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 فلسفه شرقی چيست؟
 کيتارو نيشيدا و توشيهيکو ايزوتسو

 
 در دانشگاه تويو) و پديدارشناسی شين ناگايی (استاد فلسفه

 ترجمه بهمن ذکی پور (دانشجوی مقطع دکتری فلسفه در دانشگاه تويو)
"آيا چنين نيست که در بنيان فرهنگ شرق چيزی، همچون ديدن صورت امری بی صورت و شنيدن صدای امری بی  

از امر عملی  برگرفته از مقدمه  صدا، پنهان شده است؟ ضمير ما بی وقفه امری چنين مفقود را می جويد. (کيتارو نيشيدا،
 ).به امر ديدنی

 رآمد: "فلسفه شرقی" کيتارو نيشيداد
ته می شود که کيتارو نيشيدا نخستين "فيلسوف اصيل ژاپنی" است. اصالت و اهميت تاريخی او در بنيان نهادن فلسفه گف 

امری قبال کرد و گام به مدرن شدن نهاد، هنگامی که ژاپن از عصر ميجی است اولين بار است. اما اين فلسفه ژاپنی برای
پذيرا  که از سنت ژاپنی نگهداری می کنيمچگونه در حالی  د غرب راجدي طقکه من در اين -که با تقاضای آن دورهبود 

مطابقت داشت. از اين رو می توان گفت که مسئله نيشيدا اين بود که اين دو امر متناقض را، بی  - باشيم و با آن بی آميزيم؟
اساس  بر اين مسئله را  فيلسوفبه عنوان يک  آن که يکی را بر ديگری فرو بکاهد، به هم پيوند زند، و افزون بر آن

بخواهيم بيان کنم: اين است که "شرق" (که ژاپن  پاسخ نيشيدا را در برابر اين مسئلهبه انجام برساند. اگر  موازين منطقی
 " غرب را "احاطه" کند.نمودی از آن است) با "نفی خود نيز

تا به دوران معاصر  که از دوران باستان ،را ه غربفلسفه نيشيدا، فلسفه ای است که می کوشد تاريخ فلسف بدين ترتيب  
به عنوان  با در نظر گرفتن فلسفه شرق و غرب "احاطه" کند. فلسفه وی با منطق شرقی ژرف و گسترده تریرسيده است، 

ربی غ دارد؛ و از منظر فلسفه شرق، فلسفه غرب را به نقد نمی کشد. بلکه فلسفه او به درون منطق  دو مبدا متناقض منافات
 می کند. ه تعبير هايدگری کلمه "تخريب"ب و1وارد می شود و آن را از درون به تعبير دريدايی کلمه "شالوده شکنی" 

عاصر ظهور کرده در مواجه با فالسفه مهمی که از دوران باستان تا دوران م به عنوان يک کارکرد مشخص، فلسفه نيشيدا 
ت اوليه منطقی آن ها، به مفروضاارسطو مد نظرند)، در عين پذيرش  ، فيخته و(در اين نوشته فيلسوفانی چون برگسون اند

و از آن جا به ورای اين فلسفه ها گذر  کند به تجربه حقيقی مستور [آدمی]خود آنان، رجعتی می  دليل محدوديت ذاتی منطق
اين جا اهميت دارد اين است که می کند. به اين کارکرد مشخص فلسفه او "احاطه کردن" گفته می شود. نکته ای که در 

"احاطه کردن" صرفا امری روشمند نيست، بلکه کارکرد خود حقيقت است. همين طور فلسفه نيشيدا معرفت شناسی هم 
 نيست، بلکه نوعی متافيزيک حقيقی است که معرفت شناسی را هم "احاطه" می کند.

ر اين جا مورد استفاده قرار می گيرد، دارای بار معنايی که مفاهيم "شرق" و "غرب" که داين بدان معناست  [بنابراين]
فلسفه نيشيدا بخواهيم  گر ما اين دو مفهوم را در کانتکستمی آيند) نيست. افيايی (از آن حيث که به تجربه درجغرا-تاريخی

سفه غرب وجود عنوان کنيم: غرب (آن گونه که نيشيدا می انديشيد) "منطق موضوعات و نشانه ها" است که در بنيان فل
اطه" غرب می پردازد، اشاره حدارد؛ و شرق، به منطقی حقيقی، که به ريشه اين موضوعات و نشانه ها [رخنه] و به "ا

 .آن را به تفصيل توضيح خواهيم داددر ادامه حقيقت درونی  دارد.
با اين حال در مقابل تعريف نيشيدا [در خصوص دو مفهوم "شرق" و "غرب"]، در تاريخ فلسفه معاصر ژاپن "شرق" و  

که به تبع آن جدال های بی حاصلی بکررات جغرافيايی گرفته می شود، -"غرب" به طور نسبتا زيادی در معنای تاريخی
، "شرق" يا "ژاپن" به عنوان امری ارتجاعی در برابر . دسته کم در حوزه پژوهش های فلسفه غربصورت گرفته است

بيشتر به هم ژاپنی"، "ارتجاع شرقی"  مدرنيته و در معنای منفی مورد استفاده قرار می گيرد (عباراتی همچون "ارتجاع
 آن رااگر  کار برده می شود)؛ که به تبع آن در خوانش فلسفه نيشيدا هم عنوان نکوهشی اخالقی [نه علمی و فکری] به
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با وجودی که تا انتها نيز در درون چارچوب "فلسفه -" انديشه شرقی" در نظر بگيريم صرفا به  عنوان "انديشه ژاپنی" و
"شرق" و "غرب" دو جهتی اند که با يک ديگر مغايرت خواهند داشت. اما اين تضاد از آن جايی  -غرب" تفسير خواهد شد

جغرافيايی درک کنيم. به عالوه برای شخص نيشيدا که -را به طور تاريخیناشی می شود که ما مفهوم "شرق" را منحص
، که به دو ساختار فرهنگی "شرق" و "غرب" تقسيم می شود، به تامل می پردازد، نبايستی تنها از [منظر] حقيقتی پيشينی 

هم در اکثر مواقع معنای نيشيدا  دی وجود داشته باشد. با وجود اين شخصکه به طور ذاتی و اساسی چنين تمايز و تضا
جغرافيايی "شرق" و "غرب را در هم خلط می کند و درست از اين جاست که نقدهای -فلسفی و معنای تاريخی-منطقی

ليکن در فلسفه او "شرق" و "غرب" در اصل به . و2آغاز می شودشديدی پس از جنگ جهانی دوم در برابر فلسفه او 
در همين رابطه می  بايد فهميده شود. حقيقت و نشانه، عمق و سطح) را نشان می دهدتجربه ( عنوان مقوالتی که دو بعد يک

توان گفت که "فلسفه شرقی" نيشيدا، با فلسفه فيلسوف ديگری که انديشه ژاپن معاصر را نمايندگی می کند، يعنی "فلسفه 
انتهای اين نوشته مجددا به ارتباط  شرقی" توشيهيکو ايزوتسو، در طرح نظريه "شرق روحانی" به غايت نزديکی دارد. در

 نيشيدا و ايزوتسو باز خواهيم گشت.
 شهود و "تجربه ناب"، در مواجه با برگسون.1
، از همان بدو کار نظريه "تجربه ناب" را، که نقطه آغاز و پايان کل پژوهشی درباب خيرنيشيدا در نخستين اثر خود،  

مطرح می کند. "تجربه ناب"، يگانه موضوع فلسفی نيشيدا به عنوان فلسفه اوست، به طور صريح و بدون هيچ شرطی 
امری متافيزيکی است؛ و تجربه ای است از درون که بی واسطه متحد با خود حقيقت است. او خود اين تجربه را چنين بيان 

سوژه ای هست و نه  نه هنوزمی شنويم،  ی که رنگی می بينيم يا صدايی "آن"، 3می کند:" تجربه ناب حقيقتی است يگانه
 .4ابژه ای"

صرفا  -چنان که در غالب اوقات نيز چنين است -اين تجربه اصيل که نوعی تجربه عرفانی به نظر می آيد، در فلسفه نيشيدا 
منحصر به خواست ها و تمايالت فکری او نيست، بلکه او خودش اذعان دارد که آن، چيزی است که بواسطه تمرين ذن و 

هم در معنای جغرافيايی و هم در معنای فلسفی، اين تجربه قصد دارد که ربه کرده است. نيشيدا، به طور عملی تج
به طور کامال شهودی]  =[ منطقیتجربه ای که به طور صريح و روشن، و بدون وابستگی به  ژاپنی" (يعنی آن-"شرقی

ای زيرين آن "رخنه" و در آن ها شکاف ايجاد را به درون فلسفه غرب وارد کند، و در حالی که به اليه ه )ارائه شده است
ی است فلسفی برای اطالق به تجربه می کند؛ در خصوص آن شکاف ها به گفتگو بپردازد. در واقع اين "تجربه ناب" نام

 .ای عاری از هرگونه نام پذيری
يعنی هنوز  -نه ابژه ای" و هست نه سوژه ای هنوزهی] که اين اصل را که می گويد:" در فلسفه غرب، فلسفه های [مشاب 

بنيادين می پذيرند و را به عنوان موقعيت و وضعيتی  -آن دو)ميان سوژه و ابژه انفکاک و جدايی وجود ندارد (وحدت [تام] 
"تجربه اما، فلسفه هايی که نيشيدا از ميان آن ها به ما معرفی می کند:  ، فراوان اند.خود را از آن جا می آغازندانديشه 
) برگسون است. intuitionو "تفکر شهودی"( )durée pureويليام جيمز، و به خصوص "استمرار ناب" ( بنيادين"

ابهام  ها مفاهيم "استمرار" و "شهود" در فلسفه برگسون از پيچيدگی خاصی برخوردار است و نمی توان به راحتی از آن
جوهر است که بواسطه بی  ی د به مثابه استمرار زمانزدايی کرد؛ اما نيشيدا اين عقيده برگسون که می گويد:" حقيقت واح

اين تجربه بی  عرفانی که حاّلِ در وحدت جوهری است متفاوت می کند.درون آن ورود کنيم" را ازشهود می توانيم به 
 دارد. لسفی حقيقت در نزد او ارزشی بس واالواسطه ف

قطعی است: موقعيت مشخص و ر "تجربه ناب" نيشيدا امری در اين حالت، آن چه که با فلسفه برگسون مقايسه می شود و د 
در سانسکريت  =) [setsunaاست که با اصطالح بودائی ( حد" در "وحدت سوژه و ابژه"يک/وا" (فاز و بُعد)و جايگاه 
k a a،"ی  "آن"در هنگامی که گفته می شود:"  -را نشان می دهد) "خال/تهيت"] (اصطالحی که حالت و وضعيت "آن

 هنوزو همين طور در معنای " در می آيد؛به بيان  -می شنويم، نه سوژه ای هست و نه ابژه ای" که رنگی می بينيم، صدايی
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سوژه و ابژه، واحد و  "آن"] به کار می رود. است جدا نشده" [مقصود انفکاک يا جدايی سوژه و ابژه هنوزانفکاک نيافته/ 
ه آن ها فقط به طور مستمر "وحدت" ندارند. در ظاهر امر اگر ما چنين ای ک گونهبه  ،کثير را در يک سطح قرار می دهد

قل باور است. حتی در بيان تجربه ای عرفانی به همان نحو عرفانی امری صرفا غير ع نظری را بپذيريم، اين تجربه نابِ 
تا ابد با فلسفه عقل باور در  هم، حالت و وضعيتی که دارای معنای فلسفی باشد، نيست. بلکه حالت و وضعيتی است که

 تضاد خواهد بود.
" (اصطالح عدم استمرار"، "گسست پيشين و پسيناما در برابر اين ديدگاه، اصطالحاتی همچون: "جدايی مطلق"، " 

در  )) متمرکز شويم]"آن"[به اين معنا که هم از گذشته و هم از آينده بگسليم و در اينجا و اکنون  (در  برساخته دوگن
(چنين چيزی اساسا نمی توان  "مدِت آن"و در  "آن". در می کند مد نظر نيشيدا را بيان ""آنِ  انديشه ژاپنی و جود دارد که

که  "مدت"، "آن" .[يعنی وحدت دارند] هيچ ميانجی مشترکی به هم متحد اندگفت) سوژه و ابژه به طور مستمر و بدون 
ت. همين طور "دم/لحظه" که کوچکترين واحد زمان است هم نيس نيست. ،دادهمقايسه زمانی با امور ديگر را در خود جای 

قيقت، مفهومی ، بل خود ح"آن"، متعلق به زمان و در برابر بی تعينی حقيقت. وليکن "دم/لحظه" مفهومی است صوری
مود می يابد. به عالوه و به عنوان يگانه امر مطلق ن شته و آينده] جدا و منفک می شودگذ=پيشين و پسين [ است که از فاز

 داللت دارد. ی که به تجربه مستقيم درآمده است همبه حالت و وضعيت
برگسون به طور قطع به حالتی مشابه اين اشاره دارد. در نظر برگسون هم "دم/لحظه" زمان ساختگی است که "استمرار"  

هيچ شکل و قالبی نيست، زمان حقيقی است. افزون به  به عنوان حقيقتی که وابسته مکانمند شده، و در برابر آن "استمرار"
 و از نو پديد می آيد.به عنوان "تفاوتی ماهوی" در گسست پيشين و پسين همواره  "استمرار"بر اين 

اما آن چه که نقص فلسفه برگسون است که ماهيت "استمرار" را در حيات صرف می بيند، "نفی" و وجوه گوناگون حقيقت  
کليت  "استمرار"که "نفی" را پديد می آورد. نفی در نظر برگسون، صرفا بواسطه مفاهيم است که به حقيقت و  است واحد

که حالت و " گسست پيشين و پسين، می بخشد؛ و با قطعه قطعه کردن و فرونشاندن کثرت است که "تفاوت های ماهوی
 .ای جزئی" استحاله می يابدتفاوت ه" و به ت، را در افق مشترکی قرار داده وضعيت حقيقت اس

در مقابل، نفی نيشيدا به هيچ وجه خودش را متفاوت نمی کند. برخالف نفی برگسون که حقيقت واحد را از "بيرون" قعطه  
قطعه می سازد و چنين متصور شده است که مبادی غير حقيقی از حالت و وضعيت اصيل خودشان استحاله يافته اند؛ نفی 

"درونی" در جهت عمودی است که کامال در تضاد با نفی برگسون، باور دارد که "حقيقت از حيث انکاری -نيشيدا خود
اول بار،  سطه آن، حقيقتبوا . لذاگشايی دارد-و خود انشعابی-ر عمودی به سوی کثرت خودواحد، در درون خود، به طو

گشايی ای -انکاری يا خود-ن" است. چنين خود "واقعا حقيقت داشت بگوييم می يابد، که اگر به طور صريح تریواقعا حقيقت 
 تجربه ناب می نامد) فرصت و مجال ساختاری الزم برای حقيقت است. گشايیِ -نمايان گری، خود-(نيشيدا اين حالت را خود

]) حالت و وضعيتی است که با اصطالح Huayan[در چينی  Kegonاين مسئله در آئين بودا (به خصوص مکتب کگون 
پيوندی  ان داده می شود. با اين حال اين "همان"نش واحد همان کثير است/ يک همان دو است]=[ )ichi soku niکليدی (

 انکاری خودِ -احد است؛ و اين نفی همراه با خودخود و انکاری عمودیِ -، بلکه خودسطوح موازی ندارد مستمر و دايم با
رحله بعد که اختصاص به اين مسئله در م هم وجود دارد. انکارِی آگاهی خود -حقيقت کانون پر اهميتی است که در خود

 5" دارد به تفصيل بحث می شود.شناسی-"خود
 او در مواجه با فيخته و فلسفه تامل به خود آگاهی-بازتاب و خود.2
که حالت و  "آن"روشن کرديم که "تجربه ناب"، "شهود استمراری" برگسون را به ما معرفی می کند و از آن جا به سوی  

" ساختار "واحد همان کثير است/ يک همان دو است حالت آن چيزی است که . اينوضعيت حقيقت است پيشروی می کند
 را با خود دارد. و واحد/يک: ( واحد) در تجربه ناب) ،)، بدون ميانجی: (همان(کثير) :گشايی-نمايان گری، خود-(خود

گشايِی باطنی حقيقت واحد) را، اين بار نه در مقابل "شهود" -گری، خود نمايان-يک بار ديگر اين حالت و وضعيت (خود
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ی"، قرار داده و معرفی می کنيم. آن فلسفه ای که به روشنی بتواند ما را به آگاه-بلکه در مواجه با نظريه بازتاب "خود
 خود فيخته است. سوی اين موضوع هدايت کند و به طور منطقی در بحث ما به کار گرفته شود: فلسفه تامل به

اراده عملی در حالی که متوجه به  که می گويد:" Tathandlungآگاهی فيخته، انديشه -مقدمتا، در تامالت نظری خود 
ار "تجربه ناب" که می گويد: "امر يگانه (واحد) در حالی متوجه امر يگانه خود است، به خود باز می گردد"، به ساخت

 Tathandlungجداگانگی (وجوه متنوع) دارد، به غايت نزديک است. بدينسان، -(واحد) است، از جهت عمودی خود
ا تا ريشه و بُنش به ر -که از دکارت آغاز و با کانت تدوين می شود-فيخته برای اين که نظريه بازتاب ذهنيت دوران مدرن

آگاهی (دو/کثير) را تشکيل می دهد -پيش ببرد و به بنيان آن دست يازد، می کوشد تا به وجودی (يک/واحد) که ريشه خود
] را روشن کند. اين درست آن egoبجويد و ارتباط عميق حقيقت با من [ آگاهی خود را-باز گردد، تا از آن جا مدل خود

ور ناپيوسته به "تجربه ناب" جهش می کند، و کاری که از آن جا بدان می پردازد را، در جهت چيزی است که نيشيدا به ط
 .ارددب" تا بی نهايت از جانب آگاهِی خود جريان معکوس، به اين شکل به انجام می رساند که "تجربه نا

 "تجربه ناب" به اين مسئله بنگريم،با وجود اين که اين دو از نظر ظاهری با هم توافق دارند، ولی اگر به دقت از منظر  
Tathandlung  فيخته، هنوز هم (يا از پيش هم) به عنوان شکل آغازين بازتاب خود، حتی در محدوده بسيار کوچک

من" نوعی ثنويت يا افتراق را در درون خود دارد [به تعبير ديگر آن هنوز يا از پيش "واحد" محض نيست]. -"من" و "جز
آگاهی است که به سوی بنيانش جريان می بايد، جهش کردن از "دو" به "يک" را نمی توان -خود در روشی که فقط از

جداگانگی)، -به عنوان "دو/کثير" جدايی می يابد (خود منطقی دانست. اگر چنين چيزی را بپذيريم، هنگامی که " يک/واحد"
متفاوت از "يک" است که از بيرون "يک" به  دقيقا خود "يک/واحد" همان/مساوق "دو/کثير" نيست، بلکه "دو" مبدايی

درون آن برده شده است. اين نظريه بازتاب خود فيخته، هنوز تفکر صحيح به سوی حقيقت نيست، بلکه استيالی منطق 
  6نمودهای عينی را نشان می دهد

 اب" در نسبت با "تجربه ن نگاه کنيم،به اين مسئله اما اگر از منظر شيوه تفکر حقيقی (تجربه ناب) نيشيدا  
Tathandlungعينی را در خود گنجانده، هرگز به -، عالوه بر اين که جدايی عميق دوگانه ی افقیTathandlung  يا

ه تامل به خود ورود نمی کند، بلکه آن دقيقا تجلی ای است از "خوِد واحد". گذشته از اين "واحد"يتش، جوهری نيست که ب
يک" است.اما واحد/جداگانگی هم همواره "-ديالکتيکی دارد که در خود یبلکه آن ساختارهيچ جدايی و انفکاکی ورود کند. 

زمانمند که مدل آن است  Tathandlungکه همانند تامل به خود يا  ،در جهت افقی جداگانگی-انشعابی يا خود-خوداين 
که خود حقيقت است، و در جهت عمودی  زی است که در بنيان "انديشه ناب"نيست، بلکه چيمی شود (يا جهت می يابد)، 

پيشين، هنگامی که "آن" رخ می دهد. اين، چنان که پيشتر نيز در خصوص "تجربه ناب" ديديم، رويدادی است که فقط در 
آن زمانمند می شود (انفکاک و حرکت در جهت افقی)، رخ می دهد؛ و همين طور حالت و وضعيتی است که در آئين بودا 

 بيان می شود. )ی واحد همان کثير است/ يک همان دو است(با اصالح کليد
قرار نمی  يافته  ازپيش عينيت ،آگاهی-انند خودجداگانگی عمودی را در بعدی که آن هم-نيشيدا اين رخدادهای آغازين خود 

ه پيش می انکاری به سوی بنيانش ب-دهد، بلکه برعکس، تا بی نهايت هم برای رخدادهايی که در حيطه ی آگاهی با خود
" کارکرد خود را بازمی تاباند. اين کارکرد را نيشيدا اين گونه بيان گاهیآ-"خود رود، اهميت قائل است و اظهار می کند که

 می تاباند. زخود را بادر خود خود کند: 
در خود"  و  در دروِن خود است که با " بايد توجه داشت که در اين جا همه اين سه "خود" در واقع "يک خود" است

"درهمه آگاهی"  همين طور، وجهت مستقيم و صاف) و از بيرونخود" بودن به طور افقی (در  بيان می شود. اما اين "در
که در برابر "فراروی/استعال" است، نيست؛ بلکه خود حقيقت است که آن ها را در درون خودش  ای آگاهی)-(خود

  ندارد". یسپينوزايی کلمه است که می گويد: "حقيقت واحد بخش بيرونو اين "درهمه آگاهی" در معنای ا"احاطه" کرده 
خود را پديدار سازد]، به درون خود رخنه می کند؛ که اگر از =حقيقت واحد، پيش از آن که "در همه آگاهی" به وجود آيد [ 
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 7هميشه از پيش گشوده است). واژگان خود نيشيدا استفاده کنيم، آن مرتبه ای است که "بنيان نوئسيس" گشوده می شود (يا
آگاهی می گويد:" خودی که آگاه می شود، -"، در اين معنايی که ساختار پديداری خوددر واقع "خود، خود را باز می تاباند 

با آن، خودی که متمايز و آگاه می شود را به طور عينی بر می سازد، نيست. بلکه به اين معنا است که تا بی نهايت هم در 
جداگانگی عمودی همچون -در چنين حالتی است که خود خود را باز می تابند خود درونی حقيقت واحددر بخش 

  آيينه ای خويش را باز می تاباند، و فقط آن است که بدون هيچ شکی خود حقيقت و چيزی جز آن نيست.
حالی که [همواره] واحد  :حقيقت واحد دربدين نحو، اگر "تجربه ناب" را بخواهيم به گونه ديگری بيان کنيم اين می شود که 

يابد. اين  گذشته از آن به عنوان تصويری در خود، فقط و فقط بواسطه خود است که به جانب کثرت انشعاب می است، و
آن چه گشايی تجربه ناب بيان شده است. اما -نمايان گری، خود-به عنوان خود پژوهشی درباب خيرمسئله پيشتر در کتاب 

جداگانگی حقيقت (يعنی خود حقيقت) به عنوان حالت و موقعيتی ناب که حقيقت" در درون" خود، خود را -که در خود
آگاهی که اعيان بر می سازند نيست، بلکه آگاهی به مثابه آيينه ای است که فقط باز می تاباند. اين مسئله -بازمی تاباند، خود

کاک و جدايی که به سوی دو/کثير شدن حقيقت است، در تجربه ناب بکررات در آثار نيشيدا بازگو شده است. اين وجه انف
 که حقيقت واحد را به طور صريحی عرضه می نمايد موضوعيت دارد. 

آگاهی است که از نمودها رها -. حقيقت بواسطه خود1" بواسطه خطای ديدگاه دو وجه می يابد: آگاهی-بدين طريق، "خود 
ود يافته، به عنوان جايگاهی آگاهی که به طور عينی نم -. آگاهی، از وضعيت خود2می شود، از خود به وقوع پيوستن، و 

تصوير سازی -جداگانگی يا خود-است) که حقيقت در آن جا به طور عمودی خود در درون حقيقت (مقصود شماره 
واقعا حقيقت " می رسد وآگاهی -رای اول بار حقيقت، به خودمی شوند که ب می خيزد. اين دو در واقع يک رخداددارد، بر 

 ."می يابد
 : در مواجه با ارسطومکانحکم و .3
می کند و به سوی بنيان "نوئسيس"  "رخنه"فلسفه نيشيدا را در نسبت با فيخته، در اين که چگونه فلسفه نيشدا به فلسفه او  

"تجربه ناب" يا در "درون خود تصويری سازی" می رسد،  گشايیِ -نمايان گری، خود-پيش می رود و در آن جا به خود
آگاهی  به سوی نظريه حکم ارسطو به عنوان شاکله اصلی بنيان -در ادامه و اين بار از تامل به خود و خود معرفی کرديم.

 می کنيم.[يا "تخريب"] تفکر او حرکت می کنيم و آن را مطابق با موازين فلسفه نيشيدا "شالوده شکنی" 
. ما منطق ارسطويی را به چالش می کشد می کند و مبحث حکم در "رخنه"شيدا در اين مرحله به درون فلسفه ارسطو ني 

 اين رويکرد او به فلسفه ارسطو را در ادامه و در دو مرحله بررسی خواهيم کرد.
 از منطق موضوع يا نهاد به منطق گزاره ها.1

نهاد ارسطو اين است که مبتنی بر "موضوع يا نهاد" است. موضوع يا  يکی از شاخصه های اصلی احکام منطقی در فلسفه 
گزاره ها، يعنی موضوع مشخص می شود و سپس آن توسط گزاره های گوناگون محدود و  در فلسفه ارسطو تقدم دارد بر

گزاره يا محمول ( يمشناخته می شود. اين حالت همواره در منطق ارسطو اين گونه بيان می شود: الف (موضوع يا نهاد)، ج
 که موضوع را محدود و می شناساند) است.

اگر از منظر "تجربه ناب" به اين حالت بنگريم، "آن ساختار واقعی خود حقيقت نمی تواند باشد"، بلکه حقيقت به سطحی از  
مقابل اين ديدگاه به پيش عينيت يافته بازتابانده شده و از ساختار واقعی حقيقی منفک شده است. چنان که گفتيم نيشيدا در 

" خود حقيقت را به عنوان شکل نخست احکام باز آگاهی-خنه می کند و از آن جا "خودبنيان های احکام در منطق ارسطو ر
از منطق موضوع يا نهاد به سوی منطق گزاره انجام می پذيرد. در اين  " [بواسطه حرکت]رخنه"اين اصالحی می کند. 

ط گزاره ها ی بيرونی يا اعراض محدود نمی شود، بلکه برعکس، گزاره ها نمود پيدا می حالت موضوع يا نهاد ديگر توس
 ند.نند و موضوع را "احاطه" می کنک
وقتی که ما چيزی را تجربه می کنيم، پيش از هر حکمی، ويژگی خاصی که در گزاره بيان می شود (از قبيل قرمزی،  
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طور مستقيم تجربه می کنيم؛ که آن موجب می شود موضوع يا نهاد فرض  تلخی و شيرينی، بو و امثالهم) را از پيش و به
بشناسيم، به تعبير ديگر يک حکم منطقی [با اوصافش از قبيل قرمزی، تلخی، شيرينی وامثالهم] را محدود و (مثل سيب)شده 

ض وابسته است، امری کم در نهاد يا موضوع به اعراکه درست کنيم. بدين وسيله تجربه بی واسطه حقيقی به عنوان چيزی 
خواهد شد. در ادامه از بحث نشانه ها و موضوعات کم کم فاصله می گيريم و ساختار "تجربه ناب" را در تلقی ارزش 
 آن مشخص می سازيم. با رابطه

ت: را استنتاج می کند چنين اس حتی هنگامی که جهان ماهوی پديدارهاچنان که گفته شد در حکم، موضوع يا قاعده حکم،  
را باز می تاباند.  )الف(، (ج)است. يا   (ج) در )الف(است. اما در منطق حقيقی، در واقع بايد گفته شود که  )ج(، )الف(

شود و وجود يا  اگر اين حالت را بخواهيم در زبان پديدارشناسی بيا کنيم، اين می شود که الف در تجربه گزاره اش احيا می
اين وجه محمولی که موضع در آن است را از منظر حکم منطق حقيقی "در همه مکان بودن" د. نيشيدا عدم آن اپخه می گرد

 8است". بودن می نامند. به تعبير ديگر منطق گزاره ها "منطق در مکان
 تداوم معرفت شناسیسطوح مکان: متافيزيک و .2

با  هستند)،-مکان -را (که "دريزها در ادامه، اين منطق مکان جوهر را تمام و کمال تخريب می کند، و بعد همه چ
سپس واقعيت (متافيزيک)، شناخت دانش های  ، احيا می کند.جوهری که در مکان بازتابانده می شود بازی تصاوير بی

گوناگون (معرفت شناسی) و همين طور همه تجارب آدمی از قبيل دين و هنر ...را به عنوان انباشتی از مکان های 
، و عالوه بر آن به عنوان "محدوده خود حقيقت واحد" امکان نظاممندی را ست می گيردگوناگون به طور مستمر در د

 9در اختيار می گيرد.
 -در شناخت موضوعات از تجربه جهان زندگی روزمره گرفته تا شناخت علوم فلسفی، جملگی چيزهايی هستند که "

چيز،  يک رو مکان ها توصيف می شوند. از اين)، يا به عنوان "محدوده خوِد" (يعنی موجودات دارند -هستی–مکان 
اين که در مکان های گوناگون هست (يعنی در مکان های گوناگون محدود می شود)، می تواند گاهی موضوع  بواسطه

زمره فارغ از دانش های علم فيزيک باشد، گاهی موضوع علم زيست شناسی باشد، و حتی گاهی موضوع تجربه رو
سان منطق سطوح مکان، در نسبت با معرفت شناسی جوهری مرسوم، شناخت شناسی منعطف  بدين .مختلف قرار گيرد

 تری در اختيار قرار می دهد.
مکاِن هست ها (موجودات)" که موضوع را تحديد می کند؛ آگاهی، به عنوان موضوعی که  در بنيان " بدين ترتيب

ی ه)، در معرفت شناسی مرسوم (به ويژه معرفت شناستجربه آن ها را کامال بر می سازد (به عنوان حالتی بازتابند
 را که "ابژه و سوبژه استعاليی" يا "من استعاليی" ناميده می شود، به فعل در می آورد. کانت) کارکرد ادراک نفسانی

بر  لذا ذات آن به عنوان موضوع خارجی ايی که " ناميده می شود.نسبی عدمِ اما اگر آن از سطح مکان رخ بدهد، "مکاِن 
آگاهی بازتابنده ای است که ساخته شده و "هست (موجود)" می شود، يا به تعبير ديگر بازتابانده می شود، نيست؛ بلکه 

چون که عدم/هيچ" ناميده می شود. اما  muهمه هست ها (موجودات) را بر می سازد و محقق می کند، از اين رو آن "
آگاهِی  خود را دارد و در دورن آگاهی خود را بر می سازد، "نسبی" و هنوز ساختاِر  آن هنوز فعل خود حقيقت نيست،

  ناميده می شود.
بدين نحو، اين "مکاِن عدِم نسبی"، و همين طور "مکاِن عدِم مطلق" که مکان غايی تمامی سطوح است، به بُعد خود 

بلکه بُعد عدمی خود حقيقت است که هستی" ای ندارد، -مکان-حقيقت "رخنه" می کند. اين مکان غايی هم ديگر هيچ "در
داشتن" چيزی محدود بر چيز ديگری نمی شود (به تعبير ديگر  -هستی -مکان  -بنابراين، بواسطه "در هيچ بنيانی ندارد.

(اصطالحی بر  10"رويداد آغازينحقيقت به طور صريحی در "و فقط چيزی حمل بر چيز ديگر نمی شود)، بلکه فقط 
به طور دقيق تر آن، حتی اگر نگوييم که "حاضر است (وجود دارد)، پيش از وجود  ضر است.حا )ساخته شوزو کوکی

 داشتنش، فقط و صرفا "روی داده"، فقط "پديدار شده"، و به عنوان تصويری بی جوهر از ورای عدم فقط خود را باز
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تجربه ناب يکی شده، و در "گسست پيشين و پسيِن"  "آِن" سپس آن، بی آن که امتداد زمانی داشته باشد با می تاباند.
(اصطالح برساخته دوگن)، در فاز پيشين و پسينش بدون پذيرش هيچ شرطی "خودش را فقط در خودش" متجلی می 

می شود، بلکه آن بر چيزی می پذيرد و نه متوقف  ، هرگز نه هيچ حدیيا اين [وضعيت] پديداریاين مسئله، کند. 
صرفا از  يد می کند، و در معنای حرکت بی وقفه ای است که همواره و به طور برق آسا می آفريند.همواره خود را جد

اين رو فلسفه نيشيدا صورت حقيقی خود واقعيت است که به دليل محدوديت بنيادينش (از منظر منطق موضوعات و 
 نشانه ها) نمی توانسته ظهور يابد

 خاتمه و جمع بندی
مثابه تجربه ای ناب به که گفته شد فلسفه نيشيدا می کوشد :حقيقت يگانه (امر مشرقی) که  مطابق آن چهبدين گونه 

وجودات پديداری (امری غربی) وارد کند و آن را از بنيادش "احاطه" مگشايی دارد، را به جهان -نمايان گری و خود-خود
پاسخ دهد. اما چنان که  يد با غرب بی آميزيمن مسئله که در عصر ميجی جان گرفت که چگونه بانمايد؛ و همين طور به اي

منطقی شرق و غرب را به -در مقدمه نيز گفتيم فلسفه او پيوندی خاص با تجربه عرفانی دارد.اما او گاهی معانی فلسفی
دث پس از جنگ جهانی دوم و در . البته دليل اين امر را بايد در حواجغرافيايی آن می آمزد-آسانی با معانی تاريخی

 جامعه ژاپن بازشناخت. ص وضعيت آن زمانخصو
در خاتمه برای اين که به مقام فلسفه نيشيدا ارج گذاشته شود، فکر می کنم که مختصری اشاره به مفهوم شرق و غرب در  

اين  اين رابطه در باشد. در "شرق روحانی"  مفيدند ايزوتسو و مفهوم م تاريخی هانری کربن و فلسفه شرقی نظام-تفکر فرا
يم شرق و غرب در نزد وی، مفاهيمی نمی توان به تفصيل سخن گفت اما تفکر شرقی نيشيدا و مفاه بيش از اين ا ديگرج

حتی با وجودی که آن ها در روش  د.نکه قرابت زيادی به مفاهيم شرق و غرب در نزد ايزوتسو و هانری کربن دار هستند
ه نيشيدا منطق يک راه و يک هدف را می جويند.غرب در نگاشناسی با هم اختالف دارند، می توان اذعان داشت که 

است که بنيان آن بواسطه مفاهيم کلی به بيان در می آيد. اما در برابر اين غرب، شرق است که  موضوعات و نشانه ها
جداگانگی خود را آشکار می سازد. اين -حقيقت واحد را شهود می کند. حقيقت واحدی که با خود ،بواسطه تجربه ناب

در قالب  مکتب کگون يا ابن عربی که در نزد رهبانان و متفکراناست نمايان گری همان چيزی -جداگانگی و خود-خود
فکران مکتب کگون و ابن عربی را در مقاله واحد پديدار می شود. ايزوتسو اين ساختار شرقی نزد رهبانان و مت امر تجلی

ای تحت عنوان "آزادی کامل اشيا، آزادی کامل حقيقت" به مقايسه برده و ساختار متافيزيکی آن را مورد بحث قرار می 
دهد. می توان گفت که ايزوتسو در اواخر عمر عالقه وافری به روش پديدارشناسی [شبيه به روش پديدارشناسانه نيشيدا] 

آن  بیبه سوی آن هدايت کند،  طه روش ايزوتسو که می تواند ما رادا، به واستفسير شرق پيدا کرده بود. فلسفه نيشي برای
 از مرزهای تاريخ و جغرافيا در می گذرد، و که مکان های جغرافيايی شرق از قبيل هند و چين غيره را در نظر آورد

و انديشه متفکران هند و چين و ژاپن، در فراسوی تاريخ می تواند به  جهان شرقی را از نوافالطونيان گرفته تا ابن عربی
  گفتگو بنشاند.
 يادداشت ها:

در نظر من، شالوده شکنی دريدا، در نسبت با "تفاوت های وجود شناسی" که در "تخريب" هايدگر استقرار يافته، از .1
می گريزد و بعد پديداری گسترده تری را  بعد عميق تری برخوردار است، حتی آن از "تفاوت های وجود شناسی" هم

دربرابر ما می گشايد. با اين حال اگر از خود زبان نيشيدا بهره بگيريم، شرق "نفی خود" می کند و حتی وجود را هم 
 "احاطه" می کند. 

ه عنوان ، اثر پس از دوران جنگ نيشيدا نمونه ای خوبی بدست می دهد. او در اين کتاب بمسئله فرهنگ ژاپنکتاب   .2
امری که ساختار بنيادين حقيقت را آشکار می سازد، "جايگاه عدم مطلق" (توضيح داده خواهد شد) را، که آخرين 

 .با خاندان امپراتوری يکی می گيرداصل فلسفی اوست، به لحاظ تاريخی، 
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 فصل اول، بخش يکم.، 1980و  1950، چاپ انتشارات ايوانامی، پژوهشی درباب خير.3
 ، فصل اول، بخش يکم، تجربه ناب را توضيح می دهد.13همان، صفحه .4
 جداگانگی-برای توضيح اين حالت اگر بخواهيم از زبان هانری کربن استفاده کنيم، خود انکاری عمودی حقيقت يا خود .5

جهت افقی سون) به غلط و در ) وقتی که (همانند نفی برگاست/ يک همان دو است کثير (وجوه متنوع امر واحد، واحد همان
کثير را در باطن که هم واحد و هم " (همان) Soku، موضوعيت يابد و نمود پيدا کند؛به عبارت ديگر "فهم شود به غلط

توحيد و چند خدا پرستی به ميان می آيد. کربن اين نوعی پارادوکس ميان به نيسان و فراموشی سپرده شود،  خود پيوند داده
 در اين خصوص نگاه کنيد به هانری کربن،رشته شناسی سهروردی مرتفع می سازد (را بواسطه ف تجليات برآمده از حق
 یجداگانگی حقيقت-). اگر ما اين را در فلسفه نيشيدا بخواهيم بيان کنيم: "خود انکاری يا خود1981، پارادوکس يکتاپرستی

دارد [به تعبير ديگر وجوه متنوع  واحد است که واحد در حالی که متوجه واحد است، به طور باطنی وجوه متنوع خود را
 .خود را پديدار می کند]

با اين حال، اين نکته تا علم شناسی فيخته متاخر به چشم می خورد و بررسی جزئی تر و دقيق تر آن ضروری است. . 6
 .از اهميت به سزايی برخوردار است Yoshihiro Nittaدرباره اين مسئله آثار يوشی هيرو نيتتا 

بلکه  ،اين تجربهٴ ناب نه تنها صورت اصلی هر تجربهٴ حسی و هر تجربهٴ عقالنی است نيشيدا گمان تعبير ساده تر،بهبه .  7
کند. به عقيدهٴ او صورتی از  آگاهی را نيز تبيين می-است. نيشيدا بر اساس همين تجربهٴ ناب خود حقيقتصورت بنيادين 

سازد. در اين  انديشد يا خود را مثل آيينه در خود منعکس می ودش میآگاهی وجود دارد که باطناً در درون خودش به خ
فيلسوفان اسالمی اتحاد عاقل و معقول  ه تعبيرشود تمايزی وجود ندارد و ب انديشد و آنچه که انديشيده می که می حالت بين آن

 م..انددهد. به نظر او در خودآگاهی، تجربهٴ مستقيم و انديشه متحد رخ می
 .که ما همه چيز و در همه جا هستيمعبارت ساده تر، ما امری خاص و جزئی نيستيم، بلبه .  8
در اين مورد می تواند آگاهی بخش باشد. نيشيدا آن را از تجريه شهودی حقيقت مورد شالوده  نظام هگلیبی ترديد  .9

حرکت مفهومی نيست، بلکه آن خود  چيزی که در اين جا مسئله است، ديالکتيک به عنوانشکنی قرار می دهد. از اين رو 
تجربه ناب است که در آن وجودی که بن عمودی اش را می شکند (يعنی شرق) با نمودی غير وجودی (يعنی  انکاری-

 غرب) رابطه ديالکتيکی برقرار می کند.
. اين اصطالح " اصطالحی است برساخته شزو کوکی فيلسوف ژاپنی که شاگرد نيشيدا و هايدگر بودرويداد نخستين" .10

به جهاتی شبيه برهان عليت است. منتهی اين فرض را قرار می دهد که اگر همه چيز را هم تصادفی فرض کنيم، با علل آن 
 ها به رويداد يا تصادفی آغازين باز می گردد.م. 
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