ماهیت شناسی لذت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی
روح هلال شهریاری

چکیده
این پژوهش با رو

توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به اندیشههای استاد مصباحیزدی به بررسـی

مسئله ل ت پرداخته و در پی پاسخ به این سوال است که لـ ت چـه جایگـاهی در اخـالق اسـالمی
دارد؟ نتایج پژوهش نشان میدهد ل ت یک گرایش اصیل فطری و به معنای ادراک هر امـری اسـت
که با نفس انسان مالئمت داشته باشد .درک ل ت مستلزم چهار شرط است :وجـود قـوۀ متناسـب بـا
ِ
ِ
ارگرفتن شـیم مـورد نظـر در شـعاع
وجود شرایط فراهم آمدن درک ل ت؛ قر
ل ت؛ مالئمت با طبع؛
آگاهی و توجه فرد .از یافتههای مقالـه اینکـه نشـان داد ،لـ ت محـرک اصـلی انسـان در رفتارهـای
اختیاری است به طوری که هیچ فاعلی بدون کشش و مالئمت مطابق با طبعش نمیتواند فعـل مـورد
نظر را انجام دهد؛ همچنین ل ت براساس نقشی که در کمال نهایی انسـان دارد بـه لـ ت ممـدوح و
ِ
مالک کیفیت و دوام را بـرای تشـخی
م موم تقسیم میشود .استاد مصباح براساس منطق قرآن دو
ل ت اصیل از یرآن ،ارائه نموده و شناخت کمال حقیقی انسان را برای شناخت ل ت اصیل ضروری
ِ
شناخت کمال حقیقی ،مستلزم شناخت ل ی اصیل است ،شناخت ل ی
میدانند .در نتیجه همچنانکه
اصیل نیز مستلزم شناخت کمال حقیقی است .در نگاه ایشان عـواملی کـه در تـرجیح یـک لـ ت یـا
تشخی

مصادیق آن دخالت دارند همواره اختیاری نبوده و بـه صـورت کلـی عبارتنـد از نیازهـای

طبیعی ،عادت ،عقل و وحی.
کلیدواژهها :ماهیت ل ت .ل ت گرایی .اخالق اسالمی .ارز
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بیان مسئله

مسئله ل ت و درد از جمله د د ههای دیرین بسیاری از اندیشمندان بوده است .اکنون
نیز این د د ه همچنان وجود دارد .در طول تاریخ اندیشههای اخالقی مباحث مهمـی
در این باره انجام شده است .اندیشمندان ربی از دیرباز به این مسـئله پرداختـهانـد و
نحلههای فکری و مکاتب اخالقی نیز بر پایه آن شکل گرفته است .در آثار فیلسـوفانی
مانند افالطـون ،ارسـطو ،آریسـتیپوس و اپیکـور از میـان فیلسـوفان یونـان باسـتان و
فیلسوفان معاصری چون الک ،هابز ،هیوم ،جرمی بنتام ،جان استوارت میل ،سیجویک،
مور ،برود ،برنتانو ،رایل و برانت میتوان توجه به مسئله ل ت و درد را مشاهده نمود.

1

بحث از ل ت آنچنان مورد اهمیت و توجه بوده است که در نظر برخی فیلسوفان ،ل ت
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۱۶

اساس خوبی و بدی افعال انسان است (فرانکنا ) ۱۹۳-۱۵۷ :۱۰۹۰ ،لـ ا بـر ایـن پایـه
مکتب اخالقی ل ت گرایی را بنا نموده اند .در ایـن مکتـب یگانـه معیـاری کـه بـا آن
میتوان ارز

افعال اخالقی را محاسبه کرد ل ت است .پیروان ایـن مکتـب معتقدنـد

ل ت بردن فاعل عمل اخالقی ارز

ذاتی دارد (مصباح .)۱۵۱ :۱۰۷۳ ،اپیکور ل ت را

نخستین خیر ذاتی انسان میداند و هر انتخاب و اجتنابی را با توجه به لـ ت صـورت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. See: R. B. Brandt. 1972. Hedonism. In The Encyclopedia of Philisophy, Paul Edwards, ed
New York: Macmillan Publishing Co, v.3. p 432; Lawrence C. Becker.1984. Hedonism
Fred Feldman, Encyclopedia of Ethics, v.2. pp 662& 663.

میدهد (کاپلستون :۱۰۹۳ ،ج .)۴۶۹ /۱در مجموع ل ت گرایان با همه اختالفـاتی کـه
دارند وجوه مشترکی دارند که حاکی از جایگاه ل ت در اندیشه آنهـا اسـت .از جملـه
اینکه سعادت را همان ل ت میدانند ،همچنین همه ل تها را ذاتـا خـوب مـیداننـد،
بعالوه تنها ل تها را ذاتا خوب میدانند و هیچ چیز دیگری جز ل ت را دارای ارز
ذاتی نمیدانند و در آخراینکه همه ل ت گرایان ل ت و خوشایندی را مـالک و معیـار
خوبی ذاتی میدانند (مصباحیزدی.)۱۳۷ :۱۰۷۴ ،
مسئله ل ت و درد در اندیشه اسالمی نیز پیشینه بلندی دارد و مورد توجه اندیشمندان
مســلمان بــوده اســت .چنانکــه در میــان آثــار زکریــای رازی ،ابــنســینا ،ســهروردی،
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کاربرد در گزارهای اخالقی کارایی الزم را ندارد 1.بر همین اسـاس شـناخت ماهیـت و

۱۱۵

صدرالمتالهین و دیگر اندیشمندان و فیلسوفان مسلمان میتوان آثار این توجه را مشاهده
نمود (ابن سینا۱۵۳ :۱۰۵۵ ،؛ صـدرالمتالهین :۱۰۹۰ ،ج۱۱۵-۱۳۹ /۴؛ فیـاض الهیجـی،
 .)۱۶۷ :۱۰۹۰با وجود چنین پیشینهای ،بعد از سـیطره مکتـب صـدرایی و نقـد و ابطـال
برخی اصول و مبانی حکمت سینوی خصوصا مباحث مربوط به علم النفس ،تحـولی در
اصول موضوعه به خصوص تقسیم بندی قوا و انتساب صفات در اخالق فلسفی صورت
نگرفت به گونه ای که در اخالق فلسفی همان اصول موضوعه حکمت سینوی در بحث
قوای نفس مورد پ یر

قرار گرفته است در نتیجه مباحث مربوط به لـ ت نیـز جهـت

چیستی ل ت مبتنی بر حکمت صدرایی از جمله مـواردی اسـت کـه نیازمنـد بـازنگری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1محمدی منفرد ،بهروز؛ عباسی پور ،زهرا؛ مهدی پور ،محمدحسن (« ،)1191بازخوانی حقیقت ل ت در
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جدی است .خصوصا که دیدگاههای متفاوتی در این باره از سوی اندیشمندان مسـلمان
ابراز شده است .1از سوی دیگر در فلسفه اخالق اسالمی بحث از ل ت بیشتر بر پایه نقد
نظریات ل تگرایی صورت پ یرفته است به گونهای که این تلقی ایجاد میشود که ل ت
از جهت ارز

اخالقی م موم ،محکوم و مورد نقد اسالم است .در این خصوص کمتـر

پژوهشگری به صورت مستقل و با تکیه بر منابع دینی از جمله قرآن کـریم بـه واکـاوی
مسئله ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی پرداخته است .بدین جهـت پژوهشـی درون
دینی در این باره ضرورت دارد تا از یک سـو ماهیـت لـ ت و نسـبت آن بـا رفتارهـای
اختیاری روشن شود بعالوه نسبت ل تگرایی در اندیشه اسالمی با اندیشههـای رقیـب
مانند دیدگاه اپیکور و کورنای و دیگر ل تگرایان تبیین گردد تا در نهایت در پرتـو ایـن
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۱۱۹

دو نکته ،تبیینی روشن از جایگاه ل ت در اخالق اسالمی ارائه گردد .در همـین رابطـه از
میان اندیشمندان معاصر عالمه اسـتاد مصـباحیزدی لـ ت را از جهـات مختلفـی مـورد
بررسی قرار داده است .آنچه دیدگاه استاد مصباح را مورد توجه قرار مـیدهـد واکـاوی
دیدگاه قرآن کریم درباره ل ت است .استاد مصباح بر پایه آیات قرآن کریم تال
دیدگاه اسالم در باب ل ت و نسبت آن با ارز

نمـوده

اخالقی را کشف نماید .همچنین درباره

ماهیت شناسی ل ت مبتنی بر نظام حکمت صدرایی دیدگاهی بدیع ارائه نموده و از ابعاد
مختلف ماهیت ل ت را مورد تحلیل قرار داده است .بررسی بعد ماهیتی ل ت در اندیشه
استاد مصباح از آن جهت برای بحث حاضر ضرورت دارد کـه نقـش حیـاتی در تعیـین
جایگاه ل ت در اخالق اسالمی خواهد داشت چرا که ایشان ارز هـای اخالقـی را بـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1رک :صدرالمتالهین.113-141 /3 :1111 ،

جهت اصل شکل گیری مبتنی بر ل ت میدانند .دیدگاههای اسـتاد مصـباح در رابطـه بـا
مسئله مورد نظر به صورت پراکنده در میان آثار منتشر شده و منتشر نشده ایشـان وجـود
دارد و پژوهش مستقلی در این خصوص انجام نشده است .به همین جهت این پژوهش
با رو

توصیفی تحلیلی و با رجوع به اندیشههای استاد مصباح ،بررسی دیدگاه ایشـان

در خصوص ل ت را مورد توجه قرار داده است تا در پرتو آن از طریق بررسـی ماهیـت
ل ت و مسائل مرتبط با آن و نیز نقش آن در ارز

اخالقـی ،جایگـاه لـ ت در اخـالق

اسالمی تبیین شود.

به اعتقاد استاد مصباح «ل ت حالت ویژهای است کـه از ارضـای یـک خواسـت اعـم از
مادی و جسمانی یا روحی و معنوی به وجود میآید و حالت کمبود ،حالت درد ،رنـج و
الم است» (مصباحیزدی۱۰۷۳ ،الف .)۱۶۱-۱۶۳ :در جای دیگـری مـیفرماینـد « لـ ت
حالتی ادراکی است که هنگام یافتن امور دل خواه برای انسان حاصل مـیشـود» (همـو،
 .)۱۶۱ :۱۰۷۴نکته اخیر گویای این حقیقت است که ل ت «مالئمت» با نفس انسان دارد
در نتیجه هرچه این مالئمت را ایجاد کند سبب ل ت میشود .در نتیجه فرد از تصور یک
شی نیز میتواند ل تی را کسب کند .اگر ل ت انسان ناشی از یك صورت خیـالی باشـد،
یعنی آن صورت خیالی با قوه خیال او مالیمت و ساز

دارد ،در نتیجه از واجد شدن آن

صورت خیالی هم ل ت میبرد (همو ۱۰۹۹ ،الف .)۱۹۷-۱۹۹ :حکمـا مفهـوم مالئـم را
بدیهی دانستهاند .ابنسینا در تعریف ل ت میگوید« ل ت ادراک مالئم است از آن جهت
که مالئم است (ابنسینا .)۱۵۳ :۱۰۵۵ ،او معتقد است لـ ت ادرا چیـزی اسـت ،از آن
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 .1چیستی لذت

۱۱۷

جهت که نزد دریافت کننده کمال و خیر است و ألم دریـافتن و ادرا چیـزی اسـت کـه
پیش دریافت کننده آفت و شر است (همو  .)۴۱۵ :۱۰۶۰ ،اسـتاد مصـباح در خصـوص
مالئمت معتقدند مفهوم مالئم قابل تفسیر فلسفی است .بدین بیان که گاهی چیزی نیازی
را از وجود ما برطرف میکند اگر آن چیز نباشد در وجود ما ضعف پیدا میشـود و نبـود
آن به تدریج ممکن است موجب مرگ ما شود مثل هوا .انسان وقتی ل ت بخشی هـوا را
درک میکند که مشرف به خفگی باشد آن وقت میفهمد که هوای صاف چه ل تی دارد.
این نوعی مالئمت با وجود است .نیاز داشتن به چیزی به این معنا است کـه آن چیـز بـا
ذات مالئمت دارد واگر آن چیز نباشدآن ذات باقی نخواهد ماند .مفهوم ل ت توسـعه در
امور محسوس و یر محسوس دارد .این توسعه بدین صورت است که مفهوم ل ت ابتدا
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در امور محسوس مانند خوردن و آشامیدن به کار میرود ولی وقتی انسان میفهمد ل ات
یر محسوس هم وجود دارند در مفهوم ل ت توسعه میدهد (همو .)۹۷ :۱۰۹۴ ،
 .2اتحاد وجودی در لذت (متعلق لذت)

به اعتقاد استاد مصباح در مورد حق تعالی میتوان گفت که ذات مقدسش از خـود ملتـ
است .هم چنین در مورد انسان میتوان گفت که از وجود خویش لـ ت مـیبـرد ،بلکـه
چون ذات خود
خود

از هر چیز دیگر برایش محبوبتر است ،لـ تی هـم کـه از مشـاهده

میبرد ،با توجه به مطلوب بودنش ،بیش از سایر ل ات خواهد بود (همـان.)۷۱ :

این نکته موید آن است که در ل ت اتحاد وجودی معنا دارد به این معنا که بر خالف نگاه
متعارف که در ل ت بینونت وجود شخ

ل ت برنده و شی مورد ل ت را الزم میدانند

میتوان مصادیقی از ل ت ارائه نموده که چنین تعددی در کار نباشد.

 .3فطری یا اکتسابی بودن لذت

استاد مصباح معتقدند ل ت طلبی یک گرایش اصیل فطری و یکی از ابعاد حب نفس در
وجود انسان است .ایشان در تبیینی که از ساختار نفس انسان ارائـه مـیدهنـد و از بـاب
تشبیه معقول به محسوس معتقدند نفس انسان ساختاری هرمی سه بعدی دارد که این سه
سطح شامل شناخت ،قدرت و محبت یا حب نفس است .این ابعاد ارتباطی ناگسستنی و
پیوندهائی پیچیده و در هم تاثیر و تاثری عمیق دارند .در مقـام تفصـیل ،شـاخههـایی از
هرکدام از این سه هرم نفس ظاهر میشود که با هر کدام از این سـه بعـد پیونـد درونـی

جویی .به نوبه خود هرکدام از این سه گرایش نیز دارای شاخههای فرعی اسـت (همـو،
 .)۴۷-۱۵ /۱ :۱۰۷۱بدین جهت چنانکه حب کمال یا حب ذات فطـری انسـان اسـت و
انسان قادر نیست از پی جویی آگاهانه آنها دست بردارد ،گرایش به ل ت و گریـز از درد
نیز اختیاری انسان نیست در نتیجه انسان تکوینا به ل ت گرایش دارد .گرچه ممکن است
فرد در تشخی

ل ت برتر و یا در ادراک برخی ل ت ها ناکام بماند ولی سرشت انسـان

طوری خلق شده است که توام با ل ت طلبی است .به بیان استاد مصباح «انسان فطرتا بـه
ل ت و خوشگزرانی و راحت طلبی که توام است با رنج گریـزی گـرایش دارد» (همـو،
 ،۱۰۷۴ج  ،۱ص  .)۱۶۱به اعتقاد استاد ادراک ل ت خواهی وجدانی است «پس هـرکس
با اند تأملی در وجود خویش به وضوح در میکند که فطرتاف طالب ل ت و خوشـی و
راحتی ،و گریزان از درد و رنج و ناراحتی است ،و تال

و کوششهای خستگی ناپـ یر

زندگی برای دست یافتن به ل ای بیشتر و قویتر و پایدارتر و فـرار از آالم و رنـجهـا و

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

دارند .سه قوه یا سه گرایش حب نفس عبارت انـد از حـب بقـام ،حـب کمـال و لـ ت

۱۱۱

ناخوشیها و دست کم کاستن آنها انجام میپ یرد» (همو.)۹۱ :۱۰۹۴،
 .4شرایط ادراک لذت و لوازم آنها

ادراک ل ت نیازمند فراهم آمدن اسبابی است .به اعتقاد عالمه مصباح جهت ادراک لـ ت
از هر سنخی که باشد چهار شرط باید فراهم آید .اول :قوه متناسب بـا درک آن لـ ت در
فرد وجود داشته باشد؛ دوم :آن چیز را به عنوان مطلوب خـود شـناخته و آن را متناسـب
وسازگار با طبع خود بداند؛ سوم :شی مورد ل ت در دسترس فـرد باشـد یعنـی شـرایط
فراهم آمدن آن درک وجود داشته باشد؛ چهارم :شی مورد نظر در شعاع آگـاهی وتوجـه
فرد قرار گیرد (همان .)۱۶۱ :میزان تداوم وپایداری ل ت بستگی تام دارد به میزان تـداوم
و پایداری شرایط تحقق آن براین اساس با نابود شدن ذات ل ت برنده یا شـی ل یـ یـا
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۱۱

تغییر حالت مطلوبیت آن ویا تغییر اعتقاد شخ

ویا قطع توجه به آن ل ت مفروض نیـز

از میان میرود (همان .)۱۶۰ :این بیان استاد دارای داللتهایی اسـت کـه حـائز اهمیـت
است .براساس فرمایش استاد مصباح درک ل تی برای انسان ممکـن اسـت کـه قابلیـت
درک آن از طریق قوه متناسب با ل ت در وجود انسان وجود داشته باشد .از همین نکتـه
میتوان به این مطلب رهنمون شد که با توجه به آنکه قوای ادراکی در انسان بـه تـدریج
بروز پیدا میکنند ممکن است قوه ای ادراکی در فردی به فعلیت نرسیده باشد در نتیجـه
از درک ل ت متناسب با آن قوه محروم باشد .بعالوه نشان میدهد ل تها بـه تـدریج و
همراه با به فعلیت رسیدن استعدادها و قوای انسان ادراک میشوند بنابراین ادراک برخی
ل ت ها اساسا در برخی دوره های سنی ممکن نیست .همچنین چه بسا فـردی در تمـام
طول عمر خود برخی ل تهـا را درک نکنـد چـون قـوه متناسـب بـا درک آن لـ ت در

وجود

به فعلیت نرسیده است .البته انسان میتواند از طریق استدالل وجود آن ل ت را

اثبات کند «.گرچه ما از در برخی ل تها عاجزیم و هنوز نیروی در آنهـا در مـا بـه
فعلیت نرسیده ،اما میتوانیم از طریق حدس و یا با تحلیل عقلی و اقامه برهان وجـود آن
ها را ثابت کنیم و نمیتوان با عدم در ل تی به انکار آن پرداخت» (همان.)۹۶ :
طبق فرمایش استاد یکی دیگر از شرایط ادراک ل ت ،مطلوب و متناسب با طبع یافتن
شی است .این بیان به این نکته رهنمون میکند که اگر انسان چیزی را به عنوان مطلـوب
خویش نشناسد ،اگر چه قوه متناسب با درک آن برایش فراهم باشـد و نیـز در دسـترس

برای انسان ل تی پدید نمیآورد چون به مطلوب بودن آن شناخت پیدا نکـرده اسـت در
نتیجه حساسیتی در سیستم ادراکی فرد ایجاد نمیشود .فقدان این شرط نشـان مـیدهـد
ارز های اخالقی چون ل تی برای انسان ایجاد نمیکنند نمیتوانند محـرک تربیتـی در
جهت تبعیت و پیجویی آنها باشند .نیز در پارهای موارد معرفت انسان را تحت تاثیر قرار
میدهد .به عنوان مثال از جمله انگیزههایی که فـرد بـه سـمت خداشناسـی تمایـل پیـدا
میکند عبارت است از منفعت طلبی و رنج گریزی ،تمایل به تقرب و میـل بـه آسـایش
(همو۱۰۷۳ ،ب  ،)۱۰۹-۱۰۵ :حال اگر فردی در خداشناسی به مطلوب بودن آن پینبـرد
یعنی به این نکته که وجود خدا وتبعیت از دستورات او مـیتوانـد منفعتـی یـا آسایشـی
برایش درپی داشته باشد پی نبرد ،جامع عمل پوشاندن به لوازم خدا شناسی برایش ل تی
نخواهد داشت.
همچنین براساس فرمایش استاد ،ادراک ل ت تـابع معرفـت اسـت در نتیجـه لـ ت

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

انسان باشد و همچنین در شعاع آگاهی و توجه انسان قرارگیرد با ایـن وجـود یـافتن آن

۱۱۰

معقول به تشکیک خواهد بود و دارای اختالف در مراتب کمی و کیفی .هرچـه معرفـت
انسان دقیقتر ،عمیقتر و نیز همه جانبهتر باشد ادراک کمی و کیفی ل ت نیز بـه تناسـب
معرفت از لحاظ کیفی شدیدتر و از لحاظ کمی گستردهتر خواهد بـود .در نتیجـه آدمـی
میتواند ل تهای دیگری را که دیگران قادر به درک آن نیستند درک کند ویا ادراکـی از
یک ل ت داشته باشد که بسیار شدیدتر از ادراک همان ل ت توسط دیگران است .در این
میان درک ل تهای معنوی نیازمند بهرهمنـدی از معرفـت دقیـقتـری اسـت و نیازمنـد
مقدماتی است از جمله اینکه فرد بایـد از موانـع معرفـت خـود را دور کنـد تـا شـرایط
معرفتهای برتر و واالتر برایش فراهم شود .در همین رابطه به اعتقاد اسـتاد مصـباح بـه
طور کلی موانع معرفت به دو دسته تقسیم میشوند :یکم ،شناختهایی که مانع رویـش
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۱۴

نهال اندیشه یا مانع قوت و یا باعث ضعف آن میشوند؛ یعنی موانعی که از سنخ بینش و
شناختاند .دوم ،گرایشهای که مانع معرفت صحیح یا مانع قوت و یا سبب ضـعف آن
میشوند؛ یعنی موانعی که از سنخ گرایشها هستند (همان .)۱۴۳ :موانع بینشی عبارتند از
حس گرایی ،تقلید ،واعتماد به ظن .از جمله موانع گرایشی نیز مـیتـوان بـه گرایشـات
معارض مانند ل ات آنی وهوسهای لحظه ای ،آینده نگری افراطی و نیز دشمنی وانزجار
نسبت به خدا ،پیامبر و دین اشاره نمود (همو.)۱۷۹ ،۱۶۷ /۱ :۱۰۷۱ ،
 .5اقسام لذت

قوای ادراکی انسان به دو نوع جسمانی و یر جسمانی (باطنی) تقسیم میشـوند .ادراک
حسی از طریق حواس است و از طریق آن ،هر شیم مادی بـا وجـود شـرایط الزم درک
میشود .پس از آن ادراکات باطنی (وهم ،خیال ،عقل) است .خیال ادراک شیم با شکل و

اندازه اما بدون ماده است؛ وهم ،ادراک معنای یرمحسوس امـا جزیـی اسـت و عقـل،
ادراک شیم است از حیث ماهیت و حد  ،بدون لحاظ امری دیگر.احساس مشروط به
حضور ماده ،داشتن شکل و جزیی بودن است .خیال ،از شرط حضور مادهبی نیاز است،
وهم ازحضور ماده و شکلبی نیاز است و عقل از تمامی شروط یعنی حضور ماده ،شکل
و جزیی بودن مجـرد و رهـا اسـت (صـدرالمتالهین .)۰۷۴-۰۷۰ / ۰ :۱۰۹۰ ،در نتیجه
هرکدام از این قوا نوعی از واقعیتهای هستی را میتواند درک کند .ادراکات حسـی بـه
درک کیفیات و خصوصیاتی که مربوط بـه ظـواهر اشـیام مـادی و در شـعاع معینـی در

در خود حفظ میکند ،ادراک در قوه عاقله فراتر از صورتهای محسوس و خیالی است
بدین صورت که از مجموع صورتهای جزئی مفاهیم کلی را در مـیکنـد و ذهـن را
برای ساختن تصدیقات و قضایا آماده میسازد .استنتاجات ذهنی ،اعم از تجربـی و یـر
تجربی از این طریق صورت میگیـرد (مصـباحیزدی .)۶۶-۶۴ :۱۰۹۴ ،باتوجـه بـه ایـن
تقسیم و ازآنجا که استاد مصباح درک ل ت را وابسته به وجود قوه متناسب با آن میدانند
(همو )۱۶۱ :۱۰۷۴ ،میتوان بیان داشت ل اتی که انسان درک میکند به سـه دسـته کلـی
تقسیم میشوند .۱ :ل اتی که با حواس ظاهری ادراک میشـوند یعنـی لـ ت حسـی.۱ ،
ل اتی که قوای باطنی مثل قوه خیال و وهم ادراک میکنند یعنی ل ت خیالی و وهمـی.۰
ل اتی که ارتباطی با محسوسات ندارند و توسط عقل درک میشوند یعنی ل ت عقلی.
از آنجایی که هریک از این سه قوه ل ت متناسب با خود را درک خواهـد کـرد ،اگـر
کسی به مرحله ادراک عقلی نرسـد نمـیتوانـد از درک لـ ات یـر محسـوس و مـادی

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

پیرامون انسان باشند منحصر میشود ،قوه خیال صورتها را مجرد از جهات مادی آنهـا

۱۱۷

بهرهمند شود .از سوی دیگر به هر میزان سطح ادراک انسان یعنی قوای ادراکی فرد رشـد
کرده باشد کیفیت ادراک ل ت نیز تغییر خواهد کرد .این بیان موید ایـن نکتـه اسـت کـه
ادراک ل ات ماهیتی تشکیکی و ذو مراتب دارد .یعنی عـالوه برآنکـه لـ ات منحصـر در
ل ات حسی و محسوس نیستند ،هر نوع ل ت مراتب ضعیف و شدید دارد .این دیـدگاه
برخالف برخی مکاتب اخالقی است که مالک و معیار ارز های اخالقی و سـعادت را
ل ت میدانند .مانند ل ات گرایی آریستیپوس که ل ت را منحصر در لـ ات جسـمانی و
محسوس میداند و به ل ات عقلی توجهی ندارد ،همچنین کیفیـت لـ ت نیـز از نظـر او
مغفول واقع شده است (همان .) ۱۱۶ :یکی از لوازم چنین دیدگاههـایی نسـبیت احکـام
اخالقی است (همو۱۰۹۹ ،ب .)۱۴۷ :برخالف دیدگاه استاد مصباح که چون اوال لـ ات
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۱۶

را به محسوس و یر محسوس تقسیم میکنند و ثانیا دارای مراتب تشـکیکی مـیداننـد،
اگر ل ت مالک بایستگی و نبایستگی فعل اخالقی شمرده شـود از الزمـه نسـبیگرایـی
اخالقی مصون خواهد بود.
 .6نقش لذت در فعل اختیاری

وجود ل ت در انسان محرکی است که انسان را بـه حرکـت وا مـیدارد .از منظـر اسـتاد
مصباح ل ت یک نوع کشش و میل در وجود انسان نسبت به انجام فعل ایجاد میکنـد و
تا این میل و کشش نباشد انسان فعلی را انجام نمیدهـد .در واقـع هـیچ کـار اختیـاری
وارادی نیست که فاعل آن هیچگونه محبت وکششی نسبت بـه آن نداشـته باشـد بلکـه
انسان به دنبال کاری میرود که آن کار برایش مطلوب و مالئم با ذاتـش باشـد و از ایـن
جهت آن را بخواهد و دوست بدارد (همو۱۰۹۰ ،الف .)۱۳۴-۱۳۰ /۱ :بـه اعتقـاد اسـتاد

مصباح همه انگیزههایی که در انجام کارهای اختیاری به دنبـال آن هسـتیم برخواسـته از
ل ت وگریز از رنج است یعنی در همه آنها محر اصلی رسیدن به ل ت و گریز از درد
و رنج است (همو ،۱۰۷۴ ،ص  .)۱۷۹این نکته همه فعالیتهای انسان را در بر میگیـرد
حتی در مواردی مانند ایثار ،جهاد در راه خدا یا عبادتهای اولیا الهی ،کـه در همـه ایـن
موارد رسیدن به ل تی که در پرتو اطاعت خداونـد و رسـیدن بـه پـادا

الهـی حاصـل

میشود ،محرک اصلی انسان است (همو .)۵۷ :۱۰۹۴ ،ایـن بیـان اسـتاد مصـباح بیـانگر
خودگرایی روان شناختی 1است که به این معنا است که تنها هدف نهـایی هـر تـال

و

( .)Campbell, 2001, Vol 1, P. 446 – 450خودگرائی روان شناختی به این معنا نیسـت
که هر چه آدمی انجام میدهد به سود اوست بلکه به این معنا است که هر چه فرد انجـام
میدهد به تصو ِر این است که برای وی سودی دارد .بـه هـر روی از آنجـایی کـه همـه
رفتارهای اخالقی و ارزشی انسان اختیاری است و نیز همه رفتارهای اخالقی بر اسـاس
ل ت صادر میشوند میتوان به این نکته رهنمون شد که همه رفتارهای ارزشـی انسـان
دارای ل ت هستند و رفتاری اخالقی نمیتوان یافت کـه لـ تی بـرای فاعـل آن در پـی
نداشته باشد .همچنین در پرتو همین میل فطری است که انسان به دنبـال رفـع نیازهـای
خود میرود ،به همین جهت استاد مصباح معتقد است یکی از حکمتهای فطری قـرار
دادن ل ت این است که موجودات زنده و دارای درک و شعور برای بقای خـود نیازمنـد
موادی هستند که باید آنها را ج ب کنند و اگر پس از ج ب آن مـواد وتـامین نیازهـای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Psychological egoism.

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

کوشش انسان و ایـت ذاتـی هـر امـر مطلـوب اختیـاری منـافع شخصـی فـرد اسـت

۱۱۵

خود ل ت نبرند ،انگیزهای برای تامین آنها ندارند در نتیجه نیازشان برطرف نمیشود .بـه
همین جهت حکمت الهی درباره موجوداتی که کمبود و نیازهایی دارند والزم است این
کمبودهای آنها به نحوی برطرف شود ،ایجاب میکند که در آن موجودات احساس نیـاز
و ناراحتی از آن نیاز پدید آید وآنگاه وقتی درصدد تـامین نیـاز خـود و آنچـه مالیـم بـا
وجود

است برآید ،احساس ل ت کند (مصباحیزدی.)۱۱-۷ /۱۰۷۰ ،

 .7مدح و ذم لذت گرایی (لذت ممدوح و مذموم)

به اعتقاد استاد مصباح اصل ل ت مورد انکار یا محکوم قرآن نیست بلکه خداونـد متعـال
در قرآن این گرایش را به رسمیت شناخته و به مثابه یک رو

تربیتی ازآن بهـره گرفتـه

است (همو .)۱۶۱ /۱ :۱۰۷۱ ،از آیات قرآن کریم استفاده میشود که خداوند متعال برای
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۱۹

آنکه انسان را به سمت تربیت الهی سوق دهد دست روی ل ت گرایـی انسـان گ اشـته
است .درسوره زحرف آیه  ۵۱درباره پادا
«ظرفها (ی

افرادی که وارد بهشت میشوند میفرمایـد:

ا) و جامهای طالئی (شراب طهور) را گرداگرد آنهـا میگرداننـد؛ و در آن

(بهشت) آنچه دلها میخواهد و چشمها از آن ل ت میبرد موجود است؛ و شما همیشـه
در آن خواهید ماند» .1این آیه صرفا داللت بر ل تهای مشترک بین انسان و حیوان ندارد
بلکه شامل ل ات مخت

ِ
ُـس»
انسان و نیز ل ات عقلی میشـود .عبـارات «تشْ ـت ِهیه ا ْ نْف ُ

چیزهایی است که شهوت طبیعـی بـدان تعلـق دارد ،ماننـد چشـیدنیهـا ،بوئیـدنیهـا،
شنیدنیها ،و لمس کردنیها ،یعنی چیزهایی که انسان و حیـوان در لـ ت بـردن از آنهـا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

صح ٍ
ِ
ب وأکْو ٍ ِ
اف علی ِهم ب ِ ِ
اف م ِ ْن ذه ٍ
ین وأنْتُ ْم فِیها خال ِ ُدون
 .1یط ُ
ْ
اب وفیها ما تشْ ت ِهیه ا ْ نْف ُُس وتل ُّ ا ْ ْع ُ

مشتر هستند و مراد از وتل ُّ ا ْ ْعی ُن» جمال و زینت است ،و قهرا منظور از آن ،چیزهایی
است که تقریبا اختصاص به انسانها دارد ،مانند مناظر بهجت آور ،و رخسارههاى زیبـا ،و
لباسهاى فاخر .و به همین جهت تعبیر را تغییر داد .از آنچه که ارتبـاط بـه نفـس دارد و
مورد عالقه آن است تعبیر به شهوت و اشتهام کرد ،و از آنچه ارتباط با چشـم دارد تعبیـر
به ل ت فرمود .و ل ائ نفسانی هم در نـزد مـا انسـانها منحصـر در ایـن دو قسـم اسـت
(طباطبائی .)۱۹۰ / ۱۹ :۱۰۹۷ ،میتوان ل ائ روحـی و عقلـی را هـم در ل ائـ چشـمها

ل ات عقلی نیز میشود .در جای دیگری نیز از تعبیر ل ت استفاده نموده و به ل تهـای
مادی موجود در بهشت اشاره نموده است .میفرماید« :بیضام ل َّ ٍح لِلشَّ ا ِرب ِین؛ شرابی سفید
و درخشنده ،و ل تبخش بـرای نوشـندگان» (صـافات .)۴۶ :در سـوره محمـد 6نیـز
توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده ،چنـین اسـت« :در آن نهرهـایی از آب
صاف و خال

که بدبو نشده ،و نهرهایی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته ،و نهرهایی

از شراب (طهور) که مایه ل ت نوشندگان است ،و نهرهایی از عسل مصفاست ،و بـرای
آنها در آن از همه انواع میوهها وجود دارد؛ و (از همـه بـاالتر) آمرزشـی اسـت از سـوی
پروردگارشان آیا اینها همانند کسـانی هسـتند کـه همیشـه در آتـش دوزخنـد و از آب
جوشان نوشانده میشوند که اندرونشان را از هم متالشی میکند»( 1محمد .)۱۷ :نیـز در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1مثل الْجنَّ ِة الَّتِي وعِد الْمتقُون فِیها أنْهار مِن م ٍ
ام ی ِر ِ
ن ل ْم یتغیر ط ْعم ُه وأنْه ٌار م ِ ْن خم ٍ
ن وأنْه ٌار م ِ ْن لب ٍ
آس ٍ
ـر
ُ
ُ
ُ َّ
ٌ ْ
ْ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل َّ ٍح لِلشَّ ا ِربِین وأنْه ٌار م ْن عس ٍل ُمص ًّفی ول ُه ْم فیها م ْن کُ ِّل الثَّمرات ومغْفر ٌح م ْن ربِّ ِه ْم کم ْن ُهو خال ٌد في النَّا ِر
ِ
یما فقطَّ ع أ ْمعام ُه ْم
ام حم ف
و ُسقُوا م ف

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

گنجاند ،چون الت اذ روحی خود رؤیت و تماشاى قلب است (همانجا) در نتیجـه شـامل

۱۱۷

برخی آیات از انواع دیگر ل تهـا از خـوردن انـواع میـوههـا (طـور ،1)۱۱:گوشـتهـا
(واقعه ،2)۱۱:همسران پاکیزه (آل عمران 3)۱۷ :نام برده شده است .بـا ایـن وجـود آیـات
دیگری در قرآن کریم وجود دارد که ل ت گرایی را مورد م مت قرار داده است .چنانکـه
در برخی آیات قرآن کریم خوگرفتن به ل ت های دنیوی مورد نکو

قرار گرفته اسـت.

ِ
ال
در سوره انفال در این خصوص آمده است « :تُ ِری ُدون عرض ُّ
ال ی ِری ُد ْاآلخرح و ل ُ
الدنْیا و ل ُ
ع ِزی ٌز ح ِکی ٌم ؛ شما متاع ناپایدار دنیا را میخواهید؛ ولی خداوند ،سرای دیگـر را (بـرای
شما) میخواهد؛ و خداوند قـادر و حکـیم اسـت» (انفـال .)۶۵:در آیـه دیگـری دربـاره
الدنْیا ؛ ولی شما زنـدگی دنیـا را
بهرهگیری از ل ات دنیا میفرماید « :بل تُ ْؤث ِ ُرون الْحیاح ُّ
مقدم میدارید» (اعلی .)۱۶:همچنین در یک جای دیگر ل ت دنیوی نکوهش شده و لهو
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۰۳

ِ
ـو
و بازیچه دانسته شده است .در سوره انعام میفرماید« وما الْحیا ُح ُّ
الـدنْیا ِإ َّال لع ٌ
ـب ول ْه ٌ
لد ُار ْاآل ِخر ُح خی ٌر لِلَّ ِین یتَّقُون أفال ت ْعقِلُون ؛ زندگی دنیا ،چیزی جز بازی و سـرگرمی
ول َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اه ْم بِفاکِه ٍة ول ْحم ٍ م ِ َّما یشْ ت ُهون ؛ و همواره از انواع میوهها و گوشتها از هر نوع که بخواهند
 « .1وأ ْمد ْدن ُ
در اختیارشان ميگ اریم».
 « .2ول ْحم ِ ط ٍ
یر م ِ َّما یشْ ت ُهون ؛ و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند».
ِِ ِ
ِ
ِ
ل أؤُ نبِّئُکُ ْم بِخ ٍ
اج
ُ « .3ق ْ
یر م ِ ْن ذلِکُ ْم لِلَّ ِین اتَّق ْوا عِنْد ربِّ ِه ْم جنَّ ٌ
ات ت ْج ِري م ْن ت ْحتها ا ْ نْه ُار خالدین فیها وأ ْزو ٌ
مطهرح و ِر ْضوانٌ مِن ل ِ
صیر بِالْعِب ِ
ال و ل ِ
اد ؛ بگو :آیا شما را از چیزي آگاه کنم که از ایـن (سـرمایههـاي
ُ َّ ٌ
ُ
ال ب ٌ
مادي) ،بهتر است؟ براي کساني که پرهیزگاري پیشه کردهاند( ،و از این سرمایهها ،در راه مشروع و حق
و عدالت ،استفاده ميکنند )،در نزد پروردگارشان (در جهان دیگر) ،با هـایي اسـت کـه نهرهـا از پـاي
درختانش ميگ رد؛ همیشه در آن خواهنـد بـود؛ و همسـراني پـاکیزه ،و خشـنودي خداونـد (نصـیب
آنهاست) .و خدا به (امور) بندگان ،بیناست».

نیست و سرای آخرت ،برای آنها که پرهیزگارند ،بهتر است آیا نمیاندیشید؟» (انعام.)۰۱:
توجیه استاد مصباح در این رابطه این است که معتقدند این نکوهشها به اصل لـ ت
مربوط نمیشود بلکه منشام این نکوهشها امور عارضی دیگـری اسـت (مصـباحیزدی،
 .)۱۶۶ / ۱ :۱۰۷۱عللی که استاد مصباح معتقدند سبب این نکوهشها شده است عبارت
اند از :فلت کردن و فرامو

کردن ل تهای مطلوبتر و برتـر از لـ تهـای دنیـوی،

رق شده در ل تهای پست و کـم ارز

و بـی اهمیـت ،کوتـاهی در شـکوفا نمـودن

استعداد درک ل تهای واالی انسانی و اکتفا نمودن به ل تهایی که خـود بـه خـود در

استفاده میشود این است که ل ت به صورت مطلق ممدوح نیست و نمـیتوانـد مـالک
عمل اخالقی در تعیین خوب و بد باشد بدین جهت ضرورت ارائه مالک و معیار ترجیح
یک ل ت بر دیگری را یادآور میشود.
 .8معیار سنجش و ارزیابی لذت

چنانکه تا کنون روشن شد ل ت اقسام و نیز مراتبی دارد و ل تها از لحاظ کمی و کیفی
مختلف هستند .در بیان قرآن کریم نیز گاهی ل تگرایی نهی شده و گاهی از آن به مثابـه
رو

تربیتی استفاده شده است در نتیجه باید در ترجیح یک ل ت بر دیگری معیاری در

دست باشد تا در پرتو آن بتوان ل تهای ممدوح از م موم را تفکیک نمـود .ایـن معیـار
میتواند تا حدودی جایگاه ل ت در ارز های اخالقی را روشن کند.
استاد مصباح در پرتو بررسی آیات قرآن کریم دو معیار برای مقایسه و ارزیابی لـ ت
در نظر میگیرند که عبـارت هسـتند از «کیفیـت» و «دوام» (همـو .)۱۵۳ / ۱ :۱۰۷۱ ،بـر

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

انسان شکوفا میشوند (همو۱۰۷۳،ب .)۱۷۱-۱۷۱ :در هر حال آنچه از این مدح و ذمهـا

۱۰۱

اساس این دو معیار ل ات انسان در زندگی اخـروی رحجـان دارد .لـ ت پایـدار لـ ت
اخروی است و از ل ات یک روز یا چند سال دنیا دوام و پایداری بیشتری دارد .در آیات
قرآن کریم اشاره شده است که تنعم بهشتیان و ل تهای آنها در بهشت جاودانه و پایدار
است .یعنی درکنار بهره گیری از ل ت به مثابه رو

تربیتی مت کر این نکتـه مهـم شـده

است که ل تی مورد نظر قرآن است که دارای خصوصـیت دوام و پایـداری اسـت و بـه
وبش ِر الَّ ِین آمنُوا وعمِلُوا الصالِح ِ
ِّ
ات أنَّ
همین جهت است که ارزشمند تلقی میشود« .
َّ
لهم جنَّ ٍ
ات ت ْج ِری م ِ ْن ت ْحتِها ا ْ نْه ُار کُلَّما ُر ِزقُوا مِنْها م ِ ْن ثمر ٍح ِر ْزقفا قالُوا ه ا الَّ ِی ُر ِزقْنا م ِ ْن
ُ ْ
ِ
ِ
اج ُمط َّهر ٌح و ُه ْم ف ِیها خال ِ ُدون ؛ بـه کسـانی کـه ایمـان
قبْ ُل و ُأتُوا بِه ُمتشاب ِ فها ول ُه ْم فیها أ ْزو ٌ
آورده ،و کارهای شایسته انجام دادهاند ،بشارت ده که با هایی از بهشت برای آنهاست که
سال نهم ـ شماره اول ـ پیاپی  ۱۷ـ پاییز و زمستان ۱۰۷۷

۱۰۱

نهرها از زیر درختانش جاریست .هر زمان که میوهای از آن ،به آنان داده شود ،میگویند:
«این همان است که قبال به ما روزی داده شده بود( .ولی اینها چقدر از آنها بهتر و عـالیتر
است »).و میوههایی که برای آنها آورده میشود ،همه (از نظر خوبی و زیبایی) یکسـانند.
و برای آنان همسرانی پاک و پاکیزه است ،و جاودانـه در آن خواهنـد بـود» (بقـره.)۱۷ :
بعالوه اگر دو ل ت از جهت زمان یکسان باشند ولی از نظر کیفیت یعنی شدت و ضعف
مختلف باشند انسان ل ت شدیدتر و خال

تر را ترجیح میدهد .لـ تهـای بهشـتی از

این جهت نیز دارای خلوص هستند و از هر ل ت دیگری با کیفیتتـر .در ایـن بـاره در
سوره بقره آمده است « :ولو أنَّهم آمنوا واتَّقوا لمثوب ٌة مِن عِنْ ِد ل ِ
ال خی ٌر ل ْو کانُوا ی ْعل ُمون ؛
ْ ُ
ْ ُ ْ ُ
ْ
و اگر آنها ایمان میآوردند و پرهیزکاری پیشه میکردند ،پاداشی که نزد خداسـت ،بـرای
آنان بهتر بود ،اگر آگاهی داشتند» (بقره .)۱۳۰ :میفرماید آنچه در نزد خداونـد از جـزا و

پادا

وجود دارد بهتر و برتر است .تعبیر خیر داللت بر برتری و شـدت لـ ت دارد .در

آیه دیگری خداوند متعال کشته شدن در راه خدا را که اوج از دسـت دادن سـرمایههـای
یک انسان است از همه ل تهای دنیوی برتر میداند .میفرماید « :ولئ ِ ْن قُتِلْتُ ْم ف ِی سب ِی ِل
ل أ ْو متم لمغْفِرح مِن ل ِ
ِ
ال ور ْحم ٌة خی ٌر م ِ َّما ی ْجم ُعون ؛ اگر هم در راه خدا کشته شوید یـا
ٌ
ا ل ُ ُّ ْ
بمیرید( ،زیان نکردهاید؛ زیرا) آمرز

و رحمت خدا ،از تمام آنچه آنهـا (در طـول عمـر

خــود )،جمــع آوری میکننــد ،بهتــر اســت» (آل عمــران .)۱۷۵ :در ســوره یوســف
میفرماید« و ْج ُر ْاآل ِخر ِح خی ٌر لِلَّ ِین آمنُوا وکانُوا یتَّقُون ؛ (اما) پـادا

آخـرت ،بـرای

با توجه به دیدگاه استاد مصباح در رابطه با مالک و معیار سنجش ل تها ،میتوان به
این نکته دست یافت که ل ت میتواند به عنوان یک مالک ارز

اخالقی مطرح باشـد.

یعنی اگر فعلی ل تی در پی دارد که آن ل ت هـر دو مـالک کیفیـت ،دوام و پایـداری را
داشته باشد دارای ارز
عنوان مالک ارز

اخالقی است .با این وجود درنظر گرفتن این نـوع از لـ ت بـه

اخالقی نیازمند تعیین نسبت ل ت با سعادت و نیـز بـا کمـال نهـایی

انسان است.
 .9رابطه لذت و کمال

به اعتقاد استاد مصباحیزدی کمال نهایی انسان قرب به خدا است (مصباحیزدی۱ :۱۰۷۳ ،
 .)۷۷ /آخرین مرتبه وجودی و عالی ترین کمالی است که انسان استعداد یافتن آن را دارد
و کماالت دیگر جنبه مقدمی دارند و کمالی آلی و نسبی میباشند و کمال مقـدمی بـودن
آنها بستگی به تأثیر آنها در رسیدن انسان به کمال حقیقیا

است (همو.) ۰۹ :۱۰۹۶ ،

ماهیت شناسی ل ت و جایگاه آن در اخالق اسالمی از منظر استاد مصباح یزدی

کسانی که ایمان آورده و پرهیزگاری داشتند ،بهتر است» (یوسف.)۷۵ :

۱۰۰

در نتیجه رفتارها و اعمال انسان در صورتی مطلوبیت دارند که یاری گر انسان در رسیدن
به کمال حقیقی ا

باشند .در نتیجه ارز

آنها یری است و اگر مساعدت کننده در راه

رسیدن به کمال نهایی نباشد مطلوبیت نخواهند داشت .از سوی دیگر بنابر دیدگاه اسـتاد
مصباح آن ل تی که انسان اصال فه طالب آن است ،ل تی است که از حصول کمـال حقیقـی
میبرد و سایر ل تها جنبه مقدمی دارند زیرا لـ ت اصـیل آن اسـت کـه از رسـیدن بـه
مطلوب اصیل حاصل میآید (همو .)۷۹ :۱۰۹۴ ،در نتیجـه چـون اوج کمـال ،قـرب بـه
خداست در اثر این کمال ،باالترین ل تها پدید میآید (همو۱۰۹۹ ،الف .)۱۷۱ :اگـر فـرد
وجود خود را وابسته به وجودی ببیند که همه ارتباطات و تعلقات به او منتهی میشود و
ارتباط با او انسان را از هر وابستگی دیگری مستغنی میسازد ،در آن صـورت بـه عـالی
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۱۰۴

ترین ل تها دست پیدا میکند .و اگر وجود خود را عین ربط و تعلق به او ببیند و بـرای
خود هیچ گونه استقاللی مشاهده نکند ،ل ت استقاللی از همان وجود خواهد برد (همو،
 .)۱۶۴ :۱۰۷۴از سوی دیگر پیشتر بیان شد ل ت اصیل ل تی است که دو مـالک خیـر و
دوام را دارا باشد در نتیجه ل ت برتر و بادوام تر کمال حقیقی انسان خواهد بود که همان
قرب به خدا است .بعالوه با شناخت کمال حقیقی ل ت اصیل یا مصداق ل تی که دارای
برتری و دوام است شناخته خواهد شد.
«شناخت کمال حقیقی مستلزم شناخت ل ی اصیل است ،و بالعکس ،شناخت ل یـ
اصیل مستلزم شناخت کمال حقیقی میباشد؛ و چون ل ی اصیل دارای عالیترین لـ ت
ممکن الحصول میباشد ،شناخت ل ی اصیل مالزم است با شناخت چیـزی کـه بتوانـد
بیشترین و عالیترین و پایدارترین ل ات را برای انسان پدید آورد .از این رو ،اگـر لـ ت

بخش ترین موجودات را شناختیم ،ل ی باالصاله و کمال حقیقی انسـان را نیـز خـواهیم
شناخت» (همو.)۹۷ :۱۰۹۴ ،
 .11رابطه لذت و سعادت

برخی معتقدند ل ت یر از سعادت است1؛ نیـز برخـی بـراین باورنـد کـه لـ ت همـان
سعادت است .2در این رابطه استاد مصباح در تبیین نسبت بین ل ت و سعادت معتقدنـد
ل ت ،همیشه در اثر پیدا شدن امری است که با وجود فرد ساز

دارد ،حال این امر ل ت

بخش که امری وجودی است «کمال» نامیده میشود .کمال؛ یعنی مرتبهای از وجود که با

آورد که با او سنخیت دارد از آن ل ت میبرد ،پس کمال با در ل ت تـوأم اسـت و اگـر
ل ت بر رنج و ناراحتی الب شود و دوام پیدا کند« ،سعادت» نامیـده مـیشـود( .همـو،
 )۱۶۱ :۱۰۷۴پس «سعادتمند» کسی است که وسایل ل ت بهطور مداوم بـرای او فـراهم
است .اگر انسان دارای چیزی شود که با او سنخیت دارد کامل شـده اسـت وچـون ازآن
سنخیت ل ت میبرد ول ت هم نیز دائمی است سعادت منـد اسـت (همـو۱۰۹۹ ،الـف:
 .)۱۹۷با این توضیح میتوان گفت :حقیقت سعادت همان کمال نهایی انسان است چـرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1فرانکنا میگوید «باید بین ل ت و سعادت تمایز قائل شویم ،ل ت دال بر احساسات نسبتا خاصی اسـت
درحالی که سعادت چنین نیست .ما میتوانیم درباره ل تهـا سـخن بگـوییم امـام نمـیتـوانیم دربـاره
سعادتها سخن بگوییم .بعالوه ل ت بیشتر از سعادت بر ل ات مادی یا پسـت داللـت دارد» (فرانکنـا،
.)194 :1111
 .2عموم ل ت گرایان بر این باورند که سعادت همان ل ت وخوشی است .مثال آریستیپوس سـعادت را بـا
ل ت یکی میداند (مصباح یزدی.)113 :1193 ،
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این موجود سنخیت دارد و موجب بارورتر شدن وجود او میشود ،اگر چیزی را بدست

۱۰۷

که سعادت و کمال مالزم هستند و از سویی ل ت اصیل تنها کمال نهایی انسان است پس
حقیقت سعادت همان ل ت اصیل است.
 .11عوامل موثر در ترجیح لذت

ل ت اگر زمینه رشد انسان به سمت کمال حقیقی را فراهم کند ممـدوح اسـت و از ایـن
حیث دارای ارز

اخالقی خواهد بود .این مهم در صورتی فـراهم مـیآیـد کـه انسـان

بتواند در همه حال ل ت اصیل و ممدوح را تـرجیح دهـد .بـه اعتقـاد اسـتاد مصـباح در
ترجیح یک ل ت عوامل مختلفی دخالت دارند برخـی از ایـن عوامـل اختیـاری انسـان
نیستند و برخی با اختیار انسان رقم میخورند گرچه در هنگام ترجیح ،عامل دیگری یر
از عقل و اراده انسان در آن ترجیح دخالت داشته باشد.
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۱۰۶

عامل طبیعی

یکی از عوامل ترجیح ل ت به عامل طبیعی بر می گردد .یعنی ناشی از شـدت یـافتن
یک نیاز طبیعی در جسم انسان است .مثال برخی ده ها فعال مـیشـوند و هرمـون
هایی ترشح می کنند .ترشح این هرمونها باعث می شود که احساس نیاز خاصـی در
انسان به وجود آید این گونه نیازها به صورت طبیعی برای انسان به وجود میآیند و
این گونه نیست که این احساس نیاز را با فکر و اندیشه خود به دست آورده باشد .از
این جهت این عامل را می توان در شمار عوامل یر اختیاری ترجیح یـک لـ ت بـه
شمار آورد .البته مراد از این نکته این نیست که ترجیح ل ت گاهی جبری است بلکه
این عامل زمینه سازِ ترجی ح یک ل ت است .در نهایت ،اختیار انسان جزم اخیر علت
تامه ترجیح ل ت را تشکیل میدهد.

عادت

عادت به انجام یک کار به مرور زمان ل تی کاذب برای فرد ایجاد میکند که در بدو امـر
این ل ت وجود نداشته است .این مورد مزاج فرد منحرف میشود وبه دنبال ل تی کـاذب
روانه شده است .کسانی که به ل تهایی عادت کرده و دلبستگی پیدا کرده باشند؛ اصـوال،
اینکه فکر کردن و اندیشیدن هم الزم است برایشان مطـرح نیسـت و بـه محـن اینکـه
شرایط فراهم شود خود به خود و ناخودآگاه به سوی الت اذ مورد عادت خـویش جـ ب
میشوند؛ چرا که ،این ل تها حسی برایشان ملکه شده و به آن دل بستهاند .مثل عادت بـه

اینکه کار بهتری هم میشود انجام داد یا نه؟ و یا چیز ل تبخشتری هم در عالم هست یا
نه؟ بلکه این عادت خود به خود آنان را میکشاند .یا کسانی که عادت کردهاند به چشـم
چرانی که اگر یك دقیقه بخواهند چشم خود را کنترل کنند برایشان ع اب است و بـدون
تأمل درباره آینده آن خود را به آن مشغول مـیسـازند( .همـو .)۱۵۱ /۱ :۱۰۷۱ ،تـرجیح
ل ت از روی عادت امری اختیاری است چرا که افعال ناشی از عادت هم از نـوعی علـم
به مطلوبیت برخوردار است و همین اندازه برای اختیاری بودن آنها کـافی اسـت (همـو،
 .)۱۳۹ /۱ :۱۰۹۰بدین جهت مصادیق این نوع از ل ت میتواننـد دارای ارز

اخالقـی

مثبت یا منفی باشند.
عقل

فطرت انسان گواهی میدهد که در مورد تزاحم ل ای با آالم و ناخوشیها ،درد و نـاراحتی
مختصر برای رهایی از رنج و ناخوشی بیشتر تحمل میگردد و لـ ت کمتـر و محـدودتر،
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استماع موسیقی که اصوال شخ

معتاد نمیاندیشد درباره اینکه فایده آن چیست؟ و یـا

۱۰۵

فدای ل ت بیشتر و پایدارتر میشود .هم چنین تحمل رنج مختصر برای رسیدن بـه لـ ت
زیاد و پایدار و گ شتن از ل ت مختصر برای رهایی از رنج بسیار ،مقتضای عقل و فطـرت
آدمی است و همه کارهای عقالیی براساس این محاسبات انجام میپ یرد و اختالفاتی کـه
میان انسانها در تـرجیح پـارهای از ل ایـ و آالم مشـاهده مـیشـود ،معلـول اخـتالف در
تشخی

و اشتباه در محاسبه و عوامل دیگر است( .همو.)۹۱ :۱۰۹۴ ،

وحی

استاد مصباح معتقدند عقل برای تشخی

برخی ل تهای برتر نیازمنـد بـه مـتمم دارد.

متمم درک عقلی ،وحی است و کمک میکند که انسان تشخی

دهد چه لـ تی بیشـتر

وقوی تر است .این بدان جهت است که انسان با بهـرهگیـری از عقـل نمـیتوانـد تمـام
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۱۰۹

مصادیق برتر ل ت ها را تشخی

دهد چرا که در پاره ای از موارد انسان نمـیتوانـد بـا

ابزار عقل جزییات برخی کارها و نتایج آنها را تعیین کند .گاهی اثر مطلوب یا نـامطلوب
یک ل ت در آینده مشخ
ممدوح دارای نق

میشود و از این حیـث کـارکرد عقـل در تشـخی

لـ ت

است .در برخی موارد نیز انسان نمـیتوانـد کیفیـت دو لـ ت را از

جهت مطلوب یا م موم بودن به کمک عقل تشخی

دهد.

 .12موانع ترجیح لذت برتر

درک ل تهای برتر به جهـت مـالک بایسـتگی اخالقـی لـ ات و عبـور از لـ تهـای
جسمانی و پست جهت نیل به کمال نهایی ضرورت دارد .در این بین برخی موانع سبب
میشوند افراد زیادی با وجود اینکه علم به انواع ل ت ها دارند و مقتضای عقـل فطـری
آنها نیز این است که ل تهای پست را جهت درک ل تهای برتر رهاکننـد و یـا اینکـه

رنجهای کوتاه را به جهت درک ل تهای پایدار تحمل کنند ،ل تهای پست را تـرجیح
بدهند .به اعتقاد استاد مصباح علت این مسئله در سه عامل خالصه میگردد .یک عامـل
روانی ،یک عامل معرفتی و یـک عامـل رفتـاری (مصـباحیزدی/۱۵۷ /۱۰۷ / ۱ :۱۰۷۱ ،
۱۵۱؛ همو۱۱-۷ /۱۰۷۰ ،؛ همـو .)۱۵۷ /۱ :۱۰۷۱ ،هـر کـدام از اینهـا مـانعی در جهـت
شناخت یا ترجیح ل ات برتر خواهند بود.
ضعف معرفت

به اعتقاد استاد مصباح منشام اصلی و عامل روانی ترجیح ل ات پست ،ضعف معرفـت و

شود و شان و مقام الهی و انسانی خود را بداند و به آن آگاه شود خود را اسیر ل تهـای
فرمایه دنیا نمیکند و از انجام امور پست خجالت زده میشـود» (همـو.)۱۱-۷ /۱۰۷۰ ،
بسیاری از انسان ها به علت ضعف در شناخت و معرفت ،به ل تهای پست دنیوی خو
میگیرند اگر همین انسان ها به این حقیقت پیببرند که ل ات دنیا در مقایسـه بـا لـ ات
آخرت مانند یک چشم به هم زدن است و به هر حال زوال پ یر است ولی ل ات آخـرت
هیچ گاه زوال نمیپ یرد ل ات اخروی را ترجیح خواهند داد .انسان اگـر لـ ت پایـدار و
برتر اخروی را شناخت در راه کسب آن انواع رنج ها و مشقت ها را تحمل خواهد کرد.
به همین جهت است که خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم جهاد با مال وجان
در راه خدا را برتر از ل ات و منافع دنیوی میداند « .ت ْؤمِنون ب ِ ل ِ
ـدون
ال ور ُسـول ِ ِه وتُجاه ِ ُ
ُ ُ
ِ
ال بِأموالِکُم وأنْف ِ
ِ
ُسکُ ْم ذلِکُ ْم خی ٌر لکُ ْم ِإنْ کُنْتُ ْم ت ْعل ُمـون ؛ بـه خـدا و رسـولش
ْ
فی سب ِی ِل ل ْ
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به دنبال آن ضعف ایمان است (همو« .)۱۵۱ / ۱ :۱۰۷۱ ،اگرکسی به معرفـت الهـی نائـل

۱۰۷

ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید؛ این برای شما (از هـر چیـز)
بهتر است اگر بدانید» (صف.)۱۱:
راحت طلبی

تن پروری و راحت طلبی یک مانع روانی در تشخی

و ترجیح ل ت برتر است .سـبب

میشود ل ات پست و زود گ ر و نقد دنیوی بر ل ات آخرت که کسب آنها با مشقت هـا
و رنج ها همراه است ترجیح داده شود .بسیاری از بدبختی ها و انحرافـات وذلـت هـای
انسان در طول تاریخ ریشه در تنبلی و راحت طلبی و فرار از رنج وزحمت داشـته اسـت
(همو .)۱۵۱ / ۱ :۱۰۷۱ ،در آیات قرآن کریم به این نکته اشاره شده است .درمـورد قـوم
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۱۴۳

ِ
ب أنْت وربُّـك
بنی اسرائیل میفرماید« قالُوا یا ُموسی ِإنَّا ل ْن ن ْد ُخلها أب فدا ما د ُاموا فیها فاذْه ْ
ِ
اهنا قاع ِ ُدون؛ (بنی اسرائیل) گفتند« :ای موسی تا آنها در آنجا هستند ،ما هرگز
فقاتال ِإنَّا ه ُ
وارد نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنگیـد ،مـا همینجـا نشسـتهایم»
(مائده .)۱۴ :باوجود اینکه جهاد دارای اجر عظیمی است (نسام )۷۷ :ولی مستلزم تحمل
رنج ها و مشقت ها است و بنی اسرائیل چون راحت طلبی را پیشه خود کـرده بودنـد از
این جهاد امتنام ورزیدند .در آیه دیگری میفرماید« یا أیها الَّ ِین آمنُوا مـا لکُـ ْم ِإذا ق ِیـل
لکُم انْفِروا ف ِی سب ِی ِل ل ِ
اع الْحی ِ
ضیتم بِالْحی ِ
ال اثَّاقلْتم ِإلی ا ْ ْر ِ ِ
اح
اح ُّ
الدنْیا مِن ْاآل ِخر ِح فما مت ُ
ض أر ُ ْ
ُ ْ
ُ ُ

ل ؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید چرا هنگامی که بـه شـما گفتـه
ُّ
الدنْیا ف ِی ْاآل ِخر ِح ِإ َّال قل ِی ٌ
میشود« :به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید» بر زمین سنگینی میکنید (و سستی بـه
خرج میدهید)؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شدهاید؟ با اینکه متاع زنـدگی
دنیا ،در برابر آخرت ،جز اندکی نیست» (توبه.)۰۹ :

خوگرفتن به لذات مادی

عالقه انسان به ل اتی مانند مال ،همسر ،فرزند و دیگر زینت های دنیوی مـ موم نیسـت
ولی اگر انسان به این ها خو بگیرد و دلبسته شود او را از پیگیری و کسـب لـ تهـای
برتر باز میدارد .به همین جهت به اعتقاد استاد مصباح محدودیتها و حرمتهـایی کـه
درباره استفاده از این زینتها در آیات و روایات وارد شده به سبب همـین نکتـه اسـت
یعنی حرمت آنها به لحاظ عنوان عرضی است که در تزاحم آنها با ل ائـ ابـدی اخـروی
برآنها عارض میشود .این عنوان عرضی عبارت است از مانع بودن ل ائ پست مـادی از
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نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت ل ت و تعیین جایگـاه آن در اخـالق اسـالمی از
منظر عالمه مصباح بزدی با رو

توصیفی تحلیلی انجام شد .آنچه در این خصوص بـه

دست آمده حاکی از آن است که استاد مصباح معتقدند ل ت به معنای ادراک هـر امـری
است که مالئم با طبع انسان باشد که برای این نوع از ادراک وجود چهار شرط ضرورت
دارد .اول اینکه باید قوه متناسب با درک ل ت در فرد وجود داشته باشد که این خـود بـه
معنای آن است که امکان درک سه نوع ل ت برای انسن فراهم است .چـرا کـه سـه قـوه
ادراکی انسان حس ،خیال و عقل هستند .دوم آنکه آن چیـز را بـه عنـوان مطلـوب خـود
شناخته و آن را متناسب و سازگار با طبع خـود بدانـد .در نتیجـه اگـر انسـان چیـزی را
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متناسب با طبع ومالئم با نفس خود نداند از ادراک آن ل تی کسب نمـیکنـد ایـن نکتـه
خصوصا از جهت تربیتی حائز اهمیت است .سوم اینکه شی مورد ل ت در دسترس فـرد
باشد یعنی شرایط فراهم آمدن آن درک وجود داشته باشد تا حساسیت الزم در فرد پدید
آید و در نهایت شرط آخر ادراک ل ت آن است که شی مـورد نظـر در شـعاع آگـاهی و
توجه فرد قرار گیرد .این چهار شرط نشـان مـیدهنـد ادراک لـ ت ذو مراتـب و امـری
تشکیکی است که شدت وضعف دارد .همچنین استاد مصباح معتقدند ل ت یک گرایش
فطری اصیل در وجود انسان است به طوری که هیچ رفتار اختیـاری بـدون آن از انسـان
صادر نمیشود و انسان به دنبال کاری میرود که مالئم با ذاتش باشد .همه انگیـزههـایی
که در انجام کارهای اختیاری به دنبال آن هستیم برخواسته از ل ت وگریز از رنـج اسـت
یعنی در همه آنها محر اصلی رسیدن به ل ت و گریز از درد و رنج است .لـ تهـا از

حیث اینکه چه تاثیری در کمال نهایی انسان دارند به خوب و بـد یـا ممـدوح و مـ موم
تقسیم میشوند در نتیجه مالک ارزیابی ل تها تاثیر آنها در کمال حقیقی انسان است که
در این خصوص دو مالک کیفیت و پایداری قابل ارائه است .بعالوه از آنجایی که کمـال
حقیقی انسان قرب به خداوند است ل ت اصیلی که انسان آن را طلب میکنـد قـرب بـه
خداست و سایر ل تهای ممدوح جنبه مقدمی داشته و ارز

آنها ذاتی نیسـت .بـدین

جهت شناخت ل ت اصیل مستلزم شناخت کمال حقیقی و شناخت کمال حقیقی مستلزم

برخی از این عوامل مانند نیازهای طبیعی اختیاری نیستند برخی نیز مانند عادت به مرور
زمان بر اثر رفتارهای اختیاری خود انسان شکل گرفته اند .برخـی عوامـل نیـز اختیـاری
هستند مانند عقل .بعالوه در تشخی
وجود دارد.

برخی ل تهای برتر نیازمند بهره گیری از وحـی
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شناخت ل ت اصیل است .در ترجیح یک ل ت بر دیگری عوامل مختلفی دخالت دارنـد
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