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چكیده
دكارت را بهدرستي پدر فلسفة جدید مينامند .اما باید دید چرا فلسفهاي كه دكارت طرح آن را
درمياندازد ،با وصف «جدید» همراه است .تازگي نظام فلسفي دكارت به این است كه ميكوشد تصویر
تازهاي از انسان ،خدا و جهان عرضه كند؛ تصویري كه با آنچه از این سه مقوله در فلسفة سنتي سراغ
داریم ،متفاوت است .انسان دكارتي با انسان ارسطویي بسیار فرق دارد .انسان ارسطویي حیوان ناطق
است؛ یعني بهجهت برخورداري از نفس است كه از حیات و نطق بهرهمند ميشود .اما در انسان دكارتي
نفس به ذهن فروميكاهد ،نطق (به معناي مبدأ درك كلیات) نیز به سخنگفتن تبدیل ميشود و حیات
نیز معناي اصلي خود را از دست ميدهد .ميتوان گفت در نظام دكارتي انسان تبدیل ميشود به دو
بخش كامالً متمایز شیئ اندیشنده(ذهن) و شئ ممتد(بدن) كه ذهن نیز تنها متكفل عقل
جزئي( )reasonاست و در وادي ذهن دیگر خبري از خرد سنتي( )intellectنیست .جهان دكارتي
نیز با جهان ارسطویي بسیار متفاوت است .به این معنا كه جهان ارسطویي ،جهان مقوالت عشر است
كه در آن حیات و سرزندگي به تمام معنا جریان دارد .اما در جهان دكارتي تنها مقولة كمّ است كه
سیطرة تمامعیار دارد و در آن ،حیات عنصري است كه مغفول ميماند و جایگاه روشني ندارد و جملگي
حیوانات(حتي بدن انسان) به ماشینهایي مكانیكي فروميكاهند .خداي دكارتي نیز با خداي الهیات
بالمعنياالخص فرق دارد .چرا كه او كامل مطلق و غیرفریبكار است تا آنكه واجد صفات كالمي رایج
در ادیان باشد .خداي دكارتي بیش از آنكه نقش دیني داشته باشد ،كاركردي معرفتي دارد .دكارت
ميخواهد طرح فلسفهاي را در اندازد كه آدمیان را «صاحبان و مالكان طبیعت» كند.
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مقدمه
پُل ماسون اُرسل ،فیلسوف و اندیشمند برجستة فرانسوي در اوائل سدة بیست در كتاب بسیار
مهم و تأثیرگذار خود ،فلسفة تطبیقي مينویسد كه هر واقعیت تاریخي)،(historical fact
تابعي است از بستري) (contextكه این واقعیت در آن شكل گرفته است به گونهاي كه اگر
واقعیات تاریخي را بركنده از بستر تاریخـيشان بررسي كنیم ،آنها را ناقص و ناتمام ميبینـیم
و پارهاي ابعاد و زوایاي آنها از نگاهمان دور خواهد ماند).(Masson, 2000-1, 25 & 31
حال اگر نظام فكري دكارت را واقعیتي تاریخي در نظر بگیریم كه در برهة خاصي از زمان پدید
آمده است ،بایسته است پیش از خود این نظام به بستر پیدایش آن توجه كنیم .از اینرو ميكوشیم
تا پیش از ورود به موضوع اصلي ،نگاهي بیفكنیم به زمانه و روزگاري كه دكارت در آن ميزیسته
و مياندیشیده است؛ نگاهي كه شاید در ظاهر خواننده را از موضوع اصلي مقاله دور سازد اما
براي فهم این موضوع بسي ضروري و چشمناپوشیدني است.
روزگار دكارت
چنانكه ميدانیم دكارت در پایان سدة شانزده و آغاز سدة هفده دیده به جهان گشود .كمتر
كسي تردید دارد در اینكه سدة شانزده ،نقطة عطفي در تاریخ اروپا بهشمار ميرود
) .(Cameron, 2006, 1اروپائیان در پایان سدة شانزده دربارة بسیاري از فرضیات معرفتي
مربوط به عالم كه براي نیاكان آنها مسلم تلقي ميشد ،به تردید افتاده بودند تا جایي كه براي
آنها دیگر هیچ چیزي یقیني بهنظر نميرسید) .(Ibid, 140در طلیعة سدة هفده ،یعني درست
در سال  ،1600شاهد مصلوبكردن برونو و سوزاندن او بر صلیب هستیم 1.برونو به نظریة
زمینمركزي بطلمیوسي قائل نبود .عالم را قدیم زماني ميدانست .از سخنانش بوي
وحدتجوهري به مشام ميرسید .بهجاي «نور ایمان» ،به «نور طبیعت» قائل بود و مهمتر از
همه اینكه ،بهجاي فلسفهاي دیندارانه كه مطلوب كلیسا بود ،در صدد دینداري فلسفي بود كه
همهچیز آن با عقل و نور طبیعي معلوم باشد) .(Parkinson, 1993, 44-5نیز برونو تقدم
تأمل نظري را نميپذیرفت و بر آن بود كه یقین نظري تنها در جایي تأمین ميشود كه توانایي
ساختن و تولیدكردن چیزي در كار باشد) .(Ibid, 135اما ظهور این عقاید ،نویدبخش دورة
تازهاي بود كه با سوزندان برونو ،شعلة عقاید و باورهاي او هرچه فروزانتر و گیراتر شد تا جایي
كه در سدة هفده همة این باورها در كتابهاي مهم و مطرح اندیشمندان این دوران خودنمایي
ميكرد .درست چهار سال پیش از تولد دكارت ،مونتني شكاك ،بدبین و قائل به تعطیل شناخت
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در حالي كه مقاالت او تازه منتشر شده بود و آثار و افكارش رواج و رونق كامل داشت ،از دنیا
رفت و درست چهار سال پیش از مرگ دكارت ،در حالي كه تأمالت و اصول فلسفه تازه منتشر
شده بود و همهجا سخن از افكار و آثار فیلسوفي نواندیش بهنام دكارت بود ،الیبنیتس خوشبین
و جویاي یقین كه شك را نه نشانة تعطیل شناخت بلكه راهي به سوي یقین ميدانست به دنیا
آمد و اسپینوزاي عقلگرا و شكستیز در آستانة ورود به عرصة تفكر فلسفي بود .اینك براي
آنكه تصویر درستي از زمانة دكارت به دست دهیم ،ميكوشیم دو ویژگي اصلي حاكم بر این
دوران را كه در بسترسازي نظامهاي فكري -فلسفي مطرح در سدة هفده بسیار تأثیرگذار بود،
بازنماییم.
شكاكیت
ریچارد پاپكین ،اندیشمند سرشناس معاصر ،در مقدمة كتاب مهم خود ،تاریخ شكاكیت ،سدة
شانزدهم را سدة «بحران پوروني») (crise pyrrhonienneمعرفي ميكند كه این بحران
را بهخوبي هم در دورة نوزایي و هم در نهضت اصالح دیني ميتوان دید .تأثیر شكاكیت در
شكلگیري اندیشة فلسفي جدید تا اندازهاي است كه شكاك بزرگ ،پییِر بایل در اواخر سدة
هفدهم ،بازخواني برهانهاي شكاكانة سكستوس امپیریكوس را بهمنزلة آغازگاه فلسفة جدید
معرفي ميكند) .(Popkin, 2003, XXشكـاكیت در مقام دیدگاهي فلسفي ریشه در
اندیشة فلسفي یونان باستان دارد و دیـدگاههاي گوناگون شكاكانه در دورة یونانيمآبي به دو
صورت شكاكیت آكادمي ) (Academic skepticismو شكاكیت پوروني
( )Pyrrhonianscepticismاحیا شدند؛ ادعاي اصلي مكتب نخست این بود كه «هیچ
شناختي ممكن نیست» و ادعاي اصلي مكتب دوم این بود كه «شواهد و ادلّة كافي براي قول
به امكان معرفت در دست نیست و درنتیجه ،باید دربارة همة مسائل معرفتي دست به تعلیق
حكم بزنیم») .(ibid, XVIIآنچه از شكاكیت در سدههاي میانه مرسوم بود ،همان شكاكیت
آكادمي بود كه در آثار آگوستین ميبینیم .اما در دورة نوزایي شكاكیت پوروني كه به مراتب
تندروانهتر از نوع نخست بود و اصوالً شكاكیت آكادمي را نه شكاكیت بلكه نوعي جزماندیشي
سلبي ميآورد ،رواج و رونق یافت .درست در فاصلة ده تا پانزده سال پیش از تولد دكارت ،در
فرانسه دو كتاب منتشر شد كه در یكي از آنها از شكاكیت آكادمي و در دیگري از شكاكیت
پوروني دفاع شده بود :اینكه هیچچـیز به شناخت درنميآید )(That Quod nihil scitur
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) )Nothing is Knownاثر سانچز به سال  1581و مقاالت) (Essays) (Essaisاثر
میشل مونتني كه اثر دوم بسیار تأثیرگذارتر و شناختهتر بود). (Cameron, 2006, 143-44

فیلسوفان سدههاي میانه به منابع و فالسفة یونان باستان ،نگاه انتقادي نداشتند و تنها آنچه
را كه با عقاید مسیحي سازگارتر ميیافتند ،برميگزیدند و آنچه را مخالف ميیافتند ،كنار
مينهادند كه در این میان مابعدالطبیعه و منطق ارسطو جایگاهي ممتاز و پرسشناپذیر یافته
بود .اما دورة نوزایي ،چنانكه از نام آن پیداست ،دورهاي است كه بستر براي نوزایش یونان
باستان و منابع و مراجع كهن فراهم ميآید .چون در این دوره فرض بر این است كه قرون
وسطي سبب در محاق افتادن دوران درخشان تمدن یوناني -رومي شده است .پیشفرض
قرونوسطائیان این بود كه هر فلسفة درستي باید لزوم ًا با مسیحیت سازگار باشد .در حاليكه در
دورة نوزایي این پیشفرض رنگ ميبازد .افزون بر این ،حتي در میان فیلسوفان پايبند به
مسیحیت نیز اختالف نظر افتاده بود بر سر اینكه آیا فلسفة ارسطو با ایمان مسیحي سازگارتر
است یا فلسفة افالطون؛ طرفداران ارسطو آراء افالطون دربارة همسران اشتراكي ،اشاراتي به
همجنسبازي ،مالكیت مشترك ،قول به وجود پیشین نفوس و خلق عالم از مادة از پیش موجود
را دلیل ناسازگاري افالطون با مسیحیت اعالم ميداشتند و طرفداران افالطون ،با اشاره به اقوال
ارسطو دربارة قدم زماني عالم و نفي جاودانگي نفوس ،نظام فكري او را با مسیحیت ناسازگار
ميیافتند.
مطلب دیگري كه سبب آشفتگي نظري در میان اصحاب مدرسه و فیلسوفان شده بود ،تردید
در ترجمههاي قرون وسطایي از منابع یوناني و ارائة ترجمههاي جدید از منابع قدیمي و حتي
ترجمة منابع تازهاي بود كه تا آن زمان یا اصالً آنها را نميشناختند یا اینكه هنوز ترجمه نشده
بودند .اما با نگاهي به سیر اندیشههاي فلسفي در دورة نوزایي ،متوجه نزاعي همیـشگي میان
اندیشههاي دیني و فلسفي ميشویم كه بهجهت غلبة كلیسا و سیـطرة دادگاههاي تفتیش عقاید،
چندان اجازة بروز نميیافت .اوج این نزاع را ميتوان در حكم شـوراي التران بهسال 1513
مشاهده نمود كه فالسفة مسیحي را مأمور به اثبات عقاید مـسیحي بهیاري عقل ميكند و
توسل به آموزة حقیقت مضاعف ابنرشدي را براي همیشه ممنوع اعالم ميدارد
) .(Parkinson, 1993, 34اما هرچه از اعتبار كلیسا و سیطرة تفكر مدرسي كاسته ميشود
اندیشههاي گوناگون مخالف با اندیشههاي ارسطویيــمدرسي مانند فلسفة افالطون،
نوافالطونیان و اندیشههاي شكاكان عهد باستان ،اجازه ظهور ميیابند تا جایي كه دیگر
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بهسادگي نميتوان جریان غالبي را در فلسفه تشخیص داد .البته مدرسیان و كلیسائیان در روزگار
اقتدار و حكمفرمایيشان ،از براهین و مباحث شكاكانه در فلسفه بر علیه فیلسوفان و نفي فلسفه
بهره ميبردند و بهنوعي از ترویج شكاكیت در حوزة فلسفه جانبداري ميكردند ،ولي بعدها كه
بساط قدرت آنها هرچه برچیدهتر ميشد ،همین شكاكیت دامن عقاید دیني را هم گرفت .شاید
اصليترین ویژگي دوراني كه دكارت در آن دیده به جهان گشود ،شكاكیت فراگیري باشد كه
كتاب مقاالت مونتني ،نمایانگر آن بود .تفكر دورة نوزایي از سویي و نهضت اصالح دیني از
دیگر سو ،سبب تردید در مباني نظام ارسطویي و نیز سستشدن پایههاي اقتدار كلیسا شد تا
جایيكه دیگر هیچ منبع و مرجع قابلاعتمادي در كار نبود .از سویي ،تفكرات عقلي و فلسفي
محل بحث و شك واقع شد و از دیگر سو ،دربارة درستي باورهاي دیني نیز تردیدهایي مطرح
شد .این وضع به طرح نظرات و دیدگاههاي بسیار گوناگوني در حوزه فلسفه منجر شد كه به
نوعي سردرگمي و شكاكیت انجامید .وقتي این همه آراء گوناگون و متضاد مطرح ميشود و
هیچ مرجع خاصي هم (نظیر ارسطو یا كلیسا) در كار نیست كه معیار صدقي (درست یا نادرست)
ارائه دهد ،آیا نباید به این نتیجه رسید كه حقیقتي در كار نیست یا اینكه اگر هست ما را راهي
بدان نیست .گفتني است كه از اوائل سدة شانزده ( )1520تا اوائل سدة هجده ( ،)1720نزدیك
به  40كتاب منتشر شده است كه در عنوان آنها ،واژة التیني methodusبهمعناي روش آمده
است) (Gilbert, 1963, 233-7و این خود نشاندهندة فضاي شكاكانهاي است كه بر
این دوران حكمفرما بوده است؛ چون زماني سخنگفتن از «روش» باب ميشود كه دربارة
روشهاي گذشته ،شك و تردیدهایي مطرح شده و نوعي سردرگمي و راهگمكردگي شایع شده
باشد.
ریاضیات
از دیگر بارزههاي این دوران ،توجه روزافزون به ریاضیات و جایگاه این علم در پیشرفت
دیگر شاخههاي دانش بشري بود؛ چیزي كه بهنظر ميرسد در پيافكندن مباني فلسفة جدید و
ایجاد نگرشي نو به عالم بسیار تأثیرگذار بود .البته باید توجه داشت كه شیوع شكاكیت در حوزة
تفكرات فلسفي و دیني سبب شد تا چندي از اندیشمندان كه از شكاكیت حاكم به ستوه آمده
بودند ،به جستجوي روشي برآیند كه افادة یقین نماید و بدیهي بود كه ریاضیات در میان علوم،
توجه آنان را بیشتر از هر چیزي به خود جلب نمود .بهترین گواه بر این سخن ما نگاهي است
كه گالیله به این علم دارد؛ او معتقد است كه ریاضیات كلید فهم سرشت واقعیت است« :كتاب
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عظیم عالم بهفهم كسي درنميآید مگر اینكه نخست زبان آن را بیاموزد و بتواند الفبایش را
بخواند .و این كتاب به زبان ریاضیات نوشته شده است» 2.افزون بر این گالیله كرسي ریاضیات
را در دانشگاه پادووا نیز در اختیار داشت) .(Parkinson, 1993, 110البته از همان اوائل سدة
پانزده توجه به ریاضیات آغاز شده بود .مثالً نیكال كوزایي( )1401-1464رساالتي دربارة
ریاضیات داشت و ریاضیات را الگوي آفرینش الهي و انساني ميدانست (Parkinson, 1993:

)66; Brown, 1996, 278؛ كاردانوس( )1501-1576معتقد بود كه یقین فقط در ریاضیات
یافت ميتواند شد؛ چون تنها در این علم است كه عقل متعلقاتي را كه با آنها سروكار دارد،
ميآفریند)(Parkinson, 1993, 135؛ گفتني است كه این توجه به ریاضیات منحصر به
عقلگرایان سدة هفده نبود بلكه تجربهگرایان نیز به این علم توجه شایاني داشتند :كادورث از
تجربهگرایان بریتانیا ،ریاضیات را الگوي شناخت ميدانست)(Brown, 1996: 24؛ جان
دي در مقدمة نخستین ترجمة اصول اقلیدس به انگلیسي در دهة  ،1570هندسه را پُل میان
امور پایدار و ناپایدار ،و در واقع پُل میان علم الهي و عالم صیرورت معرفي ميكند و ریاضیات
را كلید فهم آفرینش ميداند)(op.cit. p 45؛ گیام باتیستا ویكو( )1688-1744كه نه عقلگرا
بود و نه تجربهگرا ،و با مكتب دكارتي بهشدت مخالف بود ،ریاضیات را تنها علم درست ،و
همچون الگوي معارف بشري ميداند چرا كه بهنظر او این تنها علمي است كه در آن میان
خالق علم (یعني خداوند) و عالِم به آن (یعني انسان) اتفاقنظر وجود دارد).(op.cit. p 275
دربارة جایگاه ریاضیات در نزد الك ،باركلي و هیوم هم نیازي به گفتن نیست كه نزد هر سة
آنها ریاضیات تقریباً در باالترین جایگاه در دستهبندي علوم قرار ميگیرد و تقریباً تردید در آن
راه ندارد.
دربارة جایگاه ریاضیات در اندیشة دكارت ،جان كاتینگم ،دكارتشناس سرشناس و معاصر
به رابطة او با اسحاق بكمان ،ریاضيدان هلندي اشاره ميكند و ميگوید:
از منابع الهام عمدة دكارت در سالهاي اولیهاش ریاضيدان هلندي اسحاق بكمان
بود ،كه دكارت او را در هلند بهسال  1618مالقات كرد .گویا نقشي كه بكمان براي
دكارت ایفا كرده است تقریباً مانند نقشي است كه هیوم براي كانت ایفا كرد و او را از
خواب جزمي بیدار نمود؛ دكارت در بیستوسوم آوریل سال  1619براي بكمان نوشت:
«تنها شما بودید كه مرا از حالت سستي و تنبلي درآوردید و دانشي را كه آن موقع
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تقریباً از ذهنم محو شده بود ،دیگربار احیا كردید» (Cottingham, 1989, p.

).10

این تأثیرپذیري از ریاضیات تا جایي بود كه دكارت در قاعدة چهارم از كتاب قواعد هدایت
ذهن به این اندیشه افتاد تا تمام علوم را در ذیل علمِ كلي فراگیري به نام «ریاضیات كلي»
بگنجاند:
سرانجام دیدم كه نظم یا اندازه تنها م سائل مورد توجه ریا ضیات ا ست و مهم
نی ست اندازة مورد نظر مربوط به اعداد ،ا شكال ،ستارگان ،ا صوات یا هر چیز دیگري
از هر نوع با شد .از اینجا بود كه دریافتم باید علم كلياي در كار با شد كه همة نكات
قابلطرح دربارة نظم و اندازه را ،صرفنظر از موضوع ،تبیین كند ،و شایسته است كه
آن را ریاضیات كلي بنامیم).(CSM I 19

این نگرش تنها منح صر به دكارت نبود بلكه از چنان شیوعي برخوردار بود كه تقریباً همة
اندی شمندان سدة هفده دربارة اهمیت ریا ضیات و یقیني بودن آن همفكر بودند .مثالً ا سپینوزا
در این باره معتقد اســت كه «چهبســا اگر بهخاطر ریاضــیات نميبود ،حقیقت براي همیشــه از
نوعب شر پو شیده ميماند» .در خ صوص جایگاه ریا ضیات در اندی شة الیبنیتس همین بس كه
او خود از ریاضــيدانان و منطقدانان برجســتة روزگار خود بود تا جایيكه برخي مانند برتراند
راسل و كوتوره ،تفكر فلسفي الیبنیتس را فرع بر تفكر منطقي و ریاضي او

ميدانند3.

قرائتی نو از انسان ،خدا و جهان در نظام فكري دكارت
حال ميپردازیم به تصــویري كه تا پیش از دكارت ،از انســان و جهان و خدا مطرح بود و
ميكوشیم تا نشان دهیم كه دكارت چگونه تصویر تازه اي از انسان ،خدا و جهان را جایگزین
تصـــویر ســـنتي ميكند .ترتیبي را كه در اینجا پي ميگیریم هماني اســـت كه دكارت در نام
دارترین اثر خود ،تأمالت در فلسفة اولي آورده است .این كتاب به نسبت حجم اندكي كه دارد
تقریباً پرخوانندهترین متن فل سفي درتمام طول تاریخ فل سفه بوده ا ست و امروزه هیچ دورهاي
در دانشــگاههاي دنیا در رشــتة فلســفه نیســت كه این كتاب بهنحوي در آن مطرح نباشــد .با
نگاهي ژرف كاوانه به این كتاب ،بهخوبي درمي یابیم كه تأمالت در فلســـفة اولي را ميتوان
بازتابندة همان دو ویژگي پیشگفته روزگار دكارت ،یعني شكاكیت و ریا ضیات دان ست .ما در
تأمل نخ ست با كو شش پیگیرانة دكارت براي بهاوجر ساندن شكاكیت روبهروییم .اما از تأمل
دوم به بعد رفتهرفته و پس از آنكه او شكاكیت را در افراطيترین شكل خود ،با د ستیابي به
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كوژیتو تا اندازهاي شــكســتخورده ميیابد ،ميكوشــد با الگوگیري از روش تحلیل ریاضــي،
ت صویر تازهاي از ان سان ،جهان و خدا ارائه دهد .آنچه در سرتا سر این كتاب در مدنظر او ست
این ا ست كه او ميخواهد در مابعدالطبیعه به و ضوح و تمایزي بر سد كه تا آن روزگار تنها در
ریاضیات و علوم وابسته پیشینه داشت .او در این كتاب مهم نخست ،به من اندیشنده ،سپس
به خدا و در واپسین مرحله به جهان ميپردازد.
انسان دكارتی
دكارت در تأمل دوم پس از اقامة برهان كوژیتو و رسیدن به نقطة ارشمیدسيِ نظام فلسفي
خویش یعني گزارة «من هستم» ،ميكوشد با طرح این پرسش كه «پس من چیستم؟» به تبیین
چیستي حقیقي خودش بپردازد .در تحلیلي كه از چیستي «من» در این بخش از تأمالت ارائه
ميشود ،بهخوبي ميشود گذار از مفهوم ارسطویي نفس به مفهوم دكارتي ذهن را شاهد بود.
دكارت پس از طرح پرسش «من چیستم؟» ،بيدرنگ پاسخ ارسطویي به این پرسش را كه
انسان «حیوان ناطق است» ،كنار ميگذارد چون معتقد است كه در این مرحله از تأمالت ،هنوز
نه معناي «حیات» معلوم است و نه معناي «نطق» و افزون بر این ،او ميكوشد به پاسخي
برسد كه نه برخاسته از عقل ارسطویي-مدرسي بلكه برآمده از عقل سلیم ( common
 )senseانسان معمولي باشد« :پیشنهاد ميكنم ،بهجاي [حیوان ناطق] توجه خود را بر پاسخي
متمركز كنیم كه در قبال این پرسش [من چیستم] خودبهخود و بهصرافت طبع به ذهنمان
خطور ميكند؟»)(CSM II 18
این پاسخ چیست؟ این است كه من بدني دارم و نفسي كه همة افعال بدن از آن سرچشمه
ميگیرد .اما چون بدن كامالً در معرض تردید است پس فقط نفس ميماند .در خصوص اعمال
نفس نیز تمام اعمال بدني نظیر حركت و تغذیه و رشد و نمو و حتي خود حیات نیز چون بدن
دستخوش تردید است ،از محور بحث خارج ميشوند و تنها چیزي كه ميماند ،اندیشیدن است.
بد نیست نگاهي به فهرستي بیندازیم كه دكارت از افعال نفس در ادامة بحث ارائه ميدهد:
«چیزي كه مياندیشد چیست؟ چیزي است كه شك ميكند ،ميفهمد ،تصدیق ميكند ،تكذیب
ميكند ،ميخواهد ،نميخواهد ،و نیز تخیل ميكند و داراي ادراكات حسي است»).(Ibid, 19
با دقت در این فهرست درميیابیم كه دكارت آنچه از نفس مراد ميكند جز ذهن نیست .گذر
دكارت از معناي نفس به ذهن را در قطعة زیر نیز بهروشني ميبینیم:
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بنابراین ،شاید انسان اولیه میان مبدأ تغذیه ،رشد و نمو ،و مبدأ همة دیگر اعمالي
كه در آنها با حیوانات مشتركیم و بيهیچ فكر و اندیشهاي انجامشان ميدهیم از
سویي ،و مبدئي كه بهواسطة آن مياندیشیم از دیگر سو ،فرق نميگذاشته و بر این
اساس ،اصطالح واحد «نفس» را بر هر دوي این مبادي اطالق ميكرده است .اما
وقتي بعدها به تمایز میان اندیشه و تغذیه پي ميبرد ،عنصر اندیشنده را «ذهن» نامیده
و آن را بخش اصلي نفس ميشمارد .برعكس ،من با تشخیص اینكه در ما مبدأ
نخست بهكلي ــ و نوعاً ــ متفاوت از مبدأ دوم است ،گفتهام كه اصطالح «نفس»
وقتي براي اشاره به هر دويِ این مبادي بهكار ميرود ،مبهم است .اگر قرار است
«نفس» را بهمعناي دقیقش ،یعني به معناي «فعلیت نخستین» یا «صورت اصلي
انسان»( )firstactuality or principal form of manدر نظر بگیریم ،پس
باید این اصطالح را چنان بفهمیم كه فقط بر مبدأ اندیشه در ما اطالقپذیر باشد؛ و
من براي پرهیز از ابهام ،حتياالمكان بهجاي «نفس» اصطالح «ذهن» را بهكار
بردهام .چرا كه ذهن را نه همچون بخشي از نفس ،بلكه بهمنزلة نفس اندیشنده در

تمامیتش( )the thinking soul in its entiretyدر نظر ميگیرم (CSM II

).246

به این ترتیب ،دكارت حیوان ناطق ار سطویي را تبدیل ميكند به شيء اندی شنده ،یعني او
نه حیوانیت انسان ارسطویي را قبول دارد و نه ناطق بودنش را .حیات به امري كامالً مكانیكي
و مربوط به حوزة اجسام و عالم ماده فروكاسته ميشود و نطق) (rationalityیا كالم نفسي
به ســـخنگفتن) (speakingیا كالم لفظي فرومي كاهد و بالطبع ،خرد) (intellectهم
جاي خود را به عقل جزئي) (reasonميدهد .با این اتفاق ،به نظر ميرسـد حكمت بهمعناي
ســنتي كلمه ،كه تنها در ســاحت خرد و خردورزي امكان تحقق داشــت و همة علوم را در زیر
سایة خود ميگرفت ،جاي خود را به فل سفه در قالب ر شتهاي دان شگاهي ميداد كه دیگر نه
مل كة علوم ،بل كه علمي در ك نار دیگر علوم بیش نبود .با این دگرگوني ،غا یت فلســـ فه نیز
دگرگون ميشــود :غایت حكمت ســاختن انســانهاي متعاليتر و حكیمتر بود تا به یاري آنها
زندگي هرچه به سامانتر شود و جهان آرامجاي زی ستن نوع ب شر گردد .اما غایت فل سفه ،چیز
دیگري است كه بهتر است این را از زبان خود دكارت بشنویم؛ او ميخواست «طرح فلسفه»اي
علمي را دراندازد كه «در زندگي ،مفید» باشــد و ســرانجام با آن «بتوانیم  ...طبیعت را تملك
كنیم و فرمانبردار ســازیم»( فروغي .)247 ،1383 ،حكمت در معناي ســنتياش بیش از آنكه
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علمي نظري با شد ،شیوهاي براي زندگي و م شي عملي بود؛ در حالي كه دكارت ت صریح دارد
به اینكه نباید چندان وقعي به تحقیق در حوزة مابعدالطبیعه نهاد بلكه زندگي بیش از آنكه در
ساحت عقل باشد ،در قلمرو حس و خیال جریان دارد).(CSMK 228
وقتي نفس به ذهن فروكاهد و حكمت جایش را به فلسفهاي معطوف به زندگي دنیوي
بدهد ،روشن است كه اخالق هم دیگر به سبك سنتي نميتواند مطرح شود .از این روست كه
در نظام دكارتي سخن از اخالق موقتي به میان ميآید و اخالق نیز در كنار طب و مكانیك قرار
گرفته ،و در شمار سرشاخههاي درخت دانش قرار ميگیرد ،چیزي كه در سنت قدیم جایگاهي
بهراستي زیربنایي داشت و از نخستین میوههاي حكمت بهشمار ميآمد .از اینها گذشته ،حیات
و ممات در فلسفة دكارت معناي سنتي خود را از دست ميدهد ،به این معنا كه مردن بدن نه از
دنیارفتن و قطع عالقه با نفس بلكه تنها از دستدادن حركت در اندامهاي مادي است و
زندهبودن نفس پس از بدن نیز نه به درك حقایق مربوط به عالم دیگر بلكه به همان اندیشیدن
ال پس از مرگ بدن ،نفس یا همان ذهن ،دو كاركرد احساس
است؛ تنها با این تفاوت كه احتما ً
و تخیل را از دست خواهد داد .چرا كه تنها افعالِ نفس هستند كه به بدن و عالم محسوس
وابستهاند .اصوالً گناه و ثواب براي نفس مدنظر دكارت معنایي ندارد .چرا كه نفس دكارتي از
آنجایي كه كارش اندیشـیدن است و كاركردي جز ادراك و اراده ندارد )،(CSM I 335
قطعاً گناه نميكند ،بلكه فقط دچار خطا ميشود 4كه طبیعتاً خطا را باید با التزام به تصورات
واضح و متمایز فاهمه تصحیح كرد نه اینكه مستوجب عقوبت و عذاب آن هم از نوع اخروي
باشد.
خداي دكارتی
پربیراهه نیست اگر بگوییـم خدا در تأمالت نقشي محـوري ایفا ميكند .با دقت در این
كتاب درميیابیـم كه تنها اسم خاصي كه در این اثر وجود دارد ،واژة «خدا» است كه در این
متن كوتاه  50صـفحهاي (بر اساس ترجمـة انگلیـسي  )CSMحدود  80بار تكرار شده است.
یعني تقریباً پرتكـرارترین واژه در قلم دكـارت در نگارش این اثر بوده است (Gombay,
) .2007, 13واژة «خدا» از همان عنوان اثر تا بند پایاني تأمل ششم پیوسته توجه خواننده را
به خود جلب ميكند .با ژرفكاوي در تأمالت ششگانه ،سه تصور از خداوند را ميیابیم كه از
جانب دكارت از آنها سخن بهمیان ميآید .نخستین آنها تصوري از خدا بهمثابة قادر مطلق و
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و در جايجاي كتاب بارها بهاقتضاي بحث بدان اشاره ميكند .شاید بتوان این تصور از خداوند
را به نسبت دو تصور دیگر ،تصوري نه چندان واضح و متمایز از خداوند بگیریم كه دكارت در
برابر معترضاني همچون توماس هابز انگلیسي كه منكر وجود هرگونه تصوري از خداوند در
ذهن هستند ،عرضه ميدارد) .(CSM II 129در تأمل سوم نیز شاهد ارائة دو تصور متفاوت
از خداوند از جانب دكارت هستیم؛ خداوند در میانة این تأمل همچون «جوهري نامتناهي[ ،سرمد،
تغییرناپذیر ]،قائمبهذات ،عالم مطلق ،قادر مطلق كه هم خود من و هم هر چیزي دیگري (اگر
چیز دیگري در كار باشد) مخلوق اوییم» توصیف ميشود؛ در حاليكه در پایان همین تأمل از
او با توصیف «موجود كامل مطلق» یاد ميشود.
تصور اولیه از خداوند كه بهگفتة دكارت از صفاتي نامحدود ( )indefiniteبرخوردار است
) ،(CSM II 132پس از تبیین مفهومي در تأمل سوم به تصوري از خداوند تبدیل ميشود
كه صفاتش غیرمتناهي( )non-finiteاست) (CSM II 31و باز همین تصور اخیر هم با
تبیین مفهومي بیشتر جاي خود را به تصوري از خداوند ميدهد كه واجد صفاتي نامتناهي
( )infiniteاست) .(CSM II 34با دقت در این تصورات سهگانه از خداوند متوجه ميشویم
كه تصور اولیه بیشتر با تلقي عوامانه از خداوند سازگار است؛ یعني تصوري كه هر كسي بر
اساس عقل سلیم ( )common senseاز خداوند در خود دارد .تصور دوم بیشتر به تصور
رایج در میان متكلمان مدرسي از خداوند نزدیك است و سرانجام ،تصور سوم ،یعني «موجود
كامل مطلق» تصوري است فلسفي كه دكارت بهیاري روش تحلیل از دلِ تصور دوم بیرون
ميكشد .حال چنانچه تبییني را كه دكارت از نحوة شكلگیري تصورات كلي (مثالً تصور مثلث)
در اصول فلسفه ارائه ميدهد) ،(CSM I 27-28دربارة تصور خداوند بهكارگیریم ،سیر از
تصور دوم به تصور سوم خداوند در تأمالت از سوي اندیشنده جز این مطلب نیست كه ميتوان
همة صفات متمایز خداوند در تصور دوم را ذیل تصور كمال جاي داد .فرآیندي كه ميشود آن
را در گذار از تصور اولیه از موم یا از خود به تصور دوم و واضح و متمایز از موم یا از منِ اندیشنده
نیز نشان داد .اندیشنده با توجه به صفات خداوند در تصور دوم ،به این نكته پي ميبرد كه
تكتك آنها در نوع خود كامل است بهگونهاي كه ميشود هر كدام آنها را در ذیل عنوان كمال
جاي دارد .از این رو ،اندیشنده به این نتیجه ميرسد كه هیچ تصوري دربارة خداوند ،واضحتر و
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متمایزتر از تصور موجودِ كاملمطلق نیست .چرا كه مفهوم كمال ،تكتك كماالت موجود در
تصور دوم را بهگونهاي جامعتر و شاملتر در خود دارد.
اما با نگاهي به نقش خدا در فلسفة دكارت متوجه ميشویم كه خدا در فلسفة او اصوالً هیچ
كاركرد دیني ندارد و در واقع ،ميتوان گفت خدا جز اینكه ضامن معرفت یقیني در نظام دكارت
باشد ،كار دیگري ندارد .كامل مطلق دكارتي بیش از آنكه خدایي اصیل در عالم موجودات باشد،
مفهومي ریاضي است كه در عالم ماهیات حضوري پررنگ دارد .در یك كالم ،خداي دكارتي
خداي عالم ماهیات و تصورات است تا خداي دیني عالم موجودات؛ كامل مطلق بیشتر كاركردي
معرفتي دارد تا كاركردي وجودي .كامل مطلق ،وجودش به تبع كمالش است نه اینكه كمالش
به تبع وجودش باشد ،تا جایيكه شاید بتوان گفت آنچه دكارت در نظام فكرياش الزم دارد،
مفهوم خداست تا مصداقش .او حتي آنگاه كه در صدد اثبات خدا برميآید ،به مفهوم خدا متوسل
ميشود و خدایي را اثبات ميكند كه ماهیتش ضامن وجودش است .از همین روست كه در
سرتاسر كتاب تأمالت هیچ نقش دیني براي خدا مطرح نميشود .تنها صفاتي كه دكارت دربارة
خدا ميآورد ،خیرخواهي ،صداقت و عدمفریبكاري اوست كه از همة این صفات جز براي
تضمین گزارههاي معرفتي بهره نميبرد .تفاوت ملحدان و مؤمنان در نظام دكارتي نه به
پیامدهاي اخالقي و دیني بلكه به این است كه ملحدان هرگز از مرتبة شناخت موقتي در زمان
حال استمراري( )cognitioبه مقام معرفت پایدار بيزمان ( )scientiaراه نميیابند .یعني
براي ملحدان حافظه هیچ اعتباري نميتواند داشت و آنها از موهبت اقامة استدالل و برهان
بيبهره خواهند ماند .در اینجا تصویري را كه كاتینگم ،از خداي دكارتي ترسیم كرده است بهنقل
از خود او ميآوریم:
فهم منظور پاسكال از این سخن معروف كه «نميتوانم دكارت را ببخشم؛ او در
تمام فلسفهاش ميخواسته است خدا را كنار بگذارد» آسان است .در حالي خدا در عالم
دكارتي اصالً كنار گذاشته نميشود ،تصوري از خدا كه در این عالم بدان استناد
ميشود ،تصور خدایي عبوس و از بسیاري جهات ،بيتشخص است .اغراض نهایي
خداوند بر ما پوشیده است و گرچه آنچه واقعاً از عالم ميفهمیم ،واضح و متمایز است،
گستره و قلمرو خلقت الهي از توان ادراكي ما بیرون است .پژوهش در غایات الهي كه
هیچ نقش محوري در علم ایفا نميكند ،در مقام كاري گستاخانه و بيربط به طبیعیات،
طرد ميشود .تمایزي قطعي میان قلمرو دقیق طبیعیات و حوزة الهیات ترسیم ميشود؛
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و حوزة الهیات به موضوعات ایمان ،وحي و تفسیر مبتني بر كتاب مقدس (كه احتما ًال
منحصر به قلمرو تفسیر استعاري است) محدود ميشود (Cottingham, 1989,

).100

جهان دكارتی
دربارة جهان دكارتي باید بر پایة نگاه ریاضي او به همهچیز سخن گفت .نخستین جایي كه
دكارت در تأمالت دربارة عالم ماده سخن ميگوید ،در تأمل دوم و در بحثي دربارة تكهموم
است) .(CSM II 20fاو در آنجا آشكارا همة خواص محسوس را از تكهموم ميزداید تا به
ذات موم برسد .البته او این بيتوجهي به حس را در فهرستكردن توانایيهایي من اندیشنده
نیز بهنوعي نشان داد و توانایي تخیل و احساس را در مرتبة فروتري نسبت به شش توانایي
دیگر قرار داد) .(Cottingham, 1989, 122اما نظر به اینكه دكارت در تأمالت ،به
اقتضاي روش تحلیل ،بحث دربارة جهان را بعد از اثبات من اندیشنده و خداوند آورده است و
دو تأمل پایاني را به ماهیت و وجود امور مادي اختصاص داده است ،6بهتر است اساس بحث
خود را بر همین دو تأمل قرار دهیم .دكارت تأمل پنجم را با بحث از كم متصل كه موضوع
ریاضیات است ،آغاز ميكند و در پایان این تأمل نیز اعالم ميدارد كه آنچه از امور مادي بهیقین
بر او آشكار ميتواند بود ،جز همان امتداد یعني موضوع ریاضیات نیست.
او در تأمل ششم نیز كه به وجود امور مادي اختصاص دارد ،باز هم از همان آغاز سخن از
ریاضیات به میان ميآورد و ميگوید امور مادي «دستكم تا جایيكه موضوع ریاضیات هستند»،
ميتوانند وجود داشته باشند .یعني آنچه اصل است ،فقط وجود متعلقات ریاضي و تعینات گوناگون
كم متصل است نه آنكه وجود متعلقات حسي و محسوسات چنانكه بر هر آدمي معمولي آشكار
ميشوند ،محل بحث باشند .دكارت پس از بحثي گسترده دربارة خاستگاه تصورات حسي در
اواسط این تأمل ميكوشد تا با استناد به فریبكارنبودن خداوند ،وجود متعلقات حسي را اثبات
كند .در من تصورات حسي هست كه با ماهیات ریاضي امور مادي سازگار درنميآید ،و با این
همه ،خاستگاه آنها را در بیرون از ذهن ميدانم .حال اگر آنها مطابَق بیروني نداشته باشند ،گویي
خداوند مرا فریب داده است كه همواره آنها را داري مابهازايِ بیروني ميپنداشتهام .اما چون
خداوند فریبكار نیست ،پس محسوسات وجود دارند .اما بيدرنگ و با استناد به خطاكاري
حواس ،ميافزاید كه البته ممكن است این متعلقات حسي همان ذوات ریاضي باشند كه بر
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حواس ما اینگونه آشكار ميشوند .یعني باز هم آنچه وجودش یقیني است نه محسوسات بلكه
همان كم متصل ریاضي و تعینات گوناگون آن است).(CSM II 55
اینك ،بد نیست ببینیم جهان دكارتي با جهان پیش از آن چه تفاوتهایي دارد .باز هم به
نظر جانكاتینگم ،دكارتشناس معاصر در این باره اشارهاي ميكنیم:
در اینجا تقابل آشكاري با مفهوم سنتي ارسطویي از عالم در مقام چیزي مركب
از افراد جزئي بيشماري كه هر كدامشان یك جوهر جزئي بهشمار ميآید ،وجود دارد؛
ارسطو تكتك امور جزئي مانند اسبها ،درختان یا صندليها را جوهر ميدانست .در
عوض ،دكارت دیدگاهي اساساً وحدتانگارانه را دربارة جوهر جسماني مطرح ميكند.
عالم ماده ،شیئ واحد بياندازه ممتدي است« :عالم كه همان كل گسترة جوهر مخلوق
است ،امتدادش را هیچ حد و مرزي نیست؛ «مادهاي كه ماهیتش جز این نیست كه
جوهري ممتد است همة مكان قابلتصور را اشغال ميكند» .با این حساب ،چیزهاي
جزئي مثل سیارات ،اسبها و درختان فقط بهمنزلة تعینات مكاني همان جوهر واحد
ممتد تفسیر ميشوند).(Cottingham, 1989, 84-5

جهاني كه دكارت پس از تأمل ششم به ما عرضه ميدارد ،جهاني است خالي از كیفیات
حسي كه حیات در آن هیچ معنا و مفهومي ندارد .اصوالً تشخص و جزئیت از این جهان رخت
بربسته است و تنها چیزي كه مانده است ،امتداد است و امتداد .دكارت عالم را از همة مخلوقات
و موجودات تهي ميكند تا جایيكه میان ماده و مكان هیچ تمایزي نميماند و بهتعبیري ميتوان
گفت همة هستي تبدیل ميشود به مكاني تهي از امور مكانمند .این مكان است كه تعینات و
صور گوناگون به خود ميگیرد نه اینكه امور مادي در مكان جاي گرفته باشند .اما آنچه در
ارسطو افادة تمایز و جزئیت در میان امور مادي ميكرد ،صورت نوعیه بود كه در دكارت ،حركت
این نقش را برعهده ميگیرد و حركت نیز كه با امتداد متعطل ریاضي سازگار درنميآید ،به خدا
نسبت داده ميشود .جهان دكارتي جهاني است بهراستي هولناك و هراسانگیز! تمام رنگها،
صداها ،تالش و تكاپوها و جستوخیزها به خواص مكانیكي ماشینهایي فروميكاهد كه خداوند
آنها را ساخته و بهكارشان انداخته است .به معنایي ،جهان دكارتي به خمیرهاي ممتد تبدیل
ميشود كه بهسادگي ميتواند موضوع علوم طبیعي قرار گیرد .دكارت همة آنچه را در عالم مایة
سرزندگي و نشاط آدمیان است ،به مكانیسم فروكاهید تا مباني علم را پي بیفكند.
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نتیجه
در پایان ،گفتني است كه دكارت برخالف مدعایش كه ميگفت او از عقل ارسطویي-
مدرسي ميگریزد و ميكوشد عقل متعارف انسانهاي معمولي را اصل و اساس كار قرار دهد،
در طي تأمالت ششگانه كه بعضي مفسران این شش تأمل را به شش روز آفرینش عالم در
سفر تكوین تشبیه كردهاند ،تصویري از انسان ،خدا و جهان ارائه ميدهد كه بهمراتب نامتعارفتر
از تصویر ارسطویي است .او فلسفه را از رسالت اصلياش كه بحث دربارة وجود بود ،به بحث
دربارة معرفت كشاند و كاري كرد كه فلسفه از كنیزي دین كه در قرون وسطي گرفتار آن بود،
به كنیزي علم گرفتار شود .او فلسفهاي را پي افكند كه گرچه شاید تا اندازهاي تمهید مباني علم
جدید ميكرد و نیروهاي قاهر طبیعت را در كمند عقل جزئي انسان مهار ميكرد اما این كار به
بهاي نادیده انگاشتن خردورزي سنتي تمام شد و بيتوجهي به ساحت خرد و اخالق سنتي سبب
شد تا شهوات درون آدمي كه حكمت سنتي سعي در مهار آنها داشت ،بهیكباره آزاد شوند.
انسان دكارتي مهار عالم بیرون را بهدست ميگیرد اما در عوض ،افسار شهوات و حرص و آز
دروني خویش را از كف ميدهد .كوتاه سخن اینكه انسان ،خدا و جهان در نظام دكارتي اساس
دنیاي جدید را تشكیل ميدهند.
پینوشتها
 .1البته غیر از برونو فالسفة فراواني بودند كه در چنگال مجازاتهاي وحشیانة دادگاههاي وابسته
به كلیسا گرفتار آمدند؛ براي نمونه یولیو سزار وانیني كه بهسال  1618بهجهت عقاید فلسفياش ،در
شهر تولوز به ارتداد متهم شده بود پس از گذراندن  6ماه در زندان ،ابتدا زبانش را در مأل عام بریدند،
سپس خفهاش كردند و بعد جنازهاش را به چوبة مرگ بستند و سوزاندند).(Clarke, 2006, 7
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).
 .4به یاد داشته باشیم كه دكارت (در تأمل چهارم) عامل خطا را نه فاهمه بلكه اراده ميداند .چرا
كه در دكارت صدور حكم كار اراده است ).(CSM II 39
« .5این باور دیرپا و ریشهدار در من هست كه خداوند قادر مطلقي وجود دارد كه مرا به همین
صورتي كه هستم آفریده است».
 .6عنوان تأمل پنجم «ماهیت امور مادي ،و  » ...و عنوان تأمل ششم «وجود امور مادي ،و »...
است.
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