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 .1مقدمه
تلقی دکارتی از نسبت عقل و دین که میتوان پیشینهای در اواخر قرونوسطی بارای آن پیادا
کرد ،حلقۀ واسط تفکر مدرسی با عصر جدید است بهگونهای که فهم مقولاۀ دیان در دنیاای
مدرن بدون فهم موضع دکارت میسر نیست .تا قبل از آغاز قرن یازدهم میالدی عقل جایاااه
مهمی پیدا نکرد .در دورۀ صدر مسیحیت بر آن بودند چون خدا با ما سخن گفتاه نیاازی باه
تفکر نیست و وحی الهی ما را از عقل بینیاز میکند .در دورۀ بعد ،از تقادم ایماان بار فهام
سخن به میان آمد ،امّا معرفت و عقالنیت بهکلی کنار نرفت ،بلکه امنترین طریق وصاو باه
حقیقت را ایمان تلقی کردند و پسازآن بود که عقل در طریقی که ایمان پایش روی آن قارار
میداد ،حرکت کرد .با آغاز قرن یازدهم ،تحو بزرگی در الهیات بهوجود آمد .در ایان دوره،
گروهی تالش کردند عقل و فلسفه در الهیات بهتدریج جایاااه پاررناای پیادا کناد و باین
الهیات و فلسفه ،آشتی برقرار شود .در این نهضات ،کاه باه «مدرسای» معاروف شاد ،از راه
توسل به جد ارسطویی به این امر مهم دست زدند .آنان الهیات وحیانی را بهعناوان حقاایق
بالمنازع فلسفه درنظر گرفتند و با استفاده از روش ارساطویی ،توانساتند باه نتاایجی فکاری
هماهنای در حوزۀ الهیات برسند.
از قرن سیزده بهبعد با ظهور ابنرشدیان التینی و توماس آکاو ینی باا تفکیاک الهیاات و
فلسفه ،حوزۀ فلسفه به عقل طبیعی و حوزۀ ایمان به وحی الهای واگاذار گردیاد (ژیلساون،
 .)10 :0101ابنرشدیان با طرح حقیقت مضااعف ،تطاابق و ساازگاری الهیاات و فلسافه را
موردتردید قراردادند ،تا جایی که این فرآیند در تعالیم ویلیام آکامی و پیروانش باه اوج خاود
رسید (پایلین .)960 :0100 ،بعادازاین ،دیاار الهیاات نتوانسات مقبولیات گذشاتۀ خاود را
بازیابد و بهطورکلی ،غالب متفکران ،الهیات را بهعنوان علمای غیارممکان اعاالم کردناد .در
دورۀ نوزایی ( )Renaissanceاومانیستها ( ،)Humanistsهمای بیدرنگ ،بر نفای حکمات
مدرسی اتفاقنظر داشتند .ازاینرو برخی الهیات مدرسی را که به پیچیدگی فلسفۀ ارساطویی
دچار شده بود ،نفی کردند ،و برخی نیز مانند لوتر و کارلشتات الهیات مدرسی را نه بهجهات
پیچیدگی ،بلکه ازآنجاکه آن را اساساً باطل و خطا میدانستند ،مردود شمردند (ماکگارا،،
 .)019 :0109دکارت در چنین زمانهای رشد یافت و از آنچاه در زماناۀ خاود مایگذشات
تأثیر پذیرفت .او آنچه را که فالسفۀ پیش از او دربارۀ عقل و دین گفتاه بودناد ،در اندیشاۀ
خود بازسازی کرد و به زباان فلسافۀ خاویش بازگفات .ایان فیلساوف فرانساوی ،همانناد
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ابنرشدیان با تعیین محدوده برای عقل و دین ،آندو را از هم تفکیاک کارد و هرکادام را در
جهت مستقل و متمایز از دیاری سوق داد .درنظر دکارت ،ایمان به امور اعتقادی ،معناوی و
زندگی الهی انسان اختصاص دارد؛ درمقابل ،علم و فلسفه به عالم طبیعای و تحلیال فلسافی
آن نظر دارد .دکارت با محدود ساختن معرفت به امور واضا و متماایز ،ایماان را از حاوزۀ
علم بیرون برد و الهیات را در مقام علم غیرممکن اعالم کارد ()Zauderer, 2010: 154؛ زیارا
بهنظر وی ایمان ،امری ذاتاً مبهم و نامتمایز است و علم ،با ابهام و عدم تمایز سازگار نیست.
در رابطه با موضوع مقالۀ حاضر تاآنجا که در دسترس ناارنده باود دو مقالاه از سایمین
اسفندیاری با عناوین «مبانی انسانشناختی عقل و ایمان نزد توماس آکو ینااس و دکاارت» و
«رویکرد فلسفی و کالمی به ایمان در فلسفۀ دکارت و مالصدرا» و مقالهای دیاار باا عناوان
«یقین عقلی و یقین ایمانی در اندیشۀ دکارت» از حسن قنبری به چاپ رسیده است .مشاکل
عمدۀ نوشتههای مذکور در این بود که آنها اندیشۀ دکارت را به اندیشۀ توماسای تقلیال داده
بودند ،امّا ناارنده درادامۀ مقاله اثبات میکناد کاه اگرچاه دکاارت دربااب نسابت فلسافه و
الهیات نظری شبیه به توماس دارد ،امّا مصادرۀ اندیشه او به دیادگاه تومیساتی ،کااری اشاتباه
خواهد بود؛ چراکه دکارت برخالف توماس با جدا کاردن غایات فلسافه از غایات الهیاات،
تفاوتی سترگ با موضع توماسی ایجاد میکند و فلسفه را درمقابل الهیاات ،کاامالً باه علمای
تجربی و اینجهانی تبدیل میکند 0.عالوهبر مشکل فوق ،مقالۀ اسافندیاری ازایانجهات کاه
یقین عقل و ایمان را از سنخی واحد میداند نیز به خطا رفته است ،درحالیکاه ،ناارناده در
مقاله حاضر به سهم خود کوشیده است موضاعی مخاالف ایاندو نوشاته را اتخااذ کارده و
درحد توان ،ادعای خود را با توجه به آثار دکارت توضی دهد.
هدف از این مقاله ،تبیین رابطۀ عقل و دین و توضی مفاهیمی است که در پیراماون ایان
دو مفهوم شکل میگیرد .به همین جهت ،نخست معرفات از دیادگاه دکاارت توضای داده
میشود سپس ازآنجاکه دکارت ایمان را از سنخ اراده تلقی میکند ،مرز میان ایماان و روش
ریاضی ارا ه میشود .درادامه ،با توضی اینکه ایمان ،سیطرۀ امار متعاالی را بار درون انساان
الزم میآورد ،تفاوت بنیادین آن با ساحت علم ا کاه برپایاۀ آزادی درون شاکل مایگیارد ا
مشخص میشود .درنهایت ،تالش دکارت مبنی بر ایانکاه الهیاات چاوناه باهعناوان علام
نماایتوانااد ممکاان باشااد ،توض ای داده ماایشااود .در ای ان مقالااه کوش ایدهای ام بااه روش
توصیفیاتحلیلی به بیان موضوع و بررسی آن بپردازیم.
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 .2معرفت از دیدگاه دکارت
دکارت معرفت را برخالف تجربهگرایان که ریشه در تجربۀ انسان میدانساتند ،اماری کاام ً
ال
عقالنی معرفی میکند .او معتقد بود برای رسیدن به شناخت الزم نیست باه بیارون مراجعاه
کنم ،بلکه آدمی کافی است با مراجعه به درون خویش و با توجه به منابع فطری کاه خادا در
انسان قرار داده است ،به معرفت و شناخت دست یابد .در اندیشۀ دکارت ،بارای ایانکاه در
ساحت معرفتشناسی کاری بیهوده انجام ندهیم ،قبل از اینکه در جز یاات اماور بیندیشایم،
باید «یکبار در زندگی» به تحقیق این مطلب بپردازیم که معرفت انسان اساتعداد رویآوردن
به چه اموری را دارد (دکارت .)000 :0109 ،بههمین منظور ،وی هیچ تحقیقای را مفیادتر از
تحقیق در تعیین ماهیت قلمرو معرفت انسانی نمایشناساد (دکاارت .)019 :0109 ،دکاارت
فاهمه را بهعنوان اصلیترین منبع شناختی انسان متناهی و دستخوش کاستیهاایی بسایاری
معرفی میکند و بههمین جهت ،بسیاری از امور مانند حقایق نامتناهی ،علال غاایی جهاان را
در ساحتی فراتر از فاهمه قرار مایدهاد .ازایانرو ،دکاارت مایگویاد اگار در موضاوعات
موردتحقیق ،به مرحلهای برسیم که فاهمه نتواند در مورد آن ،به شناخت شهودی برسد ،بایاد
در همانجا درناگ کنایم و از تاالش بارای آزماودن مراحال بعاد دسات بکشایم ،کاه در
اینصورت ،خود را از زحمت زیااد نجاات خاواهیم داد (دکاارت .)006 :0109 ،او قلمارو
فاهمه را محدود به عالم ماادّی مایداناد؛ درحاالیکاه بارای اراده ،هایچ قیدوبنادی درنظار
نمیگیرد و آن را در چارچوب ادراکات واض و متمایز فاهمه ،محصور نمیسازد.

 .3ایمان از سنخ اراده نه معرفت
ازآنجاکه درنظر دکارت ،ایمان کار اراده بوده (دکارت :0109 ،ص ،)091و اراده معطاوف باه
ساحت اندیشه است ایمان نیز از سنخ اندیشه خواهد بود و باهناوعی ماا ازطریاق ایماان باه
اندیشه می پردازیم .البته نباید فراموش کارد کاه منظاور دکاارت از اندیشاه ،تفکار مفهاومی
مدرسی نیست؛ اندیشه در نااه دکارت ،معنایی عامتر از معنای متعارف آن پیدا میکناد .ماراد
او از آن ،تمام شلون و ابعاد وجود بشر را فرامیگیرد .برخالف فلسفههای پیشین ،اندیشه باه
ادراک فاهمه و فعل اراده تقسیم شده و در دو حالت کلی ظااهر مایشاود (دکاارت:0110 ،
 .)900نظریۀ دکارت دربارۀ عقل بهطور گسترده با نظر اهل مدرساه تنااقد دارد .در نظریاۀ
مدرسی ،حکم از عملیات عقل است .امّا دکارت با آوردن اراده به ساحت ذهان و واگاذاری
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صدور حکم و تصدیق و تفکر به آن ،اراده را به حوزۀ شاناخت وارد کارد ( MENN, 1998:

 .)309این عمل دکارت کار بدیعی نبود؛ زیرا قبل از او در قرون وسطی ،دوناس اساکوتوس
آشکارا و قاطعانه ،عمل اراده را بر عمل فهم تقدم داد و بعد از او توماس آکو یناس باا کمای
تعدیل بر آن بود که اراده و فاهمه یکدیار را دربرگرفته و به حرکت درمیآورند .عقال اراده
را به حرکت درمیآورد؛ زیرا خیری که عقل آن را درک میکناد ،موضاوع اراده اسات و در
مقام غایت ،آن را به حرکت درمیآورد (.)Aquinas, 1947: 553
اراده ،کاملترین و گستردهترین قوّه در آدمی اسات و باهواساطۀ هماین اراده اسات کاه
انسان به خدا شباهت دارد .همچنین انسان ازطریق اراده با خداوند در ارتباط اسات و اعتقااد
به موضوعاتی که از طریق وحی الهی بهعنوان یقینایتارین معاارف بارای ماا آشاکار شاده،
همچون هرگونه باوری به امور مبهم ،نه فعل عقال ،بلکاه کاار اراده اسات (دکاارت:0109 ،
 .)091بر این اساس ،دکارت ای ماان را از حاوزۀ شاناخت خاارج دانساته و از سانخ بااوری
میداند که ازطریق اعتماد به شخصی مورد وثوق حاصل میشود .او در پاسخ به اعتراضاات،
میان شناخت و باور که ایمان هم از این سنخ است ،تفکیک کرده و معرفت را درمقابل بااور
قرار میدهد.
کسی دارای شناخت است که ادراکش نسبت به چیزی مبتنی بر دالیل یقینی باشاد و کسای
دارای باور است که ،تحت تأثیر اعتبار و حجت قوی ،چیزی را صحی میداند بدون اینکاه
این آگاهی مبتنی بر دالیل یقینی باشد (دکارت.)919-911 :0100 ،

در تأمالت ،علت اعتقاد به دین مسی و اطاعت و عبادت عاشقانه خداوند را نه برهاان و
استدال عقلی ،بلکه تنها اعتماد بدون دلیل و برهان معرفی میکند؛ یعنی برای ایان ،بایاد باه
کتاب مقدس ایمان داشت که از جانب خدا آمده است و ازسویی ،به این جهات باه وجاود
خدا باید ایمان داشت که کتب مقادس چناین باه ماا آموختاه اسات (دکاارت.)01 :0109،
درمقابل ،او معرفت و عقالنیت را امری میداند که ازطریق تالش بشر بهدست میآید؛ یعنای
بهزعم دکارت علم ،معرفت صادق سامانمندی است که از منبع طبیعی و ناه فاوق طبیعای و
از رهگذر مطالعۀ کتاب بزرگ طبیعت که بر همه گشوده است ،اخاذ مایشاود (اوی زرماان،
.)00 :0111
اگر ایمان نه ادراک فاهمه بلکه فعل اراده است ،سؤا این است که آیا ارادۀ تابع عواطاف
و احساسات و امیا  ،منشأ ایمان است؟ پاسخ این است که بهنظر دکارت ،ایمان نمیتواناد از

 78بررسی نسبت عقل و دین در اندیشۀ دکارت

ارادۀ متأثر از احساسات و عواطف و امیا نشاأت گرفتاه باشاد؛ زیارا آنچاه از احسااس و
عواطف نشأت گرفته باشد همواره مبهم خواهد بود .احساسات ،گونۀ مبهمی از فکر هساتند
که بهواسطۀ اتحاد و امتزاج نفس و بدن ظاهر میشاود (دکاارت)091-099 :0109 ،؛ و ایان
درحالی است که ایمان ،یقینی فراتر از معرفت علمی مایدهاد ) .)Zauderer, 2010: 156بعاد
از اینکه اراده به موضوعات دینی تعلق گرفت و به آنها اذعان کرد ،یقینی از این فعال ،اراده
در ذهن ایجاد میشود (دکارت .)091 :0109 ،البته باید توجه داشت که سانخ یقاین حاصال
از فعل اراده ،متفاوت از سنخ یقین حاصل از ادراک فاهمه است؛ زیرا یقین برآماده از فاهماه
بر اثر وضوح و تمایز پدید میآید ،درحالیکه ،یقین حاصل از ایمان براسااس د ساپردن باه
الهام الهی ا که امری ذاتاً مبهم است ا بهوجود میآید .ما از طریق فضال الهای تنهاا اطمیناان
داریم که باید به اسرار ایمان باور داشت اما از این رهگاذر باهوضاوح از اسارار ایماان آگااه
نمیشویم ( .)Zauderer, 2010: 156گفتنی است ابهام وحای الهای از جاناب گیرنادۀ وحای
است و هرگز وحی صادره از خداوند مبهم و ناآشکار نیست ،بلکه آنچه خداوند بار آدمای
در قالب وحی عرضه میدارد ،درنهایتِ آشکارگی و وضوح و تمایز تحقق مییابد.

 .4ایمان و روش ریاضی
مقصود دکارت از روش ،قواعد مشخص و سادهای است که اگر کسی آنها را باهکاار ببارد،
هرگز امر خطا را حقیقی فرض نخواهد کرد و مجاهدت ذهنی خود را بر سار آرزو نخواهاد
گذاشت و تدریجاً بر معارف خود افزوده و دربارۀ تمام آنچه مایتواناد در محادودۀ قاوای
ذهنی او قرار دارد به مالک حقیقی دست خواهد یافت (دکاارت .)0109:091 ،او باا راهکاار
شک خویش همچاون ارشامیدس ( )Archimedesبار آن اسات تاا پایاۀ علام را بار بنیاان
مستحکمی که هیچگونه شک و تردیدی در آن نیست بنا کند (دکاارت .)16 :0109 ،دکاارت
در قواعد هدایت ذهن روش ریاضی ( )Mathematical Methodرا مطملنترین روش کسب
معرفت معرفی میکند و ذهن را از پرداختن به هر روش دیاری بازمیدارد (دکاارت:0109 ،
 .)091بیتردید باید پذیرفت که اصو دکارتی ،بدانگونه که در تأمالت اِعما میشود ،منجر
به حذف حقایق ایماان از دساتااه علمای مایشاود )(Menn, 1998: 323؛ زیارا ایان یقاین
بهدستآمده از ایمان نه در سایۀ تفکر منطقی و ریاضی ،بلکاه از طریاق اطمیناان و بااور باه
فردی بهوجود میآید که اعتبار او عامل یقینی فراتر از یقین علمی میشود .ما میتوانیم نشاان
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دهیم که کاربرد اصو ریاضی امکان ایمان را در خاارج از محادودۀ دساتااه علمای منتفای
نمیسازد (دکارت)091 :0109 ،؛ زیرا درنظر دکارت اصو ریاضی تنهاا در محادودۀ جهاان
طبیعی کاربرد دارد و اعما آن در فراتر از آن – در متعلقات ایماان – قابال توجیاه نیسات.
بههمین جهت او امور مربوط به ایمان و سلوک زنادگی را هماواره از حاوزۀ شامو روش
خود استثنا میکند (دکارت .)191-190 :0100 ،دکارت معتقد اسات ایماان بارخالف روش
ریاضی از جایی شروع می شود که ماا سایطرۀ امار بیرونای را پذیرفتاه و آن را بادون هایچ
چونوچرایی تأیید نماییم .او در نامه به پیکو یادآوری میکند که ایماان الهای تنهاا باا لطاف
بهدست میآید و خارج از جهان علمی است .دکارت با فرض اینکه ایمان ،امری کیفی است
و متعلق فاهمه ،اموری کمّی و مکانیکی است ،هرکدام از این امور را به دو گونۀ مخالف کاه
سنخیتی میانشان نیست ،نسبت میدهد .ازاینرو ،میان این دو حوزه ،هیچ تأثیر و تأثری درکار
نمیتواند بود و درحقیقت ،تبیین مکانیکی طبیعت ،از معنا و تفسیر ایماانی متاأثر نمایشاود
(باربور )60 :0101 :و چون این اعتقادات هیچ پایه و اساسای در فاهماه نمایتوانناد داشاته
باشند ،هرگز با روش کمّی و ریاضی نیز قابلتبیین نخواهند بود (دکارت.)091 :0109 ،
دستورالعمل کلی روش دکارتی ،تحلیل امور مرکب و مبهم به شهودهای سااده و بادیهی
است که ذهن آنها را بهدقت تمام زیار نظار دارد و ساپس آنهاا را باهصاورت یاکرشاته
استنتاج منظم بههم پیوند میزند (دکارت )90 :0100 ،ذهن ،از این طریاق ،فاهماه را توساعه
داده و بستر پیشرفت شناخت علمی را فراهم میکند .امّا درمقابل ،اگرچه ما بهجهات اشاتیاق
مفرط سعی کنیم متعلّقات ایمان را با تصاورات روشان معرفتایماان ترکیاب کنایم ،باازهم
نمیتوانیم به پیشرفت علمی کمک کنیم )(Menn, 1998: 328؛ زیرا ما تنهاا باا درک بیشاتر و
روشنتر پیشرفت میکنایم ،و ازآنجااییکاه هایچ ادراک روشانی بار بنیاادی مابهم متکای
نمیتواند بود ،ایمان نیز نمیتواند ریشۀ درخت تناوری باشد که با رویش و رشاد آن ،علاوم
واض و متمایز ما بر شاخوبرگ آن به ثمر میرسد .ازاینرو ،دکارت ناهتنهاا ایماان را عامال
ترقی و مایۀ پیشرفت یافتههای عقلی و فاهمه نمایداناد بلکاه از جهتای آن را محدودکننادۀ
معرفت عقلی و ناقد یافتههای آن بیان میکند .بر این اساس ،در بحث آیاین عشاای رباانی
که جدایی اعراض از جوهر را که با عقل ریاضای باهروشانی دریافتاه باود ،منکار شاده ،و
فرمایش الهی را بر آن ترجی میدهد (دکارت.)196 :0100 ،
گفتنی است ما از طریق روش ریاضی ،گامبهگاام و باهتادریج باهساوی شاناخت پایش
میرویم و چنین نیست که این روش ،ذهن را بهصورت دفعی باه داناایی برسااند .ذهان باا
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تسلط به روش ریاضی مدت مدیدی روی قواعد مرباوط باه مساا ل سااده و آساانی مانناد
مسا ل ریاضی تمرین میکند ،و بعد از آنکه مهارتی در کشف حقیقت بهدسات آورد ،خاود
را به فلسفۀ حقیقی مشغو میکند که اولاین بخاش آن ،مابعادالطبیعاه و دوماین بخاش آن
طبیعت و سومین بخش آن علوم دیار مانناد مکانیاک ،اخاالق و پزشاکی اسات (دکاارت،
 )901 :0109درحالیکه دکارت معتقد است ایمان بهصورت دفعای و آنای در ماا باهوجاود
میآید و همچون بارقهای الهی از طریق لطف خداوند در ما ایجاد میشود .بار ایان اسااس،
دکارت در نامه به مترجم فرانسوی تأمالت میگوید« :من وحای و الهاام الهای را در ردیاف
این معارف قرار نمیدهم؛ زیرا وحی الهی ما را باهتادریج ارشااد نمایکناد بلکاه در ضامن
تغییری دفعی یکباره به مقام اعتقاد مصون از خطا ارتقاا مایدهاد» (دکاارت.)916 :0109 ،
درحقیقت ،معرفتی که بر پایۀ شهود فطری حاصل میشود برخالف ایماان باهصاورت آنای
نیست و حقایق علمی توسط ممارست فکری ممتد و پیوسته آشکار مایشاوند .ماا اگار باا
تفکر در مورد نسبتهایی که امور با یکدیار دارند ،تفکر کنیم و تعدادی از این قضاایا را تاا
جایی که امکان دارد بهنحو متمایز گردآوریم ،خواهیم توانست به معرفت خود یقین بیشاتری
بخشیده و در آن پیشرفتی حاصل کنیم (دکاارت .)069 :0109 ،دکاارت ایماان را بارخالف
روش ریاضی از اموری یقینی و تردیدناپذیری میداناد و از آن باا یقینایتار از یقینایتارین
معارف (دکارت )0109:091 ،یاد میکند ،و امکان خطا را کاه بنیاان روش ریاضای اسات از
ایمان برمیدارد؛ حذف خطا از ایمان بهاینجهت روی میدهد که در پرتو عنایت الهی رماوز
ایمان بر ما مکشوف میشود (دکارت )0110:91 ،و ازآنجاکه خدا قابلاعتمااد اسات ،هرگاز
نمیتوانیم در رسیدن به چیزی از طریق ایمان به وحی الهی ،تردید و درنتیجاه ،اشاتباه کنایم
(.)De Araujo, 2003: 75

 .5آزادی افق فاهمه
دکارت آزادی ( )freedomرا در دو مرحله محقق میداند .آدمای ابتادا باهوسایلۀ فاراروی از
دانستههای تقلیدی و غیرعلمی ،خود را در مسیر آزادی قرار میدهاد .در ایان مرحلاه آزادی
بهنحو سلبی بوده و تمام تالش ما صرف سلب محدودیتهایی میشود که از بیرون باه فهام
و شناخت بشری تقیید زدهاند .او با شکوتردیاد در تفکار ،تعلیاق حکام را راهکااری بارای
حفظ آزادی خود پیشنهاد و توصیه میکند .با متوقفکردن حکام ،ماانع از ایان هساتیم کاه
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نظرات بهسادگی به ما تحمیل شود ( .)De Araujo, 2003: 94راهکار شک در اندیشۀ دکاارت
مربوط به آزادی بوده و موردی خااص از مساللۀ آزادی مطارح اسات ( De Araujo, 2003:
 .)35در خالصۀ «تأمال او » مایخاوانیم کاه «باا آزادی» اسات کاه او قصاد دارد در تماام
پیشفرضهای شناختیاش شک کناد (دکاارت  :0109ص .)91باهطاورکلی ،شاکوتردیاد
فلسفی نه تردید در این یا آن باور خاص ،بلکه به چالش کشیدن امکان دانش انساانی اسات.
او ادعا میکند که ،به دلیل اینکاه ماا ارادۀ آزاد داریام ،مایتاوانیم از اعتقااد باه هار آنچاه
میشناسیم ،خودداری کنیم (.)De Araujo, 2003: 34
دکارت آزادی نامتعیّن را ا که در سایۀ شک در دانستههاای گذشاته حاصال مایشاود ا
آزادی واقعی درنظر نمیگیرد .او معتقد است فاعل شناسا خود را از طریق آزادی نامتعیّن باه
مدخل آزادی نوع دوم یا معنای راستین میرسااند .ماا وقتای هماۀ دانساتههاای خاود را در
معرض شک قراردادیم به حالت بیتفاوتی و یکسانی در برابر همۀ افکار خود مایرسایم و
این بیتفاوتی نسبت به طارفین و عادم گارایش باه یکای از دو طارف ،پایاۀ آزادی اسات.
درحقیقت ،این نشان نقص یا عدم معرفات اسات تاا آزادی و کماا اراده (دکاارت:0109 ،
 .)11فاعل شناسای انسانی اگر میخواهد به درون آزادی بجهد ،باید به پشتوانۀ فاهمه دسات
به انتخاب زده و به یکسو تمایل پیدا کند .دکارت با فراهمنمودن روش ترکیاب ا گرچاه از
این روش در نوشتههای خود استفاده نکرد ا این امکان را بارای ماا فاراهم مایساازد .او باا
گفتن از عوامل خارجی اکه عبارتاند از پیشداورهای و دانستههای تقلیدی دوران کودکیاا
آزاد میسازد و در طبیعت درونی فاعالشناساا کاه بار پایاۀ معاارف فطاری شاکل گرفتاه،
جایگزین میکند (دکارت .)069 :0109 ،درنظر دکارت ،هنااامی کاه مفهاومی را واضا و
متمایز میبینیم ،نمیتوانیم دربرابر پذیرش آن مقاومت کنیم .بهنظر میرسد که ادراک روشان
و متمایز ،اراده را متعین میکند ( .)Rocca , 2006: 154بههمین جهت ،معرفت فطری ناهتنهاا
از آزادی من نمیکاهد ،بلکه آن را میافزاید و اساتوار مایساازد (دکاارت .)16 :0109 ،اگار
همواره با وضوح تمام میدانستم که حقیقت چیست ،هرگز در سنجش اینکه کدام حکام و
کدام انتخاب را بهعمل درآورم ،درنگ نمیکاردم و درنتیجاه ،آزاد باودم و هرگاز دو طارف
9
برایم یکسان نبود (دکارت.)11 :0109 ،
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 .6ایمان و نفی آزادی
از آنچه گفتیم روشن است که پایۀ آزادی در معرفت واض و متماایز فاهماه نهفتاه اسات.
آزادی از سویی ،با امور شناختنی و ازسویدیار ،با امور واض و متمایز در ارتباط اسات .در
حقیقت ،هردو ویژگی ،مرز آزادی بوده و با نباود یکای از آن دو ،راهای بارای آزادی بااقی
نمیماند .دکارت با گفتن اینکه «ایمان ( )faithماا باه اماور مابهم ساروکار دارد» (دکاارت،
 ،)001 :0100بنیاد آزادی را در ساحت ایمان از بین میبرد؛ زیارا ابهاام عامال ساردرگمی و
بالتکلیفی اسات و ایان ،درسات درمقابال آزادی اسات کاه شاخص باهجهات وضاوح و
آشکارگی موقعیت خویش ،دست به انتخابزده و موقعیت خود را تعیین میکناد و خاود را
از بالتکلیفی و سردرگمی رها مایساازد .آنچاه سالب آزادی را در حاوزۀ ایماان تشادید
میکند ،این است که وقتی روش دکارتی بر متعلقات ایمان قابلاعما نیست ،بایاد پاذیرفت
که با این سخن آزادی را از حوزۀ ایمان سلب کردهایم؛ زیرا انساان دکاارتی ،از طریاق روش
ریاضی به آستانۀ آزادی قدم میگذارد .شک در دانستهها و تحمیالت بیرونی و تالش دوبااره
در ایجاد فهم یقینی ،تنها راهی است که دکارت را به آزادی میرساند .ایماان در برابار شاک
است .ایمان و شک دو نوع دانش نیستند که بتوانند در کنار یکدیار تداوم پیادا کنناد؛ زیارا
هیچیک از ایندو مربوط به عمل دانستن نیستند ،بلکه آنها انایزههایی متضاد بارای رسایدن
به اهداف متضادی بهشمار میروند .درواقع ،ایمان ارادهای است که در اثر لطاف الهای و ناه
بهجهت شک ریاضی ،به امور الهی تعلق میگیرد بدون اینکه فهم علمی در این باین تحقاق
یابد ( .)Menn, 1998: 323درحالیکه شک ،اعتراضی است در برابر همۀ نتایجی کاه فراتار از
احساس و معرفت بیواسطه قرار دارناد .آزادی در دکاارت ،فارع بار روش دکاارتی اسات
درحقیقت انسان ،مادامی که شک نکند و خود را از تحمیالت بیرونی رهاا نساازد هرگاز باه
آزادی نخواهد رسید.
دکارت معتقد است اراده و فاهمه هنااامی آزاد اسات کاه سالطه و مرجعیات بیرونای،
قدرت ذهن را محدود نسازد ،ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهاد آزادی ذهان از میاان خواهاد
رفت .در اصو فلسفه برای دین در برابر فاعل انسانی ،مرجعیت بدون شرطی ذکر میشاود.
از این طریق ،معرفت انسانی درصورت تقابل با الهام الهی ،بهواسطۀ مرجعیات مطلاق حکام
الهی ،کنار گذاشته و از آزادی آن کاسته میشود .درحقیقت ،چنین ماواقعی ،دیان ماانعی بار
سر راه آزادی فاعل انسانی بهشمار میرود.
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هر آنچه از منشأ الهام الهی صادر شود ،باید باور داشت اگر چه فراتر از حد تصور ماست؛
یعنی اگر خدا بعضی حقایق ذات خویش را مانند رموز تجسد و تثلیث که ورای حد
طبیعی عقل ماست ،در پرتو عنایت خود به ما یا به دیاران بنمایاند ما هیچ اشکالی در
اعتقاد به این رموز نخواهیم داشت .گرچه شاید نتوانیم این رموز را با صراحت تمام درک
کنیم؛ زیرا از عظمت ذات خداوند و نیز از عظمت خلقت او عجیب نیست که بسا
چیزهایی ،که ورای حد تصور ماست ،وجود داشته باشد (دکارت.)960 :0109 ،

او همچنین در «پاسخ به اعتراضات» ،درحالیکه ،حقانیت خود را باا باراهین فلسافی باه
اثبات رسانیده است ،در برابر مبنای دین تسلیم مایشاود و آن را اگرچاه مخاالف باا مبناای
خویش است ،میپذیرد 1.او دربارۀ آیین عشای ربانی میگوید:
سرانجام از این مدعای من که حاالت (اعراض) را نمیتوان جدا از جوهری تصور کرد کاه
زیرنهاد آنهاست ،نباید نتیجه گرفت که من منکر ایان هساتم کاه قادرت الهای مایتواناد
حاالت را از جوهر جدا کند؛ زیرا اعتقاد و ایمان راسخ دارم که خداوند قادر است کاارهاای
بسیار را انجام دهد که ما قادر به درک آن نیستیم (دکارت.)196 :0100 ،

الزم به ذکر است که مرجعیت دین ،آزادی آدمی را بهصورت مطلق سلب نمیکند ،بلکاه
آن را در مواردی که احکام الهی صادر شده ،نفای مایکناد و گرناه در ماواردی کاه اساسااً
مربوط به احکام دینی نیست ،عقل همچنان به مرجعیت خود باقی است و انسان نمایتواناد
چیزی را که خالف تفکر بدیهی است ،قبو کند .دکارت تأکید مایکناد کاه بایاد باهخااطر
داشت الهام الهی ،دارای چنان تیقّنی است که با امور دیاار قابالقیااس نیسات و حتای اگار
بارقهای از عقل ،چیزی خالف حکم الهی را بر ما روشن کند ،همیشه آماادگی داشاته باشایم
که قضاوتهای خود را تابع حکم الهی کنیم .امّا در مورد اموری که به احکاام الهای مرباوط
نیست ،تردیدی وجود ندارد که فیلسوف نمیتواند چیازی را کاه حقیقات آن هناوز بار وی
معلوم نیست بهعنوان امر حقیقی بپذیرد و یا به حواس خود ا یعنی به احکامی کاه در دوران
کودکی بدون تأمل پذیرفته ا بیشتر اعتماد کند تا به عقل؛ آن هم هناامی که قادر است عقال
خود را درست به راه ببرد (دکارت .)00 :0110 ،بهنظر دکاارت ،آزادی و آگااهی ناامحادود
نیست بلکه الهام الهی و وحی دینی خط قرمز آگاهی و آزادی است .او حوزۀ اماور دینای را
فراتر از ساحت این دو قرار داده و بر آن است کاه در آنجاا اعتمااد و اطمیناان باه عقال و
پیروی از آن ،جای خود را به اعتماد و اطمینان به دیاری (خداوند) و پیروی از او مایدهاد.
اکنون میتوان بهقطع ادعا کرد که ما در اثر اعتماد و ایمان به دیاری ،از آزادی خود کاساته و
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اختیار و آزادی عمل را به دیاران میدهیم (مکالود.)01 :0101 ،

 .7دکارت و نفی الهيات بهعنوان یک علم
الهیات ( )Theologyاهل کتاب در قارونوساطی ( )middle Agesچناان باا مکتاب ارساطو
درآمیخت که هر معارضهای با کیهانشناسای ارساطو ( )Aristotleرا باهحسااب معارضاه باا
مسیحیت گذاشتند و این بازرگتارین منشاأ تعاارض باا افکاار عالماانی هامچاون گالیلاه
( )Galileoبود (باربور .)61 :0101 ،الهیاات طبیعی(عقلای) در قارونوساطی پایشدرآمادی
برالهیأت وحیاانی (( )Theology of Revelationنقلای) باود .گرچاه برهاانآوری بار اثباات
خداوند نوعی دفاع عقلی معتبر از حریم خداشناسی بهحساب مایآماد ،بسایاری از حقاایق
مهم دینی صرفاً بههمان صورت کاه در سانت کلیساایی باود ،بیاان مایشاد .تفکار غالاب
قرونوسطی ،این بود که میان نتایج موجهی که تفکر عقلی بهآنها مایرساد و تعاالیم دینای،
هیچ اختالف حلناشدنی در کار نمیتواند بود .خیانت به سنّتعقلی قرونوساطی ،هنااامی
روی داد که برخی ،میان عقل و ایمان جادایی انداختاه و آندو را باه دو منباع کاامالً مجازا
مربوط ساختند .این تفکر زمانی بهوجود آمد کاه ابانرشادیان التینای و تومااس آکاوینی و
اصالتتسمیه ویللام آکمی در قرونوسطی پا گرفتند.
ابنرشدیان 0هرچند در عالم واقع ،حقیقت را یاانه تلقی میکردند ،معتقد بودند هنااامی
که آدمی در پی کشف حقیقت برمیآید ،نقص شاناختی او ناوعی دوگاانای میاان معرفات
انسانی و ایمان وحیانی بهوجود میآورد .برخای از ابانرشادیان عاالوهبار واقعایانااشاتن
تعارض عقل و وحی ،عقل را بر وحی و برخی وحی را برعقل ترجی دادند و بدون رجاوع
به اصو اعتقادی مسیحی به فلسفهورزی پرداختند .اما برخالف ابنرشدیان ،خودِ ابانرشاد
نه به آموزۀ معروف «حقیقت مضاعف» بلکه به سه مرتبه از معرفت ،شامل برهانی ،جادلی و
خطابی باور داشت .ابنرشد این مراتب سهگانه را بر پیرامون حقیقتی یاانه جماع کارد و باا
برتریدادن برهان و فلسفه بر دو گونۀ دیار ،محوریت را به اندیشه داد .بههمین جهات ،وی
برآن بود ،چنانچه میان فهم عقلی از دین و ظاهر آن اختالف باشد ،باید ظااهر را بار مبناای
عقل تأویل کرد (ژیلسون .)101-100 :0100 ،بر این پایه ،ابنرشد حقیقت مضااعف را نفای
میکند و کسانی را که فلسفه را مخالف دین مایدانناد ،باه درک نادرسات حقیقات دیان و
فلسفه متهم میکند (ابنرشد .)066 :9991 ،نکتهْ ایانجاسات کاه باا ایان توصایف ،هرگاز
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نمیتوان میان دکارت و ابنرشد ارتباط برقرار ساخت؛ زیرا دکارت برخالف ابانرشاد ،کاه
ظواهر ایمانی را پایینتر از دریافت برهانی میدانست ،عقل را پایینتر از آماوزههاای ایماانی
قرار داد و مسیر خود را از تلقی ابنرشدی جدا کرد.
گرچه توماس الهیات را از فلسفه جدا ساخت ،بهگمان وی ،هدف نهایی آنهاا در واقاع،
یکچیز است .اگر شناخت خدا باالترین قلهای است که تحقیقاات انساانی مایتواناد باه آن
برسد ،توافق اساسی میان تعالیم حقیقت مسیحی و تعاالیم فیلساوف وجاود دارد (ژیلساون،
 )11 :0111بهعبارت دیار ،وی علوم دیار را جبراً به خدمت الهیات درمایآورد ( Aquinas,
 )1947: 5و فلسفه را زبان دین و خادم و دستیار امور ایمانی معرفای مایکناد ( Aquinas,
.)1947: 6
گرچه دکارت همانند آکو ینااس ( ،)Tommaso Aquinasمیاان فلسافه و ایماان تفکیاک
میکند و فلسفه را امری بشری و دین را امری الهی میداناد ،امّاا بارخالف تومااس ،غایات
فلسفه و ایمان را یکی نمیداند؛ برای او ،هدف فلسفه و معارف بشری تبیین عاالم طبیعای و
در مقابل ،غایت دین ،عالم ماوراءالطبیعه است .او قصد داشت با تعیاین محادوده و تفکیاک
حوزۀ معرفت از ایمان ،موضع توماس آکو ینی را کنار زند .مشکل دکارت با توماس در ایان
بود که او در فلسفه و الهیات به احکام و غایاتی واحد نظار داشات .دکاارت بارآن باود کاه
دوساحتی جدا از هم وجود دارد :یکی ساحت دین که خداوند در ماورد آن احکاام صاری
دارد و دیاری ساحت دنیا (طبیعت) که از طرف خدا دربارۀ آن هیچ حکمی نیامده اسات؛ و
ساحت اخیر ،جز گزارههای طبیعای و تحلیال عاالم تجرباه نیسات (.)Larmore, 2006: 19
بیتردید ،در بخش او  ،عقل باید از حکم خداوند پیروی کند و تعدّی از آن معنای نخواهاد
داشت ،ولی در ساحت دوم ،دکارت قاطعانه بر حق عقل پای میفشاارد و ایانجاا را ملاک
مطلق عقل میداند .وی بر این باور است که رسالت عقل از اینجا شروع مایشاود و درپای
تالش عقل است که فلسفه تولید میشود؛ یعنی او فلسفه را درست در جایی قارار مایدهاد
که دین احکامی دربارۀ آن صادر نکرده باشد .بر ایناساس ،تالش عقل برای فهم حقیقات و
حکمت را در مورد ناگفتههایی از هستی میداند که در احکام الهای از آنهاا چیازی باه ماا
نرسیده است .او در اینباره میگوید:
مخصوصاً باید بهخاطر داشته باشیم که آنچه خدا به ما الهام کرده ،دارای چنان تیقنای اسات
که با امور دیار قابلقیاس نیست .و حتی اگر بارقهای از عقل چیزی را خاالف حکام الهای
بر ما روشن کند ،همیشه آمادگی داشته باشیم که قضاوتهای خود را تابع حکم الهی کنایم.
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امّا در مورد اموری که به احکام الهی مرباوط نیسات تردیادی وجاود نادارد کاه فیلساوف
نمیتواند چیزی را که حقیقت آن هنوز بر وی معلوم نیست بهعنوان امر حقیقی بپذیرد و یاا
به حواس خود ا یعنی به احکامی که در دوران کودکی بدون تأمل پذیرفتاه ا بیشاتر اعتمااد
کند تا به عقل خود؛ آن هم هناامی که قادر است عقل خاود را درسات راه بارد (دکاارت،
.)199 :0109

دکارت ویژگی اصلی ایمان را مبهمبودن توصیف میکند و الزمۀ ایمان باه غیاب را ایان
میداند که بسیاری از جنبههای موضوع برای ما تاریک و از دسترس شناخت کامل و واضا
ما دور باشد (دکارت .)019 :0100 ،او برخالف تومااس آکو ینااس کاه شاک در متعلقاات
ایمان را ناشی از ضعف هوش انسانی مایدانسات ( )Aquinas, 1947: 6برخای موضاوعات
مانند ایمان را طبیعتاً ناشناختنی میداند (دکارت .)001 :0109 ،امّا درمقابل ،بر این باور اسات
که فلسفه از اموری صحبت میکند که بهطور واض درکپذیر باشد .دکاارت در «پاساخ باه
اعتراضات» میگوید در فلسفۀ خود فقط از اموری بحث میکنم که باه ناور فطارت ،واضا
میشناسم (دکارت .)010 :0100 ،بر این پایه ،اگار بپاذیریم کاه ایماان ،اماری مابهم اسات،
معرفتپذیربودن ایمان منتفی خواهد شد و وقتی ایمان ،معرفتپذیر بهمعنای دکارتی نباشاد،
از حوزۀ علم ساقط شده و امکان الهیات در مقام علمی نظاممند ،به خطار مایافتاد .دکاارت
اصرار دارد که مسا ل ایمان ،تحت روش عقل طبیعی ما قرار نمیگیارد و عاالوهباراین ،هار
کسی که ایمان را با دالیل طبیعی خود بپذیرد ،گناهش کمتر از گناه کسی نیسات کاه ایماان
دینی را رد میکنند (.)Zauderer, 2010: 154
دکارت در این زمینه ،بیشترین اشتراکنظر را با تفکر اکامی دارد و با او در انکاار الهیاات
در مقام یک علم ،همآواز است .پیشتار بسایاری از متفکارین مسایحی پذیرفتاه بودناد کاه
الهیات یک علم است ،ولی ویلیام اکامی علمباودن الهیاات را انکاار کارد (ژیلساون:0100 ،
 .)601از فهم عقالنی ایمان که بوناونتورا ،آلبرت کبیار ،تومااس آکاو ینی و معاصاران آنهاا
بدان همت گماشتند ،بعد از آکمی ( )Ockham, Williamچیز چندانی نماند .باه هماین دلیال،
فلسفۀ اکامی را پایان عصر طالیی فلسفۀ مدرسی توصیف کردهاناد .دکاارت گرچاه همانناد
اکامی امکان علم الهیات را زیر سؤا برد ،باید توجاه داشات باه ایان نکتاه کاه هرکادام از
منظری متفاوت به این تلقی رسیدند؛ اکامی با رویکرد تجربهگرایی ،علمبودن الهیات را انکاار
میکرد ،درحالیکه دکارت از منظر عقلگرایی به این امر رساید .دکاارت باا تاأثیرپاذیری از
توماس آکو ینی ،ازسویی ،حوزۀ عقل و دین را از هم تفکیک کرد و علم را تنهاا در سااحت
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فاهمه ،تحققپذیر دانست ،و از دیارسو ،دین را اماری فراتار از حاوزۀ عقال قارار داد و باه
اینجهت الهیات را از محدودۀ علم بیرون سااخته و درک خادا را از عهاده روش علمای و
تجربی بیرون میبرد (اصغری .)10 :0100 ،از آنچه گذشت میتوان فهمیاد چارا دکاارت از
پاسخگویی به مسا ل کالمی سرباز میزند:
یقیناً سعی من بر این بوده است که با عقل فطری ثابت کنم که نفس ،مادّی نیست ولای مان
معتقدم که ازطریق دین میتوان فهمید که آیا نفس پس از مرگ به عالم باال صعود مایکناد؟
(دکارت.)001-006 :0100 ،

بههمینجهت ،دکارت همواره متذکر میشود که «مکرر گفتهام کاه مایال نیساتم خاود را
درگیر هیچگونه مناقشات کالمی بکنم» (دکارت)610 :0100 ،؛ زیرا «در مورد عبارات کتااب
مقدس ،فکر نمیکنم که پاسخ به آنها وظیفۀ من باشد» (دکارت .)000 :0100 ،علت ایانکاه
او وظیفۀ خود نمیداند در مسا ل کالمی دخالت کند این است که اساساً حاوزۀ گازارههاای
ایمانی ،باور داشتن و تصدیق آن ،احکامی است که مختص به حوزۀ دین است بدون اینکاه
دربارۀ آن ،چونوچرایی صورت گیرد.
باید توجه داشت که اگرچه ایمان در قالب فهم نمیگنجاد ،آنچاه ایماان بارآن اساتوار
است ،میتواند براساس عقل و شناخت شکل گیرد ( .(Menn, 1998: 326هیچکس نمیتواناد
قبل از اینکه نفسِ فناناپذیر و خدای ازلی و ابدی را اثبات کند ،سخن از ایماان و دیانداری
بزند؛ یعنی ایمان به محتوای دینی صادره از جانب خداوند ،فارع بار اثباات عقالنای وجاود
خداوند است .هرچند ایمان ما با امور مبهم سروکار دارد و ما تصاور واضا و متماایزی در
اینباره نمیتوانیم داشت ،دالیل صوری که با آنها متعلّقات ایمان را میپذیریم قا م باه ناور
باطنی خاصی است که خدا در باطن انسان به ودیعت نهاده است (دکارت .)010 :0100 ،امّاا
همچنان این مسلله به قوت خود باقی است که آیا میتاوان ایماان را فهمیاد و در ماورد آن
استدال آورد و با تفکر عقالنی به فهم محتوای آن نزدیک شد؟ پاسخ این است که اگارچاه
ممکن است محتوی و متعلّق ایمان ما مبهم باشد میتوانیم دربارۀ آن استدال واضاحی ارا اه
کنیم و به محتوای مبهم ایمان بیاوریم (دکارت .)019 :0100 ،بر این پایاه ،در تلقای دکاارت
خدا و نفس ازجمله مسا لی است که تنها با شناخت عقلی میتاوان آن را قباو کارد و ایان
دو در صدر مسا لی هستند که باید آنها را با براهین فلسفی و نه باا اساتدال کالمای اثباات
کرد (دکارت.)01 :0109 ،
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 .8نقد موضع دکارت درباب نسبت فلسفه و الهيات
بهعقیدۀ ناارنده ،محدودساختن فاهمه به جایی که در آن ،آموزۀ دینی وجاود نداشاته باشاد
با مقصود فلسفی دکارت ،که میخواست فاهماه انساانی را از اتوریتاۀ بیرونای آزاد کناد در
تقابل است .او با گفتن اینکه عقل محدود به احکام الهی است ،ناخودآگاه ایدۀ فلسفی خاود
را که همان آزادی عقل بود ،از یاد میبرد و تفکر خود را در تناقضی فلسفی رها میساازد .او
اگرچه درنظر بهدنبا آزدی فاهمه است ،امّا درمقام عمل ،باا توجاه باه مالحظااتی الهیاأتی،
مجبور میشود فاهمۀ انسانی را تحت احکام دینای محادود کناد .باه ایان ترتیاب ،مشاکل
دوگانهانااری ،در ساحت نست عقل و دین نیز خود را بهصاورتی دیاار نشاان مایدهاد و
باعث میشود با ایجاد شکاف میان دو قلمرو عقل و دین ،نتواند توضیحی منطقای از نسابت
عقل و دین ارا ه کند .بعد از این است که الیبنیتس 1و اسپینوزا و بعدهاا هاال باهدرساتی
کوشیدند تا مشکلی را که با دوگانه تلقی کردن میان فلسافه و دیان ،آگااهی اروپاایی باه آن
دچار شده بود حل کنند .پاسخ اسپینوزا در این مقام ،ریشههایی متاافیزیکی داشات .او بارای
اینکه شکاف میان عقل و دین را بردارد و میان آنها پیوند ایجاد کناد ،فاصالۀ میاان خادا و
طبیعت را برداشت .وی با این کار خدا را که فراتر از طبیت قرارگرفته بود و هیچ رابطهای باا
معرفت انسانی نداشت ،وارد قلمرو معرفتشناسی کند و روش تبیین کتاب مقدس باا روش
تبیین طبیعت کامالً یکی دانست؛ زیرا همانگونه که روش تبیین طبیعت شامل بررسی تااریخ
طبیعت است و ازطریق این بررسی ،استنتاج تعااریف پدیادارهاای تجربای بار پایاۀ اصاو
موضوعۀ ثابت و معین صورت میگیرد همانگونه نیز در تبیاین کتااب مقادس بایاد تااریخ
ناارش کتاب مقدس را با استنتاج درست بهدست آورد .طبق این اصل،
هستی یا طبیعت اشیاء را نباید ازطریق کتاب مقدس تفسیر کرد ،بلکه کتاب مقادس را بایاد
بهمنزلۀ بخشی از هستی و بنابراین تابع قوانین کلیۀ آن دانست .کتاب مقادس ،کلیاد طبیعات
نیست بلکه جز ی از آن است (اسپینوزا.)011 :0100 ،

بهباور ناارنده ،در دورۀ مدرن ،این هال بود که توانست پاسخ مناسب به مشکل دوگاناۀ
دکارتی را ارا ه دهد .هال نیز مانند اسپینوزا فراتر از عقل قرار دادن دین را به چاالش کشاید.
او دربرابر اندیشۀ کسانی مانند دکارت که ایمان را به جهت مبهم بودن از حوزۀ دانش بیارون
رانده بودند مدعی شد که نمیتوان به صرف اینکه ایمان باا اماور مابهم و رمازی ساروکار
دارد ،آن را از نظام دانش بیرون راند .او معتقد است هرچند ایمان ،با امور تصویری ساروکار
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دارد ،امّا این امر نشان نمیدهد که باید آنها را بیرون از نظام دانش که ساحت آزادی اسات،
قرار دهیم .بهعقیدۀ هال «ایمان بهطورکلی ،سنگ و غیره نیست ،بلکه آنچه برای این ایماان
در خود است منحصراً ذات اندیشیدن محاد اسات» (هاال .)100 :0100 ،باهایانترتیاب،
هال تصور فراتر از نظام علمی بودن ایمان را مورد نقد قرار داد و حتای فراتار از آن رفتاه و
مدعی شد دین بعد از فلسفه ،دومین مقولهای است که آگاهی بهواسطۀ آن میتواند باا مطلاق
مواجه شود و درصدد دریافت آن برآید.
ایمان در یقین خود ،نسبتی بیتکلف با برابرایستای مطلق خویش است ،یعنی عبارت اسات
از داناش محضای از هماین برابرایسااتا ،دانشای کااه چیازهااایی از قبیال حااروف ،کاغااذ و
مستنسخان را با آگاهی خویش از ذات مطلق درنمیآمیزد و چنین چیزهایی را میاان آن ذات
مطلق و خودش واسطه قرار نمیدهد (هال.)101 :0100 ،

به این ترتیب ،او توانست ارتباط میان ساحت آزادی اندیشه با بااور دینای را باهصاورت
پدیدارشناسانه توضی دهد.

 .9نتيجهگيری
با توجه به آنچه گفتیم دکاارت در زماناهای رشاد یافات کاه الهیاات از مقبولیات چنادانی
برخوردار نبود .دکارت با الهامگارفتن از تومااس آکاو ینی حاوزۀ عقال طبیعای را از وحای
تفکیک کرد ،و با این همه ،برخالف او معتقد شد که عقل طبیعی به اماور کمّای و ماادی ،و
ایمان به امور اعتقادی و معنوی نظر دارد .او غایت و مقصد آن دو را نیز از هم جدا سااخت
و به دو جهت مقابل هم سوق داد .بر اینپایه ،دکارت معتقد است فاهمه ،در طلاب معرفات
واض و متمایز و رسیدن به آزادی است ،و ایان مهام را ازطریاق اعماا روش ریاضای در
حوزۀ شناختی و بهوسیلۀ شک در ادراکات جزمیاتقلیدی و نفی تحمیالت بیرونی بهدسات
میآورد .امّا دکارت این ویژگیها را از ایمان سلب کرده و آن را امری ذاتاً ناشاناختنی تلقای
میکند .او بر این باور است انسان نه با فاهمه بلکه بهواسطۀ ارادۀ خویش با امر الهای درگیار
شده و بدون دلیل و در اثر پذیرش سیطرۀ بیرونای باا آن مواجاه مایشاود .درنهایات ،ایان
فیلسوف فرانسوی با تأثیرپذیری از مکتب اکامی ،الهیات را در مقام یک علم منکر میشاود و
بهطورکلی ،حوزۀ معرفت را از حوزهی ایمان جدا میسازد .مشکل اندیشۀ دکارتی این اسات
که او نتوانست اندیشۀ خود را از دوگانهانااری در ساحت عقل و دیان نجاات دهاد و ایان

 78بررسی نسبت عقل و دین در اندیشۀ دکارت

امر درنهایت باعث شد او رسالت فلسافی خاود را کاه عباارت از آزادی فاهماه از اتوریتاۀ
بیرونی است زیرپا باذارد و درنهایت عقل را محدود به جایی نماید که ایمان هایچ آماوزهای
در آن صادر نکرده باشد.

پینوشت
 .0اگرچه توماس عقل را طبیعی و وحی را الهی تصور کرده و به این واسطه ،حیثیتی ایانجهاانی باه
آن میدهد ،امّا او با اعالم اینکه غایت فلسفه ،همان غایت الهیات است فلسفه را همان الهیاتی باا
رنگ طبیعی و عقالنی درنظر میگیرد.
 .9بههمین جهت ،قاعدۀ وضوح و تمایز در اندیشۀ دکارت مهمترین مشخصاهای اسات کاه فلسافۀ
دکارت را به فلسفهای سوبژکتیو تبدیل میکند (رحمتی.)09 :0100 ،
 .1آنچه باید به آن توجه داشت این است که دکارت موضع یاکساانی درباارۀ حقاایق و صادق و
کذب امور و مبنای صحت و سقم آنها اتخاذ نمیکند؛ او گرچه گاهی ادراکاات و دریافاتهاای
فلسفی واض و متمایز خود را ،فدای حقاایق دینای و ارادۀ خداوناد مایساازد و دریافاتهاای
عقالنی خود را بهسودِ امور وحیانی ،پس میزند ،در نوشتههای او میتوان تسلیم خداوناد نسابت
به یافتههای عقالنی را هم مشاهده کرد .دکارت در قاعدۀ دهم از قواعد هدایت ذهان ،معرفات را
متشکل از اجزاءِ دارای بداهت ذاتی میداند که (دکارت )010 :0109 ،صدق و کذبشاان وابساته
به ارادۀ خارجی نیست .او معتقد است حقیقت و صدق ،مسبوق به ارادۀ خدا نبوده و حقیقت ،بار
مدار خواست خداوند نمیچرخد ،بلکه این ارادۀ خدوند است که در قبا چیزهاایی کاه باهطاور
بدیهی و واض و متمایز درکشان میکنیم ،تسلیم اسات .او دربااب وجاود ارادۀ درونای معتقاد
است که نسبت به همۀ شناختهای ما متقنتر است و حتی ارادۀ خداوند نیز در اذعاان ماا باه آن
نمیتواند تردید ایجاد کند (دکارت.)911 :0109 ،
 .0تفکرات ابنرشد در غرب به ایجاد مکتب فلسفی منجر شد و گروهی از غربیان بهروشانی ،خاود
را از هواداران این مکتب فلسفی خواندند .این مکتب فلسفی معروف به مکتب ابنرشدیان التینای
است.این اصطالح یعنی ابنرشدیان التینی از نیمۀ دوم قرن سیزدهم مایالدی بارای نامیادن آناان
بهکار رفت .معروفترین نمایندگان این متفکران در قرن سیزدهم مایالدی سایاریوس براباانتی و
بو تیوس داسیایی بودند.
 .1الیبنیتس معتقد است حقا ق فلسفی و حقا ق دینی هیچکدام نافی یکادیار نیساتند .اگار ایماان،
برخی حقا ق ضروری را نفی میکند ،اینها از نوع حقا ق طیعی یا ضارورت اخالقای اسات ناه
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ضرورت هندسی و مابعدالطبیعی .بنابراین کسانی که به مغایرت فلسفه و الهیاات حکام مایکنناد
بیانشان روشن نیست (صانعی درهبیدی.)00 :0101 ،
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