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 تفاوط
 *زاده حسن فتحدكتر 

 استاديار دانشگاه زنجان

 (25/12/90 ؛تاريخ پذيرش مقاله: 15/10/90)تاريخ دريافت مقاله:

 چكيده

هاي استعاليي و  وري توصيف و فلسفهه آن را با عنوان آوامحكحضور،  كدريدا در مقابل متافيزي
ه كپردازد. بنابراين طبيعي است  مي« تفاوط»، به معرفي كند ميساختارگرايانه را دو نوع اساسي آن قلمداد 

هايش از هوسرل و  اين دو فلسفه باشند. دريدا در نوشته ،عزيمت ةترين نقط ن به تفاوط، بهبراي رسيد
هاي خود  وي پرشي براي نيل به ديدگاهكچون س ها، هم اين فلسفههاي شاخص  سوسور، به عنوان نماينده

و با نفي مدلول  رود ميرده است. تفاوط از تقابل حضور و غيابِ ساده )غياب حضور( فراتر كاستفاده 
گذرد. در اين مقاله تالش  نوني و حضورِ به تعويق افتاده( برميكاز حضور ا  استعاليي، از هر حضوري )اعم

و ساختارگرايي به عنوان آماج نقدهاي اساسي دريدا، تفاوط در همان  يآوامحور يضمن معرف شده است تا
آميز توسط دريدا  ظاهر تناقض خواهيم دليل انتخاب گفتمان به بستر مورد توجه دريدا طرح و بررسي شود. مي

 .ي را روشن سازيمكهاي متافيزي و چگونگي فرا رفتن تفاوط از تقابل
 

 : تفاوط، دريدا، حضور، آوامحوري، ساختارگراييهاي كليدي واژه

 
 
* Email: hfatzade@gmail.com 
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 قدمه م

تفاوط منادي نوشتاري است بدون 

حضور و غياب ـ بدون تاريخ، علت، 

ه هر كآرخه، غايت ـ نوشتاري 

شناسي و  ، الهيات، غايتكتيكديال

رد كشناسي را واژگون خواهد  هستي

(Derrida, 1982: 67). 

 

يش از هر چيزي بايد در نظر داشت، نگاه پر از ترديد و احتياط وي به زبان په كچه  دريدا آن ةربارد

ه با اين زبان بيانديشيم و بنويسيم، اما كاي نداريم جز اين  ه ما چارهكرايج است. درست است 

ند. كدنبال ي اين زبان كهاي متافيزي ار را در ضمن تعيين حدود و مولفهكاين  كند ميدريدا تالش 

ننده بنويسد. نبايد نوشتار ك اي بديع و غالباً گيج ه وي به شيوهكهمين دغدغه باعث شده است 

وي دانست. بنابراين هرگونه تالش براي تبديل  ةو ناشي از سليق كسب كمتفاوت دريدا را صرفاً ي

دريدا  ةاي مثال انديشهاي وي خواهد بود. بر اي رايج، در تقابل با انديشه هاي دريدا به شيوه نوشته

ليدي و بنياني شروع و كمفهوم  كززدا است و به همين دليل قرار نيست از معرفي يكاي مر انديشه

ه براي اولين بار به آثار دريدا كساني كمند ساير مفاهيم بر روي آن دنبال شود.  ردن نظامكبا بنا 

كه  1«تفاوط»ر مورد همين اصطالح . دشوند ميزده  نگارش وي شگفت ةپردازند، معموالً از شيو مي

، نيز شاهد همين مسأله هستيم. دريدا به شود ميوي معرفي  ةبه عنوان مفهومي كليدي از فلسف

هاي خود استفاده كرده است كه مترجم انگليسي آوا و  اي از اين اصطالح در ضمن نوشته گونه

. دريدا از شود مير آن در كتاب نگونه كه اشاره خواهيم كرد، حتي متوجه نخستين ظهو پديده، همان

. تالش شده است اين مسأله رسد مياي به تفاوط  و هر بار به شيوه كند ميجاهاي مختلف شروع 

 تاحدودي در اين مقاله بازتابانده شود.

پردازيم كه هدف بيشترين حمالت دريدا بوده است؛  اي مي در بخش نخست به معرفي انديشه 

چون  غرب، تاريخ متافيزيك، را با مفاهيمي هم ةتاريخ انديش ويا دانست. دريد سيبلِ توان ميآن را 

_______________________________ 
1. différance 
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ويژه  هاي وي، به ، و اين توصيفات براي فهم انگارهكند ميتوصيف  2محوري و لوگوس 1آوامحوري

مبتني بر  ةهاي دوم و سوم، با شروع از انديش نمايد. در بخش ناپذير مي تأكيدش بر نوشتار، اجتناب

خاص آن، به  ةدهيم كه چگونه دريدا در هر دو مورد به شيو ساختارگرايي نشان مي حضور اكنوني و

هاي اين دو انديشه،  . هوسرل و سوسور، نمايندهرسد مي 3«رد»آن  ةبست و اصطالح هم« تفاوط»

اين  ةدربار تر دقيقاند. در بخش پاياني به توضيحاتي  همواره از انديشمندان مورد توجه دريدا بوده

 پردازيم.  چه نيست، مي ويژه با تأكيد بر آن ، بهاصطالح

هايش در ساختاري  گمان چيزي جز نشاندن مفاهيم و آموزه دريدا اگر ترسي داشته باشد، بي

هايش به آن چيزي كه تمام آثار خويش را وقف به چالش كشيدن آن  متافيزيكي و تحويل انديشه

ظاهر آغازين فلسفه  تر از تمام مفاهيم به« ازينآغ»كرد، نخواهد بود. دريدا با اين كه تفاوط را 

ناميد، چراكه « بنيان»يا « خاستگاه»آن را  توان ميكه ديگر ن دهد ميحال هشدار  ، اما درعينداند مي

اين مفاهيم اساساً به تاريخ الهيات وجودي تعلق دارند، يعني به نظامي كه كاركرد آن محو كردن 

 (.Derrida, 1976: 23تفاوت است )

هاي متافيزيكي  داوري را در جايي خارج از پيش« تفاوط»هدفمان در اين مقاله اين است كه 

معرفي كنيم، با آگاهي از اين كه هر لحظه امكان سقوط و بازگشت به قلمرو متافيزيك وجود دارد. 

 ةتهم، به گف تيغ است. ما همواره در متافيزيك گرفتاريم، آن ةچون حركت بر لب نوشتار تفاوط هم

تفاوط ما را به  .(Derrida, 1976: 24)دهيم  اش را هم نمي تر هنگامي كه حتي احتمال دريدا، بيش

 خواند. بازنگري در زبانٍ رايج فرا مي

 

 وري آوامح

اي است كه انديشمندان در طول تاريخ انديشه،  سازد، جايگاه ويژه چه كه آوا را داراي اهميت مي آن

اند. گويي چنان است كه همواره انسان  ودآگاه، براي آن قايل بودهخ ةگيري آگاهي و سوژ در شكل

گو( تعريف شده است و اختالفي هم اگر بوده، بر سر چيستي اين تكلم و  به حيوان ناطق )سخن

 ويژه دروني يا بيروني بودن آن بوده است. حتي كساني كه افراد گنگ و ناشنوا را نيز داراي آگاهي به

_______________________________ 
1. phonocentrism  
2. logocentrism  

3. trace  
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ها هستند، تكلمي كه در سكوت مطلق درونشان،  اي تكلم دروني براي آن ونه، قايل به گدانند مي

، كند نميگي جهان طبيعي آلوده  بوده اي حضور آگاهي را به بيرون جا كه هيچ صداي فيزيكي آن

ها است. شنيدن تكلم خود، همان فهميدن خود است و اگر وجه  مندي آن ضامن حيات و روح

 چيزي جز تكلم با خود نيست. ،يم بگوييم فهميدنتوان ميكنيم،  فيزيكي و دنيوي كالم را حذف

و براي گوهر انتزاعي و دروني آن از  1صدا ةفيزيكي و دنيوي كالم از واژ ةبراي اشاره به جنب

شناختي آن است؛ تنها  يافته به معناي پديده كنيم. در واقع آوا، همان صداي تقليل استفاده مي 2آوا ةواژ

گفت هيچ آگاهي بدون آوا ممكن نيست. در سكوت تكلم  توان ميت كه در اين تعبير اس

متخيل ممكن است به معناي  ةجا كه كلم شناختي با كلمات متخيل سروكار داريم، و از آن پديده

وجود طبيعي در نظر گرفته شود، هوسرل هوشمندانه از  ةشناختي و درنتيجه دربرگيرند روان

واره همان آواي خاموش   ـ . صدا(Husserl, 1970: 278) كند مياستفاده  3وارهـ  اصطالح صدا

و در غياب جهان به سخن  شوند ميگي خودآگاهي ادا  بوده شناختي است، كلماتي كه در درون پديده

شنوم،  . هنگامي كه سخن خود را ميدهند مي شنيدن خود ـ ادامه گفتن و حضور براي خود ـ 

جا نزديكي مطلقي بين دال و مدلول است. به نظر دريدا  اينگويم. در  فهمم كه چه مي زمان مي هم

خود از طريق گوهر آوا، در تمام يك دوران بر تاريخ جهان حاكم و ـ  تكلمـ  نظام شنيدن )فهميدن(

آليته و غير  هاي اساسي فلسفه، ازجمله امر دنيوي و امر غير دنيوي، بيرون و درون، ايده تقابل ةريش

. به همين (Derrida, 1976: 7-8)يي، استعاليي و تجربي و غيره بوده است آليته، كلي و جز ايده

 سازي، يعني تاريخ ذهن يا تاريخ به معناي دقيق كلمه، قابل تفكيك نيست. آل دليل آوا از تاريخ ايده
اي است كه  آل اوبژه ايده ةسازي و آوا وجود دارد. يك اوبژ آل دستي هميشگي ميان ايده يك هم

اي كه حضورش براي عمل نشان دادن  به نحو نامحدودي تكرار شود، اوبژه تواند ميش نمايش دادن

هاي  به نحو نامحدودي قابل بازگويي است، دقيقاً به خاطر اين كه اين اوبژه، فارغ از تمام مكانمندي

م بدون گذار به جهان آن را بيان كنم. توان ميدنيوي، يك نوئماي محض است كه، حداقل در ظاهر، 

به انجام « در طي زمان»اين عمل را  رسد ميشناختي، كه به نظر  گفت آواي پديده توان ميه اين معنا ب

كرد آن ياري به همان نظام تعلق دارد و به عملگسلد، بلكه  رساند، از نظم نشان دادن نمي مي

 .(Derrida, 1973: 75)رساند  مي

_______________________________ 
1. sound  
2. phone / voice 

3. sound-pattern 
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آل(، و هم به معناي  ايده ةر باشد )شهود اوبژبايد هم به معناي اوبژكتيو حاض كه معنا مي توضيح آن

هماني و در مقابل داشتن  همان(. حضور، نزديكيِ مطلقِ خودـ سوبژكتيو )نزديكي مطلق به خودٍ اين

به عبارت ديگر، از يك سوي (. Derrida, 1973: 99راه با امكان تكرار نامتناهي آن است ) اوبژه هم

تكرار شود و در عين حال يكسان بماند؛ چراكه حضور آن نزد  نهايت تا بي تواند ميآل  ايده ةاوبژ

معناي آن در قالب حضور، امكاني  ةشهود اساساً به هيچ سنتز دنيوي و تجربي بستگي ندارد و اعاد

آل چيزي بيرون از جهان نيست. توأمان بودن  ايده ةكلي و نامحدود است. از سوي ديگر يك اوبژ

حضوري )نزديكي مطلق( از طريق آوا صورت ـ  اهي( و خودحضور اوبژه )تكرارپذيري نامتن

حضوريِ عمل تكرار، و با اين حال هرگز به  . آوا عنصري از آگاهي است، عنصري از خودـگيرد مي

 :Lawlor, 2002): آوا عنصري از تكرارپذيري نامتناهي و حضور است آيد مينشكل دنيايي در 

محض است، و هيچ نيازي به رفتن به سوي جهان  1انگيزي يك خودـ ،شنيدن سخن خود .(190-1

نزديكي است كه ـ  يك خود»سازد، بنابر نظر دريدا  انگيزي محض مي چه كه آن را خودـ ندارد. آن

. اين تقليل مطلق مكان به طور (Derrida, 1973: 79)« همان تقليل مطلق مكان به طور كلي است

دن تا به اين اندازه براي كليت مناسب است. چراكه شنيـ  خود راـ  كلي دليل اين است كه چرا سخن

. مدلول چنان به من شود ميدر اين حالت انتشار و تكرار كلمات با هيچ مانع يا حدي مواجه ن

كه  شويم مي. به دليل همين نزديكي مطلق، وسوسه شود مينزديك است كه دال شفاف و ناپيدا 

فهمم، يعني  ياز به زبان يا سخن، خودم را كامالً ميجا سخن زايد است، و من بدون ن بگوييم، در اين

زباني از فهميدنٍ خود وجود دارد. اما ـ  پيشا ةاصيل و اولي ةبياني از معنا، يك اليـ  پيشا ةيك الي

هاي  بياني، در ريشهـ  پيشا ةترين اليه، الي از نظر دريدا آوا حتي در بنيادي»گونه كه اشاره شد  همان

( آوا عنصر كليت و Lawlor, 2002: 192« )كند مير سكوت مطلق نيز عمل استعاليي، د ةتجرب

آل بودن ـ تكرار  آن در ايده ةتكرار نامتناهي است و بنابراين حافظ حضور است، حضوري كه جوهر

همان پارادوكسي است كه دريدا در اولين  ةو اين ريش (Lawlor, 2002: 202نامتناهي اوبژه ـ است )

 :دهد ميشناسي نسبت  هوسرل، به پديده ةاي بر خاستگاه هندس مقدمه اثر خود، ترجمه و

_______________________________ 
1. auto-affection 
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پارادوكس اين است كه بدون بازگشت به زبان، و درنتيجه بازگشت به تاريخ، بازگشتي كه خلوص 

 ةچون واقعيتي محبوس در سوبژكتيويت اي تجربي و هم ، معنا برساختهكند ميآل معنا را سلب  ايده

 (.Derrida, 1989: 77) ذهن مبدعش، باقي خواهد ماندشناختي، محبوس در  روان

كه  طور همانكنيم در ادامه آن را روشن سازيم.  تري دارد، تالش مي اين مطلب نياز به شرح بيش

انگيزي به   ـ انگيزي است. از يك سو اين خود ـ  گفته شد شنيدن سخن خود نوع خاصي از خود

، و از سوي ديگر كند ميبل تكرار به نحو نامتناهي، عمل آل و قا كليت، از طريق مدلول ايده ةواسط

بر خود تأثير  كند ميهايي كه توليد  خود را بشنود يا با خود حرف بزند و با دال تواند ميسوژه 

دريدا آن را  امري كهروي آورد،  ،بگذارد، بدون اين كه به جهان بيروني و قلمرو بيگانه با خود

 :دهد ميدريدا در جايي ديگر چنين توضيح  .(Derrida, 1973: 79) نامد ميانگيزي محض ـ  خود
تجربيِ  ةجايي و اكنونيِ سوژ آل بودن آن است، كه مستقل از اعمال و رويدادهاي اين عينيت اوبژه در ايده

جا كه وجود  به نحو نامتناهي تكرار شود و در عين حال يكسان بماند... اما از آن تواند ميمعطوف به آن، 

تقويم، تكرار و بيان شود كه به حضور و  ،اي آل بيرون از جهان نيست، بايد از طريق واسطه ايده

اي كه هم حضور اوبژه نزد شهود را  ، واسطهكند نمياي وارد  حضوري اعمال معطوف به آن لطمهـ  خود

اوبژه، كه  آل بودن يدهحضوري، يعني نزديكي مطلق اين اعمال به خودشان را. اـ  ، و هم خودكند ميحفظ 

اي بودنش صورتي  در عنصري بيان شود كه پديده تواند ميبه آگاهي غير تجربي است، تنها  همان تعلقش

 .(Derrida, 1973: 75-6)نام دارد « آوا»دنيايي ندارد. اين عنصر 

آل متوسل شويم، و  هاي ايده براي دفاع از عينيت افالطوني در برابر انطباع هيومي بايد به اوبژه

. هوسرل شود ميمثابه امري غير دنيوي و غير تجربي، به ميان كشيده  جا است كه پاي آوا، به اين

مثابه اموري يكسان و  به توانند ميهايي كه  آل، اوبژه هاي ايده همواره زبان را براي تقويم اوبژه

خواست هوسرل . و اين امر به نظر دريدا با دانست ميناپذير  همان منتقل و تكرار شوند، اجتناب اين

 (.Derrida, 1973: 80بياني معنا، در تضاد است )  ـ پيشا ةيابي به الي به تقليل زبان و دست

شناختي اين عمل چنان است كه در همان هنگام كه  گويم، ماهيت پديده هنگامي كه سخن مي

كلمات شنوم. كلمات من در نزديكي مطلق به من هستند. به اين معنا  گويم، خودم را مي سخن مي

اي  ها به بيرون از من، در فاصله : آنكنند نميكه من را ترك  رسد مياند، زيرا به نظر « زنده»من 

انگيزي محض شرط فهميدن، يعني همان شرط امكان   ـ . اين خودكنند نميمحسوس از من، هبوط 

 ـ  خود ،هسوژه است، كه البته بدون آن جهان به معناي دقيق كلمه نيز امكان نخواهد داشت. سوژ
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درك كند. تفاوت بين گوينده و  تواند ميحضوري ساده ندارد و خودش را تنها از طريق زبان 

خودم را داشته باشم؛ حضور  ةواسط م حضور بيتوان ميشنونده به معناي اين است كه من ن

رنتيجه مثابه شنونده شرط امكان زبان، و د مثابه گوينده با من به واسطه محال است. تفاوت من به بي

حضوري. اما به نظر دريدا هنگامي كه بپذيريم ـ  شرط امكان تكرار است و تكرار شرط خود

حضوري است، هيچ تقليل استعاليي محضي ممكن نخواهد بود ـ  انگيزي شرط خودـ  خود

(Derrida, 1973: 82)حتي با كسي حرف زدن به معناي واداشتن او است به اين ديگر . از طرف ،

شنيدن را، درست به همان صورتي كه من ايجادش  خود راــ  در خودش اين سخن كه بالفاصله

جا، در ارتباط ميان من و ديگري، ابزار انتقال  زبان در اين(. Derrida, 1973: 80ام، تكرار كند ) كرده

اي براي اين كه ديگري نيز همان معاني، همان  معاني نيست، بلكه ابزار مفاهمه است، زمينه

؟ چگونه گيرد ميشنيدن را در خودش تكرار كند. اما اين مفاهمه چگونه صورت ـ  د راخوـ  سخن

 ،به چه اشاره دارد؟ كلمات« اسب» ة؟ واژكنند ميها معاني يكساني را در افراد متفاوت ايجاد  واژه

ممكن  ةمندند و اين وساطت نيز بايد از طريق عامل تجربي روي دهد. تنها گزين تجربي و تاريخ

آل( اند. اين نيز پارادوكسي است كه  اعات اند، اما انطباعات شخصي و غير عيني )غير ايدهانطب

 .دهد ميآوامحوري را در موقعيت دشواري قرار 

 

 اكنوني حضور 

 :Derrida, 1976) داند ميمثابه حضور  دريدا آوامحوري را مالزم با تعين تاريخي معناي هستي به

. وي بخشي از نقد خود به آوامحوري را متوجه شود ميني نيز و اين حضور شامل حضور زما ،(12

. كند ميهايش باز  را به تحليل« تفاوط»و با نفي خلوص اكنون زنده، پاي  كند مياين جنبه از آن 

كه اكنون زنده  دهد مي، نشان دهد ميهاي هوسرل ارائه  دريدا در تحليلي كه از بحث زمان در انديشه

براي آشنايي با تحليل دقيق ) .شود ميمطلق تنها در تداوم با يادسپاري تقويم مثابه منشا ادراكي  به

ادراك يقيني و اوليه متضمن پيوستگي اكنون و غير  (.1389زاده،  دريدا در اين زمينه ن.ك. فتح

كه اين ميل به عقب در  آن اكنون است، و اين يعني ناحضور و غيريت شرط حضور است. طرفه

تر از حضور است  ري غير قابل تقليل است، و اين رد يا تفاوت هميشه قديميحضوـ  حضور يا خود
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(. رد مقدم بر ادراك است و دريدا Derrida, 197: 68) كند ميگي آن را برايش فراهم  و گشوده

 كه: گيرد مينتيجه 
ش از هر چيز خيزد و هميشه پي ها برمي هماني با خودش و از امكانٍ ردي از يادسپاري اكنون زنده از نااين

مند است،  رد انديشيده شود، نه بالعكس... معنا، كه ماهيتاً زمان ةيك رد است... آغازين بودن بايد بر پاي

« حركتٍ»كه هوسرل هم به آن پي برده بود، هرگز صرفاً حاضر نيست، بلكه هميشه از پيش در  طور همان

 .(Derrida, 1973: 85)درگير است « داللت»رد، يعني در نظم 
هماني در وحدت اكنون زنده، ارتباط تنگاتنگي با تفاوط دارد، كه  جا، يعني نااين معرفي رد در اين

حتي اصطالح تفاوط نخستين بار در كتاب آوا و پديده، در ضمن  1در ادامه مشخص خواهد شد.

حض انگيزي مـ  اكنون زنده، خود ةمنشا، دريافت اولي ةنقط 2.شود ميظاهر « زمان»تحليل وي از 

حضوري را تقسيم ـ  كه يك تفاوت محض خود گيرد ميانگيزي استعاليي، فرض ـ  است. اين خود

گويد تفاوط  . دريدا مينامد مي« تفاوط». دريدا آن را كند ميرا تقسيم « خود»، تفاوتي كه كند مي

ويقي اندازد، حضور را توأمان به تقسيمي اوليه و تع شكافد و به تعويق مي زمان حضور را مي هم

. تفاوط را بايد پيش از تمايز ميان عمل تعويق و كاركرد تفاوت به شمار آورد. كند ميدائمي دچار 

چه از آگاهي، يعني حضور، چه از مخالف سرراستٍ آن، يعني غياب يا ناآگاهي شروع كنيم، در هر 

ياب فراتر (. تفاوط از دوشقي حضور يا غDerrida, 1973: 88دو حال تفاوط را نخواهيم فهميد )

ناپذير نيست. لحظه در تجربه  سازد. لحظه هرگز تقسيم ها را ممكن مي ، و در واقع تقابل آنرود مي

بايد شامل امتداد و بنابراين تفاوت باشد. چيزي پيش از تفاوت و جدا از آن وجود ندارد. تنها 

را در بر دارد كه اكنون  متافيزيك قادر است چنين ادعايي كند. از نظر دريدا هر متافيزيكي اين ايده

اي است كه نزد آگاهي كامالً حاضر است و از ساير لحظات زمان كامالً جدا است.  زنده لحظه

اكنون زنده،  ةگرايي استاندارد نيز، با اين ديدگاه دربار تفاوط در تقابل با اين ايده است. حتي تجربه

دراك گذشته و حال و آينده نيست، زمان حاصل ا (.Stocker, 2006: 178گرفتار متافيزيك است )

ها خود حاصل زمان اند. گذشته و حال و آينده پيشاپيش مستلزم آگاهي از زمان اند و مبتني  كه اين

دانستن زمان بر ادراك گذشته و حال و آينده، متضمن پارادوكسي است كه دريدا سعي در رفع آن 

از توجيه زمان بر نخواهيم آمد و دريدا با تقسيم اي غير ممتد بدانيم،  دارد. اگر اكنونٍ زنده را لحظه

ظاهر متناقض خويش، بر  هماني اكنون حاضر، با گفتمانٍ به اكنون و وارد كردن غيريت در اين
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اي است  كنوني لحظه ةتفاوط است. لحظ ة. زمان نتيجكند ميتناقض نهفته در زبان روزمره غلبه 

. اين حدفاصل نه كند ميني گذشته و آينده( جدا كه آن را از غير آن )يع 1راه با حدفاصلي هم

ها است. اين  ميان اكنون و اين لحظه 2گذاري اي از گذشته است و نه آينده، بلكه فاصله لحظه

آن است. اين تقسيمي  ةگذاري همان تفاوط است؛ از جنس زمان نيست، بلكه به وجود آورند فاصله

را تقسيم كند. « اكنون»زمان را ممكن سازد كه  اندتو ميسازد، تنها هنگامي  كه زمان را ممكن مي

شناختي ديرند، امكان  هماني اكنون و به بيرون راندن غير آن )گذشته و آينده( از آن، امكان پديده اين

هماني با خودش بيرون  اكنون زنده از نااين»سازد. بنابراين از نظر دريدا  ادراك زمان، را منتفي مي

 :گويد (. دريدا ميDerrida, 1973: 85« )جهد مي
بايد خود اكنون را نيز تقسيم كند و  چنين مي ، همكند ميكه گذشته را در اكنون تقويم « حدفاصلي»

بر مبناي آن درك شود، يعني هر موجودي را نيز  تواند ميراه با اكنون هر چيزي كه  درنتيجه هم

 .(Derrida, 1973: 143)تقسيم كند 

است. از طرفي اين  3شده تقسيمـ  نا است كه هر چيزي در زمان خودبنابراين تفاوط به اين مع

اي است، را فراهم  زنده ةهماني حضور اوليه است كه امكان بازنمايي، كه ضروري هر تجربـ  خودـ  نا

صرفاً حاضر آلوده به گذشته و آينده است، حضور  ةاين كه لحظ(. Howells, 1999: 22) كند مي

آليته )معنا( به طرز نامتناهي به  حضوري و ايدهـ  و درنتيجه خود كند مييي اوليه را درگير بازنما

 افتد اين تعويق دائمي همان تفاوط است. تعويق مي

اكنون ناپديد شده  شنوم، اين شنيدن تكرار سخني است كه هم هنگامي كه من سخن خود را مي 

مند شدن است. هنگامي كه  اي مكانو اين مداخله به معن كند ميجا بازنمايي مداخله  است، در اين

، توليدكننده )اكنون حاضر( پيشاپيش ناپديد شده است؛ بنابراين شود ميانطباعي در طي زمان ايجاد 

يم دروني بودن اكنون زنده را ترك كنيم، اما توان ميمند شده است. ما ن انطباع يك رد است كه مكان

شنوم، سخن من  . هنگامي كه سخن خود را ميدشو ميحال بيرون )رد( به حلول آن وارد  با اين 

به فراتر از من برود، آن هم از طريق نوشته شدن. به همين دليل دريدا اين حركتٍ رد،  تواند مي

(. وي در جايي ديگر تفاوط را Derrida, 1973: 85) نامد مي 4نوشتارـ  مربوط به يادسپاري، را سر

_______________________________ 
1. interval  

2. spacing  
3. self-divided 

4. arche-writing / protowriting 
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. وقتي من نوشتار (Derrida, 1976: 128) كند ميراهم كه امكان سخن را ف داند مينوشتاري  ـ  سر

شنيدن از دست ـ  خود راـ  دهم، نزديكي مطلقِ سخن ها نشان مي بينم، وقتي من با نشانه خود را مي

جا كه تكرار نامتناهي به نوشتار، يا به طور كلي به زبان نياز دارد، دريدا اين حركت  . از آنرود مي

استعاليي  ة. زبان اوليه است، هيچ تجربه و حتي تجربداند مي« وليه بودنا» ةاستعار ة)رد( را ريش

 (.Lawlor, 2002: 194ساكتي نيست كه در نظم داللت سهيم نباشد )

شناسي( به  ويژه پديده هاي مبتني بر حضور )به سيري را ترسيم كرديم كه از فلسفه جا خط تا اين

كه از ساختارگرايي شروع و مجدداً به تفاوط ست هسير ديگري نيز  . اما خطشود ميتفاوط منتهي 

، كه داند ميفلسفي قرن بيستم  ةشناسي و ساختارگرايي را دو قطب انديش پديده دريدا. شود ميختم 

و ديگري بر ساختارهاي  كند ميمثابه سرچشمه و خاستگاه آگاهي تاكيد  استعاليي به ةيكي بر سوژ

گزيند:  در اين ميان دريدا راه سومي را برمي«. سوژه»ا ي« آگاهي»داللي مستقل از مفاهيمي چون 

 است، مقدم بر حضور و غياب. « ساختار»و « منشا»تفاوط مقدم بر 

 

 ساختارگرايي

فهم ديگري از  كه گفته شد چنان مطرح شده در انتهاي بخش نخست را به خاطر بياوريم. پارادوكس

باشد. بنابراين اگر براي مثال دو نفر دو رنگ  اندتو مينانطباعات جزيي و تجربي  ةهاي من نتيج واژه

يكسان نظير  به هاي ديگر( نظير هاي ديگرشان )ازجمله نام رنگ متفاوت را قرمز بنامند، و اگر تمام نام

از تفاوت ميان ادراكاتشان  توانند نميشان يكسان باقي بماند، ديگر يها ، اگر نظام تفاوتبه كار روند

اي كه بدان  اوبژه ةزباني برساخت ةبگوييم معناي نشان شويم ميا وسوسه ج سخن بگويند. در اين

هايي است كه با ديگر اجزاي نظام زبان دارد. سوسور اين  ارجاع دارد نيست، بلكه حاصل تفاوت

 :كند ميمطلب را چنين بيان 
هاي  تر اين كه: تفاوت معموالً حاكي از عبارت مهم يها وجود دارد. حت در زبان تنها تفاوت

هايي بدون عبارات مثبت وجود  ها برقرار است؛ اما در زبان تنها تفاوت مثبتي است كه تفاوت ميان آن

ها يا صداهايي كه پيش از نظام زباني  دارد. چه مدلول را در نظر بگيريم و چه دال را، در زبان ايده

كه از نظام  شوند مييافت هاي مفهومي و آوايي  ، بلكه تنها تفاوتشود ميوجود داشته باشند يافت ن
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هاي ديگري كه  آوايي كه يك نشانه در بر دارد، نسبت به نشانه ةاند. ايده يا جوهر زباني نتيجه شده

 (.Saussure, 1966: 120اند، از اهميت كمتري برخوردار است ) آن را احاطه كرده

شناسي  ريج از مرزهاي زبانساختارگرايي است كه به تد ةكننده، مبين انديش قول مهم و تعيين اين نقل

ها را  مند تفاوت فراتر رفت و بر ساير علوم انساني نيز تاثير بنياديني گذاشت. دريدا اين بازي نظام

 نويسد: ، ميدهد مياين عبارات سوسور  ةو در توضيحي كه دربار داند ميهمان تفاوط 
دلول هرگز در خودش، در گرفت اين است كه مفهوم م توان مياي كه از اين مطلب  اولين نتيجه

حضوري تكافوكننده كه تنها به خودش ارجاع دارد، حاضر نيست. هر مفهومي ضرورتاً و اساساً در 

ها به مفاهيم ديگر  مند تفاوت يا نظام نگاشته شده است كه در آن از طريق بازي نظام  يك زنجيره

يك مفهوم نيست، بلكه درعوض  اي ـ تفاوط ـ ديگر به هيچ وجه ارجاع دارد. بنابراين چنين بازي

 (.Derrida, 1973: 140امكان مفهوم بودن، امكان نظام مفهومي و فرآيند به طور كلي است )

جا بايد به آن  مهمي كه در اين ةمقاله اشاره خواهيم كرد، اما نكت ةنبودن تفاوط در ادام« مفهوم»به 

نقدهاي اساسي بر  ةوي دربردارند ةتوجه داشت اين است كه دريدا يك ساختارگرا نيست و فلسف

توجه از متافيزيك  شناسي شكلي قابل چون پديده ساختارگرايي است. وي ساختارگرايي را نيز هم

هاي  تر ساختارگرايي ما را به درك بهتري از انديشه . تأمل در اين باره و تحليل بيشداند ميحضور 

 رساند. دريدا مي

مدلول از دال »است. سوسور قايل است به اين كه  2لولو مد 1مفهوم نشانه متضمن تمايز دال 

(. دريدا با 36: 1386)دريدا، « يك فرآيند واحد اند. ةجداناشدني است، كه مدلول و دال دوسوي

. اگر كند ميمهم سوسوري ياد  ةاز اين نكت(. Derrida, 1973: 78)« انگشت و چشم ةاشار»عبارت 

 ةايم. در اين رابط دوزيم، هرگز اين اشاره را نفهميدهانگشت به نوك انگشت چشم ب ةموقع اشار

، به مدلول اشاره دارد. در نگاه كند ميمتضايف، دال به بيرون از خود، به چيزي كه آن را نمايندگي 

معنا  ةهاي افالطوني دربار نخست ممكن است به نظر برسد كه اين تلقي از نشانه تفاوتي با انگاره

كه  طور همان. اما كند ميرد، و سوسور همان ديدگاه هوسرل را تكرار شناسي( ندا چون پديده )هم

شان در متافيزيك حضور، اختالفي حياتي و  رغم اشتراك توضيح خواهيم داد، اين دو علي

شناختي هوسرل ـ سوسور ـ دريدا،  سير زبان ديگر دارند. براي دنبال كردن خط ساز با يك سرنوشت

_______________________________ 
1. signifier  

2. signified  
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كه خواهيم ديد  شناختي رئاليسم خام ـ كانت ـ هگل؛ چنان ير معرفتس كنيم با خط آن را مقايسه مي

 ها وجود دارد. اي ميان آن كننده شباهت خيره

 2و بازنمايي 1در تفاوت ميان نمايش توان ميهاي كانت را  تفاوت ميان رئاليسم خام و انديشه 

ي بودند و ذهن را ها قايل به تطابق تصورات با اعيان خارج خالصه كرد. در حالي كه رئاليست

گر دانستن  ند، كانت با كنشآورد مياي تصويرگر عالم خارج به شمار  چون آينه پذير و هم كنش

كانت دستگاه شناخت  ةدستگاه شناخت، آن را به يك پاي عمل شناخت تبديل ساخت؛ در فلسف

 ةب. كانت جنگيرد نميكاري آن شناختي صورت  صرفاً تماشاگر نيست و بدون دخالت و دست

هاي پيش از خود، بدون  خود را با فرض نومن تضمين كرد، اما برخالف رئاليست ةرئاليستي فلسف

زند، هيچ تعيني براي آن قايل نشده، آن را  هايي كه بر نومن مي دخالت دستگاه شناخت و قالب

هاي دستگاه ادراك، صورت  كه با قالب شكل بياي است  ناپذير دانست. گويي نومن توده شناخت

. نتيجه آن كه ديگر از تطابق ساده ميان آگاهي و اعيان مستقل از آگاهي گيرد ميآگاهي به خود 

سخن به ميان آورد و به جاي آن بايد از بازنمايي اعيان خارجي در آگاهي سخن گفت. اما  توان مين

ه حذف نومن كانت، ب ةويژه هگل، با نشان دادن وجوه پارادوكسيكال فلسف هاي آلماني، به آليست ايده

 .دهد نميپرداختند و آگاهي را نظامي درخودبسته معرفي كردند كه به چيزي وراي خود ارجاع 

گرايان )ازجمله هوسرل( زبان را تصويرگر معاني  سير دوم. افالطون اكنون نگاه كنيم به خط

موجود  زپيشهاي ا هاي زباني به مدلول شناسي هوسرل دال . در پديدهدانند مي موجود مستقل و ازپيش

اي كه در نبود زبان باز هم معاني افالطوني مستقل به وجود خود  ، به گونهدهند مي وراي خود ارجاع

اي بازنمايانه كه در آن  تصويرگرانه را به رابطه ةچون كانت، اين رابط . سوسور، همدهند مي ادامه

هاي مختلف  زبانبخش دارد، تبديل ساخت. سوسور متوجه شد كه  گر و تعين زبان نقش كنش

هاي مستقل  هاي زبان و مدلول تناظر بين دال ةو انديش كنند ميتصويرهاي متفاوتي از عالم عرضه 

موجودي بودند،  مفاهيم ازپيش ةاگر كلمات نمايند»شناختي قابل دفاع نيست.  هاي زبان بنابر داده

 ,Saussure)« چنين نيست داشتند؛ در صورتي كه ها معاني دقيقاً معادلي مي زبان ةگاه در هم آن

زنند.  معنا قالب مي شكل بي ةمتفاوتي بر تود هاي صورتهاي مختلف به  . گويي زبان(116 :1966

_______________________________ 
1. presentation  

2. representation  
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و نامشخص است ... بدون زبان،  شكل بياي  كلمات، تنها توده ةاش به وسيل ما جدا از بيان ةانديش

 .(Saussure, 1966: 111-12)اي است  چون سحابي مبهم و ناشناخته انديشه هم

هاي زبان  ، اما با اين وجود مستقل از دالدانست ميهاي زباني ن دال ةسوسور مدلول را برساخت

چون هگل، با نشان دادن وجوه پارادوكسيكال آن، به  نيز هيچ تعيني براي آن قايل نبود. دريدا، هم

استعاليي بود، حيات مدلول  ةكه ضامن ادام شكل بياي  همان توده يعني داوري، حذف اين پيش

سوسور، اين امكان را مطرح  ةپرداخت. به نظر او حفظ تمايز ماهوي ميان دال و مدلول در انديش

به مفهومي انديشيد كه مستقل از رابطه با زبان، يعني مستقل از رابطه با نظامي از  توان ميكه  كند مي

هر نظام داللي كه مدلول را بر  (. به نظر دريدا38: 1386ها، براي انديشه حضور دارد )دريدا،  دال

شناسي ساختارگرا نيز، با تكيه بر  دال مقدم بدارد، به مفهومي از مدلول استعاليي نيازمند است. زبان

شناسي در بند  مفهوم نشانه، كه مستلزم تمايزگذاري اكيد ميان دال و مدلول است، همانند پديده

ه و الوهيت مكان و زمان تولد يكساني دارند. نشان»گويد  متافيزيك حضور گرفتار است. دريدا مي

 .(Derrida, 1976: 14)« دوران نشانه اساساً دوراني الهياتي است

دريدا با نقد مدلول استعاليي، و نشان دادن اين كه تمايز دال و مدلول درواقع محصول خودٍ 

مي كه امكان مدلول گرداند. به نظر وي هنگا زبان است، مدلول استعاليي را به بازي داللي بازمي

گذرد و خود  ها درمي نشانه ة، از زنجيردهد نمياستعاليي ـ مدلولي كه ماهيتاً به هيچ دالي ارجاع 

بريم كه هر مدلولي در موضع  ـ را به پرسش كشيده و پي مي كند نميديگر به عنوان يك دال عمل 

 شود ميساز  اساس مسأله يك دال نيز است، تمايز ميان مدلول و دال و درنتيجه فرض نشانه از

. مدلول ديگر نه مستقل از دال كند مي(. دريدا فهم كالسيك از داللت را واژگون 38: 1386)دريدا، 

هاي  است، نه برتر از آن، بلكه مدلول همواره پيشاپيش يك دال است. در هر واژه اثراتي از واژه

اثرات و ردپاهاي ساير  ةل دربرگيرند. هر دادهد ميها ارجاع  داللي به آن ةديگري است كه در شبك

اش با  . اگر هر عنصر نظام تنها در تفاوتنامد مي« رد»مانده را  جاي ها است؛ دريدا اين اثرات به دال

، پس هر عنصري به اين طريق توسط تمام عناصر آورد مياش را به دست  هماني عناصر ديگر، اين

ر را بر خود دارد. بنابراين رد چيزي جز رد ، و بنابراين ردي از آن عناصشود ميديگر مشخص 

غياب عناصر ديگر نيست، كه البته اين غياب به معناي حضور در جاي ديگر نيست، بلكه خود از 
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رد تشكيل شده است. هر ردي رد يك رد است. هيچ عنصري در هيچ جا حاضر نيست )و به معناي 

يك حضور يا گذر يك حضور نيست  ساده غايب نيست(، تنها ردها وجود دارند. اين ردها رد

(Bennington, 1993: 75اين آموز .)در عبارات كليدي زير خالصه  توان ميساز دريدا را  سرنوشت ة

 كرد:
، بيرون بيافتد، حتي اگر متعاقباً دهد ميهاي داللي كه زبان را تشكيل  هيچ مدلولي نيست كه از بازي ارجاع

اي كه گمان  ي خود را پيدا كرده است، آن هم با محو كردن محدودهبه بازي برگردد... امروز اين بازي جا

هاي  ها را تنظيم كرد، و با به دنبال خود كشيدن تمام مدلول گردش نشانه توان ميرفت با شروع از آن  مي

 ةهاي ممنوعه و خارج از بازي كه بر حوز گاه بخش، و با برچيدن تمام استحكامات و تمام پناه اطمينان

 (.Derrida, 1976: 7كردند ) ارت ميزبان نظ

افتد؛ دريدا اين تعويق دائمي معنا در  ها، همواره به تعويق مي پايان دال بي ةو معنا در اين زنجير

 .نامد ميبنيادٍ داللي را تفاوط  تفاوت ةشبك

شناختي يا خارج از آن وجود ندارد، سوسور  جا كه هيچ حضوري پيش از تفاوت نشانه از آن 

گو نيست. يعني  سخن ةكرد يك سوژ ها است، عمل كه زبان، كه تنها شامل تفاوت گيرد يمنتيجه 

كردي از زبان و تابع آن است. فرد  خودآگاه در زبان نگاشته شده است و بنابراين عمل ةسوژ

( را با نظامي از قواعد 1اش )يا به قول سوسور پارول كه سخن شود ميگو  سخن ةهنگامي يك سوژ

گو در  سخن ة(. سوژDerrida, 1973: 145-6ها، تطبيق دهد ) مثابه نظامي از تفاوت ( به2زباني )النگ

، تنها در بازي كند ميگويد يا داللت  جا كه سخن مي هاي زباني ممكن است، و تا آن نظامي از تفاوت

وژه حضوري سـ  يم حضور و خودتوان ميپرسد آيا ن حاضر است. دريدا ميـ  شناختي، خود تفاوطٍ زبان

حضوري سوژه در يك آگاهي خاموش و شهودي؟ ـ  هايش درك كنيم، خود را پيش از سخن يا نشانه

(Derrida, 1973: 146 .)اين انديشه را همان فضاي متافيزيكي و آغشته به زبان متافيزيك  وي

. دگير نمياو حضور، تعين و معلولي است از تفاوط و به هيچ وجه از آن پيشي  ة. در انديشداند مي

 گويد: به همين دليل مي
هايي  ها معلول اند، آن ها توليد شده جا كه زبان از آسمان فرو نيامده است، واضح است كه تفاوت از آن

اي  هايي كه علتشان يك سوژه يا جوهر، يك شي به طور كلي، يا هستي اند، اما معلول هستند كه توليد شده

 .(Derrida, 1973: 141)افتد، نيست  رون ميكه جايي حضور دارد و خودش از بازي تفاوت بي

_______________________________ 
1. parole  

2. langue  
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چه در اين  ، كه البته طبق آنكند ميها را توليد  كه اين تفاوت داند مياي  وي تفاوط را همان بازي

ها نيست. با اين توضيحات  تفاوت تفاوط پيش از اين تفاوت قول آمد، اين به معناي حضور بي نقل

سوسور در نظام زبان نيست، بلكه عامل متفاوت بودن گفت تفاوط همان تفاوت موردنظر  توان مي

و تداوم  كند مي، نيرويي است كه نظام زباني را حفظ كند ميها را توليد  ها است، آن آن تفاوت

سازند، معلول تفاوط اند، اما  هايي كه زبان را ممكن مي (. تفاوتBennington, 1993: 71بخشد ) مي

 شود ميها خارج  جوهر يا هستي حاضري كه از بازي تفاوت مثابه يك سوژه يا تفاوط يك علت به

تفاوط آن چيزي است كه حركت داللت »شد.  هماني مبناي نهايي مي بود اين گونه ايننيست، كه اگر 

در ارتباط با چيزي غير  شود ميسازد كه هر عنصري كه حاضر ناميده  را تنها به اين شرط ممكن مي

هاي  دهنده به دال هاي ارجاع پايان از دال اي بي . زنجيره(Derrida, 1973: 142)« از خودش باشد

 غياب خود، غياب شهود و درنتيجه خودي كننده. ساختار داللت به ديگر، بدون هيچ شهود تثبيت

، بيرون از آن است. اين بازي ـ كند ميشهود را در پي دارد. تفاوط كه اين نظام زباني را ايجاد  ةسوژ

تفاوط نه يك . »كند مييك مفهوم نيست، بلكه امكان مفهومي شدن را فراهم تفاوط ـ ديگر خود 

 .(Derrida, 1973: 130)« كلمه است و نه يك مفهوم

 

 تفاوط

گر است  تفاوط نه كنش»اصرار دريدا بر اين كه تفاوط نه يك كلمه است و نه يك مفهوم، يا اين كه 

« كند ميو آن را ايجاد  گيرد ميپذيري پيشي  شگري و كن پذير، تفاوط از تقابل ميان كنش و نه كنش

(Derrida, 1973: 130) اي  تفاوط نه وجود دارد، نه ماهيت. تفاوط به هيچ مقوله». و باالخره اين كه

(. به خاطر اين است كه زبان فلسفي Derrida, 1973: 134« )حاضر يا غايب، تعلق ندارد  از وجود،

ظاهر  گونه كه پيش از اين نيز گفتيم، دريدا اين نوشتار به همان 3.داند نميرايج را معصوم يا خنثي 

هاي عميق نهفته در زبان  شده و در جهت خالص شدن از پارادوكس متناقض را، كامالً حساب

اي از  مالحظه گزيند. به نظر او اين زبان، زبان متافيزيك غرب است و حامل حجم قابل روزمره برمي

تفاوط را »كه  كند مي(. به همين دليل يادآوري 37: 1386)دريدا، هاي متافيزيكي است  فرض پيش

اي كه همواره به معناي بازنمايي يك حضور در  فهميد، نشانه« نشانه»برحسب مفهوم  توان ميديگر ن

 ,Derrida)« نظر گرفته شده و در نظامي )از انديشه يا زبان( مبتني بر حضور تقويم شده است
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 دهد ميكشد كه هميشه ما را در تنگنا قرار داده و  اي را به پرسش مي هدريدا محدود .(138 :1973

تر  تا معناي هستي را برحسب حضور درك كنيم. اين اجتناب از زبان رايج فلسفه را با مثالي ساده

 :كند ميتأمل « آوا» ةجا كه دريدا دربار دهيم، آن توضيح مي
اش است و عصري را  همان ذات آگاهي و تاريخ« ودنم»تعالي و برتري آوا صرفاً ظاهري است. اما اين 

گونه كه اين  فلسفي حقيقت و تضاد ميان حقيقت و نمود است، همان ةاش ايد كه مشخصه كند ميتعيين 

يا هر نام ديگري از قلمرو « نمود»آن را  توان ميشناسي در جريان است. بنابراين ن تضاد هنوز هم در پديده

چه  شكني اين تعالي پرداخت، مگر با تن دادن به آن به شالوده توان مي. نمفاهيم متافيزيكي نام نهاد

 .(Derrida, 1973: 77)و در آن سوي مفاهيم به ميراث رسيده است  1ناپذير نام

 نيست« خدا»ناپذيري امري مثل  چيزي از سنخ وصف ‘ناپذير كه منظور از نام كند ميالبته دريدا تأكيد 

 :Derrida, 1973)ناپذير خواهد بود  ها است كه خود نام نام ةجودآورندو به بلكه به نظر او بازي

 .پردازيم مي . پس از اين مقدمات به معرفي تفاوط(159

است، را  différenceكه تلفظ آن در زبان فرانسه همانند  différance ةدريدا اصطالح خودساخت 

براي آن دو معناي  différerند فعل و همان كند مي( جعل différer)اسم فاعل  différanteاز روي 

و « تفاوت داشتن». يك معناي آن داللت مكاني دارد و معادل است با گيرد ميكامالً مجزا در نظر 

است. منظور دريدا « به تعويق انداختن»معناي ديگر آن داللت زماني دارد و معادل با «. متمايز بودن»

همين معناي دوگانه است. همان طور كه  3مندسازي / زمان2گذاري از داللت داشتن تفاوط بر فاصله

بنياد  تفاوت ةبراي اشاره به تعويق دائمي معنا در شبك différanceپيش از اين نيز گفته شد دريدا از 

، شود مي، اما شنيده نشود مي، كه نوشته يا خوانده eجاي  به a. اما استفاده از كند ميداللي، استفاده 

(Derrida, 1973: 132)  تاكتيك دريدا است براي بازگرداندن نوشتار به صحنه، زيرا تفاوت ميان

différence  وdifférance .نه در كالم شفاهي، بلكه تنها در متن مكتوب قابل دريافت است 
« aبا »يا « eبا »گويم  كنم منظورم كدام تفاوت است ـ هنگامي كه مي به هر حال، هنگامي كه مشخص مي

راند،  دهم، متني كه بر حرف زدن من حكم مي شده ارجاع مي پذيري به يك متن نوشتهنا ـ به طرز تقليل

خوانم و بايد تالش كنم دست و چشمان شما را به سمت آن هدايت  متني كه در مقابلم است، آن را مي

 .(Derrida, 1973: 132-3)شده حركت كنيم  جا از طريق يك متن نوشته كنم. ما مجبوريم كه در اين

_______________________________ 
1. unnamable  
2. spacing  

3. temporalizing  
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ظر دريدا تاريخ متافيزيك همواره به سمت حبس نوشتار در كاركردي ثانوي و ابزاري ميل كرده به ن

اين اصطالح را بايد در همين راستا مورد توجه  ةو مالحظات وي دربار (Derrida, 1976: 8)است، 

. ردگي مي، چيزي شبيه كل تاريخ متافيزيك در معرض خطر قرار eجاي  به aگزيني  قرار داد. با جاي

گي  بسنده ، اولويت و خودآيد ميها  اين خطر ناشي از اين است كه تفاوط، كه پيش از تفاوت

در زبان (. Lucy, 2004: 26) آورد ميهماني را از جا در چون حقيقت، حضور و اين مفاهيمي هم

ي( زمانـ  مكاني ةويژه معاني دوگان اصطالحي را يافت كه حاوي اين مالحظات )به توان ميفارسي ن

چون  انجام داد اين است كه با جعل اصطالحي هم توان مي رسد ميباشد، تنها كاري كه به نظر 

مذكور به آن،  ة، و نسبت دادن معاني دوگانشود مي، كه در زبان فارسي همانند تفاوت تلفظ «تفاوط»

 را بازگو كرد. différanceهاي نهفته در اصطالح  تا حدودي انديشه

، تنها در شود ميچه كه تفاوط خوانده  و تفاوت شنيداري نيست، بنابراين آنتفاوت ميان تفاوط  

گفت  توان مي. در اين معنا است كه (Lucy, 2004: 25)مثابه نوشتار وجود دارد  نوشتار، يعني تنها به

(. البته Derrida, 1973: 82)« كند ميتفاوط سوژه را توليد »نوشتار شرط سوژه است، چراكه 

 حاضر و متمايز سخن گفت: ةاز سوژ توان ميم كه ديگر نفراموش نكني
آل بودن و غير  غير زباني، بيان و اخبار، ايده ةزباني و نشان ةامكان تمايز ميان نشانه و غير نشانه، نشان

 .[تأكيد از من است] (Derrida, 1973: 101) افتد نهايت به تعويق مي آل بودن، سوژه و اوبژه... تا بي ايده

بود تلقي كالسيك از نشانه مورد  گونه اينبتني بر حضوري به تعويق افتاده نيست، كه اگر تفاوط م

داوري )حضور به  گرفت. دريدا تعين كالسيك نشانه را به خاطر همين پيش پذيرش دريدا قرار مي

 گويد: متافيزيكي مي ة، وي در توصيف اين انگاركند ميتعويق افتاده( رد 
در « شي»يم كه نشانه به جاي خود شي، شي حاضر، قرار گرفته است ـ منظور از گوي ما به طور معمول مي

ها جاي  ؛ آنكنند مياش بازنمايي  ها حضور را در غياب باشد و هم مصداق. نشانه تواند ميجا هم معنا  اين

اشيم يم شي، يعني حضور، موجود حاضر، را در اختيار داشته بتوان مي. هنگامي كه ما نگيرند ميحضور را 

كنيم، از  گاه ما از نشانه استفاده مي ، آندهد نمييا نمايش دهيم، هنگامي كه حضور خودش را نمايش 

كنيم... بنابراين نشانه همان حضور به تعويق افتاده خواهد بود... حركت  مسير انحرافي نشانه حركت مي

يم آن را در اختيار توان ميه در آن اي ك اندازد، لحظه رويارويي با خود شي را به تعويق مي ةها لحظ نشانه

اي كه شهودي حاضر از آن داشته باشيم... اين  داشته باشيم، آن را مصرف كنيم، لمس كنيم، ببينيم، لحظه

اندازد( تنها بر  داوري است كه نشانه )كه حضور را به تعويق مي تعين كالسيك نشانه مبتني بر اين پيش
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اي كه فرد قصد تصاحب  اندازد و با توجه به حضور به تعويق افتاده مبناي حضوري كه آن را به تعويق مي

 . (Derrida, 1973: 138)مجدد آن را دارد، قابل درك است 

معنا، معنايي كه هميشه انتظارش را داريم يا بعد از رويدادي  دائم تفاوط يعني به تعويق انداختن

نگر عناصر آن  جمله هستيم تا به صورت پس كنيم. مثالً در ساختار جمله متوجه پايان دوباره بنا مي

را سامان دهد، و نيز در ساختار كتاب، يك اثر، يك زندگي يا سنت، كه در آن هر عنصر حاضر )كه 

اي كشيده يا پراكنده شده كه  بنابراين هرگز نه عنصر بوده است و نه حاضر( ميان گذشته و آينده

. اگر تفاوط مقدم بر حضور و (Bennington, 1993: 71-2)خود آنها هرگز امر حاضر نخواهند بود 

مثابه تفاوت ميان دو چيز از پيش موجود و حاضر در نظر  يم آن را بهتوان ميگاه ن هماني است، آن اين

بازي  ةاست كه اجاز «مركزي». تفاوط شوند ميتفاوط ممكن  ةبگيريم. خود اين چيزها به واسط

جا كه هر چيزي در رابطه با  افتد. از آن از بازي بيرون مي، در حالي كه خودش دهد ميها را  تفاوت

خود  خودي به توان مياش از چيزهاي ديگر وجود دارد، بنابراين هيچ چيز را ن تمايز مكاني يا زماني

موجود دانست. چيزي خارج از تفاوط وجود ندارد. هيچ چيز مستقل از خارجيت آن نسبت به 

هاي مكاني ـ زماني نيست. هيچ دروني بدون بيرون  غيريت ها و چيزهاي ديگر در قلمرو تفاوت

چه كه يك  نيست. هر چيزي درون قلمرو يا بازي روابط مكاني ـ زماني خارج خود است. يعني آن

اش به خودش تعلق دارد و در  چه كه نيست باشد، يعني تفاوت چيز است بايد شامل تفاوتش با آن

بار براي هميشه   اند و نيز يك ها از آسمان فرو نيامده ا كه تفاوتج اش سكنا دارد. اما از آن هماني اين

هماني خود را مديون تفاوط است  اند، بنابراين هر چيزي نهايتاً اين در يك نظام بسته نگاشته نشده

(Lucy, 2004: 27) اين انديشه نظير نگاه نيچه به نيرو است. از نظر نيچه خود نيرو هرگز حاضر .

ها است. ما به جاي نيرو، اختالف نيروها را داريم. ماهيت  بازي تفاوت ةو تنها نتيجنيست، بلكه نير

. تفاوط دهد ميها ارتباط  ناپذيري تفاوت نيرو اختالف در كميت است. وي مفهوم نيرو را به تقليل

همان و  هاي ميان عناصر اين ها )به معناي تفاوت )به معناي تفاوت محض( اصل غير اصيل تفاوت

 گونه كه زبان اصل غير اصيل سخن است.  ( است، همانحاضر

، به شود ميناميده « حاضر»سازد، به شرط اين كه هر عنصري كه  تفاوط داللت را ممكن مي 

چيزي جز خود مربوط باشد، عالمتي از عنصري گذشته و جاي خالي عنصري از آينده را در خود 

چه نيست جدا كند اما به نظر دريدا  ن را از آنآ ‘داشته باشد )رد(. بدين منظور بايد يك حدفاصل
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، و كند مي، خودٍ اكنون حاضر را نيز تقسيم كند مياين حدفاصل كه آن را در اكنون حاضر تقويم 

ويژه جوهر يا  بر مبناي آن درك شود، يعني هر موجودي، به تواند ميچه كه  راه با آن هر آن هم

، همان چيزي كند ميو به طرز پويايي خود را تقسيم  دكن ميسوژه. اين حدفاصل كه خود را تقويم 

 ,Derrida)خواند: مكاني كردن زمان يا زماني كردن مكان  گذاري مي است كه دريدا آن را فاصله

 ةناپذير جوهر ي تفاوط[ را حاكي از همين ارجاع تقليل«ط]» différanceي a. دريدا (143 :1973

« مكاني»ترسيمي يا  ةنوشتاري، به جوهر ةموش يك نشانخا ة، از طريق مداخل«زماني»آوايي يا 

مثابه بازي  گري را بايد به فرآيندهاي داللت ةافزايد كه هم ( و مي45و  23: 1386)دريدا،  داند مي

(. اين بازي )تفاوط( بازي 45: 1386صوري تفاوت، يعني بازي ردها، در نظر گرفت )دريدا، 

اي است كه عناصر  گذاري مند فاصله ها، و بازي نظام دهاي تفاوتمند ر ها، بازي نظام مند تفاوت نظام

زماني  ةگذاري به معني مكاني شدن زنجير . اين فاصلهشوند ميديگر مربوط  آن به يك ةبه وسيل

 :كند ميچون تفاوط معرفي  (. دريدا در نوشتار و تفاوت، بازي را هم47: 1386گفتار است )دريدا، 
گزين شده در نظامي از  ت. حضور يك عنصر هميشه يك مرجع داللتي و جاياي در حضور اس بازي وقفه

تر  اي ها و حركت يك زنجيره است. بازي هميشه بازي غياب و حضور است، اما اگر بخواهيم ريشه تفاوت

چون حضور يا غياب بازي  بيانديشيم، بازي را بايد پيش از دو شق حضور و غياب درك كرد. هستي را بايد هم

 .(Derrida, 1978: 369)رد و نه برعكس درك ك

آن را به سادگي  توان مياي است كه هرگز ن مند بودن نشانه بازي همان تكرار، جانشيني و زمينه»

. دريدا با در تقابل قرار دادن تعبير روسويي ـ كه در (Stocker, 2006: 186)« حاضر يا غايب دانست

ي خاستگاهي بيرون از بازي و نظم نشانه، است و نيامدني معنا، يعن دست وجوي خاستگاه به جست

اي ـ يعني آري گفتن به بازي و قايل شدن  نگرد ـ و تعبير نيچه مثابه تبعيدي ضروري مي به تعبير به

آمدگويي به تعبيري  هاي بدون خطا، بدون حقيقت و بدون خاستگاه، و خوش به جهان نشانه

مشترك اين هر دو تعبير معرفي  ةچون زمين تفاوط را همو  رود ميگرانه ـ، از اين تقابل فراتر  كنش

گويد، بدون اين كه گرفتار اين تقابل  . دريدا به بازي آري مي(Derrida, 1978: 369-70) كند مي

 تاريخي )متافيزيكي( شود.

متون باشد، خوانشي كه  ةگوشان خوانش بازي تواند ميممكن براي نشان دادن تفاوط،  ةتنها شيو

 .(Evans, 1991: 177) شود مييِ درون متن آشكار در آن باز
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  نتيجه
 ةگران هاي دريدا بايد ضمن تسلط بر سنت و تاريخ متافيزيك، و خوانش كنش براي فهم آموزه

هاي زبان روزمره و بازگشت نامحسوس متافيزيك از طريق  داوري متون، در هر لحظه مواظب پيش

جاي آثارش، با جعل اصطالح  رهاي صريح در جايآن هم باشيم. خود دريدا نيز در كنار تذك

ديگر  ةاي بر آن شيو خواهي سنت بايستد، و روزنه تالش كرده است كه جلوي تماميت« تفاوط»

ناپذير است، در مقابل ما بگشايد. بنابراين فهم تفاوط متضمن حركت توامان  انديشيدن، بر آن چه نام

حصار مستحكم آن است. تفاوط ما را به بازنگري در تسلط بر سنت و فرا رفتن از  ةپيچيد و درهم

چون آوامحوري،  هايي كه با مفاهيمي هم خواند، مولفه سنت فرا مي ةكنند هاي اساسي و تعيين مولفه

. اما تفاوط قرار نيست خود به عنوان اصلي شود ميگرايي مورد اشاره واقع  محوري و مطلق لوگوس

ام فلسفي جديد شود؛ هرچند اين نظام فلسفي جديد مبتني اوليه و مركزي، زيربناي ساخت يك نظ

. دريدا تفاوط را شود ميدريدا در همين نقطه از ساختارگرايي متمايز  ةبر تفاوت باشد. انديش

ناپذير  مثابه نوعي الهيات منفي، فكر كنيم تفاوط وصف . اشتباه است اگر بهداند نميموضوعي الهياتي 

 ,Bennington)ناپذيري سخن بگوييم.  ر زبان براي بيان اين وصفبا است و از عدم كفايت تأسف

 همان اء حاضر و خاستگاه اينچون آرخه، منش تفاوط را نبايد امري استعاليي و هم (83 ,1993

چون بسياري جاهاي ديگر،  جا، هم دريدا در اين ةانديش (Derrida, 1976, 23)ها دانست.  تفاوت

 ةهايي كه عدم توجه به آنها موجب غلب سازي است؛ ظرافت هاي سرنوشت متضمن چنين ظرافت

گذرد، و اين  هاي متافيزيكي برمي . طرفه آن كه تفاوط اساساً از تقابلشود ميمجدد متافيزيك بر زبان 

هايي  آميز توسط دريدا است. نشان دادن چنين ظرافت ظاهر تناقض مهم دليل انتخاب گفتماني به

 ن مقاله دنبال شده است.هدفي بوده است كه در متن اي

 
 

 نوشت پي
 (Derrida, 1976: 62)« رد )محض( همان تفاوط است.» .1
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 كنون دركه برحسب اكتي داشته است كهميشه داللت به حر« زمان»بايد نام ديگري بر زمان نهاد ـ زيرا » .2

به معناي  معناي ديگري داشته باشد. آيا نبايد مفهوم انزوا و خلوت محض ـ مفهوم موناد تواند نميو  شود مي

متزلزل شده است، را از « زمان»شرط خودحضوري يعني  ةمنشا خودش، به وسيل ةه به وسيلكشناختي آن ـ  پديده

« سانيكي»هماني به  هماني و نااين انگيزي، برمبناي نسبت اينـ  رد، آن هم برمبناي تفاوط درون خودك كنو در

در متن اصلي « تفاوط»تاسفانه مترجم انگليسي متوجه اصطالح ]البته م (Derrida, 1973: 68)« لحظه؟ زدن هم به چشم

استفاده « تفاوط»از اصطالح  82 ة. وي اولين بار در صفحكند مياستفاده « تفاوت» ةو به جاي آن از واژ شود مين

 .[دهد ميآن  ةرده، در پاورقي توضيح مختصري دربارك

تفاوت و  ةبه وسيل« حضور»ساختار »نويسد:  تاب چنين ميكاين  ةدر مقدمگراماتولوژي،  ةدربارمترجم انگليسي  .3

گونه ساخته شده  نيز همين« كند مي كدر»ه حضور را كاي «سوژه»ه كجا  به تعويق انداختن بنا شده است. اما از آن

 .(Derrida, 1976: xliii)« پذير نشكگر است و نه  نشكاست، تفاوط نه 
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 گذاري آن در پديدارشناسي هوسرل  واگرايي فلسفة تحليلي و بنيان و گرايي هم
 *عباس جماليغالمدكتر 

 واحد كرج -استاديار دانشگاه آزاد اسالمي

 (18/1/91 ؛تاريخ پذيرش مقاله: 30/10/90 )تاريخ دريافت مقاله:

 

 چكيده
اش،  االذهاني يا ويژگي بين  سبب خصلت همگاني و عامّ زبان و و به كند ميفلسفة تحليلي از زبان آغاز 

پاسخگوي مسائلي چون سوليپسيزم، فرد ديگر، اگوي محض و تجربي و غيره نيست و نيازي به توضيح و 
مناسب  ها توجيهي ست و بايد براي آنا هايي روبرو ها ندارد، لكن پديدارشناسي با چنين پرسش تبيين آن

طور خاص،  راي نمونه، پديدارشناسي هوسرل هميشه به سوليپسيزم متّهم شده است؛ و بهارائه كند. ب
كه سوليپسيزم را نقد كند تا عجز پديدارشناسي را نشان دهد. همچنين وي سعي  كند ميويتگنشتاين تالش 

رات را بايد يا عبا كه زبان و تجربة خصوصي را انكار كند تا بدين وسيله نشان دهد كه معني كلمات  كند مي
كوشيم، ضمن دفع اتّهام سوليپسيزم از پديدارشناسي، نشان  ما در اين مقاله مي   ها جستجو كرد. در كاربرد آن

اين ادّعا كه معني در كاربرد عبارت و كلمه   همين دليل،  دهيم كه انكار تجربة خصوصي محال است و به
وظيفة اساسي ما اين است كه بنياد زبان را در  است، از جامعيت مطلق برخوردار نيست. در مقالة حاضر،

يعني از رهگذر نفي و طرد  پديدارشناسي جستجو كنيم، بنابراين، نخست از رهگذر نقد نظر دكارت، 
اش  عنوان تضايف سيالن سوبژكتيويتة محض با نظام منظّمِ اعيان سوبژكتيويتة محض و تهي، قصديت را به 

كنيم. سپس، بر اساس اين تضايف، زبان  طي و شهودي( توصيف و تبيين ميعنوان زيست جهانِ محي )اعيان به
عنوان گشودگي جهان  يا به ديگر سخن، به شده در شهود،  هاي اعيان داده ها و ميدان عنوان گشودگي نظام را به

تلف و هاي مخ هاي زباني، جنبه ها و گزاره ها، نام اين است كه عبارت  محيطي، توصيف خواهيم كرد. منظور 
شدن اعيان  . در حقيقت، ارجاع زبان به اعيان به واسطة دادهكنند مييك نظام عيني را بازنمايي  يا  دقايق عين 

شدن اعيان در شهود  هاي زباني به اعيان، اصالت خود را از داده ها و عبارت در شهود است. ارجاع نام
 .گيرد مي
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سان، چنين  اي توازي ديد. بدين گونه  اي ممكن،ه شهودي و جهان  ميان اعيان قصدي 1ياكو هينتيكا
هاي زباني مالحظه شود. ادّعاي فلسفة تحليلي درباب ارجاع  ميان اعمال قصدي و بازي تواند مياي  توازي

افتد كه آشكار شود ارجاع دو عبارت كه معاني متفاوتي دارند به يك عين،  معنا به عين، زماني به چالش مي
تحليلي بودن چند عبارت را  تواند مينهاي حقيقي  ابل توجيه نيست. وانگهي، شرطبا مباني اين فلسفه ق

 توضيح دهد.

  : سوليپزيم، شهود، قصديت، پديدارشناسي، زبانهاي كليدي واژه

 
 

 
 

 
Email: jamaliabbasph@gmail.com 
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 مقدمه

اش پرسش از امكان  اين نقد در گسترش بعدي  شروع رنسانس با نقد مابعدالطبيعه همراه بود و 

را در پاسخ به همين پرسش تأليف  نقد عقل محضمابعدالطبيعه را مطرح كرد. كانت اثر معروف 

يك چالش بزرگ مصون دارد، چراكه در اوايل  هاي او نيز نتوانست فلسفه را از  كرد؛ ولي انگار پاسخ

نحو خاص شكل گرفت كه  نحو كلي و مابعدالطبيعه به قرن بيستم، جنبشي در راستاي نقد فلسفه به

هاي زباني چنين مسائلي را  ديد و بر آن بود كه با تحليل گزاره فلسفه را چونان مسائل فلسفي مي

هايي از ابهامات و  كوشيدند تا نشان دهند كه چنين پرسش رفع و دفع نمايد. پرچمداران اين جنبش

ها برطرف شوند، خود اين  تابي كج اند و اگر اين ابهامات و هاي زباني برآمده هاي گزاره تابي كج

 نويسد:  ها نيز از ميان خواهند رفت. در اين خصوص ويتگنشتاين مي پرسش
ها بدين  كه اين پرسش دهد ميپردازد و نشان  فلسفه مي مسائلبه  - فلسفي -منطقي ةرسال -اين كتاب 

ي انديشيدن مرزي نهد، اين دليل است كه منطق زبان ما بد تهيه شده است. اين كتاب بر آن است كه برا

معنا خواهد بود  كشيد و آنچه كه در فراسوي اين مرز قرار دارد، به سادگي بي توان ميمرز را تنها در زبان 

 (.6: 1387)ويتگنشتاين، 

ساخت هدايت كند، زباني كه  خواست كه اذهان را به سوي يك زبان درست اين بينش نو مي

ن معمول را نداشته باشد. زباني كه جهان را تصوير يا بازنمايي ها و ابهامات زبا ها و كاستي كجي

 كند.
آنجا كه يك گزاره بنا است يك تصوير باشد، بايد همان اجزاء در آن تمييز داده شود كه در وضعيت  

 (.12: 1382اموري كه گزاره تصويرگر آن است )مالكوم، 

كردند كه همه  ياديني را جستجو ميهاي اتمي يا بن فيلسوفان اين رشته در چنين زباني گزاره

. امّا خود اين مفهوم چيزي را (1381)ت. فن، هاي ديگر را تابع ارزش آن گزاره بدانند  گزاره

كرد كه اين فيلسوفان بر عليه آن قامت راست كرده بودند، يعني مابعدالطبيعه؛ الجرم  آشكار مي

ديگر، برطبق مباني رياضياتِ وايتهد و  هاي فلسفي آن را نقد كرد. از سوي ويتگنشتاين در پژوهش

  امّا ويتگنشتاينشد.  يافت و در بداهت منطقي مستهلك مي راسل، رياضيات به منطق تقليل مي

گويي هستند، چنانكه به اعتبار زبان، حقيقت  آشكار ساخت كه حقايق منطقي تاتولوژي يا همان

اين دورة متأخّر، زبان را بيشتر بر حول ويتگنشت (.Friedman and Creath, 2007: 201) باشند نمي

به  تواند مييا عبارت واحد   كرد. وي از اين نكته كه هر اسم استعمال كلمات و عبارات مالحظه مي
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چيزهاي كامالً متفاوتي ارجاع داشته باشد، نتيجه گرفت كه معنا در استعمال كلمه يا عبارت است و 

از نظر او، بازي زباني محل و محمل معناست بازي زباني را بر همين اساس توضيح داد. 

نحو اصيل هيچ معنايي ندارند، بلكه كاربرد  كلمات و عبارات به (.30-20: 1387)ويتگنشتاين، 

: 1382(، )اوربان، 108، 7، 5، 2)همان، بندهاي    سازد هاست كه معناي خاصي را آشكار مي آن

يك بازي،  و عينيت معنا را در  كند ميتأكيد اين نگاه بر بُعد اجتماعي و كاربردي زبان  (.147

نمايد. خصلت نظرية بازي زباني اين است كه بر كاربرد كلمه يا عبارت تأكيد  پيشاپيش توجيه مي

؛ و همين خصلت است كه سوليپسيزم را طرد و نفي آورد ميدارد و معنا را در بستر بازي به چنگ 

يا حامل تجربه و معنا پيش رفت. به هر   كننده اد تجربه. امّا ويتگنشتاين تا نفي هرگونه مونكند مي

اش محبوبيت فلسفة تحليلي را افزايش داد. اقبال  هاي بعدي روي، پيدايش اين نظريه و گسترش

به اين نظريه نيز فلسفة تحليلي را در موقعيتي برتر قرار داد. اكنون اشاره به اين نكته  محافل علمي 

يك طرف و مبارزة ويتگنشتاين با سوليپسيزم از  هاي زباني از  ازيالزم است كه خصلت زبان و ب

كرد كه او و جانشينانش براي توجيه مشكالتي از قبيل وجود  طرف ديگر، اين امكان را فراهم مي

االذهاني و نيز همدلي، هيچ ضرورتي احساس نكنند. بر همين اساس بود كه  فرد ديگر، رابطة بين

 كردند. اي عام و همگاني و عيني معرفي مي زباني را قاعده راحتي، هر قاعدة آنان به

پديدارشناسي امّا سرنوشتي ديگر داشت، زيرا نه از زبان، بلكه از قصديتِ آگاهي محض آغاز 

هاي فراواني به بار آورد.  فهمي شد. مبنايي كه هوسول با آن شروع كرد و نحوة بيان وي كج مي

ها هنوز هم  فهمي اين كج  ات افرادي كه به حلقة او پيوستند، رغم مبارزات خود هوسرل و مجاهد به

اند. برخي از نقادان هوسرل، به طور خاص شاگرد قبلي و جانشين بعدي او، در  كامالً برطرف نشده

گسترش بدفهمي از هوسرل نقش بسزايي ايفاد كردند. اين افراد هرچند پديدارشناسي را به روشي 

در مباني هوسرل  توان ميها و تفسيرهاي آنها را  د، لكن همة تحليلمتمايز از هوسرل عرضه كردن

هايي مجبور بود به منظور استوارسازي مباني  جستجو كرد. هوسرل در كنار چنين تفسيرها و بدفهمي

االذهانيت و... دست و پنجه نرم  پديدارشناسي با مسائلي چون سوليپسيزم، همدلي، فرد ديگر، بين

گرايي سرسختي را عرضه  شد و صوري تدريج حاكم مي اي كه به گرايي با منطقكند. وي مجبور بود 

در پيش گرفت، يعني  تحقيقات منطقيكرد، مبارزه كند. بنابراين، انگار مسيري كه هوسرل بعد از  مي

منطق صوري و استعاليي، تأمّالت سوي پديدارشناسي استعاليي و تدوين آثاري چون  چرخش به
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اين   مقدّر شده بود.  هاي منطقي پژوهشهاي خودِ  وسيلة عبارت ، بهوم اروپاييدكارتي و بحران عل

اين    تقدير اكنون طليعة پيروزي پديدارشناسي هوسرل را آشكار كرده است. مقالة حاضر در

 اين مبارزة تاريخي را بر دوش كشد.   ناچيزي از نهد تا شايد سهم  مناقشات دشوار گام مي

 

 ر واپسين نگاه فلسفة تحليلي مسألة سوليپسيزم د

هاي ممكن در  دانان و فيلسوفان تحليلي است كه انديشة او درباب جهان يكي از منطق ياكو هينتيكا 

هاي ويتگنشتاين درباب سوليپسيزم را در  انديشه هاي قصدي اهمّيت بسيار دارد. وي  چارچوب تلقي

بررسي كرده است. مسألة  ولوژيويتگنشتاين و مسألة فنومنمقالة معروف خود تحت عنوان 

ها را عليه پديدارشناسي هوسرل به راه انداخته است؛  ترين نقد و بنيادي ترين مهميكي از  سوليپسيزم 

ها به ما امكان  اين تحليل  هاي مختلف تحليل كنيم.  خواهيم كوشيد كه آن را از جنبه پس در اينجا

هاي قصديت دست  انديشه ليه پديدارشناسي، به ها عترين نقادي با بي اثر كردن اساسي دهد مي

برخوردار نيست و   يازييم. يعني اگر بتوان روشن ساخت كه اين نوع انتقاد، از جاي پاي محكمي

مسموع باشد، آنگاه جايي براي توضيح و توصيف قصديت پديدارشناسي باز خواهد شد.  تواند مين

 :دهد مين شرح هينتيكا در مقالة مذكور در نقد ويتگنشتاين چني
كه درباب مسألة سوليپسيزم بايد دانست كه معناي  كند ميبر اين نكته تأكيد  كتاب آبيويتگنشتاين در 

مانند معناي هر كلمة ديگر، بايد در كاربردش جُست. اما الزم « من»يا  ’I‘ضمير اوّل شخص مفرد، يعني 

( آيا چيزي 2عمالً چه كاربردي دارد،  'I'( آيا كلمة قاطعي مانند 1ها پاسخ دهد:  او به پرسش آيد مي

كوشد  هست كه مفهوم كاربرد را تا حد معياري عام باال ببرد و به آن ضرورت ببخشد؟ اما ويتگنشتاين مي

اري چند مثال و مقايسه حل كند. هينتيكا در ادامه در نقد او اظهار ه يعام و ضروري بودن اين مفهوم را ب

« كاربرد»و توجيهاتي ما را به اين نتيجه سوق دهد كه مفهوم  ها مثالچنين  كه رسد مي: به نظر ندارد مي

 (.Se: Hntikka, 1990: 253) عام و ضروري است

 : كند ميوي اضافه 

كوشد تا نشان دهد: كه ظاهراً  )...( مي و زبان خصوصي« حس داده»هايش دربارة  يادداشت ويتگنشتاين در 

خود بياني ارجاع به اگو يا من صرفا عملي هرز و چون چرخ هرز گرد   اِگوي مركزي ي خاصدرشيوه

 ...بينم من مي، امّا بدون اينكه بگويد كه نامد ميبيند،  يك بازي زباني، هر شخص آنچه را مي  است. در

نامم ناكامل است، بدين سبب كه شخص را )بيننده( ذكر  ن ميبگويد كه آنچه م تواند ميآيا كسي  اكنون، 
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 توانند ميكه به كاربرد زبان ممكن مربوط هستند، چگونه  هايي مثال(. صرف چنين p:66ام؟ ) نكرده

 (.Hintikka, 1990: 254) توانند نميرا تا حد عام و ضرروري ارتقاء دهند؟ البته كه « كاربرد»

طور كل  هاي زباني به وحدت اساسي كاربرد زبان را بازي ،سفيهاي فل پژوهشويتگنشتاين در 

 كنند ميها پيروي  يابند، بلكه در حقيقت، قواعد از بازي ها به قواعدشان تقليل نمي . بازيداند مي

هاي خصوصي بايد براي عموم  . به همين دليل، تجربه(24، 224، 20: بندهاي 1381)ويتگنشتاين، 

هاي زباني است  م امكان زبان خصوصي ناشي از برتري كلّيت بازييابي باشند. عد قابل دست

  اين است: كند ميايي كه هينتيكا بر آن تأكيد   . اما نكته(244: 1382 (، )پاپا،269همان، بند )
 توان ميهاي خصوصي  ها به تجربه هاي عام اين بازي هاي زباني را تنها پس از اثبات نيازمندي بازي

 توانند ميها شبيه چه  بررسي كند كه بازي تواند ميعد از اين اثبات است كه ويتگنشتاين توضيح داد. تنها ب

 .(Hintikka, 1990: 254)باشند 

بنابراين تالش ويتگنشتاين در نفي تجربة خصوصي كه به اوّل شخص مفرد تعلّق دارد، 

محكوم به شكست است. به هر صورت، نخست بالفاصله شخص پس از هر بازي، با 

اي كه كسب كرده است در بازي ديگري كه بالفاصله پس از پايان هر  ايت به تجربهعن

. الجرم، وجود كند مي، بازي شود مييا در ميدان هر بازي ديگري كه شروع  بازي و 

عامل و حامل تجربه انكارناپذير است. حداقل چيزي كه اين نكته به ما  ةبازي كنند

مقدّم  تواند مياينكه تجربه    ندارد و يا يشه تقدّم مطلقاند  اين است كه زبان بر  گويد  مي

ضرورتاً ويتگنشتاين  ،اينكه، ويژگي و خصلت همگاني زبان  بر زبان باشد. توضيح بيشتر 

ناديده بگيرد.   مثابه عامل و حامل تجربه را بدين سو سوق داد كه اوّل شخص مفرد را، به

عنوان امري همگاني و عام  خصلت زبان بهكه ويژگي و  رسد مياكنون از طرفي به نظر 

تجربه و معنا در خودِ  هاي زباني اصالت ببخشيم و بپذيريم كه كه به بازي شود ميسبب 

مثابه مونادِ حامل تجربه و معنا انكار كنيم. اما از طرف  يعني فرد را به  ،شود ميبازي داده 

، رهاكردني است و مونادها شود ميانكار كرد كه آنچه در بازي داده  توان ميديگر، ن

. كند ميحامل آن نيستند. بنابراين، بازي زباني، ما را با وضعيتي پارادوكسيكال مواجه 

نما رهايي يابيم كه بازي  يم از مخمصة اين وضعيت متناقضتوان ميفقط در صورتي 

كه هينتيكا نتيجه گرفت، هر  طور همانزباني را با نظر به خودش مالحظه نكنيم بلكه 

بازي را چونان جهان ممكني در پرتو قصديتِ محضِ پديدارشناسي مالحظه كنيم 
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)دوباره به اين مطلب بازخواهيم گشت(. اكنون در ادامة بحث قبلي بايد گفت كه انكار 

 شد: مثابه حامل تجربه، سبب  اوّل شخص مفرد، به
ادث و تصورات دروني بسط ويتگنشتاين نه تنها در سنجش ميان دو باب تعيين هويت كه به قلمرو حو

هاي خصوصي  هيچ نوع متد تعيين هويت در تجربه كند مييابند، شكست خورد تا آنجا كه او اظهار  مي

هاي  متدي كه در يك فضاي تجربي بتواند يك تعيين هويت مربوط به حساسيت و تجربه كند نميكار 

 (. Ibid: 251نامشترك ديگر را تسهيل كند غايب است )

 :كند مير نقد ويتگنشتاين تأكيد هينتيكا د
يك تعيين هويت  آشكار است كه حتّي هيچ چارچوب بدون فاعلي وجود ندارد كه بتواند آنچه را كه من 

 .(Ibid: 251 & 252« )هاي دروني بسازد نامم، از تجربه عام مي

ك سازي رفتاري به حل مسأله كم كه توسّل ويتگنشتاين به روشن كند ميوي همچنين تأكيد 

وقتي  دهد مي، يا چنين انجام كند ميرفتار  L. wچون  A. زيرا هر گونه توضيح رفتاري )كند نمي

هاي دروني خود ما.  يعني به جهان تجربه ، شود ميما مربوط  آن از طرف رشي( به پذدندان درد دارد

 :كند ميوي همچنين اضافه 
عنوان  حركتي شخص به-هاي حسي ربهطور خاص وقتي از تج قتي ويتگنشتاين از تعيين هويت و بهو

يك شخص بنا شده   گويد، بدون شك از متدي كه برپاية تجربة هاي تعيين هويت عام سخن مي روش

  (.Ibid: 254) كند مياست، صحبت 
يك چرخ هرزگرد و   تا سوليپسيزم را كند مياكنون بايد بيشتر روشن كرد كه چرا ويتگنشتاين تالش 

 :نويسد هينتيكا در همان مقاله از زبان ويتگنشتاين مي: شي از او توجه كنيمبه گزار  .تكرّر بداند
، من به روبروي خود توجّه ام آنچه واقعاً ديدهاين است   گويم كه  اكنون وقتي من به شيوة سوليپسيستي مي

 –ه كنم پهلو يا از پشت تلويحا به چيزي توجّ  است. اگر من از طور بصري بهكنم و توجّه من ضرورتاً  مي

بايد از آن دست  در چنين وضعي، توجّه كردن براي من بي معناست؛ و -بينم  كه آن را نمي يعني به چيزي

كنم و  بينم، توجه مي ، به آنچه من مي«شود مياين ديده   »يا  « بينم من اين را مي»گويم  هنگامي كه مي كشيد.

، توجه «شود مياين ديده   »يا   «بينم ن اين را ميم»گويم  با خلق معني همراه است. همچنين هنگامي كه مي

كه معني در  دهد ميها نشان  . اين گزارهشود ميبينم، كه معني ديگري خلق  كنم كه من نمي به چيزي مي

اي كه آن كس كه  ربايم، به گونه ام را از معنا )در كاربرد و ارجاع( مي . امّا من توجّهشود ميكاربرد خلق 

سازم )...( و اين شيوة  ناپذيري به هم مرتبط مي طور جدايي به شود ميبا آنچه به آن توجّه را  كند ميتوجه 

 (.Ibid: 245) شود ميكه فالن چيز واقعاً ديده  كند مييادآوري  و  سوليپسيستي فقط براي ما تكرار 
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 گويد: هينتيكا در دفاع از پديدار شناسي و در نقد اين ادعا مي
م( دقيقاً همان چيزي -ناپذيري )ميان سوژه و واقعيت وچشم پوشي از معني ييچنين ارتباط جدا يك 

 (.Ibid: 256) شود مياست كه از باب بصري تعيين هويت حاصل 

است. معني در « مثابه چارچوب ارجاع فضاي بصري ادراك به»زيرا موضوع مورد عالقه ويتگنشتاين 

 . كند ميو ابژه اصالت پيدا  ،شود ميبه رابطه سوژه و واقعيت تعديل  فضاي بصري

مسموع باشد.  تواند ميتحليل هينتيكا از سوليپسيزم ويتگنشتاين تنها در پديدارشناسي هوسرل 

شناختي(، بسياري از خوانندگان را بدين معنا  هينتيكا مدّعي است كه سوليپسيزم متدلوژيك )=روش

يا سوبژكتيويسم  ابستگي اعيان به ذهن واسطه از اعيان را با و گمراه كرده است كه ايشان آگاهي بي

 نويسد: پندارند. وي مي مترادف مي
يك نوع خاص سوليپسيزم متدلوژيكي، استنباطي حقيقي از نقطه نظر پديدارشناسي است. بسيار مهم  

 1كه نمودگرايي  است كه بفهميم كه اين نوع سوليپسيزم متدلوژيكي ضرورتاً ما را به قسمي پديدارشناسي

  (.Ibid: 237) كند نمي، گرفتار كند ميج را تروي
ويتگنشتاين و آنچه در آنجا عليه سوليپسيزم آمده است نقد وارد  تراكتوسبه در واقع، هينتيكا 

يعني ويتگنشتاين  است،   بنابراين، نقد از ويتگنشتاين مشمول همان نقطه نظر هينتيكا در فوق . كند مي

 كه از آن كند ميمتّهم  دارشناسي را به نوعي سوليپزيزمو پدي كند نمياين تمايز را بازشناسي 

، بلكه جهان در ذهنيت مستهلك داند ميفنامنالوژي اين است. اين نوع نه تنها جهان را به اگو وابسته 

 نويسد:  . هنتيكا براي اين مدعا ميشود مي

كي در جهان وجود ندارد. كه سوژة متافيزي كند مي، اثبات كند ميكه از سوليپسيزم بحث  تراكتوسهر بند 

يك وابستگي متافيزيكي را بر آن الصاق كنيم. نه، اعيان در جهان  رو، هيچ چيزي وجود ندارد تا  اين  از 

 (. Ibidوابسته به اگوي من نيستند )

 : دهد ميچنين توضيح را امّا هينتيكا سوليپسيزم ويتگنشتاين 
. و منظورش از جملة جهان جهان من استمنطقي، منظور وي از سوليپسيزم اين است كه از نقطه نظر 

اين است كه عناصر اساسي جهان، يعني اعيان بسيط، اعيان من هستند. به ديگر سخن، اعيان بسيط،   اخير 

)...(  هاي مستقيم من هستند (، اعيان تجربهكند ميهاي زبان من هستند )تنها زبان من فهم  مورد ارجاع نام

(. خالصه آنكه، اعيان، 61 :بينم )كتاب آبي هميشه من كسي هستم كه آن را مي ،شود ميوقتي چيزي داده 

 (. Ibidها در تحليل نهايي، اعيان من، يعني اعيان تجربة من، هستند ) وابسته به خود من نيستند، بلكه آن

_______________________________ 
1. phenomenalism 
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 نويسد:  هينتيكا در تفسير انديشة ويتگنشتاين مي
، كند ميت كه اگو )سوژه( در طرح ويتگنشتاين از چيزها بازي اين اعيان تنها نقشي اس  در حقيقت، دارايي 

اي از   )...( با اين بيان قطعه )...( ويتگنشتاين بدين معنا، سوژه متعلّق به جهان نيست: بلكه حد جهان است

شناسي  او سوليپسيزم را تا حد اگوي محض و فراتر از هر قلمرو روان يعني ايده  ، دهد ميبداهت را نشان 

  (.Ibid) برد مي باال
كه ويتگنشتاين به همان ميزان از فنامناليزم عصباني است كه هوسرل. و  دهد مياين نقل قول نشان 

كشاند كه هوسرل. زيرا هوسرل مبارزة طوالني  تا همان ميزان اگو را به وراي قلمرو روانشناسي مي

بدون اتكا بر  تواند مينشتاين . ويتگنكند ميآثارش دنبال  ةعليه روانشناسي را حداقل در قطع هم

 نمبادي پديدار شناسي نه عليه روانشناسي و نه عليه سوليپزيزم فنامناليزم سخني به ميان آورد. روش

بدين قرار است. اين ادّعاي   هاي اساسي  اين مقاله است. اكنون پرسش ةساختن اين نكته بر عهد

در چارچوب  تواند مياست، آيا « جهان من جهان،»هستند و « اعيان، اعيان من»كه   ويتگنشتاين 

رو هيچ چيزي  اين  فلسفة تحليلي تبيين شود و نيز اين ادّعا كه سوژة متافيزيكي وجود ندارد، از 

يك وابستگي متافيزيكي را بر آن الصاق كنيم، آيا از طريق فلسفة تحليلي قابل  وجود ندارد كه 

 ،نه تنها از طريق متدولوژي حاكم بر فلسفة تحليليها  اين پرسش  توضيح و تبيين هست؟ پاسخ به 

. رسد مينظر  هاي منطقي خود هوسرل نيز بعيد به بلكه حتّي از طريق متدولوژي حاكم بر پژوهش

سوي سيالن سوبژكتيويته و  هاي منطقي و متدولوژي اپوخه است كه ما را به آثار بعد از پژوهش

ان زيست جهان هدايت خواهد كرد. آنچه كه در اپوخه و عنو از اعيان به اش با نظام منظمي  تضايف

كه يك وابستگي متافيزيكي را بر آن  باشد نميسوژه متافيزيكي تهي  شود مياز طريق اپوخه آشكار 

. آنچه در اپوخه فرو شود ميناپذير است و فروكاسته ن الصاق كرد؛ بلكه تضايف فوق است كه تقليل

 تلقي طبيعي است.  شود ميكاسته 
هاي منظم ما را جهت  و از اين رهگذر تجربه گيرد مييقيني  اش  لقي طبيعي، وجود جهان را با اعيانت

كنيم، همچنان به پذيرش يا وجود عين قصد شدة جزئي شك مي  ، ما حتّي وقتي دربارة كيفياتدهد مي

اه تقليل همانا هاي آگاهي در كل به آن معطوف است. آنگ دهيم، جهاني كه تجربه وجود جهان ادامه مي

 كند نميعبارت است از تعليق مشاركت ما در پذيرش منش خام تلقّي طبيعي. تقليل، وجود جهان را انكار 

ما در تعين  سوي تعليق كردن مشاركت و آن فعاليت را به كند مي)...(، در عوض، فعّاليت ما را دگرگون 

 (.Drummound, 2003: 36 - 37) دهد ميهاي طبيعي ما سوق  منش تجربه
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يا تلقّي طبيعي نفي  توسّط مشاركت طبيعي  اعيان اعيان من است و جهان جهان من استانديشة 

اعتقاد  ؟يقيني وجود جهان است . مشاركت ما در تلقّي منش خام جهان، ناظر به پذيرش شود مي

نچه در يقين متداوم به واقعيت جهان است و هر آ  كنيم،كامل به واقعيت آنچه است كه تجربه مي

اين مشاركت، هرگونه معنادار بودن جهان و   نمايد.  مقابل چنين اعتقادي قرار گيرد، وهم و هذيان مي

اشياء جهان  ي از شيء. به عبارت بهتر، در تلقّي طبيعي، ما چونان كند ميرا انكار « براي ما»اعيان 

جهان هستيم، نه معنابخش  نه چونان حد جهان؛ ما نوار باريكي از جهان و در درون شويم ميلحاظ 

 به جهان. 
هستندكه   هايي ، متضايف تجربهشوند ميدر اجراي تقليل، اعيان به ما چونان موجودات نهشتي عرضه 

موجب اين اجرا، اين موجودات  هايي ثديك دارند. به هاي خاص و منش هاي خاص، وابستگي جذابيت

نحو  )...(. ما اكنون به اصي براي ما برخوردارندكه از معناداري خ شوند مينهشتي چونان اعياني عرضه 

هاي منظم خويش و  مشغولي مند آنها و عالئق و دل مند خويش و اعيان قاعده هاي قاعده فلسفي، به تجربه

معنادار باشندتوجّه خواهيم داشت، زيرا اجراي تقليل، درست  توانند ميهايي كه طي آن عاليق، اعيان  شيوه

چرخانيم كه گزارش  مي  سوي تضايف قصدي  ، ما توجّه خود را به وسيلة آن همان روشي است كه به

 (. Ibid: 37هوسرل از ساخت قصديت منظور دارد )

ام اكنون الزم است روشن شود كه چگونه در پديدار شناسي هوسرل اعيان و جهان اعيان و جهان

جهان، نه نوار بار يكي در چون چون حد « من»يعني آنها معني و حقيقت شان را از   من هستند،

اين شايستگي را ندارد كه بنياد  ،. زبان به اين دليل ويژگي ارجاع به اعيانگيرند ميدرون جهان، 

. زيرا ارجاع تنها دارد ميام منظور آن گونه كه ويتگنشتاين اعيان را چون اعيان حكم فوق قرار گيرد،

رد، نه چيزي بيشتر. حتي اين نكته، يعني ارجاع هاي زبان اعيان را منظور دا كه ساخته كند ميروشن 

محض است. به عبارت ديگر قرائت جهان  هاي صورتدر اصل به معني تقليل اعيان به معني يا 

نحوي است. در نظريه معني و ارجاع انچه غايب است انضمايت جهان است.  هاي صورتچون 

 هستيم.  يعني جهان محيطي شهودي، جهان هر روزي كه ما با آن در گير

در حالي كه پديدار شناسي به سوي خود اشياء آن گونه كه در خود و في نفسه هستند وآن 

اشياء در شهود  گونه كه ما هرروزه با انها مواجه هستيم، نظردارد، آن طور كه بدون هيچ پيش فرض 

و شي در )تضايف ميان نئوسيس  كند مييك تضايف بنيادي هدايت  . اپوخه ما را به شوند ميداده 

اين اعيان   دارايي »يعني   مقابل من( كه معني اساسي آن چيزي نيست مگر همان جمله ويتگنشتاين
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اين اعيان   اكنون اگر دارايي .......« كند ميتنها نقشي است كه اگو در طرح ويتگنشتاين از چيزها بازي 

يالن سوبژكتيويته با پروسه اين دارايي در شيوه ديگري به جزء تضايف س  آيا   تنها نقش اگو است

معني و حقيقت »از اعيان قابل توجيه است؟ پديدارشناسي با نظر به چنين تضايفي است كه  منظمي 

اينكه طرح هر گونه سوژه متافيزيكي در جهان را آن طور كه   سازد، ضمن  را روشن مي« اين دارايي  

يك استلزام دو  ن سوبژكتيويته داراي يعني وجود اعيان و سيال  ،كند ميدكارت منظور داشت طرد 

شرطي است. اين استلزام بر اساس خود فلسفه تحليلي شرط الزم و كافي است و نوعي سجاف 

يك فرض   اي  اكنون بايد نشان داد كه وجود اعيان بدون چنين سوژه كردن و به هم چسباندن نيست.

اين   محال است. شرح ذيل توضيح  بدون بنياد است و بر عكس وجود سوژه بدون نظام منظم اعيان

 استلزام است.

 

 «از اعيان  متضايف با پروسة منظّمي و سيالن سوبژكتيويتة محض» عنوان ( بهegoاِگو )

كنندة اعيان متنوع واقعي در  مثابة تجربه اين است كه يقين اپوديك تيكي به اگو به  نكتة قابل توجه 

طور كلي و به هر چيز ديگري جز آگاهي  ه هر عين و بهاين يقين نسبت ب كه  دارد ميجهان الزم ن

 يا زايل شود.  خود من وجود نداشته باشد 
هاي مستقل از وجود هر چيز ديگري به جز خودم، براي وجودشان سراسر  اگر گفته شود كه اعيان تجربه

طور  يستمولوژيك )=بهطور اپ استداللي نامعتبر است. زيرا هرآنچه را به رسد مياند، به نظر  به من وابسته

انديشة دكارتي است كه  اي مستقيماً حاصل   . چنين نتيجهكند ميشناختي( ممكن است درگير  معرفت

 - A. D. Smith, 2003: 30طور شسته و رفته از جهان جداست ) اي وجودي است كه به اش حوزه آگاهي

31.) 

چگونه اعيان و تنوعي از اعيان كه كه  رسد مياين سؤال الزم به نظر   براي روشن كردن مطلب فوق، 

 خواهد ميطور خاص، آنچه هوسرل  شناسيم و با آن سروكار داريم، در همه حال ممكن است؟ به مي

 اين است:   روشن سازد 
يك از   طور آگاهانه با هر است، اگر آن سوژه به ،زيست جهانطور ذاتي مشابه،  يك سوژه به اهي آگ ةزيست

يك رئاليست  اشد، خواه چنين اعياني واقعي باشند و خواه غير واقعي. نه تنها گزارش اعيان نسبت داشته ب

بلكه انواع كامالً براي آگاهي ما از اعيان ناكافي است،  «از اشياي واقعي در خود» از وجود رشتة ظريفي

 (. Ibid: 34) كنند ميهاي پيچيدة آگاهي را الزم  طور فزاينده پروسه پيچيدة اعيان به
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يا غير واقعي باشند، بدون  اينكه آن اعيان واقعي   از اعيان، صرف نظر از  ابراين، نظام منسجمي بن

وجود داشته باشد. به ديگر سخن، هر  تواند ميناي از آگاهي متضايف با آن اعيان   پروسة پيچيده

 را ها هاي ذهني از اعيان متنوع، مستلزم انواع متنوعي از اعيان است و آن سطحي از پروسه

 چنين بيان كرد:  توان مي. بخش اعظم بينش هوسرل را گيرد ميفرض  پيش
نوع خاصي از اعيان به آگاهي عرضه  آنگاههاي سوبژكتيو خاصي در شما رخ دهد،  اگر پروسه

 (.Ibid: 36) شوند ميهاي سوبژكتيوي سرزده وارد  . اعيان براساس چنين پروسهشود مي

يعني پروسة  ، دهد مياسي قصديت را در فلسفة هوسرل توضيح الذكر همة محتواي اس نكتة فوق

طور  و آگاهي به گيرد ميفرض  طور اپوديك تيكي پيش آگاهي هميشه معطوف بودن به اعيان را به

از چيزي است، . بنابراين آگاهي دهد ميرا اش  اش معطوف است و عين سوي عين به 1انگيخته-خود

وجود باشد. آگاهي تهي به همان ميزان  تواند مينغير از اين  و« آگاهي هميشه از چيزي است»يعني  

يكي بودن عين و  اي به خارج نيست؛ به معناي   اضافه« از»محال است كه معناي بدون عين. آگاهي 

آگاهي نيست، بلكه خروج اگاهي از خود است و بيگانه شدن با خودش است، يعني آشكار شدن، 

 اهي چون عين است: از طريق نوئما و در نوئما. آگاهي بدون عين،دنيايي شدن و به فهم درآمدن اگ

چيزي نيست، « از»كه   هيچ نيست و اساسا وجود ندارد، نه در ذهن ونه در هيج كجا. پس آگاهي

معدوم مطلق است. معطوف بودن يا از چيزي بودن، ذات آگاهي است، چنانكه روشنايي نيز ذات 

از نسبتي دو شرطي بر   در عالم بودن، عالم داشتن. اگاهي با جهانيعني  چيزي « از»نور است. آگاهي 

 خوردارند. 

تمام برنامة هوسرل اين است كه شرح مفصلي از چگونگي آگاهي در خود كه داراي ساخت 

طور ضمني بنياد ساخت آگاهي و اعيان  نه تنها به« عمل»قصدي است، ارائه كند. از نظر او 

الذكر  ل جريان و روند قصديت آگاهي و پروسة تضايف فوقاش است، بلكه خود عم متضايف

يك جريان قصدي  اين است كه نشان دهد در پشت هر آگاهي عيني از جهان،    است. تالش هوسرل

اين همان چيزي است كه هميشه از ما پنهان است، مگر هنگام تأمّل   . شود ميآگاهي محض منظور 

 نويسد: . در اين باره اسميت ميشود ميوف متأمّل آشكار شيوة اپوخة استعاليي كه براي فيلس  به

_______________________________ 
1. spontaneous 
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يا   -اي   كه بدون اعيان، هيچ تجربه كند ميموافقت  IIو  Iهاي  ايده  اي مفصّل در  هوسرل از طريق برنامه

اعيان است  «از» طور ضروري در كار باشد. آگاهي به تواند مين –اي  طور كلّي هيچ آگاهي حتّي بيشتر، به

. اين همان ادّعايي است كه سنگ بناي سراسر فلسفة شود ميوسيلة قصديت توصيف  به و ضرورتاً

 (. A. D. Smith, 2003: 37هوسرل است )

  اين است كه تنها   كند ميها دنبال  ايده  طور خاص در  بنابراين اپوخه و ساز و كاري كه هوسرل به

شناسانة  اي اساسي و اصل هستيانگيخته در كار است كه محتو -شدگي محض و خود  يك داده

نوعي عين »كه:  كند ميح يها تصر ايده  طور كلي جهان است. همچنين او در  اعيان و جهان عيني و به

وجود ندارد؛ زيرا بر اساس شرح هوسرل در باب  اينجا ظاهر شود  ه بتواند صرفاً طور دنيايي ك به

وجود، واقعي و ناواقعي، از ذات و حقيقت عين گفت وجود و نا توان ميها  اعيان و دامنة فراگير آن

باشد. بنابراين: هدف  تواند مي. يعني دامنة عين چنان گسترده است كه هر كدام شوند ميسلب 

يعني گزارشي از   براي هر عين آگاهي ممكن است:« تقويمي»پديدارشناسي هوسرل شرح 

نمايد  تشخص است، ارائه ميهاي سوبژكتيو كه براي هر چنين عيني كه يك عين براي  پروسه

(Ibid: 38 به عبارتي نسبتاً دقيق: شرح .)«اعيان، شرح جزئيات همان تضايفي است كه در « تقويم

شدن جهان شهودي. هوسرل در عباراتي موجز  باال از آن سخن گفتيم، يعني شرح چگونگي داده

 نويسد: مي
، شود ميتجربه « چيز»، چون خود شود يمخود بديهي ادراك  طوريك قلمرو اصيل است. به  زيست جهان

ايي متعلق به   . هر شناخت با واسطهشود ميياد آورده   يا در خاطره چون خود چيز به  واسطه، در حضور بي

«)..( خودچيز» گردد زيرا هاي خود بديهي بر مي اين باب  هر تصديق قابل تصور به  اين حوزه است،....  

ن طور كه واقعي است، به طور بين االذهاني قابل تجربه و قابل تصديق آ شود مياين شهودها نهاده   در

حقيقت واقعي داشته باشد  تواند مي ، در حقيقت چنين ساختي.....باشد نميانديشه  ساختي از واست 

 (. Husserl, 1935:127-128گردد )هايي بر مي وجودي كه به چنين خود بديهي ةتنها به وسيل

و به طور  اين نقل قول نيست  دي در صدد اثبات آن هستيم چيزي جز بسط هاي بع آنچه در عنوان

 .خاص بخش اخير آن
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 ( خاستگاه زبان در قصديت آگاهي محض 5
را از طريق اپوخه )به روش  كوگيتوكنيم. دكارت  الذكر را بيشتر بررسي مي اكنون تضايف فوق

جود فكوري كه عاري از هرگونه خودش نه به روش هوسرل( اثبات كرد. هرچند وي به اثبات مو

يعني وجود جهان   جسمانيت است، توفيق يافت، امّا در حقيقت نتوانست بر شكاكيت غلبه كند،

)خواه واقعي و خواه غير واقعي( همچنان محل بحث و پرسش باقي ماند. تمايزي كه ميان اپوخة 

 كوگيتو، هوسرل به دنبال اثبات هوسرلي و دكارتي برقرار است، دقيقاً در همين نكته است. بنابراين

نيست، زيرا كوگيتوي دكارتي در معناي تهي براي هوسرل هيچ ارزشي ندارد، بلكه وي دقيقاً اپوخه 

، كند نميتنها مشكلي را حل  تا بر شكاكيت غلبه كند؛ زيرا كوگيتوي دكارتي نه گيرد ميرا به كار 

و نيز كل حوزة علوم عيني را تماماً از هايش  هاي ما از جهان هر روزي و افق بلكه كل شناخت

ي او همة اعتبارهاي جهان را در شكاكيت غرقه  يعني پروسة دكارتي و كوگيتو . كند مياعتبار ساقط 

، «چيزي است ازآگاهي هميشه »و با شعار « اشياء  به سوي خود»آنكه هوسرل با شعار  ، حالكند مي

نيست بلكه  كوگيتوي، درست بر خالف دكارت، اثبات اين نكته را روشن كرد كه برنامة پديدارشناس

، و كند مياثبات جهان و واقعيت آن است. اپوخه چون از طريق تعليق موقّت تلقي طبيعي آغاز 

انديشة عيني   داللت بر اين دارد كه تضايف سيالن سوبژكتيويته و عين متضايف آن، محتواي هر

يعني تضايف سيالن   تلقي تأمّلي نيست، است. تلقي طبيعي، هيچ چيزي جز مشاركت ما در

يقيني موجود واژگون   سوبژكتويتة استعاليي و اعيان متضايف آن را چونان اعيان و جهان مطلقاً

اين واژگوني، يا هدايت شدن به مسير سرراست جهان. بنابراين،   يعني واژگون نمودن   . اپوخهكند مي

وسيلة  يك تلقي به تلقي ديگر، به  لكه گذر كردن ازاپوخه از نظر هوسرل شكاكيت به جهان نيست ب

ماهيت و  ،هاي مختلف جهان هستند. تلقي تأمّلي اين دو تلقي جنبه   شناسي خاص است. يك روش

آنكه تلقّي طبيعي با واژگون  ، حالكند ميآشكار « جهان من و اعيان من»حقيقت جهان را چونان 

يقيني و مسلّم،  تا من در پرتو اعتقاد به وجود جهان  كند ميهم اين امكان را فرا  ساختن تلقّي تأمّلي، 

گر همة رفتارهاي من، امكان  عنوان هدايت و در خود به  نفسه با اعتقاد به قواعد و رفتارهاي في

از جهان، خودم، اطرافم، واقعيت، نا واقعيت، و نيز   زندگي واقعي و عيني را فراهم سازم و فهمي

ي يك زندگي واقعي داشته باشم. بنابراين، تلقّي طبيعي عبارت است از آن وهم و غير وهم، برا
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سازد؛  هاي كلّي ممكني است كه امكان زندگي در جهان را براي من فراهم مي يا فرض  پارادايم

كه واقعيت، نا واقعيت، وهم و غير وهم، ناظر است به  كند ميآنكه تلقّي تأمّلي براي من روشن  حال

يعني واقعيت، ناواقعيت،  -ها  من، يعني تلقّي طبيعي، در باب جهان. همة اينهاي كلّي  فرض

اين،   نفسه باشند، ناظر به خود سوبژكتيو هستند. بنابر جاي آنكه امري في به –حقيقت و غير حقيقت 

در تلقّي تأمّلي، يعني در قصديت  هاي منطقي و علمي  طور خاص، همة اعتبار همة اعتقادات و به

مدّعي شد كه همة  توان مي. اكنون آيا نشوند مياش، مستهلك  يويتة محض و جهان متضايفسوبژكت

اش در تلقّي طبيعي هستند كه  هاي گوناگون جهان و اعيان هاي زباني، قرائت گزاره« نحو»و « اعتبار»

ها  ن آن، يعني ناظر بودشود ميها به سوبژكتيويته روشن  هرگاه تلقّي تأمّلي آغاز شود ناظر بودن آن

( كه تأكيدي بر سخن ويتگنشتاين است؟ دوباره يادآور  ام ام و اعيان جهان)در عبارت « ام»به 

( بدون شرحي كه درباب قصديت ام ام و اعيان جهان)يا: « جهان من و اعيان من»كه  شويم مي

 آورديم، محال است. 

ن نظر كه چنين ساختي انديشه نيست و اي كه ساختي از « خود چيز»اين نظر هوسرل در بارة 

حقيقت واقعي داشته باشد،  تواند ميگردد  هايي بر مي بديهي-وسيلة وجودي كه به چنين خود فقط به

دارش نسبت به شهود، فرعي و انشقاقي هاي معني اينكه زبان و گزاره  اشاره دارد به  صراحت  به

اي دارد و در  گذاري ا بنياني حكايت از چنين رابطه  هاي منطقي پژوهشهستند. زبان هوسرل در 

ها  يش داراي سير واحد تكاملي است. او در پژوهش ها رغم فراز و نشيب ، انديشة هوسرل به نتيجه

 نويسد: مي

كنيم، نه  اش ارجاع مي طبيعي به عينطور  اگر ما عمل را اجرا كنيم و در آن زندگي كنيم، تلويحاً، به

 .(Tugendhat, 1970: 54) به معنايش

)شايد بتوان گفت مواجة وجودي( و حضور بالفعل عين در شهود سخن  قسمي مواجه  زاو ا

فراتر « ديدن مستقيم»به معناي « شهود»و « بداهت»چون   اين حضور و مواجه از مفاهيمي  گويد.  مي

هماهنگي كاملي ميان عين و زندگي انسان مالحظه كرد. عين، موضوع  توان مياينجا   . در رود مي

ي براي فاعل شناسا نيست، بلكه امري است كه توازي و تقارني با حيات انساني دارد. شناساي

و « استدالل بدون واسطه»و حتّي « واسطه نوعي ديدن و فهم بي»را « شهود»اند  فالسفه سعي كرده
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ها و  اينجا، معنا و منظور هوسرل از همة حوزه  آنكه در  آشكاري تفسير كنند، حال-بديهي و يا خود

 : كند مي، زيرا وي بالفاصله در همان جا ذكر رود ميشناسي فراتر  عبيرهاي شناختت
يم هميشه با تأمّل و فكر كردن، به معنا ارجاع كنيم و معنا را با عمل تأمل، در درون عين توان ميلكن ما 

در عين  دتوان مييك عين نيست بلكه  ، شود ميطور ساده فهميده  دگرگون كنيم؛ بنابراين، معنا كه به

بخشي  اشاره كند اصيل نيست، بلكه نام است. زيرا عينيت  فهميده شود. پس عبارت زباني كه به معنا

 (.Ibid) شود ميزباني با ناميدن انجام  ةگون  به

، ناشي از مواجه مستقيم با عين و «معنا»نتيجه گرفت كه عمل تأمّل يا ارجاع به  توان مياكنون 

يا ارجاع معنا به   ي، دگرگون كردن معنا در عين  ا. بدون چنين مواجهاست« عمل»زندگي كردن در 

شدگي عين در شهود را در  نتيجه گرفت كه هوسرل به هيچ وجه، داده توان ميعين، محال است و 

، بلكه درست برعكس، خود انديشه و فكر كردن را به تبع شهود و كند نميمقياس زباني مالحظه 

شدگي عين به شهود را جريان  يعني هوسرل زندگي در عين يا داده  .كند ميعين مالحظه زندگي در 

اين جريان   طور كه  بيند، آن يا زندگي و حضور وجودي عين در شهود مي مستمر حيات انساني 

انگيزد و زندگي  انديشه و حيات فكر را برمي  يعني جهان شهودي انضمامي،  شدگي عين، مستمر داده

به عين دگرگون شوند.  توانند ميهاي زباني  ها و عبارت . معاني، نامشود ميو ذهني را سبب فكري 

شده در  آيا خود اين سخن به معناي تمايز نهادن اساسي ميان عين مورد ارجاع زبان و عين داده  

اين است كه ارجاع عبارت و معناي زباني به عين، بدون حضور عين   شهود نيست؟ ادّعاي ما 

نادار در شهود، محال است؛ اگر چنين است، عين مورد ارجاع زبان و عين شهود تمايز مع

يعني تهي بودن عين مورد ارجاع زبان را در مقابل  اين تمايز را   خوبي  انتولوژيكي دارند. كارناپ به

 اصالت عين شهود گزارش كرده است. 

هاي شبه نحوي باب مادي  گذارد، جمله تمايز مي هاي صوري گزارهو  «ساختگي -عين »كارناپ ميان 

آنكه در واقع،  ، حالشوند ميو فرموله  كنند ميها ]ظاهراً[ به اعيان ارجاع  كننده هستند. آن سخن، گمراه

اعياني كه با آنها سروكار دارند، ارجاع  هاي صورتطور خاصي به  نحوي و به هاي صورتها به  آن

 .كنند مي

 نويسد:  كنندگي قصديت مي ترين دقيقه آن عليه نظرية وساطت نيدرآموند درباب غناي عين و درو
، در باشد نمينوئما نوع وساطت كننده نيست، يا كليتي كه ما را از طريق معني به سوي عين پيش ببرد 

كنيم. آن  ترين دقيقه آن را كشف مي كنيم و دروني عوض ما از طريق معني نوئماتيك در نوئما نفوذ مي
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 ةكه دربار شويم مي: آنگاه ما به اين واقعيت آگاه شود ميي است كه عمل به آن معطوف دقيقه چيزي عين

ترين دقيقة نوئما  گوئيم، ما به دروني اش سخن مي خاص جهت( با چيز عيني ةنسبت آگاهي )و به گون

 . آن دقيقه هسته نامزد شده نيست، بلكه چيزي است كه نقطة مركزي ضروري هستهشويم ميارجاع داده 

خاص متعلق به هسته هستند  ةنوئماتيكي كه به گون هاي ويژگياي كه  به گونه كند ميو اعمال را جعل 

 شود ميهاي منظور شده چون منظور شده تبديل  نوئماتيكي به دارائي ة، يعني به گونكند ميتوليد 

(Droumound, 2005: 38-39). 

. زيرا عين نه كند ميتوسط نوئما را طرد  اين تقسير از نوئما آشكارا نظريه وساطت كنندگي قصديت

، يعني عين و نوئما يكي و همان شود ميبلكه در نوئما داده  شود ميتنها از طريق نوئما عرضه 

 خوانيم:  هستند. اكنون از خود درآموند مي

ر نوئما و نيز د Senseيا معني  ، عين از طريق نوئما دهد مياين تفسير از نوئما، براي بحث هوسرل اجازه   

 تواند ميتا بفهميم چگونه هوسرل  دهد مياين تفسير از نوئما همچنين به ما اجازه   عرضه شود. وانگهي، 

و چون خود عين قصد شده، آنطور كه در  تا آنجا كه عين براي ما معنادار است(نوئما را چون معني )

 (.Ibid: 39، توضيح دهد )شود ميعمل قصد 
هدايت  ودراف اسميتو  فولسيدلوسيلة معنا كه توسط  ديت بهكنندة قص هاي وساطت تئوري

طور  كه منظور هوسرل را به فيلسوفان تحليلي، به كنند مينحوي تفسير  ، قصديت را بهشوند مي

نمايند، و به ديگر سخن، نوعي توازي ميان هوسرل و فلسفة تحليلي برقرار  خاص فرگه، نزديك مي

اين   كنندة قصديت توسط معنا،  . نظرية وساطتكند مياين نظريه را نقد   اين مقاله   آنكه  . حالكنند مي

گفتار خود  گيرد ميانديشه فرعي و انشقاقي هستند، ناديده  هاي  تحليل هوسرل را كه ساخت

ء در  شيعنوان  به ،چنين تفسير كرد كه دادگي عين در شهود توان ميهوسرل را آن گونه كه نقل شد 
هاي نحوي بسيار در زبان هستند يعني منشأ و  ، منشأ و خاستگاه ساختخود چيزيا  نفسه في يا خود

ها هستند. درآموند در باب غناي عين و نقد وساطت قصديت توسط معنا  خاستگاه عبارات و جمله

 نويسد:  مي
خورند، زيرا دادة بنيادي قصديت تجربة آگاهي را به  كنندة قصديت شكست مي هاي وساطت تئوري

معني  –يك عمل قصدي است، زيرا، يك نوع  كنند ميها ادعا  . آندهند مي بنيادي نيست انتقال چيزي كه

. كند ميمعني دارد كه به يك عين ارجاع  -يا به علّت اينكه آن عمل يك عين قصدي  كند ميرا بازنمايي 

نا و ارجاع از عمل ).....(به هر حال براي هوسرل مع آنان بايد جهتي را به يك عين در معنا تعيين كنند

طور نخست به اعمال آگاهي تعلّق دارد: اعمال، اعيان را چونان اعيان  يابد. قصديت اواّلً و به جريان مي
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 -هاي ما قصدي است، اين است كه تجربة معني  منظور از اين ادّعا كه تجربه   .كنند ميمعنادار قصد 

تنها به اعتبار عمل است كه معنا به عين ارجاع ؛ دهد ميطور معناداري ما را به يك عين جهت  قصدي به

 (.Ibid: 41) كند مي

نياز به دقت و موشكافي دارد، و هنگامي   «معني محتواي عين است»هوسرل با اين شعار كه:  ةآموز

گويد ما  . كه به گفته قبلي او بازگرديم، هنگامي كه او ميشود ميمنظور هوسرل بيشتر آشكار 

ل و فكر كردن به معنا ارجاع كنيم و معنا را با عمل تأمل در عين دگرگون كنيم: يم با عمل تأمتوان مي

كه عين اصيل است نه معني؛ جهان محيطي شهودي اصيل است و  كند ميما را هدايت به اين نكته 

گفت كه پديدارشناسي هوسرل با اين  توان مي. بنابراين با نوعي مسامحه شوند ميمعاني از آن انتزاع 

، امّا مشروط به كند ميبلكه آن را ترويج  كند نميمعني در كاربرد است نه تنها مخالفت  سخن كه

. بپذيريم عين قصدي است، يعني پذيرش متدلوژي شود مياين شرط كه بپذيريم عين در شهود داده 

يك   هرسول. يا به اين شرط كه ويتگنشتاين در هوسرل قرائت شود. درآموند در باب عين چون

 نويسد:  مي« لعم»عين 
 اش تبيين كند ، منحصراً به اعتبار عمل و محتواي واقعيشود ميهوسرل نياز ديد تا عين را آنطور كه ظاهر 

پديدار شناسانه  ةبه منظور تأمل و تفكر به گون ]شهود[، در قلمرو شود مي)....( به هر حال، عين كه قصد 

 (. Ibid: 36اش ) پيوسته باقي خواهد ماند. گرچه با تغيير نمايه

اي  غناي شهود و عين داده شده از سوي قصديت آگاهي محض را از جهت و زاويه توان مياكنون 

 نويسد:  ديگر مالحظه كرد. توگنْتهات مي
كه آرزو  كند مياين واقعيت را لغو و باطل   ، سطح گرامري شود ميدر ميل داشتن چيزي آرزو انگار اينكه 

دن انجام چيزي با آن عين است )تصرّف كردن آن، مصرف كردن آن و...(. يك عين همواره آرزو كر كردن 

آرزو « چيزي» يم دوباره بگوييم كهتوان ميبندي شود، چنانكه ما  مجدداً صورت تواند مياين جمله   و اكنون 

منظور داريم، عين نيست بلكه به تصرّف درآوردن آن عين است « چيزي»، امّا آنچه از كلمة شود مي

(Tugendhat, 1970: 62 .) 

اي كه هوسرل بر آن تأكيد دارد.  ، نكتهشود ميبنابراين آشكار است شهود در سطح زبان تعديل 

، امّا هميشه آنچه شود ميشهود عين و يا زيست جهان شهودي از طريق تفكر پيوسته به زبان داده 

ر غير اين صورت ما گرفتار . دكند ميهاي فرودين آستان شهود غنود  ، در پلهشود ميبه زبان آورده 

 ايستاد. شديم. و انديشه از حركت باز مي نوعي جزميت مي
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ي در اين باره كه امثابه خاستگاه زبان در محضر فيلسوفان تحليلي و آموزه نقش قصديت به

 است« هرعين، عين بازي»

فيلسوفان تحليلي از حوصلة اين مقاله خارج  د واژة قصديت به حوزة انديشةدر خصوص ورو

طور نسبي اخيرآً در زمرة واژگان  به قصديتواژة  ؛قابل ذكر است ياست. اما به طور اجمال مطالب

تعويض  extension/intensionاند تا قصديت را با مفهوم  اين فيلسوفان است. برخي از آنها كوشيده

بدون حفظ ارزش حقيقي  تواند مييك متن  ساخت كه در  يك مفهوم سمانتيك درست كنند، يعني 

ترين موضع به مفهوم قصديت  )كذب و صدق( جانشين ديگري شود. امّا در سنّت تحليلي، نزديك

عيني است،   قصدي است اگر و تنها اگر آن حادثه داراي -اي ذهني   يا حادثه وضع  بيان  ،هوسرل

اما گروه ديگري از اين فيلسوفان از جمله هينتيكا و  واقعي يا ناواقعي آن عين. نظر از وجود صرف

هايي  غيره نه تنها به پديدارشناسي هوسرلي نزديك شدند و عالقه نشان دادند بلكه آموزه تارسكي و

ه ، بلكدهد ميزبان ارائه كردند كه نه تنها همسويي و همگرايي ميان اين دو فلسفه را نشان  ةدر فلسف

 : در همين راستا دهد ميتحليلي را در پديدار شناسي در دستور كار قرار  ةجستجوي مباني فلسف

كه  شود ميهاي ممكن در منطق اعتماد و يا ادراك ياكو هينتيكا كشف  ي جهانترين نظريه درباره مرتبط

اد را تبيين و اين اعتق دهد ميهاي قصدي شرح  هاي ممكن را براي توصيف تلقي سمانتيك اين جهان

هاي ممكن مربوطه كه در آن عين  اي چون جهان كه در هر عمل آگاهي به طور قصدي اشعه كند مي

 (. D. W. Smith, 108) شود ميپروژكت  شود ميهاي مختلف متعيين  آگاهي با صفات و نسبت

خير مورد اي )اين ا هاي گزاره هاي قصدي به جاي تلقي همچنين الزم به ذكر است: هينتيكا از تلقي

هاي قصدي را چون محتوا در گزاره معرفي  گويد. چنانچه تلقي توجه برتراند راسل بود( سخن مي

 : كند مي
هاي قصدي خودشان چون  ، تلقيكند ميها ادراك و اعتقاد را حمل  ياكو هينتيكا نشان داد كه منطق جمله

 . (Ibid. 264) كنند ميمحتواي در گزاره رفتار 
شهودي، جهاني  ةبه گون «مدل»كي تئوري مدل رياضي را عرضه كرد. ده سال بعد پس از اينكه تارس

 ممكن مالحظه شد: 
متحقق شود. اين مفهوم از مدل  تواند ميهاي مقتضي است كه  هر جهان ممكن ساختي از اعيان با نسبت

فولد را  يك ماني يم توان ميفولد پيش رفت. بنابراين، ما امروز  به آرامي در مسير مفهوم انتولوژيكي ماني

  (.Ibid: 108چونان صورت يك جهان ممكن تعريف كنيم )
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هاي ممكن  هاي ممكن قابل مالحظه است و جهان هاي قصدي و جهان اكنون اگر توازيي ميان تجربه

سوي  دانان سمانتيك، مثالً تارسكي، به و اگر منطق شوند ميگذاري  هاي قصدي بنيان نيز بر تجربه

نتيجه گرفت كه  توان مياند، آيا ن سوي قصديت( ليز خورده طور خاص به وسرل )بههاي ه انديشه 

؟ قبال به اين سوال پاسخ شود ميگذاري  ممكن در قصديت پديدارشناسي بنيان بازي چون جهان

كنيم. ادعاي ما اين است كه هوسرل  داده شده است، اما اكنون از زاويه ديگري پرسش را دنبال مي

. اين تفسير بر داند ميعين را عين بازي ». به تفسيري او كند ميالذهاني تعريف و بيان ا عين را بين

اساس مباني هوسرل و به گونة خاص مبتني بر تضايف آگاهي و عين ممكن است. در خصوص 

هاي  اين ادعا قبالً از ساخت متضايف آگاهي و اعيان سخن گفتيم. اكنون بايد ديد آيا تقريبي از گفته

بدست آورد يا خير. به منظور چنين تحقيقي چند نكته را به شرح  توان ميتاين در اين مسير ويتگنش

 نويسد: كنيم. ويتگنشتاين مي ذيل بررسي مي
بخشي از فعاليت « زبان»اصطالح بازهاي زباني قصد برجسته كردن اين واقعيت است كه سخن گفتن به 

 (.19بند : 1382يا بخشي از صورت زندگي است )ويتگنشتاين، 

از صورت زندگي چيست؟ ويتگنشتاين توضيحي در خصوص اين مفهوم ارائه  منظور ويتگنشتاين

نكرده است. با عنايت به مفهوم هوسرل از زيست جهان شايد بتوان توافق و شباهتي ميان آن مفهوم 

بايد هاي زباني را  و صورت زندگي جست. چنين شباهتي تاكيدي بر اين گفته است كه بنياد بازي

را به درون صورت زندگي  «توافق»در قصديت اگاهي جست. هنگامي كه ويتگنشتاين مفهوم 

 نويسد: كشاند و مي مي
توافق  برند ميگويند، آنها در زباني كه به كار  ها مي آنچه صادق يا كذب است چيزي است كه انسان

 (241ن: بند دارند، اين نه توافق در عقايد، بلكه توافق در صورت زندگي است )هما

 كه زبان بر ذهنيت پيش داده مشترك استوار است.  شود ميبيشتر به اين نظر نزديك 

كه در  داند مي، و فرآيندي كند ميفهم را فرآيندي چون ذهني انكار  ها پژوهشويتگنشتاين در 

ن . تحليل نقدي ايگيرد ميبازي زباني و عوامل ديگر از جمله موقعيت، تربيت گذشته و.... شكل 

خبر  «دانم اكنون مي»يا  «فهم اكنون مي»ادعا به اين شرح است: ويتگنشتاين مدعي است عبارتي مانند 

، و خبري از يك رويداد ذهني نيست، بلكه، به طور خالصه، حركت و دهد نمي «دانستن» ةاز حادث

 :گيرد ميعالمتي است مانند هورا كشيدن و آفرين گفتن. او نتيجه 
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 132)مك لين: صص  دهد مي، بلكه فهم در عمل بازي رخ باشد نميذهني  ةند و حادثفرآيند آگاهي فرآي

 (.133و 

و شبيه آن، خبر از رويداد ذهني  «فهمم حاال مي»گوئيم، شايد بپذيريم عبارتي چون  در پاسخ مي

حاال »عيني كه سوژة درگير در بازي هنگام گفتن  ،دهد مي، امّا قطعا خبر از يك عين دهد نمي

به سوي آن معطوف است، خواه آن عين موجود يا ناموجود، واقعي يا ناواقعي باشد. زيرا  «يدمفهم

 .آورد ميشخص آماده است كه به شما چيزي را توضيح دهد كه در قبل آن را به زبان ن

گوئيم چنين فهمي از هوسرل اساساً اشتباه است كه او آگاهي عيني را حوادث رواني  اكنون مي

. قبالً در اين باره به قدر كافي توضيح داده شد. و پذيرفتيم مطلقاً محال است كند ميصرف توصيف 

با عنايت به اين نكته كه عين درون ذهني و روانشناختي نيست.  ،آگاهي بدون عين در كار باشد

شهود از يك عين است. عين آرزو، عين حكم و به همين  «فهم»بنابراين از نقطه نظر پديدار شناسي 

اي  به گونه شود مي. اكنون موضوع فوق به اين گونه قابل بيان است: فهم در عمل بازي داده ترتيب

 كه بازي چون عملي قصدي معطوف به عين است. 

تبيين كند آن است كه بازي بر سر عين شهود است، و به همين دليل  تواند مينآنچه ويتگنشتاين 

بازي را چون بازي  تواند ميناساس مبادي زبان  درك او از بازي سطحي و نا پخته است. زيرا او بر

ي توضيح دهد. اگوهايي كه اساساً به سبب ماهيت غير به جاياگوهاي متعدد از طريق همدلي و جا

، در گير زبان، منطق و زندگي. نتيجه اينكه شوند ميو درگير  كنند ميروان شناختي شان در هم نفوذ 

 قصدي است. اين سمانتيكي و. بنا بر دهد ميبازي حول محور عين رخ 

. شباهت كند ميتعريف ناپذيري بازي وجود تجربه خصوصي و حتي زبان خصوصي را تصديق 

هايي در ميان واژگان و مفاهيمي است كه كاربران  خانوادگي متكفل نشان عدم وجود مؤلفه يا مؤلفه

زبان صرفاً بايد ببينيد ساير را اگر در نظر بگيريد كاربر  «برگ» ةبخشند، واژ زبان به آنها معنا مي

. از طرف ديگر ويتگنشتاين با مدد برند ميكار  ههاي مختلف چگونه ب كاربران زبان واژه را در سياق

هاي بازي ساز، ميان بازهاي مختلف  كوشد نشان دهد مولفه يا مؤلفه گرفتن از شهودهاي زباني مي

بان است. كاربر زبان تنها نقش يك استفاده وجود ندارد و معناي واژگان وابسته به مشاركت كاربر ز

 47: 1387)دباغ، سروش،  كند ميكننده را ندارد و بلكه خود در معنا دهي واژگان نقشي را تجويز 

اكنون اگر تاكيد بر سر فكر نكردن و نگاه كردن است و كنار زدن هر گونه مؤلفه بازي ساز و  (.50و
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فقط استفاده كننده نيست بلكه خود در معنا دهي نقش  تاكيد بر سر اين نكته است كه بازي كننده

بايد  شود ميبه همين دليل از بازي خارج  تجويزي دارد، اكنون هر آنچه كه ويژگي شخصي دارد و

بازي ناميده شود و بر همين اساس هم نقش سوليپزيزم و هم وجود زبان خصوصي پر رنگ 

، حداقل واژگان خويش را كند ميتجويز  . زيرا هنگامي كه شخص درمعنا دهي نقشي راشود مي

 . كند مي. يعني زبان خصوصي خود را به زبان عام تبديل كند ميتجويز 

 پذير توجيه باشد، خواهد ميكه  شكلي هر در  بازي، تئوري اساس بر فرد گرفتن ناديده بنابراين،

شدن از  صورت رهاچنين فهميد: فرد وجود ندارد. به هر  توان ميادعاي ويتگنشتاين را . نيست

 يا دو ميان را زباني بازي وقتي حتّي. واقعيت تا است توهّم و رؤيا يك بيشتر سوليپسيزم مخمصة

 قصدي عمل بنابراين است، آن مقدّم فرض اگوها جانشيني و همدلي شرط كنيم، اِگو فرض چند

 بازي كه سانيك آيا اگوها، جانشيني و همدلي نفي فرض به. كند مي هدايت را آن ضمني طور به

 زيرا پاسخ منفي داد، توان ميبه اين پرسش ن خير؟ يا شوند مي  اي بازي چه وارد دانند مي كنند مي

  بازي كه چه بدانند اگر. دهند نمي انجام  بازي هيچ ،دهند مي انجام اي  بازي چه دانند نمي كه كساني

 بنابراين،. است توضيح قابل تقصدي چارچوب در اين آگاهي و هستند آگاه ، بداندهند مي انجام

 فرمول باشد كه: اين چارچوب اگر همواره در يعني مبناي قصدي داشته باشد، زباني بازي اگر

 است. آگاهي قصدي اعمال زباني، هاي بازي ماهيت و امثالهم پس pكه  كند مي ادراك شخص»

بيني  . يا غيرقابل پيشهدد ميناپذير رخ  دليل و توجيه گويد بازي زباني بي امّا ويتگنشتاين مي

)ويتگنشتاين، است، مبني بر دليل نيست معقول يا نامعقول نيست، آن فقط همچون زندگي است، 

كنيم. زندگي يك بازي بزرگ است.  تفسير مي گونه ايناكنون ما اين سخن را (. 559: بند 1382

زندگي  ي بزرگ يعني،اين بازي درصدد است زندگي را حفظ كند. بنابراين نوعي آگاهي براي باز

 . «آگاهي به خود و به زندگي»در كار است: 

 زبان فضاي در دان موسيقي عمل اشكال، و يا اعداد با رياضيدان بازي كه شود گفته است ممكن

 در غرق كه است اين دليل به غيره و موسيقي هنر يا اعداد با بازي. گيرد مي صورت زباني فرهنگ و

 در غرق بازيكنان اينكه آيا ايم. شده بازي يك وارد ديگران با پيشاپيش يعني هستيم، فرهنگي بازي

 اند؟ و آيا بدين خصوصي هاي تجربه داراي ها آن كه نيست معنا بدين هستند، زباني فرهنگ يك

 ؟ كنند ميبازيكنان معني را با خود حمل  كه نيست معنا



49 
 گذاري آن در پديدارشناسي هوسرل بنيانگرايي و واگرايي فلسفه تحليلي و  هم

 

 

 فرعي و انشقاقي است هاي زبان به اعيان، اصيل نيست بلكه ها و نام ارجاع عبارت

، گرچه كنند مياز نظر فرگه، دو عبارت ستارة سر شب و ستارة صبح هر دو به يك عين ارجاع 

 پرسد: معاني مختلفي دارند. توگِنْتهات مي
؟ شود مياي است كه عين طي آن داده   ، شيوهستارة صبحآيا اين بسنده است كه بگويم معناي عبارت 

 (.Tugendhat, 1970: 53) آيد مينظر مشكوك  به
 :كند ميوي همچنين تمايز ميان پاسخ هوسرل و پاسخ فرگه رامتمايز  

يعني   يكي است، يك عين اين است كه نوئماي هر دو عمل  از نظر هوسرل، علّت ارجاع دو عبارت به 

كنون ا اش شده هاي وجودي داده شيوه يكي و همان است. عين همراه با  «اش شده هاي وجودي داده شيوه»

  (.Ibidاش است ) . معنا، عينِ نوئماتيك درباب امر داده شدهشود ميچونان نوئما توصيف 
اين   : نخست اينكه تحليل هوسرل به خوبي نشان از شود مياين نقل قول حاصل    اكنون دو نتيجه از

به يك عين، ، زيرا ارجاع دو جمله با معناي متمايز شود ميگذاري  سخن دارد كه زبان در شهود بنيان

شدگي نظام اعيان در  هاي زباني به عين، اصالت خود را از داده حكايت از آن دارد كه ارجاع عبارت

و معنا تا آنجا كه بر چنين نظامي منطبق باشد، جهان عيني شهودي را بازنمايي  گيرد ميشهود 

ها بر  ن، به ارجاع عبارتها به دليل نظام شهودي اعيا اين، هميشه تحليلي بودن عبارت  . بنابركند مي

ها و  . بنابراين، ارجاع عبارتكند ميگردد؛ و اين موضوعي است كه فلسفة تحليلي از آن غفلت  مي

 هاي زباني به عين، نسبت به قصديت آگاهي محض به عين، فرعي و انشقاقي است. نام

ل و درباب تمايز ميان تحليل هوسر «وساطت قصديت توسط معنا»ودراف اسميت براساس 

 نويسد:  مي ستارة صبحو  ستارة سر شبفرگه در خصوص ارجاع دو عبارت 
سوي عينِ  به ستارة صبحعبارت  (sense)ام به وسيلة معني  كنم، تجربه وقتي من به ستارة صبح فكر مي

و بنابراين،  كند مياي خاص عرضه  شيوه اين معنا عين را به  كه  بينيم مي. ما شود ميونوس جهت داده 

ستارة ام بايد از  كنم كه تجربه اگر فكر مي -كند ميتوصيف « عين به مثابه قصد شده»رل معنا را چون هوس

 .D. W) ستارة سر شبسوي همان عين، ونوس، جهت داده شود، امّا به شيوة معناي  به سر شب

Smith: 262 .) 

ر دو تحليل، انضماميتِ اشكالي مواجه است كه تحليل فرگه با آن مواجه بود. ه اين تحليل با همان 

. به قول درآموند، كنند ميرنگ عرضه  رنگ يا بي عين شهودي را كه براي هوسرل قطعيت داشت، كم
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هاي مختلف نوئما  بيند. نظر درآموند درباب جنبه يت نميشيء ةنوئما را چون چيزي عيني و هست

 دهد ميتقليل « به قصد شدهمثا عين به»كنندگي قصديت، نوئما را به  بدين شرح است: نظرية وساطت

اين مقاله،   مؤلف آنكه از نظر  ، حالشود مياندكي در برابر فلسفة تحليلي ظاهر  و بنابراين با امتياز 

يا فرماليسم منصوب هستنند.  گرايي  فرگه، زبان تحليلي، راسل و ويتگنشتاين به جريان صورت

قدهاي تندي عليه نامبردگان دارد. در پذيرد و ن گرايي را درباب خودش نمي اين صورت  هوسرل 

حقيقت كتاب منطق صوري و استعاليي هوسرل عليه فرماليسم راسل و ويتگنشتاين است. به طور 

ما را به سوي جهان  كند ميكل عليه فرماليسم زباني است. اين كتاب فريادي است بلند كه دعوت 

هاي  ته به آنها، يعني تماميت ساختشهودي انضمامي و تأكيد دارد منطق و رياضيات و علوم وابس

. اكنون باشند نميسرانجام هستند و با عنايت به شهود فرعي و درجه دوم  زباني بدون شهود بي

ما را به اين نظر  كند ميهاي اسمي و غير اسمي بررسي  هوسرل تمايزي را كه ميان جمله عبارت

 كرد.  ودي توجه مي. كه هوسرل از همان آغاز به شهود و جهان شهكند ميهدايت 

هاي  خالف عبارت ها به عبارت  اشاره ندارند، زيرا در اين به عيني  اي   هاي غير اسمي عبارت

هاي اسمي،  اش فهميده شود. در عبارت «باب داده شده»اسمي، عيني وجود ندارد كه بتواند چون 

. امّا كند ميعين ارجاع اش چونان  يكي است. بنابراين، جمله به موضوع عين جمله و موضوع جمله  

 :هاي غير اسمي در عبارت

يك كل از آن پشتيباني  است كه آن جمله چون  وضع امرچون عين جمله فهميده شود  تواند ميآنچه 

 (.Tugendhat, 1970: 54« )كند مي

، گيرند ميموضوع عمل تأمّلي فكر كردن قرار  هاي غير اسمي  بر اساس نظر هوسرل، جمله 

. اكنون عمل كند ميكه همان صورت عين است، ارجاع  وضع امرجمله به آنطور كه كل 

 در راه است. «بخشي عينيت»
. امّا از نظر فيلسوفان تحليلي گيرد ميشده در شهود صورت  اين عمل به پشتيباني عين داده  از نظر هوسرل 

 .(Ibid) شود ميگذاري بيان  يك نام طور زباني در  بخشي به اين عينيت

پذيرد، امّا معتقد است و تأكيد دارد كه اين عمل  گذاري مي عينيت بخشي را از طريق نامهوسرل 

بخشي عبارت را در زبان با نظر به شهود مالحظه  هميشه انشقاقي و فرعي است. اگر ما عينيت

قبل از  آيد ميپذير نيست، زيرا الزم  هاي زباني با نظر به خودشان امكان بخشي عبارت نكنيم، عينيت
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بخشي، اعيان را شناخته باشيم كه بر اساس فلسفة تحليلي چنين شناختي محال  يا عينيت گذاري  نام

 تحليلي نبايد تقدم شهود و دادگي عين در شهود را پذيرا باشد؟ ةاكنون فلسف است.

تر  بزرگ a»اشاره كنند؛ براي مثال:  يك عين  به  توانند مييا دو معناي مختلف  اكنون دو عبارت 

رغم معاني  . فلسفة تحليلي مدعي است كه اين دو گزاره به«است aتر از  كوچك b»و  «است b از

يكي است. امّا  شان  هاي حقيقي ؛ چراكه شرطكنند مييك عين ارجاع  اند، زيرا به  شان تحليلي مختلف

: رسد ميبست  هاي زباني به بن همين قاعده در تحليل برخي عبارت  سبب  فلسفة تحليلي، درست به

اشاره   يك عين هر دو به  «تر والدين جان. اف. كندي پسر جوان»و  «تر جان. اف. كندي برادر جوان»

سناتور كسي كه در شيكاگو تصادف »يكي است. اكنون اين عبارت   شان هاي حقيقي دارند و شرط

اين مطلب   ت. يكي نيس  هاي باال اش با گزاره هاي حقيقي ، ارجاع به همان عين دارد اما شرط«كرد

و ساختگي  كند نميهاي حقيقي دو جمله براي تحليلي بودن كفايت  كه شرط دهد ميخوبي نشان  به

هاي حقيقي توصيف كرد.  تنها با شرط توان ميشان را نها به اعيان است. به ديگر سخن، ارجاع جمله

ر آنها تحليلي هستند و شان، يعني، عين منظور شده د اين سه عبارت با نظر به ماهيت قصدي   امّا

ها نسبت به شهود فرعي و  هاي زبان و معناي آن اينكه گزاره  معنا هستند. نتيجه   بنابراين هم

 اند.  انشقاقي

 

 نتيجه 

هاي ويتگنشتاين را عليه پديدارشناسي هوسرل و به گونة خاص سوليپزيزم اين مقاله نخست نقادي

نمايد كه بازي كنان در گير در  . و روشن ميكند ميو سپس در خصوص تجربه خصوصي بي اعتبار 

بنابراين اين ادعا كه زبان مطلقا مقدم بر انديشه  . وباشند نمييعني انديشه  بازي از قبل حامل تجربه،

 . شود مياست طرد و رد 

هاي عام بازي به  كه نيازمندي شود ميكذشته، روشن  هاي استداللدر استدالل بيشتر با عنايت به 

خصوصي ضرورت ناپذيراست. اين برهان در تناقض با اين ادعا است كه بازي زباني قابليت  تجربه

آن را دارد كه با نظر به خودش مالحظه شود. اگر اين ادعاي اخير اعتباراش وانهاده شود اين ميدان 

كه قوت زبان در ارجاع به اعيان تنها به واسطه اين است كه زبان و نحو آن از  شود ميگشوده 

 . كند ميو از آنجا خيزش  گيرد ميدادگي اعيان در شهود سر چشمه 
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ام است  اي ويتگنشتاين در خصوص جهان جهانعكه اد شود ميهمچنين در اين مقاله روشن 

معني و ارجاع را در تضايف سيالن  تنها در صورتي مسموع است كه ويتگنشتاين اساس زبان،

كند. كه معني بنيادي قصديت است. در غير اين صورت سوبژكتيويته وپروسة منضم اعيان آن قرائت 

ويتگنشتاين نه تنها معني حقيقي و اصيل معني و ارجاع را از دست داده است بلكه از درك درست 

 هاي زباني ناتوان است.  معني و زبان و نحو آن و بازي

قابل نظرية اين مقاله به منظور دقت و روشن نمودن همه دقايق قبل از تفسير در اموند در م

كه برنامه  كند مي. و بنابراين اثبات كند ميوساطت كنندگي قصديت به وسيله معني يا نوئما دفاع 

عين  ت و عينيت نوئما است، به اين معني كه نوئما وشيءهوسرل در نخست توضيح و تبيين 

ميان نوئما همان هستند. بنابراين ادعاي نظرية وساطت كنندگي در تمايز انتولوژيكي  قصدي يكي و

تبيين دادگي  . از اين چشم انداز برنامه هوسرل در نخست توضيح وشود ميعين قصدي وانهاده  و

هاي  جهان شهودي محيطي از طريق قصديت اگاهي در شهود است و بر اين اساس ساخت اعيان و

در هاي زبان و منطق وابسته به شهود هستند، و  ونة خاص همة ساختگعيني و به  علوم نظري و

. اين دست اورد براي اين مقاله قاطع است. و از اين باشند نمينسبت با شهود فرعي و انشقاقي 

بلكه آن فلسفه بايد بنيادهاي  ،باشند نميمنظر نه تنها پديدارشناسي و فلسفة تحليلي دو نظام موازي ن

 خويش را در پديدار شناسي هوسرل جستجو كند. 

بر همين مبنا بازي زباني به  ين چون عين بازي سخن رفت ودراين مقاله براي اولين بار از ع

 درون قصديت كشيده شد.
 

 

 

 

 

 منابع
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 ماده اولي و تبيين كون و فساد در فلسفه ارسطو

  احمد عسكري - *اكبر مسگري عليدكتر 

 شهيد بهشتيدانشگاه دانشجوي دكتراي  -شهيد بهشتياستاديار دانشگاه 

 (15/2/91 ؛تاريخ پذيرش مقاله: 10/11/90 )تاريخ دريافت مقاله:
 

 چكيده

عنوان مفهومي اصيل از فلسفه ارسطو تلقي شده است؛ در ه ماده اولي يا هيوالي اولي در سنت فلسفي غالباً ب
عين حال اصالت اين مفهوم از سوي برخي محققين معاصر فلسفه ارسطو مورد ترديد قرار گرفته است. البته 

اي كه در اين رابطه مطرح شده بيش از آنكه درباره معقول بودن خود ماده اولي باشد، معطوف به  مناقشه
 ست. در مقابل برخي ديگر از محققين همچنان از ماده اولي در فلسفه ارسطو دفاعانتساب آن به ارسطو

و اختالف نظر در اين مسئله همچنان در ادبيات فلسفي معاصر وجود دارد. ماده اولي در رابطه با  كنند مي

معني  كون و فساد به يك اگر چه .كند مي كون و فساد قرار دارد كه ارسطو آن را از حركت عرضي متمايز

بماند و در اينجاست كه « باقي»كه در هر شدن چيزي  آورد مياست اما تحليل كلي تغير الزم « شدن مطلق»
يم در عين قائل شدن به اينكه كون و توان مي. با پذيرش ماده اولي از يك طرف كند ميماده اولي نقش ايفاء 

ا نيز حفظ كنيم، و از طرف ديگر عام حركت است ر هاي ويژگيفساد شدن مطلق است، شرط بقاء كه از 
 توان ميتبدل عناصر به يكديگر را كه ارسطو به آن قائل است تبيين نماييم، زيرا در تبدل عناصر ديگر ن

عنوان ماده ثانيه مقدم بر آنها معرفي كرد. در اين مقاله سعي شده است با تحليل ماده و صورت ه چيزي را ب
جوهر مادي از « تركيب»ماده در كون و فساد و نيز « بقاي»منظور از  و نسبت بين آن دو نشان داده شود كه

وقتي قوه به  كه همچناننقش اساسي دارد. « قوه» به صورتماده و صورت چيست. در اين تحليل فهم ماده 

خود گرفت، منظور ه اي صورت جديد ب گوييم ماده اي باقي نيست، زماني هم كه مي ديگر قوه رسد ميفعليت 
. معناي تركيب جوهر مادي از ماده ه استاست صورت شد و تعين پذيرفت متعيّنكه ماده كه امري ناآن است 

اين است كه اين  ،است و منظور از بقاء پديد آمدهيك موضوعي « از»كه هر شيء مادي است  و صورت اين
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ير از بقاي ماده و خاص و نه ماده ديگري با تمام هويتش تبديل به امري ديگر شده است. اگر اين تفس ةماد
 باقي نخواهد ماند.تركيب جوهر مادي پذيرفته شود ديگر جايي براي ماده اولي در فلسفه ارسطو 

 : ماده، قوه، صورت، فعليت، تغير، كون، فسادكليدي هاي واژه

 

 
 

* Email: a-aliakbar@sbu.ac.ir 
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 مقدمه
است. هيوالي « هيوالي اولي»يا « اوليماده » مطرح استيكي از مفاهيمي كه در نظام فلسفه ارسطو 

مفاهيم فلسفه ارسطو يعني ماده در مقابل صورت را  ترين مهميكي از  ،اولي در كنار هيوالي ثانيه

، يكي از آييم مي. از طرفي اين مفهوم، آنگاه كه در مقام توضيح و تفسير آن بردهند مي تشكيل

كه از طرفي هيوالي اولي واقعاً وجود  است اينترين مفاهيم است. مشكل  مشكلترين و مسئله ساز

دارد و عدم محض نيست اما نحوه وجود داشتنش به صورت صرف قابليت و امكان است، به 

و اين درحالي « فعليت آن عبارتست از قوه محض بودن» شود مينحوي كه در تعريف آن گفته 

نيز بدون اشكال و دشواري از اين رو خود اين تعريف  .فعل در مقابل هم هستند است كه قوه و

نيست و نيازمند توضيح است. توضيحات ديگر نيز كم و بيش با همين مسئله مواجهند. البته بسياري 

اند و اين تعريف را در نهايت بي  از متفكرين و فيلسوفان و شارحان وجود چنين امري را پذيرفته

ماده  ،لفاني داشته است. به هر صورت، اما همواره اين مسئله محل نزاع بوده و مخادانند مي اشكال

اولي در سنت ارسطويي به عنوان يكي از مفاهيم فلسفه ارسطو مورد پذيرش بوده است و در تبيين 

 اند. برخي مسائل فلسفه ارسطو از آن بهره گرفته

جديد بسياري از مفاهيم كالسيك فلسفي مورد بي اعتنايي يا نقد قرار گرفتند. اما در  در دورة

اي از ارسطو شناسان اين نظريه را مطرح كردند كه  . عدهمسئله متفاوت است ،هيوالي اوليمورد 

اساساً چنين مفهومي در نظام فلسفي ارسطو وجود ندارد و انتساب آن به ارسطو نادرست است. اين 

خصوصاً از نيمه دوم قرن بيستم به بعد  .مسئله به نحوي مورد توجه ارسطوشناسان قرار گرفت

  1موضوعي زنده بوده است و مقاالت متعدد و مهمي له و عليه آن نگاشته شده است. هموار

توجهي به اين مسئله و  كنند ميمخالفين عمدتاً در نفي انتساب ماده اولي به ارسطو استدالل 

معقوليت  فارغ از بحثِطور،  همين ؛كه آيا اين مفهوم علي االصول قابل پذيرش است يا نهندارند 

. سه نوع بحث از سوي مخالفان مطرح شده است: اوالً دانند را به ارسطو ناروا مي اب آنانتسآن، 

 و دهند مي فقراتي از آثار ارسطو را كه پايه استدالل طرفداران هيوالي اولي است مورد تحليل قرار

ام فلسفي سعي دارند نشان دهند كه اين فقرات داللت بر چنين امري ندارند. ثانياً ماده اولي را در نظ

كه چنين امري در فلسفه ارسطو وجود ندارد و  كنند ميو استدالل  دهند مي ارسطو مورد بحث قرار
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عنوان ه نيازي به آن نيست. ثالثاً در خصوص عللي كه باعث شده است در طي قرون ماده اولي ب

 .كنند ميعنصري اصيل از فلسفه ارسطو تلقي شود، بحث 

 

 ماده اولي چيست؟ 

چيزي في نفسه  گاه هيچدر فلسفه ارسطو است. يعني  2گفت كه ماده يك مفهوم نسبي نخست بايد

ماده انگاشته شود بلكه ماده همواره مادة چيزي است و در نسبت با يك امر ديگر ماده  تواند مين

اي را في نفسه در نظر بگيريم امري مستقل خواهد بود و ديگر اطالق  . پس اگر مادهشود ميخوانده 

 ،آيد ميآن اطالقي حقيقي نيست. مثالً هسته خرما از اين جهت كه درخت خرما از آن پديد  برماده 

ي است مانند ساير اشياء. بعالوه چون شيءمستقل در نظر گرفته شود  به صورتماده است. اما اگر 

ماده باشد نه نسبت به  تواند ميي يك شيء خاص است، بنابراين در نسبت با چيز خاصي شيءهر 

خرما تنها در مقايسه با درخت خرما ماده است ولي با هر چيز  ةچيزي. به اين ترتيب هست هر

ديگري كه درنظر بگيريم ماده نيست. اين بدان جهت است كه هسته خرما يك شيء خاصي است و 

 ن خاصي دارد و چون فالن شيء خاص است پس اقتضاي خاصي دارد نه هر اقتضايي. تعيّ

بلكه في  ؟ يعني چيزي كه نه درنسبت با چيز ديگريماده مطلق سخن گفتاز  توان مياما آيا 

نفسه ماده است. اگر وجود چنين چيزي را بتوان پذيرفت در آن صورت اين ماده به يك معني 

نسبتي با هيچ چيز ندارد و به يك معني با همه چيز نسبت دارد. آنچه تحت عنوان ماده اولي طرح 

ني امري كه صرف قابليت و استعداد است نه قابليت و استعداد چنين موجودي است يع شود مي

علي السويه است. ماده اولي امري بسيط است يعني  ،مكوّنچيزي. بنابراين نسبت آن با هر چيز 

نيست كه از يك طرف وجودي في نفسه و از طرف ديگر وجودي نسبي داشته باشد بلكه  چنين اين

يا به تعبير ديگر قوه و فعل در آن متمايز نيست. فعليت آن وجود في نفسه و نسبي آن يكي است و 

در  Ζقوه آن همان فعليتش. ارسطو در فقره مشهوري از كتاب  همان بالقوه بودن آن است و

 گويد:  خصوص ماده چنين مي

اجسامند و همچنين طول و عرض و عمق  2و قواي 1نات، تعي1ّزيرا همه چيزهاي ديگر تأثرات

جوهر. جوهر آن چيز نخستيني است كه اينها به آن متعلقند. وقتي كه طول و نه  كميت هستند و

_______________________________ 
1. παθη 
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. بر ماند ميباقي  شود مي متعيّناينها  به وسيلةعرض و عمق را جدا كنيم چيزي جز آنچه كه 

نه چيز  3منظور من از ماده چيزي است كه في نفسه .جوهر است ،اساس اين ديدگاه تنها ماده

زيرا . شود مي متعيّن 4آن موجود به وسيلةه هر چيز ديگري كه خاصي است و نه كميت و ن

 غير از چيزهاي ديگر دارد 5و آن وجودي شود ميچيزي هست كه هر يك از اينها بر آن حمل 

آن ]جوهر[ بر ماده حمل  شوند مي)زيرا در حالي كه همه چيزهاي ديگر بر جوهر حمل 

است و نه كميت و نه هيچ چيز ديگري است  ( و اين چيز آخر ]ماده[ في نفسه نه چيزيشود مي

 . (1029a12-26) «و نه نفي اين چيزهاست زيرا همه اينها تنها بالعرض به آن متعلقند

گفت: در بين  توان مياز جمله متون مورد استناد طرفداران ماده اولي است. در توضيح آن  ،اين فقره

 يك هيچاما جوهر به  شوند ميآن حمل معاني مختلف موجود، يكي جوهر است و ساير مقوالت بر 

. در عين حال "هنرمند انسان است» گوييم نميو  "انسان هنرمند است» گوييم مي. مثالً شود مينحمل 

سقراط » گوييم ميمحمول واقع شود مثالً  تواند ميبه نحو ديگري  ،آنچه در مقوله جوهر قرار دارد

گفت كه چيزي هست كه هر محمولي و تعيني،  وانت مي. بنابراين "اين درخت است»يا  "انسان است

و آن چيز كه حمل بر آن صورت  شود ميحتي آنچه در مقوله جوهر واقع است، بر آن حمل 

خود هيچ امر معيني نيست.  به حسبغير از هر يك از آنهاست كه عبارتست از ماده كه  گيرد مي

جوهر  ديگري حتي آنچه در مقولةا هر چيز گفت كه ماده حقيقتاً جوهر است، زير توان ميپس 

. البته ارسطو با نتيجه اين شود ميناما ماده ديگر بر چيزي حمل  گيرد ميقرار  ،است در نسبت با ماده

 و اينگويد نتيجه اين نوع استدالل آن است كه ماده جوهر باشد  استدالل موافق نيست و مي

(. اما بحث بر سر اين است 1029a26-28باشد )« اين چيز»و « جدا»ناممكن است زيرا جوهر بايد 

كه ماده را چگونه تصوير كنيم و اتفاقاً استدالل ارسطو بر اينكه ماده جوهر نيست مبتني بر اين 

صرفاً با استناد به اين متن  رسد ميني ندارد. با اين وجود به نظر تصوير است كه ماده هيچ تعيّ

. چرا كه اين داند مي تعيّن بيني ماده را امري مطلقاً يع ،گفت ارسطو قائل به ماده اولي است توان نمي

احتمال وجود دارد كه او در اينجا تصويري اوليه از مسئله ارائه كرده باشد، تصويري كه در 

                                                                                                                                               
1. ποιηματα 

2. δυναμεις 

3. καθ’ αὑτην 
4. το ὄν 

5. το εἰναι 
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بعدي نشان داده شود كه قابل قبول نيست. بر همين اساس مخالفان انتساب ماده اولي به  هاي تحليل

 3اند. ديد قرار دادهارسطو، داللت اين متن را مورد تر

جريان كون و  كنند ميدر نظام فلسفه ارسطو ماده اولي نقش ايفاء  رسد مياما جايي كه به نظر 

ي ضدي تغييراز يك طرف اضداد هستند و از طرف ديگر موضوع. در هر  تغييرفساد است. مبادي 

ل به ضد خود است كه بگوييم چيزي تبدي معني بي، اما شود ميو ضد ديگر جايگزين  رود مي

كه  پذيرد ميو ضد ديگر را  دهد ميبلكه همواره چيزي است كه ضدي را از دست  شود مي

ارسطو دو نوع صيرورت و  طبيعياتدر فصل هفتم كتاب اول  عبارتست از موضوع حركت يا ماده.

رد برخي . در موشود مياطالق  2به انحاء مختلفي 1«شدن»به گفته او : كنند ميرا از هم متمايز  تغيير

به نحو « شدن. »رود ميبه كار  3«چيزي شدن»، بلكه رود نميبه نحو مطلق به كار « شدن»چيزها 

. اين تمايز براي ارسطو بسيار مهم است و (190a31-33) تنها مربوط به جواهر است 4)بسيط( مطلق

حركت  -1: كنند ميرا به دو نوع تقسيم  تغييربر اين اساس ارسطو بعداً حركت )بالمعني االعم( يا 

يعني در  شود ميكون و فساد. در نوع اول هميشه چيزي است كه چنين و چنان -2ص؛ ابالمعني الخ

، مثالً آيد ميبوجود « چيز». اما در نوع دوم يك شود مييابد، مثالً آب گرم  وصفي مي تغييرجريان 

انسان وصفي براي آن ي كه به صورتنيست كه چيزي انسان شده باشد،  چنين اينانسان. در اينجا 

پديد « چنين اين»و نه « اين»كه گرما وصفي براي آب است. در مورد دوم اساساً يك  طور همانباشد 

 . آيد مي

اينكه چرا در بررسي موارد حركت به اينجا رسيديم كه دو نوع شدن از هم متمايز است از اين 

ي است و وصف آن است. اما ، متعلق به يك جوهرشود ميكه هر چيزي كه  شود ميمطلب ناشي 

مطلق و بسيط  شود ميو  آيد ميخود جوهر ديگر به چيزي تعلق ندارد و بنابراين هنگامي كه پديد 

 است، يعني وصف چيز ديگري نيست. بنابراين دو نوع شدن و صيرورت وجود دارد. 

است كه جوهر پرسيد اساساً ارسطو به چه دليلي قائل به كون و فساد است و معتقد  توان مياما 

تمايز  بايست مي؟ چرا شود مييابد و يا فاسد  ، يعني جوهري تكون ميگيرد ميقرار  تغييردر معرض 

_______________________________ 
1. του γιγνεσθαι 

2. παλλαχως 
3. τι γιγωεσθαι 

4. ἁπλως 
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 تغييربه يك معني  توان نميي را تغييررا بنيادين دانست؟ يعني چرا هر نوع  تغييراين دو نوع 

را نوعي  دهد ميشان آنچه كه ارسطو تحتت عنوان كون و فساد به ما ن توان نميعرضي دانست؟ آيا 

 عرضي بدانيم؟  تغيير

ديدگاه ارسطو در خصوص قائل شدن به كون و فساد مبتني بر اين است كه ما در ادراك و 

يعني چيزهايي كه داراي هويت و ماهيت خاص هستند  يابيم درميشهود خود اشياء مادي خاصي را 

ال درخت تركيبي از چند چيز مثالً آب نه اينكه چيزهايي كه تركيبي از مواد مختلف باشند. براي مث

دارد. حال اگر  متعيّنو خاك و غيره نيست بلكه يك شيء مادي خاص است و ماهيتي مستقل و 

عبارت بودند از بهم آميختن و تركيب  آمدند ميات عرضي داشتيم و چيزهايي كه پديد تغييرتنها 

مواجه نبوديم.  ،مستقل داراي هويتِو اشياء خاص  ها ماهيتمواد و چيزهاي مختلف، آنگاه ما با 

يابند اما اگر تنها مواد و عناصر تشكيل  به نحو مشخص و منظمي تكون مي ،خاص هاي هويتاين 

دهنده اشياء چيزهاي واقعي بودند )مثالً مطابق رأي تالس يا ذيمقراطيس و ديگران( اين واقعيتهاي 

كون يعني پيدايش جوهر جديد و صورت مشهود قابل تبيين نبودند. در اينجاست كه ارسطو بحث 

 اين مسئله يعني پيدايش اشياء مادي خاص را تبيين كند. تواند ميو صورت  كنند ميرا مطرح 

عنوان تحليل كلي از حركت بيان كرد، يعني اينكه ه بين آنچه كه ب كنند ميارسطو سپس تالش 

يتي كه از مالحظه برخي موارد وجود دارد و واقع ماند ميدر هر حركتي موضوع و چيزي كه باقي 

بسيط و مطلق، جمع كند. در واقع اين يكي از مسائل پيش روي  تغييرحركت معلوم شد، يعني 

« چيزي شدن»كه همواره بايد از  دهد ميارسطوست. از يك طرف تحليل عمومي حركت نشان 

و  تغييرمواردي از كنيم درميابيم كه  را بررسي مي تغييرسخن گفت اما از طرف ديگر وقتي موارد 

است. در بررسي موارد گوناگون « مطلق شدن»نيست بلكه « چيزي شدن»شدن وجود دارد كه ديگر 

چيزي در زير  بايست ميكه در خصوص ساير چيزها واضح است كه  كنند ميارسطو اظهار  تغيير

، آيد ميپديد  . زيرا وقتي كميت، كيفيت، نسبت، زمان يا مكانشود مي]يعني[ چيزي كه  1قرار گيرد

، اما همه چيزهاي ديگر شود مينمربوط به موضوعي است، زيرا تنها جوهر است كه بر چيزي حمل 

كه جواهر و هر چيز  دهد مي. بررسي مسئله نشان (190a33-190b1) شوند ميبر جوهر حمل 

_______________________________ 
1. ἀναγκη ὑποκεισθαι 
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 زيرا همواره چيزي شوند ميديگري كه به نحو بسيط وجود دارند نيز از يك مبدء و موضوعي 

 . (190b1-4) 1آن است و شونده از گيرد ميوجود دارد كه كه در زير قرار 

موضوع حركت واضح است و آن جوهري است كه از حالتي به حالت  ،ات عرضيتغييردر 

. و يا شود مي. مثالً جسم فلزي كه در اول صبح سرد است در اثر تابش آفتاب داغ آيد ميمتضاد در

يابد و  در جوهر را داريم كه جوهري فساد مي تغييرر مقابل . دشود ميانسان بيمار تندرست 

ظاهر در اين مورد پيدايش، ه كه ارسطو بيان كرد اگر چه ب طور همان. شود مين جوهري ديگر متكوّ

 تغييربايد حضور داشته باشند وگرنه  تغيير، اما اينجا نيز همان مبادي رسد ميمطلق و بسيط به نظر 

يح است. اما به ظاهر در كون و فساد چيزي باقي نيست آنچه اتفاق افتاده ناممكن و غير قابل توض

عقيده ارسطو بين اين دو ه آن است كه جوهري از ميان رفته است و جوهري پديد آمده. اما ب

اي اساسي وجود دارد به اين معني كه از جوهر اول جوهر دوم پديد آمده است. اگر چنين  رابطه

اين موضوع، جوهر اول نيست چرا كه اگر جوهر اول باقي بماند و چيست؟  تغييراست موضوع 

فساد نخواهد بود بلكه حركت عرضي است. در ثاني هر صورتي با  باشد ديگر كون و تغييرموضوع 

كه صورتي موضوع صورت ديگر باشد. اعراض هم  دهد نميصورت ديگر در تقابل است و معني 

فساد  ند. در اينجاست كه سخن از ماده يا موضوع كون وموضوع باش توانند نميكه بنا به تعريف 

كه همان ماده اولي است. البته ممكن است گفته شود كه نيازي به ماده اولي نيست  شود ميمطرح 

موضوع قرار گيرد براي جوهر در مرتبه باالتر مثالً  تواند ميتر  چرا كه هر جوهري در مرتبه پايين

ماده عمل  به عنوان تواند مي، آنچه كه شود ميميز و تخت و غيره وقتي كه يك تنه درخت تبديل به 

صورت وسايل چوبين درآمده. اما ه سپس ب كند چوب است كه ابتداء به صورت تنه درخت بوده و

اوالً در مواردي مانند تبديل نطفه و بذر به حيوان و گياه معلوم نيست ماده مشترك چيست، ثانياً 

گويا نيست. زيرا چوب به نحو مطلق، ماده مشترك نيست، بلكه يك قطعه حتي مثال فوق نيز كامالً 

از چوب بود كه تبديل به وسائل چوبي شد و روشن است كه آن قطعه از چوب ديگر باقي نيست. 

با اين اشكال  صورت اينحتي اگر به نحوي بپذيريم كه يك شيء مشخص باقي مانده است در 

و فساد و حركت عرضي وجود ندارد. ثالثاً حتي با فرض قبول كه تفاوتي بين كون  شويم ميروبرو 

از چيزي شده است و اگر  ،تر چوب نيز . زيرا در مرحله قبلآيد مياين مطلب اشكال دوباره پيش 

_______________________________ 
1. ἀει γαρ ἐστι ὁ ὑποκειται ἐξ οὗ το γιγνομενον 
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كه خود آنها از  داند ميكه ارسطو آنها را عناصر اوليه  رسيم ميهمينطور پيش برويم به چيزهايي 

( و به يك معني اند پديد نيامده ديگري كه مقدم بر آن عنصر باشد)يعني از چيز  اند چيزي نشده

 . شوند ميند. اما ارسطو معتقد است كه اين عناصر به يكديگر تبديل ا بسيط

و تنها ممكن است كه از  آيند ميبنابراين عناصر نه از چيزي غير مادي و نه از جسمي غير از عنصر پديد 

 . (On the Heavens 305a31-33)همديگر پديد آيند 

ايم و چون جسمي مقدم بر عناصر وجود ندارد  ل عناصر نيز نيازمند مادهدر تبدّ صورت ايندر 

گفت كه جسمي ماده آنهاست. بنابراين در اين مورد به وضوح نيازمند فرض ماده اولي  توان نمي

 هستم. 

اند.  ي ارسطو منكر شدهوجود ماده اولي را در نظام فلسف ،ياد شده، بسياري هاي استداللعليرغم 

اين نكته ضروري به نظر توجه به  ،استمطرح شده پيش از ورود به مباحثاتي كه در اين زمينه 

طرح نكرده است. واضح « آيا ماده اولي وجود دارد؟»كه ارسطو پرسشي بدين نحو كه مثالً  رسد مي

به ظاهر كالم ارسطو، . به همين خاطر صرف رجوع آمد نمياست كه اگر چنين بود اختالفي پيش 

و گروه  دهد ميدو طرف نزاع به متون مختلفي از او ارجاع  ،. از اين روكنند نمياين مسئله را حل 

آن متن را با ديدگاه خود تطبيق دهند.  كنند ميديگر با در تقدير گرفتن برخي قيود و شرايط سعي 

خاص در نظام فلسفي  در خصوص يك نظريه بايست نميكينگ در اين رابطه معتقد است كه 

اي با اين  ارسطو، بدون توجه به كل نظام فلسفي او و در نظر گرفتن اين نكته كه آيا چنين نظريه

اي كه  نظام فلسفي سازگار است يا نه، صرفاً به شواهد متني اعتماد كرد. خصوصاً آنكه گاهي نظريه

مان متني باشد كه در تأييد عامل مهمي در تعيين معناي ه تواند مياست، خود  سؤالخود مورد 

. در چنين حالتي امكان اندكي وجود خواهد داشت كه صرفاً با توسل به رود ميهمين نظريه به كار 

منجر به يك دفاع نادرست شود  تواند مياصالح شود. بلكه  ،شواهد متني، يك پيش فرض نادرست

خارج شود. از جمله اين موارد  و حتي منجر به اين شود كه كل متن و يا نظام فلسفي از مسير خود

. سلمزن كه از طرفداران ماده (King, 1956: 388) چنين سرنوشتي داشته است ،بحث از ماده اولي

اولي است نيز معتقد است كه ارسطو دقت و قاعده خاصي در استفاده از اصطالحات )در خصوص 

است هاي مجدد  دائماً نيازمند بررسي ماده و ماده اولي( نداشته است، بنابراين اين مفهوم )ماده اولي(

. در (Solmsen, 1958: 243) نامنسجم عمل كرده است متأسفانهزيرا ارسطو در كاربرد اصطالحات 
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 يعني هم تحليل متون را انجام كنند ميدو نوع بحث را طرح  عين حال موافقان و مخالفان، هر

 . كنند ميو هم بحث استداللي مطرح  دهند مي

چنين  ،شود مينشان دهد متوني كه از آنها ماده اولي برداشت  كنند ميله خود سعي كينگ در مقا

او البته با پاسخهايي از سوي مخالفان مواجه شد. چارلتون نيز به بررسي  هاي استداللداللتي ندارند. 

همچنين  4نشان دهد كه آنها داللت بر هيوالي اولي ندارند. ،سعي كرده اين متون پرداخته است و

اي قطعي در فلسفه  كينگ و چارلتون تالش كردند نشان دهند به چه دليل ماده اولي به عنوان آموزه

كه از قضاء و  داند ميارسطو تلقي شد. كينگ علت باور رايج در انتساب ماده اولي به ارسطو را اين 

ي نوافالطوني متأسفانه پس از ارسطو بهترين و بلكه تقريبا انحصاراً، شارحان و فيلسوفان ارسطوي

ارسطو و  م داد كه اثبات كند دو نظامِ فلسفةبودند. براي مثال سيمپليكيوس تالش زيادي انجا

افالطون دو صورتبندي مفهومي متفاوت از يك فلسفه هستند. كاري كه تنها منجر به ارائه تصويري 

ي و افالطوني ارسطوي ضايي به راحتي امكان داشت كه مادةتحريف شده از آن دو شد. در چنين ف

نياز بود، اگرچه اين امكان وجود داشت )كه تأييدات  مورد يكي انگاشته شوند. تأييدات متني كمتر

 تيمائوس. چارلتون نيز معتقد است تصور ماده اولي از رساله (Ibid, 388-389)متني ارائه شود(

توضيح و گفتار افالطون آغاز شده است. سپس زماني كه ارسطو مفهوم علت مادي را بيان كرد 

به عنوان توصيف آن تلقي شد. البته ارسطو خود تا حدي مسئول اين  تيمائوسافالطون از ماده در 

را معرفي كرده است. اما متفكرين بعدي  1موضوع تيمائوسمسئله بود، زيرا گفته بود كه افالطون در 

مبهم  تيمائوس و اينكه (Phy. 191b35-6)افالطون به عمق مسئله نرسيده است  ديگر او كهاز سخن 

كه بالفاصله مسلم فرض شد كه  بينيم مي( غفلت كردند و De Gen. et Cor. 329a13-14است )

يك چيز هستند. به عقيده چارلتون اولين ظهور واقعي ماده اولي  تيمائوسماده ارسطويي و قابل 

ارسطو در آنچه كه فلسفه ظاهراً نزد رواقيون بود؛ و ماده به عنوان تركيبي از انديشه افالطون و 

، تثبيت شد. به عقيده چارلتون شود ميقرن اول پيش از ميالد و قرون اوليه ميالدي خوانده  2تركيبي

چيز ديگري نيز در تحكيم ماده اولي، يعني پذيرش آن در الهيات مسيحي نقش داشت كه بازگشت 

 1مطلب سروده اول سِفر پيدايش پيش از مسيحيت است. اينها 3مآب آن احتماالً به يهوديان يوناني

_______________________________ 
1. underlying nature 
2. syncretist philosophy 

3. Hellenizing Jews 
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تطبيق دادند.  تيمائوس همراه با آسمان آفريده شد، را با ماده« شكل بيزمين نامرئي و »گفت  كه مي

. كنند مياخذ  را آني سؤالآباء مسيحي اين تطبيق را با اشتياق پذيرفتند. آگوستين نيز بدون هيچ 

باور داشتند. ماده اولي در افالطون، ارسطو،  بنابراين در قرون اوليه ميالدي همه به ماده اولي

 .5و حتي در جمالت آغازين كتاب مقدس وجود داشت 2رواقيون

ل توضيح دهند كه كون و فساد خصوصاً تبدّ بايست مي كنند مياما كساني كه ماده اولي را نفي 

اين مسئله  برخي معتقدند قول به ماده اولي در مواجهه با 6عناصر به يكديگر چگونه ممكن است.

ي از جمله كون و فساد بايد چيزي باقي بماند. ثانياً در تغييرطرح شده است كه: اوالً در هر نوع 

 توان ميروشن است و در تكون مصنوعات تا حدودي  ماند ميعرضي آنچه باقي  تغييرحالي كه در 

كل بزرگي مواجه با مش رسيم مياما هنگامي كه به تكونات طبيعي  ماند ميپذيرفت كه چيزي باقي 

زيرا مثالً ماده انسان )آنچه انسان از آن تشكيل يافته( گوشت و استخوان است، اما انسان  7شويم مي

از گوشت و استخوان نشده )پديد نيامده( است، بلكه از نطفه است و در اين موارد معلوم نيست كه 

اند. در حالي كه به  ل كردهح« ماده اولي»اي با فرض  چه چيزي باقي است. لذا اين مشكل را عده

به معني نفي كون و فساد است. به  ماند ميعقيده مخالفان ماده اولي پذيرفتن اينكه چيزي باقي 

عقيده آنها نيازي به فرض ماده اولي نيست تا با اين نتيجه غير قابل قبول مواجه شويم، چرا كه 

ته است كه بايد چيزي باقي بماند، . ارسطو نگفماند مياساساً الزم نيست قائل شويم چيزي باقي 

  8.(Charlton, 1970: 76-77) گيرد ميگويد چيزي موضوع قرار  بلكه فقط مي

البته اين ايراد كه با فرض امر باقي كون و فساد منتفي خواهد شد خود محل بحث است. چرا 

رض نحوه وجود بود اشكال موجه بود اما سخن آن است كه بنا به ف متعيّنكه اگر ماده اولي امري 

به صورت است. به همين ترتيب  ،است و تقوم آن متعيّنماده اولي متفاوت است و امري بالقوه و نا

بقاي آن نيز به نحو ديگري است. ممكن است گفته شود اين تصوير مبهم و يا متناقض است. در 

 نه نقشي كه در كون و فساد دارد.  ،اشكال بر سر خود ماده اولي است صورت اين

شده است و مطابق آن موضوع  3تفسيري است كه از موضوع ،مسئله در اين ديدگاه ترين مهماما 

از آن آغاز شده  تغييرصرفاً چيزي باشد كه  تواند ميلزوماً آن چيزي نيست كه باقي است، بلكه 

                                                                                                                                               
1. Genesis 
2. the Stoa 

3. το ὑποκειμενον 
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تصور شود هم به عنوان ضد  تواند مياگرچه ديگر باقي نيست. به اين ترتيب موضوع به دو صورت 

اما در كون و  ماند ميعرضي، موضوع جوهري است كه باقي  تغييردر «. باقي»امر  به عنوانهم  و

موضوع  تغييرمطابق برداشت اوليه از ». ماند ميفساد، موضوع جوهري است كه مقابل است و باقي 

ارسطو تنها  از مورد كون و فساد درميابيم كه در تحليل تر دقيقاما در بررسي  ماند ميچيزي است كه باقي 

 ,Caraway)«در نظر گرفته شود شود ميچيزي كه كون از آن آغاز  به عنوانضروري است كه موضوع 

2008: 101-102). 

. به همين سبب (190b11)« است 1مركب اي همواره هر شونده» :گويد اما ارسطو به صراحت مي

بگويد هر چه پديد  تواند ميچارلتون مورد اعتراض بستك قرار گرفته كه ارسطو تنها بر اين اساس 

و  ماند مياي كه باقي  به دو عنصر تفكيك كنيم: يكي مؤلفه را آنمركب است كه ما بتوانيم  آيد مي

 .(Bostock, 1982: 189) شود مياي كه حاصل  مؤلفه يديگر

مركب را نيز به نحو ديگري معني كرد. به عقيده جونز مركب بودن يعني از چيزي  توان مياما 

او در مقاله خود از  9مركب است. ،شود ميچون از چيزي  ،شود ميآمدن و نه بيشتر. آنچه  پديد

نمايد.  و تكميل مي دهد ميو ديدگاه چارلتون را بسط  كنند ميكليت ديدگاه كينگ و چارلتون دفاع 

قي با تغيير، مبدء و موضوع دارد اما چيزي در فرايند تغييرنشان دهد كه چگونه  كنند مياو تالش 

و از اين طريق نشان دهد كه حتي ابهامات و ايراداتي كه چارلتون در اين مسئله مدعي بود،  ماند مي

. چارلتون معتقد بود كه (Jones, 1974: 476) موجه نيست و ارسطو كامالً منسجم سخن گفته است

سپس  و 3شيء تشكيل يافته و 2صورت ابتدائاً تمايزي است بين جزء تشكيل دهنده-تقسيم ماده

گفت  توان ميطبيعي  به طوردر واقع مصنوعاتي مانند مجسمه هستند كه از آنچه »كه  دهد ميادامه 

. اما در خصوص جواهر طبيعي (Charlton, 1970:73)«اند اند، ساخته شده و تشكيل شده پديد آمده

]كه  جدي مواجهيم. گوشت و استخوان يكه پيشتر گفته شد به نظر چارلتون با مشكل طور همان

حركت  4و تحت هيچ توصيفي مبدء و موضوع شوند نميحيوان از آنها تشكيل يافته[ تبديل به سگ 

ماده ». اما جونز معتقد است كه (Ibid, 76-77) هستند 5به سوي سگ نيستند، بلكه در عوض مقصد

_______________________________ 
1. συνθετον 

2. constituent 

3. thing constituted 
4. terminus a quo 

5. terminus ad quem 
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رسيم ابزاري براي ت به عنواناست و نيز اينكه يك مقوله فلسفي است كه  1صرفاً يك مفهوم فرمال

است كه با آن  2ماده آن شيء خاصي«. شود ميبكار برده  تغييرشبكه مفهومي گفتار خود درباره 

)مثالً يك قطعه از يك ماده يا يك جوهر فردي مانند بذر يا جنين(،  شود ميفرايند پديد آمدن آغاز 

 ,Ibid) ه شودصرفاً به معني زماني فهميد بايست مي« از». در اينجا آيد ميو از آن محصول پديد 

476) . 

 -2. شود ميالف ب  -1صورتبندي كرد:  توان ميرا در دو ساختار زباني  تغييرگويد  ارسطو مي

بكار برد كه آنچه كه چيز ديگر از آن  توان مي. ساختار دوم را تنها در جايي شود مياز الف ب 

، يا از انسان بي هنر انسان آيد ميباقي نماند. مثالً از بي هنر هنرمند پديد  تغييردر جريان  شود مي

. در عين حال ارسطو يك آيد ميگفت از انسان هنرمند پديد  توان نمي. اما آيد ميهنرمند پديد 

 گويد: و مي كنند مياستثناء ذكر 
از برنز مجسمه  گوييم مي. گوييم ميبه همين شكل سخن  ماند ميگاهي ما درباره چيزي كه باقي 

 .(190a24-27) آيد ميپديد 

اما به نظر جونز برنز اگر به عنوان اسم جنس تلقي شود، موضوع حركت نيست. چرا كه مثالً از 

، بلكه اگر هم اين تعبير به كار برده شود منظور شود ميگفت چيزي درست  توان نمي« چوب»

را با قيدهايي كه آنها را  ها اسم گونه ايناي از جنس چوب است و كاربرد درست، آن است كه  قطعه

چرا كه در فرايند تكون،  ماند ميباقي  تغييراما قطعه برنز نيز در طي  10بخشند به كار بريم. تعين مي

چرا كه زماني كه مجسمه ساخته شده است، قطعه برنزي كه از آن شروع »ديگر اثري از آن نيست 

از  فاوتدرست است كه هر دو از برنز هستند اما دو قطعه مت«. كرديم اكنون مجسمه شده است

 تغييردر فرايند  تواند مين دهد ميبرنز كه مجسمه ساز آن را شكل  شكل بي برنزند. بنابراين قطعة

هاي ديگر است و مورد استفاده  باقي بماند. در واقع يك قطعه از برنز از آن جهت كه در مقابل قطعه

به  توان نميما قرار گرفت، وقتي كه تبديل به مجسمه شد اگر كسي بپرسد كه آن قطعه كجاست 

سادگي مجسمه را نشان داد و گفت اين است، بلكه بايد توضيح داد كه آن قطعه مصرف شده است 

به عقيده  آيد مياز برنز مجسمه پديد  گوييم مي. اما اينكه (Ibid, 486-487) است و البته نابود نشده

_______________________________ 
1. formal notion 

2. individual item 



67 
 ماده اولي و تبيين كون و فساد در فلسفه ارسطو

67 
 

ي است و چون نام جونز ناشي از آن است كه فقدان صورت مجسمه در قطعه برنز فاقد نام مناسب

 گوييم ميو به همين خاطر  گذاريم ميي نداريم نام موضوع را بر آن شكل بيخاصي براي اين حالت 

يم از توان مي، وگرنه در اينجا نيز تنها به اين دليل كه فقدان وجود دارد ما شود مياز برنز مجسمه 

. به اين (Ibid, 491) آيد ميد استفاده كنيم و در واقع از فقدان است كه مصنوع پدي« از»ساختار 

هم توضيح دهد كه چگونه كون و فساد به امر باقي نياز ندارد و هم  كنند ميترتيب جونز سعي 

اين تحليل اين است كه ماده يك امر مفرد از پيش موجود است »است.  مورد بياشكاالت چارلتون 

معني كه از آن تشكيل يافته باشد يا نه به اين  آيد ميو شيء از آن پديد  شود ميكه تبديل به چيزي 

. روشن است (Ibid, 493)«صرفاً معناي زماني دارد« از»اي تشكيل يافته باشد، بلكه  از يك نوع ماده

 آورد مي، اشكالي كه در خصوص عناصر مطرح بود و الزم شدنِ چيزي از چيزيبا اين توضيح از 

 گردد برمياساسي در اين بحث به تفسيري  كه هيوالي اولي را فرض كنيم، منحل خواهد بود. نكته

كه در  طور همان. داند ميدهيم. جونز آن را صرفاً بيانگر تقدم و تأخر زماني  ارائه مي« از»كه درباره 

 نقطه ضعف اساسي نظر جونز در همين نكته است. رسد ميادامه بحث خواهد شد، به نظر 

. به عقيده او ارسطو از كنند مييگري طرح را به صورت د تغييراما گيل مسئله ماده و موضوعِ 

يك طرف قائل است جواهر، موجودِ نخستين و مستقل هستند يعني به عكس اعراض كه هويت 

جواهر چيزهاي مستقلي هستند و به تعبير گيل داراي وحدت  ،آنها وابسته به چيز ديگري است

مسئله  ديگر نيستند. ازطرف د،خو مقدم بر ءهستند. يعني قابل ارجاع و انحالل به اجزا 1عمودي

. براي آنكه جريان نامد مي 2نيازمند نوع ديگري از وحدت است كه او آن را وحدت افقي تغيير

نيازمند وحدتي بين امر سابق و امر الحق هستيم يعني آنچه  ،، پيدايش و نابودي محض نباشدتغيير

 رساند.  ا را به يك پارادوكس مي. به عقيده او اين دو وحدت مكنند ميكه ماده آن را برآورده 

چنين است: چگونه . محذور دارد 3يك لحظه فرض كنيم آنچه نتيجه يك كون است وحدت در تعريف

در طي زمان با شرط وحدت كل مركب در يك زمان سازگار است؟... اگر ماده  4شرط وحدت امر مستمر

پس ماهيتي متمايز از ماهيت صورت كه  ،كنند مي...، و بدين ترتيب وحدت افقي را فراهم ماند ميباقي 

حضور موقت آن به مركب هويت خاصش را داده است، دارد. اما در اين صورت مركب وحدت عمودي 

_______________________________ 
1. vertical unity 

2. horizontal unity 
3- a definable unity 
4. continuant 
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امر مستمر را  توان نميگيل برخالف چارلتون و جونز معتقد است كه  .)Gill, 1989: 6)«خود را فاقد است

 «اي كه از آن مركب پديد آمده، در مركب باقي است ماده»بلكه  11نفي كرد ماند ميباقي  تغييركه در جريان 

(Ibid, 109) . 

كه ماده در شيء حاصل آمده به نحو بالقوه  كنند ميحل  گونه اينبه عقيده او ارسطو مسئله را 

)در كنار  ذاتي آن هاي ويژگيحضور دارد و بالفعل نيست. معناي حضور بالقوه ماده آن است كه 

را توصيف  آيد مي، تا آنچه كه در مرتبه باالتر پديد ماند ميآن( باقي  عرضي هاي ويژگيبرخي 

 تواند ميعرضي است، مركب  آيد ميبراي آنچه در مرتبه باالتر پديد  ها ويژگياز آنجا كه اين  12كند.

 ها ويژگيوحدت عمودي خود را داشته باشد و فقط بر اساس صورت تعريف پذير باشد. اما اين 

چرا كه  كنند ميعرضي هستند اما به نحو پيوسته وحدت عمودي آن را تهديد  اگرچه براي جوهر

. ن بخشدماهيت ذاتي يك جسم ساده را تعي توانند ميمادي  هاي ويژگيديگر،  هاي ويژگيبرخالف 

عرضي اما بالفعل يك جسم  هاي ويژگي)گرم، سرد، مرطوب و خشك(  ذاتي عناصر هاي ويژگي

 به عنواندوباره  توانند ميذاتي عناصرند اين عناصر به آساني  هاي ژگيويباالتر هستند. و چون آن 

چيزهاي بالفعل مستقل پديد آيند و به همين دليل وحدت عمودي جواهر اگرچه واقعي است اما به 

. گيل البته قائل به ماده اولي نيست، بلكه پايين هرم هستي آنچه (Ibid, 241) رود ميسادگي از بين 

ل عناصر نيست، بلكه عناصر اربعه هستند. اما تبدّ تعيّن بيماده محض قبول دارد ماده  نبه عنوارا كه 

به يكديگر كه مورد تصريح ارسطوست چگونه با اين فرض قابل توضيح است؟ در واقع در اين 

جاست كه به طور جدي نيازمند ماده اولي هستيم. اما به نظر گيل ارسطو دقيقاً در همين جا ]رساله 

، در خصوص نقش ماده اولي كنند ميل عناصر را بحث [ كه به تفصيل نحوه تبدّه كون و فساددربار

 -. خاك سرددهد مين گويد هر عنصري دو ويژگي دارد كه آن عنصر را تعيّ ساكت است. ارسطو مي

متضاد  هاي ويژگيخشك است. اين  -مرطوب، و آتش گرم -مرطوب، هوا گرم -خشك، آب سرد

. اگر چه اتصال (Ibid, 67-69) عرضي عناصرنيستند بلكه وجه مميزه آنها هستند هاي ويژگيصرفاً 

 -اين چهار ويژگي به انحاء مختلف منطقاً متصور است اما فقط برخي حاالت ممكن است. مثالً گرم

و ويژگي  رود ميمرطوب نداريم. در تبديل عناصر به هم يك ويژگي از يك عنصر  -سرد و خشك

كه كنار  تر وسيعاي ويژگي به جايو  ماند مين ويژگي درعنصر دوم نيز مشترك است ديگر كه البته اي

. به عقيده او الزم نيست كه فرض كنيم يك چيزي نشيند ميرفت ويژگي ديگري از عنصر جديد 
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. منظور ارسطو از ماده و صورت در (Ibid, 76-77) شوند ميبر آن وارد  ها ويژگيهست كه اين 

 صورت است شود مياي كه جايگزين  ماده و مؤلفه ماند مياي كه  ست. مؤلفهتبدل عناصر همين ا

(Ibid, 82).13 

گيل ديدگاه خود را با استناد به متون ارسطو به تفصيل مورد بحث قرار داده است. فارغ از آنكه 

آن  موفقيت او را تا چه اندازه بتوان ارزيابي كرد دو نكته مهم در اين رابطه وجود دارد كه گيل به

و در  تر وسيعو ماده را در سطحي  تغييرتوجه كرده است. اول صورتبندي مسئله است. گيل مسئله 

ارتباط با جوهر كه از بنيادهاي فلسفه ارسطوست طرح كرده و با جعل دو اصطالح وحدت عمودي 

 را آنري . اين مسئله مورد توجه ارسطو بوده است اما ارسطو به بيان ديگدارد ميبيان  را آنو افقي 

ارسطو در نظر دارد بيان كنيم و از اصطالحات او  كه آنچنان. اگر بخواهيم اين مسئله را كنند ميطرح 

بود )در مقابل صرف  تغييرهم قائل به  توان مياستفاده كنيم، صورتبندي مسئله چنين است: چگونه 

ن است كه از يك طرف پديد آمدن و نابود شدن( و هم قائل به كون و فساد. تمام تالش ارسطو اي

عرضي دانست و از طرفي كون و  تغيير را آن توان نمينشان دهد كون و فساد واقعاً وجود دارد و 

كوشد. گيل  و اين پارادوكسي است كه ارسطو در حل آن مي گيرد ميجا  تغييرفساد نيز داخل مفهوم 

 14.عمودي بيان كرده است همين سخن ارسطو را با دو اصطالح وحدت افقي و

وقتي كه مسئله به همين صورت مورد توجه قرار گيرد شايد بهتر بتوان درك كرد كه چرا بر سر 

 هاي بحثمسائل مربوط به اين بحث تا اين حد اختالف نظر وجود دارد به نحوي كه مثالً پس از 

موشكافانه در خصوص ماده اولي در كليه متون ارسطو، طرفين نزاع همچنان بر  ها دقتمفصل و 

علت اين امر آن است كه ابتداءً با يك تناقض و يا به عبارت بهتر  15.ورزند ميدعاي خود اصرار ا

و ارسطو يك  دانست ميتناقض  را آنپارادوكس مواجهيم و آن كون و فساد است. پارمنيدس 

و است بايد چيزي باقي باشد  تغييرپاسخ داد. چون  را آنكه بايد  داند مي 16پارادكس يا مسئله دشوار

چون كون و فساد است نبايد چيزي باقي باشد. پس ارسطو بايد توضيح دهد كه چگونه ممكن 

علت  رسد مياست چيزي هم باقي باشد و هم نباشد. و درعين حال تناقض رخ ندهد. به نظر 

منازعات طوالني همين است. ما با يك مسئله عادي سرو كار نداريم با يك امر حداقل تناقض نما 

ون ارسطو هر دو طرف مسئله را مد نظر داشته است و از طرفي در برخي متون تنها به مواجهيم. چ

يك طرف پرداخته يا آن را برجسته نموده است، در مجموع متون او امكان تفسيرهاي متفاوت و 
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تأكيد  تغييربرخي به جنبه پيوستگي  شود ميبعضاً متضاد را فراهم كرده است. بدين ترتيب مشاهده 

 اينكه و اينكه حتماً بايد چيزي باقي باشد و برخي بر اينكه پيدايش جوهري جديد يعني كنند مي

چيزي كه بود، اكنون نيست. و اين نكته دومي است كه گيل به آن توجه كرده است. وي عليرغم 

آنكه كليت ديدگاه چارلتون را در نفي ماده اولي پذيرفته اما متوجه شده است اين پيوستگي جوهر 

كرد توضيح داد و به اين اكتفاء كرد،  مثالً جونز تفسير مي كه آنچنانصرفاً  توان نميا بعدي را قبلي ب

« از»آن است. در واقع اگر توضيح داده نشود كه دقيقاً « از»و مانند چارلتون و جونز گفت يعني اين 

تالش  هايي مثالرساند اين تبيين نخواهد بود و صرف بيان مشاهده است. جونز با  چه معنايي را مي

صرف معناي « از»اي كه خود حاصل كرد آن بود كه  كرد نشان دهد كه منظور چيست، اما نتيجه

، چرا كه صرف رابطه زماني بين دو آيد ميرساند كه ديدگاه عجيبي به نظر  تقدم و تأخر زماني را مي

تي ماده را جوهر جديد ذا هاي ويژگيگيل با قائل شدن به اينكه  17.دهد نميچيز ارتباطي را توضيح 

از طرفي قائل به حضور  خواهد مي، سعي در توضيح اين رابطه دارد. او به اين ترتيب برد ميبه ارث 

چيزي مستقل در جوهر جديد نباشد و از طرفي رابطه را از بين نبرد. ديدگاه او از يك جهت 

ي كه از فلز شده ا ا صندليي كه از چوب شده است، با زيرا مثالً صندلي آيد ميبه نظر  تر معقول

 توان نميدر آنها وجود دارد كه  ها ويژگيصورت يكي هستند، در عين حال برخي  به لحاظاست 

ناشي از صورت آنها باشد. مثالً يكي قابل سوختن است و ديگري چكش خوار و اين هر دو به 

آنچه هست همين  اند. مطابق ديدگاه چارلتون و جونز اي است كه از آن پديد آمده جهت ماده

 گونه اين بايست ميصورت جديد است كه از چيز ديگري پديد آمده، اما معلوم نيست كه چگونه 

 اي است كه شيء از آن پديد آمده براساس ديدگاه آنها توضيح داد. را كه ناشي از ماده ها ويژگي

ديد ارتباط دارد. كه ماده چگونه با جوهر ج دهد نميديدگاه گيل نيز توضيح  رسد مياما به نظر 

ماده پيشين در جوهر كنوني وجود دارد، فرع بر تبيين ارتباطي است كه  هاي ويژگياينكه برخي از 

مشترك، ارتباط بين آن دو نيست بلكه  هاي ويژگيبين آنها وجود دارد خود اين مسئله، يعني وجود 

 18ست و معلول آن.ا نشان دهنده ارتباط بين آن دو

 

 ماده به عنوان قوه
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 كنند ميفهم تصور ارسطويي از ماده با توجه به مفهوم ديگري كه ارسطو طرح  رسد ميبه نظر 

فعل سخن گفته است.  -صورت از تمايز قوه -ارسطو در كنار تمايز ماده«. قوه»ممكن باشد يعني 

را بر اساس اضداد و موضوع  تغييرپس از آنكه حركت و  طبيعياتدر پايان فصل هشتم كتاب اول 

آنها را بر حسب  توان مياين يك راه است، راه ديگر آن است كه گويد:  ، ارسطو چنين ميكنند ميين تبي

 . (191b27-29)قوه و فعل بيان كرد 

قوه قابل توضيح است. وقتي  به صورتماده معادل با قوه است و در واقع تصور ارسطو از ماده 

به صورت قوه و فعل در نظر آوريم، آنچه به اين مسئله توجه كنيم يعني رابطه ماده و صورت را 

گويد  يم آنچه را كه ارسطو ميتوان نمي ،يابد و چنانچه به قوه توجه نكنيم گويد وضوح مي ارسطو مي

 طور همان. شويم ميدرك كنيم و با مشكالت متعدد در توضيح متون او و نيز مسائل مطروحه مواجه 

عرضي و كون و فساد. اگر چه به  تغيير كنند ميمايز را از هم مت تغييركه گفته شد ارسطو دو نوع 

يك معني مورد دوم پيدايش مطلق است اما به معني ديگر چنين نيست و يك چارچوب كلي براي 

 تغييريعني ماده « ازچيزي»فرايند  به صورت بايست مي تغييرارائه داد: جريان  توان مي تغييرهر نوع 

هميده شود. و اين ساختار در يك معناي كلي شامل كون و ، فشود مييعني آنچه حاصل « به چيزي»

 . باشد ميفساد نيز 

. بررسي اين مثال شود مي ساخته ارسطو براي كون و فساد مثال مشهوري دارد: مجسمه از برنز

در عين حال اين مثال از جهتي گمراه كننده  كنند ميگويد تا حدي كمك  به فهم آنچه ارسطو مي

اي است كه جريان تكون مجسمه از آن  را از منظور ارسطو دور كند. برنز مادهما  تواند مياست و 

اين جريان پايان يافته و نتيجه حاصل شده است. اين مثال  ،و با پديد آمدن مجسمه شود ميآغاز 

 گونه اينماده را  مابعدالطبيعه. ارسطو در آيد مياي پديد  از ماده« يك چيز»كه چگونه  دهد مينشان 

-1042a27)«اين چيز است 3نيست، بلكه بالقوه 2اين چيز 1گويم كه بالفعل ماده آن را مي»: كنند ميتعريف 

28) . 

ماده باشد؟ اين  تواند مياما قطعه برنز كه در اينجا ماده است بالفعل چيزي است. پس چگونه 

ه اكنون تبديل به چيز ديگري شود اما اين بدين معني نيست ك تواند ميدرست است كه اين چيز 

_______________________________ 
1. ἐνεργειᾳ 
2. τοδε τι 

3. δυναμει 
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تبديل  تواند ميمتفاوتي دارد و از جمله آن كه  هاي ويژگيچيز بالفعلي نيست بلكه اين شيء بالفعل 

به چيز ديگري شود. اما قطعه برنز اگر به نحو مستقل در نظر گرفته شود ديگر ماده نيست. ارسطو 

ماده متفاوت وجود  فمختل هاي صورت؛ بنابراين براي 1ماده چيزي است در نسبت با چيزي»گويد:  مي

 2.(194b9)«دارد

سخن  توان نميماده اساساً مفهومي اضافي و نسبي است و ماده به نحو مستقل بي معني است. 

از ماده به ميان آورد بدون آنكه بگوييم ماده چه چيزي است. قطعه برنز، سنگ، آجر و... چناچه به 

بالفعلند. تنها زماني كه آنها را در نسبت  عنوان امور مستقل بحساب آيند ماده نيستند بلكه جوهري

اند. ماده هويتاً و ذاتاً در نسبت با چيزي است كه ماده،  با پيدايش مجسمه و خانه در نظر بگيريم ماده

به مواد فيزيكي كه پيش روي ماست را  توان نمي به سادگيكه  دهد مياين نشان 19آن است. ةماد

مانند برنز ممكن است ما  هايي مثالرد معرفي كرد. از اين رو ماده آنطور كه ارسطو در نظر دا عنوان

 را به اشتباه بياندازند. 

گويد ماده در بيان متعارف ارسطو  پليتيس اين مسئله را به نحو ديگري طرح كرده است. او مي

آيا اين كه  كنند ميال را مطرح سپس وي اين سؤ« آيد ميچيزي است كه از آن چيزي پديد »
مثالً برنزي كه ماده اينكه يك ماده خاص آنچه كه هست باشد، ذاتي است يا عرضي؟  توصيف براي

كه اين وصف  بينيم ميمجسمه است آيا اين وصف ذاتي آن است يا عرضي؟ در مثال قطعه برنز 

ذاتي براي ماده نيست چرا كه براي آنكه اين برنز، برنز باشد، الزم نيست چيزي باشد كه بتواند 

مه شود. برنز بودن اين شيء ناشي از آن است كه از يك ماده خاصي به نحو خاصي تبديل به مجس

به صورت مجسمه درآيد اما اين  تواند ميدارد كه  اي تشكيل شده است، البته اين شيء ويژگي

جزئي از ذات آن نيست. به عقيده پليتيس، ارسطو در مقابل اصرار دارد كه آنچه در وصف ماده گفته 

نامناسبند. اما چرا ارسطو  ها مثالبراي ماده است. از همين رو بايد گفت آنگونه  شد وصفي ذاتي

انديشد كه ماده بودن يعني چيزي كه از آن چيز ديگري پديد  ؟ يعني چرا ميكنند ميفكر  گونه اين

را ماده دانست مثالً  آيند مي؟ و چرا نبايد همين موادي كه اشياء به طور معمول از آن پديد آيد مي

فساد وجود نخواهد  چيزي به نام كون و صورت اينهمان برنز را؟ علت اين امر آن است كه در 

_______________________________ 
1. προς τι 

2. ετι των προς τι η ὕλη, αλλῳ γαρ ειδει ἄλλη ὕλη 
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داشتن يك ويژگي بتواند تبديل به چيز  به سببداشت اگر ماده يك امرِ مستقل باشد كه البته 

عرضي، مثالً  تغييردر واقع در  ؛عرضي است تغييرآنچه خواهيم داشت  صورت اينديگري شود در 

، مسئله به همين صورت است. يك موضوع خاص مثالً شود ميكه انسان بي هنر هنرمند جايي 

 بودن( به وضعيت داشتن حالتي ديگر شكل بياي از برنز از وضعيت داشتن يك حالت ) قطعه

 تغييريافته است. اما ارسطو معتقد است كه تفاوتي بنيادين بين  تغيير)صورت مجسمه داشتن( 

تفاوت اينها ظاهري و جزئي نيست. بنابراين ماده تنها به عنوان  جود دارد وعرضي و كون و فساد و

 20است. معني بيجزئي از جريان تكون قابل فهم است و ماده به نحو مستقل 

در ارسطو به اين « آيا توصيف ماده ذاتي آن است يا عرضي ؟»پرسشي كه پليتيس طرح كرد كه 

به نحو ديگري بيان كرده است: يكي آنكه ارسطو تأكيد  صورت نيامده است اما ارسطو اين مسئله را

نيز  مابعدالطبيعه، در (194b9) نقل شد طبيعياتاي كه از  دارد ماده امر نسبي است. عالوه بر فقره

اما مطلب ديگري نيز ارسطو طرح كرده كه همين  1«.ماده به حسب خود ناشناختني است»گويد:  مي

پس روشن است كه ماده نيز جوهر »ه ماده جوهر است. داللت را دارد. او تأكيد دارد ك

. پس ماده بودن )در كون و فساد( يك امر (1042b10) اما جوهرِ بالقوه است 21،(1042a32)«است

عرضي براي موضوع نيست چون در غير اين صورت يعني اگر موضوع امر مستقلي باشد كه به 

ه است عرض است و نه جوهر. وقتي حسب يك وصف عرضي ماده تلقي شود، آنچه حقيقتاً ماد

ارسطو تأكيد دارد ماده جوهر است يعني ماده بودن عين ذات چيزي است كه در جريان كون مبدل 

 . شود ميبه امر ديگري 

 اي دارد كه به اين مطلب تصريح شده است: نيز جمله طبيعياتارسطو در 

از آن ]از موضوع[  شود ميدوتاست... و آنچه  2موضوع عدداً واحد است و به حسب صورت

 (190b23-27) 3.شود مينبالعرض 

از موضوع بشود، به اين معني كه چون موضوع  «اتفاقاً»، شود مينيست كه آنچه  چنين اينپس 

ده بطه ذاتي بين موضوع و شيء پديد آمرا دارد از موضوع پديد آمده، بلكه را Xوصف  «اتفاقاً»

 وجود دارد.

_______________________________ 
1. ἡ δ' ὕλη ἄγνωστος καθ' αὑτην (1036a8-9) 
2. εἰδει 

3. οὐ κατα συμβεβηκος ἐξ αὐτου γιγνεται το γιγνομενον  
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آبد در  ر نسبت با چيز ديگري كه صورت آن است هويت ميكه گفته شد ماده د طور همان

اينجاست كه ارسطو قوه را به ميان آورده و بر اساس تمايز قوه و فعل رابطه ماده و صورت را 

و در پرتو  كنند مي. در واقع قوه و فعل تعابير ديگري هستند كه همان رابطه را بيان دهد ميتوضيح 

رست از ماده و صورت داشت. اگر ماده چيزي است كه از آن تصوري د توان مياين مفهوم جديد 

پديد آيد پس ماده بودن يعني توان و قوه چيزي شدن. بر « تواند مي»به حسب ذات، چيز ديگري 

گويد يك ماده خاص بالقوه يك  اساس آنچه كه گفته شد اين جا نيز بايد تذكر داد كه وقتي او مي

تلقي كرد كه اين  گونه اين بايست نميوه درخت خرماست، شيء خاص است، مثالً هسته خرما بالق

ي كه بتوان بين شيء و آنچه وصف به طورتوان و قوه پديد آمدن درخت است،  دارايماده صرفاً 

بين هسته خرما و بسياري از اوصافي كه  توان ميكه مثالً  طور همانآن شيء است تمايز قائل شد، 

ت نيست، بلكه تعبير درست از سخن ارسطو آن است كه: اين دارد تمايز قائل شد، اين تصوير درس

ماده خاص بودن دقيقاً يعني توان و قوه پديد آمدن آن درخت. بر اين اساس مواد متفاوت چون 

. نكته قابل توجه در اينجا آن است كه آنچه شوند ميمختلفي را دارند از هم متمايز  يتوانايي چيزها

وست و در واقع تحليل ارسطو با نگاه عادي نيز بر آن تطبيق مصداق بارز و كامل تحليل ارسط

يم توان ميجواهر طبيعي هستند اما در جواهر مصنوعي با كمي مشكل مواجهيم. مثالً برنز را  كنند مي

با هسته خرما مقايسه كنيم. نخستين اشكال آن است كه برنز بودن، حداقل در نگاه نخست، دقيقاً 

نيست. همچنين اگر چه به يك معني حتي برنز نيز  ،مصنوع ديگريمساوي ماده مجسمه يا هر 

توانايي و قوه خاصي دارد و به اين جهت ماده خاصي است و متمايز از ساير مواد، اما در آن واحد، 

جواهر مختلف به حساب آيد و اين دقيقاً  ةماد تواند مياگر مصنوعات را جواهر بدانيم، اين ماده 

جزئي از جريان و فرايند  ،شود ميت. بذر از آن جهت كه بذر خوانده برخالف جوهر طبيعي اس

ن گياه است. اگر چنانچه بذر يا نطفه و ديگر چيزهايي از اين قبيل را در جريان و جزء فرايند تكوّ

بلكه چيز ديگري هستند. همچنين اين مواد  ،تكون ندانيم، ديگر بذر و نطفه و غيره نخواهند بود

درخت  تواند مينز، هر يك قابليت و قوه چيز خاصي را دارند. مثالً هسته خرما طبيعي، برخالف بر

. اگر ماده ارسطويي را به اين نحو تصور كنيم آيد ميخرما شود و از نطفه انسان فرزند انسان پديد 

نقطه آغاز يك فرايند و جريان و به عبارتي به صورت قوه و توان پديد آمدن چيزي،  به عنوانيعني 

در جريان  آيد ميكه ماده يك شيء خاص كه آن شيء از آن ماده پديد  شود مينتيجه حاصل اين 
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ديگر باقي نيست و نطفه در  ،. مثالً هسته خرما زماني كه نخل باسق پديد آيدماند مين باقي تكوّ

، زيرا ماده، موضوع رسد مياما اين عجيب به نظر  22.ماند ميجريان پيدايش فرزند انسان باقي 

ت است و در واقع اين )ماده( است كه آن )شيء جديد( شده است و اين متفاوت است از حرك

جايي كه ابتدا چيزي است و متعاقب آن چيز ديگري. پس چگونه اين مسئله را بايد تعبير كرد يعني 

تبديل شدن ماده به صورت را، به نحوي كه از يك طرف معناي كون و فساد حفظ شود و از طرف 

عاقب نباشد؟ شايد اين تعبير گوياتر باشد كه بگوييم ماده جذب و منحل در آنچه ديگر صرف ت

. اما اين تعبير نيز بيمشكل نيست چرا كه منحل شدن در چيزي اين معني را شود مي ،آيد ميپديد 

زماني كه چيزي در چيزي  و شود ميرساند كه از پيش چيزي وجود دارد كه ماده در آن منحل  مي

، مثالً است تشكيل دهنده آن مادةفاتي با بقاي در آن شيء ندارد و باز منحل جزئي از منحل شود منا

 تواند مينزماني كه شكر را در آب حل كنيم. اين تعبير نيز تعبير درستي از رابطه ماده و صورت 

، شايد رساترين تعبير در نظر آوردن آيد ميشيء جديد در به صورتباشد. بلكه همين ماده است كه 

اي باقي نيست. درست  يابد و وقتي فعليت يافت ديگر قوه بطه قوه و فعل است. قوه فعليت ميرا

است كه اين فعليتِ آن قوه است و از آن شده است، اما پديد آمدن فعليت يعني اتمام و فناي قوه، 

صورت شده است و  ،. ماده نيزاست نه به معني نابودي و هيچ شدن، بلكه به معني فعليت يافتن

)كه تعبير ديگري از صورت كامل است( حاصل آمد ديگر  وقتي صورت كامل شد يعني غايت

، مركبند يا نه؟ پاسخ آن است كه هم آري و هم مكوّنشود آيا اشياء  سؤالاي وجود ندارد. اگر  ماده

از  مكوّننه. بسته به اين است كه مركب را چگونه بفهميم. ارسطو معتقد است كه اشياء مادي و 

مركبند به اين معني كه اين اشياء از يك طرف داراي  مكوّناشياء  23اند. ه و صورت حاصل شدهماد

فعليت و صورت خاصي هستند كه اين چيز خاص بودن آنها )هويت و ماهيت آنها( به واسطه آن 

اند كه امكان  اي پديد آمده است. از طرف ديگر داراي ماده هستند يعني از يك موضوع و زمينه

پديد آيد. بعبارتي تكون اين  تواند ميكه چگونه شيء  دهد ميآنها را فراهم كرده و توضيح  پيدايش

ناگهاني و بدون ربط با يك مبدئي پديد نيامده است.  به طوراي است و  شيء بر مبناي ماده و مقدمه

در اينكه اين شيء خاص را كه اكنون داريم بر اساس زمينه و مقدمه خاص آن است. به همين نحو 

مبناء و زمينه پيدايش جوهري ديگر باشد، به نحوي كه پيدايش آن  تواند ميمرتبه ديگر همين شيء 

جوهر بعدي را بر مبناي اين شيء خاص كه در نسبت با جوهر بعدي ماده است، بتوان توضيح داد. 
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ء مركب فالن شي گوييم ميمعناي مادي بودن اشياء محسوس همين است. بنابراين تعبير ديگر اينكه 

اي شده است، يعني چيزي  از ماده و صورت است، آن است آن شيء مادي است، يعني از يك ماده

 .پذيرد مياست كه تكون يافته و فساد 

كه گفتيم قوه به فعليت رسيده و ماده تبديل به صورت شده است ديگر ماده  طور هماناما چون 

و بتوان گفت اين شيء از دو  24شكيل دهدباقي نيست، به اين معني كه جزئي محسوس از شيء را ت

مركب است و از  گوييم مياما اگر  ،مركب نيست مكوّنمؤلفه شكل گرفته است. به اين معني شيء 

در همه اينها معنايي كه بيان شد را بايد  شود ميدو جزء تشكيل شده و تقسيم به ماده و صورت 

 بجوييم. 

كه ديديم تأكيد ارسطو بر اينكه در اين  طور همانگفت.  توان مي« بقاء»همين سخن را در مورد 

عرضي و  تغييراست:  تغييركه او قائل به دو نوع  شود ميازآنجا ناشي  ماند ميچيزي باقي  تغييرنوع 

اما اگر . شود ميكون و فساد و اگر در كون و فساد نيز چيزي باقي بماند اين تمايز از ميان برداشته 

كه اكنون اين صورت شده است و اين صورت فعليت آن ماده است نه توجه كنيم كه آن ماده بود 

گفت به يك معني ماده باقي است، به اين معني كه در اينجا انقطاع و انفصالي  توان ميچيز ديگري، 

اما بين اين ماده و چيزهاي ديگر و يا اين صورت و موضوعات ديگر ربطي نيست و  25نيست.

جود ماده متوقف نشده است، و به يك معني ماده حاضر و باقي انفصال وجود دارد. پس حضور و و

تعبير كرد كه در كون و فساد چيزِ  گونه اينكه گفته شد ارسطو نيز اين مسئله را  طور هماناست. 

. اين گفته ارسطو تصريح دارد كه او بقاء را به نحو مطلق (319b14-17) باقي نيست« محسوسي»

بگويد بقاء در اينجا  خواهد ميعني محسوس را منكر است و در مقابل ، بلكه بقاء به مكنند نمينفي 

 امري معقول است.

منظورش اين  آيند ميگويد كه اشياء مادي از ماده و صورت بوجود  بنابراين وقتي ارسطو مي

)اين فرض اساساً  اند نيست كه اين شيء مادي حاصل تركيب دو چيز است كه با هم آميخته شده

و هويت هر شيء همان موادي خواهد بود كه از آن تركيب شده است( همچنين  ابطال كون است

اين تصور را نيز در نظر ندارد كه ماده به صورت جوهري است باقي و صورت مانند عرض براي 

و باز  كنند ميعرضي  تغييرتبديل به  را آن)اين فرض نيز ابطال كون است چون  شود ميآن حاصل 

 ،خاصي تغيير( آنچه منظور ارسطوست آن است كه اشياء ممانند ميناپذير مستقل تبيين  يها هويت
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. تكون و هويت اين اشياء دو علت دارد: ماده و شوند ميآبند و فاسد  وجود دارند كه تكون مي

 توان مييك شيء خاص است و بر اساس آن « پيدايش»صورت به توضيحي كه بيان شد. ماده علت 

اين »علت  ،يء خاص )پس از آنكه نبوده است( پديد آمده و صورتيك ش« چگونه»توضيح داد كه 

توضيح داد چرا اين ماده اين چيز خاص  توان ميهر چيزي است و بر اساس آن « چيز خاص بودن

 26شده است.

 نتيجه 

بر اساس تحليلي كه از نسبت ماده و صورت ارائه شده به بحث ماده اولي بازگرديم.  توان مياكنون 

صورتبندي و تحليل كرد. اما اين خود بر « شدن از چيزي»و دگرگوني را در ساختار  تغييرارسطو 

دو نوع است گاهي آنچه حاصلِ شدن است، هويت جديدي نيست. در اين مورد يك جوهر و 

هويت مستقل وجود دارد كه موضوع حركت است. اما در جايي كه حاصلِ شدن، يك هويت و 

ه اولي هستيم، زيرا اگر آن را نپذيريم يا بايد پذيرفت كه جوهر جديد است، نيازمند فرض ماد

را به حركت عرضي تحويل  تغييرجوهر سابق موضوع حركت است كه در اين صورت اين نوع 

ايم و يا آنكه كون و فساد را صرف فناي جوهر اول و تكون جوهر ديگر بدانيم و نه شدن  كرده

. اما اگر قائل به ماده اولي شويم، يعني چيزي كه چيزي از چيزي، و هر دو فرض غير قابل قبولند

يم از هر دو فرض اجتناب كنيم و كون و فساد را توان ميصرف قابليت است و هيچ فعليتي ندارد، 

 توضيح داد.  توان ميبپذيريم و خصوصاً كون و فساد بين عناصر را 

ركيب جوهر از ماده و اين نتيجه ناشي از تصور خاصي از بقاي ماده و ت رسد مياما به نظر 

تحليل شد، تصور كنيم ديگر در  كه آنچنانقوه،  به عنوانصورت است. در حالي كه اگر ماده را 

. موضوع كون و فساد جوهري است كه حركت از آن ماند ميفلسفه ارسطو جايي براي ماده اولي 

قابليت فعليت  آغاز شده است و هويتي جز قابليت و توان چيز خاصي شدن ندارد زماني كه اين

اي باقي نيست. در عين حال درست است كه گفته شود اين جوهر از آن ماده  يابد ديگر قوه و ماده

 است و اين فعليت، فعليت آن قوه است.
 

 

 نوشت پي

 53 -70صفحات 

 71 -86صفحات 
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ارسطو  يرا جزء نظام فلسف ين مسئله بود. او در مقاله خود ماده اوليدر ا ينقطه عطف (King 1956)نگكيمقاله . 1

ردند. كدفاع  يپاسخ به او از ماده اول در مقام (Lacey 1965) يسيو ل (Solmsen 1958)ندانست. در مقابل سلمزن

نگ كيد نظر ييدر تأ يگريد هاي استداللبا  (Charlton 1970) اتيعيتاب اول و دوم طبكشرح مه يچارلتون در ضم

 Dancy) يو دنس (Robinson 1974)نسون يرد و در مقابل رابكدگاه دفاع ين ديز از اين (Jones 1974)د. جونز يوشك

ه چارلتون ك يدرآمدند، به نحو ين ماده اوليدر مقام پاسخ به چارلتون و مخالف (Williams 1982)امز يليو بعدتر و (1978

د هر ييدر تأ يمتعددهاي  ان مقاالت و نوشتهين ميرد. در اكدگاه خود استدالل يدر دفاع از د (1982)يگريدر مقاله د

 ست و وفاق حاصل نشده است.ا ين مسئله هنوز اختالفيطرف و رد طرف مقابل نگاشته شد. اما ا

 ف.يقرار دارد مانند امور متضا يگريز ديه در نسبت با چك يا مفهوميت يواقع يعنياست، « ياضاف» يمنظور از نسب .2

 Charlton)ح داده است يست توضيه مورد قبول خودش نكده مخالف را ينجا عقيچارلتون معتقد است ارسطو در ا. 3

« قوه»نجا يده او ارسطو در ايدگاه چارلتون موافق است. به عقين متن با ديمفصلتر ا يسل ضمن برري. گ(136-138 ,1970

ده او ارسطو احتماالً تصور افالطون از ماده را يناهمخوان است. به عق ين با تصور ماده اوليرد و اكرا هم، از ماده سلب 

 .(Gill 1989, 19-26) كند ميان ينجا بيدر ا

 كند مي. چارلتون به پنج مورد اشاره (380)ار برده استكرا به  ياول يواليهار بار لفظ هارسطو چ گويد مينگ . كي4

 ييها ن اصطالح با وجود تفاوتيده آنها اي. به عق(129)در آنها آمده ين مضمون به نحويه اكگر يعالوه چند مورد د هب

 (.Charlton 1970, 130-131ار نرفته است)رجوع شود به كمصطلح به  يمختلف دارد به معنا يه در جاهاك

 Charlton 1970, 141-145رجوع شود به . 5

رده است كته توجه نكن نيچارلتون به ا»ار مؤثر بوده است. ينه بسين زمين معتقد است گفتار خود ارسطو در اياما بلوت

رده كعمل  گونه اينه چرا ارسطو كن متوجه نشده است يرده و همچنك يارياز متن او  يه خود ارسطو به سوء فهم سنتك

 (Bolotin 1998, 28 n. 21)« است

مستقل  ين مسئله بحثيم چون ايپردازينم اند هه دو طرف از متون ارسطو داشتك يمفصل و طوالن يهايبه تحل. 6

 رد.كم يخواه ين مسئله ارائه شده است را بررسيه در اك هايي استداللاز  يمورد اشاره شد( اما برخ يكاست)البته به 

ا نه، اما يد جوهر قلمداد شوند يقتاً بايا آنها حقيه آكچارلتون معتقد است ارسطو در خصوص مصنوعات مردد است . 7

 .(Charlton 1970, 76)ه قطعاً جوهر هستندكاست  يعيتر بر سر جواهر طب يل جدكمش

ه همواره كنيرسطو بر اد اكيتأ: »گويد ميو  كند ميرار كته را تكن نيتاب خود اكمه ين چارلتون در ضميهمچن. 8

. (132-131)« ماند مي يباق يزيه معتقد بود همواره چك شود ميل آن نيار است دلكدر  (underlying thing) يموضوع

 .(Caraway 2008, 86-88)كند ميل بحث كن شيز به همين ياراوك

ل يقابل تحل آيد ميد يه پدكآنچه  دي، پس باآيد ميد ياز آن پد آيد ميد يه آنچه پدكوجود دارد  يزيچون همواره چ». 9

  Jones 1974, 491«به دو عامل باشد
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ز يامالً متماك(. اما او چون به دو نوع 105)گويد مين مطلب را يناً هميع كز در دفاع از چارلتون در مقابل بستين ياراوك

ز به دو ينجا ني، در اشود يمن ييتب يات عرضكاز حر يزيون و فساد به نحو متماكه كر قائل است و معتقد است ياز تغ

حش مطابق سخن جونز است، اما يتوض شود ميب خوانده كون و فساد مركان يه در جركآنچه »ب قائل است: كنوع مر

«. عنصر حاصل شونده يكو  يعنصر باق يكب از كمر يعنياست  يكالسك يب به همان معنكمر يات عرضكدر حر

 يو از طرف: »گويد مين يب دانست چنكرا مراي  ه هر شوندهكد ه ارسطو در ادامه سخن خوكر است كالزم به ذ

 και ἔστι μεν τι γιγνομενον, ἔστι δε τι شود مين يه اك يزيگر چي[ وجود دارد و از طرف دشود ميه ك يزي]چاي  شونده

ὃ τουτο γιγνεται »(190b11-12) د و خود يمبه هر دو صورت فه توان مينجا را يجمله ارسطو در ا رسد مي. به نظر

 ر درست است.يدام تفسكه ك كند نمين ييعبارت تع

 قطعه سنگ و... يك، كتن خا يكوان آب، يل يكمثال  يبرا. 10

ه گوشت چه اندازه است كنيبزرگ شدن اما ا يعنيردن كرا رشد يد، زيوان درآيح به صورتتا  كند نمي يگوشت رشد»

 (490)« ل داركاست و نه ش شكل بياسم جنس[ نه  ن صورت برنز ]به نحو مطلق وياست... به هم معني بي

اگر ارسطو دو نوع موضوع در نظر داشت[ پس از : »]كند مي يه ارسطو دو نوع موضوع را معرفكر آن است كاو من. 11

م داشت، اما يون خواهكا ي ير عرضيتغ ὑποκειμενονگفت بسته به نوعِ يم بايست مي παθοςو  ὑποκειμενονان تقابلِ يب

از آنها  يكدر هر  تواند مي گويد مي παθοςو  ὑποκειμενονان تقابل ي. او پس از بگويد ميه او كست ين يزيچن يا

(ἑκατερου τουτων) رديصورت گ يريتغ(319b10)»(56). 

جعبه  يژگين وين صفت ارتباط بيه اكل است ين دليد بدين ناميد چوبيجعبه را با گويد ميارسطو ه كنيبه گفته او ا. 12

. چوب و جعبه از شود ميو جعبه به آنها موصوف  ماند مي يقطعه چوب باق هاي ويژگي. دهد مين را نشان يشيماده پو 

دارند. اما جعبه را چوب  كمشتر هاي ويژگي يرا برخيند، زكمشتر (generic connection) يارتباط جنس يكق يطر

ء حاصل آمده يماده به نحو بالقوه در ش گويد ميارسطو  .(155)ستين يبالفعل باق به صورته يم چون ماده اولينام ينم

 (identify) يت بخشيهو يبرا ،(modify)كند ميف يء باالتر را توصيه تنها شك كمشتر هاي ويژگيرا آن ياست ز يباق

  .(157)آيد ميد يدوباره پد تر نييء پايش رود مين يء باالتر از بيش ياست. و وقت يافكنتر ييجسم پا

 

گر سختتر و يديك: ارسطو معتقد است تبدل عناصر ناهمجوار به گويد مي يد نظر خود و نقد ماده اولييدر تأل يگ. 13

را در نظر دارد  يوستگينجا ارسطو مسئله پيده او در ايابد. به عقيه آتش بخواهد به آب تبدل ك يزمانبرتر است مثالً زمان

گر يد يژگيو سپس و رود مي يژگيو يكن اول يبنابرا ماند نمي يباق يزين برود چيآتش همزمان از ب يژگياگر هر دو و

است. اما اگر  كز مشتريچ يكچون در هر مرحله  شود ميحفظ  يوستگيفتد پين دو مرحله اتفاق بير در ايو اگر تغ

چون بنابه  ند آتش به هوا باشدياز فرا تر يند آتش به آب طوالنيه فراكندارد  يليچ دليم هيرا داشته باش يفرض ماده اول

 .(74)است يخنث يفرض ماده اول

اتر است و منازعات يم گويرده است در نظر آورك يه ارسطو صورتبندك طور هماناگر مسئله را  رسد ميبه نظر . 14

 تر هستند. ، قابل فهمياول يوالين مسئله، مانند هيمربوط به ا
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مواجه  يجد يها نشكد با وايوشك يماده اول ير نفر متون مختلف ديبا تفس (1970)تابش كمه يه در ضمكچارلتون . 15

ل قرار يرا مورد تحل يشتريبار متون ب نين برخاست و ايدر صدد پاسخ به مخالف (1983) يگريشد. او به ناچار در مقاله د

طرف  ه از هر دوك يمتون يمن به بررس»ن گفته است: يبحث چن ي. او در ابتداكند مير ييتغ يانش تا حديداد. اما لحن ب

ش يپ يما را تا حد تواند ميتنها  يوپكروسيكرد ميكن رويگفت ا توان مينجا يطرح شده خواهم پرداخت اگر چه در ا

ست، يقاطع ن يد طرفداران ماده اولييدر تأ يچ متنيه هكنم كخواهم استدالل يمن م .(take us only a certain way)ببرد 

د يد بگويبا دهد ميرا ارائه  يريه تفسك يسك»ه ك كند ميشنهاد ياو پ«. ستيطع نآنها قا يدر نف يچ متنياما آنها معتقدند ه

به  بايست مين مسئله يه در خصوص اك گويد ميت يدر نها« رديپذيرش ميرا به عنوان اثبات غلط بودن تفس يزيچه چ

 گردد برمين پرسش يواقع به اا نه به يبود  يا او معتقد به ماده اوليه آكن پرسش يا» ل نظام فلسفه ارسطو نظر داشت ك

 .(198-197)« از دارديم نييدارد، اگر اساساً بگو ياز به ماده اوليل نك يكه تا چه حد فلسفه او به عنوان ك

آورده است اين مسئله را ذكر  مابعدالطبيعهكه در كتاب سوم  (ἀποριαι) مسائل دشواري . البته ارسطو جزء16

اما مسئله به همان صورت است يعني طرفين مسئله موجب  مربوط به طبيعيات است، ، احتماالً چون اين مسئلهكند نمي

 دشواري و حيرت است.

 και οὐ κατα συμβεβηκος ἐξ αὐτου γιγνεται آيد نميد يپد شود مين[ يشونده بالعرض از آنچه ]ا: »گويد ميارسطو . 17

το γιγνομενον »190b26-27. 

با تفصيل مراحل تكون يك جوهر اتصال ماده آن را  كند ميحركت است و سعي نيز نگران اتصال  (code). كود 18

انسان از جنين تشكيل نشده بلكه از گوشت . »شود ميتوضيح دهد. اينكه از تخمك به انسان برسيم مراحل مختلفي طي 

و از طريق  دشو ميو گوشت به قلب تبديل  شود ميو استخوان زيرا ماده قاعدگي در اثر آميزش تبديل به گوشت 

. در هر مرحله از تكامل، شود ميتوضيح داده  ،آمده تكامل و رشد تكون حيواناتمراحل پيوسته كه در كتاب دوم 

. در حالي كه گوشت را به عنوان ماده در هر گذر استفاده يابد ميفقدان، جنين كمتر تكامل يافته است كه بيشتر تكامل 

نطفه يا جنين ساخته نشده بلكه از گوشت و استخوان است. از آنجا كه اين نيز ، انسان، از آيد مي. آنچه حاصل كند مي

-364 ,1976)« يم اشكال چارلتون را بدون اتخاذ موضع افراطي در نفي بقاي ماده حل كنيمتوان ميماده انسان است 

در همان مرحله  سؤالباره چرا كه او فقط مراحل را تفصيل داد و دو كند نمي. البته اين تحليل كود مسئله را حل (365

 كه ماده قاعدگي چگونه براي گوشت ماده است؟ شود مياول تكرار 

عند : »گويد مين مطلب است. مثالً مالصدرا يه ماده متقوم به صورت است همكماء آمده كح يآنچه در لسان برخ. 19

ه يان جوهر»؛ 66، 5فار، جاس« صوره يسميه يحل فيتقوم بجوهر آخر يحذو حذوهم جوهر ابسط ين و من يالمشائ

 .67همان، « ونها امراً بالفعل محصالًكوجب يال  يولياله

ان يب يگريدگاه ديل در خصوص ماده ديگل ين تحلي؛ در مقابل اPolitis 2005, 57-58ن رابطه رجوع شود به: يدر ا. 20

 يكيه ك كند نمي ياده است و فرقساخته شوند و آن م توانند ميبرنز ماده است چون مصنوعات مختلف از آن : »كند مي

د آمدن خود آن و ماده آن در حال حاضر مورد يه پدكنيا ايا نه و ين مصنوعات در حال حاضر مورد نظر باشد ياز ا
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ه كرا اي  ار مادهكصنعت يه ارسطو گفته است: گاهكنيا-1: گويد ميته كد سخن خود چند نيياو در تأ« ا نهيبحث باشد 

ده يماده نام تواند مين وّكت يك. اگر محصول (194a33-34, 194b7-8)سازد  يم ،ار خواهد بسته كبد باالتر يتول يكدر 

ء به عنوان يش يكت يتر باشد پس وضع طيبساي  ب از صورت و مادهكخود مر تواند ميه ماده است ك يزيشود پس چ

و  كند مياز چوب را انتخاب  يخاص ار نوعكصنعت -2رد. يپذ يصورت نم (context)نه يزم يكا صورت تنها در يماده 

ان ماده است كم چوب تنها در نسبت با سييه بگوكوجود ندارد اي  چ نشانهي، و هكند ميآماده ان كساختن س يبرا را آن

ه كست، بلين يليتحل يماده تنها مفهوم -3ساختن جعبه استفاده شود.  يخواهد بود اگر برا يگريا چوب ماده ديو 

 يكيماده » كند مين صورت ترجمه ين نقل شد به ايش از ايه پكل جمله ارسطو را يگ -4هست. ز ين يوجود يمفهوم

ن نحو با يو آن را به ا (194b8-9)« متفاوت وجود دارد ، مادةصورت متفاوت يرا براياست، ز ياز اصطالحات نسب

ن را در نظر يتنها ا تواند ميارسطو است  يليتحل يه ماده صرفاً مفهومكست يه منظور آن نك كند ميدگاه خود سازگار يد

ق يالم ارسطو تطبكل نه با ظاهر ير گي. تفس(n. 35 & 66-65)مختلفند يزهايچ يه مواد مختلف مناسب براكداشته باشد 

ه كنيبودن. ا يزيماده چ يعنيه گفته شد ماده ك طور همانه ك. چرا رسد ميننده به نظر كاو قانع  هاي استداللو نه  كند مي

ز قبل صورت يه آن اگر چه در نسبت با چكن خاطر است يقاً به ايده است، دقين را ارسطو ماده ناموّكت يك محصول

د ياز آن نتواند پد يگريز ديچ چيگر ماده و قوه است و بنابر فرض اگر هيد يتيو فعل يز بعدياست اما در نسبت با چ

ن او مفهوم ي. همچندهد مي يمعن يزيه ماده در نسبت با چك دهد ميز نشان يل دوم او نيگر ماده نخواهد بود. دليد ديآ

ز ين يامر وجود يكه ك يقرار داده است در حال يگرفته و آن را در مقابل مفهوم وجود يليمفهوم تحل يرا به معن ينسب

 .دانند نمي ير وجوديغ را آنلزوماً  دانند ي ميه ماده را نسبك يسانكشود.  يتلق ينسب تواند مي

ست جوهرند پس ا ن دويست وجود دارد و اگر ماده و صورت و آنچه از اا ن دويماده و صورت و آنچه از ااگر ». 21

از آن  (το του εἰδους λογος)ه قولِ صورت كه آنچه كگر نه، بليد يء است و به معنيز جزء شيماده ن يحت يمعن يكبه 

جه حاصل ين نتيشند اينديب گونه اينه مطلب را ك يسانك يبرا: »گويد مي Ζ3. البته در (1035a1-3)«است]جزء است[

به نظر  (τοδε τι)ز ين چيو ا (χωριστον)را جدا يز (ἀδυνατον δε)ن است كن نامميه ماده جوهر است، اما اك شود مي

تا  رسند ميشتر جوهر به نظر يست با صورت و آنچه از آن دو ،لين دليجوهر باشد بنابرا يشتر برايب رسد مي

ن عبارات، يش از ايشده است. درواقع پ ينف ،جوهرِ مستقل بودن ماده رسد مينجا به نظر ي. اما در ا(1029a26-30)«ماده

جوهر خواهد بود البته نه جوهر بودن در پرتو صورت. عبارت  ،ه مطابق آن مادهك دهد مياز ماده ارائه  يريارسطو تصو

 .كند ميد ييته را تأكن نيجوهرند ا شتريبب كصورت و مر رسد ميه گفت به نظر ك يبعد

را مثالً گوشت يم، زيمواجه يل جدكبا مش يعيل نسبت ماده و صورت معتقد است در جواهر طبيچارلتون در تحل. 22

مانند  يستند، اما جواهر مصنوعيون سگ نكت در تكمانند سگ هستند موضوع و مبدء حر يوانيه ماده حكو استخوان 

ز بوده است يت نكه مبدء حرك يزيچ يعنيل شده است، كيجسمه از برنز تشرا ميستند، زين نيچن يمجسمه برنز

(Charlton 1970, 73, 76-77) از نسبت ماده و صورت است. اگر  ير وياز تصو يال چارلتون ناشكاش رسد مي. به نظر

ه در كهستند  ينوعن جواهر مصيس نظر چارلتون اكرفته شود، آنگاه بر عينجا ارائه شد پذين نسبت در ايه از اك يليتحل



82 
 1391بهار و تابستان 1شماره   40سال  نشريه فلسفه 

 

 

 -1م: يل مواجهكبا سه مش ي. در جواهر مصنوعيعيم نه جواهر طبيل مواجهكل ماده و صورت بر آنها با مشيق تحليتطب

ماده  يبرنز بودن لزوماً به معن-3رد. يماده جواهر مختلف قرار گ تواند ميبرنز -2. ماند مي ين باقوّكان تيبرنز در جر

ه در نظر ارسطو جواهر كد داشت يترد توان ميه كرد، آن است كاشاره  توان مينجا يست. آنچه در ايبودن ن يزيچ

 .1043a4-5خصوصاً  Η2ه مصنوع هستند جوهر باشند. مثالً رجوع شود به كجهت  مصنوع از آن

 ن و ازيطرف ا يكباشد، از  (διαιρετον)ر يم پذيخواهد بود تقس يضروراي  همواره بر هر شونده»مثال:  يبرا. 23

 1033b12-13« ماده و صورت يعنيگر آن يطرف د
“δεησει γαρ διαιρετον εἰναι ἀει το γιγνομενον, και εἰναι το μεν τοδε το δε τοδε, λεγω δ' ὁτι το μεν ὑλην το δε 

εἰδος”  
مل عت خود به موضوع حيه به حسب طبك يژگيموضوع را از و بايست ميچون : »گويد مي ون و فسادكارسطو در . 24

ر يتغ ماند مي يموضوع محسوس است و باق ي، وقتدهد مي ر رخينها تغياز ا يكم، و چون در هر ينكز يمتما شود مي

ر يل تغكء به عنوان يو ش ماند مي يت خود به عنوان موضوع باقيبه هو يز محسوسيچ چيه ي. اما وقت.است يعرض

نجا ي(. ارسطو در اOxford)بر اساس ترجمه (319b8-17) «گريد ياست و فساد جوهر يون جوهركر ين تغي... ايابد مي

ن سخن ارسطو يون و فساد دانسته است. اكاز  ير عرضيز تغيتما كمال به عنوانرا « محسوس»ء يماندن ش يباق

ه در امور محسوس ك ستين يبكيء از ماده و صورت از نوع تريب بودن شك. مركند ميد ييه ارائه شد را تأك يليتحل

 معقول دارد. ييء معنايماده در ش يب ماده و صورت و بقاكيه تركاست بل

ز ينجا نياست. در ا يگريح ديازمند توضيخود ن شود ميار برده كبه  ين گونه معانيح ايه در توضك يريظاهراً هر تعب. 25

ن يه اكن است ن امر آيده شوند علت ايد فهميمورد نظر با يز به معنايه انقطاع و انفصال و اتصال نكر داد كد تذيبا

ن يمعقول است و ا يتينجا واقعي، اما امر مورد نظر در ااند هوضع شد يق ماديامور و مصاد يم ابتداءً برايمفاه

 لمه به آن اطالق شده است.ك يع در معنايتوس ياصطالحات با نوع

 ياء ماديش اشيداين پييتبدر  اتيعيطبتاب دوم كن ارسطو در ي. همچن(Politis, 60-61)ن رابطه رجوع شود به يدر ا. 26

 .دهند مي لكيشتعلل اربعه را  ،نار ماده و صورتكه در ك ييو غا يشمارد: علت فاعل يز برميگر را نيدو علت د
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استعاليي پيوسته حيثيتي زمانمند دارد كه از رهگذر آن خود را درتقابلي آشكار با ادراك نفساني تجربي قوام 
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 مقدمه 

« خود»ايم. گاهي  ، شاهد رويكردهاي متفاوتي بوده«خود»هاي متفكران به نفس يا  در سير نگرش

اند. با  ن را جوهر بسيط روحاني و ناميرا تلقي كردهموضوع نگرش روان شناختي بوده و گاهي نيز آ

اند. از  پوشانيده« من»نقد كانت به اين رويكردها، آشنايي داريم: آنان لباس يك ايدة عقل را به تن 

 را تأمين نمايد.« من»وحدت  تواند مينها  نظرگاه او هيچ يك از اين رويكرد

« من»اي به نگاه اپيستميك كانت به  ند تا اندازهبتوا« من»تنها ديدگاه دكارت به  رسد ميبه نظر 

تأمين كننده و وحدت بخش اصول و مفاهيم پيشيني و فطري « من»نزديك باشد. از نظرگاه دكارت 

خالف دكارت، منِ كانتي هيچ محتوايي ندارد تا از  بر شناخت است. اما تفاوت اين است كه

با تمام وسواسي كه كانت « من»رويكرد وي به  رهگذر آن بتواند به خودش آگاهي يابد. از اين رو

. وسواس وي در رعايت وجه شناخت شناسي شود ميتلقي  «خود»ي نو به هبه آن داشته است، نگا

د. از اين رو رفع اتهام سوليپسيسم از اينم من ظهور يافته، و از آموزه شناختِ من محور، دفاع مي

 نمايد. وي بسي دشوار مي

ترين بخش پيكرة نظام كانتي در وحدت ادراك نفساني  ارترين و ناشناختهبه گمان نگارنده دشو

و اساس آموزة  2از اهميت پژوهش همين بس كه قلب استنتاج استعاليي يابد. تمركز مي 1محض

اي از  بر نحوه 4و تحليل استعاليي 3معرفت شناسي كانت در آن به خصوص در حساسيت استعاليي

صور پيشيني شناخت است  وژه از آنجا كه حامل و عامل مفاهيم ووجود سوژه استوار است. اين س

گردد. بنابراين امكان آگاهي و اصوالً شرط ضروري آن، حاكي از  مي 5داراي جايگاه استعاليي

يابد مگر آن كه به اين سوژة  حضور اين سوژه است. هيچ شهودي مجوز ورود به آگاهي را نمي

يكديگر ارتباط يافته و بلكه اتحاد يابند.  اگر اين شهودها بايد باستعاليي ارتباط يابد. و از سوي دي

بنابراين در آگاهي يا ادراك نفساني از منظر كانت با وحدت كثرات شهودي روبرو هستيم كه 

. حال، سوژة استعاليي كه عامل اين گيرد ميوحدت ادراك نفساني محض يا سوژة استعاليي نام 

است بايد در كثرت و تنوع شهودهاي متوالي زمانمند، ثبات خويش اتحاد و حامل مفاهيم اوليه آن 

_______________________________ 
1. pure apperception 

2. transcendental deduction 
3. transcendental aesthetic 
4. transcendental analytic 
5. transcendental  
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اي بر وحدت آن وارد نگردد. ثبات و اين هماني  را حفظ نمايد تا از رهگذر اين تنوع و تكثر خدشه

تا كثرت محتواي شناختي يعني شهودها به سوژة واحدي ارجاع يابند و سپس  كنند ميسوژه كمك 

 وحدت آگاهي تأمين گردد.

مطرح هاي متعددي  نهد پرسش برابر اين فرضيات كه به واقع نقشه راه را در اختيار ما ميدر 

يابد؟ به تعبير  مي« جوهري». آيا با پذيرفتن ارجاعي بودن سوژه استعاليي، اين سوژه حيثيت شود مي

 ديگر آيا سوژه هويت و تقرري فراتر و بيرون از محتواي شناختي تركيبي دارد و اين محتوا به

يابد؟ يا آن كه سوژة استعاليي فقط صورت محض آگاهي است و از  عنوان اعراض به آن نسبت مي

خودش هيچ محتوايي ندارد تا از رهگذر آن بتواند به خودش آگاهي يابد؟ و در صورت دوم آيا 

بنابر متن نقد عقل  1ارجاعي بودن سوژه را حفظ نمود؟ خالصه بهترين تفسير من استعاليي توان مي

براي حصول اين امر الزم است نخست به تعريف وحدت ادراك نفساني  ؟حض كدام استم

 فرق نهيم.  -2سوژة تجربي –بپردازيم و سپس با بيان كاركردش آن را از ادراك نفساني تجربي 

 وحدت ادراك نفساني محض و كاركرد آن

عليه  ،انتقادي است توجه به اين نكته الزم است كه آموزة وحدت ادراك نفساني از حيث محتوا

دورة گذار از تلقي  رسد مياست. به نظر « من»اي از  ادراك نفساني تجربي هيوم كه نوعي تلقي ابژه

در استنتاج استعاليي « من»وجود شناسي و چالش ميان اين نگره و منظر شناخت شناسي به مقولة 

هري مستقل از محتوا و را جو« من». با رد ديدگاه دكارت كه رسد ميكانت به نقطة عطف خويش 

كرد، هيوم آن را به مجموعة رخدادهاي روان شناختي فرو كاست. اين رخدادها  ادراكاتش تلقي مي

اي اند و در سيالن و جنبش دايمي و هوش ربا  سازند اموري ذره يا همان ادراكات كه من را بر مي

بيرون از هر يك از اين محتوا و  قرار دارند. بنابراين من ثابتي نيز قابل تصور نيست. چون فراتر و

. دهد مياي قرار دارد كه با تغيير محتوا، جايش را به من ديگري با محتوايي نو  ادراكات گذرا، من

را كانت « من»هيچ انطباع ثابتي نيز از آن نداريم. اين تلقي از « من»پس در نبود يك تصور ثابت از 

 يژگي مهم است. داراي سه و كهادراك نفساني تجربي، نام نهاد 

_______________________________ 
1. transcendental "I"  

2. empirical apperception  
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ابژة تجربه )يعني ابژه ادراك( و خالصه ابژة پژوهش روان شناختي است چون موضوع « من» -الف

 ادراكات خويش است. 

شرط ادراك اين سوژه، فرض ادراك نفساني استعاليي است يعني حضور ساختارهاي كلي و  -ب

 سازد.  اي را ممكن مي ضروري فا همه كه هر تجربه

ني تجربي، فاقد وحدت و اين هماني است و در معرض تغيير دايمي قرار دارد. ادراك نفسا -پ

چون در هر لحظه، همراه و پيچيده در يك ادراك خاص است كه با گذر آن لحظه، البالي ادراك 

 اي اند.  . پس هم من و هم ادراك متعلق به آن امري ذرهشود ميديگري نمايان 

ين بود. ريشخند تلخ وي به مبناي فلسفه جديد رياضي هم ،نتيجة رويكرد هيوم در باب سوژه

چون بر اساس اصول روح رياضي دكارتي هر امري بايد  ،شود ميدكارت در اينجا به وضوع ديده 

همراه با ادراكات آن روي « من»هاي واضح و متمايز تبيين شود ولي وقتي كه به  بامدد گرفتن از ايده

آوريم. هيوم در كتاب  از من ثابت و جوهري بدست نمي آورده شود هيچ ايدة واضح و متمايزي

( ولي از رخنه به آن Hume, 1983: 3دست يابد )« من»خواست به مركز همه علوم يعني  رساله مي

اي بود فاقد هر گونه ساختار ثابت و ضروري و از اين رو در  عاجز ماند. آنچه بدست آورد سوژه

 فت كه داراي ساختاري ثابت و ضروري باشد. از علومي سراغ گر توان نمينظام هيومي 

ولي براي كانت اين امر قابل قبول نبود. وي براي رهايي از مشكل هيوم، رويكرد خويش به 

اي  اندازد و ديگر ابژة شناخت نيست بلكه سوژه پوست مي« من»را تغيير داد. در نگرة كانت، « من»

و هويتي معرفت شناختانه دارد. از اين  شناخت بوده 1استعاليي است كه شرط بنيادين و اصلي

را براي آن برمي گزيند كه با مدد گرفتن از مفاهيم پيشيني آن  2روكانت عنوان ادراك نفساني اصلي

ترين ريشه باور وي به معرفت تركيبي پيشيني و در نتيجه  ها را تعين بخشيد، اين عميق ابژه توان مي

ه ممكن يعني كليت و ضرورت بر اساس ساختارهاي ليسم است. چون عناصر اصلي هر تجربئاايد

. اين ساختارهاي ذاتي در حسيات استعاليي، زمان و مكان است و در آيد ميبدست « من»ذاتي 

كوشيد، علم را  كانت مي رسد ميتحليل استعاليي، صور پيشيني فا همه و مقوالت. بنابراين به نظر 

_______________________________ 
1. original  

2. original apperception 
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ه خود نمايان گر گرايش كانت به سوليپسيسم تبيين نمايد ك« من»بر اساس ساختارهاي دروني 

 است.  1روشي

 «من»وحدت 

كه از رهگذر انسجام بخشي به محتواي  آن است 2در نظام كانت، وحدت« من»ويژگي  ترين مهم

استدالل وي بر وجود سوژه استعاليي بر اساس همين  رسد مي. به نظر شود ميها شناخته  تجربه

 بر همين مبنا ترتيب داد:  توان ميل ذيل را . استدالگيرد ميويژگي آن صورت 
 داشتيم. داشت هيچ تجربه منسجمي نمي وجود نمي« من»اگر 

 اي هستيم. ما اكنون داراي چنين تجربه

 پس من وجود دارد چون الزمة وجود تجربه واحد است.

ركرد محتواي شناختي از هم گسيخته، كا« تركيب»بنابراين وحدت بخشيدن و به تعبير كانتي اش 

به قدري براي  3است. من كنشي تركيبي دارد، اين كنش به اصطالح خود انگيخته« من»مهم حضور 

 . كنند مينقد عقل محض بيش از شصت بار از آن ياد  Aوي مهم است كه در ويرايش 

، وحدت يابد «من»نكته ديگر آن كه مجموعه متكثر شناختي نه تنها بايد بر اساس مفاهيم ذاتي 

من در موقعيتي قرار گيرد كه بتواند اين محتوا را از آن خودش بداند. به عبارت ديگر  بلكه بايد

حالت تركيب بايد خودآگاه باشد. پس خودآگاهي پيوسته همعنان با وحدث كثرات شناختي در يك 

شناخت واحد، خواهد بود. اين نكته خيلي مهم است و درك آن، فهم كانت از سوژه استعاليي را 

بخشد؛ چون وي به صراحت مرادش از خودآگاهي و سوژه را تركيب محتواي متكثر  سهولت مي

. بنابراين تصوير سوژه، سيمايي ماهوي ندارد، چنان كنند ميشناختي در يك شناخت واحد، معرفي 

 كه خود كانت هم گفته است، سوژه چيزي بيرون از كنش تركيب بازنمودها نيست. 

گاهي اين نيست كه گويي من استعاليي واجد هويت و بايد توجه داشت كه مراد از خودآ

جوهري است كه از رهگذر حضورخويش نزد خودش به آن آگاهي دارد بلكه مقصود كانت، 

(. يعني آگاهي عبارت است از Kemp Smith , 1996: 251آگاهي به حيثيت سوبژكتيوتية ابژه است )

و ذاتي سوژه استعاليي كه به محتواي تعين ابژة شناخت بر اساس مفاهيم و ساختارهاي پيشيني 

_______________________________ 
1. methodic Solipsism 
2. unity 

3. spontaneity 
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بخشد. پس خودآگاهي به معناي آگاهي به نقش ساختار ذاتي سوژه در تعين بخشي  ابژه، وحدت مي

به ابژة شناخت است و نه اين كه بپنداريم سوژه، محتوايي دارد كه از رهگذر آن به خودش آگاهي 

گاهي فقط صورت محض است كه صرف اين هماني است يعني من، من هستم. خودآ« من»دارد. 

 ,kantدر سراسر كنش به هم پيوستن محتواي متكثر شناختي به اين هماني خودش آگاهي دارد، )

1998: B 132( آنهم با يقيني كه صبغة پيشيني دارد )Ibid: A113 .) 

كه اصل صوري حاكم بر وحدت آگاهي و پديد آورنده آن  رسيم مياز آنچه گفتيم به اين نتيجه 

. اين اصل صوري همراهي گيرد ميسوي كانت نام فني و پيچيده وحدت استعاليي ادراك نفساني از 

بگويد اينها از آن من  تواند مي« من»و مالزمت با جملگي باز نمودها و محتواي شناختي دارد. و 

(، خودش Ibid: A382) هستند ولي چون من فاقد محتوا و تنها صورت محض آگاهي است

فقط به جنبة كاركردي آن « من»راه باز نمود ديگري تمثل يابد. از اين رو آگاهي ما از از  تواند مين

 . شود ميمربوط 

يابيم يعني به تهي بودن  در اينجا بر اساس فقرات نقد عقل محض به نكتة مهمي دست مي

سوژه. چرا كه سوژه نه يك شهود است نه يك مفهوم و نه باز نمودي كه حاكي از يك ابژة خاص 

ياد  =X(. بلكه حكمي به كلي ميان تهي است كه كانت از آن با سوژه Ibid: A346-B404باشد )

(. نگارنده در اين مقاله Ibid) و فقط نقش وسيلة نقليه مفاهيم و بازنمودها را به عهده دارد كنند مي

 يك بار ديگر اين موضوع را با تفصيل بيشتري بررسي خواهد كرد. 

گردد كه  ض يا سوژه استعاليي به اين ترتيب واجد نقشي دو گانه ميوحدت ادراك نفساني مح

است و از  =Xدر اشارات كانت به وضوح پيداست. يعني از سويي سوژه يك مفهوم بسيط محض 

همعنان است. البته « انديشم من مي»ديگر سو يك حكم است كه با تجديد خاطرة دكارت پيوسته با 

هاي  هاي كانت نيست، چون اين دو امر به واقع حالت نگي در گفتهاين به معناي بروز تزلزل و دوگا

سازند. من چه مفهوم باشد يا پيوسته همعنان با يك حكم كه بر اثر  دوگانة من واحدي را نمايان مي

، در هر حال حاكي از صورت محض و بسيط آگاهي است شود ميتركيب محتواي شناختي هويدا 

 رد. كه كانت همواره بر آن تاكيد دا

 دور و تناقض نما در سوژة استعاليي
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در فقرة پيش در اين باب اشاره نموديم كه خود آگاهي به معناي آگاهي به نقش ساختار ذاتي سوژه 

در تعين بخشي به ابژة شناخت است يعني آگاهي به حيث سوبژ كتيوتية ابژه. بنابراين سوژه، در 

ير ديگر در نهاد سوژه استعاليي يك دور جريان آگاهي صرفاً به خودش آگاهي دارد، به تعب

بصيرت خود »اشارتي به اين نكته دارد:  BXiiiنازدودني وجود دارد. كانت در نقد عقل محض 

فقط آنچه « من»بنابراين گفته، «. آورد مياستعاليي فقط به چيزي است كه طبق طرح خودش پديد 

د. ريشة دقيق وقوع دور آن است كه شناس را كه خودش در اشياء به نحو پيشيني نهاده است، مي

شناسد يعني شناخت، نتيجة كاربست اين مفاهيم  اشياء را بنابر مفاهيم ضروري پيشيني مي« من»

Carr, 1999: 42) است« من»است. اما از سوي ديگر نفس اين مفاهيم شرط تحقق 
و چنان كه بيان  (

از اين نكته همچنين دليل پديدار  است.گرديد خودآگاهي تنها آگاهي به حيثيت سوبژ كتيويتة ابژه 

 گردد. انگاري كانت نيز به وضوح نمايان مي

به  توان مياي از آثار، تالش هايي براي رفع اين دور صورت گرفته است از جمله اينان  در پاره

 چند مورد اشاره نمود:

نت اصوالً با اين . اما كا(Azeri, 2004: 22) نسبت دادن شأن و حالتي ازلي به سوژه استعاليي -1

پيشنهاد موافق نيست، چون سوژه، فقط وجهة منطقي و صوري دارد و افزون براين ما هيچ آگاهي 

 ديگري به آن نداريم.

اند كه خود تجربي تحت تأثير قوانين  ديگر با مقايسة خود تجربي و من استعاليي گفته اي عده -2

ي، فعال و خودانگيخته و لذا با ابژه عالم محسوس و اصل عليت، منفعل است ولي من استعالي

هايش ارتباط التفاتي دارد. همچنين خودتجربي، يك ابژة شناخت است در حالي كه من استعاليي 

در برابر خود تجربي، شيء  تواند ميشرط امكان هر نوع شناخت است. از اين رو خود استعاليي 

 .پذيرد نميه بودن سوژه استعاليي را في نفس شيء. اما كانت (Carr,1999: 50) في نفسه تلقي شود

است كه ويژگي من استعاليي در لباس منطقي اش،  اين باور پيشنهاد سوم براي رفع دور بر -3

شبيه من اخالقي است. سوژه اخالقي به خاطر عدم تعلق به عالم محسوس، آزاد است تا امر مطلق 

ي نيز به خاطر آزادي از قوانين عالم و احكام بايد و نبايد از آن صادر شود. اكنون من استعالي

 (.Azeri, 2004: 23) شود به دور خاتمه دهد و شرط بالشرط شناخت معرفي  تواند ميمحسوس 
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نظر نگارنده گرچه با آنچه روبه روييم يك دور صريح است ولي الزمة ذاتي آموزة اما از 

، به معناي از «فعال»انت به تعبير ك در شناخت« من»از پيش فرض گرفتن  خودآگاهي كانت است.

پيشيني من و سوژه است، ساختارهايي كه الزمة شناخت  -پيش فرض گرفتن ساختارهاي ذاتي

است. بنابراين هرگونه تالش براي زدودن اين دور به واقع ناديده گرفتن خواست كانت است. وي 

زمة آموزة خودآگاهي بلكه حتي آن را به نوعي ال كنند نمينه تنها از ناحيه اين دور احساس مشكل 

. پس اين دور اصوالً نبايد زدوده شود يا بهتر بگوييم نازدودني است و تالش براي داند مياش 

 برانداختن آن به معناي دورانداختن آموزة كانت است.

اي از مفسرين كانت، تناقض نماي سوژه استعاليي و خودآگاهي را برجسته  با اين حال پاره

هرچند كه اين پارادوكس براي خود كانت در ويرايش دوم نقادي  .(Azeri, 2004: 23اند ) ساخته

خودش را به « من». مبناي پارادوكس آن است كه (Kant, 1998: B152-3) اهميت چنداني ندارد

. اما شود ميشناسد بلكه از راه صورت حس دروني يعني زمان بر خودش نمودار  نحو في نفسه نمي

هم از خودش اثر « من»پس  گيرد ميه خودش در حالت منفعل قرار نسبت ب «من»در اين حالت، 

گذارد؛ از اين رو اجتماع من فعال و من  هم بر خودش از رهگذر صورت زمان اثر مي گيرد مي

براي آن كه بر خودش نمود و ظهور بيابد بايد از « من». چرا كه آيد ميمنفعل تناقض نما به شمار 

خشي از ساختار ذاتي خودش است، اثر بپذيرد. و اين در حالي صورت حس دروني يعني زمان كه ب

 اصوالً ويژگي سوژه استعاليي در شناخت، فعاليت آن است. از نظر كانت است كه

 ,Paton)اين تناقض در كف واژة تأثير گذاردن باشد هاي  يكي از راه حل رسد ميبه نظر 

2002,Vol 2: 389)دورني و حس بيروني به يك  . براي كانت تأثير گذاردن در مورد حس

هاي پياپي و  معنانيست. وقتي كه به حس دروني توجه نماييم به واقع به آگاهي مستقيم از ايده

ها و در نتيجه آگاهي به آنها، تركيب  بريم و براي با هم نگه داشتن اين ايده متواتر در زمان پي مي

بر خودش تنها از راه « من»رگذاردن استعاليي ضرورت دارد. بنابراين اصوالً حس دروني و تأثي

تركيب محتواي شناختي توسط متخيله امكان دارد و سپس با پادرمياني وحدت ادراك نفساني اين 

هاي پياپي توسط متخيله، سبب  تأثير امكان پذير است. ولي فرآيند تركيب استعاليي محتوا و ايده

ر حس دروني اثري بگذارد. در حالي كه تا اين ماده ب شود مينپديد آوردن ماده براي حس دروني 

به هيچ وجه تركيب استعاليي متخيله  پذيرد ميهاي پديداري اثر  در مورد حس بيروني كه از راه ابژه
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و وحدت ادراك نفساني دخالتي ندارد، به تعبير ديگر در نفسِ تأثير پذيري حس بيروني اثري ازاين 

 .شود مينديده  ،دو

 ,Walsh)اين تناقض، آن است كه سوژه، تبديل به ابژة معرفت گردد هاي  يكي ديگر از راه حل

فايدة اين امر اين است كه سوژه آگاهي به امر غير جزيي يا غير شخصي تبديل  (184-5 :1975

ولي نواقص مهم اين راه حل كامالً پيداست چرا كه اوالً  ،گردد يعني سوژة آگاهي به طور كلي مي

سوژه كلي شناخت باشد. ثانياً چنين نيست كه  تواند مينويش پيوسته در حيات آگاه دروني خ« من»

كه سوژه، ابژة  پذيرد نميسوژه خودش را فقط در لباس ابژة تجربه بشناسد و حتي كانت اصوالً 

 شناخت گردد.

اين امر نه تنها تبديل شدن مفهوم تنظيمي سوژه به يك مفهوم تقويمي را در پي دارد بلكه 

. در اين حالت براي ارايه راهكار شدمنفعل و تأثيرپذير ذهن را سبب خواهد  بزرگ نمايي جنبة

. ولي در آموزه شود ميخروج از تناقض، ناگزير جانب منفعل سوژه بر فعاليت آن ترجيح داده 

 ، فعاليت سوژه است.شود ميمعرفت شناختانه كانت، آنچه در سوژه، محور مهمي تلقي 

ها به اين امر توجه نگرديده است كه از منظر كانت كه  چاره جوييدر فرآيند  رسد مياما به نظر 

حساسيت ما است اين تناقض نما اهميت چنداني ندارد.  هاي صورتزمان مانند مكان تنها يكي از 

در اين تناقض داراي جنبه فعال و جنبه منفعل است و براي حصول « من»براي او مهم نيست كه 

ز خويش بايد جنبه فعال وي برجنبه منفعل اثر بگذارد. آنچه براي خودآگاهي يعني نمود و ظهوري ا

 كانت مهم است، اثبات يك اصل صوري با محوريت مفاهيم پيشيني در بنياد شناخت است.

 دو تعريف از سوژه استعاليي 

با وجود آنچه بيان گرديد، كانت در نقد عقل محض دو تعريف به ظاهر متفاوت از وحدت ادراك 

. گيرد ميكه بر اساس آن، دو تفسير متفاوت از اين بنياد استعاليي شكل  دارد ميه نفساني عرض

 كنيم و سپس آن دو تفسير را به اختصار توضيح خواهيم داد.  نخست دو تعريف را بيان مي

ها مستلزم وحدت پيشيني سوژه است  كه هر شناختي از ابژه گردد در تعريف اول بيان مي -1

يابد يعني هر  ها امكان مي ين وحدت آگاهي هر گونه تمثل ابژهو از رهگذر ارتباط با ا

است، اين  تغييرشناختي به آن وابسته است. و برخالف ادراك نفساني تجربي كه م

 . (Ibid: A106-7) وحدت آگاهي تغيير ناپذير است
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، چون در غير اين شود ميمعرفي « من»انديشم مالزم همه تمثالت  در تعريف دوم، من مي -2

انديشيده شود... من اين  تواند مينيابد كه به هيچ وجه  تمثل مي« من»چيزي در  صورت

انديشم در هر گونه آگاهي،  دهم.... من مي تصور يا تمثل را ادراك نفساني محض نام مي

توسط تمثل ديگري مالزمت گردد. ما  تواند مينتصوري است واحد و همانند و خودش 

 . (Ibid: B131-2) دهيم خود آگاهي نام مي وحدت اين تمثل را وحدت استعاليي

تعبير كانت در تعريف اول از من استعاليي، مفهوم وحدت آگاهي است گويي مراد وي يك آگاهي 

باقي بماند. اما در  تغييربايد از آنجا كه هر شناختي به آن بستگي دارد، پيوسته نام واحد است كه مي

گردد تا براي آن كه اصوالً  بيان مي« انديشم ميمن »تعريف دوم سوژة استعاليي با مدد حكم 

انديشم، با هر شناختي مالزمت و همراهي نمايد. اكنون بر  شناخت ممكن گردد، اين سوژه يا من مي

 . گيرد مياساس اين دو تلقي از سوژه استعاليي دو تفسير متفاوت از آن شكل 

، من استعاليي با مدد گيرد مي نقد عقد محض شكل Bدر تعريف دوم كه بر اساس ويرايش  -الف

بازنمودها و تمثالت همراهي  همةگردد كه چون بايد  بيان مي« انديشم من مي»گرفتن از حكم 

اي داشته باشد لذا ثبات عددي و ذاتي دارد و گويي جوهري  نمايد، پس بايد فرم و حالت يگانه

اي  «من»اين تفسير بايد به  اي واحد و منفرد بر اساس ها همچون مجموعه ثابت است. همه تجربه

نسبت يابند كه ثبات عددي دارد و از حيث ماهيت و در مرتبه ذاتش مالك آنها است. حال جوهر 

 هاي متكثر و متنوع است.  مالك اعراض خويش، يعني تجربه و سوژه جوهري حامي و« من»

چون از هر دو  بر اساس اين تفسير، سوژة استعاليي، شباهت زيادي به كوژيتوي دكارتي دارد

نگاه الزمه و همبسته ضروري تجربه داشتن، معرفت پيشيني به وجود يك سوژة پايدار و ثابت براي 

محتواي متكثر شناختي است. مزاياي تفسير جوهري از سوژة استعاليي آن است كه اوالً وحدت 

نحو پيشيني و اين وحدت توسط سوژة به  كنند ميادراك نفساني را منشاء معرفت پيشيني معرفي 

« من». بر اساس تفسير جوهري، اين معرفت پيشيني معرفتي است به اين كه يك شود ميشناخته 

كه هر گونه امكان  پذيرد ميها است. ثانياً اين تفسير  ثابت وجود دارد كه سوژة ثابت همه تجربه

 د. معرفت پيشيني به وحدت ادراك نفساني و به فعاليت و كنش تركيب پيشيني بستگي دار
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اما اين تفسير نقاط ضعفي هم دارد. اوالً بر اساس اين تفسير، وحدت ادراك نفساني مستلزم 

شناخت پيشيني به وجود سوژة جوهري و ثابت است كه به هيچ وجه مورد پذيرش كانت نيست و 

تازه حتي در مورد پذيرفتن آن نيز ادلة مشتركي وجود ندارد. از نگاه كانت وحدت ادراك نفساني، 

باشد « سوژة»اكي از وحدت تجربه است نه تجربة وحدت تابر اين اساس حاكي از ثبات جوهري ح

 «. من»و مقوم جوهري به نام 

هاي متكثر، اساس فهم وحدت ادراك  كانت بارد لزوم وجود من ثابت براي مالكيت تجربه

(. Ibid: A363باشد ) و فاقد ثبات عددي نيز سازگار تغييركه سوژة م كنند مينفساني را چنان تبيين 

ها و تمثالت متكثر  كه تركيب و سپس وحدت تجربه رود ميچون از منظروي از سوژه تنها انتظار 

يعني وحدت آگاهي را تامين نمايد نه اين كه ثبات جوهري خود سوژه را تمهيد كند و جوهري 

ن بر سر تركيب ثابت را در معرض آگاهي ما بگذارد. بنابراين در وحدت ادراك نفساني محض سخ

 تواند ميو وحدت محتواي شناختي است نه ثبات و وحدت عددي سوژه. وحدت ادراك نفساني 

از دردسر  خواهد ميو فاقد وحدت جوهري نيز سازگار باشد. او به اين ترتيب  تغييرحتي با سوژة م

 تبديل شدن سوژة استعاليي به ابژة شناخت پيش گيري نمايد. 

افتد. چنان كه  استعاليي به عنوان يك جوهر، اين تفسير به دام مغالطات ميثانياً با معرفي سوژة 

دانيم مقولة جوهر بنابر مباني كانت تنها هنگامي كاربرد دارد كه يك ابژة به عنوان امر ثابت در  مي

. آنچه در حس (Ibid: A107) شود ميناي در حس دروني داده  تجربه داده شود. ولي چنين ابژه

تنها نمودهاي بي ثبات و گذرايي هستند كه هيچ گاه  شود مياس صورت زمان داده دروني بر اس

. ديگر آن كه كانت سوژة استعاليي (Ibid: B408 – 9)بر آنها مقولة جوهر را اعمال نمود  توان نمي

نمود در حالي كه تلقي آن به منزله جوهر آن را به قلمرو  را همچون يك اصل تنظيمي معرفي مي

و سبب استفادة توهمي و غير مجاز از آن  كنند ميو سوژه لباس ابژه به تن  برد ميقويمي استفاده ت

 گردد. مي

نقد عقل محض صورت  Aتفسير دوم بر اساس تعريف اول سوژة استعاليي در ويرايش  -ب

بندد كه تاكيد آن بر مفهوم وحدت آگاهي است. به اين ترتيب من واقعي و سوژة راستين، اصل  مي

گردد. كانت اصل وحدت ادراك نفساني را نه بر  گاهي است كه اصلي پيشيني تلقي ميوحدت آ

نمايد كه  اساس ثبات عددي و ذاتي سوژه بلكه بر اساس ضرورت بازنمودها و تمثالتي تبيين مي
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به  استعداد تركيب و متصل شدن در يك آگاهي واحد را دارند. پس وحدت ادراك نفساني بايد

معني آگاهي به وحدت پيشيني سوژه فهميده شود و بنياد ثبات اين اصل استعاليي مساوق است با 

 . شود ميوحدت تركيبي كثرات شهودها كه به نحو پيشيني توليد 

مساوق « سوژه»تفسير اولي بنابراين پندار شكل گرفت كه آگاهي پيشيني به اين هماني عددي 

اين همان و ثابت. در حالي كه در تفسير دوم من استعاليي، به  عدداً« من»است با وجود واقعي 

منزلة يك مفهوم تنظيمي كارش وحدت بخشيدن به معرفت است نه اين كه مقوم طبيعت غايي يك 

موجود يا يك واقعيت باشد و به واقع فقط يك اصل صوري است. به اين ترتيب تفسير دوم به 

 تر است.  خواست كانت نزديك

اي در  صوري بودن سوژة استعاليي به اين معناست كه هر گاه حتي اصوالً سوژهپذيرش اصل 

اي قابل فرض است تا بازنمودهاي متكثر شناختي به  كار نباشد و يا سوژه ثابت نباشد، باز هم من

چه معنايي دارد و ويژگي تعلق گرفتن « من»آن تعلق گيرد. اما در اين حالت پرسش اين است كه 

، چگونه «من»آن چگونه قابل توجيه است؟ به تعبير ديگر با پذيرفتن صوري بودن بازنمودها به 

بايد سوژه تقرري داشته باشد تا محتواهاي متكثر  از موجوديت سوژه دفاع كرد. آيا نمي توان مي

 تعلق گيرد؟  آنشناختي به آن باز گردد و به 

هاي  اي از حالت ه مجموعههاي پيش، پاسخ روشن است. سوژه در اين حالت ب بر اساس گفته

يابند. بنابراين  گردد كه از حيث محتوا و بنابر قوانين ضروري به يكديگر اتصال مي ذهني باز مي

، نه چيزي است هاي ذاتاً متصل ها و تجربه عبارت از مجموعه واحد و منسجمي از انديشه« من»

وري حاكم بر مجموعه مركب فراتر و مستقل از اين مجموعه تركيب يافته. پس سوژه همان اصل ص

اي از مفسرين كانت توجه دارد  است نه يك هويت مستقل. اين پاسخ كه در ضمن به ديدگاه پاره

(Kitcher, 1990: 102)  حاوي دو نكته مهم است. يكي آن كه به تنظيمي بودن اصل سوژه پايبند

ها و محتواي  است و ديگر اين كه اصل وحدت ادراك نفساني را همچون كنش تركيب حالت

 . كنند ميشناختي در يك مجموعه منفرد و خاص، معرفي 

 تصوير سوژه در تفسير دوم 

، خالي و بي شود ميهاي متكثر دوخته  سوژه در اين تفسير لباسي است كه بر قامت تمثالت و تجربه

( kant, 1998: A 342, B 400به دليل بي محتوا بودنش ) ،است، به كلي تهي است. پسا محتو
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درباره اش گفت اين  توان ميشخصي هم ندارد تا از ديگر امور فرق نهاده شود. تنها چيزي كه ت

( كه هر Ibid, 132-133انديشم است ) است كه خودآگاه است و صورت محض آگاهي و من مي

. به اين كنند ميو به واقع امكان شناخت به آنها را مهيا  كنند مينوع معرفت به اعيان را همراهي 

 ب طبيعت سوژة استعاليي دو ويژگي مهم دارد: ترتي

تمثلي بسيط و بي محتواست و تنها وسيله نقلية اعيان شناختي است و به واقع طفيل  (1

. دهد ميحضور محتواهاي شناختي است كه با مفاهيم ضروري اش به آنها انسجام 

 تر بگوييم، سوژه بدون حضور محتوا هيچ است. روشن

وجود « سوژه»مرادمان اين نيست كه جوهر انديشنده، « انديشد چيزي مي» گوييم ميوقتي  (2

كه ما  دهد نمياي استعاليي به شكلي مبهم مورد نظر است. ولي اين نشان  دارد بلكه سوژه

ها و صفاتي  به هويت سوژه آگاهي داريم. شناخت ما به سوژة استعاليي از راه محمول

ها هيچ دركي از آن نداريم. از  مولدهيم. صرف نظر از اين مح است كه به آن نسبت مي

 . (Ibid: A348-B404) اين رو نفس سوژه استعاليي ناشناخته است

اما از اين جا نبايد نتيجه گرفت كه اين سوژه، شيء في نفسه و ناپديدار است. مفهوم محصل ما از 

نه جوهر است سوژة استعاليي  ،و نه به نومن بودن آن شود ميسوژه نه به پديداري بودن آن مربوط 

پديداري است  «خود»گويد: من استعاليي نه  كه پديدار باشد و نه نومن است، كانت با صراحت مي

 (. Ibid: A 409-B157) في نفسه، فقط همچون يك انديشه است «خود»نه 

مراد وي اين است كه سوژة استعاليي فقط ريخت و ساخت آگاهي است نه اين كه چون داراي 

باشيم. حضور  هاي عالم محسوس هستيم پس براي آگاهي به آنها داراي سوژه ميتمثالت و بازنمود

و وجود سوژه نتيجه يا پيامد ارتباط دادن اين تمثالت با يكديگر يعني كنش تركيب و آگاهي به آن 

حاكي از حضور و وجود فعاليت خود انگيختة  ،است. حضور قوانين ضروري براي تركيب تمثالت

 . سوژة استعاليي است

 تفسير دوم  شادلة پذير

افتد. توضيح  داليل ترجيح دادن تفسير دوم آن است كه اوالً اين تفسير به دام مغالطات نمي ترين مهم

آن كه اصل صوري دانستن سوژه، عاري از هر گونه ادعاي جوهري و ذاتي دربارة وجود آن است و 
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. غايت اين تفسير گيرد نمي عهدهبه  نه دربارة وجود و نه دربارة عدم آن را ،هيچ تضمين شناختي

هاي ذهني بايد بر اساس  ها و حالت تنها آن است كه اعضا و اجزاي يك مجموعه متصل تجربه

وحدت آگاهي تبيين شود تا بنابر مباني ضروري شناخت، سامان يابند و در نهايت اين وحدت 

است. لذا اوج اين تفسير به  ها ها و تجربه آگاهي حكايت گر خود آگاهي يا مجموعه متصل انديشه

 .رسد ميجوهري گاري محض دربارة وجود يا عدم سوژة ندانم ان

ثانياً اين تفسير حكايت گر بداهت و ضرورت وحدت ادراك نفساني است. اما بايد توجه 

يك ضرورت مشروط است نه ضرورت مطلق پس وحدت ادراك  ،داشت كه وحدت آگاهي

از ضرورت مشروط وحدت آگاهي اين است كه هر تجربه و تمثل نفساني بداهت مطلق ندارد. مراد 

حاكميت قانون ضروري وحدت ادراك نفساني  تحتتنها در صورتي تمثل و تجربة آگاه است كه 

فقط تمثالت آگاه هستند كه در شناخت نقش دارند، يعني تمثالتي كه ضرورتاً  ديدگاهدرآيد. از اين 

انتساب به وحدت آگاهي را داشته باشند. شرط بداهت اصل  و ذاتاً استعداد اتصال به يكديگر و

اي  وحدت ادراك نفساني آن است كه همة اعضاي يك مجموعه متصل بازنمودها بايد به سوژه

منفرد اسناد داده شوند، اين به معني وحدت آگاهي است. بنابراين معرفت تجربي هرگز با تمثالت 

 منفرد و منفصل سازگار نيست. 

ه نبايد پنداشت كه سوژه ذاتاً واجد معرفت پيشيني است. اين معرفت بايد به خالصه آن ك

وساطت يك استنتاج استعاليي تأمين شود. در نتيجه معرفت پيشيني، امري اكتسابي است و 

مرحلة استنتاج استعاليي اين است كه وحدت ادراك نفساني مستلزم تركيب پيشيني  ترين مهم

ة تركيب تمثالت هرگز توجيه كننده و مقدم بر وحدت آگاهي محتواي شناختي است. ولي نحو

 بلكه بر عكس اين وحدت آگاهي است كه پيش فرض و الزمه اين تركيب است.  ،نيست

 نقد تصوير سوژة استعاليي

جوهر ثابت نيست و صورت محض منطقي و خالصه قالبي است براي « من»اين ديدگاه كانت كه 

شناختي مبتني بر  تواند مينمحتوايي ي كه بدون آن هيچ تركيب و اتصال محتواهاي شناخت

خودآگاهي قلمداد شود، البته نقطة عطفي در قلمرو شناختي است. اما به گمان نگارنده سخنان وي 

دربارة هويت واقعي سوژه مبهم است. چرا كه من استعاليي در آموزة وي فاقد جنبه وجودي است. 

گيريم نه اين كه واقعاً وجود دارد. از اين  وجود دارد فرض ميبه تعبير ديگر من را چنان كه گويي 
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تا به اين وسيله از  ،نه ابژة تجربه ماند ميرهگذر سوژه فقط شرط تجربه و مفهومي تنظيمي باقي 

 قلمرو ناپديداري دور بماند. 

از  ،(Ibid: A230-B283) دارد مياز هر گونه شهود عقلي بر حذر  ،كانت براي شناخت من

و شناخت از آن را در محدودة شناخت توصيفي قرار  گيرد ميت بي واسطة سوژه فاصله شناخ

ها، حضور  . سوژه مفهومي فقير و ميان تهي است و تنها به دليل مالزمتش با محتواي تجربهدهد مي

 گردد.  و وجودش دريافت مي

خن كه سوژه درست است كه سوژة استعاليي نه باز نمود محض و نه نومن است ولي در اين س

ها و محتواي  كنشي خود انگيخته است كه با مدد گرفتن از آن حالت باز نمودي استعاليي و

، ابهام وجود دارد. چون در نظام كانتي روشن نيست شود ميشناختي به هم پيوند يافته و تركيب 

چگونه خود انگيختگي و كنش سوژه در تركيب كثرات شهودي با صرف مفهوم ميان تهي بودن 

اين دو را در حدود معرفت شناسي تنها سازگار  توان نمييابد. از نگاه نگارنده  سوژه، سازگاري مي

نمود. باز نمود استعاليي بودن سوژه و شرط استعاليي بودن آن صرفاً از حيث معرفت شناختي قابل 

 –ي نه چنان كه گوي –بدون بازگشت به جنبه وجودي  توان نميفهم نيست. مرادم اين است كه 

 فعاليت و كنش تركيبي سوژه را تبيين نمود.

به اين معناست كه « من»خواننده خودش را به اين موضوع سرگرم نكند كه وجود داشتن 

شناسد )خودآگاهي( يا به خودش ارجاع دارد و به اين ترتيب وجودش و شناختش به  خودش را مي

تر  تاييد كرد، پيش توان نميانت هاي ك بر اساس نوشته وجود خويش يكي است. چنين پنداري را

يك تصور و در نتيجه يك ابژه خاص باشد بلكه تا آنجا  تواند مينايم كه آگاهي به خودي خود  گفته

 كه پاي شناخت در ميان باشد، من و سوژه فقط صورت تصور است. 

ل نكتة ديگر آن كه كانت در زمينه شرط اصلي دانستن سوژة استعاليي در شناخت، متزلزل عم

 –كنش تركيب  –كرده است. از آن حيث كه گاهي شرط اصلي تجربه را وحدت ادراك نفساني 

معرفي كرده و گاهي كنشي را شرط اصلي تجربه دانسته كه وحدت محتوايي شناختي را سبب 

و گاهي هر دوي اينها را به طوري كه هر دو را يكي تلقي كرده است. نتيجة حرف وي آن  شود مي

د محض و صورت شهود و حتي مفهوم ابژه و مفهوم وحدت ابژه امر واحدي است كه پس شهو
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گردند. از اين رو روشن نيست كه آيا سوژة استعاليي، خود وحدت ادراك نفساني است يا  تلقي مي

 كنش وحدت بخشيدن به محتواي شناختي. 

 نسبت سوژة تجربي و سوژة استعاليي و نقش زمان 

هر يك از اين دو حاكي از آن است كه گويي شكافي عميق و  هاي گيويژدر ابتداي اين مقاله بيان 

ريشة مشتركي پيدا كرد؟ پاسخ  ميان آنها توان ميعبورناپذير ميان آنها وجود دارد. با وجود اين، آيا 

بتوان از راه شهود محض زمان به عنوان شرط حس دروني و امكان  رسد ميمثبت است. به نظر 

استعاليي را فراهم ساخت. چنان كه كانت  «من»تجربي و  «خود»آشتي  پديدارهاي دروني، زمينة

و سوژة « خود»آن را حالت تمثل  توان ميگويد، چون زمان يك صورت كلي است نه يك ابژه،  مي

(. بايد توجه نمود كه زمان، Ibid: 54-A37تجربي كه خودش ابژة ]شناخت[ است، تلقي نمود )

اي و خاص  يك سوژة تجربي را كه با يك ادراك ذره توان ميصورت كنشي است كه از رهگذر آن 

از سوژة تجربي ديگري كه با ادراك ديگري معيت دارد، تفاوت نهاد. لذا زمان،  كنند ميهمراهي 

 صورت كنش تفاوت نهادن خود تجربي خاص در برابر كثرت خودهاي تجربي ديگر است. 

واحد و سوژة فردي يك خود جزيي « خود» تنها با مدد گرفتن از اين تكثر زمانمند است كه

از رهگذر ويژگي ذاتي تقدم و تأخر زماني و همراهي هر  توان مي. به تعبير ديگر آيد ميبدست 

سوژة جزيي با يك ادراك خاص، يك سوژه را از سوژة ديگر كه در ضمن خود سوژه هم نقش ابژه 

سوژة تجربي، تعين و  متعيّن، وجود نايافته است، تمايز داد. يعني زمان، صورتي است كه درون آن

 يابد.  تشخص مي

من استعاليي را به فهم سوژة تجربي درون صورت كلي زمان تعبير كرد.  توان مياز سوي ديگر 

فرض يك سوژه ضرورت دارد.  براي درك حضور زمانمند سوژة تجربي به عنوان ابژة شناخت،

ما به من  گر شرط و چارچوبي است كه هدايتحال، آگاهي به حيثيت زمانمند اين سوژه به واقع 

نماييم به عبارت ديگر اگرسوژة  را در درون خويش وجدان مي« من»استعاليي است. ما وحدت اين 

م، من استعاليي، آگاهي به اين وجود عيني در ا« خود»تجربي عبارت است از عينيت يافتن خويشتن 

اي زمانمند، به شرطي دست  ي به عنوان سوژهزمان است. بنابراين با پذيرفتن عينيت سوژة تجرب

 گذارد.  يابيم كه راه فهم و آگاهي به من استعاليي را پيش پايمان مي مي
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كه  دهد ميولي توجه به اين نكته مهم است كه آگاهي به حيثيت زمانمند سوژة تجربي نشان 

گردد، در حالي كه من  اش مي انفعال و انقياد اين سوژه از زمان، سبب تغيير دايمي و فناپذيري

استعاليي وجود خويش را به عنوان شرط آگاهي به وجه زمانمند سوژة تجربي، در زمان تعين 

 اي كامالً فعال دارد.  لذا نه تنها منفعل نيست بلكه چهره دهد مي

با اين وصف، زمان هم ريشة مشترك اين دو سوژه است و هم مرز جدايي آنها. چرا كه گر چه 

به تغيير دايم سوژة تجربي پي برد اما من استعاليي، تعين خودِ همواره  توان مين از رهگذر زما

خويشتن )سوژة تجربي( و فهم اين سوژه درون صورت كلي زمان و آگاهي به حيثيت  تغييرم

زمانمندي سوژة تجربي است. مرادم اين است كه سوژة استعاليي، فناپذيري سوژة تجربي را 

سازد.  ن آن كه زمان، صورتي است كه اين دو سوژه را از هم جدا ميسازد. كوتاه سخ مشخص مي

گردد براي  مي« خود»اما ويژگي پايان ناپذيري زمان منجر به فرآيند پايان ناپذير مضاعف ساختن 

اين كه صورت كلي زمان دايماً به پيدايش و بازآفريني سوژة تجربي و سوژة استعاليي كمك 

استعاليي « من»ن، صورتي كلي براي حس دروني است كه از طريق آن . به تعبير ديگر زماكنند مي

 . پذيرد ميرا « خود»و وجود تجربي  شود ميآگاه 

 

 نتيجه 

در مركز منظومة معرفت شناسي كانت و استنتاج استعاليي، يك مفهوم و بلكه فقط يك صورت 

گذارد. بر پاية اين بنياد  با صفت اضافة استعاليي مي« من»محض منطقي قرار دارد كه وي نامش را 

استعاليي بايد هر شناختي توجيه شود. شناخت، عبارت است از تركيب محتواهاي متكثر شناختي 

بر اساس مفاهيم پيشيني اين بنياد يا سوژة استعاليي كه پيوسته نقشي فعال در اين تركيب بر عهده 

شناسد. بنابراين  ش را ميدارد. و سوژه، همين تركيب خود ساخته بر اساس قواعد ضروري خوي

گفت، نظام شناختي وي نظامي است كه درگير حالت اين همان گويي و دور محورانه  توان مي

از اهميت دوران سازي برخوردار در تفكر غربي است. اين تفسير جديد از خودآگاهي توسط كانت 

ي خويش را از و مقام جوهر آيد مياست. چون من به مقام شرط بنيادين و اصلي شناخت نايل 

كه ذاتاً داراي محتواي  شود مي. سوژة استعاليي فقط در هيأت مفهومي بسيط هويدا دهد ميكف 

اي وجود ندارد كه از حيث هويتش واجد مفاهيم  «من»ها نيست. به تعبير ديگر  شناختي و تجربه
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فاهيم ضروري و شناختي باشد. سوژه امري فراتر از اين مفاهيم نيست بلكه امري است كه با مالط م

. سيماي سوژه و كنند ميمحتواي شناختي را با هم تركيب  آورد ميپيشيني كه از درون خودش پديد 

من واقعي )خودآگاهي( در آرشيتكتونيك كانتي چيزي بيرون از اين نحو تركيب ضروري محتواي 

 نمايد. شناختي نيست، من همان خودآگاهي است كه در تركيب فعال بازنمودها رخ مي
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  1تفسير آن  خواست قدرت و مسألة
 *دكتر حميد رضا محبوبي آراني

  استاديار فلسفه، دانشگاه اصفهان
 (25/2/91 ؛تاريخ پذيرش مقاله: 28/11/90 )تاريخ دريافت مقاله:

 

 چكيده
فسيرگران انديشة نيچه خواست قدرت، يا ارادة معطوف به قدرت، در نظر شمار قابل توجهي از ت

كم فلسفة متأخر اوست و در عين حال يكي از  ، دست  مفاهيم در فلسفه ترين مهميكي از 
 ورزان گوناگون را كه انديشه باشد ميبرانگيزترين مضامين در انديشة نيچه نيز  ترين و مسأله پرابهام

 . به نظر نويسنده مشكلدر پي ارائة تفسيري درست و قابل قبول همواره به چالش انداخته است
اصلي در ارائة تفسيري متافيزيكي از نيچه است و چنانچه تفسيرهايي را در نظر بگيريم كه با 
لحاظ خواست قدرت به عنوان ميلي مرتبه دومي در مقابل اميال مرتبه نخستي ما آن را به قلمرو 

ها و ابهامات يافت.  وارياي براي غالب دش توان راه چاره سازند، مي روانشناسي آدمي محدود مي
اي از تفسيرهاي مهم ارائه شده نزد مفسران  كوشد تا با بررسي و ارزيابي پاره مقالة حاضر مي

هاي هر كدام از آنها را برجسته سازد و در پايان خود راهي براي ارائة  مسلك نيچه كاستي تحليلي
تر را در مجالي ديگر بسط  بل قبولتر از آن را نشان دهد، هر چند آن تفسير قا تفسيري قابل قبول

 خواهد داد. 

  خواست قدرت، متافيزيك، روانشناسي، ميل مرتبه نخستي، ميل مرتبه دومي. :هاي كليدي واژه

 
 
* Email: mahboobi@email.arizona.edu 
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 مقدمه

چه معطوف به قدرت، در نظر شمار قابل توجهي از تفسيرگران انديشة ني  خواست قدرت، يا اراده

كم فلسفة متأخر نيچه است كه در عين حال به داليلي كه  ، دست  مفاهيم در فلسفه ترين مهميكي از 

اي روبرو بوده و از  خواهد آمد به دست دادن تفسيري منسجم از آن همواره با مشكالت عديده

ن است رو تاكنون تفسيرهاي گوناگون و متعارضي از آن ارائه شده است. مقالة حاضر در پي آ اين

مسلك  تفسيرهايي بپردازد كه در دو سه دهة اخير تفسيرگران تحليلي ترين مهمتا به بررسي برخي از 

اند. خصلت غالب همة اين تفسيرها نيز توجه به اين  برجستة نيچه دربارة اين مفهوم مطرح ساخته

گ او چاپ هايي كه پس از مر توسط خود نيچه است تا يادداشت  شده مفهوم در بستر آثار چاپ

شدة نيچه است.  تنها با توجه و در پرتو آثار چاپ شود مياي  ها اشاره اند. اگر هم بدين يادداشت شده

كوشد تا نقاط قوت و ضعف هر كدام از اين تفسيرها را برمال  مي  نويسنده در ضمن اين بررسي

بسياري از مشكالت  بر تواند ميسازد و خود در نهايت راه را براي تفسيري ديگر هموار سازد كه 

از خواست قدرت نيچه در درون سنت تفسير  تر دقيقتفسيرهاي پيشين غالب آيد و به فهمي 

 سپرد.  اي ديگر مي تحليلي از وي راه برد، هر چند ساخت و پرداخت اين تفسير را به مقاله

ر نيچه د 2گويد. از خواست قدرت سخن مي چنين گفت زرتشت( نيچه براي نخستين بار در 1

اينجا، خواست قدرت را به عنوان يكي از سه تعليم عمدة زرتشت و در كنار مفاهيم ابرانسان و 

سازد. اما در اين اثر، چندان چيزي دربارة مقصود و معناي مورد نظرش  بازگشت جاودانه مطرح مي

ز ، ا«دربارة هزار و يك هدف»گويد. نيچه در فصلي از كتاب نخست با نام  از خواست قدرت نمي

هيچ »ها گشته است و دريافته كه  ها و قوم كه چگونه زرتشت در ميان بسي ملت دهد ميآن خبر 

گونه ارزيابي كند كه  ملتي بي ارزيابي نتواند زيست؛ اما اگر در پي پاييدن خويش باشد، نبايد بدان

وست. هاي ا همسايگانش. بر فراز هر ملتي، لوحي از خيرها آويخته است. هان! اين لوح چيرگي

گونه نيچه خواست قدرت را با ارزيابي، كه خود  بدين«. هان! اين بانگ خواست قدرت اوست

از هر ارزشگذاري، چرا كه بدون آن هيچ ارزشي و « تر و ارزشمندتر اي است گرانبها گنجينه»
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ت (. عباراZ:I, 14) دهد ميخواهد ماند، پيوند « گردوي هستي پوك»ارزيابيي در ميان نخواهد بود و 

 روشنگرتر از اظهارات نخستين اوست:« دربارة چيرگي بر خود»نيچه در فصلي از كتاب دوم با نام 
و زندگي خود اين راز با من گفت: او گفت، بنگر! من آن ام كه همواره بايد بر خودش چيره گردد. 

برتر، دورتر، نامي يا رانة به سوي غايتي، به سوي چيزي  زاد مي وــ  گمان، تو اين را خواست زه بي

كه از اين يك چيز  دارم نابود شوم تا اين تر مي تر: اما همة اينها يك چيز هستند، و يك راز. خوش گوناگون

 _كند  ريزان، بنگر، آنجا زندگي خود را قربان مي راستي، هر جا كه فروشد باشد و برگ دست بردارم؛ و به

ام  آه، هر آنكه دربارة اراده _ايت و تقابل غايات به خاطر قدرت! اينكه من بايد نبرد باشم و شوند و غ

هاي پيچاپيچي را بپيمايد! هر چه را كه بيافرينم و هر  بايد چه راه گمان زند، گمان هم خواهد زد كه آن مي

 خواهد ميام ايستم، ارادة من چنين  بايد روياروي آن و عشق زودي مي به _اندازه هم كه عاشق آن باشم، 

وجود  _سخن در ميان افكند، بر آماج حقيقت نزد: چنين خواستي  «خواست هستي»ه از آن را .... آنك

همچنان نخواهد. تنها آنجا كه  تواند ميبخواهد؛ اما آنچه هست، چگونه  تواند مينزيرا آنچه نيست،  ندارد!

 خواست _آموزانم  تو را چنين مي _زندگي باشد، خواست نيز هست؛ اما نه خواست زندگي، بلكه 

شمارد؛ همانا از درون خود  قدرت! زندگي بسياري چيزها را بسيار بيش از خود زندگي ارزشمند مي

 (.Z:II, 12خواست قدرت ) _گويد  ارزيابي سخن مي

تري به معنا و مقصود خويش از  اشارات روشنفراسوي خير و شر ، نيچه در زرتشتبعد از 

يز به هيچ وجه جامع و شامل نيست و تنها نمايد، هر چند بحث وي در اينجا ن خواست قدرت مي

بار در  . پس از آن نيز نيچه در آثار منتشرشده در بهترين حالت پنجشود ميشامل ده ارجاع »

و در بدترين حالت يكبار از آن در كتاب پنجم  برد مياز خواست قدرت نام  تبارشناسي اخالق

به دليل همين اشارات نسبتاً » 1هرستمان(. در واقع به تعبير Williams, 1996:448« )دانش شادان

نيچه به خواست قدرت در آثار منتشرشده است كه بسياري از تفسيرهاي  اندك، سطحي و مبهم

كه  3اي مبتني اند...  هاي چاپ نشده موجود دربارة معنا و كاركرد خواست قدرت عمدتاً بر يادداشت

كنند. اين امر، در واقع، شايد حاكي از آن باشد  مي راه را براي تفسيرهاي متنوع، چه بسا متناقض، باز

هاي متفاوت و نتايج هر كدام بوده است تا اينكه در پي بيان  كه نيچه بيشتر در حال آزمودن موضع

 (. BGE: Introduction by Horstmann, xxv« )يك موضع كامالً مشخص و معين

_______________________________ 
1. Horstmann 



105 
 تفسير آن  خواست قدرت و مسألة

 

  

سازد كه گويي نيچه قصد دارد تا  چنين به ذهن متبادر مي فراسوي خير و شراظهارات نيچه در 

كم، مستلزم  شناسانه و متافيزيكي، يا دست اي هستي خوانندگانش آموزة خواست قدرت را فرضيه

از  فراسوي خير و شرنيچه در  رسد مياي، تصور كنند. تصوير كليي كه به نظر  چنين قسم فرضيه

دگي ارگانيك بنگريم درخواهيم هاي زن كند چنين است: اگر ما به پديده خواست قدرت ترسيم مي

وار  يافت كه زندگي ارگانيك در جانوران عبارت از وضعيتي ايستا نيست، بلكه فرايند پويا و آشفته

. باشد ميآفرينش و زوال، تحت قدرت گرفتن و تحت قدرت درآمدن، غلبه كردن و مغلوب شدن 

يروي حاكم بر فرايندهايي كه در كه ن كنند ميچنين واقعيتي، راه را براي ظهور اين انديشه باز 

زندگي موجودات ارگانيك در جريان است، نوعي نبرد قدرت است كه در آن هر شكلي از زندگي 

اي،  اي، بلكه هر ذرة زنده كوشد تا ساير اشكال ديگر را تحت قدرت خود گيرد. هر موجود زنده مي

تحقق بخشيدن به اين قدرت و اي كه درصدد  از مقداري قدرت برخوردار است و خواستي و اراده

كوشد تا جدا از حفظ كردن خود، خود را نيرومندتر  افزون كردن آن است و از اين رهگذر مي

 ,BGE:13است )« زندگي، خواست قدرت»كه  شود ميسازد. بر اساس اين خط فكري نيچه مدعي 

25; GM:II, 12; A:2.) 

نيچه به نحوي  فراسوي خير و شرست: در گويد اين همة داستان ني اما، چنانچه هرستمان بازمي

كند تا مفهوم خواست قدرت را در جهت ديگري نيز دنبال كند. در اين  فرضي و آزمايشي سعي مي

جهت جديد، نيچه از خواست قدرت نه تنها به عنوان اصل زندگي ارگانيك، بلكه اساساً به عنوان 

گويد و بدان معنايي  ان سخن ميذات طبيعت ارگانيگ و غيرارگانيگ و به طور كلي ذات جه

به  «خواست قدرت» تر وسيعبخشد. شايد دليل اصلي اين كاربست  شناسانه و متافيزيكي مي هستي

را صرفاً  «خواست قدرت»گرانة  بيند تا نيروي تبيين كل جهان در اين باشد كه نيچه دليلي نمي

ازد. چرا نتوان دربارة ماده و جهان جان را از آن محروم س محدود به عالم جانداران كند و مادة بي

« خواست قدرت»انديشيد هر چند اين بار در قالب « خواست قدرت»مادي ناارگانيك نيز بر اساس 

شده، مانده در وضعيت بالقوگي. مزيت چنين برداشتي، به نظر نيچه، آن خواهد بود كه تبييني  فلج

راين حق خواهيم داشت كه هر گونه بناب»...  دهد مييكدست و يكپارچه از كل جهان به دست 
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اگر جهان را از درون بنگريم،  خواست قدرت.گونه نام نهيم:  نيروي مؤثر در جهان را آشكارا بدين

خواهد  خواست قدرتصرفاً اين  _اگر جهان را با نظر به سرشت معقول آن تعيين و توصيف كنيم 

 (.BGE:xxv-xxvii( )نيز بنگريد به BGE:36« )چيز ديگر  و نه هيچبود 

در ميان آثار منتشرشدة نيچه است كه   ، پارة اخير، تنها پارهدهد ميگونه كه خانم كالرك نشان  آن

هم استداللي در قالبي شرطي،   براي خواست قدرت است، آن استداللظاهراً درصدد آوردن 

سازد.  مي معنا كه نيچه درستي آموزة خواست قدرت را مشروط به درستي چند مقدمه و فرض بدين

گونه  گفت كه خواست قدرت نيز درست است. اما نيچه، آن توان ميها درست باشند،  اگر آن مقدمه

عليت »ها  ها را قبول ندارد. از جملة اين مقدمه كدام از آن مقدمه ، هيچدهد ميكه خانم كالرك نشان 

(. GS:127; TI:II, 5; VI, 3كند )از جمله در  است، نظري كه آشكارا درستي آن را رد مي« اراده

: كنند ميآغاز  گونه اينمقدمة ديگر همان مقدمة آغازين نيچه در استدالل است. نيچه استدالل را 

“...«. داده شده است”فرض كنيد كه جهان اميال و شورهاي ما تنها چيزي است كه به عنوان واقعي »

اس آن متافيزيك خواست خود را به نظر خانم كالرك نيچه اشاره دارد به قول شوپنهاور، كه بر اس

مان، يعني خواست و اراده، درك و شناختي  ريزد، مبني بر اينكه ما نسبت به جهان درون پايه مي

واسطه داريم، بر خالف جهان مادي بيروني كه چنين شناختي از آن براي ما ممكن  مستقيم و بي

ها و شورها، به تعبير  ميال، خواهشنيست. اما نيچه چنين قولي را دربارة جهان درون، يعني جهان ا

تر از  تر و مطمئن ديگر خواست، قبول ندارد و معتقد نيست كه شناخت ما از اين جهان يقيني

نيچه  .واسطه به هيچ چيز نداريم مان از جهان مادي است. اساساً به نظر نيچه ما شناخت بي شناخت

ده تا تلقي ما را از به اصطالح كوشي فراسوي خير و شر 19تا  16هاي  خود پيشتر در پاره

، كه يكي كوژيتوي دكارتي و ديگري خواست يا ارادة شوپنهاوري است، تغيير «واسطه هاي بي يقين»

سازي از  واسطه نيز بدون تفسير و نادرست هاي بي دهد و به ما بنماياند كه حتي درك ما از اين يقين

ن اندازه صادق است كه دربارة جهان بيرون جانب سوژه نيست، امري كه دربارة جهان درون به هما

 (.Clark, 2000:121-4; Stack, 1994:273)بنگريد به 
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گويد كه گويي خواست قدرت را  كه نيچه غالباً چنان سخن مي شود مينخانم كالرك منكر آن 

 ,GS:349; Z:II, 7)همچون داند ميشناسي  شناسي يا روانشناسي و حتي هستي اصل بنيادي زيست

12; BGE:13, 357; A:6هايي از اين دست را بيشتر بايد اظهاراتي كه بيانگر  (، اما به نظر وي ادعا

نيچه با دفاع از خواست »هاي نيچه هستند تلقي نمود تا باورهايي دربارة سرشت واقعيت:  ارزش

ا جهان ر»، «اي خواست قدرت شناسانة اسطوره با فرافكندن آموزة هستي»و به تعبير ديگر، « قدرت

گوي به  آل انسان آري ، كه ايده...«دهد مينمايد، به ما نشان  آلش مي انداز ايده آنگونه كه از چشم

جهان »آل،  بيند و لذا از منظر اين ايده چيز سرشاري و وفور مي  زندگي و اين جهان است كه در همه

هدفي، چونان  انداز وفور و سرشاري و نه فقدان، جهان چونان سرريز انرژي بدون هيچ از چشم

 (. Clark, 2000:118-121) شود ميديده « مختصر آنكه چونان خواست قدرت _بازي 

در قالب استداللي شرطي آموزة خواست فراسوي خير و شر  36اينكه نيچه درست در پارة 

سازد در واقع براي روشن ساختن اين نظر اوست، نظري كه از همان مقدمة  قدرت را مطرح مي

نهد، كه هدف نهايي فيلسوفان نه شناخت  هاي آغازينش بر آن تأكيد مي و پارهشر فراسوي خير و 

آفريدن جهاني »هاي خودشان است و به تعبير زرتشت،  حقيقت، بلكه تفسير جهان بر اساس ارزش

همه، فيلسوفان همگي تفسيرهاي  (. با اينZ:II, 12« )]در عالم فكر[ كه بتوانند برابر آن سر خم كنند

، درست و مطابق واقع تلقي دهند مي هاي خودشان از جهان ارائه كه بر اساس ارزش خود را،

ي نيز دست و پا كنند، آن هم بر اساس هاي استداللكوشند حتي براي آن استدالل يا  كنند و مي مي

اي كه از عهد بوق باقي مانده است، يا بازي واژگاني، يا اغواي زباني، يا تعميم  هاي عوامانه خرافه

بسيار بشري اند )بنگريد به _هايي كه بسيار محدود، شخصي، بسيار بشري بس اقعيتو

BGE:Preface گمان «زندگي بر طبق طبيعت»(. نمونة آن، رواقيان، كه با دستور اخالقي خود ،

اند و در حال خواندن متن قانون خويش از دفتر  كردند به راستي سر از كنه طبيعت درآورده مي

رواقيان نه در حال پرده برداشتن از «. به راستي، قضية يكسره چيز ديگري است»ا طبيعت هستند. ام

هاي  ها و ارزش طبيعت و خواندن قانون اخالقي خويش از آن دفتر، كه كامالً بر عكس، آنها آرمان

كردند، و به تعبيري طبيعت و هر آنچه هست را بر  اخالقي خود را بر طبيعت و هستي بار مي
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. اما نادرستآفريدند، يعني در قالب تفسير و صورتي رواقيانه و لذا  ديدند و مي صورت خويش مي

حكايتي است قديمي و جاودانه: آنچه »اين برداشت غلط صرفاً مخصوص رواقيان نيست، حكايت، 

 ,Clark؛ نيز بنگريد به BGE:9« )رود ميروزگاري بر رواقيان رفت، امروز نيز بر ]ديگر فيلسوفان[ 

1990:212-27; Clark, 2000 گيرد مي(. نهايتاً خانم كالرك چنين نتيجه: 
واقعي اين سه پاره در فراسوي خير و شر دقت كنيم،  هاي استداللگيري من اين است كه اگر ما به  نتيجه

شناسي  زيست_شناسي يا قدرت  هستي_نيچه براي يك قدرت رسد ميكه تنها جايي است كه به نظر 

و نه نتايج آنها را به عنوان نتايجي  كنند ميدفاع  ها استداللكه نيچه نه از اين  نيمبي مي، آورد مياستدالل 

ست براي يك توان ميكه او  دهد مي. در عوض او سه استدالل بد را به ما نشان كنند ميدرست ارائه 

گرفت كه  هايي را مي شناسي به دست دهد اگر او دنبال مدل زيست_شناسي يا قدرت هستي_قدرت

 (.Clark, 2000:125اند ) هاور، اسپينوزا و فيزيك جديد فراهم آوردهشوپن

و  ترين مهمنهد كه اين پاره،  سان ويليامز نيز در تفسيري مشابه بر همين نكته تأكيد مي به همين

در ميان آثار منتشرشده است كه در آن نيچه تصويري متافيزيكي از خواست   ترين پاره معروف

آغاز “ فرض كنيد”ه نظر وي نيز خصلت آزمونگرانه و فرضي اين پاره، كه با كند. ب قدرت ترسيم مي

كه آن را به  شود ميمانع از آن “« اجازه داريم دست به اين آزمون بزنيم”آيا ما »پرسد  و مي شود مي

گيري بر اساس آن دربارة رابطه و  هرگونه نتيجه»عنوان نظر متافيزيكي نيچه چندان جدي بگيريم و 

(. استاك نيز معتقد است Williams, 1996:454« )سازد واست قدرت با جهان را پرخطر مينسبت خ

ترين استدالل براي فرضية خواست  كه قوي»كه نيچه تمام دعاوي بيان شده در اين استدالل را، 

و لذا وي اين  كنند ميرد « با سرسختي تمام و به نحوي منسجم»در آثار نيچه است، « قدرتي پويا

 (. 2000:187ff؛ و نيز Stack, 1994:271) داند مي« كننده اي گمراه زيركانه»ل را به نحو استدال

اي  تصوير خواست قدرت چونان آموزه»مسلك اخير نيچه  ( به نظر بسياري از شارحان تحليلي2

جان، يعني ذات جهان است، با يك مشكل اصلي و  كه به يكسان بيانگر ذات موجودات جاندار و بي

ذات »روبروست: شأن نظري و متافيزيكي اين آموزه، يعني اين ادعا كه خواست قدرت اساسي 

« نفسه في»ي آن است، صراحتاً با نقد مكرر نيچه در آثار گوناگونش از مفهوم « نفسه في»و « طبيعت

. تفسير متافيزيكي خواست قدرت آن را به يكجا واجد تمام عيوب و اشكاالتي آيد مينسازگار در 
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تالش براي تعريف  _ دانست ميهاي متافيزيكي سابق بر خود وارد  اند كه نيچه بر تمام نظريهگرد مي

(. به تعبير BGE: Introduction by Horstmann, xxvi« )جهان حقيقي متمايز از جهان پديداري

تا  بسيار بشري_بشري بسبسيار بعيد است كه نيچه پس از آن همه نقد بر متافيزيك از »ويليامز 

كه  ماند ميخود روايتي متافيزيكي از هستي ارائه دهد. نقد نيچه محدود به نامزدهايي  يحاستيزمس

اند، بلكه نقد او متوجه اصل خود  را در متافيزيك به خود اختصاص داده“ اصل برترين”جايگاه 

بيعت نيل به چنين بصيرتي دربارة ط»(، و به تعبير رجينستر، Williams, 1996:454« )متافيزيك است

باوري، در تعارض تام  اندازباوري و تجربه و ذات جهان اساساً با دو آموزة ديگر فلسفة نيچه، چشم

اندازباوري را  اندازباوري در تعارض است چرا كه اگر اين تفسير از چشم و تمام است. با چشم

بي انداز است، و بنابراين نسبي و ناگزير همراه لعا بپذيريم كه هر شناختي از يك چشم

 تواند ميناي از جمله آموزة خواست قدرت نيچه  سوبژكتيويستي است، در اين صورت هيچ آموزه

باوري نيچه نيز در تعارض است چرا  ادعا كند كه ذات عيني جهان طبيعت را دريافته است. با تجربه

س شمارد كه بر تجربه و حوا كه وي بر اساس آن هر ادعاي معرفتي را تنها در صورتي موجه مي

متكي باشد، اما آموزة خواست قدرت در اين معناي انتزاعي و عامش از هر گونه گواهي حس و 

اند تا بدون انكار شأن  اي از مفسران كوشيده (. دستهReginster, 2006:104-5« )رود ميتجربه فراتر 

شناسانه و متافيزيكي خواست قدرت، پيشنهادهايي براي حل اين دو دست تعارض مطرح  هستي

اند تا  ( كوشيدهNehamas:1985( و نهاماس )Schacht:1983ازند. مفسراني چون چاخت )س

اندازباوري  شناسانة ممتاز خواست قدرت را با چشم تعارض نخست را بر طرف كنند و شأن هستي

( سعي Doyle, 2001( و دويل )Anderson, 1994سازگار سازند و مفسراني ديگر چون آندرسون )

باوري وي  اند تا كليت و انتزاعيت آموزة نيچه را با تجربه اند و كوشيده بسته در حل تعارض دوم

 سازگار گردانند. 

است در  «ديگر»يا  «حقيقي»هاي  بنا به راهبرد چاخت، نقد نيچه از متافيزيك متوجه انكار جهان

ألة (. اما مسSchacht, 1983:168جهان است ) «اين»حالي كه آموزة خواست قدرت بيانگر ذات 

جهان و جهان  «اين»پيشاروي اين تفسير در اين است كه ما هيچ راهي براي تمايز نهادن ميان 
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در اختيار نداريم مگر تمايز نهادن ميان آنها بر حسب تمايز ميان شناخت تجربي و شناخت  «ديگر»

تنها جهاني جهان تنها جهان قابل اثبات است، بدين معناست كه  «ينا». تأكيد نيچه بر اينكه پيشيني

يم شناختي از آن داشته باشيم، جهان تجربي است، يعني جهاني كه پژوهش تجربي ما توان ميكه ما 

(. بنابراين ادعاي اينكه شناختي از جهان بر Clark, 1990:chapter4بدان دسترسي دارد )بنگريد به 

ه نيچه به عنوان ، يعني آنچه ك«حقيقي»اي پيشيني داريم چيزي جز باور به جهان  اساس نظريه

هاي مورد استفادة  كه هيچ يك از مقدمه پذيرد ميكند، نيست. چاخت اين نكته را  متافيزيكي رد مي

نيچه در استدالل خود مبني بر اينكه جهان خواست قدرت است، تجربي نيستند. براي نمونه، 

أي را نه به نخستين مقدمة آن اين است كه هرچيزي در حال شوند و صيرورت است. چاخت اين ر

كند كه حاصل  اي تلقي مي كنيم، بلكه به عنوان نتيجه اي كه ما بر اساس تجربه بيان مي عنوان فرضيه

انداز انساني ما  وقوف به اين نكته است كه هر مفهومي از ثبات، هدف يا وحدت صرفاً به چشم

ايم و اكنون بايد اين جامه  تعلق دارد و اين ماييم كه جامة ثبات و ماندگاري را بر تن جهان پوشانده

 (. Schacht, 1983:206را از تن آن درآوريم )

در راهبرد نهاماس براي حل اين ناسازگاري، خواست قدرت به عنوان آموزة متافيزيكيي عرضه 

خواست قدرت... يك ». به تعبير نهاماس، آورد ميكه خود سر از رد و طرد متافيزيك در شود مي

كه  دهد ميشناختي كلي نيست. بر عكس، خواست قدرت دليلي به دست  ننظرية متافيزيكي يا جها

بخش آن هستند، اساساً امكان ارائه  چرا هيچ نظرية كليي دربارة سرشت جهان و چيزهايي كه قوام

(. نهاماس نيازي به انكار سرشت پيشيني اين آموزه ندارد. در عوض Nehamas, 1985:80« )ندارد

. نهاماس با دهد مياي دربارة سرشت واقعيت ارائه  خواست قدرت نظريه او منكر آن است كه آموزة

هايش است  يكي گرفتن آموزة خواست قدرت با اين ادعاي نيچه كه يك چيز مجموعة از معلول

(WP:635اين آموزه را معادل انكار شيء في ،) كند. به نظر نهاماس، از جمله نتايج  نفسه تلقي مي

بنفسه موجود باشد، و هر چيزي در  تواند مينيچه اين است كه هيچ چيز نفسه نزد ن انكار شيء في

بدون تغيير در همة چيزهاي  تواند مينچيز  اي كه هيچ ربط و پيوند با ساير چيزها قرار دارد به گونه

(. چنين نتايجي كه نهاماس از خواست قدرت بيرون Nehamas, 1985:81-3تغيير كند ) ديگر
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و چه نپذيرد، دعاويي دربارة سرشت جهان و واقعيت هستند كه به تجربه  كشد، چه او بپذيرد مي

استوار اند. به همين دليل تفسير نهاماس از خواست قدرت نهايتاً  پيشينيهاي  و بر مقدمه آيند ميدرن

 كند.  اي متافيزيكي دربارة سرشت واقعيت بدل مي آن را به نظريه

اند تا با كنار زدن  شة نيچه، تفسيرگران ديگر كوشيده( در برابر اين دسته از تفسيرگران اندي3

اي دربارة سرشت  شناسانه از آموزة خواست قدرت آن را اساساً آموزه تفسيرهاي متافيزيكي و هستي

در تفسير خود از خواست قدرت  1انگيزش آدمي و متعلق به روانشناسي تجربي تلقي كنند. كاوفمن

، تفسير و 3و يا حتي دانتويي 2شناسانة هايدگري كي و هستيكوشد تا در برابر تفسير متافيزي مي

تحليلي از آموزة خواست قدرت ارائه دهد كه بر هيچ نظر و رأي متافيزيكيي استوار نباشد و آن را 

در نظر نيچه جهان ناشناختني است.... او به »نويسد كه  نفسه نشمارد. كاوفمن مي ذات واقعيت يا في

سودايي ”كرد كه آرزو داشت پيوند خود را با سنتي كه  زمونگر نگاه ميخود به عنوان فيلسوفي آ

با ” خواهند نميداشت بگسلد. نيچه مدعي بود كه در برابر توهم اصحاب متافيزيك كه “ نامحدود

هاي جزئي  و آزمونگري  پرسش”، دغدغة او “يك ضربه، با يك كلمه كل معماي جهان را فروگشايند

خواست قدرت او را نيز بصيرتي دانست كه با يك ضربه و  توان نمي بنابراين“ ... كوچك است

ها  سؤال گونه اينبه نظر كاوفمن هر چند خود نيچه به « گشايد. كلمه كل معماي جهان را فرومي

برداشت او از خواست قدرت »پاسخي از سوي او به دست داد.  توان مي، اما دهد نميپاسخي 

ي آن و چه به معناي پوزيتويستي آن نيست؛ خواست قدرت در چه به معناي هايدگر“ متافيزيكي”

به نظر كاوفمن اگر نيچه در آثار «. اي روانشناسانه است وهلة نخست مفهومي كليدي از فرضيه

اي پراكنده و در قالب  كوشيد تا به سؤاالت كوچك به شيوه ، ميدمان سپيدهنخستين خود، همچون 

كوشد  مند پاسخ دهد، اكنون با طرح خواست قدرت مي ظاماي آزادانديش و در اساس غيرن روحيه

 (. Kaufmann, 1974:204مند درآورد ) هاي خود را بدان سؤاالت در قالب تصويري نظام پاسخ

_______________________________ 
1. Kaufmann 
2. Heidegger 

3. Danto 
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تر بر تفسيرهاي متافيزيكي از خواست قدرت وارد  وانگهي به نظر كاوفمن اشكال و نقدي جدي

الشي براي فهم جهان ريشه در خواست قدرت نيچه مدعي است كه هر گونه ت»است و آن اينكه 

برداشت خود او از خواست قدرت ]بنا به تلقي  رسد ميآدمي دارد. اگر چنين است پس به نظر 

آفريدة خواست قدرت نيچه باشد. در اين صورت نه آيا نيچه دچار  بايست ميمتافيزيكي از آن[ نيز 

اگر ادعاي نيچه درست است، پس  دچار آن بود. 4كه اپيمنيدس كرتي شود ميهمان مشكلي 

)همان(. به نظر كاوفمن، خواست قدرت نيچه، بر خالف « اي بيشتر نيست خواست قدرت افسانه

در اساس مفهومي تجربي است كه نيچه از طريق استقرا »خواست زندگي متافيزيكي شوپنهاور، 

اي پيش از   گويانه ين(. نيچه پس از اينكه در آثار گزKaufmann, 1974:206« )بدان رسيده است

هاي  اي روانشناسانه كه از توانايي تبيين پديده به عنوان رانه»توانست از خواست قدرت  زرتشت

متفاوت و متنوعي در حيات رواني انسان، همچون سپاسگزاري، ترحم و تحقير نفس برخوردار 

مطرح ساخت كه تمامي  آميز استفاده كند، بر پاية چنين امري اين فرضيه را به نحوي موفقيت« است

بر اساس خواست قدرت، يعني ميل محركي براي كسب قدرت، تفسير  توان ميرفتارهاي انساني را 

اي است كه نيچه آن را به رفتار كل  و تبيين نمود. به نظر كاوفمن اين آموزه، هستة اصلي آموزه

اين فرضية بسيار »را به موجودات زنده تعميم و گسترش داد و بعد حتي با تعميم هر چه بيشتر آن 

 (.207)همان: « عام و كلي بدل ساخت كه خواست قدرت نيروي اساسي كل جهان است

اندازباوري  شناختي خواست قدرت يكسره با چشم بدين ترتيب بر وفق نظر كاوفمن آموزة جهان

 و انكار متافيزيك سازگار است. براي نمونه روايت كاوفمن از خواست قدرت بر خالف روايت

اندازهاي آدمي نيست. اگر  چاخت، متضمن هيچ فرض پيشينيي دربارة ناقص و معيوب بودن چشم

اندازهاي عرف عامي ما معيوب است. اما  جهان خواست قدرت است، پس بايد پذيرفت كه چشم

اندازهاي ما نتيجة حقيقت داشتن خواست قدرت است تا اينكه  ادعاي ناقص و معيوب بودن چشم

اي  شد. به همين دليل نيز روايت كاوفمن مستلزم آن نيست كه نيچه دم از نظريهفرض آن با پيش

نفسه خواست قدرت است، بلكه دعوي وي آن  كند كه جهان في متافيزيكي زده باشد. نيچه ادعا نمي

تنها تفسير از رفتار آدمي و ]واقعيت به طور كلي[ است كه ما آدميان با »است كه خواست قدرت 
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(. به ديگر بيان، خواست 206)همان:« و شواهد موجود امكان پرداختن آن را داريم تأمل در جهان

انداز  كه چشم دهد ميهايي را به دست  اي است كه بهترين تبيين ممكن از داده قدرت نظريه

 نهد. مان در اختيار ما مي انساني

ا نادرست است در واقع، كاوفمن عقيده دارد كه نظرية جهانشناختي خواست قدرت نيچه آشكار

(. به نظر كاوفمن روايت 510)همان:« نبايد اصال آن را جدي گرفت، حتي براي فهم نيچه»و لذا 

جهانشناختي آموزة خواست قدرت چيزي جز تعميم و گسترش شورمندانه و هيجاني نيچه از 

ر روايت روانشناختي آن است كه البته بايد در تفسير نيچه به نحوي جدي مد نظر داشت. تفسي

كه چگونه نيچه بدون آنكه معيارهاي حداقلي  دهد ميكاوفمن اين مزايا را دارد كه اوالً نشان 

هاي گوناگون، را نقض كند به روايت  انسجام، يعني تناقض نداشتن ميان نظريات و آموزه

، و ثانياً روايت روانشناسانة اين نظريه را از روايت رسد ميجهانشناختي خواست قدرت 

اولي را شايان توجه جدي دانست در حالي  توان مياي كه  سازد به گونه آن متمايز مي جهانشناختي

تفسير كاوفمن، در »كه اساساً منكر ارج و اعتبار دومي شد. به عالوه چنانچه كالرك مدعي است 

اش دربارة خواست قدرت  قياس با تفسير چاخت و يا نهاماس، با آنچه نيچه در آثار منتشرشده

ازگارتر است چرا كه نيچه در اين آثار غالباً با جهان آدميان، جهان انساني، سر و كار دارد گويد س مي

گويد تا از جهان بيروني و سرشت و طبيعت آن... حتي  ها و اميال آدمي سخن مي و از رفتارها و رانه

ارة جهان بار از خواست قدرت به عنوان نظري درب ( نيز كه نيچه براي نخستينZ:II, 12) زرتشتدر 

سازد. به عالوه زرتشت كتابي  گويد، اين روايت را بنا به مالحظاتي روانشناختي مطرح مي سخن مي

چنين روايتي بيشتر بيانگر شهود خيالي زرتشت  رسد ميخيالي و پر استعاره و تمثيل است و به نظر 

است كه نيچه  و شرفراسوي خير است تا ادعاي فلسفي نيچه. در ميان آثار منتشرشده اين تنها در 

كه آن نيز ]چنانچه پيشتر  دهد مياستداللي براي روايت جهانشناختي از خواست قدرت به دست 

 (.Clark, 1990:209-210« )بيان شد[ فاقد اعتبار است

ترتيب با برداشت كاوفمن خواست قدرت به يك رانه و ميل در درون آدمي بدل  ( بدين4

آن و نيز رابطة آن به عنوان ميلي در ميان اميال با ساير اميال به ، و اكنون پرسش از ساختار شود مي
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گردد. آيا خواست قدرت يگانه ميل آدمي است و همة اميال ديگر قابل  صورتي جدي مطرح مي

تحويل بدان هستند، يا نه خواست قدرت صرفاً ميلي در ميان اميال ديگر است؟ در صورت دوم 

 ميل، در برابر ساير اميال آدمي، چيست؟همة نيچه بر اين  دليل تأكيد اين

اند، يكي از اميال آدمي در ميان  گونه كه قالب مفسران اخير نيز بيان داشته خواست قدرت، آن

ترين ميل او كه همة اميال ديگر به نحوي قابل  ساير اميال ديگر است و نه يگانه ميل او يا بنيادي

ميان اظهارات نيچه دربارة خواست قدرت، حتي با  انكار كرد كه در توان نميتحويل بدان باشند. 

هاي منتشرشدة او و نيز محدود ساختن گسترة آن به قلمرو  محدود كردن اين اظهارات به نوشته

اي موارد  حيات ارگانيك و روانشناسي، يك تناقض آشكار وجود دارد و آن اينكه نيچه در پاره

ترين رانه و ميل كه  كند، يعني به عنوان بنيادي معرفي مي« ذات زندگي»خواست قدرت را به عنوان 

ها و اميال آدمي در نهايت  اي كه تمامي رانه ها و اميال را بدان فروكاست به گونه ساير رانه توان مي

چيزي جز تجليات و صور مختلف خواست قدرت نباشند. خود نيچه براي نمونه رانة جنسي را به 

به عنوان خواستي براي »(. از گرسنگي هم GS:14) كنند ميتوصيف « شهوتي براي تملك»عنوان 

به رانة تصاحب و  توان ميرانة به اصطالح شناخت را نيز (. »WP:702) كنند ميياد « شدن نيرومندتر

گرايي  (. الزمة چنين فروكاستBGE:230« )به رانة تصاحب بيگانه»( يا WP:423« )تملك بازگرداند

از ساير اميال متمايز شود چرا كه آنها در بنياد ظهورات خود  دتوان مينخواست قدرت »آن است كه 

(. در Z, :II, 12; GS:349; BGE:259; GM:II, 12( )همچنين بنگريد به WP:675« )آن هستند

و براي نمونه، از خواست قدرت چونان  داند ميها  اي در ميان رانه برخي موارد نيز آن را صرفاً رانه

ترين  گويانه آري نيرومندترين و زندگي»(، يا D:360و نيز  TI:X, 3نانيان )ي يو«نيرومندترين غريزه»

به عنوان يكي از اميال در ميان « شهوت براي قدرت»گويد و از  ( سخن ميGM:III, 18« )رانه

هايي سبب شده  (. چنين پارهHH, I:142; EH:IV, 4)بنگريد به  برد ميبسياري اميال ديگر آدمي نام 

(، خواست قدرت را يگانه رانه و ميل بنيادي آدمي Soll, 1994ن، همچون سل )تا برخي مفسرا

 بدانند. 
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تأكيد نهادن بر موضع نخست به عنوان موضع واقعي نيچه نادرست است به  رسد ميبه نظر 

شناسي ابا كرد. تفسير  از پذيرفتن آموزة خواست قدرت در قلمرو هستي توان ميهمان دليلي كه 

ترين خواست و رانة موجود ارگانيك نيز مستلزم همان  نوان يگانه و بنياديخواست قدرت به ع

(. بنابراين بهتر و BGE:9هاي خود بر واقعيت و طبيعت ) اشتباه رواقيان است يعني بار كردن ارزش

تر آن است كه چنين توصيفات بالغيي را حاكي از همان موضع ارزشگذارانة فيلسوفي به نام  منطقي

اي توصيفي حاكي از سرشت ذاتي جانداران. به تعبير خانم كالرك، نيچه با  تا گزارهنيچه بدانيم 

تصويري از زندگي از »چنين تأكيدي در قلمرو روانشناسي و حيات ارگانيك نيز قصد دارد تا 

 ,Reginster, 2006: 132-3; Leiter, 2002: 140-43; Clark« )هايش به دست دهد موضع ارزش

2000: 119 .) 

ترين رانة آدمي كه همة ديگر  بدانيم و بنيادي« ذات زندگي»الوه اگر خواست قدرت را به ع

ها، اميال و رفتارهاي ما صرفاً تجليات و ظهورات اين يگانه مبناي تبييني هستند، در اين صورت  رانه

از آن سخن گفت كه خود  گاه هيچ توان نميهر پديدة انساني بايد بيانگر خواست قدرت باشد و 

واست قدرت در جايي به سستي گراييده يا در ميان نبوده است، ادعايي كه نيچه بارها در آثارش خ

نهادهاي ليبرال با »گويد كه  كند. براي نمونه يكجا از آن سخن مي گوناگون تكرار مي هاي صورتبه 

كند:  (، و در جايي ديگر ادعا ميTI:XI, 38« )كنند شان زير پاي خواست قدرت را سست مي تأسيس

هر جا خواست قدرت در ميان نباشد، حاصل فروشد است. ادعاي من اين است كه همة برترين »

(. اما طبق ادعاي مفسراني كه همة اعمال و 17؛ نيز A:6« )اين خواست اند فاقدهاي بشر  ارزش

فت اي و يا ارزشي جايي يا ، نبايد عملي و يا رانهدانند مي هاي آدمي را تجلي خواست قدرت رانه

 (.Leiter, 2002:139-42شود كه تجلي اين خواست نباشد )

 ترين مهمو شايد  ترين مهمتر آن است كه خواست قدرت را يكي از  ترتيب، پذيرفتني ( بدين5

هاي روانشناسانه و  بهترين تبيين ممكن را از بسياري پديده تواند ميرانه و انگيزة آدمي بدانيم كه 

 ;Soll, 1995گرفته تا زهدورزي به دست دهد )بنگريد به  1رحمي بيرفتارهاي آدمي از سنگدلي و 

_______________________________ 
1. Cruelty 
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Clark, 1990: 209-12 توان نمي(، هر چند نه تمام رفتارهاي آدمي را. بنابراين در عين حال كه 

انكار كرد كه خواست  توان نميخواست قدرت را يگانه مبناي تبييني رفتارهاي آدمي دانست، اما 

هاي آدمي دارد. خود خانم كالرك پيشنهادي براي  زي در ميان ساير رانهقدرت جايگاه ويژه و ممتا

ميلي مرتبه دومي است براي كسب توانايي در ارضاي »اين مسأله دارد. به نظر وي خواست قدرت 

(. خواست قدرت به عنوان ميلي مرتبه Clark, 1990:211« )ساير اميال، يعني اميال مرتبة نخستي

، شود ميياز به وجود اميال مرتبة نخستي دارد كه قدرت براي آنها دنبال دومي براي كسب قدرت، ن

يعني براي توانا شدن در ارضاي آنها. به تعبير ديگر متعلق خود خواست قدرت به عنوان ميلي مرتبه 

دومي، ساير اميال ماست كه همگي اميالي مرتبة نخستي هستند كه متعلقات آنها ديگر هيچ ميلي 

بيرون از نظام اميال است. بدون وجود اين اميال مرتبة نخستي، خواست قدرت  نيست بلكه چيزي

نشان دهد كه چرا خواست قدرت در  تواند ميشد. تفسير خانم كالرك به خوبي  محتوا مي ميلي بي

عين حال كه ميلي در ميان ساير اميال است، به نظر نيچه از جايگاه و موقعيتي ممتاز در ميان ساير 

ها و اميال گوناگون و متعددي دارند، اما همة  ها برخوردار است. آدميان گوناگون رانه نهاميال و را

آنها خواست قدرت دارند، يعني خواست و ميلي براي آنكه توانايي الزم براي ارضاي اميالشان را به 

اي در آدمي شكل گرفت، همزمان با آن خواست قدرت هم شكل  كه ميل و رانه دست آورند. همين

 . گيرد يم

پيشنهاد خانم كالرك دربارة رابطة ميان خواست قدرت و ساير اميال بدون آنكه هم خواست 

آنكه شأن اين ميل را تا شأن ميلي  ترين ميل و خواست آدمي بداند و هم بي قدرت را يگانه و بنيادين

همه  است. با اينرتبة با آنها پايين آورد، پيشنهادي معقول و پذيرفتني  در ميان ساير اميال و هم

. اگر خواست قدرت صرفاً ميلي مرتبه برد ميپيشنهاد خانم كالرك از يك ضعف تفسيري رنج 

فهميد كه چرا نيچه  توان نميدومي براي توانايي ارضاي اميال مرتبه نخستي است، در اين صورت 

رجينستر اين مايه ادعاي اهميت و اصالت براي اين مفهوم ساده و آشكار كرده است. به نظر 

اي مسائل جدي نيز روبروست. براي  ( عالوه بر اين مشكل، پيشنهاد خانم كالرك با پاره2006:128)

است يا  متعيّننمونه نيچه تأكيد دارد كه خواست قدرت بنا به سرشت و طبيعتش، تالش و تقاليي نا
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(، اما WP:125, 689, 1067گشتني مدام و پيوسته است )بنگريد به  چيره_به تعبير ديگر، رشد يا خود

معنايي به اين توصيفات نيچه بدهد و روشن سازد كه منظور دقيق  تواند مينبرداشت خانم كالرك 

خواهيم، توانايي براي ارضاي  نيچه از اين تعابير چيست. اگر تمام آنچه كه ما با خواستن قدرت مي

ما به طور كامل ارضا شده  موقعيتي را تصور كرد كه در آن خواست قدرت توان ميمان است،  اميال

باشد، يعني هنگامي كه ما وسايل كافي براي ارضاي اميالي را كه داريم به دست آورده باشيم. البته 

براي قدرت باشد، اما در اين  متعيّنممكن است كه ارضاي برخي از اميال مستلزم تالش و تقاليي نا

درت خواهد بود، يعني كاركردي صرفاً يك ويژگي عارضي دنبال كردن ق متعيّنصورت وصف نا

مربوط به اميالي خاص كه خواست قدرت در خدمت آنهاست و نه، چنانچه توصيفات نيچه 

رساند، يك ويژگي ذاتي خود خواست قدرت. به عالوه چندان روشن نيست كه بنا به اين  مي

ري همة معيار و يا اصل بازارزشگذا تواند ميبرداشت ابزاري از خواست قدرت، خواست قدرت 

ها و يك اخالق نو شود. توانايي براي ارضاي اميال خود به تنهايي واجد ارزش نخواهد بود  ارزش

مگر اينكه آنچه اين اميال درصدد نيل بدان هستند خود مستقل از اين خواست قدرت ارزشمند 

اجد خود و تواند مينباشد. توانا شدن من براي برآوردن ميل و اشتياقم به داشتن همسري خوب 

ارزش باشد مگر اينكه پيش از آن داشتن همسر خوب خود براي من به نحو مستقلي واجد ارزش 

باشد. تنها در اين صورت است كه خواست قدرت ارزشي تبعي به تبع ارزش متعلق آن ميل پيدا 

گويد تلقي خواست قدرت به عنوان  . نيچه خود ظاهراً بدين نكته واقف است هنگامي كه ميكنند مي

و نيز  WP:707آن است )« سازي ارزش بي»براي نيل به چيزي ديگر، به معناي « وسيله و ابزار» يك

751 .) 

ها و اميال وجود دارد، اين  امكان ديگري كه در خصوص رابطة خواست قدرت با ساير رانه

ن است كه رابطة ابزاري مورد نظر خانم كالرك را برعكس كنيم. )هر چند ظاهراً كسي از تفسيرگرا

 كنند ميچنين تفسيري را ارائه نداده است، اما رجينستر بدان به عنوان يك امكان تفسيري اشاره 

(Reginster, 2006:128-9 هر ميل غايت خاص و متمايز خودش را دارد كه آن را به عنوان رانة .)

. قدرت ديگر به معناي ابزاري ضروري براي به دست آوردن كنند ميخاصي كه هست تعريف 
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ت مشخص يك رانه نيست، بلكه خود غايت كلي هر رانه است. در واقع هر رانه نيل بدان غاي

طلبد. براي  غايت خاص و مشخص خودش را نيز براي نيل بدين غايت كلي، يعني قدرت، مي

جويي، شناخت و معرفت است. شناخت و معرفت نيز  نمونه، غايت خاص و مشخص رانة شناخت

، قدرت، توانايي و به تعبير كنند مينه چنانچه خانم كالرك پيشنهاد  نه خود شكلي از قدرت است و

ديگر وسيله و ابزاري براي ارضاي اين رانه و نيل به شناخت است. در اين تفسير اخير، شناخت 

 سازد. تر مي خود ابزاري است كه نيل به قدرت را ميسرتر و ممكن

كه بدون ارجاع به غايات خاص و مشخصي است  متعيّندر اين برداشت خاص، قدرت غايت 

ها و اميال )همچون شناخت( خود به تنهايي محتوا و هويتي مشخص دارد و غايت ساير  ديگر رانه

اميال در خدمت آن است. اما سؤال در اينجا اين است كه قدرت، كه غايات ساير اميال در خدمت 

اي تصور كرد كه ميان  عنوان رابطهآن هستند، خود دقيقاً چيست؟ ظاهراً در اينجا بايد قدرت را به 

فاعليتي غالب و فاعليتي مغلوب وجود دارد. فاعليتي فاعليت مغلوب است كه غايات مشخصش و 

هاي در پيوند با اين غايات يا بوسيلة فاعليت غالب و مسلط سركوب شده باشند و يا تحت  فعاليت

و روشن  ماند مي، صرفاً صوري اراده و تبعيت او درآمده باشند. چنين توصيفي از قدرت، اما

سازد كه آن قدرتي كه دنبال كردن شناخت و يا غايت مشخص هر رانة ديگر ابزاري براي نيل  نمي

ابزاري براي تحصيل قدرت باشد:  تواند ميبدان است دقيقاً چيست؟ روشن است كه شناخت 

چرا كه با اين شناخت نوعي قدرت در برابر او به من بخشد  تواند ميشناخت من از فرد مقابلم 

اي ديگر را  اين شناخت غايت مشخص رانه رسد ميم بر رفتار او اثر بگذارم، اما به نظر توان مي

و ميل من به اغوا كردن ديگري. من با شناخت شخصيت و خلق و   برآورده ساخته است، يعني رانه

ارضاي اين غايت مشخص  م او را اغوا كنم، يعني براي اين امر وتوان ميخوي طرف مقابلم بهتر 

قدرت بيشتري كسب كنم. اما در اين صورت قدرت بر اساس يك ميلي و غايت آن تعريف شده 

در حالي كه فرض ما اين بود كه خود اين غايت خاص در خدمت قدرت و صرفاً ابزاري براي آن 

به ساير  گونه ارجاعي بدون هيچ بايست ميآن  متعيّناست و خود قدرت وضعيتي است كه محتواي 

 ها و اميال من توصيف شود.  رانه
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تبيين و تفسير كمابيش پيچيده و دقيق خود  1تا جان ريچاردسون شود ميمشكل اخير سبب  (6

را به دست دهد. بر وفق نظر وي، هر رانة خاص، غايت خاص و مشخص خود را دارد و هر رانه 

كه در ساختار هر رانه جاسازي  . خواست قدرت، نه گرايشي استخواهد ميهمچنين قدرت را نيز 

به غايت خاص خود را كسب  شده باشد براي آنكه آن رانه اسباب الزم براي ارضاي خود و نيل

كند، يعني برداشت خانم كالرك، و نه انگيزة نهايي در پس هر رانه، يعني غايت كلي نهايي كه آن 

. خواست قدرت حاكي از رانه براي نيل بدان در پي ارضاي خود و نيل به غايت خاصش است

 ,Ricahrdson) كنند مياست كه بدان نحوه يك رانه غايت خاصش را دنبال  اي نحوهچيزي دربارة 

1996:21ff داشته باشد كه قدرت را  تواند مي(. اما براي يك رانه، همچون رانة شناخت، چه معنايي

دو پاسخ ممكن بدين سؤال در پيوند با دنبال كردن غايت خاص خودش دنبال كند؟ ريچاردسون از 

غايت  2خواهان قدرت باشد به خاطر به دست آوردن حداكثري تواند ميگويد: يك رانه  سخن مي

آن غايت )و الگوي خاص فعاليت و عملي كه دنبال  3خاص خودش، و يا به خاطر بسط و تكامل

 كردن آن غايت مستلزم آن است(. 

كوشد به نحوي  آوري حداكثري است، يعني مي  دست بنا به پاسخ نخست، رانة شناخت در پي به

چنين برداشتي از  تواند مينعمل كند كه به بيشترين مقدار ممكن شناخت نائل شود. ريچاردسون 

آوري حداكثري غايت خاص يك رانه بپذيرد چرا كه به نظر وي چنين   دست قدرت را به عنوان به

كه يك حالت و وضعيت نهايي  برداشتي از خواست قدرت ظاهراً مستلزم فرض آن است

آوري، و بنابراين يك ارضاي نهايي خواست قدرت وجود داشته باشد، امري كه با ادعاي  دست به

 متعيّني نا«رشد»خواست قدرت و اينكه خواست قدرت شكل  متعيّنمكرر نيچه دربارة سرشت نا

 ( ناسازگار است. WP:125, 689را دارد )بنگريد به 

. شود ميتصور بسط و تكامل ، قدرت چونان كنند ميريچاردسون از آن دفاع  بنا به پاسخ دوم كه

آن بر ساير  سروريبسط و تكامل يك غايت خاص )و فعاليت متمايز( يك رانه عبارت است از 

_______________________________ 
1. John Richardson 
2. Maximal achievement 

3. Development 



120 
 1391بهار و تابستان  1شماره   40سال  نشريه فلسفه 

 

 

(. خصلت اصلي سروري، در مقابل شكل ديگري از تسلط كه نيچه آن را BGE:6; WP:481ها ) رانه

هاي تحت سروري خود را از غايات و  كه رانة سرور ساير رانه ، در اين استنامد ميجباريت 

سازد، بلكه آنها را در قالب فعاليت خود براي دنبال كردن  هاي خاص خودشان محروم نمي فعاليت

اي است كه غايت خاص ميل سرور و غالب ممكن  . اين ادغام به گونهكنند ميغايات خاصش ادغام 

هاي تحت سروري، خود تعديل شود و  وسيلة غايت رانه شدن بهاست از طريق غني شدن يا پالوده 

تغييراتي را بپذيرد. براي نمونه، ميل من براي اغوا و وسوسه كردن ديگري، ممكن است ميل براي 

شناخت و نيز ميل براي لذت بردن را در خدمت غايت خود بگيرد، كه در اين صورت ديگر غايت 

شناسانه  اغوا و وسوسه كردن از طريق شناخت و جاذبة زيبايي آن نه صرفاً اغوا و وسوسه كردن، كه

خواهد بود. در اين حالت اغواي صرف، كه خود به تنهايي كاري به مثالً آفرينش هنرمندانه ندارد، 

غايات خاص اميال به « سازي روحاني»يا « بخشي تعالي». به نظر نيچه، دهد مياش را از دست  جاذبه

 ;BGE:189; GM:I, 8; TI:V, 1پذير است ) دارتري هم امكان تر و دامنه هاي بسيار گسترده شيوه

WP:312 .) 

 ترين مهمتبيين و تفسير ريچاردسون از خواست قدرت نيز با مشكالتي روبروست كه يكي از 

گردد. براي نمونه نيچه  آنها تأكيد مكرر نيچه است بر اينكه خواست قدرت در پي مقاومت مي

ي كه توانايي و نيرومندي ارضاي خواست قدرت را دارند، خواست قدرت نويسد براي آنهاي مي

ميلي براي چيره گشتن، ميلي براي فروانداختن، ميلي براي سرور شدن، تشنگيي »خود را چونان 

(. WP:656, 702-704و نيز،  GM:I, 13سازد ) متجلي مي« ها ها و پيروزي ها و مقاومت براي دشمن

ميل يك رانه براي سرور »ريف اما مهم توجهي ندارد. بنا به تبيين وي ريچاردسون به اين نكتة ظ

گرايشي است براي بسط و تكامل دادن فعاليت متمايز يا غايت خاص خودش كه اين امر « شدن

هاست. دنبال اين سروري رفتن ممكن است كه آن رانه را در سر  مستلزم سرور شدن بر ساير رانه

ها و اميال مواجه سازد چرا كه هر يك از آنها نيز طبيعتاً در پي  راه خود با مقاومت ساير رانه

براي چيره شدن بر مقاومت   تا رانه شود ميهاست. خواست قدرت رانه سبب  سروري بر ساير رانه

تالش كند، اما چيره شدن بر اين مقاومت در اينجا صرفاً الزمة ابزاري بسط و تكامل است و اگر 
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ن مجبور شدن به چيره گشتن بر مقاومتي خاص به سطح بااليي از بسط و ست بدوتوان مياين رانه 

ها نيست، به همان اندازه  تكامل برسد، خواست قدرت آن كه چيزي جز در سروري بر ساير رانه

برآورده و ارضا شده بود. اما ظاهراً ادعاي نيچه اين است كه خواست قدرت بدون مواجهه يا چيره 

سازد كه چرا  ارضا شود. تبيين ريچاردسون اين نكته را روشن مي دتوان مينشدن بر مقاومت 

خواست قدرت يك رانه مستلزم آن است كه آن رانه )و نيز فاعلي كه رانه بدو تعلق دارد( 

خود را در مسيرشان به سوي سطح باالتري از بسط و تكامل براي رويارو شدن و  بايست مي

كه چرا خواست قدرت يك رانه و  دهد نميتبيين توضيح  مواجهه با مقاومت آماده سازند، اما اين

براي چنين مقاومتي به منظور مواجهه شدن و چيره گشتن « تشنگي»نيز فاعل داراي آن را به سوي 

نوعي ابهام وجود دارد: اين « ميل براي سرور شدن». به تعبير ديگر در مفهوم دهد ميبر آن سوق 

قي شود كه چيره گشتن بر مقاومت ابزاري ضروري براي ارضاي به معناي ميلي تل تواند ميمفهوم يا 

ميلي براي خود چيره شدن بر مقاومت تلقي گردد كه آن را صرفاً به عنوان  تواند ميآن است، يا 

 . خواهد نميابزار 

ريچاردسون معناي نخست را مد نظر دارد كه در آن آدمي نه از روي قصد و عمد در پي 

غلبه كند. اما در معناي دوم  خواهد مي گيرد ميه مقاومت در برابر او قرار مقاومت است كه بر هر چ

گردد. به عالوه  به منظور چيره گشتن بر آن مي آدمي خود از روي قصد و عمد در پي مقاومت

يا « رشد»، «قدرت»ريچاردسون شواهد غيرمبهم بسيار اندكي در آثار نيچه در اختيار دارد كه در آنها 

خود « ادغام»و « سروري»تفسير مورد نظر او را بپذيرند. براي نمونه، روشن نيست كه  صرفاً« ادغام»

، يا اينكه آنها صرفاً ابزارهاي كاراتري هستند كنند ميغايت نهايي هستند، چنانچه ريچاردسون تصور 

 وانگهي چنانچه خواهيم ديد«. سركوب»و « جباريت»در خدمت تسلط و غلبه، ابزارهايي كاراتر از 

گفت كه بسط و تكامل  توان ميو  كنند مينيچه قدرت را بر حسب چيره گشتن بر مقاومت توصيف 

ريچاردسوني نه عين قدرت كه محصول فرعي و جانبي آن به عنوان خواست چيره شدن بر 

 مقاومت است.
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گرفتن ساير اشكاالت   به هر روي، حتي اگر بتوان شأن متافيزيكي خواست قدرت را، با ناديده

باوري سازگار ساخت، و يا به لحاظ كاربست  اندازباوري و تجربه ارد بر تفسير متافيزيكي، با چشمو

بتوان محدودة آن را صرفاً به قلمرو روانشناسي آدمي محدود ساخت، باز هم تفسير رايج خواست 

ماية ناخرسندي تفسيرگران انديشة نيچه را  ترين مهمهمچنان غلبه يا  تسلطقدرت به خواست 

چرا كه اگر خواستن قدرت به معناي تالش براي تسلط و غلبه يافتن است، خواست  آورد ميفراهم 

(، به 128-9: 1380)از جمله بنگريد به استرن، شوند ميقدرت، آنگونه كه شارحان نيز متذكر 

ي ترين تجل ، و هيتلر و هيتلرمنشان بارزترين و برجستهآورد ميناچار سر از حزب نازيسم هيتلري در

اي توصيفي در باب روانشناسي  . آموزة خواست قدرت را اگر صرفاً به عنوان نظريهشوند ميآن 

آن را  توان نميآدمي بدانيم مشعر بر اين معنا كه ميل به غلبه، انگيزة بنيادي رفتارهاي آدمي است، 

ه روشن ، و البتدهد ميماية ناخرسندي دانست چرا كه صرفاً خبر از واقعيت سرشت رواني آدمي 

است كه بسياري از انديشمندان هم چنين تصويري را نخواهند پذيرفت. دردسر و مشكل درست از 

 داند مي، حتي معيار اخالق نويي ارزشكه نيچه خود خواست قدرت را يك  شود ميجايي شروع 

(، اخالقي از A:2; WP:39آن را بر جاي اخالق پست و فرودستانة مسيحي بنشاند ) خواهد ميكه 

ن دست كه حزب نازيسم هيلتر در سوداي تحقق آن جهان را به آتش كشيد و ميليونها كشته و آ

 معلول بر جاي نهاد.

 

اند.  ( براي پرهيز از اين دردسر، تفسيرگران انديشة نيچه سه راهبرد متفاوت را در پيش گرفته7

نامطلوب  هاي ويژگين اند تا با كم اهميت جلوه داد راهبرد نخست، راهبرد كساني است كه كوشيده

و آزارندة خواست قدرت، تفسيري خوشايندتر از آن ارائه دهند. براي نمونه، والتر كاوفمن، ضمن 

پذيرفتن اينكه خواست قدرت، خواست تسلط يافتن است، اما اين تسلط را اساساً از نوع تسلط بر 

ديم، ضمن پذيرفتن (. جان ريچاردسون، چنانچه ديKaufamnn, 1974: 213-16شمارد ) خود مي

اينكه خواست قدرت، خواست غلبه و تسلط يافتن است، معناي مورد نظر نيچه از غلبه يافتن را در 

اي جباريت ديكتاتورمأبانه و زورگويانه. اين سروري نيز در وهلة  جويد و نه گونه مي« سروري»
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(. خانم Richardson, 1996:28-35ها ) اي ميان فاعل ست تا رابطهها رانهاي ميان  نخست، رابطه

كند كه قدرت را نه به عنوان تسلط و غلبه،   كالرك نيز، چنانچه اشاره شد، اين پيشنهاد را مطرح مي

بلكه اساساً بايد به عنوان توانايي براي نيل به اهداف و غايات تفسير كرد. بر اساس اين معنا، 

هاست. كالرك،  برخي تواناييخواست قدرت به مثابة تالش براي به دست آوردن و كامل كردن 

خواست قدرت را به عنوان خواست و رانة مرتبه دومي براي توانايي بر ارضاي اميال مرتبة نخستي 

هاي مرتبة نخستي آدمي، هر چند چنين توانايي ممكن  شمارد: نياز يا ميلي براي كارآيي خواست مي

چيزي غير از تسلط و غلبه است است شامل صور گوناگون تسلط يا غلبه نيز بشود، اما ذات آن 

(Clark, 1990:211ff.)  

نشان دهد  تواند مينها در اين است كه اخالق محتوايي برآمده از دل آنها  مشكل اين قسم تفسير

هايي بديع، اصيل و راديكال  ، ارزششود مينيچه، آنگونه كه خود وي مدعي « هاي نو ارزش»كه چرا 

اي از تسلط  خواست قدرت نزد نيچه را يا به ستايش كليشه هستند. چنين تفسيرهايي ارزشگذاري

تر به يكپارچگي و تكامل  كاهند، يا به دعوتي اصيل داري( شخصي فرومي  بر خود )خويشتن

دهي آنها(، و يا تشويق به پرورش توانايي و  ها و سازمان شخصيت )از طريق سروري بر رانه

ين اينكه اين تفسيرها همگي بر ادعاهايي كه در ع رسد مياستعدادهاي شخص. همچنين به نظر 

سازند، استوار اند، اما به جاي تبيين سرشت خود  نيچه در پيوند با خواست قدرت مطرح مي

كه صرفاً يكي از پيامدها و ثمرات  ويژگي و مشخصة آن، آن را با آنچه ترين مهمخواست قدرت يا 

به نكات اخير ما را در فهم سرشت خواست . توجه گيرند ميگرفتن خواست قدرت است، اشتباه  پي

جويد،  ها را مي قدرت و درك اينكه چرا نيچه در خواست قدرت اصل بازارزشگذاري همة ارزش

 ياري خواهد رساند. 

ها و لوازم دردسرساز و آزارندة اخالق قدرت نيچه، راه رهايي  راهبرد دوم ضمن پذيرفتن داللت

ها  شناسانة ارزش انگاري هستي ويژه انكار عيني قي نيچه، بهاز اين مشكالت را در نظريات متااخال

انداز خاص هستند و لذا اخالق  ها صرفاً تفسيرهايي از يك چشم داوري يابد. نزد نيچه، ارزش مي

اي هستند كه از هر گونه مبنايي  انداز خاص و ويژة نيچه هايي از چشم قدرت او نيز حاوي ارزش
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هايي چون  هاي اخالق قدرت خود، ارزش نيز مدعي اعتبار عيني ارزش بهره اند. نيچه عيني نيز بي

  نادر و كمياب« هاي واالتر انسان»هايي مناسب حال  جنگ و غلبه، نيست، بلكه تنها آنها را ارزش

سازد  هايي كه نيچه مطرح مي بيند كه تنها مخاطبان واقعي آثار او نيز هستند. به تعبير ليتر، ارزش مي

انداز ويژه و خاص او نيز  هايي ويژه و خاص هستند كه صرفاً از چشم كند، ارزش فاع ميو از آنها د

 ,Leiterها گوش دل بدانها سپرند )بنگريد به يابند و لزومي ندارد كه همة انسان ارزش مي

، فصل چهارم( نيز Larmore, 1996 ( و الرمور )Nehmas, 1985(. نهاماس )2002:136-163

 .دهند مي تفسير را بسط هايي از اين روايت

ها است بدون  راهبرد سوم درصدد ارائة تفسيري از انديشة نيچه و بازارزشگذاري همة ارزش

هم به داليلي از اين دست كه مفهوم  جا به مفهوم خواست قدرت توسل بجويد، آن آنكه در هيچ

يي با نام اخالق قدرت تر و نارساتر از آن است كه بتواند مبنايي براي اخالق نو خواست قدرت مبهم

كند، و داليل مشابه  قرار گيرد و يا اينكه اين مفهوم نقش اساسيي در انديشة اخالقي نيچه بازي نمي

كوشد بدون توجه به مفهوم خواست قدرت تفسيري جامع،  ديگر. براي نمونه كارل لويث مي

جاودانة همان به دست گر بازگشت  قبول از فلسفة نيچه بر اساس انديشة يكپارچه منسجم و قابل

هايي كه بر اساس اين راهبرد استوار است،  ترين روايت (. يكي از برجستهLowith:1997دهد )

ويژه فصل ششم( در روايت  ، به1985. نهاماس )دهد ميروايتي است كه نهاماس از فلسفة نيچه ارائه 

« ي خود شدنشاعر زندگ»آفريني و _خود بيش از هر چيز ارزش آفرينندگي و آرمان خود

(GS:299در اخالق نو نيچه را برجسته مي ) ( 2002:115سازد. فيلسوفاني چون نهاماس يا ليترff با )

تأكيد بر نقش و ارزش آفرينندگي در انديشة نيچه بر نكتة بسيار مهم و قابل توجهي انگشت 

كنيم، آنگاه  اند، اما چنانچه آفرينندگي را بر اساس معناي خاصي از خواست قدرت تفسير نهاده

خواهيم توانست تبييني دقيق و درست از جايگاه و نقش آفرينندگي به عنوان بارزترين تجلي 

  ها به دست دهيم. ويژه در پروژة بازارزشگذاري همة ارزش خواست قدرت در انديشة نيچه و به
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 نتيجه

وي  زرتشتآغاز از  اي كه در  ادعاي نويسندة مقاله كنوني آن است كه نيچه، چنانچه آشكارا پاره

(، خواست قدرت را به WP:1067همچنين بنگريد از جمله به  Z:II, 12) دهد مينقل كرديم نشان 

كند  طور كلي در تقابل با خواست زندگي شوپنهاوري و در واقع براي نشاندن بر جاي آن مطرح مي

گران بعدي نيز كمابيش ( و تفسيرReginster, 2006: chapter 3كند ) )آنگونه كه رجينستر تأكيد مي

رو  ( و از اينJanaway, 2007:150-52; Soll, 2007; Gemes, 2008نهند ) بر اين تأكيد مهر تأييد مي

خواست قدرت آغاز كردن از خواست زندگي   بهترين راه براي فهم دقيق رسد مينيز به نظر 

سر از بدبيني،  شوپنهاور است. همچنين، از آنجايي كه خواست زندگي شوپنهاور در نهايت

، و در واقع، مبناي فلسفي شوپنهاور براي بدبيني را فراهم آورد مينتيجة فلسفة او، در ترين مهم

، درك خود اين خواست زندگي بدون بررسي بدبيني شوپنهاوري ممكن نيست. به عالوه، آورد مي

تر و چه  بتداييكم صورت ا اي، يا دست انگاري نيچه بدبيني شوپنهاوري در واقع چيزي جز نيست

با نظر به اين  كوشد تا در پرتو خواست قدرت از آن رهايي يابد. تر آن، نيست كه نيچه مي بسا ماليم

خواست زندگي شوپنهاور و   تنها در نظر داشتن اينكه چگونه نابسندگي مالحظات، به نظر نويسنده

ي به نظر نيچه اساسي حيات ها باورانة وي از روانشناسي آدمي در تبيين برخي پديده برداشت لذت

رواني آدمي، راه را براي ظهور خواست قدرت و جايگزيني آن با خواست زندگي در انديشة نيچه 

 راهنماي ما در ارائة تفسيري درست از خواست قدرت باشد. تواند ميكند،  مي باز
 

 
 

 نوشت پي
در دست انتشار از سوي  گويي تراژيك به زندگي نيچه و آرييسنده با نام تر اين مقاله در كتابي كه نو . صورت كامل1

 نشر مركز دارد، چاپ خواهد شد. 
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هاي رواني را در  در تبيين پديده« قدرت»و يا خود « شهوت قدرت»، «احساس قدرت»البته استفاده از مفاهيمي چون  .2

يافت، آن هم نه چندان  توان مينيز  دانش شادانيا و  دمان سپيده، بسيار بشري_بشري بسآثار پيشين نيچه همچون 

. دربارة سير تحول كاربرد HH, I:142; D:15, 18, 65, 262, 348, 356, 360, 535; GS:13اندك. از آن جمله بنگريد به: 

مز . خود تعبير خواست قدرت، چنانچه ويليا(Williams, 1996;2001:1-50)تعبير قدرت و تعابير همراه آن بنگريد به 

مدخل از ويراست  147و نيز در  شود ميپاره در مجموع آثار منتشرشدة نيچه يافت  32بررسي نموده است، تنها در 

 (. 1451درصد اين ميراث( )همان،  5آثار منتشره پس از مرگ او )يعني در حدود كمتر از 

به انگليسي  خواست قدرتبه نام  را كاوفمن در كتابي 1888تا  1883هاي  هاي مربوط به سال . عمدة اين يادداشت3

اند كه بيش از  مسلك نيچه دانشوران و ويراستاران برجستة آثار نيچه روشن ساخته ترجمه كرد. از نظر شارحان تحليلي

را نيچه اساساً به كناري نهاده بود و به هيچ شكلي قصد چاپ آنها را نداشت، از  خواست قدرتپارة 1067يك سوم از 

هايي است كه در توضيح سرشت خواست قدرت معموالً بدان  ترين پاره كه يكي از معروف 1067جمله خود پارة 

 (. Williams, 2001: Magnus, 1988; Leiter, 2002:139)بنگريد به شوند ميمتوسل 

4 .Epimenides the Cretanها دروغ همة كرتي»كه گفته است  دهند مي . روايتي از پارادوكس دروغگو را به او نسبت 

 «. گويند مي

 

 منابع

 نوشت آنها: و شوپنهاور كوته نيچه آثار -

نوشت اثر ذكر شده،  ي وي ابتدا كوته بنا به سنت معمول تفسيرگران فلسفهدر ارجاع به آثار نيچه،  -

ي بند   نخست با اعداد رومي به فصل )البته در صورت وجود( و بعد با اعداد عربي به شماره سپس

 . ارجاع داده شده است
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 ديويدسن و اصل چريتي به مثابه شرط امكان تفسير
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 چكيده
ديويدسن در كوشش خود در تحقيق در باب چگونگي شكل گيري فهم، مفاهمه و تفسير به 

. كنند ميخود  ةاي در فلسف گسترده ةجويد و از آن استفاد توسل مي« اصل چريتي»اصلي موسوم به 
پيوسته است بر سه مبناي انسجام،  هم اي از اصول مختلف و به ن اصل كه خود در واقع مجموعهاي

تطابق و توافق استوار است. در اين مقاله با بررسي كاركرد و جايگاه و وجوه مختلف اين اصل در 
كه وي اين اصل را به واقع مجموعه شروط ضروري براي  شود ميديويدسن نشان داده  ةفلسف

 .داند ميهر گونه فهم و تفسير  امكان
 اي، دانلد ديويدسن اصل چريتي، فهم، تفسير، تفسير ريشه :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

هاي اصلي دانلد ديويدسن روشن كردن زمينه و مبنايي است كه امكان مفاهمه و  از جمله دغدغه

 ةتبيين چگونگي امكان اين مفاهمه مستلزم تحقيق در نحو .آورد ميها را فراهم  گفتگوي بين انسان

 ةشناسي )صدق، معنا و باور( با يكديگر است. ديويدسن در فلسف رابطه سه مبحث اصلي در معرفت

گونه به صدق و نگاه كوايني به معنا آموخته  هايي كه از نگاه تارسكي كوشد كه با درس خود مي

بين اين سه عامل وجود دارد. از نظر او، تنها راه براي روشن است، نشان دهد كه پيوستگي متقابلي 

اين سه عامل، ورود به بحث تفسير است و اولين گام براي ورود به تفسير استفاده از  ةساختن رابط

 .نامد مي 1«اصل چريتي»اصلي است كه وي آن را 

ديويدسن چگونه كه  در اين مقاله تالش خواهيم كرد كه پاسخ سه سؤال را بيابيم: اول اين

اين بحث راه به سوي اصل چريتي  ةاي بين صدق، معنا و تفسير قائل است و چگونه از ميان رابطه

و در چه  شود ميي ظاهر هاي صورتكه اصل مذكور در فلسفه ديويدسن به چه  ؛ دوم اينبرد مي

ديويدسن،  ةفلسف كه با توجه به موارد كاربرد اين اصل در ؟ سوم اينشود ميمواردي از آن استفاده 

در فلسفه ديويدسن در نظر گرفت؟ در نهايت، تالش خواهيم  توان ميچه معنا و جايگاهي براي آن 

 ةهم ةكرد كه شواهدي براي اين نظر ارائه دهيم، كه نگاه ديويدسن به اين اصل چونان مجموع

 هاي ضروري براي امكان هرگونه فهم و تفسير است. شرط

 نا در پرتو تفسيرروشني بخشي به صدق و مع

معنايي تبييني از صدق ارائه دهد. در مقابل، دانلد ديويدسن  تارسكي تالش داشت تا با توسل به هم

 داند ميترين مفاهيم  معنايي با توسل به صدق فراهم آورد. وي صدق را از مبنايي ةكوشد تا نظري مي

  بدان متوسل شد. همچون صدق، تر از آن وجود ندارد كه بتوان براي تبيين صدق كه مفهومي روشن

آنها را به چيز ديگري تحويل برد. در  توان نميباور و معنا نيز جزو مفاهيم اوليه هستند به طوري كه 

. هيچ يك از آنها گيرند مينظر ديويدسن، تنها در تعامل اين سه است كه هر يك از آنها شكل 

 نسبت به ديگري اولويت ندارد. 

_______________________________ 
1. principle of charity 
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 يد ديويدسن در مواضعرغم تأكعليمستلزم ورود به عمل تفسير است. سازي اين مفاهيم  روشن

كوشد تا مفهوم معنا را بر حسب مفهوم صدق  بر اين امر كه او بر خالف تارسكي مي مختلف

)نك يدي كه وي بر اهميت مفهوم صدق در امكان زبان و تفكر رغم تأكمشخص سازد، و علي

Davidson, 2000, 16 )روشن ساختن هر دو مفهوم معنا و  شود ميواقع انجام ، آنچه در كنند مي

(. در واقع فروكاستن طرح ديويدسن به Williams, 2005, 320صدق با توسل به تفسير است )نك 

وي است.  ةبخشي به معنا بر حسب صدق ناديده گرفتن بخش بزرگي از فلسف تنها تبيين و روشني

ي متقابل آنها با هم است: وليه با استفاده از رابطهي از مفاهيم ااطرح وي روشني بخشيدن به دسته

توان آنها را ي اين مفاهيم ]قصد، باور، ميل و غيره[ )و بيش از اينها( ذاتي تفكر هستند، و نميهمه»

 (.Davison, 2000, 17« )تر فروكاستياديتر و بنيزي بسيطبه چ

 ةسازد، چرا كه به نظر ما با حلق كل ميوابستگي متقابل اين مفاهيم به هم، كار تبيين آنها را مش

كه راهي براي ورود به اين  اي مواجهيم كه ورود به آن بسيار دشوار است. ديويدسن براي اين بسته

تفسير »كواين، موقعيت  1«اي ريشه ةترجم»كه آن را، به اقتفاي  كنند ميحلقه بيابد موقعيتي را ترسيم 

كه چيزي در مورد باورها و  عيتي است كه فردي بدون ايناي موق . تفسير ريشهنامد مي 2«اي ريشه

بداند به تالش در جهت فهم سخنان او برآيد. البته اين  كنند ميمعناي كلماتي كه فردي ديگر بيان 

كه وارد فرايندي  كم ما براي آن . دستشود ميصفر آغاز  ةاي از داد بدان معنا نيست كه تفسير ريشه

كه طرفِ مقابلِ ما موجودي متفكر است و  و چيز را مسلم بگيريم: اول آنبه نام تفسير شويم بايد د

در واقع در حال سخن گفتن است.  آورد ميكه طرفِ مقابلِ ما هنگامي كه الفاظي را بر زبان  دوم اين

اي را ممكن  و همين امر است كه تفسير ريشه شود ميناز نقطه آغاز برساخته   تماماًهيچ تفسيري »

 (.Rawling, 2003, 85) «گرداند مي

شناخت تفصيلي به باورها و قصدهاي فرد را مفروض بگيرد، چرا كه  تواند ميناي  تفسير ريشه

اسناد باور مستلزم همان شاهدي است كه تفسير بر آن مبتني است. از اين رو اگر ما بدانيم كه 

باورهاي او داشته باشيم  ةدربار  و همچنين اطالعاتي كافي داند مياي را صادق  گوينده چه جمله

دست آوريم، همچنين اگر بدانيم كه معناي آن جمله چيست   يم معناي آن جمالت را بهتوان مي

_______________________________ 
1. radical translation 
2. radical interpretation 
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معنا و باور و نيز بين  بين يم باورهاي شخص را نيز استنتاج كنيم. اين وابستگي متقابلتوان مي

يك فرد  فعل يا بيان خاصِ . فهم باور، قصد، ميل،كنند ميرويكردهاي مختلف كار مفسر را دشوار 

 باقي رويكردهاي وي است.  ةهمواره ممكن به دانستن چيزهاي حقيقتاً بسياري دربار

اي در آغاز كار چه  كه فردي در موقعيت تفسير ريشه آيد ميبا اين اوصاف، اين سؤال پيش 

رد كواين رويك ةشد اصالح ةشواهدي در اختيار دارد؟ رويكرد ديويدسن از اين حيث تا حدي گون

گويد و  است. تنها چيزي كه مفسر در اختيار دارد رفتارهاي مشهود فاعل است، يعني آنچه فاعل مي

مشاهده  قابل كنند مي. ساختار دقيق رويكردهاي فرد همچون معناي كلماتي كه بيان دهد ميانجام 

ترسي هستند. از اين مشاهده و دس راند براي عموم قابل نيستند، در حالي كه آواهايي كه بر زبان مي

هاي او و رسيدن به  رو روشني بخشيدن به ساختار باورها و رويكردهاي فرد مقابل و تفسير بيان

توان تصور كرد كه هيچ بخشي از آن كامل نمي»هاي يك طرح واحداند كه  معناي كلماتش بخش

اين حال ديويدسن (. با Davidson, 1973, 127« )ها كامل شده باشند شود پيش از آنكه باقي بخش

، در دهد ميقرار  . كواين اساس كار خود را بر رفتارگراييگيرد مياز رويكرد كواين در جايي فاصله 

رفتارگرا باشد يا نباشد، اما در  تواند ميشناسي فرد  رويكرد رفتارگرا الزامي است. در روان» ،نظر او

مترجم در آغاز  آنچهتمام  معتقد استوي (. Quine, 1992, 37-8« )شناسي فرد انتخابي ندارد زبان

مختار  ةدارد رفتار تأييد و يا عدم تأييد فرد گوينده است، هنگامي كه مترجم براي ترجمدر اختيار 

 .كنند ميدرست به كار بردن عبارتي از عبارات وي پرسش   ةخود از گوينده دربار

 آوايي قيم دارد الگوهايديويدسن همچون كواين معتقد است كه آنچه مفسر بدان دسترسي مست

نااميد از ». اما بر خالف كواين، ديويدسن كنند ميمشاهده بيان  است كه گوينده تحت شرايط قابل

اي از  رفتارهاي مشهود گوينده، به دسته ةمعتقد است مفسر عالوه بر مشاهد« رفتارگرايي

 داند ميكم  يعني دست رويكردهاي صريحاً مفهومي )در مقابل مصداقي( گوينده نيز دسترسي دارد،

بدين ترتيب مفسر  [1] (.Davison, 1979, 231) داند ميصادق  كنند ميكه گوينده جمالتي كه بيان 

و  كنند ميآغاز « حالت ذهني»ديويدسني، بر خالف مترجم كوايني، تفسير خود را با توسل به يك 

بايد فرض بگيرد گوينده جمالتي كه چرا مفسر   وي دليل ايندر نظر . گيرد مياز رفتارگرايي فاصله 

بدون مسلم گرفتنِ آن، تفسير هيچ گاه انجام كه  اين است داند ميصادق  كنند ميرا كه بيان 
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و آن كلمات را دربردارند  شوند ميمعناي كلمات را جمالتي كه صادق دانسته ، چرا كه شود مين

گردد كه  نظر ديويدسن بازمي (. مبناي اين سخن به اينDavidson, 1986/1, 70) كنند ميتعيين 

و به تبع  ــ معناي يك جمله معناي جمالت همان شرايط صدق آنها است و بدين ترتيب دانستنِ

 با صدق آن جمله است.داراي رابطه به طور مستقيم  ــ معناي كلمات ،آن

 صادق دانستن يك جمله به معناي باور داشتن به آن است. اما با وجود اين كه رويكرد صادق

اطالق است  ها قابل جمله ةباور است، اين باور رويكردي است كه نسبت به هم خوددانستنِ جمله 

يم به فردي اين حالت ذهني يا توان ميو همچنين مستلزم انجام تمايزات دقيق بين باورها نيست. ما 

رويكرد يا  كه بدانيم محتواي آن بدون اين داند مياي را صادق  رويكرد را اسناد دهيم كه وي جمله

مستلزم اين نيست  داند مياي را صادق  حالت چيست. اساساً اين توصيف از شخص كه وي جمله

كه ما بدانيم معناي آن جمله چيست. به واقع حالتِ صادق دانستنِ يك جمله رويكردي نسبت به 

به  از اين رو، اسناد اين رويكرد در بحث تفسير مصادره به مطلوب اي تفسيرناشده است. جمله

 .آيد مينحساب 

 آنچه ديويدسن بايد انجام دهد آغاز كردن با رويكردِاي است.  اين اولين گام در تفسير ريشه

آن جمله است. از اين رو  صادق بودنِجمله و در نهايت رسيدن به در واقع  صادق دانستنِ

. وي در ندكن مياستفاده  «چريتياصل »ديويدسن براي گذر از صادق دانستن به صادق بودن از 

 ةآن را يكي از بنيادهاي فلسف توان ميچنان كه  كنند ميوسيعي از اين اصل  ةخود استفاد ةفلسف

 ديويدسن دانست.

 كاربرد اصل چريتي هاي صورت

 ةتوصي»، «شناسي تفسير روش»، «روش تفسير»هاي  با توصيف چريتيدسن از اصل يديو

 ,Davidson) 2«شناختي عقالنيتروشفرض پيش»، (Davidson, 1973, 137) 1«شناختي روش

 4«شناسي مبنايي هر تفسيري روش»(، Ibid.: 169) 3«شناختي مبناييدستور روش»، (159 ,1975

_______________________________ 
1. methodological advice 
2. methodological presumption of rationality 
3. basic methodological precept 
4. basic methodology of all interpretation 
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(Davidson, 1982, 184 ) 1«سازي عقالني تدبير هم»و (Davidson, 1984, 35 ) توجه به برد مينام .

مثابه يك روش يا  به چريتيل كه وي به اص دهد ميهاي مختلف ابتدائاً نشان  اين توصيف

« دستور» يا «فرض پيش»، «تدبير»، «توصيه»كه   ي ا شناسي كند، روش يا روش شناسي نظر مي روش

 اختالف تفسير از تلقي ديويدسن از اين اصل نيز بازتاب يافته صورت تعبير در تذبذباست. همين 

 . و گهگاه موجب سوءتعبير شده است

كشد. در موقعيت تفسير  اي بيرون مي دل موقعيت تفسير ريشه ديويدسن اصل چريتي را از

اي به معاني  يم فرض بگيريم كه زبان گوينده با زبان ما يكي است لذا دسترسيتوان نمياي  ريشه

كه گوينده چه جمالتي را صادق  شود ميدانيم در اين خالصه  آنچه ما مي ةكلمات وي نداريم. هم

به منظور تفسير عبارات گوينده بايد شناختي از باورهاي وي داشته . مشكل اينجاست كه ما داند مي

باشيم، اما براي تشخيص باورها نيز بايد بدانيم كه چگونه بايد عبارات را تفسير كنيم. ديويدسن 

گيريم كه باورهاي  . با اين اصل مسلم ميكنند مياصل چريتي را براي حل همين مشكل ارائه 

يم به اسناد معنا به عبارات وي توان ميا باورهاي ما هستند و بدين ترتيب گوينده عموماً در توافق ب

 ةما بدون دانستن يا مسلم گرفتن مقدار معتنابهي دربار»كه  شود ميبپردازيم. با اين حساب روشن 

 ,Davidson, 1974/1« )يم گامي نخستين به سمت تفسير برداريمتوان نميباورهاي گوينده حتي 

كه در نظر ديويدسن اصل چريتي اساساً شرط امكان تفسير است  كنند ميمشخص  (. اين تعبير196

و مسلم گرفتن مقدار معتنابهي  داند ميو مفسر سر آن دارد كه با دانستن جمالتي كه گوينده صادق 

از باورهاي وي ره به سوي معناي كلمات وي ببرد. اين فرايندي است كه ديويدسن از آن تعبير به 

: شروع از صدق، گذر از باور و رسيدن به معنا. در عين حال باورهايي كه ما در ابتدا ندكن ميتفسير 

دهيم دستخوش  معنايي كه ما به عبارات وي اسناد مي ةواسط به توانند ميايم  به گوينده اسناد داده

 .كنند مياصالح و تغيير شوند و اين تأثير متقابل و تغيير مداوم همچنان ادامه پيدا 

نحو  به ما به». اين اصل با اين كاربرد برد ميكار  را به صورت فراگير به« اصل چريتي»سن ديويد

هاي تفسيري را ترجيح دهيم كه عدم توافق را به حداقل  كه نظريه كنند مي [2]عامي توصيه   تقريباً

 (. Davidson, 2001/1, xix« )رسانند مي

_______________________________ 
1. policy of rational accommodation 
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رجمه يا تفسير كند كه برخي از معيارهاي صدق تا چنان ت شود ميمفسر را رهنمون .. .چريتياصل 

اصل مذكور معقول ساختن  ةتحميل نمايد. نكت داند ميخويش را بر الگوي جمالتي كه گوينده صادق 

گذارد كه بر اساس  گوينده است، زيرا كه انحراف بسيار زياد از انسجام و درستي مبناي مشتركي باقي نمي

 ةتا مسأل كنند ميكمك  چريتياوري كرد. از نظرگاهي صوري، اصل آن بتوان در باب تطابق يا تفاوت د

آزادي مجاز براي باور را محدود نمايد و در عين  ةتعامل معنا و باور را بدين وسيله حل نمايد كه درج

 (Davidson, 1983, 148-9حال معين نمايد كه چگونه بايد كلمات را تفسير نمود )

ناپذير، نه فرضي  نهد، اما فرضي اجتناب مي وان يك فرض پيشعن ابتدائاً خود را به چريتياصل 

اساساً اگر بناست فهم و تفسيري صورت بگيرد، بايد  [3] بخواهي كه بتوان از آن چشم پوشيد. دل

 اين اصل برقرار باشد: 
ا خواه مــ ؛ شود ميبر ما تحميل  چريتيكاراست...   ي ا يك گزينه نيست، بلكه شرط داشتن نظريه چريتي

خواهيم ديگران را بفهميم، بايد آنها را در اكثر موارد بر حق  دوست داشته باشيم خواه نه، اگر ميآن را 

 (.Davidson, 1974/1, 197بدانيم )
، آن هم شرطي شرط امكان فهم و مفاهمه است چريتيبدين ترتيب در نظر ديويدسن، اصل 

كه ما با موجودي ارتباط زباني برقرار كنيم آن  . در نظر وي، اساساً شرط آنناپذير ضروري و اجتناب

 است كه وي انسان باشد و برخورداري از عقل شرط انسان بودن است:
اي از باورها را  مجموعه كه آنچنانها و ديگر رفتارهاي يك موجود بيابيم  اگر نتوانيم راهي براي تفسير بيان

و صادق باشند، دليلي نداريم كه موجود مذكور را  منسجم  آشكار نمايد كه بنا به معيارهاي خود ما عمدتاً

 (Davidson, 1973, 137گويد، تلقي كنيم ) عاقل، كه باورهايي دارد يا چيزي مي

با من  هر كس»(، داللت اين بيان آن نيست كه Hacking, 1975, 149برخالف نظر امثال هكينگ )

اين بيان مبتني بر  [4] «.نسان نيستبهره است و ا ، از عقل بيانديشد موافق نيست و چون من نمي

ناميم؛ خصوصيات،  كه ما چه موجودي را عاقل مي تحليلي از مبناي عقالنيت و عاقل بودن است؛ اين

لوازم و اماراتِ عاقل بودن چيست. سپس بر اساس اصل عقالنيت مشترك، كه ديويدسن به آن قائل 

، مفروض كنند ميديگري كه انسان تلقي يابد، در موجودات  است، آن خصوصيات را كه در خود مي

. با اين اوصاف، روش ديويدسن موجه و مقبول است، هرچند در ميزان موفقيت وي در گيرد مي

 بحث كرد. توان ميتشخيص درست آن خصوصيات و نيز در داليل وي بر وجود عقالنيت مشترك 
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گاه سه عامل انسجام، به طور كلي، درك برداشت ديويدسن از اصل چريتي منوط به بررسي جاي

حاصل از دو اصل   ي ا را مجموعه چريتياصل  خود ديويدسنوي است.  ةتطابق و توافق در فلسف

 : اصل انسجام منطقي و اصل تطابق. داند مي
 تطابق اصل كند؛ كشف ندهيگو فكر در را يمنطق انسجام از  ي ا درجه كه دارد ميوا را مفسر انسجام اصل

 كه است جهان از ييها صهيخص همان به گفتن پاسخ حال در ندهيگو رديبگ فرض هك دارد ميوا را مفسر

 دينام چريتي اصول توان مي را اصول نيا يدو هر. گفت يم پاسخ آنها به مشابه طيشرا تحت( مفسر) او

(Davidson, 1991: 211) 

، فارغ از دهيم كه ما به يك فرد نسبت مي شود مياصل انسجام به انسجام دروني باورهايي مرتبط 

داريم خود دهيم با توجه به برخي باورهايي كه ما  كه باور خاصي كه ما به گوينده نسبت مي اين

، بلكه معقول و صادق بودن آن صرفاً در رابطه با ديگر باروهاي آن فرد خيرمعقول و صادق است يا 

ه موجب شود شبكه ك دادخطايي را به گوينده نسبت  توان نميمد نظر است. بر اساس اين اصل 

دچار اشكالي آشكار و فراگير شود « ها معتقد است بنا بر اصولي كه خود وي بدان»باورهاي آن فرد 

(Davidson, 1985: 192 گوينده .)هيچ »عامدانه و به نحو منسجم با خود در تناقض باشد:  تواند مين

كند  اشته باشد در حالي كه درك ميالف( باور دـ  )الف و نه داراي صورتِ  ي ا به قضيه تواند مينكس 

 (Ibid., 198« ).ي مذكور آن صورت را دارا استكه قضيه

گذارد و  كه مفسر خود را در جاي گوينده مي كنند ميدر مقابل، اصل تطابق بر اين اساس عمل 

كه اگر خود جاي گوينده بود،  كنند ميكه گوينده همان جمالتي را صادق تلقي  گيرد ميفرض 

در جهان خارج  اشيائيشده را بر طبق رخدادها و  صادق دانسته  ةمفسر جمل»كرد.  لقي ميصادق ت

(. بدين Davidson, 1983: 150« )كند اند تفسير مي كه موجب صادق تلقي شدن آن جمله شده

ترتيب مفسر خط اتصالي بين رخدادها و اشياء موجود در جهان پيراموني و جمالتي كه صادق 

شده توصيفِ آن محيطِ  دانسته كه قصد از آن جمالتِ صادق گيرد ميكشد و فرض  يم شوند ميتلقي 

جمالت   ةكه با مشاهد آورد ميپيراموني است. اين خط اتصالي براي مفسر اين امكان را فراهم 

گوينده و رخدادها و اشيائي كه جمالت معطوف به آنها هستند، راهي به سوي معناي آن جمالت و 

 بيابد. باورهاي گوينده
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 ةعالوه بر انسجام و تطابق عامل سومي نيز وجود دارد كه در كاربرد اصل چريتي در فلسف

ديويدسن  ةاستفاد و آن توافق است، توافق بين گوينده و مفسر. كنند ميديويدسن نقش بارزي ايفا 

ناي به اند كه در نظر وي اصل چريتي به مع از اين عامل چنان گسترده است كه بسياري تصور كرده

در آثار ديويدسن  توانند ميحداكثر رساندن توافق بين گوينده و مفسر است. اين دسته از افراد 

 ,Davidsonشواهد )صريح و مضمر( بسياري براي تأييد نظر خود بيابند )به طور خاص نك 

 (. در اينجا يك به يك به نقش اين سه عامل خواهيم پرداخت.196-7 ,1974/1

 انسجام

است كه  1شناختي گرايي روش يابد. اول، كل ديويدسن بازمي ةگرايي را در فلسف گونه كل مالپاس دو

بايد  شود مياي كه در باب اين موضوع ساخته  كه نظريه هاي تفسير است مبني بر اين الزامي بر نظريه

كند. به مثابه يك كل نگاه  تمامي شواهد موجود به گرايانه برخوردار باشد يعني بايد به از سرشت كل

كه ناظر  2گرايي تقويمي گرايانه باشد. دوم، كل تعبير ديگر، شناخت ما از موضوع بايد شناختي كل

شناختي )باورها، اميال و  آن است يعني در اينجا امر روان ةبدان است كه موضوعي كه نظريه دربار

شناختي قوامي  ن. امر رواگيرد ميگرايانه شكل  نظير آن( و نيز شاهدِ موجود خود به صورت كل

يك رويكرد را مستقل از پيوندي كه با ديگر  توان نمي(. Malpas, 1992, 54گرايانه دارد ) كل

روابط رويكرد مذكور با ديگر رويكردها  ةوسيل رويكردها دارد جدا نمود. محتواي هر رويكرد به

 و اين روابط تابع قوانين منطق هستند. شود ميتعيين 

به   شناختي، نظير باورها و اميال، بر آن دارد كه تشخص امور روان گرايي تقويمي داللت كل

وجود  توانند نميشناختي دارند و خارج از اين نظام  جايگاهي است كه در نظام پيوندهاي روان

داشته باشند. روابط متقابل بين رويكردها همان است كه از آن تعبير به انسجام بين رويكردهاي 

به وي اسناد داد  توان ميباورهاي ديگري را كه  ةهر باور به شخص دامن . اسنادِشود مياي  قضيه

 توان نمي. همراه با اسناد اين باور كه استراليا در شمال قطب جنوب است كنند ميمحدود و مقيد 

اين باور را به فرد اسناد داد كه براي رفتن از استراليا به قطب جنوب بايد در جهت شمال حركت 

_______________________________ 
1. methodological holism 
2. constitutive holism 
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اين است كه اگر چيزي بدون اين ويژگي در  آيد ميتقيمي كه از اين مطلب حاصل مس ةكرد. نتيج

اي به شمار  آن را حالتي ذهني يا رويكردي قضيه توان نميده شد، كسي يا موجودي تشخيص دا

 آورد. به تعبير ديويدسن، 
ها تنها آن . آنشوند مياند و چگونه به نحو درست تشخيص داده  دانيم كه حاالت ذهن چگونه ما مي

شده كشف نمود. اگر مردمان يا موجودات ديگر  به طرق شناخته توان ميحاالتي هستند كه محتوايشان را 

هاي  كشف نباشند، ممكن نيست بدين دليل باشد كه روش ها قابل اين روش ةوسيل در حاالتي باشند كه به

درستي حاالت ذهن ناميد، آنها  به توان نمي، بلكه بدين دليل است كه آن حاالت را آيند ميكار ما ن ما به

 (Davidson, 1988, 40باور، ميل، آرزو يا قصد نيستند )

گرايي  يابد. ديويدسن از كل گرايي كه در اينجا مطرح شد پيوند مي با بحث كل  اصل انسجام مستقيماً

 ةواسط هر باور به. در نظر وي، كنند ميبودن استفاده از اصل چريتي استفاده  عنوان دليلي بر موجه به

و اين الگوست كه موضوع  شود ميجايگاهي كه در الگوي باورهاي يك فرد دارد تشخيص داده 

كه چيزي در  چيست. پيش از آن ةكه آن باور دربار كنند ميو مشخص  كنند ميباور مذكور را تعيين 

آن  ةبيشماري دربارجهان بتواند موضوعِ يك باور )صادق يا كاذب( قرار بگيرد بايد باورهاي صادق 

سازند و بدين  موضوع وجود داشته باشد. باورهاي كاذب كار تشخيص موضوع مذكور را دشوار مي

. بدين ترتيب برند ميآن موضوع است زير سؤال  ةترتيب اعتبار اين توصيف را كه آن باور دربار

. برند ميست از بين را كه باوري متصل به آن باورها كاذب ا  باورهاي كاذب حتي امكان گفتن اين

، بلكه برد ميمقصود آن نيست كه يك باورِ كاذب تواناييِ ما در تشخيص باورهاي ديگر را از بين 

اي از باورهاي صادق عمدتاً ذكرناشده و به  هايي بايد بسته به زمينه معقوليت چنين تشخيص»

چيزهاي بيشتري بر حق  ةنشده باشد. به عبارت ديگر، هر چه كسي كه باور دارد دربار پرسش گرفته

 (Davidson, 1975, 168« )ترند. باشد، خطاهاي وي مشخص

. فرد آورد مياي براي كاربست اصل چريتي فراهم  گرايي به نحوي ديگر نيز زمينه كل

بفهمد كه قضايا و جمالت خويش را به  تواند مياي شخص ديگر را تا آنجا  رويكردهاي قضيه

خويش را با ديگر قضايا از  ةد. از آنجا كه قضيه آنگاه كه رابطرويكردهاي مختلف وي اسناد ده

براي تفسير  توان نمياي يكسان را  ، قضيهدهد ميدست بدهد هويت خويش را نيز از دست 
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اي  كار برد به نحوي كه روابطي كه با ديگر رويكردهاي قضيه رويكردهاي جزئي افراد مختلف به

هيچ يك از  تواند مينكه مفسر  تفاوت باشد. نتيجه آندارد از يك فرد تا فرد ديگر بسيار م

كه خطوط اصلي الگوي رويكردهاي خويش را  رويكردهاي شخص ديگر را تشخيص دهد مگر آن

 ة(. اين كاركرد اصل چريتي براي الزمDavidson, 1986/2, 204همانندسازي كند )  در آن فرد عيناً

 .آورد ميدر تفسير مبنايي موجه فراهم توسل به توافق بين رويكردهاي مفسر و گوينده 

كه خود آن را كاذب  كنند نميرا بيان   ي ا اين است كه گوينده جمله انسجام وجه ديگر اصل

كار بردن زبان در  ، چرا كه چنين كاري با قصد وي در ارتباط برقرار كردن از طريق بهداند مي

ه تعبير ديگر، بحث صدق ما را الجرم به انسجام در باورهاست. ب از عدم  ي ا تعارض است و نشانه

 رساند.  بحث صداقت مي

كه انسجام باورها و همسازي آنها  به اين بيان وارد كرد مبني بر اين توان ميدر اينجا انتقادي را 

اي از باورهاي همساز با  گسترده ةدال بر صدق عيني آنها نيست. ممكن است ما مجموع  با هم لزوماً

تصوير نادرستي از آن   تماماً شوند ميه در نهايت وقتي به دادگاه جهان عيني برده هم داشته باشيم ك

باورهاي ما آن  ةاين امكان را در نظر گرفت كه از ميان هم توان ميبه ما ارائه كنند. با اين تصور 

معدود باورهايي كه با كليت باورهاي ما همساز نيستند و ما تمييز آنها را تشخيص خطا قلمداد 

موديم، از قضا تنها باورهاي صادق در مجموعه باورهاي ما باشند. اصل چريتي در صورت تطابق ن

متكفل رفع همين مشكل است. اصل چريتي در صورت تطابق است كه با پيوند زدن جمالت   دقيقاً

ايم در واقع نيز صادق  نمايد كه باورهايي كه ما صادق قلمداد كرده با شرايط صدق آنها تضمين مي

« راست است  باور ذاتاً»رساند كه  هستند. تأمل در نحوه شكل گيري باور ما را به اين مي

(Davidson, 1987, 155 ،يا به تعبير ديگر ،)«ندا صادق ها بالطبع عموماًباور» (Davidson, 1983, 

153). 

 تطابق

 شوند ميكه بيان  كه كلماتي در نظر ديويدسن، صدق يك جمله تنها به دو چيز بستگي دارد: اول اين

كه جهان چگونه سامان يافته است. از اين رو، دو مفسر، هر چند كه  چه معنايي دارند و دوم اين

بر سر صدق يك جمله  توانند ميغايت دور از هم باشند، تنها در صورتي  هايي به متعلق به فرهنگ
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اند اختالف نظر داشته  ونهكه چيزها در جهان مشتركشان چگ توافق نداشته باشند كه يا در مورد اين

 (.Davidson, 1983, 139مذكور چه معنايي دارد ) ةكه جمل باشند يا در مورد اين

وجود يك جمله علل خارجي تأييد  ةبنيادين ديويدسن اين است كه از شاهدي كه دربار ةانديش

جمالت  و رهاصدق باو استفاده كند: شرايطِ گوينده باورها و معاني به دارد همزمان براي اسنادِ

وي آن جمالت را صادق  شوند ميموجب آورند كه  اي فراهم مي را حاالت امور خارجي گوينده

)كه  ج ةاين واقعه جمل تِبه علّ گويندهگذرد و  مي گويندهبداند. براي مثال، خرگوشي از پيش پاي 

نسبت  گويندهرا به  : بنا به روش ديويدسن ما بايد اين باوركنند مي( را تأييد شود ميصادق دانسته 

است. ما فرض  اصل چريتيپيش پاي او گذشت. اين روش مبتني بر از بدهيم كه خرگوشي 

كنيم كه در اطراف او در جريان  دقيقاً به آن چيزي باور دارد كه ما مشاهده مي گويندهگيريم كه  مي

 جهان خارج باشد.به تعبير ديگر، علت باوري يكسان در گوينده و ما بايد چيزي يكسان در  است.
اگر  دهد ميكه علل همگرايي داشته باشند: بيان شما همان معناي بيان من را  شود ميارتباط در جايي آغاز 

 (Ibid., 151مند علّت باور به صدق آن واقع شده باشند ) رخدادها و اشياء يكساني به نحو نظام

يك شخص و نحوه و فرايند  ديويدسن همچون كواين بر آن است كه پيوند وثيقي بين باورهاي

آنهاست.  كسبِ ةطريق گيري باورها در شخص وجود دارد. كشف باورها مبتني بر دنبال كردنِ شكل

بوميان ما با  زبانِ ةپيش از ديويدسن كواين به اين مطلب اذعان كرده بود. در نگر كواين، در ترجم

به آنچه باور  گوينده شوند ميكنيم كه موجب  حسي شروع مي هاي همان تحريك ةاطالعاتي دربار

به  گويندهكه  (. در روش كواين شاهد ما براي اينQuine, 1960, sec. 2دارد باور داشته باشد )

 [5]گوينده باورهايي كه دارد داشته باشد.  شود ميچيزي است كه موجب چه چيزي باور دارد 

. وي پس از كنند ميغاز منطق آ ةديويدسن تلقي خود از اصل چريتي را همچون كواين از حيط

ترين فاصله با جهان خارج قرار دارند و به تأمل در  كه در نزديك كنند ميهايي  آن رو به سوي گزاره

تعبير وي از جمالت موقعيتي اين است كه اينها جمالتي هستند كه  [6]پردازد.  باب معناي آنها مي

كه مفسر  (. هنگاميDavidson, 1983, 149« )رود ميو  آيد ميعلت تأييد آنها با زمان و مكان »

 دهد مينحو مرتب تحت شرايطي كه مفسر تشخيص  اي از گوينده را بيابد كه گوينده آنها را به جمله

. در نظر ديويدسن، در كنند ميگوينده تلقي  ة، مفسر آن شرايط را شرايط صدق جملكنند ميتأييد 
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بنا به اختيار ترجمه و تفسير شوند  توانند ميند تلقي كواين جمالتي كه پيوند مستقيمي با جهان ندار

كه با جمالت مشاهدتي سازگار باشند. اما ديويدسن اطالق اصل چريتي را در حمايت  مشروط بدان

. از داليل اصلي دهد ميگسترش  كنند مياز تفسيرهايي كه صدق را تا آنجا كه ممكن است حفظ 

يز اساسي بين جمالت مشاهدتي و جمالت نظري اين امر آن است ديويدسن برخالف كواين به تما

كه در نهايت ره به  داند مياي  شناختي معرفت ةقائل نيست و حتي اين تمايز را مبتني بر مالحظ

: جمالت مشاهدتي مستقيماً مبتني بر چيزي شبيه احساس ــ الگوي تحريك حسي برد ميشكاكيت 

 (..Ibidــ هستند )

 توافق

، بلكه شود مينبق در تطابق بين باورهاي يك فرد و عالم خارج متوقف در نظر ديويدسن، اصل تطا

تنها روش، و لذا روش »انجامد.  به تطابق بين رويكردها و باورهاي گوينده و مفسر نيز مي

ترديدناپذير، موجود براي مفسر به خودي خود باورهاي گوينده را با معيارهاي منطق مفسر مطابق 

 :Davidson, 1983« )سازد ينده را از حقايق روشن منطق برخوردار ميسازد، و بدين ترتيب گو مي

(. بدين ترتيب مفسر عالوه بر تطابقي بين محيط پيراموني خود و گوينده تطابقي را نيز بين 150

اين همه از آن روست كه اگر ما در پي رسيدن به  .گيرد ميتمايالت زباني خود و گوينده فرض 

. لذا شود ميشيم اين امر تنها پس از دانستن معناي كلمات وي مشخص شناخت باورهاي گوينده با

 گزيري جز مسلم گرفتن توافق بين باورهاي گوينده و مفسر وجود ندارد.
، تنها امكان در آغاز مسلم آيد مياز آنجا كه شناخت باورها تنها همراه با توانايي تفسير كلمات حاصل 

فراهم   ا با اسناد شرايط صدقي كه تنها هنگامي )به باور ما( واقعاًگرفتن توافقي كلي در باب باورهاست. م

اي  كه گوينده اين جمالت را صادق بداند به جمالت گوينده به تقريبي نخستين نسبت به نظريه آيند مي

 (Davidson, 1974/1: 196يابيم ) تام و تمام دست مي

به حداكثر رساندن  چريتياصل  تيننخسكاركرد  كه كنند ميخود تصريح  ةاو خود در آثار اولي

به حداكثر رساندن توافق بين گوينده و مفسر آن  انسجام دروني باورهاي گوينده و كاركرد ديگرِ

 :است
كه ما  طور همانناپذير است: درست  در تفسير كلمات و افكار ديگران از جهتي ديگر نيز اجتناب چريتي

گويد را به  ر سردرنياوردن از آنچه گوينده درباب آن سخن ميبايد يا توافق را به حداكثر برسانيم، يا خط
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دهيم به حداكثر برسانيم، وگرنه تن به  كه به وي نسبت مي  ي ا جان بخريم، بايد همچنين انسجام دروني

 (Davidson, 1967: 27) نفهميدن او بدهيم

كار  ت را همچون ما بهاز حدي به بعد، تصميمي ]قطعي[، حتي در اصول، بين اين نظر كه ديگري كلما

ايم، وجود  برده اما باورهايي كمابيش عجيب و غريب دارد، و اين نظر كه ما او را نادرست ترجمه كرده

ندارد. مستأصل بين نياز به سردرآوردن از كلمات گوينده، و نياز به سردرآوردن از الگوي باورهاي وي، 

 است كه توافق را به حداكثر برساند  ي ا ترجمهي انجام داد انتخاب نظريه توان ميبهترين كاري كه 

(Davidson, 1968: 101) 

يا « توافق»كه در اينجا منظور از  آورد مياين تأكيد بر به حداكثر رساندن توافق اين سؤال را پيش 

چيست؟ ديويدسن به حداكثر رساندن توافق را اين گونه معنا « به حداكثر رساندن توافق»همان 

« يم بگوييم، و به هر تعداد باري كه ممكن است، صادقتوان ميتا آنجا كه »نده را كه گوي كنند مي

كه گرچه هدف تفسير افزايش  كنند مي(. ديويدسن خاطر نشان Davidson, 1973, 136بدانيم )

درست   ةبا تفسيري كه موجبات گون توان ميفهم را تنها »توافق بين افراد نيست بلكه فهم است، 

 (.Davidson, 2001/1: xix« )تضمين نمود آورد ميم توافق را فراه

را كنار گذاشت اما اگر بناست كه تفسير ممكن باشد  چريتيبعد اصل  ممكن است در سطوحِ

ما حتي تصوري از اين نداريم كه ارتباط . بايد حتماً در ابتدا و عموماً در طي كار بدان پايبند ماند

پذير  هاي او چگونه امكان تفسير گفته وكاذب باشد  برقرار كردن با شخصي كه اكثر باورهايش

كه خود با مبتني است شرايط تفسيرپذيري  ةاي دربار بر نظريه چريتيخواهد بود. از اين رو، روش 

اگر كسي از يك سو،  (.McGinn, 1986, 357)نك  شود ميتوجيه ذات باور  ةاي دربار نظريه

به كسي نسبت دهد ابتدائاً بايد طيف  ،شمسي يا ستارگان ةمنظوم ةمثالً دربار ،خواهد باور كاذبي راب

(. ما Davidson, 1975, 168آنها را به وي نسبت دهد )نك  ةكاملي از باورهاي صادق دربار

آن چيزي كه ما  ةتوافق داشته باشيم كه دربار يم با هم بر سر چيزي عدمتوان ميتنها در صورتي 

گرايانه هستند و با هم  باورها در سرشت خود كل ته باشيم.توافق داريم توافق داش آن عدم ةدربار

درك هستند. از سوي ديگر، در اسناد باور به گوينده ما، ما با اين  و تنها با هم قابل گيرند ميشكل 

، تنها با در نظر گرفتن داند ميصادق  كنند مياي كه براي بيان آن باور ادا  فرض كه وي جمله پيش

يم از بين باورهاي توان مي دهد ميبيان شده را تشكيل  ةت و شرايط صدق جملشرايطي كه برقرار اس
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مختلف و ممكن به باوري كه مد نظر گوينده است دست يابيم. به تعبير ديگر، اين رخدادها و اشياء 

جمله و باوري صادق دانسته شوند. لذا توجه به اين رخدادها  شوند ميدر جهان هستند كه موجب 

 ما را به باور گوينده برساند. اندتو ميو اشياء 

 جايگاه اصل چريتي در فلسفه ديويدسن

ديويدسن اصل چريتي  ةگيري بحث پرداخت. در فلسف به نتيجه توان ميبا توجه به آنچه گفته شد 

و راه را براي رسيدن به معنا براي ما باز  گيرد ميصدق و باور قرار  ةبحث رابط ةدر جايي در ميان

از جانب صدق نظر كنيم يا از جانب باور تعبيرهاي متفاوتي پيدا  اين اصلكه به  به اين بسته .كنند مي

اول از صورت  براي آن در نظر گرفت: توان ميدو صورت . اگر از جانب صدق نظر كنيم، كنند مي

 شروعِ جمالت تعبير كرد و معطوف به اين است كه شرطِ ةگويند« حمل به صداقتِ»به  توان مي

صادق  كنند ميجمالتي كه بيان  كه فهم آن است كه مسلم بگيريم گوينده خود باور داردتفسير و 

كاذب اند بفريبد. از صورت دوم  داند ميو در صدد آن نيست كه ما را با بيان جمالتي كه خود  ندا

نمود؛ يعني  كنند ميجمالتي كه گوينده بيان « صدقِحمل به »يا « صحتحمل به »تعبير به  توان مي

كه تنها در نظر  صادقي هستند و نه اين جمالتِ به واقع نيز گيريم آن جمالت كه فرض مي ينا

 آنها جمالت صادقي باشند.  ةگويند

اول  صورتِ .كنند مينيز اين اصل دو صورت پيدا  نظر كنيمبه اين اصل اما اگر از جانب باور 

يم توان ميآن   ةواسط خوردارند، كه بهاز يك ساختار عقالني بر  ي ا اين است كه باورهاي هر گوينده

« عقالني حمل به صحتِ»به اصل  توان ميبگوييم مخاطب ما فرد عاقلي است. از اين صورت 

 ما عيناً مطابق با ساختارِ عقالني مخاطبِ گوينده تعبير كرد. صورت دوم اين خواهد بود كه ساختارِ

ز يك ساختار عقالني واحد برخوردارند، كه امكان ها ا انسان  ةتر، همعقالني ماست، يا به تعبير كامل

« عقالنيت مشترك»به اصل  توان مي. از اين صورت آورد ميبرقراري ارتباط را بين ايشان فراهم 

 تعبير نمود.

كه اين اصل نه يك اصل واحد  دهد ميانجام داديم نشان  چريتيكه از محتواي اصل   ي ا بررسي

: اصل حمل شوند مياست كه شرط الزم هر گونه فهم شمرده  مرتبط مه به از اصول  ي ا بلكه مجموعه
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به صداقت، اصل حمل به صدق، اصل حمل به صحت عقالني و اصل عقالنيت مشترك. به اين 

اصل حمل به صحت » ديويدسن ةدر فلسف تر براي اين اصل گفت كه عنوان درست توان ميترتيب 

( در Davidson, 1974/2: 153« )معتنابهي عقل و صدق يافتن مقدار»آن   ةاست كه وظيف« و عقالنيت

 هاست. باورهاي انسان

: باورهايي كه دارد و معنايي كه از آن داند ميگوينده يك جمله را بر مبناي دو عامل صادق 

 داند ميكه گوينده چه جمالتي را صادق  فهمد. ديويدسن در تالش است تا با دانستن اين جمله مي

يكي از اين دو عامل به عامل ديگر دست يابد. جايي كه اميد موفقيت بيش از  داشتنِ و ثابت نگه

محيط اطرافش پيوند دارند؛ به عبارت   ةهمه است جايي است كه جمالت گوينده با باورها او دربار

ديگر در جمالت موقعيتي. در اين مورد اين رخداد يا شرايطي در محيط اطراف گوينده است كه 

صادق بداند. اصل  كنند ميكه آن باور را بيان  ي ا باوري را شكل دهد و جملهوي  شود ميموجب 

تا عامل باور را ثابت نگه داريم و از اين طريق به معناي جمالت گوينده  كنند ميبه ما كمك  چريتي

 (.Lepore & Ludwig, 2005, 190دست يابيم )نك

دو مرحله ما را از صدق به باور در  صورت تطابقدر  چريتياي، اصل  در موقعيت تفسير ريشه

راهي براي ورود  كنند ميرساند. در ابتدا با فرض گرفتن اين امر كه گوينده جمالت صادقي بيان  مي

كه تحت  بينيم ميگشايد. بر اين اساس ما هنگامي كه فردي را  به فرايند تفسير پيش روي ما مي

. اما كنند مييريم كه وي جمالتي صادق بيان يم بپذتوان مي، كنند ميشرايطي مشهود جمالتي را بيان 

كه اينجا وجود دارد اين است كه شرايطي خاص با جمالت صادق بسياري سازگار است.   ي ا مسأله

نهايت جمله بيان كنيم كه  يم بيتوان ميگيريم  به عبارت ديگر، وقتي ما در شرايط معيني قرار مي

معين  توان مين باورها و اميال گوينده است كه تحت آن شرايط صادق باشند. تنها با فرض گرفت

ما را به  چريتيهاي وي مرتبط اند. بدين ترتيب اصل  كرد تحت شرايطي خاص چه حقايقي به بيان

 ,Malpasرساند كه ديگران باورها و اميالي شبيه باورها و اميال ما دارند )نك  اين فرض نيز مي

كه باورهاي وي را  ــ هاي گوينده ير با پيوند دادن بيانتفس ،موارد  ة(. به هر روي در هم47 ,1992

و باورهاي خود ما را بيان  ــ دانيم فهميم و صادق مي هايي كه ما خود مي و بيان ــ كنند ميبيان 

 متضمن صدق و توافق است. چريتي. در نهايت اصل گيرد ميصورت  ــ كنند مي
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كه مفسر و  آورد ميالزم  چريتيتفاوت است. است، اما از آن م چريتي ةبه تعبيري، توافق الزم

آن چيزي است كه ديويدسن در  امر به واقع اين وگوينده در اكثر باورهاي خود صادق باشند 

كه توافق تنها بر آن داللت دارد كه باورهاي ايشان در توافق  نهايت در پي آن است، حال آن

در توافق هستند هر دو اكثراً بر خطا  كه با هم حداكثري با هم است اما ممكن است در عين اين

شد براي مقصود  وارد مي چريتيباشند. لذا اگر ديويدسن از راه يكي بودن اصل توافق و اصل 

داشت اصلي ديگر وضع نمايد تا از طريق آن به توافق در صدق برسد و توافق در  خويش الزم مي

م صدق حداكثري و هم توافق وي ه چريتيكذب را منتفي سازد. اما با ورود از طريق اصل 

 & Lepore)نك  آورد ميفراچنگ را  آيد مياين صدق حداكثري حاصل  ةواسط حداكثري كه به

Ludwig, 2005, 191.) 

كه تفسير را چگونه بايد آغاز كنيم و همچنين به ما كمك  دهد ميبه ما نشان  چريتياصل 

بر اين اصل ما بايد بپرهيزيم از اينكه  كه در حين تفسير از مسير درست خارج نشويم. بنا كنند مي

 خطا يا ناهمسازي بسياري به گوينده نسبت دهيم: 
تفسير شوند توافق گسترده است. معنادار  توانند ميها در آن بستر  ها و اشتباه تنها بستر ممكني كه اختالف

ما مقدار معتنابهي عقل و  ها و رفتار ديگران، حتي نابهنجارترين رفتار آنها، مستلزم آن است كه بودن بيان

عقلي در ديگران ببينيم صرفاً توانايي ما در فهم  ما ميزان بيش از حدي از بي كه صدق در آنها بيابيم. اين

. اگر ميزان زياد توافق در باب برد ميآن چنين نامعقول اند از بين   ةكه آن چيست كه ايشان دربار اين

، بدين دليل است كه شود مياز نظر دور داشته  شود ميرفته كه در ارتباط مسلم گ  ي ا موضوعات ساده

چيزي صحبت   ةخواهيم دربار آنها را ذكر كرد. ما مي توان نميزياد و مات هستند كه  چنانحقايق مشترك 

 (Davidson, 1974/2, 153برانگيز باشد ) انگيز يا منازعه كنيم كه جديد، شگفت

كاركرد ذهن آدمي  ةدري به سوي درك نحو توان مياست كه تفسير و مفاهمه  ةتنها با ورود به عرص

معرفت بشري افكند. اين ذات پوياي تفسير و مفاهمه  ةدهند گشود و پرتوي بر چيستي مفاهيم شكل

نه تنها  توان ميره به درون ذاتِ پوياي معرفت ببرد. با همين فعاليت است كه  تواند مياست كه 

د در ذهن، بلكه حتي انحرافات از اين هنجارها را نيز كشف ساختارها و هنجارهاي عقالني موجو

و تأمل در شرايط امكانِ آن است  شود مينمود. در اينجا امكانِ مفاهمه و تفسير خود مسلم گرفته 

 سازد. كه زواياي فكر آدمي را روشن مي
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  نتيجه

. به واقع اصل كاربستن اصل چريتي شرط ضروري براي امكان مفاهمه بين موجودات عاقل است به

شروط ضروري براي امكانِ گفتگو، مفاهمه و تفسير است. لذا تطابق، انسجام  ةهم ةچريتي مجموع

شروط ضروري  توان مياصل چريتي ذكر شد ــ را  ةو توافق ــ كه در اين مقاله به عنوان سه جنب

ذهن با خود و توافق  ةذهن و جهان، انسجام به رابط ةامكان فهم برشمرد. از اين سه، تطابق به رابط

گفت كه در نظر ديويدسن اصل  توان مي. با اين وصف، شود ميذهن با اذهان ديگر مربوط  ةبه رابط

ذهن با خود، جهان و اذهان ديگر را در خود دارد. همين امر  ةچريتي شروط ضروري امكانِ رابط

 .دكنن ميخود  ةوسيعي است كه ديويدسن از اين اصل در فلسف ةدليل استفاد

 

  نوشت پي

اي  عمل كواين در تفسير ريشه ةاي با رويكرد صادق دانستن از حيثي با شيو آغاز تفسير ريشه. 1

و  كنند مياي را از رفتارهاي دال بر تأييد يا انكار بومي آغاز  ريشه ةقرابت دارد. كواين نيز كار ترجم

. داند مييعني صادق   ييد كرده است،كه بومي آنها را تأ كنند ميوي نيز كار خود را با جمالتي آغاز 

  ،داند مي، يعني صادق كنند مياو نيز معتقد است كه ما تا ندانيم كه گوينده چه جمالتي را تأييد 

 (Davidson, 1980: 158؛ نيز Quine, 1960, 29; 1974: 325يم ترجمه را آغاز كنيم )نك توان نمي

انداز است و اين شائبه را پديد  خود غلط كنند ميكه ديويدسن از اصل چريتي « توصيه»تعبير . 2

پذيرفت يا نتوان پذيرفت. توصيه  توان ميديگري  ةكه اصل چريتي را همچون هر توصي آورد مي

 كه اصل چريتي چنين نيست. خوب يا بد باشد، نه درست يا غلط، حال آن تواند مي

رهزن است. اين  رود ميكار  بهكه در تعبير انگليسي اين اصل « charity»البته خود اصطالح . 3

خيرخواهي و صدقه است ممكن است اين شائبه را پديد آورد كه ما احسان، اصطالح كه به معناي 

ورزيم؛  بريم در واقع از روي كرم با مخاطب خود نيكي و احسان مي كار مي وقتي اين اصل را به

شأن  سوزي او را در مقامي هم دل دانيم؛ يا از روي لطف و بازانه جمالت وي را صادق مي دل و دست
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نشانيم. اين تصور موجب شده تا برخي اين اصل را اصلي استعماري و امپرياليستي بدانند  خود مي

هستند )نك  ي ديگرها هاي فكري خود به انسان كار بستن آن در پي تحميل قالب كه قائالن وي با به

Hacking, 1975: 149 ؛ نيزRamberg, 1989: 69-71). 

درست  ةگون»هايي است كه ديويدسن پس از مدتي از تعبير  چنين سوء برداشت ةواسط احتماالً به .4

 (.Davidson, 2001/1, xix)نك  كنند مياستفاده « توافق»جاي  به« توافق

و ديويدسن  كنند مي( به صراحت بيان 1960) كلمه و شيءاين مطلبي است كه كواين در . 5

نمايد )نك  ( آن را مطرح مي1983« )ي انسجامي در باب صدق و شناختا نظريه» ةبار در مقال اول

McGinn, 1986: 356.) 

 كنند مي« چيزي شبيه چريتي»تعبير  رود ميكار  . ديويدسن از آنچه در تفسير جمالت موقعيتي به6

(Davidson, 1983, 149.) 
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 قدمه م

هـا و آالم وي   و نيز رنج ،حوادث ،سرنوشت ،هاي نمايش نبرد آدمي با تقدير ترين قالب يكي از كهن

واسطة جاودانگي چنين نبردي است كه تـراژدي نيـز در تمـامي اعصـار،      در اين نبرد، است. شايد به

هـاي مهـم زايـش و رويـش تـراژدي       اندگار و تأثيرگذار بوده است. سرزمين يونان يكي از جايگاهم

است. تراژدي يوناني با نام ديونوسوس )خداي بـاروري، سرمسـتي و طـرب يونـاني( گـره خـورده       

نام سـمله بودكـه قربـاني خشـم      اي زميني به است. ديونوسوس فرزند زئوس )خداي خدايان( و الهه

اي،  [ بـه قتـل رسـيد. براسـاس روايـات اسـطوره      1هـا ]  وسـيلة تيتـان   ، هرا، شـد و بـه  همسر زئوس

شد و به آوازهايي كـه هرسـاله در    نيز ناميده مي 1ديونوسوس چون دوبار متولد شده بود، ديتوروس

تـدريج   ها بـه  رامپ گفتند. از ديتي مي 2رامپ شد، ديتي مراسم پررمز و راز بزرگداشت وي خوانده مي

 oideمعنـاي بـز و    بـه  tragos)متشـكل از دو واژة   3نـام تراگوديـا   وجود آمد به سرودهايي به اشعار و

[ اشاره داشت. اين اشعار كـه قـالبي   2معناي سرود( كه به خدمتكاران ديونوسوس، يعني سايترها ] به

كـرد. تـراژدي    غنايي و محتوايي حماسي داشت، عمدتاً چگونگي مرگ ديونوسـوس را روايـت مـي   

 ي در اين مراسم پررمز و راز ديني ريشه دارد.يونان

)حدود نيمة دوم قرن  4نام تسپيس بار شخصي به هاي جي، رز، ظاهراً اولين براساس پژوهش

[ بازيگري را 3م قبل از ميالد( به تراگوديا سروسامان داد. وي عالوه بر دستة سرايندگان ]شش

اي مانند سفيدآب  هرة بازيگران از وسايل سادهعنوان سخنگو وارد صحنه كرد و نيز براي تغيير چ به

 هايي كه از پارچة كتاني تهيه شده بود، استفاده نمود. و يا نقاب

. از او فقـط يـك نمايشـنامه و قطعـات     داننـد  مـي  بسياري از پژوهشگران وي را مبـدع تـراژدي  

، شـود  مـي ي عنوان مبـدع تـراژدي معرفـ    جاي مانده است. چهرة شاخص ديگري كه به اي به پراكنده

يـا   6آيسـخولوس  بعـدها  نويسـان اسـت.   ترين تراژدي كه از قديمي 5نام فرونيخوس شخصي است به

_______________________________ 
1. Dithuros 
2. dithyrambe 
3. tragodia 
4. Thespis 
5. phrynichos 

6. Aeschlus 
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ترين شاعران آتنـي بـود، بـازيگر     ترين و محبوب ق.م( كه يكي از معروف 456-524) 1آئيخولوس

بصري  هاي وگو بين دو بازيگر را از آواز همسرايان جداكرد و جلوه صحنه آورد و گفت ديگري را به

تأثير تعـاليم فيثـاغوري، از مضـامين دينـي و      هاي وي تحت صحنه افزود. نمايشنامه با شكوهي نيز به

هاي ماندگار وي اسـتقالل   واسطة كارها و نمايش مذهبي برخودار بود. ژانر تراژدي تاحدود زيادي به

-192: 1358، زرُقص و موسيقي تابع آن گرديد )جي، اي كه ر گونه دست آورد، به كامل خود را به

وجود آمد و با سوفوكل تراژدي بـه   نويسان بعدي تحوالت ديگري در نحوة اجرا به ( با تراژدي189

هـاي   نظيري اسـت و دغدغـه   اوج خود رسيد. تراژدي سوفوكل داراي عناصر فصاحت و روشني بي

 ،طـرفين نـزاع  از  يـك  هـيچ هاي وي از آنجا كـه   نماياند. در نمايش بشري و حقوق انساني را باز مي

كه در عين برخورداري از ابهـام،   شود ميكامالً بر حق و يا بر باطل نيستند، موقعيتي دراماتيك خلق 

 فردي نيز هست. داراي زيبايي منحصر به

 گفتة وي: . بنا بهداند ميرامپ  ارسطو منشاء تراژدي را اشعار ديتي
دي نيز از اين امر نشأت يافته بود. كم كه همچنانوجود آمد،  گويي به تراژدي در اصل از بديهه

هاي فاليك  رامپ پديد آمد و دومي مبدا ظهورش ترانه طوري كه اولي از اشعار سرايندگان ديتي به

رفتن آغاز كرد و در هر مرحله از مرحلة پيشين بهتر شد  اندك پيش پس تراژدي اندك [ بود... از آن4]

 (.4)بوطيقا: 

 .داند ميكل را نمونة كمال تراژدي ارسطو تراژدي اديب شهريار سوفو

دادن نسبت ميان تراژدي و اخالق نزد ارسطوسـت، نخسـت    از آنجا كه هدف مقالة حاضر نشان

تراژدي )چنانكه در بوطيقا آمده است( و سپس فضيلت اخالقي )چنانكـه در اخـالق نيكوماخوسـي    

 آيـد  مييان م دو سخن به گاه در خصوص نسبت ميان اين . آنشود ميآمده است( به اختصار معرفي 

اي وثيق ميان تراژدي و اخـالق اسـت، تقريـر     و در پايان نتيجه پژوهش كه همانا اثبات وجود رابطه

 [5گردد ] مي

 

_______________________________ 
1. AischyEis 
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 فضيلت اخالقي

 :كنند ميارسطو كتاب اخالق نيكوماخوسي را با اين عبارات شروع 
نتخاب، يك خير است، از نمايد كه غايت هر دانش و هر فن و همچنين هر عمل و هر ا چنين مي

. ولي ميان غايات فرق وجود دارد: بعضي از غايات، خود شود ميچيز ناميده  رو خير غايت همه اين

آورند... چون اعمال و فنون و  اعمالند و بعضي آثاري هستند بيرون از اعمالي كه آنها را پديد مي

پزشكي سالمتي است و غايت فن  هاي بسياري وجود دارند، غايات نيز بسيارند. غايت دانش دانش

سازي كشتي و... و اگر غايتي وجود دارد كه ما آن را براي خودش و همه چيز را براي آن  كشتي

 [.6( ]1:1a 1094خواهيم... آن غايت، خير اعال و بهترين است ) مي

مدارانه اسـت، معطـوف    وضوح اخالقي غايت جمالت فوق دال بر اين است كه اخالق ارسطو كه به

نفسه خير اسـت، چيـزي    و خير نهايي و اعالء يعني آنچه في شود ميبه عملي است كه منجر به خير 

 :كه كنند مي[ نيست. ارسطو تصريح 7بختي و سعادت ] جز نيك
كه افتخار و خرد و هر فضيلتي را هم براي خودش  خواهيم درحالي بختي را براي خودش مي نيك 

بسنده براي خويش و خير نهايي  اعال و بختي خير كامل و نيكبختي...  خواهيم و هم براي نيك مي

ترين و لذيذترين چيزهاست و  بختي بهترين، شريف (، همچنين نيك1:5a1097اعمال ماست )

 1:1bاز طريق آموزش و كوشش بدان دست يابند ) توانند ميچون ملك همه آدميان است، بسياري 

1099.) 

كه براساس عقل و توأم با فضيلت انجام  داند ميا فعاليتي انساني بختي ر و اما از آنجا كه ارسطو نيك

: فضـيلت اخالقـي و   بـرد  ميارسطو از دو نوع فضيلت نام  ، بايد پرسيد كه فضيلت چيست؟شود مي

  :فضيلت عقالني. وي معتقد است كه
ست، در و لذا نيازمند تجربه و زمان ا كنند ميو رشد  آيد ميفضيلت عقالني از راه آموزش پديد 

تغييري  است كه حاصل اندك 1رو نامش اتيك صورتي كه فضيلت اخالقي نتيجة عادت بوده و از اين

 (.2:1a1103) باشد ميمعناي عادت  به 2دركلمة اتوس

( a1106 2:4فضيلت اخالقي نزد ارسطو نه عاطفه است و نه استعداد، بلكه جـزء ملكـات اسـت )   

يم در برابر عواطف عاري از خرد رفتـار  توان ميبه نيروي آن  كه ما داند ميوي ملكة استوار را چيزي 

_______________________________ 
1. ethic 
2. ethos 
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نزد ارسطو عبارتند از ميـل، خشـم، تـرس،    « عواطف عاري از خرد»درست يا نادرست انجام دهيم. 

هـايي   طور كلي احساس چشمي، ترحم و به دوستي، كينه، آزرم، هم ،اعتماد كوركورانه، حسد، شادي

گفتة وي، فضيلت اخالقـي همـواره حـد وسـط )=      (. بنا به2:4b 5-11كه با لذت و درد همراهند )

هـاي   در حوزة عواطف عاري از خـرد نيـز در حـوزه    تواند ميو  دهد مياعتدال( را هدف خود قرار 

تـرحم و   ،خشـم  ،ميـل  ،تهـور  ،عمل كه افراط و تفريط وجود دارد، اثر بخشد. مثالً در مـورد تـرس  

نحـو نادرسـت، يعنـي زيـاد و كـم       به توان ميها را  كه اين يمبين ميطور كلي در مورد لذت و درد،  به

هنگام درست و موضـوعات درسـت و در برابـر     ها به كه برعكس، احساس آن احساس كرد، درحالي

نحودرست، هم حد وسط است و هم بهترين و همين خـود   اشخاص درست و به علت درست و به

و تفريط و حد وسـط وجـود دارد. فضـيلت     خاصيت فضيلت ]اخالقي[ است... در اعمال نيز افراط

هـا عجيـب اسـت و تفـريط نكوهيـدني       ]اخالقي[ با عواطف و اعمال سروكار دارند و افراط در اين

... افـراط و تفـريط بـه    شـود  مـي يابد و ستوده  كه حد وسط به هدف درست دست مي است، درحالي

كه در مورد  كنند ميارسطو تأكيد  (. البتهb 1106 2:5« )رذيلت تعلق دارد و حد وسط به فضيلت...

حد وسطي قائل شد، زيرا نام بعضي ازآنها حاكي از بـدي و رذيلـت    شود مينهر عمل و هر عاطفه 

كشي  شرمي و حسد و در اعمال زنا، دزدي و آدم نفسه بدند. مثالً در عواطف كينه، بي است و لذا في

(2:6 a1107.) 

حدي است كه در مواردي مثل هنر نيز رعايت اعتدال  هروي و اعتدال براي ارسطو ب اهميت ميانه

 گويد: و مي داند ميرا الزم 
كه حد وسط را بجويد و مقياس كار  كنند ميهر هنري وظيفة خاص خود را در صورتي نيك ادا 

از آن  توان ميكه نه چيزي  گوييم ميخود قرار دهد )و به همين جهت در مورد هر اثر هنري نيك 

بدان افزود و مرادمان اين است كه هر افراطي و تفريطي به نيكي اثر  توان مي كاست و نه چيزي

و هنرمند خوب هميشه در رعايت حد وسط  كنند ميزند و حد وسط نيكي آن را حفظ  آسيب مي

 (.b 1106 2:5كوشد(.. ) مي

كـه اگـر   ، زيرا بـر ايـن عقيـده اسـت     داند ميالبته ارسطو فضيلت عقالني را برتر از فضيلت اخالقي 

 ،بختي فعاليت منطبق با فضيلت است، پس بايد منطبق با واالترين فضائل باشد و چنين فعـاليتي  نيك
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فعاليت بهترين جزء وجود ما باشد، يعني فعاليت نظـري مطـابق بـا جـزء عقـل. همچنـين،        تواند مي

، فعاليـت نظـري   هاي منطبق با فضيلت بختي بايد توأم با لذت باشد و در ميان همة انواع فعاليت نيك

)= فلسفه( از لذيذترين آنهاست؛ زيرا عقل بيش از هر چيز ديگر خود حقيقي آدمي اسـت و چنـين   

(. همچنين از نظر ارسطو فضيلت اخالقي هم a1178 10:7ترين زندگي است ) بختانه زندگي، نيك

ترين فضيلت  دادن قاعدة صحيح عمل اخالقي و هم براي فهم اينكه بهترين و كامل دست از جهت به

(. اما با وجـود ايـن، تأكيـد بـر فضـيلت عقالنـي       2:2a 1104چيست، نيازمند فعاليت عقلي است )

بختـي عقالنـي چيـز ديگـري      نيـك »معناي نفي فضيلت اخالقي نيست، زيرا از نگاه ارسطو گرچه  به

مناسـب  زيرا فعاليت منطبق بـا ايـن فضـائل    »بختي است،  ، اما زندگي با فضائل ديگر نيز نيك«است

بخشـيم...   حال انساني ماست...، عدالت، شجاعت و ديگر فضائل را در ارتباطمان با آدميان تحقق مي

سو و عواطف و هيجانات از سوي ديگـر ارتبـاطي وجـود دارد...     ميان فضيلت و سيرت نيكو از يك

دارند،  اند، به طبيعت مركب، تعلق جهت كه با حكمت عملي و عواطف پيوسته فضائل اخالقي از آن

بختي  اند و زندگي منطبق با آنها نيز زندگي انسان است و نيك ولي فضائل اين مركب، فضائل انساني

(. بنـابراين، در خصـوص زنـدگي اخالقـي )كـه      8:1a 1178بختـي انسـاني.. )   ناشي از آن نيز نيك

ت، گفت كه هرچند نزد ارسطو زندگي نظري بهترين زندگي اس توان ميموضوع بحث حاضر است( 

و اين نـوع زنـدگي جـز از     آورد ميبختي به ارمغان  اما زندگي با فضائل اخالقي نيز براي آدمي نيك

 .شود مينشدن عواطف و اعمال انسان،  طريق متعادل

 بوطيقا و تراژدي

شـمار   [ كه يكي از اولين آثار مستقل در حوزة هنر شاعري بـه 8)فن شعر( ] بوطيقاارسطو در كتاب 

 [.10] كنند ميكرد خود را به هنر تاحدودي روشن [، روي9] آيد مي

موضوعات مطروحه دركتاب بوطيقا عبارتند از: تعريف انواع شعر )تراژدي، حماسـه، كمـدي و   

[( تفاوت بين اقسام شعر، اجزاء و عناصر مقومة تراژدي، اقسام تقليد و برخـي ديگـر   11رامپ] ديتي

اسـت، زيـرا    1حث در فن شـعر تقليـد ميمسـيس   از موضوعات مرتبط با موارد فوق. نقطة عزيمت ب

_______________________________ 
1. mimesis 
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. هرچنـد وي تعريـف   داند ميارسطو تقليد را اصلي اساسي در آفرينش هنري و نيز در سرايش شعر 

/  1بـرداري  معنـاي تقليـد / نسـخه    روشني از ميمسيس ارائه نداده است، امـا درآثـار او، ايـن واژه بـه    

 كار رفته است. ر انساني بهواقعيت، اعم از طبيعت خارجي و يا رفتا 2بازنمايي

اي فعاليـت خـالق هنرمنـد     برخالف افالطون، تقليد براي ارسطو معنايي مذموم ندارد، زيرا گونه

واقعيت را تغيير داده و آن را بهتر يا بدتر ازآنچه هست، مجسـم نمايـد، و    تواند ميكه  شود ميتلقي 

 (.15و  2)فن شعر: جاي گذارد  اي نيز بر مخاطب به عالوه تأثيرات سازنده به

بندي انواع هنر نزد ارسطو نيز تقليد اسـت: هنرهـا براسـاس نـوع تقليـد       اصوالً مقسم در تقسيم

)مانند شعر، موسيقي و رقص( و هنرهـايي   كنند ميبه هنرهايي كه از راه صدا تقليد  شوند ميتقسيم 

گفتـة ارسـطو تقليـد از     بـه )هنرهاي تجسمي(. شعر نيز كه بنـا   كنند ميكه از راه شكل و رنگ تقليد 

شخصيت، احساسات و اعمال است، براساس وسائط تقليد، موضوع تقليـد و شـيوة تقليـد، تقسـيم     

(. بنابراين، هرچند در معناي متعارف، شعر 2و3به شعر نمايشي، حماسي و كمدي )بوطيقا:  شود مي

نـزد ارسـطو شـعر    ، ولـي  كنند ميمعموالً سخني موزون است كه از احساس و تخيل شاعر حكايت 

رو، اگركسي با محتواي  صرفاً سخني موزون نيست، بلكه تقليد رفتار و كار و كرد آدمي است؛ از اين

حماسي، كميك و يا تراژيك سخن بگويد شاعراست، ولي اگر كسـي سـخني مـوزون بگويـد ولـي      

 قصدش تعليم و تعلم باشد، شاعر نخواهد بود.

لحاظ محتوا، از انـواع ديگـر    لحاظ فرم و هم به دي را هم بهو اما از ميان انواع شعر، ارسطو تراژ

 گفتة وي به تراژدي اختصاص دارد. بنا به بوطيقاشمارد و لذا بخش اعظم كتاب  برتر مي
وسيلة كالمي به  تراژدي تقليد است از كار و كرداري شگرف و تمام. داراي درازي و اندازة معين، به

وسيلة  ها نيز هريك برحسب اختالف اجزاء مختلف، و اين تقليد به ها آراسته و آن زينت انواع زينت

گانة تراژدي )افسانة  (. ارسطو سپس با شمردن اجزاء شش6گردد.. )بوطيقا:  كردار اشخاص تمام مي

اين اجزاء  ترين مهمكه  كنند ميمضمون، سيرت، گفتار، انديشه، منظر نمايش و آواز( تأكيد 

تراژدي تقليد مردمان نيست، بلكه تقليد كردار و »افعال است، زيرا آميختن  هم كردن و به تركيب

... باشند نميزندگي و سعادت و شقاوت است و شقاوت و سعادت نيز هر دو از نتايج و آثاركردار 

_______________________________ 
1. imitation 
2. representation 
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غايت تراژدي همان افعال و افسانة مضمون )تراژدي( است و البته در هر امري، عمده غايت آن امر 

 است )همان(.

اصلي تراژدي را با توجه به آنچه در فصول مختلف فـن شـعر بيـان     هاي ويژگي توان مي در مجموع

شده، چنين برشمرد: تراژدي تقليد از احوال و اطوار مردمان بزرگ است )برخالف كمدي كه تقليـد  

و مردمان پست است(؛ از انديشه و گفتار خوب برخـوردار اسـت؛ و زن   « اطوار و اخالق زشت»از 

گانه بـر   هاي سه . وحدتباشد ميا رباعي است كه وزن مناسب رقص و كردار و حركات آن ايامبي ي

زمان تراژدي بايد به مدت يك گردش آفتاب يـا   ،وحدت زمان -الف آن حاكم است كه عبارتند از:

ها و قرون متمـادي را در يـك نمايشـنامه جـاي داد      حوادث سال توان نميلذا  نزديك به آن باشد و

هـاي مختلـف آن بـا     ع يا عمل داستان بايد يك حادثه كامل را بيان كند و بخـش وحدت موضو -ب

 -جاي كه نه بتوان چيزي ازآن كاست و نه بتوان چيـزي بـدان افـزود.     گونه يكديگر مرتبط باشند، به

فقـط وقـايعي را    توانـد  مـي كه تراژدي  كنند ميوحدت مكان در اين مورد ارسطو به اين اشاره اكتفا 

. بعـدها يكـي از منتقـدان    دهنـد  مي كه در روي صحنه هستند و بازيگران آن را نمايشتوصيف كند 

م.( گفت كه اگـر ارائـه حـوادث سـاليان دراز در يـك       1455ايتاليايي ارسطو به نام ماگي )در سال 

هاي مختلف و تغيير صحنه نمايش نيز جـايز نخواهـد بـود. بـدين      نمايش جايز نيست، طبيعتاً مكان

(. نزد ارسـطو  516: 1385هاي الزم، تثبيت شد )داد،  عنوان يكي از وحدت مكان بهترتيب وحدت 

. آيـد  مـي شـمار   گانه يكي از وجوه مهم اختالف شعر تراژديك و حماسي بـه  هاي سه رعايت وحدت

، كما اينكه در فصل هشـتم بوطيقـا   داند نميرا در تراژدي ضروري « وحدت شخص»ارسطو رعايت 

انـد، بـدان نيسـت كـه قهرمـان آن افسـانه، شـخص         حدت داستان آنگونه كه بعضي پنداشـته و»گويد:  صراحت مي به

هـاي سـه گانـه صـحيح بـه نظـر        وحـدت  ةدرزمـر « وحدت شخص»لذا لحاظ كردن  «واحدي باشد...

 .رسد مين

پـردازد؛ واجـد    هاي مهم تراژدي نزد ارسطو اين است كه تراژدي به امركلي مي از ديگر شاخصه

ضـرورت بـرآن حـاكم اسـت      ت؛ آغاز، ميانه وپايان دارد وچون اصـل احتمـال و  وحدتي دروني اس

زندگي منتقل كند )برخالف تاريخ كه از نظر ارسـطو   عام رادر مورد حيات و حقايق كلي و تواند مي
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ضـرورت   فردي است، لذااصـل احتمـال و   فاقد انسجام دروني است وچون رخدادهاي آن جزئي و

 (.9طيقا:برحوادث آن حاكم نيست( )بو

جـدي   هنرمنـد بـا حقـايق كلـي و     البته بايد توجه داشت كه هرچند نزد ارسطو چـون شـاعر و  

يـا كمـال نـوع خـود را بـه تصـوير        بلكه انسان نـوعي و  كنند نميسروكار دارد، يك فرد را تصوير 

زيرا فلسفه بـه كلـي از آن حيـث كـه كلـي اسـت        ،م دهداانج تواند مينكشد، اماكار فيلسوف را  مي

ي منفرد و جزئي مورد توجه قرارمي دهد. بـه عبـارتي، فلسـفه    شيءكلي را در  ،پردازد ولي شعر يم

ولي شـعر و هنـر آن را    كنند ميدر قالب مفاهيم انتزاعي ترسيم  بيند و حقيقت را دروجه كمالش مي

ده كشند. بنابراين شعر علي رغم داشتن شـالو  )= توليدات هنري( به تصوير مي درقالب امر محسوس

 هاي معرفت شناسانه، بيـان خـاص خـود را دارد و    داشتن ارزش [ و12منطقي مثل پيرنگ نمايش ]

 هاي منطقي را كه به دانش فلسفي تعلق دارد، به كارگيرد. گزاره تواند مين

اريپيـد اشـاره    ،وايفي ژني ،سوفوكل ،به اديب شهريار توان ميهاي مورد عالقه ارسطو  از تراژدي

)كه داستاني با پايان غم انگيزاست( بهترين  ، پيرنگ اديپ شهريار رابوطيقا 13ل كرد. ارسطو درفص

پيرنگ ايفي ژني را )كه داستاني است با پاياني خوش(. اظهار نظرات مختلفي  14و در فصل داند مي

اند كه ارسطو پس از نوشتن  درخصوص اين تغيير عقيده ارسطو ابراز شده است. برخي براين عقيده

اديـب   اي برآنند كه ايفي ژني داراي بهتـرين اجراسـت و   عده نظرش را تغيير داده است و 13فصل 

امـا بـــا    دهد ميداراي بهترين صحنه، گرچه دشواراست بتوان گفت ارسطو كدام تراژدي را ترجيح 

 ,woodruffهـاي مـورد عالقـه ارسـطو هسـتند )      گفت كه اين دوتراژدي، ازتراژدي توان مياطمينان 

 آيـد  مي(. اما ازآن جائي كه جوهره تراژدي نزد ارسطو كاتارسيس است، به نظر الزم 96-640 :2009

 كه، به طور مستقل )ولو به اختصار( بررسي شود.

 كاتارسيـس

در  منزه اسـت. درمتـون قبـل از ارسـطو و     به معناي پاك و katharos ةمشتق از واژ 1واژه كاتارسيس

هـاي وودراف،   رفتـه اسـت. بـر مبنـاي پـژوهش      في به كار مـي يونان باستان، اين واژه درمعاني مختل

_______________________________ 
1. katharsis 
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 2، در مناسك ديني به معناي پـااليش و تزكيـه  1)مانند مسهل( كاتارسيس درطب به معناي پاك كردن

(. در woodruff, bid: 619رفتـه اسـت )   كار مـي  نيز به 3همچنين درمعناي تبيين و شرح عقالني بوده و

ــان فارســي معــادل ــه و هــاي متعــددي ما زب ــر، تنقي ــااليش، تطهي ــه در  نندتصــفيه، تهــذيب، پ تزكي

 .شود ميبرابركاتارسيس استفاده 

صـريح، كاتارسـيس را بـه كـاربرده      نه روشن و ارسطو در فن شعر دوبار آن هم به طو مبهم، و

 همين امر موجب گرديده تفاسير مختلفي، از جمله تفسير اخالقي، طبي، آموزشي، عقالني و است و

 ةتعريـف دقيـق ايـن واژه )ماننـد واژ     اين واژه به عمـل آيـد. ازآن جـائي كـه ترجمـه و     نمايشي از 

 .كنند ميتعريف آن خودداري  ميمسيس(، دشوار است، برخي از مفسران ارسطو از ترجمه و

 گويد كه تراژدي از طريـق بـرانگيختن شـفقت و    بوطيقا درتعريف تراژدي مي 6ارسطو درفصل 

مخاطب  شود ميگفت كه تراژدي باعث  توان مي. در واقع شود ميترس مخاطب، موجب كاتارسيس 

و  4از ايـن رو احسـاس شـفقت    با قهرمان داستان كه دچار مصائب بيشماري است، همدردي كند و

ختن شـفقت مخاطـب او   يبا برانگ يگر تراژديد. به عبارت ديه نمايمتفاوت تجراي  را به گونه 5ترس

حـوادث ناشـناخته اسـت،     ر ويه همان ترس از مواجهه با تقـد ك ه درترس قهرمانك كنند مي را وادار

 .آورد مي ش مخاطب را فراهميه وپاالكيتز ةني، زمن عواطفيل ايبا تعدتجه، يدر ن م شود ويسه

 دكيتا و داند ميي اريت بسيرنگ را واجد اهميش وپيع نماير وقايس ،سياتارسكجاد يارسطو در ا

 هك كنند مي
ت آن يه نقل ورواكن يند، هميش آن را ببينما يسكه هرچند كف شود، يتالاي  د به گونهيداستان با» 

 ي(. لذا برا9قا:يبوط)« ديشفقت آ او را برحال قهرمان داستان رحمت و ع بلرزد ويازآن وقا ،را بشنود

 يارش به تراژدكند، كجاديترس ا ، شفقت وييق صحنه آرايارسطو اگرشاعر بخواهد تنها از طر

 )همان(. بود مربوط نخواهد

_______________________________ 
1. purgation 
2. purification 
3. larification intellectual 
4. pathos /pity 
5. fear/phbos 
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ـ   كيـ ه تأكـ ن اسـت  يـ ته در خور توجه، اكن ـ  ياند ةد ارسـطو بـر تجرب ان يـ عواطـف در جر  ةشـمند ان

 وجود ندارد. يافالطون يعاطفه گسست ان عقل وي، ميه نزد وك دهد مي س، نشانياتارسك

 

 سياتارسك ياخالق يآمدها يپ

از  ير مختلفـ يتفاسـ ست، يس روشن نياتارسكان ارسطو درخصوص يه گذشت، چون بكهمان گونه 

[، 13س ]ياتارسـ كاز  يمثال بر طبق قرائـت روانشناسـانه و طبـ    يس به عمل آمده است. براياتارسك

و انفعاالت مضر شـده و   يدرون يحانات نامطلوب، فشارهاينفس از ه ةيباعث تخل يكش تراژدينما

 :Ross, 1963 [ و )14( ] 419: 1368اپلسـتون،  ك) شـود  مينفس  ةكيتجه موجب آرامش و تزيدر ن

ه ارسـطو  كـ ر نمـود  يـ ن قرار تقريبد توان مي س راياتارساي ك ر معرفت شناسانهيا تفسي(. و 247-273

ف، يد ازاعمـال مردمـان شـر   يز با تقلين ي، تراژدكنند مي دكيد تايق تقليازآموختن از طر يبرلذت ناش

تازه از  كيترس، به در فقت ومانند ش يبا ابراز عواطف تواند مي ه مخاطبك آورد ميرافراهم  يتيموقع

 اموزد.يتازه ب يزهايجه چيخود نائل شود و در نت يقوت اخالق نقاط ضعف و

سـقم   سـنجش صـحت و   س وياتارسكمقاله حاضر درصدد طرح منازعات موجود در خصوص 

 ،ياز تـراژد  يس ناشـ ياتارسك ،ارسطو ةشياند يه با توجه به مبانكن است يه مدعا اكست، بلينها  آن

ه خـود، بـر اسـاس آن چـه از اخـالق      كـ شود  يتلق يلت اخالقيجاد فضيدر ا يعامل مهم واندت مي

. آورد مـي  سعادت رافراهم و يبخت يكن يعنيت قصوا يبه غا يدن آدميرس ةنيارسطو گفته شــد، زم

. از نظـر  شـود  مـي  ن موضوع مربوطيز به هميشعر ن ةبخش اعظم اختالفات ارسطو با افالطون دربار

فاقد قـدرت صـدور    عواطف شاعر بوده و يه بازنماك ،مت استكح ين رو شعر منافياز اافالطون 

ن اسـت  كـ مم يتنها از راه ممارست عقالن يلت اخالقيدن به فضيرس ،ياز طرف .باشد ميي لكام كاح

 كوانات مشـتر يه با حكل ين دليبه ا) تعلق دارند« مراتب فروتر نفس»ه به كعواطف و احساسات  و

ـ انگ»ز، چون، از راه ين ي. تراژدآيند مي به شمار ياخالق يسب فضاكبر سر راه  ياست(، موانع زش ي

ـ     ي، مـانع شود مي عواطف جانات ويوب( هكت )ونه سريموجب تقو ،«يآن  يبـر سـرراه عمـل عقالن
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 يلت اخالقـ يسب فضـ كدر  ي. اما ارسطو عنصر اساسشود ميي مذموم تلق يالجرم امر بوده و يآدم

 . داند مي جانـــاتيه وب عواطف وك، نه سر تدالاع و يانه رويرا م

ن دو، يـ ه اكـ ) پـذيرد  مـي ي رفتار آدمـ  را بر اعمال وها  ت بالمنازع آنيمكنه حا و كنند مي هيتوص

ح يه بـر پـرورش صـح   ك(، بلگيرند ميي جا يرذائل اخالق ةدر حوز و شوند ميي ط تلقيتفر افراط و

شـأن   ،عـالوه بـر داشـتن    يه تـراژد ك يلذا ازآن جائورزد،  مي دكيدن به حد وسط تايآنها جهت رس

به اعتدال آنها در وجود  ،«عواطف بد»ختن يبا برانگ ،فرد ياستدالل ينسبت و ارتباط با قوا و يمكح

 . شود ميي ممدوح تلق و يرفتنيپذ ي، امركنند ميك مك يآدم

 يست. استدالل ودراس ايويد ،دهيشكس را به چالش ياتارسك ير اخالقيه تفسك يسانكاز جمله 

را از  يشيپاالهاي  ، آهنگيقياست، هنگام بحث از موسيتاب هشتم سكه چون ارسطو دركن است يا

بـه   توان نمي پس ،كنند مي است، جدا يبهبود منش آدم يعنيه هدفشان آموزش ك ياخالقهاي  آهنگ

 تـرس  ت واز شـفق  ييرا لذت حاصل از رهـا  يهدف تراژد يس قائل شد. وياتارسك ين اخالقيتبب

 (.Ross: 279-75) داند مي

م نواهـا بـه   يلسوفان را در تقسـ يف يبرخ يرأ ن قرار است:ياست آمده بديتاب هشتم سكآنچه در

شـان  يا ةن نواها، بـه گفتـ  ياز ا يكم. هريريپذ مي ا الهام بخشيز يشورانگ و يعمل و ياخالق ينواها

د يچنـد سـودبا   يه براكسود بل يك يها برارا نه تن يقين موسيخود دارند، اماگذشته از ا ةژيو يمقام

نم امـا پـس از   كـ  نمـي  س را شرحياتارسكنجا يس )دراياتارسك( 2ت؛ ي( ترب1ه عبارتند از: كآموخت 

ح پـس  يتفـر  تفرج و و ي( لذت ذهن3 ؛[15م گفت ]يل از آن سخن خواهين دربحث شعر به تفضيا

تـاب  ك) «وهيشـ  يـك م امـا نـه بـه    يار ببرك م بهيتوان مي راها  مقام ةه همك شود مي ار. پس روشنكاز 

 (.17:3هشتم 

ن يـ ه اكـ  انـد  هديـ ن عقياز مفسران برا يبرخ ،اوالً: د گفتياست بايان ارسطو در سيدرخصوص ب

 تـوان  نمي ز معتقد است هرچندي[ وودراف ن16( ]scott، 2003)است تعلق ندارد يعبارت به متن س

ه قبال گفتـه شـده   كاست  يزيآن چ ةجير چون نه نتكن موضوع مطمئن شد، اما عبارات فوق الذياز ا

نامناسـب بـه    يعهده دار است، درمـتن مزبـور عبـارت    يكد تراژين تقلييشتر تبيدربسط ب ينه نقش و
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نـدارد،   يا نه، چون با سـاختار بحـث تناسـب   يباشد  يافزوده بعد ف ويلذا خواه تحر و آيد مي شمار

 [.17( ]wood ruff: 622)نار گذاشته شود كبهتر است 

ز يـ ن و يقيموسـ  يدن نـوا ياز شـن  يناش ةكيتز و يتين امر تربيب يه منافاتك رسد مين به نظر ،اًيثان

ه همانـا  كـ  يبسـتر اصـل   يـك ن امور به ظاهر متفاوت را دريا توان مي وجود داشته باشد. يلذت ذهن

بـاب لـذت   دگاه ارسـطو در ين نمود. به خصوص اگر درمورد ديياست، تب يدن به فضائل اخالقيرس

ـ ن اسـت( و  يشـهو  و يمعرفت شناسـانه بـر لـذات جسـم     و يح لذات عقالنيه ترجك)  ح ويز تفـر ي

 ( به دقت تأمل شود.گيرند مي مورد توجه قرار ياخالق و يتيترب ينديه در فرآك) يسرگرم
 

  نتيجه

ه از كـ  يگـر ير ديتفاسـ  يس وراياتارسك ير اخالقيه تفسك رسد مينظر  با توجه به آنچه گفته شد، به

 يمعنـا  س چـه بـه  ياتارسـ كه كـ ها منافـات نـدارد، چرا   س به عمل آمده قرار دارد و لذا با آنياتارسك

ا رفع عناصر نامطلوب موجود در عواطف و چه موجب شناخت يرهاشدن از انفعاالت مضر باشد و 

 تيـ ه موجـب تقو كـ انجامـد   يه مكيش و تزيپاال ينوع ت بهيمخاطب از خود و جامعه گردد، در نها

ه كـ  يا يرساند؛ زندگ يم ياريسعادتمندانه  يدن به زندگير رسيشده و انسان را در مس يفعل اخالق

 يلت اخالقـ يبه فضـ  يشدن و و آراسته يط از نفس آدميشدن رذائل افراط و تفر ق زدودهيتنها از طر

 ن است.كمم ،اعتدال

ابد و وجوه مختلف ي ليخاص تقل يمعنا يكس به ياتارسكه كن است يست، ايآنچه قابل دفاع ن

 يرا درصـدد نفـ  يست، زيگرا ن ليتقل يريرد حاضر، تفسيكبا رو ير اخالقيده گرفته شود. تفسيآن ناد

شـمار   از صـحت نظـر خـود بـه     ييهـا  عنـوان نمونـه   ه آنها را بهكر موجود نبوده، بلياز تفاس يك هيچ

ه فلسفه، اخالق و كنيرغم ا يارسطو، عل يركه در نظام فكد از نظر دور داشت ين نباي. همچنآورد مي

، اما هر سه، اقسام باشند نميدار  ف خاص خود را عهدهيتعلق دارند و وظا يمختلف يها هنر به حوزه

 توانـد  مـي ز يت نين واقعيق برقرار است. توجه به ايوث يوندين آنها پيو لذا ب آيند ميشمار  مت بهكح

 است. ياخالق يريس، تفسياتارسكر از ين تفسيتر قيه عمكرساند  ياريجه ين نتيد اييبه تأ
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 نوشت پي

 ها تاني. ت1

ردند. پس از ك ي ميس نگهبانسوونويه از دكمه بز بودند ين مه انسان ويناي  . موجودات افسانه2

دن يگران با پوشيه درآن بازكشد  مي اجرا يدر بزرگداشت و يونوسوس، هرساله مراسميمرگ د

 پرداختند. مي ونوسوسيش ديص وآواز به ستاترها، همراه با رقيل ساكبه ش يلباس

3 .Choaras ه در مراسم بزرگداشت كبوده  يونان نام گروهيدر  نده ويسرا يدرلغت به معنا

هاي  يدرتراژد ردند.ك مي ه رقص، ترانه اجرايشب يبرچهره باحالت يونوسوس با گذاشتن نقابيد

زمانه  يغالباً اصول اخالق تند وگف مي جامعه سخن و سرنوشت يان درمقام صدايهمسرا يوناني

 نمودند. مي سكخود را منع

 سيونوسوس به افتخار فاليه در مراسم دكبود  يخنده دار ز ويهجوآم يسرودها يك. منظور از فال4

(Fallisخدا )شد. مي خوانده ،ونوسوسيمصاحب د و يبارور تناسل و ي 

ت و اخالق يتر عناكاست با ترجمه ديس ،وبكن يتر زركد ةقا با ترجميان آثار ارسطو از بوطي. درم5

 و كز به سبياستفاده شده است، لذا ارجاعات ن ،يبا ترجمه محمد حسن لطف يو ماخوسيكن

 ده است.ير گردياق ترجمه دردست، تقريس

ر يبك، اخالق ائودموس و اخالق يوماخوسيكتاب اخالق نك. آثار ارسطو در باب اخالق شامل 6

ه ك يو ماخوسيكتاب اخالق نكاز ازيحاضر، مستندات مورد ن ةالاست. با توجه به اهداف مق

 ، فراهم آمده است.آيد مي ر ارسطو ازاخالق به شماريتقر ترين منظم ن وياملترك

بخت مساعداست. راس  و ي، سعادت، خوشبختيبخت يكآن ن يفارسهاي  معادل مونا:ي. ائودا7

ت يمونا مستلزم فعاليرا ائودايز داند نمي ( مناسبhappiness) لمه را به سعادتكن يترجمه ا

با لذت همراه است؛  يعيست هرچند به طور طبياز انواع لذت ن يكچ يخودش مستلزم ه است و

متعارف آن  يده راس هرچند معنايخاص از احساس است. به عق يحالت يسعادت به معنا يول

 خوب بودن( استفاده شود )= well-being ة( است، اما بهتر است از واژhappinessز يونان نيدر

(Ross,1963:186) تاب كاررفته است. كمونا به يائودا درمقابل يبخت يكن ةدرنوشته حاضر، واژ
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راس،  ،ارسطو ر استيآن به قرار ز يتاب شناسكمشخصات  ترجمه شده است و يراس به فارس

 1377ر روز: كانتشارات ف :، تهرانيقوام صفر يمهد ترجمهد،يويد

ان يونانيا صناعت است. اصوالً ي( techneتخنه ) يمعنا ةقا( دربردارنديبوط) هكتيپوئ يوناني. واژه 8

 يه ماحصل آن صناعتاي ك ت سازندهيبرهرفعال يونانيتخته  قائل نبودند و يهنر تفاوت ن فن ويب

ابداع  يز به نوعي( نpoesisس )يسيپوئ ا هنرمند. واژهي ارصنعت گر وكشد، اعم از  مي بود، اطالق

 ساختن راجع است. و

 يمت ابداعكح ( وpraxis) يمت عملك(، حtheotia) يمت نظركبه ح مت راك. ارسطو ح9

(poesis )هنر به طور  .كنند مي ميساختن است، تقس ردن وكب ناظر به شناختن، عمل يه به ترتك

 تعلق دارد. يمت ابداعكح ةبه حوز ين شاعريهم چن و يلك

 ،يو ماخوسيكاز جمله اخالق ن يتب وكر يخصوص هنر درسااز آراء ارسطو در ي. چون بخش10

هنر ارسطو،  ةيجامع درخصوص نظر يدگاهيداشتن د يلذا برا آمده است، يكزياست و متافيس

 د.ينما مي مراجعه به آنها الزم

، شاعر يمدك و يش اعم از تراژديداستان است. درنما يشاعر خود راو ،رامپ يتي. در شعر د11

 .شود مي تيوه روايدرحماسه، داستان به هر دوش پردازد و مي به نقل داستان گرانيان دياز ز

ه نقاشان كاست  يطرح يبه معن وام گرفته شده است و ين واژه ازهنرنقاشي(؛ اplotرنگ )ي. پ12

ت حوادث داستان با يروا ي. درداستان به معناكنند مي املكبعدآن را شند وك ي مياغذك يبررو

داد، ) گيرد مي رنگ دراصل از فن شعر ارسطو نشاتيف پيت است. تعريد بر رابطه علكيتا

 يزيرنگ چيد. چون پيگو مي رنگ سخني( درسرتاسرفن شعر، ارسطو از ساختن پ99:1385

د يند. پس تقلكرا به شاعر واگذار  يارك خواهد مي لذا ارسطو شود مي ه الزاماً ساختهكاست 

عام هاي  از عمل، گزاره يناش يبه موجب اصول علّد ازعمل ين تقليهمچن ت است.يمتضمن فعال

به  ياصل علّ يدرتراژد يلكندارد. به طور يامدين پيد ازشخص چنيه تقلك دهد مي به دست

 (17: 1384 ،پاپاس) بخشد مي ـــتيداستان معقول

 ن قرائتيودرام( معتقدند، به ايكسا)ش يق نماياز طر يدرمان ه به روانك يسانك. در حال حاضر 13

 توجه دارند. ييس ارسطوياتارسكاز
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، (1خ فلسفه )جيتار، يكاپلستون، فردرك راست:ياپلستون به قرار زك يتاب شناسك. مشخصات 14

 يفرهنگ و يانتشارات علم :(، تهران1368) .ين مجتبويد جالل الديسترجمه 

وجود  سيساتارك ةدربار يليبحث تفص موجود درباره شعر، ،به جا مانده از ارسطو . در متون15

 ندارد.

 ن قراراست:يات بدكس يتاب شناسك. مشخصات 16
Scott,Gregory (2003), Purging the poetic, oxford studies in ancient philosophy 

رده است. مشخصات كن يد چنيتقل يشناس يبائيتاب زكزدريول ن ي. بنا به گفته وودراف، هال17

 راست: يبه قرار ز يو يتاب شناسك
Halliwell, Stephen. (2002a). the Aestethlics of mimesis: Ancient texts and modern 

problems (Princeton university press) 
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Against the metaphysics of presence, which he describes it by the concept of 

phonocentrism and thinks transcendental philosophies and structuralism as two 

fundamental types of it, Derrida introduces “différance”. So they would be the best start 

points to arrive it, and Derrida appeals frequently to Husserl and Saussure in his works. 

Différance goes beyond the opposition of presence and simple absence (absence of 

presence), it goes beyond every presence (now presence and delayed presence) by 

rejecting transcendental signified. By turning to phonocentrism and structuralism, we 

will try to put différance in this manner. We want to clarify the reason of selecting such 

an apparently paradoxical discourse by Derrida, and the way différance goes beyond 

metaphysical oppositions. 
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Abstract 
Analytic philosophy begins from language. Because niversality and comunity character 

of language, or its intersubjectivity character, that philosophy doesn't search to answer 

to problem as  Solipsism, another individual and etc. ; contrary, phenomenology is faced 

that problems and  must answers to them. Husserl's phenomenology always has been 

accused solipsism and wittgenstein tries to criticize solipsism, and therefore he tries to 

shows paralysis of phenomenology. He denies private language and experience to 

indicate meaning of word is in its use. This article rejects solipsism accusation of 

phenomenology and will indicate that is impossible which we deny private experience.  

The article sees its duty to indicates that language be based in phenomenology, and its 

foundation is intuition of things. This point of viwe will be proved, The first by criticizes 

of view of Dscartes, namely, it is reject pure and empty subjectivity,the second, explain 

intentionality as correlate of pure subjectivity flow with systematic discipline of its 

objects as intuition life word. Then the correlation pictures that we must  characterize 

the language as systems and fields that they are given in intuition by refelaction and 

think on intiuition,  than the reflations and thinks modilication, and through language 

expressions is refered to thinges. Therefore the language and its refers is derivative and 

fictious.  

The article pictures that "object is object of a play," and a play must is explained the 

through intuition or phenomenology, or there ia a parallel between language plays and 

possible worlds. 
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Abstract 

In the tradition of philosophy Prime matter has been often accepted as a genuine 

Aristotelian concept. However, this has been doubted by some modern scholars. The 

dispute is mainly whether Aristotle committed to prime matter or not. On the other hand, 

some scholars still endorse prime matter as a part of Aristotle’s philosophy. Prime 

matter is tied up to the problem of generation. Generation, in a sense is “absolute 

becoming”, i.e. not “becoming something”, whereas the general analysis of change 

indicates that in all becoming something remains. It is on this aporia that prime matter 

plays its role. Prime matter seems to be able to solve the difficulty and we can maintain 

both that generation is absolute becoming and that something remains in the course of 

generation. Moreover the replacement of one element with another one can’t be 

explained without prime matter, because there is nothing prior to the elements i.e. to 

water, air, fire and earth, to be as the secondary matter. In this article, explaining the 

relation between matter and form, I have tried to clarify the meaning of “matter 

remaining” in the course of generation, and “combination of matter and form” in 

sensible substances. In this analysis, the concept of “potentiality” has a central role. 

When potentiality actualizes, then there is no potentiality, although this present actuality 

is the actualization of that potentiality. In the same manner, when we say a matter gets a 

new form, it means that the matter which was an indeterminate thing becomes form and 

determinate. Accordingly, the combination of matter and form means that each material 

substance happens “from” a certain subject and reaches an end, and the matter 

remaining means that this certain matter, and not any other one, has changed into the 

form, but it doesn’t mean something endures in the course of the process of generation. 

If this interpretation of remaining and combination is accepted, there will be no room 

for prime matter. 
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Kant's Real Self 
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Abstract 
The most important aim of tis paper is explanation kant's attitude as transcendental self. 

It has no resemblance to substantial subject emprisist and rationalist systems. Kant's 

subject remains always subject and has no objectical face. So self-conseciousness is 

awarness to subjective aspect of object. That means a composition of representations in 

base of apriori notions subject.  

Transcendental "I" , in his opinion , is exactly a bare simple notion and a basis formal 

=X. This subject (Self) in entire act of composition of meanings, representations, has 

numerical identity. So We aware of it through of its apriori notions.  

However , The best interpretation of "I" in kant's is unity of apperception. That is the act 

of the composition of epistemic contents with aid of apriori notions. So real Self , is unity 

and persist and identity of this transcendental act. 

  

Keywords: unity of apperception transcendental "I", act of composition, empirical self, 

representation 
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Abstract 
For a remarkable number of Nietzsche’s interpreters the Will to Power is among the 

most important concepts in his later philosophy, and at the same time it is one of the 

most challenging, problematic and obscure themes which raised much disputes and 

controversies among them, not yet settled. According to the author, the main problem 

lies in the metaphysical interpretations of the will to power and if we confine our 

interpretation of this concept, by construing it as a second-order desire different from all 

our first-order desires, to the psychology of human being we can solve most difficulties 

and ambiguities around it. This article attempts to investigate into some of the most 

famous and reasonable interpretations offered by mainly analytical interpreters, 

showing their advantages and drawbacks in providing an entirely consistent 

interpretation with other concepts in Nietzsche’s philosophy. At the end, the author 

suggests his own way towards a more promising understanding of the concept, leaving it 

to another article to elaborate. 
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Davidson on principle of charity as the condition of possibility of 
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Abstract 

In his attempt to investigate how communication, understanding and interpretation 

develop, Donald Davidson appeals to the so-called “principle of charity” and uses it 

across the board. This principle in fact is a set of different and interrelated principles 

and consists in three bases: consistency, correspondence and agreement. In this paper, 

reviewing function, position and different aspects of this principle in philosophy of 

Donald Davidson, I will try to show that he takes this principle as the set of necessary 

conditions for possibility of understanding and interpretation. 

 

Keywords: principle of charity, interpretation, radical interpretation, understanding, 

Donald Davidson 
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Abstract 
Defense of the ethical interpretation of Aristotle’s katharsis. One of the important genres 

in theatre and key topics in Aristotle’s Poietike is tragedy. In Aristotle’s point of view , 

the different varieties of poems are viewed as artifact matters which are the product of 

human mimesis. Amongst these, the tragic poem has its own superior position, not only 

regarding face & form , but also regarding its content. This is because it is able to 

create katharsis by provoking the feeling of pity & fear in its audience. Many different 

interpretations of katharsis have been developed, including a psychological, 

epistemological, ethical & medical interpretations ; nevertheless, it is indisputable that 

ethical end has a higher status than the rest. 

This article aims at showing that the genre of tragedy can be viewed as an important 

factor in adoring the human soul with virtues by creating a moderation in it (the soul). 

This in turn is the grounds for bringing about prosperity and fortune, which are known 

as Aristotle’s ultimate end. Trough this interpretation, the firm (trustworthy) connection 

of art & ethics in Aristotle’s point of view become clear. 

 

Keywords:Aristotle, tragedy, catharsis, mimesis, pity, fear, ethic, moderation 
 

 

 
*Email  sha-mostafavi@ Yahoo.com 

 





  
  

 

 

Table of Contents 

 

Différance  

Dr. Hassan Fatzade 

 

4 

??????????? 

Dr. Gholam Abbas Jamali 

 

44 

Prime Matter and the Explanation of Generation and Corruption in Aristotle’s 

Philosophy 

Ali Akbar Mesgari, Ahmad Asgari 

 

98 

Kant's Real Self  
Abdol reza Safari Halavi 

 

26 

The Will to Power and the Problem of its Interpretation 

Hamidreza Mahboobi Arani 

 

74 

Davidson on principle of charity as the condition of possibility of interpretation  
Mojtaba Derayati 

 

125 

The birth of ethics from the tragedy 

Shamsolmolok mostafavi 

146 

 

 

  



   

In the Name of God 

 

 

 

 

 
FALSAFEH 

 

FALSAFEH is Iran's oldest and leading philosophy journal based and edited in the Department of 

Philosophy of the University of Tehran since 1972 and now is in its 39th year of publication. It is a 

Biannual journal of philosophy and publishes research articles, and special issues in Persian 

(Farsi) and English.FALSAFEH is a refereed journal, Publishing original Articles of high quality 

in any area of Philosophy. 

 

The Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran 

Vol.40, No. 1, Spring and Summer 2012 

Managing Director: 

Gholamhossein Karimi-Doostan 

Editor-in-Chief: 

Mahmoud Khatami (Professor, University of Tehran) 

Executive Manager 

Farzaneh Najafi 
Publisher: University of Tehran 

Editorial Board (in alphabetical order): 

Rouhollah Alemi (Associate Professor, University of Tehran, Iran) 

Gholamreza Awani (Professor, Iranian Institute of philosophy) 

Hamidreza Ayatollahi (Professor, Allameh Tabatabaii University, Iran) 

Reza Davari Ardakani (Professor, University of Tehran, Iran) 

Hubert Drefus (Professor, University of California at Berkeley, USA) 

Mohammad Ali Ezhei (Professor, University of Isfahn, Iran) 

Seyyed Mohammad Reza Hosseini Beheshti (Assistant Professor, University of Tehran, Iran) 

Mohammad Ilkhani (Associate Professor, Shahid-Beheshti University, Iran) 

Mohsen Jahangiri (Professor, University of Tehran, Iran) 

Seyyed Hossein Nasr (Professor, George Washington University, USA) 

Shahram Pazoki (Associate Professor, Iranian Institute of philosophy) 

Alvin Plantinga (Professor, University of Notre Dame, USA) 

Nasrollah Pourjavadi (Professor, University of Tehran, Iran) 

Richard Swinburn (Professor, University of Oxford, UK) 

Seyyed Hamid Talebzadeh (Associate Professor, University of Tehran, Iran) 

 

 

Adress: Faculty of Human Sciences, University of Tehran, Enghelab St., Tehran, Iran.  

Phone: (+9821) 66978881    Tel Fax: (+9821) 66978885 

Email: philosophyj@ut.ac.ir              Website: http://jop.ut.ac.ir 
Price: 30000 Rls. 

http://jop.ut.ac.ir/

