
 اول شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

Philosophical-Theological Research Vol.11, No 1 

 

  
  دكارت و نردبان معكوس

  هاي فلسفه دكارت و اومانيسم رنسانس سخني هم

  

  1حسينعلي رحمتي   

  چكيده

ها نه تنهـا در   ترين و تاثيرگذارترين چهره ترديد رنه دكارت، فيلسوف فرانسوي، يكي از مهم بي
از اين رو، فهم فلسفه . ه غرب، كه بر تمدن دوران جديد آن ديار استفرايند سير تاريخي فلسف

از طـرف ديگـر،   . و تمدن نوين غرب بدون شناخت انديشمندي چـون او كامـل نخواهـد بـود    
گرايـي يـا اومانيسـم     رنسانس نيز دوره نضج گرفتن مدرنيته غربي است و گوهر آن نيـز انسـان  

» زمين«بود معكوس شد و بر » آسمان«ي ميانه، رو به ها در اين دوره، نردباني كه در سده. است
و ها  وجود همخواني انيسم دوره رنسانس نشان دهندهبررسي انديشه دكارت و اوم. گذاشته شد
انگاره نوشتار حاضر آن است كه گرچه دكارت خود را يـك  . هايي بين اين دو است هم سخني

هسـت كـه ريشـه در اومانيسـم     اي  انيستياومهاي  دانست ولي در فلسفه او جنبه اومانيست نمي
رنسانس دارد و در اموري چون سوبجكتيويسم دكارتي، ترديد در حجيت قدما، اصـالت عقـل،   

در نوشتار حاضر براي تبيين هر . دهد مي توجه به تفسير رياضي و مكانيكي جهان خود را نشان
و اومانيسـم آن، ايـن   هـاي رنسـانس    چه بهتر بحث، پس از اشاره به مفهوم، اهميت و شاخصه

  .ها بررسي خواهد شد سخني هم
  .دكارت ،اومانيسم رنسانس ،اومانيسم ،رنسانس ،فلسفه غرب :كليد واژگان

                                                            
  .مفيد دانشگاهپژوهشگر  .1
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  جستارگشايي

توان فهرسـتي بلنـدباال از فيلسـوفاني را     هاي فلسفي غرب مي هر چند در بررسي تاريخ انديشه
در ايـن ميـان،   ، انـد  اين فلسـفه داشـته  گيري  بيان كرد كه هر يك به اندازه خود سهمي در شكل

مغرب زمينيان و چـه بـراي    از اين رو، چه براي خود. اند برخي از تاثير بيشتري برخوردار بوده
تـر تمـدن و تفكـر غـرب، و      بينانـه  چون ما، كه در پي شناخت هر چه منصفانه و واقع ديگراني

گذاران  ن افراد كه در واقع بنيانويژه با دوران مدرن آن هستيم، شناخت اي تعريف نسبت خود به
بي ترديد يكي از كساني كه در فهرست . دوران مدرن غرب هستند، امري است الزم و ضروري

است كه مقاله حاضر در راستاي  رنه دكارت، فيلسوف مشهور فرانسويگيرد  گفته جاي مي پيش
ايـن نوشـتار آن   هـدف بنيـادين    .هاي مربوط به وي نگاشته شده اسـت  بررسي يكي از موضوع

ها و نمودهاي اومانيستي موجود در انديشه فلسفي اين فيلسوف  ها، مشابهت سخني است كه هم
كه دكارت خود را يك اومانيسـت   رغم آن مدعا و انگاره اين مقاله آن است كه به .را تبيين نمايد

رت ـ كه  هاي اومانيسم دوره رنسانس از يك طرف و فلسفه دكا با بررسي شاخصه ،دانست نمي
هـا و   خـواني  تـوان هـم   ترين فيلسوفان به اين دوره بوده ـ از طرف ديگـر، مـي    از جمله نزديك

اين مـوارد در  . مشابهت هايي را بين انديشه و سلوك فلسفي او و نگرش اومانيستي بازشناخت
 . ادامه مقاله بيان خواهد شد

ترين و نخسـتين  يـار  در باب ضرورت بحث نيز بايد گفت گر چه دكارت يكي از بخـت 
درباره او آثار فراواني به زبان فارسي تاليف يا ترجمه شده است، ولـي   فيلسوفان غربي بوده كه

تاثير و نقش دكـارت در  .1: توان چنين بر شمرد آنچه نگارش مكتوب حاضر را موجب شده مي
و اهميـت و تـاثير دوره رنسـانس    . 2فلسفه غرب و لزوم كاوش هر چـه بيشـتر در انديشـه او    

ويژه بر فلسفه آن ديار و لزوم شناخت و تفكر غربي؛ ب عنوان مركز ثقل آن، بر تمدن اومانيسم، به
مدرنيتـه غربـي،   هاي نظري  مايه لزوم شناخت هر چه بيشتر بن. 3هر چه بيشتر اين مقطع زماني 

 هاي دوران جديد غـرب  توان ويژگي ، بهترين فردي كه ميو هاي آن ترين چهره كه يكي از مهم
تـا آنجـا كـه    . 4). 1379مجتهدي، (دكارت است ،اش مالحظه كرد را در سيماي عمل و انديشه

نگارنده مطلع است درباره اين جنبه از انديشه دكارت تا كنون بـه زبـان فارسـي آثـار چنـداني      
نگاشته نشده است، از اين رو اميد است نوشتار حاضر بتواند اندكي بر غناي ادبيات اين حـوزه  
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به هر روي، براي رعايت سير منطقي بحث، ابتدا تعريفـي از رنسـانس و اومانيسـم آن     .بيافزايد
 .هاي اومانيستي در انديشه دكارت سخن به ميان خواهد آمد شود، و در ادامه از سائقه ارائه مي

  

  رنسانس

آمــده  »نــوزايي«و »تجديــد حيــات«لغــت بــه معنــاي  هــاي ابدر كتــ renaissanceواژه 
عنـواني شـد بـراي رنسـانس اروپـا و       اين لغت اگر چه به طور خـاص  .)1377جعفري، (است

هر گونه حركت جديد يـا   هبگاه  وليهاي چهاردهم تا شانزدهم،  خيزش ادبي هنري آن در قرن
  . )Oxford, 1998(شود اطالق مي هم وجودآيد هاي مختلف به نگرش نويني كه در عرصه

اصـطالح ايتاليـايي   ) 1550سـال  (نرمنـدان  نامه ه زندگيدر  1نخستين بار جورجيو وازاري

اي تاريخي  ، براي مفهوم دوره صورت تغيير يافته آن است »رنسانس«را كه اصطالح  2»ريناچيتا«

هنرها را كه به عقيده او بازگشت به طبيعت و توجه به  »دوباره تولد«به كار برده است و تاريخ 
تاريخ را همچون نقطـه عطـف قـاطع در     داند و اين دوران باستان است، وسط قرن سيزدهم مي

  . )16: 1381بوك، (فهمد تحول تاريخ هنر مي
رغـم برخـي    بـه  وجود دارد كهگوناگوني  رنسانس هم تعبيرهايمعناي اصطالحي درباره 

 منظومـه پيچيـده و  «را رنسـانس  ، تـوني ديـويس   .ها داراي نكـات افتـراق هـم هسـتند     اشتراك
كـه بعضـي از   دانـد   مـي » وفكري قرن پـانزدهم اروپـا   آوري از تحوالت سياسي، فرهنگي ترس

ي ديگر هنـوز هـم آن را زادگـاه    ا عده و ندا همورخان قرن بيستم موجوديت آن را افسانه پنداشت
دوسـتي ـ و بـه تعبيـر      انسـان  در اين دوره بود كه). 9ـ   8: 1378ديويس، (نددان ميدنياي مدرن 

هاي آدميان  مادي ساختن نگرشوارد شد و با  محوري ـ در حيات فرهنگي غرب  تر، انسان دقيق
سـيمونز  . ا. ج .در تصاوير مقـدس  لزوماآنان را تشويق كرد كه زيبايي را در طبيعت بجويند، نه 

هـاي چهـاردهم    رجوع به آثار گذشته توسط پژوهشگران، شـاعران ونقاشـان قـرن   « رنسانس را
روح دوران كالسـيك  «د، بلكـه  وشـ  كه صرفا به آثار نوشتاري محـدود نمـي   داند مي» وپانزدهم

                                                            
1. Giorgio Vasari )1511نقاش، معمار و تاريخ هنر نويس ايتاليايي) 1574ـ.. 

2. Rinascita   تولد دوباره«به زبان ايتاليايي يعني«.  
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كريسـتف  «را  رنسـانس هـاي شـاخص    از چهـره  او فرانچسكو پترارك،. »كند باستان را احيا مي
  ).33ـ  32: 1378ديويس، (داند مي »كلمب نيمكره معنوي جديد وكاشف فرهنگ مدرن

هاي ميانه تا عصر حاضر نشـان دهنـده آن اسـت كـه دوره      مروري بر تاريخ غرب از سده
انس در سير تحول تمدن و تفكر مغـرب زمـين و از جملـه در فلسـفه ايـن ديـار، نقشـي        رنس

كه در حوزه عمـل و انديشـه انسـان    اي  ساز داشته است؛ چرا كه تحوالت چند جانبه سرنوشت
در عين حال اين مقطع . بود به انسان و جهانتي مبنايي و در نوع نگاه او غربي پديد آمد تحوال

اي انتقـالي   كـه دوره  نه يك دوره مستقل،بايد  راـ اي چهاردهم تا شانزدهم  ه قرنزماني ـ يعني  
ايـن  . عصـر جديـد اسـت    بـه قرون وسطي و محور تغييير مسير غرب از دانست كه حد فاصل 

هاي گوناگون جامعـه غربـي و    ساز تحوالت گسترده در عرصه دوره نقطه عطفي است كه زمينه
اين تاثير، فلسفه، و يكي از فيلسوفان هم دكارت بـوده   هاي يكي از حوزه. انديشه آن شده است

هـر يـك از   پلكاني با توجه به اين نقش گسترده، و با توجه به نقش ). Vasoli, 2000: 73(است
توان گفت فهم فلسفه امروز غرب نيز بـدون شـناخت    مقاطع تفكر غربي براي مقطع بعدي، مي

 .امل نخواهد بودهاي فلسفي و غير فلسفي دوره رنسانس، ك انديشه

  اومانيسم

كلمـه  ايـن  . انـد  ترجمه كـرده  »انسان گرايي«يا » گروي انسان»را  humanismاز نظر لغت، 
ــتق از  ــت و humanمش ــل  اس ــاتي از قبي ــا كلم ــود( human beingب ــان /وج ــود انس  ،)يموج

  ).477: 1373 باطني،(قرابت خانوادگي دارد) دوستانه دوست، انسان انسان( humanitarianو
موجـب  اي كه  هاي تاريخي به زمينه بكنيم اي راي فهم بهتر اين اصطالح، الزم است اشارهب
و مشـتق از واژه التـين    humilis (humble(برخـي ريشـه ايـن واژه را    . شـده اسـت   آنزايش 

humus  به معناي خاك يا زمين دانسته ومعتقدند به همين جهتhomo   به معناي هستي زمـين
ايـن واژه در تقابـل بـا سـاير موجـودات خـاكي       . اكي يا انسان اسـت به معناي خ  humanusو
 ,deusldiyus(ها، يعني ساكنان آسمان يا خـدايان   مرتبه ديگري از هستي و) حيوانات، گياهان(

divinus (و روحانيـان ميـان    در اواخـر دوران باسـتان وقـرون وسـطي، محققـان     . گيـرد  قرارمي
divinitasگرفـت، و   مـي  سرچشمهفت وفعاليت كه از كتاب مقدس هايي ازمعر ، به معناي حوزه

humanitasشد فرق گذاشـتند  هايي كه به قضاياي عملي زندگي دنيوي مربوط مي ، يعني حوزه .
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هاي رومي، وبـه طـور    از آنجا كه اين حوزه دوم بخش اعظم الهام و مواد خام خود را از نوشته
اين آثار، كه معموال ايتاليايي بودند، خـود   گرفت، مترجمان وآموزگاران مي  خاص يونان باستان،

اومانيست كسي بود كه اين موضـوعات را تـدريس    ،بنابر اين. يا اومانيست ناميدند umanistرا 
 ,Mann؛ 170: 1378ديـويس،  (آورد كننده آن فراهم مـي  كرد يا مصالح الزم را براي تدريس مي

 بـراي . زدهم وسـرزمين آلمـان دانسـت   توان مولود قرن نـو  مي  را humanismخود واژه .)2000

كـار   بـه را  اين اصـطالح   1نخستين بار، در اوايل قرن نوزدهم، يك آموزگار آلماني به نام نايتامر

در . هايي قرار داد كه مبتني بود بر آثار كالسيك يونان وروم او اين عبارت را عنوان آموزش. برد
 ،اين عبـارت هنـوز مطـرح نبـود    ) ديميال 1650تا  1350هاي  يعني حدود سال(عصر رنسانس 

از علـوم مثـل   ي ا مجموعـه شد كـه   استفاده مي studia humanitatis عبارتاز بلكه در آن زمان 
همگي مبتنـي بـود    گرفت و را در بر مي فلسفه اخالق بيان، شعر، تاريخ و و دستور زبان، معاني

سي بود كه در ايـن موضـوعات   در اين زمان، يك اومانيست ك. بر آثار كالسيك يوناني والتيني
  . )Monafasani, 1998: 533(متخصص باشد

ارائه شده است، چرا كـه   ينسبتا متفاوت هاي درباره معناي اصطالحي اومانيسم نيز تعريف
عنوان مثال، برخي براي آن يـك   به. مورد توجه قرار داده استخاص  اي سويهاز آن را هر كس 

در معنـاي خـاص خـود جنبشـي      ماومانيس .اند ظر گرفتهدر نمعناي خاص و يك معناي عام را 
ن كـرد شكوفا ساختن نيروهاي دروني انسان وآزاد  هدفبا كه  استفرهنگي در عصر رنسانس 

قرار بود اين كار البته  .دبه وجود آمها از قيموميت كليسا  ديني انسان زندگي اخالقي و دانش و
در معنـاي   ماومانيسـ  ولي .دشورومي انجام  ـ    با توجه به متون كالسيك فرهنگ باستاني يوناني

ـ بلكه  عام خود نه يك جنبش، ك شـيوه فكـري وحـالتي روحـي بـود كـه شخصـيت انسـان         ي
بـه گفتـه فردينانـد    ). 39: 1381طلعتـي،  (شـمرد  وشكوفايي كامل وي را بر همه چيز مقدم مـي 

ظهـور شـهرها،   جنبشي در ذهن بشر بود و زمـاني آغـاز شـد كـه بـه دنبـال        ،اومانيسم ،شويل
واسـطه قابـل ادراك بـود، روي     يهاي طبيعت وانسان، كه ب كم كم به ارزش روشنفكران شهري

                                                            
1. F. J. Niethammer. 
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دريافـت تـازه   «را سيمونز نيز جوهر اومانيسم ). 82ـ   81: 1378برونوسكي و مازليش، (آوردند
ديـويس،  (دانـد  مـي » ومهمي از شان انسان به عنوان موجودي معقول وجدا از مقدرات الهيـاتي 

1378 :31.(   
هـاي مختلفـي    د، ديـدگاه كرتوان يك تعريف دقيق از اومانيسم ارائه  در اينكه آيا واقعا مي

چون تعريف خـود رنسـانس،    كند كه تعريف اين واژه، هم كريستلر خاطر نشان مي .وجود دارد
خيـال همـه را راحـت    هـم  توني ديويس ). Kristeller, 2000: 113(معركه آراي گوناگون است

توان به يك تعريف واحد  كه در نهايت نميگفته پس از نام بردن از چند نوع اومانيسم،  كرده و
رسـد اگـر بخـواهيم     نظـر مـي   بـه با وجـود ايـن،   ). 177: 1378ديويس، (از اين اصطالح رسيد

معيـار ومبنـا   «سـت از  ا يم بايد بگوييم اومانيسم عبـارت كنارائه وبيش رسا  كم رحال تعريفيه به
  .»در حوزه عمل ونظرها و عالئق او  خواستهو بودن انسان 

درباره اهميت اومانيسم نيز همين بس كه اگر اومانيسم را گوهر مدرنيتـه غربـي و سـنگ    

هنگـام بررسـي    1پـل اسـكار كريسـتلر   . ايـم  گزاف نگفتـه  بناي عصر جديد آن بدانيم، سخني به

ين شاخصه رنسانس است و كند كه اومانيسم، عام و فراگيرتر اومانيسم رنسانس خاطر نشان مي
فرهنگ زمان خود، از جمله بر حوزه فكر و فلسـفه آن تـاثير گذاشـته اسـت      هاي بر همه سويه

)Kristeller, 2000: 113 .(اگـر مجموعـه عوامـل،    توان توضـيح داد كـه    اين سخن را چنين مي
پازل كنـار   اين گوناگونهاي  ه و قطعهگرفتو اتفاقات دوره رنسانس مورد بازبيني قرار  حوادث

ايـن  . بخشد ها را به هم ربط داده و معنا مي شود كه آن محوري پيدا مي ، يك خطچيده شودهم 
، و اين امر البتـه  »او هاي تواناييها و  خواستهانسان و  موضوعيت يافتن«: محور عبارت است از

يگـر آن كـه   نكتـه د  .هـاي مـاهوي دارد   هاي ميانه به انسان بود تفاوت با آن نگرشي كه در سده
هايي دارد كـه اينـك    مفهوم اومانيسم در دوران معاصر هم با مفهوم آن در دوره رنسانس تفاوت

اومانيسم رنسانس ). Kristeller, 1962: ك.براي آگاهي در اين زمينه ر(گذريم از بيان آنها در مي
ها از آن رو  بررسي و تحليل اين شاخصه. ها بازشناخت ها و ويژگي توان با برخي شاخصه را مي

                                                            
1.Paul Oskar Kristeller. 
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كند و از طرف ديگـر راه   ضرورت دارد كه از يك طرف به فهم هر چه بهتر اومانيسم كمك مي
  :توان بر شمرد اين موارد را چنين مي. كند گيري آنها در فلسفه دكارت باز مي را براي پي

گرايي، شكاكيت، توجه به روش رياضي،  ، عقلتغيير جايگاه انسان وخدانفي اقتدار كليسا، 
 . ، و توجه به فلسفه طبيعيگرايي بهگرايي و توجه به طبيعت، تجر علم

از آنجا كه در ادامه مقاله به هر يك از اين موارد اشاره خواهـد شـد در اينجـا از توضـيح     
  .شود بيشتر آنها خودداري مي

  دكارت

 در. در منطقه تورن فرانسه بـه دنيـا آمـد    1ميالدي در شهر الهه 1596سال  در رنه دكارت
كودكي به علت بيماري و ضعف جسمي اميدي به ادامه حيات او نبود، ولي بـا همـت يكـي از    

دوبـاره بـه دنيـا    (» رنه«پرستارانش حيات خود را باز يافت و شايد به همين سبب بود كه او را 
هـاي   در هشت سالگي وارد مدرسه يسوعي الفلش شد كه از مشهورترين مدرسه. ناميدند) آمده

در هفده سالگي براي تفريح به پاريس رفت و سپس براي تحصيل در رشته حقوق . فرانسه بود
بـه منطقـه    و در لشگر موريس دوناسو ثبت نام كـرد  1618در سال . به دانشگاه پواتيه وارد شد

ـ را  مطالعـات خـود  شـد  در طي مدت زمستان، كه جنگ دچار وقفه . جنگي اعزام شد در  ويژهب
در نويبورگ، وقتي براي فرار از سرما بـه اتـاقي    1619دهم نوامبر در  .ادامه داد زمينه رياضيات

و  گويد سه بار خواب او را فرا گرفـت  خودش مي. گرم پناه برد حالتي خاص برايش پديد آمد
اي  اي آسـماني فلسـفه   هايي را ديد و رعدهايي را شنيد و به نظرش آمد كـه فرشـته   هر بار برق

خانـه بيـرون آمـد راهـي بـراي كـاربرد روش        كه از آن گرم ميهنگا. كند جديد را به او الهام مي
به دعوت ملكه سوئد به اين كشـور مسـافرت كـرد     1649در سال . رياضي در فلسفه يافته بود

ديـده از جهـان فـرو     1650الريه شد و در يازدهم فوريـه   ولي در هواي سرد آنجا مبتال به ذات
كليساي كاتوليك رومي . ش با مشكل مواجه بودانتشار آثار او تا چندين سال پس از مرگ. بست

پس از مرگ وي شكايت از اين كه او پـاي  . آثار او را در فهرست كتب ضاله قرار داد 1663در 

                                                            
1.La Haye. 
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آمـوزش هـر بخـش از     1691خدا را از حوزه علوم طبيعي بريده است باال گرفـت و در سـال   
يشه و شخصـيت دكـارت انـدك    ها بعد بود كه اند سال. فلسفه او در مدارس فرانسه ممنوع شد

دورانت، (اندك شهرت خود را باز يافت و جايگاهي را پيدا كرد كه تا به امروز حفظ شده است
؛ براي گزارشي از زندگي و سير تحـوالت شخصـيتي و فلسـفي دكـارت     683ـ   5/674: 1348

  .)Rodis-Lewis, 1992: 21-57: بنگريد به

  چرا دكارت؟

ايـن  ه پايان خود و شروع عصر جديد، كم كـم اومانيسـم   با نزديك شدن دوره رنسانس ب
تفكـر رنسـانس   . هاي نظري و تفكرات فلسفي نزديـك تـر كـرد    ، خود را به حوزه انديشهدوره

بـه بعـد    ايـن دوره هاي فلسفي در آن كاشته شد و از اواخـر   بود كه بذر انديشه يهمچون زمين
يـدايش كسـاني چـون فرانسـيس بـيكن،      ي كه با پا گونه به ؛نهال نورس آن رو به رشد گذاشت

حـوزه  دو دكارت، اسپينورا، فوير باخ، اگوست كنت، جان الك، باركلي و هيوم، اين نگرش در 
در نوشتار حاضـر از بـين ايـن افـراد، تنهـا بـه       . راسيوناليستي و آمپريستي خود را آشكار نمود

  :دليل وجود دارد براي اين كار چند .بررسي نسبت دكارت با اومانيسم خواهيم پرداخت
هاي اومانيستي در انديشه دكارت بيشتر است تا كساني چون فرانسيس بيكن؛ چـرا   مايه بن

گرايي بيكني، تظاهرات اومانيستي فرصتي براي نشـو و   امان تجربه در زير فشار شديد و بي«كه 
 ).143ـ  142: 1378ديويس، (»نما نيافت

ـ   نقش دكارت در پي ريزي فلسفه ي بـيش از بـيكن اسـت و تـاثير او در     هاي جديـد غرب
از ايـن رو شـناخت انديشـه او از اهميتـي افـزون تـر       . متفكران پس از خـودش نيـز شـديدتر   

 .برخوردار است

هـر چنـد بـيكن    . دكارت سهم بارزتري در انتقال از قرون وسـطي بـه عصـر جديـد دارد    
كه  تگان بود، در حاليهاي نخستين را برداشت ولي كار او بيشتر سلبي و تخريب بناي گذش گام

ريزي يك نظام فلسفي شد؛ از اين روست كـه او   تالش دكارت بيشتر ايجابي بود و منجر به پي
  ).1379پازوكي، (اند  را پيشگام مدرنيته غربي دانسته

كند آن است كه نخستين  نكته ديگر كه به هر حال شوق پرداختن به دكارت را تشديد مي
  .اي جديد غربي هم با ترجمه آثار اين فيلسوف شروع شده آشنايي ايرانيان با فلسفه
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  هاي انديشه دكارت زمينه

برخـي از  . هاي انديشه دكارت از حدود دو قرن پيش از او آغـاز شـد   توان گفت زمينه مي
در تكـوين   اند بر اين باورند كه عوامل گوناگوني كساني كه زندگي و انديشه او را بررسي كرده

برخـي از ايـن عوامـل    . ه اسـت سـزا داشـت   هب يتاثير ويمي و فلسفي گيري عل انديشه و جهت
  :عبارت است از

، كوپرنيـك، كپلـر و گاليلـه در بـاب     1تيكو براهه يآرااي چون  نظريات تازه پيدايش .1

 ؛هيات و نجوم

 ؛چاپ ماشيناختراع  .2

اختراع تلسكوپ كه چشم انداز بشر را نسبت به هستي گسترش داد و نجوم علمـي   .3
 ؛هاي سست پيشينيان نهاد رضيهرا به جاي ف

هـاي   به روي بشـر گشـود و بـر افسـانه     ي راكه دنياي جديد) 1492(كشف آمريكا  .4
 ؛ها و چگونگي درياها پايان داد تعداد قاره اروپاييان پيرامون شكل زمين،

به وسيله سلطان محمد فاتح كه از يك سو ) 1452(روم قديمفتح قسطنطنيه پايتخت  .5
علوم مسلمين مرتبط ساخت و از سوي ديگر سبب شد كـه   نگ واروپاييان را با فره

و اروپا را با كتب قديم يوناني  مندان يوناني از قسطنطنيه به ايتاليا مهاجرت كنندشدان
 ؛بيشتر آشنا سازند و آنها بتوانند بي واسطه به آثار قدما مراجعه كنند

وليك و كاسـتن از  در برابر مذهب كات) 1517(ظهور لوتر و تاسيس مذهب پروتستان .6
 ؛نتيجه، حصول آزادي انديشه  قدرت عظيم دستگاه پاپ، و در

نون غاركن و كتاب يهاي جديد فلسفي مانند فلسفه تجربي فرانسيس ب مكتب پيدايش .7

ـ تازه بود در برابـر قـدما،    يوي در منطق، كه درواقع طرح مكتب جديد دربرابـر   ويژهب
هـا را بـاز كـرد و بـه      زبـان  ايـن كـار  . كرد اش بر افكار حكومت مي كه فلسفه ارسطو

البته زمينه اين كار از قرن سيزدهم ميالدي . فرصت داد تا مستقل بينديشند دانشمندان

                                                            
1. Ticho Brahe. 
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و  1به دست متكلمين و فالسـفه مسـيحي از قبيـل اراسـموس، نـيكالي اوتركـورتي      

اعتبـار   اينهـا حتـي تمـام فلسـفه ارسـطو را بـي      . پترارك ايتاليـايي فـراهم شـده بـود    
  ).هفت ـ هشت: 1369دكارت، (انستندد مي

اي در پيدايش و گسترش اومانيسم رنسـانس   گونه اگر بپذيريم اين عوامل ـ كه هر كدام به 
مـان   اسـت، درك مـدعاي ايـن مقالـه بـراي       نيز تاثير داشتند ـ در فلسفه دكارت هم تاثير داشته 

گونه كه پژوهش  كه، همانكند آن است  تر مي چيزي كه اين پذيرش را آسان. آسانتر خواهد شد
دهد، بسياري از موضوعات و مباحثي كه در دوره ميانـه مطـرح بـوده تـا      لين تُرنديك نشان مي

 2دوره دكارت نيز تداوم پيدا كرده و همچنان بـراي انديشـمنداني چـون او مسـئله بـوده اسـت      

)Thorndike, 1927: 149(.   

  هاي دكارت و اومانيسم سخني هم

هاي شكل دهنده اومانيسـم   سو، و مولفه علمي و فلسفي دكارت از يكبا نگاهي به سلوك 
  :هاي زير را بين آنها پيدا كرد سخني ها و هم خواني توان هم رنسانس از سوي ديگر، مي

 سوبجكتيويسم، يا خودبنيادي فاعل شناسا 

از تفكـر  بازتـابي   سـخني و حتـي   آن را نـوعي هـم  تـوان   كـه مـي   هـايي  موضوعجمله  از
. ، توجه او به انسان به عنوان فاعل شناسا استدر فلسفه دكارت دانسترنسانس حورانه م انسان

 مـن فكـر  «: متجلي شده است »كوجيتو«اين سوبجكتيويسم دكارتي در عبارت معروف او يعني 
 .»كنم، پس هستم مي 

ايـن  . در اينجا انسان فاعل شناسا يا سوژه شده و از انفعال و ابژه بودن خارج شـده اسـت  
و در واقـع همـه كـاره    » منِ انديشـنده «عنوان  عني قائل شدن شان و ارجي ويژه براي انسان بهي

                                                            
1. Nicolaus Iutrecourt. 

بندي موضوعات مختلف، عالئق بنيـادين   شناسي، طبقه عنوان مثال، تقسيمات حوزه معرفت تورنديك به. 2

 ).Thorndike, 1927: 149(داند ميذهن انساني را از جمله اين موارد 
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چرا كه از اين پس جهان، و حتي خداوند، از دريچه انديشه انسان نگريسته و حتي اثبات . عالم
آيا اين يك نوع نزديكي بين انديشه دكارت و اومانيسم موجـود در رنسـانس نيسـت؟    . شود مي

از شك در همه چيز، به اين نقطه رسيد كه در ايـن كـه شـكي وجـود دارد شـك       دكارت پس
و از اين مطلب نتيجه گرفت كه انديشـه و شـك مسـتلزم    ا. شك هم نوعي انديشه استندارد، 

ي ديگر از تفكر رنسانس خود ا در اين جا بود كه جلوه. يا انديشنده است هكنند وجود يك شك
  :دكن ويل دورانت اين موضوع را چنين بيان مي .را در انديشه وي پديدار نمود

كشف مجدد فرد شد، دكارت، فرد را به منزله محل حركت فلسفه  باعثنهضت رنسانس 
  ).677/ 7: 1348دورانت، (خود برشمرد 
او حتي خدا را نيز . از فرد، خود يا انسان شروع كرد و سپس به عالم خارج رسيد دكارت

مرور سير تحول و حركت فلسفي وي و شروع حركتش  .نمود از اثبات وجود انسان اثبات پس
رفتـي اسـت    راه بـرون ، اوكه سوبجكتيويسم در نزد  دهد از شك تا رسيدن به كوجيتو، نشان مي

سوبجكتيويسـم  گونـه كـه گفتـه شـد      همـان  .)Markie, 1992: 141( شـكاكيت  رهايي ازبراي 
توضيح مطلب آن كـه تـا   . موجب شد واجايگاه نگرش به انسان و در  را دكارتي، تحولي عظيم

شناسد و بـا تعريفـي زيسـت شناسـانه،      مي مديد، آدمي مطمئن بود كه وجود خود راهاي  مدت
دانست كـه داراي قـدرت عقـل، منطـق و      مي كرد؛ يعني خود را موجودي مي بودن خود را معنا

سـرمدي او را   دانست كه نيرويي مقدس و مي او خود را جانوري خردورز و متكلم. كالم است
كه از دوره دكارت به بعد ايجاد شد آن بود كه نگرش انسـان  اي  لكن تحول عمده. آفريده است

به خودش بيشتر صبغه فلسفي به خود گرفت و به جايگاه و شان و شخصـيت خـود و محـور    
البته پيش از آن هم انسان در فلسفه مطرح بود، ولي بـا  . بودن خويش، آگاهي بيشتري پيدا كرد

فيلسـوفان  براي  .مثال يونانيان انسان را حقيقت هستي نمي دانستند. رداشتي غير انسان شناسانهب
بـا  بـه بعـد   امـا از سـقراط   . يدگر نشان داده، هستي آشـكار بـود  اهمانطور كه ه، پيش سقراطي

برد و نمود  مي سهم و بهره» هستي«از » هستنده«كه ايده افالطوني و باور ارسطويي اين پيدايش 
ايـن  ). 128: 1377احمـدي،  (مطرح شد "معناي هستي"آشكار از ميان رفت و  ، هستيِاست آن

از ايـن مطلـب كـه    متافيزيـك مـدرن   . نگرش كم و بيش ادامه داشت تا به دوران مدرن رسـيد 
  :رسيد و آن اين كهاي  به نتيجه تازه» برد و نمود و نشان هستي است مي هستنده از هستي بهره«

ي اسـت كـه از   ا ه هستي است، نه فقط به اين دليل كه آن هستندهپاي و انسان اساس
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ي كه از هستي برده خبر دارد، بـل بـه ايـن دليـل كـه بـه خـاطر خـردورزي و         ا بهره

ــتنده[ ي كامـــلا نيـــروي عقالنـــي و هوشـــمندي خـــويش، نمونـــه   ]از يـــك هسـ

  . )129: 1377احمدي، (است

در  سـوژه يـافتن  اقتـدار و اعتبـار   ايـن   واز ابژه، محوري و باور به تمايز سوژه  اين انسان
سـوژه  ). همان( يدگر با آن مخالفت كردنداكه نيچه و ه شدي ا گرايي ، اساس انساندوران جديد

دكارتي از نخستين جايگاه هايي بود كه اين انسان ـ گرايي، يا انسان ـ محوري جديـد خـود را     
  .متجلي كرد

 ترديد در حجيت قدما

 )authority(رنسـانس ترديـد در حجيـت و اقتـدار    اومانيسم ر يكي از نكات قابل توجه د
بود و معتقد بود بـا  انسان  و محور دانستنبه خود  در پي مراجعهانسان رنسانس . گذشتگان بود

و  گذشـتگان بدون اعتنـا بـه سـخن     لذا بر آن شد كه. را پيدا نمايد يشراه خو تواند اين كار مي

هاي ديني، با اسـتفاده از   يا بدون توجه به آموزه 1عه كندتفاسير آنان، خود به كتاب مقدس مراج

در رنسـانس حتـي اگـر بـه آراي      2.هاي جديـدي را فـراروي خـود بگشـايد     عقل و تجربه، راه

 طـور عمـده بـا    كار به، اين شد مراجعه ميمتفكراني چون ارسطو و سنت ارسطويي، يا افالطون 
  .وجود داشت هاي ميانه ر ونگاهي كه درسدهبا تفسينه وتفسيري جديد بوديك رويكرد انتقادي 

دهد كه يكي از مهم تـرين كارهـاي او    سير تحوالت فكري و فلسفي دكارت نيز نشان مي
و آباي كليسـا را مـورد   جيت بزرگان و گذشتگان هاي رنسانس ح آن بود كه همچون اومانيست

ها با اقتـدار   الش رفرميستبرخي معتقدند او در اين زمينه متاثر از چ. ترديد و تشكيك قرار داد
ترديـد در  ). Rene Descartes, 2007: 3(هـاي ميانـه، اسـت    با ارسـطوگرايي سـده   بويژهكليسا، 

                                                            
  .ناي خروج از دايره دين نبودالبته مخالفت با اقتدار كليسا لزوما به مع .1

گويـد كـه در    ي بـه دوسـتش مـي   ا گاليله ديد كه در نامـه  توان در سخنان ي از اين مخالفت را ميا نمونه .2

بحث از طبيعيات نبايستي به كتاب مقدس و تفسير آن مراجعه كرد، بلكـه بايسـتي بـه تجربـه و اسـتدالل      

  .).145: 1378برونوسكي و مازليش، (انساني توسل جست
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جا كـه   خوبي سراغ گرفت؛ آن به گفتار در روشنخستين اصل كتاب توان در  مي حجيت قدما را
  :گويد مي

يعنـي از  . هيچ چيز را حقيقت نپندارم جز آن كـه درسـتي آن بـر مـن بـديهي شـود      

شتاب زدگي و سبق ذهن سخت بپرهيزم و چيزي را به تصديق مپذيرم مگر آن كه 

دكارت، ( گونه شكي باقي نماند در ذهن چنان روشن و متمايز گردد كه جاي هيچ

1342 :35.(  

متفكراني چون ويل دورانت، اين اصل را به معناي نفي حجيت گذشتگاني چون ارسطو و 
سخن كاپلستون كه گفتـه   ).7/676: 1348دورانت، (اند ويش دانستهاثبات لزوم توجه به عقل خ

گذاري كند كه بر عقل محض مبتني باشد نـه بـر سـنت     اي پايه آل دكارت آن بود كه فلسفه ايده
در راسـتاي همـين   . )4/193: 1380كاپلسـتون،  ( زند گذشتگان نيز بر اين موضوع مهر تاييد مي

 هـاي پيشـينيان   آثـار و انديشـه  بيش از آن كه بـه   يم دكارتبين ترديد در حجيت قدما بود كه مي
بـه علـم تشـريح روي    . توجه داشـت  »كتاب بزرگ جهان«مراجعه كند، به عقل، خرد، تجربه و 

  .واسطه از طبيعت فرا گيرد هاي خود را به طور بي آورد و سعي نمود درس

 اصالت عقل

عنـوان   توجه به عقل انسـان بـه   هاي اساسي رنسانس و فضاي اومانيستي آن، يكي از مولفه
شكل گرفـت، بعـدا در قالـب دو جريـان در انديشـه       اين دورهتفكري كه در . بهترين داور بود

هـاي   گرايـي كـه چهـره    يكي نهضت عقل :غرب، به طور خاص در تفكر فلسفي آن، ادامه يافت
نـوعي   بـه گرايـي كـه    و ديگري جريان تجربـه  نيتس بودند شاخص آن دكارت، اسپينوزا و اليب

بـراي عقـل اهميتـي فـراوان و     دكارت . دتداوم پيدا كرها افرادي چون هيوم  توسط بيكن و بعد
و مالك  مند هستند ها به يك اندازه از نعمت عقل بهره همه انسان از نظر او .شاني واال قائل بود

د البته عقـل بـراي انجـام وظـايف خـو     . استروش رياضي  ورسيدن به يقين، استفاده از عقل 
براي اطالع بيشـتر در زمينـه روش   (ي است كه از آنها پيروي نمايدروشو قواعد  ،نيازمند اصول
  . )Flage and Bonnen, 1999: ك.در فلسفه او ر

 «خـود، يعنـي  كه يكي از آثار  اي براي دكارت اهميت داشته اندازه مسئله تعقل روشمند به
از جملـه قواعـدي كـه در ايـن     . اسـت ه ، را به آن اختصاص داد»گفتار در روش راه بردن عقل
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كتاب مطرح كرده يكي هم آن است كه تنها بايد حقـايق بـديهي و تصـديقاتي را پـذيرفت كـه      
ي را اسـتخراج  هـاي  تـه از اين قاعده نك). 35: 1342دكارت، . (داراي وضوح و تمايز كافي باشند

گران نبايـد اعتمـاد كـرد و    كرده اند، از جمله اين كه عقل داراي استقالل است، يعني به راي دي
فروغـي،  (ي را نبايد حجت دانست، بلكه هر مطلبي را بايد بـا عقـل خـود سـنجيد     اهيچ گفته 

ي بزرگ بر تفكر اسكوالستيكي قرون وسـطي،  ا روشن است كه اين مطلب ضربه ).168: 1360
لب ؛ چرا كه وجه غااستو اومانيسم آن و نوعي همسخني و همراهي با انديشه عصر رنسانس 

تفكر قرون وسطي و اسكوالستيك، آن است كه عقل بايد تابع نقل باشـد و فهـم افـراد نيـز تـا      
جايي پذيرفته است كه مخالف كتاب مقدس نباشد، لكن در رنسانس، و فضاي اومانيسـتي آن،  

دهد در قلمروهـاي گونـاگون وارد شـده و     عقل استقالل بيشتري پيدا كرده و به خود اجازه مي
توان نماينده انقطاع از سنت مدرسي دانسـت، چـرا كـه او     البته دكارت را نمي. مايداظهار نظر ن

هـاي ويـژه و    اين ارتباط را با واسطه شخصي به نام سوارز حفظ كرد لكن به هر حـال ديـدگاه  
سـخني دكـارت بـا متفكـران اومانيسـت       هم اين. انتقادي خود را هم نسبت به آن سنت داشت

ايـن يكـي    .1ي فلسفه از علم كالم و آغاز تفكر فلسفي محض شدرنسانس باعث رهايي تدريج

   .بودويناس كاز وجوه تمايز او از متفكراني چون توماس آ
بي مناسبت نيست كه يادآوري كنيم اين جايگاهي كه دكارت براي عقـل در نظـر گرفـت    

گرايـي  تاثيرهاي مهمي از خود باقي گذاشت و راهي را گشود كه در قرن نوزدهم به اوج عقـل  
  ).317ـ  1/313: 1376رندال، (و شكاكيت، و حتي الحاد، منتهي شد

 شكاكيت

شناسي، به واسطه اومانيسم رنسانس پديد  يكي از حوادث قابل تاملي كه در حوزه معرفت
البتـه  . تدوره دانسـ  ايـن گرايي افراطي  ثمره عقلتوان  شكاكيت را مي. آمد احياي شكاكيت بود

به دوران  آندر واكاوي كهن است و اي  ه در تفكر غربي داراي سابقهشكاكانهاي  وجود انديشه

                                                            
ي حقيقي تاسيس كند كه بر عقـل محـض، و نـه بـر سـنت      ا د كه فلسفهآن بو كارتيكي از آرزوهاي د .1

  ).4/193: 1380كاپلستون، (گذشته، مبتني باشد 
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گيـري اومانيسـم آن    با رنسـانس و شـكل  لكن  ؛رسيم مي 1باستان و ديدگاه كساني چون پيرهون

هـاي   را يكـي از مولفـه   تـوان آن  مـي ي كه ا گونه گيرد، به است كه شكاكيت دوباره جاني تازه مي
، پوزيتيوسـيتي و فيلسـوفان علـم از    يهيومي و كانت دكارتي،شكاكيت . دانستاساسي اومانيسم 

چهره شاخص اومانيستي، و كسي كه بيش از . هاي بعدي مرتبط با اين ديدگاه است جمله حلقه
او ادله قدما در تاييـد   .است) 1592ـ1533(، ميشل دومونتني هديگران در اين عرصه قدم برداشت

به واسطه كساني چون  گرايي دكارتي بخشي از شككم  بايد گفت دست. شكاكيت را احيا نمود

، انديشمند قرن چهاردهم، بـا شـكاكيت دوره رنسـانس پيونـد خـورده      2او و گريگوري ريميني

  ).Popkin, 2000: 678-679, 684(است
در نظام فلسفي او هم شك جايگاهي بس  دهد كه مي هاي دكارت نيز نشان بررسي انديشه

و هـدفي كـه در سـلوك    هاي بسترسـاز انديشـه او    توجه به زمينه و اين مطلب با ارجمند دارد،
چندان هم  فلسفي خويش در پي گرفته بود ـ يعني رسيدن به حقايق يقيني و واضح و متمايز ـ  

شود و اين براي  مي  انسان انديشه و باورهايساختار در  موجب تزلزلالبته شك  .عجيب نيست
و از طرف ديگر دلبسته فلسفه، رياضـيات و علـوم    بوديك مسيحي معتقد  يسويدكارت كه از 

خويش و رسيدن بـه  به همين جهت در صدد از بين بردن شك . تجربي، بسيار امر خطيري بود
. د تـا بـه يقـين برسـد    كنـ كه از شك شروع  آني نداشت مگر ا برآمد و براي اين كار چارهيقين 

گزارشي از سـير  او  .دكرباني شروع بنابراين كار خود را با شك در همه چيز و ترديد در همه م
عنـوان  . دكنـ  ه ميئو به ويژه در تامل اول ارا تامالت در فلسفه اولي شكاكيت خود را در كتاب

كنـد   مي  سپس اضافه. »در اموري كه ممكن است مورد شك واقع شود«: است چنين اولين تامل
ي از آراي غلط را به عنـوان  هاي اول زندگي، بسيار كه اكنون مدتي است كه دريافته ام در سال

آراي درست پذيرفته بودم و لذا بنايي كه بر چنين مبنايي ساخته بـودم كـامال مشـكوك و غيـر     
  . ه استقطعي بود

                                                            
1. Pyrrhon. 

2.Gregory of Rimini. 
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بار در زندگي تصميمي قاطع بگيرم و خود را از قيـد   بايست يك به همين جهت مي

م بنـاي اسـتوار و   خواست تمام آرايي كه تا آن زمان پذيرفته بودم وارهانم، و اگر مي

امـا  . ريزي را يكسره از نو آغاز كنم پايداري در علوم تاسيس كنم الزم بود كار پي

ديدم، صبر كردم تا به چنان كمال سني برسم  از آنجا كه اين كار را بسيار خطير مي

كه ديگر اميد آن را نداشته باشم كه از آن به بعـد بـراي انجـام دادن آن شايسـتگي     

قدر به تعويق انداختم كه ديدم اگر بقيه  م، به همين جهت كار را آنبيشتري پيدا كن

ــا       ــب خط ــنم، مرتك ــل ك ــرف تام ــار دارم ص ــه ك ــرداختن ب ــراي پ ــه ب ــي را ك وقت

  ).17: 1369دكارت، (ام شده

  :آيد از چيزهايي شروع كرد كه از راه حواس به دست مياو سير شكاكيت خود را 
ام يـا از راه   تـرين امـور پذيرفتـه    قطعـي  تـرين و  عنـوان صـحيح   تمام آنچه تاكنون بـه 

ام كـه همـين    ام، اما گاهي بـه تجربـه دريافتـه    حواس و يا به واسطه حواس فراگرفته

بـار از چيـزي    حواس فريبنده است و مقتضاي حزم و احتياط اين است كه اگر يك

  ).18: همان( فريب خورديم ديگر زياد به آن اعتماد نكنيم

وه بر حواس، به اصل وجود خويش نيز تسري داد و گفـت  دكارت سپس اين شك را عال
  . تمايزبين خواب وبيداري در دست ندارم بينم وهيچ مالكي براي چه بسا كه من دارم خواب مي

حدي است كه تقريبـا   شوم و اين سرگشتگي به مي  اين جاست كه سخت سرگردان

  ).19: همان( توانم قانع شوم كه در خوابم مي

داد و از هم گسترش داده و همه چيز و همه جا را مورد ترديد قـرار  سپس شك خود را ب
كـار بـرم و تمـام آراي     راه عاقالنه آن است كه تمام سعي خود را براي تخطئه خويش بـه  گفت

دور  هايم از انحراف به خود را براي مدتي يكسره باطل و موهوم فرض كنم تا بتوانم در قضاوت
  .يك شك دستوري استو ر اين شك دكارت در عرصه نظ. باشم

 تحصيل معرفت مطرح استتامل و فعال مسئله عمل در كار نيست، بلكه تنها مسئله 

  ).23: همان(

و را به خود مشغول كرده ااين شكاكيت جسم و روح او را در اضطرابي عميق فروبرده و 
  .بود

م كه قدري مضطرب و به ،درست مثل اين كه ناگهان در آبي بسيار ژرف افتاده باشم
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توانم پايم را در پاياب محكم كنم و نه اين كه با شنا كردن خود را روي آب  نه مي

  ).همان( نگه دارم

ي از عدم يقين داشت ترديـدي  ا ترين شائبه كوچك د نشد و در طرد هر آنچهالبته او ناامي 
  :ندادخود راه  به

د و اگـر  در اين مسير همچنان پيش خواهم رفت تا به چيزي برسـم كـه قطعـي باشـ    

كم يقين كنم كه هيچ امر يقيني در عالم وجود  كار ديگري از دستم بر نيايد، دست

  ).24: 1369دكارت، ( ندارد

كـه وي آن را جـزو اصـول فلسـفه خـويش       شتاهميت دا اواين شكاكيت آنچنان براي 
ه براي آزمودن حقيقت، هر كس بايد در طول زندگي خود، تا آنجا ك«: خاطر نشان كردشمرد و 

اصـل دوم  و در ). 40ـ   39: 1371دكـارت،  (» ممكن است، يك بار درباره همه چيز شك كنـد 
). همـان (» هر آنچه را كه شك كردن در آن ممكن باشد بايد باطل تلقي كنيم«: كتاب خود گفت

او  .بـود دنبال يافتن يك نقطه يقينـي و قابـل اعتمـاد     به اوافزايي،  در اين وادي حيراني و حيرت
  :گويد ميخود 

ارشميدس براي ازجاكندن كره خاكي وانتقال آن بـه مكـان ديگـر، تنهـا خواسـتار      

يك نقطه ثابت وساكن بود، من هم اگر بخت ياري كند وتنها به يك امر يقينـي و  

  .)25: 1369دكارت، ( را داشته باشم ترين اميد يابم، حق دارم عالي ناپذيردست ترديد

و  »انديشـه «د كه همـان وجـود   رسيطه قابل اتكايي سير شكاكيت دكارتي در نهايت به نق
: د كـه كـر بناي معرفتي خود كرده و چنين اسـتنتاج  او اين نقطه را سنگ . بود» انديشنده« سپس

، و اوزيربناي انديشـه   ،معروف شده »كوجيتو«كه به  ،اين عبارت. 1»انديشم، پس هستم مي  من«

   .ب استدوران جديد غرمعرفتي سنگ بناي بتوان گفت  شايد
 توجه به رياضيات و تفسير مكانيكي جهان

كه معرفت بايد از تجربه آغاز و به تجربه خـتم  بودند د معتق هاي دوره رنسانس اومانيست
تا پيش از ) 244: 1376رندال، (دباشرياضي صرف  اين فرايند بايدروش  ولي از نظر آنانشود، 

                                                            
1. Cogito, ergo Sum. 
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  :ده بودنبرداشت هايي كساني چون گاليله در اين زمينه قدمهم دكارت 
. اين كه طبيعت گويي در نظام خود رياضي است اصل عقيدتي گاليلـه بـوده اسـت   

كرد تا حد امكان، قواعد و مبـاني علـم طبيعـت و     او به عنوان عالم طبيعت سعي مي

عنـوان   بـه . هاي مشهود طبيعت را بر حسـب قضـاياي رياضـي بيـان كنـد      مندي قانون

كـرد كـه    علم طبيعت اين نتيجـه را اخـذ مـي   فيلسوف از موفقيت روش رياضي در 

سادجاتوره گاليله در كتاب. علم رياضي كليد فهم نظام فعلي واقعيت است
اعـالم   1

داشت كه خداوند فلسفه را در كتاب عالم نوشته است، هر چند مادام كه زبان ايـن  

ــده باشــيم نمــي   ــان رياضــيات اســت نفهمي ــوانيم آن را بخــوانيم كتــاب را كــه زب  ت

  ).4/31: 1380تون، كاپلس(

دنبال يك روش قابـل اطمينـان    دكارت نيز از آنجا كه پس از ترديد در وجود همه چيز، به

بـراي ايـن كـار     ، تنها روش و قضاياي رياضي را2هاي واضح و متمايز بود براي رسيدن به ايده

ي چـون  سزا بر فلسفه او و نگـاهش بـه امـور    گيري از رياضيات تاثيري به بهره. دانست مناسب 
هـاي مختلـف ايـن     براي آگاهي از سـويه (فيزيك و تفسير مكانيكي جهان از خود باقي گذاشت

ي بـود كـه فراتـر از سـخن     ا اندازه ارزش رياضيات در نزد او به). Moorman, 1943 :ك.تاثير، ر
در رياضيات، يعني كالويوس، كه گفته بود رياضيات در ميان علـوم مقـام اول را دارد،    استادش

دكارت با نقـد فلسـفه   . را معرفت دانست توان آن عتقد بود تنها معرفت رياضي است كه ميم او
گيـري از ايـن    هدف او آن بود كه با بهـره . طبيعي كالسيك، به رياضيات توجهي ويژه ابراز كرد

  ).Wallace, 2000: 234(علم، رمز و رازهاي طبيعت را هر چه بيشتر آشكار نمايد 
اوال روش «از سوي كساني چـون نيـوتن پـي گرفتـه شـد و او       اين نگرش دكارت بعدها

را بـا عمـل تطبيـق كـرد، و بـاالخره       ثانيا آن ،دست آورد رياضي توصيف حركت مكانيكي را به

                                                            
1. Ie Saggiatore. 

 :Flage and Bonnen, 1999(دانست حقيقي مي هاي داراي وضوح و تمايز را دكارت تنها و تنها ايده .2

210.(  



 اول  شمارة يازدهم، پژوهشي دانشگاه قم، سال –فصلنامة علمي 

279 

هـاي دقيـق    زيرا مردم به تفسير مكانيكي كامل جهان به وسيله فرمول ؛روياي دكارت محقق شد
  ).349ـ  1/348: 1376رندال، ( ».و استنتاجي رياضي دست يافتند

بـه جـاي    درباب ديدگاه دكارت در مورد تفسير مكانيكي جهان نيز بايد گفت از نگـاه او، 
توجه به مفاهيم و مباحث مبهم متافيزيك قرون وسطايي، بايـد توضـيحي رياضـي و مكـانيكي     

زلـه  توان به من مي  را مه جهان، جز خداوند و روح معقوله او معتقد بود. براي جهان ارائه نمود
هـايش   البته در بيان عقايد خويش همـواره از اظهـار صـريح و افراطـي ديـدگاه     . ماشين دانست
لذا برخي قضايا را بـه صـورت   . د تا مبادا مورد سرزنش اهالي كليسا واقع شودكر خودداري مي

  :دكر شرطي ذكر مي
 ن ارزانـي داشـته اسـت،   مـ با فرض اين كه خداوند ماده را آفريده و حركـت را بـه   

توان گفت كه جهـان طبـق قـوانين مكانيـك و بـدون دخالـت عوامـل مختلـف          يم 

  ).681ـ  680: 1348دورانت، ( كند مي  حركت

   :او عقيده داشت كه
توانستيم نه تنها ستاره شناسـي و فيزيـك و شـيمي، بلكـه      مي  اگر علم ما كامل بود،

. رآوريـم همه عمليات حيات، به اسـتثناي خـرد، را بـه صـورت قـوانين مكـانيكي د      

  ).همان( تنفس، هضم، حتي احساس، مكانيكي هستند

اش، بـاالخره برخـي    كارانه رغم روحيه محافظه بهو  ،دوآميز ب ها براي او مخاطره اين ديدگاه
از علماي كالوني به او اعتراض كردند، چرا كه معتقد بودند دفـاع دكـارت از اراده آزاد، عملـي    

شناسـي مكـانيكي او تـا كفـر و الحـاد فاصـله        و جهـان آميز و مخالف اصل تقدير است،  بدعت
وقتـي همـه   . كردنـد  چندان هم اشتباه نمـي  اين معترضان ).682: 1348دورانت، ( چنداني ندارد

چيز تفسير مكانيكي شد و جميع حركات ماده را قوانين فيزيكي تعيين كرد، الجـرم، بـه سـبب    
شوند و نوعي حركـت   نين مكانيكي ميتوازي و ارتباط جسم و روح، وقايع روحي هم تابع قوا

وقتي، طبق نظر دكـارت، حيوانـات داراي روح نبـوده و     افزون بر آن،. گيرند جبري به خود مي
كاري بود كه در تعميم، همان اند، چرا اين مسئله را نتوان به انسان تعميم داد؟ اين  جسم محض

ي جهـان از آن بهـره فـراوان    ها جهت تبيين مـاد  قرن هجدهم عمال انجام گرفت و ماترياليست
  ).784: راسل، بي تا( بردند
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 خداباانسان  تغيير نسبت

انسـان بـه   و دهـد،   خدامحوري جاي خود را به انسان محوري مـي  ،در نگرش اومانيستي
به نوعي خـالق  ديگر انسان مخلوق خدا نيست، بلكه . شود مي »خدا«شود  »خدايي«كه  آن جاي

، شـود  مـي   باورها و حتـي خـالق واقعيـت   ، ها خالق ارزشه ك ستوقتي خود اواوست؛ چرا كه 
هـايي كـه در    پس اوست كه، به علت نيازگردد،  مي چون ادراك همه چيز از معبر ذهن او انجام

   .سازد مي  نيزخدا را ، كند خود احساس مي
ايـن  . در انديشه دكارت هم به نوعي اين تقدم ذات انسـاني بـر وجـود خـدا وجـود دارد     

همان طور كه از برخي آثار دكارت مثل اصول فسلفه يا كتـاب اعتراضـات هـم بـه     (درست كه 
از نظر دكارت در عالم ثبوت، اين خداست كه انسان را خلق كـرده اسـت، ولـي    ) آيد مي دست

ذهـن  /دهد كه از نظر وي دست كم در عالم اثبات، ايـن وجـود   مي سير حركت فكري او نشان
د و تا وقتي اثبات و يقينـي نشـده اسـت نوبـت بـه اثبـات       شو مي انساني است كه بر خدا مقدم

اودربـاره خداونـد و   هـاي   براي آشنايي تفصـيلي بـا انديشـه   (وجود خدا و صفات او نمي رسد
وي بنگريد به مهم ترين، يا يكي از مهـم تـرين آثـار    هاي  انجام شده به او و پاسخهاي  اعتراض

  ).1384دكارت،  :او، يعني اعتراضات، نكـ
مرزبنـدي  ها  ست كه دكارت به وجود خدا اعتقاد دارد و از اين جهت با اومانيسترد اين

، ولي بـاالخره او هـم تـا وقتـي وجـود انسـاني را اثبـات نكـرده و آن را         1كند مي خود را حفظ
دكارت در سـير انديشـه خـود    . مفروض ندانسته است نتوانسته خدا و صفات او را اثبات نمايد

كنـد و آن را مبنـاي    مـي  انديشه را اثبات/تي وجود خدا، ابتدا شكپس از شك در همه چيز، ح
. پـردازد  مـي  دهد، و در مرحله بعد است كه به اثبات وجود خـدا  مي اثبات وجود انديشنده قرار

در اين مرحلـه  . داند كه در ذهن انسان وجود دارد مي تازه در اين مرحله هم خدا را يك مفهوم
ديگـري در اختيـار او    ك بگيرد چرا كه هنوز جـز مفـاهيم چيـز   او نمي تواند از جهان ماده كم

                                                            
هر چند، به گفته كساني چون رندال و راسل، انديشه هاي او تـا حـدود زيـادي زمينـه سـاز شـكاكيت و        .1

  ).784: ؛ راسل، بي تا317 ـ  313/  1: 1376رندال، : ك.ن(الحاد در قرن هاي بعد شد 
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رود كه مفهوم يك ذات متعالي ساخته ذهن خود او نيست و از طريـق   مي بعد سراغ اين. نيست
يا صنعتي است كـه از  » عالمت تجاري«حواس هم وارد ذهن او نشده است، بلكه همچون يك 

در آدمي به وديعت نهاده شده و بـر  ) يعني يك موجود خارجي كه خدا باشد(سوي سازنده اش
  ).179: 1386رحماني، (1كند مي وجود سازنده خود داللت

 ، و توجه به فلسفه طبيعيگرايي تجربه

با ظهـور  . ها بود به وجود آمد، تغيير روشرنسانس تحول عمده ديگري كه در حوزه علم 
كليسا در مـورد مباحـث    يآبا هاي پيشينيان يا اين دوره بود كه دانشمندان به جاي قبول ديدگاه

آنـان  . مختلف علمي، به نوعي اتكا به نفس رسيده و معتقد شدند كه بايستي خود تجربه نمايند
رنـدال،  (، ولي بـا روش رياضـي باشـد   تجربه بامعرفت بايد شروع و ختم كه بودند  بر اين باور

امـوري چـون   . تاييد شوده تجرببا  تنها چيزهايي قابل اعتماد بود كهدر نگاه آنان ). 244: 1376
هاي استفاده از مواهـب طبيعـي آنـان را بـه پـذيرش روش       راهو توجه به طبيعت و كشف آن، 

 كمدي الهيحتي در . گير بود گرايي در عرصه علوم طبيعي بسيار چشم تجربه. دوادار كرتجربي 
كنـد كـه    ستفاده مـي ا هايي ها و تشبيه يلثشود كه چگونه اين شاعر بزرگ از تم دانته نيز ديده مي

آوري  اشتياق مردم ايتاليا به جمع. دست آمده است هآشكارا مشخص است از تجربه در طبيعت ب
ها و پژوهش تطبيقي گياهان و جانوران، خود عالمـت ديگـري اسـت بـر رواج گـرايش       نمونه

  .)279ـ274: 1376بوكهارت، ( گرايي عمومي به تاريخ طبيعي و تجربه
 و در پـي  جديـدي پيـدا كـرد   جـدي و  به طبيعت توجـه  رنسانس عصر اومانيست انسان 

، نياز روز افزون به تقويت نگـرش  اين كاربراي  او. بر آن برآمدهر چه بيشتر  و تسلطشناخت 
هاي بعد و حتـي عصـر    گرايي نوين، تا قرن اين روحيه علم .داشتهاي علمي خويش  و توانايي

   .ستحاضر، سيطره خود را بر جهان غرب حفظ كرده ا
هـاي متفكـران    هـا و ديـدگاه   فعاليت توان شبيه مي انجام داددكارت كه را  تفسير مكانيكي

                                                            
1
.

) the trade mark argument(عالمت تجاري يا صـنعتي  به همين خاطر است كه اين برهان را برهان  

  .ناميده اند
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آنان بودند كـه انسـان را دومرتبـه متوجـه     . دانستدر اين زمينه عصر رنسانس، از جمله گاليله 
طبيعت نمودند و فلسفه طبيعي نويني را پايه ريزي كرده و ديدگاهي جديد نسبت بـه انسـان و   

و كشف قـوانين  ) در برابر كتاب مقدس ؟(» كتاب طبيعت«عطف توجه آنان به  .گشودندجهان 
حاكم بر آن، جهت بهره برداري هرچه بيشتر و به خـدمت گـرفتن مواهـب طبيعـي در جهـت      

  .هاي انسان بود نياز
در دوره . موضوع ديگر كه با بحث فوق در ارتباط اسـت، پيـدايش فلسـفه طبيعـي اسـت     

ايـن  پيدايش  .متمايز بودسنتي طبيعي فلسفه  ازيعي جديدي چهره نمود كه رنسانس، فلسفه طب
كه برخـورد ايـن    اين. گيري انقالب علمي غرب در آن زمان داشت فلسفه ارتباطي وثيق با شكل

ويژه درباره موضوعي چون مسئله علل، و بـه طـور خـاص علـت      بهـ   فلسفه با تفكر ارسطويي
ـ  كرا بر ارسطوگرايي وارد چه بود و چه انتقاداتي ر ـغايي   د در د از جمله مباحثي است كـه باي

 :Osler, 2000: توان مراجعه كرد به در اين زمينه از جمله مي(مورد مداقه جدي گيردخود  جاي

حاصل پيدايش نگرشـي جديـد بـه انسـان و     طبيعي رنسانس از طرف ديگر فلسفه . )193-208
شناسي نوين بود كه ارتباط شديدي بـا   ك جهانشاخصه اين فلسفه قبل از هر چيز ي. جهان بود

شاخصه ديگـر آن، وجـود ايـن    . فيزيك كوپرنيكي و نگرش انتقادي به فيزيك ارسطويي داشت
تواند براي نوع بشر مفيد واقع شده و انسان توانايي آن را دارد كـه از   ديدگاه بود كه طبيعت مي

پيدايش نگرش تجربي به پديدارها، در . دبرداري نماي هاي آن براي يك زندگي بهتر بهره قابليت
  .ايجاد چنين ديدگاهي تاثير تام داشت

و 5جوردانـو برونـو   ،4، برنـاردو تلزيـو  3پيترو پومپانـازي ، 2جيوواني پيكو، 1مارسلو فيچينو

                                                            
1. Marsilio Ficino. 

2. Giovanni Pico. 

3. Pietro Pompanazzi. 

4. Bernardo Telesio. 

5. Giordano Bruno. 
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هاي خود در بـاب طبيعـت و جهـان،     ي بودند كه با ارائه ديدگاهكسانه جملاز  1توماس كامپانال

ريزي علم  شناسي، به پايه ويژه در حوزه فيزيك و كيهان هاي ارسطو، به هضمن نقد و قدح انديش
 ـهـاي اومانيسـتي     مايـه  با درون ـشناسي نوين و به طور كلي فلسفه طبيعي جديد   جديد، ستاره

گيري اين فلسفه  در اين ميان يكي از كساني هم كه به نوعي با فرايند شكل. كمك فراوان كردند
بـيكن،   .)Ingegno, 2000: 236-263: ك.بـراي اطـالع بيشـتر ر   (ارت بودطبيعي پيوند خورد دك

هاي موجود در فلسفه طبيعي سنتي را به  دكارت، و حتي گاليله از جمله كساني بودند كه روش
برخي از كساني كه به بررسي فلسـفه طبيعـي   . )Blair and Grafton, 1992: 536(استهزا گرفتند

يكـي  : كه در نزد دكـارت فلسـفه داراي دو معنـا اسـت    اند  ردهخاطر نشان كاند  دكارت پرداخته
و ) science(» علم«كه در بر گيرنده ، تر ـ نسبت به معناي فلسفه در عصر حاضر ـ   معناي وسيع
فلسـفه  «هاي آن است، و ديگر معنايي محدودتر كه طبق آن، فلسفه مترادف است بـا   همه شاخه

گاه فلسـفه طبيعـي در    دهنده جاي تواند نشان مي  مراين ا). Moorman, 1943: 296-297(»طبيعي

2 .انديشه دكارت نيز باشد
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