نقدی بر "هستی شناسی در فلسفه غرب" نوشته آقای مهدی عاطف راد
نویسنده :دکتر رترانه جوانبخت

فراد منتشننر شننده در سننایت فلسننفه از چننند
هستی شناسی در فلسفه غرب نوشته آقننای مهنندی عنناط ر
یرپننردازم .متاسننفانه خلهصننه
اشکال عمده  و نقص اساسی برخوردار است که در این نقنند بننه آنهننا م ر
فراد  و رد شدن از علل فلسفی در نظرات فلسفه موردی است کننه عنندم شننناخت
نویسی مهدی عاط ر
یدهد .رتننوهم نقدنویسننی در برخننی
ا و را درباره فلسفه غرب  و به  ویژه فلسفه رپیش از سقراط نشان م ر
طوری است که آنها بد ون آن که ریشرههای فلسفی نظرات فیلسوفان را بدانند دست به نگارش نقد
فلسفی میررزنند.
یرپنداشت که آب ماده
حاش درباره رتالس فقط اشاره کرده که رتالس م ر
آقای مهدی عاطف راد در رتوضی ر
نخستین است  و همه چیز از آب ساخته شده است .آقای عاطف راد متاسفانه دیدگاه رتالس را بررسی
یرپینداشته است؟ لزم است عنوان کنم که تالس
نکرده  و از خود نپرسیده است که چرا رتالس چنین م ر
ینکننند یعنننی از
یدانست نکه معتقد بود همننه چیننز در آب زننندگی م ک
به این دلیل آب را اساس هستی م ک
یباشد لذا آب به عنوان
نظر تالس اصل حیات در آب تعریف شده و چون زندگی همه چیز در آب م ک
اصل اولیه در فلسفه تالس مطرح شده است.
فراد متاسفانه از
مقایسه دیدگاه های ارائه شده باید دریک متن فلسفی هصورت بگیرد  و آقای عاط ر
این مهم غفلت کرده است .مهد عاطف راد در معرفی آناکسیمندر هم نهایت خلهصرهنویسی را انجام
داده  و حتی اشاره نکرده است که در فلسفه یونان به دلیل این نکه تالس ،آنانکسیمنس و آمپنندونکل
از اصلی مننادی اسننتفاده نکننرده بودننند درحننالی نکننه آنانکسیمندر اصل نامعین یا  apeironرا نکه
یدانست لذا فلسننفه آنانکسننیمندر از آن سننه نفننر دیگننر ییشننرفتکه تننر
غیرمادی است اساس هستی م ک
فراد بسننیار ننناقص  و ناکننافی اسننت .ا و
است .درباره آراء فلسفی آناکسیمنس هم رتوضیح آقای عنناط ر
یدانست؟ لزم اسننت مطننرح کنننم کننه
یکرد که چرا آناکسکیمنس هوا را علت هستی م ر
باید مطرح م ر
یرسد و پننس از
چون آنانکسیمنس معتقد بود نکه هوا از طبیعت به موجودات زنده از جمله انسان م ک
یگردد لذا آنانکسیمنس هوا را به عنوان اصل اولیه در پینندایش
مرگ موجودات زنده به طبیعت برم ک
یدانست.
هستی م ک
فراد رتنها اشاره کرده که فلسفه فیثاغورث برای رتوضیح جهان هارمونیک  و هماهنگ
مهدی عاط ر
است اما ا و رتوضیح نداده که فیثاغورث چگونه هماهنگی جهان هستی را با اسننتفاده از اهصننل اعننداد
رتوضیح داده است .برای آن که خوانندگان این نقد با فلسفه فیثاغورث آشنا شننوند لزم اسننت مطننرح
یدانست .به عنوان مثننال در یننک مثلننث –
کنم که فیثاغورث شککلهای هندسی را با اعداد مرتبط م ک
یداد  و چون مجموع اعداد   ۱و   ۲و
از راس رتا قاعده – نقاط از یک نقطه رتا چهار نقطه را قرار م ر
یگرفت .در ضمن
یدهنند لننذا فیثنناغورث عنندد  ۱۰را عنندد کامل در نظر م ر
  ۳و  ۴عنندد  ۱۰را م ر

یبرد از جمله آن که در یک مربننع
فیثاغورث در داخل مربع هم اعداد را به هصورت نقطه به کار م ر
یگذاشت به طوری که هر نقطننه نزدیک به یک
کوچک  ۴نقطه را به هصورت د و سطر د ورتایی م ر
نها را در
یکرد  و آ ر
یگرفت  و در مربع بزرگتر همین کار را با  ۹نقطه رتکرار م ر
راس مربع قرار م ر
یگذاشت .فیثاغورث د و اهصل را برای اعداد در نظر گرفته بود :اهصل  واحد  و
سه ردیف سه رتایی م ر
اهصل د وگانه .مهرمرترین بحث در رتئوری اعداد فیثاغورث بحث رتررتیب سلسله اعننداد  و رتشننکیکل آنهننا
است .فیثاغورث برای این منظور از همان د و مربع که رتوضیحش را دادم استفاده
از یکدیگر
یکرد  و معتقد بود که اگر اهصل  واحد یعنی عدد  ۱را به عدد  – ۲که مضننربش یعنننی  ۴در مربننع
م ر
یشود  و اگر عدد  ۱را بننه
کوچکتر قرار دارد – اضافه کنیم عدد  ۳که عددی فرد است حاهصل م ر
عدد  – ۳که مضربش یعنی  ۹در مربع بزرگتر قننرار دارد – اضننافه کنیننم عنندد  ۴کننه عننددی ز وج
یرتوان سلسله اعداد را به دست آ ورد.
یشود .بنابراین با استفاده از این د و اهصل م ر
است حاهصل م ر
از نظر فیثاغورث جهان هستی از چند کره موسیقی رتشکیل شده که از آن جایی که انسان به هصدای
یرتواند آنهننا را از هننم رتشننخیص دهنند .رتوضننیح هننارمونی یننا همنناهنگی در
این کرات عادت دارد نم ر
جهان هستی درفلسفه فیثاغورث بر طبق این نظریه بننود کننه  وی معتقنند بننود منیررتننوان هسننتی را بننا
یگفت اگننر ریسننمانی را بننه یننک نقطننه محکننم
استفاده از اهصول موسیقی رتوضیح داد  .فیثاغورث م ر
یرتننوان هصننداهای هماهنننگ
ببندیم بد ون در نظر گرفتن نقطه ارتصال ریسننمان بننه محننل ارتصننال آن م ر
رتولید کرد .اگر ریسمان را به  ۷قسمت رتقسیم کنیم هر قسننمت یننک اکتننا و خواهنند بننود .اکتننا و نسننبت
یگرفت این اسننت نکننه
یباشد .مهکمترین نتیجکهای نکه فیثاغورث م ک
عددی  ۱به  ۲است  ونسبت کامل م ر
با استفاده از اعداد سنجید و با استفاده از روابط ریاضی آن را
یتوان
هر نکیفیت صدایی را م ک
یداد نکننه او از جهننان صننداها بننه توضننیح
نشان داد .این نتیجکهگیری به فیثاغورث این امکننان را م ک
جهان هستی برسد .فیثاغورث همچنین یگانگی و دوگانگی در جهان هستی را با اسننتفاده از عنندد
ینکرد.
یک نکه اصل واحد نام دارد و عدد  ۲نکه اصل دوگانه نام دارد توجیه م ک
فیثاغورث بیش از سایر فیلسوفان مورد توجه افلطون بوده است زیرا افلطون اعداد فیثنناغورث
را مورد توجه رقرار داده بود و به این دلیل نظریه اعداد ایدکهآل را مطرح نکرده بود.
فراد درباره هراکلیت بسیار ناقص است  و حتی اشاره نکرده کننه چننرا هراکلیننت
نوشته مهدی عاط ر
فراد بپرسیم که این همه مختصرنویسی
یدانست؟ لزم است از آقای عاط ر
آرتش را اساس هستی م ر
یرساند؟ هراکلیت به این دلیل آرتش را منبع هستی
خواننده را به چه مورد جالبی در نوشته ایشان م ر
یدهد .هراکلیت
یکند  و اهصل آنها را نشان م ر
یدانست که آرتش با سوزاندن اشیاء به داخلشان نفوذ م ر
م ر
فراد به معنی آن اشاره کرده معانی
آرتش را همان  logosمیردانست .کلمه  logosکه آقای عاط ر
متعددی دارد که ا و از آنها غافل مانده است logos .به معنی سخن یا گفتار ،عقننل  و محاسننبه
فراد به آن نیرداخته این است که از نظر هراکلیت
یباشد .مورد مهم دیگری که آقای عاط ر
م ر
یرتوان فلسفه
 logosبرای انسان قابل دسترسی نیست  و رتنها برای خدا محفوظ است .از این نظر م ر
هراکلیننننت را بننننا رپارمنینننندس مقایسننننه کننننرد .رپارمنینننندس هننننم معتقنننند بننننود کننننه انسننننان از
درک  واقعیت هستی عاجز است  و درک  واقعیت هستی فقط از آن خداست.
فراد بننه آن
مهمترین نکتکهای نکننه در مقایسننه فلسننفه پارمنینندس و هرانکلیننت لزم بننود آرقننای عنناط ک
اشاره نکند و متاسفانه ننوشته است آن است نکه برخل ف پارمنینندس نکننه هسننتی را یاینندار و بنندون
یدانسننت  .جملننه هرانکلیننت در فلسننفه معننرو ف
یدانست هرانکلیت هسننتی را دارای تغییننر م ک
تغییر م ک

یگفت" :رودخانکهای نکه دوبار از آن رد شننوند یکننی نیسننت ".منظننور هرانکلیننت از ایننن
است نکه م ک
جمله این است نکه به دلیل حرنکتی نکه در آب رودخانه وجود دارد هستی یک رودخانه دائم در حننال
ینکننند
یتوان از یک رودخانه دوبار رد شد چرا نکه ثابت نیست و حرنکت و تغییننر م ک
تغییر است و نم ک
و رودخانکهای نکه برای بننار دوم از آن رد شننوند رودخننانه اول نخواهنند بننود .بننه ایننن دلیننل دینندگاه
یدانند.
هرانکلیت را در فلسفه غرب نکامل متضاد فلسفه پارمنیدس م ک
فراد متاسفانه از فلسفه آناکساگوراس هم که در فلسفه غرب بسننیار مننورد بررسننی قننرار
آقای عاط ر
گرفته با بیرتوجهی رد شده است  و حتی ننوشته که چرا فلسننفه آناکسنناگوراس اهمیننت دارد؟ در بیننن
فلسفه پیش از سقراط به این دلیل دیدگاه آنانکساگوراس اهمیت دارد نکه وی عاملی غیننر مننادی را
یدانست و برخل ف متفکرین دیگر معتقد بود نکه عقل بننه عنننوان یننک عامننل غیننر
اساس هستی م ک
مادی اساس تشکیل هستی اسننت .البتننه افلطننون  و ارسننطو بعنندها بننه فلسننفه آناکسنناگوراس ایننراد
یرتواند اسنناس هسننتی
گرفتند که چرا  وی رتوضیحی در این باره نداده است  و نگفته که چطور عقل م ر
باشد؟
فراد در مقالرهاش درباره رتئوری ارتمیسننم دمننوکریت بننه آن
مهرمرترین نکترهای که لزم بود مهدی عاط ر
بپردازد  و متاسفانه اشاره به آن نکرده است بحث هستی و عدم در تئوری اتمیسم دمننونکریت اسننت.
یدانست لزم بود حرکت ارتمهننا را رتننوجیه کننند .ا و
از آن جایی که دموکریت ارتمها را ذرات هستی م ر
برای این منظور خل را به عنوان عدم در رتئوری ارتمیسم مطرح کرد  و گفت که خل مننوجب ایجنناد
یشود  و اگر خل نباشد ارتمها نخواهند رتوانست حرکت کنند.
فاهصله بین ارتمها  و باعث حرکت آنها م ر
فراد بخواهنند بننا د و خننط نوشننتن از آن  و
حث سوفیسم در فلسفه غرب بحثی نیست که مهنندی عنناط ر
ارائه مطلبی بسیار ناقص آن را خلهصه کند  .علت اختل ف فلسفه  و سوفیسم در غرب از این قننرار
یهننای انسننان
اسننت کننه رپر ورتنناگوراس  و گورگینناس  و دیگننر سوفیسننتها شننناخت را بننر مبنننای رتوانای ر
یدانستند  و جمله گورگیاس معر و ف است که" :هیچ چیز  وجود ندارد .اگر هننم  وجننود داشننته باشنند
م ر
یشننود بننه دیگننری رتوضننیح داد  ".و جملننه
یرتوان شناخت .اگننر هننم بشننود شننناخت آن را نم ر
آن را نم ر
رپر ورتاگوراس هم در رتاریخ معر و ف اسننت کننه":انسننان میننزان معیننار  و رتخمیننن شننناخت هننر چیننزی
است ".این موارد با رتلش افلطون  و ارسطو رد شد  و افلطون ایننن نظننر سوفیسنترهننا را بنه شنندت
منننورد انتقننناد قنننرار داده اسنننت .اینننن اسننناس فلسنننفه غنننرب اسنننت  و اختل ف نظنننر افلطنننون  و
رپر ورتاگوراس  و گورگیاس در فلسفه رتایید شده است.
فراد ننوشته مقایسه دینندگاه رپارمنینندس  و آمپنند وکل اسننت.
 وارد مهم دیگری که متاسفانه مهدی عاط ر
دیدگاه این د و نفر د و رتفا وت اساسی با هم دارد:
یدانست درحالی که آمپد وکل چندگانگی در هستی را مطرح
 .۱رپارمنیدس هستی را  واحد  و یگانه م ر
کرد  و با در نظر گرفتن چهار عنصر مادی یعنی آب ،باد ،آرتش  و خاک فلسفرهای چننندگانه  و متضنناد
نسبت به دیدگاه رپارمنیدس ارائه کرد.
 .۲از آن جایی که رپارمنیدس حرکت را در هستی درنظر نگرفته بننود بعنندها رتوسننط ارسننطو مننورد
انتقاد قرار گرفت .از نظر ارسطو دیدگاه رپارمنیدس یک دیدگاه شوم برای فیزیک اسننت امننا دینندگاه
آمپد وکل برخل ف دیدگاه رپارمنیدس در رتوافق با بررسی فیزیکی طبیعت است.

یشناسننی در فلسننفه غننرب نوشننته بسننیار
فراد در سایت فلسفه با عنننوان هست ر
مطلبی که مهدی عاط ر
یشود آن را درنظر گرفت چه برسنند بننه
ناقص است  و به عنوان متنی برای آشنایی مخاطبان هم نم ر
یک مقاله فلسفی  و از آن جایی که ا و دیدگاه هیچ یک از فیلسوفان را در نوشترهاش بررسی نکرده  و
یشود کننه ا و از منننابعی کننه بننرای نوشننتن ینک مقنناله دربنناره
به علل آنها نپرداخته است مشخص م ر
فلسفه رپیش سقراطی لزم است متأسفانه استفاده نکرده اسننت  و اطلعننات ا و بسننیار سننطحی  و غیننر
دقیق است  .مطالعه کتاب فلسفه رپیش سقراطیان را که در آن علل دیدگاه هننر یننک از ایننن فیلسننوفان
یکنم.
فراد  و مخاطبان فلسفه رتوهصیه م ر
به طور دقیق  و  واضح بررسی شده است را به مهدی عاط ر
منبع:
Les écoles présocratiques, Jean Paul Dumont, Édition Gallimard, Paris,
1991

