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مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» یکی از مهمترین و اصلیترین مسائل مطرح در دوره جدید فلسفه غرب به شمار م یرود.
من در مقاله پیش رو تالش کردهام تحلیلی از روند شکلگیری و اهمیت یافتن این مسئله در این دوره ارائ ه ک نم .در ای ن
تحلیل نشان دادهام :گام اول در شکلگیری این مسئله طرح ایده تصورات فطری از سوی عق لگرای ان دوره جدی د ب وده
است که بیشتر به اقتضاء برخی از مبانی و دیدگاههای مابعدالطبیعی ایشان و نه لزوماً در پاسخ به پرسش ص ری و مس تقلی
به نام منشأ تصورات و مفاهیم ،صورت پذیرفته است .در این مرحله ،هرچند پرسش از «منشأ تصورات و مفاهیم» ب هن وعی
مطرحشده است ،اما هنوز بهعنوان یک مسئله جدی و مستقل ظهور و بروز نیافته است .در گام دوم ،جان الک باهدف رد
و انکار ایده تصورات فطری اولین بار بهطور صری و مستقیم پرسش از «منش أ تص ورات و مف اهیم» را مط رح م یکن د و
بهطورجدی و مفصّل به بحث درباره آن میپردازد .دفاع دوباره الیبنیتس از ایده تصورات فطری در مقابل حمالت الک،
برای اولین بار موجب شکلگیری صری دوگانه عقلگرایی (فطری گرایی) و تجربهگرایی میش ود و ب دین ترتی ب ای ن
بحث اهمیت ویژهای مییابد .در گام سوم و نهایی ،هیوم خواسته یا ناخواسته با گ ره زدن سرنوش ت مس ائل بس یار مهم ی
همچون امکان علم و امکان مابعدالطبیعه به تبیین «منشأ تصورات و مفاهیم» ،موجب میش ود ای ن مس ئله ارزش و اهمی ت
فوقالعادهای پیدا کند؛ ارزش و اهمیتی که پیشازآن هرگز نداشته است.
کلیدواژهها :منشأ تصورات و مفاهیم ،دوره جدید فلسفه غرب ،عقلگرایی (عقلگرایان) ،تجربهگرایی (تجربهگرایان)،
تصورات فطری ،فطری گرایی.
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مقدمه
بحث درباره چرایی و چگونگی پیدایش و ظهور و بروز مسائل و پرسش های فلسفی ،نی ز آراء و دی دگاه ه ا ی ا
مکتب های فلسفی از موضوعات اصلی مطرح در تاریخ فلسفه و در حقیقت از مقوّمات آن است .نگاه و نگرش
تاریخی (تاریخ مدار یا تاریخ محور) به مسائل ،آموزه ها و اندیشه های فلسفی ،ازجمله مس تلزم ط رح و بررس ی
این پرسش است که آن مسئله ،آموزه یا اندیشه و دیدگاه فلسفی چگونه و در چه رون د و فرآین دی ب ه وج ود
آمده و مطرح شده است؟ مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» ازجمله مسائل فلسفی-معرفت ش ناختی اس ت ک ه در
دوره های اخیر تاریخ فلسفه جایگاه و اهمیت ویژهای یافته است .هرچند سابقه این مسئله را میتوان ب هن وعی از
همان دورههای آغازین اندیشه فلسفی جستجو کرد اما ،ای ن مس ئله ب هط ور خ ا

و مش خ

در دوره جدی د

فلسفه غرب ظهور پیداکرده و به تدریج اهمیت یافته است .بر اساس نگاه مشهور و رایج ،این مسئله محور اصلی
بحث ها و پژوهش های فلسفی در دوره جدید غرب محسوب می شود و بر اساس نوع موض گی ری درب اره آن
است که دو جریان عمده این دوره ،موسوم به عقل گرایی و تجرب ه گرای ی ،از یک دیگر تفکی ک و تم ایز پی دا
میکنند .درباره دیدگاه های عقلگرایان و تجربهگرایان راج به این مسئله و نیز دیدگاههای دیگری که در این
زمینه وجود دارد ،بحث های فراوانی صورت گرفت ه اس ت .ام ا در ای ن می ان ،ب ه نظ ر م ی رس د ،درب اره نح وه
شکل گیری و پیدایش این مسئله ،خط سیر آن و چرایی و چگونگی اهمیت یافتن آن کمت ر بح ث ش ده اس ت.
درب اره رون د ش کلگی ری و اهمی ت ی افتن مس ئله «منش أ تص ورات و مف اهیم» در دوره جدی د فلس فه غ رب
پرسشهایی مطرح است که از منظر تاریخ فلسفه واجد اهمیتاند ،اما بااینحال به نظر میرسد ای ن پرس شه ا،
حداقل به طور صری و مستقیم ،کمتر موردتوج ه قرارگرفت ه اس ت .آی ا فیلس وفان دوره جدی د غ رب ،اع م از
عقلگرا یا تجربهگرا از همان ابتدا با مسئلهی واض و متمایزی به نام «منشأ تصورات و مفاهیم» مواجه بودهاند و
در پاسخ به این مسئله آرا و دیدگاههای خود را مطرح ساختهاند یا اینک ه ای ن مس ئله ب هت دریج ش کلگرفت ه و
بهصورت یک پرسش صری  ،جدّی و مهم درآمده است؟ اگر این مسئله بهت دریج ش کلگرفت ه و موض وعیت
یافته است ،چگونه و در چه روندی این امر اتفاق افتاده است؟ چه عواملی موجب شده است این مسئله ارزش و
اهمیت پیدا کند و روزبه روز بر اهمیت آن افزوده شود؟ این ها ،پرسش ه ایی اس ت ک ه م ن در مقال ه پ یش رو
بدان ها پرداخته و تالش کرده ام با توجه به آنها و در راستای پاس خ دادن ب ه آنه ا ،تحلیل ی از رون د ظه ور و
پیدایش مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» و دالیل اهمیت یافتن آن در دوره جدید فلسفه غرب ارائه کنم .در این
کار ،با توجه به موضوع بحث ،از روش توصیفی -تحلیلی استفاده کردهام.
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 -1طرح نظریه «تصورات فطری» از سوی عقل گرایان دوره جدید ،زمینه ساز شککل گیکری و
اهمیت یافتن مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم»
جریان موسوم به عقل گرایی در دوره جدید فلسفه غرب ازنظر زمانی بر جریان موس وم ب ه تجرب ه گرای ی تق دم
دارد .بنابراین بحث درباره نحوه پیدایش و شکل گیری مسئله منشأ تص ورات و مف اهیم در ای ن دوره را بای د از
بررسی اندیشهها و آموزههای عقلگرایان آغاز کنیم .معموالً اینگونه است که فیلسوفان مهم در اندیشه خود با
یک یا چند مسئله اصلی و محوری مواجه بوده و در راستای حل و تبیین آن مسئله یا مسائل ،آراء و دیدگاههای
فلسفی خود را مطرح نمودهاند .بر این مبنا ،این پرسش قابلطرح است که آی ا مس ئله منش أ تص ورات و مف اهیم
مسئله اصلی و محوری مطرح در اندیشه عقلگرایان دوره جدید بوده است یا نه؟ بهزعم نگارنده ،رجوع به آثار
و آراء و دیدگاه های عقل گرایان دوره جدید (دکارت ،اس یینوزا و الیبنی تس) و دق ت و تأم ل در آن ه ا نش ان
میدهد پرسش از منشأ تصورات و مفاهیم مسئله اصلی و محوری ایشان نبوده است و این مسئله بهطور مستقیم و
مستقل در آثار ایشان مطرح نشده است .بااین حال ،ایش ان در ض من ط رح بح ث ه ا و دی دگاه ه ای فلس فی ی ا
مابعدالطبیعیشان ،نکات و نظراتی را مطرح نمودهاند که خواهناخواه آنها را با این مسئله مرتبط و درگیر ساخته
است .به عبارت دیگر و به بیان دقیقتر ،ایشان ضمن ارائه اندیشه ها و آموزه های فلسفی و مابع دالطبیعی خ ود و ب ه
اقتضای آن ها ،آراء و دیدگاه هایی را مطرح نموده اند که خواهناخواه ن وعی پاس خ ب ه مس ئله منش أ تص ورات و
مفاهیم محسوب می شود .این آراء و دیدگاه ها ،به طور مشخ

آن هایی هستند که نظریه «تص ورات فط ری» را

در خود نمایان می سازند .به نظر می رس د ،هم ین ط رح ای ده تص ورات فط ری ب وده اس ت ک ه زمین ه را ب رای
شکل گیری مسئله منشأ تصورات و مفاهیم ،به عنوان یک مسئله صری و مستقل ،در مقط بع دی ف راهم ک رده
است.
 -1-1دکارت؛ چرایی طرح ایده «تصورات فطری» در اندیشه وی
مسئله اصلی دکارت رسیدن به علم یقینی و غلبه بر شکاکیت بود« .عصر دکارت عص ر ش کاکیت ب وده اس ت»
(احمدی .)1 : 931 ،بنابراین مسئله اصلی پیش روی دکارت این بود که چگونه و به چه طریقی می توان به این
شکاکیت پاسخ داد و بر آن فائق آمد؟ وی در تالش های فکری خود به دنبال درانداختن طرحی نو بود ک ه در
چهارچوب آن ،امکان رسیدن به علم یقینی فراهم شود« .دکارت که از یکسو به دیانت مسیحی معتقد بود و به
گفته خودش وجود خداوند را همچون قضایای ریاضی بدیهی می دانست و از سوی دیگر دلبستگی شدیدی به
ریاضیات و علوم تجربی داشت ،برای برانداختن این شکاکیت و رهانیدن اعتقادات و علوم از چنگال ش ک ب ه
تأسیس فلسفه جدیدی پرداخت» (همان) .وی برای این کار و برپا کردن یک بنای معرفتی جدید ،از شک آغاز
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میکند و با دستورِ کار قرار دادن شک میخواهد ببیند آیا چیزی هست که در آن امکان هیچگونه شک وجود
نداشته باشد؟ وی دراینباره میگوید:
چون میخواستم خود را کامالً وقف طلب حقیقت ک نم ،فک ر ک ردم ک ه ب رای م ن الزم
است که مسیر ظاهراً معکوسی را در پیش گیرم و هر آنچه درباره آن کمترین مجال شک
می توانستم تصور کنم ،بهعنوان کذب محض تلقی کنم تا ببینم که آیا پسازآن در عقای د
من چیزی که کامالً یقینی باشد باقی می ماند یا ن ه (دک ارت ،گفت ار در روش؛ ب ه نق ل از:
کاپلستون 1 : 931 ،؛ دکارت.)223 : 931 ،

دکارت با در پیش گ رفتن قاع ده ش ک ح داکرری و در هم ان گ ام نخس ت ،محسوس ات (ش ناخت ه ا و
باورهایی را که از طریق حواس برای ما حاصل می شوند) را از اموری معرفی می کند که شک در آن ها ممک ن
و موجه است و بنابراین آن ها را کنار می گذارد(دکارت .)9 -91 : 931 ،در گام دوم و با پیش کشیدن ف ر
فریبکار بودن خداوند یا وجود اهریمن فریبکار ،شک در احکام و قواعد حساب و هندسه را نیز ممکن دانسته و
آن را نیز رها میسازد (همان .)91-92 :و البته در ضمن این بحثها و بدون اینکه تصری داشته باشد ،وجود هر
چیز دیگری و ازجمله وجود خداوند را نی ز مش کوک تلق ی م ی کن د .وی پ س از مش کوک دانس تن و کن ار
گذاشتن همه این امور ،درنهایت به «من هستم» می رسد و آن را تنها مبنای قطعی و یقینی می دان د ک ه مج ال و
امکان هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد(همان .)93 -93 :دکارت پس از رس یدن ب ه وج ود «م ن»
(خود) به عنوان تنها امر یقینی و تردیدناپذیر ،در مقام تعیین چیستی و ماهیت آن برم ی آی د و درنهای ت هوی ت
ذاتی «من» را اندیشیدن معرفی میکند(هم ان .)1 -93 :وی دلی ل یقین ی ب ودن م ن اندیش نده را ادراک ش دن
واض و متمایز آن معرفی میکند و از همینجا نتیجه میگیرد معیار و عالم ت معرف ت یقین ی وض وح و تم ایز
است(همان.)1 :
بدین ترتیب ازنظر دکارت من اندیشنده (نفس) تنها مبنای یقینی است که شناخت و معرفت انسان می تواند
بر اساس آن استوار شود .روشن است که در این خط مشی فکری ،اگر ام ور یقین ی دیگ ری ه م وج ود داش ته
باشند -که البته به نظر دکارت وجود دارند -باید مبتنی بر این من اندیشنده و ناشی از آن باشند .مبانی فکری ای
که دکارت انتخاب کرده است (ازجمله و بهخصو  ،مشکوک بودن دادهه ای ح واس) وی را وادار و ناچ ار
میسازد آن مفاهیم و تصوراتی را که از طریق حس و تجربه حاصل می شوند ،فاقد آن وضوح و تمایزی بدان د
که برای معرفت یقینی الزم است .نتیجه ی اخیر نیز به نوبه خود و ازنظر منطقی وی را ملزم می سازد ت ا منش أ آن
تصورات یا مفاهیم واض و متمایزی را که معرفت یقینی را ممکن می سازند ،مستقل از هرگونه حس و تجربه،
خود نفس (من اندیشنده) یا به بیان جزئی تر و دقیق تر ،قوه عقل بداند .این ،در حقیقت ،هم ان نظری ه تص ورات
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فطری است .چون «تصور فطری» به معنای "تصوری است که مستقل از هرگونه حس و تجرب ه ،ص رفاً از خ ود
نفس (قوه عقل) ناشی میشود" .هرچند این معنا و تعریف از تصور فطری بهصراحت در ت أمالت نیام ده اس ت
اما بهروشنی الزمه بیان دکارت از اقسام سهگانه تصورات یا مفاهیم (عارضی ،جعلی و فطری) در هم ین کت اب
است(همان .)11 -11 :درعین حال ،این تعریف در برخی دیگ ر از آث ار دک ارت ب ه ص راحت ذکرش ده اس ت.
چنانکه در اعتراضات و پاسخ ها می نویسد« :این مفهوم ،فطری در من است .بیان دیگر این مطلب این اس ت ک ه
این مفهوم از هیچ منشأ دیگری جز خود من وارد من نمیشود( ».دکارت.) 12 : 931 ،
بدین ترتیب ،چنانکه مالحظه می شود ،طرح ایده تصورات فطری در اندیشه دک ارت درواق الزم ه مب انی
فلسفی وی و مسیری است که او برای خروج از شکاکیت اندیشیده و پیش نهاده است .ای ن ای ده در اندیش ه او
به طور خا

و برجسته خود را در مفهوم «خدا» نشان می دهد .دکارت ،به طور خا

در تأمل س وم از ت أمالت

در فلسفه اولی که مربوط به اثبات وجود خداوند است ،به بح ث درب اره مف اهیم و منش أ آن ه ا پرداخت ه اس ت
(دکارت .)31-11 : 931 ،دقت در مطالب این تأمل به روشنی نشان می دهد مقصود اصلی دکارت از هم ه ای ن
بحث ها استوار کردن این مطلب است که مفهومی که ما از خداوند در ذهن داریم هیچ منشأ دیگری ج ز خ ود
خداوند نمیتواند داشته باشد که این مفهوم را همچون نشانهای که صنعتگر بر صنعت خویش میزند ،در ذه ن
و فکر ما قرار داده است .چنانکه در انتهای تأمل سوم و بهعنوان نتیجهگیری از بحثهایی که مطرح کرده است،
مینویسد:
تنها چیزی که باقی میماند این است که تحقیق کنیم و ببینیم این مفه وم (مفه وم خ دا) را
چگونه از خدا به دست آورده ام؛ چراکه آن را از طری ق ح واس نگرفت ه ام و هرگ ز مانن د
مفاهیم اشیاء محسوس -آنگاه که این اشیاء در معر

حواس ظاهر من قرار م ی گیرن د ی ا

چنین می نماید که قرارگرفته اند -برخالف انتظار م ن ب ر م ن عرض ه نم ی ش ود .همچن ین
مصنوع (یا اختراع صرف) ذهن من هم نیست ،زیرا در ت وان م ن نیس ت ک ه چی زی از آن
بکاهم و یا چیزی بر آن بیفزایم؛ پس تنها شق باقیمانده این است که همان طور ک ه مفه وم
خود من در من فطری است این مفهوم هم در من فطری است .قطعاً نباید تعجب ک رد ک ه
خداوند ،به هنگام آفرینش من ،این مفهوم را در من نهاده باشد تا همچ ون نش انه ای باش د
که صنعتگر بر صنعت خویش میزند(همان.)31:

چنانکه در این فقره مهم مالحظه می شود ،هدف اصلی دکارت استوار کردن این مطل ب اس ت ک ه مفه وم
خدا یک مفهوم فطری است .اما این فطری دانستن مفهوم خدا ،الزمه ضروری مسیر فکری ای است که دکارت
در پیشگرفته است و درواق به اقتضای همین مسیر فکری مطرحشده است.
ازآنچه گفتیم آشکار می شود که طرح ایده تصورات فطری در اندیشه دکارت به اقتضاء مبانی فلس فی وی
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و به اقتضاء مسیری که وی برای خروج از شکاکیت و غلبه بر آن ،اندیشیده و پیش نهاده ،صورت پذیرفته است
وگرنه پرسش از منشأ تصورات و مفاهیم ،به طور مستقل از نظام فلسفی اش و به عن وان مس ئله اص لی و مح وری
برای وی مطرح نبوده است .درست به همین دلیل ،این مسئله نزد دکارت و در زمانهی او هنوز جایگاه و اهمیت
خاصی نیافته است و ،به تعبیر دقیقتر ،بهعنوان یک مسئله جدی و اساسی ظهور پیدا نک رده اس ت؛ هرچن د ک ه
البته سنگ بنای شکل گیری مسئله منشأ تصورات و مفاهیم ،به عنوان یک مسئله جدی و اساسی ،به واسطه همین
رویکرد و دیدگاه دکارت گذاشتهشده است.
 -1-2اسپینوزا؛ چگونگی رسیدن وی به ایده «تصورات فطری»
مشابه آنچه در مورد دکارت گفته شد ،در مورد اسیینوزا هم وجود دارد .اسیینوزا هم مانند دکارت در تفک ر و
اندیشه اش نظریه تصورات فطری را مطرح و از آن جانبداری کرده است .اما ،همانند دکارت ،طرح این نظریه
در اندیشه اسیینوزا نه در پاسخ به مسئله صری و مستقلی به نام منشأ تصورات و مفاهیم ،بلک ه ب ه اقتض اء مب انی
مابعدالطبیعی و برخی از جنبههای نظام مابعدالطبیعه او صورت گرفته است.
به نظر اسیینوزا شناخت یا معرفت دارای مراتب و درجات است(اسیینوزا .)29-22 : 931 ،در این می ان وی
معتقد است شناخت حقیقی تنها به واسطه تصورات حقیقی ،که همانا تصورات واض و متمایز هس تند ،حاص ل
می شود .اما این تصورات حقیقی ،به نظر اسیینوزا ،آن هایی هستند که هیچ متصوَّر خارجی موجب پدی د آم دن
آن ها نیست ،بلکه تنها ناشی از قوت و طبیعت خود فاهمه و تاب آن هستند (همان .)11:این در حقیقت ،چنانکه
خود اسیینوزا نیز اشاره کرده اس ت (هم ان ،)92 :هم ان معن ای تص ورات فط ری اس ت .درواق اس یینوزا می ان
تصورات حقیقی که منشأ و خاستگاه آن ها خود فاهمه و بنابراین فطری هس تند و تص ورات م بهم ک ه ناش ی از
تجربه (همان .)19 :یا حرکات اتفاقی بدن (همان .)1 :هس تند ،تم ایز قائ ل ش ده و ب دین ترتی ب عم الً نظری ه
تصورات فطری را طرح و از آن جانب داری نموده است .البته ،چنانکه خواهیم دید ،در نظام فکری اسیینوزا ب ه
یک معنا همه تصورات ،واض و متمایز و بنابراین فطری هس تند؛ ام ا ق در مت یقنن ای ن اس ت ک ه در اندیش ه او
حداقل برخی از تصورات ،فطری هستند .اما چرا اسیینوزا نظریه تصورات فطری را مط رح و از آن جان ب داری
نموده است؟
دقت در آثار و سخنان اسیینوزا به روشنی نشان می دهد ط رح نظری ه تص ورات فط ری در اندیش ه او نتیج ه
اصول و پایه هایی است که وی در نظام مابعدالطبیعی اش اتخاذ کرده است .در حقیقت وی به اقتضاء این اصول
و مبانی مابعدالطبیعی به طرح ایده تصورات فطری رسیده است ،نه اینکه طرح این ایده در پاسخ به مسئله صری
و مستقلی به نام منشأ تصورات و مفاهیم صورت پذیرفت ه باش د .اس یینوزا نقط ه آغ از نظ ام فلس فی خ ودش را

ت

«جوهر» قرار داده است .وی معتقد است ما باید بحث و فح
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فلسفی خود را از جایی آغ از کن یم ک ه ه م در

مقام معرفت و هم در مقام واقعیت بر هر چیز دیگری مقدم باشد .او این معنا را در «ج وهر» م ییاب د .ب ه اعتق اد
اسیینوزا «جوهر» همان چیزی است که هم در مقام تصور و نظام معرفت و هم در مقام وجود و نظام واقعیت ب ر
هر چیز دیگری مقدم است؛ یعنی نه وجود جوهر وابسته به وجود چیزی دیگر است و نه تصور جوهر وابسته به
تصور چیزی دیگر و برآمده از آن است(اسیینوزا .)1 : 933 ،نکته اخیر در تعری ف ج وهر ب دین معناس ت ک ه
حصول تصور جوهر برای ما وابسته به حصول هیچ تصور دیگری ،ازجمله تصورات حاص ل از ح س و تجرب ه
نیست؛ بلکه این تصور مقدم بر هر تصور دیگری ،ازجمله تصورات حاصل از حس و تجربه ،و مستقل از آن ه ا
برای ما حاصل می شود .از سوی دیگر ،بدیهی اس ت ک ه تص ور ج وهر ،ب ا توج ه ب ه معن ا و مض مون آن ن زد
اسیینوزا ،تصوری نیست که بهطور مستقیم از حس و تجربه حاصل شود .بنابراین در اندیشه اسیینوزا و با توجه به
تعریف وی از جوهر ،تصور جوهر نه به طور مستقیم و نه به طور غیرمستقیم (به وساطت برخی تصورات حس ی)
از حس و تجربه حاصل نمی شود .این بدین معناست که تصور جوهر فطری است و منشأ و خاس تگاه آن ص رفاً
خود قوه فاهمه است .بدین ترتیب مالحظه می شود که نقط ه آغ ازی ک ه اس یینوزا ب رای نظ ام فلس فی خ ویش
برگزیده است ،در همان آغاز کار و خواه ناخواه وی را ،هرچند ب ه ط ور ض منی و پوش یده ،ب ه ای ده تص ورات
فطری ملتزم میسازد.
اما این نقطهی آغاز نظام مابعدالطبیعی اسیینوزا (یعنی «جوهر») تنها دیدگاه مابعدالطبیعی او نیست که وی را
به ایده تصورات فطری ملتزم میسازد .اگر فقط مفهوم «جوهر» یا برخی از مفاهیم دیگر را ،که اسیینوزا عمالً بر
فطری بودن آنها تصری کرده است ،بهعنوان تصورات فطری بیذیریم ،آنگاه باید بگ وییم اس یینوزا ب ه فط ری
بودن بعضی از تصورات قائل است .اما وی در شرح و تبیین نظام مابعدالطبیعی اش مطالب و دیدگاه هایی را بیان
کرده است که مستلزم فطری دانستن همه تصورات و مف اهیم ،ح داقل در ی ک معن ای خ ا  ،اس ت .ب ه نظ ر
اسیینوزا نه تنها وجود همه ی چیزهای دیگر وابسته ب ه وج ود ج وهر و ناش ی از آن اس ت ،بلک ه تص ور هم ه ی
چیزهای دیگر نیز وابسته به تصور جوهر و مأخوذ از آن است .این دیدگاه ،ازجمله از ای ن قض یه م ورد اعتق اد
اسیینوزا که «نظام و اتصال تصورات همانند نظام و اتصال اشیاء است» (اسیینوزا .)33 : 933 ،به دست م ی آی د.
چون اگر در نظام اشیاء و عالم واقعیت ،وجود همه چیز وابسته به وج ود ج وهر باش د؛ وانگه ی نظ ام و اتص ال
تصورات همانند نظام و اتصال اشیاء باشد ،آنگاه بدیهی است که تصور همه چیز (همه تصورات) نیز وابس ته ب ه
تصور جوهر خواهد بود .یعنی باید بگوییم که همه تصورات دیگر ناشی و مأخوذ از تصور ج وهر اس ت .ح ال
با در نظر گرفتن اینکه مفهوم یا تصور جوهر فطری است ،این نتیجه حاصل می شود که همه تصورات ،ح داقل
به وجهی و به معنایی خا  ،فطری هستند.
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این نتیجه به وجهی دیگر نیز از نظام مابعدالطبیعی اسیینوزا حاصل میش ود .وی اذه ان متن اهی و تص ورات
موجود در آنها را درواق بخشی از عقل نامتناهی جوهر واحد الهی میداند (همان 33 :و ) 2؛ به همین جهت
به راحتی می تواند ادعا کند که منشأ همه تصورات خود قوه عقل است و این بدین معناست ک ه هم ه تص ورات
(حداقل به معنایی خا

) فطری هستند.

صرف نظر ازآنچه گفته شد ،این نکته که در اندیشه و نظام فلسفی اسیینوزا نه تنها بعضی از تص ورات بلک ه
همه تصورات فطری هستند ،اساس اً از تعری ف اس یینوزا از «تص ور» ب ه دس ت م ی آی د .وی در تعری ف تص ور
می گوید« :مقصود من از تصور ،صورت ذهنی (مفهوم) است ،که ذه ن ازآنجاک ه ی ک ش یء متفک ر اس ت،
مصوِّر آن است» (همان .)3 :چنانکه در این تعریف مالحظه می شود ،وی منشأ مطلق تصور (همه تصورات) را
ذهن (نفس) می داند .چه اینکه ،اساساً تعریف «تصور» نزد وی آن چیزی است که ذه ن آن را پدی د م ی آورد.
البته باید توجه داشت که وی در این ادعا تصور را به معنای اخ

 ،یعنی صورت ذهنی واض و متمایز ،در نظر

می گیرد و به همین جهت می تواند به صراحت چنین ادعایی را مطرح کند .این نکته (تم ایز می ان ص ورت ه ای
ذهنی واض و متمایز و ص ورت ه ای ذهن ی م بهم) در تفکی ک و تم ایز اس یینوزا می ان «تص ور» ( )conceptو
«ادراک» ( )perceptionبه روشنی قابل مالحظه است(همان 9 :و  .) 23در حقیقت اسیینوزا معتقد اس ت هم ه
تصورات ،ازآنجایی که در عقل نامتناهی خداوند موجودند (هم ان .) 1 :و بخش ی از عل م خداون د محس وب
می شوند ،واض و متمایز و بنابراین تامّ و حقیقی ان د و اگ ر برخ ی از آن ه ا م بهم و ن اق

خوان ده م ی ش وند

به واسطه ی و از جهت ارتباط آن ها با نفوس جزئی است .بر این اساس ،اگر تصورات را (تصوراتی که در نفس
انسان وجود دارند) از آن حیث که درواق در خداوند وجود دارند و بخشی از عق ل نامتن اهی اله ی هس تند در
نظر بگیریم همه تصورات ،واض و متمایز و بنابراین فطری هستند؛ اما اگر این تصورات را از آن حیث ک ه ب ه
نفس انسان ،به عنوان یک عقل جزئی و متناهی ،ارتباط دارند در نظر بگی ریم ،آنگ اه بعض ی از ای ن تص ورات،
واض و متمایز و بنابراین فطری خواهند بود و برخی دیگر مبهم و تیره و بنابراین غیر فطری خواهند بود.
ازآنچه گفته شد ،به روشنی به دست می آید که برای اسیینوزا هم ،همانند دکارت ،مسئله منش أ تص ورات و
مفاهیم به عنوان مسئله و دغدغه اصلی مطرح نب وده اس ت و او نی ز ،ب از همانن د دک ارت ،ب ه اقتض ای برخ ی از
پیش فر

ها و مبانی فلسفی اش به طرح دیدگاهی (ایده تصورات فطری) کشانده شده است که نوعی پاسخ ب ه

مسئله منشأ تصورات و مفاهیم محسوب میشود .رجوع به آثار و سخنان اسیینوزا نیز همین را نشان میده د ک ه
وی اساساً این پرسش را که "منشأ تصورات و مفاهیم مختلفی که ما با آنها سروکار داریم ،چیس ت؟" ب هط ور

_____________________________________________
  Conceptاسیینوزا در برخی موارد و ازجمله در همینجا ،در تعریف تصور ،مفهوم را معادل و هممعنای با تصور به کار میبرد.برای توضی بیشتر نک :اسیینوزا 9 : 933 ،و .3

ت
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مجزا و مستقل از نظام مابعدالطبیعی اش مطرح نکرده است .بر این اساس و با توجه به آنچه در بحث از دک ارت
گفته شد ،مسئله منشأ تصورات و مفاهیم در زمانه اسیینوزا هم هنوز جایگاه و اهمیت چندانی نیافته است.
 -1-3الیبنیتس؛ چرایی طرح ایده «تصورات فطری» در اندیشه وی و نحوه پکرداتتن او بکه
مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم»
آنچه در مورد نحوه پیوند و ارتباط میان آراء و دیدگاه های دکارت و اسیینوزا با مسئله منشأ تصورات و مفاهیم
گفته شد ،به نوعی در مورد الیبنیتس هم وجود دارد؛ اما با این تفاوت مهم ک ه الیبنی تس ،ب رخالف دک ارت و
اسیینوزا ،حداقل در بخشی از عمر فکری و فلسفی اش ،آراء و دیدگاه های صری جان الک را در مورد مس ئله
منشأ تصورات و مفاهیم و انکار ایده تصورات فطری پیش رو داشت که وی را وادار می ساخت به طور مس تقیم
و جدیتر و صری تر به این مسئله بیردازد .اما صرفنظر از تأثیر الک -که در بخش بعدی بدان اش اره خ واهم
کرد -و مقدم بر آن ،به نظر میرسد الیبنیتس هم ابتدائاً به اقتضای برخی از دیدگاه های خا

مابعدالطبیعی اش

به طرح ایده تصورات فطری رسیده است.
مبنا و محور اصلی مابعدالطبیعه الیبنیتس ،همانند دکارت و اسیینوزا« ،جوهر» است .اما دی دگاه وی درب اره
جوهر و ویژگی های آن ،هم با دیدگاه دکارت و هم با دیدگاه اسیینوزا متفاوت است .درحالی ک ه دک ارت ب ه
دو گونه جوهر اصلی ،اندیشنده و ممتد ،قائ ل ب ود و اس یینوزا ب ر وح دت ج وهر تأکی د و اص رار م یورزی د،
الیبنیتس به تعداد بی شماری از جواهر فرد ،که آن ها را موناد می نام د ،قائ ل اس ت(ب رای توض ی بیش تر ن ک:
مهدوی .)11 : 931 ،وی برای این جواهر فرد صفات و ویژگی هایی را برمی شمرد؛ مانند اینک ه س اده و بس یط
هستند ،فاقد امتداد ،بی شکل و تجزیه ناپذیرند و برخی خصوصیات دیگر(الیبنی تس .) 11-31 : 931 ،یک ی از
مهمترین صفات و ویژگیهایی که الیبنیتس ب ه ای ن ج واهر ف رد نس بت م یده د سربس ته و دربس ته ب ودن ی ا
به تعبیردیگر مکتفی به ذات بودن است؛ بدین معنا که هر آنچه برای یک جوهر ف رد روی م ی ده د ی ا حاص ل
می شود از درون خودش و به واسطه قوه و نیرویی است که در خودش وج ود دارد و ه یچ ت أثیر و ت أثر واقع ی
میان این جواهر فرد وجود ندارد .به تعبیر خود الیبنیتس «منادها دریچه ای ندارند که از آن چیزی ممک ن باش د
به آن ها داخل یا از آن ها خارج شود( ».همان .) 11 :البته وی تغیّر و دگرگونی را از موناده ا س لب نم ی کن د،
بلکه باالتر ،آن را مستمر هم می داند (همان .) 19 :اما همه این تغیرات را ناش ی از اص لی درون ی و ن ه حاص ل
یک علت خارجی ،میداند(همان.) 11 :
الیبنیتس نفس انسان را هم گونه ای جوهر فرد (موناد) میداند .البت ه وی معتق د اس ت هم ه موناده ا واج د
ادراک هستند (همان 11 :و ) 9؛ هرچند که ادراک همه موناده ا در ی ک س ط و درج ه نیس ت و درواق
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مراتب و درجات متفاوتی از ادراک در هر یک از مونادها وجود دارد .الیبنیتس معتقد است اگر قرار باشد ه ر
چیزی را که واجد ادراک است ،نفس بنامیم درواق هریک از مونادها یک نفس خواهند بود (همان .) 2 :اما
وی ترجی میدهد با توجه به تفاوت و تمایزی که میان ادراکِ همراه با توجه و آگاهی و ادراک بدون وقوف
و آگاهی وجود دارد (همان .) 11 :اصطالح نفس را فقط به جوهرهایی اطالق کند که ادراک آن ها متم ایزتر
و همراه با وقوف و آگاهی است(همان .) 2 :بر این اساس تردیدی نیست که آنچه نفس انسان نامیده میشود،
ازنظر الیبنیتس یک موناد است که واجد درجه نسبتاً باالیی از ادراک است که البته همراه با وق وف و آگ اهی
به این ادراک است.
حال اگر در نظر داشته باشیم که ازنظر الیبنیتس نفس انسان درواق یک موناد است و از سوی دیگ ر ،ای ن
خصوصیت و ویژگی اساسی مونادها را در نظر آوریم که فاقد دریچه اند و هر آنچه برای آن ها حاصل است ی ا
حاصل میشود ،از درون خودشان است ،آنگاه این نتیجه به دست میآید که آنچه در نفس انسان وجود دارد یا
برای آن حاصل می شود -ازجمله تصورات و مفاهیمی که برای نفس حاصل اس ت -از درون خ ودش اس ت و
این ،همان معنای تصورات فطری است .چون ،همانطور که گفتیم ،تصور فطری ،تصوری است ک ه مس تقل از
حس و تجربه است (هیچ منشأ بیرونی ندارد) و از ذات خود نفس (فاهمه) ناشی میشود .درواق  ،چنانکه برخی
صاحبنظران اشارهکردهاند (کاپلس تون11 : 931 ،؛ ص انعی دره بی دی ،)911 : 939 ،اقتض اء انک ار هرگون ه
نسبت و تعامل واقعی میان جواهر فرد ،آن گونه که الیبنیتس قائل است ،فط ری دانس تن هم ه تص ورات اس ت؛
هرچند که البته الیبنیتس با قائل شدن به معنای خا

تری از تصور فطری به دنبال آن است که ص رفاً برخ ی از

تصورات را بهعنوان تصور فطری معرفی نماید.
بدین ترتیب ،چنانکه مالحظه میشود ،طرح ایده تصورات فطری و جانبداری از آن در اندیش ه الیبنی تس
نیز در اصل به اقتضاء مبانی و آراء و دیدگاه های مابعدالطبیعی وی بوده است و او به واسطه ای ن مب انی ب ه ای ده
تصورات فطری رسیده است .درواق  ،چنانکه از رجوع به آثار و آراء و دیدگاه های الیبنیتس آشکار می ش ود،
برای او هم (همانند دکارت و اسیینوزا) ،حداقل در بخشی از عمر فکری و فلسفی اش ،پرسش از منشأ تصورات
به عنوان یک پرسش اصلی و محوری مطرح نب وده اس ت؛ بلک ه ،هم ان ط ور ک ه گفت یم ،وی در رون د آراء و
دیدگاههای مابعدالطبیعیاش به طرح نظریه تصورات فطری کشانده شده است؛ نظریهای که خواهن اخواه ن وعی
پاسخ به پرسش منشأ تصورات و مفاهیم محسوب می شود .اما درعین حال ،بعد از مواجهه با آراء و دیدگاه ه ای
صری الک درباره مسئله منشأ تصورات و مفاهیم و انکار نظری ه تص ورات فط ری از س وی او ،ک ه در بخ ش
بعدی بدان اشاره خواهم کرد ،الیبنیتس از زاویه ای دیگر و این بار به صورت ص ری و مش خ

ب ا ای ن مس ئله

روبرو میشود و بهطورجدی و مستقیم و بهتفصیل درباره آن بحث میکند؛ بهگونهای که کتاب پژوهشهای نو

ت
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درباره فاهمه انسان ،که به این موضوع پرداخته است ،درواق یک ی از مفص ل ت رین و پ رحجم ت رین آث ار وی
محسوب میشود.
ازآنچه گفتیم این نکته آشکار می شود که مسئله منشأ تصورات و مفاهیم ن زد الیبنی تس جایگ اه و اهمی ت
بسیار بیشتر یا ملموس تری ازآنچه نزد دکارت و اسیینوزا داشت ،پیدا می کند .این اهمی ت بخص و

از کت اب

مستقل و مفصلی که الیبنیتس ناظر به همین مسئله نوش ته اس ت ،یعن ی پ ژوهش ه ای ن و درب اره فاهم ه انس ان،
هویداست .چون او ،تا حدودی برخالف دکارت و اسیینوزا ،آراء و دیدگاه های جدی و ص ریحی را پ یش رو
داشت (نظرات و دع اوی الک ب ر رد تص ورات فط ری) ک ه قب ول و پ ذیرش آن ه ا ن ه تنه ا بخش ی از آراء و
دیدگاههای فلسفی او ،بلکه بهنوعی کلیت نظام فلسفی او را ب ه چ الش کش یده ،مخ دوش م یس اخت (چ ون،
چنانکه اشاره شد ،این امر که جواهر فرد مکتفی به ذات هستند و ه یچ ت أثیر و ت أثر واقع ی می ان آن ه ا وج ود
ندارد ،درعین حال که مبنا و منشأ اصلی طرح ایده تصورات فطری در اندیشه الیبنیتس است ،از پایه های اص لی
مابعدالطبیعه وی نیز محسوب می شود) و همین امر ،در کنار تأثیرات مهمی که اندیشه های ض د فط ری گرایان ه
الک برجای نهاده بود یا ممکن بود برجای نهد ،او را وادار میساخت به دفاع و جانبداری صری و آشکار از
نظریه تصورات فطری بیردازد .درواق همین دفاع و جانب داری صری الیبنی تس از ای ده تص ورات فط ری در

مقابل حمالت الک و دیدگاه های تجربه باورانه او بوده است که برای اولین بار منجر ب ه ش کل گی ری ص ری
دوگانه عقل گرایی (فطری گرایی) و تجربه گرایی (نفی فط ری گرای ی) م ی ش ود و ب دین ترتی ب مس ئله منش أ
تصورات و مفاهیم را در کانون توجه و اهمیت قرار میدهد.
 -2طرح صریح و مستقل مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» و تثبیت آن نزد تجربه گرایکان دوره
جدید
 -2-1الک؛ طرح صریح و مستقل مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم»
جریان تجربهگرایی در دوره جدید فلسفه غرب ،چنانکه مش هور اس ت ،ب ا ج ان الک آغ از م یش ود .ب ه نظ ر
میرسد بهطور موجه میتوان ادعا کرد که در عصر جدید غرب اولین بار نزد الک اس ت ک ه پرس ش از منش أ
تصورات و مفاهیم بهعنوان یک مسئله جدی و مستقل مطرحشده و او بهطور صری و مستقیم ب ه بح ث درب اره
آن پرداخته است .چنانکه دیدیم ،عقل گرایان دوره جدید به واسطه برخی از اصول و مبانی نظام های فلسفی شان
به طرح ایده تصورات فطری رسیدهاند؛ ایدهای که خواهناخواه نوعی پاسخ و موض گیری در قب ال مس ئله منش أ
تصورات و مفاهیم محسوب می شود .اما طرح این ایده باعث شده است که فردی همچ ون ج ان الک ب ه ط ور
صری و مستقیم پرسش از منشأ تصورات و مفاهیم را مطرح نموده ،به طورجدی و مفصل ب ه بح ث درب اره آن
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بیردازد .رجوع به آثار الک نشان می دهد هیچ فیلسوف درجه اول دیگ ری در دوره جدی د غ رب ،و ش اید در
دوره های بعدی ،به اندازه و تفصیل الک درباره منشأ تصورات و مف اهیم بح ث نک رده اس ت .وی دو فص ل از
اصلی ترین کتابش ،یعنی جستار درباره فهم انسان ،را به بحث درباره هم ین مس ئله اختص ا

داده و ب ه تفص یل

درباره آن بحث کرده است(.)See: Locke, 1999: 3-4
دقت و تأمل در نکات و دیدگاه هایی که الک در جستار درباره فهم انسان مطرح ک رده اس ت ،ب ه روش نی
نشان میدهد انگیزه اصلی وی از پرداختن به بحث منشأ تصورات و مفاهیم رد و انکار انگاره تصورات فطری و
استوار نمودن مبدأ تجربهگرایانه در باب تصورات و مفاهیم بوده است .در حقیقت ،الک «به نیت هموار ساختن
زمینه برای ریختن شالودههای تجربه باورانه ش ناخت ،نخس ت ب ه ابط ال نظری ه تص ورات فط ری برم یخی زد».
(کاپلستون .)33 : 931 ،و بدین ترتیب از همان جایی آغاز می کند ک ه عق ل گرای ان دوره جدی د ب دان رس یده
بودند .شاید اگر عقل گرایانی همچون دکارت ایده تصورات فطری را مطرح و از آن جانب داری نکرده بودند،
الک هم بهعنوان آن اندیشمندی که اکنون میشناسیم و بهعنوان پایهگ ذار جری ان تجرب هگرای ی ،ظه ور پی دا
نمی کرد .درهرحال «در زمانه الک نظریه تصورات فطری نظریه ای پرنفوذ بود» (همان )3 :و او بر خود ف ر
و الزم میدانست که نادرستی این نظریه را آشکار سازد.
الک پس از رد و انکار نظریه تصورات فطری ،این پرسش را مطرح می کند که «ذهن مصال و مواد عق ل
و شناخت را از کجا می آورد؟» (همان) ای ن س اال ،چنانک ه آش کار اس ت ،در حقیق ت هم ان س اال از منش أ
تصورات و مفاهیم است .او در پاسخ به این پرسش می گوید« :به این پرسش در یک کلمه پاسخ م ی گ ویم :از
تجربه .بنیاد تمام شناخت ما بر پایه تجربه است و شناخت به فرجام از تجربه سرچشمه می گیرد( ».هم ان) ب دین
ترتیب الک معتقد است همه تصورات ما درنهایت از تجربه ناشی می شود و او تالش م ی کن د ای ن مبن ا را ،ت ا
آنجا که میتواند ،در مورد تصورات و مفاهیم مهم و اساسیای که ما در علم و معرفت خود ب ا آنه ا س روکار
داریم ،بهتفصیل نشان دهد( .)See: Locke, 1999: 86-386نکته بسیار مهم و قاب لتوج ه در اندیش ه الک ای ن
است که وی علیرغم این اعتقاد مبنایی که همه تصورات و مفاهیم ما درنهایت از تجربه نشأت میگیرند ،تقریباً،
بلکه تحقیقاً ،هیچیک از تصورات و مفاهیم را بدین عنوان که ناشی از حس و تجربه نیستند کنار نمیگذارد ی ا
بیاعتبار اعالم نمیکند.
بدین ترتیب ،طرح صری و مستقل این مسئله که منشأ تصورات و مفاهیم ما کجاست و پ رداختن ج دی و
تفصیلی به آن ،اولین بار توسط جان الک صورت پذیرفته است .حرکت او در حقیقت واکنشی به طرح نظری ه
تصورات فطری توسط عقلگرایان دوره جدید بود و انگیزه اصلی الک از طرح این پرسش و تمام تالش او در
پاسخ به آن ،این بوده است که نادرستی نظریه تصورات فطری را آشکار ساخته ،نش ان ده د هم ه تص ورات و

ت
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مفاهیم ما بی واسطه یا باواسطه از حس و تجربه سرچشمه می گیرند؛ چه اینکه «رد و انک ار تص ورات فط ری» و
«قول به منشأ تجربیِ داشتنِ همه تصورات و مفاهیم» الزم و ملزوم یکدیگرند .چنانکه در بخش قبلی اشاره شد،
الیبنیتس با این نظر و دیدگاه صری الک مواجه و آشنا می شود و در پی آن ،به طور صری و مستقیم به مس ئله
منشأ تصورات و مفاهیم پرداخته و ازنظر و دیدگاهی ک امالً متف اوت در ب اب ای ن مس ئله دف اع و جان ب داری
میکند .درواق  ،چنانکه در بخش قبل ی اش اره ش د ،ش کلگی ری ای ن تقاب ل اس ت ک ه اول ین ب ار ب ه دوگان ه
عقلگرایی-تجربهگرایی بهطور صری و عینی موضوعیت میبخشد .با مطرحش دن ای ن دوگان ه بح ث درب اره
منشأ تصورات و مفاهیم جایگاه و اهمیتی پیدا میکند که تا پیشازآن ،بدان صورت ظهور و بروز نداشته است.
 -2-2برکلی؛ عدم پرداتتن جدی به مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم»
بعد از الک ،معموالً از برکلی به عنوان دومین چهره برجسته تجربه گرایی دوره جدید یاد می شود .اما ب رخالف
الک ،که به طور مستقیم و مفصل به بحث درباره منشأ تصورات و مفاهیم پرداخته است ،برکلی بهطورجدی ب ه
این بحث وارد نشده است و تقریباً هیچ سخن جدید و مهمی درباره این بحث ،عالوه بر آنچه الک گفته است،
ندارد .درواق  ،به نظر می رسد مسئله منشأ تصورات و مفاهیم به عنوان یک پرسش و دغدغه مهم و ج دی ب رای
وی مطرح نبوده است .بحث و تحقیق درباره دالیل این امر فرصت و مجال دیگری می طلبد ام ا ش اید یک ی از
دالیل آن ،این حقیقت باشد که پیش از وی الک بهاندازه کافی و واف ی درب اره ای ن مس ئله بح ث و پای هه ای
تجربه باورانه شناخت را استوار کرده بود.
 -2-3هیوم؛ توجه دوباره به مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم»
هیوم ،که از یک جهت مهم ترین چهره جریان تجربه گرایی در عصر جدید غرب محسوب می شود ،هرچند ن ه
به وسعت و اندازه الک ،اما به طور صری و مشخ

به مسئله منشأ تص ورات و مف اهیم پرداخت ه اس ت .او نی ز

مانند الک تالش می کند همه محتوای ذهن را از سرچشمه تجربه بی رون بکش د (کاپلس تون .)23 : 931 ،وی
محتوای ذهن را به وجه عام «ادراکات» ( )perceptionsمی نامد و آن را به دودسته ی انطباعات ()impressions

و تصورات ( )ideasتقسیم میکند .مقصود وی از انطباعات آن صورتهای ذهنی است ک ه ب هط ور مس تقیم و
بی واسطه از حس و تجربه برای ما حاصل میشود؛ درحالیکه تصورات را بهعن وان نس خهه ا ی ا ص ورته ای
خفیف انطباعات که در اندیشیدن و استدالل به کار میروند ،در نظر میگیرد( also see: Noonan, 1999: 60

 .)see: Hume, 2007: 12-13فارغ از تقس یمبن دیه ای جزئ یت ری ک ه وی درب اره خ ود انطباع ات ی ا خ ود
تصورات برقرار کرده است و نکات و مواردی که درباره نسبت و رابطه میان آن ها گفته اس ت (ب رای مالحظ ه
این جزئیات نک :کاپلستون .)231-232 : 931 ،نکته بسیار مهم در دیدگاه هیوم این است که وی معتقد اس ت
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هرگونه تصوری درنهایت باید ناشی از یک انطباع باشد و به یک انطب اع خ تم ش ود(See: Hume, 2007: 15؛

نیز نک :کاپلستون .)239 : 931 ،این ادعای هیوم بیش و پیش از هر چیزی نتیجه معنا و تعریفی است که وی از
«تصور» به دست می دهد .اگر «تصور» را همان نسخه کمرنگ یا صورت خفیف «انطباع» بدانیم ،چنانک ه هی وم
میداند؛ آنگاه بدیهی است که سخن گفتن از تصوری که به یک انطباع ختم نشود ،بیمعنا خواهد بود.
رجوع به سخنان هیوم نشان می دهد وی ،برخالف الک ،چندان دلمشغول رد و انک ار تص ورات فط ری نب وده
است .این امر شاید تااندازه ای به این نکته برمی گردد که الک قبل از وی به قدر کافی در رد و انکار تص ورات
فطری سخن گفته بود .اما عالوه بر این ،این نکته هم وج ود دارد ک ه وی معتق د اس ت اگ ر اص طالح «تص ور
فطری» را به معنای آن تصوری در نظ ر بگی ریم ک ه از هم ان ابت دای تول د هم راه انس ان اس ت ،بح ث درب اره
بودونبود چنین تصوراتی ،بحری بی اهمیت و کم ارزش است(همان .)231 :اما درهرحال واض است ک ه هی وم،
همانند الک ،در پی استوار کردن و تحکیم مبنای تجربهگرایانه شناخت و معرفت بوده است .ب ه نظ ر م یرس د
همین امر انگیزه و هدف اصلی هیوم از پرداختن به مسئله منشأ تصورات و مفاهیم بوده است.
 -3اهمیت یافتن ویژه و مضاعف مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» بکه واسکطه برتکی از آراء و
دیدگاههای هیوم
هرچند پیش از هیوم و به واسطه تقاب ل و دوگ انگی می ان آراء و دی دگاه ه ای الک و الیبنی تس در ب اب منش أ
تصورات و مفاهیم و آثار و نتایجی که هرکدام از این دی دگاه ه ا در پ ی داش ت ،بح ث درای نب اره اهمی ت و
جایگاه خاصی پیداکرده بود ،اما در دوره هیوم و بعدازآن ،به واسطه برخ ی از آراء و دی دگاه ه ای وی در ای ن
زمینه ،بحث درباره منشأ تصورات و مفاهیم ارزش و اهمیت ویژه و فوق الع ادهای پی دا م یکن د ک ه پ یشازآن
هیچگاه ،حداقل بهوضوح و صراحت ،نداشته است.
چنانکه گفتیم ،هیوم در بحث از منشأ تصورات و مفاهیم پس از تقسیم همه محتوای ذهن (ادراکات) به دو
قسم انطباعات و تصورات ،این ایده یا دیدگاه را مطرح می کند که هر تصوری درنهای ت بای د ب ه ی ک انطب اع
ختم شود .وی بر اساس همین مبنا نتیجه میگیرد؛ اگ ر تص ور ی ا تص وراتی مف رو

وج ود داش ته باش ند ک ه

درنهایت به یک انطباع ختم نشوند ،درواق موهوم یا بیاعتبار خواهند بود( .)See: Hume, 2007: 15بر اس اس
مبنای هیوم هرگونه ادراک (()perceptionامر مدرَک/واقعیت ذهنی) یا یک انطباع است ی ا ی ک تص ور .ای ن
بدین معناست که خارج از انطباعات یا تصورات هیچ گونه ادراک یا واقعیت ذهنی وجود ندارد .از سوی دیگر
وی معتقد است که همه تصورات درنهایت به انطباعات ختم میشوند .ازاینجا نتیجه میشود که هرگونه ادراک
یا واقعیت ذهنی ،یا انطباع است یا به یک انطباع ختم می شود و این بدین معناست که اگر تصوری مف رو

یا

ت
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ادعایی ،نه یک انطباع باشد و نه به یک انطباع ختم شود ،هرگز یک ادراک یا واقعیت ذهنی نخواهد بود و این
یعنی اینکه چنین چیزی صرفاً امری موهوم و بی اعتبار است .پس ،به طور خالص ه ،ب ر اس اس مبن ای هی وم اگ ر
تصور یا تصوراتی مفرو

وجود داشته باشند که درنهایت به ی ک انطب اع خ تم نش وند ،موه وم ی ا ب ی اعتب ار

خواهند بود .این نتیجه گیری اخیر هیوم در حقیقت یک ادعای جدید و بیسابقه است که تا پیش ازآن هیچیک
از اندیشمندان و فیلسوفانی که مستقیم یا غیرمستقیم به بحث درباره منشأ تصورات پرداخته بودند چنین ادع ایی
را ،حداقل به طور صری و روشن ،مطرح نکرده بودند .حتی جان الک که تمام ت الش خ ود را مص روف ای ن
کرده بود که نشان دهد همه تصورات و مفاهیم ما درنهایت از حس و تجربه ناشی می شوند ،هیچ گاه ادعا نکرد
که این یا آن تصور به دلیل اینکه منشأ حسی و تجربی ندارد بیمعنا یا بیاعتبار است.
این ادعای هیوم که "اگر تصوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک انطباع حسی خ تم نش ود ،موه وم ی ا
بیاعتبار خواهد بود" بهطور ضمنی این فحوا را دارد ،یا بهتعبیردیگر میتوان این معنا را از آن استنباط نمود ،که
"اگر نتوانیم منشأ پیدایش یک تصور یا مفهوم را تبیین کنیم ،آن تصور یا مفهوم موهوم یا بیاعتبار خواهد بود
" .چون پی جویی اینکه یک ادراک ،تصور است یا انطباع و اگر انطباع نیست آیا ناشی از یک انطباع هس ت و
به یک انطباع ختم می شود یا نه ،چنانکه آشکار اس ت ،در حقیق ت پ ی ج ویی از منش أ پی دایش آن ادراک ی ا
تصور ذهنی است .بنابراین این ادعا که "اگر نتوانیم انطباعی بودن یا به یک انطب اع خ تم ش دنِ ی ک تص ور را
نشان دهیم ،آن تصور موهوم و بی اعتبار خواهد بود" مستلزم همین معناست که "اگر نتوانیم منشأ پیدایش ی ک
تصور را تبیین کنیم ،آن تصور موهوم یا بی اعتبار خواهد بود" .به نظر می رسد این استنباط و نتیجه گی ری اخی ر
همان چیزی است که در همان دوره هیوم یا پس ازآن ،برای برخی از فیلسوفان و اندیشمندان پیدا و مطرح ش ده
است .معنا و مضمون انگاره اخیر این است که بحث درباره منشأ یک تصور یا مفهوم یک راه ،و بلک ه تنه ا راه،
برای تأمین و تضمین اعتبار معرفت شناختی (واق نمایی) آن تصور یا مفهوم است .چون ،ای ن گ زاره ک ه "اگ ر
نتوانیم منشأ پیدایش یک تصور یا مفهوم را تبیین کنیم ،آن تصور یا مفهوم موه وم ی ا ب ی اعتب ار خواه د ب ود"
مستلزم این معناست که موهوم یا بی اعتبار نبودن یک تصور یا مفهوم (یعنی به تعبیردیگ ر ،واق نم ا ب ودن ی ک
تصور یا مفهوم) موکول به تبیین منشأ پیدایش آن است و این یعنی اینک ه تبی ین منش أ پی دایش ی ک تص ور ی ا
مفهوم یکراه و بلکه تنها راه برای احراز یا تضمین واق نمایی آن تصور یا مفهوم است.
روشن است که با پیدایش و پذیرش این انگاره ،بحث درباره منشأ تصورات و مفاهیم اهمیت و شأن ویژه و
فوقالعادهای پیدا میکند؛ اهمیت و شأنی که پیشازآن هیچگاه نداشته است .چون بهواسطه این انگ اره ،اعتب ار
معرفت شناختی (واق نمایی) تصورات و مفاهیم و به دنب ال آن اعتب ار عل م ی ا مابعدالطبیع ه ای ک ه ب ر پای ه ای ن
تصورات و مفاهیم شکل می گیرد و استوار می شود ،به بحث درباره منشأ این تصورات و مفاهیم گره می خ ورد
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و موکول به آن می شود .این وضعیت ،درواق همان چیزی است که در دوره پس از هی وم پ یش آم ده اس ت و
برخی از اندیشمندان و فیلسوفان را بر آن داشته است که باانگیزه ی تأمین و استوار کردن اعتبار معرفت ش ناختی
تصورات و مفاهیم اساسی و بنیادی علم و مابعدالطبیعه و دفاع از امکان علم و مابعدالطبیع ه ب ه بح ث و فح
جدی درباره منشأ تصورات و مفاهیم بیردازند .رج وع و توج ه ب ه واک نش ه ایی ک ه اندیش مندان و فیلس وفان
مختلف درباره دیدگاه هیوم درباره منشأ تصورات داشته اند ،نیز ای ن تحلی ل و تبی ین را تأیی د م ی کن د و نش ان
میدهد بهواسطه دیدگاه هیوم درباره منشأ تصورات بوده است که میان «تبی ین نح وه پی دایش ی ک مفه وم» ب ا
«اعتبار معرفتشناختی آن مفهوم» پیوند و تالزم برقرارشده و بدین ترتیب بحث درباره منشأ تصورات و مف اهیم
ارزش و اهمیت فوقالعادهای یافته است .چون عموم اندیشمندان و فیلسوفانی که بعد از هی وم ب ه بح ث درب اره
منشأ تصورات و مفاهیم پرداخته اند ،تمام سعی و تالش خود را به کار گرفته اند که نشان دهند این یا آن مفهوم
خا

منشأ عینی و واقعی دارد و بنابراین ،علم یا مابعدالطبیعهای که بر پایهی این مفاهیم استوار است ،ممک ن و

معتبر است؛ هرچند که البته در این میان آراء و دیدگاههای متفاوت و احیاناً متعارضی هم مطرحشده است.
نتایج مقاله
مسئله «منشأ تصورات و مفاهیم» از همان ابتدای دوره جدید فلسفه غرب ،که با دکارت آغاز میشود ،ب هعن وان
یک مسئله صری و متمایز و جدی و اساسی ،پیش روی فیلسوفان این دوره قرار نداشته است؛ بلک ه ب ه ت دریج
شکلگرفته و اهمیتی روزافزون یافته است .در تحلیلی که ارائه شد ،نشان دادیم که سه گام یا مرحل ه اص لی در
روند شکل گیری و اهمیت یافتن این مسئله قابل مشاهده است ) .آغاز شکل گیری ای ن مس ئله ب ه ط رح ای ده
«تصورات فطری» از سوی دکارت ،اسیینوزا و در ادامه ،الیبنی تس برم ی گ ردد ک ه بیش تر ب ه اقتض اء برخ ی از
جنبه های نظام های مابعدالطبیعی ایشان و نه لزوماً در پاسخ به مسئله ص ری و مس تقلی ب ه ن ام منش أ تص ورات و
مفاهیم ،مطرح شده است )2 .به دنبال طرح ایده تصورات فطری ،جان الک باهدف رد و انکار این ای ده اول ین
بار بهطور صری و مستقیم پرسش از منشأ تصورات و مفاهیم را مطرح میکند و بهطورجدی و مفصل به بح ث
درباره آن می پردازد .بعد از حمله الک به ایده تصورات فط ری ،الیبنی تس (ب ه عن وان آخ رین چه ره مع روفِ
جریان عقل گرایی در دوره جدید) که پیش تر به اقتضاء برخی جنبه های نظام مابعدالطبیعی اش عمالً ب ه ط رح و
قبول ایده تصورات فطری کشانده شده بود ،به دفاع دوباره از این ای ده برم ی خی زد و ب دین ترتی ب اول ین ب ار
دوگانه عقل گرا (قول به تصورات و مفاهیم فطری) یا تجربه گرا (انکار تص ورات و مف اهیم فط ری و مق دم ب ر
تجربه) به طور صری و آشکار شکل می گیرد و با توجه به آثار و نتایج فلسفی یا معرفت شناختی ای که هری ک

ت
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از این دو دیدگاه به دنبال دارد ،بحث درباره منشأ تصورات و مفاهیم اهمیت و جایگاه خاصی پیدا می کن د)9 .
بعد از الک ،هرچند برکلی سخن مهم و جدیدی در باب این مسئله ندارد اما هیوم با توجه به مبنایی که در باب
منشأ تصورات و مفاهیم در پیش گرفته بود ،این ادعای جدی د و ب ی س ابقه را مط رح س اخت ک ه "اگ ر تص ور
مفروضی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یک انطباع ختم نشود ،درواق موه وم و ب ی اعتب ار خواه د ب ود" .ای ن
ادعای هیوم به طور ضمنی این معنا و فحوا را در خود داشت که "اگر نتوانیم نحوه پیدایش یک تصور یا مفهوم
را تبیین کنیم ،آنگاه آن مفهوم موه وم ی ا ب ی اعتب ار خواه د ب ود" .ب ا پی دایش و پ ذیرش ای ن انگ اره ،اعتب ار
معرفتشناختی (واق نمایی) تصورات و مفاهیم اساسی مطرح در قلمرو علم و مابعدالطبیعه و به دنبال آن امک ان
و اعتبار خودِ علم و مابعدالطبیعه به تبیین منشأ آن تصورات و مفاهیم گره میخورد و بدین ترتیب ای ن مس ئله و
بحث درباره آن ،خواسته یا ناخواسته ،ارزش و اهمیت مضاعف و فوق العاده ای پیدا م ی کن د؛ ارزش و اهمیت ی
که تا پیشازآن هیچگاه نداشته است.
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