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غایت در فلسفه اخالق؛ منظری قرآنی


چکیده
«غایت» در اخالق از مهمترین موضوعاتی است که در اخالق هنجاری و فرا اخالق بررسی میشود .ایدن مقالده
با تکیه بر مباحث فلسفۀ اخالق غربی و آیات ق ن ک ی  ،از رهگذر مفهومشناسی غایت و مباحری نظیدر تعددد یدا
وحدت غایت و تفاوت غایت در نظریههای هنجاری ،به بررسی رابطۀ غایات متعددد و مختلدف دسدت یازیدده و
غایت مورد اشاره ق ن ک ی را تحلیل کرده و شاخصههای آن را برشمرده است .به نظدر میرسدد کده در
در نهایتِ ،
اخالق غرب نظام رتبی بین مصادیق غایات به «لذت» خدتم میشدود ،امدا در ادبیدات قرآندی ،از آنچده در
فلسفۀ
ِ
فلسفۀ اخالق غرب« ،غایت» خوانده میشود ،با واژههایی چون «فالح» و «فوز» تعبیر شدده اسدت .بدا توجده بده
غایت قرآنی قلمدداد میشدود.
معناشناسی فالح و فوز« ،فالح» ُمقدمۀ فوز است که از نظر رتبی ،باالترین وآخرین ِ
فالح ،جنبۀ رهایی و خالصی از شرور دارد و در مقام ارائه راهکار برای رسیدن به نتیجده مطلدوب اسدت ،امدا فدوز
همان نتیجه مطلوبی است که در پی فالح میآید و رهایی از عذاب ،نائل شددن بده رحمدت الهدی و بهرهمنددی از
مصداق فدوز رسدیدن بده مقدام «رضدوان الهدی»
نعمتهای جاودانۀ بهشتی و خلود در آن را همراه دارد و باالترین
ِ
است .البته ،نباید از نظر دور داشت که میتوان تحلیلی غیر غایتگرایانه از مباحث قرآنی نیز ارائه کرد.
کلیدواژهها
غایت گرایی اخالقی ،غایت اخالقی ،لذت ،فالح ،فوز ،سعادت ،رضوان الهی.
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در این پژوهش سعی بر تبیین هدف نهایی از انجام کارهای اخالقدی در فلسدفۀ اخدالق غدرب و
ق ن ک ی است که این نگرش تطبیقی راهگشا برای ارائۀ نظریۀ اخالقی اسالم خواهد بود .سخن
غایدت
از «غایت» 1در اخالق ،گاه بده عندوان یکدی از کلیدات علدم ،لحداظ میشدود و در آن از
ِ
علم فلسفۀ اخالق به عنوان یکی از مقدمات ضروری پیشدینی صدحبت میشدود و
علم اخالق یا ِ
گاه به عنوان غایت برای فعل یا ملکهای اخالقی لحاظ میشود که بحری در درون فلسدفۀ اخدالق
است و در این مقاله ،به جنبه دوم پرداخته شده است.
2
«غایت» در اخالق که با تعابیر مختلفی نظیر پیامد و نتیجه نیز به کار رفته اسدت ،از مباحدث
با سابقه در فلسدفۀ اخدالق بده شدمار میآیدد کده قددمتی بده درازای تداریخ فلسدفۀ اخدالق دارد.
از یگانهانگاری لذت به عنوان تنها مطلوب و خیر ذاتی که اپیکور و آریستیروس 3ارائده کردهاندد تدا
آنچه که با عنوان ادایمونیا( 4سعادت) در دیدگاههای ارسطو و افالطون بیان شدده اسدت ،همگدی
دربارۀ غایت مطلوب اخالقیاند .نگاه به غایت ،در دوران رنسانس و پس از آن ،انسدجام بیشدتری
یافت و از حوزۀ ملکات به حوزه رفتار سوق پیدا کرد این امر سبب شد تا نظریدههای گونداگونی -
بسته به میزان تأثیر غایت در اخالقی شدن افعال  -پدید آیند.
۱۱2
نگرش به غایت در غایتگروی 5که اخالقی شددن فعدل را تنهدا در رسدیدن بده غدایتی مطلدوب
میبیند ،از دو جهت ،سبب تقسیمبندیهای سهگانهای شده است .از یک سو ،غایتگروی را نداظر
به دریافتکنندگان غایت ،میتوان به خودگروی ،6دیگرگروی 7و همهگروی تقسیم کدرد (فرانکندا:1389 ،
۴7۔ .)۴8از سوی دیگر ،ناظر به ابزار و مقدمات رسیدن به غایت مطلوب ،غایتگروی به سده شداخه
عملمحور ،8قاعدهمحور 9و انگیزهمحور 10تقسیم میشود (نک :وست.)۲۵0 :139۲ ،
1. purpose, end
2. consequence
3. Aristippus
4. eudaimonia
5. teleologicalism
6. egoism
7. alturism

 .8غایتگروان عملمحور اعمال درست یا نادرست را برحسب پیامدهای فعل جزئی ،مورد به مورد ،تعیین میکنند.
 .9غایتگروان قاعدهمحور اعمال درست یا نادرست را برحسب اینکه آیا آن اعمال مطابق با یک قاعده مفید یا نداقض آن
قاعدهاند ،تعیین میکنند.
گروان انگیزهمحور اعمال درست یا نادرست بر حسب پیامدهای خوب یا بد انگیزه عمل ،تعیین میکنند.
 .10غایت ِ

با نگاه به آنچه گفته شد ،روشن است که اختالف نظر دربارۀ غایت در اخالق هنجداری  -چده
ناظر به غایت به عنوان مالکی برای شناسایی فضیلت از رذیلت باشد و چه مالکی برای شناسایی
رفتار درست از نادرست در نظدر گرفتده شدود  -دربرگیرنددۀ نگداه انحصداری بده غایدت ،تفداوت
دریافتکنندگان غایت و تفاوت در ابزار و مقدمات نیل به غایت میشود.
ِ
مفهوم غایت

1. ultimate end
2. good

۱۱۳
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ً
«غایت» در لغت به انتها و پایان یک چیز گفته میشود (ابن منظدور ،13۶7 ،ج  .)1۴3 ،1۵معموال فالسدفه،
ّ
علم به نتیجۀ مطلوب یا علم به ّ
خیریت کار را «علت غایی» میشمارند و گاهی چنین تعبیر میکنندد
ّ
علت غایی است .گاهی نیز میگویند که ّ
که ّ
ماهیت غایدت کده قبدل
تصور غایت یا وجود ذهنی آن،
ّ
ّ
از انجام کار با وجود ذهنی ،تحقق مییابد ،علت غایی اسدت زیدرا تصدور غایدت اسدت کده ارادۀ
انسان را بر میانگیزاند و انسان را که در حد فاعل بالقوه است به حد فاعل بالفعل میرسداند (ندک:
مصباح یزدی ،137۴ ،ج 107 :۲۔ 108عالمه طباطبایی180 :137۲ ،۔  18۵عالمه طباطبایی ،13۵۶ ،ج .)۶91 :۶
بنابر این و با نظر به اینکه فعل اخالقی برخاسته از اختیار و آگاهی اسدت ،میتدوان در اصدطالح
ّ
اخالقی ،آن نتیجه و حاصلی که مد نظر عامل اخالقی است و به سبب هیچ چیدز تدرک نمیشدود و
چیزی نباید بیشتر از آن خواسته شود را «غایت» برشمرد (ادواردز .)30۲ :1387 ،البتده ،ایدن تعریدف بده
معنای «غایت نهایی» 1و اصلی است و به غایات میانی ،با تسامح میتوان «غایت» اطالق کرد.
الزم به ذکر است که در ادبیات فیلسوفان اخالقی  -در بسیاری از موارد  -از «غایت» با عندوان
خیدر اخالقدی سدازندۀ قسدمی از
خیر غیر اخالقی» نام برده شدده اسدت کده ندوع رابطده آن بدا ِ
« ِ
نظریههای هنجاری است .از اینرو ،مناسب است که به مفهوم خیر نیز به اجمال اشاره شود.
«خیر» 2در لغت بیشتر به هر آنچه که مورد پسند و رغبت قرار گیدرد ،اطدالق میشدود و نقطده
مقابل ّ
شر در نظر گرفته میشود (راغب اصفهانی ،بیتدا .)300 :تجربۀ انسدانی نشدانگر ایدن اسدت کده
انجام یک عمل و پدیداری یک ملکه ،به واقع ،برای کسب خیراتی است که از اصدالت برخدودار
بوده ،قائم به خود هستند که رسیدن به آنها برای رسیدن به چیزی دیگر نیسدت .از ایدنرو ،غایدت
میتواند مصادیق متعددی داشته باشد.

در یک تقسیمبندی کلی ،غایت به «غایت میانی و نهایی» یا «بدالعرض 1و بالدذات »2تقسدیم
میشود .غایت میانی یا بالعرض نتیجه و انتهای یک فعل اخالقی است که خود مقدمده و ابدزاری
برای رسیدن به غایتی باالتر بده شدمار میآیدد (مطهدری ،1389 ،ج  ،)۵۵ :11امدا «غایدت نهدایی» 3یدا
«بالذات» مطلوبی فینفسه است که برای چیزی دیگر طلب نشده یا ترک نخواهد شد .برخی این
غایات را با نگرشی ذهنگرایانه ،عینگرایانه و عقلگرایانه و با رویکردی معناشناسانه تحلیدل کدرده
و بالعرض یا بالذات بودن آنها را سنجیدهاند (نک :کرسگارد.)99 :1379 ،
تعدد یا وحدت غایت
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در نگاه به غایت ،همواره این پرسش به ذهن خطور میکند که آیا در اخالق تعدد غایدات متصدور
است یا نه؟ اگر پاسخ آری است ،آیا در یک فعل هم میتوان چند غایدت را تصدور کدرد؟ اگدر در
یک فعل چند غایت قابل تصور باشد ،آیا این غایات در طول یکدیگر قرار میگیرند و در نهایدت،
َ
به یک غایت منتهی میشوند یا در عرض یکدیگراند؟
به نظر میرسد که تبیین یگانگی یا تعدد غایات ،بستگی به اتخاذ نظر در رابطده بدین مصدادیق
۱۱4
غایت با یکدیگر دارد اگر تحلیل رابطۀ غایات به بازگشت همده مصدادیق بده یدک غایدت نهدایی
ً
برسد ،طبیعتا دیگر نمیتوان چندین غایت نهایی و همعرض را بدرای انجدام یدک فعدل یدا افعدال
متکرر در نظر داشت .البته ،امکان در نظر گرفتن چند غایت متعدد برای چند فعل اخالقی وجدود
ً
دارد ،اما معموال فیلسوفان اخالق ،تکغایت بدودهاندد و دیگدر غایدات را بده یدک غایدت نهدایی
برگردادهاند (نک :هنریش 30 :138۴ ،۔.)۴1
در ادبیات قرآنی نیز استعمال «فالح» و«فوز» به عنوان غایات نهایی هم در امور دنیدوی و هدم
ً
در امور اخروی (نک :سورۀ توبه ،آیۀ  )7۲گواهی بر این مطلب است که اوال ،ق ن ک ی تنها به غایدات
ُ
اخروی توجه ندارد و جایی برای غایات دنیوی نیز بداز میکندد ،امدا در ارزشگدذاری بدین آنهدا،
ُ
غایت اخروی را ارزشمندتر دانسته و نظامی رتبی را برقرار میسازد و «فالح» در دنیدا را مقدمدهای
ُ
ً
برای رسیدن به «فوز» که رستگاری اخروی است ،قرار میدهد و ثانیا شاید همین نحوه اسدتعمال
1. accidental goal
2. essential goal
3. ultimate purpose

ُ
نشانگر این مهم باشد که میتوان همزمان با نظرداشت غایتی اخروی بده غدایتی دنیدوی  -البتده،
به صورت طولی و وحدتگرایانه  -نیز اندیشید.
نقش غایت در نظریههای اخالق هنجاری

1. virtueal theories
2. practical wisdom
3. happiness

۱۱5
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هر نظریۀ اخالق هنجاری باید رابطهاش با غایت فعل اخالقی را مشخص کرده و درجده اهمیدت
آن را معین نماید .نظریدههای فضدیلتگروانه 1کده ارزشگدذاری اخالقدی را بدر ملکدات مبتندی
3
کردهاند ،سه عنصر اساسی اخدالق فضدیلت را «فضدیلت»« ،حکمدت عملدی» 2و «سدعادت»
(اودایمونیا) میدانند ( .)Hursthouse, 2007سخن بر سر «سعادت» است زیرا به رغدم آنکده در بدین
ً
تقریرهای اخالق فضیلت ،تقریرهدای غیرغایتگرایانده نیدز مشداهده میشدود ،عمددتا سدعادت یدا
اودایمونیا را  -بهرغم اختالف در معنای آن  -به مرابه غایت رفتارهدای بشدری میپذیرندد و فضدایل را
تنها راه دستیابی به آن میدانند (نک :خزاعی .)۴3 :1389 ،بنابراین ،بسیاری از فضیلتگروان ملکدهای را
خوب میدانند که به سعادت بیانجامد.
غایت فعل اخالقدی ،نقشدی
از سوی دیگر ،در اخالق ناظر به رفتار و نظریههای غایتگروانهِ ،
انحصاری ایفا میکند و یگانه مؤلفۀ مؤثر در اخالقی شدن فعدل قلمدداد میشدود ،بهگوندهای کده
فعل اخالقی تنها بر رفتاری اطالق میشود که غایتی غیر اخالقی به بار آورد و تنها معطوف بده آن
باشد (فرانکنا ،)۴۵ :1389 ،اما هواداران نظریههای وظیفهگروانه یگانده مؤلفده اساسدی بدرای اخالقدی
شدن یک فعل را غایت و ارزش غیراخالقی نمی انگارند و نقشدی انحصداری بدرای غایدت قائدل
نیستند (نک :فرانکنا۴۶ :1389 ،۔.)۴7
با این اوصاف ،نظریدههای غایدتگرا بدا نظریدههای فضدیلتگرا  -در مقایسده بدا نظریدههای
وظیفهگرا  -همخوانی بیشتری دارند زیرا «غایت» نقشی اساسی در اخالقی شددن یدک فعدل یدا
یددک ملکدده ایفددا میکنددد ،امددا از نگدداهی دیگددر ،نظریددههای فضددیلتگرا  -البتدده ،تقریرهددای
غیر غایتگرای آن  -با نظریههای وظیفدهگروی قرابدت بیشدتری مییابندد زیدرا هدر دو انحصدار
اخالقی شدن را معطوف به غایت یک فعل ندانسته و آن را ّرد میکنند.

مصادیق مشهور غایت در فلسفۀ اخالق

همانگونه که اشاره شد ،اختالف فیلسوفان اخالق در بداب غایدت ،اختالفدی مصدداقی اسدت و
میتوان فهرست مفصلی از مصادیق غایت که توسط آنها ارائه شده را برشمرد .آنچه در این بخش
پیگیری میشود ،اشارهای مختصدر بده ماهیدت مصدادیق جاافتداده و مشدهور غایدت 1از دیددگاه
فیلسوفان اخالق و ق ن ک ی است و از رهگذر آن به مهمترین مسائلی پرداخته خواهدد شدد کده
غایتانگاری آن مصادیق را تحلیل میکند.
لذت
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« ّلذت» 2در لغت عرب ،اسم مصدر از ّ
ماده «لذذ» به معنای خوشی و در مقابل «ألم» ،به معندای
ّ
درد است (ابن منظدور ،ج  .)۵0۶ :3این که مفهومی مانند لذت ،با مصادیق عیندی و تجربدی آن (مردل
خوشایند حاصل از خوردن و نوشیدن) راحتتر تعریف میشود ،به ایدن دلیدل اسدت کده
حالت
ِ ّ
چیزهایی از قبیل لذت ،با «علم حضوری» درک میشوند و نیاز به تعریف ندارند.
در اصطالح نیز «لذت» حالت ادراکی و کیف نفسانی است که هنگام یافتن امور دلخدواه بدرای
۱۱۶
ّ
انسان  -به شرط وجود قوهای مناسب ،مطلوب واقع شدن و در دسترس بودن شرایط  -حاصدل شدده
ّ
و بسته به توجه انسان به آن شی مطلدوب ،میدزان مطلوبیدت آن و شددت و ضدعف نیدروی ادراک،
ّ
ّ
حاالت گوناگون و مشککی برای آن متصور است .تقسیمبندیهای متعددی برای لذت بیان شدده و
میتوان به اعتبارات مختلف آن را تقسیم کرد .لذت ،بر اساس قوای ادراکی انسان ،وهمدی ،خیدالی،
ّ
عقلی،حسی و معنوی (روحی) است .با نگرشی روانشناختی و بر اساس دستهبندی لذت در سدنخ
هیجانات ،میتوان آن را به لذات جسمانی و عالی (معنوی) نیز تقسیم کرد.
ّ
ّ
اهمیت انواع لذت در تزاحم لذات و آالم مشدهود بدوده و در تعیدین نتیجده محاسدبه لدذت
ّ
اثرگذار هستند .آنچه که در وهلۀ نخست ،نقش لذت در بحث غایدت را تبیدین میکندد ،نگداه
یگانهانگارانه به آن در غایت عمل اخالقی به دلیل مطلوبیت ذاتدی آن ندزد لدذتگروان اسدت.
ّ
ّ
هر چند در مصداقیابی لذت جهانبینی افراد تأثیر دارد و در پایداری لذت ،مصادیق مختلفی از
 .1پیداست که پرداختن به همۀ غایات مطرح شده در فلسفۀ اخالق از عهده این مقاله خارج است ضمن اینکه بسدیاری
از غایتهای مطرح ،از نظر معنایی و مصداقی به یکی از غایتهای رایجی که در ادامه میآیند ،تعلق میگیرند.
2. pleasure

1. Hobbes
2. psychological egoism
3. Clarck
4. psychological alturism
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ّ
سوی انسانها مطرح خواهد شد ،اما نقطه اشتراک آنها پیجویی لذت به عنوان یگانه خیر ذاتی
و تنها مبنای داوری اخالقی است.
ّ
ریشههای غایتانگاری لذت را میتوان در دیدگاههای فیلسوفان یونان باستان و بهو یژه اپیکدور
و آریستیروس جستوجو کرد .در مکتب لذتگرایی اپیکدوری خواسدتههای انسدانی در صدورت
برآورده شددن یدا سدیریپذیرند (مردل خدوراک و پوشداک و غریدزۀ جنسدی) یدا سدیریناپذیرند.
ّ
خواستههای سیریناپذیر یا در عین تراکمبخشی لذت هزاران مشکل هم بده بدار میآورندد (مردل
قدرت ،شهرت و ثروت) یا مشکلی را در پی نخواهند داشت نظیر حقیقدتجویی ،علمطلبدی و
ّ
سیر و سلوک معنوی .در این نگرش هر چه خواستهها و نیازهای مادی بیشتر باشدد ،تدراکم لدذت
ّ
کمتر است و آنچه تراکم لذت را به ارمغان میآورد ،آهستگی در زندگی و پرهیز از عجله و شدتاب
است ( Herbert, 1934, ch. 1: 1-5کاپلستون ،1380،ج .)۴۶7 :1
با توجه به اینکه همه آنها که در حوزه اخالق هنجاری به دنبال ارائه معیاری غایدتمحور بدرای
فعل اخالقی بودهاند ،به ناگزیر باید در باب چیستی غایت نیز موضعی اتخاذ میکردند ،توجده بده
لذتگروی را میتوان در دوره رنسانس و عصر جدید هم بهروشدنی مشداهده کدرد .بدرای نمونده،
اندیشههای هابز 1در هواداری از خودگروی روانشناختی 2بدا ّرد ذاتدی بدودن ارزشهدا و تعریدف
خوب به امور لذتبخش و بد به امور رنجآور همراه بود ( .)Norton, 1998: 151-152کدالرک 3نیدز در
ّ
تبیین نوعی دگرخواهی روانشناختی 4،ارضای لذت توسط میل به چیزهای دیگر را شاکله اصدلی
ساختمان وجودی انسان برمیشمرد .سودگرایان کالسیک نیز مصداق سودی که باید ارتقا یابدد و
به حداکرر برسد را «لذت» دانسته و افراد را به بیشینه کدردن آن تشدویق میکردندد (ندکBentham, :
ِ
ّ
 1998: 14میل .)۵7 :1390 ،بنابراین ،غایتانگاری لذت  -چه در حدوزه ملکدات نفسدانی کده پدیش از
ّ
رنسانس مطرح بود و چه در حوزۀ رفتار ظاهری که پس از رنسانس پیگیری شد  -لذت را یگانه خیدر
غیراخالقی دانسته که طرفداران زیادی هم دارد.
ّ
در ق ن ک ی هم پیجویی لذت و توجه بده ایدن مقولده را میتدوان در آیداتی کده نعمتهدای

ّ
بهشتیان را بیان میکند ،به وضوح مشاهده کرد .به کارگیری یکی از مشتقات لذت در آیۀ  71سورۀ
زخرف 1برای توصیف بهشت به نوعی ّ
مؤید این نکته است که نتیجه اعمدال آدمیدان میتواندد بده
ّ
2
لذت منتهی شود و لذت در بهشت که ثمرۀ عملکرد انسان در دنیاست ،مورد تأیید الهدی اسدت،
اما این پرسش شایان توجه است که آیا میتوان این آیه را تأییدی بر غایت بدودن لدذت انگاشدت؟
ّ
و آیا در نظر آوردن آن به عنوان یکی از ثمرات افعال انسانی فدارغ از لحداظ کدردن لدذت از سدوی
ّ
بندگان نیز دارای وجهی معقول است .ظاهر آیه توانایی اثبات غایت بدودن لدذت را نددارد ،امدا بدا
َ
توجه به دیگر آیاتی که ن َعمات بهشتی را با تعابیر مختلف بیان داشتهاند و میتوان آنها را مصدادیقی
ّ
از لذت برشمرد ،دستکم میتوان انجام اعمال به انگیزه دستیابی به این موارد را تأییدد کدرد کده
ّ
این به نوعی غایتانگاری لذت بهشمار میآید.
سعادت
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«سعادت» در لغت ،هم به معنای خوشی ،نیکویی ،خدوشبختی وخدوش ُیمنی آمدده اسدت کده
نحوست و نکبت در مقابل آن قرار میگیرد (ابن فارس ،بیتدا ،ج  )۵7 :3و هدم بده معندای مسداعدت و
۱۱8
یاری کردن است (ابن منظور ،13۶7 ،ج  .)۲1۲ :3معنای اصطالحی «سعادت» همواره محل اخدتالف
و مناقشه برانگیز بوده است بهویژه مؤلفههای مفهومی سازنده سدعادت و مصدداق /مصدادیق آن
ً
(ارسطو۶ :13۶۲ ،۔ 8کتداب اول  ۴و .)۵به عبارتی دیگر ،سعادت یا نیکبختی ،ندامی اسدت کده معمدوال
انسانها به مطلوب نهایی خود میدهند ،اما بده رغدم تدوافقی کده در نامیددن مطلدوب نهدایی بده
ّ
سعادت دارند ،در تعریدف آن بدر یدک عقیدده نیسدتند .بده گفتدۀ ارسدطو ،گروهدی آن را لدذت و
َ
کامجویی میپندارند و گروهی شرف و حرمت اجتماعی وحکیمان آن را نظرپردازی و اندیشدیدن
به واقعیتهای غایی هستی میدانند .افزون بر این ،گداهی یدک شدخص ،دیددگاههای مختلفدی
دربارۀ سعادت مییابد برای مرال ،هنگام بیماری ،سعادت را سالمتی ،هنگام فقر و تن دستی آن
را مال و ثروت میانگارد .در حقیقت ،یکی از مهمتدرین مباحدث فلسدفۀ اخدالق پیرامدون تبیدین
مفهومی و مصداقی سعادت شکل گرفته است و بیشک بسیاری از فیلسوفان اخالق بدر حسدب
ُ
 ...« .1وفیها ما َت شش َت ش َ ش ُ ُ َ َ ُّ ش َ ش ُ َ ش ُ ش
خالدون و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آیدد
هیه اْلنفس وتلذ اْلعین وأنتم فیها ِ
ِ
[هست و شما در آن جاودانید».
 .2برای مطالعه بیشتر ،نک :طباطبایی ،137۴ ،ج .183 :18

1. comprehensive end
2. simple end

 .3البته ،ابن سینا راه رسیدن به سعادت را «اتصال به عقل ّفعال و استغراق در شدهود عدالم ملکدوت» میداندد و در ادامده،
مطرح میشود که سعادت در نگاه ابنسینا همان لذت پایدار است (نک :نراقی ،1383 ،ج .)3۶ :1
 .4نددک :گمرددوس ،137۵ ،ج  7۵0 :۲ادواردز 31۶ :1387 ،ارسددطو۶ :13۶۲ ،۔( 8کتدداب اول  ۴و )۵ابددن سددینا،
 ،1383ج  8۲ :۲غزالی 3۵ :1۴1۴ ،۔ ۴0فخر رازی9۶ :1۴0۶ ،۔.97
 .5نک :مصباح یزدی ،138۴ ،ج 9۲ :1۔ 9۵افالطون ،1380 ،ج .Herbert, 1934, ch. 1: 1-5 133-۶7 :1
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همان اتفاقنظر کلی دربارۀ مفهوم سعادت ،در پی تبیدین نظدام اخالقدی مدورد پسدند خدود بدرای
رسیدن به سعادت برآمدهاند.
ّ
از نکات مهم در تحلیل مفهوم سعادت ،بسیط یا مرکب بودن آن است .تعابیر متعدد فیلسوفان
در تبیین سعادت ،ناظر به نگدرش آنهدا بده مؤلفدههای سدازنده سدعادت اسدت و عنداوینی چدون
«غایت جامع» 1و«غایت غالب» 2در این راستا مطرح شدهاند (.)Hardie, 1956: 299
ّ
در یک نگرش کلی میتوان گفت که برخی سعادت را متشکل از تنها یک مؤلفه مفهومی و بسیط
ّ
انگاشتهاند و برخی بر مرکب و چند مؤلفهای بودن سعادت تأکید کردهاند .در سعادت چند مؤلفدهای
هر کدام از مؤلفهها به استقالل نقش سازندهای در شکلگیری معنای سعادت دارند ،اما در سدعادت
تکمؤلفهای چیزهای دیگر مقدمه یا وسیله برای رسیدن به آن مؤلفۀ بسیط به شمار میآیند.
در سعادت تکمؤلفهای ،مؤلفههای مختلفی از سوی متفکران به عنوان عنصر اصلی سدعادت
بیان شده و مورد استدالل قرار گرفته است« .نظرپردازی و شهود حقدایق عدالم هسدتی» کده  -تدا
مدتها و به دلیل تأثیرپذیری از ارسطو  -تنها نامزد اصلی سدعادت بسدیط  -دسدتکم در ّ
سدنت
غربی  -به شمار میرفت (کرسگارد99 :1379 ،۔ )111یا «اتصال بده عقدل ّفعدال و اسدتغراق در شدهود
َ
ّ
عالم ملکوت» و «فعلیت یافتن کمال نهفته آدمی» که در سنت اسالمی مطرح شده اسدت ( 3ندک:
فارابی ۲۴3 :1۴13 ،ابنسینا ،1383 ،ج  )1۴0. :۲از نمونههای بارز این مؤلفهها هستند ،اما به نظرمیرسدد
ّ
سعادت تکمؤلفهای بیان شده است لذت و احساس ناشی از آن 4باشد
بیشترین مؤلفهای که برای
ِ
که البته ،در بسیاری از موارد ّ
5
مقید به قید پایداری و دوام بوده است.
برای سعادت چندمؤلفهای که از آن به «غایت جامع» نیز تعبیر میشود ،به ترکیبهدای متفداوتی
میتوان اشاره کرد« .فعالیت اخالقی همراه با فعالیت عقالنی همدراه بدا مقدوالت دیگدری همچدون
دوستان خوب ،ثروت ،شهرت و…» (« ،)Cooper, 1985: 283-288لذات معتدل ،فعالیتهای عقالندی

و معرفت خدا» (افالطدون ،1380 ،ج 13۲۶ :3۔ 13۲7و ج « ،)۲01۶ :۴لدذت و تعدالی» (فرانکندا،)193 :1389 ،
«تحقق همه کماالت روحی و جسمی ،شامل اموری نظیر توفیق در امور ،صدحت عقایدد ،فضدایل
ُ
اخالقی ،صحت جسم ،ثروت و حسن شهرت» (ابن مسدکویه8۵ :1388 ،۔« ،)8۶فضیلتهای مختلدف
عقلی واخالقی» 1،از جمله ترکیبهایی هستند که برای سعادت چندمؤلفهای برشمردهاند.
ّ
ّ
نکته حائز اهمیت در سعادت مرکب ،تکرار عنصر لذت و در درجۀ بعدی کمال است که هم،
به صراحت ،به عنوان مؤلفۀ سازنده در بسیاری از مدوارد مطدرح شددهاند و هدم سدایر مؤلفدهها را
ّ
میتوان مصداق بارزی از لذت یا کمال دانست .بنابراین ،اگدر کمدال را بده لدذت بازگرداندده و از
ّ
طرفی سعادت را بدون لذت (پایدار) سعادت ندانیم ،به بیراهه نرفتدهایم .بدر ایدن اسداس ،چده در
سعادت تکمؤلفهای وچه در سعادت چندمؤلفهای ،نمیتوان نقش «لدذت» را انکدار کدرد و ایدن
ّ
بدان معناست که سعادت همان «لذت پایدار» خواهد بود.
معرفت
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سقراط را میتوان برجستهترین فیلسوفی دانست که معرفت 2را غایت عمل اخالقدی و بده عبدارت
ِ
ً ّ
بهتر« ،ملکهای انسانی» میداند .او استدالل میکند که اصوال لذت و نبود رنج هم که بسیاری از
آن به عنوان «غایت القصوی» یاد میکنند ،در نهایت ،به «دانایی» بازگشدت دارد زیدرا بدا اثبدات
ّ
ّ
خوبی لذت و بدی رنج و اینکه همگان در زندگی به دنبال لذت بیشتر و رنج کمتدر هسدتند ،ایدن
ّ
پرسش به ذهن خطور میکند که شناخت لذت بیشدتر و رندج کمتدر چگونده بده دسدت میآیدد؟
ّ
سقراط در این باره اشاره به دانشی خاص کرده و آن را «دانش اندازهگیری» خوانده و مبنای لدذت و
رنج یا همان خوبی و بدی را «دانایی» برشمرده است.
به اعتقاد سقراط ،فضیلت همان علم (علم باطنی و حقیقی) اسدت و از همدینرو ،بده ارتبداط
ّ
نزدیک فضیلت و دانش ،بهشددت بداور داشدت .بدا ایدن تفاسدیر ،معرفدت در دیددگاه سدقراط از
مطلوبیت ذاتی برخوردار است و دیگر خوبیهدا بددان بازگشدت دارندد (ندک :افالطدون ،1380 ،ج :1
ّ
 .1برخی از کلمات فارابی نشانگر اعتقاد وی به سعادت مرکب است .او در جایی سعادت را مفهومی میداند کده منحدل
به فضیلتهای مختلف عقلی و اخالقی میشود که این فضایل ،مؤلفههای اصلی سعادت فردی و اجتمداعی هسدتند
(فارابی.)۲۴3 :1۴13 ،
2. knowlege

۶7۔ 13۲برن11۵ :137۴ ،۔ .)11۶افالطون هم به تبع سقراط ،شناخت صورت بغرنج آدمی و احاطه بدر
غایت عمل دانسته و بر این باور است که انسان همدواره در صددد
قوای موجود در انسان را نهایتِ /
ارضای امیال و به فعلیت رساندن استعدادها و قوههای خویش است و به بیانی روشدن ،بده دنبدال
شناخت خود است .بنابراین ،این شناخت است که دیگر مطلوبها را تحتالشعاع خود قرار داده
است (افالطون ،ج 1۲۲ :1۔.)1۲8
آنچه در ق ن ک ی دربارۀ علم و معرفت  /آگاهی و متضاد آن (جهل) میبینیم ،در چند محور
قابل طرح است :الف) اهمیت فراوان علم و معرفت و ستایش آن بدا الفداظی زیبدا و برابدر نبدودن
عالمان و جاهالن 1ب) ارتباط رسیدن به بهشت و موفقیت با علم و آگاهی و معرفت با توجده بده
2
رابطه جهل و دوزخیان.
با توجه به این دو دسته میتوان گفت که اهمیت و توجه به معرفت و دانایی به سبب این اسدت
که معرفت میتواند ابزاری مناسب برای رسیدن به سعادت ،بهشت و موفقیت نهایی تلقی شدود و
از اینرو ،بهکارگیری آن امری ضروری و بایسته است .با این وجود ،نمیتدوان آن را غایدت نهدایی
برای فعل اخالقی به شمار آورد و برای خودش مورد طلب قرار داد .بنابراین ،به نظدر میرسدد کده
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ََ َ َ
َ
َّ
یعل ُم َا َّنما ُانز َل ا َلیک من ربک الح ُّدق َ
کمدن هدو اعمدی ِانمدا
 .1از جمله آیاتی که ناظر به این نکتهاند ،عبارتاند از« :افمن
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ُ
َیتذکر اولواااللباب آیا کسی که میداند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده ،حق است ،همانند کسی اسدت کده
َ
ُّ
ُ
نابیناست ،تنها صاحبان عقل متذکر میشود» (سورۀ رعد ،آیۀ « )19وما یس َتوی االعمی و َالب ُ
صدیر* َوال الظلمدات وال
َ
ّ
َ
ّ
ُ
الظ ُّل وال َ
الح ُر ُور * وما َ
یستوی االحیدا ُ وال اْلمدوات»( .سدورۀ فداطر ،آیدۀ 19۔« )۲۲واللده خلقکدم ثدم
ُّالن ُور * وال
َ ً َ ّ
َ
َ
یتوفاکم و ِمنکم َمن َیر ُّد الی أرذ ِل العمر ِلکیالیعلم َبعد علم شیئا إن الله علیم قدیر …» (سورۀ نحل ،آیۀ « )70ومدنکم
َ
َ ُّ َ َ
ً
َ َ
عد ِعلم شیئا و بعضی آنقدر عمر میکنند که به بدترین مرحله زنددگی و پیدری
من یرد الی ارذل العمر ِلکیال یعلم ِمن ب ِ
میرسند ،آنچنان که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت» (سورۀ حج ،آیۀ .)۵
َ
ُ َ
ً َ
َ َُ َ َ ُ ّ َ
َ
َّ
َّ
صحاب السعیر آنها میگویندد:
عیر .فاعترفوا ِبذ ِنبهم ف ُسحقا ِال
ِ
 .2نک« :وقالوا لو کنا نسمع او ن ِعقل ما کنا فی اصحاب الس ِ
ما اگر گوش شنوا داشتیم یا اندیشه میکردیم جزو دوزخیان نبودیم ،اینجاست که به گنداه خدود اعتدراف میکنندد ،دور
َّ َ
باشند دوزخیان از رحمت خدا» (سورۀ ملک ،آیۀ 10۔« )11یا ایها النبی حرض المؤمنین علدی ِالقتدال ِان یکدن ِمدنکم
َ
َ ً
َ َّ ُ َ
عشرون صابرون ُ
یغل ُبوا الفا ِم َن الذین کفروا بانهم قوم الیفقهدون ای پیدامبر! مؤمندان را
یغلبوا ِمأتین و ِان یکن منکم مائة ِ
ِ
به جن با دشمن تحریض کن ،اگر بیست نفر از شما با استقامت باشند ،بر دویست نفر غلبه میکنند و اگر صدد نفدر
باشند بر هزار نفر از کسانی که کافرند غالب میگردند زیرا آنها گروهی هستند جاهل و نادان» (سورۀ انفال ،آیدۀ .)۶۵
دو چیز در این آیه موجب پیروزی و موفقیت عنوان شده است :یکی صدبر و اسدتقامت مؤمندان (کده جدز بدا شدناخت
صحیح از هستی و خود حاصل نمیشود) و دیگری جهل و ناآگاهی مخالفان .جهل بده قددرت و تواندایی پروردگدار،
جهل به استعدادهای خدادادی انسانی خویش و جهل به متون و علوم عصر ،همگی مایه شکست انسان خواهد بدود
پس علم و شناخت نسبت به هر سه ،موجب موفقیت و بهروزی خواهد بود.

۱2۱

«معرفت» توانایی قرار گرفتن در جایگاه غایت نهایی در اخالق را نداشته باشد.
قدرت
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ً
معنای قدرت 1در دید عموم مفهومی بدیهی است و هر کس تعریفی از آن دارد که عمددتا بده مفهدوم
ّ
امکدان محقدق کدردن اراده بدهکار مدیرود (عمیدد :1389 ،ذیدل واژه قددرت) .در معندای
توانایی ،سدلطه و
ِ
اصطالحی نیز برخی قدرت را به «ایجاد اثرات مدورد نظدر» تعریدف میکنندد (ماکیداولی )7۶ :13۶۶ ،و
برخی ّنیت را در کنار ایجاد اثدر عمدل ،اساسدی در نظدر آورده و عمدل همدراه بدا ّنیدت را «قددرت»
دانستهاند (جعفری ،)۶۲ :13۴۴ ،یعنی در صورتی فرد قدرتمند است که اثری را بر اساس قصد و نیدت و
ّ
به صورت آمرانه محقق کند .دستهای هم قدرت را به کنترل بر رفتار معنا کردهاند (دال.)70 :13۶۴ ،
شاخصترین فیلسوف در معرفی قدرت به عنوان غایت نهایی رفتار انسان ،نیچه 2است .وی با
نظر به خاستگاههای تاریخی مفاهیم نیدک و بدد ،نیکدی و نیدک را از ِآن قدرتمنددان و واالتبداران
دانسته که اعمال و رفتار خود را برترین اعمال میانگاشتند زیدرا از سدر قددرت بده منصده ظهدور
نیک به کار برده شده به «واالتبدار» و
 ۱22میرسید .او ریشۀ اصلی خوب و بد را بازگشت همه مفاهیم ِ
«نژاد برتر» به معنای پایگاه اجتماعی دانسته که در مقابلش «همگانی ،پست و عامیانه» قرار دارند
که همان مفهوم بد است (نیچه30 :1377 ،۔.)3۴
در مکتب قدرتگرایی 3نیچه« ،قدرت» ارزش ذاتی دارد .نیچه معتقدد اسدت اقدوام ،نژادهدا و
افراد انسان مانند دیگر جانداران برای زندگی ،بقای آن و برتری یافتن در زندگی بدهطور طبیعدی بده
تقابل و تنازع بر میخیزند و غلبه و پیروزی در این تنازع ،بدر قددرت متوقدف اسدت و در نتیجده،
اساس زندگی خواست و ارادۀ به دست آوردن قدرت است و برای زندگی ،بقای آن و برتری یدافتن
در زندگی« ،قدرت» الزم و ارزشمند اسدت .نیچده ارزش فدرد را بده مقددار قددرت او میداندد و
طبیعی است هنگامی که قدرت ارزش ذاتی داشته باشد ،هر کاری که موجب افزایش قددرت فدرد
باشدُ ،مجاز و بلکه خوب و بایسته است هرچند موجب آزار یا حتی نابود کردن دیگدران باشدد و
1. power
2. Friedrish Nietzsche
3. authoritarianism

هرکاری که قدرت فرد را کاهش دهد بد و ناپسند است و اجتناب از آن الزم هر چندد بدا فضدایل
اخالقی معمول مانند از خودگذشتگی ،همدردی با دیگدران و کمدک بده ناتواندان منافدات داشدته
باشد.)Nietzsche, 1967: 702(.
در ق ن ک ی نیز آیاتی وجود دارد که فطری بودن قدرت با همه شؤونش را میتوان از آنها استنباط
کرد (نک :سورۀ طه ،آیدۀ 20۔ ،)121اما این میل فطری باید مدیریت شود و در مسیر رسیدن به رشد و تعدالی
جهتدهی شود .ق ن ک ی با بیان اینکه همه قدرتها از ِآن خداوند است (سورۀ بقره ،آیۀ  ،)1۶۵اشاره و
تصریح کرده است که همه قدرت انسان ابزاری ومتعلق به خداوند اسدت و خداوندد آن را در اختیدار
انسان قرار داده تا به رشد و کمال برسد .شایان ذکر است که نگارنده ،آیهای که بر غایت بدودن قددرت
در اعمال اخالقی انسان داللت داشته باشد و یا تأییدی بر این نکته باشد ،نیافت.
ّ
کمال و تحقق نفس

1

1. self-realization
2. perfection

۱2۳
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«کمال »2به آخرین حد و نهایت چیزی گفته میشود که نقص و عیبی در آن راه نداشته باشدد و در
مقابل آن نقص قرار میگیرد (عمید :1389 ،ذیل واژه کمال) و در اصطالح ،عبارت اسدت از «فعلیدت و
هستی محض و نداشتن قوه و استعداد» .کمال شی  ،یعنی دارا بودن هر آنچده کده شدی الیدق و
برازندۀ آن است .به دیگر سخن« ،کمال» نقطۀ پایان و مرحلهای نهدایی اسدت کده فعلیدت اخیدر
ّ
شی اقتضای واجد شدن آن را دارد و امور دیگر که برای رسیدن به این حد مفیدد باشدند« ،کمدال
ّ
مقدمی» یا «مقدمة الکمال» خواهند بود (مصباح یزدی.)1۲ :1377 ،
در اخالق از کمالگرایی و پیجویی کمال انسانی فراوان سخن به میان آمده است .در واقع ،بر
مبنای «کمال گرایی» ،انسان با پرورش و شکوفاسازی استعدادهای ذاتی خود میتواندد بده کمدال
مطلوب خویش نائل شود و این مهم از طریق تمرکز بر ذات انسدان و ویژگیهدای ذاتدی او ّ
میسدر
میشود ( .)Dale, 2010: 61 Thomas, 1993: 37-39البته ،دربارۀ کمال اختالف نظر بسیار است.
در ادبیات قرآنی مورد استعمالی از واژۀ «کمدال» یافدت نشدد ،هدر چندد واژههدای هممعندا و
ُ
مترادفی برای کمال وجود دارد که میتوان از میان آنها به قرب و تقوای الهی اشاره کرد ،اما از ایدن

نکته نباید غافل شد کده خطابدات و اسدتعماالت قرآندی از جاندب خداوندد حکیمدی اسدت کده
بهترینها را بدون کمبود و عجزی برمیگزیند و بهتر است اگر در قرآن از کمال بده عندوان غایدت
یک فعل اخالقی نام برده نشده ،از ادبیات خود قرآنی استمداد جسته و دسدت بده تحلیدل بدزنیم.
ّ
ضمن اینکه مطالبی که دربارۀ تحقق نفس مطرح شدهاند ،شباهت بسیار زیادی به مفهدوم کمدال
ّ
دارند زیرا تحقق نفس که همان به فعلیت رسیدن قوای موجود در آدمی باشد ،در حقیقت ،یکدی
ً
از مراتبی است که در به کمال رسیدن مطرح است و اصدوال کمدال کده از سدیر تکداملی نفدس از
ّ
نقصان به کمال است ،چیزی جز به فعلیت رسیدن نیست .به نظر میرسد مفهوم تحقدق نفدس و
کمال چندان قابلیت جداسازی نداشته و بهتر است آن دو را یکی قلمداد کرد.
رابطۀ مصادیق غایت با یکدیگر
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در تعیین رابطه مصادیق غایت ،به کارگیری دو شیوه مدؤثر اسدت .یکدی اسدتفاده از روش «برهدان
سؤال گشوده» 1که جی .ای .مور در تبیین رابطه اینهمانی خوبی و لذت مطدرح کدرده و دیگدری
 ۱24بهرهگیری از «شرطیهای خالف واقع» 2که در فلسفه علم از مسائل مهم به شمار میآید.
به نظر میرسد پیادهسازی این شیوهها را بتوان در سنجش مصدادیق غایدت بدا «سدعادت» بده
سر منزل مقصود رساند زیرا فیلسوفان اخدالق همداره در صددد نشدان دادن راه نیدل بده سدعادت
برآمده و با وجود اختالفنظر در ماهیت آن ،مطالبهای جمعی نسبت به سدعادت داشدته و دارندد
( .)Routledge, 1998, vol 2: p 465از اینرو ،سنجش رابطه مصادیق غایدت بدا سدعادت میتواندد بده
ترسیم نظام ارتباطی بین آنها بیانجامد .به عبارتی دیگر ،اگر هر مصداقی که برای غایت طرح شده
است را با تبیینی که خواهدد آمدد بدرای رسدیدن بده سدعادت قلمدداد کدرده یدا آن را مصدداقی از
سعادتمندی به حساب آوریم ،میتوانیم با استفاده از تحلیل رابطدۀ آنهدا بدا سدعادت  -بدر اسداس
روشهای پیشگفته  -به نظام ارتباطی آنها دست یابیم.
همانطور که پیشتر اشاره شد ،عنصر «لدذت» نقشدی اساسدی در سدعادت دارد و دسدتکم
یکددی از مؤلفددههای سددازندۀ سددعادت بده شددمار مددیرود .در تحلیلددی بددر اسدداس «شددرطیهای
1. open- question argument

 .2شرطیهای خالف واقع( ،)counter factualبه گزاره های شرطیهای گفته میشود کده بدرغم آنکده مقددم آنهدا کداذب
است ،گزارهای صادقاند.

۱25
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خالف واقع» ،میتوان پرسید :اگر سعادت چند مؤلفهای را خالی از هر گونه لدذتآفرینی فدرض
ً
کنیم و صرفا رسیدن به سعادت را رسیدن به دیگر مؤلفههای سدازنده آن نظیدر معرفدت ،تعدالی و
فعالیت عقلی و بدنی و… بدانیم ،آیا باز هم مطالبده سدعادت آن هدم بده شدکل فراگیدر ،صدورت
خواهد گرفت؟ آیا فاعالن اخالقی همچون گذشته برانگیخته خواهندد شدد؟ اگدر پاسدخ بده ایدن
پرسشها مربت و مطالبۀ سعادت همچنان پابرجا باشد ،میتوان از «برهان سؤال گشوده» استفاده
کرد و پرسید که چرا خواهان چنین سعادتی هستید؟ آیدا معرفدت و تعدالی و… فینفسده مطلدوب
هستند؟ اگر معرفت و تعالی و… سراسدر رندج و سدختی را بده ارمغدان آورندد ،بداز هدم مطالبده
ّ
آفرینی این مؤلفهها نیست که سعادت را پی میجوییم؟
میشوند؟ آیا به دلیل لذت
ِ ّ
به نظر میرسد نمیتوان عنصر لذت را از مطالبۀ سدعادت حدذف کدرد و حدذف آن مسداوی بدا
ً
حذف مطالبۀ سعادت است .از طرفی ،اگر تمام مؤلفدههای پیشگفتده را کندار نهداده و صدرفا بدرای
ّ
رسیدن به لذت تالش کنیم ،آیا مطالبه سعادت خاتمه مییابد؟ آیا دیگر انگیزشدی بدرای رسدیدن بده
سعادت وجود نخواهد داشت؟ اگر پیجویی سعادت را همانند قبل فدرض کدرده و همچندان بدرای
رسیدن به آن انگیزهمند باشیم ،این پرسش به ذهدن خطدور میکندد کده چدرا سدعادت کده در واقدع،
ّ
ّ
پیجویی لذت است مطالبه میشود؟ آیا ورای مطالبه لذت چیز دیگری است و اگر آن نباشد ،دیگدر
ّ
انگیزهای برای مطالبه لذت وجود نداشته باشد؟ از دیگر سو ،اگر مطالبه را خاتمهیافتده فدرض کندیم،
ّ
ّ
این پرسش پدید میآید که چرا رسیدن به لذت را ترک کردید؟ آیدا ورای لدذت مؤلفدهای هسدت کده
ّ
چون رسیدن به آن ناممکن فرض شده است ،دیگر لذت هم مورد خواهش قرار نمیگیرد؟
به طور کلی میتوان با توجه به تحلیل مفهومی «سعادت» ،رابطه دیگر مصدادیق غایدت را نیدز
تحلیل کرد .واقعیت امر این است که مصادیق غایت نظیر سعادت ،معرفت ،قددرت و… همیشده
ّ
ّ
همراه با لذت هستند ،اما در قالب شرطیهای خالف واقع ،میتوان آنها را بدون لذت تصور کرده
ّ
و پرسید که آیا معرفت ،قدرت و… بدون لذت باز هم مورد خواهش ما هستند؟ از سوی دیگر آیدا
ّ
برای مرال ،لذت بدون معرفت یا قدرت مورد خواهش قرار میگیرد؟ در پاسخ به ایدن پرسدشها،
ّ
تبادر ذهنی در حذف نکردن لذت و امکان حذف دیگر مصادیق است و میتوان مددعی شدد کده
ّ
لذت یگانه مطلوب ذاتی است که تنها برای خودش طلب میشود .از طرفی چدون سدعادت هدم
لذت پایدار اسدت ،میتدوان غایدت نهدایی در افعدال و ملکدات اخالقدی را پیجدویی سدعادت
انگاشت هر چند شاید تبادر ذهنی و شهود افراد دلیل ُمتقنی انگاشته نشود.
یکی از مواردی که بر اساس شرطیهای خالف واقع ،از سوی برخی فیلسدوفان اخدالق مطدرح
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قعیت فرضی ،ماشینی تصدور
شده است« ،ماشین لذت» یا «دستگاه تجربۀ لذت» است در این مو ِ
میشود که همه لذتهای موجود را بدون کمترین زحمتدی بدرای انسدان ایجداد میکندد .برخدی از
ُ
منتقدان فایدهگرایی لذتگرا  -نظیر جی .جی .اسمارت و رابرت نزیک  -به عدم تمایدل انسدانها در
ورود به چنین دستگاهی اذعان کرده اند و بر این باور اندد کده آدمدی خواهدان لدذاتی «واقعنمدا» یدا
«بازتابنده واقعیت» است ( .)Nozick, 1974: 42-45برخی از فایدهگرایان نیز برای حل ایدن مشدکل ،بده
تقریری از فایدهگرایی با عنوان «فایدهگرایی ترجیحگرا» متوسل شدهاند (نکِ :پیکحرفه۲۵ :1393 ،۔.)۲9
ایان پیرو «دستگاه تجربه لذت» ،میتوان عدم تمایل مردم در ورود به چندین
در دفاع از لذتگر ِ
دستگاهی را مورد تردید قرار داده و بداهت آن را زیر سؤال برد .از آنجا که با استفاده از شرطیهای
ّ
فرضی هدر
حذف
صورت
در
حتی
نفسه
فی
وب
مطل
یک
ت
لذ
خالف واقع و برهان سؤال گشوده،
ِ
ّ
آنچه که همراه با آن است ،تلقی شد ،میتوان این پیجویی را در دستگاه تجربۀ لذت هدم جداری
ّ ّ
دانست زیرا تحقق لذت به عنوان یگانه خواهش انسانی ،از راههای مختلفدی حاصدل میشدود و
ّ
دستگاه تجربه لذت هم میتواند یکی از این راهها باشد .یکی از شواهد مناسب برای تمایل مدردم
به قرار گرفتن در چنین موقعیت فرضی ،استقبال چشدمگیر آنهدا بده فضدای مجدازی و بازیهدای
ّ
 ۱2۶رایانهای است .این استقبال زمانی قابل فهمتر میشود که پیجویی لذت را دلیل آن قلمداد کندیم.
در فضای مجازی بسیاری از لذتهای ّ
حسی و روانی افراد بدرآورده شدده ،بدی آن کده مقددماتی
واقعی در عالم خارج سدبب پدیدداری آن لدذات باشدند 1.شدایان توجده اسدت کده بنیدان چندین
ّ
ّ ّ
ً
دستگاهی بر تحقق لذت استوار است و تا زمانی که افدراد ،لدذت را ادراک کنندد ،تعداملی کدامال
مطابق با لذتهایی که در واقعیت ادراک میکنند ،دارند ،اما مرالهدای نقضدی کده بدرای ماشدین
ّ
لذت بیان کردهاند ،در تحلیلی ژرفتر نقضی بر این فرضیه وارد نمیسازند.
ّ
ّ
برای مردال ،لدذت بدردن فدرد از صدلح جهدانی کده بسدیاری آن را در ماشدین لدذت نداممکن
ّ
خواندهاند )Tim & Crisp, 1998( ،نمیتواند منادی نفی این فرضیه باشد زیرا اگر لدذت حاصدل از
ّ
صلح جهانی مالک است و فرض هم بر این است که چنین لذتی برای فرد توسدط ماشدین لدذت
ّ
ّ
حاصل میشود ،پس چه دلیلی دارد که فرد از این لذت برآمده ،لدذت نبدرد؟ درسدت اسدت کده
ّ
ً
ً
صلح جهانی واقعا رخ نداده و این لذت بازتابی واقعی ندارد ،اما وقوع آن کدامال واقعیدت داشدته و
 .1برای مطالعه بیشتر ،نک:
& Wasserman & Faust, 1994; Scott, 1991; Hanneman & Mark: 346-347; Hamdaqa & Tahvildari
LaChapelle & Campbell, 2014 : 44-72.

ً
اساسا تقسیم لذات به واقعی و غیرواقعی ناظر به مقدمات و عوامل لدذتآفرین اسدت و نده خدود
لذت هر چند اگر دروغین بودن لذتهایی از این دست ،برای فرد آشکار شود ،دیگر لذتی واقدع
نمیشود و چون لذتی وجود ندارد ،الجرم خواهشی هم در کدار نخواهدد بدود نده اینکده لدذتی
ّ
ّ
خلط نبود لذت بدا وجدود لدذت
وجود دارد ،اما مورد
خواهش قرار نمیگیرد .ضعف ّاین مرال در ِ
ّ
ّ
است .بنابراین ،ماشین لذت یارای رد غایتانگاری لذت را نداشته و میتوان همچندان بدر غایدت
ّ
ّ
بودن لذت صحه گذاشت .در نتیجه ،پاسخ به مطلوب بالدذات بدودن لدذت و انکدار وجدود هدر
ً ّ
مطلوب دیگری فراتر از آن معقول و همخوان با مطالبات روانی آدمی است و اساسدا لدذت بدرای
خودش خواسته میشود .البته ،شایان ذکر است که میتوان همین نظدر را مدورد نقدادی قدرار داد و
لذت را تنها ثمره کارهدای اخالقدی و شداید ثمدرۀ برخدی از کارهدای اخالقدی انگاشدت و بتدوان
ً ّ
ً
به تجربه ،افرادی را یافت کرد که اساسا به لذت در انجام کارهای اخالقی توجهی نداشته و صدرفا
شهود اخالقی خود دست به این اعمال میزنند.
سر وظیفه و مبتنی بر ِ
از ِ
ّ
بنابراین ،میتوان با وجود نقدهایی هر آنچه که قابلیت غایت بودن را دارد ،برای لذت نهفتده در
ّ
ورای آن دانسته و از آنجا که لذت پایددار را همدان سدعادت قلمدداد کدردیم ،میتدوان گفدت کده
سعادت غایت نهایی و غایتالغایات افعال و ملکات اخالقی است.
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نمودار مصادیق سعاد در نگاه فیلسوفان

تبیین نگاه کلی قرآن به غایت فعل اخالقی
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ً
اساسا بخش عمدهای از آیات ق ن ک ی به یک معنا و در ظاهر بر غایتگروی و مد نظدر داشدتن
غایت فعل برای انجام فعل اخالقی تأکید دارند زیرا برای دعوت به فعل اخالقی ،از عنصر وعده
و وعید که بازگشت آن به جلب سود و دفع زیان است ،استفاده شده است و این با غایدتگروی و
مد نظر داشتن غایت فعل اخالقی برای انجام فعل اخالقی سازگار اسدت یعندی بده انسدان گفتده
عدذاب
جاودان بهشت برخوردار شدوی و از
میشود برای آن که به سعادت برسی و از نعمتهای
ِ
ِ
آیدات پیرامدون غایدت فعدل اخالقدی ،در
دوزخ خالصی یابی ،عمل صالح انجام بده .دستهای از ِ
ً
1
تحسین عملکرد انسانهای شایسته ،به نتیجدهگرا بدودن رفتدار آنهدا پرداختده و بدا ادبیداتی کدامال
معاملهگر 2که در نظریههای غایتگرایانه متبلور است ،پاداش الهی در قبدال ایدن گونده اعمدال 3را
وعده میدهند.
طیفی دیگر از نیات ق ن ک ی غایت اعمال را بیان میدارند و توصیه آن به بنددگان را میتدوان
غایتگروانه قلمداد کرد .همه آیاتی که به بندگان وعده بهشت و باغهای آباد 4در سدرای آخدرت را
میدهند و به فالح و فوز اشاره دارند در این مقوله میگنجند .پارهای از آیات قا ن کا ی هدم کده
۱28
منفعت را پیشفرض گرفتهاند ،با بیان این که اعمال پسندیدهای که انجام میدهید ،خیراتی هستند
که برای خود فراهم میکنید ،در نهایت ،وعدۀ پاداش در برابر آنها را دادهاند 5،اما به نظدر میرسدد
که میتوان همه یا غالب این آیات را ناظر به ثمره و فایده انگاشت ،نه ناظر به هدف و غایت زیدرا
ّ
اگر در مقام بیان ثمره و فایدۀ اعمال شایسته باشند ،اثبات آنها در غایتگروی مدورد تردیدد جددی
قرار خواهد گرفت.
ُ َ ً َ ً
 ...« .1و شادع ُوه خ شوفا وط َمعا( »...سورۀ اعراف ،آیۀ .)۵۶
َ
َ
َ
ش
َ
َ
ّ َ ش ُ ُ َ ش َ ُ َ َ ش ً َ َ َ ًّ
ُ
َ ش ُ ش َ شُ
َّ ّ ش
َ
َ
َّ
یقاتلون فی َسبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا عل ِیه حقدا ِفدی
نین أنف َس ُه شم وأ شموال ُه شم ِبأن ل ُه ُم ال َج َّنة
ِ « .2إن الله اش َتری ِمن المؤ ِم
ِ
شَ ش
کم َّالذی ِ ش
َّالت شوراة و شاْل شنجیل و شال ُق شرآن و َم شن َأ شوفی ب َع شهده م َن ّالله َف شاس َت شبش ُروا ب َبیع ُ
بایع ُت شم ِب ِه و ِذلک ُهد َو الف شدو ُز ال َعظدیم» (سدورۀ
ِ ِ ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
توبه ،آیۀ .)111
َ
َ َّ
ً
ً
َ
خداف َمقدامَ
ما شیح َذ ُر اْلشخ َر َة و شیر ُجوا َر شح َم َة َربه( »...سورۀ زمر ،آیۀ َ « )9و َأ َّمدا َمدنش
قائ
« .3أ َّم شن ُه َو ِقانت آنا اللیل
ساجدا و ِ
شِ
ِ
ِ
ش
ش
ش
َ َّ ش َ
َ
َرب ِه ون َهی َّالنف َس َعن ال َهوی * ف ِإن ال َج َّنة ِهی ال َمأوی » (سورۀ نازعات ،آیۀ ۴0۔.)۴1
ِ
ش شَ
َّ َ ش
 .4بالغ بر  3۵بار عبارت « َجنات تجری ِم شن تحتها اْلنهار» در ازای انجام خیر و کارهای شایسته در ق ن آمده است.
َ
َ
َ َ ُ شَ ّ
َ ً شَ
َّ َ ُ َّ َ َ ش ُ ّ َ ش ً
 ...« .5و َأ ُ
ضا َح َس ًنا وما ُت َقد ُموا ْل شن ُفس ش
کم ِم شن خیر ت ِجد ُوه ِعند الله ُه َدو خیدرا وأعظ َدم
قیموا الصالة وآتوا الزکاة وأق ِرضوا الله قر
ِ ِ
َ ً
أ شجرا( »...سورۀ مزمل ،آیۀ .)۲0
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چهبسا این آیات در تأیید نظریههای اخالقی دیگری باشند و در عین حدال بده لدوازم و ثمدرات
اعمالی که بر اساس دیگر نظریههای اخالقی منطبق شدهاند ،اشاره کنند .بدرای نمونده ،در تفسدیر
دسته سوم از آیات ،گفته میشود که میتوان انجام عمل خیر را با اعتقاد به وظیفده بدودن آن انجدام
داد و ثمرهای که از این عمل حاصل میشود ،فالح و رستگاری انسان است.
در اینجا باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که چرا خداوند تبارک و تعالی در توصیه به انجدام
ُ
اعمال صالح و خیرات ،فواید اخروی آنها را ذکر کرده است و به بیان دیگر ،حکمدت بیدان چندین
ً
فوایدی آن هم به صورت گسترده چیست؟ اگر نگاهی غایتگرایانه به آیات نداشته باشیم ،اساسدا
ضرورت بیان فواید ،آن هم به این گستردگی تأمل برانگیز است و اگر بیان آنها را بده سدبب ایجداد
ً
انگیزش در انسان بدانیم ،ناخودآگاه به حوزۀ نظریههای غایتگرایانه وارد شددهایم .ضدمنا چندین
ادعایی هم مطرح میشود که اگر ق ن ک ی در ِقبال یک عمل اخالقدی ،فایدده و منفعدت را بیدان
میدارد ،به واقع ،میتوان در اعمال بعدی آن فایده را غایت انگاشت و از نظر روانی هم ،انسان در
بسیاری موارد هنگامی که از فایده یک عمل آگاه میشود ،در دفعات بعدی آن را غایت قرار داده و
بر منوال آن سلوک میکند .البته ،ممکن است منتقدی بهرغم قبول این نکته کده بیدان فوایدد بدرای
ایجاد انگیزش مفید است ،انکار کند که قا ن کا ی تصددیق میکندد کده آن فوایدد بایدد غایدت
ً
فاعلهای اخالقی باشد بدین صورت که انگیزش اخالقی باید صرفا انجام عمل اخالقی از سدر
وظیفه یا احترام به قانون اخالقی باشد ،ولی کسانی که نمیتوانند با چنین انگیزشی عمل اخالقدی
را انجام دهند میتوانند با انگیزشهای کمکی نظیدر رسدیدن بده ایدن فوایدد در کندار آن انگیدزش
اخالقی درست اعمال اخالقی خو یش را انجام دهند.
البته ،در اینجا ،بحری مطرح خواهد شد که آیا این انگیزهها با هم سبب انجام کار میشوند یدا
ممکن است یکی اصلی و دیگری فرعی باشد ،بدین جهت با مراجعه به آیات ق ن ک ی  ،واژههدا
ً
قامت غایت فعل اخالقی درآیند که طبیعتا بررسدی
و مفاهیمی را مییابیم که به نوعی میتوانند در ِ
و تحلیل همه این موارد از حوصله این پژوهش خارج است.
در نهایت ،میتوان ادعا کرد که همه مفاهیم و واژگان ایدن چنیندی نظیدر نجدات و ظفدر جنبدۀ
ّ
مقدمی برای دو واژۀ فالح و فوز داشته و در آیات متعددی از ق ن ک ی هم مقدمهای برای رسیدن
ِ
به فالح و فوز قرار گرفتهاند ،اما این دو واژه ،مقدمهای برای مفهومی دیگر قرار نگرفتده و در سدیاق
دیگر واژگانی که اثبات کننده مقدمه بودن آنهاست ،به کار نرفتهاند (نک :زرنگار.)1391 ،

معناشناسی فالح

«فالح» در لغت به معنای شکافتن و قطع کردنَ ،رستن و رهایی از شر و بدی ،دستیابی بده نعمدت
و خیر است و نیز به هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد وخوشبختی که نوعی جاودانگی در آن نهفتده
باشد ،اطالق شده است (ابن منظور ،13۶7 ،ج  ۵۴7 :۲راغب اصفهانی ،بیتدا .)۶۴۴ :البته ،فالح از هر دو ُبعدد
دنیوی و اخروی مد نظر بوده ،ولی از آنجا که حیات اخروی جاودانی و ابدی است ،فدالح اخدروی
از اهمیت بیشتری برخوردار است .هر چند واژه «فالح» در ق ن ک ی نیامده است ،اما مشدتقات آن
بیش از  ۴0بار در قرآن ذکر شدهاند .آیات ناظر به فالح را میتوان چنین دستهبندی کرد:
ّ
الف) آیاتی که راه رسیدن به فالح و تحقق آن را بیان میدارند .این دسته از آیات در دو حوزه باور و
عمل مورد توجه هستند .آیاتی که در حوزۀ باور میگنجند ،بر عنصر ایمدان و یقدین بده خداوندد و
آخرت پای فشرده و مؤمنان را مفلحین (رستگاران) راستین معرفی میکنند ،اما آیاتی که در حدوزۀ
عمل دستهبندی میشوند به سه قسم کلی قابل تقسیم هستند:
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 .1آیاتی که تقواپیشگی را به عنوان راه رسیدن به فالح معرفی کردهاند .با توجه به اینکه بدیش از
 ۱۳0چهار بار اشتقاقات تقوی در آیات ناظر به فالح آمده است (سورۀ بقره ،آیۀ  189سدورۀ آلعمدران ،آیدۀ  130و
آیۀ  ۲00سورۀ مائده ،آیۀ  )100و نیز با عنایت به تعابیر مترادف تقوی ،همچون ّ
شدح نفس(سدختگیری
بر نفس) (سورۀ حشر ،آیۀ  19سورۀ تغابن ،آیۀ  ،)1۶تزکیه (سورۀ اعلی ،آیدۀ  1۴سدورۀ شدمس ،آیدۀ  )9و اجتنداب از
ّ
محرمات که بالغ بر نه آیه میشوند ،میتوان تقوی را مهمترین راه رسیدن به فالح برشمرد که بیش
از یک پنجم آیات فالح را به خود اختصاص داده است.
 .۲آیاتی که بر انجام خیر و عمل صالح تأکید دارند و آنها را یا به صورت کلی (سورۀ حج ،آیدۀ 77

سورۀ قصص ،آیۀ  )۶7یا به صورت بیان مصادیقی همچون عبادت الهی (سورۀ حج ،آیدۀ  ،)77توبده (سدورۀ

نور ،آیۀ  31سورۀ قصص ،آیۀ  ،)۶7ذکر الهی (سورۀ اعراف ،آیۀ  ۶9سورۀ انفال ،آیۀ  ۴۵سورۀ جمعه ،آیۀ  ،)10امدر بده
معروف ونهی از منکر (سورۀ آلعمران ،آیۀ  ،)10۴جهاد با مال و نفدس (سدورۀ مائدده ،آیدۀ  3۵توبده ،آیدۀ ،)88
حف چشم و فروج (سورۀ نور ،آیۀ  ،)31ارادۀ وجه الهی (سورۀ روم ،آیۀ  ،)38تبعیت از خدا و پیامبر (سدورۀ
اعراف ،آیۀ  1۵7نور ،آیۀ  ۵1سورۀ تغدابن ،)1۶ ،اقامۀ نمداز (سدورۀ بقدره ،آیدۀ  ۵حدج ،آیدۀ  77سدورۀ لقمدان ،آیدۀ ،)۵
پرداخت زکات (سورۀ بقره ،آیۀ  ۵سورۀ لقمان ،آیۀ  ،)۵ابتغای فضل الهی (سدورۀ تغدابن ،آیدۀ  ،)1۶صدبر (سدورۀ
آلعمران ،آیۀ  )۲00و انفاق (سورۀ تغابن ،آیۀ  )1۶راه رسیدن به فالح معرفی نمودهاند.
 .3آیاتی که به نوعی نتایج و حاصل باورها و اعمال دسدتههای بداال را شدامل شدده کده البتده،

نسبت به فالح غایتی بالعرض به شمار میآیند یا رابطه این همانی با فالح برقرار میکنند امدوری
مانند برخورداری از خیرات (سورۀ توبه ،آیۀ  ،)88خلود در بهشت و رسیدن به مقام رضوان الهی (سورۀ
مجادله ،آیۀ  ،)۲۲مشمول هدایت الهی شدن (سورۀ بقدره ،آیدۀ  ۵سدورۀ لقمدان ،آیدۀ  )۵و سدنگینی اعمدال در
قیامت (سورۀ اعراف ،آیۀ  8سورۀ مؤمنون ،آیۀ .)10۲
ب) آیاتی که موانع دستیابی به فالح را بیان میکنند.بیتردید یکی از راههای دسدتیابی بده گسدترۀ
معنایی یک وضعیت بررسی مواردی است که راه رسیدن به آن حالت را مسدود کرده و به عنوان مانع
شناخته میشود .ظالمان 1،ساحران 2،مجرمان 3،و کافران 4گروههایی هستند که به واسدطه رفتارهدای
خود به فالح نخواهند رسید .از سوی دیگر ،افترا زنندگان بر خداوند 5بدون اشاره به گروهی خداص
مورد اشاره قرار گرفتهاند که مرتکبان آنها از رسیدن به فالح محروم خواهند بود.

 .۲مؤمنان که از ویژگیهای برجستۀ آنها حرفشنوی و اطاعت از خدا و رسدول خضدوع و خشدوع
در نماز پرهیز از سخنان بیهوده و اعتراض به چندین سدخنانی پرداخدت زکدات ،حفد فدروج
امانتداری وفای به عهد و محافظت بر همه نمازهاست (سورۀ نور ،آیۀ  ۵1سورۀ مؤمنون ،آیۀ 1۔.)9
ّ
نکته اساسی این است که تمامی این گروهها و حتی حزب الله و مؤمنان در گروهی به ندام متقدین
جای میگیرند که همۀ ویژگیهای مطرح شده در آیات را دارا هستند زیرا همانگونده کده پیشتدر
گفته شد ،تقوی مهمترین راه و وسیله برای دستیابی به فدالح اسدت و بدا توجده بده دیگدر آیدات
 .1نک :سورۀ انعام ،آیۀ  ۲1و 13۵سورۀ یوسف ،آیۀ  ۲3سورۀ قصص ،آیۀ .37
 .2نک :سورۀ یونس ،آیۀ  77سورۀ طه ،آیۀ .۶9
 .3نک :سورۀ یونس ،سورۀ آیۀ .17
 .4نک :سورۀ مؤمنون ،آیۀ  117سورۀ قصص ،آیۀ .8۲
 .5نک :سورۀ یونس ،آیۀ  ۶9سورۀ نحل ،آیۀ .11۶
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ج) آیاتی که ناظر به مفلحین (رستگاران) و ویژگیهای آنها هستند .برخدی گروههدا بده صدراحت
ُمفلح خوانده شدهاند و ق ن ک ی ویژگیهایی برای آنان برشمرده است.
ّ
 .1حزب الله که دارای ویژگیهایی نظیر ایمان به خدا و قیامت دوستی نکردن با دشدمنان خددا و
رسول دارند و ایمان آنها واقعی است و مؤ َّید به روح الهدی ،مدورد رضدایت الهدی و خالدد در
بهشت هستند (سورۀ مجادله ،آیۀ .)۲۲

ق ن ک ی آراستهشدگان به تقوای الهی واجد همۀ صفات مطرح شده در آیات فالحاند.
نکته مورد اشاره دربارۀ آیدات فدالح بهرهمنددی از عنصدر «رهدایی از رندج و نجاتیدافتگی از
سختیها» است .به عبارت دیگر ،بیش از آن که معنایی ایجابی از فالح و مشتقات آن بیدان شدده
سلبی رهایی و خالصی تأکید شده است تدا جدایی کده گروههدای غیدر مفلدح را
باشد ،بر معنای ِ
میتوان عامالن پیدایش رنج انگاشت و کسانی دانست که مسبب سختیهای فراوان میشوند و با
عملکرد خود به آن رهایی مد نظر قرآن نرسیدهاند.
معناشناسی فوز
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با توجه به واژگانی نظیر «ظفر» و «نجات» که در معنا کردن «فوز» مورد اسدتفاده قدرار میگیرندد،
میتوان معنای لغوی «فوز» را احساس امنیدت ،سدالمتی و خشدنودی پدس از عبدور از خطدرات
واقعی و احتمالی دانست (ابنمنظور39۲ :13۶7 ،۔ .)393به عبارت دیگر ،نیدل بده کامیدابی و مطلدوب
نهددایی کدده سددالمتی و امنیددت را پددس از گذشددتن از خطدرات بدده همددراه دارد« ،فددوز» مینامنددد
(راغب اصفهانی ،بیتا .)387 :البته ،واژۀ «فوز» در بسیاری از موارد معدادل مسدئله مدرگ قلمدداد شدده
۱۳2
مرگ همراه با سالمتی در دین و فطدرت را معدادل فدوز انگاشدت (ندک :مصدطفوی،
است که میتوان ِ
 ،13۶8ج 1۵۵ :9۔ 1۵۶خلف تبریزی :13۶1 ،واژۀ فوز).

توجه به مطالب پیشگفته ،گویای این نکته است که عنصر ایجابی در معنای فوز که مترادف با
ظفرمندی است ،از ارکان معنایی فوز به شمار می آید ،چنان که اگر نجات از شدرور بده تنهدایی و
بدون قرینه در معرض استعمال قرار گیرد ،استفاده از واژه فدوز بدرای آن چنددان صدحیح بده نظدر
نمیرسد و اگر این نجاتیافتگی مقدمۀ ظفر به خیر قرار گیرد ،میتوان از واژۀ فوز استفاده کرد.
واژۀ «فوز» با مشتقاتاش (اسم فاعل ،مصدر و فعل) بیش از  ۲7بار در قا ن کا ی  ،بدهکدار
گرفته شده است .یکی از نکات مهم دربارۀ واژۀ «فوز» ،استفاده مصدری آن در برخدی از آیدات و
متصف شدن فوز به صفاتی چون مبین ،کبیر و عظیم است که نشانه حقیقت ایجابی این مفهدوم و
معنای حاصلی آن است .در یک نگرش کلی ،بالغ بر دو سوم آیات ناظر بده فدوز کده بدیش از 18
آیهاند ،فوز را دوری از آتش و عذاب و ّ
متنعم شدن و خلود در باغهای بهشتی بیان کردهاند .از ایدن
 18آیه ،بیش از  1۲بار در معنای خلود در بهشت و ّ
متنعم شددن از باغهدای بهشدتی و  ۵بدار هدم
دوری از آتش و عذاب بهکار گرفته شده است ،بنابراین ،نزدیک به نیمی از آیات فوز ناظر به خلدود
در بهشت و بهرهمندی از نعمات آن هستند .در تحلیل این آیات با دو دسته کلی مواجهیم:

آیدات «فدوز» ،متقدین
الف) آیاتی که فائزان را معرفی کرده و ویژگیهای آنرا را برمیشمارند .در ِ
(سورۀ نور ،آیۀ  ۵۲سورۀ نبا  ،آیۀ  ،)31صابران (سورۀ مؤمنون ،آیۀ  ،)111صادقان (سورۀ مائده ،آیۀ  ،)119مؤمنان،
مهاجران و مجاهددان (سدورۀ توبده ،آیدۀ  )۲0و اصدحاب ّ
جندت (سدورۀ حشدر ،آیدۀ  )۲0بده عندوان بده
فوز رسیدگان (فائزان) معرفی شدهاند.
با توجه به این آیات میتوان ویژگیهای فائزان را برخورداری از ایمان ،تقوا ،صدق ،صبر ،جهاد بدا
مال و نفس و هجرت در راه خداوند ،برشدمرد .ایدن ویژگیهدا را میتدوان در ایمدان و عمدل صدالح
(مشتمل بر تقوا ،صدق ،صبر ،هجرت وجهاد با مال و نفدس) دانسدت و قا ن کا ی هدم در آیداتی
ّ
مجزا از جمیع این ویژگیها به فوز و «فوز کبیر» یاد کرده است (نک :سورۀ تغابن ،آیۀ  9سورۀ بروج ،آیۀ .)11

 .1نک :سورۀ توبه ،آیۀ  ۲0سورۀ یونس ،آیۀ  ۶۴سورۀ تغابن ،آیۀ  19سورۀ بروج ،آیۀ .11
 .2نک :سورۀ یونس ،آیۀ  ۶۴سورۀ نور ،آیۀ  ۵۲سورۀ غافر ،آیۀ  9سورۀ زمر ،آیۀ  ۶1سورۀ نبا  ،آیۀ .31
 .3نک :سورۀ نسا  ،آیۀ  13سورۀ نور ،آیۀ .۵۲
 .4نک :سورۀ توبه ،آیۀ  ۲0سورۀ توبه ،آیۀ .111
 .5نک :سورۀ تغابن ،آیۀ  9سورۀ بروج ،آیۀ .11
 .6نک :سورۀ آلعمران ،آیۀ  8۵سورۀ نسا  ،آیۀ  13سورۀ مائده ،آیۀ  119سدورۀ توبده ،آیدۀ  100 ،89 ،7۲و  111سدورۀ
فتح ،آیۀ  ۵سورۀ حدید ،آیۀ  1۲سورۀ صف ،آیۀ  1۲سورۀ تغابن ،آیۀ  19سورۀ بروج ،آیۀ .11
 .7نک :سورۀ آلعمران ،آیۀ  88سورۀ صافات ،آیۀ .۶0
 .8نک :سورۀ احزاب ،آیۀ  7۲سورۀ فتح ،آیۀ  ۵سورۀ صف ،آیۀ  1۲سورۀ تغابن ،آیۀ .19
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ب( آیاتی که مصادیق و راههای رسیدن به فو را با گو میکنند .در پی اعمال و اعتقاداتی همچدون
خشیت الهی (سورۀ نور ،آیۀ  ،)۵۲اطاعت از خدا و رسول 3،هجرت (سورۀ توبه ،آیۀ ،)۲0
ایمان ،1تقوا،2
ِ
جهاد با مال و نفس 4،گفتن قول سدید (سورۀ احزاب ،آیۀ  )7۲و انجام مطلق عمل صالح 5با مصادیق
فوز که همان ثمره و نتایجی است که در پی اعمال و اعتقادات پیشگفتده بده ارمغدان میآیندد،
روبهرو میشویم که عبارتند از خلود در باغهای بهشتی و متنعم شدن از نعمات آنها 6،دوری از
عذاب 7و آتش (سورۀ آلعمران ،آیۀ  ،)8۵نعمت بزرگ اعطایی به جهادگران (سورۀ نسا  ،آیدۀ  ،)73دخول
در رحمت الهی (سورۀ انعام ،آیۀ  ،)1۶شادمانی در دنیا و آخرت (سورۀ یونس ،آیۀ ِ ،)۶۴اصالح اعمال و
بخشش گناهان ،8لمس نکردن بدی و نداشتن غم و اندوه (سورۀ زمر ،آیۀ  ،)۶1برخورداری از مسداکن
ّ
طیبه (سورۀ توبه ،آیۀ  7۲سورۀ صف ،آیۀ  )1۲و رسیدن به مقام رضوان الهی (سورۀ توبه ،آیۀ .)7۲
اتصاف فوز به صفات عظیم ،کبیر و مبین نیز حاکی از طبقهبندی و مراحل فوز است چه اینکده
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فوز تنها دو بار با صفت مبین  -در سیاق تأکیدی و غیرتأکیدی  -همراه شدده اسدت 1کده بده دوری از
عذاب و دخول در رحمت الهی اشاره دارد این رهدایی از عدذاب و مشدمول رحمدت الهدی شددن،
اولین گام در رسیدن به رستگاری نهایی و «فوز اعلی» است و از همینرو ،میتوانیم این فوز مبدین را
مرحله مقدماتی و ابتدایی فوز برنداریم .در مرحله بعد به «فوز عظیم» میرسدیم کده بدیش از  1۶بدار
ُ
اعظدم
تکرار شده است .البته 1۵ ،بار به صراحت ،به «فوز عظیم» اشاره شده و یکبار هدم بده قریندۀ
ً
درجة در آیه  ۲0سورۀ توبه ،فوز عظیم برداشت میشود .این حجم گسترده نشدانگر ایدن اسدت کده
«فوز عظیم» باالترین مرتبۀ فوز به شمار میآید .در این آیدات« ،فدوز عظدیم» بده خلدود در باغهدای
بهشتی و بهرهمندی جاودانه از نعمتهای بهشتی 2،نعمت نهاییای که به جهادگران (سورۀ نسا  ،آیدۀ )73
میرسد ،نیل به مقام رضوان الهی (سورۀ توبه ،آیۀ  7۲و ،)100برخورداری از مساکن ّ
طیبه (سورۀ توبه ،آیدۀ 7۲
سورۀ صف ،آیۀ  ،)1۲شادمانی در دنیا و آخرت (سورۀ یونس ،آیۀ  )۶۴و زدوده شدن گناهان 3تعبیر شدده اسدت
که از رهگذر اطاعت خدا و رسول (سورۀ نسا  ،آیۀ  )13و ایمان 4و تقوای الهی 5پدیدار میشوند.
با توجه به تحلیل معنایی و مصداقی «فوز عظیم» میتوان ادعا کرد که عصدارۀ ایدن تحلیدل در
آیۀ  11سورۀ مبارکۀ بروج 6متبلور شده است که ایمان و عمل صدالح را سدبب رسدیدن بده بهشدت
 ۱۳4معرفی کرده و آن را «فوز کبیر»خوانده است .بنابراین ،فوز عظیم حاصل و نتیجدهای اسدت کده در
دنیا شادمانی و در آخرت پس از رهایی از عذاب ،نائدل شددن بده رحمدت الهدی و بهرهمنددی از
نعمتهای جاودانه بهشتی و خلود در آن را به همراه دارد که البته ،باالترین مصداق فدوز ،رسدیدن
به مقام «رضوان الهی» بیان شده است (نک :سورۀ توبه ،آیۀ .)7۲
با توجه به معناشناسی فالح و فوز« ،فالح» مقدمۀ فوز قرار گرفته و از نظر رتبی «فوز» باالترین
غایت قرآنی قلمداد میشود .ق ن ک ی هم به صراحت این رابطه را بیدان کدرده اسدت
و آخرین ِ
زیرا فالح جنبۀ رهایی و خالصی از شرور را دارد و در مقام ارائده راهکدار بدرای رسدیدن بده نتیجده
 .1نک :سورۀ انعام ،آیۀ  1۶سورۀ جاثیه ،آیۀ .30
 .2سورۀ نسا  ،آیۀ  13و 73سورۀ مائده ،آیۀ  119سورۀ توبه ،آیۀ  7۲و 89سورۀ فتح ،آیۀ  ۵سورۀ حدیدد ،آیدۀ  1۲سدورۀ
صف ،آیۀ  ،1۲سورۀ تغابن ،آیۀ .9
 .3سورۀ احزاب ،آیۀ  7۲فتح ،آیۀ  ۵سورۀ صف ،آیۀ  1۲سورۀ تغابن ،آیۀ .9
 .4سورۀ توبه ،آیۀ  ۲0سورۀ یونس ۶3۔ ۶۴سورۀ تغابن ،آیۀ .9
 .5سورۀ یونس ،آیۀ ۶3۔ ۶۴سورۀ زمر ،آیۀ  ۶1سورۀ غافر ،آیۀ  9سورۀ نبا  ،آیۀ .31
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َّ َّ َ َ ُ َ ُ َّ
هار ذل َك شال َف شو ُز شال َک ُ
ش َ ش َ ش َش ُ
بیر».
حات لهم جنات تجری ِمن تح ِتها اْلن ِ
ِ « .6إن الذین آمنوا وع ِملوا الص ِال ِ
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مطلوب است ،اما فوز  -در حقیقت  -همان نتیجۀ مطلو بی است که در پی فالح میآید .این گفته
در دو دسته از آیات ق ن ک ی بیان شده و «فالح» را در رتبۀ پایینتری از «فوز» معرفدی کردهاندد.
در سورۀ نور لبیک گفتن به دعوت خدا و رسول ،شاخصه «مفلحون» دانسته شده و سرس کسدانی
که این اطاعت را با تقوا و خشیت الهی همدراه کردهاندد« ،فدائز» خواندده شددهاند (ندک :سدورۀ ندور،
آیۀ ۵1۔ .)۵۲تقدم آیۀ فالح بر فوز و بیان حرف ترتیب «فا » در عبارت انتهایی آیۀ دوم «فأولئدک هدم
الفائزون» نشان دهندۀ رابطۀ پیشگفته است ،اما در سورۀ توبه وضوح ایدن رابطده از نظدر معندایی
بیشتر است زیرا خداوند متعال پس از مفلح خواندن رسول و کسدانی کده همدراه وی دسدت بده
جهاد مالی و نفسی زدهاند ،آماده بودن باغهای بهشتی و خلود در آنها را که به عنوان «فوز عظدیم»
از آن یاد میشود ،بیان میدارد (نک :سورۀ توبه ،آیۀ 88۔.)89
البته ،با توجه به مصادیق فوز در قرآن دو سطح برای فوز به عنوان غایت نهدایی قرآندی متصدور
ّ
است :یکی رسیدن به فوز همان رسیدن به لذت است ،بدین معنا کده مصدادیقی نظیدر رهدایی از
عذاب و خلود در بهشت و بهرهمندی از نعمتهای جاودانۀ آن همچون مساکن طیبده و مشدمول
ً
نصدیب
رحمت الهی شدن ،تماما مصادیقیاند که لدذتبخش بدوده و دفدع ألدم و بهرهمنددی از
ِ
ّ
خوش ،فصل مشترک همۀ آنها به شمار میرود .بنابراین ،رسیدن به لذت را میتوان یک سدطح از
فو ِز قرآنی دانست .سطح عالیتر فوز را میتوان رسیدن به مقام «رضوان الهی» دانست کده چدون
رضایت خداوندی در میان است و  -در حقیقت  -چیزی عائد انسان نمیشود ،میتوان آن را فارغ
ّ
از رسیدن به لذت به حساب آورد.
ّ
بنابراین ،غایت قرآنی از این نظر گستردگی بیشتری نسدبت بده غایدت لدذت دارد و عدالوه بدر
ّ
پیجویی لذت بر تالش برای رسیدن به رضوان الهی هم تأکید میکند هرچند در رضدوان الهدی
رابطهای دوسویه برقرار است و هم بندگان از خداوندد رضدایت دارندد و هدم خداوندد از بنددگان
ّ
ّ
راضی است ،اما رضایت الهی از بندگان را نمیتدوان همدراه لدذت پنداشدت زیدرا لدذت کیدف
نفسانی است که تنها برای مخلوقات رخ میدهد هر چند میتوان گفت که ممکن است رضدوان
ّ
ً
ً
الهی مستقال به عنوان غایت در نظر گرفته شود و لزوما دربردارنده لذت نباشد یا اگر هم همدراه بدا
ّ
لذت است ،مورد توجه فاعل اخالقی قدرار نگیدرد و همدین ادعدا و اسدتدالل میتواندد پایدههای
ّ
غایتانگاری لذت را سست کند .از طرفی ،چون عمل بندگان برای رسیدن به مقام رضوان الهدی
ّ
ّ
است که با رسیدن به لذت ،یکی نیست ،نمیتوان به غایت بودن این لذت اذعان کرد ،بلکده بهتدر
است آن را ثمرۀ رسیدن به مقام «رضوان الهی» دانست .با این اوصداف ،شداید رسدیدن بده مقدام
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رضوان الهی به انگارههای وظیفهگروانه نزدیکتر باشد و به دلیل نبود منفعتی برای فاعدل اخالقدی
سیاق آیه مورد نظر 1در بیان مصدادیق فدوز و تعالیبخشدی بده
از نگرش غایتگروانه
دور َشود ،ام شا َ ِ
ش
َ
رضوان الهی در آنها ،با «ذ ِلك ُه َو الف شو ُز ال َع ِظ ُیم» مطرح شده است که گنجاندن رضدوان الهدی در
زمرۀ مصادیق فوز را تقویت میکند.
ّ
گفتنی است برخی آیات شریفۀ ق ن ک ی بر انجام عمل اخالقی به خاطر «وجه الله» داللت
و تاکید دارند 2.این دسته از آیات ُمشعر به این نکتهاند که آدمی میتواند بدرای خشدنودی خداوندد
ّ
عمل اخالقی را انجام دهد و این مستلزم مطالبۀ لذت نیست.
ّ
ّ
ً
طرفداران اخالق بندگی میتوانند مطالبه لذت صرفا برای خود لذت را نه تنها یگانه غایدت آدمدی
به شمار نیاورند ،بلکه در نظر گرفتن چنین غایتی را یدک رذیلده اخالقدی بشدمارند چدون میتوانندد
َ َ َ ش ُ ش َّ َ ش ش َ َّ َ ش ُ ُ
3
هددف
ون» و در نگاه توحیدیِ ،
بگویند که بر اساس آیۀ شریفۀ «وما خلق ّت ال ِجن و ِاْلنس ِإال ِلیعبد ِ
ش
خلقت انسان بندگی اسدت و مطالبدۀ لدذت و توجده بددان ،در اکردر مدوارد ،بدیش از خدداگروی بدا
ّ
خودگروی سنخیت دارد و شاید کسی هم ادعا کند که لذت به عنوان غایت با «اخدالص» بده عندوان
یکی از مهمترین فضایل دینی در تضاد است (نک :عالمه طباطبایی ،13۵۶ ،ج.)۲33 :17
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سخن آخر

در فلسفۀ اخالق میتوان به سعادت  /لذت پایدار به عنوان غایت نهایی اذعدان کدرد ،امدا در نگداه
قرآنی شاید نتوان به ضرس قاطع به غایت بودن فالح و فوز و یا رضوان الهدی اقدرار کدرد .ممکدن
است یک طرفدار نظریۀ وظیفهگروی ادعا کند که الزامات و تکالی ِف اخالقی ،نامشدروط و مطلدق
( )categoricalهستند و به عالئق ،انگیزهها و امیال فاعل اخالقی مبتنی نیستند .اگدر ایدن نظریده
که غایت فاعل در انجام فعل اخالقی رسیدن به سعادت  /لذت پایدار است ،صادق باشد ،آنگداه
فاعل تنها تا جایی به انجام تکالیف اخالقی ملزم است که بتواند سدعادت  /لدذت پایددار خدود را
ش َ َ
ش
َ َّ ش
ضدون ّم َ
اْل شن َه ُر َخلدی َن فی َها َو َمسک َن ط ّی َب ًه فی َج َّنت َع شددن َو ر َ
دن
َ « .1و َعد الل ُه ال ُم شؤ ِم ِنی َن َو ال ُم شؤ ِم َن ِت َج َّنت شتج ِری ِمن تح ِتها
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شَ ش
َّ َ ُ َ
کبر ذ ِلک ُه َو الف شو ُز ال َع ِظی ُم» (سورۀ توبه ،آیۀ .)7۲
الل ِه أ
 .2نک :سورۀ بقره ،آیۀ  ۲7۲سورۀ روم ،آیۀ  38و .39
 .3سورۀ ذاریات ،آیۀ .۵۶

دنبال کند .به معنای دیگر ،سعادت /لذت پایدار قید یا شرطی را بر الزام اخالقی تحمیدل میکنندد
(الزامات اخالقی نامشروط نیستند) چون ما پذیرفتهایم که میل یا انگیزه یا غایت فاعل در انجدام
فعل اخالقی خود رسیدن به سعادت  /لذت پایدار است .بنابراین ،سعادتانگاری در غایت فعدل
اخالقی چندان صحیح به نظر نمیآید .فرض کنیم که یک فاعل اخالقی میداند که عمل خاصی
تکلیف اخالقی اوست و بر پایه مجموعهای از شواهد یک باور ّ
موجه (کاذب) دارد کده ایدن عمدل
خاص هیچ نقشی در رسیدن او به سعادت  /لذت پایدار ندارد ،یک وظیفهگرا میتواندد ایدن مدورد را
اینگونه توضیح دهد که این تکلیف اخالقی شامل حال فاعل میشود و فاعدل بایدد انگیدزۀ درسدت
قدانون اخالقدی ،تکلیدف
برای انجام آن داشته باشد .در نتیجه ،فاعل اخالقی باید از سدر احتدرام بده ِ
اخالقی خود را انجام دهد ،حتی اگر به سعادت نائل نشود .طرفدار نظریه سعادت  /لدذت پایددار یدا
باید نامشروط بودن الزامات اخالقی را انکار کند یا توضیح دهد که چگونه غایت مقبدول او در انجدام
فعل اخالقی الزامات اخالقی را مشروط نمیکند.
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