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  رامون یاست اکثرا پ انیملک یبنده با استاد مصطف یو پاسخ ها که حاصل پرسش  روش ی پ یمجموعه گفتگوها 

 1است. دهیسال به انجام رس 5بوده و  مجموعا در طول  یخودشناس

یم از خامی و درد و رنج، رهایی یابیم؛ انتومی روزروزبهشود و هر یک از ما  بهتر روزروزبهتواند زندگی می 

 ".رهاندشدن می ی تصادف زاده  انسان را از (خودشناسی)" به تعبیر نیچهخودشناسی امری ارزشمند است زیرا 

محصول تصادفات کور ژنتیک و تعلیم و تربیت و محیط، سنخ روانی و سن  انسانی که شخصیت و منشش صرفاً

را  اشی و عینیذهنکند و تجارب  خود فرارویز سعی نکرده است که رگه ی تصادف است؛ اوباشد، زاده

 گسترش دهد.

را دارند اما   یمندفضیلت  یدغدغه است که افراد  هاییزندگیاز  ترخوش بخت و اقبال  بر اساسزندگی چه بسا 

از  نبرگرفتمحض باشیم که جز  یکنندهمصرفیک  صرفاً همه چیز در خوش بودن خالصه نشده است. اگر 

 اهمیت بی بهبودی جهان، برایمان  اصالً؛ گویی ایمنبوده هستی، سود دیگری نداشته است، گویی حق گذار هستی 

مجموعه  به کمک این  و امیدوارم کنممی استاد ملکیان را به خاطر آموزگاری نیکویش ستایش .بوده است

 .بیفزایم، به شیفتگان راه عقالنیت و معنویت، دانش یا شوری گفتگو

بدترین راه انتشار این رساله بود؛ چون با اطمینان میدانم که مطالب این  حالدرعینفضای مجازی بهترین و 

به   این مجموعهشود که فضای مجازی باعث می حالدرعیناما  2توسط کاربران خوانده نخواهد شد  عموماً مجموعه

 دست تعداد بیشتری از افراد، برسد.

که به هر چهار نوع ارتباط انسان با خدا، انسان با  پرسیده شده است یاناستاد ملک سؤاالتی از مجموعه،در این 

در  هاآن جواب  خودش، انسان با دیگری و انسان با موجودات غیر انسان بازگردد و البته سؤاالتی که عمدتاً

 .است بوده مهم ایشان غایب گفتارهایدرس

 

 1398تابستان  –حسام شوشتری   1

 چه ما غزم با اینترنت)) رجوع کنید به کتاب .میشوند خوانده مجازی فضای در مطالب درصد 18 تنها متوسط به طور  2

 ((کند؟ می
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 خدای نامتشخص

: خدای نامتشخص،  ایدکردهچهار نوع ارتباط انسان با خدا را مطرح  فلسفی  شناسی انسان  درس گفتارشما در 

و ماتریالیسم حال به نظر شما بین دو راه ماتریالیسم و   وارغیر انسان ، خدای متشخص وارانسان خدای متشخص 

 است؟  تریدرست خدای نامتشخص کدام موضع، موضع  

راز است و اگر  طبعاًدانم و اگر خردگریز باشد، که میدانید من خدای نامتشخص را خردگریز می  طورهمان اوالً 

تر درست  با نفی ماتریالیسم، خدای نامتشخص را توانمیچیزی راز باشد، هیچ راهی برای نفی و اثباتش نیست اما 

 از ماتریالیسم تلقی کرد.

ث التفاتی، معتقد هستم یح یی آگاهی و با مسألهنفی کرد؟ من خودم با مسأله نتوامی حال ماتریالیسم را چگونه 

ماتریالیسم را نفی کرد. به این معنا که اگر ماتریالیسم درست بود، آگاهی امکان نداشت ولی ما  توانمی که 

 الاقل، قائل به این هستیم که آگاهی وجود دارد؛ بنابراین ماتریالیسم قابل دفاع نیست.

اتی نباید  ث التفییا هیچ موجودی ح  داشتندمیث التفاتی ی موجودات باید ح یهمه اگر آگاهی وجود داشت یا 

که ما برای خیلی از چیزها  بینیممیو نباید حکم متفاوتی از هم داشته باشند اما ما  اندماده داشت؛ چون همه می

که چیزها از  شودمیث التفاتی نیستیم. پس معلوم یث التفاتی قائل هستیم و خیلی از چیزها برایش قائل به حیح

 چیزی است. بیزاری شما  ()از( کسی است. امید شما )به ت شمایک سنخ نیستند. عشق شما )به( کسی است. نفر

هایی که به ویژگی وقتهیچمعنایی ندارد. یعنی ما  ()به یچیزی است. اما دیوار )از( معنایی ندارد. صندل ()از

  ی همه توانیم نسبت دهیم. اگر ماتریالیسم درست بود باید با نسبت دهیم به امور مادی نمی  وانیمتمی امور روانی 

این دو  یدرباره بیشتر  یمطالعهث التفاتی نداشت. برای ی ث التفاتی داشتند یا هیچ موجودی حیاشیاء عالم ح

 کنید.  استدالل، به روایت جان سرل و تامس نیگل و مک گیل رجوع
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 من((انواع ))

جدیدی از شما بپرسم چرا که با تفصیل فراوان این بحث را قبالً   سؤالپیشین گذر کنم و  سؤالخواهم از می 

  تر مهم رابطه با انواع ))من((  کدام را درشما شناسید و ی انواع )من( می نظریه درباره  چندشما باز کردید. شما 

 ؟  دانیدمی 

 .دانممی اهنظریه  یبقیه از  ترمهمانواع )من( را  یدربارهمن سه نظریه 

 :گویدمی عرفا در باب ))من((  ینظریه. اندکرده است که عارفان، آن را بیان  اینظریه ، اول ینظریه 

  انگاری می ))من(( را به خطا ))من((  هایدارایی تو یک ))من(( حقیقی داری و سه دارایی از ))من(( داری، که 

. روح، ))من(( حقیقی توست اما نفس و ذهن و جسم )بدن(  توانددروغین  یها که در حقیقت آن سه تا ))من(( 

. حال اگر این سه داشته را تواند هایداشته یا به تعبیری  اندروح. مملوکات اندروح هایداشته. اندروح هایدارایی

ن(( است؛  ( ذهن ))من(( است ))من(( بدن ))مخود انگاشتی. یعنی گفتی ))من(( نفس ))من(( است. ))من(

و  کندمی . هر سه، ))من((های دروغین تو را مشخص ایبرگزیده ))من(( راستین  جایبه ))من(( دروغین را 

 .اندحقیقی ))من((  هایداشتهدر این تئوری، منهای دروغین،  درواقع

. در شماست. بدن دیگری هم غیر از بدن شماست، وجه جمعیت موجودات است. ببینید بدن من غیر از بدن 3روح

من هم غیر از نفس شماست.  4نفس درنهایتر از ذهن شماست و یهن من غباب ذهن هم این نکته صادق است. ذ

. کندمیرا از یکدیگر جدا  هاانسانکه  اندساحاتی. یعنی اندآدمیاین سه ساحت نفس و ذهن و بدن ساحات تفرد 

ری و هر  ماست. من و هر انسان دیگ وجود دارد که ساحت جمعیت آدمییگری در ساحت د گویندمی عرفا 

اولی و  بااینکهقطره آبی و هر چوبی و همه موجودات در ساحت روح با یکدیگر یکسان هستیم. و از این نظر 

ن راه ببریم و چنانچه ما به ساحت روح خودما  پذیردنمی الیهمضاف دارند اما روح،  الیهمضاف  حتماًدومی و سومی 

. در ساحت روح ما با یک موجود یگانه مواجه هستیم و کنیممیوجودات هستی احساس یکی بودن با تمام م

 

3  Spirit  
4  Soul  
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  خرد گریز  ایتئوری همچنین با یگانگی همه موجودات مواجهیم. این روح، همان خدای عرفاست. این تئوری، 

 است.

 آیا اشیاء ذهن دارند؟  

 .اندروحفقط جسم دارند و  و اشیاء ذهن ندارند

کردند که طبق این نظریه   گذاریپایه  20روانشناسان اجتماعی در نیمه اول قرن که  است ایتئوری ، تئوری دوم

 های داشته قبل ))من((های دروغین،  ینظریهتو یک ))من(( حقیقی داری و چهار ))من(( دروغین داری. در 

 . اندحقیقی )من((های دروغین، تصاویر ))من(( ))من(( حقیقی بودند اما در این نظریه )

 هست.  واقعاً کهچنان طفی یکی مص

 مصطفی از خودش تصور دارد.  کهچنان یکی مصطفی 

 دیگری از مصطفی تصور دارد. کهچنان یکی مصطفی 

 مصطفی از تصور دیگری نسبت به خودش تصور دارد. کهچنان یکی مصطفی 

 دیگری از تصور خود مصطفی نسبت به خود مصطفی، تصور دارد. کهچنان کی هم مصطفی ی

دو تئوری قبلی، ارتباط دارا و  برخالفاست که ارتباط ))من(( حقیقی با ))من(( دروغین  ایتئوری ، سومتئوری 

 هایی نقص دانیم که در وجودمان، عیب و ما می  یهمه داشته و یا ارتباط عاکس و عکس نیست. طبق این تئوری، 

را از ما بگیرد و د نقاط ضعفمان اگر کسی بخواه پذیریممی و البته نقاط قوتی هم هست و خودمان هم  هست

هر چه نقاط قوتمان بیشتر بشود و نقاط  خواهیممینقاط قوت را جایگزین کند؛ چون خودمان را دوست داریم و 

 القاعدهعلیز نقاط ضعفت را بگیرم. تا ا خواهممی مان هم کمتر بشود. پس اگر شما به من مصطفی گفتید که فضع

و سپاسگزاری و   کنممی شتر بشود، از کار شما استقبال بشود و نقاط قوتم بی خواهم نقاط ضعفم کمترچون می 

که نقطه ضعفم است و البته عیب و نقص است  دانممیهم کنم ولی گاهی، چیزی در من هست و خودم تشکر می

واهی آقای شوشتری دستت را کنار بکش! چون اگر این نقطه ضعفم را بخ ویمگمیاما اگر به سراغ آن آمدید، 
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با   دائماًاگر بگویید که ملکیان، تو  مثالًمصطفی هستم.  ایشناسنامه تغییر بدهی، ))من(( دیگر فقط به لحاظ 

داری و این کتاب هم جلوی استعالی معنوی تو را گرفته است و هم موجب بدبختی تو و زن و   سروکارکتاب، 

پذیرم که اشتغال به کتاب هم . یعنی مینمکمیشده است! و فرض کنید که من هم این حرف را قبول  هایتبچه

است. حال اگر بگویید  شده  امبچه جلوی استعالی معنوی مرا گرفته است و هم اینکه موجب فقر و فالکت زن و 

تماس با کتاب  سرسوزنیبدون  اتزندگیمتدی را به تو پیشنهاد کنم که از این به بعد  خواهممی ، من یکه مصطف

! اگر من ارتباطم با کتاب قطع بشود، دیگر ))من((، ))من(( خواهمنمی : گویممیبه شما  بگذرد؛ من در اینجا

ای مصطفی ملکیان است و یکی هم البته به لحاظ پوست و  شناسنامه رطوبه  چیزییکنیستم و تنها در آن صورت 

اتصال داده شده که در منظر دیگران است، مصطفی ملکیان هستم یعنی هویت من به کتاب  ایچهرهصورت و 

او را ترک سیگار بدهد. آن شخص به او گفت که   خواستمی شخصی سیگاری بود و شخص دیگری  مثالًاست. 

به چه   دانمنمی ی ضرر است و آن شخص سیگاری هم این جواب را داد که من اگر سیگار نکشم سیگار، ضرر رو

وی،  شده است. یعنی اینجا اگر بخواهی واردش بش  بیدار بشوم. سیگار، در اینجا هویت آن فرد هاصبح ایخوشی دل

 ای.انگار که وارد حریم خصوصی او شده

اگر کسی بخواهد دستش را بگذارد و تو در جواب بگویی که دستت را  هایی که مطابق با این نظریه، این مؤلفه

ی اوصاف بروند و بیایند و اما بقیه آیندمی حساببههویت تو  هااینبکش کنار؛ چه خوب باشند و چه بد باشند؛ 

 جزو هویت تو نیستند. هااینباشند یا نباشند، باکی نیست و 

 جدی است. هانظریه  یبقیه من البته تئوری عرفا برایم بیشتر از 

باید باشد که ابتدا به روح )روان(، نفس )جان(، ذهن، جسم و   گونهاین یک انسان معنوی  بندیاولویت آیا 

 5اهتمام بورزد؟  مطلوب اجتماعی  ۷سپس 

 است. طورهمین بله 

 

 که حالی در. است شناسی نفس معنای به ایرانی روانشناسان نزد روانشناسی لغت: گوید می دیگری جای در ملکیان  5

 نفس مفهوم یا شناسی جان اصل در روانشناسی نظر این از. است نفس معادل جان و است روح معادل روان اصل در

 .است شناسی
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 ؟آیدمی  حساببه ساحت وجود انسان  5جزو کدام  ناخودآگاهکه مطرح کردید، روان   6ساحتی  5در 

 ، نفس نیست.ناخودآگاه کهدرحالیاین پنج ساحت، در ساحت نفس است 

 شما به وجود روان ناخودآگاه قائل هستید؟ 

ای ضعیف است. ادله ، ادلهاندناخودآگاه کسانی که قائل به وجود  یله ادکنم اما نه! من ناخودآگاه را رد نمی

توان نتیجه گرفت اما من خودم  ف، نادرستی مدعا را نمیی ضعیضعیف است ولی توجه داشته باشید که از ادله

 گیرد.می ی خردستیزها قراروجود ناخودآگاه در انسان را جزو خردگریزهای مرجوح میدانم که در زمره 

 ۷فت، طمأنینه و قوت قلبطمال
پاداش یا   عنوان به ی روحانی مالطفت، طمأنینه و قوت قلب ی اخالق، از سه مؤلفه فلسفه  درس گفتار شما در 

سود قطعی اخالقی زیستن نام بردید و در آنجا هر یک از این سه مؤلفه را ایضاح و تمایز مفهومی کردید و  

شود. این سه مؤلفه از چه  در عالم گم نمی  ایبدی تید که هیچ خوبی یا گفتید تنها به این معنا است که معتقد هس 

ن سه مطلوب )مالطفت، طمأنینه و قوت قلب( با پنج  هستند؟ و اگر تعارضی میان ای 8امر واقع  6سنخی از 

)آرامش، شادی، امیدواری، معناداری، رضایت باطن( رخ بدهد، شما به چه دلیلی این سه   شناختی روان مطلوب 

 ؟دانیدمی لوب را اولی مط

 .انددرونیکه البته رویدادهایی  رویدادندمالطفت و طمأنینه و قوت قلب هر سه از سنخ 

 

 کردارها و گفتارها ها، خواسته احساسات، ورها،با  6
ی آخر در نظریهدهد. زیستن چند نظریه را شرح می ی اخالق در ترم ضرورت اخالقیملکیان در جلسات فلسفه  7

کند که در آن ضرورت اخالقی زیستن را به دلیل ی دوم را مطرح میی اول و درجهدرجهملکیان فرق میان رضایت 

. این نظریه مذکور توسط خانم آندرهیل نخستین بار مطرح گردیده است که از نظر دانددوم موجه میی رضایت درجه

رسند اما افراد اخالقی لزوماً به میکنند لزوماً به آرامش و شادی و رضایت باطن نوی گرچه افرادی که اخالقی زندگی می

باشد. نشناختی مالطفت و طمأنینه و قوت قلب میوای دوم، سه حال ررسند که رضایت درجهی دوم میرضایت درجه

 برای مطالعه بیشتر به ترم سوم درسگفتار فلسفه اخالق رجوع شود.

 فرآیند و رویداد یا فرآورده نسبتها، ها،اصهخ اعراض، مادی، جواهر: از عبارتند ملکیان نظر از واقع امر شش  8
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که   برخوردارنداین تعارض، اولویت با آن سه مطلوب است؟ به خاطر اینکه این سه مطلوب از ثباتی  اما چرا در

که عارفان هم تأکید دارند، این مطلوبات  طورانمه، از این ثبات برخوردار نیستند و شناختیروانآن مطلوبات 

این  هایسنجه و روندمیو  آیندمی ولی آن پنج مطلوب  آیندبه حساب میثبات دارند و جزو ذات و جبلت شما 

در  در کتب روانشناسی عرفان در این باب بحث شده است. مثالً معموالًباشند.  خردپذیر توانندمیسه مطلوب البته 

ی فورمن، انتشارات دانشگاه مفید این مطلب بحث یا در کتاب ذهن، آگاهی و عرفان نوشته یون کتسآثار است

 شده است.

بات(( در  آورد، پس ))ثُتر زندگی کند، مالطفت و طمأنینه و قوت قلب بیشتری به دست می اگر کسی اخالقی 

 اینجا به چه معنایی است؟ 

، این معنای  آوردمی وت قلب بیشتری به دست فت و طمأنینه و قزندگی کند، مالط تراخالقی ببینید اگر کسی 

ل به مالل پیدا  ٌ لذت جنسی تبدُ مثالًذومراتب بودن است اما ثبات به این معناست که قابل تبدل به غیر نیست. 

ه لذت جنسی، دهد. معنای این سخن این است کو شما بعد از هر آمیزش جنسی، ماللی به شما دست می کندمی

 دهدمی ر((، تبدل یافته است. اگر چیزی تبدل به چیز دیگری پیدا کند، این نشان ینیست چون به ))غ باثبات لذتی

که آن چیز ثبات ندارد و از این لحاظ ممکن است چیزی ثبات نداشته باشد اما ذو مراتب باشد و ثبات داشته 

ثبات نداشته باشد و ذومراتب هم  نهایتردومراتب نباشد و باشد ولی ذومراتب باشد و ثبات داشته باشد ولی ذ

 نداشته باشد. هر چهار حالت ممکن است.

 ر(( به چه معنایی است؟ یر((، ))غیدر عبارت ))تبدل به غ

زدگی تبدیل شد، در آن صورت باید گفت  هر چیزی که غیر از لذت باشد یعنی اگر لذت به رنج یا مالل یا دل 

هم  ثباتبی حالدرعین که گفتم لذت جنسی، لذتی ذومراتب است ولی  ورطهمان  مثالًاست.  ثباتبی که آن لذت 

 هست.
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و رنج آن احساسی   دارم را ولی آن  خواهمنمی که چیزی را من  آیدمی پدید  درزمانی مالل احساسی است که 

به چه معنایی   زدگی دل ولی ندارم اما احساس  خواهممی که چیزی را من  آیدمی است که در زمانی پدید 

 ت؟اس

خواهیم در این است که در هر دو حال، هر دو از چیزی که داریم ناخشنود هستیم و نمی  زدگیدل فرق مالل و  

ممکن است من از داشتن این کتاب سیر  مثالًبرای مالل بدیل داریم. بدیلی نداریم اما  زدگیدلداشته باشیم اما در 

ه من از داشتن این کتاب سیر ت اما وقتی هم هست ک؛ این احساس مالل اسخواهممی باشم ولی چیز دیگری را 

 است. زدگیدل؛ این احساس، احساس خواهمنمی هستم اما چیز دیگری هم 

 مایز یأس و یأس فلسفی است.یز یز مایز این دو به مانند مِمِ 

 قاً.یدقبله 

 

 

 

 معنای زندگی و خوشبختی

ارکرد  . هدف زندگی، ارزش زندگی، کایدبرشمرده زندگی شما سه معنا برای معنای  معنای زندگی در بحث 

دگی اگر شخصی قائل به جعل معنا باشد و نه کشف معنا. این فرد طبیعت تصمیم  زندگی. در بحث هدف زن

که دست به انتخاب بزند و هدف یا اهدافی را برای خودش برگزیند. از بین این اهدافی که اکنون   گیردمی 

 است؟  تریدرست دف کدام هدف، ه کنممی ذکر 

به خود )اسپینوزا(   بهبود بخشی ( ۳حقیقت، خیر و زیبایی )افالطون( ( ۲ودن مالک قلمروی وجودی خود ب( ۱

 گرایی لذت ( 5 آرامش )بودا(( ۴
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 هرکسی مناسب است و  هرکسیگفت که کدام هدف برای  تواننمیاین به سنخ روانی شخص بستگی دارد و 

م حقیقت و خیر و زیبایی را به چه چیزی فریاد دلش است ولی من خود اً واقعباید به خودش رجوع کند تا بداند 

اما اینکه کسی مطلوبات  ن هدف زندگی قبول دارم ولی توجه کنید که این بحث، یک بحث آبجکتیو نیستعنوا

را به  (ام، حیثیت اجتماعی و قدرتی اجتماعی )علم آکادمیک، شهرت، محبوبیت، ثروت، جاه و مقگانههفت 

به عهد خودشان وفا  اصالً هااینخطاست زیرا  فی خطاست. بله، این هدف، هدگزیندبرمی عنوان هدف زندگی 

 .کنندنمی 

  ها انسان ، حقیقت ناظر به کل هستی است و خیر ناظر به هانوافالطونی  تردقیق و یا به تعبیر  هاافالطونی در هدف 

 است. به ارتباط انسان با خودش و زیبایی ناظر  

وجوداتی است که دارای تی است و خیرخواهی ناظر به کل م که گفتید، حقیقت ناظر به کل هس  طورهمان بله 

ند. هر موجودی که احساس درد و رنج کند، خیرخواهی نسبت به او معنادار است. اگر شما ااحساس درد و رنج

ی خیرخواهی دارید. کسی هم وظیفه هاآن ، نسبت به کشندمیهم درد و رنج  هاسگ مثالًقائل به این باشید که 

باید با او هم  ، کندمیه چوب هم چون درد و رنج احساس رف، ممکن است قائل به این باشد کمثل یک عا

 کند.ها هم درد و رنج احساس نمیاخالقی بود ولی البته کسی مثل دکارت هم قائل است که معتقد است سگ

 ؟های خردگریز استآگاهی جمادات از این لحاظ از سنخ گزاره 

به   هم البته نیست ولی البته از آن خردگریزهایی که شخصاً خردپذیرت. خردستیز و بله. به نظر من خردگریز اس 

 آن عقیده دارم.

چیست و آیا خوشبختی ناظر به گیرندگی ما از هستی است؟ و اگر چنین   سعادتمندیخوشبختی یا به تعبیر شما 

 گیرد؟است آیا مفهوم خوشبختی در مقابل مفهوم معنای زندگی قرار می 

، خواهید دید که سعادت با سعادتمندی دو معنا دارد و هر دو معنا امکار کرده وس که در نشر ققن کتابی  بنده در

البته به معنای زندگی ربط دارند. یکی خوشی و دوم بهروزی. خوشی وصف کسی است که هرچه را که  

. شودمیگفته  happy man، نداشته باشد؛ به چنین شخصی، خواهدنمیداشته باشد و هرچه را که  خواهدمی
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، دارد خواهدمیتوصیفی است. توصیف روان انسانی است که هر چه را از زندگی  کامالًبنابراین خوشی مفهومی 

ندارد و چون این دو خاصیت امری ذومراتب است، سعادت به این معنا هم  خواهدنمیو هر چه را از زندگی 

ین نوع از سعادتمندی، یک مفهوم توصیفی  ند باشید. ادرصد سعادتم 90ذومراتب است. یعنی شما ممکن است 

س با دو روایت مختلف وجود آنتیستِنِنیست. این معنای اول از سعادت در اپیکور و در  ایارزشیاست و مفهوم 

  9.رودمی داشت و در روزگار ما سعادت به معنای اپیکوری و یا آنتیستنسی به کار 

   ستی نیز هست؟یرندگی از ه این معنای اول سعادتمندی به معنای گ

دارد که باید داشته باشد و نه اینکه  ایزندگی بله اما بهروزی، معنای دوم سعادتمندی است؛ یعنی کسی که چنان 

کردند. بهروزی  خوش دارد که داشته باشد. این سعادتی بود که سقراط و افالطون و ارسطو بر آن تأکید می 

نداشته باشی؛ بلکه   خواهینمی داشته باشی، داشته باشی و آنچه را که  یخواه میمعنایش این نیست که آنچه را 

 مفهوم ارزشی است. یکاینمعنایش چنان زندگی کنی که باید زندگی کرد. 

بهروزانه   امزندگی که من به چه ))باید((ی در زندگی ملتزم باشم تا  کندمی حال در اینجا چه کسی تعیین 

 باشد؟

که این ))باید(( را عقل بشر باید تعیین کند.   اندگفته جود دارد. بعضی مثل اسپینوزا ودیدگاه  چهارتادر اینجا 

آخر هم   یدسته درنهایتکه خدا باید تعیین کند و  اندگفتهشهود بشری باید تعیین کند. بعضی هم  اندگفته بعضی 

 است. ایبهروزانه  ی، زندگایزندگی کند چه روانشناسی ژرفاست که تعیین می گویندمی کسانی است که 

 

 

 

 

 11۲ یشماره نو نگاه ی نشریه خواسته؟ یا نیاز بهروزی یا خوشی یمقاله به کنید رجوع بهتر و بیشتر ی مطالعه برای  9

 

https://3danet.ir/


     سایت فرهنگی صدانت       

13 
 

 خود شما به کدام دیدگاه قائل هستید؟ 

؛ اما پاسخ شهود من چیست؟ به نظر من زندگی بهروزانه کندمی شهود بشری است که زندگی بهروزانه را تعیین 

 ای است که خوب باشد و بعد خوش باشد و بعد ارزشمند باشد.زندگی

به نظر   طوراینکه آیا خوش است یا نه؟ اما از دید کسانی  همدبف تواندمی توجه کنید که خوشی را خود انسان 

که مفهوم دوم یعنی ))بهروزی(( را ممکن است خود فرد نفهمد. اما نظر من این است که چون بهروزی   آیدمی

برایش بهروزانه است اما البته   ایزندگی ه بفهمد که چ تواندمی به کمک شهود قابل فهم است، پس خود فرد نیز 

 برایش بهروزانه است. ایزندگی د بفهمد که چه ق سه قول دیگر ممکن است فرد نتوانطب

 دانید.می با این حساب زندگی آرمانی را شما معادل با زندگی بهروزانه 

 است طورهمین بله 

 ی خوبی است؟ آیا خوشی به طور کلی زیرمجموعه 

به کسی وارد نکنیم. حال یکی از  غیر الزمرنج بله اگر یادتان باشد خوبی زندگی به این است که کسی درد و  

اخالقی ما نسبت به خود ماست. من اول باید  یوظیفهکه اول  امگفتههم خودمان هستیم. من در اخالق  کسانآن 

 .نکنم وارد غیر الزمشوشتری هم درد و رنج  وارد نکنم و بعد بایستی به آقای  غیر الزمبه خودم درد و رنج 

: خوشبختی من در این است که در پی خوشبختی دیگران باشم. آیا طبق این طرز تلقی ویدگمی آندره ژید  

 ؟اند شدهخوشبختی و معنای زندگی آندره ژید با هم همسو 

 .اندشدههمسو  باهماما در اینجا  چیزندبله دو 

ما از هستی  گی یعنی یکی ناظر به گیرند است.معنای زندگی به معنای کارکرد زندگی در مقابل خوشی زندگی 

 است و دیگری ناظر به دهندگی ما به هستی است. 

 است. طورهمین بله 
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دانم. اصلی معنای زندگی است، دو اشکال به این بحث وارد می  ی مسأله در بحث ارزش زندگی که یکی از سه  

را بسنجد،   اشزندگی ؛ اینکه انسان بخواهد برآیند رنج و لذت زاسترنج یکی اینکه اصل این بحث دردآور و 

و دوم اینکه برآورد درستی از رنج و لذت داشت. آیا به نظر شما این اشکاالت   زاسترنج این مسأله برایش 

  وارد است؟ 

ون یک خواست به طور فردی این برآیند را محاسبه کند، این اشکال وارد بود اما روانشناسی اکناگر کسی می

دون( را بسنجند و یک  واحدهای لذت )هِ  توانندمی ها ن آزمون هایی ابداع کرده است که با ایسلسله آزمون

اما به درد و  کندمی: انسان به لذت عادت گویندمی روانشناسان اکنون  مثالًکلی به دست بیاورند.  ی نسبتاًقاعده

باالیی  ؛ این سخن معنایش این است که اگر انسانی بخواهد این برآیند را محاسبه کند، امتیازکندنمیرنج عادت 

لذت شماست تا مدتی  یمایه که  نباید به لذات بدهد ولی به درد و رنج باید امتیاز باالیی داد چون آن چیزی

ی برآیند لذت و رباب محاسبه. این یکی از قواعدی است که دشویدمی ی لذت شماست و بعد به مالل دچار مایه

قاعده این برآیند را  17که با تمسک به این  اندده کرقاعده در این باب روانشناسان کشف  17رنج است. حدود 

 . کنندمیمحاسبه 

ایماژ معنای زندگی یاد کردید ولی   8۱ایماژ، به عنوان  8۱در سخنرانی معنای زندگی از نظرگاه موالنا از   

 ؟ایدگفته یماژ نیامده است. این را آیا در جایی ا  8۱این   درجایی 

 27زهره خانی و مریم گالب بخش نشر شور،  یترجمه سالومون  برترا ینوشته های بزرگ در کتاب پرسش

شمارش خودم بوده است  صرفاً ایماژ  81ایماژ آمده است و باقی در جاهای دیگر به شکل پراکنده آمده است. 

 که ممکن است بیشتر هم بشود.
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 زندگی پس از مرگ

 

 .ایدکرده بیان در رابطه با هستی و چیستی زندگی پس از مرگ چهار تلقی را 

 نیچه  یجاودانه بازگشت ( ۳تناسخ در ادیان شرقی ( ۲معاد یا قیامت در ادیان غربی ( ۱

 جسمانی )تلقی ماتریالیستی(   یه تجزی پوچی و ( ۴

 معنوی قائل به کدام هستند؟   هایانسان بیشتر 

یا به  اندقائلشتر به تناسخ که بی بگویم توانمنمیاند اما معنوی قائل به زندگی پس از مرگ بوده هایانسانبیشتر 

ند که نه به تناسخ و نه به معاد و نه به  وجود دار هم  ایمعنوی  هایانسان  حالدرعیناما مطلب بعد اینکه ؛ معاد

معنوی به   هایانسان گفت بیشتر  توانمی  استقرائاً. بنابراین اندمعنوی  بازهم، ولی اندقائل نیچه  یجاودانه بازگشت 

از صرف معنوی بودن، عقیده به زندگی پس از مرگ قابل استنتاج نیست.  اً ولی منطق اندقائل از مرگگی پس زند

 یعنی انسان معنوی ممکن است به زندگی پس از مرگ، اعتقادی نداشته باشد.

 

 ی نیچهبازگشت جاودانه

ی نیچه  جاودانه در کتاب وقتی نیچه گریست، تقریری از بازگشت 

ز بازگشت  ندارد. ممکن است تقریری اهست که وضوح خوبی 

 ی نیچه بفرمایید. جاودانه 

باشد و ماده نهایت داشته باشد، در آن صورت باید   نهایتبی اگر زمان 

 هایبارنگ تکرار شود. فرض کنید که من پنج مهره  مجدداًجهان 

 فردریش نیچه مختلف در اینجا بگذارم و بدون آنکه رنگ الگو را به شما نشان دهم، به 
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دقیقه ترتیب  5های دیگری از این پنج مهره درست کنید، ممکن است ظرف مدت دقیقه ردیف 5شما بگویم 

یکی از  شما مهلت بدهم، المحاله روز به 5که از شما خواسته بودم، نتوانید درست کنید اما اگر  طورآنرا  هامهره 

اگر به جای پنج مهره به  طرفآن ز ا 10.آیدمی به مانند ردیف الگویی که فقط خودم در اختیار دارم، در  هاردیف

را خواهید چید. از  هامهره ، امخواسته به مانند الگویی که از شما  دقیقه هم عیناً 3حتی بعد از  دادممی شما سه مهره 

 مجدداً باشد، ممکن است هرگز جهان  نهایتبیعالم هم  یمادهو باشد  نهایتبیآن طرف فرض کنید زمان 

یکی اینکه زمان نامحدود است و دوم مواد عالم هم محدود است. اگر  به دو گزاره قائل بود:تکرار نشود اما نیچه 

  تند بریزیم و مجدد دنیای جدیدی درست کنیم و باز رند  توانیممی زمان نامحدود باشد به کمک مواد محدود 

 جدیدیایی که دن که رسدمیبریزیم دنیای جدیدی را درست کنیم و چون زمان نامحدود است باالخره وقتی 

. گیریممیدر کنار هم قرار  مجدداً عین دنیایی است که اکنون اینجا هستیم. یعنی من و شما و تمام اشیاء  سازیممی

که جهان   رسیدمیروزی  نیچه خطاست اما اگر زمان نامحدود بود و مواد هم محدود بود، مسلماً یمقدمههر دوتا 

گشت جاودانه را صورت فرضی داد و گفت: اما نیچه پس از مدتی رأی بازعین زمان کنونی، تکرار شود  مجدداً

، بازگردیدباشد به زندگی اما چنان زندگی کنید که اگر قرار  گردیدبازمی به جهان  مجدداًکه  گویمنمیمن 

تکرار شود. این درس بزرگی است و آدم باید چنان زندگی کند که اگر   تانقبلیبخواهید که مجدد زندگی 

 .دوباره تکرار شد، راضی به تکرار زندگی اولش باشد اشیدگزن

 خردستیز است؟  اینظریه این نظریه،  حساب،با این 

 و ادیب بود ولی دانستنمیجه شد. نیچه البته فیزیک و ریاضی بله. جالب اینجاست که خود نیچه هم متو

ن د که خود استدالل درست است و اگر زمای استداللش غلط است و البته توجه کنیبعدها فهمید که هر دو مقدمه 

 .شودمی نامحدود باشد و مواد جهان محدود باشد، روزی جهان، عین جهان فعلی تکرار 

 ؟کنیدمی نیچه چه کتابی را توصیه  کتاب چنین گفت زرتشتبرای فهم بهتر 

 ت.دکتر سپیده حبیب، کتابی خوب اس یجمه ترزرتشت نیچه  یدربارهکتاب سمینارهای یونگ 

 

 حالت  5=!1۲0مهره متمایز برابر با  5های قرار گرفتن در آنالیز ترکیبی تعداد جایگشت  10
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 انواع ترس

عنوانی   ۱۱یکی از احساسات اصلی انسانی ترس است. انواع ترس و تمایز بین هر یک از آنها چیست؟ ترس 

 ۱۲. شوندمی ، و بقیه از اقسام ترس برشمرده شودمی  هااین  یهمه است که شامل 

 وحشت: ترس ناشی از تنهایی یا تنها بودن. (1

فارسی  پیش شخصیتی نظیر اینشتین بروید. در زبان ه کوقتی  مثالًخشیت: ترس ناشی از احساس عظمت.   (۲

 تعبیر خوبی ندارد.
 : ترس ناشی از ناامنی13هراس  (3

چه در آینده دانم کند. اینکه من نمیی آینده، مجهول بودن آینده در ما ترس ایجاد میبیم: ترس از واقعه (4

 رخ خواهد داد.
وقتی  دو طرف امور چه خواهد شد. برای یهمبارزدانیم نتیجه معارضه و شی از اینکه نمیهول: ترس نا (5

االکلنگ  که کدام طرف غلبه دارد و کدام طرف دانیدنمی ق بخورد یعنی یاست که امور در نظر شما تعل

 .رودمی پایین 

ترس  نباید از آن بترسد. مثل القاعدهعلیانسان به هنجار  ترسی که : ترسی که علت نامعقول دارد؛14فوبیا  (6

توجه دارند، اما خودشان هم در  هاآن خیلی به  هااگزیستانسیالیستو ترس داریم که از فضای بسته. د

 دارند؛ یکی دلهره و دیگری خوف. نظراختالف باب تفسیرش 

 .کنندمی دلهره: تعریف مورد اجماعی برایش وجود ندارد، گاهی دلهره را به »ترس وجودی« تعبیر ( 7 

 

11  Fear 

 مطرح کردندمورد را  8نوع ترس را شمارش کردند اما در این جلسه فقط  11ملکیان   1۲

13  Horror 
14  Phobia 
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مثل  هابعضیوجودی است )محدودیت در دانایی یا توانایی یا هردو(.  هایمحدودیتدلهره ناشی از  گویندمیو 

از دست دادن معشوق. خودم دلهره، ترس در موقعیت مرزی است، مثل خطر مرگ در جبهه یا  گویندمییاسپرس 

 نقل قول کنم. توانممی هم نظر قاطعی راجع به دلهره ندارم، فقط 

برایش در فارسی  سراسیمگی، اما من هیچ معادلی گویندمی  اهبعضی : معادل فارسی خوبی ندارد، 15خوف ( 8

، ترس ناشی از استیصال یا درماندگی و بیچارگی است. ترس ناشی از خوفکه  آیدمی . خودم به نظرم شناسمنمی 

 . ترس ناشی از بیچارگی کامل.رسدنمی اینکه دستم دیگر به هیچ جایی 

 ی مقوله هم از  17و اضطراب16نی است. افسردگینوع فشار روا ترس نیست، یک ی مقولهاز  اصالًالبته استرس 

 ترس نیستند.

 ؟کنیدمی را برای کاهش اضطراب توصیه   هایی اه راز اضطراب سخن گفتید؛ چه  

 :رسدمی سه راه برای غلبه بر اضطراب به ذهن من 

 18یکی تصور بدترین وضعیت ممکن که رواقیون هم تأکید بر آن داشتند. 

  .شودمی شود، اضطرابش کمتر  اعتباربی دیگران نزدش  هایداوری ارزش  دوم هرچه انسان،

ی  وظیفه  عمل به درواقع. شودمی اخالقی خودش بیشتر عمل کند، اضطرابش کمتر  یوظیفه سوم هر چه انسان به 

 کتاب خوبی است.  19کتاب پیروزی بر خشم  .زداستاضطراب  ، اخالقی یوظیفه عمل به  یانگیزه اخالقی فقط به 

 برای پیروزی در اضطراب هم مؤثر است.  هاراهپیروزی بر خشم است ولی بیشتر آن  هایراه  بااینکهآن کتاب 

 
 

15  Dread 

16  Depression 

17  Anxiety 

 شودی بیشتر به کتاب تسلی بخشی های آلن دوباتن رجوع برای مطالعه  18

 نشر هرمس، تألیف مایک فیشر  19
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 استرس با تشویش و اضطراب چه فرقی دارند؟ 

برای یک   و سه لغت اندیکیاسترس متعلق دارد ولی اضطراب بدون متعلق است و اضطراب و تشویش و تشویر 

 ند.امعنا 

  ق یا تصور؟صدی، تبدی و خوبی
را مطالعه کردم.  ۲0کتاب مکالمات کنفوسیوس  پیشمدتی 

اصالحات باید از باال   گویدمی رویکرد سیاسی کنفوسیوس که 

به پایین باشد را قبول نداشتم و شما هم قبول ندارید و البته شما  

بیشتر قائل به اصالحاتی هستید که از پایین به باال باشد اما غیر  

اخالقی کنفوسیوس   هایتوصیه کنفوسیوس،  از رویکرد سیاسی 

 در همان کتاب حاوی نکات بسیار خوبی است.

ی  ی از کتاب مکالمات گفته شده است: ))هیچ اندیشه در قسمت

بدی را در سر یا دل راه مده.(( حال سؤالی که برای من پیش  

آمده است این است که انسان معنوی از طرفی نباید هیچ  

راه بدهد ولی از طرف  ر یا دل خودشبدی را در س یاندیشه 

دیگری هم یک انسان معنوی برای زندگی اجتماعی خودش  

داشته باشد تا از   مدنظر دیگران را  هایخوبی و  هابدی ستی بای 

سوی دیگران آسیبی نبیند. این دو رویکرد چگونه با یکدیگر  

 هستند؟  جمعقابل 

 

 ی ملکیان استی حسین کاظم زاده ایرانشهر، کتاب توصیه شدهمکالمات کنفوسیوس، ترجمه   ۲0

 کنفوسیوس
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گویم که باید به حسام شوشتری بدی کنم،  ینید وقتی من میفرق میان این دو، فرق مقام تصور با تصدیق است. بب

ولی  دارممی های فالن کس را در نظر نگه اما وقت دیگری هست که بدی  کنممی یعنی این کار را دارم تصدیق 

های که  کند. این که من، تصوراتم را از بدیکنم و فقط تصور دارم. تصور با تصدیق خیلی فرق می تصدیق نمی

 کهاینام و تنها در ذهن دارم اما یاد نبرم، این تصوری است که حکمی بر آن نکرده  زن کرده است را اکسی به م

کنم، مقام تصدیق است. ما برای آنکه از تجارب  برداریکاله بگویم باید به فالن کس دروغ بگویم و باید 

بد یعنی  یاندیشه بد نباید داشت و قیاستفاده کنیم باید از گذشته تصوراتی در ذهنمان بماند. تصد مانگذشته

رم، این مقام تصدیق است که وقیمت از چنگش دربیا ترینارزانرا با  اشخانهاگر بگویم من باید  مثالًتصدیق بد؛ 

 که شما گفتید نیز همین است. ایجمله مراد کنفوسیوس از این 

کنم اما تصور دارم و ق نمییتصداست، البته هایی که فالن کس در حقم کرده آید خیانت من یادم می کهوقتیاما 

عبرت اندوزی از   درواقع؛ این دارممی که فالن کس به من کرده است، زنده نگه  هاییخیانت تصورم را نسبت به 

است، مجدد نرود و بنابراین باید میان   فرورفتهگذشته است و مراقب این هستم که پایم در همان سوراخی که 

 اشت.تصور و تصدیق فرق گذ

 

 نیست؟   زاآسیبصور به لحاظ روانی آیا ت

هست من   وقتیکورزیده شود؛  کهاین اما اگر فقط در ذهن بماند نه  زاستآسیب تصور اگر ورزیده بشود، البته 

در آینده با او  خواهممیی من فالن ظلم را به من کرده است؛ این برای من که آید که فالن همسایهیادم می

دارد اما اگر شروع به ورزیدن هم کنم و بگویم که این آدم با من دشمنی  آموزیدرسکنم،  دوآمرفتشراکت و 

بزند؛   ایضربه  در فکرش است که به من احیاناًاست که بکند و  توانستهنمی هم که نکرد البد  هاییوقت کرد و 

ای که به   Dataشما  قتیویک . به تعبیر دیگری روممیافکار در اینجا من از صرف تصور به سمت ورزیدن این 

را داشته باشید و با او  Data. شما کنیدنمی Processو وقت دیگری  کنیدمی Processاست را  شدهدادهشما 

احتیاط کنید. اما اگر شروع به  اندیشیمصلحتدرستکار رفتار نکنید و به مقتضای  کامالًیک انسان  مانندبه 

Process ها واقعاًبت به او ایجاد کنید، این شم، کینه، نفرت( در خودتان نس کردن کنید و احساسات منفی )خ 
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به  باریکو ممکن است طرف  کشاندمینادرستی هم  هایگمانانسان را به  معموالً هااینو  زندمیخیلی ضرر 

ن را اگر با خودتان بورزید و آ کمکمشما ظلم کرده است و همیشه هم در فکر ظلم کردن به شما نیست اما شما 

در فکر ظلم کردن به شماست و حتی فکر کنید  دائماًنید به این گمان برسید که او در ذهن خودتان گنده ک

از  ایضربه افکاری در ذهنش است که  االًاحتماست و حاال هم  خواستهنمی هم که ظلم نکرده،  هاییوقتآن 

 قی مضر است.وانی و اخالبه لحاظ ر واقعاًاست که  هاییگمان همه  هااین پشت به من بزند؛ 

 

ی نیلوفر آمده است: ))بودا  که در کتاب سوره  ایجمله آن 

جهان آزاد است.( این هم ناظر   هایبدی کسی است که از تمام 

   به همان مقام تصدیق است؟

 

. مقام تصدیق است. وگرنه اگر جهان، جهانی باشد که  دقیقاًبله 

در آن وجود   هم بدی در آن وجود داشته باشد و هم خوبی

ها را از ذهنتان بیرون گذاشتید، شناخت داشته باشد و شما بدی

من تصور  کهاین  مثالً شما از واقعیت، ناقص است. تصور شرور،

 اتفاقاً کنم که دوستی امکان خیانتش هست، این مشکلی ندارد و 

شود که فردا اگر خیانت کرد، خیلی شوکه نشوم اما باعث می 

ست خیانت کرد، این خطرناک است. شما وقتی در ارتباط با من هستید، هر ه باید به دوتصدیق کنم ک کهاین

ممکن است تصور کنید که   مثالًتصوری داشته باشید این اشکال ندارد، فقط وقتی به تصدیق بیانجامد اشکال دارد. 

آماده   ایحادثه بر هر شاپیش در براملکیان به من فحش ممکن است بدهد، این مشکلی ندارد؛ چون خودتان را پی

 که مشکل دارد. هاستآن را همیشه تصور کنید اما تصدیق  هاآینده که بدترین  گفتندمی و رواقیون به ما  کنیدمی

 گوتاما بودا 
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 بینیخوشاعتماد و بدبینی و 

 باشد؟  اعتماد بی انسان معنوی در ارتباطش با دیگران، باید به آنان اعتماد کند یا که نسبت به آنان   

. در مقام عمل، اعتماد عملی همان چیزی است که از آن به اتکاء تعبیر کندمیفرق  و نظر باهم در مقام عمل

جز خودش اتکاء ندارد )اینکه فالن کس، کاری را برایم انجام دهد(. فرق بین  کسیهیچ . انسان معنوی به کنیممی

 عشق و وابستگی هم در همین اعتماد عملی است.

 هاانسان یهمه ، انسان معنوی به کنیممی تعبیر  بینیخوشاز آن به چیزی است که اعتماد نظری در مقام نظر، 

 است. بینخوش نیست ولی به غیر خودش، به همه   بینخوش دارد. به خودش  بینیخوش 

او را  کسانی  ممکن است. اما دهدمی انسان معنوی نه متکی به کسی است و نه خودش را متکای کسی قرار 

اقدام به   بااینکهالبته خود را متکای کسی قرار دادن و  البته دست خودش نیست که د نر دهقرا شان ی خودمتکا

 .اندهمکاهش درد و رنج کسی را کردن، دو کار مجزا از 

که اگر کسی گمان یا اطمینان داشته باشد که   ایدگفته بدبینی نسبت به هستی این تعریف را  یدرباره شما 

اما حال اینجا   آیدمی  حساببه ین انسان یک انسان بدبین از خیر هستی است، ا  شرور در هستی بیشتر  یمجموعه 

بیشتر از شرور است یا اینکه   هانیکی  رفته همروی  طلبی حقیقت که باالخره در مقام  آیدمی این سؤال پیش 

  ها هستند؟شرور بیشتر از نیکی 

 که: اوالً  گویممیدیدگاه واحدی را بگویم. من  متواننمیخیلی به دیدگاه آدم بستگی دارد و من  کنممی من فکر 

بحث  یکاین؟ دهدمییا تلقی از ما جهان است که به ما درد و رنج  دهدمیآیا جهان است که به ما درد و رنج 

یا اینکه جهان معصوم است و  کندمیاست. آیا جهان به حسام شوشتری درد و رنج وارد  ایجدیفلسفی بسیار 

 ؟ کندمیاست که به جهان درد و رنج وارد  ری از جهان حسام شوشت یتلق

؟ اگر به  افسارگسیخته گراییلذتسنجیده قائل است یا به  گراییلذت اینکه آیا حسام شوشتری به  ثانیاً

انتزاع شر  هاآن است از  هالذتچون مقدمه ی بسیاری از  هارنج باشید، خیلی از درد و  سنجیده قائل گراییلذت

در محاسبه  وقتآنو  شودمیهر درد و رنجی شر تلقی  وقتآنآنی قائل باشید،  گراییلذتبه  اگر اما شودنمی 
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ل باشم و معتقد باشم که اکنون  ها. فرض کنید من به اپیکور قائند یا نیکی اکه باالخره شرور بیشتر  شودمی لحاظ 

؛ خب در اینجا این درد و شودمییدم به خاطر آنکه دو سال دیگر لذت بزرگی عا پذیرممیمن درد و رنجی را 

آینده مهم نیست؛ زندگی خوش،   اصالًاما اگر مثل آنتیسیس باشم و بگویم که  کنمنمیرا من شر تلقی  هارنج

 . شودمیاست که هر آن آن بدون درد و رنج باشد، خب در اینجا هر درد و رنجی طبیعت شر تلقی  ایزندگی

ار قائل است؟ این هم که چقدر ما جهان را پر از شر و یا کمتر از شر یبه جبر یا اختچقدر اینکه انسان چقدر  ثالثاً

. بینیدنمیاما شر را در جهان  بینیدمیرا در جهان  را مجبور ببینید درد و رنج هاانسانببینیم، تأثیر دارد. شما اگر 

قائل نیستید. هر چه  ایارادهش اما شری در کار نیست چون برای آت سوزاندمیکما اینکه آتش دست شما را 

 . کنیدمی، به شر تلقی رسدمیهایی را که به شما درد و رنج وقتآن را مختارتر ببینید  هاانسان

که بدون انانیت زندگی کنیم یا اینکه جهان با همین انانیت ما باید به ما  ایمآمده اینکه آیا ما در این جهان  رابعاً

 درد و رنجی وارد نکند؟

انانیت  ایمنتوانسته هایش به خاطر آن است که بگوید که این جهان، جهانی است که درد و رنجکسی اگر 

د که بنا نیست که ما نفى انانیت کنیم و جهان خوب جهانی است که در خودمان را از بین ببریم اما اگر گفته ش

نج تر خواهیم دید. این همان ر و پردردانانیت دار هم درد و رنج نبرند، جهان را  هایآدم همین جهان هم 

که آیا جهان، زایشگاه روح آدمی است یا  کندمیدیدگاهی است که امروزه جان هیک از آن به این تعبیر 

آسایشگاه جسم آدمی است؟ اگر بناست که جهان آسایشگاه جسم آدمی باشد که باید بگوییم که جهان، بسیار 

که بسیاری از درد و  بینیدمی وقتآنگاه روح آدمی باشد و یش زاجهان پر شری است اما اگر بناست که جهان 

 کنند. چرا که به زایمان روح تو کمک می  خیرندها رنج

شما میل به علم  مثالًا خودمان؟ ی دانیممی آید، مقصرشان را هستی اینکه آیا آن امیالی که در ما پدید می  خامساً

دو میل متعارض  فرضاًقابل ارضاء نیست. آیا در اینجا که  همبادارید و میل به ثروت هم دارید ولی این دو 

؛ بینیدمیدارید، مقصر خودتان هستید یا هستی؟ اگر مقصر را هستی بدانید، در آن صورت شر جهان را بسیار زیاد 

چون ما خیلی از این امیال متعارض در درونمان داریم ولی اگر بگویید تقصیر خود من است که نتوانستم  

 دانید می عمل نکنم، در اینجا خودتان را مقصر  باهمگی برای امیال خودم بگذارم و امیال متعارض را همگی ینترفیل
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شر جهان بیشتر است یا خیر جهان، خیلی   رفتههمروی. در اینکه باالخره کنیدنمی و درد و رنج جهان را شر انتزاع 

 داد. تواننمی دی رسید و از این نظر جواب واح وااز مسائل فلسفی را باید 

 

  مقتضای به از دو راه،  هرکدامدر و  گاهاً به بدبینی گرایش دارند نیچه و شوپنهاور یفلسفه تحت تأثیر  افراد

 . گیرندمی در پیش  دیگریرفتار خاصی را با   اندیشی مصلحت

. هر خیلی وابسته است کنم به سنخ روانیفیصله داد و فکر میای نتوان شاید این مسأله را با هیچ استدالل فلسفی

بینی این است که خوش  امزیسته یتجربه  اصالًدارد ولی من نظرم این است و  هاییخسارتدو سبک زندگی 

بیشتر از سودش است ولی البته هیچ استداللی به  اشهزینهاست و بدبینی  اشهزینه سودش بیشتر از  رفتههمروی

 ندارم.سودش 

روان بودن زندگی   کمکم، این آوریدمی اطالعات رو  بندی ردهو  کاری احتیاط به  بدبینی براثرآنکه  محضبهشما 

تا کجا را باید به ایشان بگویم و به کس   ی ذهنی فراوانی دارد که مثالً. چرتکه انداختن، هزینه گیردمیشما را 

ه دشمن شما هم در حق شما البت ام؟ ونداده ایاضافیآیا به او اطالعات  دیگری سه تا جمله بیشتر بگویم و یا مثالً

خود نیچه بسیار  اطالعات هستید.  بندیطبقهدر حال  دائماًهستید و  کارمحافظهزیرا شما  شودمی بیشتر  سوءظنش

تنفر واقع   ، مورد کندنمی معروفی دارد: آن کس که خودش را پنهان  یجمله بر روی این بدبینی تکیه دارد و 

 نیچه بر بدبینی تأکید دارد.  کلی طوربه دیگر هم  درجاهای و  شودمی 

. من البته حواسم بود که استداللی به سود دهندمیروانی خودشان را به عالم تعمیم  هایسنخها این کنممیمن فکر 

 آیدنمی چنین پیش  معموالًتحلیلی  یفلسفهخوب نیست و در  ها اصالًمییا بدبینی وجود ندارد. این تعم بینیخوش 

 .آیدمی ی کانتیننتال البته پیش ولی در فلسفه

 است.  بینخوش با این حساب پس انسان معنوی، انسانی  

و نه ذاتی. من معتقد هستم  داندمیرا عارضی  هابدیو  داندمی را پاک  هاانسانبله! انسان معنوی در بن و بنیاد  

 شده بود. هپاشیدازهم بود، زندگی انسانی تاکنون  شانخوبی بیشتر از  هاانسان که اگر بدی 
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 یا اجتماعی؟ یزندگی فرد

رواقیون   مثالً فراوانی در طول تاریخ وجود داشته است.  هایزندگی ی فردی یا اجتماعی زیستن، سبک درباره  

گفته بودید که با این   درس گفتار اخالق کاربردیو شما در  ورزندمی بسیار بر اجتماعی بودن انسان تأکید 

 هم ندارید.  ی باشد.(( همدلی سخن رواقیون که ))انسان باید موجودی اجتماع

ترجیح زندگی اجتماعی را بر زندگی فردی  عموماً هاانسان با ارسطو هستم که  رأیهمو  انداجتماعی واقعاً هاانسان

ها باید اجتماعی هم باشند، سخن درستی نیست. بعضی از انسان  هاانسان از این نتیجه بگیریم که  اگر ولی دهندمی

اگر بتوانند گوشه بگیرند، هم برای خودشان و هم برای دیگران خیلی بهتر است. کما اینکه در کتاب قدرت 

سانی رخ داده است که  مکاشفات عرفانی برای ک اکتشافات و اختراعات و ترینبزرگ سکوت، معتقد هستم که 

یک عارف بزرگ در   وقتهیچاست.  ها هم موتور محرک تاریخ بشر شدهو همان اندکرده می در تنهایی زندگی 

حزبی سیاسی پدید نیامده است و اگر قبول کنیم که این   هایفعالیتغوغای زندگی اجتماعی و یا در میان 

اند، باید بپذیریم که راندمان بشر در تنهایی بیشتر است. همین  عات، بشر را رشد دادهاختراعات، اکتشافات و ابدا

بشری چه در علم چه در فن چه در  . شاهکارهایآمدنمیشاهنامه پدید  وقتیچهگرفت فردوسی، اگر گوشه نمی 

یم از برکات  گیرند و ما هم که گوشه نگرفتاست که گوشه می  کسانیآنهنر چه در اخالق و معنویت، از 

ی  بزرگ به دست کسان  هایدینبه رویمان هموار شده است.  هاجادهباز شده است و  هایمانچشم هاآن کارهای 

در وسط یک بازار، یک تاجر پیغمبر نشده است.  وقتهیچ. اندکرده میزندگی  هابیاباناست که در  شدهمعرفی 

فراهم کرد   وسایلیخ نکرد بلکه باید یتوب فقطنه کنند باید می  معتقدم که افرادی را که در تنهایی زندگی واقعاًمن 

 .بردمی سود  هااینبشر از تنهایی  چراکهباشند  بتوانند در سکوت و تنهایی خودشان بیشتر  هااین که 

 واحد کرد. ایتوصیه   تواننمی پس بنابراین برای هر انسانی، فردی یا اجتماعی زیستن متفاوت است و 

بودم و در  ترموفق توصیه کرد. من خودم اگر زندگی انفرادی در پیش گرفته بودم، خیلی خیلی  تواننمی اصالًنه 

 .در نظرم تار و مبهم است چیزهمه غوغای زندگی اجتماعی 
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تأثیر زیادی بر روی شما گذاشته است که تا این اندازه به زندگی انفرادی   ایدداشته زیادی که شما   گرایی درون 

 گرایش دارید.

 مسلماً. 

 تبدیل شود؟   تواندمی گرا گرا به درون گرا یا برون گرا به برون فرد درون  طورکلی به آیا 

گرایی را کمابیش کند اما مرزها قابل تغییر نیستند و البته چون سعادت، بستگی به برون  یدرجه  تواندمینه! انسان 

یشه سعادتمندتر باشند، از این لحاظ مشکلی پیش هم گرانیست که درون طوراینسنخ روانی ندارد به این معنا که 

بیرون   توانینمی از این اتاق  به شما بگویند  اینکهمثل کنید؛  جاجابه مرزها را  توانیدنمی وقتهیچآید. شما نمی 

 .بنشینی توانیمیاین اتاق  هر جایبروی، اما 

سقراط، سقراط الگوی بهتری برای  پس با این حساب میان دو فیلسوف بزرگ تاریخ یعنی اسپینوزا و   

 است. گراهادرون و اسپینوزا الگوی بهتری برای   گراهاستبرون 

 در هیاهوی زندگی سقراطی پاک بماند.  گرابرون آنکه فرد  شرطبه. البته قاًیدقبله. 

ی از  کما بود ولحُ  ترینحکیم احتماالً اپیکتتوس نقل شده است که سقراط با وجود آنکه خودش  یرساله در  

که بخواهد با آن   شدنمی  یا ناراحتی  جبمردم عادی حکمای دیگر را به او معرفی کنند، دستخوش عُ کهاین 

 .کرددیدار می  هاآنپذیرفت و با  گشاده می  باروی حکیم دیدار نکند و همیشه  

 .دقیقاًبله. 

دق اخالقی ندارند  نطقی و یا صها یا سخنانی که صدق مانسان معنوی، در مناسبات اجتماعی، در تقابل با گزاره 

 ، چه واکنشی باید نشان دهد؟ شوندمی زده  اش درباره و از سوی دیگران  

ی  نفی و رد و تضعیف کرد اما درباره  طلبیحقیقت  مقتضای بهکه صدق منطقی ندارند را باید  هاییگزاره

 هایی که صدق اخالقی ندارند، امر از دو حال بیرون نیست:گزاره
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  است، به نیازهای  شدهگفته منفی که از طرف دیگری یا دیگران  های داوری  اگر آن ارزش (1

که شده از حق خود دفاع کنید و اثبات کنید که   درهرصورتی، اینجا باید زندمی فیزیولوژیکتان لطمه 

 اخراج شوید و  شغلتانشوند که شما از باعث می  که منفی هایداوری. مثل آن ارزش اندواقع خالف 

 هید.ا از دست ددرآمدتان ر

 هاآن  نباید بهشان اعتنا کرد، چرا که وجههیچبهرا  هاآن ، زندنمی اما اگر به نیازهای فیزیولوژیکتان ضربه ( 2 

، وقتی به هاآنزنند. می ضرر اندپیداکرده بلکه به خودشان، که نسبت به شما سوءظن  زنندنمی ایضربهبه شما 

به تصویری که از او در ذهن دیگران باشد  پس آدم معنوی مطلقاً. ته باشداثر مادی داشزنند که شما ضربه می

هیچ   خوشدست ش لطمه وارد کند و انسان معنوی فیزیولوژیک توجهی ندارد مگر آنکه آن تصویر به نیازهای 

ش دیگران  که انسان فرزانه نسبت به ستایش و نکوه گفتمیهم نباید شود. بودا  ایمنفیاحساس و عاطفه 

و کار خودش   ایستدمیکند اما همچنان سر جایش ی کوه وزش نسیم را حس میی سینه ه ن است که صخر چنا

 .کندمیرا 

دیگری   یاند و عده از من راضی ایعده در جهان  کنممی به لحاظ روانشناسی اجتماعی مسلم است که هر کار 

موارد، ارزش  ٪99گوید. در خودم آن را می وجدان اخالقی کنم که عقل و ، بنابراین آن کاری را میاندناراضی

 . کندنمیرا وارد  ایلطمه ، به زندگی فیزیولوژیکتان هیچ کنندمیکه دیگران درباره شما  ایمنفی  هایداوری

 نیازهای ذهنی

 ۲۱کدام هستند؟  هاانسان نیازهای ذهنی 

 .سه نیاز بزرگ ذهنی دارند: سازگاری، نظم، وحدت هاانسان 

از: تضاد، تناقض و  اندعبارتانواع ناسازگاری  ناسازگاری بین اجزایش برقرار نباشد. عنی: ی22( سازگاری 1

 تعارض.

 

 جرح با را هرم آن همچنان اما میداند وارد مزلو نیازهای هرم به انملکی که اشکاالتی وجود با روانی نیازهای یدرباره  21

 نظر و نقد ی نشریه دوم، و اول ی شماره روانی بهداشت یاقتراحیه به کنید رجوع. پذیرد می هاییتعدیل و

https://3danet.ir/


     سایت فرهنگی صدانت       

28 
 

در تضاد، برف سبز  مثالًدر تناقض، برف سبز است و برف سبز نیست یا  مثالًهاست. تضاد و تناقض در اخباری

 از نکن، یک تعارض است.حرف بزن اما دهنت را ب مثالًهاست. است و برف سرخ است. تعارض در انشائی

» الف، ب نیست« را  تواندنمیکه دیگر  کندمیشما اگر معتقد شدید که »الف، ب است«، ذهنتان طوری عمل 

 .شودمی د و این سبب ناآرامی ذهن قبول کن

 ناآرام  ذهن وگرنه ذهنی مشخص شوند  هایورودییعنی اینکه تقدم یا تأخر مقدمه و نتیجه باید در  23نظم ( 2 

ن مقدمات و نتایج یک گزاره باید وجود داشته باشد و یا به تعبیری دیگر تقدم و تأخر  یشود. تقدم و تأخر ب می

 هایش فرضپیش و لوازم آن گزاره درست باشد. )گزاره، مقدم بر لوازمش است و مؤخر بر  هافرضپیش بین 

 (.است

ی  انگاره .)، به خود آن موضوع برسیماندموضوع مختلفی که راجع به یک  هایدادهیعنی اینکه از  24وحدت( 3

بتواند از   ازآنپس فرد باید  یک نفر نداند که امید چیست و به یک سخنرانی درباره امید گوش دهد، مثالًذهنی(. 

است. در این  ایپدیدهفالن جور  میدای ذهنی ایجاد کند و بگوید که: پس مختلف یک انگاره هایداده آن 

 ا کرده است.صورت ذهن شما وحدت پید

 ناآرام خواهد بود.  ذهنتانتا را نداشته باشید 3، یعنی راجع به هر مطلبی اگر این انداجماعتا نیاز ذهنی مورد  3این  

در آن کتاب بحثی  است؛ کتابی به نام »سیاست ناظر به نیازها« هست که ترجمه شده است اما هنوز منتشر نشده

از: آیا  اندعبارتالبته نیازهای دیگر ذهنی که مورد اجماع نیست، در باب نیازهای ذهنی هم وجود دارد و 

 ؟ آیا ذهن، طالب تمامیت تبیین است؟کندنمیذهن را مشوش ناتمام  هایتبیین 

 

 

22  Consistency 

23  Order  
24  Unity  
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از: قدرت یادگیری، قدرت به یادسپاری،   اندعبارت اید، هایتان اشاره داشته های ذهنی که در سخنرانی ویژگی 

  توان می ، عمق فهم، سرعت انتقال، قدرت استنتاج سریع و قدرت حدس چگونه قدرت یادآوری، قدرت تفکر

  8این  تکتک برای افزایش قدرت  هایی کتاب ذهنی را قدرتمندتر کرد؟ چه راهکار یا  هایویژگی این 

 ؟  کنیدمی ویژگی پیشنهاد 

 : کنممی ویژگی توصیه  8را برای افزایش قدرت این  زیر هایکتاب من، 

 درباره یادسپاری و یادآوری را شامل هاییبحثری، مرکز نشر دانشگاهی که ناسی یادگیکتاب روانش ( 1

 شود.می

 کتاب »چگونه کتاب بخوانیم«، مورتیمر جی. آدلر، نشر آستان قدس رضوی ( 2

دانشجوی موفقی شویم«، نشر زمان، مترجم عبدالحسین آل رسول این سه کتاب »چگونه مطالعه کنیم تا ( 3 

کتاب  ( 5آن قوی نیست.  یترجمه کتاب »تفکر نقاد« که البته ( 4. یادآوری و به یادسپاری استکتاب برای 

دارد با عنوان »تفکر،  تفکر سبک و سنگین، از دانیل کانمن، کتاب پرفروش و خیلی خوبی است اما ترجمه بدی

برای افزایش قدرت کتاب این دو یع و کند«، اگر اصل انگلیسی کتاب را پیدا کنید و بخوانید بهتر است. سر

 استدالل خوب است.

این است.  کتاب »وضع و شرایط روح علمی«، ژان فوراستیه، مترجم على محمد کاردان. کتاب خیلی خوبی( 6 

 برای افزایش قدرت فهم خوب است. کتاب

 : آیدمیاما خودم سه راهکار به نظرم  

سپس با  و اندازممیکتاب نگاه  عنوانبه بتدا کتابی را شروع به خواندن کنم، ا خواهممی من خودم وقتی  (1

که با این موضوع کتاب، نویسنده باید به چه سؤاالتی پاسخ دهد. این سؤاالت را  اندیشممی خودم 

. در این صورت ذهنم دارای سؤاالتی است که وقتی به  کنممی کنم و سپس به کتاب رجوع ت مییادداش
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. وقتی آدم بداند که درون یک نوشته شودمیدار جاندار و بال برایم زنده و چیز همه کنم کتاب رجوع می

تواند به دست آورد، به نظر می  خواهد و جواب چه سؤاالتی را از درون نوشتهبه دنبال چیست و چه می 

 .رودمیباال  اشیادگیریمن قدرت 

ی  مقوله چه بندی کردن مطالب است. الفاظ و مفاهیم کلیدی در یک نوشته از مطلب دوم دسته ( 2 

 دیگر را برایشان بار نکنم. هایمقولهند و احکام انتولوژیکی آ

 بگویند؟  توانندمی  آن چهداشته باشد؟ مخالفان  تواندمیاین سخن چه مخالفانی ( 3 

 دوستی

و چه کسی را به دوستی  باید به دوستی گرفت دوست خوب چیست؟ به بیانی دیگر چه کسی را  های ویژگی 

 ؟ نباید گرفت

ای ای داشته باشد و یا شخصیت وسواسیاگر دوست شخصیت اضطرابی  مثالًباید سالمت روانی داشته باشد؛  ستدو

دهد. اما عالوه بر این ویژگی، دوست  داشته باشد یا بدبین یا ناامید باشد؛ این عوالم دوستی را تحت تأثیر قرار می 

دوست  ه بیشتر سه ویژگی بسیار مهم است که درکماالت اخالقی را داشته باشد و از هم حدنصابباید حداقل 

 : باشد

 . شویدمیتبختر و متفرعن باشد، شما در ارتباط با او نابود یکی اگر دوست متکبر و مُ

 ی بقیهظر من به ن است. صداقتیبیو سوم هم  رودمیدوم اینکه اگر دوستتان حسد داشته باشد، ارتباط شما از بین 

 ین سه تا نیست.ان به اندازی ااخالقی اهمیتش  هایویژگی

وقتی  مثالً. بریدنمیویژگی سوم این است که اگر عالئق ناسازگاری هم با شما داشته باشد از ارتباط با او لذت 

ری  دیگ وسویسمت در اختیار اوست به  وگوگفت و وقتی  رودمی گفتگو در اختیار شماست به سمت و سویی 

کند؛ اطراف ساوه صحبت می هایزمین یدربارهوستی داشته باشم که نم که دتصور ک توانمنمیمن  مثالً. رودمی

شود و بنابراین در دوستی باید عالئق مشترک وجود داشته  البته ادب را باید رعایت کرد اما دوستی منعقد نمی
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نباید با تمام باشد. حتی اگر سنخ روانی متفاوت است باید الاقل عالئق مشترک وجود داشته باشد. البته آدم که 

که اگر اسم  کنیممیاش را گسترد. ما فکر دامنه  دائماًعالم و آدم دوستی داشته باشد. دوستی چیزی نیست که 

های مشترک  لقه. عُ ولی دوستی معنایش این نیستنفر را در دفترچه تلفن خودمان داشته باشیم، خوب است  700

ای با دوستی توانمنمینخوانده است، من رمان  حالتابهدوستی که در تمام عمرش  مثالًهنری بسیار اهمیت دارند. 

دوست کسی است که آدم بتواند   کهدرحالیتوانم راجع به رمان با او حرف بزنم نمی وقتهیچاو داشته باشم چون 

 بکند، درد و دل بکند و باورهایش را در میان بگذارد.  الشکوی بثبا او 

  نباید از بین ببرد ولی عمالً  بااینکه. بردمی عمیق هم دوستی را از بین  نظرهای اختالف ن است که ویژگی چهارم ای

 توانممیهم داشته باشد با او  ایعقیده. من اگر کسی سالمت روانی و کمال اخالقی داشته باشد هر بردمیاز بین 

 .آوردنمیحدی بیشتر بشود، دوستی دوام  ، اختالف عقیده اگر ازاتفاقبه دوستی کنم. منتها در اکثریت قریب 

 . زندنمی را به هم   اشدوستی به خاطر اختالف عقیده    صرفاًیک انسان معنوی  پس

 .زندنمی بله! به هم 

دا کنید و هم شما ا توانیدنمیی آخر اینکه وقتی دوستی تعدادش افزایش پیدا بکند، شما حق دوستی را نکته 

  توانید می ده تا دوست داشته باشید  مثالً. وقتی شما رنجدمید و هم او از شما شورنجور می  تاناخالقی وجدان 

تا دوست داشته باشید  500را تبریک بگویید و حتی در تولدشان شرکت کنید ولی اگر  هرکدامسالگشت تولد 

هم بپرسید. این نیست. البته فقط این نیست و بلکه اینکه شاید حتی نتوانید احوالشان را  پذیرامکان چنین کاری 

آن است که تعداد  . من معتقد هستم که اگر دوستان خود را گزیده کنیم خیلی بهتر ازرنجاندمیدوست را 

 زیاد بشود. هادوست

اگر  مثالًو  آیندمی تصادف پیش  حسببهاست که  هاییدوستیهم اعتراض دارم و آن  دوستینوع من به یک 

نیز  هاآن اهم به او نیز شماره تلفن بدهم و شماره تلفنشان را بگیرم که کردم بخو علیکسالمدر مجلسی  باکسی

 هم سالم و تعارف داشته باشم. هاآن تکتکبار خاطر من بشوند! که از این به بعد باید با 
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 راها ویژگی داشته باشد بهتر است تا اینکه با دوستانی که این  سروکاراگر کسی با خلوت و تنهایی خودش 

شد که جلسه می  کاشایکه  گویدنمی کسی است که آدم هرگز  واقعاً دوستی داشته باشد. دوست خوب ندارند، 

تو هم به او  طبعاًها را نداشته باشد، به تو انرژی مثبت نخواهد داد و ! ولی دوستی که این ویژگیشدمیتمام 

 انرژی مثبت نخواهی داد.

 . آیا الزم نبود؟ ایدشمردهبرندوست  الزم یک هایویژگی شما احسان را جزو  

هم به شما نکند،   ایآگاهانهوجود داشته باشد، حتی اگر دوست، احسان  هاویژگیاگر این  کنممی نه! من فکر  

 خودش به  آهستهآهستهرا داشته باشد،  هاویژگیحضورش برای شما یک احسان است. البته اگر کسی این 

ن  آ، اگر کندنمیو یا مرا دعوت  آوردنمی ایهدیهرای من احسان هم کشیده خواهد شد. دوستی که حتی ب

 دوستی خوب است. بازهمها را داشته باشد، ویژگی

 ی رومانتیکعشق و رابطه

 در باب عشق رومانتیک یعنی عشق دختر به پسر و پسر به دختر نیز سؤاالتی داشتم. 

پسری عشق اروتیک به   کنید رد؟ فرضوجود ندا عدالتی بی آیا در عشق رومانتیک در بن و بنیاد یک نوع  

دختری داشته باشد، آن عشق اروتیک حاصل زیبایی آن دختر است و آن دختر هم بدون آنکه تالشی انجام  

ولی ما   شودمی داده  هاانسان جبر به  مقتضایبه بیشتر خصوصیات انسانی  طورکلی به بدهد، آن زیبایی را دارد و 

 که صرف هستی به معشوق داده است.  شویممی ایی در عشق رومانتیک، عاشق همان چیزه

شما با یک  مسلماًنیست و به این باید جبر موقعیت اطالق کرد. در جهان البته جبر موقعیت هست.  عدالتیبیاین 

 زنید.حرف می ترمهربانانه دختر زیبا 

 سخن بگویم؟  ترمهربانانه که با دختر زیبا  دهدنمی مرا نشان   عدالتی بی آیا این  

و  شویدمیادی بله اما عاشق شدن ارادی نیست. شما اگر عشق اروتیک داشته باشید، عاشق دختر زیبا در رفتار ار

 نه عاشق دختر زشت. 
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 آیا نباید روانم خودم را طوری تمرین بدهم که عشق اروتیک من به فرد زشت و زیبا یکسان باشد؟ 

عدالتی اطالق ذهنتان دارید، به این بیمتشخص در  این در وسعت روانی کسی نیست! اما چون شما تصور خدای

 ،بگیرید و عدالت عدالتیبی  عنوانبه کنید ولی کسی این کار را نکرده است که بخواهید گریبان کسی را می

 . صفت رفتار است ولی در اینجا رفتاری وجود ندارد

 ؟ رودنمی سؤال هستی زیر   خواهی نیک آیا اگر تلقی خدای نامتشخص را داشته باشیم، با این تفاسیر 

معنایش این است که جهان، جهان رایگان بخشی است و نظام جهان، نظامی اخالقی است و معنای  خواهینیک نه! 

 رسدمی نظام جهان، نظامی اخالقی است، این است که انسان اخالقی به قوت قلب و مالطفت و طمأنینه  کهاین

 توانید می است،  ت ازدواج کنید، چون ازدواج کردن امری ارادیولی اگر شما روزی بخواهید با یک دختر زش

بدارید.  یک دختر زیبا دوست یاندازهبه یک دختر زشت را  توانیدنمی ازدواج کنید اما در عشق اروتیک هرگز 

را  ایم که عشق اروتیکمانساخته شده  طوراین . ماتوانیدنمیولی در عشق اروتیک  توانیدمی ا البته یلیدر عشق ف

 . انگیزاندبرمیزیبایی 

 آیا اقتضای موقعیت، جزو وجوه تراژیک جهان نیست؟ 

و آن این است که تا رفتاری وجود  گیردمی شمارااست اما تنها یک نکته به لحاظ فلسفی جلوی  طورهمینبله  

  درنهایت ود ندارد نداشته باشد، عادالنه یا ظالمانه بودن وجود ندارد و چون در تلقی خدای نامتشخص، رفتاری وج

را  زشتبگویید که در هستی، جبر موقعیت وجود دارد اما هرگز به خودتان دروغ نگویید که دختر  توانیدمی

توانید در باب عشق فیلیا به صداقت و احسان و تواضع و دیگر  م ولی البته می یابزیباتر از دختر زیبا می 

 او اشاره کنید. هایویژگی

تحت تأثیر تعلیم و تربیت   صرفاً داقت و احسان و تواضع( را هم ممکن است انسان البته فضایل اخالقی )ص

 د.  هیچ تالش درخوری نکرده باش  بازهمخوبی که داشته است، کسب کرده باشد و 

 رایگان است. هااین یهمهاست و  طورهمین بله 
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به ما   رایگانبه  چیزهمه ر هستی، و دارید این بوده است که د  ایدداشته ای که شما تأکید یکی از نکات معنوی 

 نفسعزت شود که است و انسان نباید به آن چیزی که دارد عجب بورزد اما آیا این دیدگاه باعث نمی  شدهداده

هایم )اعم از ذهن و نفس و بدن و مطلوبات  انسان کاهش پیدا کند؟ یعنی اگر من گمان کنم کل دارایی 

چه چیزی از خودم را  است، در آن صورت پس من  شدهداده به من  انرایگبه اجتماعی و مناسبات اجتماعی( 

 بایستی عزیز بدانم؟ 

باید زندگی کند،  کهچنان آنکه انسان  آیدمیپدید  گونه این نفسعزتهای خودتان را باید عزیز بدانید. کرده 

 نفسشعزت وقتآن  کند،باید زندگی کند، زندگی نمی  کهچنان آن کند و هر وقت که احساس کند زندگی می 

دارد یا  نفسعزت ندارد و به طرز عملش بستگی دارد که  نفسعزت هایشداشته . انسان هرگز به یابدمی کاهش 

زندگی کنم ولی با دروغ زندگی کردم، از چشم گویانه توانستم راست بینم که من می ندارد. یعنی وقتی من می

 .25سازگار نیستآن عجب است که با رایگان بخشی جب است و عُ هاداشته . بالیدن به افتممی خودم 

. آیا یک انسان معنوی باید به دنبال این باشد که بتواند عشق اروتیک دیگران را بیشتر  گردمبازمی به بحث قبل 

 یا نه؟  بربینگیزاند

ا بد؟ اخالقی مسأله است که زیباسازی آیا اخالق خوب است ی ازلحاظ وقتآناگر زیباسازی امری ارادی باشد، 

 و بدلباس بود. کردمی داشت خودش را زشت  هازشتدانید به خاطر تواضعی که به که می  طورهمان سیمون وی 

و دوم اینکه  انگیزاندبرنمیرا برای تصاحب شمای نوعی را  کسیهیچاین کار دو سود دارد: اول اینکه طمع 

وارد  هاآن به  ایاضافیو درد و رنج  بینندمی کمتر خودشان را با شما  یفاصله  کنندمی که به شما نگاه  هاییآدم

 .شودمی ثروتمند با فقیر کمتر  یفاصلهو  شودنمی 

 .ایدکردهبر آن تأکید  پارها که شما  ایخودخواسته همان فقر 

 

 و بودن زندگی میان فرق مفصل طور به الخی آسمان انتشارات بیرونم دنیای و من کتاب ی مقدمه در ملکیان  25

 .است داده شرح را داشتن
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  بله

ممکن است به   شمارا ولی تواضع یک حالت پررویی هم در دیگران ممکن است ایجاد کند و دیگران تواضع 

 ضعف نسبت دهند. پلشتی و  

روزی به این ارزش  خواستندمیدیگران کاری داشته باشید ولی اگر  هایداوریبله البته شما نباید به ارزش 

ر، بیکار کنند در آن صورت است که باید شما هوش خودتان را از کا شمارا مثالًترتیب اثر بدهند و  هاداوری

 ترتیب اثر بدهند. هاریداونشان بدهید و اجازه ندهید که به این ارزش 

 تفاوت عشق با دوستی چیست و در باب دوستی و عشق رومانتیک چند کتاب معرفی کنید.

 :به نظر من دوستی با عشق سه فرق دارد

ولی عشق، فراز و نشیب دارد که البته نشیب آن از فرازش  رودمیاول اینکه دوستی در طی زمان رو به ازدیاد  

 بیشتر است.

منفعتی در کار است. حال این منفعت ممکن است مادی یا معنوی باشد ولی عشق  حتماًر دوستی دوم اینکه د

 حتی بدون هیچ منفعتی شکل بگیرد.   تواندمی

 عشق توأم با شیدایی یا شهوت است ولی در دوستی شیدایی یا شهوت وجود ندارد.سوم اینکه 

 از: اندرتعبامعرفی کنم  توانممی هایی که در این خصوص اما کتاب

 کتاب »دو رساله عیش پیری و راز دوستی« نوشته سیسرون از فیلسوفان رواقی، انتشارات علمی و( 1 

 ان فارسی در باب دوستی است.فرهنگی این کتاب، بهترین کتاب به زب

 الئتیوس، نشر ققنوس، ترجمه خوبی دارد.  ینوشته کتاب »در باب دوستی«  ( 2 
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بسیاری  عشق است، اما یقصهاین کتاب، نامش  بااینکهع.بهرامی.  یترجمه شد عشق« نشر ر یقصهکتاب »( 3 

ایماژ عشق و دوستی پرداخته شده  36آن از نوع ارتباط دوستانه است نه عاشقانه. در این کتاب به  هایقصهاز 

 است.

 

 های پارتنر خوب به نظر شما کدام است؟ ویژگی 

نت، وفای به عهد و تواضع داشته باشد. بیشتر از حد متعارف به میزان چشمگیری صداقت، انصاف، رد اما

پذیر باشد.. های زندگی انعطافطلب نباشد. در فراز و نشیبناامید و بدبین و سلطهوسواسی، اضطرابی، افسرده، 

های های هویتی طرفین به یکدیگر گفته شود و طرفین رگه یش معنادار باشد. رگهبرا  توجهیقابلزندگی تا حد 

 ویتی طرف مقابل را بپذیرد. خانواده حتماً لحاظ شود.ه

 رومانتیک، طرفین به هنگام کات کردن بایستی دلیل جدایی را بیان کنند یا خیر؟   یرابطه در یک   اًآیا اخالق

که علت جدایی را شرح دهند و صرف اینکه کسی به کسی بگوید که دیگر احساسی  اندموظف  کامالًن یطرف

 ت.ندارد، کافی نیس 

 

 

  یشاخه . در ایدیادکرده احساس )حاالت به هنجار آگاهی  6۱شما از ، کتاب من و دنیای احساساتم یمقدمه در  

 احساس فقدان، شما از احساس ))مالیخولیای رومانتیک(( یاد کردید. معنای این احساس چیست؟ 

این تصور را  دائماًبا خودم  مثالًخدمتتان عرض کنم که گاهی من تصوری از ارتباط خودم با دیگری دارم و 

مرا  واقعاًرئالیستیک تحقیق کنم که آیا  صورتبهاینکه بروم و  جایبه که کسی مرا دوست دارد و  پرورانممی

. پرورانممیو بر اساس آن توقعات و انتظاراتی در خودم  پرورممیدوست دارد یا نه؛ گمان خودم را در نظر خودم 

و یا چرا این کسی که مرا دوست  کندنمی این کسی که مرا دوست دارد التفاتی به منچرا  گویممی به خود  مثالً
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دارد چرا از من طرفداری نکرد؟ چرا این کسی که مرا دوست دارد، فالن کتابی را که من دوست دارم به من 

ومانتیسیسم همگی بر اساس ر هااینهدیه نکرد؟ چرا این کسی که مرا دوست دارد برای جشن تولد من نیامد؟ 

این توهم داشته باشید این توقع  بر اساسیت نداشته است. پس هر توقعی هم اصل موضوع که واقع چراکهاست 

که به این قبض و اندوه، مالیخولیای  افتیدمیبه یک حالت قبض و اندوه  وقتآنبرآورده نخواهد شد و 

ثال شما اگر در این م مثالًو به تو عالقه دارد. کردی که اشود. نباید محزون شد. تو فکر میگفته می  رومانتیک

نسبت به همکار خودتان دچار مالیخولیای رومانتیک شده باشید و اگر به سراغ طرف مقابل بروید، همکار مقابل 

شما ندارم در آن صورت حباب این توقعات  ای بادوستی اصالًگوید که من همکار شما هستم ولی در جواب می 

و آدم انتظار دارد که روز تولدش بیایند؟ نه! و اگر . مگر آدم از عالم رودمیتان هم از بین و اندوه ترکدمی

 کنیم می گمان  کندمی هستیم که وقتی کسی لطفی  طورایننیامدند هم که آدم نباید غمگین بشود ولی ما متأسفانه 

را به محک تجربه  فرضپیشاصل . تنها راه این است که آدمی کنیممیتوقع پیدا  طبعاً که دلش با ماست و 

که عاشق،  ایددیده  احتماالًبگذارد که بداند آیا فالن کس مرا دوست دارد یا نه؟! شما در ادبیات رومانتیک 

نباشید که  هاییدهاتیآن  مانندبهشما  گویدمی. نیچه آیدنمیمعشوق یادش  اصالًولی  نویسدمی بلندی  هاینامه

. اندشدهنه و بلکه صد دل عاشقش  یکدلآن روسپی  کنندمیوسپی گمان لبخند یک ر با شوندمیوقتی وارد شهر 

اگر من در فروشگاهی بروم و چیزی بخرم و خانم فروشنده از سر صناعت  مثالًآن فرد صناعتش این است. 

ار اگر من گمان کنم که خانم فروشنده عاشق من شده است، دچ وقتآن خودش ادب و احترام را رعایت کند؛ 

باید یا  هاآدم  کنیممی . ادب شغلش و اتیکت شغلش این است ولی ما به خطا فکر امشدهای رومانتیک مالیخولی

 عاشق ما باشند یا عبوس باشند. نه! ممکن است عاشق شما نباشند و عبوس هم نباشند.

 

 

 

 هد؟ددهد یا در روابط دوستانه هم رخ می آیا این احساس فقط در روابط عاشقانه رخ می 

 .افتدمی نه! در هر جفتشان اتفاق  
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 .آیدمی  حساببه مالیخولیای رومانتیک  نوعی به هم پس   طرفهیک عشق 

 .بله! همینطور است

 راه خروج از این احساس هم فقط محک تجربه است؟ 

اگر شما به   مثالًزنیم. به خاطر آنکه از بس زندگی دوگانه داریم، حرف نمی  هاایرانی بله فقط همین راه است و ما 

فکر نکنی که من از  وقتیکدهم ولی و من جواب سالمت را هم می دمن بگویید که آقای ملکیان سالم کردی

رویم، این کار صداقت دارد و به نظر من باید این شفافیت وجود داشته روم و ما با باالتر از این میاین جلوتر می

 باشد.

که  پرسدمیخواهید رستوران بروید. او از شما شما با دوستتان می  مثالًدر غرب بسیار جالب است. فرض کنید که 

 طوراین ابداًو  اصالً؟ در غرب چیزی به اسم تعارف وجود ندارد و ما کندمیدونگ خودش را حساب  هرکسی

قربانت بروم! خاک زیر پات هستم! چاکرتم! قدمت روی چشم من! در غرب اگر کاری را  گوییممینیستیم؛ ما 

چیزی نیست!   که هااینقابل شما را نداشت!  گویندنمیاما هرگز  کنندمی ی کسی انجام دهید، سپاسگزاری ابر

دوگانه بریم و زندگیاغلب توهم زده هستیم و در دنیای رومانتیک خودمان به سر می هاایرانیشما جون بخواه! ما 

تاکسی مرا حساب  یکرایهعاشق من بود چرا  فالن کس که مثالًکه  زنیممیما توهم  وقتآنرا دوست داریم. 

 نکرد؟ 
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 های خودشناسانهرُمان 

اریک امانوئل اشمیت را توصیه کردید. من داستان میالرپا  ینوشته معرفت  های گلشما بارها خواندن کتاب  

. این  کشدو بعد آنجایی که دست از خودکشی می  گماردمی همت  هایی برج را پسندیدم. آنجایی که به ساختن 

 ۲6.و در این داستان میالریا به آنجا رسید که نه خواهشی داشت و نه ترسی  بود   تأثربرانگیزداستان خیلی 

رپا را به دلیل خشکی و خشونتی که داشت نپسندیدم. من داستان بانوی گلی پوش را به این دلیل الیمن البته م

کند. من البته یستن را به بهترین وجه توصیه می که داستانی زمینی است و بعد اینکه زندگی در حال ز پسندممی

را هم نپسندیدم. فیلم این داستان هم هست که این فیلم را هم نپسندیدم.من  27قرآن  های گلداستان ابراهیم آقا و 

 داستان بانوی گلی پوش( وجود دارد: )سه نکته در این داستان  کنممی فکر 

 یکی اینجایی و اکنونی زیستن است.

دوست بداریم مان این نیست که دیگران را ماست و ما فقط وظیفه  یوظیفه محبت به دیگران بخشی از  دوم اظهار

اظهار کنیم که دوستشان  هاآن اورانیم که دوستشان داریم و بنابراین باید به ببمان این است که و بلکه وظیفه

سفانه در متأگو که دوستت دارم! ولی داریم. شما اگر در داستان یادتان بیاید؛ آن خانم به دختربچه گفت: ب

م به جهت مواضع ایدئولوژیک حاکم بر کشور ما و هم به . هشودمیفرهنگ ما اظهار دوستی خیلی جرم تلقی 

  جرئت کسی  اظهار دوستی انگار دعوت به بستر رفتن است! بنابراین معموالً هرگونهجهت فساد اجتماعی مردم ما 

دیگری کند ولی بدانید که اظهار دوست داشتن خیلی اثر مثبت دارد. من خودم  کند که اظهار دوستی به کس نمی 

دیگران را متحول   توانیممی. ما با سخنمان است که آورممی به زبان  حتماًکسی را دوست داشته باشم  همیشه اگر

 کنیم. در آن داستان، این نکته هم وجود داشت.

 

 
 از  برگرفته حقیقت در جمله این " چشمه انتشارات حبیبی سروش ی ترجمه اشمیت امانوئل اریک ی نوشته معرفت گلهای  26

 !آزادم من میترسم، نه دارم آرزویی نه است؛ کازانتزاکیس نیکوس قبر از شده حکاکی نوشتار

27  Monsieur Ibrahim 2003 
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 ضعف من نیست؟   ینشانه و من از این جمله لذت ببرم،   شما به من بگویید دوستت دارم آیا اگر مثالً

باید خودشان را قوی کنند و دوم اینکه تا آقای  هاانسانبله هست اما دوتا حرف در اینجا مطرح است. یکی اینکه 

 که او را دوست دارم.های قوی کردنش این است که من به او نشان بدهم شوشتری قوی نشده است، یکی از راه

 ضعیف پروری نیست؟این کار  

خوب است که طرز لباس پوشیدنتان را عوض کنید   مثالً. مثل این است که من به شما بگویم که وجههیچبه نه  

تربیت بچه است که باید به بچه گفت که  مانندبه ولی با همین طرز لباس پوشیدنتان هم مخالفتی ندارم. این 

به   بازهمم که هستی، من دوستت دارم ولی اگر دومی را نگویید هستی بشو ولی همینی ه کهاین فرزندم! بهتر از 

که در این داستان وجود داشت این بود که   اینکته این نکته در این داستان بارز است. سومین  .ایدزدهاو ضرر 

عوض کنند.   توانندمیوضع سابجکتیو ما را  درنهایتو  کنندنمی حاالت روانی ما، وضع آبجکتیو ما را عوض 

سرطانش هم بهبود خواهد   حتماًاش بهبود یافت ابراین نباید این توهم را داشته باشیم که اگر کسی حال روانیبن

ای نبود. اگر قرار بود تا انسان دیدگاهش را بود داستان، داستان قوی  بهبودیافتهیافت و به نظر من اگر سرطانش 

 است. بینی واقعه نظر من خالف در بیرون هم عوض بشود، این ب چیز همه به هستی عوض کند، 

 

شما نیکوس   یموردعالقه  هاینویسندهیکی از 

کازانتزاکیس است. در کتاب گزارش به خاک  

یونان، ایشان از دوران کودکی، مسیحی شدنش،  

ها و بودایی شدنش، سفرش به  ارتباطش با یهودی 

ر نیچه سخن گفته  ایتالیا و روسیه و خواندن آثا

از دوران زندگی این نویسنده  است. شما کدام یک 

 شده است: نه آرزویی دارمکازانتزاکیس حکاکی بر سر مزار نیکوس  ؟ایدپسندیده را بیشتر 
 !نه می ترسم، من آزادم 
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 درجایی سعی نکرد که بایستد و  وقتهیچکنم و اینکه او قراری او را ستایش میمن از زندگی کازانتزاکیس بی

 ثبات داشته باشد. به نظر من کازانتزاکیس کسی بود که مصداق آن شعر موالناست که گفت:

 شو تا که قرار آیدت قراربیر توست، طالب قراریت از طلب قرابی یجمله 

 بود. اشزندگی  یدورهکه بودایی شده بود، بهترین  اشزندگیکنم آن بخش از و البته فکر می

زوربا بر من تأثیر نگذاشت و   یاندازه به : هیچ انسانی گوید می در کتاب گزارش به خاک یونان، کازانتزاکیس 

 این خیلی جالب است.

تا حدی هم حق داشته است چون عناصر بودایی هم در زوربا وجود دارد مثال دم را غنیمت  کنممی من فکر 

دلبستگی، عشق باید داشت،   جایبه اینکه  جای به  مثالًست و یا ه باهمشمردن یا زندگی اینجایی و اکنونی در زور 

 .وجود دارددر زوربا نیز 

 میدانید؟شما چه اشکال یا اشکاالتی به سبک زندگی بودا وارد  

به  ازحدبیش بودا  کهاین را معتقد هستم و آن  چیزیکفقط  بینمنمی در سبک زندگی بودا  ایمنفی من چیز 

روش او را در پیش بگیرند اما من معتقد هستم  توانندمی هاانسانکه تمام  کردمیبود و فکر  بینخوش  هاانسان

ام را در بودا ندیده چیزیهیچبگذریم من  کهاینیرند اما از روش او را در پیش بگ توانند نمی هاانسان یهمه که 

 که نپسندم. 
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 ؟  کنیدمی ی بودا توصیه درباره  هایی کتاب چه  

آن   ینویسنده و دوم کتابی که  اندکرده نشر طرح نو ترجمه  شناسحق  محمدعلییکی کتابی است که آقای 

 ی ترجمه نیلوفر نشر فراروان و  یسوره ش است. البته کتاب آقای مسعود فریامن یترجمه والپوله سری راهوله و 

 28متن مقدس بودائیان است.  ینمونه ع. پاشایی 

راه حق است که توصیف گر زندگی قدیس مشهور،   یسرگشته یکی دیگر از آثار نیکوس کازانتزاکیس، 

 ؟آموخت توانمی فرانسوآ آسیزی است. به نظر شما از زندگی فرانسوآ آسیزی چه چیزی 

 .آیدمی من سه نکته از زندگی فرانسوآی آسیزی به نظرم 

و دیدگاه  پنداشتمی هم ذاتو خورشید و ماه  شبدرهاو خدا را با گیاهان و  دیدمی جا همه یکی اینکه خدا را در  

 داد.نشان می  اشزندگیخدای نامتشخص را در 

، باز هم راندمی پاپ او را از درگاه خودش  هکوقتیدوم شادی همیشگی او بود و او در هر حالی شاد بود. حتی 

 .رفتمیکه میدانید ایشان با رقصیدن راه  طورهمان و پابرهنه است. خب  شاد و رقصان

را درد خودش دانستن و رنج  هرکسیسوم شفقت و دلسوزی عمیقی که نسبت به موجودات داشت. یک نوع درد 

 یه به شیخ ابوالحسن خرقانی بود. را رنج خودش دانستن داشت و از این نظر شب هرکسی

 

 وار اشاره داشت. حق، انگار که فرانسوی قدیس به خدای متشخص انسان  یسرگشته کتاب  جایجای اما در   

مشان این است که موالنای ما و فرانسوآی آسیزی، بیانشان خدای متشخص است اما روح پیا امعقیدهمن خودم 

آید خدایش ه و در مثنوی معنوی و در غزلیات شمس، به نظر می یه ما فیخدای نامشخص است. موالنا در ف

 
 البته. دبو دانسته بودا آیین شناخت منبع بهترین را سوزوکی لب. های نوشته ،۷8 سال در دین ی فلسفه درسگفتار در ملکیان  28

 .کنند می توصیه هم را علوی رضا یترجمه حق، راه کتاب نیز اکنون هم

https://3danet.ir/


     سایت فرهنگی صدانت       

43 
 

که فقط خدای  بینیدمی گوید را اگر دقت کنید ی خدای متشخص میمتشخص است ولی بعد آنچه درباره

 باشد. طوراین تواندمی نامتشخص 

 و تعریض ستایش و سپاسگزاری
دیگران موجب تکبر و خودشیفتگی فرد   ، ستایش در چه مواضعی خوب است؟ آیا ستایش کردن طورکلی به  

 ؟شودنمی ستوده شده 

 دو نوع ستایش وجود دارد: 

است را   کردهمی  کردن شخصی باشد که کار نیکی که سابقاً مندانگیزه ستایش نوع اول، ستایشی است که برای 

فرزند خودم را ستایش  من،  مثالًمستحسن است.  کامالًمستمر کند و آن را ادامه دهد، این کار، به لحاظ اخالقی 

 که تا کار نیکی را که در حق دیگران انجام داده است را انجام بدهد. کنممی

توده شده چه استعداد ستایش نوع دوم، ستایشی است که شخص را نزد خودش بزرگ جلوه دهند؛ در اینجا فرد س

 ست.نادرست ا اًتکبر و خودشیفتگی داشته باشد و چه نداشته باشد، این کار اخالق

رواست که   اً، آیا اخالقشویدمی  متکبرترپس از ستوده شدن،  فرضاًدر ستایش نوع اول اگر بدانم که شما 

 ستایش کنم؟ 

 درست نیست.  اًنه اخالق

 

است که سپاس گزارد و   کار اسراف آنکه روانش  دارممی : دوست گویدمی ن گفت زرتشت ینیچه در کتاب چن 

سپاسگزاری را قبول   اصالً. طبق این روایت نیچه پایدنمی و خویش را  خشدبمی سپاس نخواهد، زیرا که همواره 

 انسان معنوی اهل سپاسگزاری از دیگران هستند یا نه؟  طورکلی به ندارد. آیا 
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ه و از این لحاظ با این دیدگاه نیچه موافق نیستم. نیچه فکر کرده است که من زمانی باید از شما به نظر من بل

را بخواهم داشته باشم و حاال آن چیز را فرد مقابل داده باشد اما اگر چیزی نخواستم و طرف تشکر کنم که چیزی 

د. من معتقد هستم که اگر از این  جای سپاس ندار خواستمنمی مقابل به من چیزی بدهد، چون آن چیز را من 

پاسمند و سپاسگزار شما کتاب حتی ده نسخه هم داشته باشم ولی شما آن را به من هدیه بدهید، باید همچنان س

 باید سپاسگزاری و سپاسمندی را داشته باشم. بازهمباشم و حتی اگر نیازی به این کتاب نداشته باشم 

 اسمندی چه فرقی باهم دارند؟ و سپ شناسی حق سپاسگزاری و قدردانی و 

زاری یک رفتار اما سپاسمندی با این دو متفاوت است. سپاسگ چیزندیک شناسیحقسپاسگزاری و قدردانی و 

اما سپاسمندی یک رفتار درونی است. یعنی ممکن است شما از من   شودمیبیرونی است که با بدن انجام 

 کند.می  سپاسگزاری حتماًسپاسگزاری کنید اما نسبت به من سپاسمند نباشید اما اگر کسی سپاسمند باشد 

گوشزد   هاآن  های دیگران را هم بها باید بدی باید گفت، آی هاآن های دیگران را به که خوبی  طورهمان آیا  

 کرد یا نه؟ 

  مثالً ؛ گوییدمی را به دیگران  تانمنفیی شما عاطفه وجود دارد که زمانییکاینجا دو حالت وجود دارد: 

کنم هر وقت سود این کار بیشتر  من نسبت به تو خشم دارم یا من نسبت به تو کینه دارم. من فکر می  گوییدمی

 بیشتر از سودش باشد که در اینجا فرد باید سکوت کند. اشهزینه  نش باشد، فرد باید ابراز کند مگر آنکهاز زیا

  خواهید می نقدی به طرف وارد کنید و  خواهید می ندارید و بلکه  ایمنفی ی که شما عاطفه وجود دارد اما زمانی هم 

است که   غیرازآن، کار درستی نبود. این بگویید این حرفی که زدی، حرف درستی نبود. این کاری که کردی

بگویید این کاری که کردی، به فالن دلیل درست نبود و یا   مثالً ی منفی نسبت به دیگران را ابراز کنید. عاطفه

 د گفت.بای درهرحال. این را زدیمیاین حرفی که زدی به این دلیل نباید 

بیشتر از  اشهزینه شان بدهم، گاهی ممکن است ام را نسبت به کسی ناما اینکه احساسات و عواطف منفی 

بشود که باید دست نگه داشت ولی نقد را همیشه باید کرد. نقد گاهی دو جور است. گاهی نقد، نقد   اشفایده

یم این کاری که تو کردی، رئیست را  گویگاهی می  مثالًاندیشانه است. اخالقی است و گاهی نقد، مصلحت
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 گوییم می  مثالً؛ کنیممیت اندیشانه است و وقت دیگری هم هست که نقد اخالقی عصبانی کرد؛ این نقد مصلح

تغییر   تواندمی کاری که تو کردی، خالف احسان یا تواضع یا صداقت بود. نقد همیشه باید باشد چون همیشه 

 ایجاد کند.

 

 .شودمی بت را هم شامل مث های ویژگی منفی هم نیست و  های ویژگی بیان   صرفاًالبته شما مرادتان از نقد هم  

 است.  طورهمین بله! 

 هدیه

 را نباید قبول کرد؟  ایهدیه در بحث هدیه، چه 

که نباید  آیدمی موضع به نظرم  4است ولی من در  بارهدراین در اخالق کاربردی بحث مفصلی  در زمان حاضر،

 هدیه را پذیرفت:

این  توانمنمی ت که از من برآوردنی نیست که یا که یک سلسله تقاضاهایی اس ساززمینه که  هاییهدیهاوالً 

آن تقاضاها را برآورده کنم و اگر قبول کنم خسارت  خواهم نمیولی  توانممیتقاضاها را برآورده کنم و یا اینکه 

اگر شما به من  مثالًی مالی در آن چشمگیر است. که جنبه  هاییهدیهام. ثانیاً به آن فرد هدیه دهنده زدهآگاهانه 

نفس من منافات دارد. یعنی گویی شما مرا را با مسائل مالی تاخت  باعزت هاهدیهطال بدهید. این اقسام  یسکه

دستمزد کاری را که   توانیدمی. البته عِوض با هدیه متفاوت است و شما ایدسنجیدهاید و مرا با مسائل مالی زده

اگر جایی بروم  زش کار خودتان را خودتان تعیین کنید. بندهتوجه کنید که ار اساساًطلب کنید و  را ایددادهانجام 

ای داشته باشم و هیچ پولی نگیرم، تاکنون نشده است که اعتراضی کنم اما اگر جایی رفته باشم و و سخنرانی 

پول را   حتماًآن چیزی که در نظر خودم ارزشمند است، پول داده باشند، من  سومیک مثالًکاری کرده باشم و 

که از راه نادرست  هاییهدیهت خود شما تعیین شود. ثالثاً دهم. چون اساساً ارزش کار شما باید به دسپس می 

است، چه کم یا چه زیاد   آمدهدستبه از راه نادرست  ای هدیه باشند، را نباید پذیرفت. من اگر بدانم که  شدهتهیه

https://3danet.ir/


     سایت فرهنگی صدانت       

46 
 

راوان فراهم  که فرد هدیه دهنده با مشقت ف هاییهدیههم . رابعاً پذیرممی ولی چنانچه ندانم،  پذیرمنمی باشد آن را 

آورده است، اگر بشود به صورتی که نرنجد به او بازگرداند، کاری اخالقاً درست است. مثالً اگر بدانم که فالن 

، من به کمک راهی که تحقیر نشود، به او خردمیرا  گلیدسته ، خیلی به مشقت آیدمی دانشجو که نزد من 

 .دانمگربازمی

 ر مورد است. اخالق هدیه، همین چها کنممی من فکر 

ولی اگر  پذیردچیزی را به کسی تعارف کنیم که احتمال بدهیم می فقط آیا این رویکرد درست است که 

 ، تعارف نکنیم ولو آنکه همه بگویند تعارف نکردنت زشت است؟ کندنمی احتمال بدهیم که آن فرد قبول 

فرض  مثالًولی  دبا این احتمال تعارف کردی، چون از ابتدا هم دشویشوکه نمی  دبگیری اگر این را در نظربله و 

، آن را به شما تعارف کنم و حالبااینو  دگیریکنید من این احتمال را بدهم که شما این کتاب را از من نمی

خوب است که آدم   واقعاًشود که احساس غبن کنم. ولی برخالف انتظارم شما آن را بگیرید، این باعث می 

 میلمهم باریکو میلم به این نیست که چیزی بیاورم ولی  آیممی من ده بار به منزل شما  مثالًباشد؛  وپیلهشیلهبی

بار فکر کنید  یکایناست که چیزی بیاورم. شما نباید فکر کنید که آن ده بار من کدورتی داشتم و نه  طوراین

. من االن کنمنمیو صداقتم را فدا  کنممیخودم عمل  طبع تصرافبهدارم  فاًصراست. من  دادهرخکه چیز جدیدی 

هم هست که میل شدیدی به کادو خریدن دارم اما اگر بنا شد که   وقتیکمیل به کادو خریدن ندارم ولی 

کادو آورندگان وضع  وقتآنجشن تولد کسی رفت و کادویی نبرد؛  شودنمی طبق مقررات باشد که  چیزهمه 

بیاورد و چه   خواستهمی و معلوم نیست که چه کسی دلش  اندآورده همه به خاطر مقررات  شخصی ندارند. چونم

آوردم؛  باریکجشن تولد شما آمدم و هیچ کادویی نیاوردم و  دو باربیاورد اما اگر من  خواستهنمی کسی دلش 

هیچ تغییری نکرده است و تنها  مارابطها شما هم است که کادو بیاورم. ب خواستهمیدلم  واقعاً که  فهمیدمیاین بار 

هم کادو ببرید دیگر با تمام  هرزمانیو اگر شما این را رعایت کنید دیگر  گیرممی حال خودم را در نظر 

و بعد از مدتی که مردم با این وضع عادت   ایدبرده خواسته است که دلتان می واقعاًببرید و  خواهیدمی وجودتان 

که شما از سر طمع به چیزی این کادو  کنندنمی شوند و اگر ببرید فکر ه از نبردن شما ناراحت می کنند، دیگر ن 

 .ایدبردهرا 
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 .باید بر اساس صرافت طبع خود فرد باشد پس بر این اساس، هدیه دادن صرفاً 

 دقیقاًبله! 

داشتید، گفتید   ۲۹در کرج  ۹5که سال  ایسخنرانی ی هدیه و انفاق بحث دیگری نیز وجود دارد. شما در درباره  

که فرد را مستعد سُمعه کند؟   شودنمی به شخص فقیر داده شود. آیا این کار باعث  رودررو که انفاق باید 

 طلبیشهرت یا انفاق کننده به ممکن است پس از مدتی تعداد فقرا زیاد بشود و از این طریق، فرد هدیه دهنده 

 گراییده شود. 

معنایش این نیست که شخص سومی هم وجود داشته باشد. ثانیًا  حتماًباشد،  رودرروفتم نه! اوالً اینکه من اگر گ

ممکن است به   شویمی مندبهره  رودررواز ثمرات کمک کردن  باوجودآنکهآن حرف دیگری است که تو 

کی منفی تجهیز کنی. ش یعارضه این است که خودت را در برابر آن  اتوظیفهبدی هم دچار شوی و  یعارضه

این است که آدم ممکن است دستخوش  اشمنفی نیست این کار آثار و نتایج مثبت فراوانی دارد اما یک اثر 

 های ریشه کمکم که  ی اخالقی دیگری است که آدم باید با خودش طوری رفتار کندعُجب بشود که آن وظیفه 

کنی و   کاریمخفی این نیست که  عجب را در خودش بسوزاند. اما راه اینکه تو خودت را از عجب نجات دهی،

  های موقعیت کنم. ما نباید فکر کنیم که با گریز از بگویی اگر مخفیانه به فقیر کمک کنم، عجب پیدا نمی 

اگر کسی سکوت   مثالًاست که نباید عجب پیدا کنی.  رآوعجب . تو در موقعیت رودمی ، عجب از بین آورعجب

قائل بود بلکه وقتی   تواننمیفضیلتی هم برای صدق یا تهمت نزدنش  کند مسلماً امکان دروغ و تهمت ندارد و

 اصالً و نه کسی که  زندنمیو تهمت  گویدمی؛ سخن گویدنمیو دروغ  گویدمیکسی فضیلت مند است که سخن 

دهد نه گیرد و خطا را انجام نمیمند کسی است که در موقعیت خطای اخالقی قرار می ضیلت. فزندنمی حرفی 

 باشد. آورعجببیرون از موقعیت  کالًکه این

 
 خیریه  های آسیب و فواید سخنرانی  29
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 و احسان صداقت

 طبعصرافت به و سادگی را هم  ایدکرده ساحت وجودی انسان بر یکدیگر تعریف  5شما صداقت را انطباق  

 . این دو چه تفاوتی باهم دارند؟  ایدکردهخود عمل کردن تعریف 

ناشی از صداقت است   ایسادگیب صداقت است. هر سادگی یکی از مرات اوالًدارد:  با صداقتسادگی دو تفاوت 

اینکه سادگی فقط در ثانیاً صداقت است.  یزیرمجموعه ولی هر صداقتی از نوع سادگی نیست. بنابراین سادگی 

یا نه؟! اما   کنممیحضور دیگران است که مطرح است؛ یعنی اینکه، آیا من در حضور دیگران، خودم را سانسور 

یگران برای شما فرقی د دارد. در سادگی حضور یا غیاببه حضور دیگران هم ربطی ن لزوماًصداقت دیگر 

صداقت ربطی به حضور دیگران هم ندارد و انسان در ارتباط با خودش هم باید صداقت داشته  یمسألهاما  کندنمی 

 باشد.

 ؟اندکدامفرزندان صداقت با این حساب 

معه در کارش نباشد. تقلب سُدر کارش نداشته باشد. ریا و  کاریفریبیکی همان سادگی است و دوم اینکه فرد 

 هاانسان ب نداشته باشیم، حضور و غیاب یب داشته باشد به این معنا که اگر حفظ الغیدر کارش نباشد. حفظ الغ

سرزنش  شماراولی در پشت سر،  کنممییف وقتی در حضور شما باشم از شما تعر مثالً؛ کندمی برای ما فرق 

این فضیلت را چندان  هاایرانیکنم و ما رعایت می شماراکنم و فقط حضور رعایت نمی شمارااب ی. غکنممی

 .کنیممیشروع به بدگویی از او  رودمی تا کسی از میان ما  عاًیسرنداریم و 

ت،  عام است ولی شفق خواهی نیک ) ایدگفته را  خواهی نیک ن شفقت و  ی در درس گفتار اخالق کاربردی فرق ب 

 دارد؟ خواهی نیک . رحمت چه فرقی با شفقت و ایدنگفته را    بارحمتمتعلقش فرد خاص است. اما فرق این دو  

و در  بینممی  معناهمکنم، آن را با شفقت من هرچه در معنای لغت رحیم یا رحمت در زبان عربی تأمل می 

و  کنیممی لغت رحمت برای خدا استفاده  ولی ما در زبان فارسی از گیرندمی فقه الُغت به یک معنا  هایفرهنگ 

. در قدیم برای انسان هم صفت رحیم یا رحمت به کار کنیمنمی البته برای خداوند از صفت شفقت استفاده 

 .رودمیو شفقت به کار  رودنمیبه کار  اما امروزه رحیم رفتمی
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را باید برایش   ایویژه م یا سپاسگزاری اینکه سن بیشتری از من دارد، ادب یا احترا یواسطه به  صرفاًآیا کسی 

 قائل بود یا نه؟ 

سال  14. فقط یک نکته مطرح است و آن این است که نسبت به اطفال )یعنی کسانی که کمتر از ابداًو  اصالًنه!  

 ، این شفقت ضرورتی ندارد.ترهابزرگ باید شفقتی بورزید که نسبت به  (سن دارند

 راز هستی و جبر و اختیار

جود خدا و جبر و  رازهای هستی نام بردید. یکی زندگی پس از مرگ، دیگری و عنوانبه چند راز را شما  

اوست یا   هایدانایی ی اختیار انسان، ؟ محدودهدانیدمی به چه معنایی جبر و اختیار را راز  دقیقاًاختیار شما 

 با ترکیبی از هر دو؟ هاتوانایی 

دانایی و توانایی است اما اینکه به چه معنایی جبر و اختیار راز است؟ جبر   ی اختیار ترکیبی ازبه نظر من محدوده 

و اختیار راز است یعنی برای ما دانسته نیست و دانسته هم نخواهد شد که مرز میان ))من(( و جز ))من((  

بعد  است و از جایی به  کجاست. هنوز، راه یا روش پیشنهاد نشده است که مشخص بشود تا کجای هستی مصطفی

آیا ))من(( دارد این  واقعاً، دهممیفهمید که وقتی من دارم کاری انجام  شودنمی جز مصطفی است. از این لحاظ، 

یا جز ))من((. این معنای راز بودن جبر و اختیار است. اما من با مندی که در روانشناسی  دهدمیکار را انجام 

من باشد، عمل من آزاد   یاراده عمل من فقط معلول  کهوقتی  ؟هعمل آزاد است یا ن بفهمم  توانممی، امگفته اخالق 

معلول میل به  صرفاًمن آزاد است که فقط معلول میل من باشد. میل هم وقتی آزاد است که  یارادهاست و وقتی 

شود که اگر ))من(( گم می ))من(( و جز  دیگر مرز میان رویممیمیل من باشد اما وقتی از میل به میل فراتر 

که عرض کردم، آزادانه است اما اگر میل به میل معلول ورای   ایسلسلهمیل به میل، معلول ))من(( باشد، تمامی 

 این سلسله آزادانه نخواهد بود. طبعاً وقتآن ))من(( باشد، 
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یم. با  خردگریز اختیار را بپذیر در بحث جبر و اختیار برای آنکه بتوانیم به نهاد اخالق وارد بشویم، باید امر  

، آیا همچنان اخالقی زیستن  ایمپذیرفته توجه به اینکه ما یک برای ورود به نهاد اخالق، امری خردگریز را 

 تلقی بشود؟   تواندمی به عنوان یک ارزش   تواندمی 

باشد، خود وجود   طورایننداریم، اگر  همآن جز پذیرش  ایچارهو  پذیریممیرا  خرد گریزما خیلی از چیزهای  

دانید االن هم در حال  ، از کجا می بینیدمی خواب  هاشبوقتی  مثالً مستقل از ذهن هم خردگریز است یا  جهان

ها یا امور خردستیز را نباید بپذیریم و حق هم خردگریز است. ما تنها گزاره هااینخواب دیدن نیستید؟ هردوی 

است. استقراء هم  خردگریزهم یک اصل ت یداریم که نپذیریم. اصل علهم نداریم که بپذیریم و وظیفه هم 

شود نتیجه  نمی  منطقاًاست،  درآوردهاز اینکه میلیاردها سال خورشید از مشرق سر  مثالًخردگریز است. یعنی 

ز  . شاید فردا اولین روزی باشد که در تاریخ هستی خورشید ا آورددرمی گرفت که خورشید فردا هم از مشرق سر 

خردگریزی که گفتم، اثبات پذیر نیستند ولی ما  هایگزارهاز  یکهیچ  نکهباوجودآ. کندمیمغرب طلوع 

 اولیطریقبهپذیریم. ما خیلی قضایای خردگریز داریم. از این نظر علم و فلسفه و حتی ریاضیات و منطق و می

ردگریزها  . ما از خخرد گریزند هایارهگزاز  ایسلسلهتاریخ و عرفان و علوم دینی و مذهبی همگی مبتنی بر 

پذیریم. را می هاآنهای خردگریز هم وجود دارند که ما ن هر علمی هم یک سلسله گزارهگریزی نداریم و در بُ

 کسیهیچ ی پیش به وجود نیامده است؟ دقیقه  5ثابت کنید که جهان  توانیدمی شما چگونه  گفتمی برتراند راسل 

آورم که چه گذشته است. ن است شما بگویید که من به یاد میممک مثالًاین سخن را اثبات یا رد کند.  تواندنمی 

اند و ذهنتان را هم مثل یک سی دی پر از اطالعات  ی پیش به دنیا آوردهدقیقه  5که تو را  گویندمی در جواب 

 اثبات کند. این قضیه را ابطال کند و نقیض آن را  تواندنمی  کسیهیچ. اندکرده 

هم جبر و اختیار است که  هاآن فراوان است که البته یکی از  خرد گریزقضایای بگویم که  خواهممی بنابراین 

 .30البته اختیار شرط الزم و نه کافی برای اخالقی زیستن است

 

 نبودن  یا بودن اخالقی هم باز بودند مجبور آدمیان اگر حتی که اند کرده بیان اخالق روانشناسی گفتار درس ملکیان در  30

 .بود معنادار
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در ما تأثیر بگذارند. آیا   رذایلفضائل و  گیریشکل در  تواندمی تعلیم و تربیت صحیح یا ناصحیح هم  

انسانی را در نظر   مثالًیک ارزش تلقی شود؟  عنوانبه  تواندمی ن همچنان اخالقی زیستن همچنا باوجوداین 

 شده است. ایغیراخالقی بگیرید که تحت تأثیر تعلیم و تربیت منفی شخصیت 

ثیر این تعلیم و تربیت به حدی بود که و یا به تعبیری دیگر اگر تأ کشاندمی اگر تعلیم و تربیت، او را به جبر 

که کار خوب انجام بدهد، در این صورت  شدمی بدهد، یا مجبور  بد انجامه کار شد کدیگر آن شخص مجبور می 

وقت کار به خاطر کار نباید او را سرزنش کرد و به خاطر کار خوب هم نباید او را ستود اما تعلیم و تربیت هیچ

د اما باالخره میل این مکن است میل به کاری را با میل به نقیض کاری را در فرد ایجاد کن. مکشاندنمی را به جبر 

به کار نقیضش گرایش نداشته باشد؛ یعنی تعلیم و تربیت اقتضای کار خوب یا بد را  اصالًکه فرد  کندنمی کار را 

 آورد.کند اما جبری نسبت به کار خوب یا کار بد پدید نمیایجاد می

 های آنسالمت روان و مؤلفه 

  ی اجتماعی، سازوار ، نفسعزت ی اجماعی سالمت روانی )مؤلفه  6روانشناسی اخالق، به  درس گفتاردر سلسله 

اندیشی(   ایدئولوژیک ، شکوفایی استعدادهای عدم شناختی روان شناختی، یکپارچگی روان  خودفرمانروایی 

 دیگری قائل هستید؟  های مؤلفهمؤلفه، به  6اشاره کردید. آیا خود شما افزون بر این 

مت روان از آن کسی است که به تمام معنا عاشق حقیقت باشد، عاشق خیر  مورد، سال 6به نظر من افزون بر آن 

د. انسانی که از خیر یا باشد، عاشق جمال باشد و عاشق عدالت باشد و عاشق آزادی باشد و عاشق شفقت باش

 عدالت، تنفر دارد، سالمت روان ندارد.

شخصی را در نظر بگیرید که ابتدا   مثالً؟ کنیدمی تلقی  شناختی روان چرا شما امید را به عنوان یک مطلوب  

انسان فقیری بوده است و بعد از مدتی ثروتمند شده است و بعد مجدد ورشکست شده است. این فرد اگر  

  خواهممی هم نداشت. خالصه  ایپیروزی  متقابالًهیچ شکستی هم نداشت و  مطمئناًآینده نداشت، امیدی به 

باشد؛ با این حساب   تواندمی هم  هاانسان باشد، دشمن  هاانسان دوست  اندتومی بگویم که امید همان اندازه که 

 ؟پذیرید می  شناختی روان مطلوب   عنوانبه چرا شما امید را  
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خوبی دارد و نه بدی. خوب یا بد آن بستگی دارد که ما به چه موجودی امید داریم.  اول اینکه خود امید نه صرفاً 

، چون ممکن است فرزند من به من پشت کند. جاستبه دم امید ببندم نا اگر فرض کنید که من به فرزند خو

خودتان امید داشته   وطنانهمکه شما به  کندمیو بدی متعلق امید است. فرق  خوبیبه بنابراین خوبی و بدی امید 

چه چیزی باشید یا به خدا امید داشته باشید. پس خوبی و بدی برای ذات امید نیست. بستگی دارد که امید به 

در  مثالًامید به بعضی از موجودات درست است و به بعضی دیگر هم البته نادرست است.  وقتآن. شودمیآویزان 

است که حتی امید به   شدهگفته است که امید فقط به خداوند خوب است. در آیین بودا  شدهفته گ اسالم و قرآن 

امید چیز مثبتی است و به هر موجودی امید داشتن،  ساًکه اسا اندگفته و بعضی دیگر هم  استزیانمند خدا هم 

 خوب است.

ببینید که آیا خوبی امید  رفتههمرویباید خوبی آن را هم ببینید و  بینیدمی دوم اینکه شما اگر بدی چیزی را 

رب امید  آثار مخ المجموعحیث منبیشتر است یا بدی آن؟ در مثال شما البته امید بیشتر اثر منفی داشت اما آیا 

 آن؟  یسازندهبیشتر بوده است یا آثار 

 یا زیان؟ به نظر شما امید بیشتر سود رسانده است   رفته همروی آیا 

 ، امید، بیشتر سود رسانده است.رفتههمروی به نظر من 

تکرار کنم. سؤالم این است که چرا شادی را   خواستممی هم سؤال قبل را  ۳۱شادی  ی درباره عالوه بر امید   

 .برندمی بسیاری افراد هم هستند که از غم هم لذت  کهدرحالی ؛ ایدپذیرفته  شناختی روان یک مطلوب   عنوانبه 

اخالقی مرتکب گناه نشده است اما به لحاظ سالمت روانی، سالم نیست.  ازلحاظاگر کسی از غم هم لذت ببرد 

 .بردمی ردن لذت ، سالم است؛ نه انسانی که از غصه خوبردمیانسانی که از شادی، لذت 

 

 

 

 کنندمی توصیه را هیرمند نشر آدمیزاد زبان به شادی کتاب ملکیان شادی، احساس بهتر فهم برای  31
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 ارجحیت دارد؟  غم  بر  شادیچرا  شناختی روان به لحاظ  

هستی یا در خوف چیز به دست نیامده  دادهازدستکه یا در حسرت چیز  شودمیتو اگر غم داشته باشی، معلوم 

یزهایی که  که چ داندمیجهان قائل است،  ثباتیبی جهان منافات دارد. آدمی که به  ثباتیبی هستی که با باور به 

بعد  یلحظهچیزهایی که اکنون ندارد، ممکن است درست در  داندمی اکنون دارد، ممکن است از او بگیرند و هم 

است  شدهداده به او بدهند. در این حالت امیدوار هستید. ولی اگر امیدوار نباشید و فکر کنید چیزهایی که به شما 

بعد هم به شما  یلحظهدر  اندنداده قبل به شما  یلحظهه در ایی کیا چیزه گیرندمیبعد از شما  یلحظهدر 

این تصورات غلط است. یعنی غلط است که من بگویم چیزی که در اختیار من است، همیشه  هردوی؛ دهندنمی 

ه  روزی در اختیار من قرار خواهد گرفت و البت حتماًدر اختیار من خواهد ماند. یا چیزی که در اختیار من نیست، 

اگر من بگویم چیزی که در اختیار من است تا ابد در اختیار من نخواهد بود و چیزی که در اختیار  طرفآن از 

 من نیست، در آینده هم در اختیار من نخواهد بود؛ 

  همچنان جا برای  ، پساندنشدهاست و این دو گزاره اثبات  طوراین. اگر اندنشدهاین دو گزاره هم هرگز اثبات 

 برقرار است.آرزو داشتن و  زیامید ور
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 نهاد اخالق

 شرط الزم و کافی برای ورود به نهاد اخالق چیست؟

 یا کف نفس، به این معنا که دایره مأذونات فرد اخص از دایره مقدورات او 32ی انضباط شخصی روحیه ( 1 

 باشد.

ا دیگر دوستی. )البته دیگر دیگران، یا دیگر گزینی و ی دادنیاریدر جهت  33ی وابستگی به همنوع روحیه ( 2

دوستی، نافی خوددوستی، که وضع طبیعی انسان است، نیست، بلکه سخن در این است که عالوه بر خوددوستی  

 آیا دیگر دوستی هم در کسی هست یا خیر(. 

دمی از ( مانع آهاانسانون و دیگر ترس از مانع بیرونی )قان مثالً، به این معنی که 34خود فرمانروایی ی روحیه ( 3

که تو اخالقی   اندالزم. این سه شرط، شروط داردبازمیانجام کار ممنوع نباشد، بلکه مانع درونی او را از این کار 

که اخالق چه  دانینمیزندگی کنی ولی کافی نیست. چون ممکن است که تو البته این سه تا را داشته باشی اما 

داری. بنابراین برای اخالقی زیستن او  ایاخالقی ه تو چه وظایف ک گویندنمی ین سه شرط هرگز اقتضائاتی دارد. ا

ما نیاز داریم که معرفت اخالقی داشته باشیم یعنی بدانیم که چه باید کرد و چه نباید کرد و بعد این سه شرط 

در یک  شما اینکهمثلپدید بیاید.  باید لحاظ شود تا شرط الزم و کافی برای ورود به نهاد اخالقمعرفت اخالقی 

کنم اما آیا این حالتی که برایش گویید که از دستور مافوقم هرگز سرپیچی نمی شوید و میوارد می ایوزارتخانه

 گوید که دستور مافوقتان چیست. به شما نمی ایدشدهآماده

 اخالقی چه فرقی دارند؟   خود فرمانروایی با  شناختی روان خود فرمانروایی  

که فقط طبق فهم و تشخیص خودت زندگی  کنیمییعنی اینکه تو طوری زندگی  تی شناخروان خود فرمانروایی 

فهم و تشخیص خودت مدخلیت ندارد و یا اگر دارد تقلید و تعبد نسبت به دیگران هم  اتزندگیاما اگر  کنیمی
 

32  Discipline 

33  Attachment 

34 Self-determination 
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گیری. می  ر تلقینات دیگران هم قراریو تحت تأث گیریمی قرار  ر القائات دیگران همیمدخلیت دارد. تحت تأث

هم نداری اما   شناختیروانست، در این صورت یعنی اینکه خود فرمانروایی اهمرنگی با جماعت هم در کارت 

روانشناسی علمی  که داشتنش خوب است یا نه. زیرا گویدنمی را روانشناسی  شناختیروان  خود فرمانرواییاین 

 شناختی روانشود که آیا خود فرمانروایی مطرح می اخالقی، این سؤال خود فرمانرواییتوصیفی است اما در بحث 

 درست است؟ شناختیرواندرست است و یا اینکه ناخودفرمانروایی 

بیان کرده بودید و گفته بودید که تمامی فیلسوفان   آبجکتیو بودن زیبایی شما سه رأی را -در بحث سابجکتیو  

  ها آن راک ذهنی شخص ناظر بستگی دارد. یعنی به نظر هنر امروز اجماع دارند که الاقل بخشی از زیبایی به اد 

فضایل   یدرباره آبجکتیو است. حال سؤال من این است که  -سابجکتیو است یا سابجکتیو  صرفاً با زیبایی 

ه چگونه است؟ آیا فضائل اخالقی امری سابجکتیو است یا آبجکتیو و یا اینکه ترکیبی از هر  اخالقی این مسأل

   دو است؟

های اخالقی  به رأیی قائل بودیم، این رأی به ویژگی  شناختیزیبایی ی احکام ینکه توجه کنید که اگر دربارها اوالً

ی اخالق هر سه دیدگاه وجود دارد. بعضی فضائل اخالقی را سابجکتیو  در فلسفه غیرازاین کند اما تسری نمی 

 .اندقائل آبجکتیو  -و بعضی به ترکیبی از سابجکتیو دانندمی . بعضی آبجکتیو دانندمی

 قائل هستید؟  یخود شما به کدام رأ 

 دانم.من فضائل اخالقی را امری سابجکتیو آبجکتیو می 

 به قراردادی بودن اخالق چه اشکال یا اشکاالتی وارد میدانید؟    

فرض کنید در راهنمایی و رانندگی یک امر  مثالًآن این است که  ترینمهمدارد ولی  ایعدیدهاشکاالت 

ی حقوقی است اما سمت راست در خیابان حرکت کنید که یک گزاره منتهاالیهقراردادی این است که باید از 

، آمده پیشسمت چپ حرکت کنیم؛ با تغییر  منتهاالیهقرارداد را عوض کنیم و بگوییم که از فردا از  گر فرضا

. حال در اخالق فرض  خوردنمی به هم شود و سالمت روانی او هرگز هیچ انسانی دستخوش اختالالت روانی نمی 

آدمیان   کمکم که دروغ بگوییم؛  کنیممی کنید تا حاال قرارداد کرده بودیم که راست بگوییم ولی از فردا قرارداد 
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هم که  جاجابه انسانی ندارد،  هایواقعیت. امر قراردادی چون ریشه در ریزدمیبه هم  شانروانیسالمت عصبی و 

ن امر قراردادی و امر تکوینی در این است که اگر یآورد پس فرق بهم پدید نمی ایروانی بشود، هیچ اختالل 

  برخالف آید اما در امر تکوینی، اگر آدمیان آدمیان به امر قراردادی پایبند باشند، هیچ مشکلی پیش نمی  یهمه 

 ریزد.به هم می  شانروانیسالمت عصبی و  جهت واقعیات انسانی عمل کنند، مسلماً

، نبض  شودمی عوض  فشارخونم، گویممی من دروغ  کهوقتیم دهد؟ چون سنجش را انجا تواندمی سنجدروغ چرا 

سنج عمل دروغ  که شوندمی. این سه رویداد باعث میرندمی موقتاًمغزی  هایسلولقلبم بیشتر میزند و تعدادی از 

اردادی  اما امر قر کشانممیدم را به اغتشاش گویم، درون خوبکند؛ این معنایش این است که وقتی من دروغ می 

 .کشاندنمیدر صورت تعویض، درون انسان را به اغتشاش 

 چه دلیل یا دالیلی مبنی بر عدم جدایی ارزش از واقعیت دارید؟  

که البته بهترین استدالل از آن جان سرل است که   امدادهروانشناسی اخالق این سؤال را جواب  درس گفتاردر  

 35دمات بسیاری نیاز دارد.به مق

 است یا خردگریز یا خردستیز؟  خردپذیر  ایگزاره موجودی خیرخواه است.((  ذاتاًی ))انسان گزاره

 خردگریز است.  ایگزاره

  و  دانندمی کنند که عمل را متأثر از باورها و امیال خاستگاه عمل، مطرح می  یدربارهبحثی را فیلسوفان عمل 

امیال جزو   کهازآنجایی یم عمل را تغییر بدهیم، باید امیال یا باورها را تغییر بدهیم و اگر بخواه مطابق با آن

ساحت وجود انسان است؛   ترینغیر اختیاری ساحت احساسات و عواطف است و ساحت احساسات و عواطف 

 ؟۳6بدهیم  باید باورها را تغییر صرفاً مل،  آیا برای تغییر ع 

 

 رجوع شود 1۷جلسه  درسگفتار روانشناسی اخالقبه   35

 اخالق روانشناسی درسگفتار در عمل خاستگاه ترم به کنید رجوع بیشتر و بهتر فهم برای  36
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عاشق ایکس بودی و  قبالًبه این است که تو  اشتغییرپذیری . عشق ذیرندتغییرپببینید احساسات و عواطف هم 

به ایکس امید داشتیم و حاال به  قبالً. ما تغییرپذیرنداحساسات و عواطف ما  یهمهاالن عاشق ایگرگ هستی. 

 85نیم که از ایگرگ امید داریم. خود امید البته ثابت است اما متعلق امید ممکن است تغییر یابد. ما نباید فکر ک

احساسات و عواطفی که داریم، این احساسات باید از وجودمان بیرون بروند که ما بتوانیم به آن تغییر اطالق 

است و بنابراین گاهی ما باورهایمان  تغییرقابلتغییر کند، این یعنی احساسات هم  هاآن  ایهمتعلق کههمین کنیم. 

کنیم که به این وسیله عمل ما هم نیز و عواطفمان را عوض می و گاهی متعلقات احساسات  کنیممی را عوض 

 . کندمی تغییر 

 

 ؟ گذارندمی آیا خود باورها هم روی احساسات و عواطف تأثیر 

 ایرابطهو هم احساسات و عواطف روی باورها. این رابطه،  گذارندمی هم باورها روی احساسات و عواطف تأثیر 

 ترمهمو عواطف  است، من معتقد هستم که احساسات ترمهمکدام  دوجانبه یابطهردوجانبه است اما اینکه در این 

از  ترمهمگویند؛ یعنی معتقدند که باورها یاز باورهاست ولی البته بسیاری از روانشناسان عکس این را م

 ن نیستند.هرگز، طرفین دارای یک وز دوطرفهلى عِ  ی. توجه داشته باشید که در رابطهاندعواطفاحساسات و 

عارفان آیا زمان امر واقعی است یا موهوم؟ آیا خاطرتان هست   ازنظر که  ایدزده این مثال را  بعضاً در آثار شما 

 این توضیح بیشتری داده باشید که کارکردهای موهوم تلقی کردن زمان چیست؟ یدرباره  درجایی 

است.  بارهدرایناحمدرضا جلیلی  یترجمه  والتر ترنس استیس و ینوشته به زبان فارسی کتاب زمان و سرمدیت 

 .امکرده فتار نهایت الحکمت آقای طباطبایی هم در بحث زمان، این سؤال را بحث البته من در درس گ
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