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فصل اول :تاريخ انديشه و آغاز تحول در مفاھيم

پرفسورالن چالز ُکرز استاد دانشگاه پنسيلوانيا
و کارشناس در تاريخ عصر روشنگری است.
تاريخ انديشه میپردازد که
وی به تدريس
ِ
مبحثی در آموزش دانشگاھی و زيرمجموعهای
در رشتهای علوم اجتماعی است .سخنرانیھای
وی تحت عنوا ِن "زايش انديشهی نوين" جريان
رشد و استحکام انديشهی جديد را طی سدهھای
ھفده و ھجدھم ميالدی مورد بحث قرار
میدھند .پرفسور ُکرز میکوشد تا داستان
پيدايش ذھن مدرن را نقل کند و داليل فکری آن دگرگونی را روشن سازد .وی با معرفی
چھرهھای تعيين کنندهی جنبش فکری روشنگری ،سھم آنان را در زايش و استواری
فکر مدرن میشکافد .نوشتهای که در زير میآيد ،خالصهای از درسھای اوست:

اگر فردی را از امروز به زمان گذشته ،به سيصد ،پانصد يا ھزار سال
پيش ،بازگردانيم ،میتوان تصور کرد که وی در کوتاه مدت خواھد
توانست خود را با شرايط جديدش وفق دھد و با دريافت مناسبات قدرت،
روبط توليدی و ساختار اجتماعی آن عصر نان خويش را در آورد .درک ِ
روابط زن و مرد و اينکه چگونه بايد زندگی خود را ،درحدود امکانات،
سازمان دھد ،چندان برايش دشوار نخواھد بود .ولی آنچه که به نظرش
بسی غريب جلوه خواھد کرد ،روشھای فکری آن زمان ونحوهی
انديشيدن مردم دربارهی جھان و دربارهی خود خواھد بود .اين است که
به شخصی بگويد  " :اين ادعا غيرممکن است!" و بشنود" :خير! اين
شيوهی کار دنياست ".از آنان بپرسد" :از کجا تا اين اندازه اطمينان
داريد؟" و پاسخ بشنود" :نکتهای بديھی است و در حقيقت آن شکی
نيست ".در پھنهی انديشه است که انسان مدرن خود را بشدت ناآشنا
احساس خواھد کرد ،زيرا در اين جاست که جھان عميقاً تغيير کرده .ساير
تحوالت که بنظر عظيم و تکان دھنده میآيند  -انقالبات علمی و فنی،
پيشرفتھای پزشکی و گسترش امکانات بشر و کاھش محدوديتھايش -
ھمگی از آن دگرگونی در شيوهی تفکری ناشی شدهاند.

شايد يکی از دشوارترين وظايف آموزگار ِ تاريخ آن باشد که به
دانشجويانش بياموزد اسلوب انديشيدن وطرق شناخت آدميان در طول
زمان ثابت نمانده ،بلکه از ريشه دگرگون گشتهاند .به عبارت ديگر درک
ت] [3بشر چندان آسان نيست .برای بررسی
مفھوم
تاريخمندی تص ّورا ِ
ِ
ً
تاريخ مناسبات انسانھا ،معموال آن روابط را به اجزای سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی و نظامی تقسيم میکنند .اما چنين تقسيم بندی خالی از نقصان
نيست ،چرا که ھمهی جانداران پيشرفته ،اعم از حشرات و حيوانات
واالتر مناسبات قوی و ضعيف دارند ،از سازمان اجتماعی برخوردارند،
افزارھای توليد خود را سازمان میدھند ،با يکديگربه زد و خورد
میپردازند و برای ادامهی حيات میجنگند .آدمی از اين جھات از ساير
انواع جدا نيست .آنچه که تاريخ بشررا فی النفسه از ساير حيوانات متمايز
میسازد ،خصوصيت ِ او به مثابهی موجودی متفکر،از لونی ديگراست.
عالوه بر طنز] ،[۴که شايد يکی از صفات مميزهی انسان است ،قوهی
انديشهی تجريدی ،توانايی يگانه و خاص نوع انسان بشمار میرود.
از بررسی شيوهی زيست حيوانات برمی آيد که تاريخ سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی آنان از پانصد ،ھزار ،يا ده ھزار سال پيش تغييری نکرده است،
در حالی که در انسانھا ھمهی اين جوانب زير و رو شدهاند .تفکر و
ادراک بشر واسطهی ميان او و طبيعت است وبه ھمين دليل وی – فرای
تاريخ بيولوژيکی و تکاملی  -تاريخ پويايی را پشت سر میگذارد که
تغييرات ِ پرشتابش ،نه در مقياس زمين شناسانه يا تکامی )ميليونھا سال(
بلکه در عرض دھهھا ،سدهھا و ھزارهھا به وقوع میپيوندند .بشر
دربارهی نظم طبيعی گيتی و در بارهی جھان اطرافش ،به انديشه مینشيند
و رفتارش را بر اساس ِ آن تغييرمی دھد .مناسبات آدم با طبيعت و آدم با
آدم ،انتظاراتش ،احساسش در بارهی اينکه چه اموری ممکن و چه
پديدهھايی ناممکن ھستند واينکه بشر به چه کاری قادر است و از چه
کاری ناتوان میباشد ،ھمگی بر مبنای آن فکر عوض میشوند .ديدگاه
بشر درمورد جھان ،رابطهی او را با آن جھان سازمان میدھد .اين
ويژگی تاريخ ماست .در نتيجه ،اگر بخواھيم تاريخ سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی و نظامی انسان رادريابيم ،مطالعهی تاريخ روش انديشيدن
ضروری به نظر میرسد.
اين نکته که تغييرات انقالبی و شايد انقالبی ترين اتفاقات زمانی رخ دادند

که روشھای فکری انسانھا دربارهی گيتی عوض شد ،در نگاه اول به
ھای قرن بيست
بينی انسان ِ
ذھن خطور نمیکند .اما واقعيتی است که جھان ِ
يکم با ديدگاهھای اجدادمان در حوزهھای گوناگون به ويژه دربارهی نظم
طبيعت] ،[۵عليّت] [۶و شناخت] [٧متفاوت است .بينش انسانھا دربارهی
نظم طبيعی و اينکه در دنيای خارج چيست که قابل شناخت] [٨است
وعنصر و مايهی اصلی گيتی کدام است ،دگرگون شده .آدميان در
چارچوبی به جھان مینگرند که آن چارچوب از گذرگاه تاريخ ،نقطه
نظرھای ھستی شناسی ،عليت و شناخت شناسی را به ارث برده است.
ُمرده ريگ مباحثات وجدلھای پيشين در زندگی انسانھای عصر کنونی
ح ّی و حاضرند و کردارھايشان را معين میکنند .آنچه که ويژهی ھر
عصر است ،توسط ھمين محتوای ِ فکری و موروثی مشخص میشود.
واژهی فنی گفتاری که به ماھيت ِ کائنات] [٩و خميرمايهی وجود
میپردازد ،ھستی شناسی] [١٠يا تئوری وجود] [١١است.
تحول در روش انديشيدن ،تغيير در درک ما از محيط و تغيير در
مناسباتمان با طبيعت را موجب میشود .ھر فرھنگ چنانچه نحوهی تفکر
خود را دربارهی حقيقت ،در زمينهی طبيعت ،دربارهی آنچه که قابل
ت
شناخت است ،در بارهی آنچه شدنی و آنچه محال است ،در مورد عل ِ
پديدهھا ،درباب آنچه را که ميتوان بر آن چيره شد و آنچه را که بايد به
عنوان تقدير و سرنوشت پذيرفت ،تغيير دھد ،آن فرھنگ عملکردش را
تقريباً در تمامی پھنهھای زندگی منقلب خواھد کرد .چنانچه فرھنگی متد
خود را در کاربرد مناسب ذھن ،اينکه چه ادعايی قانع کننده است ،از چه
راه به شناخت چيزی میرسيم ،چگونه ميتوان ناآگاھی را از دانش تميز
داد ،عوض کند ،نحوهی انديشهی خود را در تمامی زمينهھا تغيير داده
است .به ھمين علت میبينيم که انقالب در روشھای فکری موجبات
گسترش و تسھيل تحوالت اجتماعی را در اروپا فراھم آورد؛ پيآمد انقالب
فکری قرنھای ھفده و ھجده بسی فراتر و ژرف تر ازدستآوردھای ديگر
در ھمين دوران بود ،دورانی که مورخين آن را دوران مدرن
نخستين] [١٢نام نھادهاند .برای مثال ،در قرن ھفدھم ميالدی ،در اروپا،
ت پذيرش و دنبال روی از آموزشھای گذشتگان افتاد.
لرزه بر بنياد ِ سن ِ
اضمحالل اين فکر در آن سده آغاز شد و دي ِد اروپاييان را نسبت به اصل
مرجعيت] [١٣از پايه زيرورو کرد :در نظر بگيريد که اعتقاد ِ جامعهای
به ستاره شناسی قديم ،نه بر اساس ِ قوانين و دادهھای نجومی ،بلکه بر

اساس پايبندیاش به نظر پيشينيان باشد و بيشتر ،تصور کنيد ،که انقالبی
در آن فرھنگ ،مردم را به خطای ِسنت پيشينيان آگاه میسازد ،بطوری
که تقدس و بی چون و چرايی مرجعيت ِ گذشتگان در نجوم ،زير عالمت
سئوال برده شود .در آن صورت ،دور از ذھن نخواھد بود که ديدگاهھا،
از ريشه ،درزمينهی مرجعيت به عنوان ِ اصلی کلی عوض خواھند شد.
چنانچه زلزله بر ارکان ِ مرجعيت فکری گذشتگان و آموزشھای آنان بيفتد
و آحاد ملّتی قانع شوند که مراجع در مقوالت زيربنايی ،در باب کائنات و
جايگاه انسان در آن ،دراشتباه بودهاند ،پس چه اعتمادی بر صحت ِ رأی
شان در ساختارھای سياسی -اجتماعی ،داد و ستدھای اقتصادی يا نظام
زيستی ھست؟ اصل ِ مرجعيت درسدهھای ھفدھم و ھجدھم ميالدی مورد
پرسش عموم قرار گرفت و تحولی را که اکنون شاھد آنيم ،موجب شد .اين
واقعه در پھنهی عقل ،شايد تعيين کننده ترين وخطير تري ِن انقالبات در
سراسر تاريخ بشری بوده باشد.
قرن ھفدھم دوران ِ ظھور و بروز انگاشتھا و مفاھيمی بود که اغلب
ت ھستی
سخت فلسفی و انتزاعی بودند .انديشمندان ،خود را
وقف مطالعا ِ
ِ
پژوھش روابط ِعلّی و تفحص در شناخت شناسی کرده بودند .به
شناسانه،
ِ
مرور زمان ،نتايج آن تحقيقات به مبارزهای منتھی شد که سرانجام مقرر
نمود چه کسانی شايسته است نقش آموزگاران تمدن را برعھده گيرند:
صاحبان ِ مرجعيت گذشته يا انديشمندانی با روشھای نوين؟ نبردی
آغازشد تا تعيين کند چه دروسی را بايد به مردم و تحصيل کردهھا
آموخت .يک قرن پس از آن ،در قرن ھجدھم ميالدی ،دگرديسی در
مفاھيم مجرد ،به انقالب فرھنگی تبديل شد واين تبديل ،عمدتاً توسط ھمه
فھم کردن] [١۴مضامين انتزاعی سدهی ھفدھم ميسرگشت زيرا ھمگان
امکان يافتند مقوالت مورد بحث را که به زبان ساده برگردانده شده بودند،
درک نمايند .در عين حال ،انقالب در حوزهی فکر به قلمروھای جديدی
از فعاليت بشری گسترش يافت و به شک ِل فرھنگ غالب درآمد.
ک اينکه تکان درمفاھيم تا چه حد ميتواند ژرف باشد ،مثالی ذکر
برای در ِ
میکنيم :در نوشتهھای بعدی ،به شرح ِنظام فکری که قرن ھفده ميالدی
وارث آن بود ،خواھيم پرداخت .در اين نظام جھان خاکی که زير ِسماوات
منزل داشت ،عموماً به عنوان ِ جھانی ناقص و دوراز کمال خداوندی به
حساب میآمد و آنچه که در آسمانھا بود مظھر کمال و زيبايی الھی به

حساب میآمد .در روند انقالب فکری و انقالب علمی قرن ھفدھم ،اين
عقيده به تدريج گسترش يافت که قوانين شگفت انگيز و منظم طبيعت ،از
جمله قانون جاذبه ،قانون گازھا و غيره ،طرح و مقصود باری تعالی را
منعکس میکنند و زاييدهی خرد و ارادهی آفريدگار ھستند .به محض آنکه
ترين مشاھدات
اين باور در اذھان متمکن گشت ،روزمره ترين و روشن
ِ
در بارهی زندگی انسانھا ،يعنی اين حکم ِ بديھی که بشرھمواره درتالش
است تا به کسب خوشبختی نائل آيد واز درد بگريزد ،بطور قطعی
قانون ِطبيعت شناخته شد .در قرون وسطا و پيش از دوران مدرن ،کوشش
آدمی در جھت ارضای نفس اماره ،تحصيل ِ لذايذ وخوشیھا و کاستن از
رنجھا ،خصلتی ناپسند بشمار میآمد و صفت ِ اشخاص خودمحور و
غيراخالقی محسوب میشد .حال با بينش جديد ،اگر حکم بر آن شود که
قوانين طبيعی چيزی جز بازتاب مشيت آفريدگار نيستند ،پس به ناچاربايد
پذيرفت که قانون ِ کسب سعادت و گريز از رنج نيز چيزی جز خواست ِ
خداوند برای نوع بشر نيست .نتيجهی اين تغيير در ديدگاه چيست؟ برای
ذکر بند اول
اثبات ابعاد ِ ريشهای و تاريخ ساز اين دگرگونی تنھا به ِ
اعالميه حقوق بشر اکتفا میکنيم .در اين بند آمده است" :ما اين حقيقت را
بديھی] [١۵میشماريم که خداوند به ھمهی انسانھا حقوقی معين و
حق کسب
واگذارناپذير و جدايی ناپذيری] [١۶عطا نموده ،که از جمله ِ ...
خوشبختی] [١٧است".
[1] Intellectual history
[2] Conceptual change
[3] Ideas
[4] Humor
[5] Natural order
[6] Causality
[7] Knowable
[8] Knowable
[9] Universe
[10] Ontology
[11] Theory or science of being
[12] Early Modern Period
[13] Authority

[14]
[15]
[16]
[17]

Popularization
Self-evident
Inalienable rights
Pursuit of happiness

فصل دوم :طلوع قرن ھفدھم -اسکوالستيسم ارسطويی

خالصهای از فصل پيش:

قوهی انديشهی تجريدی،
توانايی يگانه و خاص نوع
انسان بشمار میرود و
اسلوب انديشيدن و طرق
شناخت آدميان در طول
زمان ثابت نمانده ،بلکه از
ريشه دگرگون گشتهاند .اگر
بخواھيم تاريخ سياسی،
اجتماعی ،اقتصادی و
نظامی انسان رادريابيم،
مطالعهی تاريخ روش
انديشيدن ضروری به نظر
بينی
میرسد .جھان ِ
ھای قرن بيست يکم
انسان ِ
با ديدگاهھای اجدادمان در
حوزهھای گوناگون به ويژه
دربارهی نظم طبيعت]،[١٨
عليّت] [١٩و شناخت][٢٠
متفاوت است .به ھمين علت میبينيم که انقالب در روشھای فکری
موجبات گسترش و تسھيل تحوالت اجتماعی را در اروپا فراھم آورد .در
ت پذيرش و دنبال روی
قرن ھفدھم ميالدی ،در اروپا ،لرزه بر بنياد ِ سن ِ
از آموزشھای گذشتگان افتاد .فروپاشی اين سنت در آن سده آغاز شد و
دي ِد اروپاييان را نسبت به اصل مرجعيت] [٢١از پايه زيرورو کرد.
بحثھای ِويژهی دو سدهی ھفدھم و ھجدهام ميالدی طرز فکرھايی را بنا
نھادند که بعدھا به نتايج غيرقابل پيش بينی منجر شدند.
اگر بخواھيم چند وچون ِ انقالب فکری در قرن ھفدھم را دريابيم ،ابتدا
بايد بفھميم که اين قرن در برابر چه سنت و نظام آموزشی طغيان کرد و

سيستم تدريس درآن سالھا چه بود .ھدف اين بخش آن است که نگاھی کلی
به روش انديشهای که سدهی ھفده وارث آن شده بود ،بيندازد و شرح دھد
که به تحصيل کردهھا ،چه دروسی آموخته میشد .مثالً اگر دانشجويی در
سال ھزار و ششصد ميالدی وارد دانشگاه میشد ،در بارهی جھان و
مناسباتش ،چه مطالبی را به او ياد میدادند؟
در ھر مرکز فکری ،ھمواره ،پنھان و آشکارا ،سئواالت ِ خاصی مطرح
میشوند که پاسخ آنان سير بعدی امور را تعيين میکنند .مثالً محققين بايد
مشخص کنند که چه وقت بايد سخنی را قانع کننده و مجاب] [٢٢فرض
کنند و چه زمان بايد بگويند "آری ،بايد اين مطلب را باور نمود و حقيقت
دانست ".در اوايل قرن ھفده ميالدی ،جوابی که به اين پرسشھا داده
میشد ،در چارچوب فلسفهی اسکوالستيک ارسطويی] [٢٣بود .اين نظام،
حاکم بر آموزش و پرورش و مراکز دانشگاھی بود وبطوررسمی و فراخ
بر جھان ِ فکری درس خواندهھا سلطه داشت .مبنای اين فلسفه ،انديشهی
ارسطو و تفاسيرمدارس مسيحی اروپا ازآثار ِ وی بود .اين روش فکری
را "ارسطويی" میخواندند ،زيرا که منسوب به آموزشھای اين فيلسوف
يونانی بود .صفت پرطمطراق "اسکوالستيک" را به ھمراه داشت ،زيرا
برمدارس مسيحی ِ اروپا حکمفرما بود و در آنجا تدريس میشد].[٢۴
واژهی اسکوالستسيم اينک ازجلوه افتاده و طنين سابق را ندارد.
در قرن ھفده ،مدافعان ِارسطو ،غالباً مدعی بودند که وی ،فيلسوفی است
که از قديم االيام در قلب سنت مسيحيت قرار داشته است .اين ادعا ،خالف
واقعيت است .فرآيند ارسطويی کردن مسيحيت ،عمدتاً در اواخر قرن
دوازده ميالدی شروع شد و درقرن سيزده شتاب گرفت و از قرن چھارده
ببعد بردانشگاهھای اروپا چيره گشت .در جريان سدهی شانزدھم ميالدی
بود که اين جھان بينی ،به عنوان منبع مرجعيت ،با استواری و صالبت،
در ھمهی اروپا دامن گستر شده بود .در درسنامهھايی که به اکثر
دانشجويان اروپايی داده میشد،مندرج بود که بايد ھمواره از تعاليم
ارسطو و ھمفکران ِ وی پيروی نمود و انحراف از اين جريان ِ فلسفی
جايز نيست .در آستانهی قرن ھفدھم ،ديدگاه توماس آکواينس قديس] [٢۵و
پيروان ومفسرين او درمسيحيت ريشه دوانده بود و آن آميزش ِ جديدی بود
که میکوشيد آموزشھای ِ دين مسيحيت را در قالب واژهھا و مفاھيم
ارسطويی بيان نمايد .کم کم تعاليم الھيات مسيحی در شک ِل لغاتی که

ارسطو بکار گرفته بود ،بيان شدند و جامهی الفاظ فلسفی را بر خود
پوشيدند .ارسطويی کردن مسيحيت و امتزاج ِ ژرف مسحيت و فلسفهی
ارسطو که پرداختهی توماس آکواينس قديس بود ،تسلط اين اختالط بر
سراسر مدارس مسيحی را در پی داشت .به تدريج دامنهی اين آموزش به
اذھان عموم نيزگسترده شد و ھمگان را باورافتاد که فلسفهی طبيعی
ارسطو ،يارای انسان در فھم ِ حقايق ِ مذھبی است .حتی بعضی
ازھواداران ارسطو در قرن ھفده علناً مدعی شدند که خداوند ارسطو را
نازل فرموده تا ذھن بشر را برای ادراک ِ وحی و الھامات مذھبی مھيا
کند و به اين شھود ،لسان ِ فلسفی بخشد تا ايمان مسيحيت درک شود.
برای اينکه نظرگاه ِ اسکوالستيک ِ ارسطويی را بفھميم ،به پاسخ اين
پرسش میپردازيم که اين فلسفه چه ادعايی را قانع کننده میشمرد و جدل
کنندگان ارسطويی ،چگونه در بحثھايی که با حريفان داشتند به پيروزی
میرسيدند و يا برعکس شکست میخوردند .در اين مباحثات ،تنظيم
وطرح ِ برھانھا ،در چارچوبی بنام َجدَل] [٢۶بيان میشدند .اين فُرمی از
گفتگو و استدالل است که گوينده آنچه را که معتقد است و میکوشد
صحّتش را ثابت کند ،در دو جمله بيان مینمايد .اين روش ،گرانيگاه
نحوهی انديشۀ ِاسکوالستيک ارسطويی است .ارسطوييان ،برای اثبات
يک عقيده در فُرم ِ جدل ،سه شالوده را مبنا قرار میدادند و به سه منبع
متکی بودند .اين سه ،به ترتيب اھميت ،عبارت بودند از مرجعيت]،[٢٧
ت
عقل] [٢٨و تجربه] .[٢٩نخستين و مھمتر از ھمه ،البته ،مرجعي ِ
ماوراء الطبيعه بود ،به اين معنا که در آنچه از سوی باری تعالی ُمن َزل
شده و شالودهی حقيقت است ،ترديد جايز نيست .مھمترين ِ کتب مرجع،
متون ِ مقدس ،آن ھم آنطوری که مراجع مورد اعتماد تفسير میکردند،
مراجع فلسفی  -فکری طبيعی قرار داشتند که در
بودند .در مرحلهی دوم،
ِ
دانشگاهھای اروپا حضور داشته ،تدريس میکردند.
مراجع فلسفی -فکری طبيعی ،آن طورکه در قرن
برای درک ِ مفھوم
ِ
مراجع موضوعهی
معنای
با
ابتدا
بايد
بود،
رايج
ھفدهی ميالدی
ِ
پيشينيان] [٣٠آشنا شويم .در بافت ھر جامعهی سنتی ،اين عقيده جاری
است که اصولی وجود دارند که در تاريخ ثابت مانده ،از کورهی ايام گذر
کرده و درستی شان محک زمان را خورده است .بايد با آنھا ھمچون
حقيقت محض رفتار نمود :فرزندان را اين طوربايد پروراند؛ رموز و
فنون توليدی و جنگی بر اين سياق بايد باشد؛ بايد اينگونه از شھری دفاع

نمود؛ بايد بر اين اسلوب کشت کرد تا از قحطی و گرسنگی جلوگيری
شود .نحوهی انديشه درباره پيدايش جھان و داليل تکوين اشياء و پديده از
جمله آن اصول ھستند که جوامع بر درستی شان پافشاری میکنند ،زيرا
معتقدند که از آتش زمان سرافراز بيرون آمده و در طول قرنھا و
ھزارهھا آزمون شدهاند .به ذ ّم سنت ،اين قواعد – نحوهی نگرش به جھان
و غيره  -صحيح و قابل احترام ھستند ،چون اگر نقصانی در آنان میبود،
زودتر از اينھا کشف میشد و کاستيشان ھويدا میگشت.
چون نيک بنگريم ،اين رسم ،امروزه ھم رواج دارد .در کالس درس
ھندسه ،ھنگام ِ توضيح اصول موضوعهی اقليدوس ،اگردانش آموزی
اعتراض کند که بر صحت اين اصول بيش از حد تأکيد شده ،ديگران
محتمالً ،با شک و ناباوری به وی مینگرند .ھزاران سال است بشر
اصول پايهای ھندسهی اقليدوسی را مورد بحث و بررسی قرار داده و
حال ،نوآموزی میکوشد سُقم آنان را بيابد .عالوه بر رياضيات،
انسان ِامروز ،مجموعهای از اتوريتهھا را در آگاھی جمعی به ارث برده،
که گويا در کورهی تاريخ آب ديده شدهاند .برای مثال اگردر دانشکدهی
فيزيک ،قوانين کپلر ،گاليله و يا حرکت سيارات طبق قوانين نيوتن مورد
بحث قرار گيرد و دانشجويی بر آنان خرده گيرد ،ديگران به آن مراجع
استناد کرده ،خواھند گفت که اگر در اين احکام خطايی میبود ،محققاً
پيشتر ،کسی برمال میکرد و منتظر شاگردی نوآموز نمیشد .اس و اساس
َجدَل ھمين سنت ِ استناد به مراجع است که میگويد انسانھا در ھر
عصری ،وارثان مراجعی ھستند که در بوتهی تاريخ محک خوردهاند .اين
مراجع ،در قرون شانزده و ھفده ميالدی ،اول از ھمه ،فالسفهی يونان و
مفسرينشان بودند .مراجع خاص ديگری نيزوجود داشتند که به آنان
افزوده ميشد تا با فقه مسيحيت و جھان فکری آن متحد شوند و به
استقرارپايهھای آن مدد رساند .برای مثال ،نجوم ِ بطلميوسی] ،[٣١به
نيکی با ايمان مسيحيت سازگارو آن مرجعيت را صيانت میکرد.
دومين منبع در َجدَل عقل] [٣٢است .از دوران فالسفهی يونان باستان،
مغرب زمين با پديدهی عقل و استدالل ،پيمانی استوار بسته بود .آدمی
موجودی خرد َورز است .اگر گفته شود" :دو ضربدر شش ،دوازده
میشود " و افراد بپذيريد و سپس ،ديگری ادعا کند " :دو ضربدر شش
چھارده میشود " ،چون بشر وارث ِ منطق است ،صدايی درونش بانگ
میزند که تناقض گويی جايز نيست ،زيرا چيزی نمیتواند ھم "الف" باشد
و ھم " الف " نباشد .چنانچه کسی بتواند نشان دھد که ادعايی منجر به

تناقض منطقی میشود ،وی خطايی را در آن ادعا نشان داده ،آن را بی
اعتبار نموده است .غرب را اعتقاد راسخ بر آن بود که از نقطه نظر
ذھن ،آدمی به دليل استدالالت منطقی با حيوانات ،تفاوت ماھوی دارد.
انضباط بر فکر فرمان میراند و از ضد و نقيض میپرھيزد.
دو نوع روش ِ استدالل را میتوان از يکديگر تميز داد .اول استقراء
است .استقراء يعنی بيرون کشيدن ِ حقيقتی کلی از مجموعهای از جزييات.
اگر شخصی بتواند ازتعداد زيادی پاره دادهھای مشخص ،به نظريهای کلی
برسد ،يعنی گزارهای بيرون کشد که بر ھمهی آنھا صدق کند ،وی عمل
استقراء را انجام داده است .دوم قياس است .منطق قياس يعنی فرد با
گزارهای که درحقيقت ِ آن ترديد نتوان کرد ،آغاز میکند وحقايق ديگری
را که در پی میآيند ،منطقاً نتيجه میگيرد .ھندسه را بخاطر آوريم :روش
اثبات در اين علم ،مثال دقيقی از منطق قياس است .از اصول
موضوعه] [٣٣و فرضيات] [٣۴معين ،نکات بعدی ،به عنوان نتايجی
سازگار با حقيقت اثبات میشوند .مطابق با ھمين روش ،اغلب جدل
کنندگان ،روند استدالل ِ خويش را از اصول ِ به ارث رسيده از مراجع
گذشته] ،[٣۵که در حقيقتشان شکی نبود ،آغاز میکردند وآن را در
پروسهی جدل ،بکار میبردند .استدالل قياسی ،نتيجتا ً،مدل و چارچوب ِ
منطق در قرن ھفده ميالدی بود .فرد از دادهھای مطروحه توسط مقامھای
مرجع ،شروع میکرد و گام به گام نتايج منطقی را استخراج مینمود.
سومين ودر درجهی اھميت ،پايين ترين جزء َجدَل ،تجربه بود .تجربه ،نه
بر پايهی منطق استقراء بود ،که در آن از انبوھهی پديدهھای مشخص در
طبيعت ،حقيقتی کلی منتج میشود ،و نه روش سيستماتيک پژوھش بشمار
میآمد .منظوراز تجربه ،ھمانا بازگويی] [٣۶و به تصوير کشيدن ِاصول
مراجع و نتايج منطق قياس بود .مثالً ،اگر نکتهای از طريق قياس در
ھندسهی اقليدوسی به اثبات میرسيد ،نمونهای از آن نکته در پديدهھای
جھان بازگفته ونشان داده میشد .در واقع ،بسياری از اساتيد علوم ِ
دانشگاهھای امروزی ھم ،بجای آنکه بر اساس آزمايش و روشھای
استقرايی که قوانين ِ شيمی يا ستاره شناسی را به وجود آوردهاند ،تدريس
کنند ،صرفاً آنچه را که حقيقت ِ مسلم میدانند ،شرح میدھند .بر ھمين
سياق ،نقش ِ تجربه در َجدَل نيز ،اشاره به پديدهھايی بود که از دي ِد
مراجع ،حقيقت مطلق محسوب میشدند و ميوهی فرآيند قياس بودند .ليکن
در ھمين جا دشواری آغاز میشود ،زيرا افراد خود را مؤظف میديدند
نمودھای جھان را بر طبق اصولی که به ارث رسيده و مسلم انگاشته

بودند ،توضيح دھند .برای نجومی که ازتاريخ باستان به قرن ھفدھم
رسيده بود ،مدام مشکل ترمی شد تا دادهھای ستاره شناسی رادر
چارچوب ِ آن نظام و قواعد آن سيستم توضيح دھد .به اين ترتيب،
باالخره ،يکی از دروازهھای عمدهی انتقاد به روش ِ تفکر ِ قدما گشوده
شد.
دستآوردھای ارسطو بهغايت شگفتی آورند .از ديد اروپاييان ،ارسطو
جھانی را که آشفته ،بی ترتيب و از ھم گسيخته به نظر میآمد ،به انسجام
کشيده و به نظم آراسته بود .وی در تار و پود گيتی رابطهھا را تشخيص
داده و به آنھا معنا بخشيده بود .مرکز ثقل ِ اين نظام ،سيستم ارسطويی
علّيت بود ،که به مردم مغرب زمين ياد میداد چرا پديدهھا اتفاق میافتند و
ماھيت شان چيست .سيستم علّيت ارسطويی چھار جزء] [٣۶را در بر
ّ
میگرفت :علّت مادی] ،[٣٨علّت صوری] ،[٣٩علّت فاعلی] [۴٠و علت
غايی].[۴١
علّت مادی ،جواب ارسطو به اين پرسش بود که برای آنکه دنيا  -اينطور
که مشاھده میشود  -باشد ،چه چيزی بايد وجود داشته باشد؟ يک پاسخ
بديھی آن است که بايد اصالً چيزی موجود باشد تا اشياء خاص جھان را
بسازد .مثالً اگربخواھيم تنديس مرمری اسکندر مقدونی را شرح دھيم،
ابتدا میبايست سنگ مرمر موجود باشد و آن را توضيح دھيم .چنانچه
مرمری در کار نمیبود ،يا اگر خميرهای نمیبود تا بتواند به خود شکلی
بپذيرد ،مثالً فقط سياالت وجود میداشتند ،مجسمهای ھم در کار نمیبود.
علّت مادی ،خميرمايهی چيزھاست .در مورد خاص ِ مجسمهی اسکندر،
علت مادی ،مرمر ِ بکار رفته در تنديس است .حال دقت کنيد که يک
قطعه سنگ ِ مرمر ،مجموعهای بی شماری از امکانات يا نيروھای آتی
را بالقوه در اختيار دارد ،ليکن ،اگرچه چنين تودهی مرمری بالقوه قادر
بود ھزاران ھزارچيز ديگررا درست کند ،ليکن به يک چيز مشخص،
يعنی ،مجسمه اسکندر مبدل شد .لذا ،عالوه برخميرمايه که چيزی را
میسازد ،بايد صورتی نيز موجود باشد تا به خميرمايه فعليت و شئيت
مشخصی بخشد .آن صورت مشخص ،يعنی تنديس اسکندر ،از
خميرمايهی علت مادی ،که مرمر باشد ،فعليت يافته است.
می توان دربارهی روح انسان نيز به ھمين روش استدالل نمود .برای
آنکه روحی موجود باشد ،بايد پديدهای غيرمادی ابتدا ھستی داشته باشد،

چيزی غيرجسمی يا غير پيکری .خميرمايهی روح ،چيز غير جسمی )يا
غيرمادی( است .حال ،آن وجود غيرمادی میتواند ،بالقوه ،بسياری از
اشکال را بخود بگيرد ،از جمله صورت ِ فرشتگان آسمانی و يا صورت ِ
ت
شياطين را ،که ھمه موجوداتی غيرجسمیاند .از ميان ھمهی امکانا ِ
ت غيرجسمی يکی ھم در شکل روح آدمی فعليّت يافته است .آنچه
موجودا ِ
به روح بشر آن صورت خاص را میبخشد،علت صوری آن است.
شيطان و فرشته نيزھر يک صورت خاص خود را يافتهاند .سرنوشت ِ
شياطين و ابليس ،ايشان را سوی ش ّر کشانده و فرشتگان و پريان ،طبق
سرنوشتشان ،سوی خيرسوق يافتهاند .جان آدمی اما ميان خير و شر آزاد
ت صوری روح بشر است .علت مادی و خميرمايهی
است .اين کيفيت ،عل ِ
آن ،روح ِ غيرمادی است.
حال ،تودهی مرمر میتواند صورت مجسمه را بالقوه بخود پذيرد ،ليکن
ھيچ اتفاقی نخواھد افتاد اگرکه کنندهای در ميان نباشد .فاعلی میبايد آن
صورت را فعليت بخشد .در اين مورد ،مجسمه ساز با چکش و قلمش
است که کار را انجام میدھد .بدون مجسمه ساز و چکش و قلمش ،به
عبارت ديگر ،بدون ،علّت فاعلی ،صورت تند يس اسکندر مقدونی از
مادهی اوليه ھستومند نخواھد شد.
حال به علّت غايی میپردازيم تا نشان دھيم که ميان ِجھان بينی
ارسطويی ،که در آن طبيعت ،ھدفمند انگاشته میشود و ديدگاه مذھبی ،که
باور دارد خداوند ھر چيزی را به علتی انجام میدھد ،سازگاری متوازن
بر قرار است .علّت غايی سبب و مقصود ھر عملی است .نه مادهی اوليه
يعنی مرمرو نه صورت اصلی ،يعنی شکل مجسمهی اسکندر مقدونی ونه
مجسمه ساز با چکش و تيشه اش ،ھيچکدام تنديسی نمیساختند ،اگر که
مجسمه ساز ،علتی برای کار کردنش ،برای عملکردش نمیداشت ،يعنی
ھدف نھايی را در پيش رو قرار نداده بود .به ھمين دليل است که آن را
علت غايی يا نھايی نام نھادهاند .بدون اين علت ھيچکدام از بالقوهھا فعليت
نمیيافتند .از آنجا که در ديد اروپای مسيحی ،قادر متعال گيتی را خلق
نموده ،دانش غايت شناسی] [۴٢میپرسد ،چه مقصودی در جھان ھست؟
ھدف از آفرينش ،در طرح و ارادهی خداوند ،چه بوده است؟
بنابراين ،اسکوالستيک ِارسطويی ،برای فھم اشياء وپديدهھا به مايهی

اوليه ،يعنی علت مادی آن نگاه میکند ،چرا که دانستن ِ آن به شناخت آن
پديده کمک میکند .آن جسم از چه چيز ساخته شده است؟ سپس ،به شکل
آن که علت صوری باشد ،دقت میکند :به نظر ترسايان از مادهی اوليهی
طال میتوان دشنه ساخت که به قتل بيانجامد و يا صليبی درست کرد که
انسان را سوی ايمان ره نمايد .صورت ،در نتيجه ،مھم است .مثالً وجود
ک عظيمی ميان روح
غيرمادی ،يعنی روح ،بسی گرانبھاست ،اما چه مغا ِ
گنه کار و روح پرھيزکار وجود دارد.
علت فاعلی نيز تعيين کننده است .در نظر بگيريد چيزی که به دست بشر
يا توسط ارادهی پروردگار به وجود آمده باشد .آيا آدمی آن را به وجود
ت خالق است؟ علم به علت فاعلی يک
آورده است يا دست پروردهی دس ِ
شئ  ،آگاھی ما را در بارهی آن شئ تعريف میکند .برای آنکه ميان ِ علل ِ
مادی و علل ِصوری فرق گذارده شود ،در اسکوالستيک ِ ارسطويی
اصولی مراعات میشدند که اجازه میدادند ،جوھرھايی را که به شکل
خاص در آمدهاند ،از ھم تميز داده شوند .مثالً آدمی شاخص کمال] [۴٣را
میشناسد و میداند که کمال مطلق در چه نھفته است .ذات خداوندی کمال
مطلق است و آن کيفياتی که با صفات خدا شريکند ،يعنی مھربانی،
محبّت ،خرد ،روح ونه جسم  ،اين صفات که با صفات باری تعالی
ھمسانند ،ارزشی خداگونه دارند واز جملهی علل ِصوریاند.
اسکوالستيک ِ ارسطويی باور به اين داشت که در بطن ِھر علت مادی و
يا در متن ِ ھرعلت ِصوری ،کماالت جايگزين ھستند .يک راه که میتوان
به کمال نگريست ،از اين مثال مشخص میشود :اتاقی را در نظر بگيريد
که چراغی در آن ھست .نور ،کمال واقعی و مثبت است .چيزی بنام
تاريکی وجود ندارد .آن چه واقعی است نبو ِد نور است .چون نور را کم
کنيد ،از روشنايی کاسته میشود .صوت ،اصل است و چون از
ميزان ِصوت بکاھيم ،سکوت يعنی عدم ِ صوت حاصل میشود .چون
آدمی با کيفيات خداگونه و پديدهھايی که آفريدگار خلق کرده ،مواجه است
وعدم وجود آنان را نيز دارد ،نتيجتاً ،ترازويی در اختيارش است که بر
اساس آن میتواند ھمه چيز رادر جھان بسنجد وبداند تا چه اندازه به
کيفيات خدايی نزديک است و آيا خواص ِ مثبت در آن بيشتر يا کمتر يافت
میشوند .برای مثال ،ذات خداوند ثابت )تغييرناپذير(] [۴۴است .صفت
تغيير ناپذيری باالتر و واالتر ومھمتر از صفت ِ تغييرپذيری است.

پيروان اسکوالستيک به اين نکته باور کامل داشتند .آنان به آسمان و
کرات مینگريستند و تغيير را در ستارگان نمیديدند ،اما روی کرهی
خاک ھمه چيز دگرگون بنظرشان میآمد .چنين نظمی نشان میداد که فرد
عاقل بايد به پديدهھايی تغييرناپذير مثل خداوند يا الاقل آسمان و کرات
اعتماد کند .ليکن کيست که بتواند بر گياھان و سنگھا و صخرهھا که
مدام درمعرض تغيير و تحول و سايش ومرگند ،تکيه زند؟ آماج انسانھا
ھمانا درک فلسفی و پذيرش ِ کماالت و فھم ِاھداف نمودھاست.
علت غايی و مقصود نھايی چيست؟ غايت شناسی ِ يک پديده چه را به ما
در مورد آن پديده میآموزد؟ از مبحث ِغايت شناسی فھميده میشد که بر
اساس طرح و نقشهی خداوند ھمه چيز در پی کسب نظم الھی است و
برای به انجام رساندن مقاصد باری تعالی میکوشد .جھان زنجيرهی
عظيمی از وجود] [۴۵و سلسله مراتبی از کماالت است .با توجه به
ھستیھای متغيير زمينی و پديدهھای تغييرناپذير آسمانی ،فرق ماھوی
ميان جھان خاکی] [۴۶و نمودھای سماوی] [۴٧موجود است و سلسله
مراتبی از روح بر کائنات حاکم میباشد .خداوند کمال مجسم است و
فرشتگان آسمانی يک پله فروتر از او ھستند .طبيعت آنان غيرجسمی و
سرشتشان از صبغهی جان است ،اما کمال مطلق را ندارند .سپس ،نوبت
به جا و مکان آدمی است که يک پله پايين تر از پريان خلق شدهاند .انسان
روحی غيرمادی ،اما جسمی مادی دارد و در انتخاب ميان خير و شر
صاحب اختياراست .در مرحلهی پايين تر از انسان ،حيوانات قرار دارند
که از احساس برخوردارند و میتوانند چيزھايی را بياموزند ،الکن مختار
نيستند .فروتر از آنان نباتات ھستند .آنھا قادر به رشد ھدفمند ھستند اما نه
توانايی يادگيری و نه قدرت انتخاب را دارند .بعد سنگ و صخره ھستند
که مادهی مطلقند ،بدون روح و دورتر از ھمه از ذات پروردگار .توماس
آکواينس قديس میپرسد" :مقصود خالق از آفرينش فرشتهھا و جماد چه
بود؟" و پاسخ میدھد" :خداوند مھربان است و ھمه چيز را دوست
میدارد و به ھمه اجازهی خلقت میدھد".
حال ،نتيجهی حاصل از اين نظام آموزشی چيست؟ ذھن فکور و
جستجوگر چه بايد بداند؟ اول اينکه بايد با اين گيتی نگری و نظام ِ سلسله
مراتبی آشنا شود ودرک نمايد که آدمی مختاراست که يا راه تن وکالبد را
پيش گيرد و در نتيجه ،از کماالت خدايی سوی سطوح ِ تحتانی ِ دوزخ

سقوط کند يا اينکه از سطح نازل ِجمودات ،به طرف ِ کماالت ِ ثابت و
غيرقابل تغيير آسمانی صعود نمايد .ذھنی که در اين پروسه تعليم ديده،
بايد سوی مراحل واالتر و نه فروترحرکت نمايد.اين جھات دوگانه در
بطن اين سيستم تفکری قرار دارند .دوم اينکه ذھن بايد از کماالت و
مقاصد آگاه باشد و بداند که قادر به تغيير نظم آنان نيست
اگر اکنون به دانش دوران مدرن نظر افکنيم ،مشاھده میکنيم که به
استثنای اخترشناسی ،بقيهی آنھا دربارهی مخلوقات و پديدهھای زمينی و
تحتانی و نه موجودات سماوی مطالعه و پژوھش میکنند .آموزش دوران
مدرن بر پايهی مفاھيم عميقی بنا شده تا به دانشجويان آنچه را که بايد
بدانند میآموزد .اسکوالستيک ارسطويی نيز سيستم فکری بود که از انبوه
نبردھای نظامھای انديشهای دورهی رنسانس در قرن شانزدھم ظفرمند
بيرون آمده و در دانشگاهھای اروپا ،مقام شامخی را به خود اختصاص
داده بود.
در فصل بعد به فرانسيس بيکن] [۴٨و ضربت کاری که وی بر سيستم
ارسطويی وارد آورد ،اشاره خواھيم کرد .نبرد بيکن در بسياری جھات به
گسترش انقالب فکری قرن ھفدھم منجر شد ،که از آن جمله است تجديد
نظر در مقوالت جدل ،زوا ِل مقام مراجع گذشته و جايگزينی استدالل بر
طبق قياس با استدالل بر اساس استقراء .درانتھای اين مبارزه که فرانسيس
بيکن شالودهاش را ريخت ،مقام ِ مرجعيت خلع سالح شد و آزمايش و
تجربه مقام پراھميت خود را در دانشھا اتخاذ کردند .فروپاشی مراجع
فکری گذشته يکی از مھمترين و ژرفترين تحوالت در سراسر تاريخ
مغرب زمين بود و به آنچه که ھر انقالب به آن وابسته است يعنی جدايی
فلسفهی طبيعی از الھيات انجاميد و اين دو جھان بينی متفاوت را از
يکديگر منفک کرد .آن پروژه چون زوبينی بر قلب اسکوالستيک
ارسطويی فرود آمد.
Natural order
Causality
Knowable
Authority
persuasive
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[23] Aristotelian Scholasticism
[24] از رﯾشهی ﯾونانی به معنای مدرسه و دبستانschole
[25] Saint Thomas Aquinas
[26] Disputatio, disputation
[27] Authority
[28] Reason
[29] Experience
[30] Presumptive authority of the past
[31] Astronomy of Ptolemy
[32] Reason
[33] axiom
[34] premise
[35] Received authority
[36] Illustration
[37] علل اربعه
[38] Material cause
[39] Formal cause
[40] Efficient cause
[41] Final cause
[42] Teleology (teleos=  مقصود، غاﯾت،)ھدف
[43] Perfection
[44] Immutable
[45] Great chain of being
[46] Sub-lunar world
[47] Celestial beings
[48] Francis Bacon

فصل سوم :بينش ِ نوين ِ فرانسيس بيکن
خالصهای از فصول پيش:
قوهی انديشهی تجريدی ،توانايی يگانه و خاص نوع انسان بشمار میرود
و اسلوب انديشيدن وطرق شناخت آدميان در طول زمان ثابت نمانده ،بلکه
از ريشه دگرگون گشتهاند .اگر بخواھيم تاريخ سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی و نظامی انسان رادريابيم ،مطالعهی تاريخ روش انديشيدن
ھای قرن بيست يکم با
بينی انسان ِ
ضروری به نظر میرسد .جھان ِ
ديدگاهھای اجدادمان در حوزهھای گوناگون به ويژه دربارهی نظم
طبيعت] ،[۴٩عليّت] [۵٠و شناخت] [۵١متفاوت است .به ھمين علت
میبينيم که انقالب در روشھای فکری موجبات گسترش و تسھيل
تحوالت اجتماعی را در اروپا فراھم آورد .در قرن ھفدھم ميالدی ،در
ت پذيرش و دنبال روی از آموزشھای گذشتگان
اروپا ،لرزه بر بنياد ِ سن ِ
افتاد .فروپاشی اين سنت در آن سده آغاز شد و دي ِد اروپاييان را نسبت به
اصل مرجعيت] [۵٢از پايه زيرورو کرد .بحثھای ِويژهی دو سدهی
ھفدھم و ھجدهام ميالدی طرز فکرھايی را بنا نھادند که بعدھا به نتايج
غيرقابل پيشبينی منجر شدند.
در اوايل قرن ھفده ميالدی ،جدلھا برای نيل به حقيقت در چارچوب
فلسفهی اسکوالستيک ارسطويی] [۵٣بود .اين نظام ،حاکم بر آموزش و
پرورش و مراکز دانشگاھی بود و بطور رسمی و فراخ بر جھان ِ فکری
درس خواندهھا سلطه داشت .در آستانهی قرن ھفدھم ،ديدگاه توماس
آکواينس قديس] [۵۴و پيروان ومفسرين او درمسيحيت ريشه دوانده بود و
آن آميزش ِ جديدی بود که میکوشيد آموزشھای ِ دين مسيحيت را در
قالب واژهھا و مفاھيم ارسطويی بيان نمايد .ارسطوييان ،برای اثبات يک
عقيده در فُرم ِ جدل ،سه شالوده را مبنا قرار میدادند :مرجعيت]،[۵۵
ت ماوراء الطبيعه بود ،به اين
عقل] [۵۶و تجربه] .[۵٧نخستين مرجعي ِ
معنا که در آنچه از سوی باری تعالی ُمن َزل شده و شالودهی حقيقت است،
مراجع فلسفی  -فکری طبيعی قرار
ترديد جايز نيست .در مرحلهی دوم،
ِ
داشتند که در دانشگاهھای اروپا حضور داشته ،تدريس میکردند .اس و
اساس َجدَل ھمين سنت ِ استناد به مراجع است که میگويد انسانھا در ھر
عصری ،وارثان مراجعی ھستند که در بوتهی تاريخ محک خوردهاند .اين

مراجع ،در قرون شانزده و ھفده ميالدی ،اول از ھمه ،فالسفهی يونان و
مفسرينشان بودند.
دومين منبع در َجدَل عقل] [۵٨است .دو نوع روش ِ استدالل را میتوان
از يکديگر تميز داد .اول استقراء ،دوم قياس .سومين و در درجهی
اھميت ،پايينترين جزء َجدَل ،تجربه بود .منظور از تجربه ،ھمانا
بازگويی] [۵٩و به تصوير کشيدن ِاصول مراجع و نتايج منطق قياس بود.
از ديد اروپاييان ،ارسطو جھانی را که آشفته ،بیترتيب و ازھمگسيخته به
نظر میآمد ،به انسجام کشيده و به نظم آراسته بود .مرکز ثقل ِ اين نظام،
سيستم ارسطويی علّيت بود ،که به مردم مغرب زمين ياد میداد چرا
پديدهھا اتفاق میافتند و ماھيتشان چيست .سيستم علّيت ارسطويی چھار
جزء] [۶٠را در بر میگرفت :علّت مادی] ،[۶١علّت صوری]،[۶٢
علّت فاعلی] [۶٣و علّت غايی].[۶۴
علّت مادی ،جواب ارسطو به اين پرسش بود که برای آنکه دنيا  -اينطور
که مشاھده میشود  -باشد ،چه چيزی بايد وجود داشته باشد؟ )تنديس
مرمری اسکندر مقدونی از سنگ مرمر ساخته شده( .عالوه برخميرمايه
که چيزی را میسازد ،بايد صورتی نيز موجود باشد تا به خميرمايه
فعليت و شئيت مشخصی بخشد .آن صورت مشخص ،يعنی تنديس
اسکندر ،از خميرمايهی علت مادی ،که مرمر باشد ،فعليت يافته است.
)علت صوری( حال ،تودهی مرمر میتواند صورت مجسمه را بالقوه
بخود پذيرد ،ليکن ھيچ اتفاقی نخواھد افتاد اگرکه کنندهای در ميان نباشد.
بدون مجسمه ساز و چکش و قلمش ،به عبارت ديگر ،بدون ،علّت فاعلی،
صورت تنديس اسکندر مقدونی از مادهی اوليه ھستومند نخواھد شد .علّت
غايی سبب و مقصود ھر عملی است .نه مادهی اوليه يعنی مرمر و نه
صورت اصلی ،يعنی شکل مجسمهی اسکندر مقدونی ونه مجسمه ساز با
چکش و تيشهاش ،ھيچکدام تنديسی نمیساختند ،اگر که مجسمه ساز،
علتی برای کار کردنش ،برای عملکردش نمیداشت ،يعنی ھدف نھايی را
در پيش رو قرار نداده بود )دانش غايت شناسی] [۶۵میپرسد ،چه
مقصودی در جھان ھست؟ ھدف از آفرينش ،در طرح و ارادهی خداوند،
چه بوده است؟(
جھان زنجيرهی عظيمی از وجود] [۶۶و سلسله مراتبی از کماالت است.

با توجه به ھستیھای متغيير زمينی و پديدهھای تغييرناپذير آسمانی ،فرق
ماھوی ميان جھان خاکی] [۶٧و نمودھای سماوی] [۶٨موجود است و
سلسله مراتبی از روح بر کائنات حاکم میباشد .نتيجهی حاصل از اين
نظام آموزشی چيست؟ ذھن فکور و جستجوگر چه بايد بداند؟ اول اينکه
بايد با اين گيتینگری و نظام ِ سلسله مراتبی آشنا شود و درک نمايد که
آدمی مختار است که يا راه تن وکالبد را پيش گيرد و در نتيجه ،از کماالت
خدايی سوی سطوح ِ تحتانی ِ دوزخ سقوط کند يا اينکه از سطح
نازل ِجمودات ،به طرف ِ کماالت ِ ثابت و غيرقابل تغيير آسمانی صعود
نمايد .دوم اينکه ذھن بايد از کماالت و مقاصد آگاه باشد و بداند که قادر به
تغيير نظم آنان نيست.
فروپاشی مراجع فکری گذشته يکی از مھمترين و ژرفترين تحوالت در
سراسر تاريخ مغرب زمين بود و به آنچه که ھر انقالب به آن وابسته است
يعنی جدايی فلسفهی طبيعی از الھيات انجاميد و اين دو جھان بينی متفاوت
را از يکديگر منفک کرد .آن پروژه چون زوبينی بر قلب اسکوالستيک
ارسطويی فرود آمد.
فصل سوم :بينش ِ نوين ِ فرانسيس بيکن][۶٩
در سرتاسر قرون وسطا ،تعليم و تربيت ،عمدتاً محدود به روحانيون بود.
طنز تاريخ در دوران ِ مدرن ِ اوليهی اروپا )قرون شانزده وھفده
از جمله
ِ
ميالدی( آن بود که نھاد ِ کليسا ،انحصار ِ سيستم آموزش و پرورش را در
اختيار داشت و به توسعهی آن به جديت دامن میزد اما اين روند به نتايج
ناخواسته منجر شد .کليسا ھدف را بر تعليم ِ کشيشان گذارده بود تا ايشان
را ھنگام مباحثه در برابر مدافعان ِ جنبش اصالح گری] [٧٠آماده سازد.
گسترش تعليم و تربيت پيوسته طالب را برای اشغال مقامھای مختلف ِ
اداری در پايتخت ِ ممالک اروپايی آماده میکرد و اين روند ،محصلين
جديد و جامعهی کتابخوان نوينی را به جوامع اروپايی عرضه داشت؛
درس خواندهھايی که بدنبال مقام ِ ثابت و درازمدت در سلسله مراتب
کليسا نبودند ،بلکه طرف ِ توجه شان دستگاهھای حکومتی ،داد و ستدھای
تجاری و زندگی روزمره بود .آنان ،اما ،از نسلھای قبل متمايز بودند،
زيرا اينبار به کاالی ذيقيمت ِآموزش و پرورش رسمی آراسته شده بودند.

به موازات ِ فرآيند آموزش و پرورش ،اختراع چاپ و پديدهی انتشار
رنج
وضعيت ِ نسل ِ کتابخوان را بطرز ِ شگفتی آور متحول نمود .اگر
ِ
سوز رونويسی از کتبی را که در کتابخانهھای خصوصی زنجير
حوصله
ِ
بودند با صنعت چاپ که حروف آن را فقط يکبار میچيدند واز آن
نسخهھای زيادی انتشار میدادند ،مقايسه نماييم ،شوقی را که در دل
مدرسين و جمعيت ِ کتابخوان افتاد ،درک خواھيم کرد .جامعهی تشنه به
دانش ،اکنون میتوانست از کتاب سيراب شود و عطشش را برای اخد
آگاھی فروبنشاند.
فرانسيس بيکن يکی از نمايندگان نسل ِ نو بود که حاصل اين تغييرات
درنظام عالی تحصيلی بشمار میآمد .در اين فصل به او و بينش نوينش
خواھيم پرداخت .وی فرزند سياستمداری موفق و پسر يکی از اعضای
خانوادهی سلطنتی بود که مابين سالھای  ١۴٨۵و  ١۶٠٣در انگلستان
حکومت میکردند .پدرش ،نيکوالس بيکن ،به مقام ِ نگھبانی ُمھراعظم
انگلستان نايل آمده بود .در اواخر قرن شانزده ،فرانسيس بيکن ،در سن
سيزده سالگی ،سن معمو ِل ورود به دانشگاه در آن زمان ،به کالج ترينيتی
در دانشگاه کمبريج وارد شد وبا نظام سنتی ارسطويی آشنا گشت .در آن
سالھا اساسنامهی رسمی دانشگاه کمبريج به دانشجويان متذکر میشد که
"ھمهی دانشجويان دورهی ليسانس میبايست از مطالعهی نويسندگان
مختلف پرھيز کرده ،تنھا از روش ارسطو و مدافعان وی متابعت نمايند".
اما ،ذھن فرانسيس بيکن بلند پرواز و کنجکاو بود.
يکی از معاصران بيکن ،بنام رالی نوشت که بيکن به او گفته بود که وی
برای نخستين بار "درکمبريج از فلسفهی ارسطويی بيزار شده بود.
فلسفهای که تنھا در حوزهی جدل و ستيھش ،پرزور و کاراست ،اما ناتوان
از آفرينش ِ فرآوردهھای سودمند] [٧١به نفع بشريت است ".نبر ِد ھمه
جانبهی بيکن عليه فلسفهی سنتی از اوايل قرن ھفده ميالدی آغاز شد .وی
در آثار چندی که بين  ١۶٠٢و  ١۶٠٨به رشتهی تحرير درآورد ،مدعی
شد که در اروپا ،فلسفهی سنتی درحوزهھای مختلف از اساس محکوم و
باطل است .وی استدالالت خود را به اين ترتيب فرموله کرد :اول اينکه
اين فلسفه ،دين و فلسفهی طبيعی را به ھم آميخته و نتيجتاً به آشفتگی ھر
دو دامن زده است .دوم اينکه اھميت به واژهھا را جانشين اھميت به اشياء
کرده است .بجای آنکه انديشمندان اروپايی به يادگيری بردبار و فروتن از

آفريدهھای خداوند بپردازند ،خويشتن را وقف دوز و کلکھای کالمی و
نيرنگھای لسانی و بالغتی کردهاند تا برای خود شھرتی بھم زنند .بيکن
نوشت که اينان مشتی مشاھدات پيش پا افتاده و اغلب امتحان نشده را به
جای بررسی اصيل قالب میزنند .سفسطه گری و فن منازعه و جدل،
جای فلسفهی طبيعی را گرفته ،حال آنکه ،دانش طبيعی است که وضع ِ
بشر را در جھت ِ مثبت دگرگون خواھد کرد .وی متفکرين را به ازدواج
مابين ذھن و اشيای درخود فراخواند" ،وصلتی که عفيف ،قانونی و
مقدس] "[٧٢است .بجای اتحاد نامقدس اذھان و واژهھايی که مخلوق فکر
بشرند ،عقد ميان اذھان با آفريدهھای خداوند را پيشنھاد میکرد .وی
میگفت ازدواج ميان ذھن ِ بشر و اشياء بايد عفيف باشد يعنی از آرايش و
زينت زيادی مبرا باشد ،و مقدس باشد يعنی ھمراه با احترام و تواضع و
انگيزهھای خيرخواھانهی مذھبی باشد ،و بايد قانونی باشد يعنی بر طبق
عاشق تشبيه بود وغالباً
قاعده و قانون و روش مناسب انجام گيرد) .بيکن
ِ
افکارش را در قالب استعاره بيان مینمود(.
ازنظر بيکن تفکر در اروپا اسير پنج يا شش فيلسوف يونانی شده بود که
نظام فکری پرمدعايی را تدوين کرده و پا را از حد خويش فراتر
میگذاردند .سيستمھايی که فاقد ِ نتايج سودمند بودند .وی نوشت" :اين
سيستمھای انديشه ،رابطهی اروپا را با طبيعت متعفن کرده و ديواری از
نظريهھا و نظامھای ميان تھی ما بين انسانھا و اشياء کشيدهاند ".مشکل ِ
بزرگ بيکن آن بود که چگونه ميتوان پژوھشگران معاصر خود را مجاب
ک رد يا قبول و صحت و سقم ِ
به ترک روشی کند که ھمان روش ،مح ِ
ھر نظام فکری بودند.
ارسطو روش خود را در کتابی عرضه داشته بود که تمامی دانشجويان و
طالب در اروپا بايستی به آن پرداخته ،مطالعه کرده ،امتحان داده و قبول
شوند .اين اثر زير عنوان ارگانون] [٧٣يا افزار دانش معروف است.
بيکن در عصری که که "نوآوری] "[٧۴غالباً با صفت "عجول"][٧۵
ھمراه بود ،در دورانی که عقيده را بر آن بود که آموزگاران ،وارثان
انديشهای ھستند که قدمت ھزار ساله دارد وھر نوآور ِعجولی به مثابهی
عنصری بی مالحظه معروف میشد ،با بی باکی تمام ،به نگارش اثری
پرداخت و عنوان آن "ارگانون نوين"] [٧۶گذارد .در اين نوشته ،وی
ادعای خود را بی پروا بانگ زد" :ھيچ دادگاه ،تا زمانی که خود تحت

محاکمه است ،نمیتواند برای من مجازاتی تعيين کند .او نوشت" :من با
زيربنای اصول اوليه و خود ِ مفاھيم و حتی روشھای شرح و توضيح،
مخالفم ".وی به نتايج روش نوين ِ انديشيدن چشم دوخته بود و درمان را
گرايش ذھن خوانندگان متوسل شد .اول
در خود فلسفه نمیديد .بيکن به دو
ِ
ميل آدمی به اينکه از ناتوانی خود در برابر طبيعت بکاھد ودرمقابل آن
کمتر منفعل باشد .ھدف و مقصد دانش ،از ديد بيکن ،گسترش سلطهی
بشر بر دانشی است که محنت و بھزيستی انسانھا به آن بستگی دارد .اگر
آماج علم اين است که از دردھا بکاھد و بر سعادت بيفزايد ،پس قسمی
ديگر ازمتد شناخت را بايد جست .دوم ،بيکن به اخالق مذھبی متمسک
شد .از ديد مؤمنان ،دانش بايد در خدمت انسان باشد .آدمی کارھا را بر
اساس ميوه و نتيجه شان میسنجد و ثمرهی علم ھمانا خدمت به بشراست،
ھمانا سودمندی برای نوع انسان است .اموری که از رنج مردمان میکاھد
و بر آسايششان میافزايد .کارگزاری و ياری به ھمنوع است .وی نوشت:
"ھيچ نشانهی ديگری محکمتر و اصيل تر از ثمره نيست ".در مذھب
اينطور تدريس میشود که ايمان ،از راه عمل نشان داده میشود .ھمين
معيار بايد در فلسفه بکار رود .چنانچه عملی نازا ،عقيم و بی حاصل
باشد ،ھمان به که طرد شود .اين جمله چکيدهی انديشهی فرانسيس بيکن
است .وی در اوايل سدهی ھفدھم ميالدی میگفت بگذاريد ھمهی فلسفهھا و
علوم گذشته ،چنانچه از بوتهی آزمايش ِ سودمندی و خدمت به خلق خدا
سربلند بيرون نيايند ،طرد شوند .بياييد از زير يوغ مراجع فکری بيرون
آييم .بياييد آغازی نو را برای علم ِ انسانی و منظم بنا نھيم .از اين نقطه به
بعد ،بيکن برای خويش وظيفهای سترگ را در نظر گرفت .کاری که آن
را "تجديد حيات اعظم] "[٧٧ناميد .مھمترين اثر او ،ارگانون نوين يعنی
روشی نو برای کسب دانش مفيد ،يکی از بانفوذترين کتابھای دنيای جديد
بشمار میرود.
در اين اثر بزرگ ،چھار موضوع مورد بررسی قرار میگيرند .اول
اينکه دانش ،ھمانا سرچشمهی توانايی برای انسانھاست .اما دانش ،تأمل
در کماالت ِ رودخانهھا و يا انديشه در مورد جا و مکانشان در زنجيرهی
دراز ھستی ،نيست .نتيجه گيریھای غايت شناسانه که فقھا ممکن است
دربارهی آفرينش رودھا و دربارهی نيات و رحمت الھی مطرح کنند،
جُستارعلمی بشمار نمیآيند .تحقيق دربارهی رفتار رودخانهھا ،فھم داليل
جنبش و حرکات آنھا است و دانش واقعی ،استفاده از آن داليل و نيروھا
برای بھبود وضع انسانھا و کاھش رنجشان است .موضوع دوم که بيکن

مطرح کرد ،جدايی فلسفهی علمی از مذھب بود .فلسفهی علمی ھمان است
که ما امروز آن را به عنوان دانش يا علم میشناسيم .فلسفهی علمی در
معنای دوران مدرن اوليه به مفھوم مطالعهی جھان طبيعی توسط قوهی
درک طبيعی انسانھا بود .بيکن نوشت" :بايد به ايمان ھمان را بخشيد که
در قلمرو ايمان است ".اما اگر سئوال اين است که ماھيت يک پديدهی
آفريده شده بدست خداوند چيست ،در اينجا طرف مشورت را نبايد خيال
آدمی قرار داد .جايگاھی برای درک ماھيت مخلوقات آفريدگار وجود
دارد وآن مکان ،پژوھش در مورد خود ِ پديدهھاست .موضوع سوم در
کتاب بيکن ،روش استقراء است .ابتدا به شرح عقيدهی بيکن در بارهی
روش ِ درست میپردازيم و سپس دربارهی آموزشھای او در باب
استقراء سخن میرانيم.
از ديد بيکن روش درست ،اُس و اساس ِ پيروزی علوم برای انسانھاست.
ت استعاره میزند :میگويد" :نبوغ ھمچون
بازھم بيکن دست به صنع ِ
بادپاست ،مانند شاھينی بلندپرواز است .ليکن روش درست مثل راھی
ت
است که آدمی را سوی ھدف و در جھت ِصحيح راھنمايی میکند .حرک ِ
نقطه به نقطه ،گام به گام و شتروار در مسير جادهای ،باالخره روزی
رونده را به مقصد میرساند .فرد نابغه ،اما ،اگردر مسيری نادرست
بيفتد ،ھر چند به تندی و چستی میپويد ،به سرعت نيز از مقصد حقيقت
دور میشود و راھش از راه روش ِتحقيق بشری منفک میگردد .نبوغ،
در مقايسه با کاربرد مناسب ذھن از اھميت کمتری برخوردار است .بيکن
عقيده داشت که روش درست ،نه منطق قياس و استناد به مراجع ،بلکه
روش استقراء از نمودھا و پديدهھای مشخص طبيعی است .از ديد وی راه
ديگری برای دانش وجود ندارد .از مشاھدهی اشياء و پديدهھای خاص ِ
جھان ،به کليتی فرضی دربارهی آن موارد مشخص نايل میآييم .سپس
بايد آن کليات را به بوتهی آزمايش گذارد وآزمونھايی طرح نمود که
درستی يا خطای آن کليات را به ثبوت رسانند .بعد از آنکه کليتی اثبات و
مستحکم شد ،میتوان از مجموعهای از کليات ،کليات ديگری را استنتاج
نمود و بدين وسيله به سطوح باالتری از کليات دست يافت .پيوسته بايد
آنان را به محک آزمون گذارد و آمادهی تصحيح و غلط گيری بود .بيکن
صادقانه وبارھا نوشت که وی عملگرا نيست ،بلکه بر اين عقيده است که
آدمی به مشاھدهی طبيعت میپردازد و سپس حقيقت بر او روشن خواھد
شد .میگفت" :متفکرين را به وصلت ميان قوای عملی و عقلی دعوت

میکنم .بشراز طريق منطق استقراء] [٧٨به کليات شکل میدھد ،اما بعد،
ذھن بشراست که بايستی عقالً پيش رود .عقل از خود میپرسد :اگر
فرضيهی من درست است ،در اين شرايط در طبيعت چه اتفاق خواھد
افتاد؟ آنگاه الزم است که آزمايشھای تجربی را طراحی نمود .ذھن ِ
انسان آزمونھا را تدوين ،و طبيعت نتيجه شان را مشخص خواھد کرد.
از اين راه ،بشر از طبيعت میآموزد".
متد استقراء توپخانهی يورش نيرومند بيکن به نھاد مرجعيت و
قياس ِ] [٧٩از اصول به ارث رسيده است.
موضوع اصلی چھارم بيکن آن بود که فلسفهی طبيعی يا دانش طبيعی،
عملی پويا ،جمعی و انباشتمند] [٨٠است .علم ايستا وجود ندارد ،زيرا
آدمی پيوسته از طبيعت میآموزد .اين روند پوياست ،زيرا بشرھمواره
بايد از راه استقراء ،کليتھای نوينی را کسب و آزمايشھای جديدی را
طرح کند .بعالوه ،فرآيند آن بستگی به تشريک مساعی دارد ،چون ھيچ
ذھنی به تنھايی قادر نيست بر انبوه جلوهھای طبيعت بطور شايسته احاطه
باشد .مردم عميقاً تحت نفوذ انديشمندان دستگاه ساز در آمدهاند ،اما
فراموش کردهاند که قوای فکر آدمی ھرگز بخودی خود قادر نيست به
کليتھا در ھمه پھنهھای طبيعت دست يازد و به آزمون ھمهی آنان
بپردازد .مردمان بشدت از عظمت نبوغ درشگفتند ،ولی به اندازهی کافی
از ميوه و نتيجهی روش ِ درست به ھيجان نيامدهاند .وی میگويد که دانش
انباشتمند است چرا که آنچه که در قرن ھفده حقيقت محض فرض
میشود ،دائماً در سايهی علوم جديد و آزمايشھای نو مورد بررسی و
آزمون قرار خواھد گرفته ،ترميم خواھد شد و به آن افزوده میشود.
مشھور مورچه ،عنکبوت و زنبورعسل خود را
بيکن در اينجا استعارهی
ِ
بيان میکند) .ھر چند ممکن است اين تشبيه از لحاظ حشره شناسی دقيق
نباشد ،اما سخنی زيبا و گويا است( وی میگويد ،مورچه عملگرای ناب
است :اطالعات ِ ُخرد و کالن دربارهی طبيعت را روی ھم تلنبار میکند و
آن را دست نزده باقی میگذارد .عنکبوت عقلگرای محض است ،فيلسوف
دستگاه ساز است .تاری نفيس و عالی میتند .تقارن تارش خيره کننده و
جوھر درونی ِ خود عقلگرا
شگفت انگيز است .ليکن اين تار از عنصر و
ِ
تنيده شده است .از درون عقل اوبيرون آمده و برگرفته از طبيعت نيست.

بيکن اصرار میکند که ،ھدف دانش ،اما ،آن است که زنبور عسل را
نمونهی خود قرار دھد که دادهھا را از طبيعت برمی چيند ،شھد را از
گياھان برمی مکد تا آن را با بھترين عنصر درون خويش بيآميزد و
ثمرهای شيرين و مفيد را برای نوع بشر بيافريند.
به عقيدهی بيکن ،ذھن آدمی طبعاً به سوی اشتباه گرايش دارد .بنابراين،
نتايجی که به ذھن خطور میکنند بايد ھمواره از طريق منطق استقراء و
آزمونھای تجربی محک بخورند .روش صحيح بايستی مدام ذھن آدم را
از عرش به زير فرو آورد .چه بسا مايليم که با ابتدايی ترين ِ مشاھدات به
دورترين ِ نتايج پرواز کنيم .معذالک ،اين چيزی جز نخوت و تکبر نيست
و نشان پوچی و بطالت بشر است .بيکن بشر را به فروتنی فرامی خواند و
از انسان انتظار دارد بداند که فھم طبيعت دشوار است :بگذاريد بپذيريم که
پای ذھن را بايد به زمين دوخت تا به نتايج بعيد پَر نکشد .وی به اعتقادات
مذھبی خوانندگان متوسل میشود .مینويسد" :به ترسايان اکيداً مقرر شده
که از پرستش بتھای واھی و دروغين بپرھيزند و جز خداوند يکتا چيزی
را ستايش نکنند .بت پرستی يکی از معاصی کبيرهی بشر بوده است".
ليکن از ديد بيکن ذھن آدمی بجای بررسی مخلوقات آفريدگار که جلو
چشمش ھستند ،خود را معطوف به آنچه وی "بتھای ذھن"][٨١
مینامد ،کرده است .اين بتھا ساختهی خود انسان ھستند که جانشين
آفريدهھای خالق شدهاند .وی چھار نوع مختلف از بتھای ذھن را ذکر
میکند :اول ،بتھای قبيله] ،[٨٢يعنی منابع اشتباه و خطا که جزو ذات
بشرند .آدمی به عنوان بشر به آنھا دچار است .اينکه افراد باشتاب در
جھت ِ نظم بخشی و کليت بخشی کشيده میشوند .بسا اشخاص که متأثراز
تجارب ِ تصادفی ھستند ،نه مشاھدات ِ با صبر و حوصله .حواس ِ آدمی
فريب دھنده و کاذبند و اغلب داوریھا بر پايهی عواطف بنياد شدهاند.
ھای منفرد ،تعصبات ويژه
دوم ،بتھای کھف] [٨٣ھستند :بتھای انسان ِ
و يکسو نگریھای شخصی .تمايالت خاصی که از تفاوتھای
فيزيولوژيکی ،روانی و آموزشی و پرورشی ناشی شدهاند .در نتيجه ،نياز
به کار دست جمعی و تشريک مساعی برای انتقاد از کار يکديگر ،حقيقت
سنجی و تأييد کارھا احساس میشود .سوم ،بتھای بازار] [٨۴ھستند.
بتھای پول رايج که در دانشھای دقيقه با آنان مواجه ھستيم .اينھا
ابھامات و ناروشنیھای گفتارند .از نظر بيکن ،در علوم دقيقه از
واژهھايی استفاده میشود که معانی گوناگونی دارند .انتزاعات ِ مبھم

مقدمهی مشاھدات افراد میشوند .در حاليکه کلمات بايد آنطور سکه زده
شوند تا بتوانند در خدمت ِ مشاھدات نظام مند و نافذ بکار برده شوند .و
چھارم بتھای تآتر] [٨۵ھستند .تمام سنت به ارث رسيده از فلسفهی قديم
و به ويژه فلسفهی ارسطويی و آيين دنباله روی از مراجع ،مثالھايی از
پرستش ِ بتھاب تآترند که آنان راھمچون بازيگران روی صحنه
میپرستيم .درعوض بايد به طبيعت نگاه کرد .بجای آنکه در کتاب طبيعت
موشکافی کنيم ،به آثار فالسفه رجوع میکنيم .بيکن در ارگانون نوين
نوشت" :چرا بايد اين را مسلم فرض کرد که آنچه را که در تاريخ برای
انسان حفظ شده ،حقيقت ناب بشماريم؟" در يکی ديگر از سخنان پر
استعارهاش گوشزد میکند که تاريخ شبيه رودخانهای است که اجسام
سنگين بالفاصله به عمق فرو میروند و آنچه خالی و سبک و پوچ است
بر سطح میماند تا به زمان حاضر منتقل میشود".
چشم انداز بيکن اين است که با استفادهی صحيح از ذھن ،رابطهی نوينی
ميان انسان و طبيعت برقرار میشود .مناسباتی که در آن آدميان برای
بھبود وضعششان تالش خواھند کرد .اين ھمان دانش است و برابر با
خيرخواھی واقعی است .از خامهی وی اثری برجسته با مضمونی
ناکجاآبادانه تراويد که عنوانش "آتالنتيس جديد"] [٨۶بود .دراين داستان،
افراد حاکم بر مناسباتشان با طبيعت ،بنفع کل بشريت ،بودند و وسيلهی
سلطه شان دانش بود .علمی که نه بر حدس و گمان و نه بر اساس سحر و
جادو ،بلکه بر پايهی نتايج روشنگرانه از طبيعت پس از مشاھدات
بردبارانه و تجربيات عملی قرار گرفته بود .نتايجی که قابل امتحانند و
کردارپديدهھای اين جھان را توضيح میدھند .دکتر فاوست] [٨٧در اثر
مارلو] [٨٨در طلب علمی جادويی بود که به وی نيرويی خدايی عطا کند.
بيکن جامعه را به کسب دانش مفيد ِدنيای پيرامون دعوت میکرد تا از بال
بکاھد و بر سعادت انسانھا بيفزايد.
در مرکز آتالنتيس نوين عمارتی برپا شده بود بنام "خانهی سلمان" که در
آن فيلسوفان طبيعی زندگی و کار میکردند .بر در اين خانه نگاشته بودند:
"ھدف اين بنياد ،شناخت علل و رازھای پنھانی پديدهھاست .آماج آن،
گسترش مرزھای قلمرو انسانھا برای بھبود ھرچيز ممکن است ".روشی
غنی و نيرومند در برابر تفکری ايستا و ذھن گرايانه .ھمين روش بود که
در طول قرن ھفده ميالدی به تدريج و به طور فزايندهای پيرو و ھوادار
پيدا کرد.
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فصل چھارم :ستارهشناسی و کيھانشناسی ِ نوين
ھمانطور که در فصل ِ اسکوالستيسم ِ ارسطويی بحث شد ،اين نظام ِ
فکری ،ھميشه نظر ِجداگانهای نسبت به جھان متغيير] [١و ناکامل][٢
زمينی ،از يک سو و دنيای کماالت و ثابت آسمانی ،از سوی ديگر ابراز
می کرد و ميان اين دو ،تفاوت عميقی را قائل بود .به ھمين دليل ،علم
ستاره شناسی که گردش اجسام سماوی رامطالعه می کند ،از قديم ،دانشی
برای اذھان باريک بين وواال محسوب می شد و به زير ترديد در مفاھيم
تفکرارسطويی بود .در اين بخش به
سنتی آن ،به معنای مبارزه با ارکان
ِ
شرح ِ سيستم ِنجومی بطلميوس ،که سازگار با جھان بينی ارسطو بود ،می
پردازيم و آن را نه ازديدگاه کشفيات و دانش ِ اختر شناسی قرن حاضر،
بلکه به منظور ِتوضيح يکی از ژرف ترين سطوح فلسفی و روند تزلزل
درسلطۀ انديشۀ ارسطويی ،مورد بررسی قرار می دھيم.
ارسطوييان و پيروانش به نظام ِ ستاره شناسی کالديوس بطلميوس]،[٣
منجم ِ يونانی قرن دوم ِ ميالدی اعتقاد داشتند .اين تئوری بطرز شگفت
انگيزی با جھان بينی اسکوالستيک مطابقت داشت و می گفت که در
ھمان حالی که زمين مرکز کائنات] [۴و سرچشمۀ اھميت گيتی است ،در
عين حال مکانش در دور ترين نقطه نسبت به جايگاه خداوند واقع است.
بعالوه ،بطلميوس می گفت که کرۀ ماه ،سيارات ،خورشيد و گنبدی که
ستارگان ثابت بر آن نصب شده اند ،ھمگی بگرد زمين بر مدار دايره ای
کامل] [۵در گردشند.

در فصل ِ بررسی موضوع جدل] ،[۶گفتيم که يکی از وظايف تئوری آن
است که با پديده ھا سازگار باشد و رفتارشان را توضيح دھد .نظام ِ
بطلميوسی که حرکت ِاجرام آسمانی را برمدار ِ دايره ای کامل بدورزمين
فرض می نمود ،از ابتدا با برخی ناھنجاری ھا و دشواری ھا مواجه بود.
مرکز منظومۀ شمسی
در قرن ما ،اين مشکالت ،با نھادن ِخورشيد در
ِ
)نظام ِ خورشيد مرکزی( وکشف ِ مدار گردش ِسيارات نه بر دايره ،بلکه
بيضی رفع شده اند .اما منجمين قديم ،برای اصالح ِ اين نواقص در سيستم
نجوم ِ بطلميوسی ،ناگزير به حک و تغييراتی در آن تئوری بودند .اول،
"مدارھای خارج از مرکز"] ،[٧يعنی مسيرھای که دايرۀ کامل بودند ،اما
کرۀ زمين دقيقاً در مرکز آنھا واقع نبود را پيشنھاد کردند ودوم ،منحنی
ھای "روی دايره ای"] [٨را )دوايری که مرکزشان روی محيط دايرۀ
بزرگتری است ( افزودند .اين تبصره ھا و اضافات ،تا اندازه ای توانستند
حرکات پس گرا] [٩را که امروز توسط روشھای ديگر توضيح داده می
شوند ،توجيه کنند .منجمان ناچاربودند از اين قبيل مدارھای "خارج از
مرکز" و منحنی ھای "روی دايره ای" ھر روزه به سيستم بطلميوسی
وارد کنند تا داده ھای نجومی تبيين شوند.
از جملۀ جنبش ھای فکری که اسکوالستيسم ِ ارسطويی را به مبارزه
طلبيدند ،نوزايی خطی فکری را بايد نام برد که سرچشمه اش در انديشه
ھای رياضی دان وعارف ِيونان ِ باستان ،فيثاغورث [١٠]،بود .در جايی
که اسکوالستيسم ،ذات ِ پروردگاررا در کماالت می ديد،
نوفيثاغورثيان] [١١رياضيات و ھندسه را بنياد آفرينش می دانستند .اين
تفاوتی ماھوی ميان اين دو جھان بينی بود ،زيرا ديدگاه اسکوالستيسم
ارسطويی عميقاً بر خصوصيات ِ کيفی] [١٢تکيه داشت و سئوال می کرد
که تا چه حد و به چه نحوی يک پديده ،کيفيت ِکمال را در خود بازتاب می
دھد و تا چه اندازه آيينۀ زيبايی وتماميت الھی است .بعالوه ،اين نظرگاه،
وقتی که به حرکت اجسام و روندھا می نگرد ،آنان را در چارچوب ِ
جوھر] [١٣و اصلشان بررسی می کند و مقصود غايت شناسانه
شان] [١۴را مورد سئوال قرار می دھد.
اجازه دھيد کمی به توضيح اين مطلب بپردازيم :اگر به يک موجود از
نظر فلسفۀ ارسطويی نگاه کنيم ،يک فرم يا شکل خاص را داراست،
نقطه
ِ

يک شکل که از مجموعه ای از امکانات بالقوه و محدو ِد ھر جوھر،
فعليت و شئيت يافته است .به عبارت ديگر آن موجود چيزی را داراست
که به آن ويژگی خاص می بخشد و از ساير چيزھا متفاوت می کند.
مقصد ،درغايت شناسی ،يعنی اينکه آن موجود نھايتی را بيان می کند و
ت
در جھت و سوی خاصی عمل می نمايد .در نظام ارسطويی ،کيفي ِ
موجودات در شکل جنبششان بيان می شد .از اين ديدگاه ،اگر کسی می
پرسيد چرا سنگی به پايين سقوط می کند ،جواب داده می شود که سنگ
به سوی پايين در می غلطد ،چون مکان شايسته و فيزيکی خود را می
جويد .در سلسلۀ بزرگ ِ موجودات ،اجسام ِ صلب در دورترين نقطه و
پرفاصله ترين مکان از منزلت الھی قرار دارند ،زيرا تماماً از جسم بی
جان ساخته شده اند .نتيجتاً سنگھا سوی زمين سقوط می کنند تا جای
مناسب خود را در کائنات اشغال نمايند .آتش به باال شعله می کشد ،زيرا
آتش تن و جسم رامی پااليد و مطھر می سازد؛ به ھمين دليل سوی خداوند
و نزديک به او زبانه می کشد .جنبش اشياء به اين طريق جوھر خاص ِ
آنان را در جھان ابراز می کنند .جنبش در عين حال مقصود را نيز می
نماياند .باران می بارد تا محصوالت برويند.
ھمين نگرش است که نوفيثاغورثيان را به عصيان می کشاند .ديد آنان از
پايه با اين بينش ِ کيفی و غايت شناسانه متفاوت بود .از نظر
نوفيثاغورثيان ذھن خداوند خود را در نظم و ھماھنگی و نسبت ھای
رياضی بيان می کند .به ذ ّم ِ آنان منشأ واقعيت ،ذھن الھی است که بنيادش
اعداد و توازن ھای ھندسی اند .افزون بر آن ،نوفيثاغورثيان قرص مدور
آفتاب را نور مجسم و مھمترين ِ اجسام سماوی در کائنات می انگاشتند.
فيثاغورثيان باستان خورشيد را می پرستيدند .نوفيثاغورثيان دوره ھای
بعد ،آن را نشانه و ُمھری از خداوند و ھمذات او می پنداشتند.
در قرن شانزده ميالدی منجمی بنام کوپرنيک ،به تجديدنظر در نظام
بطلميوسی دست زد تا آن را با مدارھای دايره ای منطبق سازد .وی در
مرکز گيتی خورشيد را قرار داد .اين بازنگری امکان داد تا از تعدا ِد
مسيرھای "روی دايره ای" و "خارج از مرکز" تا اندازه ای کاسته شود،
ھر چند حذف آنھا ميسر نبود .کوپرنيک" ،آفتاب را چراغ و ذھن
پروردگار و فرمانروای کائنات و تبلوری از ذات الھی" می دانست .يکی
رصدگران قرن ھفده ميالدی ،تيکو براھۀ دانمارکی،
از برجسته ترين
ِ

نظام کوپرنيکی را نپذيرفت .اما مشاھداتش را به دقت گردآوری کرد و
انبوھۀ عظيمی از ارقام ثبت نمود .داده ھای وی به منجمی خارق العاده
بنام کپلررسيدند .کپلر نوفيثاغورثی عارف ،غيبگو ،رياضی دان و طالع
بينی قھار بود .وی به انطباق ِ مشاھدات ِ تيکو براھه با نظام کوپرنيکی
انطباق داده ھای تيکو براھه به سيستم
کاميابی کپلر در
موفق شد .رمز
ِ
ِ
مرکز -خورشيدی [١۵]،کاری که به غايت کوه پيکربود ،در ايمان ژرفش
به رازھای ھندسی کائنات نھفته بود .از ھمان آغاز کار و پيش از آنکه
ھيچکدام از تحقيقات ِ وی نشان دھند که ميان اجسام آسمانی روابط
رياضی برقرار است ،عميقاً معتقد بود که با گذاردن ِ آفتاب در مرکز
جھان ھماھنگی ک ّمی و رياضی ،طبق ِ نسبت ھای معين ،مابين آفريده
ھای خداوند ھويدا خواھد شد .وی در حاليکه در معادالتش با متغيرھای
متعد ِد زمان ،فاصله و حرکت سر و کار داشت ،بدون دسترسی به ھندسه
تحليلی و حساب ديفرانسيل که ھر دو اواخر قرن شانزده ابداع شدند ،به
محاسبات ِشاقی ھمت گماشت که بارھا به زمينش زدند و به شکستش
کشاندند .با سرسختی و پيگيری ماوراء انسانی و اعتقاد ژرف به اينکه
انعکاس خرد رياضی و نظم خداوندی است و با اندکی مدد از
کائنات
ِ
اقبال ،وی در سال ِ  ١۶٠٩به دو قانون اولش در بارۀ حرکت ِ سيارات
دست پيدا کرد .ھمين قوانين به نجوم و سيستم کوپرنيکی نظم و آرايش
بخشيدند .کپلراز آن طوری که قانون اول از آب در آمده بود ،زياد راضی
نبود ،اما قانون دوم به آن بستگی داشت و لذا تا اندازه ای دال ِ بر حقانيت ِ
قانون اول می شد .قانون اول می گفت که سيارات ،از جمله زمين ،بر
مدارھای بيضی و نه دايره گرد خورشيد می گردند .کپلر به دوستی
نوشت" :به مدارھای بيضی رسيده ام که چون ارابه ای از سرگين اند!"
معذالک بر مبنای مدارھای بيضی قانون دوم بدست می آمد که حکم می
کرد خطی که سياره ای را به خورشيد وصل می کند ،در زمان ھای
مساوی مساحت ھای مساوی را می روبد .اين نظم ھندسی از ديد کپلر
سخت گيرا بود .ولی در برابر دست کشيدن از مدارھای زيبای دايره ای،
پاداشی ناکافی به نظر می رسيد .مدارس فلسفی و بخصوص
نوفيثاغورثيان ،تماماً به مسيرھای دايره ای به عنوان شکلی کامل و
خدايی می نگريستند.
در نتيجه ،کپلر به مدت ده سال بعد از آن ،کوشش محاسبه ای و رياضی
خود را معطوف به اثبات ھماھنگی در اين دنيای مدارھای بيضی کرد و

باالخره در سال ِ  ١۶١٩به آن نائل آمد :مربع َد َوران] [١۶گردش ھر
سياره با مکعب ميانگين ِ فاصله اش با خورشيد نسبت مستقيم دارد .حاال
ديگر مدارھای بيضی معنا و مفھوم داشتند .بر اساس آنان خداوند ،خرد
خود را در رابطۀ "مجذور دورۀ چرخش  16يک سياره بدور خورشيد با
معدل ِ مکعب ِ فاصله اش از خورشيد متناسب است" ،بيان کرده است.
کپلر در اثر بزرگ خود زير عنوان ِ"ھماھنگی در کائنات"] [١٧قانون
سوم خود را در قالب واژه ھايی ابراز کرد که با ادبيات علمی و ستاره
شناسی قرن بيست و يکم اندکی فرق دارد:
"من شاھد طلوع آفتاب درھجده ماه پيش بودم و سه ماه پيش ،روشنی روز
بر من ھويدا گشت .اينک شعاع ِ خيره کنندۀ آفتاب تابان بر من می خندد.
از اين ببعد ،ديّاری نخواھد توانست مرا باز دارد .لگام اختيار از کف
نھاده و با شوق خداگونه ره می سپارم .با آنانی که قصد خواريم را دارند،
به مبارزه برمی خيزم .من کشتی فرعون را ربوده ام تا مکانی مقدس را
برای پروردگار خويش بجورم .جايی که دوراز مرزھای مصر خواھد
بود .اگر بر من خشم گيرند ،غضبشان را به جان خريدارم .قالب کمر را
محکم انداخته ام و زنھار ،که آب رفته به جوی بازنخواھد گشت .من برای
معاصرانم می نگارم و اگر اينان نطلبند ،چه باک ،چرا که آيندگانش
خواھند خواند .گو آثارم تا صد سال خواننده ای نيابند ،مگر خالق متعال
شش ھزار سال منتظر نماند تا باالخره تنابنده ای با فھم درست بر
آفرينشش نظر افکند؟"
گاليله با کپلر نامه نگاری می کرد .گاليله رياضی دان و منجم بود و بشدت
به سيستم کوپرنيکی اعتقاد داشت .اما در پذيرش قوانين کپلر محتاط بود
زيرا به نظرش بيش از حد ذھنی بودند .واقعيت اين است که قوانين کپلر
تا زمان ايزاک نيوتن يعنی سالھای آخر قرن ھفده ميالدی مورد قبول
ھمگان قرار نگرفتند .اما گاليله با اين نظر کپلر موافق بود که طبيعت را
بايد بر اساس اندازه گيری ھا و مقياس ھای ک ّمی دريافت .وی در مقابل ِ
تفکرات ِ غايت شناسانه وبر طبق کماالت ،شورش کرد و با کاربرد
اختراع جديد آن عصر که وی در تکميلش نقش داشت ،يعنی تلسکوپ ،با
چشمی تازه به آسمان ھا نگريست؛ و او چيزھايی را ديد که بر طبق
قوانين ِ قديم نبايد وجود می داشتند .برای مثال حفره ھای حاصله از
برخورد اجسام سنگين بر سطح ماه با تصور کمال مطلق اين کره بمثابۀ

جرمی کامالً دايره وار سازگار نبودند .گاليله می کوشيد با محاسبات
مثلثاتی ،فواصل ميان اجرام آسمانی را معين کند تا نظرياتش را به ثبوت
رساند و برای توضيح حرکات سيارات به "رياضی کردن" گيتی
پرداخت .او در بحث با يکی از ستاره شناسان ارسطويی و بطلميوسی
گفت" :ھنوز نمی دانيد در کجا پژوھش کنيد .در کتاب ھايی که بدست
بشر نوشته شده اند ،جستجو می کنيد ،در حالی که چيزی که بايد مطالعه
شود ،کتاب طبيعت است" ھمچنين نوشت" :بايد زبان آفرينش را دانست
تا بتوان کتاب آفرينش رادرک کرد و زبان آن ،اعداد و اشکال ھندسی اند
که فھم طبيعت بی آنان ناممکن است".
دفاع گاليله از سيستم کوپرنيکی برايش موجب دردسرھای زيادی شد .اما
به عقيدۀ بسياری ،خطرناک ترين بخش آثار او و انقالبی ترين شورش
وی عليه اسکوالستيسم ارسطويی ،رد نظريۀ فيزيکی اسکوالستيسم بود؛
بخشی که بنيادش بر کماالت و مقاصد گذارده شده بود .اين بخش در
سيستم گاليله توسط کيفيات ِ اوليه و کيفيات ثانويه] [١٨جايگزين شده
بودند .کيفيات ِ ثانوی ،از ديد وی ،مجموعۀ زيادی از تجربيات ِ ما از
جھان خارج ھستند .اين کيفيات ،خود درون ِ دنيای خارج نبودند ،بلکه
تأثير ِ آنان بر حواس انسانی بودند .از نظر گاليله پديده ھای جھان ،زرد يا
قرمز ،شيرين يا تلخ ،زيبا يا زشت نبودند .اين ھا واکنش ھای مشاھده
کنندگان و سيستم ِ حسی آنان نسبت به آنچه که در جھان بيرون است،
ھستند .پديده ھای عينی ،زرد و قرمز ،شيرين و تلخ يا زيبا و زشت
نيستند .اين ھا عکس العمل ھای مشاھده گرانند .کيفيات ِ اوليۀ طبيعت
يعنی آنچه که در جھان ِ عينی ،مستقل از آگاھی است و در آفرينش طبيعی
خداوند واقعی است ،ک ّميت است .مثل ِ بُعد و شکل و ھرآنچه قابل ِ اندازه
گيری باشد .باقی ،کيفيات اوليه ای ھستند که با حواس بشری می آميزند.
به نظر او آنچه که پيروان اسکوالستيسم کمال مطلق می ناميدند ،چيزی
جز تصور انسان ھا از جھان طبيعی ،يعنی دنيای ک ّمی ِ در جنبش نبود.
حرکتی که با قوانين رياضی قابل ِ توضيح است .نتيجتاً گاليله تالش می
کرد اجسام در حال سقوط را بر اساس ِ جرم آنان و نه بر اساس ِ سلسله
مراتب ِ کماالت و مقاصد ارسطويی بيان کند .در عصری که از ديد ِ
پيروان اسکوالستيسم اجسام فرو می افتادند تا مکان مناسب ِ خود را در
زنجيرۀ کماالت اشغال کنند ،گاليله عقيده داشت که ماده ،در کليت ّ خود،
می تواند از طريق ِ قوانين ّ فيزيکی و دنيوی و بر پايۀ رياضيات شرح

داده شود .مشاھدات ِ عملی ،نظم رياضی و آزمايش ھای علمی به قوانين ِ
حرکت منجر خواھند شد .ھمين قوانين فھم راستين ِ مخلوقات ِ پروردگار
ھستند .حرکت ،کيفيت يا مقصد يک پديده نيست ،بلکه نسبت اجسام است
به زمان و فاصله .وی در برابر ارسطو و ديگر مراجع ايستاده بود ،اما
از اسلوب ارسطو پشتيبانی می کرد که مشاھده ازجھان را تشويق ميکرد
و آموزش می داد .گاليله نوشت" :اگر ارسطو امروز اينجا می بود ،با من
موافقت می کرد".
سخت ترين مشکلی که ھمعصران ِ گاليله می توانستند برايش ايجاد کنند،
رابطۀ ميان فلسفۀ طبيعی و مذھب بود .برای مثال گاليله که عميقاً به
برداشت ِ رياضی و استقرايی از فرضيۀ کوپرنيک معتقد بود ،می دانست
که اگر به گونۀ سطحی به مسئله نگريسته شود ،اين ديدگاه با کتاب مقدس
در تناقض است .مثالً ،در کتاب يوشع خداوند به خورشيد فرمان می دھد
از حرکت بازايستد تا قوم يھود به پيروزی رسند .گاليله در دفاع ِ از
خويش ،نامۀ پراھميتی را به کريستينا ،دوشس اعظم ،می نويسد و در آن
بيان می کند که خداوند مؤلف ِ دو کتاب است :کتاب ِ مقدس و کتاب ِ
طبيعت .پروردگار نگارنده ای اکمل است و در آفرينشش تناقض راه
ندارد .آنچه که بشر در طبيعت مشاھده می کند نمی تواند خطا باشد و
انسان به درستی به حقيقت آن ايمان آورده است .اگر چنانچه کتاب ِ مقدس
سطحاً در تضاد با امر مسلم به نظر برسد ،مشکل از کتاب ِ مقدس نيست،
بلکه اشکال در تفسيرانسان ھاست .گاليله از کالم يکی از پدران روحانی
کليسا استفاده می کند و می گويد" :انجيل حرکت به سوی ِ ھفت طبقۀ
آسمان را به بشر نشان می دھد ،نه حرکت ِ آسمان ھا را ".آدمی به
استعاره از باال آمدن و فرو رفتن ِ خورشيد سخن می گويد ،نه به اين دليل
که فرضيۀ نجومی را بيان کرده باشند ،بلکه صرفاً از تجربه ای روزمره
ب مقدس ذکر از يد ِ خدا و انگشت ِ خالق می کند .آيا به
گفتگو می کند .کتا ِ
اين معنا است که شخص کافر می شود اگر جسمی برای روح الھی قايل
نشود؟ انجيل را بايد در پرتو خرد ِ انسانی و دانش آدمی فھميد .حواس ِ
بشر مخلوق ِ پروردگار ھستند ،عقل ِ او توسط خداوند آفريده شده ،قوۀ
انديشه اش و رياضيات آدم مخلوقات خدا ھستند .اما در دانشگاه ھا تدريس
می شودکه فقه و الھيات ملکۀ دانش ھاست و بر ساير ِ علوم برتری دارد.
گاليله می گويد" :اين سخنی صائب است .آری ،الھيات در حوزه و دامنۀ
آنچه که بحث می کند ،در ميدان حکمت ِ الھی ارجح ِ تمام ِ علوم است .اما

در آنچه که قلمرو ساير علوم است ،بر آنان برتری ندارد .اگر کسی بيمار
شود ،ھرچند الھيات ملکه و سرآمد ِ علوم است ،اما او را نزد پزشک که
دکتر طب باشد می برند ،نه پيش ِ دکتر الھيات .اگر فردی بخواھد
قراردادی بنويسد ،اگرچه فقه شھبانوی دانش ھاست ،وی به دکتر حقوق
رجوع می کند ،نه به استاد ِ حکمت ِ الھی .بر ھمين سياق ،اگر شخصی
در پی فھم نظام ِ فيزيکی طبيعت و ستاره شناسی باشد ،به کسانی مراجعه
می کند که از طريق ِ روش استقراء ،رياضی و تجربيات ِعملی
کارشناس ِ نظم طبيعی شده اند .در دورانی که فرضيۀ خورشيد  -مرکزی ِ
کوپرنيک برای تدريس در دانشگاه ھا قدغن اعالم شده بود ،گاليله با
صدای بلند می گفت که حقيقت را نمی توان پامال کرد ،زيرا برای کشتن ِ
حقيقت بايد مردم را واداشت تا از مشاھده دست بکشند و به زور
مجبورشان کرد تا به ترک ِ آنچه که پروردگار به آنان عنايت فرموده
است ،يعنی تجربيات و منطق رياضی مبادرت ورزند .تجربه و منطق
رياضی محک ھای ِ نھايی و معيارھای ِ اصلی آفرينش يزدان ھستند ،نه
تفسير اين يا آن فقيه .جوھر و ذات ِ واقعيت ،کميت است نه کيفيت و
غايت.
آثار و موضوعاتی که گاليله بيان میکرد ،فراخوانی برای بازسازی
مجموعۀ ادراک ِ بشر از جھان خارج بود؛ ھمانا واگذاری ِ مقوالت ِ کمال
و ھدف ِ غايی به متخصصين ِ علوم الھی و کوته کردن ِ دست آنان از
فيزيک و دانش ،يعنی ھمان رشته ای که وی فلسفۀ طبيعی می ناميد ،بود.
گاليله از طرف خود پاپ دعوت شد تا کتابی بنويسد و در آن نشان دھد که
اگر بنا باشد که انسان از ميان نظام بطلميوسی و سيستم کوپرنيکی يکی را
انتخاب کند ،اينکار به چه دشواری ھايی منجر خواھد شد .پاپ از او
خواست که نتيجۀ نھايی کتاب را طوری تنظيم کند تا خواننده بداند که در
مسايلی از اين قبيل ،ھميشه بايستی به نظر مرجعيت ،به عنوان قاضی
نھايی رجوع نمود .گاليله اين درخواست راتنھا از جنبۀ صوری برآورد،
اما در واقع ،در اين کتاب طومار ِ مدافعان ِ نظام بطلميوسی را در ھم
پيچيد و ديدگاه آنان از اوج به حضيض آورد .نتيجه آن بود که گاليله به
محاکمه کشيده شد .جرمش آن بود که فرضيه کوپرنيکی را که می گفت
زمين گرد خورشيد می چرخد ،حقيقت دانسته بود .دشمنانش می دانستند
که انديشۀ گاليله مبنی بر کيفيات اوليه و ثانويه ،اعتقاد مسيحی را دربارۀ
تبديل شراب و نان به خون و جسم ِ عيسی مسيح ،غيرممکن می سازد،

تبديلی که به آسانی درچارچوب ِ فلسفۀ ارسطويی قابل تفسير بود .افزون
بر آن ،می دانيم که گاليله خصمان خصوصی نيز داشت .وی مباحثه گری
چيره دست و مجادله گری موفق بود و دوست می داشت در جدل ھای
سھمگين درگير شود .صالبت ِ برھان و نيروی استداللش بسياری را به
خشم آورده بود .دشمنانش در ميان ِ اوراق پروندۀ تفتيش عقايد وی،
اسنادی را جعل کردند که گويا پاپ به او امر کرده بود که اصالً از ذکر
نظام کوپرنيکی سرباز زند .حقيقتی است که ھنگامی که گاليله با آالت و
ابزار شکنجه رو به رو گشت ،حرف خود را بطور رسمی پس گرفت و
باقی روزھای زندگی را در خانه مبحوث بود .اما با آنکه اجازۀ تاليف از
او گرفته شده بود ،به نگارش و انتقال مخفيانۀ آثاری که پايۀ فيزيک ِ
مدرن ھستند ،کامياب شد .باقی قرن ِ ھفدھم و تمامی قرن ھجده ميالدی،
وی بطور روزافزون ،نه تنھا به عنوان يکی از بزرگترين فيزيکدانان و
منجمان وفيلسوفان و پيروان کميت شناخته شد ،بلکه به مثابۀ سمبلی از
مبارزه برای گسترش ِ فلسفۀ طبيعی ِ مستقل به حساب آمد .فلسفه ای که
می توانست ،آفرينش خداوند را بدون فرضيات و ذھنيات از قبل فرض
شده ،مورد پژوھش قرار دھد .باالخره کسی پيدا شده تا اويی باشد که
خداوند با شکيبايی انتظارش را می کشيد و آرزوی کپلر برآورده شده بود.
ما در دنيای امروزه فرضيات علمی را فرمول ھای فرضی و احتمالی
دربارۀ نمودھای گيتی ميدانيم .در آثار کپلر و گاليله ،اين احساس موج می
زند که توسط روشی درست ،ذھن ِ بشر برای نخستين بار می تواند
ماھيت اصلی اشياء و پديده ھا را دريابد و به آفرينش ِ پروردگار با ديدی
سرآغاز فصلی بسيارمھم در انقالب ِ فکری قرن ھفده
صحيح بنگرد .اين
ِ
ميالدی بود.
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[4] Universe
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[7] Eccentric
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فصل پنجم :آرزوی دانش کامل دکارت

افالطون در کتاب جمھور] ،[١انسانھا را
به کسانی تشبيه میکند که در غاری
نشسته و ازجھان خارج تنھا با مشاھدهی
سايهھا بر روی ديوار آگاه ھستند .آنچه
روی ديوار نقش میبندد ،تنھا نمودھای
پديدهھای واقعیاند .خود پديدهھا رؤيت
نمیشوند و صرفاً سايهی آنھاست که در
دسترس مردمان قرار دارد .افالطون
میگفت وظيفهی فيلسوف آن است که از
کھف بيرون آمده تا به اشياء واقعی نظر افکند .فيلسوف ،پس از خروج از
غار ،اگر تشعشع نور کورش نکند ،به نظّارهی اجسام دنيای خارج
مینشيند و چون مجدداً به غار بازگشت ،غارنشينان محتمل است سخنانش
را جنون آميز پندارند و ديوانه اش خوانند .نظر رنه دکارت] ،[٢اين
شخصيت فوق العاده در تاريخ ،آن بود که نه فقط فيلسوفان ،بلکه تمامی
آحاد بشر قادرند تاريکی را ترک گويند تا ماھيت ھستی و چند وچون
علتھا را ادراک کنند.
آماج فلسفه از قديم االيام آن بوده است که تصويری جھانشمول و نھايی را
از ھستی ارائه دھد تا دنيا در تماميتش درک شود و کنه آن ھويدا گردد.
در قرن ھفده ميالدی در اروپا ،ميان مدافعان ارسطو از يک سو و پيروان
دکارت از سوی ديگر نبرد فکری ژرفی برای نيل به اين ھدف درگرفته
بود .آرزوی دکارت آن بود که ھمهی علوم انسانی را از نو بازسازی کند
و به بشر در حوزهی آنچه که قابل شناخت است ،دانشی کامل را عرضه
نمايد .ھمين آرزوی بلندپروازانه ،دامنهی نوشتهھای دکارت را بسی
گسترش داد و به پردازش طيف وسيعی از رشتهھا گماشت .نه تنھا اين يا
آن فرقهی مذھبی ،بلکه دانشمندان فيزيولوژی و فيزيک و عارفان و
مدرسين الھيات جزو مستمعينش بودند .تفکرات وی ،در کنار انديشهھای
ارسطويی يکی از وسيع ترين و بانفوذترين نظريات قرن ھفده ميالدی
بود .آثار و انديشهھای دکارت ،سرانجام ضربت سھمگينی را بر
اسکوالستيسم ارسطويی فرود آورد.

در تاريخ ،ھر بار انديشمندی آلترناتيوی را در برابر فرھنگ موجود
پيشنھاد میکند ،تقريباً ھميشه تمامی مسايل حل نشده و حياتی آن عصر در
آثارش منعکس میشوند .نوشتهھای رنه دکارت نمونهی بارز اين قانون
است .وی راه حلھای قانع کنندهای را برای مسايل فکری قرن ھفدھم
پيشنھاد کرد و شوق و ھيجان عميقی را دامن زد.
چه مشکالتی اذھان قرن ھفده را به خود مشغول کرده بودند و پاسخ رنه
دکارت به آنان چه بود؟
اول ،بحران شناخت شناسی] [٣بود که از دوران اصالحات] [۴گريبان
گيرفلسفهی غرب شده بود .پيش از اين دوره ،مرجع نھايی در جھان
متفکران ،تعاليم مذھبی و آموزشھای کليسايی بودند .نھاد پاپ ،به عنوان
جانشين بالفصل روح القدس ،نقش داور نھايی را در جواب به مسايل
فلسفی بر عھده داشت .جنبش اصالحات ،اما ناگھان ،پرسش مھمی را
مطرح نمود :در اينجا ما با دو يا چند آموزش مذھبی مختلف و متعارض
مواجھيم که ھر کدام مدعیاند تفسير آنان از کتاب مقدس بر حق است و
ديگری بر خطا .اين جنبش ،سپس ،با صدای رسا میپرسد" :کدام يک
داور نھايی است؟ معيار حقيقت چيست؟ با چه سنگی میتوان درست يا
نادرستی دعاوی متقابالً متناقض] [۵را محک زد؟ "
دوم آنکه ،بخشی از بحران شناخت شناسی و حقيقت سنجی در قرن
شانزدھم مديون تجديد حيات شکگرايی] [۶يونان باستان بود .شک گرايی
معتقد است ھيچ چيز با اطمينان شناختنی نيست و نه تجربه و نه منطق
قادر نيستند در ھيچ موردی به يقين برسند .در سدهھای شانزده و ھفدھم
شک گرايان با موفقيت در متون و افکار انديشمندان رخنه کرده ،جای
خود را در اذھان باز نمودند .مسئلهی معيار حقيقت ،گرانيگاه و اساس
شک گرايی يونانی بود و آن را میتوان به اين گونه بيان نمود :من از شما
میپرسم از کجا مطمئنيد که امری حقيقت دارد؟ و شما مالک حقيقت خود
را ابراز میکنيد و میگوييد آنچه با آن سازگار باشد ،درست است و آنچه
خالف آن باشد ،درست نيست .بعد از شما سؤال میکنم اما از کجا يقين
داريد که آن معيارھا ،خودشان بر حق ھستند؟ حاال شما به مالکی برای
شاخصھای اولی نيازمنديد .بعد میتوان آنان را نيز زير عالمت سؤال
برد و اال آخر .اين مشکل در فلسفه بنام "سير قھقرايی نامحدود"][٧

معروف شده است .از آنجا که اين سلسلهی پرسشھا را انتھايی نيست،
شناخت ھر پديدهای  -يعنی دستيابی به حقيقت آن  -امکان پذير نمیباشد.
می توان تصور کرد که اين منطق برای جوانان و دانشجويان جذابيت
داشت که مشتاق بودند روشھای استدالل شکگرايان يونانی را اقتباس
کنند و اساتيد خود را به مبارزه بطلبند .آنان در جدل ،معموالً مسئلهی
اعتماد به حواس و مسئلهی محکھای حقيقت را پيش میکشيدند .کم کم
روحانيون و آموزگاران سنتی اروپا بطور روزافزون از رواج شک
گرايی در ميان جوانان مشوش شدند و جوانان در اين فلسفه ،مف ّر آزادی
خود را از چنبر سلطهی مراجع میجستند .پيرو] ،[٨فيلسوف يونانی،
گفته بود که حتی به گزارهی شک گرايان  -که میگويند به ھيچ چيز يقين
نتوان داشت  -نيز اطمينانی نيست وبا اين سخنش ،مسلک شک گرايی را
به باالترين نقطهی خود رسانده بود .نام فلسفهی او پيرونيسم است.
بنابراين ،قرن شانزدھم با بحران شناخت شناسی در جنبش اصالحات و
کشمکش شک گرايی کالسيک و َشبَحی بنام پيرونيسم روبه رو بود.
سوم ،احيای جھان بينی نوفيثاعورثی است که معتقد بود حقيقت بر مبنای
ک ّميت استوار است نه کيفيت؛ و تنھا کميت است که دريافت درستی از
پديدهھا را ممکن میسازد .و چھارم ،آنچنان که پيش از اين بحث شد،
خروشی بود که عليه منطق ارسطو از طرف مکاتب گوناگون فکری
برآورده شده بود.
در عصری که لبريز از جنگھای فکری تکان دھنده و حياتی بود،
چگونه میتوان مالک و معيار حقيقت را مشخص کرد؟ اينجاست که آثار
دکارت به ھمهی معضالت و پرسشھای قرن ھفده پاسخ میدھند.
وی در دو کتاب خود بنام "گفتار در روش"] [٩و"تأملی در بارهی
فلسفهی اول"] [١٠با نيروی انديشه و روش نوين استداللش ،نسلی از
خوانندگان را به شگفتی واداشت .او معتقد بود متفکرانی که به دفاع از
حقيقت پرداختهاند ،به اندازهی کافی پيگير نبوده ،با سماجت به پيش
نتاختهاند و به سختی به اعماق نراندهاند .ايشان حقيقت را بديھی فرض
کرده و به شک گرايان وقعی ننھادهاند .اما از نظر او يگانه راھی که
میشود بر شک گراييان فائق آمد ،آنست که مقوالتشان را ژرف تر و

گستاخانه تراز خودشان مورد بررسی قرار داد .رنه دکارت برآن شد که
شک را بی پرواتر ازشک گرايان مطرح نمايد ،نکتهای که به شک
اغراق آميز دکارت] [١١معروف شده است .او میگويد ،حواس انسانی
میتوانند فريب دھنده باشند ،چنانچه شاخهای راست در آب بنظر شکسته
میآيد و حتی اگر بر دادهھای حسی ھم اطمينانی باشد ،گاه تمايز ميان
خواب و بيداری يا رؤيا و واقعيت مشکل است .ھمگان تجربه کردهاند که
در عالم رؤيا گمان برده بيدارند .اگر تميز ميان خواب وبيداری اينقدر
دشوار است ،پس چگونه میتوان بر وجود حقيقتی بر مبنای تجربه اعتماد
نمود؟ از کجا معلوم تمام آنچه حس میکنيم ،خوابی بيش نباشد.
چگونه میشود بر اين شک غالب آمد؟ دکارت عقيده داشت که تنھا راه آن
است که شالودهای را بنا نھاد که در درستی آن به ھيچ وجه ترديد نتوان
نمود .وقتی که گزارهای] [١٢غيرقابل شک يافتيم و ثابت نموديم که در آن
شبه راه نيست ،تنھا آن زمان به معيار حقيقت رسيده ايم.
شک اغراق آميز دکارت میگويد که انسان میتواند ترديد کند که در
خواب يا بيداری بسر میبرد ،که فرد در اينجا يا در آنجاست ،وجود دارد
يا وجود ندارد؛ خود انسان ھم میتواند برای خودش رؤيايی باشد .معذالک
اگر آدمی اشتباه کند که وجود ندارد ،بايد نخست موجود باشد تا مرتکب آن
اشتباه شود؛ و اگر درست فرض کرده باشد ،نيزبايد ابتدا وجود داشته باشد
تا آن عقيده را اتخاذ نموده باشد .در ھر دو صورت انسانی که شک
میکند ،بايد اول باشد .اگر شک میکنيم ،ابتدا بايد وجود داشته باشيم تا
بتوانيم شک کنيم .کوتاه سخن ،اگر فکر میکنيم ،نتيجتاً وجود داريم) .فکر
میکنم ،پس ھستم [١٣](.در وجود انديشه گر من نمیتوان ترديد نمود.
دکارت پيش تر میرود و مینويسد نمیدانم که آيا چيزھای ديگر حقيقت
دارند ،اما میدانم که من به عنوان موجودی انديشه گر وجود دارم .حتی
وجود جسم آدمی قابل شک است .جسم ممکن است توھمی بيش نباشد،
حتی به وجود جھان خارج نيز میتوان ترديد نمود ،زيرا میتواند جز
پندار واھی نباشد .ولی من وجود دارم چون فکر میکنم .دکارت سپس به
اين میپردازد که اگر قصدمان جستن معيارھای حقيقت برای پايه گذاری
و نوسازی علوم جھان است ،بايد مفاھيمی بديھی )خود پيدا([١۴]،
جداگانه] [١۵و مستقل] [١۶از ساير گزارهھا بيابيم.

دکارت برای اثبات صحت روشش ،ابتدا با تھور حتی وجود خداوند را
نيز مورد ترديد قرار میدھد .امتحان بعدی متدش را اين قرار میدھد که
ھستی پروردگار را اثبات نمايد .در اينجا به اثبات دکارت برای وجود خدا
که در سراسر قرن ھفده مورد بحث قرار میگرفتند ،اشاره میکنيم :وی
به داليل دوگانهی وجود خدا اشاره میکند و معتقد است که ھر دوشان
بديھی ،غيرقابل ترديد و مستقل از ساير حقايقند .اول اين که ھر فکر دو
وجه دارد .يکی ميوهی عقل است و دوم نمود يا نمايندهی پديدهای ديگر
است .ھمچنان که يک اثر نقاشی ،طرح چيزی ،کسی يا منظرهای است .به
عبارت ديگر ھر تصور ،موضوع و عينی دارد .او آن را وجود عينی آن
فکر مینامد .حال انگاره يا تصوری که از خداوند در ذھن داريم ،منطبق
با وجودی است که ھست .دکارت مدعی است که چون بايد ھمانقدر
واقعيت در علت باشد که در معلول است ،يعنی معلولی نمیتواند واقعيت
بيشتری از علتش داشته باشد ،فکر بينھايت يا انديشهی وجود کامل
نمیتوانسته از پديدهھای محدود و ناکامل برخيزد .انگارهی خالق متعال،
تنھا میتوانسته ازھستیای با کمال مطلق عارض شود .در نتيجه ،ھمان
تصور خداوند ،دال بر وجود اوست .ثانياً ،دکارت میپرسد کيفيات
ضروری پديدهھا جدا از اين نکته که وجود داشته يا نداشته باشند ،چه
ھستند؟ مثالً ،ميدانيم که تک شاخ ،حيوانی است که يک شاخ دارد واين
گزاره جدا از اين است که تک شاخ وجود خارجی دارد يا ندارد .الزمهی
اينکه بدانيم تک شاخ يک شاخ دارد ،آن نيست که بدانيم آيا تک شاخ وجود
خارجی دارد يا نه .آيا در آن سوی کرهی ماه ،يعنی طرفی که ھيچگاه از
زمين رؤيت نمیشود ،مثلثی وجود دارد؟ معلوم نيست که در آن سوی ماه
مثلثی باشد ،اما چنانچه وجود داشته باشد ،جمع زوايای داخلی آن ١٨٠
درجه خواھد بود .در نتيجه ،بعضی از کيفيات ضروری پديدهھا قابل
شناختند ،بدون آنکه بدانيم آيا آن چيزھا وجود خارجی دارند يا نه.
حال دکارت میپرسد کيفيتھای ضروری خداوندی که کمال مطلق است،
چيستند؟ حال که تصور چنين ھستی )پروردگار( را در ذھن داريم،
کيفيات الزمهی او چيستند؟ آيا اين وجود ،اندکی خردمند است يا برعکس،
دانای مطلق است؟ جواب ،آشکارا دومی است .آيا اين وجود تا اندازهای
مھربان است يا برعکس ِمھر او بينھايت است؟ واضح است که پاسخ
آخری صحيح است .ھمانقدر که تکشاخ يک شاخ دارد تا تکشاخ شود،
ذات باری تعالی کامل است تا در مقام الھی باشد .آيا وجود مطلق وجود

دارد يا نه؟ وجود کاملی که ھستومند است ،ضرورتاً کامل است و وجودی
که کامل است اما ھستی ندارد ،کامل نيست .با ھمان استدالل محکمی که
مربع بايد چھار ضلع داشته باشد و مثلث سه ضلع ،وجود کامل بايد وجود
داشته باشد؛ و از نظر منطقی وقتی بگوييم چيزی بايد وجود داشته باشد،
يعنی که وجودی کامل بايد لزوماً موجود باشد.
اينھا اثبات دکارت ھستند برای وجود خدا که در سراسر قرن ھفده مورد
بحث قرار میگرفتند .ضدارسطوييان طرفداران پرو پا قرص اين منطق
بودند ،زيرا وجود جھان و خداوند را بی آنکه از جھان خارج و دادهھايش
مدد گيرد ،اثبات میکرد .ارسطو و توماس آکواينس قديس پيرو روش دوم
بودند.
حال که از ديد دکارت وجود پروردگار اثبات شد ،ما به خود میگوييم،
آنچه را که احساس میکنم و در جھان تجربه میکنم ،به من میگويد که
من در جھان تنھا نيستم .دنيايی واقعی در بيرون از ذھن من وجود دارد.
ميزھا ،درختھا ،سنگھا و مردم در واقع ھستی دارند و خدا بايد فريب
کار باشد ،اگر که ھمهی اين محسوسات ،توھمی بيش نباشند .ليک،
آفريدگار ،طبق اثبات ما ،وجودی بغايت مھربان وکامل است و در ذات
چنين ھستی ،حيله رخنه ندارد .در نتيجه میرسيم به اينکه افزون بر ذھن
که به کسی و چيزی احتياج ندارد و خداوند که ذھن کامل است ،دنيای
سومی که غيرذھنی و غيرخدايی است ،نيز وجود دارد .اينک ضروری
است بدانيم ماھيت اين دنيای سوم که جدا از جھان ذھنی و خداست،
چيست .چه تفاوتی ميان خدا ،روح غيرمادی و جھانی که نه خداست و نه
روح غيرمادی ،وجود دارد؟
دکارت میگويد مقداری موم را در دست بگيريد .چه چيزی در دست
داريد؟ تودهای زردرنگ ،سفت و جامد که بوی خاصی دارد .آن را بر
اساس کيفيات حسی اش تعريف میکنيد .حال آن را روی آتش بگذاريد.
آنچه که جامد و سفت بود ،مايع و نرم میشود و رنگش تغيير میيابد.
بويش عوض میشود .پس آن تکه موم از ظواھر حسی] [١٧که توسط
بشر احساس شده بودند ،تشکيل نشده بود و آن عوارض ،جوھر] [١٨موم
را تشکيل نمیدادند .دکارت سوال میکند " :چه چيز است که میتواند
خود را به عوارض گوناگون عرضه کند؟ میتواند زرد يا جامد يا مايع

باشد؟" و بعد پاسخ میدھد " :آن چيز بُعد يا گستره] [١٩است ،درازا و
پھنا و عمق است .به عبارت ديگر سه جزء بنيادی وجود دارند که واقعيت
را میسازند .اول ،خداست که ھستی کامل است وخود خلق نشده ،ولی دو
وجود مختلف را آفريده است .يکی از آنھا غيرمادی است که فضا را
اشغال نمیکند ،چيزی است که نمیشود ھلش داد و يا آن را به دو نيم
کرد .مثل ذھن ،افکار .و دوم ،جسم است که کامالً ک ّمی است .ماھيت
روح ،ذھن است و ماھيت جسم ،گستره در درازا وپھنا و عمق است .حال
در گستره ،چه چيزی قابل شناخت است؟ در اينجا دکارت به ھمان نتايجی
رسيد که گاليله به آنھا دست يافت :دنيای فيزيکی عبارت است از گستره
)بعد( ،حرکت و مکانيسم مادهھايی که با ھم در تماساند و نيرو را به ھم
منتقل میکنند .آنچه که فضا را اشغال میکند ،تنھا میتواند از آنچه که
فضا را اشغال میکند ،تأثير پذيرد .جھان فيزيکی از مادهای که نيرو و
حرکت را به مادهای ديگر انتقال میدھد ،درست شده است.
در واقع دکارت به نتيجهی متافيزيکی ديگری نيز رسيد .او ميگويد از
آنجا که ماھيت خداوند کامل است و ماده ،حرکت را از جسمی به جسم
ديگر منتقل میکند ،خداوند است که در روز ازل ماده را به حرکت
درآورد .نيتجتا ً،طبيعت عبارت است از مادهی بحرکت درآمده .جنبشھای
طبيعی طبق قوانين ثابت و مکانيکی عمل میکنند .از اينجا دکارت ،بدون
آنکه حتی يک آزمايش عملی انجام دھد ،قانون اينرسی را بيرون میکشد:
اجسامی که ساکنند ،در حال سکون باقی میمانند و اجسامی که در حال
حرکتند ،به حرکت شان ادامه میدھند ،مگر آنکه نيرويی بر آنان عمل
کند.
به عقيدهی او وظيفهی دانش نوين آن است که قوانين و مکانيسم و اثرات
مادهی در حال حرکت را کشف کند .تأثيرروش فکری اوھم در متافيزيک
و ھم در تحقيقات فيزيکی و فيزيولوژيکی به زودی نمايان شد و رويدادی
يگانه] [٢٠و خارق العاده در قرن ھفدھم بود .دکارت و آثار او ميراثی
ھستند که ھنوز ھم بخش عمدهی انديشهی نوين را تشکيل میدھند.
بسياری از نکات او پايهھای فلسفی قرون بعدی شدند .اينھا عبارتند از:
اول ،دوئاليسم ،که حکم میکند ما در جھانی میزييم که از دو واقعيت و
ماھيت مجزا تشکيل شده است :ذھن و ماده ،روح و جسم.

دوم ،مکانيسمھای طبيعی در تمام اشکال ماده وجود دارند ،بطوری که
ھدف يک دانش -غير از الھيات يا متافيزيک  -آن است که مکانيسم مادهی
در حال جنبش را دريابد.
سوم ،اينکه فلسفهی دکارت برای فلسفهی مغرب زمين مسئلهی عين و
ذھن] [٢١را به وجود آورد .از فلسفهی او نتيجه میشود که عين و ذھن
نبايد با يکديگر تماس داشته باشند وبر ھم تأثير بگذارند .اما در انسانھا
ذھن وجسم بر ھم موثرند .اگر اراده کنيم تا دستمان بلند شود ،دستمان،
يک جسم مادی ،بلند میشود .اين اثر متقابل ذھن و جسم ،که در فلسفه به
مسئلهی عين و ذھن مشھور شده ،مدام در غرب پس از دکارت عرض
اندام میکند.
چھارم ،و مھمترين نکته برای درک فلسفهی دکارت و قرن ھفده ،آن بخش
از ميراث دکارتی است که ضربهای مھلک بر تمام تفکراتی بود که فرض
را بر اين گذارده بودند که ماده توسط ذھن يعنی وجود غيرمادی تأثير
میپذيرد .مدافعان دکارت ،پيشگامان مبارزه عليه خرافات و جادوگری
شدند ،زيرا از نظر ايشان آنچه که در حيطهی اراده و ذھن اتفاق میافتد
تنھا در حوزهی روح و جان است و آنچه که در جھان مادی و حرکت آن
رخ میدھد ،فيزيکی و بر اساس جنبشھای مکانيستی ناب است .تباه شدن
محصوالت زراعتی بر اثر نفرين ،افسون يا دعا نيست .بيماری و
سالمت ،از جادو و طلسم و سحر ناشی نمیشوند .آب چاه که سمی است
رويدادی مادی است .شھابھای آسمانی نشانهی بدشگونی نيستند که باعث
ھراس شوند .آنان مادهی در حال حرکتند.
نفوذ فلسفهی دکارت بر نھاد مرجعيت گسترده و ژرف بود .وی ارسطو
را از مقام شامخش به فرو کشيد .دکارت به فلسفهی متافيزيک پيشنھاد
میکند که شک را عزيمتگاه خود قرار دھد و به قوهی تعقل انسانھا حق
مطلق را ببخشد تا قبل از ايمان به يقين دست يابند .وی جھانيان را به
بازسازی دانش جھان فيزيکی فرا ميخواند .دانشی که بر پايهی مکانيسم
مادهی در جنبش است و فيزيولوژی گياھان و جانوران و بدن را
میپژوھد .فيزيک ناب پديدهھای طبيعی را بازمی شناسد و اکيداً منکر آن
است که در ھيچ کجا  -غير از انسانھا  -ماده و روح برھم تأثير متقابل

 وی برای ھوادارانش يقينی در سطح ايمان و آرزوی دانش کامل را.دارند
 دانشی که روشن است و جھانيان را به پردازش علمی،به ارث میگذارد
. مکانيکی و مادی دعوت میکند،بر مبنای خواص کمی
رنه دکارت بانگ بی مھابای فلسفهی ضد ارسطويی در قرن ھفده ميالدی
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فصل ششم :شَبح توماسھابس

میگوييم شبح توماسھابس] ،[١زيرا
سرنوشت اين متفکر ،در تاريخ انديشه،
داستانی شگفت انگيز و حيرت آور دارد.
او شخصيتی است که از نظر متافيزيکی و
فلسفی به ھيچ وجه دنباله رو و ھواداری
نداشت ،با وجود اين ،فلسفه اش نيمهی دوم
قرن ھفده و نيمهی اول قرن ھژدھم را به
خود اختصاص داد .انديشهی توماسھابس ،بدون آنکه گفتگوکنندگان
"ھابيست" باشند ،بر فضای مباحثات و گفتگوھا سايه میافکند .اين پديده
چگونه ممکن است؟
اوالً ،اذھان قرن ھفده اين گونهای پرورش يافته بودند که خويشتن را
مباحثه گر و اھل منطق تلقی کنند واز مجادله ھراسی به دل راه ندھند .به
آنان آموخته بودند که پيش از آنکه صحت عقيدهی خود را اثبات نمايند،
بايد نخست کليهی اعتراضات و انتقادات وارد بر آن را مطرح و رد کنند.
لذا ،متفکران اين دوره آموزش و پرورش رسمی را آوردگاه زورآزمايی
ذھنی میپنداشتند که گريز از آن جايز نبود و چنانچه به نفی محکمترين
برھانھا ،اقامه شده عليه شان ،کامياب میشدند ،موجبات مباھات برايشان
فراھم میشد .لذا انديشهی مرسوم و رسمی ،ميدان مشاجره و بحث عليه
توماسھابس را ترک نمیگفت و اين عرصه به صورت آزمونی برای ھر
فلسفه در آمده بود تا در نفی مقوالت او به قدرت نمايی بپردازد.
ثانياً ،شبح توماسھابس برای برخی فالسفه سودمند بود ،زيرا به آنان
امکان میداد تا برپيشانی مخالفينشان انگ"ھابيست" بزنند و نکات
مشترک فلسفۀھابس و رقيب خود را برجسته کنند .ارسطوييان برای سياه
رويی طرفداران رنه دکارت به شدت بر نقاط مشترک انديشهھای وی و
افکارھابس تأکيد میکردند ،و اين در حالی بود که جدل کارتزينھا
باھابسيان يکی از خطيرترين رويدادھای قرن ھفده ميالدی محسوب
میشود .بنابراينھابس در گفتمانھای دوران مدرن اوليه به عنوان

مجموعهای از گزارهھا که بايد بر آنان فايق آمد حضور داشت و ھمگان
تالش میکردند تا از قرابت عقيده شان با ديدگاهھابس  -از بيم تھمت
حريفشان  -ممانعت نمايند .امروزهھابس را بخاطر فلسفهی سياسی اش –
نظريهی قرارداد اجتماعی او و دفاعی که از مطلق گرايی میکند -
مطالعه میکنند ،پدافندی که وی در کتاب اصلی اش "لِه واياتان"] [٢بيان
میکند .اما باال تر از ھمه ،ديدگاه او از معرفت ،زبان ،ھستی و اخالق
است که جھان مدرن را به خود مجذوب کرده و براستی فھم فلسفهی
سياسیھابس وطرح و ھدف تشکيل دولت بر پايهی بعضی از طبايع
بشری که در "له واياتان" شرح داده شده ،و اينکه چه باعث شد که وی به
نگارش اين کتاب بپردازد ،بدون دريافت نقطه نظرھای بنيادی او ميسر
نخواھد بود .بايد اين نکتهی بسيار مھم درک شود که از ديد او فلسفه برای
انسانھا وسيلهی بقاست و ھدف دولت را مشخص میکند؛ افزاری است
که به کمک آن میتوان رنج بشر را کاھش داد وبر نيکبختی اش افزود.
فلسفهی سياسیھابس بر اين اساس استوار شده که يک دولت تا آنجا که
میکوشد صلح و سالمت مدنی را ،که به نظرھابس شرط اساسی زندگی
انسانھا در يک جامعه است ،برقرار کند ،قانونيت دارد .در قرن ھفده
ميالدی ،اين بينش عميقاً فرانسيس بيکنی] [٣که آماج فلسفه آن است که از
محنت آدميان بکاھد و بر سعادتشان بيفزايد  -بسی گسترده و پذيرفته شده
بود ودر نقطهی مقابل تفکرات اسکوالستيسم ارسطويی عرض اندام
میکرد .دکارت ھم به نوبهی خود در آثارش متذکر شده بود که ھدف
فلسفه آن است که دارويی فلسفی بيآفريند تا از دردھا کم کند و بر سالمتی
اضافه نمايد.
ھابس را در جامهی فالسفی اش بايد نقطهی تالقی سه دبستان فکری در
نظر گرفت .اين سه عنصر در انديشهی وی ادغام میشوند تا به سيستم
فلسفی نيرومند و موثری بدل گردند .اول ،عملگرايی است ،يعنی اينکه
آگاھی بشر از تجربه کسب شده است .دوم ،ماده گرايی است ،يعنی اين
عقيده که تمام آنچه که ما میدانيم ماده و کردار ھستی ماده است ،و
باالخره ،جبرباوری است ،يعنی در جھان ،آزادی عمل وجود ندارد و
ھمهی پديدهھا ضرورتاً بر اساس جبر علل قبلی اتفاق میافتند.
شايد يکی از بھترين نقاط آغاز برای آشنايی باھابس ،انتقاد وی از رنه
دکارت باشد .پيش از آنکه دکارت کتاب "تأمالتی در بارهی فلسفهی

اول"] [۴را منتشرکند ،دوست نزديک وی َم َرن ِمر ِسن] [۵جزوهی
تأمالت را بين متفکران و منتقدان اروپايی توزيع نمود و از آنان خواست
ايرادات خود را بر آن بنويسند .در چاپ نخست تأمالتی در بارهی فلسفهی
اول ،ھم آن ايرادات و ھم پاسخ دکارت به آنھا درج شده بود.
استدالالتھابس عليه پايهھای تفکری دکارت میتوانند دريچهای سوی
انديشهی او باشند.ھابس نوشت دکارت زمانی که اعالم کرد فکر میکنم،
پس ھستم ،دچار خطا شد ،زيرا وی بايد نتيجه میگرفت" :من فکر
میکنم ،بنابراين ،ماده ،قادر به انديشيدن است ".روند احتجاج] [۶دکارت
از ديدھابس چگونه بوده است؟ھابس مینويسد ،او جسم بشر را انتخاب
کرده و يکی از رفتارھای وی را برجسته نموده و ادعا میکند که آن
رفتار ماھيتی جداگانه دارد" .اين مانند آن است که کسی ادعا کند" :من
راه میروم ،پس موجودی راه رونده وجود دارد که مستقل از جسم است".
يا "من میدوم ،بنابراين وجودی دونده وجود دارد که مستقل از جسم
است ".ھيچ فيلسوفی ،فاعل ،و يکی از کردارھای آن را با يکديگر
مخدوش نمیکند.ھابس تأکيد میکند که ماده میتواند بينديشد و تفکر يکی
از کردارھای اوست .زيربنای عقيده مرکزی او اين است که انسانھا تنھا
و صرفاً میتوانند به فھم پديدهھای مادی نائل آيند و زبان آدمی و علت
شناسی] [٧او بايد از اين نکته بيآغازد .از نظرھابس ،دانش شناخت
شناسی] [٨واقعی ،زبانی مادی گرايانه و علت شناسانه] [٩را به وجود
خواھد آورد ،و زبان تنھا آنگاه که پيرامون وجود و پديدهھای مادی بحث
نمايد از انسجام و تح ّکم برخوردار خواھد شد.
سنگ بنای استدالالتھابس چيست؟ از ديدگاه او تمام تفکرات بشر از
طريق حواس به ذھن وارد میشوند .برای وی روشن بود که حواس
پنجگانهی بشر فيزيکی ھستند .آنچه بر حواس فيزيکی تأثير میکند ،از
طريق تماس فيزيکی انجام میگيرد و بايد فيزيکی باشد .انسان تنھا
میتواند به چيزھايی بينديشد که حواس وی او را از وجود آنھا آگاه
میکند .اما وی فقط میتواند چيزھايی را ببيند که عصب بينايی او از آنھا
باخبر شده و يا چيزھايی را بشنود که عصب شنوايی آنان را دريافته
است .آنھا بايد فيزيکی باشند .تمام حواس ،فيزيکی ھستند و تمام ذھنيات
از آن حواس نشأت میگيرند .سراسر ذھنيات بر اثر اجسام و عملکرد آنھا
بر حواس پنجگانه بوجود آمدهاند .در نتيجه ،از ديدھابس ،برای درک

جھان ،ماده گرايی يگانه آلترناتيو است و غير آن ھر گفتاری
غيرحسی] [١٠محسوب میشود.
يک واژه يا کلمه چيست؟ کلمه از نظرھابس ،عالمت يا نشانهای است که
اثری را که از طريق فيزيکی حاصل شده ،نمايندگی میکند .ھر واژه در
حافظه و ذھن ،يک پديدهی مادی را فرامی خواند و يا رفتار يک پديدهی
مادی را يادآوری میکند .واژهای که مورد و مرجع فيزيکی ندارد،
صرفاً يک "صوت تھی"] [١١است )عبارت از خودھابس است( و يا
چيزی غير -حسی] [١٢است.
واژهھا میتوانند احساساتی را به ذھن متبادر کنند .مثالً اگر ھر بار کار
خوبی در کودکی انجام دھيم ،کسی بگويد "لولو" از تو راضی است و ھر
بار عمل ناشايستی از ما سر زد بما بگويند "لولو" به خاطر اين کار تو را
تنبيه خواھد کرد ،و روزی بپرسيم "لولو" چيست؟ و پاسخ بشنويم "لولو"
آن پديدهای است که نه میتوان آن را ديد ،شنيد ،حس کرد ،بوييد يا چشيد،
ممکن است که در بيست ،سی ،شصت يا ھشتاد سالگی با شنيدن واژه
"لولو" نيرومندترين عواطف به ما ھجوم آورند .اما اين کلمه به خودی
خود ھيچ چيزی را نمايندگی نمیکند .به عبارت ديگر گويشی بی
معنا] [١٣است .نتيجتاً،ھابس مینويسد ،تمامی زبان غير مادی زبانی غير
حسی و بی معناست .کلماتی مانند جان ،روح يا وجود غيرمادی ،يا
استعارهای برای پديدهھای مادی ھستند و يا کلماتی بی معنا) .من روح او
را حس میکنم ،يعنی يادش به خاطرم میآيد(.
ھمچون ديدگاھی با مسئلهی وجود خداوند چگونه روبرو میشود؟
فالسفهی بيشماری با ھم مسابقه میدادند تاھابس را به المذھبی متھم
کنند.ھابس بر رد آنان دو استدالل را اقامه میکند :اول ،از آنجا که
بشرنمی تواند ھيچ تصوری از پديدهی غيرمادی داشته باشد ،کسانی که
ادعا میکنند که خدا را به مثابهی پديدهای غيرمادی میشناسند ،المذھبان
واقعی ھستند ،اگر خداوند مادی نيست ،دليلی ھم وجود ندارد که غيرمادی
– يعنی ضد مادی – باشد .برھان دومھابس اين است که شناخت
پروردگار محال است و بيان ذات باری تعالی با واژهھايی مثل روح يا
پديدهی غيرمادی ،کمال تکبر و نخوت و گستاخی بشر را میرساند و
کوششی است برای معرفت از امری معرفت ناپذير.ھابس مینويسد

فروتنی و حرمت به ذات شناخت ناپذيرآفريدگار ،پاسخ شايستهی دينی
است .و جواب صحيح به پرسش "خدا چيست؟" آن است که وی موجودی
ناشناختنی است که من او را میپرستم و میستايم .اگر ابراز کنيم ذات
خدا غيرمادی است ،عبارتی غير -حسی و بی معنا را بيان کرده ايم.ھابس
ھمچنين عقيده به خداوند را اينطور توضيح میدھد که معمول است
انسانھا به دنبال داليل پديدهھا میگردند و برای آن داليل ھم داليلی
جستجو میکنند .در نتيجه ،به نقطهای میرسند که دليل اول را میطلبند و
آن علت نخست را ،خداوند فرض میگيرند.
موضوع المذھبیھابس که در قرن ھفده آنطور گسترده و شديد مطرح
گشت ،اين است که با بيان اينکه ھر علتی بايد مادی باشدھابس علت العلل
را امری مادی دانسته و آن را خداوند ناميده است .يعنی ماده ،علت نھايی
جھان و کائنات است و منتقدانھابس مدعیاند که اين ديد منطبق با
المذھبی است.
در زمان جنگ داخلی انگلستان ،زمانی که پاک دينان] [١۴کوشيدند
دستگاه اسقفی را برچينند ،طرفداران سلطنت فرياد میزدند" :اگر اسقف
نباشد ،شاه ھم وجود نخواھد داشت ".به تبع آن ،بعدھا ،عدهای از منتقدان
اصلیھابس در اواخر قرن ھفده ميالدی نوشتند" :اگر روحی نباشد،
خدايی نيز وجود نخواھد داشت ".اگر به ھستی غيرمادی معتقد نباشيم ،به
وجود پروردگار نيز عقيده نخواھيم داشت.
باری،ھابس عمل گراست به اين معنا که معتقد است که تمامی عقايد ذھنی
از طريق حواس پنجگانه کسب میشوند .وی ماده گراست به اين مفھوم
که ھر آنچه را که ما میشناسيم پديدهھايی جسمی ھستند و عملکرد و
رفتارشان جسميات است .و چنانچه ذکر کرديم ،وی جبرگراست .از
ديدگاه او اگرجسم ،واقعيتی است که ما میشناسيم ،در نتيجه بر اساس
اعداد و قوانين ھندسی که تناسبھای ثابت و ضروری دارند وبر روابط
ک ّمی استوارند ،عمل میکنند و اين نسبتھا رفتارھای ماده را معين
میسازند .مانند دکارت و گاليله ،از ديدگاهھابس ماده کميّت و شکل است.
ماده ،جرم قابل اندازه گيری ،حرکت قابل سنجش و شکلھای سازگار با
قوانين ھندسی است .میدانيم که مناسباتی که بر اعداد و ھندسه حکم
میکنند ،روابطی ثابت و ضروریاند .برای يک مثلث آزادی وجود ندارد.

وقتی دو زاويه را داريم ،زاويهی سوم بايد آن باشد که جمع آن سه صد و
ھشتاد درجه شود .اثبات در رياضيات يعنی اثبات با يقين ،زيرا روابط
ک ّمی در رياضيات ثابتند .از اينجاھابس نتيجه میگيرد که طبيعت سراسر
مادی است و تحت قوانينی مکانيکی و کامالً جبرگرا عمل میکند .ھيچ
پيشامدی بی دليل رخ نمیدھد .چيزی بنام شانس و اقبال وجود ندارد.
آزادی در کردار جھان وجود ندارد.
آنچه براستی برای ھمعصرانھابس شگفتی داشت آن بود که وی با بی
پروايی و جسارت تام فلسفهی مادی و جبر گرايانه اش را به عرصهی
انسان و زندگی انسانی امتداد میدھد و تئوریھای روشن مادی گرايانه و
نسبت گرايانهی اخالقی را بر تمامی جوانب زندگی بشر حاکم میداند.
انسانھا از ديد او ارگانيسمھای فيزيکی ھستند و مغز آدمی ،جسمی مادی
است که بر اساس قوانين طبيعت کار میکند .بشر مکانيسم مادی و طبيعی
دارد .نتيجتاً آدمی مانند ساير چيزھا ،مادهی در حال حرکت بر اساس
قوانين ثابت مکانيکی است.ھابس به اين نکته میرسد که مطلقاً چيزی بنام
ارادهی آزاد وجود ندارد .آنچه را که به عنوان ارادهی آزاد تجربه
میکنيم ،انتخاب ارگانيسم است که آيا از "الف" بيشتر سود میبرد يا از
"ب"؟ و ما آن را ھمچون يک انتخاب احساس میکنيم .اگر يک انتخاب
رنج و محنت کمتری داشته باشد و بيشترين انبساط را شامل شود،
ارگانيسم ضرورتاً و جبراً بطرف آن کشيده میشود .گاه ممکن است که
محاسبهی ذھن با دشواری ھمراه باشد و روند انتخاب سخت باشد :آيا بايد
با او ازدواج کنم و عمرم را با او بگذرانم يا نه؟ آيا بايد اين روش درمانی
را انتخاب کنم يا آن را؟ و بشر اين پروسه را به مثابهی انتخاب آزاد
تجربه میکند .اما واقعيت آن است که اين روش ارگانيسم است که گزيدهی
خود را بسنجد ،ارگانيسمی که توسط مکانيسمی مقرر مجبور شده است.
آن مکانيسم ضروری و مقرر ،از ديدھابس ،خوشی و درد است .در
روانشناسی ،لذت و رنج ،علت پايهای عملکرد انسانھاست .ھمهی
ارگانيسمھا جويای لذت و راحتیاند و از درد گريزانند .چون اين قانون را
دريابيم ،تمامی رفتار و کردار بشری قابل درک میشود .ليکن جويای
لذت بودن و گريزان از درد شدن ،لزوماً به معنای آن نيست که داليل
اساسی انبساط و خوشی و علل بنيادی رنج و بدبختی برانسانھا ھمواره
ھويداست.ھابس میگويد تمام ارگانيسمھا به دنبال چيزی ھستند که در
خيالشان آن چيز خوشی و راحتی را برايشان به ارمغان میآورد و از آنی

که در نظرشان با محنت ھمراه است فراری ھستند" .به اين دليل است که
عقيدهھا و نقطه نظرات بر جھان حکمروايی میکنند[١۵]".
ارگانيسم انسانی جبراً وادار شده که در جستجوی آن پديدهای باشد که به
عقيده اش خوشی را حاصل خواھد کرد  .مذاھب اين نکته را دريافتهاند.
در برابر چشم پوشی از لذايذ دنيوی چه سعادتی به بشر وعده داده
میشود؟ خوشبختی ابدی .و چه خواھد شد اگرفردی مفّرحات دنيوی را
بپذيرد؟ رنج جاودانی؛ و اگر مردم بر اين عقيده باشند که عملی ،محنت يا
لذت را در پی دارد ،نظر آنان به نسبت آن معين خواھد شد .اگر انسان در
برابر صدمه به ديگران و کشتن ھمنوع ترسی از مجازات نداشته باشد،
به عبارت ديگر،بدون عملکرد مکانيسم کسب لذت و گريز از الم ،آدمی
قطعاً ازھمنوع خودش به عنوان وسيلهای برای کسب خوشی سواستفاده
خواھد کرد و به "جنگ ھمگان عليه ھمگان"] [١۶منجر خواھد شد.
)عبارت فراموش نشدنیھابس( .زندگی تحت چنين شرايطی زيستی است
"زننده ،حقير ،منزوی ،ددمنش و کوتاه"]) [١٧عبارت فراموش نشدنی
ديگریھابس( .بدون تھديد از مجازات ،آنچه که مايه بدبختی بشر بيش
ازھر چيز است ،اتفاق خواھد افتاد .وضعی غيرقابل تحمل به وجود
خواھد آمد که انسان درآن دايم دست به سالح است و پيوسته در ترس از
ھمسايه اش بسر برد؛ ھمواره بيم آن دارد که بردهی ديگری شود و جانش
ھالک گردد .آدمی درپی دانش و روابط اجتماعی است که خطر را کاھش
دھند و راحتی و امنيت را به ارمعان آورند .بشر خواھان شرايطی اين
گونه است که عکس مناسبات "جنگ ھمگان عليه ھمگان" میباشد و
ھمين آماج فلسفه است :شناخت واقعی از پديدهھای واقعی ،بطوری که
آدمی به دنبال سعادتی رود که قلباً میطلبد ،آرزويی که از راه "جنگ
ھمه عليه ھمه" دست نيافتنی است.
بر پايهی تئوری مکانيسم لذت و الم ،که از ديدھابس بر سراسر زيست
بشری حکم میراند ،وی به نتايج اصوالً نسبت گرايانهای دربارهی اخالق
انسانھا میرسد .آنچه که از "خوب و پسنديده" منظور نظر داريم ،ھمان
است که ما را سوی نيکبختی رھنمون میکند و منظورمان از "بد و
شيطانی" اموری است که درد و رنج را در پی دارد .بنابراين از
نظرھابس چيزی بنام خوب و بد بخودی خود وجود ندارد ،بلکه خوب و بد
تنھا در رابطه با وضعيت بشری و سھمی که وی در خوشبختی و يا

نگونساری دارد ،معنا میيابد.ھابس نتيجه میگيرد که آنچه بشر از
مھربانی خداوند میفھمد ،لطفی است که او نسبت به آدم دارد ،معنای
ديگری برای بشر قابل تصور نيست و باز ھم میگويد که وظيفهی فلسفه
آن است تا بياموزد که در صورت ناآگاھی از علل واقعی کردار آدم،
انسان به زندگیای پر از ستيز متقابل ،ادبار ،ناامنی و کشمکش محکوم
خواھد شد؛ يعنی ھمان اوضاعی که ارگانيسم ما ھماره عليه آن طغيان
کرده و میکند؛ ھمان شرايطی که خصم طبع ماست :محصوالت
کشاورزی در جنگ داخلی تباه میشوند و خانوادهھا از ھم میگسلند و
دسترنج يک عمر زحمت بر باد میرود؛ دوام و قراری در ھيچ چيز
وجود نخواھد داشت و در ھيچ کجا امنيت يافت نخواھد شد .تنھا از راه
شناختی درست از طبيعت انسانھاست که میتواند وضعيتمان را روشنی
بخشد و علوم را در سياست و کليهی پھنهھای زندگی برای بھبود وضع
انسانھا بکار بندد.
سدهھای بعد اين استدالالت را میشنود واکنش نشان میدھد.
[1] Thomas Hobbes
[2] Leviathan
[3] Francis Bacon
[4] Meditations on First Philosophy
[5] Marin Mersenne
[6] Argument
[7] Ontology
[8] Epistemology
[9] Ontological language
[10] Nonsense
[11] Mere sound
[12] Non-sense
[13] Insignificant speech
[14] Puritans
[15] Opinion rules the world
[16] The war of all against all
[17] Nasty, poor, solitary, brutish and short.

فصل ھفتم :شک گرايی
قرن ھفده ميالدی سدهی گسترش و جذابيت
روزافزون فلسفهی مدرن بود که پايهاش
را بر عملگرايی نھاده بود و عقيده به
ارزيابی ک ّمی طبيعت و رد مرجعيت] [١و
نفی دستگاه ارسطويی داشت .اما به
موازات فلسفهی نوين ،جريانھای ژرف
شک گرايی] ،[٢که ادعای دانش بشری
دربارهی شناخت جھان را مورد ترديد
قرار میداد ،نيز گسترش يافتند .در طول
تاريخ ،مفھوم شک گرايی دستخوش
دگرديسیھای ريشهای شده است .معنای
آن در زمان يونان قديم با آنچه در قرن ھفده و يا امروز از آن میفھميم،
فرق دارد .امروزه شک گرايی ،شک به آموزشھای دينی و مسايل
مذھبی را به ذھن متبادر میکند .اما شک گرايی در يونان باستان تا قرون
ھفده و ھجده ميالدی ،فلسفهای بود که محدوديتھای بنيادی ادعاھای علم
را مطرح مینمود و پاربندی] [٣و ترکيب اساسیاش اين بود که ھيچ چيز
به يقين قابل شناسايی نيست و نه از راه منطق ،که ھمواره به تناقض
منتھی میشود ،و نه راه حواس انسانی ،که جايز به خطا و گمراه کنندهاند،
نمیتوان با قطعيت به معرفت از پديدهھا نايل آمد.
شک گرايی در قرنھای شانزده و ھفده ميالدی ،در شکل فلسفهی ايمان
باوری] [۴ظھور کرد .ايمان باوری معتقد بود که انسان برای دسترسی به
حقيقت ،اکيداً به ايمان] [۵و فيض] [۶وابسته است و علم انسانی قادر به
تحصيل يقين نيست و اين نقصان ،بايد رھرو را قانع سازد که پاسخ
مناسب و فروتن ،ھمانا ايمان و نيروی اعتقاد است .در قرن ھفده ،ايمان
باوری عمدتاً در آثار دو نويسندهی بانفوذ متجلی میشود .يکی در
نوشتهھای متفکر کاتوليک بليز پاسکال ،که دربارهاش در اين فصل گفتگو
خواھيم کرد ،و ديگری در آثار پيير بييل] [٧است ،شخصيتی که امروزه
نامش آشنا نيست ،ولی در زمان خودش و سراسر قرن ھجده ،نويسندهای
بغايت موثر و مشھور بشمار میآمد .بحث پييربييل را به فصول آينده
موکول مینماييم.

اگر چنانچه بليز پاسکال وارد عرصهی نگارشات مذھبی نشده بود و به
بحث مقوالت ايمان باوری نپرداخته بود ،باز ھم در انديشهی قرن ھفده
شخصيتی بزرگ به حساب میآمد .کارنامهای علمی پاسکال از ھر نظر
درخشان و يگانه بود .نوآوریھايش در ھندسهی مخروطات و منحنیھا،
جای برجستهای را به او که از کودکی اعجوبهای در رياضيات بود،
اختصاص میدھد .مباحث ديناميک سياالت ،قوانين گازھا و حساب
احتماالت در تاريخ علم با نام پاسکال گره خوردهاند .پدرش مأمور اخذ
ماليات در ايالت نورماندی فرانسه بود و پاسکال به اختراع ماشين
حسابگری پرداخت که بر اساس سيستم دوگانهی صفر و يک کار میکرد.
به ھمين علت يکی از نخستين زبانھای برنامه ريزی در عصر کامپيوتر
به افتخار او " ،پاسکال" ،نامگذاری شده است .وی در آستانهی انقالب
علمی قرن ھفده ميالدی زندگی کرد و در علومی که روششان عملگرايی
استقرايی] ،[٨استدالالت رياضی و بررسی ک ّمی بود ،متبحر و سرآمد
زمان شد .نتيجتاً ،وقتی وی مدعی ايمان باوری و مدافع حقانيت ايمان
برای کسب حقيقت شد و روشھای علمی را نفی کرد ،سخنش صالبتی
حيرت آور يافت .پاسکال با اندکی پيچ و خم و عقبگرد )چون در برخی
نکات ،نقش دانش را بی چون وچرا میديد و اين نکات را در بحث با
رقيبانش ھرگز به آنان واگذار نکرد( زندگی خارق العادهی علمی خود
راپس از آشنايی با جنبش يانسينيسم] [٩بکلی ترک گفت .يانسينيسم جنبشی
درون کاتوليسم بود که از اسقفی ھلندی بنام يانسن] [١٠پيروی میکردند.
يانسن اثری دربارهی فقه آگوستين قديس به چاپ رسانده بود که در قرن
ھفده ميالدی در اروپا جنجالی را بر پا کرده و به تبع آن ،تقريباً ھر کس
درمورد آن نظرمی داد ،عقيده اش توأم با غرض ورزی و جانبداری بود.
عقايد يانسن درمورد آگوستين قديس و بطور کلی تمام يانسنيسم را میشود
از چند نظرگاه مورد بررسی قرار داد .يک ديدگاه ،انعکاس و ادامهی
بحث بسيار قديمیای است که ھم در غرب و ھم در اسالم ميان پارسايی و
زھد از يک سو ،و طريقهی تعقل از سوی ديگر در جريان بوده است .در
کاتوليسم ،بحث پارسايی] [١١و فلسفهی تعقلی] ،[١٢در اختالف نظرميان
پيروان آگوستين قديس و مدافعان توماس آکواينس قديس بازتاب يافته بود.
نکتهی اصلی تفرقه ،ھَبوط )سقوط( ] [١٣حضرت آدم و پی آمدھای آن
برای اراده و عقل بشر و برای رستگاری بود .يانسينيستھا بر آن بودند
که پيشامد سقوط برای سرنوشت انسان نتايج عميقاً فاجعه باری به دنبال
داشته است و بدون اينکه آدمی از سوی پروردگار برگزيده شود و بر اثر

شايستگی ،مستحق لطف او واقع گردد ،وی قادر نخواھد بود به انتخاب
صحيح برسد و از گناھان پرھيز کند تا رستگار شود.
ھمچنين يانسنيستھا میگفتند که پيآمد سقوط برای دانش و عقل فاجعه
آميز بوده است ،اگر چه در اين نکتهی خاص ،ميان يانسنيستھا تفرقه
وجود داشت و پاسکال که يکی از با نفوذترين يانسنيستھا بود ،در منتھی
اليه طيف آن تفرقه قرار داشت .تمام يانسيستھا بر اين نظر بودند که
انسان پس از واقعهی نزول به دليل وابستگی اش به نفس اماره و
خواھشھای جسم به فساد کشيده شده و خدا شناسی از طريق حواس
پنجگانه محکوم به شکست است .حواس ،آدمی را به پليدی میکشانند و از
رستگاری دور میکنند .بسياری از يانسنيستھا ،بغير از پاسکال ،عميقاً
به فلسفهی دکارت عالقه داشتند ،زيرا اين فلسفه بدون اتکاء به جسم و
حواس انسانی موفق شده بود وجود خداوند و روح را اثبات نمايد ،ميان
جسم و روح تفاوت قائل شود و ذھن را بر پايهھای مطلقاً غيرمادی
توضيح دھد .ساير يانسيستھا از جمله پاسکال که بانگ رسای اين فرقه
در فرانسه بودند ،میگفتند که نتايج سقوط برای عقل آدمی ،آن را از
شناخت ھر حقيقتی ناتوان میکند .عقل بشر ،به نظر ايشان ،قادر به
معرفت ھيچ حقيقت با اھميت دربارهی ذات طبيعت يا ماھيت خداوندی
نيست.
يانسنسيتھا ھمچنين معتقد بودند که بشر برای رستگاری مطلقاً به رحمت
و لطف خداوندی نيازمند است و اين لطف امری شخصی] [١۴است که
از طريق گزينش و مرحمت الھی به شخص گناھکار عطا میشود و وی
را از فردی آلوده به فردی مقدس تبديل میکند .اين طرز تفکر مشکالت و
مسايلی را در چھارچوب] [١۵کاتوليسم به وجود میآورد و با کليسای
کاتوليک در مبحث رستگاری از راه مراسم رسمی کليسا] [١۶در
میافتاد .به ھمين دليل يانسيسم جنبشی در درون کليسای کاتوليک
محسوب میشود .نظر کليسا آن بود که فيض و رحمت الھی از راه مراسم
غسل تعميد] [١٧و آيين عشاء ربانی] [١٨و ديگر تشريفات مذھبی توزيع
و نشر میيابد .يانسنيسم ،اگر چه میپذيرد که رحمت عطا شده از طريق
مراسم مذھبی برای خود مقامی و جايی دارد ،اما چون به کاتوليسم
پيرامونش مینگرد ،از وابستگی اين مذھب به رحمت رسمی و تشريفاتی
دلزده شده ،از دوری کاتوليسم از اصل طلب پوزش شخصی و تماس

شخصی با رحمت پروردگار ،منزجر میشود .يکی از رھبران يانسنيسم،
فيلسوفی برجسته بنام آنتوان آرنولد] ،[١٩در اثرش بنام "دربارهی مراسم
عشاء ربانی مکرر"] ،[٢٠مثل پاسکال ،کاتوليکھای دنيوی را به باد
انتقاد میگيرد :کسانی که روزھای يکشنبه در مراسم اعتراف و توبه
شرکت میکنند و گويا آمرزيده میشوند و فردای آن روز از نو زندگی
معصيت بار خود را از سر میگيرند؛ گناه از دوشنبه تا شنبه و سپس
شرکت مکرر در مراسم عشاء ربانی .آرنولد نوشت" :عيسی مسيح
مصلوب نشد تا تشريفات مذھبی تکراری را به انسان نويد دھد .او برای
پراکندن رحمت ايثار نمود و خود را فدا نمود تا بر محروميت و پوچی
قلب بشر مرھم گذارد و او را از گناھان برھاند".
محل تجمع يانسنيستھا پورت رويال] [٢١نام داشت که بعدھا مرکز
انقالب اخالقی بر ضد قدرت کليسايی شد .زمانی که حکومت سلطنت
فرانسه عليه يانسنيستھا ُگرگتازی خود را آغاز نمود ،اين محل با خاک
يکسان شد .ھم تاج سلطنت و ھم پاپ اعظم به تقبيح يانسنيستھا پرداختند
و در پاسخ آن ،يانسنيستھا کليسای فرانسه را وادار نمودند که حکم تقبيح
را پس گيرد .اين کشمکش يانسنيسم را به محور عمدهی مخالفت عليه
مذھب و سياست رسمی در سراسر قرن ھژده بدل کرد و اين حرکت را
به خفا برد تا فعاليت خود را بر ضد شر سلطنت و بخش بزرگی از نھاد
کليسايی فرانسه ادامه دھد .بسياری از مورخين به اين جنبش به مثابهی
نيروی عمدهای که قبل از انقالب فرانسه ،رژيم قديمی سلطنت را تھديد
میکرد ،نگاه میکنند.
پاسکال ،پس از آشنايی با يانسنيستھا فعاليت علمی خود را در کمال
نوميدی کنار گذارد .يأس او در چارچوب رابطه اش با خداوند بود و
میگفت که زندگی باطنی اش به او میگويد رستگار نشده است و بر او
يقين گشته که خدای فيلسوفان ،خدايی که از طريق برھانھای فلسفی
ارسطوييان و دکارتيان وجودش به اثبات رسيده ،خداوند ابراھيم و اسحاق
و يعقوب نيست .آن خدا ،خدای فيلسوفان ،عيسی مسيح به صليب کشيده
شده نيست که خود را برای آمرزش گناھان بشر فدا نمود ،مسيحی که منبع
نجات و منشأ معرفت واقعی آدمی است .بعد از يک تجربهی شخصی که
به عقيدهی پاسکال سرآغاز لطف و ھديهی پروردگار در حق روحش بود،
وی حوزهی علمی خود را برای ھميشه وداع گفت و در زمرهی يکی از

آپولوژيستھا ) مدافعان( بزرگ يانسنيسم و کاتوليسم و مسيحيت درآمد.
واژهی آپولوژی که يونانی آن آپولوژيا است ،به معنای پوزش طلبی به
خاطر عقيده يا روش زندگی نيست .آپولوژی دفاع است .مدافع يک ايمان
کسی نيست که بگويد" :از داشتن اين ايمان پوزش میخواھم ".وی مدافع
آن ايمان است .کسانی که مینويسند:
Apologia pro vita mea
به پدافند روش زندگيشان میپردازند و پاسکال به مدافع مذھبی با ابعادی
ژرف تبديل شد .پس از مرگش ،که در سن  39سالگی اتفاق افتاد،
دوستانش در پورت رويال ،در ميان نوشتهھايش ،مجموعهای از افکار
نگاشته شده را کشف کردند که به وضوح معلوم بود قرار بوده بنياد اثر
بزرگی از دفاعيات او قرار گيرد .آنان اين افکار را بزودی پس از
درگذشت وی تحت عنوان پانسهھای] [٢٢پاسکال ،يعنی افکار او
دربارهی مذھب ،منتشر کردند .پيش از انتشار ،يانسنيستھا به منظم
کردن "افکار" به ترتيب موضوعات پرداختند .بررسی سرگذشت انتشار
"افکار" نشان میدھد که پاسکال انگشت بر نکات عميقی در فرھنگ قرن
ھفده ميالدی گذارده بود .نشر آن شوری را در ميان مردم بپا کرد .کتاب
بارھا و بارھا از زير چاپ بيرون آمد .مردم با ولع "افکار" را میخواندند
و اين کتاب مسير تازهای برای بحث و اعتقادات گشود .درونمايهی آن،
جوانب دفاعيات پاسکال را نشان میدھد :ابتدا وی بدبختی انسان بدون
خداوند را به تصوير میکشد:
زندگی بشر چيست؟ جستجويی بی انتھا برای انحراف و سرگرمی .انسان
پيوسته ناراضی است و به ھر کاری دست میزند تا از تنھايی و خلوت
خويش و وجدان خودش رھايی يابد .برای نجات روح خود ھر عمل
ابلھانهای را انجام میدھد ،با ھر کس به صحبت مینشيند ،به شکار
میپردازد ،نه برای اسير کردن حيوانات ،بلکه برای ھيجان شکار .ما
طالب ھر چيزی ھستيم که ما را از خلوت با وجدانمان دور کند و از
انديشه دربارهی اينکه "من که ھستم؟" و "سرنوشت من چيست؟"
بگريزاند .ما موجوداتی ھستيم که آوند دو احساس کامالً خارق العاده
ھستيم .يکی تنفر و تنفر از خود و ديگری خصومت عليه ديگران و اميد
به اينکه دوستانمان مغبون شوند .دايم در واھمه به سر میبريم که ديگران
کامياب شوند و گويی اين به تنھايی و به اندازهی کافی غم انگيز نيست،
بيزاری از خود و انزجار از خويشتن و کردار زيان آور عليه خود نيز

پيشهی ماست .نگون بختی انسان بدون خدا وی را سوی بی معنايی و
پوچی مطلق میکشاند .که میتواند تنفر و جنگ را توجيه کند؟ "مرز ميان
دو کشور رودخانهای است .در اين طرف رود ،دوستان من و در طرف
ديگر کسی زندگی میکند که اگر من او را ھالک کنم ،ستايشم خواھند
کرد ".اين است بی معنايی] [٢٣وضعيت بشری .با ديدن انسان سادهای
جز تکبر و انزجار بما دست نمیدھد .اما چون خرقه و ردای قاضيان را
بر او برپوشند ،يا به جامهی شاھی اش ملبس کنند ،ناگھان آتش احترام و
ستايش در قلبمان زبانه میکشد .چه چيز پوچ تر از انسان و زندگی
اوست؟ دنيا نه بر اساس نيکو کاری ،نه بر پايهی محبت و مودت ،و نه بر
بنياد خرد میگردد ،بلکه گيتی حول محورعاليق به اشياء و شھوت
میچرخد .ترس از قانون و اينکه چه بر سرمان خواھد آمد ،اگر از فالن
قرارداد سرپيچی کنيم ،نيروی پيش برنده در دنياست .در نتيجه در جھانی
زندگی میکنيم که در کليت خودش به پيش میرود .خداوند آنقدر محبت
داشته است که تمايالت ما به اشيای دنيوی ،قدری از صلح و نيروی
زندگی را ،آنگونه که شايستهی آدمی است ،به ما عرضه میکند .اما
سراسر وجودمان را ناخشنودی و نابخردی] [٢۴فراگرفته است .از نظر
پاسکال ،نوع بشر تودهای از تناقضھای غيرقابل توضيح است .ھيچ
کوششی نمیتواند تضادھای درونی آدمی را شرح دھد .پاسکال نوشت ،ما
موجوداتی بغايت داھی ھستيم؛ کافی است به مرزھای دانش و رياضيات
نظر اندازيد .در عين حال ،مخلوقاتی بی اندازه نادان ،سرگردان در
خرافات و مبتال به اعتقادات واھی ھستيم .بشر به دانشی درخشان دست
میيابد ،اما از اخالق و نجابت تھی است .آدمی مملو از انرژی است ،اما
پويايی اش ھدف ندارد .آدمی میتواند بی نھايت ظريف ،خوش طبع و
نازک بين باشد ،به آثار ھنری نگاه کنيد؛ اما در آن واحد ،بشر تواناست
مرتکب ددمنشی و پلشتی ماورای تصور شود .میتواند خود را تا آسمان
باال برد ،اما توسط ترس و عذاب وجدان فلج شده است .ما مخلوقاتی
عقلگرا ھستيم ،معذالک شالودهی ھرچه را که انجام میدھيم ،خودسری و
عادت مرسوم است ،نه عقل .عادتی که به ھيچ رو قابل دفاع نيست.
انجامش میدھيم چون اينجا ،در اين سوی رودخانه ،سنت اين است .فکر
آدمی ضعيف است :عقل را بدون صداقت داريم .فقط آنچه که میپسنديم،
باور داريم .نمودھای غلط بر ذھنمان حاکمند .ھمواره پيش داوریھا و
ھيجانات و احساسات بر اذھان و باورھای ما نفوذ داشتهاند و اين از
مطالعهی تاريخ و ادبيات بخوبی مشھود است .تأثير واھيات بر انديشهھا

آن اندازه نيرومند است که اگر دانشمندی بر سرراھش گربهی سياھی
ببيند ،دلش به لرزه میافتد .دانش بستگی به ذھنی دارد که در اختيار
داريم .برخی ميان ما بر اساس شھود] [٢۵و بعضی ديگر بر طبق احکام
اثباتی ،قدم به قدم ،به شناخت میرسند .اما حتی نوابغ نيز قادر نيستند بی
نھايت بزرگ و يا بی نھايت ُخرد را در تصور خود بگنجانند ،ليک بشر
چارهای جز اين ندارد که در ميان اين دو حد زندگی کند.
سدهی ھفده قرن قماربازی بود .ھمه خود را در بازی شانس مشغول
میکردند و به ھمين دليل آثار پاسکال در حساب احتماالت وی را يکی از
چھرهھای برجستهی جھان کرده است .پاسکال آنچه را که "استدالل اھل
قمار يا منطق قمارباز" نام ميدھد ،مطرح میسازد .سوءتفاھم است اگر
چنانچه فرض شود که اين استدالل او ،اثبات وجود خداست .استداللی که
در زير میآيد اثبات ھستی پروردگار نيست .از ديد پاسکال برای وجود
باری تعالی اثباتی وجود ندارد .خرد و منطق انسان توانا نيست که برای
وجود او دليل بياورد و اراده اش آن را نمیپذيرد" .منطق قمارباز" راھی
است برای اينکه به خوانندگانش نشان دھد که اگر در جھان حقيقت را
نبينند تا چه حد در اشتباھند .وی به ھمعصرانش نوشت" :آدمی از قمار
لذت میبرد و گمان میکند ھوش ،وی را به قمار مايل میکند .او میگويد
بايد شرط بندی کرد :يا خدايی ھست يا نيست .فرض کنيم شما شرط
میبنديد که خدايی نيست و حق با شماست .چه سودی میبريد؟ مطلقاً ھيچ.
چه چيزی از دست میدھيد؟ مطلقاً ھمه چيز را .اگر شرط بستيد که خدا
ھست و بر خطا باشيد ،چه چيز را از دست میدھيد؟ ھيچ چيز .و اگر
حرفتان درست باشد ،چه را بدست میآوريد؟ ھمه چيز را .اين است آنچه
که در مقابل آدمی وجود دارد .در يک سوی شرط بندی ،امکان ھيچگونه
ضرری وبرعکس امکان منفعت فراوان و در طرف ديگر احتمال زيان
بی نھايت و احتمال ھيچ گونه سودی .آيا الاقل نمیخواھيد خدايی وجود
داشته باشد ،آيا حداقل اين روش را به عنوان انگيزهای برای ايمان نبايد
در نظر گرفت؟
پاسکال میگويد حال اگر به فالسفه نگاه کنيم  ،کمبودشان را از شناخت
پروردگار و عيسی مسيح میبينيم .خداوند دکارت چيست؟ موجودی کامل
که از برھان فلسفی استنتاج شده است .يا خداوندی است که کائنات را با
تکان اوليهی خويش به حرکت درآورده است .يا علت العلل اشياء

وپديدهھاست .چگونه شناخت چنين خدايی ،تنفر و تنفر ازخود را درمان
میکند؟ شرورت انسان و ذات او با چنين خالقی که نتيجهی فکر فيلسوفان
است ھمچنان شرح نادادنی و مبھم باقی میماند .وی نوشت که ميان
شناخت خداوند و دوست داشتن او تفاوت عظيمی ھست و ھيچ اثبات
فلسفی عشق به خدا را به انسان ارزانی نمیدارد .دنيای رنج ،محنت،
نقصان ،تنفر از خود و ناخشنودی ھمچنان چون معمايی باقی میمانند و
برايشان توضيحی نيست.
پاسخ اين معضل ،ھمانا ايمان و وحی والھام و کشف و تجلی مذھبی است.
عيسی مسيح ھم استدالالت خود را دارد .او خويش را از راه نبوت ،اقتدار
محبت ،معجزات ،و نتايج ايمان به اثبات میرساند .اما اينھا داليلی نيستند
که باعث اعتقاد بشر شوند .دل آدمی داليلی دارد که استدالل قادر به فھم
آنان نيست .انسان به کشف عيسايی از راه قلب ايمان میآورد ،زيرا آدمی
را به خدا میرساند و با او آشتی میدھد وآدمی را سوی عشق به
پروردگار میکشاند و برای زندگی معنا میيابد .اگر سقوط آدم و
رستگاريش از طرف مسيح را دريابيم ،دوگانگی طبيعت انسان قابل فھم
میشود .اگر آفرينش ازلی و سپس حادثهی سقوط را درک نماييم ،پی
میبريم چرا نازک انديش و ظريف و در عين حال زمخت و پليديم .چرا
خردمند و ابله ايم و چرا قادر به آفرينش زيبايی و پليدی و پستی ھستيم.
در میيابيم چرا شر در جھان ھست و اگر ايثار مسيح را بفھميم و نجات
انسان توسط وی را دريابيم ،آنگاه است که در قلب خود به درک و محبت
خداوند پی ميبريم .اين به ھيچ وجه ربطی به اثبات فلسفی ندارد.
از ديد پاسکال نگرش به جھان از نقطه نظر مذھبی مانند رؤيت تصاوير
کاليدوسکوپ است که اگر به آنھا از يک نقطه نگاه کنيم ،يک شکل را
میبينيم و از نقطهای ديگرشکل ديگری را .اما ايمانی که از راه لطف
خدايی به دست آمده و با درک سقوط آدم و فھم رستگاری مسيح و
محروميت انسان از زمان ھبوط ،ھمه چيز سر جای خودش قرار
میگيرد .آنچه که انسان بدان دست میيابد ،نتايج فلسفی نيستند ،بلکه
تسکين درونی است ،آن آرامش و نجات آماج زندگی ھستند .فلسفه و عقل
و خرد تنھا آنوقت سودمندند که عقل و ھوشمندی را به فروتنی وخضوع
تشويق کند.

پاسکال نگرشی را که میگويد ايمان و خرد با يکديگر سازگار نيستند در
 دورانی که به عصر خ َرد،آستانهی قرن ھفده ميالدی مطرح میسازد
 حال به نتايج و پی آمدھای اين ديدگاه در محيطی که.معروف شده است
. توجه کنيم،تالش میکرد پايه اش را بر عقل گذارد
[1] Authority
[2] Skepticism
[3] Composition دارﯾوش آشوری
[4] fides  به معنای اﯾمان از رﯾشهیFideism
[5] Faith
[6] Grace
[7] Pierre Bayle
[8] Inductive empiricism
[9] Jansenism
[10] Jansen
[11] Piety
[12] Rational philosophy
[13] The Fall
[14] Personal
[15] Context
[16] Sacramental grace
[17] Sacrament of Baptism
[18] Communion
[19] Antoine Arnauld
[20] Of Frequent Communion
[21] Port Royal
[22] Pensées
[23] Absurdity
[24] Irrationalty
[25] Intuition

فصل ھشتم :کشف نيوتن
زمينهھای ظھور ايزاک نيوتن در اروپا خود داستان جالبی دارد :در
اواسط قرن ھفده در سراسر اين قاره ،دانشجويان جوان جذب انجمنھايی
میشدند که موضوع بحث شان فلسفهی طبيعی )آنچه که امروز "دانش"
خوانده میشود( بود و در جلساتشان مقوالت رياضی و مکانيک مورد
بررسی قرار میگرفتند .اين انجمنھا تقريباً ھميشه مستقل از دانشگاهھای
اروپايی که در آنجا دروس سنتی به زبان التين آموزش داده میشدند،
عمل میکردند .در اين زمان آثار کوپرنيک و گاليله در برنامهی تحصيلی
دانشگاهھا جايی نداشتند و مفاد علمی اين متفکران تدريس نمیشدند .در
سدهی ھفده و بخش عمدهای از قرن ھژدھم ،دانشکدهھا مراکز
مرجعيت] [١به ارث رسيده از قرون پيشين وفيزيک ارسطويی بودند.
توضيحات کيفی و غايت شناسانه] [٢دربارهی حرکت دنيای فيزيکی بر
تفکر دانشگاھی سلطه داشتند .لذا ،دانشجويانی که به جھان بينی مدرن
جلب میشدند ،حول نھادھايی جدا از مراکز آکادميک گرد میآمدند که
کارشان بی شباھت به تينک تانکھای] [٣امروزی نبود .در اين انجمنھا
پژوھشھای اجتماعی و تحقيقات سياسی با روشی ديگر و منفک از
دانشگاهھا درجريان بودند .در قرن ھفده ميالدی سلطهی اسکوالستيسم در
مراکز آموزش رسمی ،به پاگيری نھادھايی با اين ھدف درابعاد پھناور
منجر شدند که بعدھا به انجمنھای علمی تبديل گرديدند.

از سال  ١۶۴٠ببعد و در سراسر دوران جنگ داخلی در انگلستان ،چنين
گردھمايیھايی از دانشجويان و اساتيد دانشگاهھا در لندن و آکسفورد و
کمبريج ،خارج از ساختارھای رسمی ،به وجود آمده بودند که
تأثيرتاريخی شان در سرنوشت اروپا از نفوذ جنگ داخلی انگلستان بسی
عميق تر بود .وجه مشترک اين گونه کانونھا تفکر غير ارسطويی يا
ضدارسطويی در فلسفهی طبيعی بود .ايشان فلسفهی طبيعی را "فلسفهی
تجربی" يا "فلسفهی نو" نام نھاده بودند و نسلی را تشکيل میدادند که از
نظريات فرانسيس بيکن و پيشرفت دانشھای مکانيکی و ک ّمی به شوق آمده
بودند.
در فصل فرانسيس بيکن]) [۴فصل سوم( گفتيم که وی عميقاً نگران
تمايالت عجوالنهی ذھن آدمی بود که به جای حرکت گام به گام از کليتی
به کليتی ديگر ،میخواھد به سرعت سوی نظم پرواز کند .واقعيتی است
که تقريباً تمام دانشوران طرفدار ک ّميت ،خود را پيروان بيکن میشمردند.
ايشان آثار او را به ژرفا مطالعه میکردند و بر اين باور بودند که
مشاھدهی روندھای طبيعی به تدوين کليتھا ،آن گونه که بيکن گفته بود،
منجر خواھد شد؛ سپس متفکر ھمانطور که بيکن آموزش داده بود ،بايد به
آزمون نظريات نتيجه شده بپردازد تا به سطوح باالتری از کليتھا نايل
میآيد.
در سال  ،١۶۶٠گروهھای انگليسی که برای بحث پيرامون "استدالالت
فيزيکی -رياضی  -تجربی"]) [۵اصطالح قرن ھفده( جلسات ھفتگی
تشکيل میدادند بر آن شدند تا برای خود ھيأت رھبری برگزينند .ايشان،
با دورانديشی ،اعضای آن را از ميان افراد شورای سلطنتی حکومت
استوارت] [۶که جديداً بنيان گرفته بود ،انتخاب نمودند .اين گزينش سيلی
از پشتيبانی را سوی انجمن علمی نوين سرازير کرد .چارلز دوم پادشاه
انگلستان در سال  ،١۶۶٠انجمن را با اعضای صد وسی نفره اش تحت
عنوان انجمن سلطتنی بريتانيا به رسميت شناخت .پايهھای نظری انجمن
ھمان بود که گاليله به وضوح در بحث با ارسطوييان شرح داده بود ،مبنی
بر اينکه برای فھم طبيعت به کتابھا نبايد رجوع کرد ،برای فھم ماھيت
طبيعت به واژهھای مکتوب نبايد نظر انداخت ،الزم است به مشاھدهی
خود طبيعت پرداخته شود تا از انبوه مشاھدات چارچوب فرضيه معين
گردد .سپس ضروری است که فرضيه در خود طبيعت به محک آزمون

گذارده شود .فعاليتھای انجمن سلطنتی در وحلهی اول پای بند دو اصل
بود :اوالً آنان درمشاھدات و آزمايشھا شرکت میجستند و ثانياً ،بر اساس
ديدگاه بيکن ،دانش مدرن را امری پويا و نه ايستا و ماحصل ھمکاری
جمعی و نه نتيجه کار يک فرد ،ھر قدر آن فرد نابغه باشد ،میدانستند.
ايشان نتايج کار خود را نه تنھا ميان خود ،بلکه ميان افکارعمومی و در
انجمنھای ھمرديف خود که به فلسفهی نو پرداخته بودند ،انتشار میدادند.
دامنهی انجمنھايی از اين قبييل در تمام اروپا در حال گسترش بود.
در سال  ١۶۶۴انجمن سلطنتی بريتانيا به بخشھای مختلف که ھر کدام
آگاھی وعالقه اعضای بخش مشخصی را بازتاب میداد ،تقسيم شد .ھشت
کميتهی آن عبارت بودند :اول ،بخش مکانيک ،که مادهی در حال حرکت
را مطالعهی میکرد .امروزه به موضوع آن فيزيک میگوييم .دوم،
مطالعات نجومی و مباحث مربوط به نور .سوم تشريح .چھارم ،شيمی.
پنجم ،کشاورزی ،آنطور که بيکن وھابس و دکارت گفته بودند که دانش
میتواند و بايد برای رفع نيازمندیھای بشر بکار برده شود .بخش ششم،
مربوط به تاريخ تجارت بود و بيشتر کار خود را وقف اصول دريانوردی
میکرد .بخش ھفتم ،به "ثبت پديده ھايی از طبيعت که قبالً مشاھده و
گزارش نشده اند" میپرداخت .اين کميته در راستای انديشهی کپلر کار
میکرد که گفته بود که آيا خداوند  ۶٠٠٠سال صبر نکرد تا باالخره کسی
به آفرينش او برای نخستين بار و با درک صحيح نگاه کند .اعضای آن
مجاب شده بودند که با سودجستن از روش درست ،بشر به دنيای
پيرامونش نگاه کند .بخش ھشتم ،کميتهی مراسالت بود.
تأثير انديشهی فرانسيس بيکن بر انجمن سلطنتی بی اندازه بود .کتاب
"آتالنتيس جديد" او که بر اساس ناکجاآبادی بنا شده بود که در آن خانهی
سليمان شرح داده شده بود ،ده بار از زير چاپ خارج شد .خانهی سليمان
محلی بود که در آن فالسفهی طبيعی منبع گسترش دانش بودند و اين اثر،
از ديد اعضای انجمن سلطنتی ،بسياری از ابعاد کار آنان را توصيف
میکرد .روی جلد اولين شمارهی نشريهی انجمن که تحت عنوان
"مناسبات فلسفی"] [٧منتشر میشد ،عکس پادشاه بريتانيا چاپ شده بود
که در طرفين او دو چھره قرار داشتند :رييس انجمن سلطنتی و فرانسيس
بيکن .در زير عکس بيکن نوشته شده بود "بازسازی ھنرھا"" .ھنر"][٨
در آن زمان به معنای دانش بشری بود .امروزه ھم دانشکدهھای ھنر و

علوم] [٩را داريم که در آن مفھوم دوران مدرن اوليهی آن مد نظر است.
دانش ،يعنی درک سيستماتيک و سازمان داده شدهی علوم و ھنرھا ،يعنی
بکارگيری آگاھی بشر از جھانی که در آن میزييم .افکارعمومی
انگلستان بی صبرانه ھر بار در انتظار انتشار شمارهی بعدی "مناسبات"
بود و پشتيبانی و عالقهی به آن و اعضای دست اندر کارش بسرعت رشد
کرد .اين نشريه از ديدگاه افرادی که به حمايت آن پرداخته بودند ،آميزهای
داھيانه بشمار میآمد و اعضای انجمن را خوش قريحگان و ھنرشناسان
لقب داده بودند .در ميان صفحات نشريه و پھلو به پھلوی ھم مقاالتی به
چاپ میرسيدند که در دانشھای پايهای قرن ھفدھم تاريخ ساز بودند:
دربارهی مبحث نور ،فيزيک ،رياضی ،و در کنار آنھا دستور تھيهی
شراب از شاه توت به قلم روستازادهای که اينک خود را عضوی از
جامعهی آموزشی و علوم کاربردی میدانست .کسانی ھم بودند که به ھجو
مقاالت "مناسبات" میپرداختند .پھنهی موضوعات درج شده در اين
نشريه فراخ بود :نوشتهھای دربارهی فيزيک و دريانوردی ،مشاھدهی و
اندازه گيری ارتفاعات ،فشار ھوا و غيره .افرادی بودند که فنون اندازه
گيری دقيق و ساده را منتشر میکردند و از اين راه به توسعهی علم
بشردر مورد نظم طبيعت ياری میرساندند .گزارشاتی ھم دربارهی طرح
تلمبهھا برای خشکاندن معادن ،که دانش فشار سياالت و آب شناسی را به
توليد انسانھا پيوند میداد ،توزيع میشدند .گاه دستور توليد آب ميوه و
دامپروری ھم در ميان مقاالت به چشم میخوردند.
انتشار مقالهای دربارهی نور در"مناسبات" از نويسندهای گمنام بنام ايزاک
نيوتن حادثهای مھم در تاريخ علم محسوب میشود ،زيرا که تئوری مدرن
نور را شرح میداد و در ديد بسياری نخستين آشنايی با مردی بود که
بعدھا سر ايزاک نيوتن لقب گرفت ،فردی که بزرگترين دانشمندان طبيعی
دوران خودش و شايد تمام اعصار باشد .وی در سال  ١۶۴٢در
خانوادهای کشاورزی از منطقهی لينکلن شاير بدنيا آمد .از آموزش ابتدايی
اش چنين بر میآيد که پدرش قصد داشت از او زارعی درس خوانده
بسازد .اما وی در سال  ١۶۶١وارد دانشگاه کمبريج شد .کمبريج در آن
زمان تحت سلطهی پيروان ارسطو بود ،ولی نيوتن به کالج ترينيتی وابسته
به دانشگاه کمبريج رفت تا با مدافعان دکارت که در آنجا مقتدر و بانفوذ
بودند ،محشور شود .او در جوانی با دکارت و ھندسهی تحليلی وی و
ھمچنين رياضيات عالی آشنايی پيدا کرده بود و اگرچه بعدھا در برابر

فيزيک دکارتی عصيان نمود ،خويشتن را بسی مرھون او میدانست و با
تفکرات او احساس نزديکی میکرد .استاد نيوتن ،شخصی بنام ايزاک
بارو] ،[١٠يکی از برجسته ترين رياضی دانان انگلستان ،رياست بخش
رياضی را که مقامی پرافتخار بود ،به عھده داشت.
در سال  ١۶۶۵نيوتن با مدرک ليسانس فارغ التحصيل شد ،اما دانشجويان
بخاطر شيوع طاعون مجبور به تخليهی کمبريج شدند .کسانی که وسع
مالی داشتند مراکز پرجمعيت را ترک گفتند و به خلوت روستا پناه بردند.
نيوتن ھجده ماه را پس از بسته شدن دانشگاهھا در روستای
ولزتروپ] [١١در منزل خانوادگی اش به تفکر و تأمل گذراند .در اين
مدت ،وی به چه میانديشيد؟ نيوتن از جمله ،روی موضوع حرکت ماه و
مسئلهی گوی گردان فکر میکرد که از طرف دانشمند بزرگ مکانيک،
کريستيان ھوی گنز [١٢]،مطرح شده بود .دقت در اين مسئله عمق
مشکلی را که نيوتن با آن مواجه بود آشکار میکند .انسان به جھان و
آسمانھا نگاه میکند ،گردابھا و حرکات دايره وار را میبيند .حرکات
مدور و يکسان به نظر طبيعی میآيند .سيارات و کرات از جمله کرهی
ماه در مدار مدور خود گرد زمين به گردش خود ادامه میدھند .تنھا کپلر
مدارھای بيضی را فرض قرار داده بود ،اما قادر به اثبات آنھا نشده بود.
ھوی گنز روی مسئلهی گردونه میانديشيد :نخی را به توپی ببنديد،
بچرخانيد و بعد رھا کنيد .چه میشود؟ در مدار خود باقی نمیماند ،بلکه
در راستای خط مستقيم پرتاب میشود.
در حين تفکر دربارهی اين مسئله ،فی الواقع سيبی روی زمين میافتد .اين
قسمت داستان نيوتن مطلقاً راست است .نيوتن میپرسد چه نيرويی
میتواند وجود داشته باشد که سيب را سوی زمين کشد؟ و موقع چرخاندن
گوی چه نيرويی میتواند باشد که نه تنھا سيب را به طرف زمين میکشد،
بلکه ھمان نيرو ،ماه را در مدار خود نگاه میدارد .آسان ترين راھی که
میتوان اين پديده را توضيح داد اين است که اين نيرو را ريسمانی نامرئی
در نظر گرفت که بر روی اجرام آسمانی که در گردشند ،اثر میگذارد.
ديگران به اين مسئله انديشيده بودند ،اما نيوتن در فکرش به معادلهای
دست يافت که سايرين قادر به استخراج آن از صورت مسئله يا از دادهھا
نبودند .آن فرمول اين است که به تناسب مربع فاصلهی ھر جسمی از
مرکز کزهی زمين ،از نيروی گرانش )جاذبه( زمين نسبت به آن جسم

کاسته میشود .نيوتن بالفاصله به سنجش و آزمون تئوری خود پرداخت،
اما در آن زمان کتب دانشگاھی خود را ھمراه نداشت و رقمی را که وی
برای محيط زمين جھت محاسبهی فاصله از مرکز استفاده کرد ،کمی با
طول واقعی محيط زمين تفاوت داشت و چنانچه بعدھا نوشت "بسيار
نزديک" معادلهی وی را به ثبوت رساند .واقعيت آن است که نيوتن به
قانون جاذبهی زمين دست يافته بود ،ولی چون اثباتش دقيق نبود ،وی آن
را به کناری نھاد و با ھيچ کس در اين باره سخنی نگفت.
با استفادهی صرف از ھندسهی تحليلی دکارت و با سه متغيّر مکان ،زمان
و حرکت ،بسيار مشکل است عمليات رياضی را به نتيجه رساند ،لذا
نيوتن ،مبادرت به اختراع حساب کالکلوس و انتگرال کرد )اليبنيتس،
ھمزمان مشغول ھمان محاسبات در قارهی اروپا بود( .با توجه به قوانين
حرکت گاليله در مورد اجسام در حال سقوط ،نيوتن به تدوين سه قانون
ديناميک نايل آمد که بر فيزيک کالسيک حاکم شدند و بنياد تمامی فيزيک
بعدی را گذاردند .وی مفاھيم جرم و نيرو در تئوری گاليله و قانون
اينرسی را چنين بيان کرد:
اول ،ھر جسمی که در خط مستقيم حرکت میکند ،به حرکت خود در آن
راستا ادامه میدھد ،مگر آنکه نيرويی بر آن وارد شود .ھر جسم در حال
سکون ،ساکن باقی میماند ،مگر آنکه نيرويی بر آن وارد شود .دوم،
سرعت برابر است با زمان ضرب در شتاب .سوم ،در مقابل ھر عملی،
عکس العملی برابر و ضد آن وجود دارد.
در طول آن ھجده ماه ،نيوتن ماھيت اعداد توالی] [١٣را توضيح داد ،با
کمک منشور ،ترکيب اجزای نور را کشف نمود و پس از اخذ مدرک
ليسانس ،در سن بيست وسه سالگی ،که در آن سالھا بسيار دير ،اما به
دليل جنگ داخلی معمول بود ،نيوتن قانون جاذبه را فرموله کرد و قوانين
اساسی مکانيک را تدوين نمود .وی به اختراع حساب انتگرال پرداخت و
پايهھای دانش نوين نور را گذارد .ليکن ھمچنان که عادت نيوتن بود که
گاھی فراموش میکرد غذا بخورد ،از ھيچ کدام از دستآوردھايش کلمهای
به احدی بروز نداد .وقتی که بعدھا ،اثر رياضی خود را به ايزاک بارو
نشان داد ،بارو کاری کرد که قبالً ھرگز اتفاق نيفتاده بود و پس از آن ھم
در مراکز علمی پيش نيامد .وی بدون فوت وقت از رياست بخش رياضی
استعفا داد و آن کرسی را به نيوتن واگذار نمود.

نتيجتاً ،ھيچکس از کار نيوتن در زمينهی جاذبه و قوانين حرکت چيزی
نمیدانست .تقريباً بيست سال بعد يعنی در سال  ١۶٨۴در يکی از
کافهھای لندن سه نفر از بزرگترين دانشمندان انگلستان دور ھم جمع شده
بودند .يکی از آنان ادموندھالی] ،[١۴ستاره شناس برجسته بود و ديگری،
کريستفر رن] [١۵معمار بزرگ و سوم رابرت ھوک] ،[١۶منجم،
رياضی دان و اولين مکتشف و نظريه پرداز قوانين مکانيک و قابليت
ارتجاعی اجسام بود .اين سه در آن قھوه خانه مشغول بحث دربارهی
شاغول ھوی گن و گوی چرخان و کرهی ماه و مدارش بودند .نيوتن
ارتباط ميان اين سه را بيست سال قبل دريافته بود .ھوک قانون معکوس
مربع را پيشنھاد میکند .کريستفر رن درباره اش فکر میکند و شرط
میبندد که اين امر قابل اثبات نيست .ھالی و ھوک رياضی دانان
درخشانی بودند ،اما به اثبات قوانين حرکت و مربع معکوس و مدار ماه
موفق نشده بودند .چون از آن عاجز شدند ،تصميم گرفتند ادموندھالی را
به کمبريج بفرستند تا از يکی از بھترين اذھان رياضيات در انگلستان،
يعنی نيوتن در کمبريج ،درخواست کمک کند .ھالی زمانی که وارد دفتر
کار رياضی دان بزرگ شد ،از او پرسيد" :مدار ماھوارهای که نيروی
کشش آن بر اساس مجذور فاصلهی دو جسم کاھش میيابد ،چيست؟ "
نيوتن بدون ترديد و بالفاصله پاسخ داد" :بيضی! مدار بيضی درتمام
کرات آسمانی و ماه ،چنانچه کپلر پيشنھاد کرده بود ،صادق است ".ھالی
بھت زده پرسيد" :از کجا میدانيد؟" و نيوتن جواب داد" :بيست سال پيش
روی آن کار میکردم ،اما کمی نادقيق بود و با مرکز واقعی زمين منطبق
نبود ".ھالی اوراقی را که محسبات نيوتن بر آنان انجام شده بود از او
میطلبد و نيوتن شروع به جستجو در کشوھای ميزش میکند .يکی از
مورخين علم ،نوشتهی مشھوری در اين باره دارد" :تمامی انديشمندان
اروپا به دنبال قانون جاذبه بودند و نيوتن آن را ُگم کرد!"
نيوتن کاغذھا را پيدا کرد وھالی آنھا را از نظر گذراند و بالفاصله
متوجهی خطايی که نيوتن در ارقامی که استفاده کرده بود ،شد و دانست
که با تصحيح مرکز زمين ،تمامی منظومهی شمسی دقيقاً با آن معادالت
ھماھنگ خواھند شد و قوانين حرکت سيارات کپلر تأييد شده ،نيوتن اثبات
رياضی طبيعت و نيروھای گيتی را يافته است .بر اثر اصرارھالی و
ھزينهی شخصی او ،نيوتن روی کشفش کار میکند و آن را بخشی از
سيستم عمومی حرکت خود قرار میدھد .وی در سال  ١۶٨٧ميالدی

[١٧]"کتاب خود را تحت عنوان زيبای "اصول رياضی فلسفهی طبيعی
[١٨]" بعدھا اين کتاب تحت نام "اصول.به زبان التين منتشر میکند
.شناخته شد
وی ھجده ماه را صرف نگارش اين کتاب کرد و با آن فرھنگ و روش
درک کائنات و مفھوم فرھنگی مناسبات ذھن بشر و طبيعت را زير و رو
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