
  

  
  
  
  

  شناسان معرفت
  

    Robert Boyle)                                                   1627 – 91(رابرت بويل

ويرايش المعارف فلسفه،  در دائره» رابرت بويل» ، نويسندة مقالة )John Passmore(پاسمور  جان
در خصوص نسبت بين خدا و      ] يعني بويل [هاي او     ديدگاه«): 359، ص   1جلد  (نويسد    ادواردز، مي 

كـه خـواهيم ديـد خـالف          پاسمور براي اين ادعايش، كه چنان     . »طبيعت به هيچ وجه روشن نيست     
ه گويد او در جايي با اين ديـدگا         شود و مي    واقعيت است، به شواهدي چند در آثار بويل متوسل مي         

هاي مربوط به فشار يـا        توانند پديده   كند كه اصول مكانيك نمي      به شدت مخالفت مي    )More(مور  
گويد ما نيازي به هستارهاي غير جسماني مور نداريم و            هر پديدة فيزيكي ديگر را تبيين كنند و مي        

اش تحـت عنـوان    گويـد بويـل در عـين حـال در نوشـته      سپس پاسمور مي  . كند  مكانيك كفايت مي  
تـوانيم بـراي تبيـين     كند كه مـا نمـي   بر ضد اين عقيدة دكارت استدالل مي » ها  ها و كيفيت    صورت«

اند كه خداوند، حركت را       رفتار موجودات زنده فرض كنيم كه اين موجودات از ذراتي تشكيل شده           
دغدغة خـاطر و    «): 359ص  (گيرد كه     پاسمور سرانجام به صراحت نتيجه مي     . به آنها بخشيده است   

هـاي علمـي      واپسي بويل در خصوص تمايل معاصر به كنار گذاشتن الهيات بـه خـاطر پـژوهش               دل
در حقيقـت پاسـمور جنبـة مهمـي از          . »سرانجام او را به شكاكيت در خصوص علم رهنمـون شـد           

كند، زيرا چنانكه از منابع معتبر تاريخ         هاي بويل دربارة علم و نسبت آن با خدا را مطرح نمي             ديدگاه
  . آيد ديدگاه بويل در خصوص نسبت بين خدا و طبيعت به هيچ وجه مبهم نيست علم برمي

 و  1614 – 72(بويل همچون بعضي ديگر از دانشمندان سدة هفـدهم، از قبيـل جـان ويلكينـز                 
John Wilkins ( والتر چارلتون و)1620 – 1707 Walter Charlton,  (   و جـوزف كالنويـل

عتقد بود كه انواع مختلف معرفت، طالب انواع مختلـف  م) Joseph Clanvill و 1632 – 1704(
توانـد از قطعيـت بـراهين         گفت كه همة انـواع معرفـت نمـي        اثبات است؛ بنابراين، به طور مثال مي      
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گفت كه فقط علم خداوند است كه مطلقاً يقيني و خطاناپذير است و               او مي . رياضي برخوردار باشد  
در مرتبة بعد، رياضيات و بخـشي از        . خست يقين تلقي شود   به اين ترتيب علم خداوند بايد مرتبة ن       

آور تثبيت كرد ـ قـرار    توان در طريق منطق و براهين رياضي الزام الطبيعه ـ كه اصول آن را مي  مابعد
. نگري مبتني اسـت     واسطه يا درون    مرتبة بعد از آن يقين اخالقي است كه بر تجربة حسي بي           . دارند

هاي مربوط به زندگي روزمره كه بـر          تر از باور اخالقي است و استنباط       باور ديني كه اندكي ضعيف    
عقايـد و   . هاي ديگران از مشاهداتشان مبتني است در مرتبة بعد جاي دارند            مشاهدات يا بر گزارش   
تـوان در مرتبـة آخـر جـاي داد و             هاي دست دوم از مشاهدات حسي را مـي          آراي مبتني بر گزارش   

  .توان پذيرفت آرا و عقايد را صرفاً به مثابة امري مقبول و محتمل ميگونه  توان گفت كه اين مي
 نظريـة درجـات يقـين را بـا اسـتادي در             ،گرايـان   رابرت بويل ضمن حمايـت از روش تجربـه        

هاي علمي بايد بر حسب معقوليـت         گفت كه نظريه    او مي . شناسي فلسفة طبيعي به كار بست       معرفت
اي كه بتواننـد انـواع مختلـف        ها به اندازه    ي شوند، و اين نظريه    شان ارزياب   و سادگي و وسعت تبييني    

گونه كه    او معتقد شد كه همان    . شوند  آميز تبيين كنند تأييد مي      طور موفقيت   هاي مشهود را به     واقعيت
سـان معقوليـت فلـسفة        بسياري از اسرار مسيحيت در وراي حدود فهم انسان قرار دارند، به همـين             

  . شرط ضروري حقيقت يا وجود داشتن چيزي نيست،نطبيعي براي عقل انسا
از سوي ديگر، بويل نگاه ديگري نيز به علم داشت، او كـه از مـدافعان الهيـات طبيعـي بـود از                       
حيث روش علم و قطعيت حاصل از آن معتقد بود كه قوانين طبيعت، مخلوقات آزاد خـداي قـادر                   

ز آنچـه آفريـده اسـت بيافرينـد و بنـابراين            توانست جهاني به واقع متفاوت ا       هستند، خدايي كه مي   
گفت كه عقل انسان به تنهايي و بدون كمك الهيـات             برخالف كساني، به طور مثال، مانند گاليله مي       

قادر نيست چيزي دربارة نظم مخلوق جهان به ما بگويد، و فقط به درك محدود نظمي قادر اسـت                   
يعنـي پـر از چيزهـاي    » هـا  واقعيت«و » ها داده«بويل جهان را پر از   . شود  كه بر حواس ما آشكار مي     

دانست كه قدرتي بيرون از خود ما آنها را ساخته است، و بنابراين عقول ما                 شده و چيزهايي مي   داده
اي بـراي شـكاكيت را    اما اين ديـدگاه بـراي او نقـش مقدمـه    . به تنهايي قادر به شناخت آنها نيست   

هـاي   هاي دانـشمندان بـراي پـژوهش    هش بر كوششنداشت بلكه برعكس او به سبب همين ديدگا   
شـده از ناحيـة خـود       آزمايشي تأكيد بسيار داشت، زيرا آن را تنها راه فهميدن جهـان آزادانـه خلـق               

در حقيقت ديدگاه نيوتن در خصوص عدم كفايت عقل محض، هم در حوزة علم              . ها دانست   انسان
المعارف تاريخ علم و ديـن در         دائره. نگا(و هم در حوزة الهيات، اساساً همين ديدگاه بويل است           
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به رغم اين يكساني ديـدگاه بويـل و نيـوتن،           ). 284 ، ص    200فرن گرن،     ، ويرايش بي  سنت غربي 
كسي هرگز نيوتن را در خصوص علم تجربي، شكاك تلقي نكرده است و حق هم همين است، اما                  

  .نويسند باشد  به او مياين حقيقت در مورد بويل نيز بايد در مد نظر كساني كه راجع
محور بـود كـه بـه نخـستين         در حقيقت ديدگاه كساني مثل بويل و نيوتن در باب الهيات، اراده           

آنها بر پاية نوع    . هاي مكانيكي را تطهير كنند      فيلسوفان طبيعي دورة جديد اين امكان را داد كه تبيين         
دانـستند، بـه راحتـي     د خداونـد مـي  شان به علم و قوانين طبيعـت، كـه آن را مخلـوق ارادة آزا              نگاه
توانستند دريابند كه چگونه خداوند خالق و قادر مطلق با عمـل ارادة محـض خـويش بـه مـادة                       مي

آمـده از ايـن     هـاي حاصـل     مخلوق هر نيرو و اوصاف مطلوب را ببخشد، و عقل بشر بتواند پديـده             
جهان طبيعي هـم دانـشمندان و   نوع نگاه امثال بويل به . نيروها و اوصاف را پژوهش كند و بشناسد     

كرد تا در درون طبيعت شواهد بسياري در باب حكمت و قدرت              هم متعاطيان الهيات را تشويق مي     
كوشـيد  از اينجا است كه بويل نيز همانند افرادي مثل نيوتن به جد مي            . و خيرخواهي خداوند بيابند   

توانـد    سفة طبيعـي و مكانيـك نمـي       بزرگان نهاد كليسا را با اين حقيقت آشنا سازد كـه چگونـه فلـ              
به عقيدة اين   . اي علم ديني تلقي كرد      گونه  توان به   غيرديني باشد و در حقيقت علوم طبيعي را نيز مي         

) Optics و  1717 (نـور شـناخت   گونه كه خود نيوتن در ويـرايش دوم كتـابش             دانشمندان، همان 
. براي اثبـات وجـود خداونـد اسـت        كننده    نوشت، اشتغال اصلي فلسفة طبيعي تحصيل براهين قانع       

جديت و حرارت بويل در دفاع از برهان نظم را فقط بر پاية اين برداشت او از علم و نوع نگـاه او                       
تـرين برهـان بـراي     او معتقد بود كه برهان نظم، بهترين و در دسترس         . توان درك كرد    به طبيعت مي  

هايش   بويل در سخنراني  . هان است اثبات وجود خدا و قانع كردن مردم در خصوص وجود او در ج            
بسيار كوشيد تا از حقانيت مسيحيت در قبال كساني كه به علم نگاهي ديگر داشتند و بنابراين آن را     

  . كردند دفاع كند چيزي به كلي جدا از مباحث الهيات درك مي
هـاي   فه اشتغال بـه فلـس  – و از ديدگاه بسياري از فيلسوفان طبيعي روزگار او -از ديدگاه بويل   

توانـست حـضور خيرخواهانـه و         طبيعي در حقيقت عبادت و پرستش خدا بود زيرا اين اشتغال مي           
براي متعاطي علم طبيعي كه چـشم  . حكيمانة خدا را در جهان به صاحبان علوم طبيعي آشكار سازد          

خود را خوب باز كند و به جهان طبيعت نگاه الهي داشته باشد اهـداف خداونـد در هـر جـايي از                       
با اين همه، بويل اصرار داشت كه از اين ديدگاه او نتيجه نگيرند كـه بنـابراين         . طبيعت آشكار است  

نه خدا، و نـه حتـي طبيعـت كـه           : خداوند براي انسان كامالً شناختني است؛ نه، هرگز چنين نيست         
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مخلوق خدا است، هرگز بـراي انـسان كـامالً شـناختني نيـستند، و عقـل انـسان در هـر دو مـورد                         
با اين همه بين فلسفة طبيعي و الهيات مسيحي پيوندي وثيـق وجـود دارد، و                . هايي دارد   دوديتمح

  . توان عبادت خدا و پرستش او دانست اشتغال به هر يك از آنها را به شرطي كه درست بنگريم مي
***  

 Blaise Pascal                                                )  1623 – 62(بلز پاسكال 

هرچند پاسكال تحصيالت رسمي نداشت، و هرگز در دانشگاه به موقعيتي رسمي دسـت نيافـت و                 
حتي قبل از رسيدن به بلوغ فكري كامل از دنيا رفت، يكي از پيشگامان علمي اواسط سدة هفـدهم                   

ا بـه  بـا اينكـه امـروزه او ر   . بود و بر علم و رابطة آن با ايمان ديني تأثيري ماندگار بر جاي گذاشت       
هـاي متفـاوت تـشكيل شـده و در دفـاع از               ، كه از فقراتي بـا انـدازه       )Pensees(ها    انديشهسبب  

ها است، در دورة حيـاتش        شناسند و بيشتر شهرت او مديون اين نوشته         اند، مي   مسيحيت نوشته شده  
ت  بـه همـراه بعـضي از رسـاال         ها  انديشه. (شناختند  داني بزرگ و اصيل مي      او را دانشمند و رياضي    

ها   انديشهسينا تحت عنوان       و توسط انتشارات ابن    1351پاسكال با ترجمة فارسي رضا مشايخي در        
 بـراي نخـستين بـار هـشت سـال پـس از مـرگ                ها  انديشه).  در ايران منتشر شده است     و رساالت 
نظران معاصر به    منتشر شده و بنابر اسناد مربوط به اظهارنظر دانشمندان و صاحب           1670پاسكال در   

هـاي    بخـش از واكـنش    . سابقه بود   اي مورد استقبال قرار گرفت كه در تاريخ ادبيات فرانسه بي            گونه
ها و    انديشه، كه در    ها  انديشهآميز خواص در برابر اثر پاسكال در مقدمة لئون برونسويگ بر              ستايش
  .  مشايخي به فارسي ترجمه شده، آمده استرساالت

 فرانسه به   )Auvergne( واقع در اورني     )Clermont ( در كلرمن  1623 ژوئن   19پاسكال در   
دان  به همراه دو خواهرش با پدرشان اتـين، كـه حقـوق            1626دنيا آمد؛ او پس از مرگ مادرش در         

خواست نخست بـه او       دان بزرگ بود مي     در عين حال رياضي    )Etienne(اتين  . بود، زندگي كردند  
اما بلز پسري زودرس بود و حتماً پـيش از آمـوزش       زبان التين و يوناني و سپس رياضيات بياموزد         

اي كـه     مقدمات هندسه توانست مهارتش در اين علم را نشان دهد و به اين ترتيب پدرش از برنامه                
اندكي بعد پسر و پـدر  . برايش در نظر داشت دست برداشت و او را با هندسة اقليدس آشنا ساخت             

ـ بـه طـور مرتـب در جلـسات هفتگـي پـدر مـارين مر        و 1588 – 1648(ن س Father Marin 

Mersenne ( مرسـن دوسـت   . كردنـد  شد شركت مي كه در خصوص مباحث رياضي تشكيل مي
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بود و پاسكال بعدها دكارت مالقات كرد و اغلـب          ) 1596 – 1650(دان    دكارت فيلسوف و رياضي   
  .هاي او شد مخالف انديشه

 Essai( بـاب مقـاطع مخروطـي    گفتاري در تحت عنوان 1640نخستين اثر پاسكال، كه در 

pour les coninques(         منتـشر شـد، هندسـة ابـداعي جـرارد دسـارگس)و  1662 - 1593
Gerard Desargues(اي تلقي ها را مقاطع مسطحي در مخروط و دايره  را توسعه داد و مخروط

يـان آوردن   نشان داد كه در حـال بـه پا  1645پاسكال در همين حوزه به كارش ادامه داد و در        . كرد
هرچنـد  . اي بزرگ در هندسة تصويري است، اما اين كتاب او در حقيقت هرگـز كامـل نـشد                    رساله

مهارت رياضي پاسكال او را قادر ساخت تا قدرت هندسة تصويري را استنباط كند، اين كـار او تـا      
  . الشعاع هندسة تحليلي جديدي واقع شد كه دكارت مطرح كرده بود سدة نوزدهم تحت

  ن مسيحي و كوشش علميايما

ك خردسال خواهر بزرگ پاسـكال كـه        د، به دنبال شفا يافتن اعجازآميز كو      1645 نوامبر   23در شب   
 پايـدار بـه     ينحودر حال احتضار بود، پاسكال غرق مكاشفة عرفاني شد و اين امر زندگي او را به                 

ه تمـايالت دينـي پيـدا       البته پاسكال قبل از اين واقعـ      . سوي دفاع از ايمان مسيحي دگرگون ساخت      
 متعـارف او را     يشد زيرا تمايالت دين     محسوب مي » تولد ثاني  «يككرده بود، اما اين واقعه براي او        

چنان ژرفا بخشيد كه يكباره خود را مستغرق فضل و رحمت الهي يافت و از صميم قلب در حلقة                   
 عدد  18 را   آنهاوشت كه تعداد    هايي پرشور در دفاع از اين فرقة مذهبي ن          ها درآمد و نامه     ژانسنيست

هاي بديعي هستند كه تـالي    حيث شور و شوق مذهبي نمونه  از آنهااند كه محتواي      اند و گفته    دانسته
اش را وقـف      سير روحاني پاسكال چنان با صداقت و صميميت همراه بود كه تمـام دارايـي              . ندارند

نـوع و ارشـاد منحرفـان بـه راه       هم آنها و احسان و دوسـتي بـه       فقيران و مستمندان كرد و كمك به        
هاي او با چنان شوري سوزان و         از آن به بعد نوشته    .  قرار داد  اشهاي زندگي   حقيقت را صدر برنامه   

  . شود هاي بزرگ و الهي استشمام مي رايحة عبوديت همراه شد كه فقط از روح
شكار ساخت،  را آ » خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب       «هرچند آن مكاشفه اهميت     

كرد كـه هـيچ يـك از ديـن پيـامبران خـدا در حقيقـت                   و هرچند او اين نكته را به خوبي درك مي         
دان   اند، هرگـز از اينكـه خـود او يـك فيلـسوف و رياضـي                  نداشته  فيلسوف نبوده و آموزش رسمي    

و  65 - 1601(او پس از دين واقعه نيز بـه مكاتبـاتش بـا پيـر فرمـا                 . طبيعي باشد دست برنداشت   
Pierre Fermat( هاي حـساب احتمـاالت خـود را كـه      ادامه داد و در طي همين مكاتبات روش
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مثلـث  «مطرح كرده بود به تدريج تكميل كرد و سرانجام به مسئلة            » شرط بستن «تحت عنوان قاعدة    
ــسابي ــست » ح ــيد و توان ــسابي  رس ــث ح ــاب مثل ــاله در ب  Traite du triangle(رس

arithmetique(  ين كتاب مطالعة مهمي در حوزة تحليل تركيبي و احتماالت رياضي           ا. را بنويسد
كتاب در  ( كنند     تلقي مي   است، و كتابي است كه مورخين جديد رياضيات آن را آغاز نظرية تصميم            

 1658به كارهاي او در     » مثلث حسابي «موفقيت پاسكال در خصوص حل مسئلة       ).  چاپ شد  1654
پيش از پاسكال و براي     . منتهي شد ) indivisibles(ناپذيرها   در باب نظرية رياضي تقسيم     1659و  

ــاواليري   ــاونتورا ك ــار بن  در 1635در ) Bonaventura Cavalieri و 1598–1647(نخــستين ب
اما پاسكال توانست كار او و هـم چنـين كـار گـيلس روبـروال                . خصوص اين مسئله كار كرده بود     

ن خصوص توسعه دهد و فرمول قطعي آنـاليز  و فرما را در اي) Gilles Roberval و 1602–75(
باره را كه در حقيقـت بـه حـساب            كارهاي او در اين     . نهايت را با وضوح تمام وضع كند        جديد بي 

دانـان ديگـر و در رأس آنهـا گوتفريـد ويلهلـم               شود بعدها رياضـي     انتگرال و ديفرانسيل مربوط مي    
حـل قطعـي مـسئلة منحنـي رولـت          ن راه پاسكال همچني . دنبال كردند ) 1646 – 1716(نيتس  اليب

)roulette (   دندان درد شديد داشت، و از قـضا همـين   1657هاي  او در يكي از شب. را نيز يافت 
 اكتبـر   10خـود او در     . شب موفق شد مسئلة عمومي رولت و محاسبة سطح آن را بـه دسـت آورد               

كه هـر روز   ... اولي است   رولت منحني بسيار متد   «نويسد كه      تحت عنوان تاريخچة رولت مي     1675
 در حقيقـت    –انـد     خورد و جاي تعجب است كه متقدمين بـه آن پـي نبـرده               به چشم همة مردم مي    

اي است كه نقطه از چرخ مدوري در فضا، وقتي چرخ روي سـطح مـستوي در                   رولت مسير منحني  
وردسـت را   هاي د   اين تقريباً همان مسيري است كه ستارگاني كه سياره        . »كند  حركت است، طي مي   

هاي سيكلوئيد رسم  شان منحني اند دارند و با حركت اند و همه با هم در فضا در حركت         احاطه كرده 
. پي برده بود و مساحت آن را به طور تقريبي به دسـت آورد             ) رولت(گاليله به اين منحني     . كنند  مي

حـل  روبـروال راه  دان مـشهور      اي به رياضي     طي نامه  1636 و متعاقب آن در      1615سپس مرسن در    
اي است    تعيين مساحت رولت را اعالم كرد، او گفت كه مساحت هر رولت سه برابر مساحت دايره               

اند ولي  باره مطالعاتي داشته پس از آنها، تريچلي و فرما و دكارت نيز در اين          . كند  كه آن را ايجاد مي    
ـ          هيچ كدام نتوانستند روش رضايت     ت بيابنـد؛ تـا اينكـه       بخشي براي تعيين مساحت سطح كـل رول

  .حل قطعي مسئله را به دست آوردپاسكال توانست راه
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گنجد، اين مقـدار      وار همة كارهاي علمي پاسكال در اين نوشته نمي          هرچند شرح حتي فهرست   
عيـار بـه    اي معلوم شود كه او به رغـم اشـتغال تمـام             بسيار اندك گفته شد تا براي خواننده تا اندازه        

او توانـسته بـود كـه عقـل و          . كـرد   ، ارتباطش را با دين هر لحظه بيشتر مـي         مسائل علمي و رياضي   
پيش از ايـن از     . هاي علمي ناب را يكسره با معنويت ديني همراه سازد           موشكافي عاقالنه و كوشش   

 كـه آن  )Port – Royal(اي نام برديم كه پاسكال در دفاع از تعليمات راهبان پور رويـال    نامه18
 هـاي واليتـي     نامـه ها كـه بـه        ؛ اين نامه   نوشت نددش  ناميده مي ) Jansenists (ها  زمان ژانسنيست 

)Lettres Provinciales ( اند، بـا همكـاري آنتـوني آرنـو      معروف)و 1612 – 94 Antonie 

Arnauld(  و پير نيكٌل)و 1625 – 95 Pieere Nicole ( اي   در مجموعـه 1675نوشته شد و در
انـد، در حقيقـت وضـع          شـاهكاري در ادبيـات فرانـسه تلقـي شـده           ها، كه   اين نامه . به چاپ رسيد  

 آنهـا متأسـفانه، مجموعـة منتـشرشدة       . كـشند   غيراخالقي الهيات يسوعي معاصر را به محكمـه مـي         
هاي ممنوع كليساي كاتوليك درآمد، و اندكي پس از آن پاپ ژانسنيـسم               درنگ در فهرست كتاب     بي

اي از كالوينيسم محكـوم     به عنوان شاخه  ي است نه خير،     كرد كه لطف كليد رستگار      را، كه تعليم مي   
و زنان راهبه و عابدان و مردم ديندار و ديگر سـاكنان   مدارس پور رويال بسته شدند    1661در  . كرد

  .آن مدارس به كليسا ملحق شدند
دفـاع از ديـن مـسيحي       تـرين دسـتاورد دينـي پاسـكال كتـاب ناتمـام او تحـت عنـوان                    مهم

)Apologie de la religion chretienne(   است كه بخش بزرگي از وقت خود از تابـستان 
هاي اين كتاب است كـه بارهـا          در حقيقت يادداشت  .  تا تابستان بعد را صرف نوشتن آن كرد        1657

هاي علمي ذاتـاً غيـر        پاسكال هرگز معتقد نشد كه كوشش     .  چاپ شده است   ها  انديشهتحت عنوان   
در اين ميان   او  . ن اكتشافات علمي و حقايق وحياني تعارضي نديد       اند، همچنين او هرگز بي      روحاني

. كوشد اسرار وراي طور عقـل را درك كنـد           تشخيص داد كه مي   » عقل مغرور «يك غرور عقالني يا     
نهايـت كوچـك و       گويد انسان شناسنده در حقيقت در ميان بي          مي ها   انديشه او در فقرة مشهوري از    

تواند به تنهايي بـه يقـين مطلـق و قابـل              ياور او نمي     و عقل بي   نهايت بزرگ به گل نشسته است       بي
هـاي    چنين تماس بـا واقعيـت       به عقيدة او تعمق در اصول و قواعد هندسي و هم          . درك دست بيابد  

توانند اين مطلب را ثابت كنند كه همة اكتـشافات علمـي در حقيقـت مرهـون               فيزيكي به خوبي مي   
ع اين الهام الهي بر دل انسان است كه مثالً فضا داراي بعد است و               در واق . الهام آني در نهاد ما است     

سپس هندسه كه امري عقالني است خواص و قضاياي مربوط بـه آن را تحـت اسـتدالل عقلـي و                     
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شود كه انسان بتواند از راه اشـراق وارد        ذات واقعي عقل انسان زماني آشكار مي      . آورد  رياضي درمي 
هدايت و متمايل ساختن قلوب مردم به اين مسير در قـدرت خداونـد              البته چون   . مسير تعقل گردد  

است، انساني كه با اين كيفيت به رموز دل خود و حدود تصرف استدالل در نظم اشيا طبيعـي پـي                     
به اين ترتيب تعليمـات ديـن هويـت         . اعتنا باشد   تواند نسبت به مباني و معتقدات ديني بي         ببرد نمي 

اي الهـي     سان علـم را پديـده       سازد و بدين    ت اصلي علم او را آشكار مي      اصلي انسان و بنابراين هوي    
كوشيد بنابر اعالم خودش علم را بـه          پس پاسكال برخالف كساني مثل كانت كه مي       . كند  معرفي مي 

كند   كوشد نشان دهد كه علم نه تنها جاي ايمان را تنگ نمي             كنار زند تا جا براي ايمان باز شود، مي        
از . ت تحليل شود نشان از الوهيت خداونـد و تـدبير الهـي اشـياي طبيعـي دارد     بلكه خود اگر درس  

كننـد چـون      كرد بر خالف كساني كه تصور مـي         سوي ديگر پاسكال كه محدوديت علم را درك مي        
گذارند و در  تواند مددكار عروج انسان در عوالم ايماني و ديني باشد اين عوالم را كنار مي           عقل نمي 

آسـايند هـوش و    يابنـد، مـي    كه آن را به كلي از دين و از تعليمان ديني جدا مـي      بستر علوم طبيعي،  
كنـد   سازد كه علم نيز قدرت اكتـشاف خـود را از آن اخـذ مـي               چشم خود را به عالمي معطوف مي      

كنـد كـه نـه      پاسكال مسير ديگري را طي مي     . موضع پاسكال در ميان اين دو موضع شايع قرار دارد         
بندند و نه مسير كساني است كه دين را چون بـه               دين را فقط به احساس مي      مسير كساني است كه   

سـان هـم پوزيتيويـسم بـه شـدت            او بدين . گذارند  يابند كنار مي    زعم باطل خود در حدود علم نمي      
گرايي مولود آن در باب الهيات را با هوشياري خود و با ارائـة تفـسير خـاص                    طلب و هم شك     جاه

 و 1986 ( نه فرشته نه چهارپا كولمن در كتـابش   . جي. ايكس. اف. كشاند  يخود از علم به چالش م     
Neither Angel nor Beast (پاسكال در مقام مرد علـم هرگـز فـردي ضـد علـم      «: نويسد مي

هرچـه هـست آن     : توان آن را چنـين بيـان كـرد          نيست؛ با اين همه او مخالف رهيافتي است كه مي         
 به عقيـدة پاسـكال كوشـش علـم بـراي اينكـه خـود را                 )152ص  . (»گويد  چيزي است كه علم مي    

كننـد   سازد و كساني كـه علـم را سـكوالر معرفـي مـي      مستكفي بالذات عرضه كند آن را بيهوده مي       
انـد؛ اينهـا    بينند اما علل را نديده  گونه اشخاص آثار را مي      اين. دارند  نادانسته محبوب را از ميان برمي     

علـل فقـط بـا چـشمان        . اند كه چشم ندارند   كنند مانند كساني  در برابر كساني كه علل را كشف مي       
، ها  انديشه(» به كار بردن عقل، عبارت است از مسيحيت واقعي        «دانند    آنها نمي . شوند  روح ديده مي  

  ).269قسمت چهارم، بند 
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پاسكال معتقد است كه معرفت ديني چون در جايگاه وجودي خاص خـود قـرار دارد و از راه                   
. تواند با اكتشافات علمي در تعـارض باشـد     شود، هرگز نمي    ة ايمان تشخيص داده مي    دل و به وسيل   

 قلب فقط جايگاه عواطف نيست بلكه اندام و ابزار معرفت شهودي اسـت و معرفـت                  او، از ديدگاه 
شهودي اعم است از معرفت بديهي و غيرقابل اثبات و معرفت اصول نخستين رياضيات و منطق و                 

داند و معتقد است كه بدون وحي، ما حتي           أ معرفت مي  ترين منش    الهي را مهم   او وحي . معرفت خدا 
  .مانيم نماييم و از خاستگاه و ماهيت و تقدير خودمان غافل مي براي خودمان نيز مرموز مي

هرچنـد  . رهيافت پاسكال به وحي الهي مستلزم اطالق نوعي روش علمي به مدعيات آن اسـت              
) مانند منشأ جهان، آفرينش انسان، هبوط     (ر باب موضوعات بسياري     تواند وحي الهي را د      كسي نمي 

گويد كه معارف الهي      را با كمك ابزارهاي تجربي به طور مستقيم محك زند با اين همه پاسكال مي              
: نويـسد   او مـي  . كنـد   انگيز ماهيت انسان، بهترين تبيـين را ارائـه مـي            هاي حيرت   در خصوص پديده  

 بديهي است كه دين راستين ضرورتاً بايد اين را تعليم كنـد كـه در                عظمت و بدبختي انسان چنان    «
پاسكال با آوردن شواهدي    . »انسان اصل بزرگ عظمت و اصل بزرگ فالكت و بدبختي وجود دارد           

پادشـاهان  «ها به مثابـه       كند كه ديدگاه مسيحيت در باب انسان        هاي متفاوت استدالل مي     در وضعيت 
او در اين استدالل، همانند روشي كه غالباً در حـوزة  . عيت انسان است  بهترين راه تبيين موق   » معزول

  . كند  پيروي مياستنتاج بر پاية بهترين تبيينرود از روش  علوم به كار مي
توصـيف كننـد، امـا      ) fideist(گـرا     اند پاسكال را فردي ايمان      اند كساني كه گاهي كوشيده      بوده

اب مقدس يا بـه كـار بـستن ايمـان دينـي را امـري       حقيقت اين است كه او هرگز پذيرش وحي كت        
گويند، امـا آنچـه ايمـان         گويد كه حواس نمي     ايمان قطعاً چيزي به ما مي     «:  است  غيرعقالني ندانسته 

. »بينند، ايمان باالتر از حواس است نه متضاد حواس          گويد متضاد آن چيزي نيست كه حواس مي         مي
شـماري وجـود      ناسي اين حقيقت است كه چيزهاي بي      آخرين گام عقل، بازش   «: نويسد  چنين مي   هم

دارد كه فراتر از حيطة تصرف او است، و اگر عقل از تشخيص اين واقعيت بازماند ضعف خـود را          
اگر اشياي طبيعي فراتر از حيطة تصرف او هـستند، پـس دربـارة اشـياي مـاوراي                  . نشان داده است  
ن فقراتي باشد كه نگاه او به دين و عقـل را بـه              شايد فقرة زير از بهتري    . »توان گفت؟   طبيعي چه مي  

اول، . تـوان عاقـل ناميـد       بدانيد كه دو قـسم مـردم را مـي         «: نويسد  او مي . سازند  صراحت آشكار مي  
اند؛ و دوم، گروه ديگري كه بـا          پرستند زيرا به او معرفت يافته       گروهي كه از صميم قلب خدا را مي       



 

 

154 

تاب
تان

س
 

13
85

 /
اره

شم
26  

امـا كـساني كـه بـدون        . انـد    هنوز به او معرفت نيافته     همة صفاي قلب در جستجوي او هستند زيرا       
گذراننـد خـود را درخـور همـت           آنكه در جستجوي او برآينـد، روزگـار مـي           معرفت به خدا، و بي    

دانند چه رسد در خور همت و توجه ديگران؛ مگر اينكه دين از راه نيكي و كرم، ديني                    خويش نمي 
وقتي پاسكال ايمـان را فراتـر از عقـل          . »شان رها نكند    شمارند، آنها را در ديوانگي      كه آنها حقير مي   

هـاي علمـي      كند به هيچ وجه درصدد گفتن اين نيست كه اصول منطق يا اصول آزمايش               معرفي مي 
كند كه قوة استداللي مـا        در نظر او بر آن چيزي داللت مي       » عقل«بايد كنار گذاشته شوند؛ برعكس،      

قلب در خصوص آنچه عقل     «: گويد  آن را بشناسد، او مي    تواند  بدون كمك گرفتن از وحي الهي مي      
او بـا ايـن جملـة       . »هاي بسيار علـم داريـم       داند ادلة بسيار دارد، ما به اين حقيقت از راه           چيزي نمي 

معروف در حقيقت نه بر تقدم عواطف و خيال بر عقل، بلكه بر طرق مختلف دستيابي به علم تأكيد 
  . كند مي




