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 دكارت ةخدا در فلسف

  *فيمسعود سديس

  چكيده
ما در اين مقاله برآنيم . شود شناخته مي غلط يك فيلسوف سكوالر امروزه دكارت به

از جايگـاه وااليـي برخـوردار اسـت و      خداونـد  نشان دهيم كه در نظام فلسفي او،
تنهـا مبنـاي    نـه  دكـارت  يدر نظام فلسـف  خداوند .دهد مي را تشكيل نظام مبناي آن

در فلسفة دكارت، قدرت و علم الهي . مابعدالطبيعه، بلكه مبناي علم و اخالق است
منشأ هر واقعيتي است؛ منشأ هرآنچه وجـود دارد و نيـز منشـأ شـناخت بشـري از      

تنها منشأ خلقت طبيعـت اسـت، بلكـه منشـأ خيـر       خداوند نه. هرآنچه وجود دارد
اسـت،   اخالقي نيز هست و نور طبيعي عقل، كه خداوند آن را در نهاد مـا قـرارداده  

را درك كنيم، بلكه بـه مـا تـوان     سازد كه ساختار رياضي جهان تنها ما را قادر مي نه
  .دهد هاي اخالقي را مي درك ارزش

 .دكارت، خداوند، مابعدالطبيعه، علم، اخالق :ها دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

 فيلسـوف دكـارت يـك   گـاهي  . شـود  امروزه تصاوير و تفاسير متفاوتي از دكارت ارائه مـي 
فلسفه و علم ارائه كند كـه بـه   كوشد دستگاه استنتاجي كاملي از  مي گرا تصوير شده كه عقل

. انـد  است كه كامالً حاصل تـأمالت فطـري يـا درونـي     نحو ماتقدم از قضايايي استنتاج شده
شده كه زبان و تفكر ممكن است در يك قلمرو كامالً ذهني  وي مدافع اين اشتباه تلقي يگاه

است كه بر  شده نفس و بدن دانسته ثنويت ةيا شخصي پديدآيند، و نيز به عنوان مدافع نظري
  .نفس مجرد است كيكامل صفت  طور هو ب يمادريكامالً غ ةديدپ كي آگاهي ،طبق آن
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 زين مشهور ريتفس نيدكارت، ا ةفلسف گوناگون يها از جنبه گوناگون ريتفاس نيكنار ا در
 كيـ  سيسـ أشناس است كه به دنبـال ت  معرفت كي نخست ةكه دكارت در وهل وجود دارد

 ييهـا  پرسـش  ي،دكـارت  ةهـا در فلسـف   پرسش نيتر مهم ،اساس نيبر ا .است ينيقيت خشنا
توانم به وجود  يمن م ايآ نه؟ اي اند از خطا مصون 2+2=4 مانند ياحكام ايكه آنيا ريهستند نظ

  نه؟ اي باشم داشته نيقيجهان خارج 
 بـر  بنـا . است شده شناس بلكه يك دانشمند تلقي فقط يك معرفت  دكارت نه ،حتي اخيراً

يا و شيطان فريبكاري كه قصد ؤو ر خطاي حسي بر اساس تأمالت هاي تفسير، استداللاين 
كـه   نظـامي  ؛علمـي جديـد   نظـام  فريب ما را دارد، صرفاً مقدماتي هستند براي ساختن يك

  .جهان و تمام آنچه در آن است ماهيتهاست در مورد  اي كامل از تبيين مجموعه
يك فيلسوف  ،رت هرگونه تفسير شود، فراتر از هرچيزبايد گفت دكا بنا بر تصاوير فوق،

در  تـأمالت يا  در روش راه بردن عقل گفتاردر كتب اصلي دكارت مثل  ،اما .سكوالر است
ل به خدا در ساختمان نظام فلسفي دكـارت مقـام وااليـي    توس ،فلسفه اصوليا  فلسفة اولي

ذات و وجـود خداونـد چيـزي اسـت كـه در قلـب نظـام فلسـفي او          ،براي دكـارت . دارد
  .استنظام فلسفي او  و ويژگي اصليگيرد  قرارمي
  

  دكارت يفلسف نظامدر  خدا تيمحور به يتوجه بي ليدال. 2
است؟ شـايد   مغفول ماندهكم و بيش  هامروز ،دكارت محوري است ةامري كه در فلسفچرا 
دكارت كـه در بـاب    يكه بسياري از فالسفه امروزه به آن دسته از آرا بتوان گفتپاسخ  در

اظهـارات او را   و هـا  عالقه دارند، اما تمايل دارنـد بحـث   است دانشروش علمي يا معيار 
 ةمحوري جريان اصلي فلسـف  ةخداوند فراموش كنند يا به اين دليل كه ربطي به هست ةدربار

دانند كه  مي اكه آنها را آثار نامطلوبي از جهان قرون وسطجديد ندارند و يا شايد به اين دليل 
  .تربيت دكارت است ةنحو ةكنند هنوز تعيين

اي بـراي   مالحظـه  مقاومـت قابـل   نيـز  كيكاتول يسايكل ،ديسكوالر جد انيهمراه با جر
كليسـاي   ي،تـاريخ به لحـاظ   .است دهدا خود نشانديني از  پذيرش او به عنوان فيلسوف قلباً

آن را  ودكارتي مظنون بوده  ةكه دكارت همواره عضوي از آن بود، نسبت به فلسف ،كاتوليك
  .است هكرد غير ارتودوكس و مستعد براندازي ايمان تلقي مي

 دكارت به عنوان خطري براي دين، عوامل بسياري ةاين نظر كليسايي غلط درباردر پس 
 ،شناسي جديد خورشيدمركز به عنوان حامي جهان ،او با گاليله نخست، ةدر وهل .دارد وجود
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بودن زمـين و   ثابت ةكه با اظهارات كتاب مقدس كه آشكارا بر نظري اي هينظر ؛شد تداعي مي
هرچند دكارت بعد از محكوميت گاليله توسط  ؛كرد، در تعارض بود بودن آن تأكيد مي مركز

  .، خودداري كردجهان ةربارد ،از انتشار اثر خود از روي حزم ،دادگاه تفتيش عقايد
اين نظريه كه نان و شراب عشاي رباني  :تبديل جوهر يةموضوع ديگر عبارت بود از نظر

بود تا تبيـين   كاربرده كليسا مفاهيم ارسطويي رايج را به. شود به بدن و خون عيسي تبديل مي
رنگ، بو، مزه (شود، با اينكه اعراض آن  نان به بدن عيسي تبديل مي »جوهر«كند كه چگونه 

تي ارسطويي را طبيعت سنّ ةمانند و دكارت قصد داشت فلسف بدون تغيير باقي مي) و غير آن
با مفهوم هندسي جديدي از ماده كه فقـط عبـارت از    ،سلطه داشت اكه بر تفكر قرون وسط

هرچند دكـارت بـا جـديت اظهـار     . امتداد در طول و عرض و عمق است، جايگزين سازد
ظن در  الهي تبديل جوهر كامالً سازگار است، اين سوء ةيك جديد او با معجزكرد كه فيز مي

  .يافت آن قرن ادامه ةماند سراسر باقي
فيزيـك   ،همچنـين  ؛امروز كليسا با دستگاه سيارات خورشـيدمركز مشـكلي نـدارد    ،البته

كليسا  تصويري كه ،آن داليل ةاما به هم ،داند عشاي رباني نمي ةرياضي را تهديد عليه نظري
پـاپ ژان پـل دوم،    (Karol Wojtyla)كارول وجتيال . بود، منفي بود از دكارت دريافت كرده

هاي محوري دكـارت   ي از انديشهرخهاي فلسفي اضمحالل اخالقي قرن بيستم را به ب ريشه
  :دهد نسبت مي

از دكارت،  شيپ ةدر فلسف. داد رييتغ ياساس طور هتفلسف را ب ةنحو »كنم پس هستم يفكر م«
و  يشـد فرعـ   يدانسته م يكه اولود جو، نسبت به »كنم يمعرفت كسب م« اي »كنم يفكر م«

فكـر  «كه  يشود، در حال يظاهر م يثانو يبه عنوان امر »وجود«دكارت  يبود، اما برا يثانو
خـالق،   يتمام موجودات، جهان مخلوق و حتـ . شود يم يتلق ياول ي، به عنوان امر»كنم يم

فلسـفه بـا   . شـود  يمـ  قـرارداده  »كـنم  يفكر مـ «تحت نفوذ  ،يبشر يآگاه يبه عنوان محتوا
 آنمسـتقل از   يسروكار دارد نه بـه عنـوان موجـودات    يآگاه اتيموجودات به عنوان محتو

)Cottingham, 2008: 291(.  

د وجود مور در ناپذيرجوي حقيقت را با تأسيس يقين ترديد و جست دكارت مطمئناًالبته، 
   :گويد مي گفتار در روشكه وي در بخش چهارم از  چنانخود آغاز كرد، 
و پابرجـا   است چنان اسـتوار  يقتيحق، »هستمپس  شمياند يم«كه  هيقض نيكه ا كردم توجه

 معتقـد  پـس . كند متزلزلآن را  تواند يشكاكان هم نم بيو غر بيعج يها فرض عيجمكه 
 قـراردهم  نينخسـت  اصـل  ،آن هستم يپ دركه  يا فلسفه درتوانم آن را  يم تأمل يبكه  شدم

  ).147 :1317 دكارت،(
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بـه ايـن معنـي كـه ديگـر       ؛براي دكارت اوليه است »من«شود كه  اما از اينجا نتيجه نمي
 هرگـاه دكـارت از كوژيتـو بحـث     ،بـرعكس  .ذات نيسـت  به حمايت يك خالق قائم نيازمند

  : كند خودآگاهي خود تأكيد ميكند، بر طبيعت ناپايدار و موقتي  مي
 كنم، يم فكر كه يوقت تا درست؟ يك تااما  ينيقياست  يامر نيا ،من هستم، من وجود دارم

 يكلـ  هب هم وجودم اي يهست وقت همان در ديشا شود، متوقف كسرهي من تفكر هرگاه رايز
   ).4: 1381 دكارت،( شود متوقف

اي قطعي از وابستگي كامل به نيرويي  نشانهثباتي فكركردن خود را  اين بي سپسدكارت 
  :داند بزرگتر از خود مي

 چيهـ  بـه  آنهـا  از كدام چيهكرد كه  ميتقس يتينها يب ياجزاتوان به  يرا م اتيح دوران تمام
 ديآ ينم الزمام،  وجود داشته قبل ياندككه من نياز ا نيبنابرا و نباشد وابسته يگريد به يرو

 يعنـ ي، نـد يافريب نو ازمرا  ين لحظه علتيامگر آنكه در  ،وجود باشمم ديكه هم اكنون هم با
 واضحكامالً  بنگرندزمان  تيكه به دقت در ماه يانكس ةمه يابر قتيحق در .كند ابقامن را 

و همان  قدرتاز آنات دوام خود به همان  يبقا در هر آن يجوهر برا كيكه  است يهيبد و
 داشـت  ضـرورت  آن مجـدد  نشيآفـر  و صدور يبرا نبود، اكنون همدارد كه اگر  ازين يفعل

  ).68 -  67: همان(

وجود خود من ممكن است نخستين چيزي باشد كـه بـه شـناخت آن     ،از نظر دكارت
بينم كه در هـر لحظـه ممكـن     مي ،كنم آيم، اما به محض آنكه در مورد آن تأمل مي نايل مي

باشد كه مرا حفظ  وجود نداشتهاست من وجود خود را از دست بدهم اگر نيروي مستقلي 
از  كـردن فقـط لفظـاً    زيرا عمل ابتدايي خلق من وجود خود را مرهون خداوند هستم، .كند

مي خداوند كه از طريق آن مـن در هـر لحظـه از وجـود خـود حفـظ       يعمل سرمدي و دا
  .شوم، متمايز است مي

 ةمالحظـ دكارت ميان روش و نظام كشف و روش و نظام شـرح از يـك سـو و ميـان     
گونه كه در واقعيـت   اشياء آن ةگونه كه با شناخت ما از آنها مطابقت دارند و مالحظ اشياء آن

ماننـد قـديس اگوسـتين، بـه      وي. شـود  ميل ئقاتمايزي مشابه  ،گريد يوجود دارند از سو
م يـك از آنهـا منكـر تقـد     اما هـيچ  ،رود تا خالق خود را كشف كند درون نفس خود فرومي

نظامي كه شخص براي شرح اشياء مطابق بـا وضـعيت    ،يعني ؛نظام شرح نيستندخداوند در 
شناسـانه   م شناختم نفس بر خداوند فقط يك تقدتقد. كند از آن پيروي مي ،آنها در واقعيت

شناختي ممكن است خط سير از شناخت نفس به شناخت خداونـد   از حيث معرفت .است
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طور كه دكـارت   همان .مقدم است اًبرعكس خداوند مطلق ،باشد، اما از حيث وجودشناختي
سازد، جوهر نامتناهي يعني خداوند واجد واقعيتي بيشـتر از جـوهر    در تأمل سوم روشن مي
كـه در نظـام كشـف ممكـن     (همين شناخت من از نقص خـودم   .متناهي از قبيل من است

تـر و بزرگتـر    واقعيت كاملم وجودشناختي اين از قبل مستلزم تقد ،)قرارگيرد آغازاست در 
  ).64: همان(است 

 ذحتـي خـالق تحـت نفـو    ، دكـارت  ةكه در فلسفمبني بر اينان پل دوم ژاظهار  ،بنابراين
گـر   از آن حيث كه تأمل؛ يعني، شناسي درست باشد كوژيتو قراردارد، شايد از حيث شناخت

و يكـي از آنهـا را    دهـد  يابد مورد بررسي قرارمي دكارتي تصوراتي را كه در درون خود مي
 سازد، اما روش دكارت در تأمل سوم دقيقـاً  يعني تصور خدا را براي تحقيق خاص جدا مي

اين است كه بر محتواي آن تصور تمركز كند تا مبرهن سازد كه آن تصور ممكن نيسـت از  
باشد، بلكه مستلزم وجود واقعـي   شده منابع دروني خود او به عنوان يك نفس متفكر ساخته

كسي كه به هنگام خلق من، اين تصور را در من نهاد تا در واقع  ؛ذات است به خالق قائميك 
  ).70: همان( زند صنعتگري باشد كه بر كاالي خود مهر مي ةمانند نشان

  
  يعلم نظام سيتأس در خداوند به توسل .3

عالمـت  اكنون به آن اشاره شد، كه گاهي اوقات به عنـوان اسـتدالل    استدالل دكارتي كه هم
شود، ابزار اصلي دكارت براي حركت از خودآگاهي به شناخت خداونـد   مي اري شناختهجت

) بـازنمودي (كند كه تصور موجـود نامتنـاهي داراي محتـواي داللتـي      او استدالل مي .است
 .توان آن را به عنوان معلول نفس متناهي و محدود خود ما تبيـين كـرد   خاص است كه نمي

شـود و   مي راي همان ميزان كمال باشد كه در محتواي آن تصور يافتعلت آن تصور بايد دا
داراي علـم   لذا آن علت بايد در واقع جوهري باشد نامتناهي، سرمدي، نامتغير، غيروابسـته، 

  ).63 -  57: 1381، دكارت( اند مطلق و داراي قدرت مطلق كه تمام اشياء توسط او خلق شده
دكارت براي تأسيس نظام جديد علمي و فلسفي با پرتوهاي عقلي از  ةطرح مغروران ،اما
در اينجا نيـز توسـل   . شود ، برآورده نمي»باشم كنم، پس بايد وجود داشته اگر شك مي«قبيل 

زيرا پس از رسيدن به آگاهي از خداونـد،   ،شود به خداوند به عنوان كليد پيشرفت ظاهر مي
هاي حكمت و  خداي حقيقي، كه تمام گنج ةز تأمل دربارا«كند كه  گر دكارتي اظهار مي تأمل

» مراهي به سوي شناخت اشـياي ديگـر پيـدا كـن     مبتوان مكن علم در او پنهان است، فكر مي
  ).91: همان(
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فهـم علمـي     ــ  »علوم«راه به سوي  ةاز نظر دكارت، رسيدن به شناخت خداوند، گشايند
ه تـ هـا برگرف  اند اما اگـر حجـاب   در حجاب علوم اكنون«نويسد كه  دكارت مي .استـ   دقيق
كنـد   حجابي كه دكارت به آن اشاره مي. »آنها با تمام زيبايي خود آشكار خواهند شد ،شوند

از مقوالت ارسطويي قديمي تبيين كه از موضوعاتي از قبيـل صـور    استدر نظر او عبارت 
زيـرا   ،كند ين سقوط ميسنگ به زم ؛ از قبيل اينكهكند مي جوهري و كيفيات واقعي استمداد

، از موضوعاتي كـه  نظام تبيين ينا كند كه دكارت شكايت مي. است »سنگيني«داراي كيفيت 
هـا را كنـار    علوم براي رسيدن به حقيقت بايد ايـن نقـاب   .تراست قرار است تبيين كند مبهم

 بگذارند و در عوض به مفاهيم كمي دقيق رياضي رجوع كنند كه توسط پرتو عقـل بـر هـر   
من قوانين خاصي : كند آن را چنين طرح مي گفتاركه دكارت در  ناچن، شود نفسي آشكار مي

ه را ذكر كردم كه خداوند در طبيعت بنا كرده است و مفاهيم آنها را در ذهن ما نهاده است، ب
در هر چيزي كه در  توانيم شك كنيم كه آن قوانين دقيقاً طوري كه پس از تأمالت كافي نمي

  .(Cottingham, 2008: 294) شوند مشاهده مي ،دهد د دارد يا رخ ميجهان وجو
در واقـع ضـروري    از نظام علمـي دكـارت   توان پرسيد كه آيا تفسير خداشناسانه مي، اما
سـازي مفـاهيم    در جـايگزين  ،ممكن است دكارت همراه با معاصر مشهورش گاليلـه  .است

ي قابل بيان هستند، گام بزرگي با قوانيني كه در اصطالحات كم اكيفي مبهم علم قرون وسط
اما آيا اين تغيير قرن هفدهمي در فهم ما از اينكه چگونه جهان مادي را  ،باشد به جلو برداشته
  گويي كنيم، ارتباطي با ادعاهاي مابعدالطبيعي دكارت در مورد خداوند دارد؟ توصيف و پيش

به اين پرسش، مهم است بدانيم كه نقش خداوند در نظام دكارت، فقط نقش  خبراي پاس
از آن نوعي كه مورد تحقيق ارسطو بـود و   ،ستين »علت نخستين«يا  »محرك نخستين«يك 

  .دادبعد توماس آكوئيناس بسط 
شود از آن حيث كـه در   توصيف مي »حركت ةعلت اولي«به عنوان  اصول خداوند در

اسـت   ي، جهانياما جهان دكارت .آن خلق كرد او ماده را همراه با حركت و سكون ،آغاز
قانون بقاي حركت، قـانون حركـت در    ؛كند بر حسب قوانين خاص رياضي عمل مي كه

سرعت و جهـت حركـت    ةبراي محاسب نيخط راست و قانون تصادف و نتايج اين قوان
در واقع عبارت  ،دهد خدا انجام مي آنچه ،شناسي دكارت در جهان .شود اجسام فراهم مي

ـ هايي كه حاكم بـر رفتـار تمـام اجزا    است از نوشتن معادله ي هسـتند كـه جهـان از آن    ئ
هاي رياضي را تعيين كند كه به جهان ما آهنگ و شـكل   است تا ارزش ثابت شده تشكيل

ي است و او همواره به روشـ  ناپذيرچون عمل خداوند تغيير ،عالوهه ب .بخشد و نظم مي
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شود بـدون   و حفظ ميايجاد مي و اليتغير است، جهان همواره يكند كه كامالً دا عمل مي
   .آنكه تغييري در قوانين رخ دهد

پاسكال وي را به آن مـتهم   اواست كه معاصر  چيزياز آن غير خداي دكارت  ،بنابراين
جهـان را بـه   گفت دكارت ما را با محرك نخستيني رها كرده كـه بـا تلنگـري     كرد و مي مي

بلكه خدا آن تنها نيروي پوياي ، حركت درآورده و سپس آن را به حال خود رها كرده است
اي صرف از  داراي بعد، و مانند مجموعه ةمي در جهان است كه بدون آن جهان صرفاً ماديدا

بنابراين در نظام دكارت، قدرت و عقل الهي به عنوان  .اشكال هندسي خالي از فعاليت است
 ةهرآنچه وجود دارد و نيز سرچشـم  ةسرچشم ؛شود حقيقي هر واقعيتي ظاهر مي ةمسرچش

اين قدرت و عقل خالق، جهان را از عدم به وجـود   .شناخت بشري از هرآنچه وجود دارد
گرداند و فهمي محدود امـا در اصـل    ن حاكم ميآقوانين منطق و رياضيات را بر  وآورد  مي

  .دهد اذهان محدود مخلوقات خود قرارمي كامالً دقيق از آن قوانين را در
وجـه يـك    هـيچ  كنـد، بـه   بيـان مـي   پـنجم  انتهاي تأمـل  اي كه دكارت در نتيجه ،بنابراين

بلكه بياني اساسي در باب محوريت مطلق خداوند بـراي   ،آميز نيست انديشي مصلحت چاره
  : نظام فلسفي طبيعي و مابعدالطبيعي وي است

مـن   يوابسته به آگاه منحصراً يشناخت هر قتيحق و نيقي كه نميب يم يروشن من به نيبنابرا
 سـتم ين زيـ چ چي، تا آن اندازه كه من مستعد شناخت كامل در مورد هاست يقيحق ياز خدا

 يشـمار يامـور ب  ةمن ممكن است كـه دربـار   يمگر آنكه از خداوند آگاه باشم و اكنون برا
 ييهـا زيچ ريند و هم در مورد ساكسب كنم هم در مورد خود خداو ينيقيشناخت كامل و 

 اتياضـ ير موضـوع  كـه  يجسمان عتيطب آن كل مورد در زيشان معقول است و نعتيكه طب
  ).91: 1381 ،دكارت( محض است

  
  ياخالق نظام و خدا .4

دكـارت   ةدر فلسـف  آيد كه خداوند اساساً نظر شد، ممكن است چنين به كنون گفته از آنچه تا
اين مطلب درست است به شرط آنكه مـا   .حامي ساختاري ضروري براي نظام علمي است

دكـارت خـود را نـه دانشـمند بلكـه      . را به معنايي خيلي وسيع تعبيـر كنـيم   »علمي«عنوان 
معني فيلسوف در زمان او عبارت از شخصي است كه درگير  است و فيلسوف توصيف كرده

آنچه، امروزه (طبيعي  ةاز كل واقعيت است كه هم شامل فلسف مند و فراگير بسط فهمي نظام
 ةاو در يـك اسـتعار  . شـود  اخالقـي مـي   ةو هم شامل فلسف) شود كم و بيش علم ناميده مي

  :كند مشهور بر طبيعت واحد تفكر خود تأكيد مي
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و  اتيـ عيطب آن ةتنـ  عـه، يآن مابعدالطب يهـا  شـه يدرخت است كه ر كيفلسفه مانند  تيكل
خود به سه بخش  يفرع يها شاخه نيا .تساعلوم  تمام، دهيروئآن  ةاز تن كه آن يها شاخه
مقصـودم از اخـالق،    .و اخـالق  كيـ ، مكانيپزشـك  از ندا عبارت كه شوند يم ميتقس ياصل
علوم است  ريچون مستلزم شناخت كامل سا كه است ياخالق نظام نيتر و كامل نيتر يعال
  ).25: 1364 دكارت،(حكمت است  ةدرج نيآخر

نظـام در يـك    آن ، زيـرا اسـت هـاي آن نظـام فلسـفي     ترين شـاخه  اخالق يكي از مهم
خلقـت طبيعـي اسـت،     ةخداوند كه از نظر دكارت سرچشـم  .الهي ريشه دارد ةمابعدالطبيع

سازد تا ساختار رياضي زيربناي جهـان   كه بشر را قادر مي» نور عقل« و منشأ خير نيز هست
ايـن ممكـن اسـت عجيـب      .دسازد تا خير را درك كن يقادر م او را ،همچنين ؛را شهود كند

 شـود؛  ت به عنوان دو قلمرو كامالً متمايز از هم تلقي مـي قآيد، زيرا امروزه خير و حقي نظر به
هاي يك  تأثير مدل افالطوني بود كه بر طبق آن، خير و حقيقت، جنبه دكارت بيشتر تحت ،اما

تمركز كند، تصديق اراده به  يهن با وضوح كامل بر موضوعوقتي ذ. واقعيت مبنايي واحدند
بينيد كه دليل روشني بـراي حقيقـت    وقتي شما مي ،يعني ؛گردد صورت خودكار حاصل مي

دهد صرفاً يك ادراك عقلـي   ، آنچه رخ مي)2+2= 4اين قضيه كه  مثالً(اي وجود دارد  قضيه
بـه   دقيقـاً  ا،امـ  .»بله درست است«ـ   خود تصديق است به منفعل نيست، بلكه يك حكم خود

بينيد كـه دليـل   بح بر عملي تمركز كنيد و ووض بههمين طريق طبق مدل دكارت، وقتي شما 
دارد، در آن صـورت نيـز بـه طـور خودكـار و       وجـود  آن عمـل  بـودن  واضحي براي خوب

تصديق يا تكذيب  ةاراده، قو .»اين كار بايد انجام شود« بله، ـ كنيد كه خودي حكم مي خودبه
  .است )يا احتراز از ضد آن( پيروي از خير ةيك حقيقت و قو

  
  ؟است يعواق مانيدكارت به خدا ا مانيا ايآ .5

در آن كتـاب   .بايد غيرصادقانه باشـد مالت أتهاي ديني  كنند كه جنبه بسياري چنين فكر مي
كنـد بـا    دكارت سـعي مـي  رسد، اما طريقي كه  مي نظر انگيز به بر جوي دانش تحسين و جست

قدر ضعيف است كه بعيد است كه او آن  آن ،هاي خود پاسخ گويد توسل به خداوند به شك
  .باشد را جدي گرفته
بـراي دكـارت    ،كنـد  آيا ممكن نيست نقشي كه خداوند در آن داستان بازي مي بنابراين،

ه از براهيني كه بودن خود با استفاد كوشش براي اثبات ارتدكس ،يعني؛ فقط يك ژست باشد
اند؟ آيا واقعيت اين نيست كه او فقط بعد از شنيدن خبر محكوميت گاليله بود  داند جعلي مي

   فقط يك پوشش و تظاهر بود؟ امر نايكرد و  خدا و نفس آغاز ةكه به نوشتن دربار
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گويد  او مي. دآي در آثار دكارت مطالب بسياري وجود دارد كه به نظر عقالني و جديد مي
طبيعت  ةحجيت را كنار بگذاريم و به دنبال تأسيس يك علم مطمئن دربار ت وما بايد سنّ كه

كـه قـوانين فيزيكـي     سـازد  جهان را به عنوان نظام واحـدي آشـكار مـي    باشيم و اينكه علم،
اي كه دكارت تصورات خدا و نفس را به تصوير جهان  نحوه اما، .ضروري بر آن حاكم است

توانسـت   ا گواهي است بر اينكه او خودش نمـي يب استادانه است و زند، يك فري پيوند مي
  .هاي زمان خود را كنار گذارد ها و خرافه داوري نتايج خودش را بپذيرد و پيش كامالً

، امـا . همين است تأمالتطريق طبيعي فهم  ،كند براي هركس كه در جهان ما زندگي مي
سازگاري افكار خود ماسـت تـا   ناها و  داوري پيش دهندة نشان كامالً غلط است و بيشتر اين

  .ناسازگاري افكار دكارت
اجازه دهيد براي يك لحظه فرض كنيم كه دكارت به خداوند معتقد است و بپرسيم كـه  

   چيست؟اً آنچه او به آن باور دارد دقيق
 ؛خدا نامتناهي و سـرمدي اسـت  . آيد مي نظر در نظر نخست، خداي دكارت كامالً آشنا به

خـدا   ؛خالق جهان است و هرآنچه در آن است ؛مطلق و قادر مطلق و خير مطلق استعالم 
 حـاكم بـر   انگيز طبيعـت را ايجـاد كـرد، قـوانين     آن مهندس الهي است كه مكانيسم شگفت

نخست بـا   ةاز آن پس سروكار او در درج. عملكرد آن را وضع كرد و آن را به كار واداشت
 ةشـنود، دغدغـ   كند، ستايش آنها را مـي  آنها را خلق مياو نفوس متفكر فردي  ؛هاست ناانس

در جهان طبيعـي  . كند و غير آن دهد و آنها را تنبيه مي سعادت آنها را دارد، آنها را پاداش مي
و آنها نيز اغلـب   آورد هاي او عبارت است از معجزاتي كه هر از گاهي پديد مي تنها مداخله

  . شود خير يا بيداري مردم انجام مي براي
باشد، در آن صورت جهـان   بر چنين تصويري از خدا، اگر خدا وجود نداشته بناهرچند 

تمـام آنچـه وجـود     .دهـد  مـي  دسـت  توضـيح و تبيـين خـود را از    نيـز  خـود و  ياتكا ةنقط
هـيچ  كـه  زنـدگي بشـري    و هاي مـادي  پايان فرآيند عبارت است از توالي بي ،خواهدداشت

پـاداش و  ا، صـرفاً  جـز  پـاداش و  و هاي بشري صرفاً ارزش ها ارزش ؛داشت معنايي نخواهد
  .جزاي بشري خواهدبود

آنها فقط  .ملحد و مؤمن هر دو در خصوص امور طبيعي توافق دارند ،اين شرح بر بنااما 
در مورد اين واقعيت اختالف نظر دارند كه آيا عالوه بر جهاني كه آنهـا بـر سـر آن توافـق     

وجود خداوند بـراي جهـان ضـروري     ،به عبارت ديگر. يا نهدارند، خدايي هم وجود دارد 
  . باشد تواند بدون خداوند هم وجود داشته نيست و جهان مي
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هـاي دكـارت مطالـب بسـياري وجـود دارد كـه ايـن نـوع نظـر را در مـورد            در نوشته
دكـارت   نظـر از تفسـيري ملحدانـه از   توانـد   ياين شرح هم م .دارد خداشناسي او مجاز مي

رود براي اثبات اينكه خدايي كه دكارت بـه آن بـاور دارد،    كار هب تواند يند و هم محمايت ك
آورد كه از آن پس صرفاً بر آن  وجود ميه جهان است كه جهاني را بجدا از يك نوع خالق 

  . كند نظارت مي
خداي دكارت به نحو . كند ميدكارت در واقع اين خداي خالق خارجي را تصديق ن ،اما
گونـه كـه    خداوند همان ةطوري كه اگر ما درباره تري با جهان ما پيوند دارد، ب درونيخيلي 

  . ستا كردند، فكر كنيم، عدم وجود او كامالً غيرممكن دكارت و معاصرانش فكر مي
پرسش از وجود خدا را نبايد به عنوان پرسش از وجود يا عدم وجود شيئي ديگر در كنار 

نظـام وجـودي    يـك  ضرورت ايمان بـه  ةد به عنوان پرسش درباربلكه باي فهميد، ءساير اشيا
پرسش از وجود خداوند يعني اينكـه  . متفاوت، يا فهم جهان به طريقي كامالً متفاوت فهميد

   .هستند ءوجود دارد يا نه تمام آنچه وجود دارد همان اجزا ،شئعالوه بر اجزا ،آيا كل
در  .است اصولدر  ،گويد سخن مي مفهوم خدا ةدربار دكارتجدي كه در آن  ةيك فقر

دهد كه خدا تنها جوهر حقيقي است، زيرا خداوند تنها چيزي است كه  آنجا وي توضيح مي
  ). 75: 1364دكارت، ( به نحوي وجود دارد كه براي وجودش وابسته به چيز ديگري نيست

اوصـاف و افعـال كـه     مثالً ،در مقابل .جوهر چيزي است كه داراي وجود مستقل است
باشند كه حامل  وجود داشته يباشد مگر اينكه جواهر تواند وجود داشته كدام از آنها نمي هيچ

كه كل ماده يك جوهر واحد  بر آن بوددكارت . آن اوصاف شوند يا آن افعال را انجام دهند
تي زمينه، وق با فرض اين پيش. طوري كه هر ذهن فردي يك جوهر واحد است است، همان
گويد خدا تنها جوهر حقيقي اسـت و اذهـان و مـاده بـه يـك مفهـوم متفـاوتي         دكارت مي

جوهرند، زيرا با اينكه هرچيز ديگري در طبيعت وابسته به آنهاست، آنهـا بـراي وجودشـان    
   اند، مقصود چيست؟ فقط به خدا وابسته

وابسته به خدا  ه كرد و گفت ماده و اذهانئمحض ارا يتوان از آن فقره يك تفسير علّ مي
البته اين درست است، اما جواهر مخلوق نه صـرفاً  . است كرده زيرا خدا آنها را ايجاد ،هستند

يعنـي اينكـه خداونـد همـان واقعيـت       ؛اند بلكه به نحو وجودي به خدا وابسته يبه نحو علّ
  .سازند مبنايي واحدي است كه آن جواهر آن را ظاهر مي

ميـان ذهـن و    ةان خدا و جهان مخلوق را بايد مانند رابطـ مي ةرابط ،بر اساس اين قرائت
منشـأ  صـرفاً  خـدا   ،به تعبيـر ديگـر  . ميان ماده و اشياء مادي جزئي فهميد ةرابطافكارش يا 
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جهـان مخلـوق يـا     .دارد ابلكه واقعيتي است كـه جهـان در آن سـكن    ،جهان نيست ةسازند
داشـت،   مـي اگر خداوند وجـود ن  ،اين بنابر. بلكه فعاليت مدام او است ،نيست خدا محصول

بلكه مانند يك عمـل بـدون عامـل يـا يـك       د،جهان مانند يك نظام مكانيكي بدون اتكا نبو
  . بود ناموجود مي بود و ضرورتاً صفت بدون موصوف مي

ينـد مـدام ظهـور    آبلكه به عنوان يك فر ،وقتي دكارت از خلقت نه به عنوان يك حادثه
حتـي قـوانين مكانيسـتي    . مقصود وي ايـن اسـت   ،گويد مي جهان از خداوند سخن مييدا

كند كـه نظـام را وضـع     يك خداي خالق حمايت مي ةرسد از انديش مي نظر جبرگرايانه كه به
اگر جهان فعاليـت مـدام   . است، داراي قرائت ديگري است كرده و آن را به حركت درآورده

شـود، در آن صـورت آن    خلـق مـي   اًلحظه مجـدد  به خداوند است، اگر جهان همواره لحظه
 اين دقيقـاً . خداوند ةمخلوق، بلكه از رفتار خالقان ةقوانين، توصيفي هستند نه از طبيعت ماد

ي، حركـت در خـط   سـ قوانين اينر: گويد مي نيآن قوان ةهمان چيزي است كه دكارت دربار
 هايي از اين واقعيت هستند كه خداوند هرگز بـدون دليـل   حركت، توصيفبقاي مستقيم و 
كنـيم، فقـط    كند و اينكه شلوغي و ابهامي كه ما در جهان اطراف خود مشاهده مي عمل نمي
  .ل خداونداست از ثبات و نظم افعا كننده گمراه يك ظهور
 سـت يدر نظـام دكـارت ممكـن ن    م،يكنـ  يفرض م يسادگ كه ما به ييقلمروها ن،يابنابر

 گريكـد ياز  كـامالً هستند كه  يا جداگانه يقلمروها اخالق و نيد علم، ما نظر از. ديآ ديپد
كـه   يدر حال ،باشد داشته عتياز طب يتواند شناخت كامل يم ملحد دانشمند كي. اند مستقل

 تعامـل  گريكـد ي بـا  يمنفـ  صـورت  به فقط علم و اخالق. باشد نبرده نياز د يا بهره چيه
اخـالق و  . هسـتند  يعلم قاتيسد راه تحق غالباً ياخالق يها هغددغ كه يمعن نيبه ا دارند؛

 كـامالً  شـخص  كيتوان  يم كه ميكن يم فكر ما شترياند، اما اكنون ب به هم مربوط غالباً نيد
و  يكـامالً مصـنوع   ماتيتقسـ  نيـ ا دكـارت،  نظر از. بود ملحد كي حال نيع در و خوب

 ني، عـ شـود   يحاصـل مـ   علـم  قيگونه كه هست، كه از طر شناخت جهان آن. ندا مغشوش
 يسرنهادن اغواها علم عبارت است از پشت. خداوند است يميدا ةخالقان تيفعال شناخت
گونـه كـه خـود خداونـد جهـان را       مـان ه يرحسـ يو شناخت جهان بـه نحـو غ   يجسمان

آنها با خداونـد و بـا    ةها و رابط نانسا عتيشناسد و اخالق عبارت است از شناخت طب يم
  .)Francks, 2008: 120-126( نجها

 يليكه دكارت دل ميرياست كه اگر قرار باشد بپذ نياشود،  مطرح مي كه اكنون يپرسش
بـاور بـه    گـر يبـه عبـارت د   ،واحد به ما ارائه كرده است يجوهر نامتناه كيباور به  يبرا
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 يقـدرت خـالق نامتنـاه    ينـوع  ديـ و با ستين يعيجهان طب ،كه تمام آنچه وجود داردنيا
را كـه   ييهازياما تمام چ ،ستيدر زمان و مكان ن باشد كه خودش هم وجود داشته يواحد

آن  ديـ وجود دارد كه چرا مـا با  يليدل اصالً ايكند، آ يم نييدر زمان و مكان وجود دارند تب
  م؟يرا خدا بدان يجوهر نامتناه

علـم   مطلـق،  تقـدر  ، يعنـي است شده داده  به خداوند نسبت كه غالباً يآن سه صفت اگر
توان آنها را در مـورد مفهـوم    يكه به چه معنا م مينيبب ديبا ،ميفرض كن را مطلق ريمطلق و خ
تمام  يبناريكه ز يآن جوهر واحد ايآ. برد كار خدا كه مورد نظر دكارت بود، به يعيمابعدالطب

آن است كه چـرا   ليدل نجها ييبناريكه جوهر ز ثيمطلق است؟ از آن ح ادروجود است ق
را كه ممكـن اسـت    يزيهرچ ياند، لذا جوهر نامتناه ناممكن يها ممكن و بعضزيچ يبعض

و منشـأ   نيـي اگـر او تب نيـز   مورد عـالم مطلـق   در. قادر مطلق است نيبنابرا دهد و يانجام م
 ةتوان گفت كه همـ  ياست و م يينها قتيحق يمعن كياست، در آن صورت او به  زيچ همه

. توان او را عالم مطلـق دانسـت   يدر درون خود دارد و م ،توان به آن علم داشت يآنچه را م
هاست كـه در  داريپد ةهم يبنارياست كه ز ياگر خدا جوهر واحد هممطلق  ريدر مورد خ

اسـت و ممكـن    تيخداوند تمام واقع نيشود، بنابرا يم ياو ناش هر لحظه جهان مخلوق از
  .مطلق است ريباشد و لذا خداوند خ يزيفاقد چ ستين

 
  عقل و مانيا انيم تعارض. 6

در ميان فرهيختگان زمان دكارت، مشاجرات زيادي در مورد تنش ميان ايمان و عقل وجود 
باورهاي مبتني بر عقل متكي به براهين و مداركي بودند، در حالي كه باورهاي مبتني . داشت

معني نيست كه ايمان نامعقول يا ضد عقـل   آناين به  ،البته. نبودند ينابر ايمان متكي به بره
اگـر بـاوري عقالنـي بـا      ،اما. است، بلكه فقط به اين معني است كه ايمان غيرعقالني است

قـانون   ،باوري كه مبتني بر ايمان است، در تعارض و شايد حتي در تناقض باشد چه؟ مـثالً 
آنچـه حـاكي از    امتناع تناقض يك اصل منطقي اساسي است كه بيانگر اين اسـت كـه هـر   

اين ادعا كـه خداونـد در مسـيح بشـر     (د اما تجس. ممكن نيست درست باشد ،تناقض است
، زيرا چگونه ممكن است كه موجـودي  استتناقض  حاكي ازرسد كه  نظرمي به) شده است

اين يعني اينكه وجودي واحـد در   .نامتناهي مانند خداوند، در عين حال بشري متناهي باشد
رسـد   نظرمـي  به ،بنابراين .كه يك تناقض است ،متناهي و هم نامتناهي باشد زماني واحد هم

  . اساسي ايمان مسيحي، برخالف قانون اساسي عقل است ةكه اين آموز
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يـك  . و عقل وجـود دارد  مانيا انيتعارض م ةي براي برخورد با مسئلبسيارهاي  روش
ه اينكه تمام اجـزاء ايمـان، الاقـل    راه اين است كه هرگونه تعارضي را انكار كنيم با اعتقاد ب

است كـه حتـي    بر آناين نظريه  .ندكيد أيتآنها را نامعقول نيستند و حتي ممكن است عقل 
ديگـر   هار. توان داليل عقلي فراهم سـاخت  د، ميمتناقض مانند تجس هاي ظاهراً براي آموزه

م يابـد يـا   عقـل تقـد  طوري كه ايمـان بـر   ه ب ،اين است كه يكي را بر ديگري مقدم بداريم
ايماني را كـه نتوانـد    ة، كساني كه به عقل متعهدند، بايد هر آموزافتياين ره بر بنا. برعكس

 ديـ يد شود رد كنند، در حالي كه كساني كه به ايمان تعهد دارنـد، با أيتوسط مباني عقالني ت
ديگـر حـل   راه  ،در عين حـال . هرگونه حكم عقل را كه در تعارض با ايمان باشد، رد كنند

ـ      اين مشكل عبارت است از تقسيم ه كردن ايمان و عقل بـه دو قلمـرو متفـاوت شـناخت، ب
كه عقـل نبايـد   است ن معني آاين به . يك نتواند به قلمرو ديگري وارد شود طوري كه هيچ

يـد نتـايجي   أيهـاي دينـي نبايـد بـراي ت     رود و نيز آمـوزه  كار ههاي ديني ب براي توجيه آموزه
  .ايم توسط عقل به آن رسيده رود كه كار به

نظررسد كه دكارت با توجه به تعهد او به روش هندسي، كامالً متعهد بـه   ممكن است به
ـ     ظـاهراً  يكه در آن عقل حتي به اجزا باشدرهيافت نخست  د متنـاقض ايمـان ماننـد تجس

راسـتاي  گزيند كه تا حدودي در  تري را برمي او رهيافت بسيار متعادل ،اما. يابد  گسترش مي
د و تثليث، هاي كليسا مانند تجس است كه بعضي از آموزه بر آندكارت  .آخرين گزينه است

امـا حقـايق    ،را بر اساس ايمان پـذيرفت  اين بايد آنها و بنابر ستوراي حدود عقل بشري ا
تـوان از طريـق    كه مي مانند مسائل مربوط به خداوند و نفس،؛ ديني ديگري نيز وجود دارد

بـه   يياهـدا  ةاز نامـ كـه وي در يـك فقـره     چنان .(Skirry, 2008: 66-69) نها رسيدعقل به آ
  : نويسد مي تأمالت ةدر مقدم سوربن ةدانشكد

اسـت كـه    يام كه دو مسئله مربوط به خداوند و نفس، در صدر مسائل دهيشيمن همواره اند
 مانيما اهل ا يهرچند برا رايز ،ياثبات كرد نه با استدالل كالم يآنها را با برهان فلسف ديبا

شود و خدا  يتن نابود نم يكه نفس انسان با فنا ميريبپذ مانيا قياست كه از طر يكامالً كاف
 چيتوان گفت كه به ه يو در واقع م ينيد چيتوان ملحدان را به ه يود دارد، اما هرگز نمجو

ثابـت   يفطـر را با عقـل   تيدو واقع نيمعتقد ساخت، مگر آنكه نخست ا ياخالق لتيفض
  ).13: 1381، دكارت( ميكن

ايـن اسـت كـه     نخسـت  ةنكتـ  :سـازد  فراهم مـي را مهم  ةدر اين قطعه، دكارت دو نكت
توان از طريق بـراهين عقلـي    هاي مربوط به وجود خداوند و فناناپذيري نفس را مي پرسش
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دوم  ةنكت ؛ها را فقط بر اساس ايمان پذيرفت اين الزم نيست كه اين آموزه پاسخ گفت و بنابر
  .اينكه الزم است غيرمؤمنان از طريق عقل به اين حقايق ترغيب شوند

هـاي   رساندن بعضي آمـوزه  اثبات عقل در به ةرغم نقش قدري خوشبينان بهبا وجود اين، 
پس اگر : كند اظهار مي اصول وي در. كند حدود عقل را خاطرنشان مي ايمان، دكارت سريعاً

د و تثليث را كـه وراي حـد طبيعـي عقـل     مانند رمز تجسخدا بعضي حقايق ذات خويش، 
شكلي در اعتقاد به اين رموز مدر پرتو عنايت خود به ما يا به ديگران بنمايد، ما هيچ  ،ماست

 زيراكامل درك كنيم، ) وضوح(نخواهيم داشت، گرچه شايد نتوانيم اين رموز را باصراحت 
اري چيزهـا، كـه   ييب نيست كـه بسـ  از عظمت ذات خداوند و نيز از عظمت خلقت او عج

  ).57: 1364همو، ( باشد وجود داشته ،وراي حد تصور ماست
د و تثليث، در تعارض با احكام عقل بر طبق اين فقره، رموز ايمان مسيحي از قبيل تجس
عقـل بشـري    ،بنابراين از نظر دكارت. نيستند، بلكه وراي ظرفيت عقل براي فهم آن هستند

از آنجا كه اين رموز وراي حدود . اي اما فقط تا اندازه، هاي ايمان نفوذ كند تواند در آموزه مي
تـوان بـه    باشند، مـي  هر تعارضي كه آنها ممكن است با احكام عقل داشته از عقل قراردارند،

د كه باورهايي كه مبتني بر ساز مي  نشان خاطراصول دكارت در . نظر كرد نحو معقولي صرف
در تعارض با ) عقل و ايمان(در چند موردي كه ممكن است آن دو  ،اند ايمان به وحي الهي

  :دارند تقدم عقل بر، يكديگر باشند
 خداونـد  الهام از ريو آنچه را غ ميده حيخود ترج نيرا بر براه ياله تيمش ديكه ما بانيدر ا
  .باشد حيصر اريبس آنكه مگر ميرينپذ است

چنـان   يدارا اسـت،  كـرده  الهام ما به خدا آنچه كه ميباش به خاطر داشته ديبا مخصوصاً
 خـالف  يزياز عقل، چ يا اگر بارقه يو حت ست،ين اسيقابل ق گرياست كه با امور د يقنيت

خـود را تـابع    يهـا  كه قضاوت ميباش داشته يآمادگ شهيهم كند، روشن ما بر را ياله حكم
وجود نـدارد   يديترد ست،يمربوط ن يكه به احكام اله ياما در مورد امور. ميكن يحكم اله

بـه عنـوان امـر     سـت، ين معلوم يو بر هنوز آن قتيحق كه را يزيتواند چ ينم لسوفيكه ف
مـل  أبـدون ت  يكـه در دوران كـودك   ياحكـام  بـه  يعني خود حواس به اي و رديبپذ يقيحق
كـه قـادر اسـت عقـل خـود را       يآن هم هنگـام  خود، عقل به تا كند اعتماد شتريب رفته،يپذ

   ).96: همان(درست راه برد 

دهد،  لذا، هرچند دكارت در خصوص بعضي موضوعات ديني جاي وسيعي به عقل مي
  .شود قلمرو عقل را در خصوص رازهاي ايمان محدود سازد مجبور مي
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  گيري جهينت. 7
شـود،   مـي برخالف تصويري كه امروزه از دكارت به عنوان يـك فيلسـوف سـكوالر ارائـه     

خداوند هم اساس و مبناي وجود . خداوند در نظام فلسفي دكارت داراي نقش اساسي است
برنارد شاو در مصاحبه با بريان مگي . جهان است و هم اساس و مبناي شناخت ما از جهان

  :گويد در اين مورد مي
 كنـد  يم ديكأت نكته نيا بر العاده فوق او و دهد يم ليتشكدكارت را  ينظام فكر ةشالود خدا

 دست ةساخت دكارت يايدن. گذاشت نخواهد يما باق يبدون خدا برا ياو جهان قاتيكه تحق
فراوان بر وجود  ديكأت كارتد .كند يم نيتضم ايو خدا خودش شناخت ما را از دن خداست

 و داشـت  مطلـق  صـداقت  عمـل  نيـ ا در كـه  است نيامن  يشخص اعتقاد و كرد يمخدا 
  ).144: 1372 ،يمگ( نبود كارش در يظاهرساز وجه چيه به

به گفتة . همچنين، اعتبار شناخت جهان در فلسفة دكارت وابسته به وجود خداوند است
گـر را   در اعتبار دكارتي شناخت، وجود يك خالق كامل بايد اثبات شود تا تأمـل كاتينگهام، 

شـياء گـذر   خودش، به شناخت ساير ا قادر سازد كه از آگاهي ذهني منزوي نسبت به وجود
بـدون   يسـت ممكـن ن ) تأمل ششم(به سوي جهان خارج ) تأمل دوم(حركت از خود  .كند

بحث از تأمالت مياني، تأمالتي كه بيشتر آن بـه تحقيـق در مـورد وجـود و ذات خداونـد      
  .(Cottingham, 1993: 69) انجام شود د،پرداز مي

قيقت به حاي تشخيص سو بر نيروي عقل بر نظام دانش دكارت از يكبه عبارت ديگر، 
بـراي   هكمك ادراكات واضح و متمايز خـود مبتنـي اسـت و از سـوي ديگـر بـر عـزم اراد       

 فرض خود دارد را پيش 1»قيقتح ةقاعد«كل آن نظام . ساختن خود به چنين ادراكاتي محدود
واره بـر آن  مـ حقيقت، چيزي است كـه دكـارت ه   ةنقش حياتي خداوند در تضمين قاعدو 

   :كند تأكيد مي
شود،  يم يو كامل ناش يجود نامتناهو كي از ما در يقيحق و يواقع زيهرچ كه مياگر ما ندان

 ميمطمئن باش ميندار يليدل چيباشند، ما ه زيدر آن صورت، ادراكات ما هرقدر واضح و متما
  ).151: 1317 دكارت،( بودن را دارند كه آنها كمال درست

سـازد كـه    ما را تا آنجا بـه خـدا مـرتبط مـي    البته بايد توجه داشت كه دكارت كه علم «
كلـي از هرگونـه مقصـود     دان شود، در عين حـال آن را بـه   تواند هندسه گويد ملحد نمي مي

بـودن آن   گذارد كه خدا ما را از يقيني كند و تماماً در قلمرو فاهمة انساني مي الهياتي جدا مي
ـ   ،دكارت ةدر فلسف رايز، )98 -  97: 1385بريه، (» مطمئن كرده است  چيهـ  يشـناخت عقالن
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 مخلـوق  اند، يانسان ةفاهم بهكه متعلق  اتيماهآنجا كه  ازندارد و  ياز علم اله يا يمند بهره
، خدا نه از طريق صفت علم، بلكه از طريق صفت قدرت آفريننـدگي اسـت كـه    خداوندند

لذا، سرنوشت طبيعي فاهمه واجد هيچ سرنوشت فـوق  . هاي ماست ضامن صحت شناخت
اسـت،   شـده  بيعي كه مكمل آن باشد نيست و شهود تابناكي كه بـه برگزيـدگان نويـد داده   ط
 .وجه مانع از پرتوافشاني علوم بشري نيست هيچ به

 د،يـ افكـار دكـارت نام   ينـ يد يتوان فضا يشد كه آنچه را م ادآوري ديبا هم را نكته نيا
در معاصـر   شـود كـه مـثالً    گرفتـه  اشتباه يمتفاوت اريبس مانيبر ا يمبتن ينيد افتيبا ره دينبا

 ركگاردي يك  سورن ليبعدتر از قب اريتر در متفكران بس يافراط يو به صورت ،پاسكال ،دكارت
(Soren Kierkegaard) يعيطب به نور فوق ،عقل يعيدكارت عالوه بر نور طب .ودش  يم افتي 

 ايفـا  ينقش مهم مانياو مفهوم ا يشود كه در نظام فلسف يكند، اما روشن م ياعتراف م مانيا
شود و  ياست كه توسط عقل اثبات م يياو خدا است، اما يمحورداراي نقش  خدا. كند ينم

  .بودن دستگاه علم و اخالق است يعقالن ياست كه مبنا ييخدا
  :بريم شناس معروف، به پايان مي در خاتمه، مقاله را با نقل سخن كاتينگهام، دكارت

، بـرخالف  ميبـدان  دياز آغازگران علم جد يكياست او را  ستهيكامالً شانظر دكارت كه  در
 كيما در  ةنديما و آ يبشر عتيدر خصوص طب ينيب از مشتاقان امروز علم، خوش ياريبس

است  افتهي نظام كه عقالً يجهان نيفرض تضم بر: است آن يمبنادارد كه  شهير يشناس جهان
 ميدار اريدر اخت يليكه وسا ميمطمئن باش ميتوان يما مخواه است،  كين تينها يكه ب يو خالق

نظـم   يقيخود را به طر يزندگ ميتوان ي، و مريو خ قتيكسب دانش در خصوص حق يبرا
  .Cottingham, 2008: 3)( ميكن يريگ جهت ريو خ قتيآن حق يبه سو ميكه بتوان ميده

  
  نوشت پي

وضوح و تمايز  كلي وضع كنم كه هر آنچه به ةقاعدرسد من بتوانم اين را به عنوان يك  نظرمي به«. 1
 ).51: 1381 دكارت،(» درست است ،ادراك كنم
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