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معنای «موقت» در اخالق موقت دکارت و بررسی انتقادی چند
برداشت معاصر


مهدی بهنيافر

چکيده
ای مقاله به مجموعة اصول چهارگانة موسوم به اخالق موقت دکارت و برخی لوازم میرفتی آن
می پردازد .ضم میرفی دو خوانش رقيب از ای اصول که یکی جایگراه قابرل اعتنرایی بررای ایر
اصول قائل نيست و آن را جزء اساسی منظومة میرفتی دکارت نمی داند و دیگری ای اصول را هرم
دائمی و هم همگانی می انگارد ،تبيي مورد نظرمان را از قلمرو میرفتی و همي طور قلمررو انسرانی
ای اصول به دست دهيم .گام نخست ،ارائة تقریری مختار از نسبت ای اصول با دو عنصرر کليردی
اندیشة دکارت؛ یینی شك و روش است و بر پایة آن به مفهوم مقطیی یا موقت برودن ایر اصرول
پرداخته ایم؛ مفهومی بدواً عادی با نتای و الزاماتی نسبتاً متفاوت .برآنم که ای منظومرة موسروم بره
موقت ،سرشتی میرفتی دارد نه زمانی؛ زمان هم تابع رخدادهای حوزة فاهمه است .همچني در عي
استدالل بر اینکه نمی توان ای اصول را همواره موقتی دانست نشان داده ام که ایدة برخری شرارحان
مبنی بر ای که او ای اصول را از ابتدا هميشگی و همگرانی مریخواسرته ،ایردهای شراذ و غيرقابرل
تحميل به مت آثار دکرارت اسرت .نشران داده ام کره ایر اصرول در شررایط میرفتری مشرخص و
تشریح شده ای ممک است حضوری دائمی در عرصة زیست اندیشمند پيدا کنند و در شررایطی هرم
ممک است در دستگاه فکری او نقض و از ای راه واجد حاکميتی موقت شوند .از جمله نتای جانبی
جای گيری و تقریر مدلّل ای اصول در بافت فکری دکارت ،تبيي ای نکته است که انتسا وصرف
غيرمدلّلی مانند محافظه کاری به ای اصول ،نسبت به اغرا مدلّل دکارت ،نسبتی پسرينی و کمترر
قابلاعتناست.

واژگان کليدی :دکارت ،اخالق موقت ،شك ،روش ،زندگی اصيل.
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مقدمه
دکارت در کتا گفتار در روش ،اصول رفتاریای موسوم به اصول اخالقی موقرت را
میرفی میکند .برداشت شایع و گاه بیدليل بيان شده در برخری شرروه ایر اسرت کره
موقتی بودن ای اصول بهمینای حاکميت گذرای آنها برای بازة زمانی میي و در برخی
شروه هم اختصاص آنها به طالبان میرفت یقينی و اصطالحاً عالمران نظرری اسرت و
البته تالزمی هم بي ای دو مینا نيست؛ همچني گاهی گفته میشرود کره اگرر بتروان
دکارت را واحد نظریه ای اخالقی دانست ،ای اصول نسبتی برا نظریرة اخالقری دکرارت
ندارند .در سوی مقابل هم کسانی میتقدند که ای اصول دائمیاند برخری هرم آنهرا را
همگانی میدانند و آنها را جزئی از نظریة اخالقی دکارت بهحسا میآورند.
ای مقاله کاوشی دربارة اصول اخالق موقت دکارت ،مسئلة دائمی برودن یرا نبرودن
آنها و نيز نسبت آنها با اخالق همگانی است .پاسخ ما به ای دو پرسرش در ميانرة دو
دسته رأی میرفی شده در باال و از جهاتی به دستة دوم نزدیکتر اسرت .امرا سرير بحر
نشان خواهد داد که برخی از همي آراء مستلزم تحریف مینای مقطیی یا موقرت برودن
ای اصول در اندیشة دکارت است ،ضم اینکه فرضية برخی از آنها هرم بريش از حرد
سادهسازانه است و قائلاند به اینکه میتوان بهطرور مطلرق و غيرمشرروط از هميشرگی
بودن یا همگانی بودن ای اصول سخ گفت؛ همان آسيبی که دستة نخست ،در جهرت
مقابل ،به آن دچارند .ای مقالره مریکوشرد ترا در چهرارچو اندیشرة دکرارت ،شررایط
دقيقتری برای نسبتسنجی ميان اصول اخالق موقت با دستههرای مختلرف فکرری و
همي طور مقاطع زمانی پيشرفت میرفتی آنهرا ارائره کنرد و گذشرته از دسرتة نخسرت
تقریرهای بيان شده در باال تمایز ساختار پيشنهادی خود را با دستة دوم هم نشان دهد.
تأکيد ما ای است که هر خوانشی از اصول اخالق موقت دکارت باید در ارتباط با دو
عنصر مهم دیگر؛ یینی شك و روش صورت بتذیرد .بر ای اسا  ،ضم بح از قلمرو
میرفتی و قلمرو انسانی ای اصول در اندیشة دکارت ،در عي آنکه از سطحی از همگانی
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بودن و دائمی بودن آنها دفاع کردهایم ولی نشان دادهایم که نسربت ایر اصرول برا دو
عنصر شك و روش و تقریر مختار ای مقاله دربارة ای نسبت مانع از آن است که ماننرد
برخی شارحان میرفی شده در اینجا ،بتوان بهطور مطلق به هميشگی بودن و همي طرور
همگانی بودن ای اصول حکم کرد و از سوی دیگر مانع از آن است که بتروان زمران را
عنصری ذاتی و متیي درارتباط با ای اصول فر کرد.
دستاورد ما بازشناسی و تقریری نسبتاً متفاوت از اخالق موقت ولی پایبندتر به سایر
آراء دکارت است که عالوه بر تمشيت دورة شك ،با تیریفی که در اینجا از زندگی اصيل
1
از دید دکارت ارائه کردهایم مستلزم حرکت بهسوی زندگی اصيل و تحقق آن است.
خوانشی از اصول اخالق موقت دکارت
جایگاه اصول اخالق موقت دکارتی در بخش سروم گفترار در روش و بیرد از قواعرد
مشهور به قواعد روش در بخش دوم کتا است .ضبط فرانسة نرام ایر  4اصرل une
 morale par provisionاست که در انگليسری بره  a provisional moral codeو
در فارسی هم شاید برای نخستي بار «دسرتور اخالقری موقرت» ترجمره شرده اسرت و
خواهيم دید که ای میادل فارسی خالی از تسامح نيست و میتواند بهبود یابد.
ای اصول همراه با عباراتی میترضه که خوانش ما را از آن بهدست میدهد ،به ایر
شره است:
«اصل اول اینکه [اوالً] پيرو قواني و آدا کشور خود باشم و [ثانياً از
جملة آنها] دیانتی را که خداوند دربارة م تفضل کرده و از کودکی مرا به
آن پرورده است پيوسته نگاه بدارم و [ثالثاً] در امور دیگر[ی کره احتمراالً
دی دربارة آنها سکوت کرده باشد] پيروی کنم از عقایرد میتردل دور از
افراط و تفریط که خردمندتری اشرخاص را کره بایرد برا آنهرا نشسرت و
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برخاست کنم ،به آن [هم] میتقد و [هم] عامل یابم [نه اینکره صررفاً بره
گفتار آنها توجه کنم ...]1اصل دوم ای بود که هر قدر بيشرتر بتروانم در
کار خود پابرجا و استوار باشم و [در بحبوحة شك] هرگاه بر رأیی تصميم
کردم هر چند محل شبهه و تردید بوده باشد چنان دنبال آن را بگيرم کره
گویی به هيچ وجه جای تشکيك نبوده است ...8اصل سوم اینکه همرواره
به غلبه بر نفس خویش بيشتر بکوشم تا بر روزگار و به تبردیل آرزوهرای
خود بيشتر میتقد باشم تا به تغيير امور گيتی[ ...و چهارم] در تتمريم ایر
دستور اخالقی بنا گذاشتم بر ای کره کارهرای مختلرف را کره مرردم در
زندگانی دنيا به آن اشتغال میجویند از نظر بگرذرانم ترا بهترری آنهرا را
برای خویش برگزینم( 4».دکارت)133-130 :1831 ،
قلمرو معرفتی «اصول اخالق موقت» و ضرورت اتخاذ آنها
حاکميت ای اصول ،مقيد به قيود میرفتی است نه زمانی؛ شك و روش هم مهمتری
تیابيری هستند که میتوانند ما را در میرفی ای قلمرو میرفتی یاری کنند .شرك همران
مرحلة عبور از میارف غيریقينی ناقص و عاميانه چهارگانه 1مورد نظر دکرارت بره شريوة
کسب منحصراً فلسفی 0میارف بهواسطة قواعد روش است .هم ایر اصرول اخالقری در
فصل سوم گفتار در روش ،پس از قواعد روش آمدهاند تا قيودی بر آن بيفزایند هم اینکه
به قول رادرفورد ،ترکيب درونی سه اصل نخست ،عهده دار ارائة رهنمودهایی برای عمل
در هنگام فقدان میرفت یقينی نسبت به خو و بد امور هستند)Rutherford, 2017( .
اصل چهارم هم از آن جهت مکمل سه اصل دیگر اسرت کره بره ایر مریپرردازد کره
نخستي و دم دستیتری راه برای عبور از موقیيت شك چيسرت .شراید همري تفراوت
بافت ميان سه اصل نخست با اصل چهارم است که موجب ایجاد لکنتی در بيان دکارت
نسبت به تیداد ای اصول شده است و تیداد آنها را «سه یا چهار اصرل»( Descartes,
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 )1985: 122میخواند.
از جهتی دیگر هم میتوان ای اصرول را دسرتهبنردی کررد :اصرل نخسرت متوجره
حجيتهای بيرونی است که متفکر باید به آنها پایبند باشد (آدا و رسوم ملی ،دینی و
مشی عقالء) اما اصول دوم تا چهارم متوجه شيوة سلوکی اسرت کره برهلحراظ اخالقری
متفکر باید آن را در بحبوحة شك خویش مراعات کند .مثالً در اصل دوم تداوم پایبندی
تمام و کمال به آنچه بر آن عزم کرده ،از جمله سهگانة موجود در اصل نخست ،را ضام
خروج از جنگل شك میبيند (بنگرید به :دکارت )133 :1831 ،چون پایبندی نراقص و
گزینشی به آنچه بر آن عزم کرده ،همچون حرکت سررگردان بره ایر سرو و آنسرو در
جنگل شك است که مآالً موجب باقیماندن در جنگل میرفتی اسرت کره متفکرر در آن
هنوز به هيچ راهی یقي ندارد اما پيمودن جازم و دستوری یك مسير مسرتقيم (و حتری
ناشناخته) ،دیر یا زود به خروج از جنگل منجر میشود.
به هر حال در هنگام شك  .1بهلحاظ عملی نمیتوان برا بریکنشری ،انتخرا هرای
حياتی یا روزمره را تیليق کرد یا ت به افیال تصادفی و بیجهت داد؛  .1بهلحراظ روانری
هم قرار نيست که ای ایام در ناپایداری و اضطرا روانری بگرذرد بلکره ایر ایرام هرم
نيازمند خوشی و آسایش است .لذا فرد در هنگام شك فراگيری که آگاهانه همه چيرزش
را درنوردیده مانند کسی است که تصميم گرفته محل زندگیاش را از نو بسازد و الجررم
«از پيش ،خانة دیگری آماده میکند که [حتی] هنگام ساختمان [هم بیسرپناه نمانرد و]
بتواند در آن با آسایش زیست کند»(دکارت.)130 :1831 ،
از جهت عملی و از با تنظيم زندگی روزمره ،اتخاذ ای اصول مهمتر از اتخاذ روش
است .دکارت در نامه به مترجم فرانسوی اصول فلسفه برآناست که بررای فلسرفهورزی
«باید قبل از هر چيز به مجموعهای از اخالق که برای تنظيم اعمال زندگی کافی باشرد،
روی آورد؛ زیرا در ای امر تأخير جایز نيست و ما باید قبرل از هرر چيرز بکوشريم خرو
زندگی کنيم» (دکارت)141 :1831 ،؛ تقدّمی که تمثيل خانة موقت هم گویای آن است.
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ممک است با وجود ای توجيه باز هم کسی میتقد باشد که بیکنشی بررای دورهای
کوتاه ،ممک است و کرافی اسرت متفکرر در دورة شرك و در موضروعاتی ماننرد دیر ،
مناسبات اجتماعی و مناسربات سياسری ،هنگرامی کره دليلری بره نفرع چيرزی نردارد از
موضع گيری یا اقدام عملی خودداری کند .اما احتماالً ای دوره ،چندان هم کوتاه نيسرت.
اخالق در منظومة فکری دکارت ،مرتبة بالغه و آخری درجة حکمت و مسرتلزم تأسريس
یقينی و کامل علوم و میارف دیگرر اسرت (دکرارت )148 :1831 ،و برهواسرطة سراختار
اصل موضوعی مورد نظر دکارت از درخت میرفت ،منطقاً وصول و تیيري تکليرف یقينری
گزارههای اخالقی در کوتاهمدت رخ نخواهد داد .لذا بسيار محتمل است که تجویز چني
بیکنشی ای به درافتادن در یك بالتکليفی اخالقی و عملی نسبتاً بلند مدت منجر شرود
که عمالً ممک نيست .لذا تا آن هنگام نيازمند قواعدی برای هدایت مناسبات اخالقی او
با جامیة پيرامونش هستيم.
همچني ممک است دکارت به رفتار دوگانه متهم شود؛ یینی در حرالیکره مردّعی
شك فراگير و طرد (همة میارف از جمله میارف اخالقی) است ،دست به پذیرش (تیدادی
اصل اخالقی) زده است .اما باید توجه داشت که اوالً در اینجا سخ بر سر پذیرش عملی
مواردی مانند هنجارهای دینی ،ملّی و رفتار عُقالست و نه تصدیق نظری و مدلّل آنها،
ثانياً حاکميت ای اصول بهواسطة اهداف و دالیلی عملی و گاه عُقالئری بررای راهبرری
دورة شك ،بهمنزلة تصدیق آنها بر اسا مبادی تصوری و تصدیقی مورد نظر دکرارت
نيست .مسئلة اصلی در آن طرد و ای پذیرش ،مقرون بهصرفهگی میرفتی و عملی است.
آنچه مقرون بهصرفه تر است ای است که تیليق میرفتی میارف علمی (احتماالً بهخراطر
وجود بینهایت گزارة میرفتی) ،تیليقی همراه با طرد و تیليرق میرفتری ایر چنرد اصرل
اخالقی (احتماالً به خاطر وجود چند گزارة محدود و برخی دالیل عملی و عُقالئی به سود
آنها) ،تیليقی توأم با پذیرش موقتی آنها در عمل باشد .ولی هر چه زودتر بایرد از ایر
تیليق خارج شد و در با صدق یا کذ هر دو دسته میارف گفته شده برهداوری یقينری
رسيد .لذا ای اصول نه یقينیاند و نه استثنایی بر شك فراگير دکارتی محسو میشوند؛
بلکه اصولی هستند ،موقت و ناظر به اهدافی رفتاری و مشخص در دورة شك که اساسراً
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پيش از ورود تفکر به دورة شك طرهریزی شدهاند.
به ای ترتيب ،شك دکارت از آن روی که میرفتی و دستوری است نه طالب آنارشری
است و نه مستلزم بی کنشی؛ لذا مقتضی وضع قواعدی رفتاری و موقت برای گذر از ای
موقیيت است تا به یقي برسد .پس از تدوی قواعد روش و ستس قواعد اخالق موقرت،
دکارت آمادة ورود به شك فراگير خویش است تا از خالل آن به یقي دست یابد:
«پس از آنکه ای اصول [اخالقی] را بهدست آوردم ....در ای با برهروش شرکاکان
نمی رفتم که تشکيك آنها محض شك داشت است و تیمرد دارنرد کره در حرال تردیرد
بمانند بلکه برعکس ،منظور م همه ای بود که به یقي برسم و از خاک سست و رمل
رهایی یافته و بر سنگ و زمي سخت پا گذارم(».دکارت)111 :1831 ،
از پذيرش جزمی تا قابليت بررسی يقينی اين اصول موقت
اصول اخالق موقت از آن حي که بهواسطة پذیرش جزمی و بیچرون و چررا دارای
مصونيتی اوليهاند و از قلمرو شك بيرون مانردهانرد برا دو مقولرة دیگرر قابرل مقایسره و
همنشي اند .یکی حقایق ایمانی است:
«پس از آنکه ای اصول را بهدست آوردم و آنها را با حقرایق ایمران
که هميشه خاطرم بر امور دیگر مقدّم میدارد بهیك سرو گذاشرتم برر آن
شدم که دیگر میتقدات خویش را میتوانم بالمانع دور بينردازم»(دکرارت،
)111 :1831
و دیگری هم قواعد روش اوست که آنها را همسنگ اصول بنيادی منطق ارسطو و
بلکه جایگزی آنها میداند؛ لذا گاهی هم از آنها با عنروان قواعرد اصرلی منطرق یراد
میکند:
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«در گفتار در روش راهبری صحيح عقل و جستجوی حقيقت در علوم
به اختصار قواعد اصلی منطق و مجموعره ناتمرامی از قرواني اخالقری را
میرفی کردهام که تا وقتی بهترر از آن را نمریشناسريم مریتروانيم از آن
پيروی کنيم.)Descartes, 1985: 186-187( ».
حاال پرسش ای است که آیا ای اصول اخالقی و حتی همان حقایق ایمانی ترا ابرد
خارج از بررسی عقلی دانسته میشوند یا اینکه فیالً برر اسرا اهردافی عملری برهطرور
دستوری و جازم پذیرش شدهاند و بیداً میتواننرد در دسرتگاه میرفتری در حرال سراخت
دکارت ،اثبات یا حتی نقض بشوند؟ پاسخ دکارت به قطیه اخير ای پرسش ،هم بهلحاظ
تاریخی (بر پایة مدعيات وی) و هم به لحاظ میرفتی (شرایط تأسريس دسرتگاه میرفتری
وی) مثبت است.
دکارت در مکاتبة  1041با مرس  1مدعی است که باألخره خواهد توانست گزارههای
شامل حقایقی ایمانی مانند آنچه در سفر پيدایش بيان شده را در درون دستگاه میرفتری
خود اثبات کنرد ( ;Descartes, 1991: 172نرك :کراتينگم .)131 :1831 ،ولرو آنکره او در
3
مکاتبة هفت سال بید با بورمان خود را در عمل موفق به ای اثبات نداند ( Descartes,
 ;1991: 349نك :کاتينگم )131 :1831 ،اما بههر حال منطقاً دستگاه میرفتی خود را واجرد
صالحيت برای بررسی یقينی ای حقایق ایمانی میداند.
در مورد قواعد اخالقی موقت هم راه برای بررسی عقلی و یقينی آنها باز اسرت .او
اوالً ای قواعد اخالقی را در مواضع مختلفی موقتی و عجالتی میداند؛ ثانياً پيروی از ای
اصول را تا زمانی جایز میداند که بهتر از آنها را نشناخته باشد؛ ولی احتماالً ای زمران
بهزودی فرانرسد .مسئله ای اسرت کره در تشربيه دکرارتی فلسرفه بره درخرت ،اخرالق
«مستلزم آشنایی کامل با علوم دیگر و لذا آخری درجة حکمرت اسرت» ( Descartes,
 )1985: 186از ای رو تا تأسيس یقينی مابیدالطبيیره (ریشره درخرت) و طبيیيرات (تنره
درخت) امکان بررسی یقينی گزارههای اخالقی را نخواهيم داشت .لذا در بحبوحة شك و
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هنگام نياز عملی به موازینی اخالقی برای تمشيت ای دوره ،ناچار از اخذ ایر اصرول از
مراجیی بيرون از سوژه شناسایی است.
جهت دیگری از نقض پذیری ای اصول ای است که برا وجرود صرورت گرزارهای و
تصدیقی و حتی «اصل» ناميدهشدن آنها در ترجمههای فارسی و با وجود اینکره اینهرا
برای دورهای اتخاذ شدهاند که متفکر فاقد هر گونه میرفت یقينی است و ممکر اسرت،
اما نباید اینها را با اصول موضوع 3دستگاه میرفتی دکارت اشرتباه گرفرت کره بنيادهرای
میرفتی و نقض ناپذیر دستگاه باشند .اعمال ای اصرول در کرار دکرارت ،هماننرد شرك
دستوری او و همي طور پذیرش حقایق ایمانی ،اساساً متیلّق ارادة متفکر است نه متیلّرق
شهود یا تحليل (به مینای دکارتی) که بتوان آنها را به ماهيرات بسريط 11شرهود شرده
فروکاست .لذا قرار هم نيست بر پایة ای اصول ،چيزی استنتاج شود؛ نقرش آنهرا فقرط
هدایت رفتار متفکر در دورة شك و اعمال روش تأسيس میارف یقينی است .ای اصول،
به مینای منطقی کلمه ،هيچ نسبتی با اصول موضوع دستگاه میرفتی دکارت که از گزارة
کجيتو شروع می شود ،ندارند و سازوکار پيدایش و اخذ آنها متفاوت از سرازوکار مبرادی
میرفتی مانند کجيتوست .هر گونه استنتاج یقينی احکامی با موضوعات یا محمرولهرای
یکسان با موضوع و محمولهای بهکار رفته در ای اصول موقتی ،بر پایة مبادی دستگاه
میرفتی دکارت اعم از آنکه هم ارز یا نقيض ای اصول باشرند ،هريچ ارتبراط میرفتری و
استنتاجی با ای اصول موقت ندارد .لذا نقض آنها هرم هماننرد نقرض اصرول موضروع
نيست که ممنوع و بهمنزلة وقوع ناسازگاری درون یك دستگاه میرفتی باشد چون اصرالً
اینها اصولی رفتاریاند و عضو دستگاه میرفتی و تصدیقی دکارت نيستند.
پس ای گزاره های اخالقی از آن روی مفرو گرفته نشدهاند کره اصرول پایره یرا
اصول موضوع بهحسا آمدهاند؛ تقدّم آنها هم تقدّمی میرفتی نيست بلکه برای ترأمي
اهدافی عملی است .لذا پس از تأسيس و توسیة یقينری ریشرههرا (مابیدالطبيیره) و تنرة
(طبيیيات) درخت فلسفة دکارت و رسيدن نوبت به تأسيس گزاره های علمری منردرج در
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شاخه های ای درخت از قبيل طب ،مکانيك و اخالق ،ممک است در ای شراخة اخيرر،
گزارههایی در تناقض با ای اصول اخالقی موقت استنتاج شود.
تداومِ يکپارچه يا بخشیِ اين دورة موقت
گرچه شك دستوری دکارت یکتارچه است و تمام داوریهای شناختی برآمده از چهار
منشأ گفته شده در باال را درمی نوردد ولی رفع آن ،دفیی و یکتارچره نيسرت .دکرارت در
مرحله ای که به م ِ اندیشنده رسيده هنوز واجد هيچ درک واضح و متمایزی در با خدا
و عالم مادی نيست؛ بید از آن هم وقتی توانست وجود خدا را تصدیق کند هنوز تردید او
در با عالم مادی برقرار است و حتی هنگامی که به جواهر ممترد و اندیشرنده رسريده،
قلمرو ای نتيجة یقينی ،عمالً محدود به «امتداد» اشياء مادّی است و نه عقالً منحصر به
آن .در حقيقت دکارت با ادراک یقينی جواهر اندیشنده و ممتد و همي طور وجود خداوند،
مجموعهای از یقينی ها ساخته که محصور به حصر اسرتقرایی اسرت نره حصرر عقلری و
به هيچ وجه ،مدعی دستيابی به تمام امور یقينی قابل شهود یا قابل اسرتنتاج نيسرت .لرذا
هنوز کيفيات بسياری هستند که جز با تردید نمیتوان دربارة آنها سرخ گفرت .امرا از
آنسو ،ای یینی آنکه بخشی از قلمرو شك رفع شده و احکام مشرکوک موجرود در آن
تیيي تکليف (تصدیق یا تکذیب) شدهاند اما هنوز خيلی از احکام و میارف باقی مانده که
بهطور واضح و متمایز ادراک نشدهاند .لذا وقوع شك ،ارادی و یکباره اسرت امرا رفرع آن
دارای مراتب و ادراک یقينی جواهر سهگانة الهی ،اندیشنده و ممترد فقرط بخشری از آن
است.
اکنون بخشی از احکام مشمول شك ،همي احکام اخالقی موقتاند .همانطرور کره
بررسی کردیم اصول اخالقی موقت ،از آن روی موقت خوانده شردهانرد کره دکرارت بره
کارکرد آنها و لذا پایبندی عملی به آنها در دورة شك نيازمند است اما ای پایبنردی از
سر یقي نيست و بهواسطة اهدافی عملی است .لذا ای گزاره ها هم زمانی باید برر پایرة
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امکانات میرفتی درون دستگاه بهطور یقينی تیيي تکليف شوند .تیيي تکليف یقينی ای
اصول اخالقی موقت هم؛ یینی اثبات یا نقض (اثبات نقيض) ای اصول برر پایرة دیگرر
مبادی شهود یا اثبات شده در دستگاه میرفتی او( .بیداً دربارة ای تیيري تکليرف سرخ
میگویيم).
بهای ترتيب ،همان طور که تداوم یا پایان شك وابسته به تیيري تکليرف (اثبرات یرا
نقض) تمام میارف مشکوک دکارتی است تداوم یا پایان دورة حاکميت موقت ای اصول
اخالقی هم وابسته به تیيي تکليف یقينی آنهاست .لذا اگر بتذیریم که اصول اخالقری
موقت ،اخص از قلمرو شك دکارتیاند ،تیيي تکليف آنها شرط الزم پایان قلمررو شرك
11
دکارتی است ولی کافی نيست.
بازة زمانی حاکميت اين اصول
ای اصول به چه مینا ممک است دائمی باشند؟ برخی شارحان اخالق دکارتی مانند
شاپيرو و همي طور سيماکاسکی و پوالنسکی بهطور مطلق میتقدند کره اصرول اخرالق
موقت دکارت هم همگانیاند و هم هميشگی و دائمری؛ گرچره اسرتدالل آنهرا برا هرم
متفاوت است .استدالل شاپيرو ای است که ای اصول «هم بهلحاظ نوع و هم بهلحراظ
کارکرد ،شبيه به وظایف چونوچرا ناپذیر رواقی هسرتند» ( Broughton & Carriero,
 ;2010: 451بره نقرل از )Cimakasky & Polansky, 2012: 353 :امرا اسرتدالل
سيماکاسکی و پوالنسکی ای است که ای اصول از ای با که بازتابی از قواعد دائمری
روش دکررارتی هسررتند ،همگررانی ،هميشررگی و غيرزمررانمندنررد ( & Cimakasky
.)Polansky, 2012: 354
ولی ما در اینجا می خواهيم استدالل کنيم کره طبرق دیردگاه دکرارت صررفاً تحرت
شرایطی میتوان از امکان دائمی شدن اصول اخرالق موقرت دکرارتی سرخ گفرت نره
ضرورت آن؛ یینی بر خالف مدعيات شارحان یاد شده ای اصول از ابتدا بهعنوان اصولی
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دائمی وضع نشدهاند و اوصافی مانند دوام و صدق ،ذاتی آنها نيست .اساساً هم نمیتوان
به طور قطیی و غيرمشروط دربارة دائمی یا موقتی بودن آنها سخ گفت .بلکه شررایط
میرفتی مختلفی ممک است به دائمیشدن آنها منجر شود و اتفاقراً خرواهيم دیرد کره
دائمیشدن ای اصول در برخی شرایط ،بهلحراظ میرفتری غيرموجره و حراکی از نروعی
نارسائی میرفتی است.
منشأ ای موضوع هم ای است که ای اصول بدواً بر اسا دالیل و توجيهات عملی
مشخصی از قبيل تمثيل خانة موقت و بررای مردیریت رفترار متفکرر در برازهای موقرت
پذیرفته شدند .لذا جزئی از میرفت یقينی دکارت نيستند و هنگام رسيدن به ميوة درخرت
میرفت دکارت (اخالق) امکان تیيي تکليف (نقض یا اثبرات) یقينری آنهرا وجرود دارد
گرچه ای تیيي تکليف کار سادهای نيست .به ای ترتيرب در دو حالرت (و نره هميشره)
میتوان از ابقای ای اصول و در نتيجه دائمیشدن آنها سخ گفت:
 . 1هنگامی که متفکر نتواند در با هر یك از ای اصول (یا نقيض آنها) بره داوری
یقينی برسد و بهاصطاله گفته شده در باال آنها را تیيي تکليف کند ،هم قلمررو شرك
به عنوان قلمرو حاکميت اخالق موقت و هم دالیل منتهی به پایبندی دستوری و جرازم
او به ای اصول باقی است لذا پایبندی عملی او هم به ای اصول هم برقرار میماند؛
 . 1هنگامی که متفکر بتواند در با هر یك از ای اصرول (و نره نقريض آنهرا) بره
داوری یقينی برسد ،یینی آن را بر پایة مبادی میرفتی دستگاه استنتاج کند ،در ای حالت
هم پایبندی عملی او به ای اصول میتواند تمدید شود و برقرار بماند؛ با ای تفاوت که
تاکنون پایبندی عملی او مبتنی بر مصالح عملی و دالیل منتهی به اخذ اصرول اخالقری
موقت بوده است و از ای به بید تبدیل به پایبندی عقلی ،مدلّل (یا شهودی) و دائمی برر
پایة اصول موضوع دستگاه میرفتی شده است.
ای یینی اینکه اصول اخالق موقت دکارتی از همان ابتدا دائمی وضع نشدهانرد و در
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صورت وقوع ثانوی هر یك از شرایط میرفتی فوق آنها ابقاء میشوند و نتيجة قهری (و
نه قصد شدة) ای ابقاء ،تبدیل آنها به اصولی دائمی است .گرچه خيلی فرق اسرت ميران
دائمی شدن ای اصول بر اثر تصدیق یقينی آنها با دائمیشدن ای اصول برر اثرر عردم
امکان تیيي تکليف یقينی آنها و بر اثر تداوم شرایط شك.
به ای ترتيب موضع ما در ميانة مواضع شاپيرو و نيز سيماکاسکی و پوالنسکی اسرت
که ای اصول را از ابتدای وضع آنها در کار دکارت ،دائمی میبينند 11و موضع مترواتر و
سنتی کسانی که ای اصول را ذاتاً موقتی و در هر حال غيرقابرل تمدیرد مریداننرد و در
عي حال ،تقریر جدی و دقيقی از موعد پایان حاکميت موقتی ای اصول ارائه نمیکنند.
پس حاکميت موقتی ای اصول تا وقتی است که متفکرر دکرارتی بتوانرد ایر اصرول را
بهمینایی که گفتيم بهنحو نظری تیيي تکليف (نقض یا اثبات) کند؛ در غير ای صرورت
18
دالیل عملی اعمال موقت ای اصول همچنان باقی است چون شك باقی است.
قلمرو انسانی «اصول اخالقی موقت»
ای اصول برای چه کسانی وضع شده است؟ دکارت؟ طالبان یقي ؟ یا همگان؟ یکی
دیگر از نکات اختالفی مورد بح  ،به مسئلة همگانی بودن ای اصول برمیگردد .برخی
شارحان میتقدند که ای اصول مطلقراً همگرانیانرد چرون هرم بازترابی از قواعرد روش
دکارتاند هم میتوانند جانشي فضایل ارسطویی باشند ( Cimakasky & Polansky,
 )2012: 361یا اینکه چون هم غير مقيد و هم بازتابی از اخالق رواقیانرد ( Shapiro,
 )2008: 451یا چون ای اصول الزمة خو و خروش زیسرت انرد ( Marshal, 1998:
.)12-13
اما استدالل ما مبتنی است بر تفکيك امکران شخصری (وابسرته بره خرود دکرارت)،
نخبگانی (پژوهش گران علوم) یا همگانی (عموم عقالء) بودن ای اصرول و بره قابليرت
تبدیل ای اصول به اصولی همگانی بر حسب موقیيت متفکرر منتهری مریشرود؛ یینری
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استدالل خواهيم کرد که ارادة دکارت به همگانی بودن ای اصرول ،از دو جهرت سرخ
موجهی نيست :نخست با توجه به مبادی فکری خود او؛ دوم از ای جهت که ای اصول،
موقتیاند و تیيي تکليف یقينی آنها گاه بهمینای اثبات ولی گاهی هم بهمینرای نقرض
آنهاست و ای امکان نقض ،قابليت همگانی دانست بیقيرد و شررط آنهرا را برا تردیرد
مواجه میکند.
با توجه به اختصاص اصول اخالق موقت به قلمرو شرك و اینکره نخسرتي موجرود
ادراک شده در تأمالت ،مر اندیشرنده اسرت (نرك :دکرارت ،)1831 ،لرذا ایر اصرول
توصيههایی هستند که هم بهلحاظ تاریخی و هم بهلحاظ منطقی در بردو امرر منحصرراً
شامل حال خود اویند 14.اما ای انحصار دائمی نيست و خواهيم دید که هم قابل تسررّی
به پژوهشگران علوم یقينی است و هم عموم عقالء .برای درک ای منظور باید به برخی
مقدمات بتردازیم.
مقدمة نخست ،ای موضع نهچندان همگانی دکارت در ابتدای گفترار در روش اسرت
که «ميان مردم ،عقل از همه چيز بهتر تقسيم شده است»(دکارت )131 :1831 ،و آنها
هم به ای دارائی آگاهند( 11همان) .لذا همه بر اثر ای آگاهی ،در سطحی از کنشگرری
آگاهانه در ارتباط با عقل و فراوردههای آن قررار مریگيرنرد؛ ایر مردعا یکری از وجروه
مشخصة تفکر دکارتی نسبت به میاصران اوست 10.مقدمة دوم هم ای که اختالف آراء در
دید دکارت ناشی از اختالف مراتب عقول آدميان نيست بلکه ناشی از اختالف آنهرا در
شيوة بهکارگيری عقل و اختالف در اهداف آنهاست (دکارت.)131 :1831 ،
لذا میتوان ای نتيجه نه چندان بدیهی را گرفت که قائرلشردن او بره قواعرد روش
بهعنوان قواعدی همگانی هم مبتنی بر اعتقاد به قابليت برهکرارگيری همگرانی آنهرا و
قابليت همگانی کسب میارف است؛ بهنحوی که اعمال قواعد روش یکسان (برر مبرادی
مشترک) به همگرایی نتای فکری کمك میکند .ای یینی او نه پرورش عقرل و طلرب
یقي را شغلی دانشگاهی میداند(کاتينگم )83 :1831 ،و نه بهلحاظ قوای فکرری ميران
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پژوهشگران علوم یقينی و عموم عقالء فرق میگذارد.
حاال اگر مقدمة سرومی را هرم بره نتيجرة اخيرر بيفرزایيم و ماننرد برخری شرارحان
( )Cimakasky & Polansky, 2012: 354-355بتذیریم که میتوان قواعرد اخالقری
موقت دکارت را از قواعد روش او استنتاج کرد و حتی ای ارتباط بتواند تا امکان برقراری
تناظر یكبه یك ميان قواعد چهارگانه روش دکارتی با قواعد چهارگانة اخرالق موقرت او
هم پيش برود ،به ای نتيجه میرسيم که نه تنها قواعد روش بلکه اصول اخالق موقرت
هم به لحاظ منطقی قابليت استیمال همگانی دارند .لذا هم در با ای اصرول و هرم در
با قواعد روش ،بيان آنها با ضمير اول شخص حاکی از تقدّم تراریخی و البتره منطقریِ
اعمال آنها در کار خود دکارت به عنوان نخستي فاعل شناسای کجيتو است ولری ایر
امر مانع از قابليت تسرّی ای اصول به دیگران نيست.
دليل دیگر بر همگانیشدن ای اصول :اندکی پيشتر از دو حالتی سرخ گفتريم کره
می توانند موجب ابقای ای اصول موقت و عمالً تبدیل آنها به اصولی دائمی شوند .یکی
از آن دو حالت ،باقی ماندن شرایط حاکميت موقت ای اصول بود بهواسطة آنکه متفکرر
نتواند در با میارف مشکوک خود و از جمله همي اصول اخالقی موقت (یا نقيض آن-
ها) به داوری یقينی برسد و لذا دالیل او برای پایبندی جازم و دستوری به ایر اصرول
باقی باشند و حاکميت ای اصول ابقاء شود.
اکنون همي گزارة اخير ،مبنایی برای همگانیشدن ای اصول است .همگان یا عموم
عقالء ،از آن روی به ای نام خوانده میشوند که تمام یا بخشری از عقایرد آنهرا ظنّری
است .بنا بر مبانی دکارتی استیداد عقلی دستيابی به میارف یقينی را هم دارند اما پيشرة
آن ها مانند دکارت و دیگر متفکران عقالء نيست که به پررورش عقرل بتردازنرد و مردام
برای تیيي تکليف میارف خود و کاست از میارف مشرکوک و از جملره تیيري تکليرف
یقينی خود ای اصول بکوشند .به ای ترتيب آنها بدون آنکه در با خيلی از میارف ،از
جمله خود ای اصول موقت به درک واضح و متمایزی رسيده باشند ،بدانند یرا نداننرد در
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سرپناه موقت دکارتی بهسر میبرند و مادامی که در ای مرحلة موقتاند ،که احتماالً تمام
عمر آنها باشد ،نيازمند بهکارگيری جزمی ای اصول هستند و مثالً نباید از اصلی ماننرد
اصل نخست عبور کنند؛ هر زمان و در هر بخش از میارف خویش که طالب یقي شدند
و مثالً توانستند دليلی برای عبور از اصلی مانند اصل نخست اقامه کنند ،طبيیی است که
به سلك اندیشمندان عقالء درآمدهاند و قواعد طلب یقي گفته شرده در برا متفکرران
عقالء در با آنها هم جاری است.
پس از دید دکارت همگان واجد میارفی ظنّی و قابلتردید ،از جملره در برا همري
اصول ،هستند .در ای ميان خود دکارت و ستس اندیشمندان عقالء از آن روی بره ایر
اصول نيازمندند که در طلب یقي  ،به شك دستوری ت میدهند و در هنگام ای تیليرق
میرفتی باید با ای اصول موقت ،رفتار عملی خود را مدیریت کنند؛ عموم عقرالء هرم از
آن روی باید به ای اصول تمکي کنند که در با موضوعات آنها دریافت یقينی واضح
و متمایزی ندارند 11.ای دایرة همگانی هم در یكجا نقض شدنی است و آن هم در کار
خود دکارت و طالبان یقي است :اینکه کسی بر اسا مبادی میرفت یقينی خود بتوانرد
نقيض هر یك از ای اصول را اثبات (و آن اصل را نقض) کند و لذا آگاهانره از پرذیرش
آن اصل /اصول سرباز زند .در انتهای مقاله برخی نتای ای موضوع را شره خواهيم داد.
مینای دیگر ای گفته ای است که در دید دکارت ،وضع موجود (بهلحاظ عملی – و
نه نظری -خصوصاً در سه قلمرو میرفی شده در اصرل نخسرت یینری مناسرك دینری،
قواني ملی و آدا عرفی) ،وضیی اوليه و همگانی است و تغييرر ایر وضرع موجرود در
اندیشة دکارت ،محتاج دليل و لذا کنشی اندیشمندانه است .لذا صورتبندی منطقی ایر
نتيجه بر اسا دیدگاه دکارت ای خواهرد برود کره همگران بایرد برهلحراظ عملری در
چهارچو الزامات اخالق موقت دکارتی بهسر میبرند اما فقط برخی از آنها میتوانند در
با (تمام یا برخی از) ای اصول به داوری یقينی برسند و در ميان دستة اخير هم فقرط
برخی افراد هستند که ممک است داوری یقينی آنها (بهجای اثبات) بره نقرض نظرری
ای اصول منجر شود .پس دکارت آغاز با پایبندی به ای اصول را همگانی میداند امرا
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تداوم آن را خير.
جدول زیر نمایی از وضیيت اصناف عقالء را در ارتباط با ای اصول نشان میدهد:
وضیيت اوليه

1
1
8
4

پذیرش جرازم و
همگرانی اصرول
اخالق موقت در
هنگررام فقرردان
یقرري در برررا
آنها

درک یقينررررررری لذا پای بندی به آن دليررررررررل
اصناف عقالء
پایبنررررردی/
دربارة هر یرك از اصل
عدم پایبندی
ای اصرول /نروع
حکم یقينی
13
دالیرررررررل
دارد (جازم)
ندارد
عموم عقالء
13
موقت
11
دالیل موقت
دارد (جازم)
اندیشرررررمندان ندارد
11
دالیرررررررل
دارد (ابقاء)
عقالء طالبران دارد :اثبات
11
یقررررررررري و
یقينی
دالیل یقينی
ندارد
پژوهشرررررگران دارد :نقض
علوم نظری

جدول  :1وضیيت هر یك از عقالء نسبت به اصول اخالقی موقت در هر یك از مراحل پيشرفت فکری

موقیيتی مانند سطرهای سوم چهارم بهخوبی نشان می دهند که هرر یرك از اصرول
اخالقی موقت در چه حاالتی نه می تواند دائمی محسو شود نه همگانی .به ای ترتيب
اظهار نظر مطلق و کلی هم دربارة همگانی بودن ای اصول و هم دربرارة دائمری برودن
ای اصول و انتسا آن به اندیشة دکارت ممک نيست.
اکنون می خواهيم در مجالی که ای امکران منطقری بررای هميشرگی برودن و نيرز
همگانی بودن اصول اخالقی موقت در اختيار ما می گذارد ،در با برخی لوازم ای نگراه
کاوش کنيم.
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نسبت اخالق موقت و وضع موجود
آیا اخالق موقت دکارت مُدافع وضع موجود است؟ شاید ای پرسش را همان ابتردای
مقاله هم می توانستيم بررسی کنيم اما مالحظات بيان شده در اینجا ترابع برخری نکرات
گفته شده در طول مقاله است .پیآمد اصل نخست اخالق موقت ،خواسته یرا ناخواسرته،
نوعی دفاع از وضع موجود دینی ،اجتماعی و عرفی و نوعی مدارا و همرنگی برا جماعرت
است و اصل سوم هم مستلزم تأخير در مواجهههای بيرونی و انتقادی متفکر است و لرذا
تلقی محافظهکارانه بودن ای اصول را دام زده است.
در ابتدا سه نکته شایستة تأکيد است :نخست اینکه در برخی مواضع که سخ از وجه
محافظهکارانة اصول اخالقی موقت است (برای مالحظه یك نمونه فلسفی و یك نمونره
سياسی بنگرید به :کاتينگم111 :1831 ،؛  ،)Taylor, 2001: 76محافظهکاری از جمله
اوصاف ثانوی و انتسابی است که از سوی دیگران و صرفاً پس از صدور حکم طره شده
است و مدّعی ،نشانی از ارتباط میرفتی یرا انگيزشری ميران مالحظرات محافظرهکارانرة
سياسی یا دینی دکارت با حکم او به اتخاذ اصول اخالق موقت در دورة شرك برهدسرت
نمی دهد .دوم اینکه ای اصول ،فارغ از هر وصف ثانویه و انتسابی ،متکی به دليلاند نره
انگيزههای غيرمیرفتی؛ ولو آنکه ای دالیل ،تمثيلی ،عملی ،ارتکازی یرا غيرردسرتگاهی
(غيرمتکی به اصول موضوعهای مشخص) باشند .لذا به بيان دکارتی و بر اسا دالیلری
که خواهيم دید ،در اینجا اراده به چيزی تیلق نگرفته که غيرمدلّل باشد یرا بره تصردیق
فاهمه نرسيده باشد .سوم هم به فر توصية ای اصول به دفاع از وضع موجود و مدارا
با آن ،بهویژه در اصل نخست ،ای توصيه مقطیی و موقت است.
اصل نخست از اصول اخالق موقت ،مستلزم نه به هر گونه شورش عملی عليه نهراد
دینی ،نهاد اجتماعی و سياسی و همي طور تمکي به سيرة عقالء در هنگام شك اسرت.
اما ارادة دکارت برای ای تمکي  ،در راستای همان تمثيل خانة موقت و متکری بره ایر
دليل است که در هنگام شك ،هر فیلی برای خروج از وضع موجود و در آمدن به وضیی
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جدید به منزلة داشت تصویری از یك وضع مطلو (نسبی یا مطلق) غير از وضع کنونی
و به سودای رسيدن به آن است .حال آنکه شك ،موقیيتی است که در آن ،متفکرر فاقرد
یقي و فاقد چني تصویری از یك وضع مطلو و اصالً فاقد هر گونه دليل یقينی له یرا
عليه وضع موجود است و الجرم باید امور خویش را با اتخاذ اصولی موقت پيش ببرد .لذا
وفاداری به وضع موجود نوعی بیکنشی و دست نزدن به انتخابی جدید است که ،دسرت
کم در هنگام شك ،نيازمند دليل نيست و قابل دفاعترر از دسرت زدن بره کنشری بررای
خروج از آن است که نيازمند دليل است.
دکارت در اینجا دارد باز هم از ریاضيات کمك مری گيررد و در غيرا ادراک یقينری
واضح و متمایز از موضوع ای اصول ،مفهوم ریاضی احتمال صدق را جایگزی آن ادراک
یقينی واضح و متمایز میکند 18او در فقرة پایانی اصل نخسرت نشران مریدهرد کره در
هنگام شك و در غيا میرفت عقالنیِ یقينیِ شخصری ،فیرل عقرالء مریتوانرد حامرل
حجيتی موقت و برخوردار از احتمال صدقی باالتر باشد .در حقيقت او در اصرل نخسرت،
وضع موجود سياسی و دینی به ارث رسيده را برآیند فیل عُقالی زمانة خود میداند .لرذا
پای بندی به ای وضع موجود ،برقرار است تا اینکه متفکر پس از خروج از شك و هنگام
ساخت دستگاه میرفتی یقينی خود ،بهطور شهودی یا مدلّل به داوری یقينی در ای با ؛
یینی به گزارهای متناقض با تمام یا برخی از ای اصول برسد.
البته با تکيه بر تمایز مفهومی ميان کشف و توجيه ،توجه داریم که دکارت هيچ گراه
احتمال را زمينهای برای کشف صدق نمیداند و اتفاقاً مایل است امور محتمرل را کرذ
بهحسا آورد ( )Descartes, 1991: 74بلکره او در غيرا یقري و در هنگامرة شرك
خویش ،میخواهد فیل عقالء را صرفاً زمينهای بررای توجيره ضررورت اخرذ ایر اصرل
اخالقی نخست در ای موقیيت موقت در نظر بگيرد.
اصل سوم هم با فراخواندن بره غلبره برر درون برهجرای بيررون ،ترداعیگرر نروعی
محافظهکاری است (دکارت . )133 :1831 ،ای اصرل هرم مردلّل اسرت نره مبتنری برر
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انگيزههای غيرمیرفتی .دليل آن هم بهاختصار تمام ای است که اندیشه از دیرد دکرارت
نخستي جزئی است که در قالب کجيتو بهطور یقينی به شناخت درمریآیرد و مریتروان
دربارة آن سخ گفت و در سوی مقابل جهان پيرامون ،همانی است که بيشتری تردیرد
شناختی را دربارة آن روا میدارد و پایداری ای تردیدها بيشتر از پایداری تردید دربارة م
اندیشنده و احوال درونی آن است .لذا محدودة فکر سوژه نخستي محدودهای است کره
میتوان و باید دربارة آن سخ گفت و موجب ای اصل شده است.
در اینجا بخشی از تحليل جان مارشال هم میتواند به مرا کمرك کنرد .او نره فقرط
دربارة ای اصل بلکه اساساً یکی از ب مایههای رواقی اخالق دکارتی را تفکيکی میداند
ميان آنچه بهطور کامل به ارادة ما وابسته است از آنچه بهطور کامل تحت ارادة ما نيست
( )Marshal, 1998: 97و طبیاً دکارت در اینجا میخواهد به چيزی تأکيد کند که کامالً
به او وابسته است .لذا دربارة این اصل هم بهنظر میرسد که وصفی مانند محافظهکاری،
وصفی ثانوی است و ربطی به فیل دکارت و انگيزههای او ندارد.
به ای ترتيب تمکي  ،احتياط و محدودیت نهفته در ای اصول ،ناظر به مالحظرات و
دالیل نظری و میرفتی است نه انگيزههایی ورای آنها؛ بهویژه اینکه فراموش نکردهایم
که حاکميت جزمی ای اصول ،مقطیی است و اتفاقاً حراکی از برهسرربردن در مروقیيتی
غيراصيل؛ با تأسيس درخت یقينی دانش و نهایتاً ميوهای بهنام اخالق دکارتی اسرت کره
ای اصول بهطور یقينی تیيي تکليف میشوند و شخص به مرتبرهای از زنردگی اصريل
دست مییابد.
اخالق موقت و تشويق همگان به زندگی «اصيل»
پژوهشهای متیددی از جمله پژوهشهرای اخيرر کِررنيس و گُلردم و همري طرور
پژوهش یوآن و همکارانش در ای نکته اشتراک نظر دارند که مفهوم اصالت 14که در آثار
فيلسوفان وجودی قرن بيستم مورد توجه قررار گرفتره در کرار دکرارت هرم ریشره دارد
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( & Kernis & Goldman, 2006: 285-286; Yuan, Liu, Luo, Nguyen,

 )Yang, 2015: 345ولو آنکه در پاسخ به ای پرسش که کدام آموزة محروری دکرارت
11
منتهی به اصالت انسانی میشود ،پاسخ های مختلفی بدهند .هم مفهوم اصالت درونری
مرورد تأکيرد یروآن و همکرارانش ( Yuan, Liu, Luo, Nguyen, & Yang, 2015:
10
 )345و هم مرکزیت فرایندهای شناختی فردی مورد تأکيد کرنيس و گلدم ( Kernis
 )& Goldman, 2006: 285در تبيي دکارتی از مفهوم اصالت برا ایر تیریرف مرا از
زندگی اصيل از دید دکارت سازگارند که اصالت زندگی؛ یینی آدمی بتواند تیداد هر چره
بيشتری از میتقدات و دارائی فکری خود را (در پرتو قواعد روش) بهطرور یقينری تیيري
تکليف کند به ای مینا که آن میتقدات یا نقيض آنها را بهطرور شرهودی یرا مسرتنت از
شهودیها ادراک کند.
به رسميت شناخت وضیيت مقطیی یا موقت ای اصول اخالقی و الزامرات میرفتری
برآمده از آن ،بستری برای دستيابی به زندگی اصيل بر پایة اندیشههرای دکرارت اسرت.
مقطیی یا موقت ناميدن ای اصول و نيز اعالم اینکه وفراداری کنرونی بره ایر اصرول
برخاسته از ضرورتی اوليه و لذا بهنحو جازم و دستوری است ،بهلحاظ میرفتری برهمنزلرة
فر موقیيتی دائمی و غيرمقطیی ورای موقیيت کنونی است؛ بهلحاظ روانی هرم ایر
نامگذاری به منزلة دعوت و محرکی توانا برای فراروی و عبور از وضرع کنرونی موقّرت و
جزمی به وضع دائم و آگاهانهای است که متشکل از گزارههای اخالقی یقينی است .لرذا
حتی آنکه با مضمون ای اصول موقت هم همدل باشد باید از ای موقیيت موقت ،فرارود
و آنها را در دستگاه فکری خود فهم و بهطور آگاهانه تصدیق یا تکذیب کند تا چه رسد
11
به کسی که منتقد مقبوالت دینی ،سياسی و عُقالئی زمانة خویش است.
همي که متفکر دکارتی درصدد تیيي تکليف (نقض یا اثبرات) دائمری ایر اصرول
برآید ،از آنجا که حصول ای گزاره های اخالقی دائمی در درخت میارف دکارت ميوة آن
محسو میشوند ای امر بهخودی خود مستلزم تالش برای تحقق یقينی علوم مقدم بر
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ای ثمرات و تیيي تکليف میارف مشکوک آن حوزه ها نيز هست و ای هم باز گامی به
پيش در تحقق زندگی اصيل خواهد بود .به ای ترتيب تدریجی بودن فرایند کسب یقي
موجب می شود که هر یك از عقالء به تناسب آنکه در چه تیداد از بخشهرای زنردگی
خود توانستهاند بر ادراکات یقينی و شخصی از میارف مورد نياز خود بيفزایند ،بخت ای را
بيابند که در مرتبهای از یك فرد اصيل 13در ای جهان زندگی کنند.
از آنجا که ای اصول موقت ،آنطور که دیدیم ،قابليت همگانیشدن دارنرد فراخروان
مستتر در آنها بهسوی زندگی اصيل هم هم فراخروانی بررای آحراد عقرالء و نره فقرط
اندیشمندان یا فيلسوفان خواهد بود .لذا مجموعة ای اصول شرط الزمری اسرت کره برا
پيوست به قواعد روش میتواند حرکت آحاد آدميان بهسوی زیست «اصيل» برا تیریرف
دکارتی گفته شده را تحقق بخشد.
جدای از اینکه وضیيت مقطیی و موقرت ایر اصرول بره سرهم خرودش ،فراخروانی
به سوی زندگی اصيل و زیست با میارف یقينی و دائمی است ،در ميان خود ایر اصرول
هم فحوای اصلی مانند اصل چهارم (مطالیة اشتغاالت و تجربيات دیگرران و گرزینش از
ميان آنها) می تواند تمهيدی برای ای فراروی دانسته شود؛ حتی اگر ایر فرراروی بره
نقض هر یك از ای اصول و از جمله اصل چهارم منتهی شود .آنچه اهميرت دارد براقی
نماندن در مرحلة پذیرش جزمی و موقت ای اصول است و در ای ميان ،عبور از دالیرل
جزمی و موقتی تمثيلی به سود ای اصول حتی از فراروی از خود ای اصول هم مهمترر
است.
يافتهها
شك دکارت به مینای تیليق میارف و دانسته ها فراگير است و میرارف اخالقری هرم
مشمول ای تیليق اند؛ یینی او میتقد به توانایی عقل انسانی برای عرضرة حکرم یقينری
اخالقی است .حاال از سویی او در تمثيل درخت ،خروج از ای بخش از تیليق و تأسريس
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علم اخالق بهعنوان ثمرة درخت و باالتری درجة حکمت را دیریا و وابسته به تکميرل
دانش در حوزههایی نظير مابیدالطبيیه و علم میداند .از سوی دیگر نياز آدمی به سطحی
از حکم اخالقی برای تنظيم رفتار و خو زیست را نيازی فوری و اوليه میداند .لرذا ترا
وقتی مقدمات الزم برای دستيابی به منظومهای عقلری از اخرالق فرراهم شرود ،خرود را
نيازمند به مجموعهای مقطیی و موقت از اصول اخالقی میداند.
 .1لبّ دالیل دکارتی بر ضرورت تمهيد اخالق موقت را میتوان در دو تمثيرل شرره
شدة «خانة موقت» و «جنگل» جُست.
 . 1مقطیی یا موقت بودن اصول اخالق موقت ،همانند خود شك ،در بنياد خود فاقرد
سرشت و تیي زمانی و صرفاً متیي به رخداد های حوزة فاهمره اسرت و زمران در ایر
حوزه ،سيال و وابسته به مراتب و مراحل رفع شك و حاکميت روش است.
 .8ضرورت اعمال گزاره های اخالقی موقت در هنگرام حاکميرت شرك برخاسرته از
مالحظات عملی و عُقالئی و در عي باور به مشکوک بودن آنهاست .ای نه تناقض و نه
استثنایی بر شك فراگير دکارت است چون در اینجا تأسيس نظری و حکم دائمی صورت
نگرفته است؛ صرفاً به چند اصل رفتاری محدود و ترکيبی ضروری برای راهبرری رفترار
متفکر در دورة شك بسنده شده است.
 . 4ورود به ای تیليقِ میرفتیِ فراگير ،خودخواسته و ارادی است اما خروج از آن ترابع
شناختهای شهودی و استنتاجی حوزة فاهمه (کجيتو و گامهای بید از آن) و لذا تدریجی
است .لذا تا هنگامی که ای اصول خودشان یا نقيضشران در دسرتگاه میرفتری در حرال
تأسيس دکارت ،به طور یقينی و برپایة مبادی میرفتی دستگاه اثبات (تأسيس) یرا نقرض
نشدهاند ،حاکميت جزمی و دستوری آنها (در عي مشکوک بودنشان) برقرار است.
 .1خبر از پایان شك ،خبر از تیيي تکليف (نقض یا اثبات) یکایك ای اصول اخالقی
موقت و پایان حاکميت موقت ای اصول هم هست 13.لذا اگر تیيي تکليف هرر یرك از
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ای اصول موقت بر اثر اثبات و نه نقض آنها باشد ،اگر چه محتوای آن اصل باز هم ابرام
شده است اما دالیل مقطیی و موقت و احتماالً ارتکازی حاکميت ای اصول ،جای خود را
به مبادی میرفتی قابلدفاع و دائمی دادهاند و ای بار با اصولی تصردیق شرده برا جهرت
میرفتی مشخص و احتماالً متفاوت مواجهيم :گزارههایی که ای بار عضو دستگاه میرفتی
و عضو نظریة اخالقی نهایی احتمالی اوست .پس تطابق احتمالی عناصری از خانة موقت
و تمثيلی دکارت با عناصری از خانة دائمی او ممنوع نيست.
 .0ای اصول ،محرکی بهسوی زندگی اصيل است .هم اینکه ساخت و بافرت درونری
آن ها نوعی فراخوان متفکر به فراروی از هر گونه وضع موجود (از جمله خود ای اصول)
و تالش برای رسيدن به وضع مطلو بهویژه در قلمرو اندیشه است؛ هرم اینکره اصرالً
مقطیی و جزمی خواندن ای اصول ،بهمنزلة فر و میرفی موقیيتی دائم و اندیشيده در
ورای آنها و دعوت به تبدیل آنها به اصولی اندیشيده و اثبات (یا نقرض) شرده اسرت.
یینی یا به وضع موجود قانع و وفادار باش یا برای بر هم زدن آن دليل داشته باش؛ جرز
ای موجب آنارشی است.
 . 1با آنکه دکارت فاقد اثری مستقل و مدوّن در اخالق است اما عموماً واجرد نظریرة
اخالقی خوانده میشود؛ نظریهای متمایز که از گفتار در روش ترا انفیراالت نفرس قابرل
رهگيری است و بهقول مارشال با وجود برخی بُ مایههای رواقری قابرل فروکراهش بره
اخالق رواقی نيست ( .)Marshal, 1998: 96اگرر بتروان ،در مجرالی مجرزا ،از نظریرة
اخالقی دکارت سخ گفت نياز به تأسيس مرحلرهای برهنرام اخرالق موقرت (برا وجرود
گزارههای مقطیی ،جزمی و قابل نقض آن) هم جزء جداییناپذیری از ای نظریة اخالقی
دکارت است .یینی آنچه حتماً جزئی از ای نظریة اخالقی خواهد بود ،نره لزومراً مفراد و
محتوای قضایای اخالقی موقت بلکه اساساً شيوة حداقلی فر و حاکميرت بخشری بره
ای منظومة موقتی و نسبت آن با دیگر اجزاء میرفت است.
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نتيجهگيری
یافته ها و دیگر نکات بيان شده در ای مقاله متمایز از دو دسته نگاه رای بره اصرول
اخالق موقت دکارتی و در ميانة آنهاست .در یکسو نگاهی است که گرچه قائل به موقتی
بودن ای اصول اخالقی است ولی به همي جهت آن را شایستة اعتنا و کاوش نمیداند.
لذا ضرورتی به تقریر دقيقی از سنخ ای موقتی بودن و نسبت آن با دیگر اجزاء و اضالع
تفکر دکارتی مانند شك ،روش و نظام میرفتی نمیبيند 81.دسرتة دیگرر ،پرژوهشهرای
جدید و اخيری است که همانطور که دیدیم ایر اصرول موقرت را شایسرتة مطالیره و
بررسی می داند اما مطلقاً میتقد است که دکارت از همان ابتدا هم قائل به همگانی بودن
ای اصول است و هم ای اصول را هميشگی مریدانرد .یکری از اشرکاالت ایر نگراه،
ناسازگاری آن با شواهد متیددی در مت است و آنطور که در نمونرهای ماننرد پرژوهش
سيماکاسکی و پوالنسکی دیدیم برای تأیيد آن باید به شواهدی شاذ و نادر از آثار دکارت
و تفسيری خاص از آنها توسل جُست .اشکال دیگر ای که با ای نگراه دیگرر تمرایزی
ميان وجه موقت ای اصول با وجه دائمی آن منظومة اخالقریای کره قررار اسرت ثمررة
درخت حکمت باشد و پس از تکميرل دیگرر علروم و میرارف مابیردالطبيیی و طبيیری و
ریاضی بتوان از آن سخ گفت ،باقی نمیماند .گویی دکارت پرارهای از همران حکمرت
بالغه اخالقی که قرار است متکی به دیگر علوم و دانشهرای مسرتنت باشرد را اکنرون،
پيش از شك و آغاز مبادی میرفتی خود و در قالب اصولی موقت عرضه کررده؛ در ایر
صورت دیگر وجهی نداشت که دکارت آنها را موقت بنامد.
در ميان ای دو دسته ،یافتههای ما به نگاه دستة اخير از قبيل مارشال و سيماکاسکی
و پوالنسکی نزدیكتر است اما بر خالف ایجاز و بساطت موجود در برخی از ای نگاههرا
میتقدیم که اصول اخالقی موقت دکارت بدواً مخرتص او هسرتند و سرتس برا قيرودی،
امکان همگانیشدن دارند؛ بنابرای نمیتوان بهطور مطلق استدالل کررد کره دکرارت از
همان ابتدا ای اصول را دائمی میپنداشته است .چون به حصر منطقی در اندیشة دکارت

111

حکم

ت و فلسفه  ،سال  ،11شمارة  ،13تابستان 1833

سه امکان پيشِ رویِ هر یك از اصول اخالقی موقت داریم که فقط دو مورد از آنها ،آن
هم از جهاتی کامالً متفاوت با یکدیگر ،به دائمیشدن ای اصول منتهی مریشروند .هرر
یك از ای اصول ممک است بر پایة مبادی تصوری و تصدیقی متفکرر دکرارتی مرا .1
تیيي تکليف یقينی (نقض یا اثبات) نشوند و لذا بهعنوان اصولی موقت ،تداوم یابند یا .1
اثبات بشوند و ای بار بهعنوان جزئی از نظام اخالقی نهایی تداوم یابند یا  .8نقض شوند و
لذا هم حاکميت موقت آنها و هم اساساً حضورشان در اندیشة اخالقی اخالقری دکرارت
خاتمه یابد.
در اینجا گرچه امکان دائمیشدن اصول اخالق موقت را پذیرفتهایرم و شررایط آن را
شره کردهایم اما ای دوام در اندیشة دکارت را نه ضروری میدانيم ،نه غيرمقيد و نه بره
بهای نادیده گرفت دالیل صریح دکارتی بر ضرورت اتخاذ موقت یا مقطیی ای اصرول.
لذا اخالق موقت دکارتی هم در نسبت با یقي و هم بهلحراظ روشری متمرایز از نظریرة
اخالقی نهایی اوست .همچني بهرغم نظر برخی شارحان میرفی شده ،استدالل کردهایم
که ای روش اخالقی دکارت (اعالم نياز به اصولی رفتاری در هنگام شك و پيشگيرری
از آنارشی یا بیکنشی) است که بایرد جرزء نظریرة اخالقری احتمرالی و نهرایی دکرارت
محسو شود نه لزوماً خود ای اصول و محتروای فربره و مناقشرهپرذیری ماننرد اصرل
نخست .لذا در هر شرحی از اخالق موقت دکارت ،احتسا آن بهعنوان جزئری از نظریرة
اخالقی وی نباید به غفلت از فلسفة مقطیی یا موقت بودن ای اصول منجر شود.
پینوشتها
 .1نکته استطرادی اینکه توجه داریم که امرروزه هنجارهرای حقروقی ،زیبراییشناسرانه
ودینی لزوماً جزء هنجارهای اخالقی محسو نمیشوند ولی در دکارت چني نيست.
 . 2برای دریافت شررحی از ایر موضروع بنگریرد برهCimakasky & Polansky, (:
.)2012: 357
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 .3چون اندکی بید ،خود دکارت ،ای نکته را حقيقتی مسلم میداند که وقتی کسی نتواند
رأی صادق را تشخيص بدهد ،باید در عمل رأیی را انتخا کند که درستی آن محتمرل
است؛ حتی اگر نتواند بهلحاظ نظری در ميان چند رأی یکی را ترجيح بدهد ،باید در عمل
یکی از آنها را برگزیند( .دکارت)133 :1831 ،
 .4بح ما در ای مقاله مبتنی بر روایتی دکارتی از اخالق است و توجه داریم کره فهرم
میاصر متضم مرزبندی ميان اخالق با حقوق ،زیباییشناسی ،دی و ...است.
 .5اول :آنچه به خودی خود صریح است ،دوم :آنچه ناشی از تجربه حسری اسرت سروم:
متواترات و چهارم :مطالیات متون و منابع (دکارت.)180 :1831 ،
 .6که ای راه به مثابه یك راه پنجم (افزون بر چهار راه فوق) «عبارت اسرت از تحقيرق
در علل اوليه و اصول حقيقی ای که دالیل تمام آنچه را ما مسرتید شرناخت آن هسرتيم
می توان از آنها استنتاج کرد و کسانی که اختصاصاً به همي امرر پرداخترهانرد ،فيلسروف
ناميده شدهاند( ».دکارت.)180 :1831 ،
)7.Marin Mersenne (1588-1648
)8. Frans Burman(1628-1679
9. Axioms
10. Simple Natures

 .11به همي سياق هم دستيابی به کجيتو ،تازه آغاز خروج او از شك فراگيرر اسرت نره
پایان تمام محدودة شك و حتی با وجود آنکره او اخرالق را ثمررة درخرت مابیدالطبيیره
خوانده اما تیيي تکليف یقينی ای اصول چهارگانه اخالقی هم لزومراً بره منزلرة تیيري
تکليف سایر قضایای مشکوک در دیگر حوزههرای میرفتری و خرروج کامرل او از شرك
فراگيرش نيست.
 .11سيماکاسکی و پوالنسکی در یك جا به اختصار می پذیرند که ای اصول در هنگرام
شروند( & Cimakasky

تأسريس درخرت میرفرت دکرارتی بره طرور یقينری بررسری
 )Polansky, 2012: 357اما مسئله ای است که اساساً احتمال نقض ایر اصرول
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در هنگام آن بررسی عقالنی را نادیده می گيرند و سخ آنها صرفاً دائرر مردار اثبرات (و
عدم اثبات) ای اصول است.
 .18اکنون وقت صحبت از ای موضوع است که ترجمة  Provisionalبره «موقرت» در
زبان فارسی نادرست و تسامحی است .چرون لفرظ «موقرت» اوالً ترداعی زمرانی دارد و
ظاهراً مستلزم امتناع هر گونه دوام زمانی در پذیرش و پایبندی به ای اصول است .حال
آنکه بنا بر تقریر عرضه شده تا اینجا و در ادامه ،درونمایة  Provisionalنه زمانی بلکه
میرفتی (به مینای عام کلمه و شامل اهداف عملی) است .لذا ای اصول  .1عجالتراً و بره
طور مقطیی وابسته به شرایط میرفتی مشخصی اخذ شدهاند نره لزومراً بررای یرك برازة
زمانی متیيّ و موقتی کوتاه یا بلند و  .1شرایط ای پذیرش مقطیی هم ممک اسرت ترا
پایان عمر با متفکر باقی بماند .پس زمان در ای بح تابیی است از یك رخداد میرفتی
و ترجمههایی مانند مقطیی ،عجالتی یا حتی مشروط مناسبتر از تیبير راه «موقرت» راه
یافته در ترجمههای فارسی دکارت برای  Provisionalاست.
 .14حتی میتوان عباراتی متواضیانه از دکارت نشان داد مانند اینکه «در اینجا مرادم ای
نيست که روشی نشان دهم که همه کس عقل خرود را درسرت بره راه بررد بلکره تنهرا
مقصودم ای است که بنمایم م عقل خویش را از چه راه بردهام»(دکارت.)138 :1831 ،
 .11چون «هر کس بهرة خود را از آن چنان تمام میداند که مردمانی کره در هرر چيرز
بسيار دیرپسندند از عقل بيش از آن که دارند آرزو نمیکنند و گمان نمیرود همه در ای
را ه ک رفته باشند بلکه باید آن را دليل دانست بر اینکه قوة درست حکمکرردن و تميرز
خطا از صوا یینی خرد یا عقل طبیاً در همه یکسان است»(دکارت.)131-131 :1831 ،
 .10چون او در زمانهای از همگانی بودن فهم و برخورداری همة آدميان از فهم متیارف
( )Common Senseو عادی سخ گفت که مخالفتهای نيرومنردی برا ایر دیردگاه
وجود داشت و حتی جریانهایی مانند اصحا صرليب گلگرون ( )Rosicrucianistsبرا
نگرشی باطنی ،به ذومراتب بودن ای قوه در درون انسانها و به نوعی فهم طبقاتی قائل
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بودند و فهم حقيقت را به مثابه رمزگشایی از رموز و اسراری میدانستند که در دسرتر
همگان نيست (نك :کاتينگم.)11 :1831 ،
 .11و لزوماً طالب آن هم نيستند که اگر چني دریافت یقينیای مریداشرتند بره سرلك
اندیشمندان عقالء در میآمدند.
 .13آنها که لزوماً طالب یقي نيستند و یقي  ،مسئلة آنها نيست.
 .13و غيرمبتنی بر مبادی میرفتی مشخص مانند کجيتو و گامهای بید از آن.
 .21کسانی که در ادبيات جاری ای حوزه طالبان یقي  ،پژوهشگران نظری ،پژوهشگران
محض یا دانشمندان علوم خوانده میشوند.
 .21کسانی که طالب یقي و واجد دستگاه میرفتی (با قضایای ضهودی و مستنت کم یا
زیاد) هستند اما به هر دليل نتوانسته اند در دستگاه میرفتی خود به اثبات یا نقض آگاهانة
تمام یا برخی از ای اصول بتردازند.
 .21و مبتنی بر مبادی میرفتی مشخص مانند کجيترو و سرایر قضرایای اثبرات شرده در
دستگاه فکری فرد.
 . 28طبيیتاً در اینجا مدعی نيستيم که دانش ریاضی احتماالت در زمانة دکارت ،با بلروغ
امروزی خود وجود داشته است اما توجه داریم که زمينههای تبردیل احتمرال برهعنروان
دانشی ریاضی و صوری در همان عصر دکارت و در خالل مکاتبات پاسکال و فرما شکل
گرفته است (ایوز )11 :1831 ،و نوع استفاده دکارت از ای مفهروم در مواضرع متیرددی
متضم مالحظات ریاضی است.
24. Authenticity

 . 11یوآن و همکارانش ،اصالت از دید دکارت را به دو سرطح اصرالت درونری و اصرالت
بيرونی تفکيك میکنند و هر یك از آنها را هم ذومراتب میداننرد .اصرالت درونری بره
مینای گوش ست ردن به ندای درونی خویش برای زیست به عنوان یك فرد اصيل که از
تأکيد بر شهود شخصی منتهی به کجيتو شروع میشود و اصالت بيرونی هم بره مینرای
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آنکه فرد ترا چره حرد بره تصرویر [مثبرت]ی کره دیگرران از او در ذهر دارنرد ،شربيه
است(.)Yuan, Liu, Luo, Nguyen, & Yang, 2015: 345
26. Cognitive

 . 11به ای ترتيب زیست اصيل در ای منظومره ،گرچره هرمآغراز برا شرك آگاهانره و
دستوری است اما با تداوم شك ناسازگار است.
28. Authentic

 .23ولی عکس ای گفته برقرار نيست چون تیيي تکليف (نقض یا اثبرات) ایر اصرول
اخالقی موقت ،لزوماً بهمنزلة تیيي تکليف همة میارف مشکوک و لذا پایان شك نيست.
 .31گاهی هم ای نگاه با اعتقاد به عدم وجود نظریة اخالقی در اندیشة دکرارت تشردید
می شود؛ گرچه بح ما در ای مقاله تا حد زیادی مستقل از انتسا یا عدم انتسا یك
نظریة اخالقی به دکارت است.
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