
 
  
  
  

 گرايي  رنج از نگاه احساسيتداستان رنج؛ نقد و بررسي مقبول

  

 ∗∗                            سامان معصومي    ∗مهدي انشايي
  

 چكيده

رنج يكي از محسوسات مهم در زندگي بشري است كه بسياري از متفكـرين              

كـان  ايـن مقالـه بـه بررسـي ام    . انـد  ي آن از زواياي مختلفي سخن گفتـه   درباره

لذا بـا  . پردازد ي با آن مي   ي مواجهه   مطلوبيت آن و همچنين نحوه      مطلوبيت يا عدم  

كه حامي شديد احـساسات در بحـث اخـالق          » گرايي هنجاري   احساس«ي    نظريه

ي اين نظريه با رنج       ي مواجهه   شود، آغاز نموديم و پس از معرفي نحوه         محسوب مي 

نظـران بـاالخص     برخـي صـاحب  ها و خصايص آن در عمل؛ نقد   و استخراج ويژگي  

عنوان يك امـر نـامطلوب را     با رنج، بهي استاد ملكيان و طرح ايشان براي مواجهه   

بررسي كرديم و سپس با پيگيري، نقد و بررسيِ نظر ايشان، ابهـام اساسـي ايـن                 

اساس ي مطلوب، بر    ، دورنمايي از نظريه   نظريه ارائه شد و در پيگيري حل اين ابهام        

مطرح گرديد؛ سپس معناي من مطلق و مقيد به تفصيل          » من«ناي  تر مع   فهم دقيق 

 .گرايي مطرح گشت اي در احساس نهايت تدقيق دوبارهو دربيشتري طرح شد 

  . مقيد ومن مطلق -4، گرايي احساس -3، فلسفه اخالق -2، رنج -1: كليديهاي  هواژ
  

  مقدمه. 1
بسياري مذاهب و مسالك    خواهي در     طلبي و عافيت    كشيدن و مذمت راحت     در مدح رنج  

حدي كه مخالفت با ايـن   فكري و فلسفي و نيز محاورات فطريِ عاميانه سخن بسيار است؛ به     
شود و حتـي كـسي را كـه     ها، مخالفت با يك امر بديهي تلقي مي     معنا در بسياري از فرهنگ    

مـا  كننـد؛ ا   عرضه و تنبل تلقـي مـي        معتقد باشد نبايد رنج كشيد، انساني سطحي يا حتي بي         
رنـج  «بـودن اسـت؛    توجه كنيد، رنج در معنـاي خـود، مـشتمل بـر نـامطلوبي و نخواسـتني            
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، رنج يعني   »خواهم و برايم نامطلوب است      با چيزي مواجهم كه آن را نمي      «: ، يعني »كشم  مي
گوييم چيزي برايمان  ، اصالً ما وقتي مي    »مالزم الينفك نامطلوبي  «يا الاقل   » خود نامطلوبي «

كـه مـصاحبت و      گيـريم   گيريم، و بحـق هـم نتيجـه مـي            بالفاصله نتيجه مي   نامطلوب است، 
حال چگونه اين نقيضه را باور كنيم؟ بپذيريم كه رنـجِ  . آور است ي با آن، برايمان رنج  مواجهه

نامطلوب، مطلوب است؟ و بپذيريم كه بايد رنج كشيد؟ آيا بايد در طلب نامطلوب بود؟ چرا؟                
ژگان نيست؟ آيا انسان بايد به آسودگي برسد يا اينكه اساسـاً رنـج،            آيا اين تناقض، بازي با وا     
 اوجِ انسانيت انسان است؟

درنهايت، ما با اين پرسش مواجهيم كه در عمل آيا رنج را بالكل رد يـا تأييـد كنـيم يـا          
پذيرش بعـضي ديگـر       ها و عدم    نظري بين اين دو برگزينيم و مالكي براي پذيرش بعضي رنج          

در اين زمينه نظريات فالسفه نيز بسيار متفاوت است، مثالً اگر تنها بـه              . ائه دهيم ها ار   از رنج 
كنند كه از ديد انساني امروزي،        اي را توصيه مي     يونان بنگريم، با كلبيان مواجهيم كه زندگي      

بـه   تـري نـسبت   ي محـدود  چيزي جز رنج نيست يا رواقيان كه مبارزه با عواطف را در حـوزه         
ي اپيكوري كه بنـابر نقـل كاپلـستون،           و در مقابل، حوزه   ) 457ص: 2(نند  ك  كلبيان طرح مي  

مشروط، حكم بـه   صورت داند، البته باز، نه لذت در هر معني، بلكه به   لذت را غايت زندگي مي    
؛ امـا در نظريـات   )467ص: 2(كنند و مثالً لذتي را كه ماندگار باشـد مـدنظر دارنـد      لذت مي 

باور و نافي رنج اسـت، پايبنـد     قد لذت   گرايي تمام   ان كه احساس  اي آنچن   باور، هيچ نظريه    لذت
گرايي آغاز كرديم و با شرح نقد استاد ملكيان          ي احساس   باوري نيست؛ لذا ابتدا از نظريه       لذت

  .ي مطلوب حركت كرديم و سپس نقد و بررسي همين نقد، به سمت نظريه
 

 گرايي  احساس.2

است و  1ي اخالق هنجاري شود، در حوزه آن بحث ميي  آنچه در اين مقاله اصالتاً درباره   
ي موردبررسي ما     گرديم و نظريه    دنبال معياري براي درستي و نادرستي افعال انسان مي         ما به 

آراء اخالقي هنجاري مترتـب بـر يـك         « است؛ اما از طرف ديگر،       2»گرايي هنجاري   احساس«
معين است يا هـر نظـام اخالقـي هنجـاريِ مفـروض، فقـط بـا يـك نظـامِ                      3رااخالقينظام ف 

 :، ص3(»ي معيني از نظريات فرااخالقـي سـازگار اسـت           فرااخالقي خاص يا الاقل با مجموعه     
ي فرااخالقـي، اخـالق       توان از يـك نظريـه       ديگر، هرچند كه مستقيماً نمي      عبارت  ؛ به )80و79

ي هنجاري، براي امكانِ طرح و قبولِ آن، نيازمند به  باط كرد، ولي هر نظريه   هنجاري را استن  
ي فرااخالقي نيـز     هاي فرااخالقي است و همچنين تأييد يك نظريه         ي خاصي از نظام     محدوده

رو، ابتدا به    دهد؛ از اين    ي هنجاري قرار مي     ي خاص براي انتخاب نظريه      ما را در يك محدوده    
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 غيـر «و  » توجـه بـه احـساسات در اخـالق        « فرااخالقي متناسـب بـا     طرح تعدادي از نظريات   
 .ي هنجاري موردبحث فراهم شود طرح نظريه پردازيم تا شرايط ، مي»دانستنِ رنج اخالقي

.  اسـت  4انگـاري   تواند زمينه را براي بحث ما فراهم كند، شخصي          يكي از نظرياتي كه مي    
» 5من الـف را دوسـت دارم      «به معني   » الف خوب است  «ي    اين نظريه معتقد است كه گزاره     

هايي كه بـه احـساسات و عواطـف،             اما در بين نظريات فرااخالقي، نظريه     ). 17 :، ص 6. (است
 هـستند و    7»گرايـي فرااخالقـي     احـساس « و    6»عاطفـه گرايـي   «دهند،    تر مي   نقشي بنيادين 

ـ  8.داننـد   بودن رفتار در زنـدگي مـدرن مـي          را مالك اخالقي  » گرايي  ساحسا«اي    عده ن دو  اي
 بـه   9هـا و احكـام اخالقـي    ارجـاع مفـاهيم، گـزاره   «: ي فرااخالقي در يـك ديـد كلـي       نظريه

ي مفـاهيم و     طوركلي بوده و شامل همه      كه اين ارجاع، يا به     11»ماست 10احساسات و عواطف  
هـاي بنيـادينِ اخالقـي را      ي مفـاهيم و گـزاره       شـود يـا عمـده       هاي بنيادين اخالق مـي     گزاره

معتقدند كه ما براي تشخيص     » گرايانِ فرااخالقي   احساس«و  » گرايان  عاطفه «12گيرد  دربرمي
هاي اخالقي، بايد به احساساتمان رجوع كنيم و بـديهي در اخـالق، همانـا احـساسات                   گزاره

بودنِ الف  بردن از آن، دليل ضداخالقي بودن، و رنج  ، دليل اخالقي  »الف«ماست؛ يعني لذت از     
هــاي اخالقــي، كــامالً يــا عمــدتاً،  همچنــين معتقدنــد كــه گــزاره). 46ص: 6 و 9( 13اســت

هاي احساسي ماست يا حتي معتقدند     ي پاسخ   هاي احساسي ما يا درباره      شده از پاسخ    تشكيل
عدالت خـوب  «: عبارات احساسي ترجمه كرد، مثالًكه عبارات بنيادي اخالق را بايد دقيقاً به        

 ).149ص: 4و  46ص: 6 و 9 (14»!عدالت هورا«يا » !به، عدالت به«: دقيقاً يعني» است

و » گرايـي   عاطفـه «الذكر است كه در مكتوبات فارسيِ مختلف، هم الفاظ             اين نكته الزم  
ين، اين مباحث فـرااخالق،     هاي الت   رود و هم در كتاب      كار مي   جاي هم به    به» گرايي  احساس«

ــوانِ   ــر دو عن ــل ه ــتmoral sentimentalism و emotivismذي ــده اس ــثالً . ( آم م
 moral sentimentalismي فرااخالقـي را ذيـل عنـوان     ي استنفورد اين نظريه دانشنامه

ــرده ــاب ) 9(درج ك ــصل  Ethic: A contemporary introductionو كت ــل ف  ذي
emotivismايد اين اشكال را به ذهن متبادر كند كـه بـين دو نظريـه          اين مسأله ش   .))6(ء

گراي اخالقي مـدعي      يك احساس «خلط رخ داده است؛ اما بنابر تفحص ما در منابع، درواقع            
ي صـحيح اخالقـي، بـازي         است كه عواطف، نقشي بنيادي در برخـي مـوارد از يـك نظريـه              

  يـا 18شناختي  ارزش ،17، متافيزيكي16، معناشناسي15كنند؛ آن نقش ممكن است شناختي    مي
گرا، به اين مبنا معتقد باشـد، تـأثير بيـشتري     حال، به ميزاني كه احساس    19».باشد هنجاري

واقـع    ؛ پـس، در   )2و1، ص 8(هاي مختلف در مباحث اخالقي قائل است        براي عواطف در حوزه   
ي  هاي فرااخالق كاربرد دارد و هم در حـوزه  ي نظريه  هم در حوزه،»20گرايي  احساس«ي    واژه

نظر   هم» عاطفه گرايي «، با   »گرايي  احساس«هاي فرااخالقِ ذيل      ، ولي بحث  21اخالق هنجاري 
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گرايـي    ساساحـ « و   » گرايي فرااخالقـي    احساس«البته بررسي نسبت بين     ). 2 :، ص 8.(است
ي مـا درپـي       اي جداگانه دارد و آنچه مقالـه         مطلبي مبسوط است كه نياز به مقاله       »هنجاري

است و آنچه گفتـيم، تنهـا در مقـامِ طـرح            » گرايي هنجاري   احساس«بحث درباب آن است،     
 .ي هنجاري بود زمينه براي اين نظريه

» گرايي هنجـاري    احساس«ي طرح اخالق هنجاري در        تواند زمينه   اين سنخ نظريات مي   
آنچه اخالقاً خـوب يـا   «معتقدند كه » گرايان احساس«در بعد اخالق هنجاري،    . را فراهم كند  

در «و  ). 2 :ص ،8 (22»الزم است، يا ذاتاً شامل احساسات است يا مكانيسمي عـاطفي اسـت            
ي مشخـصي   طـه بـا عاطفـه   ي در راب  نهفتـه …]امـري [بـودنِ    دليل خوب يـا الزم     …نهايت
معيار درسـتي و نادرسـتي فعـل، مطابقـت آن بـا احـساسات و                «؛ پس   )3 :، ص 8 (23»است

اگـر امـري معـارض احـساسات و عواطـف مـن اسـت،               «ديگـر،     عبـارت   و به . »عواطف ماست 
24.»غيراخالقي است

 

 گرايي و رنج احساس. 1. 2

گرايان هنجـاري، در      احساس: توان گفت   گرايي هنجاري، مي    با استنباط از مفاد احساس    
وب و معـارض     رنـج، نـامطل    25.گونـه پاسـخ خواهنـد داد        مقابل پرسشِ اصلي صدر مقاله، اين     

، پس بايد سريعاً با آمدن آن، آن را برطرف سـاخت يـا              )غيراخالقي است (است  احساساتمان  
را حتي يـك    رنج  : آل اين است كه     ايده«: خالصه  طور  و به » اصالً امكان وقوع آن را از بين برد       

ايـن جـواب را    26.»آل برسيم ترين حالت به اين ايده     لحظه تحمل نكنيم؛ يا حداقل به نزديك      
شـود   ناميديم؛ يعني در اين معنا، پزشكي عملش اخالقي تلقي مـي  27»گرايي كامل   احساس«

شـهرداري  ! كه من را درمان كند؛ ولي به من نگويد پرهيـز غـذايي و رفتـاري داشـته بـاش                   
كنم، بـدون      را رفع مي   …من مشكل آلودگي هوا، ترافيك و     : خالق است كه بگويد   شهردار باا 

 دادن رنـجِ   استادي بااخالق اسـت كـه بـدون     ! اينكه نيازي باشد تغييري در زندگيتان بدهيد      
ي بااخالق اسـت كـه تمـام          اي نويسنده   نوسنده!  به شاگرد، شاگرد را تعليم دهد      …تكليف و 

مشاوري با اخالق است كه بـراي رفـع يـك بيمـاري     ! داردسختي فهم را از دوش مخاطب بر     
  .…و! ، رنجي را بر بيمار تحميل نكند…بودن يا وسواس و  روحي مانند خسيس

 گرايي كامل هاي احساس  ويژگي.2. 2

» نكردن هـيچ رنجـي      تحمل«ي رنج،     به مسأله » گرايي كامل   احساس«ي پاسخ     مايه  جان
پردازان آن احصاء  گرايي توسط نظريه هاي احساس يژگياگرچه تمام و . آل است   در حالت ايده  

هـايي را   تـوان ويژگـي   گرايي، مـي  داشتن مالك احساس   و شمارش نشده است؛ اما با دردست      
 :براي آن استنباط كرد
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هاي اكنون    داند؛ زيرا تمام رنج     گرا، مالك عمل را احساسات اكنون مي        انسانِ احساس . 1
 .داند را غير اخالقي مي

گرا، در صورت نياز، همه چيز را بر مبناي احساسات اكنون خود تغيير   انِ احساس انس. 2
 .دهد تا متحمل رنجي نشود مي

گرا، علت رنج بايد امري غير از احساسات من باشد؛ وگرنه عمـل بـر                   در نظر احساس  . 3
تغييـر همـه چيـز بـر     : اساس احساسات و عواطف من، خود مزيد رنج است و از طرف ديگـر        

 .كاهد و كاري عبث است اي احساسات من، از رنج من نميمبن

يا هويت برتري براي خود قائل نيست؛ به اين معني كه هيچ  گرا سند  انسان احساس. 4
گيري قرار  كند را مبدأ و مبنايِ تصميم چيزي جز آنچه اكنون و به صورت خودآگاه حس مي       

مـثالً  . حـساسات اكنـون خـود     دهد؛ وگرنـه بايـد طبـق احـساسات او عمـل كنـد، نـه ا                  نمي
پـذيرد كـه    داند تا از او كسب تكليف كند يا نمي          گرا هيچ فردي را مقتداي خود نمي        احساس

28.احساسات خود را با مكتب يا منشي تنظيم و بعد طبق احساسات جديد رفتار كند
 

گرا به هر دليلي تغيير كند، طبق احساسات جديد رفتـار               احساس  اگر احساسات فرد    . 5
در هر لحظـه از زنـدگي،   : ديگر عبارت رنج باشد؛ به خواهد كرد، تا در طول عمرش، همواره بي   

 .احساسات همان لحظه مالك است

گرا، هيچ دليلِ موجهي براي پذيرش رنج و رنج كشيدن ندارد و تـا در           احساس  انسان  . 6
 .دهد عمل مجبور نشود، به رنج تن نمي

گرا، همانند يك رنج بزرگ، غيراخالقي است؛   عاطفهترين نوع رنج براي انسان    كوچك. 7
 .است و دليلي براي تحمل رنج نيست» رنج«زيرا مالك، صرفاً رفع 

كند و نتيجتاً در پي رفـع   آيد كه هيچ نوع رنجي را استثناء نمي از ويژگي قبلي بر مي   . 8
اگرچه براي رفـع  گونه تقدمي است؛ زيرا تقدم رفع يك نوع رنج،  ي انواع رنج، بدون هيچ    همه

نوع ديگري از رنج است، اما مستلزم قبول تحمل يك نوع رنج اسـت كـه عملـي بـر خـالف                      
، امـري خـالف مبنـاي       »تقدم بـين انـواع رنـج      «احساسات است؛ درنتيجه، حاصل اعتقاد به       

 .گرايي است احساس

آيـا يـك فيلـسوف    «: ي دو ويژگي قبل، اين ايـراد مطـرح شـود كـه              ممكن است درباره  
بايـد  » دهـد؟   آور، در زمان ضرورت، تقـدم نمـي         آورتر را بر امر كمتر رنج       گرا، امر رنج    ساحسا  

رنج «را تقدم داده، نه     » شده  متحملمجموع رنجِ   «گرا     عاطفه واقع،  در اين حالت نيز در    : گفت
گرا، شـش رنـج بـه     احساس را و براي او، رفعِ كدام رنج، مهم نيست؛ مثالً اگر براي        » شديدتر

اي را حذف كند      درجه3 پيش آيد، و مخير باشد كه يا فقط رنج           1،  1،  1،  1،  2،  3 هاي  شدت
حالت، رنجش  كند؛ زيرا دراين اي را انتخاب مي درجه1اي را، او چهار رنجِ  درجه1يا چهار رنجِ   
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اي باشد و البته اين نظريه بين حاالتي كه           درجه3شود؛ هرچند، رنج شديدتر، رنجِ        كمينه مي 
 )1+1+1 = 2+1 = 3. (دارد، تفاوتي قائل نيست؛ زيرا مالك اصلي، رفع رنج استرنج برابري 

ي احـساسي و عـاطفي    طـور كـه از واژه   گرايي كامـل همـان   انسانِ معتقد به احساس   . 9
كردن احساسات نيز خود      دهد؛ زيرا مخفي    آيد، معموالً احساسات خود را سريع بروز مي         برمي

 آور است عملي رنج

ي   اش دليلي ندارد، در نتيجه آسـتانه        هاي زندگي   را چون براي تحمل رنج    گ    احساس. 10 
ي رنـج،     تـرين صـحنه     يابـد و بـا ديـدن كوچـك          رنجش نسبت به آن امور بسيار كاهش مـي        

 .خورد رنجد و غصه مي مي

 :هاي باال ويژگي يازدهم است كه حاصل ويژگي

رسـد، زود    بـه نظـر مـي    هـايي كـه     گرا، اولين ويژگي    ي با انسان احساس     در مواجهه . 11
كردن است؛ در مواجهه، بسيار مهربـان       آرام …شدن و البته سريع خود را با گريه و          احساسي

آيـد و لطافـت و ظرافـت، نمـود بيرونـي       به نظر مي 31ترحم  و اهل  30دوست  و نوع  29سوز  و دل 
  .اوست

 گرايي كامل هايي در برابر احساس پرسش. 3. 2

در اين مقام، به جاي پرداختن به مبناي فلسفي و زيربنايي اين نظريه، ابتدا بـا نگـاهي                  
 :بينيم هايي مواجه مي همدالنه، يعني پذيرش نامطلوبيت رنج، اين نظريه را با پرسش

 ها، همواره ممكن است؟ ي رنج آيا رفع همه •

 آور نيست؟ آيا توصيه به امر غيرممكن، خود رنج •

 ها ممكن نيست، چه بايد كرد؟ نجي ر اگر رفع همه •

گرايي قرار داد؛ اما اين بـار از بـرونِ            توان در مقابل احساس     در ادامه، نقد ديگري نيز مي     
 :گرايي گفتمان احساس

هـا انـس      اي از رنـج     انـد و بـا پـاره        هايي كه با رنج سروكار داشـته        بسياري از انسان   •
اند و به دركي متعـالي و       يشتن دست يافته  هايي عميق از خو     اند كه به تجربه     اند، مدعي   گرفته

ها سـطحي، حقيـر و    گرا در قياس با آن        احساس  اند كه انسان      مقدس از خود و هستي رسيده     
است و » ايستگاه تفكر«ها، رنج، يك      شود؛ از نظر ايشان در زندگيِ انسان        بين قلمداد مي    كوته

گرايِ كامل، به خاطر      احساس    بخشيدن و تأمل در معناي زندگي است؛ ولي انسانِ          باعث عمق 
به عنوان سندي برتـر     » چرايي زندگي «توجه به     سرعت در رفع هرگونه رنج و همچنين عدم       

تري فرو خواهد رفت كه       تر خواهد شد و در رنج عميق        روز سطحي   از احساسات كنوني، روزبه   
 .دستي نيست هاي دمِ مقايسه با رنج قابل
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گرايـي بايـد آنچنـان        محتاج اثبات است؛ اما احساس    اگر چه ادعاي موجود در اين نقد،        
مند و قوي باشد كه راه را بر احتمـال ايـن انديـشه نيـز ببنـدد؛ وگرنـه هميـشه ايـن            سامان

  !افزايي باشد گرايي بر خالف ادعاي خود، راهكاري براي رنج احتمال بااليي هست كه احساس
  

 گرايي مشروط  احساس.3

گرايي مطرح است، موجب شـده كـه          ر مقابل احساس  هايي كه د    رسد پرسش   به نظر مي  
تبـع بـا اصـول كلـي          ي كلي دنياي مدرن و به       تني از انديشمندان، در عين همدلي با روحيه       

هاي زنـدگي مـدرن، بـر اسـاس نقـد             عنوان يكي از خصيصه     گرايي به   گرايي و احساس    عاطفه
 طرح كننـد؛ بـه عنـوان    ، نظريات ديگري »گرايي كامل   احساس«ها و اشكاالت وارد بر        ويژگي

. و نظـر اسـتاد ملكيـان نـام بـرد          ) 560 ص 3( 32»گرايـي عقالنـي     احساس«توان از     مثال مي 
 به اين صورت است     33ناميم  مي» گرايي مشروط   احساس«ي استاد ملكيان كه ما آن را          نظريه

ل نكنيم، دچـار رنـجِ درازمـدت    آور هستند، اگر تحم   بسياري از اموري را كه براي ما رنج        :كه
خـواهيم كـه نبايـد     واقع چون ما در وضـعيت مطلـوب نيـستيم، چيـزي را مـي            در! شويم  مي

در مثال پزشك، فرد در وضـعيت       . بخواهيم؛ پس تحمل رنجِ تغيير وضعيتمان، ضروري است       
 را تحمل كنـد تـا از رنـج          … رژيم غذايي و   تغييرمطلوب نيست، پس بايد رنج داروي تلخ و         

، پس اگر بخواهيم در مجمـوع، ميـزان         …طور در مثال شهردار و      رازمدت بپرهيزد و همين   د
 )4. (مالك مناسبي براي رفع رنج نيست» هاي اكنونِ من رنج«رنج ما كمينه شود، رفع 

 :پذيرند گرايي را با سه قيد مي واقع احساس ايشان در

 .پذيرش رنج اكنون براي دفع رنج درازمدت، الزم است. 1

ي افكـارِ مـا،       مجموعـه (ي دردها از بيرون نيستند، بلكه اكثراً ريشه در درون ما              همه. 2
 .دارند؛ پس بايد خود را عوض كرد) …احساسات ما و 

 ).5 (34تحمل است اي برايش قابل هر كس كه چرايي زندگي را بداند، هر چگونگي. 3

گرايـي   احـساس «ي  نظريهو هم بيان » گرايي كامل احساس«اين سه نكته، هم نقدي بر  
ي ديگري دانست؛ زيرا بعـضي   است و به بيان ديگر، آن را هم بايد نقد و هم نظريه            » مشروط
انـد و    را در اين سه نكتـه رد كـرده و تغييـر داده   35گرايي هاي احساس فرض ها و پيش  ويژگي

رط، در پي رفـع     قيدوش  اند كه اگر بخواهيم كمترين رنج را ببريم، نبايد بي           درواقع، نشان داده  
 .رنج باشيم

 گرايي مشروط بررسي بيشتر احساس. 1. 3

 :پردازيم براي فهم بهتر اين نظريه، به بررسي يكايك قيود مي
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ها  كنند كه بين رفع رنج  اكثريت تصديق مي   – بدون برهان فلسفي     –حتي در ظاهر نيز     
از لحاظ فلسفي نيـز     شود كه البته      تزاحم است؛ يعني رفع رنجي باعث ايجاد رنج ديگري مي         

پيگيري و اثبات است و واضح است كه وقتي مـا در پـي رفـع رنجـيم، بايـد در صـورت                       قابل
كشيم كاهش يابـد؛ پـس بايـد رنـج مقطعـي را         تزاحم، كاري كنيم كه مجموع رنجي كه مي       

ثانياً از طرف ديگر، كسب لذت نيز گـاهي در          . تر تحمل كرد    تر و ماندگار    براي رفع رنج بزرگ   
درواقـع ايـن رنـج، در مقابـل آن لـذت مانـدگار،              . تر است   اهميت  تحمل مقطعي رنج كم   گرو  
نيـستم و  » وضـعيت مطلـوب  «من در : توانم چشم بر واقعيت ببنديم ما نمي . اهميت است   كم

هـا برابـر بـرايم        اش ده   آور است تحمل نكنم، نتيجه      ممكن است اگر آنچه را اكنون برايم رنج       
 .فعلي و عزم خروج از آن نيست بودنِ حال اي جز قبول نامطلوب ن چارهآورتر باشد؛ بنابراي رنج

» شـيء «رنـج ببـرم، آن      » شـيء «همچنين بايد توجه كـرد كـه آيـا اگـر مـن از يـك                 
معنا دارد؟ يـك  »  از آن شيء رنج«نباشم، اصالً » من«خود داراي رنج است؟ آيا اگر      خودي  به

خـود، دردآور و      خـوديِ   ، بـه  …، ميـز و     آيـا بـراي ايـن فـرش       ! لحظه تصور كنيد كه نيستيد    
! تبـع وجـود نـدارد    آوربودن، معنا دارد؟ اگر موجود مدرِك رنج نباشد، درد اصالً معنا و به          رنج

پـس  ! پس يك ركن اساسي درد، درون ماست و حتي گاهي رنج، علت خارجي مهمي نـدارد       
ا بـا تغييـر خـود، در        حتـي مـ   . تغيير خود، بسيار مهم و الزم است؛ و نيز تحمل رنـجِ تغييـر             

بريم؛ مثالً من ممكن است بـا ديـدن يـك تـار مـوي                 بسياري موارد، اساساً رنج را از بين مي       
سفيد، احساس رنج كنم، ولي فرد ديگـري خوشـحال شـود؛ مـثالً رامـانجو در آيـين هنـدو                  

وقتي اولين نخِ مويم سفيد شد خوشحال شدم؛ چون ديدم آهسته آهـسته دارنـد          «: گويد  مي
 )5(» .دهند ام را به من مي مرخصي

بـري در راسـتاي    اگر بداني اين چگونگي كه از آن رنج مي«: در باب قيد سوم بايد گفت    
چرايي زندگي است و اگر بداني چرا بايد اين كار را انجـام دهـي، دليلـي بـراي تحمـل رنـج            

ند چـرا   دا  خوبي مي   طور كه آن كسي كه به       ؛ همان »بري  خواهي داشت و ديگر از آن رنج نمي       
 يا در مثال قيد قبـل، چـون   …برد و بايد دواي تلخ بخورد، ديگر از آن حسِ تلخي، رنج نمي         

بـرد؛   تنهـا رنجـي نمـي    داند و نه    شدن مو را در راستاي چرايي و غايت دنيا مي           رامانجو، سفيد 
پس يك كار مهم و اساسي در اخـالق، فهـم و   . كند ي با آن احساس لذت مي بلكه از مواجهه 

  هيبـت كنـد؛ و آن را از اهميـت     صـولت و كـم   اي است كه درد و رنج را كم     بيني  جهانكشف
ي  شدت آسـتانه  گرايي كامالً عكس آن عمل خواهد كرد و به          كاري كه اتفاقاً احساس   . بيندازد

 !رنج ما را كاهش خواهد داد و درنتيجه، رنج ما را افزايش

گـراي     احـساس   «شـود كـه چـون         طور كه گذشت، معلوم مي       به دنبال اين نكات، همان    
ي حـذف تمـامي      ها توجهي ندارد و عالوه بر اين، آنچنـان شـيفته            بودن رنج   به دروني » كامل
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هـيچ تـوجهي نـدارد؛ درنتيجـه، انـسانِ          » رنـجِ درازمـدت   «حاضر است كه بـه        هاي حال   رنج
انديـشي را فرامـوش خواهـد         سطحي و ظاهربين خواهد شد و عاقبت      » گراي كامل   احساس  «
چرايـي  «، »وضـعيت مطلـوب  «اش دوري از عقالنيتي اسـت كـه بـراي فهـم           رد؛ كه نتيجه  ك

اي كه پـيش      گفتماني  عناني با اشكال برون     در اين اشكال، نوعي هم    .  الزم است  …و» زندگي
  .شود  ديده مي از اين آمد،

  

 گرايي مشروط  نقدي بر احساس.4

گرايـي   احـساس «آن عليـه  و انتقـادات  » گرايـي مـشروط   احـساس «ي  آنچه آمد، نظريه 
 :ي تفاوت اين دو نظريه، نكات ذيل است نظر، جانمايه به. بود» كامل

 به عنوان مالك) سند برتر(پذيرش حال مطلوب و برتر از حال فعلي  . 1 

 بودن احساسات فعلي نفي مالك . 1.1 

 اند بعضي احساساتمان، خود عامل رنج . 1.2 

 ها براي كاهش رنج قبول لزوم تحمل بعضي رنج . 1.3 

 راي عقالنيت و چرايي، در جهت كشف حال مطلوبجو ب و جست . 2 

بودن حاالت ما نسبت به هم و تأثيرگـذاري انتخـابِ اكنـون            قبول مالك و مسئول    . 3 
 .براي فردا

تـوجهي هـستند و       گانه و تغييراتي كـه وارد شـده، امـور قابـل             رسد قيود سه    نظر مي    به
ي مطلـوب    بـه نظريـه  كنـد و مـا را   وارد مـي » گرايـي كامـل   احـساس «اشكاالت خوبي را به   

 .هايي مواجه است كند؛ اما اين تصوير، ابهام اساسي دارد و با پرسش تر مي نزديك

واقع مالك اهميـت و     تر چيست؟ و در     رنج بزرگ : در باب قيد اول، اين ابهام مطرح است       
گرايـي مـشروط، ايـن        بندي، كدام است؟ قاعدتاً پاسخ احساس       ها، براي اولويت    تمايز بين رنج  

؛ ولي آيـا  »تر باشد  هر كدام اليم  «: تر  و به عبارت جامع   » تر باشد   هر كدام درازمدت  «: كهاست  
كـنم يـا آن را        تر و بيشتري احـساس مـي        به صرف اينكه منِ اكنون، از چيزي رنجِ درازمدت        

ها تقدم دهم؟ چـرا؟ نـه تنهـا مـنِ جـواني بـا مـنِ                   دانم، بايد آن را بر ديگر رنج        آورتر مي   رنج
متفاوت است و درك متفاوتي از رنج دارد، بلكه چه بسا منِ امروز و منِ فردا هـم                  سالي    ميان

طور كه گفته شد، يك ركن اساسـي رنـج، درون مـن اسـت؛ پـس بايـد                     اند؛ و همان    متفاوت
دهند؟ شايد و گاهي حتماً، رنجِ منِ امـروز   ها را اولويت مي پرسيد كه بر اساس كدام من، رنج     

بـودن    و به تبع، چون براي منِ آينده رنج نيست، اصالً درازمـدت           ! تبراي منِ آينده رنج نيس    
ايــم در گذشــته چيزهــايي را رنــج  ه طــور كــه همــه ديــد همــان. بــراي آن اهميتــي نــدارد

دانـيم و از   هـا را لـذت مـي    كنـيم، آن  ها فكر مي ايم، ولي امروز كه به برخي از آن  پنداشته  مي
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مـدت   الً كـودكي بـراي جلـوگيري از رنـج دراز    مـث . شـويم   ها خوشحال مي    بودن آن   درازمدت
گزيند؛ ولي در آينده ممكن است نه فقط تحصيل را لذت             تحصيل، از آغازِ تحصيل دوري مي     

» تـر  لذت درازمدت«بداند و تمايلي به جداشدن از آن نداشته باشد، بلكه با آن به عنوان يك     
كنـد،   ين رنج عالم را ميكردن احساس شديدتر مواجه شود؛ يك انسان خسيس، از پول خرج    

 !بودن آن برد؛ و به تبع، از درازمدت كردن، لذت شاياني مي اما بعد از درمان، از پول خرج 

ي قيد اول اين اشكال وجود دارد كه اگر براي فهم رنجِ درازمدت و حـال                  واقع، درباره   در
ــه در مقا   ــن نظري ــلِ مطلــوب، مــالك، درك و فهــم اكنــونِ مــن باشــد، ارزشــمندبودن اي ب

گرايـي كامـل      به همان دليلي كه در نقد احساس      . يابد  گرايي كامل، كاهش جدي مي      احساس
دليل، ممكن است تشخيص اكنون من        همين  به» من در وضعيت مطلوب نيستم    «: آورده شد 

لذت و رنجِ منِ فعلي، لزوماً لذت و رنـجِ مـنِ            «ديگر،    عبارت  هم تشخيص مطلوب نباشد؛ يا به     
 .»!مطلوب نيست

» من بايد خود را تغيير دهم تـا كمتـر رنـج ببـرم    «ي قيد دوم كه  ترتيب درباره   همين به
، ويژگي حال مطلـوب چيـست؟ مـن    »در جهت چه حالتي تغيير دهم؟    «سؤال اين است كه     

دهـم؛   دانم، خود را به وضعيتي ديگر، تغيير مي تر مي براي رفع امري كه اكنون رنجِ درازمدت      
هماننـد  ! را به سرزمينِ رنـج تبـديل كنـد    ام، دنياي من آن برده  هولي شايد حالي كه خود را ب      

اش حال مطلوب را تعيين كرد        كه براساس حال فعلي   مثال كودكي كه در قيد قبل بيان شد؛       
 آيا تعيين حال مطلوب، براساس حال فعليِ من، صحيح است؟ !تر شد و دچار رنج درازمدت

؟ »چرايي« است و بايد اجماالً بدانيم كدام    نيز مبهم » چرايي«همانند دو قيد قبلي، قيد      
را تعيـين كنـد؟ آيـا آن منـي كـه در حـال تغييـر و                  » چرايـي «و همچنين چه كسي بايـد       

 اعتنا است؟ را تعيين كند؟ آيا جواب چنين مني، معتبر و قابل» چرايي«دگرگوني است اين 

  ابهام اصلي.1. 4

ي  سـي دارد؛ و همـه   ابهـام اسا  » نم«و  » درون«شود كه قيد      از آنچه گذشت، معلوم مي    
بـه   نيـز » چرايي«و  » حال مطلوب «،  »خرتقدم و تأ  «شده، يعني ابهام مالك      هاي مطرح   ابهام

درون چيست؟ چه حالي مطلوب مـن اسـت؟         ور از من و     منظ. گردد  برمي» من«ابهام معناي   
يـم كـه    ا  كنـد؟ بـسياري از مواقـع ديـده          محدوده و مرز درون و بيرون را چه چيز تعيين مي          

يـابيم كـه    ميشويم، در آشنا مي»  ديگري از خودمنِ«خواهيم ولي بعدها كه با      چيزي را نمي  
آن چيز مطلوب ما بوده است؛ با اين نقيضه چه كنـيم؟ مـن و درونِ مـن، حـاالت مختلفـي               

هاي ديگـر تقـدم دارد؟ آن مـن،        ي اليه   دارد؛ كدام من مالك است؟ و نظر كدام من، بر همه          
بايد داشته باشد تا بتواند مالك باشد ؟ آيا اساساً چنـين منـي داريـم؟ نـسبت     اي  چه ويژگي 

 هاي من چيست؟ اين من، با ديگر من
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و بـه تبـع آن      » مـن «معضل بسيار مهم اين ابهام اين است كـه اگـر كّليتـي از مـالك                 
ــي« ــج «و » چراي ــأخر رن ــدم و ت ــا تق ــسازيم،   » ه ــه ن ــالك را موج ــن م ــيم و اي ــوم نكن معل
وارد » گرايـي كامـل   احساس«، خود با اشكاالتي مواجه است كه به         » مشروط گرايي  احساس«

تـوان بـا لحـاظ منـي ديگـر و از              را مبنا قرار دهد، مي    » من«ي از   »من«كند؛ چرا كه هر       مي
  .نظر آن من، اشكاالت بيان شده را به منِ قبلي وارد كرد نقطه

  

 هاي مقيد  من مطلق و من.5

رسد هرگونـه تعريـف و        نظر مي   به. به بررسي من بپردازيم   با توجه به آنچه گذشت، بايد       
: ي مـن اسـت   فرض درباره تكليف دو برداشت كليِ قابل ي من، موكول به تعيين     تقسيم درباره 

كنيم يا هـيچ قيـدي را در معنـاي مـن در نظـر        يا قيدي وجودي را در معناي من لحاظ مي        
 ).واقع قيد نيست د عدمي دراز باب تأكيد است؛ زيرا قي» وجودي«لفظ (گيريم  نمي

،  نگاه اول، مني است كه قيد و شرطي وجودي را در معناي خود دارد و در نتيجـه                  •
منـي اسـت كـه بـا نفـي          «تر،    آن شرط مختصِ حالي است و نافي حالي ديگر؛ به بيان دقيق           

اي از زنـدگي، يـك مـن     به عنوان مثال، ما در هـر لحظـه و هـر دوره   . »يابد  ديگري، معنا مي  
ريم كه در لحظاتي بعد، از آن گذر خواهيم كرد؛ در اين برداشـت، مـنِ قبـل و بعـد يكـي                      دا

هاي گـذرا،   نيستند و اين تفاوت در سليقه، نظرات و ساير خصوصيات متعلق به هريك از من     
رسد؛ مثالً پشيماني يك فرد از عملـي          مشاهده است؛ و اين تفاوت به تضاد كامل هم مي           قابل

اي  است يـا حتـي نفـرت فـرد از شخـصيت خـود در دوره       ت كامل انجام دادهكه قبالً با رضاي 
 .ناميم مي» هاي مقيد من«ها را  ما اين من. ديگر

نگاه دوم، مني است كه قيد و شرطي وجودي در آن لحـاظ نـشده؛ منـي كـه نـه                      •
طـه  اين منِ مطلق، در راب    . ناميم  مي» منِ مطلق «ما اين من را     . مقيد به امروز است و نه فردا      

هـاي ديگـر    كند؛ زيرا اگر نافي من ها را نفي نمي  انگار نيست و آن     ارزش  هاي محدود، بي    با من 
هـاي ديگـر    كرد و مني كه خود را در نفي مـن      هاي ديگر معنا مي     بود، خود را در نفي من       مي

ي اول؛    تبع، مقيد است و جـزء دسـته         كند، خود مقيد به قيد نفي آن من است، و به            معنا مي 
هـاي محـدود    ي تمام من تواند نافي حالي از من باشد؛ پس شامل و دارنده    نِ مطلق نمي  لذا م 

تر ندارد و براي فهم من مطلق، بايد مـن را بـه               ديگر، من مطلق از خود مطلق       عبارت  است؛ به 
ي اشـتراكي و   توان، لحاظ كرد؛ و به بيان ديگر، مـن مطلـق جنبـه               ترين شكلي كه مي     مطلق

 .االت من استشمولي بين تمامي ح

آيا من مطلق، هويت اصـيل مـن اسـت؟ يـا            : با اين توضيح، پرسش اساسي ما اين است       
طور كه اشـاره شـد، اگـر     هاي مقيد جستجو كرد؟ همان اينكه من حقيقي را بايد تنها در من   
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هـاي مقيـد باشـد و بـراي           تواند نافي مـن     من مطلق، من واقعي باشد، به دليل اطالقش نمي        
هـايي كـه در نفـي هـم معنـا             حظي از وجود را قائل است؛ اما اگـر فقـط مـن            هاي مقيد     من
هـاي مقيـد    يابند من حقيقي باشند، من مطلق تنها عنواني اعتباري براي اشـاره بـه مـن                 مي

 . خود، واقعي نيست خودي است و به

، پرسش اساسي مـا     )برداشت اول (هاي مقيد من حقيقي باشند        اگر فرض كنيم تنها من    
 سالگي، من ديروز    25 سالگي يا من     12كدام من، حقيقي است؟ من      : آيد  ل درمي به اين شك  

 و تا يكـي از ايـن   …يا من امروز، من خوشحال يا من غمگين، من اين لحظه يا آن لحظه يا         
عنوان پاسخ ارائه نشود، پرسش اصلي ما پاسخ داده نخواهد شد؛ چراكه          معين به   ها به طور    من

ي   هـاي مقيـد نـافي ديگـري اسـت و درنتيجـه، حقيقتـاً جنبـه                 طبق تعريف، هركدام از من    
پس، بعد از گذر از آن من مقيد، ديگر مـن، مـن نخـواهم                36ها نخواهد بود،    مشتركي بين آن  

 سالگي همان فرد نيستم و      25 سالگي، من حقيقي من باشد، ديگر منِ         12مثالً اگر منِ    ! بود
عام، ابوعلي سينا من نيـست و فقـط    ر عرفطور كه د همان. هايي به آن من دارم  تنها شباهت 

تنهـا مـن حقيقتـي نـدارم و تنهـا عنـواني        پس در اين صورت، نه   37؛هايي با من دارد     شباهت
اگـر حقيقتـاً تفكـري در    . معناست ام؛ بلكه نتيجتاً پرسش بي   اعتباري براي موجوداتي متباين   
38.رست نيستپذير است، برداشت اول از من، د مورد معنا و حقيقت من امكان

 

مـنِ  «چـون   : ديگـر   عبـارت   ترتيب، برداشت دوم از من، صحيح است؛ همچنين بـه           اين  به
باشـد و     مـي » وحـدت مـن   «ي اشتراكي بين تمامي حاالت من اسـت، ضـامنِ             جنبه» مطلق

ولـي مـا بالوجـدان وجـود خـود را در            ! درنتيجه اگر حقيقي نباشد، ديگر من تحققي نـدارم        
حـال در ايـن     . اسـت » مـن مطلـق   «نيم، پس من حقيقي همانـا       دا  تمامي حاالت، محقق مي   

 .كند فرض، پرسش ما به سؤال از هويت و معناي منِ مطلق تغيير مي

هـاي   البته توجه شود، در حالتي كه من مطلق من حقيقي است، فهم ما از حاالت و من     
زيرا من مطلق سـعه دارد      اند متفاوت است؛      هاي مقيد حقيقي    مقيد نيز با حالتي كه تنها من      

اي، زيـرا در ايـن فـرض،          و شامل تمامي حاالت است؛ ولي نه به شمول كل و جزء مجموعـه             
كنـيم، مـن    طور كـه وجـدان مـي     كل، عنواني اعتباري براي اجزايي متباين است؛ ولي همان        

پـس بايـد در توضـيح مـن         39؛ي حاالت مـن     ي همه   مطلق حقيقتاً موجود است و دربردارنده     
منظور از ايـن كلمـات، موجـود        . استفاده كرد ... جلوه، ظهور، شمه و   : هايي مانند   از واژه مقيد  

تـرين    شـايد نزديـك   . ي مقبولي   مقيد است در مقابل موجود مطلق؛ حال بر اساس هر نظريه          
نـسبت بـين   «، بـه  »هاي مقيد به مـن مطلـق   نسبت من«تعبير به تبيين اين نسبت، تشبيه  

هـاي مقيـد را همراهـي         من مطلـق، هريـك از مـن       . است» كليمفاهيم جزئي و يك مفهوم      
بخـشد و     ها ارزش و اعتبـار مـي        كند، بلكه هويت آنهاست و لذا متناسب با هركدام، به آن            مي
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حـال، همـه را ناتمـام         دهد و درعـين     كند و ارزش مي     ها را در راستاي خود، معنا مي        تمام آن 
بـودن    الك بگيـريم، مـثالً در مـالك اخالقـي         داند؛ با اين توضيح، اگر فهم من مطلق را م           مي

هايي قائل خواهيم بـود؛ چـون    رفتار و منشِ يك كودك با رفتار و منشِ يك بزرگسال تفاوت 
پـذيريم و همـه، حتـي آن     حـال، يـك يـا چنـد اصـل كلـي را مـي                اند؛ بااين   اين دو، غير هم   

ي مـن، تحـت    مهكنيم؛ چون ه    هاي متفاوت را در آن اصول كلي تفسير و جستجو مي            مالك
 .ي يك منِ مطلق است سيطره

ي مطلق و مقيد موكـول اسـت؛ امـا از             ادامه و تفصيل اين بحث به بررسي و فهم رابطه         
تـشكيك وجـود، وحـدت      : ي اسالمي، نظرياتي مانند     رسالت اين مقاله فراتر است؛ در فلسفه      

…شخصي وجود و    
ن مباحـث،   نظـر در ايـ      قطعـاً امعـان   . دار تبيين اين بحث اسـت       عهده 40

 .تر خواهد ساخت را آشكار و روشن» من مطلق«ي  ي اين مقاله درباره نظريه

 عنوان مالك  به من مطلق،.1. 5

ي آن كه در صدر مقاله آمـد،          مسأله رنج و نقيضه   گيري ما براي حل        جهت ترتيب،  اين  به
ستيم، كردن رنجِ مـن هـ       ي رنج، درصدد كمينه     شود؛ به دليل اينكه ما در مسأله        مشخص مي 

ترين من كه مـن مطلـق    اين را كه چه امري رنج و چه امري لذت است، بايد بر اساس اصيل      
گرايـي   رسد ايراداتي كه پس از فراز و نشيب احساس همچنين به نظر مي 41.است، معنا كنيم 

تمـام آن   . گرايي مشروط، همچنـان الينحـل بـاقي مانـد، ديگـر جايگـاهي نـدارد                 و احساس 
گشت، با ارجاع من حقيقي به من مطلق، چرايي، حـال             معناي من بازمي  اشكاالت، به اشكال    

يابـد؛   هايِ من و حاالت آن رهايي مـي        از تكثر و تشتت من     …مطلوب، مالك تقدم و تأخر و     
حال با هركدام همراه و همدل است؛ زيرا مطلـق از هـر قيـدي اسـت؛        من مطلقي كه درعين   

يي زندگي و مطلوبيت را بر مبنـاي آن ارائـه           پس مقابل حالي از حاالت من نيست و اگر چرا         
تبـع   و بـه . شـود  دهيم، حكم او در تمام حاالت من جريان دارد و با نظر منِ ديگري نفي نمي     

شدن معنا ندارد؛ زيرا حال و حالتي از من وجود ندارد كه منِ مطلق آن را دربـر                    آن، سطحي 
م ايـن حكـم متناسـب بـا سـن و        بله فهـ  . ي با آن، سطحي باشيم      نداشته باشد تا در مقايسه    

همچنين در جواب اينكه وضعيت مطلوب از لحاظ        . يابد   عمق و دقت متفاوت مي     …تجربه و 
شدن به من مطلق؛ چون من مطلق هيچ حالي از من را              نزديك: لذت چيست؟ خواهيم گفت   

ب توانـد بـراي او نـامطلو    داند و نافي آن نيست؛ درنتيجه هيچ حالي از من نمي           ارزش نمي   بي
باشد؛ زيرا آن حال را نيز به حكم اطالقِ من مطلق، دربر دارد؛ البته توجه شود كه اگر فرض             

رفع؛ زيرا همواره بـا ماسـت؛       ن رنج هميشگي است و غيرقابل      آ 42؛رنجي براي من مطلق شود    
 .پس باز هم من مطلق بهترين حالت از منظر لذت است
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تبع آن، بـه    و به –بشناسيم، به اين من     پس ما به هر مقدار كه خود واقعي خود را بهتر            
راسـتا بايـد مـن     دراين. بريم شويم؛ درنتيجه لذت بيشتري مي    تر مي    نزديك –اخالق اين من    

 .هاي مقيد را بيشتر شناخت مطلق و من

  شناخت منِ مطلق.2. 5

من مطلق چون هويت اصلي من است، پس ضرورتاً با كندوكاو و كاوش در درون خـود،              
راحتي، تماماً به چنگ نخواهـد        اش، به    او دست يافت؛ البته به دليل اطالق و سعه         توان به   مي

تـر كنـيم و بـه        آمد، و شايد صرفاً با كندوكاو مستمر در زندگي، فهم خـود را از آن متكامـل                
هايي از مـن مطلـق را بيـان     ما نيز در اين مقال، ويژگي. تر شويم هدف خود نزديك و نزديك    

افي نخواهد بود و قطعاً طرح كامـل مـن مطلـق نيازمنـد تفكـر مـداوم و       كنيم كه البته ك  مي
رسد اساساً زندگي، جريـان تـدريجي كـشف مـن             نظر مي   ها و كتب ديگر است؛ بلكه به        مقاله
 .است

 :طور كه گذشت همان

 .من مطلق، من واقعي و اصيل است .1

 .ي حاالت است وجه اشتراك همه. ضامن وحدت من است .2

 .ها همراه است و نافي هيچ من مقيدي نيست ني حاالت و م با همه .3

 .معناست بي» من«الوجود است و بدون وجود آن،  براي من، ضروري .4

آسـاني فراچنـگ      حـال، درك كامـل آن بـه         امكان ندارد كه فهم نشود؛ اما درعـين        .5
 .آيد نمي

 :توان افزود همچنين مي

 .معنا نداردفهيم است؛ زيرا اگر من حقيقي فهيم نباشد، ديگر فهم، براي من  . 6

ديگـر، كثـرت درونـي نـدارد؛      عبارت هاي مقيد، بسيط و ثابت است؛ به        درمقابل من  .7
عنوان حداقل كثرت، در من مطلق فرض شود، يعني من مطلـق در               زيرا حتي اگر تغييري به    

حال قبلي، متفاوت از من مطلق در حال بعدي است و اين يعني من ديگري بايـد باشـد تـا                     
، آن من، من مطلق واقعـي اسـت و آن منـي كـه      ل باشد و درنتيجهضامن وحدت اين دو حا   

 .تغيير كرده، اصالً من مطلق نبوده

  هاي مقيد، واحد است؛ زيرا در فرض كثـرت برونـي، حـداقل دو مـن          در مقابل من   .8
يـك   شـود هـيچ   مطلق موجود است كه در استداللي همانند استداللِ ويژگي قبل، نتيجه مي         

 .درواقع منِ مطلق نيست

توانـد در مـن    يابيم كه آنچه متباينِ تام از هويت مـن اسـت، نمـي    ما بالوجدان مي   .9
تواند در مـن مـؤثر افتـد يـا از مـن اثـر        اثري گذارد يا از من اثري بپذيرد؛ پس اگر امري مي 
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بپذيرد، در هويت من نقش دارد و با توجه به اطالق منِ مطلق، بايد من مطلق شامل آن هم                   
 . است ي من مطلق مثال، تمامي افكار و اعمال ما نيز در دايرهباشد؛ پس به عنوان 

 هاي مقيد  شناخت من.3. 5

 .كنيم ها اشاره مي هاي مشتركي دارند كه به بعضي از آن هاي مقيد، ويژگي من

 :با توجه به آنچه گذشت

 .دهند محدودند؛ هيچ يك تماماً من را نشان نمي .1

 .شوند گذرا هستند؛ به هم تبديل مي .2

         .كنند  از من را از حالت ديگرم متمايز ميحالي .3
 :توان افزود همچنين مي

اند؛  اي از من ديگر، شمه عبارت اند يا به    هركدام تصويري هرچند ناقص، از من مطلق       .4
زيرا در غير اين صورت، من مطلق شامل آن حالت نيست كه با اطالق و شـمول آن سـازش                 

از مـن نباشـد، مـن در آن          مقيد، حداقل تصويري ناقص      ر يك من  ديگر، اگ   عبارت  ندارد؛ يا به  
يـابم كـه مـن، مـن      ي حاالت خودآگـاه، بالوجـدان مـي    كه در همه حالي حال، من نيستم؛ در  

 .هستم

هـاي مقيـد بـه علـت      ترند؛ به اين معنـا كـه بـين مـن         بعضي به من مطلق نزديك     .5
تـر و يكـي        يكي فهـيم   هاي من مطلق برقرار است؛ مثالً       غيريتشان، نسبتي متفاوت با ويژگي    

تـر اسـت؛ پـس بعـضي نزديكـي            ثبات  تر و پايدارتر و يكي بي       كمتر فهيم است يا يكي باثبات     
ترنـد و بعـضي كمتـر     ديگر، بعـضي مـن   عبارت بيشتري با من مطلق دارند و بعضي كمتر و به 

 .اند من

ايم كه    هما بسيار ديد  . گذارند  پذيرند و بر هم تأثير مي       هاي مقيد از هم تأثير مي       من . 6
كنـد؛ مـثالً از عـصبانيت ديروزمـان ناراحـت            حاالت ما، مثالً همديگر را ناراحت يا شـاد مـي          

 .كند ايم، ما را شاد مي هستيم يا كاري كه در گذشته كرده

حاصل ويژگي ششم من مقيد، با درنظرگرفتن آنچـه در ويژگـي نهـمِ مـن مطلـق          .7
حال به دليل تأثيراتي كه بـر      عين  ند، در ا  هاي مقيد، با اينكه غير هم       گذشت، اين است كه من    

 در هويت يكديگر واردند؛ پس فرض وجود دو حـال يـا             …گذارند، مثالً رنج، شادي و      هم مي 
امرِ متباين در من، غلط است؛ البته با توجه به اصالت من مطلق، ديگر نيازي بـه ايـن دليـل     

 .نيست و فقط براي تذكر است

هـاي مقيـد در طـول زمـان،       اسـت كـه مـن      در اينجـا، ايـن       2 و   7حاصل ويژگي    .8
، در درون من مقيد ديگر،      7شود؛ هر من مقيد با توجه به ويژگي           هويتشان به هم تبديل مي    

ديگر، متباين از هم نيـستند و نـوعي وحـدت دارنـد و در        عبارت  نوعي تقرر و ريشه دارد و به      
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نكـه در طـول زمـان،       شود؛ نه اي    هاي مقيد، من قبلي به من جديد تبديل مي          طي گذر از من   
 .هاي مقيدم من، در طول زمان، طيفي از من. سرهم قطار شده باشند هايي متباين پشت من

هـر امـري كـه در مـن مـؤثر           : يابد  ويژگي نهمِ من مطلق در من مقيد نيز معنا مي          .9
است، من مطلق بـه نحـوي شـامل آن اسـت و آن امـر وجهـي از هويـت مـن اسـت؛ پـس                           

شـود؛ پـس بـه عنـوان          اي از هويت من، من مقيد محسوب مي         هلحاظ شم   خود و به    خودي  به
 .مثال، تمامي افكار و اعمال ما نيز من مقيدند

هاي مقيد، تنها در طول زمان نيستند، بلكه در يك لحظه هم،              نكته ديگر آنكه من    .10
 .هاي مقيد بسيار در يك آن است ي وجود من دهنده ي ما نشان…ها، تمايالت و  دودلي

 ي عملي با من مطلق نزديك.4. 5

با توجه به آنچه گذشت، نشان داديم كه راه براي كـسب لـذت حـداكثري، حركـت بـه          
هـاي مقيـد در طـول زمـان در حـال              سوي من مطلق است؛ همچنين با توجه به اينكه مـن          

، )ويژگي پـنجم مقيـد  (ترند  و بعضي به من مطلق نزديك) ويژگي نهم مقيد(اند  تبديل به هم 
و همچنين امكان نزديكي با من مطلق در طول زمان نيز واضح اسـت؛ امـا                پس امكانِ شدن    

ايـن  «به نظر اولين و فراگيرترين اشكالي كه به نظر مخاطبان خواهـد آمـد ايـن اسـت كـه                     
ها را يقيني و مستدل بدانيم، بـاز     مباحث بسيار مابعدالطبيعي و كلي است؛ و بر فرض كه آن          

؛ اما دقت شود، با توجه به     »فايده خواهند بود    هايت بي ي عملي واضحي ندارند؛ پس در ن        ثمره
ي صحيح و مؤثري بايد بر اساس من مطلق باشـد، وگرنـه هرچقـدر                 آنچه گذشت، هر نظريه   

هاي عملي داشته باشد، باز حقيقي نيـست و اشـكاالت گذشـته را داراسـت و                   هم كه توصيه  
عجوالنه است و ما براي     حكمي  » ي عملي   نداشتن ثمره «همچنين  . درنتيجه سودمند نيست  

كردن اين امر، هرچند كه موضوع اين مقاله نيست، اندكي به بخش عملي نظريـه نيـز                   واضح
 .پردازيم مي

شـدن بـه مـن     ي عملي اين نظريه، حركت به سمتي است كه نزديك    ي توصيه   مايه  جان
. دهـد  حركت به سمتي كه دورشـدن از مـن مطلـق را نتيجـه مـي              مطلق حاصل شود و عدم    

 :كنيم طرح است كه به تعدادي اشاره مي هايي نفيي و ايجابي، قابل نتيجه، گزارهدر

نگـر باشـيم و همچنـين         براي انتخاب در زندگي، به كل آن بنگـريم؛ مـثالً آينـده             •
 .گذشته و حالي را كه اكنون به عنوان مبدأ حركت داريم، بفهميم و مدنظر قرار دهيم

ديگر، به خود و حقيقت خود        عبارت   به در جستجوي مدام براي هويت خود باشيم؛       •
 .فكر كنيم

ديگـر، بـا خـود     عبـارت  براي انتخاب در زندگي، به تمام هويتمان توجه كنيم و بـه         •
 .صادق باشيم و هيچ بخشي از هويتمان را سانسور نكنيم
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علـم و عمـل   . (دانيم عمل كنيم و علم خود را سانسور نكنيم در زندگي به هرچه كه مي   
 )يت ماستما جزئي از هو

با خود صادق باشيم و متناقض تفكر يا عمل نكنيم؛ زيرا فكـر و عمـل متنـاقض، يعنـي                
 .دانيم نپذيرفتن بخشي از آنچه حقيقي مي

 .چون فهم من مطلق نيازمند زمان است، پس صبور باشيم

هـا مـا را از    با تعارضات و مشكالت خود مواجه شويم؛ زيرا درگيري ذهني و تقابـل مـن              
نشدن با    كند و همچنين مواجه     ي من مطلق آشنا مي      كند و با سعه     قيد خارج مي  حصار من م  

 .گرفتن بخشي از هويت مشكالت خود، يعني ناديده

بيش از آن حد به آن توجه نكنيم و همچنين بيش از آن،          . هر امر مقيدي حدودي دارد    
 .انتظاري از آن نداشته باشيم

  .شود مي) كر و آگاهينافي تف(نپرداختن به اموري كه باعث غفلت 
 

 گرايي  احساس.6

بايـد تأكيـد كنـيم كـه     : پـردازيم  گرايي مـي    حال با فهم جديدمان، به بازخواني احساس      
گرايي كه استنباط شد، مبتني بـر مانـدن در مـن مقيـد فعلـي و                   ي مشكالت احساس    عمده

ي ديگـر، ادعـا     عبـارت   باشـد؛ بـه     قبـول مـن مطلـق مـي         واقـع عـدم     فراترنرفتن اسـت كـه در     
 :واقع دو گزاره است گرايي در احساس

 .رنج نامطلوب است

 .منِ اكنون، همان منِ مطلوب ام

عليه   گرايي مشروط     همچنين نقد احساس  . ساز است   ي دوم غيرواقعي و مشكل      كه گزاره 
 اين نكتـه كـه انـسان        43؛ها به همين مبناست     دادن آن   گرايي كامل، ناخودآگاه توجه     احساس

دهـد   داند، خود را تغيير نمي نگر نيست و حال فعلي را مطلوب مي      آينده گراي كامل،     احساس  
داند و همچنين منـي       ي خود را جزئي از هويت خود نمي          ، به اين خاطر است كه آينده       …و

وراي حال فعلي خود قائل نيست كـه آن را مطلـوب بدانـد و خـود را بـه سـمت آن تغييـر                         
  44.دهد

اني در تحمل هرگونه سختي است؛ زيرا از من مطلـق    اين مبنا باعث ضعف روحيه و ناتو      
شـود و حـاالت بيـشتري را نـامطلوب و      شود و درنتيجه، نافي حاالت بيشتري مـي       دورتر مي 

تر بـه     هاي نزديك   ها كه براي انسان     كه از ديدن بسياري صحنه      طوري  آور خواهد يافت؛ به     رنج
هـاي    ي دردآوري كـه انـسان       صحنهبرد يا ديدن هرگونه       من مطلق اصالً رنج نيست، رنج مي      

ديگـر، سـطح      عبارت  كند و به    معمولي بايد تحمل آن را داشته باشند، وي را بسيار رنجور مي           
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، »دوسـتي  نـوع «شايد در نگاه اول، از اين حالت، ظـاهراً     . يابد  تحمل رنجش بسيار كاهش مي    
د مانـدن تأكيـد     گرا بر منِ مقي       احساس  برداشت شود؛ ولي چون انسان      » همدلي«و  » ترحم«

حركـت در   . ي خود همدلي كند، چه رسد به نـوع انـسان            تواند حتي با آينده     دارد، اصالً نمي  
اسـت و ايـن حالـت       ) مـن مقيـد كنـوني     (راستاي انسانيت مستلزم گذشت از وجوه مختص        

و » نوع انسان «كردن خود؛ نه تالش براي        چيزي نيست جز تالش براي راحت     » دوستي  نوع«
كنم و پرواضح است كه چون  ي خودم به ديگران كمك مي      رفع رنجِ آن لحظه    صرفاً من براي  

شود، كمك خواهم كرد و درنتيجـه واضـح اسـت     ي ضعيفي دارم كه سريعاً رنجور مي        روحيه
  !كه اگر قوي باشم، ديگر كمك به ديگران معنا ندارد

 

  نتيجه.7

نامطلوب است، آغاز كـرديم  در اين مقاله ما ابتدا با قبول اين فهم عمومي كه رنج امري          
گرايي پـرداختيم     ي احساس   سپس به بررسي نظريه   . خواهيم رنج بكشيم    و پذيرفتيم كه نمي   

دادن بـه احـساسات و نفـي          ي اخالقي در اصالت     كه تالش مشهوري براي ساخت يك نظريه      
ي آن  هـا  مايـه  گرايي را با توجه به اصـول و جـان          هاي احساس   كلي رنج است و سپس ويژگي     

تخراج نموديم؛سپس بدون توجه به نقدهاي منطقي وارد به داليل و اصول مابعـدالطبيعي        اس
گرايي وارد نموديم     گرايي مشروط، نقدي بر احساس      ي احساس   گرايي، با شرح نظريه     احساس

را حـذف نكـرده اسـت و        » پـذيرش رنـج     عدم«كه ويژگي مهم نقد يادشده اين بود كه اصل          
توجـه   ي ايـن نقـد، عـدم        مايـه   نظـر جـان     بـه . ان پايبنـد بمانـد    امك  حد  سعي شده كه به آن تا     

چرايـي  «،  »تغييـر خـود   «،  »نگـري   آينـده «،  »نبـودن حـال فعلـي       مطلوب«به  گرايي    احساس
توجـه بـه ايـن سـه،          واقع بدون   ، و همچنين تأثير اين امور در كاهش رنج بود كه در           »زندگي
 .پذير نيست كردن رنج امكان كمينه

در نكـات   » مـن «اصلي اين نقد، نشان داديم كه اگر ابهام معناي          سپس با بررسي نكات     
گرايي مشروط نيز     گرايي كامل، بر احساس     شده برطرف نشود؛ نقدهاي وارد بر احساس        مطرح

از ايـن   . كردن رنج ما با ابهام اساسي مواجه خواهد بـود           وارد است و اين نظريه نيز در كمينه       
ك پديـده پـرداختيم و ديـديم هـر فهمـي از مـن،               به عنوان ي  » من«رو، به بررسي و كاوش      

يا قيدي وجودي را در معناي : منطقاً بايد موضع خود را در قبال دو فهم از من مشخص كند           
و معلـوم شـد كـه مـن         ) من مطلـق  (كنيم    ؛ يا لحاظ نمي   )هاي مقيد   من(كنيم    من لحاظ مي  

 بايـد بـر ايـن مـن         اي  حقيقي مني است كه قيدي در آن لحاظ نشود و درنتيجه، هر نظريـه             
هاي من مطلق، با طرح پيـشنهادهايي عملـي، صـرف         مبتني باشد؛ سپس با استخراج ويژگي     

گرايـي    ي مختار را موردتوجه قرار داديـم و درنهايـت، بررسـي احـساس               نبودنِ نظريه   انتزاعي
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آيـد، بلكـه باعـث        گرايـي بـر نمـي       تنها براي كاهش رنج ما كاري از احساس         واضح كرد كه نه   
 .شود  مي…شدن مفاهيمي اخالقي مانند همدردي و يش رنج و همچنين پوچافزا

  

  خاتمه و پيشنهاد.8

گرايي درحدامكان پرهيز شده كـه        در اين مقاله از طرح اشكاالت نظري وارد بر احساس         
 .تواند موضوع يك پژوهش ديگر باشد خود مي

دقـت فلـسفي   آنچه در تبيين من مطلق و نتايج آن گذشت، هرچند كـه بـا وسـواس و             
نگاشته شده، اما به داليلي همچون اطالقِ منِ مطلق و داليل ديگري كه خواهد آمـد، كـافي      

از جملـه   . هـاي بيـشتري دارد      رسد كه تبيين من مطلق نياز به بررسي         نظر مي   باشد و به    نمي
هاي من مطلق در نوشـتار كنـوني اسـت كـه      شدن ويژگي كفايت، استقرايي طرح    داليل عدم 

ها كافي باشد، ولي همـين كفايـت نيـاز بـه تبيـين دارد، يـا            كن است همين ويژگي   البته مم 
. هـاي مـن مطلـق كمتـر باشـد           واقـع ويژگـي     ارجاع به هم باشـند و در        همين تعداد نيز قابل   

گيرد، ممكن اسـت مـن    همچنين چون ذهن و زبان ما معموالً من را با نوعي قيد در نظر مي       
  بلـه، . اخودآگاه هنوز از اطـالق كـافي برخـوردار نباشـد     هاي آن كه گذشت، ن      مطلق و ويژگي  

تري ارائه شده، اما بـاز نيـاز بـه     گرا، فهم مطلق گرا يا احساس نسبت به فهم يك انسانِ عاطفه  
ي قيود توجه شده است، يا نه؛ توجـه شـود هـر ميـزان كـه مـن               بررسي دارد كه آيا به همه     
كنيم و همچنـين       گذشت نيز مقيد معنا مي     هايي را كه    ي ويژگي   مطلق را مقيد ببينيم، همه    

ايم؛ مثالً كسي كه ويژگي       ها را مقيد فهم كنيم، من مطلق را هم از اطالق انداخته             اگر ويژگي 
فهمـد،    كند، مـن مطلقـي كـه مـي          آخر من مطلق را بدون درنظرگرفتن گفتار فرد معني مي         

 .شامل گفتار نيست و درنتيجه هنوز به اطالق كافي نرسيده است

هاي حاضر نياز بـه بررسـي بيـشتر دارد و هـم بايـد                 رسد كه هم ويژگي     س به نظر مي   پ
هاي ديگري دارد يـا نـه كـه بـا پيگيـري ايـن مطلـب،                   بررسي كرد كه آيا من مطلق ويژگي      

هاي ديگري باشـد      تواند موضوع پژوهش    هاي مقيد نيز بهتر فهم خواهند شد كه خود مي           من
شدت  هاي عملي بر اساس من مطلق نيز به تخراج توصيه طور كه گذشت، اس     و در ادامه همان   

 .بررسي و پژوهش است مبسوط و قابل

  طورضـمني بـه آن شـد،        ي مختـصري بـه      همچنين فهم ماهيت و داليل رنج كه اشـاره        
هاي عملي  خصوص در توصيه توجهي به موضوعي بسيار مهم براي بررسي است كه نتايج قابل    

 .دارد

ايبندي به مدرنيته در هرگونه نقد ديگر، براساس مـن مطلـق            و درنهايت ميزان امكان پ    
هـاي    گـرا بـه ويژگـي         احـساس   ي    گرايي و نيـز ميـزان پايبنـدي بالفعـل فالسـفه             بر احساس 
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ها و همچنين ميـزان مطلـق بـودن فهـم ديگـر               گرايي كامل و امكان پايبندي به آن        احساس
 .اند ، موضوعات مهمي براي پژوهش»من«نظريات اخالقي از 

  

  ها يادداشت
1.normative ethics       2. normative sentimentalism     3.metaethics                

4. subjectivism            5. like                                         6.Emotivism 

7. )Metaethical Sentimentalism( .گـرا و   گرا و عاطفه براي آشنايي بيشتر با اخالق احساس
 :Ethicو همچنين فصل پنجم كتاب ) 9(المعارف فلسفي دانشگاه استنفورد  ي آن، به دايره تاريخچه

A contemporary introductionگفتارهاي  ي نهم درس و همچنين جلسه) 53 – 46ص: 6( ء
ذكر اسـت كـه مجموعـه         رجوع شود؛ البته قابل   ) 5(»  تجدد، پساتجدد  سنت،«استاد ملكيان باعنوان    

رسمي انتشار نيافته و انتساب مطالب  صورت گاه به ، هرچند هيچ»سنت، تجدد، پساتجدد«گفتار   درس
نظر و نظم استاد ملكيـان در         آن به استاد ملكيان، ممكن است از اخالق علمي به دور باشد؛ اما دقت             

به محققـان  نظر را  ي صرف تر شد، اجازه د از بررسي منابع ديگر براي ما مسجل      گفتار كه بع    اين درس 
  .دهد نمي

عمدتاً اساتيدي همچون استاد ملكيان كه براي زندگي مدرن روح واحدي قائل هستند، وجـوهي                .8
ــي   ــدرن برم ــدگي م ــراي زن ــمارند ب ــرا  : ش ــسمِ فردگ ــه ) (individual humanism(اوماني وج

) secularism(سـكوالريزم  ) وجه معرفتـي و عقالنـي  ( )rationalism(سم رشنالي) شناسي انسان
  ).5 (…و) وجه سياسي() liberal democracy(ليبرال دموكراسي ) وجه ديني(

9. moral judgment 
هاي غيرشناختي  ، تعابير مختلفي مطرح است كه شامل گرايش       )sentiments(البته از عواطف     .10

)noncognitive (  و انواع عواطـف)emotions،feeling، passionsو هـر  ) 9.(شـود  مـي ) …و
 .ي اين مفاهيم توجه نكرده است متفكري لزوماً به همه

 . است1نوشت  شده در پي اين تعريف، حاصل جمع منابع ارائه. 11

 :مثال عنوان داليل مختلفي براي اين امر ذكر شده؛ به. 12

هـاي اخالقـي       بر تـشخيص   هاي تجربي، تأثير زياد احساسات و تمايالت را         اي براساس آزمايش    عده*
 ).83-76 : ص ،7(اند   شاهدي بر اين امر گرفتهاند و اين نتيجه را نشان داده

گرايـي دليـل    هـاي پوزيتيويـسم منطقـي، بـر عاطفـه        فـرض   و برخي با اسـتفاده از اصـول و پـيش          *
 ).6(اند آورده

هـا و داليـل       در گـزاره  ) انگيزش(، و نبود آن     »بودن اخالق   انگيزاننده«و برخي با استفاده از ويژگي       *
گرايـي دليـل      ، بـر عاطفـه    »بودن انگيـزش در عواطـف و احـساسات        «: شناختي و همچنين بالعكس   

 ).75ص : 7(اند  آورده
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بودن بعضي از ايـن مقـدمات، از موضـوع ايـن              كردن مشكالت، حتي خودمتناقض     كه بررسي و واضح   
 .ي ديگر است ا مقاله خارج و نيازمند به مقاله

 )Epistemological question(شناسانه  رسش معرفتپاسخ پ .13

  Constitutive question)(پاسخ پرسش ساختاري . 14
15. epistemic         16. semantic       17. metaphysical       18. axiological 

19. A moral or ethical sentimentalist maintains that emotions play an 

essential role at some point in an adequate moral theory. That role might 

be epistemic, semantic, metaphysical, axiological or normative.  

20. moral sentimentalism( 
هـاي   ، دو بخـشِ جداگانـه بـه نـام    »On Moral Sentimentalism«به عنوان مثال، كتاب . 21

»On Metaethical Sentimentalism « و»On Normative Sentimentalism «
 )8.(دارد

22. According to the axiological or normative sentimentalist, what is 

morally good or morally required is, or essentially involves emotions or 

emotional mechanisms ( 2 :ص ،8 ). 
23. Finally, according to axiological or normative sentimentalism, the 

reason why certain actions, persons or states of affairs are good or 

required lies in their relation to certain emotions )3:، ص8   .(  

هاي مهـم     هاي اخالق هنجاري، از ويژگي      معرفي يك مالك روشن و ساده براي پيداكردن گزاره        . 24
 ،6. (باشـد   به نظريات ديگر مـي      اي، اين امر، دست برتر اين نظريه نسبت         اين نظريه بوده و ازنظر عده     

 )48:ص

و گرايان در اخالق هنجـاري اسـت          ه مالحظه شد، اين پاسخ برگرفته از سخنان احساس        ك چنان. 25
 ).5(» سنت، تجدد، پساتجدد«گفتارهاي استاد ملكيان باعنوان  تأييد درسهمچنين مورد

) ethical hedonism(گرايي  گرايي نيست؛ بلكه مثالً لذت تأييد احساس تنها موردآل، اين ايده. 26
هاي مشابهي كـه بعـد از ايـن خواهـد آمـد،          بهي دارد كه درنتيجه، با تأييد و تكذيب       آل مشا   نيز ايده 

 )426 تا 423 :، ص3. (مواجه است

ها اشاره خواهد شد، انواع ديگـري از       گرايي كه به بعضي از آن       ي احساس   دليل مشكالت عمده    به. 27
ي   را كه بـه مبنـاي اوليـه       گرايي آغازين     گرايي نيز مطرح شده است كه براي تمايز، احساس          احساس
 .خواهيم خواند» گرايي كامل احساس«گرايي تماماً ملتزم است،  احساس

» مـن «همچنين در ادامه خواهيم ديد، تنوع و تعدد اين نظريـات، مـالك واحـدي دارد و آن، فهـم                    
كـه  » گرايـي مـشروط   احـساس «ي  بر نظريه مثال، عالوه عنوان حقيقي در سطوح مختلف آن است؛ به    

گرايـي    احساس«ي    توان به نظريه    گرايي ارتقايافته، مي    ي احساس     رسي خواهد شد، براي يك نمونه     بر
اشاره كـرد؛ البتـه بعـد فـرااخالق نيـز از      ) 560 :، ص3(ء)rational sentimentalism(» عقالني

ي  يك نمونه) moderate emotivism(» شده گرايي تعديل عاطفه«يست و مثالً تغييرات مصون ن
بايـد ابتـدا احـساسات معقـول        «: گويـد   طورخالصه، اين نظريـه مـي       گرايي ارتقايافته است؛ به     فهعاط



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 

44

)rational feeling ( منظـور از احـساسات معقـول،    . »هـا ارجـاع دهـيم    را بپروريم و آنگاه بـه آن
عناصـر  ). 53ص: 6(باشـند   ) impartial(» طـرف   بي«و  ) inform(» آگاهانه«احساساتي است كه    

برخـي  (طرفي از عناصر من حقيقي است، ولي براي شناخت من حقيقـي كـافي نيـست     يآگاهي و ب 
 ).هاي ديگرِ من حقيقي در ادامه بيان شده است ويژگي

كنـد و سـپس       يافته كه ابتدا احساسات را با عقل تنظيم مـي           گرايي تعديل   مقايسه شود با عاطفه   . 28
  ).53ص: 6(كند  ها عمل مي طبق آن

29. tenderness             30. benevolence               31.pity 
32. moderate sentimentalism 

نام » گرايي عاطفه« نيز با لفظ sentimentalismو از ) 5(اند  اي نظر خود ننهادهايشان نامي بر. 33
ي ايـشان نيـز از      اند؛ ولـي مـا صـرفاً بـراي يكـساني كـل مقالـه، در بخـش مربـوط بـه نظريـه                         برده

sentimentalism    ي ايـشان بـا لفـظ     نـام بـرديم و بـه طبـع، از نظريـه           » گرايـي   احساس« با لفظ
 .»گرايي مشروط احساس«

غايت چيست زنـدگي خـويش را       /آنگاه كه آدمي چرايي   «: گرفته شده است  » نيچه«اين نكته از    . 34
بختي نيست،  آدمي، مشتاق نيك. شود شناسد، آنگاه است كه او از هرگونه چگونه آسوده خاطر مي مي

 )68ص: 1(» .كند تنها انگليسي چنين مي

 ي مدرنهاي زندگ فرض ها و پيش و درنتيجه، بعضي ويژگي. 35

تمـام  » الف«باشد، مثالً حيث   ) 2(و  ) 1(ي اشتراكي، بين دو من مقيد         اگر فرض كنيم كه جنبه    . 36
را نيز داشته باشد، اين سؤال      » ج«حيث مختص   ) 2(و  » ب«حيث مختص   ) 1(مشتركات باشد ولي    

 وضـوح  كـه بـه  » ج«و » ب«حيث مشترك دارند يـا نـه؟      » ج«و  » ب«،  »الف«شود كه آيا      مطرح مي 
هاي  و يكي از حيث» الف«توانند حيث مختص باشند؛ اما در مورد        حيث مشتركي ندارند، وگرنه نمي    

مـشترك اسـت، آن امـر       ) 2(و  ) 1(بـين   » الـف «، اگر امر مشتركي باشـد، چـون         »ب«مختص مثالً   
از جهتـي نقـض   » ب«بـودن   هست، پس باز، مخـتص » ب«مشترك، در هر دو من مقيد و همچنين    

، عنـاويني   )2(و  ) 1(حيث مشترك ندارند، پس درواقع دو من مقيـد          » ج«و  » ب «،»الف«شد؛ پس   
؛ )اسـت » ب«و  » الف«عنواني اعتباري براي دو امر متباين       ) 1(منِ  (اند    اعتباري براي اموري متباين   

ديگر، اگر فرض كنيم دو من، همديگر را از جهتي نفي كنند، نتيجتاً يا آن دو مـن حقيقـي                      عبارت  به
 . يا ديگر وجه اشتراك حقيقي داشتن، معني نخواهند داشتنيستند،

ها هم واقعيت ندارد؛ چون شـباهت عبـارت اسـت از اتحـاد در حيثـي از                    كه البته حتي شباهت   . 37
حيثيات و اتحاد يعني وحدت داشتن در آن حيث؛ پس اگر آن شباهت واقعيت داشته باشـد، يعنـي                   

م وحدت دارند و اين با فرض ما ناسازگار است؛ زيرا مـن            دو شيء شبيه به هم حقيقتاً در حيثي با ه         
 .ايم و آن دو، ديگر نافي هم نيستند؛ زيرا در هويت هم ريشه دارند ها لحاظ كرده مشتركي بين آن

طور كه گذشت، فرض وجود وجه اشتراك و افتراقِ جـدا از هـم، باطـل اسـت؛ امـا بـراي                        همان. 38
دادن اين فرض، شـايد كـسي         و ممكن نشان    ) هاي مقيد   نم(در برداشت اول    » من«معنادارشمردن  

هـاي   ي هويت هـر كـدام از مـن       كنيم كه همه    اين طرح را بدهد كه در همان برداشت اول فرض مي          
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ايـن همـان    : دهـيم   صـورت پاسـخ مـي       اين  مقيد، وجه اشتراك باشند تا از اشكال در امان بمانيم؛ در          
عنوان هويت اصلي پذيرفته كه    نوان وجه اشتراك را به    ع  است؛ زيرا امري به   ) من مطلق (برداشت دوم   

ديگر، هيچ  عبارت كند و به هيچ امر مختصي را خارج از خود ندارد، يعني هيچ امر وجودي را نفي نمي 
 .ي ندارد قيد

اشـتراك و   : هاي مقيد هيچ هويتي جز من مطلـق ندارنـد و مفـاهيمي ماننـد                در اين فرض، من   . 39
 .شود  مطلق تعريف مي در همان منِ…افتراق و

 .در تمامي اين نظريات، نوعي تشكيك پذيرفته شده است. 40

اي كه مفـاهيم اصـلي    ي رنج، بلكه در هر مسأله اين لزوم مبنا بودن من مطلق، نه تنها در مسأله  . 41
مثال، اگر بخواهيم بدانيم فضيلت چيست، چه  عنوان آن حول محور منِ انساني باشند، جاري است؛ به

تـر    كند، كدام علـم الزم      قي براي انسان الزم است، چه قانوني بهتر روابط اجتماعي را تنظيم مي            اخال
  .…است، و 

معناست؛ زيرا كه بر اين مبنا، منِ مطلق كـه        البته اين فرض بر اساس وحدت شخصي وجود، بي        . 42
وجـود،  همان هويت اصلي من است، همان حضرت حق است و حضرت حق در نظام عرفانيِ وحدت                 

  .معناست اساساً غير و معارضي ندارد تا موجب رنج او شود؛ پس فرضِ رنج براي من مطلق، بي
بـودن   تأكيـدبر نـامطلوب  ) moderate emotivism(» شـده  گرايي تعديل عاطفه«و همچنين . 43

 .عواطف فعلي ماست

گرايي، با مبـاني   اسشود كه آيا استاد ملكيان در نقد خود بر احس اينجا سؤالي اساسي مطرح مي . 44
انـد؟ كـه پاسـخ، خـود      ي اساسي مدرنيته عـدول كـرده   اند يا از ريشه  مدرنيته همدالنه برخورد كرده   

  .نيازمند به بررسي ديگر است
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