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  چکیده

ان ترین مـتن فلـسفی در دور   ترین و پرخواننده    کتاب تأمالت متداول  

جدید بوده و فیلسوفان با هـر مـشرب فلـسفی آن را در مـد نظـر قـرار                    

هاي درسی فلسفه را تشکیل داده است، تـا           اند و هستۀ اصلی برنامه      داده

تنها اهل فلسفه بلکه بیشتر فرهیختگان با این اثـر کمـابیش             که نه  جایی

انـدازة ایـن کتـاب کوچـک      هیچ کتابی در تاریخ فلسفه به.آشنایی دارند

گمان یکی از علـل       بی. نسبت حجمی که دارد، مهم و مؤثر نبوده است          هب

 این اثر افزون بر غنـاي فلـسفی و عظمـت مابعدالطبیعـۀ               اصلی موفقیت 

فـردي اسـت    پردازي منحصربه  دکارت، سبک نگارش بدیع و روش برهان      

نویـسنده در مقالـۀ   . گیرد کار می که دکارت آگاهانه و هنرمندانه آن را به     

سـاختار، سـبک و   بنگـرد و    کوشد تا از این منظر به تـأمالت      میرو    پیش

  .اختصار بازنماید گونۀ ادبی آن را به

 سـبک نگـارش، گونـۀ ادبـی، روش، تحلیـل، ترکیـب،              :کلیديهاي    هواژ

.مدرسی، کشف، اعتراضات ــ ها، نظام ارسطویی پنداشته ، پیش»مدیتیشن«

  

                                                
*

15/4/89:  تأیید نهایی 13/11/88:  تاریخ وصول-

**
   استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز-
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  مقدمه

، دربارة روش مطالعۀ کتاب » خوانندهيچه براباید« در بخش تأمالتدکارت در آغاز 

  :سدینو ین میچن

  را ندارم؛ برعکس،یا در واقع، خوانندة فراوانی یمن توقع اقبال عموم

توانند و  یکنم مگر آنها که م یکس سفارش نم چین کتاب را به هیخواندن ا

ش را از ی من به تأمل پرداخته و اذهان خويپا خواهند مجدانه، پابه یم

ن یدانم که چن یخوب م. رندی بازگيا پنداشته شیواس و از هرگونه باور پح

ل من و یب دالی که زحمت درك ترتیکسان. شوند یدا می کم پیخوانندگان

که عادت مألوف  کنند و ــ چنان یگر را بر خود هموار نمیکدیارتباط آنها با 

د، از تک جمالت بپردازن  از تکيریگ کوشند به خرده یاست ــ تنها م

  نخواهند بردین کتاب بهرة چندانیخواندن ا
(AT VII , 9-10; CSM II ,8)

2  

 دوم، دربارة سبک نگارش يها اواخر پاسخ، در ها اعتراضات و پاسخدر ن یهمچناو 

  :شود که یادآور مین کتاب یستۀ خوانندگان به ایکرد بای و روتأمالت

انندگان خود بخـواهم     را از خو   یق و خاص  ین من، حق دارم توجه دق     یابنابر

ساز   نهین وجه زم  یبهتر   به ام  دهیبرگز  را هم که   یکنم سبک نگارش    یو فکر م  

کنم منصفانه باشـد کـه مـن          ی فکر م  یوانگه. ...  خواهد بود  ین توجه یچن

چنـان بـه    ده و همی ورز ي من خوددار  يپا   را که از تأمل هم     ینظر آنان   اظهار

درنگ رد کنم و      یرة کتاب خود ب   بندند، دربا یپنداشتۀ خود پا    شی پ يباورها

  . رمی نگيزیآنها را به چ

زمان، داشتن فهم  طور هم  و بهتأمالتدانم که احاطۀ بر کل ساختار  یاما م

 که واقعاً ی کساني برایدهندة آن، حت لیبخشِ تشک  از بخشیروشن

قت هستند، تا چه اندازه دشوار یتمرکز داشته و مجدانه در طلب حق

خواهد از کتاب من  ی که ميا نظر من خواننده همه به نیابا . خواهد بود

نظر به  ل، دقتیات و هم در تفاصید توأمان هم در کلی تمام ببرد، بایحظّ

,AT VII) خرج دهد 158-159; CSM II , 112-113).  

 تأمالت که دکارت به خوانندة يا گونه باً وسواسی تقرياز رهنمودها و هشدارها

داست که نسبت به یافت، پیتوان  یگر آثار دکارت هم می را در د و نمونۀ آنها،دهد یم
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 او.  آن تا چه اندازه حساس استیادب) genre (ۀن کتاب و گونینگارش ا) style(سبک 

 قواعد ناظر بر يبند  صورتيمشغول مباحث مربوط به روش و کوشش برا تنها دل

ز ی نیان مطالب فلسفی ب بلکه سخت نگران نحوة.ستی نيپرداز مراحل پژوهش و برهان

م که چرا ین پرسش پاسخ دهیم به ایش از ادامۀ بحث، بکوشیست پیمناسبت ن یب. هست

  ن اندازه به سبک نگارش اثر و روش مورد استفاده در آن حساس بوده است؟یدکارت تا ا

 کسی است که ،تأمالت که مخاطب کند تصریح می محاوره با بورمان دکارت در آغاز

 ، نوآموز فلسفه استیشندة دکارتی، اندییمعنا ورزي قرار دارد و به  فلسفهدر آغاز راه

.(AT V ,146; CSM III ,332)که در يگریز از شواهد دی باال و نقول  اما از دو نقل 

 بلکه ، مخاطبان عوام ننوشتهين کتاب را برایشود که دکارت ا ی معلوم م3دست است

شود  ی که اصالً نمه را در نظر داشته است و اهل فلسفی مدرسيها نیسیشتر آکادمیب

  .شمار آورد  بهيآنها را در حوزة فلسفه، نوآموز و مبتد

 را در تـأمالت ، مخاطـب  ییتوان حـل کـرد؟ دکـارت از سـو         ین تعارض را چگونه م    یا

گر سـو، غـرض از   ی و از د.)Ibid( ندیب یم) prephilosophical level( یشافلسفیمرحلۀ پ

ان و ی مدرســیر در نگــرش فلــسفییــجــاد تغی بــه مرســن، ايا امــهنگــارش کتــاب را در ن

.دانـد   ی مـ  ییات ارسـطو  یـ عیک خـود در برابـر طب      یزی ف ی قبول مبان  ي برا يبسترساز
 بـا   4

 یخـوب   بهتأمالت و روش مورد استفاده در یادب) ژانر( در سبک، ساختار و گونۀ   يکاو  ژرف

 خـود او    يرسد، بـرا    ینظر م   شود که آنچه در ظاهر، تعارض در سخن دکارت به           یمعلوم م 

ختـه و   ی آن است که مخاطب فره     یاو تعمداً در پ   . شده بوده است     یش طراح ی از پ  یهدف

 رهنمـون شـود تـا او را آن    يورز  و به سرآغاز فلـسفه یشافلسفیاهل فلسفه را به مرحلۀ پ   

 ،یپنداشـتۀ قبلـ   شی و پی از هر باور جزمراستهی پی با ذهنیعنی ،خواهد یگونه که خود م   

 يلحـاظ فکـر   خواهد مخاطب خـود را نخـست بـه      یاو م .  خود آشنا سازد   ی فلسف یبا مبان 

 ید و وقتـ   یـ  را از ذهـنش بزُدا     یفلسف   ـ  ي فکر يها  پنداشته  شیکامالً آماده سازد و تمام پ     

 تـأمالت ش از مطالعـۀ     یکه تا پـ   ) یبعضاً جزم  (ییمطمئن شد که مخاطب در تمام باورها      

 فلسفۀ خود را بـر   ید شده است، آنگاه مبان    یترد   و   رفتار شک ها معتقد بوده، گ     سخت بدان 

ۀ یر سـا  یـ  ز ییارسـطو    ــ  یدانست که نظام تفکر مدرسـ       یدکارت خوب م  . دیاو عرضه نما  

ه افکنده اسـت کـه اگـر       ی سدة هفدهم سا   يها  نیسیسا، چنان بر اذهان آکادم    یت کل یحما

 نابرابر شـده اسـت   یارد جنگ ش بپردازد، و  ی خو ی فلسف یپرده به طرح مبان     یمقدمه و ب    یب
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ده است تا در تمام     ی او کوش  ،بین ترت یبه ا .  ندارد یش در پ  ی جز شکست برا   یکه سرانجام 

آنکه خود متوجـه شـود،        ی بهره ببرد که مخاطب ب     یان و روش برهان   یآثار خود از سبک ب    

ه ست کـ  یـ  ن ین لحاظ اصـالً اتفـاق     یبد. م شود یشۀ او تسل  یدر برابر قدرت کالم و اتقان اند      

او گـاه   . ده اسـت  ی را برگز  یان خاص ی و سبک ب   یدکارت در هر کدام از آثار خود، گونۀ ادب        

کـه    مخاطبان عام، و گاه ــ چنـان  يزبان فرانسه و برا     م ــ به  ینیب  ی م گفتارکه در     چنان ــ

  ـــ  یسد؛ گـاه  یـ نو ی مـ  یختگـان دانـشگاه   ی فره ي و بـرا   ینـ یالت  م ــ به  یابی ی م قواعددر  

ش ی خـو ينامۀ فکـر  ی ارائۀ زندگ  يخورد ــ برا    یچشم م   به تأمالتو در    گفتارکه در     چنان

رسـاله در بـاب انفعـاالت    که در     ــ چنان  یبرد و گاه    یشخص دست به قلم م      در قالب اول  

کـه    چنـان   ــ ی در موضع  دارد  ی را عرضه م   یرشخصی غ یلیم ــ رسالۀ تحل   ی شاهد آن  نفس

ج در آن روزگار، بـه      ی را ی مدرس يها  کتابأت  یآشکارا در ه   م ــ یخوان  یماصول فلسفه   در  

 تـأمالت کـه در      چنـان  گـر ـــ   ی د یپردازد و در موضـع      ی م ی قواعد تفکر علم   يبند  صورت

ش ذهـن از خرافـه و       ی پـاال  ي کـه آنهـا را بـرا       یخواننده را از رهگـذر تـأمالت       داست ــ یپ

  .اندیبنُما ذهنش را بر او ی علميسازد تا قوا ی کرده، با خود همراه می طراحيداور شیپ

ش ذهـن   ی که همـان پـاال     ،دن به مقصود خود   ی رس يم دکارت برا  ینیم بب یخواه  یحال م 

,Hatfield, 2003( ها است پنداشته شیها و پ فرض شیمخاطب از همۀ پ ، از چـه گونـۀ   )45

ـ        . بـرده اسـت   بهره   تأمالت در   ی و از چه روش فلسف     یادب ش از  یآنچـه در سـاختار کتـاب ب

 يگـر یاسـت و د    یل دکارت ی روش تحل  یکیکند    یخود جلب م    ا به  توجه خواننده ر   يزیهرچ

م یکوشـ  ینجا می ما در ا.5»شنیتیمد «ار کهنِی بس یسنده از سنت ادب   یاستفادة هنرمندانۀ نو  

  .مییبازنماتأمالت اق کتاب یاالمکان آنها را در س یم و حتین موارد بپردازی ايتا به هردو

  ل یروش تحل

اس با روش یتر آن، بهتر است آن را در ق و فهم آسانل ی پرداختن به روش تحليبرا

لحاظ  آنچه دکارت دربارة تفاوت میان این دو روش برهان به .میریب درنظربگیترک

او . توجه است دارد، بسیار مهم و جالب  تأثیرگذاري هر کدام از آنها بر مخاطب ابراز می

مسلک  یکه خوانندة جدلست ی در این روش نيزیچ چیه«: گوید  دربارة روش تحلیل می

 از توجه او دور بماند، يا ترین نکته  زیرا اگر کوچک. وادارديا دهیتوجه را به قبول عق یا بی
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,AT VII) »افتیضرورت نتیجه را درنخواهد  155-156; CSM II, خصوص  اما در .(110

شد، مسلک و معاند با یخواننده، هر اندازه هم که جدل «کند که  روش تألیف اظهار می

ست و یکننده ن یاندازة روش تحلیل راض اما این روش به. ندارد] جهینت[ق ی جز تصدیراه

 را که مشتاق یدهد، ذهن کسان یء مورد نظر را نشان نمیند کشف شی از آنجا که فرآ،زین

,AT VII) »کند یر نمیآموختن هستند درگ 156; CSM II, 111).  

ح یب توضـ  یـ ل و ترک  یـ بـارة دو روش تحل    شتر در ی ب یست اندک یمناسبت ن   ینجا ب یدر ا 

، و تفـاوت   آن دو يهـا   یازات و کاسـت   ین دو روش، امت   ی هر کدام از ا    يها  م و مشخصه  یده

 اثـر   ،اخـالق  اثر دکـارت و      ،تأمالتکه دو کتاب     نینظر به ا  . میگر نشان ده  ید آنها را با هم   

ح یتـصر    اسـت کـه بـه      ی متـون فلـسف    يهـا   ن نمونـه  یتـر   شـده   ن و شـناخته   ی بهتر ،نوزایاسپ

ر یـ رشـتۀ تحر   ب بـه  یروش ترک   به ی، و دوم  لیروش تحل  هب یاول ،بیترت  شان، به   سندگانینو

ن دو اثر و سـبک نگـارش آنهـا بـه شـرح و      یان ایسۀ میم تا با مقا  یکوش  یاست، م   آمده    در

  .میب بپردازیل و ترکیح دو روش تحلیتوض

طـور کامـل در       را بـه   خواننـده    ،لیـ کوشد تا با اعمال روش تحل       ی م تأمالتدکارت در   

سنده چگونـه در    ی نو  که ن معنا که به او نشان دهد      ی کشف قرار دهد؛ به ا     یان چگونگ یجر

، یلـ یا دال یـ  ،لیـ ابد و به چه دل    ی یز دست م  یموضوع مورد بحث به تصورات واضح و متما       

ۀ تـصورات   یـ کنـد و از بق      ی از تصورات دنبال مـ     يا  ان دسته ی را در م   یب خاص یا ترت ینظم  

کـردن سرگذشـت افکـار        تیـ بـا حکا  گفتـار   ز در   ی و ن  تأمالتاو در کتاب    . وشدپ  یچشم م 

ن ی ا ،رفته است، به خواننده   یده و آنها را پذ    ینکه چگونه به آن افکار رس     یان ا یش و با ب   یخو

د و  یـ ن او و لـوازم و تبعـات آن عقا         یادیـ  بن يهـا   د و فـرض   یدهد تا منشأ عقا     یامکان را م  

 تـصورات در ذهـنش، سـبب        يریـ گ  ان نحوة شـکل   ی با ب  دکارت در واقع  . ابدیفروض را در  

 یدهـ  ش را از نو سـامان    ی خو ی ذهن يندهایت او، فرآ  یشود تا خواننده بتواند تحت هدا       یم

حـال اگـر    . ز کـشف کنـد    یـ سنده مکشوف شده است، خـود ن      ی را که بر نو    یقیکند و حقا  

دانـد کـه    ی مـ یروشـن  ابد، بهی، ناتوان ب  تأمالت با دکارت در     ی خود را از همراه    يا  خواننده

ل از یـ روش تحل. ق بپـردازد یـ شتر بـه تحق  ید ب یرد و در کجا با    یگ  یمشکل از کجا نشأت م    

ق ی تـصد يخواهد که برا یکند و از او م      یه م ی خود خواننده تک   يث که بر شهودها   ین ح یا

 ی و شخـص   ياریـ  اخت ی بگذارد، روش  یق و تجربۀ عقل   یسنده، خود گام در راه تحق     یفکر نو 

توانـد    یافـت، مـ   یکننـده ن    سنده را قـانع   یـ ر سخن، خواننده هرگاه سـخن نو      گیبه د . است
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 با ید، از همراهیسنده رسیجۀ مدنظر نوی جز نت  يا  جهی به تأمل بپردازد و اگر به نت       خودش

دانـد کـه بـه      یفۀ خـود مـ    یز وظ یسنده ن ینو. او دست بردارد و اعتراضات خود را مطرح کند        

 یاسخ دهد و بکوشد تـا خواننـده را بـه همـان اقنـاع            پ یلی تحل یاعتراضات او بر اساس مبان    

 يهـا   ن اوصاف، اگر خواننده در برابر پاسخ      یالبته با همۀ ا   . ده است یبرساند که خود بدان رس    

  .ندی برگزيگریستد و راه دیسنده بازای با نویشیاند تواند از هم یشده قانع نشد، م ارائه

 تـأمالت درست بـرعکس دکـارت در      ب،  ی با اعمال روش ترک    اخالقنوزا در کتاب    یاسپ

ا و یف، اصول متعارف، اصول موضـوع، قـضا  ی تعارين معنا که با معدودیکند؛ به ا   یعمل م 

ن یـ گـذارد کـه بدانـد او ا        یار خواننده نم  ین امکان را در اخت    یکند و اصالً ا     یمسائل آغاز م  

 ینـ یقیقـاً  ل شـده و چـرا آنهـا را مطل   یـ  چگونه به کشف آنهـا نا ؛مقدمات را از کجا آورده  

شـود و     ی اسـتنتاج مـ    ی بر اساس مقدمات مشخـص     يا  جهی هر نت  اخالقدر کتاب   . داند  یم

ف، اصـول متعـارف و اصـول    ی همـان تعـار    یعنـ ی(دادن به مقـدمات      محض تن   خواننده به 

ق ی تـصد   است دهیها رس   نوزا بدان ی را که اسپ   یجینکه نتا ی ندارد جز ا   يزیچ گر یه) موضوع

 يا گونـه  سنده آنها را بهی بلکه نو، نداردیی جایر مقدمات و مبان نجا اصالً شک د   یدر ا . کند

خواننـدة کتـاب   . انـد  افتـه یان یـ ده و بنیش به اثبـات رسـ  یشاپی پیی که گو کند  میعرضه  

ج از یق کند آزاد است و نـه در اسـتنتاج نتـا     ید تصد ی که با  ی، نه در انتخاب مقدمات    اخالق

 در  ین فرصت را همواره دارد کـه حتـ        یت ا تأمال که خوانندة کتاب     یآن مقدمات، در حال   

بـر  . شان نکند    نشد، قبول  ینیقی خود او مسلم و      ياصول هم شک کند و تا اعتبار آنها برا        

 ی و شخـص   ياریل که اخت  یب، برعکس روش تحل   یشود گفت که روش ترک      ین اساس، م  یا

  . استیرشخصی و غیبود، تحکّم

د حداکثر دقـت    ینکه با ی بر ا  ی مبن ،واننده به خ  تأمالت مکرر دکارت در     يرغم تذکرها   بهاما  

ن توجـه   یـ  است که ا   یعیرد، طب یکار گ   ن کتاب به  یش را در خواندن مطالب او در ا       یو تأمل خو  

 مـوارد   يارید و موافقت او با دکارت تـوأم نبـوده و در بـس             یی خواننده همواره با تأ    يو دقت باال  

 نیابنـابر . ه دکارت شود  یمتأمل، بر عل  ق و   ی از جانب خوانندة دق    یراداتیسبب طرح انتقادات و ا    

شـده     ارائـه  يها   مطرح شده و پاسخ    تأمالت انتشار   ی که در پ   ید گفت که مجموعۀ اعتراضات    یبا

بلکـه الزمـۀ روش      ،رود  یشمار نمـ     به تأمالت بر   ی و شرح   هی، حاش يرو  چیه از جانب دکارت، به   

ل یـ  روش تحل  ایـن اسـت کـه      ار مهـم  ی اما نکتۀ بس   6.و مکمل و متمم آن است      یل دکارت یتحل

شـان گرفتـار جمـود و          که ذهـن   ی کسان در قبال ) شود  یکه خود دکارت هم متذکر م       چنان(

  .)35-1، 1382اسپینوزا، (  باشد، ناکارآمد استيداور شیپ
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 با اقامۀ بـراهین     ، را تأمالتخواهد مخاطب کتاب      خوبی روشن است که دکارت نمی       به

که او از درون درگیـر تـأمالت جـدي     آن  کند بی درستی سخنان خویش متعدد، مجاب به  

بلکه دکارت  . افتد    شده باشد؛ چیزي که در علوم ریاضی و هندسه براي مخاطب اتفاق می            

کارگیري روش تحلیل، در پی آن است که که مخاطب، خود شروع بـه تأمـل کنـد و      با به 

صـورت    د بـه  مرحلۀ آنچـه قـرار اسـت بعـ         به حقیقت و صدق مقدمات هر برهانی و مرحله       

روش تـألیفی و مقـدم بـر آن، بـر خـود او                نیاز از اقامـۀ برهـان بـه         تألیفی اثبات شود، بی   

,Cottingham, 1993( مکشوف شده باشد تر بگوییم، دکـارت   اگر بخواهیم دقیق. )12-13

 چـرا کـه     ؛خواهد پـشت صـحنۀ روش تـألیف را بـر مخاطـب خـویش آشـکار سـازد                      می

هم که براي تعلیم ریاضیات و هندسه به روش تألیفی دسـت            دانان    دانان و هندسه    ریاضی

شخـصه،   که پیشاپیش خودشان، بـه     شان میسر نخواهد بود مگر آن       یازند، این کار براي       می

خواهـد در    حـال دکـارت مـی   . اي تحلیلی به کشف حقایق مورد نظر رسیده باشند      گونه  به

ل یـ ه نهد و به کشف حقـایق نا     مابعدالطبیعه کاري کند که مخاطب، خود پاي در را         ةحوز

کـه همـۀ    صورت آنچه بایـستۀ چنـین مخـاطبی اسـت آن      و بدیهی است که در این  ؛شود

 از توجه او دور بمانـد،       يا  ترین نکته   اگر کوچک « چراکه   ؛کار گیرد   توجه و دقت خود را به       

تـوجهی از     چه انـدك بـی      گونه که چنان    ؛ درست همان  »افتیضرورت نتیجه را درنخواهد     

حقایق هندسه و ریاضی ــ که بالضروره به روش         ) نه اثبات ( سر زند که براي کشف       کسی

کوشد، سررشتۀ کار از دستش خارج شده، کشفی اتفاق نخواهـد     تحلیلی خواهد بودــ می   

,Flage & Bonnen, 1999( افتاد 15-19(.7  

  )meditation(شن یتی مدیسنت ادب

را با وجود همۀ یصود دکارت نبود؛ زکنندة مق نیخود تأم يخود ل بهیاما روش تحل

جهت انس با  ، بهتأمالتن مشکل وجود داشت که مخاطبان کتاب یل، ای روش تحليایمزا

ست یبا یم.  نبودنديگری ديچ نظام فکری هيرای، اصالً پذییارسطو  ــ ینظام تفکر مدرس

شان   جان گذشته بهي نسبت به باورهايدیشد و ترد یجاد می در درون مخاطبان ایانقالب

ن منظور به سنت ی ايدکارت برا.  سخن تازة دکارت شوديشان شنوا افتاد تا گوش یم

 ینوع بهها  ن گونهی ا دارد و همۀياری بسيها  که گونهیمتوسل شد؛ سنت» شنیتیمد «یادب
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,Rorty, 1986(  دارد8وسیان و در کتاب مارکوس اُرلیشه در سنت رواقیر  یسنت ادب. )2

  .میکن یها اشاره م ر بدانی دکارت داشت که در زي براي ممتازيها تی جذاب،مذکور

ش یجاد تحول در خوی ايد خود، برای، خواننده باین سنت ادبیــ در ا

نۀ دکارت زایست تی مقاصد مرجعيصه براین خصیکار شود که ا دست به

  د بود؛یمف

 نسبت به حواس، ییها شی مستلزم مجموعه پاال،شین تحول در خویــ ا

 ی بر خرافات است که در استفادة موقتی، و تعصبات مبتنی عموميرهاباو

  آمد؛ یت به کارش میدکارت از شکاک

 يبرا) شنیتیمد( بر مراقبه ی مبتنيها نی تمرینگرانه و تأمل ــ ابعاد درون

منظور کشف تصورات   تصورات مبهم بهیبرنامۀ دکارت در خصوص بررس

  ز مناسب بود؛یواضح و متما

ر فاهمه است، یت اراده و تطهینکه هدف از مراقبه و تأمل، تقوی اــ نظر به

ک علم ی ی مبانيزیر ی دکارت در جهت پي طرح ساختارين اعمال برایا

  .آمد یکار م ق و فهم درست عالم بهیدق

سنده با خواننـده، بـر      یجه و نوع رابطۀ نو    یلحاظ ساختار، نت     به ،»شنیتیمد «یگونۀ ادب 

 او  يای در خواننده و در دن     يا  شهی ر ید تحول ی که بر اساس آن با     ،یانقالب) 1: دو قسم است  

اش و  یاسـ ی و سی عملیش، بر زندگیها ی که بر جسمش، بر دوست  يا  گونه   به ،حاصل شود 

 نسبت به   يا   که در آن مخاطب به فهم تازه       ،يریتفس) 2ر بگذارد؛   یاش با خدا تأث     بر رابطه 

 یلحاظ عمل    ــ خاصه به   يزیآنکه چ   یب رسد،    یگاه اعمال و افکارش م    ی نسبت به جا   خود و 

ن یـ  بـا ا   ،دهـد   ی رخ مـ   ی تحـول  ،در هر دو قسم   .  شود ی اساس ی ــ دچار دگرگون   یاسیو س 

   در نگـرش مـا بـه عـالَ         یم است و در دوم    ن تحول در عالَ   ی ا یلتفاوت که در او  یلـ م؛ در او 

 راه  ین گونۀ ادب  ی که در ا   يگریم د یتقس. ت اعمال ی اهم یشود و در دوم     یاعمال متحول م  

ا یـ  يد صـعود  نتوان  یم) يریا تفس یباشند   یخواه انقالب (ها  »شنیتیمد«ن است که    یدارد ا 

 ینـ یشتر در خصوص متون د یر ب یم اخ ین تقس ی که ا  ،دن باش یمانیز و توأم با پش    یآم  ندامت

 یقـ ی به کار بـسته اسـت تلف       تأمالت که دکارت در نگارش      یسبک. کند  ی صدق م  ینییو آ 

اش   ین کتـاب در پـ     یـ ن معنا که آنچه دکارت در ا      یگفته؛ به ا    شیهار قسم پ  است از هر چ   

 اسـت کـه بـا    يادیـ کـسره نوبن ی  باشـکوه ي آن با بناینیگزی و جا ی علم مدرس  یرانیبود و 

ر یپـذ   ن کار سـترگ انجـام     ی اما روشن است که ا     . نو استوار بود   يا   نو و بر شالوده    یمصالح
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 کـه  ی گـردد؛ تحـوالت  یعامه دسـتخوش تحـوالت  م و فهم ینبود مگر آنکه گسترة عقل سل  

 بـود  ين لحاظ صـعود ی به اتأمالت.  فراهم آورده بود   گفتارش در   یجاد آنها را از پ    ینۀ ا یزم

ز ی حاکم بـر تـصورات واضـح و متمـا    ی که سرگرم تأمل دربارة نظم منطق     يا  شندهیکه اند 

ندة نظـم   ی نما ،یدرست د عقالً معتقد باشد که آن تصورات به       ی دکارت، با  ياست بنا به ادعا   

 در دکارت،   ی و پژوهش علم   ی تأمل ينگر  درون. رود یشمار م   است که علت آنها به     يوجود

 از نظـم حـاکم بـر سلـسله مراتـب      ینـ یی تب،ن کتابیدر ااو  .  واحد است  يا   سکه يدو رو 

از نـوع  » شنیتیمد «یت گونۀ ادبیجذاب. شود ی که به کمال ختم م کند  میقت عرضه   یحق

ن قـسم، اراده در   یـ  دکـارت در آن بـود کـه در ا          ياش بـرا    یمانیو توأم با پـش    ز  یآم  ندامت

ز در بحـث مربـوط   یرا ن» شنیتیمد«ن قسم از یااو ار نقش دارد و ی از خطا بس  يریگ شیپ

,Rorty, 1986( ردیگ یکار م  به9»قت و خطایحق«به  1-20(.  

  (analytic meditation) یلیشن تحلیتیمد

ز توجـه خواننـده را      یـ دو چ  ،تـأمالت م که در کتـاب      یاله گفت ن، در آغاز مق   یش از ا  یپ

از ابداعات  . شنیتی مد ی سنت ادب  يگریل و د  ی روش تحل  یکیکند،    یخود جلب م    شتر به یب

 یق همۀ چهار گونۀ ادب    ین اثر آن است که او افزون بر تلف        یار مهم دکارت در نگارش ا     یبس

 یرد که با بررس   یگ  یکار م    را به  یل منطق ی تحل یعنی،  یلی تحل ي بازساز ی، نوع »شنیتیمد«

امـا  «. شـود  یشان، آغاز م دهنده لی تشکيادی مرکب و فروکاهش آنها به عناصر بن    يباورها

 خـود فقـط   تأمالتم است و من در ین روش تعل  یتر    ن و درست  یل است که بهتر   ین تحل یا

,AT VII( »کـار بـردم   ن روش را بهیهم 155; CSM II,  را ی راه درسـت ،لیـ تحل«؛ )110

 ینیشیـ ، پ يریـ تعب  منـد و بـه      روش يا  گونه  ق آن، به  یئ مدنظر از طر   یدهد که ش    ینشان م 

 از آن تن دهد، و به همۀ مـوارد توجـه            يروی که اگر خواننده به پ     ییشود؛ تا جا    یکشف م 

ابـد کـه    ی یکند و آن را چنان کامل درمـ        یش م یئ را از آنِ خو    ی مبذول دارد، آن ش    یکاف

وار تـأمالت   رهیـ ر مراحل گونـاگون و زنج    یس. .)Ibid( »رده است  خود آن را کشف ک     ییگو  

 مـشخص سـازد؛     یلـ یگونۀ تحل    را به  ين سو دارد که عناصر ساختار     ین کتاب رو به ا    یدر ا 

 و  ی ادراك حـس   يسـو    شـود و بـه     ی و آزمون از احـساس شـروع مـ         يگر  حرکت سنجش 

ات و پـس از آن  یـ عی طبيسـو   بر فهم عامه، سپس بهی مبتني باورهايسو  حافظه، بعد به  

، )self-certifying(کننده  قیتصد خود ـ   یآخر به تأمل ات، و دستیات و الهیاضی ريسو به

 و ی قطعـ ين نقطـۀ محـور  یـ ل بـه ا   یـ گـاه کـه روش تحل       آن. انجامـد   یتو م ی به کوژ  یعنی
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رد و  یگ  ی به خود م   ي و معمار  ين روش، شکل بازساز   یرسد، ا   ی م یدسیر ارشم یناپذ  لیتحل

  .سازد ین نقطه، دوباره میهمعالم را از 

 که دکارت با اعمال روش      10یلیتحل» شنیتیمد«ن سبک   ین شکاکانه در ا   یحال، براه 

 و سـنگ محـک را بـر عهـده           يگر شید آورد، نقش آزما   یل در کتاب خود، آن را پد      یتحل

 مرسـوم  يهـا   اسـت کـه آنهـا در گونـه        يا  گرانـه  رانیـ ن، درست برعکس نقش و    یدارد و ا  

ر، ی خطاپذ يش باورها ی طرد و پاال   ي نه برا  تأمالتن شکاکانه در    یبراه. رنددا» شنیتیمد«

کـار     بـه  يا  کننـده   قیتـصد   ر و خودــ  یناپذ  لی تحل يص آن دسته از باورها    ی تشخ يبلکه برا 

 ی معرفـت علمـ  ي بازسـاز یمنزلۀ سـنگ بنـا و شـالودة اصـل     توان از آنها به یرود که م  یم

 را ی اسـتنتاج یاتیاضی رینگرانه، مبان  درونیلیبا تحلدوار بود که    یدکارت ام . استفاده کرد 

 را فراهم آورد که ساختار عـالم        ی مهم ي علمِ وجود  يادهاین رهگذر بن  یآشکار سازد و از ا    

ش در همـان    یمعمارانـۀ خـو     ــ  یلـ ی سبک تحل  ياری  به تأمالتدکارت در   . دا سازد یرا هو 

و بـا  سازد فس را دگرگون  ني آن است تا معنا  ی، در پ  »شنیتیمد «یچهارچوب سنت ادب  

 که دکـارت    ،ين انقالب فکر  یا.  کند یده  دن ذهن از خطا و ابهام، آن را از نو سامان          یرهان

معمارانـۀ     ــ    یلـ یبا سبک تحل  » شنیتیمد «یق اقسام مختلف گونۀ ادب    یلطف تلف   آن را به  

 بلکـه در عرصـۀ     ، داشـت  ياری ثمـرات بـس    ، نـه تنهـا در گـسترة علـم         ،ده بـود  یـ خود آفر 

ازات بود که سـبب شـد تـا دکـارت خـود را در               ین امت یعه هم معتبر بود و هم     یدالطبمابع

 يادهـا ی بنیلـ ی تحليوجـو  جـست .  بداندی الهام الهيرویمند از ن ق، بهرهین توفیحصول ا 

 يهـا »شنیـ تیمد«هـا و       است کـه در مراقبـه      يری مستلزم همان کندوکاو و تطه     ،شهیاند

 شـکاکانۀ  يدهایـ شه مکشوف گـردد، ترد    یندن که عناصر ا   ی هم . مرسوم است  ینی د یسنت

 يدیـ  که لحظـات آکنـده از نوم       ییدهایآورد، درست مانند همان ترد      ی سربرم يتر  یافراط

ل از عهـدة کـشف عناصـر        یـ تحل. آورد  یبار مـ    به ینی د يها   را در دلِ مراقبه    يا  انگارانه  پوچ

چنـان    ن پرسـش هـم    یـ ن عناصر اسـت کـه ا      ید، اما درست پس از کشف ا      یآ  یشه برم یاند

ق یـ  دقيمعنـا  شه، همان عناصر علـم بـه   ی اند یشناخت  ا عناصر روان  یماند که آ    یپاسخ م   یب

تفکـر  .  اسـت یشناسـ  ی همان عناصر هـست ،ا عناصر علمین باشد، آ  ی و اگر چن   ؛کلمه است 

 در حکـم همـان   تـأمالت  در )self-validating truths (معتبر ق بذاتهی دربارة حقایلیتحل

 ی از صـداقت الهـ  يا  او، خود نـشانه يدینفسِ نوم    نکهی است از ا ینیکنندة د   کشف مراقبه 

 يا  کننـده   قیتـصد   ق خودـــ  ی که اعتبـار حقـا     ی دربارة روش  یلیتفکر تحل . در درون اوست  
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شـود کـه از    یشنده مـ یـ ن فکـر در اند ینوبۀ خود سبب بروز ا به آن است، به  تویمانند کوژ 

 یرخـواه ی خـود او و خ     ی تنـاه  یعنی ، دو مطلب   است  که پشت سر گذاشته    یمراحل تأمل 

 ینـ ید» شنیتیمد« دکارت و چه در      یلیتحل» شنیتیمد«چه در   . شود  ی آشکار م  ،خداوند

ب، یـ ن ترتی دارد و بـد ی را در پـ   ینان بـه صـداقت الهـ      ی، عطف توجه به عالم، اطم     یسنت

  . شود یا می شناخت احيریاعتمادپذ

شود  یروز رخ داده است، م  شش دری که بنا به نظر برخ،گانۀ دکارت را تأمالت شش

 از یا مراحلیز، یآم ندامت» شنیتیمد«، يصعود» شنیتیمد«ک ی از یهمچون لحظات

 معنا و مفهوم يایگانه گو ر سهین تفاسیر کرد که هر کدام از ای تفسیلیک پژوهش تحلی

دکارت .  ذهن خواهد بوديساز ند متحولی از هر تأمل، و از کارکرد آن در فرآیخاص

د که یگو ی چنان سخن ميا کننده و جسورانه جیگونۀ گ گانه به ن تأمالت ششیة ادربار

ن تفاوت که ماحصل ی با ا،روز است  دربارة خلقت عالم در ششکتاب مقدسادآور لحن ی

 دکارت يگذار  است دربارة عالم؛ تأمل نخست با فرقيدید دکارت، علم جدیخلق جد

 یب وجود آدمی از ترکینیید و تأمل ششم با تبشو ین و ظلمت ابهام آغاز میقیان نور یم

ن همه، عاقل، یر و با ای خطاپذي موجودیعنی است مرکب از ذهن و بدن، يکه موجود

  .ردیپذ یان میپا

شـرح    اندك ـ در کل به ییها رغم تفاوت  ـ به ی سنتيها»شنیتیمد«گانۀ  مراحل شش

  :ر استیز

ال و یز حس به خ ايریس: لیا تحلی، ی، وارستگ(catharsis)شیپاال)1

ات؛یات و سرانجام به الهیاضیحافظه، از آنجا به علم و ر

؛يانگار ا پوچی أسی، (skepsis) دیترد)2

 دارد؛ی را در پی انقالبی که تحولی؛ تأمل(preipetetia) تأمل)3

کنندة اراده؛ کشف قانون   و اصالحی قوة بازتاب(anagnorisis) قیتصد)4

بخشد؛ ین خلف اعتبار می به براه کهی روشیتناقض در مقام مبدئ عدم

ن ی که با براهي به نظم وجودیشناخت از نظم روان )یتعال(صعود )5

شود؛ یاثبات وجود خدا محقق م

,Rorty, 1986(  عالم و خوديبازساز)6 10-11(.
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 يا مرحله  ششین ساختار سنتی با همیروشن  دکارت بهتأمالت یره و توالیزنج

روزه خالصه   ششتأمالتن یهمۀ داستان در هم است که ی اما گفتن11.خواند یم

ا یست؟ آین کتاب چیان ایانه و پای طرح دارد که آغاز، مين پرسش جایشود و ا ینم

» خالصۀ تأمالت«و » هینامۀ اهدائ«ا آنکه یروز تأمل است   کتاب، همان ششیهستۀ اصل

ن  که ماریراضاتتر از آن، دربارة اعت د؟ و مهمیآ یشمار م  آن بهي ماهويها هم از بخش

اعتراضات و ا ید گفت؟ آیدست دکارت رساند، چه با  کرده و بهيمرسن آنها را گردآور

، »هینامۀ اهدائ«شود؟ ظاهراً  ی محسوب متأمالتق کلمه جزء ی دقيمعنا ز بهینها  پاسخ

 از کار يا هر کدام پاره» ها اعتراضات و پاسخ«و » گانه تأمالت شش«، »خالصۀ تأمالت«

ساز  نهی همچون زمیخوب توان به یگانه را م  تأمالت شش.دهد یل میارت را تشک دکیکل

ات دانشگاه ی الهين حال، مغرورانۀ دکارت در برابر دکترهایگذار از کرنش مؤدبانه و در ع

از ) طرف مکاتباتش( او یقیــ به مخاطبان حق آنها فرستاديکه کتاب را براس ــ یپار

اعتراضات و » هینامۀ اهدائ«. ر بحث و محاجه بودیآنها درگموافق و مخالف دانست که با 

 داده یسنت) يژانرها(ی ادبيها  است که دکارت در گونهیراتیی، خود حاصل تغها و پاسخ

 که هرچند دکارت در يوی و دنینی ديها هی است از اهدائیقیتلف» هینامۀ اهدائ«. است

 بر ین عقلیدهد که براه ی وعده م؛دهالعا  فوقیگذارد، با جسارت یت صحه می بر مرجعآن

 نفس اقامه خواهد کرد که تا آن زمان به ذهن متکلمان هم یوجود خدا و جاودانگ

ا یت، یمان، مرجعی از ایچ فرضیدار ه  وام، که در مقدمات خودینیده بود؛ براهینرس

م دکارت یدیکه د اما چنان. ز بهره نبرده استی نیعیچ ابزار مابعدالطبیسنت نبوده و از ه

 قدما اعتماد کرده بلکه تا ی نه تنها بر سنت ادبتأمالتم مطالب خود در یان و تفهیدر ب

  .ن سنت هم تن داده استی جاافتاده در ايها فرض شی به پيا اندازه

او در . د آوردیـ  پدی در سـنت ادبـ  یراتییجاد تغیز با ای را ن  ها  اعتراضات و پاسخ  دکارت  

 يفکـر ) درام(ش یکنـد تـا در نمـا    یودش خلـق نمـ   بحـث را خـ     يهـا   ن نوشته، طـرف   یا

، کلمـات را در دهـان   محـاورات  نقـش کننـد و بـرخالف افالطـون در            يفـا ی ا ینواخت  کی

زبـان    خواهد کـه بـه      یگذارد؛ بلکه او از مخالفانش م       ی نم یخی سرشناس تار  يها  تیشخص

تارمند  خشک و سـاخ ییگو و ـ نه در قالب گفت خواهند ی که میلیوتفص خود و با هر طول    

. ن کلمـه ـ نظـر خـود را دربـارة کتـاب او ابـراز دارنـد        ی راستيمعنا  بهيا بلکه در مکاتبه

انه مرسـوم بـود، سـخن    ی ميها ها در سده راد و پاسخ یگونه ا  نی برخالف آنچه در ا    ،دکارت
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 یسـبک مـشاجرات کالمـ       کنـد و اصـالً بـه        یاد نمـ  یـ وز ش و کـم   یرایـ مخاطبان خود را و   

(dialectical disputatio)    ـ او از اند. کنـد  یهـم عمـل نمـ  روزگـارش  ۀشمندان برجـست ی

رادات یافت ا ی، بر او عرضه کنند و پس از در        تأمالترادات خود را بر کتاب      یخواهد که ا    یم

هـا را بـا       الزم، هر دو دستۀ اعتراضات و پاسخ       يها  آوردن پاسخ   شان و فراهم  ی ا يو انتقادها 

گـر  یز بـه د   یـ رادکننـدگان و ن   ی فرصـت را بـه ا      نین کار، ا  یدکارت با ا  . کند  یهم منتشر م  

ـ         آن يجا  دهد که به    یخوانندگان م  درنـگ مجبـور بـه اظهـارنظر          یکه در انظار عمـوم و ب

 در خلـوت و بـا   يا چ مالحظـه یهـ  ی دکارت را بـ يها ن مستشکالن و پاسخ ی، براه 12باشند

ـ ا. نندی بنـش  يداور ن کرده و دربارة آنها بـه      یوسنگ ، سبک یصرف وقت و توجه کاف     کـه    نی

 طفـره   ییگـو   کنـد، از پاسـخ      یانـه رفتـار مـ     ی تندخو ها  اعتراضات و پاسخ   در   یدکارت گاه 

رنـده دارد تـا     یرادگیشه در لحـن فـرد ا      یشتر ر یرد، ب یگ  یخود م   به یرود و حالت تدافع     یم

ن مطلـب را بـه ضـعف در    یـ د بتـوان ا یتـاً شـا   یکه مربوط به نگاه دکـارت باشـد و نها           نیا

ن ین اثـر، چنـ  یـ کار رفتـه در ا   بهیکه سبک و گونۀ ادب     اد نه آن  ت دکارت نسبت د   یشخص

  13. را داشته باشدییاقتضا

   جهینت

دکارت در نگارش آن     که   ی را با توجه به سبک     تأمالت ی است که وقت   یان، گفتن یدر پا 

دکارت در نظر داشت تا علم      .  خواهد داشت  یار جالب یان بس یم، پا یکار بسته است، بخوان    به

. بندد، بنا کنـد     ی م یتی پالوده، آزموده و مبرهن که راه را بر هر شکاک          یقی حقا يرا بر مبنا  

 بـر مـا روشـن    ی را از علم دکـارت   یر کامالً متفاوت  ی، تصو ها  اعتراضات و پاسخ  اما کاوش در    

 ی تنهـا و نـه نـوع       يا  شندهیـ  اند یتـأمل      ــ   یلـ ین اثر نه محـصول تحل     یسازد؛ چرا که ا     یم

 اسـت   ی علم، بلکه صورت مکتوب مجموعه مباحث و مناظرات        يها   شالوده يادی بن يمعمار

در آن ) يجـز در انـدك مـوارد   (ان مستشکل و مؤلـف  ی میشیاند  که احترام متقابل و هم    

 که بر عموم عرضه شد، خواننـده را البتـه بـا             ی به آن صورت   تأمالتن،  یابنابر. زند  یموج م 

 یشـباهت بـه غـار افالطـون     یبـ د مـسامحتاً  ی که شـا  ،گانه   شش یگذراندن از داالن تأمالت   

 رهنمـون   یلسوفان و محققان  یس به جمع ف   یات دانشگاه پار  ی دانشکدة اله  ينباشد، از فضا  

 از يری آن روزگـار فرانـسه بودنـد؛ سـ     يهـا   نیتـر   ن و برجـسته   یتـر   شیشود که نوانـد     یم

 يسـو   بـه ) ر از تصورات مبهم و خطا     یزبان دکارت س    و به (، تعصب و جمود     يباور  تیمرجع
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 نـور  يسـو  ر دکارت بـه یتعب و به(شه ی اند ییای، استقالل و پو   يگر   و پرسش  ییزدا  تیمرجع

ن راه چنـدان هـم   یـ مـودن ا یشـود، پ  یادآور میکه دکارت خود  البته چنان).  عقل یعیطب

، خواسـته و    تأمالتسندة  ی آن است که خواننده، دوشادوش نو      ی بلکه مقتض  ،ستیآسان ن 

ن یـ مطلوب دکارت از نگـارش ا   .  تن در دهد   يفکر یاضتی و ر  ی ذهن يا  دانسته به مجاهده  

 مطـرح   ي فکر يها   تأمل و مراقبه   ياری  به تأمالتشود که خوانندة     یگاه محقق م    کتاب آن 

گرا   م عل يگر  سر در گم، به کاوش     يش برسد که از معتقد    ی در خو  یدر آن، بتواند به تحول    

,Rorty, 1986( ل شده باشدیشه تبدیو خردپ 18-19(.  
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  ها نوشت پی

 از روي متن التین اسـت  تأمالت گفتنی است که موضوع بحث در اینجا ترجمۀ انگلیسی        -1

اي مـوارد اختالفـاتی      در پـاره  . تأیید خود دکارت هم رسـیده اسـت         نه ترجمۀ فرانسوي آن که به     

البتـه بـا تأییـد    (خورد که گویی متـرجم   چشم می بهتأمالت میان متن التین و ترجمۀ فرانسوي    

جهت رعایت حال مخاطب غیرفرهیختۀ فرانسوي، بـه جـاي ترجمـه بـه تفـسیر        هب) خود دکارت 

 متأسـفانه همـین     .ساختار ادبی و سبک نگارش متن اصـلی دور شـده اسـت            مطالب پرداخته و از     

فارسـی    نیز، که دکتر احمدي آن را از روي متن فرانـسه بـه         تأمالتنقیصه در ترجمۀ فارسی کتاب      

  .دخور چشم می برگردانده است، به

شایان یادآوري است که تمامی ارجاعات به آثار دکـارت، بـه دو مجموعـه بـا مشخـصات        -2

  :شناسی زیر صورت گرفته است کتاب

AT   Oeuvres de Descartes, ed. C. Adam & Tannery. 12 vols. (Revised edition, 
Paris: Vrin/CNRS, 1964-76)
CSM  The Philosophical Writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. Stoothoff 
& D. Murdoch. 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1985)

، شـمارة جلـد و شـمارة    CSM و ATترتیب، با حروف اختصاري      گفتنی است که ارجاعات به    

  .صفحه است

فرانسه و براي استفادة     ، که به  گفتار در روش   را برخالف کتاب     تأمالتمثالً اینکه دکارت       -3

  . نوشته است که زبان علمی و تخصصی سدة هفدهم است، ،زبان التین عموم نوشته بود، به

گانه دربردارندة همـۀ   گویم که ــ بین خودمان باشد ــ این تأمالت شش         من به شما می   « -4

داران ارسـطو  بـسا هـوا   اما لطفاً شما در این باره سخنی نگویید؛ زیرا چـه   . مبانی فیزیک من است   

، ندانسته بـا ایـن اصـول        تأمالتسادگی تن به این اصول ندهند و من امیدوارم که خوانندگان              به

که متوجه شوند که آنها ویرانگـر اصـول    من مأنوس شوند و به صدق آنها واقف گردند پیش از آن 

  . (AT III ,298; CSMK III ,173)  »ارسطو است

5- The traditional meditational genre

 اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه        (reflective) و هم تـأملی      (reflexive)این سنت ادبی هم بازتابی      

نویسنده با گردن نهادن به تأمالتی که مرحله به مرحلـه بـر همـدیگر مترتـب اسـت، از رهگـذر            

نویـسد،   در این سنت، نویسنده گرچه براي خود مـی        . سازد  کاوش در خود، خویش را متحول می      

اش او را همچون مرشد خود ــ نه مدیر و راهنمـا ـــ  تلقـی کنـد؛       است که خوانندهخواهان آن 

توانـد    بلکه هر ذهن قابلی مـی ،شونده منحصر در نویسنده نیست    کننده و خود اصالح     خود اصالح 

هاي معین، بـه      شود به غیر از این ویژگی       هایی که در این قالب نوشته می        کتاب. مصداق آن باشد  

رابطۀ خود با حواس، با تخیل، با بـدن،  : پردازد که عبارت است از ضوعات خاص هم می اي مو   پاره
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و با عالم ماده؛ جستجوي آنچه ارزشمند، پایدار، و ساختارمند است؛ رابطۀ میـان باورهـاي خـود               

دربارة الوهیت و خود الوهیت، و نیز رابطۀ میان الوهیت و نظام عالم؛ جایگاه دقیق خود در نظـام        

گاه که این موضوعات به ترتیبی دقیق و بر اساس الگـویی متناسـب مـورد مداقّـه قـرار                      آن. عالم

 خواهـد  (existential) شود کـه پیامـدهایی وجـودي       ، فهم راستین دربارة آنها حاصل می      ندگرفت

، به میراث راستینش که همـان حـال خـاص وجـودي اسـت،               (ego)داشت؛ به این معنا که خود     

,Rorty, 1986( یابد دست می 2(.  

هـاي گونـاگون بـر     جهت اصرارش بر گردآوري ایرادها و اعتـراض  شاید بتوان دکارت را به    -6

ــ  به همۀ آنهـا در تـاریخ فلـسفه اسـتثنا         ی ــ هرچند نه همواره بردبارانه     گوی  اش، و پاسخ    فلسفه

ن تـرین و بهتـری   دانست و به این لحاظ او را تنها فیلسوفی شمرد که خـودش، نخـستین، مؤثـق              

  .شارح و مفسر فلسفۀ خویش است

اي هرچنـد اجمـالی،    شود که خواننده مقایسه     یم زمانی بهتر درك می    دآنچه در اینجا آور    -7

.  اسپینوزا انجام دهداخالقو دکارت   تأمالتمیان دو کتاب 

8- Ton Eis Heauton Biblion ("his book to himself")

  در تأمل چهارم -9

، با توجـه بـه      »مدیتیشن«وش تحلیلی با سبک سنتی      اقع امتزاج ر   مکان ترکیب و در و     -10

اینکه مراحل و مراتب در هر دوي اینها تا اندازة زیادي بـه هـم نزدیـک و مـشابه اسـت، بـسیار                        

  . رسد نظر می طبیعی به

 بـراي  ،شـود  گانۀ دکارت منطبق نمی گانه دقیقاً با تأمالت شش   هرچند این مراحل شش    -11

تأمل نخست آغاز و چند بنـد بعـد، در    گانه تقریباً در پایان    از این مراحل شش    نمونه، مرحلۀ دوم  

مراحل چهار، پنج و شش تقریباً متناظر با تأمالت چهـارم، پـنجم و   . شود آغاز تأمل دوم تمام می   

پـی  . یابـد   شود و تا پایان تأمل سوم ادامه مـی           اما مرحلۀ سوم در تأمل دوم، آغاز می        .ششم است 

یل چنین چینشی از جانب دکارت نیازمند مطالعه و پژوهشی بس گـسترده و دقیـق                بردن به دل    

خواسته خواننده پس از هـر تأمـل، درنگـی داشـته            که دکارت می    اما آنچه معلوم است این    . است

نـوعی بـراي کاسـتن از اهمیـت آن       ظاهراً گسترش مرحلۀ دوم میان تأمالت اول و دوم، به     .باشد

» محـض «اي از یـأس شـکاکانۀ         طـول ایـن تـأمالت، برهـه یـا مرحلـه           باشد و نشان دهد که در       

دهندة فراگیر بودن ایـن تحـول فکـري           تفصیل مرحلۀ سوم نیز نشان      و  طول. تواند رخنه کند    نمی

در برهان بـر وجـود جـوهر     ) کوژیتو(است؛ چرا که این مرحله افزون بر تعیین آن نقطۀ محوري            

اي راستین تصورات اندیشنده دربارة خودش، بدنش   اندیشنده، مقتضی پژوهشی در ویژگی و معن      

نـویس   براي اطالع بیشتر در این باره، نگاه کنید به منبع ذکرشده در پی. و دربارة عالم نیز هست    

  .10شمارة 
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که در مناظرات و مشاجرات کالمی این روش مرسوم بود کـه دالیـل لـه و علیـه                     چنان -12

  .برگزار شودهاي بحث، رو در رو و در حضور عموم  طرف

هاي دکارت به دستۀ هفتم اعتراضات که از جانب بوردن  توان در پاسخ  این مطلب را می    -13

هاي دکارت، به نوع ایرادات     مطرح شده است، آشکارا دید؛ البته بهتر است پیش از خواندن پاسخ           

  . دستۀ هفتم و مخصوصاً به لحن ایرادگیرنده توجه کنیم
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