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هالک حقیقت از دیدگاه چالس پیرش و ویلیام جیمس و نقد آو با تکیه بر آراء
هالصدرا و استاد هطهری
هعىى هكؾايی
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ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ فلىفه و کالم اوالهی ،ؾايٍگاه ٌيكال ،ايكاو

٠لی هعمؿ واشؿی

1

اوحاؾياق ؾايٍگاه ٌيكال ،گكوه فلىفه و کالم اوالهیٌ ،يكال ،ايكاو

چکیده
پكوً اِلی ؾق جعميك ظأك ،چيىحی و چگىيگی ;ظميمث :ال ؾيؿگاه ؾو جى ال بمقگجكيى
فالوفهی هٍكب پكاگماجيىن ،چاقلم پيكن و ويليام شيمم اوث .به ٘ىق ؼالِه هؿ٠ای اِلی
پيكن و ويليام شيمم ؾق باب ه١كفثًٌاوی ٠باقت اوث ال :قؾگيكی پياهؿهای ٠ملی ؾق همام
ًٌاؼث و اِالث ؾاؾو به هّلعث ٠ملی به شای جٙبيك هفاهين ـهًی با اهك وال( ٟوال١يث
ؼاقشی يا يفه االهك) و ج١ييى هالن ِؿق آو .ايٍاو ه١حمؿيؿ که جفاوت و جٍابه هياو جّىقات
و هفاهين ـهًی ؾق واظث ـهى ج١ييى يمیٌىؾ ،بلكه ؾق واظث جصكبيات هلمىن و ٠ملی
اوث که آٌكاق هیگكؾؾ .هنچًيى ،شيمم بك آو اوث که جىشه بٍك به هاب١ؿالٙبي١ه و جىول او
به اهىق هاوقايی فمٗ شهث کىب آقاهً قوايی اوث و يه بكای فهن ظميمث و ؾوثيابی به
هًاٖ ًٌاؼث .هالِؿقا و اوحاؾ هٙهكی ؾق همام يمؿ ايى آقاء قويككؾ هفکىق ؾق باب ًٌاؼث قا
همبىل يؿايىحه ،و بكآيًؿ که ايى قويككؾ لىالم فاوؿی به ؾيبال ؾاقؾ که فهكوث اشمالی آو به
ٌكض ـيل اوث :بی هً١ا ٌؿو هفاهين يٝكی ،يىبيثگكايی ؾق ًٌاؼث و کىب ظميمث ،ال بيى
قفحى ظىى و لبط ٠ملی ،لموم پلىقاليىن ؾق هىائل ٠ميؿجی و ايؿيٍههای بًياؾيى و يٝيك آو.
واژگاو كلیدی :ه١كفثًٌاوی ،پيكن ،ويليام شيمم ،پكاگماجيىن ،اِالث هّلعث ٠ملی،
هالِؿقا ،هٙهكی.
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هقدهه

3

واژه ;پكاگماجيىن :هٍحك ال کلمه ;پكاکحيک ،:به هً١ای ٠مل اوث ،که ه١اؾل فاقوی
آو هكحب اِالث هّلعث ٠ملی هیباٌؿ .ايى يعله فككی هالک ظميمث قا جًها ؾق
يحايس ٠ملی و ٠يًی و هٍهىؾ و هلمىن گماقهها شىثوشى هیکًؿ .چًاوکه هیؾايين ؾق
همام جعليل ه١كفثًٌاؼحی ،هبايی ايؿيٍه پكاگماجيىن با ج١اقٔات و چالًهای لياؾی
قوبه قووث لفا با جؤهل ؾق آقای فيلىىفاو اوالهی چًيى بؿوث هیآيؿ که ؾيؿگاه آياو
ؾقباقهی ه١ياق ًٌاؼث ؾق جمابل با آقای فيلىىفاو پكاگماجيىث اوث< چًاوچه ٌهيؿ
هٙهكی و بكؼی ؾيگك ال ظكمای ه١اِك به ٘ىق ِكيط شكياو ه١كفثًٌاوی
پكاگماجيىث و ِاظباو ايى ايؿيٍه قا به بىجه يمؿ کٍايؿهايؿ.
يؽىحيى شىايههای جفكك پكاگماجيىن ؾق لكو يىلؾهن هيالؾی ،ابحؿا ؾق آقاء پيكن
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فيلىىف و قواوًٌان ايگليىی ٜهىق کكؾ ،به٘ىقی که واژهی پكاگماجيىن يؽىحيى باق
ؾقوال 9181م جىوٗ چالم پيكن واقؾ فلىفه ٌؿ .وپه ايى قويككؾ فككی ؾق لكو
بيىحن با ويليام شيمم قواوًٌان و فيلىىف آهكيكايی و هن و٘ى وی ،شاو ؾيىئی 1که ال

فالوفهی ج١لين و جكبيث به ظىاب هیآيؿ ،به باق يٍىث .ؾيىئی ٌيىهی ٠ملی قا بهحكيى
ٌيىه بكای اهك ج١لين و جكبيث ؾايىحه و ؾق بىٗ و گىحكي آو و١ی وافك ؾاٌحه اوث.
پيؿاوث که بعد ها ؾق ايى هماله اقليابی ايى هكحب بعىب کاقايی آو به هًمله قوٌی
بكای ج١لين و جكبيث يؽىاهؿ بىؾ ،بلكه هؿف جبييى ظميمث ه١كفث و ًٌاؼث ال ؾيؿگاه
ؾو جى ال فيلىىفاو هٍكب پكاگماجيىن و بياو ايى اؾ٠ا اوث که ه١حمؿيؿ جًها هالک
ِعث و ِؿق لٕايا و گماقهها جٙبيك آوها با هّلعث ٠ملی و ظميمث هلمىن
هیباٌؿ .ظميمث ايى اوث که فالوفهی اوالهی و افكاؾی چىو هالِؿقا و ٌهيؿ
______________________________________________________
1. Pragmatism
2. peirce
 .1شاو ؾيىئی ال بمقگجكيى فيلىىفاو هٍكب پكاگماجيىن به ظىاب هیآيؿ که بيًجكيى کاقکكؾ وی ؾق باب ج١لين
و جكبيث اوث.
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هٙهكی با ايى قويككؾ پيكن و ويليام شيمم ؾق باب ًٌاؼث و ه١كفث وك يما ٞؾاٌحه و
ه١حمؿيؿ که به ٘ىق هًٙمی ايى يگاه به ;ظميمث ،:فكوکاوحى آو به ظيٙه جصكبهی ٠ملی
بىؾه و فالؿ اقلي و ا٠حباق يٝكی هیباٌؿ .لفا ،ؾق ايىشا و١ی بك آو اوث جا ٔمى بياو
ظميمث ال ؾيؿگاه ايى ؾو فيلىىف هٍكب پكاگماجيىن به يمؿ آو با جكيه آقای ه١كفحی
هالِؿقا و ٌهيؿ هٙهكی پكؾاؼحه ٌىؾ .بًابكايى ،وؤال اِلی پژوهً ظأك چًيى اوث
که هالک و ه١ياق ًٌاؼث ال يگاه پيكن و ويليام شيمم چيىث و ال يگاه هالِؿقا و
ٌهيؿ هٙهكی چه يمؿهايی بكآو واقؾ اوث؟
هفهىم شناخت
يكی ال هىائل ههمی که ه١كفثًٌاوی به آو هیپكؾالؾ ،هاهيث و ٘بي١ث ًٌاؼث
َ
اوث .ايى هىؤله قا هیجىاو ؾق لالب ايى پكوً ٘كض کكؾ که ًٌاؼث چيىث و با ٠الن
٠يى و وال ٟچه يىبحی ؾاقؾ؟ ٠امجكيى هفهىم ًٌاؼث با هٙلك ٠لن و آگاهی و ا٘الٞ
هىاوی اوث ،گكچه گاهی به هً١ای اؾقاکات شمئی و يا بالًٌاوی بكاق هیقوؾ.
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يگكي فالوفهی اوالهی به ٠لن و ه١كفث و کاٌفيث آو ال ٠الن ؼاقز هبحًی بك
والٟگكايی فلىفی اوث که هحٕمى ِؿق و ظميمث هیباٌؿ< لفا ظك و ظميمث ٠لمی
يمؾ ايٍاو به هً١ای ِؿق اوث 2.هكظىم هٙهكی ييم ٔمى جؤکيؿ بك والٟگكايی فلىفی و

با پيكوی ال ويكهی ًٌاؼثًٌاوی ٠الهه ٘با٘بايی ظميمث ٠لن و ه١كفث قا ظٕىق يا
٠لن ظٕىقی ؾايىحه _يً١ی جماهی اؾقاکات و ه١مىالت ايىاو ا٠ن ه١مىالت اولی و ذايی
بهواوٙهی ظٕىق يا ٠لن ظٕىقی به ًٌاؼث ايىاو ؾق هیآيًؿ_ و هالک ِؿق آوقا

______________________________________________________
 .3هٙهكی ،هكجٕی ،شناخث ،جهكاو ،ايحٍاقات ٌكي١ث ياِكؼىكو9139 ،ي.91َ ،
٘ .2با٘بايی ،هعمؿظىيى ،اصىل فلسفه و روش رئالیسم ،همؿهه و پاوقلی هكجٕی هٙهكی ،ز ،9جهكاو،
ايحٍاقات ِؿقا9111 ،ي.18َ ،
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هٙابمث با وال ٟه١كفی هیکًؿ.

3
2

هالِؿقا ه١حمؿ اوث ًٌاؼث به ً٠ىاو ٠لن ًٌاؼث همكى اوث به هك يک ال
ه١ايی ياؾٌؿه ا٘الق گكؾؾ ،و يا بكشمئی ال آو ه١ايی ِؿق کًؿ .چًاوکه گاهی ؾق
ج١كيف ًٌاؼث گفحه ٌؿهًٌ ،اؼث ٠باقت اوث ال :ظٕىق اهكی هصكؾ يمؾ شىهك
اؾقاک کًًؿه .لفا ،با جىشه به هٙالب هفکىق هیجىايين ٠لن ًٌاؼثًٌاوی قا ايىگىيه
ج١كيف کًينًٌ :اؼثًٌاوی ٠لمی اوث که ؾقباقهی ًٌاؼثهای ايىاو و اقليابی ايىاٞ
آو و ج١ييى هالک ِعث و ومن آوها بعد هیکًؿ.
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قلمرو شناخت
هىؤلهی ؾيگكی که ؾق واؾی ه١كفثًٌاوی هىقؾ جىشه لكاق هیگيكؾ ،للمكو ًٌاؼث
اوث ،ايى هىٔى ٞقا هیجىاو ؾق لالب يک پكوً چًيى هٙكض کكؾ که ايىاو چه
چيمهايی قا هیجىايؿ بًٍاوؿ؟
فالوفهی هٍكب پكاگماجيىن و افكاؾی چىو پيكن و ويليام شيمم للمكو ًٌاؼث قا
هعؿوؾ به ٠الن ٘بي١ث کكؾه و بكآيًؿ که جًها چيمهايی هح١لك ًٌاؼث لكاق هیگيكؾ که
لابل جصكبهی ٠ملی بىؾه و به ٘ىق ٠ملی يحايس قٔايثبؽٍی به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ.
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ًٌاؼث
پيكن ييم [با جكيه بك هكام اِالث ظه و جصكبه] ه١حمؿ اوث که اهكاو
ِ
چيمی وقای ٠الن ٘بي١ث بكای ايىاو وشىؾ يؿاقؾ و ًٌاؼث ايىاو هعؿوؾ به ٘بي١ث
اوث .وی بكآو اوث که ًٌاؼث ؾق ٠كِهی ٠مل و جصكبه اجفاق هیافحؿ و يک ايؿه يا
جئىقی هًگاهی همبىل و پفيكفحه اوث که به يک وًؿ و وال١يث جصكبی هًحهی ٌىؾ .ايٍاو
______________________________________________________
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2. Epistemology
 .1هالِؿقا ،هعمؿبى ابكاهين ،حکمة المحعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،بيكوت ،ؾاق االظياء الحكاخ ال١كبی،
ز.211َ ،9
ّ
 .4فكوغی ،هعمؿ٠لی ،سیر حکمث در اروپا ،ايحٍاقات لواق ،جهكاو9138 ،ي.491َ ،
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بهقغن ايىکه گىحكهی ًٌاؼث ايىاو قا هعؿوؾ به ٠الن ٘بي١ث ؾايىحه ،با ايى وشىؾ،
٠الن هاوقاء الٙبي١ه قا ايكاق يككؾه و ؾق ايى باب واکث هايؿه اوث.
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ويليام شيمم ييم با ايىکه وشىؾ ٠الن هاوقاء الٙبي١ه قا پفيكفحه و ؾق کحاب انىاع
ججربهى دینی با ظاالت اظحكامآهيم ٠كفايی ؾقباقهی ؼىؾ هیگىيؿ :ؼميكهی ـاجی هى
جمكيبا به ٘ىق کاهل به الحفاـات قوظايی وابىحه اوث ،اها با ايى ظال ه١حمؿ اوث که
ه١كفث و ًٌاؼث به چًيى ٠المی بكای ايىاو هيىك ييىث< چكاکه وی للمكو ًٌاؼث

ايىاو قا هعؿوؾ به ٠الن ٘بي١ث و ٌيىهی جصكبهی ٠ملی ؾايىحه اوث 2.ؾق ِىقجیکه
فالوفهی اوالهی ٔمى اـ٠او به گىحكؾگی للمكو ًٌاؼث و ه١كفث ايىاو ،ه١حمؿيؿ که
يه جًها ًٌاؼث ٠الن هاوقاء الٙبي١ه بكای ايىاو هيىك و همكى اوث ،بلكه باالجكيى وٙط
ًٌاؼث و ه١كفث هكبىٖ به ايى ٠الن اوث.
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هالِؿقا ييم هماو٘ىق که بكای ه١كفث و ًٌاؼث ايىاو هكاجبی لائل اوث ،للمكو
ًٌاؼث ايىاو قا هعؿوؾ به هكاجب و ٠ىالمی هیؾايؿ که به جكجيب ٠باقجًؿ ال٠ .9 :الن

هاؾه يا ظه ٠ .2الن هرال يا ؼيال ٠ .1الن ٠مل 4،وی هنچًيى ال ايى هن باالجك قفحه و با
لكاق ؾاؾو ٌهىؾ ؾق کًاق ٠مل بكآو اوث که بكهاو ٠ملی بؿوو کٍف و ٌهىؾ ياکافی
اوث به ٘ىقی که بىياقی ال هىائل بؿوو کٍف و ٌهىؾ لابل ؾقک ييىث.

5

______________________________________________________
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 .1فاقابی ،ابىيّكهعمؿبى هعمؿ ،جعلیقات ،جكشمه فح١لی اکبكی ،آباؾاو ،ايحٍاقات پكوً9111،ي.13َ ،
فاقابی ٔمى اـ٠او به ايى ظميمث که ؾايكهی ه١كفث بٍك ٠الوه بك هىشىؾات هاؾی هىشىؾات غيك هاؾی قا ييم
ٌاهل هیٌىؾ٠ ،لىم قا به ٘ىق کلی به ؾو يى ٞيٝكی و ٠ملی جمىين هیکًؿ و وىهيى بؽً ال ٠لىم يٝكی قا ٠لن
الهی يا هاب١ؿالٙبي١ی هیؾايؿ .به يٝك وی ايىاو هیجىايؿ ِىقتهای ٠ماليی ال هصكؾات ،ا٠ن ال يفىن٠ ،مىل و
واشب الىشىؾ قا به ؾوث آوقؾ.
 .4هالِؿقا ،هعمؿبى ابكاهين ،حکمة المحعالیة فی االسفار العقلیة االربعة ،ز.91َ ،1
 .5همى ،اسفار ،لن ،هكحبة المّٙفىی ،ز9111 ،1ي. 814َ ،
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ويليام شيمم ٔمى ايحماؾ ال فالوفه اوالهی و با جؤکيؿ به ايىکه ًٌاؼث ايىاو
هعؿوؾ به ٘بي١ث اوث ،هیگىيؿ :جىول فيلىىفاو اوالهی به هاب١ؿالٙبي١ه و ؾق اؼحياق
گكفحى اونهايی چىو :ؼؿاويؿ٠ ،مل ،وشىؾ هٙلكِ ،كفا بكای کىب آقاهً اوث و
چًيى قويككؾی به ًٌاؼث و ظميمث آوها قا ؾق پاياو جعميك و پژوهً لكاق هیؾهؿ .اها
ؾق قوي پكاگماجيكی ٌما يمیجىاييؿ به هيچيک ال چًيى واژههايی به ً٠ىاو پاياو جعميك
ؼىؾ بًگكيؿ ،بلكه بايؿ ال هك واژه اقلي ٠ملی آو قا بيكوو کٍيؿ و ؾق هىيك جصكبه به کاق

ايؿاؼث 3.ايى وؽًاو ؾق هياو فالوفه اوالهی پفيكفحه ييىث< چًاوچه هالِؿقا با قؾ
ا٘الق ه١كفثًٌاوی آهپكيىحی و پكاگماجيىحی ه١حمؿ اوث که ه١كفث و اؾقاک ؾاقای
هكاجبی اوث که به جكجيب ٠باقجًؿ ال :اؾقاک ظىی ،اؾقاک ؼيالی ،اؾقاک وهمی و اؾقک
٠ملی .با ايى ظىاب ِؿقا يه جًها ه١كفث ٠ملی و هاوقاءالٙبي١ی قا هیپفيكؾ ،بلكه آو قا
باالجكيى يى ٞه١كفث ه١كفی هیکًؿ 2.هكظىم هٙهكی ييم ٔمى اقائه اوحؿالل بك وشىؾ
ؼؿاويؿ و ٠الن هاوقاء الٙبي١ه و ايحماؾ ال ه١كفثًٌاوی پكاگماجيكی ه١حمؿ اوث که
ظكج١الی پاقهای ال ه١اقف و ٠لىم فٙكی قا ؾق وشىؾ ايىاو به وؾي١ه يهاؾه ،که ايى ٠لىم
پايه و اوان بكای کىب وايك ٠لىم ;٠لىم اکحىابی :به ظىاب هیآيًؿ .وی هیگىيؿ
اِىل جفكك ايىايی که اِىل هٍحكک جفككات همهی ايىاوهاوث ،اِىلی فٙكی هىحًؿ
ولی فكو ٞو ٌاؼههای جفككات ،اهكی اکحىابی به ظىاب هیآيًؿ ،يه ايىکه جمام ؾايً و

ه١كفث بٍك اهىقی اکحىابی و هعؿوؾ به ٠الن ٘بي١ث و جصكبهی ٠ملی باٌؿ 1.لفا ايٍاو

هنچىو ِؿقا يه جًها ٠لىم هاب١ؿ الٙبي١ی و ه١اقف ٌهىؾی قا بهً٠ىاو بؽً اٝ٠می ال
ه١كفث بٍكی پفيكفحه ،بلكه ايى يى ٞال ٠لن قا باالجكيى يىًٌ ٞاؼث ه١كفی هیکًؿ.
______________________________________________________
1. Games, W., Pragmatism, Longmans, Green, and co. London, 1907,
p.579.
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هنابع شناخت
يكی ؾيگك ال هباظد اواوی ؾق ه١كفثًٌاوی ،بعد هًاب ٟو ابماق ًٌاؼث اوث و
وؤالی که ؾق ايىشا هٙكض اوث ايى اوث که ايىاو بكای کىب ًٌاؼث و ؾوحيابی به
ه١كفث ،چه قاهها و ابماقی قا ؾق اؼحياق ؾاقؾ؟ فكاگيكجكيى ابماق ه١كفث بٍكی ظه اوث.
پيكن ويليام شيمم ظه قا جًها هًب ٟکىب ه١كفث ؾايىحه ،و ه١حمؿيؿ ظمايمی بكای
ايىاو لابل ًٌاؼث اوث که لابل ظه و جصكبهی ٠ملی باًٌؿ 3.پكاگماجيىثهايی چىو
پيكن و ويليام شيمم گكچه ؾق باب ه١كفث ٠ماليی وؽى گفحهايؿ ،اها ٠مل قا به ً٠ىاو
يک هًب ٟافأه کًًؿهی ه١كفث يپفيكفحه و جًها آو ٠مالييحی قا لبىل ؾاقيؿ که ؾق ؼؿهث
ظه و جصكبه باٌؿ ،يه ايىکه ؼىؾ فیيفىه ه١كفثلا باٌؿ و اقائهی جئىقی کًؿ 2.ال آوچه
بياو ٌؿ ظاِل هیٌىؾ که ٠مل ؾق ه١كفث پكاگماجيىحی جًها هًب ٟظف ٛا٘ال٠ات
ظاِل ال جصكبيات ظىی و ٠ملی به ظىاب هیآيؿ يه ايىکه ؼىؾ به ً٠ىاو يک هًبٟ
ه١كفحی هىحمل بكای ايىاو ايصاؾ ه١كفث کًؿ .هالِؿقا ييم ايى ظميمث قا که ظه
فكاگيكجكيى هًب ٟه١كفحی بٍك اوث قا پفيكفحه و ه١حمؿيؿ که هىاؾ اوليهی ٠لن ؾق
هعىىوات ال ٘كيك ظه و اظىان ظاِل هیٌىؾ ،وپه ٠مل به ً٠ىاو ابماق
ايؿيٍهوقلی کاق قوی هىاؾ اوليه اظىاوات قا آغال هیکًؿ٠ .مل ؾق هًگام ظكن کكؾو
ؾقباقهی آوها به ظه اکحفا يمیکًؿ< چكاکه اگك چًيى بىؾ بكای او اِال يميًی ظاِل
يمیٌؿ .ظه به جًهايی ايى اهكاو قا يؿاقؾ که ؾقباقهی ٌیء يا ّ
کليث آو ظكن يميًی
ِاؾق کًؿ ،ليكا که کىب يميى ٠مل ؼاَ ٠مل اوث.
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ؾوهيى هًب ٟه١كفحی ٠مل اوث .هالِؿقا ٠الوه بك ظه ٠مل قا ييم به ً٠ىاو هًب١ی
ه١كفحی هىحمل ًٌاؼحه و ه١كفی کكؾه اوث .ظٕىق ٠مل بهً٠ىاو يک هًب ٟه١كفحی ه١حبك
و شايگاه بكجك آو يىبث به ظه و ؼيال ،هعؿوؾيثها و جًگًاهايی قا که هً١ای
پكاگماجيكی ٠لن به آو گكفحاق آهؿه اوث ،ؾق هن هیقيمؾ< با ا٠حباق و اوحمالل ٠مل ٌكٖ
آلهىوپفيكی ال هفاهين و گماقههای ٠لمی ظفف هیٌىؾ و بؽٍی ال ٠لن هیجىايؿ با اجكا
به ايى هًب ٟبه هفاهين و گماقههای بالٕكوقه قاوث ؾوث يابؿ .بًابكايى ايٍاو ه١كفث قا به
ؾايً ظىی و جصكبهی ٠ملی هًعّك يؿايىحه و همكاه با آو ،بك ؾيگك ٠كِههای ه١كفث

٠ماليی ييم جؤکيؿ هیکًًؿ 3.هكظىم هٙهكی ييم ابماق ًٌاؼث قا هعؿوؾ به هؤلفههای
ؾايىحه اوث که بياو آوها ٌكض ـيل اوث .3 .ظىان :ايىاو ؾاقای ظىان هؽحلف اوث
که هكيک ال آوها يمً اواوی ؾق ًٌاؼثهای آؾهی ؾاقيؿ .اهميث ظىان جا آو شاوث
که اگك آؾهی فالؿ ظىان باٌؿ ،هيچ يىًٌ ٞاؼحی به ؾوث يؽىاهؿ آوقؾ .فمؿاو هكيک ال
ظىان هىشب ٠ؿم ًٌاؼث هكبىٖ به آو ظه ؼىاهؿ ٌؿ .بكای هرال کىقهاؾقلاؾ
يمیجىايؿ قيگها و اٌكال قا ؾقک کًؿ .به هميى يعى کك هاؾقلاؾ يمیجىايؿ ِؿاها قا
بًٍىؾ ،البحه بايؿ جىشه ؾاٌث که ظه ٌكٖ اللم بكای ًٌاؼث اوث ،اها ٌكٖ کافی
ييىث٠ .2 2.مل٠ :مل به ً٠ىاو لىه هؿقکه يمً اواوی ؾق ًٌاؼث ؾاقؾ ،چكا که ال آو

ف١اليثهای بىياقی وك هیليؿ که ال شمله آوها هیجىاو به هىاقؾ ـيل اٌاقه کكؾ:
الف) جعليل و جكکيب :ؾق هًٙك به جعليل و جكکيب هفاهين پكؾاؼحه هیٌىؾ .بكای
هرال ٘بمهبًؿی اٌياء ؾق همىلههای هؽحلف کن و کيف و أافه يمىيهای ال جعليل و
جكکيبهای ٠ملی اوث .ؾوحهبًؿی اٌياء ؾق همىالت شىهك و ٠كْ يمً هؤذكی ؾق
ًٌاوايی اٌياء ؾاقؾ چًاوچه فيلىىفاو ٘بمهبًؿیهای گىياگىو اقائه ؾاؾهايؿ .بكای هرال
اقوٙىٌ ،يػ اٌكاق ،کايث و هگل هك يک ٘بمهبًؿی ؼاِی ال اٌياء قا هٙكض کكؾهايؿ.
______________________________________________________
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ب) ج١مين و کليث بؽٍيؿو به اهىق :ايىکه ايىاو ال اهىق شميی هفاهين کلی قا
هیوالؾ و يا به ج١مين هفاهين هیپكؾالؾ ،ال شمله ف١اليثهای ٠مل اوث ،يه ظه.
ز) جصكيؿ :ؾق هىاقؾی که اهكی ؾاقای ؾو ظيد اوث و ايى ؾو ظيد ؾق ؼاقز اجعاؾ
ؾاقيؿ ،ـهى هیجىايؿ آوها قا ال يكؿيگك شؿا والؾ .هرال ٠ؿؾ و ه١ؿوؾ ؾق ؼاقز وشىؾ
واظؿ ؾاقيؿ ،اها ـهى هیجىايؿ آوها قا ال يكؿيگك شؿا والؾ.
ؾل :با ابماق ؾل هیجىاو به ًٌاوايی يک ولىله ظمايك يايل آهؿ٠ .كفا ؾل قا به ً٠ىاو
ههنجكيى هًبًٌ ٟاؼث هٙكض کكؾهايؿ.

3

اوحاؾ هٙهكی گاه ال ابماق ًٌاؼث با ً٠ىاو هًبًٌ ٟاؼث ياؾ هیکًؿ و لفا ٠الوه
بك٠مل و ؾل٘ ،بي١ث قا به ً٠ىاو هًب١ی بكای ًٌاؼث ـکك هیکًؿ .ال يٝك ايٍاو٘ ،بي١ث
يک هًب ٟبيكويی بكای ًٌاؼث و ٠مل يک هًب ٟؾقويی بكای آو اوث .ولحی که ٘بي١ث به
ً٠ىاو هًبًٌ ٟاوايی هٙكض ٌىؾ ،ظىان ابماقی بكای آو جلمی هیٌىؾ .يكی ال ابماق،
ظىان اوث ،با ايى ابماق اوث که ايىاو ًٌاؼث قا ال ٘بي١ث هیگيكؾ ولی ظىان،
ابماقی بكای هًب٘ ٟبي١ث اوث.
ابماق ؾوم ًٌاؼث ،اوحؿالل هًٙمی اوث .اوحؿالل ٠ملی ،آوچه که هًٙك آو قا ليان
يا بكهاو هیياهؿ ،هیباٌؿ که يک يى٠ ٞمل ـهًی اوث .ابماق ؾوم لهايی ه١حبك اوث که
ها ٠مل قا به ً٠ىاو يک هًب ٟبًٍاوين .کىايی که هًب ٟقا هًعّك به ٘بي١ث هیؾايًؿ و
ابماق قا هًعّك به ظىان ،هیکًًؿ ؾق وال ٟهًب٠ ٟمل و لهكا اقلي ابماق ليان و بكهاو قا
ييم ايكاق هیکًًؿ .لفا جا به هًب٠ ٟمل ا٠حكاف يؿاٌحه باٌين يمیجىايين به ابماق ليان و
بكهاو اجكا کًين ،يً١ی آو قا به ً٠ىاو يک ابماق ه١كفثًٌاوی ه١كفی کًين.

2

با جىشه به هٙالب فىق٘ ،بي١ث هًبًٌ ٟاوايی اوث و ابماق آو ظىان٠ ،مل هًبٟ
ًٌاوايی اوث و ابماق آو ليان و بكهاو ،ؾل هًبًٌ ٟاوايی اوث و ابماق آو جمکيه يفه .به
______________________________________________________
 .3همى.212َ ،
 .2همى. 211َ ،
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ل٠ن ِاظب ايى للن بهحك اوث که ظىان و ٠مل و ؾل ،به ً٠ىاو ابماق ًٌاوايی و جصكبه
و اوحؿالل (ليان و بكهاو) و جمکيه يفه قاهها و قويهای ًٌاوايی ؾقيٝك گكفحه ٌىيؿ
جا ٘بي١ث _که هیجىايؿ ؾق کًاق ايىاو و شاه١ه و جاقيػ ،ال شمله هًاب ٟو هىٔى٠ات
ًٌاوايی جلمی ٌىيؿ_ ؾق همابل ٠مل و ؾل لكاق يگيكيؿ.
ؾق همابل ايٍاو ِاظباو هٍكب اِالث هّلعث ٠ملی و افكاؾی چىو پيكن و
ويليام شيمم با جؤذيكپفيكی ال جفكك قوًٌگكی ،همىاقه ؾق باب ه١كفث هاب١ؿالٙبي١ی،
ٌهىؾی و وظيايی يا وكىت کكؾهايؿ و يا بٕ١ا ؾق ِؿؾ ايكاق آو بك آهؿهايؿ .بًابكايى
جفاوت اواوی هىشىؾ هياو ايى ؾو يعله ال جفكك ايى اوث که ؾق جفكك فالوفه اوالهی
هًابًٌ ٟاؼث همايًؿ للمكو ًٌاؼث گىحكؾه اوث و اقکاو ًٌاؼث ٠الوه بك ظه و
جصكبه٠ ،ملٌ ،هىؾ و وظی قا ييم ؾق بك هیگيكؾ.
شناخت از دیدگاه فیلسىفاو هشرب پراگماتیسن
رویکرد پیرش درباب شناخت
پيكن ؾق باب ًٌاؼث ه١حمؿ اوث که بايؿ ؾيؿ ٌیء هىقؾ يٝك چه اذكاجی هیجىايؿ ؾاٌحه
باٌؿ که هعحىيات آو به ٘ىق ٠ملی لابل ؾقک باٌؿ ،چكاکه ؾق ايىِىقت ًٌاؼث ها ال
ايى اذكات به هً١ی ًٌاؼث کاهل ها ال آو ٌیء ؼىاهؿ بىؾ٘ .بك ايى اِل جّىقی
وأط اوث که ًٌاؼث و ه١كفث هً١كهکًًؿهی اذكات هفكوْ ها بك قوی ٌیء هىقؾ
جّىق هیباٌؿ ،به ٠باقت ؾيگك ،جّىق بايؿ ال ٘كيك جٕميى قوابٗ ا٠مال و پياهؿهای
هحًاٜك با آو وأط گكؾؾ( .يً١ی هحًاٜك با هك جّىق يک پياهؿ ٠ملی به ؾيبال آو اللم
اوث) لفا ًٌاؼث ٌیء به ً٠يث آو ييىث ،بلكه ظاِل جفىيك و بياو اذكات ٠مل ها قا
بك قوی ٌیء هىقؾ يٝك هیباٌؿ .بؿيى جكجيب ،جّىقی ال ٌیء ؾق ها ظاِل هیٌىؾ که
هٙابك با آو ٠مل اوث و ٠مل به آو ا٠حباق هیبؽٍؿ 3.وی ه١حمؿ اوث بكای بىٗ ؾاؾو

______________________________________________________
1. Pierce, Ch., The Philosophy of Pierce Selected Writings, p.267.
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يک هفهىم ـهًی فمٗ کافيىث هٍؽُ کًين ايى هفهىم بكای چگىيه قفحاقی بكاق هیآيؿ
و آو قفحاق هً١ای آو هفهىم ـهًی اوث< په بكای ؤىض بؽٍيؿو به افكاقهاو ؾق باب
يک هىٔى ٞبايؿ جىشه کًين که آو هىٔى ٞظاوی چه يحايس ٠ملی هحّىقی بىؾه ،و چه

جؤذيكاجی ال آو هیجىاو ايحٝاق ؾاٌث 3.ال يٝك پيكن يک ٠ميؿه جًها ؾق ِىقجی ظميمی
اوث که ،ؾق هك آو لابل جصكبه ٠ملی باٌؿ و به ٘ىق ٠ملی يحايس قٔايثبؽٍی به ؾيبال
ؾاٌحه باٌؿ.
پيكن ه١حمؿ اوث که بيى هً١ای يک هفهىم با قفحاق قابٙهی وشىؾی بكلكاق اوث به
٘ىقی که اگك ٠مل و قفحاق ٠ملی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ،هفهىم و جّىقی هن وشىؾ يؽىاهؿ

ؾاٌث 2.وی با جؤ کيؿ بك قويككؾ ٠ملی ؾق باب ه١كفث و ًٌاؼث اـ٠او هیؾاقؾ که جمكيبا

همهی گماقههای هحافيميک ،ال يى ٞگماقههای هىحیًٌاوی و بیهً١ا هىحًؿ چكاکه ال
يگاه ايٍاو جًها آو ؾوحه ال گماقهها ظميمی و هً١اؾاق هىحًؿکه کاقبكؾ ٠ملی ؾاٌحه باًٌؿ،

ؾقظالی که گماقههای هحافيميكی لابل جصكبه و ًٌاؼث ٠ملی ييىحًؿ 1.لفا گكچه پيكن
بك اوان هالک هً١اًٌاوی ؼىيً _جصكبهی ٠ملی_ گماقههای هحافيميكی قا بی هً١ا و
غيك ظميمی ه١كفی هیکًؿ اها ِكاظحا به ايكاق ٠الن هاوقاء الٙبي١ه قأی يؿاؾه اوث .وی
هیگىيؿ :ـات ٠ميؿه اوحمكاق يک ٠اؾت اوث و ٠مايؿ گىياگىو به وويلهی ٌيىههای
گىياگىو ٠ملیای که ال آو ٠مايؿ بك هیؼيمؾ جٍؽيُ ؾاؾه هیٌىيؿ٠ ،مايؿی که ٠اؾجی
ِ
واظؿ قا هىحمك هیواليؿ 4.بًابكايى ال يگاه پيكن ،ؾق ِىقجی که گماقهها به لعا ٚجئىقيک
با يكؿيگك هحفاوت باًٌؿ ولی ؾق واظث ٠مل يحايس واظؿی ؾاٌحه باًٌؿ ،ايى ؾوحه ال

گماقهها يكىاو جلمی هیگكؾيؿ ،و ؾق غيك ايىِىقت ،هحفاوت و هحؽالف ؼىاهًؿ بىؾ 5.به
______________________________________________________
ٌ .3يفلك ،اوكائيل ،چهار پراگماجیسم ،جكشمه هعىى ظكيمی ،جهكاو ،يٍك هكکم 9119،ي.1َ ،
2. Pierce, Ch., The Philosophy of Pierce Selected Writings, p.261.
3. Ibid, p.259.
ٌ .4يفلك ،اوكائيل،چهار پراگماجیسم ،جكشمه هعىى ظكيمی. 4َ ،
 .5شيمم ،ويليام ،پراگماجیسم ،جكشمه ٠بؿ الككين قٌيؿياو . 84َ ،
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٠باقت ؾيگك پيكن بك آو اوث که ؾق ِىقت هٍاهؿه چًؿ يٝك هؽحلف ؾقباقه يک
٠ميؿه ،چًاوچه ؾق هياو آوها اؼحالف ٠ملی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ،همهی آوها يک يٝك
بيًجك يبىؾه ،و جفاوت ٌاو ال وًػ اهىق اظىاوی و ٠ا٘فی اوث و يه اهىق ظميمی.
رویکرد ویلیام جیمس در باب شناخت

اِٙالض پكاگماجيىن بًا به يٝك شيمم ال واژهی يىيايی (پكاگما )3يً١ی ٠مل 2ؾق لباو

ايگليىی اٌحماق يافحه اوث 1.وی ؾق همام ج١كيف پكاگماجيىن هیگىيؿ :پكاگماجيىن
ؾيؿگاهی اوث که آغال اٌياء و اِىل همىالت قا کًاق هیگفاقؾ و به غايث اٌياء و يحايس

و ؾوحاوقؾهای وال١ی ٠ملی جىشه هیيمايؿ 4.شيمم هیگىيؿ قوي پكاگماجيىن ٠باقت
اوث ال کىًٌ بكای جفهين هك هفهىهی به کمک قؾگيكی پياهؿهای ٠ملی هكبىٖ به آو

هفهىم ،به گىيهای که اگك ؾق هياو جفاويك هؽحلف هيچ گىيه جفاوت ٠لمیای يافث يٍىؾ
ؾق ايى ِىقت ٌكهای هؽحلف ٠مال ؾاقای يک هً١ی بىؾه ،و هكگىيه يما٠ی بيهىؾه
هیباٌؿ .هنچًيى ،ؾق ِىقجی که يما ٞهياو هفاهين شؿی باٌؿ ها بايؿ لاؾق باٌين جفاوت
٠لمی که ؾق اذك ظك بىؾو ايى يا آو ٘كف يما ٞظاِل هیٌىؾ قا يٍاو ؾهين 5.ويليام

شيمم بكآو اوث که ؾق همام اؾقاک ـهًی و جئىقی با ايىکه هفاهين و هؿقکات
هؽحلفايؿ ،اها هيچ جفاوجی ؾق وال١يثها يافث يمیٌىؾ ،و با کمال ٌگفحی هیجىاو ؾيؿ
چه بىياق يماٞهای فلىفی که بی هً١ا هیٌىيؿ .و با آوقؾو ايى هفاهين يٝكی و جئىقی به
٠كِهی ٠مل اوث که وال١يث آو هفاهين بكهال ٌؿه ،و جفاوتها يماياو و يماٞها آغال

هیگكؾؾ 6.ال يگاه شيمم جًها آو ٠مالييحی هفيؿ و همبىل اوث که گكه ال هٍكالت جصكبی
______________________________________________________
1. pragma
2. Action
3. Games, W., Pragmatism, p.55.
4. Ibid, p.196.
 .5شيمم ،ويليام ،پراگماجیسم ،جكشمه ٠بؿ الككين قٌيؿياو .41َ ،
 .6هماو. 42َ ،
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و ٠ملی ها بگٍايؿ و به ٠باقجی ايى هكحب که اقلي ه١كفث قا هعؿوؾ به شًبهی ٠ملی

آو هیکًؿ ،ؼاؾم قغبثهای ايىايی ؼىايؿهايؿ 3.وی ه١حمؿ اوث جًها قاه ًٌاؼث و
ه١كفث شالم جصكبه اوث و چًاوچه ه١كفث و ًٌاؼحی بؿوو جصكبه ظاِل ٌىؾ،
هميٍه يک يىٌ ٞک و جكؾيؿ همكاه آو اوث لفا جصكبه جًها قاه کىب ه١كفث ظميمی
اوث.

2

شيمم ؾق وؽًاو ؼىؾ ؾقباقهی پكاگماجيىن هككق اٜهاق هیؾاقؾ که ايؿهها
(جّىقات)( ،که ؼىؾٌاو به ً٠ىاو بؽًهايی ال جصكبيات ها ًٌاؼحه هیٌىيؿ) فمٗ جا
شايی لابل ًٌاؼث و هآال ;ظميمثٌ :مكؾه هیٌىيؿ که بكای پيىيؿ لؾو و ايصاؾ اقجباٖ

قٔايثبؽً با بؽًهای ؾيگكی ال جصكبيات ها به ها کمک هیکًًؿ 1.ويليام شيمم
ه١حمؿ اوث که جًها قٔايث هًٙمی کافی ييىث ،بلكه ٠الوه بك آو قٔايث قواوًٌاؼحی
ييم هالک ظميمث لكاق هیگيكؾٔ .مًا ،وی قٔايث هًٙمی قا به اقٔای هًٙمی ٠مايؿ و

جئىقیهای ٌؽُ ؾقباقه شهاو پيكاهىواي ج١كيف هیکًؿ.
هماو٘ىق که پكاگماجيىيثها ؾق همابل ٔكوقت فلىفه ؼكؾگكا جّاؾف هعٓ قا
لكاق هیؾهًؿ  ،ويليام شيمم ييم ؾق همابل ظميميث هٙلك هعٓ ؾق فلىفه ؼكؾگكا
ظميمث يىبی هعٓ قا لكاق هیؾهؿ که ايى ظميمث بيايگك وفاؾاقی وی به ٌكاکيث
هيىم اوث .شيمم ٠الوه بك ٌكايث هيىم اظىان و جصكبهی هعٓ هيىم قا ييم اظياء
کكؾ و بؿيى جكجيب هیجىاو پكاگماجيىين قا جىلؿ ؾوباقه جصكبهگكايی هيىم ؾق ٌكلی شؿيؿ

ياهيؿ 4.ويليام شيمم با جىول به جصكبه به ً٠ىاو آلهىيی که بايؿ جمام واظثهای يٝكی قا
بيالهايؿ ،ه١حمؿ اوث که فلىفههای يٝكی گىياگىو چىو اجاقهای شؿاگايه فكاواو يک
______________________________________________________
 .1دورانت ،ویل ،تاریخ فلسفه ،ترجمه عباس زریاب ،ص.313

2. Shusterman, R., The Range of Pragmatism and the Limits of
Philosophy, Blackwell Publishing, United Kingdom, 2004, p.197.
3. Games, W., Pragmatism, p.196.
ٌ .4يفلك ،اوكائيل ،چهار پراگماجیسم ،جكشمه هعىى ظكيمی .91َ ،
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ههماووكا هىحًؿ که بؿوو ٌک هك يک ال آوها به گىيهای هحفاوت با ؾيگكی آقاوحه ٌؿه
اوث ،اها همهی آوها ال ٘كيك قاهكو هٍحكکی به يام جصكبه با يكؿيگك ؾق اقجباٖايؿ 3.ال

يگاه وی يک ٠ميؿه جًها ؾق ِىقجی ظميمی اوث که هكگاه هٙابك آو ٠مل ٌىؾ به ِىقت
جصكبی و ٠ملياجی يحايس قٔايث بؽً و هعىىوی به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ .به بيايی ؾيگك
ظميمث ،ظاِل پياهؿهای هعىىن و قٔايثبؽً و يا ا٠مالی اوث ،که ال ٠مايؿ
بؿوث هیآيؿ .بكاوان ايى ؾيؿگاه جّىقات جًها جا آوشا ظميمیايؿ که ها قا ؾق ايصاؾ
قابٙهی قٔايثبؽً با ا٠مال يا جصكبياتهاو ياقی قوايؿ.

2

شيمم هیگىيؿ :پيً ال ج١ييى ظماييث و ا٠حباق هك يٝك فلىفی ،ابحؿا بايؿ ه١لىم
واؼث که ;اقلي يمؿی :آو چيىث ،يً١ی ايى که چه يحيصه و اذكی ؾاقؾ و ظميمی بىؾو
و ظميمی يبىؾو آو چه جؤذيكی ؼىاهؿ ؾاٌث .وی بكآو اوث که اقلي يمؿی افكاقهاو
بىحگی به اوحفاؾهی ٠ملی ها ال آوها ؾاٌحه و چًاوچه ،يٝكيهای ؾاقای هيچ اقلي يمؿی
يباٌؿ به هرابه آو اوث که ا٠حماؾ به ؾقوحی يا ياؾقوحی آو هيچ جفاوجی يؽىاهؿ ؾاٌث.

1

پكاگماجيىثهايی چىو ويليام شيمم با يٝك فلىفی هح١اقف که ظميمث افكاق اهكی
هىحمل ال جصكبه ايىايی اوث هؽالف بىؾه و ه١حمؿيؿ که جًها چيمهايی ظميمی هىحًؿ
که هؤذك و کاق آهؿ باًٌؿ جا آوشا که هیجىايين بهواوٙهی جصكبه و ؾاوقیهای ؼىؾ ظكن
کًين ،که هك اؾ٠ايی ؾقباقهی ظميمث ٠يًی و هىحمل بی هً١ی اوث.

4

شيمم هیگىيؿ :ايى که ؼؿا يا هاؾه ؼالك شهاو اوث ههن ييىث ،بلكه بايؿ جؤذيك ايى
بيًً قا ؾق ؤ ٟف١لی يا آيًؿهی ايىاو هٙال١ه کكؾ .وی هیگىيؿ ٌما ؾق ها ب١ؿ ال١ٙبيه
با ؾايىحى و ؾق اؼحياق گكفحى يامهايی چىو ;ؼؿا٠ ،مل ،وشىؾ هٙلك :هیجىاييؿ آقام
______________________________________________________
 .3همى.99َ ،
 .2بالقگاو ،ههؿی ،بینهایث کىچکها ،لن ،ايحٍاقات ياِك9188 ،ي.3َ ،
ٌ .1كي١حمؿاقی٠ ،لی ،اصىل و فلسفه جعلیم و جربیث ،جهكاو ،ايحٍاقات اهيكکبيك9112 ،ي. 111َ ،
 .4پاپكيى ،قيچاقؾ ،و آوقوم اوحكول ،کلیات فلسفه ،جكشمه و أافات ويؿشالل الؿيى مجحبىى ،جهكاو،
ايحٍاقات ظكمث 9114 ،ي.118َ ،
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بگيكيؿ و ايى آقاهً وبب بیييالی ٌما ال جعميك و پژوهً هیگكؾؾ .اها ؾق قوي
پكاگماجيكی ٌما يمیجىاييؿ به هيچ يک ال چًيى واژههايی به ً٠ىاو پاياو جعميك ؼىؾ
بًگكيؿ ،بلكه بايؿ ال هك واژه اقلي ٠ملی آو قا بيكوو کٍيؿ ،و ؾق هىيك جصكبه به کاق
ايؿاؼث .لفا ،با جىشه به قويككؾ هفکىق يٝكيهها به ابماقی جبؿيل هیٌىيؿ که ها قا ؾق
ا٠مال ها قهًمىو هیٌىيؿ ،و يه ايىکه قهآوقؾ آقاهً بكای ها باًٌؿ.

3

اصىل پراگماتیسین
با هٙال١ه هحىو و فلىفهی بمقگاو هٍكب پكاگماجيىن هٍاهؿه هیٌىؾ که پاقهای ال اِىل
ؾق همهی ايى هحىو هٍحكک اوث ،که ؾق ايىشا به بياو اشمالی بكؼی ال ايى اِىل
هیپكؾالين.
طبیعتگرایی 2:ال شمله اِىل اواوی پكاگماجيىن که همهی هىلکها و هٍكبهای
پكاگماجيىن بؿاو جؤکيؿ ؾاٌحهايؿ٘ ،بي١ثگكايی اوث .بًابكايى اِل ،پكاگماجيىثها بك
ؼالف فالوفهی اوالهی که باالجكيى وٙط ه١كفث قا ه١كفث ٌهىؾی ه١كفی هیکًًؿ،
هكگىيه اهىق هاوقءالٙبي١ی يا ؾؼالث ييكوهای فىق ٘بي١ی قا ايكاق يمىؾه ،و بؿيى جكجيب
وشىؾ و هىحی قا هعؿوؾ به ٘بي١ث هیکًًؿ .پيؿاوث که ايى قويككؾ پكاگماجيىن به
ًٌاؼث بكؼاوحه ال هاهيث پىليحىيىحی آو اوث .ال آوشا که ٘بي١ثگكايی هاللم با
جصكبهگكايی اوث و للمكو جصكبه ٘بي١ث اوث لفا يحيصه هیٌىؾ که للمكو ًٌاؼث،
هعؿوؾ به ٘بي١ث اوث .ال يگاه ايٍاو ،فىق ٘بي١ث چيمی وشىؾ يؿاقؾ که ًٌاؼث
ايىاو به آو ج١لك بگيكؾ ،بًابكايى اِالث ايىاو يا به ج١بيك ؾيگك اوهاييىن يا ايىاو پكوحی
ؾق يگاه پكاگماجيىثها هعىقيث يافحه اوث.

1

______________________________________________________
1. Games, W., Pragmatism, p.579.
2. naturalism
 .1پاپكيى ،قيچاقؾ و آوقوم اوحكول ،کلیات فلسفه ،جكشمه و أافات ويؿشالل الؿيى هصحبىی.113َ ،
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ابسارانگاری :ابماقايگاقی به يک هً١ا که شاو ؾيىئی 3ال آو وؽى هیگىيؿ ه١اؾل ؼىؾ
پكاگماجيىن اوث .اها پفيكي ابماقايگاقی به ً٠ىاو يک اِل بؿيى هً١اوث که جفكك،
پؿيؿهها و يٝكيات ووايلی بكای هٙابمث يک اقگاييىن يا هصمى٠هی هًٝن با هعيٗ
ؼىؾي به ظىاب هیآيؿ .ؾق ايىِىقت ،هيماو و هالک ابماقايگاقی ;اِالث و هكش١يث
ايىاو :ؼىاهؿ بىؾ.

2

اصالت هنفعت 3یا اصالت نتیجه 4:ال شمله اِىل پكاگماجيىن اِل اِالث هًف١ث و
يحيصه اوث و ايى بؿيى هً١اوث که اگك ظميمحی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ؾق يحيصه ،آو ظميمث
ؾق لالب وىؾ و هًف١ث غايی آٌكاق هیٌىؾ.

5

اصالت علن یا علنگرایی 6:يكی ال اِىل اواوی پكاگماجيىن اِل ٠لنگكايی اوث ،که
ؾق ايى اِل ،قوي ٠لمی شؿيؿ ؾق ظىلهی ايىايی بكای ظل هىائل ايىاو ال شمله
اؼالق و ؾيى بكاق هیقوؾ و با غيك ايى قوي يه جًها هىائل ايىاو ظل يمیٌىؾ ،بلكه
وؽًی که هبحًی بك ايى قوي يباٌؿ فالؿ ا٠حباق اوث .پكاگماجىيثها شملگی بك
بكاقگيكی قواوًٌاوی و ج١لين و جكبيث ؾق ظىلهی جصكبهی ايىايی بك اوان قوي
______________________________________________________
1. Dewey, J., Art as Experience, Capicorn Books, New York, 1934, p.22.
ابماقايگاقی ال يگاه ؾيىئی :ال يٝك شاو ؾيىئی ابماقايگاقی ؾاقای وه ُب١ؿ اوث ،که ٠باقجًؿ الُ .9 :ب١ؿ لهايمًؿی،
که به جكاهل و قٌؿ ايىاو و ه١اقف هكبىٖ به او هیپكؾالؾُ .2 .ب١ؿ آيًؿهيگكی ،که يٍاو هیؾهؿ ايىاو قو به شلى
بىؾه ،و به وىی آيًؿه ؾق ظكکث اوثُ .1 .ب١ؿ ؼىيبيًی ،که بك اوان ايى ؾيؿگاه ،ايىاو آيًؿه قا بهحك ال گفٌحه

اقليابی هیکًؿ.
 .2دورانت ،ویل ،تاریخ فلسفه ،ترجمه عباس زریاب.191َ ،

3. utilitarism
4. consequalism
5. Games, W., Pragmatism, p.196.
6. scientisism
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(٠لمی) و ٠ملی جؤکيؿ ؾاقيؿ.

3

حقیقت و واقعیت از دیدگاه پیرش و ویلیام جیمس
په ال بياو ؾيؿگاه ايى ؾو فيلىىف بمقگ هٍكب پكاگماجيىن ؾق باب ًٌاؼث و ظميمث و
هنچًيى بياو اِىل آو ،ظال ،يىبث آو اوث که بياو کًين ظميمث پفيكفحه ٌؿه جىوٗ
ايٍاو به چه هً١اوث؟ افكاؾی چىو پيكن و ويليام شيمم ؾق پاوػ به ايى وؤال بال هن
اِالث قا به ايىاو ؾاؾه ،و بكای اف١ال و قفحاق بٍكی ظىى و لبط ـاجی لائل ييىحًؿ .ايٍاو
ه١حمؿيؿ که ظميمث و ِؿق ؾق يهاؾ گماقهها وشىؾ يؿاقؾ ،بلكه ظميمث ؾق ٠مل و يحيصه
يهفحه اوث و ايى ٠مل و يحيصه قا ايىاو هیوالؾ.
ج١بيك ٌاي١ی که ؾق وؽى پيكن و ويليام شيمم ؾق باب ظميمث وشىؾ ؾاقؾ ايى اوث
که ظميمث واؼحهی بٍك اوث .ايى ج١بيك يؽىحيى باق جىوٗ شيمم اوح١مال ٌؿ ،وی ؾق
کحاب ه١كوف ؼىؾ بهيام اصىل روانشناسی به٘ىق هبىىٖ به بعد و گفثوگى ؾق باب
ظميمث پكؾاؼحه ،و اـ٠او ؾاٌحه اوث که ؾق ٠الن هىحی چيمی به يام ظميمث وشىؾ
يؿاقؾ ،بلكه ها با وال١يات ليؿگی هیکًين و ;ظميمث :فكٔی بيً ييىث .فكٔی که ها
قا لاؾق هی والؾ جا ايؿکی ال آٌىب قا به ايؿکی يٝن جبؿيل کًين .ال يگاه ايٍاو ظميمث
اهكی هٙلك ييىث که يفه االهكی ؾاٌحه باٌؿ ،بلكه ،اهكی يىبی و لائن به ايىاو اوث

و بىحه به لهاو و هكاو هٍؽُ فكق هیکًؿ 2.به ٠باقت ؾيگك ،هيچ ياٜكی يمیجىايؿ
ؼىؾ قا والف بك همهی ظمايك و ؼيكات بؿايؿ ،ولی هك ياٜكی هیجىايؿ به جًاوب ؼىؾ بك
ظمايمی شمئی والف ٌىؾ که ؾيگكاو ال آو هعكوهًؿ (قويككؾ يىبيث به هىؤله ظميمث).
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بًابكايى٘ ،بك وؽى پيكن و شيمم ايى ايىاو اوث که ظميمث قا هیوالؾ و او ؼىؾ
ه١ياق ظميمث اوث .ايٍاو ه١حمؿيؿ اوث که ظميمث ؼاِهی بكؼی ال جّىقات هاوث
و هً١ای آو ٠باقت اوث ال جىافك آوها با وال١يث (٠يًی و هعىىن) هماو٘ىقکه کفب
٠باقت اوث ال ٠ؿم جىافك آوها با وال١يث (٠يًی و هعىىن).
اها يما ٞلهايی آغال هیٌىؾ که وؤال هیٌىؾ هً١ای ؾليك ؾو اِٙالض ;جىافك :و
;وال١يث :چيىث که جّىقها بايؿ با آو هىافك و هٙابك باًٌؿ؟ ويليام شيمم بك ايى
ا٠حماؾ اوث که ؾق پاوػ به ايى وؤال ،پكاگماجيىثها جعليلیجك و پكجاليجك ال
٠ملگكاياو ٠مل کكؾهايؿ .چكاکه پكاگماجيىثها اِالث قا به ٠مل هیؾهًؿ و ال يٝك آوها
چيمی وال١يث ؾاقؾ که به ٠كِهی ٠مل ؾق آيؿ ،اها ،ال يٝك ٠ملگكاياو آو چيمی ظميمث
ؾاقؾ که ٠مال هٙابك با وال ٟباٌؿ .وی ؾق همام ؾفا ٞال وؽى ؼىيً به ايى هرال هحىول
هیٌىؾ که٠ :ملگكاياو يمیجىايًؿ اقج١اي يک فًك قا به ؾقوحی ؾقک کًًؿ و جًها ؾق
٠كِهی ٠مل اوث که به ٘ىق وال١ی هیجىاو آو قا ؾقک کكؾ.

3

هالِؿقا چًيى قويككؾی ال ًٌاؼث قا يپفيكفحه و بكآو اوث که ولحی جّىقات ها
يحىايؿ هىٔى ٞؼىؾ قا به٘ىق ؾليك يمىيهبكؾاقی کًؿ جىافك با آو هىٔى ٞبی هً١اوث ،ؾق
ايى باقه اکرك قئاليىثها و هاؾيىو هالک ظميمث ؾاٌحى يک لٕيه قا هٙابمث آو با ؼاقز
جلمی هیکًًؿ .ايى هالک ؾق فلىفه به ً٠ىاو ;يٝكيهی هٙابمث :هىقؾ بعد لكاق
هیگيكؾ ،که ؾق وال ،ٟهٙابمث ايگاقهها با وال١يث ٠يًی ،يا هٙابمث فكك با وال ،ٟو يا
هٙابمث جّىق ٌئای با وال١يث ؼاقشی آو ،و يا هٙابمث هفهىم با هّؿاق آو اوث.

2

بًابكايى ،ويليام شيمم بكآو اوث که قويككؾ هفکىق ال ظميمث ،جًها با يگاه و قويككؾ
پكاگماجيىحی لابل ٘كض اوث .اها ٠ملگكاياو بك ايى باوقيؿ که ;ظميمث :ـاجا به هً١ای
يک قابٙهی ؾائمی و ذابث اوث و آو ولث که جّىيكی ال چيمی بكای ها بىشىؾ آهؿ ها
______________________________________________________
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يىبث به آو ٠لن و ًٌاؼث پيؿا هیکًين 3.جّىقات ظميمی و ِعيط ال ؾيؿگاه پيكن و
ويليام شيمم ،آو ؾوحه ال جّىقاجی هىحًؿ که بكای ها لابل شفب ،جّؿيك ،جؤييؿ و جعميك
باًٌؿ ،و ال ٘كفی ،جّىقات غلٗ جّىقاجی هىحًؿ که بكای ها لابل جّؿيك و جعميك
يباًٌؿ ،يً١ی ؾاٌحى جّىقات ِعيط بكای ها يک جفاوت ٠ملی ايصاؾ هیکًؿ .بًابكايى
ظميمث فكايًؿی اوث که بكای يک جّىق قغ هیؾهؿ و بك اذك قؼؿاؾهاوث که جّىق
ظميمی ظاِل هیٌىؾ .ؾق وال; ٟظميمی بىؾو :يک قويؿاؾ و فكايًؿ ال وًػ ٠مل
اوث.

2

نقد پیرش و ویلیام جیمس بر عقلگرایاو
پيكن و ويليام شيمم ؾق ٘كض ؾيؿگاه ؼىيً که بك ؼىاوحه ال قويككؾ پكاگماجيىحی و
اوهاييىحی ايٍاو اوث ،ؾق باب جعليل و اذبات ٠مايؿ ؼىؾ اٜهاق هیؾاقيؿ که ،به فكْ
ِعث ٠مايؿ ،جؤذيك ٠ملی و ٠يًی آو ؾق ليؿگی اٌؽاَ چگىيه ؼىاهؿ بىؾ؟ و به
٠باقت ؾيگك به لعا ٚجصكبی ،جفاوت ٠يًی جّىقات ؾقوث ال جّىقات ياؾقوث چگىيه
جمييم ؾاؾه هیٌىؾ؟ و به ٘ىق ؼالِه اقلي يمؿی ظميمث ال لعا ٚجصكبی چيىث؟
پاسخ عقلگرایاو به پیرش و ویلیام جیمس
٠مل گكاياو و افكاؾی چىو هكظىم هٙهكی ؾق پاوػ به پيكن و ويليام شيمم اـ٠او
ؾاٌحهايؿ که جّىقات ؾقوث ،آو ؾوحه ال جّىقاجی هىحًؿ که ها هیجىايين شفب،
جّؿيك ،جؤييؿ و جعميك کًين و جّىقات غلٗ ،آو ؾوحه ال جّىقاجی هىحًؿ که يحىايين
شفب ،جّؿيك ،جؤييؿ و جعميك کًين .و بؿيى جكجيب ،بكای ها يک جفاوت ٠ملی ايصاؾ
هیٌىؾ و چىو هً١ای جماهی آوچه که هعمك اوث ؾايىحه هیٌىؾ په هً١ای ظميمث
______________________________________________________
 .3شيمم ،ويليام ،پراگماجیسم ،جكشمه ٠بؿ الككين قٌيؿياو . 41َ ،
ٌ .2كي١حمؿاقی٠ ،لی ،فلسفه ،جهكاو ،ؾفحك يٍك و فكهًگ اوالهی9183،ي.41َ ،
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ييم هميى اوث 3.شيمم ؾق همام يمؿ ٠ملگكاياو و ؾفا ٞال پكاگماجيىن هیگىيؿ :ظميمث
جّىق ؼاِيث ـاجی قاکؿ ييىث ،بلكه ظميمث بكای جّىق قغ هیؾهؿ و بكاوان
قؼؿاؾهاوث که جّىق ظميمی هیٌىؾ و ؾق وال٘ ٟی يک فكايًؿ جعمكپفيكی اوث که
ا٠حباق آو هفهىم يا جّىق هٍؽُ هیٌىؾ .شيمم ؾق همام جىشيه وؽى ؼىيً بياو
هیؾاقؾ که ؾق اؼحياق ؾاٌحى ايؿيٍههای ِعيط به هً١ای ؾاٌحى ابماق اقلٌمًؿی بكای
٠مل اوث و وٜيفهی ها بكای کىب ظميمث ؾوحىقی ؼٍک و بی قوض ييىث که ال
آوماو فكوؾ آهؿه باٌؿ و يه اهكی اوث که ٠مل ها به ها جعميل کكؾه باٌؿ ،بلكه همّىؾ
ها ال کىب ظميمث آو ؾوحه ال ظمايمی اوث که با ؾاليل ٠الی ٠لمی هیجىايؿ جىشيه

ٌىؾ 2.پيكن و هن هىلكاو وی ييم اـ٠او هیؾاقيؿ که جّىقات فی يفىه هىقؾ هؿف ها
ييىحًؿ ،بلكه هؿف جّىقاجی اوث که ييالی ال ايىاو قا بكآوقؾه هیوالؾ و لهايی که
وال١يحی ال ٠كِهی جّىق بيكوو آهؿ به ٠كِهی ٠مل واقؾ ٌؿ هیجىاو گفث آو ظميمث
وىؾهًؿ اوث چىو ِعيط اوث ،و ِعيط اوث چىو وىؾهًؿ اوث .ؾق ايىشا هك ؾو
٠باقت به يک هً١ا هىحًؿ و ايى بيايگك آو اوث که پكاگماجيىثها به ؾيبال جّىقاجی
هىحًؿ که ايصام هیپفيكيؿ و ظميمث آو به لعا ٚجصكبی اذباتپفيك اوث.

1

نقد هعرفتشناسی پیرش و ویلیام جیمس با تکیه بر آراء هالصدرا و هطهری
دیدگاه هالصدرا و هطهری در باب شناخت
ه١كفثًٌاوی همىاقه يكی ال ههنجكيى هباظد فلىفی به ٌماق آهؿه اوث و ايى اهميث
ال آوشا ياٌی هیٌىؾ که جؤهل فلىفی ؾق شهاو هىحی شم با جؤهل ؾق ؼىؾ ه١كفث
اهكاوپفيك ييىث ،چكاکه فيلىىف هؿفی شم ًٌاؼث و کٍف وال١يث يؿاقؾ و ال آوشا
______________________________________________________
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که کٍف وال١يث هبحًی بك اذبات والٟيمايی گماقههای فلىفی اوث و اذبات والٟيمايی
ايى گماقهها جًها با اذبات والٟيمايی ه١كفث آؾهی هيىك اوث .ال ايىقو جىشه فيلىىفاو
اوالهی ال آغال جؿويى فلىفه جاکًىو به ه١كفثًٌاوی هحفاوت بىؾه اوث .به ٘ىقیکه
بكؼی ال فالوفه آو قا به ً٠ىاو يک هىؤله ههن و هعىقی هىقؾ جىشه لكاق ؾاؾهايؿ و بكؼی
به ً٠ىاو هىؤله فك٠ی به آو يٝك ؾاٌحهايؿ 3.به قغن جٍحث آقاء ؾق فلىفه غكب ؾقباب
ًٌاؼث ،فلىفه اوالهی همىاقه ال هىٔ ٟييكوهًؿ و اوحىاقی بكؼىقؾاق بىؾه ،و کمحك
ؾوحؽىي أٙكاب و بعكاو ٌؿه اوث .هكظىم هٙهكی بكای ظميمث ًٌاؼث و ه١كفث
ؾو هكظله لائل اوث که بياو به ٌكض ـيل هیباٌؿ.
هكظله اولًٌ :اؼث جصكبی اوث که ؼىؾ ؾاقای الىاهی اوث و ؾق ايىشا لموهی
يؿاقؾ که بؿاو پكؾاؼحه ٌىؾ .هكظله ؾومًٌ :اؼث ج١ملی و غيك جصكبی اوث که ؾق ايى
هكظله ًٌاؼث ال اظىان آغال هیٌىؾ و با ج١مل پاياو هیيابؿ ،بؿوو ايىکه ييالی به
هكظلهی پكاجيک و ٠مل ؾاٌحه باٌؿ .ظال وؤالی که ؾق ايىظا هٙكض هیٌىؾ ايى اوث
که اگك ه١ياق و هالک ًٌاؼث پكاجيک و ٠مل يباٌؿ په ه١ياق ًٌاؼث چيىث؟ ال
٘كفی با جىشه به ايىکه هاقکىيىثها بكآيًؿ که ًٌاؼحی که ؾو هكظلهای باٌؿ و فالؿ
هكظله وىم يً١ی هكظله جصكبه باٌؿ ًٌاؼث يالُ اوث په ه١ياق ًٌاؼث ظميمی
چيىث؟ هكظىم هٙهكی ؾق پاوػ ايٍاو اـ٠او هیؾاقؾ :ها لبىل يؿاقين که جًها ه١ياق
بكای ؾقوحی ًٌاؼث ٠مل و پكاجيک اوث ،هنچًيى ،ايكاق يمیکًين که ؾق بكؼی ال
هىاقؾ٠ ،مل هالک ًٌاؼث لكا هیگيكؾ .بلكه ،هیگىيين اهكی فكاجك ال ٠مل هٙكض اوث
و آو ايى اوث که ؾق هماو ًٌاؼث ٠مل هن هىشىؾ اوث .و لفا هیگىيين ه١ياق
يفه ًٌاؼث ،ؼىؾ يک يى٠ ٞمل ـهًی اوث ،هكچًؿ
ًٌاؼثًٌ ،اؼث اوث .چكاکه ِ
______________________________________________________
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با يک يگاه ؾيگك به ـهى و ٠يى _ال هًٝك هٙابمث با يفه االهك_ ـهى و هعحىيات آو
همگی ال وًػ وشىؾ به ظىاب هیآيًؿ.

3

هالِؿقا ييم ه١كفث ال وًػ وشىؾ و ظحی هىاوق با آو ؾايىحه وی بكای اؾقاک و
ه١كفث هكاجبی لائل اوث که به جكجيب ٠باقجًؿ ال :ه١كفث ظىی ،ؼيالی و ٠ملیِ .ؿقا
بكآو اوث که پاييىجكيى هكجبه اؾقاک ،اؾقاک ظىی و باالجكيى هكجبه آو اؾقاک ٠ملی اوث
که به ِىقت ٌهىؾی اجفاق هیافحؿ .هٙابك با ايى ؾيؿگاه يمیجىاو بكای آو ج١كيفی به ظؿ
يا قون اقائه کكؾ و هماو ٘ىق که وشىؾ ا٠كف اٌياوث اها بكای کٍف و ؤىض ييال به
جًبيه و جىٔيط ؾاقؾ ،بكای جىٔيط بيًجك ٠لن ييم ج١اقيفی يه ال يى ٞظميمی بلكه ال باب

جًبيه هیجىاو ٠كٔه ؾاٌث 2.هالِؿقا بكؼالف قويككؾ ه١كفث و ًٌاوی هٍكب
پكاگماجيىن و افكاؾی چىو پيكن و ويليام شيمم که به جمؿم وشىؾی ٠مل و جصكبه ٠ملی
بك يٝك و جئىقی قأی ؾاؾهيؿ ،لائل به جمؿم وشىؾی و اقلٌی ٠لن و آگاهی بك ٠مل ؾق همام
ٌكلگيكی ه١كفث آؾهی و قشعاو آؾهی بك ؾيگك هىشىؾات اوث .لفا وی لىای يفه
يا٘مهی آؾهی قا به ؾو بؽً يٝكی و ٠ملی جمىين هیکًؿ ،که هكيک ال ايى لىا ؾاقای
هكاجب ؼاَ ؼىؾ هىحًؿ و قويؿو به آؼكيى هكاجب هكيک ال ايى لىای يٝكی و ٠ملی

کمال آؾهی اوث 1.وی ه١حمؿ اوث آوچه آؾهی قا ال غيك ؼىؾي هحمايم هیکًؿ ،ا٠مال
و افكاق اووث ،اها اگك ا٠مال آؾهی ييم ا٠حباق و هًملحی هیيابًؿ آو هًگام اوث که هحكی
به ه١كفث و ٠لن باًٌؿ .لفا چيمی بكجك ال ٠لن و ه١كفث ييىث .چكاکه آؾهی بهواوٙه

;٠لن :به اوماء الهی به همام ؼالليث الهی و هىصىؾ فكٌحگاو ٌؿو ،يائل آهؿ 4.په
آوچه هايهی بكجكی آؾهی بك فكٌحگاو و ؾيگك هىشىؾات ٠الن ٌؿه يه ال شهث بكجكی
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٠ملی آؾهی بك ؾيگكاو ،بلكه به شهث بكجكی لؿقت يٝكی و ه١كفث آؾهی بك جمام
هىشىؾات ؾيگك اوث .ايٍاو ؾق باب جمؿم ٠لن بك ٠مل و بلكه جمؿم ه١كفث بك هك اهك
ؾيگكی ؾق ٠الن ،جمكيك ؾيگكی اقائه کكؾه که هبحًی بك هىٔى; ٞو١اؾت :اوث .هالِؿقا
ه١حمؿ اوث که و١اؾت آؾهی بك ؾو گىيه شىمی و ٠ملی هیباٌؿ .و١اؾت بؿيی اهكی
اوث که به واوٙه هٍاء و ظىان شىمايی اؾاقاک و ظاِل هیٌىؾ .هرل هىمى٠ات که
به واوٙه گىي و هبّكات که به واوٙه چٍن اؾقاک هیٌىيؿ و و١اؾت ٠ملی آو چيمی
اوث که به واوٙهی لىهی ٠الله اؾقاک و ظاِل هیٌىؾ .هرل اؾاقاکاجی که ٠مل ؾق هىقؾ
ـات و ِفات و اوماء ؼؿاويؿوی فكٌحگاو الهی ؾاقؾ .ؾق هياو ايى ؾو يى ٞو١اؾت،
و١اؾت ٠ملی به هكاجب بكجك ال و١اؾت شىمايی و بؿيی اوث ليكا لفجی که ال ٘كيك
و١اؾت ٠ملی بكای ايىاو ظاِل هیٌىؾ _چىو ؾوام ،اوحمكاق و ٌؿجً بيٍحك ال لفات
بؿيی اوث_ بيً ال لفجی اوث که ال ٘كيك و١اؾت شىمايی بكای آؾهی ظاِل

هیٌىؾ 3.بًابكايى ؾق جفكك ِؿقايی ،گكچه يى٠ی قابٙه هحمابل هياو ٠لن و ٠مل بكلكاق
اوث .يً١ی ٠لن ؾق يهايث هیبايؿ به ٠مل هًصك ٌىؾ و ٠مل ،بايؿ هبحًی بك ه١كفث و
آگاهی باٌؿ اها آوچه ؾق يهايث ،جكشيط ؾاقؾ و شاو آؾهی قا هیوالؾ و ٌكل هیؾهؿ،
٠لن اوث ليكا ٠لن آؾهی قا به کمال هیقوايؿ و ٠مل ييم بايؿ ؾق ؼؿهث هماو ٠لمی
باٌؿ که آؾهی قا به کمال هٙلىب هیقوايؿ.
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چًاوچه ايٍاو با ايحماؾ ال ٌيىهی ًٌاؼثًٌاوی پيكن و ويليام شيمم که جًها قاه
کىب ٠لن و ه١كفث قا جصكبهی ٠ملی هیؾايًؿ ،ه١حمؿ اوث هكاييمم قويؿو ٠لن يا
فهن ،لموها ال هصكای ٠مل يمیگفقؾ .ال يٝك وی اؼالق و جمىی و جهفيب يفه به ً٠ىاو
همىلههای ٠ملی هیجىايًؿ کاقگماقاو هًاوبی بكای قويؿو به بكؼی ال هكاظل ٠لن و
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ه١كفث باًٌؿ ،اها هكاييىن ظّىل فهن ال ٘كيك اوحفاؾه ال بكهاو ٠ملی که يک ف١اليث
يٝكی اوثِ ،ىقت هیگيكؾ.
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لفا ،با ايى قويككؾ وشىؾ ًٌاؼحی ،فالوفهی اوالهی همىاقه هىٔ ٟلا٘ ٟؼىؾ قا
هبحًی بك اِالث ٠مل و هحافيميک کاهال ظف ٛکكؾه ،و بؿوو ايىکه ال اقز و شايگاه
جصاقب ظىی بكاهًؿ و اهميث بكاقگيكی قوي جصكبی قا ؾق ٠لىم ٘بي١ی ايكاق کًًؿ بك
اوحفاؾه ال هحؿ ج١ملی ؾق ظل هىائل فلىفی جؤکيؿ وقليؿهايؿ٠ 2.الوه بك ايى با هكاش١ه به

ج١ليمات اوالهی هحىشه هیٌىين که اوالم هميٍه به ٠مل و ٠ملگكايی جىشه ؼاِی
ؾاٌحه و چًيى يبىؾه که به ٘ىق هٙلك با ٠مل و ٠ملگكايی به همابله بكؼيمؾ و آو قا هفهىم
بٍماقؾ ،بلكه اوالم و فالوفهی اوالهی ،آو قويككؾی ال ٠ملگكايی قا هٙكوؾ ٌمكؾه ،و
به همابله با آو بك ؼاوحهايؿ که ِكفا به ؾيبال وىؾ هالی يا ٠ايؿات ٌؽّی و هاؾی باٌؿ،

و آو يى٠ ٞملی قا جىِيه هیکًًؿ که وىؾي بكای همگاو باٌؿ 1.چًاوچه ايى قوايث ال
ّ
َ
پياهبك اوالم(َ) که ؾال بك ايى ههن اوث هیفكهايؿ :ؼيك الًان ايف١هن للًان 4يً١ی:
ييكىجكيى هكؾم وىؾهًؿجكيى آوها يىبث به هكؾم اوث .ال يٝك اوالم و فالوفهی اوالهی
آو ٠ملی اِالث و اقلي ؾاقؾ که بكای ؼؿا باٌؿ يه هًف١ث ٌؽّی هنچًيى کاقی ال
يگاه هًٙك اوالهی اِيل و ظميمی اوث که بك پايهی ظميمث به هً١ای وال١ی آو اوحىاق

گكؾؾ .اوالم و فالوفهی اوالهی يه چىو ٠ملگكاياو 5فمٗ جكيه بك هًٙك ـهى ؾاقيؿ و يه
چىو پكاگماجيىثها هفاهين يٝكی قا کاهال ال يٝك بؿوق ؾاٌحه و ِكفا بك قوی ٠ملگكايی
جؤکيؿ ؾاٌحهايؿ ،بلكه آوچه ؾق اوالم جعث ً٠ىاو ٠مل ييک هىقؾ وفاقي و جمصيؿ لكاق
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هیگيكؾ شاه ٟهًٙك ـهًی و ٠ملی اوث 3.بًابكايى ال ؾيؿگاه ايٍاو ٠لن بؿوو ٠مل بی
اقلي اوث و شايگاهی يؿاقؾ و هنچًيى ٠ملی که بك ٠لن و يٝك اوحىاق يباٌؿ بی اقلي
اوث .ال ايىقو جفكك اوالهی ظاکی ال پيىيؿ هعكن و اوحىاق ٠لن با ٠مل جىأهاو اوث.
ُ
لفا ،ايى وؽى اهيكهؤهًاو اهام ٠لی( )ٞکه به ؼىبی بيايگك ايى ظميمث اوث ،االيماو و
ال١مل ُهما اؼىجاو .يً١ی :ايماو و ٠مل ؾو بكاؾقيؿ 2.به ٠باقت ؾيگك هيچ يک ال آو ؾو به
ّ
جًهايی همبىل وال ٟيمیٌىؾ ،و ايى ؾال بك پفيكي شاه٠ ٟلن و ٠مل يمؾ اوالم و
فالوفهی اوالهی اوث.
نقد پیرش و ویلیام جیمس با تکیه برآراء هالصدرا و شهید هطهری
٘بك يٝك فالوفهی اوالهی قويككؾ پكاگماجيىن ؾق باب ًٌاؼث و ظميمث همبىل و
پفيكفحًی ييىث و اٌكاالت بىياقی هحىشه آو اوث که ؾق ايىشا به بياو و جبييى
اٌكاالت اواوی هىشىؾ ؾق ايى قويككؾ ًٌاؼحی هیپكؾالين:
 .9ال شمله اٌكاالجی که بك ه١كفثًٌاوی پيكن و شيمم واقؾ اوث ايى که اگك
ًٌاؼث يک ظميمث ِكفا به هً١ای پی بكؾو به پياهؿهای ٠ملی آو ظميمث باٌؿ ،ؾق
ِ

ايىِىقت ،هفاهين يٝكی کاهال بی هً١ا ؼىاهؿ ٌؿ .ؾقظالی که هالِؿقا اـ٠او هیؾاقؾ
که وهن ٝ٠يمی ال ه١لىهات ها قا هفاهين يٝكی ٌكل هیؾهؿ و آوچه با٠د بكجكی
ايىاو بك وايك هىشىؾات هیٌىؾ لؿقت يٝكی و ه١كفث آؾهی اوث.
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 .2اٌكال ؾيگكی که بك ه١كفثًٌاوی ايٍاو واقؾ اوث ايى اوث که ،جىول به ٠مل
بكای ًٌاؼث هفاهين يٝكی اهكی هبهن اوث .چىو يمیؾايين چه ج١ؿاؾ ال اذكات هٍكوٖ
اللم اوث جا بحىايين اهيؿاواق باٌين که هفهىم قا بكای هماؾيك ٠ملی به ايؿالهی کافی وأط
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واؼحهاين .هنچًيى ،ايى ظكن پكاگماجيىن ؾق باب ًٌاؼث که جًها هفاهيمی هً١اؾاق
هیباًٌؿ که جکجک و شؿاگايه با پيًبيًیهای هٍاهؿهای همكاه باًٌؿ ،لابل لبىل
اظكام ٌك٘ی ٠ام که بكای لىاييى ٠ملی بكاق
اظكام کاهال ل١ٙی ،و يه
ييىث .چىو يه
ِ
ِ

هیقويؿ هيچ کؿام چيمی قا پيًبيًی يمیکًًؿ.
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 .1اٌكال ؾيگكی هكظىم هٙهكی بؿاو جّكيط کكؾه ايى اوث که وی ٔمى ٠ؿم
لبىل ٠لىم اکحىابی به ً٠ىاو جًها لهيًهی ؾايً و ه١كفث هىشىؾ ؾق ايىاو و هنچًيى قؾ
ٌيىهی جصكبهی ٠ملی به ً٠ىاو جًها قاه کىب ه١كفث ،يه جًها ؾاهًهی ًٌاؼث ايىاو قا
به ٠الن هاوقاءالٙب١ه گىحكي ؾاؾه و لهيًهی کىب ٠لىم هؽحلف _ا٠ن ال ٠لىم يٝكی و
جصكبی_ قا بكای ايىاو همكى و هيىك ؾايىحه ،بلكه ه١حمؿ اوث پاقهای ال ه١اقف که اجفالا
لهيًهوال اؾقاک و ؾقيافث ٠لىم اکحىابی هىحًؿ به٘ىق فٙكی ؾق وشىؾ ايىاو به وؾي١ه
يهاؾه ٌؿه اوث.
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 .4ال ؾيگك يمؿهايی که بك ؾيؿگاه پكاگماجيىن ؾق باب ًٌاؼث واقؾ اوث _و ؼىؾ
شيمم هن بؿاو جىشه ؾاٌحه_ ايى اوث که با جىشه به ج١كيف فالوفهی اوالهی ال ه١كفث
و ًٌاؼث آيا هیجىاو ه١ياق ِؿق و ظميمی بىؾو يک جّىق قا والٌ ٟؿو (ولى ٞؼاقشی
آو) ؾق هحى ليؿگی ؼىؾ ؾايىث ،ولی يىبث به هٙابمث آو با وال ٟو يفه االهك بی جىشه
بىؾ؟ و جًها يف ٟو وىؾ ؼىيً قا هالک و ه١ياق ظميمث ؾايىث ،و بؿيى جكجيب ،يف ٟو
وىؾ ٌؽّی ؼىيً قا شايٍيى ظكن ٠مل و وال١يث يفه االهكی يمىؾ؟
شيمم و پكاگماجيىثها به شای پاوػ به ايى وؤال بعد همايىهی ايى ٌيىه قا با وايك
ٌيىههای ًٌاؼث هٙكض کكؾهايؿ و بًى٠ی ال پاوػ ؾاؾو به آو ٘فكه قفحهايؿ و جًها
جىشيهی که آوقؾهايؿ ايى اوث که ٠ملگكايی به هًٙك ٠كي و افالک هیچىبؿ و
جصكبهگكايی به ظىان هیچىبؿ ،و جًها پكاگماجيىثها هىحًؿ که ٠الوه بك جالي بكای
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همه چيم ،ؼىاوحاق پيكوی ال هًٙك ظىی و به ظىاب آوقؾو هحىأ١ايهجكيى و
ٌؽّیجكيى جصاقبايؿ.
 .8اٌكال ؾيگك ياٜك به آقاء شيمم ال ايى لكاق اوث که وی يٝكيهی ظميمث قا با
جعمك پفيكی ؼلٗ کكؾه اوث .بؿيى ِىقت که ايٍاو ؾق ايىشا اوال ِؿق و جعمك قا
يكی ؾايىحه و ذاييا کىب قٔايث قوايی و آقاهً ـهًی قا هالک ِؿق و ظميمث لكاق
ؾاؾه اوث ،ؾق ظالی که با هًٙك ايؿيٍمًؿاو اوالهی ايى هالک يمیجىايؿ ظٝی ال
ظميمث ؾاٌحه باٌؿ.
 .3اٌكال ؾيگكی که فالوفهی اوالهی بك پكاگماجيىن و به ٘ىق ؼاَ بك شيمم واقؾ
هیؾايًؿ ايى اوث که ج١كيف ٌما ال ظميمث هبًی بك ايىکه ؾق ج١ييى ظميمث ،ايىاو و
وىؾ هًف١ث ٌؽّی وی هالک و ه١ياق اوث ها قا به ؾام يى٠ی جغييكپفيكی و يىبيث ؾق
ظميمث هیايؿالؾ که ايى يىبيث و جغييكپفيكی لهاوبًؿی و ـو هكاجب بىؾو ظميمث قا به
ؾيبال ؾاقؾ 3.قويككؾ يىبی به ظميمث ؼىؾ پياهؿهايی به ؾيبال ؾاقؾ که ٠باقجًؿ ال :الف)

ايى هٙلب با٠د هیٌىؾ که ايىاوها يحىايًؿ ؾق بيى ؼىؾ يٝكيه واظؿی ؾاٌحه باًٌؿ و ؾق
وال ٟيمیجىايًؿ اقلي و ظميمث واظؿی ؾاٌحه باًٌؿ چىو همكى اوث ايىاوها ؾق يک
يٝكيه به جصكبههای هحفاوجی ؾوث يابًؿ که بكای فكؾی ِىاب و بكای ؾيگكی ؼٙاوث.
ب) ايى يٝكيهی با٠د هیٌىؾ ايىاوها يحىايًؿ ال جصكبه يكؿيگك اوحفاؾه کًًؿ چىو
همكى اوث ايىايی ؾق هىاشه با يٝكيهای و آلهايً کكؾو آو به هّلعحی بكوؿ که ايىاو
ؾيگكی که آو آلهايً قا ايصام هیؾهؿ اِال به آو هّلعث و اقلي ٠ملی يكوؿ.
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 .8يمؿ ؾيگكی که هكظىم هٙهكی بك ه١كفثًٌاوی ايٍاو واقؾ هیؾايؿ ايى اوث که
وی ٔمى ا٠حكاف به ايى هىٔى ٞکه جًها قاه جعّيل ظميمث هىؤله هٙابمث اهىق ـهًی
با ٠يى و وال١يث ؼاقشی هیباٌؿ ،ه١حمؿ اوث که اگك کىی هٙابمث اهىق ـهًی با٠يى و
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وال١يث ؼاقشی قا يپفيكؾ وك ال وىفىٙاگكی و ٌكاکيث ؾقهیآوقؾ .وی ظحی جب١يٓ
ؾق باب هٙابمث قا ييم شايم يمیٌماقؾ و ه١حمؿ اوث که فكؾی يمیجىايؿ ؾق بؽٍی ال
اؾقاکات لايل به هٙابمث باٌؿ و ؾق بؽٍی ؾيگك لايل به هٙابمث يباٌؿ ليكا هميى که
ؼٙا به بؽٍی ال اؾقاکات قاه يافث ،به همه آوها وكايث هیکًؿ.

3

 .1يمؿ ؾيگك فالوفه اوالهی بك ه١كفثًٌاوی پكاگماجيكی چًيى اوث که قويككؾ
پكاگماجيىن ؾق باب ًٌاؼث گكايً ٔؿ ٠ملی ؾاقؾ چىو بىياقی ال اهىق و ظمايك قا
هیجىايين به ٘ىق ٠ماليی ؾقک و فهن يمايين .اها همكى اوث که به ٠مل ؾق ييايًؿ .و ؾيگك
ايى که قويككؾ پكاگماجيكی به ًٌاؼث وبب ال بيى قفحى ظىى و لبط ٠ملی هیٌىؾ ليكا
٘بك ايى يٝكيه فكؾ ،ظىى و لبط چيمی قا يمیپفيكؾ هگك آوکه آو قا جصكبه کًؿ.

2

بًابكايى ،به لعا ٚجئىقيک ،قويككؾ پكاگماجيكی ؾق باب ًٌاؼث يمیجىايؿ به ً٠ىاو يک
اِل و ا٠حماؾ شالم و کلی پفيكفحه ٌىؾ ،بلكه ،جًها هیجىاو ٠ملگكايی و پكاگماجيک قا به
ً٠ىاو يكی ال قويهای کىب ه١كفث و ًٌاؼث جلمی يمىؾه ،و بهکاق گكفث.
نتیجه
ًٌاؼث و ه١كفث يكی ال اب١اؾ وشىؾی ايىاو اوث جا آوشا که ايىاو هًهای ًٌاؼث و
ه١كفث با ظيىاو هيچ گىيه جمايمی يؽىاهؿ ؾاٌث .بًابكايىًٌ ،اؼث ؾق هصكای ايىاييث
ال شايگاه ؼاِی بكؼىقؾاق بىؾه< به ٘ىقی که همىاقه ؾيؿگاه ها و قويككؾهای هحفاوجی
ؾق باب ًٌاؼث هٙكض ٌؿه اوث ،يگاه پكاگماجيىحی به ًٌاؼث ييم يكی ال ايى
قويككؾها اوث که هعل بعد ها هیباٌؿ.
پيكن و ويليام شيمم ه١حمؿيؿ که ًٌاؼث يک چيم جًها ال ٘كيك ؾيبال کكؾو
پياهؿهای ٠ملی هكبىٖ به آو اهكاوپفيك اوث .ايٍاو بكآيًؿ که جفاوتها و جٍابهات
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هياو ظمايك جًها ؾق ٠كِهی ٠مل آٌكاق هیگكؾؾ و ؾق ِىقجی که هيچگىيه جفاوجی ؾق
هياو جفاويك هؽحلف وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ ٠مال جمام آو ظمايك ؾاقای هً١ی واظؿی
ؼىاهًؿ بىؾ .چًاوچه ،ؾق هياو هفاهين جفاوت شؿی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ بايؿ ؾق ٠كِهی
٠مل يٍاو ؾاؾه ٌىؾ ،چكاکه ؾق همام ـهى و جئىقی ظمايك هبهن و ياهٍؽُ هىحًؿ و
هيچگىيه ًٌاؼث و ه١كفحی بكای ايىاو ظاِل يمیٌىؾ .ال يگاه پيكن و ويليام شيمم
ايىاو و جؤهيى ؼىاوحههای هاؾی وی ال شايگاه ؼاِی بكؼىقؾاق اوث جا آوشا که ال يگاه
ايٍاو ًٌاؼحی اِيل بىؾه که وىؾ و هًف١ث ٌؽّی قا بكای ايىاو به اقهغاو آوقؾ .و ايى
ًٌاؼث ؼىؾ قه آوقؾ هٍكالت بىياقی اوث که يٝام هىحی قا جعثجؤذيك ؼىيً لكاق
هیؾهؿ ،که اهن ايى هٍكالت ٠باقجًؿ ال .9 :قويككؾ پكاگماجيىن ؾقباب ًٌاؼث،
گكايً ٔؿ ٠ملی ؾاقؾ چىو ،اهىق و ظمايمی وشىؾ ؾاقيؿ که لابل ؾقک و فهن ٠ماليی
هىحًؿ ،ولی به ٠مل ؾق يمیآيًؿ .2 .يگاه پكاگماجيكی به هىؤلهی ًٌاؼث و ه١كفث
با٠د يىبيث ؾق ظميمث هیٌىؾ ،که ايى ؼىؾ قهآوقؾ هٍكالت ؾيگكی چىو بی هً١ا
ٌؿو اِىل اؼاللی٠ ،ؿم اهكاو جفاهن افكاؾ ؾق هىائل هؽحلف ،ايصاؾ هكز و هكز ؾق
يٝام اشحما٠ی و هٍكالجی ال ايى لبيل ؼىاهؿ ٌؿًٌ .1 .اؼثًٌاوی پكاگماجيكی با٠د
بیهً١ی ٌؿو هفاهين يٝكی _که جٍكيلؾهًؿه بؽً ٠مؿهای ال ه١لىهات ايىاو اوث_
هیگكؾؾ .4 .قويككؾ پكاگماجيكی به ًٌاؼث با٠د ال بيى قفحى ظىى و لبط ٠ملی
هیٌىؾ ،ليكا پيىيؿ لؾو هً١ا و ظميمث با ٠ملگكايی _که ؾق آو وىؾ و هًف١ث ٌؽُ
٠ملگكا هٙكض اوث_ هىشب هیگكؾؾ که ظىى و لبط هً١ای شمئی و ٌؽّی پيؿا کًؿ.
 .8وكايصام ايىکه ال هًٝك فالوفه اوالهی و افكاؾی چىو هالِؿقا و هكظىم هٙهكی
ًٌاؼث و ظميمث اهكی وقای ٠ملگكايی و هًف١ث ٌؽّی اوث که هیبايىث شؿاگايه
و با هكاييمم ؼاَ ؼىؾي هىقؾ اقليابی لكاق گيكؾ و هالک و ه١ياق آو قا بايؿ با هًٙك
٠مل و بكهاو به هعک لؾ و يه با ؾوثآوقؾهای ٠ملی و اظيايا جصكبی و هعىىن.
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بؿيى جكجيب ،ال هًٝك فالوفهی اوالهی ًٌاؼث و ظميمث به هً١ای هٙابمث هفاهين
و هعحىيات ـهى با وال ٟو يفه االهك اوث .بًابكايى; ،ظميمث :به ؼىؾی ؼىؾ اهكی
ذابث اوث .هكچًؿ که ،همكى اوث آگاهی ها يىبث به ظميمث بىٗ يافحه ،و ال
ؾاهًههای گىحكؾهای بكؼىقؾاق ٌىؾ ،اها اهكاو جغييك ؼىؾ ظميمث بًفىه وشىؾ يؿاقؾ.
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