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اسطوره و واقعیت 
میان افسانه هایي که در بارة بزرگان بر سر زبان هاست و سرگذشت 
با رضا و رغبت  ما  از ذهن  ندارد.  آن ها همواره همخواني وجود 
اسطوره مي تراود؛ این شیوة طبیعي ذهن ماست تا خود را با آنچه 
این  به  سازد.  منطبق  است  آن  طاقت  فوق  یا  مي رود  فراتر  آن  از 
راه هایي  صعب العبور،  راه هاي  روي  از  پریدن  با  ما  ذهن  ترتیب، 
امر  است،  دشوار  زیاده  ما  بي رمق  نیروي  براي  آن ها  از  گذر  که 
معجزه آسا و اعجاب آمیز را مأواي خود مي سازد. اسطوره واکنش 
خودانگیختۀ دستگاه رواني ماست در برابر قدرتي مستأصل کننده، 
نیرویي که استیصال مي آورد، در برابر تنشي شاعرانه یا تنش ناشي 
مستأصل   که  قابلیتي  برابر  در  و  است،  استیصال آور  که  تأثیري  از 
برابر  در  ماست  دفاعي  واکنش  اسطوره  دیگر،  عبارت  به  مي کند. 

استیصال. 
با این حال، اسطوره نباید از نو به درون پندار یا خیال باطلي 
از طریق دوپاره شدن،  به واسطۀ واالیش، و تکثیر  بغلتد که  فرو 
و  اسطوره[   =[  mythe کلمۀ  دو  )زیرا  است  شده  متمایز  آن  از 
قطع  طور  به  دارند).  واحد  ریشه اي  پندار[   =[  mensonge
روشن  است،  تبیین ناپذیر  امري  که  را،  نبوغ  هرگز  تبییني  هیچ 
نخواهد کرد: با این حال، درک اجمالي حقیقِت مرزهاي این امر 
در  نوابغ[  ]یعني  بزرگان  این  یا  بود.  نخواهد  بیهوده  تبیین ناپذیر 
که  است  مهم  بسیار  برایمان  یا  ندارند  اعتباري  و  ارزش  ما  نظر 
و  رد   و  برگزیدند  که  راه هایي  آنان،  آغازگاه هاي  به  دست کم 
این  و  امور  این  ببریم.  پي  نهادند  جا  به  خود  از  که  نشان هایي 
که  است  چیزي  همان  ویژگي هایشان  و  مرزها  و  حد  با  مسیرها 

 چهره نگارة ُرنه 
دکارت، »اثر فرانس 

هالس«� دکارت غالبًا 
از زبان اول شخص 

مي نویسد؛ آثار او 
را مي توان در حکم 
چهره نگاره هایي از 
خود او دانست، و 

فلسفه اش را مي توان 
در حکم راهي شمرد 

که خواننده اگر 
بخواهد به درکش 

نایل شود باید آن را 
طي کند� )پاریس، 

موزة لوور�( 

جناب رنه دکارت 
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محققان  از  بدگویي  مي دارد.  معلوم  را  آن  محققان  پژوهش هاي 
با دقتي بسیار مکان و موقعیت  این پژوهش ها  کاري است خطا: 
واقعي آن امر عظیم و بي حد و حصر را مشخص مي کند. بودلر                                                                            1 
نظرمان  در  شناختیم  بهتر  را  درونش  ناشناختنِي  امر  که  زماني  از 

بزرگ تر جلوه مي کند. 
نیازي  حتي  مي آید،  میان  به  دکارت  از  سخن  وقتي  اما  و 
او  که  دریابیم  تا  بگیریم  خدمت  به  را  علم  که  نیست  این  به 
کافي  است:  بیگانه  دکارتي اش  پرآوازة  مکتب  با  اندازه  چه  تا 
نیت،  حسن  با  توأم  که  خواندني  اما  بخوانیم.  را  آثارش  است 
و  سادگي  با  همراه  خواندني  ــ  باشد  انعطاف پذیري  و  سادگي 
بي پیرایگي  بالغ  خواننده اي  براي  که  است  )درست  بي پیرایگي 
بودن،  مانند طبیعي  بي پیرایگي  نیست:  کیفیتي خودانگیخته  دیگر 
هنگام  که  حالتي  مانند  درست  است)،  اکتسابي  صداقت،  مانند 
چنین  که  است  دکارت  خودِ  رمان؟  چرا  داریم.  رمان  خواندن 
مي گوید: اگر او مي گوید: »خواستم که زن ها هم بتوانند چیزي از 
گفتار در روش2  دریابند« ) نامه به پ. واتیه، 22 فوریۀ 1638)، 
این را هم توصیه مي کند که اصول فلسفه 3 را از سر اجبار و به 

قصد بحث و جدل نخوانند: 
مي خواهم که آن را همانند رمان با نظري اجمالي به کلش بخوانند، 

بدون آن که بیش از اندازه دقت و توجه به خرج دهند ... 
)پیشگفتار)

خوب  را  دکارت  آثار  که  است  این  داد  باید  که  احتمالي  تنها 
نخوانند، یا اصاًل نخوانند، یا کساني که آثار دکارت را مي خوانند 
کساني نباشند که از او سخن مي گویند. زیرا اگر واژة کارتزین )بنا 
بر کاربردي که فرهنگ هاي لغات ما هنوز خطر روشن کردن آن را 
به جان نخریده اند) دال بر شخصیتي به راستي واقعي و به راستي 
فرانسوي  شخصیتي  بر  دال  مضحک  شکلي  به  گاه  و  فرانسوي، 
باشد، باید آن را نه به دکارت حقیقي بلکه به اخالِف اخالف او و، 

Charles[ Baudelaire .1[:  شاعر فرانسوي )1821 ــ 1867). ــ م. 

2. Discours de la méthode 
3. Principes de la philosophie
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مثاًل، به تمام میراث خواراِن الهیونی منتسب کرد که او از آن ها بیزار 
بود ــ الهیون ضد کلیسا که همسنگ الهیون کلیسا بودند ــ یا به 
فیلسوفاني که همواره فلسفه را »طریقي« ساخته اند »براي آن که به 
شکلي واقع نما از هر چیزي سخن بگویند و تحسین خرده عالمان 
مدعي  که  حقوقداناني  به  یا  گفتار)؛  اول  )بخش  برانگیزند«1  را 
آموزگاراني  به  باز  یا  هستند؛  چیزها  ماهیت  بر  قوانینشان  تحمیل 
اشتباه  بیان شده  خوبي  به  چکیده هاي  از  نظامي  با  را  فرهنگ  که 

مي گیرند.  
پشت میزنشین،  فضل فروشي  معنای  به  رایج  زبان  در  کارتزین 
خشک، انعطاف ناپذیر، سرسخت و قاطع و کسي است که چشمانش 
را به روي جهان و خودش مي بندد؛ او تنها به تفکر محض اعتماد 
مي کند؛ هیچ شناختي را قبول ندارد مگر شناختي که مبتني بر اندیشۀ 
از طریق ساز و کار  ادعا مي کند که مي تواند  باشد؛  انتزاع  یا  مجرد 
آنچه  ندارد مگر  باور  به چیزي  ببخشد؛  تعیّن  را  عقالني اش هستي 
خودش متقاعد شده است که وجودش ضرورت دارد، به وجودي 
باور دارد که از راه استنتاج2 ]یا قیاس[ به آن رسیده است، به واقعیتي 
باور دارد که از راه نتیجه گیري ]منطقي[ به آن دست یافته است. این 
به  منها  عالمت  که  مي ماند  دکارت  به  اندازه  همان  تقریبًا  کارتزین 

عالمت جمع. 

»من انسانم«
با این حال، بخش عمده اي از کتاب هاي دکارت در واقع اختصاص 
دارد به »زنجیره هاي حقایقي« که، به ادعاي خود او، بر مابقي حقایق 
حاکمند، به جمله هایي از این دست: »چنین مي پندارم که از این راه 
افالک و ... را یافتم ...«؛ گفته اي که پگي3 را مجذوب خود مي کند 
)مگر نه این است که چیزي به زیبایي و دلربایي عناوین تأمل سوم 

1. تمام قطعات نقل شده از گفتار در روش در سراسر کتاب، برگرفته از ترجمۀ 
مشهور محمدعلي فروغي از این رساله است. البته در مواردي اندک براي انتقال 

دقیق تر سخن دکارت تغییراتي جزئي در ترجمه صورت گرفته است. ــ م.
 

2. déduction
Charles[ Péguy  .3[: نویسندة فرانسوي )1873 ــ 1914). ــ م. 
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و تأمل پنجم، »در باب خدا که وجود دارد«، »و باز در باب خدا که 
وجود دارد« وجود ندارد؟). اما در بارة جایگاه استنتاج متافیزیکي در 
کل آثار ]دکارت[ و در حیات تفکر پویاي او اشتباه مي کنند و گاه 

میل دارند که اشتباه کنند.
در  که  را  چیزي  هر  اوالي  علل  یا  اصول  که  کوشیدم  نخست 
این  براي  و  دریابم  کلي  طور  به  باشد  مي تواند  یا  هست  عالم 
مقصود جز خداوند را که آفرینندة هر چیز است در نظر نگیرم 
و آن اصول را جز از چند فقره تخمه هاي حقایق که در روح ما 
سرشته شده است فرانگیرم. پس از آن مالحظه کردم که اولین و 
متعارفي ترین اثراتي که از آن علل مي توان استنباط کرد چیست، 
و چنین مي پندارم که از این راه افالک و کواکب و خاک را یافتم 
و حتي در روي زمین، آب و هوا و آتش و معدنیات و چیزهایي 

دیگر را ...

ناگهاني  توقفي  بي درنگ  خود  دکارت  اما  است.  همین طور  البته 
مي کند: 

سپس چون به چیزهاي جزئي توجه نمودم، آن ها را چنان گوناگون 
یافتم که ذهن انسان را عاجز دیدم از این که صورت ها یا انواِع 
که  دیگري  چیز  بي شمار  آن  از  را  زمین  روي  موجود  اجسام 
ممکن بوده است به مشیت خداوند در آن موجود شود تشخیص 
و تفکیک کند و همچنین از این که بتواند از آن ها استفاده نماید 
بسیار  مخصوص  تجارب  و  برد  علل  به  پي  آثار  از  این که  مگر 
به  اقرار کنم که قدرت طبیعت  باید  ]...[ همچنین  آورد.  به کار 
اندازه اي عظیم و وسیع و اصول سابق الذکر به اندازه اي ساده و 
اثر خاصي را که مي بینم فوراً درک  کلي مي باشند که تقریبًا هر 
مي کنم که آن را به اقسامِ چند مي توان از اصول مزبور استنتاج 
و توجیه نمود و غالبًا بزرگ ترین مشکل  من آن است که دریابم 
دیگري  زیرا چارة  متوسل شد؛  باید  توجیه  از  قسم  کدام  به  که 
براي آن نمي یابم جز این که به آزمایش ها و عملیاتي تازه دست 

برده شود...
)بخش ششم گفتار )

در حین کار هزار نحوة مواجهه به ذهنم خطور مي کند که امکان 
ندارد آن ها را روي کاغذ پیش بیني کرد. 

)نامه به فِریه، 18 ژوئن 1629)
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اگر مي شد کل طبیعت را مورد آزمون قرار داد، آزمایش هایي که به 
حاِل چیزي مفید واقع نمي شدند وجود نمي داشتند.                    
)نامه به مرسن1، 9 ژانویه 1639)

خوانندة خبره و کسي که به نحوة بیان همان اندازه حساس است که 
باشد  این گونه  باید  بیان ــ همچنان که خوانندة حقیقي  به موضوع 
و  شور  سرزندگي،  مجذوب  چیز  هر  از  پیش  گفتار  خواندن  با  ــ 
هیجاِن این جهاني و طراوت شادي بخش آن مي شود. ولي پس از آن 
مي بیند که ناگهان لحن و آهنگ کالم فرو مي نشیند: گویي نویسنده 
با پرداختن به شرح متافیزیکي خویش، با پرداختن به خدا و دیگر 

چیزها، خود دچار مالل مي شود ــ گویي کناره مي گیرد. 
این خویشتنداري، در پس دالیل متعدد دکارت براي پوشاندنش، 
او  خود  کالم  در  گفتار  پنجم  و  چهارم  بخش هاي  سرآغازهاي  در 

پیداست. 

نمي دانم نخستین تأمالتم را که آن جا کرده ام باید براي شما نقل 
1. Mersenne

 طبیعت بي جان، 
کتاب ها ، اثر شارل ـ 

امانوئل بیزه دانونه� 
زندگي دکارت تشکیل 
شده است از لحظات 

پرماجرا ــ سربازي که 
اروپا را درمي نوردد ــ 

و از لحظات انزوا ــ 
فیلسوفي که حتي پیش 
از مرگ مي تواند اقرار 
کند که »گام برداشتن 

در راه جستجوي 
حقیقت« »خیر اصلي 

در این زندگاني« 
باقي مي ماند )نامه 
به الیزابت، 9 اکتبر 

1649(� )بورک ـ آن ـ 
برِس، موزة دو لَن�( 
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اندیشه هاي  از  متافیزیکي و  تأمالت چنان  نه، زیرا که آن  یا  کنم 
متعارفي دورند که شاید براي همه کس خوشایند نباشد، ولیکن 
براي این که همه بتوانند نظر کنند در این که مباني اي که من اختیار 
کرده ام استوار هست یا نیست به طریقي خود را ناچار مي دانم که 

سخني از آن به میان آورم. 

بگیرم و سلسله  را  دنبالۀ سخن  که  را مي داشتم  کمال خرسندي 
حقایق دیگر را که از آن حقایق اولیه استخراج کرده ام بازنمایم؛ اما 
چون براي این مقصود محتاج خواهم بود از مسائلي چند گفتگو 
کنم که میان فضال محل مباحثه است و با آن ها نمي خواهم نزاع 
داشته باشم، بهتر مي دانم خودداري نمایم و فقط به طور کلي اشاره 

کنم که آن مسائل کدام است... 

در نامه اي خطاب به پ. واتیه به تاریخ 22 فوریۀ 1638، هشت ماه 
پس از انتشار گفتار، اعترافي بي پرده به چشم مي خورد: همان طور 
خدا  وجود  اثبات  به  که  صفحاتي  برمي آید،  امر  ظواهر  از  که 
مي پردازند »مهم ترین بخش« گفتار را تشکیل مي دهند، اما دکارت 
که  است  بخشي  بخش  این  که  مي کنم  »اعتراف  مي گوید:  ]خود[ 
کم تر از هر جاي دیگر کتاب به آن پرداخته شده است؛ این امر تا 
این بخش را صرفًا  این که من قصد داشتم  به  حدي مربوط است 
در آخر اضافه کنم، و این ]درست[ زماني بود که ناشر مرا تحت 
این تغییر ضرباهنگ کتاب و  از  فشار قرار داد.« پس جا دارد که 
از این که کسي مثل دکارت به یکباره خالف طبیعت خودش عمل 

مي کند تعجب کنیم. 
مرحله اي  است،  پژوهشي  هر  اساس  و  آغاز  که  متافیزیک، 
نه  باشد  اما مقدماتي است که نه مي تواند هدف فیلسوف  ضروري 
مي تواند دغدغۀ او باقي بماند. کار متافیزیک این است که، در آغاز، 
یک  بار، و براي همیشه محرز کند که ما وقتمان را با وانمود کردن 
به کاربرد روشمند اندیشه تلف نمي کنیم؛ بعد از آن، وقتي که این 
امور مسجل شد، متافیزیک را کنار مي گذاریم. غالبًا از مقدمۀ اصول 

قطعه اي را نقل مي کنند: 

متافیزیک است،  فلسفه همانند درختي است که ریشه هایش  کل 
کِل علوم  روییده اند  تنه  این  از  که  فیزیک و شاخه هایش  آن  تنۀ 

دیگرند... 
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اما ادامۀ آن را معموالً از قلم مي اندازند: 
با این حال، همان طور که میوه ها را نه از ریشه ها و تنۀ درختان 
به آن  نیز  فایدة اصلي فلسفه  از سرشاخه ها مي چینیم،  بلکه فقط 
بخش هایي از فلسفه مربوط مي شود که تنها در انتها مي توانیم از 

آن ها سر دربیاوریم. 

بعدها خواهیم دید که دکارت در استفاده از وقتش به شدت مراقب 
است که »در روز جز ساعات بسیار اندکي را به تفکراتي که تخیل 
را به خود مشغول مي دارند، و در سال جز ساعات بسیار اندکي را 
به تفکراتي که صرفًا قوة فهم را به خود مشغول مي دارند« اختصاص 
 1647 فوریۀ   21 در  او   .(1643 ژوئن   28 الیزابت،  به  )نامه  ندهد 
محرمانه براي دوستش شانو1 مي نویسد که »تفکرات متافیزیکي ]...[« 
ذهنش را »خسته مي کنند« و »حضور چیزهاي محسوس« به او »اجازه 
نمي دهد که مدتي طوالني در این تفکرات درنگ کند«. دکارت خسته 
نمي شود از این که به دیگران توصیه کند که در این شیوة بهداشت او 

را سرمشق قرار دهند. 
در نامه اي به تاریخ 28 ژوئن 1643 خطاب به شاهزاده الیزابت 

مي نویسد: 
همان طور که بر این باورم که براي آدمي بسیار ضروري است که 
یک  بار در زندگي اش اصول متافیزیک را به خوبي فرابگیرد، چرا 
که همین اصول هستند که معرفت خدا و نفسمان را برایمان میسر 
مي سازند، بر این باور نیز هستم که قوة فهم را غالبًا صرف تأمل 
در بارة این اصول کردن کاري است بس زیانبار؛ چرا که این قوه 
چندان که باید قادر نیست به کارکردهاي خیال و حواس بپردازد؛ 
اما بهتر آن است که آدمي به این بسنده کند که نتایجي را که یک 
محفوظ  خود  باور  و  خاطر  در  است  آمده  حاصل  ]برایش[   بار 
بدارد، سپس مابقِي وقتي را که براي مطالعه در اختیار دارد صرف 
تفکراتي کند که در آن ها قوة فهم همراه با خیال و حواس عمل 

مي کند. 

»ساختار  که  مي شود  یادآور  الیزابت  به   1645 اکتبر   6 در  دکارت 
نیاز  بسیار  استراحِت  به  ما  ذهن  »که  است  گونه اي«  به  طبیعتمان 
دارد براي آن که بتواند به نحوي مفید لحظه ها را براي جستجوي 
حقیقت به خدمت بگیرد، و براي آن که تسکین یابد به جاي آن که 

1. Chanut
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با پرداختن بیش از اندازه به مطالعه و بررسي خود را جال دهد«. 
دکارت در 26 فوریۀ 1649 در نامه اي به شانو، کتاب اصول را 

براي ملکه کریستینا شرح مي دهد: 
آنچه در  از  اول اصول چیزي جز چکیده اي  هر چند که بخش 
تأمالت خود نگاشته ام نیست، براي فهم این اثر ضرورت ندارد 
که پیش تر تأمالت  خوانده شود؛ چرا که براي بسیاري از افراد 
بسیار دشوار است، و بیم آن دارم که سبب کسالت علیاحضرت 

شود. 

مراعات ضعف  دلواپس  دکارت  ــ  مي گویند  که  همان طور  ــ  آیا 
نظر  به  ضعیف  بسیار  احتمال  این  است؟  شاهزاده خانمي  دماغي 
فرانسوا  با  آن در گفتگویش  از  قبل  او یک سال  که  مي رسد، چرا 
او در  به  ــ  از شدت هیجان  ناشي  با شور و حرارتي  ــ  بورمان1 
این خصوص هشدار داده بود و این بار ]یعني در نامه اش به شانو[ 
صرفًا همان هشدار را خالصه وار بیان مي کند؛ و بورمان در گزارش 
شفاهي اش به این موضوع توجه داد که »نباید چندان بر تأمالت و 
امور متافیزیکي تکیه کرد، و نیز نباید با تفاسیر و چیزهایي از این 
دست آن ها را پروراند؛ بسیار اندکند کساني که بخواهند به شیوه اي 
ژرف تر از آنچه مؤلف در پیش گرفته است از نو به امور متافیزیکي 
به آن ها پرداخته  به قدر کفایت عمیقًا  بپردازند زیرا مؤلف ]خود[ 
را  متافیزیکي  امور  کلي  طور  به  یک  بار  که  است  کافي  اما  است. 
این صورت، ذهن  غیر  در  بسپاریم؛  به خاطر  را  نتیجه  و  بشناسیم 
بیش از اندازه از امور فیزیکي و محسوس بازمي ماند و صالحیت 
خود را براي توجه به این امور از دست مي دهد: اموري که با این 
حال مطلوب ترین دلمشغولي انسان هاست زیرا آدمي آن ها را براي 
زندگي اش بسیار مفید مي یابد. مؤلف در تأمالت برخالف شکاکان 
این  قطعیت  و  است،  پرداخته  متافیزیکي  امور  به  بسیار  دیگران  و 
اثبات رسانده است که زحمت هرگونه تالش را  به  امور را چنان 
در این زمینه از سر دیگران برداشته است و دیگر نیازي نیست که 
کسي مدت هاي مدید ذهنش را با تأمل در باب این امور بفرساید. 
از  است  آنچه الزم  هر  تا  بخوانیم  را  اصول  اول  است جلد  کافي 

متافیزیک براي فیزیک بدانیم در آن بیابیم«.
1. Francois Burman

 بندر میدلبورگ 
)جزئي از تابلو(، 
اثر آدریان پیتِرس 

وان دِِون� اکثر 
زندگینامه نویسان، 

به خدمِت نظام 
درآمدِن دکارت را 

امتیاز و حق ویژه اي 
مي دانستند که به 

خانواده هایي تعلق 
مي گرفت که اصالتي 

دیرینه داشتند؛ در 
حالي که اصاًل 
این گونه نیست: 

خانوادة دکارت تنها 
در سال 1668 موفق 

به دریافت عنوان 
شهسواري مي شود، و 
رنه دکارت به انتخاب 

خود و با وجود 
نارضایتي زیاد پدرش 

به ارتش پروتستان 
موریس دوناسائو، 

شاهزادة اورانژ، ملحق 
 مي شود� )آمستردام،

Rijksmuseum.) 
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اساس  »بر  را  وي  دکارت گرایي1  متخصصان  که  بگذاریم  پس 
جاي  تا  که  کنیم  تالش  بسیار  تواضعي  با  و  بازیابند؛  دالیل«  نظم 
ممکن به دکارت نزدیک شویم، دکارتي که هیچ گاه نهراسید از این که 
همان طور  ــ  و  »تخیل«  »فایده مندي«،  محسوس«،  و  فیزیکي  »امور 
که خودش براي الیزابت مي نویسد ــ »استراحت حواس و آسایش 
الفونتن،2  حکم  به  که،  دکارتي  آیا  شود.  پذیرا  فوق العاده  را  ذهن« 
کافران از او خدایي ساخته اند کسي دیگر است؟ شاید. این مطلب 
کاماًل مسلم نیست: »... و او کسي است که بین انسان  و ذهن حد 
میانه را مي گیرد.« در هر حال، او صرفًا جناب رنه دکارت، انساني 
در همین خالصه  تنها  دکارت  قطع  به طور  بود.  انسان ها،  میان  در 
نمي شود: اما مسلمًا از این جاست که دکارت دکارت مي شود. دکارت 
هیچ  یک از احوال فیلسوفانه را از آسمان دریافت نکرده است: او 
خود خویشتن را حکیم و فرزانه مي سازد. پس، موضوع و مقصود ما 
دقیقًا شالوده اي است که دکارت وجود خود را بر آن استوار مي سازد. 
نیز چنین چیزي را قبول دارد؛ کافي است یک  بار آثارش  او خود 
را بخوانیم تا دریابیم که او خود بي وقفه به شرح و توصیف حرکت 
پرتوان طبیعت، فردیِت بازشناخته شده، پذیرفته شده و پرورده شده، و 
خاص بودگي آگاهانه، قاطعانه و طلب شده اي مي پردازد که ریشه هاي 
در  خودش«  نگاه  از  »دکارت  پس  آن هاست.  در  وي  جهانشمولي 
این جا عنواني است که به معناي بسیار دقیق کلمه بر »تصویري از 
تصویر  این  اجزاي  زیرا  ــ  مي کند  داللت  قلم خودش«  به  دکارت 
وجود دارند و کافي است که زحمت کنار هم گذاشتن آن ها را تقبل 

کنیم. 
بارة   در  نزدیک  از  دکارت  اندازة  به  »هیچ کس  مي گوید:  اَلن3 
انسان است  نیست؛  به هیچ روي فرشته  او  نیندیشیده است؛  خود 
و  شهوات،  از  منع شده  ما  همچون  ماده،  از  آکنده  ما  همچون  ــ 
دکارت  بشري.«  وضعیت  طبق  روح  و  جسم  مجموعۀ  اداره کنندة 
در10 اکتبر 1642 محرمانه به هویگنس4 مي گوید که او »در شمار 
مي دارند«.  دوست  چیز  هر  از  بیش  را  زندگي  »که  است  کساني« 

1. Cartésianisme
La Fontaine .2: شاعر و نویسندة فرانسوي )1621 ــ 1695). ــ م. 

3. Alain 
4. Huygens 
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هنگامي که در سال 1643 فضل فروشي هلندي دکارت را متهم به 
هرزگي و داشتِن  فرزندان نامشروع مي کند، او ]از کردة خود[ نه 
عذرخواهي مي کند و نه احساس سرافکندگي؛ برعکس، سرش را 
 Nuper juvenis« :باال نگه مي دارد. دکارت به آن مرد پاسخ مي دهد
تنها  او  بودم چندان نگذشته است«؛  از زماني که جوان  fui، هنوز 
به این پاسخ اکتفا نمي کند بلکه با غرور و سربلندي تأکید مي کند: 
»Et nunc adhuc homo sum و امروز نیز همچنان انسانم.« دکارت 
خواهان کمال وضعیت خود است. عبارتي از تأمل اول در این جا 
همچون َمثَلي طنین مي اندازد: »با این همه، در این جا باید در نظر 

داشته باشم که من انسانم.«

از شهسوار تا سرباز سواره نظام 
اَلن مي افزاید که این انسان »به عصري زیبا تعلق دارد و هنوز اطاعت 
نیست.  خبري  سامان  و  نظم  از  است.  نیاموخته  را  فرمانبرداري  و 
گویي در کل اروپا جنگ داخلي عظیمي برپاست که در آن هرکس 
به سهم خود مشغول نبرد است؛ حتي ریاضیات به جنگ پارتیزان ها 
مي ماند که در آن ورزیده ترین افراد تالش مي کنند دست به حمله اي 
غافلگیرانه بزنند. هر انساني شمشیري به دست دارد و وارد کارزار 

شده است...« 
قواعد محاسبه،  ایام،  این  نزدیک است. در  سلطنت خورشیدي 
پنهاني در پس سطوح زیباي صیقلي و درخشاِن ربع قرني در جریان 
لویي  را عصر  آن  برق و جالیش  از  مانده  آیندگاِن خیره  که  است 
چهاردهم خواهند نامید. اما هنوز هیچ چیز از آن درخشش آتي خبر 
نمي دهد؛ گذشته پرصالبت تر از آینده سخن مي گوید؛ خاطرة همیشه 
زندة هرج و مرج وحشیانه اي که مونتني1 در یادداشت هاي روزانه اش 
از آن سخن مي گوید لرزه به تن مي اندازد. فرانسه، یا آنچه فرانسه 
خواهد شد، دستخوش وحشت و هراس است ــ وحشت از خود. 
فرانسه خواستار قدرت است. ریشلیو2 و سپس مازاَرن3 بر سر کار 
بیزارند؛ زیرا همه چیز درهم و  از آن ها  با این حال، مردم  مي آیند. 

1. Montaigne
2. Richelieu
3. Mazarin 
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برهم است. به ندرت ایده ها و اخالقیات پا به پاي هم با واقعیت ها 
امروز  بگیرند،  پیشي  اخالقیات  از  ایده ها  فردا  پیش مي روند؛ شاید 
حاصل  که  جدید،  دولت  حال  مانده اند.  عقب  اخالقیات  از  ایده ها 
پایه هایي  مي بخشد،  استحکام  را  پایه هاي خود  است،  زمانه  اوضاع 
که نزد ریشلیو آن را چیزي جز چماق او و نزد مازارن چیزي جز 

خبرچینانش نمي بینیم. 
فردگرایي در برابر قدرت هایي که از آن تجاوز مي کنند از کوره 
درمي رود. بعدها فردگرایي خواهد توانست از نو مستقر شود، اما تا 
آن زمان مبارزه مي کند و، همان طور که مي دانیم، این قرن ماجراجویان 
خودش را به بار مي آورد. دکارت در میانۀ نسلي از ماجراجویان سر 

برمي آورد. 
آن ها را ماجراجو نمي نامند. آن ها نامي ندارند. آنان نمي توانند 
انسان  ایدة  به  زیرا  باشد،  خودشان  خاص  که  باشند  داشته  نامي 
کهن تعلق دارند که واقعیت ها آن را پشت سر نهاده اند، ایده اي که 
مردود شمرده شده است. آن ها اندکي بعد از میان مي روند بي آن که 
تحت  را  بازماندگان  عصر  این  زودي  به  گذارند.  جاي  بر  وارثي 
گوشه نشیني  دورافتاده  مکاني  در  آلِسست1  مي دهد؛  قرار  تعقیب 
منسوخ  مفهوم  بر  خود  میل  به  آن  در  که  جایي  مي کند،  اختیار 
درة  در  تنها  روایال2  پورـ  افراد  مي کند.  پافشاري  شرافتمند  انسان 
مي نامند  خود  بیابان  را  آن  لذت  با  آن ها  که  نکبت زده اي  کوچک 
شکل مي گیرند. دکارت نیز اقامتگاه خود را در هلند بیابان مي نامد: 
اقامتگاهي شلوغ و پررفت و آمد، اما جایي که در آن فشار اجتماعي 
ــ تا زماني که متکلمان کاري به کار او ندارند ــ کم است. تمام 
واپسین  هستند  تازه اي  قماش  از  که  اقامت  از  محروم ماندگان  این 

اخالف شهسواري اند. 
و  بزرگي  هنوز  است.  رؤیابرانگیز  هنوز  زوال یافته  شهسوارِي 
اهمیت انسان شریف،3 به عنوان مالک و میزان روح، جاي بزرگي و 
اهمیت شهسوار را نگرفته است. همین دیروز، یعني در سال 1580، 
بود که مونتني بازمانده هاي با ارزش ]قدیس[ اوژیه لو دانوا4 را در 

1. Alceste 
Port - Royal .2: نام دیري براي راهبه ها در نزدیکي پاریس. 

3. honnête homme
4. Ogier le Danois 
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آن  که  دریافت  بازویي  استخوان  گرفتن  در دست  با  و  یافت،  مو1 
 Grandiaque effossis«  :استخوان از کل بازوي خودش بلندتر است
mirabitur ossa sepulcris«، این آدم ها قد و قواره اي دیگر داشته اند. 
اهتزاز است در کانون قرن  نیزة شکسته اي که نوک آن همیشه در 
هفدهم برافراشته باقي مي ماند. در سرتاسر این عصر، چه قبل و چه 
از آن زماِن سرنوشت ساز، یعني سال 1660، که درخشش آن  بعد 
منکسر  اندیشه هاي ژرف  آستانۀ  در  اما  مي افکند  بر حقایق  پرتوي 
و پراکنده مي شود، همچنان ُرمان هاي مربوط به شهسواري خوانده 
مي شوند: این رمان ها با صورت و ظاهر محقرشان همان موازنه اي 
را به این عصر مي بخشند که امروزه در رمان هاي پلیسیمان مي بینیم. 
خود دکارت، که در گفتار از »غرابت هاي کنت نشین هاي رمان هایمان« 
یاد مي کند رمان آمادي2 را که الفونتن همسرش را به سبب افراط 

1. Meaux
قرن  از  پهلواني  »داستاني   :(Amadis de Gaule( دوگل  آمادي  یا   :  Amadis  .2
بر  محتماًل  و  شده  نوشته  پرتغال  یا  اسپانیا  در  بار  نخستین  که  14م.  یا  13م. 
مآخذ فرانسوي مبتني است. ... قهرمان آن نمونۀ کامل یک سلحشور و شهسوار 

مي باشد.« )دایرة المعارف فارسي، به سرپرستي غالمحسین مصاحب). ــ م.

 صفحة عنوان آمادي 
دوُگل، اثر گارسیا 

اوردونیِس مونتالْوو، 
1547� دکارت در 
ابتدا بسیار شیفتة 

حماسه ها بود� حتي 
او توانست »نگاهي به 
آمادي دوگل بیندازد« 

اما بعداً مجذوب 
هر گونه غرابتي شد 
که بعضي انسان ها 
را به سوي داشتن 

زندگي اي شبیه زندگي 
»شهسواران سرگرداِن 

رمان ها« سوق مي دهد� 
)پاریس، کتابخانة ملي 

فرانسه�(
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]در خواندن آن[ مالمت مي کند مي خوانْد یا خوانده بود. هنگامي که 
فورتي یر1 از این سبک و شیوه طرحي براي رمان بورژوایي اقتباس 
مي کند، آن طرح کل جامعه اي است که با انکار ذوق و عالئقشان 
]در واقع[ به آن ها اذعان مي کنند. شهسوار سرگرداني که شبح او در 
داالن هاي شبانۀ عصر خورشیدي مدام در رفت و آمد است تصویر 
عقدة عصري است که ژاندارم هاي جدید آن ماالمال از سرکوب ها 

و واپس زدگي ها هستند. 
بحران هاي عظیم، چه از نوع تاریخي و چه از نوع نمادین، تنها 
سرسختانه،  مقاومت  که  زماني  یعني  مي دهند،  رخ  دکارت  از  پس 
نیروهاي مخالف را به اوج پیشروي خود مي رساند. بدین قرار، این 
نیروها به شکلي بي پرده تر ظاهر مي شوند و خود را به شدت بزرگ 
جلوه مي دهند: آن ها با بازگشت ]خود[، به فهم عصري که دوره اش 
سر آمده است کمک مي کنند، عصري که در آن این نیروها آزادانه تر 
از  حتي  مي شدند.  عیان  کم تر  رو  این  از  و  مي کردند  نقش  ایفاي 
اَشکال نابهنجاري سخن نمي گوییم که این نیروها به خود خواهند 
گرفت آن  هنگام که الحاد، ستاره اي که در اوج است، نقاب عبوس 
شرارت را بر چهره مي زند، همجنس گرایي و میگسارِي صرف پلید 
و اهریمني مي شوند، و موسیقي هاي راسیني2 و آرایش گردشگاه ها 
زهرهاي  به  که  مي کنند  جبران  را  مشکالتي  و  مسائل  عظیم  تافتۀ 
تقلیدهاي  مرگبار،  َگردهاي  و جادوها، سقط جنین ها،  کشنده، سحر 
کفرآمیز از مراسم عشاي رباني، کودکان ذبح شده، انجمن هاي مخفي 
پااندازان و کشیش ها، دوشس ها و خبرچین ها مربوط مي شود؛ یا آن 
هنگام که آموزه هاي عقل، نظم و میزان ) از آن رو که »روشن سازي 
متضمن نیمه اي تاریک است«) پرده از تهدیدهاي پرفشار خشونت، 
به سه  این جا[  داشت.  ]در  برخواهند  افراطکاري  و هرگونه  هیجان 
واقعۀ نوعِي غیرمنتظره مي پردازیم، وقایعي که اگر از یاد ببریم که در 
شمار حقایقي هستند که به زبان رمز نوشته شده اند به طرزي عجیب 

اسرارآمیز باقي مي مانند. 
]قیام[ فروند�3 هیچ چیز در بارة این واقعه بر ما پوشیده نیست 
برمي شمرند  قیام  این  براي  که  عللي  تمام  است.  اصل  آنچه  مگر 

1. Furetière
racinienne .2 : مربوط به آثار و افکار راسین، شاعر و نمایشنامه نویس فرانسوي 

)1639 ــ 1699). ــ م. 
3. La Fronde 
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روي هم رفته یک دلیل هم نمي شوند. شورشي که قاعده و قانون آن 
نامفهوم باقي مانده است با جزئیات توصیف مي شود. و ما به رِس،1 
است  برخوردار  فوق العاده اي  سیاسي  تشخیص  قدرت  از  که  کسي 
شورشي ای  چشم  به  تنها  ناچار  به  دارد،  نافذ  فوق العاده  نگاهي  و 
کودک صفت نگاه مي کنیم و میل داریم که او را تا حد انساني آشفته 

تقلیل دهیم؛ ولي آیا او به واقع چنین بوده است؟ 
نام  نفسند.  انکار  و  فروتني  در  که غرق  روایال� گروهي  پورـ 
اعضای آن  تقریبًا بر ما نامعلوم است؛ پاسکال تنها پس از مرگش 
صاحب نام مي شود؛ نامي که بر پور ـ روایال نهاده شد ابداع نسل هاي 
آتي است. پرتوافکنِي این تاریکي ها پادشاه خورشیدي را مي رنجاند. 
قدرت حاکم، در اعضاي این گروه به وجودِ نوعي سازش ناپذیري 
براي  بي نوا  انسان هاي  این  مي برد.  پي  تحمل  ناپذیر  سرسختي  و 
حکومت دردسر ایجاد مي کنند و مانع موفقیت آن مي شوند. حکومت 
سرسختانه با آن ها مبارزه مي کند و آن ها نیز در کار خود پافشاري 
مي کنند. و این نزاع در نوعي عدم تفاهم، بي وقفه شدت مي یابد. زیرا 
آن چیزي که در وجود آن هاست و حکومت با آن مبارزه مي کند کاماًل 
باور دارند که به خاطر آن مبارزه  با چیزي است که آن ها  متفاوت 
مي کنند: این همان چیزي است که قدرت حاکم )باالخره باید نظر 
آن را هم شنید) غرور و لجاجت این گروه مي نامد. ژاکلین پاسکال 
مي نویسد: »از آن جا که اسقف ها شهامت دختران را دارند، دختران 
باید شهامت اسقف ها را داشته باشند؛ اما اگر وظیفۀ ما نیست که از 
براي حقیقت  داریم که  بر گردن  را  این وظیفه  کنیم،  دفاع  حقیقت 
بمیریم...«. این سخنان را از بستر دینیشان جدا کنید: شما به سخنان 
خواهري روحاني، دختر بزرِگ برادر لویي سیزدهم، پادشاه فرانسه، 
گوش مي دهید. چه اطمینان خاطري، آري، چه غروري به آدم دست 
مي دهد از این که خود را در شمار کساني بداند که »خداوند حقیقت 
را به آنان ارزاني داشته است«! چه سرمستي اي از بي ضابطگي! ــ از 
از  پیش  است،  دکارت  که همعصر  کورنِي،2  که  بي ضابطگي اي  این 
آن که خود را در ردیف پیرمردان ورافتاده اي که اسباب خندة مولیِر 

مي شوند خوار و حقیر ببیند دقیقًا آن را بیان مي کند. 
برادران  از  یکي  ملحد،  این  و  عیاش  این  ژوان.  دون  مولیر: 

1. Retz 
Pierre[ Corneille .2[: نمایشنامه نویس فرانسوي )1606 ــ 1684). ــ م.
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یانسنیست1 است. او ساز مخالف مي زند. مخالف چه چیزي؟ مخالف 
هر نوع قید و بندي. پیش از هر چیز مخالف پیوند زناشویي است. 
است  این  مي طلبد  تازه اي  زن  در هر  ازخودراضي  انساِن  این  آنچه 

janséniste .1: پیروان کورنلیس یانسن که معتقد به تقدیر ازلي بود و اختیار را 
باور نداشت. ــ م. 
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که آن زن شور و احساسش را از نو زنده کند. »آخر هر چه باشد، 
لذت  کل  و  دارند  توضیح ناپذیري  جذابیت هاي  نوشکفته  تمایالت 
عشق در تنوع و تغییر است.« زمان رضایت و ارضا فرا مي رسد و 
تنهایي تحکم آمیز، دون ژوان را تهدید مي کند: این زمان در عین حال 
آهنگ لزوم قطع رابطه را نیز مي نوازد. بدیهي است که منظور قطع 
ادعاي  نومیدوار  آن چنان  او  زیرا  است،  جامعه  و  خانواده  با  رابطه 
آیا  بر نمي تابد.  را  زوج  ترکیبي  وحدت  حتي  که  مي کند  بودن  من 
پدري که دون ژوان او را دست مي اندازد انساني است کودن؟ خیر؛ 
رو  همین  از  و  بزرگ منش  و  باوقار  کاماًل  است  انساني  برعکس، 
دشمن، زیرا او فضایل خویش را به شیوه اي نو به خدمت مي گیرد: 
آدم هاي  خداي  شاید  اسگانارل:1  خداي  خدا؟  کدام  اما  خدا،  علیه 
خوب، اما ]قطعًا[ خداي آدم هاي خوشفکر، خانواده ها، آدم هاي منظم 
و مقرراتي، جامعه، یسوعیان و پادشاه. نه خداي پورـ روایال، بلکه 
خداي اسقف ها و خداي فرمانروا: کسي که در نظر او دلیل وجود 
حق  کامیابي،  او  نظر  در  که  کسي  باال،  عیار  با  است  پولي  دولت 
او هدف وسیله را توجیه مي کند، کسي  مي آورد، کسي که در نظر 
که تصور مي کند غضب و غرش زئوس هنوز مي تواند شخصي مثل 
دون ژوان را مرعوب کند. معجزه هاي آگاه کننده از پي هم مي آیند و 
تعجیل مي کنند: در نظر دون ژوان این معجزه ها چیزي جز »وسوسه« 
نیست. آیا شرط بندي، بر سر وجود خداست؟ نه، بلکه علیه تصور 
اجتماعي خاص از خداوند است، تصوري که مسلمًا شایستۀ خداوند 
نیست. دون ژوان مي گوید اگر خدا وجود داشته باشد، ممکن نیست 
از ابزارها و شیوه هاي بسیار محقر استفاده کند؛ و گسترة قدرت هایي 
که خداوند به نمایش مي گذارد تا هر کجا باشد، این قدرت ها را »از 
محسوب  حقیقي  الهي  قدرت  نمي توان  من«  همچون  انساني  نگاه 
کرد. کساني مي گذارند این قدرت ها در آن ها اثر کنند که ضرورت 
و وظیفه، کلیسا و دین، مناسک و ایمان، قواعد و اخالق، جامعه و 
با هم خلط کنند. این خدایي که وقتي  اقتدار و ارزش را  حقیقت، 
صاعقه اش را نازل مي کند مایۀ حیرت آنان مي شود، این خدایي که 
ادعا مي کند که مي تواند مرا با نوعي نمایش و جلوه فروشي متقاعد 
سازد، از منظر توقعي که من دارم چیست؟ من براي آن که بگذارم 
فریب بخورم، به قیمت سر درآوردن از دوردست ها یا به هر قیمتي، 

Sganarelle .1: یکي از شخصیت هاي نمایشنامۀ طبیب اجباري اثر مولیر. ــ م.

 دون ژوان: دعوت 
به مبارزه، اثر گ� 

ب� بیزون� دون ژوان  
مولیر در سال 1666 
به نمایش درمي آید: 

چیزي که ممکن 
است دکارت را 

به شخصیت مولیر 
نزدیک کند همان 

امتناع او از مجادله 
و قیاس و در یک 
کالم امتناع او از 

فلسفة مدرسي است� 
 museo ،تریئسته(

civico Revoltella.)
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خیلي خوب مي دانم که چه وظیفه اي در قبال خودم دارم. »مِن!« دون 
مدعِي  آدم هاي  همۀ  »مِن!«  روایال،  پورـ  »مِن!«  مِِدئا،  »مِن!«  ژوان: 
متحیر و سرگردان  ]قیام[ فروند، »مِن!« عصر لویي سیزدهم. در دوران 
حکومت لویي چهاردهم دون ژوان باید نیست و نابود شود و پورـ 
روایال باید از بیخ و بن ویران گردد، در حالي که کورنِي، این انسان 
مطیع و سربراه، آتش نوعي کهولت حزن انگیز را تیزتر مي کند: دیگر 
براي واپسین شهسواران، که حتي در خفا تحت تعقیبند، کاري باقي 

نمانده است. 
انسان  مي کند،  نابود  را  تنها  انساِن  اسطورة  ژوان،  دون  فاجعۀ 
تنهایي که چون با جامعۀ متمدن سازگار نیست در جنگل هاي جهاِن 
وسیع دست به ماجراجویي مي زند. شهسوار رؤیا، به شیوة شهسواران 
دوران باستان، درهم شکنندة آدمیان حیوان صفت، تاجران برده، اژدها، 
اقویا متحد شده  سحر و جادو و طلسم است: او که با ضعفا علیه 
است به نام شرافت شهسواري با تمام نیرو پیکار مي کند. او با کمال 
میل با خداوند همپیمان مي شود ــ به شرط آن که خدا و انسان هایش 
به خدا وفادار بمانند. او سوار بر اسب وارد عرصه اي مي شود که در 
آن نه فرما ن ها معنایي دارند نه قوانین. او بدون تکیه گاه، بدون کمک، 
نظم،  برقرارکنندة  نیروي  بدون  سازماندهي،  بدون  پشتیبان،  بدون 
عاري از هر سازشي یا هر جلوه اي از سازش، درست شکِل نیازي 

است روحي )نیازي که هنوز نام غرور بر آن نهاده نشده است). 
من به تنهایي در برابر آن همه دشمن... همین بس است. فردي 
که به تمام و کمال در کل فرد  تحقق یافته است. او کسي است، که 
بي آن که مدیون کسي یا چیزي باشد، این تصویر آرماني از خود را 

که هر کس در عمق خویش داراي آن است تحقق مي بخشد. 
مي کند؛  استشمام  دکارت  که  است  هوایي  پنهاِن  فرموِل  این 
روحیۀ  وقف  پیوسته  که  است  سرگرداني  وجود  آشکارکنندة 
ماجراجویي شده است، آشکارکنندة روحي است بي قرار، آشکارکنندة 
آن ها  در  که  »بیابان هایي«  سوي  به  نوشونده  بي وقفه  است  گریزي 
اجبار و الزام اجتماعي رنگ مي بازند، آشکارکنندة نوعي بلندپروازي 
بي حد و حصر عقالني است، آشکارکنندة تفکري است که به عمد 
معطوف به هستي اي است که آن تفکر را شکل بخشیده و ایجاد کرده 
است، آشکارکنندة آگاهي اي است که از غرور پا فراتر مي گذارد، و 
بلندنظري. و چون واژة  اراده و  بر  مبتني  آشکارکنندة خردي است 
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سواره نظام[  ]سرباز   cavalier واژة  با  مالزم  ]شهسوار[   chevalier
است، شهسوار کسي است که اعتبار این عبارت اجتناب ناپذیر پِگي 
سرباز  آن  همواره  اندیشه  تاریخ  در  »دکارت  مي کند:  دوچندان  را 

سواره نظام فرانسوي خواهد بود که استوار به پیش مي رود.« 
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در مواجهه با تنوع
سر  در  را  آن  دغدغۀ  تا چه حد  که  بودیم  شاهد  پیش تر  که  کسي 
داشت که تفکر را بر تجربه مبتني سازد، خود از این جا آغاز مي کند 
ـ تجربه اي که در گذر عمر با شوق  که از زندگي اش تجربه اي بسازدـ 
و اشتیاق احیا مي شود و، قبل از هر چیز، به نحو دانسته و سنجیده 
سامان مي یابد. این سرباز سرگرداِن سواره نظام، که متهمش مي کنند 
به این که واقعیت را از اصول و مبادي خود استنتاج مي کند، برعکس 
کسي است که در این سرگرداني به دنبال همان »مواجهاتي« است 
که با جستجوي تجربي و در حین تحقیق به دست مي آیند و »اموري 
نیستند که بتوان آن ها را روي کاغذ پیش بیني کرد«: او در جستجوي 

تنوعي از این دست است. 
حال برویم سراغ مونتني. در این که مونتني را مي توان در حکم 
پدربزرگ دکارت دانست اتفاق نظر وجود دارد. مونتني به عصري 
و  مي بندد  فرو  از جهان  1592 چشم  سال  در  او  دارد.  تعلق  دیگر 
دکارت در سال 1596 به دنیا مي آید. سده اي که آن ها را از هم جدا 
سال هاي  حدود  دکارت  نوة  اگر  ساله.  چهار  است  سده اي  مي کند 
زماني  فاصلۀ  همان  به  ــ  مي گذاشت  جهان  به  پا   1665 یا   1660
تیرخالص  حاکم  که  زمان  آن  یعني  ــ  باشیم  داشته  توجه  یکسان 
دامنۀ  در  را  مي رسید خود  کهنسالي  به  وقتي  مي زد،  به شهسوار  را 
به  حتي  پدربزرگش  که  مي یافت  حکومتي  زوال  به  رو  و  پرشیب 
پیرامون آن نزدیک نشده بود. او در آن هنگام از مانعي بزرگ گذشته 
بود، مانعي که در آن سوي آن عالم مدرن آغاز مي شد: دکارت در این 
سوي مانع در تاریخي به سر مي بُرد که بي نهایت بیش تر به مونتني 
از  پیش  سال  دو  یعني   ،1635 سال  در  تنها  به عالوه،  بود.  نزدیک 

سرگرداني روشي 

 بندر آمستردام از 
چشم انداز لي )جزئي 
از تابلو(، اثر لودالف 

باکهویسن� دکارت 
قریب به 21 سال از 

عمر خویش را در 
هلند گذراند و تنها 
سه بار در سال هاي 

1644، 1647 و 1648 
به مدت چند ماه به 

فرانسه سفر کرد� 
آنچه در هلند براي 
او اهمیت داشت و 
مورد پسندش واقع 
مي شد هم حال و 

هواي این کشور بود، 
که به نظرش براي کار 
فکري مناسب بود، و 
هم مالحت زندگي و 
رونق شهرها بود که 
به او مجال مي داد تا 

در کمال آرامش خود 
را وقف آنچه اصل 
است کند: بنیان هاي 

فلسفه اي نو� )پاریس، 
موزة لوور�( 
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انتشار گفتار در روش دکارت بود که ماري دوگورني، وصیت گزار 
مونتني، کتاب مقاالت او را چاپ و منتشر کرد که تا اوایل قرن بیستم 
در بین تمام چاپ هاي این اثر به واقع معتبرتر بود. به نظر درست 
مي آید که دکارت تنها یک  بار از مونتني یاد مي کند آن هم در نامه اي 
نظر  نامه  آن  در  دکارت   .1646 نوامبر    23 تاریخ  به  نیوکاِسل  به 
مونتني را مبني بر این که حیوانات داراي قوة فهمند رد مي کند و بر 
او خرده مي گیرد که چرا همداستان با شارون گفته است »که تفاوت 
انسان با انسان بیش تر از تفاوت انسان با حیوان است«. با وجود این، 
دکارت آن قدر آثار مونتني را مي خواند که از آن ها اشباع مي شود. اتیِن  
ژیلسون این امر را با نظر به کتاب  گفتار  ثابت کرده است؛ و اگر در 
خصوص رابطه و نسبتي که دکارت با مونتني داشته است چیز مهمي 
دستگیرمان نمي شود شاید، بنا به تعبیر شیطنت آمیز لئون برونشویگ، 
نادیده مي گیرند  را  مونتني  فلسفه  متخصصان  باشد که  دلیل  این  به 
همچنان که متخصصان ادبیات از دکارت مي هراسند. این متخصصان 

هیچ گاه خواندن نمي دانند. 
 (II, XVII( در این جا فقط به یک نمونه اشاره مي کنیم: مونتني
به  طبیعت  که  عادالنه ترین سهمي  که  مي گویند  »معموالً  مي نویسد: 
ما بخشیده است سهم ]ما[ از قوة درک است: زیرا کسي نیست که 
نسبت به آنچه طبیعت از قوة درک به او داده است ناخشنود باشد.« 
نه تنها همین مضمون، بلکه همین ضرباهنگ، همین ویژگي، همین 
عمل تحریک آمیِز جسورانه در عبارت آغازیِن گفتار دکارت هم به 

چشم مي خورد: 
میان مردم عقل از هر چیز بهتر تقسیم شده است. چه، هر کس 
بهرة خود را از آن چنان تمام مي داند که مردماني که در هر چیز 
دیگر بسیار دیرپسندند از عقل بیش از آنچه دارند آرزو نمي کنند. 

کل آموزه اي که دکارت در باب فایده مندي سفر مي گوید گویي در 
ادامۀ مطالبي است که مونتني در فصول »در باب تعلیم کودکان« و 
»در باب ُعجب« )و حتي در یادداشت هاي سفرش که در آن زمان 
منتشر نشده بود) آورده است، فصولي که در آن ها مونتني همچون 
سفر  فایده مندي  باب  در  دکارت  آموزه هاي  مي شود؛  ظاهر  پیِرسفر 
در واقع به نوعي بسط آن فصول است و حتي در جزئیات ما را به 
انتخاب  یاد سخنان مونتني در آن فصل مي اندازد. دکارت حتي در 
است:  برده  بهره  مقاالت  از  عالم«  بزرگ  کتاب   « عبارِت  واژه هاي 
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»این عالم بزرگ  ]...[ مي خواهم که این عالم، کتاِب شاگردم باشد« 
.(I, XXVI(

قدري آگاهي بر آداب اقوام مختلف خوب است تا شخص بتواند 
در عادات قوم خویش به درستي حکم کند و گمان نبرد آنچه با 
رسوم ما مخالفت دارد سخیف و باطل است، چنان که این عقیدة 
به  ]...[. همین که سنم  نکرده اند  کساني است که سیر و سیاحتي 
جایي رسید که توانستم از اختیار آموزگاران بیرون روم، آموختن 
علوم را یکسره رها کرده بر آن شدم که دیگر طلب نکنم مگر دانشي 
را که در نفس خود یا در کتاب بزرگ عالم بیابم و بقیۀ جواني را 
با مردمي  به جهانگردي و سیاحِت دربارها و لشکرها و آمیزش 
که احوال و اخالق مختلف دارند و جمع آوري تجارب گوناگون 
مصادف  من  با  زمانه  که  قضایایي  در  را  خود  نفس  و  گذرانیدم 
مي ساخت به آزمایش درمي آوردم و در کارهایي که پیش مي آمد 
اندیشه مي کردم تا سودي ببرم. چه، گمان داشتم از تحقیقاتي که 
مردم در بارة اموري که مبتال هستند مي کنند، که اگر به غلط روند 
در نتیجۀ آن زیان مي بینند، بیش تر درک حقایق خواهم نمود تا از 
بیانات علمایي که در حجره آرمیده اند و در نظریاتي اظهار رأي 
مي کنند که هیچ نوع تأثیري ندارد و نتیجه اي عاید ایشان نمي کند 
جز این که شاید به سبب دور بودن آن آرا از فهم عامه مي توانند به 
خود ببالند که هوش و فن بسیار به کار برده اند تا آن ها را صحیح 
و حقیقي جلوه دهند. ولي همواره سخت مشتاق بودم که تشخیص 
غلط را از صحیح بیاموزم تا کارهاي خود را به درستي تمیز دهم 

و در زندگاني به اطمینان راه بپیمایم.  
فقط  را  دیگر  مردم  عادات  و  آداب  که  زماني  تا  هرچند 
اندازه  تقریبًا همان  و  نمي یافتم  یقین  براي  موجباتي  مي نگریستم 
اختالف که در آراي فالسفه دیده بودم در احوال مردم مشاهده 
انفس  در  سیر  این  از  که  سودي  بزرگ ترین  بنابراین  و  مي کردم 
این بود که بسیار چیزها مي دیدم که پیش ما سخیف و  مي بردم 
رکیک است ولي اقوام بزرگ دیگر آن ها را مي پذیرند و معمول 
مي دارند و از این رو عبرت مي گرفتم که عقاید و ملکاتي را که 
فقط از راه انس و عادت پیدا کرده ام چندان مسلم نپندارم و از این 
راه کم کم بسیاري از  اشتباهات را از خود دور مي کردم که روشني 
طبیعي ذهن را مایۀ تیرگي است و مانع از آن است که شخص به 

درستي تعقل کند. 
)بخش اول گفتار)

به همین ترتیب چیزي که مونتني از سیر و سیاحت انتظار داشت ــ 
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یعني از ترک شهر و دیار که به شکلي خستگي ناپذیر مکرر باشد ــ 
این بود که سیر و سیاحت، کل تنوع موجودات، آداب، سنن و آرا 
و افکار را به شکل جریاني در برابر دیدگان او به نمایش بگذارد، 
به گونه اي که تصوري از انسان را ایجاد کند که هر چه بیش تر از 
به  بیش تر  دقتي  با  که  بار  هر  و  باشد:  عاري  فرعي  و  اتفاقي  امور 
انسان نگریسته مي شود، چیزي جز امور فرعي و اتفاقي در او دیده 
نمي شود ــ از این جا بود که روح فرانسوي به جانب شک روشي و 

کوگیتو متمایل شد. 
دکارت پس از آن که در زمستان 20 ـ 1619 گوشه نشیني اختیار 
تمام  از دست  را  نظام مند خود  به شکلي  کرد و تصمیم گرفت که 

افکار و عقاید پیشینش خالص کند، راه سفر در پیش گرفت: 
و نُه سال پي در پي دیار به دیار گردش نمودم و کوشیدم تا در 
همۀ بازي هایي که در نمایشگاه  جهان داده مي شود از تماشاییان 
باشم نه از بازیگران، و مخصوصًا در هر امر اندیشه مي کردم در 
آنچه ممکن است آن را مشکوک سازد و ما را به اشتباه اندازد. پس 
همواره خطاهایي که سابقًا در ذهنم راه یافته بود بیرون مي کردم و 
در این باب بر روش شکاکان نمي رفتم که تشکیک آن ها محض 
بلکه  بمانند،  شک داشتن است و تعمد دارند که در حال تردید 
خاک  از  و  برسم  یقین  به  که  بود  این  همه  من  منظور  برعکس 
سست و َرَمل رهایي یافته بر سنگ و زمین سخت پا گذارم ]...[ 
و همچنان که مردم چون خانۀ کهنه را کوبیدند مصالح آن را براي 
ساختِن خانۀ نو به کار مي برند، من هم در ضمِن ویران ساختن 
عقاید بي بنیاد خویش مشاهداتي نمودم و تجربه هایي چند مي کردم 
که به آن واسطه بعدها مي توانستم عقاید درست تر اتخاذ کنم ]...[ 
پس به این روش ظاهراً مانند کساني روزگار مي گذراندم که جز 
پي جدا ساختن  در  نداشته،  کاري  کردن،  زندگي  بي آزار  و  آرام 
از اوقات فراغت و  از قبایح مي باشند و براي برخورداري  لذایذ 
پرهیز از دلتنگي هرگونه تفریح نجیب را به کار مي دارند. ولیکن 
در همان حال از دنبال کردن مقصود باز نمي ایستادم، و شاید که در 
کسب معرفت حقیقت از این راه بیش تر استفاده مي کردم تا این که 

تنها به خواندن کتب و معاشرت فضال اکتفا کنم. 
)بخش سوم گفتار)

شش سال از سي و دو سال
دکارت تا سال 1614 در مدرسۀ الفلِش به نحوي سختگیرانه، اصیل 




