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   دهیچک

ن یبه اگر ید یافکندن نگاه یپ و یشک دکارت ق درین مقاله به دنبال تحقیا

فلسـفۀ   ق دریـ تحق یشناسـ  ن روشیـی تع پـس از  ن نوشـتار یا در. موضوع است

ـ یب و یدو منظر درون روش در کرد ویک دو مقام رویتفک و دکارت ن یـ بـه ا ی، رون

بـه   ید حداقلیبا د پژوهان نزد بیشتر دکارت درشود که تا حال می نکته پرداخته

 ن دارد کـه یـ ا ن ازدکـارت نشـا   يکـه آرا  یدرحـال  ؛موضوع شک نظرشده است

دارشدن یپدی، د حداقلیحاصل د. انداخت ز بدان نظرین يد حداکثریتوان با د می

ي، د حـداکثر یـ د ۀجـ یامـا نت . محدود ماننـد ابزاربـودن شـک اسـت    هایی  یژگیو

 ن نوشتاریرش ایمورد پذ رید اخید. رامون شک استیپ متعدد درهاي  یژگیآشکارشدن و

مـورد شـک    جـامع در  و» ه محـور یـ نظر« کـرد یهاد روشنیپ ۀبراساس آن به ارائ است و

 یشک دکارت ا جنبه دریص پنج سطح یه معتقد به تشخین نظریا. پرداخته است یدکارت

   .کاربرد و کارکرد، مهارت، )يبند روش( روش، آموزه :است که عبارتند از
  

کـرد  یروی، حـداقل  دیـ دي، د حـداکثر یـ دی، شک دکـارت  :هاي کلیدي واژه

  . شک ۀینظر ۀسطوح پنجگان، فلسفی ۀک به عنوان نظریش، محور هینظر
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  مقدمه

 شـک را مـورد   یعنی، یدکارت ۀشیمهم اند هاي ازموضوع یکیدرصدد آن است تا  ن نوشتاریا

ت پـژوهش در  یـ وجوه اهم از یکی. آن آشکارگردد از يگرید ۀد وجیتا شا دقرار ده تأمل بحث و

ـ ا، عام يغرب به معناخ فلسفۀ یتار شک در مسألۀ خاص و يبه معنا یشک دکارت ن اسـت کـه   ی

بـه علـوم   » ينگاه انتقاد«نه شدة ینهاد ان مبارك ویجر ياین د مبنا ویبا ان رایجر ن موضوع ویا

موضـوع   ده ویـ پد در تأمل ق ویتحق. دانست یفلسف تفکر در عرصۀ» ینقد فلسف« و یکل به طور

مقاصـد   يآن بـرا  يریپـذ  کنترل آن و ف معتدل ازیتعر ۀجهت ارائ يساز نهیزم يبرا شک اساساً

ـ ا. ان مبـارك نقـد اسـت   یـ جر ده ویـ ل شک به پدیتبد، هدف گریان دیبه ب. است یعلم  ن کـار ی

ا  ید اشیبه نحو مف ظرافت و ساختن چاقوست تا با دقت و يزمخت برا يقل دادن فلزیهمانند ص

  . را برش دهد

دکارت به نگـارش درآمـده اسـت و     مورد در، )یسیانگل بعضاً و( یزبان فارس که در يدر آثار

عنوان  یموضوع شک دکارت ،اغلب، ده استین گردیتدو يو ۀکه در خصوص فلسف یقاتیدر تحق

بـر   يمرور. داده استنقات را به خود اختصاص ین آثار و تحقیا هاي بخش از فصول و یکی یحت

ا یـ ان عنصـر  یـ به ب، موارد در خصوص موضوع مذکور ن دارد که در اکثرین مکتوبات نشان از ایا

بـه موضـوع    یحداقل يدین دیا. بسنده شده است – ین حال اساسیع در و –معدود هایی  لفهؤم

  . است فلسفۀ دکارت شک در

را در  يد و متعـدد یـ جد هاي تیدکارت ظرف رسد که تمرکز در آثار می گر به نظریاز طرف د

ـ ا. را دارد یمتنـوع ف و یـ اضـالع ظر  ابعـاد و  ۀیتوان ارا سازد و می شک آشکار مسألۀ  ن نگـاه را ی

. شکل گرفته است ریاخ دین نوشتار براساس دیا. دانست یبه شک دکارت يد حداکثریتوان د می

ـ ا امـا بـا  . نگـرد  ی میاستقالل با نظر ین است که به موضوع شک دکارتیا يد حداکثریمفاد د ن ی

 م ویگـذر بـه تعمـ    ارت ونزد دک شک در ژةیو يمعنا عدول ازی، نظر استقالل از ح که مرادیتوض

بلکـه هـدف   . سـت ین، ج بـود یرا یونانینزد شکاکان  آنگونه که در، عمل عالم نظر و ق آن دریتعم

 مـراد  گریان دیبه ب. است مقام پژوهش در، ق نسبت به شکیعمق دادن به تحق دگاه وید يارتقا

 يت به معنایشکاک دامنه دادن به عالم ثبوت و شک در يارتقای، به شک دکارت یاز نظر استقالل

نسـبت   یپژوهشـ  يارتقـا  پژوهش و مقام اثبات و به شک در ست بلکه مقصود ازآن نظرین یمنف

 یفلسـف  ۀشـ یاند در، باب شـک  د دریجد هاي یژگیو کشف ابعاد و يتالش برا یعنی .به آن است

 که عنصـر مهـم شـک   ، شک يابزار جنبۀ به خاطر اشتمال آن بر کرد راین رویا. باشد می دکارت
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بـه شـک    يدین دیبراساس چن. دینام زین يابزار -یاستقالل ایتوان نگاه جامع  ، میاست یدکارت

  . ل آن استفاده شده استیتحل ف ویدرتوص »ه محورینظر«کرد یرو از یدکارت

پـژوهش   یکلـ  یشناس روشمربوط است به ن نوشتار یا نخست گام ،فوق انداز براساس چشم

ن نکته یک آنها به ایتفک و »روش کرد ویرو« مؤلفۀ دو یمعرف ن بخش بایا در. فلسفۀ دکارت در

 ف ویتوصـ ، قیمذکور مورد تحق مؤلفۀوان فلسفۀ دکارت را براساس دو ت می شود که می پرداخته

  . داد قرار یابیارز ل ویتحل

 ينگاه ابزار توان عالوه بر می ایاست که آ ین پرسش کلیپاسخ به ا دار عهده ،گام دوم نوشتار

 صـرفاً  یا شک دکـارت یآ گرید يبه معنا به شک دکارت انداخت؟ جامع و یاستقالل ینگاهی، آل و

 در دکـارت آن را  ياسـاس آرا  تـوان بـر   مـی  آنکه ایاست . . . ایروش  از یبخش، قاعده، ک اصلی

 و ید حـداقل یـ ک دو دیـ تفک ن مقام با طرح ویا در. به نظاره نشست زین »هینظر«ک ی انداز چشم

در مورد شک مطـرح  «  ه محوینظر« کردیروي، د حداکثریرش دیپذ و یشک دکارتبه  يحداکثر

طـرف دکـارت    رامون شک ازیکه پ ییمحتوا و یمفهوم ۀشبک مواضع وچرا که . شود می اعمال و

 ۀیـ ک نظریـ  حد م که شک دکارت دریبکن را شنهادین پیدارد که ا یم را وا ما، ده شده استیتن

 و ان ابعـاد یـ ب دار ن بخش عهـده یا. . .  ایش فرض یپ ایصل موضوع ک ای نه صرفاً است و یفلسف

 یعنـ ی. باشـد  مـی  پنجگانـه  یسـطوح  يکه دارا يا هینظر ؛ه استیک نظریاضالع شک به عنوان 

  . کارکرد است کاربرد و، مهارت، روش، آموزه مرکب از

  

  دکارت فلسفۀ پژوهش در یشناس روش-1

ی، فلسـف  هـاي  شهیاند یعنیتفکر  يجهت محتوا ازآنکه  است که عالوه بر یلسوفیف ،دکارت

 زیـ م مباحـث ن یتعلـ  م ویتنظـ ، انیـ ب، تفکر ةنحو یعن، یث صورت تفکریح از، است ابتکار يدارا

. روش کـرد و یلسوف رویهم ف لسوف محتواست ویاو هم ف. استاي  ژهیکرد ویرو قه ویصاحب سل

ـ ا اق بحث دریس ک ومورد سب دکارت نخست در ت ازیالزم است به تبع ن رویا از ق سـخن  یـ ن تحقی

، خـود  ین موضـع روشـ  یـی تع يبـرا  ن منظـور یبـد . برد مباحث روشن گردد شیپ ةنحو و یمش رود و

   .میکن یم آغاز فلسفۀ دکارت در» روش« و» کردیرو« ک دو مفهومیتفک محور را بر ق خودیتحق

  

  دکارتفلسفۀ باب  در »روش«و »کردیرو«مفهوم اربرد دوک ک ویامکان تفک -1-1

ـ   توان از می این است که آیا، میپرداز می آغاز بدان که در ین پرسشینخست  ۀکـاربرد دو مقول

 تواننــد در یمــ مــذکور ا دو مقولــۀیــآ ســخن گفــت؟ فلســفۀ دکــارتمــورد  روش در کــرد ویرو

  داشته باشند؟  یگاهیجا ند ویآ به کار فلسفۀ دکارتمربوط به  هاي پژوهش
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  روش و کردیم روح دو مفهویتوض ف ویتعر -1-2

ـ با. مییبـرآ  نظر ف دو مفهوم موردید درصدد تعرینخست با، پاسخ به پرسش فوق يبرا بـه   دی

 گریهمد ين دو واژه به جایا، متون از یبرخ در ین حال که گاهین نکته اشاره داشت که درعیا

 زیمتمـا  بـه نحـو   نجا آنها رایا در، دارد ان آنها وجودیکه م ییزهایل تمایاما به دل، روند یم به کار

تـوان   ی مـی به طورکل. )شد ادامه مشخص خواهد ن دو مفهوم دریا زیوجه تما( میریگ یم درنظر

ل یحل مسا ییجز ةویش روش به منزلۀ با موضوع و برخورد یکل وةیش کرد به منزلۀیگفت که رو

  :نکهیح ایتوض. ک فلسفه استی قت دریدن به حقیمالك رس و

هـردو   )attitude(نظـر   وجهـه  ایـ  یمش، هیرو و )approach( افتیره ایآورد  يرو، کردیمفهوم رو  

موضـوع پـژوهش    بـا  یتالقـ  برخـورد و  یکلـ  ةا نحـو ی مسألهک یک شدن به ینزد یق کلیبه طر ناظر

  . )162- 163، 1385ی، قراملک( دیبه دست آاي  هینظر ایه یفرض، ق اطالعاتین طریهستند تا به ا

ـ انتخاب وکاربرد ا ي، اریـ حالـت اخت ی، موضـوعِ پژوهشـ   و مسـأله بـه   یکلـ  تقـرب ن نحـوة  ی

. اسـت  برخـوردار  )subjective(و یسـوبژکت  ۀجنبـ  از گریان دیبه ب. دارد یذهن و یذوقي، ا قهیسل

آن  نش وکـاربرد یاما گـز ، است نیمتع يامر، افتیره و یتالق ةنحو ن حال که خودیدرواقع درع

 را دیـ جد يکردهـا یاقسـام رو  از یبرخ. ستاسافاعل شن محقق و به انتخاب خود ن بوده وینامتع

 نگــر يوجــود ایــ يوجــودی، دارشــناختیپدی، لــیتحل کــردیرو :ل دانســتیــن قبیــا تــوان از یمــ

، مبنـا ، انـداز  چشـم ، کردهاین رویا ک ازی هر در. . . . واي  رشته انیمي، ا سهیمقا، )الیستانسیاگز(

  :متفاوت است مسأله تقرب به موضوع و نقطۀ ت ویثیح

 ک امریبه عنوان  زبان و منظر منطق و از، مسألهک ی ییشناسا به فهم وی، لیکرد تحلیرو در

 در، داریـ ک پدیـ بـه عنـوان    و یدارشناسیپد منظر از یدارشناختیکرد پدیرو دری، زبان و یمنطق

 ازاي  سـه یکرد مقایرو دری، آدم از وجوداي  به عنوان نحوه و يوجود منظر نگر از يوجود کردیرو

پــردازش  منظــر ازاي  رشــته انیــکــرد میرو دري، ا ســهیمقا يبــه عنــوان امــر ســه ویقام منظــر

  . شود می تقرب حاصلی، چندوجه واي  هیچندال يبه عنوان امر واي  رشته انیم

اسـت   یاتیفرض ادعاها وها،  فیتوص یابیارز يبرا یقیطر و به عنوان ابزار )method( روش اما

 کـه اعمـال و   دارد قـرار  یمقـام  روش در. به دست آمده است ها افتیره کردها ویکه براساس رو

بـودن ادعـا   ) درمقابـل خطـا  ( یقـ یحق ه ویت نظریبه مقبول ت آن منجریرعا ح آن ویصح کاربرد

  . . . . و یعلمی، روش فلسف مانند. شد خواهد

مقـام   نخسـت آنکـه در   :اشـاره داشـت   يتـوان بـه مـوارد    می روش با کردیتفاوت رو درمورد

 یپـ  مقـام روش در  م امـا در یپژوهش هست مورد امر ازهایی  فیدن به توصیدرصدد رس ،کردیرو
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 شـکار  ایـ  يورآکرد مربوط به مقـام گـرد  یرو اینکه دوم. میباش می فاتیآن توص يداور و یابیارز

)context of discovery(  ـ  )context of justification(يمربـوط بـه مقـام داور   ، روش یاست ول

 بـا  ما درمقام روش سروکار یم ولیندار يدعاو یبررس و نقد با يکار کردیرو در اینکه سوم. است

 در »؟يا آورده ازکجـا «ة قاعـد  اسـت و  ویسـوبژکت  يکرد امریرو اینکه چهارم. است یبررس و نقد

 )intersubjectivity(یاالذهـان  نیب ای )objective( ینیع يامر، روش یکند ول یآن صدق نم مورد

 اریشواهد بسـ  ل ویو طلب دال »؟يا آورده ازکجا«ن مقام پرسش یا در. است )public( یهمگان ای

و  یابیـ براسـاس آن ارز  باشـد کـه همـه بتواننـد    اي  به گونه دیبا يمقام داور رایز. ت استیبااهم

  .)228ص، 1385ی، قراملک( قضاوت بکنند

  

  روش کرد ویرو ۀمقول پرتو دو در فلسفۀ دکارت -1-3

 فلسـفۀ دکـارت   توان گفت کـه پـژوهش در   می ،روش کرد ویرو ۀمقولقرار دادن دو  با محور

 روش خـود  کـرد و یرو از کبارین معنا که یبد. ردیصورت بگ یرونیب و یدو منظر درون تواند از می

 کردهـا و یرو ت کاربردیفعل ایامکان  از گرید بار و )یمنظردرون( پرسش شود يو ۀدکارت و فلسف

  . )یرونیمنظرب( پرس وجوگردد ارتفلسفۀ دکمورد  در گرید هاي روش

 يبـه معنـا   »یلیتحل«، اش فلسفه دکارت در خود» کردیرو«گفت که  دیبا یدرون منظر اما از

سبق ذهـن   از يدور و یز از شتابزدگیرهپ، زیمات بدنبال بداهت بودن و وضوح و یعنی. عام است

  .)84-85، 1385، دکارت( باشد می قیتحق در يداور شیو پ

 اسـت و  یو فلسـف  یبرهان یروش، خطا قت ازیحق یابیارز به عنوان ابزاری، دکارت »روش« اما

 يبرقـرار  ب ویـ ترت -3ل به اجـزا  یتحل -2شک  -1:لیقب است ازاي  ژهیو ياجزا مراحل و يدارا

ق از بنـد  یبندها و مراحل تحق ۀمالحظ د ویبازد -5ان اجزا یب میترک -4ان اجزا یم خرأت تقدم و

مربـوط بـه مقـام     آنجا کـه روش مـذکور   از .)15-16و39، 1381 و 84-85، همان( ک تا چهاری

ه ب ن روش رایا ناًیع الزم است تا، قت استیوصول به حق یپ که در یکس ياست پس برا يداور

  . ردیکارگ

ت ترتّـب معلومـات الحـق    یرعا يتالش برا( »نظم«روش دکارت عبارت از در يدیعناصر کل

بـه   یعلـت معرفتـ   ایـ بـه عنـوان علـت     یمعلـوم  از ت گذریرعا يتالش برا( »لیتحل«و) برسابق

  .)178-179، 1384، دکارت( است) یا معلول معرفتیبه عنوان معلول  یمعلوم

کـرد  یرو« ن اسـت کـه  یا ،د گفتیروش دکارت با کرد ویاطالق رو مورد دامنۀ که دراي  نکته

مـورد   دردانسـت و  آن ریـ غ وعه یمابعدالطب یعن، یتوان شامل تمام علوم یم دکارت را »یلیتحل
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عه یمابعدالطب ةتنها درحوز، شک مؤلفۀبا لحاظ ، دکارت» لیروش تحل« اما. بست کل آنها به کار

ا یـ مرا و منـاظر ، اتیاضیل ریقب گر ازیعلوم د تواند در ، میبدون لحاظ شک و کند یم دایکاربرد پ

  . رود به کار. . . و

 زین يگرید يکردهایرو با فلسفۀ دکارتوان گفت که ت ی، میرونیب منظر از، گریطرف د اما از

 تـوان  می. گرفته است قرار تأمل مورد گفت که عمالً دیبا یحت رد ویگ ق قراریتحق تواند مورد می

فلسـفۀ  کـل   مـورد  ق دریـ معاصـر بـه تحق   تفکـر  د ویجد ۀفلسف يکردهایرو ازاي  پاره حداقل با

 يز بـرا یـ د نیـ جد یفلسـف  هاي روش یبرخ وان ازت می به عالوه. پرداخت، آن از یبخش ای دکارت

 یلیتحل کردیرو مقام استفاده از نمونه در يبرا. برد سود فلسفۀ دکارت مورد قضاوت در و يداور

ـ ا. ج. آلفــرد یلــیتحل کــردیتـوان بــه رو  مــی دیــجد يبـه معنــا  شــم پــس یاند یمــ« مــورد در ری

,ayer,1991( اشاره کرد، دکارت»هستم  یدارشـناخت یپد يکردهایرو با تفلسفۀ دکار. )219-221

  . )بخش نخست، 1377ی، شهاب( ق قرارگرفته استیتحق و تأمل هم مورد

  

  یباب شک دکارت در »ه محوریکرد نظریرو« انتخاب -2

 در يداور ن وییتب، فیتوص، کشف امکانات يتوان برا می ن آن است کهیشیمباحث پ ۀجینت 

قالـب   دري، ابتکـار  و دیـ جد یپژوهشـ  هـاي  تیـ فظر از، آن از یا بخشی فلسفۀ دکارتکل  مورد

 ق دریـ تحق و تأمـل  يآن اسـت تـا بـرا    درصدد ن نوشتاریحال ا. برد سود زین، روش ای کرد ویرو

، آن فهـم بهتـر   و، »یشـک دکـارت  «یعنـ ی فلسفۀ دکارتمهم  يمحورها مقوالت و از یکی مورد

  . دهد ق قراریتحق آن را مورد و شنهاد دهدیرا پ »يمحور ۀینظر« افتیره کرد ویرو

نقـد   و يحداکثر و یبه حداقل یباب شک دکارت در ها دگاهیم دینخست با تقس ن منظوریا يبرا

 بـاز  )سـطوح متعـدد   بـا اي  هینظر شک به مثابۀ( »يه محورینظر« کردیرو يراه برا، دگاه نخستید

 گرید آن با هاي یهمبستگ و یف شک دکارتیتوص ل ویتحلی، افتین رهیآنگاه براساس چن. شود یم

  :است ن قراریا از مراحل مذکور و ل مواردیتفص ح ویتوض. گردد می ممکن، فلسفۀ دکارت عناصر

  

  آن مورد در يحداکثر و یدگاه حداقلید دو و یشک دکارت ۀیما درون -2-1

ا شک ین است که آیا، مطرح ساخت فلسفۀ دکارت مورد توان در می که ییها پرسش از یکی

 یمفصـل  تأمـل  ق ویاست تا تحق ن فلسفه برخورداریا در یگاهیجا ت ویوعچنان موض از یدکارت

چنـان   دکـارت از  مبحث شک در ةگستر دامنه و، عمق گریان دیبه ب رد؟یآن صورت بگ مورد در

  آن انجام داد؟ مورد در یپژوهش مستقل ت داده ویبدان موضوع است تا برخوردار یتیقابل
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  :سخن گفت يحداکثر و یدگاه حداقلید دو توان از می ن پرسشیپاسخ به ا در

 شک بـر  يابزار و یآلي، کارکرد ۀجنب است که صرفاً یدگاه نخست مربوط به پژوهشگرانید

 یتوجه چنـدان  یشک دکارت هاي تیقابل و ها یژگیو گرین اساس به دیا بر غلبه داشته و نگاه آنها

  . اند دهیآنها غفلت ورز گر ازیان دیبه ب نداشته و

آن در حـد   يارتقـا  به شـک و  يامکان نگاه حداکثر نه وین نظراست که زمیبرا دگاه دومید

 ین نگـاه نـاف  یا. موجه است يامر، فلسفۀ دکارت دری، فلسفاي  هیآنگاه نظر و یفلسف مسألۀک ی

ل بـه  یـ درذ. سـازد  آشکار ده راین ایا يایتمام زوا دآن است تا ست اما درصدیشک ن يوجه ابزار

  :میپرداز می ه مذکوردگاید دو ح مختصریتوض

  

  به شک يکارکرد و يابزار نگاه صرفاً :یبه شک دکارت ینگاه حداقل -2-2

بـودن   یو آل ين نظرند که به سبب ابزاریا بر فلسفۀ دکارتپژوهشگران  محققان و ازاي  عده

دکارت بـا موضـوع شـک     معاملۀ. ستیباب آن ن در یمستقل فلسف تأملبه  يازینی، شک دکارت

ـ  یهم موضـوع  دکارت اگر يشک برا. گذراست و آشکار، مشخص اریبس  ۀنقطـ  اوالً یت داشـت ول

شک  و ردب به کار آن را دیبا ک باری يتنها برا اًیثان .داشت آن درنگ روا د دریاست که نبا يآغاز

. برسـد » یفلسف مسألۀ« کی به حد تا ستین برخوردار يابعاد و ها چنان جنبه شک از ثالثاً .کرد

تـا بـه    نـدارد  یلزومـ  یحتـ  تـوان و  یآن اسـت کـه نمـ    یبـه شـک دکـارت    یاهن نگیحاصل چن

  . نه مطلوب نه ممکن است و ين امریچن یعنی. باب آن پرداخت در يپرداز هینظر

 یگاه( ن نگاهیحضور ا ۀنشان. خورد می مربوط به دکارت به چشم ان آثاریم در ین نگاهیچن

عـدم   شک و مسألۀمختصر به  ةاشار عبارت از، ارتمربوط به دک آثار در )امدهیبه زبان ن ناگفته و

ـ ا بـر . آن است يبرا یاختصاص فصل مستقل ا یـ لفـه  مربوطـه تنهـا بـه مؤ    آثـار  ن اسـاس اکثـر  ی

ادامـه   تـر  فـزون  هاي لیتحل ت وتأمالبه  اند و اشاره کرده، مورد موضوع شک در چندهایی  مؤلفه

  :شود می اشاره آثارن یا ازاي  نمونه به پاره ينجا برایا در. اند نداده

  

چند هایی  مؤلفهاکتفا به  :ینگاه حداقل ف شک دریتوص -2-3

 به عناصـر  در آثار خود، اند قلم زده فلسفۀ دکارتکه در مورد  یاز محققان یتعداد قابل توجه

ل یـ در ذ. انـد  بسنده کرده یدر موضوع شک دکارت )ین حال بعضاً اساسیع در و( محدود ینکات و

  :شود می ها اشارهاز آن یبه برخ

   .)Cottingham, 1993, 51( تیوصول به غا يله بودن شک برایوس -1
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، شـک  یه فلسـف یـ توج، شـک  ینـ یقی هـاي  ش فرضیپ، شک حدود، شک يت نقدیماه -2

  . )17-20، 1376ی، صانع( بودن شک یروش

بـودن   یا تصنعی یواقع، شک ۀدامن، بودن شک ينظر، ت شکیعموم، بودن شک یروش -3

  . )110-115، 4ج، 1380، لستونپکا( شک

  . )782، 777 ، 2ج، 1365، راسل( قف در شکیحدي، روش شک انتقاد، بودن شک یروش - 4

  .)81- 86، 1378، سورل(ی عیو امکان علوم طب یت حسیشکاک، شک ةگستر، ل شکیدال - 5

ي، مجتهـد ( ل شـک یـ دال، شـک  يهدفدار، درجات شک، فلسفۀ دکارتآغاز  ۀشک نقط -6

1382 ،45-43(.  

  .)57-60، 1382، اسکروتن( ت مطلقیز از شکاکیپره، روش ۀشک به منزل -7

و  یتفاوت شک روش، بودن شک یروش، ل شکیدال، نیقیشک معطوف به ، شک ةگستر -8

  .)83-86، 1385، هیبر( تیشکاک

  .)79-98، 1385، تامسون( ل شکیدال، گستره شک، شک يهدفدار، بودن شک یروش -9

م یدن بـه مفـاه  یرسـ ی، عیل مابعدالطبیل مسایتحل يبرا يساز آماده :شک يکردهاکار بر دیکأت - 10

                                                     . )83- 92، 1389ی، نییشهرآ( نیراست ۀفلسف يمستحکم برا ییدن به مبنایرس، زیمتما واضح و

 بسـنده  عناصـر  یه طرح برخـ ب عموماً، یان شک دکارتیشود در ب می گونه که مالحظه همان

 مقام و در یآنها شک دکارت چ کدام ازیه آن است که در ن آثاریا ن نکته دریتر اما مهم. گردد می

ایـن امـر   رسد که  می به نظر. شود یمطرح نم، فلسفۀ دکارت دراي  هیا نظری »هینظر« کیحد  در

  . دارد زیرا ن یفلسف ۀیک نظریشأن  یده مانده است که شک دکارتیپوش، محققان اکثر از نظر

  

  يمالحظات انتقاد -2-4

ت یفقدان کفا و یعدم توجه کاف نظرگرفت که بر توان در یم راهایی  رسد که نکته یم به نظر

ـ ا ازاي  نجـا بـه پـاره   یا در. داللت دارندی، به شک دکارت یت نگاه حداقلیتمام و  ن نکـات اشـاره  ی

  :شود می

ان یبه ب. شود یمطرح نم، مستقل موضوع شک به طور ،مربوط به دکارت آثار شتریب در -الف

تـوان   یمختلـف آن نمـ   هـاي  جنبه درخصوص شک و را یفصل مستقل، ن آثاریا مالحظۀ با گرید

 کـه  ینیمضـام  مفـاد و  ده اسـت و یـ تن خود که شک دکارت به دوراي  که شبکه یحال در. افتی

 و معاصـر  ةت دوریشـکاک  سـه بـا  یمقا خـواه در  نفسه و یف خواه به طور، آن باشد يتواند دارا می

 از یبخشـ . ک فصل به آن پرداخته شودی حد که در آورد می فراهم ن امکان رایا، دکارت ش ازیپ
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ط یشـرا ، مـالك شـک  ، اقسام شـک ، شک یمعان :ل استین قبیا از یشک دکارت یمفهوم شبکۀ

شـک  ، کا تنـوع شـ  یـ  تعدد، زمان شک و، شک یکم و یفیانحصار ک، نیقی شک و ۀرابط، شک

  . . .  و مضر شک مفید و، بند ا شک روشی یروش

 »یفلسـف  ۀیـ ک نظریسطح  در«یشک دکارت يارتقا و يبند صورت طرح و مسألۀ اساساً -ب

نگرفتـه   پرسش قـرار  توجه و مورد، )آن مجموعۀریز و فلسفۀ دکارتل یذ دراي  هیبه عنوان نظر(

، اًیـ ا نفی اثباتاً، مربوطه آثار ست دریبا ی میتین پرسش و ذهنیچن صورت وجود که در چرا. است

ـ ا از ییردپـا ، ن آثـار یبه ا ینگاه یول. میباشهایی  دگاهیم شاهد آرا ودیتوانست می ن موردیا در ن ی

 روش چالش پژوهشگران معطوف به پاسخ بـه پرسـش از  ، ن حالتیبهتر در. دارد یعرضه نم دگاه راید

  .)فصل دومی، نییآ شهر( ل؟یروش تحل ایروش شک  :باشد ی مینبودن شک دکارت ایبودن 

، توجـه نبـوده اسـت    پژوهان مورد دکارت يبرا مسألهاصل  آنجا که هنوز ن وصف ازیا حال با

ق یـ آن به تحق مورد در و ن باب فراهم آوردیا طرح نظرات در يبرا را یامکان ست فرصت ویبا می

  . پرداخت

اي  شـبکه  مشتمل بـر  یشک دکارت هن دارد کیا نشان از، مجموع دکارت در رجوع به آثار-ج

 گـر یان دیـ بـه ب . است که الزم است به آنها توجـه گـردد   به هم پیوسته و يدیکل، مهم از عناصر

ل یـ ن دلیبـه همـ  . هسـت  زین یاصال و یوجه استقالل يدکارت با موضوع شک دارا خود برخورد

یـی،  جز اصـل  یـی، جز ک موضـوع یـ از حالت  ید تا شک دکارتینما می است که جا دارد و موجه

  . مطرح گردد »هینظر«ک یمقام  در درآمده و. . .  ل ویروش تحل از یمقدمات و زیناچ یبخش

 يتا بـه سـطح بـاالتر    دارد ده وجودیک ای با یفلسف ةامکان محاور، عالم فلسفه در اساساً -د

 ده یـا یک ای. به آنمبتال و ش رویل پیسام لسوف ویف یحفظ جهت فلسف البته با، داده شود ارتقا

 و حـد  در دارد تـا  ن امکان رایا، باشد يدیمف ياصول راهنما همراه با ژه اگریبه وی، فلسف مسألۀ

 یمـورد شـک دکـارت    در را ین امکـان یتـوان چنـ   می حال. مطرح شود زین یفلسفاي  هیقالب نظر

  . آزمود

 یفلسـف سنت  ژه دریبه و، همواره. است یعلوم آل جزو زیم منطق نیدان می گونه که همان -ه

ن أشـ  از ورود بـه فلسـفه بـوده اسـت و     يبرا شود که منطق صرفاً می دیکأت ن امریبرا، کیکالس

بـه   منطـق را ، شـود  مـی  هچنانکـه مالحظـ   گـر یطرف د اما از. است برخوردار يکارکرد و يابزار

آنگــاه  و تأمــلمحققانــه بــه  لســوفانه ویف، آن در و شــمارند ي مــیحکمــت نظــر جــزو ییمعنــا

 منطـق  يادهـا یدر بن تأمـل بـه   بحـث را ادامـه داده و   یحتـ  و. پردازند ی میمنطق يپرداز هینظر

دگفت کـه نگـاه   یحال با. رسند یم )philosophy of logic( منطق ۀفلسف به مرحلۀ پردازند و می
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منطـق   از تـر  يابـزار  یشـک دکـارت  . بود ن روال خواهدیهم بر زین یشک دکارت مورد در یفلسف

 برخـوردار  زیـ ن خـود  ةژیـ ت ویـ ماه ازي، ن داشتن شأن ابزاریع در ندتوا ی میشک دکارت. ستین

 »یشـک دکـارت   ۀفلسـف « از یکل يبه معنا و آثار لوازم و، اوصافی، ستیچ م ازیتوان یم ما باشد و

موضـوع  ي، ن داشـتن شـأن ابـزار   یعـ  در یفلسـف  ةدیـ ک این است که یهمواره چن. میال کنسؤ

 ن راسـتا یهم در. )phenomenology( یدارشناسینند پدما، بوده است زین يماهو ق مستقل ویتحق

ـ  و ين ابزارأن داشتن شیع در امروزه مثال زد که زیرا ن»زبان«توان می  ن وأبـه شـ  ، بـا شـدت  ی، آل

   .التفات است ث موردیدو ح هر امروزه زبان از یعنی. شود می آن توجه یاستقالل و یث اصالیح

  

ـ س نظریسأت و محور هیکرد نظریرو يبه سو :ينگاه حداکثر -3 مـورد   جـامع در اي  هی

  یشک دکارت

جـامع براسـاس   اي  هیـ پردازش نظر يگام برداشتن به سو محور و هیکرد نظریطرح رو از مراد

بلکه هدف . ستیآن ن يکارکرد و يشأن ابزار ینف، شک دکارت مورد ا جامع دری ینگاه استقالل

 و يمـاهو  بـه عناصـر  ، آن شـتمال بـر  ا و يابزار یژگین حفظ ویع است که در یدگاهیبه د گذر

ج ینتـا ی، لـوازم منطقـ  هـا،   یژگـ یوی، ستیچ يدارا تواند می شک. توجه گردد زیشک ن ییمحتوا

نگـاه  . ردیـ گ ت قـرار یـ عنا مجموع مـورد  در دیباشد که با خود ةژیو )يکارکردها( آثار و یمعرفت

 ن موضـوع را یـ ا هـاي  تیـ رفظ امکانـات و  زیـ ن و ها یژگیو گرید آن است تا یجامع به شک در پ

 يتـوان محتـوا   ي مـی مواضع و ازاي  استنباط از پاره ح دکارت ویصر يبراساس آرا. ردیده نگیناد

 توانـد  مـی  فلسـفۀ دکـارت   همدالنـه بـا   ةمحـاور . سـاخت  آشـکار  يبهتر به نحو را یشک دکارت

  . سازد ش آشکاریپ ش ازیب را یشک دکارت هاي تیقابل

 یه بـودن شـک دکـارت   یامکان نظر توان از می ن است کهیشک ا مسألۀحاصل نگاه جامع به 

 نکـه مـا در  یا. بـه نظـاره نشسـت   ی، فلسـف  ۀیـ ک نظریـ افـق   در آنرا تا کرد یسع سخن گفت و

سـبب آن  ، میکنـ  ینسبت به شک دکارت زندان یحداقل ینگاه در را همواره خودی، پژوه دکارت

از  چه رسد به آنکه فراتر، میریه بگدیاب شک نادب را در يح ویصر موجود و تا عناصر شد خواهد

  . میمورد شک برو ج درینظر را

ل یـ قب دکـارت از  يراهبرد و یات اساسینظر ای ۀینظر همطراز آن را، خواندن شک »هینظر«

 همچنـان در  آن را، بودن یفلسف یۀنظر یژگین حفظ ویع بلکه در. کند ینم یروش دکارت ۀینظر

 یاتیـ کـالن نظر  مرکـب از  یفلسـف  هـاي  واقع نظـام  در. دهد یم قرار یاتین نظریچن ۀرمجموعیز
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 ۀیـ نظر. باشـند  یمـ  زیـ ن یاتیخُردنظر مشتمل بر، خود ۀرمجموعیز در بطن خود و هستند که در

  . دکارت است یات مهم نظام فلسفیخردنظر از یکیشک 

اهل  يبرا یخوب یشناخت روان و یشناخت ن معرفتیطن از يورز شک ن حال که شک ویع در

معامله  گریطرف د اما از، کشد می دوش بر را ییناروا ازاي  هیهمواره سا ست وین برخوردارفلسفه 

ــو ــا آن ی ــیژه دکــارت ب ــرار یعن ــوار دادن شــک در ق ــی ج ــیتع و، وضــوح ن ویق  یگــاهین جای

د ین نکته مویا. میحد معمول به شک بپرداز ش ازیکه ب دارد یم وا را ما، آن يبرا یشناخت معرفت

 مورد دیدگاه فـوق  در سؤال اینجا به دو در. یدکارت تفکر در، نگاه به شک رییتغ است بر يگرید

  :پردازیم می

 آن را در ایدن ید ژهیو ۀیافق نظر در نکه آن رایا ای یه بودن شک دکارتینظر از مراد، نخست

  ست؟یه درآوردن چیک نظریلباس  قالب و

 اوالً کـه  آن اسـت  ،اسـت  يظـر ن و یفلسـف  ۀیک نظریحد  در ینکه شک دکارتیا مقصود از 

، کـاربرد ، مهـارت ، روش، سـطوحِ آمـوزه  ( ص اسـت یآن قابـل تشـخ   دراي  پنجگانـه  یسطوح کل

 ثالثـاً  اسـت و  برخـوردار  يسـازگار  منسـجم و  و یغناي  گزاره و یشبکه مفهوم اً ازیثان .)کارکرد

 و یففلسـ  هـاي  یتـداع  بـه عـالوه از  . کنـد  ي مـی بـاز  فلسـفۀ دکـارت   در يدیـ کل مهـم و  ینقش

  . است برخوردار زین یمناسب یشناخت معرفت

 یمناسـب  يمحتـوا  از، رامون خـود یپ مضمون و در، فلسفۀ دکارت موضوع شک در، خالصه 

 یدکارت که آن درتفکر ینقش ةعالوب یژگین ویهم. است ه برخورداریک نظریارتقا به سطح  يبرا

  . کندعوض  فلسفۀ دکارت در گاه آن رایتواند جا ، میکند ي میباز

مربـوط بـه شـک     هـاي  ن پرسش نیز به ذهن برسد که نسبت نـزاع یممکن است ا اینکه دوم

دگاه مـورد  یبا دی، ا سازنده بودن شک دکارتی یبیمورد تخر ب دریرق هاي دگاهید یعنی، یدکارت

  ست؟یچ در ن نوشتارینظر ا

دو طـرف   واند هـر ت یم رود و می نزاع مذکور فراتر از ن نوشتاریهدف اکه د گفت یپاسخ با در

 یکـ یتواند  یم خود، ا سازنده بودن شکی یبیتخر سخن گفتن از، ن مقامیا در. ردینزاع را دربرگ

توانـد   ، میه خواندن شکینظر. مقابل آن د آن باشد نه دریؤم و» شک ۀینظر« موارد ل ویمسا از

هـم تفـاوت    ث بان دو بحیچرا که ا، هم با سازنده بودن شک سازگار باشد بودن و یبیهم با تخر

ک بحـث  یـ  شـک و  ۀمربـوط بـه فلسـف    یبحثـ ، ا نبـودن شـک  یـ ه بـودن  یـ نظر بحث در. دارند

 مربـوط بـه جهـت و    یبحث، سازنده بودن شک و یبیتخر یعام است ول يبه معنا یشناخت روش

  . باشد می شک ۀمای بط به درونتمر است و یشناخت تیماه یت شک است که بحثیغا
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  هیک نظریرسطوح چندگانه د وجود -3-1

بـا   یعنیخاص  ییقالب الگو در ات رایتوان نظر یم. کند می تیژه تبعیو ییالگو ه ازیک نظری

 آنهـا را  یعنـ ی. شده داشت يبند به آنها نگاه بخش گریان دیبه ب. به نظاره نشست چند یسطوح

 اتیـ پـس نظر  .دانسـت  هـا  بخـش  مراتـب و  يدارا آنهـا را  سـت و ینگر هـا  هیال قالب سطوح و در

ـ البته با. دنباش يمتعدد هاي هیال سطوح و يدارا توانند می  تعـداد  ت ویـ افـزود کـه لزومـاً کم    دی

 زیـ شـک ن  ۀیمورد نظر توان در می ن اساسیبرا. ستیکسان نیات ینظر ۀهم هاي بخش سطوح و

 ۀیمختلف نظر هاي بخش توان ازسطوح و می این معنا که آیبد. به بحث گذاشت ن موضوع رایهم

  فت؟سخن گ زیشک ن

قالب سطوح پنجگانه  ه دریک نظریان سطوح متبوع ینخست به ب ،ن پرسشیپاسخ به ا يبرا

 در مـوردنظر را  يم تا الگـو یرو می شک ۀیسپس به سراغ نظر م ویپرداز یم ن موردیا در یمثال و

  . میبند آن به کار مورد

  

  ه ینظرک یدرپنجگانه سطوح  -3-2

 روش، )doctrin( آمـوزه  سـطحِ  پـنج  يدارا تـوان  می را )يا هینظر نه هر و( اتینظراز اي  پاره

)method ( ، مهارت)skill( ، کـاربرد )application( کـارکرد  و )output(  ن اسـاس یبـرا . دانسـت 

آن  پرسـش نمـود و  ، )جهت پنج نیا از( ک جهتی ش ازیا بی کیاز  هینظر کیمورد  در توان می

  :د گفتیجهات با سطوح و نیح ایدر توض. قرار داد یبررس ق ویمورد تحق را

ل یـ قب از، هیـ آن نظر ينظر يمحتوا ه عبارت ازیک نظریآموزه در  ۀجنب مراد از یبه طور کل

از  يبه وجود عناصـر  ناظر، آموزه. مندرج درآن است هاي هیتوج و ها فیتوصها،  فیتعرها،  لیتحل

، ایقضـا ی، فرعـ  و یل اصـل یمسـا ، اصـول ، هیتصورات پا، )موضوع( آن يده محوریا ایل تصور یقب

  . است. . . ه وینظر یمعرفتج ینتا لوازم و، عناصر گرید روابط با، اتیفرض

 مراحل و ضـوابط و ها،  وهیشان یمربوط است به ب یه به طورکلیک نظری یمباحث سطح روش

فـراهم   نیبنـابرا  کـه درآمـوزه مطـرح شـده اسـت و      یا اهدافیوصول به هدف  يبراهایی  مالك

دن به یرس هاي گام مراحل و ۀارائ گریان دیبه ب. ساختن آموزه یاتیعمل و يردکارب نۀیساختن زم

  . هیدر آن نظر. . . و یروش هاي هیتوص اده کردن آموزه ویپ هاي راه، هدف

 در، کـاربرد روش مـذکور   يالزم بـرا  هاي نیمربوط است به تمر هیک نظری در یسطح مهارت

  . مهارت از یوبحد مطل جهت احراز، مختلف هاي حوزه و موارد
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 بسـت و  آن به کـار  در ه رایتوان نظر می کهاي  نهیزم مربوط است به موضوع و سطح کاربرد

  . اده کردیپ

 بـه طـور   کـه  یملموسـ  و ینـ یثمرات ع و ها وهیه مربوط است به میک نظری يسطح کارکرد

  . عمل ۀنیزم در ایشه یاند ةخواه درحوز، آورد یم ردن آن به بارب به کاری، کل

  

  سطوح پنجگانه درآن ۀمالحظ يبرااي  نمونه -3-3

ـ ا. نظرگرفت در را» برهان« ۀینظر توان می مثال يبرا سـطح آمـوزه عبـارت از     دره یـ ن نظری

ی، اولـ ی، ذاتـ ، اسیـ ق، نیقی، قیتصد مانند( هیتصورات پا، )برهان( يا تصورمحوریموضوع  وجود

، )ق برهـان یـ طر ن ازیقـ یوصول بـه   صارانح لیقب از( اصول، )برهانباب  يبه معنا. . . و يضرور

 از( يدعـاو  ایـ ا یقضـا ، )؟ضوابط آن کدام اسـت  ط ویشرا و ؟ستیچ ین منطقیقی مانند( لیمسا

 گریاز د ین برهانیق، یاست یتام برهان ياستقرا، است ینیقیحاصل مقدمات  ین برهانیقی لیقب

  . است. . . اقسام برهان و، )ن متفاوت استیقیاشکال 

 بـردن از منـابع و   ل سودیقب ژه ازیو هاي هیبرهان مربوط است به توص یح روشمباحث سط 

. .  و یاس برهانیمقدمات ق يماد هاي مالك و يضوابط صور و قواعد انیخاص به عالوه ب يمباد

  . است. 

 در، ضوابط آن برحسب مراحل و، به کاربردن آن ين برایتمر عبارت از ،برهان یسطح مهارت

برهـان   ةویآنهـا از شـ   ا دریـ ن نکته که آیمعلوم شدن ا يات براینظر یبررس و یمعرفت هاي حوزه

بردن  بکارر مهارت د از یمطلوب دن به حدیرس يند براین فرایا ۀادام و نه؟ ایاستفاده شده است 

  . آنها در برهانا عدم ی وجوداز جهت ، اتینقد نظر مهارت در برهان و

 ات ویاضـ یر، اتیاله( يعلوم نظر ةحوز ست آن دربرهان مربوط است به کارب يسطح کاربرد

  . )اتیعیطب

ن یقـ ی و یداشتن ذهن برهان ينه برایبرهان مربوط است به فراهم شدن زم يسطح کارکرد

ـ ارائـه دال  و یبرهـان  هـاي  امکان کشف استدالل شخص و يطلب برا  يبـرا  ینـ یقی و یل برهـان ی

  . نیقیحصول  و یفلسف يدعاو

  

  قالب سطوح پنجگانه  شک در ۀینظر ۀامکان مالحظ -3-4

ـ ا، ان داشـت یشک ب مورد توان در می که یمباحث که با توجه به مجموعۀ رسد یبه نظرم ن ی

 در. داد قـرار  یقالب سطوح مذکور مـورد بررسـ   ز درین ه راین نظریامکان فراهم است که بتوان ا
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 لیتشـک  شـک را  ۀیـ مجمـوع نظر  کـه در  یمتنـوع شـک دکـارت    هاي جنبه ان ابعاد ویادامه به ب

قالب سطوح پنجگانه به  در ه راین نظریا عناصر ن است تایا بر یسع یعنی. میپرداز ، میدهند می

  . میش بگذارینما

م یشـک هسـت   هاي یژگیو ق دریآموزه شک به دنبال تحق ۀجنب د گفت که دریبا به اختصار

، مالك شـک و  فیتعر، ت شکیماه و وجود، شک اخص از خاص و، ف سه مفهوم عامیعرت مانند

، نیقـ ی شـک و  ۀرابطـ ، شک یفلسف متعارف و يریپذ هیتوج، هدف شک گستره و، اقسام، مراتب

  . درحال شک یزندگ یچگونگ، شک یکم یفیک انحصار

ن یـی تع مربوط است به نسبت شـک بـا روش و  ، موضوع شک در يمند روش بخش مرتبط با

  . ردیگ می چوب صورتآن چار که شک در یمراحل کل اصول و یعنیشک  یچارچوب کل

 ییمربوط اسـت بـه توانـا    یعنی .کند می دایشک ربط پ به امر مهارت در، شک یمهارت جنبۀ

  . است) يورز شک( »دنیورز«ۀ مقول از، ن مرحلهیا. مراحل شک بردن اصول و به کار در یعمل

  . کاربست شک ةن حوزییمربوط است به تعي، کاربرد

ا جامعـه  یملموس شک نسبت به شخص محقق  ق ومحقَ ةدیشک مربوط است به فا کارکرد

  . رفته است آن به کار مورد که در یدانش رابطه با در ایپژوهشگران 

  

   جهینت

تحقیق ، جهتی توان از می اما. قرارگرفته است ياریت محققان بستأمالموضوع  ،یشک دکارت

 دار یرونی عهـده نگاه ب .درونی تحقیق تحقیق بیرونی و :گونه تقسیم کرد دو کارتی را برشک د در

. شک دکارتی اسـت  هاي فرض توجه به پیش وروش پژوهش ، مواجهه ةشیو، نوع نگاه تحقیق در

قسـم  . مورديِ شـک اسـت   جزیی و هاي مؤلفه مایه و درحالی که تحقیق درونی معطوف به درون

قسـم  . »شـک شناسـی   ماهیـت «قبیـل  است ولی قسم دوم از »شک ۀفلسف« ازسنخ، تحقیق اولِ

مـورد   در سـت ولـی بخـش دوم پژوهشـی جزیـی و     ها باب چـارچوب  در ست تحقیقی کلی ونخ

 بعضـاً  زبـان فارسـی و   در( رسد کـه تحقیقـات مربـوط بـه شـک دکـارتی       می به نظر. محتواست

 که در رسد می اما به نظر. تا اول اند قسم دوم بوده معطوف به تحقیق از، به نحو عمده، )انگلیسی

مشـروط بـه داشـتن    ، بـازخوانی  ولی امـر . دکارت هستیم وانی مجدد آثارنیازمند بازخ این مورد

بـازخوانی بـه همـان     پـس از  به متـون مراجعـه گـردد واال   ، آن منظر جدید است تا دراي  مسأله

کنـد   می پرسش جدیدي که این نوشتار پیشنهاد. بودند آن موجود رسیم که پیش از می نتایجی

توان شک را براساس یـک   می آیا« این است که، بپردازیم پرتو آن به خوانش مجدد دکارت تا در
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 رسـد  مـی  بـه نظـر  . »فهـم کـرد؟   نگریست و »نظریه«قالب یک  در، چندعاملی نگاه حداکثري و

 شناسـان و  دکـارت  آثـار  آن اسـت کـه در   مفاد کلـیِ شـک دکـارتی بـیش از     ظرفیت معرفتیِ و

  . پژوهان منعکس شده است دکارت

 چراکـه . هـم توصـیه بـه آن    شک دکـارتی و  از بحث يارتقا يبرا ی استتالشاین مقاله هم 

  . آن آشنا سازد از يگرید هاي هیتواند ما را با ال ی میخصوص شک دکارت در يبازنگر
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