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  تمهید

  ظهور فلسفه تجربی

ت عظیم رنسانس در عرصه تـاریخ بشـري ظـاهر شـد،     ضفرهنگ جدید غربی که با نه
تـرین ایـن ویژگیهـا سـه      اصـلی . همچون هر فرهنگ دیگري داراي ویژگیهـایی اسـت  

ــا) 2 ،اصــالت انســان) 1: اســتزیــر  ویژگــی از ایــن ســه، . اصــالت علــم) 3 ،اصــالت دنی
اصـالت دنیـا مترتـب بـر اصـالت انسـان و اصـالت علـم         . اصالت انسـان اسـت  ترین،  اساسی

  :مترتب بر اصالت دنیاست، بدین شرح
دهد، انسان اصـل اسـت و هـر چیـز      را به انسان میفرهنگ دوره جدید اصالت 

 با خدا و آنچه در وراي طبیعت استانسان عصر جدید عمالً . دیگر فرع، از جمله خدا
کار نکـرده  ناي به آن داشته باشد و آن را یکسره ا ظاهر عقیده هرچند در ،نسبتی ندارد

یعنـی موجـودي اسـت بـا     این انسان موجودي است خـاکی و بریـده از آسـمان،    . باشد
همین دنیـا و حیـات دنیـایی     آنچه در نظر او اصالت دارد. قدسیمادي و غیر بینی جهان
م تمتعی را که باید نابراین تماب. داند این انسان گستره وجود خود را همین دنیا می. است

گونه شد  اینکه انسان غربی چرا این. جوید در همین طبیعت و عالم دنیا می از هستی ببرد
را  هرچهدر آمد و به آن نه گفت و   به هنگ قرون وسطی که فرهنگ دینی بودو از فر

 هرچهز که اندك وابستگی به دوره پیشین داشت، نفی کرد و به نام مخالفت با کلیسا ا
به هر حال، شد آنچه شد . نظر ما نیست در اینجا مورد ،دینی و قدسی بود اعراض کرد

 رویکردهــاي همچــون هــر انقــالب دیگــري از  انقالبــی بــزرگ واقــع شــد و طبعــاً   و
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خود را در برابـر خـدا و آسـمان قـرار     : آري، در هر صورت انسان غربی چنین شد. افراطی و تفریطی یکسره تهی نبود
  . و موجودي شد زمینی و دنیاییداد 

مندي هرچـه بیشـتر از هسـتی بـه آبادسـازي دنیـا روي آورد        حال، بدیهی است که چنین انسانی براي بهره
علـم  : هـم چیـزي جـز علـم نیسـت     ابـزار اصـلی ایـن آبادسـازي     . دانـد  را عمالً خانه اول و آخر خـود مـی    که آن
در چنـین بـود کـه آدمـی     . منـد شـد   ت را شناخت و از آن بهرهتوان عالم طبیع با علم تجربی است که می. تجربی

هاي گذشته تاریخ انسـان جهـش خاصـی پیـدا      دوره جدید روي به جانب علم کرد و توجه به علم نسبت به دوره
در پی علم، فناوري ظهور کـرد کـه حکـم فرزنـد آن را داشـت و      . کرد و علم، عنصر برجسته فرهنگ بشري شد

آدمـی تـا آن زمـان کـه در     . روشن است که اصل توجه بـه علـم امـري نیکوسـت    . ط شدبر همه شئون آدمی مسل
کند باید قـوانین آن را بشناسـد و از شـرایط حیـات در آن آگـاه باشـد و ایـن حـداقل چیـزي           طبیعت زندگی می

ه در اما اشکال در این بود کـه ایـن روي آوري بـه علـم از آنجـا کـ      . انگیزد جانب علم برمیاست که انسان را به 
بینی و فرهنگ نادرست افراطی صورت گرفت، خود جریـانی افراطـی شـد و آثـار بسـیار       چهارچوب یک جهان

: باري براي نه فقط انسان غربی، بلکه تمام انسانها در کره خـاکی بـه بـار آورد کـه امـروز همـه شـاهد آنـیم         زیان
آور وسایل ارتبـاط جمعـی،    تیط زیست، مسلح شدن کشورها به سالحهاي کشتار جمعی، رشد حیرحتخریب م

این توجه نادرست افراطی به علم کار را به آنجا کشانیده اسـت کـه علمـی      .... آور ماشینیسم و حاکمیت سرسام
آن . شد و جانشـین دیـن بـود، اکنـون جـداً بـه یـک مهلـک تبـدیل شـده اسـت            منجی بشر تلقی میکه یک روز 

پرورانـد، همانـا اصـالت انسـان و      دو فناوري را در درون خوفرهنگ ناصحیح افراطی که چنین علم بینی و  جهان
  . خدا و دنیاي بدون آخرت و اخالق و معنویت انسان بی: اصالت دنیا بود

ایـن  . عنوان جزئی از فرهنگ تـأثیر نهـاده اسـت    گانه مذکور در فلسفه عصر جدید هم به هاي سه بالطبع خصیصه
  . پردازیم ترین آنها می ا به تناسب مقام به مهمتأثیرها متعدد است و جهات گوناگون دارد و م

کنـد و   ترین تأثیر اصالت انسان در فلسفه، آن است که بحث معرفـت را برجسـته مـی    یکی از تأثیرها و البته مهم
 شناسـی را خـواه جزئـی از فلسـفه بـه معنـی متافیزیـک        معرفـت . دهـد  تر و مقـدم بـر بحـث وجـود قـرار مـی       آن را مهم

همواره موردنظر فیلسـوفان بـوده اسـت و آنـان در مسـئله معرفـت بـه        خواه علمی مستقل از آن، انیم، بد) شناسی هستی(
امـا همیشـه بحـث معرفـت در سـایه      . اي بیشـتر  اي کمتـر و در دوره  در دوره: انـد  کـرده  اي فلسفی بحث مـی  منزله مسئله

یابـد و معرفـت    ه جدید وضـع تغییـر مـی   ولی در دور. تر از اهمیت بوده است بحث وجود و در درجه دوم و حتی پایین
گـرا در ایـن دوره    گـرا و تجربـه   بنـدي فیلسـوفان بـه دو گـروه اصـلی عقـل       تقسیم. شود به مسئله اصلی فلسفه تبدیل می

در ایـن دوره  . شـود  مبسوط درباره معرفت، در این دوره اسـت کـه نوشـته مـی    کتابهاي مستقل . افتد است که اتفاق می
اگـر فیلسـوفی   . شـود  شناسـی آنـان عرضـه مـی     عنـوان نتیجـه معرفـت    صریحاً و به نحو منطقی بـه شناسی فیلسوفان  هستی

خصـوص   متافیزیک خاصی دارد، یا اگر اساساً منکر دانشی به نـام مابعدالطبیعـه اسـت، از آن روسـت کـه آراي او در     
عرفــت یکــی از قــرن تفکــر در مســئله م ودر ایــن دوره اســت کــه پــس از حــدود د . کنــد معرفــت چنــین اقتضــا مــی 

شناسـی اسـت و دانشـی بـه      رسد که اساساً فلسفه همان معرفـت  ترین فیلسوفان غرب یعنی کانت به این نتیجه می بزرگ
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قـرار داد و در آنجـا بـه اثبـات آنهـا       -عقل عملـی   -نام مابعدالطبیعه ناممکن است و مسائل آن را باید در حوزه اخالق 
  . س، اختیار و پاداش و کیفرپرداخت، مسائلی چون خدا، نفس، بقاي نف

این ماجرا چگونه نتیجه تأثیر اصالت انسـان در فلسـفه اسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه انسـان دوره جدیـد، قـرون           
بـراي او دوره تحکمهـاي کلیسـا تمـام شـده      . سر نهاده؛ یعنی از عصر ایمان و جزمیت بیرون آمده است وسطی را پشت

تحمـل  او دیگـر  . فهـم مقـدم بـر ایمـان اسـت     انس و پا نهاده به قرون جدیـد  براي انسان متولد شده در دوره رنس. است
د، بعـد اگـر قصـد پـذیرش آن و ایمـان بـه آن را       مـ ایمان و جزمیت بدون فهم را نـدارد، اول بایـد متعلـق ایمـان را بفه    

ه بـه موضـوعات   داشت، آن را بپذیرد و بدان ایمان بیاورد که چنین قصدي را هم البته نـدارد و اصـالً  مایـل نیسـت کـ     
گویـد   خصوص موضوعات غیردینـی هـم مـی    در. دینی و ایمانی بیندیشد و زمانه او اقتضائات دیگري پیدا کرده است

مسئله دکارت که او را پـدر فلسـفه جدیـد    . نخواهد بود هم چیزي که مورد قبول عقل من نیست، مورد پذیرش دل من
خـود   تـأمالت او در کتـاب  . ی بیابد و از آنجا معرفت را بنـا کنـد  گاهی براي معرفت آدم اند، آن است که تکیه خوانده

گوید تا چیـزي   او می. به علمی واضح و متمایز: گاه برسد کند تا به آن تکیه در همه میراث معرفتی گذشتگان شک می
ی در برابـر  در همین جمله او اصالت انسان و اسـتقالل آدمـ  . براي من واضح و متمایز نباشد، به آن یقین نخواهم داشت

رسـد   بـه آن مـی   -مسیر شک دسـتوري   -گاهی که دکارت در این مسیر  تکیه. هرچه هست به وضوح و تمایز پیداست
وجـود  توانم شک کنم، پس خـود مـن    کنم، نمی شک کنم، در اینکه شک می هرچهگوید در  می. وجود خود اوست

 بـاري، آن اسـتقاللی کـه روح اصـالت    . اسـت  و این سخن سرآغاز فصل جدید فلسفه. کنم، پس هستم شک می: دارم
اسـتقالل عقـل یعنـی فهمـی کـه خـود       : انسان است، بیش از هر چیز در این برجسته شدن بحث معرفـت آشـکار اسـت   

  . تواند بدان دست یابد انسان، در برابر وحی می
پیشین خـود را از   ث از خدا هم به حاشیه رود و منزلتطبیعی است که با کنار رفتن مبحث وجود در فلسفه، بح

اساسـاً  . طور که گفته شد دیگر اهتمام به مسئله خدا اقتضاي زمانه جدیـد نبـود   گذشته از آنکه اساساً همان. دست بدهد
و مقصـد آنـان عـوالم طبیعـی بشـري بـود نـه عـالم          روحانی خلق کردنـد نـه اصـحاب کلیسـا    فلسفه جدید را افراد غیر«

تصـمیم   گفتـار در روش ساز وقتی آشـکار شـد کـه دکـارت در بخـش اول       این تحول دوران. ماوراءطبیعی خداوندي
. »توانـد در درون خـود یـا کتـاب بـزرگ عـالم بیابـد نـرفتن         به دنبال معرفتی جز آنچه او می« :خود را چنین اعالم کرد

کـداً  معنی بیان دکارت به هیچ روي این نیست که قصد او حذف خدا، دین، یا حتی الهیات است، بلکـه مقصـود او مؤ  
 1».مناسبی براي تفکر فلسفی نیستاین است که تا آنجا که به خود او مربوط است، چنین اموري موضوعات 

. از آثار دیگر برجسته شدن مسئله معرفت در فلسفه، اهمیت و تا حدود زیادي اصالت پیـدا کـردن شـک اسـت    
داسـتان فلسـفه جدیـد داسـتان     «. گریزنـد  میاند و از سایه آن نیز  گویی فیلسوفان نسبت به هرگونه جزمیتی حساس شده

که از یک انقالب علیه چهارچوب قرون وسطایی معرفت آغاز شـده، بـه نقطـه     هاییشت، شوراسدرپی  شورشهاي پی
. گیـرد  ال قـرار مـی  ؤکان یک نظام هماهنگ فلسـفی مـورد سـ   اي که در آن اصل ام رسد؛ نقطه می اوجی در قرن بیستم

این امر روحیه جدید را از آنچه در قرون وسطی مطلوب بـود، جـدا   . لسفه امروز داردگرایی اهمیت بسیاري در ف شک

                                                   
1. Gilson, Etienne, God and Philosophy, p. 74.  
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  . 2»سازد؛ زیرا در قرون وسطی مفهوم ایمان غالب بود و اصالت شک به منزله نظام منطقی تفکر وجود نداشت می
در قـرون میانـه فلسـفه در    . یکی دیگر از آثار اصالت انسان وکنار نهادن دین در فلسفه، استقالل فلسفه از کـالم اسـت  

فیلسوفان قرون میانه در درجه اول متکلم بودند، اگرچـه ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه آنـان از        . متن کالم و در خدمت دین بود
آنان با قـرار دادن فلسـفه در مـتن کـالم     . طور نبود کردند، ابداً این شأن دلیل در فلسفه کاسته بودند و جانب آن را رعایت نمی

فیلسـوفان  . در هر صورت، این پیوند فلسفه و کالم در قـرون جدیـد از بـین رفـت    . تر دین نداشتند ز درك عمیقمقصودي ج
شـان   به بیـان دیگـر، فلسـفه   . اند از آنها مؤمن به مسیحیت بودهاند؛ اگرچه برخی  قرنهاي هفدهم و بعد از آن، غالباً متکلم نبوده

دارد،  این یکـی از جهـاتی اسـت کـه معلـوم مـی      «. تأثیر از آن هم نبوده است در خدمت دینشان نبوده است، هرچند کامالً بی
  . 3»آیند اس یا قدیس بوناونتورا به نظر ما جدید میمچرا فیلسوفانی همچون دکارت و الك در مقایسه با قدیس تو

در دوره تقریبـاً عمـوم فیلسـوفان    . اثر دیگر اصالت انسان در فلسفه اهمیت یافتن مسئله سیاسـت و قـدرت اسـت   
پیداسـت  . کنند و این چیزي است که در دوره گذشته سابقه نداشته اسـت  جدید فصلی درباره سیاست و قدرت باز می

حکومت دیگـر آن قـدرت و شـأن    . شود، حکومت هم باید تکلیف خود را با آن روشن سازد وقتی که انسان اصل می
نگاه آدمی بـه حکومـت و طبقـه حاکمـان تغییـر خواهـد       و البته قداستی را نخواهد داشت که در گذشته داشته است و 

  . کرد و فیلسوفان در مسئله سیاست تجدیدنظر خواهند کرد
هرچند آنچه را که درباره تأثیر اندیشه اصالت انسـان در فلسـفه جدیـد گفتـیم، تـأثیر اندیشـه اصـالت دنیـا هـم          

ت دارد کـه قلمـروي هسـتی او    صـال نی اکرد، چون دومی مالزم اولـی اسـت و در دوره جدیـد انسـا    توان محسوب  می
دید که بحث از مجـردات را از فلسـفه    زبها  توان در فلسفه دنیاست، اندیشه اصالت دنیا را خصوصاً و به نحو آشکار می

  . حذف کرده است و صرفاً متوجه اجسام است
ثمـره دو خصیصـه دیگـر     اندیشه اصالت علـم بـه منزلـه   . اما تأثیر علم، علم در فلسفه جدید بسیار اثر کرده است

. تمام اهتمام انسان دوره جدید بـه علـم اسـت   . فرهنگ جدید یعنی اصالت انسان و اصالت دنیا، هر دو را در خود دارد
اگـر انسـان قـرون    . علم جانشین دین است. علم بر همه جوانب زندگی و تفکر و فلسفه در این دوره سایه افکنده است

، انسـان دوره جدیـد بـا کنـار نهـادن دیـن بـه اندیشـه بشـري یعنـی فلسـفه روي            کـرد  وسطی نجات را از دین طلب می
فلسـفه در ایـن دوره یعنـی از قـرن     . تـأثیر علـم اسـت    خود تحـت  ،کند و فلسفه آورد و نجات را در آن جستجو می می

از قـرن   از قـرن ششـم پـیش از مـیالد تـا ظهـور مسـیحیت و سـقوط روم و        [دوره قبلـی  دو بیش از هر «هفدهم تا بیستم 
اندیشه اصالت علم عالوه بر آنکه مقتضـاي تفکـر دوره جدیـد    . 4»تأثیر علم واقع شده است تحت] یازدهم تا چهاردهم

اینهـا همـه   . شـد  بود با توسعه شتابان علم در شناخت طبیعت و تسلط بر آن و با تولید روزافزون فناوري تقویت هم مـی 
همـه توفیـق     تر او بدان شد، طبیعی است که ایـن  علم و اعتقاد راسخموجب برانگیخته شدن تحسین و اعجاب آدمی به 

علمی شأن نظري علم را هم باال ببرد و حتی آن را یگانه معرفت قابل اطمینـان بشـري قلمـداد کنـد و فلسـفه را هـم در       

                                                   
2. Mayer, Fredrick, A History of Modern Philosophy, p. 1.  

3. Copleston, Fredrick, A History of Philosophy, V4, p. 6.   

4. Russell, Bertrand, History of Western Philosophy, p. 14.  
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  . تسلط خود گیرد
ار گسـترده و نیازمنـد   موضوع تأثیر علم در فلسفه جدید یعنی فلسفه قرن هفدهم بـه بعـد، موضـوعی بسـی     ،باري

علـم جدیـد البتـه تجربـی اسـت و تجربـی       . توان بـدان پرداخـت   پژوهشی جامع است و در این مقام جز به اختصار نمی
تـأثیر جنبـه ریاضـی علـم     . قوم آن است، ولی به شـدت جنبـه ریاضـی دارد و ریاضـیات زبـان آن اسـت      مبودن روح و 

آنـان  . سازي فلسفه به ریاضیات و بیان فلسـفه بـه زبـان ریاضـی     بیهدر ش: گرا آشکار است خصوص در فیلسوفان عقل به
این امر یعنی تشبیه فلسـفه بـه ریاضـی    . یافتشناختی یقینی درباره واقعیت دست  به توان عقیده دارند که با این کار می

  . اسپینوزا نمایان است اخالقمخصوصاً در کتاب 
هـاي   آغـاز دانـش علمـی دربـاره طبیعـت داده     . سـلک اسـت  اما تأثیر تجربیت علم جدید در فیلسوفان تجربـی م 

علمی ایـن  بدیهی است . کند هاي حاصل از احساس و تجربه و اساساً همین است که علم را علم می داده: تجربی است
تواند مؤثر بوده باشد، یعنـی بـه اینکـه     چنین با پیروزیهایی آن چنان، در سوق دادن فیلسوفان به جانب تجربه باوري می

توان گرایش بـه تجربـه بـاوري و ظهـور      هرچند البته نمی ،گردد شود و به آن باز می مام معرفت ما از تجربه شروع میت
تجربـه بـاوري پـیش از آنکـه از علـم متـأثر باشـد، اقتضـاي         . فلسفه تجربی را تماماً ناشی از قدرت و تأثیر علم دانسـت 

قـبالً گفتـیم کـه یکـی از ویژگیهـاي      . اعی و ماوراي طبیعی اسـت فرهنگ جدید است که اساساً در تقابل با هر امر انتز
دوره جدید تقابل عقل است با وحی و مراد از عقل، هـر فهمـی اسـت کـه آدمـی خـود مسـتقل از دیـن بـه آن دسـت           

کنیم که یکی دیگر از خصایص این دوره تقابل تجربه اسـت بـا عقـل؛ یعنـی تقابـل هـر فهـم         اکنون اضافه می. یابد می
از اصـیل دانسـتن هـر امـر محسـوس       ا فهم انتزاعی و ترجیح اولی بر دومی و اصل دانستن اولی که خود ناشـی تجربی ب

آري، واقع این است کـه تجربـی مسـلکی بسـیار سـازگارتر از عقلـی مسـلکی بـا روح عصـر          . است نسبت به امر مجرد
آن بسـی بیشـتر از فلسـفه عقلـی      یویستی عصر جدید در فلسفه تجربی خصوصاً نوع هیـومی فرهنگ پوزیت. جدید است

تـر ایـن فرهنـگ را فلسـفه تجربـی بهتـر نماینـدگی         س و اسپینوزا حلول کرده است، یا به بیان دقیقتدکارت و الیب نی
در مکتب اصالت عقل هنوز عناصري متعلـق بـه دوره میانـه وجـود دارد، همچـون      .  کرده است تا مذهب اصالت عقل
  . شینی و تصورات کلی انتزاعی که درست یا غلط خالف اقتضاي زمانه جدید استعقیده به مفاهیم فطري و اصول پی

با این ترتیب باید گفت فلسفه تجربی در دوره جدید به عنوان عنصري فلسفی متالئم بـا اندیشـه اصـالت علـم و     
فلسـفه تجربـی   . ن اسـت شونده با آ کننده مبانی نظري آن و خود نیز متأثر از پیشرفتهاي علمی و فناورانه و تقویت توجیه

بـا   -پیوندي ایـن چنـین وثیـق و همـه جانبـه      . کند، هم از اصالت دنیا و هم از اصالت علم هم از اصالت انسان تغذیه می
البته فلسفه عقلی ندارد و شاید هیچ جریان فلسفی و فرهنگی و هنري و ادبـی جدیـدي هـم    را  -فرهنگ و زمانه جدید 

و فلسـفه مؤسـس   ) متافیزیـک (ر فرهنگ و فرهنگ مبتنی بر فکر و فکـر بـر پایـه فلسـفه     اگر تمدن مبتنی ب. نداشته باشد
شناسـی آن اسـت    شناسی است، باید گفت تمدن غربی و اساساً همه پدیده غرب جدید بر پایه معرفـت  براساس معرفت
کننـده از آن،   د تغذیـه کننـده آن و بـه نوبـه خـو     شناسی هم به منزله اساسی متالئم بـا ایـن پدیـده و توجیـه     و این معرفت

اي بـه نـام غـرب جدیـد      چنین بود که فلسفه تجربی به مثابه ثمره معرفتی پدیده. شناسی تجربی نیست چیزي جز معرفت
دل بذر آن درخت بود که از سـویی درخـت از   : ظهور کرد و این ثمره هم البته چیزي جز اساس نظري آن پدیده نبود
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  . میوه بر شاخ آن ظاهر شدچون آن برآمد و از سویی دیگر، خود 
. انـد  سـی یهیـوم انگل  و بـارکلی و  -مؤسس آن  -مهد این فلسفه انگلستان بود و سه فیلسوف مهم آن یعنی الك 

شناسی است، این است که تمـام معرفـت مـا     اي معرفتی یعنی مکتبی در معرفت سخن اصلی این فلسفه که عمدتاً فلسفه
ایـن  . اي وجود نـدارد  مقدم بر تجربهتر، هیچ تصور و تصدیق  به عبارت روشن. ندما شود و تجربی می از تجربه آغاز می

مانـد،   رسد تا حدود تقریباً کاملی به مبانی خود وفـادار مـی   شود و به هیوم که می فه از الك تا هیوم البته متحول میفلس
از جمله مبـاحثی کـه در   . داده است دست اند همه لوازم منطقی اصالت تجربه را به تا آنجا که برخی در حق هیوم گفته

گانه آن بـه ادعـاي اصـلی و     شود، یکی نیز همین سیر تحول این فلسفه و میزان التزام فیلسوفان سه این کتاب بررسی می
  . نخستین آنان است

 


