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چکیده

با ترجه به جایگاه محرری عمن اندیشانده .در فلسافة دکارت این پرساش پیش میآید که چگرنه
عمن .باه آزادی و خردآیینی دسااات مییااباد و قاانرن جهاان را باا ترجاه باه قاانرن عقالنی خریش بناا
مینهد؟ دکارت به این پرساش ،از طریق تمایز نهادن سااحت آگاهی از سااحت معرفتشاناسای پاساا
میدهد .او در معرفتشاناسای که سارژه به شاناخت ابژههای مساتقل اقدام میکند ،بح آزادی را قابل
طرح میداند و آزادی ساالبی و ایجابی را زمینة تحقق شااناخت ساارژه از ابژة مسااتقل اعالم میکند.
دکارت در معرفتشاناسای ،آزادی را به واساطة اینکه خداوند ضاامن شاناخت آدمی اسات ،با دگرآیینی
قابل جمع میداند ،اما او در سااحت آگاهی ،با ترجه به اینکه ابژة مساتقل از سارژه را منتفی میساازد
و ابژه را به درون ساارژه فرو میکاهد و آن را حیثی از آگاهی مطلق قرار میدهد ،دگرآیینی را که در
ساحت آزادی وجرد داشت از میان بر میدارد .بر این اساس ،آگاهی با ترجه به محرریتی که به دست
میآورد ناه تنهاا قاانرن خرد ،بلکاه قاانرن جهاان را نیز از درون خرد بیرون میکشاااد و خردآیینی بنیااد
هساتی قرار میگیرد .اهمیت این مرضارع هنگامی مشخ میشرد که به نقش بنیادی فاعلیت حی
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درون در به وجرد آمدن فلسافة جدید پی برده باشایم .به این ترتیب ،واضاح اسات که فهم اندیشاة
جدید ،بدون بررسی معنا و مفهرم آزادی و خردآیینی در اندیشة دکارت امکانپذیر نخراهد برد.
واژگان کلیدی :دکارت ،اراده ،فاهمه ،آزادی ،آگاهی ،قدرت اههی ،خردآیینی.
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مقدمه
آزادی و خردآیینی دو مفهرم اسااتراتژیکی هسااتند که فلساافة دکارت به آنها متکی
اسات .اهبته این تلقی به یكباره در اندیشاة دکارت اتفاق نیفتاد ،بلکه ریشاههای تاریخی و
فلساافی که در اندیشااة متفکران پیشااین وجرد داشاات همچرن مقدمهای برای مساایر
اندیشایدن او شادند .همراره در تاریا اندیشاه ،مفهرم معرفت با مساأهة آزادی پیرند داشاته
اسااات .باه عنران مثاال افالطرن معرفات را در ساااایاة آزادی نف از بادن ،قاابال تحقق
میدانسات و آن دو را الزم و ملزوم یکدیگر ترصایف مینمرد .این تصارر در تاریا اندیشاة
مسایحی وارد شاد و ابتدا در انجیل و ساو از طریق آگرساتین در میان برخی فالسافة
مسایحی و متفکران جدید ادامه یافت (مكگراث .)224 :1382 ،اما تفسایر جدید از آزادی
در سااحت معرفت که به نرعی منشاأ مفهرم آزادی دوران جدید اسات ،از زمان ابنرشادیان
التینی و ترمااس آکرئینی ارائاه شاااد .او باا اعتقااد باه اینکاه عقال طبیعی فاارغ از اساااتماداد
بیرونی باه دریاافات معرفات اقادام میکناد ،عقال طبیعی را در تقاابال باا وحی اههی قرار
میدهد و انسااان را در تحصاایل معرفت فلساافی ،متکی به عقل درونی خریش میکند.
ترماس آکرئینی از دو جهت به اسااتقالل عقل در دورة جدید یاری میرساااند؛ وی از یك
ساار عقل فعال را درون رهن آدمی قرار میدهد و معرفت عقالنی را از امر بیرونی رهایی
داد ( )Aquinas, 1954: 530-531و از ساااری دیگر عقال طبیعی را از پاایگااه دینی جادا
میساازد و آن را به هحاظ قرة شاناختی که محصارل انساان اسات ،مساتقل از وحی اههی
تلقی میکند.1
این تلقی از اسااتقالل عقل ،به نرعی اندیشاة دکارت را تحت تأریر خرد قرار میدهد.
دکارت معتقد اسات آدمی در تحصایل دانش باید از امکانات عقالنی خرد آ از کند و دانش
را باا ترجاه باه نظاام درونی و فطری خریش اساااترار ساااازد .او باا اههاام گرفتن از نقطاة
ارشامیدسای ،اقدام به طرح کرگیتر کرده و آن را به عنران نقطة محرری فلسافة خرد قرار
میدهد .عارشامیدس برای ازجا کندن کرة خاکی و انتقال آن به مکان دیگر ،تنها خراستار
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یاك نقطاة راابات و سااااکن برد ،من هم اگر بخات یااری کناد و تنهاا باه یاك امر یقینی و
تردیدناپذیر دساات یابم ،حق دارم عاهیترین امید را داشااته باشاام( .دکارت 1390 ،اهف:
 .)36او با تردید در همة دانستههای خرد راه آزادی را در فلسفة خرد همرار میسازد و این
بار به واسطة رجرع به عمن اندیشنده .نظام معرفتی خرد را بنیان میگذارد.
آزادی و خردآیینی به دو ساطح از اندیشاة دکارت مربرط میشارد .دکارت آزادی را به
ساااحت معرفتشااناس ای مربرط میداند ،یعنی آنجا که ساارژه در مقابل ابژه قرار دارد و
معرفت انساان نه بنیاد عاهم ابژکتیر ،بلکه به عنران شاناساندة آن تلقی میشارد .او معتقد
اسات سارژه برای شاناخت عاهم ابژکتیر ابتدا از طریق آزادی سالبی همة پیش فرضها را
سالب میکند و ساو با به دسات آوردن مفاهیم فطری ،آزادانه با اتکاء به امکانات درونی
به عاهم خارجی معرفت پیدا میکند .به این ترتیب ،وی آزادی را به سااحت معرفتشاناسای
محدود میکند .او در سااحت معرفتشاناسای به واساطة اینکه خدا را ضاامن شاناخت آدمی
میداند ،امر ابژکتیر را دخیل در آزادی تلقی میکند و سااااحت آزادی را با دگرآیینی قابل
جمع میداند.
دکارت زمانی میتراند از خردآیینی ساااخن بگریاد که ابژة مساااتقل را ،بهگرنهای در
درون ساارژه منحل کند و ساارژة آگاه را چنان ترسااعه دهد که همة جهان عینی را در بر
بگیرد .تلقی دکارت در با معیار صادق ،زمینة گذار از معرفت شاناسای به مفهرم آگاهی را
ایجااد میکناد .وی باا ساااربژکتیر کردن معیاار حقیقات و واقعیات ،معاارف فطری را باه
ایدههای رهنی تبدیل میکند و خدا را از مرجرد مسااتقل فعال به مفهرمی تبدیل میکند
کاه درون آگااهی وجرد دارد و آگااهی از آن باه عنران ابزاری برای تاأسا ای نظاام خریش
سارد میجرید .به این ترتیب او آگاهی را مبنای مرجردیت و حقیقت اشایاء قرار میدهد و
آن را بنیاد هسااتی ترصاایف مینماید؛ از اینرو ،دکارت آیین و قرانین درون خرد را نه از
بیرون ،بلکه از درون خرد میگیرد و از دگرآیینی در سااحت آزادی به خردآیینی در سااحت
آگاهی ارتقاء مییابد.2
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دکاارت ،آزادی را یرماادی تصااارر میکناد .3او باا تلقی مکاانیکی از بادن و طبیعات
(دکارت ،)395 : 1390 ،سااحت امتداد را ضارورت مکانیکیای بیان میکند که از طرف
خداوند به صاررت پیرساته و ضاروری اداره میشارد (همان .)319 :در مقابل دکارت ،با نگاه
دوگااناهانگااری باه نف و بادن ،نف را در مقاابال جبر علّی قرار میدهاد .دکاارت باا تصااارر
اینکاه اراده و فااهماه ،باه عنران وجهی از نف هساااتناد ،بحا آزادی را باه درون حیا
یرمادی میکشااند و تدبیر امرر شاناختی و رفتاری انساان را به دسات خرد انساان واگذار
میکند؛ زیرا وی معتقد اسااات سااااختار مکانیکی هر اندازه هم پیچیده باشاااد ،نمیتراند
ترانمندی انسان در با آگاهی و آزادی را تشریح نماید (کاتینگم.)377 :1394 ،
در این مقاهه کرشاش میشارد تا تبیین مرضارع حاضار را با بررسای مفهرم اندیشاه در
نظام دکارت آ از کنیم و با تبیین آزادی و رابطة آن با شاااناخت ،به انراع آزادی بوردازیم.
سو سعی میشرد رابطة امر متعاهی با آزادی ترضیح داده شرد و جمع میان آنها بر پایة
اندیشة دکارتی ،نمایان شرد .در ادامه نحرة گذر از آزادی ایجابی به خردآیینی ترضیح داده
شاده و خردآیینی با ترجه به مبانی فلسافی دکارت ارائه میگردد .در این نرشاتار نگارندگان
میکرشند تا به روش ترصیفی–تحلیلی به بررسی مرضرع حاضر بوردازند.
 .۱مفهوم انديشه
از آنجا که آزادی به حی یر مادی انسااان تعلق دارد و ساااحت رهنِ اندیشاانده را
شاامل میشارد ،ساخن گفتن از مفهرم اندیشاه در این مقاهه دارای اهمیت اسات .منظرر
دکارت از اندیشاه ،تفکر مفهرمی مدرسای نیسات؛ اندیشاه در نگاه دکارت معنایی عامتر از
معنای متعارف آن پیدا میکند .بر خالف فلسافههای پیشاین ،اندیشاه به ادراک فاهمه و
فعل اراده تقسایم شده و در دو حاهت کلی ظاهر میشرد عاحساس ،تخیل و در نظر آوردن
اشایاء معقرل محض ،همه از شایرههای متفاوت ادراک اسات و میل داشاتن ،بیزار بردن،
انکار و تشاکیك ،همه از شایرههای متفاوت اراده کردن به حساا میآید( .دکارت1390 ،
 .)274 :در حقیقت اراده به یکی از امرر پایهای تبدیل شااد که همة زندگی بشااری به
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واساطة آن اساترار میشارد .عاندیشاه و اخالق و سایاسات و فرهنگ و تاریا و  ...همة نمرد
انگیزهایی اسات که اراده برپا میکند .حکم شاناخت پیرساتگی میان تصاررات و مفاهیم
نیسات ،بلکه فعل اراده و ایجاد پیرساتگی میان آنها بهشامار میرود( .بریه.)97 :1390 ،
این درحاهی اسات که در نگاه سانتی اراده بیرون از اندیشاه قرار دارد و اندیشاه تنها به امرر
شاناختی محصارر میشرد .در این مبنا حکم به عقل سورده شده و اراده هیچ نقشی در این
امر ایفا نمیکند .4اما دکارت که کل معرفت انسان را عبارت از ادراک متمایز نحرة ترکیب
و ربط و نسابت مفاهیم مرکب از مفاهیم بسایط میدانست (دکارت ،)178 : 1390 ،عقل
را تبادیال باه ابزاری بیحرکات مینماایاد کاه ارادهای بیرونی باایاد آن را حرکات داده و ربط و
نسبت میان مفاهیم مرجرد در آن را برقرار سازد.
دکارت با واگذاری حکم به اراده ،فاهماه را تنهاا شاااهردکننادة مفااهیم اعالم میکناد و
آن را عااملی میداناد کاه از طریق شاااهرد و بادون گراهی حراس و احکاام گمراه کننادة
تخیل ،با قطعیت تمام به مفاهیم فطری دسات مییابد (دکارت .)123 : 1390 ،او فاهمه
را برخالف اراده باه معرفات واضاااح و متماایز و قلمرو عااهم ماادی محادود میکناد؛ زیرا
بسایاری از امرر مانند حقایق نامتناهی ،علل ایی جهان متعلقات ایمان هساتند که فاهمه
در آنها راه ندارد و اگر در مرضاارعات شااناختی با مراردی روبرو شااریم که فاهمه قادر
نیسات به صاررت شاهردی به آنها بوردازد ،باید در همانجا مترقف شاریم (دکارت1390 ،
 .)146 :گرچه دکارت انسااان را در اراده بهصااررت و مثال خداوند تلقی میکند و ارادة
آدمی را به قدری بزرگ میداند که هیچ چیز دیگر را نمیتران گستردهتر از آن تصرر کرد
(دکارت 1390 ،اهف .)77-76 :اما با این حال ،صرف گستردگی اراده را عامل امتیاز آدمی
تلقی نمیکناد ،بلکاه فااهماه را عاامال برتری انساااان کاه زمیناة آزادی و خردانگیختگی آن
اساات ،معرفی مینماید .از آنجا که دکارت اراده را نیز در تحقق شااناخت دخیل میداند
بح آزادی و انتخا آزاد در ساااحت شااناخت به میان میآید .به این ترتیب ترضاایح
معرفتشااناساای در اندیشااة وی به نرعی با آزادی پیرند میخررد ،دکارت در ساااحت
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معرفتشااناسای به ساارژه و ابژة جداگانه باور دارد و معتقد اساات معرفت هنگامی محقق
میشارد که سارژه از ابژة بیرونی حکایت کند .او در معرفتشاناسای خرد تالش میکند تا
راه نفرر سارژه به ابژة خارجی را فراهم سازد .وی نفرر سرژه به ساختار جهان ابژکتیر را به
دو مرحلة آزادی سالبی و ایجابی مشاروط میساازد و معرفت را بدون این دو مرحله قابل
دستیابی تصرر نمیکند.
 .2آزادی و مراحل آن
دکارت با تمهید شك دسترری در معرفتشناسی و تلقی آن به عنران مدخل ورود به
ساحت شناخت ،مسئلة آزادی را با مسئلة شناخت پیرند میزند و به این ترتیب ،آزادی در
اندیشة دکارت به مثابة مفهرمی بنیادی در مسئلة شناخت تبدیل میشرد .در اندیشة دکارت،
آزادی نقطة مقابل سردرگمی یا دوراهی است و از گرایش به یکی از دو طرفین حکایت
دارد .آنچه باع میشرد آزادی ظهرر کند این است که شناسنده از بالتکلیفی خرد را
رهانده و یکی از آن دو را انتخا کند .در حقیقت عآدمی هر اندازه تساوی طرفین را در
خرد کمتر احساس کند ،اختیار 5و خردانگیختگی در او بیشتر ظاهر خراهد شد( .دکارت،
 1390اهف .)78 :آزادی ،مستلزم این نیست که هرکدام از دو شق متقابل برای فرد یکسان
باشد ،بلکه ،عهر قدر گرایش شخ به یكسر بیشتر شرد ،به همان اندازه فعل آزادتر
انجام میپذیرد؛ از اینرو ،تساوی طرفین برای شخصی که در معرض انتخا یکی از آن
دو است ،نشان از آزادی وی نیست ،بلکه آزادی دو طرف که ،به هنگام فقدان دهیل برای
ترجیح یکی دیگری ،احساس میکنم ،نازلترین مرتبة آزادی به حسا میآید( .دکارت،
 1390اهف )77 :به نظر دکارت بیرون آمدن از حیرت به واسطة شناخت و فهم امکانپذیر
است و هرگاه معرفت حاصل نشرد ،هرگز انتخابی رخ نمیدهد؛ یعنی آزادی با فاهمه تناظر
دارد (دکارت.)274 : 1390 ،

حکم

70

ت و فلسفه  ،سال  ،16شمارة  ،61بهار 1399

 .۱-2آزادی سلبی
دکارت به دو مرحله از آزادی اعتقاد دارد .در نظر وی مرحلة آ ازین آزادی بهصااررت
ساالبی اساات و ما تنها بهوساایلة فراروی از دانسااتههای تقلیدی و یرعلمی ،خرد را در
پروساة آزادی قرار میدهیم .در این مرحله آزادی به نحر ساالبی وجرد دارد و تمام تالش
ما صارف سالب محدودیتهایی میشارد که از بیرون به فهم و شاناخت بشاری قید زدهاند.
عالوه براینکه آزادی در این مرحله سالبی اسات ،نامتعین و بهصاررت کلی نیز وجرد دارد؛
یعنی خرد را از هرگرناه اعتقااد و بااور پیشا اینیاان و بااورهاای دوران کردکی کاه بادون دهیال
پاذیرفتاه بردیم ،جادا کرده و در مررد هماة آنهاا خرد را در مقاام شاااك میگاذاریم .بر این
اساس ،احکام خاصی مانند عمن کنار آتش نشستهام .رد شده (دکارت 1390 ،اهف )30 :و
در مرحلة دوم که بنیادین اسات ،کل اشایاء خارجی را خیاهی و بخشای از یك رویای فراگیر
میداند (دکارت 1390 ،اهف.)34-31 :
دکارت ساالطة مرجعیت خارجی در اندیشااه و معرفت آدمی را که مایة ساالب آزادی
فاهمه میشرد ،براساس چهار عامل ترضیح میدهد:
 -1پیشداوریهای دورة کردکی؛
 -2عدم ترانایی در فرامرشی پیشداوریها؛

6

 -3داوری از روی عادت و براساس پیشداوریها؛
 -4ما اندیشاااههای خرد را درقاهب اهفااظی میریزیم که دقیقاً مبین آنها نیساااتناد
(دکارت.)301-298 : 1390 ،
نکتة مهمی که در این بین وجرد دارد این اساات که دکارت آزادی ساالبی را مقدم بر
شناخت میداند؛ زیرا او روش خریش را مقدمة رسیدن به شناخت بیان میکند .در حقیقت
تا زمانی که یك بار برای همیشاه در همه چیز شاك نکنیم ،نمیترانیم به معرفت دسات
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یابیم .شااك روش ای در اندیش اة دکارت نه تنها مربرط به آزادی اساات بلکه همچنین به
عنران یك مررد خاص از مساأهه آزادی شامرده میشرد ( .)Araujo, 2003: 35در خالصة
تأمل اول اشااره میشارد که عبا آزادی .اسات که او قصاد دارد به تمام پیشفرضهای
شاناختیاش شاك کند (دکارت 1390 ،اهف .)23 :عبهطرر کلی ،شاك و تردید فلسافی به
چاهش کشاایدن ،نه این یا آن باور خاص ،بلکه امکان دانش انسااانی اساات .دکارت ادعا
میکناد کاه ،باهدهیال اینکاه ماا ارادة آزاد داریم ،میترانیم از اعتقااد باه هر آنچاه کاه ماا
میشاناسایم ،خردداری کنیم .)Araujo, 2003 :34( .بههمین جهت ،دکارت کسای را که
دربارة مرضارعات بسایاری شاك کرده اسات و خرد را از پیشداوری و ادراکات تقلیدی آزاد
سااخته از کسای که اصاالً دربارة هیچ مرضارعی شاك نکرده و خرد را در باورهای تقلیدی
خرد محبرس ساااخته ،به دانایی نزدیكتر اساات (دکارت .)117 : 1390 ،از این طریق،
فلساافة دکارتی در مقابل تحمیل دگماتیسااتی )Araujo, 2003: 96( 7که بیچرن و چرا
پذیرفته میشرد ،آزادی خرد را حفظ میکند.
 .2-2آزادی ايجابی
آزادی سلبی در نظر دکارت آزادی واقعی نیست و تنها به عنران مدخل آزادی راستین
به شامار میآید .آزادی ایجابی بهصاررت جزئی و با پشاترانة معرفت و دانش پیش میرود
و همة معلرمات و افعال آدمی را از طریق انتخا فرد به فرد و از روی آگاهی و شااناخت
واضاح و متمایز بنا میکند .دکارت معتقد اسات آزادی ایجابی اگر بناسات محقق شارد ،باید
بر دانشهای فطری ،پیرسااته تمرکز کنیم و با اندیشاایدن در مررد نساابتهای آنها به
معرفت خرد افزوده و آن را آگاهانه و از روی انتخا ترساعه دهیم و بهنحر چشامگیری بر
قدرت رهن خرد بیفزاییم (دکارت .)160 : 1390 ،او بر این باور اسات که برداشاتن گام
ایجابی در سااحت آزادی ،تنها با اکتفا به ارادة کرر امکانوذیر نیسات و این آگاهی اسات که
مسایر اراده را در انتخا طرفین روشان میساازد و باع میشارد اراده با بصایرت کافی به
طرف مررد نظر گرایش پیدا کند .بر این اسااس ،اگر عهمراره با وضارح تمام میدانساتم
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که حقیقت چیسات ،هرگز در سانجش اینکه کدام حکم و کدام انتخا را به عمل آورم،
درناگ نمیکردم و در نتیجاه آزاد برده و هرگز دو طرف برایم یکساااان نبرد( .دکاارت،
 1390اهف .)77 :بهعبارت دیگر ،آدمی نمیتراند در برابر شاادت وضاارح و تمایز مقاومت
کند و از تصاامیمگیری امتناع ورزد ،بلکه اراده با میل درونی ،همساار با شاادت وضاارح و
تمایز ،انتخا میکند .در حقیقت ،میان شاادت وضاارح ،تمایز و گرایش اراده فاصاالهای
نیسات و آن دو امری متصال و پیرساتهای هساتند که در پی شاناخت ،گرایش اراده فراهم
میآید و شاادت وضاارح و تمایز به اراده و انتخا آزادانه تبدیل میگردد (دکارت:1384 ،
 .)243ارادة انساان فطرتاً عالقهمند به تأیید چیزهایی اسات که ادراک واضاح و متمایزی از
آنها دارد و خراسات اراده به وسایلة معرفت فطری جهتدهی شاده و تعین مییابد (:154
 .)Rocca, 2006اهبته اشاتباه اسات اگر تصارر شارد اراده به وسایلة اجبار و تحمیل فاهمه
تن باه انتخاا طرف خااص میدهاد؛ زیرا گرایش اراده بادون اجباار و از روی تماایال درونی
آن اتفااق میافتاد و باه اختیاار خریش مرافق ایادههاای واضاااح و متماایز رفتاار میکناد
(.)Araujo, 2003 :101
نکتة قابل تأمل اینکه میان وضارح ،تمایز و آشاکارگی با انتخا و آزادی تالزم وجرد
دارد و هر دو مخاهف ساردرگمی و بالتکلیفی محسار میشارند .فاهمه هر اندازه مساأهه
برایش روشاانتر باشااد ،امکان انتخا او نیز بیشااتر میشاارد ،وهی در مقابل اگر ادراک
بهصاررت مبهم و یرآشاکار باشاد ،امکان انتخا کمتر شاده و در نهایت از بین میرود؛ از
اینرو ،وی هماه ادراکاات مبهم را کاه باه نرعی گریباانگیر آدمی اسااات ،عاامال کمرناگ
شادن اراده تلقی میکند .از نظر دکارت ،تعامل میان اراده و عقل به دو صاررت امکانپذیر
اسات :یا عقل دارای تصاررات واضاح و متمایزی اسات که گرایش مقاومتناپذیر را در اراده
برای صادور حکم (ایجابی یا سالبی) برمیانگیزاند یا چنین نیسات .دکارت معتقد اسات که
در صاررت دوم باید از صادور حکم دسات کشاید و تن به تعلیق حکم داد؛ زیرا اگر عچیزی
را که با وضارح و تمایز کافی درک نکردهام از حکم دربارة آن خردداری کنم ،بدیهی است
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درسات عمل کردهام ،اما اگر بخراهم دربارة آن ،حکم به سالب یا ایجا کنم دیگر اختیار
خریش را چنانکه باید به کار نبردهام( .دکارت 1390 ،اهف.)79 :
مطابق آنچه گذشت نمیتران شخصی را که علم به راستی عاهف .دارد ،در صررت
پذیرش طرف مخاهف ،فردی آزاد تصرر کرد؛ زیرا ترانایی انجام چیزهایی که علم به
نادرستی آن وجرد دارد ،حاکی از آزادی انسان نیست؛ از اینرو دکارت در اصل چهل و دوم
از اصرل فلسفه اعالم مینماید :عهیچک به عمد و از روی قصد و آگاهانه اقدام به خطا
نمیکند و یرممکن است آدمی مادام که چیزی را شر میپندارد ،مرتکب خطا شرد ،به
همین جهت ،گفته شده است که هر خطایی ناشی از جهل و بدون قصد اتفاق میافتد.
(دکارت)279-278 : 1390 ،؛ یعنی آزادی هرگز با جهل و خطا سازگار نیست و گرایش
به طرف مجهرل یا طرفی که علم به نادرستی آن وجرد دارد ،هرگز از روی قصد و اختیار
صررت نمیگیرد.
 .3امر متعالی ،ضامن آزادی ايجابی
از آنجا که خداوند در نگاه دکارت ضاامن معرفت فاهمه اسات و معرفت بدون دخاهت
خداوند امکانپذیر نیسات ،بح آزادی ایجابی بدون ایجاد نسابت با خداوند قابل ترضایح
نخراهد برد؛ فاهمه از یكسر نقش محرری در آزادی ایجابی به عهده دارد و بدون دخاهت
معرفت واضاح و متمایز فاهمة آزادی مذکرر به سارانجام نمیرساد و از ساری دیگر فاهمه
در تحصایل کساب مفاهیم خریش به دخاهت خداوند نیازمند اسات .به این ترتیب ،پرداختن
به مفهرم خدا در تحقق آزادی ایجابی دارای اهمیت بسیاری است.
در سانت مسایحی آزادی 8و خروج از حاهت گناه به وسایلة هطف اههی که از طریق پسار
باه آدمی ارزانی میشااارد ،امکاانپاذیر میگردد (انجیال عیسا ای مسا ایح.)258 :2010 ،
آگرساتین در با آزادی اراده به این باور سارق یافت که اگر چه اراده و فیض با همکاری،
مایة رهایی آدمی را فراهم میکنند ،اما فیض نه فقط یك همدست برای اراده ،بلکه علت
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اصلی آزادی بهشمار میآید (ژیلسرن .)121 :1389 ،بنابراین عآزادی اراده به تنهایی برای
رساایدن به نجات ابدی کافی نبرده و اراده برای رسااتگاری و آزادی مدیرن فضاالاههی
شاامرده میشاارد)Erasmus & Luther, 2002: 28-26( .؛ از اینرو ،آزادی به معنای
نامحدودی اراده و تران آدمی تلقی نمیشارد ،بلکه ارادة درون خرد دارای نقصای اسات که
تنها با حضارر امر متعاهی جبران میپذیرد .این انگارة مسایحی ،در اندیشة دکارت نیز ظاهر
میشارد و او آزادی را به وضارح و تمایز نسابت داده و درساتی امرر واضاح و متمایز را به
خادا نسا ابات میدهاد (دکاارت 1390 ،اهف .)91 :از آنجاا کاه ارادة آزاد ،بادون دخااهات فهم،
تصامیم به کاری نمیگیرد و قطعیت هر شاناختی تنها به شاناخت خدا وابساته اسات ،آزادی
با اهتفات اههی به ارادة من تحقق مییابد .بر اینپایه ،اراده وقتی از محدودة تعریف شااده
خارج شارد ،آزادی خرد را از دسات داده و تحت سایطرة تحمیل بیرونی قرار میگیرد .اراده
تنهاا با جهیادن به درون فاهمه که خداوند نقش محرری در معرفتیابی آن دارد ،به آزادی
ایجابی دست مییابد.
برخی از اههیداناان مسا ایحی بر این بااور بردناد کاه خاداوناد تنهاا میتراناد در چاارچر
نظاام منطقی عمال کناد .باهطرر مثاال ترمااس برخی اوقاات اعالم میکناد کاه قادرت اههی
مطلقاً متضامن آن نیسات که کاری انجام دهد که از هحاظ منطقی ناممکن باشاد .قدرت
متعاهی وی بهتعبیری فقط درچارچر امر منطقاً ممکن عمل میکند ( Aquinas, 1954:
 ،)187اماا تصااارر دکاارت از اهرهیات ،وجردی اسااات برخرردار از قادرتی مطلقااً ناامحادود
وجردی که در مقابل هر محدودیتی که رهن انساان میتراند متصارر شارد ،مصارن اسات.
باه این ترتیاب ،خادا ناهتنهاا خااهق هماة چیزهاای عمالً مرجرد اسااات ،بلکاه مؤهف امکاان و
ضارورت نیز هسات .دکارت در نامهای که ساال  1630به مرسان مینریساد ،صاریحاً به
آفرینش اههی حقایق ابدی ،اشااره میکند و حقایق ابدی را همانند بقیة مخلرقاتش به خدا
وابساته میداند .او در اینباره معتقد اسات :عحقیقتهای ریاضای که آن را ابدی مینامید
ترسط خدا وضع شده و همانند بقیة مخلرقاتش به خدا وابسته است .این حقیقتها همگی
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در رهن ما فطری هساتند همانگرنه که اگر شااهی قدرت داشات فرمانهایش را بر قلب
تماام اتبااع خریش نقش میزد .)Descartes, 1991: 23( .دکاارت باا ارعاان باه اینکاه
خداوند خاهق مفاهیم منطقی و ریاضای فطری اسات .فاهمه انساانی را محدود به چارچر
اراده و خراساتاههی میداند و بدین واساطه ،آگاهی و آزادی انساان را در چارچر خراسات
و احکام خداوند میساار میداند .عخدا همانقدر که آزاد اساات جهان را نیافریند ،آزاد اساات
کاری کند تا برابر بردن شعاعهای دایره حقیقت نداشته باشد.)Descartes, 1991: 25( .
اگر اصااارل بنیاادی منطق نهاایتااً در دساااترس عقال قرار نگیرد و باه ارادة نفررنااپاذیر
خداوند وابساته باشاد ،آنگاه همین مفهرم حقیقت نهایی ،یعنی چیزی که برای خدا حقیقت
اسات ،فراتر از درک ما خراهد برد .عاحکامی که ارادة ما صاادر میکند ،در نهایت محصارر
احکاام اههی خردساااراناه قرار خراهاد گرفات( .کااتینگم .)373 :1394 ،بادینترتیاب ،آمرزة
آفرینش حقایقاههی مسااتلزم این اساات که ارادة ما تحت مراردی که خداوند اراده کرده
اسات ،ملزم شاده و تحت ضارورتی که در چارچر علم ازهی برده قرار گیرد؛ یعنی آزادی
ما به اینصااررت از طریق آزادی خداوند محصاارر میگردد .بههمین مناساابت عانسااان
مرظف میشااارد مشا ایات اههی را بر براهین خرد ترجیح دهد و آنچاه را که اههاام خداوند
اسااات ،نواذیرد( .دکارت .)302 : 1390 ،عما بایاد ا لاب خرد را بهتفکر در حکمات باهغاة
اههی مشاغرل کنیم و بهخاطر داشاته باشایم که محال اسات چیزی یر از آنچه مشایت باهغة
اههی مقادر کرده اساااات ،رخ دهاد .باه اینترتیاب ،میتران گفات جبر یاا ضااارورت
اجتنا ناپذیری حاکم است( .دکارت.)469 : 1390 ،
دکارت در اصل چهل و یك از اصرل فلسفه میگرید :عشایسته نیست که اعتقاد ما به
قدرت قاهرة خداوند مانع از اعتقاد به آزادی آدمی باشد؛ زیرا بیمعنی است دربارة چیزی
که ادراک درونی از آن داریم و به تجربه میدانیم که در ما هست ،شك کنیم( .دکارت،
 .)278 : 1390عبدون شك هم هطف خدا و هم معرفت فطری نه تنها از آزادی من
نمیکاهد ،بلکه آن را افزایش داده و استرار میسازد( .9دکارت 1390 ،اهف .)77 :دکارت
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در تأمالت عرامل بیرونی را که در ارادة آن تأریر میگذارد ،مجبرر کنندة اراده تلقی میکند،
اما در این فقره دکارت معتقد است ،اگر اراده تحتتأریر هطف اههی قرار گیرد نه تنها از
آزادی آدمی کاسته نمیشرد ،بلکه باع افزایش آزادی اراده نیز میگردد.
 .۴آزادی و گذار دکارت به خودآيینی
همانطرر که گذشات مفهرم آزادی تنها در سااحت معرفتشاناسای که سارژه در پی
دساااتیاابی باه شا انااخات از ابژههاای عینی اسااات ،ظهرر پیادا میکناد و مفهرم آزادی در
معرفتشاناسای دکارت راهی اسات که سارژه را به حقیقت ابژههای عینی مرتبط میساازد.
دکارت آزادی را با دگرآیینی قابل جمع دانسات و با دخیل دانساتن ضامانت اههی در تحقق
آزادی ،آن را به امری متعاهی مربرط میساازد؛ زیرا در آزادی همچنان وجردی مساتقل از
سرژه تصرر میشرد که به واسطة دخاهت در فاهمه ،با واسطه در آزادی دخاهت میکند .بر
این پایه ،دکارت برای اینکه از آزادی به خردآیینی گذر کند ،نیازمند تفسایر جدیدی اسات
کاه مرقعیات امرر ابژکتیر باهویژه خادا را از امر فعاال بیرونی باه مفهرم منفعال درونی تبادیال
کند و به این طریق ،راهی برای ترجیه خردآیینی انساان بگشااید .ظهرر مضامرن آگاهی،
مایهای فلسافی فراهم میکند تا ما بترانیم از خردآیینی در فلسافة دکارت ساخن بگرییم.
وجرد مضاامرن آگاهی در اندیش اة دکارت مرجب میشاارد که دکارت یك گام از معرفت
شناسی (که در ساحت ابژههای مستقل از سرژه معنا پیدا میکند) فراتر گذارد و در ساحتی
باالتر از معرفتشاناسای با ترساعة سارژه و هضام ابژههای عینی در درون آن مضامرن
آگاهی را کشف کند و زمینة سخن گفتن از خردآیینی را در نظام فلسفی خرد فراهم سازد.
 .۱-۴توجیه خودآيینی در نظام فلسفی دکارت
دکارت بر این باور است که با اربات وجرد خداوند ،الزم میآید اختیار انسان در پرتر
آنچه دربارة خداوند میدانیم ،مررد بازاندیشی قرار گیرد؛ زیرا میدانیم خداوند نه فقط به
هرچه هست یا خراهد برد ،علم دارد ،بلکه ،عالوه بر آن ،خرد آن را مقدر میکند .بنابراین،
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این سرال پیش میآید که چگرنه آزادی انسان با تقدیر اههی قابل جمع است؟ یعنی آزادی،
چگرنه با وابسته بردن اراده به خداوند قابل جمع است؛ زیرا از یكسر در آزادی به رهایی
درون از اهزامات بیرونی تأکید میشرد و از سری دیگر دخیل بردن خراست اههی در تحقق
آزادی ،درون را به امر بیرونی مشروط میکند .به این ترتیب ،با طرح این سؤال مسئلة
خردآیینی راه خرد را در فلسفة دکارت میگشاید و بح از سخن گفتن در با آزادی به
خردآیینی منتقل میشرد.
مراجهة دکارت با این مشکل بنیادی در دو سطح اههیات و فلسفه انجام میگیرد .اگر
چه دکارت از پاساهایی که از پایگاه اههیات به مسائل داده میشرد ،خرسند نیست و
خردش نیز هرگز نمیخراهد با مسائل اینگرنه بوردازد و اهباً از مشاجرات کالمی دوری
میگزیند ،اما گاهی مجبرر میشرد در برابر منتقدان متکلم خریش ،پاساهایی از مرضع
اههیات ارائه دهد.
الف :توجیه الهیاتی خودآيینی
دکارت ،دهیل این را که ارادة خداوند ناسازگار با آزادی سرژه نیست ،در این جستجر
میکند که ارادة اههی تنها انتخا درست و آگاهانه انسان را (که با ترسل به امکانات درونی
خرد به آن اقدام میکند) تأیید مینماید و هیچ نقشی در نحرة انتخا های معرفتی و
رفتاری آدمی ایفا نمیکند .دکارت در مکاتبات خریش با ملکه اهیزابت ،در قاهب تشبیهی
به این مسئله میپردازد .پادشاه به دو تن که همه میدانند دشمن یکدیگرند ،فرمان میدهد
در زمان و مکانی معین حاضر شرند .گر چه پادشاه از پیش جنگ میان آن دو را میداند و
اراده میکند ،اما به هیچوجه نمیتران گفت که او علت مرجبة ارادة آن دو تن است ،بلکه
عمل آنان ناشی از اختیار خردشان محسر میشرد .به همین نحر ،خداوند همة اعمال
انسان را از پیش میبیند و با مشیت پیشین مقدر میکند ،وهی این به آن معنا نیست که
ارادة انسان را نیز تعیین میکند .خداوند فعل اختیاری انسان را از آن جهت از پیش میبیند
که او آن را انجام خراهد داد ،وهی آدمی آن را نه از آن جهت انجام میدهد که خدا آن را
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از پیش میداند ( .)Descartes, 1991: 282-283ظاهراً دکارت ،وقتی که دربارة مسائل
کالمی مربرط به اختیار و آزادی انسان سخن میگرید راهحلهایی کم و بیش ارتجاهی
اتخار میکند و هیچ کرشش واقعی در رفع تناقض آنها بهکار نمیبرد ،نکته اینجاست که
نباید پاسا اههیاتی دکارت را در این زمینه ،رأی نهایی وی تلقی کرد؛ زیرا در نرشتههای
دکارت مایههای فلسفی دقیقی وجرد دارد که میتران از طریق آن ،خردآیینی انسان و
ارتباط آن با ارادة اههی را ترجیه کرد.
ب :توجیه خودآيینی بر مبنای انديشۀ فلسفی
در واقع به عبارتی دیگر به هحاظ فلسفی تا زمانی که خدایی بیرون از آگاهی وجرد
دارد و هرگز به چنگ آگاهی در نمیآید ،نمیتران از آزادی و خردآیینی به معنای راستین
سخن گفت .اما سؤال این است آیا خدای دکارت بیرون از آگاهی است یا به درون آن فرو
خراهد لطید؟ آیا خدای دکارت که مفاهیم منطقی و ریاضی را خلق میکند و نظام عاهم
بر ارادة او استرار گردیده است ،میتراند در حد مفهرمی درون آگاهی تنزل یابد؟ پاسا این
است که دکارت به هحاظ فلسفی وقتی من اندیشنده را پایگاه اندیشة فلسفی خرد قرار
میدهد سرانجام به این نتیجه میرسد که حتی خدا نیز باید به عنران مفهرمی درآید که
تنها برای تکمیل نظام فلسفی خریش به آن نیازمند است و خدا تنها به یکی از امکانات
آگاهی تبدیل میشرد که آگاهی در ترسیم نظام عاهم به آن نیازمند است .به همین جهت
بریه معتقد است ایدههای فطری مانند خدا به مثابة تصرراتی است که عقل آنها را از
منابع خاص خرد میگیرد و با آنها اندیشیدن را آ از میکند .او فطری-مذهبی را قرل به
استقالل و درونی بردن تراهی اندیشههایی میداند که به پیروی از روش منظم درونی به
یکدیگر میپیرندد (بریه.)92 :1390 ،
ترضیح اینکه خدا در فلسفة دکارت از یك امر بیرونیِ فعال به مفهرمی در ساحت
آگاهی تبدیل میشرد و به این واسطه آگاهی از دگرآیینی به خردآیینی نائل میگردد ،از
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جهتی با سابجکتیر شدن معیار صدق 10و حقیقت در معرفتشناسی گره میخررد و این بار
با تکیه برخرد و نه از روی اجبار یا بهپیروی از یك اصل خارجی ،حقیقت از خطا تمیز داده
میشرد (دکارت .)276-275 : 1390 ،دکارت تحصیل شناخت و معیار صدق دانش و
حقیقت امرر را به وضرح و تمایزی که امری سابجکتیر است ،مرکرل میکند و معتقد است
عتا وقتی که چیزی را با وضرح و تمایز تصرر نکند ،نمیتراند از حقیقت دانستن آن خردداری
نماید( .دکارت 1390،اهف 82 :و  .)85او احکامی فطری مانند ایدة خداوند را زاییدة نیروی
درون تصرر میکند و وابسته ساختن آنها به نیروی خارجی را منکر میشرد و روشنی و
وضرح رهنی زیاد را مرجب اعتقاد به آنها تلقی مینماید (دکارت.)243 :1384 ،
گرچه دکارت صدق معرفت واضح و متمایز را به ضمانت اههی نسبت میدهد و شناخت
بدون ضمانت اههی را بی ارزش ترصیف میکند ،اما باید ترجه داشت که وی برای خدا
هیچ نقش ایجابی اعطا نمیکند؛ زیرا او تشخی ضمانت اههی را به صررت بیواسطه و
مستقیم تصرر نمیکند و تشخی آن را به واسطة حی درون ممکن میداند ،یعنی ما
ضمانت اههی را در مررد دانشها و انتخا های خریش ،از طریق ادراک واضح و متمایزی
تشخی میدهیم که درون خریش آن را در مییابیم .به همین جهت ،او قضایایی را که
به صررت واضح و متمایز ادراک میشرد ،صادق تلقی میکند و خداوند را در صررت
مخاهفت با چنین تصرراتی محکرم به فریبکاری مینماید (دکارت 1390 ،اهف .)71 :و به
این صررت ،خدای دکارت مجبرر به صحهگذاری بر دانش واضح و متمایز انسانی میشرد
و هرگز نمیتراند از قرانینی که عقل با ترجه به معیارهای درونی خریش به دست آورده،
تخطی کند و به این طریق ،خردآیینی حداکثری به ظهرر میرسد .مارسلر دِ اَرَوجر 11در
اینباره مینریسد :عمن میان خردآیینی حداقلی و خردآیینی حداکثری تمایز قائل میشرم.
خردآیینی حداقلی زمانی است که من تنها وجرد ارادة خبیثی که مرا تحت تأریر خردش
قرار دهد را نفی میکنم .اما زمانی که معیار حقیقت را خردم وضع کنم و برای هیچچیز جز
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عقل خرد ،صالحیت قائل نشرم بهصررت حداکثری دارای خردآیینی خراهم برد ( Araujo,

.)2003: 103
دکارت با اینکار خدا را تا سر حد ایدة رهنی فرو میکاهد و به آن اختیاراتی را که خرد
تشخی میدهد ،واگذار میکند .او ابتدا خدای مسیحی را خلع سالح میکند و سو هر
انتظاری را که خرد از او دارد بر وی تحمیل مینماید .او نه تنها ارادة خدا را در عمل به
دست آگاهی میسوارد ،بلکه گامی فراتر نهاده و طبیعت هر چیزی را از واقعیت صرری
آگاهی اقتباس میکند .وی معتقد است عچرن هر مفهرمی فعل رهن است ،طبیعتش
طرری است که به خردی خرد ،مقتضی هیچ واقعیت صرری نیست ،مگر آنچه از رهن یا
تفکر ،اقتباس کند( .دکارت 1390 ،اهف .)59 :این حکم ،مفهرم خدا را نیز شامل میشرد
و طبیعت خدا ،حقیقتاش را از معیار سربژکتیر کسب مینماید؛ زیرا از آنجا که مفهرم خدا
بیش از هر مفهرم دیگری کامالً واضح و متمایز به نظر میرسد ،از همة مفاهیم نیز
حقیقیتر تلقی میشرد (دکارت 1390 ،اهف .)64-65 :به دیگر سخن این آگاهی است که
محترای حاالت رهنی یا تصررات را تعریف میکند (تامسرن )159 :1385 ،و به این ترتیب،
محترای نظام عاهم را ترسیم مینماید .در اینجا دیگر از آیینه بردن رهن نسبت به عین
خبری نیست و این آگاهی است که عاهم را با ترجه به نظام مفهرمی خرد که از طریق
معیارهای سربژکتیر به دست آورده است ،معماری میکند؛ یعنی در عمل ،ما با آگاهی
عینیتیافته سروکار داریم و این آگاهی است که کل عاهم را فرا گرفته و همه چیز را درون
خرد هضم کرده است .با این تفسیر سرژه و ابژه در آگاهی یکی میشرد و ابژه نه چیزی
در مقابل سرژه ،بلکه به این معنا است که جهان خارجی همچرن محصرل ،مایملك ،یا
تصریر معکرس سرژه بهشمار میرود.
در اینصررت ،خدا دیگر امر فعاهی که بیرون انسان قرار گرفته و به او تسلط دارد تصرر
نمیشرد ،بلکه امری کامالً منفعل و تابع درون فعال آدمی قرار میگیرد؛ یعنی آگاهی آدمی
به حدی ترسعه مییابد که خدا را درون خرد هضم میکند و او را از جن آگاهی میگرداند
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و خدا به مثابة ابژة اندیشه نه چیزی بیرون از اندیشه که درون آن تحقق مییابد (تامسرن،
 .)159 :1385خدا که ابتدا به حدی ترانا تصرر شده برد که نظام هستی و معرفت را با خلق
منطق هستی و بنای نظام عاهم بر پایة آن استرار ساخته برد سرانجام آشکار میشرد که
این سرژه است که اختیار عاهم را در دست دارد .بر این اساس ،هرسرل با اههام گرفتن از
مبانی سربژکتیر در اندیشة دکارت ،در تأمالت دکارتی تفسیری دقیق از نظام آگاهی دکارتی
به دست میدهد و تمام ساحات شناختی و زیستی و اخالقی انسان را در اندیشة دکارت به
سرژة آزاد فرو میکاهد .وی در اینباره معتقد است دکارت نمیتراند در هیچ جهان دیگری
زندگی ،تجربه ،اندیشه ،ارزشگذاری و عمل کند ،مگر آن جهانی که معنا و اعتبار
وجردیاش را در خرد من و از من کسب کرده باشد (هرسرل .)57 :1386 ،او با این مبنا
اختالف علرم را که در فلسفة اسکرالستیك به امری بیرونی (مرضرعات عینی) مربرط
میدانستند ،تمایز علرم را به عاختالف وجره عقل انسانی .نسبت میدهد (دکارت: 1390،
 )116و تنرع عقل آدمی را مرجب گرناگرنی در ساحت علرم اعالم مینماید.
نتیجهگیری
از آنچه گفته آمد به این نتیجه میرساایم که خردآیینی بنیاد نظام فلساافی دکارت را
تشااکیل میدهد .دکارت با نفی ساایطرة امر بیرونی ،خرد را بنیاد عاهم قرار داد و به این
طریق قانرن بنای حقیقت و هستی جهان را از خرد بهدست آورد.
دکارت برای ترضا ایح آزادی و خردآیینی ،از تحلیال اندیشاااه که جایگاه آزادی تلقی
میکند ،شااروع مینماید .او آزادی را به قرای فاهمه و اراده پیرند میدهد و با ایجاد ربط
و نسابتی معین میان آن دو ،به تبیین آزادی میپردازد .او معرفت را از درون آزادی سالبی
و آزادی ایجابی را از طریق معرفت فاهمه ،بر اسااس نسابت میان ساه عنصار فاهمه ،اراده
و قدرت اههی بیرون میکشااد .به اعتقاد وی برداشااتن گام ایجابی در ساااحت آزادی ،با
تکیه بر ارادة کرر میسار نمیشارد و اراده تنها با رهبری فاهمه میتراند به سااحت آزادی
ایجابی نائل آید .وی با طرح شااك روشاای در ساااحت ساالبی ،فاهمه را از همة اهزامات
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بیرونی که پیشداوریها و دانساتههای تقلیدی در او بهوجرد آورده اسات ،آزاد میساازد و
در ساااحت ایجابی با تقدم فاهمه بر اراده ،عامل انتخا درساات و آزادانة اراده میگردد.
دکارت با ارعان به اینکه خداوند خاهق مفاهیم منطقی و ریاضا ای فطری اسا ات ،فاهمة
انسااانی را محدود به چارچر اراده و خراساات اههی میداند و بدین واسااطه ،شااناخت و
آزادی ایجابی را در چارچر خراست و احکام خداوند میسر میداند .بر این اساس ،دکارت
دخااهات امر بیرونی در تحقق آزادی ماذکرر را بالماانع میداناد و آن دو را قاابال جمع اعالم
مینماایاد .او در سااااحات آزادی ایجاابی ،خادا را مرجردی فعاال و مقتادر فرض میگیرد کاه
نظام هستیشناسی و معرفتشناسی عاهم عینی را بر عهده دارد.
دکارت با تفسیر جدید از مفهرم خدا آن را از مرجردی فعال و مقتدر به مفهرمی در
سطح آگاهی فرو میکاهد که اختیارش را آگاهی تعیین میکند .بر این پایه ،تلقی جدید از
خدا مسیر گذار از معنای آزادی به خردآیینی انسان را همرار میکند و آدمی ماهك قرانین
اندیشه و هستی و حقیقت تصرر میشرد .دکارت با قبرل اینکه خدا ایدهای درون آگاهی
انسان است ،دامنة آگاهی را گسترش میدهد و ابژههای بیرونی را به ابژهای آگاهی تبدیل
میکند .به این ترتیب ،او رابطة مطابقت رهن و عین را معکرس میکند و آگاهی با ترجه
به محرریتی که بهدست میآورد ،بنیاد هستی ابژههای بیرونی قرار میگیرد .در این حاهت
باید ساختار ابژه را بازتا دهندة ساختار قرای شناختیای تصرر کرد که آگاهی با خرد به
ساحت عین میآورد .دکارت با این کار تمام ساحات شناختی ،زیستی و اخالقی انسان را
به سرژة آزاد معطرف میسازد.
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پینوشتها
 1ساارگذشاات اسااتقالل عقل که مقدمة خردآیینیِ دوران جدید اساات ،پیش از دکارت به
نرعی در کلیسااای مساایحی نیز ظاهر شااد و در این دوره ،هرتر با حذف امر بیرونی و
واساطه در دریافت ایمان به اساتقالل و آزادی فهم دورة جدید یاری رسااند .او معتقد برد
که برای ارتباط شاخ مرمن با خدا نیاز به حضارر کلیساا و واساطهگری آن نیسات .این
اتصال انسان با خداوند از طریق هطف و ایمان درونی به آن انجام میگیرد .از اینجاست
که دین مسایحیت دین درون میشارد و به حکم قانرن ظاهر شارع بیترجه میماند یا
حداقل آن را در مرتبة دوم به رسامیت میشاناساد .به این دهیل اسات که هرتر میگرید:
عقبل از آمدن ایمان ،ما ترسااط شااریعت زندانی بردیم ،تا آن که ایمان آشااکار شااد
( .)luther, 2005: 80تفکر هرتر باع شاد عتلقی کلیساای رسامی که بخشاردگی به
واسطة کشیش انجام میشد ،از میان برداشته شرد و بخشردگی مرضرعی میان مرمنان
و خدا باشد که دیگران در آن نقشی نداشتند( .مكگراث.)245 :1382 ،
 2گرچه اصاطالح آگاهی در نرشاتههای دکارت وجرد ندارد ،اما با ترجه به اینکه مضامرن
آن در اندیش اة وی قابل مشاااهده اساات ،میتران از این اصااطالح اسااتفاده کرد .اهبته
آگاهی به معنایی که در ایدئاهیسام آهمان ،در اندیشاة فیلسارفانی مانند فیشاته پیدا شاد .نه
معنایی که فیلسارفان رهن از آن مراد میکنند .فیشاته اعتقاد به سارژه را منتهی درجه
کژروی عقل معرفی میکند و با مردود دانسااتن ابژة مسااتقل از ساارژه آن را به درون
سااارژه فرو میکااهاد و ابژه را جعال من مطلق قرار میدهاد .او من مطلق را هماان
آگاهیای ترصیف میکند که سرژه و ابژه را ترأمان در برمیگیرد و کل هستی را شامل
میشارد (فیشاته .)117 :1395 ،در اندیشاة وی آگاهی نه خرانش سارژه از ابژه ،بلکه خرد
ابژه و سارژه را شاامل میشارد (فیشاته .)98 :1395 ،و معرفتشاناسای نه آگاهی ،بلکه
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درون آگااهی معناا پیادا میکناد؛ یعنی آنجاا کاه سااارژة درون آگااهی از ابژة درون آن
معرفت پیدا کند.
 3و این دقیقاً شابیه آن چیزی اسات که بخشای از سانت مسایحیت برآن اعتقاد داشات و
ترماس آن را با مبنای نظری محکم کرده برد  .ترماس قدی نیز ترض ایح داده اساات
که ایمان امری فراتر از طبیعت اساات .چنانکه معتقد اساات که هیچ وجردی نمیتراند
فراتر از حدود طبیعت منحصر به فردش برود .در اینجا حرف ارسطر را تکرار کرده است
اما بالفاصاله بعد از آن میگرید که هطف از هر ظرفیت طبیعیای فراتر میرود ،چرا که
آن بخشاای از طبیعت اههی اساات که در درون ما وارد میشاارد که از هرگرنه طبیعت
دیگری فراتر میرود و حتی میتران گفت که خداوند از طریق هطف در درون ما زندگی
میکند و عمل می کند ( .)Davies, 1992: 262بهعبارتی دیگر ،هطف یعنی اتصاال
ما با خداوند از طریق پسرش و اههی شدن همة ما و زیستن مسیح در درون ما .چنانکه
در انجیل آمده اسات که شاما در آن روز خراهید فهمید که من در پدر هساتم و شاما در
من و من در شااما هسااتم (اتحاد جانهای مردان خدا) ( .)luther, 2005: 56این
اتصاال انساان با خداوند از طریق هطف و ایمان به آن ،مرمن مسایحی را از وضاع طبیعی
پیشاین که وضاع گناه برد جدا می کند و او را وارد دوران روح می کند .جایی که مسایح
در درون او و از طریق او میزید .و از اینجاسات که دین مسایحیت دین درون میشارد
و به حکم قانرن ظاهر شاارع بیترجه اساات یا حداقل آن را در مرتبة دوم به رساامیت
میشاناساد .به این دهیل اسات که هرتر می گرید:ع قبل از آمدن ایمان ،ما ترساط شاریعت
زندانی بردیم ،تا آنکه ایمان آشکار شد (.)luter, 2005: 80
 4به این ترتیب ،نظریة دکارت دربارة عقل بهطرر گسااترده با اهل مدرسااه تناقض دارد.
نظریة مدرسای حکم را از عملیات عقل میدانسات .اما عدکارت با آوردن اراده به سااحت
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رهن و واگذاری صاادور حکم و تصاادیق و تفکر به آن  ،اراده را به حرزة شااناخت وارد
نمرد )Menn, 1998 :309( .این عمال دکاارت کاار بادیعی نبرد؛ زیرا قبال از او در
قرونوساطی دون اساکرترس و سارآرز بهطرر صاریح و قاطعانه عمل اراده را بر عمل
فهم تقادم دادناد و ترمااس آکرئینااس باا کمی تعادیال برآن شاااده برد ،عاراده و فااهماه
یکادیگر را در برگرفتاه و باه حرکات درمیآورناد .عقال اراده را باه حرکات در میآورد؛ زیرا
خیری کاه عقال آن را درک میکناد ،مرضااارع اراده اسااات و باهعنران اایات آن را باه
حرکت در میآورد.)Aquinas, 1954: 553( .
 5دکارت میان امر اختیاری و آزادی فرق نمیگذارد و آن دو را امری یگانه تصارر میکند.
او کسی را دارای اختیار و آزادی میداند که از حاهت علیاهسریه نسبت به طرفین بیرون
آمده و یکی از طرفین را انتخا کرده باشااد .وی در اعتراضااات و پاساااها به این امر
تصاااریح کرده و میگریاد :عهر ک فقط باه خرد رجرع کناد میتراناد این واقعیات را
درون خردش تجربه کند که اختیار و آزادی هر دو یك چیزند( .دکارت.)242 :1384 ،
Prejudices

6

Dogmatic

7

 8مسا ایحیات نیز در ارتبااط باا آزادی ارادة انساااان و همچنین قادرتی کاه او در ارتبااط باا
انتخا اعمال خرد دارد ،تأکید کردهاسات ،چنانکه ژیلسارن دربارة این مرضاع مسایحیت
مینریساد :عخدا چرن انساان را آفرید ،قرانینی برای او وضاع کرد ،و هیکن او را در وضاع
قرانین برای خرد مختاار شااامرد ،بادین معنی کاه قاانرن اههی هیچگرناه اهزامی بر ارادة
انسااان اهزام نیاورد ...خدا انسااان را چنان خلق کرد که دارای نف ناطقه و برخرردار از
اراده اساات؛ یعنی قدرت انتخا دارد ...یعنی به مرجب آن انسااان حتی در برابر قانرن
خدا نیز مجبرر نیست( .ژیلسرن 469 :1366 ،و.)470
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 9پیشاااتر از ترماس رکر کردیم که هطف خدا مرجب قدرت و فراوری انساااان از طبیعت
میشرد.
 10معیار صادق دانش که اهباً در فلسافه اساکرالساتیك به امری بیرونی وابساته برد ،در
اندیشاة دکارت به درون سارژة انساانی عردت داده میشارد و به این ترتیب به اساتقالل
درون که زمینة خردآیینی است ارعان میشرد.
Marcelo de Araujo
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