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مقدمه

هیوم از فیلسوفان تجربهگراست که در کنابهای «رسالهای درباره طبیعت آدمی»

1

«پژ هشی درباره فه آدمی» 2گاهی با شکاکیت مخالفت میکن

گداهی آن را

را پی

میکشدن کده

با شرایقی می پذیرد از این ر شارحان آثار ا این پرس

قنی هیوم از اژه شکاکیت اسنفاده می کن  ،دقیااش به چه چیزی اشاره دارد؟ هیوم
به چه معنایی خود

را شکاک مینامد

بده چده معندایی شدکاکیت را تخق ده

میکن ؟ آیا شکاکیت هیوم با طرح پر ژه علمی ا در باب طبیعت آدمی کده در
ص د تبیین فراین با رسازی انسان است ،سازگاری دارد یا نه؟ آیا اصوالش هیوم در

بخ های مخنلف کنابهای رساله پژ ه

به صورت یکنواخت یکپارچه از

شکاکیت سخن می گوی یا نه؟ در ادامه ،مقالبی را که هیوم در باب شدکاکیت در

بخ های مخنلف کنابهای رساله پژ ه

نگاشنه است ،یک به یک بررسدی

کرده ،با یکپارچهسازی آنها ،به بررسی دید گاه نهدایی هیدوم در بداب شدکاکیت
میپردازی :
 .1شکاکیت در کتاب رساله :شکاکیت موجّه /شکاکیت مستدلّ

هیوم در «رساله» از شکاکیت مسن ل موجه سدخن مدیگوید در ادامده سدعی
می کنی تلای ا از این مفاهی را توضیح دهی

در نهایت تفسدیری یکپارچده از

دی گاه ا در باب شکاکیت در رساله ارائه کنی :
الف) شکاکیت موجّه نسبت به استداللهای پیچیده و مبهم

هیوم ما مه «رساله» را با نا فیلسوفان مشدهور آغداز مدیکند  :نظدام فکدری
فالسفه مشهور ،فاق انسجام دلیل است همین ضدعف ،سدبب بد نامی خدود
1. Treatise of Human Nature.
2. Enquiry concerning Human Understanding.
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فلسفه ش ه است؛ همچنین است ضعیت فعلی علوم مناقشات بده قد ری زیداد
ش ه است که غالباش نمی توانی تصمی ققعی بگیری گویی همه چیدز مشدکوک
غیر ققعی است عموماش مردم حنی محااان ،نسبت به اسدن اللهدای مندافیزیکی-
یعنی اسن اللهایی که پیچی ه مبه ان

فه آنها محناج ما اری توجه اسدت-

ب بین بوده از آنها پرهیز میکنن هیوم از این موضع با عنوان «قاطعتدرین ندوع
شکاکیت» یاد میکن

چنین مینویس « :هیچ چیدز بده اند ازه قداطعتدرین ندوع

شکاکیت به عال ه تنبلی زیاد نمیتوان این نفدرت از منافیزیدک را توجیده کند »
()Hume, 1965: xvii- xviii

اما آیا هی وم با این موضع شکاکانه تنبلی نفرت آنها از عل

فلسفه موافق

است؟ نه اگر شکاکیت به معنای دستکشی ن از اسن اللهای پیچی ه تدممالت
طوالنی دقیق باش  ،هیوم با آن مخالف است ا آشکارا از فلسفه عل مربوط
به طبیعت آدمی سخن میگوی که با تنبلی به دست نمیآی اگر قرار بر این باش
شکاکیت به معنای مذکور را بپذیری

به تنبلیِ ناشی از آن تن ب هی  ،دیگر طرح

هیوم بیمعناست ( )Ibid: xviii- xixهیوم در بخ

ا ل د م سدوم رسداله ،از

تصورات منشمها ر ابط آنها سخن می گوی یا از تصور مکان زمان رابقه
بحث می کن

یا با قاطعیت ،منشم اعنااد به علیت ذهن جس را رص کرده،

نهایناش آنها را به تخیل باز میگردان

برای آن فراین ی پیچی ه در نظر مدیگیدرد

اگر این مباحث را دنبال کنی  ،منوجه میشوی هیوم در طرح علمی خدود ،بسدی
قاطع مصم است هیچ مجالی برای شکاکیت مذکور قایدل نیسدت امدا اگدر
چنین است ،چرا هیوم این شکاکیت را موجه خوان ه است؟ آیا حایاناش هیوم ایدن
شکاکیت را موجه می دان یدا تسدامحاش آن را چندین خواند ه اسدت؟ اگدر موجده
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می دان  ،چرا تسلی آن نمی شدود همچندان از فلسدفه طدرح علمدی تبیدین
طبیعت آدمی سخن می گوی ؟ آیا این د م عا با ه سازگارن ؟ آیا میتدوان ایدن
د را یکپارچه منسج توضیح داد؟
کوتاه سخن اینکه هیوم در این بخ

از رسداله ،از شدکاکیت قداطع موجده

سخن می گوی که ناشی از مشاه ه اخنالفدات علمدی فلسدفی اسدت عامدل
ب بینی نسبت به اسن اللهای پیچی ه مبه

درننیجه تنبلی پرهیز از آنهاست؛

شکاکینی که هیوم به منظور پیگیری پر ژه علمی خود  ،آن را نادی ه میگیرد
تسلیم

نمیشود ،بیآنکه آن را نا

یران سازد

ب) شکاکیت مستدلّ در باب عقل :فروریختن اعتقادات از طریق احتمال خطا

هیوم در آغاز بخ

چهارم از دفنر ا ل رساله در قسدمت «شدکاکیت در بداب

عال» ،این اسن الل شکاکانه را چنین صورتبن ی کرده است :قواع موجدود در
علوم برهانی ،همگی یاینی خقاناپذیرن ؛ اما قوای غیریاینی خقاپذیر ذهن ما،
هنگام کاربست این قواع یاینی خقاناپذیر مسنع ن از این قواع د ر شون
به خقا بیفنن در همین باره مواردی را به یاد داری که قوه فاهمه -1که به اسقه
عال 2بای به حایات دست یاب  -به اسقه دخالدت سدایر علدل قدوای ذهندی
ناسازگار فریب میخورد در این صورت کل معرفت به احنمال تب یل مدیشدود؛
یعنی همیشه در علوم برهانی این احنمال به ذهن میآی که شای قدوه فاهمده در
اسن الل تعایب لوازم قواع یاینی ،خقاکار است یا عواطف سایر امدور غیدر
معرفنی آن را به بیراهه بردهان این احنمال مبننی بر عواملی ک

زیاد مدیشدود:

تجربه ما از صحت یا فریبآمیزی قوه فاهمه ،بساطت پیچی گی مس له ،مر ر
بازبینی اسن اللها ،تحسین تمیی د سنان تص یق تمیی جامعده علمدی امدا
1. Understanding.
2. Reason.
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مشکل اینجاست همان طور که ارزیابی اسن الل ا لیه درباره یک موضوع ،مسنلزم
تضعیف آن اعنااد می شود آن معرفدت را بده احنمدال مبد ول خواهد سداخت،
ارزیابی همین ارزیابی نیز از قوت احنمال میکاه

اگر این سدیر ارزیدابیهدا را

همین طور ادامه دهی  ،اساساش چیزی از اعنااد احنمال باقی نمدیماند بندابراین
همه چیز غیر ققعی است دا ریهای ما اصالش به معیار صد

کدذب مجهدز

()Ibid: 180-183

نیست
هیوم اذعان میکن که اسن الل مذکور ،خالی از خقا است اگر قرار بدر ایدن
بود که فراین با رسازی اعناداد ،مرهدون عادل مدیبدود ،هدیچ اعنادادی بداقی
نمی مان اما خوشبخنانه اعنااد بیشنر یکی از کن های بخ
ماست تا بخ

شناخنی 2آن به همین جهت تممالت مح

احساسی 1طبیعدت
قادر بده تخدریب

نیسنن ؛ به دیگر سخن ننیجه منقای اسن الل شکاکانه ،فر ریخنن نظام اعنادادات
است ،اما چون اعناادات ما در طدول زند گی ،از فرایند ی احساسدی بده دسدت
می آین

این فراین ق رت بیشنری نسبت به دسنا ردهای فکری عال ناّاد دارد،

همچنان اعناادات باقی میمانن

(183-184

 )Ibid:از این ر هیوم مینویسد  :نده

من نه هیچ کس دیگر ،صادقانه بر این موضع شکاکانه ثابدت قد م نمدیمدانی
طبیعت به اسقه ضر رتی مقلق غیرقابل کننرل ،ما را ا میدارد همان گونه که
نفس میکشی

احساس میکنی  ،دا ری کنی به همدین جهدت ایدن شدکاکیت

اصالش قایل ی ن ارد تا با آن ماابله کنی

به نبرد با ا عازم شوی طبیعت چنان مدا

را به ت ا م دا ری اعنااد سو میده که گویی اصالش چنین اسن اللی به ذهن
خقور نکرده است

()Ibid: 183

1. Sensitive.
2. Cogitative.
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بنابراین از این طریق ،اسن الل شکاکانه ب ن خقا بر ذهن حاک میشود بدا
اینکه عال نمیتوان از خود

دفاع کن

منقااش نباید در ذهدن اعنادادی بداقی

بمان  ،خوشبخنانه چون طبیعت ،فرایند اعناداد با رسدازی را بده اننخداب مدا
انگذاشنه است ،در طول زمان ،نیر ی اسن اللهای شکاکانه را منالشی میسدازد
مانع از تمثیر چشمگیر آنها بر فاهمه میشود ،تا جدایی کده حندی شدکاکان نیدز
همچنان به تعال اسن اللکردن با رداشنن ادامه میدهن

()Ibid: 187

ج) شکاکیت در باب حواس :تعلیق اعتقاد به وجود خارجی جسم

هیوم قنی از شکاکیت در باب حواس سخن مدیگوید  ،صدراحناش اعناداد بده
جس  /جود خارجی پیوسنه را نشانه گرفنه معنا است این اعنااد نه محصول
حواس است نه عال؛ با این حال طبیعی گریزناپذیر است؛ چراکده محصدول
عملکرد طبیعی تخیل است :قنی انقباعدات حسدی کده دقیاداش یدا تاریبداش مشدابه
هم یگرن

به صورت منوالی میباشن  ،لی میانشدان فاصدله زمدانی محد دی

است که هیچ انقباعی نیست ،تخیل منمثر از ایدن حالدت ،ایدن د انقبداع را کده
میانشان ع م انقباع فاصله ایجاد کرده ،یکی میانگدارد چدون نمدیخواهد بده
تناق

دچار شود ،برای رفع این خقا تناق

حفظ اینهمانی ،شیء اح ی

را در نظر میگیرد که حنی قنی که درک نمیشدود ،موجدود اسدت مسدنال از
ادراکش گی به جود

ادامه می ده بر همین اساس عموم مردم به ایدن بدا ر

اسدقهشدان ،حندی

معنا میشون که برخی انقباعات حسی محسوسدات بدی
هنگامی که درک نمیشون  ،موجودن

به جودشان ادامه میدهن فیلسوفان نیز

برای اصالح این اعنااد عمومی ،یک گام جلوتر گذاشنه ،فراتر از حوزه ادراکات،
جود شی ی را فرض میگیرن که هنگامی که درک نمیشود ،موجود است بده
جود

ادامه میده

() Ibid: 187-211
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به نظر هیوم خقابودگی هر د اعنااد عمومی فلسفی ،به حک عال اضدح
است اعنااد عمومی خقاست؛ چراکه منضمن تناق

است :محسدوس در حدالی

که درک نمیشود ،درک میشود اعنااد فلسفی خقاست؛ چراکه منضدمن فدرض
چیزی فراتر از ادراکات است؛ یعنی به چیزی معناد اسدت کده بده آن دسنرسدی
ن اری

اظهار نظدر کندی بندابراین هیدوم در

درننیجه نمیتوانی اصالش دربارها

تبیین اعنااد به جس  ،ما را با معضل تعارض قوای ذهن ،یعنی قدوه عادل قدوه
تخیل ،ر بهر می سازد :عال با تممل بر این اعناادات ،به کذب خقابودگی آنها
پی میبرد؛ اما تخیل همچنان به این اعنااد منمایل است ما را به قبدول
میده اگر قرار باش به ن ای عال گو

سدو

دهی  ،بای این اعنااد را کنار بگذاری ؛

در حالی که طبیعت تخیل ما ،مانع از رهاش ن از این اعناداد مدیشدون حدال
چگونه می توانی خودمان را در اعنااد طبیعی به جدود پیوسدنه منمدایز (جسد )
توجیه کنی ؛ اعناادی که خقا باطل است عال خقابودگی توهمیبودن
کشف کرده است؟ ( ) Ibid: 212-217در بخ

را

بع ی ،پاسخ هیوم به این پرسد

را بررسی میکنی که ه موضع هیوم نسبت به شکاکیت در باب عال را توضدیح
میده

ه موضع ا نسبت به شکاکیت در باب حواس را

د) سازگاری استداللهای موجّه شکاکانه با عدم تعلیق اعتقادات

هیوم در پاسخ به این پرس

که «چگونه بده اعناداداتی کده خقدا یدا احنمدال

خقایشان برمال ش ه ،همچنان معنا مدیمدانی ؟» از گریزناپدذیربودن تردید های
شکاکانه در باب حواس عال سخن میگوی

آنها را «بیماری عدالجناپدذیر»

مینام که راهی به درمانشان نیست :این شکاکیت در حوزه عال حواس ،هرگز
از ریشه درمان نمیشون  ،بلکه بای به ق ر توان آنها را از خدود د ر بسدازی بده
با ر هیوم تنها راه گریز از تردی های شکاکانه «نادی هگرفنن بیتوجهی به آنهدا»
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«توقف تممالت عمیق در این حوزهها» است نیز معنا است هر ق ر بیشدنر در
موافات یا مخالفت با اعنبار قوای ذهن تممل کنی  ،شک تردی ما بیشنر میشود
بنابراین بهنر است کمنر در این حوزهها تممل بورزی

درعدوض بده اعنبارشدان

اطمینانی مقلق اعنمادی بیچون چدرا 1داشدنه باشدی تدا فرایند با رسدازی
اسن الل ،عملکرد طبیعی خود

را اِعمال کن

با رهایی را بر ما تحمیل بسازد؛

گرنه با تممل در اعنبار عال حواس ،جز بده خقدابودگی یدا خقاپدذیری آنهدا
دست نمییابی
چگونه به این امور بیتوجهی کنی

قنی که ذهن درگیرشان ش ه است؟ پاسخ

از این قرار است :عملکرد ذهن در تولید اعناداد اسدن الل ،آنچندان طبیعدی
گریزناپذیر ق رتمن تر است که خودکار تممالت ذهن در باب اعنبار قوای ذهن
را منوقف میسازد بنابراین هیوم از طریق ارجاع بده فرایند طبیعدی با رسدازی،
اعنااد به جود خارجی جس را موجه میسازد ا تصریح میکن کده از طریدق
تممالت عالی نمیتوان این اعنااد را توجیه کرد؛ اما از طریدق ارجداع بده فرایند
طبیعی با رسازی بیتوجهی به شکاکیت میتوان این اعناداد را موجده سداخت
(217-218

 )Ibid:بدده ضددوح راهکددار هیددوم در برابددر معضددلی کدده عمیادداش

معرفتشناخنی است ،ر انشناسانه است بس
این پرس

همچنان پابرجاست که باالخره هیوم شکاک است یا نه؟ از سویی

گویا هیوم شکاک را کسی دانسنه که به خقابودگی احنمال خقا در اعناادات
معارف معنرف است به همدین جهدت در صد د نفدی اعنادادات فدر ریخنن
آنهاست اما چون هیدوم از حفدظ اعنادادات دفداع مدیکند

آنهدا را طبیعدی

1. Implicit confidence.
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گریزناپذیر میدان  ،خود را شکاک نمدیداند ؛ بندابراین نباید موافادت هیدوم بدا
اسن اللهای شدکاکانه یدا گریزناپذیردانسدنن تردید های شدکاکانه را بده معندای
شکاکمان ن هیوم دانسدت هیدوم تردید های شدکاکانه را بیمداری عدالجناپدذیر
میدان ؛ با این حال برای رهایی از آن ،راهکار (بیتوجهی نادی هگدرفنن) ارائده
میده این مقلب -یعنی فر میان شکاکمان ن موجهدانسدنن اسدن اللهدا
تردی های شکاکانه -نکنه بسیار مهمی است که بای آن را از این بخ

از کنداب

رساله اخذ به سراسر رساله تزریق کنی  :هیوم شکاک نیست با اینکه اسن اللها
تردی های شکاکانه را موجه میدان ا ه تردی های شکاکانه را موجه میدان
ه اعنااد به جود خارجی را طبیعی میدان دلیل

این است کده تردید های

شکاکانه ناشی از تممالت عالی است؛ اما اعنااد ناشی از فرایند طبیعدی با رسداز
ذهن است که عم تاش از مجرای تخیل عمل میکن این د فراین منضادو 1،ض و ه
عمل میکنن

آرام نمیگیرن

(231

)Ibid:؛ گاهی یکی علیه دیگری میشدورد

غالب می شود گاهی بالعکس به با ر هیوم غلبه عال تممالت نظری مح

-

که نهایناش به شکاکیت میانجام  -به طور عم ه در کنج کنابخانه حاصل میشود
با ترک این محیط بازگشت به زن گی کلّاش فرامو

نادی ه گرفنده مدیشدود

چنانکده
مج داش اعنااد به جهان بیر نی اعنااد به جهان در نی باز میگردن ؛ هم 
عوام اساساش به چنین تممالتی دچار نمی شون

غافل از چنین تردید هایی صدرفاش

بر اساس فراین طبیعی با رسازشان در این د مورد به اعناادی که داشنن  ،ادامده
میدهن

()Cummins, 1999: 52-54 & 187

هـ) سازگاری استداللهای شکاکانه با طرح هیوم در باب شناخت

هیوم در خاتمه دفنر ا ل رساله ،ادامه فلسفی ن پژ هید ن در بداب طبیعدت
1. Opposition.
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آدمی را به مثابه کسی میدان که «بهزحمت کشنی شکسدنه خدود را از ر دخانده
عبور میده ؛ اما جرئت آن را دارد که همدین کشدنی سدورا
دریا کن

فرسدوده را ارد

حنی آن ق ر بلن پر از جاهطلب 1است که میخواه با این شدرایط

نامساع  ،د ر دنیا بگردد»
طعنه هیدوم بده خدود

()Hume, 1965: 263-264

از ایدن جهدت اسدت کده ا بدا یدادآ ری ضدعف

اخناللهای قوای ذهنی ناممکنبودن اصالحشان ،در هالهای از شک تدرس
غ

ناامی ی یمس فلسفی فر میر د این شک ترس غ

یمس فلسدفی

به صورت برجسنه در این عبارات خاتمه دفنر ا ل رساله بهخوبی مشهود است:
 هر ق می که بر میدارم ،با د دلی همراه است
 هر تممل ج ی مرا بابت خقا پوچی در اسن الل میترسان
 با جود ضعفهای مخصوص خودم ،با چه اطمینانی به حایات دست یاب ؟


اگر دست یاب  ،با چه معیاری میتوان تشخیص ده که حایات چه چیزی
است؟

 پس از دقیقترین ظریفترین اسن اللها ،هیچ دلیلی نمییاب که چدرا باید
آنها را تص یق کنی
 فاط تمایل قوی [نه دلیل رضایتبخ

شناخنی] در خودم حس مدیکدن کده

اشیا را همان گونه که پ ی ار میشون  ،تلای کن

بر حسدب عدادت ،چندین

اننظار بکشی که هر آنچده در گذشدنه ر داده ،در آیند ه نیدز ر مدیدهد ؛
اننظاری که مرهون «حس حافظه تخیل است»

1. Ambition.
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 تخیل خاسنگاه اکثر عاای ماست که ما را به «خقا» «تعارض حس عادل»
میکشان ؛ به نحوی که حس به جود اشدیا معناد مدیشدود ،لدی تدممالت
عاالنی خقای

را برمال میسازن ؛ مثالش حواس عادتاش جدود اشدیا را فدارز از

ادراک ما مسل میدانن  ،اما عال می گوی مدا بده فراسدوی انقباعدات حسدی
دسنرسی ن اری

 فاهمه انسان به علل ا لیه نهایی اشیا دسنرسی ن ارد نهایناش رابقه علّی میان
اشیا را به همان نیر ی ذهنی احساس تعینیافنگی اجبار ذهن در گدذر از
یکی به دیگری مییاب که محصول تخیل است

 مشکل دیگر از این قرار است که فراین با رسازی مبنندی بدر تخیدل ،مدا را بدا د
گزینه ر بهر می سازد که اننخاب هر یک از آنها دردسر آفرین است :اگر به تخیل
تن دهی  ،ما را گرفنار ز دبا ری خرافات میکن

اگر آن را کنار بگدذاری  ،بده

شک فراگیر مبنال میشوی ؛ به نح وی که نه فاط عاای علمی فلسفی بلکه عاای
منعارف در زن گی عادی ما نیز نابود میشون

()Ibid: 264-267

اینها مشکالتی است که هیوم را اداشت تا گرفنار شک ترس غ

یمس

فلسفی گردد ت ا م فلسفی ن پژ هی ن در باب طبیعت آدمی را نامعاول ب ان
حنی از آنها مننفر شود تنبلی رهاکردن علد

فلسدفه سدپردن خدود بده

زن گی عادی تعامل با دیگران را بر تممالت عمیق پیچی ه تدرجیح دهد بلده
طبیعت کافی است تا در زن گی عادی خودم ،از این شدک فراگیدر رهدایی یداب ،
خواه از طریق اشنغاالت زیادی که در طول زن گی دارم مانع از تممالت پیچی ه
شکاکانه میشود خواه از طریق انقباعات زن های که فرایند با رسداز تخیدل را
تحریک میکن به همین جهت تممالت شکاکانه تمثیری بر ما نمیگذارن یا تمثیر
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فورا فرامو

می شون امدا طبیعدت کدافی نیسدت تدا از اثدر ایدن

ان کی دارن

تممالت شکاکانه بر پژ ه

علمی خودم بکاه «این اسن اللهای شکاکانه چنان

تمثیری بر من گذاشنهان که آمادهام همه با رها اسدن اللهدا را رد کدن
با ری را نسبت به با ر دیگر محنملتر ن ان
را بسوزان

هدیچ

من آمادهام همه آثار علمی خودم

هرگز لذت زن گی را به خاطر اسن الل فلسفه از دسدت ند ه

چه الزامی جود دارد که عمر خوی

را بدا فلسدفه تدممالت تلدف کدن ؟ ایدن

تممالت چه فای های برای خودم یا دیگران دارن ؟ اگر انسانی نادان باشد کده بدا
جزمیت میان یشن

با ر می کنن  ،بهنر است تا اینکه به اسقه فلسفه تممالت

شکاکانه بهتنهاییِ غمبار مبنال شوم؛ همان طور که تدا کندون چندین بدوده اسدت»
()Ibid: 267-270

اما آیا هیوم اقعاش چنین میکن

به اسدقه تنبلدی یدمس فلسدفی ناشدی از

موجهبودن اسن اللهدا تردید های شدکاکانه از فلسدفی ن پژ هید ن در بداب

طبیعت آدمی دست بر میدارد؟ نه اگر قرار باش هیوم آن ق ر ناامید
گردد که ترجیح ده کل آثدار

مدمیوس

را بسدوزان  ،چدرا دفندر د م سدوم رسداله را

نگاشت؟ معلوم است ایدن یدمس فلسدفی تنبلدی ناشدی از شدکاکیت ،یکدی از
عواطفی هسنن که هیوم با مالحظه اسن اللهای شکاکانه به آنها مبنال ش ه است
اما هیوم عواطف دیگری ه دارد :یکی حسو کنجکا ی نسبت به کشف حایادت
اصددول دا ری در موضددوعات مخنل دفِ اخالقددی ،سیاسددی ،زیبدداییشددناخنی،
ر انشناخنی غیره د م احساس لذت از بلن پر ازی جاهطلبی برای مشارکت
در تعلی بشر کسب شهرت

(270-271

 )Ibid:سوم نفدرت از خرافداتی کده در

زن گی عادی جود دارد ( )Ibid: 271-272هیوم سرچشمه فلسفه خود

را همین
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عواطف احساسات در نی «شهرتطلبی» «کنجکا ی» میدان

(271

 )Ibid:به

جهت نفرت از خرافات ،فلسفه -البنه اگر فلسفهای صحیح منصدفانه باشد  -را
بر هر قس از خرافه ترجیح میده ( )Ibid: 271-272جالب اینجاست کده هیدوم
می پذیرد خرافات چون مانضای طبیعت آدمی محصول عاای رایدج ندوع بشدر
هسنن  ،تمثیر بیشنری بر ذهن آدمی دارن ؛ با این حال چون خرافات میتوانن مایه
آشفنگی انسان در سیر زن گی اعمال آدمی باشدن

درعدوض فلسدفه صدحیح

چنین پیام ی ن ارد صرفا منشم ایجاد عواطف معن ل -نه تولید عااید نظدری
چنانکه فلسفه ناصحیح آنها را میپر ران  -اسدت؛ پدس بدرای هیدوم
بیتمثیر ،آن 
فلسفه نسبت به خرافات رجحان دارد

(271-272

 )Ibid:به بدا ر هیدوم فلسدفه

پر ژه علمی ا در باب طبیعت آدمی ،چنین ناشدی را ایفدا مدیکند
جهت بای دنبال شود گرفنار کاهلی تنبلی نگردد

بده همدین

()Ibid: 273

ر شن است که این دلیل نه فاط ر انشدناخنی اسدت ،بلکده کدامالش شخصدی
است اگر دلیل هیوم برای نادی هگرفنن شکاکیت در زن گی عادی ،ر انشدناخنی
بود ،دلیل

در نادی هگرفنن شکاکیت در حوزه عل

فلسفه ،هد ر ان شدناخنی

است ه کامالش شخصی این عواطف ،احساسات مشدنرک ندوع بشدر نیسدت کده
ننایج گریزناپذیر داشنه باش  ،بلکه عواطف احساساتی است کده ممکدن اسدت
کسی اج

باش

کسی اج

نباش به همین جهدت ،هیدوم خقداب بده

خوانن ه کناب ،به ا منذکر میشود اگر اج عواطف مذکور است ،میتوان با ا
همراهی کن

بر تنبلی غلبه یاب  ،گرنه بهنر اسدت بده زند گی عدادی خدوی

بازگردد به اشنغاالت خانگی تفریحات مشغول شود

()Ibid: 272-273

بنابراین هیوم هد فیلسدوف اسدت هد شدکاک تعارضدی میدان ایدن د
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نمییاب « :اینها همگی گواهان بر اینکه من هنوز چیزی جز یدک شدکاک نیسدن »
( )Ibid: 273-274ر شن است که این شکاکینی که هیوم از آن طرف اری میکند ،
غیر از شکاکینی است که منکی به اسن اللهای شکاکانه ،بدا اعنادادات عامیانده
عل

فلسفه سنیز دارد به نحو جزمی از تعلیق عااید

علد

فلسدفه دفداع

میکن ( )Cummins, 1999: 54-60ننیجه آنکه هیوم به لحاظ نظری ،شدکاکیت را
موجه میدان ؛ اما به لحاظ ر انی ،شکاکزیسنن را موجه نمیدان
 .2شکاکیت در کتاب پژوهش :فلسفه آکادمیک /فلسفه شکاکانه /شکاکیت معتدل

در این بخ

هیوم از کلی اژههای ج ی ی اسنفاده میکن مدا تدال

مدیکندی

تلای ا از این کلی اژهها را مشخص سازی تا درنهایت به تصدویری منسدج
یکپارچه از تلای هیوم در باب شکاکیت دست یابی :
الف) فلسفه مقبول و مفید :فلسفه دقیق اما نه پیچیده

هیوم در بخ

ا ل کناب «پژ ه » از د ر یکرد فلسدفی در بداب شدناخت

طبیعت آدمی سخن میگوی

با ذکر مح دیتهای هر یک از آنها ،به ر یکدرد

فلسفی میانهای میرس که به نظر

قبولتر است
قابل 

اج چنین یژگیهایی

است :دقیق عاالنی است ،اما آن ق ر پیچی ه دشوار نیست که ما را از کدار
اشنغال معاشرت با مردم باز ب ارد ،بلکه نهایناش محاق را با توشهای از احساسات
شریف ادراکات خردمن انه به میان نوع بشر بر میگردان

()Hume, 2007: 2-5

از افکار پیچی ه پژ ه های عمیق پرهیز میکن ؛ چراکه این افکار پژ ه ها
به اسقه ع م ققعینی که بده دنبدال دارند  ،مدا را گرفندار افکدار مالیخولیدایی
خقاآمیز غلط میکنن ()Ibid: 5-6؛ با این حال نبای از هدر اسدن الل پیچید ه
عمیق د ری کرد

()Ibid: 6
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این عبارات دقیااش مشخص نمیکن هیوم به دنبال چه فلسفهای است؟ اگر قرار
است فلسفه ،فلسفه باش  ،چارهای جز کاربست اسن اللهای پیچی ه غیر عامیانده
نیست دقت نظر ب ن د ریگزی ن از اشنغاالت زن گی ر زمره ممکدن نیسدت
مگر می شود درباره موضوعی علمی یا فلسفی به نحو دقیق صحیح فکر کدرد
در عین حال تلویزیون تماشا کرد یا در حال خری
بخواهی با هیوم همراهی کنی

فدر

امدال ک بدود؟ اگدر

از ایدن اشدکاالت بگدذری  ،ظداهراش ا در صد د

طعنهزدن به فلسفههای سابق تضعیف آنهاست

(11

 )Ibid:هیوم مخالف فلسفه

اسن الل پیچی ه دقت نظر نیست؛ حنی از مالحظه خقاهدایی کده در علد
فلسفه هست ،ناامی

ممیوس نمیشود از تنبلی یمس فلسفی اسنابال نمیکن

()Ibid: 8؛ بلکده بده اسدقه نفدرت از خرافدات ( )Ibid: 11حدس کنجکدا ی
( )Ibid: 7عزم خود را جزم میکن تا از طریق تممل درباره ادراکها کن هدای
بی اسقه ذهن ،در باب طبیعت آدمی بین یش
کجاست

(8-9

نشان ده ح د فهد آدمدی تدا

 )Ibid:به با ر هیوم نمیتوان چنین علمی را اهدی غیدر ققعدی

تلای کرد ،مگر آنکه شکاکیت فراگیری را بپذیری کده یرانگدر هدر تفکدر هدر
عملی است دلیل این مقلب ضوح قوای ذهنی حاضر ادراکهای بی اسقهای
که است که با ان کی تممل منمایز می شون ؛ از قبیل تمایز اراده فه یدا خیدال
اشنیا

غیره ( )Ibid: 9اگر این ادراکها کن

پژ ه

قرار دهی  ،هیچ بعی نیست بنوانی اصول حاک بر ذهن را کشف کندی ؛

قوای ذهنی را مورد تممدل

چنانکه سایر علوم در حوزه مورد نظر خودشان کامیاب ش ه اصول حداک بدر
آن حوزه را کشف کردهان

()Ibid: 10

ب) فلسفه آکادمیک یا فلسفه شکاکانه

«تردی های شکاکانه در باب عملکرد فه » عنوان بخ

چهارم کناب پژ ه
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است هیوم در این بخ

عالیبودن علیت را نشانه گرفنه ،در آن مناقشه میکند

هیوم در این قسمت یدک بدار از اژه شدکاکیت اسدنفاده مدیکند

از آن د ری

میجوی « ،میدان به عنوان یک فاعل ،عمل عادت  ،تردی های در باب اسننناج
علّی را مننفی میسازد ،اما به عنوان یک فیلسوفی که بهرهای از حس کنجکا ی-
نخواه گفت شکاکیت -دارد ،میخواه از مبنای ایدن اسدننناج مقلدع شدوم»،
سپس عالیبودن خاسنگاه علیت اسننناج علّی را مورد مناقشده قدرار مدیدهد
()Ibid: 28

خود

بنابراین هیوم در این بخ

را شکاک نمیخوان  ،بلکه یدک فیلسدوف

کنجکا می نام که به دنبال کشف منشم اعنااد به علیت اسننناج علّی است امدا
چرا هیوم از این عنوان د ری میجوی ؟ آیا اقعاش پرس
نیست؛ خصوصاش اینکه ا عنوان بخ
عملکرد فه » می نام
شکاکانه» سخن می گوی

در بخ

از منشم علیت ،شکاکانه

چهدارم را «تردید های شدکاکانه در بداب

پنج از «راهکار شدکاکانه در بداب تردید های

در آغاز همین بخ

شکاکانه /فلسفه آکادمیک» بحث میکن ؟

به نحو جانب اراندهای از «فلسدفه

()Ibid: 30

هیوم ظاهراش در آن بخشی که از عنوان شکاکیت برائت میجوی یا دسدت کد
از آن پرهیز میکن  ،ناظر به تردی های شکاکانهای است که میخواهن اعناداد بده
علیت را تعلیق کنن ؛ اما قنی جانب ارانده از فلسدفه شدکاکانه سدخن مدیگوید ،
منظور

فلسفهای است که ضمن اننااد به عالیبودن ضر ریالص

بودن این

اعنااد ،از طبیعیبودن گریزناپذیری آن دفاع میکن هیوم بدا لحندی جانب ارانده
دعا ی طرف اران فلسفه شکاکانه آکادمیک را چنین تاریدر مدیکند  :طرفد اران
فلسفه شکاکانه آکادمیک همواره صحبت می کنن از تردی

تعلیقِ دا ری از
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خقر تصمیمات عجوالنه از مح دبودن به مرزهای بسیار مح د کدا
فه

هدای

از اعالم برائت از هر نظریهپردازی که از ح د عمل زن گی عادی فراتر

میر د این فلسفه ه تنبلی را رد میکن ه تکبر نسنجی ه را؛ ه بلن پر ازی را
ردو میکن ه سادهدلی خرافاتی را هر اشنیاقی را میکش مگر اشنیا به حایات
را آن اشنیا نیز هرگز بی

از ح نمیشود نمدیتواند بشدود ایدن فلسدفه

اسن اللهای زن گی عادی را تضعیف میکن  ،تا جایی که تردی های

همه اعمال

نظریهپردازی را نابود می کن ؛ اما نبای از این امر ترسی ؛ چراکه طبیعت همواره
بر حاوق

اصرار می رزد نهایناش بر هر اسن الل اننزاعی مجرد غالدب مدیشدود

( )Ibid: 30-31چنانچه قنی فهمی ی اسننناج علّی مبننی بر عال نیست ،با کا
در کن های ذهن ،به اصل دیگری با عنوان «عادت» مدیرسدی کده بدا تدمثیر بدر
تخیل ،اسننناج علّی را رق می زن
کن

تا قنی که طبیعت بشری بداقی اسدت ،ایدن

طبیعی ذهن نیز باقی است اگر اصل عادت نبود ،تمامی معارف ما محد د

میش به حوزه ناچیز حواس حافظه در این صورت نمدیتوانسدنی

سدایل را

برای اه اف تنظی کنی یا قوای طبیعدی خودمدان را بدرای ایجداد امدور بده کدار
بگیری به همین جهت عادت اصل الزم برای حیات باای ما در هدر شدرایقی
است

(31-40

 )Ibid:تردی های شکاکانه بیاعنمادی به فه  ،چنین اسننناجی را

یران نمیسازد؛ چراکه اساساش چنین اسننناجی از فراین عالی حاصل نش ه ،بلکه
از طریق دیگری به دست آم ه است که تمیی یا انکار عال ،تدمثیری بدر حفدظ
طرد

ن ارد

()Ibid: 55

ج) فلسفه آکادمیک یا شکاکیت معتدل

هیوم در بخ

آخر کناب پژ ه

نیز د باره از «فلسفه آکادمیک»

«فلسدفه
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معن ل» 1سخن میگوی

از آنها دفاع میکن در این بخد

هیدوم یدک بدار در

تاابل با شکاکیت دسنوری دکارتی ،از شکاکیت معن ل سخن میگوی

یک بدار

ناظر به شکاکیت افراطی پیرهونی  2این د شکاکیت دکارتی پیرهونی از تردید
عام درباره همة عاای

قوای معرفنی دفاع می کنند ؛ البنده دکدارت بده صدورت

موقت ر شی پیرهون به صورت ثابت حایای هیوم در هر د مورد ،جوه
مثبت شکاکیت را اخذ میکن

با اِعمال اصالحات  -به تعبیر خود  -تعد یل

آنها ،از شکاکیت معن ل /فلسفه شکاکانه دفاع میکن در ادامه ،هر یک از این د
را پی میگیری :
 )1فلسفه شکاکانه در برابر شکاکیت دستوری دکارتی

هیوم بع از آنکه مخاطب

را به این نکنه توجه میده که شکاک بده معندای

«کسی که هیچ عای ه اصلی در باب هیچ موضدوعی ند ارد ،خدواه موضدوع
نظری باش خواه عملدی» اصدالش مصد ا ند ارد تدا کندون دید ه نشد ه اسدت
(109

 ،)Ibid:به توضیح شکاکیت دکارتی میپدردازد از منظدر دکدارتی «شدکاک

کسی است که نسبت به قوای معرفنی اصول عاای سابق -به منظور حفاظت
از خقا دا ری عجوالنه در آنها اطمینان از اعنبار ص قشان -تردید عدام را
سفار

می کن

سپس به اسقه صورتبن ی اسن الل منکی بر اصول بد یهی،

ا الش به اقعنمایی قوای معرفنی مقم ن می شود ثانیا از این طریق ،بده عااید
اصول صحیح دست مییاب »

()Ibid: 109

هیوم چن اشکال به این نوع شکاکیت سفارشی /دسنوری ارد مدیداند  :ا الش
اصالش چنین شک فراگیر عامی دستیافننی نیست؛ یعنی نمیتوان این توصدیه
1. Mitigated Scepticism.
2. Pyrrhonian.
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را عملی کرد در هر موردی تردی کدرد؛ ثانیداش اگدر هد چندین شدکی

دستیافننی باش  ،راهی به خر ج از آن نیست؛ چراکه قرار است منکی بر اصول
ب یهی ،اقعنماییا

مسن لّاش اثبات شود؛ در حالی که نه چنین اصولی داری

نه

می توانی مقم ن باشی ب ن هیچ خقدایی اسدن الل بده سدود قدوای معرفندی را
صورتبن ی کردهای

()Ibid: 109

بنابراین این گونه شکاکیت پذیرفننی نیست ،مگر اینکه آن را این گونه تع یل
کنی  :تعلیق ذهن از پدی دا ریهدای خداص (پدی دا ریهدایی کده احنمداالش از
آموز

عای ه نسنجی ه کسب کردهای ) حفظ بیطرفی برای آغاز فلسدفه در

این صورت این شک دسدنوری -کده عدام فراگیدر نیسدت فادط نسدبت بده
پی دا ریهای خاص جاری است -ما مه مناسبی است تا از ناقه مقمد ن ،بده
شیوه اسن اللی مقم ن ،به ننایجی مقم ن دست یابی « :این یگانه شدیوهای اسدت
که از طریا

می توانی بده کسدب حایادت دسدنیابی بده ققعیدت ثبدات در

ماصدودمان امید ار باشدی »

(109-110

خاص -که آنها را ناشی از آموز

 )Ibid:تلادی هیدوم از پدی دا ریهدای

عای ه نسنجی ه میدان  -ناقه تمدایز ا بدا

دکارت است به نظر دکارت هر با ری که ب یهی یا مسنننج از ب یهی نباش  ،بای
طرد شود؛ اما به نظر هیوم برخی از با رها با اینکه بد یهی یدا مسدنننج از بد یهی
نیسنن  ،باز ه الزم گریزناپذیرن ؛ چون ناشدی از فرایند ی هسدنن کده ذهدن،
گریزی از آن ن ارد آن ق ر مه
به آنها محناجی

مفی ن که برای حفظ حیات باای خودمان

()Bailey, 2006: 18-21

 )2فلسفه شکاکانه در برابر شکاکیت عام پیرهونی

هیوم در این بخ

از شکاکیت فراگیر سخن می گوی که اعنبار قوای ذهنی

اصول عای تی زن گی عادی یا اصول الهیاتی مابع القبیعی را مورد تردی قدرار
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یاعنمادی به قوای ذهنی در موضوعات علمی پیچی ه «ناشدی از کشدف
میده ب 
غلطان ازبودن قوای ذهنی عجز آنها برای دسنیابی بده مقلدوب ثابدت در همده

موضوعات غریب نظدری اسدت»

(2007: 110

 )Hume,بدیاعنمدادی بده اصدول

عای تی در الهیات مابع القبیعه ناشی از مشاه ه اخنالفات آنهدا بدا هد اسدت
بی اعنمادی به اصول عای تی زن گی عادی نیز ناشی از بیاعنمادی بده حدواس
طرح شبهات ناظر به آن است؛ مثالش در مورد اعنماد بده حدواس ،چندین اعندراض
ش ه که نمودِ کج پار در آب یا تفا ت نمودهای اشیا بر حسب تغییر موقعیت یا
د بینی ناشی از فشاردادن بر یک چش

غیره ،اعنماد به حواس را مدورد تردید

قرار میدهن ( )Ibid: 110افز ن بر این اعنراض -کده هیدوم آن را چند ان قدوی
نمیدان ( -)Ibid: 110-111اشکال مه تری توسط شکاکان مقرح ش ه کده هیدوم
با لحنی جانب ارانه آن را نال می کن  :اعنماد به حواس که ما را به اعنااد به جهان
خارجی (اعنااد به اینکه ادراک مدا معلدول شدیء خدارجی مشدابه اسدت) سدو
میده  ،با ان کی تممل فلسفی از بین میر د؛ چراکه اساساش ما به چیزی جز ادراک
دسنرسی ن اری

نمیتوانی از شدیء مسدنال از آن سدخن بگدویی اگدر شدیء

مسنال از ادراک ،علت ادراک باش  ،دلیلی ن اری که آن علدت را شدیء خدارجی
مسنال از ذهن ب انی ؛ چون کامالش محنمل است علنشان خود ذهدن یدا یدک ر ح
نامرئی باش ؛ خصوصاش اینکه میدانی برخی از ادراکهای ما -مثل آنچه در خواب
دیوانگی بیماریها نمایان می شون  -منشم خارجی ن ارن بگدذری از اینکده
رابقه ر ح ب ن نحوه تمثیر قدوای حسدی بدر ایجداد ادراک ذهندی از مسدائل
پیچی ه فلسفی است که همچون س وی ر بهر ی این فدرض قدرار مدیگیدرد کده
ادراک را معلول شیء خدارجی مدؤثر بدر قدوای حسدی بد انی

()Ibid: 110-111
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بنابراین شکاک با طرح چنین اعنراضاتی نشان میده اعنااد به جهان خارجی ،نه
فاط ناشی از عال نیست ،بلکه عالی نیست بده اسدقه تدممالت تردید های
عالی بای

یران شود

()Ibid: 113

بی اعنمادی به عال نیز ناشی از این است که اسن اللهای اننزاعی ما مبننی بدر
اصولی هسنن که مهمل منناق

ان اسن الل های علّی تجربیِ ناظر بده امدور

اقع نیز بی ایراد نیسنن ؛ مثالش به اسقه تغییر احدوال مدا (بیمداری سدالمنی یدا
جوانی پیری) دا ریهای ما فر میکنن

()Ibid: 113-115

بنابراین هیوم با لحنی جانب ارانه اسن اللهای شکاکان را پی

میکش

کمنر

نا ی به آنها ارد می سازد هیوم منمایل است از این شکاکیت افراطی بدا عندوان
شکاکیت پیرهونی یاد کن تنها چیدزی کده هیدوم بارهدا بده عندوان سد وی علیده
شکاکیت پیرهونی به کار میگیرد ،این اصل ر انشدناخنی اسدت کده اعنمداد بده
حواس ( )Ibid: 110-111یا عال ( )Ibid: 115-116ناشی از اسن الل نیسدت تدا بدا
این اشکاالت تممالت عالی مننفی گردد؛ بلکه ناشی از غریزه طبیعی اسدت کده
ما ناگزیر آن را پی می گیری به با ر هیوم در زن گی عادی همیشه دربداره امدور
اقعی ،اسن الل تجربی علّی انجام میدهی

اساسداش بادای مدا در گدر همدین

تفکر اسن الل است بله در کنج کنابخانه چنین تردی هایی به ذهدن مدیآیند
بهسخنی میتوان بر آنها غلبه یافت؛ اما در زن گی عادی ،تمایالت احساسات
عملکرد طبیعی با رساز ما چنین تردی هایی را نادی ه میگیرن

از بین میبرند ،

تا جایی که فرقی میان شکاک پیرهونی سایر انسانها باقی نمدیماند بده بدا ر
هیوم شکاکیت پیرهونی یک شکاکیت افراطدی ناپاید ار اسدت؛ بده بیدان دیگدر
تردی ی که یک شکاک در ذهن خود یا دیگری ایجاد میکن  ،یک تردید موقدت
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است تمثیر پای اری بر زن گی شخص نمی گذارد یا اگدر تدمثیری هد بگدذارد،
برای جامعه باای شخص مفی نیست؛ چراکه بنا بر ثبات چندین تردید ی ،هدر
عملی منوقف آدمی گرفنار سسنی تنبلی میش

عل

بیتوجهی به نیازهای طبیعی ،مرگ
خود

فرا میرسی « :یک پیرهونی اگرچه میتواند

یا دیگران را با اسن اللهای شکاکانه به حیرت آنی فر بَرَد ،یدک اتفدا

ساده در زن گی ،تمامی تردی های
می یاب که اصالش ذهن
تفریحی بی

را ندابود مدیکند

خدود را همسدانِ کسدی

را درگیر ایدن مباحدث بدیفاید ه نکدرده اسدت شدکاک

پیرهونی در این لحظه به خود
اعنراضات

درنهایت به اسدقه

خواه خن ی

نبوده است»

اعندراف خواهد کدرد تمدامی

() Ibid: 115-117

نکنه مهمدی کده نباید از آن غفلدت کدرد ،تمکید هیدوم بدر خقاپدذیربودن
مغالقیبودن این تمایل غریزه است؛ یعنی هیوم تص یق میکن که این غریزه
تمایل طبیعی ،همچون سایر غرایز آدمی میتوان مغالقی گمراهکنن ه باش  ،امدا
به هر حال ،طبیعی گریزناپذیر است بدا هدیچ اسدن الل تردید شدکاکانهای
کامالش از بین نمیر د؛ یعنی اگر ه به صورت موقت به اسقه اسن الل شدکاکانه
مورد تردی قرار بگیرد ،فوراش بر ذهن ر ان آدمی حاک میشدود تردید را بده
پسنوی ذهن پس میزن

()Ibid: 116

هیوم چنین شکاکینی را میپذیرد آن را با عنوان «شکاکیت معن ل» یا «فلسفه
آکادمیک» مشخص میسازد ،شکاکینی کده ننیجده شدکاکیت پیرهدونی یدا همدان
شکاکیت افراطی است ،اما چون با تممل عال سلی  1اصدالحشد ه ،بدر خدالف
شکاکیت پیرهونی ه مان گار است ه مفی شکاکیت معن ل با آنکه بخشی از

1. Common Sense and Reflection.
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اسن اللهای شکاکانه را میپذیرد ،در شدکاکیت بداقی نمدیماند ؛ چراکده اساسداش
باقیمان ن در شکاکیت را مضرّ برای حیدات مدا بده د ر از عملکدرد طبیعدی

غریزی انسان در با رداشنن میدان به با ر هیوم شکاک معن ل به با رداشدنن
پژ هی ن در عل ادامه میده  ،اما با د قی  :یکی اینکه از تعصب جزمان یشدی
دست بر می دارد تواضع احنیاط در تصمیمات را پی
پژ ه های

میگیرد؛ دیگری اینکه

را به موضوعاتی که در دسنرس فه بشری است ،مح د میکند

()Ibid: 117-118

 .3نکاتی انتقادی درباره دیدگاه هیوم در باب شکاکیت

بنا بر آنچه گذشت ،ر شن می شود هیوم طرح یکپارچهای در باب شکاکیت دارد
اسن اللهای شکاکانه را اکثراش قابلقبول میدان ؛ با این حال معنا اسدت آدمدی
به علل عاطفی طبیعی در این تردی ها باقی نمیماند

در طدول زند گی آن را

نادی ه میگیرد به همین جهت هیوم با شکاکیت پای ار مخالف اسدت درننیجده
از عل

فلسفه اعنااداتِ ناشی از عال سلی در طول زن گی دفاع میکن یکی

از مه ترین اسن اللهای شکاکان که هیوم آن را ذکر کرد پدذیرفت ،تمکید بدر
عنصر اخنالف احنمال خقاست :همیشه در علوم برهانی این احنمال بده ذهدن
می آی که شای قوه فاهمه در اسن اللهای تعایب لوازم قواع یایندی خقاکدار
است یا عواطف سایر امور غیر معرفنی آن را به بیراهه بدردهاند ارزیدابی سدیر
اسن اللی نیز مشکل را حل نمیکن ؛ چراکه همین احنمال خقدا در سدیر ارزیدابی
نیز ارد میشود

()Hume, 196: 180-183

اما آیا اقعاش چنین است؟ ممکن است به اسقه ارزیابی ،بده اشدکال اسدن الل
پی ببری

با ر حاصل شد ه از آن را از دسدت بد هی ؛ امدا بده ایدن ارزیدابی
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(اننفای با ر حاصل از آن اسن الل) مقم ن هسنی آری میتوان همدین

ارزیابی را ناادی کرد؛ اما این طور نیست که لز ماش در پی این ناادی ،به خقابودن
ارزیابی سابق دست یابی خقاهای سابق درباره اینکه اسدن الل بعد ی نیدز خقدا
هسنن  ،منقااش چیزی نمیگوی ؛ خصوصا اینکه میدانی اسن اللهای بسیط عم تاش
به خقا مبنال نمیشون

اگر بهدرسنی دنبال شون  ،اسن اللهای پیچی ه را نیز از

خقا حفظ میکنن
بگذری از اینکه همین اسن الل شکاکانه خود ،مص ا کاربست عال اسدت
اگر عال معنبر نباش  ،این اسن الل نیز معنبر نیست توجه ما به اسن الل شدکاکانه
به اسقه اعنمادی است که به عال داری البنه هیوم به این اشدکال النفدات دارد
( )Ibid: 186ب ین شیوه آن را نا میکن که اگرچه با اعنماد ا لیه به عال است
که این اسن الل را به پی

میبری

ج ی مدیگیدری  ،امدا نهاینداش در یدک سدیر

اسن اللی عالی ،عال این اعنماد را از ما میسنان
نا هیوم قابلقبول است؟ نه دلیل

(186-187

 )Ibid:اما آیا ایدن

از این قدرار اسدت کده اساسداش تمدامی ایدن

ارزیابیهای انناادی شکاکانه توسط عال ر میدهن بله عال به ما میآموزان
که ممکن است در اسن اللهایی که تا کنون داشنهای  ،خقاکار باشی ؛ اما مفاد این
حک عال ،شامل همین اسن الل نیست بله می شود حک دیگری صدادر کدرد
همین احنمال خقا را در حک قبلی مقرح کرد؛ اما همین حک ج ی نیز مشمول
خود

نیست این سیر ارزیابی مضاعف نه فاط به تضعیف عادل نمدیانجامد ،

بلکه نشان میده راهی جز اعنماد به عال نیست؛ به تعبیدر فندی حجیدت عادل،
ذاتی آن است نمی توان نفیاش یا اثباتاش درباره اعنبار حجیت عال اسدن الل کدرد
اما اگر بر فرض این اسن الل منقااش اعنبار حجیت عال را مخ

سدازد ،آیدا
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راهکار ر انشناخنی هیوم برای غلبه بر این شدک رضدایتبخد

اسدت؟ هیدوم

معنا بود عوامل طبیعی با رساز علل عاطفی انسان مانع از آن میشود که ایدن
شک ثابت باقی بمان اما آیا اقعاش چنین تضمینی جدود دارد؟ نده خصوصداش در
فلسفه که اسن اللها چن ان طبیعدی با رهدا چند ان الزم مفید

حوزه عل

برای زن گی نیسنن که شخص ضر رتاش به آنها با ر حاصل از آنهدا تدن ب هد ؛
همچنین حس کنجکا ی نفرت از خرافات در برخی انسدانهدا چندان ضدعیف
است که ترجیح می دهن به خرافه تن دهن به جای آنکه ذهن خوی
فلسفه اسن الل های غام

را با علد

درگیر کنن افز ن بر این عواطف انسانها دارای

مراتب مننوع است برخی کمنر کنجکا ن یا با اینکه کنجکا ن  ،به دلیل تمایدل
طبیعی به امور دیگر (مثالش لذت جنسی) حس کنجکدا ی را نادید ه مدیگیرند
شکاکیت را توجیه مناسبی برای تردی

تنبلی میدانند

از تحایدق پدژ ه

طفره میر ن
اسن الل دیگر شکاکان که هیوم به آن اشاره داشت ،ناظر به نفی عاالنیبودن
صاد بودن اعناادات بنیادی همچون جود خارجی علیت نفس آدمی اسدت
(188-189

 )Ibid:به با ر هیوم عال نیز نمیتوان منشم اعنااد بده جدود پیوسدنه

منمایز برای برخی انقباعات باش ؛ چراکه اگر قرار باشد مدا مسدنن بده عادل
اسن الل فلسفی به این اعنااد رهنمون شوی  ،نبای کودکان عوام که اکثریتان ،
به این اعنااد دست مییافنن ؛ در حالی که میداندی آنهدا نیدز اجد ایدن اعناداد
هسنن بگذری از اینکه اصالش فلسفه قادر به اثبات جود پیوسنه برای انقباعدات
مذکور نیست؛ چراکه فلسفه به ما میآموزان که این انقباعات از جهدت انقبداعی
هیچ فرقی با سایر انقباعات ن ارن

هیچ گاه جودی پیوسنه منمایز مسنال
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(193

 )Ibid:بنابراین با اننفای حواس عال نوبدت بده تخیدل

میرس به با ر هیوم تخیل فراین طبیعی را طدی مدیکند تدا اعناداد بده جسد
(موجود پیوسنه خارجی) را تولی کن همین مباحث را هیوم در مورد اعناداد بده
علیت اعنااد به ذهن نیز مقرح کرد به با ر ا اصل علیت نیز ناشی از عادت
تخیل است نه عال یا حواس بهتنهایی
در نا این اسن الل نیز گفننی است فیلسوفان مسلمان نیدز اعناداد بده جدود
خارجی را صرفاش منکی به حواس توضیح نمیدهن (صدرالمتألهین،)363 /3 :1891 ،
بلکه آن را ناشی از اسن الل عالی میدانن (معلمی313 :1393 ،؛ هم و-363 :1396 ،

عالیبودن به معنای اسن الل آگاهانه منممالنه نیست به همین جهت

)363؛ ثانیاش
ایرادی ن ارد که کودک نیز در ساحت ناخودآگاه

چنین فراین ی را طدی کدرده

باش ثالثاش بای میان علت توجیه یک با ر فر گذاشت چه بسا با ری از طریق
تخیل در سنین کودکی ایجاد شود ،اما به اسقه عال نیز بنوان آن را بع اش موجه
ساخت رابعا انقباعات به ضمیمه ما مات عالی دیگر ،اعنااد به جود خارجی را
تولی می کنن در مورد اصل علیت نیز فالسفه مسلمان معنا ن ایدن اصدل ،ا لدی
ب یهی است؛ یعنی عال بع از تصور درست اصل علیت بده آن تصد یق مدیکند
(ابنسینا83 :1331 ،؛ طوسی03-18 /3 :1331 ،؛ صدرالمتالهین)131 /0 :1891 ،؛ بنابراین،
این اصل نه ناشی از حواس است نه ناشی از عال اسن اللی نه ناشی از تخیل،
بلکه ناشی از شهود عالی است در مورد اعنااد به خود /نفس نیز فالسفه مسلمان
از عل حضوری اسنفاده می کنن که اقعیت خود را در مییاب  ،بیآنکه از حواس
تخیل اسنفاده کنی (فارابی393 :1313 ،؛ ابنسینا1333 ،ق )161-163 :به بیان دیگر
فیلسوفان مسلمان با اسنفاده از عل حضوری ،اعنااد به جود خدوی

را موجده
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سپس با اسنفاده از شهود عالدی علد حضدوری ،بده اصدل علیدت

رهنمون میشون

آنگاه بدرای اثبدات جدود خدارجی ایدن اسدن الل را پدی

میکشن که احوال ذهنی در نیام معلولان

به علت محناج چون گاهی ایدن

احوال ذهنی معلول خودم نیسنن (مثالش هیچ قت د ست ن ارم در آت
درد بکش ) ،نشان میده علنی بیر ن از مدن منشدم پید ای

بسوزم

ایدن حالدت اسدت

(معلمی313 :1393 ،؛ همو)363-363 :1396 ،

بنابراین با عنایت به نا های ذکرش ه در اثنای منن همچنین انناادات موجود
در بخ

حاضر ر شن می شود تبیین هیوم از جهات مخنلفی قابل قبول نیست

نمیتوان جایگزین تبیین عالی صدحیح فیلسدوفان مسدلمان از ایدن اعنادادات
باش
نتیجه

با عنایت به آنچه گذشدت ،ر شدن مدی شدود هیدوم طدرح یکپارچدهای در بداب
شکاکیت دارد ی با اینکه اسن الل شکاکان را غالباش خالی از اشکال میداند  ،بده
اسقه تمکی بر بخ

احساسی طبیعی ر انی آدمدی ،بدا شدکاکیت پاید ار

ثابددت مخددالف اسددت راهکددار ا بددرای ایددن معضددل معرفددتشددناخنی صددرفاش
ر انشناخنی گاهی کامالش شخصی است در نا

بررسی م عای هیوم بیان ش

که ا الش اسن اللهای شکاکانه خالی از اشکال نیست؛ ثانیداش راهکدار ر انشدناخنی
هیوم برای غلبه بر این معضل معرفتشناخنی نیز چن ان رضایتبخد

نیسدت

نمیتوان مانع قاطعی در برابر ثبات ت ا م شکاکیت باشد ؛ از ایدن ر پیشدنهاد
ش به جای راهکار ر انشدناخنی هیدوم ،بده تبیدین عالدی مسدنج فیلسدوفان
مسلمان در این زمینه تمسک شود
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