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جناب رنه دکارت

اسطوره و واقعیت
ميان افسانههايي که در بارة بزرگان بر سر زبانهاست و سرگذشت
آنها همواره همخواني وجود ندارد .از ذهن ما با رضا و رغبت
اسطوره ميتراود؛ اين شيوة طبيعي ذهن ماست تا خود را با آنچه
از آن فراتر ميرود يا فوق طاقت آن است منطبق سازد .به اين
ترتيب ،ذهن ما با پريدن از روي راههاي صعبالعبور ،راههايي
که گذر از آنها براي نيروي بيرمق ما زياده دشوار است ،امر
معجزهآسا و اعجابآميز را مأواي خود ميسازد .اسطوره واکنش
خودانگيختة دستگاه رواني ماست در برابر قدرتي مستأصلکننده،
نيرويي که استيصال ميآورد ،در برابر تنشي شاعرانه يا تنش ناشي
از تأثيري که استيصالآور است ،و در برابر قابليتي که مستأصل
ميکند .به عبارت ديگر ،اسطوره واکنش دفاعي ماست در برابر
استيصال.
با اين حال ،اسطوره نبايد از نو به درون پندار يا خيال باطلي
فرو بغلتد که به واسطة وااليش ،و تکثير از طريق دوپاره شدن،
از آن متمايز شده است (زيرا دو کلمة  =[ mytheاسطوره] و
 =[ mensongeپندار] ريشهاي واحد دارند) .به طور قطع
هيچ تبييني هرگز نبوغ را ،که امري تبيينناپذير است ،روشن
ِ
حقيقت مرزهاي اين امر
نخواهد کرد :با اين حال ،درک اجمالي
تبيينناپذير بيهوده نخواهد بود .يا اين بزرگان [يعني نوابغ] در
نظر ما ارزش و اعتباري ندارند يا برايمان بسيار مهم است که
دستکم به آغازگاههاي آنان ،راههايي که برگزيدند و رد و
نشانهايي که از خود به جا نهادند پي ببريم .اين امور و اين
مسيرها با حد و مرزها و ويژگيهايشان همان چيزي است که

چهرهنگارة ُرنه
دکارت« ،اثر فرانس
هالس» .دکارت غالب ًا
از زبان اول شخص
مينويسد؛ آثار او
را ميتوان در حکم
چهرهنگارههايي از
خود او دانست ،و
فلسفهاش را ميتوان
در حکم راهي شمرد
که خواننده اگر
بخواهد به درکش
نايل شود بايد آن را
طي کند( .پاريس،
موزة لوور).
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پژوهشهاي محققان آن را معلوم ميدارد .بدگويي از محققان
کاري است خطا :اين پژوهشها با دقتي بسيار مکان و موقعيت
1
واقعي آن امر عظيم و بي حد و حصر را مشخص ميکند .بودلر
ِ
ناشناختني درونش را بهتر شناختيم در نظرمان
از زماني که امر
بزرگتر جلوه ميکند.
و اما وقتي سخن از دکارت به ميان ميآيد ،حتي نيازي
به اين نيست که علم را به خدمت بگيريم تا دريابيم که او
تا چه اندازه با مکتب پرآوازة دکارتياش بيگانه است :کافي
است آثارش را بخوانيم .اما خواندني که توأم با حسن نيت،
سادگي و انعطافپذيري باشد ــ خواندني همراه با سادگي و
بيپيرايگي (درست است که براي خوانندهاي بالغ بيپيرايگي
ديگر کيفيتي خودانگيخته نيست :بيپيرايگي مانند طبيعي بودن،
مانند صداقت ،اکتسابي است) ،درست مانند حالتي که هنگام
خواندن رمان داريم .چرا رمان؟ خودِ دکارت است که چنين
ميگويد :اگر او ميگويد« :خواستم که زنها هم بتوانند چيزي از
گفتار در روش 2دريابند» ( نامه به پ .واتيه 22 ،فورية ،)1638
اين را هم توصيه ميکند که اصول فلسفه  3را از سر اجبار و به
قصد بحث و جدل نخوانند:
ميخواهم که آن را همانند رمان با نظري اجمالي به کلش بخوانند،
بدون آنکه بيش از اندازه دقت و توجه به خرج دهند ...

(پيشگفتار)

تنها احتمالي که بايد داد اين است که آثار دکارت را خوب
نخوانند ،يا اص ً
ال نخوانند ،يا کساني که آثار دکارت را ميخوانند
کساني نباشند که از او سخن ميگويند .زيرا اگر واژة کارتزين (بنا
بر کاربردي که فرهنگهاي لغات ما هنوز خطر روشن کردن آن را
به جان نخريدهاند) دال بر شخصيتي به راستي واقعي و به راستي
فرانسوي ،و گاه به شکلي مضحک دال بر شخصيتي فرانسوي
ِ
اخالف اخالف او و،
باشد ،بايد آن را نه به دکارت حقيقي بلکه به
 :[Charles] Baudelaire .1شاعر فرانسوي ( 1821ــ  .)1867ــ م.
2. Discours de la méthode
3. Principes de la philosophie
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ِ
مث ً
خواران الهيونی منتسب کرد که او از آنها بيزار
ال ،به تمام ميراث
بود ــ الهيون ضد کليسا که همسنگ الهيون کليسا بودند ــ يا به
فيلسوفاني که همواره فلسفه را «طريقي» ساختهاند «براي آنکه به
شکلي واقعنما از هر چيزي سخن بگويند و تحسين خردهعالمان
را برانگيزند»( 1بخش اول گفتار)؛ يا به حقوقداناني که مدعي
تحميل قوانينشان بر ماهيت چيزها هستند؛ يا باز به آموزگاراني
که فرهنگ را با نظامي از چکيدههاي به خوبي بيانشده اشتباه
ميگيرند.
کارتزين در زبان رايج به معنای فضلفروشي پشتميزنشين،
خشک ،انعطافناپذير ،سرسخت و قاطع و کسي است که چشمانش
را به روي جهان و خودش ميبندد؛ او تنها به تفکر محض اعتماد
ميکند؛ هيچ شناختي را قبول ندارد مگر شناختي که مبتني بر انديشة
مجرد يا انتزاع باشد؛ ادعا ميکند که ميتواند از طريق ساز و کار
عقالنياش هستي را تعيّن ببخشد؛ به چيزي باور ندارد مگر آنچه
خودش متقاعد شده است که وجودش ضرورت دارد ،به وجودي
باور دارد که از راه استنتاج[ 2يا قياس] به آن رسيده است ،به واقعيتي
باور دارد که از راه نتيجهگيري [منطقي] به آن دست يافته است .اين
کارتزين تقريب ًا همان اندازه به دکارت ميماند که عالمت منها به
عالمت جمع.
«من انسانم»
با اين حال ،بخش عمدهاي از کتابهاي دکارت در واقع اختصاص
دارد به «زنجيرههاي حقايقي» که ،به ادعاي خود او ،بر مابقي حقايق
حاکمند ،به جملههايي از اين دست« :چنين ميپندارم که از اين راه
افالک و  ...را يافتم »...؛ گفتهاي که پگي 3را مجذوب خود ميکند
(مگر نه اين است که چيزي به زيبايي و دلربايي عناوين تأمل سوم
 .1تمام قطعات نقلشده از گفتار در روش در سراسر کتاب ،برگرفته از ترجمة
مشهور محمدعلي فروغي از اين رساله است .البته در مواردي اندک براي انتقال
دقيقتر سخن دکارت تغييراتي جزئي در ترجمه صورت گرفته است .ــ م.
 :]Charles[ Péguy .3نويسندة فرانسوي ( 1873ــ  .)1914ــ م.

2. déduction
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و تأمل پنجم« ،در باب خدا که وجود دارد»« ،و باز در باب خدا که
وجود دارد» وجود ندارد؟) .اما در بارة جايگاه استنتاج متافيزيکي در
کل آثار [دکارت] و در حيات تفکر پوياي او اشتباه ميکنند و گاه
ميل دارند که اشتباه کنند.
نخست کوشيدم که اصول يا علل اوالي هر چيزي را که در
عالم هست يا ميتواند باشد به طور کلي دريابم و براي اين
مقصود جز خداوند را که آفرينندة هر چيز است در نظر نگيرم
و آن اصول را جز از چند فقره تخمههاي حقايق که در روح ما
سرشته شده است فرانگيرم .پس از آن مالحظه کردم که اولين و
متعارفيترين اثراتي که از آن علل ميتوان استنباط کرد چيست،
و چنين ميپندارم که از اين راه افالک و کواکب و خاک را يافتم
و حتي در روي زمين ،آب و هوا و آتش و معدنيات و چيزهايي
ديگر را ...

البته همينطور است .اما دکارت خود بيدرنگ توقفي ناگهاني
ميکند:
سپس چون به چيزهاي جزئي توجه نمودم ،آنها را چنان گوناگون
يافتم که ذهن انسان را عاجز ديدم از اينکه صورتها يا انوا ِع
اجسام موجود روي زمين را از آن بيشمار چيز ديگري که
ممکن بوده است به مشيت خداوند در آن موجود شود تشخيص
و تفکيک کند و همچنين از اينکه بتواند از آنها استفاده نمايد
مگر اينکه از آثار پي به علل برد و تجارب مخصوص بسيار
به کار آورد ]...[ .همچنين بايد اقرار کنم که قدرت طبيعت به
اندازهاي عظيم و وسيع و اصول سابقالذکر به اندازهاي ساده و
کلي ميباشند که تقريب ًا هر اثر خاصي را که ميبينم فورا ً درک
ميکنم که آن را به اقسامِ چند ميتوان از اصول مزبور استنتاج
و توجيه نمود و غالب ًا بزرگترين مشکل من آن است که دريابم
که به کدام قسم از توجيه بايد متوسل شد؛ زيرا چارة ديگري
براي آن نمييابم جز اينکه به آزمايشها و عملياتي تازه دست
برده شود...
(بخش ششم گفتار )
در حين کار هزار نحوة مواجهه به ذهنم خطور ميکند که امکان
ندارد آنها را روي کاغذ پيشبيني کرد.
(نامه به فِريه 18 ،ژوئن )1629
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اگر ميشد کل طبيعت را مورد آزمون قرار داد ،آزمايشهايي که به
حا ِل چيزي مفيد واقع نميشدند وجود نميداشتند.
(نامه به مرسن 9 ،1ژانويه )1639

خوانندة خبره و کسي که به نحوة بيان همان اندازه حساس است که
به موضوع بيان ــ همچنان که خوانندۀ حقيقي بايد اينگونه باشد
ــ با خواندن گفتار پيش از هر چيز مجذوب سرزندگي ،شور و
ِ
هيجان اينجهاني و طراوت شاديبخش آن ميشود .ولي پس از آن
ميبيند که ناگهان لحن و آهنگ کالم فرو مينشيند :گويي نويسنده
با پرداختن به شرح متافيزيکي خويش ،با پرداختن به خدا و ديگر
چيزها ،خود دچار مالل ميشود ــ گويي کناره ميگيرد.
اين خويشتنداري ،در پس داليل متعدد دکارت براي پوشاندنش،
در سرآغازهاي بخشهاي چهارم و پنجم گفتار در کالم خود او
پيداست.
نميدانم نخستين تأمالتم را که آنجا کردهام بايد براي شما نقل
1. Mersenne

طبيعت بيجان،
کتابها ،اثر شارل ـ
امانوئل بيزه دانونه.
زندگي دکارت تشکيل
شده است از لحظات
پرماجرا ــ سربازي که
اروپا را درمينوردد ــ
و از لحظات انزوا ــ
فيلسوفي که حتي پيش
از مرگ ميتواند اقرار
کند که «گام برداشتن
در راه جستجوي
حقيقت» «خير اصلي
در اين زندگاني»
باقي ميماند (نامه
به اليزابت 9 ،اکتبر
( .)1649بورک ـ آن ـ
برِس ،موزة دو لَن).
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کنم يا نه ،زيرا که آن تأمالت چنان متافيزيکي و از انديشههاي
متعارفي دورند که شايد براي همه کس خوشايند نباشد ،وليکن
براي اينکه همه بتوانند نظر کنند در اينکه مبانياي که من اختيار
کردهام استوار هست يا نيست به طريقي خود را ناچار ميدانم که
سخني از آن به ميان آورم.
کمال خرسندي را ميداشتم که دنبالة سخن را بگيرم و سلسله
حقايق ديگر را که از آن حقايق اوليه استخراج کردهام بازنمايم؛ اما
چون براي اين مقصود محتاج خواهم بود از مسائلي چند گفتگو
کنم که ميان فضال محل مباحثه است و با آنها نميخواهم نزاع
داشته باشم ،بهتر ميدانم خودداري نمايم و فقط به طور کلي اشاره
کنم که آن مسائل کدام است...

در نامهاي خطاب به پ .واتيه به تاريخ  22فورية  ،1638هشت ماه
پس از انتشار گفتار ،اعترافي بيپرده به چشم ميخورد :همانطور
که از ظواهر امر برميآيد ،صفحاتي که به اثبات وجود خدا
ميپردازند «مهمترين بخش» گفتار را تشکيل ميدهند ،اما دکارت
[خود] ميگويد« :اعتراف ميکنم که اين بخش بخشي است که
کمتر از هر جاي ديگر کتاب به آن پرداخته شده است؛ اين امر تا
حدي مربوط است به اينکه من قصد داشتم اين بخش را صرف ًا
در آخر اضافه کنم ،و اين [درست] زماني بود که ناشر مرا تحت
فشار قرار داد ».پس جا دارد که از اين تغيير ضرباهنگ کتاب و
از اينکه کسي مثل دکارت به يکباره خالف طبيعت خودش عمل
ميکند تعجب کنيم.
متافيزيک ،که آغاز و اساس هر پژوهشي است ،مرحلهاي
ضروري اما مقدماتي است که نه ميتواند هدف فيلسوف باشد نه
ميتواند دغدغة او باقي بماند .کار متافيزيک اين است که ،در آغاز،
يک بار ،و براي هميشه محرز کند که ما وقتمان را با وانمود کردن
به کاربرد روشمند انديشه تلف نميکنيم؛ بعد از آن ،وقتي که اين
امور مسجل شد ،متافيزيک را کنار ميگذاريم .غالب ًا از مقدمة اصول
قطعهاي را نقل ميکنند:
کل فلسفه همانند درختي است که ريشههايش متافيزيک است،
تنة آن فيزيک و شاخههايش که از اين تنه روييدهاند کلِ علوم
ديگرند...
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اما ادامة آن را معموالً از قلم مياندازند:
با اين حال ،همانطور که ميوهها را نه از ريشهها و تنة درختان
بلکه فقط از سرشاخهها ميچينيم ،فايدة اصلي فلسفه نيز به آن
بخشهايي از فلسفه مربوط ميشود که تنها در انتها ميتوانيم از
آنها سر دربياوريم.

بعدها خواهيم ديد که دکارت در استفاده از وقتش به شدت مراقب
است که «در روز جز ساعات بسيار اندکي را به تفکراتي که تخيل
را به خود مشغول ميدارند ،و در سال جز ساعات بسيار اندکي را
به تفکراتي که صرف ًا قوة فهم را به خود مشغول ميدارند» اختصاص
ندهد (نامه به اليزابت 28 ،ژوئن  .)1643او در  21فورية 1647
محرمانه براي دوستش شانو 1مينويسد که «تفکرات متافيزيکي [»]...
ذهنش را «خسته ميکنند» و «حضور چيزهاي محسوس» به او «اجازه
نميدهد که مدتي طوالني در اين تفکرات درنگ کند» .دکارت خسته
نميشود از اينکه به ديگران توصيه کند که در اين شیوة بهداشت او
را سرمشق قرار دهند.
در نامهاي به تاريخ  28ژوئن  1643خطاب به شاهزاده اليزابت
مينويسد:
همانطور که بر اين باورم که براي آدمي بسيار ضروري است که
يکبار در زندگياش اصول متافيزيک را به خوبي فرابگيرد ،چرا
که همين اصول هستند که معرفت خدا و نفسمان را برايمان ميسر
ميسازند ،بر اين باور نيز هستم که قوة فهم را غالب ًا صرف تأمل
در بارة اين اصول کردن کاري است بس زيانبار؛ چرا که اين قوه
چندان که بايد قادر نيست به کارکردهاي خيال و حواس بپردازد؛
اما بهتر آن است که آدمي به اين بسنده کند که نتايجي را که يک
بار [برايش] حاصل آمده است در خاطر و باور خود محفوظ
ِ
مابقي وقتي را که براي مطالعه در اختيار دارد صرف
بدارد ،سپس
تفکراتي کند که در آنها قوة فهم همراه با خيال و حواس عمل
ميکند.

دکارت در  6اکتبر  1645به اليزابت يادآور ميشود که «ساختار
ِ
استراحت بسيار نياز
طبيعتمان به گونهاي» است «که ذهن ما به
دارد براي آنکه بتواند به نحوي مفيد لحظهها را براي جستجوي
حقيقت به خدمت بگيرد ،و براي آنکه تسکين يابد به جاي آنکه
1. Chanut
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با پرداختن بيش از اندازه به مطالعه و بررسي خود را جال دهد».
دکارت در  26فورية  1649در نامهاي به شانو ،کتاب اصول را
براي ملکه کريستينا شرح ميدهد:
هر چند که بخش اول اصول چيزي جز چکيدهاي از آنچه در
تأمالت خود نگاشتهام نيست ،براي فهم اين اثر ضرورت ندارد
که پيشتر تأمالت خوانده شود؛ چرا که براي بسياري از افراد
بسيار دشوار است ،و بيم آن دارم که سبب کسالت علياحضرت
شود.

آيا ــ همانطور که ميگويند ــ دکارت دلواپس مراعات ضعف
دماغي شاهزادهخانمي است؟ اين احتمال بسيار ضعيف به نظر
ميرسد ،چرا که او يک سال قبل از آن در گفتگويش با فرانسوا
بورمان 1ــ با شور و حرارتي ناشي از شدت هيجان ــ به او در
اين خصوص هشدار داده بود و اين بار [يعني در نامهاش به شانو]
صرف ًا همان هشدار را خالصهوار بيان ميکند؛ و بورمان در گزارش
شفاهياش به اين موضوع توجه داد که «نبايد چندان بر تأمالت و
امور متافيزيکي تکيه کرد ،و نيز نبايد با تفاسير و چيزهايي از اين
دست آنها را پروراند؛ بسيار اندکند کساني که بخواهند به شيوهاي
ژرفتر از آنچه مؤلف در پيش گرفته است از نو به امور متافيزيکي
بپردازند زيرا مؤلف [خود] به قدر کفايت عميق ًا به آنها پرداخته
است .اما کافي است که يک بار به طور کلي امور متافيزيکي را
بشناسيم و نتيجه را به خاطر بسپاريم؛ در غير اين صورت ،ذهن
بيش از اندازه از امور فيزيکي و محسوس بازميماند و صالحيت
خود را براي توجه به اين امور از دست ميدهد :اموري که با اين
حال مطلوبترين دلمشغولي انسانهاست زيرا آدمي آنها را براي
زندگياش بسيار مفيد مييابد .مؤلف در تأمالت برخالف شکاکان
و ديگران بسيار به امور متافيزيکي پرداخته است ،و قطعيت اين
امور را چنان به اثبات رسانده است که زحمت هرگونه تالش را
در اين زمينه از سر ديگران برداشته است و ديگر نيازي نيست که
کسي مدتهاي مديد ذهنش را با تأمل در باب اين امور بفرسايد.
کافي است جلد اول اصول را بخوانيم تا هر آنچه الزم است از
متافيزيک براي فيزيک بدانيم در آن بيابيم».
1. Francois Burman

بندر ميدلبورگ
(جزئي از تابلو)،
اثر آدريان پيتِرس
وان دِ ِون .اکثر
زندگينامهنويسان،
ِ
خدمت نظام
به
درآمد ِن دکارت را
امتياز و حق ويژهاي
ميدانستند که به
خانوادههايي تعلق
ميگرفت که اصالتي
ديرينه داشتند؛ در
حالي که اص ً
ال
اينگونه نيست:
خانوادة دکارت تنها
در سال  1668موفق
به دريافت عنوان
شهسواري ميشود ،و
رنه دکارت به انتخاب
خود و با وجود
نارضايتي زياد پدرش
به ارتش پروتستان
موريس دوناسائو،
شاهزادة اورانژ ،ملحق
ميشود( .آمستردام،
)Rijksmuseum.
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پس بگذاريم که متخصصان دکارتگرايي 1وي را «بر اساس
نظم داليل» بازيابند؛ و با تواضعي بسيار تالش کنيم که تا جاي
ممکن به دکارت نزديک شويم ،دکارتي که هيچگاه نهراسيد از اينکه
«امور فيزيکي و محسوس»« ،فايدهمندي»« ،تخيل» و ــ همانطور
که خودش براي اليزابت مينويسد ــ «استراحت حواس و آسايش
2
ذهن» را فوقالعاده پذيرا شود .آيا دکارتي که ،به حکم الفونتن،
کافران از او خدايي ساختهاند کسي ديگر است؟ شايد .اين مطلب
کام ً
ال مسلم نيست ...« :و او کسي است که بين انسا ن و ذهن حد
ميانه را ميگيرد ».در هر حال ،او صرف ًا جناب رنه دکارت ،انساني
در ميان انسانها ،بود .به طور قطع دکارت تنها در همين خالصه
نميشود :اما مسلم ًا از اينجاست که دکارت دکارت ميشود .دکارت
هيچ يک از احوال فيلسوفانه را از آسمان دريافت نکرده است :او
خود خويشتن را حکيم و فرزانه ميسازد .پس ،موضوع و مقصود ما
دقيق ًا شالودهاي است که دکارت وجود خود را بر آن استوار ميسازد.
او خود نيز چنين چيزي را قبول دارد؛ کافي است يک بار آثارش
را بخوانيم تا دريابيم که او خود بيوقفه به شرح و توصيف حرکت
ِ
فرديت بازشناختهشده ،پذيرفتهشده و پروردهشده ،و
پرتوان طبيعت،
خاصبودگي آگاهانه ،قاطعانه و طلبشدهاي ميپردازد که ريشههاي
جهانشمولي وي در آنهاست .پس «دکارت از نگاه خودش» در
اينجا عنواني است که به معناي بسيار دقيق کلمه بر «تصويري از
دکارت به قلم خودش» داللت ميکند ــ زيرا اجزاي اين تصوير
وجود دارند و کافي است که زحمت کنار هم گذاشتن آنها را تقبل
کنيم.
َ 3
الن ميگويد« :هيچ کس به اندازة دکارت از نزديک در بارة
خود نينديشيده است؛ او به هيچ روي فرشته نيست؛ انسان است
ــ همچون ما آکنده از ماده ،همچون ما منعشده از شهوات ،و
ادارهکنندة مجموعة جسم و روح طبق وضعيت بشري ».دکارت
در 10اکتبر  1642محرمانه به هويگنس 4ميگويد که او «در شمار
کساني» است «که زندگي را بيش از هر چيز دوست ميدارند».
1. Cartésianisme

 :La Fontaine .2شاعر و نويسندة فرانسوي ( 1621ــ  .)1695ــ م.

3. Alain
4. Huygens

جتراکد هنر بانج 17 v

هنگامي که در سال  1643فضلفروشي هلندي دکارت را متهم به
ِ
داشتن فرزندان نامشروع ميکند ،او [از کردة خود] نه
هرزگي و
عذرخواهي ميکند و نه احساس سرافکندگي؛ برعکس ،سرش را
باال نگه ميدارد .دکارت به آن مرد پاسخ ميدهدNuper juvenis« :
 ،fuiهنوز از زماني که جوان بودم چندان نگذشته است»؛ او تنها
به اين پاسخ اکتفا نميکند بلکه با غرور و سربلندي تأکيد ميکند:
« Et nunc adhuc homo sumو امروز نيز همچنان انسانم ».دکارت
خواهان کمال وضعيت خود است .عبارتي از تأمل اول در اينجا
همچون َمثَلي طنين مياندازد« :با اين همه ،در اينجا بايد در نظر
داشته باشم که من انسانم».
از شهسوار تا سرباز سوارهنظام
اَلن ميافزايد که اين انسان «به عصري زيبا تعلق دارد و هنوز اطاعت
و فرمانبرداري را نياموخته است .از نظم و سامان خبري نيست.
گويي در کل اروپا جنگ داخلي عظيمي برپاست که در آن هرکس
به سهم خود مشغول نبرد است؛ حتي رياضيات به جنگ پارتيزانها
ميماند که در آن ورزيدهترين افراد تالش ميکنند دست به حملهاي
غافلگيرانه بزنند .هر انساني شمشيري به دست دارد و وارد کارزار
شده است»...
سلطنت خورشيدي نزديک است .در اين ايام ،قواعد محاسبه،
ِ
درخشان ربع قرني در جريان
پنهاني در پس سطوح زيباي صيقلي و
ِ
آيندگان خيره مانده از برق و جاليش آن را عصر لويي
است که
چهاردهم خواهند ناميد .اما هنوز هيچ چيز از آن درخشش آتي خبر
نميدهد؛ گذشته پرصالبتتر از آينده سخن ميگويد؛ خاطرة هميشه
زندة هرج و مرج وحشيانهاي که مونتني 1در يادداشتهاي روزانهاش
از آن سخن ميگويد لرزه به تن مياندازد .فرانسه ،يا آنچه فرانسه
خواهد شد ،دستخوش وحشت و هراس است ــ وحشت از خود.
مازارن 3بر سر کار
فرانسه خواستار قدرت است .ريشليو 2و سپس
َ
ميآيند .با اين حال ،مردم از آنها بيزارند؛ زيرا همه چيز درهم و
1. Montaigne
2. Richelieu
3. Mazarin
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برهم است .به ندرت ايدهها و اخالقيات پا به پاي هم با واقعيتها
پيش ميروند؛ شايد فردا ايدهها از اخالقيات پيشي بگيرند ،امروز
ايدهها از اخالقيات عقب ماندهاند .حال دولت جديد ،که حاصل
اوضاع زمانه است ،پايههاي خود را استحکام ميبخشد ،پايههايي
که نزد ريشليو آن را چيزي جز چماق او و نزد مازارن چيزي جز
خبرچينانش نميبينيم.
فردگرايي در برابر قدرتهايي که از آن تجاوز ميکنند از کوره
درميرود .بعدها فردگرايي خواهد توانست از نو مستقر شود ،اما تا
آن زمان مبارزه ميکند و ،همانطور که ميدانيم ،اين قرن ماجراجويان
خودش را به بار ميآورد .دکارت در ميانة نسلي از ماجراجويان سر
برميآورد.
آنها را ماجراجو نمينامند .آنها نامي ندارند .آنان نميتوانند
نامي داشته باشند که خاص خودشان باشد ،زيرا به ايدة انسان
کهن تعلق دارند که واقعيتها آن را پشت سر نهادهاند ،ايدهاي که
مردود شمرده شده است .آنها اندکي بعد از ميان ميروند بيآنکه
وارثي بر جاي گذارند .به زودي اين عصر بازماندگان را تحت
تعقيب قرار ميدهد؛ ِ
آلسست 1در مکاني دورافتاده گوشهنشيني
اختيار ميکند ،جايي که در آن به ميل خود بر مفهوم منسوخ
انسان شرافتمند پافشاري ميکند .افراد پورـ روايال 2تنها در درة
کوچک نکبتزدهاي که آنها با لذت آن را بيابان خود مينامند
شکل ميگيرند .دکارت نيز اقامتگاه خود را در هلند بيابان مينامد:
اقامتگاهي شلوغ و پررفت و آمد ،اما جايي که در آن فشار اجتماعي
ــ تا زماني که متکلمان کاري به کار او ندارند ــ کم است .تمام
اين محرومماندگان از اقامت که از قماش تازهاي هستند واپسين
اخالف شهسوارياند.
ِ
شهسواري زواليافته هنوز رؤيابرانگيز است .هنوز بزرگي و
3
اهميت انسان شريف ،به عنوان مالک و ميزان روح ،جاي بزرگي و
اهميت شهسوار را نگرفته است .همين ديروز ،يعني در سال ،1580
بود که مونتني بازماندههاي با ارزش [قديس] اوژيه لو دانوا 4را در
 :Port - Royal .2نام ديري براي راهبهها در نزديکي پاريس.

1. Alceste
3. honnête homme
4. Ogier le Danois
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مو 1يافت ،و با در دست گرفتن استخوان بازويي دريافت که آن
استخوان از کل بازوي خودش بلندتر استGrandiaque effossis« :
 ،»mirabitur ossa sepulcrisاين آدمها قد و قوارهاي ديگر داشتهاند.
نيزة شکستهاي که نوک آن هميشه در اهتزاز است در کانون قرن
هفدهم برافراشته باقي ميماند .در سرتاسر اين عصر ،چه قبل و چه
بعد از آن زما ِن سرنوشتساز ،يعني سال  ،1660که درخشش آن
پرتوي بر حقايق ميافکند اما در آستانة انديشههاي ژرف منکسر
و پراکنده ميشود ،همچنان ُرمانهاي مربوط به شهسواري خوانده
ميشوند :اين رمانها با صورت و ظاهر محقرشان همان موازنهاي
را به اين عصر ميبخشند که امروزه در رمانهاي پليسيمان ميبينيم.
خود دکارت ،که در گفتار از «غرابتهاي کنتنشينهاي رمانهايمان»
ياد ميکند رمان آمادي 2را که الفونتن همسرش را به سبب افراط
1. Meaux

 : Amadis .2يا آمادي دوگل (« :)Amadis de Gauleداستاني پهلواني از قرن
13م .يا 14م .که نخستين بار در اسپانيا يا پرتغال نوشته شده و محتم ً
ال بر
مآخذ فرانسوي مبتني است ... .قهرمان آن نمونة کامل يک سلحشور و شهسوار
ميباشد( ».دايرة المعارف فارسي ،به سرپرستي غالمحسين مصاحب) .ــ م.

صفحة عنوان آمادي
ُ
دوگل ،اثر گارسيا
اوردونيِس مونتالْوو،
 .1547دکارت در
ابتدا بسيار شيفتة
حماسهها بود .حتي
او توانست «نگاهي به
آمادي دوگل بيندازد»
اما بعدا ً مجذوب
هر گونه غرابتي شد
که بعضي انسانها
را به سوي داشتن
زندگياي شبيه زندگي
«شهسواران سرگردا ِن
رمانها» سوق ميدهد.
(پاريس ،کتابخانة ملي
فرانسه).
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[در خواندن آن] مالمت ميکند ميخوان ْد يا خوانده بود .هنگامي که
فورتيير 1از اين سبک و شيوه طرحي براي رمان بورژوايي اقتباس
ميکند ،آن طرح کل جامعهاي است که با انکار ذوق و عالئقشان
[در واقع] به آنها اذعان ميکنند .شهسوار سرگرداني که شبح او در
داالنهاي شبانة عصر خورشيدي مدام در رفت و آمد است تصوير
عقدة عصري است که ژاندارمهاي جديد آن ماالمال از سرکوبها
و واپسزدگيها هستند.
بحرانهاي عظيم ،چه از نوع تاريخي و چه از نوع نمادين ،تنها
پس از دکارت رخ ميدهند ،يعني زماني که مقاومت سرسختانه،
نيروهاي مخالف را به اوج پيشروي خود ميرساند .بدين قرار ،اين
نيروها به شکلي بيپردهتر ظاهر ميشوند و خود را به شدت بزرگ
جلوه ميدهند :آنها با بازگشت [خود] ،به فهم عصري که دورهاش
سر آمده است کمک ميکنند ،عصري که در آن اين نيروها آزادانهتر
ايفاي نقش ميکردند و از اين رو کمتر عيان ميشدند .حتي از
اَشکال نابهنجاري سخن نميگوييم که اين نيروها به خود خواهند
گرفت آن هنگام که الحاد ،ستارهاي که در اوج است ،نقاب عبوس
ِ
ميگساري صرف پليد
شرارت را بر چهره ميزند ،همجنسگرايي و
2
و اهريمني ميشوند ،و موسيقيهاي راسيني و آرايش گردشگاهها
تافتة عظيم مسائل و مشکالتي را جبران ميکنند که به زهرهاي
کشنده ،سحر و جادوها ،سقطجنينهاَ ،گردهاي مرگبار ،تقليدهاي
کفرآميز از مراسم عشاي رباني ،کودکان ذبحشده ،انجمنهاي مخفي
پااندازان و کشيشها ،دوشسها و خبرچينها مربوط ميشود؛ يا آن
هنگام که آموزههاي عقل ،نظم و ميزان ( از آن رو که «روشنسازي
متضمن نيمهاي تاريک است») پرده از تهديدهاي پرفشار خشونت،
هيجان و هرگونه افراطکاري برخواهند داشت[ .در اينجا] به سه
ِ
نوعي غيرمنتظره ميپردازيم ،وقايعي که اگر از ياد ببريم که در
واقعة
شمار حقايقي هستند که به زبان رمز نوشته شدهاند به طرزي عجيب
اسرارآميز باقي ميمانند.
[قيام] فروند 3.هيچ چيز در بارة اين واقعه بر ما پوشيده نيست
مگر آنچه اصل است .تمام عللي که براي اين قيام برميشمرند
1. Furetière

 : racinienne .2مربوط به آثار و افکار راسين ،شاعر و نمايشنامهنويس فرانسوي
( 1639ــ  .)1699ــ م.
3. La Fronde
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رويهمرفته يک دليل هم نميشوند .شورشي که قاعده و قانون آن
1
نامفهوم باقي مانده است با جزئيات توصيف ميشود .و ما به رِس،
کسي که از قدرت تشخيص سياسي فوقالعادهاي برخوردار است
و نگاهي فوقالعاده نافذ دارد ،به ناچار تنها به چشم شورشيای
کودکصفت نگاه ميکنيم و ميل داريم که او را تا حد انساني آشفته
تقليل دهيم؛ ولي آيا او به واقع چنين بوده است؟
پورـ روايال .گروهي که غرق در فروتني و انکار نفسند .نام
اعضای آن تقريب ًا بر ما نامعلوم است؛ پاسکال تنها پس از مرگش
صاحبنام ميشود؛ نامي که بر پور ـ روايال نهاده شد ابداع نسلهاي
ِ
پرتوافکني اين تاريکيها پادشاه خورشيدي را ميرنجاند.
آتي است.
ِ
قدرت حاکم ،در اعضاي اين گروه به وجود نوعي سازشناپذيري
و سرسختي تحملناپذير پي ميبرد .اين انسانهاي بينوا براي
حکومت دردسر ایجاد ميکنند و مانع موفقيت آن ميشوند .حکومت
سرسختانه با آنها مبارزه ميکند و آنها نيز در کار خود پافشاري
ميکنند .و اين نزاع در نوعي عدم تفاهم ،بيوقفه شدت مييابد .زيرا
آن چيزي که در وجود آنهاست و حکومت با آن مبارزه ميکند کام ً
ال
متفاوت با چيزي است که آنها باور دارند که به خاطر آن مبارزه
ميکنند :اين همان چيزي است که قدرت حاکم (باالخره بايد نظر
آن را هم شنيد) غرور و لجاجت اين گروه مينامد .ژاکلين پاسکال
مينويسد« :از آنجا که اسقفها شهامت دختران را دارند ،دختران
بايد شهامت اسقفها را داشته باشند؛ اما اگر وظيفة ما نيست که از
حقيقت دفاع کنيم ،اين وظيفه را بر گردن داريم که براي حقيقت
بميريم .»...اين سخنان را از بستر دينيشان جدا کنيد :شما به سخنان
ِ
بزرگ برادر لويي سيزدهم ،پادشاه فرانسه،
خواهري روحاني ،دختر
گوش ميدهيد .چه اطمينان خاطري ،آري ،چه غروري به آدم دست
ميدهد از اينکه خود را در شمار کساني بداند که «خداوند حقيقت
را به آنان ارزاني داشته است»! چه سرمستياي از بيضابطگي! ــ از
اين بيضابطگياي که کورنِي 2،که همعصر دکارت است ،پيش از
آن که خود را در رديف پيرمردان ورافتادهاي که اسباب خندة موليِر
ميشوند خوار و حقير ببيند دقيق ًا آن را بيان ميکند.
مولير :دون ژوان .اين عياش و اين ملحد ،يکي از برادران
 :]Pierre[ Corneille .2نمايشنامهنويس فرانسوي ( 1606ــ  .)1684ــ م.

1. Retz
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يانسنيست 1است .او ساز مخالف ميزند .مخالف چه چيزي؟ مخالف
هر نوع قيد و بندي .پيش از هر چيز مخالف پيوند زناشویي است.
ِ
انسان ازخودراضي در هر زن تازهاي ميطلبد اين است
آنچه اين
 :janséniste .1پيروان کورنليس يانسن که معتقد به تقدير ازلي بود و اختيار را
باور نداشت .ــ م.
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که آن زن شور و احساسش را از نو زنده کند« .آخر هر چه باشد،
تمايالت نوشکفته جذابيتهاي توضيحناپذيري دارند و کل لذت
عشق در تنوع و تغيير است ».زمان رضايت و ارضا فرا ميرسد و
تنهايي تحکمآميز ،دون ژوان را تهديد ميکند :اين زمان در عين حال
آهنگ لزوم قطع رابطه را نيز مينوازد .بديهي است که منظور قطع
رابطه با خانواده و جامعه است ،زيرا او آنچنان نوميدوار ادعاي
من بودن ميکند که حتي وحدت ترکيبي زوج را برنميتابد .آيا
پدري که دون ژوان او را دست مياندازد انساني است کودن؟ خير؛
برعکس ،انساني است کام ً
ال باوقار و بزرگمنش و از همين رو
دشمن ،زيرا او فضايل خويش را به شيوهاي نو به خدمت ميگيرد:
عليه خدا ،اما کدام خدا؟ خداي اسگانارل 1:شايد خداي آدمهاي
خوب ،اما [قطع ًا] خداي آدمهاي خوشفکر ،خانوادهها ،آدمهاي منظم
و مقرراتي ،جامعه ،يسوعيان و پادشاه .نه خداي پورـ روايال ،بلکه
خداي اسقفها و خداي فرمانروا :کسي که در نظر او دليل وجود
دولت پولي است با عيار باال ،کسي که در نظر او کاميابي ،حق
ميآورد ،کسي که در نظر او هدف وسيله را توجيه ميکند ،کسي
که تصور ميکند غضب و غرش زئوس هنوز ميتواند شخصي مثل
دون ژوان را مرعوب کند .معجزههاي آگاهکننده از پي هم ميآيند و
تعجيل ميکنند :در نظر دون ژوان اين معجزهها چيزي جز «وسوسه»
نيست .آيا شرطبندي ،بر سر وجود خداست؟ نه ،بلکه عليه تصور
اجتماعي خاص از خداوند است ،تصوري که مسلم ًا شايستة خداوند
نيست .دون ژوان ميگويد اگر خدا وجود داشته باشد ،ممکن نیست
از ابزارها و شيوههاي بسيار محقر استفاده کند؛ و گسترة قدرتهايي
که خداوند به نمايش ميگذارد تا هر کجا باشد ،اين قدرتها را «از
نگاه انساني همچون من» نميتوان قدرت الهي حقيقي محسوب
کرد .کساني ميگذارند اين قدرتها در آنها اثر کنند که ضرورت
و وظيفه ،کليسا و دين ،مناسک و ايمان ،قواعد و اخالق ،جامعه و
حقيقت ،اقتدار و ارزش را با هم خلط کنند .اين خدايي که وقتي
صاعقهاش را نازل ميکند ماية حيرت آنان ميشود ،اين خدايي که
ادعا ميکند که ميتواند مرا با نوعي نمايش و جلوهفروشي متقاعد
سازد ،از منظر توقعي که من دارم چيست؟ من براي آن که بگذارم
فريب بخورم ،به قيمت سر درآوردن از دوردستها يا به هر قيمتي،
 :Sganarelle .1يکي از شخصيتهاي نمايشنامة طبيب اجباري اثر مولير .ــ م.

دون ژوان :دعوت
به مبارزه ،اثر گ.
ب .بيزون .دون ژوان
مولير در سال 1666
به نمايش درميآيد:
چيزي که ممکن
است دکارت را
به شخصيت مولير
نزديک کند همان
امتناع او از مجادله
و قياس و در يک
کالم امتناع او از
فلسفة مدرسي است.
(تريئستهmuseo ،

)civico Revoltella.
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خيلي خوب ميدانم که چه وظيفهاي در قبال خودم دارمِ .
«من!» دون
«من!» پورـ روايالِ ،
«من!» م ِ ِدئاِ ،
ژوانِ :
ِ
مدعي
«من!» همة آدمهاي
متحير و سرگردان[قيام] فروندِ ،
«من!» عصر لويي سيزدهم .در دوران
حکومت لويي چهاردهم دون ژوان بايد نيست و نابود شود و پورـ
روايال بايد از بيخ و بن ويران گردد ،در حالي که کورنِي ،اين انسان
مطيع و سربراه ،آتش نوعي کهولت حزنانگيز را تيزتر ميکند :ديگر
براي واپسين شهسواران ،که حتي در خفا تحت تعقيبند ،کاري باقي
نمانده است.
ِ
انسان تنها را نابود ميکند ،انسان
فاجعة دون ژوان ،اسطورة
ِ
جهان
تنهايي که چون با جامعة متمدن سازگار نيست در جنگلهاي
وسيع دست به ماجراجويي ميزند .شهسوار رؤيا ،به شيوة شهسواران
دوران باستان ،درهمشکنندة آدميان حيوانصفت ،تاجران برده ،اژدها،
سحر و جادو و طلسم است :او که با ضعفا عليه اقويا متحد شده
است به نام شرافت شهسواري با تمام نيرو پيکار ميکند .او با کمال
ميل با خداوند همپيمان ميشود ــ به شرط آنکه خدا و انسانهايش
به خدا وفادار بمانند .او سوار بر اسب وارد عرصهاي ميشود که در
آن نه فرمانها معنايي دارند نه قوانين .او بدون تکيهگاه ،بدون کمک،
بدون پشتيبان ،بدون سازماندهي ،بدون نيروي برقرارکنندة نظم،
عاري از هر سازشي يا هر جلوهاي از سازش ،درست شکلِ نيازي
است روحي (نيازي که هنوز نام غرور بر آن نهاده نشده است).
من به تنهايي در برابر آن همه دشمن ...همين بس است .فردي
که به تمام و کمال در کل فرد تحقق يافته است .او کسي است ،که
بي آنکه مديون کسي يا چيزي باشد ،اين تصوير آرماني از خود را
که هر کس در عمق خويش داراي آن است تحقق ميبخشد.
ِ
پنهان هوايي است که دکارت استشمام ميکند؛
اين فرمو ِل
آشکارکنندة وجود سرگرداني است که پيوسته وقف روحية
ماجراجويي شده است ،آشکارکنندة روحي است بيقرار ،آشکارکنندة
گريزي است بيوقفه نوشونده به سوي «بيابانهايي» که در آنها
اجبار و الزام اجتماعي رنگ ميبازند ،آشکارکنندة نوعي بلندپروازي
بيحد و حصر عقالني است ،آشکارکنندة تفکري است که به عمد
معطوف به هستياي است که آن تفکر را شکل بخشيده و ايجاد کرده
است ،آشکارکنندة آگاهياي است که از غرور پا فراتر ميگذارد ،و
آشکارکنندة خردي است مبتني بر اراده و بلندنظري .و چون واژة
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[ chevalierشهسوار] مالزم با واژة [ cavalierسرباز سوارهنظام]
است ،شهسوار کسي است که اعتبار اين عبارت اجتنابناپذير پِگي
را دوچندان ميکند« :دکارت در تاريخ انديشه همواره آن سرباز
سوارهنظام فرانسوي خواهد بود که استوار به پيش ميرود».
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سرگرداني روشي

در مواجهه با تنوع
کسي که پيشتر شاهد بوديم که تا چه حد دغدغة آن را در سر
داشت که تفکر را بر تجربه مبتني سازد ،خود از اينجا آغاز ميکند
که از زندگياش تجربهاي بسازد ــ تجربهاي که در گذر عمر با شوق
و اشتياق احيا ميشود و ،قبل از هر چيز ،به نحو دانسته و سنجيده
ِ
سرگردان سوارهنظام ،که متهمش ميکنند
سامان مييابد .اين سرباز
به اينکه واقعيت را از اصول و مبادي خود استنتاج ميکند ،برعکس
کسي است که در اين سرگرداني به دنبال همان «مواجهاتي» است
که با جستجوي تجربي و در حين تحقيق به دست ميآيند و «اموري
نيستند که بتوان آنها را روي کاغذ پيشبيني کرد» :او در جستجوي
تنوعي از اين دست است.
حال برويم سراغ مونتني .در اين که مونتني را ميتوان در حکم
پدربزرگ دکارت دانست اتفاق نظر وجود دارد .مونتني به عصري
ديگر تعلق دارد .او در سال  1592چشم از جهان فرو ميبندد و
دکارت در سال  1596به دنيا ميآيد .سدهاي که آنها را از هم جدا
ميکند سدهاي است چهار ساله .اگر نوة دکارت حدود سالهاي
 1660يا  1665پا به جهان ميگذاشت ــ به همان فاصلة زماني
يکسان توجه داشته باشيم ــ يعني آن زمان که حاکم تيرخالص
را به شهسوار ميزد ،وقتي به کهنسالي ميرسيد خود را در دامنة
پرشيب و رو به زوال حکومتي مييافت که پدربزرگش حتي به
پيرامون آن نزديک نشده بود .او در آن هنگام از مانعي بزرگ گذشته
بود ،مانعي که در آن سوي آن عالم مدرن آغاز ميشد :دکارت در اين
سوي مانع در تاريخي به سر ميبُرد که بينهايت بيشتر به مونتني
نزديک بود .بهعالوه ،تنها در سال  ،1635يعني دو سال پيش از

بندر آمستردام از
چشم انداز لي (جزئي
از تابلو) ،اثر لودالف
باکهويسن .دکارت
قريب به  21سال از
عمر خويش را در
هلند گذراند و تنها
سه بار در سالهاي
 1647 ،1644و 1648
به مدت چند ماه به
فرانسه سفر کرد.
آنچه در هلند براي
او اهميت داشت و
مورد پسندش واقع
ميشد هم حال و
هواي اين کشور بود،
که به نظرش براي کار
فکري مناسب بود ،و
هم مالحت زندگي و
رونق شهرها بود که
به او مجال ميداد تا
در کمال آرامش خود
را وقف آنچه اصل
است کند :بنيانهاي
فلسفهاي نو( .پاريس،
موزة لوور).
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انتشار گفتار در روش دکارت بود که ماري دوگورني ،وصيتگزار
مونتني ،کتاب مقاالت او را چاپ و منتشر کرد که تا اوايل قرن بيستم
در بين تمام چاپهاي اين اثر به واقع معتبرتر بود .به نظر درست
ميآيد که دکارت تنها يک بار از مونتني ياد ميکند آن هم در نامهاي
ِ
نيوکاسل به تاريخ  23نوامبر  .1646دکارت در آن نامه نظر
به
مونتني را مبني بر اينکه حيوانات داراي قوة فهمند رد ميکند و بر
او خرده ميگيرد که چرا همداستان با شارون گفته است «که تفاوت
انسان با انسان بيشتر از تفاوت انسان با حيوان است» .با وجود اين،
دکارت آنقدر آثار مونتني را ميخواند که از آنها اشباع ميشود .اتيِن
ژيلسون اين امر را با نظر به کتابگفتار ثابت کرده است؛ و اگر در
خصوص رابطه و نسبتي که دکارت با مونتني داشته است چيز مهمي
دستگيرمان نميشود شايد ،بنا به تعبير شيطنتآميز لئون برونشويگ،
به اين دليل باشد که متخصصان فلسفه مونتني را ناديده ميگيرند
همچنان که متخصصان ادبيات از دکارت ميهراسند .اين متخصصان
هيچگاه خواندن نميدانند.
در اينجا فقط به يک نمونه اشاره ميکنيم :مونتني ()II, XVII
مينويسد« :معموالً ميگويند که عادالنهترين سهمي که طبيعت به
ما بخشيده است سهم [ما] از قوة درک است :زيرا کسي نيست که
نسبت به آنچه طبيعت از قوة درک به او داده است ناخشنود باشد».
نه تنها همين مضمون ،بلکه همين ضرباهنگ ،همين ويژگي ،همين
عمل تحريکآمي ِز جسورانه در عبارت آغازينِ گفتار دکارت هم به
چشم ميخورد:
ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقسيم شده است .چه ،هر کس
بهرة خود را از آن چنان تمام ميداند که مردماني که در هر چيز
ديگر بسيار ديرپسندند از عقل بيش از آنچه دارند آرزو نميکنند.

کل آموزهاي که دکارت در باب فايدهمندي سفر ميگويد گويي در
ادامة مطالبي است که مونتني در فصول «در باب تعليم کودکان» و
«در باب ُعجب» (و حتي در يادداشتهاي سفرش که در آن زمان
منتشر نشده بود) آورده است ،فصولي که در آنها مونتني همچون
پيرِسفر ظاهر ميشود؛ آموزههاي دکارت در باب فايدهمندي سفر
در واقع به نوعي بسط آن فصول است و حتي در جزئيات ما را به
ياد سخنان مونتني در آن فصل مياندازد .دکارت حتي در انتخاب
ِ
عبارت « کتاب بزرگ عالم» از مقاالت بهره برده است:
واژههاي
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ِ
کتاب شاگردم باشد»
«اين عالم بزرگ [ ]...ميخواهم که اين عالم،
(.)I, XXVI
قدري آگاهي بر آداب اقوام مختلف خوب است تا شخص بتواند
در عادات قوم خويش به درستي حکم کند و گمان نبرد آنچه با
رسوم ما مخالفت دارد سخيف و باطل است ،چنان که اين عقيدة
کساني است که سير و سياحتي نکردهاند [ .]...همينکه سنم به
جايي رسيد که توانستم از اختيار آموزگاران بيرون روم ،آموختن
علوم را يکسره رها کرده بر آن شدم که ديگر طلب نکنم مگر دانشي
را که در نفس خود يا در کتاب بزرگ عالم بيابم و بقية جواني را
ِ
سياحت دربارها و لشکرها و آميزش با مردمي
به جهانگردي و
که احوال و اخالق مختلف دارند و جمعآوري تجارب گوناگون
گذرانيدم و نفس خود را در قضايايي که زمانه با من مصادف
ميساخت به آزمايش درميآوردم و در کارهايي که پيش ميآمد
انديشه ميکردم تا سودي ببرم .چه ،گمان داشتم از تحقيقاتي که
مردم در بارة اموري که مبتال هستند ميکنند ،که اگر به غلط روند
در نتيجة آن زيان ميبينند ،بيشتر درک حقايق خواهم نمود تا از
بيانات علمايي که در حجره آرميدهاند و در نظرياتي اظهار رأي
ميکنند که هيچ نوع تأثيري ندارد و نتيجهاي عايد ايشان نميکند
جز اينکه شايد به سبب دور بودن آن آرا از فهم عامه ميتوانند به
خود ببالند که هوش و فن بسيار به کار بردهاند تا آنها را صحيح
و حقيقي جلوه دهند .ولي همواره سخت مشتاق بودم که تشخيص
غلط را از صحيح بياموزم تا کارهاي خود را به درستي تميز دهم
و در زندگاني به اطمينان راه بپيمايم.
هرچند تا زماني که آداب و عادات مردم ديگر را فقط
مينگريستم موجباتي براي يقين نمييافتم و تقريب ًا همان اندازه
اختالف که در آراي فالسفه ديده بودم در احوال مردم مشاهده
ميکردم و بنابراين بزرگترين سودي که از اين سير در انفس
ميبردم اين بود که بسيار چيزها ميديدم که پيش ما سخيف و
رکيک است ولي اقوام بزرگ ديگر آنها را ميپذيرند و معمول
ميدارند و از اين رو عبرت ميگرفتم که عقايد و ملکاتي را که
فقط از راه انس و عادت پيدا کردهام چندان مسلم نپندارم و از اين
راه کمکم بسياري از اشتباهات را از خود دور ميکردم که روشني
طبيعي ذهن را ماية تيرگي است و مانع از آن است که شخص به
درستي تعقل کند.
(بخش اول گفتار)

به همين ترتيب چيزي که مونتني از سير و سياحت انتظار داشت ــ
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يعني از ترک شهر و ديار که به شکلي خستگيناپذير مکرر باشد ــ
اين بود که سير و سياحت ،کل تنوع موجودات ،آداب ،سنن و آرا
و افکار را به شکل جرياني در برابر ديدگان او به نمايش بگذارد،
به گونهاي که تصوري از انسان را ايجاد کند که هر چه بيشتر از
امور اتفاقي و فرعي عاري باشد :و هر بار که با دقتي بيشتر به
انسان نگريسته ميشود ،چيزي جز امور فرعي و اتفاقي در او ديده
نميشود ــ از اينجا بود که روح فرانسوي به جانب شک روشي و
کوگيتو متمايل شد.
دکارت پس از آنکه در زمستان  20ـ  1619گوشهنشيني اختيار
کرد و تصميم گرفت که به شکلي نظاممند خود را از دست تمام
افکار و عقايد پيشينش خالص کند ،راه سفر در پيش گرفت:
و ن ُه سال پي در پي ديار به ديار گردش نمودم و کوشيدم تا در
همة بازيهايي که در نمايشگاه جهان داده ميشود از تماشاييان
باشم نه از بازيگران ،و مخصوص ًا در هر امر انديشه ميکردم در
آنچه ممکن است آن را مشکوک سازد و ما را به اشتباه اندازد .پس
همواره خطاهايي که سابق ًا در ذهنم راه يافته بود بيرون ميکردم و
در اين باب بر روش شکاکان نميرفتم که تشکيک آنها محض
شک داشتن است و تعمد دارند که در حال ترديد بمانند ،بلکه
برعکس منظور من همه اين بود که به يقين برسم و از خاک
سست و َر َمل رهايي يافته بر سنگ و زمين سخت پا گذارم []...
و همچنان که مردم چون خانة کهنه را کوبيدند مصالح آن را براي
ِ
ِ
ضمن ويران ساختن
ساختن خانة نو به کار ميبرند ،من هم در
عقايد بيبنياد خويش مشاهداتي نمودم و تجربههايي چند ميکردم
که به آن واسطه بعدها ميتوانستم عقايد درستتر اتخاذ کنم []...
پس به اين روش ظاهرا ً مانند کساني روزگار ميگذراندم که جز
آرام و بيآزار زندگي کردن ،کاري نداشته ،در پي جدا ساختن
لذايذ از قبايح ميباشند و براي برخورداري از اوقات فراغت و
پرهيز از دلتنگي هرگونه تفريح نجيب را به کار ميدارند .وليکن
در همان حال از دنبال کردن مقصود باز نميايستادم ،و شايد که در
کسب معرفت حقيقت از اين راه بيشتر استفاده ميکردم تا اينکه
تنها به خواندن کتب و معاشرت فضال اکتفا کنم.
(بخش سوم گفتار)
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