
                                                    .    «مل»پوهند وی دوکتور سید حسام   

   ------  ----------------------------------------                                                                                                                  

                                                                                                ؟ خرد گرایی  چیست             
 what is  Rationalism?                                                                                                                               

  :                                                                                           موارد ذ یل میبا شد  مل سی  شا تعریف ومعرفت شنا:  مد خل

 :                                                                                (خبر)ماهیت دانش گزاره : یک

است ویا درست ن آیا درست  موردجها در  خاص خبر  که یکدانش گزاره دانشی است 

ارد؟  پس  برای  دانستن مارا بخود معطوف نگه دکه نظرآنچه با ید با شد ؟ گزاره نیست

نچه که آاما  -ور مند  گردیمبا گزاره  آن   به درست بودنید   ما با«  خبر »یک گزاره  

که دانش را ازیک حس پنداشته میشود  چیزی است  چیزی بیشتر مورد نیا زدراین مورد

 .  بنا میمم   حکمرا   اضا فیید که این  عنصرپس بیا  -خوش شا نسی متما یز می سا زد

 ارتباط ماهیت این حکم   به  ب فلسفی کارخو  این در  که تلقی شود  نبا یدلذا بیمورد    

.                                                                                                    و به سرما یه گذاری خوب نپردازیم به معا مله 

                                                                                                             کسب کرد ؟ چگونه دانش را میتوان -دو
که باورهای صا د قا نه ما را با حد س خوش شا نسی  گره زنیم  ولی با آنهم   ما میتوانیم

مایم ویا به ارتباط  اقدام ن  چگونه برای  نیل به این باورها  که کمتر مشخص ورونما است

د  در اینمورد  بیشتر گاهی را ازآن خودنمایم  دراینصورت ما بایآدنیا وجهان خود بیشتر 

یم  اما  به وموضوع مورد نظر را اززاویه های چندی مورد موشگافی قرار دهبیاندیشیم 

میتوان  حقایق موجود چسان ما به نسبت عدم روشن بودن حقایق ویا باوجودعدم دسترسی 

 کرد ویا آنرا با اطمینان خاطر درک کرد ویا پذیرفت    یق  پیدا دسترسی  به مفهوم  آن حقا

گاهی از خبر و یا حقا یق  باید از مفاهیم  ومقوله ها  ذا به بمنظور نیل  به کسب دانش وآل

پدیده ها راکه  درجهان  وراهها ووسایلی که مارا به آن خبر برسا ند باید استفاده کرد  و 

                        .                                                                                                                            وجود دارد  آ نها را رد یف بندی و صنفبندی  کرد 

                                                                                                                                                                   ؟    محدودیت های دانش ما درچه است – سه

بما ند  اما  فراتر  ود  محد ممکن تفکر ما دانش  و باداشتن  بعضی از جنبه های  ازجهان

انش ما؛  آنچیزی دیگر  ا ینست  که با همین  محد ود یت دانش  درصورت ازمحدودیت د

مواجهه شدن به توضیح تما یز مقیا سوی بعضی از پدیده ها در مانده وقادر نمیباشیم  که 

یت های  ود محدکه بعضی ازجنبه های جهان حتی از به توضیح درست آنها نایل آیم شاید

درآنصورت  ما نمیتوانیم  به توضیح  قابل فهم  آنها بپردازیم   پس یشوی ما فراتربا شد  اند

بگذار  تا موضوع   بویژه  را  درست  وهمه جا نبه  توضیح دهیم وبا   پس دراینصورت



درنظرداشت گفته های فوق  اینک  میپردازیم   به توضیح  وتشریح همه جانبه ء از خرد 

ه گرایی را نیز  با خردگرایی به مقا یسه گرایی  که با  توضیح  مطلب  مورد نظر  تجرب

.                                                                                                              خواهیم گرفت 

را مترادف  به عقل گرایی   خرد گرایی  ،دانشمندان  گاهان وآ :تعریف از خردگرایی

رفتار وگفتار  –یشه  عقلی ومنطقی دراندل به معنی تکیه  براصول لت عق یا  مکتب اصا

به عباره د یگر  پذ یرش اصا لت عقل  ویا  خرد گرایی  نظمی  برای کسب  ویا  .میدانند

است ویا خرد گرایی یک  نظام فکری است که  یعنی چگونه اندیشیدن «معرفت»شناخت 

                                                          .                   را برای انسان می آموزد 

استناد به قوه عقالنیت خود می سنجد  ی مفاهیم را تنها بایک فردخردگرا درستی وراست    

لذا فرد خردگرا  هیچ .لترخرد او با موفقیت فلترشود یرد که از ف وتنها  مفاهیمی را می پذ

                                                                                                . مفهوم  غیر عقالنی را بعنوان حقیقت  قبول نمی کند 

                                                                                                              : تاریخچه خردگرایی 

یی شد که  سا خردگرایی درواقیعت امر از روز زایش خود  به یک  جنبش  فلسفی شنا    

این جنبش وحرکت  درطول زما ن عصر تعقل  وخرد  بواسطه  شما ری  ازخردگرایان  

از روش های  درقرن هفدهم  بحرکت وبا لند گی  قرار گرفت  واین حرکت  با  مقد مهء  

ریاضی  به جروبحث های فلسفی راه گشود  که چهره های اصلی  وسرشناس  این دوره  

( Leibniz)الیبنز ( Descartes)تاریخی  را نظریه پردازان  وفیلسوفان  اعم از دکارت 

ن روشنگرقرن هژدهم فرانسه را  میتوان  اازخردگرای .تشکیل میدهد( Spinoza)وسپینوزا

رل دی سکوندیت  شا    (Jean Jaques Rousseau) اک روسوژژان   مثل چهره های 

(sharyl  de Secondate)  ما نتیسکو  برنودی   و( Barno de Montesquie)   طی

که این  فیلسوفان  وخردگرایا ن بنام عقلگرایا ن    گرفت  را نام  (8511-8691)سالهای 

                                                                                                                                  . فرانسوی  شهیر شد ند 

بعنوان منبع دانش  را سی  توسل به دالیل  جذاب  عقلی وقیا هر نظر و ایده خردگرایی    

لفت   درتضاد ومخا راآموزه ای دینی ومذهبی به تجربه حسی  ویاهر توجه درنظرداشتبا

پس خردگرایی  بعنوان  منبع  از گزاره های  قابل  شنا خت  و قابل توجهی  . سد می شنا

میبا شد ؛ درحالیکه  شناخت ویاشنا سا یی  پد یده های دیگر  ازطریق استدالل  معتبر از 

قی وآن بد ین مفهوم  که واقیعت دارای یک ساختار منط.گزاره  مشهود ا ستنباط میگردد 

ریاضی  ومنطقی  درک که تمام جنبه های آن رامیتوان  ازطریق اصول واساسات  است 

.                                                                                                                         ونه ازطریق  تجربه حسی کرد 

با داده ( Tabula Rasa)اند  که بجای اینکه  لوح سفید  خردگرایان  با این باور وعقیده  

های  حسی نوشته ویا حک گردد ساخت یافته ذهن است یا به عباره دیگر داده های حسی  

که درلوح سفید درج میشود ساخت یافته ذهن است که درواقیعت امر پاسخ به روش های  



بخشی از طبیعت عقالنی  ذاتی وبرخی ازدانش ما ویا مفاهیم ما .ریاضی ازاستدالل است 

                                                                                                                     . وسرشتی ما ا ست 

ز  ازداشتن آگاهی آغاه وروندی باشد که ما این دانش راتجارب ممکن است یک پروس     

ند  ویا  ند ویا نمی کشا تجربه به ذات خود ما را به دانش وخرد نمی رسانموده ایم ؛ ولی 

                                                          .تجربه به تنهایی  مایه ء شناخت ودانش نیست 

این د ید گاه که منشاء تما م دانش ) این عقل وخرد است  که معمواًل با تجربه گرایی       

قاره ای   راییگتجربه با شد که آن را  بعنوان درتضا د می  (حسی  وادراک است ه تجرب

  رز بود وبویژه ر متبا بسیا پاری اروگچونکه این نظریه  درمکاتب  روشن سند  می شنا

. دربریتا نیا  درتحت سلطه از روشنگرایان قرارداشت ( Empricism)که تجربه گرایی 

صالت عقل وتجربه گرایی تا هنوزهمه جانبه  روشن نشده بهرصورت تفاوت وتمایز بین ا

 ژ کوتا گرچه    شد ن میبا یا تجربه گرا و گرایان  بین خرد  مباحثه  داغ موضوع  است و

(Cutasa )ی پیشکش نمود  که از طرف  اکثر خردگرایان  تی چند دا دراین مورد پیشنها

                                                                                                                       . پذ یرفته نشد

اگرچه بعضی از خردگرایان اظهار میداشتند که دراصل  تمام دانش وفهم  بشر ازجمله    

میشود  ولی    ا خرد کسبدانش علمی میتواند ازطریق بکار گیری ویا با استفاده ازعقل وی

ونظر درعمل  برای  انسان ممکن نیست   ایده   فتند که این آنها  مشاهده  نمودن  ویا دریا

(.                         Mathematics)بجز  دربعضی از موارد خاص  مثل در ریاضیات 

جنبش بشر   ؛ نظریه ایکه دراویل  داشته شباهت های  چندی  ایدیولوژیکی  این نظریه   

نسج گرفت و آنهم  به نیت  دریا فت یک  چا رچوبی  برای گفت (  Humanist)دوستی 

ولی  این نظریه   . ومگو ها ومباحثا ت  فلسفی  بیرون از اعتقادات مذهبی  ویا فرا طبعی 

ذر وریشه ء  خردگرایی  درجهات دیگربمنظورمقا یسه کردن کمتربکارمیرود درحالیکه ج

( pythagoreans) فیثاغورثی و  «Eleatic=نخبگان »  الیاتی   مکتب  بهممکن است 

اما فرمول   شد با برسد ویا وابسته ونیو افالطیونها ویا حداقل به افالطون ن  ستا بایونا ن 

  وشکل گیری  قطعی  این نظریه   ایجاب تحمل وشکیبایی را مینمود  تا آنکه فالسفه قرن

هفدهم  درست بودن ویا نادرست بودن نظریه مذکور را در سن ویا درعصر عقلی  تعین 

                                                                                                                                         . وثا بت میکردند

یکی ازاولین وشناخته ترین شخص حا می وپیشتیبا ن   (Rene  Descates)رت رنه دکا   

می شنا سند   وپیروان «  دیکارتیزم  » خردگرایی بود که نظریه ءاورااغلباً بعنوان وبنام

معتقد بودکه  دانستن  وشنا خت حقا یق  دکارت -مکتب اورا بنام دکارتیزین ها می نا مند

 {ومایه ء معرفت شناختی و میتافزیکی ازعلومریاضیات مثال بگونه } (eternal)ابدی 

 . با هرگونه تجربه ء حسی  درک نمود ا ارایهء دالیل موثق بدون نیا ز تنها برا میتوان 

 روش های با کمکن را تجربه الزمه از جها  (مثل دانش علم فزیک)ودانش های دیگر 



  خن همیشگی اشسنند  وماویا وسطی بشکل  یک موقف جانبدارمنطقی میا نجیعلمی با

.                                                                                           شناخت  ( من فکر میکنم پس من هستم)  م ارگوسا گوگیتو

از تجربه   اما نه ازطریق  استنتاج  یک نتیجه گیری  پیش بینی شده بادرنظرداشت دکارت

آمده   خدااز جانب (  ایده های ذاتی وسرشتی )به این امر  معتقد بود که برخی از ایده ها 

تراوش )لی  ایده های دیگر از تجربه مشتق شده است  وبرخی تیوریهای دیگر  خیا.است 

قابل  معتبر  و  سبب   به آن  دکارتنظریه   نظریات   بوده اما ازجمله این تعداد( تخیل 

.                                                                                                                میباشد( ذاتی)می  نظریه ء  وراست  که او حا یرش وبا پذ

گسترش داد   ؛ عقل گرایی را  دکارت پا ی وبه استناد اصول اساسی  نظریه بر ااسپینوز

شبیه ) فلسفه  او برمحور اصول که اکثر آنها درتصور او  به خدا تنها بمثا به ماده مطلق 

ه ء  مطلق است  ین ماد میگفت  ا او. می چرخید  استوار بود ( به تصور د کارت از خدا 

ورداشت  او باکه ازدو ویژه گی برخورداراست یکی اند یشه وآن دیگری تعمیم اند یشه ، 

لت از ماده ء ابدی  خدا است ومیتواند  حا( ازجمله انسان)ه های جهان طبعی تمام جنبکه 

                                                                            . لص  با دالیل  موجهه شناخته شود  درنتیجه تنها  ازطریق فکر خا

که او بعنوان آنچه رام به اصالح ونوآوری اقدا( Gottfried Leibniz)ت فراید الیبنسگا 

ر  با ترکیب از کا دکارت پرابلمهای که ز پرابلم های باقیمانده ازدکارت یاد میکند برخی ا

 د مونابامفهوم وفرم از ارسطو  حل وفصل نه نموده بود  مفهوم خودرا از جهان بعنوان  

اما  تنها .  او معتقد بود  که ایده ها  درعقل  ذاتاً وجود دارد بکاربرد( نه یگا واحد یا )یا 

  را  انعکا س میدهد  زی واین  تنها مغز است که این ایده  وگفته به مفهوم  احسا س مجا

                                                       .                                                     وآن ایده ها را عملی می سازد ویا به آن جامه عمل می پوشا ند 

دیگر  تالش   شده  شناخته خردگرای ( Nicolas  Malebranch) نیکوالس مالی برنچ

نمود  که خردگرایی دکارت را  با اعتقادات قوی مسیحی خود وفق دهد ودرضمن آموزه 

فرض مینمود ویا چننین می پنداشت  که هرچند انسان  ناوچنیرا پذیرفت   سنت اگوستین

به دانش دست می یابند  نه ازراه ادراک حسی ؛ واین ایده ها  تنها  در ها  از طریق ایده 

وقتی ما به آن ایده ها  با تفکر و روشنگری  میتوانیم دست یابیم  .موجود است ( خدا)نزد 

م  با ، او نظریا ت خود را  با شد ت تا وقتیکه به حقیقت عینی  د سترسی حاصل نما یم 

 جا  نسینست   انتونی  ارنولدبا  بویژه و  « رتیزم ها کا د » و  گراهاخرد یگرپیروان  د

(Jensenist  Antoni  Arnold)  به بحث ومناظره گذاشت  (8961 -8981)طی سالهای

                                                                                                               .(Theology)درعرصه ء  الهیات تاً  البته عمد

بنام  »ی  که  اغلباً درقرن هژدهم  خردگرایا ن بزرگ  فرا نسوی  درعصر  روشنگر     

 Jean)روسو ژان ژاک، ( Volter) ولترشامل «  ند  رانسوی  نامیده می شدعقلگرایان ف

 Jaques Rousseau ) ، یسیکوندات  چارلس  د (Charles  de Secondate )، برنو 

نظریه (  8511-8916)بین سا لهای  (  Barno de  Montesquieu)  مانتیسکیو دی 



پردازان وفالسفه ای بودند  که با نوشته های قوی وروشنگری خود تاریخ اروپا را مزین 

حا صله  ازاین  نوشته های موثر شا ن  زمینه  را برای  ایجاد   ورنگین ساختند که نتایج

                                                                                                                          . د موکراسی غربی ولیبرالیزم میسر ساخت 

خردگرای  سنتی  آغاز بکار کرد   او  بعنوان یک( Immanuel Kant) نت نیول کا اما

طی را ( Christian  Wolff)  کریستین اولفو     الیبنزس  ایده ها وکارکرد گی های 

 دیوید هیومو بعدا به مطا لعه کا رکرد گی های    لعه نمود مطا( 9671-9761) سالهای

 (David Humes ) ودرحال توسعه  وبسیار پرداخت  او توانست  که خردگرایی متمایز

نظریات   بخرچ داد که تالش  اوکند   عرضه  قرن بیستم  اواسط   را در  ذارخودتاثیرگ

                                                                                                                .تلفیق دهدسنتی را  باهم    ن ن وتجربه گرایا گرایا خرد

ند  وحامی  منیرو زمان  سا قرن بیستم  یک  نه  میااینکه در   رگدی کر مطلب  قابل تذ   

نیا   در بریتا  (ن  رایاگخرد فرهنګی تی و توسط انجمن مطبوعا)  راییگن  خرد یشتیباپو

 ان  آزاد وروشنفکران  روشنواندیشمندبوجود آمد  که دراین انجمن نفوذ بیشتر متفکرین 

قاره  وی کمتر   خردگرایی  رایی  به نسبتگدراینجا احساس خرد  ضمیر بچشم میخورد

برد  نبا ید از یاد . تکیه برعلم تجربه  بیشتر دیده میشد   وتسلط   بود ولی نشانه های نفوذ

گاهی استوار برده میشد  برپایه واساسات علم وآکه دراین انجمن  تمامی دالیل  که بکار 

بود  یعنی  که  نظریه بروی نتایج تجری قابل با ز بینی ومالحظه  بود  ولی با آنهم  تاکید

پردازان ایده های خود را با یک  استقال لیت تا م   آرایه  مینمودند  و از  هرگونه خود 

  .                                                                                                            وسلطه جویی   خودسرانه خود داری مینمودند   سری

دربرگیرنده   (Empricritism)  به تجربه گرایی   نسبت( Rationalism)خردگرایی     

دالیل چند ی است وان  بد ین  مفهوم  که خرد گرایی  یعنی آ نچه را  که با ید کسب کرد  

بواسطه دانش  تجربه  نمیتوان  به تنهای  به آن د سترسی  پیداکرد  لذا برای کسب دانش  

سه اصل مهم ومتمایز ازاگاهی ودانش ضرورپنداشته میشود که عقل ممکن است  بعنوان 

توان  درجلو باشد که این  ونا نظر  نسبت به تجربه گرایی  ضعیف یبان از ایده  ویا پیشت

:                                                                                                            سه اصل عبارت اند از 

که ما دارای حد اقل  برخی از    خردگر ا ممکن  است  که  بگوید یا استدالل نماید :یک

 جان الکدانش ذاتی وسرشتی  را که هنوز  تولد نشده بودیم  با خود  داشتیم ، آنچه  که  

(John Locke  ) ً تجربه گرا مینگا رد که  ذهن ما همچو مانند لوح سفید  بود  که ما بعدا

یم قبل از آنکه   نمودحک  درلوحه  بروی آن لوحه سفید  اقالم  وموارد چندی را نوشته و

ویا بر آنها واقف باشیم    خودرا  بدانیم ست داشته  در د ما به ارتباط  جهان  تجربه های 

هیم  ذاتی   مفا  یعنی ما حد اقل  دارای برخی  از غرایز  اولیه  ومسلماً  دارای برخی  از

                                                                                          . ن  داشته ایم  نند  دانشکده   برای  زبا ما

  موجود است یق  حقا   بعضی  دراینجا شند  که  ید به این موافق با رایان شاگخرد :دو



که میتوان  با کارکردن  بخاطر  یی  نشده اند ل  شناخته ویا شناسا تْا تا حا ا که ذ هرچند 

را بد ست  آورد  یعنی صا حب  تجربه شد  ا ین حقا یق شا ید    شناسا یی حقا یق  تجربه

که بر  لذا ما میتوانیم . با شند  حقا یق منطقی  یا حقا یق ریا ضی و یا هم حقا یق اخالقی 

بین درست   یز بودیم  ویا تفاوت وتما  برپایه تجربه  قوانین را که از شناخت  آن محروم

                                                                                          .ونادرست را  نمیدانستیم با بکاربرد تجربه آن حقا یق را دریابیم 

خردگرایان ممکن  است  استدالل نمایند  که برخی از حقایق  است که وابسته  :   سوم

مثاًل حقا یق درمورد   -ی بواسطه تجربه  میتوان  آن حقایق را  شناخت به تجربه  اند یعن

درمورد علت ومعلول ،  مثاًل  دونفر ممکن است  که یک چیزی زیبا وقشنگ   -زیبایی  

را  تماشا کنند  ولی شاید  که برداشت  های آنها  از آن چیزی زیبا متفاوت  باشد  که این 

توسط حواس ما  بما ارایه نمیکند  بلکه بروی  شنا سا نه خود نشان میدهد که کیفیت زیبا 

یت را رعایت نمیکنیم ما صرفاً یک رویداد  توان  آن زیبایی را محک زد  ما عینتجربه می

                                                                                                              .      پس ازیکی دیگر را می بینیم 

میشود  تا بروی  نظریات   نداشتهپرایان   الزم گبخاطر درک درست از نظریات خرد    

 با کمی تفصیل   را ونظریات  آنها   یم می کمی مکث نما رایان ناگردازان وخردپنظریه 

                                                                                                                    :بیشتر توضیح دهیم ذیاًل  

س  از قیا(  قبلی)که ما دانش پیشینی یند  خرد گرایان ادعا می نما: رایی دکارتگخرد

صاْل برتجربه  موضوعات مربوط به واقیعت را که ا مثاًل دانش( گزاره مصنوعی)منطقی 

دن به دانش از آنها استدالل می نمایند که غرض نیل ویا رسی - یرد داریم گحسی تعلق نمی

یعنی برای کسب دانش دوراه وجود دارد که این راه ها عبارت  دوطریق صورت میگیرد

                                                                                                                           :اند از 

                                                                                :                                                         ویا  عقالنی خویش میدانیم ق ذاتی را بعنوان بخشی از طبیعت ما بعضی ازحقا ی - یک

را قادر  به درک  برخی   اریم  که ما د را« شهود منطقی» ما شکل ازبصیرت یا   -دو

                                                                                                     . زد  یشوی می سا یق فکری واند ازحقا

  -آن توافق  داشت  گرای بود  که هردو راه   فوق را  می پذ یرفت  وبا  خرد  کارت د   

قیاسی ، ( قبلی)همچنان اکثرخردگرایان می افزایند ویا به این باور اند که معرفت پیشینی 

یک دانش  مقد ما تی واولیه  میبا شد که ما آن دانش را با ارایه استدالل  ویا ذاتاً وسرشتاً  

که   الل  مینمایند استد  خردگرایان همچنان –توسط کدام راه دیگر  نمیتوانیم درک  نما یم 

این را میتوان  برتر شمرد که دانش وبا ورهارا  از طریق  احساس  وهوش  نیز میتوانیم 

                                                                                           . به هردوی این نظر  واستدالل فوق  موافق بود   د کارت کسب نما یم  چنا نچه

 درست بکاربردن :ویا تحت عنوان  )فتار درروشگم  رت درکتاب مشهورخود با نا دکا    

در بزرگساالن  ودرتمام   چگونه میدهد  که  توضیح   ( وجستجوی حقیقت درعلوم عقل 

تعالیم رسمی وسنتی اعم از دین  وعلم ؛  شک وتردید  رونما میگردد  وبدنبال  آن  رفت   



وقتی    –بد  شتند بیا برای آن همه آموزه های  که همه بد یهی  می انگا  که بنیاد محکمی

قب تر مرحله ع  میتوانیم  یک بیم ،  د مطمینی  نمی یا برای یک فرض ویا مفروض بنیا

یعنی فرض های   . مبتنی است ن فرض برآنها کنیم  که آ  رفته ودرچیزهای شک وتردید

رادامه  دهیم  به جایی میرسیم  که این شک پدید میآید مرحله ای  قبلی آن ،  اگر این کار 

ت به همین مرحله ویا به همین جا رسید ، اوتالش کرد  ر دکا -(ایا اصاًل من وجود دارم )

همین تالش را  بیان «  پس هستم می اندیشم » وجود خودرا  اثبات کند  جمله معروف او

شک دارم  که وجود دارم  یا نه ؟  : ست رت  به این ترتیب ا می کند ، استدالل دقیق  دکا

یشه  شک هست ،  اند است ،   وجود شک اما دریک چیزی شک وتردیدی  ندارم  وآن  

مطرح شد  که این استدالل  هنوز  د  این انتقا  یشنده هست ، بعد ها  هست ، پس وجود اند

                                                                                                           .  است  من زکند  که وجود ا یاثبات نم

یر در  پذ زش نا به وضوح  خردگرایی ساقابلیت تعریف ا سپینوزا  :سپینوزا اخرد گرایی 

وابسته  »  (Methaphysical)  فزیکی میتا   -9 وت اعم از حد اقل سه مفهوم ازهم متفا

اخالقی    -3  و   «Epistemology» ختی  معرفت شنا   -2  «ورای طبعی  به علم ما

«Ethical »جهان مظهر سپارش الزم است که   - یک –اسپینوزا معتقد است  که  .  بود

واقعی وبهتر  برای  خوب  - سه –و  قابل شناخت ذهن انسان است   این سفارش  -دو –

                                                                                               .ازاین نظم وزندگی زیر حکومت این سفارش استگاهی انسان  شامل آ

می شناسند اصول جهان بینی وحدت بنام اخالق اسپینوزادرکتاب اصلی خود که امروز     

 واصل موضوعهشروع از  چند  تعریف  وجودی  خویش را ما نند قضا یای  هند سه با  

ختم  میشوند  اثبات میکند  او به این نتیجه ( مطلوب ثابت شد)که به   اوردن اثبات های و

یا   «خدا»میرسد  که تنها یک جوهر  واحد درتمام هستی  وجود دارد  که میتوان  آنرا 

نمودهای از هما ن یک بهرحال همه جهان، انسان ها ،حیوانات ، درختان   نا مید طبیعت

                                                                                          .چیز است ، اسپینوزا به دلیل اعتقادات خود  توسط کلیسا لعن وتکفیر شد

نظام فلسفی  الیبنیس نشاندهنده  تعهد فراگیری این ایده   :(Leibniz) خرد ګرایی الیبنیس

است  که درجهان  یک نظم منطقی وجود دارد  که میتواند  آن  نظم  توسط ذهن  انسا ن 

فزیکی  وجود دارد  شنا ختی  ومیتا درک شود  این تعهد  درهردو د یدگاه های  معرفت 

 و درفلسفه  الهیات  البنیس( ویگخنتک س)این نظریه وایده  دراثار  مثل  در مونولوژی 

 همچو موناد است (   soul)پایه واساس  فلسفه الیبنس ساده وبسیط است  مثل آنکه  روح 

( یا یکه واحد )که تنها مواداصلی وواقعی درجهان موناد  الیبنس معتقد استموجود است 

ساده   ن موجود درجهاست  که مواد واقعی  است  استدالل  او  براساس  این ادعا چنین ا

انسان  خطور میکند یا ظاهر میشود  لدفعتاً  بالفاصله درعقوبیسط است  یعنی چیزی که 

خود  بشکنند ویا  به اجزای   دیگر همه چیزها  مثل جسم انسان  وحیوانات  ممکن است 

                                                                                                                        .یر  است  لذا تنها ذهن مواد هستند  تقسیم ناپذپارچه شوند  اما تنها ذهن 



ممکن  هیچ تعامل  سببی   الیبنس  به دنبال  نتیجه گیری میتافزیکی خود معتقد است  که

در آنصورت   ه ک  واقعی  واقعی  درمیان مواد وجود نداشته باشد  جز تعا مل اصلی  و 

تغیرات ظاهری   ون آن در نتیجه نقض ساد گی خود مواجهه به تغیر شوددمواد میتوانند ب

ن شی ا ست  از  رون آن تغیرات  در  د شی از  آمد که دریک چیزی  مشاهده میشود نا

همه مونادها میباشد که باعث فعل وانفعاالت  آشکار همه تغیرات منوط به حاالت  آنجایکه

                                                                                                .تغیرات واقعی در خود مونادها  بوجود می آید میشود

ازجانب دیگر هماهنگی درقلب میتافزیکی  البنیس  جا دارد  اومیگوید  که هماهنگی  در 

بوجودآمدن تغیرات با ایجاد شن ها ورخدادهای  ازقبل  میباشد یعنی  زمینه  بوجود آمدن 

که  هماهنگی  همچنا ن بین نظم  طبیعت  ونظم  او میګوید  داشت  غیر ات ازقبل وجودت

                                                                                                        .بخشایندگی  وجود دارد  که باعث نظم اخالق میشود 

المانی است که هم درعالم فلسفه  وهم در ریاضیات شهرت الیبنیس  نخستین  فیلسوف     

 ضیات  است درریا تیګرالندیفرانسیل وادرفلسفه  وحساب  د مبدع مفهوم  مونادارد او 

نام دارد او یعنی الیبنیس ( تک سخنگوی)کتاب کوچک اما شناخته شده الیبنس مونالوژی 

امتناع مهمتر ازهمه  اصل )دود به نوعی ادعا میکردکه همه فلسفه اش را ازچند اصل مع

                                                        . که به اعتقاد  وی  اصول عقالنی  هستند  استخراج مینماید(   فی دلیل کاو اصل  تناقض

انگلیسی  به این نتیجه رسید ند  که منشا شناخت   تجربه گرایانبا فاصله کمی ازاین فلسفه 

،همین  امردلیل ( خرد)ازتجربه حسی وحواس پنجگانه است ونه ازعقل  بشردرواقع تماماً 

ناکامی تالش های قبلی برای اثبات های  دقیق وبی نقص  بوده است ،  ازجمله  مهمترین  

بویژه  به دلیل  نقد ها یش  از   هیومهستند  ، هیومو بارکلی ، جان الک    تجربه گرایان

                                                                                                              .مشهوراست   علتونقد   اعتبارمعرفت تجربی

 به مشکالتت ، اسپینوزا ، والیبنس  اصواًل دکارخردگرایا اعم از :خردگرایی کا نت

امید بسته بودند    ند آنها ند ویا برخورد کرد یگری نزدیک شد دزاویه های دانش انسان از

بودند که با فرار  ازمحاصره معرفت  شناختی  بتوانند  از ذهن شان  باساخت  ویا امیدوار

وعلم ( ethic)اخالق( God) خدا ( soul) روح( self)خود   همچو ن خارج  دانش ازجها

(science )ر ذهن شان کا ذاتی  برخورداری  با وچرا بی چون   ه هایاید ساده ترین  از 

 بطورخاص فکرمیکرد  (الیبنس)Leibniz .یند  گرایی نما گیرندوبه این ترتیب ادعای خرد

که جهان ازطریق  تحلیل  و تجزیه  اند یشه ها  وایده  ومشتقات  انجام شده  قابل شناخت 

.                                                                                                                             بود( قبلی)پیشینی 

مینمودند که دانش مافوق  با استفاده  ازعقل  میتواند  بد ست آید   این خردگرایان  استدالل

   «میکنم  پس من وجود داشته ام  اگر من فکر» مغتقد بود  که حقایق خاص  که  دکارت

ید  چیزی دیگری نمیتواند  لکترین شک وترداین خود یکی ازآسیب نا پذ یرترین و مهکه 

دکارت را چنین  امیدوار ساخت  که او   وجود داشتن خودمجهز و آماده  بادانش   -باشد



                                                                                            .            گویا برای همه علوم ودانش های دیگر پایه واساس را گذاشت 

 ست بکارشد  د کارت وبرکلی دلیستی   یا نگرا واید رماآبا رد نظریات وایده های  کانت   

به این با ور است  که او   رت دکا بخصوص که  -ونظریات  این خردګرایان را رد نمود

اهی  از موجودیت  خود  گمیتواند از موجود یت آشیا درفضا ودرخارج ازخود براساس  ا

به شواهد احساس او قریب  نمیباشد  استنتاج  لی موجود است و  خدا همراه با استدالل  که

چنین افاده مینماید  که واثبات براشتباه دکا رت   در فصل رد وتکذ یبکا نت   .ید می نما

شد بلکه درعوض   نمیتواند استنباطی با بق نظریه دکارتط  درخارجوجود آشیا اهی ازآگ

من می  رگا)اګاهی از ظرفیت وجود  خود درسخن  مشهور  دکارت  با استدالل  ګوګیتو 

زمان   درفضا و  آشیا  ست  که وجود ر متضمن آن اضدرحال حا(  س من هستم پاندیشم 

میگوید که    دکارت در  رد نظریا ت کا نتیا به عباره  دیگر   -ارج  من  وجود دارددرخ

وجود داشته باشد ویا نداشته باشد در خارج از   د کارتویا ذهن  د کارت  آنکه آشیا  بیدون

.                                                                                                           او مستقاًل وجود دارند

همچنان دررابطه به ادعا های خردگرایان  آنچه را که آنها  تعارضات  ت ن امانیول  کا     

ثابت میکند  عا ها  وتناقضات می نا مند  نیز به شک وتردید می افتد  اما جفت معتبر ازاد

وعدول از اصول وپرنسیپ های   زم ده  براین ادعاها  مجبوریت والکه دراینجا  دلیل عم

نت  به این نظر است  که این امکان وجود دارد   کا،رایان راواداشته است گکه خرداست 

جهان آغاز دارد  ودرزمان )  یا او استدالل میکند  که برای ادعا های متعارضی  ما نند 

 کا نت( محدود است با توجه به فضا وجهان بدون آغاز  وبدون  هیچ محدودیتی  درفضا 

   درروشت و اشتباهات راکه همچو  تعارضارا مدعی میسازد  ویا درمخالفت می کشاند  

ونقیض   که ادعا های ضد   اومیگوید – زد ن  اشکار سا رایاگشناختی ومیتافزیکی  خرد

یم   وما میتوانیم  ادعا نمافرض میتافزیکی اشتباه محض است چونکه هردو نمیشود اثبات 

ای  کاماًل مستقل وبیرون ازتجربه واراده وادعا های متعارضی  که این حاالت  وموارد 

                                           .                                                                                                                            ما قرار دارند 

براین باور بود که تضادها  وقتیکه  اگر ما برای عملکرد صحیح ودامنه  دانشکده   کانت

سهیم گیرند  ا نش مادپیما نه  ویا در  گردد  درک وی مختلف  که منجر به تولید دانش  ها

متوجه باشیم  که ما هرگز نمیتوانیم  درحالیکه ما باید تضادها حل وفصل گردد  میتوان  آن

از   ما  گاهیوآ  سیم  ویا اینکه دانش ور که هست  آنها را مطمیناً بشناچیزهای را همانط

ن  محکوم به  پروژه ای خردگرایا  پس میتوان گفت که شد  میبا  آنها مربوط به تجربه ما

چراکه دانشکده  ازعقل ما  باعث میشود  که ما از آشیا  تجربه کافی نداریم  شکست  بوده 

ویا ممکن مارا ازمحتوای نظریات ما اطالع  زیه وتحلیل نمایم که  ایده های پیشینی را تج

خود  –دهد  پس  نمیتوان  تظاهرات  منسجم  از حقایق  میتا فزیکی را در مورد   جهان 

                                                                                          خدا  وبه همین ترتیب بمالحظه گیریم   –روح  –

بهرصورت درسده هجدهم فیلسوف معروف المانی کانت برای پدید آوردن  یک هم نهاد 
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از معرفت را که درعقل ریشه داشتند از بخش هایی که ناشی ازتجربیات بودند جدا نموده 

م هریک را میتوان بد قت مشخص  نمود ، تا ثیر متقا بل  ومکمل  این وادعا کرد  که سه

منجربه آن شد که برای معرفت   سی شنا این معرفت.دوعنصررا نیزمیتوان تشخیص داد

                                            .مرزهای تعین شود ،مرزها یی که فراتر ازآن ها سخن گفتن بی اساس خواهد بود 

که کارل مارکس  شد   روشن شده با ید برای همه  اکنون با:  رایی کارل مارکسگخر

روشنگر   رادیکال ترین و  ن ترین ازقهرما کی وی  خردگرا یک   مانند آدم اسمت وهگل

استنتاج   ویا   تجربه گرا  فیلسوف  یک مفهوم به   خردگرای  او یک   البته   بود  جهانی

ن های نبود  ویا نه هم  همنوا  د از آرما یا تنظیم کننده با استنا( قبلی)ازمیتافزیک پیشینی 

والیبنس داشت   –اسپینوزا   -کارت  تی  با خردگرایان کالسیک  مثل د وسمپا یرد وهمد

 نظیر هیلبیتوسا  تریالست ه همچو مالب  درمقابل مارکس یک خردگرای روشنگردرقا 

(Helvetius )هولباخ(Holvach )ودیدرو(Diderot )ایده ذاتی   متفکران  همه  بود این

با تعمیم دادن به علم انسا ن رد نموده وبا مطالعه   سیستیما تیک  ازجامعه  وشرشتی  را 

بعنوان (  Eli Halvery)وبیان از اصول جهانی حق وعدالت  نگران بودند   ایلی هالیری 

یک مورخ  مارکس را  ازنوع خردگرا توصیف  نموده  که  او یعنی ما رکس  به قدرت 

وتوان  تمام علوم  با ورداشت  وچنین افاده مینمود  که علم ودانش به انسان این قدرت را 

                                                                                    . میدهد  که در طبعت  بدون کدام محدودیت  بغرض تغیر آن مداخله کند 

 مدرنیسم دردهه اخیر واژه ء خردگرایی درارتباط  با : ردگرایی و پست مدرنیسمخ

معتقد اند  که پست  مدرن  متفکران. که نظامی اجتماعی برعقل وعلم است  بکار میرود 

.  دشواری  برای بشر گردیده است کار برد  بی اندازه خردگرایی  موجب زندگی روانی 

ازخردگرایی مدرن   ن اسالم گرایا البته این نگرش  انتقادی  شباهتی  با انتقادات  برخی

متفکران  پست مدرن  درانتقاد  خود این منظور راندارند  که  چیزی   بجز علم  –ندارد 

                                                                   .می تواند  معرفتی داشته باشد ( د ینی   وحی یا –مثاًل معنویت )
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