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The Status of Faith, Heart and Reason
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Among the famous thinkers who lived in the seventeenth century after
Descartes (1596- 1650), one is Blaise Pascal (1623- 1662), and the other is
Nicolas Malebranche (1638- 1715). All the three are reckoned among
French rationalist thinkers. There are some similarities between Descartes
and Pascal. They are both philosophers, mathematicians and of Catholic
denomination, but they represent two different lines of thought.
Pascal starts, strictly speaking, from experience. Pascal does not simply
accept the authority of reason, and he says that if reason were the ultimate
authority, rationality would certainly be sufficient in itself and there would
be no need for revelation, but rationality has not yet found a universally
accepted truth.
Pascal's logic is neither Aristotelian nor Cartesian, rather his logic is the
"logic of the heart" in which the primordial human nature, that is, inner
intuition, must be distinguished from reason.
In contrast to Descartes' famous dictum "Cogito ergo sum" (I think,
therefore I am), Pascal stipulates "Credo ergo sum?" (I believe, therefor I
exist?), where "thought" is supplanted by "belief". Of course, in Pascal's
philosophical system, "thought is the basis of human glory and grandeur";
and the foundation of ethics in his philosophy consists in thinking and
acting in the right way, therefore he seeks all the human virtues in human
thought.
He maintains that truth cannot be found and truly believed in through
reason. Descartes with his methodic doubt and his clear and distinct ideas
reached only "conceptual certainty" but he never delved into the reality of
faith.
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Philosophers have generally identified Pascal as a rationalist, but this
article proves that he is a "Fideist", and on this basis, the author examines
the subject of religion and faith in the heart from Pascal's point of view. In
addition, the present article examines the logic and method by which
Pascal arrives at "faith" and "religion."
Pascal distinguishes between faith, levels of faith, and wisdom. He
believes that faith is a grace bestowed by God on a believer. At this stage,
faith is for the general public and beginners, but when faith gives way to
mysticism, it is at this stage that the believer becomes a mystic and
achieves an understanding of the truth. Such an argument is presented in
Pascal as the difference between philosophy and wisdom, where he says:
"The greatness of wisdom, which is only valid when it comes from God, is
invisible to carnal and spiritual people." He goes on to write: “The great
geniuses have their triumph and their fame, and they have absolutely no
need of carnal greetings to which they have no relation, for this neither
adds nor deprives their own greatness”. They are seen by God and the
angels, not the bodies or the inquisitive followers. God is enough for them
(Pascal, 1997: 308/793).
One of the key phrases of Pascal's thought is: "The heart has its reasons,
which intellect does not know"; the truth of God is such that it is both
apprehended by intellect and intuited by heart, because “it is heart that
knows the principles”. To show Pascal’s opposition to reason, the word
“qalb” proves to be more logical and precise than “dil” and feeling.
According to Descartes, “heart” is a bodily organ that all living creatures
have in common, but reason, as the faculty of reasoning and arguing, is
peculiar to “human beings”, equally distributed among them. Pascal, in
contrast, explicitly asserts that this is the heart that apprehends
“mysteries of faith”. God is visible by heart, not by reason. The heart
naturally loves “transcendent beings”.
Pascal maintains that man does not need to be grandiose, since he is but
a reed, that is the weakest creature in nature; but he is a thinking reed. The
entire universe need not arm itself to crush him. A vapor, a drop of water
suffices to kill him. But, if the universe were to crush him, man would still
be more noble than that which killed him, because he is aware of his
mortality. The universe knows nothing of this. “All our dignity consists,
then, in thought. By it we must elevate ourselves, and not by space and
time which we cannot fill.” so we should endeavor to “think well”; this is
the principle of morality.
Unlike the rationalists, Pascal holds that God is not conceivable through
rational procedures. Two centuries later, the same central thesis was
developed and articulated by Soren Kierkegaard (1813-1855), the
existentialist theologian, in a more precise and modern formulation. Both
consider the quest for evidences to prove the existence of God as a kind of
disrespect for religion, because it inevitably consequents on a preceding
doubt and lack of conviction. Both accept revelation as the basis of their
faith. Pascal, however, trusted on God’s graciousness, contrasted the
religious worldview with the scientific and philosophical rationalizations.
Pascal claims that he has found the ultimate foundation of the certainty
on which everything depends. This foundation is the living God, i.e. the
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Bible, which was revealed in Jesus and is historically present in him. Is such
a claim true? In that case, can he be called a "philosopher of religion"?
Meanwhile, Pascal's unfinished and most important work, entitled Pensées
(Thoughts), is written about the legitimacy of the religion of Christ
defending it against its adversaries.
He is a devout philosopher, and a staunch supporter of the Catholic
religion, yet he is a moderate believer. His famous work, Fragments: Penseés,
is on the legitimacy of the religion of Christ and its defense. According to
Pascal, attaining God is the work of the heart, not the intellect, because the
intellect either leads man to heresy or makes him an atheist. The issue is
complicated by the fact that “heart”—in German: “Herz”—has been
rendered into Persian by the word “dil”, while its true equivalent is “qalb”.
As mentioned in the article, Pascal attributes the center of intuition and
vision of God to the heart as “qalb”, rather than “dil”—which is
concomitant of arbitrariness; thus, if one considers Pascalian notion of
heart as “dil”, the knowledge of God would be understood as subjective,
instead of as a knowledge by heart and faith.
In the present article, the author has tried to first enumerate Pascal's
scientific innovations in the field of natural sciences, hydrostatics, etc. She
then goes on to describe Pascal's important intellectual points, including
his inclination toward religious discourse - as well as Pascal betting on the
existence of God, Pascal triangle, and Pascal's theorem. Moreover, another
section of the article is particularly concerned with the relation of faith to
the issue of predestination and free will, and to the law. Here, the question
arises as to whether or not predestination and free will are considered to
be distinct from each other in Pascal’s fideism, as it is the case with
Christian theology. How is this issue addressed by his “logic of the heart”?
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جایگاه ایمان ،سلوک قلبی ،و عقل در
اندیشة پاسکال
*

شهین اعوانی

چکیده
پاسکال عقالنیت عقل را به سادگی نمیپذیرد و میگوید اگر عقل ،عقالنیی
میبود یقیناً عقالنیت کافی بود ولیی عقالنییت ونیوز ققیقیت ییابتی نیافتیه
است .منطق پاسکال« ،منطق قلب» است کیه در نن فطیر  ،یینیی اقسیا
شییدود  ،باییید از عقییل متمییایز باشیید .در قبییال عبییار میییروت دکییار
«میاندیشم ،پس وستم» ،پاسکال میپرسد «باور دارم ،پس وجیود دارم؟» .او
«باور قلبی» را به جا «اندیشه عقلی» نداده است.
پاسکال مدعی است که او بنیان ندایی یقین را یافته ،یقینیی کیه ومیه یییز
مبتنی بر نن است .این بنیان «خدا زنده» ،یینی کتاب مقد اسیت کیه در
مسیح نشکار شد .پاسکال بر این عقیده است که از طریق عقیل و اسیتد ل
نمیتوان ققیقت را یافت .میمو ً پاسکال را در زمرة عقلگرایان شناختهانید
اما نن طور که مقاله در صدد ایبا نن است ،او یک «ایمانگیرا» اسیت ولیی
ایمان او «عقلی» نیست بلکه «ایمان قلبی» است .مقالة قاضر ،موضوع دین و
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«ایمان قلبی» از منظر پاسکال؛ و نیز منطق و روشی را که او با اسیتفاده از نن
به این گونه «ایمان» و «فدم دین» نائل نمده ،مورد بررسی قرار داده اسیت؛ و
در پارها موارد مدم ،دیدگاه پاسکال با دکار نیز مقایسه میشود.
کلیدواژهها :پاسکال ،دکار  ،عقل ،عقلگرایی ،ایمانگرایی ،دین ،قلب.

 .9پاسکال و نوآوریهای علمی
بیضی از فیلسوفان میاصر بر این عقیدهاند که «براوین وجود خدا» نیه ممکینانید و نیه
پدیدنورندة ایمان دینی از جمله ایمان مسیحی .9نیا این بدان میناست که ور تالشی کیه
عقل تا کنون در ایبا وجود خدا کرده ،بینتیجه بوده است؟ مقاله بنا ندارد بیه دییدگاه
میاصر دربارة دین بپردازد ولی این نکته را در عقل گرایان با محوریت پاسکال و دیدگاه
او دربارة ایمان میجوید.
در میان متفکران بزرگ قرن وفدوم فرانسه ،یافتن دو فیلسوت مشابه و در عین قال
متفاو  ،مانند دکار و بلز پاسکال ،5ناممکن بود .پاسکال مانند دکیار ریاضییدان ،و
فیزیک دان بود .ور دو انسانی مدرن ،ادیبی برجسته و متفکر ژرتاندیش بودند (نیک:.
کونگ .)913 :9831 ،اکثر «زندگینامه نویسان» در تأییر محیط اولیّة صیحنهویا و منیا ر
طاقت فرسا و خشک و خشن کلرمون در ایالت اوورنی 8بر شخصییت و نبیو پاسیکال
اتفاق نظر دارند .نندا گفتهاند که پاسکال ووش سرشار و ذون وقاد داشته و از کودکی
به ریاضیا و فیزیک عالقهمند بوده است.
پاسکال در سال  9621متحمل تجربة روقی شیدید شید کیه نن را در کتیابش بیا
عنوان خاطرا  1یبت کرده است .تجربها که سبب شد در نحیوة نگرشیش در فدیم از
جدان و خدا یرخشی ایجاد شیود و درک و فدیم تیازها از خداونید و مقیام و مرتبیة
قضر مسیح بدست نورد ،به طور که از نن به بید زندگی او کامالً صیبةة دینیی بیه
خود گرفت و ذون او به مباقث کالمی میطوت شد (ومیو ،ومیان .)991 :پاسیکال بیه
واقع یک مسیحی مؤمن و میتقد بود .در دورها از زندگیاش علم ریاضی را ویم تیابع
اقکام اخالقی ،و اخالق طبییی را تابع ایثار و کرامت فوق طبییی دانست.
 .2امّهات مشرب فکری
در سرنغاز عصر جدید ،پاسکال بیانی از مفدوم خدا را ارائه داد که در تقابل با دکار و
مابیدالطبییة اوست .البته پاسکال در ابتدا در زمینة قکمت و ققیقتجیویی ،از پییروان
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دکار (کارتزینوا) بود و قول او را در گفتار در روش که باید خودْ به ققایق پی بَیردد
یینی «ویچگاه ویچ ییز را ققیقت نپندارد» و قولِ کسی را قجت نشیمرد« ،جیز ننییه
برا خودش بدیدی باشد» پیذیرفت( .دکیار  .)591 :9838 ،امیا وقتیی عالقیهاش بیه
مباقثا دینی ،عمیقتر شد به انتقاد از رویافت عقلگرایانة دکار و مخالفت با تصیور
او از «جوور خدا» پرداخت زیرا از نظر او «خداشناسی عقلی» 2دکار  ،تقریباً بیه انیدازة
الحاد ،از مسیحیت» ،دور شده است(الدرز .)19 :9836 ،پاسکال قائل به جیداییِ عقیل و
ایمان ،فلسفه و دین ،فدیم 6و قلیب 7اسیت و د ییل مابییدالطبییی بیر وجیود خیدا را
نمیپذیرد .خدا تندا به درون انسانوا مینگرد ،در قالی که کلیسا قکم به اور میکنید
(ریتر .)981 :9819 ،سه نمونه از یافته وا و دسیتاوردوا مانیدگار پاسیکال عبارتنید از:
شرطبند پاسکال3؛ مثلث پاسکال1؛ و قضیة پاسکال ،91که نن یه بیه بحیث میا ارتبیاط
مییابد نظریة «شرطبند » اوست که در ادامة مطلب بدان خواویم پرداخت.
در میان تاریخنویسان فلسفه ،برخیی پاسیکال را «فیلسیوت وجیود » دانسیتهانید و
بیضی از نن منظر که او اصرار داشته تا نشان دود که یهگونه وقی مسییحی مییتوانید
مسائل فلسفی را که به وضع و قالت و موقییت انسان مربیوطانید ،قیل کنید ،او را در
زمرة «مدافیان مسیحی» دانستهاند و نیه در شیمارِ ییک فیلسیوت (کاپلسیتون.)916 :1 ،
نامهوا ایالتی 99پیرامون مشاجره در یکیی از اختالفیا میذوبی رایی زمانیهاش مییان
یسوعیان است که میتقد بودند در جدان میاصیر بایید جنبیة «بشیرگرایانة »95مسییحیت
مورد تأکید قرار گیرد .ولتر این ایر را از جنبة ادبی سیتوده و نویسیندة نن را ییک نابةیة
ادبیا دانسته است .پاسکال در این نامهوا بنابر د یلی ،که به قول وانس کونگ98صیرفاً
تاکتیکی نیست ،به بریسب یانسنی بودن به خودش اعتراض میکند.91
پاسکال 92فیلسوفی ایمان گرا ،96عالِمِ دینی مبتنی بر ایمان مسیحی ،و میدافع میذوب
کاتولیک است .او تالش میکند تا بیاعتبار خرد انسان را نشان دود .پاسیکال دغدغیة
دین داشته ،و در زمرة یک مدافع مسیحی کوشیده است تا یکی از مشیکال جید را
که تا زمان و ینحل مانده بود ،قل کند .مشکل بر سر این سئوال بود که« :ییه گونیه
وقی مسیحی میتواند مسائلی را که از وضع و قالت و موقییت انسان ناشی مییشیود،
قل کند؟» .پاسکال میتقد است شک ،واد انسان در زندگی ،و نغاز ایمان است اما نیه
«ایمان عرفی» بلکه «ایمان قلبی» .البته او یک «ایمانگیرا میتیدل» اسیت و از ققانییت
ایمان دفاع میکند .در مقابلِ او «ایمانگرایان افراطی» وستند که برا دین به وییچ دلییل
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و مبنا عقالئی قائل نیستند و میتقدند ایمان با عقل سازگار نیست و ور گاه ایمیان بیر
طبق مییاروا عقل قابل فدم باشد ،دیگر ایمان نیست.
ایر اصلی پاسکال ،با عنوان اندیشهوا (قطیا ) 97نیز در ققانیت دین مسییح و دفیاع
از نن است 93و مدمترین کار اعتقاد پاسکال به شمار مینید ،اما این ایر به علت میرگ
زودونگام او ( 81سالگی) به اتمام نرسید91و ننییه در دسیتر اسیت ،شیامل کلمیا
قصار و بیضاً قطیا مبسوطی است که بید از مرگش در سال  9671با نام اندیشهویا
پاسکال در ارتباط با مذوب و سایر موضوعا  ،انتشار یافت .به طیور کلیی پاسیکال در
این ایر در نظر دارد به عنوان یک محقق مسیحی زمینها فراوم نورد تا بتواند بین علیم
و ایمان ،فدم ،عقل و قلب (دل) ،تطابق ایجاد نماید و بیرا کسیانی کیه نزادانیدیش ییا
شکاک اند و مطابق تیالیم مسیحیت زندگی نمی کنند ،با این کلما قصار نندا را راونمیا
باشد تا به راه درست راونمایی شوند .51پاسکال ،در بسیار از نیار منتشرهاش توانسیت
راه را برا علم مدرن (مثل نونور وا او در وندسه ،مقاطع مخروطیی کیه بیه «شیش
ضلییِ اسرارنمیز» میروت شد ،پیرییز قسیاب اقتمیا  ،نبیو در فیزییک ،دانیش
شناختِ تییادل مایییا

( )Hydrostatikو مکانییک) بگشیاید ( Lafuma, 1986:

 .)126او در رن فزایندة  92سال پایانی عمر کوتاوش ،ور یه بیشتر در «عشیق» رشید
یافت.
 .9-2برهان شرطبندی و اعتبار آن
بروان پاسکال بر ایبا وجود خیدا ،کیه بیه برویان شیرطبنید پاسیکال ( Pascal's
 )wager argumentو نیز «شرطبند در قمار خدا» مییروت اسیت در دسیتهبنید
براوین ایبا بار  ،جزو براوین عملی قرار میگییرد .59اسیتد لی کیه پاسیکال در ایین
بروان ارائه میدود ،یکی از اسیتد ل ویا مییروت در فلسیفة دیین و لیزوم ایمیان بیه
خداست .تقریر بروان ینین است:
وستی یا نیستیِ خدا ،اما به کدام طرت باید متمایل بود؟ [راوی جز شرطبند
و گزینشِ یکی از این دو اقتمال نیست ،یینی] عقل نمیتواند اینجا تصمیمی
بگیرد[ .اما] از ننجا که باید انتخاب کرد [شرطبند اجتنابناپذیر میشود .از
این رو باید ارزش گزینهوا را بسنجیم و پرسودترین نندا را برگزینیم] .بیایید
ببینیم کدام طرت جاذبة کمتر دارد .شما دو ییز را برا از دست دادن دارید:
ققیقت و نیکی؛ و دو ییز را برا شرط بستن دارید :خرد و اراده؛ دانش و
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سیاد  .طبع ما از دو ییز میگریزد ،خطا و ضیف .عقل ما از انتخاب ویچیک
از دو طرت متحیر نمیشود ،از ننجا که باید ضرورتاً انتخابی صور پذیرد.
پس منطق ویچ دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگر ندارد .اما شادمانی و سیاد
یطور؟ راه اقتیاط نن است که اقتمال نیستی خدا را واندیم و وستیاش را
بپذیریم .بدین ترتیب در واقع ویچ ییز را از دست ندادهایم .پس بدون تیلل،
رو وجود او شرط میبندیم (( )Pascal, 1997: 418/ 233نک :.مروارید،
و مددو مدر :9817 ،ص .)21-61

از نظر پاسکال اعتبار بروان شرط بند  ،خودْ در گروِ ققانیّت عقیده به وجود خدا و
زمینهساز ایمان است .او تأکید دارد که در موضوع «وستی ییا نیسیتی خیدا» راویی جیز
شرط بند و گزینش یکی از دو اقتمال فوقالذکر نیست .در این شرطبند امکیان بیر
دو بافت مساو است .اما ما خواهناخواه در یک شرطبند شرکت کردهاییم و در ایین
قمار ،با صداقت بر سر کل زندگیمان شرط گذاشتهایم.
بروان شرط بند به نحو ومان ایمانگرایی است که -به قول پاسکال -گریزپاییان
از ایمان را متوجة خدا و ایمان به او میسازد یینی نندا را به ایمان پا بند مییکنید .55از
نظر پاسکال رسیدن به خدا کار قلب است نیه عقیل زییرا عقیل ییا انسیان را بیه الحیاد
می کشاند و یا او را خداناباور میکند .او در خصوص «شیرطبنید » ،بیه غیرمؤمنیان و
اول شک توصیه میکند که اول بر سر شق مطمئنتر شرط ببندند و موقتاً وجود خدا ،و
وقی مسیحی را بپذیرند .ننگاه با عمیل بیه شییائر و نداب مسییحی ،بیه دیین و ایمیان
راستین ودایت میشوند.
 .8پاسکال :فیلسوف ،متکلم یا حکیم
گود فریدو  58متفکر است که عمیقاً عالئق انسانگرایانیه دارد و بیه افکیار سینکا،51
فیلسوت رومی رواقی ،وقع میندد .او بین میتکلم ییا میؤمن ( )theologusو فیلسیوت
( ) philosophusفرق قائل شده و برا ور یک و یفة خاص تیییین کیرده اسیت)9 :
فیلسوت به موجودا طبییی به عنوان مخلوقا خداوند میپردازد ولی متکلم به لطیف
الدی نظر دارد .یینی نظر به واقییت وایی دارد که خداوند برا اصالح و تیرمیم خلقیت
به نن اضافه کرده است؛  )5توجه فیلسوت میطوت به جدانشناسیی اسیت و در طرییق
فلسفی افالطون قرار می گیرد که غایت او در طی طریق فلسیفه و فلسیفهورز  ،غیایتی
اخالقی است .ایمان مؤمنانه نزد کسانی که در ققیقت کتیاب مقید و وقیی تفحی
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کردهاند ،جایش را به عرفان میدود (ایلخانی .)573 -71 :9818 ،نر مؤمن با لطف خدا،
ایمان را کسب می کند .ایمان در این مرقله برا عامة مردم و مبتدیان اسیت امیا وقتیی
ایمان جایش را به عرفان می دود ،در این مرقله مؤمن ،عارت می شود و به درک و فدم
ققیقت 52نائل می گردد .ینین بحثی در پاسکال به صور تفاو بین فلسفه و قکمت
مطرح میشود ،ننجا که میگوید« :عظمت قکمت ،اگر از خداونید ناشیی نشیده باشید،
ویچ ارزشی ندارد .ینین مطلبی بر میاده گراییان و خردمنیدان پوشییده نیسیت»« .نوابی
بزرگ ....نیاز به عظمت ماد ندارند .نندا نه با یشمِ سر ،بلکه با یشمِ قلیب شیناخته
می شوند؛ قدیسان ....نیز نیاز به عظمت ماد یا عقلیی ندارنید ...زییرا ایشیان توسیط
خداوند و فرشتگانش شناخته شدهاند و نه انسانوا و عقول .برا این دسته تندیا «خیدا»
کافیست» (.)Pascal, 1997: 308/793
 -3عقیده؛ و نقش عقل و قلب در شکلگیری آن
در بخشی از کتاب اندیشهوا ،جایی که پاسکال در نن از میرفت خیدا و اسیا اصیول
شناخت بحث میکند ،مطلب جالب توجدی مطیرح مییشیود کیه جملیة کلیید فکیر
پاسکال است« :قلب د یل خیاص خیود را دارد کیه عقیل نن د ییل را نمییشناسید»؛
ققیقت خدا به گونها است که نه تندا بیه ادراک عقیل بلکیه بیه شیدود قلیب نییز در
مینید 56زیرا قلب است که اصول را میشناسد .برا بییان مخالفیت پاسیکال بیا عقیل،
استفاده از واژة «قلب» منطقیتر و دقیقتر از اقسا و دل است .در اینجیا «قلیب» بیه
مینا عامل عاطفیِ ضدِِّ عقلی ،یا به مینا جان در مقایسه با روح نیست بلکه یقینیاً بیه
مینییا قضییور ارتجییالی «ادراک شییدود » ،درک وجییود  ،و در واقییع «عشییق» بییه
گستردهترین میناست (نک :.کونیگ .)991 :9831 ،پاسیکال منظیور خیود را از قلیب بیه
وضوح تبیین ،و تأکید کرده است که مقصودش از قلب نه قیوة منفیلیه بلکیه قیوها در
مقابل عقل و مترادت با قوة شدود است .ینانکه میگوید:
ما ققیقت را نه تندا به عقل بلکه به قلب نیز میشناسیم و به نحو اخیر است
که ما نسبت به اصول اوّلیه ،شناسایی داریم ،و ور گونه تالش در تأمل عقالنی
که از این نحو شناسایی بیبدره باشد[ ،تالش مذبوح و بیقاصل است] که با
نن مبارزه میکنیم .پیروان پیُرونِ 57شکاک ،که ودت اصلیشان مناقشة با این
ققیقت بود ،تالش عبثی میکردند .ما میدانیم که در خواب نیستیم .53ندمی
قلباً اصول اولیها را در مییابد که از نن اصول عقاید را استنتاج میکند؛ و این
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ومه با قطییّت و یقین ،ور یند به طُرُق مختلف -و نن -وم بیقاصل و وم
مضحک است که عقل ،برا نن که بخواود اذعان و اقرار به اصول اولی نماید،
از قلب طلب قجَت و دلیل کند؛ ینان که مضحک خواود بود که قلب ،برا
درک اولیا  ،نسبت به قضایائی که در صدد ایبا ننداست ،از عقل خواستار
اصول عقاید شود(( .)Pascal, 1997, 110/ 282مقایسه شود با فولکیه،9865،
521تا .)561

در «یادداشتوا پراکنده( »29قطییة 71الیف ،)171 /پاسیکال گفتیه اسیت کیه بیرا
فیلسوفان  531خیر اعال ( )höchste Güterوجود دارد .در میان ادیان ،انسیان مییبایید
صادق باشد :کفر ققیقی ،یدود ِ ققیقی ،مسیحیِ ققیقی؛ و در قطیة  228 /76ننجا کیه
علیه دکار به عنوان کسی که در علوم ،قید و انیدازه را گذرانیده اسیت ،میینویسید
قدر ( ،)Gewaltملکة جدان است و عقیده ،قدر نیست با این وجود عقیده ،قدر
را به کار میگیرد .عقل توصیه میکند که بیش از ویر اربیابی30از او متابییت کنییم زییرا
اطاعت از عقل بر ما واجب است .اگر میا از توصییة [درسیت] کسیی سیرپی ی کنییم،
بی اره 31میشویم ،ولی اگر از دستورا عقل اطاعت نکنیم« ،یک ابله /نفدیم »32وسیتیم
(.)Pascal, 1997: 768/345
 .9-3پاسکال و ایمان
پاسکال به عنوان کاتولیکی مؤمن باور دارد که خدا وست؛ و باور به وستی خیدا اعتقیاد
به پاداش وا و مجازا خاصی را به دنبال دارد .ولی او اعتنا یندانی به بیراوین ایبیا
وجود خدا ندارد .در نظر او این که خدا باید یا نباید وجود داشته باشید ،از قیطیة درک
و فدم ما خارج است .لذا -ومانطور که اشاره شد -در مورد خدا و ایین کیه نییا خیدا
وجود دارد یا خیر ،او بروان شرط بند در قمار خدا را مطرح کیرده اسیت کیه بیه نن
«دلیل شرطبند » گفتهاند ( .)P., G.: 418/233پاسکال باروا تأکید میکند که رسییدن
به خدا کار قلب است نه کار عقل .اقبال خوشبختی ابد برا انسان ،در صورتی اسیت
که خدا وجود داشته باشد .شرط ،اقدام عمل گرایانه است و سیود ،رسیتگار میا را بیه
دنبال دارد .در قالی که کار عقل در مورد خدا به الحاد مییرسید و ییا در نداییت کیار
جست وجو خدا برا فیلسوت به خدا عقالنی یا خدا طبییی ییا ومیان «دئیسیم»
میانجامد .اعتقاد به جاودانگی 88و نیل به سییاد راسیتین نییز از قلیب برمیینیید .در
زندگانی دنیو انسان (مسیحی) از منزلت رفیع و تقرب بیه خیدا برخیوردار اسیت .بیه
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واسطة فیض الدی ،انسان ،از مقام خلیفهاللدی و قرب الدی نصیب میبرد ولی اگر ومیین
انسان ،از خدا دور شود ،به مرتبة غربت از خداوند ،لمت و ندامت تنیزل مییکنید .در
مرگ ،ومة ییزوا از بیین خواوید رفیت و در زنیدگی اخیرو « ایین امیر [قکومیت
صالحان] از میان تمام ییزوا موجود ،باقی خواود ماند ...و ما ومراه با مسییح موعیود
باز میگردیم و زندگانی جاودانی نغاز میشود» (.)Ibid, 281/613
میان انسان و خیدا مناسیباتی وجیود دارد کیه ومیشیه ومسیو نیسیتند .سیدلتیرین
موقییت وا زندگی از منظر مردم دنییا ،از نظیر خداونید سیختتیرین ننداسیت؛ و بیر
عکس .از نظر مردم دنیا ویچ ییز دشوارتر از زندگی دینی نیست ،در قیالی کیه از دییدِ
خداوند ویچ امر سدل تر از زندگی دینی وجود ندارد .از منظر مردم ویچ ییز نسانتیر
از لذ بردن از مقامی با یا منفیت از یروتی بسیار نیست امیا از منظیر خداونید وییچ
امیر دشیوارتر از نن وجیود نیدارد زییرا وییچ لیذ و بدیرها در نن نبینید (Ibid:
)693/906

ایمان ،امر «قلبی ،شدود  ،و وجیدانی» اسیت .میا تندیا زمیانی غیرق در میاصیی
می شویم که از وجدان خویش روا و خالص شده باشیم .برا نیل به ایمانِ میورد نظیر
پاسکال ،سه طریق وجود دارد )9 :81عقل /خرد؛  )5عاد  /سنت؛  )8الدام /وقیی؛ و در
شرح این طریقهوا و پیامدوا نن می نویسید مسییحیتی کیه تندیا بیر عقیل تکییه کنید،
نمیتواند فرزندان راستین خود را که ایمانشان را بیه واسیطة الدیام کسیب نمیودهانید،
تصدیق نماید .این نه بدین میناست که مسیحیت عقل و سنت را منع نماید بلکیه کیامالً
بر عکس ،و ما باید ذون خویش را برا درک براوین نماده نمیاییم ،بیه واسیطة سینت،
خود را در نن تثبیت نماییم و در نن قال متواضیانه خود را به دست الدام بسپاریم زییرا
تندا ومین درک میتواند ما را به سرمنزل مقصود نائل نورد« .مباد که صلیب عیسی ویچ
تأییر بر ما نداشته باشد!» (نک :.پاسکال)957 :9813 ،؛ (.)Pascal, 1997: 816/240
 .2-3ارتباط ایمان با جبر و اختیار و قانون
نیا در ایمانگرایی قلبی پاسکال ،باز وم مانند مبانی کالم مسیحی ،جبر و اختییار دو امیر
متبایناند؟ از نظر منطقی دو امر متباین ویچگونه سنخیتی ندارند تا بتوان بین نندا سازش
برقرار کرد .اما این موضوع در «منطق قلبی» پاسکال یه گونه مطرح میشیود؟ .از نقطیه
نظر پاسکال ،ایمان ،امر اختیار است زیرا به قکم منطیق قلیب (دلییل عملگرایانیه)
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«باید» مستلزم «توانستن» است .وقتی ایمان یا ور ییز دیگر را قابل توصیه میدانیم ،ایین
بدان میناست که عمالً در رد یا قبول نن ،مختاریم.82
اگر از دیدگاه خدایی بنگریم قضایا بدین گونه در برابر ما عرضه میشود :خدا قیادر
مطلق است .ومه ییز وابسته به اوست و او به ویچکیس وابسیته نیسیت .بیه دشیوار
میتوان او را به ارادة نفریدهاش میلق و نفریده را مایة شکست کیار او دانسیت .از نظیر
پاسکال خداوند در خفاست و جدان ،بیشتر قجابی بر اوسیت تیا کاشیف از او .د ییل
کسانی مانند دکار و گاسند شاید ما را به پذیرش وجود مدندسی برین برسانند ولی
به پذیرفتن خدا مسیحیت نمییرسیانند .ییون د ییل فلسیفی از نظیر پاسیکال فاقید
قطییتاند و اگر یه میطوت به خدا ققیقیاند ولی فاییدها بیرا سییاد اخیرو
انسان ندارند (الدرز.)935 :9836 ،
اگر از دیدگاه انسان به موضوع جبر و اختیار بنگریم ،انسیان نزاد اسیت .و پیذیرفتن
الطات عشق الدی از جانب انسان ،زمانی برا خداوند با مینی و مکَّرم است کیه انسیان
بر ردِِّ نن نیز توانا باشد .انسان نزاد اسیت ولیی نزاد ِ بسییار خیوب نیسیت .داشیتن و
بهدست نوردنِ ور یه که یک نفر نیاز دارد ،خوب نیسیت (.)Pascal, 1997: 57/379
بحث ،بحث کالمی است و متکلمین نشکارا خود را مفسر و مبلِّ نرا کلیسا مییداننید
و در واقع نیز ومآواز و ومساز کلیسا وستند.
از منظر پاسکال ،مذوب ،صرفاً اعتقاد نیست بلکه بایید راونمیا زنیدگی میا باشید.
مذوب در زندگی ما نخست از راه فرامین 86و سپس از راه قیوانین نفیوذ مییکنید .بیین
جسم و روح فاصلة بیندایتی وجود دارد که قاکی از بیندایت فاصله بین روح محبیت
مسیحی است زیرا این محبت ماوراء طبییی است (.)P., G.: 308/793
به ور تقدیر ما به واسطة ایمان از وجود خدا نگاویم و فقط با قلبی مملو از رقمیت
و جالل و جبروتش میتوان بیه ماوییت او پیی بیرد .پیس وقتیی خیدایی وجیود دارد،
وجودش بدیدی است ولی محدود نیسیت و در صیور ِ یتنیاوی ویم ،فراتیر از درک
ماست ( .)P., G.: 418/233پاسکال میتقد است عقل طبییی از ایبیا وجیود خداونید
عاجز است و فقط ایمان است که میتواند ما را از ایین ققیقیت مطمیئن سیازد :اکنیون
«بگذارید موافق با نور فطر خویش سخن بگوییم .اگر خدایی وجود داشیته باشید بیه
طور نامتناوی غیرقابل ادراک است؛ زیرا یون فاقد اجزاء و قدود است ،ویچ نسیبتی بیا
ما ندارد .بنابراین ما از میرفت ماویت او عاجزیم» (.)Ibid
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براوین مابیدالطبییی برا ایبا وجود خداوند از قوة تیقل و استد ل انسانوا
ننینان فاصله دارد و ننینان پی یده و بةرن است که ایر کمی میبخشد و تا
وقتی که برا بیضی مردم مفید است این فایده فقط در نن لحظاتی است که
این مردم بروان را مورد مالقظه قرار میدوند .ساعتی بید بیم دارند که محتمالً
دیار فریب شده باشند» (.)ibid: 190/543
ومیینن در قالی که براوین مبتنی بر عجایب و غرائب طبییت محتمالً برا
جلب توجه مؤمنان به نیار صنع الدی مفید است ،برا ملحدان با بروان مبتنی
بر قرکت اجرام سماو «فراومنوردن دلیلی برا ننداست تا فکر کنند که
براوین دین ما بسیار سست است؛ و من از رو عقل و تجربه میبینم که برا
برانگیختن قس تحقیر در نندا ویچ ییز قسابشدهتر از این نیست» .به تیبیر
دیگر ،اگر غرض از ایبا وجود خداوند متقاعد ساختن « ادر مذوبان و
ملحدان باشد ،براوین انتزاعی مابیدالطبییی ویچ فایدها در برندارد ،در قالی
که براوین طبییی از بد وم بدتر است .پس ور دو نوع استد ل ،بیایر است
(.37)P., G.: 781 /242

اگر انسان موجود «فراتررونده از قید خیود» مییبیود و ینیین ویم مییمانید ،در
نن صور راهِ ور گونه توضیح طبییی جدیان و وجیود از ومیان نغیاز بسیته مییشید..
پاسکال ارتکاب «گناه فطر  »83انسان نخستین را به قوتی بیمانند و با روشنی بسییار در
اندیشهوا مطرح میکند و میگوید:
بیتردید بیان این موضوع که «گناه نخستین انسان» ،افراد را در نفس این خطا
شریک نموده که ینین به نظر مینید ویچ قابلیت و امکانی در سدیمشدن در
نن نداشتهاند ،خردمان را بیشتر مینزارد .این پیرو از گناه نه تندا به نظر بیید
مینماید ،بلکه در واقع وم کامالً وم غیرمنصفانه است .یه امر میتواند تا
این اندازه با اصول عدالت تیرهروزمان ،بیشتر از ادعا لین ابد یک کودک
[فاقد اراده] در تضاد باشد .نن کودک [این گناه را] در عملی که به واقع 6111
سال پیش از ننکه گام به دنیا ندد ،مرتکب شده است ( P. G.:131
.)/434

پاسکال در تبیین و شرح مقام ندمی در مقابیل ناکارنمید عقیل در میرفیت یقینیی،
ایمان را مطرح میکند و می گوید عقل مطلقاً قدرتی ندارد و با تالش خود نمیتواند بیه
ویچ نوع یقینی دست یابد ،لذا فقط با تسلیم بالشرط به ایمان ،میتوان به ققیقت رسید.
او در اندیشهها (اواخر قطعة  )434/131گفته است« :در ایمان دو حقیقت همسةان نففتةه
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است ) 1 :آدمی در مقام خلقت ،یا در جایگاه فیض ،بر تمةام بییعةت برتةرا داده ةده
است [یعنی ا رف مخلوقات] ،و در خودْ روحی الفی دارد )2 .همین آدمةی بةه جفةت
فساد و معصیت ،از جایگاه نخستین خود تنزل نموده و ماننةد حیوانةات مةی ةود» .بةه
عیارت دیگر فرزندان آدم ،خلیفه اهلل اند که خداوند از خلقت آنفا اد است زیرا از روح
خویش بر کالید این فرزندان دمیده است .بدون ایةن فةیض الفةی ،انسةان بةا یار ایةان
تفاوتی نخواهد دا ت .البته رو سخن پاسکال در این بحث به میتقیدان و خیداباوران
نیست بلکه خطاب به بیاعتقادان و خداناباوران است و باز ویم تأکیید مییکنید« :قلیب
است که اصول را میشناسد» .قلب ،در مقابل عقل و مترادت با قوة شدود است.
 .5منطق قلب
موضوع «روش» در فلسفة غرب از دکار جد شد .او گفت که ما مییتیوانیم روشیی
واقد و یکسان را در ومة علوم به کار بریم .در بخش پنجم گفتار در روش ،ننجا کیه از
«گردش خون »81بحث می شود ،سخن از قرکت قلب و شیرایین در جیانوران بیه مییان
مینید .او در ننجا استد ل میکند که «قلب» را ومة جانداران دارند ولی عقل که منشیاء
استد ل و بروان باشد ،مخیت انسیان اسیت (فروغیی .)551 -512 :9838 ،قیال کیه
پاسکال مییار قلب را به عنوان مییار متقن برا ایمان ،مطرح کرده است ،نیا ایین قلیب
وم ماننید عقیل روش و منطیق دارد؟ پاسیکال ،تیرییف را اختصیارا دلخیواه زبیانی
میفدمد (قسینی بدشتی .)99 :9818 ،او به عنوان یک ریاضیدان ،فیزیکدان و مدنید ،
«عقلگرا» است ولی منطق او نه منطق ارسطویی است و نه شک دستور دکارتی ،بلکیه
منطق او «منطق قلب» است که در نن فطر  ،یینی اقسا شدود باید از عقل متمیایز
باشد .این اقسا در اندیشة پاسکال به مینا اقساساتی بودن نیست.
از نظر پاسکال یافتن «اسرار ایمان» ورا قدر عقل انسان است .ما با ایمان ،وجود
خدا را میشناسیم« :اگر خدایی وجود داشته باشد به طور نامتناوی غیرقابل درک اسیت،
زیرا از ننجا که خدا فاقد اجزاء و قدود است ،ویچ نسیبتی بیا میا ،کیه اجیزاء دارییم و
محدودیم ،ندارد» ( .)Pascal, 1997: 418/233خدا قلب را رؤیت میکند و نه عقل
را و این ایمان نامیده میشود .از سو انسان نیز خدا ،به قلب قابل رؤیت است و نه بیه
عقل ( .)Pascal, 1997: 424/ 278قلب مبانی عقالنیاش را دارد ولی عقلیی کیه از
وزاران ییز سر در می نورد ،این مبانی (قلبی) را نمیشناسد .از نظیر پاسیکال قلیب بیه
لحاظ طبییت به موجودا اعال عشق میورزد و او خود به لحاظ طبییی عاشیق اسیت،
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میزان این عشق به این بستگی دارد که یهگونه خودش در قبیال ری یکیی ییا دیگیر
استقامت بخرج میدود .قلب و عقل یکی انکار میکند و دیگر مینزماید ،پاسکال این
سئوال را مطرح می کند کیه نییا ویر دو بیر اسیا مبیانی عقالنیی ،عشیق مییورزنید؟
(« .)Pascal, 1997: 423- 277ما نه تندا با عقل خود ،بلکه با قلب نیز ققیقت را در
مییابیم» ( ،)ibid, 110/282یعنی قلب اصول را به نحو فودا حس میکنةد .بةراا
اسکال دو حدِّ افراط در قیالِ عقل عیارتست از )1 :دربسةتن بةه روا عقةل و محةروم
کردن آن از هر ییز؛ و  )2نپذیرفتن ییزا جز عقةل ( .)ibid, 183/253امةا بةه ن ةر
میآید که اعتیار ایمان را نیز نمی تةوان قطعةی و مسةلِّر گرفةت الیتةه بةر ایة اقتةدار و
حجیّت ،40عقل و عقالنیت را نیز نمیتوان نادیده گرفت و عرف هةر نمةیتوانةد معیةار
باور و عقیده قرار گیرد زیرا هر کس باید به رضایت بابنی قلب و نداا هماهنگ عقةل
خود گوش فرادهد.
عقل بر اسا اصول اولیة خود دلیل می نورد و برا او بیمیناست که پیش از قبول
اصول اولیّه ،دلیل نندا را از قلب بخواود؛ ینانکه برا قلب نیز بیمیناست که پییش از
قبول قضایا عقلی ،شدود نندا را از عقل بخواود .بنابراین «عدم توانایی ما باید تندیا بیه
عقل نسبت داده شود که میخواود دربارة ومهییز داور کند ،نه این که یقین ما باطیل
اعالم شود .گویی عقل تندا راوی بود که میتوانستیم بیاموزیم»( .کونگ.)951 :9831 ،
 .9-5پاسکال ،تفکر و اخالق
از نظر پاسکال ودت از نفرینش انسان «تفکِّر» بوده است و در جایگاه تفکیر ییا اندیشیه
است که قدر و منزلتش مشخ می گردد .او باید تالش کند تا درسیت بیندیشید .تندیا
و یفة انسان «اندیشیدن» است ینیانکیه «بایید»؛ و ومیین «مبنیا اخیالق» را تشیکیل
میدود .این که موضوع اندیشة او یه باشد ،یندان قابل اعتنا نیست ،میتوانید ویر ییه
باشد .دربارة خویشتنِ خویش ،خدا خویش ،خدا عادل ،خیدا خیالق ییا غاییت و
مقصود خودِ انسان .انسان به لحاظ جسمانیت «ققیر و فقیر» است ولیی بیضیی کسیان،
وجود جسمانی را در جنب وجود روقانی ،بسی مدمتر میدانند .اینان گوییا اندیشیها
در سر ندارند مگر لدو و لییب ،تخییال در قالیب شییر ،مبیارزه بیرا کسیب «مقیام
پادشاوی» ،بدون اینکه فینفسه دربارة پادشاه بودن یا انسانبودن اندیشیده باشند .تخیل،
ییزوا کویک را با مبالةه بزرگ مینمایاند تا جایی که تمام روحمان را از نن سرشیار
می سازد و با گستاخی تمام ییزوا بزرگ را تا قد و اندازة خیود کوییک میینمایید،
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ومان گونه که به ونگیام تفکیر در میورد خداونید ایینگونیه عمیل مییکنید ( P., G.:

 .)551/84پاسکال دربارة خیال و قوة تخیل 19و در ارتباط با ارتکاب خطا در افییال ،در
قطیة  11/35اندیشهوا مینویسد که قوة تخیل« ،قوة ذونی غالب و استادِ خطا و اشیتباه،
و از نن جدت که ناپایدار و بییبا است ،بسیار فریبنده است» .این قوة فریبندة انسان-
قتی زیرکترین و عاقلترین نندا -را به سمت برخی اودات خاصی که نیاگزیر خطیا و
اشتباهاند ،میکشاند .در عین قال ،تخیل در باب ور یییز تصیمیم مییگییرد .تخیّیل،
زیبایی ،عدالت ،و شادمانی خلق میکند که سرنمد ومة نیکییواینید .بیرا کسیانی کیه
خِردشان ،تخیل است ،ور قضاو اخالقی یا ققوقی در نظرشان یکسان مینماید .زییرا
محبت و نفر  ،سیما انصات را مخیدوش و دگرگیون میینمایید« .تخییل ،قکمیا را
اقمق نمی نماید بلکه ایشان را شاد جلوه می دود ،بر خالت خرد که صرفاً دوستان خود
را دیار مصیبت میکند .یکی ایشان را در لذ غرق میسازد و دیگر در شرمسیار »
(.)ibid
پاسکال در توصیف انسان ،او را موجود وابسته ،مشتاقِ استقالل و عیدم وابسیتگی
و در عین قال نیازمند میرفی میکند ،15ولی مقام انسان را از جدیت عقیل و روقانییت
بزرگ مییابد و میتقد است ما به دنیا نیامده ایم که صرفاً ومه ییز را بشناسیم بلکیه بیه
دنیا نمدهایم تا زندگی کنیم .در زندگی متیارت« ،عمل مقدم بر نظر» است .از این جدت
است که «مابیدالطبییه» اومیت می یابد زیرا در مابیدالطبییه است که بنا فلسفة عملیی
نداده می شود و ودایت انسان در زندگی شکل میگیرد .پاسکال تأکید میکند که انسیان
فقط یک «نی» است یینی ضییف ترین ییزوا در طبییت ،ولی او یک «نیِ متفکر» است.
نیاز نیست تا برا درومشکستن او ،تمام عالم و ندم متحد شوند؛ یک بخار ییا قطیرة
نب کافیاند تا او را بکُشند .اما اگر تمام جدان نیز متحد شود و ومه تصمیم تبیاه کیردن
او را داشته باشند ،باز وم انسان به مراتب برتر از کسی است که قصد کُشتن یا تباهکردن
او را دارد زیرا او بر میرابودن خود نگاه است و میداند که تفیوق بیر کیل وسیتی دارد.
کائنا در این باره ویچ نمیدانند .لذا «تمام کرامیت و فضییلت میا در تفکیر و اندیشیة
ماست» .به دلیل وجود تفکر است که ما باید بر خود تکیه کنیم و بر زمان یا مکان متکی
نباشیم ،زیرا ویچ گاه نمی توانیم نن را تکمیل نمائیم .پس باید بکوشیم خیوب بیندیشییم
که «خوباندیشیدن» بنیاد اخالق است (.)P., G.: 200/347
 .9-9-5خودشناسی
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«خودشناسی» گرة کور و میمیا پی ییدها اسیت کیه گشیودن نن بسییار دشیوارتر از
تصور است که انسان از خود دارد .در این باره پاسکال بحث مفصلی دارد کیه نتیجیة
نن این است که این گره در قبالِ فیل متکبرانه و غیرمتواضیانة انسان نیه تندیا گشیودنی
نیست بلکه کورتر وم می شود ،فقط در راه ایمان و انقیاد و تسلیم در برابر خداست کیه
انسان در واقع میتواند این گره را بگشاید و خود را بشناسد:
اکنون ا انسان متکبر میبینی که یه تناقضی در درونت دار  .ا خردِ
ناتوان ،متواضع باش! ا ماویت سست ،نرام باش! بدان که انسان بیاندازه
میخواود که از انسانیت فراتر برود ،پس از ارباب خویش ،ققیقت وجود ا
را که بر تو نامکشوت است ،بشنو .به خداوند کوش کن» .این فرارو از
انسانیت بدون ایمان و نیل به خودنگاوی ،نصیب نمیشود ( P., G.:
.)131/434

پاسکال در ومین قطیه شاود از کتاب مقد نقل میکند که خدا از خلقت انسیان
و فیض خلیفه اللدیِ او ،شادمان است و وم بیدون ینیین فیضیی بیر او گرییان« :مین از
خلقت فرزندان ندمی شادمانم -از روح خویش بر تمام کالبدوا دمییدهام» و نقییض ایین
نیه در نیة دیگر است که میفرماید« :تمام کالبدوا ییون علیف وسیتند .انسیان ماننید
یدارپایانی است که والک گردیده انید .در قلیب خیویش بیر وضیییت فرزنیدان ندمیی
گریستهام»(.)ibid
وقتی انسان ونوز جوان است ،خوب قضاو نمییکنید و وقتیی پییر مییشیود بیاز
قضاو او دیار نقصان است .تفکر اندک یا بسیار در ور مسألها ما را انسانی لجوج و
متصلب بار می نورد .پس مییار اخالق و مییار ققیقت در جیست؟ این سئوالی است که
پاسکال مطرح میکند و برا تبیین نن مثالی از اومیت «نقطة طالیی» در ونر عکاسی ییا
نقاشی مینورد و می گوید که ما در نگاه به یک تصویر ،خیواه در نقاشیی ییا عکیس،....
یک نقطة طالیی داریم که نقاط دیگر نسبت به نن نقطه بسیار نزدیک ،بسیار دور ،بسیار
بلند ،یا بسیار کوتاهاند .در نقاشی افق دید 18این نقطه را مییین مییسیازد .امیا در میورد

ققیقت و اخالقیا  ،مییار یا تییین این نقطه ییست؟ (.)P., G.: 21/381
 .6مناسبات علم و قدرت
پاسکال در اندیشهوا «علم» را «قدر » میداند پیش از او فرانسیس بیکن 44نییز علیم را
قدر

و دانایی را توانایی ،اعالم کرده بود با این تفاو

که از نظر پاسیکال ویر علمیی
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نیست؛ زیرا قدر

علم در عمل و فیلیت است .لذا در مقابلِ اخالق« ،بیدیودگی

علوم »45را مطرح می کند و میی گویید« :اقاطیه بیر علیوم میاد نمییتوانید در غییاب
اخالقیا به ونگام بروز مصایب ،برایم تسلیبخش باشید ،امیا علیم اخیالق بیه ونگیام
غیبت علوم ماد  ،مرا تسلی میبخشد» ( .)P., G.: 23/67ینانکیه انسیان ویم ومیشیه
ندمی که «ناپایدار ،ملول ،و مضطرب اسیت»
متفکر و اندیشه ورز نیست و گاوی قا
( ،)Ibid, 24/ 127بر اندیشه غلبه مییابد.
 .7عقلگرایی دکارت و ایمان قلبگرای پاسکال
.9یقین دکارتی از واضح و متمایز؛ و از استد ل و تفکر ریاضی برخوردار است
ولی یقینی که پاسکال از نن سخن میگوید شدود و تمامیاً اقساسیی و قلبیی
است .این یقین ،نوعی لذ مستةرق ،اشک شوق و ارامش بر ومة تمیایال را
به بار مینورد.
.5پاسکال نکتهسن تر و دقیقتر از دکار است .او عقالنیت عقل را به سیادگی
مسلم فرض نمیگیرد زیرا میتقد است اگر عقل ،عقالنی میبود یقیناً عقالنییت
کافی بود اما «عقالنیت ونوز ققیقت یابتی نیافته اسیت و در عیین قیال ،میا از
یافتن نن ققیقت مأیو نیستیم» (.)P., G.: 76/73
.8دکار به روش مطلقی مثل روش ریاضی اعتقاد داشت که کیاربرد و اطیالق
کلی داشته باشد .به نظر او موقف یا روقیة نرمانی متیلق به عالم ریاضی است.
پاسکال با این نظر دکار  ،عمیقاً مخالف اسیت و تیبییر «دکیار بییفاییده و
نامطمئن» را به کار می برد .از نظر پاسکال ،دکار «وقد ضروریه» را قذت
کرده است .پاسکال به پییر فرمیا 16ریاضییدان بیزرگ فرانسیو کیه در سیال
9621در طرح نظریة ریاضی اقتمال 17با پاسکال ومکار کرد ،نوشیت کیه بیه
عقیدة او وندسه وا ترین ریاضت روح و زیباترین پیشة عالم است اما در عیین
قال نن نان بیفایده و عبث است که «من ،کمتر میان کسی که فقط ییک عیالِمِ
وندسه باشد و یک صنیتگر توانا فرق میگذارم» ).(P., G.: 84/79
«.1اندیشه»« ،تأمل» یا «فکر» نقطة مشترک ور دو فیلسوت .از نظر پاسکال «تمام
کرامت و شیأن انسیانیت میا در اندیشیه ندفتیه اسیت» (.)P., G.: 756/365
دکار کیل وسیتی را از جملیه وسیتی خیود را بیر مبنیا اندیشیه گذاشیت
(میییاندیشییم ،پییس وسییتم) .از نظییر دکییار  ،اقسییا  ،عاطفییه و اراده ماننیید
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نییز وجیووی از قیوة

اندیشه اند؛ عواطف و اقساسا
تصورا فاومه ،قا
تفکراند( .بریه.13)951 :9832 ،
.5نقد عقلگرایی .پاسکال «ایمانگرا» است و بر رویافت عقیلگرایانیة دکیار

انتقاد دارد .بیضی از فالسفه در مقابل عقلگرایی ،از تجربهگرایی نام مییبرنید،
نندا در اشتباهاند زییرا تجربیه و عقیل در مقابیل یکیدیگر نیسیتند بلکیه ننکیه
تجربهگراست ،تجربه را مقدم بر عقل می داند .ولی وقتی گفته شود که دکیار
فیلسوت عقل گراست ،این بدان میناست که در فلسفة او عقل بر تجربیه تقیدم
دارد .بدین مینا پاسکال عقلگرا نیست او یک «ایمانگیرا مبتنیی بیر «شیدود
قلبی» است و منشاء ومه ییز را قلب میداند.
.6اختالت نظر در دین :دکار به طور مستقیم به دین الدی نپرداخت .تییارض
بالقوه میان اقتضائا عقل و اقتضائا ایمان دینی وم او را به دردسر انیداخت.
گاوی او خود را یاور کلیسا می دانست و میتقد بود فالسفة مسیحی باید قیوا
عقالنی خود را برا قمایت از ایمان به کار گیرند .او در میرفیی یدیار منبیع
متمایز قکمت یینیی « شیدود عقلیی ،تجربیة قسیی ،عقایید دیگیران ،و کتیب
نموزشی» ققایق وقیانی را قیرار نیداد و گفیت« :مین وقیی الدیی را در ایین
فدرست قرار نمیدوم ،زیرا وقی الدی تدریجاً ما را ودایت نمییکنید بلکیه در
یک لحظه ما را به مرتبة ایمان خطاناپیذیر تییالی مییدوید» ( CSM, Bd.1,
 .)P.181در مکتب ایمان گرا پاسکال ،ما از وجود ییا ماوییت خداونید نگیاه
نیستیم اما به واسطة ایمان از وجود او نگاوی داریم و از نیما  11او میتوان به
و ققار 21
ماویت او پی برد ( .)P.,G., 418/ 233دین ققیقی میباید عز
را بیاموزد ،الدام بخش اتکاء به نفس و بندگی نفس باشد ،و دربرگیرنیدة عشیق
و نفر (.)P., G., 450/ 494
.7ومان طور که گفته شد از نظر پاسکال ،خداوند در خفاسیت و جدیان بیشیتر
قجابی بر اوست تا کاشف از او .ایین د ییل شیاید میا را بیه پیذیرش وجیود
مدندسی برین برسانند ولی قطیاً به پذیرفتن خدا مسیحی نمیرسانند .اصیو ً
او با کسانی که «خدا عقالنی فیلسوفان» را جایگزین خدا ابراویم ،اسیحاق،
و ییقوب کردند ،مخالفت میورزید29؛ خدایی که از طریق طبییت ایبا شیود،
یک «مدند » می شود در قالی که خدا مسیحیان خیدایی نیسیت کیه صیرفاً
پدیدنورندة ققایق ریاضی یا خالق عناصر و نا م اجزا عالم باشد .ایین نظیر،
نظر مشرکان و اپیکوریان است .پاسک قائل به تمایز قاطع بین «خدا ابیراویم،
خدا اسحاق ،خدا ییقوب  ،و خدا مسییحیان» را -کیه در کتیاب مقید
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نشکار شده است -از یک سو و «خیدا فیلسیوفان و دانشیمندان» را از سیو
دیگر ،است (.)P., G.: 11/240
 .3دکار فیلسوت و کاتولیک است و در صدد است دیانتی را که خداوند تفضِّل کرده
و او را از کودکی بدان پیرورده ،پیوسیته نگیاه دارد (دکیار  ،گفتیار در روش :بخیش
سوم)؛ زیرا او تمام تالشِ خود را در درجة اول به دفیاع از ققیایق ایمیانی اختصیاص
میدود.

پاسکال با تحسین و تمجید که دکار از روش و روقیة ریاضی به عنیوان روش
مطلق و متقن ،به عمل مینورد ،عمیقاً مخالف است .بدین ترتیب به د یلی که در ادامیة
مطلب ذکر خواود شد ،تمامی کتابوا تیاریخ فلسیفه کیه پاسیکال را مریید دکیار
دانستهاند ،برداشت اشتباه از او دارند.
ماویت خدا دکار عمدتاً با و یفة فلسفیاش که عبار اسیت از خلیق و قفی
عالم مکانیکی علمی ،تییین میشود .یینی خدا دکار وم علت محدییه و ویم مبقییه
است و با ساعتساز که فقط ساعت را میسازد یا بنِّا که بنا را میسازد ولی ویچ یک از
این دو ،علت مبقیه نیستند یینی ساعتساز و بنِّا میمیرند ولی ساعت و بنا خواود ماند.
درست است کیه خیدا خیالق ،خیدا مسییحی اسیت امیا خیدایی کیه ذاتیش فقیط
«خالقبودن» باشد ،اصالً خدا مسیحیت نیست زیرا ذا خدا ققیقی مسیحی ،وجود
داشتن است و یون در اعلی مرتبة وجود است ،اگر بخواود خلق وم میکند (ژیلسیون،
.)911 :9833
 .9-3نقد پاسکال بر دکارت
در قرن وفدوم ریاضیا به وسیلة دکار  ،وابز ،اسپینوزا ،یبنیتز و پاسکال بر فلسیفه
قکومت میکرد .25پاسکال جوان در تفکر تحت تأییر دکار و اقلیید ( 28ریاضییدان
یونانی) بوده است .او دکار را خوب فدمیده بود و او را میستود .بید از انتشیار نییار
دکار  ،پاسکال به نقد از رویکرد عقیلگرایانیة او در خصیوص «مسیألة وجیود خیدا»
پرداخت و گفت «ذون این عقلگرا بزرگ ،بیش از قد به عالم ماد مشةول اسیت».
وقتی پاسکال مسنتر و پختهتر شد در اندیشهوا 21دربارة دکار ینین نوشت« :پییروان
پیرون از رو خودسر و کلهشقی »22...و نیز «دکار بیقاصل و نامطمئنP.G.:( »26
 )886/51 u. 887/78ینین و ینان گفتهاند؛ ویم ینیین بیه صیراقت دربیارة علیت
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اصلی کدور خود از دکار به دلیل غلبة «اصالت فیزییک» ییا «اصیالت طبیییت» بیر
الدیا عقلی در نیارش (نک :.ژیلسون )911 :9833 ،گفت:
من نمیتوانم دکار را ببخشایم ،او در کلِِّ فلسفهاش مصمم بوده که خدا را
کنار بگذارد ،ولی [در مرقلها ] محبور شد که خدا را وادارد تا با تلنگر عالم
را به قرکت در نورد؛ از نن به بید ،او دیگر قاجتی به خدا نداشت ( Pascal,
.)1997: 1001/77

نن ه دکار مبدع نن بوده و به مذاق پاسکال خوش نیامیده اسیت ،تفکییک واقییی و
عملی قکمت فلسفی از قکمت الدی 27است .البتیه پییش از او ری تومیا نکیوئینی
قدّیس نیز بر تقرقة این دو مطرح شده بود ولی قصد توما بیر اتحیاد ایین دو بیید از
تفرقه بود؛ اما دکار در بدو تا ختم ،قصد جداساز نندو را داشت (ژیلسیون:9833 ،
 .)11پاسکال در کتاب دربارة روح وندسی میکوشد خط فاصلی مییان علیم ریاضیی و
فلسفه ترسیم کند .23وانر برگسون ،21ویکتور دلبو 61گفتهانید کیه پاسیکال در کنیار
دکار دو فیلسوت بزرگاند .توجه ژاک شوالیه 69بیشتر میطیوت بیه دییدگاه پاسیکال
دربارة مرگ است واز این رو او را در زمرة فیلسوفان میشمارد.
 .2-3تأثیرپذیری پاسکال
پاسکال در نکا مدم الدیا خود ،عالوه بر کتاب مقد  ،تحت تأییر نگوستین قیدیس
بوده است .کتاب اگوستین ایر کرنلیس یانسن ،65بر او تأییرگذار بود .پاسکال با اگوستین
اقسا خویشاوند می کرد و او را در تةیییر کییش الگیو خیویش مییدانسیت .در
ارتباط عقل و ایمان نیز از اگوستین تأییر پذیرفت .اگوستین از پیروان خود میخواسیت
تا در جست وجو ققیقت به نور باطنی خود ،که تندا وسیلة بینایی است ،بنگرند .او به
استناد نیة انجیل یوقنا (باب اول ،قطیة  )1که میفرماید «کلمه  ...نور ققیقی بیوده کیه
به ور کس که به جدان نید روشنی بخشد» میگوید روشنی بخش انسان ومانا خداست:
«این نور برتر که دل انسان را روشن ساخته ،خداست» (فولکیه911 :9865 ،پ)
پاسکال مردم را در ارتباط با خدا ،بر سه دسته تقسیم میکند )9 :کسانی کیه خیدا را
یافتهاند و بندگی او را به جا مینورند ،اینوا عاقل و سیادتمنداند؛  )5کسانی وستند که
در پی اویند و تا کنون و را نیافتهاند ،اینان بیسیاد و عاقلاند؛ و  )8کسانی کیه بیی
ننکه در جست وجو او برنمده یا او را یافته باشند ،زندگی میکنند ،این دسته سیفیه و
بیسیاد اند (.)Pascal, 1997: 160/257
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البته پاسکال گرووی از مردم میتقد و مذوبی را وم در نظیر دارد کیه در کشیاکش و
ستیز با یکدیگرند و از این جدت تمام نندا -جز یک گروه -بر مسیر خطا مییابد و نندا
را قبول ندارد یون ور کس میتواند ینیین ادعیایی داشیته باشید« .ویر ییک از ایشیان
مشتاق اند که ومه بر کیش ایشان باشند و غیرخود را «کافر» میی خواننید  ...ویر کیس
میتواند خود را یک پیامبر بداند .اما من مسیحیت را میبینم و نن را برقق میدانم ،زیرا
مسیر نیست که ور کسی بتواند نن را طی کند» (.)Ibid, 198/693
 .1اهمیت پاسکال در دورة جدید
پاسکال به وضوح دربارة شرایط فالکتبار انسان ،پیس از ارتکیاب بیه گنیاه ،توصییف
کرده است .در قرن وجدوم ،فلسفه و تفکر فرانسو به کرا به اندیشیهویا پاسیکال
رجوع می کند گویی نیرویی از درون ،او را به این کار وامیدارد که پاسیکال را بیه نقید
بکشاند .دیوید ویوم 68زندگی پاسکال را «خرافة دینی» ییا «ویذیان فلسیفی» مییخوانید
(بریه .)911 :9811 ،ولتر 61در نخستین ایر فلسفی خود «نامهوایی دربارة انگلیسییویا»62
پاسکال را به جد نقد میکند و بید از نن نیز این انتقیاد در تمیام دورهویا نویسیندگی
ولتر ادامه مییابد قتی پن دوة بید با تجدید نظر در نقد پاسکال ،براوین تازها بیر نن
میافزاید .پاسکال از ولتر دعو میکند تا یالشوا و اختالت نظیر فییمیابینشیان بیه
صور قضور مطرح شود و ولتر تصمیم میگیرد که در برابر این «مردمگرییز وا » و
«موجود فرارونده از قدِِّ خود» دفاع کند .سیبک نقید ولتیر محترمانیه اسیت .او تیالش
می کند تا در مقابل متانت پاسکال پاسخ وا مجمیل ،عمییق و دقییق بدوید .ولیی ایین
پاسخوا در دیدگاه پاسکال «در سطح زندگی بشر » است و ولتر دیدگاه قلبی و عرفانی
اقسا او را مسکو میگذارد .در این مبیارزهطلبیی دو جانبیه «ولتیر از دنبیالکیردن
پاسکال تا نن وستة اصلی تفکر دینیاش و رسیدن به اعماق ندیایی مسیألهاش بیا دقیت
تمام میپرویزد .ولتر مییکوشید تیا پاسیکال را در سیطح «زنیدگی بشیر » نگیاه دارد»
(کاسیرر.)911 :9875 ،
البته این پاسکال نبود که دم تی نقد ولتر قرار گرفت بلکه ولتر خیوشبینیی و نظیام
اقسن یبنیتز و راه قل شافتسبر را وم رد کیرد و نن را در ردییف افسیانهبیافی و
تخیال دانست .از نظر او کسانی که میگویند کلیة امور جدان بیعیب اسیت و نقصیی
در خلقت نیست« ،شار تان»اند .از نظر ولتیر بایید اذعیان کنییم کیه شیر وجیود دارد و
تیصب انکار وقشتوا زندگی را بر این وقشتوا عالوه نکنیم.
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 .1نتیجهگیری
براا اسکال دو حدِّ افراط عیارتست از )1 :دربستن به روا عقل و محروم کةردن او از
هر ییز؛ و  )2نپذیرفتن ییزا جز عقل .از نظر پاسکال ،این یقین بنیاد صرفاً ناشیی از
تفکر نیست بلکه ناشی از ایمان است .خدا قلب را رؤیت میکنید و نیه عقیل را و ایین
«ایمان» نامیده میشود .خدا به قلب قابل رؤیت است و نه به عقل .لذا میگوید  ،ولی به
«ایمنی وجود  ،ورگز» .یقینی که پاسکال از نن سخن می گوید یقینی اسیت شیدود و
تماماً اقساسی و قلبی ،نه استد لی و بر مبنا تفکر ریاضی.
در تقابل تصورا عقالنی دکار  ،یبنیتز ،اسپینوزا و مالبرانش از خداوند ،تصیور
پاسکال قرار می گیرد که اساساً مبتنی بر اعجاز ،اعتقاد بیه امکیان و وجیود امیور خیارق
عاد و فوق طبییی است و در ققیقت میتوان گفت نظر پاسکال ،مستلزم قبیول ییک
نوع نظریه راجع به رقمت و لطف خداوند ( )göttliche Gnadeاست که از برکت نن
انسان به مقامی با تر از جایگاه طبییی ارتقاء مییابد یا قادر به انجام عمل نیک میشود.
ایمان نوعی اعجاز است و اعجاز را میتوان با یشم ایمان و ایقان قلبی رؤیت کرد.
اومیت پاسکال در این است که او عقیده دارد با روش عقالنی نمیتیوان بیه تصیور
خدا رسید .و این نکتها بود کیه قیدود دو قیرن بیید ،سیورن کیییرکگیور ،الدییدان
اگزیستانسیالیست ،با تقریر دقیقتر و بیه روزتیر از پاسیکال ارائیه داد .ویر دو فیلسیوت
جست وجو د یل یا قبول د یل برا ایبا وجود خدا را نوعی بییقرمتیی بیه دیین
میدانند یون تا انسان نوعی شک و عدم ایقان نداشته باشد ،نیاز به ارائیة دلییل بیرا
خدا نمی بیند .ور دو متفکر وقی را به عنوان مبنا ایمان خود میپذیرند .در کوتاهترین
عبار  :پاسکال به لطف الدی دل سپرد و بینش دینی از جدان را در مقابل عقیدة علمیی
و فکر فلسفی نداد.
پینوشتها
 .9از جمله فیلسوت فرانسو ژان لوک ماریون ( ،)Jean-Luc Marion, 1946-مؤلف کتاب خیدا
بدون وستی ( ،)God without Beingکه در سالوا اخیر دیدگاوش دربیارة فلسیفه ،خداشیناخنی،
تجربة دینی و خودِ انسانی بسیار مطرح است.

)5. Blaise Pascal (1623- 1662
8. Auvergne
1. Memorial
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2. Deismus

6. Verstand/ understanding
 Herz/ heart 7اکثر مترجمان میادل فارسی این واژه را «دل» نوردهاند کیه در عیرت ویم مصیطلح
است ولی در این مقاله یابت میشود که «دل» با فلسفة پاسیکال سیازگار نیسیت بلکیه «قلیب» مییادل
صحیحتر است.
3. Pascalische Wette
1 Pascalisches Dreieck

91 Satz von Pascal
 Lettre provinciale (Lettres provinciales, 1655- 57) 99این مجموعه نامهویا ،عیالوه بیر تیأییر
مذوبی که داشت ،ایر مشدور ادبی نیز بود .نامهوا به گونها نوشته شده که گویی شخصی پاریسیی بیه
دوستان ایالت خود در موارد اخالقی و الدیا مطالبی را نگاشته ،که پس از مدتی در محافل میذوبی و
نکادمیک پیرامون نن بحث خواود شد ( نک :.دکار  616 :9836 ،پ).

95 Humanisme
 Hans Küng, (1928- ) 98متکلم سوئیسا صل ،کشیش کاتولیک و نویسنده .او از  9161تیا زمیان
بازنشستگی ( )9116استاد الدیا در دانشگاه ابروارد کارلس ( )Eberhard Karlsبود.
 91پاسکال در روابط اولیهاش با پیروان نئین یانسن ( )Jansenismنفی علم توسط ننیان را نپیذیرفت
ولی نمیتوانست این عقیده را تیا نخیر قفی کنید» (کونیگ .)935 :9831 ،ننتیون نرنیو ( Antonie
 )Arnauld, 1612- 1694میروت به نرنو کبیر ،فیلسوت و متألیه فرانسیو  ،پییرو نئیین یانسین و
مدافع نن در مقابل یسوعیان بود.
 .Blaise Pascal (1623- 1662) 92بلز پاسکال در  9658در کلرمون فرانسه ،جایی که امروزه نامش
 Clermont- Ferrandاست و در قلب فرانسه قرار دارد ،به دنیا نمد.
 Fideist 96و Fideismusاز ریشة تینی  ،fidesانگلیسیی  faith, beliefو نلمیانی  Glaubeبیه
مینی ایمان است .دو شاخه از این مکتب که «ایمانگرایی افراطی» ( )esterm fideismو ( radical
 )fideismاست،
97 Fragmente: Penseés, 1660.

93 Les deux infinits: I'infiniment grand et I'infiniment petit.
 91اندیشهوا ( )Penséesیا تأمال پاسکال شاوکار ادبی و نقطه عطفیی در نثیر و ادبییا فرانسیه بیه
قساب مینید.
 51البته به علت نگرانی از مخالفت کلیسا با کل این اییر ،بخشیی از یادداشیتویا ،کیه دربیارة شیک و
شکاکیت بود ،در یاپ اول انتشار نیافت .متن کامل این ایر در سال  9311انتشار یافت.
 59برا مطالیة بیشتر عالوه بر مقالة مروارید و مددو مدر← منابع مقاله؛ به مقالة «شرطبند پاسکال
و اِشکال خدایان» نگاشتة مشترک زادیوسفی و سیید مدر ارجاع داده میشود← منابع مقاله.
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 55کانت میگوید ققیقت شمردن ،یا اعتبار ذونی قکم ،در ارتباط با اعتقیاد دارا سیه مرقلیه اسیت:
عقیدهداشتن ،ایمان ،و شناخت .او اصطالح ایمان را از نظر عینی «اصطالح فروتنانیه» مییبینید ولیی از
لحاظ ذونی نن را «دالِِّ بر اعتماد محکم» میفدمد .از نظر او کلمة «ایمانداشتن» فقط به راونماییا که
یک ایده به من میدود ,مربوط میشود و به نفوذ ذونی بر پیشبرد اعمال عقلیام ارتباط دارد که میرا در
نن ایده قف میکند» در ادامة این مطلب او به ایمان تیلیمی و تفاو نن با ایمان اخالقیی مییپیردازد
(.)KrV, B 856
 Godefridus de Sancto Victore 58متولد بین سالوا  9952تا 9981م است .دو اییر مدیم او
یکی یشمة فلسفه (? )Fons Philosophiae, 1176که در نن از متفکران ممتیاز باسیتان و تییداد از
مشییاویر میاصییر خییود میرفییی و بیض یاً افکارشییان را نقیید میییکنیید .عنییوان ایییر دوم عییالم صییةیر
( )Micrososmus, 1180است.
 51سینکا ،لوکییو ننئیو ( ) Lucius Annaeus،Senecaمتولید 1ق.م -و متیوفی 62م) ،مربیی
اخالق و تربیت امپراطور نیرون است (نک .فروغی.)72-77 :9838 ،

52 veritas
 56در اکثر منابع فارسی دربارة پاسکال ،به اشتباه در مقابلِ عقل ،به جا «قلب»« ،دل» نورده شده است.
در صورتی که در متون فارسی دل جایگاه عواطف ،اقساسا  ،نفسانیا و قوا منفیله است .بیر ایین
اسا باید بگوییم مقصود پاسکال قلب است نه دل و نه قیوة منفیلیه بلکیه قیوها در مقابیل عقیل و
مترادت با قوة شدود (قلبی) است .در قرنن کریم وم «قلب» نمده است .مثل قلب سیلیم ,قلیب متکبیر,
قلب مُنیب ،ور که دشمن جبرئیل باشد ،پس بداند که او قرنن را به فرمان خدا بر قلب تو فرود نورده...
لیطمنَّ قلبی.
در زبان فارسی میادل واژة انگلیسی " ،"heartو کلما متیدد نمیده اسیت :دل ،قلیب ،مةیز ،جیان،
روان ،عاطفه .کلمة ترکیبی ( )heartacheبه مینا درد دل ،غم و غصیه؛ ییا ( )heartbeatضیربان
قلب ،تپش قلب نمده است .میادل فارسی واژة نلمانی  Herz" "dasو نیز " "Coeurفرانسیو ویم
قلب به کار رفته است و وم دل .ولی برا مشتقا نن مثالً ( der Herzanfallقملیة قلبیی)der ،
( Herzfehlerنق قلبی) یا به صور صفت ( )herzlicheمینا قلبی ،باطنی نمده است.
 Pyrrhonisme .Die Pyrrhoniker 57نیز مذوب منسوب به پیرون ( )Pyrrhonاست که او را
پدر مذوب شک و شکگرایی نامیدهاند.
 53البته در قطیة  989/181اندیشهوا ،پاسکال مینویسد ویچ کس نمیتواند مطمئن باشید کیه خیواب
است یا بیدار ،زیرا به ونگام خواب به اندازة بیدار یقین داریم (که بیداریم) .ومان طور کیه اغلیب در
خواب میبینیم که خواب میبینیم ....امکان ندارد که این نیمة زندگی ما صرفاً یک خواب باشد.
51 Nicht eingeordnete Papier
نقا ،سرور 81 Herr
89 unglücklich

85 ein Dummkopf
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 .Beständigkeit 88از نظر پاسکال جاودانگی روح ،بسیار مدم و قیاتی است و تأییر عمیقی بیر میا
دارد .تمام اعمال و افکار ما قسب دیدگاه ما نسبت به سیاد ابد تبیین مییشیود .تندیا راه محتمیل
عمل بر مبنا خرد و منطق ،این است که مقصود اصلی ما میطوت به سیاد ابید باشید ( Pascal,
.)1997: S.235

)81 Vernunft, Gewohnheit, und Eingebung (Pascal, 1997: 808/245
 82عالوه بر پاسکال ،که برا اولیین بیار در ایبیا وجیود خیدا «دلییل عملگرایانیه« ( pragmatic
 )argumentرا مطرح کرد و این دلیل را بر پایة نتیجهوا عملیِ باور استوار دانسیت ،ویلییام جیمیز
( )9315 -9191روانشنا نمریکایی در مقالة تأییرگذار «ارادة باورکردن» ()The Will to Believe
که در سال  9317انتشار یافت ،نیز به تفصیل به بیان این دلیل پرداخته است (پامر 222 :9818 ،به بید).

86 Commandemets
 87نن میرفت خداوند که مد نظر پاسکال است ،میرفتی است که در شخ مسیح به عنوان شفیع و
منجی دور کرده و میرفتی است که پاسخ نگاوی مستقیم انسان نسبت بیه زبیونی خیویش اسیت امیا
میرفتی صرفاً فلسفی نسبت به خداوند ،نه متضمن میرفت اقتیاج انسیان بیرا نجیا  ،و نیه متضیمن
شناخت مسیح به عنوان منجی است( .کاپلستون.)511 /1 ،
83 Angeborene Sünde

81 circulation of blood
11 Autorität

19 Einbildung

15 Abhängigkeit, Verlangen nach Unabhängigkeit, Bedürfnisse (Pascal,
1997, 78-126).
18 die Perspektive
)11 Francis Bacon (1561- 1616

12 Eitelkeit der Wissenschaften
) 16 Pierre de Feramt (1607- 1665ریاضیدان و ققوقدان فرانسو  .عالوه بر دکیار  ،فرمیت
نیز مؤسس وندسة تحلیلی به شمار میرود .او ومینین در زمینة نظریة اعداد فیالیت کرده و در تیدوین
اصول محاسبة اقتمالی نقش مؤیر داشته است .فرمت با ریاضیدانان زمان خود مانند دکار و پاسیکال
مکاتبا و تبادل علمی داشته و تئور «قد » ( )Vermutungاو مشدور است.
17 mathematical theory of probability
 13پیش از دکار  ،اگوستین قدیس این قضیه را برا اجتناب از شکاکیت ،اینطور مطرح کیرده بیود:
«یون اشتباه میکنم ،پس وستم» () si fallor, sum..و بید از دکار  ،پاسیکال پرسیید« :بیاور دارم,
پس نیا وجود دارم؟» (.)Credo ergo sum
11 Seligkeit
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21 Größe und Elend

 29عالوه بر پاسکال ،ژانژاک روسو وم با اقکام اور عقل مخالفت دارد.
 25دکار میگفت فلسفه باید از «من» یا کوگیتو شروع شیود و بیدین منظیور فلسیفهاش بیا مبحیث
«نفس» شروع می شود .او روش ریاضی (فکر ،نفس) و وندسی (ماده ،تن) را مبنا فلسفه قرار داد ولی
تاریخ فلسفة جدید به جا جنگ میان ریاضیا و فلسفه ،جنگ میان فیزیک و روانشناسی است.
28 Euklid، Eucleídēs
 )thought( Pensées 21که پاسکال نن را به سال  9661نوشت.
22 Pyrrohoniker aus starrsinn

26 Descartes unnütz und ungewiß

27 theological wisdom
 23پاسکال مخالف روش ریاضی نیست .تالش او در کتاب دربارة روح وندسی بر این متمرکیز اسیت
که خط بارز میان علیم ریاضیی و فلسیفه ترسییم کنید و روح وندسیی را در مقابیل «روح رییف»
( )esprit finقرار دود (کاسیرر.)26 :9875 ،
 Henri Bergson (1859- 1941) 21فیلسوت فرانسو در کنار فریدریش نی ه و ویلدلیم دیلتیا ،
از مدمترین نمایندة فلسفة زندگی به قساب مینید.
 Victor Delbos (1862- 1916) 61فیلسوت فرانسو  ،مورخ کاتولیک ،بود.
 .Jacques Chevalier (1882- 1962) 69فیلسوت و مترجم فرانسو  ،و مولف کتیاب Historie
 de la Penseeو .Heri Bergson
 .Cornelius Jansen (Jansenius), (1585- 1638) 65او در ییک خیانوادة کاتولییک در قومیة
جنوب ولند به دنییا نمید .میتکلم اویل فالنیدرز و اسیقف ایپیر ( )Yprenاز  9615در دانشیگاه لیون
( )Löwenکالم مسیحی خواند .مدمترین ایر و دربارة نکوستین قدیس است که بیرا اولیین بیار در
سال 9611م در سه جلد انتشار یافت .عنوان کتیابAugustinus, sive doctrina Sti. Augustini :
de humanae naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus pelagianos et
massilienses. 3 Bde. Löwen 1640. Nachdruck: Minerva, Frankfurt a. Main
1964.
68 David Hume (1711- 1776).
)( Voltaire، François marie Arouet (1694- 1778فرانسوا مار نروئه ،میروت به ولتر).
)61 52 "Lettres philosophiques ou letteres anglaises" (1734
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الیدرز ،لئیو جیی ( ،)1926- ، Leo J ،Eldersالدییا فلسیفی تومیا نکوینیا ( The
) ،Philosophical Theology of St. Thomas Aquinasچ .دوم ،تدییران ،وزار
فرونگ و ارشاد اسالمی.9836 ،
ایلخانی ،محمد :تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،چ .وشتم ،تدران ،سیازمان مطالییه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهوا (سمت).9818 ،
بریه ،امیل ( :)Bréhier, Emile, 1876- 1952تاریخ فلسفه قرن وفیدوم ( Histoire de
 ،)la philosophie, Le XVII Siècleترجمة اسماعیل سیاد  ،چ .اول ،تدیران ،ویرمس،
.9832
 :--- ،--تیاریخ فلسیفة قیرن نیوزدوم ،دورة نظیامویا (Histoire de la ( )9311 -9321 ،)philosophie, II XIX Siecleترجمة اسماعیل سیاد  ،چ .اول ،تدران ،ورمس.9817 ،
پاسکال ،بلز :سیاد بشر  ،ترجمة مرضیة خسرو  ،چ .دوم ،روزگار نو.9813 ،
پیالمر ،مایکیل (  :)Palmer, Michael F., 1945-دربیارة خیدا ( The Question of
 ،)God: an introduction and sourcebook, 2001ترجمیة نییمیه پورمحمید  ،چ.
اول ،تدران ،انتشارا علمی و فرونگی.9818 ،
قسینی بدشتی ،محمدرضا (سرویراستار) :فرونگنامة تاریخی مفیاویم فلسیفه ،تیألیف ییونخیم
ریتر و دیگران ،ج.دوم ،گزیده ا از مفاویم در مابیدالطبییه( ،گروه مترجمان) ،تدیران ،سیازمان
مطالیه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهوا (سمت).9818 ،
دکار  ،رنه :گفتار در روش درست راهبردن عقل و جستجو ققیقت در علیوم( Discours
de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans
 ←)les sciences,فروغی ،محمدعلی ،9838 ،ص .918 -561
ریتر ،یونخیم و دیگران :فرونگ نامة تاریخی مفاویم فلسفه ،ج :5.الدییا  ،ویراسیتة محمدرضیا
قسینی بدشتی و بدمن پازوکی ،تدران ،مؤسسة پژووشی قکمت و فلسفة ایران.9819 ،
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ریتر ،ج .دوم ،سمت← قسینی بدشتی ،محمدرضا
زادیوسفی ،امیرقسین و سیید مدر ،محمد« :شرطبند پاسکال و اِشکال خدایان متییدد» ،در:
جُستاروا فلسفة دین ،پژووشگاه علوم انسانی و مطالیا فرونگی ،سال یدارم ،شیمارة دوم،
پاییز و زمستان  ،9811ص .18 -66
ژیلسییون ،اتییین ( :)Etenne Gilson, 1884- 1978خییدا و فلسییفه ( God and
( ،)Philosophyتحول مفدوم خدا در تاریخ فلسفة غرب) ،ترجمة شیدرام پیازوکی ،چ .دوم،
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فلسفی کالمی ،شمارة پیاپی  ،76تابستان  ،9817ص  27تا .71

ب :غیرفارسی
P., G.,→ Pascal, Gedanken, 1997.
KrV: → Kant, Kritik der reinen Vernunft, 1983.
Kant, Imauel: Kritik der reinen Vernunft, (2. Aufl.), Werke in Zehn
Bänden, Bd.4. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1984.
Küng, Hans: Does God Exist? An Answer for Today, Taschenbuch,
Wipf and Stock, 2006.

9811  پاییز و زمستان،83  شماره،جاویدان خرد

82

Lafuma، Louis: "Blaise Pascal", in; LThK=Lexikon für Theologie und
Kirche, 10 Bde.
Bd.8, Herausgegeben von Josef Höfer,und Karl Rahner, Herstellung:
Freiburger Graphische Betriebe, 1986.
Loeffel, Hans: Blaise Pascal, Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, 1987.
Pascal, Blaise: Gedanken über die Religion und eineig andere
Themen, Jean- Robert Armogathe (Hrsg.), aus dem Französischen
übersetzt von Ulrich Kunzmann, UB 1622, ReclamVerlag, Leipzig,
1997.
-----, -------: Pensées, ed. and trans. A. J. Krailsheimer, London and
New York, Penguin Books, 1966.
------, ------: Pensées. Trans. and edit.: G. B. Rawlings. Mount
Vernon, N. Y.:
Peter Pauper Press1900.
-----, -------: Nicht eingeordnete Papier,→ Gedanken, 1997, S. 214440.
Rescher, Nicholas: Pascal's Wager: A Study of Practical Reasoning in
Philosophical Theology, Notre Dame, Ind., University of Notre Dame
Press, 1985.

