فصل ھشتم
ِ

م کت ِ
ب اليايی

در اين فصل :
◄ھستی و ناھستی
◄سکون و حرکت
ت خ َِرد
◄اصال ِ

شاف انديشهیِ انسانی بطور عام و فلسفه بطور خاص به ھيچ وجه نه
انک
ِ
موزون بوده و نه مسيرش خطی و يکنواخت ،و در سفرِ تاريخیاش به
ی مواجھه با تضادھا ھمواره توام با افت و خيز بوده است .ھر
واسطه ِ
برای مدتی
معتبر جديدی که پا به عر صهیِ ز ندگی مینھد
نظر يهی ِ علمی
ِ
ِ
در ح وزه ِ
ی عملکردش آخرين حرف را میزند تا آن که بعدھا در اثرِ
ھای تکنيکی که خودش موجباش ﺷده است نارسايیھايی در آن
پيش رفت ِ
ت ديگری ﺷکل میگيرد و آن را به
مشاھده میﺷود و نظر يهیِ متفاو ِ
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ی جدي ِد
مبارزه میطلبد .اين نظر يهیِ جديد ھم خود بعدھا توس ِط نظر يه ِ
ت ظاھری با نظر يهی ِ نخستين دارد به چالش کشيده
ديگری که ﺷايد ﺷباھ ِ
ی نخست
میﺷود .در
بدو امر چنين به نظر میرسد که به نقطه ِ
ِ
ت پيشين بازگشتی ظاھری است و
بازگشتهايم ،اما اين بازگشت به نظريا ِ
به ھيچ وجه به معنای ِ آن نيست که تکوين ِ انديشه دايرهی ِ بستهای را طی
دور تسلس ِل باطلی ﺷده است .اين مسير روندی است
دچار
کرده و
ِ
ِ
ديالکتيکی که در آن م رحلهیِ جديد ھيچ گاه خود را ھم چون مرحلهیِ
پيشين تکرار نمیکند ،چرا که در جريان ِ يک مجادلهی ِ علمی با بازنگریِ
ب عملی ،ﺷناخت
مداو ِم نظريات و ديدگاه ھا ،متکی بر مشاھدات و تجار ِ
موضوع مور ِد مطالعه ژرفتر و دقيقتر ﺷده و در ﺷناخت
و دانشِ ما از
ِ
از حقيقت ما را يک گام به جلو برده است.
ب موسوم به اليايیھا ،به واقع مکتبی بود که در واکنش و مخالفت با
مکت ِ
کم
ھراکليت به وجود آمد .پيروان ِ اين مکتب اثبا ِ
ت نادرست بودن ِ اين ح ِ
ت خود قرار
ھراکليت که "ھمه چيز در حا ِل تغيير است" را وجھهی ِ ھم ِ
داده بودند .آنان براين باور بودند که نه تنھا ھيچ چيز تغيير نمیکند بلکه
اصوال حرکت ھم وجود ندارد و آن چه را که حرکت میناميم وھمی بيش
نبوده و ناﺷی از خطای ِ ديدگانی است.
١
پی تھاج ِم ايرانيان به
اليا ﺷھری بود يونانی نشين در جنو ِ
ب ايتاليا .در ِ
يونانيان بسياری به اين ﺷھر مھاجرت
يونان در سال  ۵۴٠پيش از ميالد،
ِ
ب موسوم به اليايی بود ،اما پارميندس
کرده بودند .گزنفون ٢پايه
گذار مکت ِ
ِ
و زنون دو فيلسوفی ھستند که اين مکتب را نمايندگی میکنند.

_____________________________________________

١ - Eléa

٢ - Xenophanes
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پارميندس :سخنگوی بودن )ک ش ِ
ف ھستی(
کيفی ماده را کنار نھاده بودند و تنھا
فيثاغورسيان ،ھمهی ويژ گیھایِ
ِ
ب اليايی از اين ھم
ت آن يعنی"عدد" را حفظ کردند .اما ھواداران ِ مکت ِ
کمي ِ
فراتر رفته ،و را ِه آنھا را تا به آخر پيمودند .ب دين معنی که کليهیِ
ی ماده را به کنار نھاده و تنھا مفھو ِم مجر ِد "ھستی" را نگاه
ويژ گیھا ِ
داﺷتند .به باورِ آنھا تنھا "ھستی" و "نا-ھستی" وجود دارد و ھيچ
چيزی که "در حالِ ﺷدن باﺷد" وجود ندارد .جوھرِ فلسفهیِ آنھا را
برابر
"ھستیِ" ناب ،بیکران ،تغييرناپذير و فاق ِد چھره ،تشکيل میداد .در
ِ
ی"بودن" را قرار دادند.
فلسفهیِ "ش د ِ
ن" ھراکليت ،آنان فلس فه ِ
١
ی پيشا-
ھراکليت و پارميندس ) ۴٧٠-۵۴٠پ.م( دو قط ِ
ب متضا ِد فلسفه ِ
ی دنيای ِ تحرک و تغيير که در آن ھمه
سقراطی میباﺷند .نخستين سخنگو ِ
ی
چيز در
ِ
حال ﺷدن است حتا لوگوس ،لو گوسی که ھمهیِ چيزھا به وسيله ِ
حواس
آن به وجود آمده و ادراک میﺷوند ،در نتيجه آدمی میتواند به
ِ
ت ابدی و يگانگیِ مطلق است،
خود اطمينان کند .اما دومی سخنگویِ ثبا ِ
مفھوم ِخ َردی که بر آن
تجر بهیِ حسی را توھم میداند و از اين رو به
ِ
بين
منطق دقيق نام مینھد ،متوسل میﺷود .پارميندس بر
عقل و
تمايز ِ
ِ
ِ
٢
تعقل
ايج
ِ
"حقيقت" و "گمان" اصرار میورزد و میگويد که اگر نت ِ
منطقی ما با آن چه حواسِ پنج گانه به ما مینماياند در تعارض قرار گيرد
ِ
حسی خود را توھم بدانيم.
بی چون و چرا با يد تجربهیِ
ِ

_____________________________________________

١ - Parmenides
٢ - Doxa
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تصوير ِ  :١٢مقايسهی ِ ھراکليت و پارميندس
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ت عقل ١دانست.
بدين ترتيب پارميندس را میتوان پايه
ب اصال ِ
گذار مکت ِ
ِ
منطقی
ھای
به استن ا ِد اين مکت ِ
ايج تعقل و استنتاج ِ
ِ
ب فلسفی ،انسان بايد به نت ِ
معنای مغايرت با ﺷواھدی باﺷد که
خود اع تماد کند ،حتا اگر اين به
ِ
اختيار ما میگذارد.
حواسمان در
ِ
البته پارميندس اين که چيزھا تغيير میکنند ،يعنی به وجود میآيند و سپس
نابود میﺷوند را انکار نمیکرد .بلکه او براين باور بود که اصل ِ ادراک
طريق آن دنيا و چيزھا مور ِد ﺷناسايی در میآيند خود ثابت،
پذيری که از
ِ
ت انسانی ايستا و خنثی
تغييرناپذير ،و ازلی -ابدی است .يعنی ،حقايق و ذا ِ
بوده و مستقل از زمان و مکانند .بیجھت نيست که افالطون میگفت:

فلسفیمن است".
ِ
"پارميندس پدر ِ

_____________________________________________

٣ - Rationalisme
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زنون و معماھایاش
ردان پارميندس بود .کليهیِ آثارش
زنون ) ۴٣٠-۴٩٠پ.م( ١از ﺷاگ
ِ
ساير انديشمندان ِ پيش از سقراط تقريبا ازبين رفتهاند ،ﺷھرتش
آثار
ِ
ھمانن ِد ِ
٢
نام خودش ثبت ﺷدهاند.
مديون
را
طرح معماھايی است که در تاريخ به ِ
ِ
ِ
ب ھراکليت ،يعنی
ت استادش و علي ِه مکت ِ
ت نظريا ِ
آنان بطور عمده در اثبا ِ
در ر ِد حرکت و کثرت بودند.
ث حرکت ،چندگانگی و
ی زنون را بطور عمده در رابطه با مباح ِ
معماھا ِ
معمای
زمان ھستند و برایِ ھرکدام تفاسيرِ گوناگونی ھم ارائه دادهاند.
ِ
" آﺷي ِل تيزپا" معروفترين معمای ِ او است .در اين معما زنون میگويد
ی نخست
يک جسم
برای آن که مساف ِ
ت معينی را طی کند بايد در مرح له ِ
ِ
ی راه را
نص ِ
ف ھمان مسافت را طی کرده باﺷد .اما پيش از آن که ني مه ِ
ی آن يعنی يک چھارمِ مسافت را پيموده باﺷد .بدين
طی کند بايد نيمه ِ
طی اين تقسيمات ما با بینھايت نيمهھا سروکار داريم ،پس
ترتيب در
ِ
ھيجگاه موفق نمیﺷويم ک ِل مسافت را طی کنيم.

آشيل و الک پشت
٣
ی روی ِ زمين است ،بنا
آﺷيل قھرما ِن اساطيری ِ يونانی ،که تندترين دون ده ِ
ی دويی
طی مسابقه ِ
بر استداللی که در اين معما آمده است قادر نيست در ِ
از يک الک پشت که کندروترين حيوانات است ،سبقت گيرد .فرض کنيد

_____________________________________________

١ - Zeno

 ،Paradoxe - ٢در زبان فارسی واژه ھای باطل نما ،تناقض نما و معما در برابرش قرار داده اند.
 Achilus - ٣قھرمان افسانه ای در اساطيريونان
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که در اين مسابقه الک پشت و آﺷيل ھر يک بايد مسافت  ٢٠٠٠متر را
ت خودش به سوی ِ ھدف به راه میافتد و
طی کنند .ابتدا الک پشت با سرع ِ
پس از آن که به نيمهی ِ راه رسيد يعنی پس از طیِ  ١٠٠٠متر آﺷيل با
طی زمانی که آﺷيل ١٠٠٠
حداکثر سرعت ﺷروع به دويدن میکند .در ِ
ِ
ت
ت الک پشت يک دھم ِ سرع ِ
متر را میپيمايد و اگر فرض کنيم که سرع ِ
آﺷيل است ،الک پشت مسافتی معادل ِ  ١٠٠متر را طی میکند .در نتيجه
کل مسافتی که الک پشت طی کرده برابرِ  ١١٠٠متر است يعنی ١٠٠متر
ِ
ی بعدی اگر آﺷيل  ١٠٠متر را طی کند،
از آﺷيل جلوتر است .در مرح له ِ
الک پشت  ١٠متر را پيموده و به ھمين اندازه از آﺷيل جلوتر خواھد بود.
با ھمين استدالل ،آﺷيل ھر مسافتی را که طی کند در طی ھمان زمان
الک پشت يک دھمِ آن مسافت را طی میکند و به ھمين اندازه جلوتر از
آﺷيل خواھد بود و در نتيجه آﺷيل ھيچ گاه به الک پشت نخواھد رسيد .با
اين استدالل زنون چنين نتيجه میگيرد که اصوال حرکت وجود ندارد.

تصوير  :١٣آﺷيل و الک پشت
ِ
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امر مسلمی است و
در واقعي ِ
ت امر اين که آﺷيل از الک پشت جلو میزند ِ
١
وف
از
نظر يک عق ِل سليم اين استدالل بی معنی است .ديوژن فيلس ِ
ِ
صوفی مسل ِ
ن نظريهیِ
ک ھم دورهیِ زنون برای ِ نشان دادن ِ نادرست ب ود ِ
عدم وج و ِد حرکت و ابطا ِل استد ال ِل زنون ،به راه رفتن در مقاب ِل زنون
ِ
انکار
طرح اين معما قص ِد
پرداخت .ھگل براين باور بود که زنون با
ِ
ِ
حرکت را نداﺷت )ارسطو ھم ھمين ادعا را میکند( بلکه ھدفاش نشان
ب آن در انديشهی ِ انسان بود.
ی بازتا ِ
دادن ِ تضا ِد موجود در حرکت و گونه ِ
ب اليايی به گونهای ناخواسته و يا نادانسته
در واقع ھوادارا ِن مکت ِ
ديالکتيک دان بودند .ھگل در دفاع از آنھا مینويسد:

"مساله اين نيست که حرکت وجود ندارد .اين که حرکت
امر بیچونوچرا و مسلمی است،
وجود دارد به لح ا ِظ حسی ِ
منکر
زنون
که
نبود
زاويه
اين
ھم چون وج و ِد يک فيل .از
ِ
وجو ِد حرکت میﺷود .او به وجو ِد حرکت باور داﺷت اما
ی
حرکت را غيرحقيقی میدانست ،چرا که در بط ِن مقو له ِ
منظور زنون اين بود که در حرکت
حرکت تضاد را میديد.
ِ
٢
ھستی واقعی را پيشبينی کرد" .
نمیتوان ھيچ
ِ
بودن حرکت را ثابت میکند و نه برھانی است
غير واقعی
مای آﺷيل نه
ِ
مع ِ
ِ
بر ناتوانیِ آﺷيل در سبقت گرفتن از الک پشت .بلکه به وج ِه بسيار زيبا و
ظريفی نارسايی و محدوديت ھا ِ
ی آن استداللی که متکی بر "منطقِ
حذف تضاد از واقعيت،
ت
ِ
صوری" است را نشان میدھد .تالش در جھ ِ
ت عقلی میانجامد.
بطور اجتناب ناپذيری به اين گونه تناقضا ِ
فيثاغورسيان اين نظريه را که خ ِط متشکل از تعدا ِد معين و محدودی از
ھای کوچکتر است را به دور افکندند و در عوض پذيرفتند که
پاره خط ِ
يک خط از بی نھايت نقطهی ِ بدون ِ بُعد تشکيل ﺷده است .زنون در ر ِد اين
_____________________________________________

١ - Diogen

٢ - Hegel, History of Philosophy, Vol. 1, P.266.

www.hks-iran.com

 .........................................................فصل ھشتم  :مکتب اليايی ١٣٣ /

معمای آﺷيل را ابداع کرد .از آن زمان تا به
ی فيثاغورسيان بود که
ِ
اد عا ِ
برای
نطق صوری"
ھای به عمل آمده در چارچو ِ
ِ
ام روز تما ِم تالش ِ
ب "م ِ
گره گشايی از معمای ِ آﺷيل و ديگر معماھای ِ زنون ھمگی به معماھایِ
٢
جديدی منتھی ﺷدهاند که کوﺷشھای ِ رياضی دانانی چون ددکيند ،١کانتور
٣
یاين
و حتا راسل در سدهیِ بيستم در ِ
حل آنھا ھم به جايی نرسيدند .گره ِ
توسط کپلر ،٤پاسکال ،٥واليس ،٦نيوتن
ھای ھفدھم و ھجدھم
ِ
مشکل در س ده ِ
منطق صوری و با وارد کرد ِن
و اليبنيتس گشوده ﺷد .آنان با پرھيز از
ِ
وم بینھايتھا در رياضيات ،انقالبی در رياضيات به وجود آوردند که
مفھ ِ
ک مدرن غيرقابل ِ تصور است.
بدون ِ آن فيزي ِ

زمان حال"
مفھوم "حرکت" و " ِ
ِ
مسير طی ﺷده
معمای ديگری که زنون مطرح میکند عبارت است از
ِ
ِ
ير يک تير از لحظهای که چلهی ِ کمان
مس
مثال
متحرک،
جسم
يک
توس ِط
ِ
ِ
منطق صوری ،در
را ترک میکند تا لحظهای که بر زمين مینشيند .در
ِ
طبق تعريف ،اين مسير
ھر نقطه از مسير ،تير را ساکن میپندارند و بر
ِ
ی نقاطی تشکيل ﺷده که در ھر لحظه تير در آن نقطه ساکن
از مجموعه ِ
فرض میﺷود .با توسل به اين منطق ،و استدال ِل منتج از آن ،زنون مدعی
بودن
میﺷود که تير ھمواره ساکن بوده و سپس غير واقعی و خيالی
ِ
حرکت را از آن نتيجه میگيرد.

_____________________________________________
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 ١۶٣٠– ١۵٧١) Johannes Kepler - ۴م (  ،ستاره-ﺷناس لھستانی که انقالبی در ستاره ﺷناسی به وجود آورد.
 ١۶۶٢– ١۶٢٣ ) Blaise Pascal - ۵م (  ،رياضی دان و فيلسوف فرانسوی
 ١٧٠٣– ١۶١۶) John Wallis - ۶م (  ،رياضی دان انگليسی
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اجتماعی آن ........................
 / ١٣۴پيدايش و تکوين خِرَد در تاريخ و زمينه ھای
ِ

جسم متحرک را در نظر
ی تضاد است .يک
ِ
مفھومِ "حرکت" در برگيرنده ِ
ی مشخص
ی مشخص آن جسم ھم در يک نقطه ِ
بگيريد .در يک لحظه ِ
جسم متحرک نقطهای مانند
ت
است و ھم در نق طهی ِ بعدی .در مسيرِ حرک ِ
ِ
نقطهیِ  Aرا در نظر بگيريم .در لحظهای که تير از اين نقطه میگذرد
اين جسم ديگر در نق طهیِ  Aنيست اما ھنوز به نق طهیِ بعدی  Bھم
نرسيده است .پس در کجا است؟ ﺷايد کسی بگويد در نقطهای مانن ِد نقطهیِ
ی  Aو  .Bاما اين نقطهی ِ  Cھم خ ود يک نقطهیِ بعدی
 Cبينِ دو نق طه ِ
است نسبت به نقطهی ِ  Aو ھمان استداللی که در م ور ِد نقطهی ِ  Bﺷد در
مور ِد اين نقطه ھم صادق است .بدين ترتيب مشاھده میکنيم که با اين
پيوستگی زمان و مکان باور
گونه استدالل به جايی ن میرسيم .ولی اگر به
ِ
بودن
داﺷته باﺷيم مشکل حل خواھد ﺷد ،چرا که در آن صورت متحرک
ِ
ی معين جس ِم
يک جسم به معنایِ اين میتواند باﺷد که در يک لحظه ِ
متحرک ھم در يک نقطهی ِ مشخص است و ھم در نق طهی ِ بعدی .ارسطو
تا حدودی به اين مساله پیبرد .او میگويد:

ی `حال`
"… مشکل از آنجا ناﺷی میﺷود که وجو ِد لح ظه ِ
امر مسلم و دانستهای مفروض میپندارند.
در زمان را ھمه ِ
اما اگر اين امر مسلم فرض نشود آن استدالل ھم به دنبالش
نمیآيد" .
ی "حال" چيست؟ وقتی میگوييم تير در زما ِن "حال" در اين
اما لحظه ِ
نقطه است ،لح ظهیِ "حال" بنقد در گذﺷته است و به "گذﺷته" تبديل ﺷده
است.
ت بیاعتباریِ استداللِ زنون کافی نيست ھم چون ديوژن در
رای اثبا ِ
ب ِ
طول ِ اتاق راه رويم تا از اين طريق وجود "حرکت" را اثبات کنيم ،بلکه
ت خود زنون ،تجزيه و تحليل از حرکت را تا به
بايد با ﺷروع از مقدما ِ
خالف استداللِ زنون دست
آخر ادامه دھيم ،يعنی تا آنجا که به نتايجی
ِ
استدالل ديالکتيکی است که میتوان با آن به
يابيم .تنھا با اين روش ،يعنی
ِ
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ابراز مخالفت ،چه رسد به تمسخر و يا با
مقابله پرداخت و نه صرفا با
ِ
معماھای زنون از يک منطقی
ھای غيرمنطقی .به واقع
ِ
توسل به روش ِ
منطق صوری رازﺷان را گشود.
برخوردارند که نمیتوان با توسل به
ِ
منطق ديالکتيک میتوان گ رهی ِ مشکل را گشود.
تنھا با
ِ
دان پس از او ،ھم چون معماھايش ،بحثانگيز
تأثير زنون بر انديشمن ِ
ِ
تاثير تعيين کنندهای بر ارسطو در بنيان
او
که
است
مسلمی
امر
اما
.
است
ِ
ِ
منطق ارسطوئی" معروف است ،داﺷته است .در
ی آن چه که به "
گذار ِ
ِ
ی آغشته به سفسطه بسيار رايج
ن ارسطو نظر يا ِ
ت گمراه کننده ِ
ن زما ِ
آت ِ
بودند .سفسطه گران در زنون و معماھايش فيلسوفی را میديدند که به
کمکش میتوانستند مباحث را به ھر سو که مايل بودند ،ھدايت کنند،
ت خود قرار میدھد
ارسطو سامان دادن به اين
اوضاع آﺷفته را وجھ ِه ھم ِ
ِ
کمک آنھا بتوان
و يک رﺷته ضوابط و اصولی را تدوين کرد تا به
ِ
ت درست را از نادرست تميز داد .بی چون و چرا میتوان گفت
نظرا ِ
١
ی ارسطو در مور ِد "تعليق به محال"  ،که بنا بر آن
که در
تبيين نظر يه ِ
ِ
زمانی از يک گزارهی ِ نتيجهی ِ نادرست و يا متناقض مستفاد میﺷود که
ت گ زارهی ِ نادرست باﺷند ،زنون بسيار نقش داﺷته است.
مقدما ِ
روش مجاد لهی ِ زنون بر
ی افالطون چنين استنباط میﺷود که
از نوﺷتهھا ِ
ِ
تاثير مستقيم گذاﺷته بود .سقراط در مجادالتش با مخاطبين،
سقراط ھم
ِ
طرح
رف مقاب ِل گفتگو ﺷروع میکند و با
تط ِ
بحث اش را با مفروضا ِ
ِ
ت مخاطب را به او نشان
يک رﺷته پرسش و پاسخ بتدريج نادرستی ِ نظريا ِ
٢
ک سقراطی ناميده
میدھد .اين
روش مباحثه و استدالل که ديالکتي ِ
ِ
قلمروھای
وسط زنون ابداع ﺷده بود.
ھای ارسطو ،ت
ِ
ِ
میﺷود ،برطبقِ گفته ِ
اھای زنون نبودهاند.
رياضيات و فلسفه ھم بی تاثير از معم
ِ
_____________________________________________

١ - Reductio ad absurdum
٢ - Epagogé
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