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 چكيده

ندارد  ییمعرفت فراتر از عقل جا د،شو میارت شروع که با دکد یجد ییگرا در عقل
 که جا ازآن رد.یگ نمی یمعرفت جا حوزۀدر  نباشد، یچه با عقل شناختن و هر آن
 یماهو ین تفاوتیعقل و د میان شمارد، نمیمان را از سنخ معرفت یدکارت ا

مان ین معنا که ایبه ا د؛کن میر یتفس کامالً مختلف یبه دو معنادو را  گذارد و آن می
مان برخالف یا داند. مینان برابر یرا از تبار باور شمرده و آن را با اعتماد و اطم

 طور دفعی به د،یآ میدست  به یتالش آدم یۀبر پاج و یتدر ت که بهیمعرفت و عقالن
ما را به  یدفع یرییبلکه در ضمن تغج و تدرُّج یتدر نه به یاله یدهد و وح میرخ 

با  یاضیدکارت درباب ارتباط روش ر کشد. یمصون از خطا برم یمقام اعتقاد
 یکاربرد ،مانیدر حوزۀ ا یاضیز معتقد است که اساساً روش رین ینیمقوالت د

 ن و عقل،ید میان یدر داور یو محدود است. یمعرفت عقالن حوزۀنداشته و به 
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 مقدمه. 1

دا یا آن پ یبارا  یوسط در اواخر قرون یا نهیشیتوان پ مین که یاز نسبت عقل و د یدکارت یتلق
ی ایا ن در دنیا که فهم مقولاۀ د  ای گونه بهد است یجد با عصر یمدرس حلقۀ واسط تفکر کرد،

اااه  یعقل جا یدمیالازدهم یتا قبل از آغاز قرن  ست.ین میسر مدرن بدون فهم موضع دکارت
باه   یازیا ما سخن گفتاه ن با چون خدا  ت بر آن بودندیحیدر دورۀ صدر مس دا نکرد.یپ یمهم

 فهام  ماان بار  یا تقادم از  بعد، دورۀدر  کند. میاز ین یما را از عقل ب یاله یو وحست ینتفکر 
 باه  ق وصاو  ین طریتر امن بلکه کنار نرفت، یکل ت بهیا معرفت و عقالنامّ آمد، میانسخن به 

آن قارار   یش رویمان پا یکه ا یقیطردر بود که عقل  ازآن پسو  کردندی تلقمان یا راقت یحق
 ،دوره نیا در ا .وجود آمد به الهیاتدر  یتحو  بزرگ ازدهم،یبا آغاز قرن  کرد. حرکت داد، می

ن یو با  کناد دا یا پ یرناا  پار  اااه یج جایتدر به الهیاتو فلسفه در  ند عقلتالش کرد یگروه
از راه  ،معاروف شاد   «مدرسای »کاه باه    ،ن نهضات یادر  .شودبرقرار  یآشت ،و فلسفه الهیات

ق یحقاا  عناوان  بهرا  یانیوح الهیاتآنان  .ن امر مهم دست زدندیبه ا ییتوسل به جد  ارسطو
 یفکار  یجینتاا توانساتند باه    ،ییاستفاده از روش ارساطو  گرفتند و با درنظرفلسفه  بالمنازع
   د.نرسب الهیاتدر حوزۀ  یهماهنا
و  الهیاات ک یا باا تفک  ینیآکاو   و توماس ینیالت انیرشد ظهور ابن بعد با زده بهیسقرن  از
 لساون، ید )ژیا واگاذار گرد  یالها  یمان به وحیو حوزۀ ا یعیحوزۀ فلسفه به عقل طب فلسفه،
را و فلسافه   الهیاات  یتطاابق و ساازگار   قت مضااعف، یان با طرح حقیرشد ابن (.10 :0101

روانش باه اوج خاود   یو پ یماکآ امیلیوم یلاند در تعین فرآیا که ییتا جا ،قراردادند موردتردید
ت گذشاتۀ خاود را   یا نتوانسات مقبول  الهیاات اار  ید ،نیبعادازا  (.960 :0100 ن،یلی)پا دیرس
در  ممکان اعاالم کردناد.    ریا غ یعلما  عنوان بهرا  الهیات غالب متفکران، ،طورکلی بهابد و ی باز

حکمات   یبر نفا  درنگ، یب یهما ،(Humanistsها ) ستیاومان (Renaissanceیی )دورۀ نوزا
 ییفلسفۀ ارساطو  یدگیچیرا که به پ یمدرس الهیات یبرخ رو ازاین نظر داشتند. اتفاق یمدرس

جهات   را نه به یمدرس الهیات کارلشتاتو  ز مانند لوترین یو برخ کردند، ینف دچار شده بود،
 گارا،،  مردود شمردند )ماک  دانستند، میباطل و خطا  آن را اساساً جاکه ازآنبلکه  ،یدگیچیپ

گذشات   مای چاه در زماناۀ خاود     افت و از آنیرشد  یا ن زمانهیدکارت در چن (.019 :0109
شاۀ  یدر اند ن گفتاه بودناد،  یعقل و د دربارۀش از او یپ فالسفۀچه را که  او آن رفت.یر پذیتأث

همانناد   ،یلساوف فرانساو  ین فیا ا ش بازگفات. یکرد و به زباان فلسافۀ خاو    یساز خود باز
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را در  هرکادام و  کارد  کیا دو را از هم تفک آن ،نیعقل و د ین محدوده براییان با تعیرشد ابن
و  یمعناو  ،یمان به امور اعتقادیا دکارت، درنظر سوق داد. یاریز از دیجهت مستقل و متما

 یل فلساف یا و تحل یعا یعلم و فلسفه به عالم طب درمقابل، د؛انسان اختصاص دار یاله یزندگ
ماان را از حاوزۀ   یا ز،یدکارت با محدود ساختن معرفت به امور واضا  و متماا   آن نظر دارد.

را یا ز (؛Zauderer, 2010: 154رممکن اعالم کارد ) یرا در مقام علم غ الهیاتو د بر رونیعلم ب
   ست.یسازگار ن زیعدم تمابا ابهام و  ،ز است و علمیمبهم و نامتما ذاتاً یامر ،مانیا یو نظر به

ن یمیجا که در دسترس ناارنده باود دو مقالاه از سا    حاضر تاآن مقالۀدر رابطه با موضوع 
و « نااس و دکاارت  یآکو  مان نزد توماسیعقل و ا یشناخت انسان یمبان»ن یبا عناو یاریاسفند

اار باا عناوان    ید یا و مقاله« دکارت و مالصدرا فلسفۀمان در یبه ا یو کالم یکرد فلسفیرو»
مشاکل   ده است.یبه چاپ رس یاز حسن قنبر« دکارت یشۀدر اند یمانین ایقیو  ین عقلیقی»

ل داده یا تقل یتوماسا  یشۀدکارت را به اند یشۀاند ها ن بود که آنیمذکور در ا های نوشته عمدۀ
کاه اگرچاه دکاارت دربااب نسابت فلسافه و        کناد  میمقاله اثبات  ادامۀا ناارنده درامّ بودند،
اشاتباه   یکاار  ی،سات یدگاه تومیا شه او به دیاند مصادرۀا امّ ه به توماس دارد،یشب ینظر الهیات

 الهیاات، ت یا ت فلسافه از غا یا دکارت برخالف توماس با جدا کاردن غا  چراکه خواهد بود؛
 یباه علما   کاامالً  الهیاات، د و فلسفه را درمقابل کن میجاد یا یسترگ با موضع توماس یوتتفا

کاه   جهات  ازایان  یاریاسافند  مقالۀ ،بر مشکل فوق عالوه 0د.کن میل یتبد یجهان نیو ا یتجرب
ناارناده در   کاه،  درحالی ز به خطا رفته است،یداند ن میواحد  یمان را از سنخین عقل و ایقی

دو نوشاته را اتخااذ کارده و     نیا مخاالف ا  یده است موضاع یحاضر به سهم خود کوش مقاله
     دهد.یخود را با توجه به آثار دکارت توض یادعا ،درحد توان

ن یا راماون ا یاست که در پ یمی  مفاهین و توضیعقل و د رابطۀن ییتب ،ن مقالهیهدف از ا
  داده یدگاه دکاارت توضا  یا نخست معرفات از د  ن جهت،یبه هم رد.یگ میدو مفهوم شکل 

ماان و روش  یا میانمرز ، کند می یمان را از سنخ اراده تلقیجاکه دکارت ا ازآن پس د  سشو می
را بار درون انساان    یطرۀ امار متعاال  یس ،مانیکه ا نی  ایبا توض ،درادامه د.شو میارا ه  یاضیر

 ا  ردیا گ مای درون شاکل   یۀ آزادیا کاه برپا ا   ن آن با ساحت علمیادیتفاوت بن ،آورد میالزم 
علام   عناوان  باه چاوناه   اتیا الهکاه   نیا بر ا یتالش دکارت مبن ،تیدرنها د.شو میمشخص 

م بااه روش یااا دهین مقالااه کوشاایاادر ا د.شااو ماای  داده یتوضاا ،توانااد ممکاان باشااد نماای
   م.یآن بپرداز یان موضوع و بررسیبه ب یلیتحل  ا یفیتوص
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 دگاه دکارت  یمعرفت از د. 2

 کاامالً  یامار  دانساتند،  میانسان  تجربۀشه در یان که ریگرا معرفت را برخالف تجربهدکارت 
رون مراجعاه  یا ست باه ب یدن به شناخت الزم نیرس یاو معتقد بود برا کند. می یمعرف یعقالن
کاه خادا در    یش و با توجه به منابع فطریاست با مراجعه به درون خو یکاف یبلکه آدم کنم،

کاه در   نیا ا یبارا  دکارت، یشۀدر اند ابد.یبه معرفت و شناخت دست  ،انسان قرار داده است
 ،میشا یندیات اماور ب یا که در جز  نیقبل از ا م،یهوده انجام ندهیب یکار شناسی ساحت معرفت

آوردن  یم که معرفت انسان اساتعداد رو ین مطلب بپردازیق ایبه تحق« یبار در زندگ کی»د یبا
دتر از یا را مف یقا یچ تحقیه یو ،ن منظوریهم به (.000 :0109 را دارد )دکارت، یبه چه امور

دکاارت   (.019 :0109 شناساد )دکاارت،   نمای  یت قلمرو معرفت انسانین ماهییق در تعیتحق
 یاریبسا  ییهاا  یخوش کاست و دست یانسان متناه ین منبع شناختیتر یاصل عنوان بهفاهمه را 

جهاان را   ییعلال غاا   ،یق نامتناهیاز امور مانند حقا یاریبس ن جهت،یهم کند و به می یمعرف
د اگار در موضاوعات   گویا  مای دکاارت   رو، ازایان  دهاد.  مای فراتر از فاهمه قرار  یدر ساحت
د یا با برسد، یبه شناخت شهود م که فاهمه نتواند در مورد آن،یبرس یا به مرحله ،قیموردتحق

کاه در   م،یبعاد دسات بکشا   آزماودن مراحال    یم و از تاالش بارا  یدرناگ کنا   جا هماندر 
قلمارو   او (.006 :0109 م داد )دکاارت، یاد نجاات خاواه  یا خود را از زحمت ز ،صورت نیا

 درنظار  یدوبناد یچ قیها  ،اراده یبارا  کاه  یدرحاال  ؛داناد  مای  یعالم ماادّ به محدود فاهمه را 
 سازد. نمیمحصور  ،ز فاهمهیرد و آن را در چارچوب ادراکات واض  و متمایگ نمی
 

 از سنخ اراده نه معرفت مانیا. 3

(، و اراده معطاوف باه   091: ص0109ازآنجاکه درنظر دکارت، ایمان کار اراده بوده )دکارت، 
ی ماا ازطریاق ایماان باه     ناوع  باه سنخ اندیشه خواهد بود و  از زینساحت اندیشه است ایمان 

پردازیم. البته نباید فراموش کارد کاه منظاور دکاارت از اندیشاه، تفکار مفهاومی         اندیشه می
ماراد   .کناد  میدا یپآن  متعارف یتر از معنا عام ییمعنا ،دکارت نااهدر  شهیاندمدرسی نیست؛ 

 شه باه یاند ،نیشیپ های فلسفه برخالف .ردیگ یفرامرا تمام شلون و ابعاد وجود بشر  ،آناو از 
 :0110 )دکاارت،  دشاو  مای ظااهر   یم شده و در دو حالت کلیتقس ادراک فاهمه و فعل اراده

 در نظریاۀ  با نظر اهل مدرساه تنااقد دارد.   طور گسترده بهعقل  دربارۀدکارت  یۀنظر (.900
 یا دکارت با آوردن اراده به ساحت ذهان و واگاذار  امّ ات عقل است.یحکم از عمل ی،مدرس
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 :MENN, 1998) دکار شاناخت وارد   حوزۀاراده را به  ق و تفکر به آن،یحکم و تصد صدور

دوناس اساکوتوس    ،یرا قبل از او در قرون وسطیز نبود؛ یعین عمل دکارت کار بدیا .(309
 یناس باا کما  یعمل اراده را بر عمل فهم تقدم داد و بعد از او توماس آکو  ،آشکارا و قاطعانه

عقال اراده   آورند. یو به حرکت درم برگرفتهار را دریکدیاده و فاهمه ل بر آن بود که اریتعد
موضاوع اراده اسات و در    ،کناد  میکه عقل آن را درک  یریرا خیز آورد؛ یرا به حرکت درم

   .(Aquinas, 1947: 553) آورد یآن را به حرکت درم ،تیمقام غا
ن اراده اسات کاه   یهما  واساطۀ  اسات و باه   یدر آدم هن قوّیتر ن و گستردهیتر کامل ،اراده

ق اراده با خداوند در ارتباط اسات و اعتقااد   یطر ن انسان ازیچن هم انسان به خدا شباهت دارد.
 ماا آشاکار شاده،    ین معاارف بارا  یتار  ینا یقی عنوان به یاله یق وحیکه از طر یبه موضوعات

 :0109 )دکاارت، بلکاه کاار اراده اسات     نه فعل عقال،  به امور مبهم، یگونه باور چون هر هم
 یماان را از حاوزۀ شاناخت خاارج دانساته و از سانخ بااور       یدکارت ا ن اساس،یبر ا (.091
 او در پاسخ به اعتراضاات،  د.شو میمورد وثوق حاصل  یق اعتماد به شخصیداند که ازطر می
ک کرده و معرفت را درمقابل بااور  یتفک ن سنخ است،یمان هم از ایشناخت و باور که ا میان
 دهد. یمقرار 

 یباشاد و کسا   ینیقیل یبر دال یمبتن یزیشناخت است که ادراکش نسبت به چ یدارا یکس
کاه   نیداند بدون ا می  یرا صح یزیچ ،یاعتبار و حجت قو تأثیرتحت  باور است که، یدارا
   (.919-911 :0100 باشد )دکارت، ینیقیل یبر دال یمبتن ین آگاهیا

و اطاعت و عبادت عاشقانه خداوند را نه برهاان و    ین مسیعلت اعتقاد به د ،تأمالتدر 
د باه  یا با ،نیا ا یبرا یعنی ند؛ک می یل و برهان معرفیاعتماد بدون دل تنهابلکه  ،یاستدال  عقل

ن جهات باه وجاود    یبه ا یی،مان داشت که از جانب خدا آمده است و ازسویکتاب مقدس ا
 (.01: 0109ت،اسات )دکاار  ن باه ماا آموختاه    یمان داشت که کتب مقادس چنا  ید ایخدا با

 یعنا ی د؛یآ میدست  ق تالش بشر بهیداند که ازطر می یت را امریاو معرفت و عقالن درمقابل،
و  یعا یو ناه فاوق طب   یعیاست که از منبع طب یمند معرفت صادق سامان زعم دکارت علم، به

 زرماان،  ید )اوشاو  مای اخاذ   عت که بر همه گشوده است،یکتاب بزرگ طب مطالعۀگذر  از ره
0111: 00.)   

ا ارادۀ تابع عواطاف  ین است که آیا سؤا  مان نه ادراک فاهمه بلکه فعل اراده است،یاگر ا
تواناد از   نمیمان یا دکارت، نظر بهن است که یپاسخ ا مان است؟یمنشأ ا ا ،یو احساسات و ام
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احسااس و  چاه از   را آنیا ز ا  نشاأت گرفتاه باشاد؛   یارادۀ متأثر از احساسات و عواطف و ام
از فکر هساتند   یمبهم گونۀ ،احساسات عواطف نشأت گرفته باشد همواره مبهم خواهد بود.

ن یا و ا (؛091-099 :0109 د )دکاارت، شاو  میواسطۀ اتحاد و امتزاج نفس و بدن ظاهر  که به
بعاد   .((Zauderer, 2010: 156 دهاد  مای  یفراتر از معرفت علم ینیقی مان،یاست که ا یدرحال
اراده  ن فعال، یاز ا ینیقی اذعان کرد، ها تعلق گرفت و به آن ینیاراده به موضوعات دکه  نیاز ا

ن حاصال  یقا ید توجه داشت که سانخ  یالبته با (.091 :0109 د )دکارت،شو میجاد یدر ذهن ا
ن برآماده از فاهماه   یقیرا یز ن حاصل از ادراک فاهمه است؛یقیمتفاوت از سنخ  از فعل اراده،

ساپردن باه    مان براسااس د  ین حاصل از ایقی که، درحالی د،یآ مید یز پدیتمابر اثر وضوح و 
ناان  یاطم تنهاا  یق فضال الها  یما از طر د.یآ میوجود  به ا  ذاتاً مبهم است یکه امر ا  یالهام اله

ماان آگااه   یوضاوح از اسارار ا   گاذر باه   ن رهیمان باور داشت اما از اید به اسرار ایم که بایدار
 یرنادۀ وحا  یاز جاناب گ  یالها  یاست ابهام وحا  یگفتن (.Zauderer, 2010: 156) میشو نمی

 یچه خداوند بار آدما   بلکه آن ست،یصادره از خداوند مبهم و ناآشکار ن یاست و هرگز وح
   ابد.ی میز تحقق یو وضوح و تما یآشکارگ تِیدرنها دارد، میعرضه  یدر قالب وح

 

 یاضیمان و روش ریا. 4

کاار ببارد،    ها را باه  ای است که اگر کسی آن قواعد مشخص و سادهمقصود دکارت از روش، 
هرگز امر خطا را حقیقی فرض نخواهد کرد و مجاهدت ذهنی خود را بر سار آرزو نخواهاد   

تواناد در محادودۀ قاوای     چه مای  گذاشت و تدریجاً بر معارف خود افزوده و دربارۀ تمام آن
کاار   (. او باا راه 0109:091یافت )دکاارت،  ذهنی او قرار دارد به مالک حقیقی دست خواهد 

( بار آن اسات تاا پایاۀ علام را بار بنیاان        Archimedesچاون ارشامیدس )   شک خویش هم
(. دکاارت  16: 0109گونه شک و تردیدی در آن نیست بنا کند )دکاارت،   مستحکمی که هیچ

 ترین روش کسب را مطملن (Mathematical Method) روش ریاضی قواعد هدایت ذهندر 
: 0109دارد )دکاارت،   کند و ذهن را از پرداختن به هر روش دیاری بازمی معرفت معرفی می

شود، منجر  اِعما  می تأمالتگونه که در  تردید باید پذیرفت که اصو  دکارتی، بدان (. بی091
؛ زیارا ایان یقاین    (Menn, 1998: 323)شاود   به حذف حقایق ایماان از دساتااه علمای مای    

آمده از ایمان نه در سایۀ تفکر منطقی و ریاضی، بلکاه از طریاق اطمیناان و بااور باه       دست به
توانیم نشاان   شود. ما می آید که اعتبار او عامل یقینی فراتر از یقین علمی می وجود می فردی به
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مای منتفای   دهیم که کاربرد اصو  ریاضی امکان ایمان را در خاارج از محادودۀ دساتااه عل   
(؛ زیرا درنظر دکارت اصو  ریاضی تنهاا در محادودۀ جهاان    091: 0109سازد )دکارت،  نمی

قابال توجیاه نیسات.     –در متعلقات ایماان   –طبیعی کاربرد دارد و اعما  آن در فراتر از آن 
همین جهت او امور مربوط به ایمان و سلوک زنادگی را هماواره از حاوزۀ شامو  روش      به

(. دکارت معتقد اسات ایماان بارخالف روش    191-190: 0100کند )دکارت،  خود استثنا می
شود که ماا سایطرۀ امار بیرونای را پذیرفتاه و آن را بادون هایچ         ریاضی از جایی شروع می

کند که ایماان الهای تنهاا باا لطاف       یادآوری میپیکو چرایی تأیید نماییم. او در نامه به  و چون
که ایمان، امری کیفی است  می است. دکارت با فرض اینآید و خارج از جهان عل دست می به

از این امور را به دو گونۀ مخالف کاه   هرکدامو متعلق فاهمه، اموری کمّی و مکانیکی است، 
رو، میان این دو حوزه، هیچ تأثیر و تأثری درکار  دهد. ازاین نیست، نسبت می انشانیمسنخیتی 

شاود   طبیعت، از معنا و تفسیر ایماانی متاأثر نمای    تواند بود و درحقیقت، تبیین مکانیکی نمی
توانناد داشاته    ( و چون این اعتقادات هیچ پایه و اساسای در فاهماه نمای   60: 0101)باربور: 

 (.  091: 0109تبیین نخواهند بود )دکارت،  باشند، هرگز با روش کمّی و ریاضی نیز قابل
 یهیسااده و باد   های به شهودل امور مرکب و مبهم یتحل ،یروش دکارت یدستورالعمل کل
رشاته   کیا صاورت   را باه  هاا  ر نظار دارد و ساپس آن  یا دقت تمام ز را به ها است که ذهن آن

فاهماه را توساعه    ق،یا ن طریاز ا ( ذهن،90 :0100 د )دکارت،زن میوند یپ هم منظم به استنتاج
اق یجهات اشات   ما به اگرچه ،ا درمقابلامّ کند. میرا فراهم  یشرفت شناخت علمیداده و بستر پ

باازهم   م،یب کنا یا ماان ترک  یمعرفتا  مان را با تصاورات روشان  یقات ام متعلّیکن یمفرط سع
شاتر و  یباا درک ب  تنهاا را ما یز ؛(Menn, 1998: 328) میکمک کن یشرفت علمیم به پیتوان نمی

 یمابهم متکا   یادیا بار بن  یچ ادراک روشان یکاه ها   ییجاا  و ازآن م،یکنا  میشرفت یتر پ روشن
علاوم   ش و رشاد آن، یباشد که با رو یشۀ درخت تناوریتواند ر نمیز یمان نیا بود،تواند  نمی

ماان را عامال   یا تنهاا  ناه دکارت  ،رو ازاین د.رس میوبرگ آن به ثمر  ز ما بر شاخیواض  و متما
آن را محدودکننادۀ   یداناد بلکاه از جهتا    نمای و فاهمه  یعقل های افتهیشرفت یۀ پیو ما یترق

 یرباان  ین عشاا یای در بحث آ ن اساس،یبر ا کند. میان یآن ب های افتهیو ناقد  یمعرفت عقل
و  منکار شاده،   افتاه باود،  یدر یروشان  باه  یاضا یاعراض از جوهر را که با عقل ر ییکه جدا
   (.196 :0100 دهد )دکارت، می  یرا بر آن ترج یش الهیفرما

ش یشاناخت پا   یساو  هج با یتادر  گاام و باه   به گام ی،اضیق روش ریاست ما از طر یگفتن
ذهان باا    برسااند.  ییباه داناا   یدفع صورت بهذهن را  ن روش،یست که این نیم و چنروی می
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مانناد   یقواعد مرباوط باه مساا ل سااده و آساان      یرو یدیمدت مد یاضیتسلط به روش ر
خاود   دسات آورد،  قت بهیدر کشف حق یکه مهارت و بعد از آن کند، مین یتمر یاضیمسا ل ر

ن بخاش آن  یعاه و دوما  یالطب مابعاد  ن بخاش آن، یکند که اولا  میمشغو   یقیحقرا به فلسفۀ 
 اسات )دکاارت،   یاخاالق و پزشاک   ک،یا ار مانناد مکان ین بخش آن علوم دیعت و سومیطب

وجاود   در ماا باه   یو آنا  یدفعا  صورت بهمان یدکارت معتقد است ا که درحالی( 901 :0109
 ن اسااس، یا بار ا  د.شو میجاد یخداوند در ما اق لطف یاز طر یاله یا چون بارقه د و همیآ می

ف یا را در رد یو الهاام الها   یمن وحا » د:گوی میتأمالت  یدکارت در نامه به مترجم فرانسو
کناد بلکاه در ضامن     نمای ج ارشااد  یتادر  ما را باه  یاله یرا وحیز دهم؛ نمین معارف قرار یا
 (.916 :0109 )دکاارت، « ددها  مای باره به مقام اعتقاد مصون از خطا ارتقاا   کی یدفع یرییتغ

 یصاورت آنا   ماان باه  ید برخالف اشو میحاصل  یۀ شهود فطریکه بر پا یمعرفت قت،یدرحق
ماا اگار باا     ند.شاو  مای وسته آشکار یممتد و پ یتوسط ممارست فکر یق علمیست و حقاین

 ا را تاا ین قضاا یاز ا یم و تعدادیکن تفکر ار دارند،یکدیکه امور با  ییها تفکر در مورد نسبت
 یشاتر ین بیقیم توانست به معرفت خود یخواه م،یز گردآورینحو متما که امکان دارد به ییجا

ماان را بارخالف   یدکاارت ا  (.069 :0109 م )دکاارت، یحاصل کن یشرفتیو در آن پ دهیبخش
ن یتار  ینا یقیتار از   ینا یقیداناد و از آن باا    می یریدناپذیو ترد ینیقی یاز امور یاضیروش ر

اسات از   یاضا یان روش ریا و امکان خطا را کاه بن  کند، میاد ی( 0109:091 معارف )دکارت،
 رماوز  یاله تیعنا پرتو دردهد که  می یجهت رو نیا مان بهیحذف خطا از ا دارد؛ یم مان بریا
هرگاز   اسات،  اعتمااد  قابلخدا  جاکه ازآن( و 0110:91 د )دکارت،شو می شوفکم ما بر مانیا

 میاشاتباه کنا   ،جاه یدرنتد و یترد ،یاله یمان به وحیق ایاز طر یزیدن به چیم در رسیتوان نمی
(De Araujo, 2003: 75.)  

 

 افق فاهمه ی آزاد. 5

از  یفارارو  ۀلیوسا  باه ابتادا   یآدما  داند. میرا در دو مرحله محقق  (freedom) یدکارت آزاد
 یمرحلاه آزاد ن یا در ا دهاد.  میقرار  یر آزادیخود را در مس ،یعلم ریو غ یدیتقل های دانسته

رون باه فهام   ید که از بشو می ییها تیبوده و تمام تالش ما صرف سلب محدود ینحو سلب به
 یبارا  یکاار  ق حکام را راه یا تعل د در تفکار، یا وترد او با شک .اند زده دییتق یو شناخت بشر

م کاه  ین هسات یا ماانع از ا  کردن حکام،  با متوقف کند. میه یشنهاد و توصیخود پ یحفظ آزاد
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دکاارت   ۀشیکار شک در اند راه (.De Araujo, 2003: 94) ل شودیبه ما تحم یسادگ هنظرات ب
 :De Araujo, 2003) مطارح اسات   یآزاد ۀمسالل خااص از   یبوده و مورد یمربوط به آزاد

اسات کاه او قصاد دارد در تماام     « یباا آزاد »م کاه  یخاوان  مای « تأمال او  » ۀدر خالص (.35
د یا ترد و شاک  ،طاورکلی  باه  (.91ص :0109)دکاارت  اش شک کناد   یشناخت های فرض شیپ

 اسات.  یامکان دانش انساان  دنیبه چالش کشبلکه  ا آن باور خاص،ین ید در اینه ترد یفلسف
چاه   م از اعتقااد باه هار آن   یتاوان  مای  م،یا آزاد دار ارادۀکاه ماا    نیل ایبه دل کند که، میاو ادعا 

 (.De Araujo, 2003: 34)م یکن یخوددار م،شناسی می

 ا  دشاو  مای گذشاته حاصال    هاای  شک در دانسته یۀکه در ساا ن را  یّمتع نا یدکارت آزاد
ن باه  یّنامتع یق آزادیشناسا خود را از طر  او معتقد است فاعل رد.یگ نمی درنظر یواقع یآزاد

خاود را در   هاای  دانساته  هماۀ  یماا وقتا   اند.رسا  مین یراست یا معناینوع دوم  یمدخل آزاد
م و رسای  مای افکار خود  همۀدر برابر  یسان کیو  یتفاوت یبه حالت ب میقراردادمعرض شک 

 اسات.  یۀ آزادیا پا از دو طارف،  یکا یش باه  ین و عادم گارا  ینسبت به طارف  یتفاوت ین بیا
 :0109 و کماا  اراده )دکاارت،   یمعرفات اسات تاا آزاد     ا عدمین نشان نقص یا ،قتیدرحق
فاهمه دسات   پشتوانۀد به یبا بجهد، ین آزادخواهد به درو میاگر  یانسان یشناسا  فاعل (.11
از گرچاه  ا ب  یا نمودن روش ترک دکارت با فراهم دا کند.یل پیسو تما کیو به  انتخاب زدهبه 
او باا   ساازد.  مای ماا فاراهم    ین امکان را بارا یاا خود استفاده نکرد   های ش در نوشتهرو این 
 اا  یدوران کودک یدیتقل های و دانسته های داور شیاند از پ ت که عبار ا یاز عوامل خارج  گفتن
 شاکل گرفتاه،   یۀ معاارف فطار  یا شناساا کاه بار پا    فاعال  یعت درونیسازد و در طب میآزاد 
را واضا  و   یکاه مفهاوم   یهنااام  دکارت، درنظر (.069 :0109 کند )دکارت، مین یگز یجا
د که ادراک روشان  رس مینظر  به م.یرش آن مقاومت کنیم دربرابر پذیتوان نمی م،ینیب میز یمتما

 تنهاا  ناه  یمعرفت فطر ن جهت،یهم به .(Rocca , 2006: 154)کند  مین یاراده را متع ز،یو متما
اگار   (.16 :0109 ساازد )دکاارت،   مای د و اساتوار  یافزا میبلکه آن را  کاهد، نمیمن  یاز آزاد

ام حکام و  که کد نیهرگز در سنجش ا ست،یقت چیدانستم که حق میهمواره با وضوح تمام 
آزاد باودم و هرگاز دو طارف     جاه، یکاردم و درنت  نمیدرنگ  عمل درآورم، بهکدام انتخاب را 

 9(.11 :0109 کسان نبود )دکارت،یم یبرا
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 یآزاد یو نف مانیا. 6

 ز فاهماه نهفتاه اسات.   یدر معرفت واض  و متماا  یۀ آزادیم روشن است که پایچه گفت از آن
در  ز در ارتباط اسات. یبا امور واض  و متما ار،ید یو ازسو یبا امور شناختن ،ییاز سو یآزاد
 یبااق  یآزاد یبارا  یراها  از آن دو، یکا یبوده و با نباود   یمرز آزاد ی،ژگیدو و هر قت،یحق
 )دکاارت، « ماا باه اماور مابهم ساروکار دارد      (faith) مانیا»که  نیدکارت با گفتن ا ماند. نمی
و  یرا ابهاام عامال ساردرگم   یا ز برد؛ مین یمان از بیرا در ساحت ا یاد آزادیبن (،001 :0100
جهات وضاوح و    اسات کاه شاخص باه     یمقابال آزاد  درسات در  ن،یا اسات و ا  یفیبالتکل
کناد و خاود را    مین ییت خود را تعیو موقع زده دست به انتخاب ش،یت خویموقع یآشکارگ
د یماان تشاد  یرا در حاوزۀ ا  یچاه سالب آزاد   آن ساازد.  مای  ها ر یو سردرگم یفیتکل از بال
رفت ید پاذ یا با ست،یاعما  ن مان قابلیبر متعلقات ا یروش دکارت ین است که وقتیا کند، می

ق روش یا از طر ی،را انساان دکاارت  یز م؛یا دهکرمان سلب یرا از حوزۀ ا ین سخن آزادیکه با ا
و تالش دوبااره   یرونیالت بیو تحم ها شک در دانسته گذارد. میقدم  یبه آستانۀ آزاد یاضیر

 کماان در برابار شا   یا اند.رس می یاست که دکارت را به آزاد یراه تنها ی،نیقیجاد فهم یدر ا
را یا ز نناد؛ کدا یا ار تداوم پید یکنار که بتوانند در کستند یدو نوع دانش ن کمان و شیا است.

دن یرسا  یمتضاد بارا  ییها زهیانا ها بلکه آن ستند،یدو مربوط به عمل دانستن ن نیاز ا یک چیه
و ناه   یاست که در اثر لطاف الها   یا مان ارادهیا درواقع، د.رون می شمار  به یاهداف متضادبه 
ن تحقاق  ین با یدر ا یکه فهم علم نیرد بدون ایگ میتعلق  یبه امور اله ،یاضیجهت شک ر به
ه فراتار از  کا  یجینتا همۀاست در برابر  یاعتراض ک،که ش یدرحال .(Menn, 1998: 323) ابدی

اسات   یفارع بار روش دکاارت    ،در دکاارت  یآزاد واسطه قرار دارناد.  یمعرفت باحساس و 
نساازد هرگاز باه     هاا  ر یرونیالت بیکه شک نکند و خود را از تحم یمادام ،قت انسانیدرحق
   د.ینخواهد رس یآزاد

 ،یرونا یت بیا آزاد اسات کاه سالطه و مرجع    یدکارت معتقد است اراده و فاهمه هنااام 
خواهاد   میاان ذهان از   یرخ دهاد آزاد  ین اتفاقیاگر چن یول زد،قدرت ذهن را محدود نسا

 د.شاو  میذکر  یت بدون شرطیمرجع ی،ن در برابر فاعل انسانید یبرااصو  فلسفه در  رفت.
ت مطلاق حکام   یا واسطۀ مرجع به ،یدرصورت تقابل با الهام اله یمعرفت انسان ق،ین طریاز ا
بار   ین ماانع یا د ی،ن ماواقع یچن قت،یدرحق د.شو میآن کاسته  یکنار گذاشته و از آزاد ،یاله

   .رود میشمار  به یفاعل انسان یسر راه آزاد
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 د باور داشت اگر چه فراتر از حد تصور ماست؛یبا صادر شود، یچه از منشأ الهام اله هر آن
حد  یث که ورایش را مانند رموز تجسد و تثلیق ذات خویحقا یاگر خدا بعض یعنی
در  یچ اشکالیاند ما هیاران بنمایا به دیت خود به ما یپرتو عنادر  عقل ماست، یعیطب

ن رموز را با صراحت تمام درک یم اید نتوانیگرچه شا م داشت.ین رموز نخواهیاعتقاد به ا
ست که بسا یب نیز از عظمت خلقت او عجیرا از عظمت ذات خداوند و نیز م؛یکن
  (.960 :0109 )دکارت، وجود داشته باشد حد تصور ماست، یکه ورا ،ییهازیچ

باه   ین فلساف یت خود را باا باراه  یحقان که، درحالی ،«پاسخ به اعتراضات»ن در یچن او هم
 ید و آن را اگرچاه مخاالف باا مبناا    شاو  مای م ین تسلید یدر برابر مبنا ده است،یاثبات رسان

   د:گوی می یربان ین عشاییاو دربارۀ آ 1.ردیپذ می ش است،یخو

تصور کرد کاه   یتوان جدا از جوهر نمیمن که حاالت )اعراض( را  یمدعان یانجام از ا سر
تواناد   مای  ین هساتم کاه قادرت الها    یا جه گرفت که من منکر اید نتینبا هاست، رنهاد آنیز

 هاای  مان راسخ دارم که خداوند قادر است کاار یرا اعتقاد و ایز حاالت را از جوهر جدا کند؛
   (.196 :0100 م )دکارت،یستیرک آن نار را انجام دهد که ما قادر به دیبس

بلکاه   کند، نمیصورت مطلق سلب  را به یآدم یآزاد ن،یت دیالزم به ذکر است که مرجع
کاه اساسااً    یکناد و گرناه در ماوارد    مای  ینفا  صادر شده، یکه احکام اله یآن را در موارد

تواناد   نمای است و انسان  یت خود باقیچنان به مرجع عقل هم ست،ین ینیمربوط به احکام د
خااطر   د باه یا کناد کاه با   مای د یدکارت تأک قبو  کند. است، یهیرا که خالف تفکر بد یزیچ

اگار   یسات و حتا  یاس نیا ق اار قابال  یاست که با امور د ینقّیچنان ت یدارا ی،داشت الهام اله
م یداشاته باشا   یشه آماادگ یهم را بر ما روشن کند، یخالف حکم اله یزیچ ،از عقل یا بارقه

مرباوط   یکه به احکاام الها   یا در مورد امورامّ م.یکن یخود را تابع حکم اله های که قضاوت
 یقات آن هناوز بار و   یرا کاه حق  یزیا تواند چ نمیلسوف یوجود ندارد که ف یدیترد ست،ین

کاه در دوران   یبه احکام یعنیا ا به حواس خود  یرد و یبپذ یقیامر حق عنوان بهست یمعلوم ن
که قادر است عقال   یآن هم هناام شتر اعتماد کند تا به عقل؛یبا رفته   یبدون تأمل پذ یککود

محادود   ناا  یو آگااه  یآزاد نظر دکاارت،  به (.00 :0110 خود را درست به راه ببرد )دکارت،
را  ینا یاو حوزۀ اماور د  است. یو آزاد یخط قرمز آگاه ینید یو وح یست بلکه الهام الهین

ناان باه عقال و    یجاا اعتمااد و اطم   ن دو قرار داده و بر آن است کاه در آن یفراتر از ساحت ا
 دهاد.  مای از او  یروی)خداوند( و پ یارینان به دیخود را به اعتماد و اطم یجا از آن، یرویپ

خود کاساته و   یاز آزاد ،یاریمان به دیقطع ادعا کرد که ما در اثر اعتماد و ا توان به میاکنون 
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   (.01 :0101 الود، م )مکیده میاران یرا به د عمل یار و آزادیاخت
 

 ک علمی عنوان به الهيات یدکارت و نف. 7

چناان باا مکتاب ارساطو      (middle Agesی )وساط  اهل کتاب در قارون  (Theologyالهیات )
 حسااب معارضاه باا    را باه  (Aristotle) ارساطو  یشناسا  هانیبا ک یا خت که هر معارضهیدرآم
 لاه یچاون گال  هام  ین منشاأ تعاارض باا افکاار عالماان     یتار  بازرگ ن یت گذاشتند و ایحیمس
(Galileo) ،یدرآماد  شیپا  یوساط  ( در قارون  ی)عقلا یعیطب الهیاات  (.61 :0101 بود )باربور 
بار اثباات    یآور گرچاه برهاان   ( باود. ی)نقلا  (Theology of Revelationی )انیا وح هیأتال بر

ق یاز حقاا  یاریبسا  آماد،  مای حساب  به یشناس م خدایمعتبر از حر یدفاع عقل یخداوند نوع
تفکار غالاب    .شاد  مای ان یا ب باود،  ییساا یکل همان صورت کاه در سانت   صرفاً به ینیمهم د
 ،ینا ید مید و تعاال رسا  مای  ها آن به یکه تفکر عقل یج موجهینتا میانن بود که یا ،یوسط قرون

 یهنااام  ی،وساط  قرون یعقل تانت به سنّیخ تواند بود. نمیدر کار  یناشدن حل چ اختالفیه
منباع کاامالً مجازا     دو را باه دو  انداختاه و آن  ییمان جادا یعقل و ا میان ،یداد که برخ یرو

و  ینیو تومااس آکاو   ینا یان التیرشاد  وجود آمد کاه ابان   به ین تفکر زمانیا مربوط ساختند.
   پا گرفتند. یوسط در قرون یآکم یللامه ویتسم اصالت
 یمعتقد بودند هنااام  کردند، می یاانه تلقیقت را یحق واقع، هرچند در عالم 0انیرشد ابن
 معرفات  میاان  یدوگاانا  یاو ناوع  ینقص شاناخت  د،یآ یم قت بریکشف حق یدر پ یکه آدم
انااشاتن   یبار واقعا   ان عاالوه یرشاد  از ابان  یبرخا  آورد. میوجود  به یانیوح مانیو ا یانسان

  دادند و بدون رجاوع  یرجعقل ت را بر یوح یو برخ یعقل را بر وح ،یتعارض عقل و وح
رشاد   خودِ ابان  ان،یرشد اما برخالف ابن پرداختند.ی ورز به فلسفه یحیمس یبه اصو  اعتقاد

و  یجادل  ،یشامل برهان بلکه به سه مرتبه از معرفت،« قت مضاعفیحق»معروف  ۀنه به آموز
جماع کارد و باا    اانه ی یقتیرامون حقیگانه را بر پ ن مراتب سهیرشد ا ابن باور داشت. یخطاب
 یو ،ن جهات یهم به شه داد.یت را به اندیمحور ار،ید گونۀدادن برهان و فلسفه بر دو  یبرتر

 ید ظااهر را بار مبناا   یبا ن و ظاهر آن اختالف باشد،یاز د یعقل فهم میانچه  چنان برآن بود،
 ینفا قت مضااعف را  یرشد حق ابن ه،ین پایبر ا (.101-100 :0100 لسون،یل کرد )ژیعقل تأو

ن و یا قات د یباه درک نادرسات حق   دانناد،  مای ن یرا که فلسفه را مخالف د یکند و کسان می
هرگاز   ،فین توصا یا جاسات کاه باا ا    نیا ا نکتهْ (.066 :9991 رشد، کند )ابن میفلسفه متهم 
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کاه   ،رشاد  را دکارت برخالف ابان یز رشد ارتباط برقرار ساخت؛ دکارت و ابن میانتوان  نمی
 یماان یا هاای  تر از آماوزه  نییعقل را پا دانست، می یافت برهانیتر از در نییرا پا یمانیظواهر ا

   جدا کرد. یرشد ابن یر خود را از تلقیقرار داد و مس
 ،در واقاع  هاا  آن نهاییهدف  ،یگمان و به را از فلسفه جدا ساخت، الهیاتگرچه توماس 

تواناد باه آن    مای  یانساان قاات  یاست که تحق یا ن قلهیاگر شناخت خدا باالتر ز است.یچ کی
 لساون، یلساوف وجاود دارد )ژ  یم فیو تعاال  یحیقت مسیم حقیتعال میان یتوافق اساس برسد،
 ,Aquinas)آورد  مای در الهیاتبه خدمت  جبراًار را یعلوم د یو ار،یعبارت د ( به11 :0111

 ,Aquinas)د کنا  مای  یمعرفا  یمانیار امور ای ن و خادم و دستیفلسفه را زبان دو  (5 :1947

1947: 6). 
ک یا ماان تفک یفلسافه و ا  میاان  ،(Tommaso Aquinas) نااس یگرچه دکارت همانند آکو 

 تیا غا ،ا بارخالف تومااس  امّا  داناد،  می یالهی ن را امریو د یبشر یکند و فلسفه را امر می
و  یعا یطب ن عاالم ییتب یبشر هدف فلسفه و معارف او، یبرا داند؛ نمی یکیمان را یفلسفه و ا

ک یا ن محادوده و تفک یای تع او قصد داشت با عه است.یعالم ماوراءالطب ن،یت دیغا مقابل، در
ن یا مشکل دکارت با توماس در ا زند. را کنار ینیموضع توماس آکو  مان،یحوزۀ معرفت از ا

دکاارت بارآن باود کاه      واحد نظار داشات.   یاتیاحکام و غا به الهیاتبود که او در فلسفه و 
  ین که خداوند در ماورد آن احکاام صار   یساحت د یکی ود دارد:جدا از هم وج یدوساحت
و  امده اسات؛ ین یچ حکمیآن هبارۀ  عت( که از طرف خدا دریا )طبیساحت دن یاریدارد و د

 (.Larmore, 2006: 19) سات یل عاالم تجرباه ن  یا و تحل یعا یطب های جز گزاره ،ریساحت اخ
نخواهاد   یاز آن معنا  یکند و تعدّ یروید از حکم خداوند پیعقل با در بخش او ، د،یترد یب

جاا را ملاک    نیا فشاارد و ا  می یدکارت قاطعانه بر حق عقل پا در ساحت دوم، یول داشت،
 ید و درپا شاو  مای جا شروع  نین باور است که رسالت عقل از ایبر ا یو داند. میطلق عقل م

دهاد   مای قارار   ییاو فلسفه را درست در جا یعنی د؛شو مید یتالش عقل است که فلسفه تول
قات و  یفهم حق یتالش عقل برا اساس، نیبر ا صادر نکرده باشد. بارۀ آندر ین احکامیکه د

باه ماا    یزیا چ هاا  از آن یداند که در احکام الها  می یاز هست ییها حکمت را در مورد ناگفته
   د:گوی میباره  نیاو در ا ده است.ینرس

اسات   یقنا یچنان ت یدارا به ما الهام کرده، چه خدا م که آنیخاطر داشته باش د بهیبا مخصوصاً
 یرا خاالف حکام الها    یزیاز عقل چ یا اگر بارقه یو حت ست.یاس نیق ار قابلیکه با امور د

 م.یکنا  یخود را تابع حکم اله های م که قضاوتیداشته باش یشه آمادگیهم بر ما روشن کند،
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لساوف  یوجاود نادارد کاه ف    یدیا سات ترد یمرباوط ن  یکه به احکام اله یا در مورد امورامّ
ا یا رد و یبپذ یقیامر حق عنوان بهست یمعلوم ن یقت آن هنوز بر ویرا که حق یزیتواند چ نمی

شاتر اعتمااد   یبا رفتاه   یمل پذأبدون ت یکه در دوران کودک یبه احکام یعنیا به حواس خود  
 ارت،که قادر است عقل خاود را درسات راه بارد )دکا     یآن هم هناام کند تا به عقل خود؛

0109: 199.)   

ن یا ب را ایا مان باه غ یا الزمۀکند و  میف یبودن توص مان را مبهمیا یاصل یژگیدکارت و
ک و از دسترس شناخت کامل و واضا   یما تار یموضوع برا های از جنبه یاریداند که بس می

کاه شاک در متعلقاات     نااس یآکو  خالف تومااس  او بر (.019 :0100 ما دور باشد )دکارت،
موضاوعات   یبرخا  (Aquinas, 1947: 6)دانسات   مای  یاز ضعف هوش انسان یرا ناشمان یا

ن باور اسات  یبر ا ا درمقابل،امّ (.001 :0109 داند )دکارت، می یشناختن نا عتاًیمان را طبیمانند ا
پاساخ باه   »دکاارت در   ر باشد.یپذ درک طور واض  کند که به میصحبت  یکه فلسفه از امور

واضا    کنم که باه ناور فطارت،    میبحث  یخود فقط از امور فلسفۀد در گوی می« اعتراضات
 مابهم اسات،   یامار  ،ماان یم کاه ا یریاگار بپاذ   ه،ین پایبر ا .(010: 0100)دکارت،  مشناس می

 نباشاد،  یدکارت یمعنا ر بهیپذ معرفت ،مانیا یخواهد شد و وقت یمان منتفیبودن ا ریپذ معرفت
دکاارت   افتاد.  مای به خطار   ،مند نظام یدر مقام علم الهیاتعلم ساقط شده و امکان  حوزۀاز 

هار   ن،یبارا  رد و عاالوه یا گ نمیما قرار  یعیتحت روش عقل طب ،مانیاصرار دارد که مسا ل ا
ماان  یسات کاه ا  ین یتر از گناه کس گناهش کم رد،یخود بپذ یعیل طبیمان را با دالیکه ا یکس
   (.Zauderer, 2010: 154) کنند میرا رد  ینید

 الهیاات دارد و با او در انکاار   یمانظر را با تفکر اک اشتراک نیشتریب ،نهیزم نیدکارت در ا
رفتاه بودناد کاه    یپذ یحین مسا یمتفکار از  یاریتار بسا   یشپ آواز است. هم ک علم،یدر مقام 
 :0100 لساون، یرا انکاار کارد )ژ   الهیاات باودن   علم یماکا یلیامو یول ک علم است،ی الهیات
 هاا  و معاصاران آن  ینیتومااس آکاو    ر،یا آلبرت کب مان که بوناونتورا،یا یعقالنفهم  از (.601

 ل،یا ن دلیباه هما   نماند. یز چندانیچ (Ockham, Williamی )بعد از آکم بدان همت گماشتند،
دکاارت گرچاه همانناد     اناد.  ف کردهیتوص یفلسفۀ مدرس ییان عصر طالیرا پا یماکافلسفۀ 

ن نکتاه کاه هرکادام از    یا د توجاه داشات باه ا   یبا برد، سؤا  ریرا ز الهیاتامکان علم  یماکا
را انکاار   الهیاتبودن  علم ،ییگرا کرد تجربهیبا رو یماکا دند؛یرس ین تلقیمتفاوت به ا یمنظر
از  یریپاذ  ریتاأث  دکاارت باا   د.ین امر رسا یبه ا ییگرا منظر عقل که دکارت از یحال در کرد، می

در سااحت   تنهاا ک کرد و علم را ین را از هم تفکیدحوزۀ عقل و  ،ییازسو ،ینیتوماس آکو 
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فراتار از حاوزۀ عقال قارار داد و باه       ین را امار ید ارسو،یو از د ر دانست،یپذ تحقق ،فاهمه
و  یرون سااخته و درک خادا را از عهاده روش علما    یرا از محدودۀ علم ب الهیاتجهت  نیا

د چارا دکاارت از   یا توان فهم میچه گذشت  از آن (.10 :0100 ،یبرد )اصغر میرون یب یتجرب
 د:زن میسرباز  یمسا ل کالم به ییگو پاسخ

مان   یست ولا ین یمادّ ،ثابت کنم که نفس ین بوده است که با عقل فطریمن بر ا یسع ناًیقی
کناد؟   مای ا نفس پس از مرگ به عالم باال صعود ید که آیتوان فهم مین یق دیمعتقدم که ازطر

 (.001-006 :0100 )دکارت،

ساتم خاود را   یل نیا ام کاه ما  مکرر گفته»د که شو میدکارت همواره متذکر  ،جهت نیمه به
در مورد عبارات کتااب  »را یز (؛610 :0100 )دکارت،« بکنم یگونه مناقشات کالم چیر هیدرگ

کاه   نیا علت ا (.000 :0100 )دکارت،« من باشد ۀفیوظ ها کنم که پاسخ به آن نمیفکر  ،مقدس
 هاای  گازاره  ۀحاوز  ن است که اساساًیدخالت کند ا یدر مسا ل کالم داند نمیخود  ۀفیاو وظ

کاه   نین است بدون اید ۀاست که مختص به حوز یاحکام ،ق آنیباور داشتن و تصد ،یمانیا
   رد.یصورت گ ییوچرا چون ،آن ۀدربار
ماان بارآن اساتوار    یچاه ا  آن گنجاد،  نمیمان در قالب فهم ید توجه داشت که اگرچه ایبا
تواناد   نمیکس  چیه .Menn, 1998: 326)) ردیواند براساس عقل و شناخت شکل گت می است،

 یدار نیا ماان و د یسخن از ا را اثبات کند، یو ابد یازل یر و خدایناپذ فنا که نفسِ نیقبل از ا
وجاود   یفارع بار اثباات عقالنا     ،صادره از جانب خداوند ینید یمان به محتوایا یعنی بزند؛

در  یزیمان ما با امور مبهم سروکار دارد و ما تصاور واضا  و متماا   یچند ا هر خداوند است.
م قا م باه ناور   یریپذ میمان را یقات امتعلّ ها که با آن یل صوریدال م داشت،یتوان نمیباره  نیا

ا امّا  (.010 :0100 عت نهاده است )دکارت،یاست که خدا در باطن انسان به ود یخاص یباطن
د و در ماورد آن  یا ماان را فهم یتاوان ا  میا یاست که آ یبه قوت خود باق مسللهن یچنان ا هم

چاه   ن است که اگار یپاسخ ا ک شد؟یآن نزد یبه فهم محتوا یاستدال  آورد و با تفکر عقالن
ارا اه   یآن استدال  واضاح  ۀم درباریتوان میمان ما مبهم باشد یق او متعلّ یممکن است محتو

دکاارت   یدر تلقا  ه،یا ن پایبر ا (.019 :0100 م )دکارت،یاوریمان بیمبهم ا یم و به محتوایکن
ن یا تاوان آن را قباو  کارد و ا    می یبا شناخت عقل تنهااست که  یخدا و نفس ازجمله مسا ل

اثباات   یو نه باا اساتدال  کالما    ین فلسفیرا با براه ها د آنیهستند که با یدو در صدر مسا ل
   (.01 :0109 د )دکارت،کر
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 الهياتنقد موضع دکارت درباب نسبت فلسفه و . 8

وجاود نداشاته باشاد     ینید ۀآموز ،که در آن ییساختن فاهمه به جا محدود ،ناارنده ۀدیعق به
ناد در  کآزاد  یرونا یب ۀتا یرا از اتور یخواست فاهماه انساان   میکه  ،دکارت یبا مقصود فلسف
خاود   یفلسف ۀدیناخودآگاه ا است، یکه عقل محدود به احکام اله نیاو با گفتن ا تقابل است.

او  ساازد.  می ها ر یفلسف یبرد و تفکر خود را در تناقض میاد یاز  ،عقل بود یرا که همان آزاد
 هیاأتی، ال یباا توجاه باه مالحظاات     ،ا درمقام عملامّ فاهمه است، یدنبا  آزد به درنظراگرچه 
مشاکل   ب،یا ن ترتیا باه ا  ناد. کمحادود   ینا یرا تحت احکام د یانسان ۀد فاهمشو میمجبور 
دهاد و   مای اار نشاان   ید یصاورت  ز خود را بهین نیدر ساحت نست عقل و د ،یاناار دوگانه
از نسابت   یمنطقا  یحینتواند توض ،نیدو قلمرو عقل و د میانجاد شکاف ید با اشو میباعث 

 یدرسات  هاال باه   هاا  نوزا و بعدیو اسپ 1تسین بین است که الیبعد از ا ند.کن ارا ه یعقل و د
باه آن   ییاروپاا  یآگااه  ن،یا فلسافه و د  میانکردن  یتلق را که با دوگانه یدند تا مشکلیکوش

 یاو بارا  داشات.  یکیزیمتااف  ییها شهیر ،ن مقامینوزا در ایپاسخ اسپ د.کنندچار شده بود حل 
خادا و   میاان  ۀفاصال  ،جاد کناد یوند ایپ ها آن میانن را بردارد و یعقل و د میانکه شکاف  نیا
باا   ای چ رابطهیت قرارگرفته بود و هین کار خدا را که فراتر از طبیبا ا یو را برداشت.عت یطب

ن کتاب مقدس باا روش  ییروش تبند و ک یشناس وارد قلمرو معرفت ،نداشت یمعرفت انسان
خ یتاار  یعت شامل بررسین طبییگونه که روش تب را همانیز دانست؛ یکیعت کامالً ین طبییتب
اصاو    ۀیا بار پا  یتجربا  هاای  داریا پد فیتعاار استنتاج  ،ین بررسیا قیعت است و ازطریطب

خ ید تاار یا ن کتااب مقادس با  یای ز در تبیگونه ن رد همانیگ مین صورت یثابت و مع ۀموضوع
   ،اصلن یطبق ا .دست آورد ناارش کتاب مقدس را با استنتاج درست به

د یا کتاب مقادس را با  بلکه ،ر کردیق کتاب مقدس تفسید ازطریرا نبا اءیعت اشیا طبی یهست
عات  ید طبیا کل ،کتاب مقادس  .آن دانست ۀین کلین تابع قوانیو بنابرا یاز هست یبخش ۀمنزل به
   (.011 :0100 نوزا،ی)اسپ از آن است یست بلکه جز ین

 ۀن هال بود که توانست پاسخ مناسب به مشکل دوگانا یا ،مدرن ۀدر دور ،باور ناارنده به
 د.ین را به چاالش کشا  ینوزا فراتر از عقل قرار دادن دیز مانند اسپیهال ن را ارا ه دهد. یدکارت

رون یا دانش ب ۀمان را به جهت مبهم بودن از حوزیمانند دکارت که ا یکسان ۀشیاو دربرابر اند
ساروکار   یمان باا اماور مابهم و رماز    یکه ا نیتوان به صرف ا نمیشد که  یرانده بودند مدع

ساروکار   یریبا امور تصو ،مانیاو معتقد است هرچند ا اند.رون ریآن را از نظام دانش ب ،دارد
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 ،اسات  یرون از نظام دانش که ساحت آزادیرا ب ها د آنیدهد که با نمین امر نشان یا اامّ دارد،
ماان  ین ایا یچه برا بلکه آن ست،یره نیسنگ و غ طورکلی، بهمان یا»هال  ۀدیعق به م.یقرار ده

 ب،یا ترت نیا ا باه  (.100 :0100 )هاال، « محاد اسات   دنیشیذات اند منحصراًدر خود است 
فراتار از آن رفتاه و    یداد و حتا  مان را مورد نقد قراریبودن ا یهال تصور فراتر از نظام علم

تواند باا مطلاق    میآن  ۀواسط به یاست که آگاه یا ن مقولهیدوم ،ن بعد از فلسفهیشد د یمدع
   د.یافت آن برآیمواجه شود و درصدد در

عبارت اسات   یعنی ش است،یمطلق خو یستایتکلف با برابرا یب ینسبت ،ن خودیقیمان در یا
کاغااذ و  ل حااروف،یا از قب ییهااا زیا کااه چ یدانشا  سااتا،ین برابرایاز هما  یاز داناش محضاا 

آن ذات  میاان را  ییها زین چیزد و چنیآم نمیش از ذات مطلق دریخو یمستنسخان را با آگاه
 (.101 :0100 ،دهد )هال نمیمطلق و خودش واسطه قرار 

صاورت   را باه  ینا یشه با بااور د یاند یساحت آزاد ارتباط میاناو توانست  ب،ین ترتیبه ا
     دهد.یدارشناسانه توضیپد

 

 یريگ جهينت. 9

 یت چنادان یا از مقبول الهیاات افات کاه   یرشاد   یا م دکاارت در زماناه  یچه گفت با توجه به آن
 یرا از وحا  یعا یحاوزۀ عقال طب   ینیآکاو  گارفتن از تومااس    دکارت با الهام برخوردار نبود.

و  ،یو مااد  یبه اماور کمّا   یعیخالف او معتقد شد که عقل طب بر ن همه،یو با ا د،کرک یتفک
ز از هم جدا سااخت  یت و مقصد آن دو را نیاو غا نظر دارد. یو معنو یمان به امور اعتقادیا

در طلاب معرفات    ،فاهمهدکارت معتقد است  ه،یپا نیبر ا و به دو جهت مقابل هم سوق داد.
در  یاضا یق اعماا  روش ر یا ن مهام را ازطر یا و ا است، یدن به آزادیز و رسیواض  و متما
دسات   به یرونیالت بیتحم یو نف یدیتقل ا یلۀ شک در ادراکات جزمیوس و به یحوزۀ شناخت

 یتلقا  یذاتاً ناشاناختن  یمان سلب کرده و آن را امریرا از ا ها یژگین ویا دکارت اامّ آورد. می
ر یا درگ یش با امر الها یواسطۀ ارادۀ خو ن باور است انسان نه با فاهمه بلکه بهیاو بر ا کند. می

ن یا ا ت،نهایا در د.شاو  مای باا آن مواجاه    یرونا یطرۀ بیرش سیل و در اثر پذیشده و بدون دل
د و شاو  میک علم منکر یرا در مقام  الهیات ،یماکااز مکتب  یریپذ ریبا تأث یلسوف فرانسویف
ن اسات  یا یدکارت ۀشیمشکل اند سازد. میمان جدا یا ی حوزۀ معرفت را از حوزه طورکلی، به

ن یا ن نجاات دهاد و ا  یا در ساحت عقل و د یاناار خود را از دوگانه ۀشیکه او نتوانست اند
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 ۀتا یفاهماه از اتور  یخاود را کاه عباارت از آزاد    یت باعث شد او رسالت فلساف نهایامر در
 یا چ آماوزه یمان ها ید که اینما ییت عقل را محدود به جانهایارد و دررپا باذیاست ز یرونیب

   در آن صادر نکرده باشد.
 

 

 نوشت پی

جهاانی باه    حیثیتی ایان  ،اگرچه توماس عقل را طبیعی و وحی را الهی تصور کرده و به این واسطه. 0
همان غایت الهیات است فلسفه را همان الهیاتی باا   ،که غایت فلسفه ا او با اعالم ایندهد، امّ آن می

 گیرد. رنگ طبیعی و عقالنی درنظر می
 ۀای اسات کاه فلساف    ترین مشخصاه  دکارت مهم ۀوضوح و تمایز در اندیش ۀهمین جهت، قاعد هب. 9

 (.09: 0100ند )رحمتی، ک ای سوبژکتیو تبدیل می دکارت را به فلسفه
ساانی درباارۀ حقاایق و صادق و      این است که دکارت موضع یاک چه باید به آن توجه داشت  آن. 1

هاای   کند؛ او گرچه گاهی ادراکاات و دریافات   ها اتخاذ نمی کذب امور و مبنای صحت و سقم آن
هاای   ساازد و دریافات   فدای حقاایق دینای و ارادۀ خداوناد مای     ،فلسفی واض  و متمایز خود را

توان تسلیم خداوناد نسابت    های او می د، در نوشتهزن سودِ امور وحیانی، پس می عقالنی خود را به
معرفات را   ،قواعد هدایت ذهان د. دکارت در قاعدۀ دهم از کرهای عقالنی را هم مشاهده  به یافته

شاان وابساته    ( صدق و کذب010: 0109داند که )دکارت،  متشکل از اجزاءِ دارای بداهت ذاتی می
بار   ،خدا نبوده و حقیقت ۀمسبوق به اراد ،صدق به ارادۀ خارجی نیست. او معتقد است حقیقت و

طاور   چرخد، بلکه این ارادۀ خدوند است که در قبا  چیزهاایی کاه باه    مدار خواست خداوند نمی
کنیم، تسلیم اسات. او دربااب وجاود ارادۀ درونای معتقاد       شان می بدیهی و واض  و متمایز درک
ارادۀ خداوند نیز در اذعاان ماا باه آن     تر است و حتی های ما متقن است که نسبت به همۀ شناخت

 (.911: 0109تواند تردید ایجاد کند )دکارت،  نمی
خاود   ،روشانی  رشد در غرب به ایجاد مکتب فلسفی منجر شد و گروهی از غربیان به تفکرات ابن. 0

رشدیان التینای   را از هواداران این مکتب فلسفی خواندند. این مکتب فلسفی معروف به مکتب ابن
رشدیان التینی از نیمۀ دوم قرن سیزدهم مایالدی بارای نامیادن آناان      است.این اصطالح یعنی ابن

ترین نمایندگان این متفکران در قرن سیزدهم مایالدی سایاریوس براباانتی و     کار رفت. معروف به
 بو تیوس داسیایی بودند.

 ،کادیار نیساتند. اگار ایماان    کدام نافی ی معتقد است حقا ق فلسفی و حقا ق دینی هیچ نیتس الیب. 1
ها از نوع حقا ق طیعی یا ضارورت اخالقای اسات ناه      کند، این برخی حقا ق ضروری را نفی می
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کنناد   ضرورت هندسی و مابعدالطبیعی. بنابراین کسانی که به مغایرت فلسفه و الهیاات حکام مای   
 (.00: 0101بیدی،  دره بیانشان روشن نیست )صانعی
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