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مابعدالطبيعه دكارت: تمهيدي بر ورود رياضيات به 
  1طبيعيات

  خواه ملكوتيمريم 
 محمدتقي چاوشي

  چكيده
در اغلب آثاري كه درباره دكارت نگاشته شده، صراحتاً تصويري رياضي از جهـان در مابعدالطبيعـه او عرضـه    
شده است. اما چون در محافل فلسفي، آثار علمي و رياضي دكارت مغفـول مانـده و بيشـتر بـه آثـار مابعـدالطبيعي وي       

از اينكه دكارت چگونـه طبيعـت را جامـه رياضـيات پوشـانيد و پـاي علـوم دقيقـه را بـه           پرداخته شده توصيفي تحليلي
هـاي دكـارت را مسـتقل از آثـار علمـي او       ورزي طبيعيات گشود مطرح نشده اسـت. حتـي برخـي از اهـل نظـر، فلسـفه      

ه و ايـن ظرايـف بـدون    آنكه ظرايف تفكر رياضي دكارت در تمام آثار مابعدالطبيعي او منشـأ اثـر بـود    اند، حال  دانسته
كوشد مسير دكارت تا رسـيدن بـه تصـوير رياضـي جهـان را بـا        بررسي آثار رياضي او پنهان خواهد ماند. اين مقاله مي

عنايت به دقايق آثار علمي و رياضي او بررسي كند و نشان دهد كه چگونه چنين بينشي به نظام طبيعت، انسان را مسلّط 
  است.بر جهان و متصرّف در آن كرده 
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  مقدمه
تنها متداول نبـود كـه خـالف     تا پيش از دوره جديد، كاربرد رياضيات در طبيعيات نه

رفت، زيرا ارسطو معتقد بـود هـر علمـي روش ويـژه خـود را       شمار مي سنت مدرسيان نيز به
كارگيري اسـتدالل رياضـي    ). تا اوايل قرن هفده بهAristotle, 350 BC: Bk I ch. 2دارد (

كرد كه انتقـاد شـديد مدرسـيان را بـه فيزيـك       در علوم طبيعي تا حدي غيرمنطقي جلوه مي
خوانـده كـه نخسـت در پـي ايجـاد نـوعي روشِ عـام         گاليله برانگيخت. اما دكارت رياضـي 
اي بــراي گريــز از انتقــادات  م بــود در ميانــه راه، چــارهرياضــي بــراي مطالعــه در تمــام علــو

ارسطوييان يافت؛ او دريافت كه اگر بتواند با تدوين نوعي مابعدالطبيعه، تصـويري از جهـان   
بـر آنكـه از چنـگ اعتـراض ارسـطوييان       به دست دهد كه متعلَّق رياضيات واقع شود عالوه 

گيـري از   اعتنا كـرده و بهـره   ل ارسطويي بيآنكه متوجه باشد، به اصو رهيده، خواننده را، بي
گونه اسـتبعادي در نظـر او اسـتوار كـرده      هاي جهان را بدون هيچ رياضيات در تحليل پديده

  ). 42: 1389است (شهرآييني، 
اما نقش دكارت در اين مسـير، بـيش از انطبـاق طبيعيـات بـر رياضـيات رايـج (يعنـي         

ع هندسه مختصاتي، تحولي در رياضيات ايجاد هندسه اقليدسي) بود؛ دكارت نخست با ابدا
آن امكان تبديل مسائل هندسي به مسائل جبري فراهم آمـد و سـپس در    موجب  كرد كه به 
آن همه مسائل و امور هستي، كـه    كمك اش تبييني از جهان به دست داد كه به  مابعدالطبيعه

د. اهميـت ايـن مسـئله    شد، به مسائل جبري قابـل ترجمـه شـ    اينك ذيل طبيعيات خالصه مي
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شود كه بدانيم تبيين او از جهان، از بطـن ابـداع او در رياضـيات برخاسـت،      زماني بيشتر مي
اي كه جهان را مستعد دخالـت رياضـيات    كما اينكه چندان دور از انتظار نيست مابعدالطبيعه

 دهد خود متأثر از رياضيات باشد. نوشتار حاضـر درصـدد اسـت در ضـمن ترسـيم      نشان مي
اش پيمـود تـأثير رياضـيات او را بـر ايـن       كـردن مابعدالطبيعـه   مسيري كه دكارت تـا مطـرح  

  مابعدالطبيعه آشكار كند. 

  گام نخست: واردكردن جبر به هندسه و ساير علوم  
دكارت به بكمان پيدا است ابداع هندسـه تحليلـي،    1619هاي سال  طور كه از نامه آن

. حقيقـت آن  (Descartes, 1991: 1-3)مبدأ تمامي تحوالت در انديشه دكارت بوده اسـت  
است كه دكارت پس از آنكه جبر را به درون هندسه آورد اين ظرفيت را در جبر ديـد كـه   

كارهاي ابتكاري برهانـد، بلكـه يـاراي ايجـاد      تخيل صرف و راه تواند هندسه را از تنها مي نه
  روش علمي جديدي را در ساير علوم نيز دارد.

در واقع، دكارت با ابداع دستگاه مختصـات و آوردن اَشـكال هندسـي بـه درون ايـن      
دستگاه و ترجمه آنها به زبان عبـارات جبـري، موفـق شـد هندسـه را از نـو تعريـف كنـد و         

كوشـد مسـائل هندسـي را بـه      را مضاعف سـازد. او در هندسـه تحليلـي مـي     هاي آن ظرفيت
طريـق دنبـال كنـد،     عبارات جبري تبديل كند و مسير رسيدن از معلوم به مجهـول را از ايـن   

چراكه به كمك عبارات جبري، روند استدالل، مكانيزه شده و نيـاز بـه فرسـودن تخيـل بـه      
  رسد.  حداقل مي

تـرين جـزء هـر شـكل      كمـك دسـتگاه مختصـات، بسـيط     كـار، بـه   دكارت براي اين 
كنـد. سـپس    تحليـل مـي   yو  xهندسي، يعني نقطـه را در نظـر گرفتـه و آن را بـه دو مؤلفـه      

در هر نقطه نوعي از آن شكل هندسي را كشف كند. اين رابطه  yو  xكوشد رابطه ميان  مي
  ل هندسي است.شود دقيقاً معادل جبري آن شك كه به صورت عبارتي جبري نوشته مي

ترتيب، دكارت با تركيب جبر و هندسه اين امكان را به دسـت داد كـه بتـوان     اين  به  
   متصل بـه كـم براي خطوط، اشكال و احجام، معادالت جبري نوشت و اين يعني تبديل كم

دادن هندسه تحليلي به علومي كه مسائل آنهـا حـاوي شـكل     منفصل. بديهي است كه تسرّي
  كردن آنها. كردن و قابل محاسبه دديباشند، يعني ع
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اين موفقيت، دكارت را ترغيب كرد تـا جـوهر و مايـه جبـر را پيـدا كنـد و آن را بـه        
عنوان روشي علمـي در تمـامي علـوم بـه كـار گيـرد. در حقيقـت، عـزم دكـارت در آنچـه           

تنهـا مسـائل حـاوي شـكل، كـه هـر مسـئله و         خواند بر آن اسـت كـه نـه    مي» رياضيات عام«
هـا را در سـيطره محاسـبه انسـان      ترتيب پديـده  اين  اي را به معادالت ترجمه كند و به  هپديد

نظر را در قواعد چهارگانه بداهت، تحليـل، تركيـب و استقصـاء     درآورد. او قوانين اين شيوه
  ).  85-84ب:  1391خالصه كرده است (دكارت، 

نبـال آن اسـت كـه هـر     توان گفت دكارت با تدوين ايـن قواعـد بـه د    طور كلي مي به 
باشـد، بـه اجـزايش     اي حـوزه چـه  مسئله را، صرف نظر از آنكه موارد مورد بررسي آن در 

چيز از اموري كه حقيقتـاً مربـوط بـه آن هسـتند ناديـده نمانـد.        تجزيه كند تا جايي كه هيچ 
 طريـق معادلـه يـا    ايـن   كوشد ارتبـاط مجهـول مسـئله را بـا ايـن بسـائط بيابـد و بـه          آنگاه مي

  هايي تنظيم كند و با حل اين معادالت، مجهول مسئله را معلوم كند. معادله
بـردن   گفتار در روش درسـت راه و  قواعد هدايت ذهنها در   دكارت كه در اين سال

به دنبال آن بـوده كـه ايـن روش علمـي را معرفـي كنـد و نحـوه كـاربرد آن در تبيـين           عقل
را ناتمام رها كرده و ديگر نامي از رياضـيات عـام   كار  هاي طبيعت را نشان دهد، اين  پديده
كنـد   اي را آغـاز مـي   برد. واقعيت آن است كه او پس از اين دوران تأسيس مابعدالطبيعه نمي

تـر متعلَّـق رياضـيات واقـع      راحتـي هرچـه تمـام    كه متضمن تصويري از هستي اسـت كـه بـه   
ندگي علمـي خـود سـعي دارد    توان گفت دكارت در دوره اول ز ترتيب مي اين   شود. به مي

رود كـه شـرايط    روش رياضي را به تمام علـوم بگسـتراند و در دوره دوم بـه دنبـال آن مـي     
  مابعدالطبيعي چنين تعميمي را فراهم آورد.

  كردن مابعدالطبيعه گام دوم: فراهم

  حذف محسوسات از جهان
او را  حقيقت اين است كه دكارت نظرگاهي متفاوت به عالم داشت و چيزي هم كـه 

 تـأمالت به تأمالت مابعدالطبيعي ترغيب كرد ترسيم همين تصوير جديد از عالم بود؛ رساله 
توان سيري در مسير شك در وجود همه امور و سپس اثبات دوباره آنهـا دانسـت. امـا     را مي
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شود با جهان، انسان و خـدايي   جهان، انسان و خدايي كه در ابتداي كار محل شك واقع مي
، انسـان،  تـأمالت گردد تفاوت ماهوي دارد. دكـارت در رسـاله    اي كار اثبات ميكه در انته

كنـد: انسـاني كـه مركـب از دو جـوهر كـامالً متمـايز         جهان و خداي جديدي را اثبات مـي 
انديشنده و ممتد است؛ خداوندي كه فقط ضامن معرفت انسان به جهان خارج اسـت؛ و در  

و رنگ و بو و مزه، فقط پوشيده از امتداد صـرف  نهايت، جهاني كه خالي از هر سر و صدا 
  است.

امور نيست، بلكه شك » وجود«در واقع بايد توجه داشت كه شك دكارت، شك در 
گيرد تا تصوير جديدي از ماهيت امور ترسـيم   آنها است. او شك را به كار مي» ماهيت«در 

  كند.
تر، دكارت ترديد داشت كه اشياي مادي، درست همان چيزي باشند كـه   به بيان دقيق

دليل كوشـيد بـراي شـيئي     همين  ). به 101الف:  1391كنيم (دكارت،  ما با حواس درك مي
گيرند،  گانه قرار مي كه در حالت عادي داراي تمام خصوصياتي است كه تحت حواس پنج

خـواص جزئـي شـيء دگرگـون شـود، آنگـاه بـه دنبـال          وضعيتي را بيابـد كـه در آن تمـام   
اي در آن شيء بگردد كه در طـول ايـن تغييـرات ثابـت مانـده اسـت، چراكـه ايـن          مشخصه

  بخش شيء مادي خواهد بود.  مشخصه، در نهايت، همان امر قوام
گيرد كه تازه از كندو گرفته شده  اي از موم را در نظر مي دكارت براي اين كار، قطعه

 را دارد گيـرد  تحـت حـواس قـرار مـي     كـه ين موم در ابتداي كار، تمام خصوصياتي است؛ ا
كـردن ايـن مـوم همـان وضـعيتي اسـت كـه تمـام خـواص جزئـي آن            )، اما گـرم 44(همان: 

)، ولي پس از آن هم موم همچنان باقي است! پرسش ايـن  45-44شود (همان:  دگرگون مي
بودنِ موم  ماند و موم سوس موم ثابت مياين چيز چيست كه در طول تغييرات مح«است كه: 

نظر كنـيم   اگر از تمام آنچه به موم تعلق ندارد صرف«گويد:  دكارت مي». كند؟ را حفظ مي
» پـذير و تغييرپـذير   مانـد مگـر امـري ممتـد، انعطـاف      ماند؟ قطعاً چيزي باقي نمي چه باقي مي

  ). 45(همان: 
تواند از طريق حواس بر ما  اشيا نمي يابد كه ماهيت اينجا است كه دكارت اطمينان مي

كه ديديم همه آن چيزهايي كه تحت عنوان مزه، بو، زبري، نرمـي و   آشكار شود. زيرا چنان
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آنكه شيء همچنان پابرجا است. به تعبير  يابد، حال  شود تغيير مي برخاستن صدا مشخص مي
ديگري در كار است كه  تواند معرِّف ماهيت ثابت باشد، پس امر ديگر، چون امر متغير نمي

توان آن را دريافـت، الجـرم در جرگـه     هويت شيء به آن است و اگر از طريق حواس نمي
ماهيـت اشـياي مـادي، فاقـد هـر گونـه خاصـيت        «تعبيـري،   محسوسات نيست. بنـابراين، بـه   

سوي فهـم ذاتيـات     پذيري براي حواس هستند و آدمي با حواس خود هيچ راهي به شناخت
موم همين  ). دكارت نيز سعي داشت در برهان تكه145-144: 1389(شهرآييني،  »آنها ندارد

پذيري و تغييرپـذيري بـه    هاي امتداد، انعطاف يك از ويژگي مطلب را به ما بفهماند كه هيچ 
آيد، بلكه در واقع، اين نور طبيعي عقل اسـت كـه از طريـق تصـورات      درك حواس درنمي

  كند.  مي فطري، ماهيت اشيا را بر ما عيان
موم عالوه بر معرفي ماهيت شيء مادي، حـاوي نكـاتي در     به اين ترتيب، برهان قطعه

باب حواس و محسوسات نزد دكارت نيز هست؛ نكته اول اينكه حواس، امكان برمالكـردن  
يك از  ماهيت شيء مادي را ندارند و نكته دوم كه در واقع نتيجه نكته اول است اينكه هيچ 

كه ماحصـل كـار دكـارت در     در ماهيت شيء مادي نخواهند بود، چنان محسوسات، داخل
موم، در تصويري كه از ماهيت شيء مادي موم ترسيم كـرده و امتـداد را مقـوم      برهان قطعه

  آن معرفي كرده مؤيد همين مطلب است.
تنهايي براي فهم جايگاه محسوسات در جهان دكارتي و نظام  البته، برهان قطعه موم به

ات او كافي نيست. به همين دليل نظـري اجمـالي بـه آراي دكـارت دربـاره حـواس و       طبيعي
هـاي او در ايـن بـاب مـا را بـه       محسوسات در رساله تأمالت خواهيم داشت. مـرور ديـدگاه  

نمايي حـواس طـرح    دهد: او در تأمل اول، ترديدهايي درباره واقع سمت امر مهمي سوق مي
كم در مورد اشياي بسـيار ريـز و بسـيار     هي اوقات، دستحواس گا«كند، با اين بيان كه:  مي

  ).30الف:  1391(دكارت، » دهد دور، ما را فريب مي
ــان تكــه مــوم، ناكارآمــدي حــواس در         دكــارت در تأمــل دوم و بــه واســطه بره

كنـد، تصـويري كـه او در ايـن برهـان از ماهيـت        كردن ماهيت جسم را برهاني مي مكشوف
ن مطلب است كه محسوسات هـيچ جـايي در ماهيـت شـيء     كند متضمن اي جسم عرضه مي

  مادي ندارند.
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او در ضمن مطالب تأمل سوم، در خصوص شـباهت كامـل ميـان تصـورات حسـي و      
خوانـد   اي گـزاف مـي   كند و تمايل به اين تشابه را مولود انگيزه اشياي خارجي تشكيك مي

  ).57(همان: 
كند و به پيروي از گاليله،  سره ميدكارت، نهايتاً در تأمل ششم، كار محسوسات را يك

كند كه در خارج از ذهن وجود ندارند، بلكـه از برخـورد اشـيا بـا      آنها را اموري معرفي مي
  ).  303-296: 1376؛ همو، 111-108شوند (همان:  هاي حسي، در ذهن ايجاد مي اندام

كـه   گويد: عادت به حكـم غلـط بـدون تأمـل مـرا واداشـته       او در پايان تأمل ششم مي
تصور كنم هر فضايي كه در آن چيزي نباشد كه حواس مرا برانگيزد خالي است، در جسـم  
گرم چيزي وجود دارد كه با مفهوم حرارت كه در ذهن من اسـت كـامالً مشـابه اسـت، در     

كـنم وجـود دارد، در جسـم     جسم سفيد يا سبز خود همان سفيدي يا سبزي كه احساس مـي 
گمـان از   )؛ بلـه بـي  103الـف:   1391جـود اسـت (دكـارت،    تلخ يا شيرين عين همان مزه مو
ها، حرارت، صـالبت و ماننـد اينهـا را     ها، صداها، بوها، مزه همين كه انواع مختلفي از رنگ

توانيم نتيجه بگيريم كه در اجسـامي كـه منشـأ صـدور تمـام ادراكـات        كنيم مي احساس مي
وجـود دارد، اگرچـه ممكـن    هايي به ازاي ايـن ادراكـات    گوناگون حسي است، دگرگوني

ها واقعاً با اين ادراكات اصالً مشابهت نداشته باشند (همان). او در ادامه،  است آن دگرگوني
  دهد:  چنين توضيح مي ديدگاه خود را 

كنم و حتي اگر بيش از حـد   شدن به آتش احساس حرارت مي اگرچه هنگام نزديك
ست كه بتواند مـرا مطمـئن كنـد كـه در     كنم، اما هيچ دليلي ني نزديك شوم احساس درد مي

آتش چيزي شبيه به اين حرارت وجود دارد، يا شبيه به اين درد، بلكه فقـط دليـل دارم كـه    
بگويم در آتش چيزي هست ـ هرچـه باشـد ـ كـه ايـن احسـاس حـرارت يـا درد را در مـن           

  ).105-104برانگيزد (همان: 
ها و اصوات را فقط در  ها، رايحه ها، طعم دكارت با اين بيان، خواص كيفي نظير رنگ

خوانـد. بـه ايـن     كننده موجود دانسته و آنها را معلول برخورد اشيا با حواس مي ذهن ادراك
زدايـد و   ترتيب، وي كيفيات محسوس در نظام طبيعيات ارسطويي را از جهان خـارجي مـي  

كنـد.   معرفي مـي هاي حسي  آنها را ساخته ذهن انسان در هنگام برخورد اشياي مادي با اندام
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ماند صرفاً خواصي چـون امتـداد، شـكل، وضـع و      در نتيجه آنچه در جهان دكارتي باقي مي
  حركت خواهد بود.

البته تمايل به حذف محسوسات از جهان واقع، پيش از دكارت نيز مسـبوق بـه سـابقه    
رود در شيء وجود دارند (موسوم بـه   است؛ تقسيم خواص اشيا به محسوساتي كه گمان مي
شـوند (موسـوم بـه كيفيـات اوليـه) را       كيفيات ثانويه) و خواصي كه ذاتي اشيا محسوب مـي 

بار دموكريتوس مطرح كرد و گاليله پس از حدود دو هزار سـال مجـدداً آن را زنـده     اولين 
آنكه به چندوچون اين تمايز بپردازد، از طريق برهـان قطعـه    كرد. پس از او هم، دكارت بي

راند و كيفيـات اوليـه را مقـوم ماهيـت اشـيا معرفـي        را از جهانِ واقع مي موم، كيفيات ثانويه
  كند. مي

دكارت پيش از هر چيز، با شك دسـتوري، اعتمـاد غيرنقادانـه بـر گـواهي حـواس را       
اين  كوشد داللت ميان كيفيات حسي و امر واقعي را بررسي كند و به  كند و مي نكوهش مي

  آورد. ز واقعيت جهان را فراهم ميترتيب زمينه حذف كيفيات ثانويه ا 
الي شك عمومي خود راجع به تمام  هاي حواس را در البه البته دكارت شك در داده

كند. هدف كلي او اين است كـه بـه كمـك ايـن شـك       باورهاي از پيش پنداشته مطرح مي
دستوري هر آنچـه را كـه كمتـرين ترديـد و ابهـامي دارد كنـار بگـذارد و سـپس در مسـير          

ت، فقط امور ترديدناپذير و كامالً واضح را براي بناكردن ساختمان معرفت خـود بـه   بازگش
كند كـه سـبد پـر از     كار گيرد. دكارت در توجيه اين شك دستوري، زماني را توصيف مي 

هاي سبد  ها فاسد باشند و بقيه سيب سيبي داشته باشيم و نگران باشيم كه مبادا بعضي از سيب
آيـا بهتـرين راه ايـن نيسـت     «گويد:  ). او در ادامه مي547: 1384رت، را هم فاسد كنند (دكا

هاي سالم را بـه   يك آنها، سيب هاي سبد را خالي كنيم و سپس با وارسي يك كه همه سيب
  (همان).» سبد برگردانيم و فاسدها را دور بريزيم؟

 در واقع، نظم جديد سبد، كه پس از شك در ماهيت جهان و اشـياي موجـود در آن   
كند. مطلـب اينجـا    حاصل شد، تصويري است كه دكارت از عالم مد نظر خود توصيف مي

كند ديگر، محسوسات را به  هاي سالم مي است كه وقتي دكارت شروع به بازگرداندن سيب
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گرداند، بلكه فقط كيفيات اوليه هستند كه ذاتي عالم واقع شـمرده   سبد واقعيت جهان برنمي
  گردند. شوند و به سبد باز مي مي

اما علت گزينش صرف كيفيات اوليـه بـه عنـوان واقعيـت جهـان چيسـت؟ و پرسـش        
تر اينكه: اصالً چرا گزينش؟ شايد پاسخ پرسش نخست اين باشـد كـه آنچـه بـه ظـرف       مهم

هايي از عالم خارج است كه بتواند تحت شناخت هندسـي   گردد جنبه جهان دكارتي باز مي
دهند جايي در ايـن ظـرف    گونه توصيف هندسي نمي هيچدرآيد. در نتيجه اموري كه تن به 

ندارند. اما پاسخ پرسش دوم، كه به تعبيري اساس پيشرفت عالم جديد و به تعبير ديگر منشأ 
بحران در عالم جديد است، اين است كه چون دكـارت بـه دنبـال يقـين اسـت، يقينـي كـه        

اضيات، واضح و متمايزند، حاصل زدودن ابهام است و همه چيز در آن همچون اعداد در ري
به همين دليل هم سـعي دارد تمـام نيروهـاي نهفتـه (همچـون قـوه و فعـل) و مفـاهيم مـبهم          
(همچون صورت و ماده و نفوس) و حتي محسوسات را از ماهيت جهان بزدايـد تـا امـوري    

راحتي بتوان آنها را تحت شناخت هندسـي   معدود و بسيار روشن در جهان باقي بمانند كه به
  رآورد.د

در حقيقت وضوح و تمايز مد نظر دكارت و به طور كلي يقينـي كـه او بـه دنبـال آن     
كه حقيقت هر شيء يا پديده بـه چنـد     شود؛ هنگامي حاصل مي» فروكاهش«است از طريق 

يابـد كـه تمـام     مؤلفه تقليل يابد، طبعاً انسان با حصول شناخت از اين چند مؤلفه اطمينان مي
اي  ين شيء يا پديده ممكن بود دانسته است. اما هنگامي كه شيء يا پديدهآنچه را راجع به ا

بر آن، برخي از اين وجوه، مبهم باشند و نتوان از آنهـا   شماري داشته باشد و عالوه  وجوه بي
  چنيني نخواهد رسيد. گاه انسان به يقيني اين شناخت واضح و متمايزي داشت هيچ

نقطه به سه مؤلفه طول و عرض و ارتفاع، تمـام  طوركه با فروكاهش هر  دكارت همان
هويت هر نقطه را در اين سه مؤلفه منحصر كرد و در هر مسـئله هندسـي، فقـط از ايـن سـه      

اش نيز ماهيت ماده را به امتداد در سه جهت (طول و عـرض   مؤلفه بهره برد، در مابعدالطبيعه
دهد كـه از ايـن    بشر جديد مي ) و اين مژده را به260: 1376كند (همو،  و عمق) محدود مي

هاي جهان الزم نيست چيزي جز شكل فضايي و حركت ـ كه   به بعد براي فهم اشيا و پديده
بعدي است ـ به ماده نسبت دهيم و كافي است هـر شـيء     هاي اين امتداد سه عامل تمايز پاره



ش    ٨۴ ی  ژپو ی - ی ف ماره : کال دھم،  ماره ایپ١٣٩۵ ز ـ پا کمی سال   ۶٩ یپ ، 

 

همـان:  بررسـي كنـيم (  »  اي از اَشكال هندسـي متحـرّك   يك شكل يا مجموعه«را به عنوان 
303-304.(  

  زدودن حيات از جهان
اما عمق تحولي را كه دكارت در تفسير جهـان ايجـاد كـرد فقـط در نسـبت بـا تبيـين        

توان فهم كرد. گو اينكه دكـارت، بشـر را بـه جهـان جديـدي بـرد كـه         ارسطويي جهان مي
از » اتحي«كلي با جهان سابقِ او متفاوت بود. اخراج نفوس، صور و طبايع و در يك كالم  به

شـد آن را   اي از آن باقي گذاشت كـه خيلـي سـاده مـي     جهان ارسطويي، فقط جسد و الشه
  تحت اصول مكانيسم درآورد. 

در واقــع، فاصــله جهــان دكــارتي از جهــان ارســطويي، بــه انــدازه فاصــله مكانيســم از 
ارگانيسم است. در جهان دكارتي هيچ سخني از صور و طبايع كه روزگاري سـهم بسـزايي   

شود. همچنين قواي نفس كه در  توجيه افعال و خصوصيات موجودات داشتند شنيده نميدر 
هاي جانداران بود جايي در اين جهان ندارند. افـزون بـر اينهـا،     جهان ارسطويي منشأ فعاليت

هيچ بو و طعم و صوت و رنگي هم در اين جهان وجود ندارد. در حقيقت، فعاليت، زندگي 
ان رخت بسته و آن را سراسر سكوت و جمود فرا گرفته اسـت. در  و پويايي از ذات اين جه

هايي هستند كه براي توضـيح رفتـار آنهـا     چنين جهاني تمام اشيا و موجودات به مثابه ماشين
الزم نيست به وجود روح يا امر مرموزي در آنها معتقد شويم، بلكه فقط كـافي اسـت تمـام    

هـا هـيچ    حليل كنيم. در واقـع، اجـزاي ايـن ماشـين    دقت ت ها را به هاي اين ماشين پيچ و مهره
تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند و فقط در شـكل و انـدازه و وضـع و حركـت از يكـديگر      

شوند. همچنين، با توجه به اينكه امكان هر نـوع نيـروي درونـي كـه از ذات مـاده       متمايز مي
ر قطعه مجـاور بـه حركـت    برخيزد از اين جهان سلب شده، هر قطعه فقط بر اثر ضربه يا فشا

كند. در اين جهان بـراي شـناخت    آيد و به عنوان جزئي از اين سيستم ايفاي نقش مي در مي
آب و آتش و ديگر اشيا، الزم نيست صورت و كيفيات آنها را در نظر آوريـم بلكـه كـافي    

ي است قوانين حركت را به عمق اجزاي اين مواد ببريم و در تبيين رفتـار آنهـا، بـه چگـونگ    
  حركت قطعات متحرّك، مدخليت تام بدهيم.
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شود، بلكه جانداران نيز به همان صورتي  جا ختم نمي  به همين» وارانگاري ماشين«اين 
گويد حيوان جز ماشين چيز ديگري نيسـت   كه دكارت مي ها؛ چنان شوند كه ماشين فهم مي

ايي كه خداوند ساخته ه و انسان نيز از حيث جسم فقط ماشين است، با اين تفاوت كه ماشين
ترتيـب،    ايـن   ). به117ب:  1391هاي ساخت انسان است (همو،  تر از ماشين مراتب پيچيده به

هاي بسيار ظريف آنها را با دقت وارسي كرد  براي شناخت موجودات زنده بايد پيچ و مهره
طـور كـه خـود در رسـاله ناتمـام       تا از كل آن شـناخت حاصـل كنـيم. لـذا دكـارت، همـان      

گونـه   كوشد بدن را چنان به طور كامل تبيين كنـد تـا همـان    نوشته، مي» توصيف بدن انسان«
كه دليلي ندارد اعالم وقت توسط سـاعت را بـه وجـود نفسـي در آن ارجـاع دهـيم، دليلـي        

: 1392نداشته باشد كه نفس را علـت حركـات در بـدن جانـداران تصـور كنـيم (كـاتينگم،        
هـا و حتـي حـواس     ريان خون، تنفس، اهرم انتهايي عضله). او دستگاه هاضمه، ج193-194
)؛ و به 115-109ب:  1391دهد (دكارت،  گانه را به صورت كامالً مكانيكي توضيح مي پنج

توصـيف  » دسـتگاه عظيمـي از اجسـام متحـرّك    «ترتيب، كل جهـان مـادي را همچـون     اين  
  ).295:  1376كند، كه طبعاً فقط تابع قوانين حركت است (همو،  مي

   تقليل جهان به امتداد
طرح مابعدالطبيعي دكارت تا اينجا فقط جنبه سلبي داشته است؛ بـه بيـان ديگـر، او تـا     

كـه تمـامي    اين مرحله فقط گفته است چه چيزهايي داخل در ماهيـت جهـان نيسـتند؛ چنـان    
ا جان تبديل كرده كه فقـط بـ   مبادي فعال را از جهان ارسطويي زدوده و آن را به جسمي بي

پذيرد. اما از اينجا به بعد، مرحله ايجابي طـرح دكـارت آغـاز     ضربه يا فشار بيروني تغيير مي
ترتيب كه با معرفي ماهيت ماده به عنوان امتداد، جهان دكارتي از مكانيسـم   اين  شود؛ به  مي

  شود تا صورتي هندسي و نهايتاً كمي به خود بگيرد.  خام مرحله اول فراتر رفته و مهيا مي
قول به عينيت ماده و امتداد، اين دستاورد را براي دكـارت داشـت كـه نتيجـه گرفـت      
يك ماده متجانس تمام جهان را فرا گرفته و اجسام طبيعي، فقط اجزايي از اين كل واحدند 

تر، چون دكـارت معتقـد    كه تمايز آنها به سبب اختالف در حركتشان است. به عبارت دقيق
جـا يكسـان خواهـد بـود و هـيچ تفـاوت         نفسـه همـه   اين ماده في ،»ماده، امتداد است«است 

ماهوي ميان اجسام مختلف وجود نخواهد داشت. اين مطلب، در واقع، شـرط ورود هندسـه   
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سـازي ماهيـت تمـام     سازي فيزيك مسـتلزم يكـي   هندسي«به طبيعيات است. به ديگر سخن: 
يل جسـم بـه امتـدادي كـه در     )، كه دكارت اين را با تقل69: 1382(مجتهدي، » اجسام است

  كند. تمام جهان متجانس است برآورده مي
اما جهان دكارتي، صرفاً جهانِ اَشكال، كه تعينـات گونـاگون امتدادنـد، نيسـت بلكـه      

اند و اين مطلب ترجمه جهان به زبان هندسه محـض را دشـوار    اَشكال اين جهان در حركت
تواننـد عامـل    اي كـه مـي   ف نيروهاي درونـي كند. دكارت اين مانع را پيش از اين با حذ مي

دانسـت   حركت اجسام باشند از پيش روي خود برداشته بود. دكارت حركـت را امـري مـي   
ديگـر، دكـارت از ميـان همـه      بيان   به 1شد. كه نه از درون شيء، كه از بيرون بر آن وارد مي

لي، را صـادق  انواع حركت در فلسفه ارسطويي، فقط حركت در مكان، يعني حركـت انتقـا  
: 1376افتد (دكارت،  هم با واردآمدن ضربه يا فشار بيروني بر شيء اتفاق مي دانست كه آن 

اند در  دانان پذيرفته كند تا فقط حركتي را كه هندسه ). اين مطلب به دكارت كمك مي291
در هندسه، خط به عنوان حركت يـك نقطـه   «طور كه   جهان خويش مؤثر بداند، يعني همان

، در (Descartes, 1998: 26)» شود و سطح بـه عنـوان حركـت يـك خـط      يح داده ميتوض
توان حاصـل حركـت پيوسـته يـك نقطـه       جهان دكارتي نيز مسير حركت يك جسم را مي

اي شـكل   حركات اشيا، در جهان دكارتي، مطـابق حركـات پيوسـته   «دانست. به بيان ديگر، 
  .(Domski, 2007: 10)» كردند ستفاده ميها ا دانان در ترسيم منحني داده شده كه هندسه

اما دكارت، فقط با آوردن تعريف هندسي حركت، كه البته آن هـم تعريـف قـدماي    
كنـد، بلكـه تعهـد او بـه وظـايفش در مقـام        هندسه از حركت بود، به متافيزيك بسـنده نمـي  

در ميـان تمـام   «شناسـد كـه    دان بسيار است؛ دكارت كه علماي هندسه را كساني مـي  هندسه
» چيزهايي را مطالعه كنند كه در تصور، بسيار متمايزندمردان، بيش از همه دلواپس آنند كه 

(Descartes, 1998: 26)  با رجوع به اين اصل، مرزهاي سابق وضوح و تمايز را گسسـته و ،
كـه در نظـر    كنـد، چنـان   اند مـي  تر و متمايزتر از آنچه آنان يافته سعي در يافتن اموري واضح

منحنـي، قابليـت ايجادشـدن آن بـه وسـيله       بـودن  دانان پيش از دكارت، معيار هندسي هندسه

                                                                                                                   
گـذارد. بـر ايـن اسـاس،      اساساً تعريف ماهيت جسم به عنوان امتداد در سه بعد، جايي براي حركت در بطن اشيا باقي نمـي  .1

 شود. جه از بيرون بر امتداد وارد ميتواند مولود امتداد باشد در نتي حركت نمي
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و در ضـمن حـل   (The Geometry)  هندسـه حركـت پيوسـته بـود، امـا دكـارت در رسـاله       
ارز معيار سابق  گذارد و آن را هم اي قديمي، به نحو غيرصريح، معيار ديگري را بنا مي مسئله
  شمارد. مي

اي  در اصـل مسـئله  است كه  (The Pappus problem)» مسئله پاپوس«مسئله مذكور، 
حـل   مربوط به مكان هندسـي اسـت. نكتـه در خـور توجـه آنجـا اسـت كـه دكـارت در راه         

پيشــنهادي خــود، منحنــي مربــوط بــه آن را از طريــق حركــت پيوســته (يعنــي بــا اســتفاده از 
يـابي بـه وسـيله معادلـه      كند، بلكه آن را از طريق نوعي نقطـه  كش و پرگار) ترسيم نمي خط

شمار  كند. به عبارت ديگر، روش جديد دكارت، بي منحني پاپوس رسم ميجبري متناظر با 
دهد كه با اتصال آنها، منحنـي مربـوط حاصـل     نقطه دلخواه در امتداد منحني را به دست مي

  ).Descartes, 1954: 16-37, 59-88شود ( مي
هاي پاپوس از  جالب اينجا است كه دكارت گرچه روشي عمومي براي ترسيم منحني

يـابي رسـم    دهد و حتي اغلب اين مسائل را از طريق نقطه ق حركت پيوسته به دست نميطري
يـابي، ادعـا    ، بعد از حل يك مسئله پاپوس بـه روش نقطـه  هندسهكند، اما در كتاب دوم  مي
  ). Descartes, 1954: 88-91شده منحني هندسي است ( كند كه منحني حاصل مي

دانان پيش از دكارت، قابليت  منحني، نزد هندسهبودن هر  كه گفتيم معيار هندسي چنان
يابي  ايجادشدن آن به وسيله حركت پيوسته بود، اما دكارت منحني ايجادشده به روش نقطه

تر، دكارت، بدون اينكه تصريح كند، ايجـاد منحنـي    روشن بيان  خواند. به  را هم هندسي مي
  كند. حركت پيوسته فرض ميو ساز منحني با  ارز ساخت  يابي را هم به وسيله نقطه

دان دكارت شده است اين است كه چرا دكارت  آنچه موجب تعجب اخالف رياضي
هاي بسياري در اين بـاره   زني مطلبي با اين اهميت را بدون اثبات رها كرده است. آنان گمانه

 رسـد نبايـد   )، اما به نظر ميBos, 1981; Grosholz, 1991; Domski, 2008اند ( انجام داده
ارزي  نكردن اثباتي درخور بـراي يـك هـم    اين مسئله را به كشف دليل دكارت براي مطرح

هرچند كليدي در رياضيات تنزل داد، بلكه بايد موضوع را از زاويه ديگـري نگريسـت؛ بـه    
تـر در   تغيير معيار و بـه بيـان دقيـق   يك رسد عملكرد دكارت در اين مسئله، متضمن  نظر مي

گفتنـد:   كردن معيار پيشينِ علماي هندسـه اسـت. وقتـي قـدما مـي     تر تر و واضح جهت شفاف
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، »يك منحني، هندسي است اگر امكان ايجاد آن توسط حركت پيوسته وجود داشته باشـد «
در واقع به اين مطلب نظر داشتند كه نحوه ايجاد آن منحني براي فهم انساني، روشن، واضح 

چارچوب هندسه قديم، منحني مـارپيچ را  كه وقتي دكارت، خود در  و متمايز باشد؛ چندان 
اي  زمان حركت مستقيم و حركت دايره نبودن آن را تركيب هم كند دليل هندسي بررسي مي

شده  نسبت بين خطوط مستقيم و منحني شناخته«كند؛ به زعم دكارت:  در مارپيچ معرفي مي
. با اين اوصاف، (Descartes, 1954: 91)» تواند كشف شود نيست و به وسيله ذهن بشر نمي

كنـد، در   اگر دكارت در راستاي حصول وضوح و تمايز بيشتر، معيـار جديـدي عرضـه مـي    
تر و متمايزتر از حركت پيوسته براي ايجـاد يـك منحنـي يافتـه      تر، واضح واقع، امري روشن

يـابيم كـه دكـارت     هـاي هندسـي درمـي    است. با نظر در معيار جديد دكـارت بـراي منحنـي   
رسـد از ديـد    كه به نظـر مـي    نحوي  كند، به تري تحليل مي به عناصر بسيط حركت پيوسته را

شـمار   دانان اساساً ناپيوسته بوده و قابل تحليـل بـه بـي    دكارت حركت پيوسته مد نظر هندسه
نقطــه اســت. بــه عبــارت ديگــر، روش جديــد دكــارت گويــاي آن اســت كــه از كنــار هــم 

ظاهر، مسـير حركـت پيوسـته يـك      شود كه به ياي ايجاد م شمار نقطه، منحني قرارگرفتن بي
  نقطه است.

شويم، حضور اين معيار جديد هندسـي را در   كه وارد متافيزيك دكارت مي هنگامي 
كنيم. البته اين مسئله چندان دور از انتظار نيست، چراكه وقتي دكـارت   آنجا نيز احساس مي

هـاي او در   انديشـي  باريك آورد، بعيد نيست كه تعريف هندسي حركت را به متافيزيك مي
  حوزه حركت هندسي، به متافيزيك و تعريف او از حركت اجسام نيز سرايت كند.

گانه حركـت در جهـان دكـارتي، محـل ظهـور ايـن ديـدگاه         قانون سوم از قوانين سه
؛ دكـارت در قـانون مـذكور،    (Domski, 2008: 127)هندسي در متافيزيك دكارت اسـت  

رغـم   كنـد، علـي   كند كه جسمي كه در مسيري منحنـي حركـت مـي    اين مطلب را تبيين مي
اينكه حركتش به صورت كلي در امتداد يك خط منحني است، اما در هر لحظه، تمايل بـه  

. دكـارت بـراي تقريـب    (Descartes, 1998: 29)حركت در امتداد يك خط مستقيم دارد 
شود؛ اين سنگ بـه طـور كلـي در     زند كه در قالب چرخانده مي ي را مثال ميبه ذهن، سنگ

امتداد يك قوس در حال حركت است، اما اگر حركـت سـنگ را در يـك لحظـه بررسـي      
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كنيم درخواهيم يافت كه سنگ در هر لحظه، گرايش به گريز از مركز در امتداد يك مسير 
بعـد از رهاشـدن از قـالب، در يـك مسـير       تر، اين سنگ نـه فقـط   مستقيم دارد. به بيان دقيق
آيد، بلكه در داخل قالب نيز در هر لحظه گـرايش بـه حركـت در     مستقيم به حركت درمي

خط مستقيم دارد، اما چون، بر اساس يگانگي ماده و امتداد، خأل ناممكن است در تالقي بـا  
ايـن   . و بـه  (Ibid.: 30-31)آيـد   ديگر اشياي ممتد، اين حركت بـه صـورت منحنـي در مـي    

كنـد. و   ترتيب دكارت جهان، اشيا و حركات آنها را مستعد حضـور و دخالـت هندسـه مـي     
اي كه نه حركات پيوسـته، بلكـه    البته مقصود از اين هندسه، هندسه مختصاتي است، هندسه

  كند.   بيند و بررسي مي اي را مي حركات لحظه
اوي دو مطلـب اسـت؛ مطلـب    طور كلي قانون سوم حركت دكـارت، حـ   اين مثال، و به 

 :Domski, 2007)» انـد  اي كه در طبيعت شاهديم، اساساً ناپيوسـته  حركات پيوسته«اول اينكه 

اي هستند. در واقع بايد گفـت ايـن روح هندسـه دكـارتي      و قابل تحليل به حركات لحظه (10
كـه بـا    هـايي  آورد. دكارت معتقـد اسـت منحنـي    است كه بار ديگر در متافيزيك او سر بر مي
انـد. يعنـي    اي قابل تحليل آيند، به حركات لحظه حركات پيوسته در جهان طبيعت به وجود مي

اگر سعي كنيم به فهم واضح و متمايزي از منحني حركت پيوسته دست يابيم، آنچـه مشـاهده   
  .  (Ibid.: 12)نهايت نقطه متحرّك در امتداد يك مسير منحني خواهد بود  كنيم بي مي

هاي منحني، جهت حركت شيء در هر لحظه،  م اين است كه در حركتاما مطلب دو
از مسير كلي حركت شيء متمايز است. در واقع، در جهان دكارتي به دليل محدوديت فهم 

اي  اي از حركات لحظه به مجموعه» بايد«انساني از حركت در مسير منحني، حركت پيوسته 
يم اسـت، چراكـه حركـت مسـتقيم تنهـا      تحليل شود كه جهت آنها نيـز در هـر لحظـه مسـتق    

تواند به طور واضح تصور كند، زيـرا معيـار صـحت و مقبوليـت      حركتي است كه انسان مي
ديگر قابل فهـم بـودن آنهـا      عبارت امور براي انسان دكارتي، واضح و متمايزبودن آنها و به 

  براي بشر است. 
ارز  قلمـرو هندسـه بـا هـم    گونه كه در  طور كلي، دكارت در پي آن است كه همان به 

، نحـوه  »يـابي  ترسيم منحني بـا نقطـه  «و » ساخت منحني به كمك حركات پيوسته«قراردادن 
ها را بـه طـور قابـل فهـم درآورد، حركـات جهـان طبيعـت را هـم بـه           و ساز منحني  ساخت
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تحليـل حركـت   «رسـاند:   كار را در دو مرحله به انجام مي صورت قابل فهم درآورد. او اين 
اي و مسير كلـي   شدن به تمايز ميان جهت حركت لحظه قائل«و » اي سته به حركات لحظهپيو

معيار قابل فهم بودن براي «توان گفت:  بنابراين، مي». هاي منحني) حركت شيء (در حركت
» كنـد  بشر به عنوان ريسـماني مشـترك از ميـان متافيزيـك و رياضـيات دكـارت عبـور مـي        

(Ibid.: 13)  .    
هاي فعاليت دكارت نظري بيفكنيم خواهيم ديد  ن، اگر از باال به تمام حوزهبر اي  افزون

شود، بلكه به جهت آنكـه   كه اين معيار، فقط به متافيزيك و رياضيات دكارت منحصر نمي
هم يقينـي كـه ناشـي از وضـوح و تمـايز باشـد،        جا به دنبال يقين است، آن  دكارت در همه 

كنـد؛ شـيوه دكـارت بـراي      وضـوح و تمـايز اختيـار مـي    اي خاص براي رسيدن به اين  شيوه
رياضيات «؛ دكارت در (Grabiner, 1995: 84)است » تحليل«تحصيل اين وضوح و تمايز، 

ها و مسائل تا رسـيدن   كوشد راهبرد خود را به نحو عريان عرضه كند: تحليلِ پديده مي» عام
بـار    از اين، يـك   سئله. او پيشبه امور بسيط و سپس تركيب مجدد آنها تا رسيدن به پاسخ م

اين شيوه را در هندسه آزموده و موفق شده بود، هندسه دكارتي اساساً چيزي جز اين تحليل 
اي از نقاط و بالعكس اتصال نقـاط و در نهايـت حصـول     ها به مجموعه نيست؛ تحليل منحني

بخشـد، دسـتگاه    ها. قابل تأمل است كه آنچه در اين ميان، ايـن تحليـل را تحقـق مـي     منحني
مختصات است. در واقـع، دسـتگاه مختصـات دكـارتي، خطـوط را بـه نقـاط و نقـاط را بـه          

و  (x)ترين عناصـر ممكـن، يعنـي طـول      از آنكه به بسيط  كند و پس هايشان تحليل مي مؤلفه
كند. او فرآينـد تركيـب را از طريـق نوشـتن      نقاط، رسيد كار تركيب را آغاز مي (y)عرض 

 xكند و سپس مقاديري را در يكي از دو مجهول  نقاط آغاز مي yو  xكمك يك معادله به 
 (x,y)آورد و در نتيجه به زوج مرتـب   كند و مجهول ديگر را به دست مي جايگزين مي yو 

هـا ايجـاد    انـد منحنـي   يابد. نهايتاً از اتصال نقاطي كـه بـه ايـن شـكل حاصـل شـده       دست مي
هيت جهـان را بـه امـوري بسـيط (امتـداد و حركـت)       شوند. در متافيزيك نيز دكارت، ما مي

كنـد؛ حتـي وقتـي در     تحليل كرده و سپس به كمك اين بسايط، جهان را از نو بازسازي مي
را هـم  » حركت پيوسته«تر بنگريم، خواهيم ديد كه او  تر شويم و جزئي جهان دكارتي دقيق

  تر دست يابد. اضحكند تا از حركت نيز به شناختي و تحليل مي» اي حركت لحظه«به 
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كنـد و آن   اما دكارت براي تحقق اين وضـوح و تمـايز، بهـايي گـزاف پرداخـت مـي      
ها به اموري معدود است؛ تقليل هر پديـده يـا مسـئله بـه چنـد عامـلِ دخيـل در         تقليل پديده

ها به نقاط و تقليل نقاط به طول و عرض؛ تقليل جهان به اَشكال هندسي  مسئله؛ تقليل منحني
اي؛ و تقليـل حركـت    اي از حركـات لحظـه   ؛ و تقليل حركت پيوسته به مجموعهدر حركت

  اي از حركات مستقيم؛ و هزاران تقليل ديگر. منحني به مجموعه
رو است كـه انسـان دكـارتي فقـط       ها فقط از آن ها و تقليل كه گفتيم، اين تحليل چنان

). 51الـف:   1391كارت، داند كه به نحو واضح و متمايز درك كند (د چيزي را حقيقي مي
رو اسـت كـه    يعني معيار براي انسان دكارتي قابل فهم بودن امور بـراي او اسـت و از همـين   

جهان دكارتي، منطبق بر فهم آشكار و متمايز انسان دكـارتي اسـت. بـه بيـان ديگـر، جهـان       
براي  گنجد، چراكه از ابتدا بر اساس آنچه دكارتي، جهاني است كه كامالً در فهم انسان مي

نويسد:  كه دكارت خود مي چنان 1ذهن انسان دكارتي واضح و متمايز بوده خلق شده است،
تواننـد   ها هم مـي  ترين ذهن ام چيزي وجود ندارد مگر اينكه كودن در جهاني كه من ساخته«

توانـد ايجـاد شـده     فهمم نمـي  آن را تصور كنند. و اين جهان جز به شكلي كه من آن را مي
  .(Descartes, 1998: 24)» باشد

اَشكال هندسـي  «در واقع، دكارت به دليل محدوديت فهم انساني، جهان را متشكل از 
هـا بـه وسـيله     و ساز منحني معرفي كرد. سپس با توجه به آنكه در هندسه، ساخت » متحرّك

هـا را بـه نقـاط     شدن آنها با حركات پيوسته دانسـت و منحنـي   تر از ساخته يابي را واضح نقطه
اي تجزيه كرد و از اين  يل كرد، در جهان طبيعت نيز حركت پيوسته را به حركات لحظهتحل

زمينه استفاده كـرد تـا بـراي محـدوديت فهـم انسـان از حركـات در مسـيرهاي منحنـي هـم           
اي كـه   اي از حركات لحظـه  اي بينديشد؛ او حركت در مسيرهاي منحني را با مجموعه چاره

ترتيـب، جهـاني كـامالً     قيم باشـند جـايگزين كـرد و بـدين    هر يك لزوماً بايد در جهت مست
چنين بود كه بـا اعمـال معيـار وضـوح و      واضح و متمايز و قابل فهم براي انسان ساخت. اين

 ها، پاي رياضيات به جهان گشوده شد. تمايز، هنگام فهم ماهيت جهان و پديده

                                                                                                                   
 تفصيل آمده، موجب تصديق اين سخن خواهد بود. به» رساله جهان«مرور روايت دكارت از خلقت جهان، كه در  .1
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  بندي جمع
ر حقيقت، بـه دنبـال قابـل فهـم     شود كه او د هاي دكارت روشن مي با تأمل در فعاليت

دان بـوده و تنهـا درس مفيـد     كردن امور براي بشر است. براي او كه در درجـه اول رياضـي  
داند اين قابل فهم كردن از طريق گزينش امور واضح  خود در كالج الفلش را رياضيات مي

 آيـد. بلـه، وضـوح و تمـايز در ذات رياضـيات نهفتـه اسـت و هـيچ         و متمايز بـه دسـت مـي   
شود مگر اينكه واضح و متمايز باشـد و البتـه بـالعكس،     موضوعي متعلَّق رياضيات واقع نمي

اگر امري واضح و متمايز باشد مستعد دخالت رياضيات خواهد بود. پس وضوح و تمـايزي  
كه در ذات رياضيات نهفته بود دكارت را براي قابل فهم كردن امـور بـه سـمت رياضـيات     

مبنا در هر جا ورود كـرد    هر رياضيات، سوق داد. دكارت بر ايناصيل، يا همان روح و جو
كوشيد به واسطه رياضيات اصيل، چنين وضوح و تمايزي را ايجـاد كنـد؛ هنگـامي كـه بـه      
هندسه رفت، از اين طريق، بسياري از مسائل الينحل را حل كرد، سپس عـزم آن كـرد كـه    

د و روش ايجـاد چنـين وضـوح و    باره تمام علوم را موضوع بررسـي خـود قـرار دهـ     به يك
بردن  گفتار در روش درست راهو  قواعد هدايت ذهنصراحت بيان كند. او در  تمايزي را به

تـر   در پي چنين مقصودي بود، اما اين كار را ناتمام رها كرد و عزم كاري بس بـزرگ  عقل
مـام  كرد؛ او گمان برد كه اگر تصوير واضح و متمايزي از جهـان بـه دسـت دهـد الجـرم ت     

ها و امور جهان متعلَّق رياضيات واقع خواهد شد. پس بـه سـوي مابعدالطبيعـه رفـت و      پديده
كوشيد تصوير واضح و متمايزي از جهان و اشياي آن به دست دهد، تصويري كه كامالً در 

تر و در طي چند قرن پس از دكـارت،   آساني هرچه تمام فهم بشر بگنجد. چنين تصويري به
ات كاربردي واقع شد. در واقع، تصويري كه دكارت، بـا اعمـال روش   محل تصرّف رياضي

تحليل، از ماهيت اشياء به دسـت داد تصـويري بـود كـه نـه از ذات اشـيا بلكـه از خـارج از         
شد. به عبارت ديگر، در بطن طرح دكارتي، كه همان ترسـيم   طبيعت اشيا بر آنها تحميل مي

به وسيله روش تحليل است،  نحوه نگاه خاصي به  تصوير واضح و متمايز و قابل فهم از امور
اشيا مستتر است و انسـان مـدرن بـا برگزيـدن ايـن طـرح، نادانسـته در چـارچوبي بـه جهـان           

گونـه كـه هسـت؛ او از جهـان      بينـد نـه آن   خواهـد مـي   گونه كه مي نگرد كه جهان را آن مي
گيـرد. بـه    را ناديـده مـي   گزينـد و بقيـه امـور    اموري را كه مطابق با معيارهاي او است برمـي 
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عبارت ديگر، اعمال روش تحليل براي حصول وضوح و تمايز، متضمن دركي از اشيا است 
كه پيش از اين مسبوق به سابقه نبوده است؛ هنگامي كه انسان در چـارچوب ايـن طـرح بـه     

 شـود امتـداد اسـت، هـيچ امـر      گر مـي  نگرد تنها امر واضح و متمايزي كه بر او جلوه اشيا مي
آيد. زيرا وضوح و تمايز كـافي نـدارد.    ديگري به عنوان عنصر ماهوي شيء به چشم او نمي

به بيان ديگر، به مقتضاي تحليل هر پديده به امور بسيط واضح و متمايز، بسـياري از امـوري   
ماند  شوند و چيزي باقي مي كردند از شيء حذف مي كه پيش از اين امر واقع را امر واقع مي

شود. يعني هر شيء در قالب  ع از خود شيء گرفته نشده، بلكه بر شيء تحميل ميكه در واق
پـس، نـه آگاهانـه كـه      يابـد. از ايـن    سو تعين مـي  اي از اَشكال هندسي متحرّك هم مجموعه

كنـد شـكل و وضـع و     نگرد آنچه براي او ظهور مي كامالً ناآگاهانه، وقتي انسان به شيء مي
اين نحوه نگرش به جهان را آدمي قبل از آشناشدن با هر  حركت شيء و اجزاي آن است و

هـا هسـتند كـه چـارچوب فهـم انسـان        شيء جديدي در اختيـار دارد و در واقـع ايـن مؤلفـه    
  سازند. دكارتي را مي

اي  يابد واجد هيچ طبيعت، نفس يا نيروي نهفتـه  جهاني كه بر انسان دكارتي ظهور مي
اي كه وضعيت هـر شـيء را از شـيء     يچ نيروي نهفتهنيست كه از فهم انساني خارج باشد؛ ه

ترتيـب   ديگر متمايز كند وجود ندارد؛ همه اجسام از حيـث ماهيـت يكسـان هسـتند و بـدين     
شـود. در   است كه در بررسي هر شيء، فقط، شكل و وضع و حركت اجزاي آن بررسي مي

دانـد كـه    ز قبل مـي واقع، انسان دكارتي، بر اساس اين طرح پيشيني، هنگام رجوع به شيء، ا
اين شيء هيچ تفاوت ماهوي با ساير اشيا ندارد و هيچ يك از خـواص و آثـار ظـاهري ايـن     
شيء متأثر از وجود نفس يا طبيعت خاصي در اين شيء نيسـت. ايـن شـيء نيـز ماننـد همـه       

پذيري است كه نحوه حركت اين اجـزا، ايـن    اشياي ديگر، متشكل از اجزاي هندسي تقسيم
  اير اشيا متمايز كرده است.شيء را از س

از طريـق روش  » قابـل فهـم بـودن امـور بـراي انسـان      «در واقع دكارت با اعمال معيـار  
تحليل، ابتدا، تأثير باطن و طبيعت اشيا را بر افعال ظاهري آنها منكر شد و سپس بـه تبـع آن،   

ررسـي  شيء را به مثابه شكل هندسي متحرّكي در نسبت با ساير اشـياي هندسـي متحـرّك ب   
شد،  هايي كه در قالب آنها شيء بر انسان منكشف مي فرض ترتيب، با تغيير پيش اين  كرد. به 
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اشيا و طبيعت نيز به نحو ديگري بر انسان ظاهر شدند. با تحميل اين طرح بر جهـان بـود كـه    
طبيعت در قالب امري هندسي ـ مكانيكي بر انسان آشكار شد و انسان مـدرن چـون از پـس     

گيري خـود يافـت.    تحميلي به جهان نگريست جهان را در سيطره سنجش و اندازهاين طرح 
به بيان ديگر، انسان مدرن، با حصول فهمـي از اشـيا كـه خـارج از طبيعـت آنهـا و در واقـع        

اي در مقابـل جهـان درآمـد كـه بـا تحميـل آنچـه         شده بـر آنهـا بـود بـه مثابـه سـوژه       تحميل
بژه خود و ملك طلق تصرف خود كرد. روشـن اسـت   خواست ببيند بر جهان، جهان را ا مي

كه وقتي انسان هر پديده را به اموري محدود، و البته واضح و متمايز، تقليل دهد بـا بررسـي   
هاي ميان آنها، به زعم خود، هر آنچه را كه براي شناخت آن پديـده   اين امور و يافتن نسبت

آورد. اين انسان  شت محاسبه خود درميترتيب آن را در م اين  الزم بوده تحصيل كرده و به 
خواهد تغيير دهد و گـام در   گونه كه مي ها را آن ها، پديده تواند با تغييراتي در اين نسبت مي

  راه تصرّف جهان بگذارد.
هـاي طبيعـي يـا     تر، انسان مدرن در هنگام وارسي هر پديده، اعم از پديده به بيان دقيق

كنـد و   اي بسيطي كه در آن پديده دخالـت دارنـد تحليـل مـي    ه انساني، ابتدا آن را به مؤلفه
ها برقرار است بيابد و نهايتـاً آنهـا    هايي را كه ميان اين مؤلفه كوشد روابط و نسبت سپس مي

را در قالب معادله يا معادالتي نشان دهد. اينجا اسـت كـه انسـان مـدرن بـا تحصـيل معادلـه        
تماميت اين پديده را در اختيار گرفتـه اسـت. ايـن    يابد كه  مربوط به اين پديده، اطمينان مي

سـادگي   تواند به دهد و او مي معادله در عمل، امكان كنترل و تغيير اين پديده را به انسان مي
كردن مقاديري متفاوت در متغيرهاي اين معادله، پديده مربوط را به نحو دلخواه  با جايگزين

  خود تغيير دهد.
ترين ركن عالم مدرن و محـل اعمـال    ها، مهم فرمول حقيقت آن است كه معادالت و

هـا اسـت    هاي طرح دكارتي نيز نهايتـاً در معادلـه   ها بر جهان هستند و تمام تالش اراده انسان
نشيند، اما آنچه در اين ميان اهميت بسزايي دارد امـور بسـيط و در عـين حـال      كه به ثمر مي

نمايـد و تأكيـد    ادالت غيـرممكن مـي  واضح و متمايزي هستند كـه بـدون آنهـا تشـكيل معـ     
رو اسـت. هـر    ها به امور واضح و متمـايز نيـز از همـين    دكارت بر تحليل جهان، اشيا و پديده

ها را به اجزايشان تحليل كند و معادالت را صـورت دهـد، بـه     كجا كه انسان توانست پديده
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اش  ام آثار علمـي ها را در دست گرفته است. عزم دكارت نيز در تم زعم خود كنترل پديده
هـاي فراوانـي بيـابيم كـه دكـارت خـود در        در همين راستا است، هرچند ممكن است نمونه

ها موفق نبوده يا حتي اقدامي در جهـت آن انجـام نـداده اسـت، امـا       كردن پديده سازي مدل
آنچه اهميت دارد راهي اسـت كـه او گشـود و تمـام دانشـمندان پـس از او هـم، دانسـته يـا          

  در اين راه  گام برداشتند.   نادانسته، 
با رشد علوم رياضي، فيزيك و مهندسي در چارچوب طرح دكارتي، جهـان هـر چـه    
بيشتر به تصويري كه ساخت انسان مدرن بود، تبديل شـد و پـس از ايـن بـود كـه بـه تعبيـر        

توانست همـه چيـز    هيدگر، انسان به جاي آنكه شبان هستي باشد خود را اربابي يافت كه مي
  ).  Heidegger, 1977: 26-27از طريق محاسبه مهار كند (را 
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