از خرد تا تجربه در سرای فلسفه

تفکر خردگرا ویژگی فلسفه در قرى هفدهن

فرید سیاوش
ها تخاطش داسین کَ دکارت تشای تفکشات فلغفی اص اصطالح روش ریاضی اعتفادٍ هی کشد ّ
هٌظْس اّ تفکشی تْد کَ تش پایۀ اعتذالل لشاس گشفتَ تاشذ.اسپیٌوزا ُن تاتع ُویي عٌت خشد
گشایی تْد.اّ دس علن اخالق خْد ععی داشت تا ًشاى دُذ صًذگی اًغاى تاتع لْاًیي طثیعت
اعت.اّ هعتمذ تْد کَ ها تایذ خْد سا اص تٌذ احغاعات ّ تصْسات سُا عاصین تا تتْاًین تَ آساهش ّ
ععادت دعت یاتین.
ها دیذین کَ دکاست هعتمذ تْد ،واقعیت اص دّ جُْش کاهآل هتوایض اص یکذیگش،یعٌی ًفس ّ جسن
تشکیل شذٍ اعت.
اها اعپیٌْصا توایضی هیاى ًفظ ّ جغن ًوی دیذ.اّ تٌِا تَ یک جُْش اعتماد داشت ّ هعتمذ تْد
کَ ُوَ چیض تَ ُویي یک جُْش تاص هی گشدد.اّ دس هثاحج خْد اص اصطالح"جوهر" اعتفادٍ هی
کٌذّ.لی دس تشخی هْاسد ُن تَ جای آى اص ّاژٍ ُای "خدا" یا "طبیعت" تِشٍ هی گیشد.تَ ایي
تشتیة اعپیٌْصا تش خالف دکاست هعتمذ تَ ثٌویت یا دّگاًگی ًثْد.اّ اص دیذگاٍ وحدت یا یگاًگی
پیشّی کی کشد.یعٌی اعتماد داشت کَ کل طثیعت ّ حیات تَ یک جُْش ّاحذ تاص هی گشدد.
دکاست ًیض تاّس داشت کَ ّجْد خذاًّذ لائن تَ رات اعت ً.ظش اعپیٌْصا ّلتی تا دیذگاٍ دکاست
تفاّت پیذا کشد کَ خذا ّ طثیعت ّ خالك ّ هخلْق سا یکی داًغت .الثتَ ایي ًظش اعپیٌْصا تا
دیذگاٍ هغیحیت ّ دیي یِْد ُن هغایشت داشت.

تَ تیاى عادٍ تش ایٌکَ اعپیٌْصا خداوًد یا قواًیي طبیعی را علت دروًی رویداد ها هی
داًد.خذاًّذ علت تیشًّی ًیغت،صیشا اّ تٌِا اص طشیك لْاًیي طثیعی تجغن هی یاتذ.
اص تحج هاى تَ ایي ًتیجَ هیشعین کَ دکارت ّ اسپیٌوزا ُشدّ آًِا خرد گرا تْدًذ ّ .خشد گشا
کغی اعت کَ تش اُیوت عمل تاکیذ داسد یعٌی خشدگشا عمل سا هٌشاء ّ عش چشوۀهعشفت هی
داًذ.
تفکر خرد گرا ویژگی فلسفۀ قرى هفدهن هیالدی تْد .ایي هکتة فکشی دس لشّى ّعطی
ُن سایج تْد ّ حت ی دس ًظشیات افالطْى ّ عمشاط ًیض دیذٍ هی شذ.اص خشد گشایی دس لشى ُژدُن
شذیذآ اًتماد شذ.دس ایي لشى تغیاسی اص فیلغْفاى تش ایي تاّس تْدًذ کَ هعشفت تٌِا اص طشیك
تجشتَ کغة هی شْد ّ تا زهاًی که تجربه ای ًباشد،هعرفتی وجود ًدارد.ایي دیگاٍ سا
تجربه گرایاى هی ًاهٌذ.
هِن تشیي فیلغْفاى تجشتَ گشا عَ فیلغْف اًگلیغی الک،بارکلی و هیوم ُغتٌذ .دس
حالیکَ هِن تشیي خشدگشایاى لشى ُفذُن دکارت فراًسوی،اسپیٌوزای هالٌدی و الیبٌیتس
آلواًی تْدًذ.
تجشتَ گشا هعتمذ اعت کَ شٌاخت اًغاى اص جِاى اطشافش تٌِا تَ کوک حْاعش کغة هی
شْد.شکل کالعیک تجشتَ گشایی سا دس تفکشات اسعطْ هی تیٌین.اّ هعتمذ تْد کَ آگاُی اص ُش
چیض صهاًی تَ دعت هی آیذ کَ تَ کوک حْاط دسک شذٍ تاشذ.
اسعطْ تا ایي ًظش خْد ،اص دیذگاٍ افالطْى اًتماد کشد ،صیشا افالطوى هعتمذ تْد کَ اًغاى اص دًیای
ه ُثل سا تا خْد هی آّسد.الک ًظش اسعطْ سا تائیذ کشد ّ ایي دیذگاٍ سا دس سد
ه ُثل تَ شکلی فطشی ُ
ُ
ًظش دکاست تَ کاس تشد.
تاّس چٌیي تْد کَ ها ُیچ گًَْ شٌاخت ّ تصْس فطشی اص جِاى ًذاسین.اًغاى پیش اص دسک ّالعی
ُش پذیذًٍ،غثت تَ آى پذیذٍ ًا آگاٍ اعت.تصْسی کَ اص طشیك تجشتَ ّ تش اعاط ّالعیات
حغی،دسیافت ًشذٍ تاش ذ ،تصْسی غلظ تَ حغاب هی آیذّ.لتی ها ّاژٍ ُایی چْى "خدا"،
"ابدیت" یا "جوهر" سا تَ کاس هی تشین،عمل ّ شعْس هاى دس فضایی خالی دعت ّ پا هی
صًذ،صیشا ُیچ کظ تا تَ حال پذیذٍ ُایی هاًٌذ خذا ،اتذیت یا آًچَ سا فالعفَ "جُْش" هی
ًاهٌذ،تَ تجشتَ دسًیافتَ اعت؛ ّ تَ ُویي دلیل اعت کَ هتفکشاى تَ ًظشیاتی پشداختَ اًذ کَ
هعشفت جذیذی سا تَ ُوشاٍ ًذاشتَ اعت.ایي تفکشات فلغفی شایذ جزاب تَ ًظش تشعٌذّ،لی
فمش خیالثافی اًذ ّ تظ.اکٌْى ًْتت ّ صهاى آى فشا سعیذٍ تْد کَ هیشاث گزشتگاى تَ صیش رسٍ تیي
تشدٍ شْد ّ تواهی آًچَ رٌُی ّ تَ دّس اص تجشتَ تْد،کٌاس گزاشتَ شْد.یعٌی طال شْیی تایذ
صْست گیشد.تا رسۀ کْچک طال سا اص هیاى شي ّ هاعَ جذا کشد.
یعٌی آًچَ تشای تجشتَ گشایاى اًگلیغی اُویت داشت،تشسعی تواهی تصْسات اًغاى تْد تا
هشخص شْد کذام شٌاخت ّ اًذیشَ اص طشیك تجشتی لاتل تاییذ اعت.
الصم اعت تا دس تاسٍ ایي عَ فیلغْف هِن تجشتَ گشا تپشداصین.
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