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 چکیده
  چگرنه که دآییم شیپ پرساش نیا دکارت ةفلساف در شانده.یاند منع یمحرر گاهیجا  به  ترجه با

 بناا  شیخر  یعقالن قاانرن باه ترجاه باا  را  جهاان قاانرن  و ابادیایم  دسااات  ینآییخرد  و  یآزاد  باه  .نمع
 پاساا یشاناسامعرفت سااحت از یآگاه سااحت نهادن زیتما قیطر  از پرساش، نیا  به  دکارت نهد؟یم
 لقاب را یآزاد  بح  کند،یم اقدام  مساتقل یهاابژه  شاناخت  به  سارژه که  یشاناسامعرفت در  او. دهدیم

. کندیم اعالم مسااتقل  ةابژ از ساارژه  شااناخت  تحقق ةنیزم  را یجابیا  و یساالب یآزاد و  داندیم طرح
 ینآییدگر با  اسات، یآدم  شاناخت  ضاامن  خداوند کهنیا  ةواساط  به  را  یآزاد  ،یشاناسامعرفت در  دکارت
 ساازدیم یمنتف را سارژه  از  مساتقل  ةابژ کهنیا  به  ترجه  با ،یآگاه سااحت در  او اما  داند،یم جمع قابل

 در که را ینییدگرآ دهد،یم قرار مطلق یآگاه  از یثیح را  آن و کاهدیم فرو ساارژه درون  به  را  ابژه و
 دست  به  که یتیمحرر  به  ترجه  با یآگاه  اساس، نیا  بر.  داردیم  بر انیم از  داشت  وجرد  یآزاد  ساحت

 ادیابن  ینییآخرد و  کشااادیم  رونیب  درخ درون از زین را جهاان  قاانرن  بلکاه  خرد،  قاانرن تنهاا  ناه  آوردیم
  یح تیفاعل یادیبن نقش  به که  شردیم مشخ  یهنگام مرضارع نیا تیاهم. ردگییم قرار یهسات
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 ةشایاند فهم که اسات  واضاح  ب،یترت نیا  به. میباشا  برده یپ دیجد  ةفلساف آمدن  وجرد  به در درون
 .برد نخراهد ریپذامکان دکارت ةشیاند در ینییآخرد و یآزاد مفهرم و معنا یبررس بدون د،یجد

  .ینییآخرد ،یاهه  قدرت ،یآگاه ،یآزاد فاهمه، اراده، دکارت، :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

  یمتک   هاآن به  دکارت  ةفلسااف که  هسااتند  یکیاسااتراتژ  مفهرم دو  ینییخردآ و  یآزاد
 و  یخیتار  یهاشاهیر  بلکه  فتاد،ین  اتفاق  دکارت  ةشایاند  در  بارهكی  به  یتلق  نیا  اهبته. اسات
 ریمساا  یبرا  یامقدمه  همچرن داشاات  وجرد  نیشاایپ  متفکران  ةشاایاند  در که  یفلسااف

  داشاته  رندیپ  یآزاد  ةمساأه با  معرفت  مفهرم  شاه،یاند  ایتار  در  همراره.  شادند  او  دنیشایاند
  تحقق  قاابال  بادن،  از  نف  یآزاد  یاةساااا در  را  معرفات  افالطرن  مثاال عنران  باه.  اسااات

 ةشایاند  ایتار  در  تصارر  نیا.  نمردیم  فیترصا  گریکدی  ملزوم و  الزم را  دو  آن و  دانساتیم
 ةفالساف  یبرخ  انیم  در  نیآگرسات  قیطر  از  ساو  و  لیانج  در ابتدا  و شاد  وارد  یحیمسا
  یآزاد   از  دیجد  ریتفسا اما(.  224:  1382  گراث،مك)  افتی ادامه  دیجد  متفکران  و  یحیمسا
  انرشادی ابن  زمان از  اسات،  دیجد  دوران  یآزاد  مفهرم  منشاأ  ینرع به  که معرفت  سااحت  در
  اساااتماداد از  فاارغ  یعیطب  عقال  نکاهیا  باه  اعتقااد باا او.  شاااد  ارائاه  ینیآکرئ  ترمااس و  ینیالت
 قرار  یاهه  یوح  باا  تقاابال  در  را  یعیطب  عقال  کناد،یم  اقادام  معرفات  افاتیادر  باه  یرونیب
.  کند یم  شیخر  یدرون  عقل به  یمتک  ،یفلسااف معرفت  لیتحصاا  در  را  انسااان و  دهدیم
 كی  از یو  رساااند؛یم  یاری  دیجد  ةدور  در  عقل  اسااتقالل به جهت  دو  از  ینیآکرئ  سماتر

  ییرها   یرونیب امر  از  را  یعقالن معرفت  و  دهدیم  قرار  یآدم  رهن  درون را  فعال  عقل  ساار
  جادا  ینید  گااهیپاا از  را  یعیطب  عقال  گرید  یسااار از  و(  Aquinas, 1954: 530-531) داد
  یاهه   یوح  از  مساتقل اسات،  انساان  محصارل که  یشاناخت  ةقر  هحاظ به  را  آن  و  ساازدیم

 .  1کندیم یتلق

.  دهد یم  قرار  خرد  ریتأر تحت  را  دکارت ةشاایاند  ینرع به  عقل،  اسااتقالل  از  یتلق  نیا
  دانش و  کند  آ از  خرد  یعقالن  امکانات از  دیبا  دانش  لیتحصا  در  یآدم  اسات  معتقد  دکارت

 ةنقطا  از  گرفتن  اههاام  باا  او.  ساااازد  اراساااتر  شیخر  یفطر  و  یدرون  نظاام  باه  ترجاه  باا  را
 قرار  خرد  ةفلساف  یمحرر ةنقط  عنران به  را  آن و  کرده  تریکرگ  طرح به اقدام  ،یدسایارشام

 خراستار  تنها  دیگر،  مکان به  آن  انتقال و  خاکی ةکر  کندن  ازجا برای  ارشامیدس. عدهدیم
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 و یقینی  رام  یاك  باه  تنهاا  و  کناد یااری  بخات  اگر  هم  من  برد، سااااکن  و  راابات  ةنقطا  یاك
:  اهف   1390  دکارت،) باشاام.  داشااته  را  امید  ترینعاهی  دارم  حق  یابم،  دساات  ناپذیر تردید
  نی ا و  سازدیم  همرار  خرد  ةفلسف  در  را  یآزاد راه  خرد  هایدانسته  ةهم  در  دیترد  با او(.  36
 . گذاردیم انیبن را خرد یمعرفت نظام شنده.یاند منع به رجرع ةواسط به بار

 به را  یآزاد  دکارت.  شاردیم  مربرط  دکارت  ةشایاند  از ساطح  دو به  ینییآخرد و  یآزاد
 و  دارد قرار  ابژه  مقابل  در ساارژه  که  جاآن  یعنی  داند،یم  مربرط  یشااناساامعرفت  ساااحت
  معتقد او.  شاردیم  یتلق  آن  ةشاناساند  عنران به  بلکه  ر،یابژکت  عاهم  ادیبن نه  انساان معرفت
 را  هافرض  شیپ  ةهم  یسالب  یآزاد  قیطر از  ابتدا  ریابژکت  عاهم شاناخت  یبرا سارژه اسات
  یدرون   امکانات  به  اتکاء با  آزادانه ،یفطر  میمفاه  آوردن  دسات به  با ساو   و  کندیم سالب

  یشاناسامعرفت  سااحت به  را  یآزاد  یو  ب،یترت  نیا به.  کندیم  دایپ  معرفت  یخارج  عاهم به
  یآدم  شاناخت  ضاامن  را  ادخ  کهنیا ةواساط به  یشاناسامعرفت سااحت  در  او.  کندیم  محدود

 قابل  ینییدگرآ با  را  یآزاد سااااحت و  کندیم  یتلق  یآزاد  در  لیدخ  را  ریابژکت امر  داند،یم
 . داندیم جمع

  در  ایگرنهبه  را،  مساااتقل ةابژ که  دیابگر ساااخن  ینییآخرد از  تراندیم  یزمان  دکارت
 بر  در  را  ینیع  جهان  ةهم که  دهد ترسااعه  چنان  را  آگاه  ةساارژ و  کند  منحل ساارژه  درون

 را  یآگاه  مفهرم به  یشاناسا معرفت  از  گذار ةنیزم  صادق،  اریمع  با   در  دکارت  یتلق.  ردیبگ
 باه  را  یفطر  معاارف  ت،یاواقع  و  قاتیحق  اریامع  کردن  ریساااربژکت  باا  یو.  کنادیم  جاادیا
  کندیم  لیتبد  یمفهرم به  فعال  مسااتقل  مرجرد از  را  خدا و  کندیم  لیتبد  یرهن  هایدهیا

  شی خر  نظاام  یتاأسااا یبرا یابزار  عنران  باه  آن از  یآگااه و  دارد وجرد  یاهآگا  درون  کاه
 و  دهدیم  قرار  اءیاشا  قتیحق و  تیمرجرد  یمبنا  را  یآگاه او  بیترت  نیا به.  دجرییم  سارد
 از نه  را  خرد  درون  نیقران  و  نییآ  دکارت  رو،نیا  از  د؛نماییم  فیترصاا  یهساات  ادیبن را  آن
 سااحت  در  ینییآخرد به  یآزاد  سااحت  در  ینییآدگر  از و  ردگییم  خرد  درون  از  بلکه  رون،یب

 .2ابدییم ارتقاء یآگاه
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 عاتیطب  و  بادن  از  یکیمکاان  یتلق  باا  او.  3کنادیم  تصااارر  یرماادی   را  یآزاد  دکاارت،
  طرف از  که  کندیم  انیب  اییکیمکان  ضارورت  را  امتداد  سااحت  ،(395:     1390  دکارت،)

 نگاه  با  دکارت،  مقابل  در(.  319:  همان)  شاردیم  هاراد  یضارور و  رساتهیپ  صاررت به  خداوند
  تصااارر باا  دکاارت.  دهادیم قرار  یعلّ جبر  مقاابال  در را  نف   بادن، و  نف  باه  انگااریدوگااناه

  یاح درون  باه  را یآزاد  بحا  هساااتناد،  نف   از  یوجه  عنران  باه فااهماه،  و  اراده  کاهنیا
  واگذار  انساان  خرد  دسات به  را  انساان  یرفتار و  یشاناخت  امرر  ریتدب  و  کشااندیم  یرمادی 
  تراندینم  باشاااد،  دهیچیپ هم  اندازه  هر  یکیمکان  سااااختار اسااات  معتقد یو  رایز  کند؛یم

 (. 377: 1394 نگم،یکات) دینما حیتشر را یآزاد و یآگاه با  در انسان یترانمند

  در  شاهیاند  مفهرم  یبررسا  با  را  حاضار  مرضارع  نییتب  تا  شاردیم  کرشاش  مقاهه  نیا  در
.  م یبورداز  یآزاد  انراع  به شاااناخت،  با  آن  ةرابط و  یآزاد  نییتب  با و میکن  آ از  دکارت نظام
  یةپا  بر  هاآن  انیم  جمع  و  شرد  داده  حیترض  یآزاد  با  یمتعاه  امر ةرابط  شردیم  یسع  سو 

  داده  حیترض  ینییآخرد به  یجابیا  یآزاد  از  گذر  ةنحر  ادامه  در.  شرد  انینما  ،یدکارت  ةشیاند
  نگارندگان  نرشاتار  نیا  در.  گرددیم ارائه  دکارت  یفلساف  یمبان به  ترجه  با  ینییآخرد و  شاده

 .بوردازند حاضر مرضرع یبررس به یلیتحل–یفیترص روش به تا کرشندیم

 شه ياند مفهوم .۱

 را  شااندهیاند  رهنِ  ساااحت و  دارد  تعلق  انسااان  یماد  ری    یح به  یآزاد که  آنجا  از
 منظرر.  اسات  تیاهم  یدارا  مقاهه  نیا  در  شاهیاند  مفهرم از  گفتن  ساخن  شارد،یم  شاامل
 از  ترعام  ییمعنا  دکارت  نگاه  در  شاهیاند  سات؛ین  یمدرسا  یمفهرم  تفکر  شاه،یاند از  دکارت

 و  فاهمه  ادراک به  شاهیاند  ن،یشایپ  هایفلسافه  خالف بر.  کندیم  دایپ  آن  متعارف  یمعنا
  آوردن نظر  در و  لیتخ  احساس،ع  شردیم  ظاهر  یکل  حاهت  دو  در و  شده  میتقسا  اراده  فعل
  بردن،  زاریب  داشاتن،  لیم  و اسات  ادراک  متفاوت  هایرهیشا  از  همه  محض،  معقرل  اءیاشا

  1390  دکارت،)  د.آییم  حساا  به  کردن  اراده  متفاوت  یهارهیشا  از  همه  ك،یتشاک و  انکار
 به یبشاار  یزندگ  ةهم  که شااد  لیتبد  ایهیپا  امرر  از  یکی  به  اراده  قتیحق  در(.  274:   
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  نمرد  ةهم...   و  ایتار  و  فرهنگ و  اساتیسا و  اخالق  و  شاهیاند. عشاردیم  اساترار  آن ةواساط
  می مفاه و  تصاررات  انیم  یرساتگیپ  شاناخت حکم.  کندیم  برپا  اراده  که اسات  ییزهایانگ
(.  97:  1390  ه،یبر)  رود.یم شاماربه  هاآن  انیم  یرساتگیپ  جادیا و  اراده  فعل  بلکه سات،ین
 امرر  به  تنها شاهیاند  و  دارد  قرار  شاهیاند از  رونیب  اراده یسانت  هنگا  در  که  اسات  یدرحاه  نیا

 نیا  در  ینقش  چیه  اراده و  شده  سورده  عقل  به حکم  مبنا  نیا  در.  شردیم  محصارر  یشاناخت
 بیترک  ةنحر  زیمتما  ادراک  از  عبارت  را  انسان  معرفت  کل  که  دکارت  اما.  4کندینم  فایا  امر
 عقل  ،(178:     1390  دکارت،)  دانستیم  طیبسا  میمفاه از  مرکب  میمفاه نسابت و  ربط و
 و ربط و  داده حرکات را  آن  دیاباا یرونیب  یااراده کاه  دنماایایم  حرکاتیب یابزار باه  لیاتباد را

 .سازد برقرار را آن در مرجرد میمفاه انیم نسبت

 و  کنادیم  اعالم  میمفااه  ةکننادشاااهرد  تنهاا را  فاهماه  اراده،  به حکم  یواگذار با  دکارت
 ةکنناد  گمراه  احکاام  و  حراس  یگراه  بادون  و  شاااهرد  قیطر  از  کاه  دانادیم  یعاامل  را  آن
  فاهمه او(.  123:   1390  دکارت،)  ابدییم دسات  یفطر  میمفاه به  تمام تیقطع با  ل،یتخ
  رایز  کناد؛یم  محادود  یمااد  عااهم  قلمرو  و  زیمتماا  و  واضاااح  معرفات  باه  اراده  برخالف  را

  فاهمه که  هساتند  مانیا  متعلقات  جهان  یی ا  علل  ،ینامتناه  قیحقا  مانند  امرر  از  یاریبسا
  قادر  فاهمه که  میشاار  روبرو  یمرارد با  یشااناخت  مرضاارعات  در  اگر و  ندارد راه  هاآن  در
 1390  دکارت،)  میشار  مترقف  جاهمان  در  دیبا  بوردازد،  هاآن به  یشاهرد  صاررت به ساتین

 ةاراد  و  کندیم  یتلق  نداوخد  مثال  و  صااررتبه  اراده  در  را انسااان  دکارت  گرچه(.  146:   
  کرد  تصرر  آن  از  ترگسترده  ترانینم  را  گرید  زیچ  چیه که  داندیم  بزرگ  یقدر به  را  یآدم
  یآدم   ازیامت  عامل  را  اراده  یگستردگ  صرف  حال،  نیا  با  اما(.  77-76:   اهف 1390  دکارت،)

  آن  یختگینگاخرد  و  یآزاد ةنایزم  کاه انساااان یبرتر  عاامال را فااهماه بلکاه  کناد،ینم  یتلق
  داندیم  لیدخ  شااناخت  تحقق  در  زین  را  اراده  دکارت  که  جاآن از.  دنماییم  یمعرف  اساات،
  حی ترضاا بیترت  نیا به.  دآییم  انیم به  شااناخت ساااحت  در  آزاد  انتخا   و  یآزاد بح 

 ساااحت  در  دکارت  خررد،یم  رندیپ  یآزاد  با  ینرع  به یو  شااةیاند  در  یشااناساامعرفت
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  محقق  یهنگام معرفت  اساات  معتقد  و  دارد باور  جداگانه ةابژ  و ساارژه به  یشااناساامعرفت
 تا  کندیم  تالش  خرد  یشاناسامعرفت  در  او.  کند  تیحکا  یرونیب ةابژ  از  سارژه که  شاردیم

 به را ریابژکت  جهان  ساختار  به سرژه  نفرر یو.  سازد  فراهم  را  یخارج ةابژ به  سارژه  نفرر  راه
 قابل  مرحله  دو  نیا  بدون را  معرفت و  زدساایم  مشاروط  یجابیا  و  یسالب  یآزاد  ةمرحل  دو

 .کندینم تصرر یابیدست

 آن  مراحل و  یآزاد .2

  به  ورود   مدخل   عنران  به  آن  ی تلق  و  ی شناسمعرفت  در یدسترر شك  دی تمه  با  دکارت 
  در   ی آزاد  ب،یترت  نیا  به  و  زندی م   رندی پ  شناخت   ةمسئل  با  را  ی آزاد  ةمسئل  شناخت،  ساحت

  دکارت،  ة شیاند  در .  شردی م   ل یتبد   شناخت   ة مسئل  در  ی ادیبن  ی مهرمف  ة مثاب  به  دکارت   ةشیاند
  ت یحکا  نیطرف  دو  از   یکی   به  ش یگرا  از  و  است  یدوراه   ا ی  یسردرگم   مقابل   ةنقط  ی آزاد
  را   خرد  یف ی بالتکل  از  شناسنده  که  است  نی ا  کند  ظهرر  یآزاد   شردیم  باع   چهآن .  دارد 

  در   را  نیطرف  یتساو  اندازه  هر  یآدم ع   قتی حق  در .  کند  انتخا   را  دو  آن   از  یک ی  و   رهانده
  دکارت،)   شد.  خراهد  ظاهر  شتریب  او  در  ی ختگی خردانگ  و   5ار یاخت  کند،   احساس  کمتر  خرد

  کسانی  فرد  یبرا  متقابل   شق   دو  از   هرکدام  که  ستین  نیا  مستلزم  ،ی آزاد(.  78:  اهف 1390
  آزادتر   فعل   اندازه   همان   به   شرد،   شتر یب  سر ك ی  به   شخ   ش یگرا  قدر   هر ع  بلکه،   باشد، 
  آن  از  ی کی انتخا   معرض در که  یشخص   ی برا  نیطرف  یتساو   رو،ن یا  از   رد؛پذیی م  انجام

  ی برا  ل یده  فقدان   هنگام  به  که،   طرف   دو  ی آزاد بلکه   ست،ین  ی و  ی آزاد از  نشان  است،   دو
  دکارت، )   د.آیی م  حسا    به   یآزاد ةمرتب  ن ترینازل  کنم،ی م   احساس   ،ی گرید   ی کی حیترج

  ر پذیامکان  فهم و شناخت  ةواسط به رت ی ح از آمدن   رونیب  دکارت   نظر به ( 77: اهف 1390
  تناظر  فاهمه  با  یآزاد   یعنی   دهد؛ی نم  رخ   یانتخاب   هرگز  نشرد،  حاصل  معرفت  هرگاه   و  است
 (. 274:     1390 دکارت، ) دارد 
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 ی سلب   یآزاد .2-۱

  صااررتبه  یآزاد  نیآ از  ةمرحل یو  نظر  در.  دارد  اعتقاد  یآزاد  از  مرحله  دو به  دکارت
  در را  خرد  ،علمیری  و  یدیتقل  هایدانسااته  از  یفرارو ةلیوساابه  تنها  ما و اساات  یساالب
  تالش  تمام و  دارد  وجرد  یساالب  نحر به  یآزاد  مرحله  نیا  در.  مدهییم  قرار  یآزاد  ةپروساا

.  اند زده  دیق  یبشار  شاناخت و فهم به  رونیب از که  شاردیم  هاییتیمحدود  سالب  صارف  ما
  دارد؛  وجرد زین  یکل  صاررتبه و  نینامتع  اسات،  یسالب  مرحله  نیا  در  یآزاد  هکنیبرا  عالوه

  لیاده  بادون کاه  یکردک  دوران  یبااورهاا و  انیانیشااایپ  بااور و  اعتقااد  گرناههر از را  خرد  یعنی
  نی ا  بر.  مگاذارییم شاااك مقاام  در را  خرد  هااآن  ةهما  مررد در و کرده جادا  م،یبرد  رفتاهیپاذ

 و(  30:  اهف 1390  دکارت،)  شده  رد ام.نشسته  آتش  کنار  نمع  مانند  یخاص  احکام  اساس،
  ری فراگ  یایرو  كی  از  یبخشا و  یاهیخ  را  یخارج اءیاشا  کل  اسات،  نیادیبن که  دوم  ةمرحل  در
 (. 34-31: اهف 1390 دکارت،) داندیم

  یآزاد   ساالب  یةما که را  یآدم  معرفت و  شااهیاند  در  یخارج  تیمرجع ةساالط  دکارت
 :دهدیم حیترض عامل ارهچ براساس شرد،یم فاهمه

  ؛یکردک ةدور هایداوریشیپ -1

  6ها؛داوریشیپ یفرامرش در ییترانا عدم  -2

  ها؛داوریشیپ براساس و عادت یرو از یداور -3

 ساااتنادین  هاآن  نیمب  قاًیدق  که  میزرییم  یاهفااظ  درقاهب  را  خرد  هایشاااهیاند  ما -4
 (.301-298:   1390 دکارت،)

 بر  مقدم  را  یساالب  یآزاد  دکارت که اساات  نیا  دارد  وجرد نیب  نیا  رد که  یمهم  ةنکت
  قتیحق  در.  کندیم  انیب  شناخت  به  دنیرس  ةمقدم  را  شیخر  روش  او  رایز  داند؛یم  شناخت

  دسات معرفت به  مترانیینم م،ینکن  شاك  زیچ  همه  در  شاهیهم  یبرا  بار  كی که  یزمان  تا
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 به  نیهمچن  بلکه اساات  یآزاد به  مربرط  تنها نه  دکارت  ةشاایاند  در  یروشاا  شااك.  میابی
  ةخالص   در(.  Araujo, 2003: 35)  شردیم  شامرده  یآزاد  مساأهه از  خاص  مررد كی  عنران
  هایفرض شیپ  تمام به  دارد  قصاد  او که اسات  .یآزاد  باع که  شاردیم  اشااره  اول  تأمل

 به  یفلساف  دیترد و  شاك  ،یکل  طرربه(. ع23:  اهف 1390  دکارت،)  کند شاك  اشیشاناخت
  ادعا  دکارت. اساات  یانسااان  دانش  امکان  بلکه  خاص،  باور  آن  ای  نیا نه  دن،یکشاا  چاهش

 ماا  کاه  آنچاه  هر  باه  اعتقااد  از  مترانییم  م،یدار  آزاد  ةاراد  ماا  کاهنیا  لدهیاباه  کاه،  کنادیم
 که را  یکسا  دکارت  جهت،  نهمیبه(.  Araujo, 2003:  34)  م.یکن  یخرددار  م،شاناساییم

  آزاد  یدیتقل  ادراکات و  داوریشیپ  از را  خرد و اسات  هکرد  شاك  یاریبسا  مرضارعات  ةدربار
  ید ی تقل  یباورها  در را  خرد و  نکرده شاك  یمرضارع  چیه  ةدربار اصاالً که  یکسا  از سااخته
  ق،یطر  نیا  از(.  117:    1390  دکارت،)  اساات  تركینزد  ییدانا  به  ساااخته،  محبرس  خرد

 چرا و  چرنیب  که( 6Araujo, 2003: 9)  7یسااتیدگمات  لیتحم  مقابل  در  یدکارت  ةفلسااف
 .کندیم حفظ را خرد یآزاد شرد،یم رفتهیپذ

 ی جاب يا  یآزاد. 2-2

  نی راست  یآزاد  مدخل  عنران به  تنها و  ستین  یواقع  یآزاد  دکارت  نظر  در  یسلب  یآزاد
  رودیم  شیپ  دانش و  معرفت  ةپشاتران  با و  یجزئ  صاررتبه  یجابیا  یآزاد.  دیآیم  شامار به
 شااناخت و  یآگاه  یرو  از و  فرد به  فرد  انتخا   قیطر  از را  یمدآ  افعال و  معلرمات  ةهم و

  دی با  شارد،  محقق بناسات  اگر  یجابیا  یآزاد اسات  معتقد  دکارت.  کندیم بنا  زیمتما و  واضاح
 به  هاآن  هاینساابت  مررد  در  دنیشاایاند  با و  میکن  تمرکز  رسااتهیپ  ،یفطر  هایدانش  بر

 بر  یرگیچشام  نحربه و  میده ترساعه  ا تخان  یرو  از و  آگاهانه را  آن و  افزوده  خرد معرفت
 گام  برداشاتن که  اسات باور  نیا بر او(.  160:    1390  دکارت،)  مییفزایب  خرد  رهن  قدرت

 که اسات  یآگاه  نیا و ساتین  ریامکانوذ  کرر  ةاراد به  اکتفا با  تنها  ،یآزاد  سااحت  در  یجابیا
 به یکاف  رتیبصا  با  ادهرا  شاردیم باع   و  ساازدیم  روشان  نیطرف  انتخا   در  را  اراده  ریمسا

 دانساتمیم  تمام  وضارح  با  همرارهع  اگر  اسااس،  نیا  بر.  کند  دایپ  شیگرا نظر  مررد  طرف
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  آورم،  عمل به  را  انتخا   کدام و  حکم کدام  کهنیا  سانجش  در  هرگز سات،یچ  قتیحق که
  دکاارت،)  نبرد.  کساااانی  میبرا  طرف  دو  هرگز  و  برده  آزاد  جاهینت  در  و  کردمینم  درناگ
 مقاومت  زیتما و  وضاارح  شاادت برابر  در  تراندینم  یآدم  گر،ید  عبارتبه(.  77:  اهف 1390
 و  وضاارح  شاادت با  همساار  ،یدرون  لیم  با  اراده بلکه  ورزد،  امتناع  یرگیمیتصاام  از و  کند
  ایفاصااله  اراده  شیگرا و  زیتما  وضاارح،  شاادت  انیم  قت،یحق  در.  کندیم  انتخا   ز،یتما
 فراهم  اراده  شیگرا  شاناخت،  یپ  در  که  هساتند  یارساتهیپ  و  متصال  یامر  دو  آن  و ساتین
:  1384  دکارت،)  گرددیم  لیتبد  آزادانه  انتخا   و  اراده به  زیتما و  وضاارح  شاادت  و  دآییم

 از  یزیمتما و  واضاح  ادراک که اسات  ییزهایچ  دییتأ به  مندعالقه  فطرتاً  انساان  ةاراد(.  243
:  154)  ابدییم  نیتع و  شاده  یدهجهت یفطر  معرفت ةلیوسا به  اراده خراسات  و  دارد  هاآن

Rocca, 2006  .)فاهمه  لیتحم  و  اجبار  ةلیوسا به  اراده  شارد  تصارر  اگر اسات  اشاتباه  اهبته  
  یدرون   لیاتماا یرو از  و  اجباار  بادون اراده  شیگرا  رایز  دهاد؛یم  خااص طرف  انتخاا  باه تن
  کنادیم  رفتاار  زیمتماا  و  واضاااح  هاایدهیاا  مرافق  شیخر  اریااخت  باه  و  افتادیم  اتفااق  آن
(Araujo, 2003 :101 .) 

  وجرد  تالزم  یآزاد و  انتخا   با  یآشاکارگ  و  زیتما  وضارح،  انیم  کهنیا  تأمل قابل  ةنکت
  مساأهه اندازه  هر  فاهمه.  شارندیم  محسار   یفیبالتکل  و  یساردرگم  مخاهف  دو  هر و  دارد
  ادراک  اگر  مقابل  در  یوه  شاارد،یم  شااتریب زین  او  انتخا   امکان  باشااد،  ترروشاان  شیبرا
 از  رود؛یم  نیب از  تینها  در  و شاده  کمتر  انتخا   امکان  باشاد،  رآشاکاری  و  مبهم  صاررتبه
 رناگکم عاامال  اسااات، یآدم  رگیباانیگر ینرع  باه  کاه  را  مبهم  ادراکاات  هماه  یو  رو،نیا

  رپذی امکان  صاررت  دو به  عقل  و  اراده  انیم  تعامل  دکارت، نظر  از.  کندیم  یتلق  اراده  شادن
 اراده  در را  رناپذیمقاومت  شیگرا که اسات  یزیمتما و  واضاح  تصاررات  یدارا  عقل  ای: اسات
 که اسات  معتقد  دکارت.  ساتین  نیچن  ای  زاندانگیمیبر(  یسالب  ای  یجابیا)  حکم  صادور  یبرا
  یز یچع  اگر  رایز  داد؛  حکم  قیتعل  به  تن و  دیکشا  دسات حکم  صادور  از  دیبا  دوم  صاررت  در
 است   یهیبد کنم،  یخرددار  آن  ةدربار  حکم از  امنکرده  درک یکاف  زیتما  و  وضارح با که  را
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  اریاخت  گرید کنم  جا یا  ای سالب به  حکم  آن،  ةدربار  بخراهم  اگر  اما ام،کرده  عمل  درسات
 (. 79: اهف 1390 دکارت،) ام.نبرده کار به دیبا کهچنان را شیخر

  صررت   در   دارد،   اهف.ع  ی راست  به  علم   که   را  یشخص   تران ی نم  گذشت   آنچه   مطابق
  به   علم  که  ییزهایچ  انجام  یی ترانا   را یز  کرد؛  تصرر  آزاد  ی فرد  مخاهف،  طرف   ش ری پذ

  دوم   و   چهل   اصل   در   دکارت   رو ن یا  از   ست؛ ین  انسان   ی آزاد  از   ی حاک   دارد،   وجرد   آن   ی نادرست
  خطا به اقدام آگاهانه و قصد یرو  از و عمد به ک چ یه: عد نمایی م اعالم فلسفه اصرل از
 به   شرد،   خطا  مرتکب  پندارد،ی م   شر   را  یز یچ  که  مادام   ی آدم  ت اس  ممکنر ی    و  کندی نم
  افتد. ی م  اتفاق   قصد   بدون  و   جهل  از  ی ناش  ییخطا  هر   که  است  شده  گفته  جهت،  ن یهم
  ش ی گرا  و  ستین  سازگار  خطا   و  جهل  با  هرگز  یآزاد   یعنی  ؛(279-278:    1390  دکارت،)
  ار ی اخت و قصد یرو  از هرگز  د،دار   وجرد آن ینادرست  به علم  که یطرف ا ی مجهرل طرف به

 . ردگیی نم  صررت 

 ی جاب يا یآزاد  ضامن ، یمتعال امر .3

  دخاهت  بدون  معرفت و  اسات  فاهمه معرفت  ضاامن  دکارت نگاه  در  خداوند که  آنجا  از
  حی ترضا  قابل  خداوند  با نسابت  جادیا  بدون  یجابیا  یآزاد بح   سات،ین  رپذیامکان  خداوند
  دخاهت  بدون  و  دارد  عهده  به  یجابیا  یآزاد  در  یمحرر  نقش  سركی  از  فاهمه  برد؛  نخراهد
  فاهمه  گرید  یسار  از و  رسادینم  سارانجام به  مذکرر  یآزاد  ةفاهم  زیمتما  و  واضاح معرفت

  پرداختن  ب،یترت  نیا به. اسات  ازمندین  خداوند  دخاهت به  شیخر  میمفاه کساب  لیتحصا  در
 .تسا یاریبس تیاهم یدارا یجابیا یآزاد تحقق در خدا مفهرم به

  پسار  قیطر  از که  یاهه  هطف  ةلیوسا به  گناه  حاهت  از  خروج و  8یآزاد  یحیمسا  سانت  در
  (.258:  2010  ح،یمسااا  یسااایع  لیاانج)  گرددیم  رپاذیامکاان شااارد،یم  یارزان یآدم  باه

  ،ی همکار  با  ضیف و  اراده  چه  اگر که  افتی  سارق  باور  نیا به  اراده  یآزاد  با   در  نیآگرسات
 علت  بلکه  اراده، یبرا  همدست  كی  فقط نه ضیف  اما  کنند،یم فراهم  را  یآدم  ییرها  یةما
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 یبرا  ییتنها به  اراده  یآزادع  نیبنابرا(.  121:  1389  لسرن،یژ)  دآییم  شماربه  یآزاد  یاصل
  اههیفضاال  رنیمد  یآزاد و  یرسااتگار  یبرا  اراده و  نبرده  یکاف  یابد  نجات به  دنیرساا

 یمعنا  به  یآزاد  رو،نیا  از  ؛(Erasmus & Luther, 2002: 28-26)  شاارد.یم  شاامرده
 که اسات  ینقصا  یدارا  خرد  درون  ةاراد  بلکه  شارد،ینم  یتلق  یآدم  تران و  اراده  ینامحدود

 ظاهر  زین  دکارت  ةشیاند  در  ،یحیمسا  ةانگار  نیا.  ردپذییم  جبران  یمتعاه  امر  حضارر  با  تنها
 به را  زیمتما و  حواضا  امرر  یدرسات  و  داده نسابت  زیتما و  وضارح به را  یآزاد  او و  شاردیم

 فهم،  دخااهات بادون  آزاد، ةاراد  کاه  آنجاا از(. 91: اهف 1390  دکاارت،)  دهادیم  نسااابات  خادا
  یآزاد   اسات، وابساته  خدا  شاناخت به  تنها  یشاناخت  هر تیقطع  و  ردگیینم  یکار به  میتصام

 هشااد  فیتعر  ةمحدود  از  یوقت  اراده  ه،پاینیا  بر.  ابدییم  تحقق  من  ةاراد به  یاهه  اهتفات  با
 اراده.  ردگییم  قرار  یرونیب  لیتحم ةطریسا  تحت و  داده دسات  از  را  خرد  یآزاد  شارد،  خارج
  یآزاد   به  دارد،  آن  یابیمعرفت  در  یمحرر  نقش  خداوند که  فاهمه  درون به  دنیاجه با  تنهاا

 . ابدییم دست یجابیا

  چر چاار  در ترانادیم  تنهاا  خاداوناد  کاه  بردناد  بااور نیا بر یحیمسااا  داناانیاهه  از  یبرخ
  یاهه   قادرت  کاه  کنادیم  اعالم  اوقاات  یبرخ  ترمااس  مثاال  طررباه.  کناد  عمال  یمنطق  نظاام
  قدرت.  باشاد  ناممکن  یمنطق  هحاظ  از که  دهد انجام  یکار  که  ساتین  آن  متضامن  مطلقاً
 :Aquinas, 1954)  کندیم  عمل  ممکن  منطقاً  امر  چارچر در  فقط  یرتعبیبه یو  یمتعاه

  ناامحادود مطلقااً یقادرت  از  برخرردار  اسااات یوجرد  ت،یارهها  از دکاارت تصااارر  اماا ،(187
. اسات  مصارن  شارد،  متصارر  تراندیم  انساان  رهن که  یتیمحدود  هر  مقابل  در که  یوجرد

 و امکاان مؤهف  بلکاه اسااات،  مرجرد عمالً  یزهاایچ ةهما خااهق  تنهااناه  خادا ب،یاترت نیا  باه
 به  حاًیصار  ساد،نرییم مرسان  به  1630 ساال که  اینامه  در  دکارت.  هسات  زین  ضارورت

 خدا  به  مخلرقاتش  یةبق  همانند را  یابد  قیحقا  و  کندیم  اشااره  ،یابد  قیحقا  یاهه  نشیآفر
  دنامی یم  یابد را  آن که  یاضایر  هایقتیحق: عاسات  معتقد  بارهنیا  در او.  داندیم وابساته
  یهمگ   هاقتیحق  نیا.  است  وابسته  خدا به  مخلرقاتش  یةبق  همانند  و  شده  وضع  خدا  ترسط
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 قلب بر  را  شهایفرمان داشات  قدرت  یشااه  اگر که  گرنههمان  هساتند یفطر  ما  رهن  در
 کاهنیا  باه  ارعاان  باا  دکاارت(.  Descartes, 1991: 23)  زد.یم  نقش  شیخر  اتبااع  تماام

  چارچر  به  محدود  را  یانساان  فاهمه.  اسات یفطر  یاضایر و  یمنطق  میمفاه  خاهق  خداوند
 خراسات  چارچر   در  را  انساان  یآزاد و  یآگاه  واساطه،  نیدب و  داندیم  اههیخراسات و  اراده

 اساات  آزاد  ند،یافرین  را  جهان اساات  آزاد که  همانقدر  خدا. عداندیم  سااریم  خداوند  احکام و
 (.Descartes, 1991: 25) باشد. نداشته قتیحق رهیدا  هایشعاع  بردن برابر  تا  کند  یکار

  ری نفررنااپاذ   ةاراد  باه و  ردینگ رقرا  عقال دساااترس  در  تااًینهاا منطق  یادیابن  اصااارل  اگر
  قتیحق  خدا  یبرا که  یزیچ  یعنی  ،یینها  قتیحق  مفهرم  نیهم  آنگاه  باشاد،  وابساته  خداوند
  محصارر  تینها  در  کند،یم  صاادر ما  ةاراد که  یاحکام. عبرد  خراهد  ما  درک  از فراتر  اسات،
  ةآمرز  ب،ترتیانیباد(. 373:  1394  نگم،یکاات)  گرفات. خراهاد  قرار  خردساااراناه  یاهه  احکاام

 کرده  اراده  خداوند که  یمرارد تحت  ما  ةاراد که اساات  نیا  مسااتلزم  اههیقیحقا  نشیآفر
  یآزاد   یعنی  رد؛یگ  قرار  برده  یازه علم  چارچر   در که  یضارورت تحت  و شاده  ملزم اسات،

  انسااانع مناساابت  نهمیبه.  گرددیم  محصاارر  خداوند  یآزاد  قیطر  از  صااررتنیا به  ما
 خداوند  اههاام  که  را  آنچاه و  دهد  حیترج  خرد  نیبراه بر  را  یهها تیامشااا  شاااردیم  مرظف
 ةباهغا  حکمات  در تفکربه  را  خرد  ا لاب  دیابا ما(. ع302:     1390  دکارت،)  رد.ینواذ اسااات،

 ةباهغ تیمشا  آنچه  از  ری   یزیچ اسات  محال که میباشا  داشاته خاطربه  و میکن  مشاغرل  یاهه
  ضااارورت  ایا  جبر  گفات  ترانیم  ب،ترتیانیا  باه.  دهاد  رخ  اساااات،  کرده  مقادر  یاهه

 (.469:   1390 دکارت،) است. حاکم یرناپذیاجتنا 

  به  ما   اعتقاد  که  ستین  سته یشا: عدگری ی م  فلسفه   اصرل  از  كی  و  چهل  اصل  در  دکارت
  یز یچ  ةدربار  است  معنیی ب   رای ز  باشد؛   ی آدم  ی آزاد  به   اعتقاد  از   مانع  خداوند   ة قاهر  قدرت

  دکارت، )  م.یکن  شك  هست،  ما  در   که  میدانی م  تجربه  به  و  میدار  آن  از   یدرون  ادراک  که
  من   ی آزاد  از   تنها  نه  یفطر  معرفت  هم  و  خدا   هطف   هم  شك  بدون (. ع278:      1390

  دکارت (.  77:  اهف  1390  دکارت، . )9سازد ی م   استرار   و   داده  شی افزا  را   آن   بلکه   کاهد، ی نم
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  کند،ی م  یتلق   اراده  ةکنند  مجبرر   د،ارگذی م  ری تأر  آن  ةاراد  در  که  را  یرون یب  عرامل  تأمالت  در
  از   تنها  نه  ردیگ  قرار  یاهه  هطف  رتأری تحت  اراده  اگر  است،  معتقد  دکارت  فقره  نی ا  در  اما
 . گردد یم  ز ین اراده یآزاد   شی افزا باع  بلکه شرد، ی نم کاسته یآدم  ی آزاد

 ینيیآخود به دکارت گذار و یآزاد. ۴

  یپ   در  سارژه که  یشاناسامعرفت  سااحت  در  تنها  یآزاد  مفهرم  گذشات که  همانطرر
  در  یآزاد مفهرم  و کنادیم  دایاپ ظهرر اسااات، ینیع  هاایابژه از  شااانااخات  باه یابیادسااات
.  ساازد یم  مرتبط  ینیع  هایابژه  قتیحق به  را سارژه که اسات  یراه  دکارت یشاناسامعرفت
  تحقق  در  یاهه ضامانت  دانساتن  لیدخ با  و دانسات  جمع  قابل  ینییدگرآ  با را  یآزاد  دکارت

 از  مساتقل  یوجرد  همچنان  یآزاد  در  رایز  ساازد؛یم  مربرط  یمتعاه یامر به  را  آن  ،یآزاد
 بر.  کندیم  دخاهت  یآزاد  در واسطه  با  فاهمه،  در  دخاهت ةواسط  به که  شردیم  تصرر سرژه

 اسات   یدیجد  ریتفسا  ازمندین  کند،  گذر  ینییآخرد به  یآزاد  از  کهنیا یبرا  دکارت  ه،یپا  نیا
  لیاتباد یدرون منفعال  مفهرم  باه یرونیب  فعاال امر  از را خادا  ژهیوباه  ریابژکت امرر  تیامرقع  کاه
  ،ی آگاه   مضامرن  ظهرر.  دیبگشاا  انساان  ینییخردآ  هیترج  یبرا  یراه  ق،یطر  نیا به و  کند
.  م ییبگر  ساخن  دکارت ةفلساف  در  ینییخردآ  از میبتران  ما  تا  کندیم  فراهم  یفلساف  ایهیما

 معرفت از  گام كی  دکارت که  شااردیم  مرجب  دکارت  ةشاایاند  در  یآگاه  مضاامرن  وجرد
  یساحت   در  و  گذارد  فراتر(  کندیم  دایپ  معنا  سرژه  از  مستقل  هایابژه  ساحت  در  که)  یشناس
  مضامرن  آن  درون  در  ینیع  هایابژه  هضام  و سارژه  ةترساع  با یشاناسامعرفت  از  باالتر
 . سازد  فراهم  خرد  یفلسف نظام  در  را  ینییخردآ  از  گفتن  سخن  ةنیزم  و  کند  کشف  را  یآگاه

 دکارت  ی فلسف نظام در  ینيیخودآ  هیتوج .۱-۴

  پرتر   در   انسان   اریاخت  دآیی م   الزم  خداوند،  وجرد  اربات  با  که  است  باور  نیا  بر   دکارت
  به  فقط   نه  خداوند  مدانیی م   رای ز  رد؛ ی گ  قرار   یش یبازاند  مررد  م،دانیی م   خداوند  ةدربار  آنچه
  ن، یبنابرا .  کندی م   مقدر  را   آن   خرد   آن،   بر   عالوه  بلکه،  دارد،   علم  برد،  خراهد   ا ی  هست  هرچه
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  ، یآزاد   ی عنی  است؟  جمع  قابل   ی اهه  ر ی تقد  با   انسان   ی آزاد  چگرنه   که  د آیی م   ش یپ  سرال  نیا
  یی رها  به  یآزاد  در   سركی   از   رایز   است؛  جمع  قابل   خداوند  به  اراده  بردن   وابسته  با  چگرنه
  تحقق   در   ی اهه  خراست  بردن  ل یدخ  گر ی د  ی سر  از   و   درشی م   د یتأک  ی رونیب  اهزامات   از   درون 
  ة مسئل  سؤال  ن یا  طرح   با  ب،یترت  نی ا  به.  کندی م   مشروط  یرونی ب  امر  به  را   درون   ،ی آزاد
  به   ی آزاد  با    در  گفتن   سخن  از   بح   و  د گشایی م   دکارت  ةفلسف  در  را   خرد  راه   ین ییآخرد 
 . شرد ی م منتقل  ین ییآخرد 

  اگر .  ردگییم  انجام  فلسفه  و  ات یاهه  سطح  دو  در یادی بن  مشکل  نیا  با  دکارت  ةمراجه
  و   ستین  خرسند  شرد،یم  داده  مسائل   به  ات یاهه  گاهی پا  از   که  هایی پاسا   از   دکارت  چه

  ی دور   ی کالم  مشاجرات   از   اهباً  و   بوردازد  گرنهن ی ا  مسائل  با  خراهد ی نم   هرگز   ز ین  خردش 
  مرضع   از  هایی پاسا   ش، یخر   متکلم   منتقدان   برابر  در  شردی م  مجبرر   یگاه   اما  ند، گزییم

 . دهد  ارائه ات یاهه

 ی نيیخودآ ی اتیاله  هیتوج  الف:

  جستجر   نیا   در  ست،ی ن  سرژه  یآزاد   با  ناسازگار  خداوند  ة اراد  که  را  نیا  ل یده  دکارت، 
  ی درون  امکانات  به  ترسل  با  که )  را  انسان  آگاهانه  و  درست  انتخا   تنها  یاهه  ةاراد  که  کندیم

  و   ی معرفت   های انتخا    ةنحر   در   ینقش   چ یه   و   دنمای ی م  د یی تأ(  کندی م  اقدام   آن  به  خرد 
  یه یتشب  قاهب  در   زابت،یاه  ملکه   با  شی خر  مکاتبات  در   دکارت.  کندی نم   فای ا  یآدم   یرفتار
  دهد ی م  فرمان  گرند،ی کدی  دشمن  دانندی م   همه  که  تن   دو  به  پادشاه.  پردازدی م   مسئله  نیا  به
  و  داندی م  را دو  آن  ان یم جنگ  شی پ  از پادشاه  چه  گر . شرند حاضر ن یمع ی مکان و زمان   در

  بلکه   است،  تن   دو   آن   ة اراد  ةمرجب  علت   او   که   گفت  تران ی نم   وجهچ یه به   اما   کند،ی م   اراده
  اعمال  ة هم  خداوند   نحر،  ن یهم  به .  شردی م   محسر    خردشان  ار ی اخت  از  ی ناش  آنان  عمل 
  که   ست ین  معنا   آن   به   نیا  ی وه  د، نکی م  مقدر   ن ی شیپ  تیمش  با   و   ندبیی م   ش یپ  از  را  انسان
  ند بیی م  ش یپ  از   جهت  آن   از  را   انسان   ی اری اخت  فعل  خداوند.  کندی م  ن ییتع  ز ین  را   انسان  ةاراد
  را   آن خدا  که  دهدی م  انجام  جهت  آن  از  نه   را  آن  یآدم  یوه   داد،   خراهد   انجام  را   آن  او  که
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  مسائل   ةدربار  که   یوقت  دکارت،   ظاهراً   .( Descartes, 1991: 282-283)  داندی م  ش ی پ  از
  ی ارتجاه  ش یب  و   کم  ییهاحل راه   د گریی م  سخن   انسان   یآزاد   و   اریاخت  به  مربرط   یکالم
  که   نجاست یا   نکته  برد،ی نم  کاربه   هاآن   تناقض   رفع  در  یواقع  کرشش   چیه  و  کندی م  اتخار 

  هایته نرش  در  رای ز  کرد؛   ی تلق   ی و  یینها  ی رأ  نه،یزم  نیا  در   را  دکارت   ی اتی اهه  پاسا  د ینبا
  و   انسان   ی نییخردآ   آن،   ق یطر  از  تران ی م  که   دارد  وجرد   ی ق یدق  ی فلسف   های ه یما  دکارت 
 . کرد  هیترج را  یاهه  ة اراد با  آن ارتباط 

 ی فلسف  ۀش ياند یمبنا بر  ینيیخودآ ه یتوج ب:

  وجرد   یآگاه   از  رونیب   ییخدا  که  یزمان   تا   ی فلسف  هحاظ  به  گر ی د  ی عبارت   به  واقع  در
  ن یراست  ی معنا  به  ی نییآخرد   و  یآزاد از  تران ی نم  د، آیی نم در   ی آگاه  چنگ   به  هرگز   و  دارد 

  فرو  آن   درون   به   ای   است  ی آگاه   از  رون یب  دکارت  یخدا  ا یآ  است   نی ا  سؤال   اما .  گفت   سخن
  عاهم   نظام  و  کندی م   خلق را  ی اضیر و  یمنطق   م یمفاه  که دکارت  یخدا  ا یآ د؟ی  لط  خراهد 

  ن یا  پاسا   ابد؟ی  تنزل   ی آگاه  درون  ی مفهرم   حد  در  دانتری م   است،  ده یگرد   استرار   او  ة اراد  بر
  قرار   خرد  یفلسف   ةشیاند  گاه ی پا  را  شنده یاند  من  ی وقت  یفلسف   هحاظ   به  دکارت   که  است

  که   د یدرآ   ی مفهرم  عنران   به  د ی با  ز ین  خدا  ی حت  که  رسدی م   جه ینت  نی ا  به  سرانجام   دهد یم
  امکانات   از  یک ی  به  تنها  خدا  و  است  ازمندین  آن  به  ش یخر  یفلسف   نظام  ل یتکم  یبرا  تنها
  جهت  نی هم به. است ازمندی ن آن به عاهم نظام میترس در ی آگاه  که شردی م لی تبد یآگاه
  از  را  هاآن   عقل  که  است  ی تصررات   ة مثاب  به   خدا   مانند   یفطر   های ده ی ا  است  معتقد   هیبر

  به قرل  را   ی مذهب-یفطر او . کندی م آ از  را   دن ی شیاند ها آن  با  و  رد گیی م خرد  خاص  منابع
  به  ی درون  منظم   روش   از   ی روی پ  به   که  داند ی م   هاییشه یاند  ی تراه   بردن   یدرون   و  استقالل 

 (. 92:  1390  ه،یبر ) رنددیپی م گر ی کدی

  ساحت   در   یمفهرم   به   فعال  یِرونیب  امر   كی  از  دکارت   ة فلسف  در   خدا  کهن یا  ح یترض
  از   گردد، ی م  نائل   ین ییآخرد   به  ی نییدگرآ   از  ی آگاه  واسطه  نی ا  به  و  شرد ی م  ل یتبد   ی آگاه
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  بار   نیا  و  خررد ی م  گره  یشناسمعرفت  در  قتیحق  و  10صدق   اریمع  شدن   ریسابجکت  با  یجهت
  داده   زی تم  خطا   از   قت یحق  ،ی خارج  اصل   ك ی  از   ی روپیبه   ای  اجبار  ی رو  از   نه   و  خرد بر   ه یتک  با
  و   دانش   صدق   ار یمع  و  شناخت  ل ی تحص  دکارت(.  276-275:      1390  دکارت، )   شرد یم
  است   معتقد   و   کندی م   مرکرل  است،   ر یسابجکت  ی امر  که   یز یتما   و   وضرح   به  را   امرر   قت یقح
  ی خرددار  آن   دانستن  قتی حق   از  تراندی نم   نکند،  تصرر  زیتما  و  وضرح  با  را  یز یچ  که  یوقت  تاع
  ی روین  ةدیی زا  را   خداوند  ةد ی ا  مانند  یفطر  یاحکام   او(.  85  و   82:  اهف   1390دکارت، )  د.ینما

  و   ی روشن  و   شرد ی م   منکر  را   ی خارج   ی روین  به   هاآن   ساختن   وابسته   و   کندی م  تصرر   درون 
 (.  243:  1384  دکارت،) دنمای ی م ی تلق ها آن   به اعتقاد مرجب  را  ادیز  یرهن   وضرح

  شناخت   و  دهدیم  نسبت  یاهه   ضمانت  به  را  زی متما  و  واضح  معرفت  صدق  دکارت  گرچه
  خدا   ی برا  ی و  که  داشت  ترجه   د یبا   اما   کند،ی م  ف ی ترص  ارزش   یب   را  یاهه   ضمانت   بدون 

 و  واسطهی ب  صررت   به  را  یاهه   ضمانت    یتشخ  او  رایز  کند؛ی نم   اعطا  یجابیا  نقش  چیه
  ما   یعن ی  داند،ی م   ممکن  درون    یح  ةواسط  به  را  آن   ی تشخ  و  کندی نم   تصرر   میمستق

  ی زیمتما  و  واضح  ادراک  ق ی طر  از  ش،ی خر  هایانتخا    و  ها دانش   مررد  در   را  یاهه   ضمانت
  که  را   یی ا یقضا  او  جهت، ن یهم  به.  میابیی م  در   را   آن  شی خر  درون که  مدهیی م    یتشخ
  صررت   در   را   خداوند   و   کندی م   ی تلق  صادق   شرد،ی م  ادراک  ز یمتما   و   واضح   صررت   به

  به   و(.  71:  اهف  1390  دکارت،)   دنمایی م  یبکار یفر  به  محکرم  یتصررات   نیچن   با  مخاهفت
  شردی م  ی انسان ز یمتما  و  واضح  دانش  بر  ی گذارصحه  به  مجبرر دکارت  ی خدا صررت،  ن یا
  آورده،  دست  به   شی خر  یدرون   یارها یمع  به  ترجه   با   عقل  که  ی نیقران  از  تراند ی نم  هرگز   و

  در   11اَرَوجر   دِ  مارسلر.  رسدی م   ظهرر  به   یحداکثر  ینییآخرد   ق،یطر  نیا  به  و  کند  یتخط
.  شرمی م  قائل   ز یتما  یحداکثر  ی نییخردآ   و   یحداقل   ی نیی خردآ  انیم  من : عسدینری م  بارهن یا

  خردش   ر یتأر  تحت   مرا   که  ی ث یخب  ة اراد  وجرد   تنها   من   که  است  ی زمان   ی حداقل   ی ن ییخردآ
  جز   ز یچچ یه  ی برا  و   کنم  وضع  خردم   را   قتی حق  اریمع  که   یزمان   اما .  کنمی م  ی نف   را  دهد   قرار
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 ,Araujo)  برد   ماهخر  ین ییخردآ  ی دارا  یحداکثر  صررت به  نشرم  قائل   ت یصالح  خرد،   عقل 

2003: 103 .) 

  خرد   که  را   ی ارات یاخت  آن   به   و  کاهد ی م   فرو  ی رهن   ةدی ا  حد   سر   تا   را   خدا   کارن ی ا  با   دکارت 
  هر  سو   و  کندی م  سالح  خلع  را  یح یمس  یخدا  ابتدا  او.  کند ی م  واگذار  دهد،ی م   یتشخ
  به  عمل   در  را   خدا  ة اراد  تنها  نه  او.  دنمایی م   ل یتحم  یو  بر   دارد   او   از  خرد   که  را   یانتظار
  ی صرر  تیواقع  از  را  یزی چ  هر  عتیطب  و  نهاده  فراتر  یگام  بلکه   سوارد،ی م   یآگاه   دست
  عتش ی طب  است،  رهن  فعل  یمفهرم  هر   چرنع   است  معتقد  یو.  کندی م  اقتباس  ی آگاه
  ا ی  رهن  از  آنچه   مگر   ست،ین  یصرر  تیواقع  چ یه  یمقتض   خرد،   ی خرد  به  که  است   یطرر

  شرد ی م  شامل   زی ن  را  خدا  مفهرم   حکم،   ن یا (.  59:  اهف  1390  ت، اردک)  کند.   اقتباس   تفکر، 
  خدا  مفهرم  که آنجا   از  رایز  د؛ نمایی م  کسب ر یسربژکت ار یمع از  را  اشقت یحق  خدا،  عتیطب و
  ز ین  میمفاه  ةهم  از  رسد،ی م  نظر  به  زی متما  و  واضح  کامالً  یگرید  مفهرم  هر  از  شیب

  که است یآگاه   نیا سخن گری د به(. 64- 65:  اهف 1390  دکارت،)  شردی م یتلق  تری ق یحق
  ب، یترت   نی ا  به  و (  159:  1385  تامسرن،)  کندی م   فی تعر  را  تصررات  ا ی  یرهن   حاالت  یمحترا
  ن یع  به   نسبت  رهن   بردن   نهیی آ  از   گر ید  جان ی ا  در .  دنمایی م   م یترس  را   عاهم   نظام  ی محترا
  ق یطر  از  که  خرد   ی مفهرم  نظام  به  ترجه   با   را  عاهم   که  است  ی آگاه   ن یا  و   ستین  یخبر
  ی آگاه  با   ما   عمل،   در   یعن ی  کند؛ی م   ی معمار  است،  آورده   دست   به  ر یسربژکت  یارها یمع
  درون  را  ز یچ  همه   و  گرفته  فرا  را   عاهم   کل  که   است  ی آگاه  ن ی ا  و  م یدار  سروکار  افتهیتینیع

  ی زی چ  نه  ابژه   و  شرد ی م  ی کی  یآگاه   در  ابژه   و  سرژه   ریتفس  ن یا  با .  است  کرده  هضم  خرد 
  ا ی  ملك،ی ما  محصرل،   همچرن  ی خارج  جهان  که  است  معنا  ن یا  به  بلکه   سرژه،  مقابل   رد

 .  رودی م  شماربه  سرژه معکرس  ری تصر

  تصرر   دارد   تسلط   او  به  و   گرفته   قرار   انسان   رون یب  که  ی فعاه   امر   گر ی د  خدا   صررت، ن یا  در 
  ی آدم   ی آگاه  ی عنی  رد؛ گیی م  قرار   ی آدم   فعال   درون   تابع  و   منفعل  کامالً   ی امر  بلکه   شرد، ی نم
  گرداند ی م  ی آگاه   جن    از  را  او  و   کندی م  هضم   خرد   درون   را   خدا   که  ابد یی م  ترسعه   ی حد  به
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  تامسرن، )  ابد یی م  تحقق   آن  درون  که   شهیاند  از   رونیب  یزی چ  نه  شهیاند   ةابژ  ةمثاب  به  خدا  و
  خلق   با  را  معرفت  و   یهست  نظام  که  برد  شده  تصرر  ترانا  یحد   به  ابتدا  که  خدا(.  159:  1385
  که   شردی م   آشکار   سرانجام  برد  ساخته   استرار   آن  یة پا   بر   عاهم   نظام  ی بنا  و   ی هست   منطق

  از   گرفتن   اههام   با   هرسرل   اساس،   ن یا  بر .  دارد   دست   در   را  عاهم   ار یاخت  که   است  سرژه   ن یا
  ی دکارت   یآگاه  نظام  از  قیدق  ی ریتفس  یدکارت   تأمالت  در  دکارت،  ةشیاند   در  ری سربژکت  یمبان
  به   دکارت  ة شیاند  در  را  انسان  یاخالق  و  ی ستیز   و  یشناخت  ساحات  تمام  و  دهدی م  دست  به

  ی گری د  جهان  چیه  در  تراندی نم   دکارت  است  معتقد  بارهنی ا   در  یو.  کاهدی م   فرو  آزاد  ةسرژ
  اعتبار   و  معنا   که  یجهان  آن  مگر  کند،   عمل   و  یگذارارزش   شه،یاند   تجربه،  ،یزندگ 
  مبنا   ن ی ا  با   او (.  57:  1386  هرسرل، )  باشد   کرده   کسب   من  از   و   من   خرد   در   را   اشی وجرد

  مربرط(  ینیع   مرضرعات)   ی رونیب  ی امر  به  كیاسکرالست  ة فلسف  در   که  را  علرم   اختالف
:    1390دکارت،)   دهدیم  نسبت  .ی انسان  عقل  وجره  اختالفع  به  را  علرم  زیتما   دانستند،یم

 . د نمایی م اعالم علرم ساحت در  یگرناگرن  مرجب را ی آدم  عقل تنرع  و( 116

 گیرینتیجه

 را  دکارت  یفلسااف نظام  ادیبن  ینییخردآ که  مرسااییم جهینت  نیا  به  آمد  گفته  چهآن  از
  نی ا به و  داد قرار  عاهم  ادیبن را  خرد  ،یرونیب  امر  ةطریساا  ینف  با  دکارت.  دهدیم  لیتشااک

 . آورد دستبه خرد از را جهان یهست و قتیحق یبنا قانرن قیطر

  یتلق   یآزاد  گاهیجا که  شاااهیاند  لیاتحل  از  ،ینییآخرد و  یآزاد  حیضاااتر یبرا  دکارت
  ربط  جادیا  با و  دهدیم  رندیپ  اراده  و  فاهمه  یقرا به را  یآزاد  او.  دنماییم  شااروع  کند،یم
  یسالب   یآزاد  درون از  را معرفت  او.  پردازدیم  یآزاد  نییتب  به  دو،  آن  انیم  نیمع  ینسابت و
 اراده  فاهمه،  عنصار  ساه  انیم نسابت  اسااس بر  فاهمه، ترفمع  قیطر از  را  یجابیا  یآزاد و
 با  ،یآزاد  ساااحت  در  یجابیا  گام  برداشااتن یو  اعتقاد  به.  کشاادیم  رونیب  یاهه  قدرت و
  یآزاد   سااحت  به  تراندیم  فاهمه  یرهبر با  تنها  اراده  و  شاردینم  ساریم  کرر  ةاراد بر  هیتک
  اهزامات  ةهم  از  را  فاهمه  ،یساالب ساااحت  در یروشاا شااك  طرح  با یو.  دیآ  نائل  یجابیا
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 و  ساازدیم  آزاد اسات،  آورده  وجردبه او  در  یدیتقل  هایدانساته  و  هاداوریشیپ که  یرونیب
.  گردد یم  اراده  ةآزادان و  درساات  انتخا   عامل  اراده،  بر  فاهمه  تقدم  با  یجابیا  ساااحت  در

  ةفاهم  ت،اسااا یفطر  یاضااایر  و  یمنطق  میمفاه  خاهق  خداوند کهنیا  به  ارعان با  دکارت
 و  شااناخت  واسااطه،  نیبد و  داندیم  یاهه خراساات و  اراده  چارچر   به  محدود  را  یانسااان
  دکارت  اساس،  نیا  بر.  داندیم  سریم  خداوند  احکام  و  خراست  چارچر   در  را  یجابیا  یآزاد

 اعالم  جمع  قاابال را  دو آن  و دانادیم  ماانعبال  را ماذکرر  یآزاد تحقق در  یرونیب  امر دخااهات
 کاه  ردگییم فرض  مقتادر و فعاال  یمرجرد را  خادا  ،یجاابیا  یآزاد سااااحات  در او.  دنماایایم

 . دارد عهده بر را ینیع عاهم یشناسمعرفت و یشناسیهست نظام

  در   ی مفهرم  به   مقتدر   و   فعال   ی مرجرد  از   را   آن   خدا  مفهرم   از   د ی جد  ر یتفس  با   دکارت 
  از   دی جد  یتلق   ه،یپا  نیا  بر.  کندی م   نییتع  یآگاه   را  ارشیاخت  که  کاهدی م  فرو  ی آگاه  سطح
  ن یقران  ماهك  یآدم   و  کندی م  همرار  را انسان  ین ییخردآ  به  یآزاد  یمعنا  از  گذار  ریمس  خدا
  ی آگاه  درون  ایده یا  خدا  کهن یا  قبرل  با   دکارت. شردی م  تصرر   قتیحق   و  یهست   و  شهیاند

  ل ی تبد  یآگاه   یهاابژ  به  را  یرون یب  هایابژه   و  دهدی م  گسترش  را   یآگاه   ةدامن  است،  انسان
  ترجه   با   یآگاه  و   کندی م  معکرس   را نی ع  و   رهن  مطابقت ة رابط  او   ب،یترت   ن یا  به .  کندیم
  حاهت   نی ا  در . ردگیی م   قرار  ی رون یب  های ابژه  ی هست   اد یبن  آورد،ی م  دستبه   که   ی تیمحرر   به
  به   در خ  با  یآگاه   که  کرد  تصرر  ایی شناخت   یقرا  ساختار  ة دهندبازتا    را   ابژه  ساختار   دیبا

  را   انسان  یاخالق  و  یستی ز  ، یشناخت   ساحات  تمام  کار   نیا   با  دکارت .  آورد ی م  ن یع  ساحت
 . سازد ی م معطرف  آزاد ةسرژ به
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 هانوشتپی

 
 به  دکارت  از  شیپ اساات،  دیجد  دوران  یِنییخردآ  ةمقدم  که  عقل  اسااتقالل  گذشااتساار  1

 و  یرونیب امر  حذف  با  هرتر  دوره،  نیا  در و  شااد  ظاهر  زین  یحیمساا  یسااایکل  در  ینرع
  برد  معتقد او.  رسااند  یاری  دیجد  ةدور فهم  یآزاد و  اساتقالل به  مانیا  افتیدر  در واساطه

  نی ا.  ساتین  آن  گریواساطه و  ساایکل  حضارر  به  زاین  خدا با  مرمن  شاخ   ارتباط  یبرا که
  نجاستیا از.  ردگییم  انجام  آن  به  یدرون  مانیا  و  هطف  قیطر  از  خداوند  با  انسان  اتصال

  ای   ماندیم  ترجهیب  شارع  ظاهر  قانرن  حکم به  و  شاردیم  درون  نید تیحیمسا  نید که
:  د گری یم  هرتر  که اسات  لیده  نیا به.  شاناسادیم  تیرسام  به دوم  ةمرتب  در  را  آن  حداقل

  شااد  آشااکار  مانیا که  آن  تا  م،یبرد  یزندان  عتیشاار  ترسااط  ما  مان،یا  آمدن  از  قبلع
(luther, 2005: 80  .)به  یبخشاردگ که  یرسام  یساایکل  یتلقع  شاد باع   هرتر  تفکر 

  مرمنان  انیم  یمرضرع  یبخشردگ و  شرد  برداشته  انیم  از  شد،یم انجام  شیکش ةواسط
 (.245: 1382 گراث،مك) نداشتند. ینقش آن در گرانید که باشد خدا و

  مضامرن کهنیا  به  ترجه با  اما  ندارد،  وجرد  دکارت  هاینرشاته  در  یآگاه  اصاطالح  گرچه  2

 اهبته.  کرد  اسااتفاده  اصااطالح  نیا از  ترانیم  اساات،  مشاااهده قابل  یو  ةشاایاند  در  آن
 نه.  شاد  دایپ  شاتهیف  مانند  یلسارفانیف  ةشایاند  در  آهمان،  سامیدئاهیا  در که  ییمعنا به  یآگاه
  درجه  یمنته  را سارژه به  اعتقاد شاتهیف.  کنندیم  مراد  آن  از  رهن  لسارفانیف که  ییمعنا
  درون  به را  آن  ساارژه از  مسااتقل  ةابژ  دانسااتن  مردود با  و  کندیم  یمعرف  عقل  یکژرو

  هماان  را  مطلق  من  او.  دهادیم  قرار  مطلق  من  جعال  را  ابژه  و  کااهادیم  فرو  سااارژه
  شامل  را  یهست  کل  و  ردیگیبرم  در  ترأمان  را ابژه  و  سرژه که  کندیم  فیترص  اییآگاه

  خرد  بلکه  ابژه، از  سارژه  خرانش نه  یآگاه  یو ةشایاند  در(.  117:  1395 شاته،یف)  شاردیم
 بلکه  ،یآگاه نه یشاناسامعرفت  و(.  98:  1395 شاته،یف)  شاردیم شاامل  را سارژه  و ابژه
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  آن  درون  ةابژ  از  یآگااه  درون  ةسااارژ  هکا  جااآن  یعنی  کناد؛یم  دایاپ  معناا  یآگااه  درون
 .کند دایپ معرفت

 و  داشات  اعتقاد  آنبر  تیحیمسا سانت  از  یبخشا  که اسات  یزیچ  آن  هیشاب  قاًیدق  نیا و  3

 اساات  داده  حیترضاا  زین   یقد  ترماس.    برد  کرده  محکم  ینظر  یمبنا با  را  آن  ترماس
  تراندینم  یوجرد  چیه  که اساات  معتقد  کهچنان.  اساات  عتیطب از  فراتر  یامر  مانیا که

 است  کرده  تکرار  را  ارسطر  حرف  نجایا  در.  برود  فردش  به  منحصر  عتیطب  حدود  از  فراتر
 که  چرا  رود،یم فراتر  یایعیطب تیظرف  هر  از  هطف که  دیگریم  آن از  بعد  بالفاصاله  اما
 عتیطب  گرنههر  از که  شااردیم  وارد  ما  درون  در که اساات  یاهه عتیطب  از یبخشاا  آن
  یزندگ   ما  درون  در  هطف  قیطر  از  خداوند  که  گفت  ترانیم  یحت  و  رودیم  رفرات  یگرید
  اتصاال  یعنی  هطف  گر،ید  یعبارتبه(.  Davies, 1992: 262)  کند  یم  عمل  و  کندیم
  کهچنان.  ما  درون  در  حیمس  ستنیز  و  ما  ةهم  شدن  یاهه  و  پسرش  قیطر  از  خداوند  با  ما
  در  شاما و  هساتم  پدر  در  من که  دیفهم  دیخراه  روز  آن  در  شاما که اسات  آمده  لیانج  در
  نی ا(.  luther, 2005: 56( )خدا  مردان  یهاجان  اتحاد)  هسااتم  شااما  در  من و  من

  یع یطب  وضاع از  را  یحیمسا  مرمن  آن، به  مانیا و  هطف  قیطر از  خداوند با  انساان  اتصاال
 حیمسا که  ییجا.  کند  یم روح  دوران  وارد  را او و  کند  یم  جدا  برد  گناه وضاع که  نیشایپ

  شاردیم  درون  نید  تیحیمسا  نید که  جاساتنیا  از و.  دیزیم او  قیطر از  و او  درون  در
 تیرساام  به دوم  ةمرتب  در  را  آن  حداقل  ای اساات  ترجهیب  شاارع  ظاهر  قانرن حکم  به و
  عتیشار  ترساط  ما  مان،یا  آمدن  از قبل:ع  دیگر  یم  هرتر که  اسات  لیده  نیا به.  شاناسادیم

 (.luter, 2005: 80) شد آشکار مانیا کهآن تا م،یبرد یزندان

.  دارد  تناقض  مدرسااه  اهل با  گسااترده  طرربه  عقل  ةدربار  دکارت  یةنظر  ب،یترت  نیا به  4

 سااحت به  اراده  آوردن  با  دکارتع  اما.  دانساتیم  عقل  اتیعمل از  را  حکم  یمدرسا  یةنظر
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  وارد شااناخت  ةحرز به را  اراده  ،  آن به  تفکر و  قیتصااد و  حکم  صاادور  یواگذار و  رهن
  در  او  از  قبال  رایز  نبرد؛  یعیباد  کاار  دکاارت  عمال  نیا(  Menn, 1998:  309)  نمرد.
  عمل  بر را  اراده  عمل  قاطعانه و  حیصار  طرربه  سارآرز  و  اساکرترسدون   وساطیقرون
  فااهماه  و  ارادهع برد،  شاااده برآن  لیاتعاد یکم باا   نااسیآکرئ ترمااس  و  دادناد  تقادم  فهم

  رایز  آورد؛یم در حرکات  باه را اراده عقال.  آورنادمیدر  حرکات  باه  و برگرفتاه در را  گریکادی
 باه  را  آن تیا اا عنرانباه  و  اسااات اراده مرضااارع کناد،یم  درک  را آن  عقال  کاه یریخ

 (.Aquinas, 1954: 553) آورد.یم در حرکت

.  کند یم  تصارر  گانهی  یامر را  دو  آن و  گذاردینم  فرق  یآزاد و  یاریاخت امر  انیم  دکارت  5

  رونیب  نیطرف  به  نسبت  هیاهسریعل  حاهت  از  که  داندیم  یآزاد  و  اریاخت  یدارا  را  یکس  او
 امر  نیا  به  هاپاسااا و  اعتراضااات  در  یو.  باشااد  کرده  انتخا   را  نیطرف  از  یکی  و  آمده

 را  تیاواقع  نیا  ترانادیم  کناد  رجرع  خرد  باه  فقط  ک   هر: عدگریایم  و  کرده  حیتصااار
 (.242: 1384 دکارت،) زند.یچ كی دو هر یآزاد و اریاخت که کند تجربه خردش درون

6 Prejudices 

7 Dogmatic 

 باا   ارتبااط در  او  کاه یقادرت نیهمچن  و انساااان  ةاراد  یآزاد  باا  ارتبااط در  زین  تیاحیمسااا  8

 تیحیمسا مرضاع  نیا  ةدربار  لسارنیژ  چنانکه  اسات،کرده  دیتأک  دارد،  خرد  اعمال  انتخا 
 وضاع  در  را او  کنیه  و  کرد، وضاع  او یراب  ینیقران  د،یآفر را  انساان  چرن  خدا: عسادینریم

  ةاراد   بر  یاهزام  گرناهچیه  یاهه  قاانرن  کاه  یمعن  نیباد  شااامرد،  مختاار  خرد  یبرا  نیقران
 از  برخرردار  و  ناطقه  نف   یدارا  که  کرد  خلق  چنان را  انسااان  خدا...  اوردین اهزام  انسااان
  قانرن برابر  در  یحت  انسااان  آن  مرجب به  یعنی...  دارد  انتخا   قدرت  یعنی اساات؛  اراده
 (.470و 469:  1366 لسرن،یژ) ست.ین مجبرر زین خدا
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 عتیطب از  انساااان یفراور  و  قدرت مرجب  خدا  هطف که  میکرد  رکر  ترماس  از  شاااتریپ 9

 .شردیم

  در  برد، وابساته  یرونیب  یامر به  كیاساکرالسات  فلسافه  در   اهباً  که  دانش  صادق  اریمع  10

  اساتقالل به  بیترت  نیا به  و  شاردیم  داده  تعرد  یانساان ةسارژ  درون به  دکارت  ةشایاند
 .شردیم ارعان است ینییخردآ ةنیزم که درون

11 Marcelo de Araujo 
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