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چکحده

تفکر روایق ،از گذشته تا کنون بر فلسفهٔ غترب تتأررر حهسزاییداشتته استخ .تتأررر ایتن تفکتر در

د رهٔ جدخد،خعین قر ن  @Eتا  ،@Gحسرار تعری کننده بوده اسخ .اخالق در اندخشهٔ ارسطو و

ارسطو ییان حا اصوت نظری پیوند نزدخکی دارد؛ اوا این اصوت وذناخاخالق نرستند .در تفکتر
ً
رواقران ،اخالق قو خا بر ونطتق و فرز ختک وذتتین بتود .اختالق در نگتاه آنتان وهنتتر ین حبتش

فلستتتتفه بتتتتود و دخگتتتتر حبش هتتتتای فلستتتتفه ،وذانریتتتتا وقتتتتدوات آن حتتتته مشتتتتار ویآودنتتتتد .در

اندخشهاسپینزا نرز چنان که از چرنش و نام کااب او آشکار اسخ ،وتافرز خک حنراد اخالق و
ٔ
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برای اخالق اسخ .کاوش در اخالق روایقتاسپینزایینشان ویدهدشری حنرادین فضرلخ ختا
کهتتات اختتالیق ،دستتترار حتته شتتناخخ تهرتتق از انستتان و جهتتان استتخ .انستتان حافضتترلخ،

انساین تقالین اسخ و حه مهی دلرل در وقاخسه حا دخگران تواناییهای ذهتین بیشتتر خدارد.
درنترجه ،انسان فضرلخوند حسرار فعات اسخ .از دخگر سو ،برخی انفعا ت مه،ون اندوه،

تر  ،افسردگی ،خودحاختگی و ...بر ضعف و ناتوانرتد لخ دارنتد .انستان حافضترلخ دچتار

ایتتتن انفعتتتا ت نرستتتخ؛ پتتتس ،فضتتترلخ تتتتی نرروونتتتدی استتتخ .ایتتتن نرروونتتتدی دروین بتتتر
نررووندی بیروین تأررر وی گذارد.
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ایتن وقالته وی کوشتد حتا حتلرتل و بتترریس اختالق از دختدگاه رواقرتان و استپینزا ،راحطتهٔ اختتالق
روایق را حا اخالق اسپینزا تذری کند.
واژگان کلحدی
اخالق روایق ،اخالق اسپینزا ،فضرلخ اخالیق ،فعالرخ ،انفعات ،نررووندی.
مقدمه
ً
راحطتتهٔ اختتالق حتتا اصتتوت نظتتری وتافرز ختتک و فرز ختتک مهرشتته خکستتان نذتتوده استتخ؛ وتتثال در
اندخشه ارسطو و ارسطو ییان ،اخالق حا اصوت نظر یپیوند دارد؛ اوتا ایتن اصتوت وذناختاخالق
ٔ
ً
نرستند؛درحایل کهاخالق در تفکر رواقران قو خا بر ونطق و فرز خک وذتتین استخ 5.اختالق در
نگاه آنان وهنتر ین حبش فلسفه بود و دخگر حبشهای فلسفه ،وذانریا وقتدوات آن حته مشتار

ویخواهد در وران مههٔ چرزهایی که از ذات خدا نشتأت وی گررنتد ،تهنتا درحتارهٔآهنتایی حبتد

8
آنته در
کند که وی توانند وا را حه شناخخ نفس انستان و خوشتذخ تتایل او راهذتر شتوند .چ
زحان اسپینزا تو نرز اور زهت «وتافرز خک» خوانده ویشود ،در ّ
ستنخ روایق تدسخ کن ،حهنوی ت

جتتتتزو «ونطتتتتق و فرز ختتتتک» قلهتتتتداد ویشتتتتده استتتتخ .حنتتتتابراین ،ورتتتتان اندخشتتتتهٔرواقرتتتتان و
اسپینزاشذاه اسایس وجود دارد کته آنهتا را حته یژه از ّ
ستنخ ارستطو ییهتهایز وی کنتد .ایتن
وقاله حه تطذرق و وقاخسهٔ وکاج اخالیق روایق و اخالق اسپینزا ویپردازد.
1. Aristotle, Nicomachean Ethics I 1, 1094 b 11-13 and 19-27. (qtd: Kristeller, "Stoic and
)Neoplatonic Sources of Spinoza's Ethics", p. 113.

در گفتار حاضر از وقالهٔ پا ت کر خستلر استفاده شده اسخ.

.7ن.

:.

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

ویآودنتتتد 7.در اندخشتتتهٔاستتتپینزا نرتتتز مه،نان کتتته چرتتتنش و نتتتام کاتتتاب او نشتتتان ویدهتتتد،
وتافرز ختتتک حنرتتتاد اختتتالق و بتتترای اختتتالق استتتخ.درواقع ،استتتپینزا از حبتتتش ا ّ ت حتتته حعتتتد

Arnim (ed.), Stoicorum Veterum Fragmenta, I, p. 16, fr. 46. (qtd: Kristeller, "Stoic and
)Neoplatonic Sources of Spinoza's Ethics", p. 113.

.8اسپینوزا ،اخالق ،وقدوهٔ حبش دوم( .اوالی درسخ این نتام «استپینزا» استخ؛ اوتا در ترمجتهٔ فتاریس کاتاب اختالق،

وترجن« ،اسپینوزا» نوشته اسخ؛ نگارنده).
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در گستتتترهٔ اختتتالق ،رواقرتتتان و استتتپینزا ،بتتترخالف ارستتتطو ،حتتتا روی دقرتتتق و وذتتتتین بتتتر
«تعار خف و ارذاتها» حه طترح وذاحتد ویپردازنتد .وهنتتر آن کته نزدخکتی ستاختار و حمتتوای
نظر ختتهٔ اختتالق رواقرتتان و اسپینزاستتخ کتته شتتناخخ تهرتتق انستتان و جهتتان را شتتری حنرتتادین
فضرلخ خا کهات اخالیق قرار ویدهد .در این وران ،نظر خهٔاحساسات و تقاحل احساسات و
انفعا ت حا افعات،جاخگتاهی یتژه دارد و از ارکتان اختالق رواقرتان و اختالق استپینزاحه مشتار
ً
5
ویآخد .ارسطو تهدتا در وذحد خطاحه ،و نه اخالق ،حه احساسات پرداخته اسخ.
نظریه اخبق رواقی
ٔ
عمل و احساسات در اندیشهٔرواقی
در اخالق روایق «دروان روان» نقیش برجستته دارد .دو وذنتای اصتلراین دروتان تذارتنتد از:
@ .وا (انسانها) حته ورتزان درختور تتوجهی بتر احساستات خوداشتراف ارادی دار می و حاختد بتر
ً
اسا این اشراف،خود را از هر پاتس خا احسا (غررتقالین) کاوال حفتظ کنتمی؛  .Aارادهٔ
ودبر ا،ی اسخ که حه جهان ّ
ّ
تعی ویدهد و وا بترای رستردن حته اتتتدات و رذتات رواین حاختد
خود را حا این اراده مهاهنگ کنمی.

7
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ایتتتن دو ادتتتتای حبتتتدانگرز در سراستتتر آراء رواقرتتتان طنیانتتتداز استتتخ .ادتتتتای نستتتخ
ً
آنته وعهتو گهتان وتی کنمی ،بتر اتهتات و احساستات
وی گو خد هر ختک از وتا حسترار بیشتتر از چ
خوداشتتراف ارادی دار می .توصتترهای کتته حتته ایتتن ادتتتا ضتتهرهه ویشتتود ایتتن استتخ کتته ایتتن
اشراف را اتهات کنمی تا حه وضعرخ وطلوب برسمی .ادتای دوم این استخ کته کتل جهتان حتا
اراده وت ّ
تدبر ا،تتی تعت ّتی ویخاحتتد .قتتوانی طذرعتتی ،تعذرتتر دخگتتری از مهتتی اراده استتخ و ایتتندو
ٔ
اینمهاین دارند .توصرهٔ مهراه این ادتا این اسخ که خواستههامیان را حا خواستههای ختدا
مهاهنگ کنمی؛ حه گونهای که ح در سخختر ین احوات ،رذات رواین خود را حاز خابمی.
1.Aristotle, Rhetorica, II, chaps. 1-11.
2.Pereboom, "Stoic Psychotherapy in Descartes and Spinoza", p. 149.
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در مقبله حبضر از مقبله ِدرک پربوم بسیبر بهره گرفته ضد.

نظریه نخست
ٔ
نگاهی به زمحنهٔ

5

در نظر خهٔ روایق ،تهل انسان سه ورحلهٔ اصیل دارد:
ً
در ورحلهٔ نسخ ،اوکان تهل حه فاتتل «منتوده» ویشتود؛ وتثال اوکتان ختوردن غتذایی
7

کتته وتتیبینمی .در زحتتان رواقرتتان ایتتن ورحلتته «فانتاستترا» ناورتتده شتتده کتته ویتتتوان آن را حتته

«منتتود» برگرداند.فانتاستترا بتتر دو نتتو استتخ :فانتاستترای دربرگررنتتده ،فانتاستترایی استتخ کتته از
ً
آنتته هستتخ نتتای ویشتتود و دقرقتتا وطتتابق حتتا آن (در ذهتتن) ونطذتتع ویشتتود؛ و فانتاستترای
چ
ً
آنتته هستتخ نتتای منیشتتود ختتا اگتتر از آن نتتای ویشتتود ،حتتا آن
غرردربرگررنتتده کتته ختتا اصتتال از چ
ً
دقرقا وطابق نرسخ .مهراه فانتاسترا ختک «لکتخ»( 8حتهوعنای گزارهتیا گفتتین) وجتود دارد؛
ً
ً
وثال«:خوب اسخ آن غذا را حبورم» .در این ورحله ،فاتل لزووا این گزاره را تأیید منی کند.
ً
ورحله دوم« ،سونکاتاتسرس»( 9ووافقخ) اسخ .انسان حالحم وعهو ایتن قتدرت را دارد
ٔ
که حهطور ارادی حا گزارهٔخک فانتاسرا سه نو رفتار داشتته حاشتد :حتا آن ووافقتخ کنتد ،حتا آن
حمالفتتخ کنتتد ختتا حکتتن آن را تعلرتتق کنتتد .رواقرتتان ،حروانتتات و کودکتتان را فاقتتد ایتتن ورحلتته

پیداخش تهل در صورت حمالفخ خا تعلرق حکن حازویاخستد؛ اوا ووافقخ ورحلهٔ ستوم را در
پیدارد که «هروه»< (حهوعنای حرکخ) ناورده ویشود.

=

ً
پاتس (حهوعنای احستا ) ،نتو ختایص از هروته استخ.ماهرَنظر رواقرانتاین استخ کته

آنته هستتخ ،وطاحقتخ نتدارد .فاتتتل ویتوانتد حتتا
ونشتأ پتاتس منتتود حرکخآفر خنراستخ کته حتتا چ
1.Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, pp. 42-101. (qtd: Pereboom "Stoic
)Psychotherapy ..." , p. 150.
2. phantasia
3.lekton.
4.Synkatathesis.
5.Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, pp. 66-91.
6.hêgemonikon.
7.hormê.

= .نظر خهٔ رواقران درحارهٔ تهل حا نظر خهٔ آنان درحارهٔ حکن ،ارتذتای تنگتاتنگی دارد .حتهطور کتیل ،حکتن زوتاین

پدختتد ویآختتد کتته فاتتتتل نرتتر ی وتتوافقتش را در هنگتتتام فانتاستترا اتهتتات وی کنتتتد .فانتاستترایی کتته جتتتزیئ از
تهل اسخ ،این یژگی را دارد که برای فاتتل چرتزی را آشتکار کنتد کته ممکتن استخ او را برانگرتزد .حته مهتی

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

ویدانند :.ونشأ این ورحله ،حبش تقالنریا حاکن نفس (هِگنرکن;) اسخ .روند پیداخش

تود حرکتتخآفر ین) ناوردهانتتد.
دلرتتل ،ایتتن فانتاستترا را فانتاستترا هروترکتته (( )phantasia hormêtikeخعتتین منت ِ

()Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, pp. 55-6.
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گزاره این منود ووافقخ حکند خا نکند .این گزاره چرزی شذره این تذتارت استخ« :وتن حاختد از
ٔ
حدگو ییهای دخگران درحارهٔ خودم حترسن».این دخدگاه درحارهٔاحستا

(پتاتس) ووجتج شتد

رواقران آن را برای فاتل ،انتخار و ارادیذدانند ،نه تصادیف؛ خعین فاتل حمتار اسخ حا گزارهٔ
وربتوی حته احستتا

5

ووافقتخ کنتتد ،حمالفتخ کنتد ختتا حکتن آن را تعلرتتق کنتد .اپیکااتتو

در

خکتتتتتتتتتتی از قطعتتتتتتتتتتاتش در این حتتتتتتتتتتاره بیتتتتتتتتتتان روشتتتتتتتتتتنگری دارد«:منودهتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتاحع اراده
وسرله آنها تصدیق ویشوند ،تاحع ارادهاند .حه
ٔ
نرستند؛ اوا ووافقخهای فاتل که منودها حه
مهی دلرل ،هنگاوی که از آمسان خا از ساختهاین که فروویر یتزد صتدایی ترستنا

ویآختد ختا

خطری اتالم ویشود خا چرز دخگری از مهی دسخ رخ ویدهد ،ناگز یر ح روان حکمی هن
برای ودت اندکی حه جنجوجوش ویافتد و حه قتذ

و سست دچتار ویشتود؛اوا نته بترای

ایتتتتتن کتتتتته او حتتتتتا ری درحتتتتتارهٔختتتتت ک چرتتتتتز شتتتتتر در ذهتتتتتن ختتتتتود شتتتتتکل داده استتتتتخ ،حتتتتتل
حه دلرل جنجوجوشهایی سر خع و نرندخشرده که وانع فعالرخ درسخ تقل و خرد ویشود.
او خریل زود حا این منودها حمالفخ وی کند و حکن وی کند در آنها چرزی نرسخ کته ووجتج
تر

او شود».

7

حه نظر رواقران ،انسان«ا پاترتا»( 8احساستات ختوب) هتن دارد کته حتا احساستات فترق

دارد .احساستتتات ختتتوب بتتتر ستتته نوتنتتتد :کتتتارا( 9ختتتوی) ،او بیتتتا( :دقتتتخ ختتتا احترتتتای) و
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بولستترس; (اراده ختتا خواستتخ) <.ختتوی وجتتد تقتتالین (اولگتتس)= استتخ ،احترتتای پرهرتتز

تقالین اسخ و اراده اشهتای تقتالین استخ .رواقرتان براخانتدوه هترچ مهتتای تقالنرتدر نظتر
نگرفتهاند؛ شاخد حه این دلرل که قذ

ً
.5وثال ن.

نفساین منیتواند تقالین حاشد.

Cicero, Academica (I, x, 38-9); Tusculan Disputations (Book IV, esp. iv-x); and :

)"Laertius, LEP 7.117. (qtd: Pereboom, "Stoic Psychotherapy...
2.Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, p. 177.
3. eupatheia.
4. chara.

5.Eulabeia.
6. boulêsis.
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7. Laertius, LEP, 7. 116.
8.Eulogos.

نظریه فضحلت رواقحان
ٔ
از نظتتر رواقرتتان حاستتتان ،فضتترلخ وضتتعرخ رهتتایی از احساستتات (پاتسهتتا) و نترجتتهٔ فرآخنتتد
5

پی،رده رشد اختالیق استخ .شتری زم فضترلخ« ،زنتدگی ووافتق حتا طذرعتخ» استخ .ایتن
ٔ
7

8

توانایی را تلن حه «کارکردهای درسخ» خود هن خواندهانتد؛ خعتین این کته حتدانمی وقتضتای
نقشهای حمتلفها چرسخ و حه وقخ تعارض حاخد چگونه آنها را اولو خخحنتدی کترد و ختود
را حا آنها مهاهنگ ساخخ؛9حتا اینحتات چنتی فتردی ،حته نظتر رواقرتان ،شتری کافرذراخعهتل
اختتالیق را نتتدارد و منیتتتوان او را «فضتترلخوند» دانستتخ؛ چتتون زنتتدگی ستتازگار حتتا طذرعتتخ
ووجج ویشود او اهدایف را دنذات کند که حه شراخ واحستهاند.
گانهاپیکااتتو
تقستتمیحندی ستته ٔ

حتته ایتتن وطلتتج رح ت دارد :برختتی اوتتور حتتهخودیخود

خوحند ،برخی حهخودیخود حدند و برخی دخگر حهخودیخود نه خوحند ،نه حد :.کست کته

انام ویدهد ،حسراری از اتهالش ستودوند و «پستندخده» استترا
کارکردهای خود را درسخ ج
برای حافضرلخ شدن چه حاخد کرد .پاسخ امجایل این اسخ که نرازی نرسخ تهتل فترد طتور
دخگتری تغرر از تهتتل حته وقتضتتای طذرعخ ت حاشتتد ،حلکتته حاختد مهتتی تهتل را ستتاوان دهتتد و

«درسخ» کند .سنکا وی گو خد درس تهل «در حکن وتن Aدرحتارهٔ چرزهتا@ قترار دارد ،نته در
خود چرزها»<.ونظور از این ورحله ،قضاوت درسخ خا تهل وطابق تقل اسخ؛ حهتذار ی،

حهتذار ی ،رسردن حه فهن «نظن و مهاهنگی رفتتار» استخ =.رفتتار وطتابق حتا ایتن مهتاهنگی
ً
.5وثال ن.

 .9ن.

:

.Laertius, LEP, II, 7. 87. :

2. Kathekon.
3Laertius, LEP, II, 7. 108.

;)Epictetus, Discourses, 2. 10, 1 ff., trans. in Long, HP, I, 364 (qtd: James, Spinoza the Stoic
Laertius, LEP, 7. 109.
5.Laertius, LEP, 7. 101 ff.
6.Cicero, De finibus ..., 3. 16. 53. (qtd: "Spinoza the Stoic").
7. Seneca, Epistulae morales, 92. 11, trans. in Long, HP, I, 405. (qtd: James, "Spinoza the
Stoic").
8. Cicero, De finibus ..., 3. 6. 20.; Long, HP, p. 360 f. (qtd: James, "Spinoza the Stoic").

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

«ارزش برگز خدن»;دارد؛اوا چون حهخودیخود خوب نرستند ،فضرلخ منیآ رند .پس برای
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حهخودیخود ختوب استخ و انستان فضترلخوند کست استخ کته حته ایتن مهتاهنگی رسترده
اسخ .نظن و مهاهنگی در رفتار ،حا نظام کاول و مهاهنگ جهان ارتذاطی تنگاتنگ دارد.
فضترل

کتته رواقرتتان از آن ستخن وی گو خنتتد حتتا وضتعرخ وعهتتویل انستانها تفتتاوت دارد.

انسانها منیتوانند فق بر پاخهٔ گراخشهای تقالنریا دلرتل درستخ تهتل کننتد ،حلکته گتاهی
تتتاحع احساستتات غررتقالنریتتا انفعتتا ت هستتتند .چنتتی افتترادی «توانتتایی» تهتتل ختتا پتتر رش
قضاوت تقالین را دارند؛ اوا الگو یی برای تشخرص خوب و حد ندارنتد .ممکتن استخ طذتق
ً
وعرارهای تادی رفتار ،چنی انسانهایی کاوال تقالین حاشند .این افراد در وعرض تر ها
و تومهات هستند و نتاتواین آنهتا در وهتار تتر

و تتوهن ووجتج ویشتود حتتخ تتأررر تواوتل

بیتتتروین ،حتتتهطور حتتتالقوه ختتتا حالفعتتتل ،نزدختتتکبی و نتتتاحبرد حاشتتتند.چنی کستتتاین ویتواننتتتد
انتتام دهنتتد؛ درنترجتته ،فتترق استتخ ورتتان
«حاوجتتدان» حاشتتند و «کارکردهتتای درستشتتان» را ج

فضرلخ و وجدان .هدف اختالق فضترلخ استخ ،نته وجتدان .حته مهتی دلرتل استخ کته در
آرایرواقران ،اخالق حتهنوی مهته ختا هترچ استخ .کست کته حاوجتدان استخ فضترلخوندتر تو
حنابراین اخالیقترت از «اراذت» نرسخ .حدهیی اسخ تشخرص فضترلخوندخاز حاوجتدانبودن
حسردشوار اسخ؛از آنرو که تفاوتشان بیروین نرسخ ،حلکه در نو نگاه اسخ.
نتتزد اهتتل رواق ،فضتتائل اصتتیل تذارتنتتد از :حکتتخ ،د راندخیشتت ،شتتجاتخ و تتتدالخ.

5
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مهه اخهنا را در افراد حاوجدان هن ویتوان خافخ .مه،نی ،تا این یژگیهتا بتر «فهتن» وذتتین
ٔ
نذاشند ،فضرلخ حهدسخ منیآخد .انسان برای فضرلخوند شدن حاخد حه این نکاه بیندخشد
کتته اتهتتات ستتازگار حتتا طذرعتتخ چتته کهکتتی حتته مهتتاهنگی جهتتان وی کننتتد و چتته نستتذ حتتا آن
تخ.آنه در نظربیشتتتر
دارنتتد .د ئتتل و نگتتاه فتترد حافضتترلخ حتته کیل حتتا افتتراد دخگتتر وتفتتاوت است
چ

وردم ارزمشند اسخ ،بترای او ارزش اختالیق نتدارد .پتس ،ایتن ارزشهاحتهوعنای اختالیق نته
ً
خوحند و نه حد؛وثال ،او در برابر وصرذخ اندوهگی ویشود؛ اوتا فههتش از مهتاهنگی جهتان
وتتانع ویشتتود کتته درحتتارهٔ امهرتتخ وصتترذخ پیشآوتتده قضتتاوت نادرستتخ داشتتته حاشتتد ختتا
«تسلمی» احساسات و انفعا ت شود.
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. 1Laertius, LEP, 7. 125 f.

و حتتا خره ،در نگتتاه ر وایق ،چنان کتته ستتتنکا وی گو ختتد ،فقتت فضتترلخوندان خوشتتتذخخ
5

آنته از احتوات آدورتان حته نظتر ویرستد آشتکارا تعتارض دارد.
(سعادتوند) هستند .این نگاه حا چ
خوشذخ حاخد خکسره امین حاشد و کهترین نگراین از ضرر آخنتده ،آن را حمتتل نکنتد؛ حاختد وصتون

از رخدادهای بیتر ن و برخاستته از خررهتای در ن حاشتد .تهنتا چرتزی کته ایتن شتری را بروتیآ رد
«فهن انستان فضترلخوند از الگتو ختا مهتاهنگی» استخ .خوشتذخ برتتر و حتا تر از هتر چرتز ،خعتین
«آراوش و آساخش»ی که حکمی از فهن نظن جهان حهدسخ ویآ رد.

7

رابطهفهم نظم و هماهنگی جهان با فضحلت و خحر
ٔ
چنان که دختدمی در تلتی روایق ،فضترلخ در هناختخ حتا «فهتن نظتن و مهتاهنگی جهتان» حسترار
نزدخک خا حهتذار ی،خکی ویشود .ایندو،خکی هستند؛ چون حد ن فهن منیتوان شناخ از
ّع
خرتتر داشتتخ .وتعلتتق ایتتن فهتتن ،طذرعتتخ استتخ .ایتتن وستتجله پتتیش ویآختتد کتته چتترا فهتتن و
خکی اسخ .خدا کاوتل استخ؛ پتس ،شتناخخ طذرعتخ در تیحتات شتناخخ کهتات ختا خرتر
اتیل نرز هسخ.
توجه حه فرز خک رواقران از این حاحخ حسرار وهتن استخ .ئرترتو

وینو خستد« :آهنتا Aخعتین

رواقران@ وعتقدند در جهان دو اصل وجتود دارد :اصتل فعتات و اصتل ونفعتل .اصتل ونفعتل
جوهری اسخ حد ن کرفرخ ،خعین مهان واده؛ درحایل کته اصتل فعتات تقتیل استخ کته ذای
ً
8
آن جوهر Aونفعل@ اسخ ،خعین مهان خدا ».اصل ا ّ ت ،حهخودیخود وطلقا ستاکن استخ؛
درحایل که اصل دوم ،آ گاه و خودوتحر و جاودان اسخ .نکاتهٔ حسترار وهتن ایتن استخ کته
ً
اصل ا ّ ت مهرشه «آ کنده» از اصل دوم اسخ و تفکرتک ایتندو ،صترفا در وفهتوم استخ؛ حته
قوت کروسرپو « ،سراسر» آورختگی اسخ.
نرز ن.

9

1. Seneca, "De vita beata" in Moral Essays, II, 6. 2.

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

شناخخ طذرعخ ،فهن و شتناخخ خرتر هتن هستخ .پاستخ ایتن استخ :ز یترا طذرعتخ حتا ختدا

Laertius, LEP, 7. 89; Cicero, Tusculan Disputations, 5. 13. :

2.Seneca, Letters, 92 f.
3.Laertius, LEP, 7. 134.

4.Laertius, LEP, 7. 151.
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عع
آنتا فعالرتخ بیشتتری وشتاهده
هرجا نفس وتهرکزتر حاشد و تراکن بیشتری داشته حاشتد ،ج
ع
ویشود .حه تعذرر دخگر ،عنفتس در ووجتودات فعتاتتر شتدخدتر استخ« .جهتان در نظتر آنتان حتا

تقتتل و تتتدبیر نظتتن ویخاحتتد؛ چتتون مهتتهجای آن آ کنتتده از تقتتل و نرتتز ر ح استتخ .فق ت در

درجات تفاوت هستخ :درجتات در برخرتاز حبشهتای آن Aتقتل ختا ر ح@ بیشتتر استخ و در
ع
5
برخی دخگر کهتتر ».از ایتن بیتان وعلتوم ویشتود کته ختدا ختا عنفتس حتا ذهتن و آ گتاهی وترتذ
استخ.

7

اسخ؛ چنان که در جای دخگر اشاره شتده کته رواقرتان وعتقدنتد ختدا آ گتاهی حمت
ذهتن و آ گتاهی در جزءجتزء جهتان هستخ؛ اوتا شتدتش حاختد حته ّ
حتد ختایص برستد تتا قاحتتل
تشتتخرص شتتود .اینمهتتاین (وصتتدایق) ختتدا و جهتتان ،اندخشتتهای استتخ کتته درست ّتنخ روایق
حضوری پررنگ دارد.

8

اندخشتتتتههای استتتتایس فرزختتتتک روایق.خعتتتتین مههختتتتداانگاری و خکتتتتی کتتتتردن ختتتتدا و جهتتتتان،

مهتتهروانانگاری (ایتتن کتته در هتتر چرتتز هتتن روان هستتخ و هتتن وتتاده) و کلانگارختتدرحارهٔ جهان ت حتته
شناخخ انسان فضرلخوند کهک وی کنتد .ارتذتای ورتان فهتن طذرعتخ و فهتن خرتر از خکتی دانستخ

آنته هبتترین و کاوتلترین استخ؛ «زیترا
طذرعخ و خدا نترجه ویشود .خدا نام دخگری استخ بترای چ
ً
9
غرتتتر از جهتتتان چرتتتزی وجتتتود نتتتدارد ...کتتته کتتتال و در مهتتتهٔ حبشهتتتاخش کاوتتتل و متتتتام استتتخ».
حنابراین،شتتناخخ ختتدا شتتناخخ آن چرتتزی استتخ کتته حتتهغاخخ نرکوستتخ .کروستترپو

بتتر وذنتتای

آنتته در جهتان هبتتترین چرتز استخ ،حاختتد در آن چرتزی کتته کاوتل و تتتام
مهتی فترض وعتقتتد استخ « :چ
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اسخ خافخ شود؛ اوا هرچ چرتز کاوتلتر از جهتان نرستخ و هترچ چرتز Aهتن@ هبتتر از فضترلخ نرستخ؛
پتتس فضتترلخ در در ن جهتتان استتخ :».فهتتن این کتته جهتتان کاوتتل استتخ ووجتتج ویشتتود انستتان

فضتترلخوند از انفعتتات رهتتا شتتود .او دخگتتر درحتتارهٔ حتتوادث ،دچتتار حتتدفههی نرستتخ و درحتتارهٔ آهنتتا

احساسات ونیف وانند تر  ،نا کاوی و خشن نواهد داشخ.

;

1. Laertius, LEP, 7. 138 f.
2. Laertius, LEP, 7. 135.

3. Laertius, LEP, 7. 148 f.

ً
 .9وثال ن.

Cicero, De natura deorum, 2. 14. 38. :

ً
 .6وثال ن.

Seneca, De ira, 2. 10. 6, in Moral Essays, I. :

5. Cicero, De natura deorum, 2. 14. 38 f.

ّ
اعتقاد به ّ
تعحن تام علحو نقش آن در فضحلت

ّ
اندخشه رواقران ،حتا ر حته ّ
تعتی تتیل اوتور استخ .هتن زنتن و هتن
ٔ
خکی دخگر از وجوه برجستهٔ
کروسرپو بر آنند که مههچرز را خدا (زئو ) ّ
تعی حبشرده اسخ .زئو حا تقل (لگس)،
7

5

تتتتدبیر (پرنرتتتا ) و طذرعتتتخ (فتتتوز خس ) خکتتتی استتتخ« .ختتتدا نرتتتر ی سرنوشتتتخ و ضتتتر رت
8

ر خدادهای آخنده اسخ» .کروسرپو

وعتقد اسخ خداخان تدبیر وی کنند؛ چون خرتر وتا را

وی خواهنتتد و حتتا وتتا دوستتخ هستتتند .آهنتتا «وتتا را بتترای خودوتتان و براییکتتدخگر و حروانتتات را
ً
برای وا ساختهاند»9.احتها اپیکااو نسذخ حه دخگتر رواقرتان ،در اینحتاره روالحظتهتر
سخن گفته و لوازم این دخدگاه را رپرواتر پذیرفتته استخ« :حاختد حگتذار می چرزهتا آن گونته کته
ّ
رخ ویدهند ،رخ حدهند» :و حدینترترج خود را حا ّ
تعی تیل جهان آش دهتمی؛ حت اگتر از
دخد شخص وا خا خواستههای انساین وا حد حاشند؛ وا حاخد آنها را از ونظر خدا حنگرمی.
آنته رواقرتان «هو پکسایرسترس»; (استترنا
حه دسخ آ ردن این نگتاه جحم ّترد حته زنتدگی حتا چ

کیل ،خا نای از نارسایی تواناییانسان اسخ خا نای از نارستایی داناییتاو .اگتر انستان حبواهتد
سازگار حا ارادهٔ ا،ی تهل کند ،حاختد حکتن او کته نترجتهٔ ووافقتخ حتا گتزارهٔختک منتود استخ تو
درحاره آراوتش وتیگو ختد کست
ٔ
وقدوه تهل اسخت حا ارادهٔ خدا ووافق حاشد .سنکا در کااب
ٔ
کتتته ویخواهتتتد روانتتتهٔ در ختتتا شتتتود ،حاختتتد حگو ختتتد« :اگتتتر وشتتتکلرپیش نراختتتد فتتتردا حتتته در ختتتا
وتتیروم».بیتتان خداحا رانتتهٔ ایتتن مجلهتتاین استتخ« :اگتتر ختتدا حبواهتتد فتتردا حتته در ختتا وتتیروم».
1.pronoia.
2. phusis.
3.Cicero, De natura deorum, 1. 15. 39. (qtd: James, "Spinoza the Stoic," p. 137).
4. Arnim, SVF, 2.1152; Long, HP, I, 329. (qtd: Pereboom, "Stoic Psychotherapy ...," p. 154.).
154.).
5. Epictetus, Encheiridion, 8.

< .ن.

Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, pp. 119-126. :

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

قائل شدن) وی گو خند ،پیوند دارد .ونظور از هو پکسایرسرس این اسخ که فرد ،اوتور آخنتده
ّ
را وشتتروی حدانتتد <.در جهتتان ،اوتتور انتتدکی در تستتل انساناستتخ .ایتتن وستتجله ،در وقرتتا

6. hupexairesis.
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حدینترترج ،اگر حکی که از ووافقخ فرد پدخد ویآخد این قرد خا شری را شاول شود ،هروته
5
خا حرک هن که پدخد ویآخد وشروی خا ّ
وقید خواهد بود .این اوور وشتروی تتا انتدازهایروان
فترد را تدر صتور ی که تتالش ختود را کترده حاشدتت از فشتاررخدادهاخناوراد ویرهانتد؛ چتون از
پیش ویداند تواول رمشاری بر سرر اوور تأررر وی گذارند .اپیکااو

ح از این هن فراتتر
7

ویرود و مه ٔه خورها و حدیهای حبخ را خوار ویمشرد؛ چون در اخترار وا نرستند.
ّ
نترجه دخگردرنظرگرفخ اوور وشروی این اسخ که فرد از دخدگاه ختدا و در نظتام تتیل حته
ٔ
ووفقرخها و شکسخهای خود وینگرد .مهی اور ووجج ویشود فترد ،اتتتدات رواین ختود
را مهرشه حفظ کند 8.اگر فرد خرر خود را حتا خرتر کتل مهاهنتگ کنتد ،حت وترگ زودر

هن رهرچ وشکیل پذیرا ویشود.

9

را

ُ
نظریه اخبق اسپینزا
ٔ

نظریه احساسات در کتا اخبق
ٔ
اسپینزا ،مهانند رواقران ،نظر ختهٔ احساستات را در ورکتز نظر ختهٔ اختالق ختود قترار ویدهتد .در
ایتتن نظر ختته ،احساستتات :حتته ضتتر رت طذرعتتی در انستتان وجتتود دارنتتد و بتتر استتا

قتتوانی

تهووی طذرعخ پدخدار ویشوند ;.احساسات از اووری هستتند کته نشتان ویدهنتد انستان
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

بتتر اتهتتات ختتود ،قتتدرت و اخترتتار وطلتتق نتتدارد .احساستتات حتتهاتتذار ذاتشتتان ،واننتتد اوتتور
جزیئ دخگر ،از ضر رت و خاصرخ طذرعخ نشأت وی گررند.

. 1Inwood, Ethics and Human Action in Early Stoicism, pp. 119-122.
ً
 .8وثال ن.

Aurelius, Meditations, V, 8. :

2. Epictetus, Encheiridion, chap. 1.
4. Aurelius, Meditations, XII, 23.
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; .اسپینوزا ،اخالق ،آغاز حبش سوم .

5. affectus.

5

اسپینزادر قسهخ تعار خف حبش سوم وی گو ختد« :ونظتورم از احساستات،تغریرات حتدن
اسخ که حه واسطهٔ آنها قدرت فعالرخ حدن افزاخش خا کاهش ویخاحد ،تقو ختخ ویشتود ختا
7

حمتتتدود ویشتتتود و مه،نتتتی ،تصتتتور ایتتتن تغریتتترات ».او در پاختتتان حبتتتش ستتتوم وی گو ختتتد:
«احسا  ،که حات انفعایل نفس ناورده ویشود ،تصوری وتمن استخ کته نفتس حهوسترلهٔ
ً
آنته قتذال بتوده
آن برای حدن خود خا هر جتزیئ از حتدن ختود ،قتدرت بتودن بیشتتر ختا کهتتر از چ

اسخ ،تصدیق وی کند8». ...تغریری که تلتخ تتام آن نفتس حاشتد ،فعتل ناورتده ویشتود و
تغریری که تلخ تتام آن نفتس نذاشتد ،انفعتات ناورتده ویشتود؛خعنرنفس از تغریترات حتدن از
آن حرتد کته تغریترات حدننتد ،تصتوری تتام نتدارد .تصتورات تغریترات حتدن انستان از حرتتد
ارتذاطشتتان حتتا نفتتس روشتتن و وتهتتایز نرستتتند ،حلکتته ومهنتتد .پتتس تصتتورات تغریتترات حتتدن

منیتوانند تام حاشند.
نکاته وهتن دخگتر در فهتن نظتتر استپینزا ایتن استخ کته فعالرتتخ و انفعتات کته استا
ٔ

نظر ختتهٔ

نرسخ حد ن در نظر گرفخ اوور دخگر حهطور واض و وتهایز فههرده شود.
بتتر استتا

اصتتیل کتته در قضتترهٔ ششتتن از حبتتش ستتوم وطتترح شتتده استتخ« ،هتتر چرتتزی

حهخودیخود (یف نفسه) وی کوشد در هس

خود پاخدار مباند» .نفس هن ،چه حا تصورات

واض و وتهایز ،چه حا تصورات ومن و ناقص ،وی کوشد در هست ختود پاختدار مبانتد .ایتن

کوشش وق حه نفس وربوی حاشد ،اراده 9ناورده ویشود (وعنای اراده در اندخشهٔاسپینزا)،

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

اخالقراسپینزاسخ ،درواقع ،فعالرخ و انفعات نفس اسخ«.نفس از حرتد تصتورات تتاوش
ً
ً
ّ
ضر رتا فعات اسخ و از حرد تصورات ناقصش ضتر رتا ونفعتل».تعلتق انفعتا ت حته نفتس
ً
کتتاوال ونتتتیف استتخ؛خعین انفعتتا ت حهونزلتتهٔ جتتزیئ از طذرعتتخ اتتذتتار شتتده استتخ کتته ممکتتن

. 1affectiones.
2.Spinoza, Ethics, Part III, Definitions, III.

 .8اسپینوزا ،اخالق ،پاخان حبش سوم ،احتدای «تعار خف کیل تواطف» (حا تغریر).
4.voluntas.
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اندخشهاسپینزا) ،وق
ٔ

5

هن حه نفس وربوی حاشد و هن حه حدن ،ورل ناورده ویشتود و وقت
7

که شخص حه ورلش آ گاه حاشد،خواسخ نام وی گررد.
نستی چرزی که ذات نفس را ویسازد،چرزی جز تصور حتدن حالفعتل ووجتود نرستخ.
حه مهی دلرل« ،هرچه بر قدرت فعالرخ حدن وا ویافزاخد خا از آن وی کاهد ...تصتور آن هتن
بر قدرت اندخشهٔ نفس ویافزاخد خا از آن وی کاهد .»...نظام افعات و انفعا ت حدن حتا نظتام
افعات و انفعا ت نفس وطاحقخ دارد .نفس ح ا وکان وی کوشد اووری را حت ّیتل کنتد کته

قدرت فعالرخ حدن را افزاخش ویدهند خا تقو خخ وی کنند .وق نفس اوری را حت ّیل وی کند
که از قدرت فعالرخ حدن وی کاهد ختا وتانع آن ویشتود ،وی کوشتد ح ا وکتان اوتوری را حته
ختتاطر آ رد کتته وجتتود آن اوتتر را نتتیف کنتتد .پیداستتخ کتته چنتتی حت ّیلهتتا ختتا تصتتورهایی جتتزو
تصورات ناقص خا ومن هستند که نفس تلخ کایف آنها نرسخ .حه نظتر ویرستد حته مهتی
دلرتل حاشتتد کته استتپینزا (در حبتش پتتنجن) ستعرهی کند راه تذتتدخل انفعتات حتته فعتل را توضتتر
دهد .تذدخل انفعات حه فعل شروهای اسخ برای از وران بتردن راههتاخنفوذ اوتوری کته قتدرت
فعالرخ حدن و نفس و درنترجه حفظ خود را حمدوش وی کنند.
ّ
ونزله احساستات اصتلرهطرح شتده استخ (و وؤلتف وی گو ختد
در اخالق سه احسا حه ٔ

جتتتز ایتتتن ستتته ،احستتتایس منیشناستتتد :)8ییترترتتتا (شتتتادی) ،ترخستتتترترا( 9انتتتدوه) و کوپیتتتدختا
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

(خواسخ).شادی،انفعایل اسخ که نفس حا آن حه کهات حا ترخارتقتا ویخاحتد .انتدوه ،انفعتایل استخ

که نفس حا آن حه کهات پاییتری حتوت ویخاحد:و خواسخ« ،وریل اسخ که از آن آ گاهمی».

جز شادیها و اندوههایی که از نو انفعالند ،شادیها و انتدوههای دخگتری هتن هستتند

که حا فعالرخ وا در پیوندند :نفس از تصور خود و قدرت فعالرخ خود شاد ویشتود و وقت

تصتتورات تتتام را در ختتود ویخاحتتد حتتاز شتتاد ویشتتود؛ چتتون از فعالرتتخ ختتود شتتاد ویشتتود.
1. appetitus.
2. cupiditas.

قضرهخازدهن.
ٔ
 .8اسپینوزا ،اخالق ،حبش سوم ،تذصرهٔ
قضرهخازدهن.
ٔ
 .:اسپینوزا ،اخالق ،حبش سوم ،تذصرهٔ
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;

قضره هنن.
ٔ
; .اسپینوزا ،اخالق ،حبش سوم ،تذصرهٔ

4.tristitia.

چنان کتته گفتتته شتتد نفتتس ،چتته از حرتتد تصتتورات واضت و وتهتتایز ،چتته از حرتتد تصتتورات

وتتمن وی کوشتتد تتتا د ر هس ت پاختتدار مبانتتد؛ اوتتا وقصتتود از ایتتن کوشتتش خواستتخ استتخ (نتته
ورتتل) .حنابراین،خواستتتخ هتتن حتتته حرتتتد «فههرتتدن» وتتتا،خعین حرتتتد فعالرتتخ وتتتا ،وربتتتوی

اسخ 5اسپینزا حا این که در قضرهٔ پنجاهوهشخ وی گو خد« :اندوههای دخگری هن هستند کته
کتته حتته حرتتد فعالرتتخ وتتا وربوطنتتد» ،در قضتترهٔ پنجاهونتته متتتام احساستتای را کتته حتته جنذتتهٔ

فعالرخ نفس وربوطند ،ذخل شادی و خواسخ ویداند؛ چراکه اندوه قتدرت فعالرتخ نفتس

را کتتن وی کنتتد ختتا وتتانع آن ویشتتود .در مهتتی قضتتره حتتهخور وعلتتوم ویشتتود وقصتتود او از

فعالرتتخ نفتتس« ،اندخشتتردن» استتخ :انتتدوه چتتون قتتدرت اندخشتتردن نفتتس را کتتن وی کنتتد،
کاهند ٔه قدرت فعالرخ آن اسخ.

احسایس که تاول کاهش قدرت فعالرخ انسان شود حا اصل کوشش برای حفظ خود

خواهد کرد .ممکتن نرستخ چرتزی از نفتس نشتأت حگرترد و تلرته آن حاشتد .وقت نفتس ،حته
دلرل تصور ومن ،تلخ ناقص خک احسا

استخ ،تنصتری غرتر از اندخشته و آ گتاهی هتن

آنته حته بیتر ن چرتزی
ودخلرخ دارد .در این حالخ،انسان حتخ تتأررر غرتر ختودنرز هستخ .چ
ً
ً
وربوی اسخ ،لزووتا در جهتخ حفتظ ذات آن نرستخ؛ چنان کته وتثال انتدوه ،قتدرت فعالرتخ
نفس و حدن را کاهش ویدهد.

غلجه بر انفعاالت :گذرگاه فضحلت اخبقی
ٔ
وسترله
حفظ خود در وجود انستان حته شتکل ختایص درویآختد کته از آن حته «حفتظ ختود حه

تقتتل» تعذرتتر ویشتتود 7.حفتتظ ختتود مهاهنتتگ حتتا تقل،حتتا کوشتتش در جهتتخ فضتترلخوندی
ً
خکی اسخ؛ 8اوا انستانها تهووتا ایتن کتار را منی کننتد و وی کوشتند ختود را از راههتایی کته حتا

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

ناسازگار اسخ .ونشأ چنی احساسرآن استخ کته نفتس تلتخ تتام آن نرستخ .وقت نفتس،
ً
تلتتخ تتتام احستتا حاشتتد ،آن احستتا ضتتر رتا بتترای افتتزاخش قتتدرت فعالرتتخ نفتتس تهتتل

 .5اسپینوزا ،اخالق ،برگرفته از قضرهٔ پنجاهوهشخ و ارذات آن.
قضره هرجدهن.
ٔ
 .7اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،تذصرهٔ

 .8اسپینوزا ،اخالق ،قضرهٔ بیسخوچهارم.
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تقل مهاهنگ نرسخ ،حفتظ کننتد و حتهمهی دلرتل ،احساستات غرترتقالین (انفعتا ت) را
5

جحترحتته وی کننتتد .حتتا اینحتتات ،انستتان منیتوانتتد جتتزیئ از طذرعتتخ نذاشتتد و فق ت تغریتترای را
بپتتذیرد کتته حهواستتطهٔ طذرعتتتش فههرتتده ویشتتود و او تلتتخ تتتام آنهاستتخ .انستتان مهرشتته
دستتتتخوش انفعتتتا ت استتتخ.هر انفعتتتات و پاختتتداری آن در هستتت  ،حتتتا قتتتدرت ختتتک تلتتتخ

خارجرکه حا قدرت انسان قاحلوقاخسه اسخ ،تعر خف ویشود و حتهمهی دلرتل ،ویتوانتد بتر
قدرت انسان فائق آخد .نرر یی که انسان حا آن در هس

قدرت تلل خارجی رهناخخ اسخ.

خود پاخدار ویواند حمدود اسخ و

از دخگر سو ،کوشش برای حفظ خود ،که ذات هر چرز اسخ ،فضترلخ ختا حنرتاد فضترل

اسخ که فضائل دخگر از آن سرچشهه وی گررد .اگر حنا حاشتد فضترل بتر ایتن فضترلخ وقتدم
انتام
تصتورات ناقصتش کتاری ج

حاشد ،بتر ذات وقتدم خواهتد بتود؛ اوتا انستان وقترذتر استا
ً
ویدهد ،چون آن کتار صترفا برآوتده از ذاتتش نرستخ ،برگرفتته از فضترلخ او هتن نرستخ .در
ً
انتتام ویدهتد ،آن کتتار صتترفا از ذات او نتتای
وقاحتل ،وقت طذتتق اندخشتته ختا فههتتش کتتاری ج

شده و حه مهی دلرل ،وقتضای فضرلخ را برآ رده اسخ.
ً
در تیحتتات رفضتترل زنتتدگی حت تخ تتتأررر انفعتتا ت ،لزووتتا غتترق شتتدن در شتتر و حتتدی

نرسخ؛ تا وق از احساسات خود شناخخ کاول ندار می ،هبتر ین کار ایتن استخ کته برختی
ّ
ً
قواتد وسلن زندگی را تصور کنمی و در ووارد جزیئ زندگی حه کار حندمی؛وثال خاد گرفتهامی حاخد
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

حا تشق و بزرگواری بر نفرت چرره شد7.ویتوان از جحترحه آووخخ که برخی کارهتا ییترترتا را

حفظ وی کنند خا افزاخش ویدهند.

آنه حمتالف طذرعتخ حاشتد نرستخ 8.تهتل حهوقتضتای تقتل و طذرعتخ،
تقل ،خواهان چ

مهانتتا حرکتتخ در جهتتخ فضتترلخ استتخ« .تهلذرآوتتده از فضتترلخ وطلتتق چرتتزی نرستتخ جتتز

تهل ،زندگی و حفظ هس خود (این سه بر خک چرز د لتخ دارنتد):حا راهنهتایی تقتل ،بتر

 .5اسپینوزا ،اخالق ،ذخل قضرهٔ یس پنجن.

قضره دهن.
ٔ
 .7اسپینوزا ،اخالق ،حبش پنجن ،تذصرهٔ
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قضره هرجدهن.
ٔ
 .8اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،اوائل تذصرهٔ

5

وذنای طلج نفع خود» .هنگاوی انسان بر پاخهٔ فضترلخ تهتل وی کنتد کته وی کوشتد ختود را
وطابق قوانی طذرعتش حفظ کند.
ً
آنته وتثال شتجاتخ را حته
انام ویدهد،فضترلخ نرستخ؛ خعتین چ
تکتک اتهایل که فرد ج

خود تهل شجاتانه نرسخ ،حلکه در نسذتش حتا طذرعتخ انستان
فضرلخ تذدخل وی کند در ِ
قرار دارد .وسجله این اسخ که تقل ،او را حه آن تهل واداشته استرا انفعات.تهنتا چرتزی کته

وا حهخقی وتیدانمی ختوب استخ ،آن چرتزی استخ کته وتا را حته «فهتن» رهنهتون شتود و تهنتا
چرزی که حهخقی ویدانمی حد اسخ ،آن چرزی اسخ که وانع فهن شود.

7

قدرت عقل ،راهی به سعادت انسان

تصهمی رخ منی دهد .حمدودخخ دخگر این اسخ که جلوگرری از خک احسا
8

خا از وران بردن

آن ،جز حا خک احسا وتضاد قویتر ممکن نرسخ.
ّ
در حبتتتتتش پتتتتتنجن ،قضتتتتتاخای دوم تتتتتتا دهتتتتتن حتتتتته شتتتتترح راههتتتتتای تستتتتتل تقتتتتتل بتتتتتر
احساساتاختصاص دارد« .اگتر وتا ختک تتأرر ختا ختک احستا
خارجی جدا کنمی و آن را حا دخگر تصورات ورتذ

نفتس را از تصتور ختک تلتخ

کنمی ،تشق خا نفرت حته آن تلتخ ختارجی

و ناپاخداری نفس که نتای از ایتن احساستات استخ ،از ورتان خواهتد رفتخ 9».روش دوم،

تذدخل انفعتات حته فعتل استخ« :احستایس کته از نتو انفعتات استخ ،حتهحم
 .5اسپینوزا ،اخالق ،قضرهٔ بیسخوچهارم.

این کته حتهطور

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

اسپینزا در حبش پتنجن اختالق وی خواهتد قتدرت نفتس ،خعتین قتدرت تقتل را روشتن کنتد.
ّاولی و شاخد اسایستر ین گتام در ایتن جهتخ ،نشتان دادن حتدود و واهرتخ ستلطهٔ تقتل بتر
ً
احساسات اسخ .چنان که دخدمی ،رواقران وعتقد بودند احساسات را اصال ووافقتخ ارادی
ً
انستتان پدختتد وتتیآ رد و انستتان ایتتن توانتتایی را دارد کتته کتتال از آهنتتا رهتتا شتتود .در وقاحتتل،
ّ
ّ
مهی کهاسپینزا تستل بتر احساستات را ومرفتهٔتقتل ویدانتد ،نشتان ویدهتد ایتن تستل حتا

 .7اسپینوزا ،اخالق ،قضرهٔ بیسخوهفم.

 .8اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،قضر ٔه هفم.
 .9اسپینوزا ،اخالق ،حبش پنجن ،قضرهٔ دوم.
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5

واض و وتهایز تصور شود ،دخگر انفعات نواهتد بتود ».حته اتتقاداستپینزا ،هترکس دستخ کن
تاحدی این قدرت را دارد که خود و احساسات خود را حتهطور روشتن و وتهتایز حفههتد و در
نترجه از آهنا کهتر ونفعل شود .حاخد کوشرد احساسات را از فکر تلخهای بیروین جتدا کترد
7

و آنها را حا تصورات درسخ پیوند داد .این ،ووجج خرسندی نفس خواهد شد.
حتمحتاندیشی و نقش آن در فضحلت و سعادت
هرچ ممکین (خا هرچ اوکاین) در تام نرسخ؛ هرچه هسخ ضر رت استخ .وجتود و فعتل هتر
چرزی ،حهدلرل ضر رت طذرعخ خدا ،حهنوی ع
ووجج شتده استخ (حتهرتخ خافتته استخ).

وسرله وحدت جتوهر ارذتات وی کنتد 8.از وهنتتر ین کژفههیهتایی کته
ٔ
این وطلج را اسپینزا حه
ادرا نظام ضر ری جهان را حمتل وی کند ،اتتقاد حه ارادهٔ آزاد اسخ .نفتس ،حالتخ ّ
وعتی
قوه وطلق خواستخ ختا نواستخ» داشتته
و حمدودی از فکر اسخ و حه مهی دلرل منیتواند « ٔ
9
حاشد ،حلکه حاخد ع
ووجج حه تل حاشد که آن تلخ هن حاخد تل داشته حاشد.
خکتتی از نستتتی کوششهاخاستتپینزا در اختتالق ایتتن استتخ کتته ارذتتات کنتتد «در طذرعتتخ

فقت ختتک جتتوهر وجتتود دارد» و ایتتن جوهر خگانتته ،مهتتان خداستتخ:.ایتتن جتتوهر خگانتته ،هتتن
خداسخ ،هن طذرعخ؛ و هر جزء آن را هن ویتوان فرز خکی تذری کرد و هن بر اسا

آ گتاهی

(اندخشه) .خدا خا طذرعخ ;،جتوهر خگانته استخ و انستانها ،جتز حتا ت آن جتوهر نرستتند.
اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

تقتتل بتترای وتتا ایتتن اوکتتان را فتتراهن وی کنتتد کتته در ختتابمی اوتتور چگونتته از ذات ا،رنشتتأت
وی گررند .مهی توانایی اسخ که ووجج ویشود از ونظر خدا حه اوور حنگرمی.

 .5اسپینوزا ،اخالق ،حبش پنجن ،قضرهٔ سوم.
2.verum.

 .8اسپینوزا ،اخالق ،حبش خکن قضرهٔ بیسخوهنن.
 .9اسپینوزا ،اخالق ،حبش دوم ،برهان قضرهٔ چهلوهشم.
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 .:اسپینوزا ،اخالق ،حبش خکن ،قضرهٔ چهاردهن.

6.Deus sive Natura.

ً
دقرقا از مهی طر یتق استخ کته شتکاف ورتان طذرعتخ و خرتر در اختال ق از بتی وتیرود.

وفهتتوم خرتتر کتته خکتتی از وفتتاهمی اساستتردر نظامهتتای اختتالیق فضتترلخحمور استتخ ،در کاتتاب
اختتتالق هتتتن حفتتتظ شتتتده استتتخ .استتتپینزا بتتترای پیونتتتد دادن طذرعتتتخ حتتتا خرتتتر از «کهتتتات

خدا»استفاده وی کند :وجود هر چرز ییا واحستته حته غرتر استترا نته .جتوهر تهنتا چرز خاستخ کته
وجتتودش حتته غرتتر وا حستتته نرستتخ و قتتاا حتته ذات ختتود استتخ .هرچتته وجتتودش از ختتودش

اسخ ،نسذخ حه هرچه وجودش واحسته حه غرر اسخ« ،واقعرخ» بیشتتری دارد .پتس ،واقعرتخ
جتتوهر از هتتر چرتتزی بیشتتتر استتخ .واقعرتتخ ،مهتتان کهتتات استتخ :واقعرتتخ بیشتتتر،خعنرکات بیشتتتر.

اسپینزا وعنای وتعارف کهات را اتتذاری صرف ویداند که انسانها از ووارد جزئرتانتزاع کردهانتد
و آن را درحارهٔ تتام درستخ منیدانتد .پتس جتوهر کته هتن طذرعتخ هتن خداستخ ،کاوتلترین چرتز

اسخ .حه مهی دلرل اسخ که فهن جوهر ،فههکاولترین چرتز استخ و «تشتق حته ختدا» (کته در
حبش پنجن اخالق از آن سخن گفته شده اسخ) از مهی فهن برویآخد.

5
آنتته ایتتن اوکتتان راحتته
ویآخنتتد .خوشتتذخ خعتتین این کتته فتترد حتوانتتد هس ت ختتود را حفتتظ کنتتد و چ

هبترین نو برای وا فراهن وی کنتد ،تقتل استخ .پتس ،حتا ترین درجتهٔخوشتذخ ایتن استخ کته

تقل را هرچه کاولتر کنتمی تتا حته آراوتش ختاطر (وعنتای وتعتارف خوشتذخ ) بیشتتری برستمی7.از
ستتو خدخگر ،فضتترلخ هتتن خعتتین کوشتتش بتترای حفتتظ ختتود .خوشتتذخ پتتاداش فضتترلخ نرستتخ،

تتود فضتتترلخ استتتخ .حتتتهخور پیداستتخ در نظرختتتهٔاستتتپینزا ،وفتتتاهمی اختتتالیق فضتتترلخ و
حلکتته خت ِ
خوشذخ حا طذرعخ و «حفظ خود» پیوند دارند و از نرر ی تقل و فهن جداییناپذیر اسخ.

8

نتحجه

ُ
مقایسهآرای رواقحان و اسپینزا
ٔ

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

تهنا وعنای درسخ آزادی ،پیر ی از تقل اسخ که فضرلخ و فهن ،هتردو حتا آن حهدستخ

1. beatitudo.

 .7اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،تذصر ٔه قضر ٔه هرجدهن و ضهره ٔه چهارم.
 .8وقاخسه کنرد حا مجالت پاخاین کااب اخالق.
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چنان که دخدمی،نظر خهٔ احساسات هن نزد رواقران و هن نزد اسپینزاجاخگاه وههی دارد.
احساسات اصیل:
زنن و هکاتو:

اسپینزا:

کرکرو:

5

برگردان تقر ییب پاریس:

hêdonê

laetitia

laetitia

شادی

lupê

aegritudo

tristitia

اندوه

epithumia

cupiditas

cupiditas

ورل/خواسخ

phobos

metus

تتتتتتت

تر

هتتن رواقرتتان و هتتن استتپینزا ویخواهنتتد فتترد را بتتر ختتودش و تهلتتش چررگتتی حبشتتند و او را از

تاحعرتتخ تواوتتل بیتتروین آزاد کننتتد.رواقران فضتترلخ را «غلذتتهٔ تقتتل بتتر احساستتات» تعر ختتف

وی کردنتتد.این دختتدگاه در اندخشتتهٔاستتپینزا هتتن دختتده ویشتتود ،الذتتته طذقهحنتتدی احساستتات،
آنتته بتتر
ستترر نظر ختتهٔ اختتالیق ،اصتتطالحات و ...در دو اندخشتته تفتتاوت دارد .در نظر ختتهٔ روایق چ

احساسات چرره ویشود ،اراده اسخ؛درحایل که اسپینزا وی گفخ تهنا چرزی که ویتواند بر
ً
احساستتات انفعتتایل چرتتره شتتود ،احساستتات فعتتات استتخ ،نتته وستتتقرها ختتود فهتتن ختتا تقتتل.

«تهتتل حتته کارکردهتتای درستتخ ختتود» کتته در آرایرواقرتتان دختتدمی ،در کاتتاب اختتالق وعتتادت
دقرقرندارد؛ اوا «زندگی سازگار حا طذرعخ» و «تالش بترای حفتظ ختود» و این کته در وجتود
انسان تقل و طذرعخ از هن جدایی ندارند ،از وجوه وشتر این دو اندخشه اسخ.اسپینزا،

اخالق /بيست و ششم /تاحستان@;=C

برخالف رواقران ،حه ارادهٔ آزاد حا ر ندارد و درنترجه وعتقد اسخ تقتل حاختدانفعا ت را وهتار
ً
کند .از مهیروسخ کته او ،حتاز بترخالف رواقران،منیپتذیرد کته انستان کتاوال از انفعتات فتار

شود 7.حهمهی دلرل ،براخاسپینزا فضرلخ ،آرواین اسخ کته مهرشته حاختد حته ستو خش حرکتخ
کرد؛درحایل که حه گزارش ئرترو  ،رواقران فضرلخ را مهه خا هرچ ویدانستهاند.

8

 .5برختی از تلهتای اختتالق وعاصتر استپینزا بتتر آن بودنتد کتته اتتقتاد حته ناستتازگاری احساستات ختا انفعتتا ت حتا فضتترلخ،
انتترایف روایق استتخ .ایتتن نشتتان ویدهتتد کتته استتپینزا در قتتوت حتته ایتتن ناستتازگاری ،نستتذخ حتته ر زگتتار ختتودش تقرتتدهای
جنجایل داشته اسخ(James, "Spinoza the Stoic," p. 127.) .
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 .7اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،قضرهٔ چهارم.
. 3Laertius, LEP, 7. 127.

فعتات حاشتند؛ اوتا

اسپینزا وعتقد اسخ شادی و خواسخ حتا شتراخطی ویتواننتد احستا
ً
انتتدوه ،وطلقتتا انفعتتایل استتخ .در نظر ختتهٔ روایق هتتن انتتدوه فقت در ورتتان پاتسهتتا بتتود .پتتس
5

این که شادی و خواسخ ویتوانند تقالین حاشند ،بی دو طرف وشتر اسخ.

نتتته نتتتزد رواقرتتتان و نتتته حتتته رأخاستتتپینزا ،حتتتد ن فهتتتن ختتتا تقتتتل منیشتتتود شتتتناخ از خرتتتر

داشخ.تقل اسخ که درویخاحتد طذرعتخ و ختدا ختک چرزنتد ،ختدا کاوتل استخ و شتناخخ
طذرعتتخ مهانتتا شتتناخخ کهتتات ختتا خرتتر اتتتال هتتن هستتخ .هتتن در نگتتاه روایق و هتتن در نگتتاه

اسپینزایی ،کهات خداسخ که طذرعخ را حاخرر پیونتد ویدهتد.تقل وذنتای فضترلخ استخ و
ً
فضرلخ را حاختد بترای ختودش خواستخ 7،نته بترای خوشتذخ ختا ستعادی کته حعتدَ خواهتد
انتتام دادن
آوتتد؛ چتتون ستتعادت نرتتز آزادیاخاس تخ کتته تقتتل ارزاین وتتیدارد  .فضتترلخ حتته ج

فضائل (اتهات فضرلخآورز) نرسخ ،حلکه حهوعنای سازگاری انسان حا تقل و فهن اسخ.

مههخداانگاری و وحدتاندخیش نرز از دخگر نزدخکیهاخآرایرواقران حتا اسپینزاستخ کته در
مهتتتتتتهٔ زواختتتتتتای اندخشتتتتتتهٔ آنهتتتتتتا ستتتتتتر خان دارد .مههختتتتتتداانگاری ،مهتتتتتتهرواندارانگاری ،و
انستتتان حافضتتترلخ ،انستتتاین تقتتتالین استتتخ و حتتته مهتتتی دلرتتتل ،در وقاخستتته حتتتا دخگتتتران
تواناییهای ذهین نررووندتری دارد .ترصهٔ فعالرخ (در وقاحل انفعات) انسان کته در آن تتاحع
بعد بیروین ختود نرستخ ،نفتس اوستخ .نترجته این کته انستان فضترلخوند ،حهشتدت فعتات
استتخ .در وقاحتتل ،برختتی انفعتتا ت مه،تتون انتتدوه ،تتتر  ،افستتردگی ،خودحتتاختگی و ...بتتر
ضعف و ناتوانرد لخ دارند .انسان فضرلخوند دچار این انفعا ت نرسخ؛ پس ،فضترلخ

تی نررووندی اسخ .این نررووندی دروین بر نررووندی بیروین تأررر وی گذارد 8.الذته برختی
از رواقران وانند سنکا وعتقدند زم نرسخ فعالرخ انسان فضترلخوند حتهوعنای وشتغولرخ
حه اوور وعهوت حاشد« .حکمی ،هرچ گاه فعاتتر از وق نرستخ کته اوتور ا،تی و اوتور انستاین

ُ
ساختار فری و جفان و ن ا آن یر ني ،حه مال اخالیق اواقيان و
اسپيةاا

کلانگار خدرحارهٔ جهان در هر اندخشه از خک وذنا حکاخخ دارند.

1. pathe.

قضره هرجدهن .قس:
ٔ
 .7اسپینوزا ،اخالق ،حبش چهارم ،تذصرهٔ
)"Arnim, SVF, III, pp. 11-13. (qtd :Kristeller, "Stoic and ... of Ethics
3.Cicero, De fato, 17. 42. (qtd: James, "Spinoza the Stoic," p. 144).
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5

 او.» اسپینزا حه این اندخشه صتراحخ و برجستتگی بیشتتری ویدهتد.وشهوت تلن او حاشند
 فضرلخ را حرکخ هرچه بیشتر حته ستوی فعالرتخ (تلرتخ تتام،حا مترکز بر تقاحل فعل و انفعات
 وصتداق ایتن، احساستات تقتیل.نفس بترای احساستات از طر یتق تصتورات تتام) ویدانتد
 امیتتان حتته، در پتتس ایتتن دختتدگاه کتته استتپینزا و رواقرتتان در آن شتتذاهخهایز خادخدارند.فعالرتنتتد
.تقل هنفته اسخ
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