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  ریاضی یا هندسی؟: روش دکارت
  *شهين اعوانى

  چكيده

او . ر ذهن وی داشته سخن گفته اسـتبدر آثارش از تأثيری كه علم رياضى رنه دكارت 

تنها معرفت رياضـى « بود، معتقد گذاران علم جبر و هندسه تحليلى است در زمره پايهكه 

را بعضـى با وجود اين، پرسش اين است كه چـ. »توان بر آن نام معرفت نهاد است كه مى

، شـود معرفـى مى» هندسـى«مفسران، و نيز در اغلب منابع فارسـى، روش دكـارْت روش 

اند؟ او زمينه را برای بيـان  محققان بر روش رياضِى دكارت تأكيد كرده كه بيشتر حالى در

 نقطه، بُعـد و امتـداد ماننداز نظر دكارت خصوصياتى . ِك رياضى فراهم كرده استفيزي

تأكيـد بـر روش هندسـى و اصـالت هندسـه  ،به نظر نگارنده. ، ذاتِى ماّده استدر هندسه

چنـين ديـدگاهى بـا اسـت و  گرايى در دكارت قبول اصالت جوهر مادی و ماده معنای به

افزون بر جوهر مادی، به دو جوهر نفس و خـدا نيـز فكر دكارتى مغايرت دارد، چون او 

همـين بـه دليـل رياضـيات عقـل و عقالنيـت اسـت و  أدر فلسفه او، منشـ .قائل بوده است

در اينجـا  البتـه. اند رياضـى، يقينـى و واضـح هـای برهانگرفتن عقالنـى اسـت كـه  تئنش

ــت، بل ــداول نيس ــومى و مت ــيات عم ــيات در روش رياضــى، رياض ــه مقصــود از رياض ك

تقسـيم » رياضيات كـاربردی«و » رياضيات محض«رياضياتى است كه از زمان ارسطو به 

فـرق روش هندسـى و : اسـت های زيـر به پرسش ىمقاله در صدد يافتن پاسخ. شده است

از يك از اين دو بيشـتر اسـت؟  روش رياضى در چيست؟ وضوح، تمايز و يقين در كدام

  اند و چه مسائلى با روش هندسى؟ بل حلنظر دكارت كدام مسائل با روش رياضى قا

  ها كليدواژه

  .دكارت، روش هندسى، روش رياضى، تحليل، تأليف، واضح، متمايز
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 هاهميت روش در فلسف

احتيـاج  1يافتن هر حقيقتى بـه روش«اعتقاد راسخ دارد كه ) .م1650-1596(رنه دكارت 

نيـز  تـر پيش. بـرده باشـدنخسـتين بـار بـدان پـى بـرای  ویای نيست كه  و اين نكته» دارد

انـد؛  نبوده ناآگـاه» به داِم خطا افتادن«به معرفت و جلوگيری از  رسيدناز روش فيلسوفان 

كسـى را كـه علـوم رياضـى  دانسـت و مىحكمـت  هكه افالطـون رياضـيات را پايـ چنان

پـس  از گذشت بيست و اندی قرن پسحال . كرد دانسته، از تحصيل حكمت منع مى نمى

رسد هرگونـه  روش چنان عظيم است كه به نظر مى هفايد«گويد  ، دكارت مىاز افالطون

  .)100: 1376دكارت، (» مفيد كمترتحقيقى بدون روش، بيشتر مّضر است و 

الطبيعـه و فيزيـك و اخـالق تقسـيم  های تعاليم فلسفى دكارت به منطـق، مابعـد زمينه

تصـريح  ، ولى ویمنطق مقدم بر دو ديگر است آموزش ،بندی در اين تقسيم 2.شده است

هيچ ارغنـونى او از منطق، منطق مدَرسى يا منطق ارسطويى نيست و  او كند كه منظور مى

چيـزی شـبيه داشـت يـا  3ارغنـونارسطو يا منطق ارسطو كـه عنـوان  آنالوطیقاهایشبيه به 

                                                            
در آنجا برای معادل فارس . ای بر مطلب حاضر است واقع مقدمه ای دارد كه به نگارنده دربارۀ چيستى روش مقاله. 1

دكارت، معادل فارسى » method of discovery«آورده شده است؛ مثًال برای » روش«، بيشتر )Method(واژه متد 

بـرای معـادل  نقـد تفکـر فلسـفی غـربمترجم كتاب ). 64، اصل 1376دكارت، : نك(آمده است » روش كشف«

ژيلســـون در آنجـــا دربـــاره تفـــاوت راه . »راه شـــك«: اســـتفاده كـــرده اســـت» راه«، از methodفارســـى واژه 

اين موضوع را ) 1225-1274(مان، از جمله نظر توماس آكوئيناس جويان، راه متفكران و راه دين و متكل حقيقت

او معتقد است چيزی كه مشكل مشترك متدين، متكلم، . هستند» جو حقيقت«ها  گروه  كند كه همه اين مطرح مى

دشوار اين اسـت كـه وقتـى آن را يـافتيم، از آن روی «: است، پس از يافتن حقيقت است، نه قبل از آن... فيلسوف و

به هر حال، اختالف ميان يك متكلم مسيحى مثل تومـاس آكوئينـاس و ويليـام اكـام ). 67: 1377ژيلسون، (» نتابيمبر

دان و فيلسوف تجربى اسكوالستيك، از منظـر اخـتالف در راه يـا  راهب فرانسيسكن انگليسى، منطق) 1285- 1347(

: 1395اعوانى، (معادل بهتری باشد » طريق«و » شيوه«رسد لفظ  همچنين به نظر مى). 70- 71: همو، همان(روش است 

در فلسفه دكارت و اينكه تغيير آن به شيوه ممكن است مـانع تمركـز خواننـده بـرای » روش«به دليل جاافتادن ). 193

  .استفاده كند» روش«بيند به شيوه مألوف، از لفظ  مطلب اصلى مرتبط با موضوع مقاله شود، نگارنده الزم مى

 اصــول فلســفهو كتــاب اول  در فلســفه اولـی تــأمالت گفتـار در روش،مابعدالطبيعــه در بخــش چهــارم او بـه مباحــث . 2

 گفتـار در روشو  رسـاله جهـان، کائنـات جـوّ، انکسـار نـورهـای  پردازد و به مباحث مربوط به فيزيـك در كتاب مى

 .پرداخته است اصول فلسفهو سه كتاب ) بخش پنجم و ششم(
3 .Organon  برای منطق اين است كه از نظر او  ارغنونمنظور ارسطو از انتخاب عنوان . ارسطو است منطقنام كتاب

كـه در مقـام تعريـف  االشارات والتنبیهـاتهمچنين منظور ابن سينا در . منطق، ساز يا آلِت حفظ فكر از خطاست

  .ده استداند، همين بو مى» آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ فى الفكر«منطق، آن را 
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ه هـدايت عقـل را منطقى است كـه بـه مـا را«بلكه منطق او  ،ننوشته است 1بيكن نوارغنون

آموزد تا به كشف حقايق نادانسته دست يابيم و چون بسيار تابع عرف و عادت است،  مى

سزاوار است كه در كاربسِت قواعِد مربوط بـه مسـائل آسـان آن، ماننـد مسـائل رياضـى 

دهـد  از نظر دكارت، روش به مـا توضـيح مى .)24: 1364دكـارت، (» مدتى دراز تمرين كنيم

دليـل  هما چگونه بايد به كار رود تا ما گرفتار خطا نشـويم و چگونـه اقامـ كه بينش ذهنى

  . )101: 1376دكارت، (كنيم تا شايد به شناخت همه چيز دست يابيم 

آمده  دسـت يـك از نتـايج بـه های مختلف شناخت و دانش انسانى، هيچ در ميان زمينه

ناپذير كامل  يقينى و شك به حقايق رسيدنهای عقل را در  تواند جستارها و پژوهش نمى

تدالل رياضـى حقايق رياضى است كـه استثناسـت، زيـرا تنهـا اسـ تنها ميان،در اين . كند

كه استدالل بر فرض غيررياضى متكـى شـود، دقتـى  اما همين ناپذير است، محض خدشه

های  و اسـتدالل عـدقوا ،روش. الزم دارد تا بتواند از هرگونه چون و چرا در امـان بمانـد

در گفتـار در و نيـز  قواعـددكارت در . اند شناخت ابزارهایى و رياضى استوارترين هندس
ی كه روش علم رياضـى در ذهـن وی داشـته، تأثير ارهصراحت درب به) بخش دوم( روش

گفته است كه در اوان جوانى علم رياضى، تحليل هندسى و جبر را مطالعه كرده و تحت 

از . قياس بـا فنـون ديگـر علـم قـرار گرفتـه اسـت بودن اين علوم در وضوح و يقينى تأثير

به كار  نيز علوم، از جمله فلسفه و الهيات ديگرروش رياضى را در  خواست مىاو رو،  اين

  . گيرد

  تبيين مسئله. 1

  پيشينه تاريخى) الف

اسـتفاده طورمطلق  بـهای از تبيين فيزيكى عرضه كرده بود كه  ارسطو مفهوم بسيار پيچيده

                                                            
به . م1620را به سال ) Novum Organun( نوارغنونترين اثرش  نسخه نهايى مهم.) م1561-1626(فرانسيس بيكن . 1

ـ كـه دربـاره   مشغول تدوين اين اثر. م1608شود كه از سال  او در آغاز كتاب يادآور مى. زبان التين منتشر كرد

 . بازنگری كرده استبار در آن  است ـ بوده و چندين» روش علمى«موضوع 
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نگرش ارسطويى بـرای  هاين نحو. كرد های فيزيكى ممنوع مى را در پژوهشاز رياضيّات 

. هـای فيزيكـى معتبـر بـود هفـدهم بـر پژوهش سـدۀرياضيات و فيزيك، تـا  ميانارتباط 

: گفـت مـىهريـك  در تعريـف ،فيزيـك و رياضـيات با توجه به موضوع دو علمارسطو 

ارنـد؛ ولـى سـروكار رياضـيات بـا كه وجود وابسته د ،فيزيك با امور متغيّر سروكار دارد

  .هستند )mere abstractions(محض  های امور تغييرناپذير و اعداد مستقل است كه انتزاع

های  های مبتنى بر قياس صوری دربـارۀ پديـده از نظر ارسطو رياضيات، تناسبى با برهان

از پشـتوانۀ تبيـين اين رويكرد ارسطو . رو، با تبيين فيزيكى بيگانه است طبيعى ندارد و از اين

هـای  مابعد الطبيعى متداول و كامًال مطرحى درباره طبـايع متفـاوت امـور فيزيكـى و هويّت

تنها هماهنگى بسياری با مشاهده  كه نظريه فيزيكى برخاسته از آن نه 1رياضى برخوردار بود

طـور  رفـت و بـه شمار مى و عقل سليم داشت، بلكه بخشى از نظريه فراگيری درباره تغيير به

  . )281: 1392گاكروگر، (شد  يكسان شامل همه موجودات زنده و غيرزنده مى

علـوِم مختلـف، مقتضـى  تعـددم های معتقد اسـت موضـوع آنالوطیقای اولارسطو در 

 ،روش علم اخـالق بـا روش علـم رياضـى تفـاوت دارد رو، از اين. اند های مختلف روش

گونه علم  كه فقط يكگويد  ت و مىولى دكارت با اين نظر ارسطو به شدت مخالف اس

ايـن علـم كلـى واحـد، . شـود ا از يكـديگر متمـايز نمىه وجود دارد كه به تمايز موضوع

بر خالف ارسطو كه به تمايز ذاتى ميان دو علـم  ،بدين ترتيب. روش كلى واحد هم دارد

ب، حساب و هندسه قائل بود، دكارت اثبات كرد قضايای هندسى با استفاده از علم حسا

داند كه بـه  جبر و مقابله را علومى مى ،او تحليل هندسى ،قابل اثبات است و بدين ترتيب

گشـا  اما به جای اينكـه ذهـن را پـرورش دهنـد و گره ،گيرند موارد ذهنى مجّرد تعلق مى

  .)212: 1383دكارت، (سازند  باشند، ذهن را در قيد و بندها گرفتار مى

                                                            
هنوز ما يك «: گويد نقدی بر دخالت رياضيات بر فلسفه دارد و مىنوارغنون رو، در سده هفدهم، بيكن در  از اين. 1

اش رنگى و فاسداند؛ يعنى مكتب ارسـطو يـا مكتـب افالطـون بـا الهيـات  فلسفه طبيعى خالص نداريم، بلكه همه

كه  انـد، در صـورتى بـا رياضـيات بـه آن صـدمه زده) پـروكلس و ديگـرانماننـد (طبيعى، و مكتب نوافالطونيان 

، بند 102: 1392  بيكن،(» بايد فلسفه طبيعى را تكميل كند، نه اينكه آن را تكوين و توليد نمايد رياضيات فقط مى

87.(  
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هندسى يك موجـود طبيعـى ماننـد قامـت و انـدام آدمـى و هيـأت طبيعـى  های نشانه

از منظرارسطو، هندسه . ها وجودی است تفاوت. آسمان، به ذات آن موجود بستگى دارد

ای اسـت كـه جهـت  انتزاعـى های واقعيت تنها دانشها  تأاين اشكال و هي همطالع مثابه به

ها را كـه بـه  ياضى، خواص اين صـورتاستدالل ر. نيست آنهادر خوِد  آنهاعقلى وجود 

مابعـد او نظـام  .)316: 1380بريـه، (پيونـدد  نحو ثابتى در تعريف، مضمر است به يكديگر مى

آوردن زمينه برای فيزيك رياضى از جهان شـكل داد و در  اش را به منظور فراهم الطبيعى

لى كـه فـن اسـتدال محسوس كه فن مّساحان است و رياضـىِ  رياضيات، در جنب رياضىِ 

را تأسيس كرد كه موضوع آن همان كم متصـل » رياضيات عقلى محض«اقليدس است، 

كه طبق آن مقـادير عـددی  ناميد» های هندسى فن تحول«در هندسه است و بعدها آن را 

در ايـن نـوع رياضـى محـض، از مسـائلى كـه . ندهسـت جبـر دانش ثابت و متغير، موضوع

يا خـط (انطباق قوس و قطر  همچوناند،  ناميده» ئل مرزیمسا«را  آنهادانان جديد  رياضى

  .شود بحث مى) منحنى و خط مستقيم

  مواجهه دكارت) ب

او . آموخـت) Christopher Clavius(دكـارت روح رياضـى را از كريسـتوفر كالويـوس 

بود و بـا عالقـه بـه ) jesuites(فرانسيسى انجمن يسوعيان  یيكى از آبا نيزاستاد رياضى و 

او اين فهِم نظام رياضى را . داد عينِى فهم رياضيات را تعليم مى های برهانان خود شاگرد

چنان وقف عشق به حقيقت و پروراندن آن كرده بود كـه هـيچ خطـا و كـذبى در آن  آن

. رياضــى در علــوم يقينــى، مقــام اول را داشــتدانــش گمــان  بى ،ديــد و از نظــر وی نمى

تـوان بـر  گرفت كه تنها معرفت رياضى است كه مىها نتيجه  دكارت بر اساس اين آموزه

او تا آخر عمـرش  رو، از اين. دست آورد آن نام معرفت نهاد و از قِبَل آن داليل بديهى به

كالويـوس بـه رياضـيات  .)128: 1383دكارت، (ملتزم بود  آنهابند و به  به بداهت رياضى پای

او هـدف از آمـوختن رياضـيّات را گسـترش فنـون متعـدد . علمى توّجه خاصـى داشـت

يـا  ميانـهعنوان دانشـى  جايگاه رياضيّات كـه تـا آن زمـان بـه. )50: 1381حسينى، (دانست  مى

رفـت، ارتقـا يافـت و حـِق برابـری و  شمار مى الطبيعه و طبيعيات به دو، مابين مابعد هدرج
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دكـارت بـه رياضـيات، مقـام اول را داد و اعتبـار . افـتپايى با فلسفه و متافيزيك را ي هم
كـه نـيكال اورسـم پـيش از دكـارت كـاربرد  بايد گفـتالبته . خاصى به اين علم بخشيد

   1.را در هندسه اختراع كرده بود )coordonnes(مختصات 
يـابى در كنـار  به رياضى، آن هـم قداسـت حقيقت بخشى قداستكالويوس و  تأكيد

علـوم، بـرای دكـارت انگيـزه و محّركـى شـد تـا توجـه  هگرايى در هم روح حاكم شك
 های را حّجـت ندانسـت و روحيـ رو، او هـيچ گفتـه از اين. خاصى به رياضيات نشان دهد

انقـالب يك تحّول بنيادين و  ،گروی را به عشِق حقيقت تبديل كرد و بدين ترتيب مرجع
و او  بـودبا روش رياضـى ميّسـر تنها يابى  برای دكارت، حقيقت كرد؛ يعنىفكری ايجاد 

  .)110: 1383غفاری، ( »تنها معرفت را معرفت حاصل از رياضى دانست«
الطبيعــه مانــدگارتر و  اولــى يــا مابعــد هاز ميــان دســتاوردهای فكــری دكــارت، فلســف

علـوم جـدا  ديگـرالطبيعه از  اش مابعد خواست در نظام فكری او نمى ولىپايدارتر است، 
الطبيعه مشـغول  و نيز دورانى كه به مابعد اش فعاليت علمى از همان آغازِ  رو، از اين. باشد

با برهـانى پيچيـده «او . بود» فيزيك رياضى«آوردِن تمهيداتى برای بيان  بود، در صدد فراهم
 شـده ابت كنـد كـه فقـط خصوصـياتى كـه در هندسـه شناختهخواست ث و بسيار انتزاعى مى

يعنى طول، عرض و عمق، ذاتِى ماده است و برای تبيين پديدارهای طبيعـى، فقـط  ،است
بر اساس ديدگاه . )8: 1379سـورل، (» به اين خصوصيّات هندسى و مفهوم حركت نياز داريم

 2ای را كـه پـاپوس، همسـئلهای دكارت ايـن بـود كـه توانسـت  تام سورل، يكى از توفيق
                                                            

ارسـطو، از  السماء والعالم؛ كشيش و متكلم مسيحى، شارح كتاب 1382متوفى ) Nikolas Oresme(نيكال اورسم . 1
شـود حركـت  او معتقد بود كه با هيچ تجربه و با هيچ دليلى نمى. كسانى است كه مكانيك آسمانى را اشاعه داد

  ).292: 1380بريه، (آسمان را ثابت كرد 
2 .Papus ای سـه  روی صـفحه: مسئله پاپوس اين بـود. دانان اسكندرانى در سدۀ سوم ميالدی ترين رياضى رگاز بز

های برابر  ای بيابيم كه از آن بتوان خطوطى به آنها رسم كرد كه با آنها زاويه خواهيم نقطه مى. خط راست داريم
دكارت اين مسئله را در رسـاله  .ضرب دو خط اول برابر با مربع خط دوم باشد تشكيل دهد، به قسمى كه حاصل

كه در آن بـرای كشـف » محور قضيه«تحليل : پاپوس ميان دو گونه تحليل فرق گذاشت. طرح و حل كرد هندسه
در هـر دو . كوشـيم تـا مجهـولى را كشـف كنـيم كـه در آن مى» محور مسـئله«كوشيم و تحليـل  صدق قضايا مى

  . صورت، تحليل يك روش كشف است
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ناشـده مانـد، بـرای  داشـت، طـرح كـرد و حلّ  اقلیـدساصـول دانى كه شرحى بر  رياضى

شـد  دانى نابغـه شـناخته  خـود، رياضـى هبا اين كار، دكارت در زمان .بار حل كند نخستين

، همـان »موضـوع رياضـيات محـض«كند منظور دكارت از  مى تأكيداو . )60: 1379  سورل،(

متغيّر كه موضوع  عددی ثابت و مقدارهایاست كه موضوع هندسه است و » كم متصل«

خصوصـياتى هسـتند كـه اجسـام،  ،اين خصوصيات هندسى و جبـری 1.ندهست جبردانش 

... هــا و ولــى خصوصــيات رنــگ، دمــا، زبــری، نرمــى و بوهــا، مزه ،مســتقل از مــا دارنــد

ای هستند معلول صفات كّمى اجسام كه بـه نحـوی در ذهـن مـا ضـبط  های پيچيده پديده

  .)115: 1379سورل، ( شوند مى

ــا مســائلى حل هدكــارت در پيشــين در بســياری از . ناشــده مواجــه شــد علــم هندســه ب

نــاممكن، الزم اســت حقيقــت  های هبســياری از فرضــيدر های هندســى، همچنــين  شــكل

 مـثالً  ؛چيزهايى كه به هيچ وجه تحققى ندارند و در خارج هم نيستند، موجود فرض شود

خطـى كـه هـويتش . آيد مى» پايان خط«و در تعريف نقطه  »پاياِن سطح«در تعريف خط 

خـط . شـود اشكال هندسى از همان خط ايجاد مى ههاست و كلي پايان سطح يا توالى نقطه

نه در قالب  ،به طور توأمان نيستند) طول، عرض و عمق(سطح كه بالفعل دارای سه بُعد  و

نظـور شـود كـه م در هندسه ايـن موضـوع مطـرح نمى. اند و نه جسِم تعليمى جسِم طبيعى

شروع هندسـه . پذير است يا اليتجّزا تجّزی هدكارت از صفت بُعد برای جوهر جسم، نقط

عـرض و  ،ت از صفت بُعد برای جوهر جسم، امتـداد در طـولرمنظور دكا. با نقطه است

  : زيرا ،طبيعِت جوهر جسم است ۀدهند عمق است كه شكل

                                                            
ارسـطو را بدنـه ارغنـون  راموس از نقادان سرسخت ارسطو بود و. شود در اين مورد راموس با دكارت مقايسه مى. 1

نزد راموس كشف از برهان و نظم از كشف ادله كامًال متمـايز . دانست غشوش نظام فكری ارسطو مىپيچيده و م

؛ او بـر خـالف سـنت ارسـطويى هـيچ نيـازی بـرای تحليـل قائـل نبـود، در )76: 1383محمـدزاده، : نـك(است 

م در رياضيات كه دكارت به ارتباط و پيوستگى نظم و ترتيب، و يافتن داليل كشف قائل است كه آن ه صورتى

مثل اقليدس بوده اسـت كـه از » دانانى روش هندسه«بخش اصلى دكارت  گويد كه الهام بريه مى. شود كشف مى

يابند  تر دست مى های پياپى، به نتايج پيچيده ها و استنتاج كنند و با استدالل اصول متعارفه ساده و بديهى شروع مى

 ).68: 1385بريه، (
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صفات ديگری كـه بـه جسـم نسـبت دارد، منـوط بـه امتـداد و تـابعى از آن  ههم

] كه معمـوالً هـر شـكلى هندسـى هـم هسـت[ادراك شكل  ،سان بدين . ...است

عنوان مثال جز در يك شىء ممتد در مكان يا ادراك حركت جـز در فضـايى  به

داد تصور امت كه درحالى . ...پذير نيست كه دارای گسترش خارجى است، امكان

  .)260: 1376دكارت، (امكان ندارد ... در مكان، بدون تصور شكل يا حركت

در فكر با شـىء معـدود يـا دارای  تنهاكميّت و عدد كه گويد  مى اصول فلسـفه او در

 هتصور جسم بدون كّم و حتى بدون شكل، امری است مخلوق قـو. كميت متفاوت است

كنيم،  قتى مثلث يا هر شكل ديگـری را تصـور مـىو مثالً  ؛)47: 1385خاتمى، (انتزاع يا تخيّل 

بـا  .جا يافت نشود و در خارج از ذهن ما اصًال موجود نباشـد  چنين شكلى در هيچ بسا چه

 هرگـزمـا نيسـت و  ۀاين همه، طبيعت، شكل يا ماهيت مخصوص و معينى دارد كه ساخت

اص گونـاگونى تـوان خـو طور كه از همـين واقعيـت مى همان. مان هم نيست قائم به ذهن

درجه يا مساوی با دو قائمـه  180مجموع زوايای آن را اينكه  مثالً  ؛برای مثلث ثابت كرد

  .)103-102: 1361دكارت، (دانست 

  چيستى روش رياضى. 2

هفـدهم  ههای سـد طرفداران مكانيسم از جمله هابز و گاسندی تا نيمهتر  پيش كه درحالى

ارائـه كـرده بودنـد، دكـارت بـه مفهـوم ) qualitative(مكانيكى سراسر كيفـى های  تبيين

اصـوالً او . اهتمـام ورزيـدكّمى های  تبيينو ) فيزيك رياضى(فيزيِك مبتنى بر رياضيات 

نخستين كسى است كه تركيب مكانيسم با فيزيك مبتنى بر رياضيات را در سطح وسيعى 

ــه ؛مطــرح كــرد ــه  طــوری  ب ــزام دكــارت ب  quantitative(كّمــى هــای  تبيينكــه ايــن الت

explanations (در سـاحت  واقـع در. شـمارند را اغلب يكى از لوازم ضروری مكانيسم مى

واجـد امتـداد، همـواره در  یيعنـى اشـيا ،امتداد دكارتى، ماده يا شىء ممتد و موجودات

  .برند سر مى گرايانه به كّمى و كثرت هنوعى رابط

شــد، كوشــيد مطالعــات ت رياضــيا هبــار متوجــ نخســتينوقتــى ذهــن دكــارت بــرای 

او در برابر روش تجربى فرانسيس بيكن، تقدم را بـه عقـل داد . اش را تكميل كند رياضى
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كردن معرفت و علم  هدف دكارت عقالنى. و همه چيز را از خوِد فكر يا ذهن آغاز كرد

. )50: 1381حسـينى، ( دادِن عقلـى بـه معلومـات و كسـب معرفـِت يقينـى بـود آدمى و جهت

ترين علوم رياضى كه راه حصول  ساده«عنوان  حساب و هندسه به  دكارت به ،تيبتر بدين

ای كـه بتوانـد او  ولى در ميان مؤلفان اين آثار، هيچ نويسنده مند شد، عالقه» اند علوم هبقي

انـد و يـا بـه اَشـكال  رداختههمـه يـا بـه اعـداد و محاسـبات پنيافـت، زيـرا ، كندرا راضى 

روشن باشد كه چرا اين نتايج  كامالً موضوع مبنايى كه در ذهن ن ايبه  آنهاولى  هندسى،

چيـزی  واقـع در«: گويد او مى. اند اند، نپرداخته چگونه كشف شده آنهاآيد و  به دست مى

تر از اين نيست كه كسى خود را با صرف اعداد و اشكال خيالى مشغول كند و بـه  بيهوده

   .)199: 1383دكارت، (» اين امور جزئى راضى و قانع شود

  بالغـت، اخـالق، علـم ماننـد، دكارت وقتـى فضـائل علـوم گفتار در روش كتاب در

رود كـه  در رياضيات تدابير دقيق به كار مـى«: گويد شمارد، مى برمىرا الهى، فقه و طب 

ترتيـب بـاِر  كند و بدين فنون را آسان مى هسازد و هم كلي هم طبع كنجكاو را خرسند مى

  .)199: همان(» شود زحمت انسان سبك مى

علـوم بـه هـم  هاز نظر دكارت، جای علم و معرفِت آدمى فقط در عقـل اسـت و همـ

با روش رياضـى  تنها آنها هاند و راه كسب هم يك علم واقع درعلوم گوناگون . مربوطند

علوم كند معنای ، در پى آن است تا مقواعد هدایت ذهنچهارِم كتاب  هاو در قاعد. است

اين چه علمى است كه . از چه نوعى است» روش رياضيات«چيست؟ و » رياضيّات«دقيق 

بـه  .شود ، شامل مىگيری يا مقدار است بر نظم و اندازه آنهاكه اساس را  هايى همه دانش

بلكه نجوم، موسـيقى،  ،شود مى االَشكال  ل حساب و هندسه يا علمشام تنها نه ،اين ترتيب

. شـوند متـداول رياضـيات محسـوب مى الحيَـل نيـز اجـزای مكانيـك يـا علم سى،نورشنا

های  او رســاله. اند رياضــىدانــش  هايش هعلــوم، از جملــه هندســه از شــعب هبنــابراين همــ

 هرسـال هرا در ادامـ کائنـات جـو، و )نورشناسـى( منـاظر و مرایـا، هندسهيعنى  ،اش گانه سه

كه اگر خوانندگان آن را به دقـت بخواننـد و بـا به اين اميد  ،آورده است گفتـار در روش

آمده مقايسه كنند، داليلـى  رساله گفتار در روشدر  ها همين موضوع هدربار تر پيشآنچه 

او بـرای اثبـات  رو، از ايـن. هـا بيابنـد روش ديگرروش، در مقايسه با  هبرای داوری دربار
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را كـه از واكـنش نـور » كمـان رنگين« ه، پديـدکائنـات جـو همزايای روش خود در رسال

آيـد،  آيد و زوايايى كه مطـابق آن در آسـمان پديـد مى آب پديد مى های هنسبت به قطر

  . داند ترين نمونه مى مناسب

وقتى كه او  ويژه به. شود دانست كه رياضيات به اين امور ختم نمى يقين مى دكارت به

فلســفه » پرچمــداران«و » اولــين پيشــگامان«عنوان  بــه شــعار ســردِر آكــادمى افالطــون بــه

برايش مطرح بـود  پرسش، اين »داند وارد نشود كسى كه رياضيات نمى«: انديشيد كه مى

اند؟ آيا  شده اند، از تحصيل حكمت منع مى كه چرا آنان كه استعداد علوم رياضى نداشته

سازی اذهان به منظـور فهـم علـم  ی امكان صحيح دانايى، تربيت و آمادهشرط اساسى برا

  علوم است؟  ديگرعنوان اساس  رياضيات به ، يعنىتر تر و متعالى ضروری

ناپذيرترين اعمال عقلـى  ترين و اجتناب علوم رياضى آسان«دكارت با اعتقاد به اينكه 

ن بود يونانيـان بـا رياضـيات ، مطمئ»تر است و موجب آمادگى ذهن برای قبول علوم مهم

بعـدها او . اند كه با آنچه در قرن هفدهم رايج است، بسيار تفـاوت دارد خاصى آشنا بوده

  . يافت 1های اين رياضيات حقيقى را در آثار پاپوس و ديوفانس بعضى از نشانه

خواسـت  ديد و نـه حكمـت مدرسـى را، مى دكارت كه شكاكيت را دشمن خود مى

 آنهـااعتمـاد نكنـد و هرآنچـه را كـه  كامالً فيلسوفان گذشته » اد درستاعتق«برحجيّت و 

بـه  تنهـارو، تصـميم گرفـت  از ايـن. دكندوباره بررسى و واكاوی  ،اند مسلم فرض كرده

دسـت  »متمايز«و  »واضح«عقل خويش اعتماد ورزد تا خود به معرفت يقينى با دو صفت 

يعنـى واپسـين  ،»طبـايع بسـيط«عقـل اسـت يـا بـا كه برخاسته از نور » شهود«با  مثالً  ؛يابد

در مـورد اسـتنتاج قضـايا و انتـاج چيـزی كـه » قضـايای بسـيط«يـك تحليـل، يـا  یاجزا

 قواعـد هـدایت ذهـندكـارت در  .)97: 1376دكـارت، (داريـم علم يقينى  آنهابه  تضرور هب

رياضـيات را اجمال تعدادی از پيشنهادهای روشى و معرفتى مربوط به فيزيك مبتنى بر  به

  :رياضى استماهوی  لحاظ بهبيان و ثابت كرده است كه ادراك ما از عالم ماده، اساساً و 

                                                            
1 .Diophantusعلــم حســاب ( ارثمــاطیقی ن اســكندرانى در قــرن ســوم مــيالدی و مؤلــف كتــابدا ، رياضــى

Arithmetica(.  نقد دكارت بر وی اين است كه مثل پاپوس روش تركيب را معرفى كرده است)دكارت، : نك

  ).قاعده شانزده: 1376
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رياضـيات مسـائل  هتر به موضوع پرداختم، ديدم كه تنهـا مشـغل هنگامى كه دقيق

مربوط به نظم و مقدار است و مهم نيست كه مقدار مورد بحث مربوط به اعداد، 

اين سـبب شـد تـا . ا هر شىء ديگری از هر نوع باشداَشكال، ستارگان، صداها، ي

 هنكـات قابـل طـرح دربـار هدريابم كه بايد علمى كلّى در كار باشد تا بتواند هم

نظم و مقدار را صرف نظر از موضوع خاص، تبيين كند و اين علم كلـى را بايـد 

رياضيات عام
1

سـبب بـه كـه هـر چيـزی را  زيرا ،)قاعده چهارم: 1376دكارت، (ناميد  

يابنــد، شــامل  هايى از رياضــيات را مى شايســتگى نــام شــاخه ،علــوم ديگــر... آن

  .)Schuster, 1980, 55( شود مى

وحـدت «از جهت ) universal mathematics(از نظر دكارت، علم رياضيات عمومى 

كه بـا مقـدار سـروكار  های ديگری دانشاز علوم تابع خود از جمله هندسه و » و سادگى

مسائل فلسفه و متافيزيـك ويژه  او در نظر دارد مسائل گوناگون و به. رود تر مىدارند، فرا

  .كندكند، حّل و فصل  را بر اساس قواعد خاصى كه برای انديشه وضع مى

را در جهــت تمهيــد » رياضــيّات عمــومى«هــای مربــوط بــه  دكــارت ايــن نــوع تالش

بـه بررسـى و اثبـات ايـن  نخسـتای برای فيزيك مبتنى بر رياضيّات رهـا كـرد و  شالوده

 تضـرور هما از عالم ماده و عالم جسمانى كه بـ های موضوع پرداخت كه چگونه ادراك

ما در مورد جسم  مثالً  ؛رياضى است لحاظ ماهوی بهمتضمن ادراك حسى است، اساساً و 

امتـداد، شـكل و . را داريم كه مستلزم مفاهيم حركت و شـكل اسـت» امتداد«مفهوم  تنها

مقدار در ادراك و فهم ماست و امری  هو مقدارند و محاسب  طن خود رياضىحركت در ب

متر محسوس  ده سانتى مثالً آن  هولى عدد انداز ،خط، امری محسوس است. بيرونى نيست

او بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه اصــوالً  ،در ايــن بررســى. بلكــه در ادراك ماســت ،نيســت

واضح و متمـايزِ ذهـن، كليـد فهـم تمـام طبيعـت مـادی اسـت كـه موضـوع  های ادراك

  : رياضيات محض است

                                                            
1 .mathesis universalis رياضـيات «يـا » ىرياضـيات كلـ«های فارسى برای ايـن اصـطالح معـادل  در بيشتر ترجمه

ايم، ولى حسين معصومى همـدانى  آورده» رياضيات عمومى«ما در اينجا معادل فارسى آن را . آمده است» جامع

  ).23: 1379سورل، : نك(استفاده كرده است » رياضيات عام«اثر سورل از  دکارت در ترجمه كتاب
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بينديشـيم، ] اهميـت فلسـفه و رياضـيات[تر در ايـن موضـوع  اگر به شكلى دقيـق

پـردازيم،  بـه بررسـى نظـم و انـدازه مى آنهايابيم كه تمام چيزهايى كه در  درمى

، اصوات يا چيزی ديگر به دنبـال ايـن فارغ از اينكه در اعداد، اَشكال، ستارگان[

يابيم كه بايـد علمـى  درمى ،در اين صورت. اند ، به رياضيات متصل]اندازه باشيم

عــام وجــود داشــته باشــد تــا بتوانــد ايــن عنصــر كلــى را كــه بــه مســائل نظــم و 

يـك از موضـوعاِت خـاّص  منحصر به هيچ واقع درشود و  گيری مربوط مى اندازه

  .)105: 1376دكارت، (نيست، توضيح دهد 

برد كـه  را برای بيان علم كلى آرمانى خود به كار مى» رياضيات عمومى«دكارت تعبير 

شــمار  رو، اجــزای رياضــيّات به هــای ديگــر از آن دربردارنــدۀ هــر چيــزی اســت كــه دانش

رياضيات عام بايد حـاوی مبـانى . شود ها مى بودن، رياضيات علِم علم بنابر اين عام. روند مى

تنهـا بايـد بـه ايـن منظـور گسـترش يابـد كـه حقـايق را از دل هـر  اوليه عقل بشری باشد و

ميان تصـور مبتنـى بـر حـواس و تصـور وی . )106قاعده : 1376دكارت، (موضوعى بيرون بكشد 

بيند، زيرا حـواس و تصـور برخاسـته از حـواس قابـل  رياضِى جهان مادی تفاوت جّدی مى

دارند؛ ولى تصور رياضى جهـان، كه شك و احتمال جايى در رياضيات ن اند، درحالى شك

رياضيات ذهـن را بـه تشـخيص حقيقـت عـادت  1.يقينى و از هرگونه شك و ظنّى مبّراست

بـر . انجامـد است كه به كشف حقيقـت مى» كاربرد صحيح عقل«دهد و الگوی رياضى  مى

ای طراحى كرده اسـت كـه  گونه اساس نظريه مابعد الطبيعۀ دكارت، خداوند ذهن بشر را به

البته اين نظريـه بـه . يابد به آنها يقين كامل مى  بيند، ى اشيای طبيعى را از منظر رياضى مىوقت

                                                            
نيتس  ، و اليـب)هلنـدی(، اسـپينوزا )سـویفران(، دكـارت )انگليسـى(آرمان مشترك چهار فيلسوف توماس هابز . 1

در روش . اين بود كه فلسفه به وضوح و يقينى دست يابد كه تاكنون در اختيـار رياضـيات بـوده اسـت) آلمانى(

های مـا در گـرو نظـم  دكارتى كه كريستين ولف با اندكى تغيير آن را دنبـال كـرد، هـر چيـز يقينـى در انديشـه

تر و  ناپذيرترين امر به سوی امور نامتيقن ترين و شك گام به گاِم حركت از سادههايمان است؛ يعنى روال  انديشه

ای واضح و متمايز است كه بديهى است  نتيجۀ هر تعريف، ايده. شود رياضيات با تعاريف شروع مى. دارتر مسئله

) ها اكسـيوم(هـا و اصـول بنيـادی  قضايای رياضى از طريق تحليـل محتويـات تعريف. پذيرد و هر كس آن را مى

شوند و برهان يعنى اينكه نشان داده شود بديل هر قضيه صادق، متناقض بالذات است و يا بـا حقيقـِت  مبرهن مى

 ).45-44: 1395پاركينسون، (رسيدۀ ديگری در تناقض است  اثبات به
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رغم اهميت و تأثيرش، نقدهای متعددی در پى داشـت كـه در ايـن مقـال جـای بحـث آن 

آور در رياضى، در هندسـه  يقينى» تمايز«و » وضوح«. )108- 107: 1390مقدم حيدری، : نك(نيست 

هـای هندسـه  دكارت تقاوت. آور نيست ى هندسه بر خالف رياضيات يقينچنان نيست؛ يعن

ای اصول بنيادين  به همراه يادآوری پاره هندسـه و رياضيّات را در پنج صفحه نخستين رساله

ويژه به ارجحيِّت روش رياضى و علم رياضيات مربـوط  كند كه به و فنون اساسى مطرح مى

  .و كامًال عقالنى است رياضى در اصل حّسى نيست و اينكه است

  ساحِت بُعد و انديشه 

» من«يا عقل  و اش فكر است در ذهن، فهم، ذهن يا فهم جوهر نفس كه حالت اصلىبروز

كنـد،  فهمد، تصديق يـا انكـار مى كند، مى من چيزی هستم كه شك مى رو، از اين. است

اسـت و بـرای  كـردن رو، كـل ذات يـا مـاهيتش فكر از ايـن . ...خواهد و خواهد، نمى مى

پس نفس در سـاحت  .)CSM, vol. 2: 18(وجودداشتن به هيچ مكان يا شىء مادی نياز ندارد 

 .1: انسـان موجـودی دو سـاحتى اسـت. يابـد عقل و انديشه اسـت كـه ظهـور و بـروز مى

دارد كـه موجـودی انديشـنده و » خـود«ساحت نفسانى كه مفهـومى واضـح و متمـايز از 

ساحت جسـمانى، مفهـوم واضـح و متمـايزی از جسـم يـا بـدن و بُعـد و  .2ناممتد است؛ 

  . امتداددار كه صرفاً چيزی ممتد و غيرانديشنده است

» مـن«. جداشـدنى نيسـت» مـن«انديشـه از  ،)انديشم، پس هستم مى(يتو ژكو هدر قضي

م عنوان موجودی انديشنده و فاقـد امتـداد و از جسـ به ـ  مفهومى واضح و متمايز از خودم

تصور واضـحى از جـوهر انديشـنده دارد كـه » من«. دارم ـ  فاقد انديشه شىء ممتدِ  مثابۀ به

دكـارت . تواند نامتناهى باشـد هم متناهى است و نمى  مستقل از جوهر ممتد است كه آن

گونـه  زيـرا هيچ ،دهد را فقط به خدا نسبت مى» نامتناهى«، صفت اصول معرفت انسانیدر 

كامل است  طورمطلق بهيابد و اطمينان كامل دارد كه ذات خدا  نمىحّدی در كماالت او 

نامتناهى بـه دليـل غنـای  به بيان ديگر،. تواند هيچ حدی داشته باشد و چنين وجودی نمى

ايـن برداشـت از كمـال و كامـل . )244: 1376دكـارت، (ذاتى خويش از هر حـّدی مبّراسـت 

ه هـيچ وجـه بـا جـوهر جسـمانى و بُعـد و آيد و بـ ما مى همطلق، معقول است كه به انديش
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رياضى، از ثبات و يقـين برخـوردار  های ناولى مثل بره ،امتداد هندسى قابل جمع نيست

آن با بداهت و يقين رياضى ) بودن نامتناهى(در اثبات نفس و جاودانگى  رو، از اين. است

طريـق حـس زيرا همه چيز كـه از  ،انديشيم سروكار داريم و در محسوسات، هندسى مى

از دكارت، كالويوس گفتـه  پيش. گيری است شود، مقدار دارد و قابل اندازه شناخته مى

: در قباِل اين نظر كالويوس، دكارت گفت. بود رياضيات در ميان علوم مقام اول را دارد

بندی دكارت  التزام و پای. توان نام معرفت را بر آن نهاد تنها معرفت رياضى است كه مى

او در . يتو كشـاندژكو هيعنى قضي ،ياضى بود كه او را به نخستين مبنای فلسفهبه بداهت ر

  .)130-128: 1377  ژيلسون،(را يافت » قاطعيت براهين و بداهت استدالل«رياضيات 

  واضح و متمايز در هندسه و رياضى. 3

هـر چيـز را كـه بـا وضـوح و تمـايِز «: دكارت گفته است ،تأمالتدر تأمل اول از كتاب 

 هدر مقايسـ اعتراضـاتاو در . )38: 1361دكـارت، ( »حقيقت دارد كامالً كامل ادراك نمايم، 

هــای  فرض كــه پيش ىهــاي مفــاهيم اولىكــه گويــد  الطبيعــه مى مباحــث هندســه و مابعــد

 كــامالً واس مــا چنــان وضــوحى دارنــد كــه بــا بــه كــارگيری حــ ،اند هندســى هــای نابره

كـار، واضـح و   دشـوارترين«الطبيعه  اما در مابعد ،پذيرند اند و همگان آن را مى هماهنگ

 ّ   .)181: 1386همو، ( »آن است همتمايز ساختن مفاهيم اولي

ــد دو مفهــوم  نقــش مهمــى در ) distinctness(» تمــايز«و ) clarity(» وضــوح«هــر چن

و نـه  گفتـار در روشست كه او هرگز نـه در كنند، عجيب ا های دكارت ايفا مى استدالل

دهـد و فقـط  روشنى دربارۀ چيستى معنای ايـن دو اصـطالح توضـيحى نمى به تأمالتدر 

بـر مبنـای ايـن اصـل كـه  ،)بخـش چهـارم( گفتار در روشاو در  1.هايى به آن دارد اشاره

                                                            
ود، بايـد گفتـه شـ های تفكر دكارتى دانسـته مى كه در فلسفه از ويژگى» بداهت«و » وضوح«درباره دو اصطالح . 1

كرد تا سادگى  شود كه آنها ويژگى فلسفه دكارت نيستند، بلكه پيش از او راموس در تمام تعاليم خود تالش مى

او در منطـق دو بخـش را از . ناميـد» پـدر تلخـيص«تـا جـايى كـه بـيكن او را . سابقه را به كار برد و وضوحى بى

ل است؛ و ديگری تنظيم و طرز چينش آن داليـل كـه روش يكى اختراع و يافتن دالي: يكديگر تمييز داده است

كردن ادله بـه ترتيبـى تـا حـد  دسته روش از نظر راموس عبارت است از دسته. شود هم به همين بخش مربوط مى

  . امكان واضح
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 اگـر مـا«: گويـد مى» كمال و حقيقت مساوق وجودنـد و خطـا و نقـص معـادل بـا عـدم«

دانستيم كه در وجود ما هرچه حقيقت و واقعيت دارد، ناشى از يك وجـود كامـل و  نمى

توانسـتيم  بـود، بـه هـيچ دليـل نمى ت ما هرچند واضح و متمـايز مىاپايان است، تصور بى

وضـوح و  ، زيـرا)Descartes, 1998: 22(» يقين حاصل كنيم كه كمـال حقيقـت را دارا باشـد

ه در بيداری، فقط و فقط به معيار عقل معتبر است و نه نـزد تمايز چه در عالم خواب و چ

هرگـاه دو و سـه را جمـع بـزنيم، پـنج  ،در بيداری ياچه در خواب باشيم  1.حس يا خيال

سـه ضـلعى  گمـان بىآيد؛ يك مربع همواره چهار ضـلع دارد و يـك مثلـث،  دست مى به

 ،)1650؛ و مـرگ مؤلـف 1644ثر تأليف اين ا(كه آخرين اثر دكارت است  اصول فلسفهدر . است

   :گويد ، چنين مى»ادراك واضح و متمايز چيست«كه ه ايندربار

بايـد  تنها نـه ،معرفتى كه بتوان بر اساس آن يك حكم يقينى و قطعى بنـا كـرد... 

نامم كه برای يك ذهن  من چيزی را واضح مى. بلكه بايد متمايز نيز باشد ،واضح

چـون اشـيا در برابـر ديـدگان مـا  كه ای گونه بهدرست . دقيق، حّى و حاضر باشد

را بـه  آنهـاگـوييم  گذارنـد، مى مى تـأثير آنهـاگيرند و با قـوت تمـام بـر  قرار مى

 یاشـيا هاما متمايز چيزی است كه چنان دقيق و متفـاوت از همـ ،بينيم وضوح مى

ديگر است كه در درون خود شامل هيچ چيزی نيست، مگر آنچه واضـح اسـت 

)Descartes, 1983, Part 1, 45254: 1376دكارت، : ؛ مقايسه شود با(.  

 ؛عقلى وجود دارنـد و نـه در آگـاهى حسـى های بنابراين، وضوح و تمايز در ادراك

ّ  هيك قاعد2»پس هستم ،انديشم مى« هدر قضي برای مثال، ى وجود دارد و آن اين است كل

                                                            
آدمـى كـه بـه مـرض يرقـان مبتالسـت، همـه چيـز را زرد : آورد شدن اين بحث مثالى مى تر دكارت برای روشن. 1

همچنين ما . بيند كه در واقع هستند تر از آن مى وضوح بسيار كوچك د؛ يا چشم، ستارگان يا خورشيد را بهبين مى

  ). Descartes, 1998: 22(توانيم سر شيری را بر تن بزی تصور كنيم  به طور متمايز مى

هورترين عبـارت در كـل با تلفظ آلمانى، مشـ» كوگيتو«به لفظ فرانسوی آن و » كوژيتو«اين عبارت كه به برهان . 2

در بخـش ) je pense donc je suis(بـه صـورت فرانسـه آن  1637بار در سـال  تاريخ فلسفه غرب است، نخستين

 اصول فلسـفهدكارت در  در اين باره. است )cogito ergo sum(شكل التين آن . مطرح شدگفتار در روش چهارم 

ست كه بر هر كسى كه از راه شك منظم علمى و يا بـه روش ای ا ترين انديشه نخستين و يقينى«: نويسد چنين مى

نيـز ايـن برهـان را بـه  تـأمالت ؛ دكارت در)230: 1376دكارت، (» شود كند، مكشوف مى ورزی مى منظم فلسفه

شكل تحليلى بيان كرده و گفته است كه پس از امعان نظر در تمام امور و بررسى كامل آنها سرانجام بدين نتيجه 

  ).47: 1361دكارت، (بالضروره صادق است » من وجود دارم«يا » من هستم«ين كرده است كه قضيه رسيده و يق
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» وضـوح«مگر آنچه به  ،اطمينان من به حقيقت آن نيست ۀلحاظ عقلى هيچ چيز ماي كه به

كند كه از  كلى اختيار مى هرو، يك قاعد از اين. بيند كه تا وجود نباشد، فكری نيست مى

البته  .)223: 1383دكارت،(كند، حقيقى بداند  اين به بعد هر چه را واضح و متمايز ادراك مى

كنـد، بسـيار  و واضـح و متمـايز درك مىشود چيزهايى را كـه بـه نحـ مى يادآوراو خوْد 

كه تابعى  شكل  و شامل اندازه يا امتداد در طول، عرض، عمق تنها آنها شماراند و  اندك

  .، وضع و حركت يا تغيير در وضع است از حدود امتداد است

گمان در اين معرفـت نخسـتين، چيـزی وجـود نـدارد مگـر ادراك واضـح و  بى

چيزی كه آن را با چنـين وضـوح ] از قضا[اما اگر  م،دان نسبت به آنچه مى متمايز

ايـن ادراك هـم ] در آن صورت[ام، باطل از آب درآيد،  و تمايزی تصور كرده

ظـاهر  بـه ،بنابراين. دانم كافى نخواهد بود آنچه مى] صدق[واقعاً برای اطمينان به 

ه بـا هـر چيـزی را كـ: كلى قرار دهم كه هتوانم اين را يك قاعد اكنون ديگر مى

ــيم،    ]و صــادق اســت[حقيقــت دارد  كــامالً وضــوح و تمــايز كامــل ادراك كن

  .)62: 1361همو، (

در رياضيات، عـدد يـك مبـدأ اعـداد اسـت و از تكـرار آن، اعـداد مختلـف سـاخته 

خداوند نيز مبدأ موجودات است و از ظهـور او موجـودات مختلـف بـه وجـود . شوند مى

شـود، ولـى خـدا در ديگـر  اعـداد تكـرار مى با ايـن تفـاوت كـه يـك در همـه. آيند مى

درسلسله اعـداد، هـر عـدد رتبـه و مرتبـه معينـى دارد، امـا . موجودات تكرار پذير نيست

بـرای اعـداد ... مفاهيمى مانند كثير و بسيار. نهايت سنجيد توان آن را در مقايسه با بى نمى

ا در اعـداد متنـاهى معنـا تنهـ... نتيجه قواعـد جمـع، ضـرب و  كند، در متناهى معنا پيدا مى

. )63: 1381همـو، (خـدا جـوهر نامتنـاهى و قـائم بـه ذات اسـت . دارند، نه در اعداد نامتناهى

معنای موجودی است كه به جهت اطـالق و گسـتردگى حـد نـدارد،  نامتناهى در اينجا به

توانـد از  انسـاِن متنـاهى و نـاقص نمى. فعليت محض است و مصـداق آن فقـط خداسـت

اگر ابعاد عالم را نامتناهى بدانيم، فرض جهان دوم در . نامتناهى صورت ذهنى داشته باشد

ينكه جهان دومى را در كنار اين جهـان فـرض كنـيم، كنار آن ممكن نيست و به محض ا

  . ايم جهان اول را متناهى و محدود فرض كرده
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واقع در ساحت امتداد دكارتى، ماده يا شىء ممتد و موجودات يعنى اشيای دارای  در

. برنـد سر مى حال متناهى به گرايانه و درعين امتداد، همواره در نوعى رابطه كّمى و كثرت

داند،  برای كسى كه علم هندسه مى» وتر مثلْت مساوی مجموع دو ضلع ديگرمربع «قضيه 

در صـورتى كـه بـرای كسـى كـه . واضح و متمايز و كامًال صادق اسـت و حقيقـت دارد

تواند وضوح، تمايز داشته باشد تا دربـارۀ صـدق  فهمد، نمى داند و آن را نمى هندسه نمى

ظر دكارت واضح و متمايز است، اين است قاعده ديگری كه آن نيز از ن. آن داوری كند

بنابراين، وی بر آن شـد كـه معلـوم . »داشتن تر است تا شك دانستن به كمال نزديك«كه 

رسيد كـه آن انديشـه از  تر را از كجا آورده است و به اين نتيجه  كند انديشه وجود كامل

  .)223: 1383همو، (تر از اوست، به او رسيده است  واقع كامل ذاتى كه در

» ريشـه و منشـأ«و » اصـل«را به منطِق » های واضح و متمايز انديشه«البته دكارت منطق 

كلى به اصـوِل نخسـتين  طور ها و ثبات دانش به ايقان واقعيت. رساند مى» فرديت«آن را به 

برای علـم فيزيـك نيـز در پـى همـين  جهـان البته رساله دكارت درباره نظام. ارتباط دارد

الزم نيست كـه او  1.»ه را به من بدهيد تا من يك جهان را برای شما بسازمماد«: اصل بود

زيرا ماهيـت ايـن قـوانين رياضـى اسـت كـه در قواعـد  ،اين قوانين را از تجربه اخذ كند

مستتر است و صدق ضروری اين دانـش را ذهـن انسـانى در درون  2»دانش كلى«اساسى 

  . پذيرد خود مى

  .جسـِم فيزيكـى، همـان بُعـد و امتـداد محـض اسـتكه گفته شد صفت جـوهِر  چنان

  هـای ماهيـت عـالم جسـمانى و خـواص اساسـى آن را بـر حسـب تعريف نيزعلم هندسه 

  ،شـود حتـى تأويـل فيزيـك بـه هندسـه ممكـن مى ،در تفكر دكـارت. كند دقيق بيان مى

. و بُعـدداری جهـان اسـت هـا زيرا تحقق فيزيكى از بـديهيات و اصـول بـه سـوی واقعيت

                                                            
كنـد كـه همـين  اظهـار مى» بوطيقـای نقـد«از پيروان دكارت و ولف در ) J.C.Gottsched, 1700-1766(گوتشد . 1

هـر «: ابعيـت عقـل در آوردتوان در مورد شعر هم به كار برد و با اين كـار، قلمـرو شـعر را هـم بـه ت شرط را مى

به من بدهيد تا من بر حسب قواعد عمومى فن شعر، به شما ) تم مشخصى(خواهيد، هر مايه معينى  ای كه مى ماده

  ).409: 1372كاسيرر، (» توان ساخت نشان دهم كه يك شعر كامل را چگونه مى

2. mathesis universalis 
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  »يقين و وصول اصـل واضـح و متمـايز«ريزی يا بنای سنگ اصلى رأی  رت برای پىدكا

  انكـارگونـه كـه هر گويـد شـود و مى به موضوع صداقت و راسـتگويى خـدا متوسـل مى

 ،معنای ترديد در راستگويى و صداقت خداست اعتبار مطلق مفاهيم و رياضيات محض به

نيـاز داشـته ... ق بـه شـكل، بُعـد وولى جوهر نفسانى مثل جوهر جسم نيست كـه در تحقـ

  .باشد

... ، ذهـن يـا فهـم يـا عقـل و»من« ، يعنى)res cogitans(انديشد  نفس يا چيزی كه مى

پس نفـس در سـاحت انديشـه . ... فهمد و كند، مى كه شك مى استچيزی » من«. هستم

برای انديشنده يـا صـاحب فكـر، مراتـب  ،در اين ساحت. يابد است كه ظهور و بروز مى

، نخسـتين و »كنم، پـس هسـتم فكـر مـى«. كنـد تـر جلـوه مى وضوح و تمايز بسـيار يقينى

پـردازد يـا  ورزی مى ترين چيزی است كه به ذهن كسى كه به روش منظم به فلسفه يقينى

 شـك«شـود كـه  يادآوری مى. )230: 1376همـو، (د كن كند، خطور مى شك مى مندانه روش

مـن . در پى آن بوددكارت هم برای حصول يقينى بود كه او » شك روشى«يا » دستوری

آورم يـا حتـى  در هر زمانى كه من آن را بر زبـان مـى تضرور هستم، من وجود دارم، به

  .كنم، صادق است آن را در ذهن تصور مى

  ارتباط هندسه و رياضى با روش تحليلى و روش تركيبى. 4

  طبـايع«تحليـل مـا را بـرای وصـول بـه . روش برهـان اسـت ۀموعـتحليل و تأليف زيرمج

  ايـن طبـايع بسـيط واپسـين اجزايـى اسـت كـه. سـازد توانـا مى) simple natures(» بسـيط

 دسـتيابىمانـد، قابـل  برای تحليل تا جايى كه در قلمرو تصورات واضح و متمايز باقى مى

  . است

  ،تـأمالت هرسـال هشـيو. ردگـذا تركيـب فـرق مى هتحليـل و شـيو هدكارت ميان شـيو

  خـدا و مسـئلهدكـارت دو  ،اهدائيـه هدر ابتدای ايـن رسـاله در نامـ. است» تحليلى« كامالً 

نـه بـا  ،را با دالئل فلسفى اثبات نمـود آنهابايد «دهد كه  نفس را در صدر مسائلى قرار مى

لحـد آن اگر اين دو موضوع را بتوان با عقل فطری اثبات كرد، مؤمن و م. »دالئل كالمى

ــا روش فلســفى مقايســه مى. را خواهنــد پــذيرفت كنــد و  در آنجــا او روش هندســى را ب
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استعداد تفكرات هندسـى وجـود  هدر دنيا استعداد تفكرات متافيزيك به انداز«: گويد مى

  .»ندارد

ى ياه زيرا به موضـوع ،اند علوم فيزيكى مانند فيزيك و نجوم به مفاهيم تركيبى وابسته

  دكـارت روش تركيبـى. برخوردارنـد... خاص، شـكل خـاص و هاز انداز پردازند كه مى

  تــأمالت كنــد كــه بــا آن كتــاب را ســودمندتر و ارزشــمندتر از روش تحليــل معرفــى مى
ــأليفى اســت هروش هندســ رو، از ايــن. اســت را نوشــته  يعنــى در آن  ؛اقليدســى، روش ت

عنوان  به axioms(،1(عارفه ، اصول مت)postulates(، اصول موضوعه )definitions(تعاريف 

 مانند اينكه ؛شود قضايا و نتايجى عرضه مى آنهاشود و از  مطرح مى) premises(مقدمات 

اثبات وجود خدا و تمـايز نفـس و بـدن را بـه  های ن ااو بره. »مثلث دارای سه ضلع است«

 در هندسه هيچ چيزی بدون داشتن برهـان قطعـى پـيش... « :كند روش هندسى تنظيم مى

فـرق  آنهـاهندسـى، دو چيـز وجـود دارد كـه مـن بـين  هدر نگارش بـه شـيو... . رود نمى

 اعتراضـات اين درحالى است كه پاسخ دكارت در. »نظم و روش برهان ؛ يعنىگذارم مى

در آنجـا او . بـه نحـو ديگـری اسـت كامالً يعنى بقای نفس بعد از مرگ،  ،به همين سؤال

 هپـس پاسـخ آن هـم فقـط بـر عهـد .شـود بـوط مىگويد اين سؤال به قدرت الهى مر مى

ــاچــون خداونــد توســط «خداســت و  ــه مــا وحــى كــرده اســت كــه ايــن  انبي ــابودی[ب   ن

  مانـد نمىبـاقى ] در ايـن مـورد[ين شـكّى هـم كمتـرهرگز رخ نخواهد داد، حتـى ] نفس

  . )177: 1386همو، (

از مراحـل آخـر انـد  برده داناِن اقليدسى بـه كـار مى روش تأليف يا تركيب كه هندسه

شود و  ترين قضايا كه از طريق شهود بر ما معلوم است، آغاز مى يعنى ساده ،روش تحليل

ای در برهـان  بايد اطمينان داشـت كـه هـيچ مرحلـه. پردازد ای منظم به استنتاج مى با شيوه

 ۀهـر قضـي. قابل توجه در عمل، روش تركيبى يا تأليفى آن است هنكت. حذف نشده است

ای  گونه بهترتيب امور  به بيان ديگر،. آيد دست مى قبلى به نحو ضروری به هضيبعدی از ق

                                                            
 )common notions(يا اصول عام. 1
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در روش تـأليفى سـير از  عكس بـه پـس. متكى استاست كه هر برهانى بر برهان پيشين 

احكـامى تـأليفى و مـؤخر از  1؛گيرد وجو به نحو ماتأخر انجام مى معلول به علت و جست

روش تـأليف، نتـايج از اصـول متعـارف اسـتنتاج در . تجربـى اسـت آنهـا أتجربه كه منش

روش تـأليف بـرای هندسـه مناسـب . هر مرحله در مباحث قبل منـدرج اسـت«شود و  مى

. »طوالنى تعاريف، اصول موضوعه، اصول متعارفه و قضايا متكى است  هبر سلسل«است و 

ای  لهصوری در هندسه مناسب است و بر سلس های نابرای بره، اين روش از نظر دكارت

احكـام رياضـى . طوالنى از تعاريف، اصول موضوعه، اصول متعارفه و قضايا متكى است

  .اند»تأليفى«بدون استثنا 

ــل،  ــى«از نظــر دكــارت در مقاب ترين و  روش كشــف اســت و صــحيح» روش تحليل

اين روش سير از علت به معلول است كه جايگاه مناسـبى . ترين روش تعليم است حقيقى

تفكـر وجـود دارد، فكـر : يـابم مـن بـه ايـن كشـف دسـت مى«. ت داردرياضيا هدر حوز

ام؟ چيزی كه  پس من كه... تواند به صورت مستقل و جدای از من وجود داشته باشد نمى

كنـد، انكـار  فهمد، تأييـد مى كند، مى كند، اين چيز چيست؟ چيزی كه شك مى فكر مى

ولـى داليـل  ،)52: 1361مـو، ه(» كنـد و همچنـين تصـور و احسـاس دارد كند، هوس مى مى

يعنـى روش  ؛به روش هندسى تنظيم شده است» تمايز نفس و بدن« و »اثبات وجود خدا«

، ...)تعريف و چيستِى فكر، مفهوم، واقعيـت ذهنـى، وجـود، جـوهر و(تأليفى بر تعاريف 

دانان قـديم از روش  ولـى هندسـه موضوعه، اصول متعارفـه و قضـايا مبتنـى اسـت، اصول

امر سّری مقـّدس ارزش قائـل بودنـد  هزيرا برای آن به انداز ،اند كرده تفاده نمىتحليل اس

تعريـف دكـارت از روش تحليـل چنـين  .خواستند اين امِر محرمانـه، فـاش شـود كه نمى

  :است

                                                            
ــطويى، روشدر ســنت . 1 ــب  ارس ــل و تركي ــای تحلي ــى آن ) analysis and Synthesis(ه ــاظ التين ــب الف در قال

)resolution and composition (هـا  در اين سنت، تحليل اساساً شكلى از برهان بود كـه از معلول. اند به كار رفته

دكـارت روش اسـتنباط . داشـتها داللت  كه تركيب استدالل از علل بر معلول حالى شد، در پى به علت برده مى

  ).99: 4، ج 1380كاپلستون، : نك(كرد  دانان سنتّى، يعنى برهان تركيبى را رد مى استنتاجى هندسه
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طريق درسـتى اسـت كـه از ايـن طريـق، يـك چيـز بـه نحـو  هدهند تحليل، نشان

امـا ... شـود و اسـتنتاج مىروشمند و گويى به نحوكشف معلول از علت، كشـف 

تفـاوت و يـا مخـالف،  بى هاين روش چيزی در خود ندارد كـه در يـك خواننـد

 آنهـادر موارد بسياری از موضوعاتى كه آگـاهى از ... ای شود سبب ايجاد عقيده

مهم و ضروری است و بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيـرد، ايـن روش بـه 

توجـه  آنهـان موضوعات برای هر كـس كـه بـه زيرا اي ،پردازد مى آنهاندرت به 

  .)180: 1384همو، (كافى كند، واضح است 

  وضوح و بداهت رياضيات. 5

» دقـت«و » وضـوح«ها، بـه  رياضيات اين قابليت را دارد كـه در اسـتدالل ،از نظر دكارت

باشد تـا حـدی كـه هـيچ جـايى » يقينى« كامالً های مورد استفاده آن  كامل برسد و برهان

  .گرايانه باقى نگذارد احتمال های ناو بره» احتمال«برای 

او معتقـد اسـت حسـاب، . دان متفكری مانند دكارت هم فيلسوف است و هم رياضى

كنند، متضمن  كه از امور بسيار بسيط و بسيار كلى بحث مى سنخ ديگر علوم همهندسه و 

در . د؛ خـواه در طبيعـت وجـود داشـته باشـند يـا نداشـته باشـندامر قطعى و ترديدناپذيرن

مركـب  ومى از اين دست كه در آن از اشـيایصورتى كه طبيعيات، هيأت، پزشكى و عل

متفـاوت  كـامالً ای  فيزيـك مقولـه مـثالً  انـد؛ آميز و غيريقينى كامًال ترديدشود،  بحث مى

حسـى بـا  همـاد آنهـاكه در  موجوداتى. سروكار دارد» مركب«است، چون با موجوداتى 

چون نجوم و پزشكى، پيوسته همهايى  مثل رشته نتيجه درخورند و  مفاهيم رياضى گره مى

مربـوط بـه هـای  دانشدر صورتى كه قضـايای رياضـى و تمـامى . اند و غيريقينى  تجربى

در . انـد  رياضى پيوسته چه در ذهن و چه در عين، خـواه در بيـداری يـا در خـواب يقينى

رياضى كه در خـواب  مسئلهيك . ضيات، دليلى كه صرفاً احتمالى باشد، جايى نداردريا

  .)39: 1361دكارت، : نك( رياضى است كه حل شده است مسئلهشود، باز يك  حل مى

يـا مثلـث . دو مجهولى را حل كند هتواند معادل كسى كه رياضى نداند، نمى گمان بى
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تر آن مسـاوی مجمـوع مربعـات دو ضـلع مربع و«اين خصوصيت را دارد كه  تضرور هب

. فهمـد چه در بيداری يا در خـواب، آن را نمى ،ولى كسى كه هندسه نداند ،»ديگر است

فهم بُعد برای جسـم، نيـازی بـه . مثال مربع يا مثلث با مثال بُعد برای جسم ناسازگار است

» فريبكـار شـيطان«شـود كـه آيـا  با توجه به اين نكتـه، ايـن سـؤال مطـرح مى. علم ندارد

پاسـخ دكـارت مثبـت  يقين بـهتواند در موضوع هندسـه و رياضـى نيـز مـا را بفريبـد؟  مى

ولـى ايـن  ياضى يا موضوع هندسى اشـتباه كنـيم،ر مسئلهخواهد بود وقتى كه ما در حل 

: همـان(نـدارد  تأثير آنهااالمر موضوعات رياضى يا هندسى و ثبات  فريب شيطان، در نفس

تواند احكـام حسـاب و هندسـه و  ظاهر مى بهدكارت » فريبكار شيطانِ «طور كه  همان. )41

كنـد كـه تمـام  مى» اعتـراف«ناچار  او به. حتى خوِد منطق را در بيداری هم زير پا بگذارد

شـيطاِن پـس از فـريفتن حـال  دانسته است،  را حق و صادق مى آنهاى كه در گذشته يآرا

. ـ االمـر البتـه نـه در نفس ـ  شوند مى پذيرآن آرا به وجهى برايش ترديد ههم ،بسيار مكّار

بُعد خواه در بيـداری  رو، از اين. يى ندارديطان در خصوص بُعد برای جسم، كارافريب ش

  .ناپذپر است يا خواب، ذاتِى جسم و از آن تفكيك

  از دكارت پسروش هندسى و رياضى . 6

اين روند . توانند دوشادوش يكديگر باشند جبر مى دكارت نشان داد كه چگونه هندسه و

. ادامه يافت و تا تقليل نهايى هندسه به جبر پـيش رفـت) 1643-1727(نيوتن در آيزاك 

همچنين انتشار مكانيك آسمانى نيوتن كه عكس  انگيز و تحول ناشى از پيشرفت شگفت

كـه  هنگـامى .م1656در سـال . هجدهم مشهود بود سدۀفيزيك دكارتى است، در اوايل 

ها فعال شدند و مخاصـمه  دكارتى به شدت در دانشگاه ههای موافق و مخالف فلسف جناح

ای را گذرانـد كـه مطـابق آن تـدريس  و پيكار دو طرف اوج گرفت، يان ده ِويت اليحه

كه اين جدايى، تحـوالتى را بـا  )240: 1357شرف، ( الهيات و فلسفه از يكديگر تفكيك شد

  .اشتخود به همراه د

بـا عنـوان  اصول فلسـفه دکـارتهندسِى  بندی صورتدكارتى،  هاسپينوزا ُمصلح فلسف



150  

  

 

سا
 ل

وم
 د
 و
ت
س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

7
، 

ز 
يي
پا

13
96

  

تفکـرات مابعـد را بـه انضـمام ذيلـى بـه نـام  1اثبات اصول فلسفه دکارت با روش هندسـی
اين اثر تمرينى دكارتى است كـه او در . در آمستردام منتشر كرد .م1663به سال 2الطبیعی

 تأكيدالطبيعه پرداخته است، ولى اسپينوزا خود  ئل سنتى مابعددكارتى به مسا هآن به شيو

كـه از طريـق دوسـتش  نـهوگ مطالب ايـن رسـاله را قبـول نـدارد و آن هكند كه او هم مى

. )419: 1392پاركينُسـن، (دانسته است  بخشى از آن را درست مى ، تنهانقل شده 3لودويك مِيِر

 همنزلـ اش بـر اثـر دكـارت بـه ين شـرح هندسـىهمـتر خود بـه  اسپينوزا در آثار پختهالبته 

  4.كند آراِی خود اشاره مى ۀكنند بيان

ماننـد جـان اسـتوارت ميـل، قضـايای اصـلى .) م1740( درباره طبیعت انسانهيوم در 

بـودن  ترتيب، در حقيقى دانـد و بـدين هندسه را مأخوذ از ادراكات حسى و قوه خيال مى

  اسـت كـه اگـر اصـول علـم  نشـان داده عقـل عملـینقـد كانـت در . كنـد آنها ترديـد مى

هيـوم كـه عـادت را بـر  ،هندسه به ادراك حسى سوژه واگذار شود، بايد به همـين دليـل

نيچـه . گرايى تسـليم شـود نشاند، در برابـر ايـن تجربـه جای ضرورت عينى در مفهوم مى

كال خصـوص بـه پاسـ كنـد و به نيتس را تأييـد مى مواضع ضد دكـارتى پاسـكال و اليـب

اخـتالف » مسـيحى مـؤمن«بينى كامًال با ايـن  با اينكه نيچه از لحاظ جهان. دهد ارجاع مى

است و مسـيحيت را عقالنـى » منطق دل«پاسكال مريد . مند است نظر دارد، اما به او عالقه

نيتس هـم  در مورد اليـب. داند و نيچه برای پاسكال بيش از دكارت احترام قائل است مى

دهـد  نگـری آلمـانى او را بـه ظـاهربينى دكـارت تـرجيح مى نيچـه ژرف به همين منوال،

  .)18: 1384گادامر، (

                                                            
1. Renati Descartes Principiorum Philosophiae.  

2. Cogitata Metaphysica 

3 .Lodewijk Meyer 1629-1681) (او در . نويس  نامـه و نمايشنويس  پزشك هلندی، محقق كالسيك، فرهنگنامـه

  . نوشته است شرح هندسی اسپینوزا بر اصول فلسفه دکارتای بر  اين متن كسى است كه مقدمه

ويژه در سـدۀ هفـدهم، بيشـتر در محـدوده فرانسـه اسـت، امـا در انگلسـتان و آلمـان رواج  تأثير آرای دكارت به. 4

نيتس در انديشـه آلمـانى  اليـب. به يك منـوال نيسـتحدوحصر و هميشگى و  يقين تأثيرش بى كمتری دارد و به

گذارد و به نظام متـافيزيكى  ها را در دكارت كنار مى او نظام رياضى و فيزيكى پديده. نفوذ و رسوخ جدی دارد

  . كند بندی مى خود را صورت» مونادشناسى«پردازد و سرانجام نظام فلسفى  جواهر مى
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گذاشـت كـه  حقیقـت و روشترين كتاب خـود را  ترين و معروف گادامر عنوان مهم

  در ايـــن كتـــاب نســـبت بـــهاو . اســـت ارکـــان هرمنوتیـــک فلســـفیعنـــوان فرعـــى آن 

  گــر، بــدگمان اســت و نشــان، اعــم از روش دكــارتى يــا هــر روش ديكلى طور بــهروش 

 رو، از ايـن .جانبه روشمند كـرد توان به نحو جامع و همه دهد كه تأويل صحيح را نمى مى

حقيقــت از روش فراتــر « بـه بيــان ديگــر،دسـت روش از دامــان حقيقــت كوتــاه اســت و 

در وی . كنـد شـروع نمى» چيسـتى روش«يـا » روش«او كار خود را بـا تعريـف  .»رود مى

آيا روش به نحو تـام «كند كه  را مطرح مى پرسشحقيقت و روش اين  هچهارچوب رابط

 ،دهد او خود به اين پرسش پاسخ منفى مى گمان بى. »برد يا نه؟ و كامل به حقيقت راه مى

 )verstehen(او معتقد است كاردانى و فهم . )22: 1389توران، (يابد  زيرا روش را محدود مى

داشـتن در چيـزی هسـتند، از تنگنـای  و مهـارتدادن  كه هر دو حـاوی عنصـر تشـخيص

 ،بـه نظـر گـادامر. گذارنـد حقيقت و خطايى كه به حكم روش تعيين شده پا را فراتـر مى

طور كه استدالل روشـمند منكـر آن اسـت كـه  همان. تاريخ جايگزينى برای روش است

ادعـای  ـ  يخاعم از هنر، فلسـفه و تـار ـ سنت نيز  باشد،عنوان منبعى برای حقيقت  سنت به

طلبـد  روش را مبنى بر اينكه تنهـا راه رسـيدن بـه شـناخت حقيقـى اسـت، بـه چـالش مى

)Bleicher, 1980: 1-2(.  

  گيری نتيجه

ارسطو را طرد كرد و تبيين مكانيكى را جايگزين آن ساخت  ۀگرايان دكارت تبيين غايت

او . بند شـد ّمى پایك های و تبيين) فيزيك رياضى(و به مفهوم فيزيك مبتنى بر رياضيات 

جبـری و بسـيار  هاست و با ارائـ» تحليلى ههندس«گذاران علم جديد و مبدع  يكى از بنيان

دكـارت  در روش هندسـىِ . مجرد از هندسه، ظاهر تجربى آن را به حداقل رسانده اسـت

روش هندسى او يكى . يكى نظم و ديگری روش برهان: دو چيز از يكديگر تفكيك شد

عنوان مقـدمات، تعـاريف مفـاهيم  يعنى در اين روش به ؛است» تأليفى روش«از مصاديق 

گــوييم ايــن مثلــث  وقتــى مــا مى. انــد مربوطــه، اصــول موضــوعه، اصــول متعارفــه مطرح

چنين خصوصياتى دارد، ضرورت مفهومِى آن از تجربه و عالم بيرونـى عايـد  تضرور هب
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  . خيزد بلكه مبنای اين ضرورت از رياضى برمى ،شود نمى

 هبـه انديشـ سـپسآورد و  روی » رياضـيات كـاربردی«به  نيز نخست رياضيات او در

كه برای انديشه قواعد خاصى شبيه  بودهدف اصلى او اين . پرداخت» رياضيات عمومى«

قواعد رياضى وضع كند تا بتواند مسائل فلسـفه و متافيزيـك را بـا روش رياضـى حـل و 

بندی و التزام او به  پای. نهاد» معرفت رياضى«بر  تنهارا » معرفت«دكارت نام . فصل نمايد

اگـر . كشـاند» انديشم، پس هستم مى«رياضى بود كه او را به مبنای  های نابرهدر بداهت 

رياضيات باشـد،  هپاي ای نياز است كه در وضوح و تمايز و نيز در قطع و يقين هم به فلسفه

در اين مقاله بـه . ترين مفهوم است يقينىترين و  كه بديهى باشد »انديشم مى«بايد بر مبنای 

دكارت اشاره شـد  های ناعنوان دو مفهوم كليدی در بره به» متمايز«و » واضح«دو مفهوم 

مصـداق بـارز ايـن دو . كه هر دو فقط و فقط به معيار عقل معتبرنـد و نـه حـس يـا خيـال

كـه  نيـزد هندسه ثابت ش رو، از اين .مفهوم بُعد و امتداد است كه ذاتِى جوهر جسم است

و فكر و تعقل كه رياضـيات كـاربرد  اد سروكار دارد، از جوهر جسم استبا نقطه و امتد

البتـه . علمى بود، نه مسائل فلسفى هكار دكارت تحت سيطر. آن است، ذاتِى جوهر نفس

كـه او سـاخته اسـت، درخـور ) فيزيـك رياضـى«او بيشتر از  مابعد الطبيعى هامروزه نظري

  .گيرد توجه قرار مى

از بودن ماده و جسم، ثابت كرد كـه نفـس، جسـمانى نيسـت و  دكارت با اثبات ممتد

بايـد بـدان بپـردازيم كـه  ى مىبرای اثبات هر موضـوع نفسـى مـا از طريـق رياضـ رو، اين

به نحوی با جوهر  واقع درهندسه كه با نقطه، خط و امتداد سروكار دارد، . آور است يقين

گرايان بر روش هندسِى دكارت، به واقع قبوالندن تبيين  ماده يدتأك. شود مادی مربوط مى

دكـارت منظـور از بُعـد در جـوهر  هكه در فلسـف در صورتى. عقالنِى جوهر مادی اوست

طبيعـت جـوهر جسـمانى  ۀدهند عرض و عمق اسـت كـه تشـكيل ،جسم، امتداد در طول

اند به آگاهى در آيـد و تو او معتقد است امتداد مى. است و جوهر مادی عين امتداد است

اد خـوْد ولـى امتـد ،آگاهى با فكر سروكار دارد كه فكر از مختصات جوهر نفـس اسـت

. شـود خورد فيزيكى مى رياضى است، ولى وقتى با ما برمى حقيقِت جهان. آگاهى نيست

» مـن«انسان در ساحت نفسانى، موجودی انديشنده و ناممتد است و انديشـه از  رو، از اين
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تصور يقينى و » من«يعنى  ؛دارد» خود«مفهومى واضح و متمايز از » من«. نيستجداشدنى 

 ،بُعـد ،واضحى از جوهر انديشنده دارد و اين يقين همان يقين رياضى است كه به شـكل

از نظر دكارت مادامى كه تجربه را به صـورت  اينكهنهايى  هنتيج. نيازی ندارد... امتداد و

. شـود برای دكارت علـم بـا عقـل معقـول مى. ايم م نرسيدهرياضى درنياوريم، هنوز به عل

رياضيات كاربرد عقـل اسـت  و به عقل درآيد نخستپس هر آنچه كه علمى باشد، بايد 

  .و يا بهتر بگوييم خوِد عقل است
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