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 سقراط

Socrates 

  



 7  ........................................ «نامعقول یساختارشکن» و« معقول ییساختارگرا»
 

هنکه فیلسکوفان عکالوا بکر قبکول  ،ککم و بکی  ،«فلسفه قدیم»در 
گرایی، عقل را هم در  شناخت حسی حتی شناخت حسی افراطی و مادا

عقکل و کفکفیاتی »قبول داشتند و به هنین حساب قبول  ،جای خودش
 شدند. محسوب می ،فیلسوف، «به کنک اصول و قوانین عقلی

گرایی معروف بودند و چه منانککه عکالوا بکر قبکول  چه منانکه به مادا
بودند. و لذا ذی معتقد  ،«موجودات غیر مادی و ماوراءالطبیعة»مادا به 

گرا بود و معتقد به خدا نبکود امکا  گویند مادا مقراطیس با وجودی که می
کفکف ککرد بکه کنکک  ،گار قکدیماتم را که نامحسوس است در من روز

بکزر  و در سکرما  ،حجنک  ،دید جسم در گرما قانون علیت چون می
شود نتیجه گرفت که این اجسام مکادی را ککه مکا  کوچک می ،حجن 

بایست از ذرات کوچکی ککه میکان منهکا  بینیم می اجسامی پر از مادا می
بکه )فاصله است تفکیل شدا باشند که در گرما چون این ذرات کوچک 

شکود و در سکرما  گیرند حجم جسم بکزر  می از هم فاصله می (تمنام ا
 ،شکود حجکم جسکم کنتر می ،چون این فاصله میان ذرات درون جسم

 شود. کوچکتر می
نیز کاشف منظومه شنسی بر خالف شناخت حسی  1«فیثاغورس»

شکهادت »طبکق گفتنکد خورشکید و مکاا و سکتارگان  عنوم مردم ککه می
 ،سیاراتحرکت گردند از طریق مثار  مین میروز به دور ز شبانه، «حسی

                                              
 Pythagoras -ق م  561 –ق م  510 –فیثاغورس یا پیتاگوراس .  1
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 نظریه منظومه شنسی را کفف و اعالن کرد.
و غیکرا و  «قکانون علیکت»نیکز از طریکق هنکین  2«انکساگوراس»

ای خکاکی  ککرا ،«ماا»کفف کرد که  ،در ایام ماا ،«ماا»تغییرات رؤیت 
گردد و به تناسک  نکور خورشکیدی ککه بکه من  است که به دور زمین می

هکالل و بکدر و غیکرا  های شککلشود به  میخورد و به زمین منعکس می
 شود. دیدا می

گرایککان افراطککی و  حس»حتککی  «فیلسککوفان قککدیم»خالصککه اینکککه 
معتقکد بودنککد و  ،«اش عقکل و کفککفیات نامحسکوس»بکه  «گرایکان مادا

و اتم و وجود  شتندا ،اختصاص به ماوراء الطبیعه ،«محسوس بودننا»
 «اتم»نامحسوس بودند البته  ،منظومه شنسی و امثال من هم در من روز

یعنی الکترون و پکروتن  ،است و اجزاء من «نامحسوس»تا به امروز هم 
 هم تا ابد نامحسوس خواهند بود.

 ،«گرایی مکادا»قرون جدید نیز هابز با وجودی که بکه اول و حتی در 
 «عقل»اش را به  در معلوماتبر حیوانات  «برتری انسان»معروف است 

چککون عقککل ندارنککد،  ،«حیوانککات»گفککت  دانسککت. و لککذا می می
های جزئککی کککه بیواسککطه احسککاس  شککان بککه هنککان شککناخت معلومات

 ،«انسکان»امکا  شکود محصکور می ،اند کنند یا در خاطرشکان سکدردا می
یعنکی شکناخت )وم تجربکی لکدارای این هنکه ع ،«عقل»بخاطر داشتن 

                                              
 Anaxagoras –ق م  595 – 921مناکساگوراس یا انکساغورس .  2
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و شکناخت نامحسوسکات مکادی اسکت ککه بکدون  (قوانین کلی تجربی
 ، منکن نیست به دست مید.«عقل»

هم بودند هنچکون پروتکاگوراس  «گرایان افراطی حس»البته بعضی 
شدند  «ثابتی حقیقت مطلق و»گرایی منکر هر  که بخاطر افراط در حس

 معروف شدند. ،گرای و به شکاکیت و سوفسطایی
هنچون استحاله اجتناع  «اصول نخستین عقلی»ها هم به  اما هنان

 .(و منکر عقل نبودند)معتقد بودند  ،نقیضین و قانون عقلی علیت
کسکان بعضکی  ،قرن بیستممستانه در  ،در عصر حاضر عجی  اینکه

 در« فلسکفه»و مبتذل شدن  «تعقلضعف »بخاطر شود که  مفاهدا می
پیفکگامان فلسکفه »توّجهی به عنکق فلسکفه  های فلسفی و بی استدالل

حکرف  ،«نبود هکی  اصکل ثابکت عقلکی»و  «عقل یتالش»از ، «جدید
بکازخوانی »شوند ککه مکا بکا  می «قانون عقلی کلی»زنند و منکر هر  می

گاا می«فلسفه جدید غرب  شویم: ، به نقاط ضعف منها، م
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 :«میفل فوکو»گفتگوی خبرنگار ژوار ژوله با 
 ژوار ژوله:

یکا « فروپاشی عقل»تواند نوعی  پسامدرنیته می -
 به عبارتی سکیزوفرنی دولوزی باشد؛

، نفاندهندا من «پسامدرنیته»در هر حال، گویا  -
در تاریخ، فقط روایتکی در میکان  «عقل»است که 

عظکم. های دیگر، بودا است. البته روایتی ا روایت
هکای دیگکر ککه امکروز  اما روایتی در میکان روایت

 های دیگر را جایگزین من، کرد. توان، روایت می
در واژگکان شکنا، « عقکل»رسکد ککه  به نظر می -

 .3است «ارادا به دانستن»شکلی از 
پذیرید که جریانی در این مورد، وجود دارد  میا می

دهیکد و  و میا شنا، خود را در این جریکان، جکا می
 به چه نحو؟

  

                                              
، نیروی فهم است که از قسم انکفاف «عقل»دانند که  توجه: طرفین گفتگو منقدر ننی.  3

 است نه از قسم فعل و ارادا کردن.



 00  ....................................... «نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

 :4میفل فوکو
.... در ارتبککاط بککا هنککین تعریککف اسککت کککه 

زوال و فروپاشککی »، یته را، پسککامدرن«هابرمککاس»
 .5داند ، می«عقل
..... 

 برای من هی  شکلی از عقالنیت، عقل نیست.
 گویند: فهنم چرا می بنابراین، ننی

های عقالنیککت مسککلط و غالکک  در من سککه  شکککل
حال زوال و ناپدیکدی بخ ، یاد شدا، هنگی در 

های دکککارت و  سککو فلسککفه )ظککاهراا از یک اسککت.
شکناس امریککای  کانت و از سکوی دیگکر، جامعه

هابرمککارس و مکتکک   ،سککوماز سککوی شککنالی و 
 (، علویفرانکفورت است

بینم بلکککه  هایی را ننککی مککن چنککین ناپدیککد شککدن
دانم چکرا،  بینم و ننکی های بسیاری را می دگرگونی

خواننکککد  می «زوال عقکککل»را  هکککا ایکککن دگرگونی

                                              
4 . Michel Foucault 1926 - 1984 m 

بککا عنککوان سککاختارگرائی و  Telosم در نفککریه  1412ایککن گفتگککو در بهککار سککال .  5
ممکدا « روح روح یک جهکان بکی»در پایان کتاب میفل فوکو به عنوان  -پساساختارگرایی 

 .124صفحه  -« روح یک جهان بی روح»است. در ترجنه فارسی کتاب 



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .....................................................  01
 

وقفکککه خلکککق  های دیگکککر عقالنیکککت، بی شککککل
 شوند؛ می

عقل روایتی است طکوالنی ککه »پس این گزارا که 
اینک به پایان رسیدا اسکت و روایتکی دیگکر مغکاز 

 .6معنا است ای بی ، گزارا«شود می
  

                                              
 .121 - 120هنان مدرک ص .  6
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 :7نیچه
، ککه گنکان «موجودات خفکک و سکرد»شنا ای 

پکوش  زا ،«پکروری خیالشور و »کنید در برابر،  می
 هستید.
بکرای شکنا  «هی  واقعیتی وجود نکدارد» ،برای ما

 .8افراد خفک هم هنینطور
سؤال ما از مقای نیچه این است که اگر برای شنا هی  واقعیتی وجود 

 کنید؟ چه کسانی دارید خطاب میا ندارد پس شنا ب
 نیچه:

لوحی  ، یکک سکادا«هکای بیواسکطه یقین»اینان به 
ست که بکرای مکا فیلسکوفان، مایکه مبکرو اخالقی ا

 .9است ولی ما نباید مردمانی، فقط اخالقی باشیم
  

                                              
7 . Friedrich Nietzsche – 1844 – 1900 m 

 .120در ترجنه فارسی ص  56تالیف نیچه بند  -کتاب حکنت شادان .  8

 .65در ترجنه فارسی ص  - 29تالیف نیچه بند  -کتاب فراسوی نیک و بد .  9
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 :10سقراط
را بکه تکاریخ  «گری سوفسکطایی»اولین مخالف مقتدر علیه سقراط، 

گذشتگان، منحصر کرد و منان را در طکول تکاریخ پکس از خکود، ککامالا 
 منزوی ساخت، فیلسوف بزر  غرب، سقراط بود.

های  با بزرگان سوفسکطائیان منهکا را محککوم  در مناظراکه توانست 
 منزوی سازد. ،کند و طبق دالئل عقلی و علوم تجربی

 شد پایگذار فلسفه برای پس از خودش تا بحال. «سقراط»در نتیجه  -
 :11افالطون

امکا از میککان شککاگردان  منکککه بیفکتر منککاظرات سککقراط را حفکک  و 
افالطکون بکود ککه عکالوا بکر  ،منهامکتوب کرد دو نفر بودند که یکی از 

ملیسنی  گرایی و ایدا اش از سقراط، گرایفات ذهن معلومات کس  کردا
 داشت و به مبدأیت روح و عقل برای پیدای  جهان معتقد بود.

دانسکت و بکه  و جسم و مادا را نیز مخلوق و معلکول روح بکزر  می
 معروف معتقد بود. ،«مثل افالطونی»

معککروف افالطککون یعنککی ارسککطو گرچککه  امککا شککاگرد - «ارسطط و»
گرایی  مخالف حس ،هنچون استادش افالطون و استاد استادش سقراط

خکودش هکم ککم و بکی   ،در عکین حکالولی افراطی سوفسطائیان بود 

                                              
 Socrates -1یونانی متولد متن  –ق م  974 – 244سقراط .  10

 Plato -2ق م  926 – 296افالطون .  11
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روح را ، «ارسکطو»ها،  داشت به روایت بعضی «گرایانه حس»گرایفات 
 دانست. خاصیت جسم می

بکه نکام  ،«اصول نخستین عقکل»و  «عقل»اما در عین حال به وجود 
شکناختهای »بکه  ،اولیات و فطریات هم معتقد بود عالوا بکر اعتقکادش

اش تصکریح  منطکور ککه بکدانها در منطکق ،«حسی و تجربی و حدسکی
بدیهی تفکیل شکود یعنکی  قضیهکند و مادا قیاس را اگر از این ش   می

ا من قیکاس ر ،حس و حدس، تجربکه و اولیکات و فطریکات و متکواترات
اش سکفارش بکه  اش هنکه دانکد و در منطکق برهان غیر قابکل خطکاء می

کند تا فککر محقکق از  گانه در صورت قیاس می استفادا از یقینیات ش 
 خطا مصون و محفوظ بناند.

در  «حس و حکدس و تجربکه»اش به  هنین اطنینان کامل غافل از منکه
گفکت ایکن  ه میبا نظریه منظومه شنسی فیثاغورس ک «بدیهیات اولیه»کنار 

گردنکد بلککه  روز به دور زمکین می ماا و ستارگان نیستند که شبانهخورشید و 
روزی خود زمین به دور خودش است ککه موجک  چنکین  این گردش شبانه

به مخالفت بکا نظریکه  «ارسطو»شود.  احساسی در بینایی و احساس ما می
پرداخککت چککون منککرا مخککالف شککناخت حسککی مککا  «منظومککه شنسککی»

کنیم که ایکن مکاا  روز احساس می شبانه ،مان دانست که ما توسط حواس می
 «ارسطو»گردند. هنچنین  و خورشید و ستارگان هستند که به دور زمین می

نیککز  «نظریککه اتنککی ذی مقککراطیس»بککا  «اش گرایککی حس»بهنککین خککاطر 
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خالف احساس بینکایی مکا ککه  گفت بر مخالفت کرد که ذی مقراطیس می
بینیم اجسام مادی از ذرات بسیار ککوچکی تفککیل  اجسام را پر از مادا می

فاصکله  ،هکا اند که قابل مفاهدا حسی نیستند و میان ذرات کوچک اتم شدا
شکوند  و خالء زیادی هست که در سرما چکون ایکن ذرات بهکم نزدیکک می

ین ذرات از هکم دورتکر شود و در گرما چون ا شان کوچک می اجسام حجم
 شود. حجم فلزات و اجسام بزرگتر می ،شوند می

بخککاطر  «نظریککه اتنککی ذی مقککراطیس»بککا ایککن  «ارسککطو»امککا  -
مخالفت کرد  ،قابل مفاهدا حسی نیست ،«اتم»منکه اش و  گرایی حس

و گفت نظریه اتنی خالف واقعیت است چون مخالف شناخت حسکی 
 ما است.

معتقکد بکود  «عقل و اصول نخستین عقل»و لذا ارسطو را با منکه به 
دانسکت فیلسکوفی  غیکر قابکل خطکاء میاما حس و تجربکه و حکدس را 

 دانند. گرا می حس
در طول تاریخ در پایان قکرون  ،«ارسطومنطق و فلسفه » ،اما باالخرا

 «اتم»و کفف  «منظومه شنسی»وسطی و شروع قرون جدید و کفف 
منطکق و فلسکفه »کست خورد و منطکق و فلسکفه او ککه هنکان کامالا ش

 و اسکوالستیک باشد به گذشته تاریخ پیوست. «سنتی
توسکط به گذشته تاریخ ندیوسکت بلککه  ،«اصل فلسفه»اما هنچنان 

 گذاری جدید شد. ، دوبارا پایه«دکارت»فیلسوف بزرگی هنچون 



 
 
 

 مجّددبازخوانی 
 :«فلسفه جدید غرب»



 
فلساه  »دربازر  ، «فلساه  دییای با  »این قسمت بازخواای  

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

 
 چیست؟ «فلسفه دکارت فرانسوی»فصل اول درباره  -1
 «گرای انگلیسی حسفیلسوفان »فصل دوم درباره مخالفت  -2

 با دکارت.
آلیسطت  کانطت فیلسطوا ایده»مخالفت فصل سوم درباره  -3

 فلسفه دکارت. به ،«هوسرل آلمانی»و ، «آلمانی
یا بطه عبییطر  «ساختارشکنان»ادعاهای فصل چهارم درباره  -4

 :«سوفس ائیان جدید غرب»دیگر، 
 «فاعل شناسا»ادعای عالشی  –الف 

 «عقل»ادعای عالشی  –ب 
  «ساختارهای ثابت عقلی»انکار  – ج
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 :12فرانسوی دکارت
در زمان قرون وسطی و باالخص در زمان حیات دکارت ککه فلسکفه 

شکان و تعکارب بکا  ارسطویی و افالطکونی بکه خکاطر تناقضکات درونی
مورد شکست بزرگی شدا بودند و در  ،یکدیگر و کففیات جدید علنی

گرایکان  حس»سقوط کردا بودنکد میکدان بکرای جکوالن خودشان، درون 
کامالا بکاز شکدا بکود دیگکر هکی  اصکلی از  ،«سوفسطائیان»و  «افراطی

گویا سالم باقی نناندا بود و زیر سؤال تفکیک شکاکان و  ،اصول عقلی
 سوفسطائیان جدید قرار گرفته بود هنچون زمان قبل از سقراط.

هی  : »کردند شکاکان ادعا میو بهنین خاطر بود که سوفسطائیان و 
 .«ای قابل تفکیک است قضیه یقینی وجود ندارد و هر قضیه

اینجککا بککود کککه دکککارت در کتککاب روش گفتککارش در پاسککخ بککه  -1
ای مفکوک است امکا  شکاکان مطلق و سوفسطائیان گفت اگر هر قضیه

دیگر قابل شک نیست و باالخص منی که  ،خود شک و خود اندیفه من
و به بعضی چیزها شک و به بعضی یقین دارم مکن دیگکر بکه  اندیفم می

باشد و  «تامالت»وجود خودم شک ندارم و در کتاب دیگرش که کتاب 
 مهنتر و قویتر نوشته است گفت اینکه:

چه در ذهن بگذارنم یا به زبان موردم در هکر « من هستم»این قضیه 
تواند خالف واقع باشد چون من اگر نبکودم  صورت، صادق است و ننی

                                              
 René Descartes -1م 1547 – 1750رنه دکارت .  12
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توانستم بیاندیفم چه شک کنم به چیزی یا یقین کنم بکه چیکزی یکا  ننی
 منکن نیست معدوم باشم در عین حال بیاندیفم. ،چیزی را خیال کنم

الت اول و دوم که بکه محککوم ککردن شککاکان و دکارت در تام -2
)تامالت سکوم و چهکارم و « تامالت بعدی»سوفسطائیان اقدام کرد، در 

 ،به حنایت از ما بعد الطبیعه پرداخکت و در اثبکات اینککه ذهکنپنجم( 
واحکد بسکیط » ،نیست گفت: من موجکود اندیفکندا «موجودی مادی»

سام مکادی بیرونکی و حتکی اج»اما  «هستم و دارای فهم و اختیار هستم
واحد بسیط دارای فهکم و اختیکار نیسکتند بلککه قابکل تجزیکه و  ،«بدنم

 ،«مکن موجکود اندیفکندا»تقسیم بودا و بدون فهم و اختیار هستند پس 
 نیستم. «موجودی مادی»

دکارت پس از اثبات تجرد نفس یعنی اثبات غیر مادی بودن من  -2
ختلفی پرداخت که بعضکاا راههکای اندیفندا به اثبات خدا از راههای م

ارسطویی و افالطونی است و بعضاا اختصکاص بکه خکودش دارد مکثالا 
ام پکدر و مکادرم  اینکه من از بدن مادی و ذهن غیر مادی تفککیل شکدا

علت وجود بدن مادی من هستند منکه ذهن فاعل مختار واحد بسیط را 
 .به من عطا کردا است خداوند خالق جهان و جهانیان است



 

 
 

 :«انگلیسی گرای از فیلسوفان حس ،هابز»
 م 9811 – 9761

 

Hobbes, Thomas 

1588 - 1679 



 
 توماس هابز
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 گفتار دکارت فرانسوی، در اسرع وقت قارا اروپا را درنوردید. -
دانست اما شدیداا تحت تاثیر  که خود را نیز فیلسوف می ،«هابز»اما 

چندان توجهی نکرد،  ،قرار داشت به گفته دکارت «گرایی افراطی حس»
گکاهی گزارا»هابز معتقد بود که تنهکا که زیرا  هکای  ، گزارا«هکای مفیکد م

، معلومکات جدیکد و مفیکدی بنکا «هکای عقلکی گزارا»حسی هستند و 
قضکایای تحلیلکی را تفککیل دهنکد هنچکون  تواننکد دهند تنها می ننی

 حساب و هندسه و ریاضیات و...
شود عکدد  علم حساب چیست مگر اینکه یک به اضافه یک میمثالا 

عکدد دو اسکت و دو یعنی دو، در واقع دو برابر یک است و یکک نصکف 
چهار نیز دو برابر عدد دو است و پنج هم هنکان چهکار بکه اضکافه یکک 

 عداد و محاسبات.است و هنچنین سایر ا
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 

 شود و... های داخلی قائنه ساخته می به یک اندازا و با زاویه
که  «های قراردادی و تحلیلی تعریف»و  «های قراردادی شکل»یعنی 
افزایند اما توجه ما را به منها بطور  معلومات جدیدی بنا ننی ،هیچکدام

 کنند. تفسیر و بیان می ،تفصیلی
در  «منطکق و فلسکفه ارسکطویی و افالطکونی»، «هکابز»چون تا زمکان 

شکان دربکارا  تعاریفاسکتدالل و و  درمانکدا بکود ،اثبات خدا و تجرد نفس
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بکود در نتیجکه  گویی نکوعی تنکاق  ،، در واقکع«جوهریت نفس»و  «خدا»
اسکت  «موجکودی نامتنکاهی»چکون  «خدا»به اینجا رسیدا بود که  «هابز»

هککم بککا تعککاریف ارسککطویی و  «جوهریککت نفککس»قابککل تصککور نیسککت و 
تواند باشکد و  انجامد در نتیجه قابل تصور ننی افالطونی چون به تناق  می

، نکامعقول می، «هابز»لذا تفکر دربارا ماوراء الطبیعه را  دانسکت و لکذا  ککالا
اثبات وجکود »و « اثبات تجرد نفس»دربارا  ،«استدالل دکارت»توجهی به 

جوهریکت »و  «خکدا»، نکرد یعنی در واقع در تعریکف اولیکه مفهکوم «خدا
بکا منکن نیست و  ،، درماندا بود و با توجه به اینکه تصدیق بال تصور«نفس

مقدمه بحث اثبکاتی و تصکدیقی تصور صحیح هر موضوعی توجه به اینکه 
هی  ممادگی برای شناخت فلسفه دکارت را در اثبات تجکرد هابز، من است، 

نداشت و اما اینکه وجود من اندیفندا غیکر قابکل  ،نفس و اثبات وجود خدا
گران و شککاکان  انکار است، مورد قبول هابز هم بود برای رد بر سوفسکطائی

شان نزد هکابز بخکاطر  خدا چون موضوعت ااما برای اثبات تجرد نفس و اثب
 در نتیجکهای نداشکت  ، قابل تصور نبود نتیجکه«اشکال کنندگان»اشکاالت 

 بهنین خکاطر بکود ککه، نکرد و «فلسفه دکارت»اعتنای چندانی به  ،«هابز»
من علوی سرشکی در بحث اثبات خدا، که در سایت خودم، موجود است 

پکس از اثبکات نیکز س ککردم و دربکارا خکدا و نفک ،«بحث تصوری»ابتداء 
منهکم  ،یعنی تصور عقلی مفهوم خدا و تصور نفس «امکان فهم معنی خدا»

در مرحله بعد، وارد بحث تصدیقی شکدم منهکم  ،تصورهایی صحیح و بجا
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که مکراجعین  «تجرد نفس»و « اثبات خدا»پس از بحث مقدمات تصدیقیه 
 اجعه کنند؛دهم که عالقنندان به منجا مر را به منجا حواله می

 پردازیم. می «هابز»و اینک به ادامه بحث فلسفه شناخت 
بدردازد فلسکفه  «قانون علیت»بدون منکه به بررسی شناختی  «هابز»

ها و  دربکارا پدیکدا «قانون علیت»و  «های عقلی شناخت»را تحقیق در 
داند ککه از راا مسکتقیم شکناخت حسکی ایکن  تغییرات اجسام و مواد می

 ها، قابل شناخت نیستند. ها و معلول علت
و دربککارا دولککت و جامعککه، بککه عنککوان جسککم سیاسککی و تجزیککه و 

های  دربارا منها و در عین حال به فلسفه اخالق و نق  اخکالق  تحلیل
 پردازد. یدر بهبود فرهنگ اجتناعی م

دگی نکرا بهبکود وضکع ز« علم تجربی و فلسفه و اخالق»و هدف از 
 داند. اش می بفر و توانا شدن

 نویسد: کاپلستون دربارا هابز می
، که نکزد «دریافت حسی و خاطرا چیزها»با منکه 

انسککان و هنککه مفریننککدگان زنککدا )ت حیوانککات( 
میند، باز از منجکا  اند در شنار شناخت می مفترک

میانجی به مکا، دادا اسکت و  طبیعت، منها را بیکه 
 .13، فلسفه نیستند«اند حاصل نفدا ،از تعقل»

                                              
 1272جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون ترجنه اعلم چاپ سروش در تهکران سکال .  13
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دانکد امکا شکناخت  )هابز موضوع فلسفه را هنان اجسکام و مکادا می
قانون »و دربارا « عقل»داند اما دربارا خود  فلسفی را شناختی عقلی می

گویکد  ننی که به منها معتقد است دربارا علکت اعتقکادش هکی « علیت
گویککا هککی  سککنخی نککدارد چیزهککایی کککه بعککداا بککه عنککوان مقککوالت یککا 

 (شود. شناختهای غیر حسی مطرح می
 :«هابزفلسفه »کاپلستون دربارا 

فلسکفه، های عّلی، سکر و ککار دارد،  فلسفه با نسبت
گونه ککه بکه  بدان «ها یا ننودهاست معلول»شناخت 

یاری تعّقل راستین از روی شکناختی ککه نخسکت از 
 کنیم. منها داریم تحصیل می« هست شدن»ها یا  علت

ها و هست شدن است  باز، فلسفه، شناخت علت
بککه سککانی کککه بتککوان، ابتککداء از روی شککناختن 

 ، حاصل کرد.«هایفان معلول»
 دهد( )این کفف به مدد تعّقل دست می

لسوف نه هنکان تقریکر امکور واقکع دل مفغولی فی
تجربی است یعنی اینکه بگوید این یکا من، امکری 

ها را  بلکه نتائج گزاراواقع است یا امری واقع بود؛ 
 ،جوید که کفففان از راا تعقل و نکه مفکاهدا می

                                                                                         
 .2، ص 1به نقل از هیوم دربارا جسم  - 17هجری شنسی ص 
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 .14شدنی است
 شناخت بر دو گونه است:

دیگری شکناخت  -2یکی شناخت امر واقع و  -1
 «.نتیجه تصدیقات»

)شناخت امر واقع هنانی اسکت ککه در دادگکاا از 
 شاهد میخواهند و تاریخ(

شناخت شرطی یکا فرضکی  ،«نتیجه»شناخت  -2
راست باشد  - A -است به این معنی که مثالا اگر 

- B - .نیز راست است 
اگر شکل عرضه شدا دایکرا باشکد پکس هکر خکط 
مستقینی که از مرکزش بگذرد من را بکه دو بخک  

 کند. م میبرابر تقسی
تکوان بکه شکناخت  شناخت علنی یا فلسفی را می

 .15توصیف کرد ،«نتیجه»
  

                                              
 .17 - 16جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه ص .  14

 .16ه فارسی ص جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در قسنت هابز در ترجن.  15



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ....................................................  18
 

 :«هابز»کاپلستون دربارا فلسفه 
به دیدا هابز، فلسفه با تبیین عّلی، سکر و  دیدیم که
 کار دارد.

و مراد او از تبیکین عّلکی، گکزارش علنکی فراگکرد 
است که به میانجی من، معلولی از  «هست کنندا»

میکد اگکر  میکد. از اینجکا برمی نیست به هسکت می
 «هسکت کننکدا»چیزی باشد که از طریق فراگکرد 

 بوجود نیاید جزئی از موضوع فلسفه نیست؛
خدا و براستی هرگونه واقعیت روحانی از  ،بنابراین
 شود. کنار نهادا می ،فلسفه

، «فلسکفهموضوع فلسفه یکا زمینکه مکورد بحکث »
هسکت »تصکور  ،عبارت از هر جسکنی ککه از من

اش بتکوانیم بکا  حاصل کنیم و بکا مفکاهدا «شدن
اش کنیم یا منکه پذیرای تجزیه  اجسام دیگر، قیاس

 .16و ترکی  باشد
توان شکناختی از هسکت  هر جسنی که می»یعنی 

 ...«اش داشت شدن یا خواص
مانع الهیکات اسکت؛ مقصکودم  ،از این رو، فلسفه

                                              
 .11 - 16جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در بخ  نخست در ترجنه فارسی ص .  16
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عقیککدا بککه خککدایی جاویککدان، هسککت نفککدنی و 
نککه چیککزی تجزیککه و  ،ناپککذیر اسککت کککه در او فهم

شود و نکه پیکدای  و حکدوثی  تقسیم و ترکی  می
 متصور است.

.... 
گویکد:  نیست بلککه می «خدا»گوید  ننی «هابز»
 .«خدا موضوع فلسفه نیست»

یکسککان  ،«امککر متخیککل را بککا امککر متصککور».... او، 
گیککرد کککه  نتیجککه می ،ایککن یکسککانی شککنارد و از می

 منتنع است. ،حصول تصور امر نامتناهی یا نا مادی
 )نزد هابز( 

بهنکان انکدازا  «جکوهر ناجسکنانی»لفظی چکون 
 .17ممیز است تناق 

 گوید: می «دین طبیعی»او دربارا 
ها، مدمی را بالطبع  که کنجکاوی به شناخت علت

کفکاند کککه خکودش علککت  تصکور علتککی می»بکه 
 .«ندارد

منکککن  ،چنککان کککه کنجکککاوی در علککل طبیعککی
                                              

 .11 - 14جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه ص .  17
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شود مگر منکه انسان بر این بکاور بگرایکد ککه  ننی
هرچنککد نتوانککد خککدایی یکتککا و جاویککدان اسککت 

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 

گذارنکد و بکا ایکن  بکر من می «خدا»دمیان نام که م
یکا صکورتی مخّیکل از او، در  هنه، هی  تصکوری

 .18، نداشته باشدشان ذهن
 ،«لطیکف و سکیال»یکا بکر جسکنی  «روح»ه نکل

مجازی است یا یکسرا،  ،داللت دارد یا کاربردش
 فهم نفدنی است.

ناپکذیر اسکت، یعنکی هکی   زیرا ذات خکدا، فهم»
دانیم ککه او  چیست بلکه تنهکا مکی ،فهنیم او ننی

  .19هست

                                              
 .11 - 14جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در ترجنه فارسی ص .  18
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 :«هزبز»یتیج  گهتزر 
 «هابز»شود  استفادا می ،های نقل شدا از هابز منچه از ظاهر عبارت

بخکاطر )را  «روح»و  «خکدا»هنچکون  «ماوراء الطبیعه»گرچه مفاهیم 
 ستدان غیر قابل تصور می (تناقضاتی را که به خیال خودش در منها یافته

انحصکار معلومکات در  ،گرا اسکت گرای عقکل فردی واقعهنچنان لکن 
و  «معلومات بفکر»وجه مفترک  را «جزئیشناختهای بیواسطه حسی »
 .دانست می «حیواناتمعلومات »

به را شود  افزودا می ،منچه بر این معلومات مفترک در انسان هابز، و
قکانون »انسکان بکه کنکک ککه  دانسکت می «عقل و قانون علیت»کنک 

به علکل یکا معالیکل  «های محسوس بیواسطه پدیدا»با مفاهدا  «تیّ عل
نسکبت بکه  «هکابز»تکرین منیکزا  برد و این بزر  نامحسوس منها پی می

پکس از اسکت ککه  «بعکدیگرایان افراطی  گرایان افراطی و تجربه حس»
« جزیکیشکناخت محسوسکات »علم بفر را محکدود بکه هابز ممدند و 

 .کردند
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و تفاوت بزرگی  :«گرای انگلیسی فیلسوفان حس»از  20هیوم مثالا 
کوشکد  در این مکورد دارد ککه هیکوم در جکوانی می «هیوم»با  «هابز»که 

 «تکرار دو حادثه محسوس متکوالی»را به عادت به  «قانون علیت»حتی 
جزیکی در خاطرا قکرار دهکد یعنکی معلومکات بفکر را در محسوسکات 

ککه نکزد هکابز ایکن مقکدار  واسطه و خاطرا تکراری منها خالصه کنکد بی
 ،مفترک میکان انسکان و سکایر حیوانکات اسکت و نکزد هکابز ،معلومات

معلومات بفر در شناختهای بیواسطه جزئی شخصی و خاطرا منها که »
 ؛«شود مفترک میان حیوانات و انسان است خالصه ننی

بلکه بفر از طریق هنین معلومات حسی بی واسطه جزئی شخصی 
اند پکی  های منها که نامحسوس ها و معلول به علت به کنک قانون علیت

)در مکوارد کفکف برد و نیز به کنک عقل به کلیکت قکوانین تجربکی  می
پکی  ،و به کلیت و ضرورت علوم ریاضی و باالخص هندسهعلت منها( 

 برد. می
 قکانون علیکت»و عدم توجه بکه  «عقل»که حیوانات بخاطر نداشتن 

 اند. محروم ،به انسان مختص، از رسیدن به این علوم «عقلی
  

                                              
 David Humeم  1611 – 1667دیوید هیوم .  20



 11  ..................................... «نامعقول یتارشکنساخ»و « معقول ییساختارگرا»
 

 اش در اخکتالف تفککرات «هابز»: تفاوت دیگر «حلقه وین»و یا مثالا 
معنکایی یکا غیکر قابکل تصکور بکودن  بی»دربارا  «گرایان حلقه وین حس»با 

عکدم امککان تصکور منهکا را بخکاطر  ،«هابز»است که  «مفاهیم خدا و روح
که هکابز من مفکاهیم را از جامعکه و  دانست جود تناق  در مفاهیم منها میو

چکون ایکن مفکاهیم »فیلسوفان اسکوالستیک مموخته بود نکه بخکاطر منککه 
مفکاهیم »ککه مطلکق  «حلقکه ویکن»بر خالف اعضاء  «.نامحسوس است

نسکتند و توجکه نداشکتند در دا نکامفهوم می ،را بدون هر دلیلکی «نامحسوس
فکاهیم نامحسکوس تناقضی مشککار اسکت ککه بگکوئیم: م ،خود این جنله

توجه نکدارد ککه بسکیاری از کفکفیات علکوم  مفاهیم نیستند. عالوا بر منکه
در  «هکابز». یعنکی هسکتند «موجودات نامحسوس»تجربی هنچون اتم از 

 ،مینکد ککه بعکد از هکابز می «حلقکه ویکن»کامالا با تفککرات  ،این دو مسئله
را هنچکون کوشیدند فیلسوفان قبلی  می ،«حلقه وین»مخالف است گرچه 

 «حزبکیحلقه وین به عنکوان »جزو حزب خودشان بدانند و را هابز و هیوم 
گرایی افراطی را بدون دلیل بدیناید مثکل اینککه وقتکی  کوشید راا حس که می

اصککول نخسککتین عقلککی »و  «حقککوق طبیعککی»و  «عککدالت»در مبحککث 
شکان میناننکد میخواهنکد منهکا را نکامفهوم  گرایی بکر اسکاس حس ،«اخالق

گرایی  نفع»قربانی کنند یا منرا به  شان،قلنداد کنند و اخالق را در مسیر خود
گرایی خودخواهانه دقیقاا در تضاد  برگردانند با وجودی که نفع «خودخواهانه

مبکادی » هم در کتکاب «هیوم»گیرد که  قرار می (در مواقعی)با اخالق نیک 
  .شود متذکر می ،اش به من «اخالق
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اقلیکت در تضکاد  «حقکوق طبیعکی»هم وقتی با  «نفع اکثریت»و  -
 «اصکول نخسکتین اخکالق»است که معیکار  «حقوق طبیعی»باشد این 
و یا وقتکی دربکارا صکفات اولیکه و ثانویکه اجسکام قکرار  «نفع»است نه 

قطکع نظکر  ،موجودات خارجیگیرند و نظریه امثال کانت و اینکه میا  می
گوینکد بنکا مربکوط  صکراحتاا می ،وجود دارند یا ندارنکد ،از احساس ما

هنانکا برخکورد یکک حکزب اسکت نکه یکک  ،)و این نوع برخوردنیست 
دانستند متوجه  فلسفه می ،«حلقه وین»در حالیکه اگر اعضاء فیلسوف( 

یا شک دارم دانم  دانم یا ننی یا باید گفت می «شناخت»شدند که در  می
 .نه منکه بگویند به ما مربوط نیستیا اثبات کند 

های  شکان رشکته اکثکراا ککار اصلی ،«حلقه ویکن»اما چون اعضاء  -
گککاهی کامککل فلسککفی و عقلککی نداشککتند حسککی و  تجربککی بککودا و م

عنل کنند و با اجتناع و نوشتن مجلکه و  «حزبی»خواستند هنچون  می
کننکد و تکا  صکادر ،بکه هنکه جهکان را «گرایی افراطی حس»کتابهایفان 

، «گرایکی افراطکی صکدور انقکالب حس»و  ،ای هم در این تبلیک  اندازا
موقتاا طرفدارانی هم پیدا کردنکد امکا  ،موفق هم بودند و از اطراف جهان

چندان دوام نیکاورد و های ،  گویی بخاطر تناق  ،«نهضت حزبی»این 
اش، مککردا از کککار درممککد و  بککه قککول بعضککی از طرفککداران ابتککدایی

  نبود و نیست. ،«گویی عقل بفر پاسخ»
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 :«حلق  وین»دربزر   21«دزن پزسمار»قسمت  اخ مقزل  
 شنرد. ننی «فیلسوف»خود را  ،22«ماخ» -1

سعی او، به گفته خودش، معطوف به یگانه ککردن 
روند، پیراسکتن من، از عناصکر علوم و در طی این 

 متافیزیک بود نه تاسیس یک مکت  فلسفی.
، خیلکی «حلقکه ویکن»رویکرد و رهیافت کلکی  -

 نزدیک به این نظر بود.
استثناء بود. وی بکر من بکود ککه  ،23«شلیک» -2
، نقطکه عطکف «پوزیتیویسم منطقکی»با « فلسفه»

پوزیتیویسکم » ،. بکا ایکن هنکهنوینی یافتکه اسکت
 بود. «فلسفه» یک «منطقی

 بر خالف این نظر، معتقد بود: ،24کارناپ -3
و به  «دهیم های فلسفی ننی ما پاسخی به پرس »

 نهیم. های فلسفی را وا می جای من، هنه پرس 
ها مربوط به متافیزیک یکا  اعم از اینکه این پرس 

 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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بکه جکای منککه  بایست به نظر کار ناب، فلسفه می
 .25احیاء شود الغاء شود

  

                                              
مرکز انتفارات علنی و  -تالیف بهاء الدین خرمفاهی  -کتاب پوزیتیویسم منطقی .  25

هجکری  1271 چکاپ تهکران سکال -فرهنگی وابسته به وزارت فرهنکگ و ممکوزش عکالی 
 .4شنسی ص 
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 :«اصال یخستین عقل »و  «هزبز»
خاستگاا اصول نخستین عقل یعنی اصل استحاله اجتنکاع  ،«هابز»

دانسکت و  نقیضین و قانون علیت و حقکوق طبیعکی و غیکرا را عقکل می
 «علوم تجربی و کفف معلومات جدید و قوانین کلی تجربکی»پیدای  

 ،«عقککل»را  «کلککی و ضککروری ریاضککی و فلسککفهشککناخت قککوانین »و 
 دانست. می

و لذا در عین اعتقادش به وجود تناق  در دالئل اثبات خدا و اثبات 
در ایکن  ،اش به علوم تجربی و ریاضکیات و فلسکفه تجرد نفس و گرای 

 گرا نامید. توان او را هنچنین عقل حد می
 اما مخالفت هابز با فلسفه دکارت:

ندارد و عکالوا بکر  «هابز»، اختصاص به «دکارت»لکن مخالفت با 
ها و سکاختار  گرایان افراطی و ُپسکت مکدرن حس»توان از هنه  هابز می

 را نام برد. «گرایان و سوفسطائیان جدید شکنان و شکاکان و نسبّیت
دربارا تامل اول و دوم دکارت که یقین بوجود خود باشد و یقکین بکه 

توانکد بکنکد،  شکک نککردا و ننی ،هی  ککس ،وجود اندیفه خود باشد
عندا اشکال اشکال کنندگان به تامالت بعدی دکارت است که دربکارا 

 .استاثبات غیر مادی بودن نفس و ذهن و اثبات خدا 
دربارا اثبات غیر مادی بودن من اندیفکندا نسکبت بکه  ،«دکارت» -

 جهان مادی خارجی.
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واحکد بسکیط  هنانکا «مکن موجکود اندیفکندا»گفته بود که اوالا  -1
و حتی بدن مادی مکن  «جهان مادی خارجی»مستنر هستم در حالیکه 

 قابل تقسیم و تجزیه است یعنی واحد بسیط نیست.
دارای فهم و اختیار یعنکی اندیفکه  ،«من موجود اندیفندا»ثانیاا  -2

هستم در حالیکه مادا بدون فهم و اختیار بطور جبری و مککانیکی تکابع 
 کامل جبر فیزیک است.

و  «وجککود مککن اندیفککندا»در نتیجککه ایککن دو نفککانه تنککایز میککان 
، «مککن اندیفککندا»شککود کککه  ثابککت می ،«موجککودات مککادی خککارجی»
 نیستم. «موجودی مادی»

 جوهری غیر مادی هستم. ،«من موجود اندیفندا»یعنی 
اش به دکارت به معنکی جکوهر  عندا اشکال «هابز»: «هابزاشکال »

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 

هنکین  «مموجود واحد بسکیط غیکر قابکل تقسکی»مقصود دکارت هم از 
درون  ،اش تناق  است چون هر جکوهری معنی باشد معنا بی در درون

 زمان و مکان است.
جسم لطیف و سیال نامحسوس باشکد ککه قابکل  ،اما اگر مقصودش

ای است اما با گفتکار دککارت بکه اینککه مکن  رؤیت نیست گفتار منکن



 19  ..................................... «نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

در تناق  اسکت چکون گویا موجود واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم 
 قابل تقسیم بودا است. ،جسنیهر 

 به نقل کاپلستون:« هابز»گفته 
داللت  ،یا بر جسنی لطیف و سیال «روح»کلنه 

مجازی اسکت یکا یکسکرا فهکم  ،دارد یا کاربردش
 .26نفدنی است

  

                                              
 .20در ترجنه فارسی ص  -اول جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون .  26



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  .....................................................  11
 

 :گ ای عزقل واقع 27دزن الک
کنیم حواس مکا بکه  فکری است که تصور می از بی

عنکل  دهند مگر اشیاء مادی را، هکر ما نفان ننی
احسککاس را کککه خککوب مالحظککه کنککیم از هککر دو 
جهت طبیعت )یعنی جسنانی( و روحانی، عقیدا 

 کند. یکسان در ما، حاصل می
بینیم  طور که با دیدن و شنیدن الخ، مکی زیرا هنان

که در خارج از مکا، موجکود جسکنانی اسکت ککه 
موضوع احساس ما است با یقین بیفتر، مفکاهدا 

امر روحکانی اسکت ککه  کنیم که درون ما، یک می
 شنود. بیند و می می

مادی »تواند عنل یک  باید اذغان کنم که این ننی
باشد و منکن نیست بدون  «خفک غیر ذی حس

 .28، حصول یابد«یک موجود غیر مادی»
اینکککه مککن  -ارواح اسککتعداد حرکککت دارنککد  -14

شککنارم نبایککد  قابلیککت حرکککت را متعلککق روح می

                                              
27 . John Locke – 1632 – 1704 m 

اش در فصکل بیسکت و  تالیف جان الک در کتکاب دوم -کتاب تحقیق در فهم بفر .  28
 1294چاپ تهران سکال  -در ترجنه فارسی دکتر رضازادا شفق انتفارات دهخدا  -سوم 

 .169هجری شنسی ص 
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 موج  استغراب شود.
اگر حرککت عبکارت اسکت از تغییکر مسکافت زیرا 

نسککبت بککه موجککودات دیگککر کککه سککاکن فککرب 
توانند عنکل  شوند و اینکه ارواح و اجسام ننی می

کنند مگکر منجکا ککه مسکتقراند و اینککه ارواح در 
پس  -کنند  عنل می ،اوقات متعدد و امکنه متعدد

نسبت تغییر مککان  «ارواح متناهی»ناچار به تنام 
روح من که ماننکد جسکم مکن، یکک میدهم. زیرا 

تواند نسبت بکه هکر  موجود واقعی است ناچار می
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 

دارد منکن است ما هم مسافت تغییر مسکافت  می
 .میان دو روح را ملحوظ داریم

یابکد ککه  در می «تجربه نفکس»هر فردی به  -20
کند و بر جسم او،  کند و ارادا می روح او، فکر می

مینناید ولی  ،اجرای تاثیر «هنانجا که هست»در 
در جسنی و یا در محلی که به فاصله صکد میلکی 

توانککد عنککل کنککد و حرکککت دهککد در  اسککت ننی
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صککورتیکه خککودش در لنککدن باشککد و بککه وضککوح 
اش در سفر بین لنکدن و  ه با اتحاد با بدنداند ک می

کسفورد و با اس  یا کالسکه، مدام تغییکر محکل  م
دهد و در واقع تکوان گفکت تنکام من مکدت در  می

 حرکت است.
حرککت »اگر این مثال هم نظر روشنی در بکاب  -

، در «بکدن»از  ،دهد جدا شکدن من بنا ننی «روح
سکازد. زیکرا بکه  موقع مر ، مطلک  را روشکن می

 ،عقیدا من، این است انسان بگویکد روح از بکدن
خارج شد یا بدن را ترک کرد و باز حرککت روح را 

 .29نداشته باشد
توانککد جککا،  ننی «روح»گویککد باگککر کسککی  -21

عوب کند زیرا جاندار و ارواح در مککان نیسکتند 
، در زمکان ککردن خ صحبتنکنم این س تصور می

 ما، دیگر وزنی نداشته باشد....
تکوان بکه خکدا،  درست اسکت ککه حرککت را ننی

 «غیر مادی بکودن خکدا»نسبت داد ولی علت من، 

                                              
اش در فصکل بیسکت و  تالیف جان الک در کتکاب دوم -کتاب تحقیق در فهم بفر .  29

 .165 - 167سوم در بند نوزدهم و بیستم در ترجنه فارسی ص 
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 .30«نامتناهی بودن اوست»نیست بلکه 
  

                                              
اش در فصکل بیسکت و  تالیف جان الک در کتکاب دوم -کتاب تحقیق در فهم بفر .  30

 .167سوم در بند بیست و یکم. در ترجنه فارسی ص 
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 الک: یقی و ب رس  گهتزر هزبز و دزن
در قسککنت اول گفتککارش  ،«دکککارت»بککر خککالف گفتککه ، «هککابز»

یکک  «جوهر غیکر جسکنانی»به عنوان  «موجود اندیفندا»گفت که  می
جسم لطیکف »نوعی  ،«روح»منکن است گویی است لکن  نوع تناق 

 ،«جکان الک»غیر مادی باشکد ککه قابکل مفکاهدا نیسکت. امکا « سیال
غیکر باشکد نکوعی جسکم  «نفکس»صراحتاا معتقد بود که روح که هنان 

اسکت و هنگکام  «انسکان زنکدا»در زمان و مکان است که در بدن مادی 
اش بکا جابجکا  و روح هر کسی در بکدن شود خارج می ،اش مر  از بدن

 شود. جابجا می ،شدن بدن
کسککانیکه بککه علککم »و  «مرتاضککان هنککدی»البتککه تجربککه معاصککر  -

ککه )این نظریکه هکابز و جکان الک را  «تیزم مشنا هستند هیبنوتیزم و منیه
زیکرا کننکد  تاییکد می (موّید نظریه ادیان الهی معتقکد بکه انبیکاء هسکتند

تیزم، بکا خکواب مصکنوعی  ن به علم هیبنکوتیزم و منیکهمرتاضان و مشنایا
، شکان از بدنروح منها را گیرد  کردن کسی که مورد مزمای  منها، قرار می

و اخباری بالفعکل  فرستند کنند و به اطراف و اکناف جهان می خارج می
د که دقیقاا اخباری مطکابق واقکع نده به مرتاب می ،و مستقیم از منجاها
دهنکد البتکه اخبکاری ککه از طریکق  ری از مینکدا میهست و حتی اخبکا

منکن نیست و کامالا اتفاقی است و دقیقاا مطابق هنکان اخبکار  ،حدس
 دهد. در میندا رخ می ،منها
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نسکبت بکه  ،برای بعضی افکرادهم البته گهگاا خوابهایی از این قبیل 
دا ای است که در مین برداری از یک حادثه دهد که گویا فیلم میندا رخ می

و دقیقاا در میندا هنکان  «اتفاقی و تصادفی»ای کامالا  دهد حادثه رخ می
دهد که برای خود من چنکین رؤیاهکایی، رخ دادا  بهنان صورت رخ می

 است.
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 گوید: که می «دکارت»گفته  بهحال برگردیم  -
هسکتم و نیکز دارای  «واحد بسیط مسکتنر» ،«من موجود اندیفندا»

قابل تقسیم و تجزیکه اسکت و بکدون  ،«مادی جسم»اما  مفهم و اختیار
 .است اختیار ،فهم

من واحد بسیط غیر قابل »که قسنت نخست گفتار دکارت به اینکه 
و تجربکه فعلکی  «جکان الک»و  «هکابز»گویا با گفتکار  ،«تقسیم هستم

 هنخوانی ندارد. ،«هندیمرتاضان »
 :ککه گفکت اش«هیوم در جوانی»و باالخص با بعضی از گفتارهای 

 ،ام هستم و اینککه مکن هنان مجنوعه تصورات و تصدیقات ذهن ،من»
گرچکه  ،«کنم واحد بسیط غیر قابل تقسیم و تجزیکه باشکم را درک ننکی

مکن »اظهکار داشکت ککه  ،پس از گذشت سالیان و تفکر بیفکتر «هیوم»
واقعاا واحد بسیط غیر قابل تقسیم هستم و تصورات  ،«موجود اندیفندا

را که من باشد  «واحد واقعی و حقیقی»محال است یک  ،متنایز از هم
عقکل مکن در فهکم ایکن »دارد ککه  تفکیل دهد و سدس هیوم اظهار مکی

 :«ناتوان است ،مسئله
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 :«بساطت و وحدت نفس»در انکار  «انگلیسی هیوم»سخن نخستین 
کند و  شاید او، چیزی بسیط و متصل را ادراک می

دارم ککه چنکان  نامد، هر چند یقکین من را خود می
 اصلی در من وجود ندارد.

ها را، کنکار  اما اگر عقیدا این دست منافیزیسین -
توانم دربارا باقی ابناء بفکر، جرئکت  بگذاریم، می

تصدیق این قول را داشکته باشکم ککه منهکا چیکزی 
ای از ادراکککات  ، یککا مجنوعککهتککودانیسککتند جککز 

مختلفی که با سرعت غیکر قابکل تصکوری در پکی 
میند و در حرکت و سکیالن دائکم قکرار  می یکدیگر

 .31دارند
 اش: در پایان اندیفهپس از سالیان، هیوم 

گاهم ککه شکرح مکن بسکیار نارسکا اسکت و جکز  م
، چیکزی «های پیفکین اسکتدالل»گواهی ظاهری 

 توانسته است که ما را به پذیرش  وادار کند. ننی
باشکند  «های متنکایز وجودی»، «ادراکات»اگر  -

دهند که به هم  تنها هنگامی تفکیل یک کل را می

                                              
در بخک   -تکالیف دیویکد هیکوم  -در کتکاب اول « ای دربارا طبیعت مدمی رساله».  31

 .221در ترجنه فارسی ص  -« هویت فردی»چهارم دربارا بند شفم یعنی دربارا 
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 بدیوندند.
روند منگکاا ککه بکه  ولی هنه امیدهایم بر باد می -

رسیم که ادراکات  متکوالی، مکا را  تبیین مبادی می
 سازد. مان به هم، یگانه می در اندیفه یا مگاهی
ای که مرا در این باب خرسکند  من از کفف نظریه

 گرداند ناتوانم.
کوتاا سخن منککه دو مبکدأ وجکود دارنکد ککه مکن 

رسد که  توانم با هم سازگارشان کنم و مرا ننی ننی
 هیچکدامفان را وانهم.

وجودهککای »، «هنککه ادراکککات متنککایز مککا» -1
 .«متنایزاند

ای واقعی میان وجودهای  هرگز رابطه ،ذهن»و  -2
 .32«کند متنایز، ادراک ننی

  

                                              
بکه  221جلد پنجم تاریخ فلسفه کاپلستون در قسنت هیوم در ترجنکه فارسکی ص .  32

 نقل از رساله هیوم.
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عکدم »یکا  «و بسکاطت نفکسوحکدت »توضیح سردرگنی هیکوم در 
: این توضیح از ادامه گفتار هیوم در هنکین رسکاله و در هنکین «وحدت

گفت من هنان مجنوعه تصورات هستم که هم متعکدد و  قسنت که می
شکوند و تغییکر  عکوب می ،متنایز از هکم هسکتند و هکم در هکر لحظکه

 افزاید: کنند هیوم چنین می می
است جایی ککه در  «صحنه تئاتر» ،«ذهن»گویی 

من، ادراکککات متعککدد بککه طککور متککوالی پدیککدار 
گذرند گاهی نیز  گذرند و مجدداا می شوند، می می

گذرنککد و بککه بیفککنار حالککت و  بککه مهسککتگی می
 شوند. وضعیت با هم ترکی  می

نباید ما را گنراا سازد  «تئاتر»به  «نفس»... قیاس 
 «فقط از ادراک متوالی تفکیل یافته اسکت ،ذهن»

ها یا مادا تفکیل  محل بازننایی این صحنه»ما از 
 .33، مفهوم متنایزی نداریم«ها دهندا من

  

                                              
اینکه ذهن میا صحنه تئاتر است که مکانی ثابت و مستنر است یا  سرگردانی هیوم در.  33

 دهد؟ ذهن مجنوعه ادراکات است که در من صحنه رخ می



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ....................................................  11
 

 تاضیح مز ب  گهت  هیام:
شاید سردرگنی هیوم بکه ایکن خکاطر باشکد ککه چکرا مکن خکودم را 

رونکد  مینکد و می ککه در هکر لحظکه می «تصورات متعدد»مجنوعه این 
که هنیفکه ثابکت اسکت  «نصحنه تئاتر ذه»حساب کنم و خودم را من 

ایکن تصکورات اسکت حسکاب نککنم  محکلکه  «ذات ذهن»یعنی خود 
مینکد و  هکا می ننای  ،«تئاتر معروف و شناخته شدا»هنچنانکه در یک 

ثابت و باقی مینانند  ،روند اما محل و صحنه تئاتر و گردانندگان منها می
 پفکت»و گردش تئاتر در من محل و بکه کنکک من مکدیرانی اسکت ککه 

من گردانندا پفت پکردا ایکن  ،«فاعل شناخت»میا  .«صحنه تئاتر هستند
 تئاتر داخل ذهن نیست.

بکه باشکد  «های روی صکحنه بازی»به تفبیه من به  ،توجه هیوم چرا،
اینکه با وجودی که در  ،نباشد و عالوا بر من «گردانندگان پفت صحنه»

پکی  پکی  خکودم و » ،شکود امکا مکن هر لحظه تفکرات من عوب می
شوم و تفبیه هیوم من را به ساختنان کفکتی و  فرد دیگری ننی ،«دیگران

کند مثال ناصحیح است زیکرا  غیرا که تغییرات جزئی نام منرا عوب ننی
اگر هنه اجزاء کفتی عوب شود دیگر کسی منکرا هنکان کفکتی سکابق 

ام عوب شود باز پی  خکودم و پکی   داند اما اگر من هنه تفکرات ننی
نه فرد دیگری  ام هنان شخص هستم و هنان یک نفر مفخص ،دیگران

 -و نه چند نفر و نه نصف نفر 
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من موجکود واحکد بسکیط هسکتم  ،هم که گفته «دکارت»شاید نظر 
من صاح  این بدن یک نفر هستم برای هنیفکه نکه دو »هنین بودا که 

هر چند تفکرات زیادی در من باشکد  ،«نفر و نه نصف نفر و نه چند نفر
بکاز عوب شود ام  عوب شود و حتی مجنوعه تصورات ،و در هر لحظه

 من هنان فرد هستم.





 

از فیلسوفان کانت »اشکال 
 «دکارت»به « آلیست آلمانی ایده

ای  قضیه «من هستم»درباره اینکه 
 است «همانگویانه»

 
Immanuel, Kant 

1724 – 1804 m 
  



 
 ایمانوئل کانت

Immanuel Kant   
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کنم پکس  من فککر مکی» گوید: : اینکه دکارت می«عفسیر کانت» -
کنم هستم  من فکر می»یعنی کند که  منرا چنین تفسیر می ،کانت« هستم

 «.فکر کنندا
من فکر »تکرار هنان موضوع است یعنی تکرار « هستم»یعنی گزارا 

 .«کنم می
 «فلسه  دکزرت»اخ « کزیت»تهسی  وطز در امز 

 کتکاب معتبرتکرین ککه را« دککارت« »تکأمالت» گویا ،«کانت»اوالا 
 اسکت، نکردا مطالعه دقیق طور به که من یا نکردا مطالعه باشد، دکارت

 بککود سککزاوار کنککد، می نقککل او« گفتککار روش» ازرا  دکککارت جنلککه لککذا
 کتکاب ککه ککرد می نقکل فلسکفی دککارت کتکاب ترین دقیق ای از جنله

 جنلکه من ،«دکارت رروش گفتا»کتاب  از ،کانت لکن باشد« تأمالت»
  .«هستم پس اندیفم می من» که، است گفته ،دکارت که کند می نقل را

،  فککر مکن» ککه جنله این از را دکارت مقصود ،«کانت» سدس ثانیاا
 ایکن از دککارت مقصکود ککه کنکد معنی می چنین ،«هستم پس کنم می

 ککه «فکرکننکدا هستم کنم، می فکر من»: که است اینمن هستم  جنله
 .«ای ترکیبی قضیه نه» ،«هنانگویانه» ای است قضیه
 واقکع در« فکرکننکدا هسکتم ککنم فکر من» جنله دیگر، عبارت به و

 فکر من» که شود گفته دوبار گویا است،« کنم می فکر من» تکرار هنان
 «باشکد فککر وراء موجودی واقعکی ککه» از و« کنم می فکر من ،کنم می
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 ترین دقیکق که« تأمالت» کتاب در «دکارت» حالیکه در ،دهد خبر ننی
 در دککارت ککه منجکا است گفته ،طوری دیگر باشد می فلسفی او کتاب

 :نویسد می دوم تأمل در ،«تأمالت»
 زبکان بکه را من که هربار ،«هستم من» قضیه این»

 بالضککرور  کنم، مککی تصککور ذهککن در یککا مورم مککی
، مطابق «من هستم»این قضیه یعنی . است صادق

 ،با واقکع بکودا و صکادق اسکت من هکم بالضکرور 
  34صادق است.

، علنی است مطابق با واقع و «ام وجود واقعی»یعنی این علم من به 
و تخّیکل و  «توهم مح »صادق است و محال است  ،االمر و لذا نفس

 ؛«صرف فکر کردن باشد»
، «وجکودی واقعکی دارم»دانم  زیرا منکن نیست من در حالی که می

یا خیال کنم که هسکتم « و فکر کنم که هستممعدوم باشم »محال است 
واقعکی است )علکم بکه وجکود  «علم به وجود متعلق فکر»پس تنها این 

 «، نیست«صرف فکر کردن تنها»صادق است و  خودم( که بالضرور 
 که است «علم» اعتبار عدم و اعتبار بیان صدد در دکارت یعنی گفته

 صکادق بالضکرورا و اسکت واقع مطابق و معتبر بالضرورا ،«علم کدام»
 .است

                                              
 .25 ک 27 صص احندی، ترجنهدر تامل دوم در  دکارت، تأمالت، . 34
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 تاضیح
 کند مطالعه را «دکارت»های  گفته این عنیق و درست عاقلی که هر
 قضکیه کیک بیکان و الفکاظ بکازی بکا درصکدد دکارت که شود می متوجه

 تککرار ،من در محنکول ککه نبکودا ،35«فایکدا تکراری بیهنانگویانه و »
 نسکبت دکارت به غلط به که کانت جنله این مثل .باشد موضوع مفهوم

 جنله که« فکرکنندا هستم کنم می فکر من: »گفته دکارت که است دادا
 نقکل ایکن و اسکت« کنم می فکر من» هنان تکرار ،«کنندا فکر هستم»
 و سوفسکطاییان مکت » ابطال و رد ،هرگز، «فلسفه دکارت»از  «کانت»

واقعککی  وجککود در شکککاکان، و سوفسککطاییان کککه نیسککت ،«شکککاکان
 پاسکخ از« دککارت» از قبکل فیلسکوفان و کردنکد می کش ،«هرچیزی»

 بسکیار بیکان ایکن بکا« دککارت» امکا بودنکد عکاجز ،شککاکان منطقی به
 دوبکارا، ککه را «گری سوفسطایی و مطلق شکاکیت مکت » ،اش روشن

 .کرد خفه ،نطفه در بود اکرد سربلند

  

                                              
 نویسد: می« کانت» – A355 – A356 ،921 ص ناب، خرد سنج  . 35

 اسکت، «هنانگویانکه» واقکع در« هستم پس کنم می فکر من»
 هسکتم» کنم مکی فکرت  Cogito Sum Cogitans] زیرا

 «[فکرکنندا
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سااال  «من چیستم»دربزر  اینک   «دکزرت»ب   «کزیت»اشکزل 
 ؟اخ مجهال مطلق است

 کند مبنی بر اینکه؛ کانت به دکارت اشکال می
 «شناختی عقلکی» ،«من موجودی اندیفندا هستم»الف: این قضیه 

 ؛«شناختی حسی»است نه 
ای عقلکی اسکت نکه  یعنکی شکناخت)اسکت  «ای عقلی قضیه»چون 

گکاهی جدیکد نیسکت  هرگز قضیه ،(شناختی حسی ای علنکی و مفیکد م
معتبر شناختی علنی »تواند تولید کنندا  می «قضایای حسی»چون تنها 

زیرا  «شناختهای عقلی»نه  «مفنول مقوالت فاهنه قرار گیرد»و  «باشد
ثابت ککردیم تنهکا تصکورات حسکی و شکناختهای ه کانت باشیم( )کما 

قکرار  (وجود و علیکت و غیکرا)موضوع مفاهیم مقولی  ،تواند می ،حسی
 گیرد.
تواند  نیست ننی «ای حسی قضیه»چون  «ام من موجودی انیفندا»و 

قرار گیرد و  «وجود و علیت و یقینی و ضروری و غیرا»موضوع مقوالت 
 واقعی را تفکیل دهد؛معتبر ای  قضیه

شناختهای عقلی و مکاوراء »دربارا  «مقوالت فاهنه»زیرا استفادا از 
از واقعیکت  اخبکار، انجامکد بکه تنکاق  و تعکارب میچون  ،«الطبیعی

 .نیست
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 کانت:
 «برابککر ایسککتایی»، هککی  «حسککگانی»بککدون  -1

 تواند به ما دادا شود، ننی
هکی   ،و بدون فهم )بکدون مقکوالت فاهنکه( -2
 .36گردد ، اندیفیدا ننی«برابر ایستایی»

 ای حسی باشد؛ بنابر منکه قضیه «من هستم»ب: اما دربارا قضیه 
مقکوالت ککانتی  لمفکنو هکم، «حکس درونکی»گرچه قضکایای  -

د ااّل منککه چکون نشکو می «ای و ضکرورت و غیکرا وجود، علیت، یقین»
از  ککه نیسکت« شکناختی واقعکی و بیواسکطه»اسکت  «شناختی حسی»

دهنکد  خبکر می ،واقعیت خبر دهد بلکه تنها از احسکاس حکس درونکی
 .هست درونمنچه در  نه از واقعیتیعنی از ننود حسی درون 

چقدر با واقعیکت، مطکابق هسکت یکا  ،پدیدار حسیاما اینکه این  -
مطابقکت بکا واقکع را  ،ی است که شکناخت حسکیرمطل  دیگ ،نیست

حسی ما دربکارا گکردش شکبانه کند زیرا چقدر شناختهای  تضنین ننی
کرد و  مطابقت ننی ،روزی خورشید و ماا به دور زمین بود که با واقعیت

 چه بسا شناختهایی حسی که سکراب بکود و شکناخت موجکود خکارجی
  .نبود

                                              
 B 154 – B155 – 129کتاب سنج  خرد ناب ص .  36
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 کانت:
، درون اخته «سه  درونی»منچه مربوط است به 

شناسکم  می «پدیکدار»خاص خود را فقط چونکان 
  .37«نفسه هستچنانکه فی »ولی نه 
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 یقی و ب رس  این گهتزر کزیت:
مکن »به اینکه  «قسنت نخست اشکال کانت»اما پاسخ ما به  –الف 

اینکه: در نتیجه  «شناختی حسی»شناختی عقلی است نه  ،«اندیفم می
 .تا از موضوعی واقعی خبر دهد شود ننی «مقوالت»مفنول 

موجکودی مکن »اوالا پاسخ صحیح ما بکه کانکت ایکن اسکت ککه  -1
به دست  ،نیست که از راا استدال عقلی «شناخت عقلی»، «ام اندیفندا

 .(مثالا استدالل بر اساس قانون علیت و چیز دیگر)ممدا باشد 
هکم  «شکناخت حسکی»یکک  ،«ام من موجود اندیفندا»هنچنانکه 

به دست ممدا باشد بلکه یک  ،نیست که از راا حواس پنجگانه یا غیر من
هکم  است که نیازی به واسطه شکدن حکس «نیدرو واسطه شناخت بی»

اش در  خکرد نکاب ،ندارد هنانطور ککه خکود کانکت در کتکاب سکنج 
شکناختی  ،«شناخت من از درون خکودم»گوید که  ویراست نخست می

شناخت من از منچه بیرون از من است ناچکارم از  فقطبیواسطه است و 
 کنم. مگاهی پیدا ،به وجود منها ،«ننود حسی»طریق حس و 

 کانت:
بککی »توانککد  خککود مککا هسککت، می رفقککط منچککه د

 .38دریافته شود ،«میانجی

                                              
در زبان التین در  991تالیف کانت در ترجنه فارسی ص  –کتاب سنج  خرد ناب .  38

 A367-A368-1ویراست نخست 
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ککه بهنکین خکاطر  ،«وجکود خکود و بکه درون ذهکن خکود»علم به 
بدون عقکل اختصاص به انسان ندارد حیوانات شناختی بیواسطه است، 

 هم از چنین شناختی برخوردارند.
مکن »یکا « مکن هسکتم»به اینککه  «من از درون خودم»پس شناخت 

نیست که  «شناخت عقلی»یا  «شناخت حسی»هی  کدام « اندیفم می
منرا قسنی از اقسام علوم تجربی یا علوم عقلکی و فلسکفی بکدانیم بلککه 

 است که اختصاص به انسان هم ندارد. «نی بیواسطه به درون خودلع»
یکا  «حکس»بواسکطه  «من هستم»اگر چه من شناخت عالوا بر منکه 
وجکود »مفنول مفاهیم  ،هنچنان لکننیست  «عقل»شناخت بواسطه 

کتکاب و چنانچکه مکن در تواند بفکود  می «علیت و یقین و غیرا –و عدم 
اختصکاص بکه  ،روشن کردم ککه مقکوالت فکوق ،«نقد بر فلسفه کانت»
شکناختهای مکاوراء »و نامحسوسات حتی  «های حسی ندارد شناخت»

هرگکز  ،های ماوراء الطبیعکه شود و در شناخت می لرا هم شام «الطبیعه
کرد  شود که کانت خیال می گرفتار تعارب و مسائل جدلی الطرفین ننی

در ماوراء الطبیعه به تعکارب و  ،«قانون علیت و امثال من»که استفادا از 
)علککوی سرشکککی و ولککی بککه نظککر مککا، شککود  منتهککی می ،تنککاق  ادلککه

بکه  «مکاوراء الطبیعکه»در  «مقوالت»هرگز استفادا از « گرایان عاقل واقع
ی نقد»شود و من جواب کانت را در کتاب  تعارب و تناق  منتهی ننی

 نیست. ،مفصالا دادم و نیاز به تکرار این جا «فلسفه کانت بر
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منحصککر بککه  ،«نامحسوسککات» ،بککر خککالف تصککور کانککت –ثانیککاا 
 نیکزاز اجکزاء طبیعکت حتی بعضی  ندنیست «موجودات ماوراء الطبیعه»

هنچون اتکم از نامحسوسکات اسکت هنچنانککه در نقکل فلسکفه هکابز 
 گذشت.

مککن »دکککارت در کتککاب روش گفتککارش کککه گفتککه بککود  گفتککهپککس 
، کامالا شناختی بیواسطه یقینی غیر قابکل تردیکد «اندیفم پس هستم می

ت کانت را به الوارد نیست و من تنام اشکا ،ی بر منلاست و هی  اشکا
، بطکور کامکل و مفصکل پاسکخ دادم «نقکد فلسکفه کانکت»در کتاب  من

 مراجعه کنند. ،توانند به من تالیف من عالقنندان می
شناخت مکن از »گفته بود کانت اما قسنت اخیر گفته کانت که  –ب 

طکور  من ،باشد باز از وجود من «شناخت حسی»وجود خودم بنابر منکه 
، شناختی از «شناخت حسی»زیرا  «کند که در واقع هست حکایت ننی

 .«منطور که هستواقعی، است نه شناختی از موجود  ننود
گرچه از پاسخ اول ما روشن است که  ،پاسخ ما بر این اشکال کانت

در ویراسکت )شناخت من از درون خودم منطور که حتکی خکود کانکت 
شناختی پدیکداری »است نه  «شناختی مستقیم»کند  قبول می (نخست
چون در  «موجودات خارجی»من نسبت به  اما «از ننود حسیو حسی 

دارم و امککان حسکی درون من نیستند شکناختی ننکوداری و پدیکداری 
پدیکداری و ننکوداری هسکت خطاء در شناخت حسی یعنکی شکناخت 
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به من خوردا است دارای  ،چنانچه گاهی انسان زمین کویری را که مفتاب
شود  شود متوجه می میوقتی نزدیک  بیند اما ای از دور می مب و دریاچه

خیکال  ،که هی  نیست یکا منککه مکردم در سکابق از راا مفکاهدا حسکی
ردنکد گ خورشید و ماا و ستارگان به دور زمکین مکی ،کردند شبانه روز می

اما بعد از کفف منظومه شنسی متوجه شدند این طور نیست بلکه این 
 چرخد. زمین است که شبانه روز به دور خود می

شناختی قابل خطا اسکت و منککن اسکت  ،«شناخت حسی»یعنی 
و ککامالا خکالف  نداشته باشکدهی  مطابق خارجی  ،«شناخت حسی»

سکتقیم و مچکون شکناختی  «شناخت من از درون خودم»واقع باشد اما 
یعنکی هنیفکه  است محال اسکت مطکابق واقکع نباشکد بی واسطه حس

 .واقعی است
اش در تامل اول و دوم میان شناخت  و لذا دکارت هم در کتاب تامالت

 گکذارد اسکت فکرق می «منچکه در بیکرون»و  «منچه در درون مکن هسکت»
چکون شکناختی  «بیکرون مکن هسکت»گوید شکناخت منچکه در  و می -

 ،دی بکا واقکعرمنککن اسکت در مکوا ،است بواسطه حس و ننود حسی
 .مطابقت نداشته باشد

چون شکناختی مسکتقیم و بیواسکطه  «خودم دروناما شناخت من از 
بلکه بالضکرورا  مطابقت نداشته باشد ،است محال است با واقع درونی

 .هنیفه صادق است



 11  ..................................... «نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

هکی   ،از درون خکودم «و بیواسکطهعلکم مسکتقیم »در  عالوا بر من،
نیسکت  ،«چیستی خودم»و  «هستی خودم»از من تفاوت میان شناخت 

گذرانم  یا در ذهن می)ستم گویم ه گونه که محال است من که می هنان
 .هنیفه صادق است ،«من هستم»این قضیه  (که هستم

مککن موجککود »گککویم  کککه می «مککن چیسککتم»هنچنککین در اینکککه 
مکن موجکود »محکال اسکت بالضرورا صادق اسکت زیکرا  ،«ام اندیفندا

نی این گفته کانکت یع «اندیفندا نباشم و خود را موجود اندیفندا بدانم
گویی است ککه  یک نوع تناق  ،«اندیفندا نباشم شاید من موجود»که 

اندیفکم  اندیفم یا منکه شکاید ننی اما ننی ام موجودی اندیفندا :بگویم
 موجود اندیفندا نباشد.اینکه منکن است یا 

دانکم  نیدانم هستم اما ن من می» گوید: که می «کانت»اما این گفته 
ی را از چیکزچگونه منککن اسکت  نیستصحیح  گفتاری ،«که چیستم

 ،سل  کنم چون سل  چیزی از چیز دیگکر ،دانم چیستم خودم که ننی
گاهی است اینکه من می گویم من سنگ و خاک نیستم  مستلزم علم و م

 ام. دانم که انسان گیاا نیستم حتناا میمن و نیستم من حیوان 
تواننکد  تکوانم خکاک و گیکاا را )ککه ننی یا به عبارت دیگر من که می

خود سل  کنم و بگویم من سنگ و خکاک و گیکاا نیسکتم  باندیفند( از
موجککودی  ،خککودم»دانم کککه  حتنککاا مککی (تواننککد باندیفککند کککه ننی)

  .«ام اندیفندا



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ....................................................  11
 

 کانت:
، «خکود انکدریافت»در یگانگی اصلی هم نهادی 

گاهم: نه اینکه چگونکه بکه  ،من به خویفتن خود م
چگونکه  ،فی نفسکه»شوم و نه اینکه  خود پدید می

 .39«هستم»بلکه فقط این که  «هستم
  

                                              
 B157 – B158 – 226. سنج  خرد ناب ص  39
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 ب  دکزرت: «کزیت» دیگ اشکزل 
و از  ام بکه اینککه شکناخت مکن از درون «اشکال کانت بکه دککارت»

ثابکت  ،اسکت و در شکناخت حسکی «حسی یشناخت» ،، هر دوام بیرون
متفاوت باشد و مطابقت کامل نداشکته  ،شدا که منکن است با واقعیت

 «واحد بسکیط»خودم باشد بنابراین اساس، اینکه من خودم را در درون 
 «دارای ابعکاد»و محسکوس خکارجی را ککنم  یعنی احساس میدانم  می
 «بیرونکی یحس»و  «حسی درونی»شاید این هر دو ننودهای  ،دانم می

دقیقکاا در  ،هکا هسکتندباشد که منکن است با واقعیتی که اینهکا ننکود من
 –هستیم یا خیکر  «واحد بسیط»دانیم در واقع،  یعنی ما ننی تباین باشد.

کنکیم واقعکاا  دانیم منچه را در بیکرون احسکاس مکی هنچنانکه واقعاا ننی
 است یا نیست. «دارای ابعاد»

 این است ک ؛ ،«کزیت»پزسخ مز ب  
در ویراست اول کتاب نقد عقکل محک   ،اوالا منطور که خودتان -1

نیاز به وساطت حس دارد  ،اش منچه شناختگفتید اعتراف به من کردید 
گاهی  ،نیستند ما از منها ،هستند چون در ما «موجودات خارجی»تنها  م

گکاا  ینداریم ناچار باید از اعضاء حس و بوسیله ننکود حسکی از منهکا، م
یواسطه معلوم اسکت نیکازی بکه ب ،برای مااست شویم اما منچه درون ما 

شناخت ننکودی و منچه درون ما است هرگز وساطت حسی ندارد یعنی 
یعنکی مکن فاعکل شناسکا ککه  حسی نیست که امکان خطاء داشته باشد
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محال است دو چیز باشم نه  ،دانم می «واحد بسیط» ،ام خودم را در دون
 دو فرد باشم نه یک فرد.یا یک چیز 

اثبکات ککرد ککه  ،هم ککه کانکت «موجودات خارجی»اما نسبت به  -2
امکان خطاء هست لکن امکان تفاوت موجود خارجی با منچه حس بکه مکا 

وم تجربکی لکچنانچه در فلسفه غرب در باستان و اینک در ع)دهد  نفان می
است مثل طعم و رنکگ و  «صفات ثانویه اجسام»تنها در  (ثابت شدا است

ه افکراد مختلکف یکا انکواع مختلکف نسکبت بک ،منکن اسکت»بو و غیرا که 
محکال ، «خکارجیصفات اولیکه اجسکام »اما در  «متفاوت باشد ،جانداران

صکفات »در کنم  با منچه من احسکاس مکی «موجود واقعی خارجی»است 
کنم  متفاوت باشد مثالا من جسم را دارای ابعاد ثالثکه مفکاهدا مکی، «اولیه

پکس  عد باشد.موجودی بدون بُ  واقعاا دارای ابعاد ثالثه نباشد ومحال است 
و قابل تجزیکه هستم  «موجود واحد بسیط»من فاعل شناسا، خالصه اینکه 

گانکه  ، واقعکاا دارای ابعکاد سکه«موجودات مادی خارجی»و و تقسیم نیستم 
 هستند یعنی قابل تقسیم و تجزیه هستند.

 کانت:
بکود،  می ،«موجکود فکی نفسکه»یکک  ،«مادا»اگر  -

در مقابککل  «موجککود مرککک »منگککاا هنچککون یککک 
)تنفستمکککن اندیفکککندا( هنچکککون یکککک  «روح»
گردید که از هم متفاوت  ، متنایز می«موجود بسیط»
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 و متنایزند.
یک تاثر حسی ما )تننود حسکی مکا( «مادا»لکن  -

من موجود بیرونکی، »است که  «موجودی بیرونی»از 
موجکود »اما خکود من  «هنان موجود فی نفسه است

 ر از احساس بیرونی ما، چیست؟قطع نظ ،«بیرونی
چیزی »دانیم شاید  ما از کنه ماهیت من، هی  ننی

 .40، نباشد«گانه است که دارای ابعاد سه

                                              
)بقیه اشککاالت کانکت بکه  A359-A360ویراست نخست  – کتاب نقد عقل مح .  40

موجود اسکت بکه منجکا مراجعکه است که تالیف کردم  «نقدی بر کانت»دکارت را من در کتاب 
 شود.(
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را ندیدا و شاید حتی  «ت دکارتالتام»یا کتاب  ،که هوسرلاز منجا 
فلسفه  ،را نیز ندیدا باشد و به غلط برای او «روش گفتار دکارت»کتاب 

هنچککون ژیلسککون و امثککال ژیلسککون کککه در )انککد  دکککارت را نقککل کردا
های گذشته دربارا نقل غلط ژیلسون ککه در نقکل و نقکد فلسکفه  قسنت

کت  دککارت  ،و یا اگر هوسرل (هوسرل بودادکارت کامالا مورد اعتناد 
کنکد ککه  نخواندا و لذا منرا غلکط نقکل می ،را دیدا باشد باز بطور عنیق

 «فلسکفه دککارت»، «سرلهو»بطور مفصل گذشت در نتیجه  ،اش شرح
اسکت ککه  دانسته ، می«سوبژکتیویته»و  «گرا ای ذهن فلسفه» ،را به غلط

 .41ما جواب منرا بطور کامل و مفصل دادیم
 هوسرل:

عنالا گونه ککامالا نکوینی از فلسکفه را،  ،«دکارت»
 افتتاح کرد؛

و به طور  «تغییر سبک داد»، کامالا «فلسفه» ،با او
، بکککه «لوحانه گرایکککی سکککادا عین»ای از  ریفکککه

 .42، چرخید«گرایی استعالیی ذهن»
، بکککه مثابکککه ذهنّیکککت «مکککن اندیفکککندا» -1 هوسرل:

  43]سوبژکتیویته[ استعالیی 

                                              
 .تالیف علوی سرشکی – کارهای علوم انسانی ها و راا . در کتاب چال  41

 .25بند دوم در ترجنه فارسی ص  –تالیف هوسرل  –. کتاب تامالت دکارتی  42

 .52در ترجنه فارسی ص  -هفتم بند  –. کتاب تامالت دکارتی  43
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 هوسرل:
، مککدعی حککّل «شناسککی پدیدا»... بنککابراین اگککر 
، است؛ و خکود را «وجود عینی»مسائل مربوط به 
خککود »نبایککد بککه عنککوان  دانککد میککا یکک فلسککفه می

مفککخص « انگککاری ]سولیدسککیم[ اسککتعالیی تنها
 ؟44شود

  

                                              
 – 199بنکد چهکل و دوم در ترجنکه فارسکی ص  –تالیف هوسکرل  –. تامالت دکارتی  44

192. 
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در داااای  بخااز   ، «وداااد فزعاال شنزسااز»هاساا ل اخ ایکاازر 
 :پس اخ سزلیزن پختگ  «آن»تز قبال گ ای   حس

 دیوید بل:
هکککای  پژوه »در ویراسکککت نخسکککت کتکککاب « هوسکککرل» -1

 او نوشت:شد « فاعل شناسا»م( اصالا منکر  1401اش، )«منطقی
عاجز از یافتن این  ،باید به صراحت بگویم به کلی

 ها هستم. کانون ابتدایی الزم رابطه
یعنککی دوازدا سککال بعککد،  –م  1412 –در ویراسککت دوم در سککال  -2

نظرش عوب شد و در زیرنویسی که به جنلکه یکاد شکدا افکزود چنکین 
 گفت:

 .45از من پس، توانستم منرا بیابم
  

                                              
 .259ص ون فاطنی ترجنه فرید ،تالیف دیوید بّل  – «های هوسرل اندیفه». کتاب  45

ص  –« هوسکرل در مکتن مثکارش»هنچنین مقای عبدالکریم رشیدیان در کتاب  به نام:  -
 کند. از هوسرل، نقل می 212 – 219
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فلسکفه »دربکارا  ،«های کانکت بکر گفتکه ،نقد مکا»با  ،یقی و ب رس 
های  یکهراصالا برای ابطکال نظ «فلسفه دکارت»روشن شد که  ،«دکارت

نوشته شدا و بهترین پاسکخ  «گرایی سوفسطائیان و شکاکان مطلق ذهن»
 دادا است. ،«گرایان ذهن»را به 
، «من اندیفندا و فاعل شناسا: »گوید صراحة می ،«فلسفه دکارت»

اگکر منچکه را »بلکه حتکی  ذهنی باشممحال است موجودی خیالی و یا 
ذهن و کنم موجوداتی خیالی و ساخته  دربارا موجودات بیرونی فکر می

وجکود مکن »امکا  «خیال من باشند و یا وجود واقعی منها مفکوک باشد
تواند مفککوک و یکا موجکودی خیکالی و  ننی ،«اندیفندا و فاعل شناسا

 «موجودی واقعی عینکی»یقیناا  ،«من»یفه باشد بلکه ساخته مح  اند
 .«موجودی ذهنی و ساخته خیال خودم»هستم نه 

محکال بکود دربکارا چیکزی خیکال ککنم یکا  ،چون اگر معدوم بکودم)
 .(باندیفم
چنانچه در جای خودش، روشن کردیم هکی   «فلسفه دکارت»و در 

 هم وجود ندارد. «داوری پی »و  «پیففرب»
را غلککط  «فلسککفه دکککارت»، چککون «هوسککرل»و  «ژیلسککون»امککا  -

، «فلسکفه دککارت»فهنیدند و غلکط نقکل کردنکد خیکال کردنکد ککه در 
  .46پیففرب و پیفداوری هست

                                              
توضیح دادا  –تالیف علوی سرشکی  –ها و راهکارهای علوم انسانی  در کتاب چال .  46
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 ، صحیح نیست.«فلسفه دکارت»خالصه اینکه نقد هوسرل بر 
و  «گرایکی حس»اش را بکا  تحقیقکات ،«هوسرل»بر من، گرچه عالوا 

، شکروع ککرد امکا بکا گکذر از «گرایی و طبیعکتگرایی  مادا»شاید هم با 
 به پایان رساند. «گرایی گرایی و حس گرایی و طبیعت مادا»

ککه بکه  «های منطقی و ریاضکی گزارا»اش را دربارا  زیرا تحقیقات -
، هوسکرل متوجکه شکد ککهمنتهی شد « ماهیات»و شهود « ذات»شهود 

، «اسکتقراییشناختهای حسی جزئی و تصدیقات احتنالی تجربکی و »
قوانین نخستین عقلکی و ریاضکیات نکاب کلکی »تواند ایجاد کنندا  ننی

و  «ریومنطکق صک»باشد که رسیدن به قوانین  «ضروری غیر قابل تردید
 «شناختهای استقرایی حسی جزئی»تواند از راا  ، ننی«ریاضیات ناب»

مکن اندیفکندا »، ایجاد کننکد «طبیعت مادی جبری فیزیکی»باشد و یا 
 «.فاعل مختار باشد عاقل

و عطدم  «ثنویت کطانتی و دکطارعی»یبنی باالخره هوسرل هم به 
یه خودکفایی   پیوندد. می ،«گرایانه و حس مادی»نظر

  

                                                                                         
 شدا است به منجا مراجعه شود.
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هنچکون قکانون علیکت و... « منطق مح »و اینکه قوانین  هوسرل
 :شناختی تجربی، نیستند

کنکد بلککه  ، صدق یکک قکانون را اثبکات ننی«استقراء»
 کند.... بی  احتنال صدق منرا، اثبات میدرجه کم و 

تر از این حقیقکت، نیسکت  اما هی  چیز، واضح -
، همگططی دارای «قططوانین من ططض محطط »کککه 

 «.اند اعتیار پیشین»
منها نه از طریکق اسکتقراء بلککه توسکط ماهیکت  -

 شوند. یقین درونی، ثابت می
این بصیرت درونی، صرفاا احتنال صدق منها را  -

کند بلکه خود صدق یا حقیقکت منهکا را  ننیثابت 
 ...47کند ثابت می

شککهودی از  ،، بککرای مثککال«ریاضککیات نککاب»در 
هکایی  ، در میان است که پدیدمورنکدا گزارا«ذات»

نیستند بلکه  «های تجربی کلیت بخفی»است که 
هکا تعلکق دارنکد یعنکی  ای دیگکر، از گزارا به گونکه

 .48«اندر های پیش گزاره»
                                              

بکه نقکل از  77 – 76تالیف عبدالکریم رشکیدیان ص  –کتاب هوسرل در متن مثارش  . 47
 تالیف هوسرل. –کتاب پژوه  

در  –جلد هفتم کتاب تاریخ فلسفه کاپلستون در قسکنت مربکوط بکه فلسکفه برنتکانو  . 48
 .921ترجنه فارسی ص 
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زمکان و مککان و »دربکارا اینککه  «کانکت»بکه  «هوسکرل»گرای   -
 :، نه محصول حساند حسی شناخت های ، صورت«علیت

هکر »بکه مثابکه صکورت کلکی  «مکان»و  «زمان»
 .49«تکوین من شناختی

 هوسرل:
مککا مجککازیم کککه مجنوعککه بککه غایککت غنککی 

های مربوط به جهان مغازین را )که رشکته  پژوه 
ورنکد( بکه عنکوان م پژوهفی کاملی را به وجود می

به معنای بسیار وسکیع من،  «حسّیت استبالیی»
 مفخص کنیم.

کنیم، زیرا  را، اقتباس می« اصطالح کانتی»ما این 
دربکارا زمکان و  «نقد عقل محک »های  پژوه 

را به عنوان یک امر  50شهود حسی –مکان، مشکارا 
  ....51ندرنگ پیفین نوئناتیک می

                                              
در ترجنه فارسکی ص  26تالیف هوسرلدر بند سی و هفت  –کتاب تامالت دکارتی  . 49

 (26 – 99)بند  – 127

هنان حس جزیکی « شهود حسی»باید توجه داشت که مقصود هوسرل در اینجا از  . 50
شود  است که به کنک عقل، درک می« علم حضوری درونی»خارجی نیست بلکه هنان 

 نامد. می «استعالیی»و لذا منرا 

در ترجنکه فارسکی  71در بند شصت و یک  ،تالیف هوسرل –. کتاب تامالت دکارتی  51
 .211ص 
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 :«حس»داند نه از  می «عقل»را از  «قانون علیت»شناخت  ،«هوسرل»
، به عنوان عالم صور منکن «اگوی استعالیی» -27

ها را  امکانی زیسکته –ها. قوانین ماهوی که هم  زیسته
 کنند: ، تعیین می«شان توالی»در هنبودی و 

ای علنکی هسکتم  ..... اگر در حال ساختن نظریکه
و نیکز متعلکق ایکن « فعالیکت پیچیکدا عقکل»این 
ای هستند که به هکر اگکوی  ماهیتاا از گونه ،یتلفعا

متعلق است به یک  ،تعلق ندارد بلکه فقط ،منکن
اگکویی ککه بکه  ،بکه معنکای خکاص« اگوی عاقل»

موجودی دنیایی در صورت ماهوی انسان )حیوان 
 .52عاقل[( تبدیل شدا است«]ناطق»

 اش:  هوسرل در پایان سخن کتاب تامالت دکارتی -79
توانیم بگوئیم که تامالت ما، در اسکاس  به حق می
شککان کککه نفککان دادن امکککان انضککنامی  بککه هدف

علمطی کلطی، »از فلسفه به مثابه  «ایده دکارعی»
 .53اند ، دست یافته«استوار بر بنیانی م لض است

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

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



 
 
 
 

 یگرای تاریخ» یا «ساختارگرایی»
، کدام صحیح است؟«گرا نسبّیت
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مسئله واحکد و فکرد را حکل کنکد امکا مسکئله ، سابق این گفتارشاید 
تواند حل کند وقتی  را چگونه می «یناپذیر تجزیه»و  «دکارتیبساطت »

ککه  «عقل و غریکزا»میان  ،«من»گویند  می «ها پست مدرن»بعضی از 
 ،«مکن»شکوم پکس  تقسیم می ،تضاد است ،میان منها ،بسیاری از مواقع

 واحد بسیط نیستم.
 ،«فرویککد»واحککد بسککیط بککودم کککه  ،«مککن»گوینککد من وقتککی  یککا می

گاا را کفف نکردا بود اما اینک با کفف  گاا»ناخودم من میان  ،«ناخودم
گاا» گاا»و  «خودم دیگر واحد بسیط غیر قابکل  شوم ، تقسیم می«ناخودم

 تقسیم و غیر قابل تجزیه نیستم.
که استوارت سکیم  «پسامدرنیسم»دربارا  «راهننای راتلج کتاب» -

دهکد و تعریکف  را بسکط می «جینسکون»من را تدوین کردا، اظهار نظر 
 مورد. را می «مدرنیته و پسامدرن»در  «سوژا»مفید ذیل از جایگاا 

را که در چند سدا اخیکر، در « سوژا»یا « فرد»ایدا  ،«پسامدرنیسم»
 کند: نفی میندیفه غرب، غال  بود، ا

 جینسون:
، موجککود «سککوژا»، «سککنت اندیفککه غککرب»در  -

منتککازی در دل جریککان فرهنگککی، بککودا اسککت از 
ایم کککه سککوژا منفککرد را خککود  گرایی مموختککه انسککان

یکدارچه با هسته مرکزی هوّیتی مختص به فکرد، ککه 
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 اساساا قدرت عقل، محرک من است، تلقی کنیم.
ان بکه ایکن سکوژا تکو ..... حقوق و امتیازات را می

شود  ای که رشد و تحقق من را می نسبت داد، سوژا
یکی از اهداف اصکلی )اگکر نگکوئیم تنهکا هکدف 

 اصلی( فرهنگ غرب، تلقی کنیم.
، «سککوژا»، «ها پسامدرنیسککت»...... بککه نظککر 

گونکه هسکتی  وجودی از هم پاشیدا است که هی 
هویتی ثابت یکا »ذاتی هویت ندارد و باید به جای 

تغییرناپککذیر بککاقی  ،کککه در گککذر زمککانخککودی 
، فرایندی در حالت دائکم تالشکی، تلقکی «میناند

 (2001: 277 - 6. )سیم 54شود
 :55ساینون مالداس

 ،«کند ای که علم روانکاوی، تصویرش می سوژا»
گککاهی»اساسککاا دو پککارا اسککت زیککرا بککین  و « م

گاا» ، «میکل»و « عقالنیکت»، و نیز بکین «ناخودم
  .56تقسیم شدا است

                                              
انتفکارات ققنکوس  -تالیف ساینون مالداس ترجنه بهکرام بهکین  -کتاب پسامدرن .  54

 .19هجری شنسی ص  1245چاپ تهران سال 

55 . Simon Malpas 1969 m 
انتفکارات ققنکوس  -تالیف ساینون مالداس ترجنه بهکرام بهکین  -کتاب پسامدرن .  56
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 :یقی و ب رس 
 ,Malpas)نویسندا کتکاب فکوق یعنکی مقکای سکاینون مالدکاس 

Simon - 1959 m) 
شککود در  های  پیداسککت معلککوم می اوالا منطککور کککه از نوشککته -1

ایدمونکد »تکاثیر تفککرات ، شدیداا تحت «شناخت غلط فلسفه دکارت»
عکین »کند فلسکفه دککارت نکه دربکارا مکورد  است و خیال می «هوسرل

کنکد  بحث و تحقیق می ،ذهن هومبلکه دربارا مف« جزئی شخص واقعی
 دادیم.« بررسی فلسفه هوسرل»در قسنت قبالا که پاسخ  را ما 

دربکارا ذهکن و  ،«دککارت»، متوجکه نفکدا ککه «مالدکاس»ثانیاا  -2
کنکد بلککه دربکارا وجکود عینکی و شکخص  اندیفه بحث و تحقیق ننی

کند ککه خکود اندیفکه نیسکت بلککه  ، بحث و تحقیق می«فاعل شناسا»
در  ،«دککارت»فاعل و خالق اندیفه است که موجودی است که به قول 

و تصکورات و  «قوا اندیفکیدن دارد ،در خود» ،اش مقدمه کتاب تامالت
حساس و ارادا و غیرا هنه معلول و مخلکوق فاعکل شناسکا ا ،تصدیقات

 .«موجودی که در خود قوا اندیفیدن دارد»هستند یعنی معلول 
 «اش در اوان جکوانی ،هیکوم»هنچکون اشکتباا  ،«مالدکاس»و اشتباا 

کرد من هنان مجنوعکه تصکورات متعکدد و متغیکری  است که خیال می
در کتکاب  ،حالیکه دککارترود؛ در  مید و می هستم که در هر لحظه می

                                                                                         
 .44هجری شنسی ص  1245چاپ تهران سال 
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کند که تصورات و تصدیقات و احساس  کامالا تصریح می ،اش تامالت
و غیرا من از عوارب نفس من هستند که متعدد و در هر لحظه متغیراند 

واحکد  ،موجودی که در خود قوا اندیفکیدن دارد، «شناسامن فاعل »اما 
 بسیط مستنر و ال یتغیر در زمان هستم.

 مه تامالت در سخن با خوانندا:دکارت در مقد -
دانم  به ماهیتم باشد چیزی ننیمتعلق من از منچه 

اندیفکد یکا در  مگر هنینکه چیکزی اسکت ککه می
 قوا اندیفیدن دارد. ،خود

اش  دکککارت در هنککان مقدمککه تککامالت در خالصککه تککامالت -
 نویسد: می

از هکی  نکوع « جسکم»بر خکالف  ،«نفس انسان»
 است. «جوهر مح » عرب، ترکی  نیافته بلکه

شود  زیرا اگر چه تنام اعراب نفس، دگرگون می -
کند بعضی دیگکر  و مثالا بعضی اشیاء را تصور می

کنکد و... بکا ایکن  ای را احسکاس می را ارادا و پکارا
  شود.... به چیز دیگری تبدیل ننی «نفس»هنه، 

ها این است که جسکم مکثالا خکاک بکا  )مقصود دکارت از این جنله
دهد مثالا خکاک وقتکی  اش تغییر ماهیت می تغییرات عرضی مثالا شکل

گوینکد  گویند بلککه می مید دیگر به من خاک ننی به صورت کاسه در می
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میکد تغییکر ماهیکت  می کاسه است و هنچنین وقتی به صکورت خانکه در
گویند، اما یک فرد انسانی با تغییکر تصکورات و  میدهد و به من خانه  می

اش باز هنان شخص معین است و تغییکر ماهیکت  تصدیقات و ذهنیات
 .(علوی –دهد  ننی

در فهکم فلسکفه دککارت  ،«ها پست مدرن»و  «هیوم»اشتباا مقای  -
کند و  بحث می «ای یامور ذهن»که خیال کردند که دکارت دربارا است 

اسکت مثکل اشکتباا کسکی  «مجنوعه تصکورات» هنان «من اندیفندا»
، اشکتباا «فرزنکدان مکادر»یعنی بکا  «معلوالت مادر»است که مادر را با 

مجنوعه این اوالد که مجنوعه زید، عنکر، »بگیرد و بگویند مادر یعنی 
، «مالدکاس و امثکال او»یا اشتباا مقای نه چیز دیگر،  «بکر و خالد و غیرا

کند که واحکد  اش بحث می را که دکارت دربارا «فاعل شناسا»در اینکه 
عقل و غریزا »که  «فاعل شناسا»بسیط مستنر است را با قوای متعلق به 

گاا و غیرا باشد گاا و ناخودم کنکد  ، اشکتباا میگیکرد و خیکال می«و خودم
باعث تعدد فاعل شناسا است مثل  ،«فاعل شناسا»تعدد قوای متعلق به 

ها باشد )حال رهبر، شکاا باشکد یکا  ملتکسی که منکر وحدت رهبران 
وزیر یا رئیس هیئت مدیرا در کفکورهایی مثکل  رئیس جنهور یا نخست

تنها به این دلیل که قوای متعلق به این رهبکران ککه منکر باشد شوروی( 
وزراء باشند متعدد است بعضکی نظکامی و بعضکی انتظکامی و بعضکی 

پس رهبر این کفکورها اند  اقتصادی و بعضی فرهنگی و مموزشی و غیرا
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بگویکد: یک نفر به نام پوتین یا ترامپ یا هیتلر یکا موسکولینی نیسکتند و 
 اصالا چنین افرادی وجود خارجی ندارند.

موجکود واحکد  ،«من»اینکه اینکه مقصود دکارت از  یعنی نفناختن
یعنکی  «قوا اندیفیدن و انتخاب ککردن دارم» ،بسیطی هستم که در خود

مجنوعه هنه قوای نفس که بکه قکول دککارت و غیکر  ، نه«فاعل شناسا»
قکوای نفکس هنچکون تصکورات و  (های عاقکل و هنکه انسکان)دکارت 

و هککی  عککاقلی منهککا را یککک واحککد بسککیط  متعککدد اسککت ،اش ذهنیککات
 داند. ننی

مالداس  ،«فاعل شناسا و اختیار»را به عنوان  «سوژا»ثالثاا وجود  -2
دهد خطای فاحفی است چکون  نسبت به مدرنیته و دکارت و کانت می

معتقد به ایکن هسکتند ککه در  ،هنه بفرها در طول تاریخ حیات بفریت
باالخص در بیفتر یا کنتر نیست یک فاعل شناسا است  «بدن زندا»هر 

 ،موجود انسانی که دارای ماهیکت انسکانی اسکت و بکا سکایر حیوانکات
 ،«من شکخص معکین»در مسائل حقکوقی و غیکرا تنهکا  متفاوت است و

 ،مسئول اسکت مسکئول کارهکای خکودش و وظکایف اجتنکاعی و غیکرا
 خودش است.

از یک انسان عاقل، منکن نیست « فاعل شناسا» یو سخن از تالش
مگر منکه عقل خود را از دست بدهد یا دچار سردرگنی و جهل بزرگکی 

میکا مقکای  .شکود «شککنساختار»یکا  «ُپسکت مکدرن»هنچون مدعیان 



 89  ..................................... «نامعقول یساختارشکن»و « معقول ییساختارگرا»
 

خیکال  ،نسکبت دادا ،جینسون که این حرفهکا را زدا و بکه پسکت مکدرن
خودش چند نفر است یا منککه نصکف نفکر اسکت یکا فککر گویا کند  می
کننککد  کننککد و یککا خیککال می ها چنککین خیککال می کنککد ُپسککت مککدرن می

افکارشان در هکر لحظکه یکا مکاا یکا سکال و  ،دوستانفان با عوب شدن
شوند اگر بدهکار بودند چون یک نفکر دیگکر  نفر دیگر می عنرشان یک

 ،شدند دیگر بدهکار نیستند و... یعنی در طول عنرشان به افرادی دیگر
رود هر لحظه وجکودی  شوند و یا هنچون مبی که در جوی می تبدیل می

اینها صرف توهنات  ای ندارند و.... دیگر دارند هی  مسئولیت و وظیفه
 ،هر کس هم چنین توهناتی بکند بکاز در عنکل است «ها مدرن پست»

را یک موجود واحد انسانی، و  «فرد»دارد و هم هر  لرا قبو «عقل» ،هم
حککال بککه توهنککات مقککای فردریککک  ،دانککد و بککس مسککئول اعنککال  می

 نویسد: جینسون توجه کنیم که می
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یک جیمسون:  فردر
، سوژا، موجود منتکازی «اندیفه غرب»در سنت 

 فرهنگی، بودا است.در دل جریان 
ایم که سوژا منفکرد را خکود  گرایی مموخته از انسان

یکدارچه با هسته مرکزی هویتی مختص بکه فکرد، 
که اساساا قدرت عقکل، محکرک من اسکت، تلقکی 

 کنیم.
تکوان بکه ایکن سکوژا،  .... حقوق و امتیازات را می

شود  ای که رشد و تحقق من را می نسبت داد، سوژا
تلقککی  «فرهنککگ غککرب»ی یکککی از اهککداف اصککل

 کنیم....
وجکودی از هکم  ،، سکوژا«ها ُپست مدرن»به نظر 

پاشیدا است که هی  هستی ذاتی هویت نکدارد و 
باید به جای هویتی ثابت یکا خکودی ککه در گکذر 

مانککد، فراینککدی در  زمککان، تغییرناپککذیر، بککاقی می
 .57حالت دائم تالشی، تلقی شود

  

                                              
انتفکارات ققنکوس  -ترجنه بهرام بهین  -تالیف ساینون مالداس  -کتاب پسامدرن .  57

 .19هجری شنسی صفحه  1245سال  -چاپ تهران 
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 یقی و ب رس  مز:
به سکوژا یعنکی بکه فاعکل شناسکا و « منفرد»اوالا اضافه کردن پسوند 

نکه دککارت اسکت  «هوسکرل»های  گفتن سوژا منفرد از ساخته پرداخته
و منکرا  دادا «ذهنیکت»، لقک  به فلسکفه دککارت، «هوسرل»هنچنانکه 

است نه منکه واقعکاا  «هوسرل»نیز از اختراعات باز  ،سوبژکتیویته نامیدا
 اینگونه باشد که در مباحث سابق مفصالا گذشت. «فلسفه دکارت»

ککه موضکوع  «فاعل شناسکا یکا فکرد انسکانی»به عنوان  «سوژا»ثانیاا 
فلسفه غکرب یکا فرهنکگ »اختصاص به  ،حقوق و سیاست و غیرا است

بودا و هست و خواهکد  چنین ندارد بلکه در طول تاریخ بفریت «غرب
 بود چه رسد به منکه منرا ساخته دکارت یا فرهنگ مدرنیته بدانیم.

سوژا به عنوان فرد انسکانی و فاعکل شناسکا ککه »اما زدن گفتار اینکه 
متالشی شدا و چیزی در  ،موضوع حقوق است مردا است و اینک دیگر

ک انسکان گونه گفتار از یک که این «هر لحظه و زمان در حال تغییر است
« نظریکه تکامکل انکواع»تواند تحکت تکاثیر  معقول نیست تنها می ،عاقل

متناق  است باشد که من منکرا در کتکاب  ،که در درون خودش داروین
ام و مکورد تاییکد  تالیف و چاپ ککردا «تکامل یا تناقص»نام مستقلی به 

رد )اینک نیز هر فاعل شناسا و هر ف اساتید دانفگاا هم قرار گرفته است.
مسئول احکام حقکوقی هکم هسکت و هنچنکین مسکئول رفتکار  ،حقیقی

 اخالقی خود هم هست(.
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البته تغییرات عرضی و عارضی افراد انسان و رشد منها از هنگام تولد 
کنکد امکا هنکه اینهکا در چهکارچوب  هی  عکاقلی انککار ننی ،تا مر  را

شکود  اش عکوب ننی ماهیت انسانی است و فرد نیز با این تغییرات ذات
اش و عقایدش عوب شود و رفتارش تغییکر کنکد  حتی اگر هنه تفکرات

باز وجود دیگری بنعنی اینکه ذات دیگری و فرد دیگری باشد نیسکت و 
 د.نککن د و بکه من تصکریح مینکهم قبول دارمخالفین دکارت »حتی اینرا 

داننکد نکه  یعنی در عنل و رفتار هر فاعل شناسای انسانی را یک نفکر می
داننکد مکادامی ککه  و نه کنتر هنچنانکه او را مسئول رفتکارش میبیفتر 

 .«عاقل است
و تفکرات داروینیسم عالوا بر منکه  «دارویننظریه تکامل انواع »اما 

تناق  است و هی  پایه و اساس معقکولی نکدارد لککن از  ،اش در درون
 ،های مادی و امدریالیست جهانی حکاکم بکر جهکان فعلکی طرف دولت
شود یک چنین نظریه غیر علنی را  شود و سعی می نایت میهنچنان ح
 به جوانان و مردم جهان بقبوالنند. ،بجای علم

بکودا  «شان علوم انسانی نویسندگان که رشته»البته روی بعضی از  -
اش  در کتکککاب معکککروف «فرویکککد»هنچکککون تکککاثیر گکککذاردا اسکککت 

ذات »اش  در کتکاب معکروف «دیلتکای»و  «های فرهنگ ناخوشایندی»
بدون هرگونه دلیل موجهی مورد قبول قرار گرفته است و  ،و غیرا «فلسفه

تحکت  «علوم طبیعکی»بودا نه  «علوم انسانی»تالیفات منها را که دربارا 
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قککرار دادا و در افکککار موجککود ، «داروینیسککم»دیککدگاا تککاثیر شککدید 
است که  قرار گرفته ،دانفگاهیان بصورت پیففرب مسلم و پیفداوری

هکا و راهکارهکا در علکوم  چال »ر مباحث گذشته هنکین کتکاب من، د
در اینجکا ام و نیکاز بکه تککرار  پاسخ منهکا را دادا ،، بطور مفصل«انسانی
 ندارد.
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 :«یهس»و سزوتزر  «کزیت مقاالت »امز رادع ب  
در من، « عقکل»و نق   «اختیارش»و  «ماهیت نوعی هر انسان» -1

برتری یافت  ،«سایر جانداران»بر  «انسان»که بخاطر من، است، چیزی 
 و صاح  علوم تجربی و غیرا شد.
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 «عقل»بخاطر وجود  ،امتیاز انسان را بر حیوانات ،«هابز»گفتیم که 
واسطه حسکی  های بی شناخت»دانست که اگر ما شناخت را منحصر به 

ایکن  «بکدانیمجزیکی واسطه حسی  ماندا از شناخت بی و خاطرات باقی
و  «جکانوران»شود ککه در هنکه  جزئی شخصی می هنان علومی حسی

 مفترک است. ،«انسان»
هی  برتکری بکر حیوانکات نکدارد بلککه  ،و انسان در این مقدار علوم

 بسیار قویتر از انسان هستند و برتراند. ،شان بعضی حیوانات در حواس
  



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

دارای  «واسکطه بیجزیکی علوم حسی »اما انسان عالوا بر این  :«هابز»
 «اصکول نخسکتین عقلکی»قدرت عقل و فهنی برتر اسکت ککه بکه کنکک 

 ،«قکانون کلکی و ضکروری علیکت»و  «استحاله اجتناع نقیضین»هنچون 
شناخت پیدا کرد که  ،های حوادث طبیعی و مادی توان به علت و معلول می

بفکر  ،منکن نیست و از هنین طریق ،حسیجزیی از راا مستقیم شناخت 
قکوانین کلکی »بسیاری از مجهوالت طبیعت را کفف کرد و نیز به شناخت 

 رسید. «اصول نخستین عقلی»و  «ضروری ریاضی»و  «تجربی
را سرچفکنه شکناخت  «عقکل»: اینهکا نیکز «گروتیوس»و  «سوارز»

دانستند که هنه بفکرها در  «اصول نخستین اخالق»و  «حقوق طبیعی»
زادی فردی هستند و هی  کس حق ندارد دارای حق حیات و م ،برابر هم

بخاطر منافع شخصی خودش جان دیگری را بگیرد یا دیگری را معیوب 
شود  دیگری های شخصی در امور خصوصی و ناقص کند یا مانع مزادی

حقکوق »از  «مزادی در امکور شکخص و فکردی»و  «حق حیکات»اصل 
 عقالا بودا و هست. ،در طول تاریخ بفر «طبیعی هر انسانی

عقکل »را بکه نکام  «حقوق طبیعکی»درک این  ،البته بعضی فیلسوفان
نامند و بعضکی نیکز منکرا هنچنکان جکزو  می «وجدان بفری»و  «عنلی

شود  نامند که البته این بیفتر مربوط می نظریه شناخت و عقل نظری می
شکود  مربوط می «عقل نظری»به اصطالح و قراردادی اصطالحی که میا 

اسکت و یکا  «شناسی و لوازم من وجود و هستی»لق به شناختهای که متع
گیرد  میهم راجع به جواز و عدم جواز رفتار را  ،منکه متعلق به درک عقل
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توان درک عقل را درکی مطلق دانست که شامل هم هسکت و  که حقاا می
تعبیکر  ،«باید و نبایکدهای عقلکی»ها است و هم منچه را که ما به  نیست

لکزوم »و  «بسکتن قکرارداد بکا دیگکران حق» و «حق حیات»کنم مثل  می
 و.... «وفای به قرارداد

هرچه هست امتیاز انسان بر سایر حیوانات در داشتن علوم تجربی و 
تنها بخاطر عقکل و  «اجتناعات بفری و حتی جهانی»انسانی و داشتن 

اصول نخستین عقلی است. و بدون عقل نه تنها انسکان در شکناخت در 
 ،«های جزئکی جزئکی بیواسکطه شکناخت»ر مقدار حد سایر حیوانات د

باقی میناند بلکه بخاطر نداشتن علوم فطری و غریزی که در بعضکی از 
از سایر حیوانات انسان حیوانات هنچون زنبور عسل و غیرا وجود دارد 

بکدون »را  «امککان اجتنکاع جهکانی»و  رود میتر  هم در شناخت پایین
 .ندارند ،«عقل
و  «گروتیکوس»و  «سکواز»و در قرون اخیر  «رواقیان»و  «افالطون»

 «.حقوق طبیعی»غیرا دربارا 
و در شناخت نظکری عکالوا بکر هکابز و دککارت هنچنکین کانکت و 

 هوسرل، قدمهای بیفتری را برای شناخت منها برداشتند.
عقالا روشن کرد که  ،«شناخت تجربی بفر»دربارا تحلیل  «کانت»

شکناختهای »بکه تحلیکل حّتکی نصکفانه اگر ما بکدون غکرب و ککامالا م
بکه دو  ،شویم که شناختهای تجربی مکا بدردازیم متوجه می «مان تجربی

 شوند: می تقسیم ،جزء



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ....................................................  98
 

ککه در حیوانکات  «حسیجزیی »بیواسطه شناختهای  ،جزءیک  -1
 هم هست.

شکناختهای مکا »که کانت منها را  «حسیهای غیر  شناخت»دوم  -2
 «مکان»و  «زمان» ،نامیدا است که در شناختهای تصوری ،«حسیقبل 

هنچکون  «گانه ککانتی مقوالت دوازدا» ،است و در شناختهای تصدیقی
و  برخکوردار اسکت. ،اسکت ککه از کلیکت و ضکرورت «قانون علیکت»
شککناختهای بیواسککطه حسککی »توانککد در  ننی «کلیککت»و  «ضککرورت»

جزیکی باشکد در نتیجکه تواند نتیجه استقراء حسی  باشد و ننی «جزئیی
 داشته باشد. «ای غیر حسی سرچفنه»بایست  می

که جوانی هیوم را )نظریه  «هابز»در شناخت تصدیقی تجربی هم  -
عادت به تکرار دو حادثه جزئکی »هنان  «قانون علیت»اینکه  (بعداا ممد

  قبول ندارد.است را  «حسی
قبکول )ککه بعکداا ممکد( را  «نظریه جکوانی هیکوم»این  «کانت»و هم 
های جزئکی و عکادت بکه تککرار دو  این مجنوعه شناخت»زیرا نداشت 

ندارد و سایر حیوانات هم  «انسان»اختصاص به  ،«حادثه جزیی حسی
عادت به این نوع شکناختها و »و  «یحسجزیی شناختهای بیواسطه »در 

والت اند اما قانون علیتی که مجهک مفترک ،«خاطرات باقی ماندا از منها
کند منهم علوم  کفف می ،بسیاری را در علوم تجربی و ریاضی و انسانی

توانکد جکزو شکناختهای حسکی جزئکی  ننی ،کلی بعضاا ضروری عقلی
  حاصل است. ،باشد که برای هنه حیوانات
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 در شنزوتهزی تصاری: ،«مکزن»و  «خمزن»
وجکود  محل و مککانتواند  : البته مکان هنانی است که می«مکان»

قکرار گیکرد و بکه تعبیکری  فضای خکالی و خکالء،محّل و یا شود اجسام 
 «جسکم مکادی»باالخص اختصاص به  «جسم»اختصاص به  ،تر دقیق

و هم  «اتم»شود که هم جرم  بعدی را شامل می ندارد و مطلق فضای سه
و لذا وقتی اجسام گرمتر )شود  را شامل می «ها خالء و فاصله میان اتم»

شود و گویا حجم جسکم بزرگتکر  ه میان جرم اتنها بیفتر میشوند فاصل
شود و  ها کنتر می شود و بالعکس وقتی جسم سردتر شود این فاصله می

در این حکم و قانون طبیعی حالت تبدیل مب مایع به یخ استثناء اسکت 
و موجک  شکود  که مب وقتی از درجه قبل از یخ زدن سرمای  بیفتر می

یع به حالت جامد در بیاید فاصکله میکان اتنهکا شود مب از حالت ما می
اش از مب کنتکر اسکت و روی مب  شود و لذا یخ وزن مقداری بیفتر می

 .(مید می
را از  «مکان و ُبعد»که  «ارسطوئیان»و هنچنانکه گفتیم بر خالف  -

اختصاص به جسم نکدارد  ،دانند لکن مکان می «مادیجسم »امتیازات 
شکود چکه در من مکادا و جکرم اتکم  شامل میعدی را بُ  و مطلق فضای سه

خالی باشد یعنی خالء باشد زیرا خالء  ،باشد و چه از مادا و جرم اتنی
 بعدی است. هم در فضای سه

نکدارد و  «جسکم مکادی»اختصاص بکه  ،«ُبعد و مکان»هنچنین  -
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تصکور و تجسکم بعدی را  اجسکام سکه ،را هم که انسان در منهکا «ذهن»
ابعاد است و برای خودش فضایی ذهن را تفکیل  کند دارای مکان و می
توانکد  می «اجسام دارای ابعاد»صورت است که من  خاطر بهدهد که  می

هککم ایککن را در کتککاب  «ابککن سککینا»تصککور و تجسککم شککود و در من، 
را هکم ککه  «روح» ،اش در ننط سوم گفته است. و لذا بنکابراین اشارات

توانکد خکارج شکود و  می است و از بدن «جسنی لطیف» ،نزد محققین
مکانکدار ککه ثابت شدا اسکت  ،تیزم مرتاضان و در علم هیبنوتیزم و منیه

است گرچه جسنی است هنچون جسم مالئکه که از اتم تفکیل نفدا 
 .58قابل رؤیت نیست ،و با این چفم مادی

هایی است که بفر منرا از ابعاد  درست است که کلنه مکان از واژا -
داند ککه  انتزاع کردا و اشیاء مادی را نیازمند به مکانی می ،اجسام مادی

 از جسم مادی در من مکان قرار گیرد.
 ،«فلسکفه کانکت»اما منچه در سخن فیلسوفان جدیکد بکاالخص در 

انسان، مطرح است دربارا شناخت انسان از این موضوع است حال چه 
از مککان،  نامی بر من نهادا باشکد یکا ننهکادا باشکد میکا شکناخت انسکان

شناختی حسی است که از راا بینایی یا شکنوایی یکا لنسکاوی و غیکرا از 
                                              

گانه بودن است و مکان اختصکاص  اش دارای ابعاد سه زد ارسطوئیان ماهیتجسم، ن.  58
 به جسم مادی دارد.

چکاپ سکازمان  -جلد دوم کتاب مموزش فلسفه تالیف استاد محندتقی مصباح یکزدی  -
 .125ص  -هجری شنسی  1277تبلیغات اسالمی سال 
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شود  حس می ،در خارجحواس پنجگانه به دست ممدا باشد یا منچه که 
مصداقی از مصکادیق موجکود در مککان اسکت مککان بکاالخص مککان 

چیزی از چیزهای محسکوس خکارجی نیسکت ککه بکه رنکگ یکا  ،مطلق
محکل  ،باشد بلکه مکان یها قابل توصیف حسصورت یا طعم و غیر این

 است. (درون ذهنی)تصورات حسی محل در ذهن، اجسام خارجی و 
مککان، تواند  ننیکه واقعاا هم چنین است چنین است  ،«مکان»اگر 

وارد  ،از محسوسات باشد که توسط یکی از حواس پنجگانکه یمحسوس
ت حسکی از محسوسات خکارجی و تصکورا مکان، زیرا باشدذهن شدا 

تصکورات »نیست بلکه مکان منها است و لذا کانکت هکم من را صکورت 
دانکد و منکرا  کند و منرا جزو محسوسات حسکی ننی معرفی می ،«حسی

 داند. می «ما قبل حسی»
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 دایی: م  «مز قبل حس »را  «مکزن»شنزوت  ،«کزیت»چ ا 
اختکراع شکود  ،بکرداری اگر ما به یاد بیاوریم قبل از منکه دستگاا فیلم

خریدنکد و از  هکا می بود ککه خیلی «دستگاا عکاسی و تصویر برداری»
امکا ایکن  گرفتند عکس می ،خودشان و محل و مکان خودشان یا دیگران

تصویربرداری کنکد  ،«حرکت چیزی»توانست از  منوقت ننی ،ها دستگاا
در  و بعداا  بود، نبودتعبیه شدا ، برداری که در من زمان ستگاا فیلمچون د

با قرار دادن فیلینی ککه بکا یکک حرککت یکنواخکت بتوانکد من دستگاا، 
اختکراع شکد  ،تصویر متعدد پفت سر هم را به هنان ترتی  ضبط کنکد

مککان ککه هنکان  ،«دستگاا عکاسی و تصکویربرداری سکابق»در یعنی 
یعنکی مککانی در )داخل دستگاا بود  ،کاغذ موجود داخل دستگاا باشد

ککه امکا زمکان  (بکود ککه تصکویر روی من بنانکد داخل دستگاا عکاسی
در من دسکتگاا تعبیکه نفکدا بکود و لکذا از حرکت فیلم درون من باشکد، 

بکرداری اخیکر  توانست تصکویر بگیکرد امکا در دسکتگاا فیلم حرکت ننی
بلککه بکا  (که هنان کاغذ یا مکان گرفتن تصویر اسکت)عالوا بر مکان 

هکم در دسکتگاا  «زمکان» درون من دستگاا، برداری حرکت دستگاا فیلم
تواند دستگاا فیلم برداری عالوا بر  برداری تعبه شدا است و لذا می فیلم

را ضبط کند یعنی  یلاخود تصویر در یک لحظه را تصاویر لحظات متو
زمکان در »برداری و وجود تعبیکه  در دستگاا فیلم «مکان داخلی»وجود 

 برداری است. یففرب الزم برای فیلمیک پ «برداری داخل دستگاا فیلم
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طریکق عدسکی قبل از منکه انسکان از  ،«ذهن انسان»هنچنین در  -
 ،اش بسکدارد بکرداری کنکد و در ذهکن اش از حوادث خارجی فیلم چفم

پیفکفرب  ،در درون ذهکن «زمان داخلکی»و  «مکان»وجود تعبیه یک 
مکان مقصود دکارت هم از اینکه مکان و زشاید و  شناخت حسی است

از شناختهای ما قبل حسی هستند هنین است ککه درک مکا از مککان و 
مکان و زمان تعبیکه شکدا باشکد منککن  ،که در من ای زمان بجز با ذهن

گاهی ما به این مکان و زمان دخلی و توسط منها از این مکان  ،نیست و م
و زمان خارجی توسط حواس پنجگانکه در خکود دسکتگاا حکواس قکبالا 

داند منچه را از طریق  و انسان بطور غریزی و طبیعی میاست تعبیه شدا 
موجودی در مککان بیرونکی اسکت و  ،کند احساس می ،حواس پنجگانه

کنکد در  منچه را پس از گذشت من حادثه در یکادموری در ذهکن درک می
 .«مکان درونی و ذهنی است»

حکس گرایکان افراطکی »اما کسانیکه حرف دکارت را نفهنیدند مثل 
کننکد ککه  به کانت اعتکراب می ،و غیرا «حلقه وین»یا  «تحلیلیه فلسف

دانکد و  های حسکی ننی چرا کانت شناخت زمان و مکان را از شکناخت
 ،دانکد در حالیککه اگکر اینهکا می «ما قبل حسی»های  منها را از شناخت

کردند  حرف کانت را درست فهنیدا بودند چنین اعتراضی به کانت ننی
مثل گفته کسکی اسکت ککه اصکالا از دسکتگاا عکاسکی و زیرا گفته اینها 

بککرداری اطالعککی نککدارد وقتککی از او بدرسککند چطککور ایککن دسککتگاا  فیلم
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بکرداری اسکت وقتکی  گویکد چکون ککارش فیلم کنکد می برداری می فیلم
شان  پرسند میا در دستگاا فیلنی هست که تصویرها را به ترتی  وقوع می

به این چیزها نکدارد وقتکی تصکویر دهد هرگز نیازی  ضبط کند پاسخ می
کند خکودش ایکن مککان و زمکان هکم بکا تصکویربرداری در  برداری می

مککان و  ،بکرداری شود نه منکه مختکرع دسکتگاا فیلم ایجاد می ،دستگاا
 تعبیه کردا باشد. ،زمان را در من

کنند که چرا کانکت  به کانت اشکال می «گرایان افراطی حس»مقایان 
قبکل از احسکاس ککردن  ،کان در درون حکس کننکداگوید زمان و م می

وارد ذهن  ،وجود داشته بلکه اینها هم از طریق حواس پنجگانه از بیرون
 شدا است.
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تجربکی »ککه دانفکنند  «دورککیم»مقکای  ،مورتر منکه خندا دورکیم:
گاهی فلسفی ندارد در مورد فلسفه اظهکار  «شناس جامعه است و هی  م

شکناختهای زمکان و »یعنکی  «مقوالت»نظر کردا است و گفته است که 
ایجاد شدا  ،در ذهن ،«توافق اجتناعی»از طریق  «مکان و قانون علیت

است یعنی پیففرضهای شناخت که زمان و مکان باشد و قانون علیکت 
ز طریکق توافکق اجتنکاعی وارد ذهکن که قانونی ضروری و کلی باشند ا

 اند. شدا
یعنی در درون ذهن بفر هی  ممادگی مکانی و زمانی تصویربرداری 

منهم با توافق اجتنکاعی ایکن ممکادگی در  ،نبودا و یا عنل تصویربرداری
 ایجاد شدا است. ،ذهن بفر

با وجودی که محال است ککه بکدون مککان داخلکی در درون ذهکن 
هنچنانکککه بککدون فیلنککی داخککل دسککتگاا  تصککویری در ذهککن بیایککد

 برداری شود. برداری محال است فیلم فیلم
دهکد  ای بدون علت رخ ننی هی  حادثه»قانون اینکه گوید  میو نیز 

از طریق توافق اجتناعی بکین  «محال است ،و وجود حادثه بدون علت
قکانون »اگر بفرها بجای منکه بکر ایکن یعنی ایجاد شدا است  ،االذهانی

کردند که حکوادث  توافق می ،«نقی  این قانون»توافق کنند بر  ،«تعلی
رخ  ،بدون علکت ،کردیم که حوادث مفاهدا می میا بدون علت رخ دهد

  دهند؟
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 :59دورکیم
 «تجربکه فکردی»فقکط صکورتی از  «عقل»اگر  -1

 باشد، دیگر، موجودیتی ندارد.
از سککوی دیگککر، اگککر نیرویککی کککه عقککل دارد  -2

ولی توجیهی نداشته باشند به  تفخیص دادا شوند
رسککد کککه من نیروهککا، بایککد در بیککرون  نظککر مککی

 های طبیعت و علم، قرار داشته باشند. محدودا
در مقابل این دو اعراب مخکالف، ذهکن مکردد  -

 میناند.
، «خاسکتگاا اجتنکاعی من مقکوالت»ولی اگکر  -

 شود، منکن می ،پذیرفته شوند، نگرشی جدید
سکازد از هکر  ا را قادر میم ،نگرشی که معتقدیم -

 .60دو این مفکالت مخالف هم، بگذریم
)عالوا بر منکه دورکیم گفتکه اگکر عقکل هنکان تجربکه فکردی باشکد 

کنیم که چکه کسکی چنکین  موجودیتی ندارد ما از مقای دورکیم سؤال می
موریکد و در جنلکه دیگکر گفتکه اگکر  گفته که شنا منرا بکا کلنکه اگکر می

کنیم که  مقوالت عقالا قابل توجیه نباشد باز ما از مقای دورکیم سؤال می
                                              

59 . Émile Durkheim – 1858 - 1917 
ترجنکه  Lenmann, Jennifer.mمان  جیفرلکه تالیف -کتاب ساخت شکنی .  60

 .155ص  1215چاپ تهران سال  -چاپ نی  -پرست  شهناط مسنی
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دهد دستوراتی که غیکر قابکل  عقل دستورات تعبدی می»ته چه کسی گف
ایکن اگرهکای  «کند توجیه هستند و عقل هی  توجیهی برای من بیان ننی

مقای دورکیم اگرهای نامعقول و خالف واقع است. بلکه اصول نخستین 
قادر بکه تردیکد در من نیسکت  ،اند و هی  عاقلی ترین اصول عقلی روشن

اطالعی از فلسفه و علوم عقلی نداشته باشکد  مگر منکه هنچون دورکیم
و بخواهکد در فلسکفه ککه از من  اش در چیزهای دیگر باشکد و تخصص

 (.اطلعی ندارد حرفی زدا باشد
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اش دربکارا  «قواعکد روش جامعکه شناسکی»دورکیم در کتکاب و نیز 
 :«ها ناهنجاری»از  «هنجار»ه شناخت طضاب

ی که در یکک جامعکه، عنکوم «حالت عنومی» -
یعنککی بجککا و سککالمتی،  «عنلککی هنجککار»اسککت 

 شود. محسوب می
و اسکتثنایی و  «حالتی که عنومی نیسکت»ولی  -

، «حالککت مریضککی و نابهنجککار»کککم هسککت، 
 محسوب می شود.
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 دورکیم:اوی  یقی و ب رس  مز ب  گهت  
گیکریم ککه  نتیجکه می ،«هنجار از ناهنجار دورکیم»ما از این ضابطه 

گویی و تجکاوز  ای سرقت و دروغ طبق این ضابطه دورکیم اگر در جامعه
عنومی شدا باشد عنلکی خکوب و بهنجکار اسکت و  ،به حقوق دیگران

بالعکس اگر انصاف و راستگویی کم باشد عنلکی خکالف و نابهنجکار 
شود و نیز نبوغ و استعداد عجی  چون کم است یکک نکوع  محسوب می

 شود. محسوب میو عنل نابهنجار، مریضی 
امثککال دورکککیم و هایککدگر و گککادامر و دیگککر کسککانیکه تحککت تککاثیر 

انکد و دیلتکای تحکت تکاثیر  ، قکرار گرفته«ویلهلم دیلتکای»تاریخگرایی 
بکه در نتیجه شناخت انسانها را منحصر قرار داشت تفکرات داروینیسم 

د و منکککر میداننکک «اجتنککاعی قککرارداد»و  «یجزئککی حسکک»شککناختهای 
اصکول تغییکر ناپکذیر »و « مککان»و « زمکان»شناختهای ما قبل تجربی 

، هنچون اسکتحال اجتنکاع نقیضکین و قکانون علیکت و «نخستین عقل
اند که برتری انسان بر سایر حیوانات نیز بر اسکاس  حقوق طبیعی و غیرا

هنین عقل و اصول نخستین عقلی و نتائج بزر  و کثیکر منهکا در علکوم 
 ریاضی و فلسفه است. تجربی و

و  «دیلتککای»گرایی  نیککز شکدیداا بکر دیککدگاا تکاریخ «هوسکرل»و لکذا 
نتائج چنکین تفککر غلطکی را، نکابود علکم و و کند  حنله می، «هایدگر»

  داند و... فلسفه، می
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 گ ای : ب  تزریخ 61یقی هاس ل
در ضنن مقاله معروف خود، در نفکریه  –م  1411 –هوسرل در سال 

را با هنه  «دیلتای»، «علم دقیق»به منزله « فلسفه»لوگوس تحت عنوان 
بینی و  فلسفه معطکوف بکه جهکان»تحسینی که از او، ننود در نهایت به 

 ، متهم کرد.«منگارانه شکاکیت تاریخ
می  مجکدداا وارد مناقفکه بکین  ..... پس از ایکن وقتکی ککه گئکور 

 –در خطابکه سکال « هوسکرل»شد،  «پدیدارشناسی»و  «ه زیستفلسف»
مکذه  »خود در برلین، به نام پدیدارشناسی و انسانفناسی،  –م  1421

ای و  را هنراا با شق ریفه «انگارانه دیلتای شناسی و تاریخ اصالت انسان
 .62شلر و هایدگر، محکوم کرد ،بنیادین شدا من، در نزد شاگردان خود

                                              
61 . Edmund Husserl – 1859 – 1938 m 

 نوشته اتوپوگلر. - «دیلتایتالیف کتاب ذات فلسفه ». در پیفگفتار  62
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مقدمه: درست است که دیلتای، اولین کسی بود که متوجکه تفکاوت 
را « تجربککه»شکد امکا « علکوم انسکانی»از روش « علکوم طبیعکی»روش 

قکوانین کلکی »پیکدا ککردن پی قرار داد که در « طبیعیعلوم »مخصوص 
متوجککه  ،هنچککون تککاریخ و غیککرا را« علککوم انسککانی»اسککت و  طبیعککی

 دانست.« خصوصیات فرد»
علکوم »و « علکوم طبیعکی»ای را ککه دیلتکای میکان  اما این منیکزا -

گذاشت گرچه فی الجنله و از بعضی جهات، صکحیح اسکت « انسانی
 .اشکال نیست بیاما گفتار کامالا 

ندارد و بعضی از « علوم طبیعی»اختصاص به  ،«تجربه»زیرا اوالا  -
ی و غیرا هکم شناس علوم انسانی مثل علم اقتصاد و روانفناسی و جامعه

 کند. شود و پیفرفت می کفف می ،«روش تجربی»به 
یکک « علکوم انسکانی»لکن چنانچه در اول هنین کتاب، ممدا است 

نیست بلکه چهار قسم علم است  «علم واحد و یک قسم واحد از علم»
 بدین طریق:

 یا علوم نقلی علوم تاریخی -1
 علوم عقلی یا فلسفی -2
شناسکی  ن اقتصاد، روانفناسی و جامعههنچو علوم انسانی تجربی -2
 و غیرا
 علوم اعتباری و قراردادی هنچون زبان و کامدیوتر و... -9
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، کفکف «روش تجربی»هم گرچه با « علوم انسانی تجربی»لکن  -
کند اما البته بکا تفاوتهکایی ککه بکا روش تجربکی  شود و پیفرفت می می

، نیز در «اختیار انسان و عقائد و فرهنگ انسانی»دارد و « علوم طبیعی»
که من در جای خودش، مفصکالا  ندتاثیر نیست بی ،شناختاحکام و این 

 ام. از من صحبت کردا
قکل معتبکر و شکناخت نا»و  «حجّیکت»، روش «روش تاریخی»اما 

 است که در جای خودش، بطور مفصل بحث شدا است. «غیرا
کککه راا اسککت  «روشککی عقلکی»نیکز « روش فلسککفه»و در نهایکت  -

است نه توهم و خیکال  «تعقل صحیح»شناخت صحیح من هنان روش 
ککه دیلتککای در روش اجتنککاعی و زیسکتی، فرهنگکی و و یکا اختراعکات 

تاریخ، قکرار فرهنگ و ء، تحت تاثیر فلسفه، سردرگم ماندا و منرا به خطا
 گرایی را انتخاب کردا است؟ تاریخ ،دادا است اما چرا دیلتای
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 شد؟ «گرا تاریخ» ،«آلمانی دیلتای»چرا 
 بخاطر دو علت:

قکرار  «داروینیسطم»تحت تکاثیر شکدید نظریکه  «دیلتای»منکه  -1
و طبق دیدگاا داروینیسم، انسان موجودی مادی است ککه بکه  گرفته بود

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 

زیکرا بنکابراین  کنکد و تغییکر میممدا اسکت  مختلفی در هر زمان بوجود
دیدگاا داروینیسم پیدای  عقل و روان غیر مادی و اصول ثابت و تغییکر 

 ناپذیر کلی عقلی، قابل توجیه و تفسیر نیست.
میکان  «سردرگنی دیلتکای»گرا شدن دیلتای،  علت دوم در تاریخ -2

رب و های متعکا فلسکفهتعاریف متعارب فلسفه و نیز سردرگنی میکان 
متنککاق  موجککود در تککاریخ اسککت کککه دیلتککای نتوانسککته درسککت را از 

اش خطکور  تفخیص دهد و سردرگم ماندا و این نکته به ذهن ،نادرست
کردا که چه بهتر که فلسفه را هم پدیدا تاریخی بدانیم تا هناهنگی میان 

بوجکود  «معرفت و علکوم انسکانی»و نظر  «نظریه تکامل و تحول انواع»
ای جکز رفکتن بکه ایکن  که بر اساس قبول دیدگاا داروینیسم چارابیاید بل

  نیست.گرا  نسبیتگرایی افراطی و  دیدگاا حس
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هطر « دیطدگاه فرهنگطی» عوجطه بطهدر  «دیلتطای» سردرگمی
 «:فلسفه در آن زمان»زمان، در پیدایش 

 ها(  )تضاد فلسفه
هایی ککه اکنکون بکا  تضادهای عندا دیکدگاا».... 

تعکاریف »در ، «تنازع مفغولند قدرتی یکسان، به
 شوند، گر می ، جلوا«فلسفه

و با دارا بودن حقوق مساوی، در برابر یککدیگر،  -
 کنند. قد علم می

یابد که دیدگاهی  این نزاع در صورتی فیصله می -
 و رای دیدگاهها طرفهای متنازع، بتوان یافت.

وجهه نظری ککه در طکرح تعکاریف یکاد شکدا از »
فیلسککوف »، وجهککه نظککر «افلسککفه، مبنککا بککود

بهکم »اسکت ککه میخواهکد بکر پایکه  «ساز سیستم
، منچککه را از مسککائل در «پیوسککتگی سیسککتم خککود

ننایکد، در یکک  نظرش پر ارزش و قابکل حکل می
 تعریف بیان کند....

 )راا حل دیلتای( 
، کککه «ماهیککت فلسککفه».... مسککئله تعریککف  -

را در  «مفاهیم فالسفه مختلکف»نامگذاری من، و 
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مکا را از  ،سکازد، بکه ضکرورت باب من، روشن می
بکه سکوی دیکدگاا  «سیسکتم»دیدگاا معطکوف بکه 

 .63کند ، هدایت می«تاریخی»
 گر و اوضاع فرهنگی هر زمان(  )تأثیر پیففرب خاص هر ابداع

، بکا «ها هر کدام بنابر خصوصیت خود سیستم» -
شوند و بکه اظهکار نظکر در  یقین به ذات، ظاهر می

ضرورت من بکر اسکاس پردازند که  یباب فلسفه م
قابل فهم است و درست از هنکین  ،«این دیدگاا»

 . 64شود راا، برتری این دیدگاا، ثابت می
، هرگونه راا حل برای مسکائل «تاریخی»به لحاظ 

زمان حال و وضعی »فلسفی، به نوعی حضور در 
 ، وابسته است،«در من

 داروین(تفکر )تأثیر 
، تا وقتی که در زمان «این مخلوق زمان»انسان  -

پردازد، امنیت وجود خوی  را در این  به عنل می
کنکد، از مجکرای  بیند که هر منچه را ابکداع می می

 زمان بیرون بکفد و به من دوام بخفد.

                                              
 .115 - 117گیری در ترجنه فارسی ص  قسنت نتیجه -کتاب ذات فلسفه .  63

 .117 - 116گیری در ترجنه ص  کتاب ذات فلسفه تالیف دیلتای قسنت نتیجه.  64
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تر و پکر نیروتکر بکه  انسان با چنین ننودی، شادمانه
 پردازد. ابداع می

 گیری(  )نتیجه
گکاهی »گر و  تعارب دائنی بین روانهای ابداع - م

 ، ناشی از هنین امر است.«تاریخی
خواهنکد گذشکته را  گر بالطبع می روانهای ابداع -

اعتنایی ندارنکد: امکا  ،فراموش کنند و به میندا بهتر
گاهی تکاریخی، هنکه زمانهکا را بکا هکم در نظکر  م

نسکبیت و »، «ابکداع فکرد»گیرد، و در هرگونکه  می
 .65بدیا را در می «پذیری موجود در من زوال

.... طرح هنوارا نو مسکائل و سکازگار شکدن بکا  -
 :«اوضاع فرهنگی»

کند و سدس  فلسفه مسائلی را با اهنیت قلنداد می
 افکند. منها را به دور می

ای از شناسککایی،  در مرحلککه ،«فلسککفه»مسککائل  -
نناید و پس از من، فلسکفه منهکا را،  حل شدنی می

  .66کند شنارد و رد می غیر قابل حل می

                                              
 .116ترجنه کتاب ذات فلسفه دیلتای ص .  65

 .111گیری در ترجنه فارسی ص  تالیف دیلتای در قسنت نتیجه -. کتاب ذات فلسفه  66
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 :«دیلتزی»گهتزر این ب رس  
از اقسککام  ،«علککم»هنچککون  «فلسککفه»بایککد توجککه داشککت کککه  -1

 ،«حککواس و تجربککه»یعنککی علککوم تجربککی بوسککیله  اسککت «کفککف»
کنند. اما موضوعات فلسفه قابل کفف از  موضوعات خود را کفف می

 است. «تعقل» ،اش نیست بلکه تنها راا کفف «حس و تجربه»طریق 
مفهوم فلسفه درماندا است و منرا گویا از قسم رفتکار مقای دیلتای در 

 نویسد: داند و لذا در ابتدای سخن می و ابداع می
را  «ابکداعات معنکوی»ایم برخی از  ما عادت کردا

که در جریان تاریخ نزد اقوام مختلف بکه فراوانکی 
 «فلسکفه»اند، در تحت تصوری کلکی،  پدید ممدا
 قرار دهیم.

ای  ، جنلکه«برخی ابدعات معنوی»جنله  ،یهای دیلتا در گفته -2
شکود بکاالخص منجکا ککه  مبهم است و شامل فرهنگ و عقایکد هکم می

نکوع این از  ،«فلسفه»اما  «باید و نبایدهای رفتاری مفید باشد»فرهنگی 
 فرهنگ نیست که شاید دیلتای چنین تصور و خیال کردا باشد.

  :نویسد های فلسفی می دیلتای در تعریف سیستم -2
اند هکر ککدام سیسکتم  های فلسکفی را سکاخته فیلسوفانی که سیستم

 ،شککان اند درون سیستم خواسککته»اند و  مخصککوص بخککود را سککاخته
تنکازع و  هها بک امکا ایکن سیسکتم )یعنی تناق  نباشد( «هناهنگی باشد
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کنند ولی هنکه در اثبکات وجکود خکود و نفکی  نابودی یکدیگر اقدام می
حق هستند یعنی هیچکدام بر دیگکری،  دیگری، بطور یکسان، صاح 

 ترجیح ندارند.
شکان  و لذا ناچار باید هر کدام را ساخته شرائط فرهنگی زمکان ابداع

شان باطل،  پذیراند و پس از زمان اختراع دانست و لذا بدون استثناء زوال
 شوند. اعالن می

اند و پس از پایان مفید بودنفان، باطکل  شان حق یعنی در زمان ابداع
شان را فکوق زمکان و  شوند اما مخترعین، دوست دارند فلسفه عالن میا

مکان معرفی کردا و حقیقتی واقعی و ازلی و ابدی، معرفی کننکد چکون 
  .67شوند با این عنل، خوشحال می

                                              
پایکان فلسکفه »تاب است منجا که در اوائل کگرا  تاریخ« دیلتای»هم تحت تاثیر « هایدگر. » 67

 نویسد: می «و وظیفه تفکر
 «.ای را بر فلسفه دیگر، ترجیح دهیم توانیم فلسفه ننی»
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 :«دیلتزیسام این گهتزر »یقی و ب رس  مز ب  
هکم هنچکون  «تعاریف فلسکفه»ادعای دیلتای مبنی بر اینکه  -اوالا 

دهندا  ، نفکاناسکت «متعارب و متناق  و متضکاد»فلسفه با هم  خود
عنق معنی و مقصود از فلسفه را نفهنیدا و لذا  ،«دیلتای»این است که 

را، ارائکه دهکد. در  «فلسکفه»نتوانسته تعریف دقیکق جکامع و ککاملی از 
گکذاردا اسکت اگکر نکام منکرا  ،«فلسفه»حالیکه اسم کتاب خود را ذات 

 گذارد شاید بهتر بود. می «از علوم فرهنگیی بعضی  مقدمه»
بعضککی فلسککفه را »منهککا را بککه اینکککه  در نتیجککه سککردرگنی،دیلتککای 

فلسکفه را مکادر  ،و بعضکی ،«شناسکی معرفت»بعضی  «وجودشناسی»
  .زند مثال می« علوم و...

 ،«فلسکفه»گوید اگر ما بخواهیم هنه منهکا را مصکداق  می دیلتای -
 ،«شرائط هر زمان و مکان خاص»است که بگوئیم بدانیم تنها چارا این 

 یعنکی تعریکفاسکت  «فلسکفه خکاص»مقتضی پیدای  و اختراع یکک 
میان منها نیست که یکک تعریکف حقیقکی بکر  ،جامعی واقعی و ماهوی

درسکت اسکت و  ،«فلسکفه»من  ،در من شرایط خاص صادق باشد. ،منها
 شود. می، باطل شناخته «فلسفه»من  ،پس از من زمان و شرایط

  



 ها و راهکارها در علوم انسانی چالش  ..................................................  011
 

 نقد ما:
پاسخ مکا بکه دیلتکای: ایکن اسکت ککه شکنا نتوانسکتید یکک اوالا  -1

پیکدا کنیکد امکا مکا در  «فلسکفه»برای  «جامع واحدیماهوی تعریف »
 تعریف فلسفه گفتیم:

ایکن اسکت  «حس و حواس پنجگانه» ،مجهوالتی که راا کفف منها
شککان هککر چککه  شککوند حککال موضوع نامیککدا می ،«علککوم تجربککی»راا، 
خواهد باشد جسم باشد یا بدن انسان یکا گیکاا یکا فلکزات و یکا غیکر  می
 ها. این

منککن  ،«تجربه و حکس»اما مجهوالتی که راا کفف منها از طریق 
 ،«فلسکفه»میکد  بکه دسکت می «تعقل و فککر ککردن»نیست و تنها از راا 

داننکد بکاز البتکه  منرا علم به معقوالت هم می ،و در شرقشود  نامیدا می
اگر تعقل صحیح باشد و به پاسخ صحیح برسد من فلسفه واقعی است. 

 .شود و اال توهم و یا مغلطه می
 «تفکر و تعقکل»های موجود از راا  مهم این است که تنام این فلسفه

علکوم »نیسکت بلککه جکزو  «علکوم تجربکی»بدست ممدا است و جزو 
 شود؛ نامیدا می ،«فکری»یا  «تعقلی

حال دربارا هرچه باشند دربارا شناخت خود معرفت باشند یا دربارا 
هکای عقلکی  باشد یکا دربکارا ارزش «مبدأ نخستین موجودات»شناخت 

 باشند و یا غیر اینها.
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ها و یکا تعکاریف  فلسکفه»ثانیاا ادعای دیلتای در اینکه هنکه ایکن  -2
و هکر  (متعکارب و متنکاق  هسکتندو با هکم ) در تنازع هستند «فلسفه

صکاح  حکق مسکاوی هسکتند و  ،کدام در استدالل به وجود خودشان
 .«شان بر دیگری ترجیح ندارند هیچکدام در نحوا استدالل»

اگر نگوئیم کذب اسکت ال اقکل بایکد  ،در پاسخ این ادعای دیلتای -
بدذیریم خطای روشنی است ککه از کسکانیکه هنچکون دیلتکای ککه در 

 اطالعات کافی ندارند بعید نیست رخ دهد.فلسفه 
ای ککه  فلسکفه»با  «ای که در خود تناق  دارد فلسفه»زیرا چگونه  -

را  «مفککل نکدارد ،در خود تناق  ندارد و بکا هنکه علکوم تجربکی هکم
 ترجیح ندارد. ،بگوئیم هیچکدام بر دیگری

را در مقابل شکاکان مطلکق و سوفسکطائیان  «فلسفه دکارت»مثالا  -
بگوئیم هر دو یک نوع استدالل عقل پسند دارنکد در حالیککه اسکتدالل 

گویکد مکن  ککه می ،در تامکل اول و دوم ،اش دکارت در کتکاب تکامالت
ام یقین غیکر قابکل تردیکد دارم زیکرا اگکر  بوجود خودم و به وجود اندیفه
 .(شک کنم یا یقین کنم یا غیر اینهاچه )نبودم محال بود بتوانم باندیفم 

اما گفته شکاکان مطلق که در مقابل دکارت هستند و سوفسطائیان  -
گوینکد مکا  شان تناق  است، است زیرا گفته شکاکان که می که در گفته

مفکوک است دککارت از منهکا  ،ای نداریم و هر قضیه یهی  قضیه یقین
دارید میا در اینکه وجکود کند میا در اینکه شک دارید هم شک  سؤال می
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دارید هم شکک داریکم اگکر بگوینکد شکاید مکا وجکود نکداریم گفتکاری 
تواند باندیفکد  گوی است زیرا اگر کسی وجود نداشته باشد ننی تناق 

 یا شک کند یا غیر اینها.
واقعاا هسکتم و  ،«اندیفم که هستم من وقتی می»گوید  دکارت می -

صکادق  ،هن بگذرد یا به زبان میکدهر وقت در ذ ،«من هستم»این قضیه 
 است.
البتککه بعضککی کککه فلسککفه دکککارت را درسککت و عنیککق نفهنیدنککد  -

هکای گذشکته دربکارا هیکوم و کانکت و  اشکاالتی کردند که من در بحث
هوسرل روشن ککردم ککه بخکاطر من بکودا ککه عنکق فلسکفه ژیلسون و 

ت در وگرنکه گفتکار دککار متوجه نفکدند ،دکارت را بطور کامل و عنیق
تامل اول و تامل دوم، یقین غیر قابل تردیکد اسکت و هکی  پیفکفرب و 

 وجود ندارد. ،پیفداوری در این تامل اول و دوم دکارت
فلسکفه، مخلکوق » ککه :گویکد عالوا بر منکه منطور که دیلتکای می -

در نتیجکه در هنکان زمکان و مککان واحکد  اسکت،زمان و مکان واحکد 
هرگز  درست نیست زیرا ،«شود میدیگر باطل  ،و بعد استخاص، حق 

ها و  تعکارب و تنکاق  فلسکفه»ها، چنین نبودا و نیستند و عندا  فلسفه
هنان زمکان  ،بودا است یعنی زمان فلسفه دکارت «وجودشان، هنزمان

توسعه مکت  شکاکان بودا است و مکت  شکاکیت مطلق واقعاا و عقالا 
فلسکفه دککارت در تامکل اول و اش تناق  بودا و هست و  هنیفه درون
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اش به اینکه من به وجود خودم یقین دارم برای هنیفه صکادق  تامل دوم
 بودا و هست و اختصاص به هی  زمان و مکان خاص واحدی ندارد.

اش بکا سوفسکطائیان هکم چنکین اسکت  دربارا سقراط در معارضه -
ینکی گفتار و استدالل سقراط بر اینکه هنه چیز مفکوک نیست و هکر یق

های مطلق هم داریم که سقراط به علوم تجربی و  نسبی نیست و ما یقین
زدا است برای هنیفه عقال این گفته سقراط را  ریاضیات و غیرا مثال می

 دانند عقلی دانسته و گفته سوفسطائیان را در این مورد باطل دانسته و می
 .و اختصاص به زمان خاصی ندارد

ها هکم بخکاطر متکاثر  تید دانفگااعجی  این است که بعضی از اسا
 .اند گرایی قرار گرفته تحت تاثیر این تاریخ ،گرا شدن از هایدگر تاریخ

تحت تکاثیر  ،از اینکه متفکران ما کهبیژن عبدالکرینی  دکترهنچون 
  کنند: اند اظهار تاسف می قرار نگرفته ،گرایی تاریخ
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یمی:  بیژن عیدالکر
در جکوامعی متاسفانه، حتکی در دورا جدیکد نیکز 

ای «نگرش تکاریخی»، در برابر «جامعه ما»چون 
که از قرن هفدهم بکه ایکن سکو، بکه خصکوص بکا 
متفکرانی چکون ویککو، هگکل، مکارکس، نیچکه و 
هایدگر، ظهکور یافتکه اسکت بکه شکدت مقاومکت 

 شود. می
، من نحوا نگرشکی اسکت «بین  تاریخی»مراد از 

 جنله مدمی، جامعه، فرهنکگ و»که برای امور، از 
قائل نبودا،  ،، ذواتی ازلی، ابدی و ال یتغیر«تندن

، درک «جریکان تکاریخی»هنه منها را در سیالن و 
 کند. می

گرایکی  ذات»ککامالا در تقابکل بکا  ،نگرش تاریخی
هر موجکودی قرار دارد که مطابق من،  ،«ارسطویی

در عالم، ذاتکی ثابکت و ال یتغیکر دارد و قیکام هکر 
 چیزی به ذات من، است.

..... 
مدمکی فکی نفسکه »مطابق این تلقکی، از منجکا ککه 

م هکاست، هرگونه فعالیت او، از جنله ف «تاریخی
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و ادراک و در نتیجه علکم، فلسکفه، هنکر و اساسکاا 
هنه پدیدارهای انسکانی ککه بکه نحکوی بکه مدمکی 

شککوند، از جنلککه دیککن و حتککی خککود  مربککوط می
طبیعت از من حیث که متعلق ادراک مدمی هستند 

 اعتقاد داشت: ،«فروید»، 68اند اریخیاموری ت
رود ]و[ اسککنی  اسککنی مککی ،در هککر دورا تککاریخ»

ای هسکت  علم در هر دورا»و برای ننونه « مید می
« ولی تابع اسنی است که انسان مظهکر من اسکت

 ،علم جدید با لذات بکا علکم قکرون وسکطی»لذا 
 «.فرق دارد

نه از مطلق عقل، یعنکی  «فروید»هنچنین از نظر 
بککه معنککای غیککر تککاریخی، بلکککه از  «عقککل»از 
تر،  باید سکخن بگکوئیم بکه تعبیکر سکادا «ها عقل»
اسکت و در هکر دورا  «امری تاریخی»نیز  «عقل»

  .69یابد ای می تاریخی معنی و مفهوم تازا

                                              
هجکری  1242تالیف بیژن عبدالکرینی چاپ تهران سکال  -کتاب هایدگر در ایران .  68

 .264 - 261شنسی ص 

هجکری  1242تالیف بیژن عبدالکرینی چاپ تهران سکال  -کتاب هایدگر در ایران .  69
 .264 - 210شنسی ص 
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یمی:  پاسخ ما به آقای بیژن عیدالکر
نظریه »اند که  فکر کردا ،هی  وقت دربارا این ،میا اقای عبدالکرینی

اختصاص به فلسفه ارسطویی ندارد و اکثکر فیلسکوفان از  ،«ثبوت انواع
قدیم تا بحال به من معتقد بودا و هستند و هنچنین نوع بفکر عقکالا نکوع 

داند نوعی که دارای عقل اسکت و بکا برتکری  را غیر نوع جانوران می ربف
 برتر است. ،عقلی بر سایر جانداران

از ایکن  «فلسکفی»و  «انسانی علوم»و  «علوم طبیعی تجربی»و نوع 
گیرد و عقل اصولی ثابت و تغییر ناپذیر دارد هنچون  عقل سرچفنه می

 استحاله اجتناع نقیضین و قانون علیت و حقوق طبیعی و...
سرچفنه اجتناع جهانی بفری و برتری انسان بر سایر حیوانات که 

ثابت و تغییرناپکذیر  ،در طول تاریخ بفر ،است که این اصول ثابت عقل
باقی ماندا و موج  تغییر ناپذیری اصول ریاضیات و نیز پایکداری نکوع 
علوم طبیعی و اصول نخستین حقکوق و اخکالق اسکت و اصکول علکوم 

ثابت است و بر هنین اساس  ،ریاضی و تجربی هنچنان در طول تاریخ
 بنعنکی ،«ثبوت در اصکول»برپا شدا و هیچگاا این  ،کت  و دانفگاهها

ای  تغییرات جزیی در فروع و جزئیات نیست اگر انسکان ماهیکت ثابکت
نداشته باشکد هنکه  ،ندارد و اصول عقلی و علوم ریاضی و تجربی ثبات

دهد و بزرگکان فالسکفه علکوم ریاضکی و  چیز اعتبار خود را از دست می
 !!!هی  اعتباری داشته باشند و... ،تجربی در طول تاریخ نباید
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دانسکت چکه انکدازا  ینی میرکلاگکر مقکای عبکداچه رسد بکه اینککه 
ویککو، »های این فیلسوفانی ککه نکام بکردا اسکت،  گویی در گفته تناق 

وجود دارد و خکود اینهکا چکه انکدازا حرفهکای ، «هگل، مارکس و نیچه
و  «تحکول انکواع دارویکن»اند حتی ادعای  متناق  و نا معقولی که گفته

هکایی و  چکه تناق  (،قاء دارویکنبنعنی تنازع ب) «تکامل انواع»نظریه 
جان و  هایی در درون خود دارد و از توجیه پیدای  جاندار از بی نارسایی

نظام موجود در ساختنان بدن جانداران و معنکی عقکل و غیکرا عکاجز و 
ای در درون  ناتوان است که نظریکه تحکول و تکامکل انکواع را بکه نظریکه

لکرینی چنکین بکا جرئکت هرگز مقای بیژن عبدا (متناق  کفاندا است
گفت بهتر است مقای عبدالکرینی به نقد بررسی من دربکارا  سخن ننی

این فیلسوفان نظری بافکنند و پاسخی قابل مطالعه برای دانفکگاهیان و 
 پایبند هستند. ،«شان تفکرات در درون متناق »غیرا بدهند. اگر باز به 

گرایی را  ماداگرایی افراطی و حتی  خودش نظریه حس ،«نیچه»مقای 
 داند. کند و نامعقول می رد می

از مکادا  ،پرسم اگر مکا انسکانها اما من از مقای بیژن عبدالکرینی می
اتنی که  ،ایم اتنی فقط بدون داشتن روح و عقل غیر مادی تفکیل شدا

دارای  ،تابع کامل جبر فیزیک است و فاقد فهم و اختیار است چگونه ما
 فهم و اختیار هستیم و...
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 نیچه: 
را  «پوزیتیویسککنی»در عنککل، تنککام ایککن نظامهککای 

ها،  های تاریکککک، خسکککتگی بخکککاری از بکککدبینی
هککای  هککا و تککرس از ناکامی هککا، ناکامی جبرگرایی

 .70جدید، فرا گرفته است
در این عقیکدا هکم ککه امکروزا، انبکوا متفککران  .....

را بکه خکود، مفکغول ککردا اسکت و  «ماتریالیست»
خکورد.  ارضا کردا است هنین مطل  بکه چفکم می

، باید، میکزان و «با من عظنت»دنیا اینان معتقدند که 
در  «معکادلی»ای در معیارهکای کوچکک مکا و  اندازا

بکه دنیکای حقیقکت  ، داشته باشد؛«مغز کوچک ما»
اینان دارند و معتقداند این شعور انسانی و این عقکل 
کوچککک و سککخیف مککا، سککرانجام بککه من، خواهککد 

 رسید...
اینکه تنها تفسیری از جهان پذیرفتنی است ککه قابکل 

باشکد اگکر  «شنارش حساب وزن رویت و لنکس»
  .71حداقل بالهت است ،نگویم دیوانگی یا حناقت

                                              
 .214 – 220در ترجنه فارسی ص  – 296تالیف نیچه بند  –. کتاب حکنت شادان  70

 .262. هنان کتاب بند  71
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 انی:دکتر رضا داوری اردک
 ،توانیم بکا فلسکفه دککارت و بکیکن و کانکت ما می

رای خود را در مقابکل منکان قکرار ممخالفت کنیم و 
کنیم  اقامه می ،دهیم و عندا دالئلی که در رد منان

اصکول »هکا،  گکردد ککه من باز می «مقدمه»به این 
 .«اند مورد نظر ما را ندذیرفته

فلسفه »را با مبادی  «فلسفه جدید»وقتی قضایای 
، بسکنجیم پیداسکت ککه «اسالمی یا قرون وسطی

 مورند. احکام من، در این بوته، تاب ننی
های بکیکن و  تواند بگوید که فلسفه هی  کس ننی

 دکارت و کانت و هگل، هنه درست است.
یم»  .72«ما میزانی برای این سنجش ندار

  

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

 «مبکادی»در تنهکا  ،ها اختالف فلسفه» این است که ،اگر مقصود ایفان
مبادی طرف مقابکل را قبکول ندارنکد و ، هم از فیلسوفانهیچکدام »است و 

وجکود  ،«ناصکحیح»از  «فلسکفه صکحیح»لذا هی  معیاری برای سنج  
   «ندارد

که به ایفکان  «جناب مقای استاد دکتر رضا داوری اردکانی»ما در پاسخ 
هنچکون اصکل  «اصطول ثابطت عقلطی»دهیم ککه  عالقنندیم پاسخ مکی

و غیکرا ککه بکر اسکاس ایکن  «قکانون علیکت»و  «استحاله اجتناع نقیضین»
را از  «فلسکفه درسکت»تکوانیم  می (استپی  هنه عقالء ) ،«اصول ثابت»
در تامکل  ،«فلسکفه دککارت»تفخیص دهیم خصوصاا  ،«فلسفه نادرست»

مککن هسککتم مادامیکککه »گویککد  کککه می کتککاب تککامالت دکککارت، اول و دوم
که این فلسفه در تامکل اول  «کنم هنیفه صادق است اندیفم یا بیان می می

در پاسکخ بکه ژیلسکون و روشن شکدا و چنانچکه  ،«تامالت دکارت»و دوم 
را  «پیفکداوری»و  «پیففرب»هی   ،سابقاا توضیح دادیمگفتیم و  ،هوسرل

در  ،با هی  علم تجربی و غیر تجربی ،ندارد و در بیرون هم ،درون خودهم 
دکارت )که  «شکاکان مطلق و سوفسطائیان»تناق  نیست بر خالف تفکر 

لکزوم »متناق  اسکت و  ،در درون ،گفتارشان (در صدد پاسخ به منها است
امکا  استبهترین معیار بطالن یک فلسفه  ،«درون یک فلسفه»در  ،«تناق 
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تنکاق  نکدارد و هکم  ،که هم در درون ،«فلسفه دکارت»ن ای هنچو فلسفه
بنا شکدا اسکت  ،«مبادی غیر قابل تردیدی»تناق  ندارد و هم بر  ،در بیرون

های شکککاکیت مطلککق و  فلسککفه»منککرا باطککل دانسککت و بککا  ،تککوان ننی
یطم بطرای عشطخی  سان دانست پکس  یک ،«سوفسطائیان مطا مبیطار دار

 .«نادرستفلسفه »از  «درستفلسفه »
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یا هکر و  «فلسفه زیست»به نام  «گرایی عاریخ»اینکه دیدگاا  خالصه:
 «فلسفه»تولید کند یک  ،اینکه شرائط فرهنگی هر زمان خاصینامی دیگر، 
حکق و درسکت  ،تنها در من شرائط فرهنگکی خکاص ،«فلسفه»است که من 

شکود ککه  مردود و باطکل شکناخته می، «من فلسفه»است و پس از من زمان، 
را بکه  «و فلسفهتجربی شناخت علوم »مطلق ، «گرایی تفکر تاریخ» بنابراین،

توهنکاتی اسکت ککه بخکاطر نفهنیکدن  ،کنکد می منسوب ،«گرایی نسبیت»
توهنکات »رخ دادا اسکت و ایکن  ،«عقلیاصول نخستین و عغییرناپذیر »

یکا  «مککان»و  «زمکان»گر شکناخت  توانکد توجیکه هرگز ننی ،«گرایی تاریخ
 «علیکتعقلکی قانون کلی و ضروری »و یا  «هوسرل»شهود ذات مورد نظر 

علوم عجربی و فلسطفی »های  که پایه و امثال منها باشد «حقوق طبیعی»یا 
. بیخکود دهند را تفکیل می «و قراردادهای نخستین اجتماعی و اخالقی

 علمطیخود که فلسفه را به عنوان  – 1421در نطق سال  «هوسرل»نبود که 
، «سکردرگنی دیلتکای در شکناخت فلسکفه»در مقابل کند  ، مطرح میدقیض

مولکود  ،فلسکفه»اینککه: هکای امثکال دیلتکای دربکارا  گویی میخواهد به یاوا
پیوسکته ایکن توهنکات  «هوسکرل»پایان دهد و لکذا « است فرهنگ و تاریخ

 کرد. را به شدت، محکوم می «گرایی دیلتای و هایدگر و امثال اینها تاریخ»
الک، کانکت  هنچون دکارت، جان ،«بزرگان فلسفه جدید غرب» -

معتقد و پایبند  ،«اصول ثابت قوانین عقلی»و  «عقل»و غیرا هنچنان به 
گکرا  حس ،ککه در جکوانی «هوسرل»و  «هیوم»بودند و کسانی هنچون 
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اصکول »هنچنکان بکه ثبکات  ،بودند اما در سنین باال و پکس از پختگکی
و گرایی  نکاپختگی طبیعکت»و  «ذات»و شکهود  «عقلکی ینقوانین نخست

 شدند. متوجه، «گرایی مح  حس
 اش: دکارت در عامل دوم از کتاب عامالت

هکر بکار « من وجود دارم»، «من هستم»این قضیه  -
بالضکرورا  ،که منرا بر زبان موم یا در ذهن تصور ککنم

 صادق است.
...... 

اش، تردیکد  اما راجع به جسکم، هرگکز در طبیعکت -
 نکردم....

جسم هر چیزی است که محدود به شککل معکین  -
است بتواند در مکانی بگنجد. فضا را طوری اشکغال 
کند که هر جسم دیگری را از من، طرد کند با یکی از 

قابککل  ،«قککوای لنککس، بینککایی، چفککایی و بویککایی»
 احساس باشد....

( و نیکروی و انتخاب نیروی تحرک بالذات )تارادا -
طبیعت »توان از مزایای  را هرگز ننی احساس و تفکر

 دانست. «جسنانی



 
که دکارت ر    ن 

René Descartes 
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 اش در سخن با خوانندا: در اول کتاب تامالتدکارت 
باشککد چیککزی  ام ماهّیککتمککن از منچککه متعلککق بککه 

اندیفد  دانم مگر هنین که چیزی است که می ننی
 دارد. «قوا اندیفیدن»یا در خود 

 اش: دکارت در خالصه تامالت
، از هکی  «جسکم»بر خکالف  ،«نفس انسان»اما 

ترکیک  نیافتکه بلککه جکوهر محک   ،نوع عرضی
است زیرا اگرچکه تنکام اعکراب نفکس، دگرگکون 

کنکد،  بعضی از اشیاء را تصور می»شود و مثالا  می
 «کند و..... ای را احساس می بعضی را ارادا و پارا

بکه چیککز دیگککری، تبککدیل  «نفککس»ایککن هنککه،  بکا
 شود؛ ننی

ای  در حالیکه بدن انسان به مح  منکه هیئت پارا
از اجککزائ  تغییککر کنککد بککه چیککز دیگککری تبککدیل 

 شود. می
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و  «روح»دکارت بیان ککرد هنانکا دوگکانگی  ،چیزی را که به وضوح
چندان روشن نبکود  «روح»بود که تا قبل از دکارت، مقصود از  «جسم»

و  «جسککم مککادی»یککا  «عککین»و  «ذهککن»و دکککارت منککرا در دوگککانگی 
بیکان ککرد ککه تکا بحکال  ،«موجودی که در خکود قکوا اندیفکیدن دارد»

به قوا خود باقی است و کسی نتوانسته بر ثنویت، هنچنان این استدالل 
 رّد و ابطال کند؛ ،منرا با استداللی قوی

اینرا تایید ککرد  ،ی علم فیزیک و شینیها بلکه کفف اتم و پیفرفت
جبری تابع قکوانین  ،های مادی یعنی اتنی بطور کلی که تجزیه و ترکی 

معنی ندارد یعنی حتی اگر بینهایت  ،جبری فیزیک است و اختیار در من
قکوانین »طبکق  ،ای معین و مفکخص نتیجه زها با هم ترکی  شوند با اتم

 دارند. «جبری فیزیک
کتاب تحقیق در فهم بفراش تناماا هنان فلسفه دکارت الک در  جان

الک  را شرح و تفصیل داد بجز در مسئله علوم فطری در انسان که جکان
 ،«انسان با داشتن عقل»منکر من بود و مدعی بود که در میان جانداران، 

خدا و نفس را بکه تواند مفاهیم هنچون  نیازی به علم فطری ندارد و می
 کفف کند. ،نهاکنک عقل و مثار م

منکر وحدت فاعل شناسا شکدا  ،اش که در ابتدای جوانی «هیوم» -
متوجه اشتباا خود شد و به ناتوانی خود  ،سالی پختگی و میاناز بود پس 

 اعتراف کرد. ،در فهم این مسئله
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گویکا  ،اش «نقکد عقکل محک »هکم در ابتکدای کتکاب  «کانت» -
پس اما را صورت وحدت اندیفه بداند  «فاعل شناسا»میخواست من و 

تقسکیم  ،فاعل شناسا و من اندیفندا را به سه قسم ،از مقداری ادامه کار
که  «من ناب»حسی باشد و های  که فاعل شناخت «من تجربی» 73کرد

ککه  «مکن اصکلی»فاعل من اندیفندا یا خوداندیفکی محک  باشکد و 
حکدت و هنکان ومکن اصکلی، اسکت ککه  «من دو قسم اول»سرچفنه 

بساطت واقعی فاعل شناسا باشد اما در اینجا تنها اشتباا کانت این بکود 
سه فاعل جدای از هم نیستند بلکه من اندیفکندا هنکان منکی  ،که اینها

کنم و هنکان منکی هسکتم  هستم که محسوسات خارجی را احساس می
اندیفم و هنان منی هستم  ام می کند و دربارا خود و اندیفه که تعقل می

در هنگام استراحت و ناندیفیدن هم در خکود قکوا اندیفکیدن را دارا  که
 هستم.

منکر  ،گرایی افراطی هم که در جوانی تحت تاثیر حس «هوسرل» -
بکود بعکد از  (به عنوان محور قکوای نفکس و واحکد بسکیط)فاعل شناسا 

کند  اعتراف می ،«فاعل شناسا»به وجود واقعی  ،پختگی و گذشت زمان
بکر وجکود شکناختهای اسکتعالیی و فکوق حسکی و  ،بر منو حتی عالوا 

 کند. اعتراف و تصریح می ،عقلی
را از مختصکات موجکود  «شکناختهای عقلکی»را و  «عقکل»و حتی 
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 داند؛ ای که انسان باشد یعنی موجود اندیفندا عاقل می اندیفندا
 دارد. برمی ،«شناخت درون انسان»قدمهای بزرگی در  ،و در نتیجه

و یکا  «وحکدت و ثبکات فاعکل شناسکا»اینک دیگر کسانیکه منکر  -
تنهکا بخکاطر جهکل و ککم  هسکتند «شناختهای عقلی»و  «عقل»منکر 

و یا تعنکق نککردن منهکا در فلسکفه و در نهایکت است مطالعه کردن منها 
 بخاطر ضعف قوای عقلی منها در تعنق در فلسفه است نه چیز دیگر.


