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 عام خاطبم برای تفکربرانگیز حالعیندر و کاربردی هایمثال با اما دارد، فلسفی مبنای
 .مفید و جذاب است اندیشیژرف به مندعالقه

 چکیده مطالب کتاب .1-4

ر بیش ساده گذری نقادانه بر مفهوم خوشبختی دوبه زبانی کم خوشبختی تاریخچةکتاب 
این کتاب  اگرچه قصد ندارد در 1ساله تفکر فلسفی دارد. نیکالس وایت 2022طول تاریخ 

کند،   همعیاری برای تعیین میزان آن ارائ ای قاطع در خصوص تعریف خوشبختی یاتوصیه
 فی و نیز نقد و بررسی آنها ومل موشکافانه بر این مفهوم و آرای مختلف فلستأ اما با

تر کند زوایای مختلف این مفهوم برای خواننده روشنهایی ساده کمک میه مـثالارائ
نیم اندیشی کفهم دارد، اما وقتی در آن ژرفشود. مفهوم خوشبختی معنایی ساده و قابل

ایم. خوشبختی و چگونگی د که کمتر به آن توجه کردههایی روبرو خواهیم شبا چالش
های رسیدن به آن یا سنجش و حفظ سعادت از آن مواردی است که نیازمند داوری

های جنبه از تاریخچة خوشبختیارزشی و یافتن مبنایی معقول است؛ به این معنا کتاب 
، مندظامنبحث نظری پردازد ولی به زبانی که آن را از انحصار فلسفی به این مفهوم می

 کند.  زبان عقلی صرف و مخاطب دانشگاهی خارج می

 محتوای کتاب معرفی .2

 اول فصل

 آشنایی با مفهوم خوشبختی
کند: واژه خوشبختی، نیکالس وایت کتاب را با یک مثال ساده و ملموس شروع می

درکی از آن داریم. در  حدودیبریم تاای معمولی و آشناست. مفهومی که گمان میواژه
ر و آن زن دیگ  «ببینم، خوشبختی؟»یک کافی شاپ زنی از زن دیگری می پرسد: 

خنش سفانه سبعد متأ .«کندخب، بله، ولی راستش بعضی چیزها اذیتم می»گوید: می
ای کنند، حرف به چیزهماند و وقتی دوباره شروع به صحبت میشود و ناتمام میقطع می

 شود. دیگری کشیده می

                                                           
1. Nicholas White 
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با بیان نظر ارسطو مرور تاریخچه خوشبختی را از نقطه آغاز تفکر فلسفی  نویسنده سپس
کس هیچ»گوید: گذار مشهور آتنی میقانون 1زند: ارسطو از قول سولوندر یونان کلید می

. البته این نقل قول در ابتدا «که در قید حیات است، خوشبخت مخوان هنگامیرا تا 
گوی دو زن در وکه وایت در ادامه با طرح مثالی از گفترسد، همچناننظر میعجیب به

خصوص خوشبختی و پاسخ یکی از آنها به این مضمون که بگذار بمیرم و مدتی بعد از 
دهد که در مواجهه شود که چقدر خوشبخت بودم، به خواننده حق میمرگم مشخص می

 دهد که این دیدگاه درواقع به کلیتمیطور تلویحی توضیح هبا این ایده جا بخورد، اما ب
 زندگی فرد اشاره دارد و اینکه خوشبختی را باید در یک بازه زمانی و کل سنجید. 

ی مدت معینکم درعجیب است اگر مرده دستِ»گوید: جهت است که ارسطو میهمینبه
سی ک. خوشبختی خیر انسان است و هر«عقاب خود هیچ اثری نپذیرداز بخت و اقبال اَ

 دنبال آن در تالش و تکاپو است.خوشبختی است که به خاطر خودِفقط به
پردازد، مستلزم آگاهی نسبت به که وایت به آن میچنانگزارش خوشبختی آن

ها و اهدافی متکثر که ناگزیریم آنها را ها و اهداف فردی خودمان است. خواستهخواسته
که این کثرت فقط متعلق به  هماهنگ سازیم و البته گریزی از آنها نداریم؛ چرا همبا

ترین وضعیت و هنگامی که در مضیقه مطلق هستیم، جهان مدرن نیست و حتی در ساده
 ما میسر شود.  نظر آوریم تا خوشبختی برایبایست موارد متعددی را درباز می

م شود که ای تنظیگونهه کند باید بهارائختی را اگر یک فیلسوف بخواهد گزارش خوشب
لسوفی ... هر فی تطابق داشته باشد -یعنی هر فرد  - که عمالً هستندبا وضع افراد چنان»

شنوی، ای بتواند توضیح بدهد که این شرایطی که از زبان من میکنندهنحو قانعباید به
 .«شرایط دلبخواهی برای خوشبختی است

 
 
 
 

                                                           
1. Solon 
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 دوم فصل

 اندازها و شناسایی خوشبختیچشمتضادها، 

تضاد و تکثر  مندنظامشکلی به 1گرگیاسافالطون نخستین فیلسوفی است که در رساله 
ای میان گرگیاس، دهد. در این رساله مکالمهها را نشان میبین اهداف و خواسته

که خوشبختی ما در این است  است و سقراط در جریان است. گرگیاس معتقد 2کالیکلس
خواهد باشد. کالیکلس نیز که میچهکه  چیزی را بخواهیم و به آن برسیم، حاال هر

مناها میال و تها و پرورش قوا برای ارضای اَهمین سیاق بر لزوم دستیابی به خواستهبر
ستن اکند کیفیت این خوکند. اما افالطون از زبان سقراط در رساله تالش میمی تأکید
 چالش بکشد. را به

که در آن  است ه الگوییگی معتقد است و در تالش برای ارائافالطون به هماهن
ز این کدام اای زندگی کند که هرشخصیت انسان متشکل از میل، حال و عقل به گونه

ر نظنحو انجام بدهد. نقش محوری در الگوی موردِبهتریناجزا نقش و وظیفه خود را به
انسان را از پیگیری آنها  ،هایی که عقلمیال و خواستهبسا اَتعلق دارد و چه او به عقل
 دارد.  برحذر می

ال به اگر کسی مبت»کشد: چالش میبهگونه ، کالیکس را ایناین رساله در افالطون او
و او همه عمرش را به خاراندن  کس او را از خاراندن تن بازنداردخارش تن باشد و هیچ

 «شماری؟بگذارند، آیا زندگی او را قرین سعادت می
ام نیا آنچه امروزه به« ارضاء - تمنا»نظریه  وایت برای توضیح نظر افالطون در ردِ

فردی  ؛کندمیال درجه دوم و مثال سیگار اشاره میشود، به اَشناخته می «ترجیح»نظریه 
کشیدن تمایل دارد کسی یا چیزی او را از سیگار حالعینکه تمایل دارد سیگار بکشد و در

 باز دارد. 
خصوص رابطه خوشبختی با وحدت و افالطون در دیدگاهبر طرح در این فصل عالوه

شود. دو فیلسوف یکی از دوران یونان هماهنگی، به نظرات ارسطو و نیچه نیز اشاره می

                                                           
1. Gorgias 

2. Callicles 
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کنند. ارسطو دو تضاد را مجاز و وحدت را نفی میکه هر نوزدهمباستان و دیگری قرن 
 أکیدکند بر لزوم تکثر و تضاد تشهر صحبت میخالف افالطون آنجا که از دولتبر ویژهبه

شهر عامل رود که ایجاد وحدت و یکپارچگی محض را در دولتآنجا پیش میدارد و تا
 شمارد. نابودی آن می

ختی نظر او خوشبداند. بهیچه نیز تمنای آرامش و وضعیت مطلوب را خوشبختی نمین
معنای وضعیت مطلوب خالی از تضاد و چالش نیست و چنین چیزی فقط مطلوب هرگز به

 وجه دغدغه سازگاری و پرهیز از تضاد ندارد. هیچهای ضعیف است. نیچه بهانسان
ر فالسفه، متفکران و نویسندگان دیگری نظی در ادامه این فصل نیکالس وایت به آرای

نوعی دیدگاه کدام بهکند که هر، اسپینوزا، باتلر، امرسون و ... اشاره می1آریستیپوس
ز اعتبار کلی خالی امعنا که نظریه افالطون بهاینکشند، اما نه بهچالش میافالطون را به

یید آن دهد و در تأآتی کتاب بارها به آن ارجاع می هایکه در فصلتلقی شود؛ چنان
 کند.طرح میمنظرات دیگری را 

 فصل سوم

 گیری خوشبختیطلبی و اندازهلذت لذت،

تعاریف  ترینترین و پذیرفتهطلبی کمّی یکی از مهمخوشبختی به مثابه لذت و لذت
گونه اندیشیدن درباره چ»نویسد: خوشبختی است. وایت در توضیح آن می شده برایارائه

ت ای اسگونهها و مالحظات و اهداف به همانمعنای اندیشیدن درباره گزینهسنجیدن به
ا انتخاب ها بستنی ر... باید از میان خوراکی کنندشوند یا بر ما جلوه میکه بر ما عرضه می

 «؟یرشته پزشکی تحصیل کنم یا مهندسمیوه را؟ باید در  کنم یا کیک یا ساالدِ
برای توضیح  2«های کاالییبسته»به اقتصاد از اصطالح  در ادامه با استنادنویسنده 

طلبی کمّی دهد که چگونه لذتها استفاده کرده و توضیح میانتخاب و پیچیدگی گزینش
های متعدد را به یک امر واحد تقلیل طلبی گزینهآید؛ لذتکمک این سنجش میبه

تواند به ما عرضه کند، گزینه برتر را گزینه میو با سنجش میزان لذتی که هر دهدمی

                                                           
1. Aristippus 

  .در علم اقتصاد است تریاصطالح مرسومبوده است که « هاسبد کاال». احتماالً منظور نویسنده 2
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ظور منگذاری های اجتماعی بهکند. طرفداران این نظریه آن را برای سیاستانتخاب می
 دانند. ایجاد خوشبختی در سطح کالن و جامعه مفید می

وارد است.  بودن آنربردیرغم محبوبیت و کاطلبی کمّی علیالبته نقدهایی نیز بر لذت
که در آرای مخالفان اشاره چناناست و آن مندنظامنظر وایت این نظریه بیش از اندازه به

 شده از انعطاف کمی برخوردار است. 
در این فصل ضمن بازگشت به ماجرای کالیکلس به آرای بنتام، هابز، الک،  نویسنده

رواقیون ارجاع  2ون، ارسطو، اپیکوروس، آکویناس، افالط1میل، هیوم، هاچسن، سیجویک
آید حرکتی رفت و برگشتی بین آرای که از فهرست اسامی موجود برمیدهد. همچنانمی

در این فصل نیز آنجا که قصد دارد وایت فیلسوفان فارغ از دوره زمانی برقرار است. 
کمّی را بررسی کند به ادبیات و نقدهای چارلز دیکنز  طلبینقدهای وارد بر نظریه لذت

یشتر وضوح و روشنی بهای متعدد بهمثال ارائهکند. این تنوع آرای مختلف و نیز اشاره می
 کند. اش با سایر دیدگاه کمک میاین موضع و مقایسه

 مچهارفصل 

 خوشبختی، ساختار و هماهنگی

ترین مسیرها برای هدایت بخشنویدکند نشان بدهد در این فصل تالش میوایت 
 .شده کدامندطرحمهای خصوص مفهوم خوشبختی در سنتهای رنگارنگ دراندیشه

ی لحاظ ارزشهها بشد که بین اهداف و خواستهمی تأکیدطلبی کمّی بر این در لذت
د؛ شوناساس یک ویژگی ارزشمند سنجیده میبر وجود ندارد و همه آنها صرفاًتضادی 

عر کاری هستید؛ شانجام چهحالِکند که درترتیب تفاوتی نمیاینمطبوعیت. به میزان
ست که کننده است میزان لذتی ابال هستید. آنچه تعیینخوانید یا مشغول بازی پینتمی

 کنید.ها کسب میکدام از این فعالیتاز انجام هر
یزها چ»در کتاب اشاره شده :  کهچناننظر او آنکند. بهاما افالطون خالف این فکر می

عین مانع ای مشیوهدادن به آنها بهترتیبوتوانیم با نظم. و ما می«کلی با هم فرق دارندبه

                                                           
1. Sidgwick 

2. Epicurus 



 
 

 

 تاریخچة خوشبختی/  3

http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

کوشد دریابد این وجود آوریم. افالطون میاز این تضاد شویم و میانشان هماهنگی به
فق یابد.  طابق و وساختار چگونه ساختاری باید باشد و چگونه شخص باید با آن ساختار ت

دادن به اهداف و باتلر این طرح را برای نظم و نظام 1فیلسوفان زیادی از جمله کامبرلند»
طلبی کمّی یا درواقع نوعی از تر از استراتژی لذتتر و پذیرفتنیفرد، بسی معقول

 شهودی شبیه به این فکر ،نظر آنها این طرح خصلتی شهودی دارداند. بهطلبی یافتهلذت
بدن ما کارکرد خاص خودشان را دارند ... و برای عده زیادی از مردم  ییک از اجزاکه هر

 در چیزی است که ما عمالًآسان است که احساس کنند این اندیشه نمایاننده همان
؛ ندازور بر آن تحمیل شده ریزی مصنوعی که بهیابیم و نه یک طرحهایمان میشخصیت

 «.ینندطلبی کمّی یعنی همان عیبی که بسیاری در لذت
ر نظمقابل نیچه مخالف هرگونه ساختار و حتی مخالف امکان وجود آن است. بهاما در

 الزم است پویا باشد و نه شبیه به ساختار ایستای ،او حتی اگر ساختاری وجود داشته باشد
و مدرسه دارند و به نوعی متولی  هستندکه هر دو معلم آنجادو از افالطون و ارسطو. این

د آل وجوای ایدهاندیشند که باید طرح و برنامهاند، میپرورش جوانان آتن شدهوآموزش
سوی نیکبختی هدایت کنند؛ حال آنکه داشته باشد که با آموزش آن به جوانان آنها را به

نام سعادت مخالفند.  هب نیچه، هابز و ... از اساس با وجود مفهومی ایستا، واحد و عظما
وقت م، آننظر داشته باشیالبته اگر معنایی متوسّع از ساختار و نیز مفهوم خوشبختی را در

هر دوی اینها شامل نظر خود نیچه وقتی از عظمت مطلوب انسان قوی و جویای تضاد 
 گوید، نیز خواهد بود. و چالش سخن می

پای  خصوص وقتیهبدارند نظرهایی اختالفِنیز با یکدیگر عالوه افالطون و ارسطو هب
وحدت » نویسد:خالف افالطون میبرآید. ارسطو میان میشهر و اداره آن بهدولت
دیگر نیز به حال جامعه سیاسی زیان دارد؛ خانواده بهتر از فرد و  یاندازه از نظرازبیش

. ولی جامعه هنگامی که به سازدجامعه سیاسی بهتر از خانواده نیازهایش را برآورده می
تری از افراد پدید آید چه بیشتر و متنوعشود که از عده هررسد و کامل میاین هدف می

                                                           
1. Cumberland 
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چه یک جامعه بهتر بتواند تا بتواند حوایجش را رفع کند. پس اگر راست باشد که هر
 .«نیازهایش را برآورده سازد، رستگارتر است، وحدت کم بر وحدت بسیار رجحان دارد

مبتنی بر دوستی )فیلیا( را  «خیرخواهی»البته ارسطو برای هماهنگی در جامعه اصل 
د افراد نظر او پیونخورد. بهچشم نمیای که در فلسفه افالطون بهدهد. انگارهپیشنهاد می

های کوچکتر و پیوند در جامعه وابسته به مفهوم دوستی و خیرخواهی است. این در گروه
 د. در جامعه به تعادل برسان ینحو مطلوبتواند تضاد را بهل است و میشموخیرخواهی جهان

ت به نحو اجمالی به نظرا بر مقایسه دیدگاه افالطون و ارسطووایت در این فصل عالوه
، رواقیون، 2ون، دکارت، اسپنسر، کانت، هگل، سیجویک، برات1نیتساسپینوزا، الیب

خصوص مفهوم سعادت و دینی )مسیحی( در هایثر از دیدگاهآکویناس و نظرات متأ
 پردازد.خوشبختی می

 مپنجفصل 

 اخالقیات، خوشبختی و تضاد

پردازد، ترین فیلسوفی که به گسست بین مفهوم خوشبختی فرد و تکالیف اخالقی میمهم
ین ب رسدنظر میاو مواردی بر سر راه فرد قرار خواهد گرفت که به عقیدهکانت است. به

به  کردنکردن و عملبودن یا کسب لذت با اخالقی رفتارانتخاب فرد برای خوشبخت
تواند سی میکست و هرکند بسیار آشناتکلیف تضاد وجود دارد. تقابلی که کانت طرح می

وضعیت آسان است، گذر از آن اندازه که درک این همانراحتی آن را درک کند، اما بهبه
 «حکم مطلق»عنوان کند تحتِمی ارائهحلی که کانت ست. راهو دردسرساز ا دشوار

شناخته شده است؛ باید آنچنان رفتار کنی که بتوان مبتنی بر آن یک قاعده و قانون کلی 
چه آن»های دینی مسیحی بیان شده که عنوان قاعده طالیی در آموزهیا آنچه به ساخت

ی پسندی برای دیگری خود نمیپسندی برای دیگری بپسند و آنچه برابرای خود می
 «.نپسند

                                                           
1. Leibniz  

2. Bratton 
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ست پیش از داینالبته تقابل میان وظیفه و تمایل یا وظیفه و خوشبختی و عناوینی از
کانت نیز وجود داشته است. وایت با اشاره به این سابقه و پرداختن به آرای متفکرانی 

ظر من به ن»: نویسدچون کامبرلند، پرایس، کالرک، هیوم، هگل، باتلر و سیجویک، می
مردم میان دو نگرش در نوسانند. یک نگرش این است که مالحظات اخالقی مالحظاتی 

نچه دادنش اخالقی است با آپس میان آنچه انجام ،بیرونی نسبت به خوشبختی هستند
وجود داشته باشد. نگرش دیگر این تواند تضاد میسوی خوشبختی است، راهبر فرد به

ینجا وجود ندارد. حال یا به این دلیل که خوشبختی چون جامع است که هیچ تضادی در ا
دلیل که گیرد. یا به این بودن را نیز دربر میبودن و درستکاراست پس اخالقی

بودن است )شاید با عاملیت االهی( یا به اخالقی ضامن خوشبختلحاظِبودن بهاردرستک
دو نگرش را داشته باشند. شاید به این نحوی هرقادرند به افراد ظاهراً بیشترهر دو دلیل. 

ر من در نظدو با هم پرهیز کند. به تناسب اینتواند از تفکر درباره عدمدلیل که آدم می
 .«فارغ از تضاد باشند مشغول این نیستند که حتماًاین حوزه مردم خیلی دل

ت و ر اشتباه استوان دید. به نظر او کانت دهای این ایده را در افکار هگل نیز میریشه
اگر فردی درک درستی از مفهوم اخالقیات و منفعت شخصی داشته باشد، آنگاه درک 

 شود.کند که منفعت شخصی او شامل اخالقیات نیز میمی
ود. شبحث اخالقیات و خوشبختی در تفکر فلسفی شامل جامعه و اداره آن نیز می

به آن  جمهوریشهر در کتاب دولتویژه در آرای افالطون درباره طورهمفهومی که ب
شرح آن از زوایای دیگر به 1نیکوماخوس اخالقپرداخته شده و ارسطو نیز در کتاب 

را برای مردمان طلب کنند و به این  «خیر»پردازد. افالطون معتقد است حاکمان باید می
بختی را شرغم اینکه باالترین خومنظور باید با تفکر فلسفی آشنا باشند. اما ارسطو علی

فکر داند، معتقد است بین فعالیت سیاسی دیگرمحور با تمی «تئوریا»یا  «تفکر فلسفی»
یاسی ای که اشتغال به فعالیت سگونههمحور، تضاد جدی برقرار است؛ بفلسفی خویشتن

 محورانه را درککند و کسی که نظرورزی خویشتنفرد را از نظرورزی فلسفی دور می
و را د اندیشید اینگرداند. بنابراین خالف آنچه افالطون میمیکند از سیاست رو بر

                                                           
1. Nicomachean Ethics 
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محوری که وقف نظرورزی توان با هم جمع کرد و در بهترین حالت زندگی خویشتننمی
 محور شود، توصیه ارسطو است. زندگی سیاسی دیگر موردِدر

وضعیتی که بین این دو فیلسوف برقرار است، به تضاد مدرن موجود بین خوشبختی و 
عالوه اینکه هر دو نظیر متفکران مدرن در تضاد بین فعالیت هوظیفه شباهت دارد؛ ب

 انند.دمحور و فعالیت سیاسی دیگرمحور، وظیفه را مقدم بر خوشبختی میخویشتن

 ششمفصل 

 خوشبختی، امر واقع و ارزش

مشترک  طورِهمتفاوت ب کامالًو باورهای های اخالقی آیا ممکن است دو نفر با ارزش
تعیین کنند که فالن فرد خوشبخت است یا نه و یا در این مورد به توافق برسند؟ یا اینکه 

ها بر درک و برداشت آنها از خوشبختی های آنها بر سر اخالقیات و دیگر ارزشتفاوت
خود راه و روشی متفاوت را در تالش برای اینکه فردی نوبهکدام بهگذارد و هرهم اثر می

کنند که نتیجه چنان اختالفی با هم پیدا میگیرد و درخوشبخت است یا نه در پیش می
 رود؟ می کلی از میانامکان رسیدن به تفاهم بر سر اینکه کسی خوشبخت است یا نه به

سازد و مصادیق ثر میما را از خوشبختی متأاوت ارزیابی ها و باورهای متفآیا ارزش
دهد؟ این پرسشی است که وایت در این فصل بودن را پیشنهاد میمتفاوتی از خوشبخت

کند که نوعی اجماع بر پردازد. او در پاسخ به این پرسش به دورانی اشاره میبه آن می
ر این دوران سه فلسفه یونانی. د 1سر مفهوم خوشبختی حاصل شده بود؛ دوران هلنیستی

. دانستندمی «آرامش»نحله اساسی اپیکوری، رواقی و شکاکان، خوشبختی را همان 
تواند کرد مخاطب را متقاعد کند که با برگزیدن دیدگاه آنها میکدام از آنها تالش میهر

 . شکاکاندانستبه سعادت و نیکبختی دست پیدا کند. اپیکور آرامش را در فقدان درد می
د؛ ل توفیق چندانی کسب نکردنگذاری نسبت به تمامی مسائبا ترویج تردید در ارزش

اطمینان بیشتر آنها را خبری یا عدماند و بیمردم نیازمند کسب یقین چراکه عموماً
وقایع  کردنویه فرضالسّن با توصیه به علیا آرامش بدهد. اما رواقیورنجاند تا به آنهمی

 شتری در بین عموم برخوردار شدند. زندگی از مقبولیت بی

                                                           
1. Hellenistic period 
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ر واقع، عنوان امهار بجبّ کشیدن تصور عموم از خوشبختی فردِچالشافالطون نیز با به
توانستیم درون )روح( فرد نظر او اگر میپاسخ دیگری برای این پرسش فراهم کرد. به

 فهمیدیم که او خوشبخت نیست. جبّار را ببینیم، می
را  توانست میزان خوشبختیرسید میطلبی کمّی به نظر میلذت از طرفی رواج نظریه

گذاری ذاتی، تعیین کند. اما به این نظریه نیز نقدهایی نظر از ارزشدر عالم واقع صرف
ته تازد. او از این واقعیت آشفگرایی میبه فایده خانه قانون زدهوارد بود. دیکنز در کتاب 

غه بهروزی افراد دورتر )بیشتر( را دارد تا اعضای است که شخصیت رمانش چرا بیشتر دغد
گرایی که از کارهایی دفاع ای بود به این فایدهواقع حمله خانواده خودش را. این در

 بار بیاورند. توانند بیشترین خوشبختی را برای بیشترین تعداد از افراد بهکرد که میمی
یک معیار واحد این اندیشه را طرح  ارائههای مختلف و ناکامی در تضاد میان اندیشه

ایش گیری باشد. گراندازهجای سعادت از مفهوم دیگری استفاده شود که قابلِکرد که به
ته از دسگرفت در کار آنآسانی اندازه توان بهبه سمت این فکر که خوشبختی را نمی

در کنند شود که فکر میاقتصاددانان و اندیشمندان علوم اجتماعی آشکار می
است.  «ولپ»باید توزیع شود خوشبختی نیست بلکه  آنچه های اجتماعیگذاریسیاست

توان اعداد گیری است که نمیاندازهقدر غیرقابلِمان بر این باشد که بهروزی آناگر عقیده
ازای بهدست داد، در مقابل پول به نظرمان مااعتمادی درباره آن بهو ارقام قابلِ

 شود.وب میانگیزی محسوسوسه
یاری وجود که افراد ثروتمند بسعنوان معیار پذیرفته شود، چنانهالبته پول هم نتوانست ب

دانند. بنابراین دغدغه همچنان باقی رغم تمکن مالی، خود را خوشبخت نمیدارند که علی
 دنبالهاو ب .ماند. یکی از اقتصاددانانی که این دغدغه را پیگیری کرد آمارتیا سن است

 نیم.گیری، مقایسه و ارزیابی کانصافی یا توزیع را اندازهاین بود که چگونه انصاف و بی
را در  «یافتن به کارکردهای ارزشمندتوانایی دست»یا  «هاتوانایی»به تعبیر خودش  سن

نظر او این همان چیزی است که باید عادالنه توزیع شود. او با مرکز توجه قرار داد. به
رای کند و از تالش بهای فیلسوفان سنتی قطع میه ارتباطش را با انگارهطرح این اید

 های مرتبطنحوی که شامل همه جنبهحال شخص به و یک ارزیابی کلی از وضع ارائه
را چنین خالصه کرد:  سنتوان دیدگاه . میورزداجتناب می، باشدشکلی شهودی به
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داد  رله توزیع کانون توجه قرار مسئاشد، آن ارزش مهمی که باید دخوشبختی هرچه ب
 توانایی است و نه خوشبختی.
ای از تالش برای پیمایش کمّی وضع انسان با لحاظ یکی شیوه تفکر آمارتیا سن نمونه

داند؛ چراکه پرداختن های سعادت و بهروزی است.  وایت این شیوه را ناموجه نمیاز جنبه
 نظر وی امری دشوار است.   مایش آن ازهای مرتبط به خوشبختی و پیبه تمام جنبه

کنند مفهوم خوشبختی را پردازد که تالش میهایی میدر این فصل وایت به دیدگاه
سمت مفاهیم جایگزین و مقاصد مقطعی چالش بکشند، از ارزش آن بکاهند و بهبه

 گذاری و مباحث علوم اجتماعی حرکت کنند. سیاست
عناصر  اش شاملخوشبختی مفهومی سابژکتیو است و در معنای عادی نویسندهنظر به

ت نهایت دشوار اسهای بسیار( و بیشود )حتی اهداف و خواستهدهنده زیادی میتشکیل
 یفاءانقشی کدام از آنها چهتری در خوشبختی دارند و هریک نقش مهمکه بگوییم کدام

توان به این سختی میوار است پس بهها دشالؤدادن به این سکنند و چون جوابمی
 کسی خوشبخت است؟ال نیز جواب داد که چهؤس

 ششمفصل 

 کردن بدون این مفهوم سر

م کند، مفهوتالش می «جورچین»در فصل پایانی کتاب، وایت با استفاده از مثال 
ما برای  وینظر ترین آرایی که به آن پرداخته، روشن کند. بهخوشبختی را با نظر به مهم

 زمانی قضاوت درباره خوشبختی نیازمند داشتن یک تصویر کلی با وضوح باال هستیم و تا
ا میزان آن توانیم درباره خوشبختی یکه نتوانیم به چنین برداشتی دست پیدا کنیم، نمی

همان اتفاقی است که در تاریخ فلسفه رخ داده و  نیز نظری قاطع بدهیم و این دقیقاً
 بینیم.ین برداشت یا تعریف جامعی از خوشبختی نمیکم چندستِ
 این روضع ما را د. »ما برای توصیف خوشبختی با یک جورچین طرفیم وایت عقیدهبه

آنها  داند وقتیعات جورچین زیادی دارد، اما نمیطحال مقایسه کنید با وضع کسی که ق
تی ممکن است نداند که تصویری حاصل شود یا حرا سر جایشان قرار داد، قرار است چه

کند متعلق به این جورچین هستند یا خیر. او با خودش فکر می آیا همه این قطعات اصالَ
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ا متعلق هتوانست بداند کدام قطعهتصویری ساخته شود، میدانست قرار است چهاگر می
 «.هم بچیندکنارتواند آنها را دربه این جورچین هستند و چگونه می

ل مدعی بنتام و می دهند. مثالً ارائهاند یک مفهوم راهنما بسیاری از فیلسوفان کوشیده
اری توانند کمک کنند معیاند خوشبختی همان لذت است، پس میشدند که چون دریافته

زد، اگرچه انگاره لذت او با درست بیابیم. اپیکور هم همین حرف را می برای عملِ
تشخیصش درباره  موردِین ادعا را درفاوت بود. افالطون هم ام و میل متهای بنتاانگاره

ت که هابز و کانحالیبهترین وضع و حال انسانی یعنی هماهنگی شخصیت داشت، در
موافق بود که چنین  منکر وجود چنین مفهوم راهنمایی بودند. نیچه هم ظاهراً اصالً

ین مفهومی حال و روز انسان کرد که نداشتن چنمی تأکیدضمن مفهومی وجود ندارد و در
 کند.را بهتر می

ست نظرهای متعدد نشانه این نیکند که وجود این اختالفمی تأکیدوایت بر این نکته 
که هیچ راه درستی برای تشخیص و ارزیابی خوشبختی وجود ندارد و نیز در کتابی با این 

اتی توان اشتراکحال میعینِعنوان جای این نیست که چنین چیزی را اثبات کند، اما در
  میان آنها یافت.

وضیح کند و مثال جورچین را با آنها تدر فصل پایانی سه فیلسوف را انتخاب می نویسنده
 دهد:می
ارسطو مثل کسی است که انتظار دارد در تصویری که سرانجام با چیدن قطعات »

و  اهمیت سازد، یک قطعه خاص که بهترین قطعه است )فضیلت برتر(،جورچین می
برجستگی خاصی پیدا کند. این قطعه باید جای بزرگ و مهمی داشته باشد و بقیه دور 

خواهند قطعات جورچین جوری چیده شود که تصویر آن جمع شوند. اپیکور و بنتام می
خواهد نهایی حداقل رنگ )اپیکور( و یا حداکثر رنگ )بنتام( را داشته باشد. افالطون می

ه نقش قطعهای مختلفی داشته باشد که بر هروع هماهنگی از طرحکه تصویر نهایی تن
آن رای که طرح عقل باند و البته یک قطعه از همه چشمگیرتر باشد؛ یعنی آن قطعهشده

ه لترین راه را یافته است. تشبیه مسئکند بهکدام از آنها فکر مینقش بسته است. هر
 ها ازکند که چگونه این گزارشمی ءاین را به ما القا خوشبختی به جورچین صرفاً

 ها مفهومی ازدهند. این گزارشهای مختلف میها و دلبستگیخوشبختی خبر از دغدغه
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دادن رارنظر قگذارند که هدایتگر فیلسوف برای چگونه مدخوشبختی را به نمایش نمی
ت جهها درتنها تالشوضوح روشن است که نهبهترین شکل باشد. بههمه قطعات به

فاوتی های متکدام از فیلسوفان انگارهتر از آن هررسیدن به نتایج مختلف است که مهم
 . «دارند, همبودن باجور،از 

ف برخال -پروژه ارسطو «بخشد. به نظر او وایت کتاب را با دیدگاه ارسطو پایان می
هداف به ا کردناین نیست که راهی برای هماهنگ - فیلسوفان دیگر بیشترافالطون و 

دارد  وجود - مل فلسفی و سیاستتأ -گوید دو هدف انسانی ما نشان بدهد. ارسطو می
شخص بهتر است که فقط یکی کند که برای هرنشان می و نه فقط یک هدف. او خاطر

از این دو هدف را دنبال کند و آن را هدف مسلط قرار دهد. اما این بدان معنا نیست که 
شود. به تکرار، به این ترتیب مقدور میجمعی و بهشکلنسانی بهتحقق هماهنگ اهداف ا

رسطو ما ترتیب ااینشود. بهدر این میان یکی از اهداف به ناگزیر قربانی می عکس؛ قطعاً
ه تا ب  - کنیمکه میچنان -توانیم تالش کنیم چه میگذارد تا هررا به حال خود می

هایی که بر سر راه است، کنار بیاییم. فارغ از دشواریاهدافمان برسیم و بکوشیم با همه 
 ها ناشی از تضاد هستند یا عاملی دیگر.اینکه آن دشواری

دهد کند و نشان میوایت با نوشتن این قطعه پایانی تاریخچه خوشبختی را تمام می
سودای رسیدن به یک تصویر کامل و آرمانی از خوشبختی هستیم؛ درواقع که اگر در

 کنیم!جو میودست نیافتنی را جست امری

 نکات تکمیلی و پیشنهادها .3

جهت که نویسنده تا پایان کتاب موضعی اینز ا خوشبختی ةتاریخچی کتاب مطالعه
فیلسوف نظر از دوره تاریخی هربرگشتی صرفوکند و نیز با حرکت رفتطرف اتخاذ میبی

نوری بر مفهوم خوشبختی بتاباند و نیز  ایبار از زاویه تازهکند هریا متفکر تالش می
واند در درک تکند، میبررسی می  «خوشبختی»تاریخ تفکر فلسفی را با نظر به مفهوم 

ه عنوان یک دغدغه انسانی به خوانندبهتر تطور این مفهوم و توجیه تداوم و پایایی آن به
نی برای شما خواند تواندهای زیر نیز میپسندید کتابکمک کند. اگر این رویه را می

 باشد:
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 ن افشی ترجمه: ،سیسال بوک ارسطو تا علم مغز،جوی خوشبختی: از ودر جست
 .1331 ،نو نشر ،خاکباز

 جان  ،چرا خوشبختی در نگاه تماشاگر نهفته است؟ :قدرت پنهان زیبایی
 .1330، ققنوسانتشارات سهیل سمی، ترجمه: آرمسترانگ، 

 


