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آنچه شما را برنجاند بر او سخت است

همانا پیامبرى از خودتان به سوى شما آمده است ݡکه آنچه شما را برنجاند بر او 
سخت است، بر هدایت شما حریص و دلسوز و به مؤمنان رئوف و مهربان است.
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در سینه ها برخاسته اندیشه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل
باقی بهانه ست و دغل کاین علت آمد وان دوا
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آنچــه در ایــن شــماره از ویــژه نامه بــه آن خواهیم 
پرداخــت، مفهــوم لــذت و رنــج در زندگــی اســت. 
کــه  اســت  مهــم  جهــت  آن  از  موضــوع  ایــن 
زندگــی بشــر در طــول تاریــخ مرهــون نــوع نــگاه 
بــه زندگــی خــوب و تفســیر زندگــِی نیک فرجــام 
کــه در  اســت؛ در واقــع تبییــن شــیوه ای از زندگــی 
آن ســعادت معنــا می یابــد و انســان بــه مطلــوب 
خــودش می رســد. زندگــی خــوب و بهزیســتی بــه 
ــای  ــردن، دارای مولفه ه ــوب زندگی ک ــای خ معن
کــه فیلســوفان و اندیشــمندان  مختلفــی اســت 
گــذر تاریخــی بــه جســت وجوی آن  متعــددی در 
کــه معمــوال غایــت زندگــی  ــد. از آنجــا  پرداخته ان
بــه همــراه شــیوه زیســتن دغدغــه بشــر بــوده، 
دســتیابی بــه آرامــش و باالتریــن حــد بهبــودی 

نیــز منشــأ دلبســتگی های آن اســت.
گونه هــای متنوعــی را در  حــال ایــن لــذت و رنــج، 
ــا  گرفتــه ت خــود جــای داده اســت؛ از بعــد مــادی 
بعــد معنــوی و فرامــادی. برخــی معنــای لــذت را 
در دســتیابی بــه مواهــب مطلــوب آدمــی به شــمار 
کســب درجــات معنــوی و  می آوردنــد و برخــی 

ــذت حقیقــی می پندارنــد. آرامــش درونــی را ل
را  رنجــی  هرگونــه  برخــی  هــم  رنــج  مقولــه  در   
بــه  رســیدن  بــرای  برخــی  و  می داننــد  مذمــوم 
الزم  را  آن  حقیقــت،  و  عرفــان  باالتــر  درجــات 
در   انســان ها  واقــع  در  می پندارنــد.  ضــروری  و 
بــه  بــرای خــود ترســیم می کننــد،  کــه  هدفــی  
کســب منفعــت، آســایش و رضایت انــد.  دنبــال 
لــذت هســتند.   ایــن  حــاالت روی دیگــر ســکه 
آن  از  موضــوع  ایــن  دقیــق  بررســی  رو،  ایــن  از 
کــه بــا هــدف زیســتن آدمــی در ارتبــاط  جهــت 

می یابــد. وافــری  اهمیــت  اســت، 
لــذت، بســتِر مفاهیــم  تعریــف و تفســیر رنــج و 
می ســازد.  را  بشــر  زندگــی  اصلــی  بنیان هــای  و 
کســب لــذت  اینکــه انســان همــواره بــه دنبــال 
گزاره هــای  اســت، انکارناپذیــر اســت. امــا یکــی از 

امیر تاݡکݡی

رنج و لذتݡی
ݡکه مݡی بریم

فــردی ترجیــح داشــته باشــد. در واقــع همــگان 
گام بردارنــد و نیــروی جمعــی در  بــرای همدیگــر 
راســتای اهــداف جمعــی باشــد؛ نــه آنکــه هــر کــس 
بــرای ســود خــود، منافــع دیگــران و ارزش هــای 

مــورد قبــول جامعــه را بــه قربانــگاه بکشــاند.
ایــن فایده گرایــی چنانچــه بر محــور آرمان خواهی 
کــه منظــور  گــذاری شــود، حــال هــر آرمانــی  ریــل 
باشــد، ســاختاری اصولی تــر بــرای جامعــه پدیــد 
خصــوص  در  قضــاوت  از  غ  فــار آمــد.  خواهــد 
گــرِو آرمان خواهــی قــرار  کــه در  آرمان هــا، لذتــی 
می گیــرد، چه بســا بتوانــد بــا رویکــرد تعالی گــرای 
انســان ســازگارتر باشــد. ایــن نکتــه از آن جهــت 
کــه بی آرمــان، بــی ارزش و  حائــز اهمیــت اســت 
بــی هــدف زیســتن، رنــگ زیســتن پوچ گرایانــه را 

بــر دیواره هــای جامعــه مــی نشــاند.
کســب لذت هــای ظاهــری و مــادی بدون داشــتن 
گام برداشــتن در  هرگونــه هــدف اساســی، همــان 
زندگــی  کــه  اســت  پوچ گرایــی  و  پوچــی  مســیر 

بــدون معنــا را یــادآوری می کنــد.
کــرد کــه حــدود هــر لذتــی تــا بــه  بایــد دیــد و بررســی 
کجــا می رســد و چگونــه می تــوان بــا عقالنیــت، 
از  ترســیم  کــرد؛  ترســیم  را  ایــن حــدود و مرزهــا 
و  باشــد  اهــداف ســازگار  بــا  هــم  کــه  آن جهــت 
هــم بــا منافــع عمومــی جامعــه تعارضــی نیابــد. 
عقالنی یافتــن ایــن مرزهــا خــود از حســاس ترین 

اســت. اجتماعــی  زندگــی  بخش هــای 
بــه  پرداختــن  تکامل گرایانــه،  نــگاه  در 
اولویت هــای لــذت و رنــج، از دیگــر نــکات اساســی 
ــی  ــدار و ماندن ــا پای ــن لذت ه کدامی ــه  ــت؛ اینک اس
کدامیــن رنــج هــا بــرای تکامــل الزم اســت  اســت و 
ــب  کس ــوی  ــه س ــه را ب ــج جامع ــدام رن ک ــل  و تحم
تمامــی  می دهــد.  ســوق  بیشــتر  عمومــی  نفــع 
اینهــا نیازمنــد تعریــف دقیــق معنــا و مســیر تکامــل 
ایــن  در  کــه  اســت  انســان  اجتماعــی  و  فــردی 
نوشــتار قصــدی بــر تاییــد یــا عــدم تاییــد تعاریــف 
مختلــف نیســت و صرفــا چارچــوب نظــری بحــث 
گســتره آشــنایی بــا مفهــوم  مــورد توجــه اســت. 
بایــد در تحلیــل مفاهیــم دگردوســتی،  را  لــذت 
ــاد عاطفــی  ــاف، ابع ــردی، انص انســانیت، جوانم
انســان و دیگــر مفاهیــم مرتبــط دانســت و نســبت 
ــارزه  ــتم ناپذیری، مب ــتقامت و س ــد اس ــان مانن می
کرامــت نفــس، حفــظ منزلــت  بــا ســتم، حفــظ 
در  تــا  ســنجید  رنــج  مفهــوم  بــا  را  و...  انســانی 
یــک چارچــوب و قالــب مطمئن تــر بــه مفاهیــم 

بهزیســتی دســت یابیــم.
ســعی  پرســش  نامــه  ویــژه  از  شــماره  ایــن  در   
گفتــه  کــه  را  مــواردی  از  بخشــی  اســت  شــده 
فلســفی،  حوزه هــای  اســتادان  یــاری  بــه  شــده 
جامعه شناســی، روان شناســی و ... بــه بحــث و 
تبــادل آرا بگذاریــم تــا شــاید بــر زیســت بهتر انســان 

بگــذارد. تاثیــر 

کســب آن  محــل بحــث، نــوع ایــن لــذت و شــیوه 
اســت.

بــه  دســت  گــون  گونا مکاتــب  و  ایدئولوژی هــا   
ایــن  طبیعتــا  زده انــد.  آرمانــی  جامعــه  ترســیم 
جوامــع آرمانــی مطابــق بــا واالتریــن خواســته های 
کســب منفعــت  بشــر شــکل می گیــرد و ایــن یعنــی 
و لــذت بیشــتر بــرای انســان. از قــرار دادن تقــارن 
معنایــی منفعــت، ســود و فایــده بــا لــذت، بهتــر 
ــزاره پــی  گ ــوان بــه عمــق نیــاز تحلیلــی ایــن  می ت
کــه بایــد بــه آن پرداخــت  بــرد. یکــی از نکاتــی 
تعریــف رنــج و لــذت در قــرن جدید اســت و بررســی 
آنکــه جوامــع بشــری امــروزی در چــه وضعیتــی 
گرفته انــد؟ آیــا بــه لذت گرایــی  نســبت بــه آن قــرار 
کــدام نــوع لــذت  بیشــتر نزدیــک شــده اند؟ بــه 

کرده انــد؟ گرایــش بیشــتری پیــدا 
منافــع  و  فــردی  منفعت گرایــی  میــان  تعــارض 
عمومــی و جمعــی از دیگــر مباحــث مهــم ذیل این 
کــه در عرصــه عمومــی، آن  موضــوع اســت؛ چرا
جامعــه ای تــوان حرکــت در مســیر تعالــی و توســعه 
کــه در آن، منافــع عمومــی بــر منافــع  را داراســت 
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لطف اهلل میثمی

مشــکالت  دهــد  تعالــی  را  ایمانــش  هرکســی 
دو  نمونــه  بــرای  می شــود.  آســان  او  بــرای 
عبــرت(  مــوزه  )حــاال  کمیتــه  ســلول  در  نفــر 
ــای شکنجه شــده  ــا پ ــد، یــک نفــر ســوم ب بودن
دو  آن  از  یکــی  می شــود،  وارد  متکاشــده  و 
ک  کــه ســاوا کنیــم  نفــر می گویــد بایــد قبــول 
ــکنجه  ــت. ش ــوی اس ــی ق ــت دارد و خیل واقعی
گروه هــا  و  می کشــد  اطالعــات  و  می کنــد 
نفــر  دو  از  دوم  نفــر  آن  می کنــد.  متالشــی  را 
چــه  داشــت  را  مــردم  ک  ســاوا گــر  ا می گویــد 
کنــد. اتفاقــا شــکنجه  دلیلــی داشــت شــکنجه 
ک دلیــل بــر بی ثباتــی نظــام شاهنشــاهی  ســاوا
نظــام  شــکنجه گری در طــول  و هیــچ  اســت 
ایــن  اینجــا  اســت.  نبــوده  موفــق  تاریــخ، 
کســی  کــه فــرد مؤمــن  گــزاره نشــان می دهــد 
آرامش بخــش  و  امنیت بخــش  کــه  اســت 
ــی داشــته باشــد  ــد تاریخــی و تکامل باشــد و دی
ــد. از  ــخ ببین ــل و تاری ــت تکام ــود را در جه و خ
ک را رو بــه  کــه جهــت ســاوا ایــن منظــر اســت 
ــه رشــد و تکامــل   افــول و جهــت مبــارزه را رو ب

می دیدم.
کــه   ،1342 خــرداد   15 از  بعــد  می آیــد  یــادم 
کی انجــام شــده بــود فضــا  ســرکوب وحشــتنا
ــارزه بســیار ســخت شــد. مــا در ســال  ــرای مب ب
1339 تــا 1342 در دانشــگاه تحــت رهبــری 
ایــران  نهضــت  آزادی  و  ایــران  ملــی  جبهــه  
ح در  مبــارزه می کردیــم و از آزادی هــای مصــر
قانــون اساســی مشــروطیت بهــره می بردیــم و 
گســترش می دادیــم. 15  تشــکل های خــود را 

بــود  بــر ذهن هــای آن زمــان به وجــود آورده 
راه  خــود  بــه  را  مبــارزه  جرئــت  کســی  بــرای 
ک هــم  نمــی داد؛ ولــی ایــن تــور ذهنــی ســاوا
کــرد  شکســته شــد. مبــارزه این قــدر ادامــه پیــدا 
کــه شــاه  کــه زندان هــا پــر شــدند تــا روزی رســید 
کــه شــکنجه  گفــت از ایــن بــه بعــد قــرار داریــم 
کــرد(  ندهیــم؛ )یعنــی بــه شــکنجه اعتــراف 
برگردیــم  اساســی  قانــون  بــه  می خواهیــم  و 
دور  را  اساســی  قانــون  زمــان  آن  تــا  )یعنــی 
ــه  ک ب ــاوا ــربازجوهای س ــی از س ــود(. یک زده ب
کتــاب  بعــد  بــه  ایــن  از  گفــت  و  زنــدان  آمــد 
خوانــدن جــرم نیســت؛ فقــط اســلحه نباشــد. 
ــد  ــو را می خوان کتــاب مائ کســی  می دانیــم هــر 
بدین ســان  داشــت.  زنــدان  ســال   10 تــا   3
از  بعــد  یکــی  را  آزادی  موانــع  مقاومت هــا 
کــرد و زمینــه بــرای بازگشــت  کم رنــگ  دیگــری 
نظــام شاهنشــاهی بــه قانــون اساســی فراهــم 
شــد و فضــا بــرای مبــارزه بــاز شــد و زمینه هــای 
دیدگاهــی  هــم  کرد.حــاال  فراهــم  را  انقــالب 
گاه شــوند  کــه می گویــد بگذاریــم مــردم آ اســت 
کــه شــرایط مبــارزه فراهــم شــد و مــردم  آن گاه 
بســیج شــدند، مــا مبــارزه را شــروع می کنیــم. 
ــه چنیــن آدم هــای  در آن زمــان مــردم دیگــر ب
آن  راســتای  در  نداشــتند؛  نیــاز  مبــارزی 
کــه  کــه توضیــح دادم، هــر مانعــی  دیدگاهــی 
ــارزان دچــار بهجــت و شــادی  رفــع می شــد مب
بــاال  در  را  شــادی  ایــن  مــن  کــه  می شــدند 
جلــد  خاطــرات  در  ضمــن  در  دادم.  توضیــح 
ــا حــدی بــه ایــن مطالــب پرداختــه ام. ســوم ت

نظــر  بــه  رفتیــم  مــا  گذشــته  در  کــه  راهــی 
می رســد راه خــدا راه تکامــل باشــد و معتقــد 
کــه ایــن تکامــِل ســمت دار و هــدف دار  بودیــم 
کــه  ــا موانــع و مشــکالت زیــادی روبه روســت  ب
طبیعــی  و  کــرد  برطــرف  را  موانــع  ایــن  بایــد 
کــه در ایــن راه بــا غــم و رنــج فــراوان  اســت 
روبــه رو می شــدیم. شــکنجه هــم می شــدیم 
بــا  کــه در ســلول بودیــم  ولــی هــر روز صبــح 
عالمــت  و  می زدیــم  مــورس  کنــاری  ســلول 
مــا  ســالمتی  عالمــت  می دادیــم.  ســالمتی 
»ســالم  بــود:  شــده  تشــکیل  کلمــه  چهــار  از 
بــر غــم، درود بــر رنــج« امــا ایــن غــم و رنــج 
می دانســتیم  و  بــود  تعالی بخــش  و  گاهانــه  آ
همیشــه  ولــی  دارد،  مشــکالت  مبــارزه  کــه 
نوعــی  را  بودیــم و مشــکالت  راه حــل  دنبــال 
آزمایــش و ابتــال تلقــی می کردیــم نــه بدبختــی 
برایمــان  همه چیــز  بنابرایــن  بدشانســی؛  و 
در عیــن ســخت بــودن، ایــن غــم و رنــج تــا 
حــدی آســان می شــد. ایــن دو فــراز پرشــکوه 
ان  یســری،  العســر  مــع  »فــان  یعنــی  قــرآن، 
نــه  بــود؛  مــا  راهنمــای  یســری«  العســر  مــع 
اینکــه بعــد از مشــکلی آســانی اســت و بعــد از 
هــر ســرباالیی ســرازیری اســت؛ بلکــه بــا هــر 
مشــکلی، آســانی و بــا هــر ســرباالیی ســرپایینی 
اســت. بدین ســان ســختی ها برایمــان آســان 

. می شــد
از  مبــارزه  عمــق  آیــه،  دو  ایــن  بــه  توجــه 
را نشــان  قــرآن و حضــرت علــی )ع(  دیــدگاه 
می گویــد  هــم  علــی  حضــرت  می دهــد. 

خــرداد مانــع ســختی در برابــر مبــارزه به وجــود 
کــه  دانشــجویانی  درصــد   90 حــدود  آورد. 
بــه ســمت  شــدند،  غ التحصیــل  فار ســال  آن 

زندگــی رفتنــد.
کشــیده  10 درصــد بقیــه یــا بــه مبــارزه سیاســی 
حنیف نــژاد  عمیق تــر.  مبــارزه  بــه  یــا  شــدند 
ــای  ــال از آزادی ه ــه س ــن س ــا در ای ــت م می گف
حــال  کردیــم،  اســتفاده  قانــون  در  ح  مصــر
کــه موانعــی بــر ســر آزادی هــا به وجــود آمــده، 
دو راه داریــم؛ یــا این کــه برویــم منــزل عمــه 
گاه شــوند و موانــع  کنیــم تــا مــردم آ اســتراحت 
برطــرف شــده و شــرایط مبــارزه فراهــم شــود 
موانــع  می کنــد  ایجــاب  مردانگــی  اینکــه  یــا 
بیــن  از  را  آزادی  راه  ســر  بــر  آمــده  به وجــود 
کــه خط مشــی  ببریــم. در همیــن راســتا بــود 
خودشــان را مبــارزه بــا ایــن موانــع قــرار دادنــد و 
مصــداق ایــن موانــع را هــم در درجــه اول دربــار 
ضداطالعــات  دوم  درجــه  در  و  شاهنشــاهی 
ســرکوب  ارگان  ســوم  درجــه  در  و  ارتــش 

کردنــد. قلمــداد  ک  ســاوا
ســال  در  مبــارزه  تکویــن  ســیر  در  باالخــره 
ــد  ــکیل دادن ــن را تش ــازمان مجاهدی 1344 س
 1350 ســال  در  نداشــت.  اســمی  چنــد  هــر 
خیلــی از اعضــا دســتگیر شــدند و مــا متوجــه 
بــه »ب«  فــرد »الــف«  از  ک  کــه ســاوا شــدیم 
»ب«  فــرد  از  و  می رســد  شــکنجه  طریــق  از 
ــی آخــر و ایــن نشــان مــی داد  ــرد »ج« و ال ــه ف ب
کــرده بــود از هــر  کــه شــایع  کی  کــه ارگان ســاوا
کمیتــی  کی اســت و حا ســه نفــر یــک نفــر ســاوا

گاهانه و تعالی بخش غم و رنج آ

 شکنجه 
ساواک دلیل بر 
بی ثباتی نظام 
شاهنشاهی 

است و 
هیچ نظام  

شکنجه گری 
در طول تاریخ 
موفق نبوده 

است

 درود بر رنج
سالم بر غم
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لذت گرایــی بــه عنــوان یــک دیــدگاه فلســفی، 
یــا  خــوب  و  فضیلــت  بزرگ تریــن  را  لــذت 
ــا  ــذت ی ــاس ل ــر اس ــه را ب ــک تجرب ــودن ی ــد ب ب
ــد؛  ــط آن تعریــف می کن ــد شــده توس ــج تولی رن
بــه  مــا  کــه همــه  فــرض  پیــش  ایــن  بــا  امــا 
گرایشــی  عنــوان مخلوقاتــی دارای احســاس، 
از  لــذت و اجتنــاب  بــه جســت وجوی  ذاتــی 
رنــج داریــم، آیــا همــه مــا بــه نوعــی لذت گــرا 
کــه آن »ایســم« کوچــک  نیســتیم؟ اینجاســت 
مسئله ســاز می شــود، تاثیــرش را می گــذارد و 
کلمــه، بــه عنوانــی  باعــث تبدیــل شــدن یــک 
کلــی  بــرای تمــام زندگــی و یــک جهان بینــی 
ســاختاری  نشــانگر  لذت گرایــی  می شــود. 
کــه از دریچــه نــگاه آن غایــت  از تفکــر اســت 
نهایــی »بــودن« انســان، در تجربــه لــذت و 
اســت  یافتــن  قابــل دســت  از درد،  اجتنــاب 
و بنابرایــن آنچــه تحــت ایــن نظــام فکــری 
بــه طــور مــداوم و مســتمر مــورد جســت و جو 
کاهــش  و  لــذت  افزایــش  می گیــرد،  قــرار 
بــه  لــذت در لحظــه،  بــر  رنــج اســت. تمرکــز 
عنــوان نقطــه اوج خوبــی، می توانــد نشــانه 
کیت نهفتــه در ایــن جهان بینــی باشــد.  شــکا
تنهــا احساســات آنــی قابــل درک و فهمیــده 
گذشــته یــا  شــدن هســتند. داشــتن دغدغــه 
آینــده، موجــب ابهــام و اضطــراب می شــود، 

کــرد. بنابرایــن بایــد از آن اجتنــاب 
در دوران یونــان و رم باســتان، لذت گرایــی 
یــک مفهــوم شــناخته شــده امــا بحــث برانگیــز 
بــود. بســیاری از یونانیــان خدایــی را ســتایش 
کــه خــدای  نــام دیونیســوس  بــه  می کردنــد 
منتســب  جشــن های  بــود.  لــذت  و  شــراب 
و  کــی هــــا  نوشــیدنی ها، خـورا از  مملــو  او  بــه 
ــر دوران  ــود. در اواخــ ــه ب ــراودات بی مالحظ م
تأثیــر  تحــت  عمدتــا  فلســفه  باســتان،  رم 
رواقیــون و رابطــه پیچیــده آنهــا بــا هدونیســم 

عنــوان  بــه  غالبــا  رواقیــون  گرفــت.  قــرار 
نظــر  در  هدونیســت ها  مقابــل  در  فرقــه ای 
گرفتــه می شــوند. آنهــا بــر متعهــد بــودن بــه 
کنتــرل بــر هیجانــات  اصولــی ســخت گیرانه و 
ــرورش  ــزوم پ ــه ل ــد داشــتند، همچنیــن ب کی تا
روح بــرای به دســت آوردن لــذت از مســیری 

ســالم و اخالقــی بــاور داشــتند.
بــا ظهــور مســیحیت، رویکــرد بــه لذت گرایــی 
کــه نگــرش  کــرد، چــرا  تحوالتــی اساســی پیــدا 
ــه لذت جویــی، اساســا انتقــادی  مســیحیت ب
و ســرزنش آمیز بــود. مســیحیت بــاور داشــت 
ــه آدم و حــوا در بهشــت عــدن خــود زندگــی  ک
گنــاه  ارتــکاب  بــا  کــه  داشــتند  لذت بخشــی 
نخســتین از آن محــروم و محکــوم بــه رنــج 
عنــوان  بــه  مــا  کــه  رنجــی  شــدند؛  ابــدی 
آن  تحمــل  بــه  محکــوم  نیــز  آنهــا  فرزنــدان 

هســتیم.
جامعــه  بــر  مســیحی  زهدگرایــی  چیرگــی 
غربــی، تــا اوایــل ســده 19 میــالدی و ظهــور 
داشــت.  ادامــه  روشــنگری  عصــر  تدریجــی 
از  تعــدادی  آن،  از  پــس  ســال های  طــی  در 
فیلســوفان انگلیســی ماننــد جــان اســتوارت 
میــل و هنــری ســدویک، دیــدگاه ســودگرایی 
بیشــترین  تولیــد  بــر  کــه  کردنــد  ح  مطــر را 
میــزان شــادی ممکــن بــرای بیشــترین میــزان 
کیــد دارد. نقطــه  ممکــن از افــراد جامعــه، تا

در دوران  یونان 
و رم باستان، 

لذت گرایی 
یک مفهوم 

شناخته شده 
اما بحث برانگیز 

بود. بسیاری 
از یونانیان، 

خدایی را 
ستایش 

می کردند به نام 
دیونیسوس که 
خدای شراب و 

لذت بود

عقــل،  زوال  و  قلبــی  بیمــاری  کبدچــرب، 
همگــی ارتبــاط در هــم تنیــده ای بــا افزایــش 
روان شــناختی  اختــالالت  و  افســردگی  ع  شــیو
آیــا  دارنــد.  مزمــن  بیماری هــای  بــا  مرتبــط 
ع ایــن اختــالالت  می تــوان میــان افزایــش شــیو
و الگوهــای جســت وجوی لــذت و شــادی در 

کــرد؟ دنیــای امــروز ارتباطــی برقــرار 
خـــودی  بـــه  گر چـــه  ا لـــذت  احســـاس  نبـــود 
از  بســـیاری  امـــا  نیســـت،  کشـــنده  خـــود 
افـــراد  کـــه  مخربـــی  و  ناهنجـــار  رفتارهـــای 
از  گریـــز  و  لـــذت  احســـاس  بازیابـــی  بـــرای 
مصـــرف  ماننـــد  می دهنـــد،  انجـــام  رنـــج 
کـــو، الـــکل و شـــکر، بالقـــوه مرگبـــار  مفـــرط تنبا

مـی شــونـــــد.  مـحـســــوب 
کــه از نظــر  مطالعــات نشــان می دهــد افــرادی 
غذاهــای  و  شــکر  مصــرف  میــزان  متوســط 
افــراد  باالیــی طیــف  یــک ســوم  در  شــیرین، 
جامعــه قــرار دارنــد، 23٪ خطــر باالتــری بــرای 
احســاس  ماننــد  روانــی  اختــالالت  بــه  ابتــال 

مــالل دارنــد.
ایــن پژوهش هــا همچنیــن نشــان می دهنــد 
شــدن  برانگیختــه  باعــث  شــکر  کــه مصــرف 
بــه نظــر  کــه  کنش هایــی در مغــز می شــود  وا
بــرای شــروع  می رســد عوامــل خطــر اساســی 

فراینــد دمانــس باشــد.
یافته هــای ایــن مطالعــه و مطالعــات مشــابه، 
کامــل برخــوردار نیســتند؛  گرچــه از قطعیــت  ا
ــکل  کــو و ال امــا مصــرف شــکر و همچنیــن تنبا
کتــور زمینه ســاز اساســی  را بــه عنــوان یــک فا
ح می کننــد.  بــرای افســردگی و دمانــس، مطــر
همچنیــن رفتارهایــی ماننــد اســتفاده مفــرط از 
موبایــل و محرومیــت از خــواب نیــز، در ســوق 
یافتــن افــراد، بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان 
بــه ســمت اعتیــاد و افســردگی، مؤثــر شــناخته 

شــده اند.

تقابــل ایــن دیــدگاه بــا زهدگرایــی مســیحی، 
اولویــت دادن بــه شــادی، بــه جــای خواســت 
ــا رفتــار اســت. خــدا، در انتخــاب یــک عمــل ی

امــروزه شــاید بیــش از هــر زمــان دیگــر، میــان 
کــه بــاور عمیــق بــه یــک مذهــب یــا  افــرادی 
کــه چنیــن  مذهــب دیگــر دارنــد، بــا افــرادی 
بــاوری ندارنــد، تعــارض و تقابــل وجــود دارد 
اساســی  موضوعــات  از  یکــی  لذت گرایــی  و 
ح در ایــن تقابــل اســت. در زندگــی مــدرن  مطــر
لذت گرایانــه  نگــرش  نشــانه های  و  آثــار  مــا، 
ع،  متنــو لباس هــای  خریــدن  شــکل  در 
در  وقت گذرانــی  و  گران قیمــت  غذاهــای 
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــل ردیاب ــبانه قاب ــای ش گردش ه
و  مــا  از  بســیاری  شــخصی  تجربــه  در  آنچــه 
افزایــش روزافــزون آمــار خودکشــی، افســردگی 
و الکلیســم، قابــل تأمــل اســت، فاصلــه زیــاد 
میــان اشــکال مــدرن تجربــه »لــذت«، بــا قــرار 
کــه  اســت  احساســی  و  وضعیــت  در  گرفتــن 
را »شــادی«بگذاریم و در  نــام آن  می توانیــم 
کــردن ایــن ســؤال  ح  نتیجــه آن تأمــل، مطــر
و  خــوردن  خریدهــا،  تمــام  بــا  آیــا  کــه  اســت 
شــادی  انســان های  امــروز  مــا  نوشــیدن ها، 

؟ هســتیم
مهارکننده هــای  معرفــی  و   19۸۷ ســال  از 
انتخابــی بازجــذب ســروتونین، تجویــز آنهــا در 
ــر و در طــی 10 ســال پــس  طــی 15 ســال 5 براب
از ســوی دیگــر  اســت.  برابــر شــده  از آن، دو 
دیابــت،  اختــالل  چهــار  جهانــی  همه گیــری 

هدی خطیبــــݡی مقدم

روان پزشݡکــݡݡی لذت
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ارتباطــی  چــه  کــه  ســؤال  ایــن  بــه  پاســخ  در 
افزایــش احتمــال  این گونــه رفتارهــا و  میــان 
دارد،  وجــود  روان شــناختی  اختــالالت  ایــن 
اســاس  بــر  تأمــل  قابــل  توضیحــات  از  یکــی 
ارائـــه  عصبــی  پــیـــام رســـان هـــای  عملکــرد 
کــه بــاال رفتــن ســطح دوپامیــن   شــده اســت 
بــا احســاس  )بــه عنــوان پیام رســان مرتبــط 
)بــه  ســروتونین  ســطح  کاهــش  و  »لــذت«( 
احســاس  بــا  مرتبــط  پیام رســان  عنــوان 
رفتارهــا  این گونــه  حیــن  در  را  »شــادی«( 

اســت. کــرده  ح  مطــر
دوپامیــن یــک پیام رســان »لــذت« و »پــاداش« 
برانگیختــه شــدن  باعــث  کــه  در مغــز اســت 
حــس  کار  »ایــن  کــه:  می شــود  پاســخ  ایــن 
بنابرایــن  می خواهــم«،  بیشــتر  دارد،  خوبــی 
ــال  ــش احتم ــا افزای ــن، ب ــاالی دوپامی ــطح ب س
ــده آن ارتبــاط  ــار باالبرن ــه رفت ــاد ب تکــرار و اعتی
ســروتونین،  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  دارد. 
کــه  پیام رســان »شــادی« و »رضایــت« اســت 
کــه:  اســت  پاســخ  ایــن  بــا  ارتبــاط  در  اغلــب 
کار حــس خوبــی دارد، امــا بــرای مــن  »ایــن 
کافــی اســت و نیــازی بــه بیشــتر از آن نــدارم«؛ 
منجــر  ســروتونین  پاییــن  ســطح  بنابرایــن 
حالــت  بهتریــن  در  می شــود.  افســردگی  بــه 
ممکــن، ســطح ایــن دو مــاده در مغــز در حــد 
نرمــال و در تعــادل بــا یکدیگــر تنظیــم شــده 
اســت؛ امــا باالبــودن مــداوم و نامعمــول ســطح 
و  ســروتونین  کاهــش  بــه  منجــر  دوپامیــن، 
هــر  ســطح  کاهــش  باعــث  مزمــن،  اســترس 

می شــود.  آنهــا  دوی 
ســـاده  لــذت هـــای  از  بـــســیـــاری  امروزه 
استکان  یک  کرده اند؛  پیدا  تغییرشکل  مــا 

امروزه بسیاری 
از لــذت هـــای 

ســـاده مــا 
تغییرشکل 

پیدا کرده اند؛ 
یک استکان 

آبمیوه در 
بعدازظهر، 

تبدیل به 
ماگ های 

بزرگ 
نوشیدنی های 

انرژی زا شده 
است

گ های  ما به  تبدیل  بعدازظهر،  در  آبمیوه 
بزرگ نوشیدنی های انرژی زا شده است. یک 
نزدیک،  دوست  چند  با  صمیمانه  مالقات 
گفت وگو در میان صدها عضو یک  تبدیل به 
است.  شده  تلگرام  یا  فیس بوک  در  صفحه 
خالف  بر  امروز،  آنی  و  حجیم  لذت های 
آنکه  از  بیش  گذشته،  کوچک  شادی های 
شادی  )احساس  سروتونین  افزایش دهنده 
ترشح دوپامین،  باالبرنده  باشند،  و رضایت( 
احساس  کاهش  و  سروتونین  سطح  کاهش 

شادی در درازمدت می شوند.
کی هــای  افزایــش دسترســی بــه شــکر و خورا
مـــوادمــخــــدر،  کـــــو،  تـــــــنـــبـا شــیــــــریــــن، 
هرزه نــگاری،  و  اجتماعــی  شبکــه هــــــای 
برآورنــده فــوری میــل بــه تجربــه لــذت و ترشــح 
دوپامیــن، در ترکیــب بــا اســترس های مزمــن 
در  و. ..،  ترافیــک  درآمــد،  کار،  بــا  مرتبــط 
کـاهــــش سطــــح ســروتونین  ع منجر به  مجمــو
افســردگی،  غــــیرمنتظره  هـــمـه گــیــــری  و 
اضطــراب و بیماری هــای مزمــن شــده اســت. 
جســت و جوی مفــرط بــرای لــذت، احـســـاس 
تـــجربه ای  بــه  تبدیــل  را  رضایــت  و  شــادی 
اســــت؛  کــرده  امــروز  انـســـان  بــرای  کمیــاب 
اقــتـصـــاد  و  فـرهــنـــگ  کــه  جــســت و جــویــــی 
گیــری آن  مصرف گرایانــه، ارضــا، تشــدید و فرا

اســت. کــرده  تســهیل  بیش از بیــش  را 
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مهدی زمانی

یکــی از منتقــدان ایــن مکتــب، ایمانوئــل کانــت، 
بــر  خــود  نقــد  در  کــه  اســت  آلمانــی  فیلســوف 

دارد. وظیفه گرایانــه  مبنایــی  لذت گرایــی، 
در  چــه  را،  انســانیت  کــه  کــن  رفتــار  »چنــان 
بــه  غایــت  دیگــران،  در  چــه  و  خــود  شــخص 
ایــن  وســیله.«  همچــون  نــه  و  آوری  شــمار 
کانــت  مطلــق«  »امــر  صورت بنــدی  دومیــن 
ــمار  ــه ش ــی او، ب ــدگاه اخالق ــاس دی ــه اس ک ــت  اس
ــوان »اصــل  ــا عن ــد. از ایــن صورت بنــدی ب می آی
»اصــل  یــا  عاقــل«  موجــودات  غایت بــودن 
ایــن  می شــود.  تعبیــر  انســان«  ذاتــی  کرامــت 
اصــل بــه برابــری ذاتــی همــه انســان ها اشــاره 
دارد و بــر اســاس آن نبایــد انســان  های دیگــر را 
بــه  بــرای رســیدن  ابــزاری  و  هم چــون وســیله 
گرفــت. بــرده داری و  مطامــع خویــش در نظــر 
روســپیگری نمونه هایــی از اســتخدام دیگــران 
کانــت آن را محکــوم  کــه  بــه منزلــه ابــزار اســت 
می کنــد. امــا ایــن فرمــول تنهــا بــه رابطــه انســان 
بــا دیگــران مربــوط نمی شــود، بلکــه مالکــی برای 
رفتــار آدمــی بــا خویشــتن نیــز هســت، زیــرا در آن 
بــه »اصــل عزت نفــس« نیز اشــاره مســتقیم شــده 
نیــز  را  نبایــد خــود  انســان  اســت. بدین ســان، 
هم چــون وســیله و ابــزار ببینــد. مثــال شــخصی 
بــه  خــود  انســانیت  از  می کنــد  خودکشــی  کــه 
عنــوان وســیله ای بــرای زندگــی دلپذیــر اســتفاده 
کــرده و ایــن نادرســت اســت. بنابرایــن از دیــدگاه 
کرامــت  اصــل  کانــت،  چــون  وظیفه گرایانــی 
ذاتــی، افــزون بــر آنکــه معیــاری بــرای رفتــار بــا 
دیگــران اســت، مالکــی بــرای رفتــار انســان بــا 

به شــمار می آیــد. نیــز  خــود 

ــرار ده، پــس آنچــه  ــی ق و دیگــری هماننــد میزان
بــرای خــود دوســت داری بــرای دیگــری دوســت 
بــدار و آنچــه تــو را خــوش نیایــد بــرای او ناخــوش 
بشــمار و ســتم مکــن، چنان کــه دوســت نــداری 

ــتم رود.« ــو س ــر ت ب
بــه بــاور وظیفه گرایــان محتــوای اصلــی قاعــده 
کــه ســعادت و خشــنودی هیــچ  زریــن ایــن اســت 
کــس برتــر از دیگــری نیســت، زیــرا همــه افــراد 
جامعــه برابرنــد. اصــل عدالــت اقتضــا می کنــد 
کــه انســان میــان خــود و دیگــران تفــاوت نبینــد و 
ماننــد ناظــری بی طــرف و عــادل ســهم دیگــران 

کنــد.  را بــه انــدازه ســهم خویــش رعایــت 
اســتحقاق  و  شایســتگی  از  انســان ها  همــه 
ــر«  ــوق براب ــن »حق ــد و بنابرای ــان برخوردارن یکس
از  گــذار  در  وظیفه گرایــی  بنابرایــن  دارنــد. 
لذت گرایــی شــخصی، مبنایــی عدالت خواهانه، 

دارد. حق گرایانــه  و  تســاوی طلبانه 
شــخصی  ســودجویی  و  لذت گرایــی  از  گــذار 
در  نیســت.  وظیفه گرایــی  بــه  منحصــر  البتــه 
از  بســیاری  وظیفه گرایــان،  مقابــِل  اردوگاه 
پیامدگرایــان نیــز بــر اســاس مبانــی خــود بــه نقــد 

شــخصی  »ســودجویِی«  و  »لذت گرایــی« 
کار مــی رود.  معمــوال در معنایــی ضــد ارزشــی بــه 
کــه در روابــط خویــش بــا  کســی اســت  ســودجو 
ــذت  ــد ل ــه می اندیش ک ــزی  ــا چی ــه تنه ــران ب دیگ
و منفعــت شــخصی اســت و بــا آنهــا، هم چــون 
رفتــار  التــذاذ خویــش  بــرای  ابزارهایــی  و  اشــیا 
بــه  را  لذت گرایــی  شــکل  ســاده ترین  می کنــد. 
برخــی فیلســوفان یونانــی نســبت داده انــد و از 
کوِرنایــی«،  »لذت گرایــی  عنوان هــای  بــا  آن 
»لذت گرایــی  و  آریستیپوســی«  »لذت گرایــی 
حســی ســاده« یــاد می کننــد. دو عنــوان نخســت 
مکتــب  ایــن  موســس  زندگــی  محــل  و  نــام  از 
یعنــی »آریســتیپوس کوِرنایــی« یکی از شــاگردان 
گرفتــه شــده اســت. برطبــق ایــن مکتــب  ســقراط 
کارهــای آدمــی لذت بخــش  معیــار ارزشــمندی 

بــودن آنهــا بــرای خــود شــخص اســت. 
در  تحوالتــی  بــا  ایــن  از  پــس  لذت گرایــی 
ایــن  فیلســوفانی ماننــد اپیکــور ادامــه یافــت. 
بــا  اندیشــمندان  ســوی  از  همــواره  دیــدگاه 
اســاس  بــر  کــه  اســت  بــوده  روبــه رو  انتقاداتــی 
پرداخته انــد.  آن  انــکار  بــه  گــون  گونا مبانــی 

مقابــل  در  ســویی  از  کانــت  دیــدگاه  بنابرایــن، 
»لذت گرایــی شــخصی« قــرار دارد، ولــی از ســوی 
نیســت.  ســازگار  نیــز  »دیگرگرایــی«  بــا  دیگــر 
انگیــزه  تنهــا  کــه  اســاس  ایــن  بــر  لذت گرایــان 
رفتارهــای آدمــی »حــّب ذات« یــا خوددوســتی 
اســتدالل  روان شــناختی(،  )خودگرایــی  اســت 
خوبــی  و  آدمــی  ســعادت  معیــار  کــه  می کننــد 
رفتــار او لذت جویــی و رســیدن بــه ســود شــخصی 
اســت. معتقــدان بــه دیگرگرایــی بــا ایــن توضیــح 
کــه تمایــز رفتــار حیــوان و انســان در عاطفــه یــا 
دیگرخواهانه بــودِن فعــل انســانی اســت، تنهــا 
کــه برخاســته  کردارهایــی را اخالقــی می داننــد 
بــا  کانــت  باشــد.  انگیزه هایــی خیرخواهانــه  از 
تکیــه بــر اصــل برابــری انســان ها، میــان خــود و 
دیگــران تفاوتــی نمی نهــد و بدین ســان اصــل 
کرامــت از دیــدگاه وی، هــم شــامل خــود انســان 

می شــود و هــم دیگــران را دربــر می گیــرد.
در  زریــن«  »قاعــده  از  وظیفه گرایــان  روایــت 
شــکل  عدالــت  اصــل  اســاس  بــر  نیــز  اخــالق 
ایــن اســت: »بــا  می گیــرد. مفــاد قاعــده زریــن 
دیگــران بــه گونــه ای رفتار کــن که دوســت داری 
کــه  کننــد.« ایــن قاعــده  دیگــران بــا تــو رفتــار 
هنجــاری مشــترک میــان همــه جوامــع و ادیــان 
اســت، بــه عنــوان اصلــی جهانــی پذیرفتــه شــده 
و بــه همیــن دلیــل از آن بــه نــام »قاعــده زریــن« 
بــرای  »آنچــه  آمــده  انجیــل  در  می شــود.  یــاد 
خــود نمی پســندی بــرای دیگــران هــم مپســند 
و همســایه ات را هماننــد خــود دوســت بــدار.« 
در نامــه حضــرت علــی)ع( بــه امــام حســن)ع( 
چنیــن می آیــد: »پســرم خــود را در میــان خویــش 
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هســتند و تنهــا خیــر نهایــی را لــذت می داننــد، 
از  وافــری  تــالش  شــخصی  لذت گرایــی  رّد  در 
اســاس  بــر  ســودگرایی  داده انــد.  نشــان  خــود 
لذت بــاوری معتقــد اســت در راهنمایــی عمــل 
کــرد بیشــترین لــذت یــا ســود نصیــب  بایــد تــالش 
یــک  ارزش  معیــار  گــر  ا شــود.  افــراد  بیشــترین 
لــذِت حاصــل از آن باشــد،  یــا  فعــل، پیامدهــا 
ــا ســود  ــذت ی کــه بیشــترین ل کاری خــوب اســت 
لذت گرایــی  بدین ســان  شــود.  حاصــل  آن  از 
شــخصی در ســنجش لــذت و ســوِد حاصــل از 
کــردار، درســت عمــل نمی کنــد. انســان موجودی 
یــا  جامعــه  در  او  نیازهــای  و  اســت  اجتماعــی 
می شــود.  بــرآورده  انســان ها  دیگــر  بــا  تعامــل 
بــه  و  می بــرد  یــاد  از  را  دیگــران  »خودگرایــی« 

نظــر می گیرنــد: 1. مقــدار لــذت حاصــل از یــک 
کــه از آن لــذت می برنــد.  کار و 2. تعــداد افــرادی 
گذرانــده  گونــی را از ســر  گونا ســودگرایی تحــوالت 
بــه  ســودگرایی  تقســیم بندی  یــک  در  اســت. 
ســه دســته تقســیم شــده اســت: 1. ســودگرایی 
عمل نگــر، 2. ســودگرایی عــام، 3. ســودگرایی 
قاعده نگــر. ســودگرایی عمل نگــر معتقــد اســت 
کــه اصــل ســود را بایــد بــرای هــر عمــل خــاص و 
بــرد. ســودگرایی  کار  بــه  شــرایط مشــخص  در 
عــام، معتقــد اســت ســنجش ســود در مــورد هــر 
کار خــاص در شــرایط خــاص الزم نیســت، بلکــه 
ــوع از شــرایط  کار و در آن ن ــوع آن  ــد درمــورد ن بای
گیــرد. در ســودگرایی قاعده نگــر  کاوش صــورت 
کیــد می شــود. یعنــی  بــر نقــش محــوری قواعــد تا
ایــن قواعــد اســت کــه بایــد پیامدهــای آنهــا مــورد 
ــر  ــرد. همچنیــن ب گی ــرار  ســنجش ســودگرایانه ق
کالســیک، یگانــه خیــر ذاتــی  اســاس ســودگرایی 
ــر اســاس آن محاســبه  کــه پیامدهــای عمــل را ب
کــه »ســودگرایی  می کنیــم لــذت اســت، در حالــی 
برمی گزینــد  کثرت گرایانــه  دیدگاهــی  آرمانــی« 
و فضیلــت، اراده خیــر و معرفــت را خیــر ذاتــی 

معرفــی می کنــد.
یکی از برجسته ترین سودگرایان که در سنجش 
کیفیِت لذت نیز توجه  لذت، عالوه بر کمیت به 
این  بر  کرده »جان استوارت میل« است. میل 
بیان حضرت  در  روح سودگرایی  که  است  باور 
کمال  است.  نهفته  زرین  قاعده  از  عیسی)ع( 
که  آمده  دستور  این  در  سودگرایی  مطلوب 
آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم 
دوست  خود  همانند  را  همسایه ات  و  مپسند 
گرو لذت  بدار. سعادت و خشنودی هر فرد در 
و  رسانی  خیر  است.  دیگران  خوشبختی  و 
نیکی کردن به دیگران به افزایش لذت، خیر و 
کمک می کند و نتیجه آن  خوشبختی عمومی 
بنابراین  افراد جامعه می شود.  نصیب یکایک 
که  است  سود«  »اصل  بر  مبتنی  زرین  قاعده 
خود تعبیری از »اصل خیر« یا »اصل نیکوکاری« 

است.
ــا آنکــه وظیفه گرایــی و ســودگرایی  در نتیجــه، ب
گــذار از آن، بــه  در نقــد لذت گرایــی شــخصی و 
ــان از  ــت آن ــد، روای کرده ان ــک  ــن تمس ــده زری قاع
ایــن قاعــده متفــاوت اســت. وظیفه گرایــی بــر 
حقــوق یکســان آدمیــان، اصــل عدالــت و برابــری 
و در مقابــل ســودگرایی بــر اصل خیــر و نیکوکاری 
کیــد  تا عمومــی  خوشــبختی  افزایــش  بــرای 
گفــت  می تــوان  نهایــی،  ارزیابــی  در  مــی ورزد. 
و  شــناختی  گــوِن  گونا ســطوح  پوشــش  بــرای 
اعتقــادِی افــراد، بایــد از هــر دو روایــت بهــره بــرد.

عبــور  آن  از  و  پرداختــه  شــخصی  لذت گرایــی 
گونــه از پیامدگرایــی،  کرده انــد. برجســته ترین 
»ســودگرایی« اســت. ســودگرایان نیــز بــه رغــِم 
لذت بــاور  ارزش هــا  تحلیــل  در  عمومــا  آنکــه 

»عاطفه گرایــی«  امــا  می انجامــد،  خودخواهــی 
مــی ورزد  غفلــت  خــود  از  نیــز  »دیگرگرایــی«  یــا 
رســاندن  اندیشــه  در  تنهــا  می خواهــد  مــا  از  و 
»لــذت«، »ســود« یــا »خیــر« بــه دیگــران باشــیم. 
نوعــی  دیــدگاه  دو  ایــن  مقابــِل  در  ســودگرایان 
ــام آن  ــد، امــا ن کرده ان »همه گرایــی« را پیشــنهاد 

نهاده انــد. »ســودگرایی«  را 
ســودگرایی  دیــدگاه  مبتکــر  را  بنتــام  جرمــی 
طوالنــی  پیشــینه  بــر  او  هرچنــد  خوانده انــد، 
کــرده اســت و خــود را وامــدار  کیــد  ایــن اعتقــاد تا
فیلســوفانی مثــل هیــوم و هلوســیوس و دیگــران 
دانســته اســت. او از رهبران جنبش رادیکالیســم 
آمــوزه  کــه  اســت  نوزدهــم  قــرن  در  فلســفی 
اساســی آن »اصــل ســود« بــود. مقصــود بنتــام از 
کــه بــر طبــق آن  اصــل ســود ارائــه معیــاری اســت 
کنــد، مــورد  کاری ســعادت افــراد را تقویــت  هــر 
موجــب  کــه  کارهایــی  و  می گیــرد  قــرار  تاییــد 
مــورد  شــود،  افــراد  خوشــبختی  کاسته شــدن 
مخالفــت واقــع می شــود. در اینکــه آن کار فــردی 
باشــد یــا جمعــی یــا مربــوط بــه آحــاد مــردم باشــد 
یــا مربــوط بــه حکومــت، تفاوتــی نیســت، زیــرا 
هــدف از تشــکیل جامعــه و اســتقرار حکومــت نیــز 
فراهم کــردن بیشــترین خوشــبختی بــرای همــه 
مــردم اســت و بــه همیــن دلیــل او »اصــل ســود« 
را »اصــل بزرگ تریــن ســعادت« می نامــد. درســت 
کــه هرکــس در رفتارهــای خــود بــه دنبــال  اســت 
کســب لــذت بــرای خویشــتن اســت، امــا عقــل 
حکــم می کنــد حصــول لــذت بــرای خــود بــدون 

افزایــش عمومــی لــذت ممکــن نیســت.
کــه بــه   بــه دیگــر ســخن، آدمــی بــه همــان دلیــل 
دنبــال ســود خویــش اســت، ســود جامعــه را نیــز 
می خواهــد، زیــرا ســود و منفعــت جامعــه، ســود و 

منفعــت افــراد را در پــی دارد.
ــل  ــی و غیرقاب ــود« را بدیه ــل س ــودگرایان »اص س
اثبــات  از  بی نیــاز  دلیــل  همیــن  بــه  و  اثبــات 
می داننــد. آنــان در محاســبه لــذت دو امــر را در 

 »جان 
استوارت میل« 

بر این باور 
که روح  است 
سودگرایی در 
بیان حضرت 
عیسی)ع( از 
قاعده زرین 

نهفته است. 
کمال مطلوب 
سودگرایی در 

این دستور 
آمده که آنچه 

برای خود 
نمی پسندی 
برای دیگران 
هم مپسند و 

همسایه ات را 
همانند خود 
دوست بدار
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روشن بینانه
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کمــاِل مطلــوِب آرمان شــهری یــا دینــی نباشــد. 
بــه همیــن دلیــل بعضــی رنج هــا را بــه جــان 
می خریــم و بعضــی لذت هــا را رهــا می کنیــم. 
در ایــن فلســفه زندگــی، همچنــان لــذت و رنــج 
کانــون اهمیــت قــرار دارنــد؛ امــا رویکــرد مــا  در 
در مواجهــه بــا آنهــا از مؤلفه هــای دیگــری نیــز 

. می پذیــرد  تأثیــر 
ح شــده تــا اینجــا موافق  گــر بــا مدعاهــای مطــر ا
کــه  باشــید، احتمــاال ایــن را هــم می پذیریــد 
تأمــل دربــاره معنــای لــذت و رنــج و نســبت مــا 
گزیــر بــرای بســیاری از  بــا آنهــا، بــه ضرورتــی نا
مــا تبدیــل شــده اســت. در ادامــه می کوشــم 
بــه بی واســطه ترین و اثرگذارتریــن عنصــر بــر 

ایــن جســت وجو بپــردازم: واقعیــت.
اینکــه چــه لذت هایــی را چگونــه بخواهیــم 
کنیــم،  دوری  چگونــه  رنج هایــی  چــه  از  و 
جهــاِن  عینــِی  واقعیــت  از  هرچیــز  از  بیــش 
تجربه هــای  روانــی  واقعیــِت  و  زندگی مــان 
را  چیــزی  هــر  می پذیرنــد.  اثــر  درونی مــان 
امکانــاِت  و  خواســت  نمی تــوان  بیــرون  آن 
را  چیــزی  هــر  خواســتِن  تــاب  نیــز  مــا  روانــی 
خصــوص  بــه  و  روان شناســان  نمی آورنــد. 
تــازه ای  واقعیت هــای  بــا  را  مــا  روان کاوان، 
آنهــا  کرده انــد.  روبــه رو  رنــج  و  لــذت  دربــاره 
تــاِب  انســان ها  مــا  کــه  می دهنــد  نشــان 
خوشــی  نداریــم،  را  لــذت  اقســام  از  برخــی 
بیــش از حــد مشــخصی را تحمــل نمی کنیــم، 
ــی زود برایمــان عــادی می شــوند  لذت هــا خیل
آنهــا خــو می کنیــم و در نهایــت برخــی  بــه  و 
نفــع  بــه  و  می توانیــم  کــه  را  رنج هایــی  از 
می کنیــم.  طلــب  نخواهیــم،  کــه  ماســت 
آن  بــه  جســت وجو  ایــن  می بینیــم  کم کــم 
ایــن  و  نیســت  آغازیــن  ظاهــری  ســادگی 
کــه تصــور می کردیــم بــر آن پــا  زمیــن ســفتی 
مــا  نیازهــای  همــه  بی درنــگ  گذاشــته ایم، 

شــناختن واقعیــت، دقیق تــر شــدن بــر اجــزای 
آن، تــالش بــرای اصــالِح باورهایمــان دربــاره 
خوشــی هایمان  و  خواســت ها  تنظیــم  و  آن 
ایــن  در  آن.  بــا  دیالکتیکــی  رابطــه ای  در 
تــا  آنچــه  در  مســئولیت  پذیــرِش  میــان 
حــدی در اختیــار ماســت و پذیــرِش واقعیــت 
نداریــم،  آن  بــر  کنترلــی  هیــچ  کــه  آنجــا  در 
کــه  کمک کننده تریــن آمــوزه ای باشــد  شــاید 
می تــوان بــه آن متوســل شــد. امــا ایــن فراینــد 
کــه آن را توصیف  شــناختی بــه همیــن ســادگی 
کــردم اتفــاق نمی افتــد. مــا بــه الگوهایمــان در 
کارآمــد( خــو  ــدر نا ــج )هرق ــذت و رن ــا ل رابطــه ب
کرده ایــم و ایــن الگوهــا بخشــی از مــا شــده اند. 
کوتــاه، تنهــا دعوتــی اســت بــه  ایــن نوشــته 
در  بازنگــری  بــه  دعوتــی  جســت وجو؛  ایــن 

لذت گرایــی. از  روایتمــان 
کــرد، پرسشــی   اینکــه چگونــه می تــوان چنیــن 
کــس  هــر  را  آن  از  زیــادی  کــه بخــش  اســت 
امکانــات خــود  و  بــه شــرایط  توجــه  بــا  بایــد 
گــر بگوییــم  گــزاف نیســت ا پاســخ دهــد. امــا 
چنیــن  در  روشــن فکرانه  وظایــف  از  یکــی 
محتوایــی  تولیــِد  بــرای  تــالش  فضایــی، 
ــه دســت کم امــکاِن چنیــن تأمــالت و  ک اســت 
گاهــی افــراد  بازاندیشــی هایی را بــه آســتانه آ

می رســاند. جامعــه 

آمــوزه  هــر  کنــار  در  مــا  بیشــتر  روزهــا،  ایــن 
نظــر  بــه  پایبندیــم،  آن  بــه  کــه  دیگــری 
نوعــی  آشــکار،  یــا  ضمنــی  طــور  بــه  می رســد 
عنــوان  بــه  هــم  را  روشــن بینانه  لذت گرایــی 
کرده ایــم.  انتخــاب  زندگی مــان  فلســفه 
کنــم و بگویــم روح زمانــه  نمی خواهــم اغــراق 
بســیاری  باشــد،  هرچــه  امــا  اســت؛  چنیــن 
آن  در  کــه  هســتیم  جهانــی  کناِن  ســا مــا  از 
اســتوار  و  ســخت  کــه  چیزهایــی  از  بســیاری 
ــی  ــد و خیل ــه هــوا رفته ان ــد، دود شــده و ب بودن
بودنــد،  مقــدس  پیش  تــر  کــه  چیزهایــی  از 
از  کنان جهانــی پــر  دنیــوی شــده اند. مــا ســا
اشــیای شــکننده ایم. در ایــن جهــان امــا بــه 
نظــر می رســد هنــوز چیزهــای بی واســطه ای 
مثــل احساســات، عواطــف و تجــارب شــخصی 
نمی دانیــم  اســت.  مانــده   باقــی  برایمــان 
بــه  امــا  نــه،  یــا  شــدنی اند  محقــق  آرمان هــا 
واقعی انــد  رنج هــا  کــه  می فهمیــم  تجربــه 
را  مــا  می آینــد،  دســت  بــه  کــه  لذت هایــی  و 
بــه نحــوی از بهــروزی  امیــدوار می کننــد. در 
چنیــن جهانــی و بــا چنیــن درکــی، آنچــه از آن 
می کنــم،  یــاد  روشــن بینانه  لذت گرایــی  بــه 
کلــی مــا بــه زندگــی  جایــگاه مهمــی در نگــرش 

می کنــد. پیــدا 
کــم و بیــش فلســفی  البتــه ایــن ســویه فــردی و 
ماجراســت. جهــاِن امــروز مــا، هم زمــان پــر از 
ــت وجوی  ــه جس ــا را ب ــه م ک ــت  ــی اس پیام های
گونــه رنجــی  هرچــه بیشــتر لــذت و دوری از هــر 
فــرا می خواننــد. در جهانــی برآمــده از منطــق 
کاالهــا بــا وعــده افزایــش لــذت  ســرمایه داری، 
ســمت  بــه  ســو  هــر  از  را  مــا  رنــج،  کاهــش  و 
از  بســیاری  میــان،  ایــن  در  می کشــند.  خــود 
بــه همیــن شــکل،  آموزه هــای فرهنگــی نیــز 
کاال شــده و از همیــن منطــق پیــروی می کننــد. 
می شــود،  خوانــده  زرد  تعبیــری  بــه  آنچــه 
ســطحی  جهان بینــی  نوعــی  بلنــِد  صــدای 

برآمــده از لذت گرایــی خــام اســت.
که می پرســیم آیا جســت وجوی  در اینجاســت 
فلســفه  می توانــد  رنــج  از  پرهیــز  و  لــذت 
ــا همــه  زندگــی منســجم و ســازگاری باشــد؟ آی
آنچــه بــرای بهــروزی نیــاز داریــم، بــا چنیــن 
ــت؟  ــت آمدنی اس ــی به دس ــه زندگ ــردی ب رویک
آیــا هــر رنجــی بــد و هــر لذتــی مطلــوب اســت و 
نمی تــوان از رنج هــای معنــی دار و لذت هــای 
زیــادی  کــرد؟ نقدهــای  تباه کننــده صحبــت 
اســت.  شــده  ح  مطــر خــام  لذت گرایــی  بــه 
در  روشــن بینانه  تعبیــر  از  دلیــل  همیــن  بــه 
ــردم.  ک ترکیــب آغازیــن ایــن نوشــته اســتفاده 
و  نقدهــا  ایــن  از  کم و بیــش  مــا  از  بســیاری 
خــام  لذت گرایــی  از  و  گاهیــم  آ آســیب ها 
کســب  کــه  هم زمــان  نمی کنیــم.  پیــروی 
زنــده  می خواهیــم،  را  رنــج  از  دوری  و  لــذت 
مانــدن و نحــوی از شــکوفایی هــم برایمــان 
گــر ایــن شــکوفایی، آن  معنــی دار اســت؛ حتــی ا

در  مــا  اینکــه،  مختصــر  نمی دهــد.  پاســخ  را 
می کنیــم،  زندگــی  محدودیت هــا  از  جهانــی 
گاهــی برآمــده از شــرایط  ایــن محدودیت هــا 
گاهــی محصــوِل جهــاِن روانــِی  بیرونی انــد و 
لذت گرایــی  در  مــا  همــه  آیــا  امــا  خودمــان. 
دو  ایــن  اقتضائــاِت  بــه  روشــن بینانه مان، 
بــه  را  خودمــان  و  می دهیــم  تــن  واقعیــت 
محــدود  واقعیــت  دســته  دو  ایــن  مرزهــای 

نــه.  می کنیــم؟ 
بعضــی از مــا دســت بــه تغییــر جهــان بیــرون 
و  وجــودی  امـکـانـــاِت  بـعـضــــی  می زنیــم، 
ــا ترس هــا  روانی مــان را افزایــش می دهیــم و ب
و  می شــویم  روبــه رو  بازداری هایمــان  و 
بســیاری از مــا نیــز، پهلــو زده بــه روایتــی خام از 
لذت گرایــی، بــه ســراِغ آرزواندیشــی می رویــم 
و ســر بــاز می زنیــم از پذیــرش نظــم عینــی و 

زیســته مان.  تجربــه  واقعیــت  نمادیــن 
پنــاه  آرزواندیشــی،  و  )فانتــزی(  تخیــل 
کامی هاســت.  ــا نا بســیاری از مــا در مواجهــه ب
از  بســیاری  بگویــم  می شــوم  وسوســه 
پیشــین  شکســت خورده  آرمان گرایی هــای 
نیــز محصــوِل چنیــن انــکاری هســتند. آنــگاه 
کــه خواســت خودمــان را بــر واقعیــت جهــان 
می گوییــم  کــه  آنــگاه  می کنیــم،  فرافکنــی 
مــن فــالن چیــز را می خواهــم، پــس آن چیــز 
آن  بیایــد،  بایــد  یــا  بــه دســت می آیــد  حتمــا 
مــا  جســت وجوی  حاصــِل  کــه  اســت  وقــت 
مســیر عکســی را طــی می کنــد: در طلــب لــذت، 
گریــز  در  و  می کنیــم  کســب  بیشــتری  رنــج 
لــذت  و  خوشــی  را  کامی هایمــان  نا رنــج،  از 
کــه  همانطــور  واقعیــت  می کنیــم.  تفســیر 
بســتر  می ســازد،  را  مــا  جســت وجوی  زمیــِن 
چنــدان  امــا  هســت؛  نیــز  مــا  کامی هــای  نا

نداریــم. آن  دوم  وجــه  دیــدن  بــه  تمایلــی 
در  مــن  کــه  تصویــری  کــرد؟  می تــوان  چــه 
دراماتیــک  کمــی  کــردم  ارائــه  پیشــین  بنــد 
بــه نظــر می رســد. همیشــه چنیــن نیســت و 
گاهــی و تجربــه،  گزیــر یــا از ســِر آ اغلــب مــا نا
در دادوســتد پیوســته ای بــا واقعیــت هســتیم. 
کــه همــه مــا قماربــازان  بــه همیــن دلیــل اســت 
نیســتیم.  نــزاری  معتــاداِن  یــا  هیجــان زده 
کــرد؟« نیــز در تمرکــز  پاســِخ پرســش »چــه بایــد 
بیشــتر بــر چنیــن رویکــردی اســت: بــه رســمیت 

اینکه چه 
لذت هایی 

را چگونه 
بخواهیم و از 
چه رنج هایی 
چگونه دوری 

کنیم، بیش 
از هرچیز 

از واقعیت 
عینِی جهاِن 
زندگی مان و 

واقعیِت روانی 
تجربه های 

درونی مان اثر 
می پذیرند
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ناصر مهدوی

زندݡگݡی سراسر
رنج است

برنمــی دارد. امــا همانطــور کــه اشــاره شــد، رنج هــا 
کــه  کلــی دو دســته هســتند: رنج هایــی  بــه طــور 
شــخصیت آدمــی را می کاهنــد و زندگــی را تبــاه 
بیــداری  موجــب  کــه  رنج هایــی  و  می کننــد 
بــوده و بــر غنــا و صفــای جــان می افزاینــد. اولــی 
رنــج ســرد و ســیاه اســت و دومــی رنــج ســبز و 
آبراهــام  منظــور  همیــن  بــه  اســت.  زندگی ســاز 
کاســتی محور و  مزلــو، از آن بــه نوعــی مناســبات 

می کنــد. یــاد  هســتی محور 

رنج منفی و کاستی محور
کــه بــا  رنــج هنگامــی منفــی و دل آزار می شــود 
ــر دل می نشــاند و در پایــان  خــود هــزاران زخــم ب
ــتگی  ــالل و خس ــرت و م ــاس حس ــی احس راه آدم
وقتــی  رنــج  ایــن  می کنــد.  شکســت  از  ناشــی 
کــه یــا دلبســته و شــیدای هــر آن چیــزی  اســت 
یــا  اســت  درون تهــی  و  ناپایــدار  کــه  می شــویم 
وابســته بــه تاییــد و تکذیب انســان های دیگری 
می شــویم یــا آن چنــان در بنــد لذت های فــوری و 
آنــی فــرو می رویــم کــه فرصتــی بــرای تجربــه معنا 
و خوبــی به دســت نمی آوریــم. یعنــی »نفــس« 
ــی  ــرد، ول ــذت می ب از خوشــی های غیرضــروری ل

»دل« از فقــدان خوبی هــا رنــج می کشــد.

رنج دلبستگی
گونــه از درد و رنج هــا زمانــی از راه می رســند  ایــن 
کــه آدمــی دچــار یــک اشــتباه بــزرگ محاســباتی 
می غلتــد.  بــزرگ  خطایــی  دام  در  و  می شــود 
و  شــده  فرامــوش  ارجمنــد  هدف هــای  وقتــی 
انســان ها دلباختــه ابــزار و وســایل می شــوند و 
بــه جــای پیمــودن راه و یافتن مقصد، ســرگردان 
و سرگشــته مســیر می شــوند، چنیــن رنجــی در 

کــرده و دردآور می شــود. جــان نفــوذ 
کــه بایــد بــرای رفــع نیازهــای  ماننــد پــول و مالــی 

ــخ  ــوار و تل گ محنــت پــر شــده و متــن زندگــی را نا
می کنــد.

رنج وابستگی
کــه  می گیــرد  را  گریبــان  وقتــی  رنجــی  چنیــن 
آدمــی در برابــر دیگــران، از اســتقالل رأی و ارزش 
کنــد و بــه شــخصیت  و شــأن خــود عقب نشــینی 
کمــی دهــد و چنــان مــردم را در برابــر  خــود بهــای 
خــود بــزرگ و مهــم  شــمارد کــه تاییــد آنهــا موجب 
خرســندی و انــکار و تکذیــب آنهــا لشــگری از غــم 
و انــدوه را بــه دل او فــرود آورد. شــاید این گونــه 
از رنــج و دردهــا تلخ تریــن شــکل انــدوه و رنــج 
باشــد، زیــرا در اثــر ایــن بــالی بــزرگ، آدمــی دســت 
از حرمــت و آزادی خــود می کشــد و مــردم عــادی 
کــه تحســین و ذم آنــان تقریبــا هیــچ نقشــی  را 
در ســعادت و بدبختی هــای انســان نــدارد، در 
کوهــی اســتوار بــزرگ می کنــد  چشــم خــود چــون 
آیــا  کــه  به ســر می بــرد  لــرز  و  تــرس  در  دائمــا  و 
دیگــران نظــر خوبــی نســبت بــه او دارنــد یــا خیــر 
و چــون دیگــران بــدون مالحظــه، بــدون انصــاف 
کافــی قضــاوت و داوری می کننــد  و بــدون وقــت 

کــه آدمــی  رنــج احســاس ناخوشــایندی اســت 
کــه  را آزار می دهــد و تلویحــا از وجــود نقصانــی 
می دهــد.  خبــر  شــده  پیــدا  زندگــی  فراینــد  در 
مــرادم از نقصــان، هــم بــه معنــی از دســت دادن 
کــه بــه آن وابســته بودیــم و  چیزهایــی اســت 
حاضــر نبودیــم از آن جــدا شــویم و هــم تامیــن و 
تحقــق آرزوهایــی اســت کــه در حــال حاضــر فاقــد 

آن هســتیم.
گاهــی از توانایــی و قــوت برخورداریــم ولــی آنچــه 
کــه برایمــان مطلــوب اســت، نمی خواهیــم،  را 
هســتیم.  کودکانــه  بازی هــای  ســرگرم  چــون 
می کنیــم،  طلــب  و  می خواهیــم  هــم  گاهــی 
خویــش  مطلوب هــای  بــه  رســیدن  تــوان  امــا 
ایــن  همــه  در  هســتیم.  کم قــوت  و  نداریــم  را 
احــوال، رنــج می کشــیم و احســاس آزردگــی درون 

مــا جــوالن می دهــد. در 
نــوع نیســت؛ در مواقــع بســیاری  یــک  از  رنــج 
گزنــده می شــود  زندگــی بــه ایــن ســبب رنجــور و 
کــه بــه دلیــل دلبســتگی های غلــط شــخصیت 
از  ناشــی  دلســوزی  و  می شــود  پایمــال  آدمــی 

می گیــرد. فــرا  را  او  درونــی  لطمه هــای 
در مواقعــی هــم رنــج برخاســته از بیــداری آدمــی 
و عطشــی اســت بــرای بهتــر زیســتن و از ظلمــت 
کــه  به درآمــدن  درون  تیرگی هــای  و  نفــس 
اینگونــه رنــج، حیات بخــش و حرکت زاســت و 
کمــال و  ــه  ــرای دســت یافتن ب آن هــم حرکتــی ب

پویندگــی شــخصیت انســان.
زندگــی  معتقــدم  کــه  اســت  منظــور  ایــن  بــه 
کــه برنامــه  سراســر رنــج اســت و شــعار افــرادی 
ظاهــر  در  می خواننــد،  مــرارت  تقلیــل  را  خــود 
فریبــا ولــی در باطــن مبهــم و ناســنجیده اســت، 
زیــرا همــان تقلیــل مــرارت نیــز از طریــق تحمــل 
گــون تحقــق می یابــد  گونا رنــج و مرارت هــای 
آدمــی  ســر  از  دســت  هرگــز  رنــج  حقیقــت  در  و 

اقتصــادی  ســالم  روابــط  برقــراری  و  ضــروری 
چنــان  و  می شــود  هــدف  خــود  رود،  کار  بــه 
کــه  آدمــی بــرای افــزودن آن دســت وپا می زنــد 
خــود هــدف شــده و بــاری ســنگین بــر دوش او 
می  شــود تــا هــر چــه بیشــتر بــه دســت آورد؛ یــا 
ــاد  ــرای ایج ــه ب ک ــب  ــدرت و منص ــب ق در تصاح
عدالــت و امنیــت زندگــی عمومــی اســت، هــدف 
اصلــی فرامــوش شــده و ماننــد بتــی پرســتیده 
می شــود و آدمــی بــه ایــن بــت جــذب شــده و 
ــش  ــون پی ــد جن ــا ح ــداری اش ت ــظ و نگه در حف

مــی رود.
ــه  ــا هم ــه  و ب ــه دلباخت ــوارد، آنچ ــن م ــام ای در تم
از  شــده ایم،  آن  عالقه منــد  و  شــیفته  وجــود 
دســت مــی رود و مــا از فقــدان آن رنــج می کشــیم 
از دســت دادن  بــه دلیــل  و احســاس شکســت 

آزار می دهــد. را  مــا  محبوبمــان، 
بیشــتر رنــج هــای منفــی انســان ها بــه ایــن دلیــل 
کــه هیــچ تمایــل نداریــم چیزهایــی را از  اســت 
ــرای  ــا ب ــتیاق م ــم اش ــی به رغ ــم، ول ــت بدهی دس
کنــدن  حفــظ آنهــا، از دســت می رونــد و مــا بــا دل 

ــج می شــویم. از آنهــا دچــار رن
فقــر از دســت دادن جــاه و منزلــت، فرونشســتن 
ــری  ــدن پی ــت، از راه آم ــهرت و محبوبی ــش ش آت
و رفتــن جوانــی، ورشکســتگی های اقتصــادی و 
بحران هــای سیاســی همــه پدیده هایــی هســتند 
می رســند  راه  از  اجتناب ناپذیــری  به طــور  کــه 
کــه دلباختــه و شــیفته آنهــا  و البتــه آدم هایــی را 

هســتند، به ســختی آزار می دهنــد.
کوزه آن تن پر از آب حیات

کوزه این تن پر از زهر ممات
گر به مظروفش نظر داری شهی
ور به ظرفش بنگری تو گمرهی

وقتــی چشــم اســیر ظــرف باشــد و از محتــوا و معنــا 
کــوزه تــن نیــز از زهــر رنــج و  دور افتــد، آرام آرام 

وقتی 
هدف های 

ارجمند 
فراموش شده 

و انسان ها 
دلباخته ابزار 

می شوند و به 
جای پیمودن 
راه، سرگردان 

و سرگشته 
می شوند، 

چنین رنجی 
در جان نفوذ 
کرده و دردآور 

می شود
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و قضاوت هــای درون خویــش اهمیــت دهــد، 
کم محتــوا  و  ناشایســت  افــراد  حتــی  بی دلیــل 
کــرده و بــا حقــارت  را در چشــم خــود پراهمیــت 
و سســتی خــود را وامــدار توجــه آنــان می کنــد. 
چــون مــردم هــر روز یــک رأی و یــک نظــر دارنــد 
کــه بنــد اراده خــود را بــه دســت  چنیــن فــردی 
ســایرین ســپرده مرتــب در نوســان ایــده دیگــران 
کــرده و بــه هــم می ریــزد و رنــج می کشــد. تعمیــر 

رنج فرزانگی
بــه رنج هــای  فقــط  رنــج بشــری  امــا ماجــرای 
تاریــک و تبــاه خالصــه نمی  شــود و در جنبه هــای 
منفــی باقــی نمی مانــد، بلکــه رنج هایــی اســت 
گنــج  بــه  آدمــی  آن،  تحمــل  صــورت  در  کــه 
از ناآرامــی روحــی و ناتوانــی درونــی  می رســد و 
از دام  بــرای رســتن  واقــع  رهایــی می یابــد. در 
رنج هــای منفــی و تقلیــل مرارت هــای نفس گیــر 
نیــز بایــد مــرارت کشــید و از زنــدان تعلقــات نفــس 

ــد. ــا ش ــی ره ــل و نادان ــر و جه ــه غی ــتگی ب وابس
و  بی هزینــه  مســیری  چنیــن  طــی  البتــه  صــد 
کــه از فرهیختگــی و  کســانی  بی گزنــد نیســت و 
روشــنی باطــن، حتــی بــه میــزان کمــی، برخــوردار 
باشــند، حاضــر می شــوند درد قطــع تعلقــات را 
ک دل کنــدن از  بــه جــان بخرنــد و تجربــه ســوزنا
گذارنــد، ولــی  پدیده هــای جــذاب را پشــت ســر 
ســطحی باالتــر از یــک زندگــی مبتــذل و حقیــر را 
کــرده و از زیســتن در چارچوب هــای  مشــاهده 

اخالقــی و تجربه هــای معنــوی لــذت ببرنــد.
رهایی  برای  اما  می کشند،  رنج  نیز  فرزانگان   
نفس از زندان تعلقات، خیراندیشان نیز مرارت و 
محنت می کشند، اما برای نجات خلق از جهل 
و نادانی. عدالت خواهان نیز رنج می کشند، اما 
ولی  زندگی،  امیدوارکردن  و  با ظلم  برای ستیز 
رنج چنین انسان هایی سبز و حیات آور است و 
تحمل مرارتی است برای دستیابی به شیرینی 

و حالوت زندگی.
ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست
 عاشقی شیوه رندان بالکش باشد

بــرای  و  اســت  رنــج  سراســر  زندگــی  بنابرایــن 
رهایــی از رنــج هــای ســرد و ســیاه نیــز بایــد رنــج 

کشــید تــا بــه آرامــش روان دســت یافــت.

چنیــن فــردی بیشــتر روزهــای عمــر خــود را رنــج 
خــود  ســایرین،  رضایــت  عــدم  از  و  می کشــد 
گــر هــم تاییــد شــود، در توهمــی  را مــی آزارد.  ا
ناصــواب فــرو رفتــه و بــه هنــگام اصابــت تیــر 
ــم  ــاز ه ــم ب ــای توه ــن پرده ه کناررفت ــت و  واقعی
رنــج می کشــد و خــود را آزار می دهــد. این گونــه 
اســت؛  پنهــان  خــودآزاری  نوعــی  رنج هــا  از 
شــخص بــه جــای آنکــه بــه کارنامــه اعمــال خــود 

ــد: آنچــه اهمیــت دارد ایــن  ــن دوباتــن می گوی آل
چطــور  مذبــذب،  عــده ای  دیــد  از  کــه  نیســت 
کــه  بــه نظــر می رســیم، بلکــه مهــم ایــن اســت 

خودمــان چطــور خــود را می بینیــم.
کــه  شــاید بــه خاطــر ایــن آفــت دردنــاک اســت 

می گویــد: مولــوی 
قعر چه برگزیند هر که عاقل است

 ز آنکه در خلوت صفاهای دل است
ظلمت چه به که ظلمت های خلق 
سر نبرد آن کس که گیرد پای خلق

رنج نادانی
زندگی  می شود  باعث  آنچه  از  دیگر  گونه ای 
انسان از طعم شیرین خالی و روی به مرارت و 
که آدمی با پرگویی  تلخی آورد، هنگامی است 
ذهن بی محتوایی مواجهه می شود که به دلیل 
گاهی و به دست نیاوردن اطالعات کافی  ضعف آ
مدام حکم صادر می کند و در بیشتر مواقع احکام 
غلطی صادر می کند. به این ترتیب، با فشاری 
رنجوری  سبب  می کند،  تحمل  آدمی  بر  که 
همه  اضطراب  عجله،  شتاب،  می شود.  روح 
که  برخاسته از فرمان های ذهن بیماری است 
می کوشد با هیجان بسیار و به دور از مالحظات 
و  تنش  از  پر  را  آدمی  زندگی  عقالنی،  اخالفی، 

ناآرامی سازد به قول موالنا:
جمله خلقان سخره اندیشه اند 

   زین سبب خسته دل و غم پیشه اند 

کسانی که از 
فرهیختگی 

برخوردار 
باشند، حاضر 
می شوند درد 

قطع تعلقات را 
به جان بخرند، 

ولی سطحی 
باالتر از یک 

زندگی مبتذل را 
مشاهده کرده 
و از زیستن در 
چارچوب های 

 اخالقی 
لذت ببرند
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و بنیــان روابــط اجتماعــی و روابــط پدرســاالری و 
گزنــدی نمی دیــد. خان ســاالری و ماننــد آن 

و  شــرایط  ایــن  تغییــر  دلیــل  بــه  اخیــر  ســده  در 
ماجراهایــی ماننــد قیــام مشــروطه و امثــال آن، 
حکومتــی  تغییــرات  و  تاثیــرات  کــه  می بینیــم 
آرام آرام تأثیــر، شــکل و نقــش خــود را در بدنــه 
واژه هایــی  کلمــات  و  می ســازند  ظاهــر  جامعــه 
بـیـــن  در  مـکـتـب گـرایــــی  و  اســالم گرایی  مثــل 
نویســندگان، روشــن فکران ژورنالیســت ها و حتــی 
مــردم و کلماتــی نظیــر آن بــه گــوش می خــورد و تــا 
کلمــات و ایــن واژه هــا به طــور  ــز ایــن  ــه امــروز نی ب
گــون بــه آن  گونا کــرده و در محافــل  مرتــب تغییــر 

پرداختــه شــده اســت.
گــوش  کــه بیشــتر بــه  امــا ایــن روزهــا آن چیــزی 
ــا شــاهد و ناظــر آن هســتیم  انســان می خــورد و م
کــه  کــه بــا جامعــه ای مواجــه هســتیم  ایــن اســت 
گویــی اســاس و بنیــان آن را لذت گرایــی تشــکیل 
شــکل  لــذت  ســایه  در  چیــز  همــه  می دهــد. 
می گیــرد و دلیــل انجــام کارهــا بــر ایــن پایــه اســتوار 

کار خوشــمان می آیــد  کــه آیــا از انجــام ایــن  اســت 
کار لــذت می بریــم یــا نــه؟ و  یــا نــه؟ از انجــام آن 
ســایر ارزش هــا؛ ماننــد اینکــه آیــا انجام ایــن کار به 
ــا انجــام ایــن  ــا جامعــه اســت ی صــالح خودمــان ی
کار آیــا بــه جامعــه ضــرر می رســاند یــا نــه در مراتــب 

گرفتــه اســت. بعــدی اهمیــت در بیــن مــا قــرار 
کاری را انجــام می دهیــم، چــون از آن خوشــمان 
مــردم  یــا  جامعــه  ضــرر  بــه  می خواهــد  می آیــد. 
مــن  مشــکل  ایــن  آنهــا،  نفــع  بــه  یــا  باشــد 
مباحثــی  کــه  اســت  لحــاظ  ایــن  بــه  و  نیســت 
صحنــه  از  فــرار  اختــالس،  رشــوه خواری،  مثــل 
تصــادف، روابــط نامشــروع، خیانــت، زیرمیــزی، 
ربــا و... ایــن روزهــا دیگــر ماننــد ســابق افــراد را رنج 
نمی دهــد و حساســیتی در شــنیدن آنهــا ندارنــد؛ 
زیــرا در ایــن چهارچــوب مــورد بررســی و توجــه قــرار 
ــردارد؟ چقــدر ســود  ــا نفــع مــرا در ب ــه آی ک ــرد  می گی
می بــرم؟ رفــاه مــن بیشــتر می شــود؟ آیــا از آن لــذت 

می بــرم یــا نــه؟
ارزش  کار  آن  پــس  اســت،  مثبــت  جــواب  گــر  ا

گــر ارزش انجــام نــدارد، رفته رفتــه  انجــام دارد و ا
ایــن فکــر و تکــرار ایــن رفتــار بــه یــک ارزش تبدیــل 
کــه امــروزه  می شــود. یــک ارزش ذهنــی و درونــی 
از ایــن ارزش تحــت عنــوان لذت گرایــی نــام بــرده 
می شــود؛ نــه فقــط بــه عنــوان یــک فکــر، بلکــه 
ــفانه  ــه متاس ک ــی  ــب؛ مکتب ــک مکت ــوان ی ــه عن ب
پیــروان زیــادی از همــه ســنین و به ویــژه در بیــن 

ــد. ــش دارن گرای ــه آن  ــان ب جوان
گــر  کــه ا و از طرفــی بــا مســئوالنی مواجــه هســتیم 
گیــر نیفتــاده  خودشــان در ایــن وادی لذت گرایــی 
باشــند، آنچنــان برنامــه و مدیریتــی هــم بــرای 
تغییــر ایــن قبیــل رفتــار و افــکار ندارنــد. جامعــه ای 
جــوان و ناامیــد از بــه دســت آوردن خواســته های 
در  را  آنهــا  کــه  رویاهایــی  بــه  رســیدن  و  خــود 
کــه بــرای  ذهــن خــود پرورانــده بــود و تنهــا راهــی 
رســیدن بــه ایــن رویاهــا در حــال حاضــر می بیننــد 
جســت وجوی لــذت و رســیدن بــه لــذت اســت 
ــرای دمــی از افــکار و محیــط  گــر شــده ب ــا شــاید ا ت
کــه در  ســاکن و یــأس آور خــود دور شــوند و آنچــه را 

کجاســت؟ جامعــه ایرانــی جامعــه  حــدود لــذت 
رو بــه تغییــرات اســت و ایــن تغییــرات در ســده 
اخیــر بســیار ســریع بــوده اســت. ســکون چندیــن 
کــه  هــزار ســاله روابــط اجتماعــی در جامعــه ایرانــی 
حتــی بعــد از دوره رنســانس اروپــا نیــز تأثیرپذیــری 
چندانــی از خــود نشــان نــداد و بــه لحــاظ عــدم 
نفــع  و  بیــرون  دنیــای  بــا  گســترده  ارتباطــات 
نگــه داشــتن  حکومت هــای موجــود در ســاکن 
وضعیــت موجــود حوادثــی کــه می توانســت منجــر 

ــارز و مشــهود نبــود.  ــر شــود چنــدان ب ــه تغیی ب
در واقــع حکومت هــای وقــت، جامعــه را بــه دور 
ــی  ــوادث جهان ــه ح ــبت ب ــی نس گاه ــه آ گون ــر  از ه
کــه قیام هایــی انجــام  گاه گاهــی  قــرار مــی داد و 
می شــد ایــن قیام هــا در حــد قیام هــای نظامــی 
بــرای تغییــر حکومــت جلوه گــری کــرده و کمتریــن 
تاثیــری در موضوعــات اجتماعــی از خــود نشــان 
می آمــد  شــاهی  می رفــت  شــاهی  نمــی داد. 
عــده ای زیــر علــم ایــن حکومــت و عــده ای زیــر 
علــم حکومــت دیگــر ســینه می زدنــد؛ ولــی اســاس 

سیدهادی معتمدی

حدود لذت 
ݡکجاست؟

این روزها 
آن چیزی که 

بیشتر به 
گوش انسان 
می خورد و ما 
شاهد و ناظر 

آن هستیم 
این است که 
با جامعه ای 

مواجهیم که 
گویی اساس 
و بنیان آن را 

لذت گرایی 
تشکیل 
می دهد
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واقعیــت بــه آن نمی رســند در مجــاز در ذهــن خــود 
بــه آن برســند.

بیــن  ایــن  در  کــه  پیداســت  ناگفتــه  البتــه 
بســیاری  افــراد  و  دارد  هــم وجــود  اســتثناهایی 
کــه مســیر  دارنــد  و...  وجــود  بیــن جوانــان  در 
متفاوتــی را می پیماینــد و همچنــان بــه اصــول و 
آرمان هــای انســانی و انســان گرایی و آرمان هــای 
اعتقــادی خــود پایــدار هســتند و آنهــا را دنبــال 
می کننــد؛ ولــی متاســفانه بدنــه جامعــه و جوانانــی 
کــه بــه امــان خــدا رهــا شــده اند غالبــا در ایــن تلــه 
کار را انجــام می دهنــد )و  گرفتــار شــده اند و ایــن 
انجــام می دهیــم(، چــون دوســت داریــم و از آن 

می بریــم. لــذت 
بــا ذکــر ایــن مقدمــات، می تــوان بــه ایــن موضــوع 
کجاســت؟  لــذت  حــدود  و  انــواع  کــه  پرداخــت 
چــه میــزان از آن قابــل توجیــه و چــه میــزان از 
ج  آن از دایــره عقــل و منطــق و عــرف و دیــن خــار
کــه تفاوتــش بــا  است؟انســان موجــودی اســت 
ســایر موجــودات در ویژگی هایــی نهفتــه اســت 
کــه بــه چنــد مــورد آن اشــاره می کنیــم؛ زیــرا غریــزه 
خــوردن و آشــامیدن، حفــظ نفــس و تولیــد مثــل 
و امثــال آن در ســایر موجــودات نیــز وجــود دارد 
کــه ویژگی هــای زیــر در او  و تنهــا انســان اســت 
ــده  ــا دی ــودات غالب ــایر موج ــت و در س ــهود اس مش

نمی شــود.
1. توجــه بــه ســالمتی جســمی و روانــی: ایــن 
توجــه بــه گونــه ای اســت که انســان برای داشــتن 
آن تــالش و هزینــه بســیار زیــادی می کنــد، وقــت 
ــرای آن صــرف می کنــد و معمــوال در  بســیاری را ب

جســت وجوی ابزارهــا یــا وســایل یــا انــواع و اقســام 
گیاهــان و... اســت بــرای  خوردنی هــا، داروهــا، 
گر از  اینکــه بتوانــد ایــن ســالمتی را داشــته باشــد و ا

دســت رفتــه اســت، دوبــاره آن را برگردانــد.
خــود:  اســتعدادهای  رشــد  بــه  توجــه    .2
کــه همــواره همــان رفتارهــای  برخــالف حیوانــات 
غریــزی آموختــه شــده از والدیــن خــود را بــه ارث 
در  و  می کننــد  انتخــاب  انســان ها  می برنــد، 
خــود  خواســته های  و  رفتارهــا  برخــی  پــرورش 
تــالش می کننــد و چیــزی را که اســتعداد خودشــان 
کشــف می کننــد یــا  می داننــد یــا آن اســتعداد را 
دیگــران آن را بیــان می کننــد، مــورد توجــه قــرار 
در  می بینیــم  اوقــات  از  بســیاری  و  می دهنــد 
کــه والدیــن آنهــا نــه  مســیری حرکــت می کننــد 
آن مســیر را می شناســند نــه در آن مســیر حرکــت 
کــه مثــال بــه دنبــال هنــر  کســانی  کردنــد؛ ماننــد 
کارگــر بــه دنیــا  کــه از یــک والــد  می رونــد، در حالــی 

آمدنــد.
چنــد  اطرافیان:هــر  و  خانــواده  بــه  توجــه   .3
ویژگی هــای  زمینــه  ایــن  در  هــم  حیوانــات 
مشــترکی بــا انســان دارنــد، ولــی در بعــد وســیع 
می بینیــم پــس از ســال ها و بعــد از اینکــه بچه هــا 
بــزرگ می شــوند، خــود حیــوان ارجحیــت دارد و 
اهمیــت پیــدا می کنــد و فرزنــدان را یــا فرامــوش 
ــل نیســت، در  ــرای آنهــا قائ ــا اهمیتــی ب ــد ی می کن
کــه در انســان تــا زمــان مــرگ ممکــن اســت  حالــی 
فرزنــدان و اطرافیــان را بــر خــودش ترجیح بدهد و 
بســیاری از اوقــات از خواســته های خــود می گــذرد 

کنــد. تــا بتوانــد خواســته های آنهــا را بــرآورده 
ــه جامعــه، یکــی  4. توجــه بــه جامعــه: توجــه ب
دیگــر از ویژگی هــای بــارز انسان هاســت. چــه از 
دیــدگاه لذت گرایــی، چــه از دیــدگاه انســان گرایی 
کنیــم، انســان  بخواهیــم بــه ایــن موضــوع نــگاه 
در یــک جامعــه شــاداب و پویــا بهتــر بــه اهدافــش 
می رســد و بــه ایــن لحــاظ ســعی می کنــد )بهتــر 
از  را  جامعــه  کنــد(  ســعی  بایــد  بگوییــم  اســت 
کــی دور نگــه دارد و باعــث رشــد و  آلودگــی و ناپا
ارتقــای جامعــه شــود تــا در ایــن جامعــه بتوانــد بــه 

ــد. ــت، برس ــودش اس ــر خ ــه مدنظ ک ــی  اهداف
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کــه هیچ گونــه اعتقــادی  کســانی  دین فروشــی در 
بــه دیــن ندارنــد و صرفــا از دیــن بــه عنــوان یــک 
ــه  ــد، ب ــراد اســتفاده می کنن ــرای فریفتــن اف ــزار ب اب
اعتقــادی  پایه هــای  مســتقیم  کــه  دلیــل  ایــن 
انســان ها را نشــانه می گیــرد و نتیجــه آن می توانــد 
تالشــی در فکــر و کانــون خانــواده و روابــط صحیح 
انســانی و روابــط بین فــردی باشــد و حاصــل آن 
جــز خیانــت، دورویــی، پــرده دری، پرده پوشــی و 
رواج دروغ و هــزل در جامعــه نیســت، می توانــد 

مهم تریــن ایــن فســادها شــناخته شــود. 
ایــن چهارچــوب شــکل  نــکات در  ایــن  و همــه 
می گیــرد کــه لــذت را برتــر از هــر چیــزی می دانیــم و 
حریــم و حرمتــی بــرای ســایر جنبه هــای وجــودی 

انســان قائــل نیســتیم.
درواقــع ایــن افــراد دین فروشــی را ابــزاری می کننــد 
رفــع  و  شــهرت  قــدرت  آوردن  دســت  بــه  بــرای 
بــدون  خــود  شــهوت رانی  و  غریــزی  نیازهــای 
می دهنــد  انجــام  کــه  کاری  اینکــه  بــه  توجــه 
یعنــی  جامعــه  یــک  کانــون  می توانــد  چطــور 
خانــواده را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و هســته اصلــی 
کامــال از درون دچــار پوچــی، فســاد و  جامعــه را 

کنــد. تالشــی 
بــا ذکــر ایــن نــکات حــاال می رســیم بــه ایــن بحــث 
کــه چــه عواملــی باعــث بــروز ایــن تغییــرات  مهــم 
کــه در یــک  ســریع شــد؟ چــه عواملــی باعــث شــد 
و  زندگــی  تمــام  کــه  افــرادی  مســلمان  جامعــه 
تعریــف  اصــول  چهارچــوب  در  را  خــود  اهــداف 
کــه جــز لــذت  می کردنــد، موجوداتــی ظاهــر شــدند 
ــردن هیــچ هــدف دیگــری را دنبــال نمی کننــد. ب
شــاید شــناخت ایــن عوامــل خــود بــه خــود منجــر 
بــه پیــدا شــدن راه حل هــا نیز بشــود، بنابرایــن الزم 

کنیــم: اســت بــه برخــی از ایــن عوامــل اشــاره 
شــناختی  و  رفتــاری  ویژگی هــای  در  تغییــر   -1

خانواده هــا:
ــه  ــرادی مواج ــا اف ــا ب ــالب، م ــدای انق ــل ابت در نس
کار و تــالش بــرای حفــظ آرمان هــای  کــه  هســتیم 
خــود و بهبــود وضعیــت خانــواده را جــزو رویاهــای 
ســاعت های  کــه  کســانی  می دانســتند؛  خــود 
متمــادی فعالیــت می کردنــد، مشــکالت متعددی 
بــرای  را  خــود  زمــان  و  وقــت  تمــام  و  داشــتند 
رســیدن بــه پیشــرفت و تعالــی جامعــه و خانــواده 
افزایــش  یعنــی  آن  نتیجــه  و  می کردنــد  طــی 
درآمــد را وارد خانــه می کردنــد و چــون در خــود 
می کردنــد  ســعی  می دیدنــد،  زیــادی  خألهــای 
ــرای  ــتند ب ــان نداش ــه خودش ک ــی را  ــاه و آسایش رف

کننــد. فرزندانشــان فراهــم 
کردنــد بــه تربیــت  ایــن افــراد رفتــه رفتــه شــروع 
آنهــا  بــرای  دیگــران  داشــتند  توقــع  کــه  نســلی 
خــود  از  مراقبــت  و  کننــد  برداشــت  و  بکارنــد 
و  پــول  بــه  رســیدن  و  ســپردند  دیگــران  بــه  را 
کــه در تولیــد آن هیــچ نقشــی نداشــتند  درآمــدی 

کــردن، رفتــه رفتــه فاصلــه بیــن نســلی  جــز خــرج 
مولــدی  افــراد  طــرف  یــک  در  داد.  افزایــش  را 
کــه آرزوهــای فروخفتــه خــود را در فرزندانشــان 
متجلــی می کردنــد و از طــرف دیگــران فرزندانــی 
کــه پــدران خــود را بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد 
کــه چــرا  می دیدنــد و در عیــن حــال شــاکی بودنــد 
بــرای مــا وقــت نمی گذاریــد، چــرا مــا را بــه دنیــا 
ــد  ــه داری ــت وظیف ــور اس ــه این ط ک ــاال  ــد و ح آوردی
کــه در بــه وجــود آوردن  در قبــال ایــن جنایتــی 
مــا انجــام دادیــد تــاوان آن را بدهیــد و هرگونــه 
می دانیــم  الزم  کــه  رفاهــی  و  آســایش  وســیله 
بــرای مــا فراهــم ســازید و ایــن یعنــی کاشــتن نهال 

فرزندانمــان. در  لذت گرایــی  و  لذت جویــی 
نکتــه دوم تغییــر ارزش هــا در روابــط خانــواده و 
روابــط بیــن افــراد و روابــط اجتماعی اســت. میزان 
ارتباطــات بیــن فــردی در خانــواده بــا بــروز و ظهــور 
شــبکه های  به ویــژه  جدیــد  تکنولوژی هــای 
گفت وگــو،  می شــود.  کمتــر  روز بــه روز  مجــازی 
تجربیــات  از  اســتفاده  و  چهره به چهــره  ارتبــاط 
و  یافتــه  کاهــش  روز بــه روز  دیگــران  نظــرات  و 
هرکســی بــه غــار تنهایــی خــود پنــاه بــرده و ارتبــاط 
نــگاه شــبکه های  از  بــا جهــان بیــرون،  خــود را 
کــه به طــور  مجــازی پــی می گیــرد؛ شــبکه هایی 
دائــم بــر طبــل مصرف گرایــی و لذت جویــی دامــن 

مــی زننــد.
ذهنــی  ارزشــی  بــه  تبدیــل  پیام هــا  ایــن  تکــرار 
افــراد خانــواده  تمــام  تقریبــا  کــه  ارزشــی  شــده؛ 
درگیــر آن شــدند؛ اظهارنظرهــا و انتخاب هــا نیــز 
رفته رفتــه در ســطح بزرگ تــر چــه در ســطح فامیــل 
بــرای ازدواج، بــرای مســافرت و بــرای ســایر مــوارد 
ــه  ــوارد از دریچ ــن م ــه در ای ــطح جامع ــه در س و چ
کــه ناشــی از  ارزش هــای بارگــذاری شــده در ذهــن 
القائــات شــبکه های مجــازی اســت، معمــوال ایــن 
ذات  در  می دانیــم  می گیــرد.  صــورت  اتفاقــات 
تمــام آنهــا یــا بهتــر بگوییــم جوهــره همــه آنهــا، 

اصــل لــذت قــرار دارد.
کــه پــول  البتــه ناگفتــه پیداســت در جامعــه ای 
ارزش هــا  معیــار  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه 
گفــت اصــل لــذت  شــناخته می شــود، می تــوان 
همــان اصــل ســودجویی و بهــره بــردن اســت. 
حجــم  ایــن  بــه  می تــوان  مــوارد  ایــن  جملــه  از 
اعمــال  یــا  آرایشــی  وســایل  از  اســتفاده  بــاالی 
بــه  کــرد؛  اشــاره  نامتعــارف  و  متعــارف  جراحــی 
گاهــی انســان فکــر می کنــد عشــق  کــه  گونــه ای 
آرام آرام بــه فراموشــی رفتــه و جــای خــود را بــه 
کــرده  گــذار  وا لذت آفرینــی  و  قشــنگ  زیبایــی 
اســت. ایــن افــراد در ادامــه وارد جامعــه می شــوند 
گــون می نشــینند  و بــر ســر مناصــب و مشــاغل گونا
و طبیعــی اســت جامعــه مــا نیــز حــال و هــوای 
کجــا می نگیریــم بــوی  کنــد و هــر  خــود را عــوض 

باشــد. مشــهود  لذت جویــی  و  منفعت طلبــی 

ــدوزی، ســود  ــز پول ان از طرفــی در ســطح کالن نی
کمتــر، ســود بانکــی  بیشــتر از طریــق فعالیت هــای 
کــه بــه راحتــی در تمــام  نزول خواری هــای رســمی 
روزنامه هــا حتــی روزنامه هــای ارزشــی تبلیغــات 
و  یــک روزه  اجاره خانه هــای  می بینیــم،  را  آن 
چنــد ســاعته، ســایت های همســریابی یــک روزه 
در چهارچوب هــای قانونــی، همــه و همــه بیانگــر 
کــه  کســانی  کــه هیــچ عــزم واقعــی در  آن اســت 
دســتی بــر آتــش دارنــد بــرای مهــار ایــن وضعیــت 
وجــود نــدارد. ایــن نــکات مجمــل بیانگــر حدیــث 
کــه رونــد فعلــی خانــواده و جامعــه  مفصلــی اســت 
ایرانــی بــه سمت و ســوی آن اســت و اینکــه آیــا 
لگامــی بــر ایــن اســب افسارگســیخته لذت جویــی 
ــا نــه جــای ســوال اســت. پــس  زده خواهــد شــد ی

بــه راســتی حــدود لــذت کجاســت؟
لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط آنکــه شــعور انســان 
را زیــر ســوال نبــرد. لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط 
آنکــه بــه فرهنــگ و عرف اجتماع آســیب نرســاند. 
ــث آزار و  ــه باع ــرط آنک ــه ش ــدارد، ب ــدی ن ــذت ح ل
اذیــت دیگــران نشــود. لــذت حــدی نــدارد، بــه 
مثــل  انســانی  مهــم  فعالیت هــای  آنکــه  شــرط 
کار را لنــگ نکنــد. لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط 
آنکــه روابــط خانوادگــی را مخــدوش نکنــد. لــذت 
حــدی نــدارد، بــه شــرط آنکــه باعــث خیانــت بــه 

کشــورمان نشــود. انســان های دیگــر و بــه 
لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط آنکــه مــا را از دایــره 
نــدارد،  حــدی  لــذت  نکنــد.  خــارج  انســانیت 
بــه شــرط آنکــه آبشــخور افــکار حیوانــی نباشــد. 
دیگــران  آنکــه  شــرط  بــه  نــدارد،  حــدی  لــذت 
کنــار مــا لــذت ببرنــد. لــذت حــدی نــدارد،  نیــز در 
بــه شــرط آنکــه باعــث فــرو ریختــن ارزش هــای 
دیگــر نشــود. لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط آنکــه 
آغشــته بــه تن پــروری نشــود. لــذت حــدی نــدارد، 
بــه شــرط آنکــه تبدیــل بــه یــک مکتــب نشــود. 
لــذت حــدی نــدارد، بــه شــرط آنکــه خداونــد را 
خشــمگین نســازد. آری لــذت احساســی اســت در 
کــه خداونــد بــرای زدودن زنگارهــای  وجــود مــا 
خســتگی دنیــا بــه ودیعــه نهــاده. بایــد مراقــب 
بــر روح  زنــگاری  ایــن ودیعــه خــود  کــه  باشــیم 
ــه  ک ــه ای  ــه در جامع ــر اینک ــخن آخ ــود و س ــا نش م
چهــار نعــل بــه ســمت ناکجــا آبــاد می تــازد، نــه بــر 
کــه بــه دور  کــه بــر روشــن فکران اســت  مســئوالن 
از هرگونــه پیــش داوری پــای بــه میــدان بگذارنــد 
ــش  ــمت افزای ــه س ــا ب ــردن لذت ه ک ــزه  کانالی ــا  و ب
ایــن  از  آدمیــان  کــردن روح  بــارور  و  اســتعدادها 
ودیعــه الهــی نهایــت بهــره را ببرنــد. بــه امیــد ایــن 

اتفــاق میمــون.

5. آینده نگــری و توجــه بــه معیشــت خــود و 
فرزنــدان و اطرافیــان: بــاری بــه هــر جهت زندگی 
نکــردن و نگــران آینــده بــودن و برنامــه داشــتن 
ــانی  ــر انس ــای دیگ ــی از ویژگی ه ــده، یک ــرای آین ب

تلقــی می شــود.
6. توجــه بــه تفریــح، ورزش و لــذت بــردن: 
مباحــث  چهارچــوب  در  بــردن  لــذت  و  ورزش 
ــه در  ک ــه شــده  فرهنگــی شــناخته شــده و پذیرفت
دیــن اســالم نیــز بــر ایــن نــوع لــذت صحه گذاشــته 
ــاد  ــای وجــودی ابع شــده، یکــی دیگــر از ویژگی ه

انســان را تشــکیل می دهــد.
فقــط  نــه  هیجانــی  هــوش  از  اســتفاده   .7
ای کیــو  بــه  توجــه  آی کیــو:  و  غریــزی  هــوش 
کــه در ایــن مــورد  و بهبــود روابــط بیــن فــردی 
کارکــرد وســیع خــودش را نشــان  فضــای مجــازی 
می دهــد، یکــی دیگــر از مهم تریــن ویژگی هــای 
انســانی اســت و در همین چهارچوب باید به این 
کــه اســتفاده از ابزارهــا از نکاتــی  کنــم  نکتــه اشــاره 
کامــال تعریــف شــده و  کــه در بیــن انســان ها  اســت 
در بیــن ســایر موجــودات بــه ایــن صــورت در حــد 
وســیعی بــه هیــچ عنــوان مــورد بحــث نیســت و به 
صــورت خیلــی ســاده خــودش را نشــان می دهــد.

مباحــث  و  اعتقــادی  مســائل  بــه  توجــه   .8
کــه  فرهنگــی و فکــری: ایــن ابعــاد و ویژگی هــا 
در  و  شــده  کانالیــزه  گــر  ا اســت،  انســان  خــاص 
چهارچــوب عــرف، فرهنــگ و روابــط قانونــی قــرار 
گیــرد، می توانــد باعــث رشــد و ارتقای جامعه شــود 
و در واقــع تفــاوت بیــن انســان و ســایر موجــودات 
کنــد، در غیــر ایــن صــورت نــه تنهــا  را مشــخص 
کــه  بــود  نخواهــد  تفــاوت  ایــن  وجــود  بیانگــر 
حیوانــی  و  غریــزی  جنبه هــای  می توانــد  خــود 
وجــود انســان را شــعله ور ســاخته و صدمــات و 
کــه معمــوال  کنــد  فســاد بســیار زیــادی را ایجــاد 
بســیار جبران ناپذیــر خواهــد بــود. ایــن صدمــات 
را  خــود  آنجــا  ناپذیــر  جبــران  خســارت های  و 
کــه روابــط بیــن فــردی تبدیــل  نشــان می دهــد 
کــه عقــل معــاش  بــه پارتی بــازی می شــود یــا آنجــا 
بــه  تبدیــل  آینده نگــری  و  آینــده  بــه  توجــه  و 
گرفتــن و نزول خــواری  رشــوه خواری، زیرمیــزی 
می شــود یــا توجــه بــه آخــرت تبدیــل بــه دکان 
ســالمتی  و  ورزش  و  می گــردد  دین فروشــان 
کــه ایــن روزهــا  انســان خــود نیــز دکانــی می شــود 

را شــاهد هســتیم. بــارز آن  نمونه هــای 
اعوجاج هــا  ایــن  مهم تریــن  پیداســت،  ناگفتــه 
کردیــم، می تــوان  اشــاره  بــه آن  کــه  و فســادها 
بــرای  بــه دین مــداری  از دین فروشــی و تظاهــر 

فریفتــن خالیــق و عوام النــاس نــام بــرد.

لذت حدی 
ندارد، به شرط 

آنکه شعور 
انسان را زیر 
سوال نبرد. 
لذت حدی 

ندارد، به شرط 
آنکه به فرهنگ 
و عرف اجتماع 
آسیب نرساند. 

لذت حدی 
ندارد، به شرط 
آنکه باعث آزار 

و اذیت دیگران 
نشود 
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جدیــدی  امکانــات  تفــاوت،  ایجــاد  و  افــراد 
می کننــد.  ایجــاد  مــردم  و  جوامــع  بــرای  را 
کــه  دســته دوم، در نقطــه مقابــل قــرار دارنــد 
بــه وجــوه منفــی مصــرف  انتقــادی  نــگاه  بــا 
در  مصــرف  به خصــوص  می کننــد؛  نــگاه 
جامعــه ســرمایه داری و معتقدنــد ایــن وجــوه 
گــوار اقتصــادی،  منفــی مصــرف پیامدهــای نا
ــرای  اجتماعــی ، فرهنگــی و زیســت محیطی ب
بــه  توجــه  بــدون  اول  رویکــرد  دارد.  جوامــع 
کنــش  یــک  را  آن  مصــرف  منفــی  عــوارض 
گــروه، مصــرف  خالقانــه می دانــد . از دیــد ایــن 
کــه موجــب  کنــش خــالق و ابداعــی اســت  یــک 
می شــود.  افــراد  بالقــوه  توانایــی  آزادشــدن 
هــم  کــه  اســت  ابداعــی  مصــرف،  بنابرایــن 
می شــود؛  مصــرف  هــم  و  تولیــد   موجــب 
تولیــدی  مصــرف  نیــز  آن  موضــوع  درضمــن 
برمی گیــرد. در  هــم  را  و مصرف کننــده  اســت 

کــه  درحقیقــت ایــن مصرف کننــدگان هســتند 
می کننــد.  تکمیــل  می شــود،  تولیــد  را  آنچــه 

زاویــه  ایــن  از  تولیــد  پــس معنــای مصــرف و 
ــش  گرای ــن  ــس ای ــت و نف ــرده اس ک ــر  ــد تغیی دی
بــه مصــرف، نوعــی تولیــد محســوب می شــود؛ 
برندهــا  اســت  شــده  گفتــه  مــواردی  در  مثــال 
چشــم اندازی  انتقــادی را بــرای مــا توضیــح 
ــد. از ایــن منظــر تولیدکننــدگان ارزش  می دهن

کــه  جهانــی  در  مثــال  و  می شــوند  محســوب 
 حــول اصــول بازاریابــی و تبلیغــات دور می زنــد،

ارزش  تولیــد  در  می تواننــد  مصرف کننــدگان 
ــک  ــان از ی ــن استقبالش ــد. ای کنن ــرکت  ــد ش برن
ــت  ــن اس ــی ای ــه معن ــاص ب ــد خ ــک برن کاال و ی
کــه آنهــا هــم در ایجــاد آن برنــد نقــش دارنــد 
کارگــزاران  ایــن  می گوینــد  زاویــه  ایــن  از  و 
را  برندهــا  کــه  نیســتند  بازاریابــی  تبلیغــات 
کــه  اســتقبالی  ایــن  بلکــه  می کننــد،  ایجــاد 
ایجــاد  نوعــی  می کننــد  مصرف کننــدگان 
خالقیــت در آفرینــش برنــد اســت.همین طور 
ایــن  دیــدگاه،  ایــن  برپایــه  می بینیــد  کــه 
ــای  ــه پیامده ــرف در جامع ــه مص ــن زدن ب دام
گرایــش تــا آنجــا پیــش  کامــال مثبتــی دارد. ایــن 
از مصرف کننــده سیاســی بحــث  کــه  مــی رود 
سیاســی  مصرف کننــده  می گویــد  و  می شــود 
کــه رفتارهــای مصرفــی خــود را بــه  کســی اســت 
عنــوان یــک روش مداخله گرایانــه و متمدنانــه 
کار می گیــرد و هدفــش هــم  در امــور جامعــه بــه 
شــرایط  تغییــر  و  اجتماعــی  تغییــرات  ایجــاد 
اجتماعــی  براســاس معیارهــا و ضوابــط اخالقی 

اســت. خــودش 
ــه  ــدگاه دامــن زدن ب ــه ایــن ترتیــب از ایــن دی ب
مصــرف درواقــع نوعــی تبعیــت و ایجــاد تمایــل 
در مصرف کننــدگان اســت و مصــرف آن بــرای 
آنهــا مزیــت و لــذت ایجــاد می کنــد و ایــن بــه 
کارکــرد خالقانــه مصرف برای آنهاســت.  معنــی 
یــک  از  گــروه  ایــن  کــه می بینیــد  همان طــور 
بــــرخورد  مصــرف  پدیــده  بــا  انفعالــی  موضــع 

نمی کنــنــــد؛ بــــلکه تــوجــیــــه کننده فرهــــنگ 
مصرفــی جامعــه هســتند.

گــروه دوم دامــن زدن بــه ایــن نــوع فرهنــگ  امــا 
ــد و  ــی می دانن ــاًل منف کام ــه را  ــرف در جامع مص
معتقدنــد ایــن جامعــه ســرمایه داری بــه جــای 
بــا  بــه واقعیــت عمیق تــر، درواقــع  پرداختــن 
ایــن دامــن زدن بــه مصــرف، ظاهــر بــت واره 
کاال را اصــل می کنــد و بنیــاد فهــم زندگــی را بــر 
آن قــرار می دهــد و بــه ایــن ترتیــب جامعــه را 
از فهــم روابــط واقعــی دور می کنــد؛ بنابرایــن 
مصــرف از ایــن زاویــه بــه افزایــش بیگانگــی 
ــر  ــن نظ ــد. ای ــک می کن کم ــودش  ــا خ ــان ب انس
در آرای انتقــادی افــرادی مثــل لــوکاچ، آدورنــو 
کــرده اســت. از  ح و بســط پیــدا  و مارکــوزه شــر
منظــر آنهــا مصــرف بــرای تــداوم ســرمایه داری 
و  اســت  ضــروری  و  اساســی  عامــل  یــک 
کمــک ایــن تبلیغــات و اغــوا  ســرمایه داری بــه 
بــه مصــرف هرچــه بیشــتر،  مــردم  و ترغیــب 
کنــد. تــالش می کنــد بقــای خــودش را تضمیــن 
زاویــه،  ایــن  از  مصرف گرایــی  ایدئولــوژی 
کاذب  نیازهــای  ایجــاد  به منظــور  ســازکاری 
کــه بــرای بقــا ضــروری نیســت و صرفــا  اســت 
کنتــرل  و  ســرکوب  از  شــکل  یــک  به عنــوان 
ــرد. پــس  ــرار می گی اجتماعــی مــورد اســتفاده ق
انتقــادی  ســنت  می بینیــد،  کــه  همان طــور 
درصــدد تصریــح پیامدهــا و عواقــب زیان بــار 
گســترده اســت  مصــرف تــوده ای یــا مصــرف 
کــه ایــن بســط فرهنــگ مصرفــی  و می گویــد 
عقالنی شــدن  و  خردورزیــدن  ســازکار  موجــب 
ــزار  جامعــه نمی شــود، بلکــه برعکــس وقتــی اب
بــه هــدف بــدل می شــود، بــه قولــی، مــردم بــه 
آهنیــن  میله هــای  از  کننــد  فکــر  آنکــه  جــای 
قفــس  خــود  بــه  کننــد،  پیــدا  رهایــی  قفــس 
کاالی  از  عشــق می ورزنــد و مشــتاق هســتند 
بی وقفــه  طبیعتــا  ســرمایه داری  کــه  مدرنــی 

لذت گرایی یا فایده گرایی 
یا منفعت گرایی از منظر 

جامعه شناختی به چه 
معناست؟ آیا پدیده سودجویی 
در جامعه امری مطلوب است؟

اشــاره  بایــد  شــما  اول  پرســش  بــه  پاســخ  در 
کــه درواقــع بحــث دربــاره لذت گرایــی،  کنــم 
فایده گرایــی یــا منفعت گرایــی ارتبــاط نزدیکــی 
بــا دیدگاه هــا و نظــرات راجــع بــه مصــرف دارد. 
ــه  ــه ب ک ــوده  ــرف ب ــاره مص ــرات درب ــع نظ درواق
دیدگاه هــا و نظــرات مختلفــی در زمینه هــای 
جملــه  از  مختلــف  گرایش هــای  و  متفــاوت 
لذت گرایــی منتــج شــده اســت. اصــوال در بــاب 
اخیــر نظریه هــای  ایــن صدســال  در  مصــرف 
ولــی می شــود  اســت؛  شــده  ح  متنوعــی مطــر
ــرد:  ک ــیم  ــی تقس کل ــته  ــه دو دس ــا را ب ــه آنه هم
کــه مصــرف را  یــک دســته، نظراتــی هســتند 
کــه بــا افزایــش  کنــش خالقانــه می داننــد  یــک 
انتخاب هــای  بــه  بخشــیدن  وســعت  و 

کی امیر تا

ݡی و رنج  لذت ݡگرایــــ
در جامعه

دامن زدن به 
مصرف درواقع 
نوعی تبعیت و 

ایجاد تمایل در 
مصرف کنندگان 
است و مصرف 

آن برای آنها 
مزیت و لذت 
ایجاد می کند 

و این به معنی 
کارکرد خالقانه 

مصرف برای 
آنهاست

بررسی مقوله لذت و رنج در زیست اجتماعی در مقایسه با زیست فردی متفاوت است. زندگی جمعی انسان ها و 
شرایط و قواعد آن، مفاهیم فلسفی را به بررسی مجدد از دریچه بعد اجتماعی انسان وا می دارد؛ از این رو درنگ 

بر تحلیل های جامعه شناختی لذت گرایی باعث شناخت بیشتر و بهتر ساختار اجتماعی و ایدئولوژی های مرتبط با 
این موضوع می شود. از این جهت با دکتر سعید مدنی به گفت وگویی پیرامون این موضوع پرداخته ایم تا از منظر 

اجتماعی به ژرفای مفاهیم و حوزه های مرتبط با لذت و رنج راه یابیم.

ݡگفت وݡگو با  سعید مدنی
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آن لــذت گرایــــی در بــیــــن جــامــعــه شـناســـان 
جامعه شناســان  از  بســیاری  دارد.  وجــود 
بــه شــعارهای مصرف گرایــی  اشــاره  بــا  چــپ 
کــردن اســت یــا  کار  مثــل خریدکــردن تــداوم 
خریدکــردن تضمیــن آینــده اســت، امــروز رفاه را 
بخــر تــا فــردا خــودت مرفــه باشــی و... بــر ایــن 
کــه اینهــا بــه شــکلی شــعارهایی اســت  باورنــد 
کــه نظــام ســرمایه داری بــرای بــه حرکــت در 
خ خــودش، تبلیــغ  و بــه ایــن ترتیــب  آمــدن چــر
ســعی می کنــد ســبک و ســیاق و ذائقــه جامعــه 
ــرار بدهــد و محکــوم خــودش  ــر ق را تحــت تأثی

بکنــد.
جامعــه آینــده از منظــر مصرف گرایــی 

به چه صورت خواهد بود؟
نظریــه  حامیــان  کــه  اســت  ایــن  جالــب 
نظــام  ایــن  توجیه کننــدگان  و  مصرف گرایــی 
کیــد  تا لذت گرایــی  همین طــور  و  مصرفــی 
کــه جامعــه آینــده، جامعــه ای اســت  می کننــد 
کامــال وجــود دارد و همــه  کــه در آن وفــور و رفــاه 
کاالیــی نیــاز داشــته باشــند، دسترســی  بــه هــر 
کــه واقعیت جامعه  دارنــد. ایــن در حالــی اســت 
کــه مــورد نقــد مخالفــان ایــن  ســرمایه داری، 
کامــاًل متفــاوت اســت؛  نظــام مصرفــی اســت، 
کــه  جامعــه ای  در  گفــت  می شــود  رو  ایــن  از 
ــات و  ــا امکان کامــاًل متناســب ب میــزان مصــرف 
منابــع مــادی اســت و ایــن امکانــات و منابــع 
کامــاًل نابرابــر توزیــع شــده، ادعــای   بــه صــورت 
کــه در آن وفــور کاال و به تبــع آن وفــور  وضعیتــی 
مصــرف باشــد، بی پایــه و بــرای فریــب مــردم 
اســت. در یــک جمع بنــدی نهایــی می تــوان 
آن،  به تبــع  و  لذت گرایــی  منتقدیــن  گفــت 
در  آنچــه  می کننــد  کیــد  تا مصرف گرایــی 
نیازهــای  می شــود،  حــل  مصرفــی  جامعــه 

نظــام تولیــد اســت، نــه نیازهــای انســان.
منافع عمومی و 

شخصی چه نسبت و 
ارتباطی با یکدیگر برقرار می کنند 

و حد تعادل میان این دو، 
چگونه تعیین می شود؟

در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد بگویــم به طــور 
کالن دربــاره  گذشــته ســه دیــدگاه  معمــول و از 
اســت:  داشــته  وجــود  جامعــه  و  فــرد  نســبت 
کیــد می کــرده  یــک دیــدگاه بــر اصالــت فــرد تا
آن  حامــی  و  منــادی  لیبرال هــا  عمدتــا  کــه 
لیبرال هــا  هــم  امــروز  جامعــه  در  بوده انــد. 
کــه بــر اصالــت فــرد و تقــدم منافــع فــرد  هســتند 

کیــد می کننــد.  بــر جمــع تا
بــرای  کــه  هســتند  اقتدارگراهــا  دوم،  گــروه 
منافــع جامعــه اولویــت قائل هســتند و در هرجا 
تعــارض  در  فــردی  منافــع  بــا  جمعــی  منافــع 
ــرار  ــت ق ــی را در اولوی ــع جمع ــرد، مناف ــرار بگی ق
بــر  سیاسی شــان  فلســفه  اساســا  و  می دهنــد 
ــزی  ــی ری ــه پ کل جامع ــر  ــی ب ــی اقتدارگرای نوع
گــروه یــا جمعــی  شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس 
کــه مصلحــت جامعــه را تشــخیص می دهنــد، 
همان هــا ذائقــه و مقتضیــات جامعــه را تعییــن 
می کننــد؛ بنابرایــن افــراد هــم موظــف هســتند 
اصالــت  بــه  کــه  گروهــی  باشــند.  آن  تابــع 
جامعــه قائــل هســتند و مــا بــه آنهــا اقتدارگــرا 
جامعــه  حفــظ  بــرای  معتقدنــد  می گوییــم، 
گرفتــه شــود و از آنجــا  بایــد مصالــح آن در نظــر 
کنونــی  و جوامــع معاصــر، دائــم  کــه جامعــه 
انتخاب هــای  بیــن  کشــمکش  دســتخوش 
فــردی و مغایــرت آن بــا منافــع جمعــی اســت، 
ــا  ــد حکمفرم ــه بای ک ایــن منافــع جمعــی اســت 
باشــد و بــه هــر شــکلی، حتــی از طریــق اعمــال 

کــرد. کنتــرل  زور بایــد افــراد را 
گــروه ســوم هــم سوســیال دمکرات هــا هســتند 
از  الگویــی  و  جمــع  و  فــرد  از  ترکیبــی  بــه  کــه 
ترکیــب منافــع فــردی و منافــع جمعــی توجــه 
دارنــد: اصالــت فــرد درعیــن اصالــت جمــع و 

اصالــت جمــع درعیــن اصالــت فــرد. 

ع می کنــد. آنهــا می گوینــد مهــم  می کنــد، منتــز
از جامعــه  شــده  ع  منتــز فــرد  کــه  اســت  ایــن 
لذاتــش  و  تمایــالت  و  خواســته ها  بــه  بتوانــد 
دسترســی  دارد،  نیــاز  می کنــد  فکــر  آنچــه  و 
گرچــه  کنــد. بــه همیــن دلیــل می گوینــد ا پیــدا 
ــه  مصــرف موادمخــدر یــک بیمــاری اســت و ب
ــه  ک ــانی  کس ــا  ــردد، ام ــی برمی گ ــالمت عموم س
بایــد معالجــه  رنــج می برنــد  بیمــاری  ایــن  از 
هیچ گونــه  کــه  اســت  نیــازی  ایــن  شــوند. 
مداخلــه دولــت در آن راه نــدارد؛ حتــی بعضــًا 
می گوینــد هزینه هــای ایــن درمــان هــم بایــد 
کــه ایــن خطــا  کســانی پرداخــت شــود  از جیــب 
کردنــد و دچــار ایــن بیمــاری شــدند.اما اتفاقــًا  را 
موادشــان  سیاســت های  در  هــم  لیبرال هــا 
عمــاًل در ســطح دنیــا، تمایزهایــی قائــل شــدند؛ 
کــه مدعــی می شــوند ایــن  مثــاًل در عیــن حــال 
کــه انتخــاب می کننــد و حقشــان  افــراد هســتند 
کننــد و به عنوان نمونــه،  کــه انتخــاب  اســت 
کــرده یــا نــوع مــواد مصرفــی را  مــواد مصــرف 
کننــد، ولــی در همــان حــال بــه افــراد  انتخــاب 
معتــاد بــرای اینکــه پیگیــر درمــان خــود شــوند، 
فشــار می آورنــد یــا در برخــی فعالیت هــا بــرای 
و  می کننــد  ایجــاد  محدودیت هایــی  آنهــا 
و  کــرده  مصــرف  الــکل  کســی  گــر  ا می گوینــد 
جریمه شــدن،  ضمــن  بایــد  کنــد،  رانندگــی 
گرفتــه شــود. اینهــا بــه  امــکان رانندگــی از او 
نوعــی در تعــارض بــا منفعــت فــرد اســت و برای 
بــه  تناقــض محســوب می شــود.  هــا  لیبــرال 
نوعــی، ایجــاد هرگونــه فشــار بــر افــراد بــرای 
شــیوه های  انتخــاب  بــه  آنهــا  اجبارکــردن 
ــل  ــت و تمای ــا خواس ــارض ب ــه در تع ک ــری  دیگ
آنهاســت، نقــض بی طرفــی دولــت و جامعــه 
درواقــع  و  فــردی  انتخاب هــای  نقــض  و 
کــه لیبرال هــا در عمــل بــا آن  تعارضــی اســت 
گفتــه شــده در  مواجــه می شــوند؛ بــرای مثــال، 
مصــرف مــواد مخــدر بــر اســاس منطــق لیبــرال 
کــه آزادی دیگــران  شــما تــا زمانــی آزاد هســتید، 

وضعیتــی  و  ببرنــد  لــذت  می کنــد،  تولیــد 
بیاورنــد. دســت  بــه  مطلوب تــر 

بیــن  در  نهایــت  در  را  کــه خودشــان  مردمــی 
کاالهــا می بیننــد، بی وقفــه به دنبــال  همیــن 
بــا  را  وقتشــان  و  زندگــی    کــه  هســتند  ایــن 
کاالهــا پرکننــد: اتومبیــل لوکــس، خانــه  همیــن 
گرفتــار  لوکــس و لــوازم لوکــس. مــردم بیشــتر 
ایــن پدیده هــا  از  ایــن داشــتن و برخــورداری 
می شــوند، تــا لذت بــردن از زندگــی و فکرکــردن 
بــه آن و وجــوه دیگــر. بنابرایــن ســنت انتقالــی 
ایــن محصــوالت مصرفــی )فرهنــگ مصرفــی( 
ــود؛  مــوجــــب مــصــــرف  غــیــرعـقـالنــــی مــی شــ
مــوج  ایــن  برابــر  در  مصرف کننــده  درضمــن 
نظــام  ســوی  از  کــه  مصــرف  بــه  تشــویق 
کامــاًل منفعــل  ســرمایه  داری تحمیــل می شــود، 

اســت. 
بــه  مصرف گرایــی  ایــن  بوردیــو،  اعتقــاد  بــه 
وضعیــت نابرابــر در جامعــه هــم دامــن می زنــد 
کــه ایــن مســئله موجــب می شــود  و می گویــد  
مصــرف  الگوهــای  و  زندگــی  ســبک های 
منابــع  بــا  اجتماعــی  مختلــف  گروه هــای 
بــه  و  بخــورد  گــره  آنهــا  اقتصادی اجتماعــی 
همیــن دلیــل شــکاف های اجتماعــی را بیشــتر 
ــیوه  ــن ش ــی  ای ــه نوع ــل ب ــن دلی ــه  همی ــد؛ ب کن
مصرف گرایــی بــه الگوهــای مصــرف تبدیــل 
کدهــای طبقاتــی  می شــود و بــه نوعــی ایــن 
می توانــد مواجهــه ی طبقــات بــا همدیگــر را بــه 

بگــذارد.  نمایــش 
کــه در ایــن مــوج مصرف گرایــی  اتفــاق دیگــری 
طبقــات  کــه  اســت  ایــن  می آیــد   به وجــود 
بــا ســالح مصــرف درگیــر مبــارزه ای  مختلــف 
هــر  درواقــع  بــا همدیگــر می شــوند.  بی امــان 
طبقــه ای بــرای تثبیــت هویــت خــودش ســعی 
کنــد  می کنــد الگــوی مصرفــی خــودش را قالــب 
و هژمونــی را از ایــن طریــق بــه دســت بیــاورد.
دادم  توضیــح  کــه  همین طــور  درمجمــوع 
روشــنی  خیلــی  صف بنــدی  گفــت  می شــود 
به تبــع  و  مصــرف  دربــاره  دیدگاه هــا  بیــن 

مفســران  را  خودشــان  طبیعتــا  اقتدارگرایــان 
کــه حامــی  ســختگیر قانــون می داننــد، قانونــی 
منافــع جامعــه اســت و معنــی اش بــه اعتبــاری 
کــه بایــد بــا تجدیــد دخالــت دولــت  ایــن اســت 
وتقویــت دخالــت آن، حیطــه قــدرت پلیــس 
و قانون گــذاران بــه نوعــی مشــکالت جامعــه 
منظــور  هــم  جامعــه  مشــکالت  کــرد.  حــل  را 
می کننــد.  ایجــاد  افــراد  کــه  اســت  مســائلی 
بدهیــد  اجــازه  بحــث  عینی شــدن  بــرای 
به عنوان مثــال، دربــاره مصــرف مــواد مخــدر 
بــه  مــا  می گوینــد  اقتدارگرایــان  کــه  بگوییــم 
ــه را می گیریــم  نیابــت از جامعــه جلــوی مداخل
ســمت  بــه  افــراد  تــا  می کنیــم  زور  اعمــال  و  
اســت  کافــی  بنابرایــن  نرونــد.  مــواد  مصــرف 
بتوانــد  تــا  شــود  ایجــاد  قدرتمنــدی  دولــت 
کــه ایــن ذائقــه یــا  کنتــرل بکنــد. مهــم نیســت 
ایــن تمایــل در درون برخــی افــراد وجــود دارد، 
و  جامعــه  می شــود  کنتــرل  اعمــال  طریــق  از 

کــرد. ســالمت آن را حفــظ 
در واقــع همیــن ویژگــی هــم در ســطح جهانــی 
ــا مــواد، یــک تقاضــا  مثــاًل در سیاســت مبــارزه ب
کــرده اســت؛ به عنوان  نمونــه، در برخــی  ایجــاد 
ــه در  کــه همیــن سیاســت اقتدارگرایان کشــورها 
گرفتــه می شــود، تفکیــک روشــنی بیــن  نظــر 
الــکل و موادمخــدر قاچــاق انجــام می شــود. 
کــم و بیــش آزاد اســت و بــر  درحقیقــت الــکل 
در  می شــود؛  برخــورد  موادمخــدر  بــا  عکــس 
کــه مطالعــات نشــان می دهــد هــر دوی  حالــی 
اتفاقــًا در آن  بــرای جامعــه ضــرر دارد.  اینهــا 
جوامــع تصادفــات ناشــی از مصــرف الــکل در 
مقایســه بــا تصادفــات ناشــی از مصــرف مــواد، 
کــه  خیلــی بیشــتر اســت. بنابرایــن می بینیــم 
وجــود  فســاد  نوعــی  رویکــرد،  ایــن  کنــه  در 
کــه  اســت  ایــده ای  آن  پشــتیبان  امــا  دارد؛ 
کــه  می گویــد جمــع، اصالــت دارد و مــا هســتیم 
می توانیــم منافــع جمــع را در مقابــل منافــع فــرد 

ــم. کنی ــظ  ــراد حف و اف
آیا قانون گذار می تواند با 

طراحی 
محدودیت هایی، لذت های 

کند؟  کنترل  فردی یا جمعی را 
مشروعیت این امر به چه 

صورتی خواهد بود؟ نسبتش با 
 
ً
آزادی و عدالت چیست؟ اصوال

چه رنجی و به چه شیوه ای 
می تواند از سوی جامعه بر افراد 

تحمیل شود؟
کامــاًل  دوم  دیــدگاه  گفتــم  کــه  همان طــور 
لیبــرال،  دیــدگاه  اســت.  اول  دیــدگاه  مقابــل 
کــه در آن زندگــی  کامــاًل از جامعــه ای  فــرد را 
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و  اجبــار  به منظــور  ابزارهایــی  اســت،  مضــر 
کــه ایــن  کنــد و همیــن جاســت  تهدیــد اعمــال 
کــردم مشــخص  اشــاره  بــه آن  کــه  تناقضــی 

می شــود. 
کــه در بحث هــای  اســت  ایــن  نکتــه جالــب 
جرم شــناختی ایــن مســئله، جنبــه خــاص پیــدا 
ــی   می کنــد؛ به عنوان مثــال، بازداشــت معتادان
مصــرف  مــواد  عمومــی   محیــط  در  کــه 
نوعــی  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه  می کننــد 
جداســازی طــبقــــاتی بـیــــن مـصــرف کنـنـــدگان 
خیابانــی  معتــادان  زیــرا  می شــود؛  ایـــجاد 

هســتند.  فقیــر  مصرف کننــدگان 
درواقــع فــرض کنیــم آزاردادن مصرف کنندگان 
کــه معمــواًل در خیابان هــا و در  طبقــه پاییــن 
ایــن  مثــل  می کننــد  مصــرف  مــواد  پاتوق هــا 
کــه شــما مصــرف همــان مــواد را توســط  اســت 
نادیــده  پردرآمــد  یــا طبقــات  طبقــه متوســط 
می گیریــد و ایــن نهایتــًا بــه ایــن معنــی اســت 
تبعیــض  هــم  قانــون  اجــرای  در  حتــی  کــه 
کــه لیبرال هــا مفتخــر  قائــل می شــوید؛ چیــزی 
نبایــد  لیبرالــی  نظــام  در  اینکــه  بــه  هســتند 
بــه  درســت  شــود.  محقــق  وضعیتــی  چنیــن 
کــه اصــواًل لیبرال هــا ناچــار  همیــن دلیــل اســت 
کننــد؛ یعنــی روی موضــع  هســتند تجدیدنظــر 
اصالــت فــرد و اصــل بــودن خواســت و تمایــل 
او نماننــد. بــرای همیــن شــما سیاســت مداران 
کنــار  در  کــه  می بینیــد  را  بســیاری  لیبــرال 
حامیــان مبــارزه بــا مــواد مخــدر قــرار می گیرنــد.

کردیــم،  کــه بــه آن اشــاره  کنــار دو دیدگاهــی  در 
کــه معتقــد بــه نوعــی  دیدگاه هایــی وجــود دارد 
هم ســازی و همســایگی بیــن دیــدگاه اصالــت 
منافــع فــرد و منافــع جمــع یــا اصالــت فــرد و 
اصالــت جمــع هســتند و بــه نوعــی معتقدنــد 
عیــن  در  بتوانــد  کــه  اســت  نظامــی مطلــوب 

ــی  کــه آزادی هایــی بــه فــرد می دهــد، ول حــال 
در  را  اجتمــاع  و  جمــع  نتوانــد  آزادی هــا  ایــن 
معــرض خطــر قــرار دهــد و بالطبــع ایــن منافــع 
اقتدارگرایــی  بــه  گونــه ای  بــه  نبایــد  جمعــی 
کنــد. کــه اختیــار فــرد را محــدود  منجــر شــود 

گرایش هــای  در  بیشــتر  دیدگاه هــا  ایــن 
و  دارد  وجــود  دمکــرات  سوســیال  مختلــف 
خیلــی  الگــوی  اخیــر،  دهه هــای  در  شــاید 
اســت:  جماعت گرایــان  الگــوی  آن  خــاص 
نــوع  همــه  اقتدارگرایانــه،  بــاور  بــا  مطابــق 
اســتفاده از داروهــای مــواد مخــدر و داروهــای 
روان گــران مضــر اســت. ایــن نــگاه، هــم بــا ایــن 
کــه بایــد همــه مصرف کننــدگان را بــه  موضــوع 
نوعــی ســرکوب و منکــوب کــرد، موافقتــی ندارد 
کــه  و هــم در عیــن حــال ایــده  آزادی خواهانــه را 
مدعــی اســت مصــرف مــواد مخــدر موضوعــی 
ــع انتخــاب فــردی شــود و فــرد  کــه مان نیســت 
می توانــد مطابــق ســالیق خــودش زندگــی اش 

رد می کنــد. بدهــد،  ســامان  را 
بــه همیــن دلیــل از ایــن منظــر می گویــد دربــاره 
کــه بــر رفتار خودشــان مســلط نیســتند،  کســانی 
بــه مصــرف دارنــد  گرایــش  بــه نوعــی  یعنــی 
گاهــی  و بــا وجــود اینکــه بــه آنهــا آمــوزش وآ
مصــرف  مــواد  نبایــد  کــه  اســت  شــده  داده 
ترکیبــی  بایــد  می کننــد،  مصــرف  کنند،ولــی 
کمــک و تحمیــل را انجــام داد. در واقــع از  از 
ــه آنهــا  ــه خدمــات اجتماعــی ب یــک طــرف ارائ
خاطــر  بــه  دیگــر  طــرف  از  و  اســت  ضــروری 
منافــع عمــوم مــردم و در خطــر افتــادن آنهــا 

کنتــرل نســبی آنهــا نیســت. در  چــاره ای جــز 
حقیقــت جماعت گراهــا، ارتبــاط و نســبتی بیــن 
حقــوق و مســئولیت ها قائــل هســتند. در ادامــه 
کــه جماعت گراهــا یــا بــه  بایــد توضیــح بدهــم  
دمکرات هــای  سوســیال  مــن  نظــر  از  نوعــی 
کــه بیــن حقــوق فــردی  کســانی هســتند  نــو، 
ــاری و  ــن خودمخت ــی، بی ــئولیت اجتماع و مس
اصالــت فــرد و خیــر عمومــی یــا مصالــح جامعــه 
نظریــه ای  درواقــع  می کننــد.  برقــرار  پیونــد 
دربــاره جامعــه خــوب، ناچــار اســت هم زمــان 
بــه هــر دو وجــه فــرد و جمــع بپــردازد: هــم بــه 
کــه چارچوب هایــی را بــرای حفــظ  جامعــه ای 
خــودش در نظــر می گیــرد، مثــل مصالــح ملــی، 
منافــع ملــی و خیــر عمومــی  و هــم بــه نقطــه ای 
نکــرده  محــدود  را  انســان  فــردی  آزادی  کــه 
کــه ایــن جماعت گرایــی  گفــت  باشــد. می تــوان 
بــه تحــول  بــه نوعــی، جدیدبودنــش  جدیــد 
و  برمی گــردد  جماعــت  خــود  مفهومــی 
نــوع  ایــن  ماســت.  بحــث  از  ج  خــار ایــن 
ــه  ک ــه دارد  ــه ای توج ــه جامع ــی ب جماعت گرای

لیبرال هــا  ندهیــد.  قــرار  خطــر  معــرض  در  را 
گــر مصــرف مــواد مخــدر در بعضــی  می گوینــد ا
لیبــرال  یــک  پــس  اســت،  مضــر  اوقــات 
بــا همــان  و  مــواد خــاص  بایــد در  ثابت قــدم 
اســتدالل مانــع مصــرف شــود. نمی توانــد بــه 
کلــی بگویــد مصــرف مــواد ممنــوع اســت.  طــور 
بنابرایــن بســیاری از جوامــع لیبــرال بایــد با این 
کامــاًل  منطــق تــا االن امــکان مصــرف را بــه طــور 
آزاد فراهــم می کردنــد و اســتثناها را مــورد نظــر 
کــه چنیــن نیســت. ــی  ــد ، در حال ــرار می دادن ق

کــه بــه اصالــت فــرد معتقدنــد،  از دیــد لیبرال هــا 
کوکائیــن  بیــن مصرف کــردن و مصــرف نکــردن 
بیــن  یــا  انتخــاب دویــدن و ندویــدن  بیــن  و 
کاســه  مصرف کــردن مــواد و مثــاًل خــوردن یــک 
باشــد؛  داشــته  وجــود  تفاوتــی  نبایــد  ســوپ 
فــردی  انتخــاب  همــه  اینهــا  اینکــه  بــرای 
کــه عمــاًل لیبرال هــا در مقابــل  اســت، در حالــی 
ایــن شــرایط ناچــار هســتند نوعی عقب نشــینی 
کننــد.  ایجــاد  را  و مداخالتــی  بدهنــد  انجــام 
در  اساســی  ایــراد  نشــان دهنده  اینهــا  همــه 
فــرد  اصالــت  بــر  متکــی  کــه  اســت  منطقــی  
اســت: اینکــه هیچ فــردی در هیــچ کجای دنیا 
ع از جامعــه نیســت و نمی شــود هــر رفتــار  منتــز
او را مســتقل از فضــای اجتماعــی و محیطــی 
کــرد. هــر  کــه در آن زیســت می کنــد، تحلیــل 
رفتــار او بــر جامعــه اثــر می گــذارد؛ همان طــور 

کــه جامعــه هــم بــر فــرد اثــر می گــذارد.
اساســًا در عالــم واقــع چیــزی بــه اســم اصالــت 
فــرد یــا لیبرالیســم وجــود نــدارد و امــکان تحقق 
آن میســر نیســت. برهمیــن اســاس تمرکــز بــر 
کاهــش زیان هــای مصــرف مــواد، یــک لیبــرال 
معالجــه  پیشــنهاد  کنــار  در  کــه  وامــی دارد  را 
عملــی  پایــان دادن  بــه  معتــادان  ترغیــب  و 
ــان  ــود و اطرافیانش ــرای خ ــه ب ک ــواد  ــرف م مص

 لیبرال ها 
ناچار هستند 

تجدیدنظر 
کنند؛ یعنی 

روی موضع 
اصالت فرد و 

اصل بودن 
خواست 

و تمایل او 
نمانند    
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 افراد 
آرمان خواه 

که  و افرادی 
برای بهبود 
زندگی دیگر 

مردمان تالش 
می کنند و 

رنج و سختی 
می کشند در 

کار  واقع از این 
لذت می برند 

و  مازوخیست  
نیستند

خاصــی دارنــد و بــرای نقــش نظــام ارزش هــای 
اجتماعــی در پیوندهــای اجتماعــی، اهمیــت 

قائــل هســتند.
ایدئولوژیــک  نزاع هــای  بیــن  جماعت گرایــان 
دو  بیــن  تقابــل  کــه  روشــنفکرانه  و  سیاســی 
گــروه اســت، معتقدنــد اقتصــاد وقتــی بهتریــن 
کــه بــازار تــا حــد ممکــن آزاد  عملکــرد را دارد 
نقــش  بــه  کــه  آنهایــی  مقابلشــان  در  باشــد. 
مهم تــر دولــت در تعقیــب اهــداف اجتماعــی 
بــاور  زیســت(  محیــط  حفــظ  نابــودی  )مثــاًل 
ح  می کننــد.  مطــر را  ســومی  الگــوی  دارنــد، 
بیشــتر  می کننــد  کیــد  تا جماعت گراهــا 
شــبکه  ایــن  توســط  اجتماعــی  رفتارهــای 
غیررســمی پیوندهــای اجتماعــی یعنــی شــبکه 
اصــالح  و  کنتــرل  دارنــد،  افــراد  کــه  روابطــی 
می شــود. در عیــن حــال جماعت گرایــان نیــز 
بایــد  مــردم  کــه  می کننــد  رد  را  عقیــده  ایــن 
بیشــتر  در  خوبــی  از  خــود  درک  پیگیــری  در 
آزاد  اجتماعــی  رفتــار  بــه  مربــوط  موضوعــات 
می کننــد  اشــاره  واقعیــت  ایــن  بــه  و  باشــند 
جامعــه  افــراد  یعنــی  جماعت هــا،  وقتــی  کــه 
کل واحــد، شــکل  ع به عنــوان یــک  در مجمــو
مصــرف  بدبــودن  مثــل  رفتــار  از  مشــخصی 
را  رانندگــی  غیرمجــاز  ســرعت  رد  یــا  مــواد 
آن  خاطــر  بــه  را  دیگــران  و  نمی پســندند 
گــر بــه جــای دولــت برخــورد  ســرزنش می کننــد ا
ــا ایــن رفتارهــای ضداجتماعــی بــه جماعــت  ب
گــذار  شــود، نتایــج بســیار موثرتــر و مفیدتــر  وا
ایــن  گفــت  می شــود  همیــن  بــرای  اســت. 
کــه بــر پایــه اصالــت فــرد در عیــن  رویکــردی 
اصالــت جمــع و اصالــت جمــع در عیــن اصالــت 
کامــاًل مشــارکت طلبانه  فــرد پــی ریــزی شــده  
مختلــف  حوزه هــای  در  را  مشــارکت  و  اســت 

می دهــد. گســترش  اجتماعــی  مســائل 
کیــد  تا جدیــد  جماعت گرایــان  زاویــه  ایــن  از 
و  اجتماعــی  رفتارهــای  ارتقــای  بــرای  دارنــد 

ــا  ــد، در اینج ــالش می کنن ــی ت ــر جمع ــرای خی ب
اتفاقــًا  و  می شــویم  مواجــه  آرمان خواهــی  بــا 
از آن لــذت می بریــم. آرمان خواهــی بــه ایــن 
ــدارد؛  ــی ن گرای ــذت  ــا ل ــی ب ــچ تعارض ــار هی اعتب
کــه افــراد آرمان خــواه و افــرادی  بــه ایــن معنــی 
کــه بــرای بهبــود زندگــی دیگــر مردمــان تــالش 
می کننــد و رنــج و ســختی می کشــند در واقــع 
مازوخیســت   و   می برنــد  لــذت  کار  ایــن  از 
نیســتند. آرمان خواهــان فکــر می کننــد لــذت 
لــذا  اســت؛  مــردم  همــه  زندگــی  بهبــود  در 

نیســتند.   خودخــواه 
فردگرایــی  مفهــوم  بــه  اینجــا  لذت خواهــی 
ــد؛  ــدا نمی کن ــوم پی ــا و مفه ــه، معن خودخواهان
گــر لذت خواهــی بــه مفهــوم خــاص در  ولــی ا
ــردی  ــع ف ــه شــود، یعنــی تقــدم مناف گرفت نظــر 
جلوتــر،  ایــن  از  حتــی  و  عمومــی  منافــع  بــر 
تقــدم منافــع فــردی و شــخصی و علیــه  منافــع 
جمعــی ، بالطبــع اینجــا دیگــر آرمان خواهــی و 
خواهنــد  متفــاوت  دوســویه ی  لذت خواهــی 
آرمان خواهــی  بــه  دعــوت  داشــت.لذت گراها 
آرمان خواهــی  برعکــس،  بلکــه  نمی کننــد، 
در  اتفاقــًا  می داننــد.  لذت خواهــی  نقــض  را 
کید  جامعــه امــروز مــا طرفــداران لذت خواهــی تا
کــه افــراد در پــی تأمیــن  می کننــد همین قــدر 
کســب مزیت هــای  منافــع شــخصی و در پــی 
مطلــوب خودشــان باشــند، جامعــه بســامان 
خواهــد شــد و هرچقــدر در ایــن جامعــه افــراد 
جامعــه  کل  منافــع  بــه  کــه  باشــند  بیشــتری 
کل جامعــه توجــه  بــرای  لذایــذ  کســب  بــه  و 
کننــد، ایــن جامعــه در معــرض تهدیــد بیشــتر 
قــرار می گیــرد  و مشــکالت بیشــتری خواهــد 

بــه ســامان نمی رســد. داشــت و 
کــه می بینیــد تعبیــر مــا  بنابرایــن همین طــور 
از لذت خواهــی و آرمان خواهــی، نســبت بیــن 
کلــی  ایــن دو را تعییــن می کنــد؛ ولــی به صــورت 
بخواهیــم دربــاره آنچــه واقعــًا در جامعــه امــروز 
ســخن  مشــخص  به طــور  دارد  وجــود  ایــران 
کنیــم آرمان خواهــی و  بگوییــم، بایــد عنــوان 
کــه ســویه ها ی  لذت خواهــی نمایندگانــی دارد 

کامــاًل متفــاوت دارنــد. 

افــراد  عنــوان  بــه  خــودش  اعضــای  بــه  هــم 
توجــه دارد و هــم عمیقــًا دمکراتیــک اســت.
نشــان  اینکــه  بــرای  جدیــد  جماعت گرایــی 
بــه  صرفــًا  کــه  کنــد  بیشــتری  کیــد  تا و  دهــد 
اجتماعــی  مســئولیت های  و  محدودیت هــا 
و  حقــوق  تناســب  عبــارت  نمی پــردازد، 
ح می کنــد. بنابرایــن بــه  مســئولیت ها را مطــر
کــه جماعــت  کنــد  جــای اینکــه از ابتــدا فــرض 
یــا اصالــت جمــع و منافــع جمعــی بایــد در صــدر 
کــه  باشــد، بــه شــرایط و الگوهایــی می اندیشــد 
در آن خیــر عمومــی همــراه بــا حقــوق فــردی 
کــه  تقویــت شــود. بــرای همیــن مثــاًل در حالــی 
اعتیــاد  اجبــاری  آزمایــش  روی  اقتدارگراهــا 
منطقــًا  لیبرال هــا  دارنــد،  کیــد  تا همــه  بــرای 
آزمایــش  فــرد،  اصالــت  بــر  کیــد  تا براســاس 
ــاد را رد می کننــد. جماعت گراهــا  ــاری اعتی اجب
اعتیــاد  اجبــاری  آزمایــش  می کننــد  کیــد  تا
کــه زندگــی و مــرگ دیگــران در  کســانی  بــرای 
اتوبــوس،  راننــدگان  مثــل  اســت،  دستشــان 
خلبانــان، پلیــس و امثــال آن، بســیار ضــروری 
اســت.به همیــن دلیــل اینجــا حریــم شــخصی 
دیگــر  زندگــی  اینکــه  بــرای  اســت؛  بی معنــی 

آدم هــا، در میــان اســت.
از  جماعت گراهــا  تمایــز  دیگــر  وجــه  یــک 
بــه  راجــع  اقتدارگــرا  و  لیبــرال  گرایــش  دو 
و  بــازار  نظــام  بیــن  همیشــه  اســت.  بــازار 
ایــن  دولتــی  برنامه ریــزی  بــر  مبتنــی  نظــام 
تعــارض وجــود داشــته و دو الگــوی متفــاوت 
کــرده اســت؛ درحالی کــه  اقتصــادی را ایجــاد 
نــدارد  لزومــی  اینهــا  جماعت گراهــا می گوینــد 
کــه مقابــل همدیگــر قــرار بگیرنــد. آزادی هــای 
کنتــرل و سیاســت گذاری  فــردی بــا نظام هــای 
و برنامه ریــزی نبایــد در مقابــل همدیگــر قــرار 
داده شــوند. البتــه جماعت گرایــان بــر نقــش 
کیــد  اخــالق در حــل مســائل اجتماعــی هــم تا

بهبــود ســالمت جامعــه بــه جــای اجبــار مــردم 
بایــد از ترغیــب  و تشــویق آنهــا بــه مشــارکت 
کــرد. پــس  در حــل مســئله اجتماعــی اســتفاده 
گفتــم در مباحــث نظــری ســه  ــه  ک همان طــور 
رویکــرد بــه فرد-جمــع،  همــراه بــا  تمایزهــا و 
تفاوت هــای بســیار جــدی  وجــود دارد و شــاید 
تبییــن  بــرای  فــرد  هــر  کــه  تصمیمــی  اولیــن 
مســائل سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی بایــد 
کــه در ایــن شــکاف بیــن  ا تخــاذ کنــد ایــن اســت 

کجــا می خواهــد بایســتد. فــرد و جمــع 
آرمان خواهی و 

لذت خواهی چه نسبتی 
با یکدیگر دارند؟

گرچــه ایــن بحــث به مقدمــات مبســوطی  نیاز  ا
دارد؛ چــون هــم مفهــوم لــذت  و هــم مفهــوم 
در  امــا  اســت،  جــدی  مناقشــه  مــورد  آرمــان 
این بــاره مختصــر توضیــح می دهــم: اواًل، لــذت 
کــه   و توجــه بــه آن یــک پیشــینه تاریخــی دارد 
بــه عصــر جدیــد هــم مربــوط نیســت. اپیکــور، 
و  خواجه نصیــر  ابن ســینا،  فارابــی،  ارســطو، 
ــانی  کس ــد و  ــر جدی ــا عص ــدام ت ــهروردی هرک س
ح  مطــر را  لذت گرایــی  بحــث  بنتــام  مثــل 
ک شــیئی از  کردنــد؛ مثــاًل ابن ســینا لــذت ادرا
و  کمــال  دریافت کننــده  نــزد  کــه  جهــت  آن 
دریافت کننــده  نــزد  کــه  را  الــم  و  اســت  خیــر 
ســهروردی  می کنــد.  تعریــف  اســت،  شــر 
ک مالیــم و رســیدن  کــه لــذت، ادرا می گویــد 
یــا مثــاًل  ک نامالیــم اســت  الــم، ادرا بــه آن و 
دیگــری  نحــو  بــه  نیــز  شــیرازی  صدرالدیــن 
بــه مســئله لــذت و درد پاســخ داده اســت. در 
دوره معاصــر هــم بنتــام لــذت را امــری بدیهــی 
زمینــه  ایــن  در  کــه  اســت  گفتــه  و  دانســته 
نیــازی بــه نازک اندیشــی و متافیزیــک نیســت؛ 
ــا ارســطو  ــار افالطــون ی حتــی الزم نیســت بــه آث
کنیــد. در واقــع می گویــد لــذت و درد  مراجعــه 
ــس  ــه هرک ک ــتند  ــی هس ــان چیزهای ــم هم ــا ال ی
لــذت  بنتــام،  دیــد  از  می کنــد.  احساسشــان 
پیامــد عمــل اســت و عمــل زمانــی می توانــد 
کــه بــه اعتبــار  تحــت اصــل ســود قــرار بگیــرد 
کــه در ســود و لــذت افــراد  کاهشــی  افزایــش یــا 
ذی ربــط ایجــاد می کنــد، ارزش گــذاری شــود.

لــذت  از  کــه  مفهومــی  می بینیــم  بنابرایــن 
و  متنــوع  خیلــی  می توانــد  می شــود  متبــادر 
از  دیگــری  وجــه  هــم  آرمــان  باشــد.  متکثــر 
آیــا می تــوان  ترتیــب  ایــن  بــه  اســت.  قضیــه 
بــا  تقابــل  در  آرمان خواهــی  کــه  گفــت 
لذت گرایــی قــرار دارد؟ شــاید به طــور مشــخص 
ــذت  ــان از ل ــز آرم ــه متمای ــه وج ک ــت  گف ــود  بش
آرمان خــواه  انســان   یعنــی  اســت؛  انگیــزه 
عمدتــًا خیــر و مصلحــت عمومــی را بــر لــذت 
ترتیــب  بــه همیــن  ترجیــح می دهــد؛  فــردی 
کــه افــراد از خودگذشــتگی دارنــد و بــه  آنجــا 
زندگــی  بهبــود  و  لــذت  بــرای  اینکــه  جــای 
کننــد،  تــالش  دارنــد،  دوســت  آنچــه  خــودو 
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گــر راه می رونــد مغــز آنــان فقــط و  یــک ربــات ا
فقــط دســتور راه رفتــن را »مــراد« می کنــد و نــه 
کــه هــر  چیــز دیگــر. چنیــن عالمــی  را از آنجــا 
خ می دهــد، عالــم  امــری محــض همــان امــر ر

بنامیــم. حقیقــت 
نزدیکــی،  همیــن  در  دیگــر،  جهانــی  در  امــا 
افعــال  عمــوم  نیســتند.  این گونــه  آدمیــان 
کــه بــرای هــدف  آنــان نــه بــرای خــود آن فعــل 
دیگــری انجــام می شــود. عمــوم آدمیــان در 
می کننــد،  شــنا  مثــال  بــرای  گــر  ا عالــم  ایــن 
نمی کننــد،  شــنا  کردن  شــنا بــرای  فقــط 
شــنا  آبتنی کــردن  از  لذت بــردن  بــرای  بلکــه 
بــرای  فقــط  می ســازند  خانــه  گــر  ا می کننــد. 
خانــه ســاختن خانــه نمی ســازند. بلکــه بــرای 
بــرای ســرپناه  یــا  آن  فــروش  از  نفــع حاصــل 
ــر موســیقی  گ گرفتــن عمارتــی علــم می کننــد. ا
بــرای  فقــط  می دهنــد  گــوش  یــا  می نوازنــد 
آن  نواختــن  یــا  موســیقی  بــه  گــوش دادن 

دارد.  همــراه  بــه  کمتــری  رنــج  امــا  اســت، 
اســت.  خــودش  ســرجای  چیــز  همــه  گویــی 
انجــام  بــرای  عالــم  ایــن  در  نیســت  قــرار 
ذهــن  در  دیگــری  تصویــر  مختلــف  افعــال 
گــر پدیــد نیامــد رنجــور  کنیــم و آنــگاه ا تخیــل 
رنج هــای  از  کثیــری  شــویم.  ک  غمنــا و 
کنونــی بــدان ســبب اســت  آدمیــان در عالــم 
ب  هــدف  الــف  فعــل  انجــام  از  آدمیــان  کــه 
میســر  ب  هــدف  چــون  و  می کننــد  مــراد  را 
نمی شــود پریشــان می شــوند. بــرای نمونــه، 
عمــوم آدمیــان زندگــی می کننــد تــا از زندگــی 
کــه زندگــی  کســی اســت  کمتــر  لــذت ببرنــد. 
طبیعــی  باشــد.  کــرده  زندگــی  فقــط  تــا  کنــد 
کــه وقتــی هــدف از زندگــی لذت بــردن  اســت 
ــه هنــگام حضــور رنــج  ــا نبــود رنــج( باشــد ب )ی
اعوجــاج می شــود.  فــرد دچــار  لــذت(  )عــدم 
محــِض  زندگــی،  از  هــدف  ابتــدا  از  گــر  ا امــا 
می تــوان  ســختی  بــه  باشــد  زندگی کــردن 

آدمیــان  آن  در  کــه  کنیــد  تصــور  را  جهانــی 
کار  همــان  انجــام  بــرای  فقــط  را  کاری  هــر 
گــر  ا دیگــر.  بــه قصــد چیــزی  نــه  و  می کننــد 
ورزش کــردن  بــرای  فقــط  می کننــد  ورزش 
فقــط  می خورنــد  غــذا  گــر  ا می کننــد.  ورزش 
گــر رابطــه جنســی برقــرار  بــرای غــذا خــوردن. ا
جنســی  رابطــه  انجــام  بــرای  فقــط  می کننــد 
چنیــن می کننــد و هکــذا. در حقیقــت، ورزش 
غــذا  شــوند.  الغــر  مثــال  بــرای  تــا  نمی کننــد 
ببرنــد.  لــذت  مثــال  بــرای  تــا  نمی خورنــد 
بــرای  تــا  نمی کننــد  برقــرار  جنســی  رابطــه 
دنیــا  بــه  فرزنــدی  یــا  ببرنــد  لــذت  مثــال 
ــد  ــان مانن ــم آدمی ــن عال ــی در ای گوی ــد.  بیاورن
کــه مغــز آنــان از انجــام  کامپیوتــری هســتند 
هــر امــری فقــط انجــام همــان امــر را »مــراد« 
می کنــد. مغــز آدمیــان در ایــن عالــم یــک مغــز 
کاری را برحســب  کــه  بــدون »تخیــل« اســت 
امــر دیگــری انجــام نمی دهــد. بلکــه بــه ســان 

چنیــن نمی کننــد بلکــه بــرای لــذت بــردن از 
آن چنیــن می کننــد و قــس علــی هــذا. در ایــن 
عالــم آدمیــان بــا »تخیــل« چیــزی دیگــر زندگی 
ــرای  گاه ب ــودآ ــان ناخ ــز آن ــی مغ گوی ــد.  می کنن
گــون »چیــز« دیگــری مــراد  گونا انجــام افعــال 
می کنــد. بــه همیــن ســبب، افعــال را نــه بــرای 
محــض انجــام خــود آن فعــل، بلکــه بــه ســبب 
کــه تخیــل می کننــد و بــه تصویــر  امــر دیگــری 
ــام می دهنــد. چنیــن عالمــی  را  می کشــند انج
کــه هــر امــری بــرای انجــام همــان امــر  از آنجــا 

بنامیــم. خ نمی دهــد، عالــم مجــاز  ر
عالــم  دو  ایــن  از  یــک  کــدام  بپرســیم  حــال 
کمتــری بــرای زیســتن بــه آدمــی  تحمیــل  رنــج 
گــر  ا محتمــل  حقیقــت؟  یــا  مجــاز  می کنــد؟ 

می گفــت:  بــود  زنــده  حافــظ 
گریه حالیا نقشی بر آب می زنم از 

کی شود قرین»حقیقت«»مجاز«من       تا 
جهــان حقیقــت بــا اینکــه محتمــل مــالل آور 

حسین دّباغ

آه از آن
 نرݡگس جادو ݡکه چه

 »بازی« انݡگیخت!
بازی ها لزوما 

غیرجدی 
و غیرمهم 
نیستند. از 

قضا اساس 
این عالم و 

شیوه زندگی 
ما را تشکیل 

می دهند. 
خاصیت ذهن و 

شیوه شناخت 
ما آدمیان 

بازی محور 
است

20ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــی/روزنامهاصفهانزیبا



خاصیــت  ایــن   ». اســت...  قایقــی  جهــان 
روشــنی  بــه  را  خــود  بازی کــردن  در  ذهــن 
در  وقتــی  آدمیــان  عمــوم  می کنــد.  نمایــان 
از  غیــر  هدفــی  هســتند  بــازی  انجــام  حیــن 
انجــام محــض بــازی در ذهــن می پروراننــد. 
بــازی  عروســک  بــا  مــا  وقتــی  نمونــه  بــرای 
یــا وقتــی لطیفــه تعریــف می کنیــم  می کنیــم 
کــه بــا تــوپ بــازی می کنیــم یــا...  یــا هنگامــی 
فقــط بــرای انجــام ایــن امــور چنیــن افعالــی 
را انجــام نمی دهیــم. عمومــا آدمیــان وقتــی 
لذت بــردن  مثــل  غایتــی  می کننــد  بــازی 
می پروراننــد.  ضمیــر  در  را  خوش بــودن   و 
یــا  »لــذت«  مفهــوم  مــا  دیگــر،  تعبیــر  بــه 
»بــازی«  خــالل  از  و  حســب  بــر  را  »خوشــی« 

می کنیــم. تکــرار  و  تمریــن  کــردن 
بازی هــا لزومــا غیرجــدی و غیرمهــم نیســتند. 
شــیوه  و  عالــم  ایــن  بنیــاد  و  اســاس  قضــا  از 
خاصیــت  می دهنــد.  تشــکیل  را  مــا  زندگــی 
ذهــن و شــیوه شــناخت مــا آدمیــان بازی محــور 
مــا  شــناختی  فعالیت هــای  جملگــی  و  اســت 
اعــم از غایــت اندیشــی، مقوله بنــدی، تخیــل 
حتــی  اینکــه  بــدون  مــا  بازی گونه انــد.  و... 
بازی کــردن  درحــال  باشــیم  گاه  آ و  بدانیــم 
گویــی ناهشــیارانه بــازی می کنیــم  هســتیم. 
می کنیــم.  بــازی  را  بازی کــردن  حتــی  و 
کــه در  به حقیقــت، مــا آدمیــان تمــام اوقاتــی 
بــه  را  کار  آن  و  هســتیم  کاری  انجــام  حــال 
کار انجام  قصــد انجــام آن یــا صــرف انجــام آن 
دیگــری  هــدف  بــرای  بلکــه  نمی دهیــم، 
بازی کــردن  حــال  در  می دهیــم  انجــام 
هســتیم. یعنــی »وانمــود« می کنیــم هنگامــی 
بــرای  می دهیــم  انجــام  را  الــف  فعــل   کــه 
در  می دهیــم.  انجــام  الــف  فعــل  انجــام 
کــه عمــوم اوقــات هــدف مــا از انجــام  صورتــی 
بــرای  امــر دیگــری مثــل ب اســت.  الــف  کار 
کســی در حــال پیــاده روی  کنیــد  مثــال فــرض 
ــا فقــط  کــردن اســت. او پیــاده روی نمی کنــد ت
پیــاده روی  او  محتمــل،  کنــد.  پیــاده روی 
ــا ســالمت خــود  ــد ی کن ــدا  ــاط پی ــا نش ــد ت می کن
را  پیــاده روی  او  مادامی کــه  کنــد.  حفــظ  را 

پلــک زدن  بــه  گــر  ا بپردازیــم.  خودمــان 
کنیــم درمی یابیــم  گاهانــه چشــمانمان نظــر  ناآ
گویــی طبیعــت »هوشــمندانه« راه مفــر و  کــه 
مخلصــی بــرای مــا بازگذاشــته اســت تــا همــواره 
و در همــه لحظــات تمرکــز نکنیــم. بــا چنیــن 
کــه عمــوم آدمیــان  تفســیری، طبیعــی اســت 
زیــادی  انــرژی  چنیــن  می دهنــد  »ترجیــح« 
کــه  صــرف تمرکــز طوالنی مــدت نکننــد، چــرا 
باقــی  بــرای  کافــی  انــرژی  کننــد  گــر چنیــن  ا
امــور زندگــی روزمــره نخواهنــد داشــت. شــاید 
تکامــل،  تاریــخ  طــی  آدمیــان  گفــت  بتــوان 
از  خودشــان  بقــای  بــرای  عامــدا،  یــا  ســهوا 
بــاز  ســر  انرژی بــری  فعالیــت  چنیــن  صــرف 
زدنــد و روی بــه بــازی آورده انــد. در حقیقــت 
عمــوم فعالیت هــای مــا بــرای حفــظ بقــا رنــگ 
و بــوی بــازی دارنــد و ایــن فقــط منحصــر در 
بقــا  بــرای  انســان ها نیســت. حیوانــات هــم 
گاه بازیگوشــی می کننــد. روی آوردن بــه بــازی 
کــه بازی هــا رنــج و  از آن حیــث اهمیــت دارد 
شــادی مــا را تومــان فراهــم می کننــد. بازی هــا 
همیشــه  یــا  خوشــی آفرین  همــواره  لزومــا 
گاه چنــان. گاه چنین انــد و  رنــج آور نیســتند. 

آنــان  آدمیــان  تخیــِل  اینکــه  آخــر  ســخن 
معتــاد  آدمیــان  مــا  می کنــد.  بازیگــوش  را 
هــم  بازی هــا  البتــه  و  شــده ایم  بازی کــردن 
کســی  گــر  ا خوشــی.  هــم  می آورنــد  رنــج 
می بایســت  یابــد  خالصــی  رنــج  از  بخواهــد 
کــردن بکشــد. ایــن بــدان معنــا  دســت از بــازی 
کــه بایــد دســت از زندگــی بشــوید بلکــه  نیســت 
کــه بایــد دســت از بازیگوشــی  بدیــن معناســت 
بــردارد و یــک زندگــی بــدون بــازی را تجربــه 
کنــد. بایــد از جهــان مجــاز بــه جهــان حقیقــت 
کنیــد.  شــاید  کنــد. بــه ربات هــا نظــر  هجــرت 
یــک  شــود:  آنهــا  شــبیه  آدمیــان  مــا  آینــده 

رنــج! بــدون  ولــی  بــازی  بــدون  زندگــی 

کــرد رنجشــی از پــی آن پدیــد آیــد. تنهــا  تصــور 
گــر  زمانــی ممکــن اســت رنجشــی پدیــد آیــد -ا
کــه زندگــی نباشــد؛ یعنــی همــان  پدیــد آیــد- 
مــرگ  کــه  می گفــت  درســت  اپیکــور  مــرگ! 
کــه تــا وقتــی زندگــی هســت  تــرس نــدارد، چــرا 
زندگــی  هســت  مــرگ  وقتــی  و  نیســت  مــرگ 
کســی  گفــت  نیســت. بــه اعتقــاد او می تــوان 
کــردن زندگــی می کنــد  کــه فقــط بــرای زندگــی 
ــرای  کــه فقــط ب کســی رنــج دارد  ــدارد و  رنــج ن

نمی کنــد. زندگــی  زندگی کــردن 
زندگــی  آدمیــان  مــا  کــه  عالمــی   در  امــا 
رنــج  مجــاز،  عالــم  همــان  یعنــی  می کنیــم، 
به وفــور یافــت می شــود. مگــر می تــوان عالــم 
گویــی تــار  کــرد؟  پیرامــون را خالــی از رنــج پیــدا 
و پــود ایــن عالــم بــا رنــج بافتــه شــده اســت. 
ســهروردی بــه نیکویــی از قــرآن آموختــه بــود 
در  وقتــی  کبــد«  فــی  اإلنســان  خلقنــا  »لقــد 
کتــاب مونــس العشــاق بیــان می کنــد زمیــن و 
گریبــان  کــه حــزن  آســمان هنگامــی  پدیــد آمــد 
ــوم  ــان عم ــه س ــهروردی ب ــت! س گرف ــق را  عش
ایــن  کــه  بــود  دانســته  مســلمان  فیلســوفان 
کــم  عالــم )مــاده( »قصــور ذاتــی« دارد. چیــزی 
کــه رنــج آور می شــود. امــا ادعــای مــن در  دارد 
ایــن مقالــه درســت بــه عکــس ســهروردی و 
کــه از  ســایر فیلســوفان مســلمان ایــن اســت 
ــج  ــه رن ک ــه دارد  ــزی اضاف ــم چی ــن عال ــا ای قض
می آفرینــد. آن چیــز اضافــی »تخیــل« ماســت. 
رنج آفرینــی  چگونــه  تخیــل  بپرســیم  حــال 

؟ می کنــد
گــر بپرســیم چــرا عمــوم آدمیــان  توضیــح آنکــه ا
ل  در ایــن عالــم رنــج می کشــند خالصــه اســتدال
کــه مــا آدمیــان رنــج می کشــیم  مــن ایــن اســت 
می آفرینــد.  رنــج  مــا  بــرای  مــا  ذهــن  چــون 
ــه رنــج می آفرینــد؟ »تخیــل«،  ذهــن مــا چگون
ایــن  و  می کنــد  گــوش  »بــازی«  را  مــا  ذهــن 
گاه مــا را رنجــور می کنــد: »دشــمن  بازیگوشــی 
طــاووس آمــد پــّر او«! امــا ذهــن مــا بــه چــه 
ابتــدا  معنــا بازیگــوش اســت؟ اجــازه بدهیــد 
چیســت  بــازی  از  مــن  مقصــود  کنــم  روشــن 
ــه چــه  ــگاه روشــن خواهــد شــد بازیگوشــی ب آن

معناســت. 
اســت  چنیــن  آدمیــان  مــا  ذهــن  خاصیــت 
ذیــل  را  امــری  مفاهیــم  مقوله بنــدی  در  کــه 
فهــم  را  آن  تــا  می دهــد  قــرار  دیگــری  امــر 
مفهــوم  آدمیــان  عمــوم  مثــال،  بــرای  کنــد. 
»عشــق« را ذیــل تجربــه »گرمــا« درک و تخیــل 
ایــن  از  گرمیــم  چــه  گرمیــم  »چــه  می کننــد: 
عشــق چــو خورشــید«؛ یــا »زندگــی« را بر اســاس 
می کننــد:  تخیــل  و  وجــدان  »ســفر«  تجربــه 
»هنــوز در ســفرم/خیال می کنــم در آب هــای 

محــض پیــاده روی انجــام نمی دهــد، وی در 
ع  متنــو مثال هــای  اســت.  بازی کــردن  حــال 
مــا  کــه  کــرد  تصــور  می تــوان  را  گونــی  گونا و 
آدمیــان فعلــی را محضــا بــرای انجــام آن فعــل 
اســت؟  چنیــن  چــرا  امــا  نمی دهیــم.  انجــام 
کــه  کــه مــا آدمیــان هنگامــی  ســبب آنجاســت 
فعلــی را محضــا بــرای انجــام آن فعــل انجــام 
گاهــی هســتیم. امــا  می دهیــم محتــاج ذهــن آ
کــه عمــوم  گاهــی امــر پــر زحمتــی اســت  ذهن آ
نوادرنــد  نمی آینــد.  بــر  آن  پــس  از  آدمیــان 
ــان  ــال زندگی ش ــه افع ــد هم ــه بتوانن ک ــانی  کس
فقــط  افعــال  آن  کــه  دهنــد  نظــم  طــوری  را 
ــرای انجــام خــود آن افعــال صــورت پذیــرد.  ب
کســی مشــغول خــوردن غذاســت  کنیــد  فــرض 
کار را نــه بــرای لذت بــردن، نــه بــرای  و ایــن 
گرســنگی  حضــور در اجتمــاع، نــه بــرای رفــع 
کــه فقــط و محضــا بــرای خــوردن غــذا انجــام 
می خــورد  غــذا  هنگامی کــه  یعنــی  می دهــد. 
»توجــه«  اغــراض  ایــن  از  هیچ کــدام  بــه 
در  او  روان شناســانه  تعبیــر  بــه  نمی کنــد. 
گاه« اســت و در »حــال«  ایــن حالــت »ذهــن آ
یافــت  حالتــی  چنیــن  گــر  ا می کنــد.  زندگــی 
گفــت چنیــن فــردی مشــغول  شــود می تــوان 

نیســت.  بــازی 
گاهــی بیــش از هــر چیــز یــک فعالیــت  ذهن آ
توجــه  و  تمرکــز  کــه محتــاج  اســت  شــناختی 
چنیــن  کــه  اســت  طبیعــی  اســت.  بســیار 
مغــز  از  زیــادی  انــرژی  شــناختی ای  فعالیــت 
کــه  طلــب می کنــد و بــه همیــن ســبب اســت 
مــا آدمیــان نمی توانیــم در تمامــی  لحظــات بــا 
تمرکــز و توجــه صددرصــدی بــه فعالیت هــای 

اپیکور درست 
می گفت که 
مرگ ترس 

ندارد، چرا که 
تا وقتی زندگی 

هست مرگ 
نیست و وقتی 

مرگ هست 
زندگی نیست. 

به اعتقاد او 
می توان گفت 
کسی که فقط 

برای زندگی 
کردن زندگی 
می کند رنج 

ندارد و کسی 
که  رنج دارد 

فقط برای 
زندگی کردن 

زندگی نمی کند
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»دســتگاه تجربــه« ُنزیــک باعــث شــد بســیاری از 
فایده گرایــان، بــرای پاســخ بــه آن، مــالک خیــر 
را از »لــذت« بــه »ترجیــح« و »میــل« فاعــل تغییــر 
کنیــد شــما در دســتگاه تجربــه ای  دهنــد. فــرض 
فراهــم  برایتــان  را  امــکان  ایــن  کــه  داریــد  قــرار 
می خواهــد  دلتــان  کــه  را  هرچیــزی  تــا  می کنــد 
کنیــد. روان شناســان عصب شــناس ُزبــده   تجربــه 
کنیــد  کــه شــما احســاس  کننــد  کاری  می تواننــد 
هســتید،  بی نظیــری  رمــان  نوشــتن  مشــغول 
کرده ایــد یــا مشــغول  رابطــه عاشــقانه ای برقــرار 
کتــاب جذابــی هســتید. شــما، در تمــام  خوانــدن 
ایــن مــدت، در یــک وان شــناورید و الکتُردهایــی 
بــه مغزتــان وصــل شــده اند. آیــا مایلیــد بــا تنظیــم 
کــه از آنهــا لــذت  ایــن دســتگاه براســاس تجاربــی 
کنیــد  می بریــد تمــام زندگی تــان را در آن ســپری 

کنیــد[؟  کــه دوســت داریــد تجربــه  ]و هــر لذتــی را 
کــه نکنــد از  از ایــن بابــت هــم نگــران نباشــید 
باشــید بی خبــر  لذت بخــش  تجــارب  از   برخــی 

دســت  از  را  آنهــا  کــردن  تجربــه   نتیجــه  در  ]و 
از  بســیار  زندگــی  کارکشــته  تیــم  یــک  بدهیــد[. 
ــی  ــت متنوع ــت و فهرس ــرده اس ک ــی  ــراد را بررس اف
گــون را در اختیارتــان قــرار می دهــد.  گونا از لــذات 
کــه  شــما می توانیــد از میــان آن لــذات هــر لذتــی را 
انتخــاب  بــرای دو ســال  مثــاًل،  دوســت داریــد، 
کنیــد. بعــد از اینکــه همــه آن لــذات را در طــول 
ــا  کردیــد، به مــدت ده دقیقــه ی دو ســال امتحــان 
ج می شــوید تــا لذاتــی را  ده ســاعت از آن وان خــار
کنیــد  کــه می خواهیــد در دو ســال بعــدی تجربــه 

کنیــد. انتخــاب 
افــزون بــر ایــن، وقتــی شــما داخــل وان هســتید، 
و  هســتید  وان  در  کــه  نمی دانیــد  به هیچ وجــه 
کــه آن لــذات صددرصــد واقعی انــد.  فکــر می کنیــد 
و  برونــد  وان  داخــل  می تواننــد  هــم  دیگــران 
کننــد.  تجربــه  دارنــد  دوســت  کــه  را  لذتــی  هــر 
کمــک  بنابرایــن، اصــاًل الزم نیســت شــما بــرای 
ج شــوید. )]در مثــال مناقشــه  بــه آنهــا از وان خــار
نیســت. بنابرایــن[ مســائلی ماننــد ایــن مســئله 
گــر همــه بخواهنــد چنیــن  کــه ا را نادیــده بگیریــد 
کننــد چه کســی بایــد بــه آنهــا ســرویس بدهــد.( ]بــا 
ــا شــما داخــل وان  ــه ایــن توضیحــات[ آی توجــه ب
ــد از احســاس  ــد رفــت؟ چه چیــزی می توان خواهی
برایمــان  خــود  زندگــی  بــه  نســبت  مــا  درونــی 
لحظــه  از چنــد  ناشــی  اســترس  باشــد؟  مهم تــر 
کوتــاه بیــن تصمیم گیــری و واردشــدن داخــل وان 
کــه  هــم نمی توانــد آن قــدر اهمیــت داشــته باشــد 
گــر  مــا به دلیــل آن ایــن پیشــنهاد را نپذیریــم. )ا
لحظــه  بگیریــد دیگــر( چنــد  چنیــن تصمیمــی 
اســترس در مقایســه بــا یــک عمــر لــذت کــه چیزی 
گــر تصمیمتــان بهتریــن تصمیــم  نیســت. تــازه ا
داشــته  اســترس  بایــد  چــرا  اصــال  دیگــر  اســت 

.)3-42  :19۷4  ,Nozick( باشــید؟« 
گونــه جدیــدی را از   جولیــا درایــور در پیامدگرایــی 
موقعیــت خیالــی »دســتگاه تجربــه« رابــرت ُنزیک 
کنیــد دانشــمنِد دیوانــه ای  مثــال می زنــد: »فــرض 
َانتنی را ربوده و او را در دســتگاهی انداخته اســت 
کــه از طریــق آن مغــزش تجربه هــای لذت بخشــی 
در  کــه  نمی دانــد  َانتنــی  می کنــد.  احســاس  را 
لذت بخــش  تجربه هــای  و  اســت  آزمایشــگاه 
بــه مغــزش فرســتاده می شــوند. او فکــر می کنــد 

از  و  اســت  پاریــس   )Louvre( لــوور  ]مــوزه[  در 
]دیــدن[ آثــار هنــری آنجــا لــذت می بــرد. از نظــر 
لذت گرایــان، ایــن حالــت از امــور دقیقــا هماننــد 
کــه در آن َانتنــی واقعــا در پاریــس  حالتــی اســت 
اســت و ســرگرم لــذت بــردن از ]دیــدن آثــار هنــری[ 
می گویــد:  پاســخ  در  درایــور  امــا،  اســت«.  لــوور 
»ایــن بــاور، به شــدت، بــا داوری هــای جاافتــاده 
مــا در تضــاد اســت. از نظــر مــا فقــط لــذت مهــم 
نیســت؛ مــا می خواهیــم لــذت بــه شــکل درســتی 
]در مــا[ ایجــاد شــود ـ یعنــی از طریــق چیزهایــی 
ــه ازطریــق  ــد؛ ن ــه در خــود تجربه هــا وجــود دارن ک
ادامــه  در  درایــور،  بی ربــط«.  کامــال  چیزهایــی 
»واقع نمــا«  بــر  کــه  »فیلســوفانی  می گویــد: 
کیــد می کننــد، ایــن  )veridical( بــودن لــذات تأ
مجاب کننــده ای  مثــال  نقــض  غالبــا  را  انتقــاد 

می داننــد«. لذت گرایــی  علیــه 
 »دســتگاه تجربــه« ُنزیــک اســتداللی علیــه همــه 
جنبه هــای  مدعی انــد  کــه  اســت  نظریه هایــی 
بــر  کــه  چیزهایی انــد  تنهــا  مــا  تجــارب  درونــی 
آسایشــمان تأثیرگذارنــد. باوجودایــن، شــاید بــه 
کــه فایده گرایــی لذت گــرا مشــهورترین  ایــن دلیــل 
گونــه از ایــن نظریه هــا بــود، ســناریوی فرضــی 
شــد  دانســته  آن  علیــه  اســتداللی  فقــط  ُنزیــک 
)Weijers, 2011: 229(. ِویجــرز می گویــد: »عــده 
زیــادی از افــراد بــا خوانــدن ســناریوی دســتگاه 
در  می دهنــد  ترجیــح  ]کمــاکان[  ُنزیــک  تجربــه 
کــه بــرای مــا  واقعیــت بماننــد« و نتیجــه می گیــرد 
»چیــزی غیــر از جنبه هــای درونــی لــذت ارزشــمند 

.)464  :2013  ,Weijers( اســت« 
ــر »لذت گرایــی«   پــس از انتقــاد »رابــرت ُنزیــک« ب
ارزش هــای  اخــالق«  »فیلســوفان  از  بســیاری 
دیگــر را بــر »لــذت«  »ترجیــح« دادنــد. پــاره ای از 
ــد  ــر« را بای ــه »خی ک ــد  ــن باورن ــر ای ــوفان ب آن فیلس
»ارضــای  یــا  فــرد  شــخصی«  »ســلیقه  براســاس 
ــر  ــذت«. از نظ ــه »ل ــنجید؛ ن ــخصی« او س ــل ش می
آمــدن  پدیــد  در  فــرد  »خیــر«  فیلســوفان،  ایــن 
ــه  ــه خــود، »ترجیــح« می دهــد؛ ن ک چیــزی اســت 

هنجــاری  اخــالق  در  نظریــه ای  »لذت گرایــی« 
کــه بنــا بــر آن »لــذت خیــر برتــر و حلقــه  اســت 
نهایــی زنجیــره خیرهاســت«. از نظــر لذت گرایان، 
کــه ذاتــا خیــر اســت و  لــذت تنهــا چیــزی اســت 
کــه ذاتــا شــر اســت. یکــی  درد تنهــا چیــزی اســت 
علیــه  مطرح شــده  اشــکال های  مهم تریــن  از 
»لذت گرایــی« موقعیتــی فرضــی به نــام »دســتگاه 
اســت.   )experience machine( تجربــه« 
کــه  بــود  فیلســوفی  نخســتین  اســمارت  جــک 
عدم تمایــل مــا بــه ورود بــه »دســتگاه تجربــه« را 
 ,Smart( بــرای لذت گرایــی مشکل ســاز دانســت
19۷3: 19-22(. باوجودایــن، توصیــف واضــح و 
روشــن رابــرت ُنزیــک، فیلســوف مشــهور لیبرَتریــن 
مــورد  دســتگاهی  چنیــن  از   ،)libertarian(
گرفــت. ســناریوی فرضــی  قــرار  توجــه فالســفه 

شیرزاد ِپیک ِحرفه

آیا »لذت«
خیر برتر

است؟
»لذت گرایی« 

نظریه ای در 
اخالق هنجاری 

است که بنا بر 
آن »لذت خیر 

برتر و حلقه 
نهایی زنجیره 

خیرهاست«



»موقعیــت  یــک  از  اشــکال،  آن  تبییــن  بــرای 
کســی را فــرض  کمــک می گیــرم.  خیالــی« دیگــر 
کنیــد در بســتر مــرگ آرمیــده اســت. او فــرد بســیار 
ثروتمنــدی اســت، همســر بســیار وفــاداری دارد 
ــک  ــد. این ــر می ورزن ــه او مه ــیار ب ــش بس و فرزندان
کــه در بســتر مــرگ اســت، همســر و فرزندانــش، 
و  نشســته اند  کنــارش  در  او،  دســت  در  دســت 
همیــن  بــا  فــرد  آن  می دهنــد.  دلــداری  او  بــه 
تصــور از دنیــا مــی رود؛ امــا حقیقــت چیــز دیگــری 
بــود  پایــان عمــر ورشکســته شــده  او در  اســت! 
بودنــد.  نگفتــه  او  بــه  چیــزی  اطرافیانــش  امــا 
کــرده بــود و  همســرش بــه او مخفیانــه خیانــت 
فرزندانــش فقــط بــرای برخــورداری از امــوال او در 

بودنــد. کنــارش نشســته 
 »لذت گرایــی« بــه مــا می گویــد بهتریــن چیــز بــرای 
اســت  از حقیقــت  گاهــی  ناآ بــا  مــردن  مــرد،  آن 
مــا  جاافتــاده«  »داوری هــای  گویــا  هــم  بــاز  امــا 
ــت از امــور نمی داننــد. در  ایــن امــر را بهتریــن حال
اینجــا هــم »ترجیح گرایــی« می توانــد ناســازگاری 
»لذت گرایــی« را بــا »داوری هــای جاافتــاده« مــا 
از میــان ببــرد. براســاس »ترجیح گرایــی« بهتریــن 
حالــت از امــور را »ترجیــح« فاعــل تعییــن می کنــد؛ 
گــر آن فــرد »ترجیــح«  نــه »لــذت« او. از ایــن رو، ا
مــی داد حقیقــت را بدانــد، بــا وجــود رنــج بســیار 
ــا همــان »بهتریــن  از دانســتن حقیقــت، »خیــر« ی
چیــز« بــرای او دانســتن حقیقــت پیــش از مــرگ 

ــت. اس
کــه در بنــد پیــش ترســیم   »موقعیــت خیالــی« ای 
»موقعیــت  به توان رســیده  و  شدیدشــده  کــردم، 
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک« اســت. 
رابــرت  تجربــه  دســتگاه  خیالــی  »موقعیــت  در 
ُنزیــک« فاعــل بــا دو گزینــه روبــه رو اســت کــه یکی 
ــی  ــا لذت هــا و دردهــای معمول ــی )ب از آنهــا معمول
گزینــه دیگــر  آدمــی در زندگــی واقعــی( اســت و 
کــه  »سرشــار از لــذت«. ُنزیــک می گفــت ببینیــد 
چگونــه آدمیــان موقعیــت معمولــی را بــه موقعیت 
نتیجــه  و  می دهنــد  »ترجیــح«  لــذت  از  سرشــار 
بــودن  »واقع نمــا«  و  »حقیقــی«  کــه  می گرفــت 
مــن،  اســت.  مهم تــر  »لــذت«  از  آدمیــان  بــرای 
بــا طــرح »موقعیــت خیالــی« بنــد پیــش، نشــان 
کــه »حقیقــت« آنچنــان بــرای آدمیــان مهــم  دادم 
گــر بــا دو گزینــه روبه رو باشــند که  اســت کــه حتــی ا
کــه بســیار پــر درد و رنــج  یکــی از آنهــا نــه معمولــی 
)امــا حقیقــی( باشــد و دیگــری سرشــار از لــذت بــاز 

گزینــه حقیقــی را »ترجیــح« می دهنــد؛ حتــی  هــم 
گــر برایشــان بســیار پــر درد و رنــج باشــد. بــرای  ا
توضیــح بیشــتر می کوشــم »موقعیــت خیالــی« ام 

کنــم. را شــخصی و ملمــوس 
کســی را بــه جــان دوســت داریــد و  کنیــد   فــرض 
گمــان می کنیــد او نیــز شــما را بــه جــان دوســت 
امــور  از  ایــن حالــت  بــودن در  از  مــی دارد. شــما 
سرمســت و سرشــار از لذت هســتید. اما »حقیقت« 
چیــز دیگــری اســت! معشــوقتان پنهــان از شــما در 
کنــون شــما بــا دو  حــال خیانــت بــه شماســت! ا
گزینــه روبــه رو هســتید: یکــی مانــدن در همیــن 
ــاری  ــتی و سرش ــه سرمس ــری و ادام ــت بی خب حال
»حقیقــت«  از  شــدن  باخبــر  دیگــری  و  لــذت  از 
را  گزینــه  کــدام  بســیار.  رنــج  و  درد  تحمــل  و 
برمی گزینیــد؟ ایــن دو »موقعیــت خیالــی« نشــان 
گزینــه  می دهنــد آدمیــان، در انتخــاب میــان یــک 

معمولــی و یــک گزینــه پرلــذت کــه هیــچ، حتــی در 
گزینــه  گزینــه پــردرد و یــک  انتخــاب میــان یــک 
گزینــه »حقیقــی« را »ترجیــح«  پرلــذت بــاز هــم 

می دهنــد.
ــی  ــا تبییــن و تحلیــل »موقعیــت خیال ــا اینجــا ب  ت
دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک« و تشــدید آن در 
دو »موقعیــت خیالــی« جدیــد نشــان دادم که گویا 
آدمیــان همیشــه هــم دنبــال »لــذت« نیســتند و در 
مــواردی »ترجیــح« می دهنــد بــا وجــود پذیــرش 
بداننــد.  را  »حقیقــت«  زیــاد  بســیار  رنــج  و  درد 
عینــی«  »حقیقــت  آدمیــان  دیگــر،  عبــارت  بــه 
باشــد،  تلــخ  کــه  هــم  هرقــدر  را،   )objective(
 )subjective( ذهنــی«  و  شــخصی  »لــذت  بــه 

می دهنــد. »ترجیــح« 
مــی دارد  آن  بــر  مــرا  نویســندگی  صداقــت  امــا 
کنــم  ــه بــه ایــن نکتــه اشــاره  پیــش از پایــان مقال
کــه برعکــس آنچــه نشــان دادم قضیــه این قــدر 
هــم صــاف و ســاده و شســته رفته نیســت! مــن 
سال هاســت هــر تــرم در درس »فلســفه اخــالق« 
»موقعیــت خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیک« 
نظــر  و  می کنــم  مطــرح  دانشــجویانم  بــرای  را 
ــذرد  ــه می گ ک ــرم  ــا می شــوم. هــر ت ــز جوی آنهــا را نی
شــمار بیشــتری از دانشــجویان می گوینــد ترجیــح 
بــه وان حمــام در »موقعیــت خیالــی  می دهنــد 
در  و  برونــد  ُنزیــک«  رابــرت  تجربــه  دســتگاه 
ایــن  کــه  بــاری  آخریــن  بزی انــد.  و  بماننــد  آن 
پرســش را از دانشــجویانم پرســیدم آغــاز همیــن 
دیگــری  تــرم  هــر  از  بیــش  نتیجــه  و  بــود  تــرم 
گفتنــد  شــگفتی زا! همــه دانشــجویان به اتفــاق 
ترجیــح می دهنــد بــه وان حمــام در »موقعیــت 
برونــد  ُنزیــک«  رابــرت  خیالــی دســتگاه تجربــه 
و در آن بماننــد و بزی انــد. قضیــه آنقــدر برایــم 
کشــور  کــه در خــارج از  کــه از دوســتانی  جالــب شــد 
خواســتم  می کننــد،  تدریــس  اخــالق«  »فلســفه 
بپرســند.  دانشجویانشــان  از  را  پرســش  ایــن 
پاســخ های  بــا  معنــی داری  به طــور  پاســخ ها 
دانشــجویان ایرانــی متفــاوت بــود. بررســی علــت 
ایــن تفــاوت مســتلزم تشــکیل تیمــی متشــکل از 
یــک »روان شــناس«  اخــالق«،  یــک »فیلســوف 
کــه  و یــک »جامعه شــناس« اســت؛ امــا چیــزی 
کــه در جهانــی  فعــال دســتگیرمان شــده آن اســت 
به شــدت »ســابجکتیو« می زی ایــم. وقتــی پاســخ 
دســتگاه  خیالــی  »موقعیــت  بــه  دانشــجویان 
تجربــه رابــرت ُنزیــک« ایــن اســت، پاسخشــان بــه 
دو »موقعیــت خیالــی« جدیــدی کــه در ایــن مقالــه 
کــردم، به طریــق اولــی، مشــخص اســت.   مطــرح 
»لــذت«  آن  در  کــه  مواجه ایــم  جهانــی  بــا  گویــا 
ــر« دیگــری  ــر هــر »خی به شــدت پیشــتاز اســت و ب
پاســخ  ارزش داوری  مقــام  در  مــن  می چربــد. 
دانشــجویان و چیرگــی ســوبژکتیویته بــر ذهــن و 
کنــون  کــه ا زبانمــان نیســتم. چه بســا شــما هــم 
ســرگرم خوانــدن ایــن مقالــه هســتید پاســختان 
رفتــن بــه وان حمام در »موقعیت خیالی دســتگاه 
ــدن و زیســتن در آن  ــرت ُنزیــک« و مان ــه راب تجرب
گــر چنیــن اســت، پــس دیگــر نقــد ُنزیــک  باشــد. ا
کارایــی خــود را از دســت می دهــد. مقصــود  اصــوال 
ُنزیــک از طرح »موقعیت خیالی دســتگاه تجربه« 
کــه نشــان دهــد آدمیــان »ترجیــح« خــود  ایــن بــود 
ــاس  ــک، براس ــد. ُنزی ــدم می دارن ــذت« مق ــر »ل را ب
همیــن »موقعیــت خیالــی«، »لذت گرایــی« را بــا 
»داوری هــای جاافتــاده« مــا »ناســازگار« دانســت. 
گســتره گســترده کســانی کــه بــه وان حمــام ُنزیــک 
»نــه« می گفتنــد، »لذت گرایــان« را بــر آن داشــت 
باشــند.  ُنزیــک  اشــکال  بــرای  چــاره ای  به فکــر 
به جــای  را  »ترجیــح«  آنهــا  دلیــل،  همیــن  بــه 
»موقعیــت  بــه  پاســخ  گــر  ا نشــاندند.  »لــذت« 
خیالــی ُنزیــک« »آری« باشــد، البــد بایــد بــه زودی 
چشــم به راه ظهــور دوبــاره گونه هــای گوناگونــی از 

باشــیم. »لذت گرایــی« 

کــه از آن »لــذت« می بــرد. »الــف،  لزومــا چیــزی 
ب را بــر پ ترجیــح می دهــد« بیانگــر آن اســت 
گزینــه ب و  کــه بــا دو  کــه »الــف، در موقعیتــی 
گرایــش دارد«.  گزینــش ب  پ روبــه رو اســت، بــه 
گــزاره »رســتم الــف را بــر ب ترجیــح می دهــد« بــه 
کــه »میــل رســتم بــه الــف از  ایــن معنــی اســت 
گــر او  میــل او نســبت بــه ب بیشــتر اســت«؛ حتــی ا
ــرد. در بســیاری از مــوارد،  ــذت« بب از ب بیشــتر »ل
مــا از الــف بیشــتر »لــذت« می بریــم امــا ب را بــر آن 
گــر فــرد »ترجیــح« دهــد  ا »ترجیــح« می دهیــم. 
تجربه هایــش »واقع نمــا« باشــد، آنــگاه »موقعیــت 
خیالــی دســتگاه تجربــه رابــرت ُنزیــک«، حتــی 
ــذت  ــاد ل ــث ایج ــام باع ــودن در آن وان حم ــر ب گ ا
بیشــتری برایــش شــود، بــرای او بــد خواهــد بــود. 
چرخــش  بــا  این گونــه  لذت گــرا«  »فایده گرایــان 
»ترجیح گرایــی«  به ســوی  »لذت گرایــی«  از 
کوشــیدند بــه اشــکال »موقعیــت خیالــی دســتگاه 

تجربــه رابــرت ُنزیــک« پاســخ دهنــد.
 preference( مزیــت دیگــر فایده گرایــی ترجیح گــرا 
utilitarianism(- افــزون بــر ارائــه راهــکاری بــرای 
دســتگاه  خیالــی  »موقعیــت  اشــکال  بــه  پاســخ 
تجربــه رابــرت ُنزیــک« -تبییــن ایــن امــر اســت 
کــه چه چیــزی باعــث می شــود مــرگ بــد باشــد. 
مــرگ، در نگــرش لذت گــرا، خیــر نیســت، امــا از 
آنجــا کــه فــردی کــه مــرده هیــچ دردی نمی کشــد، 
بــه  حکــم  لذت گرایــی،  براســاس  نمی تــوان، 
بــا  به شــدت،  مســئله،  ایــن  داد.  بودنــش  بــد 
اســت.  ناســازگار  مــا  جاافتــاده  داوری هــای 
بگوینــد  می تواننــد  ترجیح  گــرا  نظریه  پــردازان 
وقتــی فــردی می میــرد، بخشــی از ترجیح هایــش، 
بــرآورده نشــده، رهــا می شــوند و علــت بــدی مــرگ 

بــرای آن فــرد همیــن نکتــه اســت.
»موقعیــت  اشــکال  بــر  افــزون  »لذت گرایــی«، 
بــا  ُنزیــک«،  رابــرت  تجربــه  دســتگاه  خیالــی 
کــه بــاز هــم  اشــکال دیگــری نیــز روبــه رو اســت 
گویــد.  پاســخ  بــه آن  »ترجیح گرایــی« می توانــد 

»لذت گرایی« 
افزون بر اشکال 

»موقعیت 
خیالی دستگاه 

تجربه رابرت 
زیک«، با 

ُ
ن

اشکال دیگری 
نیز روبه رو 

که باز هم  است 
»ترجیح گرایی« 
می تواند به آن 

پاسخ گوید



ســِر  بــر  عقــاب،  و  رنــج  بــه  تهدیــد  برابــر  در 
می ایســتد: خــود  اخالقــی  اصــول 

کن!« »اسرار برمال 
کار در تــوان مــن  کــه ایــن  کــرد  برمــال نخواهــم 

اســت.
»پس در غل و زنجیرت می کشم.«

چــه می گویــی مــرد؟ مــن را در غــل و زنجیــر 
را در غــل و زنجیــر خواهــی  پایــم  می کشــی؟ 
بــر  نمی توانــد  نیــز  خــود  زئــوس  امــا  کشــید؛ 

تصمیــم مــن فائــق آیــد.
»به محبست خواهم افکند.«

البته بدن مفلوکم را.
کرد.« »سرت از بدن جدا خواهم 

ــودم ایــن تنهــا منــم  ــه ب گفت ــو را  کنــون ت ــا تا آی
کــه آن را از بــدن جــدا نتــوان  کــه ســری دارم 

کــرد؟«
اپیکتتــوس حفــظ اســرار را چنــان وظیفــه ای 
کــه حاضــر اســت بــرای ادا  بــرای خــود می دانــد 
کنــد. الگــوی  کــردن آن هــر مشــقتی را تحمــل 
ــرون فرمــان  کــه وقتــی ن او النترانــوس2 اســت 
گردنــش را بزننــد، ســِر خــود را جلــو آورد تــا  داد 
پذیــرای ضربــه باشــد و وقتــی ضربــه ضعیف تــر 
ــر افتــد، لحظــه ای  کارگ ــاِر اول  کــه ب ــود  از آن ب

2.Lanteranus

لــذت  از  عــاری  زندگــِی  اخالقــی  زندگــی  آیــا 
اســت و آیــا قهرمانــان اخالقــی شــیوه ای را در 
بیشــترین  کــه  می گیرنــد  پیــش  در  زیســتن 
بــه  دارد؟  آن  از  بــردن  لــذت  بــا  را  فاصلــه 
زندگــی  خوشــِی  و  خوبــی  دیگــر،  تعبیــری 
چــه نســبتی بــا هــم دارنــد؟ در طــول تاریــخ 
بــه  بارهــا  و  بارهــا  مســئله  ایــن  اندیشــه، 
اســت.  ح شــده  گــون مطــر گونا صورت هــای 
در اندیشــه  باســتان، رواقیــان خوشــِی زندگــی 
را ذیــل خوبــِی آن درمی یافتنــد. بــه نظــر آنــان، 
گونــه ای از زندگــی  زندگــِی مطلــوب و دلخــواه 
و  اخالقــی  ارزش هــای  مبنــای  بــر  کــه  اســت 
بنابرایــن،  یابــد.  تکویــن  آنهــا  بــه  پایبنــدی 
هــم  آالم  شــدیدترین  و  رنج هــا  ســخت ترین 
بــه  شــخص  پایبنــدِی  پرتــو  در  کــه  آنــگاه 
ارزش هــای اخالقــی دریافتــه شــوند، دلپذیــر و 
حتــی لذت بخش انــد. بــه ایــن قطعــه توجــه 
ــی،  ــر رواق ــوس1، متفک ــه در آن اپیکتت ک ــد  کنی

1.Epictetus

امیرحسین خداپرست

لذت
و زندگی خوب
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همــواره از لــذت و شــادکامی بــه دور و بــه رنــج و 
بلخــی، شــهید  تعبیــر  بــه  مبتالینــد.  درد 

گر غم را چو آتش دود بودی     ا
جهان تاریک ماندی جاودانه

گر بگردی                     گیتی سراسر  در این 
خردمندی نیابی شادمانه

کانــت، مقتضــای عدالــت ایــن اســت  از نظــر 
فضیلتشــان  میــزان  بــه  فضیلت منــدان  کــه 
میــزان  بــه  رذیلت منــدان  و  باشــند  شــادکام 
ایــن  بی نصیــب.  شــادکامی  از  رذیلتشــان 
از  کــه نشــانی  اســت  دقیقــا همــان پیونــدی 
کانــت البتــه  آن را در جهــان نمی بینیــم. امیــد 
کــه ایــن پیونــد در جهانــی دیگــر  ایــن اســت 
کانــت بــه  برقــرار شــود. بــا ایــن حــال، نگــرش 
ع، دســت کم در داِر دنیــا، بســیار  ایــن موضــو
بدبینانــه اســت. ایــن نگــرش بــر ایــن اصــِل 
کــه عمــل انســانی وقتــی  کانتــی اســتوار اســت 
مزّیــن  بــودن  اخالقــی  صفــت  بــه  می توانــد 
عمــل  از  ناشــی  خوشــِی  و  لــذت  از  کــه  شــود 
ــه یــک نیازمنــد  کــه ب کمکــی  پیراســته باشــد. 
گــر همــراه بــا پاداش هــای بیرونــی  می کنیــم، ا
عمــل  از  کــه  باشــد  درونــی  لذت هایــی  یــا 
کمتــر از وقتــی ارزش  خــود نصیــب می بریــم، 
کــه از ســِر ادای وظیفــه انجــام  اخالقــی دارد 

شــود.
ــاره   ــی درب ــی و بدبین ــه  خوش بین ــا دوگان ــا آی ام
جمــع بیــن لــذت و زندگــی خــوب دوگانــه ای 
قابــل دفــاع اســت؟ بــا نگــرش نخســت شــروع 

را از نظــر اخالقــی خــوب می ســازند. بخشــی 
کــه بــا مصالــح  از ارزش اخــالق بــه آن اســت 
هم سوســت  انســان ها  مــا  جمعــی  و  فــردی 
زندگــِی  می توانــد  زندگی کــردن  اخالقــی  و 
بیشــتری  شــادِی  و  صلــح  آرامــش،  بــا  را  مــا 
کنــد. بنابرایــن، غیرعقالنــی بــه نظــر  همــراه 
بــا  به کلــی  را  اخالقــی  زندگــی  کــه  می رســد 
مصالــح و منافــع خــود بیگانــه یــا در تعــارض 
بدانیــم. بــه طــور خالصــه، در دو حــال اخــالق 
آن  اینکــه  یکــی  می شــود:  بــی ارزش  امــری 
جمعی مــان  و  فــردی  منافــع  و  مصالــح  در  را 
کــه در ایــن صــورت، اخــالق  کنیــم  مضمحــل 
بــا مصلحت ســنجی تفاوتــی نخواهــد داشــت؛ 
ــل منافــع  دیگــر آنکــه اخــالق را چنــان در مقاب
و  نفــوذ  کــه  کنیــم  لحــاظ  خــود  مصالــح  و 
در  یابــد.  زوال  زندگی مــان  در  اثرگــذاری اش 
هــر دو حــال، امــر اخالقــی از دســت مــی رود.

بــا درنظرداشــتن ایــن نــکات، همچنــان بایــد 
بــرای ارتبــاط زندگــی خــوب و زندگــی خــوش 
بدبینــی  و  خوش بینــی  بیــن  میانــه  راهــی 
می کنــم  فکــر  کــرد.  تامــل  آن  بــر  و  یافــت 
طریــق  از  می تــوان  را  راه  ایــن  از  ســرنخی 
کــه آنهــا را  نگریســتن بــه زندگی هایــی یافــت 
زندگــی خــوب می شــماریم. توافقــی راهگشــا 
بــر برخــی الگوهــای زندگــی خــوب وجــود دارد، 
کنفوســیوس،  کســانی ماننــد ســقراط،  زندگــی 
زندگی هــا  ایــن  مانــدال.  نلســون  و  موالنــا 
نمونه هایــی غنــی از زندگــی اخالقــی هســتند 
را برمی انگیزنــد.  مــا  اشــتیاق  کــه تحســین و 
الگوهــای  ایــن  کــه  دریابیــم  می توانیــم  آیــا 
خوبــی از خوشــِی زندگــی و لذت هــای آن چــه 
آنــان  نمی رســد  نظــر  بــه  داشــتند؟  تصــوری 
گذرانــده باشــند  زندگی هایــی بی لــذت از ســر 
نمی دانســتند.  خــوش  را  زندگی شــان  یــا 
برخــی  کــه  کــرد  ل  اســتدال می تــوان  حتــی 
پایــاِن زندگــِی  پایان هــای نامطلــوب، ماننــد 
او  زندگــی  کــه  نمی شــود  موجــب  ســقراط، 
بینگاریــم.  مطلوبیــت  و  خوشــی  از  عــاری  را 
ــرار  ــِل دوراهــه ای تراژیــک ق گرچــه در مقاب او، 
زندگــی اش  کــه  نمی داشــت  خــوش  گرفــت، 
خواســت  مطابــق  و  گذشــته  بــا  متفــاوت 
ســقراط  یابــد؛  تــداوم  کمه کنندگانــش  محا
مــرگ را بــر ایــن شــیوه  زندگــی ترجیــح مــی داد. 
ــرای یافتــن ربطــی  ــد ســرنخی ب آنچــه می توان
بیــن خوبــی و خوشــِی زندگــی بــه دســت دهــد 
الگوهــای  کــه  اســت  نگرشــی  در  تحقیــق 
داشــتند.  لــذت  و  خــوش  زندگــِی  از  خوبــی 
بــه  ایــن تحقیــق روایت هــای مربــوط  منبــِع 
کــه آنهــا را  ایــن زندگی هاســت، روایت هایــی 
پیــش روی مــا می گشــایند و نشــان می دهنــد 
کــه می تــوان از خــوب زیســتن، لــذت هــم بــرد.

کشــید و ســپس، ســرش را دوبــاره  خــود را پــس 
در مقابــل جــالد فــرود آورد.3 قطعــاِت بســیاری 
از دیگــر متفکــران رواقــی باقــی مانــده اســت 
کــه همگــی نشــان می دهنــد آنــان بیشــترین 
لــذت را در زندگــی خــوب زیســتن و پذیــرای 
ایــن  می شــمردند.  بــودن  امــور  طبیعــِت 
فراانســانی  قــدری  مــا  نظــر  بــه  کــه  دیــدگاه 
بــه  خوش بینانــه  نگرشــی  بیانگــر  می آیــد، 
امــکان جمع کــردن خوبــی و خوشــی در زندگــی 
اســت. مطابــق آن، لذت بــردن حالتــی اســت 

کــه از پــِس خــوب بــودن حاصــل می شــود.
در نقطــه  مقابــل، دیدگاهــی دیگــر قــرار دارد 
کــه بــه نــام اپیکــور شــناخته می شــود. اپیکــور 
و مدافعانــش اصــل اخالقــِی راهنمــا در زندگــی 
زندگــِی  کــه  آن انــد  بــر  و  می داننــد  لــذت  را 
خــوب از پــِس زندگــِی همــراه بــا لــذت حاصــل 
زندگی مــان  از  کــه  انــدازه  هــر  بــه  می شــود؛ 
خــوب  میــزان  همــان  بــه  می بریــم،  لــذت 
کــه دچــار رنــج  زندگــی می کنیــم و بــه هــر انــدازه 
ــد اســت. اپیکــور خــود  ــم، زندگیمــان ب و دردی
گرچــه لــذت خــوب اســت،  کــه  تذکــر مــی داد 
و  درد  بــه  می توانــد  لذت جویــی  در  افــراط 
رنــج بینجامــد و  از ایــن نظــر، بــد اســت. بــرای 
نمونــه، خــوردن و آشــامیدن لذت بخــش و، 
امــا  اســت  خــوب  اخالقــی  نظــر  از  بنابرایــن، 
ناراحتی هــای  بــه  زیاده نوشــی  و  ُپرخــوری 
بــد.  رو،  ایــن  از  و  می شــود  منجــر  جســمانی 
خوبــی  میــان  ارتبــاط  بــه  اپیکــوری  نگــرش 
رواقــی  نگــرش  ماننــد  نیــز  زندگــی  خوشــِی  و 
خوش بینانــه اســت چــون یکــی از دو مســئله  
اصلــی را در دیگــری منحــل می کنــد؛ در اینجــا 

خوبــی را در خوشــی.
خوش بینــِی  در  فیلســوفان  همــه   امــا 
نیســتند.  شــریک  رواقی هــا  و  اپیکوری هــا 
بــزرگ  فیلســوف  کانــت،  ایمانوئــل  ذهــِن  در 
گزنــده همــواره حاضــر  آلمانــی، ایــن پرســِش 
کــه چــرا فضیلــت و شــادکامی تــا ایــن حــد  بــود 
ــرد  ــل ِخ ــدان و اه ــد و فضیلت من ــم جداین از ه

فضیلــت،  هتــر،  باتلــی،   .3
ــت،  ــین خداپرس ترجمه امیرحس
تهــران: کرگــدن، چــاپ اول: 
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نیکوماخــوس  اخــالق  در  ارســطو  می کنیــم. 
دیــدگاه رواقــی را نادرســت می شــمارد. از نظــر 
او، زندگــِی همــراه بــا شــکوفایی و شــادکامی 
)آنچــه او بــدان ائودایمونیــا4 می گفــت( صرفــا 
بــه وجــود نمی آیــد.  اراده  شــخص  از طریــق 
گونــه ای  بــه  می توانــد  امــور  وضــِع  همــواره 
کــه اراده  فاعــل اخالقــی را بــه بیراهــه  باشــد 
ایجــاد  گسســت  آن  در  به نحــوی  یــا  بــرد 
مناســب  اقبــاِل  و  بخــت  رو،  ایــن  از  کنــد. 
کــه  جزئــی از زندگــِی خــوب اســت. شــخصی 
اراده  اخالقــِی محکمــی داشــته باشــد امــا نــه 
کافــی، نــه اندکــی ثــروت،  ســالمت جســمانِی 
امنیتــی  نــه  و  بــرای معاشــرت  نــه دوســتانی 
بــرای بقــا داشــته باشــد، هــر قــدر بــر نیــروی 
از  را  بــاز هــم چیزهایــی  بیفزایــد،  اراده  خــود 
خوبــِی  می توانســتند  کــه  اســت  داده  دســت 

کننــد. بیشــتر  را  زندگــی اش 
اپیکــور،  نظــر  برخــالف  دیگــر،  ســوی  از 
زندگــی  از  را  مــا  می توانــد  لذت جویــی 
خوبی هایــی  از  نمونــه ای  کنــد.  دور  خــوب 
می کنــد  دور  آنهــا  از  را  مــا  لذت جویــی  کــه 
دوســتِی مبتنــی بــر فضیلــت اســت. بــه نظــر 
می تواننــد  بســیاری  دوســتی های  ارســطو، 
گیرنــد. در  بــر مبنــای فایــده یــا لــذت شــکل 
ایــن دوســتی ها آنچــه دوســتان را بــه یکدیگــر 
متقابلــی  لــذت  یــا  فایــده  می زنــد  پیونــد 
کــه بــه یکدیگــر می رســانند. امــا ایــن  اســت 
ــد،  ــترده و زیادن گس ــه  ک ــدر  ــتی ها همان ق دوس
لذت هایــی  و  فوایــد  هســتند.  هــم  ناپایــدار 
کــه دوســتان ممکــن اســت بــه هــم برســانند 
دلیــل،  همیــن  بــه  و  گذراینــد  و  محــدود 
ــر اســاس آنهــا نیــز  دوســتی های شــکل گرفته ب
ــا ایــن حــال، نوعــی  محــدود و زوال پذیرنــد. ب
کــه بــر مبنــای فضیلت هــای  از دوســتی هســت 
ــرار می شــود و  ــا فکــرِی دوســتان برق اخالقــی ی
اختیــار  در  می تواننــد  کــه  لذتــی  یــا  فایــده  از 
ــا، چــون  ــر مــی رود. در اینج ــد فرات هــم بگذارن
دوســتی  طرفیــِن  خصلــِت  و  خــوی  فضیلــت 
اســت،  یافتــه  رســوخ  آنهــا  منــش  در  و  شــده 
ایــن  دارد.  بیشــتر  عمقــی  و  تــداوم  دوســتی 
کــه لذت جویــی  اســت  ع دوســتی همــان  نــو
کنــد. نمی توانــد زندگــِی مــا را از آن بهره منــد 

چــه  کانــت  بدبینانــه ی  نــگاه  مــورد  در 
فیلســوفان  از  بســیاری  گفــت؟  می تــوان 
کنــون نشــان  ح نظریــه  او تا اخــالق از زمــان طــر
زندگــی  بیــن  کانتــی  گسســِت  کــه  داده انــد 
خــوب و زندگــی خــوش برخــالف شــهود مــا از 
کــه یــک زندگــی  اعمــال و فعالیت هایــی اســت 

4.eudaimonia

از نظر کانت 
مقتضای 

عدالت این 
است که 

فضیلت مندان 
به میزان 

فضیلتشان 
شادکام باشند 
و رذیلت مندان 

به میزان 
رذیلتشان 

از شادکامی 
بی نصیب
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 نغمه پروان

آتاراݡکسیای
لذت بدون رنج؛ 

اپیݡکوری
کاملی  همه ما در مسیر یک زندگی پربار، طیف 
از احساسـات و افـکار انسـانی را تجربـه می کنیـم 
کـه درد و رنـج نیـز جزئـی از آن اسـت. امـا جـای 
کنون، همواره  امیدواری اسـت که از گذشـته تا ا
بهتـر  مدیریـت  بـرای  شـیوه هایی  شـده  سـعی 
نامالیمـات زندگـی و دسـتیابی به لـذت، حتی با 
گذاشـته  وجـود ایـن درد و رنج هـا در اختیارمـان 
شـود، آن چنان که به جای گریز از آنها، بتوانیم 
رنـج«  بـدون  »لذتـی  بـه  آنهـا،  وجـود  بـا  حتـی 
دسـت یابیـم. اپیکـور، فیلسـوف عهـد باسـتان 
کـه بـه معرفـی لذتـی  نیـز از جملـه کسـانی اسـت 
و  سـعادت  همـان  را  آن  و  می پـردازد  مانـدگار 
هـدف نهایـی انسـان تلقـی می کنـد. متأسـفانه 
به سـبب از بین رفتن بیشـتر آثار اپیکور، بخش 
زیـادی از آموزه هـای او را تنهـا می تـوان از طریـق 
موضـوع  ایـن  و  آورد  به دسـت  منتقدانـش  آثـار 
و سـبب  بسـیاری شـده  بدفهمی هـای  موجـب 
شـده اسـت که به او به  چشـم فیلسوفی لذت گرا 
که لذت را مهم تر از هر چیزی در  نگریسته شود 
زندگـی تلقـی می کنـد. امـا بررسـی های جدیدتـر 
راسـتا  ایـن  در  نوینـی  بصیرت هـای  او،  آثـار 
فیلسـوفان  اسـت.  آورده  ارمغـان  بـه  برایمـان 
اپیکـور  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  همچنـان  معاصـر 
نتوانسـته آن گونـه بـه بیـان آرای خـود بپـردازد 
کـه زمینـه ایـن بدفهمی هـا  را از میان بـردارد، اما 
آنهـا براسـاس ایـن یافته هـا توانسـته اند او را تـا 
حـدودی از جرگـه فیلسـوفان لذت گـرای مـدرن 

بیـرون آورنـد.
از  می تــوان  طریــق  دو  بــه  اپیکــور،  نظــر  بــه 
زندگــی لــذت بــرد. او اولیــن نــوع لــذت را »لــذت 
از  نــه  کــه  »لــذت ســلبی« می نامــد  یــا  ایســتا« 
تجربه هــای خوشــایند، بلکــه در »نبــود« رنــج 
تشــنه  کــه  وقتــی  ماننــد  می آیــد؛  به دســت 
نیســتیم یــا از تشــنه بودنمــان در رنــج نیســتیم. 

کــه او تعریف می کند »لــذت پویا«  دومیــن لذتــی 
اســت کــه بــا »از میــان برداشــتن« رنج و خواســته 
کــه شــخص  بـه دســــت مـی آیـــد؛ ماننــد وقتــی 
تشــنه بتوانــد تشــنگی اش را فــرو نشــاند. از نظــر 
اپیکــور، فــرو نشــاندن تشــنگی خوشــایند اســت، 
کــه یــا اصــال تشــنه  امــا بهتــر از آن ایــن اســت 
کــه تشــنگی مان را  نباشــیم یــا نیــازی نباشــد 

فرونشــانیم.
ــد  ــه می توان ک ــی  ــا لذت ــت تنه ــد اس ــور معتق اپیک
همــواره زمینــه آرامــش جــان آدمــی را فراهــم 
ــتای  ــذت ایس ــن ل ــت. ای ــتا« اس ــذت ایس ــد »ل کن
رنــج  معنــای  بــه  »لــذت  یعنــی  اپیکــوری 
ایجــاد  حالــت  دو  در  می توانــد  نبــردن«، 
»نداشــتن  و  روحــی«  رنــج  »نداشــتن  شــود: 
رنــج جســمانی«. اپیکــور رنجــور نبــودن روان 
»لــذت  یــا  »آرامــش«  کســیا«،  »آتارا را  انســان 
روانــی« می نامــد و نبــود رنــج در جســم را »لــذت 
نــام می دهــد. جالــب  »آپونیــا«  یــا  جســمانی« 
گرچــه اپیکــور فقــدان رنــج جســم  اســت بدانیــم 
کســب ایــن لــذت ســهیم می دانــد،  و روان را در 
ــی«  ــذت روان ــان »ل ــر هم ــتر ب ــت بیش ــا در نهای ام
معتقــد  زیــرا  می کنــد،  کیــد  تأ کســیا  آتارا یــا 
اســت آدمــی می توانــد از طریــق از بیــن بــردن 
آشــفتگی های روحــی، آالم بدنــی را نیــز از میــان 
کســب ایــن  بــردارد یــا آنهــا را تحمل پذیــر ســازد. 
لــذت اپیکــوری ویژگی هــا و مطالبــات خاصــی 
دارد؛ ماننــد بازبینــی باورهــا، داشــتن دغدغــه 
بــاب  در  مباحثــی  و  فضیلت منــدی  دیگــری، 
کــه در ایــن نوشــتار بــه بررســی ویژگــی  مــرگ 

اپیکور معتقد 
است تنها لذتی 

که می تواند 
همواره زمینه 

آرامش جان 
آدمی را فراهم 

کند »لذت 
ایستا« است

بــا  لــذت  جســت وجوی  در  می کنــد  توصیــه 
بررســی هــر میــل و رصــد کــردن پیشــرفت اخالقی 
خــود ابتــدا از طبیعــی بــودن آنها مطمئن شــویم.
ــا تفکــر عقالنــی  برایــن اســاس، ضــروری اســت ب
کلیــت زندگــی بــرای  گرفتــن  و منطقــی و در نظــر 
یــک میــل  انتخــاب  برنامه ریــزی و دالیــل  آن 
کــرد. ایــن  و پرهیــز از امیــال دیگــر را مشــخص 
ــن  ــا ای ــه م ــا ب ــی اولویت ه ــادی و بازبین ــد انتق دی
عقایــد  زدودن  بــه  کــه  داد  خواهــد  را  امــکان 
بیهــوده ای بپردازیــم کــه در ایجــاد بخش زیادی 
دخیل انــد.  روحمــان  تشــویش  و  نگرانــی  از 
کــه مشــخص شــود اولویــت زندگــی مــا  زمانــی 
کــه از هــر فعالیتــی لذتــی نصیــب مــا  ایــن نیســت 
شــود، بلکــه آزادی از رنــج و مشــقت آن چیــزی 
آن هســتیم،  کــه در حقیقــت در طلــب  اســت 
کنــار می گذاریــم  برخــی از لذت هــای ایجابــی را 
ــی دســت  ــه ســعادت و لذت ــه ب ک و در اینجاســت 
کــه از نحــوه تفکــر مــا نشــئت می گیــرد. می یابیــم 
نــوع  انتخــاب  از  بیــش  حتــی  اپیکــور  آنچــه 
کیــد می کنــد، نحــوه انجــام  ــر آن تأ فعالیت هــا ب
آنهاســت. او معتقــد اســت مــا نیازمــان بــه غــذا را 
بــا خــوردن بــرآورده می ســازیم، امــا شــیوه های 
طبیعــی  میــل  ایــن  بــرآوردن  بــرای  زیــادی 
کــه بتــوان بــدون تکیــه بــر باورهــای  وجــود دارد 
انتخــاب  مثــل  ســاخت.  بــرآورده  را  آن  کاذب 
پــس   . موادغذایــی، نحــوه غــذا خــوردن و... 
می تــوان بــرای بــرآوردن یــک نیــاز طبیعــی انــواع 
کــه مــا را بــه مشــقت  شــرایطی را به وجــود آورد 
گفتــه  کــه  نمی انــدازد و ایــن موضــوع همان طــور 
شــد نیازمنــد داشــتن تفکــری انتقــادی و عقالنــی 
کســب  گزینــش اســت، بنابرایــن بــرای  در ایــن 
کســیا، نیــازی نیســت خــود را بــه یــک روش  آتارا
کنیــم، بلکــه بــا تفکــر عقالنــی  خــاص محــدود 
گزینه هــای  از  طیفــی  می توانیــم  خالقیــت  و 

نخســت آن یعنــی بازبینــی باورهــا می پردازیــم.

لزوم بازبینی نیازها و نحوه برآوردن آنها
اپیکــور معتقــد اســت فــرد زمانــی می توانــد بــه 
کــه بتوانــد به طــور عــادی،  کســیا دســت یابــد  آتارا
بــدون آنکــه چیــزی بــر طبیعــت او تحمیل شــود، 
امیــال طبیعــی خــود را بیابــد و آنهــا را بــرآورده 
در  کــه  امیالــی هســتند  امیــال طبیعــی  ســازد. 
ــم و در تحقق بخشــی  داشــتن آنهــا نقشــی نداری
آنهــا مــا تابــع طبیعتمــان هســتیم نــه طبیعتمــان 
تابــع مــا. ایــن امیــال، امیالــی جســمانی و روانــی 
ک و نوشــاک و همچنیــن  ــه خــورا ماننــد میــل ب
ماننــد  او  آنچــه  هســتند.  ارتباطــات  بــه  میــل 
آن  بــر  بســیار  عهدباســتان  فیلســوفان  دیگــر 
کیــد مــی ورزد، بازبینــی اولویت هــای زندگــی و  تأ
ــر انتخــاب ایــن امیــال  ــگاه انتقــادی ب داشــتن ن
ــا  ــت م ــد اس ــت. او معتق ــرآوردن آنهاس ــوه ب و نح
معمــوال بــه اشــتباه و بی چون وچــرا از امیالمــان 
و  غیرانتقــادی  باورهایــی  می کنیــم،  پیــروی 
نگرش هــای  داریــم،  نیازهایمــان  بــه  کاذب 
نادرســت جامعــه را برمی گزینیــم و بنابرایــن تــا 
حــد زیــادی غیرطبیعــی زندگــی می کنیــم. شــاید 
ــا بــرآوردن امیــال غیرطبیعــی، برخــی  در ظاهــر ب
از رنج هــا و فقدان هــا از میــان برداشــته شــود، 
امــا مجــددا بــه شــکلی جدیــد و حتــی بدتــر از 
ــه  ک ــه ایــن ســبب اســت  قبــل ظاهــر می شــود. ب
ــال طبیعــی  ــه امی ــه خــود را ب ک بیشــتر انســان ها 
محــدود نمی کننــد، بــه زندگی هــای ناشــادکام 
و اقناع نشــده مزمــن دچــار می شــوند، بنابرایــن 
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بــه خداونــد از مهم تریــن راه هــای نیــل بــه قــرب 
ــرای تقــرب  الهــی معرفــی می شــود و انســان ها ب
ــه  ــش را ب ــات خوی ــد صف ــد در تالش ان ــه خداون ب
کننــد. بــر ایــن اســاس  صفــات الهــی نزدیــک 

تـأثــیـــر  و  انـفـعـال نـاپـذیــــری  چــون 
نگرفتــن خداونــد از اوضــاع بیرونــی از 

نیــز  انســان  اوســت،  صفــات  مهم تریــن 
بــرای نزدیــک شــدن بــه خداونــد و شــبیه 

شــدن بــه او، نبایــد اجــازه دهــد اوضــاع و احــوال 
ــه  ــد. همان گون ــرار ده ــر ق ــی او را تحت تأثی بیرون
آرامــش  برایــش  خداونــد  تغییرناپذیــری  کــه 
گــر  درونــی و طمأنینــه بــه همــراه دارد، آدمــی نیــز ا
بتوانــد از تعلقــات بیرونــی وارســته شــود و دنیــای 
کینــه، نفــرت، امیــد و  بیرونــی او را دچــار خشــم، 
ــه آرامــش و جــان آرام؛ همــان  ــد ب ناامیــدی نکن
کــه اپیکــور آن را لــذت ایســتا می نامــد، دســت 
کــه عرفــان بــرای بــه  می یابــد. از ایــن روســت 
دســت آوردن آرامــش بــه انســان توصیــه می کنــد 
کــه در زندگــی و فعالیت هــای خــود چشــم گردباد 
گردبــاد  باشــد: یعنــی به ســان دایــره ای در وســط 
کــه در تالطــم گردبــاد کامــال ثابــت اســت و جــوش 
گردبــاد انــدک خللــی در او  و خــروش و ســیالن 

ایجــاد نمی کنــد.

گرچــه اپیکــور  مناســب را بــرای آن بیابیــم. مثــال 
شــیوه  بــه  را  زندگــی  خــود  مشــهور  »بــاغ«  در 
کــه آشــکارا بــر صــورت آرمانــی  خاصــی می گذرانــد 
مانعــی  بــود،  اســتوار  زندگــی  دربــاره  اپیکــوری 
را  زندگــی  اپیکوری هــا  برخــی  کــه  نمی دیــد 
کامــال عــادی مثــال بــا فعالیــت سیاســی  به نحــوی 
یــا نظامــی بگذراننــد و بــه آنهــا توصیــه می کــرد 
کــه در ایــن اشــکال زندگــی بــا گالیــه از »مشــقات« 
زندگــی خــود را ناســعادتمند نســازند. این گونــه 
کســیا، لــذت بــدون رنــج حالتــی  کــه آتارا اســت 
کــه در آن انســان به طــور عــادی  تصــور می شــود 
ــا ایــن  بــه عملکــرد زندگــی ادامــه می دهــد؛ امــا ب
کــه چیــزی بــر طبیعتــش تحمیــل نشــود  نگــرش 
برایــش  یــا جســمانی  رنــج و مشــقت روحــی  و 

نیــاورد. به وجــود  محدودیــت 

کالم آخر
کــه  نیســت  لذتــی  اپیکــور،  لــذت  کســیای  آتارا
آیــد، بلکــه  از تجربه هــای خوشــایند به دســت 
به طــور ســلبی حالــت نبــودن در مشــقت توصیف 
انســان ها  اینکــه  اپیکــور،  نظــر  از  می شــود. 
همــواره تمایــل بــه آن دارنــد که فعالیت هایشــان 
از  ناشــی  کنــد،  تولیــد  مثبــت  بــار  برایشــان 
باورهــای کاذب و نگرش هــای هیجانــی ناســالم 
آنهاســت و تلــه ای پیــش روی آنهــا پهــن می کنــد 
کســب ایــن نــوع لــذت پایــدار بــدون  کــه آنهــا را از 
رنــج بــاز مــی دارد. او انســان ســعادتمند را فــردی 
متعــدد  هیجان هــای  به دنبــال  کــه  می دانــد 
ــا دور نگــه  ــد ب ــذت نباشــد و بتوان کســب ل ــرای  ب
داشــتن خویــش از فعــل و انفعــاالت غیرضــروری 

کنــد. زندگــی، آرامــش جــان را تجربــه 
کــه بــه  کالم اپیکــور در بــاب لــذت و رویکــردی 
بســیاری  شــباهت های  دارد،  آدمــی  ســعادت 
ــبه  ــان تش ــی دارد. در عرف ــی و دین ــا آرای عرفان ب



کنش هــا  روشــنی روز و روانــی رود داده اســت. وا
گاه  و کنش هــای انســانی را بــه بررســی نشســته و 
کودکــی تــا پیــری را در تــرازوی ســنجش  چنــان از 
نهــاده اســت که شــگفتی خواننــده را برمی انگیزد.

پیوند یزدان و شادی
می خوانــد،  را  یــزدان  اندیشــه  و  خــرد  مرزبــان 
کــه  یــزدان و یــزد و یشــن ریشــه در جشــن دارنــد 
ســرآغاز شــادی و بن مایه شــادابی اســت. هنگامی 
کــه زال از دیــدن روی رودابــه دور افتــاده اســت، از 
یــزدان شــادی بخش کمــک می خواهــد. در گفتار 

می بینیــم، پــدر رســتم می گویــد:
ک چه مایه شبان دیده اندر سما
ک خروشان بدم پیش یزدان پا

ــد و  ــر وی می تاب ــه داســتان مهــر ایــزدی ب در دنبال
زال یــادآور می شــود آن نیایــش بــه ایــن شــادی ره 

جســت:
کنون شاد گشتم به آواز تو
بدین خوب گفتار با ناز تو

ایــن سرچشــمه شــادی بــدان گونــه اســت که همه 
به درگاه او برای شــادی دل ســپارند:

ک نیایش گرفتم به یزدان پا
ک کز اوی امید و وز او بیم و با

ز یزدان شناسید یکسر سپاس
مباشید جز شاد و یزدان شناس

گفــت  بــه دور از هرگونــه خودشــیفتگی می تــوان 
تمــدن  و  فرهنــگ  گوینــدگان  ســرآمد  فردوســی 
ایران زمیــن و صدرنشــین ادبیــات حماســی جهــان 

ــت. اس
شــاهنامه نخســت از اســطوره ها حماســه می ســازد 
و ســپس نیازهــای قهرمانــان حماســه گر خــود را 
بــه زیبایــی بازگــو می کنــد. اندکــی پــس از آن بــه 
شــیوه ای هوشــمندانه بــه پاســخ ایــن نیازهــای 
بــه  بدین گونــه  و  می پــردازد  طبیعــی  و  درونــی 

را در شــاهنامه هم ســان او نمی یابیــم؛ امــا همیــن 
گفتــار و یــادآوری زندگــی  مبــارز جنگجــو در چــکاد 
کــه بــا اســفندیار در نفس گیرتریــن  خــود هنگامــی 
پــی  پایــداری در  را در  ارج خــود  رزم می ایســتد، 

می دانــد. دادگــری  از  پاســداری 
زمین را همه سربه سر گشته ام

بسی شاه بیدادگر کشته ام
شــب  یــک  کــه  رزم  روز  دو  فاصلــه  در  تهمتــن 
آســودگی در میــان دارد، اســفندیار را فــرا می خوانــد 

تــا ایــن یــک شــب را بــه شــادی بگذراننــد.
ز دشت اندر آیی سوی خان من

بوی شاد یک چند مهمان من
سخن هرچه گفتم به جای آورم

خرد پیش تو رهنمای آورم
شــاهنامه پند آمــوز همــه زمان هــا و زمین هاســت. 
مــا را از فرافکنــی بــه دور مــی دارد و بــدان می خوانــد 
خویــش  رفتــار  و  اندیشــه  کار،  پاســخ گوی  کــه 
کــه پاســخ گویی آن  باشــیم. یکــی از ایــن نیازهــا 
بــر دوش تک تــک فرمانروایــان و فرمان پذیــران 
اســت، شــادی جــان، تــن، مــردم و میهــن اســت.

کــه در قهرمانــان شــاهنامه  ســرزندگی و نشــاطی 
بــه چشــم می خــورد، ریشــه در نگــرش و پیونــد بــا 
شــادی و خرســندی دارد و بازتــاب آن در بازیگــران 

شــاهنامه پدیــدار و مانــدگار اســت.
بلنــدآوای تــوس بــا تکیــه بــر ســتون شــادی در 
کــه بی مهــری بــه ایــن  گوشــزد می کنــد  زندگــی 
نیــاز، آرامــش روان مــا را در هــم می ریــزد. او چونــان 
کارآزمــوده  روان شناســی  و  ژرف بیــن  روان کاوی 

بانــگ برمــی دارد:
چو شادی بکاهد بکاهد روان

خرد گردد اندر میان ناتوان
ایــن هم ســویی شــادی، خــرد و هســتی، بارهــا در 

 با یاد یزدان شادی بخش
 همه شاد و روشن روان به بخت تواند

 برافراخته سر به تخت تواند

شــاِه  را  شــاهنامه  پژوهشــگران  از  بســیاری 
نامه هــا دانســته اند و از ایــن چشــم انداز ارزشــی 
انســانی  خردنامــه  ایــن  بــه  بی همتــا  و  ژرف 
»شــاه«  واژه  هــم  مــا  ادبیــات  در  بخشــیده اند. 
برتریــن  »شــاه بیت«  دارد.  بی ماننــدی  ویژگــی 
گــذرگاه،  بهتریــن  »شــاه راه«  اســت،  غــزل  شــعر 
»شــاه نامه«  و  پایــه  نیرومندتریــن  »شاه ســتون« 
گاه  کاِر نامــه آ نیــز شــاهکار نامه هاســت؛ و چــون 
کــردن، آشــنا نمــودن و راهنمایــی و دشــوارروبی 
کــه  اســت، بدین گونــه شــاهنامه پیامگــری اســت 
گشایشــگران نامــه را از نیکــی و راســتی و بهــروزی 
ــه  ــدوه و رشــک ب بهرمنــد می ســازد و از تلخــی و ان
کــه  بــه مــا  آمــوزد  دور مــی دارد. فرزانــه ســخنور 
شــادی بایــد در همــه درازنــای زندگــی بــا مــا باشــد؛ 
زیــرا خشــنودی زندگــی را خواســتنی می کنــد. بــر 
ــخن  ــوس س ــه ت ــروده فرزان ــت س ــن برداش ــه ای پای
از همــه بایدهــا و نبایدهــای انســانی بــه میــان 
گــذر ناگزیــر  کــه در  مــی آورد و آدمــی را می آمــوزد 
زندگــی چگونــه شــب ها را بــه روز دوزد و زمــان را 
در خورجیــن خویــش انــدوزد تــا مبــادا در ایــن آمــد و 

گویــد. شــد خســته و پریشــان، جهــان را تــرک 
از  را  گیرنــده  کــه  اســت  خبــری  گویــای  نامــه 
از  و  می کنــد  گاه  آ نمی دانــد،  کــه  رخدادهایــی 
گــزارش می دهــد  کــه در راه اســت،  پیشــامدهایی 
تــا بدین ســان خواننــده بــار و بنــه خــود را بنــد و 
کــه آســیب و آزاری بــر وی نیایــد.  بســتی دهــد 
بــه  کــه  می ســازد  روشــن  شــاهنامه  برگ شــمار 
گیــر بــه  راســتی فردوســی دیــدی ژرف و نگرشــی فرا
چونــی و چگونگــی آمــدن، زندگــی و رفتــن مــردم 
ــه  ــه هریــک از این هــا پاســخی ب داشــته اســت و ب

کــه بن مایه هــای زندگــی  همــه تاریــخ می آمــوزد 
چیســت.

در ایــن آمــد و شــد یــک چشــم انداز انســان گرا و 
را در برابــر چشــمان  از داد و شــادی  ســازواره ای 
مــا برپــا مــی دارد. فردوســی اندیشــناک آن اســت 
توســری خورده،  ســرزمینش  مــردم  مبــادا  کــه 
و  نچشــیده  آزا دی  طعــم  نفس مــرده، 

آینــد. بــار  محنت کشــیده 
گام  بــرای رویارویــی بــا چنیــن آســیبی، نخســتین 
کــه بنــای شــادی و نشــاط در نهــان و  آن اســت 
انســان پی ریــزی شــود. خواســت حکیــم  نهــاد 
کــه پــی و پایــه شــادی زندگــی  گیــر اســت  چنــان فرا
را پــاس مــی دارد و ژرف و تیزبیــن پنــد می دهــد 
گــر ایــن  کــه شــادی ســتون اســتوار زندگــی اســت. ا
درخــت دلگشــا را بپاییــم، در پنــاه آن زیســتگاه مــا 
سرشــار از ســرور و خرســندی می شــود. بر این پندار 
قهرمانــان شــاهنامه در فراز و فــرود، نوا و بینوایی، 
جوانــی و پیــری شــادی را از دســت نمی دهنــد و 
کــه بــه ایــن  بدین گونــه ایــن خویــش کاری ماســت 
نیــاز بنیادیــن پاســخ دهیــم. در ســروده فردوســی 
شــادی یکــی از ارزش هــای بــزرگ زندگــی اســت که 
بــا برتریــن داشــته های انســانی پیونــد می خــورد. 
در جای جــای شــاهنامه بــا پیونــد شــادی و داد، 
شــادی و خــرد، شــادی و جنــگ، و شــادی و همــه 
زندگــی روبــه رو می شــویم. فرزانــه تــوس می گویــد 
زندگــی از آغــاز تــا فرجــام مبــارزه بــرای داد و شــادی 

اســت.
هنوز از لبت شیر بوید همی

دلت ناز و شادی بجوید همی
از  شــادی  کــه  اســت  آن  پیامگــر  ســخن  ایــن 
کــودک  اســت.  کــودکان  نخســتین  نیازهــای 
نیازمنــد  ک  خــورا بــه  کــه  همان گونــه  آدمــی 
اســت بــه شــادی نیــز دل بســته اســت. برتریــن 
کــس  کــه هیــچ  قهرمــان شــاهنامه، رســتم اســت 

محمدعلی دادخواه

شادی و لذت
در شاهنامه

در اندیشه 
فرمانروایان 

ایران باستان 
پیوند شادی 

و زندگی بسیار 
برجسته است. 
داریوش بزرگ 
در کتیبه نقش 

رستم این سان 
نگاشته است: 
»خدای بزرگ 

است، اهورمزدا 
که این زمین 

را آفرید، آن 
آسمان را 

آفرید، که مردم 
را آفرید، که 

شادی را برای 
مردم آفرید.« 



گــر همــه تــوان خویــش را در پــی کســب ثــروت بــه  ا
کار گیریــم، خرســندی بــا مــا همــراه نخواهــد بود.

که او را نبینند خشنود ایچ
همه در فزونیش باشد بسیج

جهان پر شد از شادمانی و داد
کسی را نیاید از آن هیچ یاد

ــران  ــه آبادگ ــای هم ــاهنامه راهنم ــه ش و بدین گون
و  داد  بــه  بســتگی  آبــادی  بداننــد  تــا  می شــود 
گــر ایــن دو را از دســت بدهنــد هیــچ  شــادی دارد و ا

گزینــه ای جایگزیــن آن  نیســت.
شــاهنامه دادگــری و دادبانــی را همــراه با شــادمانی 
کــه جهــان را خــرم و خرســند می ســازد و  می بینــد 
در سایه ســار دادگــری مــردم خشــنود و توانمنــد 
شــادمانی  بازخــورد،  و  برخــورد  ایــن  می شــوند. 

همگانــی را بــه همــراه مــی آورد.
چو خشنود داری جهان را به داد

توانگر بمانی و از داد شاد
کسی باشد از بخت پیروز شاد
که باشد همیشه دلش پر ز داد

من آباد گردانم آن را به داد
همه زیردستان بمانند شاد

همــه  نیــاز  آب  به ســان  و  هــوا  هماننــد  شــادی 
فرهنــگ  آبشــخور  از  فردوســی  اســت.  مردمــان 
کهــن نوشــیده و بدین ســان در پاســداری  ایــران 
شــادی  غــم،  چاره گــر  اســت.  کوشــیده  شــادی 
غــم  بــر  و چیرگــی  آن  بــه  و ســوی مندی  اســت 
گویــای پیــروزی اهــورا بــر اهرمــن اســت. شــادی 
و  می کنــد  آســان  را  ناهمواری هــا  پذیــرش 
شــکیبایی مــا را افــزون، تــا بــا نرم خیــزی بردبــاری 
مــا بــارور شــود و بــه ســادگی دشــواری ها را بروبیــم 

بکوبیــم. را  تــا ســختی ها 
پیونــد  باســتان  ایــران  فرمانروایــان  اندیشــه  در 
شــادی و زندگــی بســیار برجســته اســت. داریــوش 
کتیبــه نقــش رســتم این ســان نگاشــته  ــزرگ در  ب
کــه ایــن  اســت: »خــدای بــزرگ اســت، اهورمــزدا 
کــه مــردم را  زمیــن را آفریــد، آن آســمان را آفریــد، 

کــه شــادی را بــرای مــردم آفریــد.« )1( آفریــد، 
در ایــن نگــرش شــادی پا به پــای زمیــن و آســمان 

پایــگاه انســان قــرار می گیــرد.
در آموزه هــای بهدینــان می خوانیــم: » اهورمــزدا 
یــاری  بــه  او  روشــن،  آفریــد  را  آســمان  نخســت 
آســمان شــادی را آفریــد. بــدان روی شــادی را فــراز 
کنــون آمیختگــی اســت، ) تــا( آفریــدگان  آفریــد کــه ا
گوهــر آســمان آب  بــه شــادی دریســتند؛ ســپس از 

را آفریــد.« )2(
چــه  شــادی  کــه  گــزارش می بینیــم  دو  ایــن  در 

امیدم چنان است از کردگار
نباشی جز از شاد و به روزگار

بــا خرســندی پاســخ گوی آرزوهــای  ایــن پیونــد 
کــه از پــگاه تــا شــامگاه عمــر  همیشــه آدمــی اســت 
تالشــی بی پایــان بــرای خوشــبختی دارد، چراغــی 
روشــن و مشــعلی فــروزان کــه پیکــره ســرزمین را به 

ــود. ــون می ش ــروزی رهنم ــروزی و پی به
همیشه بوی شاد و پیروزبخت

که تو شادمان کشور و تاج و تخت
.

آنچــه آمــد نگاهــی پرشــتاب و کم درنــگ بر شــادی 
در شــاهنامه اســت؛ امــا پژوهــش در خــور ارزش 
کارهــا، بســان  کــه هماننــد دیگــر  فــراوان اســت 
»خــرد در شــاهنامه«، »ایــران در شــاهنامه« و »داد 
در شــاهنامه« نگرشــی ژرف بــر ایــن نیــاز انســانی در 

شــاهنامه داشــته باشــیم.
1. داریــوش بــزرگ رضــا خزاعی صفحــه 54، چاپ 

.13۸4
چــاپ   ،40 صفحــه  بهــار  مهــرداد  بندهــش   .2

.13۸5
گوینــدگان  ــه اهریمــن را  3. ایــن وابســتگی غــم ب

گویــد: بارهــا یــادآور شــده اند. حافــظ 
شیطان غم برو هر آنچه توانی بگو بکن

من برده ام به باده فروشان پناه ازو
حافظ به سعی سایه 13۸6.

محمدعلــی  فراموش شــده  حــق  شــادی   .4
.139۸ چــاپ  دادخــواه، 

گفتــار فردوســی بازگــو شــده اســت.
همیشه بدی شاد و به روزگار

روان را خرد بادت آموزگار
ــی و  ــه، پ ــاس و اندیش ــم احس ــاز ه ــه ب و بدین گون

پایــه داشــت و برداشــت مــا می شــود.
همیشه خردمند امیدوار

نبیند به جز شادی از روزگار
ــک از  ــر ی ــا را در ه ــد و م ــنده نمی کن ــن بس وی بدی

پایگاه هــای زندگــی بــه شــادی می خوانــد.
کسی کو جوان است شادی کنید

دل مردمان جوان مشکنید
و ایــن شــادی را همــواره بــا مــا همــراه می ســازد تــا از 

آن چشــم نپوشــیم و پای نکشــیم.
همی باد تا جاودان شاددل
ز رنج و ز غم گشته آزاد دل

شــاهنامه می گویــد ســرمایه زندگــی را چنــان بــه 
کــه پــس از تــرک جهــان بــاز هــم  داد و ســتد نهیــم 
شــادی برقــرار مانــد و در هــر هنــگام بــا شــادی و 

خوش دلــی همــراه باشــیم.
ک بالین من نبودی جز از خا

بدو شاد بودی جهان بین من
برفتند خشنود ز ایوان اوی

به یزدان سپردند تن و جان اوی
هنــگام رایــورزی و هم پرســگی پیرامــون نبــرد بــاز 

هــم بایــد شــادی را از دســت ندهیــم.
همی خورد شادی کنان دل به جای

همی با یالن جنگ را کرد رای
هنگام شادی اندیشه بد را از دل بیرون کنیم.

مدار هیچ اندیشه بد به دل
همه شادی آرای و غم بر گسل

این خرســندی اســت که درون و روان ما را آســوده 
می ســازد و پــی و پــای هــر کار را بــرای دســتیابی بــه 

هــدف فراهــم می کند.
که یزدان سپاس  ای جهان پهلوان

که ما از تو شادیم و روشن روان
چــون زندگــی را بــا شــادی آغــاز می کنیــم نبایــد 
هیــچ درنگــی بــر آن فرود  آید. هنــگام بینوایی این 
کــه بــه مــا تــوان می بخشــد تــا  شــور شــادی اســت 

ــو بســازیم. برخیزیــم و زندگــی را از ن
گه تنگ دستی دلی شاد و راد

جهان بی تن مرد دانا نباد
از  پــس  شــادگونه  نگــرش  ایــن  اســت،  گفتنــی 
چهارصــد ســال بازتابــی در ذهــن حافظ داشــته که 

ــه اســت: گفت
در وقت تنگدستی در عیش کوش و مستی

کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
 

شــادنگر  و  نیک اندیــش  حکیمــی  فردوســی، 
گفتــار او پدیــدار  اســت و بازتــاب ایــن خرســندی در 
می شــود. وی همــراه بازگویــی داســتان زندگــی 
قهرمانــان حماسه ســاز بــه شــکار هنگامه هایــی 
کــه می تــوان در یــک بزنــگاه شــادی را  مــی رود 
جســت وجو کــرد و بــا یــادآوری ســرور نقش آفرینــان 
داســتان، شــنوندگان خــود را همــزاد آنــان  پندارنــد.
و  سرخوشــی  ســادگی،  بــه  بازیگــران  شــادمانی 
ــده  ــان خوانن ــر زب ــن و ب ــی را در ذه ــادکامی زندگ ش
فــرو  زندگــی  هلهلــه  از  نیــز  او  تــا  می ســازد  روان 
نمانــد. حکیــم تــوس یــادآور می شــود مبــادا زندگــی 
و هســتی خــود را در پــی اندوختــن از دســت دهیــم 

ــد. ــاد ده ــر ب ــادی را ب ــه ش ک ــی  ــر کس ــدوه ب و ان
به بیشی چرا شادمانی کنیم
بر این خواسته پاسبانی کنیم

ایــن روشــنگر دوراندیــش اســت کــه یادآور می شــود 

پایــگاه ارزشــمندی در فرهنــگ  بلنــد و  جایــگاه 
ایران کهن داشــته اســت. در گزارش دوم، شــادی 
پیــش از آب آفریــده شــده تــا درآموزیــم نیــاز بــه 
شــادی فزون تــر از نیــاز بــه آب اســت. ایــن فرزانــه 
کــه مــا را می خوانــد بــرای نیایــش  تــوس اســت 
خداونــد و بــا ســتایش پــروردگار می تــوان دل مــردم 
کتــاب بی گزنــد از بــاد  کــرد. بــه راســتی ایــن  را شــاد 
کــه  و بــاران بــارگاه بــزم، رزم، دانــش و ادب اســت 
مــا را بــه اندیشــه می خوانــد تــا از ایــن سرچشــمه 
بــاوری  فرزانــه  حماســه پرداز  شــویم.  بهره منــد 
شــگرف بــه هم بســتگی دادبانــی و شــادمانی دارد 
و بــا زبانــی پختــه و ســنجیده آن را بازگــو می کنــد.

همی آفرین خواند بر کردگار
 بر آن شادمان گردش روزگار

ایــن شــادمانی پایانــی نــدارد. تــا هســتی هســت 
بایــد آن را پــاس داشــت و بــا آن هم ســو گشــت و 

زیســت.
پنــدار فرهنگ مــداران ایــران )3( بــر ایــن بنیــان 
کــه غــم همــزاد اهریمــن اســت و شــادی  اســت 
پیشــکش یــزدان. پــس غــم را بایــد زدود و شــادی 

را ســتود.
همی باد تا جاودان شاد دل
ز رنج و ز غم گشت آزاد دل
و این شادی روان را سرخوش می دارد:

همیشه بدی شاد و به روزگار
روان را خرد بایدت آموزگار

پــردازش شــیرین و شــکرین فردوســی بــه شــادی 
ــا  ــو ب ــه هم س ــادابی را همیش ــه ش ک ــت  ــان اس چون
بــرای  او  درخواســت  برتریــن  و  می دانــد  زندگــی 

بهتریــن مردمــان آرزوی شــادی اســت.

ف؟؟؟؟؟
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صدیق قطبی 

کــه مــا را قــادر می ســازد بــه همــه  موجــودات بــه 
صــورت برابــر و بی غــرض عشــق بورزیــم.«

ایــن  پــروردن  بــرای  گام  دوازده  آرمســترانگ 
می دهــد: پیشــنهاد  اساســی  فضیلــت 

گام اول: درباره  شفقت بیاموزیم
»هــر یــک از ادیــان جهــان قابلیت هــای خــاص 
بــه  نســبت  خــود  خــاص  روشــن بینی  و  خــود 
گاه  سرشــت و مقتضیــات شــفقت را دارا هســتند و 
ــا را  ــه م ــوزش ب ــرای آم ــرد ب ــه ف ــر ب ــزی منحص چی
گــر در ذهــن خــود جایــی  در خــود نهفتــه دارنــد. ا
کنیــد، بــه تدریــج بــه  بــرای دیگــر ســنت ها بــاز 
کــه  می پردازیــد  چیــزی  آن  از  قدردانــی  و  فهــم 
عقایــد  و  فرهنگ هــا  بــا  انســان ها،  از  بســیاری 
ک نظــر دارنــد. پــس در  گــون، در آن اشــترا گونا
حالــی کــه در خصــوص آموزه هــای ســنت خویــش 
کــه  کنیــد  ــی را صــرف آن  تحقیــق می کنیــد، زمان
دربــاره  اظهــارات دیگــر ادیــان پیرامــون خصایــل 
کــه  مشــفقانه بیشــتر بدانیــد. آن گاه درمی یابیــد 
کار فی نفســه شــما را قــادر خواهــد ســاخت  ایــن 
گســترش دهیــد و برخــی از  همدلی هــای خــود را 
کــه مــا را از  پیش پندارهایــی را بــه چالــش بکشــید 

»دیگــری« جــدا می کنــد.«

گام دوم: به جهان پیرامون خویش 
بنگریم

ــه از  ک ــم  ــد آنی ــفقت نیازمن ــه ش ــتیابی ب ــرای دس ب
نــو نگاهــی منصفانــه و بی طــرف بــه خانــواده، 
از  مثــال  باشــیم.  داشــته  خــود  کشــور  و  جامعــه 
خــود بپرســیم متــون درســی نظــام آموزشــی مــا 

گام پنجم: مراقبه
بــر  بیشــتری  کنتــرل  تــا  می کوشــیم  مراقبــه  در 
کــه غالبــا فراینــدی غریــزی و خــودکار  ذهــن خــود 
دارد داشــته باشــیم و بتوانیــم تمایــالت جدیــدی 
ذهنــی  قــوای  از  و  دهیــم  پــرورش  خــود  در  را 
کنیــم. ایــن  خــود بــه نحــو بهینه تــری اســتفاده 
تــا درک روشــن تری  ارزیابــی یاری مــان می کنــد 
کــه  ذهــن  جانب دارانــه  غالبــا  قضاوت هــای  از 
کنیــم. در  ــه دیگرســتیزی منجــر می شــود پیــدا  ب
کــه بــه وقــت انجــام عملــی  مراقبــه درمی یابیــم 
مطبوع تــری  و  بهتــر  هــوای  و  حــال  مشــفقانه، 

داریــم.

گام ششم: عمل
نویســنده می گویــد بایــد بکوشــیم روزی یک بــار، 
کــه  عملــی  دهیــم.  انجــام  مشــفقانه ای  عمــل 
می توانــد ظاهــری ناچیــز و از یادرفتنــی داشــته 
خویشــاوندان  از  یکــی  بــه  اینکــه  مثــل  باشــد. 
شــنیدن  بــرای  یــا  کنیــم  تلفــن  کهنســالمان 
کــه غمگیــن اســت وقــت  حرف هــای همکارمــان 
گــر ایــن شــیوه، عــادت زندگــی مــا شــود  بگذاریــم. ا
ــرد و  ــه خــود بگی ــه افزایشــی ب ــد رو ب ــد رون می توان
مثــال بعــد از مدت زمانــی قــادر می شــویم خــود را 
کار مشــفقانه انجــام  کــه روزی دو  عــادت دهیــم 
کــه عمــل مشــفقانه بــه  دهیــم. هــدف آن اســت 

عــادت »هــر روز و همــه روز« مــا بــدل شــود.

گام هفتم: دانسته های ما چه اندک  
است

بـا اینکـه دسـتاوردهای علـم جدیـد مـا را متقاعـد 
سـر  پشـت  را  نادانـی  مرزهـای  دائمـا  کـه  کـرده 
می  گذرانیـم امـا هنـوز در خصـوص اساسـی ترین 
و  سرراسـت  پاسـخی  بـه  زندگـی  پرسـش های 
اینکـه  نظیـر  پرسـش هایی  نرسـیده ایم.  قطعـی 
»شـادکامی چیسـت؟« و »چگونـه بـا فناناپذیـری 
ویـژه  بـه  نادانسـته ها  بیاییـم؟«  کنـار  خویـش 
همچنـان  زندگـی  اصلـی  پرسـش های  حـوزه   در 

کتــاب »از دل تــو تــا دل مــن:  ]ســیری شــتابان در 
گام بــرای زندگــی شــفقت آمیز«، نوشــته   دوازده 
ســلیمانی،  مرضیــه  ترجمــه  آرمســترانگ،  کارن 

ــو[ فرهنــگ نشــر ن
بــه  نــه  »شــفقت«  آرمســترانگ،  کارن  نــگاه  در 
معنــای احســاس تأســف یــا ترحــم بــرای دیگــران 
کــردن  تحمــل  یــا  »پذیرفتــن  معنــی  بــه  بلکــه 
چیــزی در شــخصی دیگــر اســت؛ یعنــی خــود را بــه 
کــردن درد  جــای دیگــری قــرار دادن؛ احســاس 
ــود  ــج خ ــی درد و رن گوی ــه  ک ــی  ــه صورت ــج او ب و رن
بلندنظــری.  بــا  او  دیدگاه هــای  درک  و  ماســت 
کــه شــفقت بــه شــکلی  بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه  بایســته در قانــون طالیــی خالصــه می شــود 
کنیــم،  ــگاه  ــه دل هــای خــود ن از مــا می خواهــد ب
و  کنیــم  کشــف  می ســازد  رنجــور  را  مــا  آنچــه 
آن گاه تحــت هــر شــرایطی، از تحمیــل آن رنــج 
بــر دیگــری اجتنــاب ورزیــم. بنابرایــن می تــوان 
شــفقت را نوعــی رویکــرد مبتنــی بــر اصــول اخالقی 

کــرد.« و نوع دوســتی منســجم تعریــف 
کــه  کســی  آرمســترانگ می نویســد: »نخســتین 
کــه  آنجــا  تــا  کــرد،  تدویــن  را  طالیــی  قانــون 
کنفوســیوس  چینــی  حکیــم  می دانیــم،  مــا 
کــه وقتــی از او پرســیدند  )4۷9- 551 پ م( بــود 
شــاگردانش  کــه  اوســت  تعالیــم  از  کدام یــک 
ــد،  ــش دهن ــه روز« انجام ــرروز و هم ــد »ه می توانن
کــه  پاســخ داد: »... هرگــز بــا دیگــران چنــان نکــن 
کننــد.«... بــودا )حــدود  دوســت نمــی داری بــا تــو 
ــود...  ــق ب ــر مواف ــن ام ــا ای ــز ب 390-4۷0پ م( نی
یکــی از اصــول اساســی نیروانــا تمرکــز بــر چهــار 
کــس  کــه درون هــر  عنصــر بی کــران عشــق بــود 
و هــر چیــزی وجــود داشــت: مایتــری )مهربانــی 
شــادکامی  پدیــدآوردن  آرزوی  یعنــی  عاشــقانه( 
کارونا)شــفقت(  بــرای همه  موجودات ذی شــعور؛ 
یعنــی عــزم راســخ بــرای نجــات همــه  مخلوقــات 
لــذت  رنــج؛ مودیتا)شــادی مشــفقانه( یعنــی  از 
بــردن از شــادی و شــادکامی دیگــران؛ و ســرانجام 
اوپکشــا)عدم تعلق( گونه ای شــکیبایی و آرامش 

تــا چــه انــدازه فهــم درخــوری از تکثــر فرهنگــی 
معلــم  گــر  ا می گــذارد؟  دانش آمــوزان  فرادیــد 
هســتیم، آیــا برنامــه ای بــرای آمــوزش همدلــی 
کانونــی  بــه  آیــا خانــواده  مــا  کرده ایــم؟  تدویــن 
بــرای تمریــن عمل مشــفقانه تبدیل شــده اســت؟ 
ــفقت  ــن ش ــود، قوانی کار خ ــب و  کس ــل  ــا در مح آی

حکم فرماســت؟ 

گام سوم: با خودمان مشفق باشیم
کــه احســاس شــفقتی نــاب را بــه خــود  »زمانــی 
گســترش  کردیــد، قــادر خواهیــد بــود آن را  ارزانــی 

ــید.« ــز ببخش ــران نی ــه دیگ ــد و ب دهی

گام چهارم: همدلی
ــتن زندگــی مشــفقانه، تخیــل امــری  ــرای داش »ب
می کنــد  کمــک  مــا  بــه  هنــر  اســت...  حیاتــی 
کــه دریابیــم تنهــا نیســتیم و دیگــران نیــز رنــج 

» . می کشــند
تجربــه  خویــش  زندگــی  در  مــا  کــه  »رنجــی 
کمــک می کنــد  مــا  بــه  می کنیــم، در عین حــال 
کنیــم.  عمــق ناراحتــی دیگــر انســان ها را درک 
کــه بازبینــی رنج هــای  بــه همیــن دلیــل اســت 
گام  ســوم دارای اهمیــت اســت.  گذشــته در طــی 
ــی  ــا در یک ــکلی زیب ــه ش ــی ب ــون طالی ــی قان پویای
کشــیده  تصویــر  بــه  قــرآن  اولیــه   ســوره های  از 
کــه خداونــد از محمــد)ص(  شــده اســت. آن جــا 
می خواهــد انــدوه دوران کودکــی خویــش را بــه یاد 
کــه هیچ کــس  کنــد  بیــاورد... و اطمینــان حاصــل 
دیگــری در جامعــه  او ایــن فقــر و محرومیــت را 

تحمــل نکنــد.«

ما نیازمند 
گسترش 
و تقویت 

گفت وگو به 
شیوه  سقراطی 

آن هستیم. 
گفت وگویی 
که به درک 

همدالنه  ما از 
یکدیگر کمک 

کند و در آن 
»جایی هم 

برای دیگری« 
باز کنیم

 و ݡگام های 
 دوازده ݡگانه ݡ آن 

زندگــݡݡی مشفقانه
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گام نهم: نگرانی برای همگان
را  خــود  افق هــای  رفتــه  رفتــه  بکوشــیم  بایــد 
ــه از  ک ــی  ــرای دیگران ــی ب ــا جای ــم ت ــترش دهی گس
مــا دورترنــد بگشــاییم و خودخواهــی »قبیلــه ای« 
نگــرش  تــرک  کنیــم.  تــرک  آرام آرام  را  خــود 
قبیلــه ای بــرای شــناختن دیگــری بســیار مهــم 
اســت. عارفــان ادیــان و مذاهــب، درک ممتــاز و 
متمایــزی از ادیــان دارنــد. آنها تمایــزات اعتقادی 
کلیســا  کنیســه و مســجد و  را بــه هیــچ می گیرنــد و 
گــر بکوشــیم  را واجــد حقیقتــی یگانــه می داننــد. ا
خــود  عقایــد  بــه  انحصارطلبانــه ای  نحــو  بــه 
نچســبیم، کمتــر مســتعد غلتیــدن در ورطه  نفرت 

خواهیــم بــود.

گام دهم: دانش
مــا غالبــًا تمایــل داریــم انســان ها را در تصاویــر 
ساده شــده ای ببینیــم و اغلــب از درک پیچیدگــی 
ــر  گ ــم. ا ــران ناتوانی ــای دیگ ــنت ها و فرهنگ ه س
ــی  ــنت فرهنگ ــا س ــور ی کش ــک  ــم ی ــی فه پیچیدگ
کنیــم آن وقــت می کوشــیم بــه منابــع  را تصدیــق 
بیشــتری بــرای دســتیابی بــه درکــی همه جانبه تــر 

کنیــم. مراجعــه 

گام یازدهم: بازشناسی
بازشناســی وقتــی اســت که دریابیــم »مــا« و »آنها« 

او می دانســت کــه نفــرت، برخاســته از ترس اســت 
کــه تنهــا  امــا همــواره بــر ایــن نکتــه پــای می فشــرد 
»نفــرت  اســت:  عشــق  »بیمــاری«  ایــن  عــالج 
زندگــی را فلــج می کنــد، عشــق آزادش می ســازد. 
نفــرت زندگــی را در هــم می ریــزد، عشــق متوازنش 
می ســازد. نفــرت زندگــی را تاریــک می کنــد، عشــق 

روشــنش می ســازد.«

بخشـی از شـرایط انسـانی ماسـت. دیـن، تـا وقتی 
مـا را در موقعیـت حیـرت نگاه مـی دارد در بهترین 
وضعیت خود اسـت و آنگاه که می کوشـد با اقتدار 
و جزمیت به پرسـش های زندگی پاسـخ دهد، در 
بدترین وضعیت خود اسـت. حقیقت امر متعالی 
گر مدعی شـویم  همواره بر ما نامکشـوف اسـت و ا
که »خدا« چیسـت، از او یک بت  دقیقا می دانیم 
و  گوهـر  کـه  می کننـد  کیـد  تأ ادیـان  سـاخته ایم. 
جان مایه  هر انسـان، واجد حقیقتی متعال اسـت 
که از دسـترس فهم ما بیرون می ماند. هندوها با 
دسـت های بـه هـم چسـبیده در برابـر هم تعظیم 
کـه  می کننـد تـا بـه راز مقدسـی احتـرام بگذارنـد  
بـاور دارنـد در وجـود هـر آدمـی اسـت. این نگرش، 
قضاوتـی  بـه  کـه  بی وجهـی  قاطعیـت  از  را  مـا 
مـا  بازمـی دارد.  می شـود  منتهـی  خودخواهانـه 
دیگـر  خصـوص  در  کـه  می کنیـم  گمـان  اغلـب 
کافـی  انسـان ها، ملت هـا و فرهنگ هـا شـناخت 
از دیگـران غالبـا  مـا  آنکـه شـناخت  داریـم؛ حـال 

متأثـر از نیازهـا و ترس هـای ماسـت.

گام هشتم: چگونه با دیگری سخن 
بگوییم؟

مــا نیازمنــد گســترش و تقویــت گفت وگــو به شــیوه  
کــه بــه درک  گفت وگویــی  ســقراطی آن هســتیم. 
همدالنــه  مــا از یکدیگر کمک کنــد و در آن »جایی 
کنیــم. بایــد بکوشــیم  هــم بــرای دیگــری« بــاز 
کنیــم. در  بــه خاســتگاه ســخن دیگــران توجــه 
گفت وگــو بــا دیگــران بایــد مراقــب باشــیم مســئله 
کــه طــرح می کنیــم  را شــخصی نکنیــم، نکاتــی 
ــک  ــه تحری ــد و ن ــل باش ــرای درک متقاب ــی ب عامل
گفت وگــو، بــه خوبــی بــه ســخنان حریــف  طــرف 
گــوش دهیــم و پیــش از آغــاز هــر بحثــی  خــود 
از خــود بپرســیم آیــا بــرای تغییــر ذهــن خویــش 

آماده ایــم؟

وجــود نــدارد و آنکــه بــه عنــوان  دیگــری می دانیم 
چهــره  دیگــری از خود ماســت.

گام دوازدهم: دشمن خود را دوست 
بداریم 

کــه دشــمن مــا نیــز در رنــج اســت  گــر دریابیــم  ا
کنیــم و تصویــر  می توانیــم بــه چشــمان او نــگاه 
معکــوس درد و رنــج خــود را در آن ببینیــم. بــا 
نگاهــی عمیــق به قلب خــود می آموزیم کــه اندوه 
دشــمن خــود را نیــز مشــاهده کنیــم. آرمســـــترانگ 
می نـــــویسد: »نــدای شــفقت بــه گذشــته های دور 
محــدود نمی شــود. در ســال های اخیــر نیــز آن را 
خویــش  زندگــی  پایــان  در  گانــدی  شــنیده ایم. 
کــس متنفــر نیســت.  کــه دیگــر از هیــچ  کــرد  اعــالم 
بریتانیــا  اســتعمارگری  ســرکوبگر  نظــام  از  شــاید 
متنفــر بــوده باشــد، اما نمی توانســت از کســانی که 
ایــن نظــام را بــه اجــرا درمی آوردنــد متنفــر باشــد... 
مارتیــن لوترکینــگ در ســال 196۸ به قتل رســید. 

باید بکوشیم 
رفته رفته 

افق های خود 
را گسترش 

دهیم تا جایی 
برای دیگرانی 

که از ما دورترند 
بگشاییم و 
خودخواهی 
»قبیله ای« 

خود را آرام آرام 
ترک کنیم  دوازده ݡگانه ݡ آن 
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حســین دبــاغ پژوهشــگر ایرانــی فلســفه اخــالق و فلســفه زبــان، 
اســتادیار موسســه تحصیــالت تکمیلــی دوحــه و اســتاد مهمــان 
در پژوهشــکده علــوم شــناختی اســت. او دوره دکتــری فلســفه 
گرایــش روان شناســی اخــالق و اعصــاب در دانشــگاه  ــا  اخــالق را ب
گذرانــده  اســت. حســین دبــاغ فرزنــد  کســفورد  ردینــگ و دانشــگاه آ

ــاغ اســت. ــرادر ســروش دب ــم ســروش و ب عبدالکری

محمدعلــی دادخــواه وکیــل پایــه یــک دادگســتری، فعــال حقوق 
کانــون مدافعــان حقــوق بشــر و ســخنگوی  بشــر، یکــی از اعضــای 

کانــون و از بنیان گــذاران آن اســت. ایــن 

مهــدی زمانــی دارای دکتــرای فلســفه از دانشــگاه تهــران، عضــو 
هیئــت علمــی و دانشــیار دانشــگاه پیــام نــور، پژوهشــگر در زمینــه  

فلســفه اخــالق؛ عرفــان و حکمــت متعالیــه.

شــیرزاد ِپیک ِحرفه دارای دکتری تخصصی فلســفه از دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی تهــران مــی باشــد. وی عضــو هیئــت علمــی 
گــروه فلســفه دانشــگاه بین المللــی امــام خمینــی اســت.  به عــالوه، 
متــون  مترجــم  پژوهشــگر،  به عنــوان  کنــون،  تا  ١٣٨٣ از  او، 
بــا  بین المللــی،  همایش هــای  هم زمــان  مترجــم  و  تخصصــی 
کشــور، ماننــد بنیــاد  موسســات و پژوهشــگاه های فلســفی داخــل 
حکمــت اســالمی صــدرا، پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات 
فرهنگــی و موسســه پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران، همــکاری 

داشــته اســت.

آسیب شــناس  روان پزشــک،  معتمــدی  ســیدهادی  دکتــر 
و  بهزیســتی  علــوم  دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  و  اجتماعــی 
توانبخشــی اســت. از حوزه هایــی کــه ایشــان در آن فعالیــت اســت، 
بیمــاری هــای اعصــاب و روان و همچنیــن آســیب های اجتماعــی 
او  تالیفــات  از  اســت.  اعتیــاد  و  خانوادگــی  مشــکالت  ویــژه  بــه 
آســیب های  نامــه  واژه  انســان،  »قاچــاق  کتــاب  بــه  می تــوان 
از جملــه  زمینه هــای مختلــف  نــگارش مقالــه در  و  اجتماعــی« 
کــودکان«، »عالئــم نورولــوژی در بیمــاران  »بررســی پدیــده قاچــاق 
روانــی«، »بررســی اثــرات از دســت دادن والدیــن در بروز افســردگی« 

و... نــام بــرد.

لطــف اهلل میثمــی مدیــر مســئول نشــریه چشــم انداز ایــران اســت. 
ــی در زمــان شــاه اســت.  او فعــال سیاســی و دارای ســوابق مبارزات
کــه در  کــرد  میثمــی نشــر صمدیــه را در ســال 13۸0 را ه انــدازی 
کتاب هــای خاطــرات، دینــی و سیاســی فعالیــت دارد. او  زمینــه 

کتــاب خاطــرات، تالیــف و ترجمــه اســت. دارای چندیــن 

ســعید مدنــی قهفرخــی جامعه شــناس سرشــناس، پژوهشــگر 
ایرانــی  اســتاد دانشــگاه و روزنامه نــگار  ارشــد علــوم اجتماعــی، 
اســت. او دارای دکتــری در رشــته جرم شناســی و دانش آموختــه 
و  مســائل  گــروه  عضــو  مدنــی  اســت.  پاســیفیک  ســاوترن 
آســیب های اجتماعــی انجمــن جامعه شناســی ایــران و اســتاد و 
ــوم بهزیســتی  ــاه اجتماعــی دانشــگاه عل ــروه پژوهشــی رف گ عضــو 
حــوزه  در  کتــاب  جلــد   9 دارای  ایشــان  اســت.  توان بخشــی  و 

اســت. اجتماعــی  آســیب های  و  مســائل  و  جامعه شناســی 

تحلیلــی  روان درمانگــر  و  روان پزشــک  مقــدم  خطیبــی  هــدی 
اســت.

ناصر مهدوی دارای دکترای عرفان اســالمی اســت. او از اســتادان 
دانشــگاه های تهــران، شــهید بهشــتی و آزاد تهــران بــوده اســت. او 
کتــاب  قــرآن پــژوه و مفســر مثنــوی بــوده و دارای چندیــن عنــوان 
کــه می تــوان بــه عناویــن »زیباتریــن ابیــات، قصه هــای  اســت 
مثنــوی«، »ابراهیــم، طعــم انســانیت«، »راز محبــت و آشــنایی در 
غزلیــات حافــظ«، »هــوش عاطفــی )هیجانــی(«، »اینــک حســین 
آینــه زندگــی )نگاهــی دیگــر بــه واقعــه عاشــورا(« و »یــاد مــرگ: 

کــرد. پنجــره ای بــه روی زندگــی« اشــاره 

دکتــر محمــود مقدســی مترجــم، نویســنده، پژوهشــگر فلســفه و 
کتــاب  اخــالق و دانش آموختــه دانشــگاه شــهید بهشــتی و مترجــم 
دنیــای  در  زیســتن  رواقــی  زندگــی:  بــرای  »فلســفه ای  معــروف 

امــروز« اســت. 
نغمــه پــروان دارای دکتــرای فلســفه دیــن  اســت. او  در مجلــه  
به عنــوان  معرفــت«  و  حکمــت  »اطالعــات  علمی تخصصــی 

کار اســت. مترجــم، ویراســتار و دبیــر پرونــده  مشــغول بــه 

دکتــر امیرحســین خداپرســت مــدرک دکتــری فلســفه خــود را از 
کــرده اســت.  موسســه  پژوهشــی حکمــت و فلســفه ایــران دریافــت 
او پژوهشــگر و مترجــم کتــاب هــای متعدد در حوزه فلســفه اســت.

صدیــق قطبــی شــاعر، نویســنده و پژوهشــگر حــوزه علــوم انســانی 
کتــاب بــا عناویــن نشــاِن اهــِل  اســت.  وی دارای چندیــن عنــوان 
خــدا، ســمِت روشــن زندگــی، در مــدار مهــر، تبســم نــور، ترجمــه و 
ح حکمت هــای ابــن عطــای ســکندری، بــه تــو رای می دهــم  شــر
)دفتــر شــعر(، دیــدار بــا شــاعران، دیــدار بــا آقــای آبــی، قلــب قــرآن، 

دیــن داری خــوب اســت. 

ــــــــــنه  پیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهان
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ٌ
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ْم َحِریٌص َعَلْیُکْم ِباْلُمؤ
ُ
ُفِسُکْم َعِزیٌز َعَلْیِه َما َعِنّت

ْ
ن

َ
ْن أ َلَقْد َجآَءُکْم َرُسوٌل ّمِ

آنچه شما را برنجاند بر او سخت است

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

  توبه 128

در سینه ها برخاسته اندیشه را آراسته
هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل
باقی بهانه ست و دغل کاین علت آمد وان دوا

موالنا



Isfahanziba.ir

ضمیمـــه اندیــــشه و علـــوم انسانـــــــی/دوره جدیــــد/شماره ســـوم /دی مـــاه 98

لذت و  رنج
همراه با نوشتار و ݡگفتارهایــــــی از سعید مدنـی، ناصر مهدوی، حسین دباغ

سیدهادی معتمدی، لطف اهلل میثمـــی، امیرحسین خداپرست، محمود مقدســـی
مهدی زمانـــی،  شیرزاد پیݡکـ   حرفه،  نغمه پروان، محمدعلـــی دادخواه

هدی خطیبـــــی مقدم، صدیق قطبـــــی، امیر تاݡکـی

پرونده ای برای بهتر  زیستن
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