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چکیدهچکیده
این مقاله دربارة نظام اخالقی در منظومۀ فکري دکـارت اسـت. در مرحلـۀ اول ایـن     

خواهیم نشان دهیم که حتـی اگـر بپـذیریم دکـارت یـک نظریـۀ منسـجم و        نوشتار می
تر کتـابی مسـتقل و صـریح  درخصـوص     طور خاصاده و بهمند اخالقی پرورش ندنظام

هاي زنـدگی  هاي اخالقی دارد و میان انواع سبکفلسفۀ اخالق ننوشته است، اما دغدغه
اي نهد. او در آثار گوناگون خود بـه اصـول و مبـانی   و رفتارهاي مختلف تفاوت جدي می

منسجمی به دکارت نسـبت  ها، نظریۀ اخالقیتوانیم براساس آنکند که ما میاشاره می
بدهیم.

خواهیم به ماهیت و ساختار نظر اخالقـی دکـارت اشـاره کنـیم. در     در مرحلۀ بعد، می
ضمن بررسی مختصر دیگر تفسیرهاي موجود، تفسـیر مـورد نظـر خـود را از     این مسیر،

کنیم. همچنـین،  هاي مهم و اساسی آن را بیان میدهیم و مؤلفهاخالق دکارتی شرح می
کنیم که رأي او به چه گروهـی از فیلسـوفان   ضمن بحث، به این مطلب نیز اشاره میدر 

طورکه خواهیم دید، اخالق دکارت چهار مؤلفۀ اخالق متأخر شباهت بیشتري دارد. همان
اند که ها چهار مؤلفۀ بنیادینیاصلی دارد: فضیلت، علم، محدودیت معرفت و سعادت. این

1ها ناقص و حتی نادرست باشد.دکارت، بدون آنرسد توضیح اخالق نظر میبه

: انفعاالت نفس، فیزیولوژي، فضیلت، سعادت، آرامش خاطرواژگان کلیدي
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مقدمه

جایگاه اخالق در آثار دکارت. 1

شود: که اخالق دکارت! مگر هاي دربارة اخالق دکارت با این پرسش آغاز میبسیاري از پژوهش
اخالقی دکارت نیست و مرادشان منظور این محققان بداخالقی یا بیدکارت هم اخالق دارد؟ قاعدتا  

قدرها هم آدم بد یا بداخالقی نبوده است. اما نظریات فلسفی دکارت دربارة اخالق است؛ چراکه دکارت آن
رسد سبب این پرسش چیزي نیست، جزاینکه دکارت اثري نظر میچرا چنین تردیدي وجود دارد؟ به

تر بگوییم با نام اخالق ننوشته است. این فقدان باعث شده است تفسیرهاي ق یا دقیقمستقل دربارة اخال
شود که دکارت چیزي به نام فلسفۀ مختلفی در این باره پیدا شود. در یک سر این تفسیرها، گفته می

لی شود که درحقیقت شالودة اص). در سر دیگر این تفسیرها ادعا می1380:182اخالق ندارد (کاپلستون،
رو، در نامه به مترجم فرانسوي آن را برترین میوة درخت معرفت و فلسفۀ دکارت اخالق است و ازاین

).Shapiro, 2008:445داند (آخرین درجۀ حکمت می
آید که دکارت دغدغۀ اخالقی دارد و باالنشینی اخالق در درخت معرفت، از تمثیل درخت چنین برمی

گوید:ود، مستقیم یا غیرمستقیم، دربارة اخالق سخن میجهت نیست. دکارت در سه اثر خبی
شود. در اینکه منظور دکارت است که در آن، اخالق موقت مطرح میگفتار در روشنخستین محل  .1

جا رسد که واژة موقت در ایننظر مینظر هست. بهچیست، میان مفسران اختالف2از اصطالح موقت
شد فقط در دورة گذار از این اصول اخالقی استفاده شود، بل معناي زمانی موقت نیست که بنا بابه

ها را درست درنهایت به این معناست که دکارت هنوز استداللی براي اثبات این قواعد ندارد و موقتا  آن
باره بیشتر سخن خواهیم گفت.ها را اثبات کند. دراینکند تا بعدا  آنفرض می

طور جدي و الیزابت دومین جایی است که فیلسوف ما بهمکاتبات مفصل بین دکارت و شاهزاده .2
هاي روحی و حتی جسمانی الیزابت گوید. دکارت براي درمان بیماريمفصل، دربارة اخالق سخن می

طوري که وبوي رواقی دارد، بهشدت رنگها بهپیچد. سخنان دکارت در این نامههایی رفتاري مینسخه
3»آرامش خاطر«ها نگاريهاي دکارتی در این نامهبیت پندها و توصیهشاهتوانیم با قاطعیت ادعا کنیممی

هیچ وجه نباید بر امور بیرون از خودمان مبتنی شود. اساسا ، تمام سعی دکارت این است که به است که به
ی تواند عقل خود را بر انفعاالت خود حاکم کند و از این مسیر به آرامشالیزابت آموزش دهد چگونه می

برسد که باید غایت اعالي زندگی آدمی باشد.
نگارهاي دکارت درنهایت او را به این نتیجه رساند که باید اثري مستقل درمورد انفعاالت شاید نامه.3

، او بیشتر از حیث فیزیولوژیک، انفعاالت اصلی و فرعی نفس انفعاالت نفسنفس بنویسد. در کتاب  
خواهد طبیعت بدن ا دکارت در حال پرورش تنۀ درخت خود است و میرسد. درواقع، این جانسانی را برمی

شود که تا را بشناسد تا بتواند ازطریق آن به میوة اخالق برسد. ضرورت چنین کاري از آن جا ناشی می
توان درخصوص خوبی یا بدي و نیز ها مشخص نشود، نمیهاي بدن و چگونگی کارکرد آنفعل و انفعال

طور بهانفعاالتهار انفعاالت نفس کاري انجام داد. بنابراین، شاید تالش دکارت در دربارة کنترل و م
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کم یکی از مبناهاي اخالق دکارتی را نظر نیاید، اما باید بدانیم که این آراء دستمستقیم اخالقی به
دهد.تشکیل می

باید بدانیم که استعارة طورکلی، دهد. بههاي اخالقی در دکارت را نشان میها وجود دغدغهاین تالش
دارند. براي مثال، در مورد 4وارگوید که همه اجزاء فلسفۀ دکارت با یکدیگر پیوندي اندامدرخت به ما می

آید به شناخت نفس، خدا دست میبه» روش درست«همین میوة اخالق، معرفت متافیزیکی دکارت که با 
کارکرد برخی اجزاء انفعاالتبیعیات اوست که در ها مقدمۀ علم طرسد. این شناختو تاحدودي جهان می

بري از این دو شناخت است که به سراغ بررسی کند. سپس، او فقط با بهرهبدن و البته نفس را بررسی می
کند که علم اخالق مورد نظر او رود. خود دکارت در نامه به مترجم فرانسوي تصریح میرفتار صحیح می

).243: 1390دکارت، دیگر است (م مستلزم آشنایی کامل با علو
ي درخت (طبیعیات) است که از دل آن توضیحی دربارة تنهانفعاالتگوید: رسالۀ باره میفرانکو دراین

کند که بفهمیم تا چه آید. شناخت فیزیولوژیک انفعاالت به ما کمک میگانه بیرون میهاي سهشاخه
ر آنکه، شناخت کارکرد انفعاالت ضروري است تا پس از آن، ها را کنترل کنیم. عالوه بتوانیم آنحدي می

:Franco, 2006تحقیق کنیم که دقیقا  کدام یک از این انفعاالت و تا چه حد باید کنترل شوند (
226.(

استعارة درخت میان میوة اخالق و گوید کند و میباره، شاپیرو از تمثیل  دکارت استفاد جالبی میدراین
سو اگر ما دغدغۀ رفتار عملی را غایت فلسفۀ دکارت بدانیم، کند. ازیکت رابطه برقرار میبقیۀ اجزاء درخ

شود که براي انجام عمل خوب در زندگی، هم باید گونه جمع میبین فلسفۀ نظري و اخالق دکارت این
م کنیم. شناخت علمی هم که مستلزخودمان را بشناسیم و هم جهان طبیعتی را که در آن زندگی می

شناخت متافیزیک است. اما ازسوي دیگر، در این غایت و میوة نهایی درخت، یعنی اخالق، بذر خود 
آورد؛ یعنی این اخالق درخت هم قرار دارد و اگر این بذر کاشته شود، از دل آن درخت معرفت سر بر می

شناسی و معرفتشود. با این حساب، اخالق، متافیزیک است که انگیزة شناخت علمی و متافیزیکی می
.)Shapiro, 2008: 446-447 & 460(خورندنحوي استوار به هم پیوند میبه

تفسیرهاي مختلف از اخالق دکارت.2

پیش از این اشاره کردیم که درمورد فلسفۀ اخالق دکارت چند نظر وجود دارد. ما قصد نداریم که این 
کنیم و سپس با ها اشاره میه دو مورد از آنتفسیرها را نقل، بررسی و نقد کنیم، لذا خیلی خالصه ب

ها و همچنین پس از بررسی چند مسئله درباب اخالق  دکارت، تفسیر مطلوب خود را توضیح استفاده از آن
دهیم که شواهد زیادي هم بر آن داریم.می
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اخالق علمی.2-1

ذا نظریۀ اخالقی دکارت گویند اخالق در دکارت یک علم است، درکنار پزشکی و مکانیک؛ لبرخی می
شود. علم اخالق مربوط به حرکات بدن است؛ باید به همان دقتی تقریر شود که دو علم دیگر تقریر می

زیرا حرکت به بدن تعلق دارد، نه نفس. بنابراین اساسا  علم اخالق دربارة بدن است نه نفس و اگر ما 
آن را کنترل و هدایت کنیم. کنترل خشم دیگر نه توانیم هاي فیزیکی رفتارهاي بدن را بشناسیم، میعلت

از راه پند و اندرز ممکن است و نه از راه یادآوري وظیفۀ انسان درخصوص صبر، بلکه براي کنترل خشم، 
دهد و میزان ترشح کدام هورمون ابتدا باید بفهمیم که در هنگام خشم، چه اتفاقی در بدن انسان رخ می

توانیم از طریق معالجه یا تزریق دارو، فرد خشمگین را به این شناخت، میکند. پس ازدر بدن تغییر می
فردي آرام و صبور تبدیل کنیم.

طور خالصه آرمان دکارت این است که ازطریق شناخت کم ی روابط به«گوید: دکتر صانعی می
... به برکت بینشی هاي بدن، دقت قضایاي اخالقی را به دقت علوم طبیعی برساند االعضایی انداموظایف

توانیم بفهمیم که رهایی از احوالی چون خشم، ترس، یأس، حسد، که دکارت به وجود آورد امروز می
» شود، جز به طریق معالجۀ طبی ... ممکن نیستها رذیلت محسوب میحرص و ... که افراط در آن

5).19: 1390دکارت، (

شود، اما در مقام عمل، علم تفسیري فلسفی میدر این تفسیر، هرچند در مقام نظر، اخالق دکارت 
رو در است؛ ازاینانفعاالت نفسشود. تکیۀ این تفسیر بیشتر بر کتاب اخالق به علم پزشکی فروکاسته می

داند و در مرحلۀ دوم، به را موق تی و براي دوران گذار میگفتار در روشمرحلۀ اول، قوانین اخالقی  کتاب 
توانیم بگوییم سازگاري طورکلی، میشود. بههایش با الیزابت، کمتر توجه میسخنان دکارت در نامه

محتواي مکاتبات با این تفسیر کار آسانی نیست.

اخالق رواقی.2-2

هاي رواقی است که در شدت تحت تأثیر اندیشهشود که آراء اخالقی دکارت بهدر این تفسیر گفته می
هیمی مثل آرامش خاطر، توجه به درون و عدم تکیه بر بیرون و تغییر اند. مفاقرن هفدهم مجددا  احیا شده

6کند.ها شبیه میخود به جاي تغییر جهان  مواردي است که اخالق دکارت را به رواقی

نیز انفعاالت نفسکند، اما از رسالۀ و مکاتبات دکارت، توجه زیادي میگفتار در روشاین تفسیر به 
اي در این دیدگاه دارد. مانعی که بر سر راه این جایگاه ویژه7منشیفهوم بزرگویژه مشود و بهغافل نمی

تفسیر وجود دارد اختالفاتی جدي است که تفکر دکارتی با نگرش رواقی دارد. در ادامۀ بحث به این 
هرحال باید دقت کنیم که خود دکارت هم نظریۀ اخالقی خودش را از ها اشاره خواهیم کرد. بهاختالف

Descartesکند (میداند و در همان مکاتبات با الیزابت، خیلی زود نقد سنکا را آغاز کا متمایز میسن
on 4.viii.1645.(
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کند و هم از کاربرد گوید تفسیر رواقی از دکارت، هم فیزیولوژي را فراموش میفرانکو می
گر این تفسیر عدم توجه . درواقع، اشکال دی)Franco, 2006: 228(کند مثبت انفعاالت غفلت می

انفعاالتاست. رویکرد دکارت در هر سه قسمت کتاب انفعاالتهاي فیزیولوژیک دکارت در به تبیین
این است که علت فیزیکی انفعاالت را نیز توضیح دهد و براي مثال مشخص کند که در هنگام خشم 

جریان خون، حرکت ارواح حیوانی )، در 96)، عشق و نفرت و لذت (بند 184)، حسادت (بند 199(بند 
تر از این موارد  نظر دکارت دربارة حرکت است دهد. مهمهاي قلب و مغز چه اتفاقی رخ میو دریچه

). هر تفسیري دربارة اخالق دکارت باید ت5و 4داند (بند که منشاء آن را بدن و نه نفس می
طور که در نامۀ بدهد؛ زیرا در این کتاب، آنتانفعاالي توجیه نگارش رسالۀ کننده دربارهوضیحی قانع

اش عرضه کند. دکارت در خواهد بنیانی مطمئن براي آراء اخالقیبه شانت آمده است، دکارت می
باید با اطمینان بگویم شناخت اندکی که کوشیدم درمورد فیزیک [بدن انسان] «گوید: این نامه می

» براي فلسفۀ اخالق به من کمک بسیار بزرگی کرددست آورم، جهت تأسیس مبنایی مطمئن به
)Descartes on 15 June 1646.(

بررسی چند موضوع در تفکر اخالقی دکارت.3

اکنون، پیش از آنکه تفسیر مقبول خود دربارة اخالق دکارتی را عرضه کنیم، الزم است چند موضوع و 
ضه کنیم.مسئله را در فلسفه و اخالق دکارت بررسی و نظر خود را عر

اخالق موقت.3-1

برویم، دکارت ابتدا موضوع اخالق موقت و قواعد اگر بخواهیم مطابق با ترتیب زمانی طرح بحث پیش
کند. تصویر اجمالی این چهار قاعده چنین است:مطرح میگفتار در روشآن را در کتاب چهارگانۀ 

دور از افراط و تفریط؛پذیرش آراء بهام و پیروي از قوانین کشورم، اعتقاد به دین دوران کودکی.1
هاي نظري؛استواري و ثبات قدم در عمل بدون توجه به شک.2
تالش براي مهار آرزوها و امیال نفس خودم، بجاي تغییر نظم جهان؛.3
پرورش عقل و شناخت حقیقت با روش درست؛.4

م را درمقام نظر کنار خواهم همۀ باورهاي پیشینگوید من که میدکارت در توجیه بیان این قواعد می
توانم بگویم چون فعال  در مقام شک بگذارم، باید توجه کنم که داستان زندگی عملی متفاوت است و نمی

). 92- 88: 1385هستم، پس در عمل هم کاري به کار جامعۀ اطراف و کشور محل زیستم ندارم (دکارت، 
جدا کند و بگوید تفاوت قصد من از شک با خواهد راه خود را از شکاکان عملی درواقع، گویی دکارت می

نیز درهمین اصول فلسفهها تا زمین است. اصل سوم کتاب ها از شکاکیت به میزان فاصلۀ آسماننیت آن
). شک عام و 254: 1390(اصول فلسفه، » شک را نباید به رفتار خود در زندگی تعمیم دهیم«باره است: 

لحاظ، دکارت نظمی اخالقی بیانجامد. ازاینمیمی طوالنی و بیتصجانبه ممکن است به تردید و بیهمه
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,Cottingham(اصرار داشت که میان خود و شکاکان پیرونی تمایزي آشکار بنهد  ethics,1993:
).1385:93، دکارت؛ 130

چیست و » موقت«درخصوص اخالق موقت، یک پرسش اساسی وجود دارد: مراد دکارت از اصطالح 
طور که از ظاهر کالم قواعد چه جایگاه و ارزشی در نظام اخالقی دکارت دارند؟ آیا همانطورکلی اینبه

ها به سر کنند که چند صباحی را با آنها فقط نقش کلبه یا ک پ ري موقت را بازي میآید، ایندکارت برمی
ارند و شالودة بناي مراتب فراتر دي امن و مستحکم خود را بسازیم، یا اینکه نقشی بهکنیم تا خانهمی

اخالقی دکارت هستند؟
شود واژة موقت در تقابل با دائمی است یعنی این قوانین دائمی نیستند. شک طور سنتی، گفته میبه

کند و و اخالق موقت هم فقط قواعد هنگام عبور از داالن شک است نظري زندگی انسان را متشتت می
اند. با این تفسیر، قواعد مذکور فقط عملی هستند، نه تا مبادا فرد شک نظري را به حیطۀ عمل بکش

ها صرفا  عملی نیستند، بل این گویند که ایننظري. برخی ضمن اذعان به موقتی بودن این قوانین می
).Shapiro, 2008: 450(شود ي آن چیزي است که احتماال  بعدا  اثبات میقوانین نظري طرح اولیه

اعد چهارگانه وجود دارد که سه ویژگی مهم دارد: اوال  نقش قواعد را بسیار اما، تفسیر دیگري از این قو
و مکاتبات با الیزابت سازگارتر است و ثالثا  انفعاالتکند، ثانیا  با سخنان بعدي دکارت در تر میپررنگ

ء آراء کند که با توجه به شرایط قرن هفده و احیاتر میپیوند اخالق دکارتی را با اخالق رواقی محکم
اند باره اشتباه کردهگوید مفسران دراینها بوده است. مایکل لدوف میقطع تحت تاثیر آنرواقی، دکارت به

معناي زودگذر نیست، بلکه معنایی حقوقی دارد: در دادگاه، حکم موقتی و اولیه  و موقت در این جا به
رو نباید حکم موقت بعدا  ؛ ازایندکنحکمی است که ساختار و چارچوب کلی حکم نهایی را معلوم می

,Shapiroنقل ازبه؛LeDoeuff, 1989: 62(توسط حکم نهایی مردود شود یا مورد شک قرار گیرد 
2008: 450(.
نماید که با توجه به مضمون و محتواي قوانین اخالق موقت، این تفسیر توجیهات خوبی دارد. چنین می

نحو این طنین بهخواهیم بگوییم اتفاقا ایم، حال میق دکارت گفتهپیش از این دربارة طنین رواقی در اخال
رسد. براي اثبات این ادعا، خوب است محتواي قواعد بسیار رسایی در اخالق موقت او نیز به گوش می

ها را با اخالق رواقی ببینیم و ثانیا ، و از آنچهارگانه را مجددا  مرور کنیم تا اوال ، شباهت برخی از آن
ها قواعدي موقتی است یا دائمی.تر، دریابیم که آیا اینمهم
آید؛ زیرا دکارت مند مینظر موقت و زماندرمورد این قاعده باید اذعان کنیم که به. قاعدة نخست: 1

همواره در آثارش تأکید دارد که هرکسی باید خودش مستقال ، مبانی نظري خود را بشناسد و تقلید در این 
کارانۀ دکارت باشد که نابخشودنی است. شاید هم صدور قاعدة اول ناشی از روحیۀ محافظهباره خطایی

). 93: 1385هاي جهان تماشاگر باشد تا بازیگر (دکارت، کوشد تا در بازيبه قول خودش همواره می
است اي مطابق با مشیء و خصلت آرام و غیرجنجالی دکارت است. با همین روحیه چنین اطاعت منفعالنه

نویسد: چنین حرکتی کار اش میاي به شانت دربارة علت عدم نگارش نظریۀ اخالقیکه او بعدا  در نامه
اي به دست خواهم بهانهخواهند نوع رفتار دیگران را مشخص کنند و من نمیشاهان است که می
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,Rutherford؛ Cottingham, ethics, 1993: 129(مخالفانم دهم و خود را بدنام کنم  2013: 3( .
کم براي خود دکارت موقتی نیست.بنابراین، حتی این قاعده هم دست

رسد این قاعده عالوه بر نظر میشود. بهدر قاعدة دوم از ثبات در عمل سخن گفته می. قاعدة دوم: 2
نظري نیز اینکه رنگ رواقی دارد (اینکه نباید مطابق با تأثیرات بیرونی، مدام رفتار ما هم تغییر کند)، جنبۀ

نگرد. شاهد آنکه این قانون بعدا  هم در نامۀ به الیزابت و دارد و دکارت آن را به چشم قانونی موقتی نمی
شود، جایی که دیگر تفکر دکارت رشد کرده است و بناست ثمر ، به زبانی دیگر تکرار میانفعاالتهم در 

ید و دودلی و تغییر عمل جایز نیست و گوید وقتی عقل به صحت حکمی نظر داد، دیگر ترددهد. او می
گونه که خواهیم دید، ). اساسا  همان485- 484: 1390، دکارتدهد (فرد حتما  باید به حکم عقل تن 

شود.فضیلت دکارتی بر اساس استواري در عمل تعریف می
تر ا روشنهها دارد و تأثیر آن: قاعدة سوم بیشترین شباهت ظاهري را به اخالق رواقی. قاعدة سوم3

گوید به جاي تغییر جهان، در اندیشۀ تغییر خود باشید. از آفتاب است. در قاعدة سو م، دکارت رسما  می
هاي بارز حکیم رواقی خودمهاري و تسلط بر نفس خود است و اینکه فرد باید امیال خود یکی از مشخصه

نی نظري دارد و دستوري موقتی نیست؛ شک این قاعده نیز بنیارا با طبیعت هماهنگ کند. در نگاه ما، بی
) و همچنین در 146تا 144(براي مثال در بندهاي انفعاالت نفسشاهد آنکه پژواك این صدا در جمالت 

هایی که کتاب سنکا بررسی اغلب مضامین مکاتبات دکارت با الیزابت نیز وجود دارد (براي مثال در نامه
Descartesشود که شروع آن از این نامه است: می on 4.viii.1645(.

بودن قاعدة چهارم به توضیح نیازي نیست که رسد درمورد دائمینظر میبه. قاعدة چهارم:4
واضحات است. اساسا  کل فلسفۀ دکارت تأکید بر پرورش عقل و اتخاذ روش صحیح است و با این 

خواهم گوید مید دکارت میطور که خوتواند داشته باشد. همانحساب موقتی بودن آن چه معنایی می
توانم در شناخت حقیقت به روشی که براي اي که میهمۀ عمر را صرف پرورش عقل کنم و به اندازه«

).92: 1385(دکارت، » ام پیش رومخود اختیار کرده
ا ویژه قواعد دو تا چهار) رها (بهدهد که اوال  دکارت آنبررسی دقیق محتواي این قواعد، به ما نشان می

ها خواهد هم در هنگام شک و هم پس از دفع شک، از آنکند، بلکه میبه چشم کلبۀ موقتی نگاه نمی
استفاده کند. حتی قاعدة نخست هم از این امر چندان مستثنا نیست و شاهدآنکه دکارت در رویکرد 

ویژه ا ، این قواعد (بهاي ندارد. ثانیسیاسی یا اجتماعی، چندان روحیۀ انقالبیاش دربارة موضوعات شبهکلی
مورد دوم و سوم) شباهت زیادي با اخالقی رواقی دارد.

غرض از ذکر این مقدمه دربارة اخالق موقت دو چیز است: نخست، با این تفسیر، شاهدي بسیار قوي 
جهت نیست یابیم که بگوییم: اخالق از همان ابتداي راه، دغدغه و حتی هدف دکارت بوده است و بیمی

شود، ها اشاره میرة درخت فلسفۀ او اخالق است. دوم، نکاتی که در ضمن این چهار قاعده به آنکه ثم
ویژه درمورد فضیلت، سعادت و تاحدودي در ساختمان نهایی اخالق دکارت نیز مورد توجه جدي است، به

خاطر رواقی که در دیدگاه نهایی اخالق دکارت نقشی پررنگ دارد.آرامش
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انفعاالت.3-2

اصطالح انفعاالت شاید پرتکرارترین اصطالح در فلسفۀ اخالق دکارت است و غایت نهایی اخالق 
گوید که در تر بگوییم هدایت انفعاالت انسانی است. فرانکو میاو یافتن راهی براي مهار یا دقیق

رو در و ازاینبودن انفعاالت هدف عملی رساله استبودن عقل  و بردهي اربابمسئلهانفعاالتي رساله
شود ؛ یعنی بند پایانی هر سه بخش اصلی رساله، این امر مهم تکرار می212و 148، 50بندهاي 

)Franco, 2006: 226.(
دهد این است که انفعاالت نقطۀ تالقی رسد، چیزي که اهمیت انفعاالت را افزایش مینظر میبه

دهد. با این و بدن در قلمرو انفعاالت رخ میهمکاري نفس و بدن هستند. چه همکاري و چه تضاد نفس 
ي درخت بدانیم، آن وقت، انفعاالت حساب، اگر بحث انفعاالت را همان بحث اخالق و اخالق را میوه

اي همچون تمایز نفس و بدن و چیستی نفس و از آن جایی است که در آن هم پاي مبانی متافیزیکی
شود که در آن متوجه هاي طبیعیات مشخص میاهمیت بحثآید؛ و همتر چیستی اراده به میان میمهم
هاي انسانی است و انفعاالت  برخاسته از بدن، ازطریق تحریک امیال، با نفس شویم بدن مبدأ حرکتمی

شوند. حال، ابتدا ببینیم مراد دکارت از انفعاالت در این کنند؛ یعنی توسط نفس ادراك میرابطه برقرار می
بحث خاص چیست.

شود. کار نفس فقط و فقط بحث از تفاوت کارکردهاي بدن و نفس آغاز میانفعاالت نفسر رسالۀ د
اندیشه و ادراك است و کار بدن تولید حرکت و گرماست. نفس منشاء حرکت نیست و فرق بدن مرده و 

7اي زنده در داشتن نفس نیست، بلکه تفاوتشان مثل ماشین خراب و ماشین سالم است. دکارت در بنده
لحاظ فیزیولوژیک، پدیدة حرکت در بدن را توضیح دهد. سپس، او وارد بحث کوشد که بهمی17تا 

گوید که افعال نفس بر دو قسم است:شود و میکارکردهاي نفس می
شوند که خود بر دو قسمند:ا میال مستقیما  از نفس ناشی می: . میل یا فعالیت نفس1

ند، مانند تمایل ما به محبت به خدا؛الف) فقط در خود نفس ریشه دار
کند و ما رفتن که هنگام این میل، پاي ما حرکت میب) در بدن ما ریشه دارند، مانند تمایل ما به راه

رویم.راه می
گیرد؛ لذا هاي معلومات را از اشیاء بیرون از خود می: نفس  ادراکات یا صورت. ادراك یا انفعال نفس2

رود. ادراکات نیز بر دو قسمند:شمار میادراك انفعال نفس به
کنیم.الف) معلول نفس هستند، مثل وقتی که تمایالت یا تخیالت خود را درك می

ي ادراکاتی که ازطریق دخالت سیستم اعصاب بدن وارد نفس ب) معلول بدن هستند، مثل همه
هاي معلول بدن بر سه قسم است:شود. این انفعاالت یا ادراكمی

هاي خارجی، مثل شنیدن صداي زنگ؛اکات حسی ابژه. ادر1
. ادراکاتی دربارة بدن، مثل گرسنگی؛2
. ادارکاتی دربارة نفس، مثل لذت و خشم.3
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گوید مراد ما از انفعاالت نفس در این کتاب، همین قسم سوم است؛ یعنی انفعاالتی که اوال  دکارت می
شود؛ ثالثا  دربارة یق دخالت سیستم عصبی بدن درك میادراك نفس است؛ ثانیا  معلول بدن است و از طر

).406-393: 1390، دکارتاست (چیزي از خود نفس 

قدرت نفس و اراده.3-3

آورد و سپس وجود میاثر و نتیجۀ اصلی انفعاالت این است که در نفس انسان برخی تمایالت را به
ۀ مهم بحث درخصوص اخالق همین جاست. ). نقط40کند (همان، بندانسان بر اساس آن امیال عمل می

نفس در همین قسمت است که باید به کنترل انفعاالت اقدام کند، اما ازآنجاکه انفعال معلول خود نفس 
تواند میل خود را تواند مستقیما  بر آن اثري بگذارد؛ بلکه فقط مینیست و معلول بدن است، نفس نمی

نشود.مهار کند و تسلیم آثار هیجانی انفعاالت
سو با درخواست انفعاالت روبروست و از آید. ارادة عقل ازیکاین جا پاي ارادة عقالنی به میان می

گویند عمل مطابق با انفعاالت تند و هیجانی، به صالح و بیند که میطرف دیگر مالحظات عقل را می
ده حین شدت هیجان حداکثر کاري که ارا«باره خیلی ساده است: مصلحت نیست. مثال دکارت دراین

تواند انجام دهد این است که تسلیم اثرات این هیجان نشود و بسیاري از حرکاتی را که هیجان بر می
کند خنثی کند. مثال  اگر گرسنگی موجب شود که انسان دست خود را به طرف چیزي به بدن تحمیل می

).418:(همان» تواند دست را به عقب بکشدقصد سرقت دراز کند، اراده معموال  می
جاي . انفعالی را به1تواند در روند انفعاالت مداخله کند: طبق سخنان دکارت، نفس به سه طریق می

. امیالی را هدایت کند که 3کنند؛ اي را تغییر دهد که انفعاالت تولید می. آثار بدنی2انفعالی دیگر بنشاند؛ 
تند، اما در اوقاتی که انفعاالت بسیار شدید، تند و آورند. راه اول و دوم مفید هسوجود میانفعاالت به

دهند. در مواقع بحرانی، مثل عصبانیت خیلی شدید، انفعاالت هیجانی هستند، کارایی خود را از دست می
ماند راه اند. پس باقی میاند و موجب حرکت بدن شدههیجانی قبل از آنکه عقل به خود بیاید، بروز یافته

). نفس قوي نفسی است که Franco, 2006: 232-237ه اخالقی هم همین است (سوم که اتفاقا  را
سمتی هدایت کند که مطابق با دستورهاي عقل باشد. راه سوم راهی است که خواستۀ انفعاالت را به

توانیم به بحث فضیلت و سعادت وارد بشویم و رفته رفته منظومۀ اخالقی دکارت را کم میازطریق آن کم
.کامل کنیم

ي انفعاالت و ارادة عقالنی ضروري است.پیش از آن، ذکر دو نکتۀ کوتاه اما بسیار مهم دربارة رابطه
شود. نفس تا علت اصلی انفعاالت را جا اهمیت طبیعیات یا همان تنۀ درخت روشن میایناول:

ها ي هدایت آنتواند براشود، نمینشناسد و تا وقتی که نداند بدن چگونه موجب حرکت اعضاء خود می
کاري انجام دهد.

دهد، ها نسبت میدرست است که دکارت حرکت را به بدن و سیستم ارواح لطیف مادي و عصبدوم:
تواند از طریق تأثیر دهد. زیرا اوال  نفس نیز میاما این سخن علم اخالق او را به علم پزشکی تقلیل نمی
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هاي یا  ا میال و تخیالت نفسانی  افعالی (در مقابل ادراكي صنوبري حرکات بدن را تغییر دهد و ثانبر غده
- 414: 1390، دکارتشوند (توانند موجب حرکت بدن انفعالی) هستند که مستقال  به نفس مربوطند و می

داند که در نامه به الیزابت درمورد آثار ). افزون بر آنکه دکارت نقش ذهن و نفس را چنان جدي می416
هاي بد بشود، اما نفس تواند مانع بدن درمورد دیدن خوابگوید کسی نمیشان، میهاي پریمنفی خواب

تواند مانع بروز آثار منفی در بدن بشود و اجازه ندهد که بدن مانع سعادت نفس شود قوي می
)Descartes on 1.ix.1645.(

فضیلت، اختیار و سعادت.3-4

یک هستند، اما یکی نیستند. خیر اعال در دکارت نه مسئلۀ فضیلت و سعادت در دکارت بسیار به هم نزد
اي با سعادت کند که دیگر فاصلهاي تعریف میگونهسعادت او که فضیلت اوست؛ هرچند او فضیلت را به

هاي اصلی اخالق دکارت  سعادت یا همان نتیجۀ ندارد. به همین دلیل، ما خواهیم گفت که یکی از مؤلفه
آل یا شود که فضیلت ایدهگویند بیشتر تالش دکارت در این راه صرف میفعل اخالقی است. برخی می

انجامد. در این راستا، باید توجه داشته همان خیر اعلی را بشناسد و اینکه فضیلت چگونه به سعادت می
د گردد که از ارادة آزاد یا اختیار خوباشیم که در نگاه دکارت، همۀ فضایل اخالقی در نهایت به این بر می

عبارت بهترین حالت، در این ).Alanen and Svensson, 2007: 1(به بهترین حالت استفاده کنیم 
تفسیر نشان از اهمیت نتیجۀ فضیلت دارد.

اي محکم و استوار براي آنکه فرد فقط کاري داشتن اراده«کند: گونه تعریف میدکارت فضیلت را این
بهترین کار است و اینکه فرد تمام نیروي عقلش را براي کند که را انجام دهد که [عقل او] حکم می

Descartes(» کار گیردصدور حکم مناسب، به on 18.viii.1645(. این فضیلت همان خیر اعال و
، نیز در بخش انفعاالت نفسنوعی در کتاب مبناي اصلی اخالق دکارتی است. این معناي از فضیلت به

). در دل سخنان دکارت دربارة 161، بند1390رد. (انفعاالت، وجود دا» منشیبزرگ«توضیح انفعال 
، دو نکتۀ بسیار مهم وجود دارد که یکی به تعریف فضیلت و دیگري به بحث ارادة آزاد و »منشیبزرگ«

خورد.اختیار انسانی گره می
ید بهترین گوگوید فضیلت یعنی آنکه انسان همۀ کارهایی را که عقل می، او می153در پایان بند ) الف

گاه قصور نورزد.کار است، انجام دهد و در این راه هیچ
درخصوص تأمالت،پیش از بررسی نکتۀ دوم در مورد ارادة آزاد، خوب است به عبارات دکارت در ) ب

گیرد. در مقابل  قوة قرار می» کردنآزادي براي حکم«اختیار اشاره کنیم. در تأمل چهارم، اختیار مترادف با 
سبب همین عدم تناهی در ارادة آزاد است که محدود و متناهی است، قوة اراده  نامتناهی است و بهفاهمه 

گردد. تفاوت ارادة نامتناهی خدا با ارادة نامتناهی انسان در خود ذات اراده که انسان به خداوند شبیه می
ي ت و متعلق ارادهنیست که مفهومی بسیط و غیرقابل حدگذاري است، بل از آن روست که علم، قدر

خداوند نامتناهی است، اما این سه مورد در انسان محدود است. براي اینکه سخن دکارت را متوجه شویم 
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که چگونه ارادة آزاد انسان هم نامتناهی است و هم متناهی، باید توجه کنیم که دکارت آزادي ارادة انسان 
رادة آزاد به این معنا نیست که هر دو طرف ممکن براي رو، اداند. ازاینرا در نسبت با فهم و آگاهی او می

تر است؛ چون از خیر آن اگاهم. اساسا ، من مساوي باشد، بلکه به این معناست یک طرف براي من جذاب
اگر دو طرف براي انسان مساوي و بالمرجح باشد، نشان از نقص معرفت و اراده است، نه کمال آن 

).65-63: 1369(دکارت، 
بنیم که اگر اراده و شناخت در ، میتأمالترویم. در میانفعاالت زمینه، سراغ عبارات  این پیشحال، با

شویم. در انفعاالت نیز اگر ارادة آزاد در کنار معرفت کنار یکدیگر باشند، از صدور حکم خطا دور می
منشی انسان بزرگشود. کرامت وتبع آن، به سعادت نزدیک میصحیح قرار بگیرد، فرد به فضیلت و به
نحو صحیح استفاده کند؛ یعنی اراده را فقط در خصوص اموري مشروط به این است که از ارادة خود به

دهد که ي اختیارات فرد است. معرفت صحیح به ما نشان میکار ببرد که کامال  در حد توانایی و حیطهبه
).475- 474: 1390دکارت، ماست (چه چیزي در حیطۀ اختیارات 

شود؛ با این حساب، به فضیلتی که قصد رسیدن به سعادت را دارد،  یک شرط دیگر هم افزوده می
کند که در یعنی، عالوه بر اینکه فقط در پی انجام بهترین حکم عقل است، فقط به اموري اکتفا می

ر خود ي فضیلت این است که به اعمال خیري اقدام کنیم که متکی بنتیجه«محدودة اختیارات اوست. 
تري دارد؛ تر باشد، رتبۀ عالی). فضیلت داروي انفعاالت است و فرد هر چه فاضل144(همان، بند» ماست

).Franco, 2006:  231(رودهاي انفعاالت غیرعقالنی میچراکه کمتر در پی خواسته
الیزابت اشاره کنیم که دکارت در نامۀ بهدر ادامۀ بحث پیوند فضیلت و معرفت باید به شش گزاره

ها توجه کنیم:گوید در هنگام صدور هر حکمی باید به آننامد و میها را حقایق مفید میآن
خدایی وجود دارد که کمال و قدرتش نامتناهی است و در احکام او احتمال خطا راه ندارد. وقتی .1

حتی در هنگام رنج و پذیریم و بدانیم همه چیز مبتنی بر ارادة اوست، دیگر با طیب خاطر رخدادها را می
شویم.درد نیز پریشان و ناآرام نمی

تر از بدن است و آگاهی از اینکه اوال  وجود نفس مبتنی بر بدن نیست و ثانیا  نفس شریف.2
پایانی برسد که براي بدن تصورش هم ممکن نیست. وقتی از نامیرایی نفس تواند به آسایش خاطر بیمی

هراسیم.یگر از مرگ نمیو تمایزش از بدن مطمئن باشیم، د
جهان نامتناهی و بسیار عظیم است؛ لذا نباید خود را مرکز جهان بدانیم و توقع داشته باشیم که .3

هاست.خاطريکل جهان در خدمت ما باشد، توهمی که منشاء بسیاري از پریشان
نیم و توانیم تنها زندگی کي بزرگ موجودات جهان هستیم و نمیما تنها یک عضو از مجموعه.4

براي زندگی بهتر باید عالیق جمعی را بر میل فردي مقدم کنیم.
رو در دهند؛ ازاینآمیزتر از آنچه هستند به ما نشان میانفعاالت ما خیر و شر امور را بسیار اغراق.5

کردن، باید دقت کنیم که فریب خیرهاي دروغین را نخوریم و بدانیم که لذات متعالی نفس با هنگام حکم
اي ضعیف بدنی قابل قیاس نیستند.هلذت
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وقتی انجام عمل ضروري است، تردید و دودلی جایز نیست؛ لذا هرجا ندانیم چه چیزي صحیح .6
آیند.هاي عرفی و حکومتی عمل کنیم که به نظر صحیح میاست، باید به قانون

یم، لذا وقتی به این توانیم به معرفت جامع و کامل دست یابگوید ما در بسیاري از موارد نمیدکارت می
شویم حقایق بنیادین و مفید عادت کنیم، در هنگام صدور حکم یا در هنگام ضرورت عمل، درمانده نمی

)Descartes on 15.ix.1645(.کند که اخالق میوة درخت معرفت این فهرست به ما یادآوري می
س و بدن و همچنین حتی عظمت است. اگر بخواهیم به اخالق برسیم، باید وجود خدا، طبیعت، تمایز نف

جهان را هم بشناسیم تا جایگاه خودمان را در این میان بدانیم. ما نه تنها باید خودمان را بشناسیم که باید 
دیگر افراد را نیز بشناسیم؛ زیرا احکام اخالقی ما مبتنی بر فهم جایگاه خودمان در ارتباط با دیگر اشیاء و 

توانیم جهان نامحدود را باید فراموش کنیم که ما محدود هستیم و نمیحال، ندیگر افراد است. بااین
بشناسیم؛ لذا فضیلت آن است که به اعمال خیري اکتفا کنیم که از آن شناخت داریم و مبتنی بر ارادة آزاد 

.)Shapiro, 2008: 457-456(ماست 
ی مطابقت با عقل در جاست. وقتی طبق فضیلت عمل کنیم؛ یعننقطۀ پیوند فضیلت و سعادت همین

شویم که سعادت نهایی انسان است. سعادتی که خاطري نزدیک میحیطۀ اختیارات به آرامش و رضایت
مندانه رفتار کند. در این نقطۀ نهایی است کامال  در حیطۀ اختیار انسان است، مشروط به آنکه فرد فضیلت

خورد. انسان آزاد فرد فاضلی است پیوند میکه فضیلت، معرفت، آزادي و مهار انفعاالت به سعادت انسان
دهد که انفعاالت او را به ناکجاآباد ببرند.که ارباب انفعاالت خود است و اجازه نمی

صبري و غمگینی البته سعادت با همۀ امیال در تعارض نیست، بل با امیالی مخالف است که با بی
نیست که عقل ما هیچگاه اشتباه نکند؛ بلکه اند. همچنین، براي آرامش خاطر یا سعادت الزم همراه

Descartesایم (توانستیم، گرفتهمالك این است که بدانیم بهترین تصمیمی را که می on
4.viii.1645 .(خاطر سعادت، همان فضیلت یا خیر اعال نیست، بلکه حاصل آن است. بنابراین رضایت

ضیلت ارزشمند است. درواقع، اخالق دکارت خاطر حاصل از فنفسه ارزش نیست، بلکه فقط رضایتفی
دنبال فضیلت یا خیراعال هستیم، نه محور نیست، بلکه سعادت نتیجۀ خیر است. ما در اعمالمان بهسعادت

).Shapiro, 2008: 454-455(رسیم رسیم، لزوما  به سعادت هم میسعادت؛ اما وقتی به خیر اعال می
قالۀ حاضر، عالوه بر فضیلت، واژة سعادت نیز خوش نشسته است.روست که در نگاه ما در نام مایناز

هاي فلسفۀ اخالقبنديجایگاه دکارت در دسته.3-5

گرا مدار و نتیجههاي فلسفۀ اخالق، نظریات اخالقی را در دو دستۀ کلی تکلیفطور معمول در کتاببه
باره باید مورد کتۀ مهمی که دراینن8هاي فروانی دارند.دهند و هریک از این دو زیرمجموعهجاي می

توانیم آراء دکارت را ذیل این راحتی نمیهاست؛ لذا ما بهتوجه باشد، جدید و متأخربودن این تقسیم
تر است. ها نزدیکبنديتوانیم بگوییم که نظر او به کدام یک از این دستهها قرار دهیم، اما میعنوان

اي گرایانه تفسیر کرد. نشانهمدارانه یا فایدهارتی را به شیوة تکلیفگوید نباید اخالق دککاتینگهم هم می
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).267: 1392وجود ندارد که دکارت به چنین تفکراتی توجه داشته است (کاتینگهم، 
محوري توانیم مدعی شویم که نظریۀ اخالقی دکارت در مجموع، به فضیلتبا توجه به این مقدمه، می

دهد؛ اما درمجموع درست . البته، فیلسوف ما به نتیجه نیز اهمیت زیادي میتر استمدارانه نزدیکتکلیف
توانیم به چهار مدار بودن او میکند. درخصوص تکلیفو نادرست اخالقی را بر نتیجه و غایت مبتنی نمی

ها را حقایق مفید اي اشاره کنیم که دکارت آنقاعدة گفتار در روش و نیز به طنین دستوري  شش گزاره
نامد. درمورد اصالت فضیلت هم درنهایت، دکارت فعل اخالقی را در حیطۀ فضایل عقالنی تعریف می
کند و هرچند کند. با وجود این چنین نگاهی، دکارت بحث سعادت یا نتیجه را هم بسیار مهم تلقی میمی

است.ي انجام فعل اخالقیگوید سعادت انگیزهداند، اما میآن را مبناي فعل اخالقی نمی
اکنون، پس از بررسی برخی از اجزاء مهم در فلسفه و اخالق دکارت، وقت مناسبی است که تفسیر 

مطلوب خود را از اخالق یا شاید فلسفۀ اخالق دکارت ارائه دهیم.

مقومات نظام اخالقی دکارت.4

م وجود دارد: خواهیم شرح و تفسیري از اخالق دکارت ارائه دهیم که در آن چهار مؤلفۀ بسیار مهمی
الي آثار دکارت است و ها حاصل استقراء ما از البهفضیلت، علم، محدودیت معرفت و سعادت. این مؤلفه

رسد شواهد حکایت از آن دارد که اوال ، این بندي و تقریري ندارد، اما به نظر میخود دکارت چنین دسته
ر هم موارد دیگري باشد، ذیل چهار مؤلفۀ استقراء تام است و مؤلفۀ اصلی دیگري وجود ندارد. یعنی اگ

گنجد. ثانیا ، حذف هریک از این چهار مؤلفه باعث نقص و خلل در تفسیر و تبیین اخالق دکارتی فوق می
شود. ثالثا ، انتساب این نظام اخالقی به دکارت که بر چهار ستون مذکور بنا شده است، انتسابی ناموجه می

ن آن را نشان داد.توانیست و با قطع و یقین می

مؤلفۀ نخست: فضیلت رواقی.4-1

دهد، تصویر کند و تفسیري که او از فضیلت ارائه میفضیلت در اخالق دکارت نقشی محوري ایفا می
کند. عناصر زیادي از نظریۀ اخالقی دکارت برگرفته از اخالق و فضیلت رواقی را پیش ذهن ما مجسم می

دربارة زندگی هایش با الیزابت، پیشنهاد بررسی کتاب نگاريي در نامهحکیمان رواقی است. شاهد آنکه و
Descartes(دهداثر سنکاي رومی را می9آرام on 21.vii.1645.(گونه که خود دکارت، هرچند همان

معناي یکسانی تفکرات این دهد و ما نیز اشاره کردیم، این سخن بهها، مفصل توضیح میدر همان نامه
دو نیست.
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مؤلفۀ دوم: علم فیزیولوژي.4-2

بري صحیح از انفعاالت و رسیدن به آرامش خاطر است، اما یک فضیلت دکارت براي مهار و بهره
گذرگاه مهم بر سر راه این مقصود وجود دارد که همان علم فیزیولوژي بدن انسان است. شناخت وظایف 

معناي تقلیل اخالق به علم ند این سخن بهاي بسیار مهم در اخالق دکارت است، هرچاعضاي بدن مقدمه
طی انفعاالت نفستر، به علم پزشکی نیست. این مقدمۀ مهم در رسالۀ طور خاصاالعضاء یا بهوظایف

هاي برآمده از طورکه توضیح دادیم، این رساله وظیفۀ بسیار مهمی در زمینۀ شناخت حرکتشود. همانمی
نماید؛ چراکه در ن و حرکات آن، رسیدن به اخالق هم ناممکن میبدن بر عهده دارد و بدون شناسایی بد

طور خاص در ي درخت معرفت است و براي رسیدن به میوه، باید با طبیعیات (بهدکارت اخالق میوه
طور کامل آشنا باشیم. باید بدانیم که در هنگام هر انفعالی، جا فیزیولوژي بدن) که تنۀ درخت است بهاین

تواند براي کنترل و هدایت انفعاالت کاري دهد و تا نفس این مهم را نداند، نمیبدن رخ میچه اتفاقی در 
هرحال، انسان اخالقی دکارت ترکیبی غیرقابل انفکاك است از نفس و بدن و این دو چنان بکند. به

Descartes(معناست متحدند که در نظر او، پرسش از چگونگی ارتباطشان بی on 21.v.1643.(

مؤلفۀ سوم: محدودیت معرفت.4-3

محور است، اما او فضیلت را بر مبناي محدودیت توانایی در معرفت تعریف اخالق دکارت فضیلت
کند؛ یعنی هرکاري که عقل حکم کند، بهترین است باید انجام دهیم، ولوآنکه بعدا  متوجه شویم که می

رسد انفعاالت به مشام می154و 153بند عقل ما حکم اشتباه صادر کرده است. رایحۀ چنین حکمی در 
گذارد و لغزش و خطا را ناشی از فقدان ها، دکارت معرفت و فضیلت را در کنار یکدیگر میکه در آن

کند و راه صراحت این رأي را بیان می، او به170داند، نه عدم وجود ارادة خیر؛ اما در پایان بند معرفت می
که ما فقط هنگامی تکلیف «داند: ما باید توجه داشته باشیم این امر میعالج تردید و دودلی را در فهم

ایم، اگرچه ممکن است [عمال ] ایم که هر حکمی را به بهترین نحو ممکن صادر کردهخود را انجام داده
).485: 1390،دکارت» (باشیمحکم بدي صادر کرده 

شناختی دکارت پیدا کنیم. در ی و معرفتتوانیم ربط میوة اخالق را با ریشۀ متافیزیکجا میاین
تواند به حقیقت دست یابد و در کار گیرد، میشناسی دکارت، هر انسانی اگر روش صحیح را بهمعرفت

شود که به آن باور پیدا کند. در نهایت، هر جاکه امر واضح و متمایز باشد، براي انسان حجت تمام می
گشاست:دارد که در بحث اخالق راهشناسی دکارت، دو نکتۀ مهم وجود معرفت

خاطر گوید خرسندي و رضایتفاهمۀ انسان محدود است و ممکن است اشتباه کند، اما او می.1
در همۀ موارد عقل خود را اگر به نحو کمال نباشد، باري به بهترین راهی که براي «من در این است که 

).87: 1385، دکارت» (برمکار میمن مقدور است به
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توانند به معرفت ها دراینکه میهمۀ انسانامه به مترجم فرانسوي و قواعد، او می گوید که در ن.2
).242و 127- 126: 1390دکارت، صحیح دست پیدا کنند مساوي هستند (

کند:ها در اخالق دکارت هم خود را نمایان میهردوي این ویژگی
ه این است که احتمال خطا موجب در اخالق دکارت احتمال بروز خطا ممتنع نیست، اما مسئل.1

شود؛ یعنی اگر فرد بر طبق آنچه عمل کند که عقلش ازطریق روش صحیح حکم انکار فضیلت عمل نمی
آید، حتی اگر بعدا  پی ببرد که حکمش نادرست بوده است. به عبارتی، شمار میکند، عمل او فضیلت بهمی

با انفعاالت تردید، دودلی و شک در عمل شدتدر اخالق دکارت هم، حکم عقل حجت است؛ لذا به
، 177، 173، 170، 49، بندهاي 1390،ك : دکارتن.داند (ها را شر  نفس میکند و آنمخالفت می

گاه پشیمان هم نخواهد شد؛ زیرا او ). وقتی کسی همواره مطابق با عقلش کار کند، دیگر هیچ191
Descartes(بهترین کاري را کرده که در توانش بوده است  on 4.viii.1645.(

اخالق دکارت براي همگان است نه جماعت نخبگان و خواص. به همین دلیل دکارت با .2
قدر ضعیف نیست که نتواند بر هیچ نفسی درصورتی که درست هدایت شود، آن«گوید صراحت می

روش درست را شناسی، ) دکارت این جا هم مثل معرفت50، بند1390(انفعاالت، » انفعاالت مسلط شود
کند که این هدف معرفت باشد یا مهار انفعاالت.داند؛ حال فرقی نمیشرط وصول به هدف می

مؤلفۀ چهارم: سعادت.4-4

دهد. هرچند اخالق دکارت مبتنی بر فضیلت است، اما به نتیجۀ فضیلت هم اهمیت بسیار زیادي می
ا نیست، اما وقتی با دقت بیشتر به آن نگاه گرخواهیم بگوییم اخالق دکارت ظاهرا  نتیجهدرواقع، می

بینیم.هاي توجه به نتیجه را در آن میکنیم نشانهمی
زند، با توجه به فارغ از بحث اخالق، اصوال  کل فلسفۀ دکارت، هرچند در آن از علت غایی حرفی نمی

دادن ایت میوهدهد. درخت به غغایت است و این چیزي است که استعارة درخت حکمت به ما نشان می
گوییم که عمل دکارتی پیوند محکم با نظر او دارد. در قسمت عملی، هدف کند؛ لذا میاست که رشد می

رسد. این توجه به غایت در کارهاي متأخر دکارت حتی فلسفه کسب حکمتی است که به سعادت می
).Rutherford, 2013: 1-2(شود؛ یعنی جایی که دیگر قرار است درخت ما ثمر دهد بیشتر هم دیده می

کم در دو مورد از توضیحات دکارت دربارة اخالق، توجه به نتیجه بسیار برجسته است:دست
ها را خواهد آنها را محدود کند، بلکه او مینخست: هدف دکارت از شناخت انفعاالت این نیست که آن

باید انفعاالت و عواطف را کنترل کار ببند که سودمندتر است. گویی، اگر کسی بپرسد چرادر مسیري به
توانیم کماالت طبیعی خودمان را بهبود کنیم، پاسخش خیلی مختصر و مفید است: زیرا از این طریق می

گوید آخرین کتاب دکارت کاتینگهم  می).Franco, 2006: 228(ببخشیم و درنتیجه شاد و آرام باشیم 
ه از یکسري دستورهاي عقالنی، زندگی بهتري براي افراد با این هدف به رشتۀ تحریر درآمد که با استفاد

مهیا شود. راه رسیدن به زندگی خوب این است که از عقل به درستی استفاده شود تا فرد بتواند با شناخت 
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وپا کند ها با کارهاي گوناگون بدن، زندگی بهتري براي خود دستعواطف و انفعاالت و رابطۀ آن
)Cottingham, 1993: 131(.

قدر اهمیت گوید که اگرچه سعادت مبناي فضیلت نیست، اما آندوم: دکارت در مکاتباش با الیزابت، می
کوشد نظرش را دارد که اگر سعادتی نباشد، کسی سراغ فضیلت نخواهد رفت. او با مثالی خیلی ساده می

که افراد باید تیر گوید: فرض کن یک مسابقۀ تیراندازي وجود داردتوضیح دهد و به مخاطب نامه می
گیري کند خود را دقیقا  بر قلب هدف یا نقطۀ مرکزي سیبل بنشانند و به فردي که بتواند چنین هدف

Descartes(گیرد اي تعلق میجایزه on 18.viii.1645.( در این مثال، درست است که کار اصلی و
اي در کار نباشد چه کسی رغبت گیري دقیق سیبل است، اما مسئله این است که اگر جایزهمهم  هدف

گیري سیبل) و سعادت (جایزه) هم همین است. کند رنج مسابقه را تحمل کند؟ حکایت فضیلت (هدفمی
بله، اصل با فضیلت است و اگر فرد نتواند فاضل باشد (نتواند به هدف بزند) اصال  مورد بحث ما نخواهد 

اي بودن را داشته باشد، انگیزهید، فرد حتی اگر توانایی فاضلدیگر، تا پاي جایزه به میان نیابود؛ اما ازسوي
.)Shapiro, 2008: 454-455(براي تحمل مشکالت آن ندارد

گرا البته، الزم است مجددا  یادآوري کنیم که این سخنان بدان معنا نیست که اخالق دکارت نتیجه
فضیلت، فضیلتی را مدنظر دارد که با است، بلکه مرادمان این است که دکارت در عین مبنا قراردادن 

گرابودن دکارت این است که او عمل بر مبناي عقل سعادت همراه است. یک نشانۀ قوي براي عدم نتیجه
اي گونهداند، چه به نتیجه مطلوب برسد و چه نرسد. منتها دکارت وضعیت را بهرا در هرصورتی ثواب می

Descartes(آید کلی پیش نمیمی بیند که اگر روش رعایت شود، چندان مش on 4.viii.1645.(

بندي چهار مؤلفهجمع.4-5

شک منظور این بندي روشن کنیم. بیبندي، باید تکلیفمان را با خود اصطالح جمعدر ابتداي این جمع
شود همۀ نظرات را با نیست که از هر تفسیر بخشی را برداریم و بگوییم چرا نزاع؟ چرا اختالف؟ وقتی می

م آشتی داد، چرا سخن از تفاوت آراء بگوییم؟ خیر ماجرا این نیست، ب ل مرادمان این است که بگوییم ه
ها چهار مؤلفۀ اصلی در اخالق دکارت هستند و هر تفسیري که یکی از این موارد را نداشته باشد، این

یم، باید این چهار ناقص است. به دیگر سخن، اگر بخواهیم تبیینی از دیدگاه اخالقی دکارت عرضه کن
مؤلفه را در نظر داشته باشیم.

کنیم: اخالق در دکارت؛ یعنی تالش براي کنترل با این رویکرد، اخالق دکارت را چنین تقریر می
توانند به خیر اخالقی خود منفی و شر نیستند و اگر تحت هدایت عقل درآیند، میخوديانفعاالتی که به

اندازند؛ خواهد فکري به حال انفعاالتی بکند که ما را به دردسر میا، میهمنجر شوند. او هم مثل رواقی
دکارت هم ).Cottingham, 1993: 142(کل مضرند گوید که انفعاالت بهها نمیهرچند برخالف رواقی

گوید باید فضیلت اخالقی و آرامش ذهنی خود را بر اموري مبتنی کنیم که در اختیار ما ها میمثل رواقی
ي نوعی، کل اخالق دکارتی همین فضیلت است؛ یعنی میوه). به468: 1390، دکارتند (هست
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برانگیز درخت معرفت همین است که خیر خود را بر اموري استوار کنیم که در اختیار ماست ستایش
(مؤلفۀ فضیلت). نکتۀ مهم درخصوص این میوه آن است که محر ك فضیلت دکارت  سعادتی است که از 

اي بسیار مهم آید. سعادت یا آرامش خاطر محض  محور و مبناي اخالق نیست، اما نتیجهیپس آن م
گیرد (مؤلفۀ سعادت).است که بدون آن کسی سراغی از فضیلت نمی

حال این میوه دو حلقۀ رابط بسیار وثیق با تنه و ریشه دارد. در قسمت تنه یا طبیعات، سخن دکارت 
شق، نفرت، میل، لذت و اندوه دراصل متعلق به بدن هستند و فقط از آن این است که پنج انفعال اصلی ع

رو، تا وقتی فرد  ). ازاین464: 1390،دکارتشوند که نفس با بدن مرتبط است (جهت با نفس مرتبط می
تواند براي کنترل انفعاالت برآمده از بدن کاري بدن، اندام بدن و تحرکات مختص به بدن را نشناسد، نمی

) (مؤلفۀ فیزیولوژي). در قسمت ریشه یا متافیزیک هم معرفت اخالقی دکارت جزئی 49(همان، بند بکند
اش شناسانهگیرد و در مبنا، روش و نتیجه، کامال  با آنچه در آثار معرفتاز منظومۀ کلی معرفتی او قرار می

در تشخیص مسائل گوید همراه و سازگار است. معرفت دکارتی چه در تأمالت متافیزیکی و چهمی
اخالقی، محدود است و در هر دو مورد، تنها اتکاي دکارت بر روش صحیح است (مؤلفۀ محدودیت 

معرفت).
سقف اخالق دکارتی بر این چهار ستون زده شده است و نبود هریک ممکن است باعث ویرانی خانه 

ها سازند. حذف هریک از آني اخالق دکارت را میشود. این چهار عنصر، اصل یا مؤلفه چارچوب فلسفه
شود تصویرمان از تصور اخالقی فیلسوفمان مخدوش و تیره شود.موجب می

نتیجه گیري

در این مقاله کوشیدیم درمرحلۀ اول، توضیح دهیم که دکارت نظریۀ اخالقی و دغدغۀ مسائل اخالقی 
ه شکل یک منظومه و سازمان توان اخالق دکارت را بدارد. در مرحلۀ دوم، سعی بر نشان دادن آن که می

منسجمی درآورد که بر دیگر اجزاء فلسفۀ او سوار شده است. با همین دیدگاه است که او اخالق را میوة 
توانیم بین فضیلت اخالقی، متافیزیک و فیزیک دکارتی ارتباطی برقرار داند و ما میدرخت معرفت می

کنیم.
ها، برخی از تفسیر از اخالق دکارت و نقد مختصر آنبراي رسیدن به چنین هدفی، ما پس از ذکر دو 

ویژه درمورد قواعد هاي فلسفۀ دکارت را مطالعه کردیم که در نگاه ما رنگ و بوي اخالقی داشت. بهبخش
معناي متداول واژه ، نشان دادیم که اخالق موقت دکارت، امري موقتی و گذرا بهگفتار در روشچهارگانۀ 

خواهد اثبات اش میورزيکند که در پایان فلسفهاي را مشخص میی اخالقینیست، بلکه چارچوب کل
بودن قواعد چهارگانه، نشانی محکم است بر این امر که دکارت از آغاز کند. تأکید بر دائمی

مند مستقلی براي اخالق هاي اخالقی داشته است. او در ظاهر امر، نظریۀ نظاماش دغدغهورزيفلسفه
ست، اما دغدغۀ اخالق در او چنان قوي است که در بسیاري از آثارش، نشان موثقی بر آن پرورش نداده ا

اش را استخراج کرد و در قالب نظامی توان از دل آثارش، دیدگاه اخالقیشود. به همین دلیل، میدیده می
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دارد و به اخالقی عرضه کرد. در نگاه ما، براي این ادعا شواهد و قرائن به قدر الزم و کافی وجود 
وجه چنین انتسابی به دکارت گزافی نیست.هیچ

با چنین نگاهی در مرحلۀ دوم مقاله، سعی بر توصیف و تبیین دیدگاه اخالقی دکارت شد. در تفسیر 
مطلوب ما، اخالق دکارتی چهار پایه و ستون اصلی دارد (فضیلت رواقی، فیزیولوژي، محدودیت معرفت 

هاي رسد چهار مورد مذکور مؤلفهنظر میاختصار  توضیحاتی دادیم. بهو سعادت) و دربارة هر یک به
توان چشم پوشید. اول، سراسر اخالق یک نمیضروري تبیین اخالق فیلسوفمان هستند و از هیچ

وبوي رواقی دارد و مواردي همچون اهمیت آرامش رواقی و مهار انفعاالت نفسانی هم در او رنگ
وضوح نمایان است؛ هرچند هاي اخالقی بعدي او، بهو هم در دستورها و گزارهي موقتقواعد چهارگانه

ها را نشناسیم، هایی دارد. دوم، انفعاالت به بدن تعلق دارد و تا هنگامی که ما آناو با رواقیان تفاوت
ت ها قدم از قدم برداریم. سوم، دکارت همواره به محدودیت معرفتوانیم در مهار و هدایت آننمی

شناسی نظري، او انسانی و احتمال خطا توجه دارد، چه در فلسفۀ نظري و چه در فلسفۀ عملی. در معرفت
داند، ولو آنکه امکان خطا همچنان وجود دارد. در اخالق هم حکایت اصل فلسفه را روش درست می

د، به فضیلت همان است. اگر آدمی مطابق دستور عقل انفعاالت را مهار و رفتار خود را هدایت کن
یابد، ولو آنکه همواره احتمال خطا وجود دارد. چهارم، سعادت نتیجۀ اخالق دکارتی است و او دست می

سمت فضیلت برود؛ یعنی بدون شود تا بهبدان توجه ویژه دارد. فاعل اخالقی توسط سعادت تحریک می
طور که گفتیم، دکارت مانکند. هرچند همداري را تحمل نمیکس رنج فضیلتنگاه به سعادت، هیچ

گرا نیست.نتیجه
توانیم با این عبارات سخن خود را به آخر برسانیم: اخالق در آراء دکارت ها، میدر پایان همۀ این بحث

زده بشویم. عالوه بر آنکه موضوعی جدي است و نباید از شنیدن واژة فلسفۀ اخالق دکارت شگفت
، هدف غایی کل فلسفۀ دکارت است؛ زیرا او از همان آغاز، چه در نوعیتوانیم بگوییم آرامش ذهن، بهمی

خواهد راهی براي فرار از شک و آشفتگی ذهنی پیدا کند. او در اولی ، میانفعاالت نفسو چه در تأمالت
کند؛ اما در هر براي کسب معرفت علمی یقینی و در دومی براي کسب معرفت اخالقی مطمئن تالش می

خاطر است.ستجوي آرامشدوجا، دکارت در ج

هانوشتپی

تر از این بود که به دلیل تبعیت از . صفحات و کلمات این نوشتار در اصل، قدري بیشتر و مفصل1
قواعد فصلنامۀ محترم حکمت و فلسفه، حجم آن کاهش یافت. البته، دقت کردیم که به هیچ وجه این 

کاهش به ابهام یا نقص نینجامد.
2. provisional
3. contentment
4. organic
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براي مطالعۀ بیشتر درخصوص این تفسیر نگاه کنید به: دو مقالۀ استاد منوچهر صانعی در مقدمۀ . 5
؛ سورل، دکارت، معصومی 189-181، اعوانی: 4دکارت؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، جۀچاپ دوم کتاب فلسف

.130-127همدانی: 
,A Companion to Descartesفسیر نگاه کنید به: خصوص این تي بیشتر دربراي مطالعه. 6

Black well, Shapiro, Descartes's ethics ؛Descartes Dictionary, Cottingham؛
Stanford Encyclopedia of Philosophy, Descartes' Ethics.

7. generosity
ي اخالق، جیمز ویه؛ فلسفهبرضا آلبراي مثال نگاه کنید به: مسائل اخالقی، مایکل پالمر، علی. 8

علیا.مسعودریچلز، آرش اخگري؛ مبانی فلسفۀ اخالق، رابرت. ال. هومز،
9. on The Happy Life

ارجاع به نامه نگاري هاي میان دکارت و الیزابت بر اساس سال، ماه و روز ارسال نامه در متن جاناتان بنت -10
است.
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