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«فلسفه قدیم» و «عقل»

سقراط

Socrates
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در «فلسفه قدیم» ،ککم و بکی  ،هنکه فیلسکوفان عکالوا بکر قبکول
شناخت حسی حتی شناخت حسی افراطی و ماداگرایی ،عقل را هم در
جای خودش ،قبول داشتند و به هنین حساب قبول «عقکل و کفکفیاتی
به کنک اصول و قوانین عقلی» ،فیلسوف ،محسوب میشدند.
چه منانکه به ماداگرایی معروف بودند و چه منانککه عکالوا بکر قبکول
مادا به «موجودات غیر مادی و ماوراءالطبیعة» ،معتقد بودند .و لذا ذی
مقراطیس با وجودی که میگویند ماداگرا بود و معتقد به خدا نبکود امکا
اتم را که نامحسوس است در من روزگار قکدیم ،کفکف ککرد بکه کنکک
قانون علیت چون میدید جسم در گرما ،حجنک  ،بکزر و در سکرما
حجن  ،کوچک میشود نتیجه گرفت که این اجسام مکادی را ککه مکا
اجسامی پر از مادا میبینیم میبایست از ذرات کوچکی ککه میکان منهکا
فاصله است تفکیل شدا باشند که در گرما چون این ذرات کوچک (بکه
نام اتم) از هم فاصله میگیرند حجم جسم بکزر میشکود و در سکرما
چون این فاصله میان ذرات درون جسم ،کنتر میشکود حجکم جسکم،
کوچکتر میشود.

1

«فیثاغورس» نیز کاشف منظومه شنسی بر خالف شناخت حسی
عنوم مردم ککه میگفتنکد خورشکید و مکاا و سکتارگان طبکق «شکهادت
حسی» ،شبانهروز به دور زمین میگردند از طریق مثار حرکت سیارات،
 . 1فیثاغورس یا پیتاگوراس –  510ق م –  561ق م Pythagoras -
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نظریه منظومه شنسی را کفف و اعالن کرد.

«انکساگوراس» 2نیکز از طریکق هنکین «قکانون علیکت» و غیکرا و

تغییرات رؤیت «ماا» ،در ایام ماا ،کفف کرد که «ماا» ،ککراای خکاکی
است که به دور زمین میگردد و به تناسک نکور خورشکیدی ککه بکه من
میخورد و به زمین منعکس میشود به شککلهای هکالل و بکدر و غیکرا
دیدا میشود.
خالصککه اینکککه «فیلسککوفان قککدیم» حتککی «حسگرایککان افراطککی و
ماداگرایکان» بکه «عقکل و کفککفیات نامحسکوساش» ،معتقکد بودنککد و
«نامحسوس بودن» ،اختصاص به ماوراء الطبیعه ،نداشت و اتم و وجود
منظومه شنسی و امثال من هم در من روز ،نامحسوس بودند البته «اتم»
تا به امروز هم «نامحسوس» است و اجزاء من ،یعنی الکترون و پکروتن
هم تا ابد نامحسوس خواهند بود.
و حتی در اول قرون جدید نیز هابز با وجودی که بکه «مکاداگرایی»،
معروف است «برتری انسان» بر حیوانات در معلوماتاش را به «عقل»
میدانسککت .و لککذا میگفککت «حیوانککات» ،چککون عقککل ندارنککد،
معلوماتشککان بککه هنککان شککناختهای جزئککی کککه بیواسککطه احسککاس
میکنند یا در خاطرشکان سکدردااند ،محصکور میشکود امکا «انسکان»،
بخاطر داشتن «عقل» ،دارای این هنکه علکوم تجربکی (یعنکی شکناخت
 . 2مناکساگوراس یا انکساغورس  595 – 921ق م – Anaxagoras
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قوانین کلی تجربی) و شکناخت نامحسوسکات مکادی اسکت ککه بکدون
«عقل» ،منکن نیست به دست مید.
البته بعضی «حسگرایان افراطی» هم بودند هنچکون پروتکاگوراس
که بخاطر افراط در حسگرایی منکر هر «حقیقت مطلق و ثابتی» شدند
و به شکاکیت و سوفسطاییگرای ،معروف شدند.
اما هنانها هم به «اصول نخستین عقلی» هنچون استحاله اجتناع
نقیضین و قانون عقلی علیت ،معتقد بودند (و منکر عقل نبودند).
عجی اینکه در عصر حاضر ،در مستانه قرن بیستم ،بعضکی کسکان
مفاهدا میشود که بخاطر «ضعف تعقل» و مبتذل شدن «فلسکفه» در
استداللهای فلسفی و بی ّ
توجهی به عنکق فلسکفه «پیفکگامان فلسکفه
جدید» ،از «تالشی عقل» و «نبود هکی اصکل ثابکت عقلکی» ،حکرف
میزنند و منکر هر «قانون عقلی کلی» میشوند ککه مکا بکا «بکازخوانی
فلسفه جدید غرب» ،به نقاط ضعف منها ،مگاا میشویم:
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گفتگوی خبرنگار ژوار ژوله با «میفل فوکو»:
ژوار ژوله:
 پسامدرنیته میتواند نوعی «فروپاشی عقل» یکابه عبارتی سکیزوفرنی دولوزی باشد؛
 در هر حال ،گویا «پسامدرنیته» ،نفاندهندا مناست که «عقل» در تاریخ ،فقط روایتکی در میکان
روایتهای دیگر ،بودا است .البته روایتی اعظکم.
اما روایتی در میکان روایتهکای دیگکر ککه امکروز
میتوان ،روایتهای دیگر را جایگزین من ،کرد.
 -به نظر میرسکد ککه «عقکل» در واژگکان شکنا،

شکلی از «ارادا به دانستن» است.3

میا میپذیرید که جریانی در این مورد ،وجود دارد
و میا شنا ،خود را در این جریکان ،جکا میدهیکد و
به چه نحو؟

 . 3توجه :طرفین گفتگو منقدر ننیدانند که «عقل» ،نیروی فهم است که از قسم انکفاف
است نه از قسم فعل و ارادا کردن.
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میفل فوکو:4
 ....در ارتبککاط بککا هنککین تعریککف اسککت کککه
«هابرمککاس» ،پسککامدرنیته را« ،زوال و فروپاشککی
عقل» ،میداند.5

.....
برای من هی شکلی از عقالنیت ،عقل نیست.
بنابراین ،ننیفهنم چرا میگویند:
شکککلهای عقالنیککت مسککلط و غالک در من سککه
بخ  ،یاد شدا ،هنگی در حال زوال و ناپدیکدی
ا
اسککت( .ظککاهرا از یکسککو فلسککفههای دکککارت و
کانت و از سکوی دیگکر ،جامعهشکناس امریککای
شککنالی و از سککوی سککوم ،هابرمککارس و مکت ک
فرانکفورت است ،علوی)
مککن چنککین ناپدیککد شککدنهایی را ننککیبینم بلکککه
دگرگونیهای بسیاری را میبینم و ننکیدانم چکرا،
ایکککن دگرگونیهکککا را «زوال عقکککل» میخواننکککد
4 . Michel Foucault 1926 - 1984 m
 . 5ایککن گفتگککو در بهککار سککال  1412م در نفککریه  Telosبککا عنککوان سککاختارگرائی و
پساساختارگرایی  -در پایان کتاب میفل فوکو به عنوان «روح یک جهکان بکیروح» ممکدا
است .در ترجنه فارسی کتاب «روح یک جهان بی روح»  -صفحه .124
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شککککلهای دیگکککر عقالنیکککت ،بیوقفکککه خلکککق
میشوند؛
پس این گزارا که «عقل روایتی است طکوالنی ککه
اینک به پایان رسیدا اسکت و روایتکی دیگکر مغکاز

میشود» ،گزاراای بیمعنا است.6

 . 6هنان مدرک ص .121 - 120
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نیچه:7
شنا ای «موجودات خفکک و سکرد» ،ککه گنکان
میکنید در برابر« ،شور و خیالپکروری» ،زاپکوش
هستید.
برای ما« ،هی واقعیتی وجود نکدارد» بکرای شکنا
افراد خفک هم هنینطور.8

سؤال ما از مقای نیچه این است که اگر برای شنا هی واقعیتی وجود
ندارد پس شنا با چه کسانی دارید خطاب میکنید؟
نیچه:
اینان به «یقینهکای بیواسکطه» ،یکک سکادالوحی
اخالقی است که بکرای مکا فیلسکوفان ،مایکه مبکرو
است ولی ما نباید مردمانی ،فقط اخالقی باشیم.9

7 . Friedrich Nietzsche – 1844 – 1900 m
 . 8کتاب حکنت شادان  -تالیف نیچه بند  56در ترجنه فارسی ص .120
 . 9کتاب فراسوی نیک و بد  -تالیف نیچه بند  - 29در ترجنه فارسی ص .65
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سقراط:10
سقراط ،اولین مخالف مقتدر علیه «سوفسکطاییگری» را بکه تکاریخ
ا
گذشتگان ،منحصر کرد و منان را در طکول تکاریخ پکس از خکود ،ککامال
منزوی ساخت ،فیلسوف بزر غرب ،سقراط بود.
که توانست در مناظراهای با بزرگان سوفسکطائیان منهکا را محککوم
کند و طبق دالئل عقلی و علوم تجربی ،منزوی سازد.
 در نتیجه «سقراط» شد پایگذار فلسفه برای پس از خودش تا بحال.افالطون:11

امکا از میککان شککاگردان منکککه بیفکتر منککاظرات سککقراط را حفک و
مکتوب کرد دو نفر بودند که یکی از منها ،افالطکون بکود ککه عکالوا بکر
معلومات کس کردااش از سقراط ،گرایفات ذهنگرایی و ایداملیسنی
داشت و به مبدأیت روح و عقل برای پیدای جهان معتقد بود.
و جسم و مادا را نیز مخلوق و معلکول روح بکزر میدانسکت و بکه
«مثل افالطونی» ،معروف معتقد بود.
«ارسط و»  -امککا شککاگرد معککروف افالطککون یعنککی ارسککطو گرچککه
هنچون استادش افالطون و استاد استادش سقراط ،مخالف حسگرایی
افراطی سوفسطائیان بود ولی در عکین حکال ،خکودش هکم ککم و بکی
 . 10سقراط  974 – 244ق م – یونانی متولد متن 1- Socrates
 . 11افالطون  926 – 296ق م 2- Plato
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گرایفات «حسگرایانه» داشت به روایت بعضیها« ،ارسکطو» ،روح را
خاصیت جسم میدانست.
اما در عین حال به وجود «عقل» و «اصول نخستین عقکل» ،بکه نکام
اولیات و فطریات هم معتقد بود عالوا بکر اعتقکادش ،بکه «شکناختهای
حسی و تجربی و حدسکی» ،منطکور ککه بکدانها در منطکقاش تصکریح
میکند و مادا قیاس را اگر از این ش قضیه بدیهی تفکیل شکود یعنکی
حس و حدس ،تجربکه و اولیکات و فطریکات و متکواترات ،من قیکاس را
برهان غیر قابکل خطکاء میدانکد و در منطکقاش هنکهاش سکفارش بکه
استفادا از یقینیات ش گانه در صورت قیاس میکند تا فککر محقکق از
خطا مصون و محفوظ بناند.
غافل از منکه هنین اطنینان کاملاش به «حس و حکدس و تجربکه» در
کنار «بدیهیات اولیه» با نظریه منظومه شنسی فیثاغورس که میگفکت ایکن
خورشید و ماا و ستارگان نیستند که شبانهروز به دور زمکین میگردنکد بلککه
این گردش شبانهروزی خود زمین به دور خودش است ککه موجک چنکین
احساسی در بینایی و احساس ما میشود« .ارسطو» به مخالفت بکا نظریکه
«منظومککه شنسککی» پرداخککت چککون من کرا مخککالف شککناخت حسککی مککا
میدانست که ما توسط حواسمان ،شبانهروز احساس میکنیم که ایکن مکاا
و خورشید و ستارگان هستند که به دور زمین میگردند .هنچنین «ارسطو»
بهنککین خککاطر «حسگرایککیاش» بککا «نظریککه اتنککی ذی مق کراطیس» نیککز
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مخالفت کرد که ذی مقراطیس میگفت بر خالف احساس بینکایی مکا ککه
اجسام را پر از مادا میبینیم اجسام مادی از ذرات بسیار ککوچکی تفککیل
شدااند که قابل مفاهدا حسی نیستند و میان ذرات کوچک اتمهکا ،فاصکله
و خالء زیادی هست که در سرما چکون ایکن ذرات بهکم نزدیکک میشکوند
اجسام حجمشان کوچک میشود و در گرما چون این ذرات از هکم دورتکر
میشوند ،حجم فلزات و اجسام بزرگتر میشود.
 امککا «ارسککطو» بککا ایککن «نظریککه اتنککی ذی مق کراطیس» بخککاطرحسگراییاش و منکه «اتم» ،قابل مفاهدا حسی نیست ،مخالفت کرد
و گفت نظریه اتنی خالف واقعیت است چون مخالف شناخت حسکی
ما است.
و لذا ارسطو را با منکه به «عقل و اصول نخستین عقل» معتقکد بکود
اما حس و تجربکه و حکدس را غیکر قابکل خطکاء میدانسکت فیلسکوفی
حسگرا میدانند.
اما باالخرا« ،منطق و فلسفه ارسطو» ،در طول تاریخ در پایان قکرون
وسطی و شروع قرون جدید و کفف «منظومه شنسی» و کفف «اتم»
ا
کامال شکست خورد و منطکق و فلسکفه او ککه هنکان «منطکق و فلسکفه
سنتی» و اسکوالستیک باشد به گذشته تاریخ پیوست.
اما هنچنان «اصل فلسفه» ،به گذشته تاریخ ندیوسکت بلککه توسکط
فیلسوف بزرگی هنچون «دکارت» ،دوبارا پایهگذاری جدید شد.

ّ
بازخوانی مجدد
«فلسفه جدید غرب»:

این قسمت بازخواای «فلساه دییای با

» ،دربازر «فلساه

دکزرت» و «اعت اضهزی م باط ب آن» ،در چهزر فصل ب رس
م شاد بیین ق ار:

 -1فصل اول درباره «فلسفه دکارت فرانسوی» چیست؟
 -2فصل دوم درباره مخالفت «فیلسوفان حسگرای انگلیسی»
با دکارت.
 -3فصل سوم درباره مخالفت «کانطت فیلسطوا ایدهآلیسطت
آلمانی» ،و «هوسرل آلمانی» ،به فلسفه دکارت.
 -4فصل چهارم درباره ادعاهای «ساختارشکنان» یا بطه عبییطر
دیگر« ،سوفس ائیان جدید غرب»:
الف – ادعای عالشی «فاعل شناسا»
ب – ادعای عالشی «عقل»
ج – انکار «ساختارهای ثابت عقلی»
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دکارت فرانسوی:12
در زمان قرون وسطی و باالخص در زمان حیات دکارت ککه فلسکفه
ارسطویی و افالطکونی بکه خکاطر تناقضکات درونیشکان و تعکارب بکا
یکدیگر و کففیات جدید علنی ،مورد شکست بزرگی شدا بودند و در
درون خودشان ،سقوط کردا بودنکد میکدان بکرای جکوالن «حسگرایکان
ا
افراطی» و «سوفسطائیان» ،کامال بکاز شکدا بکود دیگکر هکی اصکلی از
اصول عقلی ،گویا سالم باقی نناندا بود و زیر سؤال تفکیک شکاکان و
سوفسطائیان جدید قرار گرفته بود هنچون زمان قبل از سقراط.
و بهنین خاطر بود که سوفسطائیان و شکاکان ادعا میکردند« :هی
قضیه یقینی وجود ندارد و هر قضیهای قابل تفکیک است».
 -1اینجککا بککود کککه دکککارت در کتککاب روش گفتککارش در پاسککخ بککه
شکاکان مطلق و سوفسطائیان گفت اگر هر قضیهای مفکوک است امکا
خود شک و خود اندیفه من ،دیگر قابل شک نیست و باالخص منی که
میاندیفم و به بعضی چیزها شک و به بعضی یقین دارم مکن دیگکر بکه
وجود خودم شک ندارم و در کتاب دیگرش که کتاب «تامالت» باشد و
مهنتر و قویتر نوشته است گفت اینکه:
این قضیه «من هستم» چه در ذهن بگذارنم یا به زبان موردم در هکر
صورت ،صادق است و ننیتواند خالف واقع باشد چون من اگر نبکودم
 . 12رنه دکارت 1547 – 1750م 1- René Descartes
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ننیتوانستم بیاندیفم چه شک کنم به چیزی یا یقین کنم بکه چیکزی یکا
چیزی را خیال کنم ،منکن نیست معدوم باشم در عین حال بیاندیفم.
 -2دکارت در تامالت اول و دوم که بکه محککوم ککردن شککاکان و
سوفسطائیان اقدام کرد ،در «تامالت بعدی» (تامالت سکوم و چهکارم و
پنجم) به حنایت از ما بعد الطبیعه پرداخکت و در اثبکات اینککه ذهکن،
«موجودی مادی» نیست گفت :من موجکود اندیفکندا« ،واحکد بسکیط
هستم و دارای فهم و اختیار هستم» اما «اجسام مکادی بیرونکی و حتکی
بدنم» ،واحد بسیط دارای فهکم و اختیکار نیسکتند بلککه قابکل تجزیکه و
تقسیم بودا و بدون فهم و اختیار هستند پس «مکن موجکود اندیفکندا»،
«موجودی مادی» نیستم.
 -2دکارت پس از اثبات تجرد نفس یعنی اثبات غیر مادی بودن من
ا
اندیفندا به اثبات خدا از راههای مختلفی پرداخت که بعضکا راههکای
ا
ا
ارسطویی و افالطونی است و بعضا اختصکاص بکه خکودش دارد مکثال
اینکه من از بدن مادی و ذهن غیر مادی تفککیل شکداام پکدر و مکادرم
علت وجود بدن مادی من هستند منکه ذهن فاعل مختار واحد بسیط را
به من عطا کردا است خداوند خالق جهان و جهانیان است.

«هابز ،از فیلسوفان حسگرای انگلیسی»:

 9811 – 9761م

Hobbes, Thomas
1588 - 1679

توماس هابز

Thomas Hobbes
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 گفتار دکارت فرانسوی ،در اسرع وقت قارا اروپا را درنوردید.ا
اما «هابز» ،که خود را نیز فیلسوف میدانست اما شدیدا تحت تاثیر
«حسگرایی افراطی» قرار داشت به گفته دکارت ،چندان توجهی نکرد،
زیرا که هابز معتقد بود که تنهکا «گزاراهکای مفیکد مگکاهی» ،گزاراهکای
حسی هستند و «گزاراهکای عقلکی» ،معلومکات جدیکد و مفیکدی بنکا
ننیدهند تنها میتواننکد قضکایای تحلیلکی را تفککیل دهنکد هنچکون
حساب و هندسه و ریاضیات و...
ا
مثال علم حساب چیست مگر اینکه یک به اضافه یک میشود عکدد
دو یعنی دو ،در واقع دو برابر یک است و یکک نصکف عکدد دو اسکت و
چهار نیز دو برابر عدد دو است و پنج هم هنکان چهکار بکه اضکافه یکک
است و هنچنین سایر اعداد و محاسبات.
و هندسه نیز چیزی نیست مگر اینکه شکلی که از سه خط مسکتقیم
تفکیل شود مثلث است و مربع شکلی است که از چهار خط مسکتقیم
به یک اندازا و با زاویههای داخلی قائنه ساخته میشود و...
یعنی «شکلهای قراردادی» و «تعریفهای قراردادی و تحلیلی» که
هیچکدام ،معلومات جدیدی بنا ننیافزایند اما توجه ما را به منها بطور
تفصیلی ،تفسیر و بیان میکنند.
چون تا زمکان «هکابز»« ،منطکق و فلسکفه ارسکطویی و افالطکونی» در
اثبات خدا و تجرد نفس ،درمانکدا بکود و اسکتدالل و تعاریفشکان دربکارا
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«خدا» و «جوهریت نفس» ،در واقکع ،نکوعی تنکاق گویی بکود در نتیجکه
«هابز» به اینجا رسیدا بود که «خدا» چکون «موجکودی نامتنکاهی» اسکت
قابککل تصککور نیسککت و «جوهریککت نفککس» هککم بککا تعککاریف ارسککطویی و
افالطونی چون به تناق میانجامد در نتیجه قابل تصور ننیتواند باشکد و
ا
لذا تفکر دربارا ماوراء الطبیعه را «هابز» ،ککال ،نکامعقول میدانسکت و لکذا
توجهی به «استدالل دکارت» ،دربارا «اثبات تجرد نفس» و «اثبات وجکود
خدا» ،نکرد یعنی در واقع در تعریکف اولیکه مفهکوم «خکدا» و «جوهریکت
نفس» ،درماندا بود و با توجه به اینکه تصدیق بال تصور ،منکن نیست و بکا
توجه به اینکه تصور صحیح هر موضوعی مقدمه بحث اثبکاتی و تصکدیقی
من است ،هابز ،هی ممادگی برای شناخت فلسفه دکارت را در اثبات تجکرد
نفس و اثبات وجود خدا ،نداشت و اما اینکه وجود من اندیفندا غیکر قابکل
انکار است ،مورد قبول هابز هم بود برای رد بر سوفسکطائیگران و شککاکان
اما برای اثبات تجرد نفس و اثبات خدا چون موضوعشان نزد هکابز بخکاطر
اشکاالت «اشکال کنندگان» ،قابل تصور نبود نتیجکهای نداشکت در نتیجکه
«هابز» ،اعتنای چندانی به «فلسفه دکارت» ،نکرد و بهنین خکاطر بکود ککه
من علوی سرشکی در بحث اثبات خدا ،که در سایت خودم ،موجود است
ابتداء «بحث تصوری» ،دربکارا خکدا و نفکس ککردم و نیکز پکس از اثبکات
«امکان فهم معنی خدا» یعنی تصور عقلی مفهوم خدا و تصور نفس ،منهکم
تصورهایی صحیح و بجا ،در مرحله بعد ،وارد بحث تصدیقی شکدم منهکم
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پس از بحث مقدمات تصدیقیه «اثبات خدا» و «تجرد نفس» که مکراجعین
را به منجا حواله میدهم که عالقنندان به منجا مراجعه کنند؛
و اینک به ادامه بحث فلسفه شناخت «هابز» میپردازیم.
«هابز» بدون منکه به بررسی شناختی «قانون علیت» بدردازد فلسکفه
را تحقیق در «شناختهای عقلی» و «قانون علیت» دربکارا پدیکداها و
تغییرات اجسام و مواد میداند ککه از راا مسکتقیم شکناخت حسکی ایکن
علتها و معلولها ،قابل شناخت نیستند.
و دربککارا دولککت و جامعککه ،بککه عنککوان جسککم سیاسککی و تجزیککه و
تحلیلهای دربارا منها و در عین حال به فلسفه اخالق و نق اخکالق
در بهبود فرهنگ اجتناعی میپردازد.
و هدف از «علم تجربی و فلسفه و اخالق» را بهبکود وضکع زنکدگی
بفر و توانا شدناش میداند.
کاپلستون دربارا هابز مینویسد:
با منکه «دریافت حسی و خاطرا چیزها» ،که نکزد
انسککان و هنککه مفریننککدگان زنککدا (ت حیوانککات)
مفترکاند در شنار شناخت میمیند ،باز از منجکا
که طبیعت ،منها را بیمیانجی به مکا ،دادا اسکت و
«از تعقل ،حاصل نفدااند» ،فلسفه نیستند.13

 . 13جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون ترجنه اعلم چاپ سروش در تهکران سکال 1272
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(هابز موضوع فلسفه را هنان اجسکام و مکادا میدانکد امکا شکناخت
فلسفی را شناختی عقلی میداند اما دربارا خود «عقل» و دربارا «قانون
علیت» که به منها معتقد است دربارا علکت اعتقکادش هکی ننیگویکد
ا
گویککا هککی سککنخی نککدارد چیزهککایی کککه بعککدا بککه عنککوان مقککوالت یککا
شناختهای غیر حسی مطرح میشود).
کاپلستون دربارا «فلسفه هابز»:
ّ
فلسفه با نسبتهای علی ،سکر و ککار دارد ،فلسکفه،
شناخت «معلولها یا ننودهاست» بدانگونه ککه بکه
ّ
یاری تعقل راستین از روی شکناختی ککه نخسکت از
علتها یا «هست شدن» منها داریم تحصیل میکنیم.
باز ،فلسفه ،شناخت علتها و هست شدن است
بککه سککانی کککه بتککوان ،ابتککداء از روی شککناختن
«معلولهایفان» ،حاصل کرد.
ّ
(این کفف به مدد تعقل دست میدهد)
دل مفغولی فیلسوف نه هنکان تقریکر امکور واقکع
تجربی است یعنی اینکه بگوید این یکا من ،امکری
واقع است یا امری واقع بود؛ بلکه نتائج گزاراها را
میجوید که کفففان از راا تعقل و نکه مفکاهدا،
هجری شنسی ص  - 17به نقل از هیوم دربارا جسم  ،1ص .2
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شدنی است.14
شناخت بر دو گونه است:
 -1یکی شناخت امر واقع و  -2دیگری شکناخت
«نتیجه تصدیقات».
(شناخت امر واقع هنانی اسکت ککه در دادگکاا از
شاهد میخواهند و تاریخ)
 -2شناخت «نتیجه» ،شناخت شرطی یکا فرضکی
ا
است به این معنی که مثال اگر  - A -راست باشد
  - Bنیز راست است.اگر شکل عرضه شدا دایکرا باشکد پکس هکر خکط
مستقینی که از مرکزش بگذرد من را بکه دو بخک
برابر تقسیم میکند.
شناخت علنی یا فلسفی را میتکوان بکه شکناخت

«نتیجه» ،توصیف کرد.15

 . 14جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه ص .17 - 16
 . 15جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در قسنت هابز در ترجنه فارسی ص .16
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کاپلستون دربارا فلسفه «هابز»:
ّ
دیدیم که به دیدا هابز ،فلسفه با تبیین علی ،سکر و
کار دارد.
ّ
و مراد او از تبیکین علکی ،گکزارش علنکی فراگکرد
«هست کنندا» است که به میانجی من ،معلولی از
نیست به هسکت میمیکد .از اینجکا برمیمیکد اگکر
چیزی باشد که از طریق فراگکرد «هسکت کننکدا»
بوجود نیاید جزئی از موضوع فلسفه نیست؛
بنابراین ،خدا و براستی هرگونه واقعیت روحانی از
فلسفه ،کنار نهادا میشود.
«موضوع فلسفه یکا زمینکه مکورد بحکث فلسکفه»،
عبارت از هر جسکنی ککه از من ،تصکور «هسکت
شدن» حاصل کنیم و بکا مفکاهدااش بتکوانیم بکا
اجسام دیگر ،قیاساش کنیم یا منکه پذیرای تجزیه

و ترکی باشد.16

یعنی «هر جسنی که میتوان شکناختی از هسکت
شدن یا خواصاش داشت»...
از این رو ،فلسفه ،مانع الهیکات اسکت؛ مقصکودم
 . 16جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در بخ نخست در ترجنه فارسی ص .11 - 16
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عقیککدا بککه خککدایی جاویککدان ،هسککت نفککدنی و
فهمناپککذیر اسککت کککه در او ،نککه چیککزی تجزیککه و
تقسیم و ترکی میشود و نکه پیکدای و حکدوثی
متصور است.
....
«هابز» ننیگوید «خدا» نیست بلککه میگویکد:
«خدا موضوع فلسفه نیست».
 ....او« ،امککر متخیککل را بککا امککر متصککور» ،یکسککان
میشککنارد و از ایککن یکسککانی ،نتیجککه میگیککرد کککه
حصول تصور امر نامتناهی یا نا مادی ،منتنع است.
(نزد هابز)
لفظی چکون «جکوهر ناجسکنانی» بهنکان انکدازا
تناق ممیز است.17

او دربارا «دین طبیعی» میگوید:
که کنجکاوی به شناخت علتها ،مدمی را بالطبع
بکه «تصکور علتککی میکفکاند کککه خکودش علککت
ندارد».
چنککان کککه کنجکککاوی در علککل طبیعککی ،منکککن
 . 17جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه ص .11 - 14

 .................................................... 11چالشها و راهکارها در علوم انسانی

ننیشود مگر منکه انسان بر این بکاور بگرایکد ککه
خککدایی یکتککا و جاویککدان اسککت هرچنککد نتوانککد
تصککوری فراخککور ماهیککت او ،در ذهککن خککوی
حاصل کند.
منکن است کسی با دیدن چیزهای دیدنی جهکان
و سامان ستای

انگیزش ،علتی برای تصور کند

که مدمیان نام «خدا» بکر من میگذارنکد و بکا ایکن
هنه ،هی تصکوری یکا صکورتی ّ
مخیکل از او ،در
ذهنشان ،نداشته باشد.18

کلنه «روح» یکا بکر جسکنی «لطیکف و سکیال»،
داللت دارد یا کاربردش ،مجازی است یا یکسرا،
فهم نفدنی است.
«زیرا ذات خکدا ،فهمناپکذیر اسکت ،یعنکی هکی
ننیفهنیم او ،چیست بلکه تنهکا مکیدانیم ککه او

هست.19

 . 18جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه فارسی ص .11 - 14
 . 19جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه فارسی ص .20
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یتیج گهتزر «هزبز»:

منچه از ظاهر عبارتهای نقل شدا از هابز ،استفادا میشود «هابز»
گرچه مفاهیم «ماوراء الطبیعه» هنچکون «خکدا» و «روح» را (بخکاطر
تناقضاتی را که به خیال خودش در منها یافته) غیر قابل تصور میدانست
لکن هنچنان فردی واقعگرای عقکلگرا اسکت ،انحصکار معلومکات در
«شناختهای بیواسطه حسی جزئی» را وجه مفترک «معلومات بفکر» و
«معلومات حیوانات» میدانست.
و هابز ،منچه بر این معلومات مفترک در انسان ،افزودا میشود را به
کنک «عقل و قانون علیت» میدانسکت ککه انسکان بکه کنکک «قکانون
عل ّیت» با مفاهدا «پدیداهای محسوس بیواسطه» به علکل یکا معالیکل
نامحسوس منها پی میبرد و این بزر تکرین منیکزا «هکابز» نسکبت بکه
«حسگرایان افراطی و تجربهگرایان افراطی بعکدی» اسکت ککه پکس از
هابز ممدند و علم بفر را محکدود بکه «شکناخت محسوسکات جزیکی»
کردند.
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ا
مثال هیوم 20از «فیلسوفان حسگرای انگلیسی» :و تفاوت بزرگی
که «هابز» با «هیوم» در این مکورد دارد ککه هیکوم در جکوانی میکوشکد
حتی «قانون علیت» را به عادت به «تکرار دو حادثه محسوس متکوالی»
در خاطرا قکرار دهکد یعنکی معلومکات بفکر را در محسوسکات جزیکی
بیواسطه و خاطرا تکراری منها خالصه کنکد ککه نکزد هکابز ایکن مقکدار
معلومات ،مفترک میکان انسکان و سکایر حیوانکات اسکت و نکزد هکابز،
«معلومات بفر در شناختهای بیواسطه جزئی شخصی و خاطرا منها که
مفترک میان حیوانات و انسان است خالصه ننیشود»؛
بلکه بفر از طریق هنین معلومات حسی بی واسطه جزئی شخصی
به کنک قانون علیت به علتها و معلولهای منها که نامحسوساند پکی
میبرد و نیز به کنک عقل به کلیکت قکوانین تجربکی (در مکوارد کفکف
علت منها) و به کلیت و ضرورت علوم ریاضی و باالخص هندسه ،پکی
میبرد.
که حیوانات بخاطر نداشتن «عقل» و عدم توجه بکه «قکانون علیکت
عقلی» از رسیدن به این علوم ،مختص به انسان ،محروماند.

 . 20دیوید هیوم  1611 – 1667م David Hume
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ا
و یا مثال «حلقه وین» :تفاوت دیگر «هابز» در اخکتالف تفککراتاش
با «حسگرایان حلقه وین» دربارا «بیمعنکایی یکا غیکر قابکل تصکور بکودن
مفاهیم خدا و روح» است که «هابز» ،عکدم امککان تصکور منهکا را بخکاطر
وجود تناق در مفاهیم منها میدانست که هکابز من مفکاهیم را از جامعکه و
فیلسوفان اسکوالستیک مموخته بود نکه بخکاطر منککه «ایکن مفکاهیم چکون
نامحسوس است» .بر خالف اعضاء «حلقکه ویکن» ککه مطلکق «مفکاهیم
نامحسوس» را بدون هر دلیلکی ،نکامفهوم میدانسکتند و توجکه نداشکتند در
خود این جنله ،تناقضی مشککار اسکت ککه بگکوئیم :مفکاهیم نامحسکوس
مفاهیم نیستند .عالوا بر منکه توجه نکدارد ککه بسکیاری از کفکفیات علکوم
تجربی هنچون اتم از «موجودات نامحسوس» هسکتند .یعنکی «هکابز» در
ا
این دو مسئله ،کامال با تفککرات «حلقکه ویکن» ککه بعکد از هکابز میمینکد،
مخالف است گرچه «حلقه وین» ،میکوشیدند فیلسوفان قبلی را هنچکون
هابز و هیوم را جزو حزب خودشان بدانند و «حلقه وین به عنکوان حزبکی»
که میکوشید راا حسگرایی افراطی را بدون دلیل بدیناید مثکل اینککه وقتکی
در مبحککث «عککدالت» و «حقککوق طبیعککی» و «اصککول نخسککتین عقلککی
اخالق» ،بکر اسکاس حسگراییشکان میناننکد میخواهنکد منهکا را نکامفهوم
قلنداد کنند و اخالق را در مسیر خودشان ،قربانی کنند یا منرا به «نفعگرایی
ا
خودخواهانه» برگردانند با وجودی که نفعگرایی خودخواهانه دقیقا در تضاد
با اخالق نیک (در مواقعی) قرار میگیرد که «هیوم» هم در کتکاب «مبکادی
اخالق»اش به من ،متذکر میشود.
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 و «نفع اکثریت» هم وقتی با «حقکوق طبیعکی» اقلیکت در تضکادباشد این «حقوق طبیعی» است که معیکار «اصکول نخسکتین اخکالق»
است نه «نفع» و یا وقتکی دربکارا صکفات اولیکه و ثانویکه اجسکام قکرار
میگیرند و نظریه امثال کانت و اینکه میا موجودات خارجی ،قطکع نظکر
ا
از احساس ما ،وجود دارند یا ندارنکد ،صکراحتا میگوینکد بنکا مربکوط
نیست (و این نوع برخورد ،هنانکا برخکورد یکک حکزب اسکت نکه یکک
فیلسوف) در حالیکه اگر اعضاء «حلقه وین» ،فلسفه میدانستند متوجه
میشدند که در «شناخت» یا باید گفت میدانم یا ننیدانم یا شک دارم
یا اثبات کند نه منکه بگویند به ما مربوط نیست.
ا
 اما چون اعضاء «حلقه ویکن» ،اکثکرا ککار اصلیشکان رشکتههایحسککی و تجربککی بککودا و مگککاهی کامککل فلسککفی و عقلککی نداشککتند
میخواستند هنچون «حزبی» عنل کنند و با اجتناع و نوشتن مجلکه و
کتابهایفان «حسگرایی افراطی» را بکه هنکه جهکان ،صکادر کننکد و تکا
اندازاای هم در این تبلیک  ،و «صکدور انقکالب حسگرایکی افراطکی»،
ا
موفق هم بودند و از اطراف جهان ،موقتا طرفدارانی هم پیدا کردنکد امکا
این «نهضت حزبی» ،بخاطر تناق گوییهای  ،چندان دوام نیکاورد و
بککه قککول بعضککی از طرفککداران ابتککداییاش ،مککردا از کککار درممککد و
«پاسخگویی عقل بفر» ،نبود و نیست.
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قسمت اخ مقزل «دزن پزسمار» دربزر «حلق وین»:

« -1ماخ» ،22خود را «فیلسوف» ننیشنرد.
سعی او ،به گفته خودش ،معطوف به یگانه ککردن
علوم و در طی این روند ،پیراسکتن من ،از عناصکر
متافیزیک بود نه تاسیس یک مکت فلسفی.
 -رویکرد و رهیافت کلکی «حلقکه ویکن» ،خیلکی

نزدیک به این نظر بود.

« -2شلیک» ،23استثناء بود .وی بکر من بکود ککه

«فلسفه» با «پوزیتیویسم منطقکی» ،نقطکه عطکف
نوینی یافتکه اسکت .بکا ایکن هنکه« ،پوزیتیویسکم
منطقی» یک «فلسفه» بود.

 -3کارناپ ،24بر خالف این نظر ،معتقد بود:

«ما پاسخی به پرس های فلسفی ننیدهیم» و به
جای من ،هنه پرس های فلسفی را وا مینهیم.
اعم از اینکه این پرس ها مربوط به متافیزیک یکا
اخالق یا بحث النعرفة (شناخت شناسی) باشد.
21 . John passmore
22 . Ernst Mach
23 . Moritz Schlick
24 . Rudolf Carnap 1891 – 1970 m
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به نظر کار ناب ،فلسفه میبایست بکه جکای منککه

احیاء شود الغاء شود.25

 . 25کتاب پوزیتیویسم منطقی  -تالیف بهاء الدین خرمفاهی  -مرکز انتفارات علنی و
فرهنگی وابسته به وزارت فرهنکگ و ممکوزش عکالی  -چکاپ تهکران سکال  1271هجکری
شنسی ص .4
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«هزبز» و «اصال یخستین عقل »:

«هابز» ،خاستگاا اصول نخستین عقل یعنی اصل استحاله اجتنکاع
نقیضین و قانون علیت و حقکوق طبیعکی و غیکرا را عقکل میدانسکت و
پیدای «علوم تجربی و کفف معلومات جدید و قوانین کلی تجربکی»
و «شککناخت قککوانین کلککی و ضککروری ریاضککی و فلسککفه» را «عقککل»،
میدانست.
و لذا در عین اعتقادش به وجود تناق

در دالئل اثبات خدا و اثبات

تجرد نفس و گرای اش به علوم تجربی و ریاضکیات و فلسکفه ،در ایکن
حد میتوان او را هنچنین عقلگرا نامید.
اما مخالفت هابز با فلسفه دکارت:
لکن مخالفت با «دکارت» ،اختصاص به «هابز» ندارد و عکالوا بکر
هابز میتوان از هنه «حسگرایان افراطی و ُپسکت مکدرنها و سکاختار
شکنان و شکاکان و ّ
نسبیتگرایان و سوفسطائیان جدید» را نام برد.

دربارا تامل اول و دوم دکارت که یقین بوجود خود باشد و یقکین بکه
وجود اندیفه خود باشد ،هی ککس ،شکک نککردا و ننیتوانکد بکنکد،
عندا اشکال اشکال کنندگان به تامالت بعدی دکارت است که دربکارا
اثبات غیر مادی بودن نفس و ذهن و اثبات خدا است.
 «دکارت» ،دربارا اثبات غیر مادی بودن من اندیفکندا نسکبت بکهجهان مادی خارجی.
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ا
 -1گفته بود که اوال «مکن موجکود اندیفکندا» هنانکا واحکد بسکیط
مستنر هستم در حالیکه «جهان مادی خارجی» و حتی بدن مادی مکن
قابل تقسیم و تجزیه است یعنی واحد بسیط نیست.
ا
 -2ثانیا «من موجود اندیفندا» ،دارای فهم و اختیار یعنکی اندیفکه
هستم در حالیکه مادا بدون فهم و اختیار بطور جبری و مککانیکی تکابع
کامل جبر فیزیک است.
در نتیجککه ایککن دو نفککانه تنککایز میککان «وجککود مککن اندیفککندا» و
«موجککودات مککادی خککارجی» ،ثابککت میشککود کککه «مککن اندیفککندا»،
«موجودی مادی» نیستم.
یعنی «من موجود اندیفندا» ،جوهری غیر مادی هستم.
«اشکال هابز»« :هابز» عندا اشکالاش به دکارت به معنکی جکوهر
غیر مادی است که مقصود دکارت از جکوهر غیکر مکادی چیسکت اگکر
مقصود دکارت هنان گفتار افالطونی است که نفس جوهر غیکر مکادی
است یعنی فوق زمان و مکان است یا در زمان و مکان نیست ککه شکاید
مقصود دکارت هم از «موجود واحد بسکیط غیکر قابکل تقسکیم» هنکین
معنی باشد معنا بی در دروناش تناق

است چون هر جکوهری ،درون

زمان و مکان است.
اما اگر مقصودش ،جسم لطیف و سیال نامحسوس باشکد ککه قابکل
رؤیت نیست گفتار منکنای است اما با گفتکار دککارت بکه اینککه مکن
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موجود واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم گویا در تناق

اسکت چکون

هر جسنی ،قابل تقسیم بودا است.
گفته «هابز» به نقل کاپلستون:
کلنه «روح» یا بر جسنی لطیف و سیال ،داللت
دارد یا کاربردش ،مجازی اسکت یکا یکسکرا فهکم

نفدنی است.26

 . 26اول جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون  -در ترجنه فارسی ص .20
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دزن الک واقعگ ای عزقل:

از بیفکری است که تصور میکنیم حواس مکا بکه
ما نفان ننیدهند مگر اشیاء مادی را ،هکر عنکل
احسککاس را کککه خککوب مالحظککه کنککیم از هککر دو
جهت طبیعت (یعنی جسنانی) و روحانی ،عقیدا
یکسان در ما ،حاصل میکند.
زیرا هنانطور که با دیدن و شنیدن الخ ،مکیبینیم
که در خارج از مکا ،موجکود جسکنانی اسکت ککه
موضوع احساس ما است با یقین بیفتر ،مفکاهدا
میکنیم که درون ما ،یک امر روحکانی اسکت ککه
میبیند و میشنود.
باید اذغان کنم که این ننیتواند عنل یک «مادی
خفک غیر ذی حس» باشد و منکن نیست بدون

«یک موجود غیر مادی» ،حصول یابد.28

 -14ارواح اسککتعداد حرکککت دارنککد  -اینکککه مککن
قابلیککت حرکککت را متعلککق روح میشککنارم نبایککد
27 . John Locke – 1632 – 1704 m
 . 28کتاب تحقیق در فهم بفر  -تالیف جان الک در کتکاب دوماش در فصکل بیسکت و
سوم  -در ترجنه فارسی دکتر رضازادا شفق انتفارات دهخدا  -چاپ تهران سکال 1294
هجری شنسی ص .169
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موج استغراب شود.
زیرا اگر حرککت عبکارت اسکت از تغییکر مسکافت
نسککبت بککه موجککودات دیگککر کککه سککاکن فککرب
میشوند و اینکه ارواح و اجسام ننیتوانند عنکل
کنند مگکر منجکا ککه مسکتقراند و اینککه ارواح در
اوقات متعدد و امکنه متعدد ،عنل میکنند  -پس
ناچار به تنام «ارواح متناهی» نسبت تغییر مککان
میدهم .زیرا روح من که ماننکد جسکم مکن ،یکک
موجود واقعی است ناچار میتواند نسبت بکه هکر
جسم یا موجود دیگر ،تغییر مسکافت بدهکد پکس
قابککل حرکککت اسککت و اگککر یککک اسککتاد ریاضککی،
مسافتی یا تغییر مسافتی را میان دو نقطه ملحکوظ
میدارد منکن است ما هم مسافت تغییر مسکافت
میان دو روح را ملحوظ داریم.
 -20هر فردی به «تجربه نفکس» در مییابکد ککه
روح او ،فکر میکند و ارادا میکند و بر جسم او،
در «هنانجا که هست» اجرای تاثیر ،مینناید ولی
در جسنی و یا در محلی که به فاصله صکد میلکی
اسککت ننیتوانککد عنککل کنککد و حرکککت دهککد در
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صککورتیکه خککودش در لنککدن باشککد و بککه وضککوح
میداند که با اتحاد با بدناش در سفر بین لنکدن و
م کسفورد و با اس یا کالسکه ،مدام تغییکر محکل
میدهد و در واقع تکوان گفکت تنکام من مکدت در
حرکت است.
 اگر این مثال هم نظر روشنی در بکاب «حرککتروح» بنا ننیدهد جدا شکدن من ،از «بکدن» ،در
موقع مر  ،مطلک را روشکن میسکازد .زیکرا بکه
عقیدا من ،این است انسان بگویکد روح از بکدن،
خارج شد یا بدن را ترک کرد و باز حرککت روح را

نداشته باشد.29

 -21اگککر کسککی بگویککد «روح» ننیتوانککد جککا،
عوب کند زیرا جاندار و ارواح در مککان نیسکتند
تصور میکنم این سنخ صحبت ککردن ،در زمکان
ما ،دیگر وزنی نداشته باشد....
درست اسکت ککه حرککت را ننیتکوان بکه خکدا،
نسبت داد ولی علت من« ،غیر مادی بکودن خکدا»
 . 29کتاب تحقیق در فهم بفر  -تالیف جان الک در کتکاب دوماش در فصکل بیسکت و
سوم در بند نوزدهم و بیستم در ترجنه فارسی ص .165 - 167
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نیست بلکه «نامتناهی بودن اوست».30

 . 30کتاب تحقیق در فهم بفر  -تالیف جان الک در کتکاب دوماش در فصکل بیسکت و
سوم در بند بیست و یکم .در ترجنه فارسی ص .167
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یقی و ب رس گهتزر هزبز و دزنالک:

«هککابز» ،بککر خککالف گفتککه «دکککارت» ،در قسککنت اول گفتککارش
میگفت که «موجود اندیفندا» به عنوان «جوهر غیکر جسکنانی» یکک
نوع تناق گویی است لکن منکن است «روح» ،نوعی «جسم لطیکف
سیال» غیر مادی باشکد ککه قابکل مفکاهدا نیسکت .امکا «جکان الک»،
ا
صراحتا معتقد بود که روح که هنان «نفکس» باشکد نکوعی جسکم غیکر
مادی در زمان و مکان است که در بدن «انسکان زنکدا» اسکت و هنگکام
مر از بدناش ،خارج میشود و روح هر کسی در بکدناش بکا جابجکا
شدن بدن ،جابجا میشود.
 البتککه تجربککه معاصککر «مرتاضککان هنککدی» و «کسککانیکه بککه علککمهیبنوتیزم و منیهتیزم مشنا هستند» این نظریکه هکابز و جکان الک را (ککه
ّ
موید نظریه ادیان الهی معتقکد بکه انبیکاء هسکتند) تاییکد میکننکد زیکرا
مرتاضان و مشنایان به علم هیبنکوتیزم و منیکهتیزم ،بکا خکواب مصکنوعی
کردن کسی که مورد مزمای منها ،قرار میگیرد روح منها را از بدنشکان،
خارج میکنند و به اطراف و اکناف جهان میفرستند و اخباری بالفعکل
ا
و مستقیم از منجاها ،به مرتاب میدهند که دقیقا اخباری مطکابق واقکع
هست و حتی اخبکاری از مینکدا میدهنکد البتکه اخبکاری ککه از طریکق
ا
ا
حدس ،منکن نیست و کامال اتفاقی است و دقیقا مطابق هنکان اخبکار
منها ،در میندا رخ میدهد.
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البته گهگاا خوابهایی از این قبیل هم برای بعضی افکراد ،نسکبت بکه
میندا رخ میدهد که گویا فیلمبرداری از یک حادثهای است که در میندا
ا
ا
رخ میدهد حادثهای کامال «اتفاقی و تصادفی» و دقیقا در میندا هنکان
بهنان صورت رخ میدهد که برای خود من چنکین رؤیاهکایی ،رخ دادا
است.
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 حال برگردیم به گفته «دکارت» که میگوید:«من موجود اندیفندا»« ،واحد بسیط مسکتنر» هسکتم و نیکز دارای
فهم و اختیارم اما «جسم مادی» ،قابل تقسیم و تجزیکه اسکت و بکدون
فهم ،اختیار است.
که قسنت نخست گفتار دکارت به اینکه «من واحد بسیط غیر قابل
تقسیم هستم» ،گویا با گفتکار «هکابز» و «جکان الک» و تجربکه فعلکی
«مرتاضان هندی» ،هنخوانی ندارد.
و باالخص با بعضی از گفتارهای «هیوم در جوانی»اش ککه گفکت:
«من ،هنان مجنوعه تصورات و تصدیقات ذهنام هستم و اینککه مکن،
واحد بسیط غیر قابل تقسیم و تجزیکه باشکم را درک ننکیکنم» ،گرچکه
«هیوم» پس از گذشت سالیان و تفکر بیفکتر ،اظهکار داشکت ککه «مکن
ا
موجود اندیفندا» ،واقعا واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم و تصورات
متنایز از هم ،محال است یک «واحد واقعی و حقیقی» را که من باشد
تفکیل دهد و سدس هیوم اظهار مکیدارد ککه «عقکل مکن در فهکم ایکن
مسئله ،ناتوان است»:
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سخن نخستین «هیوم انگلیسی» در انکار «بساطت و وحدت نفس»:
شاید او ،چیزی بسیط و متصل را ادراک میکند و
من را خود مینامد ،هر چند یقکین دارم ککه چنکان
اصلی در من وجود ندارد.
 اما اگر عقیدا این دست منافیزیسینها را ،کنکاربگذاریم ،میتوانم دربارا باقی ابناء بفکر ،جرئکت
تصدیق این قول را داشکته باشکم ککه منهکا چیکزی
نیسککتند جککز تککودا ،یککا مجنوعککهای از ادراکککات
مختلفی که با سرعت غیکر قابکل تصکوری در پکی
یکدیگر میمیند و در حرکت و سکیالن دائکم قکرار
دارند.31

هیوم پس از سالیان ،در پایان اندیفهاش:
مگاهم ککه شکرح مکن بسکیار نارسکا اسکت و جکز
گواهی ظاهری «اسکتداللهای پیفکین» ،چیکزی
ننیتوانسته است که ما را به پذیرش وادار کند.
 اگر «ادراکات»« ،وجودیهای متنکایز» باشکندتنها هنگامی تفکیل یک کل را میدهند که به هم
« . 31رسالهای دربارا طبیعت مدمی» در کتکاب اول  -تکالیف دیویکد هیکوم  -در بخک
چهارم دربارا بند شفم یعنی دربارا «هویت فردی»  -در ترجنه فارسی ص .221
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بدیوندند.
 ولی هنه امیدهایم بر باد میروند منگکاا ککه بکهتبیین مبادی میرسیم که ادراکات متکوالی ،مکا را
در اندیفه یا مگاهیمان به هم ،یگانه میسازد.
من از کفف نظریهای که مرا در این باب خرسکند
گرداند ناتوانم.
کوتاا سخن منککه دو مبکدأ وجکود دارنکد ککه مکن
ننیتوانم با هم سازگارشان کنم و مرا ننیرسد که
هیچکدامفان را وانهم.
« -1هنککه ادراکککات متنککایز مککا»« ،وجودهککای
متنایزاند».
 -2و «ذهن ،هرگز رابطهای واقعی میان وجودهای
متنایز ،ادراک ننیکند».32

 . 32جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در قسنت هیوم در ترجنکه فارسکی ص  221بکه
نقل از رساله هیوم.
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توضیح سردرگنی هیکوم در «وحکدت و بسکاطت نفکس» یکا «عکدم
وحدت» :این توضیح از ادامه گفتار هیوم در هنکین رسکاله و در هنکین
قسنت که میگفت من هنان مجنوعه تصورات هستم که هم متعکدد و
متنایز از هکم هسکتند و هکم در هکر لحظکه ،عکوب میشکوند و تغییکر
میکنند هیوم چنین میافزاید:
گویی «ذهن»« ،صحنه تئاتر» است جایی ککه در
من ،ادراکککات متعککدد بککه طککور متککوالی پدیککدار
ا
میشوند ،میگذرند و مجددا میگذرند گاهی نیز
بککه مهسککتگی میگذرنککد و بککه بیفککنار حالککت و
وضعیت با هم ترکی میشوند.
 ...قیاس «نفس» به «تئاتر» نباید ما را گنراا سازد
«ذهن ،فقط از ادراک متوالی تفکیل یافته اسکت»
ما از «محل بازننایی این صحنهها یا مادا تفکیل

دهندا منها» ،مفهوم متنایزی نداریم.33

 . 33سرگردانی هیوم در اینکه ذهن میا صحنه تئاتر است که مکانی ثابت و مستنر است یا
ذهن مجنوعه ادراکات است که در من صحنه رخ میدهد؟
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تاضیح مز ب گهت هیام:

شاید سردرگنی هیوم بکه ایکن خکاطر باشکد ککه چکرا مکن خکودم را
مجنوعه این «تصورات متعدد» ککه در هکر لحظکه میمینکد و میرونکد
حساب کنم و خودم را من «صحنه تئاتر ذهن» که هنیفکه ثابکت اسکت
یعنی خود «ذات ذهن» که محکل ایکن تصکورات اسکت حسکاب نککنم
هنچنانکه در یک «تئاتر معروف و شناخته شدا» ،ننای هکا میمینکد و
میروند اما محل و صحنه تئاتر و گردانندگان منها ،ثابت و باقی مینانند
و گردش تئاتر در من محل و بکه کنکک من مکدیرانی اسکت ککه «پفکت
صحنه تئاتر هستند» .میا «فاعل شناخت» ،من گردانندا پفت پکردا ایکن
تئاتر داخل ذهن نیست.
چرا ،توجه هیوم ،به تفبیه من به «بازیهای روی صکحنه» باشکد بکه
«گردانندگان پفت صحنه» نباشد و عالوا بر من ،اینکه با وجودی که در
هر لحظه تفکرات من عوب میشکود امکا مکن« ،پکی خکودم و پکی
دیگران» ،فرد دیگری ننیشوم و تفبیه هیوم من را به ساختنان کفکتی و
غیرا که تغییرات جزئی نام منرا عوب ننیکند مثال ناصحیح است زیکرا
اگر هنه اجزاء کفتی عوب شود دیگر کسی منکرا هنکان کفکتی سکابق
ننیداند اما اگر من هنه تفکراتام عوب شود باز پی خکودم و پکی
دیگران ،هنان شخص هستم و هنان یک نفر مفخصام نه فرد دیگری
و نه چند نفر و نه نصف نفر -
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شاید نظر «دکارت» هم که گفته ،من موجکود واحکد بسکیط هسکتم
هنین بودا که «من صاح این بدن یک نفر هستم برای هنیفکه نکه دو
نفر و نه نصف نفر و نه چند نفر» ،هر چند تفکرات زیادی در من باشکد
و در هر لحظه ،عوب شود و حتی مجنوعه تصوراتام عوب شود بکاز
من هنان فرد هستم.

اشکال «کانت از فیلسوفان
ایدهآلیست آلمانی» به «دکارت»
درباره اینکه «من هستم» قضیهای
«همانگویانه» است
Immanuel, Kant
1724 – 1804 m

ایمانوئل کانت

Immanuel Kant
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 «عفسیر کانت» :اینکه دکارت میگوید« :من فککر مکیکنم پکسهستم» کانت ،منرا چنین تفسیر میکند که یعنی «من فکر میکنم هستم
فکر کنندا».
یعنی گزارا «هستم» تکرار هنان موضوع است یعنی تکرار «من فکر
میکنم».
امز وطز در تهسی «کزیت» اخ «فلسه دکزرت»

ا
اوال «کانت» ،گویا «تکأمالت» «دککارت» را ککه معتبرتکرین کتکاب

دکارت باشد ،مطالعه نکردا یا من که به طور دقیق مطالعه نکردا اسکت،
لککذا جنلککه دکککارت را از «روش گفتککار» او نقککل میکنککد ،سکزاوار بککود
جنلهای از دقیقترین کتکاب فلسکفی دککارت نقکل میککرد ککه کتکاب
«تأمالت» باشد لکن کانت ،از کتاب «روش گفتار دکارت» ،من جنلکه
را نقل میکند که دکارت ،گفته است که« ،من میاندیفم پس هستم».
ا
ثانیا ،سدس «کانت» ،مقصود دکارت را از این جنله ککه «مکن فککر
میکنم پس هستم» ،چنین معنی میکنکد ککه مقصکود دککارت از ایکن
جنله من هستم این است که« :من فکر میکنم ،هستم فکرکننکدا» ککه
قضیهای است «هنانگویانه»« ،نه قضیهای ترکیبی».
و به عبارت دیگر ،جنله «من فکر ککنم هسکتم فکرکننکدا» در واقکع
هنان تکرار «من فکر میکنم» است ،گویا دوبار گفته شود که «من فکر
میکنم ،من فکر میکنم» و از «موجودی واقعکی ککه وراء فککر باشکد»
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خبر ننیدهد ،در حالیکه «دکارت» در کتاب «تأمالت» که دقیکقترین
کتاب فلسفی او میباشد طوری دیگر ،گفته است منجکا ککه دککارت در
«تأمالت» ،در تأمل دوم مینویسد:
«این قضیه «من هستم» ،هربار که من را بکه زبکان
مککیمورم یککا در ذهککن تصککور مککیکنم ،بالضککرور
صادق است .یعنی این قضیه «من هستم» ،مطابق
با واقکع بکودا و صکادق اسکت من هکم بالضکرور ،
صادق است.

34

یعنی این علم من به «وجود واقعیام» ،علنی است مطابق با واقع و
نفساالمر و لذا ،صادق است و محال است «توهم مح » و ّ
تخیکل و
«صرف فکر کردن باشد»؛
زیرا منکن نیست من در حالی که میدانم «وجکودی واقعکی دارم»،
محال است «معدوم باشم و فکر کنم که هستم» یا خیال کنم که هسکتم
پس تنها این «علم به وجود متعلق فکر» است (علکم بکه وجکود واقعکی
خودم) که بالضرور صادق است و «صرف فکر کردن تنها» ،نیست»
یعنی گفته دکارت در صدد بیان اعتبار و عدم اعتبار «علم» است که
«کدام علم» ،بالضرورا معتبر و مطابق واقع اسکت و بالضکرورا صکادق
است.
 . 34تأمالت ،دکارت ،در تامل دوم در ترجنه احندی ،صص  27ک .25
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تاضیح

هر عاقلی که درست و عنیق این گفتههای «دکارت» را مطالعه کند
متوجه میشود که دکارت درصکدد بکازی بکا الفکاظ و بیکان یکک قضکیه

«هنانگویانه و تکراری بیفایکدا» ،35نبکودا ککه محنکول در من ،تککرار
مفهوم موضوع باشد .مثل این جنله کانت که به غلط به دکارت نسکبت
دادا است که دکارت گفته« :من فکر میکنم هستم فکرکنندا» که جنله
«هستم فکر کنندا» ،تکرار هنان «من فکر میکنم» اسکت و ایکن نقکل
«کانت» از «فلسفه دکارت» ،هرگز ،رد و ابطال «مکت سوفسکطاییان و
شکککاکان» ،نیسککت کککه سوفسککطاییان و شکککاکان ،در وجککود واقعککی
«هرچیزی» ،شک میکردنکد و فیلسکوفان قبکل از «دککارت» از پاسکخ
منطقی به شککاکان ،عکاجز بودنکد امکا «دککارت» بکا ایکن بیکان بسکیار
روشناش« ،مکت شکاکیت مطلق و سوفسطاییگری» را ککه دوبکارا،
سربلند کردا بود در نطفه ،خفه کرد.

 . 35سنج خرد ناب ،ص « – A355 – A356 ،921کانت» مینویسد:
«من فکر میکنم پس هستم» در واقکع «هنانگویانکه» اسکت،
زیرا [ Cogito Sum Cogitansت فکر مکیکنم «هسکتم
فکرکنندا»]
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اشکزل «کزیت» ب «دکزرت» دربزر اینک «من چیستم» سااال
اخ مجهال مطلق است؟

کانت به دکارت اشکال میکند مبنی بر اینکه؛
الف :این قضیه «من موجودی اندیفندا هستم»« ،شناختی عقلکی»
است نه «شناختی حسی»؛
چون «قضیهای عقلی» اسکت (یعنکی شکناختای عقلکی اسکت نکه
شناختی حسی) ،هرگز قضیهای علنکی و مفیکد مگکاهی جدیکد نیسکت
چون تنها «قضایای حسی» میتواند تولید کنندا «شناختی علنی معتبر
باشد» و «مفنول مقوالت فاهنه قرار گیرد» نه «شناختهای عقلی» زیرا
ما (که کانت باشیم) ثابت ککردیم تنهکا تصکورات حسکی و شکناختهای
حسی ،میتواند ،موضوع مفاهیم مقولی (وجود و علیکت و غیکرا) قکرار
گیرد.
و «من موجودی انیفنداام» چون «قضیهای حسی» نیست ننیتواند
موضوع مقوالت «وجود و علیت و یقینی و ضروری و غیرا» قرار گیرد و
قضیهای معتبر واقعی را تفکیل دهد؛
زیرا استفادا از «مقوالت فاهنه» دربارا «شناختهای عقلی و مکاوراء
الطبیعی» ،چون بکه تنکاق
نیست.

و تعکارب میانجامکد ،اخبکار از واقعیکت
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کانت:
 -1بککدون «حسککگانی» ،هککی «برابککر ایسککتایی»
ننیتواند به ما دادا شود،
 -2و بدون فهم (بکدون مقکوالت فاهنکه) ،هکی
«برابر ایستایی» ،اندیفیدا ننیگردد.36

ب :اما دربارا قضیه «من هستم» بنابر منکه قضیهای حسی باشد؛
 گرچه قضکایای «حکس درونکی» هکم ،مفکنول مقکوالت ککانتیّ
«وجود ،علیت ،یقینای و ضکرورت و غیکرا» میشکوند اال منککه چکون
«شناختی حسی» اسکت «شکناختی واقعکی و بیواسکطه» نیسکت ککه از
واقعیت خبر دهد بلکه تنها از احسکاس حکس درونکی ،خبکر میدهنکد
یعنی از ننود حسی درون نه از واقعیت منچه در درون هست.
 اما اینکه این پدیدار حسی ،چقدر با واقعیکت ،مطکابق هسکت یکانیست ،مطل دیگری است که شکناخت حسکی ،مطابقکت بکا واقکع را
تضنین ننیکند زیرا چقدر شناختهای حسی ما دربکارا گکردش شکبانه
روزی خورشید و ماا به دور زمین بود که با واقعیت ،مطابقت ننیکرد و
چه بسا شناختهایی حسی که سکراب بکود و شکناخت موجکود خکارجی
نبود.

 . 36کتاب سنج خرد ناب ص B 154 – B155 – 129
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کانت:
منچه مربوط است به «سه درونی» ،درون اخته
خاص خود را فقط چونکان «پدیکدار» میشناسکم

ولی نه «چنانکه فی نفسه هست».37
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«ساختارگرایی معقول» و «ساختارشکنی نامعقول» 10 ......................................

یقی و ب رس این گهتزر کزیت:

الف – اما پاسخ ما به «قسنت نخست اشکال کانت» به اینکه «مکن
میاندیفم» ،شناختی عقلی است نه «شناختی حسی» در نتیجه اینکه:
مفنول «مقوالت» ننیشود تا از موضوعی واقعی خبر دهد.
ا
 -1پاسخ صحیح ما بکه کانکت ایکن اسکت ککه اوال «مکن موجکودی
اندیفنداام»« ،شناخت عقلی» نیست که از راا استدال عقلی ،به دست
ا
ممدا باشد (مثال استدالل بر اساس قانون علیت و چیز دیگر).
هنچنانکه «من موجود اندیفنداام» ،یکک «شکناخت حسکی» هکم
نیست که از راا حواس پنجگانه یا غیر من ،به دست ممدا باشد بلکه یک
«شناخت بیواسطه درونی» است که نیازی به واسطه شکدن حکس هکم
ندارد هنانطور ککه خکود کانکت در کتکاب سکنج  ،خکرد نکاباش در
ویراست نخست میگوید که «شناخت من از درون خکودم» ،شکناختی
بیواسطه است و فقط شناخت من از منچه بیرون از من است ناچکارم از
طریق حس و «ننود حسی» ،به وجود منها ،مگاهی پیدا کنم.
کانت:
فقککط منچککه در خککود مککا هسککت ،میتوانککد «بککی

میانجی» ،دریافته شود.38

 . 38کتاب سنج خرد ناب – تالیف کانت در ترجنه فارسی ص  991در زبان التین در
ویراست نخست 1-A367-A368
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علم به «وجکود خکود و بکه درون ذهکن خکود» ،بهنکین خکاطر ککه
شناختی بیواسطه است ،اختصاص به انسان ندارد حیوانات بدون عقکل
هم از چنین شناختی برخوردارند.
پس شناخت «من از درون خودم» به اینککه «مکن هسکتم» یکا «مکن
میاندیفم» هی کدام «شناخت حسی» یا «شناخت عقلی» نیست که
منرا قسنی از اقسام علوم تجربی یا علوم عقلکی و فلسکفی بکدانیم بلککه
«علنی بیواسطه به درون خود» است که اختصاص به انسان هم ندارد.
عالوا بر منکه اگر چه من شناخت «من هستم» بواسکطه «حکس» یکا
شناخت بواسطه «عقل» نیست لکن هنچنان ،مفنول مفاهیم «وجکود
و عدم – علیت و یقین و غیرا» میتواند بفکود و چنانچکه مکن در کتکاب
«نقد بر فلسفه کانت» ،روشن کردم ککه مقکوالت فکوق ،اختصکاص بکه
«شناختهای حسی ندارد» و نامحسوسات حتی «شکناختهای مکاوراء
الطبیعه» را هم شامل میشود و در شناختهای ماوراء الطبیعکه ،هرگکز
گرفتار تعارب و مسائل جدلی الطرفین ننیشود که کانت خیال میکرد
که استفادا از «قانون علیت و امثال من» ،در ماوراء الطبیعه به تعکارب و
تنککاق

ادلککه ،منتهککی میشککود ولککی بککه نظککر مککا( ،علککوی سرشکککی و

واقعگرایان عاقل» هرگز استفادا از «مقوالت» در «مکاوراء الطبیعکه» بکه
تعارب و تناق منتهی ننیشود و من جواب کانت را در کتاب «نقدی
ا
بر فلسفه کانت» مفصال دادم و نیاز به تکرار این جا ،نیست.
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ا
ثانیککا – بککر خککالف تصککور کانککت« ،نامحسوسککات» ،منحصککر بککه
«موجودات ماوراء الطبیعه» نیستند حتی بعضی از اجکزاء طبیعکت نیکز
هنچون اتکم از نامحسوسکات اسکت هنچنانککه در نقکل فلسکفه هکابز
گذشت.
پککس گفتککه دکککارت در کتککاب روش گفتککارش کککه گفتککه بککود «مککن
ا
میاندیفم پس هستم» ،کامال شناختی بیواسطه یقینی غیر قابکل تردیکد
است و هی اشکالی بر من ،وارد نیست و من تنام اشکاالت کانت را به
من در کتاب «نقکد فلسکفه کانکت» ،بطکور کامکل و مفصکل پاسکخ دادم
عالقنندان میتوانند به من تالیف من ،مراجعه کنند.
ب – اما قسنت اخیر گفته کانت که کانت گفته بود «شناخت مکن از
وجود خودم بنابر منکه «شناخت حسی» باشد باز از وجود من ،منطکور
که در واقع هست حکایت ننیکند» زیرا «شناخت حسی» ،شناختی از
ننود است نه شناختی از موجود واقعی ،منطور که هست».
پاسخ ما بر این اشکال کانت ،گرچه از پاسخ اول ما روشن است که
شناخت من از درون خودم منطور که حتکی خکود کانکت (در ویراسکت
نخست) قبول میکند «شناختی مستقیم» است نه «شناختی پدیکداری
حسی و از ننود حسی» اما من نسبت به «موجودات خارجی» چون در
درون من نیستند شکناختی ننکوداری و پدیکداری حسکی دارم و امککان
خطاء در شناخت حسی یعنکی شکناخت پدیکداری و ننکوداری هسکت
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چنانچه گاهی انسان زمین کویری را که مفتاب ،به من خوردا است دارای
مب و دریاچهای از دور میبیند اما وقتی نزدیک میشود متوجه میشود
که هی نیست یکا منککه مکردم در سکابق از راا مفکاهدا حسکی ،خیکال
میکردند شبانه روز ،خورشید و ماا و ستارگان به دور زمکین مکیگردنکد
اما بعد از کفف منظومه شنسی متوجه شدند این طور نیست بلکه این
زمین است که شبانه روز به دور خود میچرخد.
یعنی «شناخت حسی» ،شناختی قابل خطا اسکت و منککن اسکت
ا
«شناخت حسی» ،هی مطابق خارجی نداشته باشکد و ککامال خکالف
واقع باشد اما «شناخت من از درون خودم» چکون شکناختی مسکتقیم و
بی واسطه حس است محال اسکت مطکابق واقکع نباشکد یعنکی هنیفکه
واقعی است.
و لذا دکارت هم در کتاب تامالتاش در تامل اول و دوم میان شناخت
«منچه در درون مکن هسکت» و «منچکه در بیکرون» اسکت فکرق میگکذارد
 و میگوید شکناخت منچکه در «بیکرون مکن هسکت» چکون شکناختیبواسطه حس و ننود حسی است ،منککن اسکت در مکواردی بکا واقکع،
مطابقت نداشته باشد.
اما شناخت من از درون خودم» چون شکناختی مسکتقیم و بیواسکطه
است محال است با واقع درونی ،مطابقت نداشته باشد بلکه بالضکرورا
هنیفه صادق است.
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عالوا بر من ،در «علکم مسکتقیم و بیواسکطه» از درون خکودم ،هکی
تفاوت میان شناخت من از «هستی خودم» و «چیستی خودم» ،نیسکت
هنانگونه که محال است من که میگویم هستم (یا در ذهن میگذرانم
که هستم) این قضیه «من هستم» ،هنیفه صادق است.
هنچنککین در اینکککه «مککن چیسککتم» کککه میگککویم «مککن موجککود
اندیفنداام» ،بالضرورا صادق اسکت زیکرا محکال اسکت «مکن موجکود
اندیفندا نباشم و خود را موجود اندیفندا بدانم» یعنی این گفته کانکت
که «شاید من موجود اندیفندا نباشم» ،یک نوع تناق گویی است ککه
بگویم :موجودی اندیفنداام اما ننیاندیفم یا منکه شکاید ننیاندیفکم
یا اینکه منکن است موجود اندیفندا نباشد.
اما این گفته «کانت» که میگوید« :من میدانم هستم اما ننیدانکم
که چیستم» ،گفتاری صحیح نیست چگونه منککن اسکت چیکزی را از
خودم که ننیدانم چیستم ،سل کنم چون سل چیزی از چیز دیگکر،
مستلزم علم و مگاهی است اینکه من میگویم من سنگ و خاک نیستم
ا
من حیوان نیستم و من گیاا نیستم حتنا میدانم که انسانام.
یا به عبارت دیگر من که میتکوانم خکاک و گیکاا را (ککه ننیتواننکد
باندیفند) از خود سل کنم و بگویم من سنگ و خکاک و گیکاا نیسکتم
ا
(کککه ننیتواننککد باندیفککند) حتنککا مککیدانم کککه «خککودم ،موجککودی
اندیفنداام».
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کانت:
در یگانگی اصلی هم نهادی «خکود انکدریافت»،
من به خویفتن خود ،مگاهم :نه اینکه چگونکه بکه
خود پدید میشوم و نه اینکه «فی نفسکه ،چگونکه

هستم» بلکه فقط این که «هستم».39

 . 39سنج خرد ناب ص B157 – B158 – 226
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اشکزل دیگ «کزیت» ب دکزرت:

«اشکال کانت بکه دککارت» بکه اینککه شکناخت مکن از درونام و از
بیرونام ،هر دو« ،شناختیحسی» اسکت و در شکناخت حسکی ،ثابکت
شدا که منکن است با واقعیت ،متفاوت باشد و مطابقت کامل نداشکته
باشد بنابراین اساس ،اینکه من خودم را در درون خودم «واحد بسکیط»
میدانم یعنی احساس میککنم و محسکوس خکارجی را «دارای ابعکاد»
میدانم ،شاید این هر دو ننودهای «حسی درونی» و «حسی بیرونکی»
ا
باشد که منکن است با واقعیتی که اینهکا ننکود منهکا هسکتند ،دقیقکا در
تباین باشد .یعنی ما ننیدانیم در واقع« ،واحد بسیط» هستیم یا خیکر –
ا
ا
هنچنانکه واقعا ننیدانیم منچه را در بیکرون احسکاس مکیکنکیم واقعکا
«دارای ابعاد» است یا نیست.
پزسخ مز ب «کزیت» ،این است ک ؛

ا
 -1اوال منطور که خودتان ،در ویراست اول کتاب نقد عقکل محک

اعتراف به من کردید گفتید منچه شناختاش ،نیاز به وساطت حس دارد
تنها «موجودات خارجی» هستند چون در ما ،نیستند ما از منها ،مگاهی
نداریم ناچار باید از اعضاء حسی و بوسیله ننکود حسکی از منهکا ،مگکاا
شویم اما منچه درون ما است برای ما ،بیواسطه معلوم اسکت نیکازی بکه
وساطت حسی ندارد یعنی منچه درون ما است هرگز شناخت ننکودی و
حسی نیست که امکان خطاء داشته باشد یعنکی مکن فاعکل شناسکا ککه
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خودم را در دونام« ،واحد بسیط» میدانم ،محال است دو چیز باشم نه
یک چیز یا دو فرد باشم نه یک فرد.
 -2اما نسبت به «موجودات خارجی» هم ککه کانکت ،اثبکات ککرد ککه
امکان خطاء هست لکن امکان تفاوت موجود خارجی با منچه حس بکه مکا
نفان میدهد (چنانچه در فلسفه غرب در باستان و اینک در علکوم تجربکی
ثابت شدا است) تنها در «صفات ثانویه اجسام» است مثل طعم و رنکگ و
بو و غیرا که «منکن اسکت ،نسکبت بکه افکراد مختلکف یکا انکواع مختلکف
جانداران ،متفاوت باشد» اما در «صفات اولیکه اجسکام خکارجی» ،محکال
است «موجود واقعی خارجی» با منچه من احسکاس مکیکنم در «صکفات
ا
اولیه» ،متفاوت باشد مثال من جسم را دارای ابعاد ثالثکه مفکاهدا مکیکنم
ا
محال است واقعا دارای ابعاد ثالثه نباشد و موجودی بدون ُبعد باشد .پکس
خالصه اینکه من فاعل شناسا« ،موجود واحد بسیط» هستم و قابل تجزیکه
ا
و تقسیم نیستم و «موجودات مادی خارجی» ،واقعکا دارای ابعکاد سکهگانکه
هستند یعنی قابل تقسیم و تجزیه هستند.
کانت:
 اگر «مادا» ،یکک «موجکود فکی نفسکه» ،میبکود،منگککاا هنچککون یککک «موجککود مرک ک » در مقابککل
«روح» (تنفستمکککن اندیفکککندا) هنچکککون یکککک
«موجود بسیط» ،متنایز میگردید که از هم متفاوت
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و متنایزند.
 لکن «مادا»یک تاثر حسی ما (تننود حسکی مکا)از «موجودی بیرونی» است که «من موجود بیرونکی،
هنان موجود فی نفسه است» اما خکود من «موجکود
بیرونی» ،قطع نظر از احساس بیرونی ما ،چیست؟
ما از کنه ماهیت من ،هی ننیدانیم شاید «چیزی

که دارای ابعاد سهگانه است» ،نباشد.40

 . 40کتاب نقد عقل مح – ویراست نخست ( A359-A360بقیه اشککاالت کانکت بکه
دکارت را من در کتاب «نقدی بر کانت» که تالیف کردم است موجود اسکت بکه منجکا مراجعکه
شود).

اشکال «هوسرل آلمانی» درباره
«فلسفه دکارت» به اینکه
«سوبژکتیویته» است

Edmund Husserl
1889 - 1976

ّ عصویر
هوسرل

Edmund Husserl
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از منجا که هوسرل ،یا کتاب «تامالت دکارت» را ندیدا و شاید حتی
کتاب «روش گفتار دکارت» را نیز ندیدا باشد و به غلط برای او ،فلسفه
دکککارت را نقککل کرداانککد (هنچککون ژیلسککون و امثککال ژیلسککون کککه در
قسنتهای گذشته دربارا نقل غلط ژیلسون ککه در نقکل و نقکد فلسکفه
ا
دکارت کامال مورد اعتناد هوسرل بودا) و یا اگر هوسرل ،کت دککارت
را دیدا باشد باز بطور عنیق ،نخواندا و لذا منرا غلکط نقکل میکنکد ککه
شرحاش ،بطور مفصل گذشت در نتیجه «هوسرل»« ،فلسکفه دککارت»
را به غلط« ،فلسفهای ذهنگرا» و «سوبژکتیویته» ،میدانسته اسکت ککه
ما جواب منرا بطور کامل و مفصل دادیم.41
هوسرل:
ا
ا
«دکارت» ،عنال گونه ککامال نکوینی از فلسکفه را،
افتتاح کرد؛
ا
با او« ،فلسفه» ،کامال «تغییر سبک داد» و به طور
ریفکککهای از «عینگرایکککی سکککادالوحانه» ،بکککه
«ذهنگرایی استعالیی» ،چرخید.42
« -1مکککن اندیفکککندا» ،بکککه مثابکککه ّ
ذهنیکککت
هوسرل:
43
[سوبژکتیویته] استعالیی
 . 41در کتاب چال ها و رااکارهای علوم انسانی – تالیف علوی سرشکی.
 . 42کتاب تامالت دکارتی – تالیف هوسرل – بند دوم در ترجنه فارسی ص .25
 . 43کتاب تامالت دکارتی – بند هفتم  -در ترجنه فارسی ص .52
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هوسرل:

ّ
 ...بنککابراین اگککر «پدیداشناسککی» ،مککدعی حککل
مسائل مربوط به «وجود عینی» ،است؛ و خکود را
یکک فلسککفه میدانککد میککا نبایککد بککه عنککوان «خککود
تنهاانگککاری [سولیدسککیم] اسککتعالیی» مفککخص
شود44؟

 . 44تامالت دکارتی – تالیف هوسکرل – بنکد چهکل و دوم در ترجنکه فارسکی ص – 199
.192
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هاساا ل اخ ایکاازر «وداااد فزعاال شنزسااز» ،در داااای بخااز
حسگ ای تز قبال «آن» پس اخ سزلیزن پختگ :

دیوید بل:
« -1هوسکککرل» در ویراسکککت نخسکککت کتکککاب «پژوه هکککای
ا
منطقی»اش 1401( ،م) اصال منکر «فاعل شناسا» شد او نوشت:
باید به صراحت بگویم به کلی ،عاجز از یافتن این
کانون ابتدایی الزم رابطهها هستم.
 -2در ویراسککت دوم در سککال –  1412م – یعنککی دوازدا سککال بعککد،
نظرش عوب شد و در زیرنویسی که به جنلکه یکاد شکدا افکزود چنکین
گفت:

از من پس ،توانستم منرا بیابم.45

ّ
 . 45کتاب «اندیفههای هوسرل» – تالیف دیوید بل ،ترجنه فریدون فاطنی ص .259
 هنچنین مقای عبدالکریم رشیدیان در کتاب به نام« :هوسکرل در مکتن مثکارش» – ص 212 – 219از هوسرل ،نقل میکند.
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یقی و ب رس  ،با «نقد مکا ،بکر گفتکههای کانکت» ،دربکارا «فلسکفه
ا
دکارت» ،روشن شد که «فلسفه دکارت» اصال برای ابطکال نظریکههای
«ذهنگرایی سوفسطائیان و شکاکان مطلق» نوشته شدا و بهترین پاسکخ
را به «ذهنگرایان» ،دادا است.
«فلسفه دکارت» ،صراحة میگوید« :من اندیفندا و فاعل شناسا»،
محال است موجودی خیالی و یا ذهنی باشم بلکه حتکی «اگکر منچکه را
دربارا موجودات بیرونی فکر میکنم موجوداتی خیالی و ساخته ذهن و
خیال من باشند و یا وجود واقعی منها مفکوک باشد» امکا «وجکود مکن
اندیفندا و فاعل شناسا» ،ننیتواند مفککوک و یکا موجکودی خیکالی و
ا
ساخته مح اندیفه باشد بلکه «من» ،یقینا «موجودی واقعی عینکی»
هستم نه «موجودی ذهنی و ساخته خیال خودم».
(چون اگر معدوم بکودم ،محکال بکود دربکارا چیکزی خیکال ککنم یکا
باندیفم).
و در «فلسفه دکارت» چنانچه در جای خودش ،روشن کردیم هکی
«پیففرب» و «پی داوری» هم وجود ندارد.
 امککا «ژیلسککون» و «هوسککرل» ،چککون «فلسککفه دکککارت» را غلککطفهنیدند و غلکط نقکل کردنکد خیکال کردنکد ککه در «فلسکفه دککارت»،

پیففرب و پیفداوری هست.46

 . 46در کتاب چال ها و راهکارهای علوم انسانی – تالیف علوی سرشکی – توضیح دادا
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خالصه اینکه نقد هوسرل بر «فلسفه دکارت» ،صحیح نیست.
عالوا بر من ،گرچه «هوسرل» ،تحقیقکاتاش را بکا «حسگرایکی» و
شاید هم با «ماداگرایی و طبیعکتگرایی» ،شکروع ککرد امکا بکا گکذر از
«ماداگرایی و طبیعتگرایی و حسگرایی» به پایان رساند.
 زیرا تحقیقاتاش را دربارا «گزاراهای منطقی و ریاضکی» ککه بکهشهود «ذات» و شهود «ماهیات» منتهی شد هوسکرل متوجکه شکد ککه،
«شناختهای حسی جزئی و تصدیقات احتنالی تجربکی و اسکتقرایی»،
ننیتواند ایجاد کنندا «قوانین نخستین عقلکی و ریاضکیات نکاب کلکی
ضروری غیر قابل تردید» باشد که رسیدن به قوانین «منطکق صکوری» و
«ریاضیات ناب» ،ننیتواند از راا «شناختهای استقرایی حسی جزئی»
باشد و یا «طبیعت مادی جبری فیزیکی» ،ایجاد کننکد «مکن اندیفکندا
عاقل فاعل مختار باشد».
یبنی باالخره هوسرل هم به «ثنویت کطانتی و دکطارعی» و عطدم
خودکفایی نظریه «مادی و حسگرایانه» ،میپیوندد.

شدا است به منجا مراجعه شود.
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هوسرل و اینکه قوانین «منطق مح » هنچکون قکانون علیکت و...
شناختی تجربی ،نیستند:
«استقراء» ،صدق یکک قکانون را اثبکات ننیکنکد بلککه
درجه کم و بی احتنال صدق منرا ،اثبات میکند....
 اما هی چیز ،واضحتر از این حقیقکت ،نیسکتکککه «قططوانین من ططض مح ط » ،همگططی دارای
«اعتیار پیشیناند».
 منها نه از طریکق اسکتقراء بلککه توسکط ماهیکتیقین درونی ،ثابت میشوند.
ا
 این بصیرت درونی ،صرفا احتنال صدق منها راثابت ننیکند بلکه خود صدق یا حقیقکت منهکا را
ثابت میکند...47
در «ریاضککیات نککاب» ،ب کرای مثککال ،شککهودی از
«ذات» ،در میان است که پدیدمورنکدا گزاراهکایی
است که «کلیت بخفیهای تجربی» نیستند بلکه
به گونکهای دیگکر ،از گزاراهکا تعلکق دارنکد یعنکی
«گزارههای پیشاندر».48
 . 47کتاب هوسرل در متن مثارش – تالیف عبدالکریم رشکیدیان ص  77 – 76بکه نقکل از
کتاب پژوه – تالیف هوسرل.
 . 48جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون در قسکنت مربکوط بکه فلسکفه برنتکانو – در
ترجنه فارسی ص .921
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 گرای «هوسکرل» بکه «کانکت» دربکارا اینککه «زمکان و مککان وعلیت» ،صورتهای شناخت حسیاند ،نه محصول حس:
«زمان» و «مکان» بکه مثابکه صکورت کلکی «هکر
تکوین من شناختی».49

هوسرل:
مککا مجککازیم کککه مجنوعککه بککه غایککت غنککی
پژوه های مربوط به جهان مغازین را (که رشکته
پژوهفی کاملی را به وجود میمورنکد) بکه عنکوان
« ّ
حسیت استبالیی» به معنای بسیار وسکیع من،
مفخص کنیم.
ما این «اصطالح کانتی» را ،اقتباس میکنیم ،زیرا
پژوه های «نقد عقل محک » دربکارا زمکان و
مکان ،مشکارا – شهود حسی 50را به عنوان یک امر

پیفین نوئناتیک مینگرند....51

 . 49کتاب تامالت دکارتی – تالیف هوسرلدر بند سی و هفت  26در ترجنه فارسکی ص
( – 127بند )26 – 99
 . 50باید توجه داشت که مقصود هوسرل در اینجا از «شهود حسی» هنان حس جزیکی
خارجی نیست بلکه هنان «علم حضوری درونی» است که به کنک عقل ،درک میشود
و لذا منرا «استعالیی» مینامد.
 . 51کتاب تامالت دکارتی – تالیف هوسرل ،در بند شصت و یک  71در ترجنکه فارسکی
ص .211
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«هوسرل» ،شناخت «قانون علیت» را از «عقل» میداند نه از «حس»:
« -27اگوی استعالیی» ،به عنوان عالم صور منکن
زیستهها .قوانین ماهوی که هم – امکانی زیسکتهها را
در هنبودی و «توالیشان» ،تعیین میکنند:
 .....اگر در حال ساختن نظریکهای علنکی هسکتم
این «فعالیکت پیچیکدا عقکل» و نیکز متعلکق ایکن
ا
فعالیت ،ماهیتا از گونهای هستند که به هکر اگکوی
منکن ،تعلق ندارد بلکه فقط ،متعلق است به یک
«اگوی عاقل» بکه معنکای خکاص ،اگکویی ککه بکه
موجودی دنیایی در صورت ماهوی انسان (حیوان

«ناطق»[عاقل]) تبدیل شدا است.52

 -79هوسرل در پایان سخن کتاب تامالت دکارتیاش:
به حق میتوانیم بگوئیم که تامالت ما ،در اسکاس
بککه هدفشککان کککه نفککان دادن امکککان انضککنامی
«ایده دکارعی» از فلسفه به مثابه «علمطی کلطی،
استوار بر بنیانی م لض است» ،دست یافتهاند.53

 . 52کتاب تامالت دکارتی – تالیف هوسرل – بند  27در ترجنه فارسی ص .129
 . 53کتاب تامالت دکارتی – تالیف هوسرل – بند  79در ترجنه فارسی ص .227

«ساختارگرایی» یا «تاریخگرایی
ّ
نسبیتگرا» ،کدام صحیح است؟
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شاید این گفتار سابق ،مسئله واحکد و فکرد را حکل کنکد امکا مسکئله
«بساطت دکارتی» و «تجزیهناپذیری» را چگونه میتواند حل کند وقتی
بعضی از «پست مدرنها» میگویند «من» ،میان «عقل و غریکزا» ککه
بسیاری از مواقع ،میان منها ،تضاد است ،تقسیم میشکوم پکس «مکن»،
واحد بسیط نیستم.
یککا میگوینککد من وقتککی «مککن» ،واحککد بسککیط بککودم کککه «فرویککد»،
ناخودمگاا را کفف نکردا بود اما اینک با کفف «ناخودمگاا» ،من میان
«خودمگاا» و «ناخودمگاا» ،تقسیم میشوم دیگر واحد بسیط غیر قابکل
تقسیم و غیر قابل تجزیه نیستم.
 «کتاب راهننای راتلج» دربارا «پسامدرنیسم» که استوارت سکیممن را تدوین کردا ،اظهار نظر «جینسکون» را بسکط میدهکد و تعریکف
مفید ذیل از جایگاا «سوژا» در «مدرنیته و پسامدرن» را میمورد.
«پسامدرنیسم» ،ایدا «فرد» یا «سوژا» را که در چند سدا اخیکر ،در
اندیفه غرب ،غال بود ،نفی میکند:
جینسون:
 در «سککنت اندیفککه غککرب»« ،سککوژا» ،موجککودمنتککازی در دل جریککان فرهنگککی ،بککودا اسککت از
انسککانگرایی مموختککهایم کککه سککوژا منفککرد را خککود
یکدارچه با هسته مرکزی ّ
هویتی مختص به فکرد ،ککه
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ا
اساسا قدرت عقل ،محرک من است ،تلقی کنیم.
 .....حقوق و امتیازات را میتکوان بکه ایکن سکوژا
نسبت داد ،سوژاای که رشد و تحقق من را میشود
یکی از اهداف اصکلی (اگکر نگکوئیم تنهکا هکدف
اصلی) فرهنگ غرب ،تلقی کنیم.
 ......بککه نظککر «پسامدرنیسککتها»« ،سککوژا»،
وجودی از هم پاشیدا است که هی گونکه هسکتی
ذاتی هویت ندارد و باید به جای «هویتی ثابت یکا
خککودی کککه در گککذر زمککان ،تغییرناپککذیر بککاقی
میناند» ،فرایندی در حالت دائکم تالشکی ،تلقکی
شود( .54سیم )2001 :277 - 6

ساینون مالداس:55

«سوژاای که علم روانکاوی ،تصویرش میکند»،
ا
اساسککا دو پککارا اسککت زیککرا بککین «مگککاهی» و
«ناخودمگاا» ،و نیز بکین «عقالنیکت» و «میکل»،
تقسیم شدا است.56

 . 54کتاب پسامدرن  -تالیف ساینون مالداس ترجنه بهکرام بهکین  -انتفکارات ققنکوس
چاپ تهران سال  1245هجری شنسی ص .19
55 . Simon Malpas 1969 m
 . 56کتاب پسامدرن  -تالیف ساینون مالداس ترجنه بهکرام بهکین  -انتفکارات ققنکوس
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یقی و ب رس :

نویسندا کتکاب فکوق یعنکی مقکای سکاینون مالدکاس (Malpas,
Simon - 1959
)m
ا
 -1اوال منطککور کککه از نوشککتههای پیداسککت معلککوم میشککود در
ا
«شناخت غلط فلسفه دکارت» ،شدیدا تحت تکاثیر تفککرات «ایدمونکد
هوسرل» است و خیال میکند فلسکفه دککارت نکه دربکارا مکورد «عکین
جزئی شخص واقعی» بلکه دربارا مفهوم ذهن ،بحث و تحقیق میکنکد
ا
که پاسخ را ما قبال در قسنت «بررسی فلسفه هوسرل» دادیم.
ا
 -2ثانیا «مالدکاس» ،متوجکه نفکدا ککه «دککارت» ،دربکارا ذهکن و
اندیفه بحث و تحقیق ننیکنکد بلککه دربکارا وجکود عینکی و شکخص
«فاعل شناسا» ،بحث و تحقیق میکند ککه خکود اندیفکه نیسکت بلککه
فاعل و خالق اندیفه است که موجودی است که به قول «دککارت» ،در
مقدمه کتاب تامالتاش« ،در خود ،قوا اندیفکیدن دارد» و تصکورات و
تصدیقات ،احساس و ارادا و غیرا هنه معلول و مخلکوق فاعکل شناسکا
هستند یعنی معلول «موجودی که در خود قوا اندیفیدن دارد».
و اشتباا «مالدکاس» ،هنچکون اشکتباا «هیکوم ،در اوان جکوانیاش»
است که خیال میکرد من هنان مجنوعکه تصکورات متعکدد و متغیکری
هستم که در هر لحظه میمید و میرود؛ در حالیکه دککارت ،در کتکاب
چاپ تهران سال  1245هجری شنسی ص .44
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ا
تامالتاش ،کامال تصریح میکند که تصورات و تصدیقات و احساس
و غیرا من از عوارب نفس من هستند که متعدد و در هر لحظه متغیراند
اما «من فاعل شناسا» ،موجودی که در خود قوا اندیفکیدن دارد ،واحکد
بسیط مستنر و ال یتغیر در زمان هستم.
 دکارت در مقدمه تامالت در سخن با خوانندا:من از منچه متعلق به ماهیتم باشد چیزی ننیدانم
مگر هنینکه چیکزی اسکت ککه میاندیفکد یکا در
خود ،قوا اندیفیدن دارد.
 دکککارت در هنککان مقدمککه تککامالت در خالصککه تککامالتاشمینویسد:
«نفس انسان» ،بر خکالف «جسکم» از هکی نکوع
عرب ،ترکی نیافته بلکه «جوهر مح » است.
 زیرا اگر چه تنام اعراب نفس ،دگرگون میشودا
و مثال بعضی اشیاء را تصور میکند بعضی دیگکر
را ارادا و پکاراای را احسکاس میکنکد و ...بکا ایکن
هنه« ،نفس» به چیز دیگری تبدیل ننیشود....
ا
(مقصود دکارت از این جنلهها این است که جسکم مکثال خکاک بکا
ا
ا
تغییرات عرضی مثال شکلاش تغییر ماهیت میدهد مثال خکاک وقتکی
به صورت کاسه در میمید دیگر به من خاک ننیگویند بلککه میگوینکد
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کاسه است و هنچنین وقتی به صکورت خانکه درمیمیکد تغییکر ماهیکت
میدهد و به من خانه میگویند ،اما یک فرد انسانی با تغییکر تصکورات و
تصدیقات و ذهنیاتاش باز هنان شخص معین است و تغییکر ماهیکت
ننیدهد – علوی).
 اشتباا مقای «هیوم» و «پست مدرنها» ،در فهکم فلسکفه دککارتاست که خیال کردند که دکارت دربارا «امور ذهنیای» بحث میکند و
«من اندیفندا» هنان «مجنوعه تصکورات» اسکت مثکل اشکتباا کسکی
است که مادر را با «معلوالت مادر» یعنی بکا «فرزنکدان مکادر» ،اشکتباا
بگیرد و بگویند مادر یعنی «مجنوعه این اوالد که مجنوعه زید ،عنکر،
بکر و خالد و غیرا» نه چیز دیگر ،یا اشتباا مقای «مالدکاس و امثکال او»،
در اینکه «فاعل شناسا» را که دکارت دربارااش بحث میکند که واحکد
بسیط مستنر است را با قوای متعلق به «فاعل شناسا» که «عقل و غریزا
و خودمگاا و ناخودمگاا و غیرا باشد» ،اشکتباا میگیکرد و خیکال میکنکد
تعدد قوای متعلق به «فاعل شناسا» ،باعث تعدد فاعل شناسا است مثل
کسی که منکر وحدت رهبران ملتها باشد (حال رهبر ،شکاا باشکد یکا
رئیس جنهور یا نخستوزیر یا رئیس هیئت مدیرا در کفکورهایی مثکل
شوروی) منکر باشد تنها به این دلیل که قوای متعلق به این رهبکران ککه
وزراء باشند متعدد است بعضکی نظکامی و بعضکی انتظکامی و بعضکی
اقتصادی و بعضی فرهنگی و مموزشی و غیرااند پس رهبر این کفکورها
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یک نفر به نام پوتین یا ترامپ یا هیتلر یکا موسکولینی نیسکتند و بگویکد:
ا
اصال چنین افرادی وجود خارجی ندارند.
یعنی نفناختن اینکه مقصود دکارت از اینکه «من» ،موجکود واحکد
بسیطی هستم که در خود« ،قوا اندیفیدن و انتخاب ککردن دارم» یعنکی
«فاعل شناسا» ،نه مجنوعه هنه قوای نفس که بکه قکول دککارت و غیکر
دکارت (و هنکه انسکانهای عاقکل) قکوای نفکس هنچکون تصکورات و
ذهنیککاتاش ،متعککدد اسککت و هککی عککاقلی منهککا را یککک واحککد بسککیط
ننیداند.
ا
 -2ثالثا وجود «سوژا» را به عنوان «فاعل شناسا و اختیار» ،مالداس
نسبت به مدرنیته و دکارت و کانت میدهد خطای فاحفی است چکون
هنه بفرها در طول تاریخ حیات بفریت ،معتقد به ایکن هسکتند ککه در
هر «بدن زندا» یک فاعل شناسا است بیفتر یا کنتر نیست باالخص در
موجود انسانی که دارای ماهیکت انسکانی اسکت و بکا سکایر حیوانکات،
متفاوت است و در مسائل حقکوقی و غیکرا تنهکا «من شکخص معکین»،
مسئول اسکت مسکئول کارهکای خکودش و وظکایف اجتنکاعی و غیکرا،
خودش است.
و سخن از تالشی «فاعل شناسا» از یک انسان عاقل ،منکن نیست
مگر منکه عقل خود را از دست بدهد یا دچار سردرگنی و جهل بزرگکی
هنچون مدعیان « ُپسکت مکدرن» یکا «ساختارشککن» شکود .میکا مقکای
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جینسون که این حرفهکا را زدا و بکه پسکت مکدرن ،نسکبت دادا ،خیکال
میکند گویا خودش چند نفر است یا منککه نصکف نفکر اسکت یکا فککر
میکنککد ُپسککت مککدرنها چنککین خیککال میکننککد و یککا خیککال میکننککد
دوستانفان با عوب شدن ،افکارشان در هکر لحظکه یکا مکاا یکا سکال و
عنرشان یک نفر دیگر میشوند اگر بدهکار بودند چون یک نفکر دیگکر
شدند دیگر بدهکار نیستند و ...یعنی در طول عنرشان به افرادی دیگر،
تبدیل میشوند و یا هنچون مبی که در جوی میرود هر لحظه وجکودی
دیگر دارند هی مسئولیت و وظیفهای ندارند و ....اینها صرف توهنات
«پستمدرنها» است هر کس هم چنین توهناتی بکند بکاز در عنکل،
هم« ،عقل» را قبول دارد و هم هر «فرد» را یک موجود واحد انسانی ،و
مسککئول اعنککال میدانککد و بککس ،حککال بککه توهنککات مقککای فردریککک
جینسون توجه کنیم که مینویسد:
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فردریک جیمسون:
در سنت «اندیفه غرب» ،سوژا ،موجود منتکازی
در دل جریان فرهنگی ،بودا است.
از انسانگرایی مموختهایم که سوژا منفکرد را خکود
یکدارچه با هسته مرکزی هویتی مختص بکه فکرد،
ا
که اساسا قدرت عقکل ،محکرک من اسکت ،تلقکی
کنیم.
 ....حقوق و امتیازات را میتکوان بکه ایکن سکوژا،
نسبت داد ،سوژاای که رشد و تحقق من را میشود
یکککی از اهککداف اصککلی «فرهنککگ غککرب» تلقککی
کنیم....

به نظر « ُپست مدرنها» ،سکوژا ،وجکودی از هکم
پاشیدا است که هی هستی ذاتی هویت نکدارد و
باید به جای هویتی ثابت یکا خکودی ککه در گکذر
زمککان ،تغییرناپککذیر ،بککاقی میمانککد ،فراینککدی در
حالت دائم تالشی ،تلقی شود.57

 . 57کتاب پسامدرن  -تالیف ساینون مالداس  -ترجنه بهرام بهین  -انتفکارات ققنکوس
چاپ تهران  -سال  1245هجری شنسی صفحه .19
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یقی و ب رس مز:

ا
اوال اضافه کردن پسوند «منفرد» به سکوژا یعنکی بکه فاعکل شناسکا و

گفتن سوژا منفرد از ساخته پرداختههای «هوسکرل» اسکت نکه دککارت
هنچنانکه «هوسرل» ،به فلسکفه دککارت ،لقک «ذهنیکت» دادا و منکرا
ا
سوبژکتیویته نامیدا ،نیز از اختراعات باز «هوسرل» است نه منکه واقعکا
ا
«فلسفه دکارت» اینگونه باشد که در مباحث سابق مفصال گذشت.
ا
ثانیا «سوژا» به عنوان «فاعل شناسکا یکا فکرد انسکانی» ککه موضکوع
حقوق و سیاست و غیرا است ،اختصاص به «فلسفه غکرب یکا فرهنکگ
غرب» ندارد بلکه در طول تاریخ بفریت چنین بودا و هست و خواهکد
بود چه رسد به منکه منرا ساخته دکارت یا فرهنگ مدرنیته بدانیم.
اما زدن گفتار اینکه «سوژا به عنوان فرد انسکانی و فاعکل شناسکا ککه
موضوع حقوق است مردا است و اینک دیگر ،متالشی شدا و چیزی در
هر لحظه و زمان در حال تغییر است» که اینگونه گفتار از یکک انسکان
عاقل ،معقول نیست تنها میتواند تحکت تکاثیر «نظریکه تکامکل انکواع»
داروین که در درون خودش ،متناق

است باشد که من منکرا در کتکاب

مستقلی به نام «تکامل یا تناقص» تالیف و چاپ ککرداام و مکورد تاییکد
اساتید دانفگاا هم قرار گرفته است( .اینک نیز هر فاعل شناسا و هر فرد
حقیقی ،مسئول احکام حقکوقی هکم هسکت و هنچنکین مسکئول رفتکار
اخالقی خود هم هست).
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البته تغییرات عرضی و عارضی افراد انسان و رشد منها از هنگام تولد
تا مر را ،هی عکاقلی انککار ننیکنکد امکا هنکه اینهکا در چهکارچوب
ماهیت انسانی است و فرد نیز با این تغییرات ذاتاش عکوب ننیشکود
حتی اگر هنه تفکراتاش و عقایدش عوب شود و رفتارش تغییکر کنکد
باز وجود دیگری بنعنی اینکه ذات دیگری و فرد دیگری باشد نیسکت و
اینرا حتی «مخالفین دکارت هم قبول دارنکد و بکه من تصکریح میکننکد.
یعنی در عنل و رفتار هر فاعل شناسای انسانی را یک نفکر میداننکد نکه
بیفتر و نه کنتر هنچنانکه او را مسئول رفتکارش میداننکد مکادامی ککه
عاقل است».
اما «نظریه تکامل انواع داروین» و تفکرات داروینیسم عالوا بر منکه
در دروناش ،تناق

است و هی پایه و اساس معقکولی نکدارد لککن از

طرف دولتهای مادی و امدریالیست جهانی حکاکم بکر جهکان فعلکی،
هنچنان حنایت میشود و سعی میشود یک چنین نظریه غیر علنی را
بجای علم ،به جوانان و مردم جهان بقبوالنند.
 البته روی بعضی از «نویسندگان که رشتهشان علوم انسانی» بکوداتکککاثیر گکککذاردا اسکککت هنچکککون «فرویکککد» در کتکککاب معکککروفاش
«ناخوشایندیهای فرهنگ» و «دیلتکای» در کتکاب معکروفاش «ذات
فلسفه» و غیرا ،بدون هرگونه دلیل موجهی مورد قبول قرار گرفته است و
تالیفات منها را که دربارا «علوم انسانی» بودا نه «علوم طبیعکی» تحکت
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تککاثیر شککدید دیککدگاا «داروینیسککم» ،قککرار دادا و در افکککار موجککود
دانفگاهیان بصورت پیففرب مسلم و پیفداوری ،قرار گرفته است که
من ،در مباحث گذشته هنکین کتکاب «چال هکا و راهکارهکا در علکوم
انسانی» ،بطور مفصل ،پاسخ منهکا را داداام و نیکاز بکه تککرار در اینجکا
ندارد.
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امز رادع ب «مقاالت کزیت » و سزوتزر «یهس»:

« -1ماهیت نوعی هر انسان» و «اختیارش» و نق «عقکل» در من،
چیزی است ،که بخاطر من« ،انسان» بر «سایر جانداران» ،برتری یافت
و صاح علوم تجربی و غیرا شد.
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گفتیم که «هابز» ،امتیاز انسان را بر حیوانات ،بخاطر وجود «عقل»
دانست که اگر ما شناخت را منحصر به «شناختهای بیواسطه حسکی
و خاطرات باقیماندا از شناخت بیواسطه حسی جزیکی بکدانیم» ایکن
هنان علومی حسی جزئی شخصی میشود ککه در هنکه «جکانوران» و
«انسان» ،مفترک است.
و انسان در این مقدار علوم ،هی برتکری بکر حیوانکات نکدارد بلککه
بعضی حیوانات در حواسشان ،بسیار قویتر از انسان هستند و برتراند.
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«هابز» :اما انسان عالوا بر این «علوم حسی جزیکی بیواسکطه» دارای
قدرت عقل و فهنی برتر اسکت ککه بکه کنکک «اصکول نخسکتین عقلکی»
هنچون «استحاله اجتناع نقیضین» و «قکانون کلکی و ضکروری علیکت»،
میتوان به علت و معلولهای حوادث طبیعی و مادی ،شناخت پیدا کرد که
از راا مستقیم شناخت جزیی حسی ،منکن نیست و از هنین طریق ،بفکر
بسیاری از مجهوالت طبیعت را کفف کرد و نیز به شناخت «قکوانین کلکی
تجربی» و «ضروری ریاضی» و «اصول نخستین عقلی» رسید.
«سوارز» و «گروتیوس» :اینهکا نیکز «عقکل» را سرچفکنه شکناخت
«حقوق طبیعی» و «اصول نخستین اخالق» دانستند که هنه بفکرها در
برابر هم ،دارای حق حیات و مزادی فردی هستند و هی کس حق ندارد
بخاطر منافع شخصی خودش جان دیگری را بگیرد یا دیگری را معیوب
و ناقص کند یا مانع مزادیهای شخصی در امور خصوصی دیگری شود
اصل «حق حیکات» و «مزادی در امکور شکخص و فکردی» از «حقکوق
ا
طبیعی هر انسانی» در طول تاریخ بفر ،عقال بودا و هست.
البته بعضی فیلسوفان ،درک این «حقوق طبیعکی» را بکه نکام «عقکل
عنلی» و «وجدان بفری» مینامند و بعضکی نیکز منکرا هنچنکان جکزو
نظریه شناخت و عقل نظری مینامند که البته این بیفتر مربوط میشود
به اصطالح و قراردادی اصطالحی که میا «عقل نظری» مربوط میشکود
به شناختهای که متعلق «وجود و هستیشناسی و لوازم من» اسکت و یکا
منکه متعلق به درک عقل ،راجع به جواز و عدم جواز رفتار را هم میگیرد
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ا
که حقا میتوان درک عقل را درکی مطلق دانست که شامل هم هسکت و
نیستها است و هم منچه را که ما به «باید و نبایکدهای عقلکی» ،تعبیکر
میکنم مثل «حق حیات» و «حق بسکتن قکرارداد بکا دیگکران» و «لکزوم
وفای به قرارداد» و....
هرچه هست امتیاز انسان بر سایر حیوانات در داشتن علوم تجربی و
انسانی و داشتن «اجتناعات بفری و حتی جهانی» تنها بخاطر عقکل و
اصول نخستین عقلی است .و بدون عقل نه تنها انسکان در شکناخت در
حد سایر حیوانات در مقدار «شکناختهای جزئکی جزئکی بیواسکطه»،
باقی میناند بلکه بخاطر نداشتن علوم فطری و غریزی که در بعضکی از
حیوانات هنچون زنبور عسل و غیرا وجود دارد انسان از سایر حیوانات
هم در شناخت پایینتر میرود و «امککان اجتنکاع جهکانی» را «بکدون
عقل» ،ندارند.
«افالطون» و «رواقیان» و در قرون اخیر «سکواز» و «گروتیکوس» و
غیرا دربارا «حقوق طبیعی».
و در شناخت نظکری عکالوا بکر هکابز و دککارت هنچنکین کانکت و
هوسرل ،قدمهای بیفتری را برای شناخت منها برداشتند.
ا
«کانت» دربارا تحلیل «شناخت تجربی بفر» ،عقال روشن کرد که
ا
ککامال منصکفانه ّ
حتکی بکه تحلیکل «شکناختهای
اگر ما بکدون غکرب و
تجربیمان» بدردازیم متوجه میشویم که شناختهای تجربی مکا ،بکه دو
جزء ،تقسیم میشوند:
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 -1یک جزء ،شناختهای بیواسطه «جزیی حسی» ککه در حیوانکات
هم هست.
 -2دوم «شناختهای غیر حسی» که کانت منها را «شکناختهای مکا
قبل حسی» ،نامیدا است که در شناختهای تصوری« ،زمان» و «مکان»
است و در شناختهای تصدیقی« ،مقوالت دوازداگانه ککانتی» هنچکون
«قانون علیکت» اسکت ککه از کلیکت و ضکرورت ،برخکوردار اسکت .و
«ضککرورت» و «کلیککت» ننیتوانککد در «شککناختهای بیواسککطه حسککی
جزئیی» باشد و ننیتواند نتیجه استقراء حسی جزیکی باشکد در نتیجکه
میبایست «سرچفنهای غیر حسی» داشته باشد.
 در شناخت تصدیقی تجربی هم «هابز» نظریه (جوانی هیوم را کها
بعدا ممد) اینکه «قانون علیت» هنان «عادت به تکرار دو حادثه جزئکی
حسی» است را قبول ندارد.
ا
و هم «کانت» این «نظریه جکوانی هیکوم» را (ککه بعکدا ممکد) قبکول
نداشت زیرا «این مجنوعه شناختهای جزئکی و عکادت بکه تککرار دو
حادثه جزیی حسی» ،اختصاص به «انسان» ندارد و سایر حیوانات هم
در «شناختهای بیواسطه جزیی حسی» و «عادت به این نوع شکناختها و
خاطرات باقی ماندا از منها» ،مفترکاند اما قانون علیتی که مجهکوالت
بسیاری را در علوم تجربی و ریاضی و انسانی ،کفف میکند منهم علوم
ا
کلی بعضا ضروری عقلی ،ننیتوانکد جکزو شکناختهای حسکی جزئکی
باشد که برای هنه حیوانات ،حاصل است.
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«خمزن» و «مکزن» ،در شنزوتهزی تصاری:

«مکان» :البته مکان هنانی است که میتواند محل و مککان وجکود
ّ
اجسام شود و یا محل فضای خکالی و خکالء ،قکرار گیکرد و بکه تعبیکری
دقیقتر ،اختصاص به «جسم» باالخص اختصاص به «جسکم مکادی»
ندارد و مطلق فضای سهبعدی را شامل میشود که هم جرم «اتم» و هم
«خالء و فاصله میان اتمها» را شامل میشود (و لذا وقتی اجسام گرمتر
شوند فاصله میان جرم اتنها بیفتر میشود و گویا حجم جسکم بزرگتکر
میشود و بالعکس وقتی جسم سردتر شود این فاصلهها کنتر میشود و
در این حکم و قانون طبیعی حالت تبدیل مب مایع به یخ استثناء اسکت
که مب وقتی از درجه قبل از یخ زدن سرمای بیفتر میشکود و موجک
میشود مب از حالت مایع به حالت جامد در بیاید فاصکله میکان اتنهکا
مقداری بیفتر میشود و لذا یخ وزناش از مب کنتکر اسکت و روی مب
میمید).

 -و هنچنانکه گفتیم بر خالف «ارسطوئیان» که «مکان و ُبعد» را از

امتیازات «جسم مادی» میدانند لکن مکان ،اختصاص به جسم نکدارد
و مطلق فضای سه ُبعدی را شامل میشکود چکه در من مکادا و جکرم اتکم
باشد و چه از مادا و جرم اتنی ،خالی باشد یعنی خالء باشد زیرا خالء
هم در فضای سهبعدی است.
 -هنچنین « ُبعد و مکان» ،اختصاص بکه «جسکم مکادی» نکدارد و
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«ذهن» را هم که انسان در منهکا ،اجسکام سکهبعدی را تصکور و تجسکم
میکند دارای مکان و ابعاد است و برای خودش فضایی ذهن را تفکیل
میدهد که بهخاطر من است که صورت «اجسام دارای ابعاد» میتوانکد
در من ،تصککور و تجسککم شککود و «ابککن سککینا» هککم ایککن را در کتککاب
اشاراتاش در ننط سوم گفته است .و لذا بنکابراین« ،روح» را هکم ککه
نزد محققین« ،جسنی لطیف» است و از بدن میتوانکد خکارج شکود و
مرتاضان و در علم هیبنوتیزم و منیهتیزم ،ثابت شدا اسکت ککه مکانکدار
است گرچه جسنی است هنچون جسم مالئکه که از اتم تفکیل نفدا

و با این چفم مادی ،قابل رؤیت نیست.58

 درست است که کلنه مکان از واژاهایی است که بفر منرا از ابعاداجسام مادی ،انتزاع کردا و اشیاء مادی را نیازمند به مکانی میداند ککه
از جسم مادی در من مکان قرار گیرد.
اما منچه در سخن فیلسوفان جدیکد بکاالخص در «فلسکفه کانکت»،
مطرح است دربارا شناخت انسان از این موضوع است حال چه انسان،
نامی بر من نهادا باشکد یکا ننهکادا باشکد میکا شکناخت انسکان از مککان،
شناختی حسی است که از راا بینایی یا شکنوایی یکا لنسکاوی و غیکرا از
 . 58جسم ،نزد ارسطوئیان ماهیتاش دارای ابعاد سهگانه بودن است و مکان اختصکاص
به جسم مادی دارد.
 جلد دوم کتاب مموزش فلسفه تالیف استاد محندتقی مصباح یکزدی  -چکاپ سکازمانتبلیغات اسالمی سال  1277هجری شنسی  -ص .125
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حواس پنجگانه به دست ممدا باشد یا منچه که در خارج ،حس میشود
مصداقی از مصکادیق موجکود در مککان اسکت مککان بکاالخص مککان
مطلق ،چیزی از چیزهای محسکوس خکارجی نیسکت ککه بکه رنکگ یکا
صورت یا طعم و غیر اینها قابل توصیف حسی باشد بلکه مکان ،محکل
اجسام خارجی و در ذهن ،محل تصورات حسی (درون ذهنی) است.
ا
اگر «مکان» ،چنین است که واقعا هم چنین است ننیتواند مککان،
محسوسی از محسوسات باشد که توسط یکی از حواس پنجگانکه ،وارد
ذهن شدا باشد زیرا مکان ،از محسوسات خکارجی و تصکورات حسکی
نیست بلکه مکان منها است و لذا کانکت هکم من را صکورت «تصکورات
حسی» ،معرفی میکند و منرا جزو محسوسات حسکی ننیدانکد و منکرا
«ما قبل حسی» میداند.

 ................................................... 011چالشها و راهکارها در علوم انسانی

چ ا «کزیت» ،شنزوت «مکزن» را «مز قبل حس » م دایی:

اگر ما به یاد بیاوریم قبل از منکه دستگاا فیلمبکرداری ،اختکراع شکود
«دستگاا عکاسی و تصویر برداری» بود ککه خیلیهکا میخریدنکد و از
خودشان و محل و مکان خودشان یا دیگران ،عکس میگرفتند امکا ایکن
دستگااها ،منوقت ننیتوانست از «حرکت چیزی» ،تصویربرداری کنکد
ا
چون دستگاا فیلمبرداری که در من زمان ،تعبیه شدا بود ،نبود و بعدا در
من دستگاا ،با قرار دادن فیلینی ککه بکا یکک حرککت یکنواخکت بتوانکد
تصویر متعدد پفت سر هم را به هنان ترتی ضبط کنکد ،اختکراع شکد
یعنی در «دستگاا عکاسی و تصکویربرداری سکابق» ،مککان ککه هنکان
کاغذ موجود داخل دستگاا باشد ،داخل دستگاا بود (یعنکی مککانی در
داخل دستگاا عکاسی بکود ککه تصکویر روی من بنانکد) امکا زمکان ککه
حرکت فیلم درون من باشکد ،در من دسکتگاا تعبیکه نفکدا بکود و لکذا از
حرکت ننیتوانست تصکویر بگیکرد امکا در دسکتگاا فیلمبکرداری اخیکر
عالوا بر مکان (که هنان کاغذ یا مکان گرفتن تصویر اسکت) بلککه بکا
حرکت دستگاا فیلمبرداری درون من دستگاا« ،زمکان» هکم در دسکتگاا
فیلمبرداری تعبه شدا است و لذا میتواند دستگاا فیلم برداری عالوا بر
خود تصویر در یک لحظه را تصاویر لحظات متوالی را ضبط کند یعنی
وجود «مکان داخلی» در دستگاا فیلمبرداری و وجود تعبیکه «زمکان در
داخل دستگاا فیلمبرداری» یک پیففرب الزم برای فیلمبرداری است.
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 هنچنین در «ذهن انسان» ،قبل از منکه انسکان از طریکق عدسکیچفماش از حوادث خارجی فیلمبکرداری کنکد و در ذهکناش بسکدارد،
وجود تعبیه یک «مکان» و «زمان داخلکی» در درون ذهکن ،پیفکفرب
شناخت حسی است و شاید مقصود دکارت هم از اینکه مکان و زمکان
از شناختهای ما قبل حسی هستند هنین است ککه درک مکا از مککان و
زمان بجز با ذهنای که در من ،مکان و زمان تعبیکه شکدا باشکد منککن
نیست و مگاهی ما به این مکان و زمان دخلی و توسط منها ،از این مکان
ا
و زمان خارجی توسط حواس پنجگانکه در خکود دسکتگاا حکواس قکبال
تعبیه شدا است و انسان بطور غریزی و طبیعی میداند منچه را از طریق
حواس پنجگانه ،احساس میکند ،موجودی در مککان بیرونکی اسکت و
منچه را پس از گذشت من حادثه در یکادموری در ذهکن درک میکنکد در
«مکان درونی و ذهنی است».
اما کسانیکه حرف دکارت را نفهنیدند مثل «حکس گرایکان افراطکی
فلسفه تحلیلی» یا «حلقه وین» و غیرا ،به کانت اعتکراب میکننکد ککه
چرا کانت شناخت زمان و مکان را از شکناختهای حسکی ننیدانکد و
منها را از شناختهای «ما قبل حسی» میدانکد در حالیککه اگکر اینهکا،
حرف کانت را درست فهنیدا بودند چنین اعتراضی به کانت ننیکردند
ا
زیرا گفته اینها مثل گفته کسکی اسکت ککه اصکال از دسکتگاا عکاسکی و
فیلمبککرداری اطالعککی نککدارد وقتککی از او بدرسککند چطککور ایککن دسککتگاا
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فیلمبرداری میکنکد میگویکد چکون ککارش فیلمبکرداری اسکت وقتکی
میپرسند میا در دستگاا فیلنی هست که تصویرها را به ترتی وقوعشان
ضبط کند پاسخ میدهد هرگز نیازی به این چیزها نکدارد وقتکی تصکویر
برداری میکند خکودش ایکن مککان و زمکان هکم بکا تصکویربرداری در
دستگاا ،ایجاد میشود نه منکه مختکرع دسکتگاا فیلمبکرداری ،مککان و
زمان را در من ،تعبیه کردا باشد.
مقایان «حسگرایان افراطی» به کانت اشکال میکنند که چرا کانکت
میگوید زمان و مکان در درون حکس کننکدا ،قبکل از احسکاس ککردن
وجود داشته بلکه اینها هم از طریق حواس پنجگانه از بیرون ،وارد ذهن
شدا است.
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دورکیم :خندامورتر منکه ،مقکای «دورککیم» ککه دانفکنند «تجربکی
جامعهشناس» است و هی مگاهی فلسفی ندارد در مورد فلسفه اظهکار
نظر کردا است و گفته است که «مقوالت» یعنکی «شکناختهای زمکان و
مکان و قانون علیت» از طریق «توافق اجتناعی» ،در ذهن ،ایجاد شدا
است یعنی پیففرضهای شناخت که زمان و مکان باشد و قانون علیکت
که قانونی ضروری و کلی باشند از طریکق توافکق اجتنکاعی وارد ذهکن
شدااند.
یعنی در درون ذهن بفر هی ممادگی مکانی و زمانی تصویربرداری
نبودا و یا عنل تصویربرداری ،منهم با توافق اجتنکاعی ایکن ممکادگی در
ذهن بفر ،ایجاد شدا است.
با وجودی که محال است ککه بکدون مککان داخلکی در درون ذهکن
تصککویری در ذهککن بیایککد هنچنانکککه بککدون فیلنککی داخککل دسککتگاا
فیلمبرداری محال است فیلمبرداری شود.
و نیز میگوید قانون اینکه «هی حادثهای بدون علت رخ ننیدهکد
و وجود حادثه بدون علت ،محال است» از طریق توافق اجتناعی بکین
االذهانی ،ایجاد شدا است یعنی اگر بفرها بجای منکه بکر ایکن «قکانون
علیت» ،توافق کنند بر «نقی

این قانون» ،توافق میکردند که حکوادث

بدون علت رخ دهد میا مفاهدا میکردیم که حوادث ،بدون علکت ،رخ
دهند؟
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دورکیم:59
 -1اگر «عقل» فقکط صکورتی از «تجربکه فکردی»
باشد ،دیگر ،موجودیتی ندارد.
 -2از سککوی دیگککر ،اگککر نیرویککی کککه عقککل دارد
تفخیص دادا شوند ولی توجیهی نداشته باشند به
نظککر مککیرسککد کککه من نیروهککا ،بایککد در بیککرون
محدوداهای طبیعت و علم ،قرار داشته باشند.
 در مقابل این دو اعراب مخکالف ،ذهکن مکرددمیناند.
 ولی اگکر «خاسکتگاا اجتنکاعی من مقکوالت»،پذیرفته شوند ،نگرشی جدید ،منکن میشود،
 -نگرشی که معتقدیم ،ما را قادر میسکازد از هکر

دو این مفکالت مخالف هم ،بگذریم.60

(عالوا بر منکه دورکیم گفتکه اگکر عقکل هنکان تجربکه فکردی باشکد
موجودیتی ندارد ما از مقای دورکیم سؤال میکنیم که چکه کسکی چنکین
گفته که شنا منرا بکا کلنکه اگکر میموریکد و در جنلکه دیگکر گفتکه اگکر
ا
مقوالت عقال قابل توجیه نباشد باز ما از مقای دورکیم سؤال میکنیم که
59 . Émile Durkheim – 1858 - 1917
 . 60کتاب ساخت شکنی  -تالیف جیفرلکهمان  Lenmann, Jennifer.mترجنکه
شهناط مسنیپرست  -چاپ نی  -چاپ تهران سال  1215ص .155
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چه کسی گفته «عقل دستورات تعبدی میدهد دستوراتی که غیکر قابکل
توجیه هستند و عقل هی توجیهی برای من بیان ننیکند» ایکن اگرهکای
مقای دورکیم اگرهای نامعقول و خالف واقع است .بلکه اصول نخستین
عقلی روشنترین اصولاند و هی عاقلی ،قادر بکه تردیکد در من نیسکت
مگر منکه هنچون دورکیم اطالعی از فلسفه و علوم عقلی نداشته باشکد
و تخصصاش در چیزهای دیگر باشکد و بخواهکد در فلسکفه ککه از من
اطلعی ندارد حرفی زدا باشد).
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و نیز دورکیم در کتکاب «قواعکد روش جامعکه شناسکی»اش دربکارا
ضابطه شناخت «هنجار» از «ناهنجاریها»:
 «حالت عنومی» که در یکک جامعکه ،عنکومیاسککت «عنلککی هنجککار» یعنککی بجککا و سککالمتی،
محسوب میشود.
 ولی «حالتی که عنومی نیسکت» و اسکتثنایی وکککم هسککت« ،حالککت مریضککی و نابهنجککار»،
محسوب می شود.
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یقی و ب رس مز ب گهت اوی دورکیم:

ما از این ضابطه «هنجار از ناهنجار دورکیم» ،نتیجکه میگیکریم ککه
طبق این ضابطه دورکیم اگر در جامعهای سرقت و دروغگویی و تجکاوز
به حقوق دیگران ،عنومی شدا باشد عنلکی خکوب و بهنجکار اسکت و
بالعکس اگر انصاف و راستگویی کم باشد عنلکی خکالف و نابهنجکار
محسوب میشود و نیز نبوغ و استعداد عجی چون کم است یکک نکوع
مریضی و عنل نابهنجار ،محسوب میشود.
امثککال دورکککیم و هایککدگر و گککادامر و دیگککر کسککانیکه تحککت تککاثیر
تاریخگرایی «ویلهلم دیلتکای» ،قکرار گرفتهانکد و دیلتکای تحکت تکاثیر
تفکرات داروینیسم قرار داشت در نتیجه شناخت انسانها را منحصر بکه
شککناختهای «جزئککی حسکی» و «قکرارداد اجتنککاعی» میداننکد و منکککر
شناختهای ما قبل تجربی «زمکان» و «مککان» و «اصکول تغییکر ناپکذیر
نخستین عقل» ،هنچون اسکتحال اجتنکاع نقیضکین و قکانون علیکت و
حقوق طبیعی و غیرااند که برتری انسان بر سایر حیوانات نیز بر اسکاس
هنین عقل و اصول نخستین عقلی و نتائج بزر و کثیکر منهکا در علکوم
تجربی و ریاضی و فلسفه است.
ا
و لکذا «هوسکرل» نیککز شکدیدا بکر دیککدگاا تکاریخگرایی «دیلتککای» و
«هایدگر» ،حنله میکند و نتائج چنکین تفککر غلطکی را ،نکابود علکم و
فلسفه ،میداند و...
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یقی هاس ل ب تزریخگ ای :

هوسرل در سال –  1411م – در ضنن مقاله معروف خود ،در نفکریه
لوگوس تحت عنوان «فلسفه» به منزله «علم دقیق»« ،دیلتای» را با هنه
تحسینی که از او ،ننود در نهایت به «فلسفه معطکوف بکه جهکانبینی و
شکاکیت تاریخمنگارانه» ،متهم کرد.
ا
 .....پس از ایکن وقتکی ککه گئکور می مجکددا وارد مناقفکه بکین
«فلسفه زیست» و «پدیدارشناسی» شد« ،هوسکرل» در خطابکه سکال –
 1421م – خود در برلین ،به نام پدیدارشناسی و انسانفناسی« ،مکذه
اصالت انسانشناسی و تاریخانگارانه دیلتای» را هنراا با شق ریفهای و
بنیادین شدا من ،در نزد شاگردان خود ،شلر و هایدگر ،محکوم کرد.62

61 . Edmund Husserl – 1859 – 1938 m
 . 62در پیفگفتار «کتاب ذات فلسفه تالیف دیلتای»  -نوشته اتوپوگلر.

ویلهلم دیلتای تاریخگرای آلمانی
 9111 - 9199م
DILTHEY WILHELM
1911 - 1833

ویلهلم دیلتای

Wilhelm Dilthey
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مقدمه :درست است که دیلتای ،اولین کسی بود که متوجکه تفکاوت
روش «علکوم طبیعکی» از روش «علکوم انسکانی» شکد امکا «تجربککه» را
مخصوص «علوم طبیعی» قرار داد که در پی پیکدا ککردن «قکوانین کلکی
طبیعککی اسککت و «علککوم انسککانی» هنچککون تککاریخ و غیککرا را ،متوجککه
«خصوصیات فرد» دانست.
 اما این منیکزاای را ککه دیلتکای میکان «علکوم طبیعکی» و «علکومانسانی» گذاشت گرچه فی الجنله و از بعضی جهات ،صکحیح اسکت
ا
اما گفتار کامال بیاشکال نیست.
ا
 زیرا اوال «تجربه» ،اختصاص به «علوم طبیعی» ندارد و بعضی ازعلوم انسانی مثل علم اقتصاد و روانفناسی و جامعهشناسی و غیرا هکم
به «روش تجربی» ،کفف میشود و پیفرفت میکند.
لکن چنانچه در اول هنین کتاب ،ممدا است «علکوم انسکانی» یکک
«علم واحد و یک قسم واحد از علم» نیست بلکه چهار قسم علم است
بدین طریق:
 -1علوم تاریخی یا علوم نقلی
 -2علوم عقلی یا فلسفی
 -2علوم انسانی تجربی هنچون اقتصاد ،روانفناسی و جامعهشناسکی
و غیرا
 -9علوم اعتباری و قراردادی هنچون زبان و کامدیوتر و...
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 لکن «علوم انسانی تجربی» هم گرچه با «روش تجربی» ،کفکفمیشود و پیفرفت میکند اما البته بکا تفاوتهکایی ککه بکا روش تجربکی
«علوم طبیعی» دارد و «اختیار انسان و عقائد و فرهنگ انسانی» ،نیز در
ا
این احکام و شناخت ،بیتاثیر نیستند که من در جای خودش ،مفصکال
از من صحبت کرداام.

اما «روش تاریخی» ،روش « ّ
حجیکت» و «شکناخت ناقکل معتبکر و

غیرا» است که در جای خودش ،بطور مفصل بحث شدا است.
 و در نهایکت «روش فلسککفه» نیکز «روشککی عقلکی» اسککت کککه رااشناخت صحیح من هنان روش «تعقل صحیح» است نه توهم و خیکال
و یکا اختراعکات فرهنگکی و اجتنککاعی و زیسکتی ،ککه دیلتککای در روش
فلسفه ،سردرگم ماندا و منرا به خطاء ،تحت تاثیر فرهنگ و تاریخ ،قکرار
دادا است اما چرا دیلتای ،تاریخگرایی را انتخاب کردا است؟
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چرا «دیلتای آلمانی»« ،تاریخگرا» شد؟
بخاطر دو علت:
 -1منکه «دیلتای» تحت تکاثیر شکدید نظریکه «داروینیسطم» قکرار
گرفته بود و طبق دیدگاا داروینیسم ،انسان موجودی مادی است ککه بکه
تدریج در زمان ،تحت تاثیر عواملی خودکار یا تصادفی به این صکورت
در ممدا است در نتیجه معلومات و شناخت انسان هم بایکد انباشکتی از
شناختهای جزئی و غیرا باشد ککه در طکول تکاریخ و بکه سکب عوامکل
مختلفی در هر زمان بوجود ممدا اسکت و تغییکر میکنکد زیکرا بنکابراین
دیدگاا داروینیسم پیدای عقل و روان غیر مادی و اصول ثابت و تغییکر
ناپذیر کلی عقلی ،قابل توجیه و تفسیر نیست.
 -2علت دوم در تاریخگرا شدن دیلتای« ،سردرگنی دیلتکای» میکان
تعاریف متعارب فلسفه و نیز سردرگنی میکان فلسکفههای متعکارب و
متنککاق

موجککود در تککاریخ اسککت کککه دیلتککای نتوانسککته درسککت را از

نادرست ،تفخیص دهد و سردرگم ماندا و این نکته به ذهناش خطکور
کردا که چه بهتر که فلسفه را هم پدیدا تاریخی بدانیم تا هناهنگی میان
«نظریه تکامل و تحول انواع» و نظر «معرفت و علکوم انسکانی» بوجکود
بیاید بلکه بر اساس قبول دیدگاا داروینیسم چاراای جکز رفکتن بکه ایکن
دیدگاا حسگرایی افراطی و نسبیتگرا نیست.
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سردرگمی «دیلتطای» در عوجطه بطه «دیطدگاه فرهنگطی» هطر
زمان ،در پیدایش «فلسفه در آن زمان»:
(تضاد فلسفهها)
« ....تضادهای عندا دیکدگااهایی ککه اکنکون بکا
قدرتی یکسان ،به تنازع مفغولند» ،در «تعکاریف
فلسفه» ،جلواگر میشوند،
 و با دارا بودن حقوق مساوی ،در برابر یککدیگر،قد علم میکنند.
 این نزاع در صورتی فیصله مییابد که دیدگاهیو رای دیدگاهها طرفهای متنازع ،بتوان یافت.
«وجهه نظری ککه در طکرح تعکاریف یکاد شکدا از
فلسککفه ،مبنککا بککودا» ،وجهککه نظککر «فیلسککوف
سیستمساز» اسکت ککه میخواهکد بکر پایکه «بهکم
پیوسککتگی سیسککتم خککود» ،منچککه را از مسککائل در
نظرش پر ارزش و قابکل حکل میننایکد ،در یکک
تعریف بیان کند....
(راا حل دیلتای)
  ....مسککئله تعریککف «ماهیککت فلسککفه» ،کککهنامگذاری من ،و «مفاهیم فالسفه مختلکف» را در
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باب من ،روشن میسکازد ،بکه ضکرورت ،مکا را از
دیدگاا معطکوف بکه «سیسکتم» بکه سکوی دیکدگاا

«تاریخی» ،هدایت میکند.63

(تأثیر پیففرب خاص هر ابداعگر و اوضاع فرهنگی هر زمان)
 «سیستمها هر کدام بنابر خصوصیت خود» ،بکایقین به ذات ،ظاهر میشوند و بکه اظهکار نظکر در
باب فلسفه میپردازند که ضرورت من بکر اسکاس
«این دیدگاا» ،قابل فهم است و درست از هنکین
راا ،برتری این دیدگاا ،ثابت میشود.64

به لحاظ «تاریخی» ،هرگونه راا حل برای مسکائل
فلسفی ،به نوعی حضور در «زمان حال و وضعی
در من» ،وابسته است،
(تأثیر تفکر داروین)
 انسان «این مخلوق زمان» ،تا وقتی که در زمانبه عنل میپردازد ،امنیت وجود خوی

را در این

میبیند که هر منچه را ابکداع میکنکد ،از مجکرای
زمان بیرون بکفد و به من دوام بخفد.
 . 63کتاب ذات فلسفه  -قسنت نتیجهگیری در ترجنه فارسی ص .115 - 117
 . 64کتاب ذات فلسفه تالیف دیلتای قسنت نتیجهگیری در ترجنه ص .117 - 116
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انسان با چنین ننودی ،شادمانهتر و پکر نیروتکر بکه
ابداع میپردازد.
(نتیجهگیری)
 تعارب دائنی بین روانهای ابداعگر و «مگکاهیتاریخی» ،ناشی از هنین امر است.
 روانهای ابداعگر بالطبع میخواهنکد گذشکته رافراموش کنند و به میندا بهتر ،اعتنایی ندارنکد :امکا
مگاهی تکاریخی ،هنکه زمانهکا را بکا هکم در نظکر
میگیرد ،و در هرگونکه «ابکداع فکرد»« ،نسکبیت و

زوالپذیری موجود در من» را در مییابد.65

  ....طرح هنوارا نو مسکائل و سکازگار شکدن بکا«اوضاع فرهنگی»:
فلسفه مسائلی را با اهنیت قلنداد میکند و سدس
منها را به دور میافکند.
 مسککائل «فلسککفه» ،در مرحلککهای از شناسککایی،حل شدنی مینناید و پس از من ،فلسکفه منهکا را،

غیر قابل حل میشنارد و رد میکند.66

 . 65ترجنه کتاب ذات فلسفه دیلتای ص .116
 . 66کتاب ذات فلسفه  -تالیف دیلتای در قسنت نتیجهگیری در ترجنه فارسی ص .111
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ب رس این گهتزر «دیلتزی»:

 -1بایککد توجککه داشککت کککه «فلسککفه» هنچککون «علککم» ،از اقسککام
«کفککف» اسککت یعنککی علککوم تجربککی بوسککیله «حککواس و تجربککه»،
موضوعات خود را کفف میکنند .اما موضوعات فلسفه قابل کفف از
طریق «حس و تجربه» نیست بلکه تنها راا کففاش« ،تعقل» است.
مقای دیلتای در مفهوم فلسفه درماندا است و منرا گویا از قسم رفتکار
و ابداع میداند و لذا در ابتدای سخن مینویسد:
ما عادت کرداایم برخی از «ابکداعات معنکوی» را
که در جریان تاریخ نزد اقوام مختلف بکه فراوانکی
پدید ممدااند ،در تحت تصوری کلکی« ،فلسکفه»
قرار دهیم.
 -2در گفتههای دیلتای ،جنله «برخی ابدعات معنوی» ،جنلکهای
مبهم است و شامل فرهنگ و عقایکد هکم میشکود بکاالخص منجکا ککه
فرهنگی «باید و نبایدهای رفتاری مفید باشد» اما «فلسفه» ،از این نکوع
فرهنگ نیست که شاید دیلتای چنین تصور و خیال کردا باشد.
 -2دیلتای در تعریف سیستمهای فلسفی مینویسد:
فیلسوفانی که سیستمهای فلسکفی را سکاختهاند هکر ککدام سیسکتم
مخصککوص بخککود را سککاختهاند و «خواسککتهاند درون سیستمشککان،
هناهنگی باشد» (یعنی تناق

نباشد) امکا ایکن سیسکتمها بکه تنکازع و
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نابودی یکدیگر اقدام میکنند ولی هنکه در اثبکات وجکود خکود و نفکی
دیگری ،بطور یکسان ،صاح حق هستند یعنی هیچکدام بر دیگکری،
ترجیح ندارند.
و لذا ناچار باید هر کدام را ساخته شرائط فرهنگی زمکان ابداعشکان
دانست و لذا بدون استثناء زوالپذیراند و پس از زمان اختراعشان باطل،
اعالن میشوند.
یعنی در زمان ابداعشان حقاند و پس از پایان مفید بودنفان ،باطکل
اعالن میشوند اما مخترعین ،دوست دارند فلسفهشان را فکوق زمکان و
مکان معرفی کردا و حقیقتی واقعی و ازلی و ابدی ،معرفی کننکد چکون

با این عنل ،خوشحال میشوند.67

« . 67هایدگر» هم تحت تاثیر «دیلتای» تاریخگرا است منجا که در اوائل کتاب «پایکان فلسکفه
و وظیفه تفکر» مینویسد:
«ننیتوانیم فلسفهای را بر فلسفه دیگر ،ترجیح دهیم».
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یقی و ب رس مز ب «این گهتزر سام دیلتزی»:

ا
اوال  -ادعای دیلتای مبنی بر اینکه «تعاریف فلسکفه» هکم هنچکون

خود فلسفه با هم «متعارب و متناق

و متضکاد» اسکت ،نفکاندهندا

این است که «دیلتای» ،عنق معنی و مقصود از فلسفه را نفهنیدا و لذا
نتوانسته تعریف دقیکق جکامع و ککاملی از «فلسکفه» را ،ارائکه دهکد .در
حالیکه اسم کتاب خود را ذات «فلسفه» ،گکذاردا اسکت اگکر نکام منکرا
«مقدمهی بعضی از علوم فرهنگی» میگذارد شاید بهتر بود.
دیلتککای در نتیجککه سککردرگنی ،منهککا را بککه اینکککه «بعضککی فلسککفه را
«وجودشناسی» بعضی «معرفتشناسکی» ،و بعضکی ،فلسکفه را مکادر
علوم و »...مثال میزند.
 دیلتای میگوید اگر ما بخواهیم هنه منهکا را مصکداق «فلسکفه»،بدانیم تنها چارا این است که بگوئیم «شرائط هر زمان و مکان خاص»،
مقتضی پیدای و اختراع یکک «فلسکفه خکاص» اسکت یعنکی تعریکف
جامعی واقعی و ماهوی ،میان منها نیست که یکک تعریکف حقیقکی بکر
منها ،صادق باشد .در من شرایط خاص ،من «فلسکفه» ،درسکت اسکت و
پس از من زمان و شرایط ،من «فلسفه» ،باطل شناخته میشود.
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نقد ما:
ا
 -1اوال پاسخ مکا بکه دیلتکای :ایکن اسکت ککه شکنا نتوانسکتید یکک
«تعریف ماهوی جامع واحدی» برای «فلسکفه» پیکدا کنیکد امکا مکا در
تعریف فلسفه گفتیم:
مجهوالتی که راا کفف منها« ،حس و حواس پنجگانه» اسکت ایکن
راا« ،علککوم تجربککی» ،نامیککدا میشککوند حککال موضوعشککان هککر چککه
میخواهد باشد جسم باشد یا بدن انسان یکا گیکاا یکا فلکزات و یکا غیکر
اینها.
اما مجهوالتی که راا کفف منها از طریق «تجربه و حکس» ،منککن
نیست و تنها از راا «تعقل و فککر ککردن» بکه دسکت میمیکد «فلسکفه»،
نامیدا میشود و در شرق ،منرا علم به معقوالت هم میداننکد بکاز البتکه
اگر تعقل صحیح باشد و به پاسخ صحیح برسد من فلسفه واقعی است.
و اال توهم و یا مغلطه میشود.
مهم این است که تنام این فلسفههای موجود از راا «تفکر و تعقکل»
بدست ممدا است و جزو «علکوم تجربکی» نیسکت بلککه جکزو «علکوم
تعقلی» یا «فکری» ،نامیدا میشود؛
حال دربارا هرچه باشند دربارا شناخت خود معرفت باشند یا دربارا
شناخت «مبدأ نخستین موجودات» باشد یکا دربکارا ارزشهکای عقلکی
باشند و یا غیر اینها.
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ا
 -2ثانیا ادعای دیلتای در اینکه هنکه ایکن «فلسکفهها و یکا تعکاریف
فلسفه» در تنازع هستند (و با هکم متعکارب و متنکاق

هسکتند) و هکر

کدام در استدالل به وجود خودشان ،صکاح حکق مسکاوی هسکتند و
«هیچکدام در نحوا استداللشان بر دیگری ترجیح ندارند».
 در پاسخ این ادعای دیلتای ،اگر نگوئیم کذب اسکت ال اقکل بایکدبدذیریم خطای روشنی است ککه از کسکانیکه هنچکون دیلتکای ککه در
فلسفه اطالعات کافی ندارند بعید نیست رخ دهد.
 زیرا چگونه «فلسفهای که در خود تناقدر خود تناق

دارد» با «فلسکفهای ککه

ندارد و بکا هنکه علکوم تجربکی هکم ،مفککل نکدارد» را

بگوئیم هیچکدام بر دیگری ،ترجیح ندارد.
ا
 مثال «فلسفه دکارت» را در مقابل شکاکان مطلکق و سوفسکطائیانبگوئیم هر دو یک نوع استدالل عقل پسند دارنکد در حالیککه اسکتدالل
دکارت در کتکاب تکامالتاش ،در تامکل اول و دوم ،ککه میگویکد مکن
بوجود خودم و به وجود اندیفهام یقین غیکر قابکل تردیکد دارم زیکرا اگکر
نبودم محال بود بتوانم باندیفم (چه شک کنم یا یقین کنم یا غیر اینها).
 اما گفته شکاکان مطلق که در مقابل دکارت هستند و سوفسطائیانکه در گفتهشان تناق

است ،است زیرا گفته شکاکان که میگوینکد مکا

هی قضیه یقینی نداریم و هر قضیهای ،مفکوک است دککارت از منهکا
سؤال میکند میا در اینکه شک دارید هم شک دارید میا در اینکه وجکود
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دارید هم شکک داریکم اگکر بگوینکد شکاید مکا وجکود نکداریم گفتکاری
تناق گوی است زیرا اگر کسی وجود نداشته باشد ننیتواند باندیفکد
یا شک کند یا غیر اینها.
ا
 دکارت میگوید «من وقتی میاندیفم که هستم» ،واقعا هسکتم واین قضیه «من هستم» ،هر وقت در ذهن بگذرد یا به زبان میکد ،صکادق
است.
 البتککه بعضککی کککه فلسککفه دکککارت را درسککت و عنیککق نفهنیدنککداشکاالتی کردند که من در بحثهکای گذشکته دربکارا هیکوم و کانکت و
ژیلسون و هوسرل روشن ککردم ککه بخکاطر من بکودا ککه عنکق فلسکفه
دکارت را بطور کامل و عنیق ،متوجه نفکدند وگرنکه گفتکار دککارت در
تامل اول و تامل دوم ،یقین غیر قابل تردیکد اسکت و هکی پیفکفرب و
پیفداوری در این تامل اول و دوم دکارت ،وجود ندارد.
 عالوا بر منکه منطور که دیلتکای میگویکد :ککه «فلسکفه ،مخلکوقزمان و مکان واحکد اسکت ،در نتیجکه در هنکان زمکان و مککان واحکد
خاص ،حق است و بعد ،دیگر باطل میشود» ،درست نیست زیرا هرگز
فلسفهها ،چنین نبودا و نیستند و عندا «تعکارب و تنکاق

فلسکفهها و

وجودشان ،هنزمان» بودا است یعنی زمان فلسفه دکارت ،هنان زمکان
ا
ا
توسعه مکت شکاکان بودا است و مکت شکاکیت مطلق واقعا و عقال
هنیفه دروناش تناق

بودا و هست و فلسکفه دککارت در تامکل اول و
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تامل دوماش به اینکه من به وجود خودم یقین دارم برای هنیفه صکادق
بودا و هست و اختصاص به هی زمان و مکان خاص واحدی ندارد.
 دربارا سقراط در معارضهاش بکا سوفسکطائیان هکم چنکین اسکتگفتار و استدالل سقراط بر اینکه هنه چیز مفکوک نیست و هکر یقینکی
نسبی نیست و ما یقینهای مطلق هم داریم که سقراط به علوم تجربی و
ریاضیات و غیرا مثال میزدا است برای هنیفه عقال این گفته سقراط را
عقلی دانسته و گفته سوفسطائیان را در این مورد باطل دانسته و میدانند
و اختصاص به زمان خاصی ندارد.
عجی این است که بعضی از اساتید دانفگااها هکم بخکاطر متکاثر
شدن از هایدگر تاریخگرا ،تحت تاثیر این تاریخگرایی قرار گرفتهاند.
هنچون دکتر بیژن عبدالکرینی که از اینکه متفکران ما ،تحت تکاثیر
تاریخگرایی ،قرار نگرفتهاند اظهار تاسف میکنند:
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بیژن عیدالکریمی:
متاسفانه ،حتکی در دورا جدیکد نیکز در جکوامعی
چون «جامعه ما» ،در برابر «نگرش تکاریخی»ای
که از قرن هفدهم بکه ایکن سکو ،بکه خصکوص بکا
متفکرانی چکون ویککو ،هگکل ،مکارکس ،نیچکه و
هایدگر ،ظهکور یافتکه اسکت بکه شکدت مقاومکت
میشود.
مراد از «بین تاریخی» ،من نحوا نگرشکی اسکت
که برای امور ،از «جنله مدمی ،جامعه ،فرهنکگ و
تندن» ،ذواتی ازلی ،ابدی و ال یتغیر ،قائل نبودا،
هنه منها را در سیالن و «جریکان تکاریخی» ،درک
میکند.

ا
نگرش تاریخی ،ککامال در تقابکل بکا «ذاتگرایکی
ارسطویی» ،قرار دارد که مطابق من ،هر موجکودی
در عالم ،ذاتکی ثابکت و ال یتغیکر دارد و قیکام هکر
چیزی به ذات من ،است.

.....
مطابق این تلقکی ،از منجکا ککه «مدمکی فکی نفسکه
تاریخی» است ،هرگونه فعالیت او ،از جنله فهکم
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ا
و ادراک و در نتیجه علکم ،فلسکفه ،هنکر و اساسکا
هنه پدیدارهای انسکانی ککه بکه نحکوی بکه مدمکی
مربککوط میشککوند ،از جنلککه دیککن و حتککی خککود
طبیعت از من حیث که متعلق ادراک مدمی هستند

اموری تاریخیاند« ،68فروید» ،اعتقاد داشت:

«در هککر دورا تککاریخ ،اسککنی مککیرود [و] اسککنی
میمید» و برای ننونه «علم در هر دوراای هسکت
ولی تابع اسنی است که انسان مظهکر من اسکت»
لذا «علم جدید با لذات بکا علکم قکرون وسکطی،
فرق دارد».
هنچنین از نظر «فروید» نه از مطلق عقل ،یعنکی
از «عقککل» بککه معنککای غیککر تککاریخی ،بلکککه از
«عقلها» باید سکخن بگکوئیم بکه تعبیکر سکاداتر،
«عقل» نیز «امری تاریخی» اسکت و در هکر دورا
تاریخی معنی و مفهوم تازاای مییابد.69

 . 68کتاب هایدگر در ایران  -تالیف بیژن عبدالکرینی چاپ تهران سکال  1242هجکری
شنسی ص .264 - 261
 . 69کتاب هایدگر در ایران  -تالیف بیژن عبدالکرینی چاپ تهران سکال  1242هجکری
شنسی ص .264 - 210
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پاسخ ما به آقای بیژن عیدالکریمی:
میا اقای عبدالکرینی ،هی وقت دربارا این ،فکر کردااند که «نظریه
ثبوت انواع» ،اختصاص به فلسفه ارسطویی ندارد و اکثکر فیلسکوفان از
ا
قدیم تا بحال به من معتقد بودا و هستند و هنچنین نوع بفکر عقکال نکوع
بفر را غیر نوع جانوران میداند نوعی که دارای عقل اسکت و بکا برتکری
عقلی بر سایر جانداران ،برتر است.
و نوع «علوم طبیعی تجربی» و «علوم انسانی» و «فلسکفی» از ایکن
عقل سرچفنه میگیرد و عقل اصولی ثابت و تغییر ناپذیر دارد هنچون
استحاله اجتناع نقیضین و قانون علیت و حقوق طبیعی و...
که سرچفنه اجتناع جهانی بفری و برتری انسان بر سایر حیوانات
است که این اصول ثابت عقل ،در طول تاریخ بفر ،ثابت و تغییرناپکذیر
باقی ماندا و موج تغییر ناپذیری اصول ریاضیات و نیز پایکداری نکوع
علوم طبیعی و اصول نخستین حقکوق و اخکالق اسکت و اصکول علکوم
ریاضی و تجربی هنچنان در طول تاریخ ،ثابت است و بر هنین اساس
کت و دانفگاهها ،برپا شدا و هیچگاا این «ثبوت در اصکول» ،بنعنکی
تغییرات جزیی در فروع و جزئیات نیست اگر انسکان ماهیکت ثابکتای
ندارد و اصول عقلی و علوم ریاضی و تجربی ثبات ،نداشته باشکد هنکه
چیز اعتبار خود را از دست میدهد و بزرگکان فالسکفه علکوم ریاضکی و
تجربی در طول تاریخ نباید ،هی اعتباری داشته باشند و!!!...
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چه رسد بکه اینککه اگکر مقکای عبکدالکرینی میدانسکت چکه انکدازا
تناق گویی در گفتههای این فیلسوفانی ککه نکام بکردا اسکت« ،ویککو،
هگل ،مارکس و نیچه» ،وجود دارد و خکود اینهکا چکه انکدازا حرفهکای
متناق

و نا معقولی که گفتهاند حتی ادعای «تحکول انکواع دارویکن» و

نظریه «تکامل انواع» (بنعنی تنازع بقاء دارویکن) ،چکه تناق هکایی و
نارساییهایی در درون خود دارد و از توجیه پیدای جاندار از بیجان و
نظام موجود در ساختنان بدن جانداران و معنکی عقکل و غیکرا عکاجز و
ناتوان است که نظریکه تحکول و تکامکل انکواع را بکه نظریکهای در درون
متناق

کفاندا است) هرگز مقای بیژن عبدالکرینی چنکین بکا جرئکت

سخن ننیگفت بهتر است مقای عبدالکرینی به نقد بررسی من دربکارا
این فیلسوفان نظری بافکنند و پاسخی قابل مطالعه برای دانفکگاهیان و
غیرا بدهند .اگر باز به «تفکرات در درون متناق شان» ،پایبند هستند.
مقای «نیچه» ،خودش نظریه حسگرایی افراطی و حتی ماداگرایی را
رد میکند و نامعقول میداند.
اما من از مقای بیژن عبدالکرینی میپرسم اگر مکا انسکانها ،از مکادا
اتنی فقط بدون داشتن روح و عقل غیر مادی تفکیل شداایم ،اتنی که
تابع کامل جبر فیزیک است و فاقد فهم و اختیار است چگونه ما ،دارای
فهم و اختیار هستیم و...
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نیچه:
در عنککل ،تنککام ایککن نظامهککای «پوزیتیویسککنی» را
بخکککاری از بکککدبینیهای تاریکککک ،خسکککتگیها،
جبرگراییهککا ،ناکامیهککا و تککرس از ناکامیهککای
جدید ،فرا گرفته است.70

 .....در این عقیکدا هکم ککه امکروزا ،انبکوا متفککران
«ماتریالیست» را بکه خکود ،مفکغول ککردا اسکت و
ارضا کردا است هنین مطل بکه چفکم میخکورد.
اینان معتقدند که دنیا «با من عظنت» ،باید ،میکزان و
اندازاای در معیارهکای کوچکک مکا و «معکادلی» در
«مغز کوچک ما» ،داشته باشد؛ بکه دنیکای حقیقکت
اینان دارند و معتقداند این شعور انسانی و این عقکل
کوچککک و سککخیف مککا ،س کرانجام بککه من ،خواهککد
رسید...
اینکه تنها تفسیری از جهان پذیرفتنی است ککه قابکل
«شنارش حساب وزن رویت و لنکس» باشکد اگکر
نگویم دیوانگی یا حناقت ،حداقل بالهت است.71

 . 70کتاب حکنت شادان – تالیف نیچه بند  – 296در ترجنه فارسی ص .214 – 220
 . 71هنان کتاب بند .262
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دکتر رضا داوری اردکانی:
ما میتوانیم بکا فلسکفه دککارت و بکیکن و کانکت،
مخالفت کنیم و مرای خود را در مقابکل منکان قکرار
دهیم و عندا دالئلی که در رد منان ،اقامه میکنیم
به این «مقدمه» باز میگکردد ککه منهکا« ،اصکول
مورد نظر ما را ندذیرفتهاند».
وقتی قضایای «فلسفه جدید» را با مبادی «فلسفه
اسالمی یا قرون وسطی» ،بسکنجیم پیداسکت ککه
احکام من ،در این بوته ،تاب ننیمورند.
هی کس ننیتواند بگوید که فلسفههای بکیکن و
دکارت و کانت و هگل ،هنه درست است.

«ما میزانی برای این سنجش نداریم».72

 . 72کتاب فلسفه معاصر ایران  -تالیف داوری اردکانی ص .952
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پاسخ ما به «استاد دکتر رضا داوری اردکانی»:

اگر مقصود ایفان ،این است که «اختالف فلسفهها ،تنهکا در «مبکادی»
است و «هیچکدام از فیلسوفان هم ،مبادی طرف مقابکل را قبکول ندارنکد و
لذا هی معیاری برای سنج «فلسکفه صکحیح» از «ناصکحیح» ،وجکود
ندارد»
ما در پاسخ «جناب مقای استاد دکتر رضا داوری اردکانی» که به ایفکان
عالقنندیم پاسخ مکیدهیم ککه «اصطول ثابطت عقلطی» هنچکون اصکل
«استحاله اجتناع نقیضین» و «قکانون علیکت» و غیکرا ککه بکر اسکاس ایکن
«اصول ثابت»( ،پی هنه عقالء است) میتکوانیم «فلسکفه درسکت» را از
ا
«فلسفه نادرست» ،تفخیص دهیم خصوصا «فلسکفه دککارت» ،در تامکل
اول و دوم کتککاب تککامالت دکککارت ،کککه میگویککد «مککن هسککتم مادامیکککه
میاندیفم یا بیان میکنم هنیفه صادق است» که این فلسفه در تامکل اول
و دوم «تامالت دکارت» ،روشن شکدا و چنانچکه در پاسکخ بکه ژیلسکون و
ا
هوسرل ،گفتیم و سابقا توضیح دادیم ،هی «پیففرب» و «پیفکداوری» را
هم درون خود ،ندارد و در بیرون هم ،با هی علم تجربی و غیر تجربی ،در
تناق

نیست بر خالف تفکر «شکاکان مطلق و سوفسطائیان» که (دکارت

در صدد پاسخ به منها است) گفتارشان ،در درون ،متناق

اسکت و «لکزوم

تناق » ،در «درون یک فلسفه» ،بهترین معیار بطالن یک فلسفه است امکا
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فلسفهای هنچون «فلسفه دکارت» ،که هم در درون ،تنکاق
در بیرون ،تناق

نکدارد و هکم

ندارد و هم بر «مبادی غیر قابل تردیدی» ،بنا شکدا اسکت

ننیتککوان ،منککرا باطککل دانسککت و بککا «فلسککفههای شکککاکیت مطلککق و
سوفسطائیان» ،یکسان دانست پکس مطا مبیطار داریطم بطرای عشطخی
«فلسفه درست» از «فلسفه نادرست».
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خالصه :اینکه دیدگاا «عاریخگرایی» به نام «فلسفه زیست» و یا هکر
نامی دیگر ،اینکه شرائط فرهنگی هر زمان خاصی ،تولید کند یک «فلسفه»
است که من «فلسفه» ،تنها در من شرائط فرهنگکی خکاص ،حکق و درسکت
است و پس از من زمان« ،من فلسفه» ،مردود و باطکل شکناخته میشکود ککه
بنابراین« ،تفکر تاریخگرایی» ،مطلق «شناخت علوم تجربی و فلسفه» را بکه
«نسبیتگرایی» ،منسوب میکنکد ،توهنکاتی اسکت ککه بخکاطر نفهنیکدن
«اصول نخستین و عغییرناپذیر عقلی» ،رخ دادا اسکت و ایکن «توهنکات
تاریخگرایی» ،هرگز ننیتوانکد توجیکهگر شکناخت «زمکان» و «مککان» یکا
شهود ذات مورد نظر «هوسرل» و یا «قانون کلی و ضروری عقلکی علیکت»
یا «حقوق طبیعی» و امثال منها باشد که پایههای «علوم عجربی و فلسطفی
و قراردادهای نخستین اجتماعی و اخالقی» را تفکیل میدهند .بیخکود
نبود که «هوسرل» در نطق سال  – 1421خود که فلسفه را به عنوان علمطی
دقیض ،مطرح میکند در مقابل «سکردرگنی دیلتکای در شکناخت فلسکفه»،
میخواهد به یاواگوییهکای امثکال دیلتکای دربکارا اینککه« :فلسکفه ،مولکود
فرهنگ و تاریخ است» پایان دهد و لکذا «هوسکرل» پیوسکته ایکن توهنکات
«تاریخگرایی دیلتای و هایدگر و امثال اینها» را به شدت ،محکوم میکرد.
 «بزرگان فلسفه جدید غرب» ،هنچون دکارت ،جانالک ،کانکتو غیرا هنچنان به «عقل» و «اصول ثابت قوانین عقلی» ،معتقد و پایبند
بودند و کسانی هنچون «هیوم» و «هوسرل» ککه در جکوانی ،حسگکرا
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بودند اما در سنین باال و پکس از پختگکی ،هنچنکان بکه ثبکات «اصکول
قوانین نخستین عقلکی» و شکهود «ذات» و «نکاپختگی طبیعکتگرایی و
حسگرایی مح » ،متوجه شدند.
دکارت در عامل دوم از کتاب عامالتاش:
 این قضیه «من هستم»« ،من وجود دارم» هکر بکارکه منرا بر زبان موم یا در ذهن تصور ککنم ،بالضکرورا
صادق است.
......
 اما راجع به جسکم ،هرگکز در طبیعکتاش ،تردیکدنکردم....
 جسم هر چیزی است که محدود به شککل معکیناست بتواند در مکانی بگنجد .فضا را طوری اشکغال
کند که هر جسم دیگری را از من ،طرد کند با یکی از
«قککوای لنککس ،بینککایی ،چفککایی و بویککایی» ،قابککل
احساس باشد....
 نیروی تحرک بالذات (تارادا و انتخاب) و نیکرویاحساس و تفکر را هرگز ننیتوان از مزایای «طبیعت
جسنانی» دانست.

ر نکه دکارت

René Descartes
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دکارت در اول کتاب تامالتاش در سخن با خوانندا:
مککن از منچککه متعلککق بککه ّ
ماهیککتام باشککد چیککزی
ننیدانم مگر هنین که چیزی است که میاندیفد
یا در خود «قوا اندیفیدن» دارد.
دکارت در خالصه تامالتاش:
اما «نفس انسان» ،بر خکالف «جسکم» ،از هکی
نوع عرضی ،ترکیک نیافتکه بلککه جکوهر محک
است زیرا اگرچکه تنکام اعکراب نفکس ،دگرگکون
ا
میشود و مثال «بعضی از اشیاء را تصور میکنکد،
بعضی را ارادا و پاراای را احساس میکند و».....
بکا ایککن هنککه« ،نفککس» بکه چیککز دیگککری ،تبککدیل
ننیشود؛
در حالیکه بدن انسان به مح

منکه هیئت پاراای

از اج کزائ تغییککر کنککد بککه چیککز دیگککری تبککدیل
میشود.
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چیزی را که به وضوح ،دکارت بیان ککرد هنانکا دوگکانگی «روح» و
«جسم» بود که تا قبل از دکارت ،مقصود از «روح» چندان روشن نبکود
و دکککارت من کرا در دوگککانگی «ذهککن» و «عککین» یککا «جسککم مککادی» و
«موجودی که در خکود قکوا اندیفکیدن دارد» ،بیکان ککرد ککه تکا بحکال
هنچنان این استدالل بر ثنویت ،به قوا خود باقی است و کسی نتوانسته
منرا با استداللی قویّ ،رد و ابطال کند؛
بلکه کفف اتم و پیفرفتهای علم فیزیک و شینی ،اینرا تایید ککرد
که تجزیه و ترکی های مادی یعنی اتنی بطور کلی ،جبری تابع قکوانین
جبری فیزیک است و اختیار در من ،معنی ندارد یعنی حتی اگر بینهایت
اتمها با هم ترکی شوند باز نتیجهای معین و مفکخص ،طبکق «قکوانین
جبری فیزیک» دارند.

ا
جانالک در کتاب تحقیق در فهم بفراش تناما هنان فلسفه دکارت

را شرح و تفصیل داد بجز در مسئله علوم فطری در انسان که جکانالک
منکر من بود و مدعی بود که در میان جانداران« ،انسان با داشتن عقل»،
نیازی به علم فطری ندارد و میتواند مفاهیم هنچون خدا و نفس را بکه
کنک عقل و مثار منها ،کفف کند.
 «هیوم» که در ابتدای جوانیاش ،منکر وحدت فاعل شناسا شکدابود پس از پختگی و میانسالی ،متوجه اشتباا خود شد و به ناتوانی خود
در فهم این مسئله ،اعتراف کرد.
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 «کانت» هکم در ابتکدای کتکاب «نقکد عقکل محک »اش ،گویکامیخواست من و «فاعل شناسا» را صورت وحدت اندیفه بداند اما پس
از مقداری ادامه کار ،فاعل شناسا و من اندیفندا را به سه قسم ،تقسکیم

کرد« 73من تجربی» که فاعل شناختهای حسی باشد و «من ناب» که
فاعل من اندیفندا یا خوداندیفکی محک

باشکد و «مکن اصکلی» ککه

سرچفنه «من دو قسم اول» اسکت ککه مکن اصکلی ،هنکان وحکدت و
بساطت واقعی فاعل شناسا باشد اما در اینجا تنها اشتباا کانت این بکود
که اینها ،سه فاعل جدای از هم نیستند بلکه من اندیفکندا هنکان منکی
هستم که محسوسات خارجی را احساس میکنم و هنکان منکی هسکتم
که تعقل میکند و دربارا خود و اندیفهام میاندیفم و هنان منی هستم
که در هنگام استراحت و ناندیفیدن هم در خکود قکوا اندیفکیدن را دارا
هستم.
 «هوسرل» هم که در جوانی تحت تاثیر حسگرایی افراطی ،منکرفاعل شناسا (به عنوان محور قکوای نفکس و واحکد بسکیط) بکود بعکد از
پختگی و گذشت زمان ،به وجود واقعی «فاعل شناسا» ،اعتراف میکند
و حتی عالوا بر من ،بکر وجکود شکناختهای اسکتعالیی و فکوق حسکی و
عقلی ،اعتراف و تصریح میکند.
و حتی «عقکل» را و «شکناختهای عقلکی» را از مختصکات موجکود
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اندیفنداای که انسان باشد یعنی موجود اندیفندا عاقل میداند؛
و در نتیجه ،قدمهای بزرگی در «شناخت درون انسان» ،برمیدارد.
 اینک دیگر کسانیکه منکر «وحکدت و ثبکات فاعکل شناسکا» و یکامنکر «عقل» و «شناختهای عقلی» هسکتند تنهکا بخکاطر جهکل و ککم
مطالعه کردن منها است و یا تعنکق نککردن منهکا در فلسکفه و در نهایکت
بخاطر ضعف قوای عقلی منها در تعنق در فلسفه است نه چیز دیگر.

