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مقدمه 
قلمرو تاریکی

عمر فلسفۀ غربی اینك به دو هزار و پانصد سال رسیده است، اما بخش بزرگی از آن در دو 
مقطع جداگانه ای سپری شد که هر یك حدود 1۵0 سال به طول انجامید. مقطع نخست در آتِن 
سقراط، افالطون، و ارسطو بود، یعنی از میانۀ سدۀ پنجم تا اواخر سدۀ چهارم پیش از میالد. 
مقطع دوم در اروپای شمالی بود، که در پی جنگ های مذهبی اروپا و ظهور علم گالیله ای پدید 
آمد. دامنه اش از دهۀ 1630 تا آستانۀ انقالب فرانسه در اواخر سدۀ هجدهم گسترده است. در 
آن چند سالِ نسبتاً اندک، دکارت، هابز، اسپینوزا، الک، الیب نیتس، هیوم، روسو و ولتر - یعنی 
اکثر مشهورترین فیلسوفان عصر جدید - منشأ آثاری شدند. همۀ این ها اشخاصی متفنن یا 
غیرحرفه ای بودند: هیچ یك از اینان با دانشگاهی سروکار نداشت. در زمینۀ مفاهیم ضمنی علم 
جدید و دربارۀ پیامدهای بلوای دینی به کندوکاو پرداختند، و از این راه به جایی رسیدند که 
بسیاری از نگرش ها و آموزه های سنتی را کنار گذاشتند. از پیشرفت علم چه نتایجی برای درک 
ما از خودمان و برای عقایدمان دربارۀ خدا حاصل می شود؟ حکومت با چندگانگی مذهبی 
چگونه برخورد می کند؟ در واقع، حکومت برای چیست؟ چنین پرسش هایی همچنان برای ما 
باقی مانده اند، و از این روست که امروزه هنوز هم به دکارت، هابز، و دیگران استناد می شود 

و درباره شان بحث درمی گیرد.
دلیل این امر آن است که این فیلسوفان هنوز سخنی برای گفتن به ما دارند که به آسانی 
ممکن است سخن شان را اشتباه بفهمیم. این اندیشه در ذهن پدید می آید که آنان با زبان ما 
سخن می گویند و در دنیای ما زندگی می کنند. اما برای آن که منظورشان را به درستی بفهمیم، 
باید خودمان را جای آن ها بگذاریم. این کاری است که می کوشیم در این کتاب صورت پذیرد.
زمانی  یعنی  شدند،  افشانده  هفدهم  سدۀ  در  هجدهم  سدۀ  روشنگری  نهضت  بذرهای 
که مردم به این اندیشه رسیدند که تاریخ وارونه است. افالطون و ارسطو از جملۀ قدمایی 
نبودند که می بایست گرامی داشته شوند: قدمای ستودنی ما هستیم. فرانسیس بیکن )1626-
1۵61( ظاهراً نخستین کسی بود که این اندیشه را متبلور ساخت. اما در میان انبوه کسانی که 
اندیشه های بیکن را بازتاب می دادند، بلز پاسکال )1662-1623( در نوشته هایش دربارۀ خأل 
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شاید بهتر از هر کس دیگری ثابت کرد که، بر طبق آزمایش های اخیر، و به رغم آنچه قدما گفته 
بودند، طبیعت به هیچ روی از خأل بیزار نیست:

کسانی که ما آنان را قدیمی می نامیم به راستی در همۀ امور جدید بودند، و به معنی دقیق 
کلمه نوباوگی بشریت را تشکیل می دادند؛ و از آن جا که ما به دانش آنان تجربۀ قرن هایی 
را پیوند زده ایم که آن ها را پیموده اند، باید این قدمتی را که در دیگران گرامی می داریم در 

خودمان بیابیم.]1[

که  را  تکریمی  و  همان حرمت  اگر  باستان  یونانیان  که  است  یادآور شده  پاسکال همچنین 
نسل های بعدی برای یونانیان قائل بودند به پیشینیان خود نشان می دادند، هرگز به چیزهایی که 

به واسطۀ آن ها ستوده می شوند دست نمی یافتند.
بیکن ُمبّلغ پروپاقرصی برای این عقیدۀ جدید بود که عقاید قدیم مشکوک اند. او بر این نظر 
پای می فشرد که ما، به جای تلف کردن روزهایمان در میان کتاب های غبارآلود، باید تالش کنیم 
و به حقایق و امور واقعی پی ببریم. این تالش به ما امکان خواهد داد که پرده از اسرار طبیعت 
بتوانیم از طبیعت طوری بهره بگیریم که جهان را به صورت جای بهتری  برداریم، و سپس 
افراد بشر درآوریم. طرفداری بیکن از مشاهدۀ دقیق و نظام مند موجب شد که بخت  برای 
عضویت در »انجمن سلطنتی لندن«، یکی از نخستین محافل پژوهشگران علمی، که در سال 
1660 شکل گرفت، نصیب وی شود. یکصد سال بعد، از جانب »دانشنامۀ روشنگری فرانسه« 
به منزلۀ یکی از قهرمانان ظهور عصر جدید انسان اعالم شد، اگرچه این دلباختگان فرانسوی 
قبول داشتند که عقاید علمِی او ظاهراً به کجراهه افتاده است. بیکن به نکتۀ مربوط به آنچه ما 
آن را اکنون چشمگیرترین پیشرفت های زمانۀ او می انگاریم توجه نداشت، آن را درست نفهیمد 
یا از عهدۀ درک آن برنیامد. نظر چندان مساعدی نسبت به گالیلئو یا کپلر نداشت، زیرا دقت 
ریاضی آنان خیلی کسالت آور بود، کوپرنیکوس را هم چندان به حساب نمی آورد و دربارۀ 
اخترشناسی او می گفت که »مطمئنم که فوق العاده نادرست است«]2[. با وجود این، آنچه بیکن 
آمادۀ دست یافتن به آن بود، به گفتۀ خودش، عبارت بود از »به صدا درآوردن زنگ تا ذهن های 
هوشمند فراخوانده شوند و در کنار یکدیگر قرار گیرند«]3[، و در این مورد توفیق یافت. اقدام 
وی در محکوم کردن »دانش منحرِف« سده های اخیر در نظر برخی از ذهن های هوشمندتری 

که به صورت نمایندگان عصری جدید درمی آمدند صحیح و صادقانه جلوه می کرد:
فیلسوفان َمدرسی... ذهن های هوشیار و نیرومندی دارند، از وقت آزاد فراوان برخوردارند، 
و از مطالب خواندنی متنوعی استفاده نمی کنند، اما ذهن های هوشمندشان به زنجیرهای چند 
مؤلف انگشت شمار )عمدتاً ارسطو، دیکتاتورشان( بسته شده، همان طور که شخص خودشان 
پای در زنجیر صومعه ها و کالج ها دارند؛ از تاریخ - خواه تاریخ طبیعت و یا تاریخ تحوالت 
زمان - مطالب چندان زیادی نمی دانند و با مطالبی نه چندان زیاد، همراه با آشفتگی بی پایان 
ما  به درون ذهن  مانده اند  باقی  در کتاب هایشان  را که  دانشی  تارهای زحمت افزای  ذهن، 

انتقال دهند.]4[

به نظر تامس هابز )1679-1۵88(، که مدت کوتاهی دستیار بیکن بود، سبك قرون وسطایی 
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تاریکی«]۵[  »قلمرو  از  دانشگاه ها داشت، جزئی  در  زیادی  بسیار  نفوذ  که هنوز هم  فلسفه، 
به شمار می رفت. خرافه پرستی و نابردباری نیز در این قلمرو متافیزیکی در کار بودند. چالش 

همانا یافتن راه هایی برای گسیختن از این قلمرو بود.

دربارۀ این که چه اتفاقی افتاد که برخی از مردم در سدۀ هفدهم آماده بودند که به قدیمیان، به 
اقتدار کلیسا، و به علم و فلسفۀ قرون وسطایی با دیدۀ تردید بنگرند در کتابی بحث می شود 
 The Dream of Reason: A History of Philosophy from the Greeks to the Renaissance با عنوان
)رؤیای خرد: تاریخچه ای از فلسفه، از عصر یونانیان تا دورۀ رنسانس(، که کتاب فعلی دنبالۀ آن 
است. )چاپ تجدید نظر شده ای از رؤیای خرد همزمان با این کتاب انتشار یافته است.( جلد 
آینده باز هم داستان فلسفه را پی می گیرد و با ایمانوئل کانت آغاز می شود، که پرنفوذترین 
کتابش در 1781 - سه سال پس از درگذشت ولتر و روسو - انتشار یافت. مرحلۀ تازه ای از 

موضوع با او آغاز شد.
همۀ تاریخ های فلسفه گزینشی اند: پیشنهادهایی برای خواندنی های بیشتر دربارۀ سده های 

هفدهم و هجدهم را در پایان همین کتاب می توان یافت.
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1
شروع دوباره

دکارت

دکارت )16۵0-1۵96( مردی فوق العاده دانشمند بود، اما شهرتش بیشتر به سبب آن است که 
دعوی تردید می کرد نه به سبب آنچه واقعاً می دانست. او می پرسید: چگونه می توانم مطمئن 
باشم که خواب نمی بینم؟ چگونه می توانم یقین داشته باشم که اهریمن فریبکاری مغزم را با 
عقاید نادرست پُر نمی کند؟ بر طبق این ضرب المثل بیکن که »اگر کسی کارش را با یقینیات 
با تردیدها شروع کند،  باشد که  آماده  اگر  اما  به تردیدها خواهد رسید؛  آغاز کند، سرانجام 
در حمامِ  تا  را دعوت می کرد  دکارت خوانندگانش  یقینیات خواهد رسید«]1[،  به  سرانجام 
سردِ شك گرایی به او بپیوندند - حمامی که خودش آن را به طرز شگفت انگیزی نیروبخش و 

نشاط آور یافته بود:
چون در آن هنگام مایل بودم خود را صرفاً وقف جست وجوی حقیقت کنم، پی بردم به 
این که الزم است.... هر چیزی را که تصور کمترین شک در آن می رود رد کنم و مطلقاً 
نادرست بدانم.... پس، از آن جا که حواسمان گاه ما را می فریبد، عزم جزم کردم تا فرض 
کنم که هیچ چیز چنان نیست که در اثر حواس خودمان به آن پندار هدایت می شویم. و 
چون هستند کسانی که.... در استدالل به راه خطا می روند و چون حدس می زدم که من هم 
مانند هر کس دیگری مستعد خطا کردنم، همۀ دلیل هایی را که پیش تر به منزلۀ استدالل های 
اثباتگر انگاشته بودم نادرست دانستم و رد کردم. سرانجام، با توجه به این که خود اندیشه هایی 
که در هنگام بیداری داریم ممکن است هنگام خواب نیز روی دهند بی آن که هیچ یک از 
آن ها در آن زمان درست باشند، بنا را بر این فرض گذاشتم که همۀ چیزهایی که تا آن موقع 
به ذهن من وارد شده اند چیزی بیش از توّهماتی نبوده اند که در خواب هایم پدید آمده اند.]2[

اما دکارت به سرعت به چیز پی برد که ممکن نبود توّهم باشد - چیزی که او می توانست آن 
را امری حقیقی بداند حتی اگر خواب دیده باشد. او نخستین یقین خود را یافته بود:

پس متوجه شدم که همان هنگام که می کوشیدم هر چیزی را نادرست بدانم، الزم بود که 
من، که می اندیشیدم، چیزی باشم. و با مالحظۀ این که این حقیقت - یعنی »فکر می کنم، پس 
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وجود دارم« - چنان قطعی و مسلم بود که همۀ عجیب ترین فرض های شکاکان نمی توانستند 
آن را سست و متزلزل کنند، مطمئن شدم که می توانم بدون کوچک ترین دغدغه ای آن را به 

منزلۀ نخستین اصل فلسفه ای که در پی آن بودم بپذیرم.

 ego cogito, شعار »می اندیشم، پس هستم« - که دکارت صورت التینی آن را با عبارت
ergo sum عنوان کرد ]3[ - مشهورترین شعار در فلسفه شد، و نوع متمایزی از نخستین اصل 

این حال بسیار  با  به نظر می رسد،  به قدر کافی تردیدناپذیر  این گفته، اگرچه  به شمار می رود. 
مقدار  کند. چه  ایفا  برای چیزی  را  شالوده ای  نقش  بتواند  که  است  آن  از  و خام تر  ساده تر 
اطالعات سودمند ممکن است از این گفته به بار آید؟ همان طور که خواهیم دید، خط سیر 
دکارت از مرحلۀ وجود خاص خودش به یك نظام جدید کلِی شناخت تا حدی غیرمستقیم 
بود، و تا حد زیادی هم نادرست فهمیده شده است. اما او اطمینان داشت که با »من می اندیشم، 

پس هستم« نقطه یا موضع مناسبی برای شروع یافته است.
اولین دلیلی که  پایان برساند، و  به  او همچنین اطمینان داشت که عماًل می تواند کار را 
شکاک بزرگ هرگز به راستی در معرض تردید قرار نمی گرفت اعتبار و اهمیت خودِ او بود. 
اصولی که وی سرانجام به آن ها دست یافت نه تنها »چنان یقینی و بدیهی بودند که هر کس 
آن ها را بفهمد مناسبتی نخواهد داشت که در معرض تردید قرارشان دهد«]4[ بلکه، به عقیدۀ 
او، به قدر کافی فراگیر نیز بودند که بتوانند پاسخ های قطعی و دقیق برای همۀ پرسش های 
علمی فراهم آورند. بلندپروازی های شکوهمند دکارت حتی به عرصۀ »نظامِ پزشکی ای که بر 
بنیاد استدالل های خطاناپذیر استوار بود«]۵[ نیز گسترش یافتند. او زمانی می گفت که حفظ 
تندرستی همواره »هدف اصلی پژوهش های من«]6[ بوده است، و عقیده داشت که در آستانۀ 
کشف چگونگی طوالنی کردن عمر قرار دارد. ظاهراً گمان می کرد که، به شرط داشتن زمان 
کافی در روی این جهان خاکی، به اضافۀ بهره گیری از صنعتگرانی که تجهیزات الزم را برای او 

بسازند، خودش خواهد توانست این وظیفۀ علم را به انجام برساند:
به خود جرئت داده می گویم که من دربارۀ همۀ مشکالت عمده ای که معموالً موضوع بحث 
فلسفه واقع می شوند راهی برای ارضای خاطر خویش یافته ام ]فلسفه در نظر دکارت شامل 
چیزی می شد که ما آن را علم می نامیم[. از این مهم تر، من به قوانین معینی پی برده ام که خدا 
چنان در طبیعت برقرار کرده، و از آن ها چنان مفهوم هایی را در ذهن هایمان کار گذاشته 
است، که پس از ژرف اندیشی کافی نمی توانیم تردید کنیم که آن ها در هر آنچه در جهان 

وجود دارد یا روی می دهد دقیقاً مشاهده می شوند.]7[

ارسطو هرگز با چنین اطمینان خاطری نظر خود را ابراز نکرده بود. شاید قرن هایی که ایمان 
امکان پذیر  نفسی  به  اعتماد  چنین  که  باشند  کرده  کمك  بوده  حاکم  آن ها  در  مسیحیت  به 
گردد. با این حال، اگر بتوان حقیقت دربارۀ مطالب دینی را به طور قاطع بیان کرد، چه مقدار 
از مسئله ای می تواند بیان حقیقت دربارۀ طبیعت باشد؟ آشنایی دکارت با علم جدید گالیلئو 
)1642-1۵64( بر خوش بینی وی دامن زد. پس از قرن ها رکود و فروماندگی، ظهور »فلسفۀ 
مکانیکی« جهش بزرگی رو به جلو به نظر می رسید. مسلماً اینك حقیقت در همین گوشه و 
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کنار بود. در زمانۀ خود ما، همین حالت هیجان را برخی از فیزیکدانانی احساس کرده اند که 
انتظار دارند پیشرفت های اخیر به »نظریۀ نهایی«]8[ای بینجامند که هر چیزی را دقیقاً و حقیقتًا 
توضیح خواهد داد. در سال 1980، کیهان شناسی بلندپایه، به نام استیون هاکینگ، نوشت که این 
امر ممکن است در خالل بیست سال بعدی روی دهد.]9[ معلوم شد که این پیش بینی تا حدی 
عجوالنه بوده است، همان گونه که اظهارنظرهای مشابه از پایان سدۀ نوزدهم به این سو غالبًا 
نادرست از کار درآمده اند. در سال 1894، اَلبرت مایکلسن، نخستین آمریکایی ای که در زمینۀ 
علم برندۀ جایزۀ نوبل شد، گفت که همۀ مهم ترین قوانین و واقعیت های مربوط به علم فیزیك 
تاکنون کشف شده اند.]10[ در سال 1928، ماکس بورن، یکی دیگر از برندگان جایزۀ نوبل، 
گفت که علم فیزیك در زمانی حدود شش ماه به اوج کمال خواهد رسید. اکنون می توانیم 
دریابیم که دکارت برای امیدهایش توجیهاتی داشت کمتر از آنچه خوش بینان عصر جدید ما 
برای امیدهای خود دارند. اما او را به سبب تحقق نیافتن این امر شاید به هیچ وجه نتوان سرزنش 
کرد. از این گذشته، او برای اعتماد به عقایدش دلیل خاصی داشت. آنان درۀ ژرف ترین تردید 
را پیموده بودند و نیز نخستین کسانی بودند که در این بوتۀ توان فرسا آزموده شدند. پس، 

چگونه شد که حقانیتشان به اثبات نرسید؟

از  یکی  زیرا  می گفت،  سخن  اقتدار  با  جدید  علم  دربارۀ  که  بود  جایگاهی  در  دکارت 
پدیدآورندگان اصلی آن به شمار می رفت. ریاضیاِت کاربردِی نوین تا حد زیادی بر بنیاد یکی از 
اختراعات وی، یعنی هندسۀ تحلیلی، استوار است؛ در این علم، برای حل مسائل علمی دربارۀ 
فضا و حرکت از جبر استفاده می شود. او بیشتر از هر کس دیگری از مردم روزگارش به شرح 
این نکته پرداخت که چگونه می توان ریاضیات را در تمامی علوم به کار انداخت. گالیلئو و کپلر 
پیشگامان این برنامه بودند، اما کوشش های اینان بسیار پراکنده بود. کار دکارت جامع تر بود. 
او سخت می کوشید تا گزارش یکپارچه ای دربارۀ طبیعت به دست دهد که به اندازۀ گزارش 
ارسطو همه جانبه باشد، اما بر پایۀ این اصِل »مکانیکِی« غیرارسطویی مبتنی باشد که پدیده های 
فیزیکی را باید برحسب تماس میان اجسام متحرک و حرکات و شکل های اجزائشان توصیف 
کرد. در فیزیك و کیهان شناسی، دکارت نظریه هایی مطرح کرد که مدتی به صورت رقیبانی 
سرسخت در برابر نظریه های آیزاک نیوتون )1727-1642( درآمدند و موجب رواج و رونق 
برخی از عقاید او شدند. چند سال پس از درگذشت نیوتون، ولتر )1778-1694( نوشت: »گمان 
نمی کنم به راستی جرئت داشته باشیم که فلسفه ]ی دکارت[ را با فلسفۀ نیوتون مقایسه کنیم: 
اولی یك طرح واره است، و دومی شاهکاری است.« با این حال، ولتر در ادامه نوشت: »شخصی 
که ما را در مسیر حقیقت قرار داده شاید به اندازۀ کسی که از آن زمان تاکنون در انتهای راه 

بوده است برجسته و ارزشمند باشد.«]11[
بیشترین بخش کار علمی دکارت، به استثنای ریاضیات او، از دور خارج شده است، عمدتًا 
به این علت که اکنون از وی بیشتر به منزلۀ اندیشمندی انتزاعی یاد می شود تا به عنوان دانشمند. 
این گفته موجب ابهامِ این واقعیت می گردد که بیشتر عمر دکارت نه در تعمق دربارۀ مباحثی 
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که وی »حکمت اولی« یا »متافیزیك« می نامید - مثاًل ماهیت روح، حدود شناسایی، و وجود 
خدا - بلکه بیشتر در انواع آزمایش ها، تشریحات، مشاهده ها و محاسبه ها صرف شد. به رغم 
شهرت رایج دکارت، به نظر می رسد که خودِ این شخص به متافیزیك عالقۀ کمتری داشته است 
تا به کاربرد جبر در هندسه، و کندوکاو در امعا و احشای گاوها. هنگامی که در حدود سال 1630 
در آمستردام می زیست، هر روز به مغازه های قصابان سر می کشید تا شاهد تشریح الشه ها باشد. 
توصیف او از رنگین کمان، که نقطۀ عطفی در علوم تجربی به شمار می رفت، تقریباً درست و 
دقیق بود. او قانون شکست ]نور[ را مستقاًل کشف کرد و برای نخستین بار آن را انتشار داد؛ 
این قانون، که در کشورهای انگلیسی زبان به قانون اسنل شهرت دارد، توصیف می کند که چرا 
قطعه ای چوب راست، هنگامی که بخشی از آن در آب غوطه ور باشد، خمیده به نظر می رسد. 
»فلسفۀ  اسرار دیگری که  فیزیولوژی، پزشکی، هواشناسی، زمین شناسی، و همۀ  او در علوم 
مکانیکی« وعدۀ فاش شدنشان را می داد نیز به پژوهش پرداخت. دکارت بود که برای نخستین 
بار به تفصیل ثابت کرد که عملکردهای جسم انسان را می توان طوری مطالعه کرد که گویی 
دستگاهی ماشینی است. او روی کشف ویلیام هاروی در مورد گردش خون انگشت گذاشت، 
و چنین عقایدی را رواج داد تا به پرورش فلسفه ای کاماًل مکانیستی یاری رساند. اما از هاروی 

چندین انتقاد نادرست نیز کرد، و کارکرد قلب را به طرزی غلط شرح داد.
دکارت چنان شیفتۀ دستگاه های ماشینی و همۀ انواع اختراعات عجیب و غریب بود که، 
بر طبق پاره ای شایعات گسترده، غالباً در کنار عروسك متحرکی به سر می بُرد که اندازۀ طبیعی 
انسان را داشت و عماًل از دختر نامشروعش، فرانسین، قابل تشخیص نبود. این افسانه، همراه 
با القائاِت مرتبط با زیرکی های شیطانی و ُخل بازی های آمیخته با اعمال ناشایست، در نیمۀ 
آخر سدۀ هجدهم رواج یافت، یعنی در زمانی که برخی از تندروها در فرانسه از روایت های 
افراطی ماده گرایی )ماتریالیسم( و حتی از خداناشناسی )آتئیسم / الحاد( دفاع می کردند. در این 
زمان، همگان می پنداشتند که علم مکانیستی دکارت و جهان بینی خردگرایانه اش بذرهای این 
محصوالت وحشتناک را افشانده اند، اگرچه ممکن است خردِ دکارت از آن ها بیزار بوده باشد. 
او معتقد نبود که مردم ماشین اند، چنان که بعداً عده ای دیگر این اعتقاد را داشتند، بلکه فقط 
جسم اشخاص را ماشین می انگاشت. و ظاهراً از گزند هرگونه تردیدی دربارۀ اصول عقاید 

کلیسای کاتولیك در امان ماند.

رنه دکارت در 31 مارس 1۵96 در روستایی که در آن زمان الئی )Lahaye( نامیده می شد، در 
درۀ لوئار )Loire(، در قشر باالی طبقۀ سوداگر به دنیا آمد. او که همیشه مردی پنهانکار بود - و 
پنهان  به خوبی  که  می زید  )کسی خوش   Bene vixit, bene qui latuit از  بود  عبارت  شعارش 
می شود( - در مدت عمرش هرگز اجازه نداد که تاریخ تولدش انتشار یابد، مبادا کسی فال او 
را بگیرد. پدرش امیدوار بود که رنه به پیروی از او شغل وکالت و مقامی اداری در آن والیت 
در پیش گیرد و به خوبی و خوشی ازدواج کند. اما عماًل، رنه آرزوهای بلندپروازنۀ پدرش را 
نقش بر آب کرد، اگرچه برادر بزرگ ترش، پیئر )Pierre(، به وعده وفا نمود، و خانواده در سال 
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1668 پایین ترین مرتبۀ اشرافیت را کسب کرد. رنه از خانوادۀ مادریش چند مزرعه به ارث برد، 
و سپس آن ها را فروخت تا بتواند زندگیش را در مقام دانش پژوهی نجیب زاده و محترم تأمین 
کند. پدرش می گفت که رنه یگانه پسری است که وی را دل شکسته و مأیوس کرده است، زیرا 

او »به قدری مضحك است که حاضر است خودش را در چرم گوساله بپیچاند.«]12[
مادر دکارت زمانی درگذشت که او چهارده ماهه بود، و پدرش پرورش او را به خویشاوندان 
واگذار کرد. رنه در ده سالگی به کالج یسوعی جدیدالتأسیس الفلش )La Flèche( فرستاده شد. 
در سال 1614 یسوعیان را ترک کرد تا در پوئاتیه )Poitiers( به تحصیل در رشتۀ حقوق بپردازد؛ 
دو سال بعد فارغ التحصیل شد و بار دیگر به خانواده پیوست. این که او در آن هنگام به چه 
کاری مشغول بود رازی سربسته است، اما در 1618 سفرهایش را آغاز کرد و هدفش - چنان که 
بعداً گفته است - این بود که »در جهان پرسه بزنم و بکوشم تا در کمدی هایی که در این پهنه 
اجرا می شوند بیشتر تماشاگر باشم تا بازیگر.«]13[ تصمیم گرفت که به صورت سربازی از 
طبقۀ اشراف )یعنی بدون دریافت دستمزد( در ارتش شاهزاده موریِس ناسوئی نام نویسی کند و 
در خارج از بردا )Breda(، در خطوط آتش بس میان شمال و جنوب هلند، به خدمت بپردازد. 
دکارت تقریباً خسته و کسل بود، اما با پرداختن به نقاشی، معماری نظامی، و یادگیری زبان 

فالندری، خاطرش را خرسند می ساخت.
در 10 نوامبر 1618، دکارت تالش می کرد که یکی از معماهای ریاضی به زبان فالندری را 
 Isaac( که بر یك تختۀ اعالنات چسبانده شده بود بخواند؛ از رهگذری به نام ایزائاک بِکمان
Beeckman( خواهش کرد که آن را به التینی ترجمه کند. بکمان، که هفت سال از دکارت 

بزرگ تر بود، در آن زمان مدرک پزشکی خود را دریافت کرده بود اما در عین حال زندگیش را 
از راه مهندسی و شمع سازی تأمین می کرد. وی عالقه داشت که ریاضیات را در علم مکانیك 
رفتار  برحسب  را  فیزیکی  پدیده های  در  موجود  قاعده مندی های  و  انتظام ها  و  بندد،  به کار 
اجزای ریز تشکیل دهندۀ آن ها تبیین کند - رویکردی به علم که نشو و نمای آن در اواخر قرن 
شانزدهم در هلند آغاز شد. دوستی صمیمانه ای میان این دو مرد برقرار گردید و دکارت، عماًل، 
به صورت شاگرد نوآموز بکمان درآمد و از مهارت های خود )که ظاهراً برتر از مهارت های 
بکمان بودند( برای حل مسائلی استفاده می کرد که از جانب استادش مطرح می شدند. روشن 
نیست که آیا بکمان در مورد مکاشفۀ دکارت نقش یکی از کاتالیزگرها را داشته است یا نه؛ 
دکارت ادعا می کند که در بیست و سه سالگی، یعنی یك سال پس از روزی که اولین بار با 
بکمان دیدار کرد، به این کشف و شهود رسیده است. این امر در هنگامی روی داد که او پس 
از یك روز تعمق و تفکر هیجان آلود به بستر می رفت؛ او در آن ژرف اندیشی ها »بنیادهای علم 
حیرت انگیزی«]14[ را کشف کرده بود، و مجموعه ای از رؤیاهای درخشانی به سراغش آمد 
که، به گفتۀ خودش، زندگی اش را تغییر داد. احتمال می رود که این حالت بیشتر نوعی کوفتگی 
عصبی بوده باشد تا توفیق یا پیشرفت فکری ای که دکارت آن را بعداً این گونه وانمود می کرد. 
در هر صورت، به نظر می رسد که او در عرض چند سال زندگی دانش آموزی پیش گرفته و 

توّجهش را بر علوم طبیعی و ریاضیات متمرکز کرده باشد.
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دکارت به وجود خطرهایی که در مقام یك نوآور با آن ها روبه رو بود وقوف داشت، و به حق 
نگران این مطلب بود که شاید ثابت شود برخی از کارهای علمی او در نظر کلیسا و نهادهای 
آموزشی ناپذیرفتنی اند، به ویژه پس از شنیدن رفتار اخیری که از جانب دستگاه تفتیش عقاید با 
گالیلئو صورت گرفته بود. گالیلئو به جرم تکرار کردن »خطا«ی فاحش کوپرنیکوس، یعنی نظریۀ 
خورشیدمرکزِی وی، و چیزهای دیگر، محکوم شده بود. کلیسا هنوز عقیده داشت که خورشید 
به دور زمین می چرخد، و نه برعکس. گذشته از همۀ این ها در مزامیر گفته می شود که زمین را 
نمی توان حرکت داد؛]1۵[ در ِسفِر پیدایش گفته می شود که زمین پیش از خورشید آفریده شده 
است؛]16[ و یوشع به خورشید و ماه گفته است که تا زمانی که بنی اسرائیل به اَموریان حمله 
می کنند ساکن بمانند،]17[ و بحث شده است که اگر خورشید از قبل ساکن بود وی چنین 
فرمانی صادر نمی کرد. دکارت می دانست که زمین حرکت می کند. او به دوستش، ماَرن مِرسن 
)Marin Mersenne(، نوشت که اگر این نظر نادرست باشد، پس »تمامی شالوده های فلسفۀ من 
نیز خطاست.«]18[ دکارت در سال 1633، هنگامی که خبرهای مربوط به محکومیت گالیلئو به 
او رسید، برنامۀ طبع و نشر نخستین رسالۀ علمی مهم خود، به نام جهان، را لغو کرد. اگرچه از 
جانب پروتستان های هلند، که او در آن هنگام در آن جا می زیست، یا احتماالً در فرانسه - که در 
آن جا هیچ دستگاه تفتیش عقایدی و هیچ هواداری و حمایتی از گالیلئو وجود نداشت - ممکن 
نبود آسیب چندانی بر او وارد آید، دکارت مایل بود که از جر و بحث با کلیسا بپرهیزد. در این 

مرحله، تقریباً همۀ پژوهش های علمی او به پایان رسید.
یك درس عبرت از محاکمۀ گالیلئو این بود که دین و علم نمی توانند یکدیگر را نادیده 
گیرند. اگر قرار بود که کار دکارت به منزلۀ کار یك ارسطوی جدید پذیرفته شود - و او 
به شدت مایل بود که چنین باشد - آنگاه وی راهی می یافت تا خشم زاهدمآبان را فرونشاند. 
آنچه دکارت بیش از هر چیز دیگری بدان عالقه داشت این بود که از آثار علمی او به عنوان 
متونی در مدرسه هایی چون کالج یسوعی در الفلش استفاده شود. این یکی از دالیل عمده ای 
است که چرا وی بعداً تصمیم گرفت این آثار را در قالب برنامۀ فلسفی گسترده تری عرضه کند. 
اگر می توانست به اثبات برساند که نه تنها علم او بر اصول انکارناپذیر مبتنی است بلکه همچنین 
می تواند از آن برای اثبات حقایق دین به نحوی تازه و بهتر استفاده کند، پس چندان الزم نبود که 
بترسد. این همان کاری است که او در سال 1637 در صدد انجام دادنش برآمد، و در آن سال 
چهار کتاب کوچك را در یك مجلد منتشر کرد: سه رسالۀ علمی، که پیشگفتار آن ها رساله ای 
با عنوان Discourse on Method )گفتار دربارۀ روش(. رساله ها می بایست نشان دهند که  بود 
رویکرد او به علم چه توفیقی ممکن است به دست آورد. با کمال غرور و سرافرازی به یکی 
از دوستانش نوشت: »نتیجه هایی را که من.... دربارۀ نیروی بینایی، نمك طعام، بادها، ابرها، 
برف، تُندر، رنگین کمان.... گرفته ام با استنتاج هایی که دیگران کرده اند مقایسه کن.«]19[ گفتار 
مقدماتی حتماً، ضمن سایر چیزها، نشان می داد که چگونه دین و علم می توانند به بیشترین 

پیشرفت نایل شوند اگر دوشادوش یکدیگر پیش روند.
بحث انگیزترین  با  بود  برگزیده  مجموعه  این  در  چاپ  برای  او  که  علمی ای  رساله های 




