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 بررسى جايگاه لذت با تكيه بر حكمت صدرا و سودگرايى بنتام

  *نيا اعظم ايرجى 

  چكيده

اين نوشتار در پى آن است تا با به دست دادن تبيينى از لذت، كمال و هويت انسان 

ل را مبتنى بر محور بنتام، كه ارزشمندی فع در حكمت صدرا و بيان سودگرايى عمل

ها نشان دهـد در حكمـت  گانه او و نقد آن داند، و تبيين معيارهای هفت لذت آن مى

انگيزه انسـان عـادی . صدرايى وجود كمال بر وجود لذت برآمده از كمال تقدم دارد

. شـدن بـه خـوِد كمـال اسـت دادن فعل ابتدا رسيدن به لذت و سپس نائل در انجام

لحاظ انگيزه  لحاظ وجودی مؤخر از كمال است و به   ت بهبنابراين، در اين حالت، لذ

البته از ديـدگاه . شدن به كمال باشد تواند مقدم بر رسيدن و نزديك فاعل شناسا مى

اند و رسـيدن بـه  برخى پيروان حكمت صدرا، اوليای الهى از لذت خود منقطع شـده

ادراك لـذت  ها به لحاظ وجودی و هدف فاعل شناسـا بـر وجـود و كمال، برای آن

كننـد نـه بـرای  بنابراين، اوليای الهى خداوند را برای ذات او عبـادت مى. تقدم دارد

انگيزه افعـال انسـان را  اما از ديدگاه بنتام، تنها. لذت كه مؤخر از كمال مطلق است

دهد، يعنى هم به لحاظ انگيزه فاعل شناسا و هم به لحاظ هسـتى  لذت تشكيل مى

  .چيز است لذت، لذت مقدم بر همه

 .لذت، كمال، سودگرايى، صدرالدين شيرازی، بنتام :ها كليدواژه

                                                 
 airajinia@um.ac.irلسفه دانشگاه فردوسى مشهد  استاديار گروه ف *



ی  نا عل م –  ص ه  ی دا دھمسال : ژپو ماره شا ماره ایپپی ،   )١٣٩۴تان (   ۶۴ھارم، 

116 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک    

 مقدمه

ها  رو در طول تاريخ، انسـان از اين. دهد يابى به كمال مطلوب، نويد رشديافتگى به انسان مى دست

اند از كمال، لذت و سعادت تعريفى به دست دهند و فلسـفه اخـالق  بينى كوشيده با هر نوع جهان

بينى او اسـت  نوع نگرش انسان به اخالق، كه برآمده از نوع جهان. يشه خود را پى نهندخاص اند

و تعريف خير و شر از زاويه ديد هر مكتبى، تأثيری انكارناپذير بر فلسفه سياسى اشخاص و جوامع 

بينى خاص و به دنبال آن فلسفه اخالق و فلسفه سياسـى خـاص  بنابراين، پذيرش جهان. نهد مى

گذارد كه گاه موجب تعالى بشـريت و گـاه  ی ميمون و ناميمونى در جهان از خود باقى مىپيامدها

ای جـامع و  رو نظريـه از اين. شود ها مى موجب سود گروهى اندك و نابودی گروه كثيری از انسان

نمايد تا  صالح، كه در آن تعريف صحيحى از كمال و لذت و سعادت عرضه شده باشد، ضروری مى

 .نمود آن، بشريت به آرامش و كمال و لذت و سعادت رهنمون شوددر پرتو ره

صدرالدين شيرازی، فيلسوف متأله اسالمى، با بررسى لذت، كمال، هويت انسان و سعادت او، 

طـوری كـه بـا  كند، بـه  سازی ايفا مى با تبيين تعالى انسان و انسان متعالى، نقشى مؤثر در انسان

تنها موجـب  گيرد كـه نـه و معرفت به نفس، خدا و جهان شكل مىتأمل و تعمق در آثار ارزشمند ا

  .سازد شود، بلكه راه را برای سعادت ديگران نيز هموار مى بخشى و سعادت خوِد انسان مى نجات

بنتام نيز به عنوان فيلسوفى سودگرا، كه در زمانه خـود در پـى حـل مشـكالت جامعـه خـود 

  ).8/17: 1382كاپلستون، .: نك(كند  مطرح مى برآمده، نظريه سودگرايى مبتنى بر لذت را

ريزی شـده، كـه در  اين نوشتار با دو بخش اصلى لذت از منظر صدرالدين شيرازی و بنتام پى

بخش لذت از ديدگاه صدرالدين شيرازی در قالب بيان لذت، تبيين لذت حسـى و عقلـى، برتـری 

ن در پى آن است تا رابطه لـذت لذت عقلى بر لذت حسى و موانع درك لذت عقلى، و هويت انسا

و كمال و هويت انسان را بيابد و در نهايت روشن كند كه كمال انسان امـری بيگانـه بـا هويـت 

انسان نيست و لذت تابع كمال است و كمال به لحاظ وجودی مقـدم بـر لـذت اسـت، امـا لـذت 

ميت ندارد و بر اسـاس تواند به لحاظ انگيزه فاعل شناسا مقدم بر كمال باشد لكن اين امر عمو مى

كمـال (ديدگاه برخى از پيروان حكمت متعاليه در برخى موارد انگيزه فاعل، فقط موجـودی برتـر 

هـا  ديگـر، آن به عبـارت . شود است و از لذت حاصل از ادراك آن امر كامل نيز منقطع مى) مطلق

خدا و خشـنودی او را  بينند و فقط خود و لذت خود را كه اين لذت نيز روحانى است نه مادی، نمى

  .طلبند مى
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گانـه او و نقـد وارد بـر انديشـه ايـن  در بحث لذت از ديدگاه بنتام نيز، لذت و معيارهای هفت

  .دادن فعل است در تفكر اين انديشمند لذت، تنها انگيزه انجام. شود فيلسوف تبيين مى

زنـد، و افـزون بـر آن تواند تعالى انسان را رقم  با نظرداشت اين مطلب، كه لذت هميشه نمى

توان گفت ديـدگاه صـدرالدين  ای در خصوص همه افراد وجود ندارد، مى گرايانه چنين نگرش لذت

  .شيرازی، نظريه صائب است

  مفهوم لذت

.: نـك(، ارسـطو )106: 1375بـرن، .: نـك(ای تـاريخى دارد؛ اپيكـور  لذت و توجه به آن پيشينه 

، )3/344: 1375سـينا،  ابن.: نك(سينا  ، ابن)66: 1405ى، فاراب.: نك(، فارابى )379: 1378ارسطو، 

شـيرازی، .: نـك(الـدين شـيرازی  ، قطب)450: 1405طوسـى، .: نـك(خواجه نصيرالدين طوسى 

اند،  هر كدام به بحث از لذت پرداخته) 224: 1373سهروردی، .: نك(، و سهروردی )3/90: 1369

انـد در ايـن مقـال  كـه در ايـن بـاب سـخن راندهای  ها و ساير فالسـفه كه پرداختن به نظريه آن

رو به بيان چيستى لذت در آثار بزرگان سه مكتب بزرگ مشاء، اشراق و حكمـت  از اين. گنجد نمى

  .كنيم متعاليه و بنتام بسنده مى

كننـده كمـال و خيـر اسـت و الـم را  سينا لذت را ادراك شىء از آن جهت كه نزد دريافت ابن

سهروردی لذت را ). 3/337: 1375سينا،  ابن(كند  ننده شر است، معرفى مىك چيزی كه نزد دريافت

؛ و )224: 1373سـهروردی، (ادراك ماليم و رسيدن به آن و الم را ادراك ناماليم دانسـته اسـت 

ال شك أن اللذة هى إدراك المالئم من حيث هو مالئـم و «: گويد مى باألخره صدرالدين شيرازی

صـدرالدين (» ء ما يكون كماال هو ضده و قد مر أن المالئم لكل شى األلم إدراك ضده من حيث

شكى نيست كه لذت همان ادراك مالئم است، از آن جهت كه مالئـم ). 4/142: 1410 شيرازی،

است و الم ادراك ضد آن امر مالئم است، از آن جهت كه ضد آن است و مالئم هر شيئى، كمال 

  .شود آن شىء محسوب مى

. لذت همان ادراك مالئم اسـت و ادراك مالئـم، كمـال اسـت رالدين شيرازی،صداز ديدگاه 

يعنى بايد امری مالئم باشد تا ادراك آن صـورت . بنابراين، لذت و كمال، متأخر از امر مالئم است

  .گيرد و كمال محقق شود

اب بـه در ايـن بـ«: گويد او درباره لذت مى. داند رسد بنتام لذت را امری بديهى مى نظر مى به 

الزم نيست به آثار افالطون يا ارسـطو مراجعـه و اسـتناد . انديشى و متافيزيك نيازی نداريم نازك
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 :Bentham, 1871(» كنـد لذت و الم همان چيزهايى هستند كه هر كس احساسشان مى. كنيم

 تواند تحت اصل سود قرار گيرد كـه بـه عمل زمانى مى. لذت از ديدگاه بنتام پيامد عمل است). 3

گـذاری شـود  كنـد ارزش ربـط ايجـاد مى اعتبار افزايش يا كاهشى كه در سـود و لـذت افـراد ذی

)Bentham: 2000: 15(.  

 برتری لذت عقلى بر لذت حسى

مند است، اما لـذات عقلـى او بـر  از ديدگاه صدرالدين شيرازی، انسان از لذات حسى و عقلى بهره

مالئم است، به تناسب اينكه اين امر مالئم مربوط  لذت، كه تابعى از امر. لذات حسى برتری دارند

شود؛ يعنى اگر آن امر مالئم در حوزه معقوالت باشد، لذت، عقلى  به چه ساحتى باشد، متفاوت مى

ترتيب در تمايز ميان لذات متعدد سه  بدين. و اگر در حوزه محسوسات باشد، لذت حسى خواهد بود

 .مدَرك. 3 مدِرك؛. 2ادراك؛ . 1: مؤلفه حضور دارد

  :گفته بدين قرار است تمايز ادراكات عقلى و حسى بر اساس سه مؤلفه پيش

كند  كند، اما ادراك حسى فقط ظواهر را درك مى عقل حقيقت شىء مالئم را درك مى .1

  .نصيب است و از درك حقيقت امر مالئم بى

ميـزان رو بـه  از ايـن. ادراك عقلى به دليل تجردش با امور عقلى مجرد سـنخيت دارد .2

شود، اما حس، اجسام مـادی و  تعالى و صفات او نائل مى اش به درك حق سعه وجودی

  .بهره است كند و از درك ساحت ربوبى بى ظواهر را درك مى

ها مالئم با حـس  همه محسوسات برای حس، مالئم و لذيذ نيستند، بلكه بعضى از آن .3

لوط به شـر اسـت، بـرخالف ها ناقص و مخ زيرا وجود آن. و برخى منافر با آن هستند

زيرا امور عقلى سعه در وجود دارند . ها برای عقل مالئم و لذيذند معقوالت كه همه آن

 ).9/122: 1410صدرالدين شيرازی، (ها نيست  و تزاحم در آن
 .شوند پذيرند اما معقوالت كه مجردند منقسم نمى محسوسات انقسام مى .4
صدق بر كثيرين نيست، بـه خـالف محسوس دارای وضع و كم و جهت است و قابل  .5

: 1354همـو، (صورت معقول كه عوارض مادی را ندارد و قابل صدق بر كثيرين است 

280-284.(  

تر از وجود قوای حيـوانى اسـت و بـا بيـان  صدرالدين شيرازی معتقد است وجود قوای عقلى قوی

ت لـذت عقلـى بـه تناسب ميان لذت، كمال و ادراك و مدرك معتقد است با در نظر گرفتن نسـب

لذت حسى و نسبت كمال عقلى به كمال حسى و نسبت ادراك عقلى به ادراك حسـى و نسـبت 
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بودن بهـره  ، عقل نسبت به حس از لذت، كمـال، ادراك و مـدِرك)حس(به مدِرك ) عقل(مدِرك 

 ).9/122: 1410همو، (نمايد  تر از حس مى رو قوی از اين. بيشتری نسبت به حس دارد

  لذت عقلىمانع ادراك 

رود به دليل  كند، انتظار مى با توجه به تناسب ادراك، لذت و كمال كه صدرالدين شيرازی بيان مى

شدت كمال و لذت عقلى گرايش به مدَركات عقلى بيش از توجه به امور حسى باشد و حال آنكه 

ها  هـا در ميـان انسـان موازنه ميان لذت و كمال عقلى با لذت و كمـال حسـى و گـرايش بـه آن

ديگر، هرچند لذت و كمال عقلى شديدتر از لذت و كمال حسى است،  به عبارت . شود معكوس مى

تر از لذت و كمال عقلـى اسـت  اما گرايش به آن كمتر است؛ و اگرچه لذت و كمال حسى ضعيف

توان در انحراف  صدرالدين شيرازی معتقد است دليل اين امر را مى. اما گرايش به آن بيشتر است

گرفتن به محسوسـات و شـهوات از كمـال نفـس  انسان با انس. اش يافت از طبيعت حقيقى نفس

شود و آن هنگام كه از تمايالت دنيوی اجتناب ورزد و شبهات علمى و معرفتى خود  خود غافل مى

گـردد  هـا نائـل مى را پاسخ دهد و از حجاب تن برهد به درك لذات عقلى و ابتهـاج ناشـى از آن

  .)9/123: همان(

 رابطه لذت با وجود كمال

: همـان(از ديدگاه صدرالدين شيرازی لذت همان ادراك مالئم است و ادراك مالئم، كمال است 

ترتيب لـذت برآمـده از  بدين. بنابراين، لذت تابع كمال است؛ و كمال امری است وجودی). 4/142

ف در لـذات را رقـم وجود كمال است و تفاوت مراتب وجود، تفاوت در كمـال و در نتيجـه اخـتال

زند و چنانچه اين وجود در مراتب بسيار مادون باشد كمـال آن تبـديل بـه نقـص شـده و بـه  مى

؛ و كسى كه شقاوت را كمال )9/121: همان(زيرا با كمال تناسبى ندارد . گردد بردار مى شقاوت نام

رو بيـان  از ايـن. تبرد در واقع به واقعيات مجازی مشغول شده اسـ كند و از آن لذت مى تلقى مى

ارتباط ميان لذت و كمال و هويت انسان برای ورود به بحث رابطه لذت با هويت انسـان، كـه در 

  .نمايد شود، ضروری مى وجو مى هويت انسان نيز كمال او جست

اصالت وجـود و تشـكيك (با تعمق در آثار صدرالدين شيرازی بر مبنای مبانى حكمت متعاليه 

  :ذت با كمال بدين قرار استتبيين رابطه ل) وجود
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طباطبـايى، (ترتب اثر از ناحيه وجود است ) 1/38: همان(از آنجايى كه بر اساس اصالت وجود 

و حقيقت كمال چيزی جز شدت وجود نيست، لذا هرچه وجود شديدتر باشـد آثـار ) 1/151: 1385

دگاه صـدرا حقيقـت ؛ و از آنجا كـه در ديـ)9/121: 1410صدرالدين شيرازی، (آن نيز بيشتر است 

همو، (و نفس نيز وجودی است و دائمًا در حال استكمال است ) 9/98: همان(انسان نفس او است 

شـود و تفـاوت  ها نيز متفاوت مى ها مراتب انسان آن رو به ميزان سير وجودی  از اين) 361: 1375

  .آورد در مراتب، تفاوت در كمال و در نتيجه تفاوت در لذت را به ارمغان مى

برد و آنگـاه بـه  نفس، كه امری وجودی است، از كمال، كه همان شدت وجود است، لذت مى

يابد كه از بدن مادی منقطع و به قرب آفريدگار خود، يعنى همان حقيقـت  مى كمال حقيقى دست 

رو لـذت قـرب او  گنجد، از اين وجودی خود، نائل شود؛ پروردگاری كه رتبه وجود او در وصف نمى

تر از سـاير  قـوی) عقل(ترتيب چون مدِرك  بدين). 9/121: 1410همو، (شود  ناپذير مى فنيز توصي

قوا است و خداوند كمال مطلقى است كه در وجود اشّد از همه موجودات است و مدَرك عقل واقع 

  ).همان(يابد  شود، بنابراين، لذت و ابتهاج عقل فزونى مى مى

 رابطه لذت و كمال با هويت انسان

ايى كه لذت و كمال با هويت انسان پيوندی ناگسستنى دارد لذا هويت انسان بـا توجـه بـه از آنج

بدين معنا كه انسـان . شود اصالت وجود، حركت جوهری و فناپذيری و فناناپذيری شىء تبيين مى

  .بخشد با علم و عمل هويت واقعى خويش را قوام مى

س و بدن است و در عين اينكـه ايـن در حكمت متعاليه صدرا، انسان، مركب از دو ساحت نف

از ديـدگاه او، نفـس ). 9/98: 1410همـو، (اند اما به وجـود واحـدی موجودنـد  دو ساحت مختلف

جسـمانية ) 336-8/330: همـان(های رقيب، يعنى قـدم نفـس و حـدوث نفـس  برخالف ديدگاه

حسب كمال علتشـان بدين معنا كه نفوس انسانى قبل از ابدان به . الحدوث و روحانية البقاء است

موجودند و از آنجا كه علت تامه، كامل الذات و تام االفاده است، همراه معلول بوده و انفكاكش از 

شود و با وجود علتش، موجـود بـه وجـود  بنابراين، نفس از علتش منفك نمى. معلول محال است

پـس از اينكـه  شود نفس مقدم بر وجود بدن مادی باشد و گردد و همين امر موجب مى عقلى مى

گـردد و حركـت اسـتكمالى خـود را از  يابد، نفس در بدن حادث مى بدن استعداد تعلق نفس را مى

  ).8/347: همان(آغازد  مراتب پايين وجود مى
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: همان(هرچند نفس حادث در بدن است و از حركت جوهری و سيالن وجود برخوردار است  

يعنـى در تمـام . ی هويت شخصيه واحد استاما همچنان در مراتب وجودی مختلف دارا) 8/247

و با طـى ) 9/96: همان(كند  اين حركت استكمالى يك هويت است كه از نقص به كمال سير مى

يازد و پس از جدايى از بدن نيز همچنان به بقای  مى مراحل كمالى به اعالمرتبه كمال خود دست 

  ).8/347: همان(گردد  علت خويش، كه باقى و ابدی است، باقى مى

از ديدگاه صدرالدين شيرازی، انسان در اين سير وجودی ابتدا وجودی طبيعى، سپس نفسـانى 

ها بـه مرتبـه  شـماری از انسـان البته از منظر او، تعداد انگشت. يابد و پس از آن وجودی عقلى مى

ت بنابراين، نفس انسان همچنان در سيالن و طى مراتب اس). 98-9/96: همان(يابند  عقل راه مى

و هرچند هويت واحدی دارد اما مقامات و مراتب اين هويـت در اثـر اسـتكمال وجـودی متفـاوت 

  : گويد داند و مى است، تا آنجا كه صدرالدين شيرازی نهايت سير وجودی انسان را نامعلوم مى

أن النفس االنسانية ليس لها مقام معلوم فى الهويـة و ال لهـا درجـة معينـة فـى 

ودات الطبيعية والنفسية والعقلية التى كل له مقـام معلـوم بـل الوجود كسائر الموج

و لهـا  -النفس االنسانية ذات مقامات و درجات متفاوتة و لها نشĤة سابقة و الحقة

 فى كل مقام و عالم صورة أخری كما قيل

فمرعــى لغــزالن و ديــرا لرهبــان  صار قلبى قـابال كـل صـورة لقد

 ).8/343: همان(قته و عسر فهم هويته و ما هذا شأنه صعب إدراك حقي
 

و عقلـى كـه همگـى ] غيرانسـانى[نفس انسانى مانند موجودات طبيعى و نفسى 

مقامى معلوم دارند از لحاظ هويت مقام معلوم ندارد و به جهت وجود درجه معـين 

ندارد، بلكه نفس او دارای مقامات و درجات متفاوت و دارای نشĤت سابق و الحق 

  .ر مقام و عالم دارای صورت ديگر استاست و در ه

  قلب من قابل هر صورتى گشت، چراگاه غزاالن و دير راهبان شد

هر آنچه دارای چنين شأنى باشـد، ادراك حقيقـت آن دشـوار و فهـم هويـت آن 

  .بسيار سخت است
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دهد و تا آنجـا كـه وجـود انسـان بتوانـد  بنابراين، حقيقت و هويت انسان را نفس او تشكيل مى 

يعنى در مراحل سير خـود از كمـال مراتـب وجـود بهـره . يابد اشتداد يابد، نفس ارتقای وجود مى

  .برد جويد و از كمال وجود خود لذت مى مى

جا با بررسى نظرات صدرالدين شيرازی آشكار شد كه وجود لذت تـابع وجـود كمـال  تا بدين 

كـه وجـود او شـدت يافتـه و  دهد و بـه هـر ميـزان است و حقيقت انسان را نفس او تشكيل مى

شود تا آنجا كه در مراتب كمال خـود بـا علـم و عمـل بـه  گردد لذت او نيز بيشتر مى تر مى كامل

كند كه از ديدگاه صدرالدين شيرازی ادراك و مـدَرك  يابد و او را تعقل مى تقرب خداوند دست مى

ين، لـذت حاصـل از چنـين بنـابرا. تر از ادراك و مدَرك و مدِرك حسى است و مدِرك عقلى قوی

 .پذير نيست ادراكى با لذت ناشى از حس قياس

  گرايى بنتام سودگرايى مبتنى بر لذت

شـود تـا مقايسـه ايـن دو  پس از بيان ديدگاه صدرا درباره لذت و كمال، نظرگاه بنتام بررسـى مى

  .نظريه صورت گيرد

آريستيپوس، شاگرد سقراط توان منشأ آن را در ديدگاه  سودگرايى مكتبى اخالقى است كه مى

سودگرايى صورت متكامـل اصـالت لـذت . و اپيكور، و در فلسفه جديد در آثار الك و هيوم يافت

اين نظريه اخالقى . است، كه بنتام از آن به عنوان ابزاری برای اصالح اجتماعى سود جسته است

های اين دو نظريه  نقصگرايى و خودگرايى پديد آمد و هدف آن رفع  در مواجهه با نظريات فريضه

دادند، اما بـه  گروانه به ساير مردم اهميت مى های وظيفه نظريه«: گويد باره مى  فرانكنا در اين. بود

داد، اما بـه سـاير  دادند؛ خودگروی به ازدياد خير اهميت مى ازدياد خير به اندازه كافى اهميت نمى

» كنـد و نقيصـه را در آِن واحـد جبـران مىداد، اما سـودگروی هـر د مردم به اندازه كافى بها نمى

  ).85: 1376فرانكنا، (

محور در  محور، سودگرايى عام و سـودگرايى قاعـده بنتام در ميان معتقدان به سودگرايى عمل

مندی معتقـد اسـت  او به اصل فايده). 91-88: همان(رود  شمار مى محور به زمره سودگرايان عمل

  ).8/25: 1382كاپلستون، (شود  نيز ياد مى» شىاصل بيشترين خو«كه از آن با نام 

تواند تحت اصل سود قرار گيرد كه به اعتبار افزايش يـا  بر مبنای ديدگاه وی، عمل زمانى مى

 :Bentham, 2000(گـذاری شـود  كند ارزش ربط ايجاد مى كاهشى كه در سود و لذت افراد ذی

اگر عامل يك . اند ه، در موارد مختلف متفاوتربط، كه در بيان بنتام به آن اشاره شد افراد ذی). 15



ی گاه ر ه با ذت جا ت  ت ی و صدرا  حک ا  تام ود

       123 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

شود و اگر عامالن افراد جامعـه باشـند بيشـترين  فرد باشد، بيشترين خوشى برای او مبنا واقع مى

گيـرد  آيـد مبنـای عمـل درسـت قـرار مى خوشى كه برای تعداد بيشتری از افراد جامعه پديد مى

)ibid..(  

  لذت و الم مبنای فعل اخالقى

عرض خود بيشـترين لـذت را  داند كه نسبت به ساير اعمال بديل و هم را شايسته مى بنتام عملى

رويكرد او به اين مسئله مبتنى بر اصالت لذت روانى اسـت كـه بـر اسـاس آن طبـع . فراهم آورد

رو  از ايـن). 8/23: 1382كاپلسـتون، (كنـد  جويد و الم را دفع مى طور طبيعى لذت را مى  انسان به

: گويـد باره مى  صراحت در اين او به. دادن يا ترك فعل هستند كننده انگيزه انجام تعيينلذت و الم، 

اند كه انسان را به سـوی  طبيعت، انسان را در سيطره لذت و الم قرار داده است و اين لذت و الم«

معيار درستى و خطای اعمال انسان مسـتند بـه ايـن دو . دهند دادن يا ندادن فعلى سوق مى انجام

ها  اند و انسان توان رهايى از آن های ما سايه افكنده اين دو بر همه اعمال و اقوال و انديشه. است

انسان ممكن است، به زبـان، سـلطه . ها است ها در واقع تأييد خوِد آن زيرا رهاشدن از آن. را ندارد

كه همواره و در همـه ها و اعمالش را انكار كند؛ اما واقعيت آن است  لذت و الم بر افكار و انديشه

 ).Bentham, 2000: 14(» جا تحت سلطه آن دو قرار دارد

كند اما فقـط بـه رابطـه و  هرچند بنتام گرايش انسان به لذت و دوری از الم را خاطرنشان مى

هـا را  كنـد و آن كند، بلكه لذت و الم را معيار فعل اخالقى معرفـى مى ها اكتفا نمى پيوند ميان آن

  )..ibid(داند  دادن افعال مى عل درست و نادرست و منشأ بايستى و الزام انجامكننده ف تعيين

دانـد و ايـن حكـم را بـه همـه دردهـا و  نفسه خير و درد را بدون استثنا شر مى او لذت را فى

ترتيب لـذت و الـم  بـدين). ibid.: 83(شود  ها تمايزی قائل نمى دهد و ميان آن ها تسری مى لذت

بـه . بنابراين، عمل درست تابع لذت اسـت. گيرند ندادن آن قرار مى ن فعل يا انجامداد مبنای انجام

نگـاهى بـه  كم نيم های اخالقـى، دسـت تنها ديدگاه اخالقى خاص او، بلكه همه نظريه باور او، نه

طلبان و  تـوان گفـت انگيـزه رفتـار شـهادت حتـى مى). ibid.: 23(اصل باالترين خوشـى دارنـد 

  ).41: 1383: كاپالدی(داند  ميل به لذت مىپارسايان را در 
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 معيار سنجش لذت از ديدگاه بنتام

نبخشيدن فعل را  دادن يا تحقق از منظر بنتام، ميزان لذت و رنجى كه پيامد فعل است انگيزه انجام

، )intensity(وی محاسـبه سـود را بـر ميـزان شـدت ). (Bentham, 2000: 84زنـد  رقـم مى

، )fecundity(، بـارآوری )propinquity(، نزديكـى )certainty(قطعيت ، )duration(پايداری 

ها لذات و آالم  واسطه آن نهد كه به  لذت بنا مى) extent(و شمول و گستردگى ) purity(خلوص 

دهنـد  ای از ميزان لذتى كه افعال دارند به دست مى شوند و ارزيابى بندی مى در مقايسه با هم رتبه

)ibid.: 31-35(  .كنند و معيارهای پنجم و ششـم  چهار معيار اول لذت و آالم فردی را ارزيابى مى

؛ .ibid(در رابطه با اعمال و معيار هفتم زمانى كه مصـالح جامعـه در ميـان باشـد كـارايى دارنـد 

  ).35: 1383كاپالدی، 

تى ها را معـّرف لـذ جمع آن شود و حاصل او برای هر يك از اين هفت معيار ضريبى قائل مى 

و فعلى كه بيشترين ميزان لذت را به خـود ) 52: تا ژكس، بى(مند است  داند كه فرد از آن بهره مى

های رايـج، ماشـين  رو او بسان ماشين حساب از اين. شود اختصاص دهد، فعل اخالقى معرفى مى

 ,Bentham(را پديـد آورد ) felsitic calculus(سـنج  حساب لذت يا بـه تعبيـری ديگـر خوشى

  ).8/27: 1382؛ كاپلستون، 29 :2000

گانه لذت بنـا نهـاده  محور خود را چنان بر معيارهای كّمى هفت ترتيب او سودگرايى لذت بدين

حسـينى (ناميد ) quantitative utilitarianism(گرايى كّمى  توان نظريه او را لذت است كه مى

گراها و متـدينان  را، كه اخالق او بنا بر معيارهای فوق، رياضت و زهدورزی). 92: 1390سوركى، 

انديشد و معتقد است  زيرا زهدورزی به كاهش لذت مى. داند قبول دارند، مخالف با اصل فايده مى

گراها به دليل اميد به اجر اخروی و متدينان به دليل ترس از عقوبت اخروی اعمال خود به  اخالق

سـان متصـور نيسـت و او را از حركـت و بنابراين، در رياضت لذتى برای ان. پردازند زهدورزی مى

  ).Bentham, 2000: 19-22(دارد  پويايى باز مى

  نقد ديدگاه بنتام

گانـه بـرای  كردن لذت به عنوان يگانه عامل انگيزه رفتار انسـان و تعيـين معيارهـای هفت مطرح

دين هـا بـ خوش انتقاداتى شود كه برخى از آن تحقق آن از سوی بنتام، موجب شد نظريه او دست

  :قرار است
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تواند نتيجه عمـل  درستى واضح نيست چه چيزی مى در مفهوم نتيجه ابهام وجود دارد؛ يعنى به. 1

برای مثال، فرض كنيد فردی نشانى خيابانى را از شما بپرسد و شما بدون اينكـه . اطالق شود

فتـه، از بـانكى سپس او به همـان خيابـان ر. كار دارد نشانى را به او بدهيد بپرسيد با آنجا چه 

آمده ميان نگهبان و سارق و شليك گلوله يكى  سرقت مسلحانه انجام دهد و در درگيری پيش

توان گفت شما با دادن آدرس به آن  آيا مى. های بانك دچار حمله قلبى شود و بميرد از مشتری

ايد و مرگ او نتيجه عمل شما است؟ با نظر به شـرايط مـرگ  سارق موجب مرگ آن فرد شده

ها تصميم سارق بانك و نگهبان بر درگيری و حمله قلبى آن شـخص  آن فرد، كه از جمله آن

: 1382هولمز، (است، مرگ وی نتيجه عمل شما، يعنى دادن نشانى به آن شخص نبوده است 

279-280.(  

رو خواهيم شد، بـدين  با پذيرش ديدگاه بنتام در سنجش لذات و آالِم هر عمل با دشواری روبه. 2

تواند افزون بر تأثير رنج و لذتى كه بر خوِد انسان و ديگـران در  ا كه هر عمل و رفتاری مىمعن

در ايـن . های زيـادی بـه ارمغـان آورد زمان وقوع دارد در آينده نيز رنج و لذتى را برای انسان

  ).277: همان(توان لذت و الم هر عملى را محاسبه كرد؟  صورت چگونه مى 

ای نشـده  به حسن و قبح فعلى توجه شده و به حسن و قبح انگيزه فاعل اشارهدر نظريه بنتام، . 3

انـد،  كننده درستى و نادرسـتى اعمال از آنجايى كه لذت و الم به عنوان پيامد فعل، تعيين. است

دادن  ها و ابزاری كه فاعل برای انجام بنابراين شرايطى كه فاعل در آن قرار گرفته است، شيوه

ترتيب، در ايـن  بـدين. جويد، و حسن و قبح انگيزه فاعل اهميتـى نـدارد سل مىفعل به آنها تو

حسـينى (مراتب كمتـر از فـرد گناهكـار داشـته باشـد  تواند ارزشى بـه ديدگاه، انسان باتقوا مى

  ).109: 1390سوركى، 

فعـل دادن  بدين معنا كه لذِت انجـام. با نظرداشت ديدگاه بنتام و نقد آن، لذت، انگيزه فاعل است

به بيان ديگر، در تعارض ميان دو فعل، كه يكى . كند كه چه عملى خوب و درست است تعيين مى

كه پيامد فعل نسبت به نتيجه فعل ديگری لذت بيشـتر و الـم  لذت دارد و ديگری الم، يا هنگامى 

دادن فعلى است كه در آن لـذت بيشـتر و الـم كمتـری وجـود دارد و  كمتری دارد ترجيح با انجام

  .حسن و قبح فاعلى نيز در درستى و نادرستى آن فعل نقشى ندارد
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  تحليل جايگاه لذت و كمال از منظر صدرالدين شيرازی و بنتام

از ادراك مالئم از آن جهـت كـه  است  در تعريف لذت گذشت كه در حكمت متعاليه لذت عبارت 

يكى ادراك و ديگری امـر : مالئم است، و بيان شد كه در به وجود آمدن لذت دو مؤلفه نقش دارد

) امـر مالئـم(و مدَركى ) فاعل شناسا(شود كه مدِركى  ترتيب لذت هنگامى محقق مى بدين. مالئم

  شود كه به كمـال دسـت وجود داشته باشد؛ و نيز گفته شد لذت واقعى انسان هنگامى محقق مى

بنـابراين، . يافت شدت مى رو با شدت وجود، لذت نيز از اين. يابد و كمال نيز چيزی جز وجود نبود

ترتيب  بدين. شود لذت فرع بر كمال است و كمال متعلق لذت، و نسبت به لذت اصل محسوب مى

رود و نيز از آن جهت كه كمـال چيـزی جـز  شمار مى از آنجايى كه كمال نسبت به لذت اصل به 

بنـد، لـذت تـابع طل وجود نيست و وجود اصيل است و خير و مطلوبى است كه موجودات آن را مى

  .كمال است و مطمئنًا در ارزشمندی با كمال برابری نخواهد كرد

تواند به عنوان انگيزه واقعـى افعـال  بنابراين، كمال به عنوان مطلوب واقعى اصالت دارد و مى

شود و نفـس اشـتداد وجـودی  ها ارزشمند باشد؛ چراكه عمل صحيح موجب تعالى نفس مى انسان

له او با خداوند به دليل تمايز امكان و وجوب، فوق ما اليتناهى بما اليتناهى يابد و هرچند فاص مى

كند و اين  تر مى تعالى نزديك است، اما صعود به هر مرتبه از مراتب وجودی نفس، انسان را به حق

آورد و  تعالى نيز چيزی جز اشتداد وجود نفس نيست كه بـه تبـع آن لـذتى پديـد مـى قرب به حق

  .كند كه لذت اين تقرب را ادراك مى همين نفس است

بنابراين، از حيث وجودی، كمال بر لذت تقدم دارد، اما به لحاظ انگيزه فاعـل شناسـا ممكـن 

ها سـه  بدين معنـا كـه انسـان. ها لذت مقدم بر كمال ارزيابى شود است در خصوص برخى انسان

هايى كـه در  انسـان. ها است؛ ب آن هايى كه تا پايان عمر لذت، انگيزه افعال انسان. الف: اند دسته

هايى كـه از همـان ابتـدا  انسان. ها است؛ ج ابتدا لذت و پس از آن كماِل مطلوب انگيزه افعال آن

  .ها است كمال مطلق انگيزه افعال آن

دادن فعـل  ها را به انجام ها در آن است كه آنچه ابتدا آن وجه اشتراك دسته اول و دوم انسان

شود، و تمايزشـان در آن  واسطه لذت، فرد متوجه كمال مى ذت آن است؛ يعنى به انگيزاند، ل برمى

دادن فعل خود نياز به محركى به نام لذت دارند، اما گروه  است كه دسته اول همچنان برای انجام

كننـد  اندك معرفت به كمال نيز حاصل مى دادن فعل و شناخت خدا، اندك دوم با مبادرت به انجام

دادن فعل  تنها از حيث وجودی بلكه از نظر معرفت فاعل شناسا و انگيزه انجام كمال نهتا آنجا كه 
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هسـتند كـه از منظـر ) ع(مصداق گروه سوم، انبيا و ائمـه . يابد ها بر لذت تقدم مى نيز از منظر آن

  .شناختى و انگيزه فاعل شناسا تقدم دارد ها كمال بر لذت به لحاظ وجودی و معرفت آن

ها به لـذت و  توان تمايز ميان نوع نگرش آن ها، مى با توجه به سطوح معرفتى انسانبنابراين، 

دنبال لذايذ حسى، برخى در پى لذايذ خيـالى و موهـوم هسـتند و برخـى   برخى به. كمال را يافت

رسند كه با عبادت و سـير در  دهند و در معرفت به خود و خدا به آنجا مى لذايذ عقلى را ترجيح مى

يابد كه لذت خود را  يابند و در پى ارتقای آن هستند و اين سير تا آنجا تعالى مى ال را مىخود، كم

لذا از هر نوع توجهى . رود شمار مى زيرا لذِت خود نيز در مقابل آن كمال مطلق، غير، به . بينند نمى

لذت خـود شوند نه آنكه قطع نظر از لذت خود كنند كه اين امر، توجه به  به لذت خود منصرف مى

هـا لـذت  ها از هر غيری كه از جملـه آن ترتيب آن يابند و بدين است بلكه از لذت خود انقطاع مى

شايد اين حديث شريف ناظر به غيريت لـذت خـود از . شوند برآمده از عبادت انسان است، رها مى

ك و واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك و من كل راحـة بغيـر انسـ«: فرمايد ياد خدا است كه مى

؛ و از هـر )94/151: 1403مجلسـى، (» من كل سرور بغير قربك و من كل شغل بغيـر طاعتـك

ای كه جز بـه  لذتى كه در غير ياد تو بوده و از هر آسايشى كه جز به انس با تو و از هر خرسندی

  .كنم قرب تو و از هر اشتغالى كه جز در طاعت تو بوده باشد، طلب آمرزش مى

يابـد  مى كه انسان در اعمال و رفتار خود، از خود و لذت خود انقطـاع مىبا اين توضيح، هنگا 

اش  ماند تا به عنوان انگيزه رفتار و اعمال او مطرح شود، بلكـه تنهـا انگيـزه ديگر لذتى باقى نمى

ديگر، تنهـا  بـه عبـارت. شـود برای فعاليت همان متعلق لذت، كه در اينجا كمال مطلق اسـت مى

شود خوِد خدا و تقرب بـه او اسـت نـه لـذتى كـه  ال و رفتار انسان انگيزه مىچيزی كه برای اعم

در اين مرحله، آنچه به لحاظ معرفتـى و وجودشـناختى، انگيـزه عمـل . حاصل ادراك كمال است

يافتـه افعـال خـود را  رو انسان تعالى از اين. انسانى است يك چيز است و آن ذات مطلق خدا است

توان گفـت لـذت،  بنابراين، مى. يابى به لذت دهد نه برای دست نجام مىبرای خدا و خشنودی او ا

ها  آن. ها نيست و اوليای الهى از اين نوع انگيزه در افعال مستثنا هستند انگيزه فعاليت همه انسان

زيرا لذت از خشنودی خداوند يعنـى لـذِت خـود؛ . بردن از خشنودی خدا را ندارند حتى انگيزه لذت

  .ورزند مطلق را دوست دارند به خشنودی او نيز برای خوِد او عشق مى بلكه چون كمال

سـر ای از انقطاع مطلق از خود و غيرخدا است كه در مقدمه كتـاب  انقطاع از لذت خود، جلوه

  :در اين مقدمه آمده است. به تصوير كشيده شده است الصلوة
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و از . أتيـك اليقـينو اعبد ربك حتى ي: اوج راز نماز در شهود خداوند نهفته است 

محدوده الحول و القوة اال باّهللاٰ گذشتن و مرحلـه ال الـه اال اّهللاٰ را پيمـودن، بـه 

توجـه بـه غيرخـدا » قطـع ِ «و معنای توحيد تام، . ذروه الهو اال هو رسيدن است

توجه بـه » انقطاع«نيست، زيرا قطع توجه به نوبه خود توجه و التفات است، بلكه 

هم ديـده نشـود، كمـال انقطـاع مطلـوب » انقطاع«ه اين و برای اينك. غير است

تنها غيرحق ديده نشود، بلكه اين نديـدن  كه نه طوری  به  ١باشد؛ موحدان ناب مى

و اين فقط در متن عبـادت، مخصوصـًا نمـاز تعبيـه شـده اسـت . هم ديده نشود

 ).ده: 1378موسوی خمينى، (

  وصال اين است و بسشدن گم كن  گم   در خدا گم شو كمال اين اسـت و بـس

  )38: 1383سبزواری، (

الربطى انسـان بـه  انقطاع از خود با توجه به هويت عين سر الصلوةدر جايى ديگر از مقدمه كتاب 

  :شود خداوند تبيين مى

از مرحله قرائت تـا اوج معـارف آن كـه از ... آورد وحى الهى است  چون نماز از ره

ر گونـه جامـه عاريـه اعتبـار منـزه كسوت هر گونه كثرتى مبـرا و از تقمـص هـ

و از اين . نمايد باشد؛ كه انجام هر مرتبه آن زمينه نيل مرحله برتر را فراهم مى مى

هـای نـورانى برطـرف  های ظلمـانى دريـده شـده، آنگـاه حجاب راه، اول حجاب

سـپس نوبـت بـه . گردد تا خداوند بدون حجاب مشهود شده و مخاطب شـود مى

و اين خرق هسـتِى محـدوِد بنـده . رسد ازگزار فرا مىخرق حجاب هستى خود نم

پذير اسـت، كـه در  واصل به وسيله نگاه خاص و نجوای مخصوص الهى صـورت

و اين نگاه جانكاه چيزی از عبد سالك بـاقى . آن حال خدا با بنده ندا و نجوا دارد

طوری كه ربوبيت خداوند عين ذات او است نـه  همان. گذارد مگر عبوديت او نمى

زايد بر ذات، و در آنجا مشتق عين مبدأ و مبدأ عـين مشـتق اسـت، دربـاره عبـد 

و عبوديـت . ماند واصل نيز چنين خواهد شد، كه هيچ چيزی جز عبوديت وی نمى

و ربط محض جز . باشد مى» الربط عين«نيست بلكه » ذات ثبت له الربط«محض 

گيرد؛ و در  ه تعلق نمىنگاه تام چيز ديگری نيست، و هرگز نگاه ربطى به خود نگا

چون خود اين نگاه به حق حجاب . كننده شود و نه نگاه اين حال، نه نگاه ديده مى

نوری است و فرض آن است كه اين حجاب نوری هماننـد هسـتِى مجـرِد خـوِد 

  ). شانزده: 1378موسوی خمينى، (كننده دريده شد  نگاه
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اوند نيست، اما برخـى بـه تـالزم ميـان لـذت و بنابراين، كمال و انگيزه سير انسان متعالى جز خد

و محـرك فعـل اخالقـى و برتـر از آن ) 144: 1384مصباح يزدی، (كنند  كمال انسانى اشاره مى

  ).159-158: همان(دانند  يابى به لذت مى رفتار و فعاليت اوليا را برای دست

وشـن اسـت كـه با توضيحى كه پيش از اين درباره كمال و لذت حاصل از كمال بيان شـد ر

زيـرا . نمايـد كردن، لـذت اسـت، باطـل مى ديدگاه فوق مبنى بر اينكه انگيزه اوليـا بـرای عبـادت

جوينـد و  ، در پى كمال مطلق، يعنى خوِد خدا، هستند و او را مى)ع(های متعالى، چون ائمه  انسان

ا به هر ترتيب ايـن زير. اند شود انقطاع يافته ها از خشنودی خداوند حاصل مى از لذتى كه برای آن

بنـابراين، انگيـزه . يابد و بايد از آن منقطع شـوند ها مى لذت از خشنودِی خداوند نيز انتساب به آن

جوينـد خشـنودی او را  ها برای اعمال و رفتارشان چيزی جز خوِد خدا نيست و چون خدا را مى آن

  .اند نيز طالب

بازد، چراكـه  ت صدرالدين شيرازی رنگ مىبا اين تبيين از لذت، ديدگاه بنتام، در مقابل حكم

داند و ميان سـطوح مختلـف مـردم بـه  دادن فعل مى او در عبارات خود لذت را يگانه انگيزه انجام

دهـد و  همه را در يك طبقه قرار مى. شود لحاظ نوع نگرش به زندگى و هستى تمايزی قائل نمى

  .برای لذت، اصالت بذاته قائل است

تنها به لحاظ معرفت فاعل شناسا مقدم بر كمال  دادن فعل، نه ن انگيزه انجامعنوا او لذت را به 

داند بلكه حتى به لحاظ وجودی نيـز وجـود لـذت را، هرچنـد برآمـده از فعلـى  حاصل از فعل مى

غافل از اينكـه . پندارد های اخالقى و حسن انگيزه فاعلى مقدم مى نادرست باشد، بر وجود فضيلت

تواند تكامل و تعـالى  ها لذتى وجود ندارد، مى ظاهر در آن های زندگى، كه به ىها و تلخ گاه سختى

های حسى فراتر برد و او را به لذات برتر عقالنى رساند  انسان را به ارمغان آورد و انسان را از لذت

  .گنجد ها در وصف نمى كه بيان آن

زيـرا لـذت . توجه به خود اسـترسد در نظريه بنتام، توجه به لذت تعبير ديگری از  نظر مى به 

بنابراين، توجه به لذِت خود يعنى توجه به خود، . وابسته به مدِركى است كه آن لذت را ادراك كند

و چنين انسانى با اين نگرش، دربند توجه به خود اسير شده و بر اساس تفكر آميخته بـه عقـل و 

داشت كه او بتواند انسانى متعالى  توان انتظار ترتيب چگونه مى بدين. كند گيری مى شهوت تصميم

ها را تحمل كند، بـه تصـوير  ها و رنج را، يعنى انسانى كه برای رسيدن به تعالى ناچار بايد سختى

تنها  رو لـذت بـه عنـوان غايـت افعـال انسـان نـه از اين. كشد و جامعه را به سوی آن سوق دهد
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رود كه او را بـه ورطـه نيسـتى نيـز  ن مىهمراه ندارد، بلكه حتى بيم آ  تضمينى برای تعالى او به

  .بكشاند

   نتيجه

ديديم كـه لـذت از ديـدگاه . در اين نوشتار، لذت از ديدگاه صدرالدين شيرازی و بنتام بررسى شد

است، اما از منظر بنتام لـذت محصـول پيامـد ) كمال(صدرالدين شيرازی تابع ادراك و امر مالئم 

بر لذت حسى به دليل تفاوت ادراك و مـدِرك و مـدَرك در ديدگاه صدرا، لذت عقلى . عمل است

گرفتن هر يـك  شود پيشى برتر است، اما در ديدگاه بنتام آنچه موجب تمايز لذتى از لذت ديگر مى

از ديدگاه صـدرا، نفـس انسـان بـه . گانه است ها بر اساس معيارهای هفت ها بر ساير لذت از لذت

توانـد بـه لـذت عقلـى بـا قطـع نظـر كـردن از  عنوان مدِرك يعنى فاعلى مطـرح اسـت كـه مى

های مادی توجه كند و آن را بر لذت حسى ترجيح دهد، اما در نگاه بنتام، انسـان تحـت  مشغوليت

از ديـدگاه صـدرا، . دهد سلطه طبيعت واقع شده كه او را به سوی لذت مطابق با طبيعت سوق مى

ود، اما در نظريه بنتام سخن از تقرب به ش انسان متعالى به درك تقرب خداوند و لذت آن نائل مى

  .خداوند نيست

تـوان  با نظرداشت ديدگاه صدرالدين شيرازی و برخى پيـروان او چـون موسـوی خمينـى، مى

ها در  گفت كمال از حيث وجودی، بر لذت تقدم دارد اما به دليل سطوح مختلف معرفتى كه انسان

بـدين . شـود ناسا گاهى مؤخر از لذت ارزيابى مىآن قرار دارند، به لحاظ معرفت و انگيزه فاعل ش

ق ايـن لـذت اسـت، بـه  معنا كه انسان ها برخى به انگيزه لذت و برخى به انگيزه كمال، كه متعلـ

پردازند و اوليای الهى جزء دسته اخيرند كه از لذت خود منقطع شده، خود و لذت  اعمال عبادی مى

از منظـر اوليـای الهـى كمـال بـه لحـاظ . طلبند را مىبينند و فقط خدا و خشنودی او  خود را نمى

وجودی و معرفتى مقدم بر لذت است و توجه به خود و لذِت خود در مقابـل كمـال مطلـق رنـگ 

يعنـى چـه بـه . دهـد ها را تشكيل مى اما از ديدگاه بنتام، لذت اصيل است و انگيزه انسان. بازد مى

لـذا . ظ هستى لذت، لذت مقدم بر همه چيز استلحاظ معرفت و انگيزه فاعل شناسا و چه به لحا

يابد، خواه اين لذت برآمـده  شود و فراتر از آن تعالى نمى در اين ديدگاه انسان در لذت خالصه مى

هـا را فـراهم  كند و خواه از فعلـى كـه شـقاوت آن ها را تأمين مى از فعلى باشد كه سعادت انسان

  .سازد ناشى شده باشد مى
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سى ديدگاه صدرالدين شيرازی لذت تابع ادراك كمال است كه برتـرين كمـال بنابراين، با برر

رو اصالت با كمال است و لذت به خودِی خود اصالتى ندارد و اين  از اين. نيز تقرب به خداوند است

    .ديدگاه بر نظريه بنتام، كه برای لذت بدون در نظر گرفتن كمال او اصالت قائل است، برتری دارد
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