دکتر بیژب عبدالکریم»
ای را بار فلسافه  تاوانیم فلسافه : نمیاستاد رضاا داوری اردکاانی

 123   .........................................   دیگر، ترجیح دهیم
  





 
 
 

 «عقل»و  «فلسفه قدیم»



 
 سقراط

Socrates 
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، کام و بایش، هماه فیلساوفاب عاالو  بار قباول «فلسهه ادیم»در 
گرایی، عقل را هم در  شناتت حسی حتی شناتت حسی افراطی و ماد 

عقال و کشافیاتی »قبول جای تودش، قبول داشتند و به همی  حساب 
 شدند. ، فیلسوف، محسوب می«به کمک اصول و قوانی  عقلی

گرایی معروف بودند و چه آنانکاه عاالو  بار قباول  چه آنانکه به ماد 
، معتقد بودند. و لذا نی «موجودات غیر مادی و ماورا الطبیعة»ماد  به 

نباود اماا گرا بود و معتقد به تدا  گویند ماد  مقراطیس با وجودی که می
اتم را که نامحسوس است در آب رواگار قادیم، کشاف کارد باه کماک 

دید جسم در گرما، حجماش، بادرگ و در سارما  قانوب علیت چوب می
شود نتیجه گرفت که ای  اجسام ماادی را کاه ماا  حجمش، کوچک می

بایست اا نرات کوچکی کاه میااب آنهاا  بینیم می اجسامی پر اا ماد  می
شد  باشند که در گرما چوب ای  نرات کوچک )باه فاصله است تشکیل 

شاود و در سارما  گیرند حجم جسم بادرگ می نام اتم( اا هم فاصله می
شاود حجام جسام،  چوب ای  فاصله میاب نرات دروب جسم، کمتر می

 شود. کوچکتر می
نید کاشف منظومه شمسی بر تالف شناتت حسی  1«فیثاغورس»

شاهادت »ا  و ساتارگاب طباد گفتناد تورشاید و ما عموم مردم کاه می
گردند اا طرید آثار حرکت سیارات،  روا به دور امی  می ، شبانه«حسی

                                              
 Pythagoras -ق م  211 –ق م  292 –فیثاغورس یا پیتاگوراس .  1
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 نظریه منظومه شمسی را کشف و اعالب کرد.
و غیار  و « قاانوب علیات»نیاد اا طریاد همای   1«انکساگوراس»

ای تااکی  ، کار «ما »، در ایام ما ، کشف کرد که «ما »تغییرات رؤیت 
گردد و به تناساب ناور تورشایدی کاه باه آب  می  میاست که به دور ا

های هاالل و بادر و غیار   شود به شاکل میخورد و به امی  منعکس می
 شود. دید  می

گرایاااب افراطاای و  حس»حتاای « فیلسااوفاب قاادیم»تالصااه اینکااه 
، معتقاد بودنااد و «اش عقال و کشاافیات نامحساوس»باه « گرایااب ماد 

  الطبیعه، نداشت و اتم و وجود ، اتتصا  به ماورا«نامحسوس بودب»
 «اتم»منظومه شمسی و امثال آب هم در آب روا، نامحسوس بودند البته 

است و اجدا  آب، یعنی الکتروب و پاروت   «نامحسوس»تا به امروا هم 
 هم تا ابد نامحسوس تواهند بود.

، «گرایی مااد »و حتی در اول قروب جدید نید هابد با وجودی که باه 
 «عقل»اش را به  بر حیوانات در معلومات« برتری انساب»معروف است 

، چااوب عقاال ندارنااد، «حیوانااات»گفاات  دانساات. و لااذا می می
های جدئاای کااه بیواسااطه احساااس  شاااب بااه هماااب شااناتت معلومات

، «انسااب»شاود اماا  اند، محصاور می کنند یا در تاطرشااب ساپرد  می
، دارای ای  هماه علاوم تجربای )یعنای شاناتت «عقل»بخاطر داشت  

                                              
 Anaxagoras –ق م  212 – 121آناکساگوراس یا انکساغورس .  1
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قوانی  کلی تجربی( و شاناتت نامحسوساات ماادی اسات کاه بادوب 
 ، ممک  نیست به دست آید.«عقل»

هم بودند همچاوب پروتااگوراس « گرایاب افراطی حس»البته بعضی 
شدند « حقیقت مطلد و ثابتی»گرایی منکر هر  که بخاطر افراط در حس

 گرای، معروف شدند. طاییو به شکاکیت و سوفس
همچوب استحاله اجتماع « اصول نخستی  عقلی»ها هم به  اما هماب

 نقیضی  و قانوب عقلی علیت، معتقد بودند )و منکر عقل نبودند(.
عجیب اینکه در عصر حاضر، در آستانه قرب بیستم، بعضای کسااب 

در « فلسافه»و مبتذل شدب « ضعف تعقل»شود که بخاطر  مشاهد  می
پیشاگاماب فلسافه »توّجهی به عماد فلسافه  های فلسفی و بی اللاستد

، حارف «نبود های  اصال ثابات عقلای»و « تالشی عقل»، اا «جدید
باااتوانی »شوند کاه ماا باا  می« قانوب عقلی کلی»انند و منکر هر  می

گا  می«فلسفه جدید غرب  شویم: ، به نقاط ضعف آنها، آ
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 :«فوکومیشل »گفتگوی تبرنگار ژوار ژوله با 
 ژوار ژوله:

یاا « فروپاشی عقل»تواند نوعی  پسامدرنیته می -
 به عبارتی سکیدوفرنی دولوای باشد؛

، نشاندهند  آب «پسامدرنیته»در هر حال، گویا  -
در تاریخ، فقط روایتای در میااب  «عقل»است که 

های دیگر، بود  است. البته روایتی اعظام.  روایت
هاای دیگار کاه اماروا  اما روایتی در میااب روایت

 های دیگر را جایگدی  آب، کرد. تواب، روایت می
در واژگااب شاما، « عقال»رساد کاه  به نظر می -

 .1است« اراد  به دانست »شکلی اا 
ی در ای  مورد، وجود دارد پذیرید که جریان آیا می

دهیاد و  و آیا شما، تود را در ای  جریااب، جاا می
 به چه نحو؟

  

                                              
، نیروی فهم است که اا قسم انکشاف «عقل»دانند که  توجه: طرفی  گفتگو آنقدر نمی.  1

 اراد  کردب.است نه اا قسم فعل و 
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 :1میشل فوکو
.... در ارتباااط بااا هماای  تعریااف اساات کااه 

اوال و فروپاشاای »، پسااامدرنیته را، «هابرماااس»
 .2داند ، می«عقل
..... 

 برای م  هی  شکلی اا عقالنیت، عقل نیست.
 گویند: می فهمم چرا بنابرای ، نمی

های عقالنیاات مساالط و غالااب در آب سااه  شااکل
بخش، یاد شد ، همگی در حال اوال و ناپدیادی 

های دکااارت و  سااو فلساافه اساات. )ماااهرًا اا یک
شاناس امریکاای  کانت و اا ساوی دیگار، جامعه

شاامالی و اا سااوی سااوم، هابرمااارس و مکتااب 
 فرانکفورت است، علوی(
بیانم بلکاه  هایی را نمای م  چنای  ناپدیاد شادب

دانم چارا،  بینم و نمای های بسیاری را می دگرگونی
توانناااد  می« اوال عقااال»هاااا را  ایااا  دگرگونی

                                              
1 . Michel Foucault 1926 - 1984 m 

بااا عنااواب ساااتتارگرائی و  Telosم در نشااریه  9113ایاا  گفتگااو در بهااار سااال .  2
آماد  « روح روح یک جهااب بای»در پایاب کتاب میشل فوکو به عنواب  -پساساتتارگرایی 

 .921صفحه  -« روح یک جهاب بی روح»است. در ترجمه فارسی کتاب 
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وقفاااه تلاااد  های دیگااار عقالنیااات، بی شاااکل
 شوند؛ می

عقل روایتی است طاوالنی کاه »پس ای  گدار  که 
اینک به پایاب رسید  اسات و روایتای دیگار آغااا 

 .1معنا است ای بی ، گدار «شود می
  

                                              
 .939 - 932هماب مدرک   .  1
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 :1نیچه
، کاه گمااب «موجودات تشاک و سارد»شما ای 

پاوش  ا  ،«پاروری شور و تیال»کنید در برابر،  می
 هستید.
بارای شاما  «هی  واقعیتی وجود نادارد» ،برای ما

 .2افراد تشک هم همینطور
سؤال ما اا آقای نیچه ای  است که اگر برای شما هی  واقعیتی وجود 

 کنید؟ تطاب میندارد پس شما با چه کسانی دارید 
 نیچه:

لوحی  ، یاک سااد «هاای بیواساطه یقی »ایماب به 
اتالقی است که بارای ماا فیلساوفاب، مایاه آبارو 

 .3است ولی ما نباید مردمانی، فقط اتالقی باشیم
  

                                              
1 . Friedrich Nietzsche – 1844 – 1900 m 

 .922در ترجمه فارسی    21تالیف نیچه بند  -کتاب حکمت شاداب .  2

 .12در ترجمه فارسی    - 31تالیف نیچه بند  -کتاب فراسوی نیک و بد .  3
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 :1سقراط
را باه تااریخ « گری سوفساطایی»سقراط، اولی  مخالف مقتدر علیه 

تااریخ پاس اا تاود، کااماًل گذشتگاب، منحصر کرد و آناب را در طاول 
 مندوی ساتت، فیلسوف بدرگ غرب، سقراط بود.

هایش با بدرگاب سوفساطائیاب آنهاا را محکاوم  که توانست در منامر 
 کند و طبد دالئل عقلی و علوم تجربی، مندوی سااد.

 شد پایگذار فلسفه برای پس اا تودش تا بحال. «سقراط»در نتیجه  -
 :2افالطون

گردانش آنکااه بیشاتر منااامرات سااقراط را حفاا  و اماا اا میاااب شااا
مکتوب کرد دو نفر بودند که یکی اا آنها، افالطاوب باود کاه عاالو  بار 

آلیسمی  گرایی و اید  اش اا سقراط، گرایشات نه  معلومات کسب کرد 
 داشت و به مبدأیت روح و عقل برای پیدایش جهاب معتقد بود.

دانسات و باه  وح بادرگ میو جسم و ماد  را نید مخلوق و معلاول ر
 ، معروف معتقد بود.«مثل افالطونی»

امااا شاااگرد معااروف افالطااوب یعناای ارسااطو گرچااه  - «ارسففطو»
گرایی  همچوب استادش افالطوب و استاد استادش سقراط، مخالف حس

افراطی سوفسطائیاب بود ولی در عای  حاال، تاودش هام کام و بایش 

                                              
 Socrates -1یونانی متولد آت   –ق م  111 – 311سقراط .  1

 Plato -2ق م  121 – 311افالطوب .  2
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، روح را «ارساطو»ها،  یداشت به روایت بعض« گرایانه حس»گرایشات 
 دانست. تاصیت جسم می

، باه ناام «اصول نخستی  عقال»و « عقل»اما در عی  حال به وجود 
شاناتتهای »اولیات و فطریات هم معتقد بود عالو  بار اعتقاادش، باه 

اش تصاریح  ، آنطاور کاه بادانها در منطاد«حسی و تجربی و حدسای
یهی تشکیل شاود یعنای کند و ماد  قیاس را اگر اا ای  شش قضیه بد می

حس و حدس، تجرباه و اولیاات و فطریاات و متاواترات، آب قیااس را 
اش سافارش باه  اش هماه داناد و در منطاد برهاب غیر قابال تطاا  می

کند تا فکار محقاد اا  گانه در صورت قیاس می استفاد  اا یقینیات شش
 تطا مصوب و محفوظ بماند.

در « حس و حادس و تجرباه»اش به  غافل اا آنکه همی  اطمیناب کامل
گفات ایا   با نظریه منظومه شمسی فیثاغورس که می« بدیهیات اولیه»کنار 

گردناد بلکاه  روا به دور امای  می تورشید و ما  و ستارگاب نیستند که شبانه
روای تود امی  به دور تودش است کاه موجاب چنای   ای  گردش شبانه

به مخالفت باا نظریاه  «ارسطو»شود.  احساسی در بینایی و احساس ما می
پرداتاات چااوب آناارا مخااالف شااناتت حساای مااا « منظومااه شمساای»

کنیم که ایا  ماا   روا احساس می ماب، شبانه دانست که ما توسط حواس می
 «ارسطو»گردند. همچنی   و تورشید و ستارگاب هستند که به دور امی  می

نیااد « نظریااه اتماای نی مقااراطیس»بااا  «اش گرایاای حس»بهماای  تاااطر 
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گفت بر تالف احساس بیناایی ماا کاه  مخالفت کرد که نی مقراطیس می
بینیم اجسام مادی اا نرات بسیار کاوچکی تشاکیل  اجسام را پر اا ماد  می

هاا، فاصاله  اند که قابل مشاهد  حسی نیستند و میاب نرات کوچک اتم شد 
شاوند  و تال  ایادی هست که در سرما چاوب ایا  نرات بهام نددیاک می

شود و در گرما چوب ای  نرات اا هام دورتار  شاب کوچک می جماجسام ح
 شود. شوند، حجم فلدات و اجسام بدرگتر می می

بخاااطر « نظریااه اتماای نی مقااراطیس»بااا ایاا  « ارسااطو»امااا  -
، قابل مشاهد  حسی نیست، مخالفت کرد «اتم»اش و آنکه  گرایی حس

حسای و گفت نظریه اتمی تالف واقعیت است چوب مخالف شناتت 
 ما است.

معتقاد باود « عقل و اصول نخستی  عقل»و لذا ارسطو را با آنکه به 
دانسات فیلساوفی  اما حس و تجرباه و حادس را غیار قابال تطاا  می

 دانند. گرا می حس
، در طول تاریخ در پایاب قاروب «منطد و فلسفه ارسطو»اما باالتر ، 

 «تما»و کشف « منظومه شمسی»وسطی و شروع قروب جدید و کشف 
منطاد و فلسافه »کاماًل شکست تورد و منطاد و فلسافه او کاه همااب 

 و اسکوالستیک باشد به گذشته تاریخ پیوست.« سنتی
، به گذشته تاریخ نپیوسات بلکاه توساط «اصل فلسفه»اما همچناب 

 گذاری جدید شد. ، دوبار  پایه«دکارت»فیلسوف بدرگی همچوب 



 
 
 

 وانی مجّددبازخ
 «:فلسفه جدید غرب»



 
فلسفه  »، دربفاره «فلسفه  جدیفد غفرب»این قسمت بفازخوانی 

، در چهار فصل بررسی «های مربوط ب  آن اعتراض»و « دکارت
 شود بدین قرار: می

 
 چیست؟« فلسهه  کار  فرانسو »فص  اول  ربار   -6
« گرا  انگلیسی فیلسوفان حس»فص   وم  ربار  مخاژهت  -2

 با  کار .
آژیسفت  کانفت فیلسفو  اید »فص  سوم  ربار  مخاژهت  -7

 ، به فلسهه  کار .«هوسرل آژمانی»، و «آژمانی
یا بفه تع یفر « ساختارشکنان»فص  چهارم  ربار  ا عاها   -1

 «:سوفسطالیان جدید غرب» یگر، 
 «فاع  شناسا»ا عا  تالشی  –اژف 
 «عق »ا عا  تالشی  –ب 
  «ساختارها  ثابت عقلی»انکار  –  
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 :1فرانسو   کار 
در اماب قروب وسطی و باالتو در اماب حیات دکارت کاه فلسافه 

شااب و تعاار  باا  ارسطویی و افالطاونی باه تااطر تناقضاات درونی
یکدیگر و کشفیات جدید علمی، مورد شکست بدرگی شد  بودند و در 

گرایااب  حس»رد  بودناد میاداب بارای جاوالب دروب تودشاب، سقوط ک
، کاماًل بااا شاد  باود دیگار های  اصالی اا «سوفسطائیاب»و « افراطی

اصول عقلی، گویا سالم باقی نماند  بود و ایر سؤال تشکیک شکاکاب و 
 سوفسطائیاب جدید قرار گرفته بود همچوب اماب قبل اا سقراط.

هی  »کردند:  ادعا می و بهمی  تاطر بود که سوفسطائیاب و شکاکاب
 «.ای قابل تشکیک است قضیه یقینی وجود ندارد و هر قضیه

اینجااا بااود کااه دکااارت در کتاااب روش گفتااارش در پاسااخ بااه  -9
ای مشکوک است اماا  شکاکاب مطلد و سوفسطائیاب گفت اگر هر قضیه

تود شک و تود اندیشه م ، دیگر قابل شک نیست و باالتو منی که 
بعضی چیدها شک و به بعضی یقی  دارم ما  دیگار باه اندیشم و به  می

باشد و  «تامالت»وجود تودم شک ندارم و در کتاب دیگرش که کتاب 
 مهمتر و قویتر نوشته است گفت اینکه:

چه در نه  بگذارنم یا به اباب آوردم در هار « م  هستم»ای  قضیه 
م تواند تالف واق  باشد چوب م  اگر نباود صورت، صادق است و نمی

                                              
 René Descartes -1م 9211 – 9122رنه دکارت .  1
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توانستم بیاندیشم چه شک کنم به چیدی یا یقی  کنم باه چیادی یاا  نمی
 چیدی را تیال کنم، ممک  نیست معدوم باشم در عی  حال بیاندیشم.

دکارت در تامالت اول و دوم که باه محکاوم کاردب شاکاکاب و  -2
)تامالت ساوم و چهاارم و « تامالت بعدی»سوفسطائیاب اقدام کرد، در 

ا ما بعد الطبیعه پرداتات و در اثباات اینکاه نها ، پنجم( به حمایت ا
واحاد بسایط »نیست گفت: م  موجاود اندیشاند ، « موجودی مادی»

اجسام ماادی بیرونای و حتای »اما « هستم و دارای فهم و اتتیار هستم
، واحد بسیط دارای فهام و اتتیاار نیساتند بلکاه قابال تجدیاه و «بدنم

، «ما  موجاود اندیشاند »ند پس تقسیم بود  و بدوب فهم و اتتیار هست
 نیستم.« موجودی مادی»

دکارت پس اا اثبات تجرد نفس یعنی اثبات غیر مادی بودب م   -3
اندیشند  به اثبات تدا اا راههای مختلفی پرداتت که بعضاًا راههاای 
ارسطویی و افالطونی است و بعضًا اتتصاا  باه تاودش دارد ماثاًل 

ام پادر و ماادرم  مادی تشاکیل شاد اینکه م  اا بدب مادی و نه  غیر 
علت وجود بدب مادی م  هستند آنکه نه  فاعل مختار واحد بسیط را 

 به م  عطا کرد  است تداوند تالد جهاب و جهانیاب است.



 

 
 

 :«گرای انگلیسی هاب ، از فیلسوفان حس»
 م 1788 – 1171

 

Hobbes, Thomas 

1588 - 1679 



 
 توماس هابد

Thomas Hobbes   
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 گفتار دکارت فرانسوی، در اسرع وقت قار  اروپا را درنوردید. -
دانست اما شدیدًا تحت تاثیر  ، که تود را نید فیلسوف می«هابد»اما 

قرار داشت به گفته دکارت، چنداب توجهی نکرد، « گرایی افراطی حس»
گااهی گدار »معتقد بود که تنهاا  ایرا که هابد هاای  ، گدار «هاای مفیاد آ

، معلوماات جدیاد و مفیادی بماا «هاای عقلای گدار »حسی هستند و 
توانناد قضاایای تحلیلای را تشاکیل دهناد همچاوب  دهند تنها می نمی

 حساب و هندسه و ریاضیات و...
شود عادد  مثاًل علم حساب چیست مگر اینکه یک به اضافه یک می

ی دو، در واق  دو برابر یک است و یاک نصاف عادد دو اسات و دو یعن
چهار نید دو برابر عدد دو است و پنج هم همااب چهاار باه اضاافه یاک 

 است و همچنی  سایر اعداد و محاسبات.
و هندسه نید چیدی نیست مگر اینکه شکلی که اا سه تط مساتقیم 

یم تشکیل شود مثل  است و مرب  شکلی است که اا چهار تط مساتق
 شود و... های داتلی قائمه ساتته می به یک انداا  و با ااویه

که « های قراردادی و تحلیلی تعریف»و « های قراردادی شکل»یعنی 
افدایند اما توجه ما را به آنها بطور  هیچکدام، معلومات جدیدی بما نمی

 کنند. تفصیلی، تفسیر و بیاب می
در « یی و افالطاونیمنطاد و فلسافه ارساطو»، «هاابد»چوب تا امااب 

شااب درباار   و اساتدالل و تعاریف درماناد  باود اثبات تدا و تجرد نفس،
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گویی باود در نتیجاه  ناوعی تنااقض ،، در واقا «جوهریت نفس»و  «تدا»
اسات  «موجاودی نامتنااهی»چاوب  «تدا»به اینجا رسید  بود که  «هابد»

هاام بااا تعاااریف ارسااطویی و  «جوهریاات نفااس»قاباال تصااور نیساات و 
تواند باشاد و  انجامد در نتیجه قابل تصور نمی افالطونی چوب به تناقض می

دانسات و لاذا  ، کااًل، ناامعقول می«هابد»لذا تفکر دربار  ماورا  الطبیعه را 
اثبات وجاود »و « اثبات تجرد نفس»دربار   ،«استدالل دکارت»توجهی به 

جوهریات »و  «تادا»، نکرد یعنی در واق  در تعریاف اولیاه مفهاوم «تدا
، درماند  بود و با توجه به اینکه تصدید بال تصور، ممک  نیست و باا «نفس

توجه به اینکه تصور صحیح هر موضوعی مقدمه بح  اثبااتی و تصادیقی 
آب است، هابد، هی  آمادگی برای شناتت فلسفه دکارت را در اثبات تجارد 

  غیار قابال نفس و اثبات وجود تدا، نداشت و اما اینکه وجود م  اندیشند
گراب و شاکاکاب  انکار است، مورد قبول هابد هم بود برای رد بر سوفساطائی

شاب ندد هاابد بخااطر  اما برای اثبات تجرد نفس و اثبات تدا چوب موضوع
ای نداشات در نتیجاه  ، قابل تصور نبود نتیجاه«اشکال کنندگاب»اشکاالت 

می  تااطر باود کاه ، نکرد و به«فلسفه دکارت»، اعتنای چندانی به «هابد»
م  علوی سرشکی در بح  اثبات تدا، که در سایت تودم، موجود است 

پاس اا اثباات نیاد ، درباار  تادا و نفاس کاردم و «بح  تصوری»ابتدا  
یعنی تصور عقلی مفهوم تدا و تصور نفس، آنهام « امکاب فهم معنی تدا»

م تصورهایی صحیح و بجا، در مرحله بعد، وارد بح  تصدیقی شادم آنها
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که ماراجعی  « تجرد نفس»و « اثبات تدا»پس اا بح  مقدمات تصدیقیه 
 دهم که عالقمنداب به آنجا مراجعه کنند؛ را به آنجا حواله می

 پرداایم. می «هابد»و اینک به ادامه بح  فلسفه شناتت 
بپردااد فلسافه « قانوب علیت»بدوب آنکه به بررسی شناتتی  «هابد»

ها و  درباار  پدیاد « قانوب علیت»و « های عقلی شناتت»را تحقید در 
داند کاه اا را  مساتقیم شاناتت حسای ایا   تغییرات اجسام و مواد می

 ها، قابل شناتت نیستند. ها و معلول علت
و تجدیااه و و دربااار  دولاات و جامعااه، بااه عنااواب جساام سیاساای 

هایش دربار  آنها و در عی  حال به فلسفه اتالق و نقش اتاالق  تحلیل
 پردااد. در بهبود فرهنگ اجتماعی می

را بهباود وضا  انادگی « علم تجربی و فلسفه و اتالق»و هدف اا 
 داند. اش می بشر و توانا شدب

 نویسد: کاپلستوب دربار  هابد می
، که نادد «چیدهادریافت حسی و تاطر  »با آنکه 

انساااب و همااه آفرینناادگاب انااد  )= حیوانااات( 
آیند، باا اا آنجاا  اند در شمار شناتت می مشترک

میانجی به ماا، داد  اسات و  که طبیعت، آنها را بی
 .1، فلسفه نیستند«اند اا تعقل، حاصل نشد »

                                              
 9312جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب ترجمه اعلم چاپ ساروش در تهاراب ساال .  1
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داناد اماا شاناتت  )هابد موضوع فلسفه را هماب اجساام و مااد  می
قانوب »و دربار  « عقل»داند اما دربار  تود  تتی عقلی میفلسفی را شنا

گویاد  که به آنها معتقد است دربار  علات اعتقاادش های  نمی« علیت
گویااا هاای  ساانخی ناادارد چیدهااایی کااه بعاادًا بااه عنااواب مقااوالت یااا 

 شود.( شناتتهای غیر حسی مطرح می
 «:فلسفه هابد»کاپلستوب دربار  

و کاار دارد، فلسافه،  های عّلی، سار فلسفه با نسبت
گونه کاه باه  بداب« ها یا نمودهاست معلول»شناتت 

یاری تعّقل راستی  اا روی شاناتتی کاه نخسات اا 
 کنیم. آنها داریم تحصیل می« هست شدب»ها یا  علت

ها و هست شدب است  باا، فلسفه، شناتت علت
بااه سااانی کااه بتااواب، ابتاادا  اا روی شااناتت  

 .، حاصل کرد«هایشاب معلول»
 دهد( )ای  کشف به مدد تعّقل دست می

دل مشغولی فیلسوف نه همااب تقریار اماور واقا  
تجربی است یعنی اینکه بگوید ای  یاا آب، اماری 

ها را  واق  است یا امری واق  بود؛ بلکه نتائج گدار 
جوید که کشفشاب اا را  تعقل و ناه مشااهد ،  می

                                                                                         
 .3،   9به نقل اا هیوم دربار  جسم  - 91هجری شمسی   
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 .1شدنی است
 شناتت بر دو گونه است:

دیگری شاناتت  -2تت امر واق  و یکی شنا -9
 «.نتیجه تصدیقات»

)شناتت امر واق  همانی اسات کاه در دادگاا  اا 
 شاهد میخواهند و تاریخ(

، شناتت شرطی یاا فرضای «نتیجه»شناتت  -2
راست باشد  - A -است به ای  معنی که مثاًل اگر 

- B - .نید راست است 
اگر شکل عرضه شد  دایار  باشاد پاس هار تاط 

ی که اا مرکدش بگذرد آب را باه دو بخاش مستقیم
 کند. برابر تقسیم می

تاواب باه شاناتت  شناتت علمی یا فلسفی را می
 .2، توصیف کرد«نتیجه»

  

                                              
 .91 - 91جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در ترجمه   .  1

 .91جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت هابد در ترجمه فارسی   .  2
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 «:هابد»کاپلستوب دربار  فلسفه 
دیدیم که به دید  هابد، فلسفه با تبیی  عّلی، سار و 

 کار دارد.
و مراد او اا تبیای  عّلای، گادارش علمای فراگارد 

است که به میانجی آب، معلولی اا « کنند هست »
آیاد اگار  آیاد. اا اینجاا برمی نیست به هسات می

« هسات کنناد »چیدی باشد که اا طرید فراگارد 
 بوجود نیاید جدئی اا موضوع فلسفه نیست؛

بنابرای ، تدا و براستی هرگونه واقعیت روحانی اا 
 شود. فلسفه، کنار نهاد  می

، «د بحا  فلسافهموضوع فلسفه یاا امیناه ماور»
هسات »عبارت اا هر جسامی کاه اا آب، تصاور 

اش بتاوانیم باا  حاصل کنیم و باا مشااهد « شدب
اش کنیم یا آنکه پذیرای تجدیه  اجسام دیگر، قیاس

 .1و ترکیب باشد
تواب شاناتتی اا هسات  هر جسمی که می»یعنی 

 «...اش داشت شدب یا توا 
م اا ای  رو، فلسفه، مان  الهیاات اسات؛ مقصاود

                                              
 .91 - 91جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در بخش نخست در ترجمه فارسی   .  1
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عقیااد  بااه تاادایی جاویااداب، هساات نشاادنی و 
ناپااذیر اساات کااه در او، نااه چیاادی تجدیااه و  فهم

شود و ناه پیادایش و حادوثی  تقسیم و ترکیب می
 متصور است.

.... 
گویاد:  نیست بلکاه می «تدا»گوید  نمی «هابد»
 «.تدا موضوع فلسفه نیست»

، یکساااب «اماار متخیاال را بااا اماار متصااور».... او، 
گیاارد کااه  اا ایاا  یکسااانی، نتیجااه میشاامارد و  می

 حصول تصور امر نامتناهی یا نا مادی، ممتن  است.
 )ندد هابد( 

بهمااب اناداا  « جاوهر ناجسامانی»لفظی چاوب 
 .1آمید است تناقض

 گوید: می« دی  طبیعی»او دربار  
ها، آدمی را بالطب   که کنجکاوی به شناتت علت

کشااند کااه تاودش علاات  تصاور علتاای می»باه 
 «.اردند

چناااب کااه کنجکاااوی در علاال طبیعاای، ممکاا  
                                              

 .91 - 91جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در ترجمه   .  1
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شود مگر آنکه انساب بر ای  بااور بگرایاد کاه  نمی
تاادایی یکتااا و جاویااداب اساات هرچنااد نتوانااد 
تصااوری فراتااور ماهیاات او، در نهاا  تااویش 

 حاصل کند.
ممک  است کسی با دیدب چیدهای دیدنی جهااب 
و ساماب ستایش انگیدش، علتی برایش تصور کند 

گذارناد و باا ایا   بار آب می «تدا»یاب نام که آدم
همه، هی  تصاوری یاا صاورتی مخّیال اا او، در 

 .1شاب، نداشته باشد نه 
، «لطیاف و سایال»یاا بار جسامی « روح»کلمه 

داللت دارد یا کاربردش، مجاای است یا یکسر ، 
 فهم نشدنی است.

ناپاذیر اسات، یعنای های   ایرا نات تادا، فهم»
دانیم کاه او  بلکه تنهاا مایفهمیم او، چیست  نمی

  .2هست

                                              
 .91 - 91جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در ترجمه فارسی   .  1
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 «:هابز»نتیج  گهتار 
« هابد»شود  های نقل شد  اا هابد، استفاد  می آنچه اا ماهر عبارت

را )بخااطر  «روح»و  «تادا»همچاوب « ماورا  الطبیعه»گرچه مفاهیم 
دانست  تناقضاتی را که به تیال تودش در آنها یافته( غیر قابل تصور می

گرا اسات، انحصاار معلوماات در  گرای عقال اق لک  همچناب فردی و
و « معلومات بشار»را وجه مشترک « شناتتهای بیواسطه حسی جدئی»
 دانست. می« معلومات حیوانات»

شود را به  و هابد، آنچه بر ای  معلومات مشترک در انساب، افدود  می
قاانوب »دانسات کاه انسااب باه کماک  می« عقل و قانوب علیت»کمک 
به علال یاا معالیال « های محسوس بیواسطه پدید »اهد  با مش« علّیت

نسابت باه « هاابد»تاری  ممیاد   برد و ای  بدرگ نامحسوس آنها پی می
اسات کاه پاس اا « گرایاب افراطی بعادی گرایاب افراطی و تجربه حس»

« شاناتت محسوساات جدیای»هابد آمدند و علم بشر را محادود باه 
 کردند.
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و تفاوت بدرگای  :«گرا  انگلیسی سفیلسوفان ح»از  1مثال  هیوم
کوشاد  در ای  ماورد دارد کاه هیاوم در جاوانی می «هیوم»با  «هابد»که 

« تکرار دو حادثه محسوس متاوالی»را به عادت به « قانوب علیت»حتی 
در تاطر  قارار دهاد یعنای معلوماات بشار را در محسوساات جدیای 

بد ایا  مقادار واسطه و تاطر  تکراری آنها تالصه کناد کاه نادد هاا بی
معلومات، مشترک میااب انسااب و ساایر حیواناات اسات و نادد هاابد، 

معلومات بشر در شناتتهای بیواسطه جدئی شخصی و تاطر  آنها که »
 ؛«شود مشترک میاب حیوانات و انساب است تالصه نمی

بلکه بشر اا طرید همی  معلومات حسی بی واسطه جدئی شخصی 
اند پای  های آنها که نامحسوس و معلول ها به کمک قانوب علیت به علت

برد و نید به کمک عقل به کلیات قاوانی  تجربای )در ماوارد کشاف  می
علت آنها( و به کلیت و ضرورت علوم ریاضی و باالتو هندسه، پای 

 برد. می
قاانوب علیات »و عدم توجه باه  «عقل»که حیوانات بخاطر نداشت  

 اند. اب، محروماا رسیدب به ای  علوم، مختو به انس« عقلی
  

                                              
 David Humeم  9199 – 9111دیوید هیوم .  1
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 اش در اتاتالف تفکارات «هابد»: تفاوت دیگر «حلقه وی »و یا مثال  
معناایی یاا غیار قابال تصاور باودب  بی»دربار  « گرایاب حلقه وی  حس»با 

، عادم امکااب تصاور آنهاا را بخااطر «هابد»است که « مفاهیم تدا و روح
را اا جامعاه و  دانست که هاابد آب مفااهیم وجود تناقض در مفاهیم آنها می

ایا  مفااهیم چاوب »فیلسوفاب اسکوالستیک آموتته بود ناه بخااطر آنکاه 
مفااهیم »کاه مطلاد « حلقاه ویا »بر تالف اعضا  «. نامحسوس است

دانساتند و توجاه نداشاتند در  را بدوب هر دلیلای، ناامفهوم می« نامحسوس
تناقضی آشاکار اسات کاه بگاوئیم: مفااهیم نامحساوس  ،تود ای  جمله

یم نیستند. عالو  بر آنکه توجه نادارد کاه بسایاری اا کشافیات علاوم مفاه
در  «هاابد»هساتند. یعنای  «موجودات نامحسوس»تجربی همچوب اتم اا 

آیناد،  کاه بعاد اا هاابد می« حلقاه ویا »ای  دو مسئله، کاماًل با تفکارات 
کوشیدند فیلسوفاب قبلی را همچاوب  ، می«حلقه وی »مخالف است گرچه 

« حلقه وی  به عناواب حدبای»وم را جدو حدب تودشاب بدانند و هابد و هی
گرایی افراطی را بدوب دلیل بپیماید مثال اینکاه وقتای  کوشید را  حس که می

اصااول نخسااتی  عقلاای »و « حقااوق طبیعاای»و  «عاادالت»در مبحاا  
شااب میمانناد میخواهناد آنهاا را ناامفهوم  گرایی ، بار اسااس حس«اتالق

گرایی  نف »را در مسیر تودشاب، قربانی کنند یا آنرا به قلمداد کنند و اتالق 
گرایی تودتواهانه دقیقًا در تضاد  برگردانند با وجودی که نف « تودتواهانه

مباادی »هم در کتااب « هیوم»گیرد که  با اتالق نیک )در مواقعی( قرار می
  شود. اش به آب، متذکر می «اتالق
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اقلیات در تضااد « بیعایحقاوق ط»هم وقتی با « نف  اکثریت»و  -
« اصاول نخساتی  اتاالق»است که معیاار « حقوق طبیعی»باشد ای  
و یا وقتای درباار  صافات اولیاه و ثانویاه اجساام قارار  «نف »است نه 

گیرند و نظریه امثال کانت و اینکه آیا موجودات تارجی، قطا  نظار  می
رباوط گویناد بماا م اا احساس ما، وجود دارند یا ندارناد، صاراحتًا می

نیست )و ای  نوع برتورد، هماناا برتاورد یاک حادب اسات ناه یاک 
دانستند متوجه  ، فلسفه می«حلقه وی »فیلسوف( در حالیکه اگر اعضا  

دانم یا شک دارم  دانم یا نمی یا باید گفت می« شناتت»شدند که در  می
 یا اثبات کند نه آنکه بگویند به ما مربوط نیست.

های  شااب رشاته ، اکثارًا کاار اصلی«یا حلقه و»اما چوب اعضا   -
گاااهی کاماال فلساافی و عقلاای نداشااتند  حساای و تجرباای بااود  و آ

عمل کنند و با اجتماع و نوشت  مجلاه و  «حدبی»تواستند همچوب  می
را باه هماه جهااب، صاادر کنناد و تاا « گرایی افراطی حس»کتابهایشاب 

، «افراطایگرایای  صادور انقاالب حس»ای هم در ای  تبلیا،، و  انداا 
موفد هم بودند و اا اطراف جهاب، موقتًا طرفدارانی هم پیدا کردناد اماا 

هایش، چنداب دوام نیااورد و  گویی ، بخاطر تناقض«نهضت حدبی»ای  
اش، ماارد  اا کااار درآمااد و  بااه قااول بعضاای اا طرفااداراب ابتاادایی

  ، نبود و نیست.«گویی عقل بشر پاسخ»
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 «:حلق  وین»درباره  1«جان پاسمور»قسمتی از مقال  
 شمرد. نمی «فیلسوف»تود را  ،2«ماخ» -6

سعی او، به گفته تودش، معطوف به یگانه کاردب 
علوم و در طی ای  روند، پیراسات  آب، اا عناصار 

 متافیدیک بود نه تاسیس یک مکتب فلسفی.
، تیلای «حلقاه ویا »رویکرد و رهیافت کلای  -

 نددیک به ای  نظر بود.
ثنا  باود. وی بار آب باود کاه است ،3«شلی » -2
، نقطاه عطاف «پوایتیویسم منطقای»با « فلسفه»

پوایتیویسام ». باا ایا  هماه، نوینی یافتاه اسات
 بود. «فلسفه»یک « منطقی

 بر تالف ای  نظر، معتقد بود: ،4کارناپ -7
و به  «دهیم های فلسفی نمی ما پاسخی به پرسش»

 نهیم. های فلسفی را وا می جای آب، همه پرسش
ها مربوط به متافیدیک یاا  اعم اا اینکه ای  پرسش

 اتالق یا بح  المعرفة )شناتت شناسی( باشد.

                                              
1 . John passmore 
2 . Ernst Mach 
3 . Moritz Schlick 
4 . Rudolf Carnap 1891 – 1970 m 
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بایست باه جاای آنکاه  به نظر کار ناب، فلسفه می
 .1احیا  شود الغا  شود

  

                                              
مرکاد انتشاارات علمای و  -تالیف بها  الدی  ترمشاهی  -کتاب پوایتیویسم منطقی .  1

هجاری  9319چااپ تهاراب ساال  -فرهنگی وابسته به واارت فرهناگ و آماواش عاالی 
 .1شمسی   
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 «:اصول نخستین عقلی»و  «هابز»
، تاستگا  اصول نخستی  عقل یعنی اصل استحاله اجتمااع «هابد»

دانسات و  یت و حقاوق طبیعای و غیار  را عقال مینقیضی  و قانوب عل
« علوم تجربی و کشف معلومات جدید و قوانی  کلی تجربای»پیدایش 

، «عقاال»را « شااناتت قااوانی  کلاای و ضااروری ریاضاای و فلساافه»و 
 دانست. می

و لذا در عی  اعتقادش به وجود تناقض در دالئل اثبات تدا و اثبات 
ی و ریاضایات و فلسافه، در ایا  اش به علوم تجرب تجرد نفس و گرایش

 گرا نامید. تواب او را همچنی  عقل حد می
 :«فلسه  دکارت»با  «هابز»اما مخالهت 

ندارد و عاالو  بار « هابد»، اتتصا  به «دکارت»لک  مخالفت با 
ها و سااتتار  گرایاب افراطی و ُپسات مادرب حس»تواب اا همه  هابد می

 را نام برد.« سوفسطائیاب جدیدگرایاب و  شکناب و شکاکاب و نسبّیت
دربار  تامل اول و دوم دکارت که یقی  بوجود تود باشد و یقای  باه 

تواناد بکناد،  وجود اندیشه تود باشد، هی  کاس، شاک نکارد  و نمی
عمد  اشکال اشکال کنندگاب به تامالت بعدی دکارت است که درباار  

 اثبات غیر مادی بودب نفس و نه  و اثبات تدا است.
، دربار  اثبات غیر مادی بودب م  اندیشاند  نسابت باه «دکارت» -

 جهاب مادی تارجی.
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هماناا واحاد بسایط « ما  موجاود اندیشاند »گفته بود که اواًل  -9
و حتی بدب مادی ما  « جهاب مادی تارجی»مستمر هستم در حالیکه 

 قابل تقسیم و تجدیه است یعنی واحد بسیط نیست.
، دارای فهم و اتتیار یعنای اندیشاه «ند م  موجود اندیش»ثانیًا  -2

هستم در حالیکه ماد  بدوب فهم و اتتیار بطور جبری و مکاانیکی تااب  
 کامل جبر فیدیک است.

و « وجااود ماا  اندیشااند »در نتیجااه ایاا  دو نشااانه تماااید میاااب 
، «ماا  اندیشااند »شااود کااه  ، ثاباات می«موجااودات مااادی تااارجی»
 نیستم.« موجودی مادی»

 ، جوهری غیر مادی هستم.«موجود اندیشند م  »یعنی 
اش به دکارت به معنای جاوهر  عمد  اشکال «هابد»«: اشکال هابد»

غیر مادی است که مقصود دکارت اا جاوهر غیار ماادی چیسات اگار 
مقصود دکارت هماب گفتار افالطونی است که نفس جوهر غیار ماادی 

ت کاه شااید است یعنی فوق اماب و مکاب است یا در اماب و مکاب نیس
همای  « موجود واحد بسایط غیار قابال تقسایم»مقصود دکارت هم اا 

اش تناقض است چوب هر جاوهری، دروب  معنی باشد معنا بی در دروب
 اماب و مکاب است.

اما اگر مقصودش، جسم لطیف و سیال نامحسوس باشاد کاه قابال 
ای است اما با گفتاار دکاارت باه اینکاه ما   رؤیت نیست گفتار ممک 
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ود واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم گویا در تناقض اسات چاوب موج
 هر جسمی، قابل تقسیم بود  است.

 به نقل کاپلستوب:« هابد»گفته 
یا بر جسمی لطیف و سیال، داللت  «روح»کلمه 

دارد یا کاربردش، مجاای اسات یاا یکسار  فهام 
 .1نشدنی است

  

                                              
 .22در ترجمه فارسی    -اول جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب .  1
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 گرای عاقل: واقه 1جان ل 
کنیم حواس ماا باه  می فکری است که تصور اا بی

دهند مگر اشیا  مادی را، هار عمال  ما نشاب نمی
احساااس را کااه تااوب مالحظااه کناایم اا هاار دو 
جهت طبیعت )یعنی جسمانی( و روحانی، عقید  

 کند. یکساب در ما، حاصل می
بینیم  طور که با دیدب و شنیدب الخ، مای ایرا هماب

که در تارج اا ماا، موجاود جسامانی اسات کاه 
احساس ما است با یقی  بیشتر، مشااهد   موضوع

کنیم که دروب ما، یک امر روحاانی اسات کاه  می
 شنود. بیند و می می

مادی »تواند عمل یک  باید انغاب کنم که ای  نمی
باشد و ممک  نیست بدوب « تشک غیر نی حس

 .2، حصول یابد«یک موجود غیر مادی»
اینکااه ماا   -ارواح اسااتعداد حرکاات دارنااد  -91

شاامارم نبایااد  ت حرکاات را متعلااد روح میقابلیاا

                                              
1 . John Locke – 1632 – 1704 m 

اش در فصل بیست و سوم  تالیف جاب الک در کتاب دوم -کتاب تحقید در فهم بشر .  2
 9311چااپ تهاراب ساال  -فارسی دکتر رضاااد  شافد انتشاارات دهخادا در ترجمه  -

 .911هجری شمسی   
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 موجب استغراب شود.
ایرا اگر حرکات عباارت اسات اا تغییار مساافت 
نساابت بااه موجااودات دیگاار کااه ساااک  فاار  

توانند عمال  شوند و اینکه ارواح و اجسام نمی می
کنند مگار آنجاا کاه مساتقراند و اینکاه ارواح در 

 پس -کنند  اوقات متعدد و امکنه متعدد، عمل می
نسبت تغییر مکااب « ارواح متناهی»ناچار به تمام 

میدهم. ایرا روح م  که مانناد جسام ما ، یاک 
تواند نسبت باه هار  موجود واقعی است ناچار می

جسم یا موجود دیگر، تغییر مساافت بدهاد پاس 
قاباال حرکاات اساات و اگاار یااک اسااتاد ریاضاای، 
مسافتی یا تغییر مسافتی را میاب دو نقطه ملحاوظ 

مک  است ما هم مسافت تغییر مساافت دارد م می
 میاب دو روح را ملحوظ داریم.

یاباد کاه  در می« تجربه نفاس»هر فردی به  -22
کند و بر جسم او،  کند و اراد  می روح او، فکر می

اجرای تاثیر، مینماید ولی « همانجا که هست»در 
در جسمی و یا در محلی که به فاصله صاد میلای 

توانااد عماال کنااد و حرکاات دهااد در  اساات نمی



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ................................  733
 

صااورتیکه تااودش در لناادب باشااد و بااه وضااوح 
اش در سفر بی  لنادب و  با اتحاد با بدبداند که  می

کسفورد و با اسب یا کالسکه، مدام تغییار محال  آ
دهد و در واق  تاواب گفات تماام آب مادت در  می

 حرکت است.
حرکات »اگر ای  مثال هم نظر روشنی در بااب  -

، در «بادب»دهد جدا شادب آب، اا  بما نمی« روح
ساااد. ایارا باه  موق  مرگ، مطلاب را روشا  می

ید  م ، ای  است انساب بگویاد روح اا بادب، عق
تارج شد یا بدب را ترک کرد و باا حرکات روح را 

 .1نداشته باشد
توانااد جااا،  نمی «روح»اگاار کساای بگویااد  -29

عو  کند ایرا جاندار و ارواح در مکااب نیساتند 
کنم ای  سنخ صحبت کاردب، در امااب  تصور می

 ما، دیگر وانی نداشته باشد....
تاواب باه تادا،  کاه حرکات را نمی درست اسات

« غیر مادی باودب تادا»نسبت داد ولی علت آب، 

                                              
اش در فصل بیست و ساوم  تالیف جاب الک در کتاب دوم -کتاب تحقید در فهم بشر .  1

 .912 - 911در بند نوادهم و بیستم در ترجمه فارسی   
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 .1«نامتناهی بودب اوست»نیست بلکه 
  

                                              
ش در فصل بیست و ساوم ا تالیف جاب الک در کتاب دوم -کتاب تحقید در فهم بشر .  1

 .911در بند بیست و یکم. در ترجمه فارسی   
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 ل : نقد و بررسی گهتار هابز و جان
، در قساامت اول گفتااارش «دکااارت»، باار تااالف گفتااه «هااابد»

یاک « جوهر غیار جسامانی»به عنواب « موجود اندیشند »گفت که  می
جسم لطیاف »، نوعی «روح»ویی است لک  ممک  است گ نوع تناقض

، «جااب الک»غیر مادی باشاد کاه قابال مشااهد  نیسات. اماا « سیال
باشاد ناوعی جسام غیار  «نفاس»صراحتًا معتقد بود که روح که هماب 

اسات و هنگاام « انسااب اناد »مادی در اماب و مکاب است که در بدب 
اش باا جابجاا  ر بادبشود و روح هر کسی د اش، تارج می مرگ اا بدب

 شود. شدب بدب، جابجا می
کسااانیکه بااه علاام »و « مرتاضاااب هناادی»البتااه تجربااه معاصاار  -

ای  نظریاه هاابد و جااب الک را )کاه « تیدم آشنا هستند هیبنوتیدم و منیه
کنناد ایارا  موّید نظریه ادیاب الهی معتقاد باه انبیاا  هساتند( تاییاد می

تیدم، باا تاواب مصانوعی  یدم و منیاهمرتاضاب و آشنایاب به علم هیبناوت
شااب،  گیرد روح آنها را اا بدب کردب کسی که مورد آامایش آنها، قرار می

فرستند و اتباری بالفعال  کنند و به اطراف و اکناف جهاب می تارج می
دهند که دقیقًا اتباری مطاابد واقا   و مستقیم اا آنجاها، به مرتا  می

دهناد البتاه اتبااری کاه اا طریاد  هست و حتی اتباری اا آیناد  مای
حدس، ممک  نیست و کاماًل اتفاقی است و دقیقًا مطابد همااب اتباار 

 دهد. آنها، در آیند  رخ می
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البته گهگا  توابهایی اا ای  قبیل هم برای بعضی افاراد، نسابت باه 
ای است که در آیند   برداری اا یک حادثه دهد که گویا فیلم آیند  رخ می

و دقیقًا در آیند  همااب « اتفاقی و تصادفی»ای کاماًل  دثهدهد حا رخ می
دهد که برای تود م  چنای  رؤیاهاایی، رخ داد   بهماب صورت رخ می

 است.
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 گوید: که می« دکارت»حال برگردیم به گفته  -
هساتم و نیاد دارای « واحد بسیط مساتمر»، «م  موجود اندیشند »

تقسیم و تجدیاه اسات و بادوب ، قابل «جسم مادی»فهم و اتتیارم اما 
 فهم، اتتیار است.

م  واحد بسیط غیر قابل »که قسمت نخست گفتار دکارت به اینکه 
و تجرباه فعلای « جااب الک»و « هاابد»، گویا با گفتاار «تقسیم هستم

 ، همخوانی ندارد.«مرتاضاب هندی»
اش کاه گفات: «هیوم در جوانی»و باالتو با بعضی اا گفتارهای 

ام هستم و اینکاه ما ،  موعه تصورات و تصدیقات نه م ، هماب مج»
، گرچاه «کنم واحد بسیط غیر قابل تقسیم و تجدیاه باشام را درک نمای

ما  »پس اا گذشت سالیاب و تفکر بیشاتر، امهاار داشات کاه  «هیوم»
، واقعًا واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم و تصورات «موجود اندیشند 

را که م  باشد « د واقعی و حقیقیواح»متماید اا هم، محال است یک 
عقال ما  در فهام ایا  »دارد کاه  تشکیل دهد و سپس هیوم امهار مای

 «:مسئله، ناتواب است
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 «:بساطت و وحدت نفس»در انکار « هیوم انگلیسی»سخ  نخستی  
کند و  شاید او، چیدی بسیط و متصل را ادراک می

نامد، هر چند یقای  دارم کاه چنااب  آب را تود می
 ی در م  وجود ندارد.اصل

ها را، کناار  اما اگر عقید  ای  دست منافیدیسی  -
توانم دربار  باقی ابنا  بشار، جرئات  بگذاریم، می

تصدید ای  قول را داشاته باشام کاه آنهاا چیادی 
ای اا ادراکااات  نیسااتند جااد تااود ، یااا مجموعااه

مختلفی که با سرعت غیار قابال تصاوری در پای 
ت و سایالب دائام قارار آیند و در حرک یکدیگر می

 .1دارند
 اش: هیوم پس اا سالیاب، در پایاب اندیشه

گاهم کاه شارح ما  بسایار نارساا اسات و جاد  آ
، چیادی «های پیشای  اساتدالل»گواهی ماهری 

 توانسته است که ما را به پذیرشش وادار کند. نمی
باشاند « های متمااید وجودی»، «ادراکات»اگر  -

دهند که به هم  می تنها هنگامی تشکیل یک کل را

                                              
در بخش چهارم  -تالیف دیوید هیوم  -در کتاب اول « ای دربار  طبیعت آدمی رساله».  1

 .339در ترجمه فارسی    -« هویت فردی»دربار  بند ششم یعنی دربار  
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 بپیوندند.
روند آنگاا  کاه باه  ولی همه امیدهایم بر باد می -

رسیم که ادراکات  متاوالی، ماا را  تبیی  مبادی می
 سااد. ماب به هم، یگانه می در اندیشه یا آگاهی
ای که مرا در ای  باب ترساند  م  اا کشف نظریه

 گرداند ناتوانم.
دارناد کاه ما  کوتا  سخ  آنکاه دو مبادأ وجاود 

رسد که  توانم با هم سااگارشاب کنم و مرا نمی نمی
 هیچکدامشاب را وانهم.

وجودهااای »، «همااه ادراکااات متماااید مااا» -9
 «.متمایداند

ای واقعی میاب وجودهای  نه ، هرگد رابطه»و  -2
 .1«کند متماید، ادراک نمی

  

                                              
به نقال  329مه فارسی   جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستوب در قسمت هیوم در ترج.  1

 اا رساله هیوم.
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عادم »یاا « وحادت و بسااطت نفاس»توضیح سردرگمی هیاوم در 
ای  توضیح اا ادامه گفتار هیوم در همای  رسااله و در همای  «: وحدت

گفت م  هماب مجموعه تصورات هستم که هم متعادد و  قسمت که می
شاوند و تغییار  متماید اا هام هساتند و هام در هار لحظاه، عاو  می

 افداید: کنند هیوم چنی  می می
است جایی کاه در « صحنه تئاتر»، «نه »گویی 

طااور متااوالی پدیاادار آب، ادراکااات متعاادد بااه 
گذرند گاهی نید  گذرند و مجددًا می شوند، می می

گذرنااد و بااه بیشاامار حالاات و  بااه آهسااتگی می
 شوند. وضعیت با هم ترکیب می

نباید ما را گمرا  سااد « تئاتر»به « نفس»... قیاس 
« نه ، فقط اا ادراک متوالی تشکیل یافته اسات»

اد  تشکیل ها یا م محل باانمایی ای  صحنه»ما اا 
 .1، مفهوم متمایدی نداریم«ها دهند  آب

  

                                              
سرگردانی هیوم در اینکه نه  آیا صحنه تئاتر است که مکانی ثابت و مستمر اسات یاا .  1

 دهد؟ نه  مجموعه ادراکات است که در آب صحنه رخ می
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 توضیم ما بر گهت  هیوم:
شاید سردرگمی هیوم باه ایا  تااطر باشاد کاه چارا ما  تاودم را 

روناد  آیناد و می کاه در هار لحظاه می« تصورات متعدد»مجموعه ای  
که همیشاه ثابات اسات « صحنه تئاتر نه »حساب کنم و تودم را آب 

که محال ایا  تصاورات اسات حسااب نکانم « نه نات »یعنی تود 
آیناد و  هاا می ، نمایش«تئاتر معروف و شناتته شد »همچنانکه در یک 

ثابت و باقی میمانند  ،روند اما محل و صحنه تئاتر و گردانندگاب آنها می
پشات »و گردش تئاتر در آب محل و باه کماک آب مادیرانی اسات کاه 

، آب گردانند  پشت پارد  ایا  «فاعل شناتت»آیا  .«صحنه تئاتر هستند
 تئاتر داتل نه  نیست.

باشاد باه « های روی صاحنه باای»چرا، توجه هیوم، به تشبیه م  به 
نباشد و عالو  بر آب، اینکه با وجودی که در « گردانندگاب پشت صحنه»

پایش تاودم و پایش »شاود اماا ما ،  هر لحظه تفکرات م  عو  می
بیه هیوم م  را به ساتتماب کشاتی و شوم و تش ، فرد دیگری نمی«دیگراب

کند مثال ناصحیح است ایارا  غیر  که تغییرات جدئی نام آنرا عو  نمی
اگر همه اجدا  کشتی عو  شود دیگر کسی آنارا همااب کشاتی ساابد 

ام عو  شود باا پیش تاودم و پایش  داند اما اگر م  همه تفکرات نمی
نه فرد دیگری  ام دیگراب، هماب شخو هستم و هماب یک نفر مشخو

 -و نه چند نفر و نه نصف نفر 
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هم که گفته، م  موجاود واحاد بسایط هساتم « دکارت»شاید نظر 
م  صاحب ای  بدب یک نفر هستم برای همیشاه ناه دو »همی  بود  که 

، هر چند تفکرات ایادی در م  باشاد «نفر و نه نصف نفر و نه چند نفر
ام عو  شود بااا  اتو در هر لحظه، عو  شود و حتی مجموعه تصور

 م  هماب فرد هستم.





 

کانت از فیلسوفان »اشکال 
« دکارت»به « آلیست آلمانی ایده

ای  قضیه« م  هستم»درباره اینکه 
 است« همانگویانه»

 
Immanuel, Kant 

1724 – 1804 m 
  



 
 ایمانول  کانت

Immanuel Kant   
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کنم پاس  م  فکار مای»گوید:  : اینکه دکارت می«تهسیر کانت» -
کنم هستم  م  فکر می»کند که یعنی  کانت، آنرا چنی  تفسیر می« هستم

 «.فکر کنند 
م  فکر »تکرار هماب موضوع است یعنی تکرار « هستم»یعنی گدار  

 «.کنم می
 «فلسه  دکارت»از « کانت»تهسیر خطا در اما 

 کتااب معتبرتاری  کاه را« دکاارت« »تاثمالت» گویا ،«کانت»اواًل 
 اسات، نکرد  مطالعه دقید طور به که آب یا نکرد  مطالعه باشد، دکارت

 بااود سااداوار کنااد، می نقاال او« گفتااار روش» اارا  دکااارت جملااه لااذا
 کتااب کاه کارد می نقال فلسافی دکاارت کتااب تری  دقید ای اا جمله

 جملاه آب ،«دکارتروش گفتار »کتاب  اا ،کانت لک  باشد« تثمالت»
  .«هستم پس اندیشم می م » که، است گفته ،دکارت که کند می نقل را

 فکار ما » کاه جمله ای  اا را دکارت مقصود ،«کانت» سپس ثانیًا،
 ایا  اا دکاارت مقصاود کاه کناد معنی می چنی  ،«هستم پس کنم می

 کاه «فکرکنناد  هستم کنم، می فکر م »: که است ای م  هستم  جمله
 «.ای ترکیبی قضیه نه» ،«همانگویانه» ای است قضیه
 واقا  در« فکرکنناد  هساتم کانم فکر م » جمله دیگر، عبارت به و

 فکر م » که شود گفته دوبار گویا است،« کنم می فکر م » تکرار هماب
 «باشاد فکار ورا  موجودی واقعای کاه» اا و« کنم می فکر م  ،کنم می
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 تری  دقیاد که« تثمالت» کتاب در «دکارت» حالیکه در ،دهد تبر نمی
 در دکاارت کاه آنجاا است گفته ،طوری دیگر باشد می فلسفی او کتاب

 :نویسد می دوم تثمل در ،«تثمالت»
 ابااب باه را آب که هربار ،«هستم م » قضیه ای »

 بالضاارور  کنم، ماای تصااور نهاا  در یااا آورم ماای
، مطابد «م  هستم»ای  قضیه یعنی . است صادق

 ،با واقا  باود  و صاادق اسات آب هام بالضارور 
  1صادق است.

، علمی است مطابد با واق  و «ام وجود واقعی»یعنی ای  علم م  به 
و تخّیال و « توهم محض»االمر و لذا، صادق است و محال است  نفس

 ؛«باشدصرف فکر کردب »
، «وجاودی واقعای دارم»دانم  ایرا ممک  نیست م  در حالی که می

یا تیال کنم که هساتم « معدوم باشم و فکر کنم که هستم»محال است 
است )علام باه وجاود واقعای « علم به وجود متعلد فکر»پس تنها ای  

 «، نیست«صرف فکر کردب تنها»تودم( که بالضرور  صادق است و 
 که است «علم» اعتبار عدم و اعتبار بیاب صدد رد دکارت یعنی گفته

 صاادق بالضارور  و اسات واق  مطابد و معتبر بالضرور  ،«علم کدام»
 .است

                                              
 .22 ا 21 صو احمدی، ترجمهدر تامل دوم در  دکارت، تثمالت، . 1
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 توضیم
 کند مطالعه را «دکارت»های  گفته ای  عمید و درست عاقلی که هر
 قضایه کیا بیااب و الفااظ بااای باا درصادد دکارت که شود می متوجه

 مفهوم تکرار ،آب در محمول که نبود  ،1«فاید  بیتکراری همانگویانه و »
 داد  نسابت دکاارت باه غلاط به که کانت جمله ای  مثل .باشد موضوع

 جملاه کاه« فکرکنناد  هساتم کنم مای فکر م : »گفته دکارت که است
 نقال ایا  و اسات« کنم می فکر م » هماب تکرار ،«کنند  فکر هستم»
 و سوفساطاییاب مکتب» ابطال و رد ،هرگد، «فلسفه دکارت»اا  «کانت»

واقعاای  وجااود در شااکاکاب، و سوفسااطاییاب کااه نیساات ،«شااکاکاب
 پاساخ اا« دکاارت» اا قبال فیلساوفاب و کردناد می کش ،«هرچیدی»

 بسایار بیااب ایا  باا« دکاارت» اماا بودناد عااجد ،شاکاکاب منطقی به
 دوباار ، کاه را «گری سوفسطایی و مطلد شکاکیت مکتب» ،اش روش 

 .کرد تفه ،نطفه در بود  کرد سربلند

  

                                              
 نویسد: می« کانت» – A355 – A356 ،131   ناب، ترد سنجش . 1

 اسات، «همانگویاناه» واقا  در« هستم پس کنم می فکر م »
 هساتم» کنم مای فکر=  Cogito Sum Cogitans] ایرا

 «پفکرکنند 
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سفلال « من چیستم»درباره اینا   «دکارت»ب   «کانت»اشاال 
 از مجهول مطلق است؟

 کند مبنی بر اینکه؛ کانت به دکارت اشکال می
« شناتتی عقلای»، «م  موجودی اندیشند  هستم»الف: ای  قضیه 

 ؛«شناتتی حسی»است نه 
عقلای اسات ناه  ای اسات )یعنای شاناتت« ای عقلی قضیه»چوب 

گااهی جدیاد نیسات  شناتتی حسی(، هرگد قضیه ای علمای و مفیاد آ
شناتتی علمی معتبر »تواند تولید کنند   می« قضایای حسی»چوب تنها 

ایرا « شناتتهای عقلی»نه « مشمول مقوالت فاهمه قرار گیرد»و « باشد
ما )که کانت باشیم( ثابت کاردیم تنهاا تصاورات حسای و شاناتتهای 

تواند، موضوع مفاهیم مقولی )وجود و علیات و غیار ( قارار  حسی، می
 گیرد.
تواند  نیست نمی «ای حسی قضیه»چوب « ام م  موجودی انیشند »و 

قرار گیرد و  «وجود و علیت و یقینی و ضروری و غیر »موضوع مقوالت 
 واقعی را تشکیل دهد؛معتبر ای  قضیه

تهای عقلی و مااورا  شنات»دربار  « مقوالت فاهمه»ایرا استفاد  اا 
انجاماد، اتباار اا واقعیات  ، چوب باه تنااقض و تعاار  می«الطبیعی
 نیست.
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 کانت:
« براباار ایسااتایی»، هاای  «حسااگانی»باادوب  -9

 تواند به ما داد  شود، نمی
و بدوب فهم )بادوب مقاوالت فاهماه(، های   -2
 .1گردد ، اندیشید  نمی«برابر ایستایی»

 ای حسی باشد؛ بنابر آنکه قضیه« هستمم  »ب: اما دربار  قضیه 
هام، مشامول مقاوالت کاانتی « حاس درونای»گرچه قضاایای  -

شاوند ااّل آنکاه چاوب  می« ای و ضارورت و غیار  وجود، علیت، یقی »
نیسات کاه اا « شاناتتی واقعای و بیواساطه»اسات « شناتتی حسی»

دهناد  واقعیت تبر دهد بلکه تنها اا احسااس حاس درونای، تبار می
 اا نمود حسی دروب نه اا واقعیت آنچه در دروب هست.یعنی 
اما اینکه ای  پدیدار حسی، چقدر با واقعیات، مطاابد هسات یاا  -

نیست، مطلب دیگری است که شاناتت حسای، مطابقات باا واقا  را 
کند ایرا چقدر شناتتهای حسی ما درباار  گاردش شابانه  تضمی  نمی

کرد و  واقعیت، مطابقت نمیروای تورشید و ما  به دور امی  بود که با 
چه بسا شناتتهایی حسی که ساراب باود و شاناتت موجاود تاارجی 

  نبود.

                                              
 B 154 – B155 – 931کتاب سنجش ترد ناب   .  1
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 کانت:
، دروب اتته «سهش درونی»آنچه مربوط است به 

شناسام  می« پدیادار»تا  تود را فقط چونااب 
  .1«چنانکه فی نفسه هست»ولی نه 

                                              
 B156 – B157-1 221سنجش ترد ناب   .  1
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 نقد و بررسی این گهتار کانت:
ما  »به اینکه « قسمت نخست اشکال کانت»اما پاسخ ما به  –الف 

در نتیجه اینکه: « شناتتی حسی»، شناتتی عقلی است نه «اندیشم می
 شود تا اا موضوعی واقعی تبر دهد. نمی« مقوالت»مشمول 

ما  موجاودی »پاسخ صحیح ما باه کانات ایا  اسات کاه اواًل  -9
استدال عقلی، به دست  نیست که اا را « شناتت عقلی»، «ام اندیشند 

 آمد  باشد )مثاًل استدالل بر اساس قانوب علیت و چید دیگر(.
هام « شاناتت حسای»، یاک «ام م  موجود اندیشند »همچنانکه 

نیست که اا را  حواس پنجگانه یا غیر آب، به دست آمد  باشد بلکه یک 
است که نیاای به واسطه شادب حاس هام  «واسطه درونی شناتت بی»

اش در  ندارد همانطور کاه تاود کانات در کتااب سانجش، تارد نااب
، شاناتتی «شناتت م  اا دروب تاودم»گوید که  ویراست نخست می

بیواسطه است و فقط شناتت م  اا آنچه بیروب اا م  است ناچاارم اا 
 ، به وجود آنها، آگاهی پیدا کنم.«نمود حسی»طرید حس و 

 انت:ک
باای »توانااد  فقااط آنچااه در تااود مااا هساات، می

 .1، دریافته شود«میانجی

                                              
در ابااب التای  در  111تالیف کانت در ترجمه فارسی    –کتاب سنجش ترد ناب .  1

 A367-A368-1ویراست نخست 
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، بهمای  تااطر کاه «وجاود تاود و باه دروب نها  تاود»علم به 
شناتتی بیواسطه است، اتتصا  به انساب ندارد حیوانات بدوب عقال 

 هم اا چنی  شناتتی برتوردارند.
  ما»یاا « ما  هساتم»به اینکاه « م  اا دروب تودم»پس شناتت 

نیست که « شناتت عقلی»یا « شناتت حسی»هی  کدام « اندیشم می
آنرا قسمی اا اقسام علوم تجربی یا علوم عقلای و فلسافی بادانیم بلکاه 

 است که اتتصا  به انساب هم ندارد.« علمی بیواسطه به دروب تود»
یاا  «حاس»بواساطه « م  هستم»اگر چه آب شناتت عالو  بر آنکه 
وجاود »مشمول مفاهیم  ،همچناب لک یست ن «عقل»شناتت بواسطه 

و چنانچاه ما  در کتااب تواند بشاود  می« علیت و یقی  و غیر  –و عدم 
، روش  کردم کاه مقاوالت فاوق، اتتصاا  باه «نقد بر فلسفه کانت»
شاناتتهای مااورا  »و نامحسوسات حتی « های حسی ندارد شناتت»

الطبیعاه، هرگاد  های ماورا  شود و در شناتت را هم شامل می« الطبیعه
کرد  شود که کانت تیال می گرفتار تعار  و مسائل جدلی الطرفی  نمی

، در ماورا  الطبیعه به تعاار  و «قانوب علیت و امثال آب»که استفاد  اا 
شااود ولاای بااه نظاار مااا، )علااوی سرشااکی و  تناااقض ادلااه، منتهاای می

باه « بیعاهمااورا  الط»در « مقوالت»هرگد استفاد  اا « گرایاب عاقل واق 
نقدی »شود و م  جواب کانت را در کتاب  تعار  و تناقض منتهی نمی

 مفصاًل دادم و نیاا به تکرار ای  جا، نیست.« بر فلسفه کانت
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، منحصاار بااه «نامحسوسااات»باار تااالف تصااور کاناات،  –ثانیااًا 
نیستند حتی بعضی اا اجادا  طبیعات نیاد « موجودات ماورا  الطبیعه»

ات اسات همچنانکاه در نقال فلسافه هاابد همچوب اتام اا نامحسوسا
 گذشت.

ماا  »پااس گفتااه دکااارت در کتاااب روش گفتااارش کااه گفتااه بااود 
، کاماًل شناتتی بیواسطه یقینی غیر قابال تردیاد «اندیشم پس هستم می

است و هی  اشکالی بر آب، وارد نیست و م  تمام اشکاالت کانت را به 
مفصال پاساخ دادم ، بطاور کامال و «نقاد فلسافه کانات»آب در کتاب 

 توانند به آب تالیف م ، مراجعه کنند. عالقمنداب می
شناتت ما  اا »اما قسمت اتیر گفته کانت که کانت گفته بود  –ب 

طاور  باشد باا اا وجود م ، آب« شناتت حسی»وجود تودم بنابر آنکه 
، شناتتی اا «شناتت حسی»ایرا « کند که در واق  هست حکایت نمی

 «.تتی اا موجود واقعی، آنطور که هستنمود است نه شنا
پاسخ ما بر ای  اشکال کانت، گرچه اا پاسخ اول ما روش  است که 
شناتت م  اا دروب تودم آنطور که حتای تاود کانات )در ویراسات 

شناتتی پدیاداری »است نه « شناتتی مستقیم»کند  نخست( قبول می
چوب در « موجودات تارجی»اما م  نسبت به « حسی و اا نمود حسی

دروب م  نیستند شاناتتی نماوداری و پدیاداری حسای دارم و امکااب 
تطا  در شناتت حسی یعنای شاناتت پدیاداری و نماوداری هسات 
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چنانچه گاهی انساب امی  کویری را که آفتاب، به آب تورد  است دارای 
شود  شود متوجه می بیند اما وقتی نددیک می ای اا دور می آب و دریاچه

یاا آنکاه ماردم در ساابد اا را  مشااهد  حسای، تیاال که هی  نیست 
گردناد  کردند شبانه روا، تورشید و ما  و ستارگاب باه دور امای  می می

اما بعد اا کشف منظومه شمسی متوجه شدند ای  طور نیست بلکه ای  
 چرتد. امی  است که شبانه روا به دور تود می

اسات ، شناتتی قابل تطا اسات و ممکا  «شناتت حسی»یعنی 
، هی  مطابد تارجی نداشته باشاد و کااماًل تاالف «شناتت حسی»

چاوب شاناتتی مساتقیم و « شناتت م  اا دروب تودم»واق  باشد اما 
بی واسطه حس است محال اسات مطاابد واقا  نباشاد یعنای همیشاه 

 واقعی است.
اش در تامل اول و دوم میاب شناتت  و لذا دکارت هم در کتاب تامالت

 گاذارد اسات فارق می« آنچاه در بیاروب»و « ما  هسات آنچه در دروب»
چاوب شاناتتی « بیاروب ما  هسات»گوید شاناتت آنچاه در  و می -

بواسطه حس و نمود حسی است، ممکا  اسات در ماواردی باا واقا ، 
 مطابقت نداشته باشد.

چوب شاناتتی مساتقیم و بیواساطه « اما شناتت م  اا دروب تودم
مطابقت نداشته باشد بلکه بالضارور  است محال است با واق  درونی، 

 همیشه صادق است.
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اا دروب تاودم، های  « علام مساتقیم و بیواساطه»عالو  بر آب، در 
، نیسات «چیستی تودم»و « هستی تودم»تفاوت میاب شناتت م  اا 

گذرانم  گویم هستم )یا در نه  می گونه که محال است م  که می هماب
 شه صادق است.، همی«م  هستم»که هستم( ای  قضیه 

ماا  موجااود »گااویم  کااه می« ماا  چیسااتم»همچناای  در اینکااه 
ما  موجاود »، بالضرور  صادق اسات ایارا محاال اسات «ام اندیشند 

یعنی ای  گفته کانات « اندیشند  نباشم و تود را موجود اندیشند  بدانم
گویی است کاه  ، یک نوع تناقض«شاید م  موجود اندیشند  نباشم»که 

اندیشام  اندیشم یا آنکه شااید نمی ام اما نمی اندیشند بگویم: موجودی 
 یا اینکه ممک  است موجود اندیشند  نباشد.

دانم  دانم هستم اما نمای م  می»گوید:  که می« کانت»اما ای  گفته 
، گفتاری صحیح نیست چگونه ممکا  اسات چیادی را اا «که چیستم

ید دیگار، دانم چیستم، سلب کنم چوب سلب چیدی اا چ تودم که نمی
گاهی است اینکه م  می گویم م  سنگ و تاک نیستم  مستلدم علم و آ

 ام. دانم که انساب م  حیواب نیستم و م  گیا  نیستم حتمًا می
توانناد  تاوانم تااک و گیاا  را )کاه نمی یا به عبارت دیگر م  که می

باندیشند( اا تود سلب کنم و بگویم م  سنگ و تااک و گیاا  نیساتم 
تااودم، موجااودی »دانم کااه  اننااد باندیشااند( حتمااًا ماایتو )کااه نمی
  «.ام اندیشند 
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 کانت:
، «تاود انادریافت»در یگانگی اصلی هم نهادی 

گاهم: نه اینکه چگوناه باه  م  به تویشت  تود، آ
فی نفساه، چگوناه »شوم و نه اینکه  تود پدید می

 .1«هستم»بلکه فقط ای  که « هستم
  

                                              
 B157 – B158 – 221. سنجش ترد ناب    1



 735  ..........................«امعقولن یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

 ب  دکارت: «کانت»اشاال دیگر 
ام و اا  باه اینکاه شاناتت ما  اا دروب« اشکال کانت باه دکاارت»

اسات و در شاناتت حسای، ثابات « حسی شناتتی»ام، هر دو،  بیروب
شد  که ممک  است با واقعیت، متفاوت باشد و مطابقت کامل نداشاته 

« واحد بسایط»باشد بنابرای  اساس، اینکه م  تودم را در دروب تودم 
« دارای ابعااد»کانم و محساوس تاارجی را  دانم یعنی احساس می می
« حسی بیرونای»و « حسی درونی»دانم، شاید ای  هر دو نمودهای  می

باشد که ممک  است با واقعیتی که اینهاا نماود آنهاا هساتند، دقیقاًا در 
 –هستیم یا تیار « واحد بسیط»دانیم در واق ،  تبای  باشد. یعنی ما نمی

کنایم واقعاًا  ا در بیاروب احسااس مایدانیم آنچه ر همچنانکه واقعًا نمی
 است یا نیست.« دارای ابعاد»

 ، این است ک ؛«کانت»پاسخ ما ب  
اواًل آنطور که تودتاب، در ویراست اول کتاب نقد عقال محاض  -9

اش، نیاا به وساطت حس دارد  اعتراف به آب کردید گفتید آنچه شناتت
گاهی  هستند چوب در ما، نیستند ما« موجودات تارجی»تنها  اا آنها، آ

گاا   نداریم ناچار باید اا اعضا  حسی و بوسیله نماود حسای اا آنهاا، آ
شویم اما آنچه دروب ما است برای ما، بیواسطه معلوم اسات نیااای باه 
وساطت حسی ندارد یعنی آنچه دروب ما است هرگد شناتت نماودی و 

یعنای ما  فاعال شناساا کاه  حسی نیست که امکاب تطا  داشته باشد
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دانم، محال است دو چید باشم نه  می« واحد بسیط»ام،  دم را در دوبتو
 یک چید یا دو فرد باشم نه یک فرد.

اثباات کارد کاه  ،هم کاه کانات «موجودات تارجی»اما نسبت به  -2
امکاب تطا  هست لک  امکاب تفاوت موجود تارجی با آنچه حس باه ماا 

وم تجربای لااینک در عچنانچه در فلسفه غرب در باستاب و )دهد  نشاب می
است مثل طعم و رناگ و  «صفات ثانویه اجسام»تنها در  (ثابت شد  است

نسابت باه افاراد مختلاف یاا اناواع مختلاف  ،ممک  اسات»بو و غیر  که 
محاال ، «تاارجیصفات اولیاه اجساام »اما در  «متفاوت باشد ،جانداراب

صافات »در کنم  با آنچه م  احسااس مای «موجود واقعی تارجی»است 
کنم  متفاوت باشد مثاًل م  جسم را دارای ابعاد ثالثاه مشااهد  مای، «اولیه

پاس  عد باشد.واقعًا دارای ابعاد ثالثه نباشد و موجودی بدوب بُ محال است 
هستم و قابل تجدیاه « موجود واحد بسیط»تالصه اینکه م  فاعل شناسا، 

گاناه  ای ابعااد ساه، واقعاًا دار«موجودات مادی تارجی»و تقسیم نیستم و 
 هستند یعنی قابل تقسیم و تجدیه هستند.

 کانت:
باود،  می ،«موجاود فای نفساه»یاک  ،«ماد »اگر  -

در مقاباال  «موجااود مرکااب»آنگااا  همچااوب یااک 
)=نفس=مااا  اندیشاااند ( همچاااوب یاااک  «روح»
گردید که اا هم متفاوت  ، متماید می«موجود بسیط»
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 و متمایدند.
ا )=نمود حسای ماا( یک تاثر حسی م«ماد »لک   -

آب موجود بیرونای، »است که  «موجودی بیرونی»اا 
موجاود »اما تاود آب  «هماب موجود فی نفسه است

 قط  نظر اا احساس بیرونی ما، چیست؟ ،«بیرونی
چیدی »دانیم شاید  ما اا کنه ماهیت آب، هی  نمی

 .1، نباشد«گانه است که دارای ابعاد سه

                                              
)بقیاه اشاکاالت کانات باه  A359-A360ویراسات نخسات  – کتاب نقد عقل محض.  1

موجود اسات باه آنجاا مراجعاه است که تالیف کردم  «نقدی بر کانت»دکارت را م  در کتاب 
 شود.(
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را ندید  و شاید حتی « تامالت دکارت»که هوسرل، یا کتاب اا آنجا 
را نید ندید  باشد و به غلط برای او، فلسفه « روش گفتار دکارت»کتاب 

انااد )همچااوب ژیلسااوب و امثااال ژیلسااوب کااه در  دکااارت را نقاال کرد 
های گذشته دربار  نقل غلط ژیلسوب کاه در نقال و نقاد فلسافه  قسمت

ا اگر هوسرل، کتب دکاارت دکارت کاماًل مورد اعتماد هوسرل بود ( و ی
کناد کاه  را دید  باشد باا بطور عمید، نخواند  و لذا آنرا غلاط نقال می

« فلسافه دکاارت»، «هوسرل»اش، بطور مفصل گذشت در نتیجه  شرح
دانسته اسات کاه  ، می«سوبژکتیویته»و « گرا ای نه  فلسفه»را به غلط، 

 .1ما جواب آنرا بطور کامل و مفصل دادیم
 هوسرل:

، عماًل گونه کااماًل ناوینی اا فلسافه را، «رتدکا»
 افتتاح کرد؛

و به طور « تغییر سبک داد»، کاماًل «فلسفه»با او، 
، باااه «لوحانه گرایااای سااااد  عی »ای اا  ریشاااه

 .2، چرتید«گرایی استعالیی نه »
، باااه مثاباااه نهنّیااات «مااا  اندیشاااند » -1 هوسرل:

  3]سوبژکتیویتهپ استعالیی 

                                              
 .همی  کتاب سابقًا گذشت. در  1

 .32بند دوم در ترجمه فارسی    –تالیف هوسرل  –. کتاب تامالت دکارتی  2

 .23در ترجمه فارسی    -هشتم بند  –. کتاب تامالت دکارتی  3



 )جلد دوم( ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..............................  711
 

اا صافات برجساته  «ساوبژکتیویته»ای  است که ای  صافت  ،واق 
لوحاناه  همچناب باه تفکارات سااد هوسرل، تفکرات هوسرلی است که 

اسات و اصااًل متوجاه عماد فلسافه باود  معتقد  ،در باط  ،ارسطویی
 ،نشد  است و لذا فلسافه دکاارت و کانات را «ثنویت دکارتی و کانتی»

تفکارات باا است که  «هوسرل»ی  ا ،غلط نقد کرد  است یعنی در واق 
چرتید  اسات.  ،گرایی استعالیی به سمت نه  ،لوحانه ارسطویی ساد 

تار شاد  و  که بعدًا در ضم  مباح  گذشاته و آیناد ، روشا  و روشا 
 شود. می

 .1باشد« فلسفه دکارت»، صفت «سوبژکتیویته»نه آنکه 
  

                                              
 .913 – 911بند چهل و دوم در ترجمه فارسی    –تالیف هوسرل  –. تامالت دکارتی  1

 هوسرل:
، مدعی حّل مسائل مرباوط باه «شناسی پدید »اگر  ... بنابرای 

داند آیا نباید باه  ، است؛ و تود را یک فلسفه می«وجود عینی»
مشاخو « انگااری ]سولیپسایمپ اساتعالیی تود تنها»عنواب 
 شود؟
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، در جففوانی بخففاطر «وجففود فاعففل شناسففا»هوسففرل از اناففار 
 پس از سالیان پختگی:« آن»گرایی تا قبول  حس

 دیوید بل:
هاااای  پژوهش»در ویراسااات نخسااات کتااااب « هوسااارل» -9

 شد او نوشت:« فاعل شناسا»م( اصاًل منکر  9129اش، )«منطقی
عاجد اا یافت  ای   ،باید به صراحت بگویم به کلی

 ها هستم. کانوب ابتدایی الام رابطه
یعناای دوااد  سااال بعااد،  –م  9193 –در ویراساات دوم در سااال  -2

نظرش عو  شد و در ایرنویسی که به جملاه یااد شاد  افادود چنای  
 گفت:

 .1اا آب پس، توانستم آنرا بیابم
  

                                              
 .321  ترجمه فریدوب فاطمی  ،تالیف دیوید بّل  – «های هوسرل اندیشه». کتاب  1
   –« هوسارل در مات  آثاارش»همچنی  آقای عبدالکریم رشیدیاب در کتابش به نام:  -

 کند. اا هوسرل، نقل می 293 – 291
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فلسافه »، درباار  «های کانات نقد ماا، بار گفتاه»با  نقد و بررسی،
های  اصاًل برای ابطاال نظریاه« فلسفه دکارت»، روش  شد که «دکارت

نوشته شد  و بهتری  پاساخ « فسطائیاب و شکاکاب مطلدگرایی سو نه »
 ، داد  است.«گرایاب نه »را به 
، «م  اندیشند  و فاعل شناسا»گوید:  ، صراحة می«فلسفه دکارت»

اگار آنچاه را »محال است موجودی تیالی و یا نهنی باشم بلکه حتای 
 کنم موجوداتی تیالی و ساتته نه  و دربار  موجودات بیرونی فکر می

وجاود ما  »اماا « تیال م  باشند و یا وجود واقعی آنها مشکوک باشد
تواند مشاکوک و یاا موجاودی تیاالی و  ، نمی«اندیشند  و فاعل شناسا

« موجودی واقعی عینای»، یقینًا «م »ساتته محض اندیشه باشد بلکه 
 «.موجودی نهنی و ساتته تیال تودم»هستم نه 

ر  چیادی تیاال کانم یاا )چوب اگر معدوم باودم، محاال باود درباا
 باندیشم(.

چنانچه در جای تودش، روش  کردیم های  « فلسفه دکارت»و در 
 هم وجود ندارد.« داوری پیش»و « پیشفر »

را غلااط « فلساافه دکااارت»، چااوب «هوساارل»و « ژیلسااوب»امااا  -
، «فلسافه دکاارت»فهمیدند و غلاط نقال کردناد تیاال کردناد کاه در 

  .1پیشفر  و پیشداوری هست
                                              

 در همی  کتاب سابقًا آمد  است..  1
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 ، صحیح نیست.«فلسهه  کار »صه اینکه نقد هوسرل بر خال
و « گرایای حس»اش را باا  ، تحقیقاات«هوسرل»بر آب، گرچه عالو  

، شاروع کارد اماا باا گاذر اا «گرایی گرایی و طبیعات ماد »شاید هم با 
 به پایاب رساند.« گرایی گرایی و حس گرایی و طبیعت ماد »

کاه باه « های منطقی و ریاضای گدار »اش را دربار   ایرا تحقیقات -
منتهی شد هوسارل متوجاه شاد کاه، « ماهیات»و شهود « نات»شهود 

، «شناتتهای حسی جدئی و تصدیقات احتمالی تجربای و اساتقرایی»
قوانی  نخستی  عقلای و ریاضایات نااب کلای »تواند ایجاد کنند   نمی

 و« منطاد صاوری»باشد که رسیدب به قوانی  « ضروری غیر قابل تردید
« شناتتهای استقرایی حسی جدئی»تواند اا را   ، نمی«ریاضیات ناب»

ما  اندیشاند  »، ایجاد کنناد «طبیعت مادی جبری فیدیکی»باشد و یا 
 «.عاقل فاعل مختار باشد

و عفدم « ثنویت کفانتی و  کفارتی»یعنی باالخر  هوسرل هم به 
یه   پیوند . ، می«گرایانه ما   و حس»خو کهایی نظر
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همچاوب قاانوب علیات و... « منطد محض»اینکه قوانی  هوسرل و 
 شناتتی تجربی، نیستند:

کناد بلکاه  ، صدق یاک قاانوب را اثباات نمی«استقرا »
 کند.... درجه کم و بیش احتمال صدق آنرا، اثبات می

تر اا ای  حقیقات، نیسات  اما هی  چید، واضح -
، همگففی  ارا  «اففوانی  منطففق محففض»کااه 

 «.اند اعت ار پیشی »
آنها نه اا طریاد اساتقرا  بلکاه توساط ماهیات  -

 شوند. یقی  درونی، ثابت می
ای  بصیرت درونی، صرفًا احتمال صدق آنها را  -

کند بلکه تود صدق یا حقیقات آنهاا را  ثابت نمی
 ...1کند ثابت می

شااهودی اا  ،، باارای مثااال«ریاضاایات ناااب»در 
هاایی  ، در میاب است که پدیدآورناد  گدار «نات»

نیستند بلکه  «های تجربی کلیت بخشی»است که 
هاا تعلاد دارناد یعنای  ای دیگار، اا گدار  به گوناه

 .2«اندر ها  پیش گیار »
                                              

باه نقال اا  11 – 11تاالیف عبادالکریم رشایدیاب    –کتاب هوسرل در مت  آثارش  . 1
 تالیف هوسرل. –کتاب پژوهش 

در  –جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلساتوب در قسامت مرباوط باه فلسافه برنتاانو  . 2
 .129ترجمه فارسی   
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امااب و مکااب و »درباار  اینکاه « کانات»باه « هوسارل»گرایش  -
 حس: اند، نه محصول شناتت حسی های ، صورت«علیت

هار »باه مثاباه صاورت کلای « مکاب»و « اماب»
 .1«تکوی  م  شناتتی

 هوسرل:
مااا مجاااایم کااه مجموعااه بااه غایاات غناای 

های مربوط به جهاب آغاای  را )که رشاته  پژوهش
آورناد( باه عناواب  پژوهشی کاملی را به وجود می

به معنای بسیار وسای  آب،  «حسّیت استعالیی»
 مشخو کنیم.

کنیم، ایرا  را، اقتباس می« نتیاصطالح کا»ما ای  
درباار  امااب و « نقد عقل محاض»های  پژوهش

را به عنواب یک امار  2شهود حسی –مکاب، آشکارا 
  ....3نگرند پیشی  نوئماتیک می

                                              
در ترجماه فارسای    31تالیف هوسرلدر بند سی و هفات  –کتاب تامالت دکارتی  . 1

 (31 – 11)بند  – 921

همااب حاس جدیای « شهود حسی»باید توجه داشت که مقصود هوسرل در اینجا اا  . 2
شود  است که به کمک عقل، درک می« علم حضوری درونی»تارجی نیست بلکه هماب 

 نامد. می «استعالیی»و لذا آنرا 

در ترجمه فارسی    19در بند شصت و یک  ،تالیف هوسرل –. کتاب تامالت دکارتی  3
291. 
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 «:حس»داند نه اا  می «عقل»را اا « قانوب علیت»، شناتت «هوسرل»
، به عنواب عالم صور ممک  «اگوی استعالیی» -31

ها را  امکانی ایساته –ها. قوانی  ماهوی که هم  ایسته
 کنند: ، تعیی  می«شاب توالی»در همبودی و 

ای علمای هساتم  ..... اگر در حال ساتت  نظریاه
و نیاد متعلاد ایا  « فعالیات پیچیاد  عقال»ای  

ر اگاوی ای هستند که به ها فعالیت، ماهیتًا اا گونه
ممک ، تعلد ندارد بلکه فقط، متعلد است به یک 

باه معناای تاا ، اگاویی کاه باه « اگوی عاقل»
موجودی دنیایی در صورت ماهوی انساب )حیواب 

 .1عاقلپ( تبدیل شد  است«]ناطد»
 اش:  هوسرل در پایاب سخ  کتاب تامالت دکارتی -11

توانیم بگوئیم که تامالت ما، در اسااس  به حد می
شاااب کااه نشاااب دادب امکاااب انضاامامی  بااه هدف

علمفی کلفی، »اا فلسفه به مثابه  «اید   کارتی»
 .2اند ، دست یافته«استوار بر بنیانی مطلق است

                                              
 .921در ترجمه فارسی    31بند  –تالیف هوسرل  –امالت دکارتی . کتاب ت 1

 .221در ترجمه فارسی    11بند  –تالیف هوسرل  –. کتاب تامالت دکارتی  2



 
 
 
 

گرایی  یختار »یا « ساختارگرایی»
، کدام صحیح است؟«گرا نسبّیت
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شاید ای  گفتار سابد، مسئله واحاد و فارد را حال کناد اماا مسائله 
تواند حل کند وقتی  را چگونه می« ناپذیری تجدیه»و « بساطت دکارتی»

کاه « عقل و غریاد »، میاب «م »گویند  می« ها پست مدرب»بعضی اا 
، «ما »شاوم پاس  تقسیم می بسیاری اا مواق ، میاب آنها، تضاد است،

 واحد بسیط نیستم.
، «فرویااد»، واحااد بساایط بااودم کااه «ماا »گوینااد آب وقتاای  یااا می

گا  را کشف نکرد  بود اما اینک با کشف  گا »ناتودآ ، م  میاب «ناتودآ
گا » گا »و « تودآ شوم دیگر واحد بسیط غیر قابال  ، تقسیم می«ناتودآ

 تقسیم و غیر قابل تجدیه نیستم.
که استوارت سایم « پسامدرنیسم»دربار  « راهنمای راتلج کتاب» -

دهاد و تعریاف  را بساط می «جیمساوب»آب را تدوی  کرد ، امهار نظر 
 آورد. را می« مدرنیته و پسامدرب»در « سوژ »مفید نیل اا جایگا  

را که در چند سد  اتیار، در « سوژ »یا « فرد»، اید  «پسامدرنیسم»
 کند: ی میاندیشه غرب، غالب بود، نف

 جیمسوب:
، موجااود «سااوژ »، «ساانت اندیشااه غاارب»در  -

ممتاااای در دل جریاااب فرهنگاای، بااود  اساات اا 
ایم کااه سااوژ  منفاارد را تااود  گرایی آموتتااه انساااب

یکپارچه با هسته مرکدی هوّیتی مختو به فارد، کاه 
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 اساسًا قدرت عقل، محرک آب است، تلقی کنیم.
باه ایا  ساوژ   تاواب ..... حقوق و امتیااات را می

شود  ای که رشد و تحقد آب را می نسبت داد، سوژ 
یکی اا اهداف اصالی )اگار نگاوئیم تنهاا هادف 

 اصلی( فرهنگ غرب، تلقی کنیم.
، «سااوژ »، «ها پسامدرنیساات»...... بااه نظاار 

گوناه هساتی  وجودی اا هم پاشید  است که هی 
هویتی ثابت یاا »ناتی هویت ندارد و باید به جای 

در گااذر اماااب، تغییرناپااذیر باااقی  تااودی کااه
، فرایندی در حالت دائام تالشای، تلقای «میماند

 (2229: 311 - 1. )سیم 1شود
 :2سایموب مالپاس

، «کند ای که علم روانکاوی، تصویرش می سوژ »
گاااهی»اساسااًا دو پااار  اساات ایاارا باای   و « آ

گا » ، «میال»و « عقالنیات»، و نید بای  «ناتودآ
  .3تقسیم شد  است

                                              
انتشارات ققنوس چاپ  -تالیف سایموب مالپاس ترجمه بهرام بهی   -کتاب پسامدرب .  1

 .11هجری شمسی    9312تهراب سال 

2 . Simon Malpas 1969 m 
انتشارات ققنوس چاپ  -تالیف سایموب مالپاس ترجمه بهرام بهی   -کتاب پسامدرب .  3
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 د و بررسی:نق
 ,Malpas)نویسند  کتااب فاوق یعنای آقاای ساایموب مالپااس 

Simon - 1959 m) 
شااود در  هایش پیداساات معلااوم می اواًل آنطااور کااه اا نوشااته -9

ایدموناد »، شدیدًا تحت تااثیر تفکارات «شناتت غلط فلسفه دکارت»
عای  »کند فلسافه دکاارت ناه درباار  ماورد  است و تیال می« هوسرل

کناد  بلکه دربار  مفهوم نه ، بح  و تحقید می« واقعیجدئی شخو 
 دادیم.« بررسی فلسفه هوسرل»که پاسخش را ما قباًل در قسمت 

، درباار  نها  و «دکاارت»، متوجاه نشاد  کاه «مالپااس»ثانیًا  -2
کناد بلکاه درباار  وجاود عینای و شاخو  اندیشه بح  و تحقید نمی

اندیشاه نیسات بلکاه کند کاه تاود  ، بح  و تحقید می«فاعل شناسا»
، در «دکاارت»فاعل و تالد اندیشه است که موجودی است که به قول 

و تصاورات و « در تود، قو  اندیشایدب دارد»اش،  مقدمه کتاب تامالت
تصدیقات، احساس و اراد  و غیر  همه معلول و مخلاوق فاعال شناساا 

 «.موجودی که در تود قو  اندیشیدب دارد»هستند یعنی معلول 
« اش هیاوم، در اواب جاوانی»، همچاوب اشاتبا  «مالپااس»و اشتبا  

کرد م  هماب مجموعاه تصاورات متعادد و متغیاری  است که تیال می
رود؛ در حالیکه دکاارت، در کتااب  آید و می هستم که در هر لحظه می

                                                                                         
 .11هجری شمسی    9312تهراب سال 
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کند که تصورات و تصدیقات و احساس  اش، کاماًل تصریح می تامالت
م  هستند که متعدد و در هر لحظه متغیراند و غیر  م  اا عوار  نفس 

، موجودی که در تود قو  اندیشایدب دارد، واحاد «م  فاعل شناسا»اما 
 بسیط مستمر و ال یتغیر در اماب هستم.

 دکارت در مقدمه تامالت در سخ  با توانند : -
دانم  م  اا آنچه متعلد به ماهیتم باشد چیدی نمی

یشاد یاا در اند مگر همینکه چیادی اسات کاه می
 تود، قو  اندیشیدب دارد.

اش  دکااارت در هماااب مقدمااه تااامالت در تالصااه تااامالت -
 نویسد: می

اا های  ناوع « جسام»، بر تاالف «نفس انساب»
 است.« جوهر محض»عر ، ترکیب نیافته بلکه 

شود  ایرا اگر چه تمام اعرا  نفس، دگرگوب می -
 کند بعضی دیگار و مثاًل بعضی اشیا  را تصور می

کناد و... باا ایا   ای را احسااس می را اراد  و پاار 
 شود....  به چید دیگری تبدیل نمی «نفس»همه، 

ها ای  است که جسام ماثاًل تااک باا  )مقصود دکارت اا ای  جمله
دهد مثاًل تااک وقتای  اش تغییر ماهیت می تغییرات عرضی مثاًل شکل

گویناد  لکاه میگویند ب آید دیگر به آب تاک نمی به صورت کاسه در می
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آیاد تغییار ماهیات  می کاسه است و همچنی  وقتی به صاورت تاناه در
گویند، اما یک فرد انسانی با تغییار تصاورات و  دهد و به آب تانه می می

اش باا هماب شخو معی  است و تغییار ماهیات  تصدیقات و نهنیات
 علوی(. –دهد  نمی

فلسافه دکاارت ، در فهام «ها پست مدرب»و « هیوم»اشتبا  آقای  -
کند و  بح  می« ای امور نهنی»است که تیال کردند که دکارت دربار  

اسات مثال اشاتبا  کسای « مجموعه تصاورات»هماب « م  اندیشند »
، اشاتبا  «فراناداب ماادر»یعنی باا « معلوالت مادر»است که مادر را با 

مجموعه ای  اوالد که مجموعه اید، عمار، »بگیرد و بگویند مادر یعنی 
، «مالپااس و امثاال او»نه چید دیگر، یا اشتبا  آقای « کر و تالد و غیر ب

کند که واحاد  اش بح  می را که دکارت دربار « فاعل شناسا»در اینکه 
عقل و غرید  »که « فاعل شناسا»بسیط مستمر است را با قوای متعلد به 

گا  و غیر  باشد گا  و ناتودآ د کنا ، اشاتبا  میگیارد و تیاال می«و تودآ
، باع  تعدد فاعل شناسا است مثل «فاعل شناسا»تعدد قوای متعلد به 

ها باشد )حال رهبر، شاا  باشاد یاا  کسی که منکر وحدت رهبراب ملت
وایر یا رئیس هیئت مدیر  در کشاورهایی مثال  رئیس جمهور یا نخست

شوروی( منکر باشد تنها به ای  دلیل که قوای متعلد به ای  رهباراب کاه 
ند متعدد است بعضای نظاامی و بعضای انتظاامی و بعضای وارا  باش

اند پس رهبر ای  کشاورها  اقتصادی و بعضی فرهنگی و آمواشی و غیر 
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یک نفر به نام پوتی  یا ترامپ یا هیتلر یاا موساولینی نیساتند و بگویاد: 
 اصاًل چنی  افرادی وجود تارجی ندارند.

موجاود واحاد ، «م »یعنی نشناتت  اینکه مقصود دکارت اا اینکه 
یعنای « قو  اندیشیدب و انتخاب کاردب دارم»بسیطی هستم که در تود، 

، نه مجموعه همه قوای نفس که باه قاول دکاارت و غیار «فاعل شناسا»
های عاقال( قاوای نفاس همچاوب تصاورات و  دکارت )و هماه انسااب

و هاای  عاااقلی آنهااا را یااک واحااد بساایط  اش، متعاادد اساات نهنیااات
 داند. نمی

، مالپاس «فاعل شناسا و اتتیار»را به عنواب  «سوژ »وجود  ثالثاً  -3
دهد تطای فاحشی است چاوب  نسبت به مدرنیته و دکارت و کانت می

همه بشرها در طول تاریخ حیات بشریت، معتقد به ایا  هساتند کاه در 
یک فاعل شناسا است بیشتر یا کمتر نیست باالتو در « بدب اند »هر 

ماهیات انساانی اسات و باا ساایر حیواناات، موجود انسانی که دارای 
، «آب شاخو معای »متفاوت است و در مسائل حقاوقی و غیار  تنهاا 

مسئول اسات مسائول کارهاای تاودش و وماایف اجتمااعی و غیار ، 
 تودش است.

اا یک انساب عاقل، ممک  نیست « فاعل شناسا»و سخ  اا تالشی 
و جهل بدرگای  مگر آنکه عقل تود را اا دست بدهد یا دچار سردرگمی

شاود. آیاا آقاای « ساتتارشاک »یاا « ُپسات مادرب»همچوب مدعیاب 
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جیمسوب که ای  حرفهاا را اد  و باه پسات مادرب، نسابت داد ، تیاال 
کند گویا تودش چند نفر است یا آنکاه نصاف نفار اسات یاا فکار  می
کننااد  کننااد و یااا تیااال می ها چناای  تیااال می کنااد ُپساات ماادرب می

ب، افکارشاب در هار لحظاه یاا ماا  یاا ساال و دوستانشاب با عو  شد
شوند اگر بدهکار بودند چوب یک نفار دیگار  عمرشاب یک نفر دیگر می

شدند دیگر بدهکار نیستند و... یعنی در طول عمرشاب به افرادی دیگر، 
رود هر لحظه وجاودی  شوند و یا همچوب آبی که در جوی می تبدیل می

ندارند و.... اینها صرف توهمات  ای دیگر دارند هی  مسئولیت و ومیفه
است هر کس هم چنی  توهماتی بکند بااا در عمال، « ها مدرب پست»

را یک موجود واحد انسانی، و « فرد»را قبول دارد و هم هر « عقل»هم، 
دانااد و بااس، حااال بااه توهمااات آقااای فردریااک  مساائول اعمااالش می

 نویسد: جیمسوب توجه کنیم که می
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 فر ری  جیمسون:
، سوژ ، موجود ممتااای «اندیشه غرب»نت در س

 در دل جریاب فرهنگی، بود  است.
ایم که سوژ  منفارد را تاود  گرایی آموتته اا انساب

یکپارچه با هسته مرکدی هویتی مختو باه فارد، 
که اساسًا قدرت عقال، محارک آب اسات، تلقای 

 کنیم.
تاواب باه ایا  ساوژ ،  .... حقوق و امتیااات را می

شود  ای که رشد و تحقد آب را می  نسبت داد، سوژ
تلقاای « فرهنااگ غاارب»یکاای اا اهااداف اصاالی 

 کنیم....
وجاودی اا هام  ،، ساوژ «ها ُپست مدرب»به نظر 

پاشید  است که هی  هستی ناتی هویت نادارد و 
باید به جای هویتی ثابت یاا تاودی کاه در گاذر 

مانااد، فرایناادی در  اماااب، تغییرناپااذیر، باااقی می
 .1حالت دائم تالشی، تلقی شود

  

                                              
انتشاارات ققناوس  -ترجمه بهارام بهای   -تالیف سایموب مالپاس  -کتاب پسامدرب .  1

 .11هجری شمسی صفحه  9312سال  -چاپ تهراب 
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 نقد و بررسی ما:
به ساوژ  یعنای باه فاعال شناساا و « منفرد»اواًل اضافه کردب پسوند 

اسات ناه دکاارت  «هوسارل»های  نفرد اا ساتته پرداتتهگفت  سوژ  م
داد  و آنارا « نهنیات»، به فلسافه دکاارت، لقاب «هوسرل»همچنانکه 

است نه آنکه واقعاًا « هوسرل»سوبژکتیویته نامید ، نید اا اتتراعات باا 
 اینگونه باشد که در مباح  سابد مفصاًل گذشت.« فلسفه دکارت»

کاه موضاوع « ل شناساا یاا فارد انساانیفاع»به عنواب « سوژ »ثانیًا 
فلسفه غارب یاا فرهناگ »حقوق و سیاست و غیر  است، اتتصا  به 

ندارد بلکه در طول تاریخ بشریت چنی  بود  و هست و تواهاد « غرب
 بود چه رسد به آنکه آنرا ساتته دکارت یا فرهنگ مدرنیته بدانیم.

اعال شناساا کاه سوژ  به عنواب فرد انساانی و ف»اما ادب گفتار اینکه 
موضوع حقوق است مرد  است و اینک دیگر، متالشی شد  و چیدی در 

گونه گفتار اا یاک انسااب  که ای « هر لحظه و اماب در حال تغییر است
« نظریاه تکامال اناواع»تواند تحات تااثیر  عاقل، معقول نیست تنها می

داروی  که در دروب تودش، متناقض است باشد که م  آنارا در کتااب 
ام و ماورد تاییاد  تالیف و چاپ کارد « تکامل یا تناقو»تقلی به نام مس

اساتید دانشگا  هم قرار گرفته است. )اینک نید هر فاعل شناسا و هر فرد 
حقیقی، مسئول احکام حقاوقی هام هسات و همچنای  مسائول رفتاار 

 اتالقی تود هم هست(.
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نگام تولد البته تغییرات عرضی و عارضی افراد انساب و رشد آنها اا ه
کناد اماا هماه اینهاا در چهاارچوب  تا مرگ را، هی  عااقلی انکاار نمی

شاود  اش عاو  نمی ماهیت انسانی است و فرد نید با ای  تغییرات نات
اش و عقایدش عو  شود و رفتارش تغییار کناد  حتی اگر همه تفکرات

باا وجود دیگری بمعنی اینکه نات دیگری و فرد دیگری باشد نیسات و 
کنناد.  مخالفی  دکارت هم قبول دارناد و باه آب تصاریح می»حتی اینرا 

دانناد ناه  یعنی در عمل و رفتار هر فاعل شناسای انسانی را یک نفار می
دانناد ماادامی کاه  بیشتر و نه کمتر همچنانکه او را مسئول رفتاارش می

 «.عاقل است
ه و تفکرات داروینیسم عالو  بر آنک« نظریه تکامل انواع داروی »اما 

اش، تناقض است و هی  پایه و اساس معقاولی نادارد لکا  اا  در دروب
های مادی و امپریالیست جهانی حااکم بار جهااب فعلای،  طرف دولت

شود یک چنی  نظریه غیر علمی را  شود و سعی می همچناب حمایت می
 بجای علم، به جواناب و مردم جهاب بقبوالنند.

باود  « شاب علوم انسانی تهنویسندگاب که رش»البته روی بعضی اا  -
اش  در کتااااب معاااروف« فرویاااد»تااااثیر گاااذارد  اسااات همچاااوب 

نات »اش  در کتااب معاروف« دیلتاای»و « های فرهنگ ناتوشایندی»
و غیر ، بدوب هرگونه دلیل موجهی مورد قبول قرار گرفته است و « فلسفه

حات ت« علوم طبیعای»بود  نه « علوم انسانی»تالیفات آنها را که دربار  
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، قاارار داد  و در افکااار موجااود «داروینیساام»تاااثیر شاادید دیاادگا  
دانشگاهیاب بصورت پیشفر  مسلم و پیشداوری، قرار گرفته است که 

هاا و راهکارهاا در علاوم  چالش»م ، در مباح  گذشته همای  کتااب 
ام و نیااا باه تکارار در اینجاا  ، بطور مفصل، پاسخ آنهاا را داد «انسانی
 ندارد.
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 «:نهس»و ساختار « مقولت کانتی»راجه ب  اما 
در آب، « عقال»و نقش « اتتیارش»و « ماهیت نوعی هر انساب» -9

، برتری یافت «سایر جانداراب»بر  «انساب»چیدی است، که بخاطر آب، 
 و صاحب علوم تجربی و غیر  شد.
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« عقل»، امتیاا انساب را بر حیوانات، بخاطر وجود «هابد»گفتیم که 
واسطه حسای  های بی شناتت»که اگر ما شناتت را منحصر به دانست 

ایا  « واسطه حسی جدیای بادانیم ماند  اا شناتت بی و تاطرات باقی
و « جاانوراب»شود کاه در هماه  هماب علومی حسی جدئی شخصی می

 ، مشترک است.«انساب»
و انساب در ای  مقدار علوم، هی  برتاری بار حیواناات نادارد بلکاه 

 شاب، بسیار قویتر اا انساب هستند و برتراند. در حواس بعضی حیوانات
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دارای « واساطه علوم حسی جدیای بی»اما انساب عالو  بر ای   «:هابی»
« اصاول نخساتی  عقلای»قدرت عقل و فهمی برتر اسات کاه باه کماک 

، «قاانوب کلای و ضاروری علیات»و « استحاله اجتماع نقیضی »همچوب 
های حواد  طبیعی و مادی، شناتت پیدا کرد که  تواب به علت و معلول می

حسی، ممک  نیست و اا همی  طرید، بشار  اا را  مستقیم شناتت جدیی
قاوانی  کلای »بسیاری اا مجهوالت طبیعت را کشف کرد و نید به شناتت 

 رسید.« اصول نخستی  عقلی»و « ضروری ریاضی»و « تجربی
را سرچشامه شاناتت  «عقال»اینهاا نیاد «: گروتیوس»و  «سوارا»

در  دانستند که همه بشارها« اصول نخستی  اتالق»و « حقوق طبیعی»
برابر هم، دارای حد حیات و آاادی فردی هستند و هی  کس حد ندارد 
بخاطر مناف  شخصی تودش جاب دیگری را بگیرد یا دیگری را معیوب 

های شخصی در امور تصوصی دیگری شود  و ناقو کند یا مان  آاادی
حقاوق »اا « آاادی در اماور شاخو و فاردی»و « حد حیاات»اصل 

 ل تاریخ بشر، عقاًل بود  و هست.در طو« طبیعی هر انسانی
عقال »را باه ناام « حقوق طبیعای»البته بعضی فیلسوفاب، درک ای  

نامند و بعضای نیاد آنارا همچنااب جادو  می« وجداب بشری»و « عملی
شود  نامند که البته ای  بیشتر مربوط می نظریه شناتت و عقل نظری می

شاود  مربوط می« عقل نظری»به اصطالح و قراردادی اصطالحی که آیا 
اسات و یاا « شناسی و لواام آب وجود و هستی»به شناتتهای که متعلد 

گیرد  آنکه متعلد به درک عقل، راج  به جواا و عدم جواا رفتار را هم می
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تواب درک عقل را درکی مطلد دانست که شامل هم هسات و  که حقًا می
، تعبیار «باید و نبایادهای عقلای»ها است و هم آنچه را که ما به  نیست

لادوم »و « حد بسات  قارارداد باا دیگاراب»و « حد حیات»کنم مثل  می
 و....« وفای به قرارداد

هرچه هست امتیاا انساب بر سایر حیوانات در داشت  علوم تجربی و 
تنها بخاطر عقال و « اجتماعات بشری و حتی جهانی»انسانی و داشت  

ب در شاناتت در اصول نخستی  عقلی است. و بدوب عقل نه تنها انساا
، «های جدئای جدئای بیواساطه شاناتت»حد سایر حیوانات در مقدار 

باقی میماند بلکه بخاطر نداشت  علوم فطری و غریدی که در بعضای اا 
حیوانات همچوب انبور عسل و غیر  وجود دارد انساب اا سایر حیوانات 

بادوب »را « امکااب اجتمااع جهاانی»رود و  تر می هم در شناتت پایی 
 ، ندارند.«قلع

و « گروتیاوس»و « ساواا»و در قروب اتیر « رواقیاب»و « افالطوب»
 «.حقوق طبیعی»غیر  دربار  

و در شناتت نظاری عاالو  بار هاابد و دکاارت همچنای  کانات و 
 هوسرل، قدمهای بیشتری را برای شناتت آنها برداشتند.

، عقاًل روش  کرد که «شناتت تجربی بشر»دربار  تحلیل « کانت»
شاناتتهای »اگر ما بادوب غار  و کااماًل منصافانه حّتای باه تحلیال 

شویم که شناتتهای تجربی ماا، باه دو  بپرداایم متوجه می« ماب تجربی
 شوند: جد ، تقسیم می
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کاه در حیواناات « جدیی حسی»یک جد ، شناتتهای بیواسطه  -9
 هم هست.

شاناتتهای ماا »که کانت آنها را « های غیر حسی شناتت»دوم  -2
 «مکاب»و  «اماب»، نامید  است که در شناتتهای تصوری، «قبل حسی

همچاوب « گانه کاانتی مقوالت دوااد »است و در شناتتهای تصدیقی، 
اسات کاه اا کلیات و ضارورت، برتاوردار اسات. و « قانوب علیات»
شااناتتهای بیواسااطه حساای »توانااد در  نمی« کلیاات»و « ضاارورت»

قرا  حسی جدیای باشاد در نتیجاه تواند نتیجه است باشد و نمی« جدئیی
 داشته باشد.« ای غیر حسی سرچشمه»بایست  می

نظریه )جوانی هیوم را که « هابد»در شناتت تصدیقی تجربی هم  -
عادت به تکرار دو حادثه جدئای »هماب « قانوب علیت»بعدًا آمد( اینکه 

 است را قبول ندارد. « حسی
ه بعادًا آماد( قباول را )کا« نظریه جاوانی هیاوم»ای  « کانت»و هم 

های جدئای و عاادت باه تکارار دو  ای  مجموعه شناتت»نداشت ایرا 
ندارد و سایر حیوانات هم  «انساب»، اتتصا  به «حادثه جدیی حسی

عادت به ای  نوع شاناتتها و »و « شناتتهای بیواسطه جدیی حسی»در 
ت اند اما قانوب علیتی که مجهاوال ، مشترک«تاطرات باقی ماند  اا آنها

کند آنهم علوم  بسیاری را در علوم تجربی و ریاضی و انسانی، کشف می
تواناد جادو شاناتتهای حسای جدئای  کلی بعضًا ضروری عقلی، نمی

  باشد که برای همه حیوانات، حاصل است.
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 ، در شناختهای تصوری:«ماان»و  «زمان»
تواند محل و مکااب وجاود  البته مکاب همانی است که می«: مکاب»

شود و یا محّل فضای تاالی و تاال ، قارار گیارد و باه تعبیاری اجسام 
« جسام ماادی»باالتو اتتصا  به  «جسم»تر، اتتصا  به  دقید

و هم  «اتم»شود که هم جرم  بعدی را شامل می ندارد و مطلد فضای سه
شود )و لذا وقتی اجسام گرمتر  را شامل می« ها تال  و فاصله میاب اتم»

شود و گویا حجم جسام بدرگتار  شوند فاصله میاب جرم اتمها بیشتر می
شود و  ها کمتر می شود و بالعکس وقتی جسم سردتر شود ای  فاصله می

 در ای  حکم و قانوب طبیعی حالت تبدیل آب مای  به یخ استثنا  اسات
شاود و موجاب  که آب وقتی اا درجه قبل اا یخ ادب سرمایش بیشتر می

شود آب اا حالت مای  به حالت جامد در بیاید فاصاله میااب اتمهاا  می
اش اا آب کمتار اسات و روی آب  شود و لذا یخ واب مقداری بیشتر می

 آید(. می
را اا « مکاب و ُبعد»که « ارسطوئیاب»و همچنانکه گفتیم بر تالف  -

دانند لک  مکاب، اتتصا  به جسم نادارد  می« جسم مادی»تیااات ام
شاود چاه در آب مااد  و جارم اتام  ُبعدی را شامل می و مطلد فضای سه

باشد و چه اا ماد  و جرم اتمی، تالی باشد یعنی تال  باشد ایرا تال  
 بعدی است. هم در فضای سه

و  نادارد« جسام ماادی»، اتتصا  باه «ُبعد و مکاب»همچنی   -
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بعدی را تصاور و تجسام  را هم که انساب در آنهاا، اجساام ساه «نه »
کند دارای مکاب و ابعاد است و برای تودش فضایی نه  را تشکیل  می
تواناد  می« اجسام دارای ابعاد»تاطر آب است که صورت  دهد که به می

هاام ایاا  را در کتاااب « اباا  سااینا»در آب، تصااور و تجساام شااود و 
را هام کاه  «روح»سوم گفته است. و لذا بناابرای ، اش در نمط  اشارات

تواناد تاارج شاود و  است و اا بدب می« جسمی لطیف»ندد محققی ، 
تیدم، ثابت شد  اسات کاه مکانادار  مرتاضاب و در علم هیبنوتیدم و منیه

است گرچه جسمی است همچوب جسم مالئکه که اا اتم تشکیل نشد  
 .1و با ای  چشم مادی، قابل رؤیت نیست

هایی است که بشر آنرا اا ابعاد  درست است که کلمه مکاب اا واژ  -
داند کاه  اجسام مادی، انتداع کرد  و اشیا  مادی را نیاامند به مکانی می

 اا جسم مادی در آب مکاب قرار گیرد.
، «فلسافه کانات»اما آنچه در سخ  فیلسوفاب جدیاد بااالتو در 

وضوع است حال چه انساب، مطرح است دربار  شناتت انساب اا ای  م
نامی بر آب نهاد  باشاد یاا ننهااد  باشاد آیاا شاناتت انسااب اا مکااب، 
شناتتی حسی است که اا را  بینایی یا شانوایی یاا لمسااوی و غیار  اا 

                                              
گانه بودب است و مکاب اتتصا  به  اش دارای ابعاد سه ندد ارسطوئیاب ماهیتجسم، .  1

 جسم مادی دارد.
چااپ ساااماب  -جلد دوم کتاب آمواش فلسفه تالیف استاد محمدتقی مصباح یاددی  -

 .922   -هجری شمسی  9311تبلیغات اسالمی سال 
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شود  حواس پنجگانه به دست آمد  باشد یا آنچه که در تارج، حس می
اب مصداقی اا مصاادید موجاود در مکااب اسات مکااب بااالتو مکا

مطلد، چیدی اا چیدهای محساوس تاارجی نیسات کاه باه رناگ یاا 
صورت یا طعم و غیر اینها قابل توصیف حسی باشد بلکه مکاب، محال 

 اجسام تارجی و در نه ، محل تصورات حسی )دروب نهنی( است.
تواند مکااب،  ، چنی  است که واقعًا هم چنی  است نمی«مکاب»اگر 

یکی اا حواس پنجگاناه، وارد  محسوسی اا محسوسات باشد که توسط
نه  شد  باشد ایرا مکاب، اا محسوسات تاارجی و تصاورات حسای 

تصاورات »نیست بلکه مکاب آنها است و لذا کانات هام آب را صاورت 
داناد و آنارا  کند و آنرا جدو محسوسات حسای نمی ، معرفی می«حسی

 داند. می« ما قبل حسی»
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 داند: می« حسیما قبل »را « ماان»، شناخت «کانت»چرا 
بارداری، اتتاراع شاود  اگر ما به یاد بیاوریم قبل اا آنکه دستگا  فیلم

تریدناد و اا  هاا می بود کاه تیلی« دستگا  عکاسی و تصویر برداری»
گرفتند اماا ایا   تودشاب و محل و مکاب تودشاب یا دیگراب، عکس می

ناد ، تصویربرداری ک«حرکت چیدی»توانست اا  ها، آنوقت نمی دستگا 
برداری که در آب اماب، تعبیه شد  بود، نبود و بعدًا در  چوب دستگا  فیلم

آب دستگا ، با قرار دادب فیلیمی کاه باا یاک حرکات یکنواتات بتواناد 
تصویر متعدد پشت سر هم را به هماب ترتیب ضبط کناد، اتتاراع شاد 

، مکااب کاه همااب «دستگا  عکاسی و تصاویربرداری ساابد»یعنی در 
داتل دستگا  باشد، داتل دستگا  بود )یعنای مکاانی در  کاغذ موجود

داتل دستگا  عکاسی باود کاه تصاویر روی آب بماناد( اماا امااب کاه 
حرکت فیلم دروب آب باشاد، در آب دساتگا  تعبیاه نشاد  باود و لاذا اا 

بارداری اتیار  توانست تصاویر بگیارد اماا در دساتگا  فیلم حرکت نمی
ا مکاب گرفت  تصویر اسات( بلکاه باا عالو  بر مکاب )که هماب کاغذ ی

هام در دساتگا   «امااب»برداری دروب آب دستگا ،  حرکت دستگا  فیلم
تواند دستگا  فیلم برداری عالو  بر  برداری تعبه شد  است و لذا می فیلم

تود تصویر در یک لحظه را تصاویر لحظات متوالی را ضبط کند یعنی 
امااب در »اری و وجود تعبیاه برد در دستگا  فیلم« مکاب داتلی»وجود 

 برداری است. یک پیشفر  الام برای فیلم« برداری داتل دستگا  فیلم
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، قبل اا آنکه انسااب اا طریاد عدسای «نه  انساب»همچنی  در  -
اش بساپارد،  بارداری کناد و در نها  اش اا حواد  تارجی فیلم چشم

  در دروب نها ، پیشافر« اماب داتلای»و  «مکاب»وجود تعبیه یک 
و شاید مقصود دکارت هم اا اینکه مکاب و امااب  شناتت حسی است

اا شناتتهای ما قبل حسی هستند همی  است کاه درک ماا اا مکااب و 
که در آب، مکاب و اماب تعبیاه شاد  باشاد ممکا   ای اماب بجد با نه 

گاهی ما به ای  مکاب و اماب دتلی و توسط آنها، اا ای  مکاب  نیست و آ
توسط حواس پنجگاناه در تاود دساتگا  حاواس قاباًل و اماب تارجی 
داند آنچه را اا طرید  و انساب بطور غریدی و طبیعی میتعبیه شد  است 

کند، موجودی در مکااب بیرونای اسات و  حواس پنجگانه، احساس می
کناد در  آنچه را پس اا گذشت آب حادثه در یاادآوری در نها  درک می

 «.مکاب درونی و نهنی است»
حاس گرایااب افراطای »اما کسانیکه حرف دکارت را نفهمیدند مثل 

کنناد کاه  و غیر ، به کانت اعتارا  می« حلقه وی »یا « فلسفه تحلیلی
داناد و  های حسای نمی چرا کانت شناتت اماب و مکاب را اا شاناتت

داناد در حالیکاه اگار اینهاا،  می« ما قبل حسی»های  آنها را اا شناتت
کردند  فهمید  بودند چنی  اعتراضی به کانت نمیحرف کانت را درست 

ایرا گفته اینها مثل گفته کسای اسات کاه اصااًل اا دساتگا  عکاسای و 
باارداری اطالعاای ناادارد وقتاای اا او بپرسااند چطااور ایاا  دسااتگا   فیلم
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بارداری اسات وقتای  گویاد چاوب کاارش فیلم کناد می برداری می فیلم
شاب  تصویرها را به ترتیب وقوعپرسند آیا در دستگا  فیلمی هست که  می

دهد هرگد نیاای به ای  چیدها نادارد وقتای تصاویر  ضبط کند پاسخ می
کند تاودش ایا  مکااب و امااب هام باا تصاویربرداری در  برداری می

بارداری، مکااب و  شود نه آنکه مختارع دساتگا  فیلم دستگا ، ایجاد می
 اماب را در آب، تعبیه کرد  باشد.

کنند که چرا کانات  به کانت اشکال می« ب افراطیگرایا حس»آقایاب 
گوید اماب و مکاب در دروب حاس کنناد ، قبال اا احسااس کاردب  می

وجود داشته بلکه اینها هم اا طرید حواس پنجگانه اا بیروب، وارد نه  
 شد  است.
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تجربای »کاه دانشامند  «دورکایم»آورتر آنکه، آقاای  تند   ورکیم:
گاهی فلسفی ندارد در مورد فلسفه امهاار است و هی  آ« شناس جامعه

شاناتتهای امااب و »یعنای  «مقوالت»نظر کرد  است و گفته است که 
، در نه ، ایجاد شد  «توافد اجتماعی»اا طرید « مکاب و قانوب علیت

است یعنی پیشفرضهای شناتت که اماب و مکاب باشد و قانوب علیات 
اجتمااعی وارد نها   که قانونی ضروری و کلی باشند اا طریاد توافاد

 اند. شد 
یعنی در دروب نه  بشر هی  آمادگی مکانی و امانی تصویربرداری 
نبود  و یا عمل تصویربرداری، آنهم با توافد اجتمااعی ایا  آماادگی در 

 نه  بشر، ایجاد شد  است.
با وجودی که محال است کاه بادوب مکااب داتلای در دروب نها  

وب فیلماای داتاال دسااتگا  تصااویری در نهاا  بیایااد همچنانکااه بااد
 برداری شود. برداری محال است فیلم فیلم

دهاد  ای بدوب علت رخ نمی هی  حادثه»گوید قانوب اینکه  و نید می
اا طرید توافد اجتماعی بای  « و وجود حادثه بدوب علت، محال است

قاانوب »االنهانی، ایجاد شد  است یعنی اگر بشرها بجای آنکه بار ایا  
کردند که حاواد   ، توافد می«نقیض ای  قانوب»ند بر ، توافد کن«علیت

کردیم که حواد ، بدوب علات، رخ  بدوب علت رخ دهد آیا مشاهد  می
  دهند؟
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 :1دورکیم
« تجرباه فاردی»فقاط صاورتی اا  «عقل»اگر  -9

 باشد، دیگر، موجودیتی ندارد.
اا سااوی دیگاار، اگاار نیرویاای کااه عقاال دارد  -2

نداشته باشند به تشخیو داد  شوند ولی توجیهی 
رسااد کااه آب نیروهااا، بایااد در بیااروب  نظاار ماای

 های طبیعت و علم، قرار داشته باشند. محدود 
در مقابل ای  دو اعرا  مخاالف، نها  ماردد  -

 میماند.
، «تاساتگا  اجتمااعی آب مقاوالت»ولی اگار  -

 شود، پذیرفته شوند، نگرشی جدید، ممک  می
ساااد اا هار  نگرشی که معتقدیم، ما را قادر می -

 .2دو ای  مشکالت مخالف هم، بگذریم
)عالو  بر آنکه دورکیم گفتاه اگار عقال همااب تجرباه فاردی باشاد 

کنیم که چاه کسای چنای   موجودیتی ندارد ما اا آقای دورکیم سؤال می
آوریاد و در جملاه دیگار گفتاه اگار  گفته که شما آنرا باا کلماه اگار می
کنیم که  ا ما اا آقای دورکیم سؤال میمقوالت عقاًل قابل توجیه نباشد با

                                              
1 . Émile Durkheim – 1858 - 1917 

ترجماه  Lenmann, Jennifer.mماب  ف جیفرلاهتاالی -کتاب ساتت شکنی .  2
 .922   9312چاپ تهراب سال  -چاپ نی  -پرست  شهناط مسمی
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دهد دستوراتی که غیار قابال  عقل دستورات تعبدی می»چه کسی گفته 
ایا  اگرهاای « کند توجیه هستند و عقل هی  توجیهی برای آب بیاب نمی

آقای دورکیم اگرهای نامعقول و تالف واق  است. بلکه اصول نخستی  
ادر باه تردیاد در آب نیسات اند و هی  عاقلی، ق تری  اصول عقلی روش 

مگر آنکه همچوب دورکیم اطالعی اا فلسفه و علوم عقلی نداشته باشاد 
اش در چیدهای دیگر باشاد و بخواهاد در فلسافه کاه اا آب  و تخصو

 اطلعی ندارد حرفی اد  باشد(.
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اش درباار   «قواعاد روش جامعاه شناسای»و نید دورکیم در کتااب 
 «:ها جاریناهن»اا « هنجار»ضابطه شناتت 

که در یاک جامعاه، عماومی « حالت عمومی» -
یعناای بجااا و سااالمتی، « عملاای هنجااار»اساات 

 شود. محسوب می
و اساتثنایی و « حالتی که عمومی نیسات»ولی  -

، «حالاات مریضاای و نابهنجااار»کاام هساات، 
 محسوب می شود.
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 نقد و بررسی ما ب  گهت  اخیر دورکیم:
گیاریم کاه  ، نتیجاه می«دورکیم هنجار اا ناهنجار»ما اا ای  ضابطه 

گویی و تجااوا  ای سرقت و دروغ طبد ای  ضابطه دورکیم اگر در جامعه
به حقوق دیگراب، عمومی شد  باشد عملای تاوب و بهنجاار اسات و 
بالعکس اگر انصاف و راستگویی کم باشد عملای تاالف و نابهنجاار 

وع شود و نید نبوغ و استعداد عجیب چوب کم است یاک نا محسوب می
 شود. مریضی و عمل نابهنجار، محسوب می

امثااال دورکاایم و هایاادگر و گااادامر و دیگاار کسااانیکه تحاات تاااثیر 
اناد و دیلتاای تحات تااثیر  ، قارار گرفته«ویلهلم دیلتاای»تاریخگرایی 

تفکرات داروینیسم قرار داشت در نتیجه شناتت انسانها را منحصر باه 
میداننااد و منکاار « یقاارارداد اجتماااع»و « جدئاای حساای»شااناتتهای 

اصاول تغییار ناپاذیر »و « مکااب»و « امااب»شناتتهای ما قبل تجربی 
، همچوب اساتحال اجتمااع نقیضای  و قاانوب علیات و «نخستی  عقل

اند که برتری انساب بر سایر حیوانات نید بر اسااس  حقوق طبیعی و غیر 
م همی  عقل و اصول نخستی  عقلی و نتائج بدرگ و کثیار آنهاا در علاو

 تجربی و ریاضی و فلسفه است.
و « دیلتااای»گرایی  نیااد شادیدًا بار دیاادگا  تااریخ« هوسارل»و لاذا 

کند و نتائج چنای  تفکار غلطای را، ناابود علام و  ، حمله می«هایدگر»
  داند و... فلسفه، می
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 گرایی: بر تاریخ 1نقد هوسرل
در ضم  مقاله معروف تود، در نشاریه  –م  9199 –هوسرل در سال 

را با همه « دیلتای»، «علم دقید»به مندله « فلسفه»وس تحت عنواب لوگ
بینی و  فلسفه معطاوف باه جهااب»تحسینی که اا او، نمود در نهایت به 

 ، متهم کرد.«آنگارانه شکاکیت تاریخ
میش مجاددًا وارد مناقشاه بای   ..... پس اا ایا  وقتای کاه گئاورگ

 –ر تطاباه ساال د« هوسارل»شد، « پدیدارشناسی»و « فلسفه ایست»
ماذهب »تود در برلی ، به نام پدیدارشناسی و انسانشناسی،  –م  9139

ای و  را همرا  با شد ریشه« انگارانه دیلتای شناسی و تاریخ اصالت انساب
 .2بنیادی  شد  آب، در ندد شاگرداب تود، شلر و هایدگر، محکوم کرد

                                              
1 . Edmund Husserl – 1859 – 1938 m 

 نوشته اتوپوگلر. - «دیلتایتالیف کتاب نات فلسفه ». در پیشگفتار  2
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مقدمه: درست است که دیلتای، اولی  کسی بود که متوجاه تفااوت 
را « تجربااه»شاد اماا « علاوم انساانی»اا روش « علاوم طبیعای»روش 

قاوانی  کلای »قرار داد که در پی پیادا کاردب « علوم طبیعی»مخصو  
همچااوب تاااریخ و غیاار  را، متوجااه « علااوم انسااانی»طبیعاای اساات و 

 دانست.« تصوصیات فرد»
علاوم »و « علاوم طبیعای»ای را کاه دیلتاای میااب  اما ای  ممیاد  -

گذاشت گرچه فی الجمله و اا بعضی جهات، صاحیح اسات « انسانی
 ست.اشکال نی اما گفتار کاماًل بی

ندارد و بعضی اا « علوم طبیعی»، اتتصا  به «تجربه»ایرا اواًل  -
شناسی و غیر  هام  علوم انسانی مثل علم اقتصاد و روانشناسی و جامعه

 کند. شود و پیشرفت می ، کشف می«روش تجربی»به 
یاک « علاوم انساانی»لک  چنانچه در اول همی  کتاب، آمد  است 

نیست بلکه چهار قسم علم است « معلم واحد و یک قسم واحد اا عل»
 بدی  طرید:

 علوم تاریخی یا علوم نقلی -9
 علوم عقلی یا فلسفی -2
شناسای  علوم انسانی تجربی همچوب اقتصاد، روانشناسی و جامعه -3
 و غیر 
 علوم اعتباری و قراردادی همچوب اباب و کامپیوتر و... -1
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، کشاف «بیروش تجر»هم گرچه با « علوم انسانی تجربی»لک   -
کند اما البته باا تفاوتهاایی کاه باا روش تجربای  شود و پیشرفت می می

، نید در «اتتیار انساب و عقائد و فرهنگ انسانی»دارد و « علوم طبیعی»
تاثیر نیستند که م  در جای تودش، مفصااًل  ای  احکام و شناتت، بی

 ام. اا آب صحبت کرد 
ناقال معتبار و  شاناتت»و  «حجّیات»، روش «روش تاریخی»اما 

 است که در جای تودش، بطور مفصل بح  شد  است.« غیر 
اساات کااه را  « روشاای عقلای»نیاد « روش فلساافه»و در نهایات  -

است نه توهم و تیاال « تعقل صحیح»شناتت صحیح آب هماب روش 
و یاا اتتراعاات فرهنگای و اجتماااعی و ایساتی، کاه دیلتااای در روش 

تطا ، تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ، قارار فلسفه، سردرگم ماند  و آنرا به 
 گرایی را انتخاب کرد  است؟ داد  است اما چرا دیلتای، تاریخ
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 شد؟« گرا تاریخ»، «دیلتای آلمانی»چرا 
 بخاطر دو علت:

قارار  « اروینیسفم»تحت تااثیر شادید نظریاه  « یلتا »آنکه  -9
و طبد دیدگا  داروینیسم، انساب موجودی مادی است کاه باه  گرفته بود

تدریج در اماب، تحت تاثیر عواملی تودکار یا تصادفی به ای  صاورت 
در آمد  است در نتیجه معلومات و شناتت انساب هم بایاد انباشاتی اا 
شناتتهای جدئی و غیر  باشد کاه در طاول تااریخ و باه سابب عوامال 

کناد ایارا بناابرای   آمد  اسات و تغییار می مختلفی در هر اماب بوجود
دیدگا  داروینیسم پیدایش عقل و رواب غیر مادی و اصول ثابت و تغییار 

 ناپذیر کلی عقلی، قابل توجیه و تفسیر نیست.
میااب « سردرگمی دیلتاای»گرا شدب دیلتای،  علت دوم در تاریخ -2

ر  و های متعاا تعاریف متعار  فلسفه و نید سردرگمی میااب فلسافه
متناااقض موجااود در تاااریخ اساات کااه دیلتااای نتوانسااته درساات را اا 

اش تطاور  نادرست، تشخیو دهد و سردرگم ماند  و ای  نکته به نه 
کرد  که چه بهتر که فلسفه را هم پدید  تاریخی بدانیم تا هماهنگی میاب 

بوجاود « معرفت و علاوم انساانی»و نظر « نظریه تکامل و تحول انواع»
ای جاد رفات  باه ایا   که بر اساس قبول دیدگا  داروینیسم چار بیاید بل

  گرا نیست. گرایی افراطی و نسبیت دیدگا  حس
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هفر «  یفدگا  فرهنگفی» ر توجفه بفه  « یلتفا »سر رگمی 
 «:فلسهه  ر آن زمان»زمان،  ر پیدایش 

 ها(  )تضاد فلسفه
هایی کاه اکناوب باا  تضادهای عمد  دیادگا .... »

تعااریف »، در «تنااع مشغولند قدرتی یکساب، به
 شوند، گر می ، جلو «فلسفه

و با دارا بودب حقوق مساوی، در برابر یکادیگر،  -
 کنند. قد علم می

یابد که دیدگاهی  ای  نداع در صورتی فیصله می -
 و رای دیدگاهها طرفهای متنااع، بتواب یافت.

وجهه نظری کاه در طارح تعااریف یااد شاد  اا »
فیلسااوف »، وجهااه نظاار « فلساافه، مبنااا بااود

بهام »اسات کاه میخواهاد بار پایاه « ساا سیستم
، آنچااه را اا مسااائل در «پیوسااتگی سیسااتم تااود

نمایاد، در یاک  نظرش پر اراش و قابال حال می
 تعریف بیاب کند....

 )را  حل دیلتای( 
، کااه «ماهیاات فلساافه».... مساائله تعریااف  -

را در « مفاهیم فالسفه مختلاف»نامگذاری آب، و 
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ساااد، باه ضارورت، ماا را اا  اب آب، روش  میب
باه ساوی دیادگا   «سیساتم»دیدگا  معطاوف باه 

 .1کند ، هدایت می«تاریخی»
 گر و اوضاع فرهنگی هر اماب(  )تثثیر پیشفر  تا  هر ابداع

، باا «ها هر کدام بنابر تصوصیت تود سیستم» -
شوند و باه امهاار نظار در  یقی  به نات، ماهر می

ضرورت آب بار اسااس پردااند که  باب فلسفه می
قابل فهم است و درست اا همای   ،«ای  دیدگا »

 . 2شود را ، برتری ای  دیدگا ، ثابت می
، هرگونه را  حل برای مساائل «تاریخی»به لحاظ 
اماب حال و وضعی »به نوعی حضور در  فلسفی،

 ، وابسته است،«در آب
 داروی (تفکر )تثثیر 

، تا وقتی که در اماب «ای  مخلوق اماب»انساب  -
پردااد، امنیت وجود تویش را در ای   به عمل می

کناد، اا مجارای  بیند که هر آنچه را اباداع می می
 اماب بیروب بکشد و به آب دوام بخشد.

                                              
 .992 - 991گیری در ترجمه فارسی    قسمت نتیجه -کتاب نات فلسفه .  1

 .991 - 991گیری در ترجمه    کتاب نات فلسفه تالیف دیلتای قسمت نتیجه.  2
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تر و پار نیروتار باه  نمودی، شادمانه انساب با چنی 
 پردااد. ابداع می

 گیری(  )نتیجه
گااهی »گر و  تعار  دائمی بی  روانهای ابداع - آ

 ، ناشی اا همی  امر است.«تاریخی
تواهناد گذشاته را  گر بالطب  می روانهای ابداع -

فراموش کنند و به آیند  بهتر، اعتنایی ندارناد: اماا 
گاهی تااریخی، هماه امان هاا را باا هام در نظار آ

نسابیت و »، «اباداع فارد»گیرد، و در هرگوناه  می
 .1یابد را در می« پذیری موجود در آب اوال

.... طرح هموار  نو مساائل و ساااگار شادب باا  -
 «:اوضاع فرهنگی»

کند و سپس  فلسفه مسائلی را با اهمیت قلمداد می
 افکند. آنها را به دور می

ای اا شناسااایی،  مرحلااه، در «فلساافه»مسااائل  -
نماید و پس اا آب، فلسافه آنهاا را،  حل شدنی می

  .2کند شمارد و رد می غیر قابل حل می

                                              
 .991ترجمه کتاب نات فلسفه دیلتای   .  1

 .991گیری در ترجمه فارسی    تالیف دیلتای در قسمت نتیجه -. کتاب نات فلسفه  2
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 «:دیلتای»بررسی این گهتار 
، اا اقسااام «علاام»همچااوب  «فلساافه»بایااد توجااه داشاات کااه  -9

، «حااواس و تجربااه»یعناای علااوم تجرباای بوساایله  اساات «کشااف»
ما موضوعات فلسفه قابل کشف اا کنند. ا موضوعات تود را کشف می

 است. «تعقل»اش،  نیست بلکه تنها را  کشف« حس و تجربه»طرید 
آقای دیلتای در مفهوم فلسفه درماند  است و آنرا گویا اا قسم رفتاار 

 نویسد: داند و لذا در ابتدای سخ  می و ابداع می
را « اباداعات معناوی»ایم برتی اا  ما عادت کرد 

خ ندد اقوام مختلف باه فراوانای که در جریاب تاری
 «فلسافه»اند، در تحت تصوری کلای،  پدید آمد 
 قرار دهیم.

ای  ، جملاه«برتی ابدعات معنوی»های دیلتای، جمله  در گفته -2
شاود بااالتو آنجاا کاه  مبهم است و شامل فرهنگ و عقایاد هام می

وع ، اا ای  نا«فلسفه»اما « باید و نبایدهای رفتاری مفید باشد»فرهنگی 
 فرهنگ نیست که شاید دیلتای چنی  تصور و تیال کرد  باشد.

 نویسد:  های فلسفی می دیلتای در تعریف سیستم -3
اند هار کادام سیساتم  های فلسافی را سااتته فیلسوفانی که سیستم

شاااب،  اند دروب سیستم تواسااته»اند و  مخصااو  بخااود را ساااتته
ها باه تناااع و  اماا ایا  سیساتم )یعنی تناقض نباشد(« هماهنگی باشد
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کنند ولی هماه در اثباات وجاود تاود و نفای  نابودی یکدیگر اقدام می
دیگری، بطور یکساب، صاحب حد هستند یعنی هیچکدام بر دیگاری، 

 ترجیح ندارند.
شااب  و لذا ناچار باید هر کدام را ساتته شرائط فرهنگی امااب ابداع

شاب باطل،  ند و پس اا اماب اتتراعپذیرا دانست و لذا بدوب استثنا  اوال
 شوند. اعالب می

اند و پس اا پایاب مفید بودنشاب، باطال  شاب حد یعنی در اماب ابداع
شاب را فاوق امااب و  شوند اما مخترعی ، دوست دارند فلسفه اعالب می

مکاب معرفی کرد  و حقیقتی واقعی و االی و ابدی، معرفی کنناد چاوب 
  .1شوند میبا ای  عمل، توشحال 

                                              
پایااب فلسافه و »تاب است آنجا که در اوائل کگرا  تاریخ« دیلتای»هم تحت تاثیر « هایدگر. » 1

 نویسد: می «ومیفه تفکر
 «.ای را بر فلسفه دیگر، ترجیح دهیم توانیم فلسفه نمی»
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 «:این گهتار سوم دیلتای»نقد و بررسی ما بر 
هام همچاوب « تعاریف فلسافه»ادعای دیلتای مبنی بر اینکه  -اواًل 

دهند   اسات، نشااب« متعار  و متناقض و متضااد»تود فلسفه با هم 
، عمد معنی و مقصود اا فلسفه را نفهمید  و لذا «دیلتای»ای  است که 

را، ارائاه دهاد. در « فلسافه»م  و کااملی اا نتوانسته تعریف دقیاد جاا
، گاذارد  اسات اگار ناام آنارا «فلسفه»حالیکه اسم کتاب تود را نات 

 گذارد شاید بهتر بود. می« ی بعضی اا علوم فرهنگی مقدمه»
بعضاای فلساافه را »دیلتااای در نتیجااه سااردرگمی، آنهااا را بااه اینکااه 

را ماادر  ، و بعضای، فلسافه«شناسای معرفت»بعضی  «وجودشناسی»
 اند.  مثال می« علوم و...

، «فلسافه»گوید اگر ما بخواهیم همه آنهاا را مصاداق  دیلتای می -
، «شرائط هر اماب و مکاب تا »بدانیم تنها چار  ای  است که بگوئیم 

اسات یعنای تعریاف « فلسافه تاا »مقتضی پیدایش و اتتراع یاک 
حقیقای بار جامعی واقعی و ماهوی، میاب آنها نیست که یاک تعریاف 

، درسات اسات و «فلسافه»آنها، صادق باشد. در آب شرایط تا ، آب 
 شود. ، باطل شناتته می«فلسفه»پس اا آب اماب و شرایط، آب 
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 نقد ما:
اواًل پاسخ ماا باه دیلتاای: ایا  اسات کاه شاما نتوانساتید یاک  -9

پیادا کنیاد اماا ماا در  «فلسافه»برای  «جام  واحدیماهوی تعریف »
 تعریف فلسفه گفتیم:

ایا  اسات « حس و حواس پنجگانه»مجهوالتی که را  کشف آنها، 
شاااب هاار چااه  شااوند حااال موضوع ، نامیااد  می«علااوم تجرباای»را ، 
تواهد باشد جسم باشد یا بدب انساب یاا گیاا  یاا فلادات و یاا غیار  می
 ها. ای 

، ممکا  «تجربه و حاس»اما مجهوالتی که را  کشف آنها اا طرید 
، «فلسافه»آیاد  باه دسات می« تعقل و فکار کاردب»نیست و تنها اا را  

دانناد بااا البتاه  شود و در شرق، آنرا علم به معقوالت هم می نامید  می
اگر تعقل صحیح باشد و به پاسخ صحیح برسد آب فلسفه واقعی است. 

 شود. و اال توهم و یا مغلطه می
« تفکر و تعقال»های موجود اا را   فلسفه مهم ای  است که تمام ای 

علاوم »نیسات بلکاه جادو « علاوم تجربای»بدست آمد  است و جدو 
 شود؛ ، نامید  می«فکری»یا « تعقلی

حال دربار  هرچه باشند دربار  شناتت تود معرفت باشند یا دربار  
هاای عقلای  باشد یاا درباار  اراش« مبدأ نخستی  موجودات»شناتت 

 اینها. باشند و یا غیر
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ها و یاا تعااریف  فلسافه»ثانیًا ادعای دیلتای در اینکه هماه ایا   -2
)و با هام متعاار  و متنااقض هساتند( و هار  در تنااع هستند« فلسفه

کدام در استدالل به وجود تودشاب، صااحب حاد مسااوی هساتند و 
 «.شاب بر دیگری ترجیح ندارند هیچکدام در نحو  استدالل»

اگر نگوئیم کذب اسات ال اقال بایاد  ،دیلتایدر پاسخ ای  ادعای  -
بپذیریم تطای روشنی است کاه اا کساانیکه همچاوب دیلتاای کاه در 

 فلسفه اطالعات کافی ندارند بعید نیست رخ دهد.
ای کاه  فلسافه»با « ای که در تود تناقض دارد فلسفه»ایرا چگونه  -

ا ر« مشاکل نادارد ،در تود تناقض ندارد و باا هماه علاوم تجربای هام
 ترجیح ندارد. ،بگوئیم هیچکدام بر دیگری

را در مقابل شکاکاب مطلاد و سوفساطائیاب « فلسفه دکارت»مثاًل  -
بگوئیم هر دو یک نوع استدالل عقل پسند دارناد در حالیکاه اساتدالل 

گویاد ما   اش، در تامال اول و دوم، کاه می دکارت در کتااب تاامالت
ر قابال تردیاد دارم ایارا اگار ام یقی  غیا بوجود تودم و به وجود اندیشه

 نبودم محال بود بتوانم باندیشم )چه شک کنم یا یقی  کنم یا غیر اینها(.
اما گفته شکاکاب مطلد که در مقابل دکارت هستند و سوفسطائیاب  -

گویناد ماا  شاب تناقض است، است ایرا گفته شکاکاب که می که در گفته
وک است دکاارت اا آنهاا ای، مشک هی  قضیه یقینی نداریم و هر قضیه

کند آیا در اینکه شک دارید هم شک دارید آیا در اینکه وجاود  سؤال می
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دارید هم شاک داریام اگار بگویناد شااید ماا وجاود ناداریم گفتااری 
تواند باندیشاد  گوی است ایرا اگر کسی وجود نداشته باشد نمی تناقض

 یا شک کند یا غیر اینها.
، واقعًا هساتم و «ندیشم که هستما م  وقتی می»گوید  دکارت می -

، هر وقت در نه  بگذرد یا به اباب آیاد، صاادق «م  هستم»ای  قضیه 
 است.
البتااه بعضاای کااه فلساافه دکااارت را درساات و عمیااد نفهمیدنااد  -

هاای گذشاته درباار  هیاوم و کانات و  اشکاالتی کردند که م  در بح 
فلسافه ژیلسوب و هوسرل روش  کاردم کاه بخااطر آب باود  کاه عماد 

وگرناه گفتاار دکاارت در  دکارت را بطور کامل و عمید، متوجه نشادند
تامل اول و تامل دوم، یقی  غیر قابل تردیاد اسات و های  پیشافر  و 

 پیشداوری در ای  تامل اول و دوم دکارت، وجود ندارد.
فلسافه، مخلاوق »گویاد: کاه  عالو  بر آنکه آنطور که دیلتاای می -

در نتیجاه در همااب امااب و مکااب واحاد اماب و مکاب واحاد اسات، 
، درست نیست ایرا هرگد «شود تا ، حد است و بعد، دیگر باطل می

ها و  تعاار  و تنااقض فلسافه»ها، چنی  نبود  و نیستند و عمد   فلسفه
بود  است یعنی اماب فلسفه دکارت، هماب امااب « وجودشاب، همدماب

طلد واقعًا و عقاًل توسعه مکتب شکاکاب بود  است و مکتب شکاکیت م
اش تناقض بود  و هست و فلسافه دکاارت در تامال اول و  همیشه دروب
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اش به اینکه م  به وجود تودم یقی  دارم برای همیشه صاادق  تامل دوم
 بود  و هست و اتتصا  به هی  اماب و مکاب تا  واحدی ندارد.

اش باا سوفساطائیاب هام چنای  اسات  دربار  سقراط در معارضه -
و استدالل سقراط بر اینکه همه چید مشکوک نیست و هار یقینای  گفتار

های مطلد هم داریم که سقراط به علوم تجربی و  نسبی نیست و ما یقی 
اد  است برای همیشه عقال ای  گفته سقراط را  ریاضیات و غیر  مثال می

دانند  عقلی دانسته و گفته سوفسطائیاب را در ای  مورد باطل دانسته و می
 تصا  به اماب تاصی ندارد.و ات

ها هام بخااطر متااثر  عجیب ای  است که بعضی اا اساتید دانشگا 
 اند. گرایی قرار گرفته گرا، تحت تاثیر ای  تاریخ شدب اا هایدگر تاریخ

همچوب دکتر بیژب عبدالکریمی که اا اینکه متفکراب ما، تحت تااثیر 
  کنند: میاند امهار تاسف  گرایی، قرار نگرفته تاریخ
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یمی:  بیژن ع داژکر
متاسفانه، حتای در دور  جدیاد نیاد در جاوامعی 

ای «نگرش تااریخی»، در برابر «جامعه ما»چوب 
که اا قرب هفدهم باه ایا  ساو، باه تصاو  باا 
متفکرانی چاوب ویکاو، هگال، ماارکس، نیچاه و 
هایدگر، مهاور یافتاه اسات باه شادت مقاومات 

 شود. می
نحو  نگرشای اسات ، آب «بینش تاریخی»مراد اا 

جمله آدمی، جامعه، فرهناگ و »که برای امور، اا 
، نواتی االی، ابدی و ال یتغیر، قائل نبود ، «تمدب

، درک «جریااب تااریخی»همه آنها را در سیالب و 
 کند. می

گرایای  نات»نگرش تاریخی، کااماًل در تقابال باا 
قرار دارد که مطابد آب، هر موجاودی  ،«ارسطویی

ی ثابات و ال یتغیار دارد و قیاام هار در عالم، ناتا
 چیدی به نات آب، است.

..... 
آدمای فای نفساه »مطابد ای  تلقای، اا آنجاا کاه 

است، هرگونه فعالیت او، اا جمله فهام « تاریخی
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و ادراک و در نتیجه علام، فلسافه، هنار و اساساًا 
همه پدیدارهای انساانی کاه باه نحاوی باه آدمای 

حتاای تااود  شااوند، اا جملااه دیاا  و مربااوط می
طبیعت اا آب حی  که متعلد ادراک آدمی هستند 

 ، اعتقاد داشت:«فروید»، 1اند اموری تاریخی
رود ]وپ اساامی  در هاار دور  تاااریخ، اساامی ماای»

ای هسات  علم در هر دور »و برای نمونه « آید می
« ولی تاب  اسمی است که انساب مظهار آب اسات

علم جدید با لذات باا علام قاروب وساطی، »لذا 
 «.فرق دارد

نه اا مطلد عقل، یعنای  «فروید»همچنی  اا نظر 
بااه معنااای غیاار تاااریخی، بلکااه اا « عقاال»اا 
تر،  باید ساخ  بگاوئیم باه تعبیار سااد  «ها عقل»
اسات و در هار دور  « امری تاریخی»نید  «عقل»

  .2یابد ای می تاریخی معنی و مفهوم تاا 

                                              
هجاری  9312تالیف بیژب عبدالکریمی چااپ تهاراب ساال  -کتاب هایدگر در ایراب .  1

 .211 - 211شمسی   

هجاری  9312تالیف بیژب عبدالکریمی چااپ تهاراب ساال  -کتاب هایدگر در ایراب .  2
 .211 - 212شمسی   
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یمی:  پاسخ ما به آاا  بیژن ع داژکر
نظریه »اند که  عبدالکریمی، هی  وقت دربار  ای ، فکر کرد  آیا اقای
، اتتصا  به فلسفه ارسطویی ندارد و اکثار فیلساوفاب اا «ثبوت انواع

قدیم تا بحال به آب معتقد بود  و هستند و همچنی  نوع بشار عقااًل ناوع 
داند نوعی که دارای عقل اسات و باا برتاری  بشر را غیر نوع جانوراب می

 ایر جانداراب، برتر است.عقلی بر س
اا ایا   «فلسافی»و « علوم انسانی»و « علوم طبیعی تجربی»و نوع 

گیرد و عقل اصولی ثابت و تغییر ناپذیر دارد همچوب  عقل سرچشمه می
 استحاله اجتماع نقیضی  و قانوب علیت و حقوق طبیعی و...

که سرچشمه اجتماع جهانی بشری و برتری انساب بر سایر حیوانات 
است که ای  اصول ثابت عقل، در طول تاریخ بشر، ثابت و تغییرناپاذیر 
باقی ماند  و موجب تغییر ناپذیری اصول ریاضیات و نید پایاداری ناوع 
علوم طبیعی و اصول نخستی  حقاوق و اتاالق اسات و اصاول علاوم 
ریاضی و تجربی همچناب در طول تاریخ، ثابت است و بر همی  اساس 

، بمعنای «ثبوت در اصاول»برپا شد  و هیچگا  ای  کتب و دانشگاهها، 
ای  تغییرات جدیی در فروع و جدئیات نیست اگر انسااب ماهیات ثابات

ندارد و اصول عقلی و علوم ریاضی و تجربی ثبات، نداشته باشاد هماه 
دهد و بدرگااب فالسافه علاوم ریاضای و  چید اعتبار تود را اا دست می

 عتباری داشته باشند و...!!!تجربی در طول تاریخ نباید، هی  ا
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دانسات چاه اناداا   چه رسد باه اینکاه اگار آقاای عبادالکریمی می
ویکاو، »های ای  فیلسوفانی کاه ناام بارد  اسات،  گویی در گفته تناقض

، وجود دارد و تاود اینهاا چاه اناداا  حرفهاای «هگل، مارکس و نیچه
و « ارویا تحاول اناواع د»اند حتی ادعای  متناقض و نا معقولی که گفته

هاایی و  )بمعنی تنااع بقا  دارویا (، چاه تناقض« تکامل انواع»نظریه 
جاب و  هایی در دروب تود دارد و اا توجیه پیدایش جاندار اا بی نارسایی

نظام موجود در ساتتماب بدب جانداراب و معنای عقال و غیار  عااجد و 
دروب ای در  ناتواب است که نظریاه تحاول و تکامال اناواع را باه نظریاه

متناقض کشاند  است( هرگد آقای بیژب عبدالکریمی چنای  باا جرئات 
گفت بهتر است آقای عبدالکریمی به نقد بررسی م  درباار   سخ  نمی

ای  فیلسوفاب نظری بافکنند و پاسخی قابل مطالعه برای دانشاگاهیاب و 
 ، پایبند هستند.«شاب تفکرات در دروب متناقض»غیر  بدهند. اگر باا به 

گرایی را  گرایی افراطی و حتی ماد  ، تودش نظریه حس«نیچه»ی آقا
 داند. کند و نامعقول می رد می

پرسم اگر ماا انساانها، اا مااد   اما م  اا آقای بیژب عبدالکریمی می
ایم، اتمی که  اتمی فقط بدوب داشت  روح و عقل غیر مادی تشکیل شد 

ست چگونه ما، دارای تاب  کامل جبر فیدیک است و فاقد فهم و اتتیار ا
 فهم و اتتیار هستیم و...
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 نیچه: 
را  «پوایتیویساامی»در عماال، تمااام ایاا  نظامهااای 

ها،  های تاریاااک، تساااتگی بخااااری اا بااادبینی
هااای  هااا و تاارس اا ناکامی هااا، ناکامی جبرگرایی

 .1جدید، فرا گرفته است
..... در ای  عقیاد  هام کاه اماروا ، انباو  متفکاراب 

را باه تاود، مشاغول کارد  اسات و  «ماتریالیست»
تاورد.  ارضا کرد  است همی  مطلب باه چشام می

، باید، میاداب و «با آب عظمت»دنیا ایناب معتقدند که 
در « معاادلی»ای در معیارهاای کوچاک ماا و  انداا 

باه دنیاای حقیقات  ، داشته باشد؛«مغد کوچک ما»
ایماب دارند و معتقداند ای  شعور انسانی و ای  عقال 

چااک و سااخیف مااا، ساارانجام بااه آب، تواهااد کو
 رسید...

اینکه تنها تفسیری اا جهااب پاذیرفتنی اسات کاه قابال 
باشااد اگاار « شاامارش حساااب واب رویاات و لمااس»

  .2نگویم دیوانگی یا حماقت، حداقل بالهت است

                                              
 .391 – 322در ترجمه فارسی    – 311تالیف نیچه بند  –. کتاب حکمت شاداب  1

 .313. هماب کتاب بند  2
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  کتر رضا  اور  ار کانی:
توانیم باا فلسافه دکاارت و بایک  و کانات،  ما می

تود را در مقابال آنااب قارار مخالفت کنیم و آرای 
کنیم  دهیم و عمد  دالئلی که در رد آناب، اقامه می

اصاول »هاا،  گاردد کاه آب باا می« مقدمه»به ای  
 «.اند مورد نظر ما را نپذیرفته

فلسفه »را با مبادی « فلسفه جدید»وقتی قضایای 
، بسانجیم پیداسات کاه «اسالمی یا قروب وسطی

 آورند. نمی احکام آب، در ای  بوته، تاب
های بایک  و  تواند بگوید که فلسفه هی  کس نمی

 دکارت و کانت و هگل، همه درست است.
یم»  .1«ما مییانی برا  ای  سنجش ندار

  

                                              
 .123تالیف داوری اردکانی    -کتاب فلسفه معاصر ایراب .  1
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 :«رضا داوری اردکانیدکتر استاد »پاسخ ما به 

 «مباادی»در تنهاا  ،ها اتتالف فلسفه» اگر مقصود ایشاب، ای  است که
مبادی طرف مقابال را قباول ندارناد و اا فیلسوفاب هم، هیچکدام »است و 

وجاود  ،«ناصاحیح»اا  «فلسافه صاحیح»لذا هی  معیاری برای سنجش 
   «ندارد

که به ایشااب  «جناب آقای استاد دکتر رضا داوری اردکانی»ما در پاسخ 
همچاوب اصال  «اصفول ثابفت عقلفی»دهیم کاه  عالقمندیم پاسخ مای

و غیار  کاه بار اسااس ایا   «قاانوب علیات»و  «استحاله اجتماع نقیضی »
را اا  «فلسافه درسات»تاوانیم  میاست( پیش همه عقال  ) ،«اصول ثابت»
در تامال  ،«فلسافه دکاارت»تشخیو دهیم تصوصًا  ،«فلسفه نادرست»

ماا  هسااتم مادامیکااه »گویااد  کااه می کتاااب تااامالت دکااارت، اول و دوم
ای  فلسفه در تامال اول که  «کنم همیشه صادق است اندیشم یا بیاب می می

در پاساخ باه ژیلساوب و روش  شاد  و چنانچاه  ،«تامالت دکارت»و دوم 
را  «پیشاداوری»و  «پیشفر »هی   ،سابقًا توضیح دادیمهوسرل، گفتیم و 

در  ،با هی  علم تجربی و غیر تجربی ،ندارد و در بیروب هم ،دروب تودهم 
)دکارت که  «سوفسطائیابشکاکاب مطلد و »تناقض نیست بر تالف تفکر 
لادوم »متناقض اسات و  ،در دروب ،گفتارشابدر صدد پاسخ به آنها است( 

اماا  استبهتری  معیار بطالب یک فلسفه  ،«دروب یک فلسفه»در  ،«تناقض



 833  ............................«نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

تنااقض نادارد و هام  ،که هم در دروب ،«فلسفه دکارت»ای همچوب  فلسفه
بنا شاد  اسات  ،«تردیدی مبادی غیر قابل»تناقض ندارد و هم بر  ،در بیروب

های شااکاکیت مطلااد و  فلساافه»آناارا باطاال دانساات و بااا  ،تااواب نمی
مفا معیفار  اریفم بفرا  تشفخیص ساب دانست پاس  یک ،«سوفسطائیاب

 .«نا رستفلسهه »از  «فلسهه  رست»
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و یا هار  «فلسهه زیست»به نام  «گرایی تاریخ»اینکه دیدگا   خالصه:
« فلسفه»نامی دیگر، اینکه شرائط فرهنگی هر اماب تاصی، تولید کند یک 

، تنها در آب شرائط فرهنگای تاا ، حاد و درسات «فلسفه»است که آب 
شاود کاه  ، مردود و باطال شاناتته می«آب فلسفه»است و پس اا آب اماب، 

را باه  «شناتت علوم تجربی و فلسفه»، مطلد «گرایی تفکر تاریخ»بنابرای ، 
کناد، توهمااتی اسات کاه بخااطر نفهمیادب  ، منسوب می«گرایی نسبیت»
توهماات »، رخ داد  اسات و ایا  «اصول نخستی  و تغییرناپ یر عقلی»

یاا « مکااب»و « امااب»گر شاناتت  تواناد توجیاه ، هرگد نمی«گرایی تاریخ
« قانوب کلی و ضروری عقلای علیات»و یا « هوسرل»شهود نات مورد نظر 

علوم تجربی و فلسفهی »های  و امثال آنها باشد که پایه« ق طبیعیحقو»یا 
دهند. بیخاود  را تشکیل می «و ارار ا ها  نخستی  اجتماعی و اخالای

علمفی تود که فلسفه را به عنواب  – 9139در نطد سال  «هوسرل»نبود که 
، «ساردرگمی دیلتاای در شاناتت فلسافه»کند در مقابل  ، مطرح می ایق

فلسافه، مولاود »هاای امثاال دیلتاای درباار  اینکاه:  گویی یاو میخواهد به 
پیوساته ایا  توهماات « هوسارل»پایاب دهد و لاذا « فرهنگ و تاریخ است

 کرد. را به شدت، محکوم می« گرایی دیلتای و هایدگر و امثال اینها تاریخ»
الک، کانات  ، همچوب دکارت، جاب«بدرگاب فلسفه جدید غرب» -

، معتقد و پایبند «اصول ثابت قوانی  عقلی»و  «عقل»و غیر  همچناب به 
گارا  کاه در جاوانی، حس« هوسرل»و « هیوم»بودند و کسانی همچوب 



 833  ...........................«نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

اصاول »بودند اما در سنی  باال و پاس اا پختگای، همچنااب باه ثباات 
گرایی و  نااپختگی طبیعات»و  «نات»و شاهود  «عقلای ی قوانی  نخست

 شدند. متوجه، «گرایی محض حس
 اش:  ر تام   وم از کتاب تامال  کار  

هار باار « م  وجود دارم»، «م  هستم»ای  قضیه  -
بالضارور   ،که آنرا بر اباب آوم یا در نه  تصور کانم

 صادق است.
...... 

اش، تردیاد  اما راج  به جسام، هرگاد در طبیعات -
 نکردم....

جسم هر چیدی است که محدود به شاکل معای   -
جد. فضا را طوری اشاغال است بتواند در مکانی بگن

کند که هر جسم دیگری را اا آب، طرد کند با یکی اا 
قاباال  ،«قااوای لمااس، بینااایی، چشااایی و بویااایی»

 احساس باشد....
( و نیاروی و انتخاب نیروی تحرک بالذات )=اراد  -

طبیعت »تواب اا مدایای  احساس و تفکر را هرگد نمی
 دانست. «جسمانی



 
اه دکارت ر    ن 

René Descartes 
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 اش در سخ  با توانند : در اول کتاب تامالتدکارت 
ام باشااد چیاادی  ماا  اا آنچااه متعلااد بااه ماهّیاات

اندیشد  دانم مگر همی  که چیدی است که می نمی
 دارد.« قو  اندیشیدب»یا در تود 

 اش: دکارت در تالصه تامالت
، اا های  «جسام»، بر تاالف «نفس انساب»اما 

نوع عرضی، ترکیاب نیافتاه بلکاه جاوهر محاض 
است ایرا اگرچاه تماام اعارا  نفاس، دگرگاوب 

کناد،  بعضی اا اشیا  را تصور می»شود و مثاًل  می
 «کند و..... ای را احساس می بعضی را اراد  و پار 

باه چیااد دیگااری، تباادیل  «نفااس»باا ایاا  همااه، 
 شود؛ نمی
ای  حالیکه بدب انساب به محض آنکه هیئت پار در 

اا اجاادائش تغییاار کنااد بااه چیااد دیگااری تباادیل 
 شود. می
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و  «روح»چیدی را که به وضوح، دکارت بیاب کارد هماناا دوگاانگی 
چنداب روش  نباود  «روح»بود که تا قبل اا دکارت، مقصود اا  «جسم»

و « ادیجساام ماا»یااا  «عاای »و  «نهاا »و دکااارت آناارا در دوگااانگی 
، بیااب کارد کاه تاا بحاال «موجودی که در تاود قاو  اندیشایدب دارد»

همچناب ای  استدالل بر ثنویت، به قو  تود باقی است و کسی نتوانسته 
 آنرا با استداللی قوی، رّد و ابطال کند؛

های علم فیدیک و شیمی، اینرا تایید کارد  بلکه کشف اتم و پیشرفت
نی اتمی بطور کلی، جبری تاب  قاوانی  های مادی یع که تجدیه و ترکیب

جبری فیدیک است و اتتیار در آب، معنی ندارد یعنی حتی اگر بینهایت 
قاوانی  »ای معی  و مشاخو، طباد  ها با هم ترکیب شوند باا نتیجه اتم

 دارند.« جبری فیدیک
الک در کتاب تحقید در فهم بشراش تمامًا هماب فلسفه دکارت  جاب

الک  بجد در مسئله علوم فطری در انساب که جااب را شرح و تفصیل داد
، «انساب با داشت  عقل»منکر آب بود و مدعی بود که در میاب جانداراب، 

تواند مفاهیم همچوب تدا و نفس را باه  نیاای به علم فطری ندارد و می
 کمک عقل و آثار آنها، کشف کند.

شاد   اش، منکر وحدت فاعل شناسا که در ابتدای جوانی «هیوم» -
سالی، متوجه اشتبا  تود شد و به ناتوانی تود  بود پس اا پختگی و میاب

 در فهم ای  مسئله، اعتراف کرد.
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اش، گویاا  «نقاد عقال محاض»هام در ابتادای کتااب  «کانت» -
را صورت وحدت اندیشه بداند اما پس « فاعل شناسا»میخواست م  و 

را به سه قسم، تقسایم اا مقداری ادامه کار، فاعل شناسا و م  اندیشند  
کاه « م  ناب»های حسی باشد و  که فاعل شناتت« م  تجربی» 1کرد

کاه « ما  اصالی»فاعل م  اندیشند  یا توداندیشای محاض باشاد و 
اسات کاه ما  اصالی، همااب وحادت و « آب دو قسم اول»سرچشمه 

بساطت واقعی فاعل شناسا باشد اما در اینجا تنها اشتبا  کانت ای  باود 
اینها، سه فاعل جدای اا هم نیستند بلکه م  اندیشاند  همااب منای که 

کنم و همااب منای هساتم  هستم که محسوسات تارجی را احساس می
اندیشم و هماب منی هستم  ام می کند و دربار  تود و اندیشه که تعقل می

که در هنگام استراحت و ناندیشیدب هم در تاود قاو  اندیشایدب را دارا 
 هستم.

گرایی افراطی، منکر  هم که در جوانی تحت تاثیر حس «هوسرل» -
فاعل شناسا )به عنواب محور قاوای نفاس و واحاد بسایط( باود بعاد اا 

کند  ، اعتراف می«فاعل شناسا»پختگی و گذشت اماب، به وجود واقعی 
و حتی عالو  بر آب، بار وجاود شاناتتهای اساتعالیی و فاوق حسای و 

 کند. عقلی، اعتراف و تصریح می
را اا مختصاات موجاود « شاناتتهای عقلای»را و  «عقال»حتی  و
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 داند؛ ای که انساب باشد یعنی موجود اندیشند  عاقل می اندیشند 
 دارد. ، برمی«شناتت دروب انساب»و در نتیجه، قدمهای بدرگی در 

و یاا « وحادت و ثباات فاعال شناساا»اینک دیگر کسانیکه منکر  -
هساتند تنهاا بخااطر جهال و کام « شناتتهای عقلی»و  «عقل»منکر 

 مطالعه کردب است و یا تعمد نکردب.
 


