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چرا باید اخالقی زیست؟
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جلسهاول
یک سلسله مسائل نظری در دنیای ما و نیز یک سلسله مشکالت مللک د دسکه دکه دسکه دک دددو دنکی و در ک
متفالردن رد ده دین دییگاو رسانییو دنی که دصت ضرورت دردی د تق زیستن نیسه و دصت چکه ضکرورت دسکه
که دنسان دا د تق زنیگ کننی؟
در چنی دین دحث در سطح آکادمیک قادل طرح دسه ول دکا دیکن ووک د دکردی مکن و دکلا در زنکیگ مکادید
گاد ملالن دسه دین دحث طرح د د و پیش دیایی ص صاً م قع که د تقک زیسکتن در زنکیگ د دزینکه د
داال درود که میو دی ده دین نظر و دییگاو م رسنی که وقت د تق زیستند دزینهد

داال م رود و دزینکه دکای

رد تحلیل م کنید من چرد دصت دایی د تق زنیگ کن ؟ من چه دلزدم ددرم در دیناله د تق زنیگ کن ؟ آیکا
نل د د د دیناله ده

د یا دیگردن ضرری درسانی د دسه دز د تق دک دن دشک یی ؟ دصکت چکرد مطکای د تقک

د دن رد ده لقایش نبخشی ؟
 . 1منتشر شده در کانال تلگرامی استاد ملکیان به نشانی ( ) https://t.me/mostafamalekian
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دز دین لحاظد دوستان ده من پیشنهاد دددودنی در دین ص ص که چرد دایی د تق زنیگ کنی د گفتگ ی دالن .
من در ددتید دایی مقیمات رد طرح کن تا درس ده دصل دحث که دحتلاالً ودگذدر م د د ده ولسا دوم و سک م و
چهارم .ول دین نالا رد داییده من دن مقیمه یمه دوستان دگ ی .
دولین نالته :ما نباید گمان کنیم که هر "باید" و "نباید" در زندگی داریم ،بایدد و نبایدد اقی دی
است .ما دا یل دز دایی و نباییدا م دوه و ملتزمی و متعهی ده آنها دستی ول نبایی گلکان کنکی ککه دیکن دایکی و
نباییداد د تق دنی .دردی دیناله دین رد ت ضیح دیدی د دایی دز دینجا دروع دالکن ککه دکر کار ار ری

ککه دز مکن

صادر م د دد ده درط دیناله درددی دادی یعن درددۀ من تاثیر در آن دددته دادید قبل دز دیناله دقکیدم دکه دیکن ککار
درددی دالن –ول یک میلیاردم ثانیه قبکل دز آن -دایکی در ضکلیر و ذدکن مکن یکک "دایکی" منعقکی دکیو دادکی تکا
دتفاصله دعی دز دیناله دین "دایی" حاصل آمید من مثت کاغذ رد درددرم و آن وقه دسه که دست رد دردز مک ککن
و کاغذ رد درم ددرم .دمالان نیدرد یک ملل درددی دز دلا صادر دش د و قبل دز آن ملکل درددید یکک "دایکی" در
ذدن و ضلیر دلا منعقی نشیو دادی .حاال س دل دین دسه که دین "دایی" دز کجا آمیو دسه؟
و دب :دمتقاد من دین دسه که دین داییدا دز  6منبع حاصل م آینی که دلبته دحث مفصل م
م گذرم دما رأی

ددکی ککه دز آنهکا

د من دین دسه که دین دایی دا دز  6منبع حاصل م آینی .چ ن دین دایکیدا دز  6منبکع حاصکل

م آینید دز آنها تعبیر م کنی ده منابع هنجارگذار یعن منادع که دردی من دنساند دنجار و نُرم و قامیو تعیکین
م کننی و م گ ینی دین کار رد دالن و آن کار رد نالن که آن  6تا مبارتنی دز:
دول -انون :وقت در دنگام ردننیگ د من دز منتها دلیه سله ردسه حرکه م کن د در ذدکن و ضکلیر مکن دیکن
دایی منعقی دیو که آن دایی رد قان ن کش رم ده من منعقی کردو دسه کلا دیناله دگر در کشک ری دیگکر مک دک دم
ملالن د د دز منتها دلیه سله چپ حرکه کن و دین دایی ت سط قان ن آن کش ر در ذدن من منعقی م دی .قان ن
یا ده تعبیر دقیقترد حق قد دایی و نباییدای رد در من متعین م کنی.
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دوم -آداب و رسوم و عرف و عادات :قان ن ده ما نگفته که  13فروردین ده ددمن صحرد دروم یا دکر سکر سکفرۀ
دفه سین دنشین ول آددب و مادد ما دیردن داد دین دایی رد ده من تعیین کردو دسه.
س م -مناسک و شعائر دینی :نه قان ن و نه آددب و رس مد دیچالیدم ده من نگفته دنی که نلکاز دگکزدرم و چک ن
مسللان دست نلاز میگزدرم و دگر مسیح د دمد مشای ردان ده وا م آوردم.
چهارم -زیبایی شناسی :فرض کنیی لباس من کامت نظیف دسه و دین من د کامت تلیز دسه و دلا دز دک ی
دی لباس یا دین من دذیه نل د ی .دا دین وو ددچرد من لباس رد دت م کن ؟ چرد م دای رد دانه مک ککن ؟ دیکن
دایی و نباییدا رد زیبای دناس معین کردو .دگر فرد

دبین دادی ده وهاند حس زیبای دناس ده من مک گ یکی

ت وهان رد زیباتر کن و دگر دنسان دیدین دادی دایی دال دی در طبق زیبای دناس دز دیی دای وهان دالادی .
پنج  -مصلحت اندیشی :دگر دلا تصلی گرفتهدی که دکتر در پزدال دش یید چ ن دیف دلا دین دسکه دکه
دلین دلیل در سر وسایل دوتناب ناپذیر رسیین ده دین دیفد یکک دایکی و نبایکیدای تعیکین مک دک نی مکثت دایکی
فیزی ل ژی دخ دن و آنات م دخ دن د مصب دناس دخ دن و .....
دنسان در زنیگ ده دزدی در دیف که دنتخاب م کنید در سر تلام وسایل گریزناپذیر رسیین ده آن دیفد داییدا
و نباییدای آدالار م د نی و دگر دز آن تصلی میول کنیید دلۀ داییدا حذف م د نی و دگر تصکلی دیگکری
دتخاذ کنیید دایی و نباییدای دیگری سر درم آورنی و دیند ده دلیل آن دسه که وهاند رددطه دی ملک و معلک ل
ددرد و در سر در وسیله دی دردی رسیین ده دیف

اص که گریزناپذیر دسهد دایی و نباییدای ددرد.

دش  -اقیق :وقت که من ردسه م گ ی د یک داییی در درون مکن منعقکی دکیو ککه مک گ یکی دایکی ردسکه
دگ ی ت دضع کن و ....
دنادردین طبق م دردی که گفته دید دول نالته دی که مقیمتا دایی م رد ددارو قردر دد د دین دسه که ما نبایی گلکان
کنی که در دایی و نباییید د تق دسه دلاله دایی مت وه دادی که  6منبع وو د ددرنی که دایی و نباییدا رد صکادر
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م کننی .دحث دیگری د دسه که نیازمنی دحثدای مفصل دسه که دز آنهکا درمیگکذرم ککه مبکار دسکه دز
دیناله دگر دین دایی و نباییدا دادلییگر تعارض دیادنید کیدم رد ترویح دیدی ؟
دیند یک دحث ط الن دسه که در وادای دیگری ده آنها ددارو ککردو دم و دحکث دکای پیچیکیو دی ددرد و دلبتکه
رأی

د من دین دسه که دول د تق دسهد سپس قان ند س م مصلحه دنییش د چهارم آددب و رسک م و پکنج

زیبای دناس و دش دین .
در دینجا دز میان منادع دنجارگذدرد فقط د تق محل دحث من دسه.
نالته دوم دین دسه که دز قیی دالیام چه در وهان درق (چیند دنی و ژدپن) و چه در غرب فردنگ (ی نان و روم
و مصر) وقت دحث دز د تق م دید متفالردن در مل د تق یا فلسفه د تق معتقی د دنکی ککه د کتق دو دخکش
دم و یک دخش دیگر مرد ط

کامت متلایز دز دلییگر ددرد که یک دخش د تق مرد ط دسه ده درتباط من دا

دسه ده درتباط من دا دیگردن (دنسانهاد حی دنا و نباتا و حت ولادد ) دین دو وظیفکه ککه در رددطکه دکا ک دم
ددرم و در رددطه دا دیگردن ددرمد کامت متلایز دز دلییگرنی .دین دو وظیفه رد در ط ل تاریخ دکه تعکادیر گ نکاگ ن
نامگذدری کردودنی .دمروزو در کتادهای فلسفه د تق و رودنشناس د تق م گ ینی د تقک ککه در آن دنسکان دکا
د

در درتباط دسکهدارخالق خویشکوفریی دسکه و د تقک ککه در درتبکاط دکا م وک دد دیگکر دسکهد

رخالقانیکخورهی دسه.

ددال فای د فاصلۀ مظیل دا نیالخ دد ددرد.

ددال فای رد ده ص ر دیگکر دک

دالار دردو دنی مثل سعاد که دنسان م ک دکی دکه سکعاد درسکی و زنکیگ سکعادتلنیدنه دددکته دادکید دهکروزی
 well-beingدنسان م ک دی تا زنیگ دهروزدنه دددته دادی و حت
وظیفه د تق که من نسبه ده

دم ددرم دیکن دسکه ککه یکک زنکیگ

دمتحققانه دددته داد و در درددر دیگردن فقط وظیفه نیک

د تحقق دخش.
ددکال فانهد سکعادتلنیدنهد دهروزدنکه و

ددانه ددری  .نیک

دد الدقل دین دسکه ککه مکا

دنسانها نسبه ده سایر م و دد کاری دالنی که دز درد و رنج دان دالادی (کاستن دز درد و رنکج دیگکری) دعکیدً
دد گفه که دین دمرد چنیین دا ه ددرد و دقیقاً ده چه معناسه.
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حال مساله در سر آن دسه که در نگاو نخسه ده نظر م آیی که وقت دنسان در مرحلکۀ دول د کتق قکردر ددردد دکه
دنبال

ددال فای دسه و درکاری رد فقط دردی

دنجام م ددی دمکا وقتک دکه د کتق دوم ودرد مک دک د

د

(نیالخ دد ) ده نظر م رسی که درکاری رد که من دنجام مک ددک د دکردی دیگکردن دنجکام مک ددک  .دیکن دومک د
دزدرددنیو ده نظر م رسی .من چه دید ده دیگردن ددرم که دز درد و رنج آنها دالاد ؟!!!
د تق دول ( ددال فای ) در دوردن میرن یعن دز دوردن دکار ده دین س چنکیدن محکل دحکث و ت وکه قکردر
نگرفه و دور دز ت وه ودقع دی دما دعی دز پایان ونگ وهان دول تا کنک ند دکه د کتق

ددکال فای ت وکه مک

کننی .قبل دز دوردن میرند قیماد د تق دول رد دیشتر م رد ت وه قردر م دددنی.
قسله دول (د تق
د

ددال فای ) دسیار پیچییو دسه چ ن مستلزم آن دسه که دنسکان یلک دز مسکائل رد دکردی

حل کردو دادی که دسیار مفصل دسه و ده آنها نیز نل پرددزم مثل دین مسکاله ککه دوال دگکر مک

ددیکی

ددال فا دادیید دایی معین دالنیی که آیا من تک ساحت دست یا دو ساحت یا سه ساحت دم یا چهکار سکاحت و
یا  ....آیا من فقط دین دست یا غیر دز دین دست  .دگر من تک ساحت داد و ک دم رد فقکط دکین لحکاظ ککن د
پس دایی دله ک دش دین دادی که ده دین درس و آیا غیر دز دکین د ذدکن دک ددرمد دگکر دوسکاحت دادک د دایکی
متوو در دیند ده ذدن د درس  .آیا ساحه نفس د ددرم؟ آیا ساحه روح د ددرم؟ و  ....دحکث دعکیی ککه در
دینجا طرح م د دد سنخ رودن ماسه .دنسانهای درونگکرد دکا دنسکانهای دکرونگکردد سکنخ رودنک متفکاوت ددرنکی.
دنسانهای حساسد متفالرد ده دی آدمهای حسک د دریافکهگکر و قاکاو گکر و  ...دلگک متفکاو دز دلکییگر
دستنی و دلین دا دامث م د نی نسخه دی که آن فرد دردی

د م پیچی دا نسخه دی که فرد دیگکر دکردی ک د

م پیچید متفاو دادی.
نالتۀ س م که د تق دال فای ده آن دستگ ددردد مردحل ردی دنسکان و تفکاو دکای آن دسکهد دنسکان ککه در
دوردن دچهگ دسهد

د دال فای د

دکا دوردن ن وک دن متفکاو دسکه و دلینطک ر دوردن ن وک دن دکا دورۀ

و دن و دالذد.
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نالته چهارم در دین وا دین دسه که

ددال فای ده دیلاژ زنکیگ وددسکته دسکه .دیکن یعنک چکه؟ درکسک چکه

ح دسش دادی و چه نبادید یک دیلاژ دز زنیگ ددرد یعن یک دستعارو دی دز زنیگ دردی
نزدیک ده  40م رد دستنی .مثت ملالن دسه یک نفر دیلاژ

د

ددرد .دیلاژدکا

دز زنیگ د دیلاژ دکازدر دادکی و مک گ یکی مکن دایکی

دگ نه دی رفتار کن که زیان نالن و س د دالن در قرآن ده دین م رد ددارو دیو مثت فردی ککه وکانش رد دکه کید
م فرودید فردی که مالش رد ده ید م فرودی و  ...فکردی دیگکر ملالکن دسکه دیلکاژ نلایشکنامه و نلایشکخانه رد
دددته دادی و معتقی دادی در دین زنیگ یک نقش ده در فرد مطا دیو که در کس نقش ک د
کنی و سپس دز صحنه ارج م د د .گرود دیگر مثل دفتط نیان و در

رد دکازی مک -

مرفای مکاد دیلکاژ پرنکیو در قفکس رد

ددرنی که دنسان دسیر قفس تن دسه و گرود نیز دیلاژ م النا رد ددرنی یعن دیلاژ فرد محب س در زنکیدن ککه دیکن
دنیا زنیدن دسه و دایی ر نهدی پیید کرد و دز دین دنیا و زنیدن آزدد دی .گرود دیلاژ دالکلنگک ددرنکی ککه دکردی
دیناله من داال درومد ت دایی پایین دروی و دالعالس (دیلاژ رقادکه) و  .....ک د دکال فای دکه یلک چیزدکا وددسکته
دسه .گ ی که در دنسان یک صخرو دسه و یا صخرو دی رد در د تیار
رد دترد

قردر دددو دنی و گفته دنی که پیالکرو د

که ده دین نظریهد نظریه پیالرتردد م گ ینی .در کیدم دز ما ده مثاده صخرودی مظی دکه دنیکا آمکیودیک و

یک تیشه ده دسه ما دددو دنی و ما دلچ ن یک مادۀ ام دستی که دردی دیکرون کشکیین تصک یری کاصد نک ع
صخرو و نح ۀ تیشه زدن دای ما دسیار تعیین کننیو دنی.
حاال دایی ده دین نالته تاکیی کن که در ص ص دیناله چرد دایی د تق زنکیگ ککن د د کتق دوم یعنک د کتق
نیالخ دد مینظر قردر م گیرد .دگر ت وه کنیید م دینیی که دنسکان یکک حکب ذد ددرد و د کتق دوم دکا حکب
ذد منافا ددرد .دینجا دهتر دسه ده حب ذد ددارو دی دالن  .حب ذد  self-loveمعنایش دین دسکه ککه دکر
م و دی دیش و پیش دز دلهد
ددرد و ده میزدن دوری دز

د

د

رد دوسه م ددرد و دقیه وهان رد ده میزدن نزدیال د

کلتر دوسه م ددرد .ده گفتۀ دورماند دنسکان دکردی ک د

دردی وهاند دیچ چیز .د د و نب د من دردی وهان دیچ فرق نل کنی ول دردی

ده ک د

دوسکه

دلکه چیکز دسکه و

دمد دله چیز دسکت  .حکب ذد

در دله م و دد دسه و دستثنا نیدرد .دسپین زد دثبا م کرد که حب ذد دصکت د تصکاص دکه دنسکان نکیدرد و
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تلام م و دد وهان دست د حب ذد ددرنی .دز دل حب ذد د صیانه دز ذد دیرون م آیی .دنسکان مک قع ککه
ک د

رد دوسککه م ک ددردد

دنگهککیدر د ک م ک دک د و

ددوسککت د ملککه

دنگهککیدری دسککه .دز دحککث

دنگهیدرید دو دمر دیرون م آیی :دلف -ولب منفعه و ب -دفع ضرر.
سا تار ذدن -رودن ما دنسانها دگ نهدی دسه که
س ی

دمان ولب و ضرردا رد دز

دنگهیدر دستی و ده دلکین دلیکل تکا مک تک دنی د منکافع رد دکه

دمان دفع م کنی  .دین حب ذد دز من م

داد ول قس دوم د تق یعن د کتق نیالخک دد د دز مکن مک

ددی که دکه فالکر نفکع ک دم

ددکی دکه فالکر دیگکردن دادک و دیکن دود دکاد

ناسازگارنی .دین مشالل دفزدی د آن م قع داال م رود که دزینهدای د تق داال دکرود .دگکر وامعکه دی دادکی ککه
نهاددای دوتلام و ری دادنی که دزینه دای د تق زیستن ک دادکید دکاز دک آسک دو تکر مک ت دنکی د تقک
زنیگ کنی و دز درد و رنج دیگردن دالادی ول دگر نظاما وامع و تنظیلا دوتلام دص رت دادکنی ککه دگکر
دخ دد زنیگ کن و ده دیگردن آسیب نرسان د

د درد و رنج زیادی متحلل دش ید آن م قکع دیکن سک دل

طرح م د د که من حب ذد ددرم و چه لزوم ددرد در دنییشه دیگردن داد .
آیا مگر د تق زیستن دردی دنسان سار ددرد؟ دین پرسش نیازمنی پاسخ دسیار مفصل دسه ولک دولکاال دایکی
دگ ی که د تق زیستن الدقل  7سار دردی دنسان ددرد ده در میزدن که د تق زنکیگ مک کنکید دکه دلکان
میزدن نیز سار م دینی .در زنیگ دوتلام د دنسان ده دنبال  7چیز دسه که دگر دخ دد ده ترتیب دیان ککن –
حاال مله دیناله چرد ده دین ترتیب دیان م کن د دحث دیگری ددرد که دز آن م گذرم -مبارتنی دز:
ثروت-اشهرت-اقد ت-ارحتررم-اآبرو-امحبوبیت-اعلماآکریمیک.
ده دینداد مطل دهای دوتلام فردی م گ ینی زیرد ده دین مطل بدا فقط در زنیگ دوتلام م ت دن نایل آمکی و
دز دین وهه دوتلام دستنی و دز آنجاییاله دین مطل دهادردی فرد در وریان زنیگ دوتلام حاصل م د نید دکه
آنها فردی م گ ینی .ما دگر در زنیگ دوتلام د ددل م فقیه  successدادی د که ملک م مکردم دلینگ نکهدنکی
دجز دستثنادا و ن ددرد ده دنبال در دفه تا دستنی درچنی ملالن دسه گرود ده دنبال یک یا چنی تا دز دیکن مک درد
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دادنی .ما دنسانها در دین دفه تاد

دمان رد دا دیگردن مقایسه م کنی و دلچنین

دمان رد در مسادقه دا دیگردن

م دینی  .حاال ده در میزدن که د تق زنیگ م کنی د ده در دفه تای دینهکا لطلکه مک زنکی  .دگکر مکن د تقک
زنیگ کن د  nت مان دردمی

دد ددده ول دگر د تق رد زیکر پکا دگکذدرم دو درددکر  nتک من درآمکی ک دد

ددده .پس د تق زیستن ساردت در من ودرد
ثرو کلتری ده دسه

ددی آورد در چه دلا ض ددط د تق رد دیشتر رمایکه کنیکید

ددیی آورد درداب دهر د قیر د آدرو و  ...نیز دلینط ر دسه.

دگر در ط ل تاریخ فردی ترکشهای د تق د
دلانط ر که درداب دن دیرودن و ک رو

ده من نخ ردد ده دلان میزدن محب دیه د

پیش مکن دیشکتر دسکه

م گ یی چقیر ک ب د دنکی و مکادل د دنکی .مکا دکه دیکن دلیکل یلک

ردحه دینها رد م گ یی که فاصله زمان ما دز دو زیاد دسه .دگر دلا در دوردن یکک فکرد د تقک زنکیگ مک -
کردیی و دا دو تلاس م دددتیید آن م قع م دی فهلیی که آیا دو محب ب ت دسه یا نیسه .دز آنجاییالکه مکا دورد
دور دز آنها زنیگ م کنی و سخهگیریدای آنها دامل ما نلک دک د و مکا در چنبکرۀ قکیر آنهکا نیسکتی و در
چنبرۀ مسئ لیت که آنها دحساس م کننید نیستی ده ردحت م گ یی د آنها چقیر آدمهای والب د دودنکی و گ یکا
د س م کنی که در زمان آنها م زیستی در حال که دایی حتک یکک دکبانه روز رد دک نلک ت دنسکتی دکا دنهکا
زنیگ کنی .
دردی دلا یک نل نه ذکر م کن :دلا دنییودیی که فتن چقیر سادو زیسه د دو و سادو زنیگ م کردد دلا دکا
دتان م گ ییی که چقیر آدمدای

د پیید م دیودنی و ده دلسرتان دگ ییکی ککه مک

زنیگ دالنیی ( نیۀ حاار) سادو زیست دردی کسان
د تق زنیگ م کنید محب دیه د

ددیکی ککامت سکادو

ب دسه که ما دز دور دکه آنهکا نگکاو کنکی  .دنسکان ککه

رد دز دسه م ددی زیرد درکس ککه د تقک زنکیگ مک کنکی دکه مکرز

میدله نزدیک م د د و دعی ده مرز دفقه نزدیک م د د و سپس ده مرز مشق نزدیک م د د و دیکن دکر سکهد
ل دزم دردیش ددرد که دامث م د د دیگردن دز دطردفش پردکنیو د نی ما دا د تق زیسکتن دکه آن دفکه مک رد
لطله م زنی .
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حاال یک س دل :من دردی د تق زیستن و دردی آناله چنان زنیگ کن که دز درد و رنج دیگردن دالکاد دایکی دز
دین دفه سرمایه دورتر دش م .ول دز س ی دیگر من حب ذد ددرم و دز دین رو دایی ده دنبکال سک د ک دم دادک
(یعن ولب نفع دردی

دم و دفع ضرر دز

دم) حال س دل دین دسه که چرد دایی د تقک زنکیگ دالکن ؟ مکن

که دز د تق زیستند فقط دزینه م درم ودین دمر که دنسان ماقکل دیچ قکه ککاری نلک کنکی ککه دکردیش دزینکه
تردد کنید ما رد ده نالته ی دعیی م رسانی.
نالتهی دعیی دین دسه که د تق زیستند یک ن ع ملل دسه و دز دین رو دایی در طبق مقتنیکه مللک دادکی و
نبایی ق دمی د تق زیر پا گذددته د د .دز زمان درسط در غرب و کنف سی س در درقد یکک دصکل مسکل دک دو
که مهلترین ووه تلایز دنسانها دز سایر م و دد د مقل دسه .در

م گفتنی تنها ووه تلایز دلین دسه.پس مکا

در چقیر دخ ددی د تق تر زنیگ کنی د دایی مقتن تر زنیگ کین و گ یا دنسانیه یکک نرددکان دسکه و پلکه
دایش نیز مقتنیه دستنی و در چه دز پلهدای مقتنیه داال م رویید در دنسانیه داال م رویی و دالعالس.
فیلس فان معتقی د دنی که مقل دو ووه ددرد :مقکل نظکری  theoreticalو مقکل مللک  practicalمکا فعکت دکا
مقتنیه نظری کاری نیدری و دایی دبینی مقتنیه ملل دز ما چه م

ددی.در مقرمانظر دگر دخ ددی د تقک

دادی د لبّ سخن فقط یک چیز دسه" :هیچاسخنیا رابیایلیلانپذیر" ول در عقالنیتاعملی ککه مک رد
دحث ماسهد لب سخن دو چیز دسه" :رول-یستابهاکر
برشد" و "یوم-رگرای ارورسطاکر
هزینهار

ابرالترارفافریدشار

امزناکهاهزیناهار

امتفطناشد اکاهاکار

ارست ابریداآنا راکنر ابگذر

نالته دی در دینجا دسه که در ولسه س م طرح

اکاهایر

ابیتاترارفافریادشار
ارنجارم

اوابریدامتاوقف

ا

امایایهای ا

اکنای" .حکاال یکک

دد کرد که "فاییو که دایی داالتر دز دزینه دادی و الدقل دزینکه

و فاییو مساوی دادنی" دصت فهرسه فاییو دا چیسه؟ فهرسه دزینه دا چیسه؟ چه چیزدای رد در زنیگ دایکی
دزینه محس ب کرد؟ چه چیزدای فاییو محس ب م د نی؟ من میخ دد دسه ده محاسبه دزن و دایکی فهرسکت
دز آنها دددته داد  .یک مثال سادو دزن  :دهر وزو فاییو دای زنیگ ماسه یا وزوو دزینکه دکا؟ ملالکن دسکه
دیشتر دفردد دگ ینی دهر دزرگترین فاییۀ زنیگ دسه ولک دکثریکه دیگکری دک مک گ ینکی دکهر دیشکترین
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دزینه دسه .فاییودا و دزینه دا یل فهرسه ماللانکه دی دسکه و دکه ردحتک نلک دک د فهلیکی .در مسکائل مکال
ردحه م د د فهلیی چ ن در حسب پ ل دسه.
دما مقتنیه ملل م گ یی فاییو دایی دز دزینه داالتر دادی .دزینهدایش معل م دسکه دایکی دز لحکاظ ثکرو دزینکه
کنی که دز لحاظ آدرود محب دیه و دهر و مل آکادمیک .
حاال فاییو د

چیسه؟ دگر فاییو د

دادید ده لحاظ مقتنیه ملل تعارض پیش مک دیکی در

کلتر دز دزینه د

دینجا آدمها در سر دو ردد قردر م گیرنی .کسان که م

ددنی مقتن ملل کننی دایکی د تقک ملکل نالننکی و

دالعالس .ب فاییو چیسه که دایی چردش دددته دادی در دزینهدا؟ ب من دز د تق د دن چه س دی مک دکرم؟
در دینجا یک و دب قییل وو د ددرد که دمروزو یل طرفیدر نیدرد ول قائلین ددرد.
قیما م گفتنی ما ده دو چیز دمتقاد ددری  :دلف-ده وو د ید ب-زنیگ پس دز مرگ .چک ن کیدی دسکهد دکا
مل و قیر و یر دد مطلق د

ناظر در زنیگ دسه و دز طرف دیگر د زنیگ پس دز مرگ دک ووک د

ددرد .من دز دین دفه وهه دزینه م کن ول در وهان آ ر ده دهشه م روم و دز وهن دور

ددی دک د و

دهشه مشتلل دسه در فاییو دای د نهایه .زنیگ د روید ط لش د نهایه دسه ول زنیگ دیکن وهکان 70
یا  80سال .در زنیگ دنی ی قیر د ثرو دهر و محب دیه و آدرو و  ....رد دزینه م کنی ول دکه دهشکه دکا
یر و فاییو د نهایه نائل م آیی و دز وهن دور

ددی د د که دصت رنج دای دین دنیا دکا وهکن قادکل مقایسکه

نیسه.
یک ددستان نقل م کن  :یال دز یاردن دمام مل رفه پیش معاویه و معاویه دز دو پرسیی :زددیترین فردی ککه در
ملر دییو دید کیسه؟
دو گفه :ت  .معاویه تعجب کرد چ ن در آن زمان دمام مل معروف د د ده زدی .معاویه پرسکیی :چکرد گفتک مکن؟
چرد دز مل ددن دد طالب نام نبردی؟
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آن فرد گفه :مل حریص ترین فردی دسه که در ملرم دییو دم و تعجب معاویه دیشتر دکی .آن فکرد گفکه :تک
دی معاویه یل زددی دست چ ن د نهایه رد ردا کردو دی و دلین  70سال زنکیگ رد چسکبییو دی و دکه دلکین
 70سال قانع دست  .دما مل

دین  70سال رد ردا کردو و سردغ د نهایه رفته دسه ب معل م دسه ککه دو یلک

حریص دسه.
قیما درداب د تق زیستن دلین دلیل رد دددتنی چ ن در زنیگ در دهشه ده ص ر د نهایه متنع م دک نی
 .تا قبل دز میرنیته دین دستیالل دله رد قانع م کرد دجز دنسانهای نادر و دستثنادا .ول دز قرن  17ده دین س د یل
قانع کننیو نیسه .قیما در دو رد قب ل دددتنی د وو د ید رد و د وو د زنیگ پس دز مرگ رد .ول در دورۀ
وییی یل دا در دو رد قب ل ددرنی و یل دا یال دز دینها رد قبک ل ددرنکی و در ک نیکز دکر دو رد رد مک کننکی.
گرود وو د ید رد قب ل نیدرنی ول زنیگ پس دز دنیا رد قب ل ددرنی و دالعالس .آیکا دز طریکق دسکتیالتل مک
ت دن نشان ددد که د تقی ن دن ز د درنیو دستنی؟ و آنهای که د تق زنکیگ نلک کننکید دازنکیو دنکی؟ دکیون
دیناله تص ر کنی

یدی وو د ددرد و یا زنیگ پس دز مرگ وو د ددرد؟

آیا م ت دن دز دین دو پیش فرض صرف نظر کرد و گفه که دن ز دک د تقک زیسکتن دکه صکرفه دسکه؟ آیکا
دستیالالً م ت دن نشان دد که د تق میدردا دن ز د درنیو دستنی و دن ز د کسان که د تق زنیگ نلک
کننی دازنیو دنی د آناله تص ر کنی
من در دین ولسا م

یدی دسه و د آناله تص ر کنی زنیگ پس دز مرگ نیسه؟

دد نشان دد که دله  4تا تئ ری دزرگ وو د ددرنی که دلا دگر دت دنیکی یالک دز دیکن

چهارتا رد دستیالالً و یا ده ددً دپذیریید آن وقه د تق دک دن دکردی دکلا یکک محلکل مقتنک مک یادکی .یکک
ت ضیح درداب ده دی که دینجا ذکر م کن دگ ی که دین ده دد دلان چیکزی ککه مرفکا مک گ ینکی نیسکه
دلاله ده د مقتن د فلسف و دکارت دسه .دلا وقت پای سخنردن یک سخنردن م نشینیی و در طک ل یکک تکا
دو سامه ده حرفهایش گ
در

م ددیید دلا چنی دزدر ولله م دن یی و دز میان دین دله وللهد یقین ددریی که

ولت رد فهلییو دیی و نیز یقین ددریی که گرود رد نیکز نفهلیکیو دیکی و در در ک دک دکک ددریکی ککه

فهلییو دیی .دز میان ولتت که یقین ددریی که آنها رد فهلییو دیید یقین ددریی که در
11

رد قب ل ددریی و دلچنین

یقین ددریی که در

رد قب ل نیدریی .دما گاد در میکان سکخنان یکک سکخنردند یکک وللکه دی رد مک دکن یی و

دتفاصله م زنیی روی پای

دتان و م گ ییی :آی گفت د آی گفتک  .رودن دناسکان دکه دیکن رویالکردد AHA

 Experienceم گ ینی یعن تجردۀ آی گفت  .یعن کل وو دتان ددد م زنکی ککه دیکن وللکه صکادق دسکه.
فتسفه ده دین تجردۀ رودنشناسانهد ده د م گ ینی .دق ل و دنهاد ولله دی که م زنی وسکط کال و مک زنکی دکه
دروک وو دتان  .دلا در قبال ولت ده دید ده سردغ سخنردن نل رویی که دلیل مطالبه کنیی و یا مستنیدتش
رد و یا د یی زیرد در دم ری که م رد دک دادنید دلیل مطالبه م د د .ولت ده دی یل در زنیگ مهک
دنی ول متاسفانه م رد د ت وه دنی .من در دلین دود ر سخنردن ککردم تحکه منک دن یکزدب دکه و یبکار و در
آنجا ددلیه دین ولت ده دی رد در زنیگ گفت  .دین گزدرو دای ده دی دز فردی ده فرد دیگکر فکرق ددرنکی
ط ری که دگر  50نسخه دز یک کتاب رد ده دلۀ ما دیدنی و دگ ینی زیر ولت ده دی کط دالشکیید مک دینیکی
که یل متفاو م د د .صیق یک گزدرو رد یک مک قع دک دسکه ککه دکه د نلک کنیکی و دایکی دسکتیالالً
دپذیریی.
من  4تا ردو حل که فاسفه دورۀ میرن ذکر کردو دنی در دین ص ص که دن ز د د آناله وو د کید و ووک د
زنیگ پس دز مرگ رد قب ل کنی د د تق زیستن دن ز د ده صرفه دسهد ذکر م کن دکا فکروع و ورژن دکای
مختلف دان.
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جلسهدوم
در ولسه قبل گفتی که دگر دناسه د تق زیستند مقل دن نیز دادی و م قع که د تق زنکیگ مک کنکی د در
مین حالد مقتنیه د رمایه گردد و ویدی میان دین دو دتفکاق نیافتکید چکارودی نکیدری ککه د تقک زیسکتند
دزینهد

دیشتر دز فاییود

نبادی و دگر دزینهد

داالتر دز فاییود

دادید درآنص ر دگر د تق زنیگ دالنی د

دز مقتنیه دور دیودی زیرد و درو و گ در مقتنیه ملل ده دین دسه که دسه ده کاری مکزن ککه دزینکه د
دز فاییو د

داالتر دادی .دگر ماورد دینج ری دسهد آن وقه د تق زیسکتند دزینکهد

نبایکی دز فایکیود

دکاالتر

دش د.
حال س دل دین دسه :د تق زیستن چه ف دییو ددرد؟ ما دله م ددنی ککه د تقک زیسکتن کلکادیش دزینکهدکای
ددردد ول آیا فاییودی د دز دین د تق زیستن حاصل م آیی تا آناله مقتنیه و د تقیهد دکا دلکییگر مجکین
دش نی؟ در ول سۀ قبل دنا رد در دین گذددتی که نل

ددی متلسک و مت سل دش ی دکه دینالکه "زنکیگ پکس دز

مرگ وو د ددردد یدی د وو د ددرد" و نل

ددی دگ یی "حُسن د تقک زیسکتن رد دکه دیکن دگیکری ککه

م ضش در زنیگ د روی و پس دز مرگ پادد

د نهایه حاصل

ددی آمی" .حاال م

ک ددی دبینکی آیکا دکا

صرف نظر دز دین پیش فرض داد داز د م ت دنی ردد در پیش دگیری که معین کنی د تق زیستند فایکیو د
دز دزینه د

دیشتر دسه .ده مبار دیگر مقتن دادی که د تق زنیگ کنی .

ب گفتی که چهار تا رددالار دردی دین س دل پیشنهاد دیو که در یکک دکردی ک د

پکیشفکرضدکای ددرد و

لزوم نیدرد که فردد در  4تا ردو رد دپذیرد .دلین که یال دز ردو دا رد دپذیرد کفایه م کنی .در یک دز دین  4تکا
ردود دردی

د

ورژندای مختلف ددرد و دنادردین در ظادرد  4تا ردو دستنی ول دا دقکه نظکر معلک م مک دک دد

دیش دز دین  4تا دستنی .دز دین لحظه در دحث م کن تا زمان که دمتم دیدرم که رددالار دول تلکام دکید دکر چکه
م گ ی مختص ده ردو دول دسه منتها ورژندای مختلفِ ردو دول رد م دلارم و تفصیل م ددک و رودیکه دکای
گ ناگ ند

رد دیان م کن  .حاال دوستان دبیننی که آیا دینها م رد تایییدان دسه یا نیسه.
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ردو دول :ما دا د تق زیستند در دلین زنیگ وسلان د منافع دوتلام فردی م دری (یعن منافع که دز طریکق
زنیگ دوتلام حاصل م گردنی و منافعش فقط د تصاص ده

د من ددرد) دین منکافعد  7تکا دسکتنی :سکعاد د

دهر د قیر د دحتردمد آدرود محب دیه و مل آکادمیک .دینها دله در زنیگ دوتلکام حاصکل مک آینکی و دکه
دِ دخص د تصاص م یادنی

دو یال دز آنها

دو دیشتر.

گرود م گ ینی ما دز طریق د تق زیستند ده یک یا دو یا سه و  ...دز دین دفه تا م رسی  .مثکال :دگکر مکن در
کسب و کاری که ددرمد ک فرود نالن د گردنفرود نالن د دحتالارد د تتسد دزدید ردک و ک درید تقلکبد
کتدبرددری و  ...نالن د آیا قب ل ددریی که دگر من دینج ری رفتار کن د یک محب دیت پکیش مشکتریان دکه دسکه
م آورم؟ دحتردم کسب م کن ؟ آدروی دردی حاصل م آیی؟ بد دلۀ دینهکا سک د دوتلکام فکردی حاصکل
آوردنی .دینها رد فاییۀ د تق زیستن ده دلار دیاوری و دردی حص لشاند ردد وز د تق زیستن وو د نیدرد.
ده نظر م رسی دین رددالار م رد قب ل نیسه و دو تا نقی م د د درآن ودرد کرد:
دلف -نقی دول :درسه دسه در مثال که زدیید آن فرد آدرو و دحتردم ده دسه آورد ول آیکا درآمکی و ثکرو
دلین فرد ده دنیدزۀ کس که د تق ملل نل کنی دسه یا نیسه؟ کس ککه د تقک ملکل نلک کنکید ثکروتش
 100درددر دیشتر دز دین فرد دسکه .دگکر مکن کسک دادک ککه دکردی "ثکرو "د مقکام دکاالتر دز دحتکردم و آدکرو و
محب دیه قائل داد د درآنص ر من که س دی نبردودم من در درددر کسک ککه د تقک ملکل نلک کنکید قکیر
سیاس دیشتری ده دسه نل آورم در نرددکان سیاسکه درچکه د کتق رد دیشکتر زیکر پکا دگکذدرید قکیر دکاالتر و
دیشتری ده دسه م آوری .ب من دازنیو دست نه درنیو .در دین رددالاری که دلا گفتیید دیکان کردیکی و ددکارو
کردیی ده دیناله آن فردی که د تق ملل م کنید چه چیزدای ده دسه م آورد ول ده چیزدای ککه دز دسکه
م ددی ددارودی نالردیی .دگر کسان دادنی که آن م دردی که دز ردو د تق زیستن ده دسه م آینی دردیشکان دکه
دنیدزۀ چیزدای که دز دسه م ددنید درز

نیددته دادید آن وقه دایی دگ یی که روی د رفته زیان کردو و نکه

س د.
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ب -نقی دوم :تا وقت که د تق زیستن حاک دادید در ص ص مثالهای که زدیی درسه دسه که تنها دزینکه
د

دین د د که ثرو دیشتری حاصل نل آیی ول محب دیهد دهر د آدرو و دحتردم ده دسه م آیکی دینهکا فقکط

در زنیگ آردم و د دغیغه دستنی ول د تق زیستن ده دین ک

رو دا دک نیسکه و دگکر دخک ددی د تقک

زنیگ کنی د گاد دایی در درددر قیر سیاس دایستی و آن وقه دسه که فقط ثکرو یکا قکیر رد دز دسکه
نل ددی دلاله حت ملالن دسه وانمان رد د دز دسه دیدی و زنیدن دیکافتی و دکالنجه دشک ی و متحلکل آزدر
روح و وسل د دش ی  .دلا یک مثال سطح زدیی ول

یل وقتها دایی دا ستلگردن دردیافتیکی و دگکر کسک

دخ ددی دخاطر د تق زیستند دز حق ق مظل مین دفاع کنید آن م قع دزینهدای د تق زیستن آنقکیر دکاال مک -
رود که دصت نل د د ده ردحت گفه که دجایش دحتردم ده دسه آوردودیی .ده ویژو که در دنیای وییی و مکیرن
دو پیییو د و د آمیو که دزینهدای د تق زیستن رد یل داالتر دردو که مبارتنی دز  -1پییدیش حال مه دکای
ت تالیتر که در دلۀ و دنب زنیگ دهرونیدن چنگ م دنیدزنی مثل حال مه دیتلرد دستالیند پک ل پکه د صکیدم و
 ....دگر دلا ذرودی س ددی د تق د دن دددته داد د دایی دا دین حال متها دردیافت که طکر دز دسکه دددن وکان
د دسه و آزددی و دمنیه دنسان ده طر م دفتی -2 .سکرمایهددری :پییکیۀ سکرمایه ددری یکک نک ع دک رحلک
مجیب دز قِبَل سرمایهددردن ده دنسانها تحلیل م کنکی .دکال نیسکه ککه سکرمایهددری منکافع ددرد ولک ماکار و
ساردت در دشر ودرد م آرود ما فعت دردارۀ سرمایه ددری صحبه نی که دصت د
ددر فقط ده فالر سرمایه و دددتۀ

د

دسه تا سرمایهد

دا کس نکیدرد و سکرمایه-

رد دفزدیش ددی و سرمایۀ دیشکتری دکه دسکه دیکاورد و

دینها درچه دزرگتر م د نی د رحل دان نیز دیشتر م د د .حال دگر دخ دد در درددر سکرمایه ددری دایسکت و دز
حق ق مظل مین دفاع کن د داز د دزینهدای م آینی مثل دزینه دای ککه مک

دسکت در درددکر حال مکه دکای

ت تالیتر دایست  .دین دو پیییو کسان رد که دخ ددنی ملتزم ده د تق دش نی م رد دزینهدای وحشکتنا

قکردر مک -

ددنی .دلا کتب و گزدردها و مقاال و  ...دسیاری رد حتلا دییودیی ککه در صک ص دزینکهدکای ککه دنسکانهای
د تقلیدر متحلل دیودنی مثل آنچه که در د روی و دمریالا دییودیی .آری دگر زنیگ ِ یل آردم درقردر دک دد
آن قه م دی گفه که د تق زیستن دزینهدای اص تحلیل نل کنکی .دکه نظکر مکن دیکن رددالکار قادکل دفکاع
نیسه .دله دگر کس دخ ددی زنیگ د تق نصفه و نیله دددته دادی و فقط در حی معل ل دلانی که دزینه دکای
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د تق پائین ددردد دردی دو قادل منع نیسه دما در زنیگ د تق ده معنای ردستیند قادکل قبک ل نیسکه در مک درد
دیگر م ت دن نصفه و نیله تادع د د مثت در قان ن و یا در آددب و رس مد م ت دن نصفه و نیله تادع دی در زیبکای
دناس د نصفه و نیله تادع زیبای دناس دی دما در د تق زیستن ده معنای ودقع کلله نل تک دن چک ن دکر چکه
درد و رنج دنسانها دیشتر د دد دحساس مسئ لیه د داالتر م رود.
دین ردو دولد یک ورژن دوم د ددرد که ت سط درتردنیردسل فیلس ف معروف دود کر قکرن  19و دودیکل قکرن 20
پیش کشییو دیو دسه که دینگ نه تقریر م کرد:
دو م گفه د تق زیستن دز منظری دیگر س د دوتلام فردی ددرد .دو یک مثال م زد :فرض کنیی مکن یکک
دسب در دصطبل ددرم و دلسایه دم نیز یک دسب ددرد .من دنسان دست که د تق رد م

دد زیر پکا دگکذدرم و

دز دین رو دسب دلسایه دم رد م دزدم و صاحب دو تا دسب م د م .دکال نیسکه ککه مکن دز دیکن غیکر د تقک
د دن س د دردو دم چ ن صاحب دو تا دسب دیو دم ول من که د تق رد زیر پا مک گکذدرمد نبایکی فقکط تکا نک
دین دم رد دبین دلاله دایی دورتردا رد نیز دبین که در دینص ر ده دین نتیجه م رس که دگر دنا دادی در کس دسکب
دلسایهد

رد دیزدد یعن من دسب دلسایه دم رد دیزدم و دو نیز دسب دلسایه دیگر رد دیزدد و آن یال نیکز دسکب

دلسایه د

ددکی رفکه؟

رد دیزددد در آن ص ر داللآل و در آ ر کار دلۀ دسکب دکا دکه دصکطبل چکه کسک

و دب :ده دصطبل کس که دز دله قیرتلنیتر دسه .ب دین دمرد نتیجۀ آن متیدول دین دزدی دسه ککه کسک
که دز دله د رح تر و پر زورتر دسه دلۀ دسبها رد صاحب

ددی دی و دز آنجاییاله دیچ معادلهدی ثاده نالردو

دسه که ت قلیرترین دست د معنایش دین دسه که داللآل دین یک دسب رد د که دددتهدی دز دسه ک دد ددد
یعن در وضع نهای  .پس مقل من ددیر در دین دسه که یا دایی ده دلین یک دسب قانع داد و نبایی دسکب دلسکایه
رد دیزدم و یا دگر

دست دیزدمد دایی دین رد مینظر دددته داد ککه چنکی صکباح نلک گکذرد مگکر آنالکه یکک

قلیری پیید م د د و دلۀ دسب دا دز ولله دسب من رد د صاحب م دک د .پکس دهتکر دسکه د تقک زنکیگ
کن و دلین دسب رد د نگه دیدرم .پیشفرضهای ردسل در دین دحث مبارتنکی دز دینالکه دوال دگکر تک رفتک دسکب
دلسایهد رد دزدییید دین دنییشه رد ترویج کردودی که در کس م ت دنی دسب دلسایهد
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رد دیزدد .پیشفرض

دومش دین دسه که ت درگز نل ت دن دثبا کن که

دِ ت ق یترین ما وامعه دست و آ ردالمر نیز دلین

یک دسب رد نیز دز دسه ک دد ددد و دکا غیرد تقک زیسکتند سکرمایۀ دفکردد دز دستشکان مک رود و سک م دینالکه
دنسانهای د تق ده دین دلیل غیر د تق دنی که نگاو ک تاو می ددرنی و دگر نگکاو دلنکی مکی مک دددکتنید مک -
دیینی که در دلنی می د

د آنها دز دلین دددته دایشان نیز محروم م د نی.

ردسل م گفه در دلۀ دم ر وامعه دایی ترویج مقتنیه کنکی چک ن تکرویج مقتنیکه م وکب مک دک د دنسکانها
دوردنییش د نی و دز دین طریق د تق زیستن ترویج م یادی .در نگکاو ردسکلد د تقک زیسکتند داللکآل دکه نفکع
ماسه(.مقتنیه یعن د تق زیستن دا ت وه ده دوردنییش ) من ملالن دسه دز طریق دروغگک ی منفعتک رد در
ط ل یک روزد دو روزد یک دفتهد یک ماو دبرم ول داللآل س دی دردی نیدرد .دلۀ دنسانها رد م تک دن در ک تکاو
می فریفه ول در دردز می نل ت دن و دروغد در دردز می د دروع ده زیان دد م کنی.
نقی :دین ورژن د قادل دفاع نیسه .دگر من د تق رد زیر پا دگذدرم و د تق رد در فا زیکر پکا دگکذدرمد چطک ر؟
و ری که دصت آدالار نش د در آن ص ر تا آ ر و سردنجام چیزی دز دسه نلیید  .دلادا تصک ر مک کردیکی
داال رو یک روزی دیگردن مت وه م د نی و دز من یاد م گیرنی و مثت دروع ده دسب دزدی مک کننکی دمکا دگکر
ماورد ده آن ص رت دادی که گفت چط ر؟ در ددستان و رمان کارگردن دریا دثر ویالت ر د گ مک دینیکی دفکرددی
وو د ددرنی تا آ ر ملردان غیرد تق زنیگ م کننی ول دیچ کس مت وه نل دک د و ولک ۀ زنکیگ دکان
کامت د تق دسه.
نقی دیگر :دگر من
ق یترین

دست دروع ده غیرد تق زیستن دالن د درسه دسه که دکیچ معادلکهدی دثبکا نالکردو مکن

دد د د ول دز آن طرف د دصت دثبا نشیو که من ق یترین نخ دد د د .گفتیکی ککه دکلا یقکین

نیدری که ق یترین دست ول من م گ ی یقین د نیدری که ق یترین نیستی  .در دو دحتلالد داالسه .ملالن
دسه دروع کن ده دزدی و در نهایه دثبا د د من قهارترین دزد دسبها دست .
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نقی س م :دین دردز می که م گ ییید تا چه می زمان رد مینظر ددریی؟ مگکر مکن چقکیر مک

ک دد زنکیگ

کن ؟ دین حی و حیود دردز می که دلا م گ ییید تا چه حی دسه؟ چ ن حیود رد معکین نالکردو دیکید محاسکبه
گری نیز دز دسه رفته و مشالل رد حل نل کنی.
ورژن س م دز رددالار دول :رودیه دول و دوم مک گفتنکی ککه دکلا دگکر د تقک زنکیگ کنک دکه مطلک ب دکای
دوتلام فردی م رسیی .ول آنها ددتباو م کردنی و ما مک گک یی دکا د تقک زیسکتند مکا دکه منکافع دوتلکام
ولع

ددی رسیی که در دوتلاع حاصل م آینی و یردان ده ولع م رسی .دین  5تا مبارتنی دز :نظک د دمنیکهد

رفاود میدله و آزددی .دگر د تق زنیگ کنی د دین منافع دوتلام ولع حاصل م آینی و دله س د م درنی.
پس د تق زنیگ م کنی تا ده وامعهدی دا آن ویژگیها درسی و دلۀ دهرونیدن س د دبرنی .دگر د تق زیسکتن
رد کنار دگذدری در رسیین ده چنین وامعه دی مانع دیجاد کردو دی و دله ضرر م کنی .
نقی:دگر منِ فرد دخ دد د تق زنیگ کن د وامعه ده آن مطل ب دا دسه نل یادکی دلالکه زمکان ککه دکثریکه
قریب ده دتفاق ده د تقیا ملل کننی آن وامعه حاصل م آیی وگرنه که دا یک گل دهار نل د د .دیکن دیکیگاو
که دلا گفت قب ل؛ ول ده درط دیناله دلۀ دفردد وامعه و یا الدقل دکثریه دفردد د تق زنکیگ دالننکی .دمکا چکه
تالین دسه که دگر من د تق زنیگ کردمد دکثریه نیز د تق زنیگ دالننکی؟ دگکر مکن د تقک زنکیگ
دالن و دیگردن دلردد نالننید ضرر فردودن کردودم .در ضلن ده گ دد تاریخد دصت وامعهدی وو د نیددته –تکا
آنجای که تاریخ و دررس دای دنسان دناس نشان دددو -که دله و یا دکثریه دان د تق میدر د دو دادنی .دکلا
دایی یک دردیط رد دیان دالن که د درط الزم دردی س د دردن رد میان کنی و د درط کاف .
میودی آمیودنی و ک دییودنی تا دین ورژن س م رد ترمی کننی و گفتهدنی فرد دنسان ده میزدن که د تقک زنکیگ
م کننید مطش د تق زیستن رد نیز در دیگردن ترویج مک ددنکی .دیکن گکروو مک گ ینکی مکا د کتق رد دز طریکق
نل نهدای د تق exampleدا پیش م دری  .ده تعبیر دیگر د تقک زیسکتند سکردیه مک کنکی و دنادریکان دگکر
د تق زیست د فقط ت نیست که د تق زنیگ م کن د دلاله ده میزدن ککه در وامعکه سکیطرو ددرید د تقک
د دن رد ده دلان میزدن داال م دری و ترویج م دد .
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من دنظرم م آیی که دصل دین سخن درسه دسه که د تق زیستن ودگیرددر دسه (دقه کنیی که دینجا د تق
ملل کردن مینظر دسه نه م مظه کردن ده دیگردن .مثل آن متاله مسیح که م گفه ما سخنان میسک رد ددکتباو
فهیلیودی و دز دین رو م مظه م کنی دما میس م گفهد م مظه دادیی.

دتکان دلگک دادکیی و دز طریکق ملکلد

دلگ دش یی یعن یک پنی و دنیرز مجس ) ول دصل دستیالل ما رد کنار نل زنی چ ن درسکه دسکه ککه د تقک
تا حیی نیسه که وامعکه رد دکه مکیدلهد آزددید رفکاود دمنیکه و نظک

زیستند ودگیرددر دسه ول ودگیرددرید
درسانی.

ورژن چهارم :رودیتهای دول و دوم م گفتنی د تق زیستند ما رد ده منکافع دوتلکام فکردی مک رسکانی و رودیکه
س م د م گفه ما رد ده منافع دوتلام ولع م رسکانی .دیکن ورژن مک گ یکی د تقک زیسکتن مکا رد دکه منکافع
دنفرددی م رسانی (مطل دهای رودنشنا ت ) آن مطل ب دا مبارتنی دز :تعکادل رودنک د دلکادنگ رودنک د آردمکشد
دادی و آدت دا

د .دلبته در تعیدد دین مطل دها دصت ت دفق نیسه دما در روی دین  5م رد دله متفکقدلقک لدنکی.

دین ورژن م گ یی کسان که د تق د دن رد ردا م کننید دز دین  5مطل ب محروم م د نی .دگر ت وکه دالنیکی
ما مطل بدای قبل رد که م

دستی د درآ ر آنها رد دردی نیل ده دلین مطل دها م

دستی مثت من م

دد

میلی نها دالر در حساب دانال دددته داد چ ن آن میزدن ثرو ده من آردمش رودن م ددی و دادی م ددی و
 ...ب ما دلۀ مطل ب دای قبل رد که م

دستی د دلگ رد دردی دین مطل ب دا م

دستی

نقی :دصل دین نالته که مهلترین س ددای که دنسانها م درنید دینها دستنید م رد دک نیسه دما آیا ودقعا د تقک
زیستند دینها رد فردد م آورد؟ در دینجادایی یک دحث رد طرح دالن تحه من دن رضایه دروکه دول و رضکایه
دروه دوم .فرض کنیی دلا یک دنسان کامت د تق دستیی و دنییودیی که در وای زلزله آمیو یا سیل آمیو و یا
قحط و دتی دروز یافته و ک دکان و زنان و مرددن قتل مام م د نی .دز طرف دیگر فرض کنیی یکک نفکر دیگکر
که دصت ده د تق ملتزم نیسه نیز دلین دا رد م دن دد دب کیدمیک ردحهتر م
که ملتزم ده د تق نیسه ردحهتر م

ددنی؟ده نظر م رسی فردی

ددی .در چه دنسان د تقک تکر دسکه رنکج دیشکتری مک دکرد زیکرد د تقک

زیستن یعن دغیغۀ کاستن دز درد و رنج دیگردن رد دددتن .پس دنگار د تق زیستند آردمش رد دردی من دز دکین
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م درد و ده دلین دلیل

دد نل درد و دگر آن فرد غیر د تق نیز تش یش دددهد

د تق زنیگ نل کنید فقط دار

د

رد ده دو

ددش نل دکرد .کسک ککه

م کشی و نهایتاً دار کسان رد که یل دوستشان ددرد مثکل

دلسرد فرزنیدن و چنیتا دز رفقا .فرد د تق دار دله دنسانها رد ده دو

م کشی .ده نظر م رسی کس که د تق

دسه دز مطل دها کنارو ددرد ول یک دحث پیش م آیی که صحنه رد م ض م کنی .یکک مثکال مک زنک  :فکرض
کنیی دلا پیر یا مادر دستیی و فرزنیتان ده دی دیلار دسه و درد و رنج فردودن م کشکی .دکلا دو تکا ککار مک -
ت دنیی دالنیید یا در کنار دستر فرزنیتان دب رد تا صبح د
د یی .دگر دب رد دییدر دلانیید صبح سته

دد م کشیی و یا آناله م

ددیی د د و در وای وای دینتان نیز حس نامسامی دحساس

کرد .دایی یال ده دلا دگ یی درو دخ دبد چرد
دیلاری رد ط م کنید ب ت چرد

ددیی و صبح دییدر مک -
ددیی

د رد دالنجه م کن دیکن دچکه ددرد درد مک کشکی و دوردن

د رد رنج م دد ؟ و دب دلا م ت دنی دین دادی که من دو تا دق پیش

رو ددرم که در دو فاییو و دلبته دزینه دای ددرد:
دگر در سر دستر فرزنیم دنشین د دزینه د

دلین ستگ دا و دردداسکه ولک فایکیو د

دیکن دسکه ککه ووکیدن

ردحه تر دسه
دگر دروم و دب رد دخ دد دیچ کیدم دز دین رنج دا رد نخ دد ددده ولک ووکیدن ناردحکه دسکه .مکن دولک رد
درگزییو دم تا وویدن ردحه دادی و م
دم .من فاییو د

دد دنیرون آردمش دددته دادی و دز دین رو دزینه د

رد تقبکل ککردو

رد دیشتر دز دزنه دییو دم و آن رد درگزییو دم.

معنایش دین دسه که دنسان در حاله مادی ده درد وس رضایه نل ددی دما وقت فرزنی
دین حالهد ده درد و رنج وسلش رضایه م ددی و د

دیلار م دک د و در

دد رد تحلل م کنید ده دین رضایهد رضایه دروه

دو م گ ینی .ده زدان سادو تر دگ ی  :دیچ دنسان در دوضاع و دحک دل مکادی دز درد و رنکج دکیند دضکطردبد دک
دد د دنیوو و دمثال دینها

دش نل آیی و ده دیچالکیدم دز دینهکا رضکایه دروکه دول نکیدرد ولک گکاد چیکز

مهلتری در زنیگ ده وو د م آیی که دلین چیزی که ما ده آند رضایه دروه دول نل دددی د دخکاطر رسکیین
ده چیزی داالتر و ودالترد ده آن رضایه دددودی و م ددی که ده دین دمر م گ یی د رضایه دروۀ دوم .دکیچ پکیر
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و مادری دز د

دد و ستگیهای ناد دز آنها در حاله مادید رضایه نل ددی ول ده دنگکام دکروز دیلکاری

دردی فرزنیداند ده آن رضایه م ددنی.
دردین دساس دگر در چیزدای

اصد دز چیزدای دیگر صرف نظر کردیی (یعن دز آن چیزدا

دکتان نلک آیکی

ول ده آنها تن دددیی) ده دینها رضایه دروه دول نیدریی .من دز دیناله تحقیر د مد ت دین دشن م و مسکخرو دشک م و
....

د نل آیی و دصت ردض نیست آنها رد دبین و م رد آنها قردر دگیکرم (یعنک رضکایه دروکه دول دکه دینهکا

نیدرم) دما گاد در زنیگ دم چیزی پیش م آیی که دخاطر حفظ آند ردض م د م م رد تلسخر ودقع دشک مد
ت دین دبین و م رد ددانه ودقع د م (رضایه دروه دوم).
دگر چیزدای وو د دددته دادنی که در حاله مادی دز آنها لذ م درمد ده آنها رضایه دروه دول م گک یی و
دگر چیزدای که من در حاله مادید دگر چیزدای دیگر وو د نیددته دادنید من دز آنها لذ نلک دکرم ولک دکا
دروز آن چیزدای دیگرد ده آنها رضایه م دد د ده دینها رضایه دروه دوم م گ ینی.
ب حاال ده آن مثال در گردی  :تا زمان که یک د تقلنی دستیی و دنییودیکی زلزلکهدید سکیل آمکیو و  ....دکب
ددتان نل درد و دز دین داده رنج متحلل م د یی و آن فرد دیگر که د تقلنی نیسه ردحه دب رد
و حاال دگر کس ده دلا دگ یی ت د مثل آن فرد دا  .در و دب م گ ی من دز د
نیدرم دما دگر د

ددییو

دد رضکایه دروکه دول

دد دم دخاطر د تقیا دادی ده آن تن م دد یعنک رضکایه دروکه دوم .حکاال دز دیکن دحکث

دستفادو م کن و ده آن دییگاو درم گردم که م گفه آنهای که د تق زنیگ م کننید ده تعادل رودنک مک
رسنید ده آردمشد دادید دلادنگ رودن و آدت دا

د م رسنی .آن دفردد دا رضایه دروه یک ده دینهکا نلک -

رسنی دلاله دا رضایه دروه دو ده آنها م رسنی .آنها دیخ دد م کشنی ول دوسه نیدرنکی فکرد سکنگیل دادکنی.
دگر ما ده دین تفالیک رضایه دروه دول و دوم ت وه کنی د آن م قکع مک تک نی دگک یی دیکن ورژند ورژن قادکل
دفام دسه .یعن دنسانهای که د تق زنیگ م کننی تش یشدا و دنیوودای پیید م کننی ول در مکین حکال
ده آنها رضایه دروه دو م ددنی و دز د تق زیستن لذ فردودن مک درنکی .دنسکانهای د تقک دو سکطح ددرنکید
یال سطح ظادری و سطح تر که در آند تش یش ددرنی و ناآردمدنی ول در سطح ملیقترد داد و آردمدنی.دز دیکن
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نادادیهاد دادنی دز د لنگردن دای سطح دول لذ م درنی .پس د تق میدردا دایی آمادو دادنی تکا دز نادکادی دکاد
داد د نی و دز دضطردب دا آردمش دگیرنی .دگر دت دننی ده دین حیود درسنید آن وقع دزرگترین سک د رد ککردو دنکی
چ ن ما دنسانهای مادید د تق رد رمایه نل کنی ده دین حیود نل رسی .
حال یک س دل :آیا مالس دین ماوردد صیق نیدرد؟ آیا دگر د تق زنیگ نالنی د ده دینها نل رسکی ؟ آیکا حتلکا
دز دین  5تا محروم م د ی ؟ تا حاال و ری حرف زدی که دنگار تنها ردو رسیین دکه دن  5مطلک ب فقکط د تقک
زیستن دسه ول آیا د تق نزیستند ما رد ده دینها نل رسانی؟ دگر تنها ردو رسیین ده دین  5مطل ب فقکط د کتق
میدری د دد حرف دلا درسه د د ول غیرد تق میدردا نیز ده دین  5تا مک رسکنی پکس دنگکار د تقک دک دن دکا
د تق نب دن فرق نالرد .منتقیدن نل گ ینی که د تق د دند ما رد ده دین  5تا نلک رسکانید آنهکا دیکن رد قبک ل
کردو دنی ول م گ ینی دایی د تق میدر نب دن نیز ما رد ده دین  5تا رسانیی .در دین ص ر چرد ملتزم دکه د کتق
دش ی ؟
و دب دین ددالال رد در ولسه دعی
رددالاردای دوم و س م نیز

دد گفه .ده نظر من دین ورژند کامت قادل دفاع دسه .دلبتکه دکه ورژن دکا و

ددی رسیی وفعت در ورژنهای رددالار دول دستی .
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جلسهسوم
ده ورژن چهارم دز رددالار دول رسییو دی  :دین ورژن م گ یی که دصت
نل ت دن دیون

د دیگردند

دنگام که دیگردن رد

داد  .وقت دیگردن رد

م کن د در دصلد

دوتلام ده سه قس قادل تقسی دنی در

د رد

د دیگردند درط

م دین د

د ت دک

د ت سه .تک
ک

مک دک ی و

کردودی .دوستان ت وه دالننکی ککه پییکیودکای

دز دینها چناندنی که م ت دننی مال ت دادنی و دقیه دفرددی که در درتباط دا

ت دستنید د دهرو دز آنها دادنی مثت دلا م تک دن دکهر دددکته دادک ولک دیچالکیدم دز دماکای کان ددود د
دوستانه و دلالاردنه دهر نیددته دادنی ثرو د دلینط ر دسه .قس دوم آنهای دستنی که ت م قع مک -
ت دن آنها رد دددته داد که دیگردن نیز دددته دادنی یعن دحث در سر دله یا دیچ دسه مثکل آزددید مکیدله .در
یک وامعه نل د د یک دیلاری ودگیرددر وو د دددته دادی ول ت مص ن دکاق دلکان  .قسک سک م نیکز آنهکای
دستنی که محل دکدنی که آیا وزو دسته دولدنی یا وزو دسته دوم مثل
دله نا

داد ؟ آیا

دنید

د  .آیا دلا م ت دن در ولعک ککه

د وزو دسته دول دسه یا وزو دسته دوم؟

دین ورژند دز ولله دییگادهای دسه که معتقی دسه
دهرومنی دادنی .ت نل ت دن در وامعهدی که دستخ

د رد نل ت دن ددده مگکر آنالکه دیگکردن دک دز آن
رنجد فقر و وهل و  ...دستنید

داد  .دین ورژن م -

گ یی ت دایی د تق زنیگ کن چ ن دز دین طریق دسه که م ت دن دامث

د دیگردن داد و دشک ی .دکه

در میزدن که دا دیگردن د تق رفتار م کن د ده دلان میزدند یک مقیدر فتیلۀ

د دیگردن رد داال کشکییودی و

ده دلین میزدن

د ت د دز

د در رددر م د ی .دیکن ورژن دو تکا پکیشفکرض ددرد دلکف)

دک دز آن

دسته دم ری دسه که نل ت دن ده تنهای ددده و ب) دگر دخ دد ده در میکزدن ککه در تک دن تک دسکهد

دک

دیگردن رد داال دبرید ده دلان میزدن د تق رفتار دایی دالنک و دز طریکق د تقک ملکل ککردن دسکه ککه

دک

دیگردن داال م رود.
نقی:
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د ت ده

دین دییگاو که

د دیگردن وددسته دسهد ده نظر م رسی که ده

د دنسانها دسکتگ ددرد و یکک

قامیۀ کل نیسه زیرد کسان دستنی که نا د دیگردن در آنها دثری نیدرد .حکال دکه لحکاظ آمکاری ولعیکه و
تعیدد کیدم طرف دیشتر دسه؟ده نظر م رسی دکثریه دنسانها دز نا دک دیگکردند نکا

دسکتنی ولک دقلیتک

وو د ددرنی که کک آنها نل گزد که دقیه در چه وضعیت دادنی.
درسط معتقی دسه که دلهی دنسانها دو ویژگ ددرنی که آنهکا رد دز صکف حی دنکا وکید مک کنکی یعنک دنسکان
م و دی دسه مقتن -دوتلام (یعنک دوتلکام دک دن وکزو سردکه دنسانهاسکه و چک ن دینجک ری دسکهد دز
م د د :کتاب سیاسه و د تق نیال ما س)دما تحقیقا رودن دناسان وییی سکخن

نا د دیگردند نا
درسط رد نقض م کننی.

پیش فرض دوم آنها دین دسه که "دردی داالتر دردن فتیله ی

د دیگردند دایی د تق زنیگ کنی ".

آیا دین پیش فرض درسه یا یر؟ ده نظر م رسی درسه دسه ول دعن دن درط الزم نه درط ککاف  .یعنک دگکر
من ودقعا دا دلا د تق رفتار کن دین د تق رفتار کردند

د دلا رد دفزدیش م ددی ولک

دک زنکیگ

دلا فقط ده دین د تق رفتار کردن من دستگ نیدرد و ده م دمل دیگری نیز دستگ ددرد.
درط کاف د

دد گفه.

چیسه؟ در دحث دعیی

دین رودیه دا و ورژن داد دلگ مرد ط ده ردو حل دول د د که دنسان مادی دا د تق زنیگ ککردند سک د مک -
درد .و حاال ده ردوحل دوم و ورژندای اص ده آن م رسی که دصت دا دنسانهای مادی سروکاری نیدرد .دز قیی
فتسفهد مرفاد در

دنیانگذدردن ددیان م گفتنی که در کیدم دز دنسانها یک

"ت چنان که ودقعا دست " ول در کیدم دز دنسانهاد یک تص ری دز

د ودقع ددرنی  " selfد" یعن

د ودقع دان ددرنی که دین تص رد دکا ک د

ودقع دان دنطباق نیدرد که ده آن  egoم گ ینی در دینجا ده دین egoد "من" م گ ینی گکاد تصک ر مک کنکی
ویژگ

اص در ما دسه در حال که در

اص در ما نیسهد در حال که در

دِ ودقع مان دصت نیسه و گاد نیز تص ر مک کنکی ککه ویژگک

دِ ودقع مان دسه.
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گفتهدنی که دکر دنسکان د یکک د یکه  identityودقعک

ده زدان دیگر در

 objectiveددرد ککه دلکان self

دوسه دما دلین دنسان یک د یه  subjectiveد ددرد که دلان  egoدسه .مثال :ملالن دسه من فک دل دقکع
آدم متالبری داد ول گلان کن که آدم مت دضع دم دالن  egoمت دضع دسه ول  selfمتالبکر مک دادکی .مکن
ملالن دسه که تص رم دین دادی که ددنشلنیم  egoول در ودقع نباد .self
دکثر ما دنسانها ملرمان رد دا  egoزنیگ م کنی  .ده ودسطۀ دلین  egoدسه که دا دلا دوست مک ککن و قهکر
م کن و ددلن م کن و قهر م کن و  .....دینهای ککه دیکن تفالیکک رد ککردودنکید چکه دلیلک دکردی حرفشکان
ددرنی؟
چنیین دلیل آوردو دنی که فتسفه و مرفا و  ....گفته دنی که دگر دخ دد ده آنها دپرددزمد دحث ده دردزد م کشی و
دز آنها صرف نظر م کن دما ده یال دز آنها م پرددزم:
در کس

د

رد دوسه ددرد " "self-loveکه دلیند م وب م د د دنساند

دنگهکیدر دک د (صکیانه دز

ذد ) که دز دلین صیانه دز ذد د دو فرزنی مت لی م د د که مبارتنی دز ولب نفع و دفع ضرر .دگر ماورد دز دیکن
قردر دسه چرد ناداد دستی ؟ ت (یعن دنسان در در مرتبهدی که م
در نفع رد ده طرف

ددی دادی) تا دنجا که در ت دن

د دک دود

د ولب کردودی پس چرد آردمش نیدری؟ چرد دفسردو م د ی؟ چرد ناردحکه دسکت ؟

چرد داد نیست ؟
یک مثال دز م النا دیاورم :م النا در مثن ی م گ یی یک فرد رفه  30سال در دازدر مشغ ل تجار دکی و ثکرو
مظیل ده دسه آورد و دز طریق دلین ثرو د یک زمین دسیار مظیل

ریکیدری ککرد و سکپس رفکه  30سکال

دیگر کار کرد و داز د ثرو کتن ده دسه آورد و دا آن ثرون ککتند ککاب دسکیار مجلکل و دزرگک سکا ه.
زمان که میخ دسه ده آن کاب نقل مالان کنید مام ردن دهردان گفتنی که زمین دلا آن طرفتر د د و زمکین رد
م ض گرفتهدی و کاب رد در روی زمین یک نفر دیگر سا تهدی و زمین
زمین رد که زمین

د

د دایر مانیو دسکه .دیکن فکرد یکک

تلق کردو د دد مینظر قردر دددو و درچه ثرو دددتهد رج آن زمین کردو ول زمکین
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یک نفر دیگر رد آداد کردو دسه .م النا دز دین ددستان دستفادو کردو و م گ یکی مکن و دکلا دک دلینطک ری مکا
یک زمین ددری ده نام دین و یک زمین د ددری ده نام روح .ما فالر م کنی د دکین مکاد زمکین ماسکه و دکر چکه
ددری

ددی دلیری ده ما م گ ینی که زمین دلاد آن دیگری دک دو یعنک

رج دین دین م کنی و وقت که م

روح دلا .دین رد دداد کردودی دما روح رد ردا کردو دی 1دز دین وهه دسه که م گ یی:
کار

در زمین دیگردن انه مالن

د کند کار دیگانه مالن

پس دنسان م ت دنی دسه ده آداددن دزنی ول زمین دیگری رد آداددن کنی .ما که ده اطرصیانه ذد د ک دشدکا
کردودی دردی ولب نفع و دفع ضررد چرد دینک غلگین دستی ؟ زیرد ولب منافع کردودی دردی  egoو دفع ضکرر
کردودی دز  egoول  selfمهج ر مانیو دسه .دنسان در یل م دقع یال م کنی که ده  selfرسییگ مک کنکی
ول ودقع دین دسه که ده  egoرسییگ دیو دسه .دگر دز زنیگ یک فرد فیللبرددری کنی د م گ یی :دین فکرد
دله ملر رد فقط و فقط ده فالر

د

د دو دما ف دل دقع دز

د

ددتباو گرفته دسه .در دنسان مردی رد دوسه م ددرد که دو رد پیر
دادی و

دو نبادی .ما چنان سا ته دیودی که پیر

ردض نیسه چ ن
د

م ددنی

پیر

ما گفتی که دنساند

د

رد دوسه م ددرد ول ف دل دقع م ددنیکی چکه دایکی دگک یی ؟

دایی دگ یی "در دنسان د آن چیزی رد که فالر م کنی ک د
ودقع د

دادی

دو

دانسی ککه مکردی رد ککه

دمان د دسه.

د دوست ددرد یعن

د ودقع د

دو آن مردد پیر ودقعک د

دمان رد دوسه م ددری دما چنان سکا ته نشکیودیک ککه در

دلان دوردن که دسیار ک سن و سال دستی د پیر ودقع مان رد تلییز ددی حاال
دمان م دنگاری د ودقعا پیر

د

رد دا چیکز دیگکری

دسکهد دوسکه مک ددرد .ک دو آن ک دد ک د

نبادی".

رددالار دوم م گ یی :ما در رددالار دول دا دلۀ ورژندایش دا  egoسروکار دددکتی ولک مکا  egoرد کنکار مک -
گذدری و م گ یی که د تق زیستن دردی  selfمنفعه ددرد نه دردی  .egoدکلا قکبت مک گفتک دگکر د تقک

1

 .این بحث ،نگارندۀ این کلمات را به یاد سخنرانی ماتریالیسم اخالقی استاد مصطفی ملکیان می اندازد.
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زنیگ کن ثرو من ک م د دد دهر من ک م د دد محب دیه و دحتردم و  ....ضرده م
د

رنکی ولک دکه

دادیی که ثرو د دهر د دحتردمد آدرود محب دیه و مل آکادمیک دله وکزو  egoدسکتنی نکه  .selfقکیما

م گفتنی دلۀ دین چیزدای که ددریی فقط تا لب قبر دا دلاسه یعن دلگ مرد ط ده  egoدستنی
دین رددالاردوم نیز ورژن دای ددرد:
ورژن دول دز رددالار دوم :د تق زنیگ نالردن ده  selfضکرر مک رسکانی چک ن وقتک مک
غیرد تق دالن مثت م
ت

ک دد یکک ککار

دد ظلل ده ت دالن حق دز ت ضایع دالن و  .....دول دایی در درون

دم نسبه دکه

ش و کینه و نفرت پییی دیایی تا آنها دامث د نی که ده ت ظلل دالن یعن من قبل دز دیناله یک سیل ده ت

دزن دایی ددتیدئاً یک سیل ت ی گ

دم دزن  .من دگر دخک دد مکال تک رد دکیزدمد دول دایکی در درون ک دم

یک چیزی ده نام حرص پییی آیی تا دسه تجاوز ده مال ت دردز کن  .من دگر دخ دد در مک رد دکلا کاردکالن
دالن و دز دددرو دیرون تان دالن د ددتکید دایکی یکک حسکی در درون ک دم پییکی دیکاورم و سکپس دکر دثکر آن حسکید
کاردالن دالن و دز دددرو د ردج تان دالن  .معنای دینهاد دین دسه که من در دار که دخک دد غیرد تقک زنکیگ
دالن د دایی ددتیدئاً یک یا چنی ضرده ده
زدن .مسل دسه که ضرده دای ده
مردی دز دلسایه د

دم دزن  .د تق زنیگ نالردند یعن ضرده دای درون پیکاپ دکه ک د
دم م زن یک ددستان دگ ی :

دسیار متنفر د د دو ده غتمش گفه سر من در پشه دکام دلسکایه دبُکر و دکه حیکاط دلسکایه دم

دینیدز تا دمنیّ ه دا دیاینی و دلسایه دم رد دمیدم کننی مسل دسه که در دین میان ت کشته م د ی ول مسکل نیسکه
که حتلا دلسایه د د کشته د د دایی د ددی دردی قاض مسکتیل نشکید دکایی دصکت دلسکایه د ردک و ددد و
آزدد دی و داییدای دیگر.
ما وقت د تق زنیگ نل کنی د ددتید چنیتا ضرده د تق ده

دمان م زنی تا دایی چنی تا ضرده ده دیگکری

زدو دادی  .وقت که ظلل در یک فرد م کنی د  egoما داد م د د ول  selfما ناداد م د د.
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ده نظر م رسی دین ورژن کامت قادل دفاع دسه چ ن وقت که من غیرد تق رفتار م کن د حتلا قبلش

دم رد

ویردن کردو دم و ده دلین دلیل مبادر ده ملل غیرد تق م کن  .دین رودیه رد ده د دد نسبه م ددنی.
ورژن دوم دز ردو حل دوم دین دسه که م گ یی تفاو  egoو  selfدین دسه که  egoچنکان سکا ته دکیو ککه
فقط منافع

د

رد رودیه کنی ول  selfو ری سا ته دیو که د ده فالر منافع

د

دسه و دک دکه فالکر

منافع دیگردن .دنسان چنان سا ته دیو که گاد دیچ منفعت دز یک کار اص نل درد مثت دلا دز یه وای مب ر
م کنیی و م دینیی که یک گنجشک ددرد یخ م زنی .آن رد درمییدریی و ده انه م دریی و ده آن رسییگ مک
کنیی و دعی دز چنی روز دهب دی حاصل م د د و سپس ردایش م کنیی .دلا چه منفعت

م دریی و چه منفعت

دردیی؟
ویلیام ویلز دا یال دز فتسفۀ دورۀ

د

ور و دحث ددده که آن فیلس ف م گفه دنسان محال دسه ککاری

دنجام ددی مگر آناله دا ودسطه یا د ودسطه منفعت دبرد .ویلز م گفه :ما دنسانها چنان سا ته دیو دیک ککه دک
آن م قع که

د ده

د ده م و دی دیگر و دیگانه مک -

دمان م رسید داد م د ی و د م قع که

رسید داد م د ی  .دلا دگر در یک روز درف که یک متر درف در روی زمین نشستهد پیرمرد یکا پیرزنک رد مک -
دینیی که نل ت دنی دز یادان مب ر کنی و م رویی کلالش م کنیی تا مب ر کنید دینجا دکلا منفعتک نبردیکی ولک
لذ دردیی حال دگر یک نفر دز دوستان و آدنایانتان دلا رد دنگام کلک کردن م دیید آن میزدن دز لکذت ککه
قبت دردیید دینک نل دریی.
آن فیلس ف م گفه :دصت چنین نیسه و دا ودسطه یا د ودسکطهد منفعتک مت وکه آن فکرد دکیو دسکه .یکک روز
ویلیام ویلز دا کالساله م رفه و داردن دیییی د م داریی وقت ده یک پل رسیید در کنار نهر آب ککه د دسکطۀ
داردن دییی طغیان کردو د دد دچه
دیی دسه .ویلز رفه و ده آن دچه

ک رد دیی که در گل و الی کنار رود انه گرفتار دیو و دسیار در وضکعیه
کلک کرد و درگشه .دو دا

د

گفه دلین مک ردد نل نکۀ ک د

دسه و ددستان رد ده آن فیلس ف تعریف کرد و گفه من دز آن ماورد دیچ منفعت رد صاحب نشکیم ولک کلکک
کردم .من چه س دی دردم؟
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آن فیلس ف گفه :دگر ت آن رد ردا م کردید و م رفت د تا مک قع ککه حافظکه د یکاری مک ککردد مکذدب
وویدن م آمی سردغه و دردی آناله

د رد دز تلخ رودنه ردا کن د رفت و کلک کردی.

ده نظر م رسی که آن فیلس ف درنیو دیو ول ویلز م گفه چکرد وقتک ککه دز آنجکا مبک ر مک ککردمد مکذدب
وویدن پیید کردم؟ چ ن من آنگ نهدی سا ته دیودم که رنج دیگردن م وب رنج مکن مک دک د .دنسکان دگ نکهدی
سا ته دیو که فقط رنج

د

دی .دنسان متوو دردیناله

د دو دسهد دیگر دو نیز دسهد د دز

د دیگردن Self .متوو در

م وب رنجش دو نل د د دلاله رنکج دیگکردن نیکز م وکب رنجکش وی
دک

ک د

ددکی

دکحال دسکه و دک دز

د دد دامل دیگر دد نیز م د د.

دین رودیه کامت قادل دفاع دسه دما یک چیزی دسه و آن دیناله دنسان م ت دنی دکه گ نکه دی زنکیگ کنکی ککه
دین حس دیگر دوست در دو کادش یادی.
دفتط ن دز ما م

دسه که کاغذی درددری و درچیزی رد که در زنیگ ما مطل ب دسه د آن که دنییشه دی

دالنی د سریع در روی کاغذ دن یسی  .مطل ب یعن آناله دو ویژگ دددته دادی :دول -چیزدای که دوسکه ددریک
آنها رد دددته دادی دوم -آن چیزدا رد نیدری
فرض کنیی یک فهرسه  500تای تهیه م د د دفتط ن م گفه دکن ن درداب آنهکا دیانییشکیی و در مک رد دیکن
 500تا دازدنییش کنیی یعن تامل و درنگ کنیی و دبینیی که کیدم یک دز دینهکا رد دکردی
کیدم یک رد دردی دیناله دلا رد ده چیزی دیگر م رساننید م

ددیی مثت پ ل رد م

ددکان مک

ددیکی و

ددی تکا مکا رد دکه ریکین

انهد مادیند وسایل مال زنیگ دلچنین دردی آناله دگر دیلار دیی د دت دنی دکه دیلارسکتان دکا پزدکالان دسکیار
مال دروی یا ده زیبای دنیدم دروی یا وسایل آردیش و  ....دخری  .پ ل رد م
گرود دز م دردد پله م د نی تا دلا رد ده چیزی دیگر درساننی.
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ددی دردی رسیین ده آنهکا .یعنک

دا دین کار آن فهرسه تقلیل م یادی ده مثت  100م رد .مثت پ ل کلک م کنی تا دز طریق رسیین ده آن مک دردد
ده محب دیه درسی  .دفتط ن در دینجا م گ یی آن قبل دا رد حذف کنیی و ددئلا دین کار رد دددمکه ددیکی .دز دیکن
طریق تعیدد م دردد دنی

تر م د د.

و دنی

دفتط ن م گفه درآنالس که صادقانه دین کار رد دالنید داال رو م رسی ده  3م رد:
دلف) حقیقه  :دنسان دز فریب

ردن متنفر دسه .دنسکان دز دینالکه دسکتخ

دودکام و دداطیکل دشک دد دکی

مک

آیی(.مال نظر)
ب) ولال :دنسان دز زیبای لذ م درد و دز دین لکذ دکردند نلک

ددکی دکه وکای درسکی (مکال دحساسکا و

م دطف و دیجانا )
ج) یر (مال ملل)
روح دنساند دین سه رد دوسه ددرد.
س دل :آیا ما ودقعا دینگ نه دستی ؟ یعن آیا ما

د د تق زیستن رد دوسه ددریک ؟ دو طکرز زنکیگ رد در نظکر

دگیریی که در دول دلا دلۀ ق دمی د تق رد م ت دنیی زیر پا دگذدریی و ده یر پشه کنیی و دومک دینالکه دلکۀ
ق دمی د تق رد رمایه م کنیی و رو ده یر دستیی.
دگر ده دلا دگ ینی دگر دول رد درگزین ده م دردی و ف دیکی یلک مکال دسکه ک دد یافکه و دگکر دکه دکالل
زنیگ دوم نیز زنیگ کن دقیقا ده دلان یردا دسه

دد یافه .دلا کیدم رد درم گزینیی؟ درو دب دکلا

م گ ییی دگر دناسه دقیقا ده یک چیز درس پس دهتر دسه ق دمی د تق رد رمایه ککن  .دفتطک ن مک گ یکی
دنسان دز

دِ د تق زیستن

دش م آیی ول چرد گاد آن رد زیر پکا مک گکذدرد؟ دکردی دنالکه دگکر ردسکه

دگ ی د ده دهر ده محب دیه و آدرو و  ....لطله م رسکی .مکن د تقک دک دن رد دوسکه ددرم ولک دینهکا رد دک
دوسه ددرم و ترویح د م دد  .دگر من دین دو طرز زنیگ رد دبین که دقیقاً ده یک نتیجه درسنید من د دک
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و دبههد د تق زیستن رد دنتخاب م کن د ما آنچنان آفرییو دیودی که مادق یر دستی دکردی  egoآنهکا مهک
دستنی یعن دهر د قیر د محب دیهد آدرو و مل آکادمیکد دحتردم .ده اطر دینها د تق رد زیر پا م گکذدری
دگر ده  selfددلیه قائل دادی فقط ده آن  3تا ددلیه قائل
مل م تجرد د تاریخد مرفان و در

ددی د د یعن حقیقه (مل ریاض د منطقد فلسفهد

د م گ ینی مل م دین و مذدب )د ولال (د نشین دکا طبیعکه و ورود دکه

مال دنر) و یر.
ما دگر ده  selfرو دیاوری

ددی دیی که آردمش دیشتری ددری د دسترس و دفسردگ کلتری ددری و دادی مان

دیشتر دسه .پس من د تق زنیگ م کن دخاطر ت وه کردن ده  selfو  selfدز د تق زیستن سک د مک دکرد
دما  egoس د نل درد.
در ولسه دعی ده و دب و رددالار س م و چهارم

دد پردد ه که ده ترتیب م گ ینی دنسانها "دک سرن دکه"

دستنی و دنسانها "د سرده" دستنی.
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جلسهچهارم
رسییی ده و دب و رددالار س م:
دولین حسن دین و دب دین دسه که م گ یی من ده  egoو  selfکاری نیدرم ت دگر ددل  egoو یا ددکل self
داد د دز د تق زیستن س د م دری و من دین دو رد دز دلییگر تلییز نل دد  .دین رددالار م گ یی ما دنسکانها
ده در روی؛ "د سرن ده" دستی و د تق زیستند زنیگ رد دردی دلۀ مان دهتر م کنی.
فرض کنیی دلۀ ما ساکنان یک کشت دستی و دیچ کشت دیگری د در کار نیسهد ب دگر غرق دک دد دلکۀ
ما ناد د م د ی و دگر دین کشت ده مشالل در رد کنید دلۀ دنسانها دایی دال دنی تا دیردد رفع د د چ ن ماورد
دز دین قردر دسهد دلۀ ما یالیل و یک زدان تت
دسه ده دلین دلیل دردی رفع مشالل تت
در مین حال س د

د

م کنی تا مشالل رفع گردد چ ن سرن ده دلکۀ مکا مشکتر

م کنی و در کس د م ددنی که رفع مشالل ده س د

د

دسه و

دا س د دله مجین دسه .م ددنیی چه کس دلیل نل کنی؟ کس ککه دکردی ک د

قایق ویدگانه دددته دادی و دین فرد ملالن دسه دلیل نالنی ول دقیه د سرن دهدنی –دک در سک د و دک در
زیان -در ودقع دنسانها دلگ دد ل یک کشت دستنی و قایق زدپاس در کار نیسه .دین نظریهد یک نظریۀ وامعکه
دنا ت دسه و قبل دا دلگ د رودن دنا ت د دنی.
دین نظریه م پرسی دگر دخ ددی وامعه دز در وهه مطل ب دادید چه کار کنی ؟ دین دییگاو در و دب م گ یی
ال زم نیسه ده وزئیا ودرد د ی مثت ده نهاد حق ق و دقتصادی و  ...دیکن دیکیگاو مک گ یکی وامعکه سکال  4تکا
ویژگ ددرد و ده د مقل دلا نیز دین  4تا رد قب ل م کنی:
ویژگ دول :وامعه ده در فردید درآنچه رد که "نیاز" ددردد دیدی .ت وه دددته دادیی م گ ی نیازد نه

دسته.

ویژگ دوم :دهرونی درچه رد م ت دنی در د تیار وامعه دگذدرد .درچه دز دستش درم آیکی دکردی وامعکه ماکایقه
نالنی .دین ویژگ

د

دو زیرمجل مه ددرد:
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 :2-1دوال کاری رد درمهیو دگیرد که دز مهیۀ دنجامش درآیی یعن ددنای و ت دنای آن کار رد دددته دادی.
 :2-2پس دز آناله کاری رد که م ت دن ده

د دنجامش دید رد در مهیو گرفت د آن کار رد دلانط ر ککه دایکی

دنجامش دددد دنجام دید نه دخاطر منافع فردی دم و یکا منکافع گکروو ک د و حکزب ک دم .یعنک آن ککار رد دایکی
دص ل دنجام دید و درطبق دص ل
دم قردر دگیرد و دز دص ل

د

د دلان کار و نبایی ده گ نه دی دنجامش دید ککه در ردسکتای منکافع فکردی
ارج کن .

ویژگ س م :دگر فرد دستحقاق دای دددته دادید دیش دز نیازدایشد وامعه دایی دیکن دسکتحقاق دکا رد دک دکه فکرد
دیدی یعن آن فرد ده نیازدای که ددده رسیی و وامعه د آنها رد ده دو دددد دما دین فرد دستحقاق دای دیگکر نیکز
ددرد که آنها رد د دایی وامعه ده آن فرد دیدی .زیرد وامعۀ

بد وامعه دی دسه که زمینۀ ردی و دال فای فرد

رد مهیا م کنی .دگر ده دلا فقط نیازدایتان رد دیدنید دیگر ده دال فای ن ده نل رسی حال دگر دلین وامعکه دکه
در فرد نیازدایش رد دیدی؛ دما دین فرد کاردای
د دد وامعۀ

ب و نیال ی دک دنجکام دیدکی ککه مسکتحق چیزدکای دیشکتری

بد دین حق دفزون و دضافه در نیاز رد نیز ده دو م پرددزد.

ویژگ چهارم :درکس در دین وامعه درچه رد که دز ردو ویژگ دول و ویژگ س م ده دسکه آوردو دسکهد آنهکا
رد تا آ ر دت دنی در د تیار دددته دادی و کس نت دنی دز دو غصب کنی و یا مصادرو نلایی.
دین رددالار م گ یی تلام چیزدای که دلادا م گ ییی که دایی در نهاددای مختلف دنجام گیردد فقکط دلکین 4
تاسه .وامعۀ کامت آرمان د وامعه دی دسه که دین  4تا ویژگ رد ددرد .دلا ده ده دتان مردوعه کنیی مک دینیکی
که آنها رد تاییی م کنی.دین  4تا م وب د سرن دت دنسانها دستنی.
نقی :دین نظریه زمان نافع دسه که من وقت د تق ملل م کن د ت د د تق رفتار کن د  ....دلکه د کتق رد
رمایه کننی .دین وامعه دا د تق رفتار کردن فقط یک نفر پییی نل آیی دکا د تقک زیسکتن 2د 3د  4نفکر و .....
دین وامعه پییی نل آیی دلاله دله دایی د تق زنیگ کننی.
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ده نظر من دین دییگاو دلحاظ تئ ریک دسیار ملیق دسه دمکا حصک ل چنکین وامعکه دید وددسکته دسکه دکه د تقک
زیستن دلۀ دفردد وامعه .دایی دو چیز ده دین دییگاو ضلیله د د تا ددالاالتش مرتفع د د .دول دینالکه دیکن نظریکه
دایی دیدنی که مهلترین نهادی که در وامعه دایی م ض د دد نهاد فردنگ دسه .فردنگ د تق دله دایکی تغییکر
د رد دگذدرد دردی پروردن فردنگ در دفردد دز دلان دوردن طف لیه.

یادی .پس دین نظریه دایی دلۀ ک دش

دوم دیناله نبایی دا ک دش دای دفردد دیگر دردی دصتح وامعه مقادله کنی و دال دی تا نشان ددی در ک دشک ککه
م دینیید قادل فروکاستن  reductionده ک دش دای چهارگانۀ ماسه .مثت کس که در زمینه دقتصکاد فعالیکه
م کنی داال رو زیرمجل مه دلین 4تاسه یعن کار دوتلام -فردنگ .
نظر من دخصا دین دسه که دشر آدسته آدسته ده سله دین نظریه
قیرت نیدرد لیالن در آینیو قیر

ددی رفه .دین نظریهد در زمان حکال قک

و

ددی گرفه .ده نظر من ودوب دسه که در فردی فقط در سکر ککاری دکرود
ک د

که م ت دنی آن رد دنجام ددی و ودوب دسه که وامعه یک فرد متخصص رد سر کار تخصصک

دنشکانی.

دصت وظیفۀ مییردن دین دسه که وقت دیینکی یکک فکردد متخصکص در یکک حرفکۀ کاص دسکهد دو رد دکه ککار
دگلارنی .دز طریف دیگر در فردد

د

د دگر دیی دردی کار اص سا ته نشکیو دسکهد ک د

مثت یک فرد دکترد و یا ف ق دکتردی یک ردتۀ اص دسه ول نات دن دز تیریس دسهد

د

کنکار دکرود

دایی کنار دکرود

و دگر ودقعا یک نفر ت دنای تیریس رد ددردد دایی دلان و ری که تیریس دالنید تیریس نلایی نه آنگ نه دی ککه
منفعه دخص د

ملح ظ د د در در مک رد دلینجک ر دسکه ککارگرد کشکاورزد کیما د صکنعهد تجکار و

سیاسه ...
دصت فساد رژی دای سیاس رد در نظر دگیریید مثت من منتقی یک رژی داد  .م ددنیی دزرگترین دنتقادم چه مک
ت دنی دادی؟ دیناله در دین وامعه و کش رد کار رد کسان در مهیو گرفته دنی که نکات دن دنکی و یکا ککاری رد درمهکیو
گرفته دنی که م ت دننی دنجامش دیدنید لیالن آن کار رد ده گ نه دی دنجام م ددنید ککه منکافع دخصک و گکروو
ددان و حزب

ددان تامین د د .مگر فساد سیاس دغیر دز دین دسه؟
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یک نالته مرض دالن  :در یک وامعۀ سال دو تا مامل دیگر د دایی وو د دددته دادنی که در د تیار دشر نیسکتنی
که مبارتنی دز دول :ثرو و منادع طبیع مثل نفهد نقرود طتد ک ود ونگلد رودد دریاچه و  ...دیکن نظریکهد دکه دیکن
م درد نل پرددزد دوم :ح ددث که روی م ددنید مثل زلزلکه دکا و سکیل دکا و  ...دیکن دکا رد مک تک دن دز طریکق
کاردای

اص کاری کرد که تلفاتشان کلتر دش نید ول روی دددن دنها در د تیاردان نیسه.

نظریه چهارم :دین نظریه پا رد دز سرن ده مشتر

فردتر م گذدرد و م گ یی دنسانهاد د سرده دسکتنی .وقتک

گفته م د د د سرن دهد منظ ر دین دسه که ت د ت دست د مکند مکن دسکت یعنک وکیدی و تفالیکک ووک د
ددرد .دین نظریه ی چهارم م گ یی دلۀ ما یکک م وک د ودحکی دسکتی و در دینجکا دک دکا  egoو  selfککاری
نیدری  .یک رمن گنیم رد در نظر دگیریی که مثت یک میلیارد ددنۀ گنیم در آن دسه ککه سکا تارstructure
و کارکرد  functionدلۀ دنها مثل د دسه .دین رمن در کل کارکرد ودحیی ددرد مثت اصیه سیرکننیگ
ددرد در اصیت که در رمن دسهد در در ددنۀ گنیم د دسه یعن ددنۀ دول  +ددنۀ دوم +ددنۀ س م و  ....سکنخ
کارکرد دوزدد دلان سنخ کارکرد کل دسه یعن کل مساوی دوزدء.
یک رددی رد در نظر دگیریی که دوزدی مختلف ددرد در مثال قبل سا تار و کارکرد دوزدء مین د دک د و دوکزدء
مین کل د دنی .دینجا در وزء دا وزء دیگر فرق ددرنی د دز لحاظ سا تار و د دز لحاظ کارکرد یالک دز وکنس
دیشه دسه دیگری دز ونس پتستیکد مسد آل مینی م و  ...یال مالعب دسه و دیگری دسکت دنه و  ....وقتک ککه
دین دوزدء روی میز پخش دیو دادنی و وید دز د دادنیدسا تاری ویدگانه ددرنکی و ککارکرد کاص دخ ددکاند
ول آیا دلا م ت دنیی ده رددی گ

دیدیی؟ یر .دایی دین دوزد ده ص رت

اص کنکار دک دنشکیننی و رددیک در

دثر دیند کارکردی دیگر پیید کنی یعن کارکرد رددی چیزی دیگر دسه و دز آند کاری درم آیکی ککه دز دوکزدء
مختلف در زمان که وید دز د دستنید درنل آیی .دگر یک وزء ککارکرد

رد دز دسکه دیدکید دیگکر دوکزدءد

سا تار و ک ارکرددان درقردر و سال دسه ول چ ن ما دز طریق مجل ع م ت دنستی د بار رد گک
نل ت دنی گ

دیدی در دینجا کل دیش دز مجل ع دوزدء دسه ول دین کل دردی دیناله دت دنی ککار

ددی ده تلام دوزدء نیازمنی دسه .ده دین قبیل کل دا  mechanisticم گ ینی.
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دکیدی دالن
رد دنجکام

یک م رد س م رد نیز در نظر دگیریید دین دنسان رد دا رددی لحاظ کنیی ده نظر م رسی دکین دنسکان دصک ر ککل
کاری داالتر دز دوزدئش دنجام م ددی .کارکرد دیند کارکرد دیچالیدم دز دماایش دکه تنهکای نیسکه .ککارکرد
دلۀ دوزدء دص ر کل د که کنار د دادنی د کارکرد دین نیسه .دز دین وهه دین و رددی مثل دک دسکتنی.
کلد یک چیزی دضافه در دوزدء ددرد .ول دگر در رددی یک وزء ردب د دد دیگر صیدیش در نل آیکی ولک
دقیه دوزدء سا تار و کارکرددان رد دز دسه نیددو دنی و سال دنی .ول در دین دگکر مکثت دنکیدن دکلا درد دگیکردد
تلام دماای دین تان تحه تاثیر قردر م گیرد .دگر ما ی میب پیید کنی کل دین متفاو م د د.
در دینجا یک کل ددری که متوو در دیناله دنری درتر دز دوزدئش ددرد و متوو دردیناله دردی سال ککار ککردنشد
ده دلۀ دوزدئش نیاز ددرد ول دگر یک ما میب پیید کنی دقیۀ دماا د
م گیرنی و آنها د نا

بر دز دو نل ماننی و تحکه تکاثیر قکردر

دح دل م د نی .دین کل دا رد  organicم گ ینی.

حال س دل دین دسه که آیا ککل وهکان مثکل دولک دسکه یکا دومک ؟ دیکن دیکیگاو مک گ یکی ککل وهکان دسکت
 organismودحیی دسه .دین نظریه رد دز قیی دالیام مرفا طرح م کردنی ول در ردته دکای ددنشکگاد نلک
ت دنستنی دثبا کننی .در میان مرفا طرح م دی و دلینج ر داق م مانی ول دز دودیل قرن  20ده دین س گکردیش
دای ویی ده دین رویالرد دیجاد دی و گفتنی وهان یک درگانیس دسه دگر دثردت در وهان دگذدری د کل وهکان
تاثیر م پذیرد و دگر دین نالته صادق دادید معنایش دین دسه که در کیدم دز ما یک سل ل دز دین پیالررو دسکتی .
دین م و دد دو تا ویژگ ددرنی دول دین که دگرگ ن در وزءد م وب دگرگ ن سایر دوزدء دسه دک دکک.
دوم :دگر وزء دخ ددی وضعش دهب د یادید کل دایی وضعش دهب د یادکی .ککل نلک ت دنکی مسکتقتً سکال دلانکی در
حال که دوزدئش ناسال دسه .دهب د و دید د دوزد ده کل مکرتبط دسکه و دکالعالس .دیکن نظریکه مک گ یکی چک ن
ماورد دز دین قردر دسه پس دگر دین م و د یعن وهان حالش

ب دادید حکال مکا دک

ک ب دسکه و دگکر دکی

دادی دله دی دستی .
دین دییگاو م گ یی د تق زیستن ددرد حالِ ما رد
کل دگر

ب م کنی و حالِ دین کل رد نیکز ک ب مک کنکی .حکالِ

ب دادید حالِ دوزدء (یعن مکا) ک ب دسکه و دکالعالس .دیکن نظریکه طرفکیدردن دا صک ددرد مثکل
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ورددن درون که دو رد ده اطر دین دییگاو س زدنینید د پنهاورد و زدیا رویس (فیلس ف معروف دود کر قکرن 19
دمریالا)د دروین درودینگر (فیزیالیدن معروف قرن)20د فرد دویل (ددنشلنی تکردز دول فیزیکک و زیسکه دناسک و
دی فیزیک)د فری مین ددیس ند آلن داتس و ...
نقی :ده نظر من دین نظریه قادل دفاع نیسه ده دو وهه:
من دن ز نفهلییو دم که یک دنسان چگ نه م ت دنی ده پشه دام دست درود و دز آن داال نگاو کنکی و دگ یکی یکک
کل وو د ددرد دینها و ری سخن م گ ینی که دنگار رفته دنی در پشکه دکام دسکت و دز آن دکاال نگکاو مک کننکی.
نظریه دای که دز کل وهان دست سخن م گ ینید دز کجا م ت دننی ده دین حرفها درسنی؟ دنسان دایی دحاطکه دکه
چیزی دددته دادی تا دردارو د

سخن دگ یی ما که دالن در دودیل قکرن  21زنکیگ مک کنکی چگ نکه مک تک دنی

دردارۀ کل تاریخ دشریه صحبه کنی ؟ فرض کنیی یک کارودن در حال مب ر دسه و یک نفر درود در روی قلۀ
کک و دایسکتی و دککه دیکن کککارودن نگکاو کنککی .دیکن فککرد مک ت دنککی در صک ص کککل ککارودن سککخن دگ یکی یعنک
 perspectiveدین فرد م ت دنی دردارۀ کل کارودن سخنان دگ یی و آن د سخنان کل دلبته سکخنان وزئک
نل ت دنی دزنی .دین فرد م ت دنی دگ یی کارودن سه تا پیچ

ردو گکرد و کا

ددتکیدی ککارودن دیشکتر دز آ کر

کارودن دسه و  ...دما فردی که دد ل کارودن دسه نل ت دنی چنین منظرو دی رد دبینی و دز دین سخنان دگ یی .دین
دییگاو یک ن ع دلنی پرودزی دسه.
مرفا م گ ینی ذدن محیود دشر نات دن دز ددرد

دسه ول مکا در تجکارب مرفکان دکه دینهکا رسکییو دیک  .دمکا مکا

دنسانهای معل ل که تجارب مرفان نیدری و نل ت دنی ده دین دنا ه درسی .
ما دنسانهای مادید یا دز طریق ددرد

حس یک مطلب رد م گ یی یا دز طریکق  introspectionیعنک درون

نگرید یا دز طریق  memoryیا دز طریق  intuitionیعن ده ردای مقل د یا دز طریکق گک دد دیگکردن یعنک
 testimonyیا دز طریق دستیالل و دستیالل د که سه نک ع دسکه دسکتیالل قیاسک د دسکتقردئ و دسکتنتاج دز ردو
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دهترین تبیین .منادع دنا ه ما دلین داسه و دا دین  6تا منبع دنا ه چگ نه م ت دن ده دنا ه کل مکال رسکیی
و سخن گفه؟
فرض م کنی کل وهاند درگانیک دسه و ما سل لهای آن .و فرض م کنی که دگر حال دین کل
حال در کیدم دز ما نیز

ب

د د .دز کجا ددما م کنیی که

ب دادکید

ددی د د که در دین ص ر دا د تق زیسکتن سکع مک کنکی حکال ککل ک
دین حالِ دین کلد وددسته دسه ده د تق زیستن؟

چه دلیل ددریی که کل وهان وقت حالش

ب م د د که ما د تق زنیگ کنی ؟ دگر ددمکا رد مک دکری دکه

مال دنسان د حرفتان رد قب ل م کنی ول وقت درداب کل دست صحبه م کنیکید دکه نظکر مک رسکی حرفتکان
مستیل و م وه نیسه.
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