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 چكیده

ا وصف اندازد، باي كه دكارت طرح آن را درمياما باید دید چرا فلسفه .نامندجدید مي درستي پدر فلسفةدكارت را به

انسان، خدا و جهان اي از تصویر تازه كوشدهمراه است. تازگي نظام فلسفي دكارت به این است كه مي« جدید»

تي با انسان انسان دكارمتفاوت است.  ،از این سه مقوله در فلسفة سنتي سراغ داریمعرضه كند؛ تصویري كه با آنچه 

جهت برخورداري از نفس است كه از حیات و بهیعني  ؛بسیار فرق دارد. انسان ارسطویي حیوان ناطق استارسطویي 

ز به نیدأ درك كلیات( )به معناي مبنطق  ،كاهددر انسان دكارتي نفس به ذهن فروميشود. اما مند مينطق بهره

توان گفت در نظام دكارتي انسان مي دهد.و حیات نیز معناي اصلي خود را از دست ميشود گفتن تبدیل ميسخن

 كه ذهن نیز تنها متكفل عقل شود به دو بخش كامالً متمایز شیئ اندیشنده)ذهن( و شئ ممتد)بدن(تبدیل مي

جهان دكارتي نیز با جهان ( نیست. intellectاز خرد سنتي) ( است و در وادي ذهن دیگر خبريreasonجزئي)

جهان مقوالت عشر است كه در آن حیات و سرزندگي  ،به این معنا كه جهان ارسطویي .ارسطویي بسیار متفاوت است

عیار دارد و در آن، حیات عنصري كمّ است كه سیطرة تمام به تمام معنا جریان دارد. اما در جهان دكارتي تنها مقولة

 هایي مكانیكيماند و جایگاه روشني ندارد و جملگي حیوانات)حتي بدن انسان( به ماشیناست كه مغفول مي

كار چرا كه او كامل مطلق و غیرفریب .االخص فرق داردهند. خداي دكارتي نیز با خداي الهیات بالمعنيكافرومي

است تا آنكه واجد صفات كالمي رایج در ادیان باشد. خداي دكارتي بیش از آنكه نقش دیني داشته باشد، كاركردي 

 كند.« صاحبان و مالكان طبیعت»ان را اي را در اندازد كه آدمیخواهد طرح فلسفهدكارت ميمعرفتي دارد. 
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 مقدمه

سیار مهم بیست در كتاب ب ةپُل ماسون اُرسل، فیلسوف و اندیشمند برجستة فرانسوي در اوائل سد

، تابعي (historical fact) نویسد كه هر واقعیت تاریخيميفلسفة تطبیقي  و تأثیرگذار خود،

 اي كه اگر واقعیاتكه این واقعیت در آن شكل گرفته است به گونه (context) است از بستري

اي ابعاد و پاره یمبینمام مي، آنها را ناقص و ناتشان بررسي كنیميتاریخي را بركنده از بستر تاریخ

حال اگر نظام .  (Masson, 2000-1, 25 & 31)مان دور خواهد ماندو زوایاي آنها از نگاه

تاریخي در نظر بگیریم كه در برهة خاصي از زمان پدید آمده است، بایسته  يفكري دكارت را واقعیت

ز ورود به كوشیم تا پیش اینرو مياز ااست پیش از خود این نظام به بستر پیدایش آن توجه كنیم. 

؛ است یدهاندیشزیسته و ميموضوع اصلي، نگاهي بیفكنیم به زمانه و روزگاري كه دكارت در آن مي

نگاهي كه شاید در ظاهر خواننده را از موضوع اصلي مقاله دور سازد اما براي فهم این موضوع بسي 

 .ناپوشیدني استضروري و چشم

 روزگار دكارت

ي كمتر كس. دانیم دكارت در پایان سدة شانزده و آغاز سدة هفده دیده به جهان گشودكه ميچنان

 ,Cameron) رودشمار ميتاریخ اروپا به عطفي در سدة شانزده، نقطةتردید دارد در اینكه 

بسیاري از فرضیات معرفتي مربوط به عالم كه  بارةدر پایان سدة شانزده دراروپائیان . (1 ,2006

چیزي  ر هیچدیگآنها  يبراكه  تا جایي شد، به تردید افتاده بودندبراي نیاكان آنها مسلم تلقي مي

، شاهد 1922، یعني درست در سال ة هفدهسد در طلیعة .(Ibid, 140) رسیدنظر نميیقیني به

مركزي بطلمیوسي قائل زمین برونو به نظریة .1هستیمكردن برونو و سوزاندن او بر صلیب مصلوب

 جايبه .رسیدجوهري به مشام مي از سخنانش بوي وحدت .دانستعالم را قدیم زماني مي .نبود

كه  دارانهاي دینجاي فلسفهتر از همه اینكه، بهقائل بود و مهم« طبیعتنور »، به «نور ایمان»

 دچیز آن با عقل و نور طبیعي معلوم باشفلسفي بود كه همهداري در صدد دین ،مطلوب كلیسا بود

(Parkinson, 1993, 44-5). پذیرفت و بر آن بود كه نیز برونو تقدم تأمل نظري را نمي

 اشدچیزي در كار ب كردنو تولید نساختتوانایي د كه وشیقین نظري تنها در جایي تأمین مي

(Ibid, 135). اي بود كه با سوزندان برونو، شعلة عقاید نویدبخش دورة تازه ،اما ظهور این عقاید

 هاياین باورها در كتاب هفده همةتر و گیراتر شد تا جایي كه در سدة و باورهاي او هرچه فروزان

، سال پیش از تولد دكارت رست چهاردكرد. مهم و مطرح اندیشمندان این دوران خودنمایي مي

آثار ود و او تازه منتشر شده بمقاالت در حالي كه و قائل به تعطیل شناخت دبین شكاك، بمونتني 
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سال پیش از مرگ دكارت، در  و افكارش رواج و رونق كامل داشت، از دنیا رفت و درست چهار

 جا سخن از افكار و آثار فیلسوفيهمهتازه منتشر شده بود و  هاصول فلسف و تأمالتحالي كه 

تعطیل شناخت  بین و جویاي یقین كه شك را نه نشانةخوش سنیتالیب ،بودام دكارت ننواندیش به

ورود  ستانةدر آستیز گرا و شكو اسپینوزاي عقلدانست به دنیا آمد بلكه راهي به سوي یقین مي

م، دكارت به دست دهیاینك براي آنكه تصویر درستي از زمانة  .بودتفكر فلسفي  عرصةبه 

في فلس -هاي فكريكه در بسترسازي نظاماین دوران را اصلي حاكم بر  یژگيدو وكوشیم مي

 بازنماییم. مطرح در سدة هفده بسیار تأثیرگذار بود، 

 شكاكیت

دة س ،تاریخ شكاكیتدر مقدمة كتاب مهم خود،  ،اندیشمند سرشناس معاصر ،ریچارد پاپكین

كه این بحران را  كندمعرفي مي (crise pyrrhonienne) «بحران پوروني» ةسدرا  مشانزده

گیري كلشتأثیر شكاكیت در  توان دید.خوبي هم در دورة نوزایي و هم در نهضت اصالح دیني ميبه

ي ر بایل در اواخر سدة هفدهم، بازخوانپییِشكاك بزرگ، اي است كه تا اندازهجدید اندیشة فلسفي 

 كندزگاه فلسفة جدید معرفي ميمنزلة آغاهاي شكاكانة سكستوس امپیریكوس را بهبرهان

(Popkin, 2003, XX). اكیت در مقام دیدگاهي فلسفي ریشه در اندیشة فلسفي یونان شك

 مآبي به دو صورت شكاكیت آكادميهاي گوناگون شكاكانه در دورة یونانيدگاهدیو باستان دارد 

(Academic skepticism) و شكاكیت پوروني (Pyrrhonianscepticism)  احیا

مكتب  و ادعاي اصلي« هیچ شناختي ممكن نیست»شدند؛ ادعاي اصلي مكتب نخست این بود كه 

شواهد و ادلّة كافي براي قول به امكان معرفت در دست نیست و درنتیجه، باید »دوم این بود كه 

آنچه از شكاكیت در  .(ibid, XVII) «دست به تعلیق حكم بزنیمي همة مسائل معرفت دربارة

دورة  بینیم. اما درهمان شكاكیت آكادمي بود كه در آثار آگوستین مي ،هاي میانه مرسوم بودسده

ه تر از نوع نخست بود و اصوالً شكاكیت آكادمي را نمراتب تندروانه شكاكیت پوروني كه بهنوزایي 

 پانزده در فاصلة ده تافت. درست آورد، رواج و رونق یااندیشي سلبي ميشكاكیت بلكه نوعي جزم

ر فرانسه دو كتاب منتشر شد كه در یكي از آنها از شكاكیت آكادمي و دسال پیش از تولد دكارت، 

 Quod nihil آیدشناخت درنمي یز بهچاینكه هیچدر دیگري از شكاكیت پوروني دفاع شده بود: 

scitur) (That Nothing is Known))  تمقاالو  1851سال  بهاثر سانچز (Essais) 

(Essays) دتر بوكه اثر دوم بسیار تأثیرگذارتر و شناخته اثر میشل مونتني  (Cameron, 

2006, 143-144). 
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هاي میانه به منابع و فالسفة یونان باستان، نگاه انتقادي نداشتند و تنها آنچه را فیلسوفان سده

 نهادندار ميكن ،یافتندگزیدند و آنچه را مخالف ميبرميیافتند، كه با عقاید مسیحي سازگارتر مي

 ما دورةا ناپذیر یافته بود.كه در این میان مابعدالطبیعه و منطق ارسطو جایگاهي ممتاز و پرسش

اي است كه بستر براي نوزایش یونان باستان و منابع و كه از نام آن پیداست، دورهچناننوزایي، 

بر این است كه قرون وسطي سبب در محاق فرض چون در این دوره  .آیدمراجع كهن فراهم مي

ر وسطائیان این بود كه هفرض قرونرومي شده است. پیش - افتادن دوران درخشان تمدن یوناني

فرض رنگ نوزایي این پیشكه در دورة در حالي .با مسیحیت سازگار باشد درستي باید لزوماًفلسفة 

تاده بود بر نظر اف اختالفبند به مسیحیت نیز فیلسوفان پايدر میان تي بازد. افزون بر این، حمي

داران ارسطو طرف ؛افالطون سازگارتر است یا فلسفةارسطو با ایمان مسیحي  فلسفةسر اینكه آیا 

ود قول به وج مالكیت مشترك، بازي،جنسهمسران اشتراكي، اشاراتي به هم آراء افالطون دربارة

از پیش موجود را دلیل ناسازگاري افالطون با مسیحیت اعالم  و خلق عالم از مادةپیشین نفوس 

داشتند و طرفداران افالطون، با اشاره به اقوال ارسطو دربارة قدم زماني عالم و نفي جاودانگي مي

 یافتند. نفوس، نظام فكري او را با مسیحیت ناسازگار مي

اصحاب مدرسه و فیلسوفان شده بود، تردید  مطلب دیگري كه سبب آشفتگي نظري در میان

هاي جدید از منابع قدیمي و حتي ترجمة وسطایي از منابع یوناني و ارائة ترجمه هاي قروندر ترجمه

ما با اشناختند یا اینكه هنوز ترجمه نشده بودند. اي بود كه تا آن زمان یا اصالً آنها را نميمنابع تازه

هاي دیني شگي میان اندیشهنوزایي، متوجه نزاعي همی لسفي در دورةهاي فنگاهي به سیر اندیشه

 بروز جازة، چندان اهاي تفتیش عقایددادگاهطرة سیكلیسا و  جهت غلبةشویم كه بهو فلسفي مي

مشاهده نمود كه فالسفة  1819سال  وراي التران بهتوان در حكم ش. اوج این نزاع را ميفتیانمي

اعف حقیقت مض كند و توسل به آموزةیاري عقل ميسیحي بهبه اثبات عقاید م مسیحي را مأمور

اما هرچه از اعتبار  .(Parkinson, 1993, 34) داردرشدي را براي همیشه ممنوع اعالم ميابن

 هاي ارسطویيهاي گوناگون مخالف با اندیشهشود اندیشهتفكر مدرسي كاسته ميكلیسا و سیطرة 

هاي شكاكان عهد باستان، اجازه ظهور نوافالطونیان و اندیشه مدرسي مانند فلسفة افالطون، ـ

لبته مدرسیان اسفه تشخیص داد. توان جریان غالبي را در فلسادگي نميیابند تا جایي كه دیگر بهمي

، از براهین و مباحث شكاكانه در فلسفه بر علیه شانفرمایيروزگار اقتدار و حكمو كلیسائیان در 

داري انبفلسفه ج نوعي از ترویج شكاكیت در حوزةو بهبردند فیلسوفان و نفي فلسفه بهره مي

ي همین شكاكیت دامن عقاید دینشد، ر ميتكه بساط قدرت آنها هرچه برچیدهولي بعدها كردند، مي

ت ، شكاكیدیده به جهان گشودكه دكارت در آن  انيترین ویژگي دورشاید اصليرا هم گرفت. 
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هضت ننوزایي از سویي و  تفكر دورةگر آن بود. مونتني، نمایان مقاالتفراگیري باشد كه كتاب 

هاي اقتدار شدن پایهتردید در مباني نظام ارسطویي و نیز سستسبب از دیگر سو، اصالح دیني 

عقلي و  از سویي، تفكراتاعتمادي در كار نبود. كه دیگر هیچ منبع و مرجع قابلجایيكلیسا شد تا 

درستي باورهاي دیني نیز تردیدهایي  شك واقع شد و از دیگر سو، دربارةفلسفي محل بحث و 

به كه  منجر شد ههاي بسیار گوناگوني در حوزه فلسفرات و دیدگاهمطرح شد. این وضع به طرح نظ

یچ شود و هگوناگون و متضاد مطرح مي وقتي این همه آراء .نوعي سردرگمي و شكاكیت انجامید

رائه ا)درست یا نادرست( مرجع خاصي هم )نظیر ارسطو یا كلیسا( در كار نیست كه معیار صدقي 

رسید كه حقیقتي در كار نیست یا اینكه اگر هست ما را راهي بدان دهد، آیا نباید به این نتیجه 

 42(، نزدیك به 1792ده )ج( تا اوائل سدة ه1892گفتني است كه از اوائل سدة شانزده )نیست. 

 معناي روش آمده استبه methodus كتاب منتشر شده است كه در عنوان آنها، واژة التیني

(Gilbert, 1963, 233-7)  كه بر این دوران  اي استدهندة فضاي شكاكانهنشانو این خود

 ،هاي گذشتهروششود كه دربارة باب مي «روش»گفتن از چون زماني سخن ؛فرما بوده استحكم

 كردگي شایع شده باشد.گمنوعي سردرگمي و راهمطرح شده و  شك و تردیدهایي

 ریاضیات

یاضیات و جایگاه این علم در پیشرفت دیگر هاي این دوران، توجه روزافزون به راز دیگر بارزه

افكندن مباني فلسفة جدید و ایجاد رسد در پينظر ميچیزي كه به ؛هاي دانش بشري بودشاخه

تفكرات  البته باید توجه داشت كه شیوع شكاكیت در حوزةنگرشي نو به عالم بسیار تأثیرگذار بود. 

به دند، ستوه آمده بو كه از شكاكیت حاكم بهفلسفي و دیني سبب شد تا چندي از اندیشمندان 

وجه آنان ت یقین نماید و بدیهي بود كه ریاضیات در میان علوم،جوي روشي برآیند كه افادة جست

 سخن ما نگاهي است كه گالیله بهاین ین گواه بر بهتربه خود جلب نمود. بیشتر از هر چیزي را 

فهم م بهكتاب عظیم عال»لید فهم سرشت واقعیت است: ریاضیات كاو معتقد است كه  ؛این علم دارد

 آید مگر اینكه نخست زبان آن را بیاموزد و بتواند الفبایش را بخواند. و این كتاب بهكسي درنمي

افزون بر این گالیله كرسي ریاضیات را در دانشگاه پادووا نیز در  «.9زبان ریاضیات نوشته شده است

پانزده توجه به ریاضیات  البته از همان اوائل سدة. (Parkinson, 1993, 110) اختیار داشت

ریاضیات داشت و ریاضیات را ( رساالتي دربارة 1421-1494) مثالً نیكال كوزایي .آغاز شده بود

 ,Parkinson, 1993: 66; Brown, 1996) دانستالگوي آفرینش الهي و انساني مي

چون  ؛تواند شدیقین فقط در ریاضیات یافت مي( معتقد بود كه 1821-1879) كاردانوس؛ (278
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 ,Parkinson) آفریندتنها در این علم است كه عقل متعلقاتي را كه با آنها سروكار دارد، مي

بود هفده ن گرایان سدة؛ گفتني است كه این توجه به ریاضیات منحصر به عقل(135 ,1993

انیا، ریاضیات گرایان بریتد: كادورث از تجربهگرایان نیز به این علم توجه شایاني داشتنبلكه تجربه

اصول  نخستین ترجمة جان دي در مقدمة ؛(Brown, 1996: 24) دانسترا الگوي شناخت مي

، هندسه را پُل میان امور پایدار و ناپایدار، و در واقع پُل میان 1872به انگلیسي در دهة  اقلیدس

 op.cit. p) داندیات را كلید فهم آفرینش ميكند و ریاضعلم الهي و عالم صیرورت معرفي مي

گرا، و با مكتب دكارتي گرا بود و نه تجربه( كه نه عقل1955-1744) ؛ گیام باتیستا ویكو(45

 داند چرا كهو همچون الگوي معارف بشري مي شدت مخالف بود، ریاضیات را تنها علم درست،به

ق علم )یعني خداوند( و عالِم به آن )یعني انسان( نظر او این تنها علمي است كه در آن میان خالبه

جایگاه ریاضیات در نزد الك، باركلي و هیوم هم  دربارة. (op.cit. p 275) نظر وجود دارداتفاق

بندي علوم نیازي به گفتن نیست كه نزد هر سة آنها ریاضیات تقریباً در باالترین جایگاه در دسته

 ر آن راه ندارد.تردید د گیرد و تقریباًقرار مي

ه شناس سرشناس و معاصر بجان كاتینگم، دكارت ،دربارة جایگاه ریاضیات در اندیشة دكارت

 گوید:كند و ميدان هلندي اشاره ميرابطة او با اسحاق بكمان، ریاضي

دان هلندي اسحاق اش ریاضيهاي اولیهاز منابع الهام عمدة دكارت در سال

مالقات كرد. گویا نقشي  1915سال بكمان بود، كه دكارت او را در هلند به

كه بكمان براي دكارت ایفا كرده است تقریباً مانند نقشي است كه هیوم 

رت در براي كانت ایفا كرد و او را از خواب جزمي بیدار نمود؛ دكا

تنها شما بودید كه »براي بكمان نوشت:  1912وسوم آوریل سال بیست

مرا از حالت سستي و تنبلي درآوردید و دانشي را كه آن موقع تقریباً از 

 ,Cottingham, 1989) «بار احیا كردید ذهنم محو شده بود، دیگر

p. 10). 

ذهن  قواعد هدایتة چهارم از كتاب در قاعداین تأثیرپذیري از ریاضیات تا جایي بود كه دكارت 

 بگنجاند: «ریاضیات كلي»به نام  يفراگیر كلي به این اندیشه افتاد تا تمام علوم را در ذیل علمِ

رانجام دیدم كه نظم یا اندازه تنها مسائل مورد توجه ریاضیات است و س

مهم نیست اندازة مورد نظر مربوط به اعداد، اشكال، ستارگان، اصوات یا 

اي چیز دیگري از هر نوع باشد. از اینجا بود كه دریافتم باید علم كليهر 
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نظر از طرح دربارة نظم و اندازه را، صرفدر كار باشد كه همة نكات قابل

 موضــوع، تبیین كند، و شــایســته اســت كه آن را ریاضــیات كلي بنامیم

(CSM I 19). 

 برخوردار بود كه تقریباً همة این نگرش تنها منحصــر به دكارت نبود بلكه از چنان شـــیوعي 

ر دا فكر بودند. مثالً اسپینوزاندیشـمندان سـدة هفده دربارة اهمیت ریاضیات و یقیني بودن آن هم  

بشر بود، حقیقت براي همیشه از نوعخاطر ریاضـیات نمي بسـا اگر به چه»این باره معتقد اسـت كه  

نیتس همین بس كه او خود از یبدر خصـو  جایگاه ریاضـیات در اندیشة ال  «. ماندپوشـیده مي 

 كه برخي مانند برتراند راسل و كوتوره،يیدانان برجستة روزگار خود بود تا جادانان و منطقریاضي

 9.دانندنیتس را فرع بر تفكر منطقي و ریاضي او ميتفكر فلسفي الیب

 انسان، خدا و جهان در نظام فكري دكارتقرائتی نو از 

 یمكوشميمطرح بود و و خدا جهان و انسان از  ،تصویري كه تا پیش از دكارتپردازیم به حال مي

 را جایگزین تصویر سنتيو جهان خدا  ،انسانتازه اي از نشـان دهیم كه دكارت چگونه تصویر   تا

ــت كه دكارت در ناممي ترتیبي را كـه در اینجـا پي   كنـد. مي دارترین اثر خود، گیریم هماني اسـ

ترین این كتاب به نسبت حجم اندكي كه دارد تقریباً پرخوانندهآورده است.  اوليتأمالت در فلسفة 

ر هاي دنیا داي در دانشگاهمتن فلسـفي درتمام طول تاریخ فلسـفه بوده اسـت و امروزه هیچ دوره   

ن كتاب، كاوانه به ایبا نگاهي ژرفنحوي در آن مطرح نباشد. فلسفه نیست كه این كتاب بهرشتة 

ــفة اوليیـابیم كه  درمي خوبيبـه  گفته توان بازتابندة همان دو ویژگي پیشرا مي تأمالت در فلسـ

ة دكارت پیگیران با كوششتأمل نخست روزگار دكارت، یعني شـكاكیت و ریاضیات دانست. ما در  

اكیت رفته و پس از آنكه او شكیم. اما از تأمل دوم به بعد رفتهیروشكاكیت روبهرساندن اوجبهبراي 

كوشد يیابد، مخورده مياي شكستیابي به كوژیتو تا اندازهبا دستترین شـكل خود،  در افراطيرا 

ــي روش تحلیللگوگیري از با ا ــویر تازهریاض ــان، جهان و خدا ارائه دهد، تص . آنچه در اي از انس

در مابعدالطبیعه به وضوح و تمایزي  خواهدسرتاسر این كتاب در مدنظر اوست این است كه او مي

ــت.    ــینه داش ــته پیش ــیات و علوم وابس ــد كه تا آن روزگار تنها در ریاض او در این كتاب مهم برس

 پردازد.نخست، به من اندیشنده، سپس به خدا و در واپسین مرحله به جهان مي

 انسان دكارتی

 ارشمیدسيِ نظام فلسفي خویش دكارت در تأمل دوم پس از اقامة برهان كوژیتو و رسیدن به نقطة

چیستي  به تبیین« پس من چیستم؟»كوشد با طرح این پرسش كه ، مي«من هستم» یعني گزارة
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ود، شارائه مي تأمالتدر این بخش از « من»حقیقي خودش بپردازد. در تحلیلي كه از چیستي 

از  دكارت پسشود گذار از مفهوم ارسطویي نفس به مفهوم دكارتي ذهن را شاهد بود. ميخوبي به

ناطق  حیوان»پاسخ ارسطویي به این پرسش را كه انسان درنگ بي، «من چیستم؟»طرح پرسش 

لوم مع« حیات»گذارد چون معتقد است كه در این مرحله از تأمالت، هنوز نه معناي ، كنار مي«است

كوشد به پاسخي برسد كه نه برخاسته از عقل و افزون بر این، او مي« نطق»معناي است و نه 

 انسان معمولي باشد: (common sense)مدرسي بلكه برآمده از عقل سلیم -ارسطویي

جاي ]حیوان ناطق[ توجه خود را بر پاسخي متمركز كنیم كه در قبال این به كنم،پیشنهاد مي»

 (CSM II 18) «؟كندمان خطور ميصرافت طبع به ذهنود و بهخپرسش ]من چیستم[ خودبه

 از آن سرچشمهافعال بدن  این پاسخ چیست؟ این است كه من بدني دارم و نفسي كه همة 

ماند. در خصو  اعمال در معرض تردید است پس فقط نفس مي گیرد. اما چون بدن كامالًمي

رشد و نمو و حتي خود حیات نیز چون بدن  نفس نیز تمام اعمال بدني نظیر حركت و تغذیه و

ماند، اندیشیدن است. شوند و تنها چیزي كه ميخوش تردید است، از محور بحث خارج ميدست

چیزي »هد: دبد نیست نگاهي به فهرستي بیندازیم كه دكارت از افعال نفس در ادامة بحث ارائه مي

كند، كند، تكذیب ميد، تصدیق ميفهمكند، مياندیشد چیست؟ چیزي است كه شك ميكه مي

با دقت در . (Ibid, 19) «كند و داراي ادراكات حسي استو نیز تخیل ميخواهد، خواهد، نميمي

عناي از مدكارت گذر كند جز ذهن نیست. یابیم كه دكارت آنچه از نفس مراد مياین فهرست درمي

 بینیم:روشني ميبهنیز زیر قطعة نفس به ذهن را در 

اولیه میان مبدأ تغذیه، رشد و نمو، و مبدأ همة دیگر اعمالي  این، شاید انسانبنابر

دهیم شان مياي انجامهیچ فكر و اندیشهكه در آنها با حیوانات مشتركیم و بي

ذاشته و گاندیشیم از دیگر سو، فرق نميواسطة آن مياز سویي، و مبدئي كه به

كرده ا بر هر دوي این مبادي اطالق مير« نفس»بر این اساس، اصطالح واحد 

اندیشنده برد، عنصر ست. اما وقتي بعدها به تمایز میان اندیشه و تغذیه پي ميا

شمارد. برعكس، من با تشخیص نامیده و آن را بخش اصلي نفس مي« ذهن»را 

ام كه هگفتـ متفاوت از مبدأ دوم است، ـ و نوعاً كلي اینكه در ما مبدأ نخست به

 رود، مبهمكار مياي اشاره به هر دويِ این مبادي بهوقتي بر« نفس»اصطالح 

ت فعلی»معناي  یعني به ،معناي دقیقشرا به« نفس»است. اگر قرار است 

 firstactuality or principal) «صورت اصلي انسان»یا « نخستین



  142 /خدا ...، )غیر ارسطویی( از انسان قرائتی نو

 

 

form of man) در نظر بگیریم، پس باید این اصطالح را چنان بفهمیم كه 

پذیر باشد؛ و من براي پرهیز از ابهام، فقط بر مبدأ اندیشه در ما اطالق

كه ذهن را  چرا .امكار بردهرا به« ذهن»اصطالح « نفس»جاي االمكان بهحتي

 the) منزلة نفس اندیشنده در تمامیتشبهچون بخشي از نفس، بلكه نه هم

thinking soul in its entirety) گیرمدر نظر مي (CSM II 246). 

عني او نه ی ،كند به شـيء اندیشنده به این ترتیب، دكارت حیوان ناطق ارسـطویي را تبدیل مي 

و  مكانیكيحیوانیت انســـان ارســـطویي را قبول دارد و نه ناطق بودنش را. حیات به امري كامالً 

به  نفسيیا كالم  (rationality) شود و نطقاجسـام و عالم ماده فروكاسته مي  مربوط به حوزة

ــخن هم جاي  (intellect) و بالطبع، خرد كاهدفرومي لفظيیا كالم  (speaking) گفتنسـ

معناي ســنتي رســد حكمت به. با این اتفاق، به نظر ميدهدمي (reason) خود را به عقل جزئي

خود  علوم را در زیر سـایة  ، كه تنها در سـاحت خرد و خردورزي امكان تحقق داشـت و همة  كلمه

بلكه  ،معلو داد كه دیگر نه ملكةمياي دانشگاهي در قالب رشته فلسفه، جاي خود را به گرفتمي

ــفه نیز دگرگون مي ــود: غایت علمي در كنار دیگر علوم بیش نبود. با این دگرگوني، غایت فلس ش

و ر شود تسامانیاري آنها زندگي هرچه به تر بود تا بهتر و حكیمهاي متعاليحكمت ساختن انسان

چیز دیگري است كه بهتر است این را از اما غایت فلسفه،  .بشر گردد جاي زیسـتن نوع جهان آرام

در زندگي، »اي علمي را دراندازد كه «طرح فلســفه»خواســت زبان خود دكارت بشــنویم؛ او مي

ــرانجام با آن « مفید ــد و س ــازیم بتوانیم»باش  فروغي،) «... طبیعت را تملك كنیم و فرمانبردار س

گي و زندبراي اي اش بیش از آنكه علمي نظري باشد، شیوه. حكمت در معناي سنتي(947 ،1959

 در حالي كه دكارت تصریح دارد به اینكه نباید چندان وقعي به تحقیق در حوزة ؛مشـي عملي بود 

ــد، ــاحت عقل باش  در قلمرو حس و خیال جریان مابعدالطبیعه نهاد بلكه زندگي بیش از آنكه در س

 .(CSMK 228) اردد

اي معطوف به زندگي دنیوي بدهد، وقتي نفس به ذهن فروكاهد و حكمت جایش را به فلسفه

 روست كه در نظام از این .تواند مطرح شودسنتي نميروشن است كه اخالق هم دیگر به سبك 

و ، تهگرفآید و اخالق نیز در كنار طب و مكانیك قرار دكارتي سخن از اخالق موقتي به میان مي

راستي بهگیرد، چیزي كه در سنت قدیم جایگاهي هاي درخت دانش قرار ميدر شمار سرشاخه

از اینها گذشته، حیات و ممات در آمد. شمار ميهاي حكمت بهزیربنایي داشت و از نخستین میوه

ن و رفتدهد، به این معنا كه مردن بدن نه از دنیادكارت معناي سنتي خود را از دست مي فلسفة

 بودن نفس پسهاي مادي است و زندهدادن حركت در اندامقطع عالقه با نفس بلكه تنها از دست
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ا این تفاوت تنها ب ؛از بدن نیز نه به درك حقایق مربوط به عالم دیگر بلكه به همان اندیشیدن است

دست خواهد كه احتماالً پس از مرگ بدن، نفس یا همان ذهن، دو كاركرد احساس و تخیل را از 

اب براي وثاند. اصوالً گناه و چرا كه تنها افعالِ نفس هستند كه به بدن و عالم محسوس وابسته .داد

ت و یدن اسچرا كه نفس دكارتي از آنجایي كه كارش اندیش .نفس مدنظر دكارت معنایي ندارد

ط دچار خطا كند، بلكه فققطعاً گناه نمي، (CSM I 335) كاركردي جز ادراك و اراده ندارد

خطا را باید با التزام به تصورات واضح و متمایز فاهمه تصحیح كرد نه اینكه  كه طبیعتاً 4شودمي

 مستوجب عقوبت و عذاب آن هم از نوع اخروي باشد.

 خداي دكارتی

تاب این كدقت در كند. با وري ایفا مينقشي مح تأمالتم خدا در بیراهه نیست اگر بگوییپر

در این متن كوتاه است كه « خدا»م كه تنها اسم خاصي كه در این اثر وجود دارد، واژة یابیدرمي

یعني تقریباً  .بار تكرار شده است 52حدود  (CSMسي انگلی ةاي )بر اساس ترجمفحهص 82

 واژة .(Gombay,2007,13) ارت در نگارش این اثر بوده استرارترین واژه در قلم دكپرتك

با كند. پیوسته توجه خواننده را به خود جلب مياز همان عنوان اثر تا بند پایاني تأمل ششم « خدا»

یابیم كه از جانب دكارت از آنها سخن ه، سه تصور از خداوند را ميگانكاوي در تأمالت ششژرف

از  است كه دكارتسان قادر مطلق و خالق ان مثابةاز خدا بهد. نخستین آنها تصوري آیمیان ميبه

اقتضاي جاي كتاب بارها بهو در جاي 8(CSM II 14) گیردهمان تأمل نخست آن را مفروض مي

كند. شاید بتوان این تصور از خداوند را به نسبت دو تصور دیگر، تصوري نه بحث بدان اشاره مي

لیسي ن توماس هابز انگچندان واضح و متمایز از خداوند بگیریم كه دكارت در برابر معترضاني همچو

در  .(CSM II 129) داردكه منكر وجود هرگونه تصوري از خداوند در ذهن هستند، عرضه مي

دو تصور متفاوت از خداوند از جانب دكارت هستیم؛ خداوند در میانة این  تأمل سوم نیز شاهد ارائة

عالم مطلق، قادر مطلق كه هم ذات، بهجوهري نامتناهي، ]سرمد، تغییرناپذیر،[ قائم»چون تأمل هم

 ؛شودتوصیف مي« خود من و هم هر چیزي دیگري )اگر چیز دیگري در كار باشد( مخلوق اوییم

 شود.یاد مي« موجود كامل مطلق»از او با توصیف همین تأمل كه در پایان در حالي

 دار استبرخور (indefinite) گفتة دكارت از صفاتي نامحدودتصور اولیه از خداوند كه به

(CSM II 132)، ود كه شپس از تبیین مفهومي در تأمل سوم به تصوري از خداوند تبدیل مي

و باز همین تصور اخیر هم با تبیین  (CSM II 31) است (non-finite) صفاتش غیرمتناهي

( infinite) دهد كه واجد صفاتي نامتناهي مفهومي بیشتر جاي خود را به تصوري از خداوند مي
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 شویم كه تصور اولیهاز خداوند متوجه ميگانه با دقت در این تصورات سه .(CSM II 34) است

بیشتر با تلقي عوامانه از خداوند سازگار است؛ یعني تصوري كه هر كسي بر اساس عقل سلیم 

(common sense از خداوند در خود دارد. تصور دوم بیشتر به تصور رایج در میان متكلمان )

 تصوري است« موجود كامل مطلق»نزدیك است و سرانجام، تصور سوم، یعني  مدرسي از خداوند

یني را چه تبیحال چنان كشد.یاري روش تحلیل از دلِ تصور دوم بیرون ميفلسفي كه دكارت به

 دهديارائه م اصول فلسفهگیري تصورات كلي )مثالً تصور مثلث( در كه دكارت از نحوة شكل

(CSM I 27-28) كارگیریم، سیر از تصور دوم به تصور سوم خداوند در تصور خداوند به، دربارة

توان همة صفات متمایز خداوند در تصور از سوي اندیشنده جز این مطلب نیست كه مي تأمالت

شود آن را در گذار از تصور اولیه از موم یا از خود یندي كه ميآفردوم را ذیل تصور كمال جاي داد. 

فات اندیشنده با توجه به ص و متمایز از موم یا از منِ اندیشنده نیز نشان داد. به تصور دوم و واضح

اي كه نهگوتك آنها در نوع خود كامل است بهبرد كه تكخداوند در تصور دوم، به این نكته پي مي

د رساندیشنده به این نتیجه مي ،رو شود هر كدام آنها را در ذیل عنوان كمال جاي دارد. از اینمي

ه چرا ك .مطلق نیستتر و متمایزتر از تصور موجودِ كاملكه هیچ تصوري دربارة خداوند، واضح

 تر در خود دارد.تر و شاملاي جامعگونهتك كماالت موجود در تصور دوم را بهمفهوم كمال، تك

 یچاو اصوالً ه شویم كه خدا در فلسفةاما با نگاهي به نقش خدا در فلسفة دكارت متوجه مي

توان گفت خدا جز اینكه ضامن معرفت یقیني در نظام دكارت كاركرد دیني ندارد و در واقع، مي

باشد، كار دیگري ندارد. كامل مطلق دكارتي بیش از آنكه خدایي اصیل در عالم موجودات باشد، 

در یك كالم، خداي دكارتي خداي  مفهومي ریاضي است كه در عالم ماهیات حضوري پررنگ دارد.

م ماهیات و تصورات است تا خداي دیني عالم موجودات؛ كامل مطلق بیشتر كاركردي معرفتي عال

وجودش به تبع كمالش است نه اینكه كمالش به تبع  ،دارد تا كاركردي وجودي. كامل مطلق

اش الزم دارد، مفهوم كه شاید بتوان گفت آنچه دكارت در نظام فكريوجودش باشد، تا جایي

شود آید، به مفهوم خدا متوسل ميخداست تا مصداقش. او حتي آنگاه كه در صدد اثبات خدا برمي

 از همین روست كه در سرتاسر كتاب دش است.كند كه ماهیتش ضامن وجوو خدایي را اثبات مي

، آوردخدا مي شود. تنها صفاتي كه دكارت دربارةهیچ نقش دیني براي خدا مطرح نمي تأمالت

هاي این صفات جز براي تضمین گزاره كاري اوست كه از همةفریبخیرخواهي، صداقت و عدم

كارتي نه به پیامدهاي اخالقي و دیني برد. تفاوت ملحدان و مؤمنان در نظام دمعرفتي بهره نمي

 (cognitio) زمان حال استمراريدر شناخت موقتي  بلكه به این است كه ملحدان هرگز از مرتبة

یابند. یعني براي ملحدان حافظه هیچ اعتباري ( راه نميscientiaزمان )قام معرفت پایدار بيبه م



 92، شماره 29، بهار و تابستان 11سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 189

ا در اینجا تصویري ر بهره خواهند ماند.برهان بي استدالل وتواند داشت و آنها از موهبت اقامة نمي

 آوریم:نقل از خود او ميكه كاتینگم، از خداي دكارتي ترسیم كرده است به

م؛ ببخشرا توانم دكارت نمي»از این سخن معروف كه  پاسكالفهم منظور 

در  .است آسان «خواسته است خدا را كنار بگذارداش مياو در تمام فلسفه

ه تصوري از خدا ك شود،كنار گذاشته نمي خدا در عالم دكارتي اصالً حالي

شود، تصور خدایي عبوس و از بسیاري جهات، در این عالم بدان استناد مي

 چهآن اغراض نهایي خداوند بر ما پوشیده است و گرچه. استتشخص بي

لهي ا خلقتگستره و قلمرو  ،ز استو متمای واضح ،فهمیممي از عالم واقعاً

غایات الهي كه هیچ نقش در  . پژوهشاز توان ادراكي ما بیرون است

 به ربطو بي گستاخانهكند، در مقام كاري ایفا نمي علم درمحوري 

حوزة  وطبیعیات  دقیقمیان قلمرو  قطعي شود. تمایزيميطرد  ،بیعیاتط

یر و تفس ، وحيایمان موضوعات به الهیات و حوزة شودميترسیم  الهیات

 (استري تفسیر استعامنحصر به قلمرو احتماالً كه ) مقدس كتابمبتني بر 

 .(Cottingham, 1989, 100) شودمحدود مي

 جهان دكارتی

 چیز سخن گفت. نخستین جایي كه دكارتجهان دكارتي باید بر پایة نگاه ریاضي او به همه دربارة

 CSM) موم استتكه گوید، در تأمل دوم و در بحثي دربارةعالم ماده سخن ميدربارة تأمالت در 

II 20f) زداید تا به ذات موم برسد. موم ميتكهخوا  محسوس را از . او در آنجا آشكارا همة

نشان داد ي نوعهایي من اندیشنده نیز بهكردن توانایيتوجهي به حس را در فهرستالبته او این بي

فروتري نسبت به شش توانایي دیگر قرار و توانایي تخیل و احساس را در مرتبة 

اقتضاي روش  ، بهتأمالتاما نظر به اینكه دكارت در  . (Cottingham, 1989, 122)داد

جهان را بعد از اثبات من اندیشنده و خداوند آورده است و دو تأمل پایاني را به  تحلیل، بحث دربارة

، بهتر است اساس بحث خود را بر همین دو تأمل 9ت و وجود امور مادي اختصا  داده استماهی

د و كندكارت تأمل پنجم را با بحث از كم متصل كه موضوع ریاضیات است، آغاز ميقرار دهیم. 

ز تواند بود، جیقین بر او آشكار ميكه آنچه از امور مادي بهدارد پایان این تأمل نیز اعالم ميدر 

 یعني موضوع ریاضیات نیست.همان امتداد 
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هم از همان آغاز سخن از  او در تأمل ششم نیز كه به وجود امور مادي اختصا  دارد، باز

، «كه موضوع ریاضیات هستندكم تا جایيدست»گوید امور مادي آورد و ميریاضیات به میان مي

ون فقط وجود متعلقات ریاضي و تعینات گوناگ ،آنچه اصل استتوانند وجود داشته باشند. یعني مي

آدمي معمولي آشكار كه بر هر چنانكم متصل است نه آنكه وجود متعلقات حسي و محسوسات 

ط خاستگاه تصورات حسي در اواس . دكارت پس از بحثي گسترده دربارةشوند، محل بحث باشندمي

كارنبودن خداوند، وجود متعلقات حسي را اثبات كند. در من كوشد تا با استناد به فریباین تأمل مي

و با این همه، خاستگاه آید، تصورات حسي هست كه با ماهیات ریاضي امور مادي سازگار درنمي

دانم. حال اگر آنها مطابَق بیروني نداشته باشند، گویي خداوند مرا فریب آنها را در بیرون از ذهن مي

ت، كار نیسام. اما چون خداوند فریبپنداشتهازايِ بیروني ميداده است كه همواره آنها را داري مابه

ن افزاید كه البته ممكاد به خطاكاري حواس، ميدرنگ و با استنپس محسوسات وجود دارند. اما بي

د. یعني شونگونه آشكار مياست این متعلقات حسي همان ذوات ریاضي باشند كه بر حواس ما این

هم آنچه وجودش یقیني است نه محسوسات بلكه همان كم متصل ریاضي و تعینات گوناگون  باز

 .(CSM II 55) آن است

به نظر  هم بازهایي دارد. با جهان پیش از آن چه تفاوت يارتاینك، بد نیست ببینیم جهان دك

 كنیم:اي ميشناس معاصر در این باره اشارهكاتینگم، دكارتجان

 از عالم در مقام چیزي ارسطویي سنتي با مفهوم آشكاري در اینجا تقابل

 شماربه جوهر جزئي یكشان كه هر كدامشماري افراد جزئي بيز مركب ا

ها، درختان یا اسبتك امور جزئي مانند تكارسطو  ؛، وجود داردآیدمي

اساساً  دیدگاهي دكارت ،در عوض دانست.ها را جوهر ميصندلي

 شیئعالم ماده،  كند.مي مطرح جوهر جسماني بارةرا در انگارانهوحدت

 جوهر مخلوق گسترة كل همان كه عالم» اندازه ممتدي است:واحد بي

اي كه ماهیتش جز این ماده» را هیچ حد و مرزي نیست؛، امتدادش است

با  «.كندتصور را اشغال مينیست كه جوهري ممتد است همة مكان قابل

 منزلةبه فقط ها و درختان، اسبسیارات مثلچیزهاي جزئي  ،حساب این

 وندشجوهر واحد ممتد تفسیر مي همان مكاني تعینات

(Cottingham,1989,84-85) 

دارد، جهاني است خالي از كیفیات حسي جهاني كه دكارت پس از تأمل ششم به ما عرضه مي

كه حیات در آن هیچ معنا و مفهومي ندارد. اصوالً تشخص و جزئیت از این جهان رخت بربسته 



 92، شماره 29، بهار و تابستان 11سال  ،اهی فلسفیژپوهش/ 184

امتداد است و امتداد. دكارت عالم را از همة مخلوقات و موجودات  ،است و تنها چیزي كه مانده است

 همة توان گفتتعبیري ميماند و بهكه میان ماده و مكان هیچ تمایزي نميكند تا جایيتهي مي

مند. این مكان است كه تعینات و صور گوناگون شود به مكاني تهي از امور مكانهستي تبدیل مي

ز و تمای كه امور مادي در مكان جاي گرفته باشند. اما آنچه در ارسطو افادةگیرد نه اینبه خود مي

حركت این نقش را برعهده  كرد، صورت نوعیه بود كه در دكارت،جزئیت در میان امور مادي مي

شود. آید، به خدا نسبت داده ميگیرد و حركت نیز كه با امتداد متعطل ریاضي سازگار درنميمي

وها تكاپ و ها، صداها، تالشانگیز! تمام رنگراستي هولناك و هراسني است بهجهان دكارتي جها

رشان كاكاهد كه خداوند آنها را ساخته و بههایي فروميوخیزها به خوا  مكانیكي ماشینو جست

تواند سادگي ميشود كه بهاي ممتد تبدیل ميمعنایي، جهان دكارتي به خمیره به انداخته است.

سرزندگي و نشاط آدمیان است، وم طبیعي قرار گیرد. دكارت همة آنچه را در عالم مایة موضوع عل

 به مكانیسم فروكاهید تا مباني علم را پي بیفكند.

 نتیجه

ي مدرس -گفت او از عقل ارسطویي، گفتني است كه دكارت برخالف مدعایش كه ميدر پایان

مولي را اصل و اساس كار قرار دهد، در طي هاي معكوشد عقل متعارف انسانگریزد و ميمي

تكوین  سفرروز آفرینش عالم در  گانه كه بعضي مفسران این شش تأمل را به ششتأمالت شش

ویر از تص ترمراتب نامتعارفدهد كه بهاند، تصویري از انسان، خدا و جهان ارائه ميتشبیه كرده

عرفت م بحث دربارة وجود بود، به بحث دربارةاش كه ارسطویي است. او فلسفه را از رسالت اصلي

كشاند و كاري كرد كه فلسفه از كنیزي دین كه در قرون وسطي گرفتار آن بود، به كنیزي علم 

كرد و اي تمهید مباني علم جدید مياي را پي افكند كه گرچه شاید تا اندازهگرفتار شود. او فلسفه

انگاشتن  كرد اما این كار به بهاي نادیدهانسان مهار مينیروهاي قاهر طبیعت را در كمند عقل جزئي 

و اخالق سنتي سبب شد تا شهوات درون  توجهي به ساحت خردخردورزي سنتي تمام شد و بي

باره آزاد شوند. انسان دكارتي مهار عالم یكآدمي كه حكمت سنتي سعي در مهار آنها داشت، به

. دهدسار شهوات و حر  و آز دروني خویش را از كف ميگیرد اما در عوض، افدست ميبیرون را به

 ند.دهجدید را تشكیل ميدنیاي كوتاه سخن اینكه انسان، خدا و جهان در نظام دكارتي اساس 

 

 



  188 /خدا ...، )غیر ارسطویی( از انسان قرائتی نو

 

 

 هانوشتپی

ه كلیسا هاي وابسته بدادگاه هاي وحشیانةفراواني بودند كه در چنگال مجازات البته غیر از برونو فالسفة .1

اش، در شهر تولوز جهت عقاید فلسفيبه 1915سال آمدند؛ براي نمونه یولیو سزار وانیني كه بهگرفتار 

اش سپس خفهماه در زندان، ابتدا زبانش را در مأل عام بریدند،  9به ارتداد متهم شده بود پس از گذراندن 

 .(Clarke, 2006, 7) اش را به چوبة مرگ بستند و سوزاندندكردند و بعد جنازه
2. Galileo Galilei IL Saggiatore ('The Assayer') 1623 in Galileo, VI 232 

(quoted by Cottingham, 1989, p. 10) 
3. Russell [11.38]; Couturat [11.43-4]; (quoted in Routledge, vol 4, p. 

358). 
داند. چرا كه در بلكه اراده ميبه یاد داشته باشیم كه دكارت )در تأمل چهارم( عامل خطا را نه فاهمه  .4

 . (CSM II 39)دكارت صدور حكم كار اراده است
دار در من هست كه خداوند قادر مطلقي وجود دارد كه مرا به همین صورتي كه این باور دیرپا و ریشه» .8

 .«هستم آفریده است
 است....« امور مادي، و وجود »و عنوان تأمل ششم « ماهیت امور مادي، و ... »عنوان تأمل پنجم  .9
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