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  دهيچك
ـ  ا  .      اسـت    ي       دكـارت      دور         دكـارت    ة    فلسف                از مسائل مهم در    ي ك ي ـ    را          مسـئله    ن   ي        بـار    ن ي     اول

               داشـته باشـم      ن ي ق ي   من      اگر «  :                دكارت معتقد است    كه   ن ي ا        كردند؛                   معاصران دكارت مطرح 
          را به طور     چه    آن            داشته كه هر    ن ي ق ي       توانم   ي م     ست، ي ن     كار   ب ي  فر                      كه خداوند وجود دارد و 

   ن ي   قـ  ي                كـه در ابتـدا      ي      صـورت     در       فقـط  «  و    »   است   ح ي  صح    ام      كرده      ادراك    ز ي           واضح و متما
         تـوانم    ي      است، م   ح ي            ادراك كنم صح   ز ي           واضح و متما     طور        را به   چه آن                 داشته باشم كه هر 

    ية    قضـ         بـه دو     ن ي ق ي   ي  عن ي   ؛ »  ست ي ن     كار   ب ي  فر                                 داشته باشم كه خداوند وجود دارد و    ن ي ق ي
      ادراك    ز ي                      به نحو واضـح و متمـا      چه    آن    هر «   و   »  ست ي ن     كار   ب ي  فر            وجود دارد و         خداوند «

     حـل     ي     بـرا   .                   مسـتلزم دور اسـت     ن ي            است و بنابرا    گر ي د   ك ي    به       منوط    »   است   ح ي      كنم صح
   از      اند       عبارت   ها     آن   ن ي  تر     مهم           شده است كه        ارائه   ي     متعدد   ي  ها    حل     راه   ي     دكارت     دور   ة    مسئل
       مقاله   ن ي ا    در  .        شناسانه      روان   ر ي      بر تفس   ي       حل مبتن              دوگانه و راه   ن ي ق ي   حل                حل حافظه، راه     راه
   ة      حافظـ                               بنا بر آن خداوند ضـامن دقـت       كه   م ي  كن   ي م   ي       را بررس    آن     نقد   و       حافظه    حل     راه

   . ز ي                   ادراكات واضح و متما   ي            نه ضامن درست       ماست،
  . ن ي ق ي    ز، ي    متما   و      واضح ادراكات         خداوند،   ، ي         دور دكارت   :  ها       دواژه ي  كل
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 حاصـل  نيقـ ي تواند يم يامر ةدربار فقط كه بود معتقد يو. سازد متزلزل را او ديعقا نتواند
 كـه را  يزيـ چ هـر  ةدربـار  دنيـ ورز شـك  لـذا . ابـد ين راه آن در هرگز شك اي خطا كه كند
 شـك  كـه  را يامـور  ةهمـ       ً  موقتـا   و دانست الزم و مطلق نيقي طلب ةمقدم باشد ريپذ شك
  .كرد يتلق كاذب است زيجاها  آن ةدربار

 يكلـ  بـه  ديـ مشغول باشم معتقد شدم كه با قتيحق يوجو جستبه  فقط خواستم يم چون
 ايـ آ نميـ بب تـا محل شـبهه پنـدارم غلـط انگـارم      يرا اندك چه آنكنم و  ارياخت مخالف ةويش

  ).146: 1317دكارت، ( باشد رمشكوكيغ يدرست بهكه  ماند يم يباق ذهن در يزيچ سرانجام

  :كند يم انيب نيچن را خود روش ةچهارگان اصول از اصل نياول روش در گفتار در نيچن هم
 از يعنـ ي شـود؛  يهيبـد  مـن  بـر  آن يدرست چه آن جز نپندارم قتيحق را زيچ چيه گاه چيه

 ذهنم در كه نيا مگر رمينپذ قيتصد به را يزيچ و زميبپره سخت ذهن سبق و يزدگ شتاب
  ).138: همان( نماند يباق يشك گونه چيه يجا كه گردد زيمتما و روشن چنان

 ريدناپـذ يترد      ً  مطلقـا   و ينـ يقي را نيـ ا كـرد،  ديـ ترد و شك زيچ همه دردكارت  چند هر
 يجـوهر  چونـان  خـود،  نفـس  وجود به بيترت نيبد است؛ كردن فكر حال در كه دانست
 كـه  قـت يحق نيـ ا كـه  جـا  آن از و داد قرار خود ةفلسف نيآغاز اصل را آن و برد يپ متفكر،

 هـم  شكاكان گزاف يها فرض ةهم كه است قنيمت و محكم چنان »هستم پس شم،ياند يم«
 آن يوجو جست در كه يا فلسفه اصل نينخست ةمثاب به را آن ست،ين آن زدن هم بر به قادر
 ،»هستم پس كنم يم فكر« يعني ر،يدناپذيترد قتيحق نيا كشف از بعد دكارت. رفتيپذ بود
 يبررس با خواهد، يم يو گر،يد ريتعب به است؛ ساخته ينيقي را هيقض آن يزيچ چه پرسد يم

 بـه  و ابـد يب بـودن  ينيقي يبرا يكل ياريمع است، معلوم آن بودن ينيقي و صدق كه يا هيقض
 صـدق  از را يو كه ستين يزيچ »هستم پس كنم، يم فكر« يةقض در كه رسد يم جهينت نيا

 است شده قيتصد كه را چه آن زيمتما و واضح اريبس نحو به او كه نيا جز سازد، مطمئن آن
 را يزيـ چ هر كه دهم قرار يكل ةقاعد كي را نيا توانم يم گرياكنون د      ًظاهرا «. كند يم درك
  ).51: 1381دكارت، ( »دارد قتيحق كنم يم ادراك زيتما و وضوح با كه

ـ  آناز  توانست يم صدق اريمع نيا كشف از بعد دكارت كه ديآ نظر به است ممكن  يب
  .ستين نيچن يول كند، استفاده يدشوار چيه

 همـه  از تـر  يهيبـد  كـه  يامـور  ةدربـار  يحتـ  كه باشد داده من به يعتيطب چنان خدا ديشا
 خـاطرم  بـه  داشـتم  مطلـق  قادر خداوند از    ًقبال  كه يفكر نيا هرگاه اما،. كنم خطا دينما يم

 يحت من، كه كند يكار تواند يم آسان بخواهد اگر او كه كنم اعتراف رميناگز كند، يم خطور
 يليدل چيه كه جا آن از.. . .كنم خطا شناسم، يم كامل بداهت با راها  آن معتقدم كه يامور در
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 كـه  ام نشـده  مطمـئن  هنـوز  يحتـ  و ندارم باشد كار بيفر كه ييخدا وجود به اعتقاد يبرا
 و فيضع اريبس باشد يمبتن نظر نيا بر فقط كه يشك يبرا يليدل باشد، داشته وجود ييخدا
ـ    دينظر، با نيطرد كامل ا يبرا اما،. است يكيزيمتاف گريد ريتعب به آمـدن   شيبـه محـض پ

 قيـ كه وجود دارد باز هـم تحق  افتميوجود دارد و اگر در ييخدا ايكنم كه آ قيفرصت تحق
 گمـان  باشـم  نشـناخته  را قـت يحق دو نيـ ا تا رايزباشد،  كار بيفرممكن است  ايكنم كه آ

  ).53- 52: همان( كنم حاصل نيقي يزيچ به بتوانم هرگز كنم ينم

 و بود شده اقامه مند نظام معرفت امكان اثبات يبرا خداوند وجود بر دكارت برهان
 باشد، داشته وجود كامل يخدا كي اگر. كند اثبات را مند نظام معرفت امكان داشت قصد
 البته. باشد نادرست     ًذاتا  تواند ينم است گذاشته عهيود به من در او كه يا يعقل نظام گاه آن
 نيا از نادرست ةاستفاد علت به اشتباهات نيااما  كنم، اشتباه يگاه است ممكن من

 اغلبندارم  يزيچ از يزيمتما و واضح ادراك چيه كه يحال در من: است ياله موهبت
 به محدود را خود ذهن اگر اما. كنم يم اعالم آن با را خود موافقت و كنم يم عجله

 كنم حاصل نانياطم توانم يم شوند، يم ادراك زيمتما و واضح صورت به كه كنم ييزهايچ
  .مانم يم مصون خطا از كه

 خود زيمتما و واضح يذهن ادراكات به بتوانم كه نيا يبرا اگر كه است نيا مسئله حال
 چگونه گاه آن شود، اثبات نباشد كار بيفر كه ييخدا وجود ديبا كنم نانياطم و اعتماد

 يبرا ابتدا در كه يذهن ادراكات كنم؛اتكا  خود يذهن ادراكات به دور، جاديا بدون توانم، يم
  است؟ ازين خداوند وجود اثبات

 داند يم كننده تأمل خداوند، وجود اثبات هنگام كه، داد پاسخ نيچن مسئله نيا به دكارت
 توجـه ها  آن به واقع در او رايز خورد، ينم بيفر مربوط مقدمات صدق خصوص در او كه

 يادعـا       ً  ظـاهرا  . خورد ينم بيفر كه است مطمئن دارد، توجهها  آن به كه يهنگام تا و، دارد
 كـه  يمادام كه است آشكار چنانها  آن صدق كه دارند وجود ييايقضا كه است نيا دكارت

 عبـارت . سـت ين ممكـن  يكل طور به كردن اشتباه ميكن يم معطوفها  آن به را خود توجه ما
 ابـد ي يم ادامه يزمان تا فقط يشناخت معرفت نيتضم است؛ مهم اريبس جا نيا در »كه يمادام«

 مـرا  توانـد  يم هرچه كار بيفر طانيش ديبگذار«: شود توجه موضوع با مرتبط يايقضا به كه
 كـه  شـم ياند يمـ  كه يمادام هسـتم،  يزيچ كه نيا ةدربار مرا تواند ينم هرگز او دهد؛ بيفر
 كامـل  طور به درست شناخت جه،ينت در ؛)137: 1381دكارت، ( »دهد بيفر هستم، يزيچ

 به شناخت شود اثبات خداوند وجود كه نيا از شيپ يحت. ستين خداوند شناخت به وابسته
 يوقتـ  دكارت، ةگفت به. است يافتني دست     ًكامال  و است راه هم يدرون نيقي با زهايچ يبعض
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 خداوند ميبدان كه نيا مگر م،يباش داشته ينيقي معرفت زيچ چيه ةدربار ميتوان ينم ما ميگو يم
 را خود توجه ما كه  نيا از بعد يحت كه، است يجينتا آن شناخت فقط ما منظور دارد، وجود

 و يابيـ باز قابل هم باز م،يبرگرفت ميا آورده دست بهها  آن از را جينتا نيا كه ييها استدالل از
 ).Cottingham, 1991: 334( اند يادآوري

 

       مسئله     طرح  .  2
 از و، اسـت  زيمتمـا  و واضح يها شناخت نيقي و صحت ضامن خداوند دكارت، ةفلسف در

 مقـدمات  زين و خدا از زيمتما و واضح مفهوم داشتن بر يمبتن خدا وجود اثبات گر،يد طرف
 از زيگر يبرا انتظار قابل و شجاعانه يكوشش دكارت اگرچه. است زيمتما و واضح يقيتصد
 را او ةفلسـف  اعظم بخش اي كه دهد يم اجازه خواننده به او يها استدالل دهد، يم انجام دور
 انـد  قـت يحق ضـامن  زيمتمـا  و واضح ادراكات كه ييجا را شك ديبا كه رديبپذ اي كند انكار

 .زنديمتما و واضح ادراكات نيا رايز كند، متوقف
 از كيـ هر به را خود دكارت. كرد انيب يا ساده     ًكامال  صورت به توان يم را اعتراض نيا
  .نديب  يم متعهد ليذ يايقضا

         تـوانم       مـي    ، )      نيسـت        كـار       فريب   و      دارد      وجود        خداوند (  q    كه      باشم       داشته      يقين    من     اگر. 1
    ).   است      صحيح    ام      كرده       ادراك        متمايز   و      واضح     طور ه ب    چه    آن    هر (  p    كه      باشم       داشته      يقين
   و        واضـح        طـور       بـه     چه    آن    هر (  p    كه      باشم       داشته      يقين       ابتدا    در    من    كه       صورتي    در     فقط  .  2
   و      دارد        وجـود           خداونـد  (q       كـه         باشـم        داشته      يقين       توانم    مي   ، )   است      صحيح     كنم       ادراك        متمايز
  . )    نيست     كار      فريب

 ريپذ امكان چگونه نيا اما. دارد نيقي q ةدربار هم و p ةدربار هم كه داشت اظهار دكارت
 اي و 1 يةقض انكار به ديبا يدكارت دور ةمسئل يبرا يمناسب حل راه هر كه است يهيبد است؟

  .است شده يابيارز و يبررس متفاوت يها گونه به اعتراض نيا. شود منجر 2 يةقض
  كه كند يم انيب نحو نيا به را اعتراض نيا دكارت به خطاب مرسن

 ينـ يقي و واضـح  علم    ًقبال  اگر شما ةگفت به و ديندار نيقي خدا وجود به هنوز كه جا آن از
 و واضح را يزيچ اي و ديباش داشته نيقي يزيچ به ديتوان ينم د،يباش نداشته خدا وجود به

 يموجـود  كـه  ديبدان زيمتما و واضح طور به ديتوان ينم كه شود يم جهينت د،يبشناس زيمتما
 كـه،  خـدا  وجود واضح شناخت بر است يمبتن معرفت نيا شما نظر به رايز د،يا شندهياند
 به هنوز د،يدار خودتان تيماه از يواضح شناخت كه ديا گرفته جهينت كه يا مرحله نيا تا

 زيتمـا  و وضـوح  بـا  ملحـد  كيـ  كـه  ميكن اضافه هم را نيا. ديا دهينرس آن) وجود( اثبات
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 نـدارد  بـاور  خـدا  وجـود  بـه  كـه  آن با است، قائمه دو يمساو مثلث يةزاو سه كه داند يم
  ).140: 1384دكارت، (

  كه است نيا داده اعتراض نيا به دكارت كه يپاسخ
 برابر مثلث كي يةزاو سه) مجموع( كه بداند وضوح به تواند يم ملحد كي كه كنم ينم انكار

 علم كي تواند ينم او يسو از يشناخت نيچن كه ميگو يم فقط بلكه است، قائمه يةزاو دو با
. دينام علم دينبا داد قرار ديترد مورد بتوان كه را يشناخت چيه رايز دهد، ليتشك را يقيحق

 تواند ينم است ملحد او كه جا آن از ام، داده نشان يكاف حد به    ًقبال  كه طور همان) رايز(
. خورد ينم بيفر رسند يم نظر به امور نيتر يهيبد او يبرا كه ييزهايچ در كه باشد مطمئن

 موضوع نيا اگر حال نيا با ،)دياين شيپ او يبرا يشك مورد نيا در( است ممكن هرچند و
. ديآ شيپ است ممكن) شك( نيا د،ينما مطرح را آن يگريد كس اگر اي و كند يبررس را
 كند قيتصد را خدا وجود ابتدا كه نيا مگر باشد، امان در) شك( نيا از تواند ينم هرگز او
 ).163- 161: همان(

  :ديگو يم او. كند يم وارد زيمتما و واضح ادراكات به مختصر     ًكامال  طور به را اعتراض آرنو
 استدالل تنها مييگو يم كه يهنگام م؟يكن اجتناب يدور استدالل كي از ميتوان يم چگونه
 كه است قتيحق نيا ميدار زيمتما و واضح ادراك كي يدرست به باور يبرا ما كه يمطمئن

 نانياطم خداوند وجود به ميتوان يم ليدل نيا به تنها ما گر،يد طرف از. دارد وجود خداوند
 وجود به كه نيا از قبل ن،يبنابرا. ميكن يم درك را آن زيمتما و واضح طور به كه ميباش داشته

 و واضح صورت به كه را چه هر كه ميباش داشته نيقي ديبا م،يباش داشته نيقي خداوند
 ).270: همان( است درست ميكن يم درك زيمتما

  
       حافظه    حل     راه  .  3
 يبـرا  خداوند آن مطابق كه است حافظه به مربوط شود يم يبررس مقاله نيا در كه يحل راه

 و واضـح  ادراكـات  يدرسـت  نيتضـم  يبـرا  نـه  شود، يم فراخوانده ما ةحافظ دقت ضمانت
 كه است يحل راه است شده گرفته نظر در 1 يةقض انكار يبرا كه مشهور حل راه نيا. زيمتما

 كه است يمدع يدان. كند يم تيحما آن از Willis Doney(1( يدان سيليو يكس هر از شيب
 خـود  ةمقال در او. دارد را كردن صرف وقت ارزش دور اتهام از دكارت ييرها يبرا تالش

 متـون  نيـ ا در دكارت كه است كرده انتخاب را يدكارت متون يبرخ »يدكارت دور« عنوان با
 زيمتمـا  و واضح طور به را يزيچ كه اورميب ادي به زيمتما و واضح طور به من اگر: ديگو يم

 نيـ ا ةدربـار  توانم يم يصورت در فقط ،)كنم ينم ادراك نيچن را آن نكيا كه( ام كرده ادراك
 انيـ ب يو ن،يبنـابرا  .سـت ين كـار  بيفر و دارد وجود خداوند بدانم كه باشم داشته نيقي امر
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 يهندسـ  يايقضا از زيمتما و واضح ادراك داشتن صورت در ز،ين ملحد شخص كه كند يم
 اسـت  ممكـن      ً  بعـدا   كـه  دهـد  يمـ  هشـدار  امـا . ستها آن شناخت به قادر زمان، همان در

 مرتفـع  را آن توانـد  يمـ  خداونـد  صـداقت  شناخت فقط كه ديآ ديپد يو يبرا ييها شك
 شـخص  مشـكل  و اسـت  حافظه صحت ضمانت خداوند ةفيوظ: دهد يم ادامه يدان. سازد
 كند حاصل نانياطم ستين قادر خداوند، ضمانت به جهل علت به كه، است نيا در ملحد
      ً  واقعـا   اسـت  كـرده  ادراك زيمتما و واضح طور به كه آورد يم خاطر به كه را يزيچ ايآ كه
 ).Van Cleve, 1979: 102( نه اي بوده نيچن

 بـه  اشاره يبرا p كه صورت نيبد. ميكن يمعرف را نشانه چند ديبا اختصار تيرعا يبرا
 q و اسـت  درست ميكن يم ادراك زيمتما و واضح طور به ما را چه آن هر كه است حكم نيا

 آرنو اعتراض ن،يبنابرا ست؛ين كار بيفر و دارد وجود خدا كه است حكم نيا به اشاره يبرا
 را p ميتـوان  يم يهنگام فقط ما كه كند يم فرض اي ادعا هم دكارت كه است صورت نيا به

 ميتوان يم يصورت در فقط ما كه كند يم ادعا هم و ميباش شناخته را q آن از قبل كه ميبشناس
q آن از قبل كه ميبشناس را p داشـته  بـاور  هـا  حكم نيا يدو هر به او اگر. ميباش شناخته را 

 كـرده  ادعـا  او كه جا آن از اما. شناسد يم را q و p زمان هم كه كند ادعا تواند ينم گريد باشد،
  .است كرده استدالل يدور صورت به شناسد، يم را q هم و p هم كه است
  :ديگو يم يدان

 داشـته  اسـت  ممكـن  كه ينخست يمعنا است؛p  يمعنا دو نيب زيتما از منتج دكارت پاسخ
 درك زيمتمـا  و واضـح  طـور  بـه  يكنون زمان در او واقع در كه را چه آن كه است نيا باشد

 را چـه  آن هر كه است نيا باشد داشته است ممكن كه يدوم يمعنا و است درست كند يم
. است درست است داشته آن از گذشته در يزيمتما و واضح ادراك كه آورد يم ادي به او كه
 در. بشناسـد  باشـد  شـناخته  را q آن از قبـل  كـه  نيا بدون را p تواند يم او ،p اول يمعنا در
 نيبد كه يزيچ هر. رنديگ ينم قرار شك محل هرگز حاضر زيمتما و واضح ادراكات جا نيا

 دوم يمعنا در. ستين خداوند وجود به وابسته اش يدرست نيتضم يبرا شود ادراك صورت
p ، و واضـح  ادراك شامل او يكنون حالت و است مطرح يادآوري ةمسئل كه يهنگام يعني 
 حافظـه . بشناسـد  باشـد  شناخته را q آن از قبل كه نيا بدون را p تواند ينم شود، ينم زيمتما

 را q توانـد  يمـ  او امـا . كنـد  نيتضم را آن از استفاده ديبا خداوند نيبنابرا و است ريخطاپذ
 خداونـد  وجـود  شـناخت . بشناسـد  باشد شناخته دوم يمعنا به را p آن از قبل كه نيا بدون
 او كه را ييها استدالل زيمتما و واضح طور به يسادگ به تواند يم او و ستين حافظه بر يمتك
 p يبـرا  يمعن دو گرفتن نظر در با نيبنابرا. كند درك كند يم خدا وجود رشيپذ به ملزم را
 منظـور  بـه  راq  هـم  و q شـناختن  منظـور  بـه  را p هم كه ستين مجبور سازگار طور به او

 ).Doney, 1955: 325( بشناسد p شناختن
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 چه آن بر      ًمجددا  اعتراض نيا به پاسخكه دكارت در  ديگو يمخود  سخنان دييتأ در يو
 كـه  يصورت در عقل كه موضوع نيا يعني كند؛ يم ديتأك است كرده انيب ليتفص به قواعد در
  .است حافظه به مربوط استدالل در خطاها و است ريخطاناپذ رود كار به يدرست به

 گريد كي از را استدالل نوع دو گفتار چهارم اصل در يضمن طور به و قواعد در دكارت
 نيچنـ  كـه  آن يگريد و است حافظه بر يمبتن آن از يبخش كه ياستدالل يكي: كند يم زيمتما

 از t يةقض اثبات مانند است؛ داشته نظر مد را يطوالن يها استدالل دكارت ،قواعد در. ستين
  rاسـت،   rمسـتلزم   qاست،q  مستلزم p كه موضوع نيا ادراك قيطر از ،p يهيبد اصل كي

 اصـل  كي شهود ةدربردارند نوع نيا از استنتاج كي.  tمستلزم s تينها در و است s مستلزم
 يهـا  ييجـا  جابه و ها انتقال از سلسله كي يدكارت زبان به اي مراحل از سلسله كي و يهيبد

 ةدربـار  يشـك  چيهـ  دكارت ذهن در. است سلسله نيا در گريد يةقض به هيقض كي از فكر
 وجـود  توانـد  ينمـ  كنـد،  يمـ  درك زيمتما و واضح صورت به را آن كه يهنگام ه،ياول اصل
. كنـد  شك است شده يط كه يمراحل از كي چيه ةدربار تواند ينم او ن،يچن هم. باشد داشته

 طـور  بـه  اسـت  ممكـن  گـر يد كـه  است كرده يط را يريمس رسد يم t به او كه يهنگام اما
 اسـتدالل  در كـه  يا هيـ اول مراحـل  چـه  و باشـد  اصل نينخست چه نكند، درك را آن واضح
 را s گذشـته  در كـه  آورد اديـ  بـه او  باشـد  الزم است ممكن مثال، يبرا .است داشته وجود
 يالهـ  كمـك  بدون تواند ينم او است، ريخطاپذ اش حافظه كه جا آن از اما ؛است كرده اثبات
  .باشد داشته نيقي امر نيا از     ًكامال 
 تمـام  اسـت  الزم كـار  نيـ ا يبـرا . شـود  ينيقي تواند يم زين ياله كمك بدون t اثبات اما
. شـود  برطرف حافظه به ازين كه يطور به شود، حاضر ذهن در استدالل در موجود مراحل
 مراحـل  شخص اگر شد، ذكر باال در كه p يهياصل بد از t يةقض استنتاج خصوصدر     ً مثال ،

 و اسـت  نيشيپ يةقض از يناش يا هيقض هر چگونه كه ابدي يدرم كند، يط بار چند را استنتاج
 تمـام  ن،يبنـابرا  اسـت؛  هيقضـ  نياول از يناش سلسله نيا يةقض نيآخر چگونه كه ابدي  يدرم

 بيـ ترت نيو بـد  شود حاضر يكل شهود كي در شخص ذهن در زمان هم تواند يم استدالل
 كـه  نيا بر مشروط البته باشد، ينيقي جهينت در و يشهود آن مقدمات مانند زين استدالل ةجينت

 كنـد  حفـظ  ذهـن  در زمان هم راها  آن نتواند شخص كه ياديز متعدد مراحل شامل استنتاج
  ).38- 37: 1372 دكارت،( نباشد

 توانـد  يمـ خداونـد   ياز سـو  حافظه نيتضم بدون كه دارد وجود باور نوع دو ن،يبنابرا
 بـر  يمبتنـ  كـه  يبـاور  يگـر يد و حاضـر  شـهود  بـر  يمبتنـ  بـاور  يكـ ي: باشد ينيقي     ًكامال 

هـا   آن بـه  ذهـن در  نتواند شخص تا ستندين دهيچيپ و يطوالن چندان كه است ييها استدالل
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 يطـوالن  اريبسـ  ييهـا  استداللكه بر  باورها از يبعض ةدربار شخص اما. كند توجه زمان هم
 خداونـد  كـه  باشـد  داشـته  نيقـ ي     ًكامال  اثباتشان به توجه بدون تواند يم يزمان فقط اند  يمبتن

  .كند نيتضم را حافظه يدرست
 يبرخ ست،ين يدور خداوند وجود اثبات يبرا دكارت استدالل هيتوج نيبنا بر ا چند هر

 بـر  او كـه  اند نيااز  يحاك كه يجمالت رسند؛ يم نظر به هيتوج نيا با مخالف او جمالت از
 كـه  نيـ ا اي باشد ينيقي     ًكامال  خداوند شناخت بدون تواند ينم يباور چيه كه است باور نيا
 در. باشـد  ينـ يقي خداونـد  شـناخت  بـدون  تواند ينم است استدالل بر يمبتن كه يباور چيه

 و شود شناخته يشهود طور به تواند ينم خداوند وجود كه باشد معتقد دكارت كه يصورت
 ريـ درگ را او دوم، دگاهيـ د يعني تر، فيضع دگاهيد شود، يم ييشناسا استدالل قيطر از فقط
 ).Doney, 1955: 329( كند يم دور

 
   ي ن ي ق ي      باور  . 4
 دگاهيد دو نيا دكارت كه است نيا از يحاك كه را يبند دو تر شيب ليتفص با ديبا جا نيا در
 شك دكارت آن در كه است اول تأمل از يبخش متن نياول. ميكن يبررس است كرده اتخاذ را

  :دهد يم شرح موضوعات نيتر ساده ةدربار را خود
 هـا  آن از خودشان اليخ به كه يامور در يحت گرانيد كنم يم گمان يگاه من كه طور همان
 دو يها رقم هرگاه هم من كه بدانم كجا از دهند، يم بيفر را خودشناخت را دارند  نيبهتر
 تـر  ساده يحت ييزهايچ باب در اي شمارم يم را يمربع اضالع اي كنم يم جمع هم با را سه و
 ام؟ نخـورده  بيـ فر باشـد،  تصـور  قابـل  ها نيا از تر ساده يزيچ اگر كنم، يم حكم ها نيا از
  ).33- 32: 1381دكارت، (

 كننـده  گمـراه  كنـد  يم اشاره شهود بر يمبتن يباورها به متن نيا در دكارت كه نيا تصور
 كـرده  شك شهود بر يمبتن باور كي به او كه ستين روشن موارد نيا از كدام چيه در. است
 راهـا   آن شك بدون. باشند استدالل ينوع ةجينت باورها نيا كه رسد يم نظر به تر شيب. باشد

 محاسـبه  كـردن،  جمع ةدرباردكارت  كه ييها مثال به توجه با اما شناخت، توان يم شهود با
 اسـت  داشته ذهن در را ييها تيموقع او كه شود يم آشكار آورد يم كردن قضاوت و كردن
 گفتار در سان هم يمتن. اند نبوده شهود بر يمبتن باورها نيا ها تيموقع آن در قت،يحق در كه،

 در اشـتباه  امكـان  بـه  مربوط خاص طور به و ادعاست نيا بر يتر شيب ليدل كه دارد وجود
 و بيـ فر دچـار  شانيها استدالل در كه اند بوده ييها انسان«: ديگو يم دكارت. است استدالل

 در). 147: 1317دكـارت،  ( »اند شده تناقض دچار هندسه مسائل نيتر ساده با رابطه در يحت
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 يهيبد قيحقا ةدربار اشتباه يشهودها است ممكن كه است نشده مطرح گفتار از بخش نيا
  .باشد داشته وجود مشابه

 باشد، دهيبرگز را تر يقو دگاهيد دكارت كه كند ينم اثبات تأمالت از بخش نيا ن،يبنابرا
 قابـل  خداونـد  شـناخت  بـدون  ه،ياول اصول ةدربار او شهود يحت ز،يچ چيه كه نيا بر يمبن

 را تـر  فيضـع  دگاهيـ د او كـه  باشـد  نيـ ا ةدهند نشان است ممكن امر نيا اما. ستين اعتماد
 يشـناختن  خداوند شناخت بدون باشد اثبات ازمندين چه آن هر كه نيا بر يمبن است، رفتهيپذ
 نيـ سـود ا  بـه  يلـ يدال اگرچه ست،ين نيچن قتيحق در كه است معتقد يدان سيليو. ستين
 را ييها استدالل نوع همان دكارت كه  است يعيطب     ًكامال  فرض نيا    ًمثال  دارد؛ وجود دگاهيد
 يعقلـ  اسـتدالل  ةدربار بودكار برده  به يحس ادراك ةدربار شكاكانه يا جهينت اثبات يبرا كه
 چنان هم ،يعني است؛ داشته توجه غلط يباورها به او مورد، دو هر در. استكار برده  به زين

. دهـد  يمـ  رخ ييخطاهـا  زيـ ن يعقل استدالل در دهد، يم رخ ييخطاها يحس ادراك در كه
 اصـل  نيـ ا از رنـد يدپذيترد يحسـ  ادراك بر يمبتن يباورها تمام كه نيا اثبات يبرا دكارت
 دنباشـ  ريخطاپـذ  اسـت  ممكن كه شواهد از يخاص نوع بر يمبتن يباورها اگر: كرد استفاده

. است ريدپذيترد است نوع همان از يشواهد بر يمبتن كه يباور هر گاه آن باشند، ريدپذيترد
 كـه  يديـ عقا ةدربـار  تواند يم يعيطب اريبس طور به اصل نيا ييگو كه رسد يم نظر به چنان
 اثبـات  يبـرا  را كـار  نيا دكارت ييگو كه رسد يم نظر به و رود كار به اند استدالل بر يمبتن
 هـر  ةجـ ينت اسـت،  غلـط  هـا  اسـتدالل  يبرخـ  جينتاكه  جا آن از كه است داده انجام امر نيا

  .است ريدپذيترد ياستدالل
 در خطاهـا  نيـ ا كـه  يصـورت  در ،يحسـ  يخطاها خصوص در يحت ست؛ين نيچن اما
 گـاه  آن اسـت،  يعـ يرطبيغ طيشـرا  نيـ ا كه دهد صيتشخ بتواند انسان كه دهد رخ يطيشرا
 ةفاصل در كه يياياش ةدربار يگاه انسان كه قتيحق نيا از مثال، يبرا. شود ينم جاديا يشك
 جمله از ءيش هر ةدربار او كه شود ينم جهينت شود يم اشتباه دچار نديب يم كم نور در اي دور
 بـا  او. شـود  يم اشتباه دچار زين اند مناسب ينور در و دسترس در و كينزد     ًكامال  كه يياياش

 او اگـر . دور ايـ  رسـد  يمـ  نظر به كينزد ءيش ايآ كه ديبگو تواند يم نديب يم چه آن به توجه
 چـه  و دارد قـرار  اشتباه خطر در موقع چه كه ديبگو تواند يم نيچن هم د،يبگو را نيا بتواند
 ).Doney, 1955: 330-331( ندارد قرار اشتباه خطر در موقع

 شـوند  يمـ  يناش يحس ادراكات از كه ييباورها تمام كه نيا اثبات يبرادكارت  ن،يبنابرا
 توهمات در كه سازد يمبتن اشتباهات از يانواع بر را خود استدالل شد مجبور رنديدپذيترد
هـا   آن در را يزيچ كه رسد يم نظرش به او كه دارد وجود يياهايرؤ. دهند يم رخ اهايرؤ اي
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 دهيـ د يمـ  است داريب كند يم فكر كه يهنگام اي يداريب در چه آن از وجه چيه به كه نديب يم
 آن كمـك  بـه  او كـه  نـدارد  وجود ينيقي اريمع چيه كه ليدل نيهم به. ستين ريپذ صيتشخ

 خـود  ةشـكاكان  ةجينت به تواند يم دهد، صيتشخ يداريب از را خواب واضح، طور به بتواند،
 يصورت در فقط او رايز دهد، ميتعم يحس ادراك بر يمبتن يباورها تمام به را شك و برسد

 كـه  دهـد  نشـان  كـه  دهد ميتعم يحس ادراك بر يمبتن يباورها تمام به را شك توانست يم
 .داد صيتشخرا  غلط يباورها از يبرخغلط بودن  توان ينم

  
   ي    عقالن   ي      باورها   ي ر ي     خطاپذ  .  5

ـ  اسـتدالل  بـر  يمبتنـ  يباورها ةدربار كه داد صيتشخ دكارت  رخ ياشـتباه  نيچنـ  يعقالن
 يمبتنـ  اش جهينت كه ابديدر تواند يم شود اشتباه دچار يعقالن استدالل در اگر رايز دهد، ينم
 بـوده  حافظـه  بـه  وابسته آن از يبخش حداقل اي است نبوده برهان زيمتما و واضح ادراك بر

 را او شـك  كـه  ياشـتباهات  جـا  نيا در. كند اجتناب آن رفتنيپذ از تواند يم نيبنابرا و است
 و واضـح  طور به را ها يريگ جهينت نيا ليدال او اگر. اند يشدن كشف يها اشتباه اند ختهيبرانگ
 اگـر  كه اساس نيا بر توانست، ينم او نيبنابرا. دهد ينم رخ ييخطا چيه كند، ادراك زيمتما
 ادراك بـر  يمبتنـ  يباورها ةدربار كه گونه  آن است، ممكن خطا شهيهم دهد رخ خطا يگاه
  .كند شك زين ها يريگ جهينت نوع نيا ةدربار كند يم شك يحس

 كـه  شـود  يمـ  اسـتنباط  نيچنـ  مسائل نيتر ساده ةدربار اشتباه ةدربار دكارت بحث از اما
 واقـع  در و كنـد  شـك  زينها  آن نيتر ينيقي يحت باورها ةهم در كند يم يسع دكارت ييگو

 دكـارت  اما. است داشته كار نيهم انجام در يسع كار بيفر طانيش استدالل طرح با دكارت
 كـه  را يموارد توانستند ينم كه دانست يم گشا راه يكسان يبرا را كار بيفر طانيش استدالل

فقـط   كه دهند صيتشخ يموارد از است زيمتما و واضح تصورات بر يمبتن شان يريگ جهينت
 صيتشـخ  گـر يد كيـ  از را دو نيا توانستند ينمها  آن اگر. است نيچن نيا كه كردند يم فكر

 اشـتباه  رسـد  يمـ  ينـ يقي نظر به كه يموضوعات ةدربار اوقات يگاه كه قتيحق نيهم دهند،
 يةفرضـ  واقـع،  در. ديرسـ  يمـ  ينيقي نظر به كه بود يزيچ هر در شك يبرا يليدل كردند يم
 نشانيقي مختلف يها نهيزم در را تفاوت نيا توانستند ينمها  آن كه يزمان تا كار، بيفر طانيش
 هيفرض نيا اتخاذ خوانندگانش يبرا كه كرد يم فكر دكارت. رسد يم نظر به معقول ابند،يدر
 مطمـئن  يا هيـ پا افتنيـ  ضرورت بيترت نيبدها  آن رايز بود، خواهد مطلوب موقت طور به
 اتياضير رينظ ييجا در را مطمئن يةپا نيا كه يهنگام و دادند يم صيتشخ را نشانيقي يبرا
 طانيش در كه يكل شك نيا. شوند يم مسائل تمام در ينيچن نيا ينيقي خواستار گاه آن ابند،يب
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 ياضـ ير يها استدالل نيقي به كه يكس يبرا. است يروش شك است افتهي تجسم كار بيفر
 از تـر  كـم  يزيچ با كه يكس يبرا اما است، اساس يب و زيآم اغراق شك نيا است گرفته خو
  ).ibid: 332-333( است معقول يا هيفرض شك نيا شود يم يراض ياضير نيقي

 بلكـه  سـت، ين عقـل  هيـ توج ةمسئل شود يم مطرح اول تأمل در كه يا مسئله بيترت نيبد
 در كـه  اسـت  يكسـان  دادن قـرار  ريتـأث  تحـت  يبـرا  كار نيا ديگو يم دكارت كه گونه همان

 اثبـات  اسـت  ازيـ ن      ًواقعا  چه آن. اند ثبات يب نشانيقي در و دقت يب و عجول خود يها قضاوت
 ميكن يم فكر كه يهنگام ا،يآ كه نيا صيتشخ يبرا است يروش افتني بلكه ست،ين خدا وجود

 دسـت  به روش نيا كه نيا محض به. نه اي ميكن يم اشتباه م،يكن يم ادراك وضوح به را يزيچ
 توان يم يراحت به را ها يناسازگار و خطاها. شد خواهد اساس يب عقل ةدربار ها شك تمام آمد

 بـه       ً  واقعـا   چه آن نيب تواند يم كه است عاقل موجود نيا صورت، هر در. داد حيتوض و شرح
 زيمتمـا  و واضـح  كـه  رسـد  يم نظر به     ًصرفا  چه آن و شود يم ادراك زيمتما و واضح صورت
 .ندارد عقلش به ياعتماد يب يبرا يليدل خردمند شخص. شود قائل زيتما است
  

   ز ي    متما   و      واضح         ادراكات        اعتبار  .  6
  :است تر مشكل گفتار متن شرح

كامل و  ياز وجود يدارد ناش تيو واقع قتيكه در وجود ما هر چه حق ميدانست ينم اگر اما
 مطمئن ميتوانست ينم ليدل چيه به بود يمروشن و آشكار  چند هرما  تصورات است، انيپا يب

  ).151: 1317دكارت، ( باشند دارا را قتيحق كمال كه ميباش

 زيمتمـا  و واضـح  تصورات خود بلكه ،ينقاد از قبل نيقي تنها نه      ًظاهرا  قول  نقل نيا
را در  ريـ ز ةقاعدروشن شدن مطلب دو  يبرا .ستين نيچن اما طلبد، يم چالش به زين را

  :ميريگ يمنظر 
  ؛اند درست زيمتما و واضح تصورات تمام كه يكل ةقاعد نيا) الف
  .است درست خاص زيمتما و واضح تصور كي كه يجزئ ةقاعد نيا) ب
 از امر نيا. است نشده اشاره ب به اما شده، اشاره الف به شد نقل دكارت از كه يمتن در
 را خداوند وجود كه نيا از قبل بتواند، كه كند يم انكار او كه ديآ يم دست به متن خود

 كه نيا از قبل بتواند، كه كند ينم انكار قيطر نيبد اما باشد؛ داشته نيقي الف به بشناسد،
     ًكامال  روش ةدربار او يها نوشته از. باشد داشته نيقي ب به بشناسد، را خداوند وجود
 ،خاص حكم كي شناخت يضرور شرط يكل اصل اي قاعده كي شناخت كه است آشكار



  حل حافظه و نقد آن راه؛ دور دكارتي در اثبات وجود خداوند ةمسئل   44

  

 شناخت دكارت كه است آشكار تأمالت در. ستين ،است ريپذ استنتاج اصل اي قاعده آن از كه
 يدرست از نانياطم از پس يمعرفت بيترت در را زيمتما و واضح تصورات تمام يدرست ةقاعد

 نيا كه نيا شناخت اگر يحت. دهد يم قرار تويكوج يعني خاص زيمتما و واضح تصور كي
 تصور كي« كه نيا شناخت باشد، رممكنيغ خداوند وجود اثبات بدون است درست قاعده
 ازپس  دكارت،. ندارد خداوند وجود اثبات به ازين است درست »خاص زيمتما و واضح

 بهادعا  نيا يبرا ياستدالل اند، درست زيمتما و واضح تصورات تمام كه افتيدر كه نيا
 بعد و است يبيترك نوع از استدالل نيا. است درست نوع نيا از يتصور هر كهدست آورد 

 ادراك هر ةدربار دهد يم حيتوض را قاعده نيا كه يكل حكم قيطر از تواند يم دكارت آن از
 تأمالت در دكارت چه آن مانند ،يليتحل نوع از استدالل در اما. كند حكم يزيمتما و واضح
 يگريد استدالل ةارائ به يازين و شود يم شناخته خاص حكم يدرست ابتدا در است، آورده

 .ستين ذهن، به زيمتما و واضح تصور ةارائ جز به حكم، نيا از يبانيپشت يبرا
  

       حافظه    حل     راه     نقد  .  7
 بـه  »حافظـه  و يدكـارت  دور« عنوان با خود ةمقال در Harry Frankfurt(2( فرانكفورت يهر
ـ  سيليو كه پردازد يم دكارت استدالل تيماه ةدربار يا هينظر  .اسـت  داده بسـط آن را  يدان

ـ  فهم اما ست،ين غلط دكارت استدالل كه است موافق فرانكفورت  اسـتدالل  نيـ ا از را يدان
ـ  ريتفسـ  كـه  دهد نشان خواهد يم مقاله نيا در فرانكفورت. داند يم نادرست  واقـع  در يدان
 دكـارت  يهـا  نوشـته  در گسـترده  شـواهد  مخالف عالوه به و كند يم دكارت به يكم كمك
  :ديريبگ نظر در را ريز يايقضا اگر. است
 را p زيمتمـا  و واضح صورت به كه آورم يم خاطر به زيمتما و واضح صورت به من. 1
  .ام كرده درك
  .ام كرده ادراك زيمتما و واضح صورت به راp  من ن،يبنابرا. 2
  .است حيصح p ن،يبنابرا. 3

 حـل  راه بـا  مطـابق . برسـد  3 يةقض به 1 يةقض از ستين قادر ملحد: كند يم انيب دكارت
 حافظه رايز كند، عبور 2 يةقض به1 يةقض از تواند ينم او كه است ليدل نيبد امر نيا حافظه،
  .زيمتما و واضح ادراكنه  است، ياله ضمانت ازمندين كه است
 منظـور  اگـر  و كنـد  عبـور  3 بـه  2 از توانـد  ينم يو كه است نيا گريد ممكن نييتب اما
 يالهـ  ضـمانت  ازمنـد ين كـه  اسـت  زيمتما و واضح ادراك صورت آن در باشد، نيا دكارت
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 فرض نيا از است يدور دكارت استدالل كه اعتراض نيا گر،يبه عبارت د. نه حافظه است،
 بـه  باور يبرا يضمانت جاديا گو راست يخدا كي وجود اثبات از او قصد كه شود يم يناش
      ً  ظـاهرا   او استدالل فرض، نيا در. اند درست زيمتما و واضح ادراكات تمام كه است امر نيا

 فقط خودشان كه است شده حاصل ييايقضا از خداوند صداقت و وجود رايز است، يدور
 مگـر  باشد، داشته وجود تواند ينم گو راست يخدا. شوند يم نيتضم زشانيتما و وضوح با
 توان، ينم نيبنابرا. است درست شود يم ادراك زيمتما و واضح طور به چه آن ميريبپذ كه نيا
 چـه  آن يدرسـت  يبـرا  يمـدرك  اي يشاهد ةمثاب به را گو راست يخدا كي وجود ،يدرست به

 خواسته يم كه را يزيچ همان خود استدالل در دكارت پس. كرد ارائه است زيمتما و واضح
  .است شده دور يخطا مرتكب و گرفته فرض شيپ كند اثبات
 را چـه  آن درك دكارت برعكس بلكه ست،ين درست فرض نيامعتقد است كه  يدان اما

 ييتوانا جز يزيچ را ذهن او واقع در. است گرفته نظر در ذهن كار است زيمتما و واضحكه 
 يخدا كي وجود از كه ديد ينم الزم ن،يبنابرا دانست؛ ينم تصورات زيمتما و واضح ادراك
 از يگـر يد ريتفسـ  او. كنـد  اسـتفاده  زيمتما و واضح تصورات يدرست اثبات يبرا گو راست
 بـودن  اعتماد قابل يكيزيمتاف شك موضوع آن اساس بر كه كند يم نهاد شيپ دكارت مقصود
 عقل خواسته ينم دكارت كه است نيا يدان دگاهيد. عقل بودن اعتماد قابل نه و است حافظه

  .كند هيتوج را حافظه خواسته يم بلكه كند، هيتوج را
: كنـد  يمـ  خالصه نيچن را يدان ريتفس در ياساس نكات خود ةمقال در فرانكفورت يهر
 شـهود  با آورد دست به را آن بتواند انسان كه يمعتبر ينيقي معرفت هر است معتقد دكارت

 هيقضـ  كيـ  كـه  يهنگـام . رنـد يخطاناپذ دو نيا دكارت نظر از و ديآ يم دست به استنتاج و
 و است ريدناپذيترد آن يدرست شود، يم ادراك زيمتما و واضح طور به يعني شود، يم شهود
 نيبنابرا است؛ گونه نيهم زين شوند يم درك زيتما و وضوح به ايقضا نيب روابط كه يهنگام
 و واضـح  طـور  بـه       ً  واقعـا   كـه  است ييزهايچ از يناش كامل طور به ما يباورها كه كجا هر
  ).Frankfurt, 1962: 505( ابدي ينم شدن مطرح يبرا يفرصت تيشكاك ميكن يم ادراك زيمتما

 :يدان خود انيب به

 ادراك گونـه  نيـ ا كـه  يزيچ هر. اند نبوده شك محل هرگز يكنون زيمتما و واضح ادراكات
 سلسله كي كه يهنگام اما. ستين ازمندين اش يدرست ةكنند نيتضم عنوان به خداوند به شود
 استدالل يةاول مراحل در يزيچ كه نيا يادآوري يگاه نديآ يم گريد كي يپ در ها استدالل از
 كنـد،  يمـ  بروز يمشكل جا نيا در. است يضرور است شده ادراك زيمتما و واضح طور به
  .)Doney, 1955: 338( است ريخطاپذ حافظه رايز
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 در ايقضـا  يبرخـ  كـه  كند يم امر نيا يادآوري به ملزم را ما استدالل انيجر كه يهنگام
جا كـه   آن از اما اند، شده ادراك زيمتما و واضح طور به استدالل انيجر از يبخش در گذشته

 يادآوري نيا كه ميباش داشته نيقي ميتوان يمما  است، كرده دييتأ را حافظه از استفادهخداوند 
 آمـده  وجـود  بـه  كار بيفر طانيش فرض با كه يكيزيمتاف شك بيترت نيبد و است حيصح
 رفـع  دنبـال  بـه  گـو  راست يخدا كي وجود اثبات بادكارت  ن،يبنابرا رود؛ يم نيب از است
  .است بوده حافظه مشكل
 ما. است حافظه بودن اعتماد قابل ةدربار شك فقط يكيزيمتاف شك ر،يتفس نيا اساس بر

 نيچنـ  رايز م،يباش داشته نانياطم زيمتما و واضح ادراكات يادآوري يدرست ةدربار ميتوان يم
  .است كرده نيتضم خداوند را ييها يادآوري

. اسـت  خطر در نيا از شيب يزيچ كه است معلوم ،تأمالت ةمطالع اساس بر       ً مطمئنا ، اكنون
 طانيش كي     ًصرفا  نه و شود يم يمعرف جهان در يعقل اصول دشمن      ًاساسا  كار بيفر طانيش

 يدان كه چنان آن شك، با دكارت ةمبارز. كند يم طنتيش ما ةحافظ در كه كوچك گر مداخله
 امـا . رسـد  يمـ  نظـر  بـه  رشـجاعانه يغ و فيضـع  يا دكننـده يناام طـور  بـه  فهمـد،  يم را آن

  ).William, 1980: 109( است وارد او ريتفس به نيا از تر نيسهمگ و دتريشد يها اعتراض

 كه يموارد در حداقل حافظه، كه دهد يم نسبت دكارت به را معنا يب يةنظر نيا آشكارا يدان
 او، نظر به. است ريخطاناپذ شده، ادراك زيمتما و واضح طور به يزيچ كه كند يم گزارش
 كي كه نيا از يباآگاه حافظه بودن اعتماد قابل ةدربار ها شك ةهم كه است معتقد دكارت
 يبيعج يةنظر نيچن توانسته ينم دكارت   ًنا يقي اما. شود يم برطرف دارد وجود گو راست خداوند

 قابل مطلق، نانياطم با توان، يم كه باشد بوده معتقد دكارت است رممكنيغ. باشد رفتهيپذ را
 و يطيشرا چه در كه نيا به توجهبدون  رفت،يپذ را زيمتما و واضح خاطرات ةهم بودن اعتماد
 و خداوند وجود كه نيا از پس دكارت، رايز شوند؛ يم آورده ادي به دادن رخ از بعد مدت چه

 مثال، يبرا. رديگ ينم نظر در شده نيتضم يزيچ را حافظه هم باز كند، يم اثبات را او صداقت
 كمي و ستيب و هجدهم چهاردهم، اصول در خداوند صداقت و وجود ،فلسفه اصول در

: ديگو يم دكارت اول بخش چهارم و چهل اصل در ن،يبا وجود ا. است شده اثبات اول بخش
 است ممكن گرچه م،يكن حكم ميكن ينم درك صراحت بهكه  يزيچ ةدربار وقت هر«

 »بديفر يمكه ما را  ماست ةظحاف نياما ناقص خواهد بود و اغلب ا باشد، صادق ما حكم
 ادعا يدان كه كند يم ديتأك يشك همان بر هم باز او ب،يترت نيبد). 70: 1364دكارت، (
 يبعد يها متن در و متن نيا در كجا چيه. است شده برطرف خدا وجود اثبات با كه كند يم

 ).Frank Furt, 1962: 507-508( كند ينم ليتعد اي انكار را حافظه ةدربار اخطار نيا دكارت
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       حافظه      بودن        اعتماد      قابل  . 8
 ريتفسـ  نيـ ا اگـر . كنـد  تبرئـه  آشـكار  بودن يدور از را دكارت برهان تواند ينم ريتفس نيا

 نيتضـم  يبـرا  فقـط  خداونـد  وجوداز  دكارت اگر رايز شود، يمبرطرف  دور شود رفتهيپذ
 ازمنـد ين خداونـد  اثبـات  خود كه يزمان تا او، استدالل كند، استفاده حافظه بودن اعتماد قابل

 آن از استفاده با دكارت كه ياستداللكه  جا آن از. بود نخواهد يدور نباشد، حافظه از استفاده
 آن توان يم حافظه به اتكا بدون كه است ساده و كوتاه قدر آن كند يم ثابت را خداوند وجود

  .ندارد وجود دكارت استدالل در يدور چيه كرد، اقامه را
 است، شده اثبات كند يم نيتضم را حافظه يدرست او كه نيا و خداوند وجود كه نيا با
 يادآوري يبرا است، ازين خداوند نيتضم كه جا هر امر، نيا كه گفت توان ينم هنوز

 است، ازين خداوند نيتضم كه يهنگام را،يز است؛ يكاف اند شده اثبات زهايچ نيا كه نيا
 يدرست رفتنيپذ و است شك محل كه است خاطرات نوع نيا بودن نانياطم قابل   ًقا يدق
 بودن اعتماد قابل كه يهنگام. آورد خواهد وجود به را ديجد دور كي يا يادآوري نيچن

 راحافظه  دهد يم نشان كه يا خاطره بودن اعتماد قابل ةدربار است، شك محل حافظه
 بر خاطره كي دانستن درست ن،يبنابرا ؛شك كرد توان يم زين است كرده نيتضم خداوند
 است كرده نيتضم را حافظه خداوند كه است شده اثبات    ًقبال  كه نيا يادآوري اساس
  .است دور مستلزم آشكارا

 هر كه نيابه شرط  كرد، اجتناب دور نيا از توان يم ست؛ين ريناپذ اجتناب دور نيا       ًمطمئنا 
 يسـو  از حافظـه  نيتضـم  يبرا كه ياستدالل تمام باشد، ازين ياله نيتضم به توسل به وقت

 نيـ ا مراحـل  يادآوريـ  فقـط . شـود  توجهآن  به و حاضر ذهن در است شده ارائه خداوند
 و تمركـز  تمـام  با گر،يد كي با ارتباطشان و مراحل نيا از كيهر بلكه ست،ين يكاف استدالل
 شـود؛  شـهود  ديـ با اسـت،  ازيـ ن زيمتمـا  و واضح صورت به يزيچ ادراك يبرا كه يتوجه
 ديبا دارد، ازين ياله نيتضم به كه است ياستدالل نوع آن ةاقامدر حال  يشخص اگر ن،يبنابرا
 ذهـن  در آورد يم ادي به كه را يمراحل و كند توجه استدالل حاضر ةمرحل به تنها نه زمان هم
 مراحـل  ةهم و دارد وجود خدا كه را استدالل نيا مراحل ةهم ديبا نيچن هم بلكه دارد، نگه
 زيمتمـا  و واضـح  طـور  به كند يم نيتضم را حافظه از استفاده يدرست او كه را استدالل نيا

 يگـر يد بـودن  يدور ةسفسـط  گرفتار كه كند يم ملزم را او يدان ريتفس نيبنابرا. كند شهود
  ).Frank Furt, 1962: 508-511( شود

ـ  يادعـا  بـرخالف  آن، در كـه  دارد وجـود  يروشـن  اريبس مدارك گر،يد طرف از  ،يدان
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 دكـارت  پاسخ از يمتن در. ستين حافظه ةدربار شك او يكيزيمتاف شك كه ديگو يم دكارت
  :كه است آمده تأمالت بر اعتراضات دوم ةدست به

 شوند، يم ادراك واضح اريبس طور به ما ذهن ةليوس به واقع در كه هستند يگريد مسائل
 دارد يبستگها  آن به ما معرفت كه ييها استدالل به دقت به يكاف ةانداز به ما كه يهنگام
 كه ييجا آن از اما. ميكن شكها  آن به نسبت موقع آن در ميتوان ينم نيبنابرا و ميكن يم توجه

 استنتاجها  آن از كه را يجينتا حال نيا با و ميكن فراموش را ها استدالل نيا است ممكن ما
 نيا كه ميآور يم ادي به كه يمدت در كه، شود يم مطرح سؤال نيا م،يآور ادي به ميا كرده
 در را ثابت و محكم نيقي نيهم ميتوان يم ايآ اند، شده گرفته هياول يهيبد اصول از جينتا

 نيا م،يبنام ‘جينتا’ راها  آن ميبتوان كه نيا يبرا كه چرا م،يباش داشته) هم( جينتا مورد
 خاطر به كه اند نيقي نيا واجد يكسان كه است نيا من پاسخ. ميريبگ مسلم ديبا را يادآوري

 ينما راه ديبا است دادهها  آن به خداوند كه يفهم ييتوانا كه دانند يم خداوند به معرفتشان
  ).169: 1384دكارت، ( باشد قتيحق به

 ايـ آ كـه  اسـت  نيـ ا بلكـه  نه، اي است اعتماد قابل حافظه ايآ كه ستين نيا دكارت ةمسئل
 استنتاج است بوده يهيبد كه يا هياول اصول از يزيچ كه نيا يعني( شود يم آورده ادي به چه آن

 شـك  اش دربـاره  او چـه  آن ر؟يخ اي است يكاف بحث مورد استنتاج يدرست يبرا) است شده
 شخص است شده اثبات يزمان كه يزيچ كه شده يادآوري قتيحق نيا ايآ كه است نيا دارد
. باشـد  داشـته  نيقـ ي اسـت  شده اثبات تر شيپ چه آن قتيحق ةدربار اكنون كه كند يم محق را

 اعتمـاد  قابل قتيحق در. ستين حافظه بودن اعتماد قابل نيتضم يبرا خدا به توسل ن،يبنابرا
  .شود رفتهيپذ كند برطرف را آن است قرار خداوند كه يشك جاديا منظور به ديبا حافظه بودن
 در كه، كند يم دييتأ را دگاهيد نيا كه دارد وجود يگريد متن بورمن با وگو گفت در
 ريدپذيترد از تر شيبرا  حافظه بودن اعتماد قابل دكارت ،يكيزيمتاف شك رفع يبرا كوشش
 خداوند صداقت ةدربار دكارت بحث يبررس از بعد بورمان. است رفتهيپذ آن بودن

 توانم يم كردم، اثبات ستين كار بيفر او كهرا   نيا و خدا وجود من كه نيا از پس: ديگو يم
 كرده عطا آن به را صداقت و يدرست خداوند رايز دهد؛ ينم بيفر مرا من عقل كه ميبگو

 كه آورم يم ادي به را يزيچ كه دارم دهيعق من رايز دهد، يم بيفر مرا من ةحافظ اما است،
  .كند يم خطا خودش حافظه جا نيا در آورم؛ ينم ادي به واقع در

 تـوانم  ينمـ  زيـ چ چيهـ  من حافظه ةدربار: ديگو يم بورمن اظهارات به پاسخ در دكارت
 و ريـ خ ايـ  دارد يخـوب  ةحافظ ايآ كه نديبب ديبا اش يشخص ةتجرب با يانسان هر رايز م،يبگو
  .كند استفاده آن هيشب يزيچ اي ادداشتي از ديبا دارد شك اش حافظه به اگر

 اعتمـاد  قابـل  ضمانت منظور به را گو راست يخدا كي وجود داشت قصد دكارت اگر
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 بـه  دكارت. داد ينم پاسخ بورمن اظهارات به صورت نيا به       ًمطمئنا  كند، اثبات حافظه بودن
 مربوط يها شك دارد، وجود گو راست يخدا كي كه نيابا اثبات  كه، رديپذ يم يضمن طور
 استفاده يبرا را يكمك ابزار از استفاده و يشيدوراند عوض در و شود ينم برطرف حافظه به
 بـودن  اعتمـاد  قابـل  كـه  باشـند  يكس حاتيتوض توانند ينم ها نيا. كند يم هيتوص حافظه از

 كـرده  حـل  را آن يتـازگ  به كه يا مسئله اساس ژهيو به و يكيزيمتاف شك موضوع را حافظه
 بـه  معطـوف  دكـارت  توجـه  كه دهند يم نشان يروشن به مطالب نيا. رديگ يم نظر در است
 بـودن  اعتمـاد  قابـل  آن در كـه  يا مسئله به معطوف يعني است؛ بوده متفاوت     ًكامال  يمسائل
 .است بوده يفرع و يعرض امر كي فقط حافظه
  

   ي ر ي گ    جه ي  نت  .  9
پاسخ  حل راه نيدر ا. ستين يدرست حل راهرفع اتهام دور از دكارت  يحافظه برا حل راه

حافظه  يريمشكل دور به خطاپذ ييكه گو شود يم ريتفس يا گونهدكارت به اتهام دور به 
حافظه را  يرياست كه خدا خطاناپذ نيو هدف دكارت از اثبات وجود خدا ا شود يممربوط 
 يدرست ضامن خدا رايز شود، يم ادي حافظه حل راه عنوان با حل راه نيااز . كند نيتضم

 زيمتما و واضح ادراكات. زيمتما و واضح ادراكات يدرست ضامن نه شود، يم دانسته حافظه
 يطوالن استدالل يوقت فقط. ندارند يازين ياله ضمانت به و ستندين شك محل    ًاصال  يكنون
 است شده ادراك زيمتما و واضح نحو به استدالل يةاول مراحل در چه آن يادآوري شود يم

 نيتضم را حافظه يريخطاناپذ خدا است الزم است، ريخطاپذ حافظه چون و است يضرور
 ازمندين شود يمكه بر وجود خدا آورده  ياست برهان يحل دور كاف يبرا ر،يتفس نيدر ا. كند

 توان يم ،يطوالن يكوتاه و بعض يبعض اند، هبر دو دست نيكه براه جا آناز . به حافظه نباشد
كوتاه  نيبلكه در براه م،يندار يبه ضمانت اله يازين زيگفت ما نه تنها در شهود واضح و متما

 به را حافظه نقش شمارش ةقاعدبا استفاده از  توان يم ايندارد  يها حافظه نقش كه در آن ز،ين
برهان اثبات وجود خدا  مقدماتكه  جا آن از. ميندار ياله ضمانت به يازين داد، ليتقل صفر

بدون كمك حافظه به صورت  توان يمقابل درك است و كل برهان را هم  يبه نحو شهود
 ندارد؛ ينقش آن در حافظهاست كه  ينيبرهان اثبات وجود خدا از آن براه كرد،شهود  جا كي

  .شود يمحل  يدور دكارت ةمسئل بيترت نيو بد ستين يضمانت اله ازمندين نيبنابرا
 نيـ ا ريتفسـ  نيكه ا ليدل نيبه ا اول ست؛ين يدرست ريتفس يدكارت دور از ريتفس نيا اما
 آورد يم اديكه به  يموارد در حداقلكه حافظه،  دهد يمرا به دكارت نسبت  نادرست يةنظر
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 نيـ ا تـوان  يمـ امـا ن . است ريخطاناپذ است، كرده درك زيمتما و واضح نحو به را يزيچ كه
پـس از   فلسـفه  اصـول  در دكـارت مثال  يبرا رايرا به دكارت نسبت داد، ز نادرست يةنظر

كـه   ليدل نيبه ا دوم داند؛ ينم شده نيتضمباز هم حافظه را  ،اثبات وجود خدا و صداقت او
 ازيـ ن خـدا  نيتضم بهكه  يهنگام رايز آورد، يمرا به وجود  يديخودش دور جد هينظر نيا

شده  يمبتن خداوندجانب  ازحافظه  نيكه بر تضم ياستدالل يادآوري يدرست رفتنيپذ است
 نـدارد  وجود يميمستق مدرك چيه دكارت متون در كه ليدل نيا به سوم ؛مستلزم دور است

 وگو حافظه است، بلكه برعكس در گفت ةدربار شك دكارت يكيزيمتاف شك دهد نشان كه
بـا   كـه،  رديپـذ  يمدكارت  جا آن در كند؛ يم دييتأوجود دارد كه خالف آن را  يبا بورمن متن

 تيـ تقو يو لذا برا شود ينم برطرف حافظه به مربوط يها صادق، شك ياثبات وجود خدا
  .كند يم نهاد شيپرا  يحافظه ابزار كمك

  
    ها      نوشت   ي پ
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