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 238 ...................................................................................................یمعلومات علم .2-2-2

 238 ....................................................................................................... زمان و مکان .2-2-2-1

 238 ................................ کانت-«ان شهود استیق تعلق علم ما به اعیگانه طری»نقد  .2-2-2-1-1

 239 ...... نقد عقل محض لینفسه در اوایف اءیو اش انیاع نیروشن ب زینظر: نبودِ تما .2-2-2-1-2

 240 ............................................................................................... کانت-«جلوه»نقدِ  .2-2-2-1-3

 243 .................................. کانت-«انداحساس ینیشیزمان و مکان دو صورت پ»نقد  .2-2-2-1-4

 245 ..................................................... کانت-«است یزمان صورت حس درون»نقد  .2-2-2-1-5

 247 ....................................................بودن مکان و زمان ینیشیکانت بر پ لینقدِ دال .2-2-2-1-6

 248 ........ کانت-«است یکی یبارکل یکه نظرش با اصالت معن ردیپذیکانت نم»نقد  .2-2-2-1-7

 249 ............................................................................................................ اتیاضیر .2-2-2-2



 

 

 249 .............................. است. «نیع»دو معنا از  انیکانت در حال تلوتلو زدن منقد:  .2-2-2-2-1

 250 ........ نه. ینیشیپ یبیترک یایموجود است؛ اما قضا ینیشیپ« خاطره»و « من»نقد:  .2-2-2-2-2

 253 .................. است.« خاطره»بر  یمبتن یاضینقد: کانت متوجه نبود که ضرورت ر .2-2-2-2-3

 254 .......................................................................... م و مقوالت محض فاهمهیمفاه .2-2-2-3

 254 ...................................... کانت-«است یحس و فهم دو منبع معرفت انسان»نظر  .2-2-2-3-1

 256 ...........................................کانت-«فاهمه است یمتعال نیمنطق قوان»نقد و نظر  .2-2-2-3-2

 257 .......................................... در ذهن موجود است. ینیشیپ یحدود نیقینظر: به  .2-2-2-3-3

 259 ......................... شودیانجام م زین ینیشیدر ناخودآگاه و بصورت پ قینقد: تصد .2-2-2-3-4

 261 ................................................. کانت-«است ینیشیمقوالت پفاهمه واجد »نقد  .2-2-2-3-5

 263 ......................................................................................... ه اطالق مقوالتیتوج .2-2-2-4

 264 .................... کانت-«ستیسر نیم یتفکر جز در داخل وحدت آگاه»نقد و نظر  .2-2-2-4-1

 266 ....... کانت-«است انیبه اع یبه مقوالت همان عملِ آگاه قاتیتصد»نقد و نظر  .2-2-2-4-2

 269 ................................................................................................. مقوالت یشاکله .2-2-2-5

 270 ....... کثرات شهود و مقوالت فاهمه انیرابط م یبه حلقه ازیکانت بر ن لینقدِ دل .2-2-2-5-1

 271 ................................................................................... کانت-«شاکله»نقد و نظر  .2-2-2-5-2

 274 ................................ کانت-«زمان است ییاستعال نییشاکله عمل تع»نقد و نظر  .2-2-2-5-3

 277 .......................................................................... کانت ابهام دارد ی«شاکله»نقد:  .2-2-2-5-4

 277 .......................................................................................... یبیترک ینیشیاصول پ .2-2-2-6

 280 .....................................................................................امکان علم محض تجربه .2-2-2-7

 281 .................. کانت-«است "اصول"وجود  عتیامکان علم محض طب»نقد و نظر  .2-2-2-7-1

 282 .......... راسل ی«اصول موضوعه»بر  یکانت و نقد یدر فلسفه یاینظر: دلسرد .2-2-2-7-2

 283 ......................................................................................... دارهایناپدها و داریپد .2-2-2-8

 285 ........................................................................................... عهیانتقاد از مابعدالطب .2-2-3

 285 ............................................................................. عقل محض ییم استعالیمفاه .2-2-3-1

 288 ...................... کانت-«است یتناقضات یدر خود حاو یفلسف اتیاله»نقد و نظر  .2-2-3-1-1

 291 ................................................................................. یعقل یمغالطات روانشناس .2-2-3-2

 291 .............................. یعقالن یشناسبودنِ روان زینقد استدالل کانت بر مغالطه آم .2-2-3-2-1
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 295 ..................................................................... ینظر یشناساحکام معارض جهان .2-2-3-3

 297 ......... اند عالَم محدود و حادث استکردهیکه تصور م یاشتباه کسان لینظر: دل .2-2-3-3-1

 298 .......... است یاند عالَم نامحدود و ازلکردهیکه تصور م یاشتباه کسان لینظر: دل .2-2-3-3-2

 300 .............. احکام معارض مربوط به حدود عالم یِنقد بر استالل کانت در نادرست .2-2-3-3-3

 301 .... طیعدم اشتمال جوهر مرکب از اجزاء بس اینقدونظر درباب تعارض اشتمال  .2-2-3-3-4

 304 ........... است.« خاطره»به  یتوجهیب ت،یوجود احکام معارض در عل لینظر: دل .2-2-3-3-5

موجود بودن احکام متعارض در وجود واجب فهم نادرست زمان  لینظر: دل .2-2-3-3-6

 307 ...........................................................................................................................  است
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 309 ...........................................................................................................................  است

 310 ................................................................................. امتناع اثبات وجود خداوند .2-2-3-4

 311 .............................. کانت-«رسدیبر عقلش به مفهوم خدام یمبتن لسوفیف»نقد  .2-2-3-4-1

 312 ............. کانت-«یبرهان وجود قیامتناع اثبات وجود خداوند از طر»نقد و نظر  .2-2-3-4-2

 318 ............................................. عقل محض ییم استعالیاز مفاه یمیتنظ یاستفاده .2-2-3-5

 319 ......... کانت-«ییاستعال میاز مفاه یمیتنظ یاستفاده»و « عقل»نقد و نظر مفهوم  .2-2-3-5-1

 321 ...................................................................................................... نیاخالق و د .2-2-4

 321 .............................................................................. و قانون فیتکل ک،ین یاراده .2-2-4-1

 322 ........................ کانت-«است فیانجام تکل یبرا یعمل یاخالق کین»نقد و نظر  .2-2-4-1-1

 324 ...................... است یتیخود غا یهر فرد انسان نکهینقد و نظر: فرض کانت بر ا .2-2-4-1-2

 325 ............................................................................................... اراده یخودمختار .2-2-4-2

 326 ............................................. اریاخالق کانت و تناقض آن با اخت ینقدِ قانون کل .2-2-4-2-1

همان  «ییفرهنگ خدا»است و « فرهنگ»حفظ  یعملِ برا ینظر: عمل اخالق .2-2-4-2-2

 329 ..................................................................................................................... است. کیفرهنگ ن

 330 .................................................................................................... اتیملکوت غا .2-2-4-3

 331 ...من یشهیدر اند« حفظ فرهنگ»کانت و  «اتِیملکوت غا»ظر: شباهت اندک ن .2-2-4-3-1

 331 .......................................... عنوان شرط امکان امر مطلق)قانون اخالق(به یآزاد .2-2-4-4

 332 ................................... کانت-«اراده وجود ندارد یامکان اثبات آزاد»نقد و نظر  .2-2-4-4-1



 

 

 334 ............................... نفس و خدا یجاودانگ ،یآزاد ؛یاصول موضوعه عقل عمل .2-2-4-5

 334 ........... کانت-«مفروض هست یچون قانون مطلق اخالق هست پس آزاد»نقد  .2-2-4-5-1

 ی، آزادکندیل میکه شخص بر خود تحم ینیموجَب بودن به قوان»نقدونظر  .2-2-4-5-2

 336 ...........................................................................................................................  کانت-«است

 337 ........................................................... .ستیکانت موجود ن« قانون اخالقِ»نقد:  .2-2-4-5-3
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 341 ...........................................................................................................................  شود

 342 ......................................................................................... نینظر کانت درباره د .2-2-4-6

 343 .................................. کانت-«شودیم یمنته نیاخالق ضرورتاً به د»نقد و نظر  .2-2-4-6-1

 344 ........................................................................................ تیاللغاذوق و معرفت .2-2-5

 346 .......................................................... کانت-«قیحکم و تصد یقوه»نقد و نظر  .2-2-5-1-1

 355 چهیتا ن شتهیاز ف .3فصل 

 355 .................................................................................................................. شتهیف .3-1

 355 ..... یباورو دگم یباوردهیا انیم نشیفلسفه؛ گز یادیاصل بن یدر باب جستجو .3-1-1

 355 .................... شتهیف-«دارد یادیبن یگزاره کیو فقط  کی یهر علم»نقد و نظر  .3-1-1-1

 357 ............. شتهیف-«تجربه است یتمام ینهیکار فلسفه روشن کردن زم»نقد و نظر  .3-1-1-2

 358 ..... شتهیف-«یباوردگم ای یباوردهیاست: ا لسوفیف یرو شیفقط دو راه پ»نقد  .3-1-1-3

 359 ......... باور است.دگم کیخود  اششهیآن در اند ای-نیا ای یِژگیبا و شتهینقد: ف .3-1-1-4

 شتنیبه خو یدلبستگ یباوردگم ای یباوردهیا نشیدر گز لسوفیف یمبنا»نقد  .3-1-1-5

 360 ...........................................................................................................................  شتهیف-«است

 361 ....................................................................................... یمن ناب و شهود عقل .3-1-2

 363 ....................... شتهیف-«کار آگاه است یمن ناب از خود چون کننده»نقد و نظر  .3-1-2-1

 364 ..................................................... شتهیف-«ستین یزیمن ناب جز کنش چ»نقد  .3-1-2-2

 366 .............. شتهیف« من نابِ»و « محض یروحان یزندگان» انینقد و نظر: تناقض م .3-1-2-3

 367 ........................................................................................ فلسفه یادیسه اصل بن .3-1-3
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 368 ............... شتهیف-«ستیآگاهانه نمن خود یِخودِ اصلکردوکار خودبه»نقد و نظر  .3-1-3-1

 370 .................... شتهیف-«نهدیفرا م یانجیم یش را در اساس بیمن وجود خو»نقد  .3-1-3-2

 372 ................... اول یاز گزاره «یاستنتاج عمل»با  شتهیدومِ ف یگزاره دنینقدِ برکش .3-1-3-3

 374 .............................................................................. یعلم و منطق صور یهینظر .3-1-4

 375 ..................................................................................... یهماننیبر اصل ا ینقد .3-1-4-1

خود را همچون وجود همانسته با خود فرا  ،یاصل همانست دیمن با تائ»نقد  .3-1-4-2

 377 ...........................................................................................................................  شتهیف-«نهدیم

 378 ..................................................................................................... یاستنتاج نظر .3-1-5

 379 ..... ستیاولش اول ن یناچار است از منِ آگاه شروع کند پس گزاره شتهینقد: ف .3-1-5-1

 380 .......................... است لسوفیشخصِ ف «یمن کل» شتهیف «نیمن بر»نقد و نظر:  .3-1-5-2

 382 ......... شتهیف-«ندیآفریاز شهود م یقدرتِ انگارش مکان را همچون صورت»نقد  .3-1-5-3

 384 .............................. کندیم یکانت را ط یر حس، فاهمه و داوریمس شتهینظر: ف .3-1-5-4

-«است یاست که حاصلش خودآگاه اتیکل دیتجر یعقل قوه»نقد و نظر  .3-1-5-5

 385 ...........................................................................................................................  شتهیف

 386 ..................................................................................................... یاستنتاج عمل .3-1-6

 386 .. دیسخن بگو یآگاه رسطحِیبر منطقِ منِ آگاه از ز یحق ندارد مبتن شتهینقد: ف .3-1-6-1

 389 کانت را کنار بگذارد ینفسهیف ءیو نتوانست ش خواستیم شتهینقد و نظر: ف .3-1-6-2

 390 ............................................................... و علم اخالق یهمگان یوجدان اخالق .3-1-7

 391 .............................. شتهیف-«شناسِ بشر است لتیعلم اخالق فهم طبع فض»نقد  .3-1-7-1

 392 .................................................. ست، مبهم استیچسب نشته دلینظر: اخالق ف .3-1-7-2

 393 ............................................................................. نید یدرباره شتهیف یشهیاند .3-1-8

 394 .................... نشده است« فرهنگ»و « نوع-حافظه»متوجه  زین شتهینقد و نظر: ف .3-1-8-1

 396 ................................................................................................................ نگیشل .3-2

 396 ......................................................................... شتهیو نفوذ ف نیآغاز یهانوشته .3-2-1

 399 ...................................... نگیشل-«و ذهن است نیع یمطلق همانست»نقد و نظر  .3-2-1-1

 402 .............................................. عتیطب یک فلسفهی یکیزیمتاف یادهایامکان و بن .3-2-2

 404 .... نگیشل-«است تیو ذهن تینیع یگانگینشان دادن  لسوفیکار ف»نقد و نظر  .3-2-2-1



 

 

 406 ........... موجود است «کی»و نه « دو»همواره  یساحت خودآگاهنقد و نظر: در  .3-2-2-2

حاصل  زهایوجود خودِ چ "فرض"تنها با  نیذهن و ع یگانگینقد و نظر:  .3-2-2-3

 407 ...........................................................................................................................  دیآیم

 409 .................................................................. نگیعت شلیطب یفلسفه یخطوط کل .3-2-3

 410 ....................................................................................... نیبر یباوردهیستم ایس .3-2-4

 410 .............. خاطره است.-از در زیو متما انیخارج از فهم و ب« اکنون یهست»نظر:  .3-2-4-1

 412 ..................... از حد انسان است. شیب یمطلق خودخواه یباوردهینقد و نظر: ا .3-2-4-2

 413 ....................................................................................................... هنر یفلسفه .3-2-5

 413 ........................................... نگیشل-«فلسفه است یهنر سنگ بنا یفلسفه»نقد  .3-2-5-1

فرهنگ  خی آگاهِ در تاریِها«من» یاز ناخودآگاه برساخته یادیز یهانظر: بخش .3-2-5-2

 417 ...........................................................................................................................  است

 418 ........................................ نگیشل-«هستند یکیقت سرانجام یو حق ییبایز»نظر  .3-2-5-3

 420 ............................................................................................یهانیهبوط ک یدهیا .3-2-6

 421 ..................................................... مهمل است نگیشل یِهانیهبوط ک یدهینقد: ا .3-2-6-1

 422 ................................................... و بد کیدر انسان و خدا؛ ن یو آزاد تیشخص .3-2-7

 425 ............... ستندین کیتار ایفرودست، بد  یبطور کل «زهیغر»نقد: امور مربوط به  .3-2-7-1

 428 ................................................................................................................... هگل .3-3

 428 .....................................................................نگیو شل شتهیهگل با ف یهانسبت .3-3-1

 429 ........................................................................ت فلسفهیو ماه« مطلق» یزندگان .3-3-2

 430 ................................................... هگل-«است کرانیمطلق ذهن خودآگاه ب»نظر  .3-3-2-1

 432 ...................................... هگل-«گرددیانسان به خود بازم یمطلق در آگاه»نقد  .3-3-2-2

 435 ........................................... فرض استوار است. کیهگل بر  یفلسفه ادینقد: بن .3-3-2-3

 437 ............................... هگل انیو محدود در ب عیوس یفهم در معنا انینقد: ابهام م .3-3-2-4

 441 ...... هگل-«بردیروح م یذهن را به سو یکیالکتیضرورت تکامل د»نقد و نظر  .3-3-2-5

 444 .......................................................................................... یآگاه یدارشناسیپد .3-3-3

 446 ...... مختلف ندارند یدر کاربردها کسانی یمعناها «نجایا»و  «نیا»نقد بر هگل:  .3-3-3-1

 448 .............................. هگل-به خود و خودآگاه شدن ینقدِ مراحل بازگشت آگاه .3-3-3-2
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 450 ................................................................. ستین یهگل کامالً فلسف اناتینقد: ب .3-3-3-3

 453 ................. .ستین شیبه خو یدانشِ مطلق هست یوجه درک فلسف چینقد: به ه .3-3-3-4

 456 ............................................................. است نیبهگل خودمحور یشهینقد: اند .3-3-3-5

 459 ......................................................................................................... منطق هگل .3-3-4

 460 .............................................................................................. منطق یِستینظر: چ .3-3-4-1

 463 ............................... دیآیدرم انیبه ب یکه هست کندیم الینقد: هگل به اشتباه خ .3-3-4-2

 465 .................................... ستین یبا خودِ هست یفهم هست زینقد: هگل متوجه تما .3-3-4-3

 469 ......................................................................... یمطلق همچون روح؛ روح ذهن .3-3-5

 470 .......................................................................................................... مفهوم حق .3-3-6

 470 ................................................................................................. سپهر روح مطلق .3-3-7

 472 .............................................................................. نید یهنر و فلسفه یفلسفه .3-3-8

 473 .................................................................................. ن و فلسفهیان دیم یرابطه .3-3-9

 473 .......................................... هگل-«رسندیک جا مین و فلسفه به ید»نقد و نظر  .3-3-9-1

 475 .............................................................هگل-«اندنین و فلسفه هر دو دید»نقد  .3-3-9-2

 478 .................................................................... فلسفه خیهگل در باب تار یفلسفه .3-3-10

 478 ................................................................. همان اکنون فرهنگ است خینظر: تار .3-3-10-1

 479 .................................................ان راست و چپیان هگلینفوذ هگل و شکاف م .3-3-11

 481 ........................................................................................................... شوپنهاوئر .3-4

 481 .................................................................................. شوپنهاوئر یدکتر یرساله .3-4-1

 483 ........................................... شوپنهاوئر-«یاصل جهت کاف»و « انیاع»نقد و نظر  .3-4-1-1

 486 ........................................................................................ جهان همچون بازنمود .3-4-2

مشترک با جانوران  "بازنمودها"مخصوص انسان و  "یدیتجر میمفاه"»نقد و نظر  .3-4-2-1

 488 ....................................................................................................................... شوپنهاوئر-«است

 489 ............ شوپنهاوئر-«سازندیجمع ماده و عقل، جهان همچون بازنمود را م»نقد  .3-4-2-2

 490 ................................................ عهیم و امکان علم مابعدالطبیمفاه یستیکارکرد ز .3-4-3

 491 ..................................... شوپنهاوئر-«بس است یافت حسیوان دریح یبرا»نقد  .3-4-3-1

 493 ................................ شوپنهاوئر-«است یستیعقل ز نیکارکرد نخست»نقد و نظر  .3-4-3-2



 

 

 494 ........ سست است اریبس عهیامکان علم مابعدالطب ینقد: سخن شوپنهاوئر درباره .3-4-3-3
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 1مقدمه

 غرب هایفلسفهچرا نقد  .1

دسته آن  کی .و متمایز است میتقسطورکلی به دو دسته قابلها بهدانایی هر یک از ما انسان

هایی است که هر شخص ی دیگر داناییو دسته ،ایمکرده «باور»ها را هایی است که آندانایی

ها را ایجاد کرده یا ساخته آن ،های ذهنشواناییی محسوسات و مبتنی بر تخود در مشاهده

ها های هر شخص باورها هستند و چه حدودی از آنایینکه چه حدودی از دااین .است

ای میان هر شخص در چه فاصله به این امر وابسته است که ،خود شخص است یبرساخته

 .ایستدمی «ساز کاملفرهنگ»و  «بندگی کامل فرهنگ»

ها آن «مفاهیمِ»اصطالحاتی هستند که من  ،«سازفرهنگ»و  «فرهنگ یبنده» ،«فرهنگ» 

من  .امشرح داده هاپیاممن و تاب کها برگزیده و در ها را برای آن«نام»و این  هرا دریافت

ام که عبارت از جمع اشخاص یک ی واقعی و حقیقی و البته زنده یافتهرا موجود «فرهنگ»

 «فرهنگ یبنده»م تر این موجود و مفاهیالبته که فهم روشن .هاستجامعه و تبادل اثر میان آن

طور خالصه اما به ؛گرددمیسر می هاپیاممن و ی کتاب بامطالعه ،برای خواننده «سازفرهنگ»و 

 و عملش ،«باور» ،های اودانایی بیشترِ ،تر باشدکامل فرهنگ نزدیک هر چه انسانی به بندگیِ

مبتنی و کمتر  ،مبتنی بر همان باورهاست که مبتنی بر دانایی است، ی اعمال انسانهمانند همه

به  چه انسانی هر از طرف دیگر. است «فهم»و  «مشاهده»خودش از  یبرساخته داناییِ بر

هایش را خود ایجاد کرده یاینحد بیشتری از دا او آنگاه ،تر باشدنزدیک «ساز کاملفرهنگ»

  .است او ها عبارت از باورهایو کمتر از آن

                                                        
 این مقدمه در هر سه جلد آورده شده است.  1
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 که بیشترِ  مشهود استی جوامع بشری در همه کشورها و شهرها و قبایل اما در مشاهده

های ها حتی به میانهو کمتر از آن ،گیرندار میقر «بندگی کامل فرهنگ»ها نزدیک به انسان

و از طرفی مشهود است که  ،یابندراه می «ساز کاملفرهنگ»و  «بندگی کامل فرهنگ»بین 

 .انداندکبسیار  «سازانفرهنگ»

از کجا آمده یا چگونه  ،هر شخص که باورهاست حال باید بپرسیم که آن بخش از داناییِ 

 ؟ایجاد گشته است

های هر آن بخش از دانایی .گرددپاسخ این پرسش در توجه به تاریخ بشر روشن می 

جامعه  هردر تاریخ  «سازان گذشتهفرهنگ»شده توسط ارائه یابرساخته  ،شخص که باورهاست

یعنی آموزش در خانواده و جامعه و  ،صورت طبیعیی اول بهها در وهلهاین دانایی .است

و البته  ،ها و هنر و غیره به نسل جدیدطورکلی در کتابه و بهسپس در مدرسه و دانشگا

 ، در اصل  ام که در این فرآیندروشن کرده هاپیاممن و من در  .گرددمنتقل می ،طور پیوستهبه

 .کنداست که خویشتن را حفظ می «فرهنگ» یگانه و حقیقی و واقعیِ این موجودِ

شده و در هر سازان گذشته ایجاد یا ارائهگحال که روشن گردید که باورها توسط فرهن 

توان پرسید که می ،گرددیعنی به انسان امروزی منتقل می ،یابدتداوم می «فرهنگ»

 ؟اندسازان هر جامعه چه اشخاصی بودهفرهنگ

و نسبت آن با باورهای  باید در توجه به تاریخ هر جامعهمی نیز پاسخ این پرسش را 

ترین گردد که مهمتاریخ بشر در هر جامعه روشن می بهتوجه در  .کنونی هر جامعه یافت

اند که اساسًا هایی را به بشر ارائه دادهاند که داناییسازان تاریخ همانا پیامبران الهی بودهفرهنگ

آن  نقادر به دریافت ،یعنی محسوسات ،هایشاش و داشتههای ذهنیمبتنی بر توانایی بشر

 شرح این بیان را نیز .بسیار اساسی و بنیادی است هاداناییو از طرفی این  .نیست هادانایی

 .امآورده هاپیاممن و در کتاب 

گردد که این روشن می بشر در هر جامعه پس از پیامبران و در مشاهده و بررسی تاریخ 

چه  مالک من برای اینکه .سازان هر جامعه هستندترین فرهنگفیلسوفان هستند که از مهم

یک  یفرهنگ برساخته «تداوم» ،سازی را نهو چه فرهنگ ،سازی را مهم بدانمفرهنگ

 «عملِ»و البته  های فرهنگش،در طول تاریخ در انسان او هاییشهتداوم اند یعنی ساز،فرهنگ
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من و این مالک را مبتنی بر  من .های او در طول تاریخ یک جامعه استاندیشه  مبتنی بر
 .دانمت میدرس هاپیام

سازان دیگر ازجمله دانشمندان و حتی حاکمان نیز قرار فیلسوفان فرهنگپس از 

 .هاو نیز سپس سایر انسان ،گیرندمی

نیست و  «ساز کاملفرهنگ»و هیچ انسانی  ،نیست «کامل فرهنگ یبنده»هیچ انسانی  

 .گیردای از این دو قرار میهر انسانی در فاصله ؛ بلکهتواند باشدنمی

آن مبتنی بر  ها نیزعمل آنای که هر جامعه هایحال که بیشتر دانایِی بیشترِ انسان

سازان گذشته و خصوصاً فرهنگتر ها را پیشهاست، عبارت از باورها بوده و آندانایی

پس اگر در پی این باشیم  ،اندجاد کردهای ،پیامبران و فیلسوفان یعنی ،سازانترین فرهنگبزرگ

هایی ایینهای ایجاد داریشهبه باید  ،دهدرا انجام می «درست»که بیابیم کدام فرهنگ عمل 

سازان آن یعنی باید به فرهنگ ؛گیردها انجام میایینبپردازیم که آن اعمال مبتنی بر آن دا

 .جامعه بپردازیم

و آن  .ترین مشکل استو البته آن بزرگ ،گیردیقرار م مااما مشکل بزرگی پیش روی  

« درست»را مبتنی بر آن  «عمل»داریم که  ی«مالک»چه « ؟عمل درست چیست»این است که 

 ؟قلمداد کنیم «نادرست»و یا 

آنگاه چه مالکی باید معین کند که باورهای  ،باورها گرفته شود اگر این مالک از خودِ 

اما چه باید  .این درست اصل مشکل بشریت است .تاس «درست»کدام جامعه یا فرهنگ 

 ؟کرد

باورها به دو گروه کلی  .را بررسی کنیم «باورها»ابتدا برای پاسخ به این پرسش باید  

این باورها از  ،اندها عرضه داشتهیکی باورهایی را که پیامبران الهی به انسان :اندتقسیمقابل

ها از حدود دانایی انسان خارج های مربوط است که اساساً یافتن و بررسی آنطرفی به دانایی

و از  ،«زندگی پس از مرگ»و  «نهایت خیربی» ،«ذات خداوند»دانایی به وجودِ ازجمله  .است

های ذهنی های مبتنی بر تواناییایینطرف دیگر این باورها غیرقابل نقد و انتقاد از طریق دا

حدود »از  هااین دانایی و درست به همان دلیلی که محسوسات در دسترس بشر است؛بشر و 

پس اگر باورها را مالکی برای تعیین درستی عمل بندگان فرهنگ  .هستندبیرون  «دانایی بشر
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« نادرستی»و « درستی» «مالک» را انشده توسط پیامبرهای ارائهتوانیم داناییآنگاه می ،بدانیم

 «م دینیعالِ» کارِ  ،این کار .این سطور نیست یکار نگارنده ،اما این کار .ها بگیریمعمل انسان

بنابراین کار  .دانممی ی فلسفیمشغول به اندیشه خود را من .و من عالم دینی نیستم ،است

 ،پیامبران الهی-ها نهکه آن ،ستاز تاریخ هر جامعه ا یسازاننقد و انتقاد فرهنگ برسی و من

  .باشند آن جامعه سازانبلکه فیلسوفان و سایر فرهنگ

 ،را از باورهای غیردینی هر فرهنگ بگیریم «مالک درستی»از طرف دیگر اگر بخواهیم 

 یدهندهدر تاریخ بشر نشان «جنگ»وجود  .آنگاه چگونه معین کنیم کدام فرهنگ درست است

هنوز  ،«مالک راستی»بر  ی زمین،های کرهی انسانهمهیان م ی مشترکاین امر است که توافق

فقط به معنای اما نه ؛و باز البته چاره همان جنگ است؟ پس چاره چیست 1.موجود نیست

 «.هااندیشه  جنگ در»بلکه  ،کشتن یکدیگر

باورهاست  ،هر جامعه هایانسان بیشتر هایِاز طرفی روشن گردید که بنیاد بیشتر دانایی 

 .شده توسط پیامبران الهی و فیلسوفان آن جامعه استهای ارائهمبتنی بر داناییکه 

 ، کههای وحیانیهر جامعه مبتنی بر دانایی یا باید عالمان دینیِ :راه چاره دو چیز است 

فیلسوفانی »باید هر جامعه و یا اینکه  ؛بروند یشهندنقد و انتقاد یا جنگ در ابه اند،ی مطلقمالک

نقد به «روشن یمبنای»از  ،خودشان یهای برساختهداشته باشد تا بتوانند مبتنی بر دانایی «زنده

  جنگ در» ،نجادر ای «جنگ»ی منظور من از واژه. ها بپردازندهای سایر فرهنگو انتقاد دانایی

رهنگ ف» جنگ اگر نباشد، این. ضروری است «فرهنگ»برای تداوم یک  که« هاستاندیشه

نگ بومی ، به طریق فریب، بندگان فرهو خصوصاً امروزه از طریق فناوری اطالعات ،«بیگانه

 و خود ،کندد میو بدین ترتیب فرهنگ بومی را نابو کند،تبدیل می را به بندگانی برای خود،

رهنگ بیگانه برای تداوم آن ف «بندگان فرهنگ بیگانه»و در این نابودی  .دهدگسترش می را

و  ،به نابودی استاو محکوم ،ر فرهنگی در این جنگ شکست بخورداگ. خواهند کرد «کار»

نبوده  «درست»ی عام، به معنا« طبیعت»در نسبت با هستی یا تر است که او از طرفی محتمل

 .خورده استکه شکست باشد

                                                        
 (101گفتار ) هامن و پیامشرح بیشتر در  1
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 «تدرس»تمایز  «مالک»که  اماندیشهن بر ای ،نویسمکه این سطور را میجانب اکنوناین

این در  .امنمودهتألیف  هامن و پیامو در کتاب  ،یافته اندیشه  را در یک نظام نوِ  «نادرست»از 

 ،هاهو هستند و تأمل در هستی ،غرباسالمی و های سال مطالعه و تأمل در فلسفه سیزدهطول 

 متواندست دارم که مبتنی بر آن می دری «مالک»بنابراین من اکنون  .آمده است به دست

 .ندهست «درست»های من و از طرفی روشن کنم که یافته ،ها را نقد کنمهای فرهنگدانایی

 حاضر،جلدی و این کتاب سه هاپیاممن و از طرف دیگر امیدوارم که با انتشار کتاب  

آرزو دارم که قبل از مرگم و  ،های من بپردازنداندیشه  نقد دانان بهیر فیلسوفان و فلسفهسا

 .مرا دریاب مکند که اشکاالتزیرا کمک می .ماز نقد آنان آگاهی یاب

بدین دلیل است که  ؛نیازمند است «فیلسوفان زنده»که بیان کردم که هر فرهنگی به این 

ها فقط از طریق هر شخص از ما انسان .ها هیچ راهی به اذهان یکدیگر نداریمما انسان

ها و فقط نشانه در محسوسات، های تبادل اثرتوسط زبان و سایر روشبه محسوسات و

 «معنا» «جهان خودمان»و هرکداممان خود باید در  ،یابیمدرمی ،ها و غیرهها را در کتابعالمت

طور کامل از نگاه یک فیلسوف و دان بتواند بهپس ناممکن است که یک فلسفه «.بسازیم»را 

ی دان باز معناها و فلسفهزیرا آن فلسفه ؛نقد سایر فیلسوفان بپردازدهی او باز درون فلسفه

  1.خود را ساخته است

که فیلسوف زیرا قبل از آن .است ش«فرهنگ ربَ»نکته دیگر آنکه هر فیلسوفی چیزی 

این سطور خود را  یجانب نگارندهاین .بوده استفرهنگ خودش  ییک بنده ، اوبشود

ن من دیدگاهی و هرچند بیا ،دانمحاضر در ایران می عصرِاسالمی -بر فرهنگ ایرانی یفیلسوف

ازجمله به دفاع از  م«فرهنگ»ز ااما درنهایت به دفاع  ،ای کامالً نو استیا فلسفه نو کامالً

م «فرهنگ»های غیردینی در بسیاری از دانایی و البته راستیِ ،ایمان به خداوند و راستی اسالم

من در  یهداف اولیهاهرچند این نتایج  از طرفی. انجامدمی ها،ه نقد بسیاری از آنو البت

تی و هسانسان، یافتن فهم خرسندکننده از »بلکه هدف من  ؛پرداختن به فلسفه نبوده است

 .اما به این نتایج منتج گردید ؛بوده است« هاههستند

                                                        
 (53( تا )49رهای )، گفتاهامن و پیامشرح بیشتر در  1
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و نتایج را در سه  مپرداخت غرب هایدلیل به بررسی و نقد فلسفه سهجانب با حال این 

دچار اشکاالتی  آن ترا در تمامی «فرهنگ غرب»که دلیل اول آن :نمودممجلد حاضر ارائه 

حال از جایی که  .فروکاسته است «حیوان توانمند»فرهنگ غرب انسان را به  .دانممی بزرگ

جهان و خصوصًا  هایپس برای نشان دادن این امر به همه انسان ،را در دست دارم «مالک»

طور که بیان که همان ،آنان است هاییشهاند بررسی و نقد مبانیِ کار اساسی  ،به مردم کشورم

 .های فیلسوفان غربی استاین مبانی در فلسفه ،گردید

به بررسی و  یک بار دیگر، هاپیاممن و دلیل دوم من این بود که پیش از انتشار کتاب  

من و به  ،ی برایم روشن گشتینو یتا چنانچه گوشه م،ردازهای غرب بپنقد تمام فلسفه

  .نیز به دست آمد هدفکه این  م،اضافه نمای هاپیام

 هاپیاممن و های غرب و نشان دادن راستی آنچه در و دلیل سوم این بود که با نقد فلسفه

از  نو یفهم بنیادِ هاپیاممن و که  مو نشان ده م،دفاع نمای امفلسفی هاییشهانداز  ،امنوشته

که پاسخ بسیاری از مسائل و معضالت  ،انسان و فرهنگ است ،برون ،جهان درون ،«من»

و از طرف دیگر  ،دین اسالم است و مدافعراستا و از طرفی هم ،دهدهای دیگر را میفلسفه

 و« فناوری اطالعات»ازجمله  ؛ها مبتال استامروزه به آن بشرِ مربوط به مسائلی است که

 «.جنگ»و البته همچنان « شدنِ فرهنگجهانی»

 کتاب شد نیکه منجر به نوشتن ا یریبه مس ینگاه .2

هدفم از  :درگیر این پرسش بودم که ،بودم سالهبیستکه هنوز حدود ها پیش وقتیسال 

شاید  ،مدتی .گیریتصمیم اختیارِ ورو  من بودم و عمری پیشِ ؟زندگی در این دنیا چه باشد

تا اینکه روزی از همان روزهایی که مشغول گذراندن دوره  مچند ماه درگیر یافتن پاسخ بود

 «.مخواهم انسان را بشناسمی» :مپاسخ را یافت ،پس از چند ساعت تأمل ،مهندسی مکانیک بودم

 ،شناسیجامعه ،شناسیزیست ،شناسیکردم برای شناخت انسان باید روانابتدا فکر می 

یعنی  1386گذشت و در حدود  یهایسال .شناسی و از این قبیل علوم را مطالعه کنمانسان

سال بعدازآنکه تصمیم گرفته بودم عمرم را برای یافتن پاسخ این پرسش صرف  12حدود 

عاشق فلسفه  کالم،یکو در  م،آشنا شد «فلسفه»صورت اتفاقی با به ،«؟انسان چیست»کنم که 
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زیرا که  .دانستمتر نمیو پیش ،زی بود که من به دنبال آن بودمفلسفه درست همان چی .شدم

و  ،پردازدمی «انسان دیگر»این علوم به  در تمامی علومی که برشمردم پژوهشگر و دانشمندِ

انسان »بلکه در پرداختن به  ،پرداختمی «جهان من»تنها به اما فلسفه نه «.درون»و  «من»نه به 

، علوم تجربی یدانشمند ساده اندیشیِ  از سطحی ،«واقعیت» اختن بهدر پرد طورکلیو به «دیگر

رفت و با اصل فراتر می یا درونش است،« جهان من»و « من»که در این پرداختن در غفلت از 

 .شدمواجه می «اکنون»و  «هستی»و  «من»

 وار مشغول مطالعه و تأملعاشقانه 1396تا سال  1386صه بگویم که از حدود سال خال

خواستم من می .را نوشتم «هاپیاممن و »و در طول این ده سال کتاب  م،ادر فلسفه و هستی بوده

پیش رویم  نو یاز طرفی وسعت ،کردمی هر فیلسوفی را که مطالعه میاما فلسفه ،«بفهمم»

کامل و  روشنیِآن فیلسوف نتوانسته است به دیدم که خودِو از طرفی می ،گذاشتمی

و  ،هابرای روزها و برای ماه ،کردممن تأمل می .چیز را بفهمد و بیان کندهمه «خرسندکننده»

  .نوشتمو آن را می ،افتمیمیای نو درناگهان نکته

صفحه  ششصدهایم که حدود ی نوشتهنگاهی به همه 1396درست در فروردین سال 

تصمیم  پس .ایجاد کرده بودم نو ایشده بودند انداختم و دریافتم که من در این ده سال فلسفه

بازنویسیِ  .مانتشار نمای یآماده ،صورت یک کتابها را بازنویسی کنم و بهگرفتم آن نوشته

هایی که سالدر آن  .نوشته شد هاپیاممن و و کتاب  ،هفت ماه طول کشید اولیه

تقریبًا  نوشتم،می شد، هاپیاممن و ام را که نهایتاً منجر به نوشتن کتاب های فلسفینوشتهدست

 و دانانهای فلسفهو البته بیشتر از کتاب می تمام فیلسوفان غربی و اسالمی را خواندفلسفه

همچنین در همین  .که عمر من برای این کار کافی نیست ،فیلسوفان های خودِنه از کتاب

لیسانس وقف رفتم و دانشگاه فردوسی مشهد بهادبیات فلسفه  بیشتر باها برای آشنایی سال

 .خواندمدر آنجا ی غرب را فلسفه

ی یک دور تقریباً کامل تمام فلسفه ،هاپیاممن و وجود تصمیم گرفتم پیش از انتشار بااین 

اول آنکه در حد باالیی اطمینان  .و دو هدف از این کار داشتم م،غرب را دوباره مطالعه کن

ن دیگر را مدنظر قرار داده و پاسخی های فیلسوفای مسائل مطروحه در فلسفهیابم که همه

که آنبود  نیز تر از اولصود دوم که مهممق .امنوشته هاپیاممن و روشن برای آن مسائل در 
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مبتنی بر مبانی و نتایج توانستم میپس باید  ام،نو ایجاد کرده ایاگر من مدعی هستم که فلسفه

هم اشکاالت فیلسوفان دیگر در طول تاریخ  ام،ی فلسفییشهاندهایم در چارچوب استدالل

 ناهای آنو ازجمله بیان کنم که دالیل ایجاد آن اشکاالت در فلسفه ،را متوجه شده و بیان کنم

 ،اشکاالتآن هر یک از  بهپاسخی روشن  توانستممیو از طرف دیگر باید  ،چه بوده است

 ،که آنان روشن نکرده گذاشته بودند و نیز مسائلی را ،بدهم م،افتیمی انهای آنکه در فلسفه

 ؟گزیدمای را باید برمیاما برای انجام این کار چه شیوه .روشنی بیان نمایمرا روشن کرده و به

 کتاب نینگارش ا وهیش .3

های مجدد فلسفه یمطالعه متصمیم گرفت ،این مقدمه بیان گردید بنا به آنچه در بخش پیشینِ

طرف یعنی یک گفتگوی خیالی را متصور شوم که یک .مانجام ده «گفتگو» یغرب را به شیوه

های خود فیلسوفان کتاب یاما مطالعه .گفتگو یک فیلسوف غربی است و طرف دیگر من باشم

ها در دسترس ی آنثانیاً همه ؛ها کافی نبودآن یزیرا اوالً عمر من برای مطالعه ؛ممکن نبود

ها ازجمله های غیرفارسی و خصوصاً ادبیات فلسفه در آنزبان هثالثاً تسلط ناکافی من ب ؛نبودند

برای من این کار  بعاًو را ؛و انگلیسی و غیره مانع کار بود ،آلمانی ،فرانسویالتین،  هایزبان

ها را شد که اساسًا آنی عمرم صرف انباشتن بدون تأمل چیزهایی میزیرا همه ،بیهوده بود

های فیلسوفان بروم و فلسفه یرراست به سراغ مسائل عمدهخواستم سمن می .الزم نداشتم

 که میافت یدانانهای فلسفهکتاب یبهترین راه برای این کار را مطالعه .ها را دریابمپاسخ آن

 ینوشته تاریخ فلسفه و بهترین کتاب  .ها باشدها مورد تائید اساتید فلسفه در دانشگاهآن کتاب

فنی  و هم است، هم تا حد باالیی کامل که کتابی بسیار خوب .ودب کاپلستون چارلز فردریک

این  .و هم به فارسی ترجمه شده بود است، خوانخوشنویس و خوش و دقیق است، و هم

و تنها من  ،های غرب از دوران یونان باستان تا اوایل قرن بیستم را شامل استکتاب فلسفه

، بهترین کتاب .فیلسوفان قرن بیستم را بیان کرده باشدهای که فلسفه مبه کتابی دیگر نیاز داشت

 و این کتاب ،بود ژان الکوستنوشته  فلسفه در قرن بیستمکتاب  ،به تائید اساتید فلسفه باز

 .و میز گفتگو را چیدم ،نیز برگزیدم را
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که جناب کاپلستون  مگونه تصور کرددعوت کردم و این مابتدا جناب کاپلستون را به میز 

را در مورد  هایمنقدنظرها و  ،و من نیز در مقابل ،ریق کتابش در حال گفتگو با من استاز ط

بخش بسیار جذاب و لذت برایم کار. کنمصورت گفتگو بیان میبه ،ی هر فیلسوفیفلسفه

من یادم  .اش را چه خوب نوشته استتاریخ فلسفهو الحق که جناب کاپلستون کتاب  ،افتاد

دهم که شما نیز یادتان و به شما خواننده نیز قول می ،خوانمان را میایش رفت که کتابِ می

 .ایشان با من بوده است خواهد رفت که این گفتگو خیالی بوده و از طریق کتابِ 

جلد  نهو پس از پایان  ،ایشان کار را شروع کردم جلدیِ نه پس از اول جلد اول کتابِ 

و  ،ماه این کار به طول انجامید هجدهدرمجموع که  م،پرداخت فلسفه در قرن بیستمکتاب  به

به  بیش از هجده ماه دیگرنیز  هاکار ویرایش کتاب .کردمساعت کار می ششهرروز بیش از 

اکنون کتاب پیش روی شما آماده است  ،شدید سال کارِ بیشتر از سهو پس از  ،طول انجامید

 .که بخوانید

چند  در این اثنا و ،هایی نیز برای من داشتمسیر مطالعه و نوشتن این کتاب دستاورد 

 .شداضافه  هاپیاممن و نکته نیز به 

 کتاب یبه محتوا یاجمال ینگاه .4

دو  ییک گفتگوی خیالی میان من و نویسنده یمحتوای این کتاب عبارت است از نوشته

 کاپلستونچارلز فردریک  ینوشته تاریخ فلسفه ،کتاب اول :های غربفلسفه یهکتاب درزمین

اما  ،این گفتگو هرچند خیالی است .ژان الکوست ینوشته فلسفه در قرن بیستمو کتاب دوم 

حقیقتاً بیان خود  ،غرب نوشته شده است دانِزیرا هر آنچه از بیان این دو فلسفه ؛حقیقی است

و از طرفی آنچه  ،قول شده استها نقلهای آنان در این کتابنوشته عیناًزیرا  ،ایشان است

فقط در مواردی . است هاپیاممن و من مبتنی بر  یهاشهیاندنیز بیان  ،های من استپاسخ

شدم وگو، مجبور میاندک، یا برای روان شدن بیان، یا برای قرار گرفتن متن در قالب گفت

که نشان وقول شده بیافزایم که در این موارد برای آنچند کلمه یا اندکی بیشتر به متن نقل

  .قرار دادم)][( ها را داخل عالمت دهم این موارد جزء متن مربوطه نیست، آن
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 546-624)تالس باستان یعنی از  های غرب از یونانِدر این کتاب تقریباً تمام فلسفه

ای که آخرین گونه، بههای قرن بیستم موردبررسی قرارگرفته استفلسفهبرخی تا  (م.ق

در جلد نهم مورد برسی قرارگرفته و من نیز در جلد سوم کتاب حاضر  اشفیلسوفی که فلسفه

 .است( 1961-1908)ام، موریس مرلوپونتی به آن پرداخته

ازجمله  ،ی مسائل و موارد جانبیهمهاز ام که ها کوشش کردهدر بیان این فلسفه

 ،گذر کنم ،بودندهای آنان که حاشیه هایی از فلسفهفیلسوفان و همچنین آن بخش یزندگینامه

مسائل مطروحه در  و وای فلسفه ای که در مورد هر فیلسوف سرراست به سراغ اصلِگونهبه

یعنی  ،هاپیاممن و هر فیلسوف را مبتنی بر  یفلسفه ،و در هر مورد ،های او برومو پاسخ ،آن

و از طرفی نظر خودم را در هر مورد بیان  ،نقد نمایمبرسی و  امفلسفی ییشهاندمبتنی بر 

ای را و بخش مربوطه از هر فلسفه امیشهاندمیان  همچنین در هر مورد موارد نزدیکیِ .منمای

  .مابیان نموده

 کاپلستونجناب  ،ی آنچه از زبان دو گفتگوکنندهتمام کردم تا همه از طرف دیگر کوششِ

های ایشان باشد تا های کتابهمان نوشته قول نقلعیناً ،گرددبیان می ژان الکوستو جناب 

  .طور کامل رعایت گرددجانب امانت به

های ی فلسفهای خوب از همهیکی خالصه :یابیدچیز را می دوبنابراین شما در این کتاب 

 جانباین هاینقدنظرها و و دوم  ؛سال پیش تا همین امروز 2700غرب در طول تاریخ از 

  .ها رابر این فلسفه

و موارد   پیش روبندی کتابِنگاهی به فصل صورت اجمالیمناسب است که به اکنون

 .بیندازم بندی، و چرایی این شیوه از فصلشده در هر فصلبیان

به دلیل  پس .صفحه گردید صدششبر هزار و دیدم که بالغ ،ازآنکه کتاب نوشته شدپس

و به این دلیل بر آن شدم که کتاب را در  .شد آن را در یک مجلد منتشر کردحجیم شدن نمی

های که هر جلد از کتاب مگونه برگزیدبندی کتاب را اینفصل یشیوه .مسه مجلد منتشر نمای

فلسفه در و درنهایت کتاب  ،کاپلستون را در یک فصل بررسی کردم یفلسفهتاریخ جلدی  9
  .تاسفصل  10بدین ترتیب این سه جلد درمجموع شامل . ی دیگررا نیز در فصل ن بیستمقر
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 .محورو نه موضوع ،محور پیش برودفیلسوف صورتبه گومند بودم که گفتبسیار عالقه

 او و باید در جهان او به گفتگو با ،زیرا هر فیلسوف جهانی مخصوص به خودش دارد

زیرا این  .کاپلستون شدنی بود تاریخ فلسفهجلد کتاب  نه این کار خوشبختانه در .پرداخت

های فیلسوفان فقط در فصل دهم که فلسفه .را جناب کاپلستون به این شیوه نوشته بود کتاب

 ،بررسی گردید الکوست،نوشته ژان  تاریخ فلسفه در قرن بیستمقرن بیستم از طریق کتاب 

هرچند  و محور نوشته بودندبشان را موضوعزیرا ایشان کتا .این کار کمی به اشکال افتاد

با آوردن نام هر  نیز بنابراین من بر آن شدم که در عناوین فصل دهم .فیلسوفان مجزا بودند

موضوع هر  برای رعایت امانت و همچنین پیش بروم،محور فیلسوف فیلسوف در عنوان،

در  که جناب ژان الکوستزیرا  نام آن فیلسوف در عنوان آوردم،فیلسوف را نیز در مقابل 

تر هر فیلسوف است پرداخته که وجه برجسته موضوع یکبیشتر به  ،فلسفه در قرن بیستم

  .بود

 (م.ق 546-624)تالس های فیلسوفان غربی از جلد اول کتاب پیش رو مربوط به فلسفه

 :فصل اول مربوط به یونان و روم است که شامل .است (م 1716-1646) نیتستا الیب

های بعد از ارسطویی ارسطو و فلسفه ،افالطون ،سقراطی یدوره ،های پیش از سقراطسفهفل

 ،وسطاتأثیرات ماقبل قرون :اند ازکه عبارت استوسطا های قرونصل دوم فلسفهف .است

فلسفه اسالمی و  ،های دهم و یازدهم و دوازدهمهای قرنفلسفه ،ناگاسکوتوس اریو

وسطا و دوره رنسانس های اواخر قرونل سوم مربوط به فلسفهفص .های قرن سیزدهمفلسفه

فصل در  .فرانسیس بیکن و نیکولو ماکیاولی است اوکام،ویلیام  :هایاست که شامل فلسفه

که شامل  ام،پرداختهگرایی اروپا ماقبل کانت مربوط به عقل هایبه برسی و نقد فلسفهچهارم 

 .نیتس استاسپینوزا و الیب ،مالبرانش ،پاسکال ،دکارت :هایفلسفه

-1844)تا نیچه  (م 1679-1588)های هابز و عبارت از فلسفه جلد دوم شامل سه فصل 

بارکلی و هیوم  ،جان الک ،هابز :در فصل اول فیلسوفان انگلیسی شامل .است( م 1900

م و فصل سو ،شدهسو و کانت پرداختهودر فصل دوم به ر .موردبررسی و نقد قرارگرفته است

 .کیرکگور و نیچه است ،شوپنهاور ،هگل ،شلینگ ،مربوط به فیشته
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تا مرلوپونتی ( م 1832-1748)های بنتام و عبارت از فلسفه جلد سوم شامل پنج فصل 

خود شامل سه بخش  ،«از بنتام تا راسل» با نامِ  این جلد،فصل یکمِ .است ( م 1908-1961)

جان استوارت  ،جیمز میل ،های بنتامفلسفه ،لیسیدر بخش اول با نام اصالت تجربه انگ .است

در بخش دوم با نام نهضت  .مورد برسی و نقد قرارگرفته استمیل و چارلز داروین 

ی موردبررسی و نقد ئویلیام جیمز و جان دیو ،پیرز ،های چارلز ساندرزپراگماتیسم فلسفه

های جرج ادوارد سم فلسفهیان در برابر ایدئالیطغدر بخش سوم با عنوان  .قرارگرفته است

  .اندو برتراند راسل موردبررسی و نقد قرارگرفته ورم

های شامل بیان خالصه و نقد فلسفه سارترتا  یراندوبنجلد سوم با عنوان از مِ فصل دومِ

آلبرکامو و مرلوپونتی  ،ژان پل سارتر ،هانری برگسون ،پرودون ،سیمونسن ،فوریه ،دوبیرانمن

  .است

قرارگرفته است که  و نقد های فیلسوفان قرن بیستم موردبررسیسوم فلسفهدر فصل 

منطق در  بخش اول با عنوان سرآغازها شامل پرداختن به نوزاییِ  .بخش است شششامل 

 فلسفیِ -منطقی یو رساله ،ی راسلشرح اسم در فلسفه ینظریه ،ی گوتلوب فرگهفلسفه

شامل  ،عنوان مذهب تحصلی و پدیدارشناسیبخش دوم از فصل سوم با  .ویتگنشتاین است

 تجربه انگاریِ ،ینودر حوزه  پهای کارناها به فلسفهبخش است که به ترتیب در آن-پنج زیر

ی گیلبرت رد مفهوم روان در فلسفه هوسرل، پدیدارشناسیِ ،ی آیرتوأم با شکاکیت در فلسفه

بخش سوم از فصل  .شده استاختهی هایدگر پرددر فلسفه هایییشهاندبه و همچنین  ،رایل

 پهای کارناشامل پرداختن به فلسفه ،با عنوان ماورای پوزیتویسم کتابِ حاضرجلد سوم  سومِ

بخش چهارم  .ی کواین استو نیز فلسفه ،روپی پدر باب ماوراء پوزیتویسم و همچنین فلسفه

ی ویتگنشتاین شامل پرداختن به فلسفه ،فصل سوم در جلد سوم با عنوان زبان رایج و متداول

به  ،بخش پنجم با عنوان از زبان تا رواندر  .ایشان است های فلسفیپژوهشدر کتاب 

 یدرباره لی سرو نیز به فلسفه ،های آرمسترانگ و دیویدسون در موضوع روان و مغزفلسفه

آخرین بخش از فصل سوم در و نهایتاً  .شده استپرداخته ؟،کننداینکه آیا کامپیوترها فکر می

 .بخش است-شامل دو زیر ،جلد سوم با عنوان مذهب اصالت واقعیت و مذهب اصالت تاریخ
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و در  ،قرارگرفته و نقد موردبررسی کریپکی شائول یی تحلیل زبانبخش اول فلسفه-زیردر 

 .شده است کوهنهای علمی در فلسفه بخش دوم نگاهی به انقالب

تقریباً تمام فیلسوفان مهم در  ،حتوای این سه جلد بیان گردیدکه در شرح م طورهمان

ها را از دیدگاه آن ،و در هر مورد ،شدهطور خالصه بیانبه ،ی غربکل طول تاریخ فلسفه

 ،نقد قرار دادهبرسی و مورد  ،امنوشته هاپیاممن و گونه که در کتاب آن ام،فلسفی هاییشهاند

 .امدفاع کرده امی فلسفییشهاندو از 

زیرا در طول نوشتن این  .ترین مراحل زندگی من بودبخشنوشتن این کتاب از لذت 

راستش را بخواهید؛ وقتی آدم . غرب گفتگو کردم ی فلسفهتاریخِ ترین مردانِکتاب با بزرگ

ی در زندگی باقی اندک یگفتگوهاشود، و دیگر رود، تنها و تنهاتر میدر فلسفه پیش می

 امفلسفی ییشهانداین مسیر برای پربارتر شدن  دیگر از طرفی. انگیز نباشندنند که ماللمامی

 .نیز مفید بود

عناوین فهرست  ،طور که مشاهده فرمودیدهمان ،کهنکته پایانی این بخش از مقدمه آن 

رین گذاری را بهتاین شیوه از عنوان .است جانبده کتاب مرجعِ اینهمان عناوین  کتاب،این 

ی غرب اهمیت کمتری در تاریخ فلسفه یهایی که به نظرم از درجهالبته بخش .میافتشیوه

ی افلسفه نه صاحبِفیلسوفان کوچک که های فلسفه و نیز .آورده نشد ،برخوردار بودند

 .حذف گردید ،و نه تأثیر چندانی در فیلسوفان بعدی گذاشته بودند ،مستقل بودند

صورت یک نگارش به یاز جایی که شیوه ،ی هر فیلسوففلسفه در بیان خالصه و نقد 

بررسی و نقد آن فلسفه توسط  ،ها بوده استگفتگوی خیالی میان من و نویسندگان کتاب

بنابراین در  ؛شده استو دقیق صورت گرفته و بیان ءجزبهءجانب در طول گفتگو و جزاین

و سپس من  ،ی یک فیلسوف بیان گرددفلسفهگفتگو این امر ممکن نبود که ابتدا  یاین شیوه

تر و بلکه بسیار خواندنی .مو بلکه همچنین قصدی نیز نداشت م،به بررسی و نقد آن بپرداز

دهم تر گفتم به خواننده قول میطور که پیشو همان .تر همین روالی است که طی شدجذاب

بلکه در خیالِ  ،واقع در نهاین کتاب بارها یادش برود که این گفتگو  یکه در طول مطالعه

جنابان کاپلستون و ،  فلسفه در قرن بیستمو  تاریخ فلسفههای جانب با نویسندگان کتاباین

 .ژان الکوست صورت گرفته است
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سید  :جنابان ها؛مترجمان این کتاب تقدیرِ دانم که از زحمات شایانالزم می در اینجا

اسماعیل  ،الدین اعلمامیر جالل ،غالمرضا اعوانی ،ابراهیم دادجو ،الدین مجتبویجالل

غالمحسین آذرنگ و سید  ،الدین خرمشاهیبهاء ،داریوش آشوری ،منوچهر بزرگمهر ،سعادت

کاپلستون را  یفلسفهتاریخ  جلدینهمجموعه  یترجمه کارستانِ محمود یوسف ثانی که کارِ 

فلسفه و نیز جناب رضا داوری اردکانی که کار ترجمه کتاب خوب  ،اندادهبه فارسی انجام د
 چه. مکمال تشکر و قدردانی را بنمای ،نوشته ژان الکوست را انجام داده است در قرن بیستم

ما برای  ،بدان وسیله ،ی فیلسوفان تاریخ غرب راکه ایشان امکان این گفتگو با همه

 .اندنموده نب مهیاجازبانان و نیز برای اینفارسی

 ؟است دیمف یچه کسان یکتاب برا نیمطالعه ا .5

 :های زیر مفید استمطالعه این کتاب برای گروه

 ،زبان مفید استفارسی دانانِاین کتاب برای فیلسوفان و فلسفه یمطالعه ،اول یدرجهدر  

نقدهای نظرها و توانند با دیدگاهی فنی و کارشناسانه جهت است که میو این فایده ازآن

و اعتبار این نقدها را از  ،های غرب را موردتوجه و بررسی قرار دهندجانب بر فلسفهاین

ای در اذهان این شده جرقهبسا نقدهای مطرحو چه ،خودشان محک بزنند دیدگاه فلسفیِ

 را یهای نوو درنهایت روشنایی ،مالت بعدی گردیدهأگرامیان ایجاد نماید که باعث شروع ت

هایشان هم از اشکاالت انتقادهای و امید اینکه ایشان نیز در نوشته .برای ایشان به دست دهد

اند یافتهها دستکه خود آن یهای نویو هم از روشنایی ،های غربجانب بر فلسفهاین

  .ها آگاه سازندو ما را از آن ،بنویسند

که شامل  ناتوجه این گروه از گرامی متوانسته باش وسیلهبدیناز طرفی من امید دارم که 

به فلسفه  های علمیه و نیز از اساتیدی که مستقالًها و حوزهاساتید فلسفه در دانشگاه

و امید دارم که  ،جلب نمایم هاپیاممن و زبان را به کتاب و نیز فیلسوفان فارسی پردازند،می

است که  جانبکه از آرزوهای این ،ایشان آن کتاب را بخوانند و موردتوجه و نقد قرار دهند

 .انتقادهای ایشان را قبل از مرگم دریافت دارم
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مندان مشغول به درجه دوم خواندن این کتاب برای دانشجویان فلسفه و عالقهدر  

کامل  ایجهت اول آنکه خالصه :جهت مفید فایده است دواز  ،فلسفه یو مطالعه پژوهش

این گروه از  و درنتیجه ،غرب در این کتاب آورده شده های در طول تاریخی فلسفهاز همه

ها را و آن ،ها برونداین فلسفه توانند در این کتاب سریع و سرراست به سراغ مغزِ ن میاگرامی

خودشان موردمطالعه و بررسی  چه برای داناییِ  و شانهای رسمی و دانشگاهیه در پژوهشچ

 .قرار دهند

های فیلسوفان غربی در این اره این است که آنچه از فلسفهبشایان توجه دراین ینکته 

قول ی موارد نقلدر همه دیگر و از طرف ،هاستآن یاز طرفی خالصه ،سه جلد آورده شده

و نیز کتاب  کاپلستون چارلزفردریک  ینوشته تاریخ فلسفه جلدینههای مستقیم از کتاب

قول در این شیوه از بیان هم امانت در نقل .است الکوستژان نوشته  فلسفه در قرن بیستم

های غرب فلسفه پژوهندگانِینکه این امکان را برای ا و هم گردیده است،طور کامل رعایت به

است که با  کردهمهیا  ،کنندمیمطالعه ی از فیلسوفان خاص در مورد یک که مندعالقهو 

 .مایندمربوطه مراجعه ن به کتابِسرراست  هاارجاعات در پاورقی

مند به عالقه پژوهشگرانِیعنی دانشجویان و  از خوانندگان گرامی،این گروه  همچنین

دیدگاهی کلی از  ،توانند درزمانی بسیار کوتاهمی حاضر از طریق کتاب غرب،های فلسفه

خالصه آورده  صورتبه های این فلسفههمهمغزِ زیرا  .های غرب به دست آورندی فلسفههمه

  .شده است

جهت دومی که این کتاب را برای این گروه از خوانندگان گرامی متمایز و مطلوب 

از  ،شدههای بیانفلسفه برجانب نقدهای ایننظرها و توانند با خواندن کند آن است که میمی

مالت أت یو هم دامنه ،جانب را محک بزنندهم انتقادات این ،ها و نقدهاطریق تأمل در فلسفه

  .شان را گسترش دهندهای فلسفیاندیشهو 

مند به وسیله عالقهو از طرفی دیگر امید دارم که این گروه از خوانندگان گرامی نیز بدین

 .گردند و آن را نیز موردتوجه و نقد قرار دهند هاپیاممن و کتاب  یمطالعه

 ،های غربفلسفه مندان به دانستنِی عالقهدرجه سوم خواندن این کتاب برای همهدر  

 .مفید است ،طورکلی فلسفهو به
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 کتاب نیا یمطالعه یبرا نیازپیشدانش  .6

الزم است  ،های غرب نداریدفلسفه و فلسفه با ایگرامی هیچ آشنایی یچنانچه شما خواننده

این آشنایی  .آشنا گردیدرایج در ادبیات فلسفه در زبان فارسی  تر با اصطالحاتِ که پیش

 محمدتقیاستاد نوشته  آموزش فلسفههایی چون ی اسالمی با خواندن کتابتواند در فلسفهمی
نوشته  سیر حکمت در اروپاهایی چون های غرب با خواندن کتابفلسفه در و مصباح یزدی

  .به دست آید محمدعلی فروغی

نقدهای نظرها و د چنانچه بخواهن ،ی خوانندگان این کتاباز طرف دیگر برای همه

جانب را مطالعه ی اینهامن و پیامتر کتاب الزم است که پیش ،جانب را نیز مطالعه کننداین

بدین منظور در پایان هر جلد  .و یا الاقل اصطالحات مخصوص آن کتاب را بشناسند ،نمایند

 .حه آورده شده استصفدر چند  «هاشناسی من و پیاماصطالح»

و  «هستی»از  فهمی نو هاپیاممن و جانب در کتاب ایم که اینالزم است روشن نم 

 هیچ ابتنائیو همچنین  ،ی دیگری نیستکه مبتنی بر هیچ فلسفه م؛ارا ارائه داده «هاههستند»

های ذهن ها مبتنی بر تواناییهو بلکه کوششی برای فهم هستی و هستند ؛دین نیز ندارد بر

و به عبارتی  است،و ایستاده بر خود  ای نوفلسفه هاپیاممن و یعنی  .و محسوسات است «من»

 ادعایِ  ،نویسماکنون که این سطور را میهم عا،هرچند این مد .هم نو و هم صرفاً فلسفه است

دانان موردنقد قرار توسط فیلسوفان و فلسفه است و البته که هنوز بایدجانب شخصی این

خواهند  نو ایدیگران نیز آن را فلسفه ائید کردند،که ایشان این مدعا را تآنگاه و ،گیردب

شامل مفاهیمی نو  ؛سخنی از پایه نو است هاپیاممن و ازآنجاکه  ،اما درهرصورت .دانست

فارسی  ها از زبان عمومیِاین نام .نمهایی برگزی«نام»که من مجبور بودم برای آن مفاهیم  ،است

وجه هیچاما به .وجه معنایی نیز رعایت گردد ترینو کوشش کردم که نزدیک ،برگزیده شدند

بلکه فقط از زبان فارسی برگزیده  ،در زبان فارسی را ندارند این اصطالحات همان معنایِ 

را  «فرهنگ» یواژه من برای مثال .دارند هاپیاممن و مخصوص در کتاب  یو معناهای ،شدند

این واژه  م، وبرنیز آن را به کار می پیش رو که بارها در کتاب ،برمبه کار می هاپیاممن و در 

و در کتاب  پیش رو، من در کتاب بلکه در بیانِ ؛زبان فارسی است درآن  به معنای رایجِ نه 

م اتأمالت فلسفی که من در طیِِّ ،حقیقی و واقعی است یک موجودِ «نامِ» عبارت از هاپیاممن و 
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ز موجودی حقیقی و واقعی است که شامل دو و عبارت ا م؛او مشاهده کرده هآن را دریافت

کوچک  ایحتی جامعه ،ی در یک جامعه«هااشخاص انسان»یکی  :یا ایجادی است وجودِ جزءِ

قطعاً برای  .است ی میان این اشخاص«تبادل اثرها»دوم  و جزءِ ؛و حتی دو نفر ،چون خانواده

 پیش رو، من در کتابهای مخصوص در بیان فهم معنای مخصوص این واژه و دیگر واژه

  .خوانده شود هاپیاممن و کتاب  ترپیشالزم است که 

انش د هیچ نیاز به هاپیاممن و دهم که خواندن کتاب اما به خواننده این نوید را می

و هر جا مفهومی نو  امرا بسیار ساده و روان نوشته هاپیاممن و من کتاب  .نیازی نداردپیش

های دیگر ای برای آن برگزیدم، و یعنی از واژگان مصطلح در فلسفهمعرفی گردیده، خود  واژه

اساسًا از بیان  جانباین .فقط کافی است آن کتاب را از ابتدا به انتها بخوانید. اماستفاده نکرده

روان و فارسی ممکن است؛ بیان فلسفه با واژگان ساده و . مهای غریب متنفرفلسفه در واژه

 .طلبداندیشه  را میتر در تأمل و هرچند فهمِ فلسفه، کوششی بلندمدت

 هاپیاممن و یعنی  ،جانبکتاب دیگر این ،بنابراین بهتر است پیش از خواندن این کتاب

های غرب را مطالعه مگر آنکه خواننده در خواندن این کتاب فقط بخواهد فلسفه ،خوانده شود

 .جانب نپردازداین یو به نقدهاکند 

کند این این کتاب الزم می یرا پیش از مطالعه هاپیاممن و جهت دیگری که مطالعه  

ام، داشتههای فیلسوفان غرب در این کتاب بر فلسفه که نقدهایی نظرها و است که من در طی

انجام  ،امنوشته هاپیاممن و ب که در کتا گونهآن ،مافلسفی نقدها را از دیدگاهِ اوالً این نظرها و

 .امدفاع کرده امی فلسفیاندیشهاین نقدها از  و ثانیاً در طیِِّ م،اداده

 کتاب نیارجاعات در ا وهیش .7

و از طریق  دان غربجانب با دو فلسفهاز گفتگوی خیالی این از جایی که این کتاب عبارت

های غرب در این کتاب فقط همان بنابراین منابع من برای نقل فلسفه های ایشان است،کتاب

های  مشخصات کتابو تکرارِ ،رعایت گردد سادگی برای آنکه جانب روازاین .هاستکتاب

صورت انجام پذیرفته ارجاعات بدین ،خواننده نگردد ها موجب آزار دیداریِدر پاورقی مرجع

 :که
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  :صورتبرای مثال بدین ،کاپلستون یفلسفهریخ تا جلدینههای در مورد کتاب 

  .150کاپلستون صفحه  تاریخ فلسفهدوم  یعنی جلد« 150.ص2.ج»

 

 :الکوست ی ژاننوشته فلسفه در قرن بیستمدر مورد ارجاعات به کتاب 

 :برای مثال بدین صورت .ذکر شده است ی مربوطهعنوان کتاب و صفحهفقط  

 «108فلسفه در قرن بیستم،ص »

 

جانب برای منابع این مشخصات کامل آن ده کتاب که هر یک از این سه جلد انیدر پا

 .بوده است، آورده شده استهای غرب نقل فلسفه

 

ها کوشش کردم که با توضیح ی فلسفی خودم و نقد فلسفههمچنین در مواردِ بیان اندیشه

وجود در مواردی  مراجعه گردد، بااین« اهمن و پیام: »بیشتر نیاز کمتری باشد که به کتاب دیگرم

تری از موضوع بیان شده را بخواند، که فکر کردم ممکن است خواننده بخواهد شرح مفصل

شرح بیشتر در »را در پاورقی به صورت « هامن و پیام»های مربوطه در کتاب گفتار یا گفتار

 .آوردم)(« ها، گفتار من و پیام

  

ایرانی  یهای فلسفی در جامعهاندیشهبنده کمکی به گسترش  اثرِامیدوارم که این کار و 

های بنیادی خود، یعنی اندیشهی این دانایی باشد که فرهنگ غرب در دهندهو نیز نشان بنماید

ای در چیستیِ هستی و خصوصاً چیستِی کنندههای غرب هنوز به جواب خرسنددر فلسفه

ا به حیوانِ توانا فروکاسته است، و نیز از توجه کامل به است، و بلکه انسان ر انسان نرسیده

هایی ، و نیز هستنده«اکنون»و « ذات خداوند»، «خودِ چیزها»، «من»حدودِ دانایی انسان ازجمله 

همچنین امیدوارم که کوشش این حقیر . غفلت کرده است« فرهنگ»بزرگ همچون 

قدر پربارتر هست که بتوانیم ایستاده آن اسالمی ما-ی این باشد که فرهنگ ایرانیدهندهنشان

گردد که ای نو و فراگیر به جهان ارائه دهیم، که در آن روشن میبر آن و مبتنی بر آن فلسفه

ی دهندهانسان هم به فلسفه و عقالنیت، و هم به ایمانِ به خداوند نیازمند است، و نیز نشان
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کوشش این حقیر در . تضاد یا اختالفی باشدتواند این امر باشد که میان این دو اساساً نمی

های فلسفه ی، و در کتاب پیشِ رو، ضمن بیان خالصهچنین کوششی استها پیاممن و کتاب 

  .امام پرداختهی فلسفیاندیشهها و دفاع از نقد آنغرب، به

 

ها و ویراش وقولکه در کار کنترل درستی نقل لیال صاحبیو آخر اینکه از همسرم خانم 

 .  کار من بود سپاسگذارماین سه جلد کمک

 احمد صاحبی کالت                                                               

 1399 تیر                                                                      





 

 

 فیلسوفان انگلیسی، هابز تا هیوم .1 فصل
 

 هابز تامس .1-1

(1588-1679) 

 اتیو طبع فلسفه و امتناع آن از هرگونه اله تیغا .1-1-1

مقصود  غایت یا» .ورزدیم تأکیدفلسفه  یرض عملغبر  کنبی ف.چ.کاپلستون: هابز مانند

 ییتا جا ،ای ؛میریسود گ ایمدیده ترپیشکه  هاییمعلول ایها اثراز  میفلسفه آن است که بتوان

 هاییمعلول ایها اثر گریکدیگماردن اجسام بر  با ،دیآیبرم ییو کوشا رویماده و نی که از عهده

 غایت ...میبشر فرا آور یراحت زندگ یبرا میکنمیتصور  نکه در ذهنما ییهاآنهمانند 

 1.است ییتوانا ،دانش

 

 هابز-«غایت دانش توانایی است»نقد و نظر  .1-1-1-1

 انیفلسفه را ب م؛دانیم زیمعنا که آن را درست ن نیترعیوس ای عیوس یمن در معنا ا.ص.کالت:

مشترک  یقرارداد یهانشانه جادیا یعنی ،«زبان» قیربه ط «من»توسط  «من»در مقابل  یزهایچ

. اما در معنای دانممی ،اشاره دارد ذهن گوینده مفاهیمی درکه به  ی،انسانجامعه  کی انیم

دانم و فیلسوف را کسی میاش «من»خاص فلسفه را بیان فیلسوف از چیزهای در مقابل 

 یهست بای واقف بوده و متوجه مواجهه شدر مقابل یزهایاز چ ش«من» زیبه تما دانم کهمی

از طرف  بیان است.-قابل-دانایی و نه-در-، و دریافته است که این مواجهه نهدر اکنون است
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جزء  هر است که ایکلیش در پی یافتن قوانین «من»ر فیلسوف در چیزهای در مقابل دیگ

 ایفلسفه یهر شخص پس در معنای عام 1.باشد نییکل قابل تبقوانین  در آن  زیاز آن ن یکوچک

  .ستین لسوفیف معنای خاص هر شخصیاما در ،دارد 

اختالف که من  با هابز موافقم که فلسفه برای عمل است اما با این طورکلیبهحال من 

 «هاپیام» م رار مقابلد چیزهایمن دانم. توضیح آنکه : میبیرونی بلکه درونی نیز  تنهانهعمل را 

دارند قرار  «من»با  کنشِ و در« من» که در مقابل میمفاه یهمهمجموع  .دانمیم «میمفاه»و 

  نامم.می «ییدانا» را

 نیا ی یا حفظدر نگهدار مکوشش یهمهشناسم و می یگریبا د تیریرا در غ خودممن 

 یامر ،بدون ابهام مقابلمدر  ییزهایروشن بودن چ یا همان ییدانا یا دانایی است.شناخت 

ست یعنی امری الزم و ضروری ا« یگریمن با د تیریغ» روشن بودنِ یبرا یالزم و ضرور

 تمایز در کوشش من در رفع ابهام و حفظ ثبات و بدانم. حالموجود  خود رامن  کهآن یبرا

ر دانایی ددرونی است. از جهت دیگر روشنایی ل و عم یمربوط به اراده اثرگذار امدانایی

 هاییمجموعهکه همچون  مفاهیمی استشود؛ یعنی دانایی عبارت از مییکی بر دیگری سوار 

 معین با مرزهایی مشخص همه به هم مربوط هستند. 

ی است عمل بیرون تنهانهاین درست است که فلسفه برای عمل است اما این عمل  پس

ست بلکه مربوط به عمل درونی یعنی رفع ابهام انوع و فرهنگ -که در آن هدف حفظ حافظه

نیز  تراساسیمن بخش دوم عملِ مبتنی بر فلسفه، یعنی عمل درونی را  از دانایی هم هست.

یی باالی توانای دانم، زیرا ایجاد پرسش یا معلوم شدن ابهام در دانایی مبتنی بر درجهمی

ایی است باالتر در این توانی دارای درجه اوالًتشخیص تمایز است که این فیلسوف است که 

رفع این  اشفلسفیاو در تأمالت فلسفی و کوشش ی محرک فیلسوف و هدف اولیه ثانیاًو 

برای عمل بیرونی  هاداناییابهام در درون و رسیدن به خرسندی روشنایی است. سپس این 

 نیز البته هست.

                                                        
 (113، گفتار )هامن و پیامشرح بیشتر در:  1
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م هبه  است که از ایوجودیمحرک اصلی عمل درونی فیلسوف برای رفع ابهام دردِ 

در اضطراب  خود را« من»کند. زیرا در این حالت میرا ایجاد  آن« من»با « دیگری»خوردن مرز 

و این دانایی  از خودش غیر دیگری بودن است اشداناییبینید. زیرا تنها شناخت و مینابودی 

 است. قرارگرفتهی در معرض نابود

 میگوین مماما  است،« دیگری»فلسفه برای عمل یا برای اثرگذاری بر  طورکلیبهپس 

 یا اماییداندر مقابل  ییزهایمن و چ انیبلکه م ستین رونیبر ب یفقط اثرگذار یکه اثرگذار

ایجاد ی یا ایروشن فلسفه ایجادموجود باشد و هدف  دیبا ثبات و تمایز ضرورتاً  زین هخاطر-در

  .هست زینها شدهسپردهدر به خاطر  ثبات و تمایز

 

 یاریاست که کارکردش  ییاعتبار توانا نیبد یهرچند شناخت فلسفف.چ.کاپلستون: ]البته[ 

 آیدبرنمی نینگفته چ نیاز ا ،است اجتماعی امنو آرامش و  انسان یماد یرساندن به بهروز

ست بدان گونه که به هانمود ایها لولعم فلسفه شناخت» .است یفلسف یکه هرگونه شناخت

 لیتحص میدار هاآنشدن  هست ایها از علت نخستکه  یشناخت یاز رو نیعقل راستت یاری

 یاز رو داکه بتوان ابت یسانبه  استشدن  هست ایها فلسفه شناخت علت ،باز .میکنمی

ها و علت ،شناخته یهاعلت یرا از روها لولعم لسوفیف «.حاصل کرد هایشانمعلولشناختن 

 .دهدیبه مدد تعقل دست م شفک نیا .کندیشناخته کشف م هایمعلول یرا از رو

 ،آن ای نیا دیبگو نکهیا یعنی ،است یامور واقع تجرب ریتقد هماننه  لسوفیف مشغولیدل

عقل تاز راه  کشفشانکه  دیجومیرا ها گزاره جیو نتاابلکه  ؛واقع بود یامر ایواقع است  یامر

  1.است یشدن ،و نه مشاهده

 

 هابز-«فلسفه شناخت علت و معلول است»نقد  .2-1-1-1

 اساساً فهم  پس .ریخ ؟موجود است «من» ییجز گذشته در دانا یزیچ ایا.ص.کالت: اما آ

 بزها انیب نیمن با ا نیبنابرا .گذشته است درونِ یزیچ زیاز گذشته و علت و معلول ن یزیچ
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 ،است رونیدر ب یزیبدان معنا که علت چ ستینها کردن علت دایفلسفه پم. دار نظراختالف

مرزها و روابط  لسوفیاما ف ، که هستند؛درگذشته است یزهایبلکه فلسفه توجه و کشف چ

  .سازد تا روابط را بفهمدمیرا  «علیت» یبیترک میمفهو ازجمله ، وکندمیرا روشن  هاآن

 یهست قتحقی امر است که نیخود فهم ا یهادستاورد ترینعمیقو  ترینمهمفلسفه در 

من  یهادر جهان تن یزیباز چ قتیحق نیهم یو حت ستین بیانقابل اساساًاکنون است و 

  م.ندار یدسترس زهایمن به خود چ اساساًو  زهاینه در خود چ ،است

شروع ز محسوسات ا لسوفیکه ف امعقیدههمموضوع  نیدر ا هابزبا  کامالً زیاما من ن

را شرح  هاآن «هامپیامن و »در  (22) که در گفتار اشذهنی هایتواناییبر  یاما متک ،کندیم

  .امداده

 

مرادش  ،کندمی بخش نتیجهشناخت را به شناخت امر واقع و شناخت  ف.چ.کاپلستون: هابز

ی جهینت شناخت یگریو د ،شناخت امر واقع یکی :شناخت بر دو گونه است» .میفهممیرا 

 .کرد فیتوص جیبه شناخت نتا توانیرا م یسففل علمی یاشناخت  ،نیبنابرا «.قاتیتصد

از آن تصور  جسمی کهفلسفه عبارت است از هر  موردبحثی نهیزم ای ،فلسفه موضوع»

 یرایپذ نکهآ ای یم،کن قیاسش گریبا اجسام د میتوانب اشمشاهدهو با  ،میهست شدن حاصل کن

اصش وخ ایشدن  هستاز  یشناخت توانیم جسمی کههر  یعنی ،باشد هیو تجز بیترک

 ینشدن هست ،دانیجاو ییبه خدا دهیعق ممقصود ؛است اتهیفلسفه مانع ال روازاین ....داشت

متصور  یو حدوث شیدایو نه پ شودیم بیو ترک میتقس یزیاست که در او نه چ ریو فهم ناپذ

 (خاطره)تنها بر تجربه  شیبنا یشناخت نیچن» رایز ،است خیمانع تار نیفلسفه همچن «.است

فلسفه راه ی حوزه هتوان بمیرا ن ییاخترگو علومی مانندشبه و  «تعقل.است نه بر  حجیت ای

 ینامتناه مفهومی ازآنچه ایتصور  ، هیچنبنابرای .است یمتناه میکنیم لیتخ هر آنچه» 1.داد

  2«.وجود ندارد مینامیم
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 هابز-«نهایت نداریماز بیهیچ تصوری »نظر  .3-1-1-1

هابز  .دارد یکیدنز هابز با بیاناختالف مهم  کیبا  نهایتبیمن درباره ی شهیا.ص.کالت: اند

 یزهایدر چ اساساً میگویم زیو من ن میندار نهایتبی ای یاز نامتناه یصورت چیما ه دیگومی

الف آن اما اخت ؛ستیممکن و موجود ن نهایتبی هیچ مصداقی برای من یدر مقابل آگاه

 .معلومی داردون اما قان ؛ندارد یمصداق چیهرچند ه ،دارم را نهایتبی مفهومی ازاست که من 

در دانایی من موجود « هااین-نه» هایمفهومدر دانایی من همچون سایر  نهایتبیمفهوم 

ز با مفهوم است. من حتی خودم را نی« هااین-نه»نیز یک مفهومِ  نهایتبیاست. یعنی مفهوم 

یک  کنممیافت شناسم. شناخت خداوند نیز که آن را از ایمان به وحی دریمی« هااین-نه»

  جهان است.-این-نه ای خداوند منزه از این جهان فرمایدمی قرآناست. « هااین-نه»مفهوم 

 

 چینمودار ه کنندیکه به خدا اسناد م یچون نامتناه ایواژه [دیگومی ف.چ.کاپلستون: ]هابز

 روازاین» .دارد تیما در تصور کردن او حکا یبلکه از ناتوان ،ستیاز خدا ن محصلیتصور 

است  ریخدا فهم ناپذ چراکهرود که ما را به تصور خدا برساند میآن به کار ن ینام خدا برا

  1«.میکه او را ارج بنه رودمیبه کار  نیا یبلکه برا گنجد،میدر تصور ن شرتو عظمت و قد

 

ات سلبی یک مفهوم سلبی است و ما خداوند را با صف نهایتبییعنی مفهوم ا.ص.کالت: 

ی مفاهیم سلبی توانیم نام ببریم یا به معنایی غیر از شناخت چیزهای واقعیت، بشناسیم. یعنمی

اد اید ببینیم مربموجودند اما مصداقی ندارند و اگر منظور هابز این باشد من نیز با او موافقم. 

  چیست.« مفهوم»هابز از 
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 یروش فلسف .2-1-1

از  ،عبارت باشد دیبه سخن بهتر با ای ،هابز فلسفه عبارت استی دهیبه عقف.چ.کاپلستون: 

نهادند تا طبع میبر خود رنج  یاخالق لسوفانیاگر ف 1ی.استنتاج ای یاسیق صرفاً دستگاه  کی

را در  تیطبع کم» ریاضیدانانمسلم بدارند که  حیبه همان وضو آدمی راانفعاالت و افعال 

 داریپا یو صلح میبردار انیکه جنگ را از م میافتیمیامکان  ،فهمندمی «یهندس هایشکل

   2.میبرقرار ساز

 

 هابز-«علت جنگ عدم فهم واضح طبع آدمی است»نقد  .1-2-1-1

 «فرهنگ» یجادیبخش از دو بخش ا کیاخالق  م.مخالف هابز انیب نیالبته من با ا ا.ص.کالت:

 یهمهفرهنگ  تواندیاما نم ،باشد مؤثر اریتواند بسمی سازفرهنگ لسوفِ یف کیهرچند  .است

گ فرهن کی در درونِ یشکوش کارِ فیلسوف انگهیو .دهد رییرا تغ نیزمی کره یهاانسان

 گرانیدر د رییتغ است عبارت از مفاهیمی نو جادیاکه عبارت از  کار او خودِ یاست و حت

  .جنگ است کار یک این خودِ بوده و

راه صلح را از جنگ و جنگ را همان کوشش در  ؛«جنگ»در معنایی وسیع برای  من

 ،تاس گریکدیکشتن  ایجنگ سخت  ، فقطجنگ نکهیاما نه لزوماً ا .دانممی شتنیحفظ خو

 ا جنگ نرمرا فراهم کرد ت ایزمینهاما  ،جلو جنگ سخت را گرفت توانمیبلکه بر آنم که 

 .دربگیردهمچون هنر،  هاییراهو تبادل اثرهای فرهنگی از  ووگگفتیعنی 

 

 نام انگاری هابز .3-1-1

 .نام انگارانه قائل است یدگاهید هآشکارا ب ،پردازدمی هانامکه به میهنگا هابز ف.چ.کاپلستون:

که در ذهن حاصل  یاست نه نام تصور عتیدر طب یموجود زینام چ نههرگز  کلی یواژه»

 ،زندهی دهیآفر ندیگویم یوقت کهچندان ؛نام است واژه یا ایگونهبلکه همواره نام  ،شودیم
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و جز آن  گسن ،انساناستنباط کرد که  نیچن دینبا کلی است، یگرید زیهر چ ای ،روح گ،سن

 هاینامو جز آن  ،سنگ ،زندهی دهیآفردانست که کلمات  دیبلکه با ؛توانند بود یکل ای اندکلی

در ذهن  هاآنمطابق  میمفاهو  ؛اریبس یزهایچ یو مشترک برا عام یایهنام هستند، یعنی یکل

  1«.جداگانه یزهایچ یگرد ای زنده دگانیآفر و متخیلمتصور  هایصورتعبارت از 

 

 هابز-«انگارینام»نقد  .1-3-1-1

در  تواند درست باشد.مین اساساًنادرست است و  بارهدراینالبته سخن هابز ا.ص.کالت: 

 ئی.زادارد و اج «یقانون»مجموعه است که  ایدسته  کی عبارت از« مفهوم»من هر ی شهیاند

ون همان قان نکهیا زیاست و ن آنان یهمه «وجه مشترک»مفهوم  کیدر  ءگنجاندن اجزا دلیل

نیست  امدهدیکه تاکنون  هاییسیبفقط نام تمام  «بیس» مثالً .است آنانوجه مشترک همه 

نام  ترهممنیز هست و از آن  کنم  الیخ یا توانم تصورمی که هاییسیببلکه نام تمام 

 صیتشخ»توانم می من نکهیا .هست زین نمیبار بب نیاول یو برا امدیدهکه تاکنون ن هاییسیب

مفهوم »در  ی«قانون»وجود  دلیلبه  ،نه ایهست  «بیس» ،نمیبمیاکنون که  یزیکه چ «مده

اجزاءِ موجوِد  است. قانونِ یک مفهوم غیر از امخاطرهدر  ایدر ذهنم  «سیب کلی»یا در « بیس

ت که است. قانون یک جزء جدید در اکنون یعنی در هر باری اس امخاطرهآن مفهوم در 

لم از را در خیا آنقرار دهم و عبارت از یک جزء از مفهوم است که  موردتوجه مفهومی را

با آن  نمیبمیاکنون  آنچه  نمایم. منمیاجزاء یک مفهوم ایجاد  یههممشترک  وجوهترکیب 

 نه. هست یا« سیب» مثالًبینم مییابم که آنچه میو سپس در کنممی سهیقانون مقا

ناممکن است  اساساًدارم باشد، آنگاه  امخاطرهاگر کلی فقط نام چیزهای زیادی که در 

بتوانم تشخیص دهم که جزئی از آن کلی  کنممیکه وقتی یک جزء جدید را در حس ادراک 

 اساساًچیزی غیر از دیگری هستند.  هرکدامو  اندمتفاوتهمه با هم ها هست یا نه؛ زیرا جزئی

بینم عضوی یا جزئی از یک کلی هست یا نه به مقایسه میتشخیص اینکه یک چیز که اکنون 

اگر نباشد « تشابه»غیر یکدیگرند.  ساساًا هاآنوابسته است و مقایسه اگر میان دو جزئی باشد 
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کنیم مربوط به کدام کلی است میمیم که یک جزئی که اکنون در حس ادراک هتوانیم بفمین

ترکیبی یا ذهنی یا خیالی است که از ترکیب مفاهیم حسی ایجاد  میو تشابه مربوط به مفهو

 گردد.می

صورت  نینه را به ا ایاست  بیس ایآ نمیبیآنچه اکنون م نکهیا صیتشخ ندیفراالبته من  

در یک چیزِ  هاآنسپارم و سپس میرا به خاطر  هاپیامابتدا  زیچ کی دنیمن در د ؛که مدانمی

 گانهیاز  توانمیم آیا که برسی کنم المیتا در خ مینمامیکوشش ، آنگاه کنممیواقعی یگانه 

که اکنون  چیزی بسیار مشابه با چیزیدارم  امخاطرهدر  مفاهیمی کهیا ها دسته کردن اجزاءِ

آنچه اکنون  میگومیآنگاه  ،اگر توانستم ؟نه ایبسازم  المیرا در خ ،امکرده جادیا تیدرواقع

بخواهم  هرا من هر بار ک «یکل» اندیشم کهمی گونهاینی من عنی .است «بیس» کی مثالً نمیبیم

اش مشاهدهکه اکنون  یجزئ زیبا آن چ سهیدر مقا ،قرار دهم ایدسته ایرا در مفهوم  یجزئ کی

 مینمایم جادیا خیالی یجزئ زیچ کی عنوانبه خیالمدر  ،هاپیام ی ِپس از مشاهده ای ،کنممی

در هر باری که به آن توجه کنم، عبارت است از یک جزئی « کلی»م. یعنی هر مفهوم سازیم یا

  دارم. امخاطرهپیشینی است که در  هایجزئی یهمهحاصل از ترکیب اجزاء مشابه در 

را ببندم و به  میهامن چشم که هرگاهبدان معنا که  .موجود است یکل درهرصورتاما 

 یوجه مشترک یدارا ،امقرار داده کلی مفهوم کیکه در  یهایجزئی یهمه ،توجه کنم امخاطره

 جادیا خیالمدر  هاآنمشترک  وجوه بیاز ترک یالیخ ئیجز ءیش کیتوانم میهستند که من 

 بلکه ِء پیشین،نه اجزا و جزئی دیگر کیخود  امکرده جادیکه ا یزیو آنگاه همان چ مینما

 باز عضوی یا یک جزئی از آن مفهوم کلی است ونیز حاصل پسازاینجزئی دیگری که 

مشابه را در  چیزهای اساساًتوانم میاینکه من  .بود واهدخ ءمتشابه اجزا هایوجهاز  یبیترک

نمایم مبتنی  کلی ایجادایجاد نمایم یعنی یک مفهوم  هاآنیک دسته قرار دهم و قانونی برای 

متمایزات  «تشخیص تمایز»من با  اوالًتشخیص تمایز و اراده است.  ازجملهمن  هایتواناییبر 

هستم « من»این  ثانیاًو  مکنمیمعلوم  خودمرا روشن یا برای  شدهسپردهبه خاطر  هایپیامدر 

. یعنی وجود کنممیاقدام به قرار دادن چیزهای جزئی در یک دسته  «اراده»توسط توانایی  که

 خود دلیل دیگر و بنیاد وجود مفاهیم کلی است. یک توانایی در درون  عنوانبهاراده 
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 کیعرض  ای تیفیک یانمود گونه ای تصور» از است عبارت «فکر» ف.چ.کاپلستون: یک

 گرید هایبخشو  ،گوش ،بر چشم نیع نیا .شودمی دهینام عین معموالًما که  رونیجسم ب

 شانهمهمنشأ  .آوردمیفرا  اگونگون یینمودها ش،گوناگون ریگذارد و با تأثمی آدمی اثرتن 

جزئًا  ای کالًکه نخست  ستین انساندر ذهن  یتصور چیه رایز یم،ناممیهمان است که حس 

 «.رندیگمیسرچشمه  شأنمودها از آن منی مانده .باشد امدهین دایپ یحس هایاندام یانجیبه م

نا مستقیمی نسبت  ،تعلق دارد و بس اند«افکار»به کلمات که دال بر  تیهرچند کل نیبنابرا

ی هصعر یبه معنا ریناگز نجایرا ا «تیواقع»اگر  یحت ،تیو واقع یکل یهاگزاره انیهست م

  1.میریبگ هادهیپد ایها نمود

 ای هانام رشتنبه هم  و وستنیجز پ یزیچ دیشا تعقلگفت اگر  دیاکنون چه با یول»

بلکه فقط  ،زهایطبع چ یدرباره ی نهجیعقل نتا ،حال نیدر ا ؟باشدن استی کلمه باها اسم

 ییقراردادها برحسبرا  زهایچ هاینام راستیبهخواه  .دهدمیبه دست  هایشاننام یدرباره

 ،باشد نیاگر حال چن ه.ن خواه میوندیبه هم بپ ایمکردهوضع  شانمعانی یکه خودسرانه درباره

 هایاماند حرکتبه  ،به گمان من ،دیشا لیو تخ ،لیبه تخ هانامو  هانامعقل به ت ،هست اکه بس

فقط روابط  تعقلکه  دیگویمن معبارت به جز نیدر ا هابزهرچند  «.است وابسته جسمانی

 یکه بعض ستین یشگفت یو جا .به آن اشاره دارد یقینبه یول ،سازدیکلمات را برقرار م انیم

 2باوریذهنعلم ناچار متأثر از  ایفلسفه  بزهای دهیکه به د اندگرفته جهینت نیمفسران چن

  3.انداو سخن گفتهی انگارانهنام  تیاز شکاک آنانو هم  ،است

 .وچراستچونمحل  گمانیب ،راه ببرد دیبا ای بردمی هرا تکیاکبه ش ینگارانام نکهیا

کرد که چندان با آن سازگار  قیتلف ییهادگاهیخود را با د ینگارانام هخوشنودان هابز یول

فلسفه و  انیم یکاف زیدر نهادن تم یاز کوتاه کاریآشفته نیاز ا یاریبس شکبی .آینددرنمی

در قرن  .گذاشت هابز پایبه توانینم را شکه گناه خاستیبرم یو علوم تجرب اتیاضیر

را  هاآنکه  دیرسمیدستش ن بزها و اگر ،نبودند زیاز هم متما روشنیبههفدهم فلسفه و علم 
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فلسفه به پژوهش  حصراو با  تهالب یول .ستین یشگفت یجا بازشناسداز هم  یکاف یاندازهبه

  1.دیدشوارتر از آنکه بود گردان یخودش حت یرا برا زیدر اجسام کار تم

 

 (سمیمکان) وار انگاریماشینو  تیلع .4-1-1

علت عبارت است از مجموع » :[کندمی فیتعر گونهاینرا  «علت» ف.چ.کاپلستون: ]هابز

موردنظر  لولسازند تا معمیکه به هم  3کارپذیرو  2اعراض موجود در کارگر چنانآن یهمه

توان تصور مین نیجز ا ،که اگر با هم موجود باشند اعراضیآن  یههم یعنی ؛را فرا آورند

وجود  ستیباشد معلول ممکن ن غائب هاآناز  یکیاگر  ای ،وجود دارد هاآنکرد که معلول با 

 .ستیچ «عرض»از  هابز دکه مرا دیفهم دینخست با فیتعر نیا دنیفهم یبرا «.داشته باشد

به قول او همچنان است که  نیو ا .کندیم فیتعر «جسمتصور ما از ی وهیش»و عرض را به ا

  4«.آوردیم دیاز خودش را پد یاست که در ما تصور جسماز  ایقوه عرض آن» مییبگو

 

ی وهیکند که شمیدارد اما شک نن یدسترس زهایچ به خودِ دیگومیهابز  یعنیا.ص.کالت: 

  .تصور ما از جسم معلول خود جسم است

 

از  یفاعل هایعلت ،است که بدان یاوهیش صرفاً غایی علیتبه نظر هابز ف.چ.کاپلستون: 

 میرا در آد اریاخت یا یهرگونه آزاد بارهیکقول  نیا 5.کنندمیعمل  انسانعمد در  یرو

فلسفه  نیبنابرا .میریضرورت بگ بتیرا متضمن غ اریاخت کهچناندستکم  ،شمردمیمحال 

عبارت  یلِّعِ تیو فعال .وجود نتواند داشت یگرید علیت رایز ؛است یضرور تیعل یایجو

 پذیرکارگر و کار کهدرحالی ،ریکارپذ کیکارگر در  یک یوسیلهبهاست از فرا آمدن حرکت 
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 ی،مادنا ِعلِّی تیفعال (،خلق از عدم) چیاز ه نشیچون آفر یتصورات .هر دو جسم باشند

 یمتحرک است به رو اجسام 1ما تنها با فعل سروکار .ندارند ییدر فلسفه جا ،مختار هایعلت

وار نیماش یضرورت و به طرز یاز رو که کینامید نیبا قوان یعنی ،اجسام متحرک هم پهلو

 تیاست که درباره فعال آدمی صادق تیفعال یدربارههمان اندازه  حکم نیو ا .کنندمیکار 

  2.شعوریاجسام ب

 

 هابز-«وار انگاریماشین»نقد  .1-4-1-1

یی من. دانایی در اکنون هستند یا دانا هاپیامیا  ؛«من»ی موجود در مقابل زهای: چا.ص.کالت

 ،ضرورت تمام حاکم استمن، ی خاطره-اطره هستند و در چیزهای درخ-من چیزهای در

ز ذهن خارج ا چیزهای مربوط به خودِبنیاد آن است که  لیضرورت تمام نه به آن دل نیو ا

ام اطرهختوسط توانایی « من»را  خاطره-در یزهایاست که تمام چ لیبلکه به آن دل ،من است

  .دارمنگه می ثابت و متمایز مطلقاً

 «من» ایخودم  خودِ اما ،من استی خاطره-در چیزهایدر  زیچ کی زین «گرید انسان»

 «من»از  ایتوانایی «اراده» گریاز طرف د م.ستین امخاطره-یا در در مقابلم یزهایدر چ یزیچ

، زیرا ستین مقابل-یا در اطرهخ-یی یا چیزی دردانا در ،«من»همچون  زیپس اراده ن ،است

در نسبتی فقط  م راهایتوانایی. من  هم خودم را و هم ستیآوردن به مقابل خودم ن قابلِ ارده

  .دانا هستم هاآنبه  ای م،شناسمی ،در مقابلم دارند چیزهایکه با  یارتباط و

کامل بشناسم و  طوربهکه ممکن باشد بتوانم آن را  ستین یامر «من یاراده یِآزاد» پس

  چه برسد به اینکه وجود آن را اثبات نمایم. مینما انیب ای

در خارج از ذهنم  ییزهاچی خودِ هاپیام «علت»که  دانممین یقینبه من ،گریاز طرف د

و نه  فلسفیبدن و مغز هم به لحاظ پس وجود  ،کنممی «فرض»امر را  نیبلکه ا ،نه ایهستند 

 . یعنی هیچ تناقضی نیست که من از اول تولدم در حال توهم باشم.است فرض کی یعمل
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پس اگر  .است «مغزم خودِ»در  یزیچ «من»نگاه آ ،باشد «راست»فرض  این اما اگر مضمون

و « من» یدارا دیگویم هابزکه  هاییماشین نیآنگاه هم ،مانند من باشد زین «گرید انسان»

  .هستند «آزادی اراده»

متناسب با  ایحافظههر  نکهیو ا شمیاندمی «یآزاد یدرجه»من به ها در مورد حافظه

 زین «عظمت» نیاست و متناسب با هم خاصی« یِدرجه آزاد» یدارا ی که دارد«عظمت»

باشد؛ « ادهآزادی ار» ازجملهذهنی  هایتواناییو « یآگاه»و  «من» یدارا که ستیمتناقض ن

محدود یا مطلق. نه آزادی نا و البتهق قابل تبیین است یاز این طر« دیگر انسان»آزادی اراده در 

ر خود اراده کردن و و این دریافت د یابمدرمیآزاد  مطلقاًدر درون خود را در اراده  «من»اما 

  شاهد بودن است.

 

 مکان و زمان .5-1-1

را  م(بر را به کار یتندتر لفظخوش ندارم ) باوریذهن به همسانی شیگراف.چ.کاپلستون: 

 رونیکه ب یزیتصور چ»مکان به  اریز .هابز از مکان و زمان سراغ گرفت فیدر تعار توانیم

  1.شودمی فیتعر «در حرکت یو پس یشیتصور پ»و زمان به  «ذهن ما وجود دارد

 

تصور ما از  ،مکان و زمان علتِ یعنی ست،راستاهمو از علت ا فیبا تعر نیا.ص.کالت: و ا

به دو  ابزهمن منتظرم که  .ستهاآنعلت  زهایچ اما خودِ .زهاستیچ در خودِ  هاآن خودِ

ز ذهن ادر خارج  یزهایچ خودِ دیدارد که به ما بگو یلیآنکه چه دل یکی :دیپرسش پاسخ گو

 یههمعلت و مکان و زمان و  انیم یدوم آنکه از کجا معلوم نسبت و یند؛دارهایعلت پد

  .موجود باشد هاآنتصور ما از  ای داریدر خارج از ذهن و خود پد او زعمبه چیزهای

 

 [دیگومی هاآن پذیریقسمتبودن زمان و مکان و  یدر مورد نامتناهز بف.چ.کاپلستون: ]ها

 میمکان و زمان انجا یما برا ایآ نکهیبه ا یعنی ،ما باز بسته استی لهیال به متخؤجواب س
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 ای ،باشد انجامی داشتهکه آغاز و  میکن تخیلزمان را چنان  متوانیمی .نه ای میکنمی لیتخ

 .میکن تخیل نینامحدود و نامعی گستره یدارا یعنی ،حد مقرر چیزمان را بدون ه میتوانمی

 یعدد چیفقط آن است که ه مانمراد ،است نهایتبیعدد  میگویکه ممیهنگا ،سانهمانبه )

به  دیمکان و زمان را با ینامتناه پذیریقسمتو اما  (است نامی نامعینعدد  ای ،شودمین انیب

که امکان دارد  شودیقسمت م ئیبه چنان اجزا شودیهر آنچه قسمت م»که  میریبگ یمعن نیا

  1«.دندوباره قسمت شو

 

 جسم و اعراض .6-1-1

 ذاتبهقائم یزیکه چ مییگویم ،ستیما نی شهاندی به بستهوا ازآنجاکه جسم» ف.چ.کاپلستون:

 رایز» ،نام دارد «موضوع» نیهمچن «.ماست رونیکه ب رایموجود است ز زیو ن ،است شیخو

آن را  توانیکه م ردیگیقرار م یلیو موضوع مکان تخ ردیگیم یجا یلیچنان در مکان تخ

آورد که  نیتوان چنمیجسم را  فیتعر ،نیبنابرا .افتیدر به حسو هم  دیهم به عقل فهم

 3همگسترده ای 2از مکان همگاه ایپارهما ندارد و با ی شهیبه اند یجسم آن است که وابستگ

  4«.است

 

را مستقل از  هاامپی زیمن ن رایز ؛دارد هایینزدیکی من یشهیبا اند هابز انیب نا.ص.کالت: ای

 شوندمی هستن م مقابلکه در  انددرونی هاییزیچ هاپیام یدانم و از طرفیخودم می اراده

که تصور  که مطمئن است دیگویمن هابزهنوز  اما اند.من یبراها شده هست نیاول یو از طرف

  درجسمِ ازتصور ما » بلکه او ذهن است،جسم در خارج از  ما از جسم به علت وجود خودِ

 .کندیم فیرا همان جسم تعر «خارج
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را در آن  یرنگ کانت ،میریدر نظر گ خودخودیبهتصور را  نیاگر ا [بله]ف.چ.کاپلستون: 

  1.مینیبمی انیع

 

 هابز-«ی ما وابستگی نداردجسم آن است که به اندیشه»نقد  .1-6-1-1

ی و البته تمایزات ادیز هاینزدیکیکانت  یفلسفه با ی فلسفی مناندیشها.ص.کالت: و البته 

در  «مجس»و  «عرض» زیپس تما نکهیو آن ا دیآمی شیپ تریمهماما پرسش  زیادی دارد؛

  ؟ستیچ هابزی شهیاند

فقط  هاآنبینایی که هنوز  هایپیامدر بینایی با  مثالًشوم میمواجه  هاپیاممن در ابتدا با 

و  سازیمفهوم ازاینپسنامم. می« رنگ»بینایی را  هایپیام یهمهچیزهایی هستند. سپس 

شوم. میمواجه ها از رنگ هاییچیدمانتوانم بگویم من در ابتدا در بینایی با می گذارینام

نمایم. میر درون ایجاد را خودم د« جسم» هاآن هایشدهسپردهسپس از یگانه سازی به خاطر 

گر یک است یا به قول فیلسوفان دیها «سیب» مثالًرنگ نه یک خاصیت از  مثالًبنابراین 

 نمایم. میایجاد ها را از یگانه سازی رنگ« سیب» اساساًلکه بها «سیب»از « عرض»

 یرو یجزئ یعقرمز واق بیس»و سپس  دهمیرا اصل قرار م ایبینایی هایپیاممن  مثالً

 یی،ایبو یمز واقعقر بیو سپس س ،مینمامی «جادیا» ییِ خاصی،نایب هایپیام بیرا از ترک «مزیم

 یواقع زقرم بیس کی»نموده و همه را در  جادیجداگانه ا زیرا ن رهیو غ ی،و لمس یی،و چشا

  .مینمامی «گانهی» «زمیم یرو یجزئ

جوهر در  ای بیجسم س را خودِ  بیس یینایتصور ب که من مثالً ستین این کار نیا یمعن

جوهر و سایر  را بیشکل و امتداد س مثالً یا ض ورَ را عَ  رهیو سپس بو و مزه و غ مرینظر بگ

 «شکل»ام که داده شرحمن  شوند را َعرَض.میدر حواس ادراک  کهآنچیزهای مربوط به 

 طورکلیبه یعنی .بدون لمس ناموجود است نایناب کی یراب مثالًیا بدون رنگ ناموجود است و 

خاص  یبو توانستمیمن م یحت ،ستیموجود ن یزیچ اساساً، دنحواس نباش «هایپیام»اگر 

را  «مزیم یرو ییایبو یواقع یقرمز جزئ بیس» یعنی ،رمیبگ «اصل»را  مزیم یقرمز رو بیس
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 یعنی رهیو سپس شکل و رنگ و مزه و غ ،جوهر ایجسم  چیزی شبیه ،رمیبگ «اصل»

 عََرضبه نام  یزیچ طورکلیبه عََرض بنامم.را  هاآنو  میرا به آن اضافه نما گرید یهاتیواقع

شوند یا به من داده میکه برای من هست  ایاولیههای زیچ نیست.من موجود ی شهیدر اند

مبتنی بر  هاپیام سازی گانهیحاصل  را از جسم کی «من»سپس  هستند و «هاپیام» شوند،می

  نمایم.میدر درون یا در خیالم ایجاد  خاطرسپاریبهتشابه و توالیِ 

و متفرق  مدهینسبت م زیچ کیرا به  یحاال چرا رنگ و شکل و بو و مزه و لذت خاص

هم به لحاظ  هاآن یعنی ،است گونهاین هاآن یجمع همبود است؛پاسخ روشن  ؟شوممین

به  هایپیامظ و هم به لحا «آن» کیدر  شدهسپردهبه خاطر  هایپیامموجود در  اتزیمتما

خود اراده « من»دارند و وانگهی  «تشابه»ها شدهسپردهبه خاطر  یدر توال شدهسپردهخاطر 

 کنم. بندیهدستکنم یا یگانه سازی و سپس  بندیدستهرا در یک جا  هاآنکه  امکرده

گویم میگویم جوهر در خارج از ذهن من وجود ندارد، بلکه میتوجه گردد که من ن

  موجود نیست. کلیبهمن به خارج از ذهنم  یابیدستامکان 

 

توان آن را مجرد میمکان جسم موجود است که  ینعی ادیبن [دیگویم ف.چ.کاپلستون: ]هابز

عرض به  فیتعر .اعراض است یدارا  جسم گوید[می. ]او گرفت دهیاعراض به د یهمهاز 

  1.تر آمدپیش «تصور ما از جسمی وهیش»

و امکان  اندمشترک اجسام یهمهکه در  یراضعا داند یکی[می]هابز اعراض را دو گونه 

مشترک  اجسام یهمهکه در  یراضعشود و ا لیزا زید مگر آنکه خود جسم ننشو لیندارد زا

خود جسم زوال  آنکهبی رندیبگ گرید اعراضرا  شانیو جا ابندی زوالاست  کنو مم ستندین

 ایبدون امتداد  تواندیمن جسمی را هیچ رایز» اندنخستی اعراض گونه ،امتداد و شکل .ابدی

 یگریاندازه عرض د .انداولامتداد و شکل تنها اعراض گونه  «.به تصور درآورد شکل ونبد

اندازه برخالف  .خوانندیم زین «یمکان واقع»آن را  یبرخ .بلکه همان امتداد است ،ستین

پس اگر دلمان بخواهد  .متعلق به جسم است یعرض «:ستیاز آن ذهن ن یعرض» ی،لیمکان تخ
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همان اندازه است که  یمکان واقع نیا کنیل .وجود دارد یکه مکان واقع مییبگو میتوانمی

که  دهدیم اسخپ هابز مکان یکی است؟با  نیاندازه همچن ایآ .خودش همان امتداد است

از  رونیب یزیچ»و  «و شکل است یتو چنان کم نیچن جسمی باتصور هر » مکان .ستین

که تصور  ،«است یقیامتداد حق»اندازه  کهیدرحال ،«است یامتداد مجاز»مکان  «.ستیذهن ن

  1.آوردیم دیمکان را پد

 

 هابز-«مکان چیزی در ذهن و اندازه امتداد حقیقی است»نقد  .2-6-1-1

 یزیداند و مکان و زمان را چمیرا همان مکان خارج از ذهن  «اندازه»ا.ص.کالت: پس هابز 

کند که می تأکیدکه البته  ،«امتداد» یعنی ،اولی گونه اعراضکه  دیگومی یاز طرف ،در ذهن

، حال نقد رودمی نیدر ذهن ما از ب زیجسم ن ،بروند نیکه از ب ،«شکل»و  ،ستین اندازه همان

هستند و مثالً برای « هاپیام»سازی های من از یگانهنیز برساخته« امتداد»و « شکل» :اول آنکه

های بینایی تصور کند و از بدون پیامکسی که کور نیست ناممکن است که شکل و امتداد را 

های برساخته ی واقعیتبگیرم و بقیه« اصل»طرف دیگر در بنیاد هیچ تفاوتی ندارد که شکل را 

از حواس دیگر را به آن مربوط کنم یا بو را اصل بگیرم یا مزه را و غیره. مثاًل در بنیاد هیچ 

ای خاص دارد اصی است که بو و مزهی خیک شکل و اندازه« سیب»تفاوتی ندارد که بگویم 

را  هاآن نکهیو ا 2ای خاص است که شکل و اندازه و رنگ خاصی دارد.مزه« سیب»یا بگویم 

بگیرم و شکل « اصل»را « رایحه»یا « بو» مثالًیا اینکه  هاآنوابسته به  را هیو بق رمیبگ «اصل»

باز هم اصل موضوع و دو  کهندوم آ ؛انتخاب است کیفقط ، هاآنو امتداد را وابسته به 

 بخوانیم «اندازه»که خوب اگر ما مکان خارج از ذهن را با نام  ؛است جواببیپرسش من 

با  «اندازه»و از کجا معلوم  ؟است «یذهن جسمِ » علتِ «اندازه»دارد که  یلیچه دل بزنگاه هاآ

  ؟داشته باشد یربط اصوالً «ذهنیجسم »
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خواهد اگر ما دلمان ب دیگویاو م ؛نمیبمی هابزمن ابهام را در سخن  گریاز طرف د

 دیگومی گریاز طرف د ؛هم استبم یسخن نیوجود دارد و ا یمکان واقع مییبگو میتوانمی

گفت عرض همان  ترپیشاست و  عرضاول گفت امتداد  کهدرحالیاندازه همان امتداد است 

 .در ذهن است یزیچ زیپس اندازه ن .در ذهن است یزیچ یعنی و جسماز تصور ما ی وهیش

  .متوجه بوده و نتوانسته آن را حل کند ایابهام نبوده  نیمتوجه ا هابز ای

و  روشنیبهمن  ؛امشدهمواجه  «شجاعت»با ها فلسفه یهمه یِاصلی مسئله نیمن با ا

 ترمهم هو از هم «مندار ی خارج از ذهنمزهایچ به خودِ ایدسترسی چیه» میگویشجاعت م

. البته من برای این رمیپذمی ستندین ینیقی باوجودآنکه طرح کرده و را «نیادیبن هایفرض»

است « من»ر ناخرسندی و یا دردِ وجودیِ پذیرش دالیلی در درون دارم، اما این دالیل مبتنی ب

  1و نه اینکه به چیزی از خارج از ذهنم دسترسی داشته باشم.

 

 یاکه بر شعور  به صورتیاعراض گونه دوم  ،کنیولگوید[ میف.چ.کاپلستون: ]هابز در ادامه 

 ربو و مزه در شما زیوت و نصرنگ و  مثالً  .حاضرند در اجسام وجود ندارند یآگاه

 صوتدهد می دستدن یکه با شن یتصور» .به قلمرو نمود تعلق دارند هاآن ؛اندتصورات

 گریو د صوت گرمی و ،نور و رنگ رایز» «...مزه است ،دنیبا چش ت،بوس ،دنییاست با بو

در موجودات  یبلکه تصورات انیاع نه ،خوانندمیرا محسوس  هاآنکه عموماً  یتیافیک

 ،مزه ،بو نه صوت، زین ییو بساوا ییچشا یی،ایبو یی،موضوع شنوا انِیو اع» «.اندحساس

و جز آن سرچشمه  یسخت ،مزه ،بو صوت، هاآناز  که انداجسام دبلکه خو ،و جز آن یسخت

 یتصورات ازآنجاو  ،دنکنمی جادیحرکت ا یحس یهااجسام متحرک در اندام «.دنریگیم

  2.میناممینور و جز آن  ی،نرم یسخت ، مزه، بو،صوت ،که رنگ زندیخیبرم

 مردککه مطرح  یمتوجه دو پرسش یکه و کندیمن روشن م یبرا هابز انیب نیا.ص.کالت: ا

  .نبوده است
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 یتصور را، به« حس»توان می [کندمی فیتعر گونهاینرا  «حس» ف.چ.کاپلستون: ]هابز

و معلول  دیآمیحاصل  یبرونگرا در اندام حس شزایواکنش و  یانجیکه به م»کرد  فیتعر

رنگ  ،مثلبه «.ماندمیبه جا  شیکماب یاست و مدت نعی ای شیء یاز سو گرادرون یزشای

م است در جس یزیرنگ آن چ ی،نیع طوربه ،ای ،است یرونیجسم ب کیادراک ما از ی وهیش

 .ستیرنگ ن شموجود در جسم خود ی«قوه» نیا .آوردیم دیما را از جسم پد «تصور»که 

 .شودین مآتصور ما از  ییدایپی هیخود امتداد است که ما نیا ،در مورد امتداد ،عکسبه

و فلسفه  .جهان نمود است سانبدینو نور  بسودنی یاتفیک ،مزه ،بو صوت، ،جهان رنگ 

 .ماست «تصورات»علل  یعنی ،نمودها نیکشف علل ا یهمانا کوشش در پ بسیاریی تا اندازه

تنها اجسام  ،ابدییکه به کار فلسفه ربط م ییکم تا جادست ،بر آن است که پشت نمودها هابز

  .2و حرکت هستند 1ممتد

 پذیرتحویل یبه حرکت مکان زین رییتغ ،ابدیمی لیتحو مکانی حرکت بهاگر حرکت 

که  مییگومین «.کندمی تغییر جسمی کهآن  یمگر حرکت اجزا ستین یزیچ لتبدِّ» .است

 نیا یول .دیبنما نمودیم ترپیشاست مگر آنکه بر حواس ما جز آنچه  تغییریافته یزیچ

  3.را در ما فراهم آورده است هاآناست که حرکت  هاییمعلولنمودها 

 

 خاطره است -نقد: هابز به کلی متوجه نیست که حرکت یک در .3-6-1-1

 کلیبهز بز دور است. هابحرکت بسیار از بیان ها یدربارهمن ی اندیشه و البتها.ص.کالت: 

خاطره -در تماماًخاطره است. یعنی تمام فهم ما از حرکت -متوجه نیست که حرکت یک در

 4ذهن است.ی و برساخته
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ی را نیز مطرح وانیح کاتو حر یاتیحرکت حدو نوع حرکت دیگر: هابزف.چ.کاپلستون: ]

 یاتیح اول حرکت حرکت هست. هاآندر جانوران دو گونه حرکت مخصوص به  کند؛[می

 طورهمان)گردد میها و سرخرگها اهرگیاست که همواره در س یحرکت خون» نیا .است

فراوان  ریخطاناپذ عالئمو  هانشانه یاز رو ،گردش خون گرمشاهده نینخست یکه دکتر هارو

است که حرکت  یوانیحرکت ح» ،جانورانی ژهیحرکت و از ومدی گونه ؛«(باز نموده است

 کهآنگاه ،آوردنمونه می هابز راها اندام جنباندن گفتن، سخن رفتن، «.ندیگومیبه آن  زین یاراد

 یهمه یآغاز درون نینخست «.شودمینخست در ذهنمان بسته  یهمچو افعال الِ یخ»

از  آدمی پیشرد حرکت درون تن خُ هایآغاز» کهدرحالی ،است لیتخ یاراد هایحرکت

نام  1یازش معموالً دند،گر انینما یدنید افعال گریکوفتن و د ،سخن گفتن ،آنکه در راه رفتن

  2«.دارند

 دهینام آرزو ایخواهش  ،آورد که مسبب آن است یرو یزیچ سویبهچنانچه  یازش نیا

 نیادیبن هایصورت یزاریآرزو و ب ای خواهش .است یزاریبنامش  ،زدیبگر یزیاگر از چ .شود

 نیبا مهر و ک بیبه ترت ینیع طوربهآن دو  .ندیآیحرکت م رهر دو در شما هک اندیازش

 غایبرا  موضوعاتشان ییم،گویسخن م بیزاریکه از آرزو و میهنگا یول ؛اندیکسان

  3.میانگارمیرا حاضر  موضوعاتشان نیبه هنگام سخن گفتن از مهر و ک آنکهحالو  یمپندارمی

 

 ی هابزنقد و نظر: مفاهیمِ آرزو، بیزاری، مهر و کین در فلسفه .4-6-1-1

 «مغز خودِ»در  یزیچ« های بنیادینفرض»پس از  ذهندر  یزیمطابق هر چ نکهیا.ص.کالت: ا

 تشخیصقابل ،من موردنظر یبه معنا یحت ،«حرکت» مفهومِ توسط اثرِ آنی ترجمه که ،باشد

است را  ی برای مننیقیآنچه  اگر پس .«های بنیادینفرض» اما پس از ،امپذیرفتهباشد را من 

، و سپس بخواهم فهم است ینیقی تماماًکه  ،«جهان من»در  یعنی چیزهای ،رمیگبدر نظر 

که  غریزی درد و لذت میمفاه بیان کنم بدین ترتیب است:« بیزاری»و « آرزو»خودم را از 
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 هاپیامادراک شدن  بخشلذتسبب دردناک و  هستند، ناخودآگاه در پیشینی موجود حدودِ

دردناک  هایصورترا به یکی از  هاپیامناخودآگاه در همان بدو تولد  دیگربیانبهگردند. می

 هایلذتدهد. سپس در طول بزرگ شدن، مفاهیم درد و می« من»به آگاهی   شبخلذتو یا 

 انسانکه  به صورتیشوند، میوارد ناخودآگاه  کمکمو  شدهآموختهناخودآگاه  تقریباًفرهنگی، 

مربوط به مفاهیم  هایپیامی بخشلذت، فقط متوجه دردناکی و یا سالهبیست مثالً، سالبزرگ

کند؛ یعنی باز ناخودآگاه میادراک  گونهاینرا  هاآنداند که چرا مین اساساً شود و میفرهنگی 

« من»به آگاهی  بخشلذتمربوط به مفاهیم فرهنگی را دردناک و یا  هایپیام سالبزرگدر 

 دهد.می

ور ادراک کردن تصوری در درون که آن تص بخشلذتعبارت است از « آرزو» حال  

عبارت « اریبیز» برعکسدر بیرون و  بخشلذت هایپیامشدن  سته ای جادیا عبارت است از

است از دردناک ادراک شدن تصوری در درون که آن تصور عبارت است از ایجاد شدن 

  دردآور در بیرون.  هایپیام

ی شهیدر اند «یدشمن»و  «یدوست» نهما در این بیان هابز را نیاگر مهر و کاز طرفی دیگر 

 1هستند. شتنیدر نسبت با حفظ خوها حافظه انیم هایینام تبادل اثر هاآن م؛ریخودم در نظر بگ

 هاآن ،کنند جادیا رادارد  تداومی نسبیکه کل -حافظه کی ،در حال تبادل اثری اگر دو حافظه

تبادل اثری  «یدشمن» ،آن برعکسو  ،است «یدوست» هاآنی هرابط نام و یکدیگر« دوست»

. در تبادل اثر کلی را نابود می کند-یا حافظه شودمیکل ن-حافظهاست که منجر به ایجاد 

 «ثرادر حال تبادل »هر دو  یهست یراز ،را نابود کند خواهد دیگریمیدشمنی هر حافظه 

 .ناممکن است

کند چیزهای میمن با هابز این است که او کوشش ی اختالف اندیشه ترینبزرگوانگهی 

هم  هامیعنی پیا گویم بیرونمیای بیرون توضیح دهد و من یقینی درونش را مبتنی بر چیزه

  نداریم. ایدسترسیبه خارج از ذهن هیچ  اساساًبخشی از درون است و 
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