
 

 
 
 
 

 
 

 دکارت فکری نظام تأسيس در شك جايگاه

 سيدمصطفی شهرآيينی
 نویسنده مسئول

  (بيزهض خواهآزادی سيدمحسن

 چکيدهچکيده
 شکاک اصال  بود شکاکيت به متهم بعدها حتي و خود روزگار در اینکه رغم به "دکارت"

 و فلسفه از هرکجا او. برد مي کاربه ایتيغ برای ای وسيله همچون را شک او بلکه نبود؛
 شود مي که هرچه از ذهن پاکسازی به را مخاطب گوید مي سخن حقيقي مابعدالطبيع 

 است این باشيم داشته توجه آن  به باید آنچه. خواند مي فرا کرد، آن در تردیدی کمترین
 مبنای هب آن کمک به ما که دارد کارآیي ای مرحله تا تنها شکاکيت و  شک که

 ساختن به شروع باید که است تحليل روش یاری  به بعد به آن از و برسيم مستحکمي
 رایج آنچه برخالف دهيم نشان تا آنيم بر مقاله این در ما. کرد استوار معرفتي بنای یک
 را آن او که است (procedure) راهکاری بلکه دکارت؛(method)  روش نه شک، است
 بستری تنها شک،. آورد مي کار در است، تحليل روش همانا هک خود روش ا عمال برای

 عمارت بتواند او تا آورد مي فراهم یقيني مبنایي به دکارتي اندیشندة رسيدن برای را
 بهره شک از دکارت واقع، در. بيفکند  پي مبنا این بر را خویش مدنظر معرفتي جدید
 مابعدالطبيعه  حوزة در تحليل روش تکاربس برای را راه بتواند آن یاری  به تا گيرد مي
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 مقدمه

 شکاکيت تاريخچة

هـای گونـاگون   هـای گونـاگون     شکاکيت در مقام دیدگاهي فلسفي ریشه در اندیش  فلسفي یونان باستان دارد. دیـدگاه شکاکيت در مقام دیدگاهي فلسفي ریشه در اندیش  فلسفي یونان باستان دارد. دیـدگاه 
و و   (Academic scepticism)    ««آکـادمي آکـادمي   شـکاکيت شـکاکيت »»مـببي بـه دو صـورت    مـببي بـه دو صـورت      شـکاکانه در دورة یونـاني  شـکاکانه در دورة یونـاني  

احيا شدند؛ ادعای اصلي مکتب نخسـت ایـن بـود    احيا شدند؛ ادعای اصلي مکتب نخسـت ایـن بـود     (Pyrrhonian  skepticism) ««شکاکيت پورونيشکاکيت پوروني»»
شواهد و ادلّ  کافي برای قـول  شواهد و ادلّ  کافي برای قـول  »»و ادعای اصلي مکتب دوم این بود که و ادعای اصلي مکتب دوم این بود که « « هيچ شناختي ممکن نيستهيچ شناختي ممکن نيست»»که که 

«. «.   مسائل معرفتي دست به تعليق حکم بزنيم  مسائل معرفتي دست به تعليق حکم بزنيمهمهم    به امکان معرفت در دست نيست و درنتيجه، باید دربارةبه امکان معرفت در دست نيست و درنتيجه، باید دربارة
از مـيالد در آکـادمي   از مـيالد در آکـادمي       سـوم پـيش  سـوم پـيش    شد کـه در سـدة  شد کـه در سـدة    دليل شکاکيت آکادمي ناميده ميدليل شکاکيت آکادمي ناميده مي  مکتب نخست به اینمکتب نخست به این

نضـج گرفـت.   نضـج گرفـت.   « « دانـم دانـم   دانم این است که هـيچ نمـي  دانم این است که هـيچ نمـي    هم  آنچه ميهم  آنچه مي»»افالطوني و براساس دیدگاه سقراطي افالطوني و براساس دیدگاه سقراطي 
و و   ""دیـوگنس الئرتيـوس  دیـوگنس الئرتيـوس  ""، ، ""سيسـرو سيسـرو ""از رهگذر آثـار  از رهگذر آثـار  که که   -این مکتب این مکتب     ترین هدف براهين شکاکان ترین هدف براهين شکاکان   اصلياصلي

    تواند مدعي معرفتي یقيني دربـارة تواند مدعي معرفتي یقيني دربـارة   کس نميکس نمي  دادن این مطلب بود که هيچدادن این مطلب بود که هيچ  نشاننشان  -به ما رسيده به ما رسيده   ""آگوستينآگوستين""
یقين نهفتـه  یقين نهفتـه    داریم همواره عنصری از احتمال و عدمداریم همواره عنصری از احتمال و عدم  ای که ابراز ميای که ابراز مي  ماهيت اشياء باشد؛ چراکه در هر گزارهماهيت اشياء باشد؛ چراکه در هر گزاره

 است.است.
رفته جای خـود را بـه شـکاکيت پـوروني مقـيم در      رفته جای خـود را بـه شـکاکيت پـوروني مقـيم در        نخست پيش ازميالد، رفتهنخست پيش ازميالد، رفته    دةدةشکاکيت آکادمي از سشکاکيت آکادمي از س

داد. مکتـب  داد. مکتـب    ""اسـکندریه اسـکندریه ""در در   (the Methodic school of medicine)« « روشـي طـب  روشـي طـب  »»مدرسـ   مدرسـ   
تـوان  تـوان    چيـز را نمـي  چيـز را نمـي    هـيچ هـيچ »»دایر بـر اینکـه   دایر بـر اینکـه     -  ای فلسفي هم ادعای شکاکان آکادمي ای فلسفي هم ادعای شکاکان آکادمي   پوروني در مقام نظریهپوروني در مقام نظریه

در مقـام نـوعي   در مقـام نـوعي     -««توان شـناخت توان شـناخت   چيزهایي را ميچيزهایي را مي»»دایر بر اینکه دایر بر اینکه   -ابل آنان را ابل آنان را و هم ادعای مقو هم ادعای مق    -« « شناختشناخت
کشيد. آنها اصوالً شکاکيت آکـادمي را نـه شـکاکيت    کشيد. آنها اصوالً شکاکيت آکـادمي را نـه شـکاکيت      فراروی از حدود توانایي معرفتي آدمي به چالش ميفراروی از حدود توانایي معرفتي آدمي به چالش مي

« « اندیشــي ایجــابياندیشــي ایجــابي  جــزمجــزم»»در برابــر در برابــر   (negative dogmatism)« « اندیشــي ســلبياندیشــي ســلبي  جــزمجــزم»»بلکــه نــوعي بلکــه نــوعي 
(positive dogmatism)  ای که شـواهد  ای که شـواهد    کردند که دربارة هر مس لهکردند که دربارة هر مس له  ها پيشنهاد ميها پيشنهاد مي  دانستند. پورونيدانستند. پوروني  ميمي

توان چيزی را شـناخت یـا نـه، بهتـر     توان چيزی را شـناخت یـا نـه، بهتـر       ضدونقيضي له و عليه آن وجود دارد، ازجمله همين مس له که آیا ميضدونقيضي له و عليه آن وجود دارد، ازجمله همين مس له که آیا مي
کوشـيدند تـا از   کوشـيدند تـا از     را برگزینيم. شکاکان پوروني ميرا برگزینيم. شکاکان پوروني مي(to suspend judgment) است موضع تعليق حکم است موضع تعليق حکم 

 ورزند.ورزند.  به هر حکمي حتي دربارة صدق براهين خودشان خودداری به هر حکمي حتي دربارة صدق براهين خودشان خودداری   التزامالتزام
ــدود   ــوروني تاح ــب پ ــدود  مکت ــوروني تاح ــب پ ــار    866866مکت ــا روزگ ــي ت ــيالدی یعن ــار  م ــا روزگ ــي ت ــيالدی یعن ــدتاً در   -""سکســتوس امپيریکــوسسکســتوس امپيریکــوس""م ــدتاً در عم  عم

 هـای  هـای    اندیشـان  دیگـر نحلـه   اندیشـان  دیگـر نحلـه     هـای جـزم  هـای جـزم    ميان نحل  پزشکان اسـکندریه در مقـام پـادزهری بـرای دیـدگاه     ميان نحل  پزشکان اسـکندریه در مقـام پـادزهری بـرای دیـدگاه     
 شناسـيم کـه او   شناسـيم کـه او     مـي مـي   ""امپيریکـوس امپيریکـوس ""شـتر از رهگـذر آثـار    شـتر از رهگـذر آثـار    پررونـق بـود. مـا ایـن مکتـب را بي     پررونـق بـود. مـا ایـن مکتـب را بي       -11پزشکيپزشکي

 در آنهــا همــ  علــوم بشــری ازجملــه ریاضــيات، منطــق و دســتور زبــان را هــم دســتخوش شــکاکيت   در آنهــا همــ  علــوم بشــری ازجملــه ریاضــيات، منطــق و دســتور زبــان را هــم دســتخوش شــکاکيت   
 داند.داند.  ميمي

مببي تقریباً به بوت  فراموشي سپرده شد. شکاکيت مببي تقریباً به بوت  فراموشي سپرده شد. شکاکيت   اما هر دویآ این مکاتب شکاکانه پس از دورة یونانياما هر دویآ این مکاتب شکاکانه پس از دورة یوناني
     شـانزدهم و احيـاء دوبـارة   شـانزدهم و احيـاء دوبـارة     طـرح بـود و شـکاکيت پـوروني نيـز تـا سـدة       طـرح بـود و شـکاکيت پـوروني نيـز تـا سـدة       آکادمي تنها در آثـار آگوسـتين م  آکادمي تنها در آثـار آگوسـتين م  
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    هـای هـای   تـوان بـه سـده   تـوان بـه سـده     های بسيار مهم در تاریخ شکاکيت مـي های بسيار مهم در تاریخ شکاکيت مـي   آثار امپيریکوس در محاق افتاده بود. از دورهآثار امپيریکوس در محاق افتاده بود. از دوره
هـایي از آثـار سکسـتوس    هـایي از آثـار سکسـتوس      شانزده و هفده اشاره کرد. در این دوره بود که شکاکيت باستان با کشف نسخهشانزده و هفده اشاره کرد. در این دوره بود که شکاکيت باستان با کشف نسخه

  ""مـارتين لـوتر  مـارتين لـوتر  ""اره در کانون توجه قرار گرفت و این کشف با شروع نهضت اصالح دیني اره در کانون توجه قرار گرفت و این کشف با شروع نهضت اصالح دیني امپيریکوس دوبامپيریکوس دوب
امر سبب شد تا از براهين شکاکانه در مسائل مطرح در آن روزگـار اسـتفاده شـود.    امر سبب شد تا از براهين شکاکانه در مسائل مطرح در آن روزگـار اسـتفاده شـود.      نيز همزمان شد که ایننيز همزمان شد که این

د. امـا  د. امـا  خوبي دیخوبي دی  بهبه« « مرجعيت دینيمرجعيت دیني»»و لوتر در بحث بر سر و لوتر در بحث بر سر   ""اراسموساراسموس""توان در نزاع ميان توان در نزاع ميان   نمون  آن را مينمون  آن را مي
گفتني است که شکاکيت احياشده در سدة شانزده و هفده بيش از آنکه مت ثر از شکاکيت آکـادمي باشـد،   گفتني است که شکاکيت احياشده در سدة شانزده و هفده بيش از آنکه مت ثر از شکاکيت آکـادمي باشـد،   

توان در مباحث توان در مباحث   که بازتاب آراء او را ميکه بازتاب آراء او را مي  ریشه در شکاکيت پوروني مطرح در آثار امپيریکوس داشت تا جایيریشه در شکاکيت پوروني مطرح در آثار امپيریکوس داشت تا جایي
روست که از روست که از   خي  داد. از همينخي  داد. از همينروشني تشروشني تش  بهبه  ""گاسندیگاسندی""و و   ""مارَن مرسنمارَن مرسن""، ، ""مونتنيمونتني""اندیشمنداني مانند اندیشمنداني مانند 

کننـد و بيشـتر نویسـندگان ایـن دوره وقتـي      کننـد و بيشـتر نویسـندگان ایـن دوره وقتـي        یـاد مـي  یـاد مـي  « « بحران پورونيبحران پوروني»»احيای شکاکيت در آن دوران به احيای شکاکيت در آن دوران به 
یـر  یـر    پـي پـي ""هفـدهم،  هفـدهم،    است. حتي در پایـان سـدة  است. حتي در پایـان سـدة  « « پورونيپوروني»»برند، منظورشان برند، منظورشان   کار ميکار مي  را بهرا به« « شکاکشکاک»»اصطالح اصطالح 

گـاه فلسـف    گـاه فلسـف      عزیمـت عزیمـت   مثاب  مثاب    ریکوس را بهریکوس را بهکوشد تا براهين شکاکان  سکستوس امپيکوشد تا براهين شکاکان  سکستوس امپي  ، شکاک بزرخ مي، شکاک بزرخ مي""بایلبایل
خواهـد شـکاکيت   خواهـد شـکاکيت     مـي مـي   ""سـيمون فوشـر  سـيمون فوشـر  ""نـام  نـام    جدید معرفي کند، هرچند در همين دوره شکاک دیگری بهجدید معرفي کند، هرچند در همين دوره شکاک دیگری به

     ..(Popkin, 1960, preface(IX-XVII))آکادمي را احيا نماید آکادمي را احيا نماید 
  وو  استاست  يعهيعهمابعدالطبمابعدالطب  وو  فلسفهفلسفه  گيرگير  دامندامن  فراگيریفراگيری  شکاکيتشکاکيت  ازسویي،ازسویي،  کهکه  کندکند  ميمي  ظهورظهور  ایای  زمانهزمانه  دردر  دکارتدکارت

  ازاز. . اسـت اسـت   گيـری گيـری   شـکل شـکل   حـال حـال   دردر  نجومنجوم  ویژهویژه  بهبه  طبيعي،طبيعي،  علومعلوم  حوزةحوزة  دردر  چشمگيریچشمگيری  هایهای  پيشرفتپيشرفت  دیگرسو،دیگرسو،  ازاز
  اسـت؛ اسـت؛   یقينيیقيني  شناختشناخت  وو  یقينیقين  بهبه  رسيدنرسيدن  روشروش  هفده،هفده،  سدةسدة  فيلسوفانفيلسوفان  خاطرخاطر  دغدغ دغدغ   ترینترین  مهممهم  کهکه  روستروست  ایناین
  روشروش  سـپس سـپس   وو  ختختشـنا شـنا   رارا  ««فاهمـه فاهمـه »»  بایـد بایـد   نخسـت نخسـت   کـه کـه   بودبود  ایناین  بربر  دورهدوره  ایناین  دردر  جدیدجدید  فالسف فالسف   غالبغالب  نظرنظر

کـرد. بنـابراین، پـرداختن بـه     کـرد. بنـابراین، پـرداختن بـه       پيداپيدا  خطاخطا  ازاز  پرهيزپرهيز  وو  معرفتيمعرفتي  امکاناتامکانات  ازاز    بهينهبهينه  هرچههرچه  استفادهاستفاده  برایبرای  رارا  درستيدرستي
های این عصر بوده است که بيشتر متفکـران ایـن   های این عصر بوده است که بيشتر متفکـران ایـن     روش، مخصوص دکارت نبوده؛ بلکه این امر از ویژگيروش، مخصوص دکارت نبوده؛ بلکه این امر از ویژگي  

کردند و در اصالح روش رایـج کـه همـان    کردند و در اصالح روش رایـج کـه همـان      دادند و بر آن ت کيد زیادی ميدادند و بر آن ت کيد زیادی مي  روش بهای زیادی ميروش بهای زیادی مي    دوران بهدوران به
(، (، 17861786هفـده ) هفـده )   ( تـا اوائـل سـدة   ( تـا اوائـل سـدة   11861186شانزده )شانزده )  گفتني است که از اوائل سدةگفتني است که از اوائل سدة  88کوشيدند.کوشيدند.  روش قدما بود ميروش قدما بود مي

معنـای روش  معنـای روش    بـه بـه   (methodus)  است که در عنـوان آنهـا واژة التينـي   است که در عنـوان آنهـا واژة التينـي       کتاب منتشر شدهکتاب منتشر شده  8686نزدیک به نزدیک به 
 ای اسـت کـه   ای اسـت کـه     دهنـدة فضـای شـکاکانه   دهنـدة فضـای شـکاکانه     نشـان نشـان   و ایـن خـود  و ایـن خـود    (Gilbert, 1963, pp.233-7)اسـت  اسـت    آمدهآمده

   شـود کـه دربـارة    شـود کـه دربـارة      روش بـاب مـي  روش بـاب مـي      وو    گفـتن از راه گفـتن از راه   بر این دوران حکمفرما بوده است، چون زمـاني سـخن  بر این دوران حکمفرما بوده است، چون زمـاني سـخن  
 کردگـي شـایع   کردگـي شـایع     گـم گـم   نـوعي سـردرگمي و راه  نـوعي سـردرگمي و راه    باشـد و  باشـد و    های گذشته، شـک و تردیـدهایي مطـرح شـده    های گذشته، شـک و تردیـدهایي مطـرح شـده      روشروش

 شده باشد.شده باشد.
 حاصـلي زحمـات   حاصـلي زحمـات     علـت پيشـرفت نکـردن قـدما و بـي     علـت پيشـرفت نکـردن قـدما و بـي     هفده بر ایـن بـاور بودنـد کـه     هفده بر ایـن بـاور بودنـد کـه       اندیشمندان سدةاندیشمندان سدة

  دردر  آنهاآنها  نزدنزد  معتبرمعتبر  استداللاستدالل  تنهاتنها  کهکه  قياسيقياسي  استداللاستدالل  زیرازیرا  است،است،  گي آنان از یک روش درست بودهگي آنان از یک روش درست بوده  بهربهر  آنها بيآنها بي
ای کـه درنهایـت از رهگـذر قيـاس     ای کـه درنهایـت از رهگـذر قيـاس       گونـه گونـه   بـه بـه   جویدجوید  ميمي  استناداستناد  معلوممعلوم  پيشپيش  ازاز  امورامور    بهبه  تنهاتنها  بود،بود،  چيزیچيزی  اثباتاثبات

 دوره بـه  دوره بـه    آیـد. بنـابراین متفکـران ایـن    آیـد. بنـابراین متفکـران ایـن      دست ميدست مي  شود و نه مطلب جدیدی بهشود و نه مطلب جدیدی به  صوری، نه مجهولي معلوم ميصوری، نه مجهولي معلوم مي
حاصـلي آن  حاصـلي آن    هایي را برای نشـان دادن بـي  هایي را برای نشـان دادن بـي    آن پرداختند و هر کدام به سهم خود رسالهآن پرداختند و هر کدام به سهم خود رساله   و ردو رد  از قياساز قياس  انتقادانتقاد

آوردن آوردن   ترتيـب روی ترتيـب روی     های تحقيقي جدیدی را پيشنهاد کردند. بدینهای تحقيقي جدیدی را پيشنهاد کردند. بدین  و برای کشف حقایق یقيني روشو برای کشف حقایق یقيني روش  نوشتندنوشتند



 (بيزهض خواهآزادی رآيينی، سيدمحسنسيدمصطفی شه 6666

(Seyyed Mostafa Shahraeeni /Seyyed Mohsen Azadikhah) 

 

 (.(.188188، ص ، ص 13701370روش جدید در امر شناخت سرآغاز کـار فيلسـوفان جدیـد قرارگرفـت )جهـانگيری،      روش جدید در امر شناخت سرآغاز کـار فيلسـوفان جدیـد قرارگرفـت )جهـانگيری،        به به 

  هرگونههرگونه  ازاز  اینکهاینکه  مگرمگر  ناميد،ناميد،  حقيقيحقيقي  معرفتمعرفت  وو  اصيلاصيل  دانشدانش  توانتواننمينمي  رارا  چيزچيز  هيچهيچ  کهکه  بودبود  باورباور  ایناین  بربر  دکارتدکارت
  بهبه  کهکه  گيردگيردميمي  صورتصورت  خاصيخاصي  فنفن  وسيلهوسيلهبهبه  مطمئنمطمئن  اوليّهاوليّه  اصولاصول  کشفکشف..باشدباشد  دوردور  بهبه  داوریداوریپيشپيش  وو  فربفرب  پيشپيش

 .((Cottingham, 2005, p.191))  استاست  شدهشده  معروفمعروف  ««شکشک  روشروش»»

   ««راهکارراهکار»»  وو  ««روشروش»»  ميانميان  تفاوتتفاوت

؛ بلکـه راهکـار او در   ؛ بلکـه راهکـار او در   ««روش دکـارت روش دکـارت »»رو، ادعا بر این اسـت کـه شـک نـه     رو، ادعا بر این اسـت کـه شـک نـه       پيشپيش  نظر به اینکه در مقال نظر به اینکه در مقال 
« « روشروش»»اســت، الزم اســت پــيش از ورود بــه اصــل بحــث، تفــاوت ميــان دو واژة اســت، الزم اســت پــيش از ورود بــه اصــل بحــث، تفــاوت ميــان دو واژة   کاربســت روش بــودهکاربســت روش بــوده

(method)   راهکارراهکار»»و و » »(procedure)  بردن به تفـاوت ميـان ایـن دو    بردن به تفـاوت ميـان ایـن دو      روشني بازنمایيم. برای پيروشني بازنمایيم. برای پي  را بهرا به
و خـود ایـن   و خـود ایـن   (methods) از واژة التينـي  از واژة التينـي     (method)شناسي آنها توجه نمایيم. واژةشناسي آنها توجه نمایيم. واژة  واژه باید به ریشهواژه باید به ریشه

و و «( «( عـد از عـد از بب»»معنـای  معنـای    )بـه )بـه   (meta)مرکـب از دو بخـش   مرکـب از دو بخـش     (methods)است؛ است؛   واژه از زبان یوناني اخذ شدهواژه از زبان یوناني اخذ شده
(hodos)  است. اما واژة است. اما واژة «( «( راهراه»»معنای معنای   )به)به(procedure)  م خوذ ازم خوذ از   (procedure)     التيني اسـت کـه   التيني اسـت کـه

«( «( شـدن شـدن   رفـتن، راهـي  رفـتن، راهـي  »»معنای معنای   )به)به  (cedere)و و «( «( قبل ازقبل از»»معنای معنای   )به)به  (pro)این واژه مرکب از دو بخش این واژه مرکب از دو بخش 
  33شناخت چيزی استشناخت چيزی استجستجوی نظری راهي برای جستجوی نظری راهي برای « « روشروش»»توان گفت که منظور از توان گفت که منظور از   ميمي  ترتيب،ترتيب،    بدینبدیناست. است. 

سازی زمين  عملي برای ورود بـه آن راهـي اسـت کـه در مقـام نظـر       سازی زمين  عملي برای ورود بـه آن راهـي اسـت کـه در مقـام نظـر         فراهمفراهم« « راهکارراهکار»»در حاليکه مراد از در حاليکه مراد از 
و و « « روشروش»»شـدن اسـت. ایـن تفکيـک ميـان      شـدن اسـت. ایـن تفکيـک ميـان        ایم؛ یعني راهکار مرحل  آمادگي عملي پـيش از راهـي  ایم؛ یعني راهکار مرحل  آمادگي عملي پـيش از راهـي    یافتهیافته

امپيریکـوس در آثـار خـود،    امپيریکـوس در آثـار خـود،      توان دید تا جایي که سکسـتوس توان دید تا جایي که سکسـتوس   را در آثار شکاکان پوروني هم ميرا در آثار شکاکان پوروني هم مي« « راهکارراهکار»»
کنـد و آنگـاه از راهکارهـایي    کنـد و آنگـاه از راهکارهـایي      مواجه  نظری با مسائل معرفتي معرفي ميمواجه  نظری با مسائل معرفتي معرفي مي« « روشروش»»تعليق حکم را در مقام تعليق حکم را در مقام 

  (Tropes)آورد. او ایـن راهکارهـا را   آورد. او ایـن راهکارهـا را     ميـان مـي  ميـان مـي    سازی روش تعليق حکـم سـخن بـه   سازی روش تعليق حکـم سـخن بـه     دهگانه برای عمليدهگانه برای عملي
تـوان آنهـا   تـوان آنهـا     انـد و تقریبـاً مـي   انـد و تقریبـاً مـي     ترجمـه شـده  ترجمـه شـده    (ways of processing)    نامـد کـه در انگليسـي بـه    نامـد کـه در انگليسـي بـه      مـي مـي 

(procedures)  دانستدانست(Popkin, Op.cit, preface(XI)) . . 
« « روش تحليـل روش تحليـل »»دکارت باشد و باید آن را راهکـاری بـرای اععمـال    دکارت باشد و باید آن را راهکـاری بـرای اععمـال    « « روشروش»»تواند تواند   اینکه چرا شک نمياینکه چرا شک نمي

پردازیم، اما چون نظر بيشتر شارحان و مفسـران دکـارت   پردازیم، اما چون نظر بيشتر شارحان و مفسـران دکـارت     مطلبي است که در ادامه بدان ميمطلبي است که در ادامه بدان مي  دکارتي بدانيم دکارتي بدانيم 
کوشيم با استناد به آثار خود دکارت نشـان دهـيم   کوشيم با استناد به آثار خود دکارت نشـان دهـيم     این است که شک، روش دکارت بوده است در اینجا مياین است که شک، روش دکارت بوده است در اینجا مي

های موضوعي هر کدام از مجلـدات  های موضوعي هر کدام از مجلـدات    وجو در نمایهوجو در نمایه  های او وجود ندارد. با جستهای او وجود ندارد. با جست  که چنين اصالحي در نوشتهکه چنين اصالحي در نوشته
را در را در « « ش شـک ش شـک رورو»»شـود کـه خـود او هرگـز تعبيـر      شـود کـه خـود او هرگـز تعبيـر        ، معلوم مـي ، معلوم مـي 88جلدی آثار دکارت به انگليسيجلدی آثار دکارت به انگليسي  دورة سهدورة سه

وجود و شـمارة چنـدین   وجود و شـمارة چنـدین   « « روش شکروش شک»»ها، مدخلي با عنوان ها، مدخلي با عنوان   ، البته در این نمایه، البته در این نمایه11کار نبرده استکار نبرده است  کجا بهکجا به  هيچهيچ
صفح  متعدد از آثار دکارت در ذیل آن آمده است که در آنها هيچ اثری از این اصطالح نيست؛ بلکه تنهـا  صفح  متعدد از آثار دکارت در ذیل آن آمده است که در آنها هيچ اثری از این اصطالح نيست؛ بلکه تنهـا  

ت بنابه تفسـير خـود آن مباحـث را ذیـل     ت بنابه تفسـير خـود آن مباحـث را ذیـل     مباحث مربوط به شک در آنها آمده است، اما مترجمان آثار دکارمباحث مربوط به شک در آنها آمده است، اما مترجمان آثار دکار
 اند. اند.   بندی کردهبندی کرده  دستهدسته« « روش شکروش شک»»مدخل مدخل 
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(The Place of Doubt in Establishment of Descartes’ System of Thought) 

 

     روش؟روش؟  کدامکدام

 بررسي روش نزد دکارت بپـردازیم و ببينـيم کـه آیـا روش دکـارت      بررسي روش نزد دکارت بپـردازیم و ببينـيم کـه آیـا روش دکـارت        اینک زمان آن رسيده است که به اینک زمان آن رسيده است که به 
 باشد. بـا ژرفکـاوی در آثـار دکـارت و جسـتجوی      باشد. بـا ژرفکـاوی در آثـار دکـارت و جسـتجوی        همان روش معروف شک است یا چيزی غير از این ميهمان روش معروف شک است یا چيزی غير از این مي

 روش سـخن  روش سـخن    بينـيم، او هرکجـا دربـارة    بينـيم، او هرکجـا دربـارة      هـایي از آن را مـي  هـایي از آن را مـي    کـه در ادامـه، نمونـه   کـه در ادامـه، نمونـه     روش در آنها چنـان روش در آنها چنـان   واژةواژة
 دهـد.  دهـد.    قـرار مـي  قـرار مـي  « « روش ترکيـب روش ترکيـب »»بـرد و آن را در برابـر   بـرد و آن را در برابـر     کـار مـي  کـار مـي    را بـه را بـه « « روش تحليـل روش تحليـل »»گوید، تعبيـر  گوید، تعبيـر    ميمي

 در در   گفتـار گفتـار دکـارتي را داشـته باشـيم، در کتـاب     دکـارتي را داشـته باشـيم، در کتـاب     « « روش شـک روش شـک »»بارزترین جایي کـه بایـد در آنجـا انتظـار     بارزترین جایي کـه بایـد در آنجـا انتظـار     
  گفتـار گفتـار گانـ  ضـميم    گانـ  ضـميم      های سـه های سـه   آید و در رسالهآید و در رساله  ميان نميميان نمي  اوست که در این کتاب نامي از این روش بهاوست که در این کتاب نامي از این روش به  روشروش

 هـایي موفـق   هـایي موفـق     عنـوان نمونـه  عنـوان نمونـه    که در واقع دکـارت آنهـا را بـه   که در واقع دکـارت آنهـا را بـه   «( «( هندسههندسه»»و و « « جوجو  کایناتکاینات»»، ، ««مناظر و مرایامناظر و مرایا)»)»
 یـا شـکاکيت   یـا شـکاکيت   « « شـک شـک روش روش »»علـوم آورده اسـت، هـيچ اثـری از     علـوم آورده اسـت، هـيچ اثـری از         از اععمال روش ابداعي خویش در حـوزة از اععمال روش ابداعي خویش در حـوزة 

نيز از همـين روش ابـداعي خـود سـخن     نيز از همـين روش ابـداعي خـود سـخن       ت مالتت مالتاش در آغاز اش در آغاز   ««نام  اهدائيهنام  اهدائيه»»معروف دکارتي نيست. او در معروف دکارتي نيست. او در 
بـدان  بـدان  « « ای مسـائل در علـوم  ای مسـائل در علـوم    برای حل پـاره برای حل پـاره »»آورد که آورد که     به ميان ميبه ميان مي« « روشيروشي»»گوید. او در آنجا سخن از گوید. او در آنجا سخن از   ميمي

 دست یافته بود:دست یافته بود:

روشـي کـه درواقـع تـازه هـم      روشـي کـه درواقـع تـازه هـم        -ام ام   من برای هر نوع مشکلي در علوم روشي پرداختـه من برای هر نوع مشکلي در علوم روشي پرداختـه »»
کـار  کـار    و خبر داشـتند کـه مـن در بـه    و خبر داشـتند کـه مـن در بـه      -تر از حقيقت چيزی وجود ندارد تر از حقيقت چيزی وجود ندارد   نيست، زیرا دیرینهنيست، زیرا دیرینه

ام، از من خواستند که این تکليف ام، از من خواستند که این تکليف   بستن آن روش در موارد دشوار دیگر کامالً موفق بودهبستن آن روش در موارد دشوار دیگر کامالً موفق بوده
ر ر عهده بگيرم، من هم وظيف  خود دانستم که روش مزبور را در مورد موضوع حاضـ عهده بگيرم، من هم وظيف  خود دانستم که روش مزبور را در مورد موضوع حاضـ   را بهرا به

توانستم در ایـن زمينـه انجـام دهـم، در ایـن رسـاله       توانستم در ایـن زمينـه انجـام دهـم، در ایـن رسـاله         آزمایش کنم. اکنون تمام آنچه ميآزمایش کنم. اکنون تمام آنچه مي
 (.(.1111، ص ، ص 13211321)دکارت، )دکارت، « « مندرج استمندرج است

گوید بر گوید بر   سخن ميسخن مي  قواعد هدایت ذهنقواعد هدایت ذهندر در « « روش تحليلروش تحليل»»جالب است بدانيم که دکارت نيز وقتي دربارة جالب است بدانيم که دکارت نيز وقتي دربارة 
همـين ت کيـد را در پاسـخ او بـه     همـين ت کيـد را در پاسـخ او بـه     و و   (CSM, I, p.17)  نهـد نهـد   ميمينبودن این روش و قدمت آن انگشت نبودن این روش و قدمت آن انگشت   تازهتازه

تـر، سـخني اسـت     . اما از هم  اینها روشن((126126، ص ، ص 13281328)دکارت، )دکارت، « « بينيمبينيم  دست  دوم  اعتراضات هم ميدست  دوم  اعتراضات هم مي
دوم اعتراضـات آورده اسـت. او در    در پاسخ به دست   ت مالتروش خود در نگارش  که خود دکارت دربارة 

رین روش تعليم است و همين روش بود کـه آن را  ت روش تحليل بهترین و درست»گوید:  آنجا آشکارا مي
 ..((همانهمان))  «ام کار برده بهت مالت خود در 

کـردن  کـردن      بـرای برطـرف  بـرای برطـرف    رارا    آنآن  ""فرانسيس بيکنفرانسيس بيکن""کند که کند که   ای ميای مي  جایگزین مرحلهجایگزین مرحله  درواقع، دکارت شک رادرواقع، دکارت شک را
را کـه بـرای   را کـه بـرای     77خواست تا اهميت روش زنبور عسلخواست تا اهميت روش زنبور عسل  گونه ميگونه مي  دانست و بدیندانست و بدین  مزاحم ضروری ميمزاحم ضروری مي  00هایهای  ««بتبت»»

(. فرانسيس بيکن نيز دچار نوعي شک بود (. فرانسيس بيکن نيز دچار نوعي شک بود 160160، ص، ص13271327آورد اثبات کند )مجتهدی، آورد اثبات کند )مجتهدی،   بار ميبار مي  م فایده بهم فایده بهعموعمو
روش جدید روش جدید »»توان سخنان او را چنين خالصه کرد: توان سخنان او را چنين خالصه کرد:   وتردید کرد که ميوتردید کرد که مي  و در اکثر معلومات پيشينيانش شکو در اکثر معلومات پيشينيانش شک
از نـو شـروع شـوند و    از نـو شـروع شـوند و    انـد بایـد   انـد بایـد     ای که بدون تحقيق کافي پذیرفته شدهای که بدون تحقيق کافي پذیرفته شده  باید با شک آغاز شود، اصول اوليّ باید با شک آغاز شود، اصول اوليّ 
  ،،(. مرسـن (. مرسـن 181181صص  ،،13701370  جهـانگيری، جهـانگيری، ))  حسـاب آینـد  حسـاب آینـد    کند باید مردود بـه  کند باید مردود بـه    علومي که تجربه ت یيدشان نميعلومي که تجربه ت یيدشان نمي



 (بيزهض خواهآزادی رآيينی، سيدمحسنسيدمصطفی شه 6161

(Seyyed Mostafa Shahraeeni /Seyyed Mohsen Azadikhah) 

 

هـای پيشـينيان   هـای پيشـينيان     ها و گفتـه ها و گفتـه   خرده گرفته و به یافتهخرده گرفته و به یافته  ""ارسطوارسطو""دليل که از دليل که از   ایناین  دوست دکارت نيز او را تنها به دوست دکارت نيز او را تنها به 
 (. (. همانهماناعتماد نکرده، شکاک خوانده است )اعتماد نکرده، شکاک خوانده است )

که شک بيکن، شک عالعم و نه شـک فيلسـوف اسـت. یعنـي شـک بـرای او هرگـز        که شک بيکن، شک عالعم و نه شـک فيلسـوف اسـت. یعنـي شـک بـرای او هرگـز        شایان ذکر است شایان ذکر است 
طور مطلق تردید نداشته است. شـک نـزد او   طور مطلق تردید نداشته است. شـک نـزد او     عنوان یک مس ل  فلسفي مطرح نبوده و در حصول علم بهعنوان یک مس ل  فلسفي مطرح نبوده و در حصول علم به  بهبه

کـه بـه   کـه بـه     به روش درست بدانـد. او بـا ایـن   به روش درست بدانـد. او بـا ایـن     مانند شک در نظر دکارت نيز نبود که آن را راهکاری برای نيلمانند شک در نظر دکارت نيز نبود که آن را راهکاری برای نيل
دانست و بر این باور بود که اگر خطاها از ذهـن  دانست و بر این باور بود که اگر خطاها از ذهـن    ترف بود، اما حواس را ذاتاً خطاکار نميترف بود، اما حواس را ذاتاً خطاکار نميخطاهای حسي معخطاهای حسي مع

و تجربـه بـا شـرایطي خاصـي     و تجربـه بـا شـرایطي خاصـي         عمل آید و مشاهدهعمل آید و مشاهده  حواس دقت و مراقبت کافي به حواس دقت و مراقبت کافي به   پاک شود و در اععمالپاک شود و در اععمال
 (.(.188188ص ص   ،،13701370، ، جهانگيریجهانگيریانجام پذیرد علم حاصل قطعاً معتبر و مطمئن خواهد بود )انجام پذیرد علم حاصل قطعاً معتبر و مطمئن خواهد بود )

کـه در  کـه در    درحـالي درحـالي ، ، گزینـد گزینـد   را بر ميرا بر مي(systematic) وار وار   کـارتي، راهکار شک بنيادی و منظومهکـارتي، راهکار شک بنيادی و منظومهاندیشندة داندیشندة د

کـار  کـار    راهراه  ایـن ایـن   پيداستپيداست  چنانکهچنانکه  یا نه؛ ویا نه؛ و  شودشود  مـيمـي  حاصلحاصل  چيزیچيزی  طریقطریق  ایناین  آیا ازآیا از  کهکه  وهل  اول مطمئن نيستوهل  اول مطمئن نيست
دو نکتـه  دو نکتـه  . . امدامدانجانج  کشفيات بزرگي ميکشفيات بزرگي مي  شناسي بهشناسي به  است، زیرا در حيط  مابعدالطبيعه و معرفتاست، زیرا در حيط  مابعدالطبيعه و معرفت  آميز بودهآميز بوده  موفقيتموفقيت

اندیشي دارد و اندیشي دارد و   که آن تصنعي است و اساساً جنب  راهکار و چارهکه آن تصنعي است و اساساً جنب  راهکار و چاره  دربارة شک دکارتي گفتني است: یکي ایندربارة شک دکارتي گفتني است: یکي این
هـای خـود   هـای خـود     شـرط شـرط   کارگيری شک، با آشکار ساختن پيشکارگيری شک، با آشکار ساختن پيش  که فرب دکارت بر این است که ما در بهکه فرب دکارت بر این است که ما در به  دوم ایندوم این

، شـارح معـروف   ، شـارح معـروف   ""نگهـام نگهـام جان کاتيجان کاتي""  ..(Broughton, 2002, p.xi)رسيم رسيم   شناخت ميشناخت مي    شک است که بهشک است که به
روش شـک  روش شـک  »»نویسـد:  نویسـد:    چنـين مـي  چنـين مـي    (Doubt)در ذیـل واژة  در ذیـل واژة    فرهنگ اصطالحات دکارتفرهنگ اصطالحات دکارتدکارت در کتاب دکارت در کتاب 
سـازی باورهـای   سـازی باورهـای     ویرانـي و پـاک  ویرانـي و پـاک    واسط  آن اقـدام بـه   واسط  آن اقـدام بـه     شود که دکارت بهشود که دکارت به  روندی گفته ميروندی گفته مي  دکارت اغلب به دکارت اغلب به 

جدیـد مـدنظر خـود وضـع     جدیـد مـدنظر خـود وضـع     کند تا از این طریق بنای مابعدالطبيعي مستحکمي برای علم کند تا از این طریق بنای مابعدالطبيعي مستحکمي برای علم   پنداشته ميپنداشته مي  پيشپيش
گفتار در روش گفتار در روش ای از این طرح را در بخش چهارم ای از این طرح را در بخش چهارم   دکارت خالصهدکارت خالصه  (.(.Cottingham, 1993, p.51))« « کندکند

 آورد:آورد:  چنين ميچنين مي

اندازد فرب کـردم کـه   اندازد فرب کـردم کـه     ميميکند و ما را به اشتباه کند و ما را به اشتباه   چون گاهي از اوقات حس ما خطا ميچون گاهي از اوقات حس ما خطا مي»»
آورند، و چـون  آورند، و چـون    ميميتصور ما درتصور ما در  هيچ امری از امور جهان درواقع چنان نيست که حواس به هيچ امری از امور جهان درواقع چنان نيست که حواس به 

روند روند   خطا ميخطا مي  کساني هستند که در مقام استدالل حتي در مسائل بسيار سادة هندسي به کساني هستند که در مقام استدالل حتي در مسائل بسيار سادة هندسي به 
کنند و برای من هم مانند مردم دیگر خطـا جـایز اسـت پـس همـ       کنند و برای من هم مانند مردم دیگر خطـا جـایز اسـت پـس همـ         و استدالل غلط ميو استدالل غلط مي

دالیلي را که پيش از این برهان پنداشته بودم غلط انگاشتم، و چون همه عواملي که به دالیلي را که پيش از این برهان پنداشته بودم غلط انگاشتم، و چون همه عواملي که به 
آید درصورتي که هيچ یک از آنهـا  آید درصورتي که هيچ یک از آنهـا    دهد در خواب هم پيش ميدهد در خواب هم پيش مي  ما دست ميما دست ميبيداری برای بيداری برای   

ذهـن  ذهـن    در آن حال حقيقت ندارد. بنا را براین گذاشتم که فرب کنم هر چه هر وقـت بـه   در آن حال حقيقت ندارد. بنا را براین گذاشتم که فرب کنم هر چه هر وقـت بـه   
« « حقيقـت اسـت.  حقيقـت اسـت.    دهـد بـي  دهـد بـي    من آمده مانند توهماتي که در خواب برای مردم دسـت مـي  من آمده مانند توهماتي که در خواب برای مردم دسـت مـي  

 ((888888، ص، ص13231323)دکارت، )دکارت، 

توانـد  توانـد    ار عقایدی که حتي در معرب کـمترین شک قرار دارنـد مــي  ار عقایدی که حتي در معرب کـمترین شک قرار دارنـد مــي  وو  دهد که طرد منظومهدهد که طرد منظومه  او نشان مياو نشان مي
را را   کـار آیـد و در ت مـل اول آن    کـار آیـد و در ت مـل اول آن      اعتمادی برای فلسـفه بـه  اعتمادی برای فلسـفه بـه    همچون ابزاری در جهت کشف نقط  آغاز قابل همچون ابزاری در جهت کشف نقط  آغاز قابل 
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اول تـا  اول تـا    کنـد. از اصـل   کنـد. از اصـل     نيز از شک استفاده مينيز از شک استفاده مي  اصول فلسفهاصول فلسفهدهد. او در کتاب دهد. او در کتاب   طور کامل شرح و بسط ميطور کامل شرح و بسط مي    بهبه
سـمت علـوم   سـمت علـوم     ترتيـب از محسوسـات بـه   ترتيـب از محسوسـات بـه       بکارگيری شک و گسترش حيط  آن بهبکارگيری شک و گسترش حيط  آن به  به به   کتاب کتاب هفتم این هفتم این     اصلاصل

اصـل  اصـل    شود. دکارت اولين شود. دکارت اولين   هفتم مبنای مستحکم کوژیتو ظاهر ميهفتم مبنای مستحکم کوژیتو ظاهر مي  که در اصل که در اصل   ریاضي اختصاص دارد تا اینریاضي اختصاص دارد تا این
که برای آزمودن حقيقت هر کس باید در طـول زنـدگي   که برای آزمودن حقيقت هر کس باید در طـول زنـدگي     در این در این »»کند: کند:   گونه شروع ميگونه شروع مي  از این کتاب را بدیناز این کتاب را بدین

 (. (. 887887، ص، ص13701370)دکارت، )دکارت، « « چيز شک کندچيز شک کند  د، تا آنجا که ممکن است یکبار در همهد، تا آنجا که ممکن است یکبار در همهخوخو
خصوص ت مل اول که خصوص ت مل اول که   بود، بهبود، به  ت مالت در فلسف  اوليت مالت در فلسف  اوليراهکار شک شد راهکار شک شد   سبب شهرت سبب شهرت   اما کتابي که بعدها اما کتابي که بعدها 

مـن در ت مـل اول، نخسـت    مـن در ت مـل اول، نخسـت    »»اختصاص دارد: اختصاص دارد: « « شودشود  در اموری که ممکن است مورد شک واقع در اموری که ممکن است مورد شک واقع »»بحث بحث   به به 
چيز مخصوصاً در اشياء مادی شک چيز مخصوصاً در اشياء مادی شک   طورکلي در همه طورکلي در همه   توانيم بهتوانيم به  ام که بر اساس آنها ميام که بر اساس آنها مي  ح کردهح کردهدالیلي را مطردالیلي را مطر

دسـت آوردیـم، در   دسـت آوردیـم، در     کم تا وقتي است که ما برای علوم مباني دیگری جز آنچه تاکنون بهکم تا وقتي است که ما برای علوم مباني دیگری جز آنچه تاکنون به  کنيم و این دستکنيم و این دست
مطرح مطرح   انياني(. شک دکارتي تنها در رابطه با مسائل مابعدالطبيعي و زم(. شک دکارتي تنها در رابطه با مسائل مابعدالطبيعي و زم8383، ص، ص13211321)دکارت، )دکارت، « « دست نداریمدست نداریم

 ای یقيني را پي بيفکند.ای یقيني را پي بيفکند.  خواهد فلسفهخواهد فلسفه  شود که او ميشود که او مي  ميمي

 شكشك  کاربردکاربرد  داليلداليل

جسـتجوی  جسـتجوی    خواسـتم فقـط بـه    خواسـتم فقـط بـه      چون ميچون مي»»گوید: گوید:   ميمي  گفتارگفتاردکارت دربارة علت استفاده از راهکار شک در دکارت دربارة علت استفاده از راهکار شک در 
کلي شيوة مخالف اختيار کنم و آنچه را انـدکي محـل شـبهه    کلي شيوة مخالف اختيار کنم و آنچه را انـدکي محـل شـبهه      حقيقت مشوول باشم معتقد شدم که باید بهحقيقت مشوول باشم معتقد شدم که باید به

« « مشـکوک باشـد  مشـکوک باشـد    درسـتي غيـر  درسـتي غيـر    ماند که بهماند که به  م غلط انگارم تا ببينم آیا سرانجام چيزی در ذهن باقي ميم غلط انگارم تا ببينم آیا سرانجام چيزی در ذهن باقي ميپندارپندار
منفعت چنـين شـک عـامي در آغـاز     منفعت چنـين شـک عـامي در آغـاز     »»نویسد: نویسد:   نيز چنين مينيز چنين مي  ت مالتت مالت(. او در (. او در 881881-88، ص ، ص 13231323)دکارت، )دکارت، 

ای ای   ار سـادهار سـادهدهد و راه بسيدهد و راه بسي  داوری نجـات ميداوری نجـات مي  روشن نيست، اما بسيار بزرخ است، زیرا ما را از هرگـونه پيشروشن نيست، اما بسيار بزرخ است، زیرا ما را از هرگـونه پيش
 (. (. 8383، ص، ص13211321)دکارت، )دکارت، « « گذارد تا ذهن عادت کند که خود را از حواس وارهاندگذارد تا ذهن عادت کند که خود را از حواس وارهاند  پيش ما ميپيش ما مي

یـاری آن هـر   یـاری آن هـر     توان بـه توان بـه   کند و مـيکند و مـي  مفاهيم واضح و متمایز کمک مـيمفاهيم واضح و متمایز کمک مـي    شک دکـارتي به ما در رسيدن بهشک دکـارتي به ما در رسيدن به
يعـه حقيقـي سـخن    يعـه حقيقـي سـخن    مفهوم مبهم و نامتمایزی  را از ذهن کنار گذاشت. او هر کجـا از فلسـفه و مابعدالطب  مفهوم مبهم و نامتمایزی  را از ذهن کنار گذاشت. او هر کجـا از فلسـفه و مابعدالطب  

خواند. او خواند. او   ترین تردیدی در آن کرد فرا ميترین تردیدی در آن کرد فرا مي  شود کمشود کم  پاکسازی ذهن از هرآنچه که ميپاکسازی ذهن از هرآنچه که مي    گوید، مخاطب را به گوید، مخاطب را به   ميمي
کنم، مگر آنهـا کـه   کنم، مگر آنهـا کـه     خواندن آن سفارش نميخواندن آن سفارش نمي  هرگز کسي را به هرگز کسي را به »»گوید: گوید:   ميمي  ت مالتت مالت  در مقدمه برای خوانندةدر مقدمه برای خوانندة

ـ     ـ    مایل باشند همراه من با جدیت بـه ت مـل بپردازنـد و بتوانن د اذهـان خـود را از امورحسـي و از هرگونـه     د اذهـان خـود را از امورحسـي و از هرگونـه     مایل باشند همراه من با جدیت بـه ت مـل بپردازنـد و بتوانن
به تعـارب  به تعـارب  « « دست  دوم اعتراضاتدست  دوم اعتراضات  »»(. و همچنين در پاسخ به (. و همچنين در پاسخ به 8181)همان، ص)همان، ص« « داوری یکسره وارهانندداوری یکسره وارهانند  پيشپيش

درک درک     فقط کسـاني قـادر بـه   فقط کسـاني قـادر بـه   »»کند و معتقد است که کند و معتقد است که   ميان براهين مابعدالطبيعي و ادراکات حسي اشاره ميميان براهين مابعدالطبيعي و ادراکات حسي اشاره مي
بسيار نمایند و تا حد ممکن ذهن خود را از امور مادی منصـرف  بسيار نمایند و تا حد ممکن ذهن خود را از امور مادی منصـرف  کامل آنها هستند که در آنها دقت و ت مل کامل آنها هستند که در آنها دقت و ت مل 

 (.(.121121، ص، ص13281328)دکارت، )دکارت، « « کنندکنند
 نيـز دالیـل اسـتفاده از شـک را بيـان      نيـز دالیـل اسـتفاده از شـک را بيـان      « « دسـت  سـوم اعتراضـات   دسـت  سـوم اعتراضـات   »»دکارت در پاسخ به اعتراب اول از دکارت در پاسخ به اعتراب اول از 

یـد:  یـد:  گوگو  صحت ت مل اول ميصحت ت مل اول مي  ، نویسندة این مجموعه از اعتراضات پس از اذعان به ، نویسندة این مجموعه از اعتراضات پس از اذعان به ""هابزهابز""کند. در آنجا کند. در آنجا   ميمي
انـد و  انـد و    محسوسات سخن گفتهمحسوسات سخن گفته  یقين نسبت به یقين نسبت به   اما چون افالطون و دیگر فيلسوفان باستان دربارة این عدماما چون افالطون و دیگر فيلسوفان باستان دربارة این عدم»»

کـه  کـه  ]دکارتدکارت]]شدم اگر مؤلّف ما شدم اگر مؤلّف ما   اند، خوشحال مياند، خوشحال مي  ها را عموماً اظهار کردهها را عموماً اظهار کرده  چون معضل تميز بيداری از خوابچون معضل تميز بيداری از خواب



 (بيزهض خواهآزادی رآيينی، سيدمحسنسيدمصطفی شه 7373

(Seyyed Mostafa Shahraeeni /Seyyed Mohsen Azadikhah) 

 

(. (. 813813)همـان، ص )همـان، ص « « ودداری کنـد ودداری کنـد قدر شهرت یافته است از نشر این تعاليم خـ قدر شهرت یافته است از نشر این تعاليم خـ   در ارائ  نظریات جدید، این در ارائ  نظریات جدید، این 
 کند:کند:  این اعتراب، سه دليل برای استفادة خود از شک بيان مياین اعتراب، سه دليل برای استفادة خود از شک بيان مي  دکارت در پاسخ به دکارت در پاسخ به 

  [[ادلّـه ادلّـه ]]عنـوان  عنـوان    کار بردن این دالیل این نبود که بخواهيم آنهـا را بـه   کار بردن این دالیل این نبود که بخواهيم آنهـا را بـه       دليل من برای بهدليل من برای به»»
کتـاب  کتـاب  ]]جدید بفروشم، بلکـه یـک دليـل آن ایـن بـود کـه بتـوانم اذهـان خواننـدگان          جدید بفروشم، بلکـه یـک دليـل آن ایـن بـود کـه بتـوانم اذهـان خواننـدگان          

  [[و ایـن و ایـن ]]خود را برای بررسي امور عقلي و تميز آنها از امور مـادی آمـاده کـنم،    خود را برای بررسي امور عقلي و تميز آنها از امور مـادی آمـاده کـنم،    [[تتت مالت مال
 رسـد؛  رسـد؛    نظـر مـي  نظـر مـي      آن کـامالً ضـروری بـه   آن کـامالً ضـروری بـه     [[رسيدن بـه رسيدن بـه ]]که این دالیل برای که این دالیل برای   [[استاست]]هدفي هدفي 

همـين دالیـل پاسـخ    همـين دالیـل پاسـخ      خواستم در ت مالت بعدی بـه  خواستم در ت مالت بعدی بـه    و دليل دیگر آن هم این بود که ميو دليل دیگر آن هم این بود که مي
گونه تردیدهای متافيزیکي قادر گونه تردیدهای متافيزیکي قادر   این حقيقت که ایناین حقيقت که ایندهم و نيز برای این بود که از طریق دهم و نيز برای این بود که از طریق 

کنم نيستند، قوت این حقایق را نشان دهـم  کنم نيستند، قوت این حقایق را نشان دهـم    متزلزل کردن حقایقي که بعداً مطرح ميمتزلزل کردن حقایقي که بعداً مطرح مي  به به 
 (.(.813813)همان، ص )همان، ص 

    استفادة او از شک برای رسيدن بهاستفادة او از شک برای رسيدن به    که بهکه به-یر بوردن یر بوردن   از پياز پي« « دست  هفتم اعتراضاتدست  هفتم اعتراضات««    دکارت در پاسخ بهدکارت در پاسخ به
 گوید:گوید:  ميمي  -گيردگيرد  یقين ایراد ميیقين ایراد مي

ترسد که بعضي ترسد که بعضي   اگر فرب کنيم که او سبدی پر از سيب داشته باشد و چون از این مياگر فرب کنيم که او سبدی پر از سيب داشته باشد و چون از این مي»»
ها را هم فاسد کنند، در ها را هم فاسد کنند، در   خواهد آنها را خارج کند تا مبادا بقيه سيبخواهد آنها را خارج کند تا مبادا بقيه سيب  از آنها فاسد باشند، مياز آنها فاسد باشند، مي

ها را از سبد بيرون بریزد ها را از سبد بيرون بریزد   تواند انجام دهدي آیا او نباید ابتدا تمام سيبتواند انجام دهدي آیا او نباید ابتدا تمام سيب  این صورت چه مياین صورت چه مي
بيند فاسد نيستند انتخاب کند و بيند فاسد نيستند انتخاب کند و   هایي را که ميهایي را که مي  نها را یکایک  نگاه کند و سپس سيبنها را یکایک  نگاه کند و سپس سيبو آو آ

طریـق  طریـق    همـين  همـين    دوباره آنها را در سبد قرار دهد و بقيه را کنار بگذاردي بنابراین درست بـه  دوباره آنها را در سبد قرار دهد و بقيه را کنار بگذاردي بنابراین درست بـه  
شان آراء مختلفي دارند شان آراء مختلفي دارند   اند، در ذهناند، در ذهن  است که کساني که هرگز ت مل فلسفي صحيح نکردهاست که کساني که هرگز ت مل فلسفي صحيح نکرده

های های   بينند که از نخستين سالبينند که از نخستين سال  ه بعضي از آنها خطا باشند، زیرا ميه بعضي از آنها خطا باشند، زیرا ميترسند کترسند ک  که به حق ميکه به حق مي
کوشـند کـه آراء صـحيح و    کوشـند کـه آراء صـحيح و      اند؛ بنابراین مياند؛ بنابراین مي  انباشتن  این آراء کردهانباشتن  این آراء کرده  شان شروع  به شان شروع  به   زندگيزندگي

« « غلط را از هم جدا کنند تا مبادا وجود آراء غلط باعث شک کلي دربارة هم  آنهـا شـود  غلط را از هم جدا کنند تا مبادا وجود آراء غلط باعث شک کلي دربارة هم  آنهـا شـود  
 (.(.187187)همان: ص)همان: ص

 تحليلتحليل  روشروش  وو  شكشك  راهکارراهکار  ميانميان  رابطةرابطة

کردن سبد کردن سبد   ای کارآیي دارد که ما را به خاليای کارآیي دارد که ما را به خالي  و شکاکيت تنها تا مرحلهو شکاکيت تنها تا مرحله  پيش از این یادآور شدیم که شک پيش از این یادآور شدیم که شک 
معنا که چـون دیگـر سـيبي در    معنا که چـون دیگـر سـيبي در      مبنای مستحکمي برسيم؛ به اینمبنای مستحکمي برسيم؛ به این    کمک آن بهکمک آن به    کند تا بهکند تا به  سيب راهنمایي ميسيب راهنمایي مي

بعـد بـرای   بعـد بـرای         اشد. اما از این بهاشد. اما از این بهسبد نيست، پس جای هيچ شکي هم نيست که مبادا سيب فاسدی در سبد بسبد نيست، پس جای هيچ شکي هم نيست که مبادا سيب فاسدی در سبد ب
کـار  کـار      را بـه را بـه   (method of analysis)سبد باید روش تحليل سبد باید روش تحليل     ها و برگرداندن آنها بهها و برگرداندن آنها به  بررسي یکایک سيببررسي یکایک سيب

 کند:کند:  تر بيان ميتر بيان مي  که دکارت در مثال دیگری این نکته را روشنکه دکارت در مثال دیگری این نکته را روشن  گيریم. چناگيریم. چنا
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اراني است اراني است ام که روش من مانند روش معمام که روش من مانند روش معم  را روشن کردهرا روشن کرده  من در سراسر آثار خودم، این من در سراسر آثار خودم، این »»
ای محکم  بر روی زمين شني کـه  ای محکم  بر روی زمين شني کـه    کنند. آنها برای ساختن خانهکنند. آنها برای ساختن خانه  ها را طراحي ميها را طراحي مي  که خانهکه خانه

دوام دیگری در ساختمان آنها بکـار رفتـه اسـت،    دوام دیگری در ساختمان آنها بکـار رفتـه اسـت،      رس یا هر مادة خاکي بارس یا هر مادة خاکي با  سنگ یا خاکسنگ یا خاک
کنند و از آنها، شن و هرچـه را بـر شـن قـرار دارد و یـا بـا آن       کنند و از آنها، شن و هرچـه را بـر شـن قـرار دارد و یـا بـا آن         هایي حفر ميهایي حفر مي  ابتدا گودالابتدا گودال

ها را بر زمين محکمي نصب کنند. به ها را بر زمين محکمي نصب کنند. به   ریزند تا بتوانند ستونریزند تا بتوانند ستون  ، بيرون مي، بيرون ميمخلوط شده استمخلوط شده است
ریزند هر امر تردیدآميزی را ریزند هر امر تردیدآميزی را   شن را بيرون ميشن را بيرون مي    ترتيب من هم ابتدا همانطور که آنهاترتيب من هم ابتدا همانطور که آنها  همينهمين  

کنـد  کنـد    توانم در وجود هر جوهری که شک ميتوانم در وجود هر جوهری که شک مي  که دریافتم، نميکه دریافتم، نمي  کنار گذاشتم و سپس وقتيکنار گذاشتم و سپس وقتي
هـای  هـای    ای استفاده کردم که پایـه ای استفاده کردم که پایـه   عنوان صخرهعنوان صخره  این بهاین به  تردید کرد، ازتردید کرد، از  -کندکند  یعني فکر ميیعني فکر مي  –

 (.(.018018فلسفي خود را بر آن قرار دادم )همان، صفلسفي خود را بر آن قرار دادم )همان، ص

سـازی  سـازی    ها به خوبي روشن است اشارة دکارت به ویژگـي بسترسـازی و آمـاده   ها به خوبي روشن است اشارة دکارت به ویژگـي بسترسـازی و آمـاده     آنچه در هردوی این مثالآنچه در هردوی این مثال
آیيني، آیيني، کنـد )شـهر  کنـد )شـهر    شک و شکاکيت است که زمينه را برای شروع تفکر فلسفي به روش تحليلي آماده مـي شک و شکاکيت است که زمينه را برای شروع تفکر فلسفي به روش تحليلي آماده مـي 

 زمــين محکــم و مقــاوم کــارآیي دارد زمــين محکــم و مقــاوم کــارآیي دارد     (. در ایــن مثــال نيــز، شــک تــا مرحلــ  رســيدن بــه(. در ایــن مثــال نيــز، شــک تــا مرحلــ  رســيدن بــه2727، ص، ص13201320
ترتيـب روشـن   ترتيـب روشـن     ساختن بنایي استوار کرد. بدینساختن بنایي استوار کرد. بدین  یاری روش تحليل  است که باید شروع به یاری روش تحليل  است که باید شروع به     بعد بهبعد به    و از آن بهو از آن به

ي اسـت. مؤیّـد دیگـر    ي اسـت. مؤیّـد دیگـر    مبنایي یقينمبنایي یقين  شود که شک، روش دکارت نيست و تنها راهکاری برای رسيدن به شود که شک، روش دکارت نيست و تنها راهکاری برای رسيدن به   ميمي
که بـرای آزمـودن   که بـرای آزمـودن     در ایندر این»»آورد: آورد:   ميمي  اصول فلسفهاصول فلسفهاین نکته، سخني است که دکارت در اصل اول از کتاب این نکته، سخني است که دکارت در اصل اول از کتاب 

« « چيـز شـک کنـد   چيـز شـک کنـد     حقيقت، هر کس باید در طول زندگي خود، تا آنجا که ممکن است یکبار در مورد همهحقيقت، هر کس باید در طول زندگي خود، تا آنجا که ممکن است یکبار در مورد همه
افتم که باید یکبار برای هميشـه  افتم که باید یکبار برای هميشـه  دریدری»»گوید: گوید:   (. همچنين در آغاز ت مل اول نيز مي(. همچنين در آغاز ت مل اول نيز مي887887، ص، ص13701370)دکارت، )دکارت، 

« « در زندگي تصميمي قاطع بگيرم که خود را ازقيد تمـام آرایـي کـه پـيش از آن پذیرفتـه بـودم وارهـانم       در زندگي تصميمي قاطع بگيرم که خود را ازقيد تمـام آرایـي کـه پـيش از آن پذیرفتـه بـودم وارهـانم       
دهـد کـه شــک،    دهـد کـه شــک،      مهـم است، زیرا نشان مـي مهـم است، زیرا نشان مـي « « یکبار در طـول زندگيیکبار در طـول زندگي»»(. عبارت (. عبارت 8080، ص، ص13211321)دکارت، )دکارت، 

چيز شک چيز شک   ت که فقط یکبار در زندگي در همهت که فقط یکبار در زندگي در همهروش دکـارت نبـوده است از آنجاکه اگر چنين بود معنا نداشروش دکـارت نبـوده است از آنجاکه اگر چنين بود معنا نداش
 هـایش بـه   هـایش بـه     در ضـميم  پاسـخ  در ضـميم  پاسـخ    ""کلرسـليه کلرسـليه   ""  بـه بـه   نامـه نامـه را کنار بگذاریم. همچنين دکـارت در  را کنار بگذاریم. همچنين دکـارت در    کنيم و بعد آن کنيم و بعد آن 

صرف شک برای ت سيس هيچ حقيقتي کافي نيست، ولي این شـک  صرف شک برای ت سيس هيچ حقيقتي کافي نيست، ولي این شـک  »»گوید: گوید:   ميمي« « دست  پنجم اعتراضاتدست  پنجم اعتراضات»»
کـاربردن شـک فقـط    کـاربردن شـک فقـط        د مفيد است. قصد مـن از بـه  د مفيد است. قصد مـن از بـه  کردن ذهن برای ت سيس حقيقت در مرحل  بعکردن ذهن برای ت سيس حقيقت در مرحل  بع  در آمادهدر آماده

 (.(.317317، ص ، ص 13281328)دکارت، )دکارت، « « همين بوده استهمين بوده است
ای برای رسيدن به هدفي و سازوکاری ای برای رسيدن به هدفي و سازوکاری   مطلب قطعي در بارة شک دکارتي این است که آن اساساً وسيلهمطلب قطعي در بارة شک دکارتي این است که آن اساساً وسيله

راندن شک به حدود خاص خودش است که قـادر  راندن شک به حدود خاص خودش است که قـادر    باشد. ما فقط با عقب باشد. ما فقط با عقب   آوردن اصول اوليه ميآوردن اصول اوليه مي  برای فراهمبرای فراهم
شویم که مصون از هرگونـه شـک و تردیـد اسـت و بـا کشـف چيـزی کـه حتـي از          شویم که مصون از هرگونـه شـک و تردیـد اسـت و بـا کشـف چيـزی کـه حتـي از            به کشف چيزی ميبه کشف چيزی مي

هـای  هـای    افکنـدن شـالوده  افکنـدن شـالوده    بـرد، قـادر بـه پـي    بـرد، قـادر بـه پـي      در مـي در مـي   ها نيز جان سالم به ها نيز جان سالم به   آميزترین شکآميزترین شک  ترین و اغراقترین و اغراق  افراطيافراطي
  ترین کاربرد شکترین کاربرد شک  اصلياصلي  ..((Cottingham,1989, pp.34-5))  شویمشویم  تردیدناپذیر و استوار برای فلسفه ميتردیدناپذیر و استوار برای فلسفه مي

دکارتي، در بسترسازی برای طرح مسائل مابعدالطبيعه به روش تحليلي است؛ چراکه بـدون بسترسـازی و   دکارتي، در بسترسازی برای طرح مسائل مابعدالطبيعه به روش تحليلي است؛ چراکه بـدون بسترسـازی و   
 شود. شود.   سازی ذهني، اععمال روش تحليل در این حوزه ميسر نميسازی ذهني، اععمال روش تحليل در این حوزه ميسر نمي  پاکپاک



 (بيزهض خواهآزادی رآيينی، سيدمحسنسيدمصطفی شه 7272

(Seyyed Mostafa Shahraeeni /Seyyed Mohsen Azadikhah) 

 

ــد دکــارتي همــان            ــد گفــت کــه روش واح ــدت روش در نگــاه دکــارت بای ــا توجــه بــه وح ــد دکــارتي همــان           ب ــد گفــت کــه روش واح ــدت روش در نگــاه دکــارت بای ــا توجــه بــه وح  ب
 هـای علمـي   هـای علمـي     نکت  شایان توجه این است که ایـن روش در همـ  علـوم و حـوزه    نکت  شایان توجه این است که ایـن روش در همـ  علـوم و حـوزه      است، امااست، اما« « تحليلتحليل  روشروش»»
 ای اقتضـائات خـاص خـود را دارد.    ای اقتضـائات خـاص خـود را دارد.      شود؛ بلکـه کـاربرد آن در هـر حـوزه    شود؛ بلکـه کـاربرد آن در هـر حـوزه      طور یکسان به کار گرفته نميطور یکسان به کار گرفته نمي  بهبه

ترین اقتضای اععمال روش تحليل در قلمـرو فلسـفه و مابعدالطبيعـه اسـت     ترین اقتضای اععمال روش تحليل در قلمـرو فلسـفه و مابعدالطبيعـه اسـت       شک و شکاکيت دکارتي اصليشک و شکاکيت دکارتي اصلي
(Flage & Bonnen, 1999, p.14) چيـز را محـلّ اشـکال    چيـز را محـلّ اشـکال      کـس همـه  کـس همـه    همـه همـه »»چراکه در این عرصه چراکه در این عرصه ؛ ؛

گرچه شک دکارتي شرط الزم  اععمال روش تحليل در حوزة فلسفه و مابعدالطبيعه است، جوهرة گرچه شک دکارتي شرط الزم  اععمال روش تحليل در حوزة فلسفه و مابعدالطبيعه است، جوهرة «. «. داندداند  ميمي
ها از جملـه هندسـه نيـز    ها از جملـه هندسـه نيـز      بود باید در سایر حوزهبود باید در سایر حوزه  دهد؛ چراکه اگر این چنين ميدهد؛ چراکه اگر این چنين مي  روش دکارت را تشکيل نميروش دکارت را تشکيل نمي

بودیم در حاليکه اصالً چنين نيست. اصوالً شالوده تحليل دکارتي جز کاوش در پي بودیم در حاليکه اصالً چنين نيست. اصوالً شالوده تحليل دکارتي جز کاوش در پي   ک دکارتي ميک دکارتي ميشاهد ششاهد ش
 ..(Ibid)ترین اصول نيست ترین اصول نيست   یافتن بنيادییافتن بنيادی

کنـد  کنـد    افالطـون مـي  افالطـون مـي    محـاورات محـاورات در در   ""سـقراط سـقراط ""از منظری دیگر شاید بتوان شک دکارتي را با کاری کـه  از منظری دیگر شاید بتوان شک دکارتي را با کاری کـه  
اندازد و ایـن دقيقـاً   اندازد و ایـن دقيقـاً     شود و تردیدی در جان او ميشود و تردیدی در جان او مي  . در آنجا سقراط با مخاطبآ خود درگير مي. در آنجا سقراط با مخاطبآ خود درگير مي22مقایسه نمودمقایسه نمود

کند تا به بيرون غار کند تا به بيرون غار   دهد. شک دکارتي فرد را آماده ميدهد. شک دکارتي فرد را آماده مي  همان کاری است که دکارت با اندیشنده انجام ميهمان کاری است که دکارت با اندیشنده انجام مي
آیـد تـا او را از غــار   آیـد تـا او را از غــار     کمـک فـرد مـي   کمـک فـرد مـي       رســد کـه بـه  رســد کـه بـه    بعـد نوبـت روش تحليـل مـي    بعـد نوبـت روش تحليـل مـي      نگـاه کنـد و از آن بـه    نگـاه کنـد و از آن بـه    

تاً شامل محسوسات هستند، بيرون بياورد؛ و این همـان کـاری اسـت    تاً شامل محسوسات هستند، بيرون بياورد؛ و این همـان کـاری اسـت    اش که عمداش که عمد  های ذهنيهای ذهني  پنداشتهپنداشته  پيشپيش
دهـد و  دهـد و    وزنجير عالم محسوسات انجام ميوزنجير عالم محسوسات انجام مي  کمک روش دیالکتيک، برای زنداني گرفتار در غلکمک روش دیالکتيک، برای زنداني گرفتار در غل  که سقراط بهکه سقراط به

شـود. اندیشـندة   شـود. اندیشـندة     ساحت تفکر و دیدن حقيقت اشياء رهنمـون مـي  ساحت تفکر و دیدن حقيقت اشياء رهنمـون مـي      او را از زنجير حواس و از غار ناداني بهاو را از زنجير حواس و از غار ناداني به
وضـعيت خـود در غـار آگـاهي     وضـعيت خـود در غـار آگـاهي       مخاطب افالطوني دارد که بـه  مخاطب افالطوني دارد که بـه    ت مل اول وضعي شبيه به ت مل اول وضعي شبيه به   دکارتي در پایاندکارتي در پایان

 سوی بيرون غار است.سوی بيرون غار است.    یافته است و آمادة حرکت بهیافته است و آمادة حرکت به

 ترکيبترکيب  روشروش  وو  تحليلتحليل  روشروش  ميانميان  مقايسةمقايسة

خواهنـد کـه مطالـب کتـاب     خواهنـد کـه مطالـب کتـاب       دوم اعتراضات، در پایان اعتراضات خود از دکـارت مـي  دوم اعتراضات، در پایان اعتراضات خود از دکـارت مـي      نویسندگان دست نویسندگان دست 
کـه او در  کـه او در    -نيـز   نيـز   « « روش ترکيـب روش ترکيـب »»یـا  یـا  « « روش هندسـي روش هندسـي »»ولت فهـم خواننـدگان بـه    ولت فهـم خواننـدگان بـه    را برای سـه را برای سـه   ت مالتت مالت

(. دکارت در پاسخ به آنها نکاتي (. دکارت در پاسخ به آنها نکاتي 180180، ص ، ص 13281328بيان کند )دکارت، بيان کند )دکارت،   -دارد دارد « « بکارگيری آن مهارت کاملبکارگيری آن مهارت کامل»»
این دو با هم و درخصوص برتری روش تحليـل بـر روش   این دو با هم و درخصوص برتری روش تحليـل بـر روش       را دربارة روش تحليل و روش ترکيب، مقایس را دربارة روش تحليل و روش ترکيب، مقایس 

بـا تعـابيری کـه    بـا تعـابيری کـه        دارد که بسيار حائز اهميت است. دکارت سرانجام،دارد که بسيار حائز اهميت است. دکارت سرانجام،  مابعدالطبيعه بيان ميمابعدالطبيعه بيان مي    ترکيب در حوزةترکيب در حوزة
اکـراه اجابـت   اکـراه اجابـت     به روش ترکيب اسـت، ایـن خـواهش را بـه    به روش ترکيب اسـت، ایـن خـواهش را بـه    ت مالت ت مالت ميلي او برای ارائه مطالب ميلي او برای ارائه مطالب   حاکي از بيحاکي از بي

  رو بایسته است در بخش پایـاني مقالـه، اهميـت روش   رو بایسته است در بخش پایـاني مقالـه، اهميـت روش     از ایناز این  00(.(.172172-123123، ص  ، ص  13281328کند )دکارت، کند )دکارت،   ميمي
تحليل را در نظام فکری دکارت بازنمایيم و نسبت آن را با راهکار شک، بار دیگر مورد ت کيد قرار دهيم و تحليل را در نظام فکری دکارت بازنمایيم و نسبت آن را با راهکار شک، بار دیگر مورد ت کيد قرار دهيم و 

ای انجام دهيم و جایگاه شک را در این دو روش نشـان  ای انجام دهيم و جایگاه شک را در این دو روش نشـان    سرانجام، ميان دو روش تحليل و ترکيب مقایسهسرانجام، ميان دو روش تحليل و ترکيب مقایسه
پيونـد وثيقـي کـه ميـان آنهـا      پيونـد وثيقـي کـه ميـان آنهـا      و ترکيب و و ترکيب و   ای به نسبت ميان دو روش تحليل ای به نسبت ميان دو روش تحليل   دهيم. و در پایان نيز، اشارهدهيم. و در پایان نيز، اشاره

 هست، داشته باشيم.هست، داشته باشيم.

 



 7373 دکارت فکری نظام تأسيس در شك جايگاه 
(The Place of Doubt in Establishment of Descartes’ System of Thought) 

 

چنانکه گذشت دیدیم چنانکه گذشت دیدیم . . دهيمدهيم  ميمي  نشاننشان  دکارتدکارت  در نزددر نزد  رارا  آن آن   جایگاهجایگاه  پردازیم وپردازیم و  ميمي  تحليلتحليل  روشروش    نخست بهنخست به
درد هـر نـوع مشـکلي    درد هـر نـوع مشـکلي        کنـد کـه بـه   کنـد کـه بـه     از روشي صحبت مياز روشي صحبت مي  ت مالتت مالتاش در آغاز اش در آغاز   نامـ  اهدائيهنامـ  اهدائيه  دردر  که دکارتکه دکارت

خـود فقـط روش   خـود فقـط روش     تـ مالت تـ مالت مـن در  مـن در  »»گویـد:  گویـد:    ميمي« « ست  دوم اعتراضاتست  دوم اعتراضاتدد««    خورد. او همچنين در پاسخ بهخورد. او همچنين در پاسخ به  ميمي
(. (. 126126-11، صـ  ، صـ  13281328)دکـارت،  )دکـارت،  « « تـرین روش تعلـيم اسـت   تـرین روش تعلـيم اسـت     ام که بهترین و صحيحام که بهترین و صحيح    کار بردهکار برده  تحليل را به تحليل را به 

کنـد کـه وقتـي    کنـد کـه وقتـي      نویسندة کتب پزشکي تشبيه مـي نویسندة کتب پزشکي تشبيه مـي   ، خود را به ، خود را به ««دست  سوم اعتراضاتدست  سوم اعتراضات  »»دکارت در پاسخ به دکارت در پاسخ به 
(، در (، در 813813شرح دهد محال است شرح بيماری را حذف کنـد )همـان، ص  شرح دهد محال است شرح بيماری را حذف کنـد )همـان، ص    کوشد روش درمان بيماری راکوشد روش درمان بيماری را  ميمي

. . 1616تحليل و منظور از شرح بيماری همان راهکـار شـک اسـت   تحليل و منظور از شرح بيماری همان راهکـار شـک اسـت     [[روشروش]]اینجا منظور از روش درمان همان اینجا منظور از روش درمان همان 
یقـين در عقایـد، ابهـام و    یقـين در عقایـد، ابهـام و      فضای فکری حاکم بر قرن هفدهم مروّج نوعي بيمـاری ذهـن بـود کـه عـدم     فضای فکری حاکم بر قرن هفدهم مروّج نوعي بيمـاری ذهـن بـود کـه عـدم     

شناسـي  شناسـي      شد. فلسفه در این فضا در مقام طب ذهن بوده و کـارش آسـيب  شد. فلسفه در این فضا در مقام طب ذهن بوده و کـارش آسـيب    تمایز در مفاهيم را سبب ميتمایز در مفاهيم را سبب مي  عدمعدم
(pathology of mind)ذهنذهن

فيلسوف طبيب ذهن بود و فلسفه را نوعي طـب ذهـن   فيلسوف طبيب ذهن بود و فلسفه را نوعي طـب ذهـن     .رفترفت  شمار ميشمار مي  بهبه  
هایي ماننـد تـوهم، خطـا،    هایي ماننـد تـوهم، خطـا،      بر این باور بودند که هر ذهني که از بيماریبر این باور بودند که هر ذهني که از بيماری    دانستند. اندیشمندان این دورهدانستند. اندیشمندان این دوره  ميمي

شود. دکارت از خـودع شـک   شود. دکارت از خـودع شـک     کار گيرد به حقيقت نائل ميکار گيرد به حقيقت نائل مي    عالجه شود و روش درستي را بهعالجه شود و روش درستي را بهداوری و... مداوری و... م  پيشپيش
از آن بهـره  از آن بهـره  (homepathy) « « هوميوپـاتي هوميوپـاتي »»کنـد؛ کـاری کـه امـروزه     کنـد؛ کـاری کـه امـروزه       برای درمان شکاکيت استفاده ميبرای درمان شکاکيت استفاده مي

 اری اری معنـا کـه نشـان  بيمـ    معنـا کـه نشـان  بيمـ      گيرنـد، بـه ایـن   گيرنـد، بـه ایـن     بهره ميبهره ميگيرد. در هوميوپاتي از خود بيماری برای درمان آن گيرد. در هوميوپاتي از خود بيماری برای درمان آن   ميمي
که خـود درد راه درمـان خـود را    که خـود درد راه درمـان خـود را      کنند تا به اوج برسد تا اینکنند تا به اوج برسد تا این  یعني درد یا هر نارسایي دیگر( را تحریک ميیعني درد یا هر نارسایي دیگر( را تحریک مي))

که که   -شود. دکارت نيز شک را شود. دکارت نيز شک را   درمان نميدرمان نمي  رود، اما بيماری اصليرود، اما بيماری اصلي  آشکار سازد. در طب جدید درد از بين ميآشکار سازد. در طب جدید درد از بين مي
بـر آن و در  بـر آن و در      کيت، راه غلبـه کيت، راه غلبـه وسيله از دل همـين شـکا  وسيله از دل همـين شـکا    رساند تا بدینرساند تا بدین  به اوج ميبه اوج مي  -نشان  بيماری ذهن استنشان  بيماری ذهن است

 1111نتيجه، درمان ذهن آشکار گردد.نتيجه، درمان ذهن آشکار گردد.
 کند:کند:  دکارت روش تحليل را چنين تعریف ميدکارت روش تحليل را چنين تعریف مي

نحـو ارزشـمند و   نحـو ارزشـمند و     دهندة طریق درستي است که از این طریق، یک چيز بهدهندة طریق درستي است که از این طریق، یک چيز به  تحليل، نشانتحليل، نشان»»
شود، به طوریکـه اگـر خواننـده     شود، به طوریکـه اگـر خواننـده       گویي همانند کشف معلول از علت، کشف و استنتاج ميگویي همانند کشف معلول از علت، کشف و استنتاج مي

اندازه اندازه   همانهمان  همه چيز توجه کافي نماید، مطلب را به همه چيز توجه کافي نماید، مطلب را به   روش پيروی کند و به روش پيروی کند و به   بخواهد از آنبخواهد از آن
را کشف کرده اسـت.  را کشف کرده اسـت.    کند که گویي خودش آن کند که گویي خودش آن   آن خویش ميآن خویش مي  را ازرا از  یابد و آن یابد و آن   ميمي  کامل درکامل در

ای را ای را   تفاوت و یا مخالف، عقيدهتفاوت و یا مخالف، عقيده  اما این روش چيزی در خود ندارد که در یک خواننده بياما این روش چيزی در خود ندارد که در یک خواننده بي
شده از توجه او دور بماند، ضرورت نتـایج  شده از توجه او دور بماند، ضرورت نتـایج    مطلب مطرحمطلب مطرحترین ترین   باعث شود، زیرا اگر کوچکباعث شود، زیرا اگر کوچک

 (.(.170170-126126رود )همان، ص رود )همان، ص   از بين مياز بين مي

یابـد کـه او در موضـوع    یابـد کـه او در موضـوع      دهـد، یعنـي درمـي   دهـد، یعنـي درمـي     وسيل  تحليل چگونگي جریان کشف را نشان ميوسيل  تحليل چگونگي جریان کشف را نشان مي  انسان بهانسان به
  دليل، ترتيب خاصي از تصورات را پيرویدليل، ترتيب خاصي از تصورات را پيروی  چهچه  تصورات واضح و متمایز رسيده است و به تصورات واضح و متمایز رسيده است و به   مفروب چگونه به مفروب چگونه به 

تواند تواند   واسط  حکایت تاریخ افکار خود برای خواننده ميواسط  حکایت تاریخ افکار خود برای خواننده مي  پوشد. مؤلّف بهپوشد. مؤلّف به  کند و از تصورات دیگر چشم ميکند و از تصورات دیگر چشم مي  ميمي
کنـد توضـيح دهـد.    کنـد توضـيح دهـد.      های بنيادین و نيز آثار و نتایجي را که از آنها اسـتخراج مـي  های بنيادین و نيز آثار و نتایجي را که از آنها اسـتخراج مـي    منشاء عقاید خود، فربمنشاء عقاید خود، فرب



 (بيزهض خواهآزادی رآيينی، سيدمحسنسيدمصطفی شه 7474

(Seyyed Mostafa Shahraeeni /Seyyed Mohsen Azadikhah) 

 

هني خود را دوباره بسـازد و ایـن   هني خود را دوباره بسـازد و ایـن   سازد تا تحت هدایت مؤلّف، جریبنهای ذسازد تا تحت هدایت مؤلّف، جریبنهای ذ  ترتيب خواننده را آماده ميترتيب خواننده را آماده مي  بدینبدین
جهـت کـه مؤلّـف فقـط بـه      جهـت کـه مؤلّـف فقـط بـه        حقایق را برای خود کشف کند. روش تحليل، اختياری و قبلي اسـت، از ایـن  حقایق را برای خود کشف کند. روش تحليل، اختياری و قبلي اسـت، از ایـن  

تجربه عقالني بپردازد تجربه عقالني بپردازد   خواهد که برای تصدیق فکر مؤلّف به خواهد که برای تصدیق فکر مؤلّف به   جوید و از او ميجوید و از او مي  شهودهای خواننده توسل ميشهودهای خواننده توسل مي  
برد و این همان برد و این همان   آثار و نتایج آنها پي ميآثار و نتایج آنها پي مي    شده بهشده به  و شناختهو شناخته  صورت قبلي از عللي معلومصورت قبلي از عللي معلوم  و در نتيجه خواننده بهو در نتيجه خواننده به

کـاربرده اسـت. امـا روش ترکيـب، بـرعکسآ      کـاربرده اسـت. امـا روش ترکيـب، بـرعکسآ        خود به خود به ت مالت ت مالت ویژه در ویژه در   وبهوبهگفتار گفتار روشي است که دکارت در روشي است که دکارت در 
که بيانگر تعدادی تعاریف، اصول که بيانگر تعدادی تعاریف، اصول   شودشود  روش تحليل است. در ترکيب از روش هندسي مشخصي پيروی ميروش تحليل است. در ترکيب از روش هندسي مشخصي پيروی مي

  ل متعارفهل متعارفهاصواصو  ،،(postulates)موضوعه موضوعه 
(axioms)ایناین  ، قضایای مبرهن و مسائل است و تمام نتایج از، قضایای مبرهن و مسائل است و تمام نتایج از  

را پذیــرفت مجبـور   را پذیــرفت مجبـور     متعـارف متعـارف   اصـل اصـل   یایا  مقدمهمقدمه  کهکه  ایناین  محضمحض  بـهبـه  خوانندهخواننده  وو  انداند  شدهشده  استنتاجاستنتاج  واضحواضح  مقدماتمقدمات
 شود نتيجه را تصدیق نماید.شود نتيجه را تصدیق نماید.  ميمي

ونـه آنهـا را   ونـه آنهـا را   مقدمات خـود را چگونـه کشـف کـرده و چگ    مقدمات خـود را چگونـه کشـف کـرده و چگ      داند که مؤلّفداند که مؤلّف  مخاطب نميمخاطب نمي  ترکيب، ترکيب، در روش در روش 
است. خواننده نـه  است. خواننده نـه    بعدیبعدی  تحليل،تحليل،صورت اموری مطلقاً یقيني بنيان نهاده است. این روش برخالف روش صورت اموری مطلقاً یقيني بنيان نهاده است. این روش برخالف روش     بهبه

و نه در استنتاج ازآن مقدمات آزاد اسـت؛ امـا خواننـده در روش    و نه در استنتاج ازآن مقدمات آزاد اسـت؛ امـا خواننـده در روش     در انتخاب مقدماتي که باید تصدیق کنددر انتخاب مقدماتي که باید تصدیق کند
او فرصت داده او فرصت داده     یا نتایج آنها نيست. بهیا نتایج آنها نيست. به  پذیرش مقدماتپذیرش مقدمات    تحليل از آزادی انتخاب برخوردار است و مجبور بهتحليل از آزادی انتخاب برخوردار است و مجبور به

توان گفـت کـه   توان گفـت کـه     جاست که مـيجاست که مـي  شود که در اصول شک کند و اعتبار هر دليلي را مشخ  سازد. از اینشود که در اصول شک کند و اعتبار هر دليلي را مشخ  سازد. از این  ميمي
  اسـت اسـت   غيرشخصـي غيرشخصـي روش تحليل اختياری و شخصي است. در صورتـي کــه روش ترکيـب، تحکمــمي و    روش تحليل اختياری و شخصي است. در صورتـي کــه روش ترکيـب، تحکمــمي و    

 (.(.33-11  ص ص   ،،13221322  اسپينوزا،اسپينوزا،))
دکارت را دکارت را   اصول فلسف اصول فلسف داد. اسپينوزا برآن شد تا داد. اسپينوزا برآن شد تا ا روش ترکيب را ترجيح ا روش ترکيب را ترجيح دکارت، روش تحليل و اسپينوزدکارت، روش تحليل و اسپينوز

این امر پرداخـت و بعـداً در   این امر پرداخـت و بعـداً در       بهبه  فلسفي دکارتفلسفي دکارت  شرح اصولشرح اصولبار در بار در     از نو با روش ترکيب اثبات نماید. او اوليناز نو با روش ترکيب اثبات نماید. او اولين
کار بست. شایان ذکر اسـت کـه روش ترکيـب مـتمم روش     کار بست. شایان ذکر اسـت کـه روش ترکيـب مـتمم روش         را بهرا به  دقيقاً آن دقيقاً آن   اخالقاخالقاش، اش،   کتاب مهم فلسفيکتاب مهم فلسفي

مناسبت مناسبت   شود. در اینجا بيشود. در اینجا بي  فهم روش ترکيب نميفهم روش ترکيب نمي  ليل است و اگر کسي روش تحليل را نفهمد  موفق به ليل است و اگر کسي روش تحليل را نفهمد  موفق به تحتح
 ای نيز به جایگـاه شـک در روش ترکيـب اسـپينوزایي بکنـيم. اسـپينوزا در آثـار خـود در دو         ای نيز به جایگـاه شـک در روش ترکيـب اسـپينوزایي بکنـيم. اسـپينوزا در آثـار خـود در دو           نيست اشارهنيست اشاره

)اسـپينوزا،  )اسـپينوزا،    اخـالق اخـالق ( و دیگـری در  ( و دیگـری در  1010-1818ص ص   ،،13781378  اسپينوزا،اسپينوزا،))  فاهمهفاهمهرساله در اصالح رساله در اصالح یکي در یکي در   -مورد مورد 
سـلبي  سـلبي    به مبحث شک پرداخته است که در هـر دو موضـع در سـياقي کـامالً     به مبحث شک پرداخته است که در هـر دو موضـع در سـياقي کـامالً           -( ( 113113-111111، ص ، ص 13081308

 گوید چنانکه گویي در نظام فلسفي او دیگر مجال طرح شک دکارتي نيست.گوید چنانکه گویي در نظام فلسفي او دیگر مجال طرح شک دکارتي نيست.  سخن ميسخن مي
یـا  یـا    ششگفتـار در رو گفتـار در رو رتبـ   رتبـ     را همرا هم  رساله در اصالح فاهمهرساله در اصالح فاهمهنظر به اینکه شارحان فلسف  اسپينوزا، اثر ناتمام نظر به اینکه شارحان فلسف  اسپينوزا، اثر ناتمام 

اند، ما در اینجـا بحـث خـود را بـر همـين اثـر       اند، ما در اینجـا بحـث خـود را بـر همـين اثـر         دکارت یا کتاب منطق اسپينوزا دانستهدکارت یا کتاب منطق اسپينوزا دانسته  قواعد هدایت ذهنقواعد هدایت ذهن
شـود. اسـپينوزا   شـود. اسـپينوزا     کنيم. اتفاقاً بحث از شک در این اثر در بخش اول مربوط به روش مطرح مـي کنيم. اتفاقاً بحث از شک در این اثر در بخش اول مربوط به روش مطرح مـي   متمرکز ميمتمرکز مي

)اسپينوزا، )اسپينوزا، « « هره از ذهنهره از ذهنبب  هایي بيهایي بي  آدمکآدمک»»های گرفتار شکاکيت محض را های گرفتار شکاکيت محض را   پيش از ورود به این بخش انسانپيش از ورود به این بخش انسان
عبـارت از ...  عبـارت از ...  »»کـه نخسـتين بخـش در روش او    کـه نخسـتين بخـش در روش او      دارد به ایندارد به این  داند و در ادامه، اذعان ميداند و در ادامه، اذعان مي  ( مي( مي3030، ص ، ص 13781378

(. او در ابتـدای  (. او در ابتـدای  3737)همـان، ص )همـان، ص « « بازداشتن ذهن از آميختن تصوّرات ... مشکوک با تصوّرات حقيقي اسـت بازداشتن ذهن از آميختن تصوّرات ... مشکوک با تصوّرات حقيقي اسـت 
دکارت را مطرح و قاطعانه نفـي  دکارت را مطرح و قاطعانه نفـي    ت مالتت مالت  ازاز  نخستنخست  ت ملت مل  دردر  مطرحمطرح  دیدندیدن  خوابخوابهمين بخش تلویحاً برهان همين بخش تلویحاً برهان 

 کند.کند.  ميمي



 7171 دکارت فکری نظام تأسيس در شك جايگاه 
(The Place of Doubt in Establishment of Descartes’ System of Thought) 

 

فـرب او چـه در اینجـا و چـه در کتـاب      فـرب او چـه در اینجـا و چـه در کتـاب        شود که گویي پـيش شود که گویي پـيش   با دقت در سياق کالم اسپينوزا معلوم ميبا دقت در سياق کالم اسپينوزا معلوم مي
اععمـال روش تحليـل و   اععمـال روش تحليـل و   شدن بسـتر بـرای   شدن بسـتر بـرای     این است که پس از اجرایآ راهکار شک دکارتي و آمادهاین است که پس از اجرایآ راهکار شک دکارتي و آماده  اخالقاخالق

هـای ت مـل نخسـت بسـته     هـای ت مـل نخسـت بسـته       ها بر روی شکها بر روی شک  تا ششم، دیگر هم  راهتا ششم، دیگر هم  راه  کاربستن این روش در ت مالت دومکاربستن این روش در ت مالت دوم  بهبه
گانه دکارتي را باید در روش ترکيب مفروب و مسلم گرفـت. امـا   گانه دکارتي را باید در روش ترکيب مفروب و مسلم گرفـت. امـا     شود و نتایج حاصل در ت مالت شششود و نتایج حاصل در ت مالت شش  ميمي
خـدای کامـل   خـدای کامـل   »»یا همان یا همان « « خدای غيرفریبکارخدای غيرفریبکار»»ترین نتيج  روش تحليل دکارتي از نظر اسپينوزا اثبات ترین نتيج  روش تحليل دکارتي از نظر اسپينوزا اثبات   مهممهم

کار بسته خواهد شد[ کار بسته خواهد شد[   ترین ]وجه بهترین ]وجه به  کاملکامل  هنگامي بههنگامي به»»تصریح اسپينوزا تصریح اسپينوزا   رکيب بهرکيب بهاست؛ چراکه روش تاست؛ چراکه روش ت« « مطلقمطلق

(. اسپينوزا معتقـد اسـت کـه پـس از شـناخت یقينـي       (. اسپينوزا معتقـد اسـت کـه پـس از شـناخت یقينـي       همانهمان))« « را داشته باشيمرا داشته باشيم  وجودوجودترین ترین   که تصور کاملکه تصور کامل

و به روش تحليلي چنـين شـناختي را مبـرهن نمـوده     و به روش تحليلي چنـين شـناختي را مبـرهن نمـوده       ت مالتت مالتگونه که دکارت مدعي بود در گونه که دکارت مدعي بود در   خداوند، بدانخداوند، بدان
 «.«.شودشود  رگونه شکّي از ما زایل ميرگونه شکّي از ما زایل ميهه»»، ، 1818استاست

« « غيرحقيقـي غيرحقيقـي »»و و « « حقيقيحقيقي»»شک را به دو قسم شک را به دو قسم « « تصورات مشکوکتصورات مشکوک»»اسپينوزا در همان ابتدای بحث از اسپينوزا در همان ابتدای بحث از 
نوعي متناظر با دو قسم شـکي دانسـت کـه    نوعي متناظر با دو قسم شـکي دانسـت کـه      بندی را بشود بهبندی را بشود به  رسد این تقسيمرسد این تقسيم  نظر مينظر مي  کند که بهکند که به  تقسيم ميتقسيم مي

، ، 13201320انـد )شـهرآیيني،   انـد )شـهرآیيني،     ت متذکر آنها شدهت متذکر آنها شدههای مطرح در ت مل نخسهای مطرح در ت مل نخس  شناسان دربارة شکشناسان دربارة شک  چندی از دکارتچندی از دکارت
تعبير دکارتي افراطي و فرضي معتقد است تعبير دکارتي افراطي و فرضي معتقد است   های غيرحقيقي یا بههای غيرحقيقي یا به  (. اسپينوزا درخصوص شک(. اسپينوزا درخصوص شک0303-116116ص ص 
های حقيقي، های حقيقي،   شکشک    ( اما دربارة( اما دربارة1818، ص، ص13781378)اسپينوزا، )اسپينوزا، « « نيستنيست« « روشروش»»اصالح چنين شکي در حوزة اصالح چنين شکي در حوزة »»که که 

و راه برطرف کردن آن را نيز و راه برطرف کردن آن را نيز « « شودشود  حواس حاصل ميحواس حاصل مياز اندیشيدن دربارة خطای از اندیشيدن دربارة خطای   شک معموالً شک معموالً »»این قسم این قسم 
 است.است.« « شناخت حقيقي از حواسشناخت حقيقي از حواس»»کسب کسب 

توانيم در تصورات حقيقـي  توانيم در تصورات حقيقـي    نمينمي»»شک و شکاکيت این است که اصالً شک و شکاکيت این است که اصالً     اما ماحصل دیدگاه اسپينوزا دربارةاما ماحصل دیدگاه اسپينوزا دربارة
هيچ تصور روشـن و متمـایزی از   هيچ تصور روشـن و متمـایزی از   »»، زیرا شک در تصورات حقيقي تنها زماني ممکن است که ، زیرا شک در تصورات حقيقي تنها زماني ممکن است که ««شک کنيمشک کنيم

اشياء داریم نيندیشيده باشيم و چيزی نيافته باشيم که اشياء داریم نيندیشيده باشيم و چيزی نيافته باشيم که     در شناختي که از منش  هم در شناختي که از منش  هم »»و و « « نداشته باشيمنداشته باشيمخدا خدا 
شرط آنکه چنين شناختي داشته باشيم، این شناخت ... کافي شرط آنکه چنين شناختي داشته باشيم، این شناخت ... کافي   بهبه»»اما اما «. «. به ما بياموزد که خدا فریبکار نيستبه ما بياموزد که خدا فریبکار نيست

امـا بـا   امـا بـا   «. «. ببردببرداشيم، از بين اشيم، از بين است هرگونه شکي را که ممکن است دربارة تصورات روشن و متمایز داشته باست هرگونه شکي را که ممکن است دربارة تصورات روشن و متمایز داشته ب
این نتایج مطلـوب اسـپينوزا در حـذف    این نتایج مطلـوب اسـپينوزا در حـذف      یابيم که هم یابيم که هم   خوبي درميخوبي درمي  بهبه  اولي اولي   در فلسف  در فلسف    ت مالتت مالتدقت در کتاب دقت در کتاب 

یعني اسـپينوزا  یعني اسـپينوزا    هایي است که دکارت با روش تحليل خود به اثبات رسانيده است.هایي است که دکارت با روش تحليل خود به اثبات رسانيده است.  شک و شکاکيت، همانشک و شکاکيت، همان
 کند.کند.  با روش تحليل دکارت آغاز ميبا روش تحليل دکارت آغاز مي  آمدهآمده  دستدست  روش ترکيب خود را با ابتنای بر نتایج بهروش ترکيب خود را با ابتنای بر نتایج به

 گيریگيری  نتيجهنتيجه

توان نتيجه گرفت که  شک دکارتي تنها در رابطه با مسائل مابعدالطبيعي توان نتيجه گرفت که  شک دکارتي تنها در رابطه با مسائل مابعدالطبيعي   از مجموع آنچه گفته شد مياز مجموع آنچه گفته شد مي
ای یقيني را بنا کند. این شک ما را در رسيدن به مفـاهيم واضـح و   ای یقيني را بنا کند. این شک ما را در رسيدن به مفـاهيم واضـح و     خواهد فلسفهخواهد فلسفه  شود که او ميشود که او مي  مطرح ميمطرح مي

یـاری آن هـر مفهـوم مـبهم و نامتمـایزی را از ذهـن کنـار گذاشـت.         یـاری آن هـر مفهـوم مـبهم و نامتمـایزی را از ذهـن کنـار گذاشـت.             بهبهتوان توان   کند و ميکند و مي  متمایز کمک ميمتمایز کمک مي
شود که شک، روش دکارت نيست و تنها راهکاری برای رسيدن به مبنایي یقينـي  شود که شک، روش دکارت نيست و تنها راهکاری برای رسيدن به مبنایي یقينـي    ترتيب، روشن ميترتيب، روشن مي  بدینبدین

اععمال روش تحليل در حوزة مابعدالطبيعه است و جـوهرة  اععمال روش تحليل در حوزة مابعدالطبيعه است و جـوهرة    است. شک دکارتي شرط الزم و ضروری برایاست. شک دکارتي شرط الزم و ضروری برای
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ها نيز ازجملـه هندسـه نيـز شـاهد     ها نيز ازجملـه هندسـه نيـز شـاهد       دهد، زیرا اگر چنين بود باید در سایر حوزهدهد، زیرا اگر چنين بود باید در سایر حوزه  ييروش دکارت را تشکيل نمروش دکارت را تشکيل نم
 شک دکارتي باشيم درحاليکه چنين نيست.شک دکارتي باشيم درحاليکه چنين نيست.

 هاها  نوشتنوشت  پیپی

 گرایان عقل) اندیشان جزم (1: داشت وجود سرشناس پزشکي نحل  سه روزگار آن در که است گفتني. . 11
بندی این  دسته مالک. بودند پوروني شکاکان مينه که گرایان روش (3 مسلکان؛ تجربي (8 ؛(فيلسوفان یا

 .بود طبابت نحوة و ها بيماری درمان دربارة آنان تفکر طرز سه گروه براساس
  تقریبـا   کـه  بـود  مرسـوم  چنـان  هفـده  سدة در اندیشيدن شناخت فاهمه و پرداختن به روش درست. . 88

 نوارغنـون  بـه  تـوان  مـي  کـه  اند داشته فاهمه دربارة یا روش دربارة ای رساله دوران، این در فالسفه بيشتر
 ،"الک جـان " انسـان  فهم دربارة تحقيق اسپينوزا، فاهم  اصالح در رساله دکارت، روش در گفتار  بيکن،

 اشـاره  هفـده  سدة در "بارکلي" انساني معرفت اصول و "نيتس الیب" انساني فهم دربارة جدید تحقيقات
 .کرد
ــه. . 33 ــگ در چنانکــ ــان فرهنــ ــا واژگــ ــه نيیونــ ــي، بــ ــادل انگليســ   را (methodos) معــ

(pursuit of knowledge)  اند آورده. 
4. CSM The Philosophical Writings of Descartes, trans. J. Cottingham, R. 

Stoothoff & D. Murdoch. 2 vols. 
CSMK The Philosophical Writings of Descartes, volume III, The Correspondence, 

trans. J. Cottingham, R. Stoothoff & D. Murdoch. A. Kenny. 

  او، از نقل به( گاسندی) منتقدانش از یکي جانب از ایرادی قول نقل در مورد . البته دکارت تنها در یک1
 روش» از نـامي  آنکـه  بي او به پاسخ در و برد مي کار به سلبي کامال  سياقي در را «شک کلي روش» تعبير
نيست، ولي این نيست، ولي این   کافيکافي  حقيقتيحقيقتي  هيچهيچ  ت سيست سيس  برایبرای  شکشک  صرفصرف» که کند مي تصریح  بياورد، انمي به «شک

  شـک شـک   کـاربردن کـاربردن   مرحله بعد مفيد است. قصد من از بـه مرحله بعد مفيد است. قصد من از بـه   دردر  حقيقتحقيقت  ت سيست سيس  برایبرای  ذهنذهن  کردنکردن    شک در آمادهشک در آماده
 (.(.317317: : 13281328  دکارت،دکارت،))  ««استاست  بودهبوده  همينهمين  فقطفقط
 جـای  کسي نيست کـه واژة بـت را بـه   نخستين  بيکن. نامد مي« بت»بيکن خطاهای ذهن انسان را . . 00
 نظر  است. به این واژه برای این معنا استفاده شده از نيز وی از پيش بلکه برده؛ بکار «باطل امر» و «خطا»

 خواسته مي خطا، جای  کلم  بت به جانب او این بوده باشد که او با بکارگيری از مگذارینا این دليل آید مي
هـا،   بت مانند آنها که بفهماند و کند اشاره صحيح شناخت در آنها ویرانگر نقش و اذهان در خطاها نفوذ  به

 از اصـطالح  ایـن  بکـارگيری  در او هـم  شـاید . شوند مي بسيار انحرافات و ها بداندیشي ها، فهمي باعث کج
 منـع  آن و از انگاشـته  بـت  خداپرسـتي،  برابـر  در را تصـاویر  عبادت و پرستش که برده  ها بهره پروتستان

 (.161-0 ، ص 1370 جهانگيری،) کردند مي
گزیننـد؛ بـه    اسـت کـه راه ميانـه را برمـي     عسل زنبوران مانند وی روش که است باور این بر بيکن. . 77
 را آنهـا  خـود  خـاص  نيـروی  کمک به اما کشند، مي بيرون جنگل یا باغ های گل از را مواد آنها که معنا این
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 عنکبوتـان  همچون نه نيز و پردازند مي مصرف و جمع به صرفا  که مورچگان مانند نه سازند، مي دگرگون
 (.106-1همان، ص )تنند  مي تار خود از که

 .118-117 های پاره ،جمهوری :به کنيد نگاه بيشتر تفصيل برای. . 22
. باشـد  مفيـد  خواننـدگانم  بـرای  افزایم که اميـدوارم تاحـدی   ت ليفي مي روش به پایان، در را چيزی». . 00

 کـنم  مطلـب  ارائـه  تـ مالت   انـدازة  بـه  اینجا در ام نخواسته من که کنند توجه لطفا  آنها مایلم ،باوجود این
 (همان) .«داد نخواهم ارائه مندرج مطالب از دقيقي شرح همچنين

 در آکـادمي  شـکاکان  یـاد  بـه  را مـا  کند مي مقایسه پزشکي کتب نویسندة به را خود دکارت اینکه. . 1616
 پزشـکان (. «شـکاکيت   تاریخچـ  » مقالـ   مقدمـ   بـه  کنيـد  نگاه)اندازد  مي اسکندریه طب روشي مدرس 
 بسـتر  سازی فراهم و پزشکان دیگر درماني های روش در وتردید روشي طب اسکندریه پس از شک مدرس 
 توجـه  و بيماری خود با واسطه بي مواجه  اساس بر که را خود روش خود، جدید درماني روش اعمال برای

ناميدنـد   مـي  (method) خـود بـه درمـان را     این رویکـرد تـازة   آنها. بستند مي کار به بود، آن بر تمرکز و
(Wikipedia, Entry, Methodism). 
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 .بيابد آن خود از را عالج راه ریبيما این خود بر تمرکز با تا کوشد مي آنان مانند یعني است،
 همپایـ   بـداهت  و قطعيـت  در» را خداونـد  اثبـات  بر خود براهين ،ت مالت  اهدائي  نام  در دکارت. . 1818
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