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لذت و رنج
پروندهای برای بهتر زیستن

همراه با نوشتار و ݡگفتارهایـ ـ ــی از سعید مدنـی ،ناصر مهدوی ،حسین دباغ
سیدهادی معتمدی ،لطفاهلل میثمـــی ،امیرحسین خداپرست ،محمود مقدس ــی
مهدی زمان ــی ،شیرزاد پیݡکـ حرفه ،نغمه پروان ،محمدعل ــی دادخواه
هدی خطیب ـ ــیمقدم ،صدیق قطب ـ ــی ،امیر تاݡکـی

آنچه شما را برنجاند بر او سخت است
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ٌ ّ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ ٌ
وف َّر ِحیمٌ
لقد جآءکم رسول ِمن أنف ِسکم ع ِزیز علی ِه ما ع ِنتم ح ِریص علیکم ِبالمؤ ِم ِنین رء

همانا پیامبرى از خودتان به سوى شما آمده است ݡکه آنچه شما را برنجاند بر او
سخت است ،بر هدایت شما حریص و دلسوز و به مؤمنان رئوف و مهربان است.
توبه 128

بسمله

طراحـــݡی حروف /مسعود جزنــــݡی1383/
به نقل از ݡکانون هنر شیعـــݡی
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مدیر مسئول دݡکتر قدرتاله نوروزی
مدیر ضمائم و مجالت عاطفه صفری                                                     مدیرهنری محمدحسن لطیفـ ــݡی
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امیر تاݡکݡی

رنج و لذتݡی
ݡکه مݡیبریم
آنچــه در ایــن شــماره از ویــژه نامه بــه آن خواهیم
پرداخــت ،مفهــوم لــذت و رنــج در زندگــی اســت.
ایــن موضــوع از آن جهــت مهــم اســت کــه
زندگــی بشــر در طــول تاریــخ مرهــون نــوع نــگاه
بــه زندگــی خــوب و تفســیر زندگـ ِـی نیکفرجــام
اســت؛ در واقــع تبییــن شــیوهای از زندگــی کــه در
آن ســعادت معنــا مییابــد و انســان بــه مطلــوب
خــودش میرســد .زندگــی خــوب و بهزیســتی بــه
یکــردن ،دارای مولف ههــای
معنــای خــوب زندگ 
مختلفــی اســت کــه فیلســوفان و اندیشــمندان
متعــددی در گــذر تاریخــی بــه جس ـتوجوی آن
پرداختهانــد .از آنجــا کــه معمــوال غایــت زندگــی
بــه همــراه شــیوه زیســتن دغدغــه بشــر بــوده،
دســتیابی بــه آرامــش و باالتریــن حــد بهبــودی
نیــز منشــأ دلبســتگیهای آن اســت.
حــال ایــن لــذت و رنــج ،گون ههــای متنوعــی را در
خــود جــای داده اســت؛ از بعــد مــادی گرفتــه تــا
بعــد معنــوی و فرامــادی .برخــی معنــای لــذت را
در دســتیابی بــه مواهــب مطلــوب آدمــی به شــمار
میآوردنــد و برخــی کســب درجــات معنــوی و
آرامــش درونــی را لــذت حقیقــی میپندارنــد.
در مقولــه رنــج هــم برخــی هرگونــه رنجــی را
مذمــوم میداننــد و برخــی بــرای رســیدن بــه
درجــات باالتــر عرفــان و حقیقــت ،آن را الزم
و ضــروری میپندارنــد .در واقــع انســانها در
هدفــی کــه بــرای خــود ترســیم میکننــد ،بــه
دنبــال کســب منفعــت ،آســایش و رضایتانــد.
ن حــاالت روی دیگــر ســکه لــذت هســتند.
ای ـ 
از ایــن رو ،بررســی دقیــق ایــن موضــوع از آن
جهــت کــه بــا هــدف زیســتن آدمــی در ارتبــاط
اســت ،اهمیــت وافــری مییابــد.
ـتر مفاهیــم
تعریــف و تفســیر رنــج و لــذت ،بسـ ِ
یســازد.
نهــای اصلــی زندگــی بشــر را م 
و بنیا 
اینکــه انســان همــواره بــه دنبــال کســب لــذت
اســت ،انکارناپذیــر اســت .امــا یکــی از گزار ههــای

محــل بحــث ،نــوع ایــن لــذت و شــیوه کســب آن
اســت.
یهــا و مکاتــب گونا گــون دســت بــه
ایدئولوژ 
ترســیم جامعــه آرمانــی زدهانــد .طبیعتــا ایــن
جوامــع آرمانــی مطابــق بــا واالتریــن خواســتههای
بشــر شــکل میگیــرد و ایــن یعنــی کســب منفعــت
و لــذت بیشــتر بــرای انســان .از قــرار دادن تقــارن
معنایــی منفعــت ،ســود و فایــده بــا لــذت ،بهتــر
یتــوان بــه عمــق نیــاز تحلیلــی ایــن گــزاره پــی
م 
بــرد .یکــی از نکاتــی کــه بایــد بــه آن پرداخــت
تعریــف رنــج و لــذت در قــرن جدید اســت و بررســی
آنکــه جوامــع بشــری امــروزی در چــه وضعیتــی
نســبت بــه آن قــرار گرفتهانــد؟ آیــا بــه لذتگرایــی
بیشــتر نزدیــک شــدهاند؟ بــه کــدام نــوع لــذت
گرایــش بیشــتری پیــدا کردهانــد؟
تعــارض میــان منفعتگرایــی فــردی و منافــع
عمومــی و جمعــی از دیگــر مباحــث مهــم ذیل این
موضــوع اســت؛ چرا کــه در عرصــه عمومــی ،آن
جامعـهای تــوان حرکــت در مســیر تعالــی و توســعه
را داراســت کــه در آن ،منافــع عمومــی بــر منافــع
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فــردی ترجیــح داشــته باشــد .در واقــع همــگان
بــرای همدیگــر گام بردارنــد و نیــروی جمعــی در
راســتای اهــداف جمعــی باشــد؛ نــه آنکــه هــر کــس
شهــای
بــرای ســود خــود ،منافــع دیگــران و ارز 
مــورد قبــول جامعــه را بــه قربانــگاه بکشــاند.
ایــن فایدهگرایــی چنانچــه بر محــور آرمانخواهی
ریــل گــذاری شــود ،حــال هــر آرمانــی کــه منظــور
یتــر بــرای جامعــه پدیــد
باشــد ،ســاختاری اصول 
خواهــد آمــد .فــارغ از قضــاوت در خصــوص
ـرو آرمانخواهــی قــرار
آرما 
نهــا ،لذتــی کــه در گـ ِ
یگــرای
میگیــرد ،چهبســا بتوانــد بــا رویکــرد تعال 
انســان ســازگارتر باشــد .ایــن نکتــه از آن جهــت
حائــز اهمیــت اســت کــه بیآرمــان ،ب ـیارزش و
بــی هــدف زیســتن ،رنــگ زیســتن پوچگرایانــه را
بــر دیوار ههــای جامعــه مــی نشــاند.
تهــای ظاهــری و مــادی بدون داشــتن
کســب لذ 
هرگونــه هــدف اساســی ،همــان گام برداشــتن در
مســیر پوچــی و پوچگرایــی اســت کــه زندگــی
بــدون معنــا را یــادآوری میکنــد.
بایــد دیــد و بررســی کــرد کــه حــدود هــر لذتــی تــا بــه
یتــوان بــا عقالنیــت،
کجــا میرســد و چگونــه م 
ایــن حــدود و مرزهــا را ترســیم کــرد؛ ترســیم از
آن جهــت کــه هــم بــا اهــداف ســازگار باشــد و
هــم بــا منافــع عمومــی جامعــه تعارضــی نیابــد.
عقالنییافتــن ایــن مرزهــا خــود از حســاسترین
شهــای زندگــی اجتماعــی اســت.
بخ 
در نــگاه تکاملگرایانــه ،پرداختــن بــه
تهــای لــذت و رنــج ،از دیگــر نــکات اساســی
اولوی 
تهــا پایــدار و ماندنــی
اســت؛ اینکــه کدامیــن لذ 
اســت و کدامیــن رنــج هــا بــرای تکامــل الزم اســت
و تحمــل کــدام رنــج جامعــه را بــه ســوی کســب
نفــع عمومــی بیشــتر ســوق میدهــد .تمامــی
اینهــا نیازمنــد تعریــف دقیــق معنــا و مســیر تکامــل
فــردی و اجتماعــی انســان اســت کــه در ایــن
نوشــتار قصــدی بــر تاییــد یــا عــدم تاییــد تعاریــف
مختلــف نیســت و صرفــا چارچــوب نظــری بحــث
مــورد توجــه اســت .گســتره آشــنایی بــا مفهــوم
لــذت را بایــد در تحلیــل مفاهیــم دگردوســتی،
انســانیت ،جوانمــردی ،انصــاف ،ابعــاد عاطفــی
انســان و دیگــر مفاهیــم مرتبــط دانســت و نســبت
میــان ماننــد اســتقامت و ســتمناپذیری ،مبــارزه
بــا ســتم ،حفــظ کرامــت نفــس ،حفــظ منزلــت
انســانی و ...را بــا مفهــوم رنــج ســنجید تــا در
نتــر بــه مفاهیــم
یــک چارچــوب و قالــب مطمئ 
بهزیســتی دســت یابیــم.
در ایــن شــماره از ویــژه نامــه پرســش ســعی
شــده اســت بخشــی از مــواردی را کــه گفتــه
شــده بــه یــاری اســتادان حوز ههــای فلســفی،
جامعهشناســی ،روانشناســی و  ...بــه بحــث و
تبــادل آرا بگذاریــم تــا شــاید بــر زیســت بهتر انســان
تاثیــر بگــذارد.
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لطفاهلل میثمی

سالم بر غم
درود بر رنج

غم و رنج آ گاهانه و تعال یبخش

راهــی کــه در گذشــته مــا رفتیــم بــه نظــر
میرســد راه خــدا راه تکامــل باشــد و معتقــد
بودیــم کــه ایــن تکامـ ِـل ســمتدار و هــدفدار
بــا موانــع و مشــکالت زیــادی روبهروســت کــه
بایــد ایــن موانــع را برطــرف کــرد و طبیعــی
اســت کــه در ایــن راه بــا غــم و رنــج فــراوان
روب ـهرو میشــدیم .شــکنجه هــم میشــدیم
ولــی هــر روز صبــح کــه در ســلول بودیــم بــا
ســلول کنــاری مــورس میزدیــم و عالمــت
ســامتی میدادیــم .عالمــت ســامتی مــا
از چهــار کلمــه تشــکیل شــده بــود« :ســام
بــر غــم ،درود بــر رنــج» امــا ایــن غــم و رنــج
آ گاهانــه و تعالیبخــش بــود و میدانســتیم
کــه مبــارزه مشــکالت دارد ،ولــی همیشــه
دنبــال راهحــل بودیــم و مشــکالت را نوعــی
آزمایــش و ابتــا تلقــی میکردیــم نــه بدبختــی
و بدشانســی؛ بنابرایــن همهچیــز برایمــان
در عیــن ســخت بــودن ،ایــن غــم و رنــج تــا
حــدی آســان میشــد .ایــن دو فــراز پرشــکوه
قــرآن ،یعنــی «فــان مــع العســر یســری ،ان
مــع العســر یســری» راهنمــای مــا بــود؛ نــه
اینکــه بعــد از مشــکلی آســانی اســت و بعــد از
هــر ســرباالیی ســرازیری اســت؛ بلکــه بــا هــر
مشــکلی ،آســانی و بــا هــر ســرباالیی ســرپایینی
اســت .بدینســان ســختیها برایمــان آســان
میشــد.
توجــه بــه ایــن دو آیــه ،عمــق مبــارزه از
دیــدگاه قــرآن و حضــرت علــی (ع) را نشــان
میدهــد .حضــرت علــی هــم میگویــد

هرکســی ایمانــش را تعالــی دهــد مشــکالت
یشــود .بــرای نمونــه دو
بــرای او آســان م 
نفــر در ســلول کمیتــه (حــاال مــوزه عبــرت)
بودنــد ،یــک نفــر ســوم بــا پــای شکنجهشــده
و متکاشــده وارد میشــود ،یکــی از آن دو
نفــر میگویــد بایــد قبــول کنیــم کــه ســاواک
واقعیــت دارد و خیلــی قــوی اســت .شــکنجه
میکنــد و اطالعــات میکشــد و گروههــا
را متالشــی میکنــد .آن نفــر دوم از دو نفــر
میگویــد ا گــر ســاواک مــردم را داشــت چــه
دلیلــی داشــت شــکنجه کنــد .اتفاقــا شــکنجه
ســاواک دلیــل بــر بیثباتــی نظــام شاهنشــاهی
اســت و هیــچ نظــام شــکنجهگری در طــول
تاریــخ ،موفــق نبــوده اســت .اینجــا ایــن
گــزاره نشــان میدهــد کــه فــرد مؤمــن کســی
اســت کــه امنیتبخــش و آرامشبخــش
باشــد و دیــد تاریخــی و تکاملــی داشــته باشــد
و خــود را در جهــت تکامــل و تاریــخ ببینــد .از
ایــن منظــر اســت کــه جهــت ســاواک را رو بــه
افــول و جهــت مبــارزه را رو بــه رشــد و تکامــل
میدیدم.
یــادم میآیــد بعــد از  15خــرداد  ،1342کــه
ســرکوب وحشــتناکی انجــام شــده بــود فضــا
بــرای مبــارزه بســیار ســخت شــد .مــا در ســال
 1339تــا  1342در دانشــگاه تحــت رهبــری
جبه ـه ملــی ایــران و نهضــت آزادی ایــران
مبــارزه میکردیــم و از آزادیهــای مصــرح در
قانــون اساســی مشــروطیت بهــره میبردیــم و
تشــکلهای خــود را گســترش میدادیــم15 .

شکنجه
ساواک دلیل بر
بیثباتی نظام
شاهنشاهی
است و
هیچ نظام
شکنجهگری
در طول تاریخ
موفق نبوده
است

خــرداد مانــع ســختی در برابــر مبــارزه بهوجــود
آورد .حــدود  90درصــد دانشــجویانی کــه
آن ســال فار غالتحصیــل شــدند ،بــه ســمت
زندگــی رفتنــد.
 10درصــد بقیــه یــا بــه مبــارزه سیاســی کشــیده
شــدند یــا بــه مبــارزه عمیقتــر .حنیفنــژاد
میگفــت مــا در ایــن ســه ســال از آزادیهــای
مصــرح در قانــون اســتفاده کردیــم ،حــال
کــه موانعــی بــر ســر آزادیهــا بهوجــود آمــده،
دو راه داریــم؛ یــا اینکــه برویــم منــزل عمــه
اســتراحت کنیــم تــا مــردم آ گاه شــوند و موانــع
برطــرف شــده و شــرایط مبــارزه فراهــم شــود
یــا اینکــه مردانگــی ایجــاب میکنــد موانــع
بهوجــود آمــده بــر ســر راه آزادی را از بیــن
ببریــم .در همیــن راســتا بــود کــه خطمشــی
خودشــان را مبــارزه بــا ایــن موانــع قــرار دادنــد و
مصــداق ایــن موانــع را هــم در درجــه اول دربــار
شاهنشــاهی و در درجــه دوم ضداطالعــات
ارتــش و در درجــه ســوم ارگان ســرکوب
ســاواک قلمــداد کردنــد.
باالخــره در ســیر تکویــن مبــارزه در ســال
 1344ســازمان مجاهدیــن را تشــکیل دادنــد
هــر چنــد اســمی نداشــت .در ســال 1350
خیلــی از اعضــا دســتگیر شــدند و مــا متوجــه
شــدیم کــه ســاوا ک از فــرد «الــف» بــه «ب»
از طریــق شــکنجه میرســد و از فــرد «ب»
بــه فــرد «ج» و الــی آخــر و ایــن نشــان م ـیداد
کــه ارگان ســاواکی کــه شــایع کــرده بــود از هــر
ســه نفــر یــک نفــر ســاواکی اســت و حاکمیتــی

بــر ذهنهــای آن زمــان بهوجــود آورده بــود
بــرای کســی جرئــت مبــارزه را بــه خــود راه
نمــیداد؛ ولــی ایــن تــور ذهنــی ســاواک هــم
شکســته شــد .مبــارزه اینقــدر ادامــه پیــدا کــرد
کــه زندانهــا پــر شــدند تــا روزی رســید کــه شــاه
گفــت از ایــن بــه بعــد قــرار داریــم کــه شــکنجه
ندهیــم؛ (یعنــی بــه شــکنجه اعتــراف کــرد)
و میخواهیــم بــه قانــون اساســی برگردیــم
(یعنــی تــا آن زمــان قانــون اساســی را دور
زده بــود) .یکــی از ســربازجوهای ســاواک بــه
زنــدان آمــد و گفــت از ایــن بــه بعــد کتــاب
خوانــدن جــرم نیســت؛ فقــط اســلحه نباشــد.
میدانیــم هــر کســی کتــاب مائــو را میخوانــد
 3تــا  10ســال زنــدان داشــت .بدینســان
مقاومتهــا موانــع آزادی را یکــی بعــد از
دیگــری کمرنــگ کــرد و زمینــه بــرای بازگشــت
نظــام شاهنشــاهی بــه قانــون اساســی فراهــم
شــد و فضــا بــرای مبــارزه بــاز شــد و زمینههــای
انقــاب را فراهــم کرد.حــاال هــم دیدگاهــی
اســت کــه میگویــد بگذاریــم مــردم آ گاه شــوند
آنگاه کــه شــرایط مبــارزه فراهــم شــد و مــردم
بســیج شــدند ،مــا مبــارزه را شــروع میکنیــم.
در آن زمــان مــردم دیگــر بــه چنیــن آدمهــای
مبــارزی نیــاز نداشــتند؛ در راســتای آن
دیدگاهــی کــه توضیــح دادم ،هــر مانعــی کــه
رفــع میشــد مبــارزان دچــار بهجــت و شــادی
میشــدند کــه مــن ایــن شــادی را در بــاال
توضیــح دادم .در ضمــن در خاطــرات جلــد
ســوم تــا حــدی بــه ایــن مطالــب پرداخت ـهام.
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هدی خطیبــــݡی مقدم

روانپزشݡکــݡݡیلذت
لذتگرایــی بــه عنــوان یــک دیــدگاه فلســفی،
لــذت را بزرگتریــن فضیلــت و خــوب یــا
بــد بــودن یــک تجربــه را بــر اســاس لــذت یــا
رنــج تولیــد شــده توســط آن تعریــف میکنــد؛
امــا بــا ایــن پیــش فــرض کــه همــه مــا بــه
عنــوان مخلوقاتــی دارای احســاس ،گرایشــی
ذاتــی بــه جس ـتوجوی لــذت و اجتنــاب از
تگــرا
رنــج داریــم ،آیــا همــه مــا بــه نوعــی لذ 
نیســتیم؟ اینجاســت کــه آن «ایســم» کوچــک
یگــذارد و
مسئلهســاز میشــود ،تاثیــرش را م 
باعــث تبدیــل شــدن یــک کلمــه ،بــه عنوانــی
بــرای تمــام زندگــی و یــک جهانبینــی کلــی
میشــود .لذتگرایــی نشــانگر ســاختاری
از تفکــر اســت کــه از دریچــه نــگاه آن غایــت
نهایــی «بــودن» انســان ،در تجربــه لــذت و
اجتنــاب از درد ،قابــل دســت یافتــن اســت
و بنابرایــن آنچــه تحــت ایــن نظــام فکــری
بــه طــور مــداوم و مســتمر مــورد جس ـتوجو
قــرار میگیــرد ،افزایــش لــذت و کاهــش
رنــج اســت .تمرکــز بــر لــذت در لحظــه ،بــه
عنــوان نقطــه اوج خوبــی ،میتوانــد نشــانه
شــکاکیت نهفتــه در ایــن جهانبینــی باشــد.
تنهــا احساســات آنــی قابــل درک و فهمیــده
شــدن هســتند .داشــتن دغدغــه گذشــته یــا
آینــده ،موجــب ابهــام و اضطــراب میشــود،
بنابرایــن بایــد از آن اجتنــاب کــرد.
در دوران یونــان و رم باســتان ،لذتگرایــی
یــک مفهــوم شــناخته شــده امــا بحــث برانگیــز
بــود .بســیاری از یونانیــان خدایــی را ســتایش
میکردنــد بــه نــام دیونیســوس کــه خــدای
شــراب و لــذت بــود .جش ـنهای منتســب
بــه او مملــو از نوشــیدنیها ،خـورا ک ـیه ـــا و
مــراودات بیمالحظــه بــود .در اواخـ ــر دوران
رم باســتان ،فلســفه عمدتــا تحــت تأثیــر
رواقیــون و رابطــه پیچیــده آنهــا بــا هدونیســم

قــرار گرفــت .رواقیــون غالبــا بــه عنــوان
فرق ـهای در مقابــل هدونیس ـتها در نظــر
یشــوند .آنهــا بــر متعهــد بــودن بــه
گرفتــه م 
اصولــی ســختگیرانه و کنتــرل بــر هیجانــات
تاکیــد داشــتند ،همچنیــن بــه لــزوم پــرورش
روح بــرای بهدســت آوردن لــذت از مســیری
ســالم و اخالقــی بــاور داشــتند.
بــا ظهــور مســیحیت ،رویکــرد بــه لذتگرایــی
تحوالتــی اساســی پیــدا کــرد ،چــرا کــه نگــرش
مســیحیت بــه لذتجویــی ،اساســا انتقــادی
و ســرزنشآمیز بــود .مســیحیت بــاور داشــت
کــه آدم و حــوا در بهشــت عــدن خــود زندگــی
لذتبخشــی داشــتند کــه بــا ارتــکاب گنــاه
نخســتین از آن محــروم و محکــوم بــه رنــج
ابــدی شــدند؛ رنجــی کــه مــا بــه عنــوان
فرزنــدان آنهــا نیــز محکــوم بــه تحمــل آن
هســتیم.
چیرگــی زهدگرایــی مســیحی بــر جامعــه
غربــی ،تــا اوایــل ســده  19میــادی و ظهــور
تدریجــی عصــر روشــنگری ادامــه داشــت.
در طــی ســالهای پــس از آن ،تعــدادی از
فیلســوفان انگلیســی ماننــد جــان اســتوارت
میــل و هنــری ســدویک ،دیــدگاه ســودگرایی
را مطــرح کردنــد کــه بــر تولیــد بیشــترین
میــزان شــادی ممکــن بــرای بیشــترین میــزان
ممکــن از افــراد جامعــه ،تاکیــد دارد .نقطــه

ن یونان
در دورا 
و رم باستان،
لذتگرایی
یک مفهوم
شناخته شده
اما بحث برانگیز
بود .بسیاری
از یونانیان،
خدایی را
ستایش
میکردند به نام
دیونیسوس که
خدای شراب و
لذت بود

تقابــل ایــن دیــدگاه بــا زهدگرایــی مســیحی،
اولویــت دادن بــه شــادی ،بــه جــای خواســت
خــدا ،در انتخــاب یــک عمــل یــا رفتــار اســت.
امــروزه شــاید بیــش از هــر زمــان دیگــر ،میــان
افــرادی کــه بــاور عمیــق بــه یــک مذهــب یــا
مذهــب دیگــر دارنــد ،بــا افــرادی کــه چنیــن
بــاوری ندارنــد ،تعــارض و تقابــل وجــود دارد
و لذتگرایــی یکــی از موضوعــات اساســی
مطــرح در ایــن تقابــل اســت .در زندگــی مــدرن
مــا ،آثــار و نشــانههای نگــرش لذتگرایانــه
در شــکل خریــدن لباسهــای متنــوع،
غذاهــای گرانقیمــت و وقتگذرانــی در
گردشهــای شــبانه قابــل ردیابــی اســت؛ امــا
آنچــه در تجربــه شــخصی بســیاری از مــا و
افزایــش روزافــزون آمــار خودکشــی ،افســردگی
و الکلیســم ،قابــل تأمــل اســت ،فاصلــه زیــاد
میــان اشــکال مــدرن تجربــه «لــذت» ،بــا قــرار
گرفتــن در وضعیــت و احساســی اســت کــه
میتوانیــم نــام آن را «شــادی»بگذاریم و در
نتیجــه آن تأمــل ،مطــرح کــردن ایــن ســؤال
اســت کــه آیــا بــا تمــام خریدهــا ،خــوردن و
نوشــیدنها ،مــا امــروز انســانهای شــادی
هســتیم؟
از ســال  ۱۹۸۷و معرفــی مهارکنندههــای
انتخابــی بازجــذب ســروتونین ،تجویــز آنهــا در
طــی  ۱۵ســال  ۵برابــر و در طــی  ۱۰ســال پــس
از آن ،دو برابــر شــده اســت .از ســوی دیگــر
همهگیــری جهانــی چهــار اختــال دیابــت،

کبدچــرب ،بیمــاری قلبــی و زوال عقــل،
همگــی ارتبــاط در هــم تنیــدهای بــا افزایــش
شــیوع افســردگی و اختــاالت روانشــناختی
مرتبــط بــا بیماریهــای مزمــن دارنــد .آیــا
میتــوان میــان افزایــش شــیوع ایــن اختــاالت
و الگوهــای جســتوجوی لــذت و شــادی در
دنیــای امــروز ارتباطــی برقــرار کــرد؟
نبـــود احســـاس لـــذت اگرچـــه بـــه خ ــودی
خـــود کشـــنده نیســـت ،امـــا بســـیاری از
رفتارهـــای ناهنجـــار و مخربـــی کـــه اف ــراد
بـــرای بازیابـــی احســـاس لـــذت و گری ــز از
رنـــج انجـــام میدهنـــد ،ماننـــد مص ــرف
مف ــرط تنباک ــو ،ال ــکل و ش ــکر ،بالق ــوه مرگب ــار
مـحـســــوب مـیشــونـــــد.
مطالعــات نشــان میدهــد افــرادی کــه از نظــر
متوســط میــزان مصــرف شــکر و غذاهــای
شــیرین ،در یــک ســوم باالیــی طیــف افــراد
جامعــه قــرار دارنــد ٪۲۳ ،خطــر باالتــری بــرای
ابتــا بــه اختــاالت روانــی ماننــد احســاس
مــال دارنــد.
ایــن پژوهشهــا همچنیــن نشــان میدهنــد
کــه مصــرف شــکر باعــث برانگیختــه شــدن
وا کنشهایــی در مغــز میشــود کــه بــه نظــر
میرســد عوامــل خطــر اساســی بــرای شــروع
فراینــد دمانــس باشــد.
یافتههــای ایــن مطالعــه و مطالعــات مشــابه،
اگرچــه از قطعیــت کامــل برخــوردار نیســتند؛
امــا مصــرف شــکر و همچنیــن تنباکــو و الــکل
را بــه عنــوان یــک فاکتــور زمینهســاز اساســی
بــرای افســردگی و دمانــس ،مطــرح میکننــد.
همچنیــن رفتارهایــی ماننــد اســتفاده مفــرط از
موبایــل و محرومیــت از خــواب نیــز ،در ســوق
یافتــن افــراد ،بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان
بــه ســمت اعتیــاد و افســردگی ،مؤثــر شــناخته
شــدهاند.
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در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه ارتباطــی
میــان اینگونــه رفتارهــا و افزایــش احتمــال
نشــناختی وجــود دارد،
ایــن اختــاالت روا 
یکــی از توضیحــات قابــل تأمــل بــر اســاس
عملکــرد پ ـی ــامرس ــانهـــای عصبــی ارائ ــه
شــده اســت کــه بــاال رفتــن ســطح دوپامیــن
(بــه عنــوان پیامرســان مرتبــط بــا احســاس
«لــذت») و کاهــش ســطح ســروتونین (بــه
عنــوان پیامرســان مرتبــط بــا احســاس
«شــادی») را در حیــن اینگونــه رفتارهــا
مطــرح کــرده اســت.
دوپامیــن یــک پیامرســان «لــذت» و «پــاداش»
در مغــز اســت کــه باعــث برانگیختــه شــدن
یشــود کــه« :ایــن کار حــس
ایــن پاســخ م 
خوبــی دارد ،بیشــتر میخواهــم» ،بنابرایــن
ســطح بــاالی دوپامیــن ،بــا افزایــش احتمــال
تکــرار و اعتیــاد بــه رفتــار باالبرنــده آن ارتبــاط
دارد .ایــن در حالــی اســت کــه ســروتونین،
پیامرســان «شــادی» و «رضایــت» اســت کــه
اغلــب در ارتبــاط بــا ایــن پاســخ اســت کــه:
«ایــن کار حــس خوبــی دارد ،امــا بــرای مــن
کافــی اســت و نیــازی بــه بیشــتر از آن نــدارم»؛
بنابرایــن ســطح پاییــن ســروتونین منجــر
بــه افســردگی میشــود .در بهتریــن حالــت
ممکــن ،ســطح ایــن دو مــاده در مغــز در حــد
نرمــال و در تعــادل بــا یکدیگــر تنظیــم شــده
اســت؛ امــا باالبــودن مــداوم و نامعمــول ســطح
دوپامیــن ،منجــر بــه کاهــش ســروتونین و
اســترس مزمــن ،باعــث کاهــش ســطح هــر
دوی آنهــا میشــود.
امروزه بـ ـس ـی ــاری از لــذته ــای س ــاده
مــا تغییرشکل پیدا کردهاند؛ یک استکان

آبمیوه در بعدازظهر ،تبدیل به ما گهای
بزرگ نوشیدنیهای انرژیزا شده است .یک
مالقات صمیمانه با چند دوست نزدیک،
تبدیل به گفتوگو در میان صدها عضو یک
صفحه در فیسبوک یا تلگرام شده است.
لذتهای حجیم و آنی امروز ،بر خالف
شادیهای کوچک گذشته ،بیش از آنکه
افزایشدهنده سروتونین (احساس شادی
و رضایت) باشند ،باالبرنده ترشح دوپامین،
کاهش سطح سروتونین و کاهش احساس
شادی در درازمدت میشوند.
افزایــش دسترســی بــه شــکر و خورا کیهــای
ش ـیـ ـ ــریـ ــن ،تـ ـ ـ ـنـ ـبـا ک ـ ــو ،م ــوادم ـخـ ــدر،
شبک ـهه ـ ـــای اجتماعــی و هرزهنــگاری،
برآورنــده فــوری میــل بــه تجربــه لــذت و ترشــح
دوپامیــن ،در ترکیــب بــا اســترسهای مزمــن
مرتبــط بــا کار ،درآمــد ،ترافیــک و ،...در
مجمــوع منجر به کـاه ـــش سطـ ــح ســروتونین
و هـ ـمـهگ ـیـ ــری غـ ــیرمنتظره افســردگی،
اضطــراب و بیماریهــای مزمــن شــده اســت.
جس ـتوجوی مفــرط بــرای لــذت ،احـســـاس
شــادی و رضایــت را تبدیــل بــه ت ــجربهای
کمیــاب بــرای انـســـان امــروز کــرده اسـ ــت؛
ج ـس ـت وجــویـ ــی کــه فـره ـن ــگ و اق ـتـصـــاد
مصرفگرایانــه ،ارضــا ،تشــدید و فراگیــری آن
را بیشازبیــش تســهیل کــرده اســت.
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امروزه بسیاری
ته ــای
از لــذ 
س ــاده مــا
تغییرشکل
پیدا کردهاند؛
یک استکان
آبمیوه در
بعدازظهر،
تبدیل به
ماگهای
بزرگ
نوشیدنیهای
انرژیزا شده
است
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ضمیمه اندیشه و علوم انسانــــی/روزنامه اصفهانزیبا

مهدی زمانی

دو روایت از
قاعده زرین و ݡگذر
از لذتݡگرای ــݡی شخصݡݡݡی
ـودجویی» شــخصی
«لذتگرایــی» و «سـ
ِ
معمــوال در معنایــی ضــد ارزشــی بــه کار م ـیرود.
ســودجو کســی اســت کــه در روابــط خویــش بــا
دیگــران بــه تنهــا چیــزی کــه میاندیشــد لــذت
مچــون
و منفعــت شــخصی اســت و بــا آنهــا ،ه 
اشــیا و ابزارهایــی بــرای التــذاذ خویــش رفتــار
میکنــد .ســادهترین شــکل لذتگرایــی را بــه
برخــی فیلســوفان یونانــی نســبت دادهانــد و از
کورنایــی»،
آن بــا عنوا 
نهــای «لذتگرایــی ِ
«لذتگرایــی آریستیپوســی» و «لذتگرایــی
حســی ســاده» یــاد میکننــد .دو عنــوان نخســت
از نــام و محــل زندگــی موســس ایــن مکتــب
کورنایــی» یکی از شــاگردان
یعنــی «آریســتیپوس ِ
ســقراط گرفتــه شــده اســت .برطبــق ایــن مکتــب
معیــار ارزشــمندی کارهــای آدمــی لذتبخــش
بــودن آنهــا بــرای خــود شــخص اســت.
لذتگرایــی پــس از ایــن بــا تحوالتــی در
فیلســوفانی ماننــد اپیکــور ادامــه یافــت .ایــن
دیــدگاه همــواره از ســوی اندیشــمندان بــا
انتقاداتــی روب ـهرو بــوده اســت کــه بــر اســاس
مبانــی گونا گــون بــه انــکار آن پرداختهانــد.

یکــی از منتقــدان ایــن مکتــب ،ایمانوئــل کانــت،
فیلســوف آلمانــی اســت کــه در نقــد خــود بــر
لذتگرایــی ،مبنایــی وظیفهگرایانــه دارد.
«چنــان رفتــار کــن کــه انســانیت را ،چــه در
شــخص خــود و چــه در دیگــران ،غایــت بــه
شــمار آوری و نــه همچــون وســیله ».ایــن
دومیــن صورتبنــدی «امــر مطلــق» کانــت
اســت کــه اســاس دیــدگاه اخالقــی او ،بــه شــمار
میآیــد .از ایــن صورتبنــدی بــا عنــوان «اصــل
تبــودن موجــودات عاقــل» یــا «اصــل
غای 
یشــود .ایــن
کرامــت ذاتــی انســان» تعبیــر م 
اصــل بــه برابــری ذاتــی همــه انســانها اشــاره
دارد و بــر اســاس آن نبایــد انســانهای دیگــر را
مچــون وســیله و ابــزاری بــرای رســیدن بــه
ه
مطامــع خویــش در نظــر گرفــت .بــردهداری و
روســپیگری نمونههایــی از اســتخدام دیگــران
بــه منزلــه ابــزار اســت کــه کانــت آن را محکــوم
میکنــد .امــا ایــن فرمــول تنهــا بــه رابطــه انســان
یشــود ،بلکــه مال کــی برای
بــا دیگــران مربــوط نم 
رفتــار آدمــی بــا خویشــتن نیــز هســت ،زیــرا در آن
بــه «اصــل عزتنفــس» نیز اشــاره مســتقیم شــده
نســان ،انســان نبایــد خــود را نیــز
اســت .بدی 
مچــون وســیله و ابــزار ببینــد .مثــا شــخصی
ه
کــه خودکشــی میکنــد از انســانیت خــود بــه
عنــوان وســیلهای بــرای زندگــی دلپذیــر اســتفاده
کــرده و ایــن نادرســت اســت .بنابرایــن از دیــدگاه
وظیفهگرایانــی چــون کانــت ،اصــل کرامــت
ذاتــی ،افــزون بــر آنکــه معیــاری بــرای رفتــار بــا
دیگــران اســت ،مال کــی بــرای رفتــار انســان بــا
خــود نیــز ب هشــمار میآیــد.

«اصل
غایتبودن
موجودات
عاقل» یا
«اصل کرامت
ذاتی انسان»
به برابری ذاتی
همه انسانها
اشاره دارد.
بر اساس
آن نباید
انسانهای
دیگر را
همچون
وسیله و ابزاری
برای رسیدن
به مطامع
خویش
در نظر گرفت

بنابرایــن ،دیــدگاه کانــت از ســویی در مقابــل
«لذتگرایــی شــخصی» قــرار دارد ،ولــی از ســوی
دیگــر بــا «دیگرگرایــی» نیــز ســازگار نیســت.
لذتگرایــان بــر ایــن اســاس کــه تنهــا انگیــزه
رفتارهــای آدمــی «حـ ّـب ذات» یــا خوددوســتی
نشــناختی) ،اســتدالل
اســت (خودگرایــی روا 
میکننــد کــه معیــار ســعادت آدمــی و خوبــی
رفتــار او لذتجویــی و رســیدن بــه ســود شــخصی
اســت .معتقــدان بــه دیگرگرایــی بــا ایــن توضیــح
کــه تمایــز رفتــار حیــوان و انســان در عاطفــه یــا
ـودن فعــل انســانی اســت ،تنهــا
دیگرخواهان هبـ ِ
کردارهایــی را اخالقــی میداننــد کــه برخاســته
از انگیزههایــی خیرخواهانــه باشــد .کانــت بــا
تکیــه بــر اصــل برابــری انســانها ،میــان خــود و
نســان اصــل
دیگــران تفاوتــی نمینهــد و بدی 
کرامــت از دیــدگاه وی ،هــم شــامل خــود انســان
یشــود و هــم دیگــران را دربــر میگیــرد.
م 
روایــت وظیفهگرایــان از «قاعــده زریــن» در
اخــاق نیــز بــر اســاس اصــل عدالــت شــکل
میگیــرد .مفــاد قاعــده زریــن ایــن اســت« :بــا
دیگــران بــه گونـهای رفتار کــن که دوســت داری
دیگــران بــا تــو رفتــار کننــد ».ایــن قاعــده کــه
هنجــاری مشــترک میــان همــه جوامــع و ادیــان
اســت ،بــه عنــوان اصلــی جهانــی پذیرفتــه شــده
و بــه همیــن دلیــل از آن بــه نــام «قاعــده زریــن»
یشــود .در انجیــل آمــده «آنچــه بــرای
یــاد م 
خــود نمیپســندی بــرای دیگــران هــم مپســند
و همســایهات را هماننــد خــود دوســت بــدار».
در نامــه حضــرت علــی(ع) بــه امــام حســن(ع)
چنیــن میآیــد« :پســرم خــود را در میــان خویــش

و دیگــری هماننــد میزانــی قــرار ده ،پــس آنچــه
بــرای خــود دوســت داری بــرای دیگــری دوســت
بــدار و آنچــه تــو را خــوش نیایــد بــرای او ناخــوش
نکــه دوســت نــداری
بشــمار و ســتم مکــن ،چنا 
بــر تــو ســتم رود».
بــه بــاور وظیفهگرایــان محتــوای اصلــی قاعــده
زریــن ایــن اســت کــه ســعادت و خشــنودی هیــچ
کــس برتــر از دیگــری نیســت ،زیــرا همــه افــراد
جامعــه برابرنــد .اصــل عدالــت اقتضــا میکنــد
کــه انســان میــان خــود و دیگــران تفــاوت نبینــد و
یطــرف و عــادل ســهم دیگــران
ماننــد ناظــری ب 
را بــه انــدازه ســهم خویــش رعایــت کنــد.
همــه انســانها از شایســتگی و اســتحقاق
یکســان برخوردارنــد و بنابرایــن «حقــوق برابــر»
دارنــد .بنابرایــن وظیفهگرایــی در گــذار از
لذتگرایــی شــخصی ،مبنایــی عدالتخواهانه،
تســاویطلبانه و حقگرایانــه دارد.
گــذار از لذتگرایــی و ســودجویی شــخصی
البتــه منحصــر بــه وظیفهگرایــی نیســت .در
اردوگاه مقابـ ِـل وظیفهگرایــان ،بســیاری از
پیامدگرایــان نیــز بــر اســاس مبانــی خــود بــه نقــد

7

لذتگرایــی شــخصی پرداختــه و از آن عبــور
کردهانــد .برجســتهترین گونــه از پیامدگرایــی،
«ســودگرایی» اســت .ســودگرایان نیــز بــه رغـ ِـم
تبــاور
شهــا لذ 
آنکــه عمومــا در تحلیــل ارز 

هســتند و تنهــا خیــر نهایــی را لــذت میداننــد،
در ّرد لذتگرایــی شــخصی تــاش وافــری از
خــود نشــان دادهانــد .ســودگرایی بــر اســاس
تبــاوری معتقــد اســت در راهنمایــی عمــل
لذ 
بایــد تــاش کــرد بیشــترین لــذت یــا ســود نصیــب
بیشــترین افــراد شــود .ا گــر معیــار ارزش یــک
ـذت حاصــل از آن باشــد،
فعــل ،پیامدهــا یــا لـ ِ
کاری خــوب اســت کــه بیشــترین لــذت یــا ســود
نســان لذتگرایــی
از آن حاصــل شــود .بدی 
ـود حاصــل از
شــخصی در ســنجش لــذت و سـ ِ
کــردار ،درســت عمــل نمیکنــد .انســان موجودی
اجتماعــی اســت و نیازهــای او در جامعــه یــا
یشــود.
تعامــل بــا دیگــر انســانها بــرآورده م 
یبــرد و بــه
«خودگرایــی» دیگــران را از یــاد م 
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«جان
استوارت میل»
بر این باور
است که روح
سودگرایی در
بیان حضرت
عیسی(ع) از
قاعده زرین
نهفته است.
کمال مطلوب
سودگرایی در
این دستور
آمده که آنچه
برای خود
نمیپسندی
برای دیگران
هم مپسند و
همسایهات را
همانند خود
دوست بدار

خودخواهــی میانجامــد ،امــا «عاطفهگرایــی»
یــا «دیگرگرایــی» نیــز از خــود غفلــت م ـیورزد
و از مــا میخواهــد تنهــا در اندیشــه رســاندن
«لــذت»« ،ســود» یــا «خیــر» بــه دیگــران باشــیم.
ســودگرایان در مقابـ ِـل ایــن دو دیــدگاه نوعــی
«همهگرایــی» را پیشــنهاد کردهانــد ،امــا نــام آن
را «ســودگرایی» نهادهانــد.
جرمــی بنتــام را مبتکــر دیــدگاه ســودگرایی
خواندهانــد ،هرچنــد او بــر پیشــینه طوالنــی
ایــن اعتقــاد تاکیــد کــرده اســت و خــود را وامــدار
فیلســوفانی مثــل هیــوم و هلوســیوس و دیگــران
دانســته اســت .او از رهبران جنبش رادیکالیســم
فلســفی در قــرن نوزدهــم اســت کــه آمــوزه
اساســی آن «اصــل ســود» بــود .مقصــود بنتــام از
اصــل ســود ارائــه معیــاری اســت کــه بــر طبــق آن
هــر کاری ســعادت افــراد را تقویــت کنــد ،مــورد
تاییــد قــرار میگیــرد و کارهایــی کــه موجــب
کاست هشــدن خوشــبختی افــراد شــود ،مــورد
یشــود .در اینکــه آن کار فــردی
مخالفــت واقــع م 
باشــد یــا جمعــی یــا مربــوط بــه آحــاد مــردم باشــد
یــا مربــوط بــه حکومــت ،تفاوتــی نیســت ،زیــرا
هــدف از تشــکیل جامعــه و اســتقرار حکومــت نیــز
مکــردن بیشــترین خوشــبختی بــرای همــه
فراه 
مــردم اســت و بــه همیــن دلیــل او «اصــل ســود»
را «اصــل بزرگتریــن ســعادت» مینامــد .درســت
اســت کــه هرکــس در رفتارهــای خــود بــه دنبــال
کســب لــذت بــرای خویشــتن اســت ،امــا عقــل
حکــم میکنــد حصــول لــذت بــرای خــود بــدون
افزایــش عمومــی لــذت ممکــن نیســت.
بــه دیگــر ســخن ،آدمــی بــه همــان دلیــل کــه بــه
دنبــال ســود خویــش اســت ،ســود جامعــه را نیــز
میخواهــد ،زیــرا ســود و منفعــت جامعــه ،ســود و
منفعــت افــراد را در پــی دارد.
ســودگرایان «اصــل ســود» را بدیهــی و غیرقابــل
اثبــات و بــه همیــن دلیــل بینیــاز از اثبــات
میداننــد .آنــان در محاســبه لــذت دو امــر را در

نظــر میگیرنــد .1 :مقــدار لــذت حاصــل از یــک
کار و  .2تعــداد افــرادی کــه از آن لــذت میبرنــد.
ســودگرایی تحــوالت گوناگونــی را از ســر گذرانــده
اســت .در یــک تقســیمبندی ســودگرایی بــه
ســه دســته تقســیم شــده اســت .1 :ســودگرایی
عملنگــر .2 ،ســودگرایی عــام .3 ،ســودگرایی
قاعدهنگــر .ســودگرایی عملنگــر معتقــد اســت
کــه اصــل ســود را بایــد بــرای هــر عمــل خــاص و
در شــرایط مشــخص بــه کار بــرد .ســودگرایی
عــام ،معتقــد اســت ســنجش ســود در مــورد هــر
کار خــاص در شــرایط خــاص الزم نیســت ،بلکــه
بایــد درمــورد نــوع آن کار و در آن نــوع از شــرایط
کاوش صــورت گیــرد .در ســودگرایی قاعدهنگــر
یشــود .یعنــی
بــر نقــش محــوری قواعــد تاکیــد م 
ایــن قواعــد اســت کــه بایــد پیامدهــای آنهــا مــورد
ســنجش ســودگرایانه قــرار گیــرد .همچنیــن بــر
اســاس ســودگرایی کالســیک ،یگانــه خیــر ذاتــی
کــه پیامدهــای عمــل را بــر اســاس آن محاســبه
میکنیــم لــذت اســت ،در حالــی کــه «ســودگرایی
آرمانــی» دیدگاهــی کثرتگرایانــه برمیگزینــد
و فضیلــت ،اراده خیــر و معرفــت را خیــر ذاتــی
معرفــی میکنــد.
یکی از برجستهترین سودگرایان که در سنجش
کیفیت لذت نیز توجه
لذت ،عالوه بر کمیت به
ِ
کرده «جان استوارت میل» است .میل بر این
باور است که روح سودگرایی در بیان حضرت
عیسی(ع) از قاعده زرین نهفته است .کمال
مطلوب سودگرایی در این دستور آمده که
آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم
مپسند و همسایهات را همانند خود دوست
بدار .سعادت و خشنودی هر فرد در گرو لذت
و خوشبختی دیگران است .خیر رسانی و
نیکیکردن به دیگران به افزایش لذت ،خیر و
خوشبختی عمومی کمک میکند و نتیجه آن
نصیب یکایک افراد جامعه میشود .بنابراین
قاعده زرین مبتنی بر «اصل سود» است که
خود تعبیری از «اصل خیر» یا «اصل نیکوکاری»
است.
در نتیجــه ،بــا آنکــه وظیفهگرایــی و ســودگرایی
در نقــد لذتگرایــی شــخصی و گــذار از آن ،بــه
قاعــده زریــن تمســک کردهانــد ،روایــت آنــان از
ایــن قاعــده متفــاوت اســت .وظیفهگرایــی بــر
حقــوق یکســان آدمیــان ،اصــل عدالــت و برابــری
و در مقابــل ســودگرایی بــر اصل خیــر و نیکوکاری
بــرای افزایــش خوشــبختی عمومــی تاکیــد
یتــوان گفــت
م ـیورزد .در ارزیابــی نهایــی ،م 
ـون شــناختی و
بــرای پوشــش ســطوح گونا گـ ِ
ـادی افــراد ،بایــد از هــر دو روایــت بهــره بــرد.
اعتقـ ِ
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ایــن روزهــا ،بیشــتر مــا در کنــار هــر آمــوزه
دیگــری کــه بــه آن پایبندیــم ،بــه نظــر
میرســد بــه طــور ضمنــی یــا آشــکار ،نوعــی
لذتگرایــی روش ـنبینانه را هــم بــه عنــوان
فلســفه زندگیمــان انتخــاب کردهایــم.
نمیخواهــم اغــراق کنــم و بگویــم روح زمانــه
چنیــن اســت؛ امــا هرچــه باشــد ،بســیاری
ـاکنان جهانــی هســتیم کــه در آن
از مــا سـ
ِ
بســیاری از چیزهایــی کــه ســخت و اســتوار
بودنــد ،دود شــده و بــه هــوا رفتهانــد و خیلــی
از چیزهایــی کــه پیشتــر مقــدس بودنــد،
دنیــوی شــدهاند .مــا ســاکنان جهانــی پــر از
اشــیای شــکنندهایم .در ایــن جهــان امــا بــه
نظــر میرســد هنــوز چیزهــای بیواســطهای
مثــل احساســات ،عواطــف و تجــارب شــخصی
برایمــان باقــی مانــده اســت .نمیدانیــم
آرمانهــا محقــق شــدنیاند یــا نــه ،امــا بــه
تجربــه میفهمیــم کــه رنجهــا واقعیانــد
و لذتهایــی کــه بــه دســت میآینــد ،مــا را
بــه نحــوی از بهــروزی امیــدوار میکننــد .در
چنیــن جهانــی و بــا چنیــن درکــی ،آنچــه از آن
بــه لذتگرایــی روش ـنبینانه یــاد میکنــم،
جایــگاه مهمــی در نگــرش کلــی مــا بــه زندگــی
پیــدا میکنــد.
البتــه ایــن ســویه فــردی و کــم و بیــش فلســفی
ـان امــروز مــا ،همزمــان پــر از
ماجراســت .جهـ ِ
پیامهایــی اســت کــه مــا را بــه جس ـتوجوی
هرچــه بیشــتر لــذت و دوری از هــر گونــه رنجــی
فــرا میخواننــد .در جهانــی برآمــده از منطــق
ســرمایهداری ،کاالهــا بــا وعــده افزایــش لــذت
و کاهــش رنــج ،مــا را از هــر ســو بــه ســمت
خــود میکشــند .در ایــن میــان ،بســیاری از
آموزههــای فرهنگــی نیــز بــه همیــن شــکل،
کاال شــده و از همیــن منطــق پیــروی میکننــد.
آنچــه بــه تعبیــری زرد خوانــده میشــود،
صــدای بلنـ ِـد نوعــی جهانبینــی ســطحی
برآمــده از لذتگرایــی خــام اســت.
در اینجاســت که میپرســیم آیا جسـتوجوی
لــذت و پرهیــز از رنــج میتوانــد فلســفه
زندگــی منســجم و ســازگاری باشــد؟ آیــا همــه
آنچــه بــرای بهــروزی نیــاز داریــم ،بــا چنیــن
رویکــردی بــه زندگــی بهدس ـتآمدنی اســت؟
آیــا هــر رنجــی بــد و هــر لذتــی مطلــوب اســت و
نمیتــوان از رنجهــای معن ـیدار و لذتهــای
تباهکننــده صحبــت کــرد؟ نقدهــای زیــادی
بــه لذتگرایــی خــام مطــرح شــده اســت.
بــه همیــن دلیــل از تعبیــر روش ـنبینانه در
ترکیــب آغازیــن ایــن نوشــته اســتفاده کــردم.
بســیاری از مــا کموبیــش از ایــن نقدهــا و
آســیبها آ گاهیــم و از لذتگرایــی خــام
پیــروی نمیکنیــم .همزمــان کــه کســب
لــذت و دوری از رنــج را میخواهیــم ،زنــده
مانــدن و نحــوی از شــکوفایی هــم برایمــان
معنـیدار اســت؛ حتــی ا گــر ایــن شــکوفایی ،آن

ـوب آرمانشــهری یــا دینــی نباشــد.
ـال مطلـ ِ
کمـ ِ
بــه همیــن دلیــل بعضــی رنجهــا را بــه جــان
میخریــم و بعضــی لذتهــا را رهــا میکنیــم.
در ایــن فلســفه زندگــی ،همچنــان لــذت و رنــج
در کانــون اهمیــت قــرار دارنــد؛ امــا رویکــرد مــا
در مواجهــه بــا آنهــا از مؤلفههــای دیگــری نیــز
تأثیــر میپذیــرد .
ا گــر بــا مدعاهــای مطــرح شــده تــا اینجــا موافق
باشــید ،احتمــاال ایــن را هــم میپذیریــد کــه
تأمــل دربــاره معنــای لــذت و رنــج و نســبت مــا
بــا آنهــا ،بــه ضرورتــی ناگزیــر بــرای بســیاری از
مــا تبدیــل شــده اســت .در ادامــه میکوشــم
بــه بیواســطهترین و اثرگذارتریــن عنصــر بــر
ایــن جس ـتوجو بپــردازم :واقعیــت.
اینکــه چــه لذتهایــی را چگونــه بخواهیــم
و از چــه رنجهایــی چگونــه دوری کنیــم،
ـان
بیــش از هرچیــز از واقعیــت عینـ ِـی جهـ ِ
زندگیمــان و واقعیـ ِـت روانــی تجربههــای
درونیمــان اثــر میپذیرنــد .هــر چیــزی را
ـات
آن بیــرون نم 
یتــوان خواســت و امکانـ ِ
ـتن هــر چیــزی را
روانــی مــا نیــز تــاب خواسـ ِ
نمیآورنــد .روانشناســان و بــه خصــوص
روانکاوان ،مــا را بــا واقعیتهــای تــازهای
دربــاره لــذت و رنــج روب ـهرو کردهانــد .آنهــا
ـاب
نشــان میدهنــد کــه مــا انســانها تـ ِ
برخــی از اقســام لــذت را نداریــم ،خوشــی
بیــش از حــد مشــخصی را تحمــل نمیکنیــم،
یشــوند
لذتهــا خیلــی زود برایمــان عــادی م 
و بــه آنهــا خــو میکنیــم و در نهایــت برخــی
از رنجهایــی را کــه میتوانیــم و بــه نفــع
ماســت کــه نخواهیــم ،طلــب میکنیــم.
کمکــم میبینیــم ایــن جس ـتوجو بــه آن
ســادگی ظاهــری آغازیــن نیســت و ایــن
زمیــن ســفتی کــه تصــور میکردیــم بــر آن پــا
گذاشــتهایم ،بیدرنــگ همــه نیازهــای مــا
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اینکه چه
لذتهایی
را چگونه
بخواهیم و از
چه رنجهایی
چگونه دوری
کنیم ،بیش
از هرچیز
از واقعیت
جهان
عینی
ِ
ِ
زندگیمان و
واقعیت روانی
ِ
تجربههای
درونیمان اثر
میپذیرند

را پاســخ نمیدهــد .مختصــر اینکــه ،مــا در
جهانــی از محدودیتهــا زندگــی میکنیــم،
ایــن محدودیتهــا گاهــی برآمــده از شــرایط
روانــی
جهــان
محصــول
بیرونیانــد و گاهــی
ِ
ِ
ِ
خودمــان .امــا آیــا همــه مــا در لذتگرایــی
اقتضائــات ایــن دو
روش ـنبینانهمان ،بــه
ِ
واقعیــت تــن میدهیــم و خودمــان را بــه
مرزهــای ایــن دو دســته واقعیــت محــدود
میکنیــم؟ نــه.
بعضــی از مــا دســت بــه تغییــر جهــان بیــرون
امـکـانـــات وجــودی و
میزنیــم ،بـعـضـ ــی
ِ
روانیمــان را افزایــش میدهیــم و بــا ترسهــا
و بازداریهایمــان روبــهرو میشــویم و
بســیاری از مــا نیــز ،پهلــو زده بــه روایتــی خام از
ــراغ آرزواندیشــی میرویــم
لذتگرایــی ،بــه س ِ
و ســر بــاز میزنیــم از پذیــرش نظــم عینــی و
نمادیــن واقعیــت تجربــه زیســتهمان.
تخیــل (فانتــزی) و آرزواندیشــی ،پنــاه
بســیاری از مــا در مواجهــه بــا ناکامیهاســت.
یشــوم بگویــم بســیاری از
وسوســه م 
آرمانگراییهــای شکســتخورده پیشــین
ـول چنیــن انــکاری هســتند .آنــگاه
نیــز محصـ ِ
کــه خواســت خودمــان را بــر واقعیــت جهــان
فرافکنــی میکنیــم ،آنــگاه کــه میگوییــم
مــن فــان چیــز را میخواهــم ،پــس آن چیــز
حتمــا بــه دســت میآیــد یــا بایــد بیایــد ،آن
حاصــل جســتوجوی مــا
وقــت اســت کــه
ِ
مســیر عکســی را طــی میکنــد :در طلــب لــذت،
رنــج بیشــتری کســب میکنیــم و در گریــز
از رنــج ،ناکامیهایمــان را خوشــی و لــذت
تفســیر میکنیــم .واقعیــت همانطــور کــه
زمیـ ِـن جس ـتوجوی مــا را میســازد ،بســتر
ناکامیهــای مــا نیــز هســت؛ امــا چنــدان
تمایلــی بــه دیــدن وجــه دوم آن نداریــم.
چــه میتــوان کــرد؟ تصویــری کــه مــن در
بنــد پیشــین ارائــه کــردم کمــی دراماتیــک
بــه نظــر میرســد .همیشــه چنیــن نیســت و
ســر آ گاهــی و تجربــه،
اغلــب مــا ناگزیــر یــا از ِ
در دادوســتد پیوســتهای بــا واقعیــت هســتیم.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه همــه مــا قماربــازان
معتــادان نــزاری نیســتیم.
هیجــانزده یــا
ِ
پاسـ ِـخ پرســش «چــه بایــد کــرد؟» نیــز در تمرکــز
بیشــتر بــر چنیــن رویکــردی اســت :بــه رســمیت

شــناختن واقعیــت ،دقیقتــر شــدن بــر اجــزای
ـاح باورهایمــان دربــاره
آن ،تــاش بــرای اصـ ِ
آن و تنظیــم خواســتها و خوشــیهایمان
در رابطــهای دیالکتیکــی بــا آن .در ایــن
پذیــرش مســئولیت در آنچــه تــا
میــان
ِ
پذیــرش واقعیــت
حــدی در اختیــار ماســت و
ِ
در آنجــا کــه هیــچ کنترلــی بــر آن نداریــم،
شــاید کمککنندهتریــن آمــوزهای باشــد کــه
میتــوان بــه آن متوســل شــد .امــا ایــن فراینــد
شــناختی بــه همیــن ســادگی کــه آن را توصیف
کــردم اتفــاق نمیافتــد .مــا بــه الگوهایمــان در
رابطــه بــا لــذت و رنــج (هرقــدر ناکارآمــد) خــو
کردهایــم و ایــن الگوهــا بخشــی از مــا شــدهاند.
ایــن نوشــته کوتــاه ،تنهــا دعوتــی اســت بــه
ایــن جســتوجو؛ دعوتــی بــه بازنگــری در
روایتمــان از لذتگرایــی.
اینکــه چگونــه میتــوان چنیــن کــرد ،پرسشــی
اســت کــه بخــش زیــادی از آن را هــر کــس
بایــد بــا توجــه بــه شــرایط و امکانــات خــود
پاســخ دهــد .امــا گــزاف نیســت ا گــر بگوییــم
یکــی از وظایــف روشــنفکرانه در چنیــن
تولیــد محتوایــی
فضایــی ،تــاش بــرای
ِ
ـکان چنیــن تأمــات و
اســت کــه دس ـتکم امـ ِ
بازاندیشــیهایی را بــه آســتانه آ گاهــی افــراد
جامعــه میرســاند.
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ناصر مهدوی

زندݡگݡی سراسر
رنج است
رنــج احســاس ناخوشــایندی اســت کــه آدمــی
را آزار میدهــد و تلویحــا از وجــود نقصانــی کــه
در فراینــد زندگــی پیــدا شــده خبــر میدهــد.
مــرادم از نقصــان ،هــم بــه معنــی از دســت دادن
چیزهایــی اســت کــه بــه آن وابســته بودیــم و
حاضــر نبودیــم از آن جــدا شــویم و هــم تامیــن و
تحقــق آرزوهایــی اســت کــه در حــال حاضــر فاقــد
آن هســتیم.
گاهــی از توانایــی و قــوت برخورداریــم ولــی آنچــه
را کــه برایمــان مطلــوب اســت ،نمیخواهیــم،
یهــای کودکانــه هســتیم.
چــون ســرگرم باز 
گاهــی هــم میخواهیــم و طلــب میکنیــم،
بهــای خویــش
امــا تــوان رســیدن بــه مطلو 
مقــوت هســتیم .در همــه ایــن
را نداریــم و ک 
احــوال ،رنــج میکشــیم و احســاس آزردگــی درون
در مــا جــوالن میدهــد.
رنــج از یــک نــوع نیســت؛ در مواقــع بســیاری
یشــود
زندگــی بــه ایــن ســبب رنجــور و گزنــده م 
کــه بــه دلیــل دلبســتگیهای غلــط شــخصیت
یشــود و دلســوزی ناشــی از
آدمــی پایمــال م 
لطم ههــای درونــی او را فــرا میگیــرد.
در مواقعــی هــم رنــج برخاســته از بیــداری آدمــی
و عطشــی اســت بــرای بهتــر زیســتن و از ظلمــت
یهــای درون بهدرآمــدن کــه
نفــس و تیرگ 
اینگونــه رنــج ،حیاتبخــش و حرکتزاســت و
آن هــم حرکتــی بــرای دس ـتیافتن بــه کمــال و
پویندگــی شــخصیت انســان.
بــه ایــن منظــور اســت کــه معتقــدم زندگــی
سراســر رنــج اســت و شــعار افــرادی کــه برنامــه
خــود را تقلیــل مــرارت میخواننــد ،در ظاهــر
فریبــا ولــی در باطــن مبهــم و ناســنجیده اســت،
زیــرا همــان تقلیــل مــرارت نیــز از طریــق تحمــل
تهــای گونا گــون تحقــق مییابــد
رنــج و مرار 
و در حقیقــت رنــج هرگــز دســت از ســر آدمــی

جهــا
برنمـیدارد .امــا همانطــور کــه اشــاره شــد ،رن 
بــه طــور کلــی دو دســته هســتند :رنجهایــی کــه
شــخصیت آدمــی را میکاهنــد و زندگــی را تبــاه
میکننــد و رنجهایــی کــه موجــب بیــداری
بــوده و بــر غنــا و صفــای جــان میافزاینــد .اولــی
رنــج ســرد و ســیاه اســت و دومــی رنــج ســبز و
یســاز اســت .بــه همیــن منظــور آبراهــام
زندگ 
مزلــو ،از آن بــه نوعــی مناســبات کاســتیمحور و
هســتیمحور یــاد میکنــد.

رنج منفی و کاستیمحور

یشــود کــه بــا
رنــج هنگامــی منفــی و دلآزار م 
خــود هــزاران زخــم بــر دل مینشــاند و در پایــان
راه آدمــی احســاس حســرت و مــال و خســتگی
ناشــی از شکســت میکنــد .ایــن رنــج وقتــی
اســت کــه یــا دلبســته و شــیدای هــر آن چیــزی
یشــویم کــه ناپایــدار و درونتهــی اســت یــا
م 
وابســته بــه تاییــد و تکذیب انســانهای دیگری
یشــویم یــا آنچنــان در بنــد لذتهای فــوری و
م 
آنــی فــرو میرویــم کــه فرصتــی بــرای تجربــه معنا
و خوبــی بهدســت نمیآوریــم .یعنــی «نفــس»
یبــرد ،ولــی
از خوش ـیهای غیرضــروری لــذت م 
یهــا رنــج میکشــد.
«دل» از فقــدان خوب 

رنجدلبستگی

جهــا زمانــی از راه میرســند
ایــن گونــه از درد و رن 
کــه آدمــی دچــار یــک اشــتباه بــزرگ محاســباتی
یشــود و در دام خطایــی بــزرگ میغلتــد.
م 
فهــای ارجمنــد فرامــوش شــده و
وقتــی هد 
یشــوند و
انســانها دلباختــه ابــزار و وســایل م 
بــه جــای پیمــودن راه و یافتن مقصد ،ســرگردان
یشــوند ،چنیــن رنجــی در
و سرگشــته مســیر م 
یشــود.
جــان نفــوذ کــرده و دردآور م 
ماننــد پــول و مالــی کــه بایــد بــرای رفــع نیازهــای

وقتی
هدفهای
ارجمند
فراموش شده
و انسانها
دلباخته ابزار
میشوند و به
جای پیمودن
راه ،سرگردان
و سرگشته
میشوند،
چنین رنجی
در جان نفوذ
کرده و دردآور
میشود

ضــروری و برقــراری روابــط ســالم اقتصــادی
یشــود و چنــان
بــه کار رود ،خــود هــدف م 
آدمــی بــرای افــزودن آن دس ـتوپا میزنــد کــه
خــود هــدف شــده و بــاری ســنگین بــر دوش او
یشــود تــا هــر چــه بیشــتر بــه دســت آورد؛ یــا
م 
در تصاحــب قــدرت و منصــب کــه بــرای ایجــاد
عدالــت و امنیــت زندگــی عمومــی اســت ،هــدف
اصلــی فرامــوش شــده و ماننــد بتــی پرســتیده
یشــود و آدمــی بــه ایــن بــت جــذب شــده و
م 
در حفــظ و نگهــداریاش تــا حــد جنــون پیــش
م ـیرود.
در تمــام ایــن مــوارد ،آنچــه دلباخت ـ ه و بــا همــه
وجــود شــیفته و عالقهمنــد آن شــدهایم ،از
دســت م ـیرود و مــا از فقــدان آن رنــج میکشــیم
و احســاس شکســت بــه دلیــل از دس ـتدادن
محبوبمــان ،مــا را آزار میدهــد.
بیشــتر رنــج هــای منفــی انســانها بــه ایــن دلیــل
اســت کــه هیــچ تمایــل نداریــم چیزهایــی را از
دســت بدهیــم ،ولــی بهرغــم اشــتیاق مــا بــرای
حفــظ آنهــا ،از دســت میرونــد و مــا بــا دل کنــدن
یشــویم.
از آنهــا دچــار رنــج م 
فقــر از دس ـتدادن جــاه و منزلــت ،فرونشســتن
آتــش شــهرت و محبوبیــت ،از راه آمــدن پیــری
و رفتــن جوانــی ،ورشکســتگیهای اقتصــادی و
نهــای سیاســی همــه پدیدههایــی هســتند
بحرا 
کــه ب هطــور اجتنابناپذیــری از راه میرســند
و البتــه آدمهایــی را کــه دلباختــه و شــیفته آنهــا
هســتند ،ب هســختی آزار میدهنــد.
کوزه آن تن پر از آب حیات
کوزه این تن پر از زهر ممات
گر به مظروفش نظر داری شهی
ور به ظرفش بنگری تو گمرهی
وقتــی چشــم اســیر ظــرف باشــد و از محتــوا و معنــا
دور افتــد ،آرامآرام کــوزه تــن نیــز از زهــر رنــج و

محنــت پــر شــده و متــن زندگــی را نا گــوار و تلــخ
میکنــد.

رنجوابستگی

چنیــن رنجــی وقتــی گریبــان را میگیــرد کــه
آدمــی در برابــر دیگــران ،از اســتقالل رأی و ارزش
و شــأن خــود عقبنشــینی کنــد و بــه شــخصیت
خــود بهــای کمــی دهــد و چنــان مــردم را در برابــر
خــود بــزرگ و مهــمشــمارد کــه تاییــد آنهــا موجب
خرســندی و انــکار و تکذیــب آنهــا لشــگری از غــم
و انــدوه را بــه دل او فــرود آورد .شــاید اینگونــه
از رنــج و دردهــا تلختریــن شــکل انــدوه و رنــج
باشــد ،زیــرا در اثــر ایــن بــای بــزرگ ،آدمــی دســت
از حرمــت و آزادی خــود میکشــد و مــردم عــادی
را کــه تحســین و ذم آنــان تقریبــا هیــچ نقشــی
یهــای انســان نــدارد ،در
در ســعادت و بدبخت 
چشــم خــود چــون کوهــی اســتوار بــزرگ میکنــد
یبــرد کــه آیــا
و دائمــا در تــرس و لــرز ب هســر م 
دیگــران نظــر خوبــی نســبت بــه او دارنــد یــا خیــر
و چــون دیگــران بــدون مالحظــه ،بــدون انصــاف
و بــدون وقــت کافــی قضــاوت و داوری میکننــد
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رنجفرزانگی

چنیــن فــردی بیشــتر روزهــای عمــر خــود را رنــج
میکشــد و از عــدم رضایــت ســایرین ،خــود
را م ـیآزارد .ا گــر هــم تاییــد شــود ،در توهمــی
ناصــواب فــرو رفتــه و بــه هنــگام اصابــت تیــر
واقعیــت و کناررفتــن پرد ههــای توهــم بــاز هــم
رنــج میکشــد و خــود را آزار میدهــد .اینگونــه
جهــا نوعــی خــودآزاری پنهــان اســت؛
از رن 
شــخص بــه جــای آنکــه بــه کارنامــه اعمــال خــود

تهــای درون خویــش اهمیــت دهــد،
و قضاو 
بیدلیــل حتــی افــراد ناشایســت و کممحتــوا
را در چشــم خــود پراهمیــت کــرده و بــا حقــارت
و سســتی خــود را وامــدار توجــه آنــان میکنــد.
چــون مــردم هــر روز یــک رأی و یــک نظــر دارنــد
چنیــن فــردی کــه بنــد اراده خــود را بــه دســت
ســایرین ســپرده مرتــب در نوســان ایــده دیگــران
تعمیــر کــرده و بــه هــم میریــزد و رنــج میکشــد.

کسانی که از
فرهیختگی
برخوردار
باشند ،حاضر
میشوند درد
قطع تعلقات را
به جان بخرند،
ولی سطحی
باالتر از یک
زندگی مبتذل را
مشاهده کرده
و از زیستن در
چارچوبهای
اخالقی
لذت ببرند

آلــن دوباتــن میگویــد :آنچــه اهمیــت دارد ایــن
نیســت کــه از دیــد عــدهای مذبــذب ،چطــور
بــه نظــر میرســیم ،بلکــه مهــم ایــن اســت کــه
خودمــان چطــور خــود را میبینیــم.
شــاید بــه خاطــر ایــن آفــت دردنــاک اســت کــه
مولــوی میگویــد:
قعر چه برگزیند هر که عاقل است
ز آنکه در خلوت صفاهای دل است
ظلمت چه به که ظلمتهای خلق
سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق

رنج نادانی

گونهای دیگر از آنچه باعث میشود زندگی
انسان از طعم شیرین خالی و روی به مرارت و
تلخی آورد ،هنگامی است که آدمی با پرگویی
ذهن بیمحتوایی مواجهه میشود که به دلیل
ضعف آ گاهی و بهدستنیاوردن اطالعات کافی
مدام حکم صادر میکند و در بیشتر مواقع احکام
غلطی صادر میکند .به این ترتیب ،با فشاری
که بر آدمی تحمل میکند ،سبب رنجوری
روح میشود .شتاب ،عجله ،اضطراب همه
برخاسته از فرمانهای ذهن بیماری است که
میکوشد با هیجان بسیار و بهدور از مالحظات
اخالفی ،عقالنی ،زندگی آدمی را پر از تنش و
ناآرامی سازد به قول موالنا:
جمله خلقان سخره اندیشهاند
زین سبب خسته دل و غم پیشهاند

جهــای
امــا ماجــرای رنــج بشــری فقــط بــه رن 
یشــود و در جنب ههــای
تاریــک و تبــاه خالصــه نم 
منفــی باقــی نمیمانــد ،بلکــه رنجهایــی اســت
کــه در صــورت تحمــل آن ،آدمــی بــه گنــج
میرســد و از ناآرامــی روحــی و ناتوانــی درونــی
رهایــی مییابــد .در واقــع بــرای رســتن از دام
تهــای نفسگیــر
جهــای منفــی و تقلیــل مرار 
رن 
نیــز بایــد مــرارت کشــید و از زنــدان تعلقــات نفــس
وابســتگی بــه غیــر و جهــل و نادانــی رهــا شــد.
صــد البتــه طــی چنیــن مســیری بیهزینــه و
بیگزنــد نیســت و کســانی کــه از فرهیختگــی و
روشــنی باطــن ،حتــی بــه میــزان کمــی ،برخــوردار
یشــوند درد قطــع تعلقــات را
باشــند ،حاضــر م 
بــه جــان بخرنــد و تجربــه ســوزناک دلکنــدن از
پدید ههــای جــذاب را پشــت ســر گذارنــد ،ولــی
ســطحی باالتــر از یــک زندگــی مبتــذل و حقیــر را
بهــای
مشــاهده کــرده و از زیســتن در چارچو 
اخالقــی و تجرب ههــای معنــوی لــذت ببرنــد.
فرزانگان نیز رنج میکشند ،اما برای رهایی
نفس از زندان تعلقات ،خیراندیشان نیز مرارت و
محنت میکشند ،اما برای نجات خلق از جهل
و نادانی .عدالت خواهان نیز رنج میکشند ،اما
برای ستیز با ظلم و امیدوارکردن زندگی ،ولی
رنج چنین انسانهایی سبز و حیاتآور است و
تحمل مرارتی است برای دستیابی به شیرینی
و حالوت زندگی.
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست
عاشقی شیوه رندان بالکش باشد
بنابرایــن زندگــی سراســر رنــج اســت و بــرای
رهایــی از رنــج هــای ســرد و ســیاه نیــز بایــد رنــج
کشــید تــا بــه آرامــش روان دســت یافــت.
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سیدهادی معتمدی

حدود لذت
ݡکجاست؟
حــدود لــذت کجاســت؟ جامعــه ایرانــی جامعــه
رو بــه تغییــرات اســت و ایــن تغییــرات در ســده
اخیــر بســیار ســریع بــوده اســت .ســکون چندیــن
هــزار ســاله روابــط اجتماعــی در جامعــه ایرانــی کــه
حتــی بعــد از دوره رنســانس اروپــا نیــز تأثیرپذیــری
چندانــی از خــود نشــان نــداد و بــه لحــاظ عــدم
ارتباطــات گســترده بــا دنیــای بیــرون و نفــع
تهــای موجــود در ســاکن نگــه داشــتن
حکوم 
وضعیــت موجــود حوادثــی کــه میتوانســت منجــر
بــه تغییــر شــود چنــدان بــارز و مشــهود نبــود.
تهــای وقــت ،جامعــه را بــه دور
در واقــع حکوم 
از هــر گونــه آ گاهــی نســبت بــه حــوادث جهانــی
قــرار م ـیداد و گاهگاهــی کــه قیامهایــی انجــام
یشــد ایــن قیا مهــا در حــد قیا مهــای نظامــی
م 
بــرای تغییــر حکومــت جلو هگــری کــرده و کمتریــن
تاثیــری در موضوعــات اجتماعــی از خــود نشــان
نم ـیداد .شــاهی میرفــت شــاهی میآمــد
عــدهای زیــر علــم ایــن حکومــت و عــدهای زیــر
علــم حکومــت دیگــر ســینه میزدنــد؛ ولــی اســاس

و بنیــان روابــط اجتماعــی و روابــط پدرســاالری و
نســاالری و ماننــد آن گزنــدی نمیدیــد.
خا 
در ســده اخیــر بــه دلیــل تغییــر ایــن شــرایط و
ماجراهایــی ماننــد قیــام مشــروطه و امثــال آن،
میبینیــم کــه تاثیــرات و تغییــرات حکومتــی
آرام آرام تأثیــر ،شــکل و نقــش خــود را در بدنــه
یســازند و کلمــات واژههایــی
جامعــه ظاهــر م 
بگـرایـ ــی در بـی ــن
مثــل اســامگرایی و مـکـتـ 
نویســندگان ،روشـنفکران ژورنالیسـتها و حتــی
یخــورد و تــا
مــردم و کلماتــی نظیــر آن بــه گــوش م 
بــه امــروز نیــز ایــن کلمــات و ایــن واژ ههــا ب هطــور
مرتــب تغییــر کــرده و در محافــل گونا گــون بــه آن
پرداختــه شــده اســت.
امــا ایــن روزهــا آن چیــزی کــه بیشــتر بــه گــوش
یخــورد و مــا شــاهد و ناظــر آن هســتیم
انســان م 
ایــن اســت کــه بــا جامعـهای مواجــه هســتیم کــه
گویــی اســاس و بنیــان آن را لذتگرایــی تشــکیل
میدهــد .همــه چیــز در ســایه لــذت شــکل
میگیــرد و دلیــل انجــام کارهــا بــر ایــن پایــه اســتوار

این روزها
آن چیزی که
بیشتر به
گوش انسان
میخورد و ما
شاهد و ناظر
آن هستیم
این است که
با جامعهای
مواجهیم که
گویی اساس
و بنیان آن را
لذتگرایی
تشکیل
میدهد

اســت کــه آیــا از انجــام ایــن کار خوشــمان میآیــد
یــا نــه؟ از انجــام آن کار لــذت میبریــم یــا نــه؟ و
شهــا؛ ماننــد اینکــه آیــا انجام ایــن کار به
ســایر ارز 
صــاح خودمــان یــا جامعــه اســت یــا انجــام ایــن
کار آیــا بــه جامعــه ضــرر میرســاند یــا نــه در مراتــب
بعــدی اهمیــت در بیــن مــا قــرار گرفتــه اســت.
کاری را انجــام میدهیــم ،چــون از آن خوشــمان
میآیــد .میخواهــد بــه ضــرر جامعــه یــا مــردم
باشــد یــا بــه نفــع آنهــا ،ایــن مشــکل مــن
نیســت و بــه ایــن لحــاظ اســت کــه مباحثــی
مثــل رشــوهخواری ،اختــاس ،فــرار از صحنــه
تصــادف ،روابــط نامشــروع ،خیانــت ،زیرمیــزی،
ربــا و ...ایــن روزهــا دیگــر ماننــد ســابق افــراد را رنج
نمیدهــد و حساســیتی در شــنیدن آنهــا ندارنــد؛
زیــرا در ایــن چهارچــوب مــورد بررســی و توجــه قــرار
میگیــرد کــه آیــا نفــع مــرا در بــردارد؟ چقــدر ســود
یشــود؟ آیــا از آن لــذت
یبــرم؟ رفــاه مــن بیشــتر م 
م 
یبــرم یــا نــه؟
م 
ا گــر جــواب مثبــت اســت ،پــس آن کار ارزش

انجــام دارد و ا گــر ارزش انجــام نــدارد ،رفتهرفتــه
ایــن فکــر و تکــرار ایــن رفتــار بــه یــک ارزش تبدیــل
یشــود .یــک ارزش ذهنــی و درونــی کــه امــروزه
م 
از ایــن ارزش تحــت عنــوان لذتگرایــی نــام بــرده
یشــود؛ نــه فقــط بــه عنــوان یــک فکــر ،بلکــه
م 
بــه عنــوان یــک مکتــب؛ مکتبــی کــه متاســفانه
پیــروان زیــادی از همــه ســنین و بهویــژه در بیــن
جوانــان بــه آن گرایــش دارنــد.
و از طرفــی بــا مســئوالنی مواجــه هســتیم کــه ا گــر
خودشــان در ایــن وادی لذتگرایــی گیــر نیفتــاده
باشــند ،آنچنــان برنامــه و مدیریتــی هــم بــرای
تغییــر ایــن قبیــل رفتــار و افــکار ندارنــد .جامعـهای
جــوان و ناامیــد از بــه دســت آوردن خواســتههای
خــود و رســیدن بــه رویاهایــی کــه آنهــا را در
ذهــن خــود پرورانــده بــود و تنهــا راهــی کــه بــرای
رســیدن بــه ایــن رویاهــا در حــال حاضــر میبیننــد
جس ـتوجوی لــذت و رســیدن بــه لــذت اســت
تــا شــاید ا گــر شــده بــرای دمــی از افــکار و محیــط
ســاکن و یــأسآور خــود دور شــوند و آنچــه را کــه در
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واقعیــت بــه آن نمیرســند در مجــاز در ذهــن خــود
بــه آن برســند.
البتــه ناگفتــه پیداســت کــه در ایــن بیــن
اســتثناهایی هــم وجــود دارد و افــراد بســیاری
در بیــن جوانــان و ...وجــود دارنــد کــه مســیر
متفاوتــی را میپیماینــد و همچنــان بــه اصــول و
نهــای
نهــای انســانی و انســانگرایی و آرما 
آرما 
اعتقــادی خــود پایــدار هســتند و آنهــا را دنبــال
میکننــد؛ ولــی متاســفانه بدنــه جامعــه و جوانانــی
کــه بــه امــان خــدا رهــا شــدهاند غالبــا در ایــن تلــه
گرفتــار شــدهاند و ایــن کار را انجــام میدهنــد (و
انجــام میدهیــم) ،چــون دوســت داریــم و از آن
لــذت میبریــم.
یتــوان بــه ایــن موضــوع
بــا ذکــر ایــن مقدمــات ،م 
پرداخــت کــه انــواع و حــدود لــذت کجاســت؟
چــه میــزان از آن قابــل توجیــه و چــه میــزان از
آن از دایــره عقــل و منطــق و عــرف و دیــن خــارج
است؟انســان موجــودی اســت کــه تفاوتــش بــا
ســایر موجــودات در ویژگیهایــی نهفتــه اســت
کــه بــه چنــد مــورد آن اشــاره میکنیــم؛ زیــرا غریــزه
خــوردن و آشــامیدن ،حفــظ نفــس و تولیــد مثــل
و امثــال آن در ســایر موجــودات نیــز وجــود دارد
یهــای زیــر در او
و تنهــا انســان اســت کــه ویژگ 
مشــهود اســت و در ســایر موجــودات غالبــا دیــده
نمیشــود.
 .1توجــه بــه ســامتی جســمی و روانــی :ایــن
توجــه بــه گونـهای اســت که انســان برای داشــتن
آن تــاش و هزینــه بســیار زیــادی میکنــد ،وقــت
بســیاری را بــرای آن صــرف میکنــد و معمــوال در

جسـتوجوی ابزارهــا یــا وســایل یــا انــواع و اقســام
یهــا ،داروهــا ،گیاهــان و ...اســت بــرای
خوردن 
اینکــه بتوانــد ایــن ســامتی را داشــته باشــد و اگر از
دســت رفتــه اســت ،دوبــاره آن را برگردانــد.
 .2توجــه بــه رشــد اســتعدادهای خــود:
برخــاف حیوانــات کــه همــواره همــان رفتارهــای
غریــزی آموختــه شــده از والدیــن خــود را بــه ارث
میبرنــد ،انســانها انتخــاب میکننــد و در
پــرورش برخــی رفتارهــا و خواســتههای خــود
تــاش میکننــد و چیــزی را که اســتعداد خودشــان
میداننــد یــا آن اســتعداد را کشــف میکننــد یــا
دیگــران آن را بیــان میکننــد ،مــورد توجــه قــرار
میدهنــد و بســیاری از اوقــات میبینیــم در
مســیری حرکــت میکننــد کــه والدیــن آنهــا نــه
آن مســیر را میشناســند نــه در آن مســیر حرکــت
کردنــد؛ ماننــد کســانی کــه مثــا بــه دنبــال هنــر
میرونــد ،در حالــی کــه از یــک والــد کارگــر بــه دنیــا
آمدنــد.
 .3توجــه بــه خانــواده و اطرافیان:هــر چنــد
یهــای
حیوانــات هــم در ایــن زمینــه ویژگ 
مشــترکی بــا انســان دارنــد ،ولــی در بعــد وســیع
میبینیــم پــس از ســالها و بعــد از اینکــه بچ ههــا
یشــوند ،خــود حیــوان ارجحیــت دارد و
بــزرگ م 
اهمیــت پیــدا میکنــد و فرزنــدان را یــا فرامــوش
میکنــد یــا اهمیتــی بــرای آنهــا قائــل نیســت ،در
حالــی کــه در انســان تــا زمــان مــرگ ممکــن اســت
فرزنــدان و اطرافیــان را بــر خــودش ترجیح بدهد و
یگــذرد
بســیاری از اوقــات از خواســتههای خــود م 
تــا بتوانــد خواســتههای آنهــا را بــرآورده کنــد.
 .4توجــه بــه جامعــه :توجــه بــه جامعــه ،یکــی
یهــای بــارز انسانهاســت .چــه از
دیگــر از ویژگ 
دیــدگاه لذتگرایــی ،چــه از دیــدگاه انســانگرایی
بخواهیــم بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم ،انســان
در یــک جامعــه شــاداب و پویــا بهتــر بــه اهدافــش
میرســد و بــه ایــن لحــاظ ســعی میکنــد (بهتــر
اســت بگوییــم بایــد ســعی کنــد) جامعــه را از
آلودگــی و ناپا کــی دور نگــه دارد و باعــث رشــد و
ارتقــای جامعــه شــود تــا در ایــن جامعــه بتوانــد بــه
اهدافــی کــه مدنظــر خــودش اســت ،برســد.
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 .5آیندهنگــری و توجــه بــه معیشــت خــود و
فرزنــدان و اطرافیــان :بــاری بــه هــر جهت زندگی
نکــردن و نگــران آینــده بــودن و برنامــه داشــتن
یهــای دیگــر انســانی
بــرای آینــده ،یکــی از ویژگ 
یشــود.
تلقــی م 
 .6توجــه بــه تفریــح ،ورزش و لــذت بــردن:
ورزش و لــذت بــردن در چهارچــوب مباحــث
فرهنگــی شــناخته شــده و پذیرفتــه شــده کــه در
دیــن اســام نیــز بــر ایــن نــوع لــذت صحه گذاشــته
یهــای وجــودی ابعــاد
شــده ،یکــی دیگــر از ویژگ 
انســان را تشــکیل میدهــد.
 .7اســتفاده از هــوش هیجانــی نــه فقــط
هــوش غریــزی و آیکیــو :توجــه بــه ایکیــو
و بهبــود روابــط بیــن فــردی کــه در ایــن مــورد
فضــای مجــازی کارکــرد وســیع خــودش را نشــان
یهــای
میدهــد ،یکــی دیگــر از مهمتریــن ویژگ 
انســانی اســت و در همین چهارچوب باید به این
نکتــه اشــاره کنــم کــه اســتفاده از ابزارهــا از نکاتــی
اســت کــه در بیــن انســانها کامــا تعریــف شــده و
در بیــن ســایر موجــودات بــه ایــن صــورت در حــد
وســیعی بــه هیــچ عنــوان مــورد بحــث نیســت و به
صــورت خیلــی ســاده خــودش را نشــان میدهــد.
 .8توجــه بــه مســائل اعتقــادی و مباحــث
یهــا کــه
فرهنگــی و فکــری :ایــن ابعــاد و ویژگ 
خــاص انســان اســت ،ا گــر کانالیــزه شــده و در
چهارچــوب عــرف ،فرهنــگ و روابــط قانونــی قــرار
گیــرد ،میتوانــد باعــث رشــد و ارتقای جامعه شــود
و در واقــع تفــاوت بیــن انســان و ســایر موجــودات
را مشــخص کنــد ،در غیــر ایــن صــورت نــه تنهــا
بیانگــر وجــود ایــن تفــاوت نخواهــد بــود کــه
خــود میتوانــد جنب ههــای غریــزی و حیوانــی
وجــود انســان را شــعله ور ســاخته و صدمــات و
فســاد بســیار زیــادی را ایجــاد کنــد کــه معمــوال
بســیار جبرانناپذیــر خواهــد بــود .ایــن صدمــات
و خســارتهای جبــران ناپذیــر آنجــا خــود را
نشــان میدهــد کــه روابــط بیــن فــردی تبدیــل
یشــود یــا آنجــا کــه عقــل معــاش
یبــازی م 
بــه پارت 
و توجــه بــه آینــده و آیندهنگــری تبدیــل بــه
لخــواری
رشــوهخواری ،زیرمیــزی گرفتــن و نزو 
یشــود یــا توجــه بــه آخــرت تبدیــل بــه دکان
م 
یگــردد و ورزش و ســامتی
دینفروشــان م 
یشــود کــه ایــن روزهــا
انســان خــود نیــز دکانــی م 
نمون ههــای بــارز آن را شــاهد هســتیم.
جهــا
ناگفتــه پیداســت ،مهمتریــن ایــن اعوجا 
یتــوان
و فســادها کــه بــه آن اشــاره کردیــم ،م 
نمــداری بــرای
از دینفروشــی و تظاهــر بــه دی 
فریفتــن خالیــق و عوامالنــاس نــام بــرد.

دینفروشــی در کســانی کــه هیچگونــه اعتقــادی
بــه دیــن ندارنــد و صرفــا از دیــن بــه عنــوان یــک
ابــزار بــرای فریفتــن افــراد اســتفاده میکننــد ،بــه
ایــن دلیــل کــه مســتقیم پای ههــای اعتقــادی
انســانها را نشــانه میگیــرد و نتیجــه آن میتوانــد
تالشــی در فکــر و کانــون خانــواده و روابــط صحیح
نفــردی باشــد و حاصــل آن
انســانی و روابــط بی 
جــز خیانــت ،دورویــی ،پــردهدری ،پردهپوشــی و
رواج دروغ و هــزل در جامعــه نیســت ،میتوانــد
مهمتریــن ایــن فســادها شــناخته شــود.
و همــه ایــن نــکات در ایــن چهارچــوب شــکل
میگیــرد کــه لــذت را برتــر از هــر چیــزی میدانیــم و
حریــم و حرمتــی بــرای ســایر جنب ههــای وجــودی
انســان قائــل نیســتیم.
درواقــع ایــن افــراد دینفروشــی را ابــزاری میکننــد
بــرای بــه دســت آوردن قــدرت شــهرت و رفــع
نیازهــای غریــزی و شــهوترانی خــود بــدون
توجــه بــه اینکــه کاری کــه انجــام میدهنــد
چطــور میتوانــد کانــون یــک جامعــه یعنــی
خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و هســته اصلــی
جامعــه را کامــا از درون دچــار پوچــی ،فســاد و
تالشــی کنــد.
بــا ذکــر ایــن نــکات حــاال میرســیم بــه ایــن بحــث
مهــم کــه چــه عواملــی باعــث بــروز ایــن تغییــرات
ســریع شــد؟ چــه عواملــی باعــث شــد کــه در یــک
جامعــه مســلمان افــرادی کــه تمــام زندگــی و
اهــداف خــود را در چهارچــوب اصــول تعریــف
میکردنــد ،موجوداتــی ظاهــر شــدند کــه جــز لــذت
بــردن هیــچ هــدف دیگــری را دنبــال نمیکننــد.
شــاید شــناخت ایــن عوامــل خــود بــه خــود منجــر
لهــا نیز بشــود ،بنابرایــن الزم
بــه پیــدا شــدن راهح 
اســت بــه برخــی از ایــن عوامــل اشــاره کنیــم:
یهــای رفتــاری و شــناختی
 -1تغییــر در ویژگ 
خانواد ههــا:
در نســل ابتــدای انقــاب ،مــا بــا افــرادی مواجــه
نهــای
هســتیم کــه کار و تــاش بــرای حفــظ آرما 
خــود و بهبــود وضعیــت خانــواده را جــزو رویاهــای
خــود میدانســتند؛ کســانی کــه ســاعتهای
متمــادی فعالیــت میکردنــد ،مشــکالت متعددی
داشــتند و تمــام وقــت و زمــان خــود را بــرای
رســیدن بــه پیشــرفت و تعالــی جامعــه و خانــواده
طــی میکردنــد و نتیجــه آن یعنــی افزایــش
درآمــد را وارد خانــه میکردنــد و چــون در خــود
خألهــای زیــادی میدیدنــد ،ســعی میکردنــد
رفــاه و آسایشــی را کــه خودشــان نداشــتند بــرای
فرزندانشــان فراهــم کننــد.
ایــن افــراد رفتــه رفتــه شــروع کردنــد بــه تربیــت
نســلی کــه توقــع داشــتند دیگــران بــرای آنهــا
بکارنــد و برداشــت کننــد و مراقبــت از خــود
را بــه دیگــران ســپردند و رســیدن بــه پــول و
درآمــدی کــه در تولیــد آن هیــچ نقشــی نداشــتند

لذت حدی
ندارد ،به شرط
آنکه شعور
انسان را زیر
سوال نبرد.
لذت حدی
ندارد ،به شرط
آنکه به فرهنگ
و عرف اجتماع
آسیب نرساند.
لذت حدی
ندارد ،به شرط
آنکه باعث آزار
و اذیت دیگران
نشود

جــز خــرج کــردن ،رفتــه رفتــه فاصلــه بیــن نســلی
را افزایــش داد .در یــک طــرف افــراد مولــدی
کــه آرزوهــای فروخفتــه خــود را در فرزندانشــان
متجلــی میکردنــد و از طــرف دیگــران فرزندانــی
کــه پــدران خــود را بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد
میدیدنــد و در عیــن حــال شــاکی بودنــد کــه چــرا
بــرای مــا وقــت نمیگذاریــد ،چــرا مــا را بــه دنیــا
نطــور اســت وظیفــه داریــد
آوردیــد و حــاال کــه ای 
در قبــال ایــن جنایتــی کــه در بــه وجــود آوردن
مــا انجــام دادیــد تــاوان آن را بدهیــد و هرگونــه
وســیله آســایش و رفاهــی کــه الزم میدانیــم
بــرای مــا فراهــم ســازید و ایــن یعنــی کاشــتن نهال
لذتجویــی و لذتگرایــی در فرزندانمــان.
شهــا در روابــط خانــواده و
نکتــه دوم تغییــر ارز 
روابــط بیــن افــراد و روابــط اجتماعی اســت .میزان
ارتباطــات بیــن فــردی در خانــواده بــا بــروز و ظهــور
یهــای جدیــد بهویــژه شــبکههای
تکنولوژ 
یشــود .گفتوگــو،
مجــازی رو زب ـهروز کمتــر م 
ارتبــاط چهرهبهچهــره و اســتفاده از تجربیــات
و نظــرات دیگــران رو زب ـهروز کاهــش یافتــه و
هرکســی بــه غــار تنهایــی خــود پنــاه بــرده و ارتبــاط
خــود را بــا جهــان بیــرون ،از نــگاه شــبکههای
مجــازی پــی میگیــرد؛ شــبکههایی کــه ب هطــور
دائــم بــر طبــل مصرفگرایــی و لذتجویــی دامــن
مــی زننــد.
تکــرار ایــن پیا مهــا تبدیــل بــه ارزشــی ذهنــی
شــده؛ ارزشــی کــه تقریبــا تمــام افــراد خانــواده
بهــا نیــز
درگیــر آن شــدند؛ اظهارنظرهــا و انتخا 
گتــر چــه در ســطح فامیــل
رفتهرفتــه در ســطح بزر 
بــرای ازدواج ،بــرای مســافرت و بــرای ســایر مــوارد
و چــه در ســطح جامعــه در ایــن مــوارد از دریچــه
شهــای بارگــذاری شــده در ذهــن کــه ناشــی از
ارز 
القائــات شــبکههای مجــازی اســت ،معمــوال ایــن
اتفاقــات صــورت میگیــرد .میدانیــم در ذات
تمــام آنهــا یــا بهتــر بگوییــم جوهــره همــه آنهــا،
اصــل لــذت قــرار دارد.
البتــه ناگفتــه پیداســت در جامع ـهای کــه پــول
شهــا
بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن معیــار ارز 
یتــوان گفــت اصــل لــذت
یشــود ،م 
شــناخته م 
همــان اصــل ســودجویی و بهــره بــردن اســت.
یتــوان بــه ایــن حجــم
از جملــه ایــن مــوارد م 
بــاالی اســتفاده از وســایل آرایشــی یــا اعمــال
جراحــی متعــارف و نامتعــارف اشــاره کــرد؛ بــه
گون ـهای کــه گاهــی انســان فکــر میکنــد عشــق
آرامآرام بــه فراموشــی رفتــه و جــای خــود را بــه
زیبایــی قشــنگ و لذتآفرینــی وا گــذار کــرده
یشــوند
اســت .ایــن افــراد در ادامــه وارد جامعــه م 
و بــر ســر مناصــب و مشــاغل گونا گــون مینشــینند
و طبیعــی اســت جامعــه مــا نیــز حــال و هــوای
خــود را عــوض کنــد و هــر کجــا مینگیریــم بــوی
منفعتطلبــی و لذتجویــی مشــهود باشــد.

از طرفــی در ســطح کالن نیــز پولانــدوزی ،ســود
تهــای کمتــر ،ســود بانکــی
بیشــتر از طریــق فعالی 
یهــای رســمی کــه بــه راحتــی در تمــام
نزولخوار 
روزنام ههــا حتــی روزنام ههــای ارزشــی تبلیغــات
آن را میبینیــم ،اجارهخان ههــای ی ـکروزه و
چنــد ســاعته ،ســایتهای همســریابی یــک روزه
بهــای قانونــی ،همــه و همــه بیانگــر
در چهارچو 
آن اســت کــه هیــچ عــزم واقعــی در کســانی کــه
دســتی بــر آتــش دارنــد بــرای مهــار ایــن وضعیــت
وجــود نــدارد .ایــن نــکات مجمــل بیانگــر حدیــث
مفصلــی اســت کــه رونــد فعلــی خانــواده و جامعــه
ت وســوی آن اســت و اینکــه آیــا
ایرانــی بــه سم 
لگامــی بــر ایــن اســب افسارگســیخته لذتجویــی
زده خواهــد شــد یــا نــه جــای ســوال اســت .پــس
بــه راســتی حــدود لــذت کجاســت؟
لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه شــعور انســان
را زیــر ســوال نبــرد .لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط
آنکــه بــه فرهنــگ و عرف اجتماع آســیب نرســاند.
لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه باعــث آزار و
اذیــت دیگــران نشــود .لــذت حــدی نــدارد ،بــه
تهــای مهــم انســانی مثــل
شــرط آنکــه فعالی 
کار را لنــگ نکنــد .لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط
آنکــه روابــط خانوادگــی را مخــدوش نکنــد .لــذت
حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه باعــث خیانــت بــه
انســانهای دیگــر و بــه کشــورمان نشــود.
لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه مــا را از دایــره
انســانیت خــارج نکنــد .لــذت حــدی نــدارد،
بــه شــرط آنکــه آبشــخور افــکار حیوانــی نباشــد.
لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه دیگــران
نیــز در کنــار مــا لــذت ببرنــد .لــذت حــدی نــدارد،
شهــای
بــه شــرط آنکــه باعــث فــرو ریختــن ارز 
دیگــر نشــود .لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه
نپــروری نشــود .لــذت حــدی نــدارد،
آغشــته بــه ت 
بــه شــرط آنکــه تبدیــل بــه یــک مکتــب نشــود.
لــذت حــدی نــدارد ،بــه شــرط آنکــه خداونــد را
خشــمگین نســازد .آری لــذت احساســی اســت در
وجــود مــا کــه خداونــد بــرای زدودن زنگارهــای
خســتگی دنیــا بــه ودیعــه نهــاده .بایــد مراقــب
باشــیم کــه ایــن ودیعــه خــود زنــگاری بــر روح
مــا نشــود و ســخن آخــر اینکــه در جامع ـهای کــه
یتــازد ،نــه بــر
چهــار نعــل بــه ســمت ناکجــا آبــاد م 
مســئوالن کــه بــر روش ـنفکران اســت کــه بــه دور
از هرگونــه پیـشداوری پــای بــه میــدان بگذارنــد
تهــا بــه ســمت افزایــش
و بــا کانالیــزه کــردن لذ 
اســتعدادها و بــارور کــردن روح آدمیــان از ایــن
ودیعــه الهــی نهایــت بهــره را ببرنــد .بــه امیــد ایــن
اتفــاق میمــون.
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امیر تاکی

لذتݡگرایــــݡی و رنج
در جامعه

ݡگف توݡگو با سعید مدنی

بررسی مقوله لذت و رنج در زیست اجتماعی در مقایسه با زیست فردی متفاوت است .زندگی جمعی انسانها و
شرایط و قواعد آن ،مفاهیم فلسفی را به بررسی مجدد از دریچه بعد اجتماعی انسان وا میدارد؛ از این رو درنگ
بر تحلیلهای جامعه شناختی لذتگرایی باعث شناخت بیشتر و بهتر ساختار اجتماعی و ایدئولوژیهای مرتبط با
این موضوع میشود .از این جهت با دکتر سعید مدنی به گفتوگویی پیرامون این موضوع پرداختهایم تا از منظر
اجتماعی به ژرفای مفاهیم و حوزههای مرتبط با لذت و رنج راه یابیم.

لذتگرایی یا فایدهگرایی
یا منفعتگرایی از منظر
جامعهشناختی به چه
معناست؟ آیا پدیده سودجویی
در جامعه امری مطلوب است؟
در پاســخ بــه پرســش اول شــما بایــد اشــاره
کنــم کــه درواقــع بحــث دربــاره لذتگرایــی،
فایدهگرایــی یــا منفعتگرایــی ارتبــاط نزدیکــی
بــا دیدگاههــا و نظــرات راجــع بــه مصــرف دارد.
درواقــع نظــرات دربــاره مصــرف بــوده کــه بــه
دیدگاههــا و نظــرات مختلفــی در زمینههــای
متفــاوت و گرایشهــای مختلــف از جملــه
لذتگرایــی منتــج شــده اســت .اصــوال در بــاب
مصــرف در ایــن صدســال اخیــر نظریههــای
یشــود
متنوعــی مطــرح شــده اســت؛ ولــی م 
همــه آنهــا را بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد:
یــک دســته ،نظراتــی هســتند کــه مصــرف را
یــک کنــش خالقانــه میداننــد کــه بــا افزایــش
و وســعت بخشــیدن بــه انتخابهــای

افــراد و ایجــاد تفــاوت ،امکانــات جدیــدی
را بــرای جوامــع و مــردم ایجــاد میکننــد.
دســته دوم ،در نقطــه مقابــل قــرار دارنــد کــه
بــا نــگاه انتقــادی بــه وجــوه منفــی مصــرف
نــگاه میکننــد؛ بهخصــوص مصــرف در
جامعــه ســرمایهداری و معتقدنــد ایــن وجــوه
منفــی مصــرف پیامدهــای ناگــوار اقتصــادی،
اجتماعــی  ،فرهنگــی و زیس ـتمحیطی بــرای
جوامــع دارد .رویکــرد اول بــدون توجــه بــه
عــوارض منفــی مصــرف آن را یــک کنــش
خالقانــه میدانــد  .از دیــد ایــن گــروه ،مصــرف
یــک کنــش خــاق و ابداعــی اســت کــه موجــب
یشــود.
آزادشــدن توانایــی بالقــوه افــراد م 
بنابرایــن مصــرف ،ابداعــی اســت کــه هــم
یشــود؛
موجــب تولیــد و هــم مصــرف م 
درضمــن موضــوع آن نیــز مصــرف تولیــدی
اســت و مصرفکننــده را هــم در برمیگیــرد.
درحقیقــت ایــن مصرفکننــدگان هســتند کــه
یشــود ،تکمیــل میکننــد.
آنچــه را تولیــد م 

دامنزدن به
مصرف درواقع
نوعی تبعیت و
ایجاد تمایل در
مصرفکنندگان
است و مصرف
آن برای آنها
مزیت و لذت
ایجاد میکند
و این به معنی
کارکرد خالقانه
مصرف برای
آنهاست

پــس معنــای مصــرف و تولیــد از ایــن زاویــه
دیــد تغییــر کــرده اســت و نفــس ایــن گرایــش
بــه مصــرف ،نوعــی تولیــد محســوب میشــود؛
مثــا در مــواردی گفتــه شــده اســت برندهــا
چش ـماندازی انتقــادی را بــرای مــا توضیــح
میدهنــد .از ایــن منظــر تولیدکننــدگان ارزش
محســوب میشــوند و مثــا در جهانــی کــه
حــول اصــول بازاریابــی و تبلیغــات دور میزنــد،
مصرفکننــدگان میتواننــد در تولیــد ارزش
برنــد شــرکت کننــد .ایــن استقبالشــان از یــک
کاال و یــک برنــد خــاص بــه معنــی ایــن اســت
کــه آنهــا هــم در ایجــاد آن برنــد نقــش دارنــد
و از ایــن زاویــه میگوینــد ایــن کارگــزاران
تبلیغــات بازاریابــی نیســتند کــه برندهــا را
ایجــاد میکننــد ،بلکــه ایــن اســتقبالی کــه
مصرفکننــدگان میکننــد نوعــی ایجــاد
خالقیــت در آفرینــش برنــد اســت.همینطور
کــه میبینیــد برپایــه ایــن دیــدگاه ،ایــن
دام ـنزدن بــه مصــرف در جامعــه پیامدهــای
کامــا مثبتــی دارد .ایــن گرایــش تــا آنجــا پیــش
م ـیرود کــه از مصرفکننــده سیاســی بحــث
یشــود و میگویــد مصرفکننــده سیاســی
م 
کســی اســت کــه رفتارهــای مصرفــی خــود را بــه
عنــوان یــک روش مداخلهگرایانــه و متمدنانــه
در امــور جامعــه بــه کار میگیــرد و هدفــش هــم
ایجــاد تغییــرات اجتماعــی و تغییــر شــرایط
اجتماعــی براســاس معیارهــا و ضوابــط اخالقی
خــودش اســت.
بــه ایــن ترتیــب از ایــن دیــدگاه دام ـنزدن بــه
مصــرف درواقــع نوعــی تبعیــت و ایجــاد تمایــل
در مصرفکننــدگان اســت و مصــرف آن بــرای
آنهــا مزیــت و لــذت ایجــاد میکنــد و ایــن بــه
معنــی کارکــرد خالقانــه مصرف برای آنهاســت.
نطــور کــه میبینیــد ایــن گــروه از یــک
هما 
موضــع انفعالــی بــا پدیــده مصــرف بــــرخورد

نمیکنــنــــد؛ بــــلکه تــوجــیــــهکننده فرهـ ــنگ
مصرفــی جامعــه هســتند.
امــا گــروه دوم دامـنزدن بــه ایــن نــوع فرهنــگ
ً
مصــرف در جامعــه را کامــا منفــی میداننــد و
معتقدنــد ایــن جامعــه ســرمایهداری بــه جــای
پرداختــن بــه واقعیــت عمیقتــر ،درواقــع بــا
ایــن دامــن زدن بــه مصــرف ،ظاهــر ب ـتواره
کاال را اصــل میکنــد و بنیــاد فهــم زندگــی را بــر
آن قــرار میدهــد و بــه ایــن ترتیــب جامعــه را
از فهــم روابــط واقعــی دور میکنــد؛ بنابرایــن
مصــرف از ایــن زاویــه بــه افزایــش بیگانگــی
انســان بــا خــودش کمــک میکنــد .ایــن نظــر
در آرای انتقــادی افــرادی مثــل لــوکاچ ،آدورنــو
و مارکــوزه شــرح و بســط پیــدا کــرده اســت .از
منظــر آنهــا مصــرف بــرای تــداوم ســرمایهداری
یــک عامــل اساســی و ضــروری اســت و
ســرمایهداری بــه کمــک ایــن تبلیغــات و اغــوا
و ترغیــب مــردم بــه مصــرف هرچــه بیشــتر،
تــاش میکنــد بقــای خــودش را تضمیــن کنــد.
ایدئولــوژی مصرفگرایــی از ایــن زاویــه،
ســازکاری بهمنظــور ایجــاد نیازهــای کاذب
اســت کــه بــرای بقــا ضــروری نیســت و صرفــا
بهعنــوان یــک شــکل از ســرکوب و کنتــرل
اجتماعــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .پــس
همانطــور کــه میبینیــد ،ســنت انتقــادی
درصــدد تصریــح پیامدهــا و عواقــب زیانبــار
مصــرف تــودهای یــا مصــرف گســترده اســت
و میگویــد کــه ایــن بســط فرهنــگ مصرفــی
یشــدن
موجــب ســازکار خردورزیــدن و عقالن 
جامعــه نمیشــود ،بلکــه برعکــس وقتــی ابــزار
بــه هــدف بــدل میشــود ،بــه قولــی ،مــردم بــه
جــای آنکــه فکــر کننــد از میلههــای آهنیــن
قفــس رهایــی پیــدا کننــد ،بــه خــود قفــس
عشــق میورزنــد و مشــتاق هســتند از کاالی
مدرنــی کــه ســرمایهداری طبیعتــا بیوقفــه
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تولیــد میکنــد ،لــذت ببرنــد و وضعیتــی
بتــر بــه دســت بیاورنــد.
مطلو 
مردمــی کــه خودشــان را در نهایــت در بیــن
همیــن کاالهــا میبیننــد ،بیوقفــه بهدنبــال
ی و وقتشــان را بــا
ایــن هســتند کــه زندگ ـ 
همیــن کاالهــا پرکننــد :اتومبیــل لوکــس ،خانــه
لوکــس و لــوازم لوکــس .مــردم بیشــتر گرفتــار
ایــن داشــتن و برخــورداری از ایــن پدیدههــا
تبــردن از زندگــی و فکرکــردن
یشــوند ،تــا لذ 
م 
بــه آن و وجــوه دیگــر .بنابرایــن ســنت انتقالــی
ایــن محصــوالت مصرفــی (فرهنــگ مصرفــی)
یشـ ــود؛
مــوجـ ــب م ـصـ ــرف غ ـیــرعـقـالنـ ــی م ـ 
درضمــن مصرفکننــده در برابــر ایــن مــوج
تشــویق بــه مصــرف کــه از ســوی نظــام
ً
یشــود ،کامــا منفعــل
ســرمایهداری تحمیــل م 
اســت.
بــه اعتقــاد بوردیــو ،ایــن مصرفگرایــی بــه
وضعیــت نابرابــر در جامعــه هــم دامــن میزنــد
یشــود
و میگویــد کــه ایــن مســئله موجــب م 
ســبکهای زندگــی و الگوهــای مصــرف
گروههــای مختلــف اجتماعــی بــا منابــع
اقتصادیاجتماعــی آنهــا گــره بخــورد و بــه
همیــن دلیــل شــکافهای اجتماعــی را بیشــتر
کنــد؛ بــههمیــن دلیــل بــه نوعــی ایــن شــیوه
مصرفگرایــی بــه الگوهــای مصــرف تبدیــل
یشــود و بــه نوعــی ایــن کدهــای طبقاتــی
م 
میتوانــد مواجهـهی طبقــات بــا همدیگــر را بــه
نمایــش بگــذارد.
اتفــاق دیگــری کــه در ایــن مــوج مصرفگرایــی
بهوجــود میآیــد ایــن اســت کــه طبقــات
مختلــف بــا ســاح مصــرف درگیــر مبــارزهای
یشــوند .درواقــع هــر
بیامــان بــا همدیگــر م 
طبقـهای بــرای تثبیــت هویــت خــودش ســعی
میکنــد الگــوی مصرفــی خــودش را قالــب کنــد
و هژمونــی را از ایــن طریــق بــه دســت بیــاورد.
نطــور کــه توضیــح دادم
درمجمــوع همی 
یشــود گفــت صفبنــدی خیلــی روشــنی
م 
بیــن دیدگاههــا دربــاره مصــرف و بهتبــع

آن لــذتگرایـ ــی در ب ـیـ ــن جــام ـع ـ هشـناســـان
وجــود دارد .بســیاری از جامعهشناســان
چــپ بــا اشــاره بــه شــعارهای مصرفگرایــی
مثــل خریدکــردن تــداوم کار کــردن اســت یــا
خریدکــردن تضمیــن آینــده اســت ،امــروز رفاه را
بخــر تــا فــردا خــودت مرفــه باشــی و ...بــر ایــن
باورنــد کــه اینهــا بــه شــکلی شــعارهایی اســت
کــه نظــام ســرمایهداری بــرای بــه حرکــت در
آمــدن چــرخ خــودش ،تبلیــغ و بــه ایــن ترتیــب
ســعی میکنــد ســبک و ســیاق و ذائقــه جامعــه
را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد و محکــوم خــودش
بکنــد.
جامعــه آینــده از منظــر مصرفگرایــی
به چه صورت خواهد بود؟
جالــب ایــن اســت کــه حامیــان نظریــه
مصرفگرایــی و توجیهکننــدگان ایــن نظــام
نطــور لذتگرایــی تاکیــد
مصرفــی و همی 
میکننــد کــه جامعــه آینــده ،جامع ـهای اســت
کــه در آن وفــور و رفــاه کامــا وجــود دارد و همــه
بــه هــر کاالیــی نیــاز داشــته باشــند ،دسترســی
دارنــد .ایــن در حالــی اســت کــه واقعیت جامعه
ســرمایهداری ،کــه مــورد نقــد مخالفــان ایــن
ً
نظــام مصرفــی اســت ،کامــا متفــاوت اســت؛
یشــود گفــت در جامع ـهای کــه
از ایــن رو م 
ً
میــزان مصــرف کامــا متناســب بــا امکانــات و
منابــع مــادی اســت و ایــن امکانــات و منابــع
ً
بــه صــورت کامــا نابرابــر توزیــع شــده ،ادعــای
وضعیتــی کــه در آن وفــور کاال و بهتبــع آن وفــور
مصــرف باشــد ،بیپایــه و بــرای فریــب مــردم
یتــوان
اســت .در یــک جمعبنــدی نهایــی م 
گفــت منتقدیــن لذتگرایــی و بهتبــع آن،
مصرفگرایــی تاکیــد میکننــد آنچــه در
یشــود ،نیازهــای
جامعــه مصرفــی حــل م 
نظــام تولیــد اســت ،نــه نیازهــای انســان.
منافع عمومی و
شخصی چه نسبت و
ارتباطی با یکدیگر برقرار میکنند
و حد تعادل میان این دو،
چگونه تعیین میشود؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بگویــم بهطــور
معمــول و از گذشــته ســه دیــدگاه کالن دربــاره
نســبت فــرد و جامعــه وجــود داشــته اســت:
یکــرده
یــک دیــدگاه بــر اصالــت فــرد تاکیــد م 
کــه عمدتــا لیبرالهــا منــادی و حامــی آن
بودهانــد .در جامعــه امــروز هــم لیبرالهــا
هســتند کــه بــر اصالــت فــرد و تقــدم منافــع فــرد
بــر جمــع تاکیــد میکننــد.
گــروه دوم ،اقتدارگراهــا هســتند کــه بــرای
منافــع جامعــه اولویــت قائل هســتند و در هرجا
منافــع جمعــی بــا منافــع فــردی در تعــارض
قــرار بگیــرد ،منافــع جمعــی را در اولویــت قــرار
میدهنــد و اساســا فلســفه سیاسیشــان بــر
نوعــی اقتدارگرایــی بــر کل جامعــه پــی ریــزی
شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس گــروه یــا جمعــی
کــه مصلحــت جامعــه را تشــخیص میدهنــد،
همانهــا ذائقــه و مقتضیــات جامعــه را تعییــن
میکننــد؛ بنابرایــن افــراد هــم موظــف هســتند
تابــع آن باشــند .گروهــی کــه بــه اصالــت
جامعــه قائــل هســتند و مــا بــه آنهــا اقتدارگــرا
میگوییــم ،معتقدنــد بــرای حفــظ جامعــه
بایــد مصالــح آن در نظــر گرفتــه شــود و از آنجــا
کــه جامعــه کنونــی و جوامــع معاصــر ،دائــم
دســتخوش کشــمکش بیــن انتخابهــای
فــردی و مغایــرت آن بــا منافــع جمعــی اســت،
ایــن منافــع جمعــی اســت کــه بایــد حکمفرمــا
باشــد و بــه هــر شــکلی ،حتــی از طریــق اعمــال
زور بایــد افــراد را کنتــرل کــرد.
گــروه ســوم هــم سوســیال دمکراتهــا هســتند
کــه بــه ترکیبــی از فــرد و جمــع و الگویــی از
ترکیــب منافــع فــردی و منافــع جمعــی توجــه
دارنــد :اصالــت فــرد درعیــن اصالــت جمــع و
اصالــت جمــع درعیــن اصالــت فــرد.

دوره جدید/شماره سوم/دیماه 98

اقتدارگرایــان طبیعتــا خودشــان را مفســران
ســختگیر قانــون میداننــد ،قانونــی کــه حامــی
منافــع جامعــه اســت و معنـیاش بــه اعتبــاری
ایــن اســت کــه بایــد بــا تجدیــد دخالــت دولــت
وتقویــت دخالــت آن ،حیطــه قــدرت پلیــس
نگــذاران بــه نوعــی مشــکالت جامعــه
و قانو 
را حــل کــرد .مشــکالت جامعــه هــم منظــور
مســائلی اســت کــه افــراد ایجــاد میکننــد.
یشــدن بحــث اجــازه بدهیــد
بــرای عین 
بهعنوانمثــال ،دربــاره مصــرف مــواد مخــدر
بگوییــم کــه اقتدارگرایــان میگوینــد مــا بــه
نیابــت از جامعــه جلــوی مداخلــه را میگیریــم
و اعمــال زور میکنیــم تــا افــراد بــه ســمت
مصــرف مــواد نرونــد .بنابرایــن کافــی اســت
دولــت قدرتمنــدی ایجــاد شــود تــا بتوانــد
کنتــرل بکنــد .مهــم نیســت کــه ایــن ذائقــه یــا
ایــن تمایــل در درون برخــی افــراد وجــود دارد،
از طریــق اعمــال کنتــرل میشــود جامعــه و
ســامت آن را حفــظ کــرد.
در واقــع همیــن ویژگــی هــم در ســطح جهانــی
ً
مثــا در سیاســت مبــارزه بــا مــواد ،یــک تقاضــا
ایجــاد کــرده اســت؛ بهعنواننمونــه ،در برخــی
کشــورها کــه همیــن سیاســت اقتدارگرایانــه در
یشــود ،تفکیــک روشــنی بیــن
نظــر گرفتــه م 
الــکل و موادمخــدر قاچــاق انجــام میشــود.
درحقیقــت الــکل کــم و بیــش آزاد اســت و بــر
عکــس بــا موادمخــدر برخــورد میشــود؛ در
حالــی کــه مطالعــات نشــان میدهــد هــر دوی
ً
اینهــا بــرای جامعــه ضــرر دارد .اتفاقــا در آن
جوامــع تصادفــات ناشــی از مصــرف الــکل در
مقایســه بــا تصادفــات ناشــی از مصــرف مــواد،
خیلــی بیشــتر اســت .بنابرایــن میبینیــم کــه
در کنــه ایــن رویکــرد ،نوعــی فســاد وجــود
دارد؛ امــا پشــتیبان آن ایــدهای اســت کــه
میگویــد جمــع ،اصالــت دارد و مــا هســتیم کــه
میتوانیــم منافــع جمــع را در مقابــل منافــع فــرد
و افــراد حفــظ کنیــم.
آیا قانونگذار میتواند با
طراحی
محدودیتهایی ،لذتهای
فردی یا جمعی را کنترل کند؟
مشروعیت این امر به چه
صورتی خواهد بود؟ نسبتش با
ً
آزادی و عدالت چیست؟ اصوال
چه رنجی و به چه شیوهای
میتواند از سوی جامعه بر افراد
تحمیل شود؟
ً
نطــور کــه گفتــم دیــدگاه دوم کامــا
هما 
مقابــل دیــدگاه اول اســت .دیــدگاه لیبــرال،
ً
فــرد را کامــا از جامعــهای کــه در آن زندگــی

میکنــد ،منتــز ع میکنــد .آنهــا میگوینــد مهــم
ایــن اســت کــه فــرد منتــز ع شــده از جامعــه
بتوانــد بــه خواســتهها و تمایــات و لذاتــش
و آنچــه فکــر میکنــد نیــاز دارد ،دسترســی
پیــدا کنــد .بــه همیــن دلیــل میگوینــد اگرچــه
مصــرف موادمخــدر یــک بیمــاری اســت و بــه
ســامت عمومــی برمیگــردد ،امــا کســانی کــه
از ایــن بیمــاری رنــج میبرنــد بایــد معالجــه
شــوند .ایــن نیــازی اســت کــه هیچگونــه
ً
مداخلــه دولــت در آن راه نــدارد؛ حتــی بعضــا
میگوینــد هزینههــای ایــن درمــان هــم بایــد
از جیــب کســانی پرداخــت شــود کــه ایــن خطــا
ً
را کردنــد و دچــار ایــن بیمــاری شــدند.اما اتفاقــا
لیبرالهــا هــم در سیاســتهای موادشــان
ً
عمــا در ســطح دنیــا ،تمایزهایــی قائــل شــدند؛
ً
مثــا در عیــن حــال کــه مدعــی میشــوند ایــن
افــراد هســتند کــه انتخــاب میکننــد و حقشــان
اســت کــه انتخــاب کننــد و بهعنواننمونــه،
مــواد مصــرف کــرده یــا نــوع مــواد مصرفــی را
انتخــاب کننــد ،ولــی در همــان حــال بــه افــراد
معتــاد بــرای اینکــه پیگیــر درمــان خــود شــوند،
فشــار میآورنــد یــا در برخــی فعالیتهــا بــرای
آنهــا محدودیتهایــی ایجــاد میکننــد و
میگوینــد اگــر کســی الــکل مصــرف کــرده و
رانندگــی کنــد ،بایــد ضمــن جریمهشــدن،
امــکان رانندگــی از او گرفتــه شــود .اینهــا بــه
نوعــی در تعــارض بــا منفعــت فــرد اســت و برای
لیبــرال هــا تناقــض محســوب میشــود .بــه
نوعــی ،ایجــاد هرگونــه فشــار بــر افــراد بــرای
اجبارکــردن آنهــا بــه انتخــاب شــیوههای
دیگــری کــه در تعــارض بــا خواســت و تمایــل
آنهاســت ،نقــض بیطرفــی دولــت و جامعــه
و نقــض انتخابهــای فــردی و درواقــع
تعارضــی اســت کــه لیبرالهــا در عمــل بــا آن
یشــوند؛ بــرای مثــال ،گفتــه شــده در
مواجــه م 
مصــرف مــواد مخــدر بــر اســاس منطــق لیبــرال
شــما تــا زمانــی آزاد هســتید ،کــه آزادی دیگــران
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را در معــرض خطــر قــرار ندهیــد .لیبرالهــا
میگوینــد ا گــر مصــرف مــواد مخــدر در بعضــی
اوقــات مضــر اســت ،پــس یــک لیبــرال
تقــدم بایــد در مــواد خــاص و بــا همــان
ثاب 
اســتدالل مانــع مصــرف شــود .نمیتوانــد بــه
طــور کلــی بگویــد مصــرف مــواد ممنــوع اســت.
بنابرایــن بســیاری از جوامــع لیبــرال بایــد با این
ً
منطــق تــا االن امــکان مصــرف را بــه طــور کامــا
آزاد فراهــم میکردنــد و اســتثناها را مــورد نظــر
قــرار میدادنــد  ،در حالــی کــه چنیــن نیســت.
از دیــد لیبرالهــا کــه بــه اصالــت فــرد معتقدنــد،
فکــردن و مصــرف نکــردن کوکائیــن
بیــن مصر 
و بیــن انتخــاب دویــدن و ندویــدن یــا بیــن
ً
فکــردن مــواد و مثــا خــوردن یــک کاســه
مصر 
ســوپ نبایــد تفاوتــی وجــود داشــته باشــد؛
بــرای اینکــه اینهــا همــه انتخــاب فــردی
ً
اســت ،در حالــی کــه عمــا لیبرالهــا در مقابــل
ایــن شــرایط ناچــار هســتند نوعی عقبنشــینی
انجــام بدهنــد و مداخالتــی را ایجــاد کننــد.
همــه اینهــا نشــاندهنده ایــراد اساســی در
منطقــی اســت کــه متکــی بــر اصالــت فــرد
اســت :اینکــه هیچ فــردی در هیــچ کجای دنیا
یشــود هــر رفتــار
منتــز ع از جامعــه نیســت و نم 
او را مســتقل از فضــای اجتماعــی و محیطــی
کــه در آن زیســت میکنــد ،تحلیــل کــرد .هــر
نطــور
یگــذارد؛ هما 
رفتــار او بــر جامعــه اثــر م 
یگــذارد.
کــه جامعــه هــم بــر فــرد اثــر م 
ً
اساســا در عالــم واقــع چیــزی بــه اســم اصالــت
فــرد یــا لیبرالیســم وجــود نــدارد و امــکان تحقق
آن میســر نیســت .برهمیــن اســاس تمرکــز بــر
کاهــش زیانهــای مصــرف مــواد ،یــک لیبــرال
را وام ـیدارد کــه در کنــار پیشــنهاد معالجــه
و ترغیــب معتــادان بــه پایــاندادن عملــی
مصــرف مــواد کــه بــرای خــود و اطرافیانشــان

مضــر اســت ،ابزارهایــی بهمنظــور اجبــار و
تهدیــد اعمــال کنــد و همیــن جاســت کــه ایــن
تناقضــی کــه بــه آن اشــاره کــردم مشــخص
میشــود.
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه در بحثهــای
جر مشــناختی ایــن مســئله ،جنبــه خــاص پیــدا
میکنــد؛ بهعنوانمثــال ،بازداشــت معتادانــی
کــه در محیــط عمومــی مــواد مصــرف
میکننــد بــه ایــن معنــی اســت کــه نوعــی
جداســازی طــبق ـــاتی بـیـ ــن مـصــرفکنـن ــدگان
یشــود؛ زیــرا معتــادان خیابانــی
ای ــجاد م 
مصرفکننــدگان فقیــر هســتند.
درواقــع فــرض کنیــم آزاردادن مصرفکنندگان
ً
طبقــه پاییــن کــه معمــوال در خیابانهــا و در
پاتوقهــا مــواد مصــرف میکننــد مثــل ایــن
اســت کــه شــما مصــرف همــان مــواد را توســط
طبقــه متوســط یــا طبقــات پردرآمــد نادیــده
ً
میگیریــد و ایــن نهایتــا بــه ایــن معنــی اســت
کــه حتــی در اجــرای قانــون هــم تبعیــض
یشــوید؛ چیــزی کــه لیبرالهــا مفتخــر
قائــل م 
هســتند بــه اینکــه در نظــام لیبرالــی نبایــد
چنیــن وضعیتــی محقــق شــود .درســت بــه
ً
همیــن دلیــل اســت کــه اصــوال لیبرالهــا ناچــار
هســتند تجدیدنظــر کننــد؛ یعنــی روی موضــع
اصالــت فــرد و اصــل بــودن خواســت و تمایــل
او نماننــد .بــرای همیــن شــما سیاس ـتمداران
لیبــرال بســیاری را میبینیــد کــه در کنــار
حامیــان مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار میگیرنــد.
در کنــار دو دیدگاهــی کــه بــه آن اشــاره کردیــم،
دیدگاههایــی وجــود دارد کــه معتقــد بــه نوعــی
همســازی و همســایگی بیــن دیــدگاه اصالــت
منافــع فــرد و منافــع جمــع یــا اصالــت فــرد و
اصالــت جمــع هســتند و بــه نوعــی معتقدنــد
نظامــی مطلــوب اســت کــه بتوانــد در عیــن

لیبرالها
ناچار هستند
تجدیدنظر
کنند؛ یعنی
روی موضع
اصالت فرد و
اصل بودن
خواست
و تمایل او
نمانند

حــال کــه آزادیهایــی بــه فــرد میدهــد ،ولــی
ایــن آزادیهــا نتوانــد جمــع و اجتمــاع را در
معــرض خطــر قــرار دهــد و بالطبــع ایــن منافــع
جمعــی نبایــد بــه گونــهای بــه اقتدارگرایــی
منجــر شــود کــه اختیــار فــرد را محــدود کنــد.
ایــن دیدگاههــا بیشــتر در گرایشهــای
مختلــف سوســیال دمکــرات وجــود دارد و
شــاید در دهههــای اخیــر ،الگــوی خیلــی
خــاص آن الگــوی جماعتگرایــان اســت:
مطابــق بــا بــاور اقتدارگرایانــه ،همــه نــوع
اســتفاده از داروهــای مــواد مخــدر و داروهــای
روانگــران مضــر اســت .ایــن نــگاه ،هــم بــا ایــن
موضــوع کــه بایــد همــه مصرفکننــدگان را بــه
نوعــی ســرکوب و منکــوب کــرد ،موافقتــی ندارد
و هــم در عیــن حــال ایــد ه آزادیخواهانــه را کــه
مدعــی اســت مصــرف مــواد مخــدر موضوعــی
نیســت کــه مانــع انتخــاب فــردی شــود و فــرد
میتوانــد مطابــق ســایق خــودش زندگ ـیاش
را ســامان بدهــد ،رد میکنــد.
بــه همیــن دلیــل از ایــن منظــر میگویــد دربــاره
کســانی کــه بــر رفتار خودشــان مســلط نیســتند،
یعنــی بــه نوعــی گرایــش بــه مصــرف دارنــد
و بــا وجــود اینکــه بــه آنهــا آمــوزش وآ گاهــی
داده شــده اســت کــه نبایــد مــواد مصــرف
کنند،ولــی مصــرف میکننــد ،بایــد ترکیبــی
از کمــک و تحمیــل را انجــام داد .در واقــع از
یــک طــرف ارائــه خدمــات اجتماعــی بــه آنهــا
ضــروری اســت و از طــرف دیگــر بــه خاطــر
منافــع عمــوم مــردم و در خطــر افتــادن آنهــا

چــارهای جــز کنتــرل نســبی آنهــا نیســت .در
حقیقــت جماعتگراهــا ،ارتبــاط و نســبتی بیــن
حقــوق و مســئولیتها قائــل هســتند .در ادامــه
بایــد توضیــح بدهــم کــه جماعتگراهــا یــا بــه
نوعــی از نظــر مــن سوســیال دمکراتهــای
نــو ،کســانی هســتند کــه بیــن حقــوق فــردی
و مســئولیت اجتماعــی ،بیــن خودمختــاری و
اصالــت فــرد و خیــر عمومــی یــا مصالــح جامعــه
پیونــد برقــرار میکننــد .درواقــع نظری ـهای
دربــاره جامعــه خــوب ،ناچــار اســت همزمــان
بــه هــر دو وجــه فــرد و جمــع بپــردازد :هــم بــه
جامع ـهای کــه چارچوبهایــی را بــرای حفــظ
خــودش در نظــر میگیــرد ،مثــل مصالــح ملــی،
منافــع ملــی و خیــر عمومــی و هــم بــه نقطـهای
کــه آزادی فــردی انســان را محــدود نکــرده
باشــد .میتــوان گفــت کــه ایــن جماعتگرایــی
جدیــد بــه نوعــی ،جدیدبودنــش بــه تحــول
یگــردد و
مفهومــی خــود جماعــت برم 
ایــن خــارج از بحــث ماســت .ایــن نــوع
جماعتگرایــی بــه جامع ـهای توجــه دارد کــه
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هــم بــه اعضــای خــودش بــه عنــوان افــراد
ً
توجــه دارد و هــم عمیقــا دمکراتیــک اســت.
جماعتگرایــی جدیــد بــرای اینکــه نشــان
ً
دهــد و تاکیــد بیشــتری کنــد کــه صرفــا بــه
محدودیتهــا و مســئولیتهای اجتماعــی
یپــردازد ،عبــارت تناســب حقــوق و
نم 
مســئولیتها را مطــرح میکنــد .بنابرایــن بــه
جــای اینکــه از ابتــدا فــرض کنــد کــه جماعــت
یــا اصالــت جمــع و منافــع جمعــی بایــد در صــدر
باشــد ،بــه شــرایط و الگوهایــی میاندیشــد کــه
در آن خیــر عمومــی همــراه بــا حقــوق فــردی
ً
تقویــت شــود .بــرای همیــن مثــا در حالــی کــه
اقتدارگراهــا روی آزمایــش اجبــاری اعتیــاد
ً
بــرای همــه تاکیــد دارنــد ،لیبرالهــا منطقــا
براســاس تاکیــد بــر اصالــت فــرد ،آزمایــش
اجبــاری اعتیــاد را رد میکننــد .جماعتگراهــا
تاکیــد میکننــد آزمایــش اجبــاری اعتیــاد
بــرای کســانی کــه زندگــی و مــرگ دیگــران در
دستشــان اســت ،مثــل راننــدگان اتوبــوس،
خلبانــان ،پلیــس و امثــال آن ،بســیار ضــروری
اســت.به همیــن دلیــل اینجــا حریــم شــخصی
بیمعنــی اســت؛ بــرای اینکــه زندگــی دیگــر
آدمهــا ،در میــان اســت.
یــک وجــه دیگــر تمایــز جماعتگراهــا از
دو گرایــش لیبــرال و اقتدارگــرا راجــع بــه
بــازار اســت .همیشــه بیــن نظــام بــازار و
نظــام مبتنــی بــر برنامهریــزی دولتــی ایــن
تعــارض وجــود داشــته و دو الگــوی متفــاوت
یکــه
اقتصــادی را ایجــاد کــرده اســت؛ درحال 
جماعتگراهــا میگوینــد اینهــا لزومــی نــدارد
کــه مقابــل همدیگــر قــرار بگیرنــد .آزادیهــای
فــردی بــا نظامهــای کنتــرل و سیاسـتگذاری
و برنامهریــزی نبایــد در مقابــل همدیگــر قــرار
داده شــوند .البتــه جماعتگرایــان بــر نقــش
اخــاق در حــل مســائل اجتماعــی هــم تاکیــد

خاصــی دارنــد و بــرای نقــش نظــام ارزشهــای
اجتماعــی در پیوندهــای اجتماعــی ،اهمیــت
قائــل هســتند.
جماعتگرایــان بیــن نزاعهــای ایدئولوژیــک
سیاســی و روشــنفکرانه کــه تقابــل بیــن دو
گــروه اســت ،معتقدنــد اقتصــاد وقتــی بهتریــن
عملکــرد را دارد کــه بــازار تــا حــد ممکــن آزاد
باشــد .در مقابلشــان آنهایــی کــه بــه نقــش
متــر دولــت در تعقیــب اهــداف اجتماعــی
مه 
ً
(مثــا نابــودی حفــظ محیــط زیســت) بــاور
دارنــد ،الگــوی ســومی را مطــرح میکننــد.
جماعتگراهــا تاکیــد میکننــد بیشــتر
رفتارهــای اجتماعــی توســط ایــن شــبکه
غیررســمی پیوندهــای اجتماعــی یعنــی شــبکه
روابطــی کــه افــراد دارنــد ،کنتــرل و اصــاح
یشــود .در عیــن حــال جماعتگرایــان نیــز
م 
ایــن عقیــده را رد میکننــد کــه مــردم بایــد
در پیگیــری درک خــود از خوبــی در بیشــتر
موضوعــات مربــوط بــه رفتــار اجتماعــی آزاد
باشــند و بــه ایــن واقعیــت اشــاره میکننــد
کــه وقتــی جماعتهــا ،یعنــی افــراد جامعــه
در مجمــوع بهعنــوان یــک کل واحــد ،شــکل
مشــخصی از رفتــار مثــل بدبــودن مصــرف
مــواد یــا رد ســرعت غیرمجــاز رانندگــی را
نمیپســندند و دیگــران را بــه خاطــر آن
ســرزنش میکننــد ا گــر بــه جــای دولــت برخــورد
بــا ایــن رفتارهــای ضداجتماعــی بــه جماعــت
وا گــذار شــود ،نتایــج بســیار موثرتــر و مفیدتــر
یشــود گفــت ایــن
اســت .بــرای همیــن م 
رویکــردی کــه بــر پایــه اصالــت فــرد در عیــن
اصالــت جمــع و اصالــت جمــع در عیــن اصالــت
ً
فــرد پــی ریــزی شــده کامــا مشــارکتطلبانه
اســت و مشــارکت را در حوزههــای مختلــف
مســائل اجتماعــی گســترش میدهــد.
از ایــن زاویــه جماعتگرایــان جدیــد تاکیــد
دارنــد بــرای ارتقــای رفتارهــای اجتماعــی و

دوره جدید/شماره سوم/دیماه 98

افراد
آرمانخواه
و افرادی که
برای بهبود
زندگی دیگر
مردمان تالش
میکنند و
رنج و سختی
میکشند در
واقع از این کار
لذت میبرند
و مازوخیست
نیستند

بهبــود ســامت جامعــه بــه جــای اجبــار مــردم
بایــد از ترغیــب و تشــویق آنهــا بــه مشــارکت
در حــل مســئله اجتماعــی اســتفاده کــرد .پــس
نطــور کــه گفتــم در مباحــث نظــری ســه
هما 
رویکــرد بــه فرد-جمــع ،همــراه بــا تمایزهــا و
تفاوتهــای بســیار جــدی وجــود دارد و شــاید
اولیــن تصمیمــی کــه هــر فــرد بــرای تبییــن
مســائل سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بایــد
اتخــاذ کنــد ایــن اســت کــه در ایــن شــکاف بیــن
فــرد و جمــع کجــا میخواهــد بایســتد.
آرمان خواهی و
لذتخواهی چه نسبتی
با یکدیگر دارند؟
اگرچــه ایــن بحــث به مقدمــات مبســوطی نیاز
دارد؛ چــون هــم مفهــوم لــذت و هــم مفهــوم
آرمــان مــورد مناقشــه جــدی اســت ،امــا در
ً
اینبــاره مختصــر توضیــح میدهــم :اوال ،لــذت
و توجــه بــه آن یــک پیشــینه تاریخــی دارد کــه
بــه عصــر جدیــد هــم مربــوط نیســت .اپیکــور،
ارســطو ،فارابــی ،ابنســینا ،خواجهنصیــر و
ســهروردی هرکــدام تــا عصــر جدیــد و کســانی
مثــل بنتــام بحــث لذتگرایــی را مطــرح
ً
کردنــد؛ مثــا ابنســینا لــذت ادراک شــیئی از
آن جهــت کــه نــزد دریافتکننــده کمــال و
خیــر اســت و الــم را کــه نــزد دریافتکننــده
شــر اســت ،تعریــف میکنــد .ســهروردی
میگویــد کــه لــذت ،ادراک مالیــم و رســیدن
ً
بــه آن و الــم ،ادراک نامالیــم اســت یــا مثــا
صدرالدیــن شــیرازی نیــز بــه نحــو دیگــری
بــه مســئله لــذت و درد پاســخ داده اســت .در
دوره معاصــر هــم بنتــام لــذت را امــری بدیهــی
دانســته و گفتــه اســت کــه در ایــن زمینــه
نیــازی بــه نازکاندیشــی و متافیزیــک نیســت؛
حتــی الزم نیســت بــه آثــار افالطــون یــا ارســطو
مراجعــه کنیــد .در واقــع میگویــد لــذت و درد
یــا الــم همــان چیزهایــی هســتند کــه هرکــس
احساسشــان میکنــد .از دیــد بنتــام ،لــذت
پیامــد عمــل اســت و عمــل زمانــی میتوانــد
تحــت اصــل ســود قــرار بگیــرد کــه بــه اعتبــار
افزایــش یــا کاهشــی کــه در ســود و لــذت افــراد
شگــذاری شــود.
ذیربــط ایجــاد میکنــد ،ارز 
بنابرایــن میبینیــم مفهومــی کــه از لــذت
یشــود میتوانــد خیلــی متنــوع و
متبــادر م 
متکثــر باشــد .آرمــان هــم وجــه دیگــری از
قضیــه اســت .بــه ایــن ترتیــب آیــا میتــوان
گفــت کــه آرمانخواهــی در تقابــل بــا
لذتگرایــی قــرار دارد؟ شــاید ب هطــور مشــخص
بشــود گفــت کــه وجــه متمایــز آرمــان از لــذت
انگیــزه اســت؛ یعنــی انســان آرمانخــواه
ً
عمدتــا خیــر و مصلحــت عمومــی را بــر لــذت
فــردی ترجیــح میدهــد؛ بــه همیــن ترتیــب
آنجــا کــه افــراد از خودگذشــتگی دارنــد و بــه
جــای اینکــه بــرای لــذت و بهبــود زندگــی
خــودو آنچــه دوســت دارنــد ،تــاش کننــد،

بــرای خیــر جمعــی تــاش میکننــد ،در اینجــا
ً
بــا آرمانخواهــی مواجــه میشــویم و اتفاقــا
از آن لــذت میبریــم .آرمانخواهــی بــه ایــن
اعتبــار هیــچ تعارضــی بــا لــذت گرایــی نــدارد؛
بــه ایــن معنــی کــه افــراد آرمانخــواه و افــرادی
کــه بــرای بهبــود زندگــی دیگــر مردمــان تــاش
میکننــد و رنــج و ســختی میکشــند در واقــع
از ایــن کار لــذت میبرنــد و مازوخیســت
نیســتند .آرمانخواهــان فکــر میکننــد لــذت
در بهبــود زندگــی همــه مــردم اســت؛ لــذا
خودخــواه نیســتند.
لذتخواهــی اینجــا بــه مفهــوم فردگرایــی
خودخواهانــه ،معنــا و مفهــوم پیــدا نمیکنــد؛
ولــی اگــر لذتخواهــی بــه مفهــوم خــاص در
نظــر گرفتــه شــود ،یعنــی تقــدم منافــع فــردی
بــر منافــع عمومــی و حتــی از ایــن جلوتــر،
تقــدم منافــع فــردی و شــخصی و علیــه منافــع
جمعــی  ،بالطبــع اینجــا دیگــر آرمانخواهــی و
لذتخواهــی دوســویهی متفــاوت خواهنــد
داشــت.لذتگراها دعــوت بــه آرمانخواهــی
نمیکننــد ،بلکــه برعکــس ،آرمانخواهــی
ً
را نقــض لذتخواهــی میداننــد .اتفاقــا در
جامعــه امــروز مــا طرفــداران لذتخواهــی تاکید
میکننــد همینقــدر کــه افــراد در پــی تأمیــن
منافــع شــخصی و در پــی کســب مزیتهــای
مطلــوب خودشــان باشــند ،جامعــه بســامان
خواهــد شــد و هرچقــدر در ایــن جامعــه افــراد
بیشــتری باشــند کــه بــه منافــع کل جامعــه
و بــه کســب لذایــذ بــرای کل جامعــه توجــه
کننــد ،ایــن جامعــه در معــرض تهدیــد بیشــتر
قــرار میگیــرد و مشــکالت بیشــتری خواهــد
داشــت و بــه ســامان نمیرســد.
بنابرایــن همینطــور کــه میبینیــد تعبیــر مــا
از لذتخواهــی و آرمانخواهــی ،نســبت بیــن
ایــن دو را تعییــن میکنــد؛ ولــی بهصــورت کلــی
ً
بخواهیــم دربــاره آنچــه واقعــا در جامعــه امــروز
ایــران وجــود دارد بهطــور مشــخص ســخن
بگوییــم ،بایــد عنــوان کنیــم آرمانخواهــی و
لذتخواهــی نمایندگانــی دارد کــه ســویههای
ً
کامــا متفــاوت دارنــد.
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حسین ّدباغ

آه از آن
نرݡگس جادو ݡکه چه
«بازی» انݡگیخت!
جهانــی را تصــور کنیــد کــه در آن آدمیــان
هــر کاری را فقــط بــرای انجــام همــان کار
میکننــد و نــه بــه قصــد چیــزی دیگــر .ا گــر
ورزش میکننــد فقــط بــرای ورزشکــردن
ورزش میکننــد .ا گــر غــذا میخورنــد فقــط
بــرای غــذا خــوردن .ا گــر رابطــه جنســی برقــرار
میکننــد فقــط بــرای انجــام رابطــه جنســی
چنیــن میکننــد و هکــذا .در حقیقــت ،ورزش
نمیکننــد تــا بــرای مثــال الغــر شــوند .غــذا
نمیخورنــد تــا بــرای مثــال لــذت ببرنــد.
رابطــه جنســی برقــرار نمیکننــد تــا بــرای
مثــال لــذت ببرنــد یــا فرزنــدی بــه دنیــا
بیاورنــد .گویــی در ایــن عالــم آدمیــان ماننــد
کامپیوتــری هســتند کــه مغــز آنــان از انجــام
هــر امــری فقــط انجــام همــان امــر را «مــراد»
میکنــد .مغــز آدمیــان در ایــن عالــم یــک مغــز
بــدون «تخیــل» اســت کــه کاری را برحســب
امــر دیگــری انجــام نمیدهــد .بلکــه بــه ســان

یــک ربــات ا گــر راه میرونــد مغــز آنــان فقــط و
فقــط دســتور راه رفتــن را «مــراد» میکنــد و نــه
چیــز دیگــر .چنیــن عالمــیرا از آنجــا کــه هــر
امــری محــض همــان امــر رخ میدهــد ،عالــم
حقیقــت بنامیــم.
امــا در جهانــی دیگــر ،در همیــن نزدیکــی،
آدمیــان اینگونــه نیســتند .عمــوم افعــال
آنــان نــه بــرای خــود آن فعــل کــه بــرای هــدف
دیگــری انجــام میشــود .عمــوم آدمیــان در
ایــن عالــم ا گــر بــرای مثــال شــنا میکننــد،
فقــط بــرای شــناکردن شــنا نمیکننــد،
یکــردن شــنا
بلکــه بــرای لذتبــردن از آبتن 
میکننــد .ا گــر خانــه میســازند فقــط بــرای
خانــه ســاختن خانــه نمیســازند .بلکــه بــرای
نفــع حاصــل از فــروش آن یــا بــرای ســرپناه
گرفتــن عمارتــی علــم میکننــد .ا گــر موســیقی
مینوازنــد یــا گــوش میدهنــد فقــط بــرای
گــوشدادن بــه موســیقی یــا نواختــن آن

بازیها لزوما
غیرجدی
و غیرمهم
نیستند .از
قضا اساس
این عالم و
شیوه زندگی
ما را تشکیل
میدهند.
خاصیت ذهن و
شیوه شناخت
ما آدمیان
بازیمحور
است

چنیــن نمیکننــد بلکــه بــرای لــذت بــردن از
آن چنیــن میکننــد و قــس علــی هــذا .در ایــن
عالــم آدمیــان بــا «تخیــل» چیــزی دیگــر زندگی
میکننــد .گویــی مغــز آنــان ناخــودآ گاه بــرای
انجــام افعــال گوناگــون «چیــز» دیگــری مــراد
میکنــد .بــه همیــن ســبب ،افعــال را نــه بــرای
محــض انجــام خــود آن فعــل ،بلکــه بــه ســبب
امــر دیگــری کــه تخیــل میکننــد و بــه تصویــر
میکشــند انجــام میدهنــد .چنیــن عالمــیرا
از آنجــا کــه هــر امــری بــرای انجــام همــان امــر
رخ نمیدهــد ،عالــم مجــاز بنامیــم.
حــال بپرســیم کــدام یــک از ایــن دو عالــم
رنــج کمتــری بــرای زیســتن بــه آدمــیتحمیــل
میکنــد؟ مجــاز یــا حقیقــت؟ محتمــل اگــر
حافــظ زنــده بــود میگفــت:
نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا
تا کی شود قرین«حقیقت»«مجاز»من
جهــان حقیقــت بــا اینکــه محتمــل مــالآور

اســت ،امــا رنــج کمتــری بــه همــراه دارد.
گویــی همــه چیــز ســرجای خــودش اســت.
قــرار نیســت در ایــن عالــم بــرای انجــام
افعــال مختلــف تصویــر دیگــری در ذهــن
تخیــل کنیــم و آنــگاه اگــر پدیــد نیامــد رنجــور
و غمنــاک شــویم .کثیــری از رنجهــای
آدمیــان در عالــم کنونــی بــدان ســبب اســت
کــه آدمیــان از انجــام فعــل الــف هــدف ب
را مــراد میکننــد و چــون هــدف ب میســر
نمیشــود پریشــان میشــوند .بــرای نمونــه،
عمــوم آدمیــان زندگــی میکننــد تــا از زندگــی
لــذت ببرنــد .کمتــر کســی اســت کــه زندگــی
کنــد تــا فقــط زندگــی کــرده باشــد .طبیعــی
اســت کــه وقتــی هــدف از زندگــی لذتبــردن
(یــا نبــود رنــج) باشــد بــه هنــگام حضــور رنــج
(عــدم لــذت) فــرد دچــار اعوجــاج میشــود.
ـض
امــا اگــر از ابتــدا هــدف از زندگــی ،محـ ِ
زندگیکــردن باشــد بــه ســختی میتــوان
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تصــور کــرد رنجشــی از پــی آن پدیــد آیــد .تنهــا
زمانــی ممکــن اســت رنجشــی پدیــد آیــد -ا گــر
پدیــد آیــد -کــه زندگــی نباشــد؛ یعنــی همــان
مــرگ! اپیکــور درســت میگفــت کــه مــرگ
تــرس نــدارد ،چــرا کــه تــا وقتــی زندگــی هســت
مــرگ نیســت و وقتــی مــرگ هســت زندگــی
یتــوان گفــت کســی
نیســت .بــه اعتقــاد او م 
کــه فقــط بــرای زندگــی کــردن زندگــی میکنــد
رنــج نــدارد و کســی رنــج دارد کــه فقــط بــرای
یکــردن زندگــی نمیکنــد.
زندگ 
ی کــه مــا آدمیــان زندگــی
امــا در عالم ـ 
میکنیــم ،یعنــی همــان عالــم مجــاز ،رنــج
بهوفــور یافــت میشــود .مگــر میتــوان عالــم
پیرامــون را خالــی از رنــج پیــدا کــرد؟ گویــی تــار
و پــود ایــن عالــم بــا رنــج بافتــه شــده اســت.
ســهروردی بــه نیکویــی از قــرآن آموختــه بــود
«لقــد خلقنــا اإلنســان فــی کبــد» وقتــی در
کتــاب مونــس العشــاق بیــان میکنــد زمیــن و
آســمان هنگامــیپدیــد آمــد کــه حــزن گریبــان
عشــق را گرفــت! ســهروردی بــه ســان عمــوم
فیلســوفان مســلمان دانســته بــود کــه ایــن
عالــم (مــاده) «قصــور ذاتــی» دارد .چیــزی کــم
یشــود .امــا ادعــای مــن در
دارد کــه رن ـجآور م 
ایــن مقالــه درســت بــه عکــس ســهروردی و
ســایر فیلســوفان مســلمان ایــن اســت کــه از
قضــا ایــن عالــم چیــزی اضافــه دارد کــه رنــج
میآفرینــد .آن چیــز اضافــی «تخیــل» ماســت.
حــال بپرســیم تخیــل چگونــه رنجآفرینــی
میکنــد؟
توضیــح آنکــه ا گــر بپرســیم چــرا عمــوم آدمیــان
در ایــن عالــم رنــج میکشــند خالصــه اســتدالل
مــن ایــن اســت کــه مــا آدمیــان رنــج میکشــیم
چــون ذهــن مــا بــرای مــا رنــج میآفرینــد.
ذهــن مــا چگونــه رنــج میآفرینــد؟ «تخیــل»،
ذهــن مــا را «بــازی» گــوش میکنــد و ایــن
بازیگوشــی گاه مــا را رنجــور میکنــد« :دشــمن
طــاووس آمــد پـ ّـر او»! امــا ذهــن مــا بــه چــه
معنــا بازیگــوش اســت؟ اجــازه بدهیــد ابتــدا
روشــن کنــم مقصــود مــن از بــازی چیســت
آنــگاه روشــن خواهــد شــد بازیگوشــی بــه چــه
معناســت.
خاصیــت ذهــن مــا آدمیــان چنیــن اســت
کــه در مقولهبنــدی مفاهیــم امــری را ذیــل
امــر دیگــری قــرار میدهــد تــا آن را فهــم
کنــد .بــرای مثــال ،عمــوم آدمیــان مفهــوم
«عشــق» را ذیــل تجربــه «گرمــا» درک و تخیــل
میکننــد« :چــه گرمیــم چــه گرمیــم از ایــن
عشــق چــو خورشــید»؛ یــا «زندگــی» را بر اســاس
تجربــه «ســفر» وجــدان و تخیــل میکننــد:
«هنــوز در ســفرم/خیال میکنــم در آبهــای

جهــان قایقــی اســت ». ...ایــن خاصیــت
ذهــن در بازیکــردن خــود را بــه روشــنی
نمایــان میکنــد .عمــوم آدمیــان وقتــی در
حیــن انجــام بــازی هســتند هدفــی غیــر از
انجــام محــض بــازی در ذهــن میپروراننــد.
بــرای نمونــه وقتــی مــا بــا عروســک بــازی
میکنیــم یــا وقتــی لطیفــه تعریــف میکنیــم
یــا هنگامــی کــه بــا تــوپ بــازی میکنیــم یــا...
فقــط بــرای انجــام ایــن امــور چنیــن افعالــی
را انجــام نمیدهیــم .عمومــا آدمیــان وقتــی
بــازی میکننــد غایتــی مثــل لذتبــردن
و خوشبــودن را در ضمیــر میپروراننــد.
بــه تعبیــر دیگــر ،مــا مفهــوم «لــذت» یــا
«خوشــی» را بــر حســب و از خــال «بــازی»
کــردن تمریــن و تکــرار میکنیــم.
بازیهــا لزومــا غیرجــدی و غیرمهــم نیســتند.
از قضــا اســاس و بنیــاد ایــن عالــم و شــیوه
زندگــی مــا را تشــکیل میدهنــد .خاصیــت
ذهــن و شــیوه شــناخت مــا آدمیــان بازیمحــور
اســت و جملگــی فعالیتهــای شــناختی مــا
اعــم از غایــت اندیشــی ،مقولهبنــدی ،تخیــل
و ...بازیگونهانــد .مــا بــدون اینکــه حتــی
بدانیــم و آ گاه باشــیم درحــال بازیکــردن
هســتیم .گویــی ناهشــیارانه بــازی میکنیــم
و حتــی بازیکــردن را بــازی میکنیــم.
بهحقیقــت ،مــا آدمیــان تمــام اوقاتــی کــه در
حــال انجــام کاری هســتیم و آن کار را بــه
قصــد انجــام آن یــا صــرف انجــام آن کار انجام
نمیدهیــم ،بلکــه بــرای هــدف دیگــری
انجــام میدهیــم در حــال بازیکــردن
هســتیم .یعنــی «وانمــود» میکنیــم هنگامــی
کــه فعــل الــف را انجــام میدهیــم بــرای
انجــام فعــل الــف انجــام میدهیــم .در
صورتــی کــه عمــوم اوقــات هــدف مــا از انجــام
کار الــف امــر دیگــری مثــل ب اســت .بــرای
مثــال فــرض کنیــد کســی در حــال پیــادهروی
کــردن اســت .او پیــادهروی نمیکنــد تــا فقــط
پیــادهروی کنــد .محتمــل ،او پیــادهروی
میکنــد تــا نشــاط پیــدا کنــد یــا ســامت خــود
را حفــظ کنــد .مادامیکــه او پیــادهروی را
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اپیکور درست
میگفت که
مرگ ترس
ندارد ،چرا که
تا وقتی زندگی
هست مرگ
نیست و وقتی
مرگ هست
زندگی نیست.
به اعتقاد او
میتوان گفت
کسی که فقط
برای زندگی
کردن زندگی
میکند رنج
ندارد و کسی
رنج دارد که
فقط برای
زندگیکردن
زندگی نمیکند

محــض پیــادهروی انجــام نمیدهــد ،وی در
حــال بازیکــردن اســت .مثالهــای متنــوع
و گوناگونــی را میتــوان تصــور کــرد کــه مــا
آدمیــان فعلــی را محضــا بــرای انجــام آن فعــل
انجــام نمیدهیــم .امــا چــرا چنیــن اســت؟
ســبب آنجاســت کــه مــا آدمیــان هنگامــی کــه
فعلــی را محضــا بــرای انجــام آن فعــل انجــام
میدهیــم محتــاج ذهــن آ گاهــی هســتیم .امــا
ذهنآ گاهــی امــر پــر زحمتــی اســت کــه عمــوم
آدمیــان از پــس آن بــر نمیآینــد .نوادرنــد
کســانی کــه بتواننــد همــه افعــال زندگیشــان
را طــوری نظــم دهنــد کــه آن افعــال فقــط
بــرای انجــام خــود آن افعــال صــورت پذیــرد.
فــرض کنیــد کســی مشــغول خــوردن غذاســت
و ایــن کار را نــه بــرای لذتبــردن ،نــه بــرای
حضــور در اجتمــاع ،نــه بــرای رفــع گرســنگی
کــه فقــط و محضــا بــرای خــوردن غــذا انجــام
میدهــد .یعنــی هنگامیکــه غــذا میخــورد
بــه هیچکــدام از ایــن اغــراض «توجــه»
نمیکنــد .بــه تعبیــر روانشناســانه او در
ایــن حالــت «ذهــن آ گاه» اســت و در «حــال»
زندگــی میکنــد .ا گــر چنیــن حالتــی یافــت
یتــوان گفــت چنیــن فــردی مشــغول
شــود م 
بــازی نیســت.
ذهنآ گاهــی بیــش از هــر چیــز یــک فعالیــت
شــناختی اســت کــه محتــاج تمرکــز و توجــه
بســیار اســت .طبیعــی اســت کــه چنیــن
فعالیــت شــناختیای انــرژی زیــادی از مغــز
طلــب میکنــد و بــه همیــن ســبب اســت کــه
ی لحظــات بــا
مــا آدمیــان نمیتوانیــم در تمامـ 
تمرکــز و توجــه صددرصــدی بــه فعالیتهــای

خودمــان بپردازیــم .اگــر بــه پلــکزدن
ناآ گاهانــه چشــمانمان نظــر کنیــم درمییابیــم
کــه گویــی طبیعــت «هوشــمندانه» راه مفــر و
مخلصــی بــرای مــا بازگذاشــته اســت تــا همــواره
و در همــه لحظــات تمرکــز نکنیــم .بــا چنیــن
تفســیری ،طبیعــی اســت کــه عمــوم آدمیــان
«ترجیــح» میدهنــد چنیــن انــرژی زیــادی
صــرف تمرکــز طوالنیمــدت نکننــد ،چــرا کــه
اگــر چنیــن کننــد انــرژی کافــی بــرای باقــی
امــور زندگــی روزمــره نخواهنــد داشــت .شــاید
بتــوان گفــت آدمیــان طــی تاریــخ تکامــل،
ســهوا یــا عامــدا ،بــرای بقــای خودشــان از
صــرف چنیــن فعالیــت انرژیبــری ســر بــاز
زدنــد و روی بــه بــازی آورده انــد .در حقیقــت
عمــوم فعالیتهــای مــا بــرای حفــظ بقــا رنــگ
و بــوی بــازی دارنــد و ایــن فقــط منحصــر در
انســانها نیســت .حیوانــات هــم بــرای بقــا
گاه بازیگوشــی میکننــد .رویآوردن بــه بــازی
از آن حیــث اهمیــت دارد کــه بازیهــا رنــج و
شــادی مــا را تومــان فراهــم میکننــد .بازیهــا
لزومــا همــواره خوشــیآفرین یــا همیشــه
رن ـجآور نیســتند .گاه چنینانــد و گاه چنــان.
تخیــل آدمیــان آنــان
ســخن آخــر اینکــه
ِ
را بازیگــوش میکنــد .مــا آدمیــان معتــاد
بازیکــردن شــدهایم و البتــه بازیهــا هــم
رنــج میآورنــد هــم خوشــی .اگــر کســی
بخواهــد از رنــج خالصــی یابــد میبایســت
دســت از بــازی کــردن بکشــد .ایــن بــدان معنــا
نیســت کــه بایــد دســت از زندگــی بشــوید بلکــه
بدیــن معناســت کــه بایــد دســت از بازیگوشــی
بــردارد و یــک زندگــی بــدون بــازی را تجربــه
کنــد .بایــد از جهــان مجــاز بــه جهــان حقیقــت
هجــرت کنــد .بــه رباتهــا نظــر کنیــد .شــاید
آینــده مــا آدمیــان شــبیه آنهــا شــود :یــک
زندگــی بــدون بــازی ولــی بــدون رنــج!

شیرزاد ِپیک ِحرفه

آیا «لذت»
خیر برتر
است؟
«لذتگرایــی» نظری ـهای در اخــاق هنجــاری
اســت کــه بنــا بــر آن «لــذت خیــر برتــر و حلقــه
نهایــی زنجیــره خیرهاســت» .از نظــر لذتگرایان،
لــذت تنهــا چیــزی اســت کــه ذاتــا خیــر اســت و
درد تنهــا چیــزی اســت کــه ذاتــا شــر اســت .یکــی
از مهمتریــن اشــکالهای مطر حشــده علیــه
«لذتگرایــی» موقعیتــی فرضــی ب هنــام «دســتگاه
تجربــه» ( )experience machineاســت.
جــک اســمارت نخســتین فیلســوفی بــود کــه
عدمتمایــل مــا بــه ورود بــه «دســتگاه تجربــه» را
لســاز دانســت (,Smart
بــرای لذتگرایــی مشک 
 .)22-19 :1973باوجودایــن ،توصیــف واضــح و
روشــن رابــرت ُنزیــک ،فیلســوف مشــهور َ
لیبرتریــن
( ،)libertarianاز چنیــن دســتگاهی مــورد
توجــه فالســفه قــرار گرفــت .ســناریوی فرضــی

«دســتگاه تجربــه» ُنزیــک باعــث شــد بســیاری از
فایدهگرایــان ،بــرای پاســخ بــه آن ،مــاک خیــر
را از «لــذت» بــه «ترجیــح» و «میــل» فاعــل تغییــر
دهنــد .فــرض کنیــد شــما در دســتگاه تجرب ـهای
قــرار داریــد کــه ایــن امــکان را برایتــان فراهــم
میکنــد تــا هرچیــزی را کــه دلتــان میخواهــد
بشــناس ُزبــده
تجربــه کنیــد .روانشناســان عص 
میتواننــد کاری کننــد کــه شــما احســاس کنیــد
مشــغول نوشــتن رمــان بینظیــری هســتید،
رابطــه عاشــقانهای برقــرار کردهایــد یــا مشــغول
خوانــدن کتــاب جذابــی هســتید .شــما ،در تمــام
ایــن مــدت ،در یــک وان شــناورید و ُ
الکتردهایــی
بــه مغزتــان وصــل شــدهاند .آیــا مایلیــد بــا تنظیــم
ایــن دســتگاه براســاس تجاربــی کــه از آنهــا لــذت
یتــان را در آن ســپری کنیــد
میبریــد تمــام زندگ 

«لذتگرایی»
نظریهای در
اخالق هنجاری
است که بنا بر
آن «لذت خیر
برتر و حلقه
نهایی زنجیره
خیرهاست»

[و هــر لذتــی را کــه دوســت داریــد تجربــه کنیــد]؟
از ایــن بابــت هــم نگــران نباشــید کــه نکنــد از
برخــی از تجــارب لذتبخــش بیخبــر باشــید
[و در نتیجــه تجرب ـ ه کــردن آنهــا را از دســت
بدهیــد] .یــک تیــم کارکشــته زندگــی بســیار از
افــراد را بررســی کــرده اســت و فهرســت متنوعــی
از لــذات گونا گــون را در اختیارتــان قــرار میدهــد.
شــما میتوانیــد از میــان آن لــذات هــر لذتــی را کــه
ً
دوســت داریــد ،مثــا ،بــرای دو ســال انتخــاب
کنیــد .بعــد از اینکــه همــه آن لــذات را در طــول
دو ســال امتحــان کردیــد ،ب همــدت ده دقیقــه یــا
یشــوید تــا لذاتــی را
ده ســاعت از آن وان خــارج م 
کــه میخواهیــد در دو ســال بعــدی تجربــه کنیــد
انتخــاب کنیــد.
افــزون بــر ایــن ،وقتــی شــما داخــل وان هســتید،
بههیچوجــه نمیدانیــد کــه در وان هســتید و
فکــر میکنیــد کــه آن لــذات صددرصــد واقعیانــد.
دیگــران هــم میتواننــد داخــل وان برونــد و
هــر لذتــی را کــه دوســت دارنــد تجربــه کننــد.
ً
بنابرایــن ،اصــا الزم نیســت شــما بــرای کمــک
بــه آنهــا از وان خــارج شــوید[( .در مثــال مناقشــه
نیســت .بنابرایــن] مســائلی ماننــد ایــن مســئله
را نادیــده بگیریــد کــه ا گــر همــه بخواهنــد چنیــن
کننــد چهکســی بایــد بــه آنهــا ســرویس بدهــد[ ).بــا
توجــه بــه ایــن توضیحــات] آیــا شــما داخــل وان
خواهیــد رفــت؟ چهچیــزی میتوانــد از احســاس
درونــی مــا نســبت بــه زندگــی خــود برایمــان
متــر باشــد؟ اســترس ناشــی از چنــد لحظــه
مه 
کوتــاه بیــن تصمیمگیــری و واردشــدن داخــل وان
نقــدر اهمیــت داشــته باشــد کــه
هــم نمیتوانــد آ 
مــا بهدلیــل آن ایــن پیشــنهاد را نپذیریــم( .ا گــر
چنیــن تصمیمــی بگیریــد دیگــر) چنــد لحظــه
اســترس در مقایســه بــا یــک عمــر لــذت کــه چیزی
نیســت .تــازه ا گــر تصمیمتــان بهتریــن تصمیــم
اســت دیگــر اصــا چــرا بایــد اســترس داشــته
باشــید؟» (.)3-42 :1974 ,Nozick
جولیــا درایــور در پیامدگرایــی گونــه جدیــدی را از
موقعیــت خیالــی «دســتگاه تجربــه» رابــرت ُنزیک
ـمند دیوانـهای
مثــال میزنــد« :فــرض کنیــد دانشـ ِ
َ
انتنی را ربوده و او را در دســتگاهی انداخته اســت
کــه از طریــق آن مغــزش تجرب ههــای لذتبخشــی
َ
را احســاس میکنــد .انتنــی نمیدانــد کــه در
آزمایشــگاه اســت و تجرب ههــای لذتبخــش
یشــوند .او فکــر میکنــد
بــه مغــزش فرســتاده م 

در [مــوزه] لــوور ( )Louvreپاریــس اســت و از
یبــرد .از نظــر
[دیــدن] آثــار هنــری آنجــا لــذت م 
لذتگرایــان ،ایــن حالــت از امــور دقیقــا هماننــد
َ
حالتــی اســت کــه در آن انتنــی واقعــا در پاریــس
اســت و ســرگرم لــذت بــردن از [دیــدن آثــار هنــری]
لــوور اســت» .امــا ،درایــور در پاســخ میگویــد:
یهــای جاافتــاده
«ایــن بــاور ،ب هشــدت ،بــا داور 
مــا در تضــاد اســت .از نظــر مــا فقــط لــذت مهــم
نیســت؛ مــا میخواهیــم لــذت بــه شــکل درســتی
[در مــا] ایجــاد شــود ـ یعنــی از طریــق چیزهایــی
کــه در خــود تجرب ههــا وجــود دارنــد؛ نــه ازطریــق
چیزهایــی کامــا بیربــط» .درایــور ،در ادامــه
میگویــد« :فیلســوفانی کــه بــر «واقعنمــا»
( )veridicalبــودن لــذات تأ کیــد میکننــد ،ایــن
انتقــاد را غالبــا مثــال نقــض مجابکننــدهای
علیــه لذتگرایــی میداننــد».
«دســتگاه تجربــه» ُنزیــک اســتداللی علیــه همــه
نظریههایــی اســت کــه مدعیانــد جنب ههــای
درونــی تجــارب مــا تنهــا چیزهاییانــد کــه بــر
آسایشــمان تأثیرگذارنــد .باوجودایــن ،شــاید بــه
تگــرا مشــهورترین
ایــن دلیــل کــه فایدهگرایــی لذ 
گونــه از ایــن نظری ههــا بــود ،ســناریوی فرضــی
ُنزیــک فقــط اســتداللی علیــه آن دانســته شــد
(ِ .)229 :2011 ,Weijersویجــرز میگویــد« :عــده
زیــادی از افــراد بــا خوانــدن ســناریوی دســتگاه
تجربــه ُنزیــک [کمــاکان] ترجیــح میدهنــد در
واقعیــت بماننــد» و نتیجــه میگیــرد کــه بــرای مــا
«چیــزی غیــر از جنب ههــای درونــی لــذت ارزشــمند
اســت» (.)464 :2013 ,Weijers
پــس از انتقــاد «رابــرت ُنزیــک» بــر «لذتگرایــی»
شهــای
بســیاری از «فیلســوفان اخــاق» ارز 
دیگــر را بــر «لــذت » «ترجیــح» دادنــد .پــارهای از
آن فیلســوفان بــر ایــن باورنــد کــه «خیــر» را بایــد
براســاس «ســلیقه شــخصی» فــرد یــا «ارضــای
میــل شــخصی» او ســنجید؛ نــه «لــذت» .از نظــر
ایــن فیلســوفان« ،خیــر» فــرد در پدیــد آمــدن
چیــزی اســت کــه خــود« ،ترجیــح» میدهــد؛ نــه

یبــرد« .الــف،
لزومــا چیــزی کــه از آن «لــذت» م 
ب را بــر پ ترجیــح میدهــد» بیانگــر آن اســت
کــه «الــف ،در موقعیتــی کــه بــا دو گزینــه ب و
پ روب ـهرو اســت ،بــه گزینــش ب گرایــش دارد».
گــزاره «رســتم الــف را بــر ب ترجیــح میدهــد» بــه
ایــن معنــی اســت کــه «میــل رســتم بــه الــف از
میــل او نســبت بــه ب بیشــتر اســت»؛ حتــی ا گــر او
از ب بیشــتر «لــذت» ببــرد .در بســیاری از مــوارد،
مــا از الــف بیشــتر «لــذت» میبریــم امــا ب را بــر آن
«ترجیــح» میدهیــم .ا گــر فــرد «ترجیــح» دهــد
تجربههایــش «واقعنمــا» باشــد ،آنــگاه «موقعیــت
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» ،حتــی
ا گــر بــودن در آن وان حمــام باعــث ایجــاد لــذت
بیشــتری برایــش شــود ،بــرای او بــد خواهــد بــود.
تگــرا» اینگونــه بــا چرخــش
«فایدهگرایــان لذ 
از «لذتگرایــی» ب هســوی «ترجیحگرایــی»
کوشــیدند بــه اشــکال «موقعیــت خیالــی دســتگاه
تجربــه رابــرت ُنزیــک» پاســخ دهنــد.
حگــرا (preference
مزیــت دیگــر فایدهگرایــی ترجی 
 -)utilitarianismافــزون بــر ارائــه راهــکاری بــرای
پاســخ بــه اشــکال «موقعیــت خیالــی دســتگاه
تجربــه رابــرت ُنزیــک» -تبییــن ایــن امــر اســت
یشــود مــرگ بــد باشــد.
کــه چهچیــزی باعــث م 
تگــرا ،خیــر نیســت ،امــا از
مــرگ ،در نگــرش لذ 
آنجــا کــه فــردی کــه مــرده هیــچ دردی نمیکشــد،
یتــوان ،براســاس لذتگرایــی ،حکــم بــه
نم 
بــد بودنــش داد .ایــن مســئله ،ب هشــدت ،بــا
یهــای جاافتــاده مــا ناســازگار اســت.
داور 
حگــرا میتواننــد بگوینــد
نظری هپــردازان ترجی 
وقتــی فــردی میمیــرد ،بخشــی از ترجیحهایــش،
یشــوند و علــت بــدی مــرگ
بــرآورده نشــده ،رهــا م 
بــرای آن فــرد همیــن نکتــه اســت.
«لذتگرایــی» ،افــزون بــر اشــکال «موقعیــت
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» ،بــا
اشــکال دیگــری نیــز روب ـهرو اســت کــه بــاز هــم
«ترجیحگرایــی» میتوانــد بــه آن پاســخ گویــد.

بــرای تبییــن آن اشــکال ،از یــک «موقعیــت
خیالــی» دیگــر کمــک میگیــرم .کســی را فــرض
کنیــد در بســتر مــرگ آرمیــده اســت .او فــرد بســیار
ثروتمنــدی اســت ،همســر بســیار وفــاداری دارد
و فرزندانــش بســیار بــه او مهــر میورزنــد .اینــک
کــه در بســتر مــرگ اســت ،همســر و فرزندانــش،
دســت در دســت او ،در کنــارش نشســتهاند و
بــه او دلــداری میدهنــد .آن فــرد بــا همیــن
تصــور از دنیــا م ـیرود؛ امــا حقیقــت چیــز دیگــری
اســت! او در پایــان عمــر ورشکســته شــده بــود
امــا اطرافیانــش چیــزی بــه او نگفتــه بودنــد.
همســرش بــه او مخفیانــه خیانــت کــرده بــود و
فرزندانــش فقــط بــرای برخــورداری از امــوال او در
کنــارش نشســته بودنــد.
«لذتگرایــی» بــه مــا میگویــد بهتریــن چیــز بــرای
آن مــرد ،مــردن بــا ناآ گاهــی از حقیقــت اســت
یهــای جاافتــاده» مــا
امــا بــاز هــم گویــا «داور 
ایــن امــر را بهتریــن حالــت از امــور نمیداننــد .در
اینجــا هــم «ترجیحگرایــی» میتوانــد ناســازگاری
یهــای جاافتــاده» مــا
«لذتگرایــی» را بــا «داور 
از میــان ببــرد .براســاس «ترجیحگرایــی» بهتریــن
حالــت از امــور را «ترجیــح» فاعــل تعییــن میکنــد؛
نــه «لــذت» او .از ایــن رو ،ا گــر آن فــرد «ترجیــح»
م ـیداد حقیقــت را بدانــد ،بــا وجــود رنــج بســیار
از دانســتن حقیقــت« ،خیــر» یــا همــان «بهتریــن
چیــز» بــرای او دانســتن حقیقــت پیــش از مــرگ
اســت.
«موقعیــت خیالــی» ای کــه در بنــد پیــش ترســیم
کــردم ،شدیدشــده و بهتوانرســیده «موقعیــت
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» اســت.
در «موقعیــت خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت
ُنزیــک» فاعــل بــا دو گزینــه روبـهرو اســت کــه یکی
تهــا و دردهــای معمولــی
از آنهــا معمولــی (بــا لذ 
آدمــی در زندگــی واقعــی) اســت و گزینــه دیگــر
«سرشــار از لــذت»ُ .نزیــک میگفــت ببینیــد کــه
چگونــه آدمیــان موقعیــت معمولــی را بــه موقعیت
سرشــار از لــذت «ترجیــح» میدهنــد و نتیجــه
میگرفــت کــه «حقیقــی» و «واقعنمــا» بــودن
متــر اســت .مــن،
بــرای آدمیــان از «لــذت» مه 
بــا طــرح «موقعیــت خیالــی» بنــد پیــش ،نشــان
دادم کــه «حقیقــت» آنچنــان بــرای آدمیــان مهــم
اســت کــه حتــی ا گــر بــا دو گزینــه روبهرو باشــند که
یکــی از آنهــا نــه معمولــی کــه بســیار پــر درد و رنــج
(امــا حقیقــی) باشــد و دیگــری سرشــار از لــذت بــاز

«لذتگرایی»
افزون بر اشکال
«موقعیت
خیالی دستگاه
تجربه رابرت
ُ
نزیک» ،با
اشکال دیگری
نیز روبهرو
است که باز هم
«ترجیحگرایی»
میتواند به آن
پاسخ گوید

هــم گزینــه حقیقــی را «ترجیــح» میدهنــد؛ حتــی
ا گــر برایشــان بســیار پــر درد و رنــج باشــد .بــرای
توضیــح بیشــتر میکوشــم «موقعیــت خیالــی» ام
را شــخصی و ملمــوس کنــم.
فــرض کنیــد کســی را بــه جــان دوســت داریــد و
گمــان میکنیــد او نیــز شــما را بــه جــان دوســت
م ـیدارد .شــما از بــودن در ایــن حالــت از امــور
سرمســت و سرشــار از لذت هســتید .اما «حقیقت»
چیــز دیگــری اســت! معشــوقتان پنهــان از شــما در
حــال خیانــت بــه شماســت! اکنــون شــما بــا دو
گزینــه روب ـهرو هســتید :یکــی مانــدن در همیــن
حالــت بیخبــری و ادامــه سرمســتی و سرشــاری
از لــذت و دیگــری باخبــر شــدن از «حقیقــت»
و تحمــل درد و رنــج بســیار .کــدام گزینــه را
برمیگزینیــد؟ ایــن دو «موقعیــت خیالــی» نشــان
میدهنــد آدمیــان ،در انتخــاب میــان یــک گزینــه

معمولــی و یــک گزینــه پرلــذت کــه هیــچ ،حتــی در
انتخــاب میــان یــک گزینــه پــردرد و یــک گزینــه
پرلــذت بــاز هــم گزینــه «حقیقــی» را «ترجیــح»
میدهنــد.
تــا اینجــا بــا تبییــن و تحلیــل «موقعیــت خیالــی
دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» و تشــدید آن در
دو «موقعیــت خیالــی» جدیــد نشــان دادم که گویا
آدمیــان همیشــه هــم دنبــال «لــذت» نیســتند و در
مــواردی «ترجیــح» میدهنــد بــا وجــود پذیــرش
درد و رنــج بســیار زیــاد «حقیقــت» را بداننــد.
بــه عبــارت دیگــر ،آدمیــان «حقیقــت عینــی»
( )objectiveرا ،هرقــدر هــم کــه تلــخ باشــد،
بــه «لــذت شــخصی و ذهنــی» ()subjective
«ترجیــح» میدهنــد.
امــا صداقــت نویســندگی مــرا بــر آن م ـیدارد
پیــش از پایــان مقالــه بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم
نقــدر
کــه برعکــس آنچــه نشــان دادم قضیــه ای 
هــم صــاف و ســاده و شســتهرفته نیســت! مــن
سالهاســت هــر تــرم در درس «فلســفه اخــاق»
«موقعیــت خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیک»
را بــرای دانشــجویانم مطــرح میکنــم و نظــر
یگــذرد
یشــوم .هــر تــرم کــه م 
آنهــا را نیــز جویــا م 
شــمار بیشــتری از دانشــجویان میگوینــد ترجیــح
میدهنــد بــه وان حمــام در «موقعیــت خیالــی
دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» برونــد و در
آن بماننــد و بزیانــد .آخریــن بــاری کــه ایــن
پرســش را از دانشــجویانم پرســیدم آغــاز همیــن
تــرم بــود و نتیجــه بیــش از هــر تــرم دیگــری
شــگفتیزا! همــه دانشــجویان بهاتفــاق گفتنــد
ترجیــح میدهنــد بــه وان حمــام در «موقعیــت
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک» برونــد
و در آن بماننــد و بزیانــد .قضیــه آنقــدر برایــم
جالــب شــد کــه از دوســتانی کــه در خــارج از کشــور
«فلســفه اخــاق» تدریــس میکننــد ،خواســتم
ایــن پرســش را از دانشجویانشــان بپرســند.
پاس ـخها ب هطــور معن ـیداری بــا پاس ـخهای
دانشــجویان ایرانــی متفــاوت بــود .بررســی علــت
ایــن تفــاوت مســتلزم تشــکیل تیمــی متشــکل از
نشــناس»
یــک «فیلســوف اخــاق» ،یــک «روا 
و یــک «جامع هشــناس» اســت؛ امــا چیــزی کــه
فعــا دســتگیرمان شــده آن اســت کــه در جهانــی
ب هشــدت «ســابجکتیو» میزیایــم .وقتــی پاســخ
دانشــجویان بــه «موقعیــت خیالــی دســتگاه
تجربــه رابــرت ُنزیــک» ایــن اســت ،پاسخشــان بــه
دو «موقعیــت خیالــی» جدیــدی کــه در ایــن مقالــه
مطــرح کــردم ،بهطریــق اولــی ،مشــخص اســت.
گویــا بــا جهانــی مواجهایــم کــه در آن «لــذت»
ب هشــدت پیشــتاز اســت و بــر هــر «خیــر» دیگــری
میچربــد .مــن در مقــام ارزشداوری پاســخ
دانشــجویان و چیرگــی ســوبژکتیویته بــر ذهــن و
زبانمــان نیســتم .چهبســا شــما هــم کــه اکنــون
ســرگرم خوانــدن ایــن مقالــه هســتید پاســختان
رفتــن بــه وان حمام در «موقعیت خیالی دســتگاه
تجربــه رابــرت ُنزیــک» و مانــدن و زیســتن در آن
باشــد .ا گــر چنیــن اســت ،پــس دیگــر نقــد ُنزیــک
اصــوال کارایــی خــود را از دســت میدهــد .مقصــود
ُنزیــک از طرح «موقعیت خیالی دســتگاه تجربه»
ایــن بــود کــه نشــان دهــد آدمیــان «ترجیــح» خــود
را بــر «لــذت» مقــدم میدارنــدُ .نزیــک ،براســاس
همیــن «موقعیــت خیالــی»« ،لذتگرایــی» را بــا
یهــای جاافتــاده» مــا «ناســازگار» دانســت.
«داور 
گســتره گســترده کســانی کــه بــه وان حمــام ُنزیــک
«نــه» میگفتنــد« ،لذتگرایــان» را بــر آن داشــت
بهفکــر چــارهای بــرای اشــکال ُنزیــک باشــند.
بــه همیــن دلیــل ،آنهــا «ترجیــح» را ب هجــای
«لــذت» نشــاندند .ا گــر پاســخ بــه «موقعیــت
خیالــی ُنزیــک» «آری» باشــد ،البــد بایــد بـهزودی
چشـمبهراه ظهــور دوبــاره گون ههــای گوناگونــی از
«لذتگرایــی» باشــیم.
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لذت
و زندگی خوب
زندگــی عــاری از لــذت
آیــا زندگــی اخالقــی
ِ
اســت و آیــا قهرمانــان اخالقــی شــیوهای را در
زیســتن در پیــش میگیرنــد کــه بیشــترین
فاصلــه را بــا لــذت بــردن از آن دارد؟ بــه
خوشــی زندگــی
تعبیــری دیگــر ،خوبــی و
ِ
چــه نســبتی بــا هــم دارنــد؟ در طــول تاریــخ
اندیشــه ،ایــن مســئله بارهــا و بارهــا بــه
صورتهــای گوناگــون مطــرح شــده اســت.
در اندیش ـه باســتان ،رواقیــان خوشـ ِـی زندگــی
را ذیــل خوبـ ِـی آن درمییافتنــد .بــه نظــر آنــان،
زندگـ ِـی مطلــوب و دلخــواه گون ـهای از زندگــی
اســت کــه بــر مبنــای ارزشهــای اخالقــی و
پایبنــدی بــه آنهــا تکویــن یابــد .بنابرایــن،
ســختترین رنجهــا و شــدیدترین آالم هــم
پایبنــدی شــخص بــه
آنــگاه کــه در پرتــو
ِ
ارزشهــای اخالقــی دریافتــه شــوند ،دلپذیــر و
حتــی لذتبخشانــد .بــه ایــن قطعــه توجــه
کنیــد کــه در آن اپیکتتــوس ،1متفکــر رواقــی،

1.Epictetus

در برابــر تهدیــد بــه رنــج و عقــاب ،بــر سـ ِـر
اصــول اخالقــی خــود میایســتد:
«اسرار برمال کن!»
برمــا نخواهــم کــرد کــه ایــن کار در تــوان مــن
اســت.
«پس در غل و زنجیرت میکشم».
چــه میگویــی مــرد؟ مــن را در غــل و زنجیــر
میکشــی؟ پایــم را در غــل و زنجیــر خواهــی
کشــید؛ امــا زئــوس خــود نیــز نمیتوانــد بــر
تصمیــم مــن فائــق آیــد.
«به محبست خواهم افکند».
البته بدن مفلوکم را.
«سرت از بدن جدا خواهم کرد».
آیــا تاکنــون تــو را گفتــه بــودم ایــن تنهــا منــم
کــه ســری دارم کــه آن را از بــدن جــدا نتــوان
کــرد؟»
اپیکتتــوس حفــظ اســرار را چنــان وظیف ـهای
بــرای خــود میدانــد کــه حاضــر اســت بــرای ادا
کــردن آن هــر مشــقتی را تحمــل کنــد .الگــوی
او النترانــوس 2اســت کــه وقتــی نــرون فرمــان
داد گردنــش را بزننــد ،سـ ِـر خــود را جلــو آورد تــا
پذیــرای ضربــه باشــد و وقتــی ضربــه ضعیفتــر
از آن بــود کــه بـ ِـار اول کارگــر افتــد ،لحظ ـهای
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خــود را پــس کشــید و ســپس ،ســرش را دوبــاره
ـات بســیاری
در مقابــل جــاد فــرود آورد 3.قطعـ ِ
از دیگــر متفکــران رواقــی باقــی مانــده اســت
کــه همگــی نشــان میدهنــد آنــان بیشــترین
لــذت را در زندگــی خــوب زیســتن و پذیــرای
یشــمردند .ایــن
طبیعـ ِـت امــور بــودن م 
دیــدگاه کــه بــه نظــر مــا قــدری فراانســانی
میآیــد ،بیانگــر نگرشــی خوشبینانــه بــه
امــکان جم عکــردن خوبــی و خوشــی در زندگــی
اســت .مطابــق آن ،لذتبــردن حالتــی اســت
ـس خــوب بــودن حاصــل میشــود.
کــه از پـ ِ
در نقط ـه مقابــل ،دیدگاهــی دیگــر قــرار دارد
کــه بــه نــام اپیکــور شــناخته میشــود .اپیکــور
و مدافعانــش اصــل اخالقـ ِـی راهنمــا در زندگــی
را لــذت میداننــد و بــر آنانــد کــه زندگـ ِـی
ـس زندگـ ِـی همــراه بــا لــذت حاصــل
خــوب از پـ ِ
یشــود؛ بــه هــر انــدازه کــه از زندگیمــان
م 
لــذت میبریــم ،بــه همــان میــزان خــوب
زندگــی میکنیــم و بــه هــر انــدازه کــه دچــار رنــج
و دردیــم ،زندگیمــان بــد اســت .اپیکــور خــود
تذکــر م ـیداد کــه گرچــه لــذت خــوب اســت،
افــراط در لذتجویــی میتوانــد بــه درد و
رنــج بینجامــد و از ایــن نظــر ،بــد اســت .بــرای
نمونــه ،خــوردن و آشــامیدن لذتبخــش و،
بنابرایــن ،از نظــر اخالقــی خــوب اســت امــا
ُپرخــوری و زیادهنوشــی بــه ناراحتیهــای
یشــود و از ایــن رو ،بــد.
جســمانی منجــر م 
نگــرش اپیکــوری بــه ارتبــاط میــان خوبــی
و خوشـ ِـی زندگــی نیــز ماننــد نگــرش رواقــی
خوشبینانــه اســت چــون یکــی از دو مســئله
اصلــی را در دیگــری منحــل میکنــد؛ در اینجــا
خوبــی را در خوشــی.
امــا هم ـه فیلســوفان در خوشبینـ ِـی
اپیکوریهــا و رواقیهــا شــریک نیســتند.
در ذهـ ِـن ایمانوئــل کانــت ،فیلســوف بــزرگ
ـش گزنــده همــواره حاضــر
آلمانــی ،ایــن پرسـ ِ
بــود کــه چــرا فضیلــت و شــادکامی تــا ایــن حــد
از هــم جداینــد و فضیلتمنــدان و اهــل ِخــرد

 .3باتلــی ،هتــر ،فضیلــت،
ترجمهامیرحســین خداپرســت،
تهــران :کرگــدن ،چــاپ اول:
 ،1397ص .214

همــواره از لــذت و شــادکامی بـهدور و بــه رنــج و
درد مبتالینــد .بــه تعبیــر شــهید بلخــی،
ا گر غم را چو آتش دود بودی
جهان تاریک ماندی جاودانه
در این گیتی سراسر گر بگردی
خردمندی نیابی شادمانه
از نظــر کانــت ،مقتضــای عدالــت ایــن اســت
کــه فضیلتمنــدان بــه میــزان فضیلتشــان
شــادکام باشــند و رذیلتمنــدان بــه میــزان
رذیلتشــان از شــادکامی بینصیــب .ایــن
دقیقــا همــان پیونــدی اســت کــه نشــانی از
آن را در جهــان نمیبینیــم .امیــد کانــت البتــه
ایــن اســت کــه ایــن پیونــد در جهانــی دیگــر
برقــرار شــود .بــا ایــن حــال ،نگــرش کانــت بــه
دار دنیــا ،بســیار
ایــن موضــوع ،دس ـتکم در ِ
بدبینانــه اســت .ایــن نگــرش بــر ایــن اصـ ِـل
کانتــی اســتوار اســت کــه عمــل انســانی وقتــی
میتوانــد بــه صفــت اخالقــی بــودن ّ
مزیــن
شــود کــه از لــذت و خوشـ ِـی ناشــی از عمــل
پیراســته باشــد .کمکــی کــه بــه یــک نیازمنــد
میکنیــم ،ا گــر همــراه بــا پاداشهــای بیرونــی
یــا لذتهایــی درونــی باشــد کــه از عمــل
خــود نصیــب میبریــم ،کمتــر از وقتــی ارزش
اخالقــی دارد کــه از سـ ِـر ادای وظیفــه انجــام
شــود.
امــا آیــا دوگان ـه خوشبینــی و بدبینــی دربــاره
جمــع بیــن لــذت و زندگــی خــوب دوگان ـهای
قابــل دفــاع اســت؟ بــا نگــرش نخســت شــروع
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از نظر کانت
مقتضای
عدالت این
است که
فضیلتمندان
به میزان
فضیلتشان
شادکام باشند
و رذیلتمندان
به میزان
رذیلتشان
از شادکامی
بینصیب

میکنیــم .ارســطو در اخــاق نیکوماخــوس
دیــدگاه رواقــی را نادرســت میشــمارد .از نظــر
او ،زندگـ ِـی همــراه بــا شــکوفایی و شــادکامی
(آنچــه او بــدان ائودایمونیــا 4میگفــت) صرفــا
از طریــق اراده شــخص بــه وجــود نمیآیــد.
همــواره وضـ ِـع امــور میتوانــد بــه گونــهای
باشــد کــه اراد ه فاعــل اخالقــی را بــه بیراهــه
بــرد یــا بهنحــوی در آن گسســت ایجــاد
اقبــال مناســب
کنــد .از ایــن رو ،بخــت و
ِ
جزئــی از زندگـ ِـی خــوب اســت .شــخصی کــه
اراده اخالقـ ِـی محکمــی داشــته باشــد امــا نــه
ـمانی کافــی ،نــه اندکــی ثــروت،
ســامت جسـ ِ
نــه دوســتانی بــرای معاشــرت و نــه امنیتــی
بــرای بقــا داشــته باشــد ،هــر قــدر بــر نیــروی
اراد ه خــود بیفزایــد ،بــاز هــم چیزهایــی را از
خوبــی
دســت داده اســت کــه میتوانســتند
ِ
زندگ ـیاش را بیشــتر کننــد.
از ســوی دیگــر ،برخــاف نظــر اپیکــور،
لذتجویــی میتوانــد مــا را از زندگــی
خــوب دور کنــد .نمونــهای از خوبیهایــی
کــه لذتجویــی مــا را از آنهــا دور میکنــد
ـتی مبتنــی بــر فضیلــت اســت .بــه نظــر
دوسـ ِ
ارســطو ،دوســتیهای بســیاری میتواننــد
بــر مبنــای فایــده یــا لــذت شــکل گیرنــد .در
ایــن دوســتیها آنچــه دوســتان را بــه یکدیگــر
پیونــد میزنــد فایــده یــا لــذت متقابلــی
اســت کــه بــه یکدیگــر میرســانند .امــا ایــن
نقــدر کــه گســترده و زیادنــد،
دوســتیها هما 
ناپایــدار هــم هســتند .فوایــد و لذتهایــی
کــه دوســتان ممکــن اســت بــه هــم برســانند
محــدود و گذراینــد و بــه همیــن دلیــل،
دوســتیهای شــکلگرفته بــر اســاس آنهــا نیــز
محــدود و زوالپذیرنــد .بــا ایــن حــال ،نوعــی
از دوســتی هســت کــه بــر مبنــای فضیلتهــای
ـری دوســتان برقــرار میشــود و
اخالقــی یــا فکـ ِ
از فایــده یــا لذتــی کــه میتواننــد در اختیــار
هــم بگذارنــد فراتــر م ـیرود .در اینجــا ،چــون
طرفیــن دوســتی
خصلــت
فضیلــت خــوی و
ِ
ِ
شــده و در منــش آنهــا رســوخ یافتــه اســت،
دوســتی تــداوم و عمقــی بیشــتر دارد .ایــن
نــوع دوســتی همــان اســت کــه لذتجویــی
نمیتوانــد زندگـ ِـی مــا را از آن بهرهمنــد کنــد.
در مــورد نــگاه بدبینانــهی کانــت چــه
یتــوان گفــت؟ بســیاری از فیلســوفان
م 
اخــاق از زمــان طــرح نظریـ ه او تاکنــون نشــان
گسســت کانتــی بیــن زندگــی
دادهانــد کــه
ِ
خــوب و زندگــی خــوش برخــاف شــهود مــا از
اعمــال و فعالیتهایــی اســت کــه یــک زندگــی
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را از نظــر اخالقــی خــوب میســازند .بخشــی
از ارزش اخــاق بــه آن اســت کــه بــا مصالــح
فــردی و جمعــی مــا انســانها همسوســت
و اخالقــی زندگیکــردن میتوانــد زندگـ ِـی
شــادی بیشــتری
مــا را بــا آرامــش ،صلــح و
ِ
همــراه کنــد .بنابرایــن ،غیرعقالنــی بــه نظــر
میرســد کــه زندگــی اخالقــی را بهکلــی بــا
مصالــح و منافــع خــود بیگانــه یــا در تعــارض
بدانیــم .بــه طــور خالصــه ،در دو حــال اخــاق
امــری بــیارزش میشــود :یکــی اینکــه آن
را در مصالــح و منافــع فــردی و جمعیمــان
مضمحــل کنیــم کــه در ایــن صــورت ،اخــاق
بــا مصلحتســنجی تفاوتــی نخواهــد داشــت؛
دیگــر آنکــه اخــاق را چنــان در مقابــل منافــع
و مصالــح خــود لحــاظ کنیــم کــه نفــوذ و
اثرگــذاریاش در زندگیمــان زوال یابــد .در
هــر دو حــال ،امــر اخالقــی از دســت مــیرود.
بــا درنظرداشــتن ایــن نــکات ،همچنــان بایــد
بــرای ارتبــاط زندگــی خــوب و زندگــی خــوش
راهــی میانــه بیــن خوشبینــی و بدبینــی
یافــت و بــر آن تامــل کــرد .فکــر میکنــم
ســرنخی از ایــن راه را میتــوان از طریــق
نگریســتن بــه زندگیهایــی یافــت کــه آنهــا را
زندگــی خــوب میشــماریم .توافقــی راهگشــا
بــر برخــی الگوهــای زندگــی خــوب وجــود دارد،
زندگــی کســانی ماننــد ســقراط ،کنفوســیوس،
موالنــا و نلســون مانــدال .ایــن زندگیهــا
نمونههایــی غنــی از زندگــی اخالقــی هســتند
کــه تحســین و اشــتیاق مــا را برمیانگیزنــد.
آیــا میتوانیــم دریابیــم کــه ایــن الگوهــای
خوبــی از خوشـ ِـی زندگــی و لذتهــای آن چــه
تصــوری داشــتند؟ بــه نظــر نمیرســد آنــان
زندگیهایــی بیلــذت از ســر گذرانــده باشــند
یــا زندگیشــان را خــوش نمیدانســتند.
حتــی میتــوان اســتدالل کــرد کــه برخــی
پایــان زندگـ ِـی
پایانهــای نامطلــوب ،ماننــد
ِ
ســقراط ،موجــب نمیشــود کــه زندگــی او
را عــاری از خوشــی و مطلوبیــت بینگاریــم.
او ،گرچــه در مقابـ ِـل دوراه ـهای تراژیــک قــرار
گرفــت ،خــوش نمیداشــت کــه زندگــیاش
متفــاوت بــا گذشــته و مطابــق خواســت
محاکمهکنندگانــش تــداوم یابــد؛ ســقراط
مــرگ را بــر ایــن شــیوه زندگــی ترجیــح مـیداد.
آنچــه میتوانــد ســرنخی بــرای یافتــن ربطــی
بیــن خوبــی و خوشـ ِـی زندگــی بــه دســت دهــد
تحقیــق در نگرشــی اســت کــه الگوهــای
زندگــی خــوش و لــذت داشــتند.
خوبــی از
ِ
منبــع ایــن تحقیــق روایتهــای مربــوط بــه
ِ
ایــن زندگیهاســت ،روایتهایــی کــه آنهــا را
پیــش روی مــا میگشــایند و نشــان میدهنــد
کــه میتــوان از خــوب زیســتن ،لــذت هــم بــرد.
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نغمه پروان

لذت بدون رنج؛
آتاراݡکسیای
اپیݡکوری
همه ما در مسیر یک زندگی پربار ،طیف کاملی
از احساسـات و افـکار انسـانی را تجربـه میکنیـم
کـه درد و رنـج نیـز جزئـی از آن اسـت .امـا جـای
امیدواری اسـت که از گذشـته تا اکنون ،همواره
سـعی شـده شـیوههایی بـرای مدیریـت بهتـر
نامالیمـات زندگـی و دسـتیابی به لـذت ،حتی با
جهـا در اختیارمـان گذاشـته
وجـود ایـن درد و رن 
شـود ،آنچنان که بهجای گریز از آنها ،بتوانیم
حتـی بـا وجـود آنهـا ،بـه «لذتـی بـدون رنـج»
دسـت یابیـم .اپیکـور ،فیلسـوف عهـد باسـتان
نیـز از جملـه کسـانی اسـت کـه بـه معرفـی لذتـی
یپـردازد و آن را همـان سـعادت و
مانـدگار م 
هـدف نهایـی انسـان تلقـی میکنـد .متأسـفانه
به سـبب از بین رفتن بیشـتر آثار اپیکور ،بخش
یتـوان از طریـق
زیـادی از آموز ههـای او را تنهـا م 
آثـار منتقدانـش بهدسـت آورد و ایـن موضـوع
یهـای بسـیاری شـده و سـبب
موجـب بدفهم 
شـده اسـت که به او ب ه چشـم فیلسوفی لذتگرا
نگریسته شود که لذت را مهمتر از هر چیزی در
زندگـی تلقـی میکنـد .امـا بررسـیهای جدیدتـر
تهـای نوینـی در ایـن راسـتا
آثـار او ،بصیر 
برایمـان بـه ارمغـان آورده اسـت .فیلسـوفان
معاصـر همچنـان بـر ایـن باورنـد کـه اپیکـور
نتوانسـته آنگونـه بـه بیـان آرای خـود بپـردازد
یهـ ا را از میان بـردارد ،اما
کـه زمینـه ایـن بدفهم 
آنهـا براسـاس ایـن یافت ههـا توانسـتهاند او را تـا
تگـرای مـدرن
حـدودی از جرگـه فیلسـوفان لذ 
بیـرون آورنـد.
یتــوان از
بــه نظــر اپیکــور ،بــه دو طریــق م 
زندگــی لــذت بــرد .او اولیــن نــوع لــذت را «لــذت
ایســتا» یــا «لــذت ســلبی» مینامــد کــه نــه از
تجرب ههــای خوشــایند ،بلکــه در «نبــود» رنــج
بهدســت میآیــد؛ ماننــد وقتــی کــه تشــنه
نیســتیم یــا از تشــنه بودنمــان در رنــج نیســتیم.

دومیــن لذتــی کــه او تعریف میکند «لــذت پویا»
اســت کــه بــا «از میــان برداشــتن» رنج و خواســته
بـهدسـ ــت مـیآی ــد؛ ماننــد وقتــی کــه شــخص
تشــنه بتوانــد تشــنگیاش را فــرو نشــاند .از نظــر
اپیکــور ،فــرو نشــاندن تشــنگی خوشــایند اســت،
امــا بهتــر از آن ایــن اســت کــه یــا اصــا تشــنه
نباشــیم یــا نیــازی نباشــد کــه تشــنگیمان را
فرونشــانیم.
اپیکــور معتقــد اســت تنهــا لذتــی کــه میتوانــد
همــواره زمینــه آرامــش جــان آدمــی را فراهــم
کنــد «لــذت ایســتا» اســت .ایــن لــذت ایســتای
اپیکــوری یعنــی «لــذت بــه معنــای رنــج
نبــردن» ،میتوانــد در دو حالــت ایجــاد
شــود« :نداشــتن رنــج روحــی» و «نداشــتن
رنــج جســمانی» .اپیکــور رنجــور نبــودن روان
انســان را «آتاراکســیا»« ،آرامــش» یــا «لــذت
روانــی» مینامــد و نبــود رنــج در جســم را «لــذت
جســمانی» یــا «آپونیــا» نــام میدهــد .جالــب
اســت بدانیــم گرچــه اپیکــور فقــدان رنــج جســم
و روان را در کســب ایــن لــذت ســهیم میدانــد،
امــا در نهایــت بیشــتر بــر همــان «لــذت روانــی»
یــا آتاراکســیا تأ کیــد میکنــد ،زیــرا معتقــد
اســت آدمــی میتوانــد از طریــق از بیــن بــردن
آشــفتگیهای روحــی ،آالم بدنــی را نیــز از میــان
بــردارد یــا آنهــا را تحملپذیــر ســازد .کســب ایــن
یهــا و مطالبــات خاصــی
لــذت اپیکــوری ویژگ 
دارد؛ ماننــد بازبینــی باورهــا ،داشــتن دغدغــه
دیگــری ،فضیلتمنــدی و مباحثــی در بــاب
مــرگ کــه در ایــن نوشــتار بــه بررســی ویژگــی

نخســت آن یعنــی بازبینــی باورهــا میپردازیــم.

لزوم بازبینی نیازها و نحوه برآوردن آنها

اپیکور معتقد
است تنها لذتی
که میتواند
همواره زمینه
آرامش جان
آدمی را فراهم
کند «لذت
ایستا» است

اپیکــور معتقــد اســت فــرد زمانــی میتوانــد بــه
آتاراکســیا دســت یابــد کــه بتوانــد ب هطــور عــادی،
بــدون آنکــه چیــزی بــر طبیعــت او تحمیل شــود،
امیــال طبیعــی خــود را بیابــد و آنهــا را بــرآورده
ســازد .امیــال طبیعــی امیالــی هســتند کــه در
داشــتن آنهــا نقشــی نداریــم و در تحققبخشــی
آنهــا مــا تابــع طبیعتمــان هســتیم نــه طبیعتمــان
تابــع مــا .ایــن امیــال ،امیالــی جســمانی و روانــی
ماننــد میــل بــه خــوراک و نوشــاک و همچنیــن
میــل بــه ارتباطــات هســتند .آنچــه او ماننــد
دیگــر فیلســوفان عهدباســتان بســیار بــر آن
تهــای زندگــی و
تأ کیــد م ـیورزد ،بازبینــی اولوی 
داشــتن نــگاه انتقــادی بــر انتخــاب ایــن امیــال
و نحــوه بــرآوردن آنهاســت .او معتقــد اســت مــا
معمــوال بــه اشــتباه و بیچونوچــرا از امیالمــان
پیــروی میکنیــم ،باورهایــی غیرانتقــادی و
شهــای
کاذب بــه نیازهایمــان داریــم ،نگر 
نادرســت جامعــه را برمیگزینیــم و بنابرایــن تــا
حــد زیــادی غیرطبیعــی زندگــی میکنیــم .شــاید
در ظاهــر بــا بــرآوردن امیــال غیرطبیعــی ،برخــی
نهــا از میــان برداشــته شــود،
جهــا و فقدا 
از رن 
امــا مجــددا بــه شــکلی جدیــد و حتــی بدتــر از
یشــود .بــه ایــن ســبب اســت کــه
قبــل ظاهــر م 
بیشــتر انســانها کــه خــود را بــه امیــال طبیعــی
یهــای ناشــادکام
محــدود نمیکننــد ،بــه زندگ 
یشــوند ،بنابرایــن
و اقناعنشــده مزمــن دچــار م 

توصیــه میکنــد در جس ـتوجوی لــذت بــا
بررســی هــر میــل و رصــد کــردن پیشــرفت اخالقی
خــود ابتــدا از طبیعــی بــودن آنها مطمئن شــویم.
برایــن اســاس ،ضــروری اســت بــا تفکــر عقالنــی
و منطقــی و در نظــر گرفتــن کلیــت زندگــی بــرای
آن برنامهریــزی و دالیــل انتخــاب یــک میــل
و پرهیــز از امیــال دیگــر را مشــخص کــرد .ایــن
تهــا بــه مــا ایــن
دیــد انتقــادی و بازبینــی اولوی 
امــکان را خواهــد داد کــه بــه زدودن عقایــد
بیهــودهای بپردازیــم کــه در ایجــاد بخش زیادی
از نگرانــی و تشــویش روحمــان دخیلانــد.
زمانــی کــه مشــخص شــود اولویــت زندگــی مــا
ایــن نیســت کــه از هــر فعالیتــی لذتــی نصیــب مــا
شــود ،بلکــه آزادی از رنــج و مشــقت آن چیــزی
اســت کــه در حقیقــت در طلــب آن هســتیم،
تهــای ایجابــی را کنــار میگذاریــم
برخــی از لذ 
و در اینجاســت کــه بــه ســعادت و لذتــی دســت
مییابیــم کــه از نحــوه تفکــر مــا نشــئت میگیــرد.
آنچــه اپیکــور حتــی بیــش از انتخــاب نــوع
تهــا بــر آن تأ کیــد میکنــد ،نحــوه انجــام
فعالی 
آنهاســت .او معتقــد اســت مــا نیازمــان بــه غــذا را
یســازیم ،امــا شــیوههای
بــا خــوردن بــرآورده م 
زیــادی بــرای بــرآوردن ایــن میــل طبیعــی
وجــود دارد کــه بتــوان بــدون تکیــه بــر باورهــای
کاذب آن را بــرآورده ســاخت .مثــل انتخــاب
موادغذایــی ،نحــوه غــذا خــوردن و . ...پــس
یتــوان بــرای بــرآوردن یــک نیــاز طبیعــی انــواع
م 
شــرایطی را بهوجــود آورد کــه مــا را بــه مشــقت
نطــور کــه گفتــه
نمیانــدازد و ایــن موضــوع هما 
شــد نیازمنــد داشــتن تفکــری انتقــادی و عقالنــی
در ایــن گزینــش اســت ،بنابرایــن بــرای کســب
آتاراکســیا ،نیــازی نیســت خــود را بــه یــک روش
خــاص محــدود کنیــم ،بلکــه بــا تفکــر عقالنــی
و خالقیــت میتوانیــم طیفــی از گزین ههــای

مناســب را بــرای آن بیابیــم .مثــا گرچــه اپیکــور
در «بــاغ» مشــهور خــود زندگــی را بــه شــیوه
خاصــی میگذرانــد کــه آشــکارا بــر صــورت آرمانــی
اپیکــوری دربــاره زندگــی اســتوار بــود ،مانعــی
یهــا زندگــی را
نمیدیــد کــه برخــی اپیکور 
بهنحــوی کامــا عــادی مثــا بــا فعالیــت سیاســی
یکــرد
یــا نظامــی بگذراننــد و بــه آنهــا توصیــه م 
کــه در ایــن اشــکال زندگــی بــا گالیــه از «مشــقات»
زندگــی خــود را ناســعادتمند نســازند .اینگونــه
اســت کــه آتاراکســیا ،لــذت بــدون رنــج حالتــی
یشــود کــه در آن انســان ب هطــور عــادی
تصــور م 
بــه عملکــرد زندگــی ادامــه میدهــد؛ امــا بــا ایــن
نگــرش کــه چیــزی بــر طبیعتــش تحمیــل نشــود
و رنــج و مشــقت روحــی یــا جســمانی برایــش
محدودیــت بهوجــود نیــاورد.

کالم آخر

آتاراکســیای لــذت اپیکــور ،لذتــی نیســت کــه
از تجرب ههــای خوشــایند بهدســت آیــد ،بلکــه
ب هطــور ســلبی حالــت نبــودن در مشــقت توصیف
یشــود .از نظــر اپیکــور ،اینکــه انســانها
م 
همــواره تمایــل بــه آن دارنــد که فعالیتهایشــان
برایشــان بــار مثبــت تولیــد کنــد ،ناشــی از
شهــای هیجانــی ناســالم
باورهــای کاذب و نگر 
آنهاســت و تلـهای پیــش روی آنهــا پهــن میکنــد
کــه آنهــا را از کســب ایــن نــوع لــذت پایــدار بــدون
رنــج بــاز مـیدارد .او انســان ســعادتمند را فــردی
نهــای متعــدد
میدانــد کــه بهدنبــال هیجا 
بــرای کســب لــذت نباشــد و بتوانــد بــا دور نگــه
داشــتن خویــش از فعــل و انفعــاالت غیرضــروری
زندگــی ،آرامــش جــان را تجربــه کنــد.
کالم اپیکــور در بــاب لــذت و رویکــردی کــه بــه
ســعادت آدمــی دارد ،شــباهتهای بســیاری
بــا آرای عرفانــی و دینــی دارد .در عرفــان تشــبه

بــه خداونــد از مهمتریــن را ههــای نیــل بــه قــرب
یشــود و انســانها بــرای تقــرب
الهــی معرفــی م 
بــه خداونــد در تالشانــد صفــات خویــش را بــه
صفــات الهــی نزدیــک کننــد .بــر ایــن اســاس
لنـاپـذیـ ــری و تـأث ـی ــر
چــون انـفـعـا 
نگرفتــن خداونــد از اوضــاع بیرونــی از
مهمتریــن صفــات اوســت ،انســان نیــز
بــرای نزدیــک شــدن بــه خداونــد و شــبیه
شــدن بــه او ،نبایــد اجــازه دهــد اوضــاع و احــوال
بیرونــی او را تحتتأثیــر قــرار دهــد .همانگونــه
کــه تغییرناپذیــری خداونــد برایــش آرامــش
درونــی و طمأنینــه بــه همــراه دارد ،آدمــی نیــز ا گــر
بتوانــد از تعلقــات بیرونــی وارســته شــود و دنیــای
بیرونــی او را دچــار خشــم ،کینــه ،نفــرت ،امیــد و
ناامیــدی نکنــد بــه آرامــش و جــان آرام؛ همــان
کــه اپیکــور آن را لــذت ایســتا مینامــد ،دســت
مییابــد .از ایــن روســت کــه عرفــان بــرای بــه
دســت آوردن آرامــش بــه انســان توصیــه میکنــد
تهــای خــود چشــم گردباد
کــه در زندگــی و فعالی 
باشــد :یعنــی ب هســان دایــرهای در وســط گردبــاد
کــه در تالطــم گردبــاد کامــا ثابــت اســت و جــوش
و خــروش و ســیالن گردبــاد انــدک خللــی در او
ایجــاد نمیکنــد.

محمدعلی دادخواه

شادی و لذت
درشاهنامه
با یاد یزدان شادیبخش
همه شاد و روشنروان به بخت تواند
برافراخته سر به تخت تواند

بســیاری از پژوهشــگران شــاهنامه را شـ ِـاه
نام ههــا دانســتهاند و از ایــن چش ـمانداز ارزشــی
ژرف و بیهمتــا بــه ایــن خردنامــه انســانی
بخشــیدهاند .در ادبیــات مــا هــم واژه «شــاه»
ویژگــی بیماننــدی دارد« .شــاهبیت» برتریــن
شــعر غــزل اســت« ،شــاهراه» بهتریــن گــذرگاه،
«شا هســتون» نیرومندتریــن پایــه و «شــاهنامه»
کار نامــه آ گاه
نیــز شــاهکار نامههاســت؛ و چــون ِ
کــردن ،آشــنا نمــودن و راهنمایــی و دشــوارروبی
اســت ،بدینگونــه شــاهنامه پیامگــری اســت کــه
گشایشــگران نامــه را از نیکــی و راســتی و بهــروزی
یســازد و از تلخــی و انــدوه و رشــک بــه
بهرمنــد م 
دور م ـیدارد .فرزانــه ســخنور بــه مــا آمــوزد کــه
شــادی بایــد در همــه درازنــای زندگــی بــا مــا باشــد؛
زیــرا خشــنودی زندگــی را خواســتنی میکنــد .بــر
پایــه ایــن برداشــت ســروده فرزانــه تــوس ســخن
از همــه بایدهــا و نبایدهــای انســانی بــه میــان
م ـیآورد و آدمــی را میآمــوزد کــه در گــذر ناگزیــر
زندگــی چگونــه ش ـبها را بــه روز دوزد و زمــان را
در خورجیــن خویــش انــدوزد تــا مبــادا در ایــن آمــد و
شــد خســته و پریشــان ،جهــان را تــرک گویــد.
نامــه گویــای خبــری اســت کــه گیرنــده را از
رخدادهایــی کــه نمیدانــد ،آ گاه میکنــد و از
پیشــامدهایی کــه در راه اســت ،گــزارش میدهــد
نســان خواننــده بــار و بنــه خــود را بنــد و
تــا بدی 
بســتی دهــد کــه آســیب و آزاری بــر وی نیایــد.
یســازد کــه بــه
گشــمار شــاهنامه روشــن م 
بر 
راســتی فردوســی دیــدی ژرف و نگرشــی فراگیــر بــه
چونــی و چگونگــی آمــدن ،زندگــی و رفتــن مــردم
نهــا پاســخی بــه
داشــته اســت و بــه هریــک از ای 

شهــا
روشــنی روز و روانــی رود داده اســت .واکن 
شهــای انســانی را بــه بررســی نشســته و گاه
و کن 
چنــان از کودکــی تــا پیــری را در تــرازوی ســنجش
نهــاده اســت که شــگفتی خواننــده را برمیانگیزد.

پیوند یزدان و شادی

مرزبــان خــرد و اندیشــه یــزدان را میخوانــد،
یــزدان و یــزد و یشــن ریشــه در جشــن دارنــد کــه
ســرآغاز شــادی و بنمایه شــادابی اســت .هنگامی
کــه زال از دیــدن روی رودابــه دور افتــاده اســت ،از
یــزدان شــادی بخش کمــک میخواهــد .در گفتار
میبینیــم ،پــدر رســتم میگویــد:
چه مایه شبان دیده اندر سماک
خروشان بدم پیش یزدان پاک
در دنبالــه داســتان مهــر ایــزدی بــر وی میتابــد و
یشــود آن نیایــش بــه ایــن شــادی ره
زال یــادآور م 
جســت:
کنون شاد گشتم به آواز تو
بدین خوب گفتار با ناز تو
ایــن سرچشــمه شــادی بــدان گونــه اســت که همه
به درگاه او برای شــادی دل ســپارند:
نیایش گرفتم به یزدان پاک
کز اوی امید و وز او بیم و باک
ز یزدان شناسید یکسر سپاس
مباشید جز شاد و یزدان شناس
یتــوان گفــت
بــه دور از هرگونــه خودشــیفتگی م 
فردوســی ســرآمد گوینــدگان فرهنــگ و تمــدن
ایرانزمیــن و صدرنشــین ادبیــات حماســی جهــان
اســت.
یســازد
شــاهنامه نخســت از اســطورهها حماســه م 
و ســپس نیازهــای قهرمانــان حماس ـهگر خــود را
بــه زیبایــی بازگــو میکنــد .اندکــی پــس از آن بــه
شــیوهای هوشــمندانه بــه پاســخ ایــن نیازهــای
یپــردازد و بدینگونــه بــه
درونــی و طبیعــی م 

در اندیشه
فرمانروایان
ایران باستان
پیوند شادی
و زندگی بسیار
برجسته است.
داریوش بزرگ
در کتیبه نقش
رستم اینسان
نگاشته است:
«خدای بزرگ
است ،اهورمزدا
که این زمین
را آفرید ،آن
آسمان را
آفرید ،که مردم
را آفرید ،که
شادی را برای
مردم آفرید».

همــه تاریــخ میآمــوزد کــه بنمای ههــای زندگــی
چیســت.
در ایــن آمــد و شــد یــک چش ـمانداز انســانگرا و
ســازوارهای از داد و شــادی را در برابــر چشــمان
مــا برپــا م ـیدارد .فردوســی اندیشــناک آن اســت
کــه مبــادا مــردم ســرزمینش توســریخورده،
سمــرده ،طعــم آزادی نچشــیده و
نف 
محنتکشــیده بــار آینــد.
بــرای رویارویــی بــا چنیــن آســیبی ،نخســتین گام
آن اســت کــه بنــای شــادی و نشــاط در نهــان و
نهــاد انســان پیریــزی شــود .خواســت حکیــم
چنــان فراگیــر اســت کــه پــی و پایــه شــادی زندگــی
را پــاس م ـیدارد و ژرف و تیزبیــن پنــد میدهــد
کــه شــادی ســتون اســتوار زندگــی اســت .ا گــر ایــن
درخــت دلگشــا را بپاییــم ،در پنــاه آن زیســتگاه مــا
یشــود .بر این پندار
سرشــار از ســرور و خرســندی م 
قهرمانــان شــاهنامه در فراز و فــرود ،نوا و بینوایی،
جوانــی و پیــری شــادی را از دســت نمیدهنــد و
بدینگونــه ایــن خویـشکاری ماســت کــه بــه ایــن
نیــاز بنیادیــن پاســخ دهیــم .در ســروده فردوســی
شهــای بــزرگ زندگــی اســت که
شــادی یکــی از ارز 
یخــورد.
بــا برتریــن داشــتههای انســانی پیونــد م 
یجــای شــاهنامه بــا پیونــد شــادی و داد،
در جا 
شــادی و خــرد ،شــادی و جنــگ ،و شــادی و همــه
یشــویم .فرزانــه تــوس میگویــد
زندگــی روب ـهرو م 
زندگــی از آغــاز تــا فرجــام مبــارزه بــرای داد و شــادی
اســت.
هنوز از لبت شیر بوید همی
دلت ناز و شادی بجوید همی
ایــن ســخن پیامگــر آن اســت کــه شــادی از
نیازهــای نخســتین کــودکان اســت .کــودک
آدمــی همانگونــه کــه بــه خــوراک نیازمنــد
اســت بــه شــادی نیــز دلبســته اســت .برتریــن
قهرمــان شــاهنامه ،رســتم اســت کــه هیــچ کــس

مســان او نمییابیــم؛ امــا همیــن
را در شــاهنامه ه 
مبــارز جنگجــو در چــکاد گفتــار و یــادآوری زندگــی
خــود هنگامــی کــه بــا اســفندیار در نفسگیرتریــن
رزم میایســتد ،ارج خــود را در پایــداری در پــی
پاســداری از دادگــری میدانــد.
زمین را همه سربهسر گشتهام
بسی شاه بیدادگر کشتهام
تهمتــن در فاصلــه دو روز رزم کــه یــک شــب
آســودگی در میــان دارد ،اســفندیار را فــرا میخوانــد
تــا ایــن یــک شــب را بــه شــادی بگذراننــد.
ز دشت اندر آیی سوی خان من
بوی شاد یکچند مهمان من
سخن هرچه گفتم به جای آورم
خرد پیش تو رهنمای آورم
نهــا و زمینهاســت.
شــاهنامه پندآمــوز همــه زما 
مــا را از فرافکنــی بــه دور مـیدارد و بــدان میخوانــد
کــه پاس ـخگوی کار ،اندیشــه و رفتــار خویــش
باشــیم .یکــی از ایــن نیازهــا کــه پاس ـخگویی آن
کتــک فرمانروایــان و فرمانپذیــران
بــر دوش ت 
اســت ،شــادی جــان ،تــن ،مــردم و میهــن اســت.

ســرزندگی و نشــاطی کــه در قهرمانــان شــاهنامه
یخــورد ،ریشــه در نگــرش و پیونــد بــا
بــه چشــم م 
شــادی و خرســندی دارد و بازتــاب آن در بازیگــران
شــاهنامه پدیــدار و مانــدگار اســت.
بلنــدآوای تــوس بــا تکیــه بــر ســتون شــادی در
زندگــی گوشــزد میکنــد کــه بیمهــری بــه ایــن
نیــاز ،آرامــش روان مــا را در هــم میریــزد .او چونــان
روانکاوی ژرفبیــن و روانشناســی کارآزمــوده
بانــگ برم ـیدارد:
چو شادی بکاهد بکاهد روان
خرد گردد اندر میان ناتوان
مســویی شــادی ،خــرد و هســتی ،بارهــا در
ایــن ه 
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گفتــار فردوســی بازگــو شــده اســت.
همیشه بدی شاد و بهروزگار
روان را خرد بادت آموزگار
و بدینگونــه بــاز هــم احســاس و اندیشــه ،پــی و
یشــود.
پایــه داشــت و برداشــت مــا م 
همیشهخردمندامیدوار
نبیند به جز شادی از روزگار
وی بدیــن بســنده نمیکنــد و مــا را در هــر یــک از
پایگا ههــای زندگــی بــه شــادی میخوانــد.
کسی کو جوان است شادی کنید
دل مردمان جوان مشکنید
یســازد تــا از
و ایــن شــادی را همــواره بــا مــا همــراه م 
آن چشــم نپوشــیم و پای نکشــیم.
همی باد تا جاودان شاددل
ز رنج و ز غم گشته آزاد دل
شــاهنامه میگویــد ســرمایه زندگــی را چنــان بــه
داد و ســتد نهیــم کــه پــس از تــرک جهــان بــاز هــم
شــادی برقــرار مانــد و در هــر هنــگام بــا شــادی و
خوشدلــی همــراه باشــیم.
نبودی جز از خاک بالین من
بدو شاد بودی جهانبین من
برفتند خشنود ز ایوان اوی
به یزدان سپردند تن و جان اوی
هنــگام رایــورزی و همپرســگی پیرامــون نبــرد بــاز
هــم بایــد شــادی را از دســت ندهیــم.
همی خورد شادیکنان دل به جای
همی با یالن جنگ را کرد رای
هنگام شادی اندیشه بد را از دل بیرون کنیم.
مدار هیچ اندیشه بد به دل
همه شادی آرای و غم بر گسل
این خرســندی اســت که درون و روان ما را آســوده
یســازد و پــی و پــای هــر کار را بــرای دســتیابی بــه
م 
هــدف فراهــم میکند.
که یزدان سپاسای جهان پهلوان
که ما از تو شادیم و روشنروان
چــون زندگــی را بــا شــادی آغــاز میکنیــم نبایــد
هیــچ درنگــی بــر آن فرودآید .هنــگام بینوایی این
شــور شــادی اســت کــه بــه مــا تــوان میبخشــد تــا
برخیزیــم و زندگــی را از نــو بســازیم.
گه تنگدستی دلی شاد و راد
جهان بیتن مرد دانا نباد
گفتنــی اســت ،ایــن نگــرش شــادگونه پــس از
چهارصــد ســال بازتابــی در ذهــن حافظ داشــته که
گفتــه اســت:
در وقت تنگدستی در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
فردوســی ،حکیمــی نیکاندیــش و شــادنگر
اســت و بازتــاب ایــن خرســندی در گفتــار او پدیــدار
یشــود .وی همــراه بازگویــی داســتان زندگــی
م 
قهرمانــان حماس هســاز بــه شــکار هنگامههایــی
یتــوان در یــک بزنــگاه شــادی را
م ـیرود کــه م 
جسـتوجو کــرد و بــا یــادآوری ســرور نقشآفرینــان
داســتان ،شــنوندگان خــود را همــزاد آنــانپندارنــد.
شــادمانی بازیگــران بــه ســادگی ،سرخوشــی و
شــادکامی زندگــی را در ذهــن و بــر زبــان خواننــده
یســازد تــا او نیــز از هلهلــه زندگــی فــرو
روان م 
یشــود مبــادا زندگــی
نمانــد .حکیــم تــوس یــادآور م 
و هســتی خــود را در پــی اندوختــن از دســت دهیــم
و انــدوه بــر کســی کــه شــادی را بــر بــاد دهــد.
به بیشی چرا شادمانی کنیم
بر این خواسته پاسبانی کنیم
یشــود
ایــن روشــنگر دوراندیــش اســت کــه یادآور م 

دوره جدید/شماره سوم/دیماه 98

جایــگاه بلنــد و پایــگاه ارزشــمندی در فرهنــگ
ایران کهن داشــته اســت .در گزارش دوم ،شــادی
پیــش از آب آفریــده شــده تــا درآموزیــم نیــاز بــه
نتــر از نیــاز بــه آب اســت .ایــن فرزانــه
شــادی فزو 
تــوس اســت کــه مــا را میخوانــد بــرای نیایــش
یتــوان دل مــردم
خداونــد و بــا ســتایش پــروردگار م 
را شــاد کــرد .بــه راســتی ایــن کتــاب بیگزنــد از بــاد
و بــاران بــارگاه بــزم ،رزم ،دانــش و ادب اســت کــه
مــا را بــه اندیشــه میخوانــد تــا از ایــن سرچشــمه
بهرهمنــد شــویم .حماس ـهپرداز فرزانــه بــاوری
شــگرف بــه همبســتگی دادبانــی و شــادمانی دارد
و بــا زبانــی پختــه و ســنجیده آن را بازگــو میکنــد.
همی آفرین خواند بر کردگار
بر آن شادمان گردش روزگار
ایــن شــادمانی پایانــی نــدارد .تــا هســتی هســت
مســو گشــت و
بایــد آن را پــاس داشــت و بــا آن ه 
زیســت.
گمــداران ایــران ( )3بــر ایــن بنیــان
پنــدار فرهن 
اســت کــه غــم همــزاد اهریمــن اســت و شــادی
پیشــکش یــزدان .پــس غــم را بایــد زدود و شــادی
را ســتود.
همی باد تا جاودان شاد دل
ز رنج و ز غم گشت آزاد دل
و این شادی روان را سرخوش میدارد:
همیشه بدی شاد و بهروزگار
روان را خرد بایدت آموزگار
پــردازش شــیرین و شــکرین فردوســی بــه شــادی
مســو بــا
چونــان اســت کــه شــادابی را همیشــه ه 
زندگــی میدانــد و برتریــن درخواســت او بــرای
بهتریــن مردمــان آرزوی شــادی اســت.

ا گــر همــه تــوان خویــش را در پــی کســب ثــروت بــه
کار گیریــم ،خرســندی بــا مــا همــراه نخواهــد بود.
که او را نبینند خشنود ایچ
همه در فزونیش باشد بسیج
جهان پر شد از شادمانی و داد
کسی را نیاید از آن هیچ یاد
و بدینگونــه شــاهنامه راهنمــای همــه آبادگــران
یشــود تــا بداننــد آبــادی بســتگی بــه داد و
م 
شــادی دارد و ا گــر ایــن دو را از دســت بدهنــد هیــچ
ن نیســت.
گزین ـهای جایگزیــن آ 
شــاهنامه دادگــری و دادبانــی را همــراه با شــادمانی
یســازد و
میبینــد کــه جهــان را خــرم و خرســند م 
در سای هســار دادگــری مــردم خشــنود و توانمنــد
یشــوند .ایــن برخــورد و بازخــورد ،شــادمانی
م 
همگانــی را بــه همــراه م ـیآورد.
چو خشنود داری جهان را به داد
توانگر بمانی و از داد شاد
کسی باشد از بخت پیروز شاد
که باشد همیشه دلش پر ز داد
من آباد گردانم آن را به داد
همه زیردستان بمانند شاد
شــادی هماننــد هــوا و ب هســان آب نیــاز همــه
مردمــان اســت .فردوســی از آبشــخور فرهنــگ
نســان در پاســداری
ایــران کهــن نوشــیده و بدی 
شــادی کوشــیده اســت .چار هگــر غــم ،شــادی
اســت و ســویمندی بــه آن و چیرگــی بــر غــم
گویــای پیــروزی اهــورا بــر اهرمــن اســت .شــادی
یهــا را آســان میکنــد و
پذیــرش ناهموار 
شــکیبایی مــا را افــزون ،تــا بــا نرمخیــزی بردبــاری
مــا بــارور شــود و بــه ســادگی دشــواریها را بروبیــم
تــا ســختیها را بکوبیــم.
در اندیشــه فرمانروایــان ایــران باســتان پیونــد
شــادی و زندگــی بســیار برجســته اســت .داریــوش
نســان نگاشــته
بــزرگ در کتیبــه نقــش رســتم ای 
اســت« :خــدای بــزرگ اســت ،اهورمــزدا کــه ایــن
زمیــن را آفریــد ،آن آســمان را آفریــد ،کــه مــردم را
آفریــد ،کــه شــادی را بــرای مــردم آفریــد)1( ».
در ایــن نگــرش شــادی پاب هپــای زمیــن و آســمان
پایــگاه انســان قــرار میگیــرد.
در آموز ههــای بهدینــان میخوانیــم« :اهورمــزدا
نخســت آســمان را آفریــد روشــن ،او بــه یــاری
آســمان شــادی را آفریــد .بــدان روی شــادی را فــراز
آفریــد کــه اکنــون آمیختگــی اســت( ،تــا) آفریــدگان
بــه شــادی دریســتند؛ ســپس از گوهــر آســمان آب
را آفریــد)2( ».
در ایــن دو گــزارش میبینیــم کــه شــادی چــه

ف؟؟؟؟؟

امیدم چنان است از کردگار
نباشی جز از شاد و بهروزگار
ایــن پیونــد بــا خرســندی پاس ـخگوی آرزوهــای
همیشــه آدمــی اســت کــه از پــگاه تــا شــامگاه عمــر
تالشــی بیپایــان بــرای خوشــبختی دارد ،چراغــی
روشــن و مشــعلی فــروزان کــه پیکــره ســرزمین را به
یشــود.
بهــروزی و پیــروزی رهنمــون م 
همیشه بوی شاد و پیروزبخت
که تو شادمان کشور و تاج و تخت
.
آنچــه آمــد نگاهــی پرشــتاب و کمدرنــگ بر شــادی
در شــاهنامه اســت؛ امــا پژوهــش در خــور ارزش
فــراوان اســت کــه هماننــد دیگــر کارهــا ،بســان
«خــرد در شــاهنامه»« ،ایــران در شــاهنامه» و «داد
در شــاهنامه» نگرشــی ژرف بــر ایــن نیــاز انســانی در
شــاهنامه داشــته باشــیم.
 .1داریــوش بــزرگ رضــا خزاعی صفحــه  ،54چاپ
.1384
 .2بندهــش مهــرداد بهــار صفحــه  ،40چــاپ
.1385
 .3ایــن وابســتگی غــم بــه اهریمــن را گوینــدگان
بارهــا یــادآور شــدهاند .حافــظ گویــد:
شیطان غم برو هر آنچه توانی بگو بکن
من بردهام به باده فروشان پناه ازو
حافظ به سعی سایه .1386
ششــده محمدعلــی
 .4شــادی حــق فرامو 
دادخــواه ،چــاپ .1398
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صدیق قطبی

زندگــݡݡی مشفقانه
و ݡگامهای
دوازدهݡگان ݡه آن
[ســیری شــتابان در کتــاب «از دل تــو تــا دل مــن:
دوازده گام بــرای زندگــی شــفقتآمیز» ،نوشــته
کارن آرمســترانگ ،ترجمــه مرضیــه ســلیمانی،
فرهنــگ نشــر نــو]
در نــگاه کارن آرمســترانگ« ،شــفقت» نــه بــه
معنــای احســاس تأســف یــا ترحــم بــرای دیگــران
بلکــه بــه معنــی «پذیرفتــن یــا تحمــل کــردن
چیــزی در شــخصی دیگــر اســت؛ یعنــی خــود را بــه
جــای دیگــری قــرار دادن؛ احســاس کــردن درد
و رنــج او بــه صورتــی کــه گویــی درد و رنــج خــود
ماســت و درک دیدگا ههــای او بــا بلندنظــری.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــفقت بــه شــکلی
یشــود کــه
بایســته در قانــون طالیــی خالصــه م 
لهــای خــود نــگاه کنیــم،
از مــا میخواهــد بــه د 
یســازد کشــف کنیــم و
آنچــه مــا را رنجــور م 
آنگاه تحــت هــر شــرایطی ،از تحمیــل آن رنــج
یتــوان
بــر دیگــری اجتنــاب ورزیــم .بنابرایــن م 
شــفقت را نوعــی رویکــرد مبتنــی بــر اصــول اخالقی
و نو عدوســتی منســجم تعریــف کــرد».
آرمســترانگ مینویســد« :نخســتین کســی کــه
قانــون طالیــی را تدویــن کــرد ،تــا آنجــا کــه
مــا میدانیــم ،حکیــم چینــی کنفوســیوس
( 551 -479پ م) بــود کــه وقتــی از او پرســیدند
کدا میــک از تعالیــم اوســت کــه شــاگردانش
میتواننــد «هــرروز و هم ـهروز» انجامــش دهنــد،
پاســخ داد ...« :هرگــز بــا دیگــران چنــان نکــن کــه
دوســت نمـیداری بــا تــو کننــد ...».بــودا (حــدود
470-390پ م) نیــز بــا ایــن امــر موافــق بــود...
یکــی از اصــول اساســی نیروانــا تمرکــز بــر چهــار
یکــران عشــق بــود کــه درون هــر کــس
عنصــر ب 
و هــر چیــزی وجــود داشــت :مایتــری (مهربانــی
عاشــقانه) یعنــی آرزوی پدیــدآوردن شــادکامی
یشــعور؛ کارونا(شــفقت)
بــرای هم ه موجودات ذ 
یعنــی عــزم راســخ بــرای نجــات هم ـ ه مخلوقــات
از رنــج؛ مودیتا(شــادی مشــفقانه) یعنــی لــذت
بــردن از شــادی و شــادکامی دیگــران؛ و ســرانجام
اوپکشــا(عدم تعلق) گونهای شــکیبایی و آرامش

گام پنجم :مراقبه

یســازد بــه هم ـ ه موجــودات بــه
کــه مــا را قــادر م 
یغــرض عشــق بورزیــم».
صــورت برابــر و ب 
آرمســترانگ دوازده گام بــرای پــروردن ایــن
فضیلــت اساســی پیشــنهاد میدهــد:

گام اول :دربار ه شفقت بیاموزیم

تهــای خــاص
«هــر یــک از ادیــان جهــان قابلی 
خــود و روش ـنبینی خــاص خــود نســبت بــه
سرشــت و مقتضیــات شــفقت را دارا هســتند و گاه
چیــزی منحصــر بــه فــرد بــرای آمــوزش بــه مــا را
در خــود نهفتــه دارنــد .ا گــر در ذهــن خــود جایــی
بــرای دیگــر ســنتها بــاز کنیــد ،بــه تدریــج بــه
فهــم و قدردانــی از آن چیــزی میپردازیــد کــه
گهــا و عقایــد
بســیاری از انســانها ،بــا فرهن 
گونا گــون ،در آن اشــتراک نظــر دارنــد .پــس در
حالــی کــه در خصــوص آموز ههــای ســنت خویــش
تحقیــق میکنیــد ،زمانــی را صــرف آن کنیــد کــه
دربــار ه اظهــارات دیگــر ادیــان پیرامــون خصایــل
مشــفقانه بیشــتر بدانیــد .آنگاه درمییابیــد کــه
ایــن کار فینفســه شــما را قــادر خواهــد ســاخت
یهــای خــود را گســترش دهیــد و برخــی از
همدل 
پیشپندارهایــی را بــه چالــش بکشــید کــه مــا را از
«دیگــری» جــدا میکنــد».

گام دوم :به جهان پیرامون خویش
بنگریم

بــرای دســتیابی بــه شــفقت نیازمنــد آنیــم کــه از
یطــرف بــه خانــواده،
نــو نگاهــی منصفانــه و ب 
جامعــه و کشــور خــود داشــته باشــیم .مثــا از
خــود بپرســیم متــون درســی نظــام آموزشــی مــا

ما نیازمند
گسترش
و تقویت
گفتوگو به
شیو ه سقراطی
آن هستیم.
گفتوگویی
که به درک
همدالن ه ما از
یکدیگر کمک
کند و در آن
«جایی هم
برای دیگری»
باز کنیم

تــا چــه انــدازه فهــم درخــوری از تکثــر فرهنگــی
یگــذارد؟ ا گــر معلــم
فرادیــد دانشآمــوزان م 
هســتیم ،آیــا برنام ـهای بــرای آمــوزش همدلــی
تدویــن کردهایــم؟ آیــا خانــواد ه مــا بــه کانونــی
بــرای تمریــن عمل مشــفقانه تبدیل شــده اســت؟
آیــا در محــل کســب و کار خــود ،قوانیــن شــفقت
حکمفرما ســت؟

گام سوم :با خودمان مشفق باشیم

«زمانــی کــه احســاس شــفقتی نــاب را بــه خــود
ارزانــی کردیــد ،قــادر خواهیــد بــود آن را گســترش
دهیــد و بــه دیگــران نیــز ببخشــید».

گام چهارم :همدلی

«بــرای داشــتن زندگــی مشــفقانه ،تخیــل امــری
حیاتــی اســت ...هنــر بــه مــا کمــک میکنــد
کــه دریابیــم تنهــا نیســتیم و دیگــران نیــز رنــج
میکشــند».
«رنجــی کــه مــا در زندگــی خویــش تجربــه
نحــال بــه مــا کمــک میکنــد
میکنیــم ،در عی 
عمــق ناراحتــی دیگــر انســانها را درک کنیــم.
جهــای
بــه همیــن دلیــل اســت کــه بازبینــی رن 
گذشــته در طــی گا م ســوم دارای اهمیــت اســت.
پویایــی قانــون طالیــی بــه شــکلی زیبــا در یکــی
از ســورههای اولی ـ ه قــرآن بــه تصویــر کشــیده
نجــا کــه خداونــد از محمــد(ص)
شــده اســت .آ 
میخواهــد انــدوه دوران کودکــی خویــش را بــه یاد
چکــس
بیــاورد ...و اطمینــان حاصــل کنــد کــه هی 
دیگــری در جامع ـ ه او ایــن فقــر و محرومیــت را
تحمــل نکنــد».

در مراقبــه میکوشــیم تــا کنتــرل بیشــتری بــر
ذهــن خــود کــه غالبــا فراینــدی غریــزی و خــودکار
دارد داشــته باشــیم و بتوانیــم تمایــات جدیــدی
را در خــود پــرورش دهیــم و از قــوای ذهنــی
خــود بــه نحــو بهین هتــری اســتفاده کنیــم .ایــن
یمــان میکنــد تــا درک روش ـنتری
ارزیابــی یار 
تهــای غالبــا جانبدارانــه ذهــن کــه
از قضاو 
یشــود پیــدا کنیــم .در
بــه دیگرســتیزی منجــر م 
مراقبــه درمییابیــم کــه بــه وقــت انجــام عملــی
مشــفقانه ،حــال و هــوای بهتــر و مطبو عتــری
داریــم.

گام ششم :عمل

کبــار،
نویســنده میگویــد بایــد بکوشــیم روزی ی 
عمــل مشــفقانهای انجــام دهیــم .عملــی کــه
میتوانــد ظاهــری ناچیــز و از یادرفتنــی داشــته
باشــد .مثــل اینکــه بــه یکــی از خویشــاوندان
کهنســالمان تلفــن کنیــم یــا بــرای شــنیدن
فهــای همکارمــان کــه غمگیــن اســت وقــت
حر 
بگذاریــم .ا گــر ایــن شــیوه ،عــادت زندگــی مــا شــود
میتوانــد رونــد رو بــه افزایشــی بــه خــود بگیــرد و
یشــویم خــود را
مثــا بعــد از مدتزمانــی قــادر م 
عــادت دهیــم کــه روزی دو کار مشــفقانه انجــام
دهیــم .هــدف آن اســت کــه عمــل مشــفقانه بــه
عــادت «هــر روز و همــه روز» مــا بــدل شــود.

گام هفتم :دانستههای ما چه اندک
است

بـا اینکـه دسـتاوردهای علـم جدیـد مـا را متقاعـد
کـرده کـه دائمـا مرزهـای نادانـی را پشـت سـر
میگذرانیـم امـا هنـوز در خصـوص اساسـیترین
پرسـشهای زندگـی بـه پاسـخی سرراسـت و
قطعـی نرسـیدهایم .پرسـشهایی نظیـر اینکـه
«شـادکامی چیسـت؟» و «چگونـه بـا فناناپذیـری
خویـش کنـار بیاییـم؟» نادانسـتهها بـه ویـژه
در حـوز ه پرسـشهای اصلـی زندگـی همچنـان
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بخشـی از شـرایط انسـانی ماسـت .دیـن ،تـا وقتی
مـا را در موقعیـت حیـرت نگاه مـیدارد در بهترین
وضعیت خود اسـت و آنگاه که میکوشـد با اقتدار
و جزمیت به پرسـشهای زندگی پاسـخ دهد ،در
بدترین وضعیت خود اسـت .حقیقت امر متعالی
همواره بر ما نامکشـوف اسـت و اگر مدعی شـویم
دقیقا میدانیم که «خدا» چیسـت ،از او یک بت
سـاختهایم .ادیـان تأ کیـد میکننـد کـه گوهـر و
جانمای ه هر انسـان ،واجد حقیقتی متعال اسـت
که از دسـترس فهم ما بیرون میماند .هندوها با
دسـتهای بـه هـم چسـبیده در برابـر هم تعظیم
میکننـد تـا بـه راز مقدسـی احتـرام بگذارنـد کـه
بـاور دارنـد در وجـود هـر آدمـی اسـت .این نگرش،
مـا را از قاطعیـت بیوجهـی کـه بـه قضاوتـی
یشـود بازمـیدارد .مـا
خودخواهانـه منتهـی م 
اغلـب گمـان میکنیـم کـه در خصـوص دیگـر
گهـا شـناخت کافـی
تهـا و فرهن 
انسـانها ،مل 
داریـم؛ حـال آنکـه شـناخت مـا از دیگـران غالبـا
سهـای ماسـت.
متأثـر از نیازهـا و تر 

گام هشتم :چگونه با دیگری سخن
بگوییم؟

مــا نیازمنــد گســترش و تقویــت گفتوگــو به شــیو ه
ســقراطی آن هســتیم .گفتوگویــی کــه بــه درک
همدالنـ ه مــا از یکدیگر کمک کنــد و در آن «جایی
هــم بــرای دیگــری» بــاز کنیــم .بایــد بکوشــیم
بــه خاســتگاه ســخن دیگــران توجــه کنیــم .در
گفتوگــو بــا دیگــران بایــد مراقــب باشــیم مســئله
را شــخصی نکنیــم ،نکاتــی کــه طــرح میکنیــم
عاملــی بــرای درک متقابــل باشــد و نــه تحریــک
طــرف گفتوگــو ،بــه خوبــی بــه ســخنان حریــف
خــود گــوش دهیــم و پیــش از آغــاز هــر بحثــی
از خــود بپرســیم آیــا بــرای تغییــر ذهــن خویــش
آمادهایــم؟
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وجــود نــدارد و آنکــه بــه عنــوان دیگــری میدانیم
چهــر ه دیگــری از خود ماســت.

گام نهم :نگرانی برای همگان

قهــای خــود را
بایــد بکوشــیم رفتــه رفتــه اف 
گســترش دهیــم تــا جایــی بــرای دیگرانــی کــه از
مــا دورترنــد بگشــاییم و خودخواهــی «قبیلـهای»
خــود را آرامآرام تــرک کنیــم .تــرک نگــرش
قبیل ـهای بــرای شــناختن دیگــری بســیار مهــم
اســت .عارفــان ادیــان و مذاهــب ،درک ممتــاز و
متمایــزی از ادیــان دارنــد .آنها تمایــزات اعتقادی
را بــه هیــچ میگیرنــد و کنیســه و مســجد و کلیســا
را واجــد حقیقتــی یگانــه میداننــد .ا گــر بکوشــیم
بــه نحــو انحصارطلبان ـهای بــه عقایــد خــود
نچســبیم ،کمتــر مســتعد غلتیــدن در ورط ه نفرت
خواهیــم بــود.

گام دهم :دانش

ً
مــا غالبــا تمایــل داریــم انســانها را در تصاویــر
ساد هشــدهای ببینیــم و اغلــب از درک پیچیدگــی
گهــای دیگــران ناتوانیــم .ا گــر
ســنتها و فرهن 
پیچیدگــی فهــم یــک کشــور یــا ســنت فرهنگــی
را تصدیــق کنیــم آنوقــت میکوشــیم بــه منابــع
بیشــتری بــرای دســتیابی بــه درکــی همهجانب هتــر
مراجعــه کنیــم.

گام یازدهم :بازشناسی

بازشناســی وقتــی اســت که دریابیــم «مــا» و «آنها»

گام دوازدهم :دشمن خود را دوست
بداریم

باید بکوشیم
رفته رفته
افقهای خود
را گسترش
دهیم تا جایی
برای دیگرانی
که از ما دورترند
بگشاییم و
خودخواهی
«قبیلهای»
خود را آرامآرام
ترک کنیم

ا گــر دریابیــم کــه دشــمن مــا نیــز در رنــج اســت
میتوانیــم بــه چشــمان او نــگاه کنیــم و تصویــر
معکــوس درد و رنــج خــود را در آن ببینیــم .بــا
نگاهــی عمیــق به قلب خــود میآموزیم کــه اندوه
دشــمن خــود را نیــز مشــاهده کنیــم .آرمس ـ ــترانگ
ین ـ ــویسد« :نــدای شــفقت بــه گذشــتههای دور
م 
یشــود .در ســالهای اخیــر نیــز آن را
محــدود نم 
شــنیدهایم .گانــدی در پایــان زندگــی خویــش
اعــام کــرد کــه دیگــر از هیــچ کــس متنفــر نیســت.
شــاید از نظــام ســرکوبگر اســتعمارگری بریتانیــا
متنفــر بــوده باشــد ،اما نمیتوانســت از کســانی که
ایــن نظــام را بــه اجــرا درمیآوردنــد متنفــر باشــد...
مارتیــن لوترکینــگ در ســال  1968به قتل رســید.

او میدانســت کــه نفــرت ،برخاســته از ترس اســت
امــا همــواره بــر ایــن نکتــه پــای میفشــرد کــه تنهــا
عــاج ایــن «بیمــاری» عشــق اســت« :نفــرت
یســازد.
زندگــی را فلــج میکنــد ،عشــق آزادش م 
نفــرت زندگــی را در هــم میریــزد ،عشــق متوازنش
یســازد .نفــرت زندگــی را تاریــک میکنــد ،عشــق
م 
یســازد».
روشــنش م 

ضمیمه اندیشه و علوم انسانــــی/روزنامه اصفهانزیبا

32

پیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیــــــــــنه
همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهان
حســین دبــاغ پژوهشــگر ایرانــی فلســفه اخــاق و فلســفه زبــان،
اســتادیار موسســه تحصیــات تکمیلــی دوحــه و اســتاد مهمــان
در پژوهشــکده علــوم شــناختی اســت .او دوره دکتــری فلســفه
اخــاق را بــا گرایــش روانشناســی اخــاق و اعصــاب در دانشــگاه
ردینــگ و دانشــگاه آ کســفورد گذرانــدهاســت .حســین دبــاغ فرزنــد
عبدالکریــم ســروش و بــرادر ســروش دبــاغ اســت.
محمدعلــی دادخــواه وکیــل پایــه یــک دادگســتری ،فعــال حقوق
بشــر ،یکــی از اعضــای کانــون مدافعــان حقــوق بشــر و ســخنگوی
نگــذاران آن اســت.
ایــن کانــون و از بنیا 
مهــدی زمانــی دارای دکتــرای فلســفه از دانشــگاه تهــران ،عضــو
هیئــت علمــی و دانشــیار دانشــگاه پیــام نــور ،پژوهشــگر در زمینــه
فلســفه اخــاق؛ عرفــان و حکمــت متعالیــه.
شــیرزاد ِپیک ِحرفه دارای دکتری تخصصی فلســفه از دانشــگاه
عالمــه طباطبایــی تهــران مــی باشــد .وی عضــو هیئــت علمــی
گــروه فلســفه دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی اســت .بهعــاوه،
او ،از  ١٣٨٣تاکنــون ،بهعنــوان پژوهشــگر ،مترجــم متــون
تخصصــی و مترجــم همزمــان همایشهــای بینالمللــی ،بــا
موسســات و پژوهشــگاههای فلســفی داخــل کشــور ،ماننــد بنیــاد
حکمــت اســامی صــدرا ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات
فرهنگــی و موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران ،همــکاری
داشــته اســت.
دکتــر ســیدهادی معتمــدی روانپزشــک ،آسیبشــناس
اجتماعــی و عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و
توانبخشــی اســت .از حوزههایــی کــه ایشــان در آن فعالیــت اســت،
بیمــاری هــای اعصــاب و روان و همچنیــن آســیبهای اجتماعــی
بــه ویــژه مشــکالت خانوادگــی و اعتیــاد اســت .از تالیفــات او
میتــوان بــه کتــاب «قاچــاق انســان ،واژه نامــه آســیبهای
اجتماعــی» و نــگارش مقالــه در زمینههــای مختلــف از جملــه
«بررســی پدیــده قاچــاق کــودکان»« ،عالئــم نورولــوژی در بیمــاران
روانــی»« ،بررســی اثــرات از دســت دادن والدیــن در بروز افســردگی»
و ...نــام بــرد.
لطـفاهلل میثمــی مدیــر مســئول نشــریه چشـمانداز ایــران اســت.
او فعــال سیاســی و دارای ســوابق مبارزاتــی در زمــان شــاه اســت.
میثمــی نشــر صمدیــه را در ســال  ۱۳۸۰راهانــدازی کــرد کــه در
زمینــه کتابهــای خاطــرات ،دینــی و سیاســی فعالیــت دارد .او
دارای چندیــن کتــاب خاطــرات ،تالیــف و ترجمــه اســت.

ســعید مدنــی قهفرخــی جامعهشــناس سرشــناس ،پژوهشــگر
ارشــد علــوم اجتماعــی ،اســتاد دانشــگاه و روزنامهنــگار ایرانــی
اســت .او دارای دکتــری در رشــته جرمشناســی و دانشآموختــه
ســاوترن پاســیفیک اســت .مدنــی عضــو گــروه مســائل و
آســیبهای اجتماعــی انجمــن جامعهشناســی ایــران و اســتاد و
عضــو گــروه پژوهشــی رفــاه اجتماعــی دانشــگاه علــوم بهزیســتی
و توانبخشــی اســت .ایشــان دارای  9جلــد کتــاب در حــوزه
جامعهشناســی و مســائل و آســیبهای اجتماعــی اســت.
هــدی خطیبــی مقــدم روانپزشــک و رواندرمانگــر تحلیلــی
اســت.
ناصر مهدوی دارای دکترای عرفان اســامی اســت .او از اســتادان
دانشــگاههای تهــران ،شــهید بهشــتی و آزاد تهــران بــوده اســت .او
قــرآن پــژوه و مفســر مثنــوی بــوده و دارای چندیــن عنــوان کتــاب
یتــوان بــه عناویــن «زیباتریــن ابیــات ،قص ههــای
اســت کــه م 
مثنــوی»« ،ابراهیــم ،طعــم انســانیت»« ،راز محبــت و آشــنایی در
غزلیــات حافــظ»« ،هــوش عاطفــی (هیجانــی)»« ،اینــک حســین
آینــه زندگــی (نگاهــی دیگــر بــه واقعــه عاشــورا)» و «یــاد مــرگ:
پنجــرهای بــه روی زندگــی» اشــاره کــرد.
دکتــر محمــود مقدســی مترجــم ،نویســنده ،پژوهشــگر فلســفه و
اخــاق و دانشآموختــه دانشــگاه شــهید بهشــتی و مترجــم کتــاب
معــروف «فلســفهای بــرای زندگــی :رواقــی زیســتن در دنیــای
امــروز» اســت.
نغمــه پــروان دارای دکتــرای فلســفه دیــن اســت .او در مجلــه
علمیتخصصــی «اطالعــات حکمــت و معرفــت» بهعنــوان
مترجــم ،ویراســتار و دبیــر پرونــد ه مشــغول بــه کار اســت.
دکتــر امیرحســین خداپرســت مــدرک دکتــری فلســفه خــود را از
موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران دریافــت کــرده اســت.
او پژوهشــگر و مترجــم کتــاب هــای متعدد در حوزه فلســفه اســت.
صدیــق قطبــی شــاعر ،نویســنده و پژوهشــگر حــوزه علــوم انســانی
ـان اهـ ِـل
اســت .وی دارای چندیــن عنــوان کتــاب بــا عناویــن نشـ ِ
ـمت روشــن زندگــی ،در مــدار مهــر ،تبســم نــور ،ترجمــه و
خــدا ،سـ ِ
شــرح حکمتهــای ابــن عطــای ســکندری ،بــه تــو رای میدهــم
(دفتــر شــعر) ،دیــدار بــا شــاعران ،دیــدار بــا آقــای آبــی ،قلــب قــرآن،
دیـنداری خــوب اســت.

در سینهها برخاسته اندیشه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا
ای روح بخش بیبدل وی لذت علم و عمل
باقی بهانهست و دغل کاین علت آمد وان دوا
موالنا
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