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 و حافظه در نظام فلسفی مالصدرا و دکارت ،گری، گواهین درون

 
 2، حسن رهبر1قاسم کاکائی

 (22/20/2932تاریخ پذیرش نهایی:  - 09/09/2932 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 چکیده

. سیی ا  ز منییاعر م رفییت  سییت  شناسییی م اصییر یکییی  ز محا ییم مهییم در م رفییت 
، نگیر   درونشیمرن::  در    سیی، لقیل،     شناسان پنج منحر م رفت ر  عر میی  م رفت
 ،، گو هینگر  درونی نی  ،در  یا مقاله سه منحر م رفت . نویسن:گان افظه و ،گو هی

میورد عحیم و   عه صورت مقایسه و تحلییل   کارتو د ر   ص:ر  افظه ر  عا محوریّت آ و
منیاعر   ، و  افظیه ر   ز مملی   ، گیو هی نگیر   درون دکارت و ص:ر  . ن: عررسی قر ر د ده

 هیا  آن. نی: تو نی: م رفیت کسی  ک    میی  هیا  ز  یا ر ه نسان   :و م تق:ن د نن: می م رفت
  ز گیو هی  هیر دو  کننی:. همننییا   میی  ینی تلقیی ر  یق نگر  درونم لومات  اصل  ز 

 کنن:. می م رفت یاد ۀد رن: نگه مثاع  ، و  ز  افظه عهدهن:ه منزل   نتقال عه
 

 .دکارت ،ص:ر  ، افظه ،گو هی ،نگر  درون مناعر م رفت،  :ها هکلیدواژ
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 . درآمد1

شیود؟   میی  :یاعیم؟ عه لحارت دیگر، م رفت  ز چه مناع ی تولی می چگونه عه م رفت دست
عحینییم در   ه  سیت.  مّیا پیی   ز هیر چییز عایی:       یا همان پرسی   صیلی در  ییا مقالی    

 چیست؟ 2«مناعر م رفت»منظور  ز عه کار عردن  صطالح  شناسی م رفت

نی: رنگ دیو ر د  می فرض کنی: رنگ دیو ر  تاق سفی:  ست.  گر  ز ما عپرسن:  ز کجا
عیینم. در  ییا مییان،   تمیال      میی  چون آن ر دهم:  می سادگی پاسخ  تاق سفی:  ست، عه

 عسیار  ن:کی ومود د رد که عگویم چون عه ما  لهام شی:ه  سیت ییا دیگیر ن  ییا گونیه      
د نی که نامت  سا  ست، پاس م  ییا   می گوین:. همننیا  گر  ز ما عپرسن:  ز کجا می

 ست که عگویم  گوین:. عناعر یا، عسیار ع ی: می  ست که چون خانو ده و دیگر ن  یا گونه
م رفیت میا عیه    ده:. در و قر، در میورد ن سیت،    می فلسفی ما  یا ر  نشانها   عررسی

عیه  سیتناد سی ا     سفی: رنگ عودن دیو ر مستن: عه تجرع   سی  ست و در مورد  خییر 
 د نم نامم  سا  ست. می دیگر ن  ست که

رح کنییم،  یی در منطی  ییا ریااییات مطی    هیا  هگیز ر  درعارۀ ال  گر همیا پرس  ر  
 یا مواوع  ست که م رفت  دهن:ۀ شود.  یا نشان می   تماالً عه نحو متفاوتی پاسخ د ده

 شود. می  نسان  ز مناعر گوناگون و متفاوتی  اصل
شون:، تنها عرخیی  ز منیاعر    می عاورها  ما م رفت محسوب که تنها عرخی  ز چنان هم

حسوب شون:. عه لحارت دیگر، رفت متو نن: منحر  قیقی م  می عسیار گوناگون م رفت ما
تحیر  تو ننی: م   میی  شناسان عه دنحال  یا هستن: که ک: م یک  ز مناعر عاورها  ما م رفت

کننی:. آنیان در    میی  تولی: م رفت  ست که ک: م یک  ز مناعر  یاعاشن:. منظور  ز  لتحار 
نیاعر چگونیه   پی  یا هستن: که مناعر م رفت دقیقاً چن: مورد  ست و هر ک: م  ز  ییا م 

 شود. می عالم  صول م رفت
نی:  ز:    کنن: کیه لحیارت   می شناسان م اصر م موالً عه پنج منحر م رفتی  شاره م رفت
کلّیی در   در  یا نوشتار  عتی:  ایما  شیارۀ    . افظه و ،گو هی، شهود، لقل،  سّی  در  

دکارت، عیه  شناختی مالص:ر  و  ، و  افظه عر  ساس محانی م رفتگر ، گو هین عاب درون
گفته و شنی:ه شی:ه   ها آنتر در مورد  توایح و تحییا هریک  ز  یا مناعر م رفتی که کم

 هیم د د که نزد مالص:ر  و دکارت ک: م یک  ز  ییا دو   ست خو هیم پرد خت و نشان خو
 شون:. می عه لنو ن منحر م رفت محسوب نوع مناعر

                                                 
1. sources of knowledge 



 209 ارتو  افظه در نظام فلسفی مالص:ر  و دک ،گر ، گو هین درون

Introspection, Testimony and Memory in the Philosophical Systems of Molla Sadra and Descartes 

 

 . پیشینه تحقیق 1. 1

، ر  صورت پذیرفته  سیت دکارت و مالص:ر  تحقیقات در خوها   پیر مون  ن:یشه گرچه 
منییاعر م رفییت کییه در   عییه ویییسه مسیی ل   ،آن دو شناسییی در مییورد محا ییم م رفییت 

 م:یی:  ر  مطیرح  هیا    م اصر عه پنج دسته تقسیم گشته  ست و چال  شناسی م رفت
ر ن:ه هیی   ریر تطحیقیی د   کن:، پسوه  خاصی صورت نگرفته  ست. عه نحو  که نگار می

،  یا دکارت و مالص:ر  نیافته  ست. عه همیا مهت در  ن:یش  مناعر م رفت مورد مس ل 
و  افظیه ر  عیا نگیاهی تطحیقیی عییا       ،گر ، گیو هی ن درون نوشته در نظر د رد تا مس ل 

 م اصر دنحال کن:. شناسی دکارت و ص:ر لمتألهیا و عر  ساس محانی م رفت
 

 (شهود) نگری درون .2

 کلیّات. 1. 2

 کیه   شیود  میی  سی ا گفتیه  عاورهیا و م یارفی    درعارۀعیشتر  در عاب  در    سی و لقل
 ییا لییو ن    ،مانن: زمیا چما مقاعل ما، عیو  گیل سیرر در هیو      ،قر ر د رن:عیرون  ز ما 

 میور درونیی هسیتن:،     درعیارۀ آب در دست ما.  مّا عسیار   ز عاورها نیز ومود د رن: کیه  
 میا عیاور د رم   » کیه   ییا ، ییا  « ال فکر کیردن هسیتم   که درما عاور د رم » که  یامانن: 

عناعر یا، در د ر  عودن  ییا عاورهیا  درونیی، میا صیفات      «. که شهرون: عاوم: نی هستم
 مّا  یا صیفات   ، و عاورد شتا.دهم: فکر کردن، ت یّل کردن می متفاوتی ر  عه خود نسحت

چگونه م رفیت و تومییه آن ر     فات، عه لحارت دیگر،  یا صآین: یا می چگونه در ما پ:ی:
الت،  گونیه سی    شناسیان م میوالً در پاسیخ عیه  ییا      آورنی:؟ م رفیت   میی  ومیود ه در ما ع
 ,15] کننی:  میی  یا شهود درونی ر  عه لنو ن منحیر چنییا م یارفی م رّفیی     2نگر  درون

pp.72-73]. 
عر ییا شیهود درونیی عیه لنیو ن یکیی  ز منیا        نگر  درونعه هر ترتی ، عحم پیر مون 

گردیم و  ییا منحیر    مّا  کنون عای: عه مواوع  صلی خیود عیاز   1م رفت  نسان عسیار  ست.
میورد عحیم و عررسیی قیر ر دهییم و   یانیًا نقیا         دکارت  و ر  در نگاه مالص:ر م رفتی 

 ر  پیر مون  یا عحم مش ّص سازیم.   ها آن شتر   و یا  فتر ق 

 

                                                 
1. Introspection 

 .15 و 6: شود ر.  می گر  و مواولاتی که در  یا مورد مطرحن عیشتر پیر مون درون عر   مطال   .2
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 و شهود نگری دروندر باب  مالصدرا و دکارتدیدگاه  .2. 2

 دیدگاه صدرا .1. 2. 2

 :. فهیم  ییا مطلی  ر    کنی  میی   ن یکی  ز مناعر م رفت یادعه لنو نگر  درون ز   مالص:ر
، و عی:یهیّات و  قسیام آن    ستنحا  کرد. یکیی مسیأل    و   ن:یش مسأله در  تو ن  ز دو می

 گیرد. می للم  ضور  عه لنو ن للمی که در عر عر للم  صولی قر ر دیگر  مسأل 
 گانیه تقسییم   کن: و آن ر  عه  قسام شی   می ما که ع:یهی ر  ت ریف آن مالص:ر  لف. 

 :.نام می «وم: نیّات»:، یکی  ز  نو ع ع:یهیّات ر  کن می
  میور  و درد ر   ز ،خود، لذت  مانن:: شجالت، ترس، للم عه ،  مورکت الیه در  کمت
ر   یا  مور عه مشیاه:ه و دیی:ن نییاز    م تق:ن: عر   د ها آند نن:.  می وم: نی و درونی

ظاهر  مانن: چشم، علکه عه و سط   سّ درونی   ست،  مّا  یا مشاه:ه نه عه کمک  سّ
 .[915ص ،2، ج5] و مشاه:ۀ درون عای: صورت گیرد

چیه در   مالصی:ر  د. عیر  میی  یکی  ز  نو ع ع:یهیّات نیام  ز وم: نیّات عه لنو ن  مالص:ر 
و چه در محا م دیگر،  ز  یا نیوع للیم عیه لنیو ن ییک للیم        ،تقسیم ع:یهی عه  نو ع آن
 :نامی:  می «مشاه: ت»یکی  ز  نو ع آن ر   عرد.  و در تقسیم ع:یهی می ارور  و ع:یهی نام

 لیقینیّییات: مییا  الوّلیییات و  لمشییاه: ت و  لتجرعیییات و  لح:سیییات و  لمتییو تر ت و    »
 ،21] نیان مسیلمان م تق:نی:   د  منطی   که تقریحاً هم  .  مّا چنان[99، ص20] «. لفطریات

 ، مشاه: ت همان محسوسات  ست که عه  یو س ظیاهر و عیاتا تقسییم    [213-211ص
محتنیی عیر   نامن: کیه   می شود ر  وم: نیّات می شود و  مور  که عا  و س عاتا کس  می

 درون هستن:. مشاه:ۀ
اء میا یتصیور   ما  الشی:» گوی: می در مو رد دیگر  نیز  ز وم: نیّات س ا  و همننیا

 . [12ص ،1ج، 29] «.عنفسها ال عح:ها کالومود و کثیر ما  لوم: نیات
 نگیر   دروندرون ییا   ، عه لنو ن  مور  محتنی عر مشاه:ۀعر وم: نیّات ص:ر عناعر یا، 

  ز منیاعر م رفیت محسیوب    ها آندر عیا  نگر  درون ظهار کرد که  تأکی: د رد و لذ  عای:
 شود. می

ر  عیه  ضیور  و     سیالمی، للیم   مانن: عسییار  دیگیر  ز فالسیف     ص:ر لمتألهیاب. 
مر م ه عیه خیود و    للم  ضور  منو  عه نولی  یشان کن:. عه لقی:ۀ می  صولی تقسیم

نو ن یکی  ز  نیو ع للیم تأکیی:    عه للم  ضور  عه ل مالص:ر  ز سویی،  ست.  نگر  درون
 .[201ص، 22] دد ر
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 تیو ن  میی  یکی دیگر  ز مو رد   ست که آن یا، س ا  ز للم  ضور  و ویسگیعناعر 
در  یا شهود درونیی  سیتنحا  کیرد.    نگر  درون ر  پیر مون مسأل  روشنی دی:گاه ص:ر  عه

ر  در میورد مر م یه عیه درون عیر   شناسیایی       تأکی:  یشان م  ضور  ز للو قر، س ا 
 سازد. می درونی و کس  م رفت درونی آشکار

 
  دیدگاه دکارت .2. 2. 2

د. عهتریا ر ه عیر   فهیم نظیر    خاص خود ر  د رها   دی:گاه نگر  درون درعارۀنیز  رتدکا
و  در ت رییف   در دی:گاه  وست. 2«فکر»در عاب  یا منحر شناخت، تحییا م نا   دکارت
 گوی::   می فکر

 گیذرد و میا ومیود آن     میی  منظور میا  ز فکیر، تمیام آن چییز   سیت کیه در میا       
 کنیییم. عییه  یییا دلیییل، نییه فقیی  فهمییی:ن،   مییی   و سییطه در خودمییان  در ر  عییی
، 2] علکه  س کردن نیز چیز  مز فکر و  ن:شه نیسیت.  9،و خیال کردن 1خو ستا
 .[19ص

 گوی::   می «و سطه عی» ستفاده  ز و ژۀ  درعارۀ و 
 فزوده  م که آننه ر  نتیجه فکیر ماسیت  ز ت رییف فکیر      ما  یا و ژه ر   ز آن مهت

 ت  در د ، هرچن: م لول فکر ماست،  مّا خودش فکیر نیسیت.  خارج کنم. مثالً  رک
 .[215، ص1]
گیاه  دکیارت  ز مای  شناسیی  در نظیام م رفیت   «فکر» کنیم، و ژۀ می گونه که مال ظه همان

در  کنی:.  میی  «فکیر » مهمی عرخورد ر  ست. دکارت هم   االت ذهنی ر  متصیف عیه و ژۀ  
ور یاع: و فیرد ر  متومّیه خیود    ذها  ض و سطه در چه عه نحو عی و قر،  ز نظر و ، هر آن

کیار ر  عیر   در  مفهیوم     «و سیطه  عی» کارعردن و ژۀ شود. عه می نولی فکر محسوب کن:
صیرفاً  ز   و سیطه(  عیچر  که  و عا  یا قی: ) سازد؛ می تر در فلسف  دکارت آسان نگر  درون

للیم د رد؛ ی نیی عیه     اهی  آنکه  نسان عا درونِ خود عه  عرد می آن چیزهایی عه نام فکر نام
 فکیر نامیی:ه   للیم د رد  هیا  آنلحارت دیگر، صور  در کی که  نسان عیا للیم  ضیور  عیه     

 شود. می
 

                                                 
1. Thought 

2. Willing 

3. Imaging 
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 نگری درونشناختی  ارزش معرفت .3. 2

هستن:  ز چه میز ن  قیقیت عرخورد رنی:؟ عیه لحیارت      نگر  درونم ارفی که محتنی عر 
عیه دو دلییل  ز    مالص:ر ی خطاپذیرن:؟ دیگر، آیا  یا گونه م ارف نیز مانن:  در کات  سّ

 :.گوی می ودن  یا گونه  ز م ارف س ایقینی ع
پیس ومی: نیّات     ز  قسام ع:یهیّات  ست؛ ع:یهیّات یقینی  سیت؛  وم: نیّات . وّل دلیل

نیز عیان کردیم، در  کمت مت الیه یکی  ز  قسیام  تور که پی   ز  یا  یقینی  ست. همان
مور  یقینی و ارور  هستن:، عه  یا مهت که ع:یهیّات   کنونع:یهی وم: نیّات  ست.  

 تو ن دریافت که وم: نیّات نیز یقینی و خطاناپذیرن:. می روشنی پس عه

ر ز عا عرهیان یقینیی و   ت ود وم: نی ر  عه لحاظ م رفتی هم ز سو  دیگر، مالص:ر  شه
کشیف لرفیانی    د ن: و م تق:  ست یقینی که عرهیان فلسیفی و   می کشف و شهود لرفانی

، 7] کنی:  میی  شهود ومی: نی و درونیی نییز  فیاده     ارورت ر  ا ویهمان یق کن: می  فاده
 . [55ص

 لوم در نیزد  و ق یّت م خودِ که در للم  ضور  ص:ر لمتألهیا م تق:  ست .دوّم دلیل
چیون   عیه همییا مهیت   . [201، ص22] لیم د رد و سطه عه آن ل  نسان  اار  ست و عی

کیه خطیا در     و م:رَ  نیست،  مکان خطا در آن ومود نی: رد؛ چر  یان م:رِم    و سطه
 ها آنومود د شته عاش: و ع و هیم میان  ها آنمایی ممکا  ست رر ده: که و سطه عیا 

تنهیا مرعیو  عیه للیم      عحم  ز مطاعقت و  مکیان خطیا در آن   مّا   کم عه مطاعقت کنیم.
درونیی خیود، و عیه تیور کلّیی عیه        صولی  ست. پس عا  یا  وصاف، للم  نسان عه  میور  

 یقینی و خطاناپذیر خو ه: عود. هستن: نگر  درونللومی که محتنی عر 
نیز  ز یقینی عودن و خطاناپیذیر   ییا گونیه  در کیات درونیی       دکارت ز سو  دیگر، 

 هیا  آن مور درونی و للم  ضور  ما عه م یارفی کیه منحیر     گوی:. عه لقی:ۀ و  می س ا
تو نی:   میی   یا مطلی   غیر قاعل تردی:  ست. لحارت و  درعارۀقینی و ی درونِ  نسان  ست

 تر سازد: لقی:ۀ  و ر  در  یا عاب روشا
 آگاهانیه در  کیه   ییا  گر مقصود ما  یا  ست که فق   ز   ساس خود، یا  ز 

گیر  چنان  لتحار  روم، س ا عگویم،  یا نتیجه می عینم یا ر ه می یاعم که می
تو ن کرد؛ زیر   یا  الت دیگر عه نفیس   نمی در آن مطلقی د رد که تردی: 

 عینم ییا ر ه  می که  یاگردد که تنها عا   ساس ما یا عا فکر ما در  می ما عر
 [15-11، ص9] .روم، مرعو   ست می
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فر و نی ومود د رد که میا  ها   عه هر تق:یر، در عاب  یا منحر م رفتی مسائل و چال 
عیه  ، دکیارت و مالصی:ر   ریا محا یم آن ر  عیا محوریّیت    ت ما تالش کردیم تا مهم در  یا

گونیه کیه     مّیا همیان   ر  پیر مون  یا محا م مطرح کنییم.  چال  عکشیم و نظر ت هر دو
 ییا   د د رد که عحم پیر مون آن  ز  وصیل  گفته ش: مسائل دیگر  نیز در  یا عاره ومو

 نوشتار خارج  ست.
 

 گواهی .3

 کلیّات .1. 3

خود ر   ز منیاعر فیرد  خیود ماننی:  در    سّیی،      ها   صرفاً شناخت گر  نسان ع و ه: 
که  یا لقل عه دست آورد، در کس  م رفت دچار مح:ودیّت خو ه: ش:. چنان نگر  درون

 میور   اد عگیریم یا ع:ون کمیک دیگیر ن درعیارۀ   مثالً ن و هیم تو نست صححت کردن ر  ی
 عیان:یشیم.

 ن دیگیر هیا    خود ر   ز تری  گفتهها   خت یا در  الی  ست که ما عسیار   ز شنا
عیر   عیه دسیت آوردن     ان در چن: سال  عتی: یی زنی:گی خیود    یم. کودک عه دست آورده

 و عسته عه دیگر ن هستن:.   خود پیر مون مهانها   عسیار   ز شناخت
ن در میورد تومییه و   هیا  دیگیر    عحم پیر مون و عستگی ما عه  رف فیلسوفان عر  
 گیر  در     که م تق:ن: ها آن .[p.128 ,15] کنن:  ستفاده می 2«گو هی» ۀشناخت،  ز و ژ

مناعر منفرد  صیلی میا عیر   دسیتیاعی عیه تومییه و        ، و لقل عه منزل  سی، خودآگاهی
شناخت عاشن:، در آن صورت گو هی نیز منحیر  متمیالی  ولییه میا در کسی  تومییه و       

 شناخت  ست.
عسییار   ز  میور،    درعیارۀ گو هی دیگیر ن    نسان ، یکی دیگر  ز منحر م رفتیعناعر یا

م اصیر   شناسیی  مطالی  عسییار  در م رفیت    ، و  شیا  ست. در مورد عحم گیو هی قضایا
میود د شیت، در عیاب    یی که در میورد منیاعر دیگیر و   ها شود و همنون چال  می مطرح

 یشیود. م میوالً در میورد عحیم گیو ه      می مطرحها  ونه محا م و چال گو هی نیز  یا گ
 شناسیی  رسمی، نقی  م رفیت   هی رسمی و غیرمسائلی همنون: رو نشناسی گو هی، گو

 مّیا نکتی  مهمّیی     1.شود می مطرح عستگی گو هی عه عاور و  در    سیو  گو هی و نحوۀ

                                                 
1. Testimony 

 .15. بحث پیرامون گواهی و این مطالب را ببینید در: 2
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عحم پیر مون  یا سی  ل  سیت    کنن: می شناسان در مورد منحر گو هی مطرح که م رفت
نو ن یک منحر شناخت نیام عیرد؟ عیه لحیارت دیگیر،      تو ن  ز گو هی عه ل می که آیا  ساساً

آن؟  دهنی:ۀ  کنن: که گو هی منحر شناخت  سیت ییا  نتقیال    می  یا س  ل ر  مطرح ها آن
 رس:. می پاسخ  یا س  ل تا  :ود  روشا عه نظر

  تولی:کننی:ۀ نیه  م رفیت و   2ۀدهنی:  که گو هی صیرفاً  نتقیال   شناسان م تق:ن: م رفت
تو ن: قضیایایی ر  عیه لنیو ن عی:یهیّات      می که لقل چنان آن نی. ی [p.137 ,15]  ستآن 

تو ننی: تولیی:    میی  (نگیر   درون) گونه که  در    سّی یا  در   درونیی  تولی: کن:، یا آن
تو نی: عیه    میی  تو ن:  ز پی  خود منحر م رفت عاش: علکه صیرفاً  نمی گو هی م رفت کنن:
ر  عیه دیگیر ن    هیا  آنت عپیرد زد و  یی که عر   دیگر ن  اصل ش:ه  سی ها  نتقال شناخت
 منتقل کن:.  
و فیلسیوفان دکیارتی    فیلسیوفان  کمیت مت الییه   هیا    عه تحییا دی:گاه  کنون عای:

 هی منحییر شیناخت نیسییت علکییه  شناسییان م تق:نیی: کیه گییو  پرد خیت.  گرچییه م رفیت  
پیرد زیم و   میی  عه هرتق:یر، عه تحییا دی:گاه  ییا دو مکتی    دهن:ۀ شناخت  ست،  نتقال

 آنان عررسی خو هیم کرد. شناسی مایگاه گو هی ر  در نظام م رفت
 

 گواهی در مکتب صدرایی و دکارتی شناسی جایگاه معرفت .2. 3

 تذکّر .1. 2. 3

م نیا  گیو هی ر     عایی:  که  یایک نکته ر  متذکّر شویم و آن  پی   ز ورود عه عحم عای:
 یم و آن ر  عه دو ع   تقسیم کنیم.توس ه ده
یک ع    ز گو هی همان  نتقال م رفت عیه صیورت مسیتقیم و عیا      هی لفظی:گو  .2

که عسیار   ز عاورها  ما  ز تریی  شینی:ن و صیححت     شنی:ن س ا  ز  فر د  ست، چنان
 شود. می کردن عا دیگر ن  اصل

 هیا  آن مّا عه مز شنی:ن س ا دیگر ن و صححت کردن مسیتقیم عیا    گو هی کتحی: .1
ومیود د رد و آن   دهنی:ۀ م رفیت   ل  کس  م رفیت  ز  ییا  نتقیا   یک ر ه دیگر  نیز عر 

نیز ها  نوشته ، یا دست ستفاده  ز کت  و مناعر نوشتار   فر د  ست. خو ن:ن کتاب، مقاالت
دهن:ۀ م رفیت عاشی:.  لحتّیه در  ییا نیوع  ز       تو ن:  نتقال می همنون س ا گفتا عا  فر د

 پذیرد. می صورت نتقال عه صورت عاو سطه و غیرمستقیم  گو هی

                                                 
1. Transmit 
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 مالصدرا اندیشۀ اثبات گواهی به عنوان ابزار شناخت در .2. 2. 3

ز گیو هی عیه لنیو ن منحیر ییا      رویم. در آرار مالص:ر    می مالص:ر عه سر غ  عا  یا مق:ّمه
ز گو هی عه لنو ن منحر که  ساساً عحم  دهن:ۀ م رفت س ا گفته نش:ه  ست؛ چر   نتقال
 در دور ن م اصر  همیّیت یافتیه و م میوالً در کتحیی کیه در عیاب       دهن:ۀ م رفت یا  نتقال
 آن عحیم  درعیارۀ « testimony»ییا  « گیو هی » ذیل لنو ن شود می نگاشته شناسی م رفت
 شود. می

 ز گیو هی عیه     ن  رحات کیرد کیه در  کمیت مت الییه    تو می ، عه دو دلیل یا ومودعا 
 شیناخت، نیام عیرده    دهنی:ۀ   نتقیال  تیر،   ز مناعر شناخت یا، عه لحیارت دقیی   لنو ن یکی 

 شود. می
شیون: کیه    میی  در  کمت مت الیه ع:یهیّات تص:یقی عه ش  دسته تقسیم . وّل دلیل
 .[99ص ،20] ات، تجرعیات، متو تر ت و محسوسیات ن:  ز:  وّلیات، وم: نیّات، فطری  لحارت

عه لنو ن  و تر تکن:، ومود مت می آن قسم  ز ع:یهیّات که  کنون تومّه ما ر  عه خود مل 
 یکی  ز  قسام ع:یهیّات  ست.

گوین: که متو تر ت قضایایی  می در ت ریف متو تر ت [299-291ص ،21] د نان منط 
 ها آنکه هی  شکّی در     سکون و آر م  د رد، عه گونه ها آنکه نفس نسحت عه  ن:سته

و آر می  در  ریر   و  یا سیکون   گردد می  اصل ها آنر ه نیافته و مزم و یقیا نسحت عه 
در فهیم  ادریه ممکیا     ها آن ه تو فقشان عر کذب و نیز خطا  هم  خحار گروهی  ست ک
  یم یا للم عه نیزول قیرآن عیر    عه ومود شهرها  دوردستی که ن:ی:هنیست؛ مانن: للم ما 

 پیامحر  سالم.
 ییا گونیه م یارف ر  کیه  ز تریی   نتقیال  ز        ص:ر لمتألهیا نکت  مهم  یا  ست که

تیو ن گفیت    می حارتید. عه لآور می در شمار ع:یهیّات شود می ر ن عر    نسان  اصلدیگ
و ییا   ،فطریات، محسوسات ینی که عسیار   ز ع:یهیّات مانن:همان یق  یشان که عه لقی:ۀ
 :.نکن می کنن:، متو تر ت نیز چنیا یقینی ر   فاده می وم: نیات  فاده

گو هی عه لنیو ن یکیی  ز    ر  عه مسأل   ن  لتقاد  وتو می عه  یا نکتهعناعر یا، عا تومّه 
تر  شاره کردیم، عه  یا دلییل   تور که پی   عز رها  کس  م رفت تأیی: کرد.  لحتّه همان

و در دور ن م اصیر میورد تأکیی: قیر ر گرفتیه،       شناختی که عحم گو هی عه لحاظ م رفت
 یکی  ز  عز رها  کس  شناخت لنو نعه گو هی عه   لتقاد و  عای:  ظهار کرد که عناعر یا

 عه صورت ناخودآگاه عوده  ست.
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ام فلسفی  کمت مت الیه ومود د رد عرگرفته عسیار   ز محا ثی که در نظ .دوّم دلیل
مکات  یا فیلسوفان دیگر  ست. در نظام فلسفی ص:ر یی، همنون عسییار    و یا تأیی:ش:ۀ
امالً مطاع  و همسو عا مو رد مشیاعه   ز محا م فلسفی ک    فلسفی، پارهها   دیگر  ز نظام

فلسف   سالمی تا  ن: زۀ عسیار   که  یاخود در مکات  دیگر  ست. لالوه عر  یا،  لتقاد عه 
کنی:. در همییا    میی  چه عیشتر تأییی: تحت تأریر فلسف   رسطویی  ست  یا لقی:ه ر  هر

 شناسی  رفتم  ز محانی  رسطویی در  وزۀ عرخی  ز محا م عرگرفته شناسی عحم م رفت
گرفته  ز نظیر دیگیر فیلسیوفان     ست؛ مانن: عحم مطاعقت در نظری  ص:ق و یا مطالحی عر

سی و مطیاع   که آن ر  عر  ساس نظر  سکن:  فرودی  سالمی  ست مانن: عحم درمات لقل
 2. ن: عا آن مطرح کرده

عایسیت عیه صیورت مسیتقیم و      میی  ییا  مالص:ر آننه مش ّص  ست  یا که: مطم نّاً 
آنان ها   آرار و نوشته ل محا م ر   ز آنان  خذ کرده عاش: و یا عا مطال  ر   یا قحی ضو
کیه پیی   ز  ییا  شیاره کیردیم،        ز سیویی، چنیان   :.دسترسی پی:  کیرده عاشی   ها آنعه 

منحر  متمالی شناخت  نسان  ست؛ ی نی  گر  در    م تق:ن: که گو هی شناسان م رفت
فرد  در م رفت هستن:، گو هی منحیر  متمیالی عیر       مناعر نگر  درونو  ، سّی، لقل

 ز گیو هی   عه نوع  خودها   نسان که هم تو ن گفت  می شود. عناعر یا، می م رفت محسوب
کننی:.   میی   سیتفاده  دهن:ۀ شناخت  عز رها  شناخت یا دست کم  نتقالعه لنو ن یکی  ز 
 . ز دیگر ن نیست مستثنا  یا  یم نیز  ز پس مالص:ر 
 ز گو هی عیه لنیو ن ییک  عیز ر ییا       دست کم خود ص:ر  ظهار کنیم که   یا، عای:عناعر

 ه نظیر منطقی عگیر  چن: ن غیر . پس  یا نتیجهم رفت  ستفاده کرده  ست دهن:ۀ قال نت
عیه   و لیو  آن، کنن:ۀ ه لنو ن یک  عز ر شناخت یا منتقل ز گو هی ع رس: که عگوییم  و نمی

 .صورت ناخودآگاه، یاد کرده  ست
 

 گواهی پیرامون مسألۀ دکارتدیدگاه  .3. 2. 3

و ی  نسیان سی ا گفتیه    صر  ت  ز گو هی عه لنو ن یکیی  ز  عز رهیا  م رفتی    دکارت عه
آورد  ز تریی  گیو هی لفظیی ییا      می عرخی  ز م ارفی که  نسان عه دستکه  م تق:  ست

 کتحی دیگر ن  ست.

                                                 
فیی  »: ده: عا  یا لنیو ن  می عه درمات لقل  ختصاصمالص:ر  در عحم  تحاد لاقل و م قول فصلی ر   .1

 .[63-65ص ، 21« ]درمات  ل قل  لنظر  مو فقا لما ذکره  السکن:ر  الفری:وسی
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ر  کس  کن: عه  ها آنتو ن:  می انتمام م ارفی ر  که  نس  ز آرار خوددر عرخی  دکارت
 کن:: می چهار ع   تقسیم

کیه  نی:   ی نی م ارفی که عه خود  خود چنیان و ایح و متمیایز    ، ع:یهیّات وّل ع  
 نیازمن: هی   ن:یشه و تأملی نیست. ها آن کتساب 
 ده:. می  و س عه ما  ر ئه  م ارفی که تجرع ،دوّم ع  
 شود. می یگر ن عه ما  لقار ه گفتگو عا د چه  ز آن ،سوّم ع  
م ارفی که  ز ر ه خو ن:ن کتیاب،  ّمیا نیه هیر کتیاعی، علکیه م صوصیاً         ،چهارم ع  
: ت لیمیات خیوعی عیه میا     تو ننی  میی   فر د  تألیف ش:ه  ست که یی که عه دستها کتاب

گیو عیا   و آی:. زیر  خو نی:ن کتیاب در و قیر نیولی گفیت      می عر   ما عه دست منتقل کنن:
 .[27-26ص، 9] ستاه آنم لفان 

دهی:، در و قیر، هیم  ز     میی  م ارف  نسان  نجیام  درعارۀعن:  که  دکارت عا  یا تقسیم
گو هی لفظیی و مسیتقیم و هیم  ز گیو هی کتحیی و غیرمسیتقیم، عیه لنیو ن ع شیی  ز          

خود عیه خیوعی    شناسی عرد و مایگاه گو هی ر  در نظام م رفت می  نسان نامها   شناخت
 کن:. می عیان

ن در عاب هر یک  ز مناعر شناخت که عحم و عررسی پرد ختیم، در میورد  رزش  تاکنو
در مورد گو هی عه لنو ن یکی  عای: نیز س ا گفتیم.  کنون همیا س  ل ر  ها آنم رفتی 

 دیگر  ز مناعر م رفتی  نسان مطرح کنیم و  رزش م ارفی که  نسان  ز  یا تریی  کسی   
 کن: ر  عررسی کنیم. می

عحم ع :  ما ر  پیر مون  شناختی گو هی و پاسخ عه آن  رزش م رفت ارۀدرعس  ل ما 
 ده:. می مسأله گو هی تشکیل

 
 شناختی گواهی ارزش معرفت .3. 3

گو هی که نمود و ق یی آن  م تق:ن:  ر  یا عاره کامالً روشا  ست.  یشاند مالص:ر  لقی:ۀ
، 20] عی:یهیات  سیت.   کن: و  ز مملی   می همان متو تر ت  ست، عر    نسان یقیا  اصل

 لحته یقینی عودن گو هی د ر   شیروتی  سیت کیه تیا      .[111-112ص ،6ج، 29؛ 99ص
تو ن:  ز م لومات  اصل  ز آن عیه لنیو ن  میور یقینیی نیام عیرد. در        نمی و م: آن نحاش:
ر یقییا عاشی:  مّیا د    تو ن: مفی: می  گر گو هی عه  : تو تر و شیوع عرس: کمت مت الیه 
 شود. نمی یقیا نسحت عه گز ره مورد نظر  اصل غیر  یا صورت
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 عه ش  دسته تقسیم مالص:ر   ن:یش گفتیم که ع:یهیّات تص:یقی در  که  یاتوایح 
قضایایی هستن: که عه دلیل شییوع   آن متو تر ت  ست. متو تر ت شود که یکی  ز  نو ع می

سان سکون و آر می  ر  عیه همیر ه    عر    ن  ز مردم درعارۀ ص:ق آنآن و گو هی عسیار  
تیو ن   میی  کن:. عناعر یا، عا تومّه عه  یا مق:ّمه می د رد و  نسان عه ص:ق آن یقیا  اصل

 عه لنو ن  مور  یقینی نام عرد.  ز م لومات  اصل  ز گو هی
شروتی ر  عر    یا گونه م لومیات قیر ر    در  کمت مت الیهکه گفته ش:،   لحتّه چنان

 .[916ص ،2ج، 5] عرن: می  ز دو شر  مهم نام ، آنان ن: هد د
در مییان میردم شییوع        عه  نی: زه  یک گز ره یا هر  مر دیگر عای: درعارۀگو هی  لف. 

 زیاد شیود کیه عیر    نسیان یقییا  اصیل        ها آنق:ر س ا  ز آن در میان  پی:  کن: و آن
 شود.
رت دیگیر،  گیر میثالً    نه م قول. عه لحیا  در مورد  مر محسوس عاش: و عای: گو هیب. 
عیر     یضیا محال  ست یا مثالً مایز  سیت مردم یک شهر خحر دهن: که  متماع نق هم 

 نسان هی  یقینی  اصل ن و ه: ش:، چر  که تو تر عای: در مورد یک  مر محسوس و قیر  
  شود.

و  نی:   لی:د قائیل شی:ه    دهنی:گان  هید نان عرخی نیز عر   ت ی: د گیو    در میان منط 
شی ّص عاشی:.   دهنی: م  می یک مواولی گو هی درعارۀت : د  فر د  که  ه عای:ک م تق:ن:

د ننی:؛ چیر  کیه     می و آن ر  نظر   شتحاه ن:  د نان عا  یا  مر م الف   مّا تقریحاً  کثر منط
دهنی:گان و    صول یقیا عر    نسان  ست و  ییا عیه ت ی: د گیو هی     مال  در متو تر ت

 .[299-291، ص21] کن: نمی ی: رعطی پ کم یا زیاد عاشن: که  یا
هی دیگیر ن عیه    رزش م ارفی کیه  نسیان  ز تریی  گیو      درعارۀنیز  دکارتدر مقاعل، 

 :.کن می نظر خاص خود ر   عر ز کن: می مستقیم کس صورت مستقیم یا غیر
 ز هر دو قسم گو هی، ی نی لفظی و کتحی، عیه لنیو ن    دکارتکه توایح د دیم،  چنان

 ها آن شناسی  رزش م رفت درعارۀعرد.  و در آرار خود دقیقاً  می ان نامع شی  ز م ارف  نس
ر و  ر  در  ییا  ، عا تومّه عه عرخی شو ه: شای: عتو ن نظی  یا ومود س ا نگفته  ست. عا
هیا    دکارت  ز گو هی لفظی و کتحی عه لنو ن دو ع    ز ع   ،ً وّال مورد  ستنحا  کرد.

تمام م ارف ما  ز همیا چهار ع ی    که د و م تق:  ستعر می م ارف  نسان نام چهارگان 
در  ن  ستنحا  کرد که  ییا گونیه م یارف   تو  می عناعر یا،  ز همیا نکته گردد. می  اصل

لنیو ن دو ع ی     ر  عه ها آننظر و   ز  رزش م رفتی قاعل تومّهی عرخورد رن: وگرنه و  
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ا  نظیر   وّلییا قی:م در  سیتنح    تو نی:  میی  کرد.  یا نکتیه  نمی  ساسی  ز م ارف ما قلم: د
 شناختی م لومات  اصل  ز گو هی قلم: د شود. دکارت پیر مون  رزش م رفت

کنی:.  و در ع ی  چهیارم کیه      می ، دکارت یک شر  ر  عر   گو هی کتحی لحاظرانیاً
 د نی:  میی  کت  طال  کن: و آن ر   اصل  ز م می  نسان ر  م رّفیها   آخریا نوع شناخت

مطال یه   عایی:  که منظور  و خو ن:ن هر کتاعی نیست علکه کتحیی ر   نسیان  کن:  می تأکی:
 :ش در عر د شته عاش:  کن: که مطال  مفی:  ر  عر    و و ذها

ع   چهارم م ارفی  ست که  ز ر ه خو ن:ن کتاب،  مّا نه هر کتاعی، علکه م صوصیاً  
خیوعی عیه میا    تو نن: ت لیمیات   می یی که توس   فر د  تألیف ش:ه  ست کهها کتاب

   [27ص، 9]. آی: می منتقل کنن:، عه دست
 گیو هی کتحیی میورد  شیاره قیر ر      درعیارۀ مهیم ر    عناعر یا،  و عا  یا س ا یک نکتی  

عاشی:.  و   میی  ده: و آن در مورد نویسن:ه، ی نی کسی که کتاب ر  فر هم آورده  ست، می
دکیارت،   عه لقی:ۀ ت کردن عا خود م لف  ست.خو ن:ن کتاب مانن: صححکه م تق:  ست 

تاب عر    نسیان تیأریر   و صال یّت للمی  و در  رزش م لومات آن ک ،نویسن:ه، ش صیّت
 رزش م لومیات آن کتیاب عیر       مهمّی د رد. هرچه م لف  ز نظر للمیی عرمسیته عاشی:   

ان خیاتر  اصیل   نی تو نی:  تمی  می نچر  که للم و  عر    نسا ؛ نسان عیشتر خو ه: عود
 .کن:

 یا عحیم نییز  شیاره کیردیم، محا یم پیر میون        که در مق:ّم  چنان ، همعه هر تق:یر
میا تیالش کیردیم تیا      گو هی عه لنو ن یکی  ز  عز رها  م رفت عسیار  ست.  مّا ما در  یا

 عررسی کنیم. محوریّت ص:ر  و دکارتمسائل مهم و  ساسی آن ر  عا 
 

 2حافظه .4

 کلیّات .1. 4

. عیا  ییا   [p.18 ,17] «سیت ها آنییادآور    م عه و سط د نی می عرخی  ز چیزهایی که ما»
 کنن:. می  ز  افظه عه لنو ن یکی دیگر  ز مناعر م رفت یاد شناسان م رفتس ا، 
 م ومیود د رد ر    د نم که در گذشته درخت سیحی کیه در وسی   ییات خانیه     می ما

 ییا درخیت    که ما عیه  ور ظاهر ً محتنی عر  افظ  ما  ست. هنگامی م.  یا عا هرس کرده
آیی:   میی  چه در ما عه ومود کنم، م موالً آن می آن تومّه شکل و  ن: زۀ کنم و عه می نگاه

                                                 
1. Memory 
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 ییا گیز ره کیه میا آن ر  هیرس       آیی:  میی   م. عه نظر  یا  ست که ما آن ر  هرس کرده
ومود آمی:ه و نیه  ز تریی  فکیر و  وهیام و هیی       ه نه  ز تری  کشف و  ست:الل ع  م کرده

آن ر  عیا  لتقیاد ر سیخ      م و  کنون ه آن ر  در گذشته در ذها د شتهلککس  ش:ه  ست ع
 . [p.53 ,15]عاور د رم 

گوین:  افظه م زنی  ست  می  مّا  افظه عه م نا  دقی  آن عه چه م ناست؟ م موالً
کنی:.   میی  د ر   ست در خود نگیه  چه ر  در گذشته تجرعه کرده یا یاد گرفته که  نسان آن

در م رفتیی   هیا  آن  هر دو ت قاعل مقایسه عا  در    سّی  ست.ها افظه در عسیار  م
کنن:ه هستن:. همننیا  افظه محتنیی عیر  در      گردد ت ییا می که عر    نسان  اصل

کنی: و   می  فظ آورد می  افظه  تاللاتی ر  که  در    سّی عر   ما فر هم  سّی  ست.
  .[p.54 ,15] د رد می نگه ی هر فرد   ست ر  یات ذهن درعارۀنیز  تاللاتی که 
 ز  افظه عه لنو ن یکی دیگر  ز منیاعر م رفتیی  نسیان     شناسان م رفتعه هر تق:یر، 

خیود ر  می:یون   ها   عسیار   ز عاورها و م رفتها   نسان : که هم کنن: و م تق:ن می یاد
 محا یم  فظه عه لنو ن یکیی  ز منیاعر شیناخت    یا منحر م رفتی هستن:.  مّا پیر مون  ا

 2ما صرفاً عه نکاتی  ن:   شاره کردیم. سیار  ومود د رد که ما در  یاع
 

 شناختی حافظه جایگاه معرفت .1. 1. 4

آییا  افظیه همنیون  در       که  یادر  یا ع   عه دو س  ل مهم خو هیم پرد خت.  وّل 
م رفت  سیت   لحارت دیگر، آیا  افظه تولی:کنن:ۀ سّی یا لقل، منحر شناخت  ست؟ عه 

ا  میا محتنیی عیر    عسیار   ز م ارف و عاورهی  که  گرچهم تق:ن:  شناسان م رفتخیر؟  یا
 م رفت  ست. 1ۀد رن: نگهم رفت  نسان نیست، علکه   افظه هستن:،  افظه تولی:کنن:ۀ

نقی  کیامالً    کیه منیاع ی همنیون  در    سّیی     م تق:نی:  شناسان م رفتدر و قر، 
ولی: م رفت کنن:  مّا  یا نق  ر  عر    افظه تو نن: ت می مستقل در م رفت د رن: و خود

 قائل نیستن:؛ چر  که م تق:ن:  افظه صرفاً عاورهایی که  نسان  ز مناعر م رفتیی  اصیل  
 ر  عه یاد آورد. ها آنتو ن:  می کن: و در موقر نیاز  نسان می کن: ر  در خود  فظ می

عاورها  محتنیی  یا آ گردد  یا  ست که می س  ل مهم دیگر  که در  یا ع   مطرح
 عه  یا س  ل مثحت  ست. شناسان م رفتن:؟ پاسخ   عر  افظه مومّه

                                                 
 pp. 50- 65 ,15. ها  م رفتی آن ر  عحینی: در: تفصیل مطال  دیگر پیر مون  افظه و نق  .2

2. preservative 
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 مومّیه   شیود  میی  م تق:ن: عاورهایی کیه  ز منحیر  افظیه عیر    نسیان  اصیل       ها آن
  ش ر   مانیت گرفتیه، پیس  و    آورد که  ز  سیا کتاب ریاایی  می هستن:.  گر للی عه یاد

انت گرفته  ست. عناعر یا، در  یا عیاور خیود مومّیه    د ن: که کتاب ریاای  سیا ر   م می
د نی: کیه کتیاب ریاایی  سییا ر   مانیت        می  ست. ی نی  گر  ز للی عپرسیم که  ز کجا

 دهی: کیه میا عیه ییاد       میی  گرفته  ست و چه تومیهی عر    یا عاور خود د رد،  و پاسیخ 
عیاور خیود کیامالً مومّیه      عه  یا ترتیی ،  و در   م. ب ریاای  و ر   مانت گرفتهد رم که کتا

 2 ست.
ه کننی:  ناخت مطرح نیست علکه تنها محافظت افظه عه لنو ن منحر ش که  یا اصل 

همننییا،   م رفیت ر  د شیته عاشی:.    :لّی  نی: نقی  مو  تو نمی م رفت  ست و د رن:ۀ و نگه
 آورن:.  می شان ر   ز خود  افظه عه دست تومیه عاورها  محتنی عر  افظه
 افظییه محا ییم عسیییار  ومییود د رد کییه در دور ن م اصییر        پیر مییون مسییأل  

 شیییناختی و عیییه  رو نهیییا    ز منحیییه شناسیییان م رفیییتشناسیییان و هیییم  هیییم رو ن
کیه در میورد    تریا مسیائلی  دهن:. مهم می مورد عحم و عررسی قر ر شناسی لحاظ م رفت

 منونگیرد م موالً تحت لناوینی ه می ش قر روارد کشناختی مو  افظه عه لحاظ م رفت
 افظییه، مرکزیّییت هییا    افظییه و گذشییته، عاورهییا   افظییه و رو عیی  للّییی، ت ییور   

تومّیه عیه رویکیرد و روش  ییا      شناختی  افظه و مسائلی  ز  یا دست هستن:. عا م رفت
عیه تحیییا  ییا منحیر       کنون عای:  یا مو رد نیست.  ختا عه هم مجالی عر   پرد نوشتار

زیم و عیر  سیاس نظیام    عر م رفتیی  نسیان عپیرد    شناخت عیه لنیو ن یکیی دیگیر  ز منیا     
پیر میون  افظیه    هیا  آنعه تحییا و و کاو  محانی  ص:ر لمتألهیا و دکارت شناسی م رفت
 عپرد زیم.

 
 صدرایی و دکارتی شناسی جایگاه حافظه در نظام معرفت .2. 4

 صدرایی شناسی حافظه و معرفت .1. 2. 4

: و  کیه   ییا . توایح شود می عاتنی محسوب و س   ز ممل  مالص:ر   ن:یش  افظه در 
کن:.  و س ظاهر   می  سالمی،  و س ر  عه ظاهر  و عاتنی تقسیم مانن: دیگر فالسف 
 ز  هیا  آن. در مقاعل، نو یی، چشایی، المسه و عویاییعینایی، ش گانه  ست: همان  و س پنج

                                                 
 pp 68- 69 ,15. . تفصیل  یا ع   ر  عحینی: در:1
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و  ،خییال، وهیم    ز: لاقله،  س مشیتر ،   ن: کنن: که لحارت می پنج  س عاتنی هم یاد
 .[56ص ،1ج ،29] 2 افظه

کنی:. عیه  ییا     میی  ذ کره و مسترم ه نیز ییاد  ۀم موالً  ز  افظه عا لنو ن قو مالص:ر 
کیه  دهی:   می  ست که عه ما  یا  مکان ر     قوه  افظه در و قر قوۀ دلیل که م تق:  ست
سییان شی:ه  ییم، عیا     ش:ه در آن ر  عه یاد آوریم یا در مو رد  که دچار ن م لومات عایگانی

مر م ه عه  افظه خود عتو نیم آن ر  دوعاره عه یاد آوریم.  یا نکته ر  مالصی:ر  در عرخیی   
 لقوّة  لحافظة... و ق: یسمّی  یضاً ذ کیرة و مسیترم ة لکونهیا     و» کن:: می آرار عه آن  شاره

 .[121ص، 29] «قویّة للی  ست ادتها
 

 حافظه از منظر دکارتتبیین  .2. 2. 4

 افظیه و   م اصر  ست که عیه مسیأل    شناسی تر گفته ش:، در م رفت گونه که پی  مانه
محا م پیر مون آن عه لنو ن یکی  ز مناعر شناخت تومّه خاصّ ش:ه  ست  مّیا در تیاریخ   

چن: ن عه  یا مسأله عه لنو ن یکیی  ز محا یم محیور  پرد ختیه نشی:ه       شناسی م رفت
  ست.
شناختی،  ظهار نظیر    رفتفظه و مایگاه آن عه لحاظ مدر عاب  ا ا  یا ومود، دکارتع

عای: عه تور کلّی دو چیز ها  در مورد شناخت و ق یّتکه م تق:  ست  دکارت .د شته  ست
 ر  در نظر د شت:

 خویشتا خوی  ر  که فالل شناسایی  ست. .2
 .[71-67ص، 2]  شیائی که مت لّ  شناسایی  ست .1

 دتنها در ما چهار قوه ومیو  که لل شناسایی م تق:  ستفا  مّا در عاب مورد  وّل ی نی
  ستفاده کنیم: ها آنتو نیم در شناخت و ق یّت  ز  می د رد که
   ،(Understanding) فاهمه . لف
 ،(Imagination) ت یّل ب.
   ،(Sense)  ساسیّت ج.
 ،(Memory)  افظه د.

                                                 
 کنی: و آن ر  پنجمییا قیوّه    میی  متصرفه عه ما  لاقله  سیتفاده  ۀ لحتّه مالص:ر  در عرخی مو رد  ز قوّ .2

 یا .  ز م:ر  مزئیات نام عرده  ست نام:.  یا تغییر شای: عه  یا دلیل عاش: که در  یا مورد صرفاً می
 .219ص، 3مطل  ر  عحینی: در: 
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عرد.  و م تقی:   می  نسان نام عا  یا مق:ّمه، دکارت  ز  افظه عه لنو ن یکی  ز قو   درونی
تو ن: عه شیناخت و ق یّیت نائیل     می  نسان صرفاً  ز تری   یا چهار قوّه  ست کهکه  ست 
 شود.

 لقیل(  سیت کیه   )  ز میان  یا چهیار قیوّه، تنهیا فاهمیه     که  لحتّه دکارت م تق:  ست
، 2] ییرد یقت دست یاع: و در  یا  مر عای:  ز  افظه و دیگر قیو  کمیک عگ  تو ن: عه  ق می
 . همننیا،  و  ز  افظه عه لنو ن ر ع  میان م لومات گذشته و م لومات  ال نیام [61ص
ر  عیه م لومیات گذشیته میرتح       تو ن: م لومات  ال می عرد و م تق:  ست که  افظه می
 . [202، ص1] سازد

صی:ر  و   در  ن:یشی   آیا که  یاع :  پرد خت و آن  عه هر تق:یر،  کنون عای: عه مسأل 
 ز  افظیه عیه    آن؟ ظیاهر ً هیر دو   د رنی:ۀ  نگیه م رفت  ست یا   افظه تولی:کنن:ۀ کارتد

 کنن:.   می م رفت یاد د رن:ۀ لنو ن نگه
 

 معرفت؟ رندۀدا : تولیدکننده یا نگهحافظه .3. 2. 4

 عیه لقیی:ۀ   سیت.   شناسیان  م رفیت در  یا مورد کامالً مطاع  عا نظیر   ظاهر ً پاسخ هر دو
د رن:ۀ م رفت  ست؛ ی نی  افظه عه مثاع  م زنی  ست کیه   نو ن نگهلعه  افظه  مالص:ر 

مالصی:ر  عیه  ییا     :.کنی  میی  د ر  شود ر  نگیه  می و همه  اصل  در کاتی که  ز سو  قوۀ
د رن:ه و م زن م یانی مزئیی    یار  آرار  ز  افظه عه لنو ن نگهعس مطل  و قف  ست و در

ل  لتجویف ما  ل:ماغ یحفظ مایی:ر   لقیوة    لحافظة و هی قوة مرتحة فی  وّ» کن:: می یاد
فیی ت یییا  لمو ایر    » .[111ص ،1] «. لوهمیة ما  لم انی  لجزئیة و هیی خز نیة  لیوهم   

ن یکیون  لیوهم عقیرب  ل ییال لیکیون      عطری   لحکمة و  ل نایة...ینحغی أ لحو س  لحاتنة 
 .[155ص ،1] «.م انیها و  لحافظة ع :ه النّها خز نته ء لصور  لجزئیة عحذ 
 د رن:ه و  افظ عرخیی  در کیات نیام    نیز  ز  افظه عه لنو ن نگه دکارت ز سو  دیگر، 

عه قسمت دیگیر  عیه نیام     شود می آلت  سّی کس  عرد.  و م تق:  ست  در کی که عا می
کیرد ییک مهیر    شود. نحوۀ لملکرد  س مشتر  شیحیه لمل  می منتقل 2« س مشتر »

عه نحو مجرّد و ع:ون آمی تگی مسیمانی  ز  یو س    ست و  صل  َشکال و تصوّر تی ر  که 
 میوم، مهیر   که گویی عر یک قط ی   چنان ،9ت یّلیا  1وهم کن:، عر قوۀ می خارمی دریافت

                                                 
1. Common Sense 

2. Fancy 

3. Imagination 
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ق:ر کافی  سیت کیه    آن  ش  صلی ع:ن  ست و گستردگیها   زن:.  مّا و همه  ز قسمت می
 یرنی: و عیه  ییا  میز      ز یک:یگر عپذتو نن:  شکال م تلف ر  متمایز  می م تلف آن  مز  
کیه در   ده: که صور منقوش ر  عر   م:تی  فظ کننی:. دکیارت م تقی:  سیت     می  مکان
. عنیاعر یا، عیا  ییا    [72ص ،2] نیامیم  میی  2« افظیه » فظ صور(  یا قیوّه ر   ) ع : مر ل 

 د رنی:ۀ   افظه صرفاً عیه لنیو ن م یزن و نگیه    توایح کامالً روشا  ست که دکارت نیز  ز 
 عرد.  می کات  نسان نامم رفت و  در 

 
 شناختی معلومات حاصل از حافظه ارزش معرفت .4. 2. 4

م رفیت  نسیان کیه سی ا ر نی:یم، درعیارۀ  رزش       ییک  ز منیاعر    در عاب هر پی   ز  یا
 اصل  ز آن منحر م رفتی نیز عه عحم و عررسیی  ها   شناختی  در کات و شناخت م رفت

 رزش م لومات محفوظ در  افظه و  درعارۀه مجال آن دست د ده  ست ک پرد ختیم.  ال
  رزش ص:ق و کذب آن س ا گوییم. عه لحارت دیگر، س  لی کیه در  ییا ع ی  مطیرح    

 کرد آن ومود د رد؟کنیم  یا  ست که آیا  مکان خطا در  افظه و لمل می
  ییا سی  ل و  رزش م رفتیی  افظیه سی نی دیی:ه       درعیارۀ ، در آرار صی:ر لمتألهیا 

 یزن  شود  یا  ست کیه  افظیه صیرفاً م    می ر  یا  کمت عر آن تأکی:آننه د شود. نمی
تیو ن   می و همه  اصل ش:ه  ست. عه لحارت دیگر،  در کات مزئی  ست که عه و سط  قوۀ

دریافت که در  کمت مت الیه  ساساً  افظه نیولی  در   و کسی  م رفیت نیسیت کیه      
سوفان  یا مکت ،  در   فیل قی:ۀعتو ن در عاب  رزش ص:ق و کذب آن س ا گفت. عه ل

 افظیه در  در      در   کار  افظه  سیت و عنیاعر یا   د ر  آن صرفاً نگه کار وهم  ست و
 در کیات و    رزش ص:ق و کذب لموماً در عارۀ درعارۀشئ نقشی ن: رد.  ز سویی، د ور  ما 

 لحفیظ   نّ  الدر   للیوهم و  »گویی::   می در  یا عاره مالص:ر عا و قر  ست.  ها آنمطاعقت 
 . [123ص ،1ج، 29] «.للحافظه و  لتصرّف للمتفکرة

د ر ،   افظه لالوه عیر لمیل نگیه    ص:ر  ی:ۀتور که قحالً  شاره کردیم، عه لق  مّا همان
گوینی:.  مّیا آییا     می نیز« ذ کره»لمل یادآور  ر  نیز عر له:ه د رد و عه همیا مهت آن ر  

شیود   می و همه کس  ش:ه، دچار خطا وۀعه یاد آوردن م ارفی که عه و سط  ق  افظه در
 یا نه؟

                                                 
1. Memory 
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تو ن  ی:س زد کیه    می .  مّاه  ستدر مورد  یا مسأله س ا خاصی  عر ز ن: شت ص:ر 
م تق:نی: کیه  مکیان خطیا و      شناسیان  م رفتهم همنون عسیار  دیگر  ز فالسفه و  و 

میا   هسیت؛ چیر  کیه    فی که در  افظه هر کسی ومیود د رد  شتحاه در عه یاد آوردن م ار
آدمیان عارها  تفاق  فتاده که عه کمک  افظه مطالحی ر  تصوّر یا تصی:ی  کیرده  ییم،  مّیا     

  یم. پی عرده ها آنع : ً عه خطا عودن 
فق  کافی  سیت کیه عیه      ست عر   عاور عه ص:ق عرخی  مور  ز سویی، دکارت م تق:
 لحتّیه  و م تقی:    م.ور و اح و متمیایز  در   کیرده  یی   ر  عه تها  یاد آوریم که عرخی چیز

 .p ,16]خ: ون: ومود د رد و فریحکار نیسیت   ست  یا  مر زمانی صادق  ست که ع: نیم 

 در و قر، دکارت م تق:  ست کیه عایسیتی همیشیه عییا دو چییز ر  تمیایز نهییم        .[160
[Ibid]: 
 کنیم. می چه عه تور و اح و متمایز  در   آن  لف.
  یم. عه نحو و اح و متمایز  در   کردهه قحالً آوریم ک می چه ر  که عه خاتر آن ب.

کیار  ااما  قیقیی م رفیت و فریح   ز سو  دیگر، دکارت عا تکیه عر خ: ون: عه لنو ن 
ما نهاده  ست، نسیحت عیه  میور     چه ر  که خ: ون: در  افظ  نحودن  و، م تق:  ست که آن

 . [p. 23 ,16]یّت و ارورت عیشتر  عرخورد ر  ست دیگر  ز قط 
هر تق:یر، پیر مون  افظه و محا م مرعو  عه آن محا م فر و نی ومو د رد کیه در  عه 
 شناسیی  تتریا محا م آن ر  عیر  سیاس محیانی م رفی      شتیم تا مهمما صرفاً تالش د  یا

 تحییا سازیم.   ص:ر  و دکارت
 
 . نتیجه5

 در عاب  یا سیه منحیر م رفیت، چنی: نکتیه ر  روشیا       عررسی نظر ت مالص:ر  و دکارت
کننی: و م لومیات    می عه لنو ن یکی  ز مناعر م رفت یاد نگر  درون ز  هر دو. 2 سازد. می

 م رفت  ست.مناعر  گو هی  ز ممل  عه  لتقاد هر دو .1 شمارن:. می  اصل  ز آن ر  یقینی
. 9آن  سیت.   دهن:ۀ م رفت و نه تولی:کنن:ۀ که گو هی  نتقال م تق:ن: عا  یا  ال هر دو
عه  ی:   که  یاه م لومات  اصل  ز گو هی یقینی  ست عه دو شر :  ول در  کمت مت الی
کیه   هیر دو م تق:نی:  . 9 در مورد  مور محسیوس عاشی:.   که  یا مو دو ،تو تر رسی:ه عاش:

آن. در  کمت مت الیه  افظه ییک نیوع    د رن:ۀ م رفت  ست و نه تولی:کنن:ۀ  افظه نگه
، ممکیا   یا ومود . عاس ا گفته شودشناختی آن   رزش م رفت درعارۀ در   نیست که 
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دکارت عا   ست  نسان در عه خاتر آوردن عرخی م لوماتِ نهفته در  افظه دچا خطا شود.
ه  سیت  ما نهاد  تق:  ست آننه ر  خ: ون: در  افظ تکیه عر خ: ون: و فریحکار نحودن  و م

 تر  ست. تر و ارور   ز عسیار   مور دیگر یقینی
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