
 

 

 
 اخالق و شادکامی از نگاه رنه دکارت

 

 
 
 

" سضایت کاهل دسًّی ّ فکشی اعت"کٌذ خْؽثختی آًگًَْ کَ دکاست تشای الیضاتت تؼشیف هی 

 ".سضایت ّ لزتی اعت کَ تا فؼالیت فضیلتوٌذاًَ ُوشاٍ اعت" یا تَ ػثاست دیگش 

هٌجش ؽذًذ کَ تخؼ " اًفؼاالت ًفظ"هکاتثات دکاست تا پشًظ الیضاتت تَ آخشیي کتاب ّی

دس ًاهَ اّل ایي کتاب دکاست تأکیذ . ؽذًگاؽتَ  ۵۴۶۴ّ  ۵۴۶۱ّعیؼی اص ایي کتاب دس صهغتاى 

هی کٌذ کَ اّ دس صذد اعت اًفؼاالت سا صشفاً اص هٌظش فیلغْفی طثیؼی تثییي کٌذ ّ لصذ ًذاسد 

دس ظاُش اهش تَ ًظش هی سعذ کَ ایي ًکتَ . اص هٌظش یک ًذْی یا فیلغْف اخالق تشسعی ًوایذ

فِن اًفؼاالت اص هٌظش اخاللی هی تا هذتْای کتاب ُوخْاًی ًذاسد چشا کَ تیؾتش کتاب تَ 

پشداصد یؼٌی ایٌکَ چگًَْ ایي اًفؼاالت تشای تذمك عؼادت ّ خْؽثختی دضْس تَ ُن هی 

دس . اُویت تزکاس دکاست تش تثییي خاصی کَ ّی اص اًفؼاالت اسائَ هی دُذ خفتَ اعت. سعاًٌذ

تَ صْست خاؿ  آى ادساکات، ادغاعات ّ دغاعیتِایی اص ًفظ ُغتٌذ کَ ها"کل اًفؼاالت 

ًظشیَ هذْسی دکاست ایي اعت کَ ایي اًفؼاالت تا تغییشات جغوی ". تذاًِا اؽاسٍ هی کٌین

داصل هی ؽًْذ ّ دس غذٍ صٌْتشی اعت کَ سر هی دٌُذ ّ اص ایي طشیك اعت کَ تش ًفظ 

 اص آًجا کَ ایي اًفؼاالت دس تذى اعت کَ تَ ّجْد هی آیٌذ تخؾی تضسگ اص ایي. تأحیش هی گزاسًذ

 . کتاب تَ تفاّت اًفؼاالت ّ اصطالدات فیضیْلْژی هی پشداصد

 

ؽگفتی، ػؾك، ًفشت ، خْاعت ؽادی ّ .دکاست هیاى ؽؼ ًْع اًفؼال توایض لایل هی ؽْد

اگش اًفؼالی دیگش ّجْد داؽتَ تاؽذ یا تشکیثی اص ایي اًفؼاالت . ایٌِا ؽؼ اًفؼال ُغتٌذ. غن

احش . " َ سّؽی هؾتشک ّ هؾاتَ ایفای ًمؼ هی کٌٌذاًفؼاالت ت. اعت یا اًْاع ایي اًفؼاالت

اعاعی ُوَ اًفؼاالت اًغاًی ایي اعت کَ آًِا ًفظ سا تَ ایي عوت هی کؾاًٌذ کَ 



تٌاتشایي اًفؼاالت دس اّلیي " اهْسی سا تخْاُذ کَ آیي اًفؼاالت تذى سا تشای آى اهْس هِیا هی کٌٌذ

عْق هی دٌُذ کَ اػوال هؾخصی سا همام داالتی اًگیضؽی داسًذ ّ ًفظ سا تذاى عوت 

ادغاط تشط ًفظ سا تَ خْاعت فشاس کشدى عْق هی دُذ ّ ادغاط ؽجاػت تَ . تخْاُذ

اًفؼاالت گًْاگْى ًاؽی اص تأحیشات دشکات هتفاّت . جٌگیذى ّ تَ ُویي تشتیة دیگش ادغاعات 

تشای دفع تذى  تش غذٍ صٌْتشی ُغتٌذ ّ دکاست ایٌگًَْ فشض هی گیشد کَ ایٌِا اص طشیك خذا ّ

کاسکشد ُوَ ایي اًفؼاالت صشفاً تش ایي اهش اعتْاس اعت کَ آًِا ًفظ . اًغاًی عاهاى یافتَ اًذ

ًفظ تش . ها سا تَ عْی خْاعتي اهْسی کَ طثیؼت تشایواى عْدهٌذ هی پٌذاسد ُذایت کٌٌذ

الت احش ُوچٌیي تذشیک سّح ُن تَ صْست طثیؼی تش اًفؼا. اعتوشاس ایي اسادٍ تأکیذ هی ّسصد

 .هی گزاسد ّ تذى سا تَ عْی دشکتی دس ساعتای خْاعتِای سّح عْق هی دُذ

 

آًِا ها سا تذشیک هی . اگش کاسکشد طثیؼی اًفؼاالت سا دفع تذى تذاًین ُوۀ اًفؼاالت راتاً خیشًذ

تا ایي ُوَ احشات اًفؼاالت . کٌٌذ تا تَ ًذْی سفتاس کٌین کَ تَ خیش ّ سفاٍ ها هٌجش هی ؽْد

اًفؼاالت تیؾتش تَ غایات تاّاعطَ ای هٌتِی هی . َ یکغاى عْدهٌذ ّ خْب ًیغتٌذُوَ ت

تَ طْس هخال ها سا تَ . ؽًْذ ّ تَ ایي دلیل آًِا دس خیش یا ؽش هتؼلماتؾاى اغشاق هی کٌٌذ

اًفؼاالت ُوچٌیي تش دغة توایل تشای دفع تذى . عوت فشاس اص خطشُایی لطؼی هی کؾاًٌذ

چشا کَ ایي اًفؼاالت دس تذى لشاس داسًذ . ذ ّ ًَ صشفاً تشای سضایت ًفظًیض ًظن ّ ًغك هی گیشً

تذیي دالیل . ّ ُش ػولکشد اؽتثاٍ تذى هی تْاًذ ًمؾی هخشب دس کاسکشد اًفؼاالت تش ػِذٍ گیشد

ػمل اعلذَ ای هٌاعة تشای تصذیخ فؼالیت . ضشّسی اعت کَ اًفؼاالت تا ػمل ُذایت ؽًْذ

اعت ّ ّ داًؾی دسعت اص خیش ّ ؽش تا ػمل فشاچٌگ هی آیذ ّ اؽتثاٍ ّ افشاطی اًفؼاالت 

دکاست کَ دس اًتِای تذخؼ اص . ًفظ تذیي طشیك آهادٍ تشلشاسی استثاطی دسعت هی ؽْد

اًفؼاالت، تذج خْد سا تَ صْست هجول هی آّسد تصشیخ هی کٌذ کَ کاسکشد اعاعی دکوت 

دکوت ها سا دس تشاتش هِاستِایی کَ آهْصػ تَ ها تشای تغلظ تش اًفؼاالتواى اعت ّ ُوچٌیي 

هوکي اعت آحاس ؽشی تَ جا تگزاسًذ کٌتشل هی کٌذ ّ دتی ایي دکوت هی تْاًذ تَ ػٌْاى 

 .هٌثغ ؽادی ًیض للوذاد ؽْد

 

تذیي جِت اًفؼاالت ًمؼ دفع تذى سا ُن تش ػِذٍ داسًذ ّ ایي اًفؼاالت هؾاسکتی هغتمین سا 

تا آًجا " اًفؼاالت"دکاست دس همالَ آخض اص کتاب . ذدس صهیٌَ خْؽثختی اًغاى هتمثل هی ؽًْ

دس ایي همالَ . ُوَ خیش ّ ؽش صًذگی ها تَ اًفؼاالت تغتگی داسًذ" پیؼ هی سّد کَ تگْیذ 



ًفظ هی تْاًذ " دکاست عؼی هی کٌذ اص ایي هذػا دفاع کٌذ ّ تذیي جِت تصشیخ هی کٌذ کَ 

اّ تَ ایي "  تَ اًفؼاالت ّاتغتَ ُغتٌذلزت خْدػ سا داؽتَ تاؽذ اها لزت ًفظ ّ تذى کاهالً 

تخؾی اسصؽوٌذ اص  -تخصْؿ اًفؼاالت ػؾك ّ ؽادی  –دیذگاٍ اؽاسٍ هی کٌذ کَ اًفؼاالت 

صًذگی طثیؼی اًغاى سا ؽاهل هی ؽًْذ ّ ؽادی دس ایٌجا تا ؽادی ًاؽی اص ػول 

: ت هضشی چْىاها ؽایذ ایي هْسد اخیش هی تْاًذ تا ّجْد اًفؼاال. فضیلتوذاًَ عاصگاس اعت

 ًاسادتی یا غصَ ّجْد داؽتَ تاؽذ

 

" سضایت کاهل دسًّی ّ فکشی اعت"خْؽثختی آًگًَْ کَ دکاست تشای الیضاتت تؼشیف هی کٌذ 

دکاست دس " سضایت ّ لزتی اعت کَ تا فؼالیت فضیلتوٌذاًَ ُوشاٍ اعت" یا تَ ػثاست دیگش 

اّلیي . تذى ُغتٌذ توایض لایل هی ؽْدکتاب اًفؼاالت هیاى عَ جٌثَ اًفؼاالت کَ هثذای آًِا 

. کَ دس ًفظ صشفاً تا خْد ًفظ تَ ّجْد هی آیٌذ" ادغاعات دسًّی ًفظ ُغتٌذ" اًفؼاالت 

. " ایي ادغاعات اص اًفؼاالتی کَ تَ دشکت سّح هتکی اًذ هتفاّت للوذاد هی ؽًْذ

تاؽٌذ للوذاد ادغاعات دسًّی هغتمل اص تذًٌذ ّ هثٌای خْؽثختی ای کَ هی تْاًذ پاتشجا 

 .هی ؽًْذ

 

اًفؼاالت دسًّی تش ها تَ صْستی تی ّاعطَ احش هی گزاسًذ ّ تَ ایي جِت احش تیؾتشی تش ها 

دس ایي گغتشٍ آؽکاس اعت کَ ًفظ ها کَ . ًغثت تَ اًفؼاالتی کَ اص ها هتوایضًذ داسًذ

ی کَ اص تیشّى اتشاصُای الصم تشای خْؽثختی سا دس دسّى خْد داسد لادس اعت دس تشاتش هؾکالت

چٌیي هؾکالتی دتی هوکي اعت خْؽثختی ًفظ سا افضّى . دادث هی ؽًْذ هماّهت کٌذ

کٌٌذ چشا کَ تا هؾاُذٍ ایٌکَ هؾکالت ًوی تْاًٌذ اّ سا اص پای دسآّسًذ ایي ًفظ اص خْد آگاُتش 

اگش اًغاى تَ ؽیٍْ ای . ًفظ ها تشای پی جْیی فضیلت تَ اتضاسُایی ًیاص داسد. هی ؽْد

ذگی کٌذ کَ ؽکغتِایؼ دس سعیذى تَ خیش تشیي ّ فضیلت ًتْاًٌذ ّی سا اص پا دس آّسًذ اّ تَ صً

سضایتی دعت هی یاتذ کَ لادس اعت ّی سا ؽاد عاصد ّ یْسؽِای پشخاؽگش اًفؼاالت ُشگض 

 . لذست کافی تشای صدّدى آساهؼ ًفظ سا ًذاسًذ

 

ی فضیلت تشای خْؽثختی کافی دکاست تَ ایي دیذگاٍ پایثٌذ ّ همیذ هی ؽْد کَ پی جْی

تا ایي ُوَ اّ تجذ هٌکش ایي ایذٍ اعت کَ فضیلت تٌِا یک اسصػ اتضاسی تشای خْؽثتی . اعت

تشػکظ فضیلت تش هثٌای جٌثَ ای اص عشؽت اًغاًی کَ اسصؽی ًاهؾشّط اعت . اعت



 آصادی اسادٍ کوال ًفظ اعت ّ ایي اعت کَ ها سا تا تفْق تش خْدهاى تَ خذا: هتکی اعت

تصذیك ایي هِن هثٌای اخالق دکاست سا کَ اّ ؽشافت هی ًاهذ ؽکل هی . سٌُوْى هی عاصد

فشد فضیلت . سا دس تش هی گیشد( فضیلت)ّ ُن کوال اسادٍ ( خشد) ؽشافت ُن کوال ػمل . دُذ

اّ کوالی سا دس اختیاس داسد . هٌذ هی داًذ کَ کَ تَ کذام دلیل تایذ خْد سا تضسگ یا خْاس ؽوشد

جضء اّل داًغتي ایي . اص ایي سّ ؽشافت دمیمی دّ جضء داسد. آى ػضیض ؽوشدى اعت کَ ُذف

ًکتَ اعت کَ ُیچ چیضی تَ اّ تؼلك ًذاسد اها آصادی اًتخاب تَ اّ تؼلك داسد ّ اّ تایذ تشای ُیچ 

جضء دّم ُن تش ایي ًکتَ هتکی اعت ادغاط اّ دس . چیض جض ایي آصادی تذغیي یا تمثیخ ًؾْد

وی لطؼی ّ تش تَ کاس تشدى دسعت آى هتکی اعت یؼٌی تشای آًچَ اّ تصْس هی خْدػ تش دک

تشای اًجام ایي کاس ُن . کٌذ خْب اعت هؾکل ّ فمذاًی دس صهیٌَ اسادٍ ّ خْاعت ّجْد ًذاسد 

 .فشد تایذ فضیلت سا تَ ؽیٍْ ّ هٌؾی کاهل پی جْیی ًوایذ

 

اص آى ًتیجَ ای هِن دس تاب ؽشافت آسهاًی تشای تکاهل اخاللی فشدی اعت اها دکاست 

اگش هؤلفَ ای اص اسصػ غیشهؾشّط سا دس دسّى تصذیك . ًغثتِای ها تا دیگشاى ًیض اتخار هی ًوایذ

کٌین فشد ؽشافتوٌذ تَ صْست طثیؼی تذاى عوت عْق دادٍ هی ؽْد کَ تصشیخ کٌذ ُوَ 

خْدؽاى سا دس اختیاس آًِا کَ ایي داًؼ ّ ادغاط دس تاب . " افشاد ایي ػٌصش غیشهؾشّط سا داسًذ

داسًذ تغادگی تاّس داسًذ کَ فشد دیگش ُن هی تْاًذ ُواى تاّس ّ ادغاط سا دس تاب خْدػ 

آًِایی کَ اص ایي ؽشافت " داؽتَ تاؽذ چشا کَ ایي اهش تَ چیضی دیگش ّاتغتَ ّ هتکی ًیغت

ش اسصػ تِشٍ هٌذًذ توایض عاختگی طثمات ّ هْلیؼتیِای اجتواػی سا ًادیذٍ هی گیشًذ ّ ت

 .دمیمی ّ راتی افشاد تأکیذ هی ّسصًذ

 

افشادی ُغتٌذ کَ تَ خْدؽاى پاییي تش اص افشادی کَ حشّت ّ افتخاس تیؾتشی داسًذ ًظش هی 

کٌٌذ یا دتی آًِا ًغثت تَ افشادی کَ ُْػ تیؾتش یا داًؼ ّ ّ صیثایی تیؾتشی داسًذ یا دتی 

تشتیة آًِا تشای خْد تذغیي تیؾتشی تَ ُویي . ؽشافت تیؾتشی داسًذ ادغاط فشّتشی داسًذ

ُیچ یک اص ایي هْاسد ًضد دکاست جضّ . ًغثت تَ کغاًی کَ فضیلت کوتشی داسًذ لائل ُغتٌذ

 .فضیلت اسصؽوٌذ ًیغت

 

تٌاتشایي ػلی سغن ایي کَ اخالق دکاستی تا عٌت ّ ػشف گشٍ خْسدٍ پیًْذی جذی ُن تا 

ًثال سعیذى تَ لْاػذی اخاللی کَ تشای یؼٌی ایي اخالق تَ د. جِاًؾوْلی تشلشاس هی کٌذ



اص هٌظش اسادٍ آصاد ُوَ هْجْدات هْلیؼتی اخاللی هؾاتِی . ُوَ صادق تاؽٌذ ُن ُغت

دس ایٌجا ها پیؼ صهیٌَ هِوی سا تشای اخالق کاًت . داسًذ ّ ؽایذ تْجَ اخاللی تشاتشی داسًذ

هؾشّط اسادٍ آصاد ّػمْل چشا کَ دس اخالق کاًتی ُن تأکیذی تغیاس تش اسصػ غیش. هی یاتین

  .هی ؽْد

 


