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چكيده
اندیشة پیشرفت را از پیشفرضهاي مدرنیتة غرب دانستهاند كه اگر این را بپذيیری ،بایذد آ را در شذاار
محورها و مبانی فلسفة اوایل دورا مدر جاي دهی ،و براي دكارت كه پدر فلسفة مدر شذناتته مذیشذود
در شكلگیري این اندیشه نقشی بسزا قایل شوی .،میا تفكر فلسفی غرب و تبدیل آرما پیشرفت به یكذی از
واقعیات مسل ،تاد غرب پیوندي وثیق است كه این امر را روشنتر از هاذهجذا مذیتذوا در ناذاف فكذري
دكارت دید .ما در این مقاله در سه محور  .1مرجعیتستیزي و نسبت آ با شذ

دكذارتی  .2اصذالت یذافتن

زندگی دنیوي در نااف فكري دكارت و  .3پیریزي شالودههاي علذ ،جدیذد جایهذاه برجسذتة ناذاف فكذري
دكارت را در نهادینهسازي مفهوف پیشرفت در تفكر فلسفی غرب نشذا تذواهی ،داد .بذنمایذة مقالذة پذیشرو
تغییرموضعی است كه در نهاه طالیه دارا دورا مدر به رسالت فلسفه در عال ،رخ داده است .در این نوشته
میكوشی ،نشا دهی ،كه براي تحقق اندیشة پیشرفت پیششرطهایی بایسته میناود كذه ایذن پذیششذرطهذا
اگرچه نه منحصراً به بهترین و كاملترین صورتش در تفكر فلسفی غرب بهطذور عذاف و در فلسذفة دكذارت
بهطور تاص محقق شدهاند.
واژههاي كليدي :دكارت پیشرفت شكاكیت عل ،دنیويسازي درتت دانش
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دورة زوال و دوري از عصر طالیی باستا مذیدیدنذد

مقدمه
اندیشة پیشرفت از پیشفرضهاي مسذل ،مدرنیتذة
غربی است )(De Benoist, 2002: 55؛ تذا جذایی كذه

كه نایتوا آیندهاي درتشا تر از وضذ آ دورا را
تحقق بخشید بلكه باید ی سره دل در گرو بازگشت

امروزه هرجا سخن از تاد به میا میآید پیشذرفت

به آ آرما شهر یونانیذذ رومی نهذاد (پذوالرد :1334

نیز با آ هاراه است؛ چنا كه گویی دو واژة «تاذد »

.)22

و «پیشرفت» الزف و ملزوف یكدیهر یا ه،معنذا هسذتند

اندیشة پیشرفت در دورا نذوزایی و از زمذانی در

) .)Bury, 1920: 5پیشرفت نه امري آرمانی و رسالتی

اذها بشري جوانه زد كذه سذیطرة دیذن مسذیحی بذر

بر دوش آدمیا بلكه واقعیتی مسل ،و قذانو طبیعذت

زندگی اروپاییا رو بذه كذاهش نهذاد و نطفذة چیذزي

بذه شذاار مذیآیذد ) .)Inge, 1920: 3یونانیذا عصذر

بسته شد كه میتوا از آ به «دیذنزدایذی از فرهنذ

طالیی تذویش را در گيشذته مذیدیدنذد و بذه تذود

اروپایی عصر مسذیحی»1یذاد كذرد .گرچذه ناذیتذوا

می بالیدند كذه از فرزنذدا تذدایا و ربالنذو هذایی

دین زدایی از فرهن

هسذذتند كذذه نسلشذذا روبذذهزوال اسذذت و رومیذذا

اروپایی 2یكی دانست بهسادگی ه ،ناذیتذوا پیونذد

میكوشیدند تا میراث دار حكات و فضیلت گيشتها

میا این دو پدیده را نادیذده انهاشذت (Parkinson,

باشند .یهودیا و مسیحیا با ایاذا بذه هبذوط آدف از

) .1993: 5این اندیشه از زمانی رویید و بالید آغذاز

بهشذذت زنذذدگی دنیذذوي را امذذري قسذذري و اجبذذاري

كذذرد كذذه بزرگذذانی ماننذذد بذذیكن و دكذذارت سذذخن از

می دیدند و معتقد بودند تا وقتی در این دنیذا هسذتی،

فلسفه اي به میذا آوردنذد كذه هذدف از آ چیرگذی

تحقق آرما زندگی آسوده و راحذت نذاماكن اسذت.

آدمی بر طبیعت و پرده برداشتن از اسرار عال ،طبیعت

آدمی بر اثر گناه اولیذه از بهشذت اتذراج و بذه زمذین

و كشذذق قذذوانین و قواعذذد حذذاك ،بذذر آ در جهذذت

رانده شده بذود و بذه ایذن ترتیذر آرمذا آدمیذا در

برتورداري آدمیا از زنذدگی هذر چذه آسذودهتذر در

گيشتة آنا یعنی در بهشت نهفتذه بذود نذه در آینذده.

هاین دنیاي تذاكی بذود .فرانسذی

بذیكن در كتذاب

آنا باید هاة ه ّ،تود را به كار میبسذتند تذا بتواننذد

احیاي كبیر 3ذیل عنذوا اصذلی كتذاب آشذكارا قیذد

چنا رفتار كنند كه شایسذتهی بازگشذت بذه بهشذت
برین را بیابنذد .ازایذنرو آرمذا پیشذرفت دنیذوي بذه
معناي مدر كلاه نه براي یونانیا و رومیذا باسذتا
معنادار و تحققپيیر می ناود و نذه بذراي مسذیحیا و
یهودیا  .در قرو وسطا آنچه در زندگی آدمیا اصذل
و اساس بود سعادت اُتروي و حیات پذ

از مذر

بود و چیزهایی در این دنیا اهایت و ارزش داشتند كه
براي تحقق آ هدف غایی یعنی سعادت اُتذروي بذه

اروپایی را با دنیويسذازي ذهذن

میكند:
دربارة وضعیت علوف كذه نذه رونقذی دارنذد و نذه
روبه پیشرفت هستند و در این باره كه بایذد راه كذامالً
نویی متفاوت از آنچه انسا ها در گيشته پیاذودهانذد
به روي عقل آدمی گشوده شذود و ابزارهذاي تذازهاي
ساتته شوند كه به عقل این امكا را بدهند تا سذیطرة
تود را بر طبیعت اِعاال كند ).(Bacon, 2000:6

كار می آمدند .حتذی بذراي مردمذا دورة نذوزایی نیذز

او در نوارغنو  4نیز دربارة تفاوت منطق تذود بذا

الهوي پیشرفت بی معنا بذود؛ چذو آنذا تذود را در

منطق ارسطو میگوید كه در منطق ارسطو بذا بحذو و
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جدل بر مخالفا غلبه میكنند اما من در منطذق تذود

پیشرفتپژوهی به شاار می رود فصلی را بذه مكتذر

مذذذیتذذذواه ،در مقذذذاف عاذذذل بذذذر طبیعذذذت غلبذذذه

دكارتی اتتصاص می دهد و در هاا آغاز این فصذل

كن.(ibid.16)،

آشكارا اعال می دارد:بی گاا تاریخ دورا جدید در

او گاه تا آنجا پیش میرود كذه فلسذفه را بذه علذ،
«تولید نتایج» تعریق می كند و از «گسذترش مرزهذاي

قلارو دانش و اندیشه در سدة هفده آغذاز مذیشذود.
طغیانی فراگیذر علیذه سذنت؛ سذنجة تذازهاي از تفكذر

امپراطوري آدمی تا سذرحد تحقذقبخشذید بذه هاذة

روشذذن و دقیذذق ...؛ انبذذوهی از كشذذفیات در حذذوزة

ماكنات» دف مذیزنذد )(Parkinson, 1993: 144؛ امذا

ریاضیات و فیزی

نهادهایی مانند انجاذن

نكتة مه ،اینكه بیكن هنذوز بذه اندیشذة پیشذرفت بذه

سلطنتی لند و آكذادمی علذوف پذاری

معناي واقعی آ نرسیده بود؛ چو او دربارة پیشذرفت

نویدبخش عصر جدیدي بودند؛ امذا سذدة هفذده ،در

عل« ،هایشه به كشذفی نهذایی چشذ ،دوتتذه بذود و

هاة این اندیشهها به نحوي وافدار دكذارت اسذت... .

بذار و بذراي هایشذه

در فضذذاي ناذذاف دكذذارتی بذذود كذذه ناریذذة پیشذذرفت

رازهاي علای جها را از پرده بیرو افكند» (پذوالرد

رفتذذهرفتذذه شذذكل گرفذذت)(Bury, 1920: 42-43

)23 :1334؛ باوري كه از تصذور نادرسذت نسذبت بذه

بري در این كتاب در فصل مربوط به دكارت و مكتر

ماهیذت علذذ ،و محذدودیت قذذواي بشذري سرچشذذاه

دكارتی تحقق اندیشة پیشرفت را مشروط بذه تحقذق

امیدوار بود كه این كشذق یذ

...؛ تأسی

هاذه و هاذه

میگرفت .بیكن آ گاه كذه سذخن از «احیذا» بذه میذا

سه شرط مقدماتی میداند و بر آ است كذه ایذن سذه

می آورد به آرما شهري نار داشت كذه هذ ،بذه دروة

شرط با ظهور دكارت و نااف فكري او صورت تحقق

پیش سقراطی در تاد یونا باستا می مانست و هذ،
به وضذعیت آرمذانی آدمذی در دورا پذیش از هبذوط
) .(Parkinson, 1993: 143وانههذی او بذه ریاضذیات
نار چندا مثبتی نداشذت3 (Bacon, 2000:65-74),و
تا زنده بود هرگز حاضر نشد كیها شناسذی كپرنیكذی
را بپذذيیرد .بذذیكن الهیذذات را هاچنذذا ماننذذد قذذرو
وسطاییا ملكة علوف می دانسذت و حتذی بذه علذومی
نایر اتتربینی و جادوگري اعتقادي تذاف داشذت و بذر
آ بود كه او و معاصرانش در دورة آترالزما بذهسذر
میبرند).(Bury, 1920: 40ff

6

به تود گرفته اسذت .مذا نخسذت ایذن سذه شذرط را
می آوری ،و در ادامه میكوشی ،با تحلیل مبذانی ناذاف
دكارت نشا دهی ،كذه میذا اندیشذههذاي دكذارت و
تحقق این شرایط چه پیوندي میتواند بود .اما این سه
شرط:
 .1تا زمانی كه باور عاومی بر آ بذود كذه یونانیذا و
رومیذذا در اوج دورا طالیذذی تاذذد تذذویش بذذه
مرتبهاي از اندیشهورزي رسیده بودند كذه از آ پذ
هیچك

در آینده نایتواند نیل بدا مرتبذه را در سذر

بپروراند و تا زمذانی كذه مرجعیذت متفكذرا باسذتا
 -2نهادينهسازي انديشة پيشررفت در نظرام فكرري
دكارت
نویسندة كتاب اندیشة پیشرفت 7كه از مه،تذرین و
قذذذدیایتذذذرین كتذذذابهذذذاي مرجذذذ در حذذذوزة

تدشه ناپذيیر مذی ناذود آنچذه میذدا داري مذی كذرد
ناریهاي دربارة افول و پسذرفت نسذبت بذه آ دورا
طالیی بود كه هیچگونه ناریة پیشرفتی را برنایتابید؛
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 .2تا زمانی كه حیات اُتذروي اصذل و اسذاس بذود و

گونذذاگونی در حذذوزة فلسذذفه و نهایتذذاً بذذه نذذوعی

چش ،داشت اصلی از دانش برآورد نیازهاي معنذوي

سذذردرگای و شذذكاكیت انجامیذذد .ریچذذارد پذذاپكین

و اُتروي بود تدوین ناریة پیشرفت امكا پيیر نبود.

اندیشاند سرشناس معاصر در مقدمة كتاب مه ،تود

بایذد ارزش و اهایذت زنذدگی دنیذوي و ایذنجهذانی

تذذاریخ شذذكاكیت سذذدة شذذانزده ،را سذذدة «بحذذرا

آشكارا مدنار قرار می گرفت و تصذری مذیشذد كذه

پورونی» 8معرفی میكند كه این بحرا را بهتوبی هذ،

دانش باید در تدمت برآورد نیازهاي هذرروزة بشذر

در دورة نوزایی و ه ،در نهضت اصال دینی میتوا

قرار گیرد تا در مرحلة بعد بتوا به اندیشذة پیشذرفت

دید ).(Popkin, 1960: IX-XVII

سروسامانی داد؛

باید توجه داشت كه شذكاكیت فراگیذر حذاك ،بذر

 .3تا زمانی كه علوف طبیعی بر شالودههذایی اسذتوار و

فضاي فكري سدة شذانزده و هفذده كذه بسذتر الزف را

متقن پیریذزي نشذده باشذند ناذیتذوا از پیشذرفت

براي تردید در اعتبار قدما فراه ،آورده بود به عذالوه

شتابا و پیوستة عل ،سخن به میا آورد .علوف زمذانی

هر نو اندیشیدنی را دستخوش تردیذد سذاتته بذود.

بر شالودههایی متقن استوار میشوند كه قذوانین ثذابتی

این شكاكیت بیشتر شبیه مرضی بود كه دامنگیر تفكر

بر طبیعت حك ،فرما باشد و بهنوعی اصل ی نواتتی

شده بود و عل ،و دانش را به ركود و ایسذتایی تهدیذد

طبیعت به اثبات رسیده باشد .این امري اسذت كذه در

می كرد .رساالتی با عنوا جهل عالاانه 3كه اشذاره بذه
13

درو چارچوب عل ،دستیافتنی نایتواند بود (ibid,

فلسذذفه دارد و هذذیچچیذذز را ناذذیتذذوا شذذناتت و

).pp. 42-43

مقذذاالت 11مذذونتنی كذذه در آنهذذا وي بذذارزترین نشذذانة
حكاذذت را «تعلیذذق حكذذ »،و اتخذذاذ موضذذ الادري

 -3مرجعيتستيزي و نسبت آن با شك دكارتي

می شاارد گواهی بذر ایذن ادعاینذد (دكذارت :1363

از نشذذا ویذذژههذذاي دورا جدیذذد درافتذذاد بذذا

هفت و هشت) .دكارت در چنین وضذعی بذر آ شذد

سنت هاي گيشتها و تردید در اعتبار قدما بود .شاید

تا از تذود شذكاكیت علیذه شذكاكیت بهذره گیذرد .او

اصلیترین ویژگی دورانی كه دكارت در آ دیذده بذه

نخستین كسی است كه می كوشذد از شذ

پذادزهري

جهذا گشذذود شذذكاكیت فراگیذذري باشذذد كذذه كتذذاب

علیه تود آ تولید كند و آ را سرمایهاي قرار دهد تا

مقاالت مونتنی ناایانهر آ بود .تفكر دورة نوزایی از

ه ،از مرجعیت پرستی حاك ،بر زمانة تود رهایی یابد

سویی و نهضت اصذال دینذی از دیهذر سذو سذبر

و ه ،از آ پ

هرگذاه ركذودي در اندیشذه رخ داد

تردید در مبانی ناذاف ارسذطویی و نیذز سسذت شذد

نسل بشر از این اكسیر نجاتبخذش هاچذو موتذور

پایههاي اقتدار كلیسا شد؛ تا جاییكه دیهر هذیچ منبذ

محركی براي پیشرفت عل ،بهره گیرد .گذویی دكذارت

و مرج قابلاعتاادي در كار نبود .از سویی تفكذرات

از تود بیااري شكاكیت استفاده میكند و مذیكوشذد

واقذ شذد و از

تا واكسنی براي آ تولید كند كه بشر براي هایشذه از

دیهر سو دربارة درستی باورهاي دینی نیز تردیدهایی

آ هذذ ،در برابذذر تذذود شذذكاكیت و هذذ ،در برابذذر

مطر گشت .این وض به طر دیذدگاههذایی بسذیار

مرجعیتپرستی بهره ببرد.

عقلی و فلسفی محذل بحذو و شذ
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با نهاهی بذه «تأمذل نخسذت» از كتذاب تذأمالت

مذیدانذد) .(AT VIIIB 26; ALQ III 30دكذارت در

دكارت درمییابی ،كه دكارت به صورت كامالً نهادینه

تااف دورا فكري تود میكوشید تذا نشذا دهذد كذه

و بنیادین سرگرف پی ریزي نخستین شذرط الزف بذراي

كاري بذه مسذا ل دینذی و آتذرت نذدارد و هذر چذه

تحقق اندیشذة پیشذرفت اسذت .او نذهتنهذا مرجعیذت

می گوید به تاشیت زندگی دنیوي مربوط است .او در

قذدماي باسذتا را بذه چذالش مذیگیذرد بلكذه حتذذی

پاسخ به هر پرسش كالمی این پاسخ محتاطانه را ابراز

مرجعیت در زما حال را نیز نفذی مذی كنذد و بذر آ

مذذیكذذرد كذذه« :بایذذد تبیذذین آ را بذذه متكلاذذا

اسذذت كذذه جذذز عقذذل آدمذذی و تصذذورات واضذذ و
متاایزش هیچ چیزي براي او مرجعیت و اعتبار ندارد.
مرجعیت سذتیزي در نهذاه دكذارت را زمذانی درسذت
درمییابی ،كه بدانی ،كه او تقریباً پیش از آغاز هر كداف

از آثار مه ،تود از جالذه در قواعذد هذدایت ذهذن
گفتار در روش تأمالت در فلسفة اولی اصول فلسفه
و جست وجوي حقیقذت بذا نذور فطذري در مقدمذه
دیباچه یا در نامه به تواننده مخاطبذانش را بذه كنذار
نهاد باورهذاي حسذی و هاذة آنچذه از راه توانذد
كتابها فراگرفتهاند فرامیتواند و از آ ها میتواهد
به نور فطري عقل تویش كه موهبتی تذداداد اسذت
تكیه كنند و آ را سنجه اي براي داوري دربذارة هاذه
چیز در نار گیرند.

12

با این حساب روشن است كذه مناذور او از منذاف و
فواید جز امور مربوط به زندگی دنیوي نیست.
دكارت براي اصالت بخشید به زندگی دنیوي بذه
هاین اندازه بسذنده نكذرد بلكذه در وادي ناذرورزي
فلسفی ایذن امذر را بذه صذورتی كذامالً نهادینذه تقذرر
بخشید .دكذارت در تأمذل دوف پذ

از اقامذة برهذا

كوژیتو و رسید به نقطذة ارشایدسذیِ ناذاف فلسذفی
تویش یعنی گزارة »من هست »،می كوشذد بذا طذر
این پرسش كه «پ

من چیست،؟» بذه تبیذین چیسذتی

حقیقی تود بپردازد .در تحلیلی كه از چیسذتی «مذن»
در این بخذش از تذأمالت ارا ذه مذیشذود بذهتذوبی
میشود گذيار از مفهذوف ارسذطویی نفذ

 -4اصالتيافتن زندگي دنيوي در نظام دكارتي
این سخن معروف فرانسی

واگياری(AT V 159 & 176; CB 21 & 47)»،

بیكن را كذه «دانذش

14

بذه مفهذوف

دكارتی ذهن را شاهد بود .او در اینجا مذیكوشذد بذه
تعریفذذی از انسذذا برسذذد كذذه نذذه برتاسذذته از عقذذل
ارسطویی ذذ مدرسی و نه برگرفته از سنت دینی بلكذه
13

قدرت است» میتوا زبا حال روزگار او دانست؛ امذا

برآمده از عقل عرفی انسا معاولی باشد« :پیشذنهاد

او چنا كه گيشت در نهادینهسازي این سخن توفیق

میكن ،در مقابل [حیذوا نذاطق] توجذه تذود را بذر

چندانی نداشت 13.دكارت آشكارا اعالف می دارد كه به

پاسخی متاركز كنی ،كذه در قبذال ایذن پرسذش [مذن

جاي «حكات ناريِ» مدرسیا «حكاذت عالذی» را

چیست ]،تودبه تود و بذه صذرافت طبذ بذه ذهناذا

مطر میكند كه سذرانجاف مذا را «صذاحبا و مالكذا

تطور میكند؟») .(CSM II 18دكذارت حیذوا نذاطق

طبیعت» تواهد كرد) .(AT VI 62; CSM I 142او در

ارسطویی را تبدیل میكند به شیء اندیشنده؛ یعنذی او

جایی دیهر نیز به مناف عالی فلسفة تود اشذاره دارد

نه حیوانیت انسا ارسطویی را قبول دارد و نذه نذاطق

و فلسفة سنتی را فاقد هر گونه منفعتی براي نو بشذر

بودنش را .حیات به امري كامالً مكانیكی و مربوط بذه
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عال ،توجه كنی .،بهترین جایی كه این نهاه ریاضذی را

تذرد 18هذ،

میتوا پی گرفت در برها تكذهمذوف در «تأمذل دوف»

جذذاي تذذود را بذذه عقذذل جز ذذی13مذذیدهذذد .بذذا ایذذن

است .او چنا تصویري از موف كه در اینجا ناذادي از

دگرگونی غایت فلسفه نیز دگرگو می شذود :غایذت

جس ،به طور كلی است ارا ذه مذیدهذد كذه از میذا

فلسفه چیزي است كه بهتر است این را از زبا تذود

مقوالت عشر ارسطویی تنها كایت بر جاي میماند و

دكارت بشنوی .،او میتواست «طر فلسفهاي علای»

هاذذة دیهذذر مقذذوالت از ماهیذذت جسذذ ،كنذذار نهذذاده

را دراندازد كه «در زندگی مفید» باشد و سذرانجاف بذا

می شوند .دكارت در دو تأمذل پایذانی تذأمالت یعنذی

كنذی ،و فرمذانبردار

تأمالت پنج و شش نیز به عال ،ماده میپذردازد .او در

حوزة اجساف و عال ،ماده فروكاسته میشذود و نطذق
به سخن گفتن17تقلیل مییابذد و بذالطب

آ «بتوانی ... ،طبیعذت را تالذ

سذذازی( »،فروغذذی  23.)247 :1383دكذذارت تصذذری

«تأمل پنج »،دربارة ماهیت ریاضی عال ،مذاده یذا بذه

میكند كه نباید چنذدا وقعذی بذه تحقیذق در حذوزة

سخن دقیقتر دربارة كیفیات اولیه سخن میراند و در

مابعدالطبیعذذه نهذذاد؛ بلكذذه زنذذدگی بذذیش از آنكذذه در

«تأمل شش »،با به میا كشید پذاي دو قذوة تخیذل و

ساحت عقل باشد در قلاذرو حذ
دارد ).(CSMK 228

و تیذال جریذا

21

و نشا دهد كه كیفیذات ثانویذه نیذز در عذال ،وجذود

 -5پيافكندن شالودههاي متقن علم ،دغدغة اصرلي
دكارت
شاهكار دكارت در حوزة مابعدالطبیعذه بذیگاذا
تأمالت در فلسفة اولی است .دغدغذة اصذلی دكذارت
در نهارش این اثر نه مابعدالطبیعذه بلكذه طبیعیذات و
علوف طبیعی است .او در نامهاش بذه مذار مرسذن در
این باره چنین میآورد:
من به شاا میگوی ،كه ذ بین تودما بااندذ ایذن
تأمالت شش گانه دربردارندة هاة مبذانی فیزیذ

احساس میكوشد به متعلقات حواس پنجگانه بپردازد

مذن

است؛ اما لطفاً شاا در این باره سذخنی نهوییذد؛ زیذرا
چهبسا هوادارا ارسطو بهسادگی تذن بذه ایذن اصذول
ندهند و من امیدوارف كه توانندگا تأمالت ندانسذته
با این اصول من مأنوس شوند و به صدق آ ها واقق
گردند پیش از آنكه متوجه شذوند كذه آ هذا ویرانهذر
اصول ارسطوست (.)AT III 298; CSMK 173

دارند؛ اما از هاا آغاز اذعا می دارد كه آنچه مذا بذه
ح

و تیال از عال ،مییابی ،چذهبسذا شذبیه چیذزي

نباشد كه در عذال ،بیذرو وجذود دارد ( ;AT VII 80
.)CSM II 20

چنا كه میدانی ،دكارت ماده را به امتداد تعریذق
می كنذد و هذر تاصذیت دیهذري را از آ مذیزدایذد.
جهانی مادي كه دكذارت پذ

از تأمذل ششذ ،بذه مذا

عرضه می دارد جهانی است ی سره امتذداد بحذت و
بسیط و تالی از هرگونه امر كیفی .اصوالً تشذخ

و

جز یت از این جها رتت بربسته است و تنها چیزي
كه مانده امتداد است و امتداد .دكارت عال ،را از هاة
مخلوقات و موجودات تهی میكند؛ تا جاییكذه میذا
ماده و مكا هذیچ تاذایزي ناذیمانذد و بذه تعبیذري
میتوا گفت هاة هستی تبدیل مذیشذود بذه مكذانی
تهی از امور مكاناند .مكا است كه تعینذات و صذور
گوناگو به تود میگیرد نه اینكه امور مادي در مكا

براي پی برد به اینكه دكارت چهونه شالودههاي

جاي گرفته باشند؛ تا جایی كه گذویی جهذا دكذارتی

متقن عل ،را پی میافكند باید به نهذاه ریاضذی او بذه

چیزي جز هندسهاي مادیتیافته در عال ،بیرو نیست
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()Parkinson, 1993: 169؛ اما آنچه در اندیشة ارسطو
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افادة تاایز و جز یت در میذا امذور مذادي مذیكذرد

از آنچذذه آوردیذذ ،روشذذن مذذیشذذود كذذه اندیشذذة

صورت نوعیه بود كه در اندیشة دكارت حركت ایذن

پیشرفت بر سه مؤلفذة مفهذومی اسذتوار اسذت :الذق)

نقش را برعهده می گیرد و حركت نیذز كذه بذا امتذداد

عقل گرایذی فلسذفی ب) دنیذوي سذازي اندیشذه ج)

متعطل ریاضی سازگار نایافتد بذه تذدا نسذبت داده

عل ،باوري .بستر شكل گیري این سه گرچذه از اواتذر

می شود .تاذاف رنذ هذا صذداها تذالش وتكاپوهذا و

سدههاي میانه و در دورا نذوزایی فذراه ،شذده بذود

جست وتیزها به تواص مكانیكی ماشذینهذایی فذرو

تبیین ناري الزف براي سربرآورد ه،زما و ه،افزاي

كاسته میشوند كه تداوند آ ها را ساتته و بهكارشا

آ ها را در نااف فكري دكارت مییابی .،بذراي احیذاي

انداتته است .به معنایی جها دكذارتی بذه تایذرهاي

جایهاه عقل آدمی براي اهایت یافتن زندگی دنیذوي

ماتد تبدیل میشود كه بهسذادگی مذیتوانذد موضذو

و سرانجاف براي تأسذی

علوف طبیعی قرار گیرد .دكذارت هذر چیذز موجذود در

عال ،دكارت بر آ شد تا هر آنچه را تا پیش از او در

عال ،را به مكانیس ،فروكاهیذد تذا مبذانی علذ ،را پذی

ایذذن بذذاره گفتذذه بودنذذد جا ذ بنذذدي كنذذد و پ ذ

از

افكند .در چنین عالای علذ ،كایذت محذورِ مذد ناذر

آسیرشناسذی آراي گيشذتها و هذ،دورگذا تذود

دكارت به تذوبی امكذا رشذد و رونذق دارد؛ چراكذه

بكوشد با دوري جستن از فضاي تطابی حاك ،بر آثار

طبیعت امري اندازهپيیر است كه قوانینی ثابت بذر آ

دورا نوزایی و به ویژه بیكن و با كنار زد شكاكیت

حك ،فرماست .طبیعت نه امر كیفی متنذو بلكذه امذر

ویرانهري كه دامن گیر اندیشه بود به تدوین دسذتهاه

كامالً ی دست و ی نذواتتی اسذت كذه جذز امتذداد

فكذذري دسذذت یذذازد كذذه فلسذذفه از دانشذذی كلذذی و

ریاضی و حركتی افزوده شده از جانر تداونذد هذیچ

بدینترتیذر
بی حاصل به دانشی سودمند تبدیل شود .

نیست.

این امكا فراه ،آمد تا فلسفه در تدمت تاهید مبانی

مبذانی علذ ،یقینذی دربذارة

با این حساب شالودة متقن علوف فذراه ،مذی آیذد؛

براي رسید بشر به زندگی آسوده قرار گیذرد و علذ،

چو هاه چیز به امتداد ریاضی فرو كاسته میشوند و

كه تا آ روزگار چندا در تدمت زندگی بشر نبذود

حركت ه ،كه امري كیفی است و تااف تعینذات عذال،

با ابتناي بر مبانی ریاضذی در سذاتتن دنیذایی هرچذه

ماده بر اثر آ پدید میآینذد بذه تداونذد نسذبت داده

بهتر به یاري آدمی بشتابد.

می شود؛ اما قوانین حركذت نیذز ازآنجاكذه حركذت از

سخن آخر

تداوند صادر می شود كامالً ثابت و شناتتپيیرنذد.

از آنچه گيشت جایهاه رفیذ فلسذفة دكذارت در

برایناساس پیش بینی آنچه در عال ،رخ میدهد كاري


پیریزي اندیشة پیشرفت در غرب روشن مذیشذود و

بسیار آسا است و تداوند ضامن ی نذواتتی رفتذار

دو مطلر اصلی را میتوا در مقاف نتیجة سذخن بیذا

طبیعت تواهد بود .حیات نیذز بذه منزلذة امذري صذد

كرد:

درصد مكانیكی بذه حذرارت و حركذت فذرو كاسذته
میشود كه هیچ نسبتی با نف

یذا ذهذن نذدارد؛ بلكذه

تاصیتی كامالً مكانیكی است (.)CSM I 240

 .1میا تفكر فلسفی در غرب و نهادینه شد اندیشذة
پیشرفت در جوام غربی پیوند انكارناپيیري در كذار
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است؛  .2غذرب الهذوي پیشذرفت متناسذر بذا بسذتر

باغ برنداشت تا از آفات و آسذیرهذا در امذا باانذد.

فكريذ فرهنهی تود را دارد.

روشن است كه نهالها یعنی علذوف گونذاگو اگذر از

آنچه در غرب رخ داده با بستر تاریخی و فرهنهذی
غربیا تناسذر كامذل دارد و اگذر قذرار باشذد هاذین
اندیشه در جامعة دیهر الهو قرار گیذرد بذیگاذا بذا
چالش ها و موانعی هاراه تواهد بود كه كاابیش ایذن
موضو را با نهذاهی بذه جوامذ اسذالمی دنبالذهروي
غرب بهروشنی میبینی .،الهوي پیشرفت چیزي نیست
كه آ را به شیوة تقلیذدي از جامعذهاي بهیذری ،و در
جامعهاي دیهر به كار بندی .،بذراي فهذ ،نسذبت میذا
پیشرفت در حوزة علوف و نسبت آ با تفكذر فلسذفی
استعارة »درتت دانش» دكارتی راه گشا تواهذد بذود.
نسذذبت میذذا علذذوف دقیقذذه كذذه پیشذذرفت بذذه معنذذاي
محسذذوس و در سذذط عال ذی را در جامعذذه بذذه بذذار
می آورند و تفكر فلسفی كذه پیشذرفت در آ چنذدا
محسوس و ملاوس نیست ماننذد نسذبتی اسذت كذه
میا ریشه ها و شاخ وبر

درتت برقرار است .آنچذه

در اصل بالندگی و رشد هر درتتی را سبر میشذود
ریشه هاي آ هستند نه تنه و شاخ و برگش؛ اما آنچذه
از رشد و بالندگی به چش ،بیرونی میتوا دید رشذد
تنه و البته بیشتر رشد شاخ و بذر هاسذت .بذه ویذژه
آنكه ثارة درتت در سرشاته هاي آ هویداسذت نذه
در تنه و ریشههایش.
بسترسذذازي بذذراي پیشذذرفت در هذذر جامعذذهاي
فرایندي است درازآهن

كه باید از ریشه ها و مبذادي

آغاز گردد .این كار به پیشة باغبانی میماند كذه بذراي
داشتن درتتانی تناور بارور و بالنده باید از زمذین و
زمینه ها آغاز كذرد؛ سذپ

بذيرهاي نیكذو و نذژاده را

برگزید و در دل زمینذی آیذششذده و آمذاده نشذاند و
روزها و شاید بهتر باشد بهویی ،روزگذارانی چشذ ،از

ریشه هاي اسذتواري كذه هاذا تفكذر فلسذفی اسذت
برتوردار نباشذند در هاذا آغذاز رویذش از تكذاپو
میافتند و میپژمرند .براي داشذتن الهذوي مناسذبی از
پیشرفت نخست باید بهسراغ اندیشههاي فلسفی نابی
بروی ،كه در دل فرهن

غنی و پربار ایرانیذذاسذالمی

نهفتهاند .بایذد آثذار اندیشذهورزا مایذهوري هاچذو

فارابی فردوسذی ابذنسذینا سذهروردي ابذنعربذی
تواجه نصیر ابوریحا و چندین و چند تن دیهذر از
ایذذن فرهانذذدا جهذذا اسذذالف و ایذذرا را بكذذاوی ،و
بجذذویی ،و بذذيرهاي پذذال و پذذالودهاي را بیذذابی ،كذذه
اسذذتعداد بارورسذذازي درتذذت دانذذش را در جامعذذة
امروزيما دارند .باید گروههایی از دانشورا كذاردا
و كاربلذذد در حذذوزههذذاي گونذذاگو علذذوف انسذذانی و
اسالمی این رسالت را برعهذده گیرنذد و بكوشذند بذا
كندوكاو در متو اصیل فلسفی تودما كه لزوماً ه،
منحصر در متو كالسذی

فلسذفه اسذالمی نخواهنذد

بود بلكه در جاي جاي گسذترهاي بذهفراتذی ادبیذات
فارسذذی و متذذو اسذذالمی پراكنذذدهانذذد مبذذانی ناریذذة
پیشرفتی متناسذر بذا سذنت فكذري فرهنهذی اصذیل
ایرانی ما را طراحی و تدوین كنند .بدیهی اسذت كذه
در این الهوپردازي دربارة پیشذرفت بایذد هاذواره دو
عنصر اسالمی/ایرانی دوشاودش ه ،مذد ناذر باشذند.
باید به زبا و ادب فارسی در این الهوپردازي توجهی
ویژه شود .تا چیزي بذه زبذا بذومی و وطنذی قذومی
درنیاید نهادینه نخواهذد شذد .در ایذن راه مذی تذوا
بذذیهذذیچ تعصذذر و پذذیشداوري و بذذا پایبنذذدي بذذه
نشا ویژه هاي فرهنهی تودمذا بذهسذراغ تجربیذات
غربیا رفت و از آنا درس آموتت و روششناسذی
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آنا را در تحقق ایذن فراینذد در كذار آورد .در غذربِ

زمینه بدا نیازمندی ،نهاهی است غذربشناسذانه كذه

دورة جدیذذد از دورا دكذذارت و انذذدكی پذذیش از آ

میتوا در این راه نیز از روششناسذی شذرقشناسذا

رفته رفته شاهد كاستن از سیطرة زبذا التینذی و روي

بزر

آورد به زبا هاي محلذی ماننذد ایتالیذایی انهلیسذی

گرفت .ما باید نخست بدانی ،نیازما چیست و آنهذاه

فرانسذذه و آلاذذانی هسذذتی،؛ اتفذذاق میاذذونی كذذه بذذه

براي رف این نیاز سراغ میراث فكري غرب بذروی ،و

نهادینه سازي عل ،و دانایی در میا ناآشنایا با التینی

بسته بذه نیازسذنجی موشذكافانهاي كذه كذردهایذ ،بذا

كه اكثریت قریذر بذه اتفذاق مذردف اروپذا را تشذكیل

رویكردي گزینشهرانه بذه ترجاذة پذاره اي از امّهذات

می دادند كاكی شایا كرد .بایسته مینااید جاعی از

متو غربی دست یازی.،

اهل فن وظیفة برگرداند متذو كالسذی

عربذی بذه

زبا فارسی یا ساده سازي و به روزسازي متو فارسی

در رهیافتشذا بذه میذراث فكذري شذرق بهذره

سخن آتر اینكه اگذر قذرار اسذت دربذارة اندیشذة
پیشذذرفت الهذذوپردازي كنذذی ،بایذذد بذذا علذذوف انسذذانی

كهن را بر عهده گیرند؛ متو ارزشذاند و پربذاري كذه

مهربا تر از آنی باشی ،كه تاكنو بودهایذ ،و از هاذا

گرچه گنجینههاي بیمانندي از میراث فكري مذا را در

سذذطو آمذذوزشهذذاي اولیذذه علذذوف انسذذانی را ارج

تود جاي دادهاند بهجهت ناآشذنایی عاذوف مذردف بذا

بهزاری .،باید در آموزش و پرورش براي درسهذایی

زبا عربی یا با اصذطالحات دشذوارفه ،و تخصصذی

مانند تاریخ علوف اجتااعی معذارف دینذی و ادبیذات

موجود در آ هذا مذدتهاسذت از كذانو توجذه دور

اصالت قایل شوی ،و معلاانی كاربلد را براي آمذوزش

مانده و به كاالهایی در موزهها تبدیل شدهاند.

این دروس به كار گیری،؛ چراكه آمذوزش ایذن دروس

نكتة دیهر توجه به میراث فكري غربیذا در ایذن

به مراتر از آموزش دروس ریاضی و فنی حساستذر

حوزه از دورا نوزایی تا كنو اسذت كذه نبایذد از آ

و مه،تر است .آموزش نادرست در این حوزهها سبر

غافل ماند .نای توا تأثیري را كه ترجاه میتوانذد در

فساد در ریشذههذا مذیشذود .بایذد در انتخذاب رشذتة

انتقال این میراث به جامعة ما بر عهذده گیذرد از ناذر

دانش آموزا براي ورود به دبیرستا بازنهري اساسذی

دور داشت .در این زمینذه مذیتذوا از تجربذة موفذق
موجود در عال ،اسالف در دورا نهضت ترجاذه بهذره
جست و نی ،نهاهی نیز به تجربة دورا ترجاذة متذو
یونانی و اسالمی بذه زبذا التذین در قذرو وسذطا و
به ویژه در دورا نوزایی داشت .ترجاذة متذو علذوف
انسانی باید فرایندي ساماناند باشد كذه دانشذهاههذا و
مراكز پژوهشی متولی انجامش باشند و براي این كذار
سرمایه گياري درازمدت انجاف دهند .به نار مذیرسذد
در این حوزه بایذد هذ ،از نهذاه غذربسذتیزانه دوري
جست و ه ،از نهاه غذربسذتایانه .آنچذه مذا در ایذن

صورت گیرد؛ به گونهاي كه هاة نخبه هذا و نوابذب بذه
سذذوي علذذوف تجربذذی و ریاضذذی سذذرازیر نشذذوند و
رشتههاي علوف انسانی بذا نهذاهی كذه درو آدمذی را
ریش می كند روبه رو نشوند .باید رویكردهاي حذاك،
بر دانشهاهها و مؤسسذات آمذوزش عذالی نسذبت بذه
علوف انسانی دگرگذو گذردد و بذراي پذژوهشهذایی
بنیادین و دیربازده برنامه ریزي شود .اگذر قذرار اسذت
درتت بذاروري از دانذش داشذته باشذی ،نبایذد هاذة
نهاهها را به شاخ و بر

این درتت بذدوزی ،و فقذط

مراقذذر آ هذذا باشذذی،؛ بلكذذه بایذذد گذذاهی حتذذی
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اثر مونتنی در سال 11) Essays (Essais).1383

شاخوبر هاي زاید را هرس كنذی ،و در زمسذتا كذه
هیچ بر

و باري بر این درتت به چش ،نایتذورد

براي تقویت ریشههذا هزینذه كنذی ،تذا بهذاري هرچذه
بالنده تذر را در آینذدهاي شذاید نذهچنذدا دور شذاهد
باشی.،

فلسفه افالطو و ارسطو را بهتندي به نقد میكشذد و
مرجعیت آ ها را در فلسفه ورزي آشكارا بذه چذالش
میگیرد .نیز گفتنی است كه «نور فطري عقل» یا «نذور
فطذذرت» از پرتكرارتذذرین و شذذاید محذذوريتذذرین

پينوشتها
1) the laicization of the European culture of
the Christian era
''the secularization of the European mind

حقیقت سخن می گوید بعد از دشذانی بذا مرجعیذت

)2

3) Instauratio Magna

تویشتن فرامیتواند كذه سذرمایهي اصذلی آدمذی در

البتذذه چنذذین نهذذاهی بذذه ریاضذذیات و تردیذذد در )5

سودمندي آ در انهلستا سدة شانزده و هفذده رایذج
Stephenبود .براي اطال بیشتر در این باره بنهرید به
Gaukroger (2004), Francis Bacon and the
Transformation of Early-Modern Philosophy,
London: Cambridge University Press, pp. 20ff.

دربارة جایهذاه بذیكن در تذاریخ فلسذفه وعلذ،

)6

اتتالف نار فراوا است؛ تا اندازهاي كه بعضذی او را
بُت بزر

كلیدواژه ها در آثار دكارت است كذه هرجذا دربذارهي
قدما و آثارشا تواننده را به احیذاي نذور فطذري در

4) Novum Organun

تا حد ب

 )12دكارت در دیباچه بر ویراسذت فرانسذوي اصذول

كردهاند و در نهاه برتذی دیهذر

او هیچ جایهاهی در عل ،و فلسفة جدید ندارد .بذراي
Routledgeاطالعات بیشتر درایذن بذاره بنهریذد بذه:
History of Philosophy Vol. 4, The Renaissance
& Seventeenth-Century Rationalism, By G. H.
R. Parkinson (1993), London: Routledge, ch.
4: 'Francis Bacon & Man's Two-faced
'Kingdom

7) The Idea of Progress, J. B. Bury, 1920.

جستوجوي حقیقت است.
 )13این سخن تازهاي نیست .آنچه در یونذا باسذتا
در سخنا سقراط و در فلسفة افالطو دربارة وحدت
معرفت و فضیلت میبینذی ،بذهنذوعی گویذاي هاذین
مطلر است و حكی ،بزر

ابوالقاسذ ،فردوسذی ایذن

سخن را بسی نغزتر و بسیار پیشتر از بذیكن سذروده
است كه «توانا بود هركه دانا بود» .اما بهنار مذیرسذد
آنچذذه حكیاذذا بزرگذذی ماننذذد سذذقراط و افالطذذو و
فردوسی از دانایی در مذدنار دارنذد هاذا «حكاذت
ناري» مورد انتقاد دكذارت اسذت و آنچذه از توانذایی
مراد میكنند نذه توانذایی تسذلط بذر عذال ،طبیعذت و
تاشیت بهتر معاش بلكذه توانذایی چیرگذی بذر قذواي
سركش درو و دست یذابی بذه زنذدگانی اتالقذیتذر
است.

)8

 )14او حتی دربارة موضو مه« ،جاودانهی نف » كه

)9) the learned Ignorance(Ignorantia Docta

آ را در عنوا كتاب تذأمالت آورده بذود و متهذد بذه

Pyrrhonienne crisis.

اثر نیكال كوزایی در سال.1443
10) That Nothing can be Known (Qoud
اثر سانچز در سال Nihil Scitur).1381

اثباتش شده بود در چذا

دوف ایذن اثذر هذ ،عنذوا

فرعی آ را عوض كرد و ه ،تغییر موض داد و اعالف
داشت كه «تصدیق می كن ،كه ما فقط بذه یذاري ایاذا
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- Bacon, Francis (2000), The New Organon,
edited by Lisa Jardine
Silverthorne,
London:
University Press.

& Michael
Cambridge

- Bury, J. B. (1920), The Idea of Progress,
London: Echo Library.

بذاقی تواهذد

 كه آیذا نفذ، بدانی،است كه می توانی

( و حتی در پاسخ به این پرسشCSM II 291)»ماند؟
بعد از بد باقی میماند یا نذه؟ پاسذخ داد

«این پرسشی است كه باید تود تداوند بذدا پاسذخ
.(CSM II 109)»دهد

- Cottingham, John (1989), Descartes, London:
Basil Blackwell, Oxford & New York.
- De Benoist, Alain (2008), "A Brief History of
the Idea of Progress', The Occidental
Quarterly, vol. 8 (no. 1; Spring): pp. 7-17.

كه آیا نف

15) common sense
16) rationality
17) speaking

- Descartes, Rene (1991), The Philosophical
Writings of Descartes, trans. by J.
Cottingham, R. Stoothoff & D. Murdoch
(CSM), 2 vols, London: Cambridge
University Press, fifth edition.

18) intellect

- _______________ (1991), The Philosophical
Writings of Descartes (volume III, The
Correspondence), trans. by J. Cottingham,
R. Stoothoff & D. Murdoch. A. Kenny
(CSMK), London: Cambridge University
Press, firth edition.

فلسذذفه را مایذذة امتیذذاز تاذذد از تذذوحش و آ را

- Gaukroger, Stephen (2004), Francis Bacon
and the Transformation of Early-Modern
Philosophy, London: Cambridge University
Press.

.2; CSM I 179)

- Inge, W. R. (1920), The Idea of Progress,
Oxford: Oxford University Press.

19) reason

 فرانسوي اصول فلسذفه،) دكارت در نامه به مترج23
دربردارندة شناتت كاملی میداند از هاة چیزهایی كه
نو بشر مذیتوانذد بذراي تذدبیر معذاش نهذهداشذت
(AT IXB تندرستی و كشق هاه گونه فنو بشناسد

 فراتر نهذاد و تصذویري از،) او حتی پا را از این ه21
تداوند در نااف معرفتی تویش ارا ه داد كذه بذیش از
آنكه تداي ادیا باشد و به كار آترت آدمیذا بیایذد

- Parkinson, G.H.R. (1993), Routledge History
of Philosophy, vol. IV, London and New
York: Routledge.

تدایی دنیوي است كه صفت بارز او فریبكار نبودنش

- Popkin, Richard (1960), The History of
Scepticism, London: Oxford University
Press.

.تضاین محتواي حافاه

است و كاركرد اصلی اش ضاانت شناتت در آدمی و
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