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خ اندیشـه
تاریخ عصر روشنگری است .وی بـه تـدریس تـاری ِ
میپردازد که مبحثی در آموزش دانشگاهی و زیرمجموعـهای
ن
در رشته ای علوم اجتماعی است .سخنرانیهای وی تحت عنوا ِ
"زایش اندیشهی نوین" جریان رشد و استحکام اندیشهی جدید
را طی سده های هفده و هجدهم میالدی مـورد بحـث قـرار
می دهند .پرفسور کُرز می کوشد تا داستان پیدایش ذهن مدرن
را نقل کند و دالیل فکری آن دگرگونی را روشن سازد .وی بـا
معرفی چهره های تعیین کننده ی جنبش فکری روشنگری ،سهم آنان را در زایش و استواری فکر مدرن میشکافد .نوشته ای
که در زیر میآید ،خالصهای از درسهای اوست:

فصـــل اول :تـــاریخ اندیشـــه و آغـــاز تحـــول در مفـــاهیم
اگر فردی را از امروز به زمان گذشته ،به سیصد ،پانصد یا هزار سال پیش ،بازگردانیم ،میتوان تصور کـرد کـه وی در کوتـاه مـدت
خواهد توانست خود را با شرایط جدیدش وفق دهد و با دریافت مناسبات قدرت ،روبط تولیدی و سـاختار اجتمـاعی آن عصـر نـان
خویش را در آورد .درکِ روابط زن و مرد و اینکه چگونه باید زندگی خود را ،درحدود امکانات ،سازمان دهد ،چندان برایش دشوار
نخواهد بود .ولی آنچه که به نظرش بسی غریب جلوه خواهد کرد ،روشهای فکری آن زمان ونحوهی اندیشـیدن مـردم دربـارهی
جهان و دربارهی خود خواهد بود .این است که به شخصی بگوید  " :این ادعا غیرممکن است!" و بشـنود" :خیـر! ایـن شـیوهی کـار
دنیاست ".از آنان بپرسد" :از کجا تا این اندازه اطمینان دارید؟" و پاسخ بشنود" :نکتهای بدیهی است و در حقیقت آن شـکی نیسـت".
در پهنهی اندیشه است که انسان مدرن خود را بشدت ناآشنا احساس خواهد کرد ،زیرا در این جاست که جهان عمیق ًا تغییر کرده .سایر
تحوالت که بنظر عظیم و تکان دهنده میآیند  -انقالبات علمی و فنی ،پیشرفتهـای پزشـکی و گسـترش امکانـات بشـر و کـاهش
محــــدودیتهــــایش  -همگــــی از آن دگرگــــونی در شــــیوهی تفکــــری ناشــــی شــــدهانــــد.
شاید یکی از دشوارترین وظایف آموزگارِ تاریخ آن باشد که به دانشجویانش بیاموزد اسلوب اندیشیدن وطـرق شـناخت آدمیـان در

ت] [3بشر چندان آسان نیست.
ی تصوّرا ِ
طول زمان ثابت نمانده ،بلکه از ریشه دگرگون گشته اند .به عبارت دیگر درک مفهوم تاریخمند ِ
ال آن روابط را به اجزای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی تقسیم میکنند .امـا چنـین
برای بررسی تاریخ مناسبات انسانها ،معمو ً
تقسیم بندی خالی از نقصان نیست ،چرا که همهی جانداران پیشرفته ،اعم از حشرات و حیوانات واالتر مناسبات قوی و ضعیف دارند ،از
سازمان اجتماعی برخوردارند ،افزارهای تولید خود را سازمان میدهند ،با یکدیگربه زد و خورد میپردازند و برای ادامـهی حیـات
میجنگند .آدمی از این جهات از سایر انواع جدا نیست .آنچه که تاریخ بشررا فی النفسه از سایر حیوانات متمایز میسازد ،خصوصیت
ِ او به مثابهی موجودی متفکر،از لونی دیگراست .عالوه بر طنز] ،[۴که شاید یکی از صفات ممیزهی انسان اسـت ،قـوهی اندیشـهی
تجریــــــدی ،توانــــــایی یگانــــــه و خــــــاص نــــــوع انســــــان بشــــــمار مــــــیرود.
از بررسی شیوهی زیست حیوانات برمی آید که تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی آنان از پانصد ،هزار ،یا ده هزار سال پیش تغییـری
نکرده است ،در حالی که در انسانها همهی این جوانب زیر و رو شدهاند .تفکر و ادراک بشر واسطهی میان او و طبیعت است وبه همین
دلیل وی – فرای تاریخ بیولوژیکی و تکاملی  -تاریخ پویایی را پشت سر میگذارد که تغییراتِ پرشتابش ،نه در مقیاس زمین شناسـانه
یا تکامی )میلیونها سال( بلکه در عرض دههها ،سدهها و هزارهها به وقوع میپیوندند .بشر دربارهی نظم طبیعی گیتی و در بـارهی
جهان اطرافش ،به اندیشه مینشیند و رفتارش را بر اساسِ آن تغییرمی دهد .مناسبات آدم با طبیعـت و آدم بـا آدم ،انتظـاراتش،
احساسش در بارهی اینکه چه اموری ممکن و چه پدیدههایی ناممکن هستند واینکه بشر به چه کاری قادر است و از چه کاری نـاتوان
میباشد ،همگی بر مبنای آن فکر عوض میشوند .دیدگاه بشر درمورد جهان ،رابطهی او را با آن جهان سازمان میدهد .این ویژگی
تاریخ ماست .در نتیجه ،اگر بخواهیم تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی انسان رادریابیم ،مطالعهی تـاریخ روش اندیشـیدن
ـد.
ـیرســــــــــــ
ـر مــــــــــــ
ـه نظــــــــــــ
ـروری بــــــــــــ
ضــــــــــــ
این نکته که تغییرات انقالبی و شاید انقالبی ترین اتفاقات زمانی رخ دادند که روشهای فکری انسانها دربارهی گیتی عوض شـد ،در
ی قرن بیست یکم با دیدگاههای اجدادمان در حـوزههـای
ی انسانها ِ
نگاه اول به ذهن خطور نمیکند .اما واقعیتی است که جهان بین ِ
گوناگون به ویژه دربارهی نظم طبیعت] ،[۵علیّت] [۶و شناخت] [۷متفاوت است .بینش انسانها دربارهی نظم طبیعی و اینکه در دنیای
خارج چیست که قابل شناخت] [۸است وعنصر و مایهی اصلی گیتی کدام است ،دگرگون شـده .آدمیـان در چـارچوبی بـه جهـان
مینگرند که آن چارچوب از گذرگاه تاریخ ،نقطه نظرهای هستی شناسی ،علیت و شناخت شناسی را به ارث برده است .مُـرده ریـگ
مباحثات وجدلهای پیشین در زندگی انسانهای عصر کنونی حیّ و حاضرند و کردارهایشان را معین میکنند .آنچه که ویژهی هر عصر
است ،توسط همین محتوایِ فکری و موروثی مشخص میشود .واژهی فنی گفتاری که به ماهیـتِ کائنـات] [۹و خمیرمایـهی وجـود
مــــــیپــــــردازد ،هســــــتی شناســــــی] [۱۰یــــــا تئــــــوری وجــــــود] [۱۱اســــــت.
تحول در روش اندیشیدن ،تغییر در درک ما از محیط و تغییر در مناسباتمان با طبیعت را موجب میشود .هر فرهنگ چنانچـه نحـوهی
تفکر خود را دربارهی حقیقت ،در زمینهی طبیعت ،دربارهی آنچه که قابل شناخت است ،در بارهی آنچه شدنی و آنچه محال است ،در
ت پدیدهها ،درباب آنچه را که میتوان بر آن چیره شد و آنچه را که باید به عنوان تقدیر و سرنوشت پذیرفت ،تغییر دهـد ،آن
مورد عل ِ
فرهنگ عملکردش را تقریب ًا در تمامی پهنههای زندگی منقلب خواهد کرد .چنانچه فرهنگی متد خود را در کاربرد مناسب ذهن ،اینکـه
چه ادعایی قانع کننده است ،از چه راه به شناخت چیزی میرسیم ،چگونه میتوان ناآگاهی را از دانش تمیز داد ،عوض کند ،نحـوهی
اندیشهی خود را در تمامی زمینهها تغییر داده است .به همین علت میبینیم که انقالب در روشهای فکری موجبات گسترش و تسـهیل
تحوالت اجتماعی را در اروپا فراهم آورد؛ پیآمد انقالب فکری قرنهای هفده و هجده بسی فراتر و ژرف تر ازدستآوردهای دیگـر در
همین دوران بود ،دورانی که مورخین آن را دوران مدرن نخستین] [۱۲نام نهاده اند .برای مثال ،در قرن هفدهم میالدی ،در اروپـا،
د اروپاییـان را
ت پذیرش و دنبال روی از آموزشهای گذشتگان افتاد .اضمحالل این فکر در آن سده آغاز شـد و دیـ ِ
لرزه بر بنیادِ سن ِ
نسبت به اصل مرجعیت] [۱۳از پایه زیرورو کرد :در نظر بگیرید که اعتقادِ جامعهای به ستاره شناسی قدیم ،نه بـر اسـاسِ قـوانین و
دادههای نجومی ،بلکه بر اساس پایبندیاش به نظر پیشینیان باشد و بیشتر ،تصور کنید ،که انقالبی در آن فرهنگ ،مردم را به خطـای
ِسنت پیشینیان آگاه می سازد ،بطوری که تقدس و بی چون و چرایی مرجعیتِ گذشتگان در نجوم ،زیر عالمت سئوال بـرده شـود .در

آن صورت ،دور از ذهن نخواهد بود که دیدگاهها ،از ریشه ،درزمینهی مرجعیت به عنوانِ اصلی کلی عوض خواهنـد شـد .چنانچـه
زلزله بر ارکانِ مرجعیت فکری گذشتگان و آموزشهای آنان بیفتد و آحاد ملّتی قانع شوند که مراجع در مقوالت زیربنـایی ،در بـاب
کائنات و جایگاه انسان در آن ،دراشتباه بوده اند ،پس چه اعتمادی بر صحتِ رأی شان در سـاختارهای سیاسـی -اجتمـاعی ،داد و
ستد های اقتصادی یا نظام زیستی هست؟ اصلِ مرجعیت درسدههای هفدهم و هجدهم میالدی مورد پرسش عموم قرار گرفت و تحولی
ن انقالبات در سراسر تـاریخ بشـری
را که اکنون شاهد آنیم ،موجب شد .این واقعه در پهنهی عقل ،شاید تعیین کننده ترین وخطیر تری ِ
ـد.
ـوده باشــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف
قرن هفدهم دوران ِ ظهور و بروز انگاشت ها و مفاهیمی بود که اغلب سخت فلسفی و انتزاعی بودنـد .اندیشـمندان ،خـود را وقـ ِ
ش روابطِعلّی و تفحص در شناخت شناسی کرده بودند .به مرور زمان ،نتایج آن تحقیقات به مبـارزهای
ت هستی شناسانه ،پژوه ِ
مطالعا ِ
منتهی شد که سرانجام مقرر نمود چه کسانی شایسته است نقش آموزگاران تمدن را برعهده گیرند :صـاحبانِ مرجعیـت گذشـته یـا
اندیشمندانی با روشهای نوین؟ نبردی آغازشد تا تعیین کند چه دروسی را باید به مردم و تحصیل کردهها آموخت .یک قرن پـس از
آن ،در قرن هجدهم میالدی ،دگردیسی در مفاهیم مجرد ،به انقالب فرهنگی تبدیل شد واین تبدیل ،عمدت ًا توسط همه فهم کردن][۱۴
مضامین انتزاعی سدهی هفدهم میسرگشت زیرا همگان امکان یافتند مقوالت مورد بحث را که به زبان ساده برگردانده شـده بودنـد،
ل فرهنـگ غالـب
درک نمایند .در عین حال ،انقالب در حوزهی فکر به قلمروهای جدیدی از فعالیت بشری گسترش یافت و بـه شـک ِ
درآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.
ک اینکه تکان درمفاهیم تا چه حد میتواند ژرف باشد ،مثالی ذکر میکنیم :در نوشتههای بعدی ،به شرحِنظام فکری که قـرن
برای در ِ
هفده میالدی وارث آن بود ،خواهیم پرداخت .در این نظام جهان خاکی که زیرِسماوات منزل داشت ،عموم ًا به عنوانِ جهانی ناقص و
دوراز کمال خداوندی به حساب میآمد و آنچه که در آسمانها بود مظهر کمال و زیبایی الهی به حساب میآمد .در رونـد انقـالب
فکری و انقالب علمی قرن هفدهم ،این عقیده به تدریج گسترش یافت که قوانین شگفت انگیز و منظم طبیعت ،از جمله قـانون جاذبـه،
قانون گازها و غیره ،طرح و مقصود باری تعالی را منعکس میکنند و زاییدهی خرد و ارادهی آفریدگار هستند .به محض آنکـه ایـن
ن مشاهدات در بارهی زندگی انسانها ،یعنی این حکمِ بدیهی که بشـرهمواره
باور در اذهان متمکن گشت ،روزمره ترین و روشن تری ِ
درتالش است تا به کسب خوشبختی نائل آید واز درد بگریزد ،بطور قطعی قانونِطبیعت شناخته شد .در قرون وسطا و پـیش از دوران
مدرن ،کوشش آدمی در جهت ارضای نفس اماره ،تحصیلِ لذایذ وخوشیها و کاستن از رنجها ،خصلتی ناپسند بشمار میآمد و صفتِ
اشخاص خودمحور و غیراخالقی محسوب میشد .حال با بینش جدید ،اگر حکم بر آن شود که قوانین طبیعی چیزی جز بازتاب مشـیت
آفریدگار نیستند ،پس به ناچارباید پذیرفت که قانونِ کسب سعادت و گریز از رنج نیز چیزی جز خواستِ خداونـد بـرای نـوع بشـر
نیست .نتیجهی این تغییر در دیدگاه چیست؟ برای اثبات ابعادِ ریشهای و تاریخ ساز این دگرگونی تنها به ذک ِر بند اول اعالمیـه حقـوق
بشر اکتفا میکنیم .در این بند آمده است" :ما این حقیقت را بدیهی] [۱۵میشماریم که خداوند به همهی انسانهـا حقـوقی معـین و
ق کســب خوشــبختی] [۱۷اســت".
واگذارناپــذیر و جــدایی ناپــذیری] [۱۶عطــا نمــوده ،کــه از جملــه  ...حــ ِ

فصل دوم :طلوع قرن هفدهم -اسکوالستیسم ارسطویی
اگر بخواهیم چند وچونِ انقالب فکری در قرن هفدهم را دریابیم ،ابتدا باید بفهمیم که این قرن در برابر چه سنت و نظـام آموزشـی
طغیان کرد و سیستم تدریس درآن سالها چه بود .هدف این بخش آن است که نگاهی کلی به روش اندیشه ای که سده ی هفـده وارث
ال اگر دانشـجویی در سـال هـزار و ششصـد
آن شده بود ،بیندازد و شرح دهد که به تحصیل کردهها ،چه دروسی آموخته میشد .مث ً
میالدی وارد دانشگاه میشد ،در بارهی جهان و مناسباتش ،چه مطالبی را به او یاد میدادند؟

ال
در هر مرکز فکری ،همواره ،پنهان و آشکارا ،سئواالتِ خاصی مطرح می شوند که پاسخ آنان سیر بعدی امور را تعیین می کننـد .مـث ً
محققین باید مشخص کنند که چه وقت باید سخنی را قانع کننده و مجاب] [۲۲فرض کنند و چه زمان باید بگوینـد "آری ،بایـد ایـن
مطلب را باور نمود و حقیقت دانست ".در اوایل قرن هفده میالدی ،جوابی که به این پرسش ها داده می شـد ،در چـارچوب فلسـفه ی
اسکوالستیک ارسطویی] [۲۳بود .این نظام ،حاکم بر آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی بود وبطوررسمی و فراخ بر جهانِ فکـری
درس خوانده ها سلطه داشت .مبنای این فلسفه ،اندیشه ی ارسطو و تفاسیرمدارس مسیحی اروپا ازآثارِ وی بود .ایـن روش فکـری را
"ارسطویی" می خواندند ،زیرا که منسوب به آموزش های این فیلسوف یونانی بود .صفت پرطمطـراق "اسکوالسـتیک" را بـه همـراه
داشت ،زیرا برمدارس مسیحیِ اروپا حکمفرما بود و در آنجا تدریس می شد] .[۲۴واژه ی اسکوالستسیم اینک ازجلوه افتاده و طنـین
سابق را ندارد.
در قرن هفده ،مدافعانِارسطو ،غالب ًا مدعی بودند که وی ،فیلسوفی است که از قدیم االیام در قلب سنت مسیحیت قرار داشته اسـت.
این ادعا ،خالف واقعیت است .فرآیند ارسطویی کردن مسیحیت ،عمدت ًا در اواخر قرن دوازده میالدی شروع شـد و درقـرن سـیزده
شتاب گرفت و از قرن چهارده ببعد بردانشگاههای اروپا چیره گشت .در جریان سدهی شانزدهم میالدی بود که این جهـان بینـی ،بـه
عنوان منبع مرجعیت ،با استواری و صالبت ،در همه ی اروپا دامن گستر شده بود .در درسنامه هایی که به اکثـر دانشـجویان اروپـایی
داده می شد،مندرج بود که باید همواره از تعالیم ارسطو و همفکرانِ وی پیروی نمود و انحراف از این جریانِ فلسفی جایز نیسـت .در
آستانه ی قرن هفدهم ،دیدگاه توماس آکواینس قدیس] [۲۵و پیروان ومفسرین او درمسیحیت ریشـه دوانـده بـود و آن آمیـزشِ
جدیدی بود که میکوشید آموزشهایِ دین مسیحیت را در قالب واژهها و مفاهیم ارسطویی بیان نماید .کم کم تعالیم الهیات مسـیحی
ل لغاتی که ارسطو بکار گرفته بود ،بیان شدند و جامه ی الفاظ فلسفی را بر خود پوشیدند .ارسطویی کردن مسیحیت و امتـزاجِ
در شک ِ
ژرف مسحیت و فلسفه ی ارسطو که پرداخته ی توماس آکواینس قدیس بود ،تسلط این اختالط بر سراسر مـدارس مسـیحی را در پـی
داشت .به تدریج دامنه ی این آموزش به اذهان عموم نیزگسترده شد و همگان را باورافتاد که فلسفه ی طبیعی ارسطو ،یارای انسان در
فهمِ حقایقِ مذهبی است .حتی بعضی ازهواداران ارسطو در قرن هفده علن ًا مدعی شدند که خداوند ارسطو را نازل فرموده تا ذهـن
بشر را برای ادراکِ وحی و الهامات مذهبی مهیا کند و به این شهود ،لسانِ فلسفی بخشد تا ایمان مسیحیت درک شود.
برای اینکه نظرگاهِ اسکوالستیکِ ارسطویی را بفهمیم ،به پاسخ این پرسش می پردازیم که این فلسـفه چـه ادعـایی را قـانع کننـده
می شمرد و جدل کنندگان ارسطویی ،چگونه در بحث هایی که با حریفان داشتند به پیـروزی مـی رسـیدند و یـا بـرعکس شکسـت
جدَل] [۲۶بیان میشدند .این فُرمـی از گفتگـو و اسـتدالل
میخوردند .در این مباحثات ،تنظیم وطرحِ برهانها ،در چارچوبی بنام َ
است که گوینده آنچه را که معتقد است و میکوشد صحّتش را ثابت کند ،در دو جمله بیان مینمایـد .ایـن روش ،گرانیگـاه نحـوهی
اندیشٔهِاسکوالستیک ارسطویی است .ارسطوییان ،برای اثبات یک عقیده در فُرمِ جدل ،سه شالوده را مبنا قرار می دادند و به سه منبع
متکی بودند .این سه ،به ترتیب اهمیت ،عبارت بودند از مرجعیت] ،[۲۷عقل] [۲۸و تجربه] .[۲۹نخسـتین و مهمتـر از همـه ،البتـه،
ت ماوراء الطبیعه بود ،به این معنا که در آنچه از سوی باری تعالی مُنزَل شده و شالوده ی حقیقت است ،تردیـد جـایز نیسـت.
مرجعی ِ
ع
مهمترینِ کتب مرجع ،متونِ مقدس ،آن هم آنطوری که مراجع مورد اعتماد تفسیر می کردنـد ،بودنـد .در مرحلـه ی دوم ،مراجـ ِ
فلسفی  -فکری طبیعی قرار داشتند که در دانشگاههای اروپا حضور داشته ،تدریس میکردند.
ع موضـوعهی
ع فلسفی -فکری طبیعی ،آن طورکه در قرن هفدهی میالدی رایج بود ،باید ابتدا با معنای مراج ِ
برای درکِ مفهوم مراج ِ
پیشینیان] [۳۰آشنا شویم .در بافت هر جامعه ی سنتی ،این عقیده جاری است که اصولی وجود دارند که در تـاریخ ثابـت مانـده ،از
کوره ی ایام گذر کرده و درستی شان محک زمان را خورده است .باید با آنها همچون حقیقت محض رفتار نمـود :فرزنـدان را ایـن
طورباید پروراند؛ رموز و فنون تولیدی و جنگی بر این سیاق باید باشد؛ باید اینگونه از شهری دفاع نمود؛ باید بر این اسـلوب کشـت
کرد تا از قحطی و گرسنگی جلوگیری شود .نحوه ی اندیشه درباره پیدایش جهان و دالیل تکوین اشیاء و پدیـده از جملـه آن اصـول
هستند که جوامع بر درستی شان پافشاری می کنند ،زیرا معتقدند که از آتش زمان سرافراز بیرون آمده و در طول قرن ها و هزاره هـا
آزمون شده اند .به ذمّ سنت ،این قواعد – نحوه ی نگرش به جهان و غیره  -صحیح و قابل احترام هستند ،چون اگر نقصـانی در آنـان
میبود ،زودتر از اینها کشف میشد و کاستیشان هویدا میگشت.

چون نیک بنگریم ،این رسم ،امروزه هم رواج دارد .در کالس درس هندسه ،هنگامِ توضیح اصول موضـوعه ی اقلیـدوس ،اگـردانش
آموزی اعتراض کند که بر صحت این اصول بیش از حد تأکید شده ،دیگران محتمالً ،با شک و ناباوری به وی می نگرند .هزاران سـال
است بشر اصول پایه ای هندسه ی اقلیدوسی را مورد بحث و بررسی قرار داده و حال ،نوآموزی می کوشد سُقم آنان را بیابد .عالوه بـر
ریاضیات ،انسانِامروز ،مجموعه ای از اتوریته ها را در آگاهی جمعی به ارث برده ،که گویا در کوره ی تاریخ آب دیده شده اند .بـرای
مثال اگردر دانشکده ی فیزیک ،قوانین کپلر ،گالیله و یا حرکت سیارات طبق قوانین نیوتن مورد بحث قرار گیرد و دانشجویی بر آنـان
خرده گیرد ،دیگران به آن مراجع استناد کرده ،خواهند گفت که اگر در این احکام خطایی می بود ،محقق ًا پیشتر ،کسی برمال می کـرد
جدَل همین سنتِ استناد به مراجع است که می گوید انسانها در هر عصـری ،وارثـان
و منتظر شاگردی نوآموز نمی شد .اس و اساس َ
مراجعی هستند که در بوته ی تاریخ محک خورده اند .این مراجع ،در قرون شانزده و هفده میالدی ،اول از همه ،فالسـفه ی یونـان و
مفسرینشان بودند .مراجع خاص دیگری نیزوجود داشتند که به آنان افزوده میشد تا با فقه مسیحیت و جهان فکری آن متحد شـوند و
به استقرارپایه های آن مدد رساند .برای مثال ،نجومِ بطلمیوسی] ،[۳۱به نیکی با ایمان مسیحیت سـازگارو آن مرجعیـت را صـیانت
میکرد.
جدَل عقل] [۳۲است .از دوران فالسفه ی یونان باستان ،مغرب زمین با پدیده ی عقل و استدالل ،پیمانی اسـتوار بسـته
دومین منبع در َ
بود .آدمی موجودی خردوَرز است .اگر گفته شود" :دو ضربدر شش ،دوازده می شود " و افراد بپذیرید و سپس ،دیگری ادعا کند " :دو
ضربدر شش چهارده می شود " ،چون بشر وارثِ منطق است ،صدایی درونش بانگ می زند که تناقض گویی جایز نیست ،زیـرا چیـزی
نمی تواند هم "الف" باشد و هم " الف " نباشد .چنانچه کسی بتواند نشان دهد که ادعایی منجر به تناقض منطقی می شود ،وی خطـایی
را در آن ادعا نشان داده ،آن را بی اعتبار نموده است .غرب را اعتقاد راسخ بر آن بود که از نقطه نظـر ذهـن ،آدمـی بـه دلیـل
استدالالت منطقی با حیوانات ،تفاوت ماهوی دارد .انضباط بر فکر فرمان میراند و از ضد و نقیض میپرهیزد.
دو نوع روشِ استدالل را می توان از یکدیگر تمیز داد .اول استقراء است .استقراء یعنی بیرون کشیدنِ حقیقتی کلی از مجموعـه ای از
جزییات .اگر شخصی بتواند ازتعداد زیادی پاره داده های مشخص ،به نظریه ای کلی برسد ،یعنی گزاره ای بیرون کشد که بـر همـه ی
آنها صدق کند ،وی عمل استقراء را انجام داده است .دوم قیاس است .منطق قیاس یعنی فرد با گزاره ای کـه درحقیقـتِ آن تردیـد
نتوان کرد ،آغاز می کند وحقایق دیگری را که در پی می آیند ،منطق ًا نتیجه می گیرد .هندسه را بخاطر آوریـم :روش اثبـات در ایـن
علم ،مثال دقیقی از منطق قیاس است .از اصول موضوعه] [۳۳و فرضیات] [۳۴معین ،نکات بعدی ،به عنوان نتایجی سازگار با حقیقت
اثبات می شوند .مطابق با همین روش ،اغلب جدل کنندگان ،روند استداللِ خویش را از اصولِ به ارث رسیده از مراجع گذشته]،[۳۵
که در حقیقتشان شکی نبود ،آغاز می کردند وآن را در پروسه ی جدل ،بکار می بردند .استدالل قیاسی ،نتیجتـا ً ،مـدل و چـارچوبِ
منطق در قرن هفده میالدی بود .فرد از داده های مطروحه توسط مقام های مرجع ،شروع می کرد و گام بـه گـام نتـایج منطقـی را
استخراج مینمود.

جدَل ،تجربه بود .تجربه ،نه بر پایـه ی منطـق اسـتقراء بـود ،کـه در آن از انبوهـه ی
سومین ودر درجه ی اهمیت ،پایین ترین جزء َ
پدیده های مشخص در طبیعت ،حقیقتی کلی منتج می شود ،و نه روش سیستماتیک پژوهش بشمار می آمـد .منظـوراز تجربـه ،همانـا
ال ،اگر نکته ای از طریق قیاس در هندسه ی اقلیدوسـی بـه
بازگویی] [۳۶و به تصویر کشیدنِاصول مراجع و نتایج منطق قیاس بود .مث ً
اثبات می رسید ،نمونه ای از آن نکته در پدیده های جهان بازگفته ونشان داده می شد .در واقع ،بسیاری از اساتید علومِ دانشگاه هـای
امروزی هم ،بجای آنکه بر اساس آزمایش و روش های استقرایی که قوانینِ شیمی یا ستاره شناسی را به وجود آورده انـد ،تـدریس
جدَل نیز ،اشاره به پدیده هایی بود کـه
کنند ،صرف ًا آنچه را که حقیقتِ مسلم می دانند ،شرح می دهند .بر همین سیاق ،نقشِ تجربه در َ
د مراجع ،حقیقت مطلق محسوب می شدند و میوه ی فرآیند قیاس بودند .لیکن در همین جا دشواری آغاز می شود ،زیـرا افـراد
از دی ِ
خود را مؤظف می دیدند نمودهای جهان را بر طبق اصولی که به ارث رسیده و مسلم انگاشته بودند ،توضیح دهند .برای نجـومی کـه
ازتاریخ باستان به قرن هفدهم رسیده بود ،مدام مشکل ترمی شد تا داده های ستاره شناسی رادر چـارچوبِ آن نظـام و قواعـد آن
سیستم توضیح دهد .به این ترتیب ،باالخره ،یکی از دروازههای عمدهی انتقاد به روشِ تفکرِ قدما گشوده شد.

دستآوردهای ارسطو بهغایت شگفتی آورند .از دید اروپاییان ،ارسطو جهانی را که آشفته ،بی ترتیب و از هم گسیخته به نظر میآمـد،
به انسجام کشیده و به نظم آراسته بود .وی در تار و پود گیتی رابطه ها را تشخیص داده و به آنها معنا بخشیده بود .مرکـز ثقـلِ ایـن
نظام ،سیستم ارسطویی علّیت بود ،که به مردم مغرب زمین یاد میداد چرا پدیدهها اتفاق میافتند و ماهیت شان چیست .سیستم علّیـت
ارسطویی چهار جزء] [۳۶را در بر میگرفت :علّت مادی] ،[۳۸علّت صوری] ،[۳۹علّت فاعلی] [۴۰و علّت غایی].[۴۱
علّت مادی ،جواب ارسطو به این پرسش بود که برای آنکه دنیا  -اینطور که مشاهده می شود  -باشد ،چه چیزی بایـد وجـود داشـته
ال اگربخـواهیم تنـدیس مرمـری
ال چیزی موجود باشد تا اشیاء خاص جهان را بسازد .مـث ً
باشد؟ یک پاسخ بدیهی آن است که باید اص ً
اسکندر مقدونی را شرح دهیم ،ابتدا می بایست سنگ مرمر موجود باشد و آن را توضیح دهیم .چنانچه مرمری در کار نمی بود ،یا اگـر
ال فقط سیاالت وجود میداشتند ،مجسمهای هم در کار نمـیبـود .علّـت مـادی،
خمیرهای نمیبود تا بتواند به خود شکلی بپذیرد ،مث ً
خمیرمایه ی چیزهاست .در مورد خاصِ مجسمه ی اسکندر ،علت مادی ،مرمرِ بکار رفته در تندیس است .حال دقت کنید که یک قطعـه
سنگِ مرمر ،مجموعه ای بی شماری از امکانات یا نیرو های آتی را بالقوه در اختیار دارد ،لیکن ،اگرچه چنین توده ی مرمـری بـالقوه
قادر بود هزاران هزارچیز دیگررا درست کند ،لیکن به یک چیز مشخص ،یعنی ،مجسمه اسکندر مبدل شد .لذا ،عالوه برخمیرمایه کـه
چیزی را می سازد ،باید صورتی نیز موجود باشد تا به خمیرمایه فعلیت و شئیت مشخصی بخشد .آن صورت مشـخص ،یعنـی تنـدیس
اسکندر ،از خمیرمایهی علت مادی ،که مرمر باشد ،فعلیت یافته است.
می توان درباره ی روح انسان نیز به همین روش استدالل نمود .برای آنکه روحی موجود باشد ،باید پدیده ای غیرمادی ابتدا هسـتی
داشته باشد ،چیزی غیرجسمی یا غیر پیکری .خمیرمایه ی روح ،چیز غیر جسمی )یا غیرمـادی( اسـت .حـال ،آن وجـود غیرمـادی
می تواند ،بالقوه ،بسیاری از اشکال را بخود بگیرد ،از جمله صورتِ فرشتگان آسمانی و یا صورتِ شیاطین را ،کـه همـه موجـوداتی
ت غیرجسمی یکی هم در شکل روح آدمی فعلیّت یافته است .آنچـه بـه روح بشـر آن
ت موجودا ِ
غیرجسمی اند .از میان همه ی امکانا ِ
صورت خاص را می بخشد،علت صوری آن است .شیطان و فرشته نیزهر یک صورت خاص خود را یافته اند .سرنوشتِ شیاطین و ابلیس،
ایشان را سوی شرّ کشانده و فرشتگان و پریان ،طبق سرنوشتشان ،سوی خیرسوق یافته اند .جان آدمی اما میان خیر و شر آزاد اسـت.
ت صوری روح بشر است .علت مادی و خمیرمایهی آن ،روحِ غیرمادی است.
این کیفیت ،عل ِ

حال ،توده ی مرمر می تواند صورت مجسمه را بالقوه بخود پذیرد ،لیکن هیچ اتفاقی نخواهد افتاد اگرکه کننـده ای در میـان نباشـد.
فاعلی می باید آن صورت را فعلیت بخشد .در این مورد ،مجسمه ساز با چکش و قلمش است که کار را انجام می دهد .بـدون مجسـمه
ساز و چکش و قلمش ،به عبارت دیگر ،بدون ،علّت فاعلی ،صورت تند یس اسکندر مقدونی از مادهی اولیه هستومند نخواهد شد.
حال به علّت غایی می پردازیم تا نشان دهیم که میانِجهان بینی ارسطویی ،که در آن طبیعت ،هدفمند انگاشته مـی شـود و دیـدگاه
مذهبی ،که باور دارد خداوند هر چیزی را به علتی انجام می دهد ،سازگاری متوازن بر قرار است .علّت غایی سبب و مقصود هر عملی
است .نه ماده ی اولیه یعنی مرمرو نه صورت اصلی ،یعنی شکل مجسمه ی اسکندر مقدونی ونه مجسمه سـاز بـا چکـش و تیشـه اش،
هیچکدام تندیسی نمی ساختند ،اگر که مجسمه ساز ،علتی برای کار کردنش ،برای عملکردش نمی داشت ،یعنی هدف نهایی را در پیش
رو قرار نداده بود .به همین دلیل است که آن را علت غایی یا نهایی نام نهاده اند .بدون این علـت هیچکـدام از بـالقوه هـا فعلیـت
نمی یافتند .از آنجا که در دید اروپای مسیحی ،قادر متعال گیتی را خلق نموده ،دانش غایت شناسی] [۴۲می پرسد ،چه مقصـودی در
جهان هست؟ هدف از آفرینش ،در طرح و ارادهی خداوند ،چه بوده است؟
بنابراین ،اسکوالستیکِارسطویی ،برای فهم اشیاء وپدیده ها به مایه ی اولیه ،یعنی علت مادی آن نگاه می کند ،چرا که دانستنِ آن بـه
شناخت آن پدیده کمک می کند .آن جسم از چه چیز ساخته شده است؟ سپس ،به شکل آن که علت صوری باشد ،دقت می کند :به نظر
ترسایان از ماده ی اولیه ی طال می توان دشنه ساخت که به قتل بیانجامد و یا صلیبی درست کرد که انسان را سـوی ایمـان ره نمایـد.

ک عظیمـی میـان روح گنـه کـار و روح
ال وجود غیرمادی ،یعنی روح ،بسی گرانبهاست ،اما چه مغـا ِ
صورت ،در نتیجه ،مهم است .مث ً
پرهیزکار وجود دارد.
علت فاعلی نیز تعیین کننده است .در نظر بگیرید چیزی که به دست بشر یا توسط اراده ی پروردگار به وجود آمده باشد .آیـا آدمـی
ت خالق است؟ علم به علت فاعلی یک شئ  ،آگاهی ما را در بارهی آن شـئ تعریـف
آن را به وجود آورده است یا دست پروردهی دس ِ
می کند .برای آنکه میانِ عللِ مادی و عللِصوری فرق گذارده شود ،در اسکوالستیکِ ارسطویی اصولی مراعات می شدند که اجـازه
ال آدمی شاخص کمال] [۴۳را می شناسد و می داند
می دادند ،جوهر هایی را که به شکل خاص در آمده اند ،از هم تمیز داده شوند .مث ً
که کمال مطلق در چه نهفته است .ذات خداوندی کمال مطلق است و آن کیفیاتی که با صفات خدا شریکند ،یعنی مهربـانی ،محبّـت،
خرد ،روح ونه جسم  ،این صفات که با صفات باری تعالی همسانند ،ارزشی خداگونه دارند واز جملهی عللِصوریاند.
اسکوالستیکِ ارسطویی باور به این داشت که در بطنِهر علت مادی و یا در متنِ هرعلتِصوری ،کماالت جایگزین هستند .یک راه که
می توان به کمال نگریست ،از این مثال مشخص می شود :اتاقی را در نظر بگیرید که چراغی در آن هست .نور ،کمال واقعـی و مثبـت
است .چیزی بنام تاریکی وجود ندارد .آن چه واقعی است نبو ِد نور است .چون نور را کم کنید ،از روشنایی کاسته می شـود .صـوت،
اصل است و چون از میزانِصوت بکاهیم ،سکوت یعنی عدمِ صوت حاصل می شود .چون آدمی با کیفیات خداگونه و پدیده هـایی کـه
آفریدگار خلق کرده ،مواجه است وعدم وجود آنان را نیز دارد ،نتیجتاً ،ترازویی در اختیارش است که بر اساس آن می توانـد همـه
چیز رادر جهان بسنجد وبداند تا چه اندازه به کیفیات خدایی نزدیک است و آیا خواصِ مثبت در آن بیشتر یا کمتر یافت مـی شـوند.
برای مثال ،ذات خداوند ثابت )تغییرناپذیر(] [۴۴است .صفت تغییر ناپذیری باالتر و واالتر ومهمتر از صفتِ تغییرپذیری است .پیـروان
اسکوالستیک به این نکته باور کامل داشتند .آنان به آسمان و کرات می نگریستند و تغییر را در ستارگان نمی دیدند ،امـا روی کـره ی
خاک همه چیز دگرگون بنظرشان می آمد .چنین نظمی نشان می داد که فرد عاقل باید به پدیده هایی تغییرناپذیر مثل خداوند یا الاقل
آسمان و کرات اعتماد کند .لیکن کیست که بتواند بر گیاهان و سنگها و صخرهها که مدام درمعرض تغییر و تحول و سـایش ومرگنـد،
تکیه زند؟ آماج انسانها همانا درک فلسفی و پذیرشِ کماالت و فهمِاهداف نمودهاست.
علت غایی و مقصود نهایی چیست؟ غایت شناسیِ یک پدیده چه را به ما در مورد آن پدیده میآموزد؟ از مبحثِغایت شناسی فهمیـده
می شد که بر اساس طرح و نقشه ی خداوند همه چیز در پی کسب نظم الهی است و برای به انجـام رسـاندن مقاصـد بـاری تعـالی
میکوشد .جهان زنجیرهی عظیمی از وجود] [۴۵و سلسله مراتبی از کماالت است .با توجه به هستیهای متغییر زمینی و پدیـدههـای
تغییرناپذیر آسمانی ،فرق ماهوی میان جهان خاکی] [۴۶و نمودهای سماوی] [۴۷موجود است و سلسله مراتبـی از روح بـر کائنـات
حاکم می باشد .خداوند کمال مجسم است و فرشتگان آسمانی یک پله فروتر از او هستند .طبیعت آنـان غیرجسـمی و سرشتشـان از
صبغه ی جان است ،اما کمال مطلق را ندارند .سپس ،نوبت به جا و مکان آدمی است که یک پله پایین تر از پریان خلق شده اند .انسـان
روحی غیرمادی ،اما جسمی مادی دارد و در انتخاب میان خیر و شر صاحب اختیاراست .در مرحله ی پایین تر از انسان ،حیوانات قـرار
دارند که از احساس برخوردارند و می توانند چیزهایی را بیاموزند ،الکن مختار نیستند .فروتر از آنان نباتات هستند .آنهـا قـادر بـه
رشد هدفمند هستند اما نه توانایی یادگیری و نه قدرت انتخاب را دارند .بعد سنگ و صخره هستند که ماده ی مطلقنـد ،بـدون روح و
دورتر از همه از ذات پروردگار .توماس آکواینس قدیس می پرسد" :مقصود خالق از آفرینش فرشته ها و جمـاد چـه بـود؟" و پاسـخ
میدهد" :خداوند مهربان است و همه چیز را دوست میدارد و به همه اجازهی خلقت میدهد".

حال ،نتیجه ی حاصل از این نظام آموزشی چیست؟ ذهن فکور و جستجوگر چه باید بداند؟ اول اینکه باید با این گیتی نگـری و نظـامِ
سلسله مراتبی آشنا شود ودرک نماید که آدمی مختاراست که یا راه تن وکالبد را پیش گیرد و در نتیجه ،از کمـاالت خـدایی سـوی
سطوحِ تحتانیِ دوزخ سقوط کند یا اینکه از سطح نازلِجمودات ،به طرفِ کماالتِ ثابت و غیرقابل تغییر آسمانی صعود نماید .ذهنـی
که در این پروسه تعلیم دیده ،باید سوی مراحل واالتر و نه فروترحرکت نماید.این جهات دوگانه در بطن ایـن سیسـتم تفکـری قـرار
دارند .دوم اینکه ذهن باید از کماالت و مقاصد آگاه باشد و بداند که قادر به تغییر نظم آنان نیست

اگر اکنون به دانش دوران مدرن نظر افکنیم ،مشاهده می کنیم که به استثنای اخترشناسی ،بقیه ی آنها درباره ی مخلوقات و پدیده های
زمینی و تحتانی و نه موجودات سماوی مطالعه و پژوهش می کنند .آموزش دوران مدرن بر پایه ی مفاهیم عمیقـی بنـا شـده تـا بـه
دانشجویان آنچه را که باید بدانند می آموزد .اسکوالستیک ارسطویی نیز سیستم فکری بود که از انبوه نبردهای نظام های اندیشـه ای
دورهی رنسانس در قرن شانزدهم ظفرمند بیرون آمده و در دانشگاههای اروپا ،مقام شامخی را به خود اختصاص داده بود.

در فصل بعد به فرانسیس بیکن] [۴۸و ضربت کاری که وی بر سیستم ارسطویی وارد آورد ،اشاره خواهیم کرد .نبرد بیکن در بسـیاری
ل مقام مراجع گذشـته و
جهات به گسترش انقالب فکری قرن هفدهم منجر شد ،که از آن جمله است تجدید نظر در مقوالت جدل ،زوا ِ
جایگزینی استدالل بر طبق قیاس با استدالل بر اساس استقراء .درانتهای این مبارزه که فرانسیس بیکن شالوده اش را ریخـت ،مقـامِ
مرجعیت خلع سالح شد و آزمایش و تجربه مقام پراهمیت خود را در دانشها اتخاذ کردند .فروپاشی مراجع فکـری گذشـته یکـی از
مهمترین و ژرفترین تحوالت در سراسر تاریخ مغرب زمین بود و به آنچه که هر انقالب به آن وابسته است یعنی جدایی فلسفه ی طبیعی
از الهیات انجامید و این دو جهان بینی متفاوت را از یکدیگر منفک کرد .آن پروژه چون زوبینی بر قلب اسکوالستیک ارسطویی فـرود
آمد.

فصل سوم :بینشِ نوینِ فرانسیس بیکن][۶۹
در سرتاسر قرون وسطا ،تعلیم و تربیت ،عمدت ًا محدود به روحانیون بود .از جمله طن ِز تاریخ در دورانِ مدرنِ اولیـهی اروپـا )قـرون
شانزده وهفده میالدی( آن بود که نهادِ کلیسا ،انحصارِ سیستم آموزش و پرورش را در اختیار داشت و به توسعه ی آن به جدیت دامن
می زد اما این روند به نتایج ناخواسته منجر شد .کلیسا هدف را بر تعلیمِ کشیشان گذارده بود تا ایشـان را هنگـام مباحثـه در برابـر
مدافعانِ جنبش اصالح گری] [۷۰آماده سازد .گسترش تعلیم و تربیت پیوسته طالب را برای اشغال مقام های مختلفِ اداری در پایتخت
ِ ممالک اروپایی آماده می کرد و این روند ،محصلین جدید و جامعه ی کتابخوان نوینی را به جوامع اروپـایی عرضـه داشـت؛ درس
خوانده هایی که بدنبال مقامِ ثابت و درازمدت در سلسله مراتب کلیسا نبودند ،بلکه طرفِ توجه شان دسـتگاه هـای حکـومتی ،داد و
ستدهای تجاری و زندگی روزمره بود .آنان ،اما ،از نسل های قبل متمایز بودند ،زیرا اینبار به کاالی ذیقیمتِآموزش و پرورش رسمی
آراسته شده بودند.
به موازاتِ فرآیند آموزش و پرورش ،اختراع چاپ و پدیده ی انتشار وضعیتِ نسلِ کتابخوان را بطرزِ شگفتی آور متحول نمود .اگـر
ج حوصله سو ِز رونویسی از کتبی را که در کتابخانه های خصوصی زنجیر بودند با صنعت چاپ که حروف آن را فقط یکبار می چیدنـد
رن ِ
واز آن نسخه های زیادی انتشار می دادند ،مقایسه نماییم ،شوقی را که در دل مدرسین و جمعیتِ کتابخوان افتاد ،درک خواهیم کـرد.
جامعهی تشنه به دانش ،اکنون میتوانست از کتاب سیراب شود و عطشش را برای اخد آگاهی فروبنشاند.
فرانسیس بیکن یکی از نمایندگان نسلِ نو بود که حاصل این تغییرات درنظام عالی تحصیلی بشمار میآمد .در این فصل به او و بیـنش
نوینش خواهیم پرداخت .وی فرزند سیاستمداری موفق و پسر یکی از اعضای خانواده ی سلطنتی بود که مابین سالهای  ۱۴۸۵و ۱۶۰۳
در انگلستان حکومت می کردند .پدرش ،نیکوالس بیکن ،به مقامِ نگهبانی مُهراعظم انگلستان نایل آمده بود .در اواخر قرن شـانزده،
ل ورود به دانشگاه در آن زمان ،به کالج ترینیتی در دانشگاه کمبریج وارد شـد وبـا
فرانسیس بیکن ،در سن سیزده سالگی ،سن معمو ِ
نظام سنتی ارسطویی آشنا گشت .در آن سال ها اساسنامه ی رسمی دانشگاه کمبریج به دانشـجویان متـذکر مـی شـد کـه "همـه ی
دانشجویان دوره ی لیسانس می بایست از مطالعه ی نویسندگان مختلف پرهیز کرده ،تنهـا از روش ارسـطو و مـدافعان وی متابعـت
نمایند ".اما ،ذهن فرانسیس بیکن بلند پرواز و کنجکاو بود.

یکی از معاصران بیکن ،بنام رالی نوشت که بیکن به او گفته بود که وی برای نخستین بار "درکمبریج از فلسفه ی ارسطویی بیزار شـده
بود .فلسفه ای که تنها در حوزه ی جدل و ستیهش ،پرزور و کاراست ،اما ناتوان از آفرینشِ فرآورده های سودمند] [۷۱به نفع بشـریت
است ".نبر ِد همه جانبهی بیکن علیه فلسفهی سنتی از اوایل قرن هفده میالدی آغاز شد .وی در آثار چندی که بـین  ۱۶۰۲و  ۱۶۰۸بـه
رشته ی تحریر درآورد ،مدعی شد که در اروپا ،فلسفه ی سنتی درحوزه های مختلف از اساس محکوم و باطل است .وی استدالالت خود
را به این ترتیب فرموله کرد :اول اینکه این فلسفه ،دین و فلسفه ی طبیعی را به هم آمیخته و نتیجت ًا به آشفتگی هر دو دامن زده اسـت.
دوم اینکه اهمیت به واژه ها را جانشین اهمیت به اشیاء کرده است .بجای آنکه اندیشمندان اروپایی به یـادگیری بردبـار و فـروتن از
آفریده های خداوند بپردازند ،خویشتن را وقف دوز و کلک های کالمی و نیرنگ های لسانی و بالغتی کرده اند تا برای خود شهرتی بهم
زنند .بیکن نوشت که اینان مشتی مشاهدات پیش پا افتاده و اغلب امتحان نشده را به جای بررسی اصیل قالب می زنند .سفسطه گری و
فن منازعه و جدل ،جای فلسفه ی طبیعی را گرفته ،حال آنکه ،دانش طبیعی است که وضعِ بشر را در جهتِ مثبـت دگرگـون خواهـد
کرد .وی متفکرین را به ازدواج مابین ذهن و اشیای درخود فراخواند" ،وصلتی که عفیف ،قانونی و مقدس] "[۷۲است .بجـای اتحـاد
نامقدس اذهان و واژه هایی که مخلوق فکر بشرند ،عقد میان اذهان با آفریده های خداوند را پیشنهاد می کرد .وی مـی گفـت ازدواج
میان ذهنِ بشر و اشیاء باید عفیف باشد یعنی از آرایش و زینت زیادی مبرا باشد ،و مقدس باشد یعنی همراه بـا احتـرام و تواضـع و
ق
انگیزه های خیرخواهانه ی مذهبی باشد ،و باید قانونی باشد یعنی بر طبق قاعده و قانون و روش مناسب انجام گیـرد) .بـیکن عاشـ ِ
تشبیه بود وغالب ًا افکارش را در قالب استعاره بیان مینمود(.
ازنظر بیکن تفکر در اروپا اسیر پنج یا شش فیلسوف یونانی شده بود که نظام فکری پرمدعایی را تدوین کرده و پـا را از حـد خـویش
فراتر می گذاردند .سیستم هایی که فاقدِ نتایج سودمند بودند .وی نوشت" :این سیستم های اندیشه ،رابطه ی اروپا را با طبیعت مـتعفن
کرده و دیواری از نظریه ها و نظام های میان تهی ما بین انسان ها و اشیاء کشیده اند ".مشکلِ بزرگ بیکن آن بود که چگونـه میتـوان
ک رد یا قبول و صحت و سقمِ هر نظام فکری بودند.
پژوهشگران معاصر خود را مجاب به ترک روشی کند که همان روش ،مح ِ
ارسطو روش خود را در کتابی عرضه داشته بود که تمامی دانشجویان و طالب در اروپا بایستی به آن پرداخته ،مطالعه کرده ،امتحـان
داده و قبول شوند .این اثر زیر عنوان ارگانون] [۷۳یا افزار دانش معروف است .بیکن در عصری که که "نوآوری] "[۷۴غالب ًا با صفت
"عجول"] [۷۵همراه بود ،در دورانی که عقیده را بر آن بود که آموزگاران ،وارثان اندیشه ای هستند که قدمت هزار ساله دارد وهـر
نوآورِعجولی به مثابه ی عنصری بی مالحظه معروف می شد ،با بی باکی تمام ،به نگـارش اثـری پرداخـت و عنـوان آن "ارگـانون
نوین"] [۷۶گذارد .در این نوشته ،وی ادعای خود را بی پروا بانگ زد" :هیچ دادگاه ،تا زمانی که خود تحت محاکمه است ،نمی توانـد
برای من مجازاتی تعیین کند .او نوشت" :من با زیربنای اصول اولیه و خودِ مفاهیم و حتی روش های شرح و توضیح ،مخالفم ".وی بـه
ش ذهن خوانندگان متوسل شد .اول
نتایج روش نوینِ اندیشیدن چشم دوخته بود و درمان را در خود فلسفه نمی دید .بیکن به دو گرای ِ
میل آدمی به اینکه از ناتوانی خود در برابر طبیعت بکاهد ودرمقابل آن کمتر منفعل باشد .هدف و مقصد دانش ،از دید بیکن ،گسترش
سلطه ی بشر بر دانشی است که محنت و بهزیستی انسان ها به آن بستگی دارد .اگر آماج علم این است که از دردها بکاهد و بر سـعادت
بیفزاید ،پس قسمی دیگر ازمتد شناخت را باید جست .دوم ،بیکن به اخالق مذهبی متمسک شد .از دید مؤمنان ،دانش باید در خـدمت
انسان باشد .آدمی کارها را بر اساس میوه و نتیجه شان می سنجد و ثمره ی علم همانا خدمت به بشراست ،همانا سودمندی بـرای نـوع
انسان است .اموری که از رنج مردمان می کاهد و بر آسایششان می افزاید .کارگزاری و یاری به همنـوع اسـت .وی نوشـت" :هـیچ
نشانهی دیگری محکمتر و اصیل تر از ثمره نیست ".در مذهب اینطور تدریس میشود که ایمان ،از راه عمل نشان داده میشود .همـین
معیار باید در فلسفه بکار رود .چنانچه عملی نازا ،عقیم و بی حاصل باشد ،همان به که طرد شـود .ایـن جملـه چکیـده ی اندیشـه ی
فرانسیس بیکن است .وی در اوایل سدهی هفدهم میالدی میگفت بگذارید همهی فلسفهها و علوم گذشته ،چنانچه از بوتهی آزمـایشِ
سودمندی و خدمت به خلق خدا سربلند بیرون نیایند ،طرد شوند .بیایید از زیر یوغ مراجع فکری بیرون آییم .بیاییـد آغـازی نـو را
برای علمِ انسانی و منظم بنا نهیم .از این نقطه به بعد ،بیکن برای خویش وظیفهای سترگ را در نظر گرفت .کاری کـه آن را "تجدیـد
حیات اعظم] "[۷۷نامید .مهمترین اثر او ،ارگانون نوین یعنی روشی نو برای کسب دانش مفید ،یکی از بـانفوذترین کتابهـای دنیـای
جدید بشمار میرود.

در این اثر بزرگ ،چهار موضوع مورد بررسی قرار می گیرند .اول اینکه دانش ،همانا سرچشمه ی توانایی برای انسان هاست .اما دانش،
تأمل در کماالتِ رودخانه ها و یا اندیشه در مورد جا و مکانشان در زنجیره ی دراز هستی ،نیست .نتیجه گیری های غایت شناسـانه کـه
فقها ممکن است دربارهی آفرینش رودها و درباره ی نیات و رحمت الهی مطرح کنند ،جُستارعلمی بشمار نمی آیند .تحقیق دربـاره ی
رفتار رودخانه ها ،فهم دالیل جنبش و حرکات آنها است و دانش واقعی ،استفاده از آن دالیل و نیروها برای بهبود وضـع انسـان هـا و
کاهش رنجشان است .موضوع دوم که بیکن مطرح کرد ،جدایی فلسفه ی علمی از مذهب بود .فلسفه ی علمی همان است که ما امـروز
آن را به عنوان دانش یا علم می شناسیم .فلسفه ی علمی در معنای دوران مدرن اولیه به مفهوم مطالعه ی جهان طبیعی توسـط قـوه ی
درک طبیعی انسان ها بود .بیکن نوشت" :باید به ایمان همان را بخشید که در قلمرو ایمان است ".اما اگر سئوال این است کـه ماهیـت
یک پدیده ی آفریده شده بدست خداوند چیست ،در اینجا طرف مشورت را نباید خیال آدمی قرار داد .جایگاهی برای درک ماهیـت
مخلوقات آفریدگار وجود دارد وآن مکان ،پژوهش در مورد خودِ پدیده هاست .موضوع سوم در کتاب بـیکن ،روش اسـتقراء اسـت.
ابتدا به شرح عقیدهی بیکن در بارهی روشِ درست میپردازیم و سپس دربارهی آموزشهای او در باب استقراء سخن میرانیم.
ت استعاره میزند :میگوید" :نبـوغ
از دید بیکن روش درست ،اُس و اساسِ پیروزی علوم برای انسانهاست .بازهم بیکن دست به صنع ِ
همچون بادپاست ،مانند شاهینی بلندپرواز است .لیکن روش درست مثل راهی است که آدمـی را سـوی هـدف و در جهـتِصـحیح
ت نقطه به نقطه ،گام به گام و شتروار در مسیر جاده ای ،باالخره روزی رونده را به مقصد مـی رسـاند .فـرد
راهنمایی می کند .حرک ِ
نابغه ،اما ،اگردر مسیری نادرست بیفتد ،هر چند به تندی و چستی میپوید ،به سرعت نیز از مقصد حقیقت دور میشود و راهـش از راه
روشِتحقیق بشری منفک می گردد .نبوغ ،در مقایسه با کاربرد مناسب ذهن از اهمیت کمتری برخوردار است .بیکن عقیده داشـت کـه
روش درست ،نه منطق قیاس و استناد به مراجع ،بلکه روش استقراء از نمودها و پدیده های مشخص طبیعـی اسـت .از دیـد وی راه
دیگری برای دانش وجود ندارد .از مشاهده ی اشیاء و پدیده های خاصِ جهان ،به کلیتی فرضی درباره ی آن مـوارد مشـخص نایـل
می آییم .سپس باید آن کلیات را به بوته ی آزمایش گذارد وآزمون هایی طرح نمود که درستی یا خطای آن کلیات را به ثبوت رسانند.
بعد از آنکه کلیتی اثبات و مستحکم شد ،می توان از مجموعه ای از کلیات ،کلیات دیگری را استنتاج نمود و بـدین وسـیله بـه سـطوح
باالتری از کلیات دست یافت .پیوسته باید آنان را به محک آزمون گذارد و آماده ی تصحیح و غلط گیری بود .بیکن صـادقانه وبارهـا
نوشت که وی عملگرا نیست ،بلکه بر این عقیده است که آدمی به مشاهدهی طبیعت میپردازد و سپس حقیقت بر او روشن خواهد شـد.
میگفت" :متفکرین را به وصلت میان قوای عملی و عقلی دعوت میکنم .بشراز طریق منطق استقراء] [۷۸به کلیات شکل میدهد ،امـا
ال پیش رود .عقل از خود می پرسد :اگر فرضیه ی من درست است ،در این شرایط در طبیعت چه اتفاق
بعد ،ذهن بشراست که بایستی عق ً
خواهد افتاد؟ آنگاه الزم است که آزمایش های تجربی را طراحی نمود .ذهنِ انسان آزمون ها را تدوین ،و طبیعـت نتیجـه شـان را
مشخص خواهد کرد .از این راه ،بشر از طبیعت میآموزد".
متد استقراء توپخانهی یورش نیرومند بیکن به نهاد مرجعیت و قیاسِ] [۷۹از اصول به ارث رسیده است.
موضوع اصلی چهارم بیکن آن بود که فلسفه ی طبیعی یا دانش طبیعی ،عملی پویا ،جمعی و انباشتمند] [۸۰است .علـم ایسـتا وجـود
ندارد ،زیرا آدمی پیوسته از طبیعت می آموزد .این روند پویاست ،زیرا بشرهمواره باید از راه استقراء ،کلیت های نـوینی را کسـب و
آزمایش های جدیدی را طرح کند .بعالوه ،فرآیند آن بستگی به تشریک مساعی دارد ،چون هیچ ذهنی به تنهایی قادر نیست بر انبـوه
جلوه های طبیعت بطور شایسته احاطه باشد .مردم عمیق ًا تحت نفوذ اندیشمندان دستگاه ساز در آمده اند ،اما فراموش کرده انـد کـه
قوای فکر آدمی هرگز بخودی خود قادر نیست به کلیت ها در همه پهنه های طبیعت دست یازد و به آزمـون همـه ی آنـان بپـردازد.
مردمان بشدت از عظمت نبوغ درشگفتند ،ولی به اندازه ی کافی از میوه و نتیجه ی روشِ درست به هیجان نیامده اند .وی می گوید که
دانش انباشتمند است چرا که آنچه که در قرن هفده حقیقت محض فرض می شود ،دائم ًا در سایه ی علوم جدید و آزمایش های نو مورد
بررسی و آزمون قرار خواهد گرفته ،ترمیم خواهد شد و به آن افزوده میشود.
بیکن در اینجا استعاره ی مشهو ِر مورچه ،عنکبوت و زنبورعسل خود را بیان می کند) .هر چند ممکن است این تشبیه از لحـاظ حشـره
شناسی دقیق نباشد ،اما سخنی زیبا و گویا است( وی می گوید ،مورچه عملگرای ناب است :اطالعاتِ خُرد و کالن درباره ی طبیعـت را

روی هم تلنبار می کند و آن را دست نزده باقی می گذارد .عنکبوت عقلگرای محض است ،فیلسوف دستگاه ساز است .تـاری نفـیس و
عالی میتند .تقارن تارش خیره کننده و شگفت انگیز است .لیکن این تار از عنصر و جوه ِر درونیِ خود عقلگرا تنیـده شـده اسـت .از
درون عقل اوبیرون آمده و برگرفته از طبیعت نیست .بیکن اصرار می کند که ،هدف دانش ،اما ،آن است که زنبور عسـل را نمونـه ی
خود قرار دهد که داده ها را از طبیعت برمی چیند ،شهد را از گیاهان برمی مکد تا آن را با بهترین عنصـر درون خـویش بیـآمیزد و
ثمرهای شیرین و مفید را برای نوع بشر بیافریند.
به عقیده ی بیکن ،ذهن آدمی طبع ًا به سوی اشتباه گرایش دارد .بنابراین ،نتایجی که به ذهن خطور می کنند باید همـواره از طریـق
منطق استقراء و آزمون های تجربی محک بخورند .روش صحیح بایستی مدام ذهن آدم را از عرش به زیر فرو آورد .چه بسا مایلیم که
با ابتدایی ترینِ مشاهدات به دورترینِ نتایج پرواز کنیم .معذالک ،این چیزی جز نخوت و تکبر نیست و نشان پـوچی و بطالـت بشـر
است .بیکن بشر را به فروتنی فرامی خواند و از انسان انتظار دارد بداند که فهم طبیعت دشوار است :بگذارید بپذیریم که پای ذهن را
باید به زمین دوخت تا به نتایج بعید پَر نکشد .وی به اعتقادات مذهبی خوانندگان متوسل می شود .می نویسد" :به ترسایان اکید ًا مقـرر
شده که از پرستش بت های واهی و دروغین بپرهیزند و جز خداوند یکتا چیزی را ستایش نکنند .بت پرستی یکی از معاصـی کبیـره ی
بشر بوده است ".لیکن از دید بیکن ذهن آدمی بجای بررسی مخلوقات آفریدگار که جلو چشمش هستند ،خود را معطوف به آنچـه وی
"بتهای ذهن"] [۸۱مینامد ،کرده است .این بتها ساختهی خود انسان هستند که جانشین آفریدههای خالق شدهاند .وی چهار نـوع
مختلف از بت های ذهن را ذکر می کند :اول ،بت های قبیله] ،[۸۲یعنی منابع اشتباه و خطا که جزو ذات بشرند .آدمی به عنوان بشر به
آنها دچار است .اینکه افراد باشتاب در جهتِ نظم بخشی و کلیت بخشی کشیده می شوند .بسا اشخاص که متـأثراز تجـاربِ تصـادفی
هستند ،نه مشاهداتِ با صبر و حوصله .حواسِ آدمی فریب دهنده و کاذبند و اغلب داوری ها بر پایه ی عواطف بنیاد شـده انـد .دوم،
ی منفرد ،تعصبات ویژه و یکسو نگری های شخصی .تمایالت خاصـی کـه از تفـاوت هـای
بت های کهف] [۸۳هستند :بت های انسان ها ِ
فیزیولوژیکی ،روانی و آموزشی و پرورشی ناشی شده اند .در نتیجه ،نیاز به کار دست جمعی و تشریک مساعی بـرای انتقـاد از کـار
یکدیگر ،حقیقت سنجی و تأیید کارها احساس میشود .سوم ،بتهای بازار] [۸۴هستند .بتهای پول رایج که در دانشهای دقیقـه بـا
آنان مواجه هستیم .اینها ابهامات و ناروشنی های گفتارند .از نظر بیکن ،در علوم دقیقه از واژه هایی استفاده مـی شـود کـه معـانی
گوناگونی دارند .انتزاعاتِ مبهم مقدمه ی مشاهدات افراد می شوند .در حالیکه کلمات باید آنطور سکه زده شوند تا بتوانند در خدمتِ
مشاهدات نظام مند و نافذ بکار برده شوند .و چهارم بت های تآتر] [۸۵هستند .تمام سنت به ارث رسیده از فلسفه ی قدیم و بـه ویـژه
فلسفه ی ارسطویی و آیین دنباله روی از مراجع ،مثال هایی از پرستشِ بت هاب تآترند که آنـان راهمچـون بـازیگران روی صـحنه
میپرستیم .درعوض باید به طبیعت نگاه کرد .بجای آنکه در کتاب طبیعت موشکافی کنیم ،به آثار فالسفه رجوع مـیکنـیم .بـیکن در
ارگانون نوین نوشت" :چرا باید این را مسلم فرض کرد که آنچه را که در تاریخ برای انسان حفظ شده ،حقیقت ناب بشماریم؟" در یکی
دیگر از سخنان پر استعاره اش گوشزد می کند که تاریخ شبیه رودخانه ای است که اجسام سنگین بالفاصله به عمق فرو می روند و آنچـه
خالی و سبک و پوچ است بر سطح میماند تا به زمان حاضر منتقل میشود".
چشم انداز بیکن این است که با استفاده ی صحیح از ذهن ،رابطه ی نوینی میان انسان و طبیعت برقرار می شود .مناسـباتی کـه در آن
آدمیان برای بهبود وضعششان تالش خواهند کرد .این همان دانش است و برابر با خیرخواهی واقعـی اسـت .از خامـه ی وی اثـری
برجسته با مضمونی ناکجاآبادانه تراوید که عنوانش "آتالنتیس جدید"] [۸۶بود .دراین داستان ،افراد حاکم بر مناسباتشان با طبیعت،
بنفع کل بشریت ،بودند و وسیله ی سلطه شان دانش بود .علمی که نه بر حدس و گمان و نه بر اساس سحر و جادو ،بلکه بر پایه ی نتـایج
روشنگرانه از طبیعت پس از مشاهدات بردبارانه و تجربیات عملی قرار گرفته بود .نتایجی که قابل امتحانند و کردارپدیده هـای ایـن
جهان را توضیح می دهند .دکتر فاوست] [۸۷در اثر مارلو] [۸۸در طلب علمی جادویی بود که به وی نیرویی خدایی عطا کند .بـیکن
جامعه را به کسب دانش مفیدِدنیای پیرامون دعوت میکرد تا از بال بکاهد و بر سعادت انسانها بیفزاید.
در مرکز آتالنتیس نوین عمارتی برپا شده بود بنام "خانه ی سلمان" که در آن فیلسوفان طبیعی زندگی و کار میکردنـد .بـر در ایـن
خانه نگاشته بودند" :هدف این بنیاد ،شناخت علل و رازهای پنهانی پدیده هاست .آماج آن ،گسترش مرزهای قلمرو انسـان هـا بـرای

بهبود هرچیز ممکن است ".روشی غنی و نیرومند در برابر تفکری ایستا و ذهن گرایانه .همین روش بود که در طول قرن هفده مـیالدی
به تدریج و به طور فزایندهای پیرو و هوادار پیدا کرد.

فصل چهارم :ستارهشناسی و کیهانشناسیِ نوین
همانطور که در فصلِ اسکوالستیسمِ ارسطویی بحث شد ،این نظامِ فکری ،همیشه نظرِجداگانـه ای نسـبت بـه جهـان متغییـر] [۱و
ناکامل] [۲زمینی ،از یک سو و دنیای کماالت و ثابت آسمانی ،از سوی دیگر ابراز می کرد و میان این دو ،تفاوت عمیقی را قائل بـود.
به همین دلیل ،علم ستاره شناسی که گردش اجسام سماوی رامطالعه می کند ،از قدیم ،دانشی برای اذهان باریک بین وواال محسـوب
می شد و به زیر تردید در مفاهیم سنتی آن ،به معنای مبارزه با ارکان تفکرِارسطویی بود .در این بخش بـه شـرحِ سیسـتمِنجـومی
بطلمیوس ،که سازگار با جهان بینی ارسطو بود ،می پردازیم و آن را نه ازدیدگاه کشفیات و دانشِ اختر شناسی قرن حاضر ،بلکـه بـه
منظورِتوضیح یکی از ژرف ترین سطوح فلسفی و روند تزلزل درسلطٔه اندیشٔه ارسطویی ،مورد بررسی قرار می دهیم.
ارسطوییان و پیروانش به نظامِ ستاره شناسی کالدیوس بطلمیوس] ،[۳منجمِ یونانی قرن دومِ میالدی اعتقاد داشـتند .ایـن تئـوری
بطرز شگفت انگیزی با جهان بینی اسکوالستیک مطابقت داشت و می گفت که در همان حالی که زمین مرکز کائنـات] [۴و سرچشـمٔه
اهمیت گیتی است ،در عین حال مکانش در دور ترین نقطه نسبت به جایگاه خداوند واقع است .بعالوه ،بطلمیوس می گفت کـه کـرٔه
ماه ،سیارات ،خورشید و گنبدی که ستارگان ثابت بر آن نصب شده اند ،همگی بگرد زمین بر مدار دایره ای کامل] [۵در گردشند.

در فصلِ بررسی موضوع جدل] ،[۶گفتیم که یکی از وظایف تئوری آن است که با پدیده ها سازگار باشد و رفتارشان را توضیح دهـد.
نظامِ بطلمیوسی که حرکتِاجرام آسمانی را برمدارِ دایره ای کامل بدورزمین فرض می نمود ،از ابتدا با برخـی ناهنجـاری هـا و
دشواری ها مواجه بود .در قرن ما ،این مشکالت ،با نهادنِخورشید در مرک ِز منظومٔه شمسی )نظامِ خورشید مرکزی( وکشـفِ مـدار
گردشِسیارات نه بر دایره ،بلکه بیضی رفع شده اند .اما منجمین قدیم ،برای اصالحِ این نواقص در سیستم نجومِ بطلمیوسی ،نـاگزیر
به حک و تغییراتی در آن تئوری بودند .اول" ،مدارهای خارج از مرکز"] ،[۷یعنی مسیرهای که دایرٔه کامل بودند ،امـا کـرٔه زمـین
دقیق ًا در مرکز آنها واقع نبود را پیشنهاد کردند ودوم ،منحنی های "روی دایره ای"] [۸را )دوایری که مرکزشان روی محـیط دایـرٔه
بزرگتری است ( افزودند .این تبصره ها و اضافات ،تا اندازه ای توانستند حرکات پس گرا] [۹را که امروز توسط روشهای دیگر توضـیح
داده می شوند ،توجیه کنند .منجمان ناچاربودند از این قبیل مدارهای "خارج از مرکز" و منحنی های "روی دایره ای" هـر روزه بـه
سیستم بطلمیوسی وارد کنند تا داده های نجومی تبیین شوند.
از جملٔه جنبش های فکری که اسکوالستیسمِ ارسطویی را به مبارزه طلبیدند ،نوزایی خطی فکری را باید نام برد که سرچشـمه اش در
اندیشه های ریاضی دان وعارفِیونانِ باستان ،فیثاغورث [۱۰]،بود .در جایی که اسکوالستیسم ،ذاتِ پروردگاررا در کماالت می دید،
نوفیثاغورثیان] [۱۱ریاضیات و هندسه را بنیاد آفرینش می دانستند .این تفاوتی ماهوی میان این دو جهان بینی بـود ،زیـرا دیـدگاه
اسکوالستیسم ارسطویی عمیق ًا بر خصوصیاتِ کیفی] [۱۲تکیه داشت و سئوال می کرد که تا چه حد و به چه نحوی یک پدیـده ،کیفیـت
ِکمال را در خود بازتاب می دهد و تا چه اندازه آیینٔه زیبایی وتمامیت الهی است .بعالوه ،این نظرگاه ،وقتی که به حرکـت اجسـام و
روندها می نگرد ،آنان را در چارچوبِ جوهر] [۱۳و اصلشان بررسی می کند و مقصود غایت شناسانه شان] [۱۴را مورد سئوال قـرار
می دهد.

اجازه دهید کمی به توضیح این مطلب بپردازیم :اگر به یک موجود از نقطه نظ ِر فلسفٔه ارسطویی نگاه کنیم ،یک فرم یا شکل خـاص را
داراست ،یک شکل که از مجموعه ای از امکانات بالقوه و محدو ِد هر جوهر ،فعلیت و شئیت یافته است .به عبـارت دیگـر آن موجـود
چیزی را داراست که به آن ویژگی خاص می بخشد و از سایر چیزها متفاوت می کند .مقصد ،درغایت شناسی ،یعنی اینکه آن موجـود
ت موجودات در شکل جنبششان بیـان مـی
نهایتی را بیان می کند و در جهت و سوی خاصی عمل می نماید .در نظام ارسطویی ،کیفی ِ
شد .از این دیدگاه ،اگر کسی می پرسید چرا سنگی به پایین سقوط می کند ،جواب داده می شود که سنگ بـه سـوی پـایین در مـی
غلطد ،چون مکان شایسته و فیزیکی خود را می جوید .در سلسلٔه بزرگِ موجودات ،اجسامِ صلب در دورترین نقطه و پرفاصـله تـرین
مکان از منزلت الهی قرار دارند ،زیرا تمام ًا از جسم بی جان ساخته شده اند .نتیجت ًا سنگها سوی زمین سقوط می کنند تا جای مناسـب
خود را در کائنات اشغال نمایند .آتش به باال شعله می کشد ،زیرا آتش تن و جسم رامی پاالید و مطهر می سازد؛ به همین دلیل سـوی
خداوند و نزدیک به او زبانه می کشد .جنبش اشیاء به این طریق جوهر خاصِ آنان را در جهان ابراز می کنند .جنبش در عـین حـال
مقصود را نیز می نمایاند .باران می بارد تا محصوالت برویند.
همین نگرش است که نوفیثاغورثیان را به عصیان می کشاند .دید آنان از پایه با این بینشِ کیفی و غایت شناسانه متفاوت بود .از نظـر
نوفیثاغورثیان ذهن خداوند خود را در نظم و هماهنگی و نسبت های ریاضی بیان می کند .به ذمِّ آنان منشأ واقعیت ،ذهن الهی اسـت
که بنیادش اعداد و توازن های هندسی اند .افزون بر آن ،نوفیثاغورثیان قرص مدور آفتاب را نور مجسم و مهمترینِ اجسـام سـماوی
در کائنات می انگاشتند .فیثاغورثیان باستان خورشید را می پرستیدند .نوفیثاغورثیان دوره های بعد ،آن را نشانه و مُهری از خداونـد
و همذات او می پنداشتند.
در قرن شانزده میالدی منجمی بنام کوپرنیک ،به تجدیدنظر در نظام بطلمیوسی دست زد تا آن را با مدارهای دایره ای منطبق سازد.
وی در مرکز گیتی خورشید را قرار داد .این بازنگری امکان داد تا از تعدا ِد مسیرهای "روی دایره ای" و "خارج از مرکز" تا اندازه ای
کاسته شود ،هر چند حذف آنها میسر نبود .کوپرنیک" ،آفتاب را چراغ و ذهن پروردگار و فرمانروای کائنات و تبلـوری از ذات الهـی"
ن قرن هفده میالدی ،تیکو براهٔه دانمارکی ،نظام کوپرنیکی را نپذیرفت .اما مشاهداتش را
می دانست .یکی از برجسته ترین رصدگرا ِ
به دقت گردآوری کرد و انبوهٔه عظیمی از ارقام ثبت نمود .داده های وی به منجمی خارق العاده بنام کپلررسیدند .کپلر نوفیثاغورثی
ی کپلـر
عارف ،غیبگو ،ریاضی دان و طالع بینی قهار بود .وی به انطباقِ مشاهداتِ تیکو براهه با نظام کوپرنیکی موفق شد .رمز کامیاب ِ
ق داده های تیکو براهه به سیستم مرکز -خورشیدی [۱۵]،کاری که به غایت کوه پیکربـود ،در ایمـان ژرفـش بـه رازهـای
در انطبا ِ
هندسی کائنات نهفته بود .از همان آغاز کار و پیش از آنکه هیچکدام از تحقیقاتِ وی نشان دهند که میان اجسـام آسـمانی روابـط
ریاضی برقرار است ،عمیق ًا معتقد بود که با گذاردنِ آفتاب در مرکز جهان هماهنگی کمّی و ریاضی ،طبقِ نسبت هـای معـین ،مـابین
آفریده های خداوند هویدا خواهد شد .وی در حالیکه در معادالتش با متغیرهای متعد ِد زمان ،فاصله و حرکت سر و کار داشت ،بدون
دسترسی به هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل که هر دو اواخر قرن شانزده ابداع شدند ،به محاسباتِشاقی همت گماشت که بارها به
س خرد ریاضـی و نظـم
زمینش زدند و به شکستش کشاندند .با سرسختی و پیگیری ماوراء انسانی و اعتقاد ژرف به اینکه کائنات انعکا ِ
خداوندی است و با اندکی مدد از اقبال ،وی در سالِ  ۱۶۰۹به دو قانون اولش در بارٔه حرکتِ سیارات دست پیدا کرد .همین قـوانین
به نجوم و سیستم کوپرنیکی نظم و آرایش بخشیدند .کپلراز آن طوری که قانون اول از آب در آمده بود ،زیاد راضی نبود ،اما قـانون
دوم به آن بستگی داشت و لذا تا اندازه ای دالِ بر حقانیتِ قانون اول می شد .قانون اول می گفت که سیارات ،از جمله زمـین ،بـر
مدارهای بیضی و نه دایره گرد خورشید می گردند .کپلر به دوستی نوشت" :به مدارهای بیضی رسیده ام که چون ارابه ای از سـرگین
اند!" معذالک بر مبنای مدارهای بیضی قانون دوم بدست می آمد که حکم می کرد خطی که سیاره ای را به خورشید وصل می کنـد،
در زمان های مساوی مساحت های مساوی را می روبد .این نظم هندسی از دید کپلر سخت گیرا بود .ولی در برابر دسـت کشـیدن از
مدارهای زیبای دایره ای ،پاداشی ناکافی به نظر می رسید .مدارس فلسفی و بخصوص نوفیثاغورثیان ،تمام ًا به مسیرهای دایره ای بـه
عنوان شکلی کامل و خدایی می نگریستند.
در نتیجه ،کپلر به مدت ده سال بعد از آن ،کوشش محاسبه ای و ریاضی خود را معطوف به اثبات هماهنگی در این دنیـای مـدارهای
بیضی کرد و باالخره در سالِ  ۱۶۱۹به آن نائل آمد :مربع َدوَران] [۱۶گردش هر سیاره با مکعب میانگینِ فاصله اش با خورشید نسبت

مستقیم دارد .حاال دیگر مدارهای بیضی معنا و مفهوم داشتند .بر اساس آنان خداوند ،خرد خود را در رابطٔه "مجذور دورٔه چـرخش
 16یک سیاره بدور خورشید با معدلِ مکعبِ فاصله اش از خورشید متناسب است" ،بیان کرده است .کپلر در اثر بزرگ خود زیر عنوان
ِ"هماهنگی در کائنات"] [۱۷قانون سوم خود را در قالب واژه هایی ابراز کرد که با ادبیات علمی و ستاره شناسی قـرن بیسـت و یکـم
اندکی فرق دارد:
"من شاهد طلوع آفتاب درهجده ماه پیش بودم و سه ماه پیش ،روشنی روز بر من هویدا گشت .اینک شعاعِ خیره کنندٔه آفتاب تابـان
بر من می خندد .از این ببعد ،دیّاری نخواهد توانست مرا باز دارد .لگام اختیار از کف نهاده و با شوق خداگونه ره می سپارم .با آنانی
که قصد خواریم را دارند ،به مبارزه برمی خیزم .من کشتی فرعون را ربوده ام تا مکانی مقدس را برای پروردگـار خـویش بجـورم.
جایی که دوراز مرزهای مصر خواهد بود .اگر بر من خشم گیرند ،غضبشان را به جان خریدارم .قالب کمـر را محکـم انداختـه ام و
زنهار ،که آب رفته به جوی بازنخواهد گشت .من برای معاصرانم می نگارم و اگر اینان نطلبند ،چه باک ،چرا که آینـدگانش خواهنـد
خواند .گو آثارم تا صد سال خواننده ای نیابند ،مگر خالق متعال شش هزار سال منتظر نماند تا باالخره تنابنده ای با فهم درسـت بـر
آفرینشش نظر افکند؟"
گالیله با کپلر نامه نگاری می کرد .گالیله ریاضی دان و منجم بود و بشدت به سیستم کوپرنیکی اعتقاد داشت .اما در پـذیرش قـوانین
کپلر محتاط بود زیرا به نظرش بیش از حد ذهنی بودند .واقعیت این است که قوانین کپلر تا زمان ایزاک نیوتن یعنی سالهای آخر قرن
هفده میالدی مورد قبول همگان قرار نگرفتند .اما گالیله با این نظر کپلر موافق بود که طبیعت را باید بر اساس انـدازه گیـری هـا و
مقیاس های کمّی دریافت .وی در مقابلِ تفکراتِ غایت شناسانه وبر طبق کماالت ،شورش کرد و با کاربرد اختراع جدید آن عصر کـه
وی در تکمیلش نقش داشت ،یعنی تلسکوپ ،با چشمی تازه به آسمان ها نگریست؛ و او چیزهایی را دید که بر طبق قوانینِ قدیم نبایـد
ال
وجود می داشتند .برای مثال حفره های حاصله از برخورد اجسام سنگین بر سطح ماه با تصور کمال مطلق این کره بمثابٔه جرمی کام ً
دایره وار سازگار نبودند .گالیله می کوشید با محاسبات مثلثاتی ،فواصل میان اجرام آسمانی را معین کند تا نظریـاتش را بـه ثبـوت
رساند و برای توضیح حرکات سیارات به "ریاضی کردن" گیتی پرداخت .او در بحث با یکی از ستاره شناسان ارسـطویی و بطلمیوسـی
گفت" :هنوز نمی دانید در کجا پژوهش کنید .در کتاب هایی که بدست بشر نوشته شده اند ،جستجو می کنید ،در حالی که چیزی کـه
باید مطالعه شود ،کتاب طبیعت است" همچنین نوشت" :باید زبان آفرینش را دانست تا بتوان کتاب آفرینش رادرک کـرد و زبـان آن،
اعداد و اشکال هندسی اند که فهم طبیعت بی آنان ناممکن است".

دفاع گالیله از سیستم کوپرنیکی برایش موجب دردسرهای زیادی شد .اما به عقیدٔه بسیاری ،خطرناک ترین بخش آثـار او و انقالبـی
ترین شورش وی علیه اسکوالستیسم ارسطویی ،رد نظریٔه فیزیکی اسکوالستیسم بود؛ بخشی که بنیادش بر کماالت و مقاصـد گـذارده
شده بود .این بخش در سیستم گالیله توسط کیفیاتِ اولیه و کیفیات ثانویه] [۱۸جایگزین شده بودنـد .کیفیـاتِ ثـانوی ،از دیـد وی،
مجموعٔه زیادی از تجربیاتِ ما از جهان خارج هستند .این کیفیات ،خود درونِ دنیای خارج نبودند ،بلکه تأثیرِ آنان بر حواس انسـانی
بودند .از نظر گالیله پدیده های جهان ،زرد یا قرمز ،شیرین یا تلخ ،زیبا یا زشت نبودند .این ها واکنش های مشاهده کنندگان و سیستم
ِ حسی آنان نسبت به آنچه که در جهان بیرون است ،هستند .پدیده های عینی ،زرد و قرمز ،شیرین و تلخ یا زیبا و زشت نیستند .این ها
عکس العمل های مشاهده گرانند .کیفیاتِ اولیٔه طبیعت یعنی آنچه که در جهانِ عینی ،مستقل از آگاهی است و در آفرینش طبیعـی
خداوند واقعی است ،کمّیت است .مثلِ بُعد و شکل و هرآنچه قابلِ اندازه گیری باشد .باقی ،کیفیات اولیه ای هستند کـه بـا حـواس
بشری می آمیزند .به نظر او آنچه که پیروان اسکوالستیسم کمال مطلق می نامیدند ،چیزی جز تصور انسان ها از جهان طبیعی ،یعنـی
دنیای کمّیِ در جنبش نبود .حرکتی که با قوانین ریاضی قابلِ توضیح است .نتیجت ًا گالیله تالش می کرد اجسام در حال سـقوط را بـر
اساسِ جرم آنان و نه بر اساسِ سلسله مراتبِ کماالت و مقاصد ارسطویی بیان کند .در عصری که از دیدِ پیروان اسکوالستیسم اجسام
فرو می افتادند تا مکان مناسبِ خود را در زنجیرٔه کماالت اشغال کنند ،گالیله عقیده داشت که ماده ،در کلیتّ خـود ،مـی توانـد از
طریقِ قوانینّ فیزیکی و دنیوی و بر پایٔه ریاضیات شرح داده شود .مشاهداتِ عملی ،نظم ریاضی و آزمایش های علمـی بـه قـوانینِ
حرکت منجر خواهند شد .همین قوانین فهم راستینِ مخلوقاتِ پروردگار هستند .حرکت ،کیفیت یا مقصد یک پدیده نیست ،بلکه نسـبت

اجسام است به زمان و فاصله .وی در برابر ارسطو و دیگر مراجع ایستاده بود ،اما از اسلوب ارسطو پشتیبانی می کـرد کـه مشـاهده
ازجهان را تشویق میکرد و آموزش می داد .گالیله نوشت" :اگر ارسطو امروز اینجا می بود ،با من موافقت می کرد".
سخت ترین مشکلی که همعصرانِ گالیله می توانستند برایش ایجاد کنند ،رابطٔه میان فلسفٔه طبیعی و مذهب بود .برای مثال گالیله کـه
عمیق ًا به برداشتِ ریاضی و استقرایی از فرضیٔه کوپرنیک معتقد بود ،می دانست که اگر به گونٔه سطحی به مسئله نگریسـته شـود ،ایـن
دیدگاه با کتاب مقدس در تناقض است .مثالً ،در کتاب یوشع خداوند به خورشید فرمان می دهد از حرکت بازایستد تا قـوم یهـود بـه
پیروزی رسند .گالیله در دفاعِ از خویش ،نامٔه پراهمیتی را به کریستینا ،دوشس اعظم ،می نویسد و در آن بیان می کند کـه خداونـد
مؤلفِ دو کتاب است :کتابِ مقدس و کتابِ طبیعت .پروردگار نگارنده ای اکمل است و در آفرینشش تناقض راه ندارد .آنچه که بشـر
در طبیعت مشاهده می کند نمی تواند خطا باشد و انسان به درستی به حقیقت آن ایمان آورده است .اگر چنانچه کتابِ مقدس سطح ًا
در تضاد با امر مسلم به نظر برسد ،مشکل از کتابِ مقدس نیست ،بلکه اشکال در تفسیرانسان هاست .گالیله از کـالم یکـی از پـدران
روحانی کلیسا استفاده می کند و می گوید" :انجیل حرکت به سویِ هفت طبقٔه آسمان را به بشر نشان می دهد ،نه حرکتِ آسمان هـا
را ".آدمی به استعاره از باال آمدن و فرو رفتنِ خورشید سخن می گوید ،نه به این دلیل که فرضیٔه نجومی را بیان کرده باشـند ،بلکـه
ب مقدس ذکر از یدِ خدا و انگشتِ خالق می کند .آیا به این معنا است که شخص کـافر
صرف ًا از تجربه ای روزمره گفتگو می کند .کتا ِ
می شود اگر جسمی برای روح الهی قایل نشود؟ انجیل را باید در پرتو خردِ انسانی و دانش آدمی فهمیـد .حـواسِ بشـر مخلـوقِ
پروردگار هستند ،عقلِ او توسط خداوند آفریده شده ،قؤه اندیشه اش و ریاضیات آدم مخلوقات خدا هسـتند .امـا در دانشـگاه هـا
تدریس می شودکه فقه و الهیات ملکٔه دانش هاست و بر سایرِ علوم برتری دارد .گالیله می گوید" :این سـخنی صـائب اسـت .آری،
الهیات در حوزه و دامنٔه آنچه که بحث می کند ،در میدان حکمتِ الهی ارجحِ تمامِ علوم است .اما در آنچه که قلمـرو سـایر علـوم
است ،بر آنان برتری ندارد .اگر کسی بیمار شود ،هرچند الهیات ملکه و سرآمدِ علوم است ،اما او را نزد پزشک که دکتر طب باشد می
برند ،نه پیشِ دکتر الهیات .اگر فردی بخواهد قراردادی بنویسد ،اگرچه فقه شهبانوی دانش هاست ،وی به دکتر حقـوق رجـوع مـی
کند ،نه به استادِ حکمتِ الهی .بر همین سیاق ،اگر شخصی در پی فهم نظامِ فیزیکی طبیعت و ستاره شناسی باشد ،به کسانی مراجعـه
می کند که از طریقِ روش استقراء ،ریاضی و تجربیاتِعملی کارشناسِ نظم طبیعی شده اند .در دورانـی کـه فرضـیٔه خورشـید -
مرکزیِ کوپرنیک برای تدریس در دانشگاه ها قدغن اعالم شده بود ،گالیله با صدای بلند می گفت که حقیقت را نمی توان پامال کـرد،
زیرا برای کشتنِ حقیقت باید مردم را واداشت تا از مشاهده دست بکشند و به زور مجبورشان کرد تا به ترکِ آنچه که پروردگـار بـه
آنان عنایت فرموده است ،یعنی تجربیات و منطق ریاضی مبادرت ورزند .تجربه و منطق ریاضی محک هایِ نهایی و معیارهایِ اصـلی
آفرینش یزدان هستند ،نه تفسیر این یا آن فقیه .جوهر و ذاتِ واقعیت ،کمیت است نه کیفیت و غایت.
آثار و موضوعاتی که گالیله بیان می کرد ،فراخوانی برای بازسازی مجموعٔه ادراکِ بشر از جهان خارج بود؛ همانا واگذاریِ مقـوالتِ
کمال و هدفِ غایی به متخصصینِ علوم الهی و کوته کردنِ دست آنان از فیزیک و دانش ،یعنی همان رشته ای که وی فلسفٔه طبیعـی
می نامید ،بود .گالیله از طرف خود پاپ دعوت شد تا کتابی بنویسد و در آن نشان دهد که اگر بنا باشـد کـه انسـان از میـان نظـام
بطلمیوسی و سیستم کوپرنیکی یکی را انتخاب کند ،اینکار به چه دشواری هایی منجر خواهد شد .پاپ از او خواست که نتیجـٔه نهـایی
کتاب را طوری تنظیم کند تا خواننده بداند که در مسایلی از این قبیل ،همیشه بایستی به نظر مرجعیت ،به عنوان قاضی نهایی رجـوع
نمود .گالیله این درخواست راتنها از جنبٔه صوری برآورد ،اما در واقع ،در این کتاب طومارِ مدافعانِ نظام بطلمیوسی را در هم پیچید
و دیدگاه آنان از اوج به حضیض آورد .نتیجه آن بود که گالیله به محاکمه کشیده شد .جرمش آن بود که فرضیه کوپرنیکی را که مـی
گفت زمین گرد خورشید می چرخد ،حقیقت دانسته بود .دشمنانش می دانستند که اندیشٔه گالیله مبنی بر کیفیات اولیه و ثانویه ،اعتقاد
مسیحی را دربارٔه تبدیل شراب و نان به خون و جسمِ عیسی مسیح ،غیرممکن می سازد ،تبدیلی که به آسـانی درچـارچوبِ فلسـفٔه
ارسطویی قابل تفسیر بود .افزون بر آن ،می دانیم که گالیله خصمان خصوصی نیز داشت .وی مباحثه گری چیره دست و مجادله گـری
موفق بود و دوست می داشت در جدل های سهمگین درگیر شود .صالبتِ برهان و نیروی استداللش بسیاری را به خشـم آورده بـود.
ال از ذکـر نظـام
دشمنانش در میانِ اوراق پروندٔه تفتیش عقاید وی ،اسنادی را جعل کردند که گویا پاپ به او امر کرده بود کـه اصـ ً
کوپرنیکی سرباز زند .حقیقتی است که هنگامی که گالیله با آالت و ابزار شکنجه رو به رو گشت ،حرف خود را بطور رسمی پس گرفـت
و باقی روزهای زندگی را در خانه مبحوث بود .اما با آنکه اجازٔه تالیف از او گرفته شده بود ،به نگارش و انتقال مخفیانٔه آثـاری کـه

پایٔه فیزیکِ مدرن هستند ،کامیاب شد .باقی قرنِ هفدهم و تمامی قرن هجده میالدی ،وی بطور روزافزون ،نه تنها به عنوان یکـی از
بزرگترین فیزیکدانان و منجمان وفیلسوفان و پیروان کمیت شناخته شد ،بلکه به مثابٔه سمبلی از مبارزه برای گسترشِ فلسـفٔه طبیعـیِ
مستقل به حساب آمد .فلسفه ای که می توانست ،آفرینش خداوند را بدون فرضیات و ذهنیات از قبل فرض شده ،مورد پژوهش قـرار
دهد .باالخره کسی پیدا شده تا اویی باشد که خداوند با شکیبایی انتظارش را می کشید و آرزوی کپلر برآورده شـده بـود .مـا در
دنیای امروزه فرضیات علمی را فرمول های فرضی و احتمالی دربارٔه نمودهای گیتی میدانیم .در آثار کپلر و گالیله ،این احساس موج
می زند که توسط روشی درست ،ذهنِ بشر برای نخستین بار می تواند ماهیت اصلی اشیاء و پدیـده هـا را دریابـد و بـه آفـرینشِ
پروردگار با دیدی صحیح بنگرد .این سرآغا ِز فصلی بسیارمهم در انقالبِ فکری قرن هفده میالدی بود.

فصل پنجم :آرزوی دانش کامل دکارت
افالطون در کتاب جمهور] ،[۱انسانها را به کسانی تشبیه می کند که در غاری نشسته و ازجهان خارج تنها با مشاهده ی سایه ها بـر روی
دیوار آگاه هستند .آنچه روی دیوار نقش می بندد ،تنها نمودهای پدیده های واقعی اند .خود پدیده ها رؤیت نمیشوند و صرف ًا سـایهی
آنهاست که در دسترس مردمان قرار دارد .افالطون می گفت وظیفه ی فیلسوف آن است که از کهف بیرون آمده تا به اشیاء واقعی نظر
افکند .فیلسوف ،پس از خروج از غار ،اگر تشعشع نور کورش نکند ،به نظّاره ی اجسام دنیای خارج می نشیند و چون مجـدد ًا بـه غـار
بازگشت ،غارنشینان محتمل است سخنانش را جنون آمیز پندارند و دیوانه اش خوانند .نظر رنه دکارت] ،[۲این شخصیت فوق العـاده
در تاریخ ،آن بود که نه فقط فیلسوفان ،بلکه تمامی آحاد بشر قادرند تاریکی را ترک گویند تا ماهیت هستی و چند وچون علـت هـا را
ادراک کنند.
آماج فلسفه از قدیم االیام آن بوده است که تصویری جهانشمول و نهایی را از هستی ارائه دهد تا دنیا در تمامیتش درک شـود و کنـه
آن هویدا گردد .در قرن هفده میالدی در اروپا ،میان مدافعان ارسطو از یک سو و پیروان دکارت از سوی دیگر نبـرد فکـری ژرفـی
برای نیل به این هدف درگرفته بود .آرزوی دکارت آن بود که همه ی علوم انسانی را از نو بازسازی کند و به بشر در حوزه ی آنچه که
قابل شناخت است ،دانشی کامل را عرضه نماید .همین آرزوی بلندپروازانه ،دامنه ی نوشته های دکـارت را بسـی گسـترش داد و بـه
پردازش طیف وسیعی از رشته ها گماشت .نه تنها این یا آن فرقه ی مذهبی ،بلکه دانشمندان فیزیولوژی و فیزیک و عارفان و مدرسـین
الهیات جزو مستمعینش بودند .تفکرات وی ،در کنار اندیشه های ارسطویی یکی از وسیع ترین و بانفوذترین نظریات قرن هفده میالدی
بود .آثار و اندیشههای دکارت ،سرانجام ضربت سهمگینی را بر اسکوالستیسم ارسطویی فرود آورد.
در تاریخ ،هر بار اندیشمندی آلترناتیوی را در برابر فرهنگ موجود پیشنهاد می کند ،تقریب ًا همیشه تمامی مسایل حل نشـده و حیـاتی
آن عصر در آثارش منعکس می شوند .نوشته های رنه دکارت نمونه ی بارز این قانون است .وی راه حل های قـانع کننـدهای را بـرای
مسایل فکری قرن هفدهم پیشنهاد کرد و شوق و هیجان عمیقی را دامن زد.
چه مشکالتی اذهان قرن هفده را به خود مشغول کرده بودند و پاسخ رنه دکارت به آنان چه بود؟
اول ،بحران شناخت شناسی] [۳بود که از دوران اصالحات] [۴گریبان گیرفلسفه ی غرب شده بود .پیش از این دوره ،مرجع نهـایی در
جهان متفکران ،تعالیم مذهبی و آموزش های کلیسایی بودند .نهاد پاپ ،به عنوان جانشین بالفصل روح القدس ،نقش داور نهایی را در
جواب به مسایل فلسفی بر عهده داشت .جنبش اصالحات ،اما ناگهان ،پرسش مهمی را مطرح نمود :در اینجا ما با دو یا چنـد آمـوزش
مذهبی مختلف و متعارض مواجهیم که هر کدام مدعی اند تفسیر آنان از کتاب مقدس بر حق است و دیگری بـر خطـا .ایـن جنـبش،
سپس ،با صدای رسا می پرسد" :کدام یک داور نهایی است؟ معیار حقیقت چیست؟ با چه سنگی می توان درست یـا نادرسـتی دعـاوی
ال متناقض] [۵را محک زد؟ "
متقاب ً
دوم آنکه ،بخشی از بحران شناخت شناسی و حقیقت سنجی در قرن شانزدهم مدیون تجدید حیات شک گرایی] [۶یونان باستان بـود.
شک گرایی معتقد است هیچ چیز با اطمینان شناختنی نیست و نه تجربه و نه منطق قادر نیستند در هیچ مـوردی بـه یقـین برسـند .در

سده های شانزده و هفدهم شک گرایان با موفقیت در متون و افکار اندیشمندان رخنه کرده ،جای خـود را در اذهـان بـاز نمودنـد.
مسئله ی معیار حقیقت ،گرانیگاه و اساس شک گرایی یونانی بود و آن را می توان به این گونه بیان نمود :من از شما می پرسـم از کجـا
مطمئنید که امری حقیقت دارد؟ و شما مالک حقیقت خود را ابراز می کنید و می گویید آنچه با آن سازگار باشد ،درست است و آنچـه
خالف آن باشد ،درست نیست .بعد از شما سؤال می کنم اما از کجا یقین دارید که آن معیارها ،خودشان بر حق هستند؟ حاال شـما بـه
مالکی برای شاخص های اولی نیازمندید .بعد می توان آنان را نیز زیر عالمت سؤال برد و اال آخر .این مشکل در فلسـفه بنـام "سـیر
قهقرایی نامحدود"] [۷معروف شده است .از آنجا که این سلسله ی پرسش ها را انتهایی نیست ،شناخت هر پدیده ای  -یعنی دسـتیابی
به حقیقت آن  -امکان پذیر نمیباشد.
می توان تصور کرد که این منطق برای جوانان و دانشجویان جذابیت داشت که مشتاق بودند روش های استدالل شک گرایان یونانی را
ال مسئله ی اعتماد به حواس و مسئله ی محک های حقیقت را پـیش
اقتباس کنند و اساتید خود را به مبارزه بطلبند .آنان در جدل ،معمو ً
می کشیدند .کم کم روحانیون و آموزگاران سنتی اروپا بطور روزافزون از رواج شک گرایی در میان جوانان مشوش شدند و جوانـان
در این فلسفه ،مفرّ آزادی خود را از چنبر سلطهی مراجع میجستند .پیرو] ،[۸فیلسوف یونانی ،گفته بود که حتی بـه گـزارهی شـک
گرایان  -که می گویند به هیچ چیز یقین نتوان داشت  -نیز اطمینانی نیست وبا این سخنش ،مسلک شک گرایی را به باالترین نقطـه ی
خود رسانده بود .نام فلسفه ی او پیرونیسم است .بنابراین ،قرن شانزدهم با بحران شناخت شناسی در جنبش اصالحات و کشمکش شـک
شبَحی بنام پیرونیسم روبه رو بود.
گرایی کالسیک و َ

سوم ،احیای جهان بینی نوفیثاعورثی است که معتقد بود حقیقت بر مبنای کمّیت استوار است نه کیفیت؛ و تنها کمیت است کـه دریافـت
درستی از پدیده ها را ممکن می سازد .و چهارم ،آنچنان که پیش از این بحث شد ،خروشی بود که علیه منطق ارسطو از طرف مکاتـب
گوناگون فکری برآورده شده بود.
در عصری که لبریز از جنگ های فکری تکان دهنده و حیاتی بود ،چگونه می توان مالک و معیار حقیقت را مشخص کرد؟ اینجاست کـه
آثار دکارت به همهی معضالت و پرسشهای قرن هفده پاسخ میدهند.
وی در دو کتاب خود بنام "گفتار در روش"] [۹و"تأملی در باره ی فلسفه ی اول"] [۱۰با نیروی اندیشه و روش نوین استداللش ،نسـلی
از خوانندگان را به شگفتی واداشت .او معتقد بود متفکرانی که به دفاع از حقیقت پرداخته اند ،به اندازه ی کـافی پیگیـر نبـوده ،بـا
سماجت به پیش نتاخته اند و به سختی به اعماق نرانده اند .ایشان حقیقت را بدیهی فرض کرده و به شک گرایان وقعی ننهاده اند .اما از
نظر او یگانه راهی که می شود بر شک گراییان فائق آمد ،آنست که مقوالتشان را ژرف تر و گستاخانه تراز خودشان مورد بررسی قـرار
داد .رنه دکارت برآن شد که شک را بی پرواتر ازشک گرایان مطرح نماید ،نکته ای که به شک اغراق آمیز دکارت] [۱۱معـروف شـده
است .او میگوید ،حواس انسانی میتوانند فریب دهنده باشند ،چنانچه شاخهای راست در آب بنظر شکسته میآید و حتـی اگـر بـر
داده های حسی هم اطمینانی باشد ،گاه تمایز میان خواب و بیداری یا رؤیا و واقعیت مشکل است .همگان تجربه کرده اند که در عـالم
رؤیا گمان برده بیدارند .اگر تمیز میان خواب وبیداری اینقدر دشوار است ،پس چگونه می توان بر وجود حقیقتی بـر مبنـای تجربـه
اعتماد نمود؟ از کجا معلوم تمام آنچه حس میکنیم ،خوابی بیش نباشد.
چگونه می شود بر این شک غالب آمد؟ دکارت عقیده داشت که تنها راه آن است که شالوده ای را بنا نهاد که در درستی آن بـه هـیچ
وجه تردید نتوان نمود .وقتی که گزاره ای] [۱۲غیرقابل شک یافتیم و ثابت نمودیم که در آن شبه راه نیست ،تنها آن زمان بـه معیـار
حقیقت رسیده ایم.
شک اغراق آمیز دکارت میگوید که انسان میتواند تردید کند که در خواب یا بیداری بسر میبرد ،که فرد در اینجا یـا در آنجاسـت،
وجود دارد یا وجود ندارد؛ خود انسان هم می تواند برای خودش رؤیایی باشد .معذالک اگر آدمی اشتباه کند که وجود ندارد ،بایـد
نخست موجود باشد تا مرتکب آن اشتباه شود؛ و اگر درست فرض کرده باشد ،نیزباید ابتدا وجود داشته باشد تا آن عقیـده را اتخـاذ

نموده باشد .در هر دو صورت انسانی که شک می کند ،باید اول باشد .اگر شک می کنیم ،ابتدا باید وجود داشته باشیم تا بتـوانیم شـک
کنیم .کوتاه سخن ،اگر فکر می کنیم ،نتیجت ًا وجود داریم) .فکر می کنم ،پس هستم [۱۳](.در وجود اندیشه گر من نمـی تـوان تردیـد
نمود .دکارت پیش تر می رود و می نویسد نمی دانم که آیا چیزهای دیگر حقیقت دارند ،اما می دانم که من به عنوان موجودی اندیشـه
گر وجود دارم .حتی وجود جسم آدمی قابل شک است .جسم ممکن است توهمی بیش نباشد ،حتی به وجود جهان خارج نیز می تـوان
تردید نمود ،زیرا می تواند جز پندار واهی نباشد .ولی من وجود دارم چون فکر می کنم .دکارت سپس به این مـی پـردازد کـه اگـر
قصدمان جستن معیارهای حقیقت برای پایه گذاری و نوسازی علوم جهان است ،باید مفاهیمی بدیهی )خود پیدا( [۱۴]،جداگانـه][۱۵
و مستقل] [۱۶از سایر گزارهها بیابیم.
دکارت برای اثبات صحت روشش ،ابتدا با تهور حتی وجود خداوند را نیز مورد تردید قرار می دهد .امتحان بعدی متدش را این قـرار
می دهد که هستی پروردگار را اثبات نماید .در اینجا به اثبات دکارت برای وجود خدا که در سراسر قرن هفـده مـورد بحـث قـرار
می گرفتند ،اشاره می کنیم :وی به دالیل دوگانه ی وجود خدا اشاره می کند و معتقد است که هر دوشان بـدیهی ،غیرقابـل تردیـد و
مستقل از سایر حقایقند .اول این که هر فکر دو وجه دارد .یکی میوه ی عقل است و دوم نمود یا نماینـده ی پدیـده ای دیگـر اسـت.
همچنان که یک اثر نقاشی ،طرح چیزی ،کسی یا منظره ای است .به عبارت دیگر هر تصور ،موضوع و عینی دارد .او آن را وجود عینی
آن فکر می نامد .حال انگاره یا تصوری که از خداوند در ذهن داریم ،منطبق با وجودی است که هست .دکارت مدعی است که چـون
باید همانقدر واقعیت در علت باشد که در معلول است ،یعنی معلولی نمی تواند واقعیت بیشتری از علتش داشته باشد ،فکر بینهایـت یـا
اندیشهی وجود کامل نمیتوانسته از پدیدههای محدود و ناکامل برخیزد .انگارهی خالق متعال ،تنها میتوانسته ازهستیای بـا کمـال
مطلق عارض شود .در نتیجه ،همان تصور خداوند ،دال بر وجود اوست .ثانیاً ،دکارت می پرسد کیفیات ضروری پدیده ها جـدا از ایـن
نکته که وجود داشته یا نداشته باشند ،چه هستند؟ مثالً ،میدانیم که تک شاخ ،حیوانی است که یک شاخ دارد واین گزاره جـدا از ایـن
است که تک شاخ وجود خارجی دارد یا ندارد .الزمه ی اینکه بدانیم تک شاخ یک شاخ دارد ،آن نیست که بدانیم آیا تک شـاخ وجـود
خارجی دارد یا نه .آیا در آن سوی کره ی ماه ،یعنی طرفی که هیچگاه از زمین رؤیت نمی شود ،مثلثی وجود دارد؟ معلوم نیست کـه
در آن سوی ماه مثلثی باشد ،اما چنانچه وجود داشته باشد ،جمع زوایای داخلی آن  ۱۸۰درجه خواهـد بـود .در نتیجـه ،بعضـی از
کیفیات ضروری پدیدهها قابل شناختند ،بدون آنکه بدانیم آیا آن چیزها وجود خارجی دارند یا نه.
حال دکارت می پرسد کیفیت های ضروری خداوندی که کمال مطلق است ،چیستند؟ حال که تصور چنین هستی )پروردگار( را در ذهن
داریم ،کیفیات الزمه ی او چیستند؟ آیا این وجود ،اندکی خردمند است یا برعکس ،دانای مطلق است؟ جواب ،آشکارا دومی است .آیا
این وجود تا اندازه ای مهربان است یا برعکس مِهر او بینهایت است؟ واضح است که پاسخ آخری صحیح است .همانقدر که تکشاخ یـک
شاخ دارد تا تکشاخ شود ،ذات باری تعالی کامل است تا در مقام الهی باشد .آیا وجود مطلق وجود دارد یا نـه؟ وجـود کـاملی کـه
هستومند است ،ضرورت ًا کامل است و وجودی که کامل است اما هستی ندارد ،کامل نیست .با همان استدالل محکمی که مربع باید چهار
ضلع داشته باشد و مثلث سه ضلع ،وجود کامل باید وجود داشته باشد؛ و از نظر منطقی وقتی بگوییم چیزی باید وجود داشـته باشـد،
یعنی که وجودی کامل باید لزوم ًا موجود باشد.
اینها اثبات دکارت هستند برای وجود خدا که در سراسر قرن هفده مورد بحث قرار می گرفتند .ضدارسطوییان طرفداران پرو پا قـرص
این منطق بودند ،زیرا وجود جهان و خداوند را بی آنکه از جهان خارج و داده هایش مدد گیرد ،اثبات می کـرد .ارسـطو و تومـاس
آکواینس قدیس پیرو روش دوم بودند.
حال که از دید دکارت وجود پروردگار اثبات شد ،ما به خود میگوییم ،آنچه را که احساس میکنم و در جهان تجربه میکنم ،بـه مـن
می گوید که من در جهان تنها نیستم .دنیایی واقعی در بیرون از ذهن من وجود دارد .میزها ،درخت ها ،سنگها و مردم در واقع هسـتی
دارند و خدا باید فریب کار باشد ،اگر که همه ی این محسوسات ،توهمی بیش نباشند .لیک ،آفریدگار ،طبق اثبات ما ،وجـودی بغایـت
مهربان وکامل است و در ذات چنین هستی ،حیله رخنه ندارد .در نتیجه می رسیم به اینکه افزون بر ذهن که به کسی و چیزی احتیـاج
ندارد و خداوند که ذهن کامل است ،دنیای سومی که غیرذهنی و غیرخدایی است ،نیز وجود دارد .اینک ضروری است بدانیم ماهیـت

این دنیای سوم که جدا از جهان ذهنی و خداست ،چیست .چه تفاوتی میان خدا ،روح غیرمادی و جهانی که نـه خداسـت و نـه روح
غیرمادی ،وجود دارد؟
دکارت می گوید مقداری موم را در دست بگیرید .چه چیزی در دست دارید؟ توده ای زردرنگ ،سفت و جامد که بوی خاصی دارد .آن
را بر اساس کیفیات حسی اش تعریف می کنید .حال آن را روی آتش بگذارید .آنچه که جامد و سفت بود ،مـایع و نـرم مـی شـود و
رنگش تغییر می یابد .بویش عوض می شود .پس آن تکه موم از ظواهر حسی] [۱۷که توسط بشر احساس شده بودند ،تشکیل نشده بود
و آن عوارض ،جوهر] [۱۸موم را تشکیل نمی دادند .دکارت سوال می کند " :چه چیز است که می تواند خود را به عـوارض گونـاگون
عرضه کند؟ می تواند زرد یا جامد یا مایع باشد؟" و بعد پاسخ می دهد " :آن چیز بُعد یا گستره] [۱۹است ،درازا و پهنا و عمق است .بـه
عبارت دیگر سه جزء بنیادی وجود دارند که واقعیت را می سازند .اول ،خداست که هستی کامل است وخود خلق نشده ،ولی دو وجود
مختلف را آفریده است .یکی از آنها غیرمادی است که فضا را اشغال نمی کند ،چیزی است که نمی شود هلش داد و یا آن را به دو نـیم
ال کمّی است .ماهیت روح ،ذهن است و ماهیت جسم ،گستره در درازا وپهنـا و عمـق
کرد .مثل ذهن ،افکار .و دوم ،جسم است که کام ً
است .حال در گستره ،چه چیزی قابل شناخت است؟ در اینجا دکارت به همان نتایجی رسید که گالیله به آنهـا دسـت یافـت :دنیـای
فیزیکی عبارت است از گستره )بعد( ،حرکت و مکانیسم ماده هایی که با هم در تماس اند و نیرو را به هم منتقل می کنند .آنچه که فضـا
را اشغال می کند ،تنها می تواند از آنچه که فضا را اشغال می کند ،تأثیر پذیرد .جهان فیزیکی از ماده ای که نیرو و حرکت را به ماده ای
دیگر انتقال میدهد ،درست شده است.

در واقع دکارت به نتیجه ی متافیزیکی دیگری نیز رسید .او میگوید از آنجا که ماهیت خداوند کامل است و ماده ،حرکت را از جسـمی
به جسم دیگر منتقل می کند ،خداوند است که در روز ازل ماده را به حرکت درآورد .نیتجتا ً ،طبیعت عبارت است از مـاده ی بحرکـت
درآمده .جنبشهای طبیعی طبق قوانین ثابت و مکانیکی عمل میکنند .از اینجا دکارت ،بدون آنکه حتی یک آزمایش عملـی انجـام
دهد ،قانون اینرسی را بیرون می کشد :اجسامی که ساکنند ،در حال سکون باقی می مانند و اجسامی که در حال حرکتند ،به حرکـت
شان ادامه میدهند ،مگر آنکه نیرویی بر آنان عمل کند.
به عقیده ی او وظیفه ی دانش نوین آن است که قوانین و مکانیسم و اثرات ماده ی در حال حرکت را کشف کند .تأثیرروش فکری اوهـم
در متافیزیک و هم در تحقیقات فیزیکی و فیزیولوژیکی به زودی نمایان شد و رویدادی یگانه] [۲۰و خارق العاده در قرن هفدهم بـود.
دکارت و آثار او میراثی هستند که هنوز هم بخش عمده ی اندیشه ی نوین را تشکیل می دهند .بسیاری از نکات او پایـه هـای فلسـفی
قرون بعدی شدند .اینها عبارتند از:
اول ،دوئالیسم ،که حکم میکند ما در جهانی میزییم که از دو واقعیت و ماهیت مجزا تشکیل شده است :ذهن و ماده ،روح و جسم.
دوم ،مکانیسم های طبیعی در تمام اشکال ماده وجود دارند ،بطوری که هدف یک دانش -غیر از الهیات یا متافیزیک  -آن اسـت کـه
مکانیسم مادهی در حال جنبش را دریابد.
سوم ،اینکه فلسفه ی دکارت برای فلسفه ی مغرب زمین مسئله ی عین و ذهن] [۲۱را به وجود آورد .از فلسفه ی او نتیجه می شود که عین
و ذهن نباید با یکدیگر تماس داشته باشند وبر هم تأثیر بگذارند .اما در انسان ها ذهن وجسم بر هم موثرند .اگر اراده کنیم تا دسـتمان
بلند شود ،دستمان ،یک جسم مادی ،بلند میشود .این اثر متقابل ذهن و جسم ،که در فلسفه به مسئلهی عین و ذهن مشهور شده ،مـدام
در غرب پس از دکارت عرض اندام میکند.
چهارم ،و مهمترین نکته برای درک فلسفه ی دکارت و قرن هفده ،آن بخش از میراث دکارتی است که ضربه ای مهلک بر تمام تفکراتـی
بود که فرض را بر این گذارده بودند که ماده توسط ذهن یعنی وجود غیرمادی تأثیر می پذیرد .مدافعان دکارت ،پیشـگامان مبـارزه
علیه خرافات و جادوگری شدند ،زیرا از نظر ایشان آنچه که در حیطه ی اراده و ذهن اتفاق می افتد تنها در حوزه ی روح و جان اسـت

و آنچه که در جهان مادی و حرکت آن رخ می دهد ،فیزیکی و بر اساس جنبش های مکانیستی ناب است .تباه شدن محصوالت زراعتی
بر اثر نفرین ،افسون یا دعا نیست .بیماری و سالمت ،از جادو و طلسم و سحر ناشی نمی شوند .آب چاه که سمی است رویدادی مـادی
است .شهابهای آسمانی نشانهی بدشگونی نیستند که باعث هراس شوند .آنان مادهی در حال حرکتند.
نفوذ فلسفهی دکارت بر نهاد مرجعیت گسترده و ژرف بود .وی ارسطو را از مقام شامخش به فرو کشید .دکارت به فلسـفهی متافیزیـک
پیشنهاد می کند که شک را عزیمتگاه خود قرار دهد و به قوه ی تعقل انسان ها حق مطلق را ببخشد تا قبل از ایمان به یقین دست یابنـد.
وی جهانیان را به بازسازی دانش جهان فیزیکی فرا میخواند .دانشی که بر پایه ی مکانیسم ماده ی در جنبش است و فیزیولوژی گیاهان
و جانوران و بدن را می پژوهد .فیزیک ناب پدیده های طبیعی را بازمی شناسد و اکید ًا منکر آن اسـت کـه در هـیچ کجـا  -غیـر از
انسان ها  -ماده و روح برهم تأثیر متقابل دارند .وی برای هوادارانش یقینـی در سـطح ایمـان و آرزوی دانـش کامـل را بـه ارث
میگذارد ،دانشی که روشن است و جهانیان را به پردازش علمی بر مبنای خواص کمی ،مکانیکی و مادی دعوت میکند.
رنه دکارت بانگ بی مهابای فلسفهی ضد ارسطویی در قرن هفده میالدی بود.

فصل ششم :شَبح توماسهابس
می گوییم شبح توماس هابس] ،[۱زیرا سرنوشت این متفکر ،در تاریخ اندیشه ،داستانی شگفت انگیـز و حیـرت آور دارد .او شخصـیتی
است که از نظر متافیزیکی و فلسفی به هیچ وجه دنباله رو و هواداری نداشت ،با وجود این ،فلسفه اش نیمهی دوم قرن هفده و نیمـهی
اول قرن هژدهم را به خود اختصاص داد .اندیشه ی توماس هابس ،بدون آنکه گفتگوکنندگان "هابیست" باشند ،بر فضـای مباحثـات و
گفتگوها سایه میافکند .این پدیده چگونه ممکن است؟
اوالً ،اذهان قرن هفده این گونه ای پرورش یافته بودند که خویشتن را مباحثه گر و اهل منطق تلقی کنند واز مجادله هراسی به دل راه
ندهند .به آنان آموخته بودند که پیش از آنکه صحت عقیده ی خود را اثبات نمایند ،باید نخست کلیه ی اعتراضات و انتقادات وارد بـر
آن را مطرح و رد کنند .لذا ،متفکران این دوره آموزش و پرورش رسمی را آوردگاه زورآزمایی ذهنی می پنداشتند که گریـز از آن
جایز نبود و چنانچه به نفی محکمترین برهانها ،اقامه شده علیه شان ،کامیاب می شدند ،موجبات مباهات برایشان فراهم می شـد .لـذا
اندیشه ی مرسوم و رسمی ،میدان مشاجره و بحث علیه توماس هابس را ترک نمی گفت و این عرصه به صورت آزمونی برای هر فلسـفه
در آمده بود تا در نفی مقوالت او به قدرت نمایی بپردازد.
ثانیاً ،شبح توماس هابس برای برخی فالسفه سودمند بود ،زیرا به آنان امکان می داد تا برپیشانی مخالفینشان انگ"هابیسـت" بزننـد و
نکات مشترک فلسفٔه هابس و رقیب خود را برجسته کنند .ارسطوییان برای سیاه رویی طرفداران رنه دکارت به شدت بر نقاط مشـترک
اندیشههای وی و افکارهابس تأکید میکردند ،و این در حالی بود که جدل کارتزینها باهابسیان یکی از خطیرترین رویدادهای قـرن
هفده میالدی محسوب میشود .بنابراینهابس در گفتمانهای دوران مدرن اولیه به عنوان مجموعهای از گزارهها که بایـد بـر آنـان
فایق آمد حضور داشت و همگان تالش می کردند تا از قرابت عقیده شان با دیدگاه هابس  -از بیم تهمت حریفشان  -ممانعـت نماینـد.
امروزه هابس را بخاطر فلسفه ی سیاسی اش – نظریه ی قرارداد اجتماعی او و دفاعی که از مطلق گرایی می کند  -مطالعه می کننـد،
پدافندی که وی در کتاب اصلی اش "لِه وایاتان"] [۲بیان می کند .اما باال تر از همه ،دیدگاه او از معرفت ،زبان ،هستی و اخالق اسـت
که جهان مدرن را به خود مجذوب کرده و براستی فهم فلسفه ی سیاسی هابس وطرح و هدف تشکیل دولت بر پایه ی بعضـی از طبـایع
بشری که در "له وایاتان" شرح داده شده ،و اینکه چه باعث شد که وی به نگارش این کتاب بپردازد ،بدون دریافـت نقطـه نظرهـای
بنیادی او میسر نخواهد بود .باید این نکتهی بسیار مهم درک شود که از دید او فلسفه برای انسانها وسیلهی بقاست و هـدف دولـت را
مشخص می کند؛ افزاری است که به کمک آن می توان رنج بشر را کاهش داد وبر نیکبختی اش افزود .فلسفه ی سیاسی هابس بـر ایـن
اساس استوار شده که یک دولت تا آنجا که می کوشد صلح و سالمت مدنی را ،که به نظر هابس شرط اساسی زندگی انسان هـا در یـک
جامعه است ،برقرار کند ،قانونیت دارد .در قرن هفده میالدی ،این بینش عمیق ًا فرانسیس بیکنی] [۳که آماج فلسفه آن اسـت کـه از

محنت آدمیان بکاهد و بر سعادتشان بیفزاید  -بسی گسترده و پذیرفته شده بود ودر نقطه ی مقابل تفکرات اسکوالستیسـم ارسـطویی
عرض اندام می کرد .دکارت هم به نوبه ی خود در آثارش متذکر شده بود که هدف فلسفه آن است که دارویی فلسفی بیآفرینـد تـا از
دردها کم کند و بر سالمتی اضافه نماید.
هابس را در جامه ی فالسفی اش باید نقطه ی تالقی سه دبستان فکری در نظر گرفت .این سه عنصر در اندیشه ی وی ادغام می شوند تـا
به سیستم فلسفی نیرومند و موثری بدل گردند .اول ،عملگرایی است ،یعنی اینکه آگاهی بشر از تجربه کسب شده اسـت .دوم ،مـاده
گرایی است ،یعنی این عقیده که تمام آنچه که ما می دانیم ماده و کردار هستی ماده است ،و بـاالخره ،جبربـاوری اسـت ،یعنـی در
جهان ،آزادی عمل وجود ندارد و همهی پدیدهها ضرورت ًا بر اساس جبر علل قبلی اتفاق میافتند.
شاید یکی از بهترین نقاط آغاز برای آشنایی با هابس ،انتقاد وی از رنه دکارت باشد .پیش از آنکه دکارت کتاب "تـأمالتی در بـاره ی
فلسفهی اول"] [۴را منتشرکند ،دوست نزدیک وی َمرَن مِرسِن] [۵جزوهی تأمالت را بین متفکران و منتقدان اروپایی توزیع نمـود و از
آنان خواست ایرادات خود را بر آن بنویسند .در چاپ نخست تأمالتی در باره ی فلسفه ی اول ،هم آن ایرادات و هم پاسخ دکـارت بـه
آنها درج شده بود.
استدالالتهابس علیه پایههای تفکری دکارت میتوانند دریچهای سوی اندیشهی او باشند.هابس نوشت دکارت زمانی که اعـالم کـرد
فکر می کنم ،پس هستم ،دچار خطا شد ،زیرا وی باید نتیجه می گرفت" :من فکر می کنم ،بنابراین ،ماده ،قادر بـه اندیشـیدن اسـت".
روند احتجاج] [۶دکارت از دید هابس چگونه بوده است؟ هابس می نویسد ،او جسم بشر را انتخاب کرده و یکـی از رفتارهـای وی را
برجسته نموده و ادعا می کند که آن رفتار ماهیتی جداگانه دارد" .این مانند آن است که کسی ادعا کنـد" :مـن راه مـی روم ،پـس
موجودی راه رونده وجود دارد که مستقل از جسم است ".یا "من می دوم ،بنابراین وجودی دونده وجود دارد کـه مسـتقل از جسـم
است ".هیچ فیلسوفی ،فاعل ،و یکی از کردارهای آن را با یکدیگر مخدوش نمی کند.هابس تأکید می کند که ماده می تواند بیندیشد و
تفکر یکی از کردارهای اوست .زیربنای عقیده مرکزی او این است که انسان ها تنها و صرف ًا می توانند به فهم پدیده های مادی نائل آیند
و زبان آدمی و علت شناسی] [۷او باید از این نکته بیآغازد .از نظر هابس ،دانش شناخت شناسی] [۸واقعی ،زبانی مـادی گرایانـه و
علت شناسانه] [۹را به وجود خواهد آورد ،و زبان تنها آنگاه که پیرامون وجود و پدیده های مادی بحـث نمایـد از انسـجام و تحکّـم
برخوردار خواهد شد.
سنگ بنای استدالالت هابس چیست؟ از دیدگاه او تمام تفکرات بشر از طریق حواس به ذهن وارد می شوند .برای وی روشن بـود کـه
حواس پنجگانه ی بشر فیزیکی هستند .آنچه بر حواس فیزیکی تأثیر می کند ،از طریق تماس فیزیکی انجام می گیـرد و بایـد فیزیکـی
باشد .انسان تنها می تواند به چیزهایی بیندیشد که حواس وی او را از وجود آنها آگاه می کند .اما وی فقط می تواند چیزهایی را ببیند
که عصب بینایی او از آنها باخبر شده و یا چیزهایی را بشنود که عصب شنوایی آنان را دریافته است .آنها باید فیزیکی باشـند .تمـام
حواس ،فیزیکی هستند و تمام ذهنیات از آن حواس نشأت می گیرند .سراسر ذهنیات بر اثر اجسام و عملکرد آنها بر حـواس پنجگانـه
بوجود آمدهاند .در نتیجه ،از دید هابس ،برای درک جهان ،ماده گرایی یگانه آلترناتیو است و غیر آن هـر گفتـاری غیرحسـی][۱۰
محسوب میشود.
یک واژه یا کلمه چیست؟ کلمه از نظر هابس ،عالمت یا نشانه ای است که اثری را که از طریق فیزیکی حاصل شده ،نمایندگی می کنـد.
هر واژه در حافظه و ذهن ،یک پدیده ی مادی را فرامی خواند و یا رفتار یک پدیده ی مادی را یادآوری می کند .واژه ای که مـورد و
مرجع فیزیکی ندارد ،صرف ًا یک "صوت تهی"] [۱۱است )عبارت از خودهابس است( و یا چیزی غیر -حسی] [۱۲است.
ال اگر هر بار کار خوبی در کودکی انجام دهیم ،کسی بگوید "لولو" از تو راضی
واژه ها می توانند احساساتی را به ذهن متبادر کنند .مث ً
است و هر بار عمل ناشایستی از ما سر زد بما بگویند "لولو" به خاطر این کار تو را تنبیه خواهد کرد ،و روزی بپرسیم "لولو" چیسـت؟ و
پاسخ بشنویم "لولو" آن پدیده ای است که نه می توان آن را دید ،شنید ،حس کرد ،بویید یا چشید ،ممکن است کـه در بیسـت ،سـی،
شصت یا هشتاد سالگی با شنیدن واژه "لولو" نیرومندترین عواطف به ما هجوم آورند .اما این کلمه به خـودی خـود هـیچ چیـزی را

نمایندگی نمی کند .به عبارت دیگر گویشی بی معنا] [۱۳است .نتیجتاً ،هابس می نویسد ،تمامی زبان غیر مادی زبانی غیر حسی و بـی
معناست .کلماتی مانند جان ،روح یا وجود غیرمادی ،یا استعاره ای برای پدیده های مادی هستند و یا کلماتی بی معنا) .مـن روح او را
حس میکنم ،یعنی یادش به خاطرم میآید(.
همچون دیدگاهی با مسئله ی وجود خداوند چگونه روبرو می شود؟ فالسفه ی بیشماری با هم مسابقه می دادند تا هابس را به المـذهبی
متهم کنند.هابس بر رد آنان دو استدالل را اقامه می کند :اول ،از آنجا که بشرنمی تواند هیچ تصوری از پدیـده ی غیرمـادی داشـته
باشد ،کسانی که ادعا می کنند که خدا را به مثابه ی پدیده ای غیرمادی می شناسند ،المذهبان واقعی هستند ،اگر خداوند مادی نیست،
دلیلی هم وجود ندارد که غیرمادی – یعنی ضد مادی – باشد .برهان دومهابس این است که شناخت پروردگار محال است و بیـان ذات
باری تعالی با واژه هایی مثل روح یا پدیده ی غیرمادی ،کمال تکبر و نخوت و گستاخی بشر را می رساند و کوششی است برای معرفـت
از امری معرفت ناپذیر.هابس می نویسد فروتنی و حرمت به ذات شناخت ناپذیرآفریدگار ،پاسخ شایسته ی دینی است .و جواب صـحیح
به پرسش "خدا چیست؟" آن است که وی موجودی ناشناختنی است که من او را می پرستم و می ستایم .اگـر ابـراز کنـیم ذات خـدا
غیرمادی است ،عبارتی غیر -حسی و بی معنا را بیان کرده ایم.هابس همچنین عقیده به خداوند را اینطور توضیح می دهد که معمـول
است انسان ها به دنبال دالیل پدیده ها می گردند و برای آن دالیل هم دالیلی جستجو می کنند .در نتیجه ،به نقطه ای می رسند که دلیل
اول را میطلبند و آن علت نخست را ،خداوند فرض میگیرند.
موضوع المذهبی هابس که در قرن هفده آنطور گسترده و شدید مطرح گشت ،این است که با بیـان اینکـه هـر علتـی بایـد مـادی
باشد هابس علت العلل را امری مادی دانسته و آن را خداوند نامیده اسـت .یعنـی مـاده ،علـت نهـایی جهـان و کائنـات اسـت و
منتقدانهابس مدعیاند که این دید منطبق با المذهبی است.
در زمان جنگ داخلی انگلستان ،زمانی که پاک دینان] [۱۴کوشیدند دستگاه اسقفی را برچینند ،طرفداران سلطنت فریاد مـیزدنـد:
"اگر اسقف نباشد ،شاه هم وجود نخواهد داشت ".به تبع آن ،بعدها ،عدهای از منتقدان اصلیهابس در اواخـر قـرن هفـده مـیالدی
نوشتند" :اگر روحی نباشد ،خدایی نیز وجود نخواهد داشت ".اگر به هستی غیرمادی معتقد نباشیم ،به وجود پروردگـار نیـز عقیـده
نخواهیم داشت.
باری ،هابس عمل گراست به این معنا که معتقد است که تمامی عقاید ذهنی از طریق حواس پنجگانه کسب می شوند .وی ماده گراسـت
به این مفهوم که هر آنچه را که ما می شناسیم پدیده هایی جسمی هستند و عملکرد و رفتارشان جسمیات است .و چنانچه ذکر کـردیم،
وی جبرگراست .از دیدگاه او اگرجسم ،واقعیتی است که ما می شناسیم ،در نتیجه بر اساس اعداد و قوانین هندسی که تناسب های ثابت
و ضروری دارند وبر روابط ک ّمی استوارند ،عمل می کنند و این نسبت ها رفتارهای ماده را معین می سازند .مانند دکارت و گالیلـه ،از
دیدگاه هابس ماده کمیّت و شکل است .ماده ،جرم قابل اندازه گیری ،حرکت قابل سنجش و شکل های سازگار با قوانین هندسی اسـت.
می دانیم که مناسباتی که بر اعداد و هندسه حکم می کنند ،روابطی ثابت و ضروری اند .برای یک مثلث آزادی وجود ندارد .وقتـی دو
زاویه را داریم ،زاویه ی سوم باید آن باشد که جمع آن سه صد و هشتاد درجه شود .اثبات در ریاضیات یعنی اثبات با یقین ،زیرا روابط
ال جبرگـرا عمـل
کمّی در ریاضیات ثابتند .از اینجا هابس نتیجه می گیرد که طبیعت سراسر مادی است و تحت قوانینی مکانیکی و کـام ً
میکند .هیچ پیشامدی بی دلیل رخ نمیدهد .چیزی بنام شانس و اقبال وجود ندارد .آزادی در کردار جهان وجود ندارد.
آنچه براستی برای همعصران هابس شگفتی داشت آن بود که وی با بی پروایی و جسارت تام فلسفه ی مادی و جبر گرایانـه اش را بـه
عرصه ی انسان و زندگی انسانی امتداد می دهد و تئوری های روشن مادی گرایانه و نسبت گرایانه ی اخالقـی را بـر تمـامی جوانـب
زندگی بشر حاکم میداند .انسانها از دید او ارگانیسمهای فیزیکی هستند و مغز آدمی ،جسمی مادی است کـه بـر اسـاس قـوانین
طبیعت کار می کند .بشر مکانیسم مادی و طبیعی دارد .نتیجت ًا آدمی مانند سایر چیزها ،ماده ی در حال حرکت بر اساس قوانین ثابـت
مکانیکی است.هابس به این نکته می رسد که مطلق ًا چیزی بنام اراده ی آزاد وجود ندارد .آنچه را که به عنـوان اراده ی آزاد تجربـه
می کنیم ،انتخاب ارگانیسم است که آیا از "الف" بیشتر سود می برد یا از "ب"؟ و ما آن را همچون یک انتخاب احساس می کنیم .اگر یک
انتخاب رنج و محنت کمتری داشته باشد و بیشترین انبساط را شامل شود ،ارگانیسم ضرورت ًا و جبر ًا بطرف آن کشیده مـی شـود .گـاه

ممکن است که محاسبه ی ذهن با دشواری همراه باشد و روند انتخاب سخت باشد :آیا باید با او ازدواج کنم و عمرم را با او بگذرانم یـا
نه؟ آیا باید این روش درمانی را انتخاب کنم یا آن را؟ و بشر این پروسه را به مثابه ی انتخاب آزاد تجربه می کند .اما واقعیت آن است
که این روش ارگانیسم است که گزیده ی خود را بسنجد ،ارگانیسمی که توسط مکانیسمی مقرر مجبور شده است .آن مکانیسم ضـروری
و مقرر ،از دید هابس ،خوشی و درد است .در روانشناسی ،لذت و رنج ،علت پایه ای عملکرد انسان هاست .همه ی ارگانیسم هـا جویـای
لذت و راحتی اند و از درد گریزانند .چون این قانون را دریابیم ،تمامی رفتار و کردار بشری قابل درک می شود .لیکن جویـای لـذت
بودن و گریزان از درد شدن ،لزوم ًا به معنای آن نیست که دالیل اساسی انبساط و خوشی و علل بنیادی رنج و بـدبختی برانسـان هـا
همواره هویداست.هابس می گوید تمام ارگانیسم ها به دنبال چیزی هستند که در خیالشان آن چیز خوشی و راحتـی را برایشـان بـه
ارمغان می آورد و از آنی که در نظرشان با محنت همراه است فراری هستند" .به این دلیل است که عقیده ها و نقطه نظرات بر جهـان
حکمروایی میکنند[۱۵]".
ارگانیسم انسانی جبر ًا وادار شده که در جستجوی آن پدیده ای باشد که به عقیده اش خوشی را حاصل خواهد کرد  .مذاهب این نکته
را دریافته اند .در برابر چشم پوشی از لذایذ دنیوی چه سعادتی به بشر وعده داده می شود؟ خوشبختی ابـدی .و چـه خواهـد شـد
اگرفردی مفّرحات دنیوی را بپذیرد؟ رنج جاودانی؛ و اگر مردم بر این عقیده باشند که عملی ،محنت یا لذت را در پی دارد ،نظر آنان
به نسبت آن معین خواهد شد .اگر انسان در برابر صدمه به دیگران و کشتن همنوع ترسـی از مجـازات نداشـته باشـد ،بـه عبـارت
دیگر،بدون عملکرد مکانیسم کسب لذت و گریز از الم ،آدمی قطع ًا ازهمنوع خودش به عنوان وسیله ای برای کسب خوشی سواسـتفاده
خواهد کرد و به "جنگ همگان علیه همگان"] [۱۶منجر خواهد شد) .عبارت فراموش نشدنی هابس( .زندگی تحـت چنـین شـرایطی
زیستی است "زننده ،حقیر ،منزوی ،ددمنش و کوتاه"]) [۱۷عبارت فراموش نشدنی دیگری هابس( .بدون تهدید از مجازات ،آنچه کـه
مایه بدبختی بشر بیش ازهر چیز است ،اتفاق خواهد افتاد .وضعی غیرقابل تحمل به وجود خواهد آمد که انسان درآن دایم دست بـه
سالح است و پیوسته در ترس از همسایه اش بسر برد؛ همواره بیم آن دارد که برده ی دیگری شود و جانش هالک گردد .آدمی درپـی
دانش و روابط اجتماعی است که خطر را کاهش دهند و راحتی و امنیت را به ارمعان آورند .بشر خواهان شرایطی این گونه است کـه
عکس مناسبات "جنگ همگان علیه همگان" می باشد و همین آماج فلسفه است :شناخت واقعی از پدیده های واقعی ،بطوری که آدمـی
به دنبال سعادتی رود که قلب ًا میطلبد ،آرزویی که از راه "جنگ همه علیه همه" دست نیافتنی است.
ال نسـبت گرایانـه ای
بر پایه ی تئوری مکانیسم لذت و الم ،که از دید هابس بر سراسر زیست بشری حکم می راند ،وی بـه نتـایج اصـو ً
درباره ی اخالق انسان ها می رسد .آنچه که از "خوب و پسندیده" منظور نظر داریم ،همان است که مـا را سـوی نیکبختـی رهنمـون
می کند و منظورمان از "بد و شیطانی" اموری است که درد و رنج را در پی دارد .بنابراین از نظر هابس چیزی بنام خوب و بد بخـودی
خود وجود ندارد ،بلکه خوب و بد تنها در رابطه با وضـعیت بشـری و سـهمی کـه وی در خوشـبختی و یـا نگونسـاری دارد ،معنـا
می یابد.هابس نتیجه می گیرد که آنچه بشر از مهربانی خداوند می فهمد ،لطفی است که او نسبت به آدم دارد ،معنای دیگـری بـرای
بشر قابل تصور نیست و باز هم می گوید که وظیفه ی فلسفه آن است تا بیاموزد که در صورت ناآگاهی از علل واقعی کردار آدم ،انسان
به زندگی ای پر از ستیز متقابل ،ادبار ،ناامنی و کشمکش محکوم خواهد شد؛ یعنی همان اوضاعی که ارگانیسم مـا همـاره علیـه آن
طغیان کرده و می کند؛ همان شرایطی که خصم طبع ماست :محصوالت کشاورزی در جنگ داخلی تباه می شوند و خانواده هـا از هـم
می گسلند و دسترنج یک عمر زحمت بر باد می رود؛ دوام و قراری در هیچ چیز وجود نخواهد داشت و در هـیچ کجـا امنیـت یافـت
نخواهد شد .تنها از راه شناختی درست از طبیعت انسان هاست که می تواند وضعیتمان را روشنی بخشد و علوم را در سیاست و کلیـه ی
پهنههای زندگی برای بهبود وضع انسانها بکار بندد.
سدههای بعد این استدالالت را میشنود واکنش نشان میدهد.

فصل هفتم :شک گرایی

قرن هفده میالدی سدهی گسترش و جذابیت روزافزون فلسفهی مدرن بود که پایهاش را بر عملگرایی نهاده بود و عقیده بـه ارزیـابی
کمّی طبیعت و رد مرجعیت] [۱و نفی دستگاه ارسطویی داشت .اما به موازات فلسفه ی نوین ،جریان های ژرف شـک گرایـی] ،[۲کـه
ادعای دانش بشری درباره ی شناخت جهان را مورد تردید قرار می داد ،نیز گسترش یافتند .در طـول تـاریخ ،مفهـوم شـک گرایـی
دستخوش دگردیسی های ریشه ای شده است .معنای آن در زمان یونان قدیم با آنچه در قرن هفده و یا امروز از آن می فهمـیم ،فـرق
دارد .امروزه شک گرایی ،شک به آموزش های دینی و مسایل مذهبی را به ذهن متبادر می کند .اما شک گرایی در یونان باسـتان تـا
قرون هفده و هجده میالدی ،فلسفه ای بود که محدودیت های بنیادی ادعاهای علم را مطـرح مـی نمـود و پاربنـدی] [۳و ترکیـب
اساسی اش این بود که هیچ چیز به یقین قابل شناسایی نیست و نه از راه منطق ،که همواره به تناقض منتهی می شود ،و نـه راه حـواس
انسانی ،که جایز به خطا و گمراه کنندهاند ،نمیتوان با قطعیت به معرفت از پدیدهها نایل آمد.

شک گرایی در قرن های شانزده و هفده میالدی ،در شکل فلسفه ی ایمان باوری] [۴ظهور کرد .ایمان باوری معتقد بود که انسان برای
دسترسی به حقیقت ،اکید ًا به ایمان] [۵و فیض] [۶وابسته است و علم انسانی قادر به تحصیل یقین نیست و این نقصان ،بایـد رهـرو را
قانع سازد که پاسخ مناسب و فروتن ،همانا ایمان و نیروی اعتقاد است .در قرن هفده ،ایمان باوری عمدت ًا در آثار دو نویسنده ی بانفوذ
متجلی میشود .یکی در نوشتههای متفکر کاتولیک بلیز پاسکال ،که دربارهاش در این فصل گفتگو خواهیم کرد ،و دیگری در آثار پییـر
بییل] [۷است ،شخصیتی که امروزه نامش آشنا نیست ،ولی در زمان خودش و سراسر قرن هجده ،نویسنده ای بغایت مـوثر و مشـهور
بشمار میآمد .بحث پییربییل را به فصول آینده موکول مینماییم.

اگر چنانچه بلیز پاسکال وارد عرصه ی نگارشات مذهبی نشده بود و به بحث مقوالت ایمان باوری نپرداخته بود ،باز هـم در اندیشـه ی
قرن هفده شخصیتی بزرگ به حساب می آمد .کارنامه ای علمی پاسکال از هر نظر درخشان و یگانه بود .نوآوری هـایش در هندسـه ی
مخروطات و منحنیها ،جای برجستهای را به او که از کودکی اعجوبهای در ریاضیات بود ،اختصـاص مـیدهـد .مباحـث دینامیـک
سیاالت ،قوانین گازها و حساب احتماالت در تاریخ علم با نام پاسکال گره خورده اند .پدرش مأمور اخذ مالیات در ایالـت نورمانـدی
فرانسه بود و پاسکال به اختراع ماشین حسابگری پرداخت که بر اساس سیستم دوگانه ی صفر و یک کار می کرد .به همین علت یکـی از
نخستین زبان های برنامه ریزی در عصر کامپیوتر به افتخار او " ،پاسکال" ،نامگذاری شده است .وی در آستانهی انقـالب علمـی قـرن
هفده میالدی زندگی کرد و در علومی که روششان عملگرایی استقرایی] ،[۸استدالالت ریاضی و بررسی کمّی بود ،متبحـر و سـرآمد
زمان شد .نتیجتاً ،وقتی وی مدعی ایمان باوری و مدافع حقانیت ایمان برای کسب حقیقت شد و روش های علمی را نفی کرد ،سـخنش
صالبتی حیرت آور یافت .پاسکال با اندکی پیچ و خم و عقبگرد )چون در برخی نکات ،نقش دانش را بی چون وچرا مـی دیـد و ایـن
نکات را در بحث با رقیبانش هرگز به آنان واگذار نکرد( زندگی خارق العاده ی علمی خود راپس از آشنایی با جنـبش یانسینیسـم][۹
بکلی ترک گفت .یانسینیسم جنبشی درون کاتولیسم بود که از اسقفی هلندی بنام یانسن] [۱۰پیروی میکردند.
یانسن اثری دربارهی فقه آگوستین قدیس به چاپ رسانده بود که در قرن هفده میالدی در اروپا جنجالی را بر پا کرده و بـه تبـع آن،
تقریب ًا هر کس درمورد آن نظرمی داد ،عقیده اش توأم با غرض ورزی و جانبداری بود .عقاید یانسن درمورد آگوستین قدیس و بطور
کلی تمام یانسنیسم را می شود از چند نظرگاه مورد بررسی قرار داد .یک دیدگاه ،انعکاس و ادامه ی بحث بسیار قدیمی ای اسـت کـه
هم در غرب و هم در اسالم میان پارسایی و زهد از یک سو ،و طریقه ی تعقل از سوی دیگر در جریان بوده است .در کاتولیسـم ،بحـث
پارسایی] [۱۱و فلسفه ی تعقلی] ،[۱۲در اختالف نظرمیان پیروان آگوستین قدیس و مدافعان توماس آکواینس قـدیس بازتـاب یافتـه
بود .نکته ی اصلی تفرقه ،هَبوط )سقوط( ] [۱۳حضرت آدم و پی آمدهای آن بـرای اراده و عقـل بشـر و بـرای رسـتگاری بـود.
یانسینیست ها بر آن بودند که پیشامد سقوط برای سرنوشت انسان نتایج عمیق ًا فاجعه باری به دنبال داشته است و بدون اینکه آدمـی از
سوی پروردگار برگزیده شود و بر اثر شایستگی ،مستحق لطف او واقع گردد ،وی قادر نخواهد بود به انتخاب صحیح برسد و از گناهان
پرهیز کند تا رستگار شود.

همچنین یانسنیست ها می گفتند که پیآمد سقوط برای دانش و عقل فاجعه آمیز بوده است ،اگـر چـه در ایـن نکتـه ی خـاص ،میـان
یانسنیست ها تفرقه وجود داشت و پاسکال که یکی از با نفوذترین یانسنیست ها بود ،در منتهی الیه طیف آن تفرقه قـرار داشـت .تمـام
یانسیست ها بر این نظر بودند که انسان پس از واقعه ی نزول به دلیل وابستگی اش به نفس اماره و خواهش های جسم به فساد کشـیده
شده و خدا شناسی از طریق حواس پنجگانه محکوم به شکست است .حواس ،آدمی را بـه پلیـدی مـی کشـانند و از رسـتگاری دور
میکنند .بسیاری از یانسنیستها ،بغیر از پاسکال ،عمیق ًا به فلسفهی دکارت عالقه داشتند ،زیرا این فلسفه بدون اتکاء به جسم و حـواس
انسانی موفق شده بود وجود خداوند و روح را اثبات نماید ،میان جسم و روح تفاوت قائل شود و ذهن را بر پایه های مطلقـ ًا غیرمـادی
توضیح دهد .سایر یانسیست ها از جمله پاسکال که بانگ رسای این فرقه در فرانسه بودند ،می گفتند که نتایج سقوط برای عقل آدمـی،
آن را از شناخت هر حقیقتی ناتوان می کند .عقل بشر ،به نظر ایشان ،قادر به معرفت هیچ حقیقت با اهمیت درباره ی ذات طبیعـت یـا
ماهیت خداوندی نیست.

یانسنسیت ها همچنین معتقد بودند که بشر برای رستگاری مطلق ًا به رحمت و لطـف خداونـدی نیازمنـد اسـت و ایـن لطـف امـری
شخصی] [۱۴است که از طریق گزینش و مرحمت الهی به شخص گناهکار عطا می شود و وی را از فردی آلوده به فردی مقدس تبـدیل
می کند .این طرز تفکر مشکالت و مسایلی را در چهارچوب] [۱۵کاتولیسم به وجود می آورد و با کلیسای کاتولیک در مبحث رسـتگاری
از راه مراسم رسمی کلیسا] [۱۶در می افتاد .به همین دلیل یانسیسم جنبشی در درون کلیسای کاتولیک محسوب می شود .نظـر کلیسـا
آن بود که فیض و رحمت الهی از راه مراسم غسل تعمید] [۱۷و آیین عشاء ربانی] [۱۸و دیگر تشریفات مذهبی توزیع و نشر می یابـد.
یانسنیسم ،اگر چه می پذیرد که رحمت عطا شده از طریق مراسم مذهبی برای خود مقامی و جـایی دارد ،امـا چـون بـه کاتولیسـم
پیرامونش می نگرد ،از وابستگی این مذهب به رحمت رسمی و تشریفاتی دلزده شده ،از دوری کاتولیسم از اصل طلب پوزش شخصی و
تماس شخصی با رحمت پروردگار ،منزجر می شود .یکی از رهبران یانسنیسم ،فیلسوفی برجسته بنام آنتوان آرنولـد] ،[۱۹در اثـرش
بنام "درباره ی مراسم عشاء ربانی مکرر"] ،[۲۰مثل پاسکال ،کاتولیک های دنیوی را به باد انتقاد می گیرد :کسانی که روزهای یکشـنبه
در مراسم اعتراف و توبه شرکت می کنند و گویا آمرزیده می شوند و فردای آن روز از نو زندگی معصیت بار خود را از سر می گیرنـد؛
گناه از دوشنبه تا شنبه و سپس شرکت مکرر در مراسم عشاء ربانی .آرنولد نوشت" :عیسی مسیح مصلوب نشـد تـا تشـریفات مـذهبی
تکراری را به انسان نوید دهد .او برای پراکندن رحمت ایثار نمود و خود را فدا نمود تا بر محرومیت و پوچی قلب بشر مرهم گـذارد و
او را از گناهان برهاند".

محل تجمع یانسنیست ها پورت رویال] [۲۱نام داشت که بعدها مرکز انقالب اخالقی بر ضد قدرت کلیسایی شد .زمـانی کـه حکومـت
سلطنت فرانسه علیه یانسنیست ها گُرگتازی خود را آغاز نمود ،این محل با خاک یکسان شد .هم تاج سلطنت و هم پاپ اعظم بـه تقبـیح
یانسنیست ها پرداختند و در پاسخ آن ،یانسنیست ها کلیسای فرانسه را وادار نمودند که حکم تقبیح را پس گیرد .این کشمکش یانسنیسـم
را به محور عمده ی مخالفت علیه مذهب و سیاست رسمی در سراسر قرن هژده بدل کرد و این حرکت را به خفا برد تا فعالیت خـود را
بر ضد شر سلطنت و بخش بزرگی از نهاد کلیسایی فرانسه ادامه دهد .بسیاری از مورخین به این جنبش به مثابه ی نیروی عمده ای کـه
قبل از انقالب فرانسه ،رژیم قدیمی سلطنت را تهدید میکرد ،نگاه میکنند.

پاسکال ،پس از آشنایی با یانسنیست ها فعالیت علمی خود را در کمال نومیدی کنار گذارد .یأس او در چارچوب رابطه اش با خداونـد
بود و می گفت که زندگی باطنی اش به او می گوید رستگار نشده است و بر او یقین گشته که خدای فیلسوفان ،خـدایی کـه از طریـق
برهان های فلسفی ارسطوییان و دکارتیان وجودش به اثبات رسیده ،خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقـوب نیسـت .آن خـدا ،خـدای

فیلسوفان ،عیسی مسیح به صلیب کشیده شده نیست که خود را برای آمرزش گناهان بشر فدا نمود ،مسیحی که منبـع نجـات و منشـأ
معرفت واقعی آدمی است .بعد از یک تجربه ی شخصی که به عقیده ی پاسکال سرآغاز لطف و هدیه ی پروردگار در حق روحش بـود،
وی حوزه ی علمی خود را برای همیشه وداع گفت و در زمره ی یکی از آپولوژیست ها ) مـدافعان( بـزرگ یانسنیسـم و کاتولیسـم و
مسیحیت درآمد .واژه ی آپولوژی که یونانی آن آپولوژیا است ،به معنای پوزش طلبی به خـاطر عقیـده یـا روش زنـدگی نیسـت.
آپولوژی دفاع است .مدافع یک ایمان کسی نیست که بگوید" :از داشتن این ایمان پوزش می خواهم ".وی مـدافع آن ایمـان اسـت.
کسانی که مینویسند:
Apologia pro vita mea

به پدافند روش زندگیشان می پردازند و پاسکال به مدافع مذهبی با ابعادی ژرف تبدیل شد .پس از مرگش ،کـه در سـن  39سـالگی
اتفاق افتاد ،دوستانش در پورت رویال ،در میان نوشته هایش ،مجموعه ای از افکار نگاشته شده را کشف کردند که به وضوح معلوم بـود
قرار بوده بنیاد اثر بزرگی از دفاعیات او قرار گیرد .آنان این افکار را بزودی پس از درگذشت وی تحـت عنـوان پانسـه هـای][۲۲
پاسکال ،یعنی افکار او درباره ی مذهب ،منتشر کردند .پیش از انتشار ،یانسنیست ها به منظم کـردن "افکـار" بـه ترتیـب موضـوعات
پرداختند .بررسی سرگذشت انتشار "افکار" نشان می دهد که پاسکال انگشت بر نکات عمیقی در فرهنگ قرن هفده مـیالدی گـذارده
بود .نشر آن شوری را در میان مردم بپا کرد .کتاب بارها و بارها از زیر چاپ بیرون آمد .مردم با ولع "افکار" را می خواندنـد و ایـن
کتاب مسیر تازه ای برای بحث و اعتقادات گشود .درونمایه ی آن ،جوانب دفاعیات پاسکال را نشان می دهد :ابتدا وی بدبختی انسـان
بدون خداوند را به تصویر میکشد:
زندگی بشر چیست؟ جستجویی بی انتها برای انحراف و سرگرمی .انسان پیوسته ناراضی است و به هر کاری دست می زند تا از تنهـایی
و خلوت خویش و وجدان خودش رهایی یابد .برای نجات روح خود هر عمل ابلهانه ای را انجام می دهد ،بـا هـر کـس بـه صـحبت
می نشیند ،به شکار می پردازد ،نه برای اسیر کردن حیوانات ،بلکه برای هیجان شکار .ما طالب هر چیزی هستیم که ما را از خلـوت بـا
وجدانمان دور کند و از اندیشه درباره ی اینکه "من که هستم؟" و "سرنوشت من چیست؟" بگریزاند .ما موجوداتی هستیم که آونـد دو
ال خارق العاده هستیم .یکی تنفر و تنفر از خود و دیگری خصومت علیه دیگران و امید به اینکه دوستانمان مغبـون شـوند.
احساس کام ً
دایم در واهمه به سر می بریم که دیگران کامیاب شوند و گویی این به تنهایی و به اندازه ی کافی غم انگیز نیسـت ،بیـزاری از خـود و
انزجار از خویشتن و کردار زیان آور علیه خود نیز پیشه ی ماست .نگون بختی انسان بدون خدا وی را سوی بی معنایی و پوچی مطلق
می کشاند .که می تواند تنفر و جنگ را توجیه کند؟ "مرز میان دو کشور رودخانه ای است .در این طرف رود ،دوستان مـن و در طـرف
دیگر کسی زندگی می کند که اگر من او را هالک کنم ،ستایشم خواهند کرد ".این است بی معنایی] [۲۳وضعیت بشری .با دیدن انسان
ساده ای جز تکبر و انزجار بما دست نمی دهد .اما چون خرقه و ردای قاضیان را بر او برپوشند ،یا به جامه ی شاهی اش ملـبس کننـد،
ناگهان آتش احترام و ستایش در قلبمان زبانه می کشد .چه چیز پوچ تر از انسان و زندگی اوست؟ دنیا نه بر اساس نیکو کاری ،نـه بـر
پایه ی محبت و مودت ،و نه بر بنیاد خرد می گردد ،بلکه گیتی حول محورعالیق به اشیاء و شهوت می چرخد .ترس از قانون و اینکه چـه
بر سرمان خواهد آمد ،اگر از فالن قرارداد سرپیچی کنیم ،نیروی پیش برنده در دنیاست .در نتیجه در جهانی زندگی می کنیم کـه در
کلیت خودش به پیش می رود .خداوند آنقدر محبت داشته است که تمایالت ما به اشیای دنیوی ،قدری از صلح و نیـروی زنـدگی را،
آنگونه که شایسته ی آدمی است ،به ما عرضه می کند .اما سراسر وجودمان را ناخشنودی و نابخردی] [۲۴فراگرفتـه اسـت .از نظـر
پاسکال ،نوع بشر تودهای از تناقضهای غیرقابل توضیح است .هیچ کوششی نمیتواند تضادهای درونی آدمی را شرح دهـد .پاسـکال
نوشت ،ما موجوداتی بغایت داهی هستیم؛ کافی است به مرزهای دانش و ریاضیات نظر اندازید .در عین حال ،مخلوقاتی بـی انـدازه
نادان ،سرگردان در خرافات و مبتال به اعتقادات واهی هستیم .بشر به دانشی درخشان دست می یابد ،اما از اخالق و نجابت تهی است.
آدمی مملو از انرژی است ،اما پویایی اش هدف ندارد .آدمی می تواند بی نهایت ظریف ،خوش طبع و نازک بین باشد ،به آثار هنـری
نگاه کنید؛ اما در آن واحد ،بشر تواناست مرتکب ددمنشی و پلشتی ماورای تصور شود .می تواند خود را تا آسمان باال برد ،اما توسـط
ترس و عذاب وجدان فلج شده است .ما مخلوقاتی عقلگرا هستیم ،معذالک شالوده ی هرچه را که انجام می دهیم ،خودسـری و عـادت

مرسوم است ،نه عقل .عادتی که به هیچ رو قابل دفاع نیست .انجامش می دهیم چون اینجا ،در این سوی رودخانه ،سنت این است .فکر
آدمی ضعیف است :عقل را بدون صداقت داریم .فقط آنچه که می پسندیم ،باور داریم .نمودهای غلط بر ذهنمان حاکمنـد .همـواره
پیش داوری ها و هیجانات و احساسات بر اذهان و باورهای ما نفوذ داشته اند و این از مطالعه ی تاریخ و ادبیات بخوبی مشـهود اسـت.
تأثیر واهیات بر اندیشهها آن اندازه نیرومند است که اگر دانشمندی بر سرراهش گربهی سیاهی ببیند ،دلش به لرزه میافتـد .دانـش
بستگی به ذهنی دارد که در اختیار داریم .برخی میان ما بر اساس شهود] [۲۵و بعضی دیگر بر طبق احکام اثباتی ،قدم به قـدم ،بـه
شناخت می رسند .اما حتی نوابغ نیز قادر نیستند بی نهایت بزرگ و یا بی نهایت خُرد را در تصور خود بگنجانند ،لیک بشر چاره ای جـز
این ندارد که در میان این دو حد زندگی کند.

سده ی هفده قرن قماربازی بود .همه خود را در بازی شانس مشغول می کردند و به همین دلیل آثار پاسکال در حساب احتمـاالت وی
را یکی از چهره های برجسته ی جهان کرده است .پاسکال آنچه را که "استدالل اهل قمار یا منطـق قماربـاز" نـام میدهـد ،مطـرح
می سازد .سوءتفاهم است اگر چنانچه فرض شود که این استدالل او ،اثبات وجود خداست .استداللی که در زیر می آید اثبـات هسـتی
پروردگار نیست .از دید پاسکال برای وجود باری تعالی اثباتی وجود ندارد .خرد و منطق انسان توانا نیست که برای وجـود او دلیـل
بیاورد و اراده اش آن را نمی پذیرد" .منطق قمارباز" راهی است برای اینکه به خوانندگانش نشان دهد که اگر در جهـان حقیقـت را
نبینند تا چه حد در اشتباهند .وی به همعصرانش نوشت" :آدمی از قمار لذت می برد و گمان می کند هـوش ،وی را بـه قمـار مایـل
میکند .او میگوید باید شرط بندی کرد :یا خدایی هست یا نیست .فرض کنیم شما شرط میبندید که خدایی نیست و حق با شماسـت.
چه سودی می برید؟ مطلق ًا هیچ .چه چیزی از دست می دهید؟ مطلق ًا همه چیز را .اگر شرط بستید که خدا هست و بر خطا باشـید ،چـه
چیز را از دست می دهید؟ هیچ چیز .و اگر حرفتان درست باشد ،چه را بدست می آورید؟ همه چیز را .این است آنچـه کـه در مقابـل
آدمی وجود دارد .در یک سوی شرط بندی ،امکان هیچگونه ضرری وبرعکس امکان منفعت فراوان و در طرف دیگر احتمال زیان بـی
نهایت و احتمال هیچ گونه سودی .آیا الاقل نمی خواهید خدایی وجود داشته باشد ،آیا حداقل این روش را به عنوان انگیزه ای بـرای
ایمان نباید در نظر گرفت؟

پاسکال می گوید حال اگر به فالسفه نگاه کنیم  ،کمبودشان را از شناخت پروردگار و عیسی مسیح می بینیم .خداوند دکـارت چیسـت؟
موجودی کامل که از برهان فلسفی استنتاج شده است .یا خداوندی است که کائنات را با تکان اولیه ی خـویش بـه حرکـت درآورده
است .یا علت العلل اشیاء وپدیدههاست .چگونه شناخت چنین خدایی ،تنفر و تنفر ازخود را درمان میکند؟ شرورت انسان و ذات او بـا
چنین خالقی که نتیجهی فکر فیلسوفان است همچنان شرح نادادنی و مبهم باقی میماند .وی نوشت که میان شناخت خداوند و دوسـت
داشتن او تفاوت عظیمی هست و هیچ اثبات فلسفی عشق به خدا را به انسان ارزانی نمی دارد .دنیای رنج ،محنت ،نقصان ،تنفر از خـود
و ناخشنودی همچنان چون معمایی باقی میمانند و برایشان توضیحی نیست.

پاسخ این معضل ،همانا ایمان و وحی والهام و کشف و تجلی مذهبی است .عیسی مسیح هم استدالالت خـود را دارد .او خـویش را از
راه نبوت ،اقتدار محبت ،معجزات ،و نتایج ایمان به اثبات می رساند .اما اینها دالیلی نیستند که باعث اعتقاد بشـر شـوند .دل آدمـی
دالیلی دارد که استدالل قادر به فهم آنان نیست .انسان به کشف عیسایی از راه قلب ایمان می آورد ،زیرا آدمی را به خدا می رساند و
با او آشتی می دهد وآدمی را سوی عشق به پروردگار می کشاند و برای زندگی معنا می یابد .اگر سقوط آدم و رسـتگاریش از طـرف
مسیح را دریابیم ،دوگانگی طبیعت انسان قابل فهم می شود .اگر آفرینش ازلی و سپس حادثه ی سقوط را درک نماییم ،پی می بریم چرا
نازک اندیش و ظریف و در عین حال زمخت و پلیدیم .چرا خردمند و ابله ایم و چرا قادر به آفرینش زیبایی و پلیدی و پستی هسـتیم.
در می یابیم چرا شر در جهان هست و اگر ایثار مسیح را بفهمیم و نجات انسان توسط وی را دریابیم ،آنگاه است که در قلـب خـود بـه
درک و محبت خداوند پی میبریم .این به هیچ وجه ربطی به اثبات فلسفی ندارد.

از دید پاسکال نگرش به جهان از نقطه نظر مذهبی مانند رؤیت تصاویر کالیدوسکوپ است که اگر به آنها از یک نقطه نگاه کنیم ،یـک
شکل را می بینیم و از نقطه ای دیگرشکل دیگری را .اما ایمانی که از راه لطف خدایی به دست آمـده و بـا درک سـقوط آدم و فهـم
رستگاری مسیح و محرومیت انسان از زمان هبوط ،همه چیز سر جای خودش قرار می گیرد .آنچه که انسان بدان دست می یابد ،نتـایج
فلسفی نیستند ،بلکه تسکین درونی است ،آن آرامش و نجات آماج زندگی هستند .فلسفه و عقل و خرد تنها آنوقت سودمندند که عقـل
و هوشمندی را به فروتنی وخضوع تشویق کند.

پاسکال نگرشی را که می گوید ایمان و خرد با یکدیگر سازگار نیستند در آستانه ی قرن هفده میالدی مطرح می سازد ،دورانی کـه بـه
عصر خرَد معروف شده است .حال به نتایج و پی آمدهای این دیدگاه در محیطی که تالش می کرد پایه اش را بر عقل گـذارد ،توجـه
کنیم.
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