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 93/91/1131: پذيرشـ  11/11/1131: دريافت

 چکيده
اخالق سخن گفت؟ آيـا فلسـفه دکـار   ةتوان از فلسفمي، مسئله مورد توجه اين نوشتار اين است که آيا در تفکر دکارتي

، مثبت است. فلسفه دکار  در تماميت خـود، هاي فوقدرگير مباحثي در فلسفه اخالق هست؟ پاسخ اين نوشتار به پرسش
دکارتي را در نظر گرفت کـه در  ةتوان مباحث متعددي از فلسفمتضمن مباحث مهمي در باب مبادي علم اخالق است. مي

هاي انساني، مبادي انفعالي و فعال در اخـالق، گيرند، از قبيل نگاه درمانگرانه دکارتي به ساحتاخالق قرار مي ةذيل فلسف
يعـي و علـم اخـالق، پيشگيري يا درمان در اخالق، پيوند متافيزيک و اخالق، رابطه علـو  بب ةاخالق بدن و نفس، مسئل

هاي انديشـهبررسـي و ندـد اخالقي دکار ، به  ةسطوح اخالق و... . اين نوشتار ضمن توصيف و تحليل اهم مباحث فلسف
 است.پرداخته وي 

 دکار ، فلسفه اخالق، متافيزيک، اخالق، سوژه اخالقي. ها:کليدواژه
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 مقدمه

اخالق سخن گفت. در بـول تـاريخ  ةتوان از تاريخ فلسفمي، روينااخالق از پيشينه بوالني برخوردار است. از ةفلسف

چـرا کـه وي بـا موضـوعيت دادن بـه مباحـث فلسـفه ؛ در نظر گرفت دکار توان جايگاهي براي مي، اخالق ةفلسف

 خود را وارد اين حوزه نموده است. ةاخالق، فلسف

در روش درسـت راه بـردن  گفتـار»ماننـد ، دکـار دغدغه و مسئله اخالق، هم در نخستين آثار مهـم 

بايد افزود که آخـرين اثـر  همچنين. اليزابتدهد و هم در مکاتبا  وي با شاهزاده ، خود را نشان مي«عدل

منتشـر شـد، مربـوه بـه  1163کـه در سـال ، (Passions of the soul) انفعاات  نفا وي بـا عنـوان 

ل اصـلي يـک ئخاصي جـزو مسـا ةآيا مسئلشناسي است. اساساً يکي از معيارهاي مهم تعيين اينکه اخالق

اثر ، دکار عبار  از وجود يا عد  اثر يا آثار مستدل در باب آن مسئله است. ازآنجاکه  ؟يا نه، فيلسوف است

به شمار  دکار اخالق يکي از مسايل مهم براي : توان گفتاست، ميوين نکرده مستدلي در باب اخالق تد

، شاهزاده بوهميـايي، اليزابتهاي اساساً مرهون مکاتبا  و پرسش، «انفعاال  نفس»گيري رفت. شکلمين

، دکار توان بر حسب يک معيار انتزاعي در باب فلسفه است. عالوه بر معيار انضمامي مذکور، مي دکار با 

اخالق يکي از سه شاخه نهايي آن و بنا بر ، اساسيعني بر اساس تمثيل درخت نيز بدان توجه داشت. براين

 ترين آنهاست.، مهمدکار ح تصري

اندازهاي دکارتي در ايـن بـاب د تا چشمکنبه مباحث و نکاتي در باب فلسفه اخالق دکارتي اشاره مي، اين نوشتار

 .ه استبه مالحظاتي چند در باب فلسفه اخالق دکار  پرداخته شد، روشن گردد. در نهايت

 اخالق، علم اخالق و فلسفه اخالق

ِ   دکـار شناسي توجه به مجموعه مباحث دکارتي در باب اخالق، بايد اخالقبا ، رسدبه نظر مي  را در سـه بخـشِ 

توان رد پـاي مي دکار در فلسفه ، نکهايتوضيح  اخالق، علم اخالق )يا نظريه اخالق( و فلسفه اخالق، پيگيري کرد.

گويد که گـويي چيـزي چنان سخن مي دکار چرا که اوالً، ؛ سه حوزه را دريافت: اخالق، علم اخالق و فلسفه اخالق

ايـن فلسـفه ، نکـهايخصوص در گفتار در روش(. دو  ب)؛ به نا  اخالق، در ساحت فرد و جمع انساني، در جريان است

در نظر گرفـت. سـو   ،هر چند نه کامل، توان آن را نوعي علم اخالقاي در باب اخالق است که ميمشتمل بر نظريه

، متضمن مباحثي در باب مبـادي علـم اخـالق خوددرخت دانش  خود و اصول فلسفي  بر حسب دکار فلسفه اينکه، 

 گيرد.فلسفه اخالق قرار مي ةاست که بالطبع در حوز

راي اخالق بر اخـالق و علـم اخـالق تدـد  دارد، امـا بـ ةمنطداً و از جهت فلسفي، فلسف، در عين حال

ت تا به ترتيب نخست به اخالق و علم اخالق و رسد بهتر اسبه نظر مي، هاي دکارتيسهولت درك انديشه

به فلسفه اخالق بپردازيم. اما اين نوشتار تنها متکفـل بـرح نکـاتي اساسـي در فلسـفه اخـالق ، در نهايت

 .باشدميدکارتي 
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 . چيستي فلسفه اخالق5

 ار است کهتني رفت -دار تأمل در مباني نظري روانعهده دکار از نظر ، به معناي خاص خود، اخالق ةفلسف

، ديگـر ر باعبه  و هاي نفس مطرح ساخته استتحت عنوان مباحث کلي مربوه به انفعاال  و فعاليتوي 

هـدف فيلسـوف اخـالق درك عدالنـي »ها و انفعاال  آدمي اسـت: هاي نظري و کلي فعاليتدرك شالوده

پا بـر جـا را بـه ارم ـان  هاي آن است تا فايده عملي خشنودي استوار وببيعت انساني خود ما و محدوديت

شـود بـه شـالوده ببيعت ما، که درك آن کـار فيلسـوف اخـالق اسـت، مربـوه مي ةترين جنببياورد. مهم

)کاتينگهـا ، « شـوندفيزيولوژيک و قواي رواني انفعاالتي که هنگا  تأثير جسم بر نفس در نفس ايجـاد مي

 ةنظـري صـرف و هـم در حـوز ةدر حـوزفيلسـوف اخـالق هـم ، دکار (. در واقع از نظر 222، ص 1139

کند. در اينجا به برح مبـاحثي در ايـن بدن تحديق مي -تجربي مربوه به نفس -شناختيهاي روانشالوده

 پردازيم:باب مي

 . فلسفه دكارت به دنبال سه نوع درمان0

هـاي خـاص آگاهي عنوان منبـعاي است. جنبه نخست و مهم، عدل است بهموجودي سه جنبه، دکار انسان در نزد 

عنوان يـک ماشـين و دسـتگاه مکـانيکي و مـوبن )فطريا ( و منشأ روش  حصول يدين. جنبه دو ، بـدن اسـت بـه

هـاي ارادي اسـت. هـر عنوان منشأ فعاليتمنزله آنچه متأثر از انفعاال  و بهانفعاال . سو ، نفس در رابطه با بدن و به

بـه ويـژه  ،عدل، عد  توجه به محتوا )فطريا ( ةبدين بيان که در حوز؛ دچار آسيب و خلل ويژه خود است، سه ساحت

ها و در سـطح نفـس، عـد  مواجهـه درسـت بـا فعاليـت تعادليها و بيروش )راه بردن عدل(، در حوزه بدن، بيماري

 رود.ها به شمار مينفساني و انفعاال  نفس جزو آسيب

پرورانـد: درمـان عز  سه نوع درمان را در سر مي دکار متناسب با سه جنبه انساني فوق، ، حال بايد افزود

خروج از شکوك و حصول يدـين از بريـق حصـول وضـوح و : ازاست عدل، بدن و نفس. درمان عدل عبار  

درمان نفس عبار  . ها و امراضرفع بيماري: ازاست درمان بدن عبار  . تمايز و صدور احکا  يديني توسط آن

به عالوه کنترل انفعاال  و تسلط و اشراف بر آنها و راه بردن درست آنها. درمـان ، فعال ساختن نفس: ازاست 

به روش دروني ولي از ، به شيوه دروني و غيرمادي و با روش عدلي و هدايت عدالني است. درمان نفس، عدل

 هبيروني و بـ بدني( است. اما درمان بدن، به نحو-بريق کاربرد اراده و رعايت قواعد و تمرينا  عملي )نفساني

 کمک امور مادي از قبيل داروست.

هاي نفس و هم حاکميت و کنتـرل بـر هم تمرکز بر فعاليت، درمان اخالقي با علم اخالق ميسور است. اين علم

بياموزيم که حاکم بر انفعاال  خود باشيم و آنها را چنان مهـار و »آموزد. پس با علم اخالق انفعاال  نفس را به ما مي

« قابل تحمل باشند و ما بتوانيم حتي از همه آنها کسـب لـذ  کنـيم، آورندنيم که شروري که به وجود ميهدايت ک

 (.622، ص 212، بند 1131)دکار ، 
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 . نسبت جوهر نفس با دو جوهر ديگر و نسبت اخالقي با خود9

اي اسـت کـه از فلسفه در پي تدوين دکار اي سه جوهري است؛ مرکب از خدا، نفس و جهان. ، فلسفهدکار  ةفلسف

به نحو عملي بر جهان، هـم در شـکل ، ديگرسوي از  و به نحو نظري بر خدا، منتهي به اشراف جوهر نفسيک سو، 

ها و انفعاال ( آن است. اين جوهر  نفس است که به دليـل ماهيـت ويـژه ببيعي )اشياي ببيعي( و هم بدني )بيماري

جوهر الهي و اربابيت و سلطه عملي بر جوهر جهان را دارد. ارباب جهـان يعني انديشيدن، شأن اشراف نظري بر ؛ خود

 يعني علم مکانيک، بب و اخالق ميسور است.؛ از بريق سه محصول انديشه، بودن

ايـن پرسـش حـال، تسلط اخالقي  نفس بر خود مفروض انگاشته شده اسـت. بـا ايـن ، اما گويي در ديدگاه فوق

معرفتـي از قـوا  و اسـتحکا  برخـوردار اسـت، در  ةد  و شدتي که در مدا  سوژموجه است که آيا نفس به همان ح

 ست؟هعنوان سوژه اخالقي نيز در همان رتبه است و ارباب اخالقي  خويشتن نيز مدا  اخالق و به

کار نفس در سلطه اخالقي بر خود و به دسـت آوردن زنـدگي سـالم از دشـواري دو : در مجموع بايد گفت

اخالقي نفس بر خويشتن و احراز زندگي  ةبور که در ادامه خواهد آمد، سلطهمان؛ يعني است وجهي برخوردار

دو ، حصول . خوب و سعادتمندانه در پي انجا  دو حرکت است: نخست، فعاليت در جهت کنترل انفعاال  بدن

چـرا کـه  ؛دهـد ديگر، آدمي بايد هم کاري روي بـدن انجـا  ر باعهايي در نفس. به گيريها و جهتفعاليت

)شايد بـيش هم ( و 622، ص 212، بند 1131)دکار ، « تما  خير و شر زندگي فدط مبتني بر انفعاال  است»

 از آن( کاري بر روي نفس.

نه با هدف  دانايي صـرف در حـوزه خـدا و جهـان و ، اي نظري و هم عمليهم فلسفه دکار  ةدر مجموع، فلسف

اي فلسـفه، ثانيـاً. به معناي تسلط بر عالم بيرون مشتمل بر جوهر خدا و جهان؛ ستاي نظري افلسفه، خود، بلکه اوالً

يعني جوهر )و انفعاال ( نفـس، ولـي در نهايـت بـراي اهـداف و منـافع ، به معناي تسلط بر عالم درون؛ عملي است

در کتـاب گفتـار در  تـوانعملي و به سود زندگي است. انديشه اشراف و تسلط براي غايا  عملي و در زنـدگي را، مي

 روش و انفعاال  و ... به وضوح مالحظه نمود.

 . پيشگيري يا درمان، تخليه يا تجليه؟4

معنا کـه از بـدين؛ متضمن هر دو شـيوه پيشـگيري و درمـان اسـت، در باب رذايل دکار اخالق  ةگيري فلسفجهت

و کرامت نفس و مـر  انديشـي و ...، سـبب هاي ويژه نفس مانند موضوعيت زندگي، احترا  برفي با تکيه بر فعاليت

يکي از نکا  اصلي قانون اخالقي  شخص من، عشق به زندگي بدون تـرس از »شود: عد  نفوذ بسياري از رذايل مي

در برخـورد بـا رذايـل موجـود، از بريـق قبـول  و ا عمـال  ، ديگـر سوياز . (6-1، ص 1123)موحدي، « مر  است

بياموزيم که حاکم بر انفعـاال  خـود باشـيم و »آورد: رفع و دفع رذايل را فراهم ميهاي عملي مناسب، اسباب تمرين

قابل تحمل باشند و ما بتوانيم حتـي از همـه آنهـا ، آورندآنها را چنان مهار و هدايت کنيم که شروري که به وجود مي

 (.622، ص 212، بند 1131)دکار ، « کسب لذ  کنيم
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در پـي آن اسـت تـا  دکـار بلکه ، و دفع رذايل اخالقي و انفعاال  منفي نيستصرفاً در پي رفع ، دکار  ةفلسف

به سطح زندگي خوب و سالم گا  بگـذارد. از نظـر ، نفس را متوجه امکانا  دروني  ويژه خود نيز بسازد تا از بريق آنها

هـاي تمرکـز بـر فعاليتاي را در خود بپروراند و صب ه خاصي پيدا کند کـه هـم نفس آدمي بايد اوصاف ويژه، دکار 

 آموزد.نفس و هم حاکميت و کنترل بر انفعاال  نفس را به ما مي

 شناسي موجود و كالسيك. گرايش به نقد اخالق1

، ورزي خود، از نگاه انتدادي به اخالق موجود و کالسيک برخوردار بود. به نظـر وياز همان آغاز فلسفه دکار 

اي برخـوردار بـود و نـه علـم شد، نه از فلسـفهه دست کليسا ترويج مياخالق موجود يعني آنچه در کليسا و ب

شـدند. از اي از پند و اندرزها و نصايح محسوب نميچيزي جز مجموعه، گرديد. اين اخالقاخالق محسوب مي

تحديـق در آن را  ةشـيو دکـار ولـي  ،ديگر، اخالق کالسيک در عين حال که از علميت برخوردار بـودسوي 

دانست. به بيان ديگر، از نظر وي تفکر کالسيک، بـه ويـژه تفکـر رواقـي در اخـالق، روش معـين و مبهم مي

بـه ويـژه در نـزد ، داد. تفکر کالسـيک در حـوزه علـم اخـالقمناسبي براي شناخت فضايل و رذايل ارائه نمي

 از حيث روش و محتوا فاقد وضوح و تمايز بود:، رواقيان

يافتم که بنيادش  شکوه مانند با اند به کاخ بلند بسياراخالق بحث کرده ه ازهاي قدماي غيرموحد را کنوشته

اماا ويايله شاناخت ، نهندعالم مزيت مي چيز در هر بر برند وبات مي چرا که فضايل را بسيار آب باشد؛ بر

]مانناد  يانددلي جزچيزي  خوانند،غالباً آنچه را به اين ايم شريف مي دهند وآنها را دريت به ديت نمي

 آزاد و کاه حکايم، ]مانناد ايان فکار حکم اعدام براي فرزند براي عقايد خالف مصلحت کشور[ يا نخاو 

]جواز قتل خويشان به خاارر  خودکشي[ يا پدرکشي حتي جواز دنيا و ]از نوميدي ايت[ يا نيازبي مستقل و

 .(51، ص 5831دکار ، ) چيزي نيست آمال فلسفي[،

داند، بر آن است که تفکـر عدل را روش مي عنوان فيلسوف  روش و متفکري که مدو  به دکار به بيان ديگر، 

يـا کمتـر بهـا داده اسـت ، يا اصالً بهايي نداده است )مانند رواقيان(، اخالق ةکالسيک به مسئله روش در حوز

ذوف واقـع محتواي اخالق، م فول يا مح ة)مانند افالبون و ارسطو(. روش کشف فضايل و رذايل، تحت سيطر

يعنـي اپيکـوري و رواقـي، هسـت و تأکيـد بـر ، متوجه قو  انديشه دوره يوناني مابي، دکار شده است. البته 

سـتايد. شادماني و...( را در آنها ميمحوريت درون و غايا  دروني )آرامش، عز  بر ت يير درون، رضايت بابن، 

نه صرفاً اخالق  ديمي و انباشتي، بـا عنايـت ، است به دنبال اخالقي روشمند با هدف آرامش دروني، دکار اما 

 به آرامش دروني صرف.

 و نتايج آن دكارت. تبيين متافيزيكِي اخالق در فلسفه 5

در وجود انسان « اخالق»با عنوان ، الواقع و عينيو بر اساس نگاه متافيزيکي در آن، آنچه في دکار در فلسفه 

. است. انسان نفسي دارد که با بـدن متحـد اسـت« فس با بدن خودچگونگي زيستن ن»عبار  از ، جريان دارد



92     5931، سال هفتم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

شود. به بيان ديگـر، همـين وجود همين بدن و رابطه درست و خوب آن با نفس است که به اخالق مربوه مي

داري  نفـس يـا تنها در سپهر بـدن، کند. اخالقاخالق وارد و بدان وادار مي ةرابطه عيني است که او را به حوز

نـه نفـس صـرف و نـه بـدن ، داري. پس منشأ اخالقداري يا بدندن با معناست و نه با ص رف  نفسنفس ذوب

اين بدن است که موضوع دغدغه و درگيري نفـس آدمـي ، بدن با نفس است. در اين حالت ةصرف، بلکه رابط

نها به سبب بدن است، از جهت هدايت و راه بردنش. نفس هم در مدا  فعاليت و هم انفعالش در عالم اخالق، ت

 و آثارش درگير است.

و ندشـي کـه نفـس اسـت بدن با نفس  ةمربوه به رابط، ن است که سرنوشت اخالقي ماايحاصل چنين تبييني 

 اش است.تواند در رابطه با بدن داشته باشد. خالصه، صالح و فساد آدمي بر حسب نحوه برخورد او با بدنمي

اي اجتمـاعي تواند مسـئلهانساني است و در ادامه و به تبع آن است که مي اخالق اساساً مسئله فرد، با اين وصف

يـک مشـکل اجتمـاعي. ، ثانيـاً و بـالعرض. يک مسئله فردي است، . به بيان ديگر، مشکل اخالق اوالً و با لذا باشد

بلکـه آدمـي در ، نيسـتمسئله اخالق انحصاراً قائم به حضور در جامعه يا وابسته به معاشر  تا  بـا آدميـان ، بنابراين

انسـان منـزوي و بـه دور از جامعـه نيـز درگيـر  دکار به نظر : توان گفتخلو  و جلو  خود با آن درگير است. مي

 در مواردي مانند خشم، اندوه، شادي و... با مسئله اخالق درگير است.، اخالق است. مثالً

يعنـي در عـالم حيوانـا  و ؛ حـوزه غيرانسـاني اخـالق در، است کـه اوالً ايندو نتيجه ديگر در باب نکا  فوق 

 -زيربنـايي اسـت و نـه جمعـي -نکه اخالق يک امـر فـرديايگياهان يا در مورد محيط زيست، معنادار نيست. دو  

 روبنايي )بر خالف نظر مارکس(.

 اخالق و علم اخالق )و نه اخالق( بر متافيزيك ة. ابتناي فلسف9

گويد. اخالق آغازين دکارتي را کاري با متافيزيک نيست؛ نه مبتني بـر سخن مي از دو اخالق آغازين و نهايي دکار 

عنوان علـم دهد )اخالق پيشامتافيزيکي(. اما اخالق نهايي و حکيمانه را بـهمتافيزيک است و نه تن به ندد و شک مي

 برد.اي بهره مييا فلسفه اخالق، نسبتي وثيق با متافيزيک است و از متافيزيک ويژه، اخالق و مبادي آن

بر تنـه ببيعيـا  ، هاي اين درخت است. علم اخالقتوضيح اينکه در تمثيل درخت فلسفه، علم اخالق يکي از شاخه

يعني علم اخالق هم از متافيزيک و هم از ببيعيا  )مبادي ويژه علـو ( بهـره ؛ بردقرار دارد و از ريشه متافيزيک بهره مي

 اش( مربوه به علم اخالق از اين قبيل است.نفس و اراده( و مادي )بدن و انفعاال برد. تعيين مبادي غيرمادي )مي

در  رابطه متافيزيک با مسئله اخالق چيسـت؟، ن است که در ديدگاه دکارتيايسؤال مهم ، اما در اين ميان

پـي اسـتنتاج  در دکـار ، بنـابراين. اين خود اخالق نيست که مبتني بر متافيزيک باشـد، پاسخ بايد گفت: اوالً

يعني در پي آن نيست که به نحو منطدي، بايدهاي عملي و زندگي معمـول ؛ منطدي اخالق از متافيزيک نيست

اسـت کـه )بـه نحـو  دکـار بلکه اين فلسفه اخالق و علـم اخـالق ، هاي متافيزيکي نتيجه بگيردرا از هست

 واسطه يا باواسطه( مبتني بر متافيزيک است.بي
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 افيزيك در فلسفه اخالق. انحاي حضور مت6

اخـالق بـر متافيزيـک را در  ةيا اتکـاي فلسـف، توان سه شيوه حضور متافيزيک در بررسي فلسفي و عدلي اخالقمي

 پي جويي کرد: دکار انديشه 

، ازآنجاکه عدل دکارتي، عدل روشي )متديک( است، متافيزيک دکارتي هم روشي است. بـه بيـان ديگـر الف. روشي:

روشـمند ، دکـار پژوهي بايد گفت: اخالق، اوالً، وراينازدکارتي و بنابراين متافيزيک دکارتي است.  روش، مدو  عدل

در ، در تشکيل متافيزيک خود به کار بـرده اسـت دکار هاي روشي که مؤلفه، ثانياً است و مديد به عدل روشي است.

در ندـد  دکار ها وضوح و تمايز و تحليل است. ترين اين مؤلفهفلسفه اخالق و علم اخالق وي نيز حضور دارند. مهم

از انفعـاال   166در بنـد ، دکـار کند که مدابل وضوح و تمايز است. بر ابها  آن تأکيد مي، خود بر اخالق کالسيک

، ص 1131)دکـار ، « تا آنجا که ممکن است ... بکوشيم خير امر مطلـوب را بـه وضـوح بشناسـيم»نويسد: خود مي

بـرد؛ يعنـي اخـالق را بـه از شـيوه تحليـل سـود مي، ي در ترسيم مبادي و عناصر اصـلي اخـالقوهمچنين (. 131

 کند.ترين عناصر )از قبيل انفعاال  اصلي( تجزيه ميايپايه

ن است تا در علم اخالق نيـز بـه يدـين اياز وصف يديني برخوردار است. وي به دنبال ، دکار متافيزيک  ب. وصفي:

پژوهـي در اخالق دکـار اي اسـت کـه گرايـي ايـدهني هم رتبه علو  مکانيک و پزشـکي. يدينالبته يدي؛ دست يابد

خواهد با تعيين مبادي و اصول و فروع در علم اخالق، بـه علمـي اخالقـي در حـد کند. وي ميفلسفي خود دنبال مي

يعنـي ، ربرد روش عـا  رياضـياز بريق کا، با وصف يدين علمي دست يابد. اين چنين يديني، ير علو  و به تبع آنسا

از يدـين ، (. گفتني است کـه اخـالق بـدايت دکـارتي31-31، ص 1133وضوح و تمايز دست يافتني است )صانعي، 

 شود.به نوعي به مرتبه يدين معرفتي نيز نايل مي، ولي اخالق نهايت  وي، عملي برخوردار بود

کـامالً مدبـول و ، شناسي فلسـفي دکـارتيکه در اخالقت اسهايي چند آموزه، شامل متافيزيک دکارتي اي:ج. آموزه

. تمايز جـوهري نفـس و بـدن 2. نافريبکاري خداوند؛ 1 ها عبارتند از:روند. دو مورد از اين آموزهمبناي آن به شمار مي

 (.1-1، تامل 1121)دکار ، 

حـوزه متافيزيـک، نيازمنـد اصـل راه بردن عدل در بريق علم اخـالق هماننـد راه بـردن آن در ، توضيح اينکه اوالً 

آلود نباشـند. بـه هـاي حاصـل، نـايديني و شـبههتا از اين بريق گزاره، معرفتي  نافريبکاري خداوند است -متافيزيکي

علـم ، ثانيـاً هاي پايه و تابع فلسفه اخالق و علم اخالق، بدون اين اصل پا در هـوا خواهنـد مانـد.ديگر، گزارهر  باع

توان ماهيـت علـم اخـالق نمي ،وب تمايز نفس و بدن معنا دارد. بدون رعايت و دخالت اين اصلاخالق تنها در چارچ

بدون لحاظ اصل موضـوعه تمـايز نفـس و بـدن، ، را فهميد و آن را به درستي ترسيم کرد. به بيان ديگر، علم اخالق

 تواند محل بحث باشد و علم محسوب گردد.نمي

 . رابطه علوم طبيعي با علم اخالق3

واسطه ميان متافيزيـک و ببيعيـا  )در مدـا  مبـادي و توان از رابطه بيمي دکار در فلسفه ، گونه که گذشتهمان
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هـا نيـز علو  ببيعي با علـم  ارزش ةتوان از رابطمي، ديگرسوي فلسفه علو  ببيعي( با علم اخالق سخن گفت. اما از 

از علـم  دکـار سـت. تصـويري کـه او از سنخ علو  ببيعي  بر تنه ببيعيا ، چرا که علم اخالق دکارتي؛ سؤال کرد

 دهد.آن را در فضاي علو  ببيعي نيز قرار مي، دهداش ميبر محور بدن و انفعاال ، اخالق

يعني مکانيک و بـب، مـرتبط اسـت. ايـن رابطـه تصـادفي ، نکه علم اخالق با دو علم ديگرايتوضيح بيشتر 

بـر مبنـاي درخـت ، معنا کـه اوالًبدين؛ ي رابطه نظامند )سيستماتيک( استدارا، نيست. علم اخالق با علو  ديگر

دانش دکارتي، هر دو دسته از علو  اخالقي و غيراخالقي بر ريشه متـافيزيکي واحـدي اسـتوارند و از آن سـيراب 

. داز وحد  تنه برخوردارند و همه را )با شـد  و ضـعف( بايـد جـزو علـو  ببيعـي محسـوب کـر، شوند. ثانياًمي

چـرا کـه ؛ اين دو دسته از علو  داراي تمايز غايي نيـز نيسـتند، از تمايز ماهوي نيز برخوردار نيستند. ثالثاً، بنابراين

 همه در خدمت زندگي آرا  و شاد و خوب هستند.

امور اخالقـي بهـره بـرد. بـه  ةتوان از مددما  مربوه به علو  ببيعي، در حوزن است که مي، اينتيجه اين نکا 

 توانند نتيجه مستديمي در علم اخالق داشته باشند.ان ديگر، نتايج مطالعا  علمي، ميبي

مصـداق رابطـه منطدـي  ، در ايـن حالـت. رابطه علو  تجربي و ببيعي با علم اخالق: الف. يا مستديم است، حالْ

اگـر »ور  گفتـه شـود: صـها با بايدهاست. مانند آنچه با تکيه بر استدالل وضع مدد  در يک قالب کلـي بدينهست

علم اثبا  کرد که کار الف به سود بدن و نفس است، آنگاه بايد بدان عمل کرد. کار الف به سود بدن و نفـس اسـت. 

ها بـا مصداق رابطه منطدـي هسـت، . ب. يا آنکه به نحو غيرمستديم است که در اين حالت«پس بايد بدان عمل کرد

تـوان آن کـار استدالل رفع تالي چنين گفته شود: اگر الف خوب است، آنگاه ميشود. مانند اينکه به نحو ها نميارزش

 گويد اين کار )براي همه يا برخي از افراد( عملي و ممکن نيست. پس الف خوب نيست.را انجا  داد. اما علم مي

 . زندگي سالم در پرتو علوم اخالقي و غيراخالقي52

که در درخت دکارتي نمـود يافتـه اسـت، بايـد علـو  ، در سوژه دکارتي بر مبناي وحد  نظر و عمل، رسدبه نظر مي

اهـداف مـا ، تا به اهداف زندگي برسيم. بـدون هـر يـک از آنهـا، اخالقي و غيراخالقي با هم تحصيل و عملي گردند

 .تاولي بر عهده علم اخالق و عمل بدان اسـ. آرامش دروني و آسايش بيروني است، ناقص خواهند بود. هدف زندگي

 دومي بر عهده علو  غيراخالقي )مکانيک و بب( و عملياتي کردن آنهاست.

 . يكساني عقل آدميان و نايكساني اخالق آنها55

ولـي وجـه اخالقـي آنـان مختلـف. ، ، وجه عدالني آدميان )عدل به مثابه منبع و نه روش(، واحد اسـتدکار از نظر 

خداوند عدل را يکسـان در وجـود آدميـان بـه وديعـت نهـاده  .ها يکسان استعدل نظري انسان: معتدد است دکار 

چرا که نحوه کاربرد اراده، قواي نفسـاني و ابـدان آدميـان يکسـان ؛ است. اما از حيث اخالقي، آدميان يکسان نيستند

ر تمـا  نفوسـي کـه خداونـد د»نيستند. به بيان ديگر، نفوس )اراده، احساس، تخيل، تجسم و ...( با هم متفاو  است: 

(. از 692، ص 111، بنـد 1131)همـان، « ها قرار داده است، به يک اندازه شريف و لطيف و قوي نيسـتندبدن انسان
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هاي آدميان نيز عيناً يکسان نيستند. اما در مورد هر دو وجه آدمي، يعنـي عدالنـي توان افزود که بدنسوي ديگر، مي

عدـل را بايـد بـا روش ، نهـد. بنـابراينير بنياديني بر جاي ميبدني، عنصر هدايت و راهنمايي و روش، تأث -و نفساني

 از روش اخالقي سود برد.، بدن -عدالني راه برد و در مدا  رابطه ارزشي  نفس

 . معناي سعادت و فضيلت50

ما بايد پيش از هر چيز بکوشـيم »همان زندگي خوب داشتن )بدن و نفس سالم داشتن( است: ، دکار سعاد  از نظر 

ها و انفعـاال  مبني بر محوريت فعاليت، دکار توجه به ديدگاه  همچنين با(. 211)همان، ص « زندگي کنيم تا خوب

عبـار  از: شـناخت « فضـيلت»هـا و انفعـاال  فهـم کـرد. نفس، بايد معناي فضيلت و رذيلت را بـر حسـب فعاليت

شناسـايي : عبـار  از« رذيلت»ور در خود. ها و انفعاال  مفيد و سودمند به حال نفس و بدن و تحدق همان امفعاليت

 ها و انفعاال  مضر و ناسودمند به بدن و نفس و پرهيز از آنها.فعاليت

هر آنچه عدل بر اساس جلب فعاليت و انفعـال سـودمند بـراي بـدن و ، به بور کلي: در باب معيار فضيلت بايد گفت

 (.291، ص 1121، ما را بدان فرا خواند، فضيلت است )تامسون، ها و انفعاال  مضردور از و با پرهيز از فعاليته نفس و ب

 . رابطه اخالق و دين59

 توان به چند نکته اشاره داشت:مي، دکار در باب رابطه دين و اخالق از نظر 

کند تا پيرو دين و آييني باشد کـه در آن پـرورش در بيان مفاد اخالق آغازين خويش، شخص را دعو  مي دکار . 1

اسـاس ديـن، مـورد تأييـد اخـالق قـرار . برايناسـتاي اخالقي براي رعايت آداب ديني است. اين توصيهيافته 

 گيرد و لزوماً نزاعي با آن نخواهد داشت.مي

بدون چنين اصلي به حـد تحکـيم و ، محصول اصل نافريبکاري خداوند است. علم اخالق، علم اخالق به نوبه خود. 2

، عنوان يک علم، بايد در بول اصل نافريبکاري خداوند و به پشـتوانه آن باشـدي بهرسد. آگاهي اخالقتثبيت نمي

شود تـا در مدـا  عمـل و زنـدگي و اخـالق نيـز از ابمينـان مي، موجب تا از هر نوع خللي مصون بماند. اين امر

 شکل گيرد. بايد به اتکاي اصل نافريبکاري خداوند، معرفتي، برخوردار باشيم. علم اخالق و اخالق فلسفي

هايي براي ارتباه اخالقي با خداوند نيسـت. امـوري يا توصيه، واسطه متضمن قواعدبه نحو بي، علم اخالق دکارتي. 1

 شوند.مانند ايمان، توبه، کفاره، عباد  و... در زمره امور اخالقي محسوب نمي

 . نقش محوري بدن در اخالق دكارتي54

علـم اخـالق  :توان گفـتشناسي علمي، ميخالق، يعني تأکيد بر نوعي اخالقدر علم ا دکار بر حسب ديدگاه رايج 

در گـرو سـالمتي بـدن و ، به نوبه خـودامر اين . به معناي سالم زيستن است، دکارتي معطوف به خوب زندگي کردن

 -نفس، الز  است نخست ساختار متـافيزيکي نفـس -نفس است. اما براي خوب زندگي کردن بر مدار سالمتي بدن

ن ايـترين کار بعـدي مهمهمچنين به دنبال آن بايد ندطه تالقي اين دو نيز آشکار گردد. ، بدن روشن گردد. به عالوه
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در  و در نهايـت، اما اين امر خود نيازمند شناسايي بدن است. به بيان ديگر ،است که انفعاال  و اميال خود را بشناسيم

تـوان اخـالق هاي نفسـاني و بـدن خـود را نشناسـيم، نميتا توانايي مدا  درك جزييا  اخالق و عملياتي کردن آن،

ما بر مبناي بدن و از بريق بـدن، ، کنند. بنابراينداري معني پيدا ميخوبي داشت. اما تما  چنين اموري بر محور بدن

 شويم و يک موجود اخالقي هستيم.وارد حوزه اخالق مي

اراده و تدويت آن، از بريق حضور و وقوع انفعـاال  در بـدن اسـت.  در مورد اراده گفتني است که ظهور اخالقي 

بـدن  ابدون ظهور انفعاال  و عز  بر کنترل و هدايت آنها، امکان تدويـت و کمـال اخالقـي  اراده وجـود نـدارد. گويـ

نيز بـه دليـل نفس ، ديگرسوي گردد. اما از شود و قهرمان اخالق ميتر ميرزمگاهي است که گالدياتور اراده، پرورده

 تواند بدن و زندگي را تحت تأثير قرار دهد.مي، ها و تأکيدا  خوداتحاد با بدن، بر حسب تمرکزها و کنش

به نحو في نفسه، هيچ عنواني از خير و شر )خوب و بد( را  آنبايد افزود که بدن و انفعاال  ون بر اين، زفا

در باب خوبي و بـدي، معنـادار نيسـت. بـدن و  آن ال کشند. هيچ عنوان ذاتي در مورد بدن و انفعايدك نمي

حسن و قبح را دارند و نه خود آنها را به نحو بالفعل )گناه ذاتـي و جبلـي، در کـار  ةاش شأنيت و زمينانفعاال 

نيست(. اين تنها مددار و شد  ظهور و کاربرد و نحوه استفاده و عرض اندا  انفعاال  بدن و در کل، شـيوه راه 

کند. حسن يعني هر انفعالي که سبب سالمتي بدن و زندگي سالم است که حسن و قبح را ايجاد مي بردن بدن

قبح عکس آن است. به بيان ديگر، اگر بازي انفعاال  در بدن توسط نفس، . خرسندي نفس گردد، و به تبع آن

سـناد حسـن بـه انفعـاال  اي که زندگي سالمي را به بار آورد، سـبب ا به نحو مناسبي پيش برده شود، به گونه

 خواهد بود و اال قبيح خواهند بود.

 . رد پاي سه نحوه اخالق در تفكر دكارت51

 رد پاي سه سطح از اخالق را در آراي وي جويا شد:توان مي، دکار با توجه به مجموعه آثار 

عـرف و در جهـت جريـان که بـر حسـب ، اخالق رايج در جامعه الف. اخالق مبتني بر زندگي اجتماعي يا اخالقيات:

نکـه بـه نحـو محتابانـه و اياجتماع و بر حسب آداب رايج در ميان آدميان شکل گرفته و در جريان است، بـه شـره 

الشـک اسـت )در گفتـار در يـا اخـالق ماقبـل، دکار نجيبانه مورد توجه و عمل قرار گيرد. اين همان اخالق  بدايت 

 روش(.

اخالقي که بر حسب ساختار بدن و اوضاع و احوال بدن آدمي از جهـت تـأثير  :آن ب. اخالق مبتني بر بدن و انفعاالت

 شود )در رساله انفعاال (.ما بعدالشک است که جزو اخالق نهايت تلدي مي، گيرد. اين اخالقبر نفس شکل مي

نفسـه به نحو في، ها و امکانا  نفساخالقي که بر حسب قابليت ج. اخالق مبتني بر نفس يا فعاليت نفسانيِ محض:

، يعني اخالقي که ريشه در فعاليـت نفـس دارد؛ شودگيرد و عمالً محدق ميو مستدل از زندگي رايج و بدن شکل مي

مطرح شـده اسـت و بـاز  دکار پس از مرحله شک و در مرحله پختگي فلسفه ، نه انفعاال  نفس از بدن. اين اخالق

 ها(.جزو اخالق نهايت است )در نامه
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ند؟ هسـت يا قابل جمـع، اندنکه آيا اين سه سطح از اخالق، نوعاً متفاو ، ايقابل برح استجا ي که در ايناما سؤال

 اند، چگونه؟اگر متفاوتند، در نهايت به کدامين بايد عمل کرد؟ و اگر قابل جمع

جمـع  دکـار خـالق ا، ثانياً .به اجمال و تفصيل است دکار تفاو  اخالق آغازين و نهايي ، رسد اوالًبه نظر مي

دو حرکت بيروني از ناحيه بدن و حرکت دروني و نفساني از ناحيه نفس اسـت. اخـالق در نهايـت و در کمـال خـود، 

 حاصل جمع انفعاال  بدني )از ناحيه بدن( و فعاليت ارادي )از برف نفس( است.

تفکر يوناني و کليسا در بـاب اخـالق را  با، دکار شناسي هاي اخالقتفاو  :هاد. تمايز ديدگاه دكارت با ديگر ديدگاه

 در نظر داشت:، ترتيبتوان بدينمي

 . سوفيسم1

(. بـراي 12-13و  62، ص 1133اينتـاير، شـهر دارد )مکها براي سوفيسم، ريشه در عرف خود جامعه و دولتارزش

بستر ببيعي اخـالق فـردي و ، دکار ها و اخالق، تنها بايد به جامعه نگريست. اما نزد تعيين و تربيت بر حسب ارزش

ها و احوال نفساني نيست. بدن آدمي منشأ انفعاال  مهمي از قبيـل تـرس، چيزي جز انفعاال  بدني و فعاليت، جمعي

تواند منشأ اوصاف خاص خود باشد. جامعه محل ظهور شيوه و شـکل خـاص  نفس مي. غم، حساد ، خشم و... است

 اين اوصاف بدني و نفساني است.

 راط. سق2

-12فضيلت همان معرفـت اسـت )همـان، ص . اي مستديم برقرار استميان معرفت و فضيلت رابطه، سدراهاز نظر 

تـوان بـا صـرف نمي: در سطح فرد و از جهت قواي ادراکي و تحريکي و انفعالي آن بايد گفت، دکار (. اما از نظر 11

به مرحله حصـول يـک انفعـال ، آگاهي ما يديني باشدشناخت و آگاهي، به وضع يا رفع يک انفعال پرداخت. حتي اگر 

تواند با انديشه سدرابي در بـاب رابطـه معرفـت اخالق دکارتي نمي ةفلسفرو، شود. ازاينيا صدور يک فعل منجر نمي

هاي مهـم در تشـکيل يـا حـذف يکـي از زمينـه، شناخت فضـايل و رذايـل، با فضيلت موافق باشد. البته از نظر وي

« هـاي(هـاي )تکنيکمهار »و « اراده»ر عوامل اصلي در حصول يا رفع انفعـاال  عبـار  از سايت. اما انفعاال  اس

واسـطه آن را اراده کنـد، بـه نتيجـه ويژه است. اگر کسي آگاه از انفعالي بد مانند خشم يا ترس باشد و حتي حذف بي

تنـي انفعـاال  ايـن امکـان را  -ود. ويژگي روانثر نخواهد بؤواسطه نيز ميعني حتي جمع آگاهي و اراده بي؛ رسدنمي

تواند مسـتديماً انفعـاال  اراده نمي»اراده، به صدور يا رفع يا دفع آنها بپردازيم:  -دهد تا با صرف آگاهي يا آگاهينمي

 (.161، ص 63، بند 1131)دکار ، « را تحريک کند

کارتي مبتني بر اصول موضوعه فلسفي اسـت و ازآنجاکه علم اخالق د: اما در سطح علم بودگي اخالق بايد گفت

گيرد، متکي بر معرفت است. به بيان ديگر، علـم اخـالق فرزنـد هاي متافيزيکي و نيز تنه ببيعيا  نشأ  مياز ريشه

 ميان معرفت و فضيلت رابطه است.: توان گفتميرو، ميوه درخت حکمت و معرفت است. ازاين
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 . افالطون3

اي و سه بخشي دارد که منشأ نزاع دروني نيز همين سـه گـانگي  قـواي س ماهيت سه جنبهخود نف، افالبوناز نظر 

بر اين باور است که نفس از قـوا و ، دکار (. اما 26-22، ص 1133اينتاير، شهوي )ميل( است )مک -غضبي -عدلي

مربوه به رابطه نفـس و ، کنيمنزاعي که در خود احساس مي. ها برخوردار نيست. نفس امري بسيط و واحد استجنبه

اين بدن و نسبت نفس با بدن اسـت کـه محـور  دکار ولي در ، بدن است. اساساً محور اخالق افالبوني نفس است

علـم اخـالق  افالبـوناما در نزد ؛ مورد توجه هر دو فيلسوف است، اخالق است. اينکه علم اخالق امري يديني است

در حـد علـو  آن  از قبيـل ببيعيـا  و درجـه يدينـي، دکـار و در نزد از قبيل رياضيا  و داراي يدين رياضي است 

 مکانيک و پزشکي و دروني است.

 . ارسطو4

زنـدگي و فضـايل و رذايـل رايـج  ةندطه آغاز اخالق ارسطويي و بحث و بررسي در فضـايل و رذايـل، متـأثر از شـيو

ها و انفعاال  آدمي، بـه بر حسب فعاليت ،دکار (. ولي نزد 122شهر )پوليس( است )همان، ص )مشهورا ( در دولت

آبشخور  و سرچشـمه متـافيزيکي  آشـکار و مصـرحي  ارسطوعلم اخالق در  همچنينشهر است. نحو مستدل از دولت

کـه حاليمطلداً از مباني متافيزيکي برخوردار نيستند. در، ندارد. نه اخالق و نه علم اخالق و نه فلسفه اخالق ارسطويي

حـد علمـي و ارزش ، ارسـطواخالق از مبناي متافيزيکي برخـوردار اسـت. نـزد  ةعلم اخالق و فلسف، تيدر تفکر دکار

بلکـه گـويي در حـد و ارزش ، نه به اندازه متافيزيک است و نه رياضـيا  و نـه حتـي ببيعيـا ، معرفتي علم اخالق

 است. حد و ارزش و يدين در علم اخالق، در حد ببيعيا ، دکار جدليا  است. اما نزد 

اند )نـه مطـابق(. مشـابه« هـدف»متفاو  است، ولـي در  دکار و  ارسطوعلم اخالق در « روش»و « موضوع»

کشـف آنهـا درونـي « روش»ها و انفعاال  نفسـاني اسـت و فعاليت، دکار علم اخالق در « موضوع»، توضيح اينکه

ها کامالً بيرونـي اسـت. هـدف علـم کشف آن« روش»شهري و آن فضايل دولت« موضوع»، ارسطواست. اما در نزد 

تواند فردي و يا اجتماعي باشد، ولـي نـزد مي، دکار اما نزد . معطوف به زندگي سعادتمندانه است، نزد هر دو، اخالق

 عمدتاً در سطح اجتماع مطرح است.، ارسطو

اند و از براحـي شـده فضايل و رذايل اوليه و توابع آنها در علم اخالق ارسطويي، در چارچوبي شبيه نظريـه انـواع

از اصـطالح ، از انفعـاال  اوليـه 163در بنـد  دکـار نکـه ايکنند. اما با وجود نوعي نسبت جنس و فصلي تبعيت مي

ثانيـاً، از . انـد(نه خود اجنـاس )گـويي اجناس، برد اما اوالً، تعبير وي به معناي در حکم اجناس استنا  مي« اجناس»

با انفعاال   تابع، بـه هـيچ ، در باب نسبت آنها دکار اساساً ماهيت انفعاال   متبوع و تعابير ثالثاً، . بردفصول، نامي نمي

اوليه با توابـع آنهـا ، کند و ناظر بدان نيست. نسبت انفعاال وجه کاربرد نسبت جنسي و فصلي را ميان آنها تجويز نمي

شوند و نه صرف جمع و تفريق مفهـومي و مصداقي و عيني تعيين مي ،بر حسب شد  و ضعف و جمع و تفريق و ...

 رابطه انفعاال  اوليه و ثانويه را تابع و متبوعي دانست.، توان به تعبيريذهني. مي



  99 بررسي فلسفة اخالق دکارت در يك نگاه

 . كليسا5

از ايـن ، گيـردهاي کليسـا فاصـله مياز آموزه، در گفتار در روش و انفعاال  و بر حسب آنها دکار مواضع مهمي که 

نکه، علم اخـالق ايدو   هاي صرف.لم است و نه مجموعه پندها و اندرزها و موعظهاخالق يک ع، قبيل است که اوالً

البته بايد پـذيرفت . مستدل از دين تاريخي است و ريشه در نحوه وجود آدمي مبتني بر تمايز و رابطه نفس و بدن دارد

و بدن فـار  از گنـاه ذاتـي و ، نفس اينکه سو  عنوان يک علم، مبتني بر اصل نافريبکاري خداوند است.که اخالق به

اند و نه حَسَن. نحوه زندگي  با نفـس و بـدن اسـت نفسه نه قبيحک، فيياند. نه نفس و نه بدن انسان، هيچ قبح  ازلي

نه يک گناه شرعي است و نه يک امر نامددس و نـه يـک جـر  ، چهار ، قبح اخالقي سازد.که آنها را خوب يا بد مي

تنـي  يـا فدـدان و خـال نفسـاني   -تر يک بيماري تنـي يـا روانردي يا به معناي دقيقاجتماعي، بلکه يک مشکل ف

 شخصي است.

و بـود هايي براي تاريخ فلسفه اخـالق چه ايده، شامل دکار پژوهي اخالق :شناسي دكارتهاي نو در اخالق. افق ه

ها را ها و زمينـهاي از ايـدهان پـارهتـوهاي جديدي را براي پس از خود بـه يادگـار گذاشـت؟ در پاسـخ ميچه زمينه

 ترتيب برشمرد:بدين

 البشره بودن نفس و بدن نسبت به حسن و قبح؛ -

 اهميت و محوريت بدن در علم اخالق؛ -

 شناسي؛شناسي در اخالقلزو  بدن -

 در فلسفه و علم اخالق؛، شناسيلزو  سود بردن از فيزيولوژي و روان -

 ي علم اخالق؛وجود پايه متافيزيکي برا -

 اهميت آگاهي و اراده )با هم( در اخالق )و نه آگاهي محض(؛ -

 بندي جديد فضايل و رذايل؛امکان تنظيم و دسته -

سـازي آن ارزشي اجتمـاعي و حتـي جايگزينبا گناه و ثواب ديني و باارزشي و بي، تمايز ميان مفهو  انفعال نفساني -

 به جاي آنها.

 اخالق دکارتمالحظاتي در باب فلسفه 

 :عبارتند ازها قرار دارد. برخي از اين پرسشبسياري هاي مهم و انتدادي در برابر پرسش، دکار اخالق  ةفلسف

شناسـي فيزيولوژيـک( در عـالم شناسـي تجربـي )روانبه دليل تأکيد بر روان، اخالق و علم اخالق دکارتي ة. فلسف1

از ، رسـدشناسي را تعريف و ترسيم کنـد. بـه نظـر ميالق و روانن است تا به دقت مرزهاي اخاياخالق، نيازمند 

 شناسي نيازمند شرح و تفسير و توضيح است.اين جهت اين اخالق

معـاني سـاير شناختي از قبيل انفعاال  بـدانيم، . آيا اگر مفاد و تعريف خوب و بايد اخالقي را صرفاً امور روان2

گيرنـد؟ بـه يابيم، چه معنايي خواهند داشت و در کجا قـرار ميکه در خوب و بايد در مي، ارزشي -اخالقي
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شوند، اين معاني هايي مستدل باشند که در رابطه بيناانساني درك ميديگر، اگر خوب و بايد، ارزش ر باع

 اند؟ارزشي چگونه قابل تبيين

ر متافيزيک خاص نيست. پـس . در عالم فهم متعارف از اخالق و درك حسن و قبح از اخالق، خبري از ابتناي آن ب1

 اعتبار و ارزش آن به چيست؟

يا ارزش بر واقع، نوعي خلط اعتباريا  و حدايق و انتاج بايـد از هسـت را در ، . آيا ابتناي اخالق بر متافيزيک6

 پي ندارد؟

 رسد.اخالق دکار ، مفهو  چندان معناداري به نظر نمي ة. تعالي اخالقي در فلسف1

، يـک دکـار ة توان از منظر و ديد اخالقي سخن گفت که بـراي فلسـفمي، و معرفت اخالقينظر از کنش . صرف1

 عنصر مطرح نيست.

مدو  نباشد. اما چنين موضعي کـه داللـت ، رسديا مدو  آن است؟ به نظر مي، . اخالق امر عارضي براي سوژه است3

ارد نکنـد، زيسـت جمعـي انسـاني را در بر درجه دو  بودن شان اخالق دارد، اگر هم خللي به زيست فردي مـا و

 دهد؟معرض تهديد قرار نمي

 گيرينتيجه

ن اسـت کـه اوالً، تـا پـيش از ، ايخوردنسبت به اخالق به چشم مي، دکار اخالق  ةسه چرخش بزرگي که در فلسف

، اخـالق در درون هـر حـال به، فلسفه به معناي متافيزيک بود و محور آن جوهر، موجود، وجود، نور يا ... . اما دکار 

اي بود که پس از اتما  کار متافيزيکي و بدون ابتنا يـا حتـي پيونـد بـا دايره متافيزيک قرار نداشت، بلکه بحثي حاشيه

. امـا اخـالق خواجه نصيرالدين بوسيمانند نگارش اخالق نيکوماخس ارسطويي يا اخالق ناصري . کردآن ظهور مي

هاي متـافيزيکي و مبتني بر ريشـه شودمحسوب ميهاي آن است و از شاخهجزو درخت فلسفه و متافيزيک ، دکارتي

گيـرد. ن جهت کـه در پيونـد بـا بـدن اسـت، مـورد توجـه قـرار مياي، اخالق از دکار اخالق  ةدر فلسف، ثانياً است.

ژه آگـاهي )مـن سـو، ثالثـاً خوي افراد تحت تأثير بدن آنها نيز هست و بايد از اين حيث نيز به اخالق پرداخـت.وخلق

تواند بدون اخالق به تماميت يا کمال خود برسد. اگر هستي سوژه دکـارتي بـا انديشـه قـوا  نمي، انديشينده( دکارتي

 يابد، اين انديشه بايد وارد عرصه اخالق شود و در آن حوزه عرض اندا  کند و خود را باز يابد.مي

در تاريخ فلسفه اخالق  پيش از خود، نيازمنـد بـازخواني و  سابدهدر عين داشتن نداه برجسته و بي، دکار  ةفلسف

 تواند در باب آن مطرح گردد.هايي نظري است که ميبازنگري براي پر کردن کاستي
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