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اصل لذت در فلسفه چارواكه و  اي يسهبررسي مقا
  1فلسفه اپيكوري

 زاده سجاد دهقان

  فاطمه احمديان
  چکيده

اً به اصالت لـذت قائلنـد،   گرايان كه عموم گرايي، شادي خير نهايي است و ناخشنودي شر غايي. مادهبنابر لذّت
اند. در فرهنـگ هنـدويي نيـز مكتـب كـامالً متمـايزي بـه نـام چارواكـه           هاي انساني نمودهاي متنوعي داشته در فرهنگ

دانـد. فلسـفه اپيكـوري در     (لوكاياتا) وجود دارد كه با مشرب فكري ماترياليستي، لذت را تنها معنا و غايت حيـات مـي  
ترين مكتب فكري به فلسفة چارواكه اسـت. بـا مقايسـه اصـل      شناسي شبيهناسي و معرفتشفرهنگ يوناني از نظر هستي

هـاي آن قائلنـد و   شود كه آنها هر دو، چون تنها به اعتبار و وجود ماده و صورت لذت از منظر اين دو فلسفه روشن مي
كننـد،   هستي پس از مرگ را انكار مـي  اند و همچنين هر گونه هستي انسان را منحصراً بر مبناي بعد مادي او تبيين كرده

گيرند كه، پس بايد شاد بود و از لذات زندگي بهره كامل برد. با وجود ايـن، بـين آنهـا افتراقـاتي نيـز       بنابراين نتيجه مي
هـا در معنـا و انـواع لـذت اخـتالف تـام دارنـد؛ همچنـين          اي ويژه با فالسفة افراطـي چارواكـه  وجود دارد: اپيكوريان به

معنـاي فقـدان    دانند، شادي و لذت برتر را بيشتر به  ها برخالف فالسفة چارواكه كه لذات جسماني را معتبر مي رياپيكو
ها، تقليـل   ها، تعميق و گسترش دامنه لذت است، هدف اپيكوري اي كه، هدف چارواكه گيرند؛ در حالي  الم در نظر مي

 حداالمكان درد است.

  .اصل لذت، ماترياليسم، غايت زندگي چارواكه، اپيكوري،: ها يدواژهكل
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  مقدمه
پرسـيد:   تـوان  ياگر كسي در تبيين لذت، شادي را بهترين مترادف آن معرفي كند، مـ 

خود شادبودن چيست؟ شادي با زندگي چه نسبتي دارد؟ آيا شادبودن كل زندگي است، يا 
ي مترتب اسـت؟ غالبـاً ادعـا    بر شاد اي يدهجزئي از آن؟ و اينكه آيا از منظر زندگي اساساً فا

، نه قابل رو ينشادي از بديهيات و در زمره مقوالت حسي و تجربي است و از اكه اين است 
، شـادبودن  حـال   يـن ا توصيف است و نه ضرورتي براي اثبات آن هسـت؛ بـا   و يساز مفهوم

مندانـه   كه در نهايـت بـا حضـورش موجـب زنـدگي سـعادت       شود يتمام آن چيزي فرض م
). از weijers, 2012: 11( شـود  يحمايت مـ  يانگرا . اين نظريه اغلب از جانب لذتشود يم
است كـه   اي يهانديشه، نظر در مقام نوعي ١)Hedonism( گرايي گفت، لذت توان يم رو ينا

بختي و سعادت، خير نهايي و ناخشنودي، شر غـايي اسـت. در ايـن انديشـه      طبق آن، خوش
هر چيز ديگري غير از آن، صرفاً اسبابي براي تحقق آن  تنها امر مطلوب، خود لذت است و

  ).159: 1389(ريچلز،  شود يتصور م
در پاسخ به اين پرسش كه آيا لذت و شادي گستره معيني دارد يا مطلق است، فالسفه 

)؛ تحقـق سـعادت   281: 1371پـور،   خوشي و سعادت مطلـق وجـود نـدارد (حسـين     معتقدند
                                                                                                                   

 به معناي شهوت وام گرفته شده است. »هدوني«از واژه يوناني »هدونيسم«واژه  .1
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د، تمام آرزوهـا بـرآورده شـود و    شومه تمايالت إرضا كامل در صورتي ممكن است كه ه
آزردگي خاطري در ميـان نباشـد؛ چراكـه اگـر باشـد، غبـار كـدورت ايجـاد          ينتر كوچك

. بـديهي اسـت كـه هـيچ احدالناسـي از چنـين       كاهد يو از كمال و اطالق سعادت م كند يم
آنچـه از سـعادت    ، و به همين دليل، سعادت مطلق وجود ندارد.شود يسعادتي برخوردار نم

ديگري را غمگـين و سـومي را   و كسي را شاد كند، چيزي هست، نسبي است. ممكن است 
  ).281ان: (هم قيد يخونسرد و ب

چـه   ردر تاريخ بش ييگرا كه با اين اوصاف، لذت شود يمطرح م پرسشدر اينجا اين 
بـر  پرسشـي  ن گـويي بـه چنـي    و تاريخ پيدايش آن چه زماني است؟ طبيعتاً پاسخدارد قدمتي 

را در مفهوم  ييگرا خواهد بود. اگر ما لذت» گرايي لذت«مبناي نحوه استفاده ما از اصطالح 
روش زندگي كـه در آن آدمـي در پـيِ     نوعي ايمعن  كار ببريم، يعني بهه عام و عاميانه آن ب

بسيار ديرينه اسـت، زيـرا    ييگرا گسترش دامنه لذت و نيز اجتناب از درد است، آنگاه لذت
فلسفي دربـاره آن،   هاي يدگاهكسب لذت و دوري از درد، بدون توجه به معناي فلسفي و د
ذهني در ميان مـردم شـده    اي از ديرباز توجه ما را به خود جلب كرده و بلكه تبديل به ملكه

 ،ده كنـيم ، مفـاهيم خـاص و بيشـتري را ارا   »يـي گرا لذت«است. اما اگر از استعمال اصطالح 
مثالً مراد ما تفكر فلسفي درباره خوبي و بدي باشد يـا اينكـه آيـا لـذت و درد داراي ارزش     

در فلسفه  يژهو در فرهنگ هندويي و به ترديد يب ييگرا نمونه لذت ترين يميقد ،غايي هستند
 ينيب ، هرچند درباره جهانيابد يمصداق م ٢)Lokayata( يا لوكاياتا ١)Charvaka( چارواكه

 بـودن آن در فرهنـگ   ٣)Nastika( ديرينگـي و غيرشـرعي   يـل دال  بـه  اين مكتب فلسفي، بنـا 
  ).Moen, 2012: 10بسيار ناچيزي در اختيار داريم ( يها ، منابع يا نوشتهييهندو 

                                                                                                                   
  ي كالم جذاب و دلنشين است.ارود و لفظاً به معن كار مي  اي كه اغلب به معناي ماترياليسم هندي به واژه .1
  (اين جهان) قرار دارد. lokaي مكتب فلسفي كه بر مبناي ار فلسفه چارواكه است به معننام ديگ .2
گرا و شـرعي كـه شـش     شوند: الف. مكاتب آستيكا يا سنت مجموعه مكاتب فلسفي هند در قالب دو دسته در نظر گرفته مي .3

شود؛ وجه تسـميه آسـتيكا، پـذيرش حقانيـت و      را شامل مي» ودانته«و » ميمانسا«، »سانكيه«، »يگا«، »وايشيشيكه«، »نيايه«مكتب 
را » چارواكـه «و » بـودا «، »جـين «گرا و غيرشرعي كه سـه مكتـب    تتيكا يا غيرسنست؛ ب. مكاتب ناسا مرجعيت آسماني وداها

 منزلت آسماني وداها را منكرند. شود و برخالف مكاتب فوق شامل مي
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 غيرشرعي (ناستيكا) هند است و در كنـار بوديسـم  مهم  هاي فلسفه چارواكه از مكتب
)Buddhism(مسو جيني ١ )Jainism(يكي از سـه جنـبش اصـلي عليـه مرجعيـت شـريعت        ٢

طـور سـنتي   ه ). خاستگاه اين مكتب ب25: 1378ست (اسمارت و ديگران، ا ٣)Vedas( وداها
 شـود  يو ادعـا مـ   شـود  ينسـبت داده مـ   )Brhaspati( موسوم به بريهسپتي يا به حكيم فرزانه

 ,Bhattacharyyaاند ( هپيروان اين مكتب بيشتر از طريق كلمات قصار بريهسپتي شناخته شد

بريهسـپتي،   1، 24، 2، ودا يـگ ذكـر شـده و در ر   ٤ودا يـگ در ر »بريهسپتي«). لفظ 1 :2013
  رهبر گروه نوازندگان خوانده شده است. يمعنا  به )Gana patiي (پت گنه

در  يا ظهـور و شـيوع چنـين فلسـفه     ينهبا همه اين اوصاف، با اينكه داليل كافي در زم
)، Johnson, 2012: 51و اين فلسفه تـاكنون كـامالً فهميـده نشـده اسـت (      هند وجود ندارد

فلسـفه چارواكـه را    ٦)Haribhadra( و هـاري بـادرا   ٥)Madhava( نظيـر مـدهوه   يا فالسفه
ايـن فلسـفه    ،اعتقـاد ايشـان    اند. به يا سيستم فلسفي در نظر گرفته ٧)Darsana( دارشانانوعي 

كه ديگر مكاتب فلسفي هند آنها را  كند يرا نقد م هايي يدگاهو داست داراي منطقي جديد 
  ).Dasgupta, 1952, III, 533( داشتند يپاس م

از تـاريخ هنـد (اواخـر     يا مربـوط بـه دوره   تـوان  يظاهراً پيدايش فلسفه چارواكه را م
به حيات پـس از   دادن يتهما باره) دانست كه افراط در.ق.م 6دوران ودايي، در حدود قرن 

زنـدگي و وجـود    يانگـار  ارزش جهاني ديگر، باعـث بـي   برايرگ و صرف انرژي انسان م

                                                                                                                   
گـذار آن   تقريباً مقارن با ظهور چارواكه عليه مرجعيت وداهـا قيـام كـرد. بنيـان     .ق.م 6هاي غيرسنتي كه در قرن  يكي از آيين .1

  تاما موسوم به بودا (به اشراق رسيده) است.گو سيدارته
از بسـياري جهـات شـبيه     سال قبل از مسيح به عنوان واكنشي عليه كنش برهمنان تأسيس كرد. 600آييني كه مهاويرا حدود  .2

  ست.ا آيين بودا
كه در پهنه است است. وداها چهار كتاب » دانش«ي ابه معن »ودا«ند. لفظ ا هاي ديني در هند به وداها معروف ترين نوشته كهن .3

  .استق.م. شكل گرفته و در حقيقت اين متون انعكاسي از دين و فرهنگ آريايي  800تا  1500تاريخي وسيعي، از 
ودا، يجـورودا و   شـود. سـامه   ترين ودا از ميان وداهاي چهارگانه است كه در هند متوني وحيـاني تلقـي مـي    ترين و مهم كهنه .4

 ودا، سه وداي ديگرند. اتهروه

 ) فيلسوف هندو و شارح اصلي مكتب ادوايته ودانته بود..ق.م 1317-1238مدوه چاريه ( .5

 بودايي كه مبلغ بودايي هندي در تبت بود. 8فيلسوف قرن  .6

بـه معنـاي ديـدن     »دريـش «از ريشه » درشن«شود. واژه  هر يك از مكاتب فكري و فلسفي موجود در هند دارشانا ناميده مي .7
 ه و مفهوم آن ديدگاه يا نظر است.مشتق شد
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). فالسفه چارواكـه در ايـن فضـا، مـردم را شـديداً      Raju, 2009: 17عيني انساني شده بود (
 ١،مثل بهشت، راه خـدايان  يجهان آن يهودهب يها به جاي تعقيب هدف كردند كه يتشويق م

 ببرنـد  شان يي كنوني بپردازند و نهايت لذت را از زندگي مادكرمه و غيره، به سعادت دنيو
)Bhattacharyya, 1953: III, 169(.  

 ٣)Skepticism( شكاكيت يها به همراه فلسفه ٢)Epicureanism( اما فلسفه اپيكوري
 ٥مـĤبي  يونـاني يكي از سه جنبش اصلي و مهـم ايجادشـده در عصـر     ٤)Stoicism( و رواقي

ــه اپيكــور (  ــان گذاشــت) .ق.م 341-271اســت ك ــه Audi, 1995, 230( بني ) و نســبت ب
. )Downing, 1987-1995: 263منتقدانـه برخـوردار بـود (    يسـنتي از موضـع   هـاي  يشـه اند

عالم طبيعت  ٦)Atomismي (انگار سبب بيان مذهب ذره  اپيكور فيلسوف يوناني است كه به
و در روزگاران  شده، نامدار ييگرا تعليم اخالقي خويش با محوريت لذت يلدل  به يژهو و به

صـلحِ بـزرگ   معنوان   را يافته است و امروزه نيز به »رهاننده ارواح« يزِآم قديم، عنوان احترام
  ).164: 1383(حلبي،  شود ياخالقي از وي ياد م

بـراي   بخش درخور و تسال ييها هم مكتب اپيكوري و هم مكتب رواقي بيانگر آموزه
اينتـاير،   و رومـي بـود (مـك    مـĤبي  يونـاني رسمي در قلمـرو   هاي يشهروندان عاديِ امپراتور

در همين جهـان خـاكي    ها يوناني) و وجه همتشان آن بود كه براي روانِ رنجورِ 218: 1379
ايـت،  مرهم و درماني بجويند و آنها را از چنگ هراس، اندوه، تعصب و حيرت برهانند (عن

هروند و عضـو  شبودند انسان اساساً  معتقد). با وجود اين، اگر سقراط و افالطون 122: 1377
ست، در مقابل اپيكور معتقـد بـود   ا جامعه مدني است و اصول اخالقي، مجموعه تكاليف او

خـود را عضـو جامعـه مـدني احسـاس      و بختـي اسـت،    جـوي خـوش  و انسان فقط در جست

                                                                                                                   
 .يانه (راه پدران) يانه (راه خدايان) در مقابل پيتره دئوه .1

  از نام اپيكور گرفته شده است كه به معناي عاشق غذا و نوشيدني خوب است. epicureواژه  .2
 بيان كرد. ،كه متأثر از اپيكوريان بود ،ين راگرايي نسبت به د كه اين شك ،شاعر قرن نخست ميالد ،لوكرتيوس .3

  د.ورزنون در مخالفت با فلسفه افالطون به وجود آ، زمان با اپيكور اي كه هم فلسفه .4
  .دوران شك مذهبي، گسستگي فرهنگي و بدبيني در يونان قرن چهارم. 5
شود. مبدع اين نظريه لئوكيوس است. بر اساس نظريـه   ميسقراطيان) قلمداد  هاي دوره آغازين يوناني (پيش اتميسم از نظريه .6

  ها حاصل شده است. عالم از حركت و رابطه ميان اتم ،اتميسم
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گرا و  اخته نشده كه با اجتماع بياميزد، بلكه موجودي است خلوتو به اين منظور س كند ينم
). فلسـفه چارواكـه و فلسـفه    337 :1377 است (شـنتزو، » براي خود زيستن«نخستين آيين او 

  و بـه كردنـد  بندي  فكري متضاد با باورها و آداب مرسوم صورت يها اپيكوري هر دو، نظام
اوج شـكوفايي و اثربخشـي قـرار داشـتند كـه       ها چنـان در  فراوان تا مدت يها رغم مخالفت

توانستند طي قرون متمادي در ميان عـوام و مخصوصـاً طبقـات مرفـه جامعـه طرفـداراني را       
  جذب كنند.
چارواكه  يها كه با هدف تبيين قلمرو معنايي لذت و انواع آن در فلسفه رو يش مقاله پ

در ايـن دو مكتـب    ييگرا آنها با يكديگر و نيز بررسي اينكه چرا لذت يسهو اپيكوري و مقا
: معنـا و غايـت حيـات از نظرگـاه     كنـد  يرا طرح م ييها فكري اهميتي كانوني دارد، پرسش

چارواكـه و اپيكـوري چـه ارتبـاطي      يها اپيكوري و چارواكه چيست؟ در فلسفه يها فلسفه
وانع تحقق لذت در اين دو مكتـب فكـري   ميان لذات معنوي و لذات جسمي وجود دارد؟ م

در چه را لذت درباره وجوه اختالف و اشتراك دو فلسفه چارواكه و اپيكوري  است؟ كدام
  جو كرد؟و جست توان يعناصري بيشتر م

و  ١ه چارواكـه و فلسـفه اپيكـوري مقـاالت    فبختانه در زبان فارسي دربـاره فلسـ   خوش
بسيار سودمندي وجود دارد. با وجود اين، هيچ يـك از آثـار موجـود بحـث      ٢هاي نامه يانپا

 رو يشِ مقالـه پـ   اسـت.  واكـاوي نكـرده   اي يسـه را در اين دو فلسفه بـه نحـو مقا   ييگرا لذت
  است. چنين كاريار د هعهد

                                                                                                                   
نامـه   در:، »نامه و تأثيرپـذيري از افكـار اپيكوريسـتي    گرايي در شاه هاي لذت مايه بن« ).1389( ليال ،براي نمونه: الف. شاماني. 1

خردنامـه  در: ، »هـا  چارواكا (ماترياليسم هند)، ادبيات و زبان« ).1386( بهمن ،پور ذكي؛ ب. 38-25، ص1، ش1ادب پارسي، س
 .9مجله مهر، شدر: ، »آرائي چند در فلسفه رنج و لذت« ).1311( مجيد ،؛ ج. موقر50-48، 22همشهري، ش

نامـه دكتـري بـه     رابطه لذت و سعادت از ديدگاه اپيكـور، ارسـطو و مالصـدرا، پايـان     ).1390( ولي ،غيبي .براي نمونه: الف .2
؛ ب. نصـر  )ع(هيات و معـارف اسـالمي، دانشـگاه بـاقرالعلوم     محمدعلي شمالي و مشاوره حسن معلمي، دانشكده اال يراهنماي
سعيد بينـاي مطلـق و مشـاوره علـي      يراهنماينامه كارشناسي ارشد به  نظر اپيكور درباره اخالق، پايان). 1392( مليحه ،آزاداني
ترجمه اصـطالحات آيـين    ).1391( زاده، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان؛ ج. سادات بطحايي، شيرين كرباسي

طـاهره   يينامه كارشناسي ارشد بـه راهنمـا   به همراه مقدمه و تحقيق، پايان Key concepts in Eastern philosophyهندو از كتاب 
 .مركزي توكلي و مشاوره عبدالحسين طريقي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
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  اصل لذت در فلسفه اپيكوري .1

  معناي لذت. 1. 1
اپيكور نه لـذت زودگـذر و   . 1ست: امهم توجه به دو نكته » لذت«در تلقي اپيكور از 

اندازه يـك    مربوط به احساسات و هيجانات فردي، بلكه لذتي را مد نظر دارد كه حداقل به
لذت براي اپيكور مفهومي سلبي است نه ايجابي؛ لذت بيشتر عبـارت  . 2عمر ماندگار باشد؛ 

 ،اپيكـور  ).1/56: 1362ن، واست از فقدان اَلَم و غيبت درد و رنج تا كاميابي مثبـت (كاپلسـت  
طـرح  مآرامش را مترادف لذت و زندگي آرام را بـه مثابـه خيـر اعلـي      ،گفتارهاي خود در
 اسـت شرطي  ترين يو معتقد است آرامش فكر و فقدان اَلَم، اساس دهد يو توضيح مكند  مي

با فضيلت و خوشي روزگـار بگذرانـد (احمـدي و ديگـران،      تواند يكه در پرتو آن انسان م
غايـت آمـال انسـان در زنـدگي، رسـيدن بـه آن سـعادت و         ،اپيكـور  يده). به عق142 :1345

ها و مصائب فراواني  در جهان، رنج ،همراه دارد. به نظر وي  شادماني است كه لذتي ديرپا به
بـه حالـت    بكوشـد آدمـي بايـد    ،ست. بنابراينا وجود دارد كه لذت مطلق در رهايي از آنها

 كنـد برسد. يا بـه عبـارت ديگـر، بـه آسـايش بـاطني دسـت يابـد و تـالش           ناپذيري يشتشو
و  ينتـر  جسمش نيز همچون جان او در آرامـش باشـد. آسـايش و آرامـش كامـل، بـزرگ      

  ).96-95: 1375فيبلمن، ديرپاترين لذت است (

  انواع لذت .2. 1
 ينرت اپيكور معتقد است لذت انواعي دارد: لذت يا جسماني است كه تندرستي، كامل

نگراني اسـت   صورت آن است، يا ذهني است و معناي اين نوع لذت، رهايي از هراس و دل
اسـت، امـا    يانگرا ، يقيناً مقبول قريب به اتفاق لذتيبند ). اين دسته139: 1378(جانان ري، 

. وي از كنـد  يديگري را نيز درباره لذت مطرح م يبند و دستهگذارد  مياپيكور گامي فراتر 
، با برخي كند يكه لذت را به دو دسته فعال و منفعل يا متحرك و ساكن تقسيم ماين لحاظ 

-456: 1351اند اخـتالف نظـر دارد (راسـل،     از اسالف خود كه به اصالت لذت معتقد بوده
457  .(  
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لذت است و نمونـه آن شـهوت    يانهمقصود از لذت متحرك همان معناي عرفي و عام
گرسـنگي  بـه هنگـام   ذاي خـوب  غو شهوت خوردن  گيشنت به هنگام آشاميدن آب گوارا

است. اما لذت ساكن يا منفعل در تغاير با اولي قـرار دارد و آن حـالتي اسـت كـه مـا وقتـي       
و حـس لـذت    ويمشـ  مـي ، از آن برخـوردار  كنيم يدردي جسمي يا ذهني در خود حس نم

سـمي و چـه   عبارت ديگر، لذت در سكون عبارت اسـت از فقـدان اَلَـم، چـه ج      به كنيم. يم
سـت كـه نـوع و كيفيـت     ا اين، لذت در حركت يك مزيت دارد و آن ايـن  درواني. با وجو

، هرچند قادر نيست بـر كميـت لـذت بيفزايـد (كرسـون،      كند يلذت را متنوع و گوناگون م
را بيشـتر   ،يعني لذت ساكن يـا منفعـل   ،). از اين دو نوع لذت، اپيكور طبعاً نوع دوم35تا:  بي

عنـوان    و غش است و به وجود درد بـه  غل يزيرا لذت در سكون، پاك و ب دهد. يترجيح م
محرك نيازمند نيست. هنگامي كه بدن در حال تعادل باشد دردي وجود ندارد. پس ما بايد 

: 1351شـديد را (راسـل،    هاي يآرام را بخواهيم نه خوش يها در طلب اعتدال باشيم و لذت
از  توانـد  يود خود براندازد، به بهترين شرايطي كه بشر م). كسي كه بتواند اَلَم را از وج457

، خير كامـل  رو يند، نائل شده است و چنين كسي واجد خير اعلي است. از اشومند  آن بهره
نكــردن  احسـاس «. 2و  ،»نبـردن از لحـاظ جسـمي    رنــج«. 1سـت از:  ا از نظـر اپيكـور عبـارت   

 ).35تا:  بيرسون، (ك» گونه نگراني و اضطراب از لحاظ روحي و ذهني هيچ

مطلـق و كسـي    يـي گرا ادهمعنوان   رغم آنكه به  كه اپيكور به شود يروشن م رو يناز ا
، و حتي در تفسير معرفت بـه احسـاس   شود ي، ظاهر مكند يعاميانه را تبليغ م ييگرا كه لذت
 و غايت دهد ي، اما در اخالق، لذات عقلي و ذهني را بر لذات حسي ترجيح مكند ياستناد م

(اَبوريـان،   گيـرد  ييابي بـه راحتـي عقـل و آزادي از تشـويش در نظـر مـ       اخالق را در دست
كمـال مطلـوب    و اند يلذات ذهني بسي ارزشمندتر از لذات جسمان ،). از نظر او270: 1391

  ).Dawning, 1987-1995: 263» (تشويش و آشفتگي فقدان«يعني  ؛است» آتاراكسيا«
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  غايت زندگي و اصل لذت .3. 1
 ديـوگنس  يـده باسـتاني اسـت و بـه عق    يگرا مسلماً اپيكور مشهورترين فيلسوف لذت

 اپيكـــور بســـياري از عقايـــدش را از دموكريتـــوس ١)،Diogenes Laertiusالئرتيــوس ( 
)Democritus،(آريستيپوس ٢ )Aristippus(و تئودوروس ٣ )Theodorus(گرفتـه اسـت،    ٤

  .كند يكه او را خاص م از عقايد اپيكور وجود دارد ييها هرچند جنبه
 .نخست آنكه، اپيكور عقيده داشت اصوالً اثبـات ارزش لـذت هـيچ ضـرورتي نـدارد     

قدر بديهي اسـت كـه نيـازي بـه      آن رو ينو از ا شود يزيرا لذت، تمايلي است كه احساس م
درباره ارزش لذت با تأكيد بر اين اصل استدالل كنيم  اثبات و استدالل ندارد. اگر بخواهيم

زيـرا در   .مند شود، استداللمان ضعيف خواهد بـود  از لذت بهره د بكوشدهر شخصي بايكه 
، در يـم ا به چيزي بديهي از طريق برخي چيزهاي كمتـر بـديهي اسـتدالل كـرده     صورت ين ا

، به همان اندازه كـه گرمـي   كنيم يدرك م واسطه يما خوبي لذت و بدي درد را ب كه ي حال
  ).Moen, 2012: 19( كنيم ياً درك مآتش و شيريني عسل را مستقيم

كه لذت خير  آيد يدروني انسان اين نكته برم يها از تعمق در خواهش ،به نظر اپيكور
بختـي در   جوي لذت اسـت و نيـك  و ). هر موجودي در جست190: 1373ست (ورنر، ا اعال

   :لذت استقرار دارد
زيرا مـا لـذت را   مندانه است،  ما بر آنيم كه لذت مبدأ و غايت زندگي سعادت

سـت، و بـا توجـه بـه     ا كه ذاتي ما و همزاد ما شناسيم يعنوان نخستين خير م  به
دربـاره   يي... . گو و ورزيم يلذت است كه به هر انتخاب و اجتنابي مبادرت م

 كنـيم  يعنـوان يـك ميـزان و معيـار، حكـم و داوري مـ        هر چيزي با لـذت بـه  
  ).  1/56: 1362ن، و(كاپلست

                                                                                                                   
زمان پادشاهي  ،سدة سوم ميالديشود او در نيمه نخست  مي  ؛ احتمال داده»زندگي و آراي فيلسوفان برجسته يونان«نويسنده  .1

 زيسته باشد. ،).م 235-222( الكساندر سوروس

  .) و اولين شخص معتقد به تشكيل جهان از اتم.ق.م 370-460گراي يونان ( فيلسوف مادي .2
 گرايي شخصي بود. مؤسس آيين كورنائيان كه طرفدار لذت .3

 .ائيانفيلسوف يوناني و پيرو مكتب كورن .4
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ديگـر، از   يهـا  ست و نسبت به آن همـه ارزش ا ت هدف اصلي و ذاتي مالذ ،بنابراين
گونه حالت بينـابيني وجـود    ل، اهميت كمتري دارد. درد تنها پليدي است و هيچيجمله فضا
 :Audiيابي هرچه بيشتر به لذايذ است ( دادن راه صحيح براي دست فلسفه نشان يفهندارد. وظ

1995: 231.( 

  :اين است كه دهد به دست مياز لذت  يمند هدليلي كه اپيكور در بهر
سـت، پـس بايـد بهتـرين     ا هـا  ما انسـان  يزناپذيراز آنجا كه نيستي سرنوشت گر

استفاده را از اين تنها مكاني كه براي زيستن داريم، به عمل آوريم. هـدف مـا   
بايد زندگي خوب در همين دنيا و رسيدن به سعادت در همـين زنـدگي باشـد    

و بار ديگر به دنيا نخـواهيم   يما به دنيا آمده بار يك زيرا ما  .)45: 1388(مگي، 
آمد و اين جريان هرگز تكرار نخواهـد شـد و تـو كـه بـر فـردا تسـلط نـداري         

خود را بر عهده تعويق ميفكن، چه، زندگي به ترديد و تسامح هدر  هاي يشاد
بدون آنكه خويشتن را فارغ داشته باشيم (احمدي و  ميريم يو همه ما م رود يم

  ).152: 1345ديگران، 
اين كلمه توصيف  ختيشنا انگار به معناي روان كه غالباً اپيكور را لذت رو است يناز ا

دسـت    ههمه آدميان در زندگي روزانه خود تقال براي بـ  يزهزيرا وي معتقد بود انگ .اند كرده
جنسـي   هـاي  ياست كه مردم براي ثروت و شهرت و خوشـ  مگر نه اين ؛آوردن لذت است

انگـار بـه    ند؟ امـا اپيكـور لـذت   ا كه نيل به آنها موجب حصول لذت است در تكاپو و تالش
 ).22: 1367، استرولمعناي اخالقي اين كلمه نيز هست (پاپكين و 

اب تـا از الـم و اضـطر    كنـد در پاسخ به اينكه چگونه بشر بايد زندگاني خـود را اداره  
. 1يـم:  دار. مـا سـه نـوع ميـل     كند يم يبند ماند، اپيكور نخست اميال انساني را دستهببركنار 

اميالي كه طبيعي . 2اميالي كه طبيعي و ضروري هستند، مثل خوردن و آشاميدن و خوابيدن؛ 
مثـل   ،نـد ا اميـالي كـه نـه طبيعـي و نـه ضـروري      . 3جنسـي؛ و   يزه، مثل غراند يرضرورياما غ
د، شواگر انسان بخواهد سعادتمند  ،به قول اپيكور ). بنا43: 1362غرور (ژكس،  طلبي و جاه
زيـرا شـرط اوليـه بـراي حفـظ تعـادل در        .دكنـ اميال طبيعي و ضروري را مطلقـاً ارضـا    دباي
مساعد است به شـرط   زمينهوقتي  ،همچنين .باشد تواند يمندانه غير از اين نم ندگي سعادتز
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اميال طبيعي و غيرضروري را نيز  توان يد، مشوعاداتي كه بعداً آدمي برده آن نگرفتن  شكل
بدون هيچ اشكالي اجابت كرد؛ ولي راجع به اميالي كه نه طبيعي و نه ضروري هستند يـك  

 ).37تا:  بيست (كرسون، ا تصميم بيش نبايد گرفت و آن انصراف كامل از برآوردن آنها

بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه آينده در كل نه از ما  ،اپيكور يدههمچنين، به عق
كه آمدنش كامالً قطعـي اسـت،    چيزيعنوان   ست و نه از آن ما نيست؛ لذت نبايد بها آن ما

سـرد   آن دل ازكـه قطعـاً نخواهـد آمـد     چيزي عنوان   طور نبايد به و همين كشيده شودانتظار 
بسا المي كه  لذت خير است و الم شر، اما چه ،ور). به نظر اپيك466: 1387باشيم (الئرتيوس، 

بايد خير تلقي شود و آن وقتي است كه الـم را لـذتي در پـي باشـد؛ و بـرعكس، بعضـي از       
بديهي است كه  .دشولذايذ را بايد شر تلقي كرد و آن وقتي است كه لذتي را اَلَمي متعاقب 

ها  بسياري از لذت كه  يدر حال رو ين). از ا44: 1362لذت مختوم به درد، شر است (ژكس، 
هـا بـه طريقـي حاصـل      زيرا برخي لذت .را نبايد برگزينيم ها ة لذتند، اما هما خوب نفسه يف
. از نظـر  شـود  نتيجه ميها  كه در بسياري از مواقع ناراحتي بيشتري از خود آن لذت شوند يم
تي تـن و آرامـش و   بـر مبنـاي سـالم    دزدن بـه هـر انتخـاب و نيـز امتنـاع از آن بايـ       دست ،او
 ,Scharfsteinمندانـه اسـت (   زيرا اين همان هدف زندگي سعادت .ذهن باشد نبودن شوشم

1998: 179.(  

  اتميستي يشناس اصل لذت و جهان .4. 1
بندي يك نظام اخالقـي اسـت و هـدف     ، صورتيقاتشمحرك اصلي اپيكور در تحق

اسـت   هـايي  يها و نگرانـ  ترسكردن آسايش روح بشر و آزادسازي آن از  فراهم اش ياساس
سـت، بـاز   ا نـد و انسـان را از توفيـق در چشـيدن لـذت كـه مقـدور او       ا عذاب انسان يهكه ما

خويش قائـل بـوده، ناشـي از اعتقـاد او بـه       ينيب . قدر و اعتباري كه اپيكور بر جهاندارند يم
كـور  ست. خوف و هراسي كـه اپي ا ها اثربخشي آن در نجات روان مردم از وحشت و هراس

اصـطالح دينـي    بـه  يِهـا  بشر را از بند آن نجات دهد واهمـه ناشـي از باورداشـت    خواهد يم
زعم اپيكور، دليل چنين وحشتي كه روح بشر را همچون حصاري در بـر گرفتـه از     است. به

، خدايان فرمانروايان اويند و اين فرمانروايـان زود  كند ييك سو اين است كه انسان گمان م
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كه روح پس از مرگ بـه عقـوبتي    پندارد يو از سوي ديگر اينكه، آدمي م دآين يبه خشم م
 ).187: 1373(ورنر،  رسد يم يزانگ وحشت

اگر ما حقيقت جهـان را درك كنـيم و پـي ببـريم كـه ايـن جهـان        : «گويد ياپيكور م
خـدايان، در ايـن صـورت تـرس از كيفـر و انتقـام        يـده سـت و نـه آفر  ا ها ساخته تركيب اتم

). اپيكـور منكـر وجـود خـدايان     153: 1385(هومن،  »رود يه خودي خود از بين مخدايان ب
طور مشخصـي درك  ه زيرا قوه ادراك ما آنها را ب .آنها قطعاً وجود دارند گويد ينيست و م

). Dawning, 1987-1995: 264( دانـد  يكننده جهان نم ؛ اما آنها را آفريننده و ادارهكند يم
هـا   اند، آنها نيز مثل انسـان  شمار واقع شده بي يها در فاصله ميان جهانخدايان : «گويد يم نيز

. آنها موجوداتي كنند يبختي زندگي م اند و در حالت سعادت و خوش ها تشكيل شده از اتم
، نگران امور و مسائل موجودات فاني نيستند، آزاد از هر گونه ناراحتي و اند يجاودانه و ابد

  .)Mcmullin, 1954(ر خشم يا انتقام از ما نيستند گاه به فك اند و هيچ رنج
اما ترس از خدايان با هراس از مـرگ پيونـد دارد. مـردم از مـرگ احسـاس وحشـت       

كه بعد از رفتن از ايـن جهـان بـه     پندارند يو م شمارند يزيرا آن را شري بزرگ م كنند. يم
ستين خدايان پي بـرديم  سبب خطاها و گناهان خود كيفر خواهند ديد. وقتي ما به ماهيت را

خود تـرس از شـكنجه دوزخ از ميـان خواهـد      آنها پيدا كرديم، خودبه ازو تصوري درست 
رفت و چون حقيقت مرگ را دريابيم وحشتي كه از آن داريم براي هميشه برطرف خواهد 

از اين نوع خود به معنـاي لـذت برتـر     ييها و هراس ها يش). رفع تشو189: 1373شد (ورنر، 
 است.

نخسـت اپيكـور    »؟كنـد  ياساس م چه چيزي ترس ما را از مرگ بي«در پاسخ به اينكه 
گرايـي را بـه معنـاي درسـت آن در نظـر بگيـريم، متوجـه         كه اگر ما لـذت  كند ياستدالل م

و مرگ پايان احساسـات اسـت.    است كه هر چيز خوب يا بد مربوط به احساسات شويم يم
بـد   توانـد  يو نه بد، و آنچه نه خوب است و نه بد نم خوب باشد تواند يمرگ نه م ،بنابراين
عاقالنـه نيسـت بـا     آيـد  يگونه ناراحتي نيست، زمـاني كـه مـ    مرگ حاوي هيچ چونباشد و 

 كـه  ي ، زيـرا در حـال  هراسـد  يناراحتي بر آن سبقت بگيريم. انسان عاقل از پايان زندگي نمـ 
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گونـه زيـاني بـراي او     هـيچ  رسـد  يزندگي براي او ناراحتي ندارد، فقدان زندگي بـه نظـر مـ   
  ).Scharfstein, 1998: 179نداشته باشد (

گـاه   استدالل دوم اپيكور اين است كه ما هميشه خارج از قلمرو مرگ هسـتيم و هـيچ  
در  توانـد  ي، مرگ نميما تا وقتي ما زنده«كه  آورد ي. وي چنين دليل مشويم يبه آن مبتال نم

مرگ فرا رسد، ديگر ما نيسـتيم تـا از آن رنـج ببـريم.      وقتيزندگي ما وجود داشته باشد، و 
هرگـز بـه مـا     توانـد  يبه ما دسترسي داشته باشد، و آنچه نمـ  تواند يمرگ هرگز نم ،بنابراين

  ).Moen, 2012: 22( »گونه دليلي براي ترس از آن نداريم دسترسي داشته باشد ما هيچ
ها توانايي تغييـر جهـت    زيرا اتم .ي استيجا ترس از تقدير نيز به باور اپيكور ترس بي

و به اين ترتيب، تغيير يا اجتناب از تقدير براي انسان ممكن اسـت؛ انسـان در   دارند حركت 
كـه   آمـد  يزندگاني خود آزاد است، نه اسير تقدير، و اگر انسـان آزاد نبـود، از آن الزم نمـ   

سـرور كـردار و   و به علت نيكوكاري ستوده شود. انسـان   ،سرزنش ،كسي به علت بدكاري
). اپيكور با اين 154: 1385تقدير هيچ كاره است (هومن،  اش و در زندگي استرفتار خود 

توانسته است انسان را از خوف مرگ و از تـأثير خـدايان و تقـدير بـر      كرد يتحليل گمان م
  ).266: 1391(اَبوريان،  ندزندگي انسان آزاد ك

  اصل لذت در فلسفه چارواكه .2

  لذت. معناي 1. 2
يا مربـوط   رنگ يكخاص هندويي،  هاي ياليستعنوان ماتر  پيروان فلسفه چارواكه به

به قشر اجتماعي واحدي از هندوان نبودند؛ بلكه در بين آنها، هم از طبقـات برتـر اجتمـاعي    
 ها يشيهمثل كشاتريا (رزمياران) كساني وجود داشتند و هم از طبقات مادون اجتماعي مثل و

مشـترك و مبـاني عقيـدتي، در ميـان آنهـا       يها تفسير آموزه ينهمچنين در زم(بازرگانان). ه
 كـه برخـي از محققـان دو گـروه دورتـا      دودستگي و شايد چنددستگي وجود داشت، چنان

)Dhurta( يك(فريبكار و پست) و ساس ) سيتاSusiksita(  را از  هـا  يا (فرهيخته) از چارواكـه
بـه   يا در اينجـا اشـاره   »فرهيختـه «و  »پسـت «). الفـاظ  King, 2000: 18انـد (  هـم تميـز داده  

مشاركت طبقات مختلـف در جماعـت پيـروان فلسـفه چارواكـه دارد. ايـن دو دسـتگي در        
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نيـز نمـود يافتـه و پيـروان چارواكـه معـاني متفـاوتي از آن        ) Kama() ١تعريف لذت (كامـه 
گفتـه، بـا معنـاي     ب پـيش بر مطالـ  . تفاوت مفهوم لذت در ميان اين دو گروه، بنافهميدند يم

پست، لذت را بيشـتر در معنـاي    هاي يا عاميانه و معناي فلسفي لذت مطابقت دارد. چارواكه
از اميـال جسـماني نظيـر خـوردن، آشـاميدن و       يمنـد  عاميانه و معادل خوشي ناشـي از بهـره  

 هـاي  يا ، چارواكـه كـه  ي حـال  ). درMckenzie, 1922: 69( گرفتنـد  يشـادبودن در نظـر مـ   
نحـو سـلبي و بـه معنـاي فقـدان رنـج بـراي خـود و           هيخته لذت را، مثل اپيكور، بيشتر بـه فر

  ).King, 2000: 18( فهميدند يديگران و آرامش م

  . انواع لذت2. 2
بودنـد   يرفتـه مراتبـي لـذت را پذ   سلسـله  يـه رو رسـد  يفرهيخته به نظر مـ  يها چارواكه

)ibid.: 18   كـه در طـول هـم قـرار دارد: لـذات       اسـت  ) و عقيده داشتند كـه لـذات دو نـوع
انطبـاق  » حيـوان نـاطق  «عنوان   جسماني و لذات عقالني. اين دو نوع لذت با تعريف انسان به

كه لذات جسماني مربوط به جنس انسان (حيوانيت) و لذات عقالني مربـوط بـه    دارد؛ چنان
ات عقالنـي وابسـته   فصل انسان (ناطقيت) است. در ارتباط ميان اين دو، آنها معتقد بودند لذ

شـوند (راداكريشـنان،    يو تمام لذات عقالني از لذات جسماني متأثر مـ  اند يبه لذات جسمان
، لـذات عقالنـي را معتبرتـر از لـذات     يا ). به همين دليل، اين گروه چارواكـه 1/136: 1364

گـاه بـه معنـاي نفـي لـذات       )، هرچند اين هيچKing, 2000: 18( گيرند يجسماني در نظر م
  كه به اهميت اصل لذت در زندگي بـه  ،سماني نيست. با وجود اين، فرهيختگان چارواكهج

از زندگي بودنـد كـه    اي يوهراسخ داشتند، طرفدار ش اي يدهعق ،عنوان هدف كلي براي همه
مراقب  دشخص بايمعتقد بودند كه  ). چنانibid.: 19دور از رنج براي خود و ديگران باشد (

 :Horsely, 2013دردي در پـي آن نباشـد (   گونه يچذتي باشد كه هجوي لو باشد در جست

2.(  

                                                                                                                   
. 2 ؛)artha. ثروت و مال (1ند از: ا گيرد كه عبارت ندو در نظر ميشخص هفرهنگ سنتي برهمنيزم چهار هدف مباح را براي  .1

 .)moksa. رهايي و آزادي (4 ؛)dharma. فضيلت و نيكي (3 ؛)kamaخوشي و لذت (
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قائـل بـه لـذات    فقـط  اما دسته ديگر پيروان چارواكه (دورتا به معناي پست و حقيـر)،  
تنهـا خـوبي آن    ،آنهـا  يـده . بـه عق دانسـتند  يو صرفاً اين نوع لذات را معتبر م ندجسماني بود

) و لـذتي  Mckenzie, 1922: 69( هسـتند  آنهـا لذاتي است كه احساسات قادر بـه دريـافتن   
گفـت تنهـا هـدف     تـوان  يم رو ينموسوم به لذت عقالني نه موجوديت دارد و نه اعتبار. از ا

تحقـق آمـال حسـي     يجـه بشري برخورداري از لذاتي است كـه بـا اسـباب جسـماني و در نت    
يذ جسماني پست م با لذاأندگاني توز). آنها طرفدار Acharya, 1882: 3حاصل شده باشد (

) و محتمالً همين عقيده وجه تسميه دورتا 192: 1384و حيواني بودند (چاترچي و ديگران، 
  آنها بوده باشد. بارهدر

  . غايت زندگي و اصل لذت3. 2
محتمـل راجـع بـه بقـاي      هاي يلاصول اخالقي فلسفه چارواكه تابع اصل انكار همه بد

تا آنجا كه ممكن  دمنطقي اين اصل آن است كه شخص باي يجهنفس پس از مرگ است. نت
)، زيرا زندگي عبارت است از فاصله ميـان  Carr, 2005: 107است به خوشي زندگي كند (

اخالقيـات   رو يـن دو نقطه تولد و مرگ، و پيش از تولد و بعد از مرگ معدوميت است. از ا
كـه بـر اسـاس آن كسـب لـذت      دانسـت   اي يـه گـرا يـا نظر   لـذت  توان يفلسفه چارواكه را م

  ).188: 1384(چاترجي و ديگران،  شود يواالترين غايت زندگي انساني در نظر گرفته م
نگرش فالسفه  بامعناي زندگي و غايت حيات متفاوت  دربارهنگرش اصلي چارواكه 

هدف زندگي را نيل به  ٢،هندويي نظير شنكره يدئاليستهندويي است. فالسفه ا ١ليستئاايد
 ،آنهـا  يـده . بـه عق گيرنـد  يدر نظـر مـ   ٤از راه معرفت (جنانه) ٣)Moksa( ي (مكشه)رستگار

كـه در حقيقـت عـين     ٥)Atman( مكشه حالتي است كه در آن روح اصيل انساني (آتمـن) 
                                                                                                                   

  گيرند. گرا) قرار مي (ماده گرا) كه در مقابل ماترياليسم مندان به جهان تصوري (واقع مكتب عقيده 1
شود. زيرا اسـاس آن بـر آمـوزه     گفته مي» ادوايتا«يا » وداي عاري از ثنويت«ترين مفسر مكتب ودانته كه به مكتب او  برجسته .2
  استوار است.» وحدت وجود«
 .رهايي روح از تمامي قيود و وجود خاكي .3

. راه علـم و  2؛ راه عمـل (كرمـه يـا يوگـا مارگـه)      .1 :شود ت مطرح ميدر گيتا يا سرود خدايان سه راه براي رسيدن به نجا .4
  .. راه عشق و محبت و اخالص (بهكتي مارگه)3 ؛معرفت و فرزانگي (جنانه مارگه)

 شود. واقعيت باطن و حقيقت درون كه بدان خود يا نفس يا آتمن گفته مي .5
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 شـود  يآزاد مـ  يجهان اينقيود است، به طور كلي از تمام  ١)Brahman( روح كلي (برهمن)
. اما از نظـر فالسـفه چارواكـه امكـان نـدارد      كند يو حالتي فراتر از شادي و درد را تجربه م

ها هم شادي و هم درد  انسان به طور كامل بتواند از احساسات درد و شادي آزاد شود. انسان
ــدگ ــ شــان يرا در طــول زن ــه م ــد يتجرب ــاDamodaran, 1967: 103( كنن  ،). از نظــر آنه
ن بدن، با لذت و الم همراه است. زنـدگي هـم درد دارد و هـم خوشـي.     موجودبودن ما با اي

تنها كاري كه ما قادريم انجام دهيم، اين اسـت كـه درد و رنـج را بـه حـداقل برسـانيم و از       
را افزايش. ولي هرگـز   ها يزندگي تا حد ممكن لذت ببريم. دردها را كاهش دهيم و خوش

ل از ميان ببريم. رهايي و آزادي (مكشه) بـه معنـاي   رنج و ناراحتي را به طور كام توانيم ينم
ها و دردها، چيزي و حالتي جز عدم و مـرگ نيسـت (چـاترجي و ديگـران،      ختم كامل رنج

1384 :187.(  
ها پرستش و عبـادت عملـي بيهـوده در رهـايي نفـس از عـذاب        چارواكه يدهبه عق بنا

سـعادت   يـه يزي نيست كـه ما هيچ چ ،). از نظر آنهاDamodaran, 1967: 103جهنم است (
بـه   دانسان در جهاني ديگر شود و چون چنين است، پس چرا شـخص عاقـل و آزمـوده بايـ    

گزاف و اعمـال بـدني    هاي ينهديگر بپردازد كه با صرف هز و شعائر ٢)Agni( قرباني آگني
بهشت و دوزخ هم  ،آنها يده). به عقAcharya, 1882: 4؟ (اند همراه ٣)Tapas( شاق (تپس)

دنيـايي و هـيچ بهشـتي غيـر      دنيايي هستند. هيچ دوزخي غيـر دوزخ ايـن   اگر باشند صرفاً اين
زنـدگي كنـوني    هـاي  يدردها و سـخت  فقط). جهنم ibid.: 4جهاني وجود ندارد ( بهشت اين
زيبـا، معاشـرت بـا     ييهـا  در پوشيدن جامـه فقط از آن پرهيز كرد و بهشت  شود ياست كه م

 ,Kannengiesser( شـود  يداشـتني يافـت مـ    بردن از غذاهاي دوست زنان جوان، و در لذت

1987-1995: 482.( 

                                                                                                                   
اما اصطالحاً بـه معنـاي وجـود نامحـدود يـا ذات       ،يافته است به معناي رشد و گسترش اشتقاق Brhاز ريشه  »برهمن«واژه  .1
  است.» اصل اعلي«هي و اال
چـون  هممختلـف   هـاي  كننده فـداياي قربـاني در مراسـم    بيشتر به عنوان پااليش كهآگني خداي آتش و تجسم آتش مقدس  .2

  .شود ميتوجه به آن ازدواج و مرگ 
  .رياضت. 3
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 .ست، بـا شـادماني زنـدگي كـن    ا زندگي از آن تو كه ي در حال گويند يها م چارواكه
 بـار  يـك   كـه  ي سـت، بگريـزد، زمـان   ا از مرگـي كـه در كمـين او    توانـد  يهيچ شخصي نمـ 

). بـه  Moen, 2012: 10دوبـاره بـاز گردنـد (    نـد توان يسوزانيده شدند، چگونه م يمانها بدن
يك حيـات داريـم و هـيچ حيـات ديگـري در قلمـرو سـماوي يـا          فقطچون ما  ،آنها يدهعق

گونه كه اكثر فالسفه هند بـه آن   آن ١)،Transmigration( گونه رشته تناسخ (سمساره) هيچ
بـردن   لذت فقطگفت هدف از زندگي  د) پس بايKing, 2000: 18معتقدند، وجود ندارد (

زيـرا هـر    .زندگي دوام دارد نيازي نيست به چيزي غيـر از آن فكـر كنـيم    كه ي است. مادام
  ).Dasgupta, 1922: I, 79چيزي با مرگ پايان خواهد يافت (

خـوب زنـدگي كـن، حتـي بـا       يا تا زماني كه زنـده «شعار اصلي چارواكه اين است: 
ديگر باز  اند يدهسوزان بار يك ي را كه زيرا كس .گرفتن هم كه شده خوب زندگي كن قرض

). اگر فراموش نكرده باشيم كه وجـود مـا همـين جسـم مـا، در      93: 1354(سن،  »گردد ينم
جسـماني تنهـا چيزهـاي خـوبي      يهـا  همين زندگي فعلي است، آنگاه بايد بدانيم كـه لـذت  

بردن در ايـن   لذت يها ما نبايد فرصت ،باشيم. بنابراين يلشانهستند كه ما بايد به دنبال تحص
زندگاني را به اميد واهي خوشي و سعادت بعد از مرگ يا در جهاني ديگر از دسـت دهـيم   

از زمان كنوني لذت ببريم. فداكردن زمان كنوني  د). ما باي187 :1384 (چاترجي و ديگران،
سـت، گذشـته رفتـه و    ا نيامده، ناموجه و خطرناك است. زمان حال از آن مـا  يندهآ قصدبه 
است. زمان حال همه آن چيزي است كـه مـا    ناپذيرمام شده و آينده نيز مشكوك و اعتمادت

  .)Bhattacharyya, 1953: III, 180يم (اجازه دهيد بيشترين استفاده را از آن ببر .داريم
جهان ديگر  هاي يلتبرخي افراد فض دچرا باي :كه كنند يها با تأسف اظهار م چارواكه
ترجيح دهند؟ بسـيار نـامعقول اسـت كـه معتقـد باشـيم برخـورداري از        جهاني  را به خير اين

يا اينكه باعث رنـج متعاقـب گناهكـاران     شود يگسيخته، باعث گناه م جنسي لجام يها لذت

                                                                                                                   
سـت كـه در اديـان هنـدي در     ا بازپيدايي يا حيات متوالي در قالب انسان، حيوان، گياهان يا اشياي تولد مجدد، اتناسخ به معن .1

 ها تناسخ را قبول دارند. زيـرا بنـا   اي ارتباط مستقيم با مفاهيم كرمه و سمساره است. همه مكاتب فلسفي هند به غير از چارواكه
تواند حتي پس از مرگ نيز زنده باشـد.   نوان ذاتي مستقل است كه ميعه ها اين عقيده مستلزم وجود روح ب اي به عقيده چارواكه

  ورزند. از پذيرش اين نظريه نيز امتناع مي كنند اما چون آنها وجود روح پس از مرگ را انكار مي
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كـه   دانـد  ي؛ زيرا چه كسي مشود يدامني، باعث سعادت در تولد بعدي م خواهد شد و پاك
در ايـن   بينـيم  يمـا مـ   كـه  ي چه اتفاقي خواهد افتـاد. در حـال   ،شرط وقوع  به، در تولد بعدي

برنـد   يدامـن رنـج مـ    هـاي پـاك   و انسـان  شـوند  يگناهكار موفق مـ  يها زندگي اغلب انسان
)Dasgupta, 1952: III, 532- 550.( 

كبـوتر امـروز   « گوينـد  يهـا مـ   چارواكه» زندگي براي حال«اين طرفداري از  يجهدر نت
داشـتن يـك سـكه معمـولي اصـل بـا       ). «King, 2000: 18» (ستا اتر از طاووس فرد خوش

 :Vihari Joshi, 1987» (طال همـراه بـا ترديـد اسـت     يا قطعيت و يقين بهتر از داشتن سكه

باشد كه پولي را كه در دست خـودش اسـت نـزد     تواند يقدر ابله م چه كسي آن«) و يا 401
  ).188: 1384(چاترجي و ديگران، » ديگران به امانت بگذارد؟

و هر گونه  خواستند يكنوني جسماني همه آن چيزي بود كه آنها م يها لذت ،بنابراين
يا مالحظات ديگر كه ممكـن اسـت منجـر بـه از دسـت دادن لذايـذ       داري  يشتناحتياط، خو

 ,Dasgupta, 1952: III( شود يكنوني شود، از نظر آنها احمقانه و نامعقول در نظر گرفته م

كسب حداكثر لذت در اين زندگي و اجتنـاب از درد و رنـج تـا حـد      ،آنها يده). به عق551
امكان، هدف غايي انسان است. زندگي خوب يعني زندگي سرشار از لذت و خوشي. عمل 

بينجامد و عمل بد نيز عملي اسـت كـه    ها يخير عملي است كه به تعادل و توازن ميان خوش
 ).188: 1384اشته باشد (چاترجي و ديگران، بيشتر از خوشي و لذت، رنج و درد به همراه د

چارواكه در منابع بيشتر  يژهاخالقي و ييگرا لذت بارهتأكيد افراطي در رسد يبه نظر م
برخـي   دداليلي است كه از مخالفان آنها بـه دسـت آمـده اسـت، و قـدر يقـين بايـ        ه سببب

آشـكار اسـت   ، رئاليستي براي مبالغه در اين زمينه وجود داشته است. با وجود اين هاي ينهزم
، يعني فلسفه اپيكوري، بايد برخوردار از برخـي  اش يونانيكه فلسفه چارواكه همانند معادل 

 يهـا  از آنهـا لـذت   يا مثبت نيز بوده باشد؛ شواهدي وجود دارد كه از منظر دسـته  يها جنبه
جسمي با منش برخـي از آنهـا    يها معتبرتر بودند و اينكه تعقيب لذت عقالني ارزشمندتر و

 ).Carr, 2005: 108ناسازگار بود (
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  چارواكه شناسي يو هست يشناس اساس معرفت . اصل لذت بر4. 2
به واقعيت ماده قائل اسـت و عـالم هسـتي را    فقط ، گرا يماد يعنوان مكتب  چارواكه به

عنوان تنها واقعيت قبول دارد. از نظر آنها هـر آنچـه     بهصرفاً در سطح محسوس و عيني آن، 
). ايـن عقيـده مبتنـي بـر يكـي      Krishnananda, 1994: 9صورتي از ماده است ( فقطهست 

، وقتـي از ابـزار   يشناسـ  ديگر از مباني فكري چارواكه است. اين مكتـب در حـوزه معرفـت   
. البته برخـي از  گيرد يظر مشناخت را حواس ظاهري در ن يله، تنها وسكند يشناخت بحث م

عنوان ابزار شناخت هم اعتراف نـاگزيري دارنـد. اگـر حـواس، تنهـا        آنها به حجيت عقل به
جـز اعتـراف بـه ايـن      يا ابزار شناخت و ادراك حسي، يگانه منبع معتبر شناخت باشد، چاره

يب خـدا،  . به اين ترتشوند يهستند كه با حس ادراك م يايينيست كه تنها واقعيت جهان اش
بهشت، زندگي قبل از تولد يا بعد از مرگ و خالصه هر قاعده و قانوني كه ماوراي ادراك 

وجودشان را  توان يپذيرفت. اشياي مادي يگانه چيزهايي هستند كه م توان يحسي باشد، نم
 بپرسـد ). اگر كسي 180: 1384د (چاترجي و ديگران، كربودنشان اقرار  پذيرفت و به واقعي

 يهاول يها مثل آگاهي چه نسبتي با ماده دارند، پاسخ چارواكه اين است كه صورتمقوالتي 
ماده، عناصر اربعه هستند و اين عناصر وقتي چنان امتـزاج يافتنـد كـه انسـان شـكل گرفـت،       

، شـود  يثـانوي و تبعـي ايـن تركيـب ايجـاد مـ       يجـه خود به عنـوان نت  هآگاهي در اينجا خودب
، انـد  يكننـدگ  فاقد خاصيت مسـت  ييتنها شراب هر يك به دهنده يلطور كه مواد تشك همان

عنـوان    بـه  يكننـدگ  وجـود آمـد، مسـت     اما اين مواد وقتي چنان امتزاج يافتند كه شراب بـه 
  .شود يثانوي از اين تركيب پيدا م اي يجهنت

 هي يا خدايان وجود ندارند كه الزم باشد بـه اعتقاد فالسفه چارواكه، موجودات اال  به
درگاه آنها استمالت كنيم يا به آنها متوسل شويم يا آنها را بستاييم؛ هيچ جهان ديگـري نيـز   

)؛ بلكه آنچه هست King, 2000: 20وجود ندارد كه قرار باشد در آن دوباره زاييده شويم (
. روح/آگاهي به خودي خود وجـود مشخصـي كـه    بينيم يو نيست همين است كه در دنيا م

تن اسـت و در واقـع بـا تركيـب      ءباشد، ندارد؛ بلكه روح/آگاهي هم جزجدا از بدن مادي 
كه منتهي بـه تكـوين انسـان شـود، روح/آگـاهي در انسـان        يشكل  عناصر اربعه يا خمسه به

. از رود يايجاد شده و با مرگ و در واقع بـا تفكيـك عناصـر مـادي بـدن از هـم، از بـين مـ        
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و  ورزد يو عشـق مـ   كنـد  يو فكـر مـ   بينـد  ي، روح/آگاهي متعلق به جسم است كه مـ رو ينا
 .نمود تبعي مادي است. روح/آگاهي جاودانه زنده نيستنوعي  ،. حتي فكركند ياحساس م

زيرا زندگي و مرگ دو نوع تركيب از ماده است. زندگي يعني به هم پيوستن بعضي عناصر 
  ).80: 1342و مرگ يعني از هم پاشيدن آنها (مهرين، 

ت از جهان غيرمادي و نامشهود، زندگي پس از مرگ همراه با پيروان چارواكه صحب
تـرين فرمـانرواي جهـان را محصـول      عنوان بزرگ  مجازات يا پاداش آن، صحبت از خدا به

منظـور سـلطه     كه براي فريب مردم زودباور به دانند يباز م توهمات يا اختراع كاهنان نيرنگ
  ).Carr, 2005: 105( شوند يعاششان تبليغ مامرار مبراي  اي يلهعنوان وس  بر آنها با به

با توجه به اين عقايد جاي شگفتي نيست كه پيروان چارواكه باالترين هدف بشري را 
كـه    ). همچنـان Muller, 1919: 100از لذايذ در نظـر بگيرنـد (   يمند و بهره ييگرا در لذت

 فقطكه بر اساس آن  كند يپيروي م اي شناختي يهمين اصول اخالقي چارواكه از اصل هست
 ,Carr( كننـد  يو هر گونه بقاي فرد پس از مرگ را انكار م اند جهان مادي را واقعي دانسته

و اصـول اخالقـي    يـي گرا لـذت  يهگفت نظر توان يعنوان يك نتيجه م  پس به .)107 :2005
 ,Kumar Senشناسي آنهـا دارد (  شناسي و نيز معرفت چارواكه ريشه در همين نظريه هستي

2014: 41.(  

  گيري يجهمقايسه و نت. 3

  ات. اشتراك1. 3
كـه بـر    كند يآنها پيروي م شناسي يو هست يشناس الف. اخالقيات چارواكه از معرفت

جهان مادي واقعي است و دنياي ديگر يا هر گونه بقاي فرد پـس   فقطاساس آنها، از طرفي 
و از سوي ديگر تنها ابـزار شـناخت حـواس ظـاهري در نظـر گرفتـه        شود ياز مرگ انكار م

. پيروان چارواكه صحبت از جهـان غيرمـادي و نامشـهود، زنـدگي پـس از مـرگ       شوند يم
تـرين فرمـانرواي جهـان را     عنـوان بـزرگ    همراه با مجازات يا پاداش آن، صحبت از خدا به

. اخالقيات گيرند يمردم در نظر م باز براي فريب محصول توهمات يا اختراع كاهنان نيرنگ
شناخت مد نظر آنهـا مبتنـي اسـت. در ايـن مكتـب نيـز        يهمادي و نظر نظريهاپيكوري نيز بر 
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شـده و تغييرناپـذير انكـار     تعيـين   يشاعتقاد به خدايان، حيـات پـس از مـرگ و تقـدير از پـ     
  .رود يموانع لذت به شمار م ءو جز شود يم

مندي از لذايذ، عقايد و واهمـه ناشـي از    ب. فالسفه چارواكه، موانع اصلي را در بهره 
جهان مادي همه آن چيزي است كه وجود عيني دارد.  ،. مطابق اين فلسفهكنند يدين تلقي م

به آنهـا متوسـل شـويم    ملزم باشيم هي يا خدايان وجود ندارند كه ما گونه موجودات اال هيچ
گونه جهان ديگري وجود ندارد كـه در آن   هيچ نيز ؛محترم و بزرگ بداريم يا اينكه آنها را

تنها هدف بشري بايد لـذت باشـد. اپيكـور نيـز      ،ممكن باشد ما دوباره زاييده شويم. بنابراين
عـذاب انسـان هسـتند و     يـه ترس و وحشت ناشي از اعتقاد به باورهـاي دينـي ما   معتقد است

اگـر مـا    كـه  ي . در حـال دارنـد  يست باز مـ ا كه مقدور اوانسان را از توفيق در چشيدن لذت 
 يانعقيده داشته باشيم كه هر آنچه هست از اتم و ماده تشكيل شده نه آنكـه از جانـب خـدا   

گونه دليلـي در تـرس از خـدايان، مـرگ و تقـدير محتـوم وجـود نخواهـد          ، ديگر هيچباشد
  داشت.

و  گيـرد  يات دنيـوي در نظـر مـ   ج. فلسفه چارواكه زندگي انسان را محدود به اين حي
و بار ديگر به دنيا نخـواهيم آمـد و چـون چنـين      يما به دنيا آمده بار يك  فقطما  معتقد است

، هـدف اصـلي زنـدگي در    رو يـن است بايد شاد بود و از لذات زندگي بهره كامل بـرد. از ا 
نيسـتي را  فلسـفه اپيكـوري نيـز چـون      ،فلسفه چارواكه شادي يا لذت است. به طريقي مشابه

، شادبودن و تلذذ را هدف خجسـته هـر انسـاني در نظـر     داند يسرنوشت گريزناپذير انسان م
و مرگ پايـان   گيرد يهمه چيزهاي خوب و بد در احساسات قرار م ،. به عقيده آنهاگيرد يم

به همين دليل هدف مـا بايـد زنـدگي خـوب در همـين دنيـا و رسـيدن بـه          .احساسات است
  گي باشد.سعادت در همين زند

فرهيخته، لذات را بيشتر به معناي نبود رنج براي خود و ديگران در  هاي يا د. چارواكه
كـه   تشويشي ي. در فلسفه اپيكوري نيز لذت برتر عبارت است از فقدان اَلَم و بگيرند ينظر م

  بيشتر ذهني است.
و مهــذب يــا فرهيختــه همچنــين، قائــل بــه دو نــوع لــذات، عقالنــي  يهــا ه. چارواكــه

د و تعقيب نشمر ميتر  جسماني، هستند. اما در بين اين دو نوع، آنها لذات عقالني را باارزش
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صرف لذات جسماني و غفلت از مراتـب بـاالتر و عقالنـي آن را ناپسـند و نـامطلوب تلقـي       
اپيكور نيز قائل به دو نوع لذات جسماني و عقالني (ذهني) است.  ،. به طريقي مشابهكنند يم

يـابي بـه    و غايـت اخـالق را در دسـت    دهـد  ياو نيز لذات عقلي را بر لذات حسي ترجيح مـ 
  .گيرد يراحتي عقل و آزادي از تشويش در نظر م

و. در ارتباط ميان لذات عقلي و لـذات جسـمي هـر دو فلسـفه چارواكـه و اپيكـوري       
، هرچند لذات عقالني ارجحيت آنندو متأثر از  يلذات جسمبه  لذات عقلي وابسته معتقدند

  دارد.
زندگي مبتني بر دوري از رنـج بـراي خـود و     يوهشنوعي فرهيخته از  يها ز. چارواكه
جـوي  و مراقـب باشـد در جسـت    د. آنها عقيده داشتند شخص بايكردند يديگران حمايت م
اگرچـه لـذت خيـر     ،اپيكـور نيـز   يـده پي آن نباشد. به عقگونه دردي در  لذتي باشد كه هيچ

رهـا  را شر دانست و آنهـا  د دنبالش الم است باي  ها را چون به است و الم شر، اما برخي لذت
رو، آنچـه   چـون لـذتي در پـي خـود دارد. از ايـن      .كرد و برخي دردها را بايد خيـر دانسـت  

  ها. فزايش لذتست نه اا اهميت اساسي دارد به حداقل رساندن دردها
فلسفه چارواكه و فلسفه اپيكوري اين است كه هر دو  يها ك. يكي ديگر از شباهت 

فـراوان توانسـتند در    يهـا  رغـم مخالفـت    ، اما بهداشتندسنت رايج در قبال موضعي منتقدانه 
  طرفداران بسياري را جلب كنند. مختلف قرون

  ات. افتراق2. 3
افراطي وجود دارد،  يها ن اپيكوريان با چارواكهاصلي كه بي يها الف. يكي از تفاوت
قائل به دو نوع لذات عقالني و جسماني  ها يكورياپدر حالي كه در بحث انواع لذت است. 

افراطـي   يهـا  ، چارواكهگيرند يتر از لذات جسماني در نظر م هستند و لذات عقالني را مهم
 كه ي . به تعبير ديگر، در حالدانند يمآن را معتبر صرفاً و  هستندقائل به لذات جسماني فقط 

اپيكور لذت را به دو دسته متحرك (مثل خـوردن، نوشـيدن و غيـره) و لـذت سـاكن (مثـل       
تشـويش و نگرانـي   نداشتن ي او براي اپيكوريان لذت بيشتر به معن كند يفقدان الم) تقسيم م

لذايـذ جسـمي و نيـز     از يمند ي بهرهاافراطي لذت را بيشتر به معن يها ذهني است، چارواكه
  .گيرند يخوردن، آشاميدن و شادبودن در نظر م
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فرهيختـه و اپيكوريـان بـه حـداقل رسـاندن       يهـا  اصل براي چارواكه كه يب. در حال
بايد از تعقيب لذاتي كه در پي آن دردي  معتقدندست تا افزايش لذات و اينكه آنها ا دردها

بـردن را   فرصت لذت دنبايمعتقدند فراطي ا يها وجود داشته باشد خودداري كرد، چارواكه
از آن استفاده كرد، حتي اگـر در   دنفسه مهم و غنيمت است و باي هر لذتي في .از دست داد

  پي لذتي دردي باشد؛ اين لذت ارزش آن را دارد.
اپيكور به دنبال لذت پايـدار حـداقل بـه انـدازه يـك عمـر اسـت، بـراي          كه ي حال در
تلذذ پرداخت؛ به ار و غيرپايدار اهميت ندارد و در دو صورت بايد لذت پايد ها يا چارواكه

افراطـي بـرخالف    يهـا  كـه اگـر بـدانيم در پـي لـذتي رنجـي خواهـد بـود، چارواكـه          چنان
  از آن هستند. يمند اپيكوريان، طالب بهره
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