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مقدمهی مترجم
پس از ترجمیه ی کتاب تأثیر علم بمر اجتممماع تممألیف برترانمد راسممل در سممال  1343کمه ممورد
استقبال ااهل مطالعه یقرار گرفت و چند نوبت تجدید چاپ شد در این اندیشممه بممودم کممه اثممر ی
نکممه بیهدعمموت دولممت انگلسممتان بممرا ی
دیگر از این دانشمند بزرگ را بیهفارسی برگردانممم ،تمما ای ی
استفاده از بورس مطالعه و تحقیق در حقو ق عازم این کشممور شممدم و در دانشممکدیه ی حقممو ق و
یاها ی آزاد
علوم سیاسی لندن بیهتحقیق و تحصیل پرداختممم از جملممه اسممتادانی کممه بیهسممخنران ی
یشدم لرد برتراند راسل بود ،حضممور در ایممن مجممالس و خوشمیهچینی از خرمممن
ایشان حاضر م ی
فضل و دانش استاد سودا ی دیرین را که ترجمیه ی اثر ی دیگر از و ی بود در مممن نیممرو بخشممید.
این نیت را با آیقا ی ابوالقاسم طااهر ی رئیس بخش فارسی رادیو لندن که گایهگاه برنامیه ی تفسممیر
سیاسی روزنامیهاها ی انگلیس و یک سلسله برنامیهاها ی تطبیقی در خصمموص حقممو ق انگلسممتان و
ایران را به اینجانب محول کرده بودند در میان گذاشتم.
یگممذرد تشممویق کردنممد ،در
ایشان مرا بیهترجمیه ی کتابی که اینک از نظر خوانندگان عزیز م ی
اهمان ایام دست بیهکار ترجمه شدم ولی مطالعات و کاراها ی دانشگااهی آن را متویقف ساخت و با
یشد تا
نبها ر ا پایان بخشم توفیق حاصل نم ی
نکه اهمواره مترصد بودم که ترجمیه ی این اثر گرا ی
ای ی
در تعطیلت تابستانی امسال فرصتی بیهدست آمد و توانستم آن را به انجام رسممانم .اکنممون کممه
یدانم کممه از تشممویق و رااهنمممایی
ترجمیه ی کتاب و چاپ آن اتمام پذیرفتیه است برخود فرض م ی
دوست بزرگوار و دانشمندم آیقا ی ابوالقاسم طااهر ی صمیمانه تشکر کنم.
محتو ی کتاب نیاز ی بیهتوضیح ندارد و با مراجعممه بیهفهرسممت آن خواننممده را اطلع اجمممالی
یآورد.
بیهدست م ی
یدانم که ترجمیه ی آثار نوابغ بزرگ چون راسل کار آسانی نیست و
تذکار این نکته را لزم م ی
به اطلع عمومی بسیار جامع نیاز است بیهخصوص ویقتی که اهمراه با فلسفیه ی وسممیع جهممانی و
یدان باشد کمه اندیشمیه ی خمود را گماه از دریمما ی متلطمم بیهبیابممانی
شاها ی فیلسوفی ریاض ی
نگر ی
یکشاند و یا با اندیشیهاها ی
تاها ی وسیع سرسبز بیهکویهاها ی سخت و شکننده م ی
خشک و یا از دش ی
یرود و یمما بیهیقعممر ایقیممانوس
ناها و فضا ی ماورا ی جممو م ی
ناها و آن سو ی آسما ی
ژرف خود بیهکهکشا ی
یکشاند و برا ی یقضاوت درباریه ی اهر کتاب بهتر است تا آخر آن را مطالعه نمود.
روح بشر م ی
یدریممغ مممرا یمماور بودیهانممد و علوه بممر
دوست دانشمند آیقا ی محمدمنصور بیگی در این راه ب ی
طگیر ی چاپ کتاب یقسمتی از توضیحاتی را که در پاوریقی ذکر شدیهاست با مراجعه
تصحیح و غل ی
یدانم که از زحمات و
فاها ی فرانسه و انگلیسی فرااهم نمودند لذا وظیفیه ی خود م ی
به دایریۀالمعار ی
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یشائبیه ی ایشان خالصانه سپاسگزار ی کنم.
اهمکار ی ب ی
یتردید چنین ادعایی ندارم که این ترجمه خالی از نقص اسممت و از خواننممدگان دانشمممند
ب ی
تقاضا دارم اگر به اشتبااهی برخوردند با آگاه ساختن مترجم منتی بر او بنهند.
ححالی تهیممه و
ینماید که در اهر ترجمه برا ی آشنایی خوانندگان از احوال مصنف شر ی
لزم م ی
بیهعنوان مقدمیه بیهکتاب افزوده شود ولی چون برتراند راسل برا ی خوانندگان ناشناخته نیسممت و
آثار ی چند از او به فارسی ترجمه شدیهاست و از طرفی دیگر در مطبوعات بیهویژه اخیر ًا اهنگممام
درگذشت و ی در این خصمموص مطممالبی بیهرشممتیه ی تحریممر درآمممده اسممت مراعممات اختصممار را
یشود.
بیهشرحی موجز در این زمینه بسنده م ی

در سال  1872تولد یافت ،در سه سالگی پدرش درگذشت و او در نزد پدربزرگ خود جممان
ناها ی فرانسه و آلمممانی تسمملط کامممل
راسل پرورش یافت و تحت تأثیر این دوره است که به زبا ی
یافت ،تحصیلت عالی خود را در دانشگاه کمبریممج در رشممتیه ی فلسممفه و ریاضممیات بمما درجیه ی
ممتاز پایان داد ،برتراند راسل از جملیه ی دانشمندانی است که به کثرت کار و تألیف مشهورند.
حجویانیه ی و ی معممروف و ارزشمممند
 یخوااهممانه و صممل ی
تاها ی اجتممماعی و مبممارزات آزاد ی
فعالی ی
نالملل اول به علت نشر بیانییها ی بر ضد دولت انگلیممس بممه دو سممال
بودیهاست .پس از جنگ بی ی
حطلبی به شش ماه زنممدان محکمموم گردیممد.
زندان محکوم شد .و نیز در سال  1918به جرم صل ی
کتاب معروف »مدخل فلسفیه ی ریاضی  «1919را در زندان نوشت.
تنوع اندیشه و آثار او بسیار است ولی مقام علمی و جاودانی و ی بیشتر مراهون سهمی است
که در ایجاد و تکمیل منطق جدید دارد .کتاب »پرنسممیپا ماتماتیکمما« 1کممه بمما اهمکممار ی ا .ن-
مترین آثار است.
وایتهد نوشته است در تاریخ منطق و ریاضیات یکی از مه ی
لاها و جوایز بسیار نائل شدیهاست کممه از جملممه نشممان لیممایقت از دولممت
راسل بیهدریافت مدا ی
نچممه در
فترین آثارش بیهجممز آ ی
یباشد ،معرو ی
بریتانیا در  1949و جایزیه ی ادبی نوبل در  1950م ی
ناها اشاره شد به این شرح است:
فو ق به آ ی
ماها  ،1923الفبا ی نسبیت  ،1925چرا من مسممیحی نیسممتم
مسائل فلسفه  ،1912الفبا ی ات ی
 ،1927مذاهب و علم  ،1935ازدواج و اخلیقیات  ،1929اصول ریاضیات ) 1904بممه جممز کتمماب
پرنسیپیا است( ،معرفت ما بممر جهممان خممارج  ،1914رایهاهممایی بممه آزاد ی  ،1918تحلیممل ذاهممن
 ،1921تاریخ فلسفیه ی غرب  ،1945تحلیممل ممماده  ،1927تحقیقممی در بمماب معنممی و حقیقممت
Prinsipià màtemàtika.
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 ،1940اخل ق و سیاست در جامعه )اهمین کتاب  (1954و رشد فلسفی من ) .(1959سممرانجام
این چراغ فروزان عالم علم و فلسفه در  1970خاموش شد.
گترین مدرک علمی و فلسفی برا ی جامعیه ی
نوشتیهاها ی راسل در خصوص روابط انسانی بزر ی
یشود ،زیرا فلسفیه ی جهانی او از زندگی روزمممره جممدا نیسممت،
بشر ی در عصر حاضر محسوب م ی
اندیشیه ی فلسفی و علمی او یا بیهعبارت دیگر اندیشه و کردار و ی اهمرایهانممد .بیهنظممر و ی عممرف و
عادت ،یقانون و سیاست ،اخل ق و مذاهب و روابط اجتماعی و ایقتصاد ی چیزاهایی نیستند که جدا
ناهمما اهمیشممه جزئممی از زنمدگی انسمان و
از زندگی روزمره بشر بیهموجودیت خود ادامه داهند ،ای ی
بدان آمیختیهاند.
راسل در تغییر مسیر تفکر فلسفی نقش بزرگی داشت .تجزیه و تحلیل و تمموجیه علمممی و ی
ماهمما ی
ناها و رویممداداها ی تمماریخی و اجتممماعی و رژی ی
تاها ی کهن اخلیقی و ایقتصاد ی و آیی ی
از سن ی
سیاسی گذشته و کنونی نمودار اندیشیه ی عمیق و ارزنده او از فلسفه و تاریخ معاصر بشممریت در
این کتاب است .فلسفیه ی راسل این مزیت را دارد که شکاف و جدایی را که بین فلسفه و علمموم
و زندگی اجتماعی روزمره وجود داشت پر کرده و بین افکار عممالی فلسممفه و زنممدگی اجتممماعی
پیوند ی محکم بیهوجود آورده است.
یدریغ و تسهیلتی که دوست دانشمند آیقا ی دکتر
کاها ی ب ی
یدانم که از کم ی
در خاتمه لزم م ی
1
بنکدارپور در امر تهییه ی وسایل چاپ این کتاب بیهعمل آوردیهاند سپاسگزار ی نمایم.
دکتر محمود حیدریان
تهران مهرماه 49
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یباشد.
عباراتی که مابین ] [...آمده از افزودیهاها ی نسخه الکترونیکی م ی

مقدمهی مؤلف
لاها ی  1946-1945و بقییه ی کتاب به یاستثنا ی فصل دوم از
ُنه فصل نخستین این کتاب در سا ی
یقسمت دوم که در حقیقت سخنرانی اینجانب در استکهلم بیهمناسبت اخذ جمایزیه ی ادبمی نوبممل
1
بود ،در سال  1953نوشته شد .بدو ًا در نظر داشتم بحث اخلیقیات را در کتمماب »دانممش بشممر«
مورد تحقیق یقرار داهم اما بعد ًا از این فکر منصرف شدم زیرا مممردد بممودم کممه آیمما اخلیقیممات را
یتوان جزء دانش بیهحساب آورد یا نه.
م ی
اهدف ما در این کتاب بیان دو منظور است :اول بیان اخلیقیات عملممی)غیرنظممر ی( و اهممدف
دوم بیهکار بردن این اخلیقیات در مسایل مختلف سیاسی زمان حاضر است.
نآور و نوظهممور ی را عرضممه
در یقسمت اول این کتمماب در مبحممث علممم اخل ق افکممار اهیجمما ی
نکه اهنگامی که من مسائل
نداشتیهام و اطمینان اهم ندارم که طرح آن زیاد سودمند باشد جز ای ی
یداهم منقدین بیهمن خرده
سیاسی را تجزیه و تحلیل کرده و از نظر اخلیقی مورد یقضاوت یقرار م ی
یگیرند که من چنین حقی را ندارم زیرا من معتقد بیهوایقعیت وجود خارجی یقضمماوت اخلیقممی
م ی
ناهمما احتیمماج
یکنم این انتقادات معتبر و با ارزش باشند و اثبممات عممدم اعتبممار آ ی
نیستم .فکر نم ی
بیهبحث نسبت ًا مفصلی دارد.
 یاها ی کمماملی از سیاسممت را مممورد بحممث یقممرار
یقسمت دوم این کتاب اهم نظرییهاها و یا تئور ی
باها ی دیگرم نیز مورد بحث یقرار
ل در کتا ی
یداهد .جنبیهاها ی مختلف اندیشیهاها ی سیاسی را یقب  ً
نم ی
ل دارا ی
یکننممد و عم  ً
دادیهام و در این کتاب فقط جنبیهاهایی را که با اخلیقیات اهم ارتباط پیدا م ی
یرود که طرح مسائل
ااهمیت زیاد ی در عصر حاضر اهستند ،مورد گفتگو یقرار خوااهم داد .امید م ی
وایقعی در یقلمرو وسیع نظرات غیر شخصی ،موجب شود که این مسممائل بمما اهیجممان و تعصممب و
نکه این
نپذیر است مشروط بر ای ی
نگرانی کمتر مورد بررسی یقرار گیرند و این کار بیهسهولت امکا ی
اندیشیهاها را با توجه به جریانات سیاسی معاصر مطمح نظر یقرار داهیم.
ناهمما بممر سرنوشممت
یرود این کتاب که مربوط بیهتمایلت انسانی و تأثیر آ ی
مچنین انتظار م ی
اه ی
ناها
بشر است نیهتنها باعث سوءتفااهم نسبت بیهنوشتیهاها ی من نشود بلکه این شبهه را نسبت بیه آ ی
که با من اهم عقیدیهاند برطرف سازد .منقدین عادت بر این دارند که اتهاماتی بیهمن وارد یسممازند
ناهمما را از درک
و با تعصب و یا تصدیق بلتصور به آثار و افکار من برخورد کنند و این موضوع آ ی
یدارد .باراها بیهمن گفتیهاند که من جنبه تعقل و استدلل را در نمموع
یگویم بازم ی
نچه م ی
وایقعیت آ ی
ناهمما ایممن باشمد کمه مممن ملک
یداهم .ممکن است منظور آ ی
بشر بیهحد افراط مورد مدایقه یقرار م ی
Human Knowledge.

1

10

اخل ق و سیاست در جامعه

یزنم و معتقممدم کممه مممردم متعقممل و
تعقل و خردگرائی بشر را بیش از منقدین خود تخمین م ی
ناها در انتقاد از من مرتکب یک اشتباه
یکنم که آ ی
خردگرا اهستند و یا باید باشند .اما من فکر م ی
ناها اهستند که معیار عدم تعقل و خردگرایی را بیممش از
یشوند و آن این است که آ ی
مقدماتی م ی
یکننمد و
یکنمد فراممموش م ی
یکنند نه من ،و نقشی را که تعقل و اسممتدلل ایفمما م ی
من ارزیابی م ی
ناها بیهنظر من ناشی از این امر است که در درک وایقعی معنی کلمه تعقممل دچممار ابهممام
اشتباه آ ی
شدیهاند.
ل دیقیق و روشن دارد .معنا ی آن ایممن اسممت کممه شممخص بایممد روش و
»تعقل« معنایی کام  ً
وسیلیه ی صحیحی را برا ی رسیدن بیهاهدفی که در نظر دارد انتخمماب کنممد و ایممن موضمموع اهیممچ
نرا درک نکردیهانممد و فکممر
ربطی با انتخاب خود اهدف ندارد .اما مخالفین تعقممل یمما اسممتدلل ای ی
یخوااهند که تعقل اهم اهدف و اهممم وسممیله رسممیدن
یکنند که طرفداران عقل )خردگرایان( م ی
م ی
بیهمقصود را ارائه کند بیهعبارت دیگر اهم ارائه طریق نماید و اهم ایصال بیهمطلوب .منقدین اهیممچ
دلیلی بر اثبات ادعا ی خود از گفتار خردگرایان ایقامه نکردیهاند!
قاها و تمایلت است و یا باید باشممد« .ایممن جملممه از
جمله معروفی است که» :خرد برده سائ ی
4
روسو 1و یا داستایوسکی 2و سارتر 3نیست .این جمله از دیوید اهیوم است ،و نظمرییها ی را اظهممار
یگوینممد کممه نقممش
یدارد که من مایلم اهر شممخص عایقممل آن را تأییممد کنممد .ویقممتی بیهمممن م ی
م ی
کاها ی درونی را که بر
یدانم منقدین نیرو ی محر ی
یداهم نم ی
احساسات را در امور انسانی کااهش م ی
ساها ،احساسات ،تمممایلت )اهممر کممدام از ایممن کلمممات را
یپندارند؟ اهو ی
انسان تسلط دارند چه م ی
ناها تنها علممل ممکنیه ی انگیممزیه ی اعمممال اهسممتند ،در صممورتی کممه
یخوااهید انتخاب کنید( ای ی
م ی
مکنندیه ی آنست .فرض کنید بنده عممازم نیویممورک باشممم
تعقل ،انگیزیه ی عمل نیست بلکه تنظی ی
یکند اهواپیمایی را که مقصدش نیویورک است سوار شمموم نممه اهواپیمممایی را
عقل بیهمن حکم م ی
یجهممت
یکنممم کسممانی کممه مممرا عایقممل ب ی
که مقصدش کنستانتیپل) 5یقسطنطنیه( است .تصور م ی
نیقدر در فرودگاه مضطرب شوم که بیهداخل اولین اهواپیمممایی
بدانند فکر کنند که من بایستی آ ی
یکه در کنستانتیپل فرود بیاید بیهمردم ترک برا ی این کممه آمریکممایی
که ببینم سوار شوم و زمان ی
نیستند ناسزا بگویم .از نظر منقدین من ،این رفتار صحیح و شرافتمندانه خوااهد بود و مرا مورد
تحسین یقرار خوااهند داد.
J. J. Rousseau.
Dostoevsky.
Sartre.
David Hume.
Constantinople.
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ساها ی شممیطانی از درک حقممایق یممک
منقد ی مرا مورد مؤاخذه یقرار داد زیرا گفتم فقط اهو ی
نانگیز
یکنند .و ی پیروزمندانه پرسید کممه »آیمما کلییه ی احساسممات اهیجمما ی
دنیا ی بهتر ممانعت م ی
بشر بالضروره شیطانی اهستند؟« در این کتاب انتقاد ممن بممر ایمن اعممتراض اسمتوار اسممت .ممن
یگویم :چیز ی که جهان احتیاج دارد »یک عشممق بممه مسممیحیت« یمما رحممم و شممفقت اسممت.
م ی
نآمیز است و استدلل من متکی به یک یقدرت الهی نیست .فقط
مطمئن ًا این یک احساس اهیجا ی
یتوانم بگویم که این احساس مربوط حواریون غیرمنطقی نیست زیرا نممه ظالمممانه اسممت و نممه
م ی
مخرب.
یشود ویقتی مردم مطالب مرا بخوانند یقادر نباشند حممتی
چرا این احساس شدید که باعث یم ی
یگویم؟
حترین اظهارات من توجه کنند و فکر کنند که من عکس مطالب منظور نظر را م ی
بیهصری ی
یکننممد .شممما ممکممن
علل و انگیزیهاها ی مختلفی وجود دارند که مردم را وادار به تنفر از دلیل م ی
ناها را ناسازگار بدانید .شما ممکممن
ساها ی نااهنجار ی داشته باشید و نخوااهید آ ی
است امیال و اهو ی
است بخوااهید بیش از درآمدتان خرج کنید و در عین حال یقادر به پرداخممت یقممروض خممود اهممم
نتان شما را بیهحقایق تلخ علم حساب آشنا کنند
باشید و این تمایل باعث شود که ویقتی دوستا ی
ناها متنفر شوید .اگر شما یک معلم با عقاید کهنه و یقدیمی باشممید ممکممن اسممت بخوااهیممد
از آ ی
کخوااهی دانشگااهی فرض کنید و در اهمین حال لذت زیاد ی از
خودتان را شخصی سرشار از نی ی
تنبیه شاگردان بیهدست بیاورید و برا ی وفق دادن این امیال مخالف باید بیهخودتان تلقین کنیممد
نشناس بیه شما بگوید که این امیممال
که این نوع تنبیه دارا ی یک اثر اصلحی است .اگر یک روا ی
اثر اصلحی بر این طبقه جوانان سرکش و عاصی کمه سممر بمه طغیممان برداشمتیهاند نمدارد شمما
یکنید.
یخرد ی متهم م ی
یشوید و او را به ب ی
عصبانی م ی
تداشتن بیهطور نامعقول وجود دارد .اگر افممراد بشممر
محرک دیگر ی بیهمراتب بدتر برا ی دوس ی
نکه
ناها را اغوا کنید که بیهخیال ای ی
بیهحد کافی غیر منطقی باشند شما ممکن است یقادر باشید آ ی
یکنند بیهنفع شما خدمت نمایند .این موضوع در سیاست بسیار معمممول اسممت.
برا ی خود کار م ی
یآورند کممه رفتممار آنممان
بیشتر راهبران سیاسی در تودیهاها ی وسیع مردم این عقیده را بیهوجود م ی
یکنند .بممدیهی
ناها اثبات م ی
نوسیله مقام خود را در میان آ ی
ملهم از امیال نویعپرستانه است و بدی ی
نانگیز و
قاهمما ی اهیجمما ی
است که چنین عقیدیها ی تحت تأثیر یک اهیجان ،یقابممل یقبممول اسممت .نط ی
عوایمفریبانه ،حرکت دستیهاها بمما سممنج و شممیپور ،ایجمماد بلمموا و جنممگ درجممات تکامممل اهیجممان
یکنند که اگر تودیه ی مردم را در
یکنم مدافعین عقاید غیر منطقی تصور م ی
یباشند .من فکر م ی
م ی
حالت اهیجان توأم با انتظار لذت ،نگه دارند مویقعیت بهممتر ی بممرا ی فریممب سممودجویانه خممود از
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تودیه ی مردم بیهدست خوااهند آورد .شاید عدم علیقیه ی من بیهاین نوع سیاسممت اسممت کممه افکممار
یمویقع اهستم.
عامه بر این خیال استوار است که من ناطق ب ی
نجا کممه بممرا ی رسممیدن بیهاهممدف ،وسممایل
ولی من برا ی این مردم یک دلیل یقاطع دارم :از آ ی
یباشممد ممکممن اسممت ایممن
یکنند .بیهعبارت دیگر اهدف متضمممن وسممیله نیممز م ی
منطقی جلوه م ی
فاها ی
یتواننممد اهمد ی
موضوع تنها با مخالفت آن دسته روبیهرو شود که معتقدنمد :چمون ممردم نم ی
مورد نظر را تشخیص داهند بهتر است که وسایل را انتخاب کنند .ایممن اسممتدلل متضمممن ایممن
ناهمما چیممز ی
است که مردم باید در تشخیص اهدف مورد نظر فریب بخورند و یا اهدف حقیقمی آ ی
یکنند .صورت نخست حالت جمعیممت گمرایهشممده بیهوسممیلیه ی یممک
غیر از آن باشد که اظهار م ی
یبرد و در
مبلغ زبردست است .صورت دوم حالت معلمی است که از شکنجیهدادن بچیهاها لذت م ی
یتوانم یقبول کنممم کممه
عین حال علیقه دارد خود را یک بشردوست نیکخواه معرفی کند ،من نم ی
چیک از این دو زمینه اخلیق ًا یقابل توجیه باشد.
اهی ی
حالت دیگر ی نیز وجود دارد که بعضی بما تصموراتی ظمااهر ًا معقمول بما آن مخالفنمد ،اینمان
یباشد نباید معقول
معتقدند که احساسات حاد مطلوبند و اهر کس که دارا ی احساسات شدید م ی
ناها رفتممار احمقممانه او
ناها شخص احساساتی باید عقل خود را از دست بداهد تا آ ی
باشد .به نظر آ ی
را تحسین کنند زیرا احساسات حاد نشانیه ی انگیزیهاها ی اهیجانی است .در عیممن حممال اگممر ایممن
چکس بممر ایممن
ل اهی ی
ناها نیست .مث  ً
احساسات بیهطرز فکر خود فریبی منتهی شود مطلوب طبع آ ی
نیقدر از دشمن متنفر باشد که دچار اهیستر ی و تشممنج
عقیده نیست که فرماندیه ی نظامی باید آ ی
اعصاب گردد و از طرح نقشه منطقی عاجز ماند .در حقیقت احساس شدید نباید مممانع ارزیممابی
یشوند که اهیجانات شورانگیز و
صحیح مقاصد باشد .اشخاصی مانند کنت مونت کریستو 1پیدا م ی
یکننممد .نبایممد گفممت کممه
فاها مستقیم ًا اهممدایت م ی
ناها را به انتخاب صحیح اهد ی
آتشین دارند و آ ی
اهدف اصلی این مردان لیق غیرمنطقی است و چنین اهدف غیرمنطقی بیهجز در احساساتی کممه
درک آن غیرممکن است وجود ندارد ،محاسبان خشک و خونسرد طبق معمول اهمیشه بد نیت
گاها ی داخلی آمریکا را خونسردانه محاسبه کرد ،او بیهشدت از جانب گممروهی
نیستند .لینکلن 2جن ی
یرفتنمد متهممم گردیمد .از او
طرفداران لغو اصمول بممردگی 3کمه اهواخوااهمان افراطممی بیهشممار م ی
یخواستند که تدابیر ی حاد اتخمماذ نماینمد .تمدابیر پیشمنهاد ی اهرچنمد ظمااهر ًا حماد بمه نظمر
م ی
یکرد.
ل آزاد ی بردگان را تضمین نم ی
یرسید ولی عم  ً
م ی
Comte de Monte Cristo.
Lincoln. A.
Abolitionists.
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نانگیز کممه در
یکنم که یک مویقعیت اهیجمما ی
یکنم اصل موضوع این باشد :من فکر م ی
تصور م ی
آن حالت شخص اعمالی انجام داهد که نتایج حاصله نقض غرض و عکس اهدف موردنظر اسممت،
یالمثل شخصی که برا ی عبور از خیابان بدون توجه به وضممع ترافیممک بمما
کار عایقلنیها ی باشد .ف ی
یداهد این شتاب و اهیجان عممایقلنه
یدود و در نتیجه خود را از دست م ی
اهیجان بیهوسط خیابان م ی
یداهنممد یمما خواسممتار ریاکممار ی
نانگیز را مورد تحسین یقممرار م ی
نیست .کسانی که این رفتار اهیجا ی
نرا ندارنممد.
یاهایی باشند که تاب و توان تممرک آ ی
تآمیز اهستند و یا باید یقربانیان خودفریب ی
موفقی ی
نکه به این دو نوع طرز فکر بدبین اهستم شرمنده نیستم .و اگر بیهخمماطر ایممن بممدبینی
من از ای ی
یشوم من خود بدان معترفم و بیهجممرم خممود ایقممرار
است که بیهمنطقی بودن بیهحد افراط متهم م ی
نکه فکر کنم اهممر چیممز
یکنم ولی اگر یقرار باشد که من به این احساس حاد تنفر بورزم و یا ای ی
م ی
نصممورت مؤکممد ًا ایممن اتهممام را انکممار
یتواند سبب اعمالی باشد پس در ای ی
دیگر بیهجز احساس م ی
یکنم.
م ی
نانگیز یقو ی اهستند ولممی
یکنم ببینم جهانیست که احساسات اهیجا ی
جهانی را که من آرزو م ی
یکنند.
مخرب نیستند زیرا بیهطور یقطع در آن جهان اهیچ فریبی نسبت بیهخود و دیگران ابراز نم ی
دوستی و محبت بیهنوع بشر و تشویق علم و اهنر در چنین جهانی نهفته اسممت و مممن جممز ایممن
یتوانم به آنان که خواستار چیز ی ببرآسا و تو خالی اهستند عرضه بدارم.
نم ی

بخش اول

علم اخلق
•

فصل اول :کلیات

•

فصل دوم :منابع معتقدات و احساست اخلیقی

•

فصل سوم :مجموعیه ی یقوانین یا نوامیس اخلیقی

•

فصل چهارم :اخل ق بیهعنوان وسیله

•

فصل پنجم :خوب و بد یا خیر و شر

•

فصل ششم :خیر جزئی و خیر عمومی ،خوبی جزئی و خوبی کلی

•

فصل هفتم :الزام اخلیقی

•

فصل هشتم :گناه

•

فصل نهم :جدال اخلیقی

•

فصل دهم :معرفت اخلیقی چیست؟

•

فصل یازدهم :یقدرت اخل ق

•

فصل دوازدهم :تولید و توزیع

•

فصل سیزدهم :سنت اخلیقی

•

فصل چهاردهم :ضمانت اجرایی اخل ق

فصل اول

کلیات
یتوانیم او را یک نوع پسممتاندار در نظممر
یتوان بررسی کرد .م ی
زندگی انسان را بیهطر ق مختلفی م ی
تشناسی مورد بررسممی یقممرار داهیممم .از ایممن نقطممه نظممر
بگیریم و صرف ًا او را از دیدگاه علم زیس ی
یتواند در اهممر شممرایط و در اهمممه نقمماطی کممه آب وجممود دارد
موفقیت او پایمال شدیهاست .او م ی
زندگی کند .تعداد افراد بشر افزایش یممافته و اهنمموز اهممم بیهسممرعت رو بممه ازدیمماد اسممت .انسممان
ناها عبارتند از  :یقویه ی
یکند و ای ی
موفقیت خود را مدیون امور ی است که او را از حیوان متمایز م ی
ناطقه ،آتش ،کشاورز ی ،نوشتن ،ابزار و به مقیاس وسیعی این ممموفقیت مراهممون اهمکممار ی او بمما
سایر افراد است.
یکند .بیهطور کلممی
در عین حال اهمین اهمکار ی او است که او را از موفقیت کامل محروم م ی
بشر مانند سایر حیوانات سرشممار از احساسممات و شممهواتی اسممت کممه بیهبقمما و تکامممل او کمممک
یکنند .ولی اهشیار ی او به او نشان دادیهاست که در اغلب موارد شهوات مغلمموب اوسممت و اگممر
م ی
دامنیه ی فعالیت بعضی از غرایز را محدود و توجه خود را به انگیزیهاها ی دیگر معطوف کند ممکن
لتر گممردد .در بیشممتر ازمنممه و
است امیال او بیشتر ارضا شوند و سممعادت و خوشممبختی او کممام ی
امکنه ،بشر در مقابل دیگران خود را بیهعنوان یک ریقیب در نظر نداشته است ،او نه تنهمما بیهفممرد
بلکه به افراد بشر بیهطور کلی علیقمند بودیهاست در اهمین حال افراد بشر بیهدوستان و دشمممنان
ناها که بیهدنبممال پیممروز ی بودیهانممد مفیمد اسممت ،بممرا ی مثممال
تقسیم شدیهاند ،این تقسیم برا ی آ ی
نجمما کممه اهمموش و اخممتراع
یتوان نام برد اما از آ ی
خپوستان را م ی
اختلف میان سفیدپوستان و سر ی
یگیر ی در فواید اهمکار ی و کممااهش
یکند ،پیشرفت پ ی
ناها ی اجتماعی را زیاد م ی
پیچیدگی سازما ی
یخورد .مجموعیه ی یقوانین اخلیقی بیهعلت تضاد بین اهمموش
روزافزونی در منافع ریقابت بیهچشم م ی
و احساسات برا ی بشر ضرور ی است ،اگر تنها بیهاهوش و یا تنها به احساسات تمموجه شممود دیگممر
تران ،لجمموج و تمما حممد ی دیمموانه اهسممتند،
یماند .افراد بشر تندخو ،شممهو ی
محلی برا ی اخل ق نم ی
یکننممد کممه ممکممن اسممت منتممج
تاهایی وارد م ی
یاهایشان بر خود و دیگران مصیب ی
بیهعلت دیوانگ ی
نکه زندگی توأم با احساسممات خطرنمماک اسممت ولممی اگممر
یاها ی اهولناکی شود .اما با ای ی
بیهبدبخت ی
بخوااهیم زندگی بشر لطف خود را از دست نداهد احساسات اهم باید حفظ شود .میان دو یقطممب
احساسات و کنترل آن تضاد ی وجود دارد و از اهمین تضاد درونمی بشممر اسمت کمه احتیماج بمه
یشود.
اخل ق احساس م ی
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قاها 1و انگیزیهاهمما ی درونممی بشممر از سممایر حیوانممات پیچیممدیهتر اسممت و مشممکلت و ی از
سائ ی
ناها نممه بیهطممور کامممل ماننممد
یگیرند .انسا ی
پیچیدگی اهمین نیرواها ی محرکه درونی سرچشمه م ی
یبرنممد،
مورچیهاها و زنبوراها اجتماعی اهستند و نه مانند شیراها و ببراها در انزوا ی کامممل بیهسممر م ی
بشر حیوانی نیمه اجتماعی است .پاریها ی از عواطف و احساسات او اجتممماعی و بعضممی دیگممر از
یداهند .طممبیعت اجتممماع او از ایممن حقیقممت آشممکار
شاها ی درونی و ی او را به انزوا سو ق م ی
کش ی
یشود که اگر طبیعت انزوا طلب او را بیش از حد محدود کنند این محدودیت بیهشممکل تنممبیه
م ی
یمیلی صحبت با دیگران ظممااهر
یکند .طبیعت گوشیهگیر او در عشق بیهتنهایی و ب ی
شدید جلوه م ی
2
یشود .گرااهام والس در کتاب پرارزش خود به نام طبیعت بشر در سیاست بدین نکته اشمماره
م ی
یکننمد شمروع بیهتوسمعیه ی یمک
یکند که افراد ی که در نقاط پرجمعیت مانند لندن زندگی م ی
م ی
ساهمما ی
یکنند تا بتواننممد خممود را در مقابممل تما ی
نوع مکانیسم دفاعی ناشی از رفتار اجتماعی م ی
کدیگممر در اتوبمموس و یمما یقطممار ی
نامطلوب و روزافزون جامعه حفظ یکنند ،افراد ی که در کنار ی ی
یکنند اما اگر خبر ناگهانی مانند خطر حمله اهمموایی و
کدیگر صحبتی نم ی
نشستیهاند معمو ًل با ی ی
ناها داده شود این بیگانگان ناگهممان احسمماس دوسممتی بممه اهممم پیممدا
یا حتی خبر مه غلیظ به آ ی
یمممابین
یپردازند .این نمموع امیممال مممبین نوسمماناتی ف ی
یاختیار با یکدیگر بیهگفتگو م ی
یکنند و ب ی
م ی
یباشممد و آن بممدین علممت اسممت کممه ممما کممام  ً
ل
روحییه ی انزوا طلب و طبیعت اجتماعی بشممر م ی
فاهایمان محتمماج اخلیقیممات و
اجتماعی نیستیم و از این جهت بممرا ی تحقممق بخشممیدن بیهاهممد ی
یرسد مورچیهاها چنیممن احتیمماجی
یباشیم تا اعمال ما را کنترل کنند .به نظر م ی
یقوانین اخلیقی م ی
یکنند.
ناها اهمواره بر اساس منافع اجتماعی کار م ی
ندارند زیرا آ ی
یتوانست خودش را مانند مورچگان در جهت منافع عمومی مطیع نماید
اما اگر بشر حتی م ی
یکرد و به این نکته آگاه بود که یقسمتی از وجود یا امیالش که بیهنظممر
احساس رضایت کامل نم ی
یتوان گفت که طبع انزوا طلب بشر از روح اجتماعی او ااهمیت
او مهم است ارضا نشده است .نم ی
کمتر ی دارد .در عبارات کتاب مذاهبی این دو حالت تحت دو فرمان مبتنی بممر عشممق بیهخممدا و
عشق بیهاهمسایه جداگانه بیان شدیهاست .برا ی افراد ی که بیهخدا آن طور که الهیون یقدیم ایمممان
داشتند اعتقاد ندارند ،باید تغییراتی در ارائه و بیمان عبمارات کتماب ممذاهبی داده شمود امما نمه
یشممود .عرفمما ،شممعرا،
آن چنممان تغییممرات اساسممی کممه در مفهمموم و ارزش کلممی اخل ق داده م ی
یآورنممد.
اهنرمندان ،کاشفین و مخترعین کشفیات و آثار خممود را در تنهممایی مطلممق بیهوجممود م ی
یتواند برا ی دیگران مفید باشد و این سودمند ی ممکن است
یداهند م ی
ناها انجام م ی
نچه را که آ ی
آ ی
1

]محرک[.
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ناهارا به ادامیه ی تحقیق و کشف و شهود تشویق کند .افراد مذکور در لحظات حیاتی و حساس
آ ی
نچممه را کممه وظیفیه ی خممود
یآورند بیهمعنا ی وایقعی زنممده اهسممتند و آ ی
که اهنر خود را بیهوجود م ی
یاندیشند بلکه
ناها بیهسایر افراد بشر نم ی
یداهند ،در این لحظات حساس آ ی
ل انجام م ی
یدانند کام  ً
م ی
یبرند.
در دنیا ی رویایی خود بیهسر م ی
بنابراین ما باید دو عنصر متمایز را در اشرف مخلویقات بپذیریم :یکی حالتی است اجتممماعی
و دیگر انزوایی .اخلیقی که صرف ًا بیهیکی از این دو عنصر توجه داشتیه باشد نممایقص و غیممر کممافی
است.
احتیاج به اخل ق در مورد کاراها ی بشر نه تنها از کامل نبودن حممالت اجتممماعی و یمما موفممق
یشود بلکه از اختلف دیگر ی اهممم کممه بیممن انسممان و سممایر
نشدن در زندگی رویایی او ناشی م ی
کاهمما ی
قاها و نیممرو ی محر ی
یگردد ،رفتار بشر مسممتقیم ًا منبعممث از سممائ ی
حیوانات است حاصل م ی
یباشد .این استعداد در حیوانممات
درونی او نیست بلکه با راهبر ی وجدان یقابل اهدایت و کنترل م ی
نآوردن خار ی از
یداهد که برا ی بیرو ی
شتر نیز تا حد ی وجود دارد ،سگ بیهصاحبش اجازه م ی
بااهو ی
1
ناهمما ی مقلممد کاراهمما ی مختلممف غیممر غریممز ی در تلش بممرا ی
پا ی او ،او را ناراحت کنممد ،میمو ی
یداهند ،با این حال این حقیقت حتی در مورد حیوانات نسبت ًا بااهوش
دسترسی بیهموزاها انجام م ی
یگیرد ،صمماد ق اسممت .اممما ایممن موضمموع در
ناها الهام م ی
که بیشتر حرکاتشان مستقیم ًا از غرایز آ ی
یرغم میمل شمدیدش بیهمانمدن در بسمتر از
مورد بشر متمدن صاد ق نیست از لحظیها ی که او عل ی
تاها ی کوتااهی برا ی رفتممار
یبیند فرص ی
یخیزد تا لحظیها ی که خودش را در شب تنها م ی
بستر برم ی
یالمثممل نسممبت بیهغممذا ی نممامطلوب اعممتراض
یکند بیهجز مورد ی که ف ی
مبتنی بر احساس پیدا م ی
یبیند .در موارد دیگممر او بیهوسممیلیه ی انگیزیهاهمما ی
یادبی خطایی م ی
یکه از فرد ب ی
یکند و یا مویقع ی
م ی
نچممه را کممه
ینماید .آ ی
فاها ی مشخص عقلنی رفتار م ی
یکند بلکه بر مبنا ی اهد ی
درونی کار ی را نم ی
نکه او امیممدوار
یداهد نه برا ی آنست که عمل مزبور برا ی او دلپسند است بلکه بیهعلت ای ی
انجام م ی
ن کار برا ی او پول یا پاداش دیگر ی بیهاهمراه دارد و بیهخمماطر اهمیممن یقممدرت عمممل در
است که ای ی
یکند
مداشت بیهاهدفی مطلوب است که اخل ق و یقوانین مبتنی بر آن را مؤثر یقلمداد م ی
مورد چش ی
یکنند و از طرف
فاها ی خوب و بد را مشخص م ی
زیرا یقوانین اخلیقی از یک طرف امتیاز بین اهد ی
ینماینمد و بشمر
فاها مشمخص م ی
دیگر فر ق بین وسایل مشروع و نامشروع را در جهت نیل بیهاهد ی
فاها ی آگااهانیه ی خممود بیشممتر متکممی باشممد و
یتوان متوجه کرد که بیهاهد ی
متمدن را به آسانی م ی
یشممود
برا ی غرایز و انگیزیهاها ی ناشی از آن ااهمیت کمتر ی یقائل شود .عالم علم اخل ق وسوسه م ی
Kholer.
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شاها ی درونی اهم
که تظااهرات طبیعت انسان را نادیده بگیرد ،در این صورت امکان دارد که کش ی
ادعااها ی عالم علم اخل ق را انکار کنند.
کدیگر فممرد ی بیهنظممر
اخلیقیات اهرچند در باد ی امر حتی در مورد وظیفیه ی افراد نسبت بیهی ی
یرسند لکن ویقتی کمه گرویهاهما ی اجتممماعی را در نظمر بگیریمم بما مشمکلت فراوانمی ممواجه
م ی
یکنممد احتیمماج مممبرمی
یکه بممه اعمممال گرویهاهمما ی اجتممماعی نظممارت م ی
یشویم .خرد در حممال ی
م ی
بیهمطالعیه ی علمی طبیعت بشر در زندگی جمعی دارد .اولین چیز ی که باید شناختیهشود عبارت
کاها ی درونی و نیرو ی انگیزیهاهایی است که بر اعمال افراد و دستیهجات حکممومت
از ااهمیت محر ی
ناهایی اهستند که با حیات بشر سروکار دارنممد ماننممد غممذا،
قاها آ ی
 یترین این سائ ی
یکنند .ضرور ی
م ی
نکه این تمممایلت ارضمما شممدند انگیزیهاهمما ی دیگممر،
مسکن ،پوشاک ،توالد و تناسل .اما پس از ای ی
مچشمی ،خودستایی و
یکنند .از این انگیزیهاها غریزیه ی تملک ،ریقابت ،اه ی
فو ق العاده ااهمیت پیدا م ی
ناهمما از ایممن
ناها اهستند .بیشتر اعمال سیاسی دستیهجات و راهممبران آ ی
عشق بیهیقدرت مهمترین آ ی
یگیرند.
نچه که برا ی بقا لزم است سرچشمه م ی
چهار انگیزه به انضمام آ ی
یباشممند :نخسممت تمموارث یمما
اهمیه ی افراد بشر پس از چند روز زنممدگی ،منتجممه دو عامممل م ی
مواهبت ذاتی و دیگر تأثیر محیط اهمراه با تعلیم و تربیت .و اهمواره جدال پیگیر نسبت بیهاهریک
از این دو عامل وجود داشته یاست.
حطلبان یقبل از داروین در یقرن اهجداهم و ابتدا ی یقرن نوزداهم اهمیهچیممز را بممه تعلیممم و
اصل ی
یدادند .ولی از زمان داروین بیهبعد تمایل شدید نسبت بیهتوارث و انتقممال صممفات
تربیت نسبت م ی
موروثی در برابر تأثیر محیط بیهوجود آمد .البته این بحممث و جممدال ممکممن اسممت تنهمما نسممبت
بیهدرجیه ی ااهمیت و تأثیر این دو عامل باشد وگرنه اهر کس باید یقبول کند که اهریک از ایممن دو
ل نسممبت بیهموضمموعات مممورد
یکنند .برا ی اخممذ تصمممیم مث  ً
عامل نقش اساسی خویش را ایفا م ی
بحث ممکن است بدون اهیچ کوششی با اطمینان کامل ادعا کنم که محرکات درونممی و امیممالی
یکنممد تمما حممد زیمماد ی بسممتگی بیهتعلیممم و تربیممت و
که رفتار یک شممخص بممالغ را مشممخص م ی
یشود که بعضی از انگیزیهاهمما
تاها ی مناسب دارد .ااهمیت این موضوع از این وایقعیت ناشی م ی
فرص ی
نجا کممه رضممایت یممک فممرد بمما
در دو شخص یا دو گروه ذات ًا مستلزم اصطکاک منافع باشند تا آ ی
شاها و امیممال وجممود
یکه دستیها ی دیگممر از کش م ی
یباشد ،در حال ی
رضایت فرد دیگر مانعیةالجمع م ی
دارند که رضایت یک فرد یا یک گروه نه تنها با رضایت فرد و گروه دیگر تعارضی ندارد بلکه بممه
نتر در زنممدگی فممرد وجممود
یکند .اهمین تفاوت در سطح پایی ی
ارضا ی امیال دیگران کمک اهم م ی
دارد.
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یک اصطلح از لیبنیتز 1در خصوص شرح »جهان ممکن« به جا ی ماندیهاست .این فیلسوف
یبرد یکی »میل مقارن« یا سممازگار و آن ویقممتی اسممت کممه امیممال
از دو نوع میل یا انگیزه نام م ی
یتمموان نامیممد
یشوند .نوع دوم کممه آن را »میممل مغممایر« م ی
طرفین بدون اصطکاک منافع ارضا م ی
ل اگر دو نفر کاندیدا ی
ویقتی است که بین رضایت یک طرف و طرف دیگر تضاد ایجاد گردد .مث  ً
ریاست جمهور ی ایالت متحده باشند میل یکی از آن دو با عدم ارضا مواجه خوااهممد شممد .ولممی
اهرگاه دو نفر بخوااهند ثروتمند شوند ،یکی از طریق کشت پنبه و دیگر ی از راه تولیممد پممارچه و
مصنوعات پنبیها ی ،دلیلی ندارد که امیال اهر دو ارضا نشود .بدیهی است در جهانی که افممراد یمما
گرویهاها ی مختلف دارا ی اهدف مقارن باشند به احتمال یقو ی از افراد و گرویهاهایی که دارا ی اهدف
مغایر اهستند سعادتمندترند.
شاها ی اجتماعی کممه بممرا ی ایممن
نتیجت ًا اجتماع اهوشیار باید بیهوسیلیه ی تعلیم و تربیت و رو ی
فاها ی مغایر مبارزه کنند.
فاها ی مقارن را تشویق و با اهد ی
یشوند اهد ی
اهدف طرح م ی
 یاها ی سیاسی باید مورد توجه یقرار گیرنممد ارتبمماط روحییه ی
تاها ی اساسی که در تئور ی
وایقعی ی
ناهمما
متریممن آ ی
گرویهاها ی اجتماعی است .گرویهاها ی اجتماعی بیهعلل مختلف با اهم تمایز دارنممد مه ی
فاها ،اندازه و حجم گرویهاهمما و شممدت
کدیگر ،اختلف اهد ی
عبارتند از :کیفیت وابستگی افراد به ی ی
مچنین شکل حکومت .عامل اخیر یعنی حکممومت بیهمسممألیه
کنترل این گرویهاها بر افراد عضو و اه ی
متریمن مسمأله در تئمور ی سیاسممت باشممد
یقدرت و تمرکز یا تقسیم و عدم تمرکز کمه شمماید مه ی
یشود که اصول تکنیکی بممرا ی تمرکممز
یشود .اشکال این مسأله از این وایقعیت ناشی م ی
ی م ی
منته ی
یکننممد .دموکراسممی
یقدرت وجود دارد .اما مطمئن ًا صاحبان یقدرت اهمممواره از آن سوءاسممتفاده م ی
تآمیز نبودیهاست و من
کوششی است برا ی حل این مشکل ولی البته این کوشش اهمیشه موفقی ی
این نوع مسائل را در کتاب »یقدرت :یک تجزیه و تحلیل اجتماعی« 2بررسی کردیهام.
کاها ی جدید بر رو ی اجتماعی که سازمان و
بسیار ی از مسائل بغرنج و پیچیده از تأثیر تکنی ی
یآیمد .دو انقلب بمزرگ در تاریمخ
نظام آن بر سیستم طرز فکر یقدیمی استوار اسمت بیهوجمود م ی
زندگی بشر وجود داشتیهاست یکی پیدایش کشاورز ی و دیگر ظهممور صممنایع علمممی و تکنیکممی.
یاها ی بزرگی برا ی بشریت ایجاد کردیهاست .کشمماورز ی
پیشرفت تکنیک در اهر دو مرحله بدبخت ی
ناهمما بممه وجمود آیممد و سممبب اسممتیل ی
یاها ی اجتممماعی و انقیمماد ز ی
باعث شد که بردگی و یقربان ی
 یاهایی گردید که اهر یک بیهنوبیه ی خممود از سلسممله فممراعنیه ی مصممر گرفتممه تمما سممقوط
امپراتور ی
1
2

 (1646-1716)] ،Baron Gottfried Wilhelm Von Leibnizفیلسوف آلمانی[.
]  ،Power, a new social analysisیقدرت ،برگردان نجف دریابندر ی[.
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امپراطور ی روم بر تسلط خویش بیفزایند .باید از این ترسممید کممه نتایممج وحشممتناک حاصممله از
مترین خطر تکنیممک علمممی ،تشممدید و
کاها ی علمی تازه در حال شروع است .مه ی
گسترش تکنی ی
یشمار دیگر ی نیز وجود دارد .تخلیممه و صممرف منممابع طممبیعی،
تقویت جنگ است اما خطرات ب ی
تاها ،کنترل افکار بیهوسیلیه ی مراکز تعلیممم و تربیممتی و
اتلف یقویه ی ابتکار فرد بیهوسیلیه ی حکوم ی
ناها یقسمتی از خطرات عظیمی است که تکنیک بیهوجود آوردیهاست .علم و تکنیممک
تبلیغاتی .ای ی
ل وجممود نداشممت بیهوجممود آوردیه
تاها را افزایش داده و این امکممان را کممه یقب  ً
جدید یقدرت حکوم ی
است که حکومت اها بتوانند افکار عمومی را اهر طور که مایل باشند کنترل کنند و بیهاختیار خود
یگردد.
نوسیله یکی از حقو ق اساسی افراد پا یمال م ی
درآورند و بدی ی
یکی از مشکلت اجتماعی زمان ما یافتن راه حل برا ی بریقرار ی عدالت و تعادل بیممن حقممو ق
افراد و حدود یقدرت و اختیارات دولت است و من این یقسمت از تئممور ی سیاسممی را در یقسمممت
مچنین در کتاب »دولت و فرد« 2بررسی کردیهام.
سوم کتاب »نظر علمی« 1و اه ی
ساها ی مخمموف در
یکنیم جهانی است که امییداها ی گران و تر ی
جهانی که ما در آن زندگی م ی
یشمموند و در حممال ایجمماد
ساها بیهحد افراط احسمماس م ی
یشوند .تر ی
پرتو امکانات یکسان توجیه م ی
یرود در افراد
نطور که انتظار م ی
لاند لذا آ ی
دنیایی افسرده اهستند .امیداها مستلزم شجاعت و تخی ی
ناهمما باشممد کممه افسممانه
یروحممی آ ی
یشود شاید تنها بیهعلت سممرد ی و ب ی
نشاط و زندیهدلی دیده نم ی
یخورد .اگر بتوانیم بر این رخمموت فکممر ی فممائق
یرسند نوعی یأس و ناامید ی بیهچشم م ی
بیهنظر م ی
شویم بشریت خوشبختی نوینی بیهدست خوااهد آورد.

1
2

نبینی علممی« توسمط حسمن منصمور بیهفارسمی
] ،The Scientific Outlookاین کتاب با نمام »جهما ی
برگردانده شده است[.
ننور ی زیر عنوان »یقدرت دولت و فرد«
یرضا شااهی ی
] ،Authority and the Individualاین کتاب را عل ی
نپوش با نام »مرجع یقدرت و فرد« بیهفارسی ترجمه کردیهاند[.
و اهیمچنین منصور مشگی ی

فصل دوم

منابع معتقدات و احساست اخلیقی
نآمیز عناصر اساسی اخلیقیممات را
فر ق اخلیقیات و علوم در آنست که عواطف و احساسات اهیجا ی
نکه علوم مبتنی بر ادراکات و محسوسات است .فهم دیقیق این نکتممه
یداهند و حال آ ی
تشکیل م ی
ناها
نکه آ ی
لداهندیه ی این عناصر اساسی است نه ای ی
ضرور ی است که احساسات و اهیجانات ،تشکی ی
یباشند .موضوع وجود این احساسات و اهیجانات در ما یک حقیقت علمی اسممت ماننممد
را دارا م ی
شاها ی معمممولی علمممی
ناها از راه ادراک حسی و پرور ی
سایر حقایق علمی ،و پی بردن بیهوجود آ ی
نپذیر است .ولی باید دانست که یقضاوت اخلیقی ،بیان یک حقیقت نیست؛ بلکه مبین نوعی
امکا ی
یشمود.
ترس و امید ،میل و نفرت ،عشق و بیزار ی است که اغلب در لفافه و لباس مبدل ظااهر م ی
یگوید:
این یقضاوت باید بیهصورت التزامی 1یا امر ی 2بیان شود نه در وجه اخبار ی .3تورات م ی
»تو باید اهمساییهات را مانند خودت دوست داشتیهباشی« یک انسان امروز ی که از مشااهدیه ی
نالمللی بیهتنگ آمدیهباشممد ممکممن اسممت بگویممد» :ا ی کمماش
 یاها ی بی ی
این نااهنجار ی و ناسازگار ی
یداشتند «.این جملت صرف ًا جنبیه ی اخلیقی دارند و صحت و
مدیگر را دوست م ی
اهمیه ی مردم اه ی
یتوان فقط با انباشتن حقایق به اثبات رسانید.
ناها را نم ی
سقم آ ی
نگردد دنیممایی را در نظممر مجسممم
نکه رابطیه ی احساسات و اخلیقیات بیهسادگی روش ی
برا ی آ ی
کنید که صرف ًا از مادیه ی بدون یقویه ی عایقله و دراکه تشکیل شدیهباشد .چنینی دنیایی نه خوبست
و نه بد و درست و خطا در آن وجود ندارد .در کتاب »پیدایش« )کتاب نخستین تورات( ویقممتی
یتوان چنیممن تصممور کممرد کممه ایممن
یبیند که خوب است« حیات را بیهوجود آورد .م ی
که خدا »م ی
خوبی یا به احساسات خودش در مورد ایممن کممار بسممتگی داشتیهاسممت و یمما بیهمسممتعد بممودن و
نچه
یجان برا ی بیهوجود آمدن موجودات عایقله بستگی داشتیهاسممت .چنمما ی
شایستیه بودن جهان ب ی
یرفت که بیهبخار تبدیل شود ممما
یبود و زمین م ی
خورشید در معرض تصادم با ستاریه ی دیگر ی م ی
نکه موجودیت انسان را امر خوبی تلقی کنیممم ،حمادثیه ی مزبممور را شموم
یتوانستیم ،بیهفرض آ ی
م ی
یجممان رو ی داهممد از آن فقممط بیهعنمموان یممک
نچه این حادثه در فضا و جهانی ب ی
بدانیم ولی چنا ی
یکنیم .پس اخلیقیات با زندگی پیوند ناگسستنی دارند و این پیونممد از نمموع
وایقعیه ی جالب یاد م ی
Optative mood.
Imperative.
Indicative.
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فعل و انفعالت محسوس که یقابل مطالعه توسممط یممک متخصممص در علممم »بیوشممیمی« باشممد
نیست .بلکه مرکب است از وجود و اندوه ،بیم و امید و تضاداهایی از ایممن یقبیممل کمه دارا ی یممک
یشوند که ما یک جهان را بیهجهانی دیگر ترجیح داهیم.
ریشه اهستند و باعث م ی
یکه ااهمیت اخلیقی اساسی میل و احساس را بپذیریم ،باز اهم باید به یک سمموال
ولی اهنگام ی
یگوید »تو نباید
پاسخ داهیم :آیا چیز ی به اسم دانش اخلیقی وجود دارد؟ این کلم انجیل که م ی
یگوییم که» :یقتل نفس عمممل زشممتی اسممت«
یقتل نفس کنی« جنبیه ی آمرانه دارد ولی ویقتی م ی
یکند .و
این جمله ظااهر ًا دارا ی جنبیه ی اخبار ی است ،گویی چیز ی درست یا نادرست را بیان م ی
یبودنممد« جملیهایسممت الممتزامی .ولممی جملیه ی
جملیه ی »ا ی کمماش تمممام مممردم خوشممبخت م ی
»خوشبختی خوب است« و جملیه ی »سممقراط فممانی اسممت« از لحمماظ شممکل گرامممر ی یکسممان
نکه در اخلیقیات
اهستند .آیا این شکل گرامر ی است که ممکن است ما را به اشتباه بیندازد یا آ ی
اهم مانند علوم» ،درست« و نادرست وجود دارد؟ اگر من بگویم نرون مرد بد ی بممود آیمما سممخن
نکممه
من جنبیه ی خبر ی و اطلعاتی دارد و مثل اینست که بگویم نرون امپراتور روم بممود و یمما آ ی
یتوان با عبارت زیر بهتر بیان کمرد؟ »نمرون؟ شمرم بمر او؟« ایمن سمؤال ،سمؤال
این مطلب را م ی
یکنم که جواب آن نیز ساده باشد.
سادیها ی نیست ،و من فکر نم ی
یک سؤال دیگر اهم اهست کممه بمما سممؤال بممال پیوسممتگی نزدیممک دارد .ایممن سممؤال مربمموط
تاها ی اخلیقی است .اگر من بگویم که خرچنگ 1چیز خوبیسممت .و شممما
بیهجنبیه ی نظر ی یقضاو ی
بگویید اتفایق ًا چیز خیلی بد ی است .اهر دو ی ما متوجه این نکته اهسممتیم کمه ممما در ایممن مممورد
یکه
یمانمد .ولمی اهنگممام ی
یکنیم ،و محل بحث و جدلی نم ی
صرف ًا سلیقیه ی شخصی خود را بیان م ی
یگوییم بد است .چنین حممس
یگویند آزار و شکنجیه ی یهودیان خوب است و ما م ی
 یاها« 2م ی
»ناز ی
نجا دیگر موضوع اختلف سلیقه مطرح نیست مما حمتی حاضمریم کمه در راه
یکنیم که در ای ی
م ی
این عقیده بجنگیم و جان خود را بیهخطر اندازیم؛ در صورتی که در مورد نظر خممود نسممبت بممه
یکنیم .اهر استدللی در این مورد برا ی اثبات و اهمگونی و اهمانند ی این
خرچنگ این کار را نم ی
دو یقضیه بشود باز اهم اکثر مردم بر این عقیده خوااهند بود که بین این دو یقضیه اختلف وجممود
یکنم که احسمماس مممورد
ندادن دیقیق این اختلف مشکل باشد .من فکر م ی
دارد ،اهرچند که نشا ی
نکننده ندارد ،باید مورد توجه وایقع شود ،و بنابراین نباید
بحث اگرچه یقطعی نیست و نقش تعیی ی
تاها ی اخلیقی صرف ًا جنبیه ی نظر ی دارند بمما کممال میمل
چوجه این عقیده را که تمام یقضاو ی
بیهاهی ی
بپذیریم.
Oyster.
Nazis.
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یداهنممد ،پممس اهممر
ممکن است گفته شود :اگر امیداها و امیال پاییه ی اخلیقیات را تشممکیل م ی
موضوع اخلیقی جنبیه ی نظر ی دارد؛ چون امیداها و امیال خود نظر ی اهستند ،ولی این استدلل
ینماید یقطعی نیست .عناصر علمی عبارتند از :ادراکات فرد ی و این ادراکات فممرد ی
آن طور که م ی
عالوصممف بممر اهمیممن
یکند جنبیه ی نظممر ی دارنممد .م ی
نچه که عقل سلیم تصور م ی
خیلی بیش از آ ی
مبناست که بنا ی مجلل علوم عینی 1ساختیهشده است .این بنا ی علمی وابسته به ایممن حقیقممت
یتمموان از ادراکممات منحممرف
است که ادراکات اکثر مردم در برخی موارد با اهم یکسان است و م ی
فنظر کرد .شاید در اممور اخلیقمی
 یرنگ« و یا مالیخولیایی اهستند صر ی
یکه مبتل به »کور ی
کسان ی
2
اهم ،راه مشابهی برا ی نیل بیهعینیت وجود داشتیهباشد .اگر چنین باشد ،چون رسممیدن بممه ایممن
نتیجه مستلزم توسل به اکثریت مردم است ما باید از مرحلیه ی اخلیقیممات شخصممی بیهمممرحلیه ی
سیاست وارد شویم ،که در حقیقت جدا کردن سیاست از اخلیقیات کار مشکلی است.
لتر از عمل مشابه آن یعنی تفکیک دین از علوم است.
عمل تفکیک اخلیقیات از دین ،مشک ی
نکه علوم تنها پس از یک مبارزیه ی ممتد ،بیهراهایی خود از دین موفق شممدند ،تمما یقسمممت
گو ای ی
یشد که کسممی کممه بیهجممادوگر ی عقیممده نداشتیهباشممد،
اخیر یقرن اهفداهم ،عموم ًا چنین تصور م ی
بیهخدا اهم عقیده ندارد ،و اهنوز اهم کسانی وجود دارند که یقانون تکامل را بیهدلیل دینی محکوم
یکنند ،ولی خیلی از علما ی دینی حال بر این عقیده اهستند که در علم چیممز ی وجممود نممدارد
م ی
که بتواند اساس معتقدات دینی را متزلزل کند .ولی در اخلیقیات وضع چنیممن نیسممت .تفسممیر
خیلی از مفااهیم سنتی اخلیقی کار مشکلی است ،و بسیار ی از مفااهیم یقممدیمی اخلیقممی را جممز
3
بیهفرض وجود خدا و وجود یک روح جهانی یا لایقل یک اهدف آسمممانی »نهفتممه در اهممر چیممز«
یگویم که انجام این تفسیر و یا تمموجیه بممدون یممک مبنمما ی دینممی
یتوان توجیه کرد .من نم ی
نم ی
یگویم که بدون چنین مبنایی تفسیر و یمما تمموجیه ممما ،یقممویه ی محرکممه و
غیرممکن است ولی م ی
یداهد.
نیرو ی وادار سازندیه ی روانی خود را از دست م ی
ساها 4این بوده کممه انسممان بممدون دیممن ،شممقی و بممدکار
یکی از استدللت مطلوب ارتودوک ی
یشود.
م ی

impersonal sciences.
Objectivity.
Immanent.
4

یکه با تغییر معتقدات و تشریفات دینی مخالفند.
کسان ی
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گویک 2بیهشدت با این عقیممده
آزادفکران یقرن نوزداهم انگلیس از بنتام 1گرفته تا اهنر ی سید ی
یتریممن اشممخاص بودنممد کمه پمما بیهعرصمیه ی وجممود
نجا که خود از متف ی
مخالفت ورزیدیهاند و از آ ی
ناها یقوت گرفت و مورد استقبال وایقع شد .ولی در جهان کنونی که از
گذاشتیهاند ،این مخالفت آ ی
3
ناها« که منکر وجود خممدا اهسممتند بیهلممرزه درآمممده اسممت ،تقممو ی و
 یاها ی »توتالیتاری ی
طکار ی
افرا ی
یرسد ،و حتی ممکممن
کاها ی« 4دوریه ی ویکتوریا  5چندان کافی بیهنظر نم ی
پراهیزکار ی »آگنوستی ی
ناها از سنن مسیحیت منسوب گمردد .لمذا ایممن مسممئله
ناها بیهعدم راهایی یقطعی آ ی
است تقوا ی آ ی
یتوانند بیهصورتی مستقل از دین بیهموجودیت خود ادامه داهند و
یآید که آیا اخلیقیات م ی
پیش م ی
در عین حال برا ی جامعه مفید باشند؟ این مسئله را باید مجدد ًا مورد بررسی دیقیممق یقممرار داد و
در این مورد باید در نظر داشت که امروزه امکانات خیلی بیشتر ی برا ی فساد وجممود دارد تمما در
ایام پدران ما که با اعتقاد بیهرشد و پیشرفت منطقی ،خیال خود را راحت کردیهبودند.
در تمام طول تاریخ ،اعتقادات اخلیقممی ،دارا ی دو منبممع مختلممف بودیهانممد :یکممی سیاسممی و
دیگر ی اعتقادات دینی و اخلیقممی شممخص .ایممن دو در تممورات محممل جممداگانیها ی دارنممد :یکممی
یشود .اهمین فممر ق را در یقممرون وسممطی بیممن
بیهصورت یقانون و دیگر ی به صورت پیامبر ظااهر م ی
یشد و تقوا ی فرد ی که توسط عرفما ی بمزرگ
اخلیقیات رسمی که توسط اهیئت حاکمه تبلیغ م ی
یشممود .ویقممتی
یکنیم .این دوگانگی در زمان ما اهم دیده م ی
یشد مشااهده م ی
تعلیم و بدان عمل م ی
که کروپوتکین 6پس از انقلب روسیه توانست بعد از یک تبعید طولنی موفق بیهمراجعت شممود،
نچه در رویا ی خود پرورانممدیه بممود فممر ق داشممت.
روسییها ی را در حال بیهوجود آمدن دید که با آ ی
نچه که و ی در رویا ی خود پرورانده بود عبممارت از جممامعیها ی بممود »بمما ترکیممب غیرمتمرکممز«
آ ی
نچه که در شرف تکوین بود دولتی
مرکب از افراد ی آزاد که برا ی خود احترام یقائل بودند ولی آ ی
یشممد .ایممن
مقتدر و تمرکز یافته بود که در آن فرد تنها بیهمنزلیه ی وسممیله و ابممزار کممار تلقممی م ی
جنبیه ی دوگانیه ی فرد ی و اجتماعی اخلیقیات چیز ی است کمه بایمد در اهمر نموع تئمور ی کاممل
1
2
3
4
6

 (1748-1832)] ،Jeremy Benthamایقتصاددان و فیلسوف انگلیسی[.
 ( 1838-1900)] Henry Sidgwickایقتصاددان و فیلسوف سودگرا ی انگلیسی .یکی از پاییهگذاران اولین
رییس انجمن پژواهش فراروانی و عضو انجمن متافیزیک بود[.
] ،Totalitariansحکومت تک حزبی ،دیکتاتور ی[.
کسانی که منکر وجود دانشی در مورد خداوند در جهان غیرماد ی اهستند.
5 Victorian Agnostics.
،Peter Kropotkinم ]) (1842-1921شااهزاده کروپتکین؛ جانورشناس ،نظرییهپرداز در رشته فرگشممت،
یدان روسی بود .و ی به یممک مممدل اجتممماعی مرکممب از
نشناس و جغراف ی
ایقتصاددان ،فیلسوف ،نویسنده ،زبا ی
کمونیسم و سوسیالیسم و مستقل از حکومت اعتقاد داشت[.
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اخلیقی مورد توجه وایقع شود.
یگردند و بدون اخل ق فرد ی بقمما ی اجتممماع ارزش
بدون اخل ق اجتماعی ،اجتماعات نابود م ی
ندارد .بنابراین برا ی یک دنیا ی خوب ،اخل ق اجتماعی و فرد ی متساوی ًا لزمند.
ناهمما
 یترین آ ی
معتقدات و احساسات اخلیقی در اهر جامعیه شناختیهشدیه ی انسانی و حتی بدو ی
یگردند .بیهبعضی از بابت عملممی کممه
وجود دارند .برخی از اعمال تمجید و برخی افعال تقبیح م ی
یشوند .برخی از اعمممال فممرد را نممه تنهمما
یشود و برخی مجازات م ی
یداهند پاداش داده م ی
انجام م ی
یدانیممم و برخممی از افعممال و ی را
متضمن سعادت و خوشبختی برا ی خود او بلکه برا ی جامعه م ی
یتوان به دلیل منطق و عقل دفاع
یشماریم .از پاریها ی از این عقاید م ی
ماییه ی نکبت و بدبختی م ی
کمرد ولممی در جواممع بمدو ی عقایممد خرافمی محمض اولمویت دارنممد کمه اغلمب در ابتمدا حمتی
یتوان یافت.
یشوند لکن بعد ًا برا ی این منهیات توجیه عقلنی م ی
»الهایمبخش« منهیاتی م ی
یکی از منابع عمدیه ی اخلیقیات جوامع بدو ی تابو 1است یعنممی ممنمموعیت برخممی از اعمممال
تاها ی مابعدالطبیعیها ی .برخی اشیا بیهخصوص اشیا ی متعلممق بیهراهممبر یقممبیله دارا ی
بیهعلل مجازا ی
ناها بزند خوااهممد مممرد .بعضممی چیزاهمما
نچه کسی دست به آ ی
 قالطبیعه اهستند و چنا ی
یقدرت مافو ی
ناها را دارند .اسممتفاده
ویقف یک موجود روحانی اهستند و فقط طبیب و داروگر حق استفاده از آ ی
یاها از لحاظ یقانونی مجاز و مصرف برخی غذااها ی دیگر یقانون ًا مجاز نیست .برخی
ی خوراک ی
از بعض ی
یشود
نکه تطهیر گردند .و این مخصوص ًا شامل کسانی م ی
یشوند مگر آ ی
اشخاص نجس شمرده م ی
ل کسممانی کممه مرتکممب یقتممل نفممس
ناهمما وجممود داشتیهباشممد .مث  ً
که نوعی »آلودگی خون« در آ ی
شدیهباشند و یا حتی زنان اهنگام زایمان و ایام یقاعممدگی .در ایممن جوامممع اولیممه اغلممب مقممررات
مفصلی در زمینیه ی )ازدواج خارج از خانواده ]یا یقبیله[( 2وجود دارد که بخممش عمممده یمما افممراد
نچه یکی از مقررات مربمموط
یآورد .چنا ی
زیاد ی از یقبیله را برا ی جنس مخالف بیهصورت تابو در م ی
یشمموند
تاها نقض شود فرد خطاکار و یا در حقیقت تمام جامعه دچار بدبختی م ی
به این ممنوعی ی
نکه آیین و تشریفات مخصوص )تطهیر( انجام گردد.
مگر آ ی
در مجازات مربوط بیهعملی که بیهموجب تابو ممنوع شدیهاست تظااهر به اجرا ی عدالت بممه آن
یشناسیم وجود ندارد .این مجازات را باید کم و بیش مشممابه مممردن در نممتیجه
صورتی که ما م ی
دست زدن بیهسیم بر ق لخت دانست .اهنگامی که داود پیغمبر کشتی نوح را بر رو ی یک گممار ی

Taboo.
Exogamy.
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نکوبی تکان سختی خممورد و »اوزا« 1کممه
یکرد گار ی در رو ی یک زمین مخصوص خرم ی
حمل م ی
نکه کشتی بیهزمین خوااهد افتاد دست برد که جا ی آن را محکم کند
متصد ی آن بود بیهگمان آ ی
ولی بیهجرم این ناپراهیز ی علی رغم نیت خوبی که از انجام این عمل داشت »صمماعقه او را اهلک
یشود که نیهتنها یقتممل عمممد بلکممه تصممادف
کرد« 2اهمین فقدان عدالت در این یقاعده نیز دیده م ی
منجر بیهیقتل نیز مستلزم تشریفات و مراسم مربوط بیهتطهیر است.
ناهمما
اشکالی از اخلیقیات مبتنی بر تابو اهنوز اهم در جوامع متمدن بایقی اهسممتند و حممدود آ ی
یکننممد .فیثاغورسم 3خموردن بممایقل را منممع کممرد و
بیش از آنست که برخممی از ممردم تصممور م ی
یشمممرد .اهنممدواها از فکممر خمموردن گوشممت گمماو
امپدوکلس 4جویدن برگ غار 5را عمل زشتی م ی
یشمممارند .سممنت
 یاها ی با اعتقاد گوشت خمموک را نجممس م ی
ناها و یهود ی
یلرزند .مسلما ی
برخود م ی
اگوستین نمایندیه ی مذاهبی پاپ در انگلستان به پاپ گرگور ی کبیر نوشت و از او پرسید که آیا
اشخاص متأاهل که شب یقبل اهم بستر ی کردیهباشند حق آمدن بممه کلیسمما را خوااهممد داشممت یمما
ت 6یقانونی
یتوانند به کلیسا داخل شوند .در کنتیک ی
خیر؟ پاپ فتوا داد که تنها در صورت غسل م ی
یکنم اهنوز اهم رسم ًا نقض نشده یاست( بیهموجب آن شممما حممق نداریممد
وجود داشت که )فکر م ی
زن خود را در روزاها ی یکشنبه ببوسید .در  1916یممک کشممیش اسممکاتلند ی بیهجرایممد نممامیها ی
ناهمما معلممول آن دانسممت کممه دولممت کاشممتن
نوشت و عدم موفقیت ممما را در جنممگ علیممه آلما ی
نگممونه عقایممد تنهمما براسمماس
یکند .توجیه تمام ای ی
بزمینی را در روزاها ی یکشنبه تشویق م ی
سی ی
تاها ی خرافی« میسر است.
»ممنوعی ی
جاها ی فامیلی یا یقممبیلیها ی«
یکی از بهترین نمونیهاها ی تابو رواج یقوانینی است که انواع »ازدوا ی
یبایممد اهمسممر
یگردند و شممخص م ی
یکند .برخی اویقات یک یقبیله بیهچند گروه تقسیم م ی
را منع م ی
خود را از گرواهی غیر از گروه خود برگزیند .از نظر کلیسا ی یونان پدر و مادر دینی یک کممودک
یتوانسممت بمما خمموااهر اهمسممر
حق ازدواج با یکدیگر را ندارند .در انگلستان تا این اواخممر مممرد نم ی
تاها ی مممذکور
نکممه وصممل ی
یتوان براسمماس آ ی
تاها را نم ی
نگونه ممنوعی ی
متوفا ی خود ازدواج کند .ای ی
تاهما ی
ناهما تنهمما براسمماس تممابو )یعنمی ممنوعی ی
متضمن ضرر ی اهستند توجیه نمود .دفماع از آ ی
7

Uzzah.
II Samuel, vi, 6-7.
Pythagoras.
4

  495-435)] ،Empedoclesق.م( فیلسوف و شاعر یونانی[.

6

ت متحدیه[.
ل خاورى ایال ی
ی در شما ی
 ،Connecticutی]ایالت ی

1
2
3

Laurel Leaves.

5

Endogamy.
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یگردد .و باز آن دسته از انواع نزدیکی با محارم 1که اهنوز اهم ممما اکممثرا ً
کهنیه ی خرافی( انجام م ی
یکننممد کمه
ناها معتقدیم در نظر اکثر مردم چنمان وحشممتناک جلموه م ی
به ادامیه ی منع یقانونی آ ی
نرا معلممول
یتوان یافت و بایممد آ ی
یشود نم ی
ناها حاصل م ی
تناسب بین این وحشت و ضرر ی که از آ ی
2
تاهمما ی غیرمنطقممی خرافممی دانسممت .مممادام مل فلنممدرز یقهرمممان داسممتان دیفممو کممه
ممنوعی ی
چوجه نمونیه ی منحصر بیهفرد ی نیست جنایممات متعممدد ی از ایممن یقبیممل را بممدون کمممترین
بیهاهی ی
ییابد که سهو ًا با بممرادرش ازدواج کردیهاسممت وحشممت
یداهد ولی ویقتی که در م ی
تردید ی انجام م ی
یتواند وجممود او را بیهعنمموان یممک
لاها زندگی خوشبخت زناشویی دیگر نم ی
یکند و با وجود سا ی
م ی
شواهر تحمل کند .این افسانه است ولی در زندگی اهم مصدا ق دارد.
تاها ی خرافی بیهعنوان یک منبع امور اخلیقی مترتب است.
فواید مهمی چند بر این ممنوعی ی
از نظر روانی نیرو ی وادار سازندیه ی آن خیلی بیشتر از مقرراتی است که صرف ًا براساس منطممق و
ل در مقام مقایسه ،نفرتی که نسبت بیهجممرم نزدیکممی بمما محممارم در خممود
عقل وضع شدیهاند .مث  ً
یافتد و حال آن که تنفممر ممما نسممبت
یکنیم چنان عمیق است که لرزه بر انداممان م ی
احساس م ی
بیهجرم جعل 3چندان شدید نیست .جرم اخیر در نظر ممما جنبیه ی خرافممی نممدارد زیممرا اشممخاص
یتوانند آن را مرتکب شوند و در جوامع اولیه وجممود نداشتیهاسممت .بیهعلوه
وحشی و نامتمدن نم ی
ل دیقیق و یقطعی باشند .درست است که ممکن است عمل
یتوانند کام  ً
اخلیقیات مبتنی بر تابو م ی
یضرر ی مانند خوردن بایقل در این اخلیقیات منع شده باشد ولی ایممن اخلیقیممات اعمممال
ل ب ی
کام  ً
یکنند .و این طریق در جوامع بدو ی از طر ق اخلیقممی
ل مضر ی مثل یقتل نفس را نیز منع م ی
کام  ً
تآمیزتر بودیهاست.
دیگر ی که بیهرو ی این جوامع بازست موفقی ی
یکنند) .شعر(:
این یقبیل اخلیقیات بیهثبات حکومت نیز کمک م ی
چنان الوهیتی اطراف پادشاه را فراگرفته است.
که خیانت ب تهسختی م تیتواند هدف خود را تمیز دهد
یکنممد و نیمماز چنممدانی بیهمممواظبت
)و در این مورد او )شاه( کمتر از ارادیه ی خود اسممتفاده م ی
آگااهانه از خویشتن ندارد(
یشود این الواهیت را باید یکی از آثار خوب
چون ترور پادشاه معمو ًل بیهجنگ داخلی منجر م ی
2

Incest.
] ،Moll flandersداستانی نوشته دنیل دیفو  (1660-1731) Daniel Defoeبه سال [.1721
Forgery.
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تابواهایی که اطراف راهبر را احاطه کردیهاند بدانیم.
بآمیز« 1به انحطمماط اخلیقممی منجممر
یگویند که رد »معتقدات تعص ی
ساها م ی
ویقتی که ارتدوک ی
یگردد بیشتر بیهملحظیه ی اهمین آثار مفید »تابو« است .ویقتی که انسممان دیگممر یممک احممترام
م ی
خرافی نسبت به احکام محترم باستانی در خود احساس نکنمد نیهتنهمما ممکمن اسمت بما خموااهر
بزمینی بکارد بلکه ممکن اسممت پمما را فراتممر
اهمسر متوفا ی خود ازدواج کند و روز یکشنبه سی ی
نشکنی و خیانت
ل مرتکب یقتل نفس ،نقض عهد ،پیما ی
تتر ی مرتکب شود ،مث  ً
نهد و گنااهان زش ی
گردد .این وضع در یونان باستان و در ایتالیا در دوریه ی رنسانس پیش آمد و اهر دو در نممتیجیه ی
یاها ی سیاسی گردیدند .در اهر یک از این دو وضممع مردمممی کممه
آن دستخوش مصائب و بدبخت ی
یکردنمد
پدرانشان اشخاص پراهیزکار و بیهعنوان پیروان جامعیه ی خویش ،نظم جامعه را رعایت م ی
یخمموااهم از یقممدرت ایممن یقبیممل
تاها ی جنایتکار ی شدند .من نم ی
تحت نفوذ آزاد ی فکر ،آنارشیس ی
بپذیر در برابر
سالعمل اجتنا ی
اندیشیهاها بکااهم بیهخصوص در این عصر و زمان که دیکتاتور ی عک ی
نکه اخلیقیات
ناهایی است که اخلیقیات مبتنی بر تابو را بدون آ ی
تمایلت وسیع آنارشیستی انسا ی
از نوع دیگر ی را جانشین آن سازند بیهدور افکندیهاند.
 یتر
یشود بیهعقیدیه ی من بسیار یقو ی
بار ی استدللی که بر علیه اخلیقیات مبتنی بر تابو ارائه م ی
یشود و چون تلش من بیهخمماطر شممرح و تممبیین اصممول اخلیقممی
از استدللی است که له آن م ی
منطقی است لذا برا ی توجیه این اهدف باید نخست این یقبیل استدللت را عنوان کنم.
لکردیه ی علمی امروز ی احترام بیهبرخی اصممول
اولین دلیل آنست که در یک جامعیه ی تحصی ی
نبردن اسممتقلل
ناها بیهجز از راه کنترل شدید آموزش و پرورش و از بی ی
را صرف ًا بیهخاطر یقدمت آ ی
یتوان حفظ کرد .اگر شما با مذاهب پروتستان بزرگ شوید باید شما را از توجه به این
فکر ی نم ی
بزمینی گناه دارد به روز یکشنبه باز دارند .اگر شما با مذاهب
مطلب که در روز شنبه کشت سی ی
ییابید بایسممتی متمموجه نشمموید کممه بمما وجممود ممنمموعیت طل ق در مممذاهب
کاتولیک پرورش م ی
یتوانند ازدواج خممود را مشممروط بیهوجممود دلیلممی کممه در مممورد
ساها م ی
کاها و دوش ی
کاتولیک دو ی
اشخاص گمنام کافی نیست ملغی سازند .حمایقت لزم برا ی این منظور ،به میزانی است کممه بممه
یتوانممد ایممن درجممه از
لپرور اسممت کمه م ی
حال جامعه مضر است و تنها یک رژیم صد درصد جه ی
حمایقت را ایجاد کند.
نچه تعلیم اخل ق منحصر بیهتلقین اعمال ممنوعه »تابو« گردد،
استدلل دوم آنست که چنا ی
نچه
ل بقیه را نیز انجام خوااهممد داد .چنمما ی
نچه انسان یکی از این اعمال را انجام داهد محتم  ً
چنا ی
Dogmas.
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به شما یاد بداهند که رعایت تمامی احکام داهگانه 1متساوی ًا حتمی و واجب است و سپس شممما
به این نتیجه برسید که کار کردن در روز شنبه گناه نیست ممکن است بگوییممد کممه بنممابراین،
یقتل نفس نیز مجاز است و دلیلی ندارد که یک عممل را از دیگمر ی بمدتر بمدانیم .سمقوط کلمی
یتوان مربوط بیهفقدان یک اساس
یشود م ی
اخل ق را که پس از ظهور ناگهانی آزاد ی فکر حادث م ی
منطقی در اخلیقیات »سنتی« 2دانست .یممک چنیممن سممقوط اخلیقممی در بیمن آزادفکممران یقممرن
3
یکردند که اعتقاد بیهاهر چیز بیهعلممت فایممدیه ی آن
نوزداهم انگلستان پیش نیامد ،زیرا یآنها فکر م ی
یداهممد کممه بیهنظممر
یک مبنا ی غیرمذاهبی جهت رعایت آن دسته از احکممام اخلیقممی بیهدسممت م ی
یکرده است.
ایشان معتبر بوده و در حقیقت بیهرفاه جامعه کمک م ی
نکه در اهر نوع از اخلیقیات مبتنی بر »تابو« که تمماکنون وجممود داشتیهاسممت
سومین دلیل آ ی
ل ایممن مضمممون را در
ناها مسلم و یقطعی و گااهی بسیار زیاد است .مث  ً
احکامی اهستند که ضرر آ ی
نظر بگیرید» :اهرگز رنج زندیه ماندن یک جادوگر را برخود اهموار مکن« .در نتیجه تنها در آلمان
لاها ی  1450تا  1550صداهزار جادوگر بیهاهلکت رسیدند .عقیده بیهجادوگر ی بیهخصمموص
در سا ی
در اسکاتلند رواج داشت و در انگلستان مورد حمایت جیمز اول بود .مکبث 4در مقام چاپلوسممی
یداهنممد .سممر
از و ی نوشتیهشد و جادوگران این نمایشنامه بخشی از این چاپلوسی را تشممکیل م ی
توماس براون 5بر این عقیده بود که آنان که بیهجادوگر ی اعتقاد ندارند نمموعی از منکریممن وجممود
نچه بممدین وضممع خمماتمه
یزدند و آ ی
یآزار را بیهجرائم مواهوم آتش م ی
یروند .زنان ب ی
خدا بیهشمار م ی
6
نبینی علمی که تقریب ًا از زمان نیوتون شروع
کخوااهی مسیحیت نبود بلکه توسعیه ی جها ی
داد نی ی
ندادن به این وضع گردید .عناصر مبتنی بر تممابو در اخلیقیممات مرسمموم امممروزه
شد ،موجب پایا ی
ناهمما تمما حممدود ی ممموانعی در راه عواطممف و
بیهشدت سیصد سال پیش نیست ولی اهنمموز اهممم ای ی
ل در مخالفت با کنترل موالید و کشتن بیماران مبتل بممه
یروند و مث  ً
شیویهاها ی انسانی بیهشمار م ی
یگردند.
بالعلج ظااهر م ی
امراض صع ی
یشممود و اوامممر و نموااهی
یدارد دیگمر بمما تممابو ارضما نم ی
ویقتی که انسان در راه تمدن گام برم ی
یشود» :خداونممد ایممن سممخنان را
یسازد .احکام عشره چنین شروع م ی
آسمانی را جایگزین آن م ی

4
5

Ten Commandments.
Traditional.
Utilitarianism.

1
2
3

] ،Macbethنمایشنامیها ی از شکسپیر[.
 (1682 - 1605)] Sir Thomas Browneنویسنده و مؤلف انگلیسی .آثار و ی زمینیهاها ی متنمموعی از
یگیرد[.
جمله پزشکی ،دین ،علم و علوم خفیه را در بر م ی
6 Newton.
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نچه خممدا نهممی
یگوید .انجام آ ی
یگوید «...و در تمام کتب یقوانین این خداوند است که سخن م ی
م ی
نچه مجازاتی اهم اجرا نگردد یقبح عمممل بیهجمما ی
کردیهاست خطا است و مجازات دارد حتی چنا ی
یشود .اطاعت در اصل تبعیممت
خود بایقیست .بنابراین اطاعت ،عنصر اصلی اخلیقیات محسوب م ی
ناها نابرابر ی اجتماعی اسممت
از ارادیه ی الهی است ولی مشتقات و اشکال دیگر ی دارد که مجوز آ ی
باهمما ی
که توسط خداوند مقرر شدیهاند :رعایا باید فرمانبردار سلطان باشند .غلمممان بایممد از اربا ی
خود اطاعت کنند ،زنان از شواهران و کودکان از پدر و مادر باید تبعیت نمایند .سمملطان تنهمما از
نچه در این کار کوتااهی کنممد و ی یمما رعایمما یاش مجممازات
خداوند اطاعت خوااهد کرد ولی چنا ی
خوااهند شد.
یآمد طمماعون فرسممتاد کممه در
ویقتی داود نبی سرشمار ی کرد خداوند که از آمار خوشش نم ی
یداهممد کممه پراهیزکممار ی
یاسرائیل کشتهی شدند 1.ایممن نشممان م ی
نتیجیه ی آن اهزاران از فرزندان بن ی
سلطان تا چه اندازه برا ی اهر کس مهم بودیهاست .یقدرت کشیشان تمما حممدود ی مربمموط بممه ایممن
حقیقت بودیهاست که سلطین را از ارتکماب گنماه و در اهمر صمورت از معاصمی کمبیره از یقبیمل
یداشتیهاند.
پرستش خدایان دروغین بازم ی
اطاعت به عنوان حکم اساسی و اصولی اخل ق در جامعیها ی نسبت ًا ثممابت و علمممی اسممت کممه
لناپذیر نباشد ،ولی اهمواره
کسی بیهدین متداول در جامعه اعتراضی نداشتیهباشد و حکومت تحم ی
ناهمما در زمممان سمملطین
این شرایط یقرین موفقیت نبودیهاند .بیهعقیممدیه ی انبیمما عممدم ممموفقیت آ ی
یدینممان
ناها در زمان حکممومت ب ی
تپرست بودیهاست .بیهعقیدیه ی کلیسااها ی اولیه عدم موفقیت آ ی
ب ی
2
بودیهاست .در اهنگام »اصلحات مذاهبی« این شرایط با عدم موفقیت فراوانی روبیهرو شدند زیممرا
کاها نسبت بیهسلطین پروتسممتان
ناها نسبت بیهسلطین کاتولیک و کاتولی ی
در آن اهنگام پروتستا ی
کاها بمما مشممکلت روبیهرو
ناها بیش از کاتولی ی
یدانستند .ولی پروتستا ی
خود را موظف بیهوفادار ی نم ی
یدانسممتند
کاها کلیسا را داشتند و تعالیم اخلیقی آن را از اشتباه و خطا مبرا م ی
بودند زیرا کاتولی ی
ناها در کشور ی که بمما مخممالفت حکممومت روبممرو بودنممد منبممع و مرجممع
در صورتی که پروتستا ی
اخلیقی رسمی در اختیار نداشتند .البته انجیل بود ولی انجیل در مورد بسیار ی از مسائل ساکت
یکرد .آیا بهره یگرفتن از پولی که شخص بیهکسممی
بود و در مورد پاریها ی دیگر دو پهلو یقضاوت م ی
یداهد .آیمما یممک زن بیمموه کممه
یداهد یقانونی است؟ کتاب مقدس جوابی به این سؤال نم ی
یقرض م ی
یگوید
یتواند با برادر شواهر متوفا ی خود ازدواج کند؟ یک کتاب تورات ]لویان[ م ی
فرزند ندارد م ی
I Chronicles, xxi.
Reformation.
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یگوید بله.
نه ولی کتاب دیگر از تورات به نام ]تثنیه[ 1م ی

2

یشد احیا کردنممد.
ل اهم در کتاب »انبیا« و انجیل یافت م ی
ناها عقیدیها ی را که یقب  ً
لذا پروتستا ی
یآممموزد بنممابراین نیمماز ی
به موجب این عقیده خداوند درست و نادرست را بیهوجدان اهر کس م ی
نچه دستورات این
نیست که انسان از یک منبع خارجی اخلیقی اطاعت کند و بالتر از این چنا ی
منبع برخلف وجدان شخص باشد اطاعت از آن مرجع گناه دارد .حکم مطلق بدانصممورت کممه
یتوانممد
شخص را ملزم به اطاعت از یک مرجع دنیو ی بنماید وجود نممدارد و چنیممن حکمممی نم ی
نکه وجدان شخص آن را یقبول کند .این نظریه تأثیر عمیقی در تحولت
لزیمالرعایه باشد مگر آ ی
چوجه یقبول نداشتند برجا ی گذاشت .بممدین
نرا بیهاهی ی
یکه آ ی
اخلیقی و سیاسی حتی در بین کسان ی
تاها ی بد ،برا ی سممرپیچی طبقممات
ترتیب مجوز ی برا ی سازش مذاهبی برا ی انقلب علیه حکوم ی
مچنین برا ی تساو ی زنان و سقوط تسلط والدین ایجاد شد .ولممی
پایین اجتماع از »برتران« و اه ی
نرا از
نتوانست یک اساس تازیه ی اخلیقی جهت اهمبستگی اجتماعی بیهجا ی اساس سممابق کممه آ ی
تبار ی روبیهرو شممد .وجممدان بیهخممود ی
بین برده یبود ایجاد نماید و در این زمینه با شکست فلک ی
یتمموان
خود نیرو ی اهرز ی است که اهممدف معینممی نممدارد و اهیممچ نمموع سیسممتم حکومممتی را نم ی
براساس آن بنا نهاد.
از اهمان آغاز منبعی دیگر برا ی عواطف و احکام اخلیقمی در جمامعه وجمود داشتیهاسمت کمه
عبارتست از داد و ستد یا سازش اجتماعی .این اخلیقیات مانند سایر انواعی که تا بیهحمال ممورد
مطالعه یقرار دادیم متکی به خرافات و مذاهب نیست غالب ًا ناشی از تمایل شخص بیهیممک زنممدگی
باهنگام بیهمزرعه اهمسایه بممروم و
بزمینی لزم دارم ممکن است ش ی
آرام است .ویقتی که من سی ی
یاها ی او را جهت خود از زیر خاک بیرون بیاورم ولی او ممکن است با دزدیدن میمموه
بزمین ی
سی ی
از درخت سیب من معامله بیهمثل کند .پس اهریک از ما مجبور خوااهیم بود که کسی را در شب
 یاها جلوگیر ی کند .این کار موجب دردسر و خسممتگی
نگونه غارتگر ی
بیهپاسدار ی بگماریم تا از ای ی
مدیگر احترام بگممذاریم دردسممرمان کمممتر
نچه بیهمالکیت اه ی
ییابیم که چنا ی
است و سرانجام در م ی
یداهیم که زندگی ما از گرسنگی در معرض خطر نباشممد .ایممن
است ،البته فرض را بر این یقرار م ی
یقسم اخلیقیات اگرچه ممکن است در ابتدا از »تابو« و مقررات دین کمک گرفتیهباشد ولی پممس
یداهد ،زیرا حدایقل در نیت و یقصد بممرا ی اهممر
ناها نیز بیهموجودیت خود ادامه م ی
از فرو ریختگی آ ی
متممر ی
کسی دارا ی فواید ی است .این نوع اخلیقیات بیهموازات پیشرفت تمدن ،رفتیهرفته نقش مه ی
Deuteronomy.
Leviticus, xx, 21 - Deuteronomy, xxv, 5.
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چگمماه مثممل تممابو و دیممن
را در سیستم تقنینیه ، 1حکومت و اخل ق فرد ی بیهعهده گرفت ولی اهی ی
موفق به ایجاد ترس شدید یا احترام عمیق نگردیدیه است.
عگرا ی« نه مثل مورچه یا زنبور عسل که بیهحکم غریزه دارا ی ایممن
انسان حیوانی است »جم ی
صفت اهستند ،بلکه عمدت ًا در نتیجیه ی حسی است کممم و بیممش مبهممم بممه نممام »نفممع شخصممی
گترین واحد اجتماعی که دارا ی اساس محکم غریز ی اسممت خممانواده اسممت.
دستیهجمعی« . 2بزر ی
یدانممد کممه از
یشود زیرا دولت وظیفیه ی خممود م ی
اساس خانواده رفتیهرفته توسط دولت متزلزل م ی
یکننمد محممافظت نمایممد .در مممورد
زندگی کودکانی که پدر و مادر از سرپرستی آنممان غفلممت م ی
نچممه را
ناها بیهحکم میممل غریممز ی آ ی
مورچگان و زنبور عسل بیهناچار باید چنین تصور کنیم که آ ی
یکنند که با اعمممالی کممه بیهحممال
چگاه فکر نم ی
یداهند و اهی ی
که بیهصلح لنه و کندو است انجام م ی
نیقممدر خوشممبخت نیسممتند و
ناها ای ی
جامعه مضر است زندگی فرد ی خود را بهتر سازند .ولی انسا ی
نکه اعمال انسان را با منافع جامعه تطبیق داهیم از نیرو ی عظیم یقممانون دیممن ،تعلیممم و
برا ی ای ی
یکنیم و موفقیت این عوامل اهم خیلممی
نفکرانه ،استمداد م ی
تربیت در زمینیه ی نفع شخصی روش ی
یتوان تصور کرد که جوامع اولیه بیهصورت خانوادیها ی بزرگ بودیهاند ولی ریشیه ی
محدود است .م ی
یداهممد .در جنممگ
مبستگی اجتماعی را جنگ تشممکیل م ی
تاها ی بعد ی در زمینیه ی اه ی
تمام پیشرف ی
یداهد بنابراین اهرگونه روشممی کمه بممرا ی
کتر را شکست م ی
گتر جامعه کوچ ی
معمو ًل جامعیه ی بزر ی
مبستگی اجتماعی در یک گروه بزرگ اتخاذ شود از نظر بیولوژیکی مفید است.
ایجاد اه ی
یداده یاست.
مبستگی اجتماعی تشکیل م ی
چون جنگ نیرو ی محرکیها ی را در جهت افزایش اه ی
ل متفاوت بوده یاست :وظایف فرد نسبت به افممراد ی کممه عضممو
اخل ق ناچار مرکب از دو جزء کام  ً
ناهممایی از یقبیممل دیممن بممودا و
گروه اهستند و وظایف فرد نسبت به افراد و گرویهاهمما ی خممارج .دی ی
ناها بیهمقیاس وسیعی جهانی است درصدد رفممع ایممن اختلف برآمدیهانممد و
مسیحیت که اهدف آ ی
3
سعی کردیهاند که تمام افراد بشر را مانند یک گلیه ی واحد در نظر بگیرند .این نظریه را روایقیان
در غرب متعایقب فتوحات اسکندر ابداع کردند.
ولی پس از آن اهمیشه با وجود ایقداماتی که دین در این زمینه بیهعمل آورد نظممرییه ی مزبمور
ناهم برا ی معدود ی از فلسفه و روحانیون خارج نشد.
از حدود آرزو آ ی
1

نگذار ی[.
]یقانو ی

3

2 Collective Self Interest.
پیرو فیلسوف یونانی زنون  .که بیهموجب تعالیم و ی الم و لذت برایشان یکسان بود و پراهیزکممار ی را بهممترین
یدانستند.
یاها م ی
خوب ی
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عگرایمی(
یرسد اخل ق گلیهخمویی یما )اخل ق جم ی
ن جا عنوان آن لزم بیهنظر م ی
بحثی که در ای ی
یخمموااهم فقممط آن جنبممه از اخل ق را کممه اهممدفش تسممهیل
اسممت کممه در حممال حاضممر مممن م ی
نچه حممایز نهممایت ااهمیممت اسممت
 یاها ی اجتماعی است مورد مطالعه یقرار داهم .طبیعت ًا آ ی
اهمکار ی
پیداکردن روشی سوا ی اعمال یقدرت انفراد ی است که به وسیلیه ی آن بتوان گفممت کممه چیهچیممز
باید بیهچه کسی تعلق گیرد .برا ی حل این مسئله اکثر جوامع متمممدن دو نهمماد 1را برگزیدیهانممد:
»یقانون و مالکیت« ،و اصل اخلیقی را که برا ی تنظیم عمل این نهاد در نظرگرفتیهانممد عبارتسممت
نرا بیهعنوان عدالت بپذیرد.
ی آ ی
از عدالت و یا اهر چیز ی که افکار عموم ی
یقانون اصو ًل عبارت از یک سلسله مقرراتی است که حاکم بر اعمممال یقمدرت از طمرف دولمت
یباشد .ضمن ًا اعمال زور توسط افراد و گرویهاها ی خصوصی را ،مگر در موارد معین و مقتضممیات
م ی
یشممود کممه در
ینماید .در غیاب یقانون اهرج و مرج بریقرار م ی
مخصوص مانند دفاع شخصی منع م ی
یپرده از زور استفاده خوااهند کرد .گرچه یقانون ممکن است بممد
آن افراد یقو ی و متجاوز علن ًا و ب ی
باشد ولی آنچنان بد نیست که بدتر از اهرج و مرج باشد .بنابراین حس احترام نسبت بممه یقممانون
یک حس منطقی است.
مالکیت خصوصی وسیلیهایست که با استفاده از آن تسلیم بیهحکممم یقممانون گممواراتر از زمممانی
است که مالکیت خصوصی در بین نباشد .در ابتدا پس از آن کممه کمونیسممم اولیممه بمما شکسممت
روبرو شد حق شخص نسبت بیهبهریه ی کار خود نسبت به مسکن و یقطعه یزمینی که اهمیشممه در
ینمممود کممه شممخص نسممبت
یکرد محفوظ بود و بیهعلوه بیهنظر طبیعی و صحیح م ی
آن زندگی م ی
بیهواگذار ی مایملک خود بیهفرزندانش که در یک جامعیه ی بدو ی غالب ًا عبارت از گلممه و رمممه بممود
مجاز باشد.
یتموان
در جایی که یقانون و مالکیت وجود داشتیهباشد دزد ی مفهومی است یقابل تعریمف و م ی
نرا در احکام داهگانه 2در عداد بدترین گنایهکبیره بیهحساب آورد.
آ ی
یگوییم خوب اسممتکه »عممادلنه« باشممند .ولممی »عممدالت« مفهممومی اسممت کممه
یقوانینی را م ی
3
مشخص کردن آن بسیار مشکل است .جمهوریت افلطون تلشممی در زمینیه ی تعریممف عممدالت
تتممأثیر احساسممات و
یتوان گفت که این تلش بمما ممموفقیت روبیهرو شدیهاسممت .تح ی
است ولی نم ی

3

1 Institution.
2 Decalogue.
یباشد ،در این کتاب افلطون استقرار دولت
مترین کتاب افلطون جمهوریت م ی
 ،Plato’s Republicمه ی
یشمارد.
یداند بهترین نوع حکومت را حکومت اشرافی فلسفه م ی
را منوط بر فضایل اخلیقی م ی
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یخوااهد عدالت و مساوات را یکی بداند ولممی ایممن عقیممده
 یخوااهانه ،بشر امروز ی م ی
عواطف آزاد ی
تاهایی روبیهرو اسمت .اگمر پیشممنهاد شمود کمه ملکممه بایمد درآممدش
حتی امروز اهم با محدودی ی
شآور خوااهنممد یممافت.
بیهاندازیه ی یک باّنا باشد اغلب مردم و ازجمله باّنااها این پیشممنهاد را چنممد ی
یکنممم در
عواطف متمایل بیهعدم مساوات تا این اواخممر دامنیه ی وسممیعتر ی داشممت .مممن فکممر م ی
نطور تعریف کرد:
حقیقت باید عدالت را ای ی
»عدالت عبارت از اهر چیز ی است که اکثریت مردم آن را عادلنه بدانند« یا بیهعبممارت دیگممر
نچممه را کممه
برا ی آن که دچار تردید نشویم باید بگوییم» :عدالت عبارت از سیستمی است که آ ی
یکند بیهحدایقل برساند« و در این مورد
به تصدیق عموم زمینیهاهایی برا ی نارضایی مردم فرااهم م ی
تاها و احساسات جامعیها ی که این
قتر ی بدین تعریف دادیه باشیم باید سن ی
نکه مفهوم دیقی ی
برا ی آ ی
نچه که در مورد اهممر جممامعیها ی صمماد ق
یبریم در نظر بگیریم و آ ی
تعریف را در مورد آن به کار م ی
است آنست که سیستم عادلنه سیستمی است که در آن میزان نارضایی بیهحدایقل ممکن برسد.
نچه اخل ق را یک نمموع داد و سممتد تلقممی کنیممم تمیممز آن از سیاسممت
بدیهی است که چنا ی
یشود .ولکن با اخل ق فرد ی که بیشممتر جنبیه ی شخصممی دارد و عبارتسممت از اطمماعت
مشکل م ی
یشود.
شخص از ارادیه ی خداوند یا تسلیم و ی بیهندا ی وجدان ،اشتباه نم ی
یکی از مسائلی که باید در اهر نوع تئور ی اخلیقی مورد توجه وایقع شود رابطیه ی بین ایممن دو
ل نموع احساسمات
ناهما اسمت .مث  ً
نوع سیستم اخلیقی و تعیین حدود و یقلمرو عمل اهر یمک از آ ی
بدار ترجیممح
یگیریم که کاراهمما ی اهنممر ی خمموب را بممر کاراهمما ی نممان و آ ی
اهنرمند ی را در نظر م ی
یداهد ،عمل و ی اهرچند دارا ی یک ارزش اخلیقی اسممت اممما رابطیها ی بمما عممدالت نممدارد .بنممابر
م ی
ل« جنبیه ی اجتماعی داشتیهباشند .اهریک
یکنم که اخلیقیات »ک  ً
دلیلی از این یقبیل من فکر نم ی
نکممه ممکممن اسممت در ابتممدا خیلممی
از منابع مربوط بیهعواطف اخلیقی که از نظر گذرانیدیم با ای ی
ناها ی
یتواننممد انسمما ی
نارسا بیهنظر برسند لکن یقابلیت توسعه و تبدیل به اشممکالی را دارنممد کممه م ی
نچه بخوااهیم اهر یک از این منابع را نادیده بگیریممم
تتأثیر یقرار داهند .چنا ی
بسیار متمدنی را تح ی
اخلیقیات حاصله نایقص و غیرکافی خوااهند بود.

فصل سوم

مجموعهی یقوانین یا نوامیس اخلیقی
در اهر مجتمعی حتی در میان ملوانان یک کشتی متعلق بیهدزدان دریایی ،برخی اعمال تشممویق
یگردند ،برخی اعمال مورد تحسین و برخی دیگر مممورد نکواهشانممد .یممک
و برخی دیگر منع م ی
دزد دریایی باید در حمله شجاعت داشتیهباشد و در تقسیم اموالی را که بیهچپاول بردیهاند عدالت
را رعایت کند؛ اگر در این زمینه یقصور ورزد ،یک دزد دریایی »خوب« نخوااهد بود.
گتر اسممت ،میممدان وظممایف و خطمما ی احتمممالیاش
ویقتی شخص متعلق بیهیک جامعیه ی بزر ی
یگردد ،ولی بازاهم باید از یممک آییممن و نظممام اخلیقممی
عتر و ملحظات مربوطه پیچیدیهتر م ی
وسی ی
اطاعت کند وگرنه مورد شماتت دیگران وایقع خوااهد شد .صحیح است کممه اکممثر اعمممال از نظممر
نکه شخص در حالت بردگممی یمما نیمیهبردگممی نباشممد.
یالسویه اهستند ،مشروط بر آ ی
اخلیقی عل ی
یتواند اهر ویقممت کممه دلممش خواسممت از خممواب
شخصی که از لحاظ امرار معاش مستقل است م ی
برخیزد و اهر ویقت که دلش خواست بیهرختخواب برود؛ اهرچه را که مایل است بخورد و بیاشامد
یتواند با زن دلخواه خود در صممورت تمایممل و ی ازدواج
مشروط بر آن که از اسراف بپراهیزد ،و م ی
کند .ولی باید خدمت ارتشی را در اهر زمان که از طرف دولت او را احضار کردنممد انجممام بداهممد،
یسممازند بممپراهیزد.
مچنین اعمالی که وجهه و شخصممیت او را لکیهدار م ی
باید از ارتکاب جرایم و اه ی
یکه استقلل مالی ندارند خیلی کمتر آزاد ی دارند.
کسان ی
یکننممد.
نظام و نوامیس اخلیقی بیهمقتضیات زمان و مکان بیهمقیاس غیریقابل تصور ی تغییر م ی
یدانسممتند کممه گوشممت دشمممنان خممود را در مراسمممی کممه
کاها 1وظیفیه ی حتمممی خممود م ی
آزت ی
نچه ایممن خممدمت را
یشد بخورند و بر این عقیده بودند کممه چنمما ی
تاها ی مختلف برپا م ی
بیهمناسب ی
نکه حکومت اهلنممد مممردم
یفروغ خوااهد شد .یقبل از آ ی
برا ی کشور انجام نداهند یقرص خورشید ب ی
نجا را رسم بر این بود که
برنئو 2را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کند ،دستیها ی از ااهالی آ ی
تعداد ی سر بریده پیشکشی ببرند تا بتوانند با کسی ازدواج کنند و اگر جمموانی در ایممن وظیفممه
یگرفت کممه آمریکاییممان در مممورد »جوانممان
یکرد مورد اهمان رفتار تحقیرآمیز ی یقرار م ی
یقصور م ی
یدارند.
نصفت« یا مخنث روا م ی
ز ی
1
2

ناها
یپرداختند ،رژیم آ ی
ناها م ی
کاها افراد یک یقبیله وحشی را ااهلی کرده و بیهخوردن گوشت آ ی
 ، Aztecsآزت ی
حکومت مطلقه بود .مؤلف در این یقسمت اشاره بیهطایفیه ی مزبور کرده است.
] ، Borneoسومین جزیره بزرگ دنیا وایقع در شمال جاویه ی اندونز ی در جنوب خاور ی آسیا[.
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کنفوسیوس 1مقرر داشت که اگر مرد ی که پدر و مادرش در یقید حیات باشند ،از یقبول یممک
یتوانممد
شغل پر درآمد دولتی سرباز زند ،مرتکب گنااهی نسبت بیهوالدین خود شدیهاسممت زیممرا م ی
حقو ق و درآمد آن شغل را ویقف پدر و مادر خود کند که روزگار پیر ی را بیهراحممتی بیهسممر برنممد.
بزادیها ی در اثر ضربیها ی فوت کند ،دختر
نچه دختر حاملیه ی نجی ی
اهامورابی 2مقرر داشت که چنا ی
نچه زنی را در حال زنا بگیرند باید او را سنگسممار
یگوید چنا ی
ضارب را باید کشت .یقانون یهود م ی
3
کنند.
یتواند بگوید که یممک نمموع از اعمممال
بنابر تنوعی که در یقواعد اخلیقی وجود دارد شخص نم ی
ل رااهی بممرا ی تشمخیص مزیمت برخمی از
نکه یقب  ً
صحیح و نوعی دیگر از اعمال غلط است مگر آ ی
ندیده نباشد طبع ًا میل دارد کممه ایممن
یقواعد اخلیقی بر برخی دیگر یافته باشد .شخصی که جها ی
نچممه بمما آن یقواعممد
مسئله را خیلی آسان حل کند :یقواعد اخلیقی جامعیه ی خودش صممحیح ،و آ ی
منافات داشتیهباشد مردود است .مخصوص ًا داشتن ایممن نظریممه بممرا ی اشخاصممی کممه یممک منشممأ
مابعدالطبیعیه برا ی یقواعد اخلیقی خود یقائل اند ساده است .این اعتقاد مبلغین مسممیحی را بممر آن
داشت که بگویند در سیلن 4تمام مردم شریر و بدکارند و متوجه بدکار ی تولیدکنندگان پارچه
ناها ی مممذاهبی حمممایت
در انگلستان که با اسممتثمار کودکممان ثروتمنممد شممدیهبودند و از میسممیو ی
یکردند به امید آن کممه »بومیممان« بیهپوشممیدن پارچیهاهمما ی پنبیها ی رو ی آورنممد ،نشمموند .ولممی
م ی
اهنگامی که مجموعیهاها ی مختلف یقوانین اخلیقی اهر یک برا ی خود منابع عممالییها ی ادعمما کننممد،
نکممه بیهدلیلممی بتمموان آن را برتممر از
ناها برا ی فیلسوف کار مشکلی اسممت مگممر آ ی
یقبول یکی از آ ی
سایرین دانست.
ممکن است بگوییم که شخص باید از یقوانین اخلیقی جامعیه ی خممود ،اهرچممه باشممد اطمماعت
یکنممم
یخوااهم بگویم که نباید او را بیهعلت انجام این کار مؤاخذه کممرد بلکممه فکممر م ی
کند .من م ی
نچه از انجام این کار سرباز زند باید او را ستود .آدیمخوار ی در ابتدا در تمام جهممان مرسمموم
چنا ی
یتموان تصممور کمرد ایمن عممادت بیهخمود ی خمود از بیممن
یارتبمماط نبمود ،نم ی
بود و اغلب با دین ب ی
رفتیهباشد ،حتم ًا پیشااهنگانی در عالم اخل ق پیدا شدند که این عمل را بممد شمممردند .از انجیممل
یخوانیم که سموئیل 5عقیده داشت که خوددار ی از یقتل عام احشام دشمممن مغلمموب ناپسممند
م ی
1
2
3
4

] ،Confuciusفیلسوف چینی یقرن ششم پیش از میلد[.
] ،Hammurabiپادشاه بابا در سده اهجداهم پیش از میلد[.
]سفر تثنیه ،باب [22
] ،Ceylonنایم پیشین کشور سریلنکا[.
Samuel.
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است در صورتی که شائول 1که شاید یقصدش از این مخالفت زیاد اهم پسندیده و شریف نبود بمما
یزدنممد ،نظیممر
نبار دم از سازش با پیروان ادیممان دیگممر م ی
ناها که اولی ی
معقیده نبود 2.آ ی
سموئیل اه ی
یشممدند .در
نبار با بردگی مخالفت کردند ،آدیماها ی شریر و بدکاریها ی شمرده م ی
آنان که برا ی اولی ی
یخوانیم که چگونه و ی بیهصورتی شدیدتر با کاراها ی ممنوعه در روزاها ی
شرح زندگانی مسیح م ی
نچنیممن
یتوان انکممار کممرد کممه برخممی اعمممال کممه بیهنظممر ای ی
یکرد .بنابراین نم ی
شنبه مخالفت م ی
یباشممد .اغلممب
یآیند عبارت از انتقاد و نقض مقررات اخلیقممی جممامعیه ی خودمممان م ی
پسندیده م ی
یگوییم که )البته این فقط در ازمنیه ی گذشته و در مورد بیگانگان صاد ق است( چنین چیمز ی
م ی
یتواند در میان ما رو ی داهد زیرا یقوانین اخلیقی ما نقصی ندارند.
نم ی
یتر اسممت و مفهممومی اسممت کممه
صحیح و خطا در انظار عمومی یکسان نیستند .خطا ابتدای ی
یشود ،برا ی آن که شما را آدم خوبی بدانند تنها کار ی کممه بایممد بکنیممد
رو ی آن بیشتر تأکید م ی
احتراز از گناه است .لزومی ندارد که کممار مثبممتی انجممام بداهیممد .بمما وجممود ایممن حممتی از نظممر
ل شما بایممد کممودکی را کممه در حممال
ل صحیح نیست .مث  ً
فترین اشخاص این مطلب کام  ً
یبا ی
منف ی
نچه خطر بزرگی برا ی خودتان در بین نباشد ،از مرگ نجمات داهیممد .ولممی
 قشدن است ،چنا ی
غر ی
ناها منفممی
اغلب معلمین معمولی اخل ق بر رو ی این مطلب اصرار ی ندارند .از ده فرمان ُنیهتا ی آ ی
یاحمترامی
نشمکنی ،کفرگمویی و ب ی
است .اگر در طول زندگی خود مرتکب یقتل ،دزد ی ،زنا ،پیما ی
نسبت بیهوالدین کلیسا و پادشاه خود نشوید در عرف عمومی شما از لحاظ اخلیقی یقابل ستایش
اهستید حتی اگر اهرگز یک کار خوب ،جمموانمردانه ،و یمما مفیممد اهممم انجممام نممداده یباشممید .ایممن
استنباط نایقص در مورد پراهیزکار ی ،مولود اخلیقیات مبتنی بر تممابو اسممت و تمماکنون ضممرراها ی
فراوانی دربرداشته یاست.
یداهممد.
اخل ق سنتی خیلی به احتراز از گناه و مراسم تطهیر پس از ارتکاب گناه ااهمیممت م ی
نکه در اخلیقیات مسیحی رواج دارد ولی مربوط بیهدوران یقبممل از مسممیحیت
این نقطیهنظر گو ای ی
یکردند و در اوایل جمهوریت افلطممون نیممز شممرحی از آن دیممدیه
کاها 3بدان عمل م ی
است و ُارفی ی
یآید »گناه« عبارت از یک رشته اعمال بیهخصوصی است
یشود .چنان که از تعالیم کلیسا بر م ی
م ی
ل مفیدند )ماننمد
ناها از نظر اجتماعی مضر ،برخی نه مضرند نه مفید و برخی ،کام  ً
که برخی از آ ی
نکه تمام جوانب امر بیهدیقممت
یبرند ،مشروط بر آ ی
جناپذیر رنج م ی
کشتن بیمارانی که از امراض عل ی
نکممه کفمماریها ی از رو ی خلمموص
در نظرگرفتیهشده باشد( گناه مستوجب عقوبت الهی است مگر آ ی
Saul.
2
3

]نگاه کنید به :اول سموئیل باب .[15
ش دیونیسوس.[ Dionysus
م نیای ی
س  Orpheusو مراس ی
] ،Orphicsوابستیه بیه ارفئو ی

1
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نچه
یگممردد حممتی چنمما ی
نیت بابت آن داده شود .اگر چنین کفاریها ی داده شود گناه بخشمموده م ی
جبران خسارت ناشی از آن ممکن نباشد .پشیمانی پس از ارتکاب گنمماه و تممرس از ارتکمماب آن
یکند .شخصی که چنیممن روحییها ی
نچه شدید باشد روحییها ی درونگرا در شخص ایجاد م ی
چنا ی
یتوانممد آزادانممه
یکاود ،چنین شخصی وسعت دیممد نممدارد و نم ی
داشته یباشد دائم ًیا درون خود را م ی
محبت بورزد ،و نیز این روحیه ممکن است در شخص جبن و یک نوع فروتنی ناخوشایند ایجاد
یتوانند بهترین افراد باشند.
نماید .اشخاصی که دارا ی چنین روحییها ی اهستند نم ی
»درستی« در برابر »نادرستی« اصو ًل دارا ی مفهممومی اسممت کممه بمما یقممدرت بسممتگی دارد ،و
مربوط به ایقدامات کسانی است که در یقید اطاعت نیسممتند» .پادشممااهان بایممد در برابممر خداونممد
درستی پیشیهکنند «.نوعی از این وظیفیه ی مثبت در اهر منصممب و حرفممه و در اهممر مقممامی کممه
شنشممانی بایممد جممان خمود را
یداهد وجود دارد .سرباز باید بجنگممد ،مممأمور آت ی
یقدرت بیهشخص م ی
بیهخطر بیندازد تا اشخاصی را که طعمیه ی حریق شدیهاند نجات داهد ،خدمیه ی یقایق نجممات بایممد
در طوفان بیهدریا زنند ،پزشک باید در یک بیمار ی واگیر خطر گرفتن مممرض را بپممذیرد ،و پممدر
باید بیهاهر کار مشروعی تن در داهد که توشه برا ی فرزندان خود فرااهم آورد.
بدین ترتیب اهر حرفیها ی برا ی خود آیین اخلیقی معینی خوااهد داشممت کممه تمما انممدازیها ی بمما
تتممر اسممت .پزشممکان ملممزم بیهرعممایت
اخلیقیات افراد معمولی متفاوت و بیهطور کلممی از آن مثب ی
ننمامیه ی انضمباطی و یقموانین نظمامی اهسمتند.
سوگند بقراط ، 1سمربازان موظمف بمه اجمرا ی آیی ی
ناهمما معمماف اهسممتند.
کشیشان باید از مقررات بیهخصوص اطاعت کنند کممه دیگممران از رعممایت آ ی
پادشااهان باید بر طبق مصممالح مملکممتی وصمملت نماینممد نیه بممه مقتضممیات تمنیممات و تمممایلت
شخصی .وظایف و تکالیف مثبتی که در اهر حرفیها ی وجود دارد تا حد ی بیهوسیلیه ی یقممانون و تمما
یشوند.
حد ی بیهوسیلیه ی نظام صنفی و یا افکار عمومی تعیین م ی
ممکن است که یک جامعه در آن واحد دو مرام اخلیقی متضاد را بپذیرد .بارزترین نمممونیه ی
یشود و آییممن
این یقضیه تضاد بین اخلیقیات مسیحی به آن صورتی که توسط کلیسا آموخته م ی
یباشممد.
حریز ی شده یبود و اهنوز اهم در زمان ما وجممود دارد ،م ی
شرافت که در زمان شوالییهاها طر ی
کلیسا یقتل نفس را محکوم کردیهاست مگر در زمان جنگ یمما بیهحکممم یقممانون ،ولممی شممرافت )در
یکند که جوانمرد باید اهمیشه برا ی دوئل و جنگ تن به تن حاضر باشد
زمان شوالییهاها( حکم م ی
و بیهخاطر ااهانتی که به او شده یاست از طرف انتقام بگیرد .کلیسمما خودکشممی را محکمموم کممرده
نچه فرمانداهی ،کشممتی خممود را از دسممت بداهممد بایممد
یاست ولی در آیین دریانورد ی آلمان چنا ی
Hippocratic Oath.

1
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خودکشی کند .کلیسا زنا را محکوم کردیهاست ،ولی آیین شرافت اگرچه صریح ًا دستور ی جهممت
تاها ی عشممقی بیشممتر ی داشتیهاسممت
عالوصف شخصی را که موفقی ی
انجام آن صادر نکردیهاست ،م ی
نکه معشویقیهاها از طبقات بال باشند و شواهرانشان در یک جنممگ
یدارد .بیهخصوص آ ی
محتریمتر م ی
عادلنه بیهدست آن شخص کشته شوند.
ناهمما بمما
آیین شرافت ،البته بممرا ی جمموانمردان لزیمالرعممایه و بعضم ًا فقممط مربمموط بیهروابممط آ ی
جوانمردان دیگر است و اهنگامی که این آیین مصدا ق داشته باشد ،یقطع ًا لزیمالجراست و بممدون
یشممود .ایممن مراتممب بمما تمممام شممکوه و جلل
چون و چرا بیهاهر یقیمتی که شده از آن اطمماعت م ی
یمعنیش در داستان سید 1اثمر کمورنی 2ممذکور افتادیهاسمت .پمدر »سمید« ممورد ااهمانت پمدر
ب ی
یکنممد کممه
یتواند بجنگد  ،شرافت حکم م ی
یگیرد و چون بیهعلت پیر ی نم ی
معشویقیه ی سید یقرار م ی
یزنممد .سممید مممدتی بمما خممود
سید بیهجا ی او بجنگد اگرچه این کممار بنیممان عشممقش را براهممم م ی
یگیرد:
بیهشیویه ی بزرگان در جدال روانی است و بالخره چنین تصمیم م ی
حال که در هر صورت من » شیمن « را از دست خواهم داد
ای بازوهای من برویم و اق ش ًال شرافتمان را نجات دهیم

3

خ شممده و مضممحک آن ،در اولیممن برخورداهمما ی تممام ممور 4و
نبار بیهصورت مس ی
اهمین آیین ای ی
یشود» .مور« در ابتدا بایرون را بیهدوئل فراخواند ولی اهمین که کار بممه جمما ی
بایرون 5جلویهگر م ی
باریک کشیده شد دوباره نامیها ی بدو نوشت و گفت :بیهیاد زن و بچیهام افتادیهام ،چون مممرگ مممن
یکنم که بیهجا ی جنگیدن دوستی و رفایقت را پیشه
یسازد .لذا پیشنهاد م ی
ناها را بینوا و فقیر م ی
آ ی
یترسممد کممه مممردم در
ل راحت شممده و از طرفممی مثممل اهمیشممه م ی
کنیم .بایرون که خیالش کام  ً
یدارد ،و یقیممافیه ی یممک
جوانمرد ی او تردید کنند در یقبول عذرخوااهی مممور درنممگ بسممیار روا م ی
یشممود کممه مممور بیهجمما ی کشممتن
یگیرد .بالخره یقرار بر آن م ی
شخوار را بیهخود م ی
ستیزیهجو ی آت ی
بایرون شرح زندگی او را بنویسد.
مانگیزند ولی ایممن اعتقمماد
یمعنی و گاه غ ی
اگرچه اعتقاد بیهشرافت شخصی جلویهاهایش اغلب ب ی
2
3
4
5

1 Le Cid [1637].
نگممذار تممراژد ی فرانسممو ی
 ینویس مشهور فرانسو ی .او بنیا ی
،Pierre Corneilleم ])) 1684 -1606تراژد ی
نامیده شده است[.
یعنی انتقام پدر را بگیریم.
 (1779-1852)] ،Thomas Mooreشاعر ،ترانیهسرا ،خواننده و بازیگر ایرلند ی[.
] (1824 -1788) ،Lord Byronشاعر انگلیسی[.
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چوجمه منفعممتی خممالی از ضمرر نبودیهاسممت .ایممن
ت شدن آن بیهاهی ی
دارا ی فواید مهمی بود و سس ی
تدار ی( و جوانمرد ی نسبت بیهضعیفانی
اعتقاد مشتمل بود بر شهامت و راستی ،رازدار ی )یا امان ی
که واماندیهاها ی اجتماعی بودند .اگر در دل شب از خواب بیدار شوید و خانیه ی خممود را در حممال
سوختن ببینند ،البته بیهحکم شرافت ،وظیفیه ی شماست که یقبل از نجات خود اگر بتوانید آنممان
یااهمیممت اهسممتند و
نکه سایرین مردم معمولی و ب ی
نچه بیهعنوان آ ی
را که خوابند بیدار کنید ،چنا ی
خود یقدر و منزلتی در اجتماع دارید آنان را بیهدست سرنوشت بسپارید مردم درباریه ی شما خوب
ل اگر
یتوان تحت شرایطی برا ی این بهانه ارزش یقائل شد )مث  ً
فکر نخوااهند کرد ،اگرچه گااهی م ی
یکنممد تحمممل
نرا منممع م ی
شما وینستون چرچیل 1در  1940باشید( .چیز دیگر ی کممه شممرافت آ ی
یکردن در مقابممل دشمممنی کممه
شخممدمت ی
خوار ی و تن یدر دادن بیهدستگاه ظلممم اسممت ،مثل ً خو ی
شکردن اسمرار و خوانمدن
کتر ی تموجه کنمم :فما ی
بیهکشور ما حملیهکرده یاسمت .بیهمسمائل کموچ ی
نچه مفهمموم شممرافت را از گسممتاخی
یرسد .چنمما ی
نامیهاها ی سایرین کار شرافتمندانیها ی بیهنظر نم ی
یماند کمه بیهحفمظ عمزت نفمس و بممال بمردن
اشراف و تمایل بیهشدت عمل آزاد کنیم ،چیز ی م ی
یخوااهد که دنیا بیهکلی از این
اعتماد متقابل در روابط اجتماعی کمک خوااهد کرد و من دلم نم ی
میراث عهد شوالییهاها محروم بماند.

1

 (1874-1965)] ، ir Winston (Leonard Spencer) Churchillدولتمرد انگلیسی[.

فصل چهارم

اخل ق بهعنوان وسیله
یداهنممد تمماکنون مممورد
نکه چه چیزاهممایی اخل ق را تشممکیل م ی
ما دو نظر متفاوت را درباریه ی ای ی
نکممه ممما خویشممتن را بمما یقمموانین
مطالعه یقرار دادیهایم ،بنابراین نظرییه ی اخل ق عبارت است از آ ی
اخلیقی جامعیها ی که عضو آن اهستیم تطبیق داهیم ،و بنابر نظر دیگر اخل ق عبارتست از اطاعت
انسان از مشیت الهی یا وجدان شخصی .من تاکنون بیهشرح و توضیح این نظریات اکتفا کممریدیهام
یتوان له و علیه این نظریات ایقامه کرد بررسی کنم اهممر
نکه بیهطور جد ی دلیلی را که م ی
بدون آ ی
ناها دارا ی معایبی است که باید مورد توجه یقرار داهیم.
یک از ای ی

یکنند .اجتماعی کممه در برنئممو
نچه دیدیم یقوانین اخلیقی در اجتماعات مختلف فر ق م ی
چنا ی
نچممه بیهعنمموان مثممال
یکنممد کممه بمما آ ی
بیهشکار انسان معتقد است یک نوع طرز رفتار را توصیه م ی
ینمایند تفاوت فراوان دارد .ممکن اسممت بگمموییم کممه آدم خمموب از مممرام
»کویکراها« 1توصیه م ی
یکند یا بگوییم که آدم خوب مرام اخلیقی جامعه را اطمماعت
اخلیقی جامعیه ی خودش اطاعت م ی
یکننممد و میسممیونراها ی
یکند .بیهطور کلی در معامله با وحشیان مأمورین نظر اول را رعایت م ی
م ی
ل حتی
یکنند ،مث  ً
مذاهبی نوع دوم را ولی در برخی موارد مأمورین با میسیونراها توافق حاصل م ی
یکنند که شیویه ی آدیمخوار ی را ریشیهکن سازند.
ناها سعی م ی
تترین آ ی
با گذش ی
ما اهمگی در عمل یقبول داریم که یک آیین اخلیقی ممکن است از آیین اخلیقی دیگر بهممتر
یاها ی یقممدیم کممه
یتوان یافت کممه بمما آییممن سممام ی
باشد .در سرتاسر تمدن غرب کمتر کسی را م ی
یاهمما کممه حیممات و ممممات
یکردند یا با رسم روم ی
کودکان را در پا ی خدا ی بزرگ 2خود یقربانی م ی
یاها
یبستند و رسم ژاپن ی
یاها که پا ی زنان خویش را م ی
نوزاد بیهدست پدر بود و با رسم سابق چین ی
یگفتند در اهنگام خواب بالش زن باید از چوب باشد در حالی که مرد از بالش نرم استفاده
که م ی
یخوااهم ثابت کنم که ناپسند شمردن ایممن اعمممال از
کند ،موافقت داشته یباشد .و من عجالت ًا نم ی
نکه آنان که بدین اعمال عقیممده دارنممد بتواننممد صممریح ًا از
طرف ما کار صحیحی است .تصور ای ی
ناها و ما نسبت بدان توافممق
ناها دفاع کنند مشکل نیست .بحث بر سر اثبات چیز ی است که آ ی
آ ی
نکه یک مرام اخلیقممی ممکممن اسممت از مممرام اخلیقممی
داشته یباشیم و آن چیز عبارت است از ای ی
یشود بدان که چیز ی مافو ق مرایماهمما ی اخلیقممی
دیگر بهتر یا بدتر باشد .یقبول این نکته منجر م ی
1

یکنند.
تجو اهستند که در آمریکا زندگی م ی
 ،Quakersکویکراها فریقیه ی مسیحی مسالم ی
Moloch.

2
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وجود دارد که بیهتوسط آن باید در مورد این مرایماها یقضاوت کممرد .بنممابراین اخل ق تنهمما در ایممن
نچممه
یپسممندد انجممام بممده و از آ ی
نچه را کممه اجتممماعت م ی
یگوید :آ ی
یشود که م ی
حکم خلصه نم ی
یدارد پراهیز کن.
اجتماعت ناپسند م ی
با این اهمه این امکان بیهجا ی خود بایقیست که شخص بگوید »درستی اهمیشه و در اهممر جمما
عبارت است از تبعیت از مرام اخلیقمی جممامعیه ی ممن «.ایمن نظرییهایسمت کمه از طمرف کلیسما
یکردنممد و
ل پرستش بتان را بیهوسیلیه ی کفممار محکمموم م ی
برگزیده شدیهاست .مسیحیون اولیه عم  ً
یکممرد .مبلغیممن مممذاهبی امممروزه از
نکه مرام اخلیقی کفار آنممان را بممدین کممار تشممویق م ی
حال آ ی
مالیام لخممت یبممودن رواج داشممته یاسممت
مشااهدیه ی بدن اها ی لخت ،حتی در جااهایی کممه از یقممدی ی
حاها ی جنگی علمی در تمام یقمماریه ی آفریقمما و
یافتند و نظر این مبلغین بیهکمک سل ی
بیهوحشت م ی
یاها توانستند وسیلیها ی برا ی مقمماومت
جیزایر دریا ی جنوب رایج و متداول گشته یاست .فقط ژاپن ی
یاها برا ی ایشان سمملح
در برابر نظرییه ی کلیسا پیدا کنند .اهنگامی که در یقرن شانزداهم اسپانیول ی
نکه خود راه
یاها در ابتدا اهر دو را پذیرفتند ولی پس از آ ی
گرم و مبلغین مسیحی فرستادند .ژاپن ی
ساختن اسلحیه ی گرم را فراگرفتند تصمیم گرفتند که خود را از یقید تحمممل ایممن مبلغیممن راهمما
سازند .مبلغین مسیحیت ممکن است بگویند که برتر ی مرام اخلیقی دین مسیح از وحی و الهام
یکنند .توسل به دین
یگوید که ادیان دیگر اهم اهمین ادعا را م ی
یگردد .ولی فیلسوف م ی
معلوم م ی
1
یباشمند بمرخلف
در فلسفه بیهخصوص برا ی کسمانی کمه پیمرو فلسمفیه ی توممماس آکویناسم م ی
2
مقررات فلسفی است .و ی در سه کتاب اول از چهار کتاب خود به نام ]رد بر امم ضمااّله[ تعممد ًا
نچه بخمموااهیم دلیلممی بممرا ی
یکنممد .بنممابراین چنمما ی
از اهرگونه توسل بیهکشف و الهام خوددار ی م ی
برتر ی مرام اخلیقی خود ایقامه کنیم باید مانند فلسفه بیهدنبال دلیلی باشیم کممه ارزش جهممانی
داشته باشد ،نه دنبال دلیلی که تنها مورد پسند کسانی است که بیهتئور ی مممذاهبی ممما اعتقمماد
دارند.
اخلیقیات مبتنی بر وجدان فرد ی نیز دارا ی نقایصممی مشممابه نقممایص موجممود در اخلیقیممات
ناها ی فرد ی با یکدیگر فر ق دارند :برخی بیهعلل وجدانی با
متکی بر نوامیس اخلیقی است .وجدا ی
3
یداننممد .مانویممان خمموردن
نکه آدیمکشان خوددار ی از جنگ را نمماروا م ی
جنگ مخالفند و حال آ ی
1
2

 (1225-1274)] ،Thomas Aquinasفیلسوف ایتالیایی[.
لاها ی  1259-64نوشممته شممده
مترین اثر توماس یقدیس که بین سا ی
] ،Summa Contra Gentilesمه ی
است .موضوع کتاب اثبات حقانیت دین مسیح است بیهوسیله برااهینی خطاب بیهخوانندیها ی کممه بنمما بیهفممرض
اهنوز مسیحی نشده است[.
3 Manicheans.
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یدانستند ،ولی بسممیار ی از رِفممر ق ایممن اسممتثناء را
گوشت کلییه ی حیوانات بیهجز مااهی را حرام م ی
یکردند ،ولی اهمه بااهم در
یشمردند .دوخوبوراها 1از انجام خدمت سرباز ی خوددار ی م ی
ناپسند م ی
یدانستند ،چون در روسیه بیهعلممت
یریقصیدند و این عمل را صحیح م ی
کنار آتش لخت مادرزاد م ی
نجا بیهمناسبت عقیدیه ی دوم تحت
عقیدیه ی اول تحت تعقیب یقرار گرفتند به کانادا رفتند و در آ ی
یدانسممتند منتهمما تحممت فشممار
ناها 2تعمدد زوجممات را وحممی منممزل م ی
تعقیب وایقع شدند .مورمو ی
حکومت ایالت متحده برآن شدند که این وحی منممزل چنممدان اهممم الممزایمآور نیسممت .خیلممی از
یدانسممتند
اخلیقیون و از جمله بسیار ی از پیشوایان مذاهب یسوعی 3کشتن ستمکار را واجممب م ی
یشمود کمه وجمدان اهمیشمه منماد ی
نجا معلوم م ی
یشمردند .از ای ی
ولی عدیها ی دیگر آن را گناه م ی
یداشت.
خواست خدا نیست وگرنه این یقبیل اختلفات وجود نم ی
یدانیم برخی از مرایماها ی اخلیقی بهتر از برخی دیگر اهستند لذا باید عممدیها ی
اهمانطور که م ی
ناها بمما
نکه آنیقدر جااهل باشیم که ندانیم وجدا ی
ناها را از عدیها ی دیگر بهتر بدانیم مگر آ ی
از وجدا ی
نکه چه رفتار ی مطلوبست باید ملک دیگر ی غیممر
یکدیگر فر ق دارند .بنابراین برا ی تشخیص آ ی
از وجدان وجود داشته یباشد .یقواعد ی که برا ی طرز رفتار آدمی وضع شدیهاند نظیممر »نُکممش« یمما
نطور ی کمه دیمدیم در ممورد ایمن
یداهند .زیمرا اهمما ی
»دزد ی نکن« چنین ملکی را بیهدست نم ی
یقواعد اتفا ق نظر وجود ندارد.
یتموانیم نشمان داهیمم کمه
نکه از حدود زمان و ملت خود خارج شویم بمه آسمانی م ی
بدون آ ی
یشممود .ممنمموعیت
ناها مورد یقبممول وایقممع م ی
استثنائات یقواعد موجود عموم ًا پس از تفکر درباریه آ ی
نچه تعریف یقتل عبارت از »یقتل بیهناحق« باشد عملممی اسممت نمماروا و
یقتل را در نظر بگیرید چنا ی
نکه
یشود بیهتحقیق در مورد ای ی
این مطلب تکرار مکرر است .و با این تعریف بحث صرف ًا حواله م ی
مچنیممن کسممی
چه ویقت یقتل نفس ناحق است .بیهنظر اغلب مردم یقتل نفس در زمان جنگ و اه ی
که بیهحکم یقانون محکوم شده باشد موجه است .و عموم مردم برآنند کممه شممخص حممق دارد در
نکه راه دیگر ی برا ی حفممظ
مقام دفاع از خود کسی را که به او حمله کردیهاست بُکشد بیهشرط آ ی
یآیمد کمه شمما بایمد حممق داشممته
جان خود در پیش نداشتیه باشد و لذا ازین مطلب چنین برم ی
نچه سرنوشممتی
باشید که شخص دیگر ی را در مقام دفاع از زن و فرزند خود بُکشید .ولی چنمما ی
بدتر از مرگ زن شما را تهدید کند یا جان فرزندان اشخاص دیگر در خطر باشد آن ویقت چه؟ و
1
2
3

] ،Dukhoborگرواهی مذاهبی با ریشه روسی[.
 ،Mormonsفریقیها ی از مسیحیت.
 ،Jesuitتیریها ی از مسیحیت کاتولیک که به سال  1534تأسیس و در  1540توسط پاپ سوم بمه رسممیت
شناختیهشده.
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یخواسممت فممتیلیه ی
یا فرض کنید اهنگامی که گا ی فوکس 1به یقصد انفجممار پارلمممان انگلیممس م ی
یکردید .تنها کار ی کممه بممرا ی جلمموگیر ی از ایممن
گآور دینامیت را آتش بزند به او برخورد م ی
مر ی
یتوانستید بکنید این بود که به او تیرانداز ی کنید و او را جابیهجا بُکشید .در این صممورت
عمل م ی
یداهند .ولی فرض کنیم ویقتی او آتش روشن کرد شما نتوانیممد
بسیار ی از مردم حق را بیهشما م ی
یخوااهد پارلمان را منفجر کند ،وزرا و نماینممدگان مجلممس اعیممان و
منظور او را بفهمید .آیا او م ی
نکه پیپ خود را روشن کند ،آیا شما محق اهستید که منظور و یقصد شوم اول
عوام را بُکشد یا آ ی
را به او نسبت داهید؟
ل منع نزدیکی با محارم را در نظر بگیرید ،فرض کنید بمب اتمی جمعیت جهان را بممه
یا مث  ً
ناها باید بگذارند که نسل انسان از بین برود؟ من جواب ایممن
یک برادر و خوااهر تقلیل داد ،آیا آ ی
یکنم بیهصرف آن که نزدیکی با محممارم غلممط و نارواسممت جممواب
یدانم ،ولی فکر نم ی
سؤال را نم ی
سؤال مزبور مثبت باشد.
ینهایت زیادند .بدیهی است که از لحمماظ تئممور ی تنهمما از
از این یقبیل مسائل سفسطیهآمیز ب ی
نکممه بایممد بممرا ی رفتممار انسممانی اهممدفی را
یتوان جوابی برا ی این مسئله یافت و آن ای ی
یک راه م ی
کشف کرد و عملی را »درست« دانست که بیهپیشرفت اهدف مزبور کمک کند.
یرسممیم نممه بممه
بدین ترتیب تحت عنوان مفااهیم اساسی اخل ق ممما بممه »خمموب« و »بممد« م ی
»درست« یا »نادرست« .بنابراین نظرییه »رفتار درست« رفتار ی است که به »خیر« منتهی شود.
یسمنجند 2و
این نظریه منسوب بیهکسمانی اسمت کمه اعمممال اخلیقمی را بمه اعتبمار فوائمد آن م ی
یگویند که رفتار »درست« عبارت از رفتار »مفید« اسممت اینممان پمما را فراتممر نهمماده و گفتنممد
م ی
»رفتار مفید« رفتار ی است که بیهپیشرفت سعادت و خوشبختی عموم کمک کند .عجالت ًا من به
یخوااهم یک موضوع را مورد توجه یقممرار داهممم و آن
این اظهار نظر اخیر کار ی ندارم بلکه فقط م ی
نکه »نوعی« اهدف وجود دارد که بر طبق آن »رفتار صحیح« را باید تعریف کرد.
ای ی
این نظریه بیهطور مبهمی در تمام طول تطور یقواعد اخلیقممی حممتی در مممویقعی کممه صممراحتا ً
بیهوجود آن اعتراف نشده وجود داشته یاست .یقواعد مربوط به »تابو« را نبایممد نقممض کممرد بممرا ی
نکه نتایج حاصممله ،اگممر نتممایجی در برداشممته یباشممد ،خوشممایند نخوااهممد بممود .در »ممموعظیه ی
آ ی

1

یخواستند پارلمان انگلیمس را منفجمر کمرده و
 ، Guy Fawkesسردسته کسانی بود که با توطئه باروت م ی
جیمز اول را از بین ببرند.
2 Utilitarian.
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کواهستان« 1اعطا ی برکات با توسل به استدللی مبتنی بر نظریات کسانی که اعمال اخلیقممی را
ل» :اشممخاص فروتممن و بردبممار رسممتگار
یگیممرد مث  ً
یسممنجند انجممام م ی
به اعتبار سودمند ی آن م ی
خوااهند بود چون زمین از آن ایشان خوااهد شد« فروتنی و بردبار ی در این جمله بیهخود ی خود
اهدف نیست» .یک پادشاه خوب اهدفش رفاه رعیت است« و امثلیها ی از این یقبیل.
حتی اگر اخل ق را عبارت از اطاعت از این مقررات اخلیقی مبتنی بر »وحی و الهام« بممدانیم
باز رسم بر این است که در مقام دفاع از این مقررات به استدللی بممر اسمماس »سممودمند ی« آن
یدادنممد ،نممتیجه ایممن
مقررات توسل جویند .اگر اساس اخل ق را منحصر ًا احکام الهی تشممکیل م ی
نچه که اکنون اهستند باشممند 2اهیممچ چیممز غیممر از
یتوانستند عکس آ ی
یشد که احکام مزبور م ی
م ی
یتوانست جلو ی حذف »نه« را از اول فرامین داهگانه بگیرد .کار درستی بود که
تردید و تلون نم ی
نکه خدا یقتل نفس را منع کرده یاست خیلممی
این عقیده را علما ی دین محکوم کردیهاند .یقبول ای ی
3
نکه بگوییم خدا بیهیقتل نفممس فرمممان داده یاسممت .نحلیهاهممایی ماننممد تگ کممه
سادیهتر است تا آ ی
یدانند خیلی کوچک اهستند .علت وایقعی ایممن احسمماس ) اگرچممه
آدیمکشی را وظیفیه ی دینی م ی
علت آن را باید اغلب در شعور باطن خمود جسمتوجو کنیمم( آنسمت کمه جمامعیه ی معتماد بمه
فاهایی کمه بیهنظمر اکمثر مما
یتموان بممدان آمممال و اهمد ی
آدمکشی از راحتی برخوردار نیست و نم ی
پسندیدیهاند دست یابد .علممما ی دیممن اهمیشمیه آموختیهانممد کممه فرامیممن خداونممد خوبنممد و نیممز
آموختیهاند که این جمله صرف ًا تکرار مکررات و حشو یقبیح نیست .نتیجت ًا باید گفت که »خوبی«
یتوانست بیهیقتل نفس فرمممان داهممد چممون
از لحاظ منطقی مستقل از فرامین الهی است .خدا نم ی
یداشت.
چنین فرمانی نتایج بد ی در برم ی
جالب است که بدانیم توماس آکویناس از مقررات اخلیقی مأخوذ از مسممیحیت بیهملحظیه ی
ل اگر ازدواج دائمی نبود پدر نقشمی در تعلیمم و تربیمت
یکند .مث  ً
سودمند ی آن مقررات دفاع م ی
یتر از مادر است و اهم نیرو ی بممدنی لزم را
نداشت ،ولی پدر موجود مفید ی است چه اهم منطق ی
برا ی تنبیه کودک دارا است ،لذا ازدواج باید دائمی باشد .مثال دیگر برادر و خوااهر نبایممد ازدواج
نچه بیهمحبت خوااهر و برادر ی محبت زناشممویی اهممم افزودیهشممود جمممع ایممن دو
کنند زیرا چنا ی
محبت بیهیقدر ی زیاد خوااهد شد که اهیجان حاصله بیش از حد خوااهد بود .من در مقام بررسممی
یخوااهم خاطرنشان کنم که در ایممن اسممتدللت تقمموا
اعتبار این استدللت نیستم .بلکه فقط م ی
1
2
3

 ،Sermon on the Mountخطابیهایست منسوب بیهحضرت مسیح] .متی .[18 :5
توضیح مترجم :چه چیز ی باعث شد که این فرامین شخص را به کار خوب دللت کنند نه به کار بد؟
ش[.
ل ،چایقوک ی
ى ،تبهکار ،رذ ی
Thugsی)] ،از ریشیهى اهندى( جان ی
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وسیلیهایست برا ی تأمین چیز ی دیگر به غیر از خود تقوا درنظرگرفتیهشممده اسممت و ایممن چیممز ی
یتوانیم »خیر و خوبی« بنامیم.
دیگر را م ی
یتزلزلی بیهعمل آوردند که فضیلت و تقمموا
از اخلیقیون تنها روایقیان 1و کانت 2تلش مهم و ب ی
ناها اهم بیهطر ق مختلممف نشممان دادنممد کممه
را بیهخود ی خود اهدف نهایی یقرار داهند .ولی حتی آ ی
نچه که صراحت ًا بدان اعتقاد داشتند دارا بودند.
مرام اخلیقی دیگر ی علوه بر آ ی
مارکوس اورلیوس 3امپراطور روم یک روایقی کامل و خالص بود و بممه عنمموان یممک فیلسمموف
عقیده داشت که تقوا تنها چیز ی است که بیهخاطر خودش خموب اسممت و اهمزمممان بمما فلسممفه
یآموخت که بهترین فرصت برا ی تقمموا در سممختی و بممدبختی پیممش
ممکتب خویش چنین م ی
اه ی
یآید .برا ی و ی مویقعیتی پیش نیامده بود که در برابر حکمرانی ظالم بر خود بلممرزد ،ولممی و ی
م ی
پیرو اپیکتتوس 4بود .اپیکتتوس غلم بود و با زور آشنایی نزدیک داشت و حتی )میگویند کممه(
یآممموخت کممه تنهمما خمموبی دنیمما اراده
یرحمانه فلج شممده بممود .اپیکتتمموس م ی
در نتیجه تنبیه ب ی
یتواند تو را بیهبد ی بکشاند .بنابراین دلیلمی نمدارد کمه از او
پراهیزکارانه است و حکمران جابر نم ی
یداهممد کممه شممهامت و اسممتقامت خممود را
بترسید بلکه برعکس ،زیرا و ی این فرصت را بیهشما م ی
یتوانست با استفاده از فرصت ،خودش حکمرانی جممابر
نشان داهید .بنابراین مارکوس اورلیوس م ی
باشد و رعایا ی خود را از مزایا ی بدبختی و فلکت برخوردار سازد .در عوض و ی رنج تأمین غلممه
روم را بر خود اهموار ساخت و سالاها ی فراوان با رنج بسیار با بربراها در مرزاها ی شمالی بیهجنگ
پرداخت .اگرچه بیهعنوان یک فیلسوف و ی ارزشی برا ی خوشممبختی یقائممل نبممود لکممن بیهعنمموان
یداشت .چنیممن رفتممار ی
امپراتور برا ی خوشبخت نمودن امپراتور ی خویش تلش دائم مبذول م ی
یتوان آن را تمموجیه
اگرچه از نقطیهنظر انسانیت دارا ی ارزش فراوانی است ولی از نظر منطقی نم ی
نمود.
کانت با اصرار خستگی ناپذیر این نظریه را که »خوبی« عبارت از لذت و یا اهر چیممز دیگممر ی
یگرفت .بیهعقیده و ی »درسممتی« آن چیممز ی اسممت کمه
غیر از تقوا و درستی است بیهباد انتقاد م ی
یکننمد .عممل درسمتی
یقوانین اخلیقی به آن حکم کند زیرا یقوانین اخلیقی اهم اهمین را حکم م ی
نکه او را
که بیهعلل دیگر انجام شود تقوا نخوااهد بود .اگر شما بیهبرادر خود خوبی کنید بیهعلت آ ی
Stoics.
2
3
4

 (1724-1804)] ،Immanuel Kantفیلسوف یونانی[.
لاها ی  161تا  180میلد ی[.
] ،Marcus Aureliusامپراطور رویم در سا ی
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چوجممه دوسممت
دوست دارید کار با ارزشی انجام ندادیهاید .ولی فرض کنیممم بممرادر خممود را بیهاهی ی
یکنممد،
نداشته باشید و مع الوصف با او خوبی کنید چون یقوانین اخلیقی بیهشما چنین تکلیممف م ی
نکممه کممانت بممرا ی لممذت
یخوااهد باشید .ولی با وجود آ ی
شما آن شخصی خوااهید بود که کانت م ی
چوجه ارزشی یقائل نیست عقیده دارد که آدیماها ی خوب نباید متحمممل رنممج شمموند و تنهمما
بیهاهی ی
بیهاهمین علت و ی معتقد بیهجهان دیگر ی است تا در آن جهان اشخاص خوب از سممعادت ابممد ی
یداشت بهشت را بیهعنوان محلی کممه
یگفت وایقع ًا عقیده م ی
نچه م ی
برخوردار شوند .اگر کانت به آ ی
یبایسممت بهشممت
یگرفممت .بلکممه م ی
یشوند در نظممر نم ی
خوبان را در آن از خوشبختی برخوردار م ی
بیهنظر و ی محلی باشد که در آن خوبان فرصتی داشته باشند که تا ابد به آنان که دوست ندارند
نیکی کنند.
فنظر از نتایج حاصله صحیح یا غلط شمممرده
در بسیار ی از موارد که ظااهر ًا برخی اعمال صر ی
یبینیم که در ابتدا بیهصورت »محرمات« بودیهاند
ناها تحقیق کنیم م ی
یشوند ،اگر درباره منشأ آ ی
م ی
ناها یا فراموش شده و یا رفتیهرفته در نظر مردم اعتبممار خممود را از دسممت
که عوایقب مترتب بر آ ی
یشود .اگر آنمان کمه
دادیهاند .گااهی »سرنوشت« منشأ استدللتی است که علیه کنترل موالید م ی
یکنند بیهسرنوشت مشابهی دچار شوند -که بدون شک زمممانی مممردم چنیممن
از اونان 1پیرو ی م ی
یداد کمه مما در مقابممل آن
عقیدیها ی را اهم داشتند -این یقسمت استدلل مفیمد ی را بیهدسممت م ی
جوابی نداشتیم .ولی وحشت مترتب بر اعمال ممنوعیها ی که به اعتقاد برخممی مجممازات بیهدنبممال
نکه شخص اعتقادش نسبت به آن مجازات سمملب شممود بیهجمما ی خممود
دارد غالب ًا حتی پس از آ ی
یتوان به استناد یقاعده سودمند ی
یآید که دیگر نم ی
بایقیست و بدین ترتیب یقاعدیها ی بیهوجود م ی

نچه کودک را از دست زدن بیهسیم بر ق برحذر دارید ترسی که از آن سیم
از آن دفاع کرد .چنا ی
یماند .ایممن موضمموع مشممابه اعمممال
یشود پس از یقطع جریان در سیم نیز بایقی م ی
بر و ی ایجاد م ی
ممنوعه است که زمانی دارا ی پاییها ی بیهظااهر منطقی در عقاید خرافی بودیهاند ولممی حممال دیگممر
یداهند.
وجود ندارند .بیهطور کلی این گونه اعمال ممنوعه رفتیهرفته اثر خود را از دست م ی
نچه بیهجا ی درست و نادرست مفااهیم اساسممی خمموب و بممد را
در خاتمه باید بگویم که چنا ی
یقرار داهیم یقوانین اخلیقی حاصل بیشتر مقبول اهمگان یقرار خوااهند گرفت بدین معنی که ما بممر
آن خوااهیم شد که برخی اعمال خوب و برخی اعمال بد است و این اختلف در درجات شدت و
1

] ،Onanپسر دوم یهودا )پسر چهارم یعقوب نبی( .اونان پس از کشممته شممدن بممرادرش عیممر توسممط یهمموه
یخواست فرزنممدش از کممس دیگممر ی باشممد از
مطابق رسم یقوم یهود با اهمسر او تامار ازدواج کرد و چون نم ی
یکرد .یهوه این کار را خوش نداشت و او را نیز مانند برادرش کشت .برگرفته
حاملگی اهمسرش جلوگیر ی م ی
از سفر پیدایش باب [.38
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ل یک درد شدید بدتر از یک درد خفیف است ،و یک عمممل صممحیح آنسممت
ناهاست .مث  ً
ضعف آ ی
که بنا بیهیقرائن و شوااهد ،بیشترین مقدار خوبی را نسبت بیهبد ی دربرداشتیه باشممد و یمما کمممترین
مقدار بد ی را نسبت بیهخوبی حاصل نماید .یک عمل خوب با یک عمل بد ویقتی مساویست کممه
نکه حاصل جمممع تکممالیف
یتفاوت باشد .و یا ای ی
شخص در برابر انجام و عدم انجام عمل مزبور ب ی
نکه انسان باید درستی پیشه ینماید .البته درستی بممه معنممایی کممه در
اخلیقی ما عبارتست از ای ی
فو ق بیان شد.
اگر این نظریه پذیرفتیهشود در مرحلیه ی بعد این مسئله باید مممورد بررسممی یقممرار گیممرد کممه
یتوان از بد ی و خوبی استنباط کرد.
خوب چیست و بد کدامست؟ و چه چیز ی را م ی

فصل پنجم

خوب و بد یا خیر و شر
»خوب« و »بد« »بهتر« »بدتر« ،اصطلحاتی اهستند که ممکن است تعریف لفظی داشته یباشند
ناها در واهلیه ی اول در عمل با توجه به آثار و
و ممکن است نداشته یباشند در اهر صورت مفهوم آ ی
ناهمما را
یگردد .بنابراین بهتر است که ابتممدا سممعی کنیممم کممه معنمما ی آ ی
ناها روشن م ی
جلویهاها ی آ ی
نچه خمموبی را بممدان
ناها را بیهمرحلیه ی بعد موکممول کنیممم .چنمما ی
توضیح داهیم و تعریف لفظی آ ی
ینفسممه بممرا ی ممما ارزش
یگمموییم کممه ف ی
صورتی که مورد نظر است بیهکار بریم ،بیهچیز ی خوب م ی
ناهمما )شممفا(
داشته یباشد نه صرف ًا »به اعتبار اثر آن« .ما دارواها ی تلخ را به امید اثرات مطلمموب آ ی
یرغممم
بشناس مبتل بیهمرض نقرس شراب کهنه را بیهخاطر خممودش عل ی
ینوشیم ،ولی یک شرا ی
م ی
ینوشد .دوا مفید است ولی خوب نیست .شراب خوب اسممت ولممی
اثرات احتمالی نامطلوب آن م ی
مفید نیست .ویقتی وجود یا عدم وضعی را یبه ت صمیم ما واگذار کنند باید البته اثرات مممتریقبه بممر
آن وضع را در نظر بگیریم .ولی آن وضع و اهر یک از اثرات آن فیحدذاته دارا ی کیفیممتی اسممت
یکند .اهمین کیفیت ذاتی است کممه مممن آن را
که تمایل ما را بیهرد یا انتخاب آن وضع تعیین م ی
نچه آنرا رد کنیم.
یگویم چنا ی
نچه آن را انتخاب کنیم و بد م ی
یگویم چنا ی
خوب م ی
یتوان در این یقضیه
یگویند که لذت تنها چیز خوب و الم تنها چیز بد است .م ی
سودگرایان م ی
تردید کرد ولی در اهر صورت اگر بد ی و خوبی بدان معنا که مورد نظر مممن اسممت بیهکممار بممرده
یشود ،لذت اغلب خوب و الم اغلممب بممد اسممت .تعمقممی مختصممر در مممورد لممذت و الممم ممما را در
نکردن اختلف اهدف و وسیله که از نظر بحث موجود حائز ااهمیت است یار ی خوااهد کرد.
روش ی
نچه
یکنیممم چنمما ی
یدانیم .ممما فکممر م ی
بنابر عادت ،برخی لذایذ را خوب و برخی دیگر را بد م ی
یرحمممی باشممد بممد اسممت.
لذت و خوشی حاصل از عمل خیر باشد خوب است و اگر حاصل از ب ی
یرحمی بیهعنوان
یکنیم .لذت حاصل از ب ی
ولی در این یقضاوت ما اهدف و وسیله را با اهم اشتباه م ی
جکشممیدن طممرف دیگممر اسممت ،ولممی
نکه چنین لذتی مسممتلزم رن ی
وسیله چیز بد ی است ،برا ی آ ی
یتوانست وجود داشته یباشممد شمماید چیممز بممد ی نبمود.
نچه این لذت مستقل از این روابط م ی
چنا ی
یزدگی صبحگاه روز بعممد
بخوار را بیهخاطر مصالح زن و فرزندش و بیهعلت م ی
لذت مستانیه مشرو ی
یزدگمی اهممم بیهدنبمال
ن یقیممتی بیهدسممت آیمد کمه م ی
نچه مسکر ارزا ی
یکنیم ،ولی چنا ی
محکوم م ی
نداشته یباشد ،لذت حاصل از آن چیز نممامطلوبی نیسممت .اخلیقیممات بیهیقممدر ی بیهوسممیله ااهمیممت
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یداهند که تقریب ًا برخلف اخل ق است که شخص چیممز ی را تنهمما بیهخمماطر ارزش ذاتیاش در
م ی
نکه اهدف آن وسیله اهم
نظر بگیرد ،ولی مسلم ًا اهیچ وسیلیها ی بیهخود ی خود ارزش ندارد مگر آ ی
شاهمما ی
شاها ی ذاتی از لحاظ منطقممی بممر ارز ی
نکه ارز ی
بیهخود ی خود ارزش داشته یباشد .نتیجه آ ی
وسیلیها ی مقدماند.
مسئلیه ی اهدف و وسیله از لحاظ اخلیقی حائز ااهمیممت فممراوان اسممت .فممر ق بیممن متمممدن و
وحشی ،آدم بالغ و کودک ،انسان و حیوان تا حدود زیاد ی عبارت از اختلف در میزان ااهمیممتی
یشود .انسان متمدن حیممات خممودش را بیمممه
است که بیهاهدف و وسیله در اعمال و رفتار دادیهم ی
ناهمما را
یکند که آ ی
ناهایش را مسواک م ی
یکند ،یک شخص بالغ دندا ی
یکند ،شخص نامتمدن نم ی
م ی
نکه او را وادار کنیممد ،انسممان در مممزارع
یکند مگر آ ی
از فساد محفوظ نگیهدارد ،بچه این کار را نم ی
لاندیشممی کممه
یکنممد .مآ ی
یکشد تا برا ی زمستان توشه فرااهم آورد جانور این کار را نم ی
زحمت م ی
لزمیهاش انجام کاراها ی ناگوار در زمان حال و تحمل رنج آنی بیهخاطر خوشی و لذت آتی اسممت،
لاندیشممی مشممکل و لزمیهاش کنممترل
یکی از علیم بسیار اساسی رشد مغز ی اسممت و چممون مآ ی
خواستیهاهاست ،اخلیقیون لزوم آن را تأکید کردیهاند ،و بیهفضیلت و پراهیزکار ی آنی بیش از لممذت
یحمدذاته
حاصل از اجر آتی ااهمیت دادیهاند .شما باید درستکار باشید زیمرا راسمتی و درسمتی ف ی
نکه راستی موجب رستگار ی و وسیلیه ی رفتن بیهبهشت است .شما باید
خوب است نه بیهخاطر ای ی
یداهند ،نه بیهخاطر این که بعممداها
سانداز کنید زیرا تمام اشخاص عایقل چنین کار ی را انجام م ی
پ ی
یداهممد .امثلیه ی دیگممر ی از ایممن
ت بردن از زندگی را م ی
سانداز بیهشما امکان لذ ی
درآمد حاصل از پ ی
یکند.
یقبیل که فر ق اهدف و وسیله را روشن م ی
یتوان در زمینیه ی این طرز فکر زیادیهرو ی کرد .منظریه ی یک تاجر ثروتمنممد
ولی به آسانی م ی
یتوانممد
مسن که در اثر کار زیاد و حرص و جوش در جوانی سوءاهاضمه پیممدا کممرده یاسممت و نم ی
یخممبر او
چیز ی غیر از نان خشک سوخته بخورد و غیر از آب بنوشممد در حممالی کممه مهمانممان ب ی
لاها ی طممولنی و پممر
تآور است .لذایذ مترتب بر ثروت که در تمام سا ی
یآشامند ریق ی
یخورند و م ی
م ی
یکشید از و ی گریخته یاست و تنها لذتی کممه برایممش مانممدیه اسممت
مشقت گذشته انتظارش را م ی
ناهمما بیهنمموبیه ی خممود بیهمشممقت
استفاده از یقدرت مالی بممرا ی وادار کممردن فرزنممدان اسممت کممه آ ی
ن درداهند .در بیشتر کشوراها ی متمممدن اغلممب
نچه خودش تحمل کرده یبود ت ی
بیهودیها ی نظیر آ ی
یشوند و ایممن موضمموع،
در مورد ازدواج تمام فکر اشخاص متوجه وسیله است و از اهدف غافل م ی
ازدواج را بیهصورت معامله درآورده و از صورت امر ی که باید براساس علیقیه ی طرفین بیهیکممدیگر
یشممود کممه
یبرد و بمماعث م ی
تگرایی حیات را بیهکلی از بین م ی
جکرده یاست .افراط در لذ ی
باشد خار ی
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شخص نتواند خلیقیت اهنر ی داشتیهباشد و از اهنر لذت ببرد ،و یا عشق و عواطف خممود را خممود
بیهخود آشکار سازد .اشخاص خسیس که توجه مطلق آنان به ی»وسیله« ،بیهصورت یممک بیمممار ی
نکممه حممالت ملیممی از اهمیممن
درآمده است عموم ًا اشخاص نابخرد ی معرفی شمدیهاند ،حمال آ ی
یروح
یجهت مورد ستایش است .زندگی بدون نوعی توجه به »اهدف« خسته کننمده و ب ی
مرض ب ی
ل بیهصممورت جنممگ،
یشود ،سممرانجام احتیمماج شممخص بیهاهیجانممات بیهصممورتاها ی بممدتر ی ،مث  ً
م ی
یشوند.
تاها ی خرابکارانه جلویهگر م ی
یرحمی ،دسیسه و یا سایر فعالی ی
ب ی
اجازه بداهید این توجه بیهوسیله را بیهصورت عملی آن در سیستم ایقتصاد ی مورد بحممث یقممرار
داهیم .فرض کنیم برا ی آن که یقضیه جنبیه ی عینی بیشتر ی داشتیهباشد ،شما در یقسمت تولیممد
 یعلیقه باشید ،تنها
 یعلیقه اهستید .اگر شما بیهعنوان صاحب سرمایه در این یقسمت ذ ی
تراکتور ذ ی
اهدف شما از تولید تراکتور افزایش میزان پولی است که در بانممک داریممد ،و اگممر آدم محتمماطی
یکنید کممه بممر حسمماب خممود بمماز اهممم
یکنید و مجدد ًا سرماییهگذار ی م ی
باشید پولتان را خرج نم ی
نجمما کممه بمماعث بممدنامی
یزننممد ،تمما آ ی
بیفزایید؛ شما با این مطلب که تراکتوراها درست شممخم م ی
گاهمما ی
تجارتخانه شما نشوند کار ی ندارید .در خلل جنگ داخلی آمریکا پیرپون مورگممان 1تفن ی
2
یپی«
یسم ی
یس ی
حاها ی نمو بممه ارتممش »م ی
کجا خریمد و بیهعنموان سممل ی
کهنه و از کارافتادیها ی را ی ی
یحاصممل
فروخت .و ی درآمد این معامله و معاملت نظیر آن را ویقف آن کرد که فرانسه جنممگ ب ی
خود را پس از سدان 3ادامه داهد .مرام اخلیقی آن مویقع طور ی بود که پیرپون مورگان در اهنگام
مرگ مورد احترام اهمگان بود .بیهاهمین ترتیممب کارخممانیهدار ی کممه بتوانممد تراکتممور بممد خممود را
بیهعنوان خوب بفروشد ،در جلب احترام مردم بیش از کسی که متکی بیهمرغوبیت جنس خود و
بیهنفع کم یقانع است موفقیت خوااهد داشت.
نچه شما یک کارگر و یا کارمند باشید ترس از بیکار ی برا ی شما عقدیها ی خوااهممد شممد.
چنا ی
شما کار را بیهخود ی خود اهدف تلقی خوااهید کرد ،نه وسیلیها ی که با آن بتوان تولید را افزایممش
داد .اهر وسیلیها ی که با آن بتوان تعداد معینی تراکتور را با کار ی کمتر تولید کرد ،دشمنی شما
یانممدازد .در سممفر پیممدایش از
را برخوااهد انگیخت .چه آن وسیلیه معیشت شممما را بیهمخمماطره م ی
کتب انجیل کار بیهصورت نفرینی معرفی شدیهاست که فرزندان آدم در اثر گناه و ی بممدان دچممار
1
2
3

] ،John Pierpont Morganکارشناس امور مالی ،بانکدار ،و مجموعیهدار اهنر ی و خاّیر آمریکایی[.
] ،Mississippiایالتی در جنوب آمریکا[.
] ، Battle of Sedanجنگ مابین فرانسه و پروس در سال  1870که بیهپیروز ی پروس انجامید و موجب
تغییر حکومت ملی فرانسه بیهجمهور ی شد[.
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چوجه نبایممد
شدیهاند 1.ولی امروزه در نظر مردم بیهصورت نعمتی درآمده است که ارزش آن بیهاهی ی
کم شود.
فاها ی نهممایی دور اهسممتید.
اگر شما خریدار تراکتور باشید ،باز تقریب ًا بیهاهمان انممدازه از اهممد ی
تراکتور برا ی اینست که مواد غذایی تولید کند که مردم با داشممتن مممواد غممذایی بتواننممد بممرا ی
یپایممان اسممت.
تولید مجدد کار کنند… بیهاهمین ترتیب مثل حلقیهاها ی یک زنجیر این »دور« ب ی
ناها بیهخود ی خود خوبند بیهنظممر اهممر
وارد کردن اهر نوع بحثی را راجع به این که کدام یک از ای ی
یربط خوااهد بود.
ل ب ی
متخصص زبده امور ایقتصاد ی یا ادار ی بحثی کام  ً
این توجه به »وسیله« تنها مربوط بیهرشتیه ی تولیدات صنعتی نیست .تدریس ریاضیات را در
ناهمما اهمم برونمد بمه
یداهنمد کمه آ ی
نظر بگیریم .در دانشگایهاها ریاضیات را اغلب به اشخاص یاد م ی
ناها اهم بروند به اشخاص دیگر… صحیح اسممت کممه در برخممی از
اشخاص دیگر یاد بداهند که آ ی
ل ارشمیدس 2از ریاضیات بممرا ی کشممتن
یشود .مث  ً
موایقع انحرافاتی در این دور و تسلسل دیدیه م ی
یکرد ،و گالیله 3از ریاضیات برا ی اصلح توپخانیه ی دوک توسممکانی 4اسممتفاده
یاها استفاده م ی
روم ی
یخوااهند از ریاضممیات
ناها ی امروز ی )که بلند پروازتر از اسلف خود اهستند( م ی
کدا ی
کرد ،و فیزی ی
برا ی نابود کردن نسل بشر استفاده کنند .معمو ًل بیهاهمین علت اسممت کممه مطممالعیه ی ریاضممیات
یشممود .ظممااهر ًا در
بیهعنوان چیز ی که شایستیه ی حمایت دولت اسممت بیهعممموم مممردم توصممیه م ی
روسییه ی شورو ی اهم مثل جااها ی دیگر اهمین نظریه بیهخاطر چنین استفادیها ی رایممج و معمممول
یگفممت
است .من یقریب بیست سال پیش یک پروفسور روسی ریاضیات را ملیقات کممردم کممه م ی
روز ی در سر کلس جرئت بیهخرج دادم و گفتم که ارزش ریاضیات تنها بیهخاطر آن نیسممت کممه
یگفت که این حرف مممن بمما تحقیممر
نآلت استفاده کنند .و ی م ی
از یقدرتش برا ی اصلحات ماشی ی
تخوردیه ی
تانگیز ی از طممرف تمممام شمماگردان روبممرو شممد و آن را بقایمما ی ایممدئولوژ ی شکسم ی
ریق ی
1
2

3
4

]پیدایش .[17 :3
یدانان جهممان
گتریممن ریاضم ی
  212-287) Archimedes،ق.م (.در شهر سیراکیوز بیهدنیا آمممد .و ی از بزر ی
یرود .اکتشافات او در ریاضیات مخصوص ًا اهندسه ممموجب حیممرت شممد .ارشمممیدس دارا ی نیممرو ی
بیهشمار م ی
گاها ی عظیمممی پرتمماب
ناهایی اخممتراع کممرد کممه سممن ی
گاها ی کارتاژ ماشممی ی
 قالعادیها ی بود .در جن ی
تجسم خار ی
یکردند.
م ی
 (1564-1642)] ،Galileo Galileiدانشمند ایتالیایی[.
] ،Grand Duke of Tuscanyدولتی در مرکز ایتالیا بود که با وجود چندین دوره تویقف ،از  1569تمما
 1859میلد ی وجود داشت .این دوک نشین جایگزین دوک نشین فلورانس شد .پایتختش شممهر فلممورانس
بود .این دوک نشین تا زمان وایقعهٔ صلح وستفالی در  ،1648جزئی از امپراتور ی مقدس روم بود[.
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بورژواز ی خواندند.
ویقتی که ما منحصر ًا »وسیله« را در نظر نگیریم ،فعل و انفعالت ایقتصمماد ی و تمممام زنممدگی
یکنیم که سازندیه چه ساخت
یکند .دیگر سؤال نم ی
ل متفاوتی پیدا م ی
انسانی برایمان جنبیه ی کام  ً
یپرسیم :در
فکننده با مصرف آن کال بیهنوبیه ی خود چه چیز ی را تولید کرد .در عوض م ی
و مصر ی
نکممه زنممده اهسممتند
ناهمما را از ای ی
فکننده و تولیدکننده چیهچیز ی وجممود دارد کممه آ ی
زندگی مصر ی
سکرده یا دانسته یا انجام یدادیهانممد کممه بممه اعتبممار آن،
خوشحال سازد؟ در زندگی چیهچیز احسا ی
شخص بتواند بگوید که این جهان را آفریدگار ی نیکوکار و مهربان بنا نهاده یاسممت؟ و حممرف آن
یگویند آفریدگار ی شریر این جهان را از کین و نفرت ساخته یاست ،رد کند؟ آیمما
زنادیقه را که م ی
ناها مفهوم عشق و دوستی را درک
س کردیهاند؟ آیا آ ی
ناها شکوه و افتخار یک دانش جدید را ح ی
آ ی
لاها لذت بردیهاند؟ آیا لذت زندگی را بدان صممورتی
ناها از نور آفتاب ،بهار و عطر گ ی
کردیهاند؟ آیا آ ی
1
سآنجلس م مممرا
یشممود درک کردیهانممد؟ ویقممتی در ل ی
که در جوامع ساده با ریقممص و آواز بیممان م ی
ناهمما آدیماهمما ی لابممالی و تنبلممی
بیهتماشا ی یک مستعمریه ی مکزیکی بردند بیهمممن گفتنممد کممه ای ی
حبخممش زنممدگی بیشممتر از
تاهمما ی فر ی
اهستند .ولی من احساس کردم که ایشان از موااهب و نعم ی
یبرنممد ،خواسمتم
میزبانان حریص و فعال من که زندگی برایشان طو ق لعنتی بیش نبود لمذت م ی
چگممونه فهممم و
که این احساس را برایشان توضیح داهم ولی توضیحات من با یقیافیهاهممایی کممه اهی ی
یشد برخورد کرد.
درکی در آن خوانده ینم ی
ولی حال بهتر است از این مباحثه پر شاخ و برگ دست برداریممم و بیشممتر بیهموضمموع مممورد
بحث بپردازیم.
یافتادیم.
بیهنظر من واضح است که اگر ما تمایلتی نداشتیم اهرگز بیهفکر تضاد خوب و بد نم ی
یخوااهیم اهرچممه زودتممر از شممر آن خلص شممویم ،برعکممس
یکنیم م ی
ویقتی که ما احساس الم م ی
یخمموااهیم اهرچممه بیشممتر ایممن لممذت دوام داشممته یباشممد .از
یکنیم م ی
یکه احساس لذت م ی
اهنگام ی
یکه ایممن یقیممود از
یکند خسته و نمماراحت اهسممتیم و اهنگممام ی
چیزاهایی که آزاد ی ما را محدود م ی
یشممویم .ویقممتی بیه خمموراک ،نوشممیدنی و عشممق
یشمموند خوشممحال م ی
دست و پا ی ما برداشته م ی
نچه که برایمان
یکنیم .اگر نسبت به آ ی
ناها را طلب م ی
دسترسی نداشتیهباشیم با عطش فراوانی آ ی
یتفادت باشیم نبایممد بیهمفممااهیم دوگمانیها ی از یقبیمل خموب و بمد ،درسممت و خطما،
یداهد ب ی
رو م ی
پسندیده و نکواهیده معتقد باشیم و یا بتوانیم بدون اشکال خممود را تسمملیم سرنوشممت نممماییم،
یجان نه خوبی اهست نه بممد ی .اسممتنباط
یخوااهد باشد ،در جهان ب ی
حال این سرنوشت اهرچه م ی
1

] ،Los Angelesشهر ی در جنوب ایالت کالیفرنیا[.
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من این است که در تعریف خوبی باید میل را اهم دخالت داهیم .ویقتی بایممد بگمموییم ،رویممداد ی
قتممر بگمموییم خمموبی یعنممی ارضمما ی میممل.
خوب است که میلی را ارضا نماید ،یمما بیهعبممارت دیقی ی
رویداد ی خوب تر از دیگر ی خوااهد بود که تمایلتی بیشتر و یا یک میل را عمیق م ًا ارضمما نمایممد.
یخمموااهیم بگمموییم
یخوااهم تظااهر کنم که این تنها تعریف ممکن از خوبی است ،بلکه فقط م ی
نم ی
ینمایند ،بمما احساسممات
فاها ی دیگر ی که از لحاظ تئور ی موجه م ی
نتایج این تعریف بیش از تعری ی
اخلیقی اکثریت نوع بشر اهمااهنگی دارند.
یدانممم ،معنممایش چنیممن اسممت کممه
یکه من تعریف خوبی را عبارت از ارضا ی میل م ی
اهنگام ی
ارضا ی تمایل یک فرد بیهاهمان اندازیها ی خوب است که ارضا ی تمایل فرد دیگممر مشممروط بممر آن
نچه که شخص در عمل بیهدنبال
که عمق این اهر دو میل یکی باشد .بنابراین خوبی عبارت از آ ی
آن است نیست ،چون اهر شخص در عمل بیهدنبال ارضا ی تمایل خودش اسممت و ایممن تمممایلت
یگوییم که اهر شممخص بیهدنبممال ارضمما ی تمممایلت
معمو ًل با تمایلت سایرین فر ق دارد .ویقتی م ی
ناهمما کمه صمرفا ً
خویش است ،توضیح واضحات و بیان بدیهیات کریدیهایم .تمام اعممال مما مگمر آ ی
یشوند .این بدان
یگردند ،بیهحکم ضرورت از غرایز منبعث م ی
باها ی شرطی انجام م ی
بیهصورت بازتا ی
ل بیهدنبال منافع خود اهستیم چون امیممال ممما نیممز
معنا نیست که ما در اعمال خود اهمیشه کام  ً
ل متوجه منافع شخصی ما نیست .اکثر مردم آرزومند خوشممبختی فرزنممدان خممود اهسممتند،
کام  ً
بعضی بیهخوشبختی دوستان ،برخی به سعادت کشورشان و عدیه ی کمی بیهسعادت تمام بشمریت
یداهد که تا چه حد امیال شممخص از دایممریه ی زنممدگی خممودش
علیقمندند .بیمیه ی عمر نشان م ی
نکمه ایمن
یکند .اهرچند تمایلت من ممکن اسمت خودخوااهمانه نباشمند ولمی بمرا ی ای ی
تجاوز م ی
تمایلت بتوانند در اعمالم مؤثرتر وایقع شوند باید متعلق بیهمن باشند.
اگر تعریف خوبی عبارت از ارضا ی تمایلت باشد ،تعریف »خوبی من« عبارت خوااهد بممود از
»ارضا ی تمایلت من« .نتیجیه ی منطقی این حرف آنست که در عمل من اهمواره بیهدنبال خوبی
خودم اهستم .خوبی یا نفع من یقسمتی از خوبی است ولی ممکن است کممه شممخص دیگممر ی در
مویقعیت من بیهتحقق خوبی بیشتر ی نائل شود  -فرض کنید که من پسممر کمموچکی اهسممتم کممه
ناهما اهیمچ شمکلتی داده
پنهانی  12شکلت بیهمن داده یشده است و یازده دوست دارم که بمه آ ی
ینشدیه است .ممکن است تمایلت من بیهیقدر ی محدود باشد که اهر  12شکلت را پنهانی بخورم،
یداهد و شکلت آخر ی شاید اهیچ
در این صورت اهر شکلت کمتر از شکلت یقبلی بیهمن لذت م ی
لذتی برا ی من نداشته یباشد .یا ممکن است که من سرشار از خیرخوااهی باشممم در ایممن صممورت
یخمورم .در ایمن صمورت
یداهم و خودم فقط یک شکلت م ی
بیهاهر یک از دوستانم یک شکلت م ی
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تاها بیش از لذتی است که در مورد
یداهد ،و جمع لذ ی
اهر شکلت به اندازیه ی شکلت اول لذت م ی
یکنممد .ایممن
اول ایجاد شده یاست .بنابراین پسر خیرخواه بیشتر از پسر خودخواه ایجاد خمموبی م ی
یکنند.
یداهد که برخی از امیال بیش از امیال دیگر بیهخوبی اهمگانی کمک م ی
مثال نشان م ی
ممکن است گفتیهشود که تنها نباید بیهدنبال خوبی خود باشیم بلکه »باید« خوبی اهمگان را
تعقیب کنیم .من منکر این مطلب نیستم ،بلکه عقیممده دارم کممه ایممن موضمموع توضممیح فممراوان
یتمموانم بیهجمما ی کلمیه ی »بایممد« کلمیه ی »صممحیح« را
یخوااهد تا معنا ی مشخصی پیدا کند .م ی
م ی
بگذارم و سپس بیان زیرین را مورد مطالعه یقرار داهم :رفتار »صحیح« آنست که بیهخوبی اهمگان
کمک کند .من حاضرم این بیان را بیهعنوان تعریف رفتار صحیح بپذیرم ،ولی اگر یقرار باشد کممه
شاهایی وجود داشته یباشند که مممرا
ل ااهمیت داشته یباشد بایستی اهمراه با آن رو ی
این تعریف عم  ً
نسبت به انجام عمل صحیح برانگیزند .من تحت اهیچ شرایطی به انجممام عمممل خمموب مبممادرت
نکه مایل به انجام آن باشم ،بنابراین مسممئله عبممارت از تحممت تممأثیر یقممرار دادن
یکنم مگر آ ی
نم ی
تمایلت من است .چندین راه برا ی این کار وجود دارد :یقوانین کیفر ی ممکممن اسممت یممک نمموع
اهمااهنگی نایقص بین منافع من و منافع اجتماع ایجاد کنند .من ممکن است تشممویق را دوسممت
یشود کممه مممن طممور ی عمممل کنممم کممه مممورد
داشته یباشم و از مؤاخذه بترسم و اهمین باعث م ی
تشویق یقرار بگیرم .ممکن است در نتیجیه ی یک تربیت عایقلنه و یا در اثر وراثت خوب ،من یک
یشممود کممه مممن خمموبی دیگممران را
بکرده یباشم که خود بیهخود باعث م ی
طبیعت جوانمردانه کس ی
بخوااهم .و یا ممکن است که من اهم مثل کانت احسماس کنمم و بمه »درسمتی« فقمط بیهخماطر
ناها طریقی برا ی وادار کممردن مممن بیهعمممل نیممک اهسممتند ،ولممی
دوستی علیقیهمند باشم .تمام ای ی
یداهند.
تتأثیر یقراردادن تمایلت من این کار را انجام م ی
ناها با تح ی
اهمیه ی ای ی
یتوانسممتیم درسممتی را
یداشتند ممما م ی
اگر تمام افراد بشر نسبت به »درستی« وحدت نظر م ی
مفهوم اساسی اخلیقی یقرار داهیم ،و در تعریف »خوبی« آن را عبارت از حاصل یک عمل درست
نچممه کممه بایممد صممحیح و یمما
نطور که دیدیم بین جوامع مختلممف نسممبت بیه آ ی
بدانیم .ولی اهما ی
ناصحیح شمرده یشود اختلف نظر فراوان اسممت .بیهطممور کلممی و مخصوص م ًا در مممورد اخلیقیممات
مبتنی بر محرمات این اختلف نظر ناشی از اختلف عقیده در مممورد نتایممج اعمممال اسممت ،و در
نکه کدام نتیجه حاصل از یک عمل رضایتبخش و دلخممواه اسممت ،اختلف نظممر کمممتر
مورد ای ی
یتوان درستی را مبنمما ی »خمموبی« تعریممف
است و این حقیقت است که با استفاده از آن بهتر م ی
کرد .نه برعکس ،یعنی )خوبی را بر مبنا ی درستی(.
نکه درست است که انسان خوبی عمممومی را دنبممال کنممد اگرچممه ممکممن
عالوصف بیان ای ی
م ی
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است تعریفی لفظی برا ی کلمیه ی »درستی« یقرار گیرد ،حدایقل مفهوم ضمممنی آن بیممش از ایممن
یشود که اعمالی که بیهنفع عموم باشد
است .معنا ی این حرف اینست یا از آن چنین استنباط م ی
یشوند .یا حدایقل تمجید از آن اعمممال
ناهایی اهستند که از طرف جامعه تشویق و یا تمجید م ی
آ ی
بیهنفع اهمگی است .بدین معنی که نفع تمام افراد جامعه در اینست که عمل افراد دیگممر مشممابه
یالمثل اگر جامعه یقسر و جبر خود را از طریق دیگر ی بیهجز از طریق یقممانون
اعمال فو ق باشد .ف ی
ل افراد را وادار کند که کار صحیح را بیهمعنمما ی فممو ق
و یا از راه تشویق و سرزنش اعمال کند ،مث  ً
انجام داهند ،تمایلت بیشتر ی ارضا خوااهد شد .بیهدلیل یاد شده بیممان ایممن کممه عمممل صممحیح
عملی است که به ارضا تمایل اهمگانی کمک کند بیانی است که ااهمیتش بیش از ااهمیت لفظی
آنست.
تعریفی که ما از خوبی بیهعنوان »ارضا ی یک میل« کردیم ممکن است مورد اعممتراض وایقممع
ناها خود یک عمل ناپسممندتر
شود و بگویند که برخی امیال ناپسندیده وجود دارند که ارضا ی آ ی
یرحمی است .فرض کنیم شخص »الف« میممل دارد کممه شممخص »ب«
نترین مثال ب ی
است .روش ی
زجر بکشد .و به ارضا ی این تمایل اهم موفق شود .آیا این خموب اسمت؟ مسملم ًا چنیمن چیمز ی
یکنممد .در ایممن مثممال امیممال »ب« و امیممال
خوب نیست و تعریف ما اهم بیهخمموبی آن حکممم نم ی
اشخاص عاد ی که با او عداوتی ندارند ارضا نشده اسممت .ارضمما ی میممل »الممف« منبممع نارضممایتی
نرفتممن آن
سایرین است و میل او نسبت به آزار »ب« میلی است که اغلب مردم میممل بممه از بی ی
دارند ،مگر آن که »ب« تنفر جامعه را نسبت بیهخود یقبول کند .ولی فرض کنیممم ارضمما ی میممل
نپذیر باشد ،آیا باز اهم ارضمما ی و ی بممد اسممت؟
»الف« در حال انزوا )بدون تماس با جامعه( امکا ی
ل »الف« دیوانیهایست در دارالمجممانین کممه نفرتممی غیرعقلنممی نسممبت بممه »ب« دارد .شمماید
مث  ً
یکشد ،و بیهطور کلممی اگممر
بتر باشد که بگذاریم »الف« خیال کند که »ب« دارد عذاب م ی
مطلو ی
»الف« به این خیال خوش باشد بهتر از آنست که خشم و ی از تصور سعادت »ب« طغیان کند.
یتمموان
تنها در این شرایط استثنایی است که میلی را که با نفع عمومی مغایرت داشتیه باشممد م ی
یاها افزود .بنممابراین مممن
بیهطور انفراد ی ارضا نمود ،و بدین ترتیب مقدار معینی بیهجمع کل خوب ی
نرا مجممزا و دور
نکممه آ ی
یکنم که دلیلی ندارد که ارضا ی برخی از تمایلت را ،مشروط بر آ ی
فکر م ی
از متفرعات و نتایجش در نظر بگیریم ،بد بدانیم.
یکند .گااهی دو میل از
ل فر ق م ی
ولی اهنگامی که امیال بیهعنوان وسیله تلقی شوند مطلب کام  ً
یشوند و گااهی یقابل انطبا ق نیستند .اگر یک مرد و یک زن میل بممه
دو سو با یکدیگر منطبق م ی
یتوان ارضا کممرد ،ولممی اگممر دو مممرد خواسممتار
ازدواج با یکدیگر را داشتیه باشند اهر دو میل را م ی
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ناها باید مأیوس و ناکام گردد .اگر دو شممریک مموفقیت
ازدواج با یک زن باشند حدایقل یکی از آ ی
نچه دو ریقیب اهر یک بخوااهد از
یتوانند به این نتیجه برسند ،لکن چنا ی
بنگاه خود را بخوااهند ،م ی
نچه در مورد دو میل صمماد ق اسممت
ناها باید شکست بخورد .آ ی
دیگر ی ثروتمندتر شود ،یکی از آ ی
نجا من اصطلحی از لیبنیتممس
بیهاهمان ترتیب در مورد گرواهی از امیال نیز صاد ق است .در ای ی
یشوند متقارن و امیالی را که چنین نیستند
یگیرم امیالی را که تحت یک وضع معین ارضا م ی
م ی
یکه ملتی در حال جنگ است ،امیال اهریممک از اتبمماع آن ملممت در جهممت
ینامم .مویقع ی
متغایر م ی
پیروز ی با امیال فرد دیگر متقارن و با امیال متقابل خصممم متغایرنممد .امیممال کسممانی کممه خیممر
یورزنممد
ل خصممومت م ی
کدیگر متقاب  ً
یخوااهند متقارن و امیال کسانی که نسبت بیهی ی
کدیگر را م ی
ی ی
متغایرند.
مسلم است که میزان ارضا ی تمایلت در صممورت تقممارن تمممایلت بیممش از مویقعیسممت کممه
تمایلت با یکدیگر مغایرت داشته یباشند .بنابراین طبق تعریفی که مما از خموبی کردیمم ،امیممال
مقارن بیهعنوان وسیله ارجحیت دارند .لذا عشق بر نفرت ،اهمکار ی بر ریقممابت و صمملح بممر جنممگ
نچه را که بمه احتممال یقمو ی
نجا آ ی
رجحان دارد) .البته استثنائاتی اهم وجود دارد ولی من در ای ی
یشود که بر طبق
یکنم( این امر منتهی بیهیک نظام اخلیقی م ی
در اکثر موارد صحیح است بیان م ی
یگردنممد .امیمال درسممت
آن امیال بیهدرست و نادرست ،یا بیهعبارت دیگر بیهخوب و بد منقسمم م ی
ناهایی اهستند
امیالی اهستند که با تعداد ی اهرچه بیشتر از امیال ،مقارن باشند .امیال نادرست آ ی
که ارضایشان منوط بیهسرکوبی امیال دیگر باشد .لکن تشریح این بحث طولنی را بیهفصلی دیگر
یکنم.
موکول م ی

فصل ششم

خیر جزئی و خیر عمومی ،خوبی جزئی و خوبی کلی
در فصل اخیر گفتیم که خوبی عبارت از ارضا ی میل است .خوبی کلی عبممارت اسممت از ارضمما ی
نکه میل چه کسی ارضا شممود ،خمموبی یممک بخممش از جممامعیه ی
فنظر از ای ی
میل بیهطور کلی صر ی
بشریت عبارت است از ارضا ی تمایلت آن بخش و خوبی یک فرد عبارتست از ارضا ی تمممایلت
یکه دو نفممر
یاها ی جزئی ممکن است با اهم در تضمماد باشممند :ویقممت ی
آن فرد .بدیهی است که خوب ی
ناها و بیهمقیاس کمتر ی یک بخش
یکنند ،یک نفر از آ ی
برا ی انتخابات ریاست جمهور ی ریقابت م ی
بکنندگان که بمه او رأ ی دادیهانمد در ارضما ی تممایلت خمود شکسمت خوااهنمد خمورد.
از انتخا ی
کدیگر تعارض پیدا
یآید  ،ممکن است امیال فرد ی یا گرواهی با ی ی
اهم چنان که از این مثال بر م ی
چکدام از طرفین مجرم یا مقصر شناخته یشوند .تضمماد و تعممارض امیممال در
نکه اهی ی
کنند بدون آ ی
فاها ی اصمملی یقممانون و اخل ق
بناپممذیر .یکممی از اهممد ی
زندگی انسانی حقیقتی است مسلم و اجتنا ی
یتوان بیهکلی از بین برد.
کاستن این تضاد است ولی این تضاداها را نم ی
ماها ی مختلممف اخلیقممی
نکه شخص باید منافع چه طبقیها ی را رعایت کند سیست ی
در مورد ای ی
ماها با اهم اهمزیستی دارنممد و بسممیار ی از مممردم
یدارند .اهمیه ی این سیست ی
عقاید گوناگون ابراز م ی
ماها در یقممالب
گاه به این سیستم و گاه بیهسیستم دیگممر عقیممده دارنممد .اهممر یممک از ایممن سیسممت ی
اصطلحاتی که اکثر بدان مأنوسیم گنجانیدیهشدیهاند.
یآموزد که شخص باید خیر اهمگان را بخوااهد .این معنممی مسممتفاد از دسممتور زیممر
مسیح م ی
است:
»تو باید اهمساییهات را مثل خودت دوست داشتیه باشی« .با توضیحی کممه در ایممن مممورد در
یشود که عضو ی از یک گممروه کممه معمممو ًل
مثل اخلیقی »سامر ی نیکوکار« وجود دارد معلوم م ی
2
1
یاهمما و روایقیممان نیممز
طرف خصومت یقرار دارد باید اهمساییه محسوب شود .اهمین نظممر را بودای ی
اتخاذ کردند:
Humani nihil a me alienum puto3

3

1 Buddhists.
2 Stoics.
ش از میلد( بیهمعنی» :من
ى  -حدود  195تا  159پی ی
لاها ی مشهور ترنس )نویسندیهى روم ی
لیقو ی
]یکی از نق ی
یکنم اهیچ انسانی با من بیگانه نیست.[«.
انسان اهستم و فکر م ی
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از ظهور ناسیونالیسم 1بیهبعد چنین معمول شده یاست که شخص خیر و صلح ملت خممود را
شاها ی اشممخاص
جانشین خیر و صلح تمام بشممریت کنممد و آن را اهممدف درسممتی بممرا ی کوشم ی
حالعمل یقرار داهد .این نظر در شعایراها ی ذیل منعکس است».برا ی شاه و میهن«» ،میهنم«
صحی ی
2
یشممناختم کممه در زمممان جنممگ
و »آلمان مافو ق اهمه« و غیره .من برخی انقلبیون روسی را م ی
ینوشممیدند ایممن موضمموع بممرا ی مممن
روس و ژاپن جام خود را بیهخمماطر شکسممت لشممکر روس م ی
یدادم .در جنممگ اخیممر بسممیار ی از
ناهمما م ی
نداهنممده بممود ولممی منطق م ًا حممق را بیهجممانب آ ی
تکا ی
یاها ی ضد ناز ی 3که شکست اهیتلممر را در
یتوانستند با آلمان ی
نپرستان انگلیسی به اشکالی م ی
میه ی
4
یکردند موافق باشند .تا تشکیل جامعیه ملل اهمه بر این عقیده بودند که سیاسممت
جنگ آرزو م ی
خارجی یک کشور فقط باید منافع اهمان کشور را در نظر بگیرد .از آن زمان تا بیهحال اهر چنممد
یشممود و حممال
تغییر ی در این روش ایجاد نشدیهاست ولی اندک تغییر ی در این تئور ی دیممده یم ی
یداهیم که خطوط زیممر را کممه معممرف
یخوانیم دیگر بیهخود اجازه نم ی
ویقتی که ما سرود ملی را م ی
بدخوااهی ما نسبت بیهخارجیان است با اهمان شور و حرارت سابق بخوانیم:
نها را خنثی کن
گهای پست آ ت
نیرن ت
نها
تهای آ ت
سیاس ت
و
1

2
3

5

آنــان

را

بـر

را

ناکام کن

زمین

افکـن

5

لطلبی داخلی طرفدار ی از اصممول ملیممت را ناسیونالیسممم و
 ، Nationalismاحساسات ملی و حس استقل ی
ینامند ،نوعی علیقه بیهمیهن که در دوران فئودالیته
اهواخواه چنین رژیمی را ناسیونالیست  Nationalistم ی
مفهوم نبود و در آغاز دوران بورژواز ی پیدا شده و در پایان این دوران یعنی در دوران کاپیتالیسم به »جهان
یگردد.
وطنی« تبدیل م ی
یکند .وگرنه فریقممی بیممن
یاها را منعکس م ی
شعار اول ،ایدیهآلیسم انگلستان و شعار دوم انحطاط اخلیقی آلمان ی
ناها وجود ندارد» .مؤلف«.
آ ی
ینامیدند .کلمیه ی ناز ی مرکممب از
 ،The Nazisم آدلف اهیتلر و پیروانش خودشان را »سوسیالیسم ملی« م ی
حرف اول حزب سوسیالیست آلمان بوده یاست .اهیتلر در سال  1919در شهر مونیخ حزب نمماز ی را تشممکیل
یاهمما«
داد و با احزاب اشتراکی شروع بیهمبارزه نمود .پیروان او چند دسته بودند ،یممک دسممته را »پیرااهممن آب ی
ناها  S.Aبمود گمروه دوم بیهنمام گمروه حملمه  Y.S.Sو گمروه حمافظ را S.S
یگفتند و علمت مشخصیه ی آ ی
م ی
 یاها تشکیل دادیهاند تا اندازیها ی شبیه فاشیست موسولینی در ایتالیا بممود لغممتی کممه
یگفتند .رژیمی که ناز ی
م ی
یشود ،توتالیتر یعنی حکومتی که تمام یقدرت در دست دولت اسممت یمما
بیشتر برا ی این مفهوم بیهکار برده م ی
دیکتاتور ی بر پاییه ی اهمکار ی اتحادییهاها در دست یک پیشوا ی شجاع.
4 League of Nations.
از سرود ملی انگلیس.
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یپرورانیم.
ولی بسیار ی از ما اهنوز اهمان احساسات را در یقلب خویش م ی
برخممی از مممردم بیهرنممگ خممود اعممم از سممفید ،سممیاه ،یقهممویها ی ،زرد و غیممره وفادارترنممد تمما
تُاپرنسم 1پممایتخت اهمماییتی مجسمممیه ی مسممیح بیهرنممگ سممیاه و
یگوینممد در پر ی
بیهکشورشان .م ی
تآور اسممت در
مجسمیه ی شیطان بیهرنگ سفید اسممت .ایممن موضمموع بممرا ی سفیدپوسممتان حیممر ی
یاها ی مذاهبی مسیحی در جااها ی دیگممر بیهنظرشممان کممامل ً
صورتی که روش مخالف آن در نقاش ی
یدارد:
یکند کیپلینگ 2برتر ی نژاد سفید را در نظرییه ی خود چنین بیان م ی
طبیعی جلوه م ی
نژاداها ی دیگر از نوع پستتر اهستند و یقانون در جامعه ی آناها وجود ندارد .چینیاها تا سال
 1840و ژاپنیاها تا سال  1945بهبرتر ی نژاد زرد معتقد بودند .اهمه ی این نقطهنظراها متضمممن
این عقیده بود که فقط خیر و صلح یک نژاد ااهمیت دارد.
لاهمما در
عدیها ی دیگر مدعی اهستند که شخص باید بیهطبقیه ی خود وفادار باشد و بممس .فئودا ی
چگونه حقی برا ی رعایا یقائل نبودند.
دوران طلیی خود اهی ی
یدارد:
در زمان حکومت طبقیه ی اشراف لرد جان مانرز 3ادعا ی آنان را چنین بیان م ی
بگذار یقانون و دانش ،آداب و اهنر بمیرند،
ولی خداوند اشرافیت دیرین ما را نگهدارد.
مارکس 4راهبر مزدوران )کارگران( در جواب ،شعار ذیل را سر داد:
تکشان جهان متحد شوید«.
»زحم ی
کسانی اهستند که پا را فراتر نهاده و دایریه ی وفادار ی بیهطبقیه ی خاص را از این اهم محدودتر
ینمایند.
م ی
ناها و عممدیه ی کممثیر ی از
نرا بیهخانواده محدود کرد .برخممی از تئوریسممی ی
کنفیسیوس تقریب ًا آ ی
Port au prince.
Kipling.
3
4

1
2

 (1818-1906)] ،Lord John Mannersدولتمرد انگلیسی{.
 ،Kari marksدانشمند سوسیالیست آلمانی ) (1883-1818از پیروان مکتب اهگل بممود .بیهنظممر او تاریممخ
جامعیهاها ی انسانی ،تاریخ مبارزیه ی طبقاتی است .مارکس مخالف مالکیت بورژواز ی است .در کاپیتال ]کتاب
یگوید که وسایل تولید
سرمایه[ و ی با مالکیتی که پاییه ی آن بر کار و فعالیت شخصی باشد موافقت دارد .م ی
ناها را در سود مؤسسممات تولیممد ی شممریک کممرد .اوضمماع
را باید بیهطور مشترک در اختیار عموم یقرار داد و آ ی
ینامند.
یداند .اصول عقاید او را مارکسیسم م ی
سیاسی و اجتماعی را تابع وسایل تولید و ایقتصاد م ی
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بالمثل
نرا بیهخود شخص محدود کردیهاند و فلسفیه ی خود را در یقممالب ایممن ضممر ی
مردان عمل ،آ ی
گنجانیدیهاند.
»چراغی که بیهخانه رواست بیهمسجد حرامست«.

1

اهریک از این عقاید نمودار بخشی از امیال عدیه ی کثیر ی از مردم اسممت وگرنممه ایممن چنیممن
یشممود کمه
یخوااهم ببینم اهیممچ فرضممییها ی یمافت م ی
یگرفتند :من م ی
مورد استقبال عموم یقرار نم ی
ناها در برابر برخی دیگر بیهکار برد.
نرا در تأیید برخی از آ ی
بتوان آ ی
یکنم.
نخست نظرییه ی »خودگرایی« را بیان م ی
یگیرد و یا بایممد بگیممرد.
فرضییها ی که بیهموجب آن اهر کس منحصر ًا منافع خود را در نظر م ی
نکه به این فرضیه مفهوم دیقیقتر ی بداهیم باید ابتدا روشن کنیم که مقصود ممما از نفممع
برا ی ای ی
تگرایی روانی« 2اسممت کممه بیهممموجب آن
شخصی چیست .دیقیقترین تعریف نظرییها ی بیهنام »لذ ی
یرود ،بلکه این کار را ناگزیر بایممد انجممام
اهر کس نه تنها منحصر ًا بیهدنبال لذت و خوشی خود م ی
داهد ،سودگرایان 3اهمه پیرو این فلسفه بودند .نتیجیه ی حاصله اینست که اگممر »درسممتکار ی« را
یتمموانیم شممخص را بممه
عبارت از تعقیممب نفممع جممامعه بممدانیم تنهمما رااهممی کممه بیهممموجب آن م ی
»درستکار ی« اهدایت کنیم آنست که بین نفع عمومی و نفع خصوصی اهمااهنگی ایجمماد کنیممم.
یکنممد،
نچه برا ی خودم حداکثر لممذت را ایجمماد م ی
یعنی اطمینان حاصل کنیم که عمل من چنا ی
نچه یقوانین کیفر ی وجود نداشتیه باشممند مممن
برا ی جامعه اهم حداکثر لذت را داشتیه باشد .چنا ی
یشود که من آدم شرافتمند ی باشم .اگممر
باید مرتکب دزد ی شوم ،لکن ترس از زندان موجب م ی
یبرم و از سرزنش متنفرم برا ی آنسممت کممه احساسممات اخلیقممی
من از تحسین و تشویق لذت م ی
اهمسایگان من دارا ی اثر ی مشابه اثر یقوانین کیفر ی اهستند .اعتقاد بیهپاداش و کیفر جاویدان در
نچه مبتنی بر حساب منطقی باشد ،حتی شاید تضمینی مؤثرتر بممرا ی رعممایت
جهان دیگر ،چنا ی
درستکار ی باشد.
نجمما ناشممی
ولی یقضیه بدین صورت نیست که انسان فقط لذت خود را آرزو کند .اشکال از آ ی
یبریممد ولممی در اغلممب
یشود که ،میل شما اهرچه باشد ،شما از رسیدن بیهاهدف خممود لممذت م ی
م ی
تگرایی روانممی« لممذت ممموردنظر را
نکممه »لممذ ی
موارد میممل سرچشمممیه ی لممذت اسممت ،و حممال آ ی
یداند .این یقضاوت مخصوص ًا در ممورد سمادیهترین امیمال از یقبیممل گرسممنگی
سرچشمیه ی میل م ی
2
3

Charity begins at home.
تگرایی فلسفیها ی است که موجب آن نفع کلی انسان در طلب لذت است.
 ، Hedonismلذ ی
 ، Utilitarianسودگرایی اعتقاد بر اینکه اهرکار ی که فایدیها ی دربرداشته یباشد درست است.

1
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نکممه شخصممی
یبرد .و حممال آ ی
صاد ق است .آدم گرسنه برا ی ارضا ی میل گرسنگی از غذا لذت م ی
ناها آشناست غذا را بیهخاطر
که اهمیشه انواع غذااها را در دسترس دارد و بیهطعم مزیه ی اهمیه ی آ ی
یکند .میل بیهغذا در انسان و حیوان مشترک است ،در صممورتی
یبرد صرف م ی
ناها م ی
لذتی که از آ ی
که میل بیهلذت حاصله از غذا ی خوب ،میل دیقیق و ظریفی اسممت کممه زاییممدیه ی اهنممر طبمماخی،
یباشد.
خاطره و تخیل م ی
علوه بر این لذت حاصله از رسیدن بیهاهدف مطلوب بیهطور کلی دارا ی دو بخش است ،یکممی
نچه شممما تمممام
ینفسه بر آن اهدف مترتب است .چنمما ی
خود موفقیت ،و دیگر ی لذتی است که ف ی
شهر را برا ی پیداکردن پرتقال بگردید و سرانجام بتوانید چند پرتقال بیهدست آورید ،نممه تنهمما از
یشمموید
ناها را بدون زحمت تحصیل کرده یبودید ،بهریهمند م ی
نچه آ ی
لاها ،چنا ی
لذت مربوط بیهپرتقا ی
یبرید .منتها لذت اخیر اهمیشه در نممتیجیه ی
ناها نیز لذت م ی
بلکه از موفقیت خود در پیداکردن آ ی
نکه لذت اولی ممکن است در برخی ممموارد وجممود
یداهد و حال آ ی
ارضا ی میل به انسان دست م ی
نداشتیه باشد.
نکه ،امیال ما اهمواره
بنابراین کسی که بیهلذایذ روحی معتقد باشد در تصور خود مبنی بر ای ی
یکند ،او از یک جهت دیگر اهم در اشممتباه اسممت و ایممن جنبممه
یباشند ،اشتباه م ی
متوجه لذات م ی
حتی بیش از جنبیه ی نخست برا ی ما ااهمیت دارد.
یکند ممکن است بیهتجربه و یا یک سلسممله از تجممارب و ی و یمما
نچه را که شخص میل م ی
آ ی
چیز ی که شخص بتواند در طول حیات خود بدان نائممل شممود ارتبمماطی نداشممتیه باشممد .تمایممل
ل خارج از زندگی او یقرار دارند نه تنها ممکن بلکه امر ی بسیار عاد ی
شخص بیهچیزاهایی که کام  ً
لترین مثال در این مورد احساسات پدر ی و مادر ی است .بخش بزرگممی از
یرسد .معمو ی
بیهنظر م ی
یخوااهد که پس از مرگشممان فرزندانشممان خوشممبخت
جامعیه ی بشر ی و شاید اکثریت ،دلشان م ی
باشند .اهمین احساسات را ممکن است شخص نسبت بیهزن خود یا اهر زن دیگر ی داشتیه باشممد.
چارلز دوم اهنگام مرگ ،اظهار امیدوار ی کمرد کممه نگذارنممد »نممل گموین« 1از گرسممنگی بمیممرد.
یرود ،آیندیه ی
یکه رو بیهکهولت م ی
کسی که امیالش محدود بیهدایریه ی تجربیات خودش باشد ،ویقت ی
یمانممد اینسممت
نچه برا ی او بایقی م ی
نجا که آ ی
ییابد تا آ ی
خود را سخت ،محدود و خالی از لطف م ی
که کنار آتش بنشیند و خود را گرم نگاه دارد .برعکس اشخاصی کممه تمایلتشممان ورا ی زنممدگی
لاها ی اولییه ی عمممر را
محدود ،دامنیها ی وسیع داشتیه باشد ،ممکن است تا آخر ،لطف و لذت سمما ی
حفظ کند» ،سقراط« بدانسان که در آثار افلطون آمده یاست ،اهنگام مرگ نیز ماننممد اهمیشممه
1

 (1650-1687)] ،Nell Gwynاهنرپیشه و معشویقه چارلز دوم[.
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یداند اشاعه داهد .آرزو ی بسیار ی از مردم این است
نچه را که فلسفیه ی صحیح م ی
مشتا ق است آ ی
ناها سعادتمند زندگی کنند بلکه سممعادت و رفمماه ملممت و حممتی
که نه تنها خانواده و دوستان آ ی
یداهند و این موضوع تا حدود ی طمبیعی بیهنظممر
جامعیه ی بزرگ بشریت را نیز مطمح نظر یقرار م ی
باها ی اتمی ظممرف صممد
نکه بم ی
یرسد .کمتر کسی اهست که ساعات آخر عمرش با دانستن ای ی
م ی
مانگیزتر نشود.
یکند ،غ ی
سال آینده چراغ اهستی بشر را خاموش م ی
تگرایی روانممی حقیقممت دارد عبممارت از اینسممت کممه امیممال شخصممی یقهممر ًا
نچه که در لذ ی
آ ی
نمایشگر رفتار و ی اهستند .و اما آنچه که صحیح نیست عبارت است از:
 -1امیال من اهمیشه بیهخاطر لذت و خوشی خود من وجود دارند.
 -2امیال من اهمیشه محدود بیهچیزاهاییست که برا ی خودم اتفا ق خوااهد افتاد.
یزنند و جنبیه ی خودگرایی مطلممق ندارنممد
اهمیه ی امیال در محور وجود خود شخص دور نم ی
یشمار ی برا ی اهمیه ی فلسممفیه ی
نکه امیال دارا ی چنین جنبیها ی اهستند مشکلت ب ی
اعتقاد به ای ی
یپایممان و از
مکتب اخل ق بیهوجود آورده یاست .ژرفنا ی امیداها و آرزواها ی آدمممی ممکممن اسممت ب ی
یتوانممد در رفتممار آدمممی
عالوصف داشتن میل نسبت بیهچیممز ی نم ی
دسترس شخص دور باشند ،م ی
نپذیر باشد .شما ممکن اسممت بگوییممد
نکه تصور میل بدان چیز بیهطریقی امکا ی
مؤثر افتد ،مگر آ ی
ناها ی
یشد ،یا ا ی کمماش در یکممی از کهکشمما ی
ا ی کاش اهانیبال در دومین جنگ کارتاژ 1پیروز م ی
یتوانید بکنی لممذا ایممن امیممال
یداشت ولی شما در این مورد کار ی نم ی
دوردست زندگی وجود م ی
ل فایقد ااهمیتند.
عم  ً
امیالی که مبتنی بر نفع شخصی نیستند نیز ممکن است درست مانند امیال نفع شخصی با
یکنیممم کممه چنممدان اهممم از
امیال مشابه اشخاص دیگر معارضه داشته یباشند .مثالی را فممرض م ی
وایقعیت دور نیست .فرض کنید که یک یقسمت از بشریت بخوااهد کممه تمممام دنیمما کمونیسممت و
نچه در ایممن مممورد بخمموااهیم طرفیممن راه
بخش دیگر بخوااهد که تمام دنیا کاتولیک شوند .چنا ی
زورآزمایی را در پیش نگیرند ،باید تمایل مشترکی را در بین ایممن دو دسممته پیممدا کنیمم  -مثل ً
چیک از
تمایل بیهخوددار ی از جنگ .بدون چنین تمایل مشترکی اهمکار ی غیرممکن است ،و اهی ی
یتوانند از نفع خود بیهنفع عموم ،یعنی چیمز ی کمه اهمر دو بمدان اعتقماد دارنمد،
این دو گروه نم ی
فنظر کنند .این مسئله تنها جنبیه ی تئور ی ندارد ،این مسئلیهایست که امکان از بیممن بممردن
صر ی
1

گاها ی پیونیک اتفا ق افتمماد .در تمممام
 ،Punic warsتقریب ًا در سال  164یقبل از میلد  3جنگ به نام جن ی
یاهمما را وادار بممه
گاها رم پیروز شد .اما در جنگ دوم سردار معممروف کارتمماژ ی بممه نممام اهانیبممال روم ی
این جن ی
یاها غالب شدند.
بنشینی کرد ولی در جنگ سوم که در سال  126اتفا ق افتاد روم ی
عق ی
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نچه یقممرار باشممد کمه
جنگ و استقرار یک حکومت جهممانی بیهحمل آن بسممتگی دارد .ولمی چنما ی
احساسات ما در رسیدگی بدین مسئله تأثیر نداشتیه باشند ،و عایقلنیهتر آنست که ایممن امکممان را
ل »انتزاعی« و یا »اعتبار ی« مطممرح کنیممم ،و ایممن کممار ی اسممت کممه مممن اینممک
از طریقی کام  ً
نجا که بتوانم انجام داهم.
یخوااهم تا آ ی
م ی
ویقتی که تمایلت یک فرد بیهطور کلی نه صد درصممد ،محممدود بیهمنممافع گممروه معینممی مثل ً
یتواند سه روش اخلیقی در پیممش
ملت ،نژاد و یا طبقیه ی خاص خودش باشد ،چنین شخصی م ی
بگیرد.
او ًل بگوید منافع جامعیه ی بشر ی در تحلیل نهایی منطبق بر منممافع گممروه او اسممت اهرچنممد
ناها این حقیقت
منافع گروه مقابل یعنی سایر افراد بشر ،بیهعلت خودبینی مانع از این باشد که آ ی
را درک کنند.
فاها« ااهمیت دارند و سممایرین بممرا ی
ثانی ًا ممکن است بگوید که فقط گروه او در دنیا ی »اهد ی
ارضاء تمایلت گروه او »وسیله«ا ی بیش نیستند.
ثالث ًا ممکن است تصور کند که چون و ی منافع گروه »الف« یعنی گرواهی را که بدان متعلق
یکند ،کسی که بیهگروه »ب« تعلق دارد نیممز بایممد منممافع گممروه »ب« را در نظممر
است رعایت م ی
بگیرد.
اهر یک از این نظرییهاها دارا ی طرفداران معتبر ی اهستند ،و اهر کممدام را بایممد مممورد بررسممی
یقرارداد.
یتوان آن را امپریالیسم متریقی نامید ،مبتنمی بمر ایمن فرضمیه اسمت کمه
نظرییه ی اول که م ی
نطممور فکممر
تاها بهتر و برتر از برخی دیگر اهستند ،اهرچند اکثریت مممردم ای ی
جامعیه ی برخی دول ی
نکنند.
ک زنه بممر
یدین و ی ی
طرفداران این نظریه معتقدند که انسان متمدن بر وحشی و متدین بر ب ی
یاها طرز زندگی خود را بالتر از طرز زندگی بربراهمما
چند زنه و ساعی بر تنبل ترجیح دارد .یونان ی
یدانستند ،و پس از اسکندر این نظریه شکل امپریالیستی بیهخممود گرفممت .آنتیاکوسم 1بسممیار
م ی
کوشش کرد تا یهودیان را بیهخوردن گوشت خوک و ورزش وادار کنمد .ولممی بمر رو ی اهمم طمرز
یاهمما
یاها در خاور نزدیک ،حدایقل در شهراها ،مورد یقبول ملل مغلوب وایقع شممد .روم ی
زندگی یونان ی
نکردن غممرب توفیممق یافتنممد .بعممد ًا
یاها به ارث بردنممد ،و در متمممد ی
بعد ًا این طرز فکر را از یونان ی
1

س کبیر  242-186 :ق.م.[(.
ى در سورییه )بیه ویژیه انتیاکو ی
ن سلسلیهى سلوک ی
] Antiochusنایم س یزدیه سلطا ی
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یاها
مسیحیان و مسلمانان اهمین نظریه را نسبت به ااهمیت ادیان خویش اتخاذ کردنممد .انگلیسم ی
یگفتند که نفوذشان بمرا ی متممدن یکمردن اهندوسمتان لزم
کترین تردید م ی
در اهند بدون کوچ ی
یگفت که ممما رسممالتی خیرخوااهممانه داریممم کممه فراهنممگ یقممانون و
است .ماکولی 1بدون تردید م ی
ناها را بیهعهدیه ی ما گذاشتیه
بمانده که خداوند مسئولیت آ ی
فلسفیه ی خود را بیهکمک این ملت عق ی
است بگماریم.
اهگل 2و مارکس برا ی اثبات تئور ی اهایی از ایممن یقبیممل ،پیچیممدیهترین اسممتدللت نظممر ی را
بیهکار بردیهاند .بر طبق نظرییه ی اهگل در جهان »روح« یا »راهبر ی« وجود دارد کممه بممر تحممولت
یداهمد .ایممن »روح
یکند ،و متوالی ًا ملل مختلف را در ایممن ممورد وسممیله یقمرار م ی
تمدن نظارت م ی
نالنهرین و سواحل نیل نمممود ،سممپس بیهیونممان و رم
جهانی« چند ی توجه خود را معطوف بیهبی ی
مهاجرت کرد و در چهارده یقرن اخیر آلمان را موطن خویش یقرارداده اسممت .در زمممانی نممامعین
ولی دور ،از ایقیانوس اطلس گذشته و در ایالت متحده رحل ایقامت خوااهد افکند .در اهر مرحلممه
ملتی که محمل آن »روح جهانی« یقرار گیرد حق دارد که شیویه ی امپریالیسممتی اتخمماذ کنممد ،و
تاها ی عظیم تهورآمیز نائل خوااهد آمد .مللممی کممه
مادام که دورانش سپر ی نشده یاست بیهموفقی ی
نکه کارتمماژ در برابممر رم مقمماومت نمممود ،بایممد
مچنا ی
در برابر آن »روح جهانی« مقاومت کنند ،اه ی
متر ی بدانان سپرده خوااهد شد و محکوم بیهشکسممت حتمممی
بدانند که در طرح جهانی نقش مه ی
خوااهند بود.
مارکس این فلسفیه ی تاریخ را فقط با دو تغییر جزئی پذیرفت  .او نممام »روح جهممانی« را بممه
»ماتریالیسم دیالکتیک« 3یا منطق ماد ی تبدیل کرد و به جا ی ملل »طبقات« را یقرار داد .زمانی
1
2

3

 (1800-1859)] ،Thomas Babington Macaulayتاریخنویس و سیاستمدار بریتانیایی[.
،Wilhelm Hegelم ) (1831-1770فیلسوف آلمانی در اواخر یقرن اهجممداهم ،چممون در زمممان و ی وضممع
سیاسی آلمان اعم از داخلی و خارجی متزلزل و متشنج بود و ی برا ی دولت ااهمیت زیاد ی یقائل بممود .اهگممل
یباشممد .بیهعبممارت دیگممر
معتقد بود که جامعه دارا ی عقل عینی بمما خممرد جهممانی  Objektiver Geistم ی
اجتماع دارا ی روح و خرد ی است که افراد باید خود را بدان بیاراینممد تمما تزلممزل موجممود مرتفممع شممود ،لممذا
یدانست بممدین لحمماظ اعتقمماد
یداد .تفرد و تشخص را موجب تفریقه و تشتت م ی
بیهشخصیت افراد ااهمیتی نم ی
داشت که باید روح اجتماعی را در افراد تقویت کردی.
 ،Dialectical Materialismماتریالیسم دیالکتیک ترکیبی اسممت از فلسممفیه ی ممماو ی یقممرن اهجممداهم و
منطق اهگل که این دو را مارکس و انگلس بیهیکدیگر مربوط ساختند و این اصطلح را در مقابل ماتریالیسم
متافیزیک یعنی اصول ماد ی متکی بیهطرز فکر متافیزیکی یقرار دادند .این نظریه رژیم سیاسی جوامع را تابع
یداند و سازمان جمامعه را نمتیجیه ی
یداند بلکه تابع یقوا ی تولید و وضعیت ایقتصاد ی م ی
ناها نم ی
اراده و اختیار آ ی
یآورد .ماتریالیسممم دسممت تقممدیر و مشممیت الهممی را از ⇽
بناپممذیر تولیممد ایقتصمماد ی بیهحسمماب م ی
اجتنا ی
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اشراف فئودال محمل تریقی بودند ،در انقلب فرانسه این نقش بیهبورژواز ی محول شد ،در انقلب
کمونیستی) و نه انقلب سال  (1848این وظیفه بیهعهدیه ی پرولتاریا واگذار شد .حال که انقلب
کمونیستی در روسیه بیهویقوع پیوسته یاست ،امپریالیسم روسیه ،اهم براساس نظرییه ی مممارکس و
اهم براساس نظرییه ی اهگل یقابل توجیه است.
یپردازم بیهنظرییه ی نوع دوم که بر طبق آن »خوبی« فقط مختص بیهیک دستیهاست و
حال م ی
سایر افراد بشر یا موانعی اهستند که باید از سر راه برداشتیه شوند و یا وسیلیها ی اهستند که برا ی
تأمین منافع دستیه ی مزبور باید از آنان استفاده کرد ،چون تنها دستیه ی فممو ق اسممت کممه اهممدف
سالعملی داشتیهباشممند ایممن
نکه در برابر این موضوع عک ی
یشود .اغلب اشخاص بدون آ ی
شمرده م ی
برخورد را نسبت بیهحیوانممات دارنممد :شممیر و بممبر را مممانع و گوسممفند و گمماو را وسممیلیه ی مفیممد
چ یک از این دو مورد ،وایقع ًا رفاه این جممانوران را بیهعنمموان بخشممی از خیممر
یشمرند .ولی در اهی ی
م ی
یکنیممم .درسممت اسممت کممه در عصممر
عمومی که باید اهدف یک سیاستمدار عایقل باشد تلقی نم ی
یرحمی نسبت بیهحیوانات را مورد اعتراض یقرار دادیهاند و تا حد ی اهممم در
حاضر اشخاص خاّیر ،ب ی
یآموخته
این خصوص موفق شدیهاند ،ولی شکار روباه باز اهم ادامه دارد .بیهعلوه کلیسا اهمیشه م ی
یآموزد که انسان اهیچ وظیفیها ی نسبت بیهجانوران پسممت نممدارد .و بیهاهمیممن دلیممل
و اهنوز اهم م ی
یرحمی نسبت بیهجممانوران را از نظممر اخلیقممی
پاپ پایوس ینهم 1انجمن حیوانات و جلوگیر ی از ب ی
یرغممم
یتوان گفت که عل ی
مردود شمرد و از افتتاح شعبیه ی آن در رم جلوگیر ی کرد .اهنوز اهم م ی
خیرخوااهان بیهنظر خیلی اشخاص در خیلی از کشوراها جانوران یا وسیلیهاند و یا مانع.
ل رد
نجا که مربوط به انسان است ،دین به خصمموص دیممن مسممیح ایممن نظریممه را کممام  ً
در آ ی
یکند .از نظر تئور ی در دین مسیح ،شخص حق ندارد بممردیه ی خممود را بکشممد ،یمما کنیممز ی را
م ی
بیهزور تصاحب کند .و یا ازدواج بردگان را فسخ کند .در امور مذاهبی اهمیه ی مردم برابرند .اگرچه
این نظریه رسمی است ولی در بسیار ی از کشوراها ی مسیحی و در اکثر موایقع با عمل فاصمملیه ی
 قالممذکر نممه توسممط
زیاد ی داشته یاست .اهر جا که بردگی مرسوم شممدیه اسممت حقممو ق لفظممی فو ی
اشخاص و نه توسط دادگایهاها ی یقممانونی بیهرسمممیت شممناخته ینشممده اسممت .اکممثر سفیدپوسممتان
یکردنممد ولممی در
خپوستان را مزاحممم تلقممی م ی
آمریکا ی شمالی در گذشته سیااهان را مفید و سر ی
چ یک از این دو حالت در مورد خیر و صلح ایشان وظیفیها ی برا ی خود یقائل نبودند .این طرز
اهی ی
فکر ظرف صد سال اخیر بسیار تعدیل شده است ولی بقایا ی آن بیش از آنست که عموم ًا بممدان
⇾ سر انسان برداشته و بیهجا ی عقل و ارادیه ی آزاد و تکامل انسان ،خدا ی ایقتصاد را حاکم بر مقدرات تاریممخ
یکند.
بشر ی معرفی م ی
1 Pope Pius IX. [1792-1878].
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یشود.
اعتراف م ی
اهمین چیزاها را درباریه ی کار اطفال در نخستین روزاها ی نهضممت صممنعتی انگلسممتان و کممار
اجبار ی در اردوگایهاها ی تمرکز آلمان و روسیه و رفتار آلمان ناز ی با یهودیان باید گفت.
نیچه 1بهترین سخنگو ی این نظرییه ی اخلیقی در عصر حاضر اسممت .بیهعقیممدیه ی و ی در ایممن
جهان معدود ی مردان بزرگ یا یقهرمان وجود دارند که افکار و عواطفشان حائز ااهمیممت اسممت و
تودیه مردم را فقط باید بیهعنوان وسیله یا مانع پیشرفت این ایقلیت ممتاز دانست .انقلب فرانسممه
ل روشن نیسممت زیممرا
از نظر و ی موجه است زیرا ظهور ناپلئون را بیهدنبال داشت .این نظریه کام  ً
از »یقهرمان« تعریف روشنی بیهعمل نیامده است ،در عمل یقهرمان صرف ًا کسی است که نیچممه از
نتر اسممت ،ماننممد
نکردن این نظریه بیهصورت مردیمپسمند آن خیلمی آسمما ی
او خوشش بیاید .روش ی
یقراردادن مرد در برابر زن ،سفید در برابر سیاه ،سرماییهدار در برابر مزدبگیر ،غیر یهممود در برابممر
یتوان نظرییه ی نیچه را توضیح داد.
یهود و غیره .لکن در تئور ی )نه در عمل( م ی
یتوان گفت تنها اشخاصی که دارا ی بهریه ی اهوشی  180بیهبال باشممند ،بیشممتر حممائز
ل م ی
مث  ً
یرود کسممانی کممه دارا ی بهممریه ی اهوشممی 179
نطور کممه انتظممار م ی
ااهمیت اهستند) .البته( اهممما ی
اهستند مایلاند تعدیل مختصر ی در این نظریه داده شود ،ولی شاید حکومتی مرکب از اشخاص
بسیار بااهوش بتواند رااهی برا ی مقابله با آنان بیابد.
یگویممد ،اهممر شممخص فقممط
سومین نظریه از نظریاتی که در بال بدان اشاریهشد آنست کممه م ی
نسبت بیهگروه خودش وظایفی دارد .بنابراین در حالی که شخص »الف« فقط بیهمنافع یک گروه
یاندیشد ،شخص »ب« کمه بیهگمروه شمخص »المف« بسمتگی نمدارد فقمط منمافع
از انسان اها م ی
نکه در عمل بیهمقیمماس وسممیعی از آن اسممتفادهی
یدارد .این نظریه با آ ی
دستیه ی دیگر را ملحوظ م ی
متر مورد حمایت نویسندگان نظریات اخلیقی یقرار گرفته یاسممت .بسممیار ی از مممردم
شده است ک ی
1

 (1884-1900) ، Nietzscheو ی استاد دانشگاه »بال « سوییس بود .کتاب جامع فلسفیه ی او عبارت است
یگفت« ]این کتاب توسط مسعود انصار ی و داریوش آشور ی بیهفارسی برگردانده شممده
از »زردشت چنین م ی
است[ نیچه در این کتاب سخنان خود را از زبان زرتشت بیهصورت افسانه درآورده البته یقهرمان داستان خود
یباشممد .از
نکه زرتشت را نمونه یقرارداده است بیهواسطیه ی علیقیه ی او به افکار زرتشت م ی
نیچه است و علت ای ی
آرا ی داروین کوشش برا ی بقا را بیهمعنی تنازع یقبول دارد و معتقد است که افراد برا ی کسب یقدرت بایممد در
کشمکش باشند .نیچه با تساو ی حقو ق ملل مخالف است و برعکممس دیگممران ،طبقیه ی اشممراف و بردگممان را
یشمارد .در اهرحال مممذاهب نیچممه مممذاهب انفممراد و یقممدرت
یداند .برابر ی حقو ق زن و مرد را باطل م ی
لزم م ی
مافو ق یقدرت است .بیهنظر و ی تاریخ و جریان تمدن یعنی تحمیل پیوسممته یمما ارادیه ی معطمموف بیهیقممدرت یمما
کشش بیهسو ی نیرو است.
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یگویند که وظیفیه ی شخص نسبت بیهکشورش بممالتر از وظیفیه ی او نسممبت بیهبشممریت اسممت.
م ی
 یاها کار ی بکنممد کممه زیردریممایی 1کممه تحممت
نچه یک فرمانده آلمانی بیهعلت مخالفت با ناز ی
چنا ی
اهدایت اوست بیهدست افسران انگلیسی بیفتممد ،فقممط عممدیه ی کمممی از افسممران نیممرو ی دریممایی
یگذارند .تا این اواخر
انگلیسی ،با وجود خوشحالی از عمل افسر آلمانی ،بر چنین عملی صحه م ی
در چین اهمین طرز فکر در مورد وظیفیه ی شخص نسبت بیهخانواده وجود داشت و ایممن وظیفممه
یشد ،بدین ترتیب اعمالی که آشکارا منممافی بمما
بالتر از وظیفیه ی شخص نسبت بیهکشور تلقی م ی
یکننمد ،بیهمموجب ایمن
یبود موجه بود .اکثر مردم از ایمن نظریمه طرفمدار ی م ی
مصالح عمومی م ی
ناها اطاعت
 یاها ،از فرمان آ ی
نظریه ما در مورد مرد ی که از ترس شکنجیه ی کودکانش بیهدست ناز ی
یکنیم.
متر ی صادر م ی
کرده یاست ،حکم ملی ی
از نظر تئور ی لزمیه ی این عقیده تفکیک »صمحیح« از »خیمر« اسممت .تعریمف خیممر اهرچمه
یخوااهد باشد ولی رفتار صحیح بنابراین تئور ی عبارت از آن چیممز ی اسممت کممه حممداکثر نفممع
م ی
ل حداکثر نفع عمومی در آن باشد .نتایممج
گرواهی اهر کسی در آن است ،نه آن چیز ی که متحم  ً
یکند .تقسیم افممراد
ممسلکان فر ق م ی
اخلیقی حاصله بر طبق گروه مورد نظر ،خانواده ،ملت ،با اه ی
یتوان توجیه کرد .و دلیلی اهم ندارد
بشر بیهدستیهجات مختلف را ،بیهاهر صورتی که انجام شود نم ی
یتوان به آسانی دلیل ممموجهی بممرا ی
که یک طرز تقسیم را بهتر از طرز دیگران بدانیم .و نیز نم ی
ل آزادند
ناها نیز متقاب  ً
یاعتنایی بیهمصالح افراد خارج از گروه خودمان جعل کنیم و بگوییم که آ ی
ب ی
یاعتنا باشند زیرا این نظریه مانند نظرییهاها ی اول و دوم معتقد بیهبرتممر ی
که نسبت بیهمصالح ما ب ی
گروه خود ی بیهگرویهاها ی دیگر نیست ،نظرییه ی مؤدبانیهایست ولممی اگممر اهممم مؤدبممانه نبممود عم  ً
ل
یداد .بر رو ی اهم صورت حق بیهجانب آن کمتر از دو نظرییه ی دیگممر اسممت و
اهمان نتایج بد را م ی
یکنم که غیر از افسران نیرواها ی مسلح کشمموراها ی متمممدن کممس دیگممر ی بیهاهمممان
من فکر نم ی
صمیمیت بدان اعتقاد داشته یباشند.
یگویند ،یا
نظرییهاهایی را که ما تاکنون مورد بررسی یقرار دادیهایم از جمله نظراتی است که م ی
یخوااهند بگویند که عمل درست آن عملی است که به احتمال یقو ی نفع عمومی را دربرداشته
م ی
یباشد .اولین تئور ی که ما آن را امپریالیسممم روشممنفکرانه نامیممدیهایم در وایقممع چنیممن چیممز ی را
نچه آینده را در نظر بگیریم گرواهی )که از حسممن تصممادف
یگوید ،چنا ی
یگوید  ،این تئور ی م ی
نم ی
گویندیه ی این تئور ی اهم جزو آن است( وجود دارد که ارضا ی امیممالش بیممش از ارضمما ی امیممال
نچه حقیقت ًا بممدان عمممل
لاها ی آینده است .این نظریه چنا ی
گرویهاها ی دیگر باعث خوشبختی نس ی
1

یاها ی آلمانی[.
] ،U Boatانگلیسی شده  ،U bootزیردریای ی
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یداهنممد بیهحسمماب
نچه در راه نیل بیهمقاصد خممود انجممام م ی
یداهد که آ ی
شود ،بیهپیروان آن حق م ی
کوشش در راه تأمین منافع عمومی بگذارند .فتح شر ق را توسط اسکندر و فتح »گل« 1را توسط
ناها ی آمریکمما بتمموان بممر اهمیممن زمینممه
خپوستان را از بسیار ی از سرزمی ی
سزار و شاید اخراج سر ی
ل جنبیه ی عملی دارد نه جنبیه ی نظر ی و چون تنها تئممور ی
توجیه کرد .در این مورد مسئله کام  ً
مورد نظر ما است لزومی ندارد که بیش از این در این باره بحث کنیم.
یتمموان نظممرییه ی
ممکن است نظرییه ی دوم را نیز بیهاهمین ترتیب توضیح داد .این نظریه را م ی
ینهممایت
تاها و آلم انسان برتممر ب ی
انسان برتر »ابرمرد« 2نامید و بیهموجب آن گفت که امیال و لذ ی
تاها و آلم
یتوانممد بیممش از امیممال ،لممذ ی
تاها و آلم انسان معمولی است و م ی
شدیدتر از امیال ،لذ ی
تاها و آلم بیفزاید .ولی
ی عرضه و عاجز« بیهجمع کل امیال ،لذ ی
ناها بیهیقول نیچه »آدیماها ی ب ی
میلیو ی
یگوید:
این استدلل چندان مقبول نیست .شکسپیر م ی
مور ضعیفی را که ما لگدش م تیکنیم
همان رنج بدنی را احساس م تیکند
که یک غول بزرگ هنگام مردن
یتمموان گفممت کممه خوشممی و انممدوه نمماپلئون از
لزم نیست که خیلی دور برویم به آسانی نم ی
تسر گذاشتند یا در حین پیشرفت
مجموع خوشی و اندوه تمام کسانی که انقلب فرانسه را پش ی
نچه چنین حرفی را یقبممول نداشممته یباشممیم،
آن جان خود را از دست دادند بیشتر بود .ولی چنا ی
یشممویم .در عمممل
نگاه با مسئلیه ی عدم امکان منطقی تعریف طبقیه ی »انسان برتممر« روبیهرو م ی
آ ی
3
 قالعمماده ا ی اهسممتم و
یداهنممد :البتممه مممن یممک انسممان فو ی
تفرعن و نخوت تعریف ذیل را ارائه م ی
بایستی یقبول داشته یباشم که بیهتعداد کافی افممراد ی وجمود دارنممد کممه استعدادشممان تقریبم ًا بممه
اندازیه ی من است تا بتوانیم جمع ًا در برابر تحقیر و تمسخر سممایرین مقمماومت کنیممم .ولممی ایممن
تئور ی نیست ،بلکه افسانه است که در اثر جنون جایهطلبی ایجاد شده است.
سومین نظریه که بیهموجب آن اهر شخص صرف ًا نسبت بیهگروه خود دارا ی وظایفی اسممت ،تمما
حدود ی دارا ی یک حکمت عملی است .شاید من بتوانم بیهفامیل خود بیش از خانوادیها ی که در
1

3

] ،Gaulناحیه ا ی از اروپا ی غربی که امروزه مناطقی است از فرانسه ،لوکزامبورگ و بلژیممک ،بیشممتر منمماطق
سوئیس ،شمال ایتالیا ،اهمچنین بخش اهایی از اهلند و آلمان در غرب ساحل رودخانه راین[.
2 Superman.
]خودپرستی ،تکبر[.
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تاها ی مختلف جهان با
افریقا ی مرکز ی سکونت دارد خدمت کنم .ولی بیهتدریج که ارتباط یقسم ی
یکااهد.
یشود :از وسعت این یقبیل ملحظات م ی
کدیگر بیشتر م ی
ی ی
اگر ذخیریه ی مواد غذایی در جهمان کمافی نباشمد و ممن جمزو گرواهمی از ممردم باشمم کمه
ناها نفر
احتیاجات سایر کشوراها را مورد توجه یقرار نداهند ،من بیهمرگ تدریجی و دردناک میلیو ی
کمک کردیهام .این نظریه ،مگر در حالت خودپرستی مفرط ،منطق ًا یقابل احترام نیست ،و در ایممن
یباشد.
نطور که در ابتدا ی این فصل دیدیم ،با طبیعت بشر نیز یقابل انطبا ق نم ی
حالت ،اهما ی
یرسیم که تاکنون ما یک خیر جزئی که یقابل تعریف باشممد و منطق ما ً
بنابراین بدین نتیجه م ی
نرو مسئله الزام
بتواند جا ی خیر عمومی را بیهعنوان اهدف صحیح یک عمل بگیرد نیافتیهایم از ای ی
یداهیم.
نرا در فصل بعد مورد بحث یقرار م ی
یشود که ما آ ی
اخلیقی مطرح م ی

فصل هفتم

الزام اخلیقی
در این فصل من مفااهیم جملت ذیل را مورد بحث یقرار خوااهم داد:
»من باید فلن کار را انجام داهم« یا »من الزام اخلیقی 1دارم که فلن کار را انجممام داهممم« و یمما
یگفتم که عمل صحیح آنست کمه بمه
»فلن عمل از نظر اخلیقی درست است« .من تا بیهحال م ی
احتمال یقو ی بیهخیر عامه باشد و بیهاهمین حرف اهم در این مورد اکتفا کردیهام .ولممی ایممن حممرف
اگرچه من بیهصحت آن اعتقاد دارم ،ممکن است تعریف »عمل صحیح« نباشد .بلکممه تنهمما یممک
اظهار عقیده باشد که خیلی اهم یقابل بحث است -اگر شما بپرسید »من چیهکار باید بکنمم؟« یما
ل بیهخیممر عممامه باشممد«
»کار درست چیست؟« و من جواب داهم »تو باید کار ی بکنی که متحم  ً
یکنیممد،
یخوااهم معنا ی جملیه ی شما را ،کممه خودتممان معنممایش را حممس م ی
بدین ترتیب من نم ی
یپرسد» :نان از چه درست شده اسممت؟« و
تکرار کنم .وضع شما مانند وضع کودکی است که م ی
یخوااهممد
به او بگویند »نان از آرد درست شده است« .بچممه خممودش بمما نممان آشممنایی دارد و نم ی
یافزاید نممه بممه اطلعممات
نرو این جواب به اطلع آشپز ی او م ی
تعریف لفظی »نان« را بداند ،از ای ی
یکه من بگویم تو باید از نفع عامه پیرو ی کنی :این بیممان،
نطور است ویقت ی
نشناسی و ی .اهمی ی
زبا ی
صحیح یا غلط یک اظهارنظر اخلیقی است .نه یک اظهار نظر »لفظی« که حق ًا در فراهنگ لغممت
نرا بتوان یافت.
آ ی
ماها ی اخلیقی مختلممف
نکه شخص از نظر اخلیقی چه باید بکند در حقیقت سیست ی
در مورد آ ی
ک نفر ممکن است بگویمد کمه :شمخص بایمد از مشمیت الهمی
یدارند .ی ی
نظریات گوناگونی ابراز م ی
پیرو ی کند .دیگر ی ممکن است بگوید که :اهدف شخص باید تأمین حداکثر خوشممبختی بممرا ی
نوع انسان باشد .سومی ممکن است بگوید که :تو باید خممودت را دریممابی ،یمما در فکممر افتخممار و
پیروز ی کشورت باشی .ولی اگرچه تمام این اشخاص نظریات مختلف دربمماریه ی کممار ی کممه مممن
ناها از استعمال کلمیه ی »باید« یممک منظممور را در
یدارند ،اهمیه ی آ ی
باید اخلیق ًا انجام داهم ابراز م ی
ن طور نبود فقط بر سر کلمه اختلف داشتند و بنابراین اختلف آنممان عمل ً
نظر دارند ،زیرا اگر ای ی
یخوااهم مورد
ارزشی نداش ت .و اهمین معنا ی مکنون در اختلفات اخلیقی است که من اکنون م ی
بررسی یقرار داهم.
Moral Obligation.
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بسیار ی از نویسندگان اخلیقیات برآنند که »بایممد« یمک مفهموم غممائی و غیریقابمل تجزیمه و
تحلیل است که تعریف لفظی آن غیر ممکن است .بیهعبارت دیگر این کلمه یا چیز ی معادل آن
یداهد ،و شاید ایممن کلمممه تنهمما
ظااهر ًا جزئی از حدایقل فراهنگ لغات 1را در اخلیقیات تشکیل م ی
اصطلح اخلیقی غیر یقابل تعریممف باشممد .برخممی دیگممر از نویسممندگان ،تعمماریف مختلفممی از آن
کردیهاند .بالخره ممکن است بر این عقیده بود که چنین مفهومی وجود ندارد ،و )شما باید ایممن
نجمما
یپسممندم« .کممه در ای ی
کار را بکنید( صرف ًا بدین معنا است کممه »مممن ایممن عمممل شممما را م ی
تصویب ،یک احساس شخصی است و تظااهر بیهعینیت که از کلم من مشهود است تلشی اغمموا
یتوان بیهنحو ی یکممی
کننده و بیهخاطر آن است که به امیال خودم یک یقدرت یقانونی بداهم .آیا م ی
از این نظریات را انتخاب کرد؟
ممکن است برخی تصور کنند که »اطاعت« جزء لینفک مفهوم الزام اخلیقی است .ولی این
یگفتند که اطفال باید از والدین ،زنان
نظریه دیگر مثل سابق موافق ندارد .در زمان اها ی پیش م ی
از شواهران ،رعایا از پادشاه و پادشاه از ارادیه ی خداوند اطاعت کننممد و در آن جمما ی بحممثی اهممم
نطور که دیدیم ،اگر شخصی بگوید که صحیح و خطا را خداوند با فرامیممن خممود
نبود .ولی اهمیا ی
نچه اهسممت
یتوانست برعکس آ ی
ابداع کرده است کفر است و باید اهم باشد زیرا در آن صورت م ی
باشد .اطاعت از فرامین خداوند اهمواره صحیح است زیرا خداوند اهمیشه ارادیهاش بر کار صممحیح
یگمموییم کممه
نچه او بخوااهد عکسش اهم درست است؛ ویقتی ممما م ی
نکه چنا ی
یگیرد ،نه ای ی
تعلق م ی
یتمموانیم
فرامین خداوند درست اهسممتند ،حممرف ممما صممرف ًا تکممرار مکممررات نیسممت .بنممابراین نم ی
»تعریف« زیر را برا ی »درست« ارائه داهیم و بگوییم» :عمل درست عبارت از اطمماعت از مشممیت
الهی است« .حتی اگر ما بر این عقیده باشیم که اطاعت از ارادیه ی خداوند اهمیشه صحیح است،
نکه اطاعت از ارادیه ی اهر فرد انسانی اهمیشه درست باشد ضعیف اسممت .فرمانروایممان،
احتمال ای ی
شواهران و پدران گایهگااهی ممکن است بر اعمال ناپسند فرمان داهند .به این دلیممل حممتی اگممر
»اخل ق سنتی« را تمام ًا معتبر بدانیم ،ظااهر ًا ممکن نیست که الزام اخلیقی را بر مبنا ی اطمماعت
تعریف کرد.
اهمین اعتراض بر تعریف »باید« بر مبنا ی خرسند ی و رضایت یک شخص وارد است .گاه ما
یکنیم که اغلب این احساس بسیار عمیق اسممت .ویقممتی
در خود احساس رضایت و یا نارضایی م ی
یکمرد« ویقمتی تمممام ممردم نسممبت
یباید ایممن کمار را م ی
یگوییم» :او نم ی
یپسندیم م ی
چیز ی را نم ی
بیهپسندیدن یا نپسندیدن چیز ی توافق داشته باشند ،آنگاه ممکن اسممت از ایممن احساسممات در
1

برا ی اطلع بیشتر به فصل دوم از بخش چهارم کتاب  Human knowledgeاثر مؤلف مراجعه شود.
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نطور که دیدیم پسممندیدن یمما نپسممندیدن برحسممب
تعریف الزام اخلیقی استفاده کرد .ولی اهما ی
یکند ،حتی در یک کشور و در یک زمان اختلف نظراهایی
ل فر ق م ی
اعصار و مناطق مختلف کام  ً
ناها و یا بین کسانیکه بیهدلیل وجدانی با
ل بین طرفداران تشریح موجود زنده و مخالفین آ ی
مث  ً
نچه بخمموااهیم
خدمت سممرباز ی مخالفنممد و بقییه ی جمعیممت کشممور وجممود دارد .بنممابراین چنمما ی
نجا سه
»پسند« را مبنا ی تعریف الزام اخلیقی یقرار داهیم باید بگوییم پسند »چه کسی؟« در ای ی
نجا من ،مممن نمموعی
یآید .اول پسند یقدرت حاکمه .دوم پسند وجدان من) .در ای ی
جواب پیش م ی
است ،ممکن است نویسنده یا اهر شخصی دیگر غیر از انجممام داهنممده کممار باشممد( .سمموم پسممند
وجدان خود شخص .پسند اهیأت حاکمه کافی نیست چون ممکن است بر امممر ی خلف فرمممان
داهد .و پسند وجدان من اهم کافی نیست زیرا بدیهی اسممت کمه مممن حمق نممدارم خممود را یمک
یماند که بیهموجب آن کار ی درسممت اسممت کممه
نرو نظر سوم بایقی م ی
دیکتاتور اخل ق بدانم .از ای ی
نرا بپسندد.
وجدان خود شخص آ ی
یتوان یکممی را »پسممند اخلیقممی« و
بیهموجب این نظریه دو احساس متضاد وجود دارد که م ی
دیگر ی را »نپسندیدن اخلیقی« نامید .ویقتی که شخص احساس اولی را نسبت بیهیک عمل مورد
نچه احسمماس دوم را
نظر داشته باشد ،اگر آن عمل را انجام داهد کار درستی کرده است ،و چنا ی
نسبت بدان عمل داشته باشد ،انجممام آن عمممل خطاسممت .یمما ممکممن اسممت نظممر مشممخصتر و
یگوید »این کار را بکن« یا »آن کممار
یقاطع تر ی اتخاذ کنیم و بگوییم که یک ندا ی درونی بیهما م ی
یکه شخص بخوااهد به این ندا گوش داهد .آن دیممو کمه طمرف اطمینممان
را نکن« البته در صورت ی
یداد :اعمممال خطمما را نهممی
سقراط یقرار گرفته بود از این نوع بود منتها او فقط فرامین منفممی م ی
یداد .بین این دو شکل فرضیه یعنی در نظر گرفتن »پسند«
یکرد ولی به امر خوب فرمان نم ی
م ی
بیهعنوان یک احساس یا در نظر گرفتن آن بیهعنوان یک ندا ی درونی فر ق مهمی نیست.
ی داهم ولی اهمان مطممالب در مممورد فرضممییه ی دوم
من فرضییه ی نخست را مورد بحث یقرار م ی
اهم صاد ق خوااهد بود.
ناها ی اشممخاص مختلممف،
در مرحلیه ی نخست باید در نظممر داشممت کممه اختلف بیممن وجممدا ی
نرا سست نخوااهد کرد .یک »کموایکر« و یممک
استدللی علیه این نظریه بیهدست نخوااهد داد و آ ی
یکنند :کمموایکر در
یکنند که در مورد ذیل بیهوجدان خود عمل م ی
»صیاد انسان« 1کار درستی م ی
یداهممد و »صممیاد انسممان« در
خوددار ی از یقتل در مورد ی که حکومت او را به این کار فرمممان م ی
1

ناها از مراسممم مممذاهبی
عآور ی سر انسان و نمایش آ ی
فریقیها ی اهستند در بعضی از کشوراها ی خاور دور که جم ی
آنان است.
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یکند .این تئور ی بیهیممک نممتیجیه ی خمموب
یکه حکومت او را از این کار منع م ی
ارتکاب یقتل مویقع ی
عینی که حاصل اهر عمل درست باید باشد احتیاج ندارد .زیرا عمل درسممت در ایممن تئممور ی نممه
بیهحساب آثارش ،بلکه بیهحساب انگیزیهاش که اهمان ندا ی وجدان باید باشد تعریف شده است.
اگرچه بنابراین تئور ی اهمیشه صحیح است که یک فرد آدمی از وجدان خود پیممرو ی کنممد،
دلیلی ندارد که شخص دیگر نخوااهد که ا ی کاش وجممدانش طممور دیگممر ی گفتممه بممود .وجممدان
شخص »الف« ممکن است از و ی بخوااهد که برا ی تغییر دستورات وجدان شممخص »ب« ایقممدام
کند .فرض کنیم که شخص »الف« مدیر اروپایی یک نمماحییه ی متعلممق بممه آدیمخممواران باشممد و
یکنممد
ناها خیلی به آسانی تغییر م ی
شخص »ب« یکی از این آدیمخواران .در چنین موارد ی وجدا ی
و این حقیقت که آدیم خوار ی تقریب ًا منسوخ شده است مؤید اهمین مطلب است ولی اگر تئممور ی
ما صحیح باشد این یقبیل تغییرات را صرف ًا باید بمما وسممایل غیمر منطقممی پدیممد آورد زیممرا اهیممچ
یتوان تصور کرد که بتواند مزیت اخلیقی یک نوع وجدان را بممر وجممدانی
استدلل معتبر ی را نم ی
یداند
نرا صحیح م ی
از نوع دیگر نشان داهد .خاطرنشان کردن عوایقب نامطلوب عملی که شخص آ ی
نطور باشد .اخل ق ربطی بیهلذت ندارد«
یفایده است زیرا او ممکن است بگوید :بر فرض که ای ی
ب ی
ل بممه اسممتدللی مخممالف و
یتوانیممد متقمماب  ً
نچه او به استدللی متوسل شود شما اهم م ی
البته چنا ی
یتوانید ثابت کنید که
ل اگر او بیهتورات متوسل شود ،شاید شما م ی
دلیل نقضی متوسل شوید .مث  ً
یقطعیه ی مورد بحث بد ترجمه شممده اسممت .ولممی مممادام کممه و ی از ارائیه ی اهرگممونه دلیلممی ورا ی
یافتد.
وجدان خویش خوددار ی کند اهیچ منطقی در و ی کارگر نم ی
ی کنم که این تئور ی را بمما نشممان دادن ضممعف منطقممی آن بتمموان رد کممرد ولممی
من فکر نم ی
یپسممندد .یکممی از
یتوان ثابت کرد که متضمن نتایجی است که کمتر کسممی آن عمموایقب را م ی
م ی
کنفر بر وجدان شخص دیگر
یتوان برا ی ترجیح وجدان ی ی
نتایج باور نکردنی آن این است که نم ی
اهیچ دلیل اخلیقی ارائه داد .البته دلیل غیر اخلیقی وجود دارند :اگر من یک گدا باشم وجدانی
یدانممد
یداهد بیهوجدانی که این کار را ناپسند و مواّلممد تنبلممی م ی
را که بیهخیرات و مبرات فرمان م ی
یپسمندد ،بمه
یداهم .و اگر من یک سیاستمدار باشم ریقیبی را که وجدانش سازش را م ی
ترجیح م ی
یداهم .ولممی
ینگرد ،ترجیح م ی
نکه اهر مسألیها ی را از دریچیه ی اصولی که به آن پا ی بند است م ی
آ ی
یداهممم آدم بهممتر ی اسممت
یتوان م بگویم آن نوع شخصی که من او را بر سایرین ترجیح م ی
من نم ی
یتموانم بگمویم
زیرا اهر شخصی که از وجدان خود پیرو ی کند اخلیق ًا انسان کاملی است .ممن نم ی
کنفممر
که وجدان یک فرد متمدن که در عین حال انسان خوبی اهممم اهسممت بهممتر از وجممدان ی ی
یتوانم بگویم وجدانی کممه بممر
وحشی است که افق دیدش محدود بیهشکار و جنگ است .من نم ی
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اثر اصرار صاحبش در اعمال مفسدیهآمیز ،لبیه ی برندیه ی خممود را از دسممت داده اسممت و بممالخره
نچه کممه اول
یکشد ،وجدانی است بدتر از آ ی
دست از اعتراض علیه گنااهان روزمریه ی صاحبش م ی
نکه ارتکاب گناه بیهمممدتی
یشود و آن ای ی
ن داهنده حاصل م ی
بود .از این استدلل یک نتیجیه ی تکا ی
ناها را
یکند ،زیرا از تعداد اعمالی که وجدان آ ی
طولنی گرایش بیهدرستکار ی و فضیلت را آسان م ی
یرسمد ویقمتی
یکااهد ،تمام این نتایج که ظااهرا مخممالف عقایمد عمممومی بیهنظممر م ی
یکند م ی
منع م ی
نکه چه عملی برا ی او صحیح است داور مطلممق و
یشود که وجدان شخص در مورد ای ی
حاصل م ی
نهایی باشد.
حال لحظیها ی به این موضوع بیاندیشیم که در وایقع چه عممواملی افکممار شممخص را در مممورد
متممر
یبخشممند .در اغلممب ممموارد ،از اهمممه مه ی
نکه یک عمل ،عمل درستی است شکل نهایی م ی
ای ی
تعلیم و تربیت اخلیقی در زمان کودکی است و این تعلیم و تربیت بیهطور عمده عبارت اسممت از
اظهار عدم رضایت و گااهی در موارد معدود اظهار رضایت .عدم رضایت ممکن است صرف ًا لفظی
یرسد که
و یا با تنبیه مشخصی اهمراه باشد ،در اهر یک از این دو صورت کودک به این نتیجه م ی
ل توسممط
یگردند .این مؤاخذه مسلم ًا توسط پممدر و مممادر ،محتم  ً
برخی اعمال موجب مؤاخذه م ی
نچه کودک خداپرست بار آمده باشممد ،توسممط خداونممد انجممام خوااهممد شممد .در
اهمسایه ،و چنا ی
شآیند ی کممه
بزرگی ممکن است ارتباط عمل با مؤاخذه از بین برود و لذا تنها آن احساس ناخو ی
مربوط به اعمال مورد بحث است بایقی بمانممد .ایمن احسمماس نممامطلوب ممکممن اسمت بیهصمورت
انگیزیه ی عدم رضایت تجلی کند .البته تعلیم و تربیت اخلیقممی از ایممن یقبیممل ،منحصممر بیهدوران
کودکی نیست ،پسران و جوانان به آسانی احساسات اخلیقممی اجتممماعی خممود را ،اهرچممه باشممد،
یکنند .پسر ی که در خانه به او گفتیهاند یقسم خوردن کار بد ی است ،ویقممتی در مدرسممه
کسب م ی
یبیند که بیهکفر گفتن معتمماد
ناها خیلی اهم مورد پسند اوست م ی
 یاهایش را که رفتار آ ی
اهمشاگرد ی
یداهد.
اهستند این اعتقاد را به آسانی از دست م ی
ل بتوان در چیز ی خود آگاه یا ناخودآگمماه کممه
یکنم که وجدان را کام  ً
مع الوصف من فکر نم ی
در اثر تشویق یا مؤاخذه در شخص بیهوجممود آمممده باشممد خلصممه کممرد .در زمینیه ی اخلیقیممات،
یشوند که از مؤاخذه در مممورد اعمممالی کممه معمممو ًل مؤاخممذه دارنممد خمموددار ی
نوآورانی دیده م ی
یداهنممد.
یکنند و یا اعمالی را که نوع ًا باید تحسین بیهدنبال داشته باشند مورد تحسین یقرار نم ی
م ی
تحسین و مؤاخذه خود از اهیچ بیهوجود نیامدیهاند بلکه محصول احساسات اخلیقی اهسممتند ،و یمما
یباشند.
ناها اخلیقی م ی
در اهر حال محصول احساساتی اهستند که برخی از آ ی
یشوند که
غایت تحسین ،یعنی شهرت را در نظر بگیرید .اشخاص به انحاء مختلف مشهور م ی
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ناها داشتن تخصص و مهارت در فنممون نممادر اسممت .شکسممپیر ،نمماپلئون ،سممتارگان
عاد یترین آ ی
یخوااهممد انجممام
یداهند که اشممخاص دیگممر دلشممان م ی
سینما ،ورزشکاران بزرگ کاراهایی انجام م ی
یتوانند .در میان ریقبا این اهنر زمینیهایست برا ی غبطممه خمموردن ،ولممی ایممن اهنممر،
داهند ولی نم ی
یانگیزد:
تحسین اشخاص پایینتر را که یقدرت ریقابت ندارند ،بر م ی
اهویگنس 1و لیبنیتز 2از شایعیه ی دیوانگی نیوتون خوشحال بودند ولی پاپ که سودا ی نیممل
یکممرد .بمما
بیهمقام عالی علمی را در سر نداشت نیوتون را آنطور کمه سممزاوارش بممود تحسممین م ی
ناهمه تحسین کسی بیهخاطر اهنرش یک تحسین اخلیقی نیسممت .اخلیقیممون جدیممد بممرخلف
ای ی
سقراط  ،معتقدند که انجام کار خوب احتیاج بیهدانش و تخصص ندارد .و این نظممر از انجیممل نیمز
ییابیم که بیهخاطر کاراهمما ی نیمک خمود شمهرت
یشود .معالوصف مردان و زنانی را م ی
استنباط م ی
ناها یقدیسان اهستند .درست است که یک یقدیس علوه بر صفات اخلیقی بایممد
رسمی دارند و ای ی
صفات دیگر ی نیز دارا باشد ،مثل باید پس از مرگش کرامت و معجزه از و ی سر بزند .ولی از آن
یکنیممم .سممایر صممفات عبممارت از
فنظر م ی
صفات بیهخاطر مقاصد ی که در این بحممث داریممم صممر ی
گترین دلیممل بممر دارا بممودن تقممو ی و درسممتکار ی
ناها را بزر ی
چیزاهایی است که جامعیه ی غرب آ ی
یدانند.
م ی
ناها مثل گابی 3یقممدیس
یکنیم )زیرا برخی از آ ی
توجه خود را محدود بیهروحانیون مشهورتر م ی
ناها مقام خود را مممدیون
یشود که عدیه ی زیاد ی از آ ی
ارجمند فقط شهرت محلی دارند( .معلوم م ی
فعالیتشان در ترویج دین اهستند ،برخی از طریق نوشتیهاهایشان بیهترویج دین خممدمت کردیهانممد
مثل ایونجلستاها ،4سنت آگوستین 5و سنت توماس آکویناس.6

برخی دیگر با عضویت در میسیوناها ی مممذاهبی ماننممد سممنت توممماس از حواریممون ،سممنت
بانیفیس 7و سنت فرانسیس اکساویر و عدیها ی دیگر مانند لوئی نهم از راه نبرد بما کفمار شمهرتی
یدادند .مانند سممنت سممیریل و
کسب کردند .دستیه ی چهارم ترتیب تعقیب و آزار مخالفین را م ی
سنت دامیک  .از اهمه بالتر »جماعت نامدار شهدا« اهستند که مرگ را بر ترک مذاهب کاتولیک
1

یدان و منجم اهلند ی[.
 1629-1695)] ،Huygensم( ریاض ی

4

] ،Evengelistsمبلغ مسیحی ،کشیش[.

7

 675-754)] ،Bonifaceم (.رااهب انگلیسی[.

Leibnitz.
Gubby.
St. Augustine.
St. Thomas Aquinas.

2
3
5
6
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یشود 1.ممکممن اسممت کممه مقامممات
ترجیح دادند زیرا مردن بیهمذاهبی دیگر فضیلت محسوب نم ی
ل از راه خیرات و مبرات ،ولی این عمممل
معنو ی را از راه نیکوکار ی شایان توجه بیهدست آورد .مث  ً
یتوان بیهتنهایی یقاعدیها ی کلی بممرا ی رسممیدن بیهشممهرت فممراوان دانسممت .ظممااهر ًا جممرأت و
را نم ی
فداکار ی برا ی گرواهی که شخص عضو آنست از صفات اخلیقی اهستند که بیش از صفات دیگممر
یشوند .برخی مردم اهر جا این صفات را ببینند مورد تحسین یقرار
مورد تحسین و تأکید وایقع م ی
نرا
یداهند .برخی دیگر فقط ویقتی که این صفات از افراد عضو گممروه خودشممان صممادر شممود آ ی
م ی
یکنند .دادگایهاها ی بازجویی عقاید 2از شهامتی کممه مرتممدین محکمموم بیهمممرگ نشممان
تحسین م ی
یدانسممتند .در
یآمد ،و استقامت و سرسختی آنممان را ملهممم از شممیطان م ی
یدادند خوششان نم ی
م ی
یستایند و برخی خیر .یقاعممدیها ی کممه در مممورد تحسممین
جنگ ،برخی شهامت افراد دشمن را م ی
یشوند که منممافع خممود و یمما
مجر ی است دامنیه ی وسیعی دارد ،کسانی مشمول تحسین وایقع م ی
چیز ی را که بیهظااهر منافع شخصی آنهاست ،فدا ی منافع سایرین کرده باشند ،میل بیهتشممویق و
ترس از مؤاخذه ممکن است بیهیقدر ی شدید باشند که ملحظات دیگر را تحتالشعاع یقرار داهند.
یکنیممم .ولممی اگممر دیقیقم ًا
شعار »مرگ بر ننگ ترجیح دارد« را یممک احسمماس مطلمموب تلقممی م ی
بخوااهیم درباریه ی آن صحبت کنیم این احساس از خودخوااهی برکنار نیست .اهمیممن عامممل بممه
یشود :اگر در من وسوسیها ی ایجاد شود کممه
اشکالی دیگر با جنبیه ی دراماتیک کمتر نیز ظااهر م ی
با سوار شدن بدون بلیط در یقطار از یک شرکت رایهآاهن کلاهبردار ی کنم ،تممرس از رسمموایی در
صورت فاش شدن عمل من ،خیلی بیش از مجازات یقانونی در بازداشتن من از ایمن عممل ممؤثر
است .بدین ترتیب تشویق و مؤاخذه مکمل یقوانین جزایی اهستند و منافع خصوصی افممراد را بمما
یسازند.
مصالح جامعه اهمااهنگ م ی
ناهمما را در روان آگمماه
نچه »فایده« اسمماس آ ی
اگرچه تشویق و مؤاخذه مفید اهستند ولی چنا ی
نکمه در حقیقمت ممکمن
یشد .برخی اعمال ،بما وجمود آ ی
ناها کاسته م ی
یداد ،از تأثیر آ ی
تشکیل م ی
ناهمما تمموجهی کنیممم سمتایش ممما را بمر
نکمه بیهفایممدیه ی آ ی
است مفید اهم باشممند ،لکمن بممدون آ ی
نچه غرض از انجام اعمال مزبور تشویق نباشد ،حداکثر تحسین را نسممبت بممه
یانگیزند .و چنا ی
م ی
ناها ابراز خوااهیم داشت .از طرف دیگر بعضی از اعمممال طممور ی اهسممتند کممه شممخص بیهخمماطر
آ ی
1
2

نطور که در آخر پاراگراف یقبلی گفته است ،نظر مردم غرب را نسبت بیهتقممو ی و تقممدس بیممان
نویسنده اهما ی
یکند.
م ی
] ،[ Inquisitionدادگایهاها ی تحقیق در عقاید مذاهبی که توسط کلیسا ی کاتولیک رم برپا شده بود .در این
یکردنممد و بیهزنممدان یمما تبعیممد محکمموم
ناهمما را محمماکمه م ی
دادگایهاها کشیشان عقاید مخالفین را تفتیش و یآ ی
ینمودند.
م ی
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یگیرد .علوه بر میل بیهتشویق و ترس از
فنظر از ضرر آن اعمال ،طرف مؤاخذه یقرار م ی
ناها ،صر ی
آ ی
یگردنممد .شمخص ممکممن اسممت
مؤاخذه احساسات دیگر ی نیز باعث انجام اعمال تشممویقآمیز م ی
بیهخاطر محبت ،نیکوکار ی ،صدایقت و یا حتی صرف ًا و تنهمما از رو ی مبممارزیهجویی از منممافع خممود
یمیرنمد ،مثل ً
یشود کمه ژنرالاهممایی کمه در آسمتانیه ی پیمروز ی م ی
فنظر کند .چنین تصور م ی
صر ی
ناها شدیدتر از علیقممه
یمیرند چون علیقه بیهپیروز ی در آ ی
س 1و ولف 2مسلم ًا خوشحال م ی
ایپامناند ی
بیهزندگی است.
یکنم عبممارت از تشممویق یمما تمموبیخی
وجدان که من الن باید دوباره بیهسراغ آن بروم فکر م ی
یدارد .در بسممیار ی از اشممخاص
باشد که شخص نسبت بیهخود در مورد یک عمل مفروض ابراز م ی
ناها روا خواه داشت .ولی
این عمل ،عکس العملی است از تشویق و توبیخی که جامعه نسبت به آ ی
در برخی ،بیهعلت ویژگی اها ی احساسی یا عقلنی جنبیه ی فرد ی بیشتر ی خوااهد داشممت .کسممی
که بیهسختی از ایجاد درد برا ی سایرین بیزار است ،ممکن است مخالف تشریح جانوران و اجرا ی
مجازات اعدام گردد .شخصی که احترام استثنایی برا ی انجیل یقائل است ممکن است از سوگند
یدانند زیرا کتاب مقممدس آنممان
به انجیل خوددار ی کند 3.مورموناها 4استعمال دخانیات را بد م ی
استعمال تنباکو را ممنوع کرده است.
تولستو ی 5و گاند ی 6در اواخر عمر معاشرت جنسی را حممتی بیممن زن و شممواهر عمممل بممد ی
یکنم که دلیلشممان
یدانم ولی فکر م ی
یدانستند ،من دلیل وایقعی ایقامه شده از طرف آناها را نم ی
م ی
نکه بمما
نظیر دلیلی باشد که توسط سنت آگوستین در »شهر خدا« 7مطرح شده است .نهایت ای ی
کنفممر در مممورد تشممویق و توبیممخ
نظرییه ی سنت آگوستین کمی فر ق دارد .بدین ترتیب معیار ی ی
ممکن است با معیار اهمساییهاش فر ق داشته باشد ،و اگر او مرد ی »بمما وجممدان« باشممد از معیممار
یکند نه از معیار اهمسایه.
خود پیرو ی م ی
1
2
3
4
5
6

ى[.
  362-418)] ،Epaminondasق.م (.رزیمسالر و دولتمرد یونان ی
 (1727-1759)] ،James Peter Wolfeافسر ارتش بریتانیا .شهرتش بیهخاطر پیروز ی و ی بر فرانسویان
یباشد[.
در جنگ کبک کانادا در  1759م ی
چهار فصل اول انجیل راجع بیهزندگی حضرت مسیح.
یداننممد] .ایممن فریقمه در سمال 1830
 ، Mormonsفریقیها ی از مسیحیان که استعمال دخانیمات را جمایز نم ی
توسط جوزف اسمیت بیهوجود آمد[.
 (1828-1910)] ، Count Leo Nikolayevich Tolstoyنویسنده روس[.
ت[.
م شناختیه شدیه اس ی
ب اهند کیه بیهنایم مهاتما گاندى اه ی
ل طل ی
 (1948-1869)] Gandhi،راهبر استقل ی
7 City of god.
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شاید بتوان دو نمموع درسمتی تشمخیص داد .درسممتی »ذاهنمی« و درسمتی »عینممی« .ویقمتی
یپسندد ،ولممی
نرا م ی
یگوییم رفتار یک شخص دارا ی درستی ذاهنی است که وجدان خودش آ ی
م ی
نکه »مممن
معلوم نیست که لزوم ًا عمل و ی دارا ی درستی عینی نیز باشد .در این حالت سوال ای ی
چه باید بکنم؟« سؤالی است مبهم .اگر باید جنبیه ی درسمتی ذاهنمی داشمته باشمد ممن بایمد از
نرا تعریممف خمموااهیم کممرد(
نچه جنبیه ی درستی عینی )که بعد ًا آ ی
وجدانم پیرو ی کنم ،ولی چنا ی
داشته باشد عمل من باید آزمایشی را که جنبیه ی شخصی آن کمتر است بگذراند تا مورد یقبممول
ناها اهمه کامممل نیسممتند ،بایممد
وایقع شود .اگر یقبول کنیم و بیهنظر من باید یقبول کنیم که وجدا ی
مفهومی بیهنام »درستی عینی« بیابیم که بیهوسیلیه ی آن بتوانیم در مورد وجدانیاها داور ی کنیم.
یکنم که »درستی عینی« مفهومی است که تعریف دیقیق و صریحی بممرا ی
من شخص ًا فکر م ی
یتوان بر اساس امیال کسان دیگر ی غیر از خود شخص،
یتوان یافت ،ولی تا حد امکان م ی
آن نم ی
ناهاست تعریفمی از
یا بیهدیگر سخن ،امیال عدیه ی زیاد ی از افراد که شخص عامل ،فقط یکی از آ ی
آن ارائه داد .اهدف عمدیه ی اخلیقیات آن است که اعمممالی را کممه نفممع گرواهممی را در بممر دارنممد
یکنممم عملممی از لحمماظ عینممی
تقویت کنند ،نه اعمالی را که صرف ًا بیهنفع فرد باشند .من فکممر م ی
درست است که متضمن نفع گرواهی باشد که آن گروه از لحاظ اخلیقی بر سایر گرویهاها برتممر ی
داشته باشد .اشکال در این است که اشخاص در شرایط مختلف تعاریف مختلفممی از ایممن گممروه
یکنممد،
ینمایند .چنین گرواهی ممکن است خانواده ،شرکت تجارتی که شممخص در آن کممار م ی
م ی
ملت ،کلیسا ،یا نوع بشر بیهطور کلی یا حتی گروه وسیعتر از نوع بشر باشد که شامل اهر موجود
نکه کدامیک از ایممن گرویهاهمما را بایممد بممرا ی تعریممف
یشود .در مورد ای ی
زندیه ی دارا ی احساسی م ی
یکنند بسممتگی
»درستی عینی« بیهکار برد ،این مسئله بیهترکیب افراد ی که این تعریف را ارائه م ی
دارد .در شممورا ی خممانوادگی فرانسممو ی اها ایممن گممروه عبممارت اسممت از خممانواده؛ در جلسمیها ی از
سهام داران ،شرکت؛ در یک دادگاه نظامی ،ملت؛ و در دادگاه انضباطی کشیشان ،کلیسمما اسممت.
در دادگاه جنایتکاران جنگ اسم ًا منممافع بشممریت در درجیه ی اول ااهمیممت یقممرار دارد .در مممورد
یقوانین مربوط بیهتشریح موجودات زنده در عالم خیال چنین باید تصور کرد که جانوران اهم حق
اظهارنظر دارند.
چ یک از این گرویهاها را بر گروه دیگر ترجیح داد تا بر اسمماس آن
یتوان اهی ی
آیا از نظر تئور ی م ی
بتوان »درستی عینی« را تعریف کرد؟ من چنین تئور ی را سراغ ندارم .در فصل یقبلی »درست«
را با اشاره به ارضاء تمایلت بیهطور کلی ،تعریف کردم یعنمی گفتمم کمه تممام موجمودات دارا ی
یتوان صرف ًا با توسمل
یدانم که چیهگونه م ی
احساس باید در این مورد در نظر گرفته شوند .ولی نم ی
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ناها را در نظر گرفممت رد
یگوید فقط باید تمایلت آلما ی
ی تر نظر کسی را که م ی
به استدلل منطق ی
نرا در عالم مطالعه و بررسممی نیممز
یتوان آ ی
کرد .این نظر را در میدان جنگ رد کردند .ولی آیا م ی
یگویم که این نظریه در میدان جنگ مردود شده است آیمما معنممایش تصممدیق
رد کرد؟ ویقتی م ی
یشدند ،این نظریه نظممرییه ی معتممبر ی
ناها در جنگ پیروز م ی
نچه آلما ی
این مطلب نیست که چنا ی
یخوااهد چنین حرفی بزنم ،و بیهچنین حرفی اهم اعتقاد ندارم .بنابراین
یبود؟ طبعا من دلم نم ی
م ی
یگویند.
بگذارید ببینم که نظرات دیگر چه م ی
نکه مفهوم »درستی عینی« اصو ًل مفید فایده باشد باید دارا ی دو شرط باشممد .یکممی
برا ی آ ی
از نظر تئور ی و دیگر ی از نظر عملی .شرط نظر ی آنست که باید بیهنحو ی از انحاء بتوان فهمیممد
که چه اعمالی از نظر عینی درست اهستند .شرط عملی آن است که حدایقل برخی از مردم باید
یک عمل را بیهعنوان عملی درست )از لحاظ عینی( بشناسند تا این شناسایی انگیزیه ی انجممام آن
گردد.
نکممه اصممول ً
نصممورت بممرا ی آ ی
یکنیم »درستی عینی« یقابل تعریف نباشد در ای ی
اول ،فرض م ی
اطلعی در این مورد بیهدست آوریم ،لزم است حدایقل یک اظهارنظر ذاهنی در این مورد داشممته
باشیم که حقیقت این اظهارنظر بیهکمک یک یقویه ی اخلیقی بیهخصوصممی یقابممل شناسممایی باشممد.
یگوید عملی از نظممر عینممی
ممکن است من ادعا کنم که دارا ی چنین یقویها ی اهستم که بیهمن م ی
ل بیهنفع عموم باشد .اگر اهمه در این یقسمت با من موافق شوند،
یالمقدور ک  ً
درست است که حت ی
یتوان رد کممرد ،زیممرا شممما
نرا نم ی
ممکن است این تئور ی پذیرفته شود و در اهر صورت منطق ًا آ ی
نچممه
نکه ثابت کنید که من دربمماره آ ی
یتوانید ثابت کنید که چنین مفهومی وجود ندارد یا ای ی
نم ی
یتوانم ثابت کنم کممه شممما در مممورد
یکنم اطلعاتی ندارم .بیهاهمین ترتیب من اهم نم ی
که ادعا م ی
یکنیممد .اگممر
نکه »درستی ذاهنی« تعقیب منافع نژاد سفید است اشتباه م ی
حرف خود مبنی بر آ ی
ل بگممویم:
به این بحث ادامه داهم مجبور خوااهم شد که الفاظ تند و تممواهینآمیز بیهکممار بممرم .مث  ً
یکنید .یقویه ی تشخیص مفااهیم اخلیقی استعداد شریفی اسممت
»آیقا شما معنا ی لغات را عوض م ی
یآموزد ،و لزمیهاش این اسممت کممه
یغرضی م ی
که شما از آن محرومید« .این استعداد بیهشخص ،ب ی
یطرفی خدایی بنگرد .این یقوه در مرحلیه ی عمل اسممت
شخص از وراء نفس خویش جهان را با ب ی
نکه تضاد علمی در مرحلیه ی فکر است .ولممی »شممما« ،شممما در دنیمما ی ممماد ی محممدود
و حال آ ی
یباشید .بیهعبممارت دیگممر
یکنید .شما پا ی بند حوادث و تصادف مربوط بیهتوارث خود م ی
زندگی م ی
نکه شما کی و کجا بیهدنیا آمدیهاید و فرزند »که« اهستید امر ی یقهممر ی اسممت و دسممت بسممته
ای ی
نجا و اکنون« نجات داهید.
یتوانید خود را از یقید »ای ی
تسلیم محیط اهستید و نم ی
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یتمموان چنیممن
با توجه بیهصناعات ادبی که تسلط شخص را بر فن معممانی و بیممان برسمماند م ی
ل احمترام
یشمود؟ البتمه اگمر یقب  ً
نطقی را ایراد کرد ،ولی آیا مخاطب من با چنین نطقی ایقنمماع م ی
نکه در مدرسه شاگرد من بموده و تحمت تمأثیر تلقینمات
عمیقی برا ی من یقائل بوده است و یا آ ی
»استادانه و ظریف« من یقرار داشته است ممکن است با چنین نطقی متقاعد شممود .ولمی اگمر او
یکند ایممن اسممت کممه مممرا شممکنجه و
یک ناز ی باشد و من اسیر ی در دست او ،تنها کار ی که م ی
گرسنگی داهد تا یقبول کنم که استدلل و ی بهترین استدلل اسممت .ممن اهممم ممکممن اسمت در
یتوانم نظریاتش را رد کنم ،بنابراین چنین
مقابل ،از او متنفر شوم و او را کوچک بشمرم ولی نم ی
یرسد که اختلف نظر تنها جنبیه ی احساساتی دارد نه جنبه صحت یا سقم یک تئور ی.
بیهنظر م ی
ممکن است بگویند نیاز ی نیست که من در این بحث تا ایممن انمدازه گذشممت داشممته باشممم.
ممکن است چیز ی به اسم یقویه ی تشخیص مفااهیم اخلیقی وجود داشته باشد و من اهم آن یقمموه
را دارا باشم ،ولی خیلیاها ممکن است از این یقوه محروم باشند .داستان »شهر کوران« 1به یقلممم
یخوااهممد بیهاهممر زحمممتی شممده
ولز 2شرحی است درباره  ی مرد ی با یقدرت بینایی معمولی که م ی
ییابممد و
بیهکوران بقبولند که او حسی دارد که ایشان از آن محرومند ،در ایممن تلش توفیممق نم ی
یگیرند که چشمان و ی را در آورنمد و او را از ایمن اواهممام بیمرون آرنمد.
ناها تصمیم م ی
سرانجام آ ی
چنین چیز ی ممکن است در مورد استعداد تشخیص مفااهیم اخلیقی نیز صاد ق باشد ،ولمی اگمر
اغلب مردم از لحاظ اخلیقی کور باشند ،آنان که دید اخلیقی دارند ممکن است سرنوشتی شبیه
آن بینندیها ی که یقهرمان داستان ولز است ،در انتظارشان باشد .در حقیقممت داسممتان اخلیقیممون
یکند.
اصلحطلب صحت این نظر را ثابت م ی
یشود کممه
نشناسی چه چیز ی باعث م ی
اجازه داهید یک سؤال را مطرح کنیم :از نقطیهنظر روا ی
شخص عملی را از لحاظ عینمی درسمت بدانمد؟ در درجیه ی اول یقواعمد اخلیقمی کمه در جموانی
آموخته شدیهاند مانند مقرراتی که ده فرمان را تشکیل دادیهاند .ولی اگر شممخص آدمممی فکممور و
علیقیهمند بیهفلسفیه ی اخلیقی و سیاسی باشد ،در تکاپو ی یک اصل کلی خوااهد بممود کممه یقمموانین
نکه اصل مورد نظر مقبول اهمگممان باشممد
یداند برا ی آ ی
اخلیقی را بتوان از آن استنتاج کرد .او م ی
نکممه خممودش یمما
باید اصلی نباشد که امتیاز اختصاصی بیهخودش یا گروه خودش بداهد ،مگر ای ی
نجا کممه مربمموط بممه انسممان و
گروه خودش نیرو ی کافی برا ی تسلط بر جهان داشته باشند .تا آ ی
1
2

] ،The Country of the Blindsداستان کوتااهی که ولز در سال  1904نوشت[.
خنگار و نویسنده
 (1866-1946)] ،Herbert George "H. G." Wellsروزنامیهنگار ،جامعیهشناس ،تاری ی
سوسیالیست انگلیسی[.
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یتمموان
یدانیم که بیهطور کلی م ی
حیوان است ،ما اهمگی به امکان چنین سلطیها ی اعتقاد داریم .م ی
حیوانات را واداشت که بیهنفع ما عمل کنند .گوسفند و احشام دیگر پشم ،شیر ،و گوشممت بیهممما
نکه اگر میلشان بکشد از گوشت ما تغذیه کنند بیهدسممت ممما در پشممت
یداهند .ببراها بیهجا ی آ ی
م ی
یگردند تا برا ی تفریح کودکان نعره بکشند .در دوران بردگی سیایهپوسممتان را
میلیهاها محبوس م ی
یداهممد» ،درسممتی عینممی«
نکه این مثالاها نشممان م ی
مچنا ی
ینگریستند .اه ی
نیز بیهصورت حیوانات م ی
یشممود .ولممی
نجا کممه ایممن تسمملط بلمنممازع اسممت تعریممف م ی
عادت ًا با توجه بیهگروه مسلط و تا آ ی
چنان که این تسلط بلمنازع نباشد ،فیلسوف اخلیقی ما باید دید خود را وسعت داهد تا فرضییه ی
او مقبول اهمگان گردد.
چنان که دیدیم برا ی تعمیم یقواعد اخلیقی دو راه وجود دارد ،یک راه آنست که نفع عمممومی
نرا مرعی دارند .راه دیگر آنست که نفممع شخصممی یممک
را تعریف کنیم و بگوییم که اهمه باید آ ی
فرد و یا یک گروه را تعریف کنیم و بگوییم اهر کس باید خیر خود یا خیر گروه خویش را مرعی
یشمممرند،
دارد .در مورد کسانیکه وطن پرستی یا وفادار ی نسبت بیهخانواده را بالترین وظیفه م ی
نطور
ناها باید تابع نظر ی باشند که بیهموجب آن نفع گروه ،مقدم بر نفع فرد است .اهما ی
ظااهر ًا ای ی
یشممود کممه اهیممچ
نجا ناشممی م ی
که دیدیم بر این نظریه اعتراضاتی وارد است .این اعتراضات از آ ی
یتوان یافت که بیهموجب آن گرواهی را که شممخص بممه آن تعلممق دارد بممر گمروه دیگممر
دلیلی نم ی
ترجیح داد .خانواده ،ملت ،طبقه ،گروه اهممسلک ،اهمگی ادعااهایی دارند ،و بمما اهیممچ اسممتدللی
نکه چه چیز ی از لحاظ عینی
یتوان ثابت کرد که یکی بر دیگر ی ترجیح دارد .لذا در مورد ای ی
نم ی
یماند .ممکن است بگویم» :اهر کسی باید نفع خود را تعقیب کند
درست است دو نظریه بایقی م ی
نکه بگوییم» :از لحاظ عینی درست اسممت کممه انسممان
و این از لحاظ عینی درست است «.یا ای ی
نجا اهنوز ما »درسممتی عینممی« را بیهعنمموان اصممطلحی غیریقابممل
نفع عامه را تعقیب کند« در ای ی
یکنیم ،و فرض ما بر این است که شاید بتمموان یکممی از دو نظممر فممو ق را بممدون
تعریف مطرح م ی
تعریف بلکه با استدلل یا با »یقویه تشخیص مفااهیم اخلیقی« انتخاب کرد.
یکنیم .باید بیهیاد داشته باشیم کممه
نخست شق اول یعنی نظرییه ی خودخوااهانه را بررسی م ی
نطور تعریف کردیم :خوبی عبارت اسممت از »ارضمماء میممل« .مممن ممکممن اسممت
ل ای ی
خوبی را یقب  ً
بیهیقدر ی خیرخواه باشم که نفع عموم را بیش از اهر چیز دیگر ی بخوااهم .در آنصورت نفممع مممن
یشوند .و یمما بمماز اگرچممه
بر نفع عمومی منطبق است و دو نظرییه ی فو ق دارا ی نتیجیها ی واحد م ی
یقو ی ترین تمایلت من متوجه منافع خودم اهستند ،کیفیت این تمایلت طور ی اسممت کممه تنهمما
ل اگر نیرومندترین امیالم آن
یشوند که نفع عمومی را در بر داشته باشند ،مث  ً
انگیزیه ی اعمالی م ی
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باشد که شخص خیرخوااهی باشم و یا زندگیام ویقف »آیممات جاویممدان« 1باشممد چنیممن وضممعی
ماها ی اخلیقی به آن مفهومی کممه عجالت م ًا مممورد نظممر ماسممت خودخوااهممانه
یآید .سیست ی
پیش م ی
اهستند ولی اگر خودخوااهی را بیهمعنا ی عاد ی کلمه در نظر بگیریم اغلممب چنیممن نیسممتند .مثل ً
یشناسممد مرعممی
یگفتند که» :اهر کسی باید فضیلت را بیهاهمان صورتی که خممود م ی
»روایقیان« م ی
ناهمما
نترتیب نفع اهمگان نیممز تممأمین خوااهممد شممد .معاهممذا آ ی
یکردند که بدی ی
دارد« ولی اضافه م ی
یکردند .بلکه بیهنظر ایشان تنهمما برخممی از امیممال
خوبی را بیهعنوان »ارضا ی تمایلت« تعریف نم ی
یکنند .اگر شما مایلید ثروتمند شوید ،یقدرت داشته باشید ،یا بیهدیگممر
اهدف نیکویی را تعقیب م ی
یکند .فقط فضیلت خمموب
رِن مَعم و سعادت اها ی دنیو ی برسید میل شما چیز ی بیهوده را تعقیب م ی
یکند و فضیلت عبارت از عمل بیهخواسممت خداونممد
است ،و فرد پراهیزگار فقط بیهفضیلت میل م ی
است.
یتفاوت )نه خموب و نممه بمد( بررسممی
بنابراین ما باید امکان تقسیم امیال را بیهخوب و بد و ب ی
ل دیدیم که اگر تعریف »خوبی« عبارت از »ارضاء میل« باشممد امکممان ایممن تقسممیم
کنیم .ما یقب  ً
کدیگر اهمااهنگی دارند و برخی دیگر ندارند ،ولممی تقسممیمی کممه
اهست زیرا برخی از امیال با ی ی
بدین صورت انجام گیرد تقسیم مستقلی نیست و مشتق از چیز دیگر ی اسممت ،بیهعلوه در ایممن
یدارد کممه ممما
یشوند .اخل ق روایقیان مقرر م ی
تقسیم امیال صرف ًا بیهعنوان وسیله در نظر گرفته م ی
ناهمما ،اعمممال
برخی امیال را ذات ًا بد و برخی دیگر را ذات ًا خوب بدانیم .بیهعبارت دیگر بنابر نظممر آ ی
ناشی از برخی تمایلت ذات ًا نادرست و اعمال ناشی از برخی تمایلت دیگر درست اهسممتند .مثل ً
یشود گفت که اعمال ناشی از تنفر ،نادرست و اعمال ناشی از محبت درست اهستند .فرض ما
م ی
بر این است که این نظریه نه بر اساس نتایج مترتبه بر این اعمال؛ بلکه بر اساس کیفیممت ذاتممی
مچنین فرض ما بر این است که »یقویه تشخیص مفااهیم اخلیقممی« نیممز در
ناها اتخاذ گردد ،و اه ی
آ ی
این کار دخیل باشد.
اعتراض من نسبت به این نظریه آن است که در حقیقت ممما محبممت را بیهخمماطر آن بیهتنفممر
یافزاید .بیهعلوه ویقتی »محرمات« )یمما
یداهیم که محبت بر جمع کل ارضاء تمایلت م ی
ترجیح م ی
ناها و یا ایقدام علیه
ناها ،صحبت کردن درباریه ی آ ی
چیزاهایی که در مذااهب مختلف لمس کردن آ ی
ناها از گنااهان کبیره محسوب و مسممتوجب مجازاتاهمما ی سممنگینی اسمت( و خرافممات را کنمار
آ ی
نچه که بیهنام مقررات یعنی مقرراتی که ظااهر ًا از »یقممویه تشممخیص مفممااهیم اخلیقممی«
بگذاریم آ ی
یشوند که از نظممر عینممی کممار درسممت
ل از این اصل استنباط م ی
یماند ،کام  ً
ناشی شدیهاند بایقی م ی
1

اشاره به آیاتی از انجیل است.
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یتوان بیهتنهایی جانشممین بسممیار ی از
آنست که شخص خیر عموم را بخوااهد و لذا این اصل را م ی
یقویهاها ی فرعی مربوط )نظیر یقویه تشخیص مفااهیم اخلیقی( یقرار داد.
نکمه چممه عملممی از لحمماظ
یتوان از نظر دور داشت کمه در تشمخیص ای ی
مع الوصف این را نم ی
عینی درست است ،برخی تمایلت بیش از تمایلت دیگر دخالت دارند .از نظر روانی ،من ناچممار
یکنم و این میل ناگزیر مممال مممن
بیهدنبال منافع خود اهستم ،یعنی اهمیشه از رو ی میل عمل م ی
است.
یشویم:
ویقتی ما با دو یقضیه ذیل روبیهرو م ی
 -1من بهدنبال نفع خویش اهستم.
 -2من باید از نفع عمومی پیرو ی کنم.
نکه بیهطریقممی بتمموان در مممن
چگونه ارزش عملی ندارد مگر آ ی
روشن است که یقضیه دوم اهی ی
علیقه و میل بیهنفع عمومی را ایجاد کرد ،و یا لایقل مرا بیهرعایت آن وادار نمود .شق دوم عبممارت
از مسئله اهمااهنگی بین نفع عمومی و نفع شخصی است که تقویت آن بیهوسیلیه ی یقممانون جممزا،
نچه مممن بیهنفممع
یگیرد یا باید بگیرد .ولممی چنمما ی
سیستم ایقتصاد ی و تشویق و مؤاخذه صورت م ی
عمومی بیهخاطر خودش علیقیهمند باشممم ،بیمن خیمر ممن و خیمر عممومی ،مسممتقل از سیسممتم
یتوان کلمیه ی »خوب« را بر چنین میلی اطل ق کممرد .و
یشود .لذا م ی
ایقتصاد ی اهمااهنگی ایجاد م ی
یشمموند
بیهطور کلی آن امیالی که بیهخود ی خود و نه صرف ًا بیهملحظه سیستم اجتماعی بمماعث م ی
یتوان امیال »خوب« یا شاید بیهعبممارت بهممتر
که من بیهنفع عمومی عمل کنم چنین امیالی را م ی
امیال »درست« نامید .لذا از نظر اخلیقی باید برا ی این یقبیل امیممال بیممش از امیممالی کمه خلف
مصالح عمومی جامعه اهستند احترام یقائل شویم.
یپرسیم که چه اعمممالی از نظممر عینممی
ویقتی در مقام تدوین یک فلسفیه ی اخلیقی از خود م ی
یشممویم ،اگممر چممه شمماید
درست اهستند ،ما دانسته یا ندانسته تحت تاثیر تمایلت خود وایقممع م ی
اهمیه ی این تمایلت در کار نباشند و در اهر صورت اهمه یکسان عمل نکنند ،باید دانست که ممما
در طلب یقواعد »کلی« اهستیم و اهممدفاها ی کلممی اعمممال اخلیقممی نبایممد رابطممه مخصوصممی بمما
نکه اهر کسی باید منافع خود را تعقیب کند ،نظرییهایسممت دارا ی یممک
خودمان داشته باشند .ای ی
نکه اهمه باید منافع خود آیقا ی »الف« را تعقیب کننممد ،تئممور ی نممامعقولی
امکان منطقی ولی ای ی
نکه آیقا ی »الف« فرمانروایی مستبد باشد ،یا روح بودا در جسمش حلول کرده باشد
است ،مگر آ ی
یتوان یقانون کلی را بدون ذکر نام آیقا ی »الممف«
و یا چیز ی از این یقبیل باشد که در این موارد م ی
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اعلم کرد .بدین ترتیب اولین اصل در مورد یقوانین راجع بیهدرست کار ی از نظر عینممی بیهدسممت
یآید :باید بتوان این یقوانین را بدون ذکر نام شخص اعلم کرد.
م ی
یتموان امتیمازاتی در میمان طبقمات مختلمف ممردم یقائمل شمد.
بمدون نقمض ایمن یقمانون م ی
لترین این امتیازات در فلسفه اخلیقی فر ق بین اشخاص درستکار و اشخاص بزاهکار است.
معمو ی
بسیار ی از علما ی دین را عقیده بر این بوده است که عدالت بیهخود ی خود چیز خمموبی اسممت و
نکه آدم بد بیهعممذاب جاویممد
بدین دلیل آدم خوب از سعادت ابد ی بهریهمند خوااهد شد و حال آ ی
دچممار خوااهممد گشممت .بنممابر عقیممدیه ی ایشممان وظیفیه ی ممما اسممت کممه در ایممن زنممدگی خمماکی
یالمقدور فرمان الهی را سرمشق خود یقرار داهیم :نیکوکار را پاداش نیممک داهیممم و بممدکار را
حت ی
بیهکیفر رسانیم .کیفر ی که منظور آن ترسانیدن و یا اصمملح نیسممت بلکممه گممااهی صممرف ًا انتقممام
گرفتن است .این نظر اکنون خیلی کمتر از سابق رواج دارد :امروز اغلب مردم بیهیقممانون جممزا بمما
یداننممد و اعتقمماد بیهدوزخ
نرا جلمموگیر ی از ارتکمماب بممزه م ی
یکننممد و اهممدف آ ی
نظر دیگر ی نگاه م ی
یماند نظر دیگر ی که دارا ی امکان منطقی است و بیهموجب آن
متروک و یا ضعیف شده است .م ی
ما باید برخی از مردم را دوست بداریم و از برخی دیگر متنفر باشیم یا بیهمعنا ی خیلی دیقیقتممر:
ناهایی که مورد نفرت ما اهستند ،امر ی ناپسند و سممرکوبی تمایلتشممان امممر ی
ارضا ی تمایلت آ ی
یتوان گفت.
یشود .علیه این نظریه چه م ی
پسندیده شمرده م ی
ناهمممه
او ًل در این مورد استدللی وجود دارد که در آن رعایت احتیاط شده است ،ولی بمما ای ی
یآورد و جهانی کممه در آن
یتوان گفت نفرت ،نفرت م ی
رسا نیست و تا حد ی اهم سطحی است ،م ی
یتوانممد از
چکممس نم ی
بر نفرت دامن زنند چنان آکنده از زد و خورد و مجادله خوااهد شد کممه اهی ی
لذت یک زندگی خوب بهریهمند گردد .این اعتراض در مورد ی که طبقیه ی مورد تنفممر کوچممک و
یشوند چنممدان وارد
ناتوان باشد ،مثل کسانی که مرتکب جرم شاذ ی 1از یقبیل یقتل پدر و مادر م ی
نکه نمماراحتی
یرسد ،زیرا مرد درستکار از عمل درست صرف ًا بیهخاطر آ ی
نیست و سطحی بیهنظر م ی
نکه برایش یقین حاصل شده باشد که اهممدف از درسممتکار ی
در بر دارد رو گردان نیست ،مگر ای ی
نچه او در نظر دارد.
چیز ی است مخالف آ ی
اگر برا ی رد این نظریه بیهدنبممال دلیلممی متقنتممر باشممیم ،ممکممن اسممت دلیلممی بیممابیم کممه
نکه مبتنی بر عواطمف ممما باشممد .مما ممکمن اسممت از نقطیهنظممر یممک
روشنفکرانیهتر بوده و یا ای ی
روشنفکر چنین استدلل کنیم که احساسی که ما از کلمه )گناه( داریم اشتباه است ،زیرا عمممل
یتوانممد کنممترل
اهر شخص محصول شرایط و مقتضیاتی اسممت کممه و ی در آن یقممرار گرفتممه و نم ی
1
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زیاد ی بر رو ی آن شرایط داشته باشد .و من این اعتراض را در فصل بعد ی مممورد بررسممی یقممرار
خوااهم داد.
یطرفی کنیم که احساسی اسممت
اما از نقطیهنظر عاطفی ما ممکن است در خود یا احساس ب ی
یخوااهیم بیهاهمه خوبی کنیم که احساسی اسممت ،مثبممت
نکه احساس کنیم که م ی
منطقی و یا ای ی
اهر یک از این دو احساس اگر در ما یقو ی باشد ما را از یقبول یک نظرییه ی اخلیقی که نوع انسانی
یدارد .ولی در استدلل با شخصممی کممه عواطممف دیگممر ی
یکند باز م ی
را بیهگوسفند و بز تقسیم م ی
یتوان از این دو احساس بیهعنوان حقایقی مسلم و دلیلی متقاعد کننده استفاده کرد.
دارد نم ی
حال ویقت آن فرا رسیده که نتایج این مباحثات بالنسبه پراکنده را خلصه کنیم:
ما یک مفهوم »درستی ذاهنی« داریم که روشن و مشممخص اسممت :عملممی از لحمماظ ذاهنممی
درست است که عامل در خود نسبت بممدان احسمماس رضممایت نمایممد و عملممی از لحمماظ ذاهنممی
نچه را که خودش
نرا نپسندد .ولی اگر بگوییم که شخص باید آ ی
خطاست که احساسات عامل آ ی
یداند انجام داهد ،گرفتار یک رشته پارادوکساها ی 1غیممر یقابممل تحمممل
از لحاظ ذاهنی درست م ی
یشویم .بنابراین باید برا ی درستی عینی مفهومی بیابیم ،که برا ی تمام مممردم معتممبر باشممد و
م ی
بیهما امکان داهد که بیهیقواعد کلی اخلیقی دست یابیم .ممکن است بگوییم که این مفهوم وجممود
نرا تعریف کنیم ،اما یقویها ی بیهنام »یقویه تشخیص مفااهیم اخلیقی« در ما
یتوانیم آ ی
دارد ولی ما نم ی
یتوانیم بگوییم که این یا آن عمل از لحاظ عینی درست اهسممتند .در
وجود دارد که بیهمدد آن م ی
یتواننمد رد
نصورت حرف مما را نم ی
یکه فلن و فلن عمل از لحاظ عینی غلط اهستند .در ای ی
حال ی
یکند یا دارا ی دیممد ی
کنند .ولی در مباحثه با کسی که یقویه تشخیص مفااهیم اخلیقی را انکار م ی
یتوانیم حرف خود را اثبممات کنیممم .در مقممام بررسممی علممل ایجمماد یقمموه
ل متفاوت است ،نم ی
کام  ً
یشود که احساسممات مربمموط بیهتحسممین یمما مؤاخممذه کممه در
تشخیص مفااهیم اخلیقی معلوم م ی
مچنیممن تمما حممد ی
یشوند نقش عمدیها ی در این مورد دارنممد .ولممی اه ی
محیط اجتماعی ما ابراز م ی
احساسات خود ما :محبت ،تنفر ،حس برتر ی یا تمایل بیهتسلیم شدن در برابر سایرین و غیره در
این یقسمت مؤثرند.
ل در مممورد امکممان جممادوگر ی( تمما حممد ی ناشممی از
اختلفات مربوط بیهمقررات اخلیقممی )مث  ً
اختلفاتی است که در مورد حقیقت یک موضوع وجود دارد ولی تا حد ی اهم مربوط به اختلف
یرسد که دلیلی نممدارد
احساسات و عواطف افراد یا جوامع مختلف است .بنابراین چنین بیهنظر م ی
ی گویم عملی از
ما خود را دارا ی یک یقویه ی تشخیص مفااهیم اخلیقی بدانیم ،و اهنگامی که من م ی
1
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ینمممایم ،ولممی در
لحاظ عینی درست است اگرچه ظااهر ًا از لحمماظ گرامممر ی بیممان حقیقممتی را م ی
حقیقت یکی از احساسات خود را بیان کردیهام )یعنی حرف من مبتنی بر احساسممات اسممت نممه
یک حقیقت خارجی(.
نتیجت ًا مفهومی که جهت »درستی یا درستکار ی عینی« فرض شده است مممادام کممه امیممال
افراد مختلف با اهم تطبیق نکرده باشند ،اهیچ چیز ی که حقیقت ًا عینی باشد وجود ندارد.
یگویم عمل درست آنست که اهدفش ارضا ی اهرچه بیشمتر تمممایلت موجمودات
ویقتی من م ی
دارا ی حس باشد ،این حرف ممکن است صرف ًا یک تعریف لفظی کلمممه »درسممتی« باشممد .ولممی
نرا در نظر دارم.
مسلم ًا چیز ی بیش از ای ی
نوسممیله( بگممویم کممه احساسممات و عواطممف مممن ایممن یقبیممل اعمممال را
یخمموااهم )بدی ی
او ًل م ی
یپسندند.
م ی
یکنممد( یمما
یطرفی است )اهرچه باشد بممرا ی مممن فممر ق نم ی
ثانی ًا احساسات من ،یا متمایل بیهب ی
متمایل بیهخیرخوااهی است و یا متمایل بیهاهر دو است .در این صورت من یقادر نخوااهم بممود کممه
خوبی یک نفر را بر نفر دیگر ،در صورت تساو ی این دو خوبی ،ترجیح داهم.
نکممه اگممر مثل ً
یتوانند داشته باشممند و حممال آ ی
یخوااهم بگویم که این نظر مرا اهمه م ی
ثالث ًا م ی
1
یآمممد
یکردم چنین وضممعی پیممش نم ی
منافع خودم را »خیر و مصلحت نهایی اخلیقی« اعلم م ی
یپذیرفتند.
یعنی دیگران این نظر را نم ی
یخوااهد اهمه به این نظر بپیوندند.
نترتیب بگویم که دلم م ی
یخوااهم بدی ی
رابع ًا بالخره م ی
یکه صرف ًا راجع بیهبهترین وسیله جهت نیل بیهاهدف معینی
نتیجت ًا استدلل اخلیقی در مویقع ی
باشد ،فریقش با استدلل علمی در اینسممت کممه اسممتدلل اخلیقممی احساسممات را مخمماطب یقممرار
یداهد ،اگرچه ممکن است این کار را در لباس دیگر ی یعنی در »وجه اشممارتی« انجممام داهممد.
م ی
یتمموان
نطور یکه م ی
نباید تصور کرد که استدلل اخلیقی بدین علت غیر ممکن است ،زیرا اهممما ی
اعتقادات عقلی یا عقاید ی را که با استفاده از دستگاه فکر ی برا ی اشمخاص حاصمل شمده اسمت
نتر بتوان احساسممات و عواطممف را
نطور نیز بیهاهمان آسانی و شاید آسا ی
تحت تاثیر یقرار داد ،اهما ی
تحت تاثیر یقرار داد.
یآید آنست که در استدللت عقلنی حقیقتی خارجی و مستقل از خود
اشکالی که پیش م ی
یکه در اخلیقیممات بنممابر
یداهیم  ،در صمورت ی
نرا معیار و ملک کار یقرار م ی
شخص وجود دارد که آ ی
]?[Summon bourn.
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نظر فو ق ،چنین معیار و محکی در اختیار ما نیست.
نرا مممورد
این اشکال یک اشکال وایقعی و عمیق است و من در فصل بعد ی وسممعت یقلمممرو آ ی
یداهم.
بحث و بررسی یقرار م ی

فصل هشتم

گناه
نشناسی بوده و در حممال حاضممر
در طول تاریخ مسئله احساس گناه یکی از حقایق برجسته روا ی
نیز این احساس در حیات فکر ی بخش وسیعی از مردم دنیا ااهمیت خود را از دست نداده است.
اگرچه »احساس گناه« به آسانی یقابل تعریف و شناسایی است ولی مفهمموم »گنمماه« بیهخصمموص
نرا بیهزبان دیگر ی غیر از مفااهیم مذاهبی توجیه کنیم ،مطلبی پیچیممده اسممت .در
اگر بخوااهیم آ ی
نشناسممی و اهممم از جنبیه ی
ی خوااهم مسئله احسمماس گنمماه را اهممم از لحمماظ روا ی
این فصل من م ی
تاریخی مورد مطالعه یقرار داهم و ببینم که بیهجز مفهوم مذاهبی ،مفهوم دیگر ی نیممز وجممود دارد
که بتوان بر اساس آن این احساس را موافق با دلیل عقلنی تعبیر کرد.
برخی از »روشنفکران« 1مسئله گناه را برا ی خود حممل شممده بیهحسمماب آورده و مجممموعیه ی
یشود رد کردیهاند .ولی اگر عقیممدیه ی ایممن اشممخاص
معتقدات و احساساتی را که به آن مربوط م ی
ناها تنها یقسمتاهایی از یقوانین برجسته اخلیقی را
یشود که اکثر آ ی
مورد دیقت یقرار گیرد معلوم م ی
ل ممنوعیت زنا را مردود دانستیهاند.
که مورد یقبول عامه است ،مث  ً
ناها کم و بیش یقوانین اخلیقی دیگر ی مخصوص بیهخود اختیار کرده
اما از طرف دیگر خود آ ی
ل امکان دارد که در یک کشمور فاشیسممتی شخصممی بمما
و نسبت به آن کامل پا ی بند اهستند .مث  ً
یک توطئیه ی دست چپی اهمدست باشد .این شخص بیهدنبال مرام اشتراکیاش امکممان دارد کممه
خود را در فریب دادن و اغفال اهممسلکان حزبی ،دسممتبرد زدن بیهسممرمایه و اممموال مرتجعیممن،
عشق ورز ی ریاکارانه بیهمنظور کشف اسرار و حتی اگر مویقعیت ایجاب کنممد در بیهیقتممل رسمماندن
یاعتقاد و بدگمان است،
ل در اهمه حال نسبت به اصول اخلیقی ب ی
دیگران محق بداند ،و ی محتم  ً
معاهذا اگر روز ی اهمین شخص گرفتار شود و برا ی افشا ی آشکار سمماختن اهممویت اهمدسممتانش
مورد شکنجه یقرار گیرد این امکان اهست که از خود تحملی یقهرمانممانه نشممان داهممد کممه مممافو ق
یدانند باشد .اگممر ایممن شممخص بممالخره تسمملیم شممود و
یقدرت اشخاصی که او را اخلیق ًا فاسد م ی
رفقایش را لو بداهد ،بعید نیست که آن چنان احساس شرمسار ی کند که او را بیهسو ی خودکشی
سو ق داهد.

یتوانیم شخصی چون یقهرمان کتاب برنممارد
ل متفاوتی بیاوریم م ی
حال اگر بخوااهیم مثال کام  ً
1
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یتواند در اهر مورد ی تحقیر را تحمل کند مگممر در جممایی کممه پمما ی
شاو 1را شااهد بیاوریم که م ی
یتوانممد از خودگذشممتگیاها ی
وجدان اهنر ی او در میان باشد .در این مورد خاص اسممت کممه او م ی
یخوااهم بگویم که برا ی اهمه مردم »اعمالی« بنام »گناه« وجود
دردناکی را تحمل نماید .من نم ی
دارد .بلکه متمایل به این نظر اهستم که انساناهایی وجود دارند که بیهکلی از احساس اهممر گممونه
نگونه اشخاص در
»شرم« عاریند .اما من متقاعد شدیهام که تعداد این مردم بسیار کم است و ای ی
یدارنممد کممه خممود را از یقیممد وسممواساها ی اخلیقممی آزاد
میان افراد ی که بیهصدا ی بلند اظهممار م ی
یشوند.
ساختیهاند یافت نم ی
نرا احساسی
یدانند و عدیه ی زیاد ی از آنان آ ی
بیشتر روان کاوان ،احساس گناه را بسیار مهم م ی
ناها موافق نیسممتم .مممن عقیممده دارم کممه مبممدأ
یکنند .ولی در این مورد من با آ ی
فطر ی تصور م ی
روانی »احساس گناه« در جوانان ترس از مجازات و یا عدم رضایت والممدین و یمما سممایر مراجممع
یخوااهد باشد .اگممر احسمماس گنمماه را مبتنممی بممر تممرس از
بالتر است ،آن مرجع اهر کسی که م ی
نصورت لزم است که آن مرجع ،مورد احترام او نیز
مجازات و یا عدم رضایت اولیا بدانیم ،در ای ی
بوده و تنها مسئله ترس در میان نباشد .زیرا جایی که تنها ترس وجود داشته باشد عکسالعمل
طبیعی آن تمایل بیهسو ی تقلب ،شورش و عصیان است.
ل طبیعی است که بیهپدر و مادر خود احترام بگذارند اما بچیهاهمما ی
برا ی بچیهاها ی کوچک کام  ً
یداهنممد .بیهاهمیممن
مدرسه علیقیه ی کمتر ی در مورد احترام گذاشتن بیهمعلمین از خممود نشممان م ی
یشود.
دلیل تنها ترس از مجازات است نه احساس گناه که مانع بسیار ی از نافرمانی اها ی آنان م ی
عدم اطاعت در صورتی با احساس گناه اهمراه است که نسبت بیهمرجعممی باشممد کممه یقلبم ًا مممورد
تصدیق و احترام است .سگی که در حال دزدیدن یممک ران گوسممفند گرفتممار شممود در صممورتی
یشود که این گرفتار ی توسط صاحبش باشد نه یک غریبه.
دچار چنین احساسی م ی
ل محق اهستند که ریشیه ی احسمماس گنمماه را در اولیممن سممالاها ی
بیهاهر حال ،روان کاوان کام  ً
یشممود
یچون و چرا مورد یقبول وایقع م ی
کودکی جستجو کنند .در این سال اها امر و نهی والدین ب ی
ناهمما را اطمماعت
یکنند یقو یتر از آنست که طفممل اهمیشممه آ ی
اما واکنشی که این فرامین ایجاد م ی
مچنین مقاومت در مقابل وسوس میه ی نافرمممانی ،مکممرر و
نرو تجربیه ی عدم رضایت و اه ی
کند .از ای ی
یشود .در دوریهاها ی بعد زندگی این امکان اهسممت کممه عممدم رضممایت والممدین بیهدسممت
رنج آور م ی
فراموشی سپرده شود .اما باز اهم ممکن است که با اعمال معینی نوعی احسمماس رنجآور اهمممراه
شود و این احساس ترجمان آن باشد که اعمال مزبور گنایهآلود اهستند .کسانی که معتقدند گناه
1
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عبارت از عدم اطاعت از خداوند و پدر آسمانی است تغییراتی که در »انگمماریه ی عمماطفی« 1آنهمما
یشود بسیار ناچیز است.
ایجاد م ی
نکه بیهخدا معتقد نیستند احساس گناه وجود دارد و امکممان
اما در خیلی از مردم با وجود آ ی
ناهمما بمموده و بیهنارضممایتی و مخممالفت
دارد که این احساس منحصر ًا ناشی از ضمیر ناخودآگمماه آ ی
والدین مربوط شود .و این امکان نیز اهست که این احساس بیهواسطیه ی ترس از بدگمان ساختن
ناها مخالفتی ندارد .در بعضی از ممموارد
اطرافیانی باشد که شخص از نظر موازین مورد یقبول ،با آ ی
یشود که او خممود را
یاندیشند ،عدم رضایت شخص گنااهکار باعث م ی
نچه دیگران م ی
مستقل از آ ی
یداهد که بیش از حد معمممول بیهخممود
تبهکار احساس کند .این اتفا ق معمو ًل برا ی کسانی رخ م ی
یباشند .اگر کریسمتف کلمب 2از کوشمش بمرا ی
متکی اهستند و یا دارا ی استعداد ی استثنایی م ی
یتمموان
یشد اما م ی
دست یافتن بیهجزایر اندیز 3دست برمی داشت مورد سرزنش اهیچ کس وایقع نم ی
یکرد.
تصور کرد که در شخص خود احساس تحقیر م ی
سر توماس مور 4را در جوانی از دانشگاه آکسفورد بیرون کردند زیرا علیرغممم تمایممل پممدر و
اولیا دانشگاه مصمم بود که بیهتحصیل زبان یونانی ادامه داهد .اگممر او بیهنصممایح اولیممایش گمموش
یداد ،گرچه امکان داشت که اهمه او را تحسین کنند اما بدون شک در درون خودش احساس
م ی
یکرد.
گناه م ی
احساس گناه در دین و بیهخصوص در دیانت مسیح نقش بسیار مهمممی را داشممته اسممت .در
یآمممد ،و
کلیسا ی کاتولیک این احساس یکی از سرچشمیهاها ی اصلی یقدرت کشیشان بیهشمممار م ی
ناها علیه امپراتوران سهم بیهسزایی داشته است .از لحاظ روانی
در پیروز ی پاپ اها در کشمکش آ ی
نرا
و اصول عقاید مذاهبی احساس گناه در دوریه ی سنت آگوستین به اوج خود رسید .اما مبدأ آ ی
باید در مایقبل تاریخ جستجو کرد زیرا از اهمان اوان پیدایش تمدن کهممن ،ایممن احسمماس کممام  ً
ل
توسعه یافته بود .احساس گناه در شکل ابتدایی اش با زیر پا گذاردن و یا ملمموث کممردن مراسممم
مذاهبی و یا شکستن حریم مقممدس تممابو بسممتگی داشممت .در میممان یونانیاهمما پیممروان مممذاهب

1
2

3
4

Emotional Pattern.
Christopher Columbus [1451-1506].
] ،Indiesاهند خاور ی و اهندوچین و جزایر وابسته به آن[.
 ( 1480 – 1535) ،Sir Thomas Mooreصدر اعظم و مشاور پادشاه انگلستان بود ولی بیهمذاهب پاپ
باها ی معروف
تمایلی نداشت .فلسفیه ی کشور خیالی را که بعد از افلطون فراموش شده بود احیا کرد .از کتا ی
او جزیریه ی خیالی  Moore's Utopiaو کتاب دیگر او اصول اخل ق است.
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اورفئوس 1و فلسفیها ی که تحت تأثیر آنان یقرار داشتند بر مسئله احساس گناه بیهخصوص تأکید
نکه در اهندوستان نیز رایج است ،گناه را بیهمسئلیه ی تناسخ ارتبمماط
مچنا ی
یکردند .این گروه اه ی
م ی
یکرد اما
یدادند ،بدین معنی که روح گنااهکار پس از مرگ دوباره در بدن یک حیوان حلول م ی
م ی
یشد که خود را از یقید
بعد از گذراندن دوریها ی طولنی برا ی پاک شدن گنااهان بالخره موفق م ی
یگوید:
»چرخ گردان زندگی« آزاد سازد .اهمچنان که امپدوکلس 2م ی
»اهرگاه یکی از دیوان که عمر دراز بر او مقدر است گنااهکارانه دست خود را بیهخون بیالیممد
یا نزاع کند و سوگند دروغ بخورد ،باید سه بار و اهر بار ده اهزار سممال دور از سممرمنزل سممعادت
ناهمما مممن
یکه کلییه ی خواص یک موجممود فممانی را دارد .یکممی از آ ی
ابد ی سرگردان بماند در حال ی
یباشم زیرا که من بیهیک نزاع بیهمموده دسممت
اهستم که دور از خدایان یک تبعید ی سرگردان م ی
زدم«.....
نکه لباهایم را بمما اعمممال شممیطانی
یگوید» :ا ی وا ی بر من که پیش از آ ی
در جا ی دیگر ی م ی
نجا منظور از اعمممال
یآید که در ای ی
یرحم مرگ ،مرا از بین نبرد!« بیهنظر م ی
بلعیدن بیالیم روز ب ی
یگوید:
شیطانی یا پلید ،جویدن حبوبات و برگاها ی درخت غار بوده است .زیرا که م ی
یگوید» :ا ی بدبختاها ،ا ی بدبختاها ی محممض
»از برگاها ی غار بیهکلی امتناع کنید« و باز م ی
نطور کمه از ابتممدا تصمور
از دانیهاها دست بدارید« این عبارت نمایشگر این حقیقمت اسممت ،اهممما ی
نچه که باعث جریحیهدار ساختن شخص دیگر شود نبممود بلکممه تنهمما بممه
یشد .گناه در اصل آ ی
م ی
یشد .این طرز تلقی تا به امروز اهم در بسیار ی از اصول اعتقادات زمممان
اعمال ممنوعه اطل ق م ی
ما در مورد اخل ق در زمینیه ی امور جنسی ادامه دارد.
مفهوم گناه در مسیحیت بیشتر از یقوم یهود گرفته شده است تمما اعتقممادات یونممانی .انبیمما ی
یدادند که ایممن خشممم بیهواسممطیه ی ادامممه رواج
بنی اسرائیل اسارت بابل را بیهخشم خدا نسبت م ی
1

2

 ،Orphicدر لغت بیهمعنی اصول سحر و جادو و رمزآمیز ی است که به اورفئوس  Orpheusنیمممه خممدا ی
یداهند .در این کلمه کناییها ی از رفتن او بیهجهنم و گذرانممدن مراحممل آن
موسیقی در اساطیر یونان نسبت م ی
یکه ایممن کلمممه در لغممت نامیهاهمما
وجود دارد .در متن از این کلمه بیهصورت »اسممم« اسممتفاده شممده در حممال ی
نرا بیهعنوان »منسوبین بیهفلسفیه ی اورفئمموس« ترجمممه
یتوان آ ی
بیهصورت اسم نیامده و اهمیشه صفت است .م ی
کرد.
 [495-435] ،Empedoclesامپدوکلس فیلسوف یونانی یقرن پنجم یقبل از میلد است .و ی معتقد است
یدانممد.
که جهان از عناصر چهارگانه ترکیب یافته است .اجتماع و افترا ق این عناصر را موجب مهر و کیممن م ی
پهنیه ی پهناور گیتی زندان روح و کیفر گنااهکاران است.
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اعمال بتپرستی در بین آن مردم در زمانیکه اهنوز سرزمین یهوه) 1یقسمت جنمموبی فلسممطین(
نطور
مستقل بود مشتعل شد .در ابتدا اهم گناه و اهم عقاب دسته جمعی بود ولی بیهتدریج اهممما ی
یکردند ،یک دید انفراد ی جانشین نظرییه ی عقمماب
که یهودیان بیهعدم استقلل سیاسی عادت م ی
یشد .برا ی مدت دراز ی
یکرد و فرد بود که مجازات م ی
دسته جمعی شد .این ،فرد بود که گناه م ی
یدانستند .اما در زمان زجر و
مجازات دنیو ی بود .با این برداشت که غنا را علمت پراهیزکار ی م ی
یاها 2معلوم شد که متقیترین مردم در این دنیا بممدبختترین
آزار ،در دوران یقد برافراشتن مکاب ی
ناها بودند و این انگیزیه ی اعتقاد بیهیک دنیا ی دیگممر کممه در آن پمماداش اعمممال نیممک و جممزا ی
آ ی
یکشمید و یقربانیمانش فاتمح
یشد گشت ،دنیایی که در آن آنتیمماکوس زجمر م ی
کاراها ی بد داده م ی
یشدند .این اهمان طرز تفکر ی است که با تغییرات مقتضی بیهکلیسا ی اولیه رسید و در دوران
م ی
نرا برپا نگاه داشت.
زجر و عذاب آ ی
بدین ترتیب مفهوم گناه از لحاظ روانی ویقتی که بیهدشمنان ما نسبت داده شود تا زمانی که
بیهیقصور خود ما اطل ق گردد بسیار متفاوت است ،زیممرا در یکممی پمما ی غممرور و در دیگممر ی پمما ی
فروتنی در بین است .در نظرییه ی »گناه اولیه« که بهترین شرح آن در کتمماب سممنت آگوسممتین
ی شود این فروتنی و حقارت بیهحد اعل ی خود رسیده است .بر طبممق ایممن نظریممه آدم و
یافت م ی
حوا با ارادیها ی آزاد خلق شدند و دارا ی یقدرت انتخاب بین خوب و بد بودنممد .پممس مممویقعی کممه
ناها سیب را خوردند در معنی بد را انتخاب کردند و در آن لحظه فساد و تبااهی بیهداخممل روح
آ ی
ناها نفوذ کرد.
آ ی
ناها و فرزندانشان دیگر یقادر نبودند بیهتنهایی و به اتکا ی ارادیه ی خودشان
از آن زمان بیهبعد آ ی
یساخت که بیهپاکممدامنی
خوبی را انتخاب کنند ،تنها تأیید آسمانی بود که برگزیدگان را یقادر م ی
نکه از اصول معینی پیرو ی کند ،شامل حال برخممی از کسممانی
زندگی کنند .فضل الهی بدون ای ی
چکس دیگممر بیهجممز عممدیها ی از انبیمما ی بنیاسممرائیل و
بود که غسل تعمید داده شده بودند .و اهی ی
پدران بنی اسرائیل )مانند یعقوب و پسرانش ،ابرااهیم و اسحا ق( از آن بهریها ی نداشت .مابقی نوع
نکه جممبر ًا برایشممان گنمماه
ناها مضایقه شده و با وجود ای ی
نکه فیض پروردگار از آ ی
بشر با وجود ای ی
مقدر شده است ،باز بیهخاطر اهمین گنااهشان عادلنه مورد خشم خدا اهستند و بیهخاطر آن برا ی
اهمیشه بیهرنج و لعنت ابد ی دچارند.
2

1 Judea.
 ،Maccabeesسلسلیها ی از یهود که در زمان آنتیاکوس چهارم پادشاه سملوکی علیمه او شمورش کردنمد و
تشکیل حکومتی دادند و آخرالمر بیهدست رومیان مضمحل گردیدند .یقلمرو حکومممتی آنممان یقسمممت اعظممم
ش از میلد[.
ناحییه ی فلسطین بود] .از حدود  164تا  37پی ی
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یشوند برمیشمرد و بممدون درنممگ
سنت آگوستین گنااهانی را که اطفال شیرخوار مرتکب م ی
یرسد ،اطفالی که تعمیممد داده نشممدیهاند پممس از مممرگ بیهجهنممم و برگزیممدگان
به این نتیجه م ی
ناهمما پراهیزکارنمد
ناها را مورد ترحم خمود یقمرار داده اسمت .آ ی
یروند زیرا که خداوند آ ی
بیهبهشت م ی
نکه برگزیده باشند چون پراهیزکارند .بیهعبارت دیگر برگزیده بودن
چون برگزیده اهستند و نه ای ی
ناها بیهخاطر پراهیزکار یشان نیست.
آ ی
ناهمما بیهبعممد
این تعالیم ظالمانه اگرچه توسط کالوین 1و لوتر 2پذیرفته شممده بممود ،از زمممان آ ی
دیگر جزء تعلیمات رسمی کلیسا ی کاتولیک نبوده است و اکنممون فقممط تعممداد بسممیار کمممی از
مسیحیان فریقیهاها ی مختلف به آن معتقد اهستند .معاهممذا اهنمموز اهممم جهنممم یقسمممتی از عقایممد
ل نسبت بیهسممابق تعممداد کمممتر ی بیهلعنممت
یداهد ،اگرچه فع  ً
جزمی مذاهب کاتولیک را تشکیل م ی
یشود.
یشوند و جهنم نیز به صورت مجازاتی مناسب برا ی گناه توجیه م ی
ابد ی دچار م ی
نظرییه ی 3گناه اولیه که بر طبق آن بایممد اهمیه ی ممما بیهخمماطر نافرمممانی آدم مجممازات شممویم
یآید .اگرچه بسممیار اهسممتند
چیز ی است که در حال حاضر بیهنظر بسیار ی از مردم غیرعادلنه م ی
یعممدالتی
کسانی که در نظریات مشابه که در زمینیهاها ی سیاسی عنوان شده اسممت اهیممچ نمموع ب ی
ل ویقتی که این نظریه درست باشممد کممه کودکممان آلمممانی متولممد بعممد از
یکنند .مث  ً
مشااهده نم ی
نکه پدرانشان با رژیم ناز ی مخالفت نکردنممد ،بایممد از گرسممنگی بمیرنممد .ایممن
 1939بیهدلیل ای ی
نظریه حتی از طرف طرفدارانش بیهعنوان عدالت خشن بشر ی بیهشمار آمده است و از آن نمموعی
نرا بیهخداوند نسبت داد.
نیست که بتوان آ ی
نظر محققین دینی جدید و بدون تعصب را دکتر تنممانت 4در کتماب مفهموم گنماه 5بیهخموبی
توضیح داده است .بیهنظر او گناه عبارت از یک عمل اراد ی اسممت کممه تعمممد ًا علیممه یممک یقممانون
شناخته شدیه ی اخلیقی انجام شده باشد و آن یقانون نیز بنابر اظهار پیامبر بیهعنوان یقممانون الهممی
یشود که شخصی کممه پا یبنممد اهیممچ دیممانتی نباشممد
شمرده شده باشد .از این گفته استنباط م ی
یتواند مرتکب گناه شود:
نم ی
مچنیممن اگممر تعریممف روانممی
»اگر ما بر ضرورت عنصر مذاهب در مفهوم گناه تکیه کنیم و اه ی
دیانت را یقبول کنیم به این نتیجه خوااهیم رسید که اگر کسانی وجود داشته باشند که پا یبنممد
Calvin.
Luther.
Doctrine.
Dr. Tennant.
The Concept Of Sin.

1
2
3
4
5
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چگونه اعتقاد نسبت بیهوجود خممدا
اهیچ دیانتی نباشند بدین معنی که اعتراف کنند که دارا ی اهی ی
چگونه احساس مذاهبی ندارند اهرچند اهممم از لحمماظ
و نیرو ی مابعدالطبیعه نیستند و در خود اهی ی
یتوانند به آن معنی که ما
چوجه نم ی
معنو ی و اخلیقی ولو در تمام مدت عمرشان بد باشند؛ بیهاهی ی
یبریم گنااهکار محسوب شوند«.
آن را بیهکار م ی
فهم دیقیق منظور این عبارت با توجه بیهتوضیحاتی که در مقمدمیه ی آن آممده اسمت مشمکل
ل توضممیح داده شممده اسممت عبممارت از
نطور یکه یقب  ً
است .مقصود مؤلف از تعریف »روانی« اهما ی
یکند و بدین طریق تنها شممامل
تمام آن چیزاهایی است که یک شخص بیهعنوان مذاهب یقبول م ی
یکنند نیست .اما معلوم نیست که منظور و ی
نچه که مسیحیان بیهعنوان دیانت وایقعی تلقی م ی
آ ی
چگونه احساسات مممذاهبی« چیسممت .خممود مممن بیهشخصممه دارا ی »احساسممات-
از »احساس اهی ی
ناها را با اعتقادات مسممیحی ارتبمماط داد .اممما
یشود آ ی
اهیجانات و اعتقادات اخلیقی« اهستم که م ی
یدانممم
برا ی من فرض وجود خدا و مابعدالطبیعه اهیچ مفهومی ندارد .بدین ترتیب بیهدرسممتی نم ی
مچنین مطمئممن نیسممتم
یتوانم .و اه ی
یتوانم مرتکب »گناه« شوم یا نم ی
که آیا در نظر تنانت من م ی
یدانم که
که آیا در نظر خودم مفهوم با ارزشی که بتوان نام گناه به آن داد وجود داشته باشد .م ی
یشممارم و
یدانم که ظلم را منفور م ی
یشود .من م ی
انجام کاراها ی بیهخصوصی باعث شرمندگیام م ی
یدانم که عممدم اسممتفاده کامممل از اسممتعداداهایی کممه
یداشت .م ی
یکنم که اهرگز وجود نم ی
آرزو م ی
ممکن است از آنها برخوردار باشم در من نوعی احساس خیانت نسبت بیهیک ایدیهآل را بیهوجممود
یدانم که چیهگونه به این احساسات صورت منطقی و عقلنی بممداهم و
چوجه نم ی
یآورد .اما بیهاهی ی
م ی
یشدم باز اهم اطمینان نداشتم که آیا نتیجیهاش تعریف گنمماه را
حتی اگر در این امر موفق اهم م ی
در برمیداشت یا خیر.
اگر معنی گناه »عدم اطاعت از خواست و ارادیه ی شممناخته شممدیه ی خداونممد« باشممد در ایممن
یکننمد کمه از
ل روشن است که برا ی کسانی که بیهخدا اعتقمماد ندارنمد و یما فکممر نم ی
صورت کام  ً
خواست او با خبر باشند ارتکاب گناه امکان ندارد .اما اگر مفهمموم گنمماه »عممدم اطمماعت از نممدا ی
یتواند مستقل از اعتقادات مذاهبی وجود داشته باشد.
وجدان« باشد در این صورت این مفهوم م ی
به این ترتیب اگر معنی آن منحصر ًا اهمین باشد آن ویقت بسیار ی از مشخصمماتی کمه بمما کلمیه ی
یشود که گنمماه چیممز ی اسممت کممه
یباشد .معمو ًل چنین تصور م ی
یشوند دارا نم ی
»گناه« مرتبط م ی
مستوجب عقوبت است .ولی از این عقوبت تنها بیهمعنی پاککننده و یا مشو ق اصلح اسم بممرده
یشود .علممما ی دیممن بیهممما اطمینممان
یشود بلکه در زمینیه ی یک عدالت مجرد بیهکار گرفته م ی
نم ی
ناها تا ابد
یکند بلکه بالعکس آ ی
یداهند که عذاب جهنم ارواح معذب را از لحاظ معنو ی بهتر نم ی
م ی
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یداهند و جز این چمماریها ی ندارنممد .اعتقمماد بیهگنمماه بیهعنمموان چیممز ی کممه
به ارتکاب گناه ادامه م ی
یتواند با اهیچ نظرییه ی اخلیقممی
منحصر ًا مستحق تحمل رنج مکافات باشد ،اعتقاد ی است که نم ی
نچه که من به آن اعتقاد دارم سازش داشممته باشممد ،اگرچممه ایممن اعتقمماد مسممتقل از
شبیه به آ ی
1
ل مور در کتاب خود اصممول علممم
فلسفیه ی مذاهبی مورد حمایت اشخاصی یقرار گرفته است ،مث  ً
یکند .ویقتی که مکافات بیهخاطر نفس مکافات پسندیده بیهنظممر
اخل ق 2از این نظریه پشتیبانی م ی
نیاید آن ویقت مفهوم »عدالت« و »مجازات« محتاج بیهتفسیر مجدد ی است.
کلمیه ی »عدالت« در تفسیر حقویقی آن ممکن است معنی »پاداش مطابق بمما اسممتحقا ق« را
برساند .اما زمانی که مجازات کیفر ی بیهخاطر کیفر بودنش دیگر طرفدار ی نداشته باشد معنمما ی
آن به »پاداش و مجازات بیهطریقی کممه بممه احتمممال یقممو ی منظممورش پیشبممرد رفتممار مطلمموب
یرود اگممر
یافتد شخصی که انتظار مجممازات او م ی
یکند .چه بسا اتفا ق م ی
اجتماعی باشد« تغییر م ی
بخشوده شود تغییرات مهمی در درون او بیهوجود خوااهد آمد در این صورت حق ،اینست کممه او
را ببخشند .از طرف دیگر امکان دارد شخصی که از لحاظ اجتماعی رفتار ی مطلوب داشته است
یبایست در موارد مشابه دنبال شود .در این صورت شمماید
اتفایق ًا رفتار ی نموده باشد که ظااهر ًا نم ی
بد نباشد که او را تنبیه کنند .بیهطور خلصه پاداش و مجممازات بایممد بمما در نظممر گرفتممن اثممرات
مطلوب اجتماعی شان مقرر شوند .و در این مورد نباید تنها معیاراها ی مطلق فرضی اسممتحقا ق و
یتردید این عمل بیهعنوان یمک یقاعممدیه ی کلمی عممایقلنه اسممت کمه
یا عدم آن را در نظر گرفت .ب ی
بیهکسانی که رفتار اجتماعی مطلوب داشتیهاند پاداش داده شود و کسانی که رفتممار مضممر دارنممد
مجازات شوند .ولی گایهگاه موارد استثنایی نیز پیش خوااهد آمد .چنین مفهومی از »عدالت« که
مأخذ آن اعتقاد بیهبهشت و جهنم باشد ،اگر رفتار »صحیح« رفتار ی باشد که ارضا ی تمایلت را
یرسد.
گسترش داهد ،موجه بیهنظر نم ی
مفهوم گناه با اعتقاد به آزاد ی اراده بستگی نزدیک دارد زیرا اگر کیفیممت اعمممال ممما توسممط
چوجه عممادلنه نخوااهممد بممود.
عواملی که از ارادیه ی ما خارجند معین شوند مجازات کیفر ی بیهاهی ی
نجا که
یکنم که گااهی درباریه ی ااهمیت اخلیقی آزاد ی اراده مبالغه شده است اما از آ ی
من فکر م ی
یتوان رابطیه ی این موضوع را با مسئلیه ی »گناه« نادیده گرفممت لزم اسممت کممه دربمماریه ی آن
نم ی
صحبت شود.
1

 (1873-1958)] ،Gorge Edward Mooreفیلسوف انگلیسی .و ی بیهاهمراه ویتگنشتاین ،فرگه و راسل
نگذاران مکتب فلسفه تحلیلی است[.
از بنیا ی
2 Principia Ethica [1903].
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آزاد ی اراده باید به این معنی توجیه شود که یک عمل اراد ی اهمواره و یا الزام ًا منتج از علل
نکممه
یقبلی نیست .اما معنی کلمیه ی »علت« آنطور که باید روشن نیست .اولیممن یقممدم بممرا ی ای ی
مطلب روشن شود این است که »یقانون علیت« را جانشین کلمیه ی »علت« کنیم .ما ویقتی ویقوع
یدانیم که بر طبق یک یقانون موجود ،از یک سلسممله
امر ی را »جبر ی« و معلول ویقایع پیشین م ی
یتوانیم حرکات سممیارات را پیشبینممی کنیممم زیممرا از یقممانون
ل ما م ی
حوادث یقبلی ناشی شود .مث  ً
یکنند .گااهی نیز اعمال انسممانی بیهاهمیممن ترتیممب یقابممل پیشبینممی اسممت :مث  ً
ل
جاذبه تبعیت م ی
امکان دارد آیقا ی »فلن« در مویقع ملیقات با غریبیهاها اهمواره نام آشنا ی خممود ،لممرد »بهمممان« را
یتمموانیم اعمممال ممردم را دیقیقم ًا
چوجمه نم ی
بیهزبان بیاورد .اما بیهعنمموان یممک یقاعممدیه ی کلممی بیهاهی ی
پیش بینی کنیم .این جریان یا بیهدلیلی اطلع نایقص ما از یقوانین مربوطه است و یا به این علممت
ل یقانونی وجود ندارد که بتواند بیهطور یکسان اعمال بشر را به اوضاع گذشته و حال
است که اص  ً
مربوط سازد .امکان دوم که اهمان آزاد ی اراده است بیهجممز در مممورد ی کممه موضمموع مممورد نظممر
یگویممد» :مجممازات
چکممس نم ی
»مسئله آزاد ی اراده« باشد اهمواره بدون تردید رد شده اسممت .اهی ی
یفایده است .زیرا ممکممن اسمت از ایممن پمس ممردم مجممازات را دوسمت بدارنمد« و بمماز
دزد ی ب ی
نجمما کممه
یفایده است زیممرا کممه پسممتچی از آ ی
یگوید» :نوشتن آدرس پشت پاکت ب ی
چکس نم ی
اهی ی
نرا بیهجمما ی دیگممر ی تحویممل داهممد« و
دارا ی آزاد ی اراده است ،امکان دارد که تصمممیم بگیممرد آ ی
یخوااهیممد برا یتممان انجممام داهنممد
یگوید» :بیهوده است برا ی کممار ی کممه م ی
چکس نم ی
بالخره اهی ی
یداهند« اگممر آزاد ی اراده در
نکه مردم مردن از گرسنگی را ترجیح م ی
دستمزد بپردازید .برا ی ای ی
یشد زیرا اهیممچ رااهممی کممه
تمام شئون عمومیت داشت ،اهر نوع تشکیلت اجتماعی غیرممکن م ی
توسط آن بتوان اعمال مردم را تحت کنترل در آورد وجود نداشت.
نکممه اصممل کلممی علیممت را یقابممل تردیممد
بدین ترتیب من بیهعنوان یک فیلسوف در عیممن ای ی
یدانم ،بیهعنوان فرد ی که دارا ی شعور اجتماعی است آنرا یک اصل مسلم حتمممی در جریممان
م ی
یباشند
یشناسم .در مورد اهدف اها ی عملی باید بپذیریم که اعمال اراد ی ما دارا ی عللی م ی
امور م ی
و یقوانین اخلیقی ما نیز باید با این فرض سازگار باشند.
ماها ی یقمموانین کیفممر ی تنهمما در ممورد
تمجید و سرزنش ،پاداش و مکافممات و کلییه ی سیسممت ی
فرضییهاها ی جبر ی و اعتقادات جزمی منطقی اهستند ولی در زمینیه ی فرضیه »آزاد ی اراده« این
یباشند که بدین منظور طمرح شمدیهاند تمما اعمممال
ناها مکانیزماهایی م ی
طور نیستند زیرا اهمیه ی آ ی
یشود نفع عموم در آنست ،اهمممااهنگی داشممته
نچه که تصور م ی
اراد ی را که با نفع عمومی و یا آ ی
باشد بیهوجود بیاورند .اما مفهوم گناه تنهمما در فرضممییه ی »آزاد ی اراده« منطقممی اسممت زیممرا در
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یشود که خواسممت اجتممماع چیممز ی غیممر از آنسممت،
فرضییه ی »جبر ی« شخص مرتکب عملی م ی
علتش اهم این است که خود اجتماع نخواسته است و یا نتوانسته است انگیزیهاها ی مناسبی برا ی
او فرااهم کند که او را از انجام آن عمل باز دارد .این امکان دوم یعنی عممدم توانممایی اجتممماع در
بیهوجود آوردن عوامل مناسب در مورد دیوانگی مورد تصدیق اهمه است :یک آدیمکش دیوانه ولو
نحال اعدام مانع ارتکاب عمل و ی نخوااهممد
نکه مطمئن باشد که مجازات و ی اعدام است با ای ی
ای ی
یخوااهند مرتکب یقتلممی
بود .بدین سبب بیهدار زدن او بیهوده است .اما اشخاص عایقل ویقتی که م ی
ناهمما را مسممتوجب
شوند معمو ًل امیدوارند که عمل شان پنهان بماند و اهمین حقیقت است که آ ی
یشود نه بدین علت که عمل و ی گناه است و گنااهکاران بایممد
یسازد .یقاتل مجازات م ی
مجازات م ی
یخوااهد از یقتل جلوگیر ی کند و ترس از مجممازات
زجر بکشند ،بلکه برا ی این است که جامعه م ی
یشود که بسیار ی از مردم از این عمل خوددار ی کنند .این نظر بمما فرضممییه ی »جممبر ی«
باعث م ی
ل سازگار ولی با فرضییه ی ارادیه ی آزاد غیریقابل تلفیق است.
کام  ً
یرسم که فرضیه آزاد ی اراده در اهیممچ اصممل اخلیقممی منطقممی ضممرور ی
من به این نتیجه م ی
یداهممد و در آن
نیست و تنها در اخل ق انتقامی کممه وجممود جهنممم و بهشممت را ممموجه جلمموه م ی
مچنیممن نممتیجه
گنااهکار بدون توجه بیهفایدیه ی مجازات بایممد مجممازات شممود اصممولی اسممت .و اه ی
یکنمد،
نرا تقبیمح م ی
یگیریم که »گناه« بیهجز در معنا ی رفتار ی که اجتماع یا خمود شمخص آ ی
م ی
تصور ی نادرست است زیرا وجود این تصور ویقتی که دیگران خلف کردیهاند در ما موجب ایجمماد
یدانیم تنها
یکه ویقتی ما خود را محکوم م ی
یشود در صورت ی
حس انتقام جویی و ظلمی غیر لزم م ی
یداهد.
احساس حقارت خفیفی بیهما دست م ی
لیکن این شبهه نباید ایجاد شود که ما با رد کردن مفهوم »گناه« معتقدیم کممه فریقممی بیممن
ناهایی اهستند که یقابل تمجیدند و اعمممال
اعمال درست و نادرست وجود ندارد .اعمال درست آ ی
نادرست اعمالی اهستند که یقابل سرزنش باشند .تمجید و سرزنش بیهعنمموان محرکاهممایی یقممو ی
برا ی ترویج اعمالی که بیهحال اجتماع مفید است بایقی خوااهند ماند.
مچنین ادامه خوااهند یافت .اما مممردود شمناختن مفهموم »گنمماه« در
پاداش و مجازات نیز اه ی
یآورد که در عمل )زندگی عملی( تا حد ی مهم است .از این
خصوص مجازات تفاوتی بیهوجود م ی
یآورم که اثرش
نرا در صورتی موجه بیهحساب م ی
یدانم و تنها آ ی
نظر من مجازات را فی نفسه بد م ی
یداشت که مردم را بر این عقیده واداریم بیهجمما ی
اصلح و یا ممانعت از تکرار باشد .اگر امکان م ی
نکه دزدان بیهزندان بروند بهتر است بیهجزیره ا ی دور دست در دریااها ی جنوب ،جایی کممه در
ای ی
نکه آنها را مجازات کنند این ایراد وارد بود بممدون
یشوند ،فرستاده شوند تا ای ی
وایقع خوشبخت م ی
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یگرفت.
یشدند و دزد ی اهمگانی اهمیهجا را فرا م ی
ناها مطلع م ی
شک دیر یا زود اهمه از وضع آ ی
نچه درباره مجازات درست باشد در مورد سممرزنش نیممز صممحت دارد .تممرس از سممرزنش و
آ ی
یکه عمممل
تقبیح ،عامل مؤثر ی در جلوگیر ی از ارتکاب عمل است .اما خممود سممرزنش در صممورت ی
یاثر است .شممخص سممرزنش
یقابل سرزنشی سر زده باشد معمو ًل دردناک ولی از لحاظ اخلیقی ب ی
یشممود و
یاعتنمما م ی
ل بیهخاطر یأس از خوشبینی اجتماع نسممبت بیهخممود عبمموس و ب ی
شده محتم  ً
یگیرد .احتمال ویقوع این نتیجه بیهخصمموص
حالتی شبیه بیهتسلیم بیهیک طرد اجتماعی بیهخود م ی
ویقتی که فرد مورد سرزنش گروه کثیر ی از مردم وایقممع شممود بیشممتر اسممت .بعممد از جنممگ اول
ناها را به امضا ی
ناها مقصرند و حتی آ ی
یگفتند که در این جنگ منحصر ًا آلما ی
جهانی ملل فاتح م ی
یقرارداد ی وادار کردند که در آن رسم ًا بیهتقصیر خود اذعان و اعتراف کنند.
بعد از جنگ دوم جهانی ،ژنرال مونتگمر ی 1اعلمییها ی صادر کرد .در این اعلمیه بیهپممدران و
مادران آلمانی گفته شده بود که بیهفرزندان خود توضیح داهند کممه سممربازان انگلیسممی بیهخمماطر
نشناسی و چه از
ناها لبخند بزنند .این عمل چه از لحاظ روا ی
یتوانند به آ ی
ناها نم ی
رذالت والدین آ ی
لحاظ سیاسی بد بود زیرا این نظریه از اعتقاد به اصل »گناه« سرچشمه گرفته بممود .ممما اهمگممی
ساخته اوضاع و احوال و شرایط و مقتضیات محیط اطراف خممود اهسممتیم و اگممر چنیممن وضممعی
موجب عدم رضایت اهمسایگان است وظیفیه ی ایشان است که بمرا ی اصملح مما رااهمی بیابنمد و
یتوانند بهترین راه حل برا ی نیل به این مقصود
بیهعقیدیه ی من ممنوعیت اها ی اخلیقی بیهندرت م ی
باشند.

1

گالعلمین.
 ، Montgomeryفرمانده نیرواها ی انگلستان در جنگ دوم جهانی و فاتح جن ی

فصل نهم

جدال اخلیقی
یخوااهم در این فصل مورد بحث یقرار داهم اختلف نظر دو تن و یا دو دسته از
موضوعی را که م ی
جهت کمال مطلوب و داشتن اهدف اساسی و ضمن ًا اثبات نظرییه ی صحیح و معتممبر اهممر یممک از
یباشد .برا ی احتراز از طرفدار ی یک جانبه ،یقضیه مممتروک و منسمموخی ماننممد اصممول
طرفین م ی
یگیریم .مدت زمانی بود که اصول بردگی بممدون چممون و چممرا مممورد یقبممول
بردگی را در نظر م ی
نگاه جدالی بیهپا خاست که تقریب ًا صد سممال بیهطممول انجامیممد و سممرانجام چنیممن
اهمگان بود .آ ی
گفتند که دنیا ی بدون برده مسلم ًا بهتر است .اگر در عالم خیال و تصور ،بیهدورانممی کممه جممدال
نکممه چیهگممونه بایممد تصمممیم گرفممت و
نگمماه اخل ق در مممورد ای ی
بردگی حکمفرما بود برگردیم آ ی
نحویه ی عمل چیهگونه باید باشد چه خوااهد گفت؟
ل ممکن است متضمن مباحث سه گانیه ی زیر باشد:
اهر موضوع سیاسی عم  ً
چگممونه
او ًل اساس بحث ممکن است کامل ً مربوط به »وسیله« باشد و نسبت به »اهممدف« اهی ی
اختلف نظر ی وجود نداشته باشد.
فنظر از عوایقب مترتبیه ی بر آن تبهکارانه
ثانیا ً ممکن است بعضی از کاراها در نظر عدیها ی صر ی
یکه دستیه ی دیگر برخلف آن بیندیشند ،یعنی این تبهکار ی
و شرارتآمیز تلقی شود ،در صورت ی
را ذاتی ندانند.
ثالث ًا ممکن است اختلف وایقعی در اهدفی باشد که اعمال انسانی متوجه آن اهدف اسممت .در
اکثر مشاجرات سیاسی عمل ً اختلف نظراها در آن واحد در اهر سه زمینه وجود دارد .ولیکن در
کدیگر تفکیک کرد.
مباحثات نظر ی این سه زمینه را باید از ی ی
نطور اهم باید باشممد.
اختلف نظراها ی سیاسی اغلب حقیقت ًا بر سر وسیله است و ظااهرا ً اهمی ی
بیهطور کلی اظهار نظر له و علیه معیممار طل معمممول ً مبتنممی بممر اسمماس ارزش و یمما عممدم ارزش
ماها ی ارز ی رایج است که خود بیهعنوان وسیلیها ی بیهکممار بممرده میشممود نممه اهممدف .لکممن
سیست ی
اهنگامی که مثل ً با مسأله چهل ساعت کار در اهفته روبرو میشویم میبینیم که عقاید اشخاص
ناهاست .کارفرمایان میگوینممد
فاهایی دارد که مورد نظر آ ی
بیهعنوان وسیله بستگی به ارزیابی اهد ی
یکه متخصصممین
که تولید و استخراج با تقلیل ساعات کار بیاندازه کااهش خوااهد یافت در حال ی
آمار بیهجانبدار ی از کارگران ،معتقدند که با لیممایقت و کمماردانی و حممداکثر اسممتفاده از امکانممات
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موجود میتوان از کااهش در میزان تولید جلوگیر ی بیهعمل آورد .بدیهی است که حداکثر تولید
مستلزم ساعات کار معینی در شبانه روز است .بیهعبارت دیگر میزان ساعات کار بایممد بیشممتر از
صفر و کمتر از  24ساعت باشد زیرا انسان بیهخواب و خوراک نیز نیازمند است.
کارفرمایان در دوران یقدرت سرماییهدار ی گمان میکردند که میزان  16ساعت کار در شبانه
یکه بلشک در این ارزیابی جانب انصاف رعممایت نشممده
روز عایقلنه و مناسب میباشد در صورت ی
بود .اگر کارگر اهمان یقدرتی را کسب میکرد که سرمایه در یقرن نوزداهم داشت شاید کسممی بمما
یکرد و میزان سرماییهگذار ی بیهمقدار زیاد ی پایین میآمد .ایممن
اطمینان کافی سرماییهگذار ی نم ی
ناهمما کممه ادعمما ی کشممف حقممایق را
موضوع روشنگر آنست که در بحث مربوط بیهحقایق مسلم آ ی
نگونه موارد اهممر یممک از ایممن مممدعیان
چگاه از شائبیه ی بینظر ی مبر ی نیستند و در ای ی
دارند اهی ی
اهدف و نظرات خاصی دارند که بیان آن اهدف برایشان دشوار بیهنظر میرسممد .زیممرا اهممر یممک از
آنان ظااهر ًا خود را ملزم بیهپیرو ی از اهدف اکثریت و عامه مردم میدانند ولی از نقطیهنظممر افکممار
عمومی که با نگرانی ناظر استدللت طرفین میباشند ،جدال وایقعا ً بر سر وسیله است نه اهدف.
یباشد بلکه حل آن ،اگر اصو ًل راه حلی داشته
جدال بر سر وسیله متضمن اصول اخلیقی نم ی
باشد ،صرفا ً از طر ق علمی امکانپذیر است .در روزگارانی که اصول بردیهدار ی مسالیه ی روز بممود،
مخالفین عقیده داشتند که استفاده از بردگان در کاراها ی تولید ی موجب اتلف انرژ ی اسممت در
یکه موافقین ،این نظریه را مردود و محکوم میدانسممتند .در حقیقممت مخممالفین سرسممخت
حال ی
نچه بممرا ی
یدادند .چنمما ی
چگاه رو ی موافق با آن نشان نم ی
بیهفرض زیانبخش نبودن این مسأله اهی ی
موافقین نیز اگر مقرون بیهصرفه نبممودن ایممن متممد بممه اثبممات میرسممید اهمچنممان بیهحمممایت از
نبمماره تصمممیمی
بردیهدار ی ادامه میدادند .استدلل طرفین متوجه افکار عامه بود که خود در ای ی
نکممه پیرامممون
نگرفته بودند .یقاطبیه ی مردم خواستار ارزان شدن کالاها ی کتانی بودند .بممدون ای ی
کار و خدمات بردگان در مزارع جنوب و یا کودکان در کارگایهاها ی لنکاشممایر 1بیندیشمند .بمرا ی
چگمماه زحمممات و
کسانی از این سه گروه که صرفا ً با جنبه عملی یقضیه سممر و کممار داشممتند ،اهی ی
یشد.
خدمات بردگان و کودکان جزء مسائل اخلیقی محسوب نم ی
یقبول این نکته که مشاجرات بر سر وسیله فایقد جنبیهاها ی اخلیقممی میباشممد یقسمممت اعظممم
کدیگر اختلف نظر دارند از صحنیه ی اخلیقیممات برکنممار
مسائل عملی را که مردم بر سر آن با ی ی
میکند.
اینک بیهبحث در پیرامون زمینیه ی بعد ی منایقشات میپردازیم و این زمینه مربوط بیهمممورد ی
1

س([.
ل باختر ی انگلی ی
ت لنکاشایر )در شما ی
] ،Lancashireایال ی
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است که ممکن است یکی از دو گروه معتقد باشد که پاریها ی از اعمال ،یقطع نظر از اثرات بعممد ی
ذاتا ً یقبیح اهستند .بر اهمین اساس ممکن است طرفداران حقو ق بشر و پیروان کانت 1که انسممان
را بیهخود ی خود اهدف میدانند اصول بردگی را محکوم کنند ولی اهنگامی کممه اختلف بممر سممر
منهیات است این یقضیه صراحت بیشتر ی پیدا میکند .اهندواها کشتن گاو را اهرچنممد کممه ایممن
حیوان مبتل بیهمرض دردناکی باشد گناه میشمارند .پیروان »مکتب انسانیت« در انگلستان نیز
معتقدند که زنده نگااهداشتن گاو در چنین شرایطی ظلم محض است .آنتایکوس م 2معتقممد بممود
که اتباعش عموما ً باید عادات و رسوم نژاد ی خممود را تممرک نممموده و از آداب و شممعائر یونانیممان
ناها مردن را بیهمراتمب بهمتر از خموردن گوشمت
پیرو ی نمایند .ولی یقوم یهود بیهویژه پیشوایان آ ی
4
3
خوک و یا متروک داشتن ختنه میدانستند .در استان پنسیلوانیا یقوم آمیش اخلیقا ً از نوکراهمما
مچنین اهر شکنجیها ی را بهتر از فرستادن کودکانشان بیهمدارس دولتی میدانند.
متنفرند .اه ی
یکنم که اهیچ چیز اثر مسممتقیم
بحث و جدل کردن در این مقوله چه ثمر ی دارد؟ گمان نم ی
یباشممد؟! ولممی
چگاه منافی اخل ق نم ی
داشته باشد .چیهگونه میتوان اثبات نمود که وجود نوکر اهی ی
نچه شخص با ذاهنی باز و فرصتی کافی بیهمطالعه دامنیهدار ی دست بزند بیهبراهممانی خوااهممد
چنا ی
رسید که اگرچه از لحاظ منطقی کامل ً یقانعکننده نیست ولی یقاعدت ًا بایممد از نظممر یممک محقممق
1

2

3
4

، Kantم ) ( 1724-1804فیلسوف آلمانی است کمه از اوان کمودکی بما تعلیممات اخلیقمی پمرورش یمافت.
یباشد .بیهنظممر و ی اصممول کلممی اخل ق عبممارت اسممت از نیکممی
مترین اثر و ی »مبانی فلسفیه ی اخل  ق« م ی
مه ی
اخلیقی – حسن نیت – و ارادیه ی خیر بر ادا ی تکالیف .رفتار صحیح وسیله است نه اهدف .کانت برا ی یقوانین
اخلیقی ااهمیت خاصی یقائل بود .اهدف اخل ق را عبارت از کمال نفس برا ی خویش و سعادت بممرا ی دیگممران
یداند.
م ی
] ،Antiochus IVپادشاه سلوکیان از  175تا  164پیش از میلد .او پسر آنتایکوس سوم و برادر سلوکوس
چهارم بود .نام راستینش مهرداد  Mithridatesبود و نام آنتایکوس را یا پس از نشستن بر تخت یا پس از
مرگ برادرش آنتایکوس باید برگزیدهباشد .از رخداداها ی مهم زمان فرمانرواییاش لشکرکشی بهمصر بود که
چیز ی نماندهبود که آن سرزمین را بهخاک سلوکی بپیوندد که با تهدید رومیممان روبهرو شممد و از پیگیممر ی
کار باز ماند .اهم چنین خاندان یهود ی مکابیان در زمان او شوریدند[.
لخاور ی آمریکا در ساحل ایقیانوس اطلس[.
] ،Pennsylvaniaایالتی در شما ی
] ،Amishفریقهى مسیحى آمیش )در یقرن اهفداهم از منونیتاها منشعب شد( پیروان فریقه آمیممش کماکممان
بر اساس روشاها ی یقدیمی نیاکان شان مانند استفاده از اسب برا ی کشاورز ی و حمل و نقممل ،روش پوشممش
سنتی و ممنوعیت استفاده از بر ق و تلفن در خمانه زنممدگی میکننمد .آمیشاهمما بمه ارتمش نمیپیوندنممد ،از
مزایا ی تامین اجتماعی بهره نمیگیرند ،بیمه نمیشوند و اهیچگونه کمک مالی دولت را نمیپذیرنمد .برخمی
گروهاها ی آمیش ،محدودیت اها ی کمتر ی دارند ،بعضی اجممازه اسممتفاده از اتومبیممل و بممر ق را دارنممد و حممتی
ممکن است تشخیص آناها از میان جمعیت انگلیسی زباناها دشوار باشد[.
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بیغرض استدللی وزین و معتبر باشد ،منظورم استدللی است که در فصول اولیه ی این کتمماب
مطرح کردم و خواستم نشان داهم که »خوبی و بد ی« نه »درست و نادرست« دو مفهوم اساسی
اخلیقی اهستند و عمل درست عبارت از عملی است که نتایج خوب در بر داشته باشممد و عمممل
نچه با تدریس دوریه ی مفصلی از تاریخ
نادرست عملی است که نتایج نامطلوبی بیهبار بیاورد .چنا ی
و مردمشناسی یک »آمیش« را به این یقضیه مجاب سازید میتوان از او پرسممید کممه نمموکر چممه
ضرر ی میرساند؟ اگممر توانسممت ضمرر او را اثبممات نمایممد بایممد عقیممدیه ی او را بپذیریممد در غیممر
نصورت او باید از نظرییه ی شما پیرو ی نماید.
ای ی
با وجود این احوال یقضاوت سریع در باب صواب و خطا باید متکی بیهشرایطی باشد .ویقتی که
نکممه
عملی اهر یقدر اهم که بیزیان باشد در شخص ایجاد رعب و اهراس وایقعی بنمایممد و ی از ای ی
آن عمل در جلو چشمانش وایقع شود خشنود نخوااهد بود .ممکن اسممت یکممی از مهمانممان شممما
یکه سایر اهمرااهان به این نکتممه
باز ی ور ق را در روز یکشنبه عملی زشت و ناپسند بداند در حال ی
توجهی نداشته باشند .در این صورت شما بمما مراعممات نکممردن احساسممات او مقصممر میباشممید.
نچه تصور میرود عین صواب یا خطا باشد )بر حسب شرایط( ممکن اسممت وایقعمما
نترتیب آ ی
بدی ی
نکه عقیدیه ی اشخاص نسبت بیهصواب و خطمما عمموض شممود .ایممن
اهم صحیح یا خطا باشد مگر آ ی
یکند که عقیده ی مورد بحث درباریه ی صواب و خطا عقیده ی درستی است بلکه
مسأله ثابت نم ی
ناهمما ممما
نشان میداهد که عقیدیه ی مزبور صرفا ً موجد امیال و تنفراتممی اسممت کممه بممر اسمماس آ ی
بیهخوبی عملی رأ ی میداهیم و مراد ما از خوبی در این مقام ارضا ی یممک میممل اسممت .در وایقممع
احساسات ستایشآمیز با ترس انسان نسبت به پاریها ی کاراها ،در صممورت دوام ایممن احساسممات،
جزو عوامل بسیار عمده در امر یقضاوت درباریه ی درست و نادرست محسوب میشوند.
موارد ی که یقضاوت پیرامون جدال اخلیقی طبق موازین منطقی بسیار دشوار بیهنظر میرسد،
نگمونه مموارد
اهنگامی است که نسبت بیهاهدف وایقعما ً اختلفمی وجمود داشمته باشمد و تعمداد ای ی
نچه در باد ی امر بیهنظر میرسد نسبتا کم است .اشراف روسیه تا اواسط یقرن نمموزداهم
برخلف آ ی
نسبت بیهبردگان خود بیهچشم حقارت مینگریستند و علت این امر از لحمماظ اختلف نظممر بیممن
ناهمما معتقممد بودنممد کممه میممزان
آنان و مخالفین اصول بردگی نبود بلکه از آن جهت بممود کممه آ ی
احساسات آنان نسبت به اربابانشان کم است .تورگنیف 1در کتاب خود تمام مهممارتش را در فممن
1

نجا اشاره بیهکتاب
س و نمایشنامیهنویس روس ،در ای ی
ننوی ی
] ، Ivan Sergeyevich Turgenevشاعر ،روما ی
 Theو
Hunting
 Sportman’sکممممممه بمممممما نایماهمممممما ی Sketches
Sketches
 Sketches from a Hunter's Albumاهم معروف است .این کتاب دو مرتبه بیهفارسی ترجمه شده.
کبممار بمما عنمموان »خمماطرات یممک شممکارچی« توسممط محمممود محممرر خمممامی و دگممر بممار توسممط ⇽
ی ی
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مدرد ی در خلل
داستانسرایی بیهکار برده و صحنیه ی انممدوه و سممرور بردگممان را ضمممن ابممراز اه ی
نوشتیهاهایش بیان داشته است .و این مسممئله احساسممات طبقیه ی مممالکین روشممنفکر بیهشممیویه ی
روسو1را برانگیخت .کلبیه ی عمو تام 2در زمینیه ی بردگان کشوراها ی متحممده آمریکمما نیممز اهمیممن
نقش را ایفا نمود .در اهر دو کشور زمانیکه مردم متوجه شدند که طبقیه ی ستمدیدگان اهم بممه
اندازیه ی طبقیه ی ستمگر یقدرت احساس خوشممی و انممدوه را دارنممد ،بممالنتیجه بسمماط سممتمگر ی،
یکباره دستخوش زوال گردید .جدال بین مخالفین و مدافعین این یقضیه در وایقع جدالی بر سر
اهدفاها نبود بلکه بر سر حقایق احساسات انسانی بود.
یقطع نظر از بحث پیرامون حس تشخیص بردگان اینک دفاع از بردگی را از دو نظر میتوان
توجیه کرد.
اول -بردیهدار ی از لوازم دنیا ی متمدن بیهشمار میرود.
ثانیا ً -بردگان موجودات بیارزشی اهستند و تنها بیهعنوان وسیله بیهکار میروند و لذت و الممم
ناها برا ی ما بیتفاوت است.
آ ی
از این دو استدلل فقط استدلل دوم بحث مربوط بیهاهممدف را دنبممال میکنممد .در اسمتدلل
نخست حقیقتی نهفته است که در گذشته این حقیقت محسوستر بوده است.
کشیشان مصر ی و بابلی که نوشممتن ،اصممول و مبمماد ی علممم اهندسممه ،ریاضممیات و نجمموم را
گسترش دادند با استخدام بردگان برا ی خود فراغتی کسب کردند و در آن ایام که نتیجیه ی کار
نچه طبقممات ممتمماز و
کنفر بیهسختی برا ی اعاشیه ی 3خود و فرزندانش کافی بود چنا ی
و فعالیت ی ی
1

2
3

⇾ اهرمز ریاحی و بهروز برکت با نام »شکارچی در سایه روشن زندگی«[.
گترین نویسندگان فرانسه است .نوشتیهاهایش در
 (1812 - 1778) ،Jean Jacques Rousseauاز بزر ی
باهمما ی او
افکار عمومی اثر ی خاص داشت و میان اولیا ی دین و سیاست جنبشی ایجاد کرد ،بیهحد ی که کتا ی
را سوزاندند و او را تعقیب کردند .شهرت و ی بیهعلت مقالیها ی بود که در پاسخ انجمن ادبی فرانسممه دربمماریه ی
یداند .بیهعقیدیه ی او ،انسان طبیعی
»منشأ عدم مساوات« نوشت .و ی عدم مساوات را معلول زندگی تمدنی م ی
آزاد؛ و انسان اجتماعی در یقید و بند است در مقابممل انسممان متمممدن ) ،(Homme Civilانسممان طممبیعی
نچه بیشتر مورد توجه روسممو اسممت آزاد ی و دموکراسممی
یکند .البته آ ی
) (Homme Naturelرا فرض م ی
طبیعی است که در کتاب » Contract Socialیا یقممرارداد اجتممماعی« بیممان کممرده اسممت .افکممار روسممو
 یکه در تنظیم اعلمییه ی »حقو ق بشر« که پس
ش عقاید و افکار پیشوایان انقلب فرانسه بود بیهطور ی
الهایمبخ رِ
ل نمایان است.
از انقلب صادر شد افکار او کام  ً
] ،Uncle Tom’s Cabinاین رمان چندین بار بیهفارسی ترجمه شده است[.
]زندگی کردن[.
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طبقات محکوم بیهبردگی در جامعه وجود نداشت اصو ًل فراغتی برا ی تحقیق و تتبع طبقات بممال
یماند.
بایقی نم ی
عشق و علیقیها ی که جوانان مذکور در مکالمات افلطممون 1نسممبت بیهفلسممفه از خممود نشممان
ناها داشته و منوط به اداریه ی صحیح بردگمانی کمه در خمانواده
میداهند بستگی بیهتأمین مالی آ ی
2
ناها میزیستند .مجموعیه ی مکالمات لرد ملبورن که در خانیه ی اهلند )در انگلستان( ایراد شده
آ ی
3
و توسط گریو ی ضبط گردیده است اهنوز اهم از لحاظ وسعت افق فکر ی و ی جالب توجه اسممت.
بیهعلوه و ی مرد ی بود که اهمواره با نهایت شکیبایی که خاصیه ی یک انسان است زیادیهرو یاها ی
خارج از اندازیه ی زنش را تحمل میکرد.
نیل بدین صفات برا ی و ی بدون مشقتی که بر اطفال در معممادن زغالسممنگ روا میداشممت
یبود ،بنابراین باید یقبول کنیم که وجود بردگی و بیعدالتیاها ی اجتمماعی در گذشمته
میسر نم ی
یخمموااهم وارد ایممن
در خصوص سیر تکاملی تمدن نقش مؤثر و سودمند ی دربرداشتیهاند .من نم ی
بحث شوم که تا چه اندازه این موضوع در حال حاضر اهم صحت دارد چون مایل نیستم که وارد
جدال سیاسی شوم.
بخش دوم از استدلل فو ق که بر طبق آن بردیهدار ی توجیه میشود متکی به آن اسممت کممه
نترتیب این استدلل یک سلسممله مسممائل عمقیتممر ی را پیممش
برده صرفا ً یک وسیله است .بدی ی
میآورد که از نظر اخلیقی بیش از سایر مسائلی که تمماکنون مممورد بحممث یقممرار گرفتیهانممد حممایز
ااهمیت میباشند .اصول این مسائل اهمانست که در فصل ششم این کتاب در باب خیر جزئی و
نجا گفتیم که خوبی بر دو نوع است :نوعی کمه خموبی فمرد یما
خیر عمومی مطرح کردیم .در آ ی
افراد معدود ی را در بردارد و نوعی که دارا ی جنبیه ی عمومی است .در مورد شخصیکه به اظهار
خودش فقط منافع عدیه ی معدود ی یا منافع شخصی خود برایش مطرح است چه عواملی ممکن
است در طرز فکر چنین شخصی مؤثر وایقع گردد؟ یک آدم خودخواه ،یک فممرد ناسیونالیسممت و
یا فرد ی که صرف ًا بیهفکر خود یا اهممسلکان خممودش میباشممد اهمممه و اهمممه دارا ی یممک حممس
خیرخوااهی محدود و معینی میباشند ،آیا میتوان بیهنحو ی این اشخاص را یقانع کممرد کممه فقممط
یشممود عمل ً خیممر عممامه را
ناها عمموض نم ی
بیهمصالح عدیه ی معدود ی نیندیشد و حدایقل اگر فکر آ ی
مرعی دارند؟

2
3

1 Plato’s Dialogues.
توزیر دوره ملکه ویکتوریا[.
 (1779-1848)] ،William Lamb, 2nd Viscount Melbourneنخس ی
 (1794-1865)] ،Charles Cavendish Fulke Grevilleخاطریهنویس انگلیسی[.
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نجا اهمان مسألیه ی یقدیمی اهمممااهنگی بیممن منممافع شخصممی و منممافع
بدیهی است که در ای ی
ل به این نتیجه رسیدیم که اهر کسی اضطرارا ً در پی ارضا ی تمممایلت
جمعی مطرح میشود .یقب  ً
خویش است بنابراین در صورتی رفتار خود را با خیر و صلح عامه تطبیق میداهد که تمممایلت
خودش نیز و ی را به این روش راهنمون باشد .حال اگر تمایلت و ی مبنممی بممر تحممر ی 1خیممر و
نکه سیستم اجتماعی طور ی باشد که او بتواند منافع فممرد ی خممود را از
صلح عامه باشد و یا ای ی
طریق ایقدامات سودمندانه در جهت نفع اجتماع تحصیل نمایند ،نتیجیه ی فممو ق حاصممل خوااهممد
یکنم که ایجاد اهمااهنگی کامل بین منافع فممرد ی و منممافع اجتممماعی امکانپممذیر
شد .تصور نم ی
نرا ایجاد کرد .ولممی
یتوان آ ی
نجا که این اهمااهنگی وجود ندارد با استدللت اخلیقی نم ی
باشد و آ ی
فکر میکنم میزان عدم اهمااهنگی به آن حد ی نیست که عموما ً تصور میشود.
اینک بار دیگر دنبالیه ی یقضییه ی بردگی را ادامه میداهم .در جامعیها ی که تعداد بردگان زیمماد
باشد پیوسته بیم یقیام آنها میرود و در صورت بروز ،احتمال ً این یقیام وحشممتناک خوااهممد بممود.
محیط بیم و وحشت سبب ستمکار ی صاحبان بممرده میگممردد و بسممیار ی از بممردیهداران از ایممن
بیرحمی خرسند نخوااهند بود .ابراز اهمدرد ی نسبت بیهکسانی که دچار مصممیبت ،بیهویممژه رنممج
جسمانی اهستند تا حد ی انگیزیه ی طبیعی دارد .کودکان با شنیدن فریمماد و زار ی بممرادران و یمما
خوااهران خود با آنان اهمصدا میشوند .صاحبان برده بایممد ایممن انگیممزه طممبیعی »اهمممدرد ی بمما
بردگان« را در خود سرکوب کنند .و ویقتی سرکوب کردند به انگیزیه ی متضاد تبدیل میشممود و
یرحمی بیهخاطر بیرحمی مبادرت میورزد .ولی انگیزیهاهایی از ایممن
در چنین حالتی شخص بیهب ی
یگردد و اهرچه
یقبیل با عوامل دیگر ی اهمرایهاند و ارضا ی این یقبیل انگیزیهاها موجب خشنود ی نم ی
ناها دامن بزنیم بیهاهمان نسبت بر ترس خویش میافزاییم .آرامممش در یممک چنیممن زنممدگی
به آ ی
ناهاییکه امروزه معمول ً گرد بیعدالتیاها ی اجتماعی میگردنممد کسممانی
وجود خارجی ندارد .آ ی
اهستند که بر اساس جهل خود آسایش خاطر خردمندان و پاکممان را نادیممده انگاشممتیهاند .شممک
نیست که پاکان و مقدسان که بیهمال و مقامممات دنیممو ی پشممت پمما زده و بمما فقممر و تهیدسممتی
یبردنمد از ایمن
زیستیهاند از شادمانی روحی بهریهمند گشتیهاند و اگر در پناه مال و منال بیهسمر م ی
آسایش درونی محروم میبودند .فیالمثل سقراط تمما آخریمن لحظیه ی زنمدگی ممرد نیکبخمت و
سعادتمند ی بوده است.
اینممک بیهذکممر نمممونه ی دیگممر ی کممه بیهمسممألیه روز بیممش از یقضممییه ی بردگممی بسممتگی دارد
یپردازیم .منظور من پیرو ی از اصول ملیت است .در این ایام ) (1946کممه جهممان بمما مسممأله
م ی
1

]جستن[.
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وجود ایقوام و ملل خشمگین و بدبین مانند اعراب ،یهود ،اهندو ،مسمملمین ،یوگسمملو ،ایتالیممایی،
روس و ملل آمریکا و انگلیس روبیهرو است  -بگذریم از ملل آلمان و ژاپن که سرکوب شدیهاند -
اهر یک از این اجتماعات معتقدند که منافعشان با گممروه متخاصممم منافممات دارد از ایممن جهممت
نکه تلش آناها برا ی دشمنان چه عوایقممبی در بممر دارد بممرا ی تممأمین و حفممظ
بدون توجه به ای ی
منافع خود پیوسته و بدون وسوسیه ی اخلیقی میکوشند .اهمیه ی سیاستمداران میدانند کممه بمما
ادامه این روش جنگ جهانی دیگر ی درگیر خوااهد شد و با استفاده از بمب اتمممی ،ایممن جنممگ
بیهنابود ی اهمه و از جمله خود شرکتکنندگان منجر خوااهد شد .صهیونیستاها )یقوم یهود( یقلع
نچه در ارض موعود 1بیهوجود آوردیهاند از بین خوااهد رفت و از اعراب عده یقلیلی
و یقمع شده و آ ی
آن اهم در بیاباناها زنده میمانند.
مسلمین و اهندواها بیهرأ یالعین 2مشااهده خوااهند کرد که شهراها ی مقدسشان ویران گشته
ناها بیهعلت ویقوع جنگ و یقحطممی کممااهش یممافته و اراضممی حاصلخیزشممان نیممز
و عدیه ی نفوس آ ی
3
نصممورت
بیهبیابان مبدل شده است .اهرگاه در مورد تریست پیمممانی منعقممد نشممده باشممد در ای ی
نچه شممورو ی و
تریست مانند شهراها ی دیگر دسممتخوش انهممدام و ویرانممی خوااهممد شممد .چنمما ی
کشوراها ی دموکرات غرب  4نتوانند اختلفات خودشان را بیهنحو مسالمتآمیز ی حممل نماینممد در
نصورت ادامیه ی حیات برا ی کمونیسم و کشوراها ی سرماییهدار ی غیرممکن خوااهد شد و تنهمما
ای ی
عدیها ی رااهزنان اهرج و مرج طلب جان سالم بدر خوااهنممد بممرد .البتممه اهممدف اجتماعممات و ملممل
ستیزیهجو این نیست بلکه اگر آنان یقادر بیهدرک این موضوع نباشند که تا چه اندازه منافع وایقعی
اهر یک از آنان با نفع عمومی توأم است و در عوض بما امیمد وااهممی بیهدنبممال ممموفقیت فممرد ی و
اختصاصی باشند چنین وضعی اضطرارا ً پیش خوااهد آمد.
نتیجه بررسیاها ی فو ق این حقیقت را ثابت میکنممد کممه در مباحثممات سیاسممی توسممل بممه
اخل ق کمتر ضرورت پیدا میکند زیرا عناصر روشنفکر سودپرست اهمواره ایقدامات را بر اسمماس
مطابقت با منافع عمومی آغاز مینمایند ولیکن اهرچند بیهطور کلممی )ولممی نممه اهمیشممه( توسممل
بیهنفع شخصی روش معتبر ی است ولی اغلب توسل به انگیزیهاها ی نوعدوستانه فو قالعمماده مممؤثر
1
2
3
4

] ،Promised Landسرزمینی مابین مرز مصر تا رود فرات که مطابق آیات پیمدایش ،21-18 :15م :28
 ،13خروج  31 :23و تثنیه  8 :1از کتاب مقدس بیهفرزندان ابرااهیم وعده داده شده است[.
]بیهچشم دیدن[.
لخاور ی ایتالیا[.
] ،Triesteشهر ی در شم ی
 ، Western Democracyآزاد ی سیاسی را دموکراسممی غربممی و بریقممرار ی سیسممتم ایقتصمماد متمرکممز را
دموکراسی شریقی گویند.
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است .حسد و نفرت و زبونی و خوار ی ،دیدگان مردم را حتی نسممبت بیهمنممافع خودشممان نابینمما
نکه
میسازد .از طرف دیگر ابراز تأسف و اهمدرد ی موجب ایقداماتی بیهنفع دیگران میشود ولو ای ی
این ایقدامات متضمن منافع فرد ی نباشند .احساسات سممخاوتمندانه شمماید بهممتر از حسمماباها ی
شخصی منجر به اعمالی شوند که انسان ممکن است از رو ی حساباها ی مشخصی انجممام داهممد
نکه در این محاسبه اشتباه نکند( لکن مممادام کمه یقلمموب ممردم سمرد و عمار ی از
)مشروط بر ای ی
یتوانند درک نمایند که معمول ً حس اهمکار ی و اهمااهنگی بیش از ریقابت برا ی
عطوفت است نم ی
طرفین مفید و سودمند است.
فرض کنیم که تضاد وایقعی بین مجموعه ی امیال یک شخص با مجممموعیه ی امیممال شممخص
دیگر وجود داشته باشد و از دو وضع موجود یکی برا ی »الف« خوشآیند باشد و دیگممر ی بممرا ی
یتوانیم استدللتی له یا علیممه
نجا که به این دو نفر مربوط است ما نم ی
نصورت تا آ ی
»ب« .در ای ی
اهر یک از این دو وضع ارائه بداهیم .ولی از طرفی »الف« و »ب« بایممد تمممایلت سممایرین را نیممز
نچه کمه ظمااهر ًا از آن مسمتفاد میشمود کممی فمر ق
بیهحساب آورند و لذا معنا ی این یقضیه با آ ی
میکند .در موایقعیکه »الف« خواسته باشد پول »ب« را بدزدد این میل ممکممن اسممت بمما میممل
فرار از مجازات و سرزنش متعارض باشد ،اهر کممس میتوانممد از دزد ی بهممره گیممرد مشممروط بممر
نکه تنها او دزد باشد و لکن اهر کس میتواند از دزد ی نکردن دیگران متنفممع شممود .در ایممن
ای ی
موارد عامل نفع عمومی در بین است که نقطیه ی مقابل عامل نفع شخصی است و اگر این عامل
یداشت اهر کس بیهدنبال منافع خود میرفت .یقانون و دولت سازماناهایی اهسممتند کممه
وجود نم ی
ناها میخوااهیم افراد را بیهرعایت مصالح عامه متذکر سازیم .افکار عمومی بیهصممورت
بیهوسیلیه ی آ ی
نکه در موارد یکه سممازمان پلیممس
ستایش و سرزنش نیز چنین حالی را دارد .حاصل مطلب ای ی
لیق و کارآمد باشد اکثریت یقریب بیهاتفا ق مردم خوددار ی از ارتکمماب بممزه را مفیممد میداننممد و
نکممه در تعقیممب
لکن در روابط بین ُدول مستقل چون یقانون و حکومتی وجود ندارد ،بحث از ای ی
منافع ملی خود نباید منافع سایر مردم جهان را بیهخطر انداخت ،اگر چه استدللی است معتممبر
یباشممد
نکه وضوح آن بر سیاستمداران و یقشراها ی بزرگی از مردم کامل ً مسمملم نم ی
ولی بیهعلت آ ی
فهم آن نیز میسر نیست.
نچه را که بشر باعث شاد ی میپنممدارد بممه احساسممات او بسممتگی دارد .احساسممات او نیممز
آ ی
بیهنوبیه ی خود بیهتربیت و اوضاع و شرایط اجتماعی و صفات ممموروثی او بسممتگی دارنممد .بممدیهی
است که توجه جوانان را ممکن است بیهموضوعاتی معطوف کرد که جامع منافع دیگران با منافع
آنان باشد و یا برعکس ممکن است توجه آنان را بیهمسائلی معطوف سمماخت کممه تضمماد منممافعی
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بین آنان و سایرین بیهوجود آورند .در حال حاضر در اغلب نقاط جهان مدارس ،اصممول تعمماون و
اهمکار ی را در چهارچوب ملی بیهمردم تعلیم میداهند ولی از طرفی لزوم ریقابت بین ملل را نیممز
میآموزند .اتخاذ این روش عصر ما را بیهپایانی نکبتبار سو ق میداهممد و احتمممال ً ممکممن اسممت
اکثریت دانشجویان کنونی را در اواسط سنین زندگی راهسپار دیار عدم نماید .آموزش صدایقت و
وفادار ی به انسان بیهاهمین اندازه آسان و میسر است و بر اساس اهمین احساسات میتمموان یممک
کشور بینالمللی بیهوجود آورد تا از آن راهگذر نژاد بشر بتواند بیهدرجیها ی از رفاه و سعادت نائممل
چیک از دول معظم حتی در
گردد که اهرگز و ی را تا بیهحال بدان دسترسی نبوده است ولکن اهی ی
یپذیرد ،اهرچند اهمگی میدانند که مجازات
نگونه خلع سلح روشنفکرانه را نم ی
عالم رویا اهم ای ی
ادامه چنین وضعی نابود ی محض است.
اینک من با خلصه کردن مباحث یقبلی علیه موضوعی که نظرییه ی نیچممه خوانممده میشممود
این بحث را خاتمه میداهم .بر طبق نظرییه ی مزبور بخشی از اجتماعمات بشمر ی اهمدف ،و بقیمه
وسیلیهاند .در نخستین مرحله اهمین که در اجتماع ،این دو بخش را از اهمم تمممایز کردیمم ،ایمن
تئور ی برا ی تمام کسانی که بیهبخش ممتازیه ی اجتماع تعلق ندارند غیریقابل یقبول خوااهد بممود و
ل :نژاد غیر سفید اعتراف نماید که جهان منحصرا ً برا ی کممامجویی
یتوان انتظار داشت که مث  ً
نم ی
و بهریهبردار ی سفیدپوستان بیهوجود آمده است و مادام کممه نممژاد سفیدپوسممت تفممو ق و سممیادت
خودش را حفظ میکند نژاداها ی دیگر پیوسته موضوع »حقو ق بشر« 1را اعلم میدارنممد و دم از
نکه
مچنا ی
مساوات میزنند ولی در موارد یکه افراد نژاداها ی دیگر انتظار و امید پیروز ی دارند ،اه ی
یاها پس از حادثیه ی پرل اهاربور 2بیهوجود آمممد ،ایممن نژاداهمما نیممز بیهفلسممفیه ی
این امید برا ی ژاپن ی
1

2

ناها و
 ، Right Of Manحقو ق بشر یعنی احترام به آزاد ی سیاسمی ،ایقتصماد ی ،ممدنی و اجتممماعی انسمما ی
عنظر از نژاد ،مذاهب و ملیت و جنسیت .مسممألیه ی حقممو ق بشممر موضمموع
مساوات ملل در برابر این حقو ق یقط ی
تازیها ی نیست .از دیرزمانی مورد توجه دانشمندان و فلسفه یقرار گرفته و اهر یک نظریات موافممق و مخممالفی
 یاها ی مداوم و انقلبات مردم اهر سرزمین برا ی کسممب
نیز اظهار نمودیهاند .ولی سرانجام با مبارزات و فداکار ی
ل نمتیجه انقلب فرانسمه صمدور اعلمییها ی بمدین نمام
 یاها ،تا حد ی صورت عمل بیهخود گرفمت .مث  ً
این آزاد ی
نالملل اول در
] Declaration des Droits de l’Hommeاعلمیه حقو ق بشر[ بود .پس از جنگ بی ی
زمان ریاست جمهور ی ویلسون اعلمیه حقو ق بشر صادر و اکنون یقسمتی از برنامیه ی سازمان ملل را تشکیل
یداهد.
م ی
ناهما
نجا شبیخون زدند و عده زیاد ی آمریکایی و ناوگان آ ی
یاها بدا ی
 ،Pearl Harbourیا بندر مروارید  ،ژاپن ی
یکه بمب اتمی را
یاها وارد جنگ شدند و شاید ویقت ی
یاها با ژاپن ی
را از بین بردند ،در نتیجه اهنگامی که آمریکای ی
یکردند!Remember Pearl Harbour :
یافکندند این جمله را تکرار م ی
بر اهیروشیما و بندر ناکازاکی م ی
یاها بود.
و این خود تلقین و تحریکی برا ی تقویت روحییه ی سربازان آمریکایی جهت ادامیه ی جنگ علیه ژاپن ی
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نیچه خوااهند گروید ،تنها کافیست که در این تئور ی کلمه سفید را به زرد مبدل کننممد و ایممن
ناها نیز بیهنوبیه ی خممود بمما شکسممت مممواجه
نکه آ ی
نوع تغییرات اهم منطقا مهم نیست .و پس از آ ی
کنفر مارکسیست مکزیکی را
گردیدند نژاد یقهویها ی و یا سیاه این دعو ی را ساز میکنند .و من ی ی
دیدم که مدعی بود :اساس رسالت مارکس مبتنی بر تفو ق و سیادت نژاد سرخ بوده اسممت زیممرا
یشود .بدیهی است کممه نظممرییه ی
در بین افراد سرخ مقیم مکزیک اهیچ سرمایهدار] ی[ یافت نم ی
آن دسته از مردم که مبتنی بر غلبه و برتر ی یک بخش از مردم بر بخش دیگممر اسممت ،ممکممن
است سبب کشمکشاها ی بیپایان توأم با تغییرات متناوب و اسممتیل و غلبیه ی یکممی از طبقممات
شود .در اهر یک از این مراحل اهمواره برا ی ابقا و سیادت آنی و زودگذر زمامداران جهان ،آییممن
ستم و بیدادگر ی اعمال میشود .بیم از وجممود طغیممان اهمیشممه وجممود خوااهممد داشممت ،خمماطر
فرمانروایان اهم از ویقوع شورش و امکان کشتار آزرده است ،نژاد پیروز و فرمممانروا نیممز دریچیه ی
چگاه افکارشممان بیهسممو ی حقممایق معطمموف
یقلب خود را بیهرو ی عواطف و اهمدرد ی بستیهاند و اهی ی
چکس با دیدگانی باز
یگردد و سرانجام در طغیانی خونین جان خود را از دست میداهند .اهی ی
نم ی
یشود .گرچه فلسفه ی نیچه رویا ی محض اسممت ولممی در عمممل
حاضر بیهیقبول چنین زندگی نم ی
کابوس وحشتناکی است.

فصل دهم
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یرسیم که نتیجه مستقیم تمام بحثاها ی یقبلی ممما در مممورد اخل ق
اکنون بالخره بیهمسألیها ی م ی
نکه با زبممانی بیهبحمث در
است .این مسأله را ممکن است با زبانی مطلق ًا علمی مطرح کرد و یا ای ی
آن بپردازیم که نمایشگر نقش فو ق العاده احساس در آن باشممد .ولمی ممما بحمث را بیهطریمق دوم
یکنیم.
شروع م ی
نکه »شما باید اهمساییه ی خودتان را ماننممد
اگر بگوییم که »ستمگر ی ناصواب است« و یا ای ی
یتواند صحیح و یا نادرسممت
یطرفانه بیان کردیهایم که م ی
خویش دوست بدارید« آیا مسألیها ی را ب ی
یداهیم پرداختیهایم؟ اگر بگوییم که »لذت،
نچه که خود ترجیح م ی
نکه تنها بیهبیان آ ی
باشد و یا ای ی
نکه منحصر ًا بیهبیان یک احساس
خوب و الم بد است« آیا عقیدیه ی خود را اظهار کردیهایم و یا ای ی
یگفممتیم »زنممدیهباد لمذت و
پرداختیهایم؟ شاید از لحاظ شکل دستور ی ،صحیحتر این بمود کمه م ی
یپردازد و یا برا ی یک آرمممان سیاسممی
یکه بشر بیهجدال لفظی م ی
مرگ بر الم و تیریهروز ی« .ویقت ی
یرود آیا وایقع ًا بدین منظور است که در یک طرف حقیقممت بیشممتر ی از طممرف دیگممر
بیهجنگ م ی
یباشد؟ آیا معنی این عبارت،
نکه تنها یک مسألیه ی سنجش یقدرت در کار م ی
موجود است و یا ای ی
ل معنایی داشته باشد ،دنیایی که بشر در آن خوشبخت باشد بهتر از دنیایی است که در
اگر اص  ً
یگممویم» :ظلممم بممد اسممت« برایممم
ل ویقتی م ی
آن بدبخت باشد ،چیست؟ من بیهعنوان یک فرد مث  ً
غیریقابل تحمل است که فرض کنم مفهومش تنهمما ایممن باشممد کمه» :مممن سممتمگر ی را دوسممت
یخمموااهم
نچه کممه مممن م ی
ندارم« و یا چیز ی نزدیک بدین مفهوم که حاو ی نظر شخصی باشد .آ ی
مورد بحث یقرار داهم این است که آیا با تجزیه و تحلیل دیقیق ،در علم اخل ق چیز ی وجممود دارد
که حاو ی اظهار نظر شخصی نباشد و یا بیهعبارت دیگر خالی از نظریات شخصی باشد؟
اگر بخوااهیم اهمین مسأله را با زبانی علمیتر مورد بحث یقرار داهیم خوااهیم دید که اگممر در
ناهمما بیهکلممماتی ماننممد »بممد« و یمما
ییابیم کمه در آ ی
مفااهیم عقاید اخلیقی خوب دیقت کنیم در م ی
ناها و یا مترادفاتی از این یقبیل اشاره شممده اسممت کممه بیهعنمموان حقممایق
»خوب« و یا اهر دو ی آ ی
مسلم بیهکمار رفتیهانمد و ظمااهر ًا بما مفمااهیم اخلیقمی منافممات دارنمد .آیما ایمن اصمطلحات و یما
نکه در پرتممو
یداهند؟ و یا ای ی
ناها یقسمتی از فراهنگ لغات علم اخل ق را تشکیل م ی
مترادف اها ی آ ی
نطممور
اصطلحاتی مانند امیال و اهیجانات ،و احساس اها ی مختلف یقابل توجیه اهستند؟ و اگر ای ی
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ناهمما را
است آیا این کلمات پیوستگی مخصوصی با امیال ،اهیجانات و احساسات شخصممی کممه آ ی
نکه با امیال ،اهیجانات و احساسات نوع بشر مرتبطاند؟ کلماتی ماننممد
یبرد دارند و یا ای ی
بیهکار م ی
ناهمما را بیهکممار
ناهمما از نظممر اشخاصممی کممه آ ی
نجا« و »اکنون« وجود دارند که معانی آ ی
»من« »ای ی
یشمموند متفاوتنممد .بیهنظممر مممن ایممن
یبرند و حتی در مویقعیت اها ی مختلفی که بیهکممار بممرده م ی
م ی
کلمات بیان کنندیه ی تمایلت شخصی اهستند .سؤال ما اینسممت کممه :آیمما اصممطلحات اخلیقممی
مبین احساسات شخصی اهستند؟
برا ی بحث در سؤالت فو ق ،من خلصه مباحث فصلاها ی گذشته را تکرار خمموااهم کممرد اممما
نکممه ماننممد گذشممته بسممیار ی از سممؤالاها را
این بار باید بیهیک نتیجیه ی نهممایی برسممیم و نممه ای ی
یجواب بایقی گذاریم.
ب ی
یکی از نظرییهاها ی ممکن این است که کلمیه ی »باید« غیریقابممل تعریممف اسممت و ممما توسممط
تفکرات درونی اخلیقی یا درک مستقیم اخلیقی انواع اعمالی را کممه »بایممد« یمما »نبایممد« انجممام
نرا
یشناسیم .در مورد این نظریه اعتراض منطقی وجود ندارد و من یاهم میل ندارم که آ ی
داهیم م ی
یشود و آن ایممن اسممت
بیهطور یقطعی رد کنم .اما بیهاهرحال در این مسئله نقطیه ی عطفی یافت م ی
نچه
یباید« انجام شممود اتفمما قنظر موجممود نیسممت و چنمما ی
نکه چیهنوع اعمالی »م ی
که درباریه ی ای ی
نکه حممق بمما کممدام طممرف
اختلفی پیش آید این نظریه اهیچ وسیلیها ی برا ی تصمیم در مورد ای ی
یکند .بدین طریق در عمل و نه در تئور ی این نظریه بیهصورت یک »اعتقاد کممامل ً
است ارائه نم ی
یآید .اگر آیقا ی »الف« بگوید که» :شما بایممد ایممن کممار را انجممام داهیممد« و »ب«
شخصی« در م ی
ناهمما نظممر خممود را بیممان
یدانید که آ ی
بگوید» :خیر! شما باید آن کار دیگر را بکنید« شما فقط م ی
یکه
کردیهاند و وسیلیها ی در اختیار ندارید تا معلوم کنید که حممق بمما کمدامیک اسممت ،در صمورت ی
ناها باشد .تنها راه گریز از این نتیجیهگیر ی ایممن اسممت کممه بیهطممور یقمماطع
اصو ًل حق با یکی از آ ی
بگوییم » :اهر جا که این مجادله پیش آید که چیهکار ی باید انجام داده شود ،حق با من اسممت و
نجا که مخالفین اهم ادعا ی مشممابهی دارنممد،
یکنند« اما از آ ی
کسانی که با من مخالفند اشتباه م ی
1
یآیممد .بمما ایممن
تضاد عقاید اخلیقی منحصر ًا بیهصورت برخورد شدید »نظرییهاها ی جزمممی« در م ی
یرسممیم کممه کلمیه ی »بایممد« را بیهعنمموان یممک اصممطلح اساسممی اخلیقممی
نجا م ی
مشااهدات به آ ی
یتمموانیم در مممورد مفهمموم »خمموب« نممتیجیه ی
یبایست کنار بگذاریم .حال باید دید کممه آیمما م ی
م ی
مثبتتر ی بیهدست بیاوریم یا خیر.
ینامیم که فینفسه و جممدا از اثممر و نممتیجیها ی کممه دارد دارا ی ارزش
ما چیز ی را »خوب« م ی
Dogmas.
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باشد .از آن جا که اصطلح »خوب« مبهم اسممت ،شمماید بهممتر باشممد کممه کلمیه ی ارزش ذاتی 1را
یگیممرد اینسممت کممه،
جانشین آن سازیم .به این طریق ،نظرییها ی که حال مورد مطالعه ما یقرار م ی
مچنیممن
یداهیممم .و اه ی
چیز ی توجیه نشدنی وجممود دارد کممه ممما بممه آن ]نممام[ »ارزش ذاتممی« م ی
بیهواسطیه ی نوع متفاوتی از درک مستقیم با دروننگر ی اخلیقی کممه خممود از طرفممی بمما »بایممد«
یباشند .این اصممطلح دارا ی
یدانیم که چیزاها ی معینی دارا ی این ارزش ذاتی م ی
مرتبط است ،م ی
یداهیممم .ادراک
یک جنبیه ی منفی اهم اهست که ما به آن نام یقبح ذاتی یا »عدم ارزش ذاتی« 2م ی
نگونه تعریممف شممود» :لممذت دارا ی ارزش ذاتممی
یتواند ای ی
اخلیقی متناسب با نظرییه ی فعلی ما م ی
یارزشی ذاتی «.حال ممما بیهتمموجیه کلمیه ی »بایممد« در اصممطلح ارزش ذاتممی
است و الم دارا ی ب ی
یپردازیم .آن عملی »باید« انجام شود )البته اگر انجامپذیر باشد( کممه دارا ی بیشتریممن ارزش
م ی
ذاتی باشد .به این تعریف باید این اصل اضافه شود که :عملی دارا ی بیش ترین ارزش ذاتی است
نکمه
نجا که ممکن است میزان ارزش ذاتی را نسبت بیهعدم ارزش ذاتی بال ببرد و یمما ای ی
که تا آ ی
در مقابل ارزش ذاتی میممزان عممدم ارزش ذاتممی را بیهحممدایقل برسمماند .یممک ارزش ذاتممی و یممک
یشوند که بر رو ی اهم ارزش ذاتی را بیهصفر برسانند.
یارزشی ذاتی ویقتی متعادل خوانده م ی
ب ی
این نظریه اهم مانند تئور ی یقبلی منطق ًا یقابل رد کردن نیست .و مزیت آن بر تئور ی پیشممین
یداد این است که در مقایسه با نظرییه ی »چه بایممد کممرد« در
که »باید« را موضوع اصلی یقرار م ی
یسازد کممه چممه چیممز ی دارا ی ارزش ذاتممی
نظرییه ی اخیر اختلف کمتر ی وجود دارد و روشن م ی
است ویقتی ما علت اختلف نظراهمما ی موجممود را دربمماریه ی »چممه بایممد کممرد« مممورد دیقممت یقممرار
یرسیم که این اختلف نظراها از عممدم توافممق نسممبت بیهتممأثیر
یداهیم ،معمو ًل به این نتیجه م ی
م ی
اعمال سرچشمه گرفتیهاند .یک فرد غیر متمدن ممکن است معتقد باشد که شکستن حریم تابو
یآورد .بعضمی از یهودیمان کمه معتقمد بیهحفمظ شمعائر ممذاهبی در روز شمنبه
مرگ و نیستی م ی
یدانند .چنین اندیش میهاهایی نشممانیه ی
اهستند 3کار کردن در آن روز را سبب شکست در جنگ م ی
یرسممند ،بمماز اهممم در وایقممع نمماظر بممه
ناها که مطلق بیهنظر م ی
آن است که یقوانین اخلیقی ،حتی آ ی
ارزشیابی نتایج اعمال اهستند ،و اگر ما اخلیقی بودن عملی را در رابطه با نتایج آن مورد یقضاوت
یرسد که بیشتر بیهیقبول بعضممی از تعمماریفی کمه راجممع بیهکلمیه ی »بایممد« در
یقرار داهیم بیهنظر م ی
پاراگراف یقبل کردیم متمایل شده باشیم .در این صورت تئور ی فعلی ما نسممبت بیهنظریممه یقبلممی
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یدانست برتر ی بیشتر ی دارد.
که کلمیه ی »باید« را غیریقابل توجیه م ی
مع اهذا اهنوز اهم نکات یقابل اعتراضی وجود دارد کممه برخممی اهماننممد نکممات ذکممر شممدیهاند و
یباشند .اگرچه در مورد نظمرییه ی ارزش ذاتمی در مقمام مقایسمه بما
بعضی دیگر از نوع تازیها ی م ی
یقوانین رفتار ،توافق بیشتر ی وجود دارد؛ ولی باز اهم موارد اختلف چشمگیر است .یکممی از ایممن
موارد ،یقصاص یا مجازات انتقامی است .آیا وارد ساختن درد و رنج بر کسانی که رفتارشان دارا ی
یداهند
یقبح ذاتی است ،ارزش ذاتی دارد؟ کسانی که بیهجهنم اعتقاد دارند لجرم جواب مثبت م ی
ناها اهدف یقوانین کیفر ی تنهمما جلمموگیر ی از ارتکمماب
مچنین جواب تمام کسانی که بیهنظر آ ی
و اه ی
جرم و اصلح اخلیقی فرد نیست مثبت است .بعضی از اخلیقیون متعصممب اصممرار دارنممد کممه در
ل صمماد ق و صمممیمی
ناها در این اظهار عقیده کممام  ً
لذت ،ارزش ذاتی وجود ندارد اما بیهنظر من آ ی
یگویند که نیکان و پراهیزکاران در بهشت ،شاد
نیستند زیرا خود این اشخاص با ضرس 1یقاطع م ی
خوااهند بود .مسألیه ی مجازات انتقامی موضوعی جد یتر است ،زیرا مانند ممورد اختلف نظمر در
نجا اهم رااهی برا ی بحث و تدیقیق در موضوع وجود ندارد :اگر من
خصوص یقوانین اخلیقی ،در ای ی
چکدام از ما نخوااهیم توانسممت بمما ایقممامیه ی دلیممل
نرا »خوب« بدانید ،اهی ی
چیز ی را »بد« و شما آ ی
عقیدیه ی خود را بیهکرسی بنشانیم.
نظرییه ی متفاوت دیگر ی وجود دارد که اگرچه راه حل نهایی نیست ولی در این نظریممه کممه
یخمموااهیم
یکند .ویقتی که ما چیزاهایی را کممه م ی
ارزش ذاتی غیریقابل توجیه است ،ایجاد شبهه م ی
ناها مطلمموب و
یبینیم که تمام آ ی
یداهیم ،م ی
ناها ارزش ذاتی نسبت داهیم مورد مطالعه یقرار م ی
به آ ی
ی باشند .مشکل است که باور کنیم که در جهانی خالی از یقدرت احساس،
موجد شاد ی و لذت م ی
یتوانممد در
یآیممد کممه »ارزش ذاتممی« م ی
چیز ی بتواند دارا ی ارزشی باشد .لذا ایممن نظممر پیممش م ی
اصطلحاتی چون میل یا لذت و یا اهر دو یقابل توجیه باشد.
یخمموااهیم بگمموییم» :ممما
اگر ما بگوییم »لذت خوب و الم بد است« آیا غیر از این است که م ی
یرسد که منظور ما چیز ی بیش از این
خوشی را دوست داریم و از الم بیزاریم«؟ اگرچه بیهنظر م ی
یتوانیم برا ی اهرچه که مطلمموب و
باشد ولی بیهطور حتم یقسمتی از مقصود ما اهمین است .ما نم ی
دلخواه است »ارزش ذاتی« یقائل شویم زیرا که در مورد تمایلت و آرزواها اهممم تعممارض و تضمماد
ل در یک جنگ ،که اهر یک از طرفیممن خواسممتار پیممروز ی خممویش اسممت:
عقیده وجود دارد ،مث  ً
شاید بتوانیم این مشکل را به این طریق حل کنیم که بگوییم تنها حالت فکر ی و یا مممرحلیه ی
تفکر دارا ی ارزش ذاتی است .در این صورت اگر »الف« و »ب« برا ی چیز ی ریقابت کنند که تنها
1
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نرا داشته باشد .خوااهیم گفت که تنها در پیروز ی فاتممح ) اهممر کممدام از
ناها بتواند آ ی
یک نفر از آ ی
ن جاست که یکی از طرفین در یقضمماوت خممود چیممز ی را
ناها که باشند( ارزش ذاتی است .در ای ی
آ ی
ییابد .امکممان
یارزشی ذاتی م ی
یکه دیگر ی در آن ب ی
ییابد در حال ی
که دارا ی »ارزش ذاتی« باشد م ی
یبرد دارا ی ارزش ذاتممی اسممت اممما در
دارد که »الف« اذعان کند لذتی را که »ب« از پیروز ی م ی
عین حال ممکن است بگوید که در صورت امکمان بایمد جلمو ی پیمروز ی »ب« را بیهخماطر آثممار
یآید که »ارزش ذاتممی« یعنممی خاصممیت
مترتبیه ی بر آن گرفت به این ترتیب تعریفی بیهدست م ی
یک حالت روانی که مورد آرزو و تمایل شخص است .این توجیه با نظرییها ی که طبق آن خمموب
بیهمعنی لذت است تفاوت بسیار کمی دارد .و اگر ما در جملیه ی بال بیهجا ی »آرزو دارد«» ،لممذت
یشویم.
یبرد« را بگذاریم باز اهم به این مفهوم نزدیک م ی
م ی
یکنم بیشتر
ل صحیح باشد .اما فکر م ی
من معتقد نیستم که عقیدیه ی »خوب یعنی لذت« کام  ً
یآینممد اهماناهممایی اهسممتند کممه بمما
مشکلتی که با یقبول این عقیده برا ی علم اخل ق بیهوجود م ی
نکه مسأله را سادیهتر کممرده باشممیم
نرو برا ی ای ی
یشوند .از ای ی
یقبول عقیدیها ی دیقیق تر نیز مطرح م ی
نچممه
یکنیم .در این صورت آ ی
مویقت ًا بیهطور فرض تعریف لذت خوااهی کلمیه ی »خوب« را یقبول م ی
یتواند با احساسات و معتقدات اخلیقی
یماند اینست که ببینیم چیهگونه این تعریف م ی
که بایقی م ی
ما ارتباط پیدا کند.
یکنممد کممه تمممام
اهنر ی سیدگویک 1در کتاب »روشاها ی علم اخل ق« 2بیهتفصممیل بحممث م ی
یتوانند از این اصل که اهدف ما باید بیهحد اعلممی رسمماندن لممذات
یقوانین شناخته شده اخلیقی م ی
باشد منبعث باشند؛ و ی حتی مدعی است که این نظر شامل استثنائات ضمنی که مورد تصدیق
یآید که ممکن است اکمثر ممردم در
یشود .مویقعیتاهایی پیش م ی
یباشند نیز م ی
یقوانین اخلیقی م ی
این یقبیل مویقعیتاها دروغ گفتممن ،پیمانشممکنی ،دزد ی و یمما آدیمکشممی را مجمماز بداننممد؛ اصممل
نجا که بیهیقوانین اخلیقی جوامممع
یکند .بیهنظر من تا آ ی
»لذت گرایی« تمام این مطلب را توجیه م ی
یشود ،ادعا ی سیدگویک تا حد بسیار زیاد ی درست است .بیهاهرحال من با در
متمدن مربوط م ی
یخوااهم علیه آن بحث کنم.
نظر گرفتن محدودیتاها ی موجود نم ی
اما با این طرز دید در مورد تشویق و سرزنش چه خوااهیم گفت؟ سممرزنش اگممر عمممد ی و از
نانگیز و اهم یممک یقضمماوت اسممت .مممن نسممبت
رو ی یقصد و تصمیم باشد اهم یک احساس اهیجا ی
یکنممم کممه در نشممان دادن ایممن
یکنم احساس تنفر دارم و یقضمماوت م ی
نرا تقبیح م ی
بیهعملی که آ ی
1
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یآورد ،اممما
نانگیز حقیقی است و بحممث نظممر ی بیهوجممود نم ی
یباشم .احساس اهیجا ی
تنفر ،محق م ی
یکنم عملمی صمحیح اسمت .مسملما ً
یقضاوت مسألیه ی مشکلتر ی است .من مویقعی که یقضاوت م ی
منظورم این نیست که آن عمل برا ی ایجاد حداکثر لذت محاسبه شده است؛ زیرا اگر مقصممودم
آن بود  -که نیست  -از لحاظ منطقی غیرممکن بود که فلسفیه ی لممذتگرایی را مممورد بحممث و
احیان ًا مخالفت یقرار داهم .و شاید این یقضاوت وایقع ًا یک یقضاوت بیهشمار نیاید بلکه نوع دیگممر ی از
نچه که دوست دارم و یا احساس عممدم علیقممه بممه
ل احساس تصدیق درباره آ ی
احساس باشد ،مث  ً
نچه که از آن متنفرم .بر طبق این نظریه ویقتی که من از رو ی عمد ،نممه بیهطممور غیممر اراد ی و
آ ی
یکنم از آن عمل متنفرم و در عین حال نسبت به این
بیهواسطیه ی محرک آنی ،عملی را تقبیح م ی
یکنم.
تنفر خود احساس حقانیت م ی
نچه کممه مممن موافممق
شخص دیگر ی که درباریه ی اخل ق با من مخالف است ،امکان دارد با آ ی
اهستم موافق نباشد .او احساس خود را بیهصورت یک یقضاوت بیان خوااهد کرد.
یکردید« و یمما چیمز ی معمادل آن .اممما بمما
ل خوااهد گفت »شما نباید آن رفتار را تقبیح م ی
مث  ً
یکنیممم
نظریه فعلی ما  ،او تنها یک اهیجان را بیان کرده است .نه او و نه من چیز ی را اثبات نم ی
و بنابراین برخورد ما تنها از لحاظ زندگی عملی است نه از لحاظ نظریه و تئور ی.
یکند.
حال اگر ما کلمیه ی »درست« را تعریف کنیم یقضیه فر ق م ی
نصورت ممکن است یقضاوت کنیم که »این درست است« .اگر نخوااهیم که این تعریف
در ای ی
جنبیها ی ظااهر ًا مخالف عقیدیه ی عموم پیداکند ،باید تعریف ما از کلمیه ی »درست« این باشد که
معمو ًل ویقتی عملی »درست« است که ما نسبت به آن احساس موافقت و برعکس مویقعی کار ی
غلط و »نادرست« است که ما نسبت به آن احساس مخالفت )عدم موافقت( داشته باشیم .بدین
نجا که ممکن است در اعمالی که عموم ًا مورد یقبممول
یرسیم که باید تا آ ی
ترتیب به این نتیجه م ی
یا عدم یقبول اهستند خصایص مشترکی جستجو کنیم .اگر اهمیه ی اعمال دارا ی چنین خصیصممه
یتمموانیم
یکردیم اما اهرگز نم ی
ناها بیهعنوان »درست« تردید نم ی
یبودند ،ما در توجیه آ ی
مشترکی م ی
ییابیم آن است که اکثر اعمممالی کممه
نچه که ما درم ی
مورد ی تا این حد یقانع کننده پیدا کنیم .آ ی
یکنند دارا ی خصوصیات مشترک معینی اهستند و اعمال استثنایی کممه
ناها را تصدیق م ی
مردم آ ی
فایقد این خصایص مشترک باشند ،ویقتی که مردم بیهطور وضوح از این خاصیت استثنایی بممودن
یتمموانیم بگمموییم کممه
ناها را یقبول نخوااهند کممرد .در ایممن حممالت ممما م ی
ناها مطلع شوند دیگر آ ی
آ ی
یتوانیم در علم اخل ق تعممداد ی اصممول موضمموعه،
موافقت با چنان اعمالی اشتباه است .اکنون م ی
تعاریف اساسی و فرضیه بیهدست بیاوریم.
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 .1با دیقت در اعمالی که احساس موافقت و یا مخالفت در انسان ایجمماد میکننمد متموجه
یگیرنممد کممه
میشویم که به عنوان یک یقانون کلی ،آن اعمممالی مممورد ممموافقت یقممرار م ی
ل دارا ی تأثیر و نتیجیها ی از نوع مخصوص باشند .در حالیکه در اعمالی که مورد
محتم  ً
یرود.
یگیرند اثراها ی مخالفی انتظار م ی
مخالفت یقرار م ی
 .2اثرات و نتایجی که مورد موافقت اهستند بهعنوان »خوب« و آناها که مممواجه بمما عممدم
موافقت اهستند بهعنوان »بد« توجیه شدیهاند.
ل بهممتر از اعمممالی باشممد کممه در مقتضممیات
 .3عملی که در وضع موجود نتایجاش محتم  ً
یرود ،بیهعنوان »درست« و سایر اعمال »نادرست« توجیه شدیهاند .با
مشابه امکان آن م ی
نچه که ما باید انجام داهیم عملی است که »درست« باشد.
این تعریف آ ی
 .4صحیح است که ما نسبت به یک عمل »درست« احساس موافقت و نسبت به یک عمل
»نادرست« احساس مخالفت کنیم.
این تعاریف و فرضییهاها اگر مورد یقبول یقرار گیرند یک مجممموعیه ی متجانسممی از نظرییهاهمما ی
یتوانند مانند فرضممییهاها ی علمممی صممحیح بمموده و یمما بیهاهمممان
یآورند که م ی
اخلیقی را بیهوجود م ی
صورت نادرست باشند.
شکی نیست که اولین یقسمت از نظریات بممال دارا ی اشممکال و پیچیممدگی بیشممتر ی اسممت و
نرا مورد توجه یقرار داهیم.
بیهاهمین دلیل باید با دیقت زیادتر ی آ ی
در فصول یقبل دیدیم که جوامع گوناگون در اعصار مختلف اعمال بسممیار متفمماوتی را صممحه
گذاشتیهاند .جوامع ابتدایی در مرحلیه ی بیهخصوصی از پیشرفت ،آدیمخمموار ی و یمما یقربممانی کممردن
یکه
یدانسممتند .در حممال ی
سگرایی« 1را مجمماز م ی
یدانستند .اسپارتاها »اهمجن ی
افراد بشر را جایز م ی
یانگارنممد .تمما اواخممر یقممرن اهفممداهم تقریبم ًا
نرا عملی شنیع م ی
یهودیان و مسیحیان و مسلمانان آ ی
یدانیم .اما
یمعنی م ی
اهمیه ی مردم با سوزاندن جادوگران موافقت داشتند و ما حال آن را ظلمی ب ی
ریشیه ی این تفاوت در طرز دید را باید در تفاوت اعتقاد نسبت بیهتأثیر اعمال جستجو کرد.
یشود .اسپارتاها
یکردند که یقربانی کردن انسان باعث حاصلخیز ی م ی
جوامع ابتدایی فکر م ی
یگممردد و حممال اهممم اگممر ماننممد
سگرایی موجب ازدیاد تهور در جنگ م ی
معتقد بودند که اهمجن ی
2
ناها
یقرون وسطی اهنوز معتقد بودیم که جادوگران دارا ی یقدرت مشئوم اهستند با از بین بردن آ ی
Homosexuality.
2

]نامبارک ،بد ُیمن[.
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یکردیم .فر ق بین زمان ما و سایر دوراناها را باید در اهمین تفاوت بیممن اعتقمماد ممما و
موافقت م ی
یکردنممد کممه در نظرشممان
ناها اعمالی را محکمموم م ی
ناها درباریه ی اثرات و نتایج اعمال دانست .آ ی
آ ی
دارا ی اثرات خاصی بود و در این مورد که باید جلو ی چنان تأثیراتی را گرفممت ممما نیممز بمما آنممان
موافقیم.
یرسیم که ما بین افراد بشر در مورد تأثیر اعمالی که مممورد
به این طریق ما به این نتیجه م ی
یکنممم کممه ادعمما ی اهنممر ی
نظر ماست بیش از نوع اعمال مجاز توافممق وجممود دارد .مممن فکممر م ی
یآورنممد بیهطممور
ناهایی اهستند که احتما ًل شاد ی و لممذت م ی
نکه اعمال مجاز آ ی
سیدگویک در ای ی
کلی صحیح است.
ناهمما فلکتآور بیهحسمماب
نمونیهاهایی از »تابواها ی کهن« کممه در گذشممته شکسممتن حریممم آ ی
نکه
یآمد اهنوز اهم کم نیستند .این امکان موجود است که از طریق عادات و رسوم با وجود ای ی
م ی
اعتقاد بیهوجود آورندیه ی تابو فراموش شده است ،خود آن تا مدتاها بایقی بماند .اما در این موارد
تابو دارا ی زندگی ناپایدار ی است و به آسانی بیهوسیلیه ی راهگذران یا کسممانی کممه بیهسممیاحت یمما
یشوند.
یآیند و یا توسط آداب و رسوم که بعداها بیهوجود خوااهند آمد برانداخته م ی
مطالعه م ی
نرا صفت مشممترک
کترین چیز ی نیست که ما بتوانیم آ ی
به این دلیل بیهنظر من »لذت« نزدی ی
اکثریت بزرگ اعمال مجاز بممدانیم .مممن معتقممدم کممه چیزاهمما ی دیگممر ی ماننممد اهمموش و حممس
یشدیم که خوک اها خوشبختتر
زیباشناسی را اهم باید به آن اضافه کنیم .اگر ما وایقع ًا متقاعد م ی
1
یبایست از جادوگر یاها ی سرسه انتقاد کنیم  .اگر معجزات
نصورت نم ی
از انسان اها اهستند در ای ی
یدادیم انتخاب کنیم ،اکثر
یتوانستیم درست اهمان زندگی را که ترجیح م ی
امکان داشتند و ما م ی
یکردیم که در آن حممدایقل فرصممتی نیممز بممرا ی اسممتفاده از نکممات
ما آن نوع زندگی را انتخاب م ی
ظریف ،لذایذ روحی ،اهنر و خرد وجود داشته باشد .ما این نمموع زنممدگی را بیهزنممدگی کممه صممرف ًا
یدادیم .اگرچممه ایممن انتخمماب تمما
صرف حور یاها ی بهشتی و شراب و حمام گرم 2شود ترجیح م ی
یباشد اما حقیقت ًا این طور نیست .در وایقع ما لمذات
حد ی بیهخاطر ترس از بیزار ی از لذت زیاد م ی
یکنیم ،بلکه برخی از لذات ذات ًا بیهنظر ممما مرجممح
را بیهنسبت شدت و ضعفشان ارزشگذار ی نم ی
1

2

 ،Circeدر اساطیر یونان جادوگر ی سرسه نام بوده است .اهومر در منظومة ادیسممه ممموطن او را جزیممره اسمما
شآمممد گفممت اممما
یداند که امروز مقابل دماغه سیرسئو در ایتالیا یقرار دارد .در این جزیره او ادیسممه را خو ی
م ی
اطرافیانش را بیهخوک تبدیل نمود.
یرود و
مقصود حمایماهایی است که انسان در اثر حرارت مطبوع و بخار ساعات متوالی بیهحالت خلسه فممرو م ی
تبخش و سکرآور است.
یشود و بنابراین لذ ی
یخبر م ی
از دنیا و مافیها ب ی
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یآیند.
م ی
اگر یقبول کنیم که اکثریت وسیعی از اعمال مجاز دارا ی تأثیر بیهخصوصی اهستند و اگر بعدا ً
یکه صممفات
متوجه شویم که اعمال استثنایی بدون داشتن این مشخصات مورد یقبولاند و ویقممت ی
یشممود
ناها شناخته شد دیگر مجاز نباشند ،این مسئله بیهصورت خاصی امکانپذیر م ی
استثنایی آ ی
که موضوع اشتباه اخلیقی مطرح شود .ممکن است بگمموییم کممه مجمماز دانسممتن چنیممن اعمممال
ناها را معیار
استثنایی »غلط« است زیرا که دارا ی اثرات مشخصیه ی اکثریت اعمال مجاز که ما آ ی
یباشند.
نچه که صحیح است یقرار دادیهایم نم ی
آ ی
یتوانممد غلممط یمما درسممت
اگرچه در نظریه بال علم اخل ق دارا ی یقواعد و ضوابطی است که م ی
ی کند ولی بیهاهر حال اساس آن بر رو ی انگیزیهاها و احساسممات
باشد و تنها به امر و نهی اکتفا نم ی
گذاشته شده است ،انگیزیه ی موافقت و احساس لذت یا رضممایت کممه اولممی تعریممف »صممحیح« و
»غلط« و دومی ارزش ذاتی در بر دارد.
یشممویم بلکممه بیهاهیجانممات و
برا ی یقبول نظرییهاها ی اخلیقی ،ما بیهحقایق مممدرکه متوسممل نم ی
احساساتی که بیهمفااهیم »حق« و »ناحق«» ،درست و نادرست« و »خوب« و »بد« جان دادیهاند
متکی اهستیم.

فصل یازدهم

یقدرت اخل ق
اعتراضات گوناگونی معمو ًل علیه انواع روشاها ی اخلیقی که ما برگزیدیهایم وجود دارد ،از جملممه
ناهمما کممه در
فقدان یقدرت درباره اصول و اصلحات اخلیقی است .این اعتراضممات بممه اسممتثنا ی آ ی
فصول گذشته بدان اشاره کردیم چندان پایه و اساسی ندارند  .اکنممون مممن در ایممن فصممل ایممن
یداهم .در درجیه ی اول باید بدانیم که مقصممودمان از »یقممدرت«
اعتراض را مورد رسیدگی یقرار م ی
ناها یقدرت بشر ی است بیهنظر اشخاص متدین یقدرت بالتر ی وجممود دارد و آن
چیست؟ یکی از آ ی
یقدرت الهی است .یقدرت اها ی دیگر ی بیهنام یقدرت حقیقت و یقدرت وجدان وجود دارنممد ولممی در
یباشممند اهمممه ایممن یقممدرتاها بمما اهممم
ی کسانی که بیش از حد معتقد و متعصممب م ی
ل اخلیق رِ
اصو رِ
متحدند» .چرا من باید این کار یا آن کار را انجام داهم؟« »زیرا مشیت پروردگار است ،چون که
یکند که شما ایممن کممار
نکه حقیقت جاودانی چنین ایقتضا م ی
مورد یقبول اجتماع است ،بیهعلت ای ی
یا آن کار را بکنید ،زیرا اگر گوش شنوایی داشته باشید این ندا ی وجدان اسممت کممه شممما را بممه
یرود امیممال
یسازد« در برابر این مفهوم وسیع اخلیقی است کممه امیممد م ی
انجام این کار مکلف م ی
نگونه یقدرتاها شناخته شده و مممورد
شهوانی شما با شرمندگی تسلیم شوند .در اجتماعی که ای ی
نچه که باید صورت گیرد نسبت به اجتماعی که توجه معطوف بممه امممور
لاند امکان انجام آ ی
یقبو ی
دنیو ی و ماد ی است بیشتر خوااهد بود.
یکنممم اگممر چنیممن
این یقضیه بیهیقدر ی بدیهی است که نیاز ی به آمارگیر ی ندارد .من فکممر م ی
یبممود .و اینممک بممرا ی بحممث
یداشت نممتیجیه ی حاصممله از آن شممگفتانگیز م ی
آمار ی اهم وجود م ی
ل وضع ایتالیمما ی یقممرن سممیزداهم و
یکنیم .مث  ً
پیرامون موضوع ،دو نوع جامعه را با اهم مقایسه م ی
ل مردم معتقد بودند کممه مجممازات اهتممک
یسنجیم .در ایتالیا عم  ً
کدیگر م ی
انگلستان نوین را با ی ی
نکه مرتکب از گناه توبه کند.
ناموس دوزخ است مگر ای ی
یکننممد .ولممی اگممر کسممی گفتیه ی
اما امروزه در انگلستان عدیه ی کمی از این عقیده پیرو ی م ی
»سالمبن« 1را باور کند در ایتالیا ی یقرن سیزداهم راهبانان بیش از اهمه )به اسممتثنا ی عممدیها ی از
یکنممم بمما بررسممی
یشممدند گمممان م ی
مجرمان کنونی انگلستان( مرتکب فحشاء و اهتک ناموس م ی
1

خنگار ایتالیایی .مطالب و ی یکی از
 ( 1221-1290)] ،Salimbene di Adamرااهب فرانسیسکان و تاری ی
منابع تاریخ ایتالیا در یقرن سیزداهم است[.
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عمیق تاریخ ،این شک و تردید بیهوجود آید که آیا این یقبیل احکام و فرایض اخلیقممی کممه دارا ی
یباشممند بیشممتر از
ارزش مسلم اخلیقی در اجتماعاتی که پا یبند یقممدرتاها ی چهارگممانه فممو ق م ی
یشوند یا خیر ،ذکر این مطلب برا ی روشن شممدن
اجتماعاتی که از یقیود مذاهبی آزادند رعایت م ی
ناها برخممورد خمموااهیم کممرد
ل به آ ی
موضوع بود و اکنون اهنگام آن است که بیهمشکلتی که محتم  ً
بپردازیم .ممکن است بحث خود را پیرامون دو مسأله متمرکز نماییم:
یگویید »من« باید انجام داهم؟
نچه که »شما« م ی
اول – چرا آ ی
یشممود؟ بهممتر آنسممت کممه
دوم – اتخاذ تصمیم با وجود عدم توافق اخلیقی چیهگونه میسر م ی
نخست سؤال دوم را مورد بحث یقرار داهیم.
یگممویم شممما بایممد
ل آنچه من م ی
یکنیم .مث  ً
مطلب را با پاسخ مذاهبی که سادیهتر است آغاز م ی
یکه طرف مقابل به این پاسممخ سمماده متقاعممد
انجام داهید ،زیرا مشیت پروردگار است .در صورت ی
یدانیممد کمه آن
نشود ممکن است بیهیکی از دو طریق زیر پاسخ داهد .او خوااهد گفت :چیهطممور م ی
مشیت الهی است؟ و یا ممکن است بگوید :چرا من باید از مشیت خداوند اطاعت نمایم؟ جممواب
نچه احکام و اوامر او را
سادیه ی پرسش اخیر این است که بگوییم :خداوند یقادر و توانا است ،چنا ی
نچه از اوامر او سر پیچی نمایی تممو را کیفممر خوااهممد
اطاعت نمایی بیهبهشت خوااهی رفت و چنا ی
تگرایی خودخوااهانه است که بیهموجب این نظریممه اهممر کممس
داد .این پاسخ مبتنی بر اصول لذ ی
باید تلش کند تا بیشترین لذت ممکنه را حاصل نماید ،و اهمیشه این اصل از تعالیم مسیحیان
نرا با عبارات بممدیع
متعصب بوده است گرچه اخلیقیون پیرو اصول معانی و بیان کوشیدیهاند تا آ ی
یشود که تشخیص میان مبانی اخلیقی و حزم و دوراندیشممی
و زیبا بیارایند .این موضوع باعث م ی
یتوان چنین تعبیر کممرد کممه انسممان مصممیبت انممدک و آنممی را
غیرممکن شود .این کیفیت را م ی
بیهخاطر رفاه بسیار و آتی تحمل کند .دلیل برتر ی این نظریه اهمانیقدر آشکار اسممت کممه اصممل
»خرج بیش از دخل« روشن است .این اصول و عقاید از لحماظ اهمر یممک از مسممائل اخلیقممی بما
یروح کممه
مسلک و عقیدیه ی مربیان اخل ق مطابق و یکسان نیست مگر درباریه ی این حقیقممت ب ی
یشمموم و
یگوید :آیا اگر مورد »اول« را انجام داهم از نعمت و سعادت ابد ی بهشت بهریهمنممد م ی
م ی
اگر مورد دوم را انجام داهم دست خوش رنج و عذاب ابممد ی در دوزخ خمموااهم شممد؟ چممون ایممن
ینماییم.
موضوع ،مسألیه ی اخلیقی نیست بیش از این در پیرامون آن بحث و گفتگو نم ی
نکه »چیهگونه باید بیهمشیت خداوند ی پی ببریم؟«
نکتیه ی بسیار جالب ای ی
ینمایند
نویسندگان محافظیهکار و معتقد به اصول مذاهبی در مورد اخل ق اهمواره مشاجره م ی
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نکمه یقواعمد مربیمان اخل ق نظمر ی و
که اصول و روش آنمان عینممی و محسمموس اسممت .حمال آ ی
یباشد .بیهگمان من این ادعا بیهاهر حال مقرون بیهحقیقت نیست .عقیممده و اصمملی
غیرمحسوس م ی
یگوییم که بر حقیقتی متکی باشد نه بر اندیشه و معمو ًل با دلیل معتممبر و بمما ارزش
را عینی م ی
اهمراه باشد .باید طریقیها ی بیابیم که با توسل به آن برا ی مقابله با کسانی که بیهملحظاتی به این
اصول پا ی بند نیستند خود را آماده نماییم تا سرانجام صحت و اعتبار آن برایشان مسملم گمردد.
در علم و دانش جدال اهست اما برا ی رسیدن به اهدف و تصمیم اهممم رایهاهمما ی مشخصممی وجممود
یگیرد.
دارد .ولی در مورد اختلف بر سر مشیت الهی یقضیه صورت دیگر ی بیهخود م ی
یگویند و یا عادت داشتند بگویند که کممارکردن در روزاهمما ی یکشممنبه خلف
پروتستان اها م ی
مشیت پروردگار است .اما یقوم یهود معتقدند که خداونممد کممارکردن در روزاهمما ی شممنبه را نهممی
فرموده است .این اختلف عقیده ،نوزده یقرن است که اهمچنان بیهیقوت خممود بممایقی اسممت و مممن
یدانم که برا ی پایان بخشیدن به این اختلف جز اطا قاها ی مرگ اهیتلر چاریه ی دیگر ی وجود
م ی
ندارد و آن نیز از لحاظ بحث و مشاجرات علمی اصو ًل معقول و یقانونی نیست .مسلمین و یهممود
یگویند که خداوند خمموردن گوشممت خمموک را نهممی فرممموده اسممت در صممورتی کممه اهنممدیان
م ی
یگویند که گوشت گاو نهی شده است .و اختلف بر سر این عقیده موجب شده اسممت کممه در
م ی
طی سال اها ی اخیر صداها اهزار تن یقتل عام بشوند .بنممابراین مشممکل بتمموان گفممت کممه مشممیت
یتواند اساس و پایه اخل ق عینی یقرار گیرد.
خداوند م ی
پس چرا مردم با لجاجت به این مسئله چسبیدیهاند؟ تا اندازیها ی بیهعلت رعایت رسوم و عقاید
یباشد .چه بسا ممکن است که اعتقادات مزبور شما را
موروثی و تا حد ی بیهعلل و جهات دیگر م ی
یبودیممد .سممربازان
ناها دارا ی چنین اطمینممانی نم ی
ل در صورت فقدان آ ی
مطمئن سازند که محتم  ً
1
یدارند و این خود بیهمنزلیه ی تحریض و
مسیحی بیهسو ی صحنیه ی نبرد در حرکت اند و گام بر م ی
ناهایی که بر این عقیده متفقند که مشیت الهی دشمنان را در اجممرا ی
ترغیب نیروبخش است .آ ی
یرود که با اشتیا ق و شممدت اهرچممه تمممامتر بمما دشمممن
بعضی امور ناتوان ساخته است انتظار م ی
یجنگیدنممد .ضمممن
متممر ی م ی
بجنگند و اگر این عقیده الهایمبخش آنان نبممود مسمملم ًا بمما شممو ق ک ی
ناهمما افممراد ی متممدین
تماس اها ی اتفایقی با فرمانداهان نیرواها ی مسلح استنباط نمودم که اکممثر آ ی
ناها دیقت کردم و از ایمان شان آگاه شدم به این نکته پی بردم که
اهستند و اهنگامی که در کار آ ی
یکنند که ایمان بیهمسیحیت موجبی است برا ی تشجیع کسانی کممه مجبممور
ایشان عموم ًا فکر م ی
به افکندن بمب اهیدروژنی اهستند .بنابراین چون این موضوع بیشتر بیهسیاست بسممتگی دارد تمما
1

]برانگیختن[.
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یسازم که من نیز مانند کسی که اصممول
یشوم ،فقط خاطرنشان م ی
ل وارد این بحث نم ی
اخل ق فع  ً
ل متقاعممد و یقممانع
اخلیقی او از منبع مابعدالطبیعیها ی منبعث شده است نتوانستیهام خممود را کممام  ً
سازم که میل بیهیقتل عام و آدیمکشی از صمیم یقلب سزاوار تحسین و تمجید باشد.
یغرضی چون من اگر بخوااهد راجع بیهمشیت الهی در مقممام تحقیممق برآیممد خممود را
محقق ب ی
یتواند پرسشنامیهاهایی برا ی راهبران و
محدود بیهعقاید و نظریات اهمسایگان نخوااهد نمود بلکه م ی
پیشوایانی که تمایلت مذاهبی دارند بفرستد و نظریممه آنممان را بخوااهممد زیممرا کممه ایشممان دارا ی
صلحیت و اطلعات لزمه اهستند نممه او .متأسممفم کمه بگممویم چنیممن شخصممی مشممکل بتوانممد
مسألیها ی را که اهمگی بر آن اتفا ق نظر داشته باشند بیابد و ناچار به این نتیجه خوااهد رسید که
از این راه بیهاهرحال بیهوایقعیت اخلیقی دسترسی پیدا نخوااهد کرد.
یک اختلف غیرمذاهبی که در وایقع کم و بیممش شممبیه ایممن نظریممه اسممت نیممز وجممود دارد.
یتمموانیم کممار
یدانیممم و م ی
یکند که ما اهمگی مفهوم کلمیه ی »بایممد« را م ی
نظرییه ی مزبور تأکید م ی
یکنیممم.
خوب را که باید انجام داهیم بیهاهمان صراحت درک کنیم کمه سممفید ی بمرف را درک م ی
نکممه
یشود .بر اساس این نظریه بیان ای ی
نیرویی که عامل درک این نکته است وجدان 1نامیده م ی
من ملزم اهستم یا باید که فلن کار را بکنم بیهاهمان اندازه صحیح و یا غلط اسممت کممه خواسممته
نچه بگویم :خون سبز اسمت غلمط اسمت.
باشم بگویم سبزه سبز است یا برف سفید است و چنا ی
نجا دیگر مشیت خداوند ی مطرح نیست ،بلکه سخن از حقیقت است .این نکته در فصممول
در ای ی
نطور کممه دربمماریه ی مشممیت
یکنم .اهما ی
نرا بیان م ی
پیش ذکر شده است و اینک بیهطور اختصار آ ی
یکنممد عممدم ممموافقت موجممود
نچه که وجدان نیز تصممریح م ی
الهی اختلف وجود دارد در مورد آ ی
است .برا ی حل این اختلف روشاها ی مشخصی که برا ی حل مسائل علمی در دست داریم پیدا
نگونه اختلفات اسمتفاده از حکمیمت عقمل بیهمفهموم وسمیع آن
یکنیم .تنها راه حل برا ی ای ی
نم ی
ناهمما صمراحت دارد و مطممالبی نیممز وجممود دارد کمه
است .موضوعاتی است که یقانون در مممورد آ ی
یکنند .این مسأله تا حممد ی ممموافقت
ناها اظهارنظر م ی
اهمسایگان در انجام دادن یا انجام ندادن آ ی
چگمماه از مممرز
بین افراد یک اجتماع و یا یک ایالت را بیهوجود خوااهد آورد .ولی ایممن ممموافقت اهی ی
کشوراها عبور نکرده و بر فراهنگ اها ی دیگر اثر ی نگذاشته است .بنابراین نظرییه ی وجممدان اهیممچ
مزیتی بر نظرییه ی مشیت الهی و آسمانی بیهصورت پایه و اساس اخل ق ندارد.
نکه پیش تر برویم خوب است پیرامون مااهیت این یقضیه اندکی بیندیشممیم .اینممک
یقبل از ای ی
1

ی نیک و بد ،زشت و زیبا و اعمال بهنجار و نابهنجار را وجدان گویند و بمما تعریممف
شیاب رِ
وجدان :افترا ق و ارز ی
یکند.
نشناسی که عبارت از آگااهی و شعور بر احوال و نفسانیات باشد فر ق م ی
آن در روا ی
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یپردازیم.
راجع به امکان وجود معانی مختلف کلمیه ی »باید« یا الزام اخلیقی بیهبحث و تحقیق م ی
یگوید شما باید فلن کار را انجام بداهیممد ایممن تقاضمما مممبین
یعنی مویقعی که »الف« به »ب« م ی
یقسمتی از وایقعیت است و اگر »الف« بگوید شما باید اوامر خداونممد را اطمماعت کنیمد ایممن خممود
وایقعیتی است و اگر خداوند ی وجود خارجی داشته باشد در این صورت باید دانست کمه منظممور
یتوان گفت که ایممن امممر وایقعیممت نممدارد .و از
از مشیت او چیست .ولی بیهعنوان یقاعدیه ی کلی م ی
یشویم که
نجا با یک سلسله پاسخاها ی ممکن مواجه م ی
یرسد .در ای ی
طرفی نیز منطقی بیهنظر نم ی
یکنممد .ممکممن
ناها را جد ی تلقی نم ی
چکس آ ی
اعتراض منطقی بدان اها وارد نیست .با این اهمه اهی ی
نجا کممه امکممان داشممته باشممد رنممج و مشممقت را
است شما بگویید پراهیزکار کسی است که تا آ ی
یکنند .پس چممه چیممز
نطور بگویید منطقیون گفتار شما را رد و تکذیب نم ی
تحمل نماید ،اگر ای ی
نکه مممردم اصممو ًل
یشود که ما فور ًا چنین نظرییها ی را مردود بدانیم؟ حقیقت مطلب ای ی
موجب م ی
یشود :پیش خودتان تصممور کنیممد
مایل بیهیقبول و تحمل رنج و محنت نیستند .بار دیگر تکرار م ی
یتوانم انساناها ی مکانیکی بسممازم
گترین بل و مصیبت گناه است اینک من م ی
که گفتیهاید »بزر ی
که فایقد آلت تناسلی باشند و از این جهت نتوانند مرتکب گناه شوند بلکه کاراهایی انجام داهند
که مورد ستایش و تحسین اهمگان باشد یعنی کتمماب مقممدس بخواننممد و ممموعظه کننممد و نیممز
یتوانم گرواهی از این موجودات را تکمموین نمممایم کممه بمما شممنیدن خطابیهاهمما ی مهیممج گریممه و
م ی
ناها جز یک سلسله رویااها ی زیبا و فریبنده بیش نیسممتند اممما
سینیهزنی آغاز نمایند «.اهمیه ی ای ی
یتوانم بگویم که یک یقرن دیگر این رویااها بیهحقیقمت خوااهنمد پیوسمت .ولیکمن اگمر
بیهجرات م ی
»الف« به »ب« بگوید که شما آدیماها ی مکانیکی را باید جانشین آدیماها ی وایقعی نمایید زیرا کممه
یشوند در این صورت اهمه در پاسخ خوااهنممد گفممت
چگاه مرتکب گناه نم ی
موجودات مکانیکی اهی ی
نرو که عار ی از فهم و ادراک است نه خوب اسممت و نممه بممد ،و
که جهان آدیماها ی مکانیکی از ای ی
چوجه از جهان ماد ی که موجوداتش مانند آدیماها ی مکانیکی یقادر بیهدسیسمیهباز ی و نیرنمگ
بیهاهی ی
ینماید کممه کلمممه الممزام
نگونه مطالعات و بررسیاها ثابت م ی
چگاه بهتر نخوااهد بود .ای ی
نیستند اهی ی
اخلیقی اهر نوع مفهومی داشته باشد باز اهم با ادراک و امیال رابطممه و بسممتگی دارد .در صممورت
نطور
عدم ارتباط این دو یقسمت نیک و بد ،ثواب و گناه وایقعیت خارجی نخوااهند داشت .پس ای ی
نچه تعریف ما از کلمه »الزام اخلیقی« اختیار ی و ظااهر ًا مخالف عقاید
یشود که چنا ی
استنباط م ی
یرابطه نخوااهمد بمود و ایمن خمود یکمی از شمرایط لزم
عمومی نباشد مسلم ًا با ادراک و امیال ب ی
یباشد.
جهت اثبات مدعا ی ما م ی
یکشاند آنست که اگر موضوعی اخلیقی وایقعیت داشممته
نکته دیگر ی که ما را بیهجان کلم م ی
ل ویقتی »الممف«
یبایست چنین درک نماییم که مث  ً
باشد در این صورت مفهوم کلمه »باید« را م ی
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یگوید شما »باید« فلن کار را بکنید لزومی ندارد بدانیم »الف« کیست بالنتیجه یک
به »ب« م ی
یرود .اهرگمماه از لحمماظ مممذاهبی »الممف« از افممراد
کبمماره از بیممن م ی
سلسممله مقممررات اخلیقممی ی ی
یباشممد
متعصب آزتک 1باشد در این صورت به اسممتناد مفمماد فلن یقممانون کممه و ی مجممر ی آن م ی
نچه دو ملممت یکممی بنممام »م« و
کشتن آدمی و خوردن گوشت او مشروع و مباح اسممت و چنمما ی
کدیگر در نبرد باشند و »الممف« نیممز در عممداد ملممت »م« باشممد در ایممن
دیگر ی بیهنام »ن« با ی ی
یباشد مسأله یقتل و کشتار عدیه ی کثیر ی از
صورت برابر مفاد فلن مقررات که و ی مجر ی آن م ی
نکه اگر »الف« جزو ملت »ن« باشد در این صورت یقتل عممام
ملت »ن« مجاز خوااهد بود .حال آ ی
کنفر کاتولیممک یقممرون وسممطایی باشممید معتقممد
ملت »م« مجاز و بلمانع خوااهد بود .اگر شما ی ی
یشممود ولممی
خوااهید بود که ایقدام برا ی سقط جنین یک زن رافضممی گنمماه و جممرم محسمموب م ی
نچه آن جنین رشد نموده و پس از تولد و طی مراحل زندگی پیر گشته و سممپس بیهوضممع
چنا ی
نامعلومی فوت نماید در این صورت نیکممو و پسممندیده اسممت ولممی اگممر شممما فممرد ی متجممدد و
یتوانیم در تعریف
روشنفکر باشید مسلم ًا این عقیده را یقبول نخوااهید کرد .بنابراین ما چیهگونه م ی
خود بیهوایقعیت »باید« پی ببریم؟
ممکن است کسی ادعا نماید که اهمیه ی موضوعات اخلیقی در نتیجه فشار اجتممماع بممر فممرد
یتوانممد امیممالی را کممه بممرا ی
ل جمعگمرا ی 2نیسممت و اهمیشممه نم ی
بیهوجود آمده است .بشممر کممام  ً
اهم نوعش مفید است بیهوسیله غرایز خود درک نماید .جامعه اهمواره خوااهان آن است که اهمیه ی
نرو بیهمنظور اهمااهنگ ساختن منافع فرد بمما اجتممماع موجبممات و
افراد بیهنفع او کار کنند و از ای ی
یتوان نام برد .اخل ق
وسایلی فرااهم نموده است که از آن جمله دولت ،یقانون ،عرف و اخل ق را م ی
از دو راه نیرویی مؤثر خوااهد بود:
نخست تشویق و سرزنش اهمسایگان و اولیا ی امور.
ینامند.
دوم تشویق و سرزنش بیهوسیلیه ی خود شخص که آن را وجدان م ی
بیهوسیلیه ی این نیرواها ی مختلف یعنی دولت ،یقانون و اخل ق منممافع جممامعه بمما فممرد مربمموط
یگردد.
م ی
ل مسألیه ی منع سریقت برا ی حفظ منافع اجتماع است .ولیکن یقطعنظر از نیرواها ی مذکور
مث  ً
1

کاهما ماننمد تممام یقبایمل
خپوست که در مکزیک ساکن اهستند .مذاهب در زنمدگی آزت ی
 ،Aztecیقبیلیها ی سر ی
ناها را
ناهما اهممه سماله انسما ی
بدو ی ااهمیت فراوان دارد .آنان معتقد بیهخدایان گوناگون بوده و برا ی شماد ی آ ی
یکردند.
یقربانی م ی
2 Gregarious.
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فو ق یقدر مسلم این است که دزد ی من بیهنفع من است نه ینفع دیگممر ی .تنهمما گممروه سممتمکاران
یتوانند در این وضع استثنایی خود را حفممظ کننممد .اممما سممتمگران نیممز بمما زوال یقدرتشممان،
م ی
یشوند .و علیرغم این حقیقت کممه سممتمکاران
یگردد و با مخالفت مواجه م ی
اعمالشان تقبیح م ی
نجمما کممه فایقممد جنبیهاهمما ی
یکنند ،شاید بتوانیم بگوییم که اهدف یقمموانین اخلیقممی تمما آ ی
گمان م ی
خرافاتی است اصو ًل باید منافع جامعه را با فمرد مربمموط سممازد و از ایممن راه بیممن منمافع فممرد و
اجتماع اش یک نوع اهمااهنگی که از طریق دیگر امکان نداشته است ایجاد نماید.
یکه »الف« و »ب« جممزء یممک
یتوانیم بگوییم در صورت ی
بنابراین در پاسخ پرسش خودمان م ی
یگوید شما آن کار را بایممد کممرده باشممید منظممورش ایممن
اجتماع باشند ویقتی »الف« به »ب« م ی
نرو
است که انجام این عمل منافع دستیها ی را در بر دارد که اهر دو ی ما بدان تعلق داریممم .از ای ی
مسلم است اهر دو فرد ی که بیهیک گروه مثل »ب« تعلق دارند اگممر در حقیقممت یقضممیه اشممتباه
نکنند بدین سؤال یکسان پاسخ خوااهند داد .اما معلوم نیست که افراد وابسته بیهگرویهاها ی دیگممر
نیز پاسخ مشابهی بداهند.
بنابراین ما بیهپرسش خیر جزئی و خیر عمومی که یکی از فصول گذشته را بممدان اختصمماص
یرسیم و از استدللی که در آن فصل کردیم چنین نتیجه خوااهیم گرفت کممه تنهمما راه
دادیم م ی
تأمین یقطعیت برا ی تعریف »باید« این است که دامنیه ی گروه خود را آنیقممدر توسممعه داهیممم تمما
نجا که افراد و جامعه بشریت را شامل شود و یا بیهعبارت بهتر یقاطبه موجودات را در برگیممرد.
آ ی
یکه »الممف« بممه »ب«
یتوانیم اطمینان حاصل نماییم که در مممویقع ی
تنها از این راه است که ما م ی
چگماه ضمرورت
یگوید فلن کار را بکنید موضوع ارتباط و بسممتگی »المف« بمما آن جمماعت اهی ی
م ی
یشود که من تعریف زیر را اختیار کنم.
ندارد .نتیجه این بررسی و مطالعات باعث م ی
نجا کلمممه »بایممد«
یگوید که شما باید فلن کار را انجام داهید در ای ی
ویقتی »الف« به »ب« م ی
ناها برا ی »ب« میسر است انجممام
یرساند که از میان کلییه ی کاراهایی که انجام آ ی
این مفهوم را م ی
ل با منافع بشر و یا یقاطبیه ی مردم بیشتر ارتباط و بستگی دارد .اگرچه بمما
فلن کار معین محتم  ً
روش فو ق تا حد ی نسبت بیهوایقعیت تعریف کلمیه ی »بایممد« آگمماه شممدیم در عیممن حممال نبایممد
یانجامممد.
فراموش کرد که در موارد معینی ضمانت اجرایی اخلیقیممات سممرانجام بیهخممودگرایی م ی
اعمال و افعال انسان تا حد ی تممابع بازتمماب و عکسالعمممل و بخشممی از آن منبعممث از عممادت و
یباشد.
یقسمتی از آن نیز نتیجیه ی امیال و آرزواها ی او م ی
یکشم عقیدیهام ایمن نیسممت کمه ایممن حرکممات
یکنم و یا خمیازه م ی
اهنگامی که من عطسه م ی
ل بیهصورت عادت در آمدیهاند ماننممد
ینمایند .و زمانی که من کاراهایی که کام  ً
منافع مرا تقویت م ی
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یداهم نباشم و بیهاهرحال مممن
نچه انجام م ی
یداهم ممکن است متوجه آ ی
لباس پوشیدن را انجام م ی
یداهم مگر در مورد یکه بحث پیرامون
غالب ًا از رو ی اراده انجام عملی را بر عمل دیگر ترجیح نم ی
این باشد که چه لباسی را بپوشیم .مربیان اخل ق درباریه ی اعمالی کمه صممرف ًا جنبممه انعکاسممی و
ناها معطوف بیهکاراهایی است کممه از رو ی عمممد و
یکنند بلکه نظر و توجه آ ی
عادت دارند بحث نم ی
یکنم این خواستاها و امیال مممن اسممت کممه
یکه من انتخابی م ی
یگیرند .حال ویقت ی
یقصد صورت م ی
یشوند .و امیال دیگران مویقعی مؤثرند که خواستاها ی مرا نیز تحت تأثیر یقممرار
باعث انجام آن م ی
داهند .ذکر این نکته که من مطابق امیال خود رفتار خوااهم کرد بیهمثابه تکممرار مکممررات اسممت.
نطور که خود آنان باید عمل نماینممد«کممه
یکنند »اهما ی
اهنگامی که مربیان اخل ق بیهما توصیه م ی
بیهمنظور رسیدن بیهچیزاها ی عالی تر در برابر آرزواها ی خودتان بایممد ایسممتادگی نماییممد ،منظممور
ناها این است که ما باید بعضی از خواستاها را فممدا ی امیممال دیگممر کنیممم .ضمممن ًا بایممد
وایقعی آ ی
دانست که بیهنظر اخلیقیون آرمان اها ی عالی بر دو یقسم اسممت .یکممی جلممب رضممایت دوسممتان و
یکردیم
نچه ما در دوریه ی تجدید حیات علمی و ادبی ایتالیا زندگی م ی
تشویق اولیا ی امور و چنا ی
مدرد ی
جلب تشویق و رضایت نسل آینده .نوع دیگر ی آرزو وجود دارد و آن عبارت از عشق و اه ی
نرا تمما انممدازیها ی احسمماس
یباشد و تقریب م ًا اهمممه آ ی
مستقیم است که مختص رفاه حال دیگران م ی
یشود .اهر یممک از
ینمایند .عدم توجه نسبت بیهرفاه کودکان عملی زشت و نااهنجار محسوب م ی
م ی
یسازد .من موضوع منممافع خممودم را ماننممد
این دو نوع میل ،منافع من را با دیگران اهمااهنگ م ی
نجا که بیهرفاه و آسممایش
ینمایم بنابراین تا آ ی
چیزاها ی دیگر که بدان میل دارم بیان و توصیف م ی
نرو اگرچممه عامممل
یشود .از ای ی
دیگران علیقیهمندم این مسئله یقسمتی از منفعت مرا نیز شامل م ی
مؤثر و تصمیم گیرنممده در اعمممال مممن امیممال مممن اسممت و در ایممن صممورت تمما حممد ی جنبیه ی
خودگرایی دارد لکن با توجه بیهمسائل مورد علیقیه ی من اطل ق لفظ خودگرایی اساس م ًا مفهممومی
ندارد.
یگردیم یعنی »بمما وجممود
اکنون بیهسؤال دومی که در مقدمه این فصل ذکر شده است باز م ی
نجمما ایقسممام مختلفممی از عممدم ممموافقت
عدم توافق اخلیقی ،یقضاوت چیهگونه میسر است؟« در ای ی
یآیممد
وجود دارد که باید مورد بررسی یقرار گیرند .از مجموع این اختلفات که در عمل پیممش م ی
یباشممد کممه ممکممن اسممت منجممر بممه
ناها مربوط بیهعدم توافق بر سر حقیقت م ی
تعداد زیاد ی از آ ی
یروند .در صورت بروز اختلف میان
اختلف شود .بنابراین اصو ًل جزء مسائل اخلیقی بیهشمار نم ی
یتوان اثبات نمود که روشی را که آیقا ی »ب« اتخاذ نموده است بمما مقایسممه بمما
»الف« و »ب« م ی
یگوینممد
یآورد .م ی
سیستم مورد یقبول »الف« بیشتر موجبات رضممایت آیقمما ی »الممف« را فرااهممم م ی
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»ولی من اطمینان ندارم که ایممن روایممت از لحمماظ تمماریخی صممحیح باشممد« کممه »کوایکراهمما«
نرا
نخستین مردمی بودند که طرح یقیمت اها ی ثابت را در مغازیهاهمما پیشممنهاد نمودنممد .و علممت آ ی
ناها تقاضا ی وجه اضافی جهت کال را بیهمنزلیه ی یممک نمموع اجحمماف و
یکنند که آ ی
چنین بیان م ی
ینمودند .اما بر اثر تثممبیت یقیمتاهمما ،مشممتریان آنچنممان اسممتقبال گرمممی
کذب محض تلقی م ی
نمودند که در نتیجه تمام مغازیهداران »کمموایکر« ثروتمنممد شممدند و دیگممران نیممز از روش آنممان
پیرو ی نمودند .این مورد که بیهطور نمونه ذکر شد یکی از موارد عدیدیها ی است که منافع وایقعی
یکند ،و تنها کسانی که اهمااهنگ با منممافع وایقعممی عمممل
و منافع ظااهر ًا شخصی تعارض پیدا م ی
یکنند افراد ی اهستند که پا یبند اصول اخلیقممی بمموده و ایممن خصممایل اخلیقممی آنممان را وادار
م ی
نگممونه ممموارد
یرسد پیکار نمایند .در ای ی
ناها سود شخصی م ی
نچه که بیهنظر آ ی
یسازد که علیه آ ی
م ی
درک حقیقت مانع بروز اختلف اخلیقی است .کسانی که در نممبرد بمما شکسممت مممواجه شممدیهاند
ناهمما شکسممت خودشممان را پیشبینممی
کمتر معتقد بیهپشتیبانی از مرام اخلیقی اهستند اما اگر آ ی
یتوانستند احساس نمایند که اصول اخلیقی آنان خواه معتبر باشممد و خممواه نباشممد
یکردند م ی
م ی
یشده است.
نوسیله پشتیبانی نم ی
چگاه بدی ی
اهی ی
1

ناها اعمممال مجممازات
مترین آ ی
مع الوصف پاریها ی اختلفات وایقعی اخلیقی وجود دارد که از مه ی
یتوان نام برد .اهنگامی که ممما از شخصممی متنفریممم و او را شممرور
کینیهتوزانه و انتقام جویانه را م ی
یبرد خوشحال شممویم و ممکممن اسممت خودمممان را
یکنیم باید از این فکر که او رنج م ی
یقلمداد م ی
متقاعد سازیم که مسأله زجر و عذاب برا ی او چیز خوبی است .این مسأله اساس و پایه ایمان و
چگاه اثر اصلحی ندارد .اعتقاد بیهمجممازات
عقیده بیهدوزخ است یعنی جاییکه اعمال مجازات اهی ی
ناها در پایان جنگ جهانی اول شکست
انتقام جویانه بیهصور دنیو ی اهم وجود دارد .ویقتی که آلما ی
ناها باید مجازات شوند .نه تنهمما از لحمماظ
خوردند این احساس بیهمقیاس وسیعی شایع بود که آ ی
اصلح و تهذیب اخل ق و تنبه و ممانعت دیگران در امر پیرو ی از روش آنان ،بلکممه از آن جهممت
ناها کیفر گناه و اعمال تبیهکارانه خممود را ببیننممد .مسمملم ًا ایممن اهیجممان و
که عادلنه است که آ ی
2
یدانممم
احساس بود که منجر به انعقاد عهدنامیه ی ورسا ی و تغییر خط مشی آلمممان گردیممد .نم ی
یتمموان
چیهگونه اثبات نمایم که کیفر انتقام جویانه عملی مذموم و ناپسند است .در عین حممال م ی

2

1 Quakers.
نالملل اول ،متفقین و نمایندگان دولت آلمممان در 1919
عهدنامه ورسا ی پس از شکست آلمان در جنگ بی ی
عهدنامیها ی را امضا کردند که بیهنام معااهده ورسا ی مشهور است .بیهموجب این عهدنامه آلزاس-لورن از آلمان
منتزع ]جدا شده[ و بیهفرانسه ملحق گردید .ضمن ًا آلمان بر طبق یقرارداد ورسما ی متعهمد شممد کمه از عهممده
غرامت کلیه خسارات برآید.
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نکه تصور گناه بیهطور ی که در فصل یقبل بیمان شمد
در این باب از دو راه استدلل نمود .یکی ای ی
نکه منشممأ و پیممدایش آن حممزم و احتیمماط اسممت .نتایممج
بیهطور کلی اشتباه بوده است و دیگر آ ی
یکنممم کممه اهممر کممس
عهدنامیه ی ورسا ی پیدایش ناز ی اها و بروز جنگ جهانی دوم بود .گمممان م ی
یتواند پیش خودش فکر کند که کیفر انتقامجویانه در اکممثر ممموارد آنطممور کممه مجریممان آن
م ی
یتوان گفت که نه تنها موجب کااهش جمع کل ارضمما ی
انتظار دارند مؤثر نخوااهد بود بیهعلوه م ی
یکااهد .معاهذا ایممن
یگردد بلکه از جمع ارضا ی امیال کیفرداهندگان نیز م ی
امیال کیفر یافتگان م ی
یشممود و
موضوع یکی از مسائل مهمی است که مستقیم ًا بیهمسائل رنجشآمیز سیاسی منجممر م ی
ینمایم.
ل از ادامیه ی توضیح در باره آن خوددار ی م ی
فع  ً
نگونه اختلفات کممه »چممه چیزاهممایی
یشویم از ای ی
اکثر اختلفاتی که در عمل با آن مواجه م ی
یبرد .طبیعی است که
ناها لذت م ی
ارزش ذاتی دارند« نیستند بلکه منوط بیهشخصی است که از آ ی
ینماینممد و ایممن نمموع اختلفممات
گترین و عالیترین سهام را مطالبه م ی
صاحبان زور و یقدرت بزر ی
یتوان بر مبنا ی اسممتدلل
نگونه مسائل را م ی
یشود .ای ی
مبدأ مبارزه برا ی اعمال یقدرت محسوب م ی
نظر ی یا معیاراها ی عمومی سنجید :بدین معنی که بهترین سیستم آن است که حممداکثر ارزش
ذاتی را عرضه نماید .موایقعی که معیار فو ق مورد موافقت طرفین وایقع شود باز اهم امکان مجادله
بایقی است .ولی این بار مجادله در مورد وایقعیت است و این امر ،حدایقل از نظر تئممور ی مسممتلزم
بحث و تابع روش علمی خوااهد بود.
ناها اهمواره بما اشمکال
این فصل را با بیهکار بردن دو اصل از اصول یاد شده که برا ی توجیه آ ی
یداهم.
روبیهرو اهستیم پایان م ی
اصل اول موضوع ظلم و بیدادگر ی و اصل دوم بیهحقو ق فرد در برابر اجتماع مربوط است.
یرحمانه و
یشوم ،چنان که در عصر حاضر باراها اتفا ق افتاده است ،اعمال ب ی
یکه مجبور م ی
ویقت ی
یشود و دسممتخوش بیممم و اهممراس
بیدادگر ی اها را که از اندیشیه ی آن لرزه بر اندامم مستولی م ی
یکنم کمه بیهسمو ی یمک دورنممما ی اخلیقمی سمو ق داده
یگردم مطرح کنم ،پیوسته احساس م ی
م ی
یکنم که این افراد شممریر و
یشوم که توجیه عقلنی آن برایم دشوار است و پیش خودم فکر م ی
م ی
یشوند زشت و ناپسند است .معالوصف معتقدم کممه ایممن
نچه را که مرتکب م ی
نابکار اهستند و آ ی
یخوااهیم بدانیم که این فرضیه چیهگممونه
احساسات مبین حقانیت فرضییه ی من نیستند .اینک م ی
یشود و
یپذیرد .بدیهی است که ظلم و بیدادگر ی بیهطور کلی موجب نارضایتی مردم م ی
تحقق م ی
به استناد اهمین تعریف نباید ظلم و ستم نمود .باز اهم بممدیهی اسممت کممه انگیممزیه ی مخممالفت و
یسممازد لیکممن در ایممن مممورد
ناهمما را متویقممف م ی
نارضایتی نسبت به این یقبیممل اعمممال اجممرا ی آ ی
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ینمایم دارا ی شرایطی است که در سایر فرضممییهاها ی مطلممق
فرضییها ی که من از آن پشتیبانی م ی
یشوند .موضوع اعمال ظلم نسبت به »الف« دلیل بر بیدادگر ی »ب« نسبت بممه »لممف«
یافت نم ی
یباشد بلکه نتیجیهاش این است که او فقط حممق دارد کممه »الممف« را از ارتکمماب اعمممال ظلممم
نم ی
ل برا ی جلوگیر ی از گسترش ظلم و ستمگر ی بهتر اسممت بیهجمما ی تنممبیه
بیشتر بازدارد و محتم  ً
نسبت به »الف« احسان نماید زیرا ممکن است او تحت تأثیر محبت و مهربممانی وایقممع شممود ،در
این صورت محبت بهترین روش خوااهد بود .دکتر »برت« 1کمه اکنمون »سممر سمیریل« 2نامیممده
یشود کتابش را که راجع به نوجوانان بزاهکار 3تألیف نموده است بمما شممرححال کممودک اهفممت
م ی
ینویسد که کممودک مزبممور در نممتیجیه ی
ینماید و م ی
سالیها ی که مرتکب یقتل گردیده است آغاز م ی
ملطفت و مهربانی محجوب و آراسته شممده اسممت .اتخمماذ ایممن روش نسممبت بممه اهیتلممر محممال
نصورت نیز سودمند و موفقیتآمیز است ولی استفاده از این
یتوان گفت که در ای ی
یباشد و نم ی
م ی
روش در مورد ملت آلمان میسر است .این یقبیل مطالعات و بررسیاها مورد تأییممد مممن اسممت و
ینمایممد،
یرساند که اصول اخلیقی ،بیم و اهراس ناشی از بیدادگر ی را اهمواره توجیه و اثبات م ی
م ی
یتوجهیاها سرانجام بیهکجا منجر خوااهد شد.
نگونه افراط و ب ی
نکه ای ی
بدون توجه به ای ی
یرسیم که با حقو ق فرد در برابر اجتماع ارتباط و بستگی دارد.
اکنون به آخرین موضوعی م ی
گفتیم که اصول علم اخل ق یقسمتی از اهدف انسان است که بیممش از پیممش او را اجتممماعی بممار
یآورد و معیار و ااهمیت خاصی که اصول اخل ق بمما آن بسممتگی دارد یقسمممتی منمموط بیهحممس
م ی
اجتماع دوستی طبقات مردم است .ولیکن فقط نیمی از این مسممئله مقممرون بیهحقیقممت اسممت.
یباشد.
ناها نم ی
ل مولود حس اجتماعی بودن آ ی
افراد جامعه چه بسا چیزاها ی نیکویی دارند که کام  ً
اهر فرد نسبت به ارزش ذاتی معیممار خاصممی دارد و افممراد نیکوکممار نیممز بممدون تقاضمما ی مممردم،
ناهمما رنجممش و
یکنند و چه بسا این ایقممدامات خیرخوااهممانیه ی آ ی
ناها م ی
کمکاها ی ذ ی یقیمتی به آ ی
یانگیممزد .بنممابراین بخممش عمممدیه ی تعقیممب نفممع عمممومی اسممتفاده از
خشم سایر طبقات بممر م ی
آزاد ی اها ی فرد ی بدون ایجاد ضرر و زیان برا ی دیگران است و انجام این امر سبب بروز مبارزات
یرساند که یقدرت منشأ تقو ی و فضیلت است.
دائمی در زمینه آزاد ی و یقدرت گردیده و م ی
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تولید و توزیع
ناها مسائل علم اخل ق از مسممائل
ما در این فصل با موضوعاتی سر و کار خوااهیم داشت که در آ ی
علوم سیاسی و ایقتصاد ی به آسانی یقابل تفکیک نیستند .از این پس فرض مییکنیم تعاریفی کممه
ما از »ارزش وایقعی« و »رفتار درست« در فصول اولیه کردیممم پممذیرفته شممدیهاند ،ایممن تعمماریف
عبارتند از:
»ارزش ذاتی« یک خاصیت فکر ی است که شخص یا از آن بهریهمنممد اسممت و یمما چمون یقبل ً
یباشد .نقطممه مقابممل »ارزش ذاتممی« »عممدم ارزش ذاتممی«
طعم آن را چشیده است طالب آن م ی
ناها بممرا ی
کدیگر برابرند که درک اهر یک یا اهر دو ی آ ی
است .ارزش و عدم ارزش در صورتی با ی ی
یک شخص مختار فریقی نداشته باشد.
رفتار صحیح آن گونه رفتار ی است که اهرچممه ممکممن اسممت میممزان ارزش را نسممبت بیهعممدم
یالمقدور از برتر ی عدم ارزش نسبت به ارزش بکااهد .فرض در ایممن
نکه حت ی
ارزش بال برد و یا آ ی
ناهاست از محالت نباشند.
مورد بر آنست ،اعمالی که شخص مخیر به انجام آ ی
ل با تعریف اخلیقی رفتار صحیح و یا تعریفی که بر اسمماس فضممیلت و تقممو ی
این تعریف کام  ً
یشود و
ینماید .بلکه تعریف اخیر را نیز شامل م ی
یآید تطبیق نم ی
عموم ًا از رفتار صحیح بیهعمل م ی
یگوییم کممه رفتممار
ینهد ،یقاعدت ًا اگر کسی از پرخور ی پراهیز کند نم ی
کمی اهم از آن پا را فراتر م ی
یگوییم که او صرف ًا از جهممت منممافع خممودش آدم بمما
و ی مبتنی بر فضیلت و تقو ی است بلکه م ی
نکه رفتار مبتنی بر فضیلت و تقو ی معمممو ًل فایقممد عنصممر نفممع شخصممی
شعور ی است ،و حال آ ی
است .در حقیقت علم اخل ق دارا ی دو شعبه است یکی مربمموط بیهتولیمد ارزش ذاتمی و دیگمر ی
مربوط بیهتوزیع آن ارزش است .اخلیقیات بیشتر با توزیع سر و کار دارند مگر اخلیقیمماتی کممه بمما
خرافات اهمراه باشند .در فصول گذشته بدین نتیجه رسیدیم که در اخلیقیات این سؤال مطممرح
یشود که چه کسی از چیز ی که دارا ی ارزش ذاتی اسممت برخمموردار اسممت ،بلکممه مسممأله در
نم ی
یکند .ما
نجا تولید اهرچه بیشتر ارزش ذاتی است .ولی احساسات مردم بدین صورت عمل نم ی
ای ی
نجا
یخوااهیم .شاید ما احساسات خود را تا آ ی
ارزش اها ی ذاتی را برا ی خود و برا ی عزیزان خود م ی
یگیریممم کممه در تولیممد
توسعه داهیم که شامل اهم وطنان خودمان بشود .پممس چنیممن نممتیجه م ی
یتموان
ارزش ذاتی که مردم طبع ًا خوااهان آن اهستند احساسات و اغراض ما دخیلانمد و لمذا نم ی
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نترتیب بر حجم »ارزش ذاتممی« بیهمیممزان ممکمن اضمافه شمود.
چوجه انتظار داشت که بدی ی
بیهاهی ی
اخلیقیات تا حد زیاد ی سعی دارند که با ایمن تمایمل بیهنفمع شخصمی مبمارزه کننمد و ممردم را
وادارند که در اعمال خود نفع سایرین را بیهاهمان اندازیه ی منافع خویش مرعی دارند.
اختلف نظر در مورد توزیع »ارزش ذاتی« بیهمراتب بیش از اختلف نظر در مورد خود ارزش
نرو اسمماس مناسممبی
نجا که در این مورد عقاید خیلی بیهاهم نزدیک است از ای ی
ذاتی است و از آ ی
برا ی علم اخل ق خوااهد بود .بگذارید تلشی بکنیم تا شاید بتوانیم بممه ایممن ایممدیه ی ارزش ذاتممی
یک محتو ی وایقعی بداهیم.
اولین چیز ی که باید در نظر داشت آن است که ارزش ذاتی چیز ی نیست که بیهخود شممیئی
فی نفسه تعلق داشته باشد بلکه مربوط به آثار روانی آن است.
این وضع ذاهنی ماست که دارا ی خاصیت مورد نظر است ،و اشمیائی کمه بیهوجمود آورنمدیه ی
یباشند .ارزش اشیاء در آنسممت کممه
این وضع ذاهنی اهستند بیهخود ی خود دارا ی ارزش ذاتی نم ی
یگیرنممد،
بیهعنوان وسیلیها ی برا ی ایجاد نتایج مطلوب در اشخاص معیممن مممورد اسممتفاده یقممرار م ی
وگرنه برا ی سایرین چنین ارزشی را ندارند .صدف خوراکی تنها برا ی کسممانی کممه بممدان علیقممه
دارند بیهعنوان یک وسیله ارزش دارد .نه برا ی سایرین .ولی اگرچممه در بیممن اشممخاص در مممورد
یسازد اختلفاتی وجود دارد ،اشخاص در خیلممی از مسممائل
چیزاهایی که رضایت آنان را فرااهم م ی
کدیگر توافق دارند .اهر کسی بیهشرایط ادامیه ی زندگی و
بیهخصوص در مورد ارزش اها ی ساده با ی ی
تأمین سلمت نیازمند است و اغلب اشممخاص طممالب شممرایطی اهسممتند کممه در آن بقمما ی نسممل
امکان پذیر باشد .البته مرتاضینی بودیهاند که بیهغذا ی اندک ،نوشیدنی اندک ،مسممکن و پوشمماک
یشود ،ولی عدیه ی این یقبیل افراد بسممیار کممم
غیر کافی راضی بودیهاند و یا حدایقل چنین گفته م ی
ناها را نادیده گرفت.
یتوان آ ی
است و از نظر آمار ی م ی
اغلب این اشخاص برا ی سعادت و خوشبختی علوه بر شرایط ماد ی زندگی ،تمما حممد ی نیممز
نکممه عضممو اجتممماع معینممی اهسممتند
بیهمصاحبت ،مرافقت و حمدایقل امنیممت لزم و احسمماس ای ی
یتوان از کسانی که به
نیازمندند .این احتیاجات بیهیقدر ی عمومیت دارند که در جهان سیاست م ی
فنظر کرد.
این نیازاها پشت پا زدیهاند صر ی
در حال حاضر تأمین احتیاجات در بین افراد بشر یکسان نیست .البته ارزشاها ی عالیتر اهم
اهستند از یقبیل ارزش درک آثار اهنر ی ،و ارزش مربوط بیهفعالیتاها ی فکر ی ،ولی ایممن ارزشاهمما
ااهمیت اساسی ارزشاها ی مربوط به احتیاجات اولیه را ندارند.
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در بین وسایلی که موجد خوشبختی و سعادت اهستند یک تقسیمبند ی مهم اهسممت ،وضممع
یشممود .و
ناها محروم م ی
ناها استفاده کند »ب« از آ ی
ناها طور ی است که اگر »الف« از آ ی
برخی از آ ی
1
یگویممد
ناهمما وجممود نممدارد .یمماگو م ی
ارزش اهایی اهم اهستند که این خاصیت تملک شخصی در آ ی
یسازد ،ولی مرا
یرباید که و ی را توانگر نم ی
یگیرد چیز ی را از من م ی
نکه نام نیک مرا از من م ی
»آ ی
ینماید«.
یچیز م ی
ل ب ی
کام  ً
نرا تصاحب کند.
نام نیک مانند یقرص نانی نیست که یک دزد بتواند آ ی
یگوید ،ولی این فقط تا اندازیها ی درسممت اسممت .آنممان کممه
لایقل این چیز ی است که یاگو م ی
یدانند که
سخت محتاج بیهتمجید و تحسین اهستند ،اهمیشه غر ق در حسد و حسرتاند چون م ی
تحسین و تمجید اندازیها ی دارد و اگر کسی مورد تمجید و تحسممین یقممرار گرفممت ممکممن اسممت
دیگر ی از آن محروم شود .چنین مطلبی در مورد سایر مراتب تریقی و برتر ی نیمز صماد ق اسمت.
یخوااهی که بر اهمگنان برتر ی پیدا کنی یا باید بر مراتب لیایقت و فضل خود بیفزایی و یمما
اگر م ی
نکه از مراتب لیایقت و فضل آنان بکااهی .ولی منطق ًا اهر کسی را امکان برتممر ی مطلممق نیسممت.
آ ی
فرض کنید اسب کسی در مسابقات اسبدوانی موسوم بممه »دربممی« موفممق شممود ،احساسممات و
یداهد دارا ی ارزش ذاتمی اسمت و فقمط متعلمق بیهخممود
اهیجاناتی که در این مورد به او دست م ی
اوست و عمومیت ندارد .جز از راه یک سلسله تصور وااهی محال اسممت دیگممران اهممم ایممن ارزش
ل اهمگان را بیهنحو ی گول بزنیم که اهر کسی فکر کند کممه دارا ی یممک
ذاتی را احساس کنند مث  ً
اسب برنده در مسابقات مذکور است از این بابت غر ق در شاد ی و شعف شود .بنابراین ممما دارا ی
سه نوع ارزش ذاتی اهستیم:
یتوان حدایقل در عالم تئممور ی تعدادشممان
ناهایی که خاصیت تملک فرد ی دارند ولی م ی
اول آ ی
ناها بهریهمند شود ،غذا مثال سادیها ی در ایمن
را بیهیقدر ی زیاد کرد که اهر کس به اندازه کافی از آ ی
مورد است.
ناهمما طممور ی اسممت کممه منطقما ً
ناهایی که نه تنها جنبه فرد ی دارنممد بلکممه کیفیممت آ ی
دوم آ ی
ناها در نتیجیه ی تریقی چممه از لحمماظ شممهرت،
ناها را برا ی اهمه افراد فرااهم ساخت .ای ی
یتوان آ ی
نم ی
یشمموند .در عممالم تئممور ی اهمیه ی ممما
چه از لحاظ یقدرت و چه از لحاظ ثممروت و غیممره فرااهممم م ی
یتوانیم ثروتمندترین افممراد رو ی زمیممن باشممیم .لممذا
یتوانیم ثروتمند باشیم ولی اهمیه ی ما نم ی
م ی
میل یت ریقی و پیشرفت منطق ًا و یقهر ًا با یک عامل ریقابت اهمراه است.
1

منامیه ی »اتللو« اثر ویلیام شکسپیر .1604
شآفرینان غ ی
 ،Iagoیکی از نق ی
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یشود .مثل سلمتی،
ناها از سایرین نم ی
سوم ارزشاهایی که تملک شان موجب سلب تملک آ ی
لذت زندگی در یک روز آفتابی ،ریقابت ،عشق ،و لذت خلیقیت و غیره.
شخصی که پا یبند اصول اخلیقی است نسممبت بیهاهممر یممک از ایممن سممه نمموع ارزشاهمما نظممر
مختلفی دارد .اینک بحث خود را از نوع اول یعنی از اشیا ی ماد ی که جنبیه ی ایقتصمماد ی دارنممد،
یکنیم .ابتدا باید از خود سؤال کنیم:
مثل خوراک ،پوشاک ،مسکن و غیره شروع م ی
آیا در زمینیه ی اخلیقیات ،اصلی بیهعنوان »عدالت« وجممود دارد کمه ممما بتموانیم بگموییم کمه
توزیع عادلنیه ی نعمتاها ی ماد ی دارا ی یک ارزش ذاتی است؟
در تعریف رفتار درست گفتیم که چنین چیز ی ممکن نیست و رفتار درست عبارت از تولید
یکند،
نکه چه کسی از آن ارزشاها استفاده م ی
فنظر از ای ی
اهرچه بیشتر ارزش اها ی ذاتی است صر ی
ولی ممکن است کسی با تأکید فراوان این نکته را عنوان کند که اجتماعی که در آن ارزشاها ی
ذاتی بیهطور یکسان تقسیم شده باشد بهتر از جممامعیها ی اسممت کممه توزیممع ایممن ارزشاهمما در آن
بیهصورت یکسانی انجام نشده باشد ،حتی اگر تعداد این ارزشاها در اهر دو جامعه یکسان باشممد.
یکنممم اسممتدلل آنممان کممه معتقدنممد اختلف بیممن
من شخص ًا به این گفته اعتقاد ندارم .فکممر م ی
اشخاص در زمینیه ی برخوردار ی از این ارزشاها باید بیهحدایقل ممکن برسد خیلممی یقممو ی اسممت،
ولی بیهنظر من این بیهمثابیه ی آن است که »عدالت« را بیهعنوان وسممیله تلقممی کنیممم نممه اهممدف.
اعتراض عمدیها ی که بیهتقسیم نااهمگون وارد است آن است که در افراد ی که برخوردار ی آنان از
ینماید و این بیهنوبیه ی خود باعث ترس و تنفممر در
این سعادت کمتر است ایجاد نفرت و حسد م ی
یگردد .ولی در مورد یک نظام اجتماعی یقدیمی کممه تحممت آن نظممام تقسممیم
اشخاص مرفیهتر م ی
نااهمااهنگ طور ی موجه شناخته شده است که حتی افراد کمبهره و محروم نیز اعتراضی ندارند،
این استدلل مصدایقی ندارد .بیهعلوه در مورد برخی اجتماعات استدللتی بیهطرفممدار ی تقسممیم
نابرابر وجود دارد .لذا بیهنظر من اگرچه اسممتدلل مربمموط بیهتخفیممف حممداکثر در برخمموردار ی از
ارزشاها فو ق العاده یقو ی است بیهشرطی که در آن اجتماع پا ی یک سنت یقدیمی در بین نباشممد،
یکنم عدالت چیممز ی باشممد
ولی این یقبیل استدللت را با اهدف سر و کار ی نیست و من فکر نم ی
که بیهخود ی خود دارا ی ارزش ذاتی باشد.
اگرچه عدالت بیهنظر من وسیله است نه اهدف ،ولی بیهعنوان وسیله نیز چیز ی اسممت در حممد
م خود را صمرف کنمترل خودخموااهی طمبیعی
خود فو ق العاده مطلوب .اخلیقیات سنتی بیشتر اه اّ
نطور که خممودت را دوسممت
ینماید .نهی از دزد ی ،امر به دوست داشتن اهمساییهات اهما ی
افراد م ی
یدار ی ،اندرز در مورد فداکار ی ،تمجید و تحسین نیکوکار ی ،اهمممه و اهمممه دارا ی ایممن اهممدف
م ی
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نکه اخل ق سنتی که چنین اهدفی را برا ی خود انتخاب کرده است در وایقممع
اهستند .در مورد ای ی
بهترین روش را اختیار کرده باشد شک دارم ،ولی این مسئلیه ی دیگر ی است .من بیهسممهم خممود
نکه با پند و اندرز نتیجیه ی مطلمموب
یگوید احتمال ای ی
طرفدار نظرییه ی جرمی بیتام 1اهستم که م ی
حاصل شود کم است.
یشود
و ی معتقد است که این نتیجه در اثر سنن اجتماعی و آنگونه افکار عمومی حاصل م ی
یالمقدور باعث شود که اهر کس نفع خود را در نفع جامعه بداند .بنتام و عصر و ی کمممی
که حت ی
مچنین بیش از حد بیهجنبیه ی ماد ی
در طرفدار ی از روش اها ی منطقی راه افراط را پیمود ،و ی اه ی
یداد .اگر من بیهجمما ی او
یبرد ااهمیت م ی
وسایلی که برا ی تطبیق منافع اجتماعی و فرد ی بیهکار م ی
یدادم .ولممی بایممد
یاها ی مفیممد ااهمیممت م ی
مدرد ی غریز ی و جایهطلب ی
بودم بیش از و ی بیهعاطفه ،اه ی
تصدیق کنم که ویقتی تضاد منافع فرد ی و اجتماعی زیاد و آشکار باشد ،احکام اخلیقی بیهخود ی
یداهد.
خود نتیجیه ی مطلوب را بیهدست نم ی
در مورد بسیار ی از نعمت اهمما ی مربمموط بیهنمموع اول )خمموراک ،پوشمماک ،مسممکن( بمما اصمملح
یمانممد .مثل ً
ناها بممایقی نم ی
ماها ی سیاسی و ایقتصاد ی محلی برا ی طرح جنبیهاها ی اخلیقی آ ی
سیست ی
یتمموان غممذا ی کممافی در اختیممار اهممر کسممی
در رژیم اها ی سیاسی و ایقتصاد ی بهتر ،به آسممانی م ی
ل از مقمولیه ی مبماحث اخلیقمی خمارج
گذاشت که در این صورت مسئلیه ی توزیع مواد غمذایی ک  ً
مچنین در بسیار ی از موارد دیگر اهرچه وضممع سیسممتم اجتممماعی
خوااهد شد .در این مورد و اه ی
نجا که بیهتوزیع ایقتصمماد ی و
یشود ،تا آ ی
بهتر شود از ااهمیت جنبیه ی اخلیقی این موارد کاسته م ی
ماد ی مربوط است ،بیهمرور وضعی ایجاد خوااهد شد که تنها مراعات یک سلسله رسوم ریشممیهدار
یدردسر کافی باشد.
و نسبت ًا ب ی
نطور که گفته شممد
ل متفاوت است .اهما ی
ولی در مورد ارزش اها ی مربوط بیهنوع دوم وضع کام  ً
1

تجویی اپیکممور اسممت،
یباشد و طرفممدار لممذ ی
 ،Jeremy Benthamفلسفیه ی بنتام بر اساس سودگرایی م ی
یشممود .و ی ااهمیممت
نشناسی از کاراهمما ی عملممی او محسمموب م ی
تگرایی با مسائل روا ی
ارتباط دادن مشرب لذ ی
نچه اساس وایقعی دارد این است که بشممر بیهدنبممال
یکند از نظر او آ ی
مدرد ی را در زندگی اجتماعی انکار م ی
اه ی
تگرایی« است .بنتام تمممام لممذات را یقابممل
لذت و گریزان از الم است .مهیمترین اثر و ی »حساب فلسفیه ی لذ ی
تجویی[ روانممی
یداند و با وضممع فرمممول دوام و شممدت در لممذت ،اهدونیسممم ] ،Hedonismلممذ ی
سنجش م ی
نجا که فرد از سعادت
یکند تا حداکثر لذت برا ی فرد ایجاد نماید .و از آ ی
بیهصورت اهدونیسم اخلیقی جلوه م ی
یاهما بمرا ی بیشمترین افمراد و سیاسمت »عمدم
شتریمن خوب ی
یتواند خوشبخت شود نظرییه ی بی ی
دیگران اهم م ی
یتمموان
یدانممد کممه بیهوسممیلیه ی آن م ی
نترین متد اخلیقی م ی
نرا مطمئ ی
یکند و آ ی
مداخلیه ی دولت« را پیشنهاد م ی
»بیشترین سعادت برا ی بیشترین افراد« را عملی کرد.

144

اخل ق و سیاست در جامعه

ناها یقدرت است .تقریب ًا اهر
مترین ای ی
این ارزش اها منطق ًا و مااهیت ًا با یک عامل ریقابت اهمرایهاند .مه ی
ناها که فو قالعاده تنبل اهستند ،مایلاند بیش از استحقا ق خود در دنیا و یا لایقل در
کس مگر آ ی
محیط اطراف زندگی خود یقدرت داشته باشد .در سراسر تاریممخ ،جنگاهمما و انقلبممات نممتیجیه ی
یکنند ،ریقابت خونآلود ی
علیقه بیهکسب یقدرت بودیهاند .حتی در جوامعی که زورگویان را ترور م ی
یگیرد .در یقرون اخیر یقممدرت فممرد ی بیهسممرعت در جوامممع
برا ی جانشینی دیکتاتور مقتول در م ی
غرب جانب زوال را پیموده است .دیکتاتوراها ،بردیهداران ،شواهران ،و پمدران اهممه از مقمام خمود
یکممی پممس از دیگممر ی خلممع شممدند و بممرا ی ایجمماد تسمماو ی در زمینیه ی برخمموردار ی از یقممدرت،
یالمقدور تلش جد ی انجام گرفته است .در این مممورد دعممو ی ایجمماد چیممز ی تحممت عنمموان
حت ی
عدالت ،بیهیقوت مطرح شده است .صاحبان یقممدرت تقریبم ًا اهمیشممه از یقممدرت خممود سوءاسممتفاده
یکنند .با این اهمه استثنائات معدود ی اهم در این زمینه وجود دارند.
م ی
علوه بر اندرزاها ی اخلیقی که اثرشان بسیار محممدود اسممت طمر ق دیگممر ی بممرا ی کاسممتن از
مفاسد ناشی از یقدرت فو ق العاده وجود دارند .یکی از این طر ق آن است که راه ابممراز مقمماومت را
برا ی یقربانیان آن تسهیل کنیم .این روشی است که معتقدین بممه اصممول دموکراسممی 1در پیممش
نکه اصول آموزش و پرورش طور ی باشد که افراد با فراگرفتن مهارتاهمما ی
یگیرند .راه دیگر آ ی
م ی
مختلممف میممل بیهیقممدرت طلبی را در رایهاهمما ی مفیممد ،نممه رایهاهمما ی مضممر بیهکممار بیندازنممد .میممل
ل منکوب کرد چممه ایممن کممار در اشممخاص ایجمماد
یتوان ک  ً
بیهیقدرت طلبی را مانند دیگر امیال نم ی
ینماید.
سرخوردگی و عقدیهاهایی م ی
نرا با نهایت سهولت در طر ق مفید از  مَمجممر ی 2صممحیح بیهکممار انممداخت .ایممن
یتوان آ ی
ولی م ی
حالت اغلب و نه اهمیشه در مورد ی صاد ق است که منظور ،تسلط بر طبیعت یا تسلط بر یقوانین
طبیعی باشد .و نیز این مسئله اغلب و نه اهمیشه در مورد ی صاد ق است که بخمموااهیم بمما خلممق
مچنیممن در سممایر ممموارد
آثار فو ق العاده ،عقول اشخاص را تسخیر کنیممم .در مممورد یقممدرت و اه ی
1

2

یتوان گفممت دموکراسممی عبممارت
 ، Democracyدموکراسی مفهوم چندان دیقیقی ندارد ولی بیهطور کلی م ی
تکماران – دیوانگمان و
است از تقسیم و توزیع یقدرت نهایی سیاسی بیمن تممام اشمخاص بمالغ غیمر از جنای ی
یافزایند و معتقدند که
تاها بیهیقدرت سیاسی ،نیرو ی ایقتصاد ی را نیز م ی
فزادگان طبقیه ی اول .سوسیالیس ی
اشرا ی
ل صممحیح
تاها ی ایقتصاد ی نیز باید بالسویه تقسیم و توزیممع شمموند و ایممن ادعمما کممام  ً
در یک دموکراسی یقدر ی
نیست .اصل ،موضوع نزدیکی بیهتساو ی یقدرت است و بدیهی است که دموکراسی یک امر نسبی است .بنمما ی
 یاها ی
حکومت دموکراسی بر شرکت اکثریت مردم در اعمال حق حاکمیت ملی است .در چنین رژیمی آزاد ی
مختلف تضمین شده است و ملت در تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود آزاد ی دارد.
]جمع  مَمجار ی[.
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بهترین اندرز اخلیقی آن نیست که مردم را بیهتزکییه ی نفممس و ریاضممت دعمموت کنیممم بلکممه آن
است که برا ی یقدرت طلبی آنان مفر ی بیابیم .البته مفر ی که مخرب نباشد.
ناها که تملکشان توسط یک نفر لزومم ًا معارضمیها ی بمما
در مورد نعمتاها از نوع سوم یعنی آ ی
تملک شان توسط نفر دیگر ندارد  -در این مورد یقاعدت ًا نباید اشکالی از نظر توزیع وجود داشممته
ل چنین اشکالی وجود دارد .نوع نعمتی که مورد نظر من است دامنیه ی فو قالعمماده
باشد ولی عم  ً
یکنممد تمما
وسیعی دارد .از لذتی که یک کممودک در نممتیجیه ی زنممده بممودن در خممود احسمماس م ی
لطیف ترین لذات فکر ی عالم خلقت و لذاتی که انسان از مشااهدیه ی آثار نبمموغ انسممانی در خممود
نچه در اجتممماعی
یکند اهمه و اهمه از اشکال مختلف این نمموع لممذت اهسممتند .چنمما ی
احساس م ی
ناها توسط دیگر ی مغایرت داشته باشد ،در آن اجتممماع
درک این لذات توسط یک نفر با درک آ ی
ل در دنیا اهمه باید از بهداشت عمومی بهریهمنممد
نقص اهایی وجود دارد که باید برطرف گردد .مث  ً
یشود .جرج
نچه حجم کار زیاد و دارو گران باشد ،تندرستی منحصر به اغنیا م ی
گردند ولی چنا ی
2
لنسبور ی 1مقامات محلی »پاپلر« را تشویق کرد که وضع بهداشت ااهالی را با افزایممش عمموارض
بیش از حد یقانونی بهبود بخشند .این عمل میزان مرگ و میر نوزادان را کااهش داد ولمی جمرج
لنسبور ی بیهزندان افتاد زیرا پیشنهاد و ی مخالف با یقیمتاها ی یقممانونی بممود .در حممال حاضممر آن
یشمموند در انحصممار
وسایل زندگی که در نتیجیه ی تعلیم و تربیت و یا فراغممت فممراوان حاصممل م ی
معدود ی از افراد اهستند .در این مورد عجالت ًا ریقابتی اساس ًا غیرضرور ی وجود دارد کممه رفممع آن
مربوط بیهسیاست است نه اخل ق.
در مورد توزیع این وسایل یک مسئلیه ی بزرگ وجود دارد که من اهنوز بدان نپرداختیهام .این
یشود .ممما تمما چممه میممزان از وسممایل مزبممور را بایممد بممرا ی
لاها ی بعد ی ما مربوط م ی
مسئله بیهنس ی
لاها ی آینده بر خود حرام سازیم .یک ایرلند ی جملیها ی گفته است که بیهسممختی
خوشبختی نس ی
یتوان آن را انکار کرد:
م ی
ناها که برا ی من کار ی انجام ندادیهاند«
»چرا من باید کار ی بیهنفع اعقابم انجام داهم ،آ ی
یکنمد .مما خودممان از گذشمتگان خمود
مع الوصف نسل آینده نیز طلمب خمود را مطمالبه م ی
ناهمما را بخورنممد.
سپاسگزاریم که درختاهایی را کاشتند و عمرشممان کفمماف نممداد کممه میممویه ی آ ی
یشویم و باید
یداهد ،ما نگران م ی
اهنگامی که خاک در اثر زراعت ناصحیح یقوت خود را از دست م ی
یکنیممم .ممما از
اهم نگران باشیم .ما در مورد منابع مصرفی جهان ابد ًا جانب احتیاط را رعایت نم ی
1
2

نگرا ی انگلیسی[.
 (1859-1940)] ،George Lansburyسیاستمدار انسا ی
] ،Poplarیکی از محلیهاها ی تاریخی در بخش خاور ی لندن[.
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یگیریممم .از ایممن
یبریم که خطر امحماء نموع انسممان را بیهچیممز ی نم ی
مبارزیهجویی بیهحد ی لذت م ی
نکه اهیچ چیز وضممع
لحاظ عصر ما فو ق العاده عصر خطرناکی است .عصر خطرناکی است برا ی آ ی
مشخصی ندارد و آیندیه ی ما مطمئن نیست .اهمه چیز غیممر ثممابت و آینممده نیممز نممامعلوم اسممت.
نکممه در جهممان ثبمماتی
نکه ما بیهسرنوشت اعقاب خود توجهی کنیم کم اسممت مگممر آ ی
احتمال آ ی
یتوانممد
چکس نم ی
یرسد حائز ااهمیت است .اهی ی
نچه که بیهنظر م ی
بریقرار گردد .این مسئله بیش از آ ی
نظر خود را منحصر ًا معطوف بیهزندگی خود سازد و یا حتی محیط دیممدش را بیهمرزاهمما ی کشممور
یثمر و عقیمی خوااهد بممود،
خود و یا بیهعصر و زمان خود محدود نماید .چنین عنصر ی شخص ب ی
یداهیم که از اخلف حیوانی ما شروع شده و بممه
اهر یک از ما حلقیها ی از یک زنجیر را تشکیل م ی
ییابد .ما در ابتدا یک جانور نممادر و درمانممدیها ی بممودیم کممه
آیندیها ی غیریقابل پیشبینی امتداد م ی
یرفتیم و بیهتدریج خود را از این وضممع نجممات دادیممم.
شکار خوبی برا ی جانوران دیگر بیهشمار م ی
یشود ،و موفقیتاها  ی دیگمر ی در پیمش نمداریم
ولی اگر تصور کنیم که راه بیهاهمین جا ختم م ی
یعنی فضایلی نمانده است که بیهدرک آن نائل شممویم ،پممس در ایممن مسممیر داریممم بممه بنبسممت
یشویم ،چیز ی در نهاد ما ،چیز ی بس مهم در اعما ق وجود ما خوااهد خشکید .ندرت ًا ما
نزدیک م ی
یتوانند آن را صریح ًا بیان کننممد ،و
یشویم فقط معدود ی از ما م ی
از این چیز در نهاد خود آگاه م ی
در اهر صورت این چیز جزء سرشت ما است چون ما تنها افراد انسانی نیسممتیم  ،بلکممه نمموعی از
انواع اهستیم به این علت است که در یقضاوت در مورد یک کشور و یا یک عصر بیهعقیممدیه ی مممن
نباید فقط خود را بیهخوشبختی و سعادت روزمریه ی افراد یک کشور و یا یک عصمر یقمانع سمازیم
ناها چه خدمتی بیهمدنیت کردیهانمد ،مقصممود مجممموعیه ی ذخممایر ذاهنممی و
بلکه باید ببینیم که آ ی
یکنیم و وجممه تمممایز انسممان و میمممون و انسممان متمممدن و آدم
ارزش اهایی است که ما ایجاد م ی
یداهند و بیهودیعممت
وحشی است .این سرماییهاها ی تمدنی است که ااهمیت اختصاصی به انسان م ی
یشوند .وظیفیه ی بسیار مهم ما نسبت بیهنسل آینده که اعقاب ممما
از نسلی بیهنسل دیگر منتقل م ی
ناها منتقل
یشوند آن است که بیهنوبیه ی خود بر این سرماییه ی تمدنی بیفزاییم و به آ ی
محسوب م ی
یداهیم.
یتوانستم بگویم که ما داریم این وظیفه را اهم اکنون انجام م ی
و تسلیم کنیم .کاش م ی

فصل سیزدهم

سنت اخلیقی
در فصول یقبلی طی استدللتی متذکر شدیم که درستی یا نادرستی اهر عمل بیهنتایج احتمممالی
آن بستگی دارند نه از جهت تعلق آن عمل بیهیک طبقه از اعمال کممه ممما بمدون تمموجه بممه آثممار
تدار و پسندیده یا گنایهآلود و نکواهیممده تقسممیم کنیممم و بگمموییم
ناها را به اعمال فضیل ی
ناها ،آ ی
آ ی
یباشد .ممکن است این
چون عملی صرف ًا متعلق بیهیکی از این دو طبقه است صحیح و یا غلط م ی
نظریه را بیهطور مطلق پذیرفت ولی باید دانست که چنین عقیدیها ی بمما عممرف رایممج بیممن مممردم
مغایرت دارد .کلمیه ی »اخل ق« و مخصوص ًا صممفت »غیممر اخلیقممی« معمممو ًل مممبین تلویحممات و
ناها عاجز اسممت .یممک عمممل بممه اعتبممار محرمممات
کیفیات مرموز ی اهستند که شخص از بیان آ ی
تاها ی
یباشد .این نقطه نظر بممر یقضمماو ی
سنتی »تابو« و یا یک الهام آسمانی این کیفیات را دارا م ی
اخلیقی اکثریت مردم حاکم بوده و یقوانین کیفر ی را نیز عمیق ًا تحت تأثیر یقرار داده اسممت .ایممن
ینامم:
اهمان نقطه نظر ی است که من آن را »سنت اخلیقی« م ی
احکام و یقضایا ی زیر را در نظر بگیرید:
خوردن گوشت خوک حرام است.
خوردن گوشت گاو حرام است.
بر یک زن بیوه واجب است کمه مراسمم سموتی 1را رعمایت کنمد) .یعنمی خمود را بما جسمد
شواهرش بسوزاند(.
کار کردن در روز شنبه حرام است.
کشنبه حرام است.
باز ی کردن در روز ی ی
ازدواج پدران و مادران تعمید ی که تربیت دینی کودکی را بیهعهده گرفتیهاند حرام است.
ازدواج با خوااهر زن متوفی یا برادر شواهر متوفی حرام است.
زنا حرام است.
1

 ، Sutteeسوتی تشریفاتی مذاهبی که میان اهندواها مرسوم است که پس از مردن شواهر ،بیویه ی او را نیز بر
یسوزانند.
یزنند و م ی
رو ی جسد شواهر آتش م ی
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سگرائی حرام است.
اهمجن ی
خودکشی حرام است.
ناها گممردن
اهر یک از دستورات فو ق شدید ًا مورد یقبول جوامممع متمممدن یقممرار گرفتممه و بممدا ی
یخموااهم
ناها نیز در یقوانین کیفر ی ملل پیشرفته گنجانیده شمدیهاند .مممن نم ی
نهادیهاند .برخی از آ ی
ناها ضرور ی است یمما
نکه آیا حرمت آ ی
نکه آیا اعمال مزبور پسندیده اهستند یا ناپسند و ای ی
در ای ی
نجا مورد علیقیه ی من است ادلیهایست که برا ی اثبممات ایممن
نچه در ای ی
خیر استدلل کنم بلکه آ ی
یقضایا ایقامه شدیهاند .منممابع و مآخممد اثبممات ایممن اسممتدللت در برخممی ممموارد آداب و رسمموم و
یگردد .ولی در اکثر یقضایا این ادلممه از کتممب
ناها بیهمایقبل تاریخ برم ی
تاهاییست که ریشیه ی آ ی
سن ی
یباشد و
ناها نافذ و آمرانه و بدون چون و چرا م ی
مخصوص و معتبر ی نقل شدیهاند که مندرجات آ ی
نچه که بیهعنوان دستور یا دللت غیر یقابل تغییممر عنمموان شممده اسممت
ما حق نداریم نسبت به آ ی
سؤال کنیم .اغلب نصایح و اندرزاها ی اخلیقی که از جانب روحانیون و سایر مبلغیممن مممذاهبی در
یشود شنوندگان را به اطمماعت و پیممرو ی از احکممام و فرایممض
»مجمع جوانان مسیحی« 1داده م ی
یشوند که ،غفلت و سرپیچی و عمدم رعمایت از ایممن
یکنند و یادآور م ی
باها وادار م ی
دینی این کتا ی
یشوند که ،بدخوااهی و کینیهتوز ی ناشی از حسد و خطااهممایی از
دستورات چنان یقبیح شمرده م ی
یشمموند ،در مقابممل
یمهر ی و نفرت دستیهجمعی که ممموجب وخممامت اوضمماع سیاسممی م ی
یقبیل ب ی
یآیند .یک صاحب کارخانه نسماجی در ویکتوریما کمه
سرپیچی از احکام فو ق بیهاهیچ بیهحساب م ی
یگمممارد و در نممتیجه
عدیها ی از زنان را با افزایش ساعات کار در یقبال دستمزد ناچیز بیهخدمت م ی
یکرد .و در صممورتی
بهداشت و سلمتی آنان مختل و حیات آنان آکنده از رنج و عذاب روحی م ی
یبممود و شمماید
یتوانست از این راهگذر پول گزافی بینممدوزد ،اهممم مممورد احممترام اهمگممان م ی
که م ی
یشد کممه او بمما یکممی از زنممان کممه در
یتوانست بیهعضویت پارلمان اهم درآید .لکن اگر معلوم م ی
م ی
یدانسممتند و
استخدام او بودند رابطیه ی جنسی بریقرار نموده است آن ویقت مممردم او را تبهکممار م ی
یداد.
یبود و احترام اجتماعی خود را از دست م ی
افکار عمومی علیه او م ی
یکننممد کممه
چگاه با خود اندیشممه نکردیهانممد و اکنممون نیممز تصممور نم ی
پیروان مکتب اخل ق اهی ی
شیویه ی ملیمت ،مهربانی ،سخاوت ،عار ی بودن از حسد و بممدخوااهی اخلیق م ًا اهمممان ااهمیممتی را
دارند که اطاعت از مقررات لزم التباع متخذه از سنن باسممتانی دارد .در حقیقممت در یممک فممرد
تاهایی
مأیوس و بدبین ممکن است این فکر وسوسه شود که یکی از نکات سنن باسممتانی فرص م ی
یشود کممه
یآورد و باعث م ی
است که موجبات بداندیشی نسبت به اشخاص را در انسان بیهوجود م ی
Y.M.C.A – Young Man Christian Association.
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یضرر ی در انسان کشته شود.
اهر تمایل ب ی
پشتیبانی از این نظریه امکان دارد که در اثممر انتخمماب عجیممبی باشممد کممه از تفسممیر متممون
مذاهبی بیهعمل آمده است .در اناجیل اربعه راجع بیهطل ق در دو مورد اشاره شده اسممت .در یممک
مورد آن را بیهطور کلی نهی نموده است و در جا ی دیگر بیهشرط ارتکاب زنا آن را مجماز دانسمته
است 1.کلیسا ی کاتولیک و اکثریت روحانیون عضو کلیسا ی انگلیس 2از نظر عواطف انسانی ایممن
حکم صادره را در دو مورد رد نمودیهاند.
یکی از نمونیهاها ی خوب تأثیر سنت اخلیقممی بممر یقمموانین جممار ی انگلسممتان در حممال حاضمر،
یباشممد کممه در
جناپذیر« 3م ی
لیحیه ی معروف یقانونی شناختن »خاتمه دادن بیهزندگی بیماران عل ی
سال  1936با مخالفت نمایندگان مجلس اعیان روبیهرو گردید .اهدف این لیحه این بممود کممه در
جناپذیر ،پزشک با موافقت و رضایت بیمار بتواند بممرا ی کممااهش درد و رنممج
 یاها ی عل ی
مورد بیمار ی
یافتممد کممه عممدیها ی
بیهزندگی او خاتمه داهد .این یقبیل موارد بیهتعداد زیاد ی اهمه سمماله اتفمما ق م ی
بیماران از شدت درد و رنج مخصوص ًا بیمار ی سرطان نمماراحت گشممته و اهیممچ امیممد ی بیهشممفا و
چوجه مجاز نیسممتند کممه
بهبود ی ندارند .بر طبق مقررات موجود ،پزشکان و بستگان بیمار بیهاهی ی
بیهزندگی چنین بیمار ی پایان داهند اهر چند که این ایقدام بنا بیهتقاضا و رضایت بیمار باشد .لممرد
نکممه مرایقبممت و نگااهممدار ی
پانسنبا ی 4فقید در متن لیحیه ی یاد شده پیشنهاد کرده بود :بمما ای ی
یتوانند با رضایت مریممض یقبممل
مریض امر ی لزم و ضرور ی است در عین حال پزشکان معالج م ی
از فرا رسیدن مرگ طبیعی بیهزندگی بیمار خاتمه داهند .این پیشنهاد ،عموم نمایندگان مجلمس
5
اعیان را تکان داد و سرانجام طرح مزبور با مخالفت اکثریت یقریب به اتفا ق رد شد .لرد فیتزالن
که پیشنهاد الغا ی لیحیه ی مزبور را داده بود ضمن اعتراض بیهمفاد آن چنین گفممت» :ا ی کمماش
پیشنهاد کننده این طرح یقانونی ،کلمات آن را به انگلیسی صریح که در خور فهممم عممموم باشممد
ینامید ،زیرا سرانجام بیهچنین امر ی منتهممی
نرا طرح تجویز یقتل و خودکشی م ی
یکرد و آ ی
بیان م ی
نچه ایممن مسممأله از طممرف
یشود« .ناطق سپس بیهبیانات خود ادامه داد و چنین گفت» :چنمما ی
م ی
1

4
5

یداند و مریقس  9 :10که طل ق را در اهیچ صورتی
]اشاره به متی  9 :19که طل ق را در صورت زنا مجاز م ی
مجاز ندانسته است[.
2 Anglican.
3 Voluntary Euthanasia (Legalization) Bill.
 (1871-1946)] ، Lord Arthur Augustus William Harry Ponsonbyسیاستمدار ،نویسنده،
فعال اجتماعی و منشی خصوصی ملکه ویکتوریا[.
،Lord Edmund Bernard FitzAlan-Howardم ]) (1855-1947سیاسممتمدار محافظیهکممار
بریتانیایی[.
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ل خدایی وجود ندارد ،اهر چند اطمینممان
نمایندگان مجلس اعیان مورد بررسی یقرار گیرد که مث  ً
یبود ،یعنی از آن پممس
نطور نیست ،در این صورت وضع طور دیگر ی م ی
دارد که این پیشنهاد ای ی
یشدیم .البته عواطممف
یکردیم و دستخوش تسلط عواطف و احساسات م ی
ما سیر یقهقرایی آغاز م ی
یکنم که در بسممیار ی از ممموارد محسممنات فراوانممی اهممم داشممته
دارا ی مزایایی اهستند و تصور م ی
باشند اما اگر اجازه داهیم که احساسات پابیهپا ی ما پیش بتازند در آن صورت مسمملم اسممت کممه
اصول اخلیقی را ،تحت تأثیر احساسات خود ،متروک داشتیهایم و گواهر فضیلت و تقو ی را کممه از
صفات ممتازیه ی نژاد ی ما است یقربانی کردیهایم .ایممن مسممألیه ی حزبممی نیسممت ،در طممول تاریممخ
لاها ی گذشته اکثریت اسلف و نیاکمان مما در ایمن مجلمس ،اهمر یمک بما داشمتن مرایماهما و
نس ی
مسلک اها ی متفاوت بدین سنت دیرینه اعتقاد داشتیهاند که لحظیه ی فرا رسیدن اجل منحصر ًا در
نبا ی( بمما طرحممی یقممانونی بیهمجلممس آمممده
ید یقدرت الهی است .اینک نماینده محترم )لرد پانس ی
یخوااهد که با انکار خداوند متعال این حق را برا ی خودمان غصممب کنیممم ،حممتی
است و از ما م ی
ینماید!«
برا ی غصب و تملک این حق ویژه اصرار و پافشار ی اهم م ی
یگردد .اهر چند در اهممر یممک از
انسان با مطالعیه ی این مباحث ناگزیر از انتقاد و اظهار نظر م ی
یداند ،درصممدد تصممرف و غصممبش
نچه را که بشر حق اختصاصی یقادر متعال م ی
موارد یاد شده آ ی
برآمده است .در این مورد دلیلی وجود ندارد که »لرد فیتزالن« مخالف جنگ و مجازات اعممدام
است ،تنها ویقتی که یقتل برا ی ترحم بیمار باشد او نسبت به آن معترض است .راجع بیهخداوند ی
یتمموان نمممود؟
که از جهت عواطف و احساسات با »لرد فیتزالن« سهیم است چه نوع اندیشه م ی
آیا وایقع ًا باویرکردنی است که خداوند حکیم و کریم و یقادر متعممال از مشممااهدیه ی رنممج و عممذاب و
یبرد و نسبت بیهکسممانی کممه بممرا ی کممااهش ایممن عممذاب
یگنااهی لذت م ی
مرگ تدریجی بندیه ی ب ی
یشممود؟ مجلممس اعیممان بممر اسمماس تشممویق و
یداهند خشمگین م ی
تدریجی بیهزندگی او خاتمه م ی
1
ترغیب »اسقف اعظم کلیسا ی کنتربور ی« ظااهر ًا این نظریه را دنبال نمود .اهممر چنممد دو تممن از
یرحمی چنین اظهار داشتند» :ممما بمما علممم و اطلع از ایممن
نمایندگان پزشک برا ی تعدیل این ب ی
یقانون که بسا اویقات چوبیه ی دار در انتظار ما است .گااهی از اویقات ناچاریم که بیهزندگی بیمارانی
ناهمما را از محنمت ایمن زنمدگی
که گرفتار رنج و عمذاب علج ناپممذیر اهسممتند خمماتمه داهیمم و آ ی
یتوان »دو رویی و ریاکار ی به تمام معنی« نامید.
براهانیم« .این مشاجرات را بیهعبارت سادیهتر م ی
یدرمممان رنممج
یاها ی سممخت و ب ی
من در مورد خاتمه دادن بیهزندگی بیمممارانی کممه از ناخوش م ی
نکه این یقضیه اخیر ًا در پارلمان مممورد مممذاکره
یبرند بیهدو علت بیهتفصیل بحث نمودم .یکی آ ی
م ی
Archbishop of Canterbury.
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نکه دامنیه ی مذاکرات بیهزد و خورد سیاسی منجر نگردیده است.
یقرار گرفته است ،و دیگر ای ی
اصو ًل مسألیه ی مبارزیه ی توانگران علیه فقرا ،محافظیهکاران علیه کارگران و یا جریان مبارزات
انتخاباتی مطرح نیست .بلکه موضمموع اجممرا ی مقممرارت اخل ق سممنتی علیممه دعمماو ی احساسممات
تآمیز اهمچنان بیهیقوت خود بایقی است.
شفق ی
یتر و
ممکممن اسمت عمدیها ی اسمتدلل کننمد کمه از آغماز سمال  1936بیهبعممد عقایممد مممتریق ی
نچه در شرایط کنونی لوایح مشابهی پیشممنهاد گممردد
روشنفکرانیهتر ی بیهوجود آمده است و چنا ی
مسلم ًا از تصویب مجلس خوااهد گذشت .شاید بهترین پاسخ یقانعکننده ایمن باشمد کمه تمماکنون
چگاه تقدیم نشده است .احتما ًل یکی از ایمن علمل ایمن اسمت کمه پیوسمته
لیحیه ی مشابهی اهی ی
یباشمند و
تاها ی یقدیمی خود ممؤمن و وفمادار م ی
یشوند که نسبت به اصول و سن ی
عدیها ی یافت م ی
یکنممد در آن صممورت
نچه مشااهده نمایند که یکی از نمایندگان از این لیحه پشممتیبانی م ی
چنا ی
نکه اعضا یا نامزداها ی حزبممی آنممان علیممه
علیه او رأ ی خوااهند داد و عدیه ی یقلیلی نیز بیهصرف ای ی
یشمموند .پیممروان اخل ق سممنتی و عقایممد ممموروثی
لیحیه ی مزبور رأ ی دادیهاند از حممزب خممارج م ی
 یخواه با تعصب اهرچه بیشتر در عقاید خودشممان ثممابت و اسممتوار
علی رغم مخالفین متریقی آزاد ی
 قالعمماده زیمماد اسممت .کسممانی کممه از
یمانند و بنابراین نسبت بیهرِیقاّلت تعداد ،یقدرتشان فو ی
بایقی م ی
یکنند سزاوار سرزنش اهستند .ولیکن اعمممال چنیممن
مقررات و اصول اخل ق سنتی علن ًا دفاع م ی
کیفر ی نسبت بیهجهال متعصب مطلق ًا ضرورت ندارد.
یخوااهم این موضوع را با ذکر یکی از تجاربی که خود بیهدست آوردیهام مجسم کنم :در
من م ی
 یخواه آمریکایی دریافت نمممودم کممه مضمممون
سال  1940نامیه ی انتقادآمیز ی از یک جوان آزاد ی
آن نقد ی پیرامون کتاب »ازدواج و اخل ق« 1من بود .جوان مزبور طممی ایممن نممامه خمماطر نشممان
ل مورد یقبول اهمگان وایقع گردیممده اسممت .ولممی
ساخته بود که اینک مندرجات کتاب مذکور عم  ً
نکمه کتماب »ازدواج و اخل ق« کتمابی اهمرزه،
چند اهفتیها ی بعد بر اثر ایقدامات یقضایی بیهسبب ای ی
نجانب را از مقام استاد ی در شهر نیویورک محروم نمودند و
یشرمانه است ای ی
شهوانی ،زشت و ب ی
بالنتیجه تا مدتی در سرتاسممر ایممالت متحممدیه ی آمریکمما بیهکلممی محممدود و دسممتخوش تحریممم
معاملت وایقع گردیدم.
البته صحیح است که افکار عمومی اصو ًل بیش از پیش متریقی است .و بر یقانونگممذار ی اهممم
1

] ،Marriage and Moralsاین کتاب با عنوان زناشویی و اخل ق توسط مهد ی افشار و ابرااهیم یونسی
بیهفارسی برگردانده شده است[.
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یتمموانیم مشممااهده کنیم .1از طممرف
ل در مورد یقانون طل ق این تممأثیر را م ی
اثراتی داشته است ،مث  ً
سگرایممی مبممارزه
دیگر در این کشور )انگلستان( که پلیس با شدت اهر چه تمممایمتر علیممه اهمجن ی
چگممونه
ینماید و در ایالت نیویورک که یقانون ،کیفر ارتکاب زنا را حبس مقرر داشته اسممت ،اهی ی
م ی
2
ایقدامات مؤثر ی برا ی اصمملح یقممانون در ایممن زمینممه بیهعمممل نیامممده اسممت  .بسممیار ی از مممردم
یگویند:
م ی
»وجود یقانون در صورت عدم اجرا چممه ااهمیممتی دارد؟« بیهعقیممدیه ی مممن ایممن بحممث بسممیار
فریبنده و سفسطیهآمیز است .در درجیه ی اول یقانونی که یقابل اجرا نباشممد بممد اسممت زیممرا عممدم
یشود .در درجیه ی دوم اهرچند که ایممن یقممانون غالب ما ً
اجرا ی یقانون موجب تحقیر و سستی آن م ی
یتواند مورد استناد اهمسر انتقایمجو و یا حریممف سیاسممی یقممرار
اجرا نشود ولی در برخی موارد م ی
گیرد و در پاریها ی موارد نیز وسیلیها ی جهت اخاذ ی و باج سبیل بشود .بر اساس ایممن علممل مممن
یتوانم تصور کنم که صرف ادعا در مورد معیایراها ی اصول اخلیقی »در حالی که اکثریت مردم
نم ی
یکنند« از مسائلی باشد که بمما نزاکممت تمممام بایممد
ناها پیرو ی م ی
ناها اعتقاد دارند و نه از آ ی
نه بدا ی
مورد توجه یقرار گیرند.
بحث و استدلل اساسی علیه اخل ق سنتی آنست که این یقبیل مسائل از دوران بشممر نیمممه
ل بعد نسل بیهدست ما رسیده است و متضمن خشونتی است که ما باید سعی کنیممم
متمدن نس  ً
مچنیممن
تا خود را از یقید آن راها سممازیم .محبممت و مهربممانی نسممبت بیهدوسممتان و بسممتگان و اه ی
تآمیز و سرشار ،نسبت بیهنوع بشر بیهطور اعم عواطفی اهسممتند کممه بممه احتمممال
احساسات شفق ی
ینمایند .لکن احکام و فرایض سنتی منابع و مآخذ کممام  ً
ل
یقو ی آدمی را بیهرفتار صحیح اهدایت م ی
3
متفاوتی دارند .چرا کنترل موالید و جلوگیر ی از ازدیاد نسل حرام است؟ زیممرا خداونممد ُانممان را
سگرایی حرام و عملی زشت و نامطلوب است؟ چون کممه خداونممد شممهر
اهلک کرد .چرا اهمجن ی
1

2

3

یرحمممانه ،ارتکمماب جرایممم
سابق بر این در انگلستان طل ق اصو ًل ممنوع بود .بعد ًا فقط در مورد زنا ،رفتممار ب ی
غیرطبیعی طل ق مجاز گردید .ولی در حال حاضر طبق یقانون خانواده مصوب  1965اهر یک از زن و شممواهر
یتوانند با ارائیه ی علل و موجباتی از دادگاه تقاضا ی طل ق نمایند.
م ی
این کتاب یقبل از سال  1966تألیف گردیده است .لکن در این سال پارلمان انگلیس طرحی یقانونی پیشنهاد
سگرایممی
کرد که با مخالفت شدید بعضی از نمایندگان مواجه شد ولی سرانجام طرح مزبور تصویب و اهمجن ی
تحت شرایطی مجاز گردید.
 ، Onanلغت عبر ی است بیهمعنی نیرومند ،نام پسر یهودا در »سفر پیدایش« تورات آمده است کممه »ُانممان«
یداهد که با بیویه ی برادر خود ازدواج کند تا نسل
یکند .خداوند به »ُانان « فرمان م ی
برادر ی داشت که وفات م ی
یپردازد در نتیجه از ازدیمماد نسممل
یکند و بیهعمل استمناء م ی
از بین نرود اما او از فرمان پروردگار سرپیچی م ی
یگرداند.
یکند و خداوند بیهعلت این تمرد و گناه او را اهلک م ی
جلوگیر ی م ی

سنت اخلیقی
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سدوم و غموره 1را ویران ساخت .چرا زنا حرام و عملی شنیع و ناپسند است؟ چممون کممه فرمممان
اهفتم 2چنین مقرر داشته است.
تاهمما
نگممونه ممنوعی ی
یتممر ی حممدایقل بممرا ی ای ی
یگویم که دلیل عقلی و منطق ی
چگاه نم ی
من اهی ی
یاعتبار محسمموب
وجود ندارد ولی معتقدم که دلیل نقلی و ادلیه ی سنتی که بیهما رسیده است ب ی
یشود و باید بیهدست فراموشی سپرده شوند.
م ی
یدارد کمه آدممی
نآور اسمت و مقمرر م ی
سنت اخلیقی جنبیه ی دیگر ی نیز دارد که بسیار زیما ی
یباشد .عقیدیه ی
بیهصرف ارتکاب برخی اعمال ،گنااهکار محسوب و مستحق تحمل رنج و عذاب م ی
من این نیست که مجازات و یا یقوانین کیفر ی اساس ًا ضرورت ندارند .من معتقدم که مجازات در
نکه زیر عنوان کیفر و
صورتی که موجه و بیهمورد اهم باشد لزوم ًا موجب تأسف خوااهد بود ،نه ای ی
مکافات سبب وجد و سرور گردد .اگر فرد ی مبتل بیهبیمار ی طاعون باشد بیهمحممض رسممیدن بممه
لندن ،خود و کسانی که با و ی در تماس بودیهاند مکلفند که بیهطور منفرد زندگی کنند و متحمل
یدانیم ،و بنممابراین از عممذاب و رنممج
ناملیمات گوناگونی شوند .ولی ما آنان را شریر و تبهکار نم ی
ینگرنممد،
یکنیم .پیروان مکتب اخل ق گنااهکاران را به این چشم نم ی
وارده به آنان ابراز مسرت نم ی
تآمیممز کممه
بلکه برعکس اعتقاد بیهگناه دستاویز ی اسممت بممرا ی اثبممات و تمموجیه احساسممات نفر ی
اکثریت مردم بدان تمایل دارند .این مسأله مخصوص ًا در موارد ی که بیهیک ملت یا نژاد و یا گروه
کتر اسممت .جهممانی کممه ممما در آن زنممدگی
مکیش نسبت شرارت و تبهکار ی داده شود خطرنا ی
اه ی
یباشد و جامعیه ی بشر ی را بیش از اهممر چیممز
یکنیم اهمواره مملو از این نوع تنفرات گرواهی م ی
م ی
ینماید.
دیگر بیهمصیبت و بدبختی تهدید م ی
یتمموان مممورد
نانگیز ی که عامل آن اسممت م ی
یک اصل اخلیقی را بیهوسیلیه ی احساسات اهیجا ی
یشمممار ی کممه معمممو ًل معتممبر
یقضاوت یقرار داد .بر اساس این آزمایش معلوم خوااهد شد اصول ب ی
یداهد که یک اصممل
یرسند چندان اهم یقابل توجه نیستند .یک بررسی منصفانه نشان م ی
بیهنظر م ی
یشود که مردم بدان بپیوندند آن است که
نچه سبب م ی
نکه معتبر باشد یا نه آ ی
اخلیقی اعم از ای ی
اصل مزبور مخرجی برا ی اهیجانات غیر وایقعممی بیهویممژه سممتمکار ی ،حسممد و احسمماس لممذت در
نچه از راه مشااهدیه ی نفسانیات خود دریافتیممد کممه ،ایممن
یآورد .حال چنا ی
 قطلبی بیهوجود م ی
تفو ی
1

 Gomorrah and Sodomسدوم و غموره در کتاب مقدس عمدیهترین شهراها ی واد ی اردن و مسکن
نرا به آتش آسمانی سوزانید] .نگاه کنید
سگرایی« خداوند آ ی
یقوم لوط بود که به سبب گناه مردمش »اهمجن ی
به »سفر پیدایش«[.
2 Seventh Commandment.
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تغییرات نفسانی است که سبب پیوند شما بیهبرخی از اصول اخلیقی گردیممده اسممت ،ایممن خممود
دلیل یقانع کنندیها ی برا ی بررسی مجدد پیرامون متقاعد سمماختن شممما در ایممن یقضممیه محسمموب
نرو بایممد
یگیممرد از ای ی
نگونه منابع نامطلوب سرچشمه م ی
یشود و چون سنت اخلیقی غالب ًا از ای ی
م ی
ل ضامن سعادت عمومی است یقبول
با آن مبارزه کرد و تنها آن نوع مقررات اخلیقی را که محتم  ً
ناهمما متنفریممم ،بیهخممود
ناهایی را که توجه ما را بیهعلت ایجاد ناراحتی در کسانیکه از آ ی
کنیم و آ ی
ینمایند مردود بشناسیم.
جلب م ی

فصل چهاردهم

ضمانت اجرایی اخل ق
موضوعی را که در این فصل مورد بحث یقرار خوااهیم داد بدین شرح است:
چه انگیزهاهایی وجود دارد و یا ممکن است ایجاد نمود تا آنکه بتوان رفتار صحیح را بممر طبممق
اصول پیشرفته  ی اخلیقی که در فصول گذشته بدان اشاره شمد تریقمی و توسمعه داد؟ بمار دیگمر
ل بیشتریممن سممعادت و
تکرار می کنم که مقصود مممن از رفتممار صممحیح ،رفتاریسممت کممه محتم  ً
نکه از میزان عدم رضایت و ناخشنود ی در
رضایت را در مقابل عدم رضایت بیهوجود آورد و یا ای ی
نکممه
یخوااهم بگویم که در این ارزیابی مسممئلیه ی ای ی
مچنین م ی
برابر رضایت و خشنود ی بکااهد .اه ی
یبممرد از بحممث ممما
یشود و کدام شخص از فقدان آن رنممج م ی
چه کسی از این رضایت بهریهمند م ی
یداهیم که بیهجا ی کلمیه ی »لممذت«
یپردازیم و ترجیح م ی
خارج است .اینک بیهشرح اجمالی آن م ی
یشممود
و یا »فایده« کلمیه ی »رضایت« را بیهکار بریم .کلمیه ی »فایده« که عموم م ًا بیهکممار بممرده م ی
یباشممد ممما بایممد بگمموییم کممه
حاکی از یک دللت ضمنی است که بیش از حد دیقیق و باریک م ی
یکوشد .اگر کسی با انگیزیه ی خیرخوااهی اممموال خممود را در
شخص بیهخاطر نفع شخصی خود م ی
راه خیرات و مبرات انفا ق نماید ما نباید بگوییم که چنیممن فممرد ی بیهخمماطر منممافع شخصممی آن
یالطبع باشمد ممکمن اسمت از ایمن عممل
عمل را انجمام داده اسمت .بلکمه اگمر او ممرد ی سمخ ی
خیرخوااهانه خود بیهمراتب بیش از خست و دلبستگی بیهدارایی خود رضایت حاصل کند .مفهمموم
کلمیه ی »رضایت« آن یقدر وسیع است کممه اهمیه ی چییزاهممایی را کممه از طریممق تحقممق بخشممیدن
یگیرد و این تمایلت باالضممروره ارتبمماطی بمما
یشود در برم ی
ناها نصیب انسان م ی
بیهتمایلت و آرما ی
ل ممکن است شخصی خواسممتار
ناها را احساس کند .مث  ً
نکه شخص آ ی
خود شخص ندارند مگر آ ی
1
یخوااهم( که برا ی تأیید آخرین فرضییه ی رِفرما دلیل لزم بایممد ارائممه
نطور که من م ی
شود )اهما ی
نکه بیهیک جوان ریاضیدان با اهوش بورسی اعطا شود
گردد .دیگر ی نیز ممکن است بیهخاطر ای ی
تا بتواند درباریه ی کشف دلیلی تحقیق کند خشنود شود .لذت و مسرتی که انسان در این مممورد
نرا ،چنممانکه عمومم ًا چنیممن
یکند تحت عنوان »رضایت« خوانده شده و مشکل بتوان آ ی
حس م ی
یشود ،نفع شخصی نامید.
تصور م ی
1

یدان آماتور فرانسو ی که یقضیه آخر فرما ،یقضممیه
،Pierre de Fermatم ]) (1601-1665وکیل و ریاض ی
اعداد و یقضیه کوچک فرما از اوست[.
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رضایت آنطور ی که منظور من از مفهوم این کلمه است اهر چند با لذت رابطه نزدیکی دارد
یباشد .پاریها ی تجارب کیفیات یقممانع کننممدیها ی دارنممد کممه از حممدود
ل با آن مترادف نم ی
ولی کام  ً
یگذارند .لکن برخی دیگر با وجود لذت بخممش بممودن فایقممد
لذت بخش بودن محض پا را فراتر م ی
ینامم.
نرا رضایت م ی
کیفیات و خصوصیاتی اهستند که من آ ی
این موضوع مورد تأیید اکثریت فلسفه است که بشر اهموراه و بهطممور ثممابت در جسممتجو ی
خوشی و لذت است و معتقدند که حتی اکثر اعمالی را که ظااهر ًا نوع پرستانه بهنظر میرسند در
وایقع چنین اهدفی را دنبال میکنند .بهنظر من این یک اشتباه محض است .البته صحیح اسممت
که شما ضمن اینکه به آرزو ی خود ،اهر چه که میخوااهد باشد ،نائممل شممدید از نمموعی لممذت و
خوشی نیز بهره مند خوااهید بود و لکن لذت غالب ًا به آرزو بسممتگی دارد نممه اینکمه آرزو بهلممذت
مورد نظر بستگی داشته باشد و این نکته مخصوص ًا در مورد امیال بسیار ساده مانند گرسنگی و
ل صاد ق است .ارضا ی حس تشنگی و گرسنگی لذت محسوب میگردد لیکن تمایل
تشنگی کام  ً
بهغذا و یا نوشیدنی پیوسته منوط بهتشخیص و تأمین موجبات خوشی و لذت است.
اخلیقیون عادت دارند که نسبت بدین احساس یعنممی غیرخمموااهی تأکیممد کننممد و اخل ق را
معرف و مبین کف نفس بدانند .بهنظر من این نظریه از یقصور در درک مفهمموم وسممیع امیممال و
ل در خودشان متمرکز شده است،
خوااهشاها ناشی شده است .عده ا ی اهستند که تمایلتشان ک  ً
اهمگانی شدن بیمه عمر دلیل بارز ی بر این مدعاست .اهر کسی الزام ًا بنده ی خوااهشاها و امیال
خویش است ،این امیال اهر چه میخوااهند باشند ،ولممی در موضممع اینکممه چممرا اهمممه امیممال او
به خودش بستگی دارند دلیلی در دست نیست و نمیدانیممم چممرا امیممالی کممه بهجهممتی مربمموط
بهدیگران میشود دارا ی نتایج بهتر ی است تا خوااهشاهایی که بیشتر جنبه ی خودگرایی دارند.
ل یک نفر نقاش ممکن است تحت تأثیر عواطممف خممانوادگی و صممرف ًا بهخمماطر امممرار معمماش
مث  ً
نقاشیاهایی را که چندان جنبه  ی اهنر ی ندارند ارائه کند در صورتی که خانواده را در ناراحتی و
فقر نسبی راها میکرد و بهخلق شااهکاراها ی اهنر ی میپرداخت مسلم ًا برا ی دنیا بهتر میبود .بمما
این اهمه باید اذعان نمود که اکثریت یقریب به اتفا ق اجتماعات بشر ی با توجه به اینکه یکممی از
اهدفاها ی اصمول اخل ق کممااهش یقممدرت تعصممب میباشممد ،پیوسممته بهخمماطر ارضمما ی تمممایلت
خودشان تعصب خاصی دارند.
از این جهت اخلیقیون خشک و متعصب که روش آنان مبتنی بر اصول مذاهبی است خود را
نسبت به کسانی که چنین سیستمی را )که من از آن دفاع میکنم( ایقتباس نمودهاند نیرومندتر
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ل »جان لک« 1میتواند صریح ًا با توسل بهروش نااهنجار خودپرستی نتایممج
فرض مینمایند .مث  ً
ل رضایتبخشی بهدست بیمماورد .لک گمممان میکنممد کممه نیکوکمماران بهبهشممت و بممدکاران
کام  ً
بهجهنم میروند پس چنین استنباط میشود که خودپرست با حزم و مالاندیش به اعمال نیکو
میگراید .بنابراین بهعقیده  ی و ی حزم و دور اندیشی جزء فضممایل ضممرور ی محسمموب میشممود.
بنتام که دیگر اعتقاد بهبهشت و دوزخ نداشت گمان میکرد که نهاداها ی اجتماعی خوب در این
دنیا کم و بیش اهمان اثرات را خوااهند داشت .و ی ضمن بازداشممت تبهکمماران دسممتگاه آیینها ی
اختراع نموده بود که می توانست اعمال زندانیان را ماننممد عنکبمموتی کممه از درون تاراهمما ی خمود
بهشکارش خیره شود اهر آن از پرتویی که بهوسیله ی آیینه ی مزبور پخش میشد زیر نظر یقممرار
داهد .زندانبان این دستگاه را جایگزین »چشم خممدا« یقممرار داده بممود یعنممی تبهکمماران در یقبممال
کاراها ی خوب پاداش نیک میدیدند و در برابر خطا بهکیفر میرسیدند و بالنتیجه اهمانطور که
نچه او
بنتام معتقد بود اهمه ی آناها بهنیکی میگرویدند .متأسفانه بمما وجممود خمموشبینی چنمما ی
یتوانست اهمیهگونه وسایل جهت پیشرفت کارش فرااهم کند باز اهم لزم بود برا ی افراد خممارج
م ی
از زندان نیز وسایل دیگر ی مهیا سازد.
ضمانت اجرایی مذاهبی اهرچند که از نظر تئور ی کافی بهنظر میرسد ولی در عمممل غیممر از
این می باشد .حزم و دور اندیشی نیز مانند فضایل دیگر مشکل بهنظر میرسد و اهمانطور ی که
مشااهده نمودهایم لک به آن متوسل گردیده است .در عصممر ایمممان یعنممی در زمممانیکه مممردم
یبردند که معاصی کبیره بدون توبه و استغفار کیفرش جهنم است اهر کممس بمما
حقیقت ًا گمان م ی
یتواند درک کند که یقتل و تجمماوز بیهعنممف در آن
مطالعیه ی تاریخ ویقایع یقرون وسطی بیهخوبی م ی
نچه در حال حاضر در دنیا ی غرب معمول است عمممومیت داشممته اسممت .افممراد
زمان بیش از آ ی
خشن و درندیهخو تحت تأثیر احساسات و اهیجانات شهوانی رفتمار غیمر انسمانی داشمتیهاند لکمن
یگردیدند این درنممدیهخویی در نظرشممان عجیممب و
لحظاتی که این اهیجانات به آرامش مبدل م ی
نبین در عصر حاضر از راه تعدیل اصممول و عقایممد جزمممی و
یکرد .متأاهلین روش ی
ظالمانه جلوه م ی
بآمیز در مورد گنااهی که سزاوار عذاب جاودانی است توانستیهاند تا حممد زیمماد ی از یقممدرت
تعص ی
1

،John Lockeم ) (1704-1632جان لک فیلسوف انگلیسی است .اهر چند در فلسممفه ی عملممی بهعلممم
اخل ق توجه زیاد ی نداشت و به سیاست پرداخت در عین حال عقیده داشت که حالت انسان باید بمما حممالتی
از عقل ،اعتدال و مصالحه تطبیق پذیر باشد .برا ی حقو ق طبیعی افممراد ارزش خاصممی یقائممل بممود و احسمماس
می کرد که یقرارداد اجتماعی یک لزوم عقلی برا ی طبیعت بشر ی است .و ی بهشت و دوزخ را ضمانت اجرایی
برا ی اعمال اخلیقی میدانست .برخلف بنتام که بهبهشت و دوزخ اعتقاد نداشت و میگفت ضمانت اجرایممی
اخل ق عبارت از پاداش اعمال نیک و کیفر اعمال زشت در اهمین جهان است.
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یداننممد کممه بممرا ی
ناها را یقبول دارند م ی
ضمانت اجرایی پیشین بکااهند و حتی کسانی که اهنوز آ ی
تاها ی سیاسممی
اغفال و فریفتن رایهاهایی وجود دارد .من ویقتی در یقطار رایهآاهن با یکی از شخصی ی
که اصو ًل ایرلند ی ولی تبعیه ی آمریکا و نمونیه ی فضیلت و تقو ی و از اعضمما ی خموب کلیسما بممود
وارد مذاکره شدم ،نامبرده ضمن نوشیدن یک گیلس ویکسممی بمما اشممتیا ق اهرچممه تمممایمتر مممرا
مطمئن ساخت که و ی نسبت بیهزن و فرزندانش عواطف سرشار ی دارد اما در عین حال اهرگز از
تاها ی مناسب که برا ی ارتکاب فحشا بدست آورده غفلت نورزیده است .و ی اضافه کرد کممه
فرص ی
نگممونه
چکس منکممر نیسممت کمه نظممایر ای ی
البته در مویقع مقتضی توبه و استغفار خوااهد نمود .اهی ی
تاها ی اجرایی پیشین حتی
یآید که ضمان ی
ویقایع بسیار معمول است .بنابراین از یقراین چنین برم ی
در مورد مسایل مهم که بیشتر اهم مورد تأکید است بیهمقیاس وسیعی مویقوفالجرا مانده است.
در حقیقت روش خاصی که بهوسیله ی آن بتوان اطمینان حاصل نمود که اشخاص اهمیشممه
پراهیزکار باشند وجود ندارد .بنابراین مسئله ی ضمانت اجرایی اخلیقممی موضمموعی کمممی اسممت.
پیرو ی کردن از بعضی روشاها در زندگی ،فضیلت بیشتر ی نصممیب شممخص مینمایممد و برخممی
دیگر حاصلش اندک است .پارها ی از فرضیهاها ی اخلیقی بیشممتر و برخممی کمممتر مموجب دسممت
یافتن بهرفتار مطلوب اجتماعی میشوند .به رو ی اهم باید بگوییم که اهر کس ممکن است اظهار
نماید که اهدف مربیان اخل ق و سیاستمداران یقاعدت ًا باید این باشد که برا ی اهمممااهنگی رضممایت
فرد و رضا ی خاطر خلق بیشترین تسهیلت ممکنه را فرااهم نمایند بهطور ی که تمما حممد امکممان
اعمالی را که شخص برا ی ارضا ی خاطر خویش انجام میداهد آناهایی باشد که ممموجب ارضمما ی
تمایلت دیگران نیز میشود .تا چه حد این تسهیلت اهمااهنگ در یک جامعه ی مفروض وجود
دارد بستگی بهعوامل گوناگونی دارد و ما از میان آناها سه عامل زیر را که دارا ی ااهمیت خاصی
میباشند متذکر میشویم:
 .1نظام اجتماعی.
 .2مااهیت امیال فرد ی.
 .3احکام و یقوانین شرعی درباریه ی پاداش و کیفر.
ل مهمتر از اهمه میباشد .بدیهی اسممت در اجتممماعی
از این سه عامل ،نظام اجتماعی محتم  ً
که دچار اهرج و مرج می باشد طرز رفتار مردم با اجتماعی که یقانون در آن حکمفرما است کام  ً
ل
متفمماوت میباشممد .چنممانچه تلش مممردم را در دوران اهجمموم بممرا ی بدسممت آوردن طل 1در
1

Rush

 ،Goldم ])آمریکممما( اهجممموم ممممردم بهنممماحیهاى که در آن طل کشمممف شمممده اسمممت ⇽
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شهراهایی که معدن طل داشت .با نحویه ی رفتارشان در اجتماعی که یقوانین کیفر ی بیهشدت اجرا
یشک فر ق بسیار دارد.
یشود در نظر بگیریم ب ی
م ی
مسلم است که جوامع مختلف برا ی حصول ممموفقیت خممود فرصممتاها ی متفمماوتی را دنبممال
ل اگر شما یکی از اعضا ی باند دزدان دریایی باشید و بخوااهید که مقام راهبر ی آنان
می کنند .مث  ً
را احراز کنید در این صورت روشی را که برا ی انجام این اهدف اتخاذ نمودهاید با روشی که یممک
ل متفمماوت اسممت .در یممک
استاد دانشگاه برا ی احراز مقام ریاست دانشکده اتخمماذ میکنممد کممام  ً
اجتماع سازمان یافته موفقیتاها ی فرد ی معلول یک سلسممله اعمممالی اسممت کممه معمممو ًل مفیممد
میباشند در حالیکه در جامعه ی دچار اهرج و مرج این موفقیت بهحیلممه و نیرنممگ ،بیرحمممی،
عنف و تعد ی بستگی دارد .اما این خود بحثی است مفصل و آنرا به ویقت دیگر موکول میکنم.
تمایلت شخصی ،که رفتار فرد را معین می کنند تمما حممد زیمماد ی از راه آممموزش و پممرورش،
آداب و رسوم و فرصتاها ی مناسب یقابل اصلح و تعدیل میباشممند .مسمملم اسممت کممه اینگممونه
اصلحات ،تا آنجا که در اختیار شخص میباشد ،یقاعدت ًا بایسممتی در جهممت اهمااهنممگ سمماختن
امیال فرد ی با مصالح عمومی صورت گیرد .در کلیه ی اجتماعممات متممدن ایمن مسمأله تما حمد
زیاد ی مصدا ق دارد .یقصاب و نانوا نه از جهت آنکه مرا دوست دارند بهرفاه و سعادت من کمک
می کنند ،بلکه از این نظر که سیستم ایقتصاد ی سبب میشود که اهمرااهی بمما مممن بهسممود آنممان
تمام شود .مع الوصف در اهر اجتماعی اهمواره اکثریت و یا ایقلیممتی وجممود دارد کممه تحممت تممأثیر
انگیزه اها ی شوم و ناپسند مانند نفرت ،خشم یا حسد یقرار گرفته و یا تحت تأثیر انگیزها ی صریح
بهعنف و تعد ی مبادرت مینمایند .این وظیفه ی روانشناسان و دیگممران اسممت کممه علممت ایممن
انگیزهاها ی ضد اجتماعی را معلوم نموده و در رفع آناها بکوشند و در این مورد بایممد بممر اسمماس
روش دانشمندان و نه بر وفق نظرات مربیان اخلیقی سنتپرست عمل نمود .آن دسته از مربیان
اخل ق که به سنن و آداب کهن دلبستگی دارند تحقیقات عملی و علل روانشناسی را کمتر باور
دارند و این مسأله محدود به اصرار بیمورد ی است که در خصوص گناه و آزاد ی اراده میشممود.
بسیار ی از نقایص فطر ی مانند بیمار ی جسمی را کمتر از طریق پند و موعظه میتمموان درمممان
ل در مممورد بهداشممت
نمود .اگر مسأله به اهمان کیفیت و دیقتی که متخصصممین فممن پزشممکی مث  ً
جسمانی مرعی می دارند مورد مطالعه یقرار داهیم ،طریق اصلح اخل ق فرد دچار اشکال نخوااهممد
شد.
سرزنش و ستایش از لحاظ داور ی افکار عمومی تأثیر فراوانی بر رفتار دارد و لکن این تممأثیر
⇾ )مثل اهجوم بهسوى کالیفرنیا در سال .[(1849
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اهمواره مطلوب نیست .ناپلئون نه تنها مورد ستایش ملت فرانسممه بممود بلکممه ملتاهممایی کممه در
جنگ او مغلوب شده بودند مانند آلمان و ایتالیا نیز و ی را تحسین میکردنمد ،آنچممه دربمماره ی
این یقبیل شخصیتاها ی برجسته صد ق میکند در مورد افراد پممایینتر نیممز بهمقیمماس کمممتر ی
صاد ق است .موفقیتاهایی یافت می شوند که از نظر اجتماعی مفید نیستند ولی مممورد سممتایش
یقرار می گیرند لکن اهر جا که اخل ق خرافی وجود دارد پممارها ی از اعمممال را بمما اینکممه آسممیبی
نمیرسانند مستوجب سرزنش میدانند.
بهاهر حال ممکن است ضمانت اها ی اجرایی اخل ق ،خوب یا بد ،بهتر یا بدتر باشممند ولممی بمما
وجود این دارا ی یقدرت فو قالعادها ی اهستند .با داشتن فراهنگ خوب ،اخل ق مطلوب اجتماعی و
روش علمی مناسب جهت تعلیم فضایل اخلیقی ،امکان دارد کممه مبممارزه میممان رضممایت فممرد و
رضایت اجتماع بهندرت اتفا ق افتد .حصول چنین نتیجها ی باید اهدف عممالی کسممانی باشممد کممه
برا ی ایجاد یک جامعه ی بشر ی سعادتمندانه تلش میکنند.
در کشوراها ی غربی با وضع موجممود اهمممااهنگی نسممبت ًا زیمماد ی میممان رضممایتاها ی فممرد ی و
اجتماعی حاصل شده است ،مشروط بر اینکه ما توجه خود را صرف ًا بممه امممور و مسممائل داخلممی
اجتماعی محدود کنیم و ارتباط آناها را با کشوراها ی متخاصم نادیده بگیرم .نخستین گام برا ی
ایجاد این اهمااهنگی یقوانین کیفر ی است که باید علیه منافع کلیه ی کسانیکه مرتکممب اعمممالی
یشوند بیهمرحلیه ی اجرا درآید .عامل بسیار مهم دیگر لممزوم تممأمین معمماش
چون یقتل و سریقت م ی
است .بیهعنوان یک یقاعدیه ی کلی باید بگویم کمه بممرا ی کممار اشممخاص ویقمتی دسمتمزد پرداخمت
یشود .عامممل
یشود که کار مزبور مفید باشد ،و یقسمت عمدیه ی ویقت روزانه مردم صرف کار م ی
م ی
یشممود ،یقضمماوت
ینامممد م ی
نچه که جامعه آن را »رفتممار خمموب« م ی
دیگر ی که موجب پیشرفت آ ی
نکممه
درباره تشویق و توبیخ است .مردم طبع ًا دوست دارند که مورد تحسین یقممرار گیرنممد و از ای ی
ماکنون مشممااهده نمممودیم ،چنممانچه
مورد تنفر دیگران باشند گریزانند .معاهذا انگیزیها ی را که اه ی
یداهممد نممایقص و یمما غلممط
معیاراهایی را که جامعه برا ی سرزنش و ستایش ملک یقضاوت یقممرار م ی
باشد ،ممکن است اثرات نامطلوبی در بر داشته باشد.
یتمموان انگیزیهاهمما ی خودخوااهممانه را
ناها م ی
نگونه علل و موجبات که بر اساس آ ی
یقطع نظر از ای ی
بیهنفع عموم آماده کرد ،در بیشتر افراد بشر احساسات صریحی نیز وجود دارد که با سایر مممردم
یکند از آن جمله است احساس تنفر که به احتمال یقو ی زیان بخش اسممت .لکممن
ارتباط پیدا م ی
احساسات دیگر ی مانند دوستی و عاطفیه ی خانوادگی نیز وجود دارند که بیهجز در مموارد بسمیار
یباشند .انگیزه دیگممر ی اهممم از نمموع خیرخمموااهی عمممومی وجممود دارد کممه
استثنایی مشترک م ی
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یشود ،این احساس اهنگممام بممروز
بیهعقیدیه ی من ااهمیت آن بیش از آن است که معمو ًل درک م ی
یشممود .و بممالخره حمموادث مممذکور
تبار طبیعی مانند سیل و زلزلممه برانگیختممه م ی
حوادث مصیب ی
یآورند اثرات خوبی اهممم دارنممد .در بیممن یممک گمروه ،یممک
بیهاهمان اندازه که نتایج ناگوار بیهبار م ی
خانواده ،یک شهر ،یک ملت و یا اهممر نمموع جمعیممت دیگممر ی اهمممواره انگیممزیه ی غممرور و افتخممار
ل خودپرسممتانه جممزو یقسمممتی از
محسوس است .این یقبیل احساسات نیز مانند انگیزیهاها ی کممام  ً
یشوند.
فطرت و سرشت انسان محسوب م ی
بنا بهعللی که ذکر گردید ،در اجتماعات سازمان یافته ی کنونی بیشتر افممراد یقسمممت اعظممم
مساعی خود را در راهاهایی که برا ی خود آناها و دیگران مفید است مصممروف داشممتهاند .اتخمماذ
چنین روش و انجام چنین عملی از آن جهت نیست که یقوانین یا مقررات اخلیقی ،خودپرسممتی
را منع کرده اند بلکه بدین علت است که احساسات و تمایلت آنان تحت تأثیر اجتماعی کممه در
آن زندگی میکنند آناها را به اتخاذ چنین روشی وامیدارد .این نکته مسلم است که نهاداهمما ی
اجتماعی متریقی ،تربیت صحیح احساسات و اهیجانات ،تشممویق و تنممبیه بهمممورد تمما حممد یقابممل
ملحظه ا ی موجب پیشرفت فعالیت مردم و ایجاد آسایش اجتماعی آنان میشود .به استناد علل
مذکور است که ما باید در جستجو ی پیشرفت اخل ق باشیم ،نه بهصرف احیمما ی مجممدد اعتقمماد
بهیقدرت مابعدالطبیعها ی ضمانت اجرایی اخل ق.
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از اخل ق تا سیاست
ناهمما را
ما در فصول گذشته بمه اختصمار جنبیه ی انمتزاعی اخل ق را ملحظمه کردیمم کمه اگمر آ ی
ناهمما در
یاطلع باشد عرضه نماییم طریق دسممت یممافتن بممه آ ی
بیهفرد ی که از تاریخ تطور انسان ب ی
نظرش مانند راه خشنود ساختن اهمگان سهل و ساده است .امیالی که محرک رفتار فرد و گروه
شوند طبع ًا بایستی امیال سازگار و پابرجایی باشند که فیحد ذاتممه بمما امیممال دیگممران مغممایرت
یتوان تضمین کرد که این امر
نداشته باشند .به استثنا ی چند مورد نسبت ًا عاد ی ،بیهطور کلی نم ی
حتم ًا چنین باشد .امیال بشممر فرضممییه ی تغییممر ناپممذیر ی نیسممت بلکممه تحممت تممأثیر شممرایط و
مقتضیات محیط ،تعلیم و تربیت و فرصتاها ی مناسب یقرار دارد .با مهارتاهایی که ما امممروزه از
آن برخورداریم و با نفوذ و اشاعیه ی تحقیقات جامعیهشناسان و ایقتصادیون ممکن است که یقدرت
یداهممد از راه
تمایلت تخریبی و شهوات خانمان برانداز که بشر را بیهجنایتاها ی فممرد ی سممو ق م ی
تربیت صحیح بیهتمایلت عالیتر ی تبدیل کرد .اگر چنین روشممی عملممی شممود طممولی نخوااهممد
یرسد که از بدو پیدایش اجتممماع
کشید که بشر به آنچنان درجیها ی از سعادت و خوشبختی م ی
نرا ندیده است.
متشکل تا بیهحال نظیر آ ی
نچه در طول اعصار و یقممرون دیممدیهایم و
ولی در دنیا ی وایقعی یقضایا بدین شکل نیستند .چنا ی
امروز نیز شااهد آن اهستیم ،سرچشمه عملیات ،بیشتر بر محور مغلوب کردن خواسممت دیگممران
بوده است .در این جهان ،عشق بیهیقدرت ،ریقابت و تنفر وجود دارد و با کمال تأسف بایممد اضممافه
یداهممد .ایممن اهوساهمما و شممهوتاها
کنم که از مشااهدیه ی رنج دیگران لذت زیاد ی بیهما دسممت م ی
بیهیقدر ی یقو ی اهستند که نه تنها در رفتار اجتماع نفوذ کردیهاند بلکه سبب شدیهاند که نسبت بممه
اشخاصی که برخلف این امیال صحبت کنند تنفر زیماد ی ایجماد شممود .ویقممتی مسمیح بیهممردم
یگفت که باید اهمدیگر را دوست داشته باشند ،چنان خشمی در مردم ایجمماد شممد کممه اهمممه
م ی
فریاد زدند »او را مصلوب کنید!« »او را مصمملوب کنیممد!« ،مسممیحیان از آن ویقممت تمما بیهحممال از
عقیدیه ی این جمعیت بیشتر تبعیت کردیهاند تا از بانی مذاهب خودشان .حتی مردم غیر مسیحی
نیز روشی جز این نداشممتیهاند .مممالنکوف 1و سممناتور مککممارتی 2اهممر دو از روحییه ی مممردم کممه
1
2

،Malencovم مالنکوف سیاستمدار روسی است که از یقزایقممان زممان تممزار بممود .در انقلب  1917بهسمممت
کمیساریا ی سیاسی ترکستان و یقسمت شریقی روسیه برگزیده شد و بعد ًا مشاغل عمده ی دیگر ی احراز کرد.
،Senatorممم ]) (1957 - 1908سیاسممممممتمدار و سممممممناتور ⇽
Joseph
McCarthy
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مصلوب کردن بوده است تبعیت کردیهاند .اهوش و درایت نممه تنهمما بممرا ی جلمموگیر ی از شممهوات
بیهکار نرفته بلکه اهمیشه به آن میدان داده است .از آغاز پیدایش تمدن ،ایقویا بردگی را بر ضعفا
تحمیل کردیهاند .تقریب ًا در اهمیه ی جوامع روستایی کاراها ی سخت بر دوش زنان سنگینی کممرده
و این بیهدلیل آن نبوده است که زنان از مردان لیقتر اهستند ،بلکه صرف ًا برا ی این بمموده اسممت
ناها دارا ی یقدرت کمتر ی بوده و بنابراین کمتر شایستگی داشتیهاند .در تاریخ گذشته یقدرت
که آ ی
برا ی این منظور بیهکار برده شده است تمما بیهنمماحق سممهم بیشممتر ی بیهصمماحبان زور داده شممود و
سختی و بدبختی برا ی ضعفا بایقی بماند.
ریقابت نیز بیهاهمین اندازه مصیبتبار بوده است .ریقابت در سطح پممایین یعنممی ریقممابت میممان
افراد برا ی بیهدست آوردن ثروت و مقام اجتماعی مورد نظر من نیست .بلکه بیشممتر ریقممابتی کممه
یشوند مورد توجه من است.
میان گرویهاها ی سازمان یافته مولد جنگ محسوب م ی
یتوان گفت که دنیا بیهطور کلی با در نظر گرفتن این مسائل پیشرفتی کرده باشد .زمانی
نم ی
که افراد بشر اندک بودند و سازماناها ی اجتماعی اهنمموز شممکل نیممافته بممود ،گرسممنگی و خطممر
حیوانات وحشی وجود داشت ،ولی ویقتی مردم بیهحزم و دور اندیشی عمادت کردنمد خوشمبختی
ناها در این بود که گرسنگی و ترس از حیوانات وحشی وجممود نداشممته باشممد .ویقممتی اجتممماع
آ ی
بیشتر سر و سامان گرفت فرصتاها ی مناسب برا ی حصول خوشبختیاها ی ناشی از غفلت بممرا ی
یکنم که میزان بممدبختی بشممر در دوران گذشممته
اکثریت بیهتدریج کااهش پیدا کرد .من فکر نم ی
بیشتر از آن باشد که در بیست و پنج سال اخیر انسان دچار آن بوده است.
ناهمما داهقممان روسممی در اثممر
مبارزیه ی ناز یاها برا ی یقلع و یقمع یهودیان ،از بیممن رفتممن میلیو ی
گرسنگی ،تصفیه بزرگ و اردوگایهاها ی کار اجبار ی 1اهمه و اهمه در بیست و پنممج سممال گذشممته
ناها کافی نبود چون در چنممد سممال گذشممته اهمممان روش را در
نکه ای ی
بیهویقوع پیوسته و مثل ای ی
یتواننممد ایمن وضممع را اصملح و
چین ادامه دادیهاند .مشکل بتوان ادعما کمرد کمه ملممل غربمی م ی
نکممه خطممر جنممگ بیهوسممیلیه ی بمباهمما ی اتمممی و
خوشبختی مممردم را بیشممتر کننممد ،بممرا ی ای ی

1

⇾ آمریکایی )از  (1957-1947از ایالت ویسکانسین بود .و ی از چهرهاهمما ی شمماخص جنممگ سممرد بهشمممار
میرفت و اتهام کمونیست بممودن را بهبسممیار ی از افممراد دولممت آمریکمما در آن اهنگممام زد .نقممش مهممم او در
وحشتافکنی از کمونیسم و کمونیستاها بین جامعه آمریکا باعث شد تا این نوع ایقدامات بممه مککارتیسممم
شهرت پیدا کنند[.
اردوگاه کار اجبار ی یا کمپ ناز یاها ،این عنوان بیشتر برا ی اردوگاهاهایی بهکار میرود که ناز یاهمما ی آلمممان
در دوره ی حکومت خود تأسیس کردند و میلیوناهمما نفممر را در آنجمما بهکممار اجبممار ی گماردنممد و یمما نممابود
ساختند.
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یرحمی در اردوگایهاها ی کار و زنممداناها ی مممدرن اهمیشممه بممال ی سممر
اهیدروژنی و انواع جدید ب ی
ناها وجود دارد.
آ ی
مطالعیه ی تاریخ از مویقع ساختن ااهرام تا به امروز نتوانسممته اسممت کممه مشممو ق خمموبی بممرا ی
یتمموان
یدادنممد چیهگممونه م ی
بشریت باشد .در ادوار مختلف مردانی وجود داشتیهاند که تشخیص م ی
1
مردم را اهدایت کرد ولی موفق نشدیهاند تا رفتار آدمیان را عوض کننممد .بممودا اهممم بممه انممدازیه ی
مسیح درس عشق و محبت جهانی بیهمردم داد ولی در خاتمه مردم اهند سیوا 2را ترجیح دادند.
سنت فرانسیس 3در تعلیمات خود ملیم بود ولی مریدان نزدیک او اولین شممرکت کننممدگان در
یک جنگ وحشیانه بودنممد .آنچنممان میممل یقممو ی در طممبیعت بشممر نسممبت بیهشممهوات و امیممال
یکنند اهمیشه مورد تنفممر
ناهایی که با این تمایل ضدیت و مخالفت م ی
وحشیانه وجود دارد که آ ی
ماها ی اخلیقی و مممذاهبی بممرا ی آن
یکنند که تمام سیست ی
دیگران اهستند و بدین طریق گمان م ی
بیهوجود آمدیهاند تا بیهمردم بقبولنند که این امیال نجیبانه است.
نگونه ملحظات ،بیهکار بردن اخل ق را در سیاست چنان مشکل ساخته اسممت کممه تقریبما ً
ای ی
یرسد ،ولی برا ی اولین بار در تاریخ بشر ی به لحظیها ی رسیدیهایم که تنهمما
گااهی بیهوده بیهنظر م ی
شرط بقا ی و ی این است که یاد بگیرد چیهگونه تحت تعلیم مسائل اخلیقی یقممرار گیممرد .اگمر ممما
بیهتمایلت و شهوات خانمان برانداز اجازه داهیم که یقلمرو خود را گسممترش داهنممد ،مهممارت روز
افزون ما مصیبت و نکبت بیهبار خوااهد آورد .پس ما باید امیدوار باشیم و با اعتقاد کاملی کممه در
یتوان لحظیها ی
خود انسان است باید بیندیشیم که حتی در لبیه ی پرتگاه ،بدبختی و بل را اهم م ی
ناهایی که مورد تنفممر
تحمل کرد و بیهخاطر آورد که شاید فرااهم کردن زندگی بهتر حتی برا ی آ ی
ما اهستند اگر ماحصلش ادامیه ی وجود بشریت باشد یقیمت گرانی نیست.
یکنند وایقعیت نممدارد .بممردیهداران اهمیشممه در
این امر که امیال تخریبی ایجاد خوشبختی م ی
وااهمیه ی شورش بردگان یقرار داشتیهاند ،ملممل مسمملح و ریقیممب اهمیشممه دچممار وسممواس تممرس از
یعممدالتی طرفممی بربسممتیهاند مجبورنممد کممه احساسممات
ناها کممه از ب ی
شکست در جنگ بودیهاند .آ ی
یبهممره
سخاوتمندانه و اصیل خود را سرکوب کننممد و از بسممیار ی شمماد یاها ی زنممدگی بشممر ی ب ی
1
2
3

] ،Buddhaسیداهارتا گاوتاما :حدود  563 - 483پیش از میلد  -پارسا و حکیم اهند ی و موسس مذاهب
بودائیسم یا بودا گرایى[.
،Sivaم سیوا یا شیوا یکی از سه خدا ی اهندواها است که بهمعنی شاد ی میباشد .در نظممر پیممروان او ،سممیوا،
خالق جهان ،خورشید ،آب ،عدالت و منهدم کننده است .سیوا دارا ی پنج سر و سه چشم میباشد.
 (1181-1226)] ،St. Francisفرانسیس آسیز ی از مقدسترین شخصیتاها ی عالم مسیحیت و بنیانگذار
فریقه فرانسیسکاناها میباشد .و ی تأثیر عمیقی بر الهیات و فلسفه غرب گذاشت[.
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بمانند.
در فصول بعد ی راجع بیهتعارض عواطف و احساسات متشکل از آغاز تمدن و بدبختی که این
تعارض برا ی مردم فرااهم کرده است صحبت خوااهیم کرد .باید در نظر بگیریممم چممرا انسممان تمما
بیهحال اهوش و ذکاوت خود را در این راه بیهکار برده است تا دنیممایی بیهوجممود بیمماورد کممه تنهمما
 ی معدود ی در آن خوشبخت بوده و اکمثریت زنممدگی فلکتبمار ی مثممل حیوانممات وحشممی
عدیه ی
یتوانیم امیدوار باشممیم کممه
داشته باشند .مادام که دلیل این بدبختیاها برا ی ما روشن نشود نم ی
رااهی برا ی مؤثر ساختن تعالیم اصول اخلیقی بیابیم.
نچه که در فصممول آتممی ممکممن اسممت مبهممم و تاریممک بمموده و ممموجب دلسممرد ی گممردد
آ ی
اهماناهایی خوااهد بود که سبب کشف رایهاهایی شود که بشر بتواند بممدین وسممیله بیهخوشممبختی
یتوانممد
دسترسی پیدا کند .این مشکل نبایستی لینحل باشد زیرا در اهر حال خواست وایقعی م ی
در جهت حفظ منافع شخصی صورت گیرد .تعداد کسممانی کممه از خطااهمما ی روزگممار خرسممندتر
یشوند بسیار کم است .صحیح است که در میممان ایممن عممدیه ی کممم ،یقدرتمنممدانی اهممم یممافت
م ی
ناها بیشتر معلول نفهمی و آلت فعل شدن مممردم اسممت .در صممورتی کممه
یشوند ،ولی یقدرت آ ی
م ی
یقبول کنیم که امیال و اهوساها ی ما غیریقابل اصلح و تغییر ناپممذیر اهسممتند بایممد بگمموییم ایممن
اهوش و ذکاوت ما است که این وضع کنممونی و مخمماطریهانگیز را بممرا ی جهانیممان بیهوجممود آورده
است .ولی اهوساها ی ما تغییر ناپذیر نیستند .برا ی تغییر تلطیف این امیمال ،مهممارت و کماردانی
زیاد ی لزم نیست در حالی که برا ی تغییر شکل دادن عناصممر ،ممما احتیمماج بیهمهممارت زیممادتر ی
یتوانم بیهخودم بقبولنم انسانی که در بعضی کاراها ی خیلی مشکل استاد است در
داریم .من نم ی
این موضوع چنان حمایقتی بیهخرج داهد که او را بیهعذاب و اهلکت سو ق داهممد ،زمممان ممما زمممان
یشود ممکممن اسممت
تاریکی است ولی شاید اهمین ترس و وااهمه که از این تاریکی بیهما الهام م ی
منبع عقل و خرد برا ی ما باشد .اگر چنین باشد انسان در سالاها ی خطرناک آتیه اهرگز تسمملیم
یأس نشده و امید بیهزندگی بهتر ی را در آینده بیش از گذشته در خود زنده نگه خوااهد داشممت
و این امر غیر ممکن نیست بلکه ،بیهشرطی که مردم آن را انتخاب کنند ،انجامپذیر است.

فصل دوم

آرمانهای مهم سیاسی
یکنممم کممه در اکممثر
ینمایم زیرا تصممور م ی
بحث درباریه ی تئور ی سیاسی را با موضوع فو ق آغاز م ی
نشناسی توجه نشده
مباحث جار ی در زمینیه ی سیاست و فرضییهاها ی سیاسی بیهحد کافی بیهروا ی
است .حقایق ایقتصاد ی ،آمار جمعیمت ،سمازماناها ی یقمانونی و غیمره دیقیقم ًا ممورد بررسمی یقمرار
گرفتیهاند .تعیین آمار جمعیت کشور کریه ی شمالی و جنونی در آغاز جنگ کممره مشممکل بیهنظممر
یتوانید با مراجعه بیهمأخد و مدارک معتبر میزان متوسط درآمد اهر فرد و آمار
یرسید .شما م ی
نم ی
نیرواها ی نظامی را تعیین نمایید .ولی اگر خواسته باشید بدانید که یک کممریها ی دارا ی چممه نمموع
خصوصیات اخلیقی است و آیا بین مردمان کره شمالی و جنوبی تفاوت محسوسی وجود دارد ،و
نکممه نارضممایتی و بیممم و
نچه خواسته باشید بدانید اهدف آنان در زندگی چیست و یمما ای ی
یا چنا ی
ناها را به صدا در آورید« یعنی مستقیم ًا با خود
یباشد؟ بنا بیهگفتیه ی خودشان »آ ی
امیدشان چه م ی
یشود که مراجعیه ی شما بیهمنابع و مأخممذ مممذکور
ناها تماس بگیرید .آنگاه برا ی شما مسلم م ی
آ ی
یتوانید بگویید که آیا مردم کریه ی شمالی در مورد سازمان ملل متحد
بیهوده است و بنابراین نم ی
نکممه اتحمماد و ائتلف بمما اهموطنممان شمممالی خممود را ترجیممح میداهنممد.
متعصب اهستند و یا ای ی
اهمچنین نمیتوانید حدس بزنید که آیا آناها مایلاند از اصلحات ارضی بیهخاطر انتخمماب یممک
فنظر نماینممد .در نظممر گرفتممن چنیممن
شخصیت سیاسی که دربمماریه ی او اطلعممی ندارنممد صممر ی
پرسشاها توسط عدیها ی از شخصیتاها ی برجستیه ی مقیم پایتختاها ی دور افتمماده اکممثر ًا بمماعث
نومید ی و یأس است .اهرگاه امور سیاسی بیهصورت علمی درآید و حوادث نیز پیوسته حیرتآور
و شگفتانگیز نباشند در آن صورت افکممار سیاسممی ممما اجبممار ًا بمما یقممدرت اهرچممه تمممامتر بایممد
نکه
بیهمحرکاها ی فعالیت بشر راه پیدا کند .گرسنگی بر شعاراها ی جنگی چه اثر ی دارد؟ و یا ای ی
مقدار کالر یاها ی موجود در رژیم غذایی چه تأثیر ی در ایممن مممورد دارد؟ اگممر شخصممی بیهشممما
دموکراسی و دیگر ی کیسیها ی غله و خوار و بار بداهد در چه مرحلیها ی از گرسنگی کیسیه ی غلممه
یدارید؟ به این یقبیل نکات کمتر دیقت شده ،معالوصف بهممتر اسممت فع  ً
ل
را بر دادن رأ ی مقدم م ی
مردمان کره را فراموش نموده و نژاد بشر را مورد توجه یقرار داهیم.
یشود .بعضی از مربیان اخل ق،
آرمان یا انگیزه ،محرک کلییه ی فعالیتاها ی انسان محسوب م ی
نکممه بیهخمماطر وظیفممه و اصممول اخلیقممی
تئور ی سراپا سفسطیهآمیز ی اظهار کردیهاند دایممر بممر ای ی
چکممس
یتوان در مقابل امیال مقاومت نمود .منظور من از سفسطیهآمیز بودن این نیست که اهی ی
م ی
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یکند بلکه از آن جهت است که وظیفه ،تسلط و نفمموذ ی
از رو ی حس وظیفیهشناسی خدمت نم ی
بر و ی ندارد مگر او خود وظیفیهشناس باشد .اگر خواسته باشید بدانید مردم چه مییکنند باید نه
تنها به اوضاع ماد ی آنان توجه داشته باشید بلکه باید متوجه تمممایلت و آرزو یاهما ی آنمان نیمز
باشید ،بیهعلوه نیرواها ی مربوط به این تمایلت را اهم از نظر دور ندارید.
یباشممند.
آرماناهایی اهستند که با وجود یقدرت زیاد بیهطممور کلممی فایقممد ااهمیممت سیاسممی م ی
اکثریت مردم در طی مراحل حیات آرزو ی ازدواج دارند و اصو ًل بممدون دخممالت در فعالیتاهمما ی
یتوانند به این آرزو جامیه ی عمل بپوشانند .لکن مسلم ًا اسممتثنااهایی اهممم وجممود دارد،
سیاسی م ی
ل موضوع تجاوز بیهعنف نسبت بیهزنان سباین 1که در این مورد تذکارش بجا و مناسب اسممت.
مث  ً
تریقی و توسعیه ی نواحی شمالی استرالیا 2بیهطور یقابل ملحظیها ی به این علت عقبمانده است که
ناها انجام گیرد مایل نیستند بیهکلی از معاشرت
جوانان نیرومند که باید کار و فعالیت بیهدست آ ی
با جنس لطیف دست بر دارند لکن این یقبیل موارد نادر است و بیهطور کلی علیقیها ی که مممردان
کدیگر دارند در مسایل سیاسی تأثیر چندانی ندارد.
و زنان نسبت بیهی ی
آرماناها را ممکن است از نظر ااهمیت سیاسی بیهدو دسمته ابتمدایی و ثممانو ی تقسمیم نممود.
دستیه ی ابتدایی متضمن ضروریات و احتیاجممات حیمماتی از یقبیممل خمموراک ،پوشمماک و مسممکن
یباشند .در موایقعی که این ضروریات کمیاب گردد در آن صورت بممرا ی تلش و شممدت عمممل
م ی
یتوان حد ی یقائل شد .کسانی که تاریخ گذشته را بررسی کردیهاند
ناها نم ی
انسان بیهخاطر تأمین آ ی
یدارند که حادثیه ی خشکسالی عربستان در چهار مورد مختلف سبب شد کممه سممکنیه ی
اظهار م ی
آن کشور با وجود شدت تأثیر و نفوذ عوامل سیاسی ،فراهنگمی و ممذاهبی بیهنقماط مجماور کموچ
کنند و آخرین مورد آن اهنگام ظهور اسلم بود .پراکنده شدن تدریجی یقبایل ژرمممن از منمماطق
نجا بیهسانفرانسیسکو نیز علممل و انگیزیهاهمما ی مشممابهی داشممته
جنوبی روسیه به انگلستان و از آ ی
است .بدون شک آرزو ی دسترسی بیهمواد غذایی چمه در گذشمته و چممه در حمال یکمی از علممل
یگردد.
عمدیه ی ویقایع مهم سیاسی محسوب م ی
یکممران
اما انسان از یک جهت بسیار عمده از سایر حیوانات متمایز است و آن اهمان امیال ب ی
1

2

 Sabineسبایناها یقومی بودند که رومی اها در ابتدا ی تاریخ سرزمین آنان را آشغال کردنمد .اینمان مردممی
کشاورز بوده و سادگی زندگی آناها باعث شهرت و نام نیک گشته بود .سباین شجاعانه با رومیان جنگیدنممد
اما در حدود  290سال یقبل از میلد مسیح شکست خوردند.
شمال استرالیا منطقها ی بد آب و اهوا و برا ی زندگی مناسب نمیباشد بهاهمین سبب زنان استرالیایی حاضر
به ایقامت در آن جا نیستند و جوانان کارگر در صورتی که برا ی کار بدانجا روند از معاشرت با زنممان محممروم
خوااهند ماند.

ناها ی مهم سیاسی
آرما ی
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ل راضی نمایممد و حممتی در بهشممت نیممز
چگاه نتوانسته است و ی را کام  ً
و نامحدود ی است که اهی ی
یرود و تمما فممرا رسممیدن
ممکن است ارضا نشود .مار »بوآ« با بلعیدن طعمیه ی کممافی بیهخممواب م ی
یشود اما انسان از لحاظ نیازمند یاها ی عمدیه ی زنممدگی چنیممن نیسممت.
نوبت دیگر غذا بیدار نم ی
یکردنمد ویقممتی کمه بیهثمروت و خزائمن
اعراب که مدتاها با خوردن چند عدد خرما سد جموع م ی
امپراتور ی روم شریقی دست یافتند و در کاخاها ی مجلل و با شکوه افسممانیها ی سممکونت گزیدنممد،
بیهدلیل فو ق تنپرور نشدند و دست از فعالیت نکشیدند ،و برا ی بممردهداران یونممانی کممه بمما یممک
اشاره ،بردگان غذااها ی مطبوع برا ی آنان آماده میکردند ،گرسنگی نمیتوانست انگیزها ی باشممد.
ناها را به
لکن امیال دیگر مخصوص ًا حس مالاندوز ی ،ریقابت ،غرور و خودپرستی و یقدرتطلبی آ ی
ادامیه ی فعالیت وامیداشت.
حس مالاندوز ی عبارتست از آرزو ی تملک و گردآور ی اموال اهر یقدر که ممکن باشممد و آن
یآید .زمانی بیهدو دخممتر
یکنم در اثر بیم توأم با حس احتیاج بیهوجود م ی
انگیزیهایست که گمان م ی
از ااهالی استونی 1که در حادثیه ی خشکسالی از خطممر گرسممنگی و مممرگ راهممایی یممافته و جممان
یکردنممد و از آن جهممت
بیهسلمت برده بودند مساعدت کردم .این دو با خانوادیه ی من زنممدگی م ی
غذا ی مکفی داشتند ولی پیوسته اویقات فراغت خممود را صممرف دزدیممدن سممیبزمینی از مممزارع
یزیسممت مممرحلیه ی جمموانی را بمما
ینمودند .راکفلر 2که در کودکی با فقر و تهیدسممتی م ی
مجاور م ی
وضعی مشابه آن دو دختر گذرانید .شیوخ یقبایل عرب نیز در حالی که بر صندلیاها ی ابریشمین
چگاه منظریه ی صحار ی را فراموش ننموده و اهمیشممه بممرا ی
از نوع بیزانتین 3تکیه کرده بودند اهی ی
ینمودند .ولیکن تحلیممل روانممی حممس
اندوختن ثروت بیش از رفع احتیاجات جسمی ،جدیت م ی
یتواند انکار نماید که حس مزبممور یکممی از انگیزیهاهمما ی
چکس نم ی
مالاندوز ی اهر چه که باشد ،اهی ی
ل یممادآور شممدیم یکممی از انگیزیهاهمما ی
نطور ی کممه یقب  ً
یگردد و اهممما ی
بزرگ و نیرومند محسوب م ی
یرود .با این اهمه شما اهر اندازه مال بیندوزیممد بمماز اهممم در فکممر افممزودن آن
نامحدود بیهشمار م ی
یکند.
خوااهید بود ،سیر ی رویایی است که اهمواره شما را اغفال م ی
رقابت :حس مالاندوز ی ،اگرچه علت عمدیه ی سیستم سرماییهدار ی است ،معالوصممف جممزو
یشود .ریقممابت
نیرومندترین انگیزیهاهایی که بتواند خطرات گرسنگی را برطرف سازد محسوب نم ی
ل یقو یتر است .در تاریخ اسلم مکرر اتفا ق افتاده است که اختلفات بین فرزنممدان
انگیزیها ی کام  ً
1
2

] ،Estoniaکشور ی در شمال اروپا[.
] (1839-1937) ،John Davison Rockefellerکارخانهدار و خاّیر آمریکایی .یکی از مهمترین چهرهاها
در ایقتصاد دنیا ی جدید[.
3 Byzantine.
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یک سلطان که از مادران متعدد بودیهاند سرانجام موجب انقراض و زوال آن سلسله گردیده و یمما
نکه جنگاها ی داخلی بالخره به انهدام و ویرانممی اهمممه جممانبه منجممر گردیممده اسممت .نظممایر
ای ی
یافتد .زمانی که دولت انگلیس از رو ی عدم فراست
نگونه حوادث نیز در اروپا ی نوین اتفا ق م ی
ای ی
2
1
یشممد حاضممر شممود
از یقیصر آلمان دعوت نمود تا در مراسم رژیها ی که در »اسپیتاهد« اجرا م ی
نچممه
یکردیم بممود .آ ی
نچه که ما گمان م ی
اندیشیها ی بیهخاطر نامبرده راه یافت که درست عکس آ ی
که یقیصر با خود اندیشید چنین بود» .من نیز باید مانند مادربزرگ خود نیرو ی دریممایی بزرگممی
تشکیل بداهم «.و تمام بدبختیاها و مصائب بعد ی ما از این فکر سرچشمه گرفت .اگممر اهمیشممه
یبود در آن صورت جهان بیش از پیممش از نعمممت و
حس اندوختن مال از حس ریقابت یقو یتر م ی
یگشت .ولیکن در حقیقت بسیار ی از مممردم حممتی حاضممرند بمما اشممتیا ق بممه
خوشی برخوردار م ی
ل از پمما
استقبال فقر و گرسنگی بروند در صورتی که از این راهگذر بتوانند ریقیبممان خمود را کممام  ً
یشود.
نجا است که پاییه ی وضع مالیات بیهصورت فعلی گذاشته م ی
درآورند .از ای ی
غرور و خودبینی :انگیزیه ی بسیار نیرومند ی است .آنان که بمما کودکممان سممر و کممار دارنممد
یسممازند و
یدانند که اطفال پیوسته حرکات ناموزون و مسممخریهآمیز از خممود ظممااهر م ی
بیهخوبی م ی
یگویند »به من نگاه کن«» .به من نگاه کن« یکممی از اساسممیترین آرماناهمما ی یقلممبی انسممان
م ی
یتواند به اشکال گوناگون از لودگی و مسخرگی گرفته تا شهرت بعد از مممرگ
است .این حالت م ی
آشکار شود .ویقتی یکی از کشیشان از شااهزادیه ی تجدد طلب ایتالیایی که در بستر مرگ خفتممه
یکنی که معصیتی از شما سر زده باشد تا در این صورت نیازمند توبه
بود پرسید که آیا گمان م ی
باشی؟ شااهزاده در پاسخ او گفت آر ی .یک بار مرتکب گناه شدیهام و آن مویقعی بود که امممپراتور
و پاپ بیهملیقات من آمده بودند و من آنان را برا ی مشااهده و دیدن مناظر بر فراز کمماخ اهممدایت
ناها را از فراز بام بیهپایین پرتاب کنم و اگر چنین
نمودم ولیکن از این فرصت غفلت نمودم که آ ی
نکه آیا کشیش او را مورد عفممو یقممرار
یگشت .در ای ی
کرده بودم شهرت ابد ی و جاویدان نصیبم م ی
داده است یا نه تاریخ صریح ًا بیانی ندارد .یکی از معایب غرور و خودبینی آن است که بیهاهر نحو
ییابد ،بیهعبارت دیگر اهر اندازه بیشتر دربمماریه ی آن گفتگممو کنیممد
نرا تربیت کنند توسعه م ی
که آ ی
یکنید .یقاتل محکومی که به او اجازه دادیهانممد تمما
بیشتر نیاز بیهصحبت کردن در مورد آن پیدا م ی
جریان محاکمه خود را در مطبوعات مطالعه کنمد ،بما مطمالعیه ی خلف آن در روزنمامیه ی دیگمر
مسلم ًا آزرده خاطر خوااهد گشت .او با مطالعیه ی اخبار نایقص و خلف وایقع جراید بیش از پیممش
یگردد .شخصیتاها ی سیاسی و ادبی نیز با اهمین کیفیات مممواجه اهسممتند.
مشوش و ناراحت م ی
1
2

مقصود ملکه انگلستان است که مادر بزرگ ویلیام یقیصر آلمان بود.
] ،Spitheadناحیها ی دریایی در اهمپشایر انگلستان[.
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یعنی اهرچه بر میزان شهرت آنان افزوده شود بیهاهمان اندازه نیز نماینممدگیاها ی مطبوعممات کممه
یشمموند .مبممالغه
یرسانند برا ی جلب رضایت آنان دچممار زحمممت م ی
اخبار مربوط را بیهنظر آنان م ی
درباریه ی نفوذ غرور و خودبینی در کلییه ی مراحل زندگی انسان ،از کودک سه ساله گرفته تا فرد
یلرزد ،بیهندرت امکان دارد .بشر حممتی بمما
مقتدر ی که در اثر مخالفت او جهان از ترس بیهخود م ی
یکنممد او مشممتا ق پرسممتش و
نسبت دادن آرماناها ی مشابه بیهخداوند یگانه که انسممان گمممان م ی
ستایش دایم است بیهشرارت و ناسپاسی مبادرت ورزیده است.
نکه انگیزیهاهایی که مممورد بررسممی یقممرار گرفممت دارا ی یقممدرت و نفمموذ
عشق بیهقدرت :با ای ی

یباشند ولی انگیزیه ی دیگر ی نیز وجود دارد که از لحاظ نفوذ بر اهمه برتممر ی دارد و آن
زیاد ی م ی
عشق بیهیقدرت است .یقدرتطلبی دیقیق ًا شبیه کبر و غممرور اسممت .ولممی در عیممن حممال خممود آن
یباشممد و کسممب افتخممار بممدون
نچه که برا ی ارضا ی انگیزیه ی غرور لزم است افتخار م ی
نیست .آ ی
یقدرت آسان است .ستارگان سینما کسانی اهستند که از افتخار و شهرت کامل در ایالت متحده
یتوانممد از
یباشند ولیکن انجمن فعالیتاها ی ضد آمریکایی اهر ویقت مقتضی بدانممد م ی
برخوردار م ی
آنان سلب افتخار و شهرت بنماید .در انگلستان افتخار و جلل پادشاه بیش از نخستوزیر است
یباشد .بسیار ی از مردم شهرت را بر یقدرت رجحممان
در حالی که یقدرت نخستوزیر بیش از او م ی
ینمود گفت »آیا ایممن
یداهند .در سال  1814اهنگامی که بلوخر 1کاخاها ی ناپلئون را بازدید م ی
م ی
شخص دیوانه نیست که با آن اهمه تجملت و کاخاها ی مجلل باز بیهدنبال مسکو رفتممه اسممت؟«
ناپلئون که مسلم ًا خالی از کبر و غرور نبوده است در صورت انتخاب ،یقدرت را بر شهرت ترجیح
یداد .بیهعقیده بلوخر این طرز انتخاب احمقانه بوده است .یقدرت اهم مانند غرور حد و اندازیها ی
م ی
ینماید و این مخصوصمم ًا نقممص
نرا فرااهم م ی
ندارد و اندک نقصان در یقدرت مطلقه عدم رضایت آ ی
یتناسممب
افراد نیرومند است که اثر خاصیت سممببی یقممدرتخوااهی را بمما وجممود کممثرت ویقمموع ب ی
یشود.
یپندارند در حالی که در زندگی شخصیتاها ی مهم حق ًا یقو یترین انگیزه محسوب م ی
م ی
یکند و این یقاعده نسبت بیهیقدرتاها ی کمتر و
عشق بیهیقدرت در اثر اعمال آن افزایش پیدا م ی
یا زیادتر یقابل تعمیم است .در روزاها ی خوش یعنی یقبل از سال  1914اهنگامی که بانوان توانگر
عدیها ی خدمتگزار داشتند در چنین شرایطی احساس لممذت و مسممرت ایشممان در مممورد اعمممال
مچنیممن
یکممرد .اه ی
یقدرت نسبت بیهخدمتگزاران با توجه به افزایش سن پیوسممته افزایممش پیممدا م ی
است در حکومتاها ی استبداد ی که صاحبان یقدرت و نفمموذ بمما احسمماس مسممرت از یقممدرتاها ی
1

 .Blücherبلوخر فیلد مارشال پروسی بود .در مبارزاتی که در سال  1813علیه ناپلئون آغاز شد بهعنمموان
سرفرمانداهی ارتش پروس در آن شرکت داشت.
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یافزایند و چون اعمال یقدرت و نفمموذ بممر افممراد
مکتسبه پیوسته بر جور و بیدادگر ی خودشان م ی
یزننمد ،بنمابراین کارفرمما کمه عشمق
بشر الزام ًا بیهخاطر انجام کاراهایی است که از آن سر بماز م ی
یشممود .اگممر بممرا ی خممروج از اداره در
بیهیقدرت دارد بیهعوض لذت و خوشممی دچممار درد و رنممج م ی
ساعات مجاز ،از رییس خودتان کسب اجازه نماییممد او بنممابر حممس یقممدرتطلبی در ایممن مممورد
نچه نیازمند به اخذ پروانه ساختمان باشید در ایممن
یداهد و چنا ی
مخالفت را بر موافقت ترجیح م ی
یبرد .بممدین سممبب اسممت
مورد کارمند مربوطه بیهدادن پاسخ منفی بیش از جواب مثبت لذت م ی
یشود.
که عشق به یقدرت به یک انگیزیه ی خطرناک مبدل م ی
یقدرتطلبی از جهات دیگر بسیار مطلوب و پسندیده است .بیهعقیدیه ی من محممرک عمممدیه ی
مچنیممن کلییه ی پیشممرفتاها ی تکنیممک علمممی بممر
دانشپژواهی اهمان عشق بیهیقدرت اسممت .و اه ی
اهمین اساس متکی است .در سیاست اهممم یممک فممرد اصمملحطلب اهماننممد یممک حمماکم مطلممق
شیفتیه ی یقدرتطلبی است و این اشتباه محض اسممت کممه حممس یقممدرتطلبی را بیهعنمموان یممک
نکه این انگیزه شما را به ایقدامات سودمند و یا اعمالی زیانبخش
انگیزه تقبیح نمایند .اعم از ای ی
نچه اسممتعداد
راهبر ی کند ،در اهر حال بیهسیستم اجتماعی و استعداد شممما بسممتگی دارد .چنمما ی
شما نظر ی و یا فنی باشد در این صممورت شممما بیهدانممش و اصممول فنممی کمممک نممموده و الزامما ً
فعالیتاها ی شما سودمند خوااهد بود .اگر شما یک سیاستمدار باشید ممکن اسممت تحممت تممأثیر
انگیزیه ی کسب یقدرت وایقع شوید و لیکن بیهطور کلی از نظر تثبیت وضممع امممور ،ایممن انگیممزه بمما
یدانیممد .سممردار بزرگممی
نرا بهتر از وضممع موجممود م ی
یکند که شما بیهعللی آ ی
امیالی رابطه پیدا م ی
یجنگد )مخالف یا موافق( ممکن است کام  ً
ل
نکه در کدام جبهه م ی
چون آلسیبیادس 1از لحاظ ای ی
یداهند که بیهسود کشور خود بجنگنممد و بنممابراین
یتفاوت باشد ولیکن اکثر سرداران ترجیح م ی
ب ی
علوه بر حس یقدرتطلبی انگیزیهاها ی دیگر ی نیز در آنان موجود است.
نکه جزء اکثریت باشد ممکن است پیوسممته مممویقعیت خممود را تغییممر
سیاستمدار بیهخاطر آ ی
داهد ولیکن سلیقه اکثریت سیاستمداران این است که جزو حزب خممود بممایقی بماننممد و از ایممن
یداننممد .انگیممزیه ی کسممب یقممدرت خممالص
جهت انگیزیه ی کسممب یقممدرت را تممابع ایممن سمملیقه م ی
یگردد .سرباز ی که بیهخاطر کسب شهرت و مال
یالمکان در طبقات مختلفیه ی مردم یافت م ی
حت ی
یآید از این جمله است و ناپلئون نمونیه ی بارز آن بممود .بیهعقیممدیه ی مممن
بیهکسوت سرباز ی در م ی
1

 ،Alcibiadesآلسیبیادس سیاستمدار و سپااهی که از ااهالی آتن بود و بهکشور خیانت کرد450 – 404) .
یقبل از میلد مسیح( او در منزل عمویش که پریکلس نممام داشممت بممزرگ شممد و از شمماگردان سممقراط بممود.
آلسیبیادس مظهر تمام رذایل و فضایل آتنیاها بود .او مرد ی فو قالعمماده جمماهطلب ،اهوشمممند و فایقممد حممس
تأدیب و کفنفس بود.
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ناپلئون در مورد برتر ی فرانسه بر جزیریه ی کرسممیکا 1ایممدئولوژ ی خاصممی نداشممت زیممرا اگممر بممه
یشد در آن صورت شخصیت و ی آنچنان کممه از جهممت
امپراتور ی جزیریه ی کرسیکا برگزیده م ی
چگماه
یشمد .معالوصمف ایمن یقبیمل افمراد اهی ی
چگاه شناخته نم ی
فرانسو ی بودن مورد توجه بود اهی ی
نمونیهاها ی صد در صد خممالص نیسممتند از آن جهممت کممه از نخمموت و غممرور بهممریها ی گرفتیهانممد.
یکند بلکه فقط با
خالصترین نوع ،یقدرتی است که در پشت پرده یقرار گرفته و خود را ظااهر نم ی
اندیشیه ی نهانی دلخوش است .این عروسکاها و یا افراد دست نشانده کمتر مییدانند چه کسممی
یکشد .بارون اهولشتاین 2که از سال  1906 – 1890بر سیاست خارجی امپراتور ی
ریسمان را م ی
یکند .او در نقاط متروکیه ی شممهر زنممدگی
ل مجسم م ی
آلمان نظارت داشت این نوع یقدرت را کام  ً
یشد .او حتی از ملیقات با امپراتور جز در موارد ی کممه بمما
چگاه در اجتماع ظااهر نم ی
یکرد و اهی ی
م ی
ینمود .و بیهعذر نداشتن لباس رسمممی از شممرکت در جلسممات
یشد خوددار ی م ی
اصرار او روبرو م ی
یکرد .او بر اسرار ی دست یافته بود کممه از صممدر اعظممم و
رسمی و مراسم تشریفات خوددار ی م ی
یگرفت .اهدف و ی از این عمل کسب شهرت یمما ثممروت و یمما
نزدیکان یقیصر بیهاهمین علت باج م ی
منافع صور ی نبود بلکه صرف ًا بیهمنظور اتخاذ سیاسممت خممارجی بممود کممه او آن را مقممدم و برتممر
یشود.
یدانست .در مشر ق زمین اهم کاراکتراها ی مشابهی میان خواجیهسرایان دیده م ی
م ی
ناها نسبت به انگیزیهاهممایی کممه
یرسیم که اهرچند ااهمیت آ ی
هیجان :اکنون به انگیزیهاهایی م ی

یباشممند .نخسممتین
ل مورد بررسی یقرار گرفتیهاند کمتر اسممت ،معالوصممف در خممور ااهمیممت م ی
یقب  ً
انگیزه عشق بیهاهیجان است .امتیاز و برتر ی انسان بر حیوان بیهواسطیه ی استعداد او در تحمل در
برابر خستگی است .اهرچند من ضمن معاینه از میموناها در باغوحش به این نممتیجه رسممیدیهام
یداهممد کممه
یگیرند ،با این حال تجربه نشممان م ی
ناها نیز تحت تأثیر انگیزیه ی خستگی یقرار م ی
که آ ی
یرود .زمممانی کممه
راهممایی از خسممتگی تقریب م ًا یکممی از آرماناهمما ی نیرومنممد انسممان بیهشمممار م ی
سفیدپوستان برا ی نخستین بار بمما برخممی از افممراد یقبایممل وحشممی تممماس گرفتنممد آنممان را بمما
پیشکشی اهدایا مورد محبت یقرار دادند ،ابتدا انجیل و آنگاه عقاید خود را تحمیل کردند ولی بمما
یعلیقگممی از ایممن اهممدایا اسممتقبال
یتفمماوتی و ب ی
نهایت تأسف باید گفت که اغلب وحشممیان بمما ب ی
ناها داده شده بود نوشابیهاها ی الکی مسموم کننده بیممش از
نمودند .در میان ارمغاناهایی که به آ ی
اهمه چیز برا ی آنان دارا ی ااهمیت و ارزش بود .زیرا نوشابیهاها ی مممذکور بممرا ی نخسممتین بممار در
یبممرد و دچممار تممواهم
ناها را در عالم خلسممه م ی
زندگی آنان و برا ی لحظاتی کوتاه سکرآور بود و آ ی
1
2

] ،Corsicaجزیرها ی در دریا ی مدیترانه[.
 (1877-1937)] ،Baron Alexander Staël von Holsteinاشرافزاده آلمانی ،خاورشناس در مورد
روسیه ،استونی ،چین ،زبان سانسکریت و متخصص متناها ی بودایی[.
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خپوستان تا آن زمان که تحممت تممأثیر
یداد .سر ی
یکرد و لذت حیات را بر ممات به آنان نشان م ی
م ی
سفیدپوستان وایقع نشده بودند اهمواره به استعمال پیپ معتاد بودند )البتممه نممه آنطمور کممه ممما
یخمود
یرفتنمد و از خمود ب ی
کبمماره از اهمموش م ی
یزدنمد کمه ی ی
عادت داریم( و چنان به آن پممک م ی
یگشت ،سخنان
ناها در اثر نیکوتین بیهوجود آمده بود بر طرف م ی
یشدند و اهمین که اهیجان آ ی
م ی
یانگیخممت .ضمممن ًا
یک میهنپرست بار دیگر آنان را بیهیقصد حمله و تجاوز بیهیقبیلیه ی مجاور بممر م ی
یبردند کمه اینمک مما از مسمابقیه ی اسمبدوانی و یما
افراد مذکور از این ایقداماها اهمان لذت را م ی
یکنممد کممه
یبریم .لذت یقمار در اهیجان آن نهفته است .آیقا ی اهمموک 1نقممل م ی
انتخابات عمومی م ی
ویقتی عدیها ی از بازرگانان چینی در فصل زمستان در نمماحییه ی »دیمموار چیممن« بیهیقمممار مشممغول
شدند و در نتیجه تمام پولاها ی خود را باختند سپس تمام کالاها ی بازرگانی و سرانجام البسممه
یکنممم
و پوشاک خود را نیز باختند و آنگاه براهنه و عریان تسلیم سرما و مرگ شدند .تصممور م ی
که عشق بیهاهیجان ،تودیه ی مردم اعم از افراد متمدن و یقبایل سرخپوست را اهنگام شروع جنممگ
ینماید .این اهیجان عین ًا مشابه اهیجانی است کممه در مویقممع انجممام
وادار بیهتحسین و کف زدن م ی
یشود با این تفاوت که نتایج حاصله از آن بیهمراتب شدیدتر است.
مسابقیه ی فوتبال مشااهده م ی
یکنممم کممه حممالت
یتوان معلوم کرد .مممن فکممر م ی
علت غایی عشق بیهاهیجان را بیهسهولت نم ی
ینمممود و یمما آن
روحی و دماغی ما منطبق با دورانی است که بشر از طریق شکار امرار معاش م ی
زمان که انسان با استفاده از سلحاها ی اولیه تمام روز را به امید تهیه غذا ی شب بیهدنبال شممکار
یبممرد،
یکرد و اهنگامی که در پایان روز لشه شممکار را بمما پیممروز ی بیهدرون غممار م ی
خود صرف م ی
آنگاه در خستگی فممرو میرفممت و در حممالی کممه اهمسممرش خممود را بممرا ی پختممن غممذا آممماده
میساخت ،مرد خوابآلود در حالی که بو ی طعام دماغ او را پر کرده بود از درد اسممتخوان رنممج
میبرد و سرانجام پس از صرف غذا بهخواب عمیق فرو میرفت .در چنین شممرایطی بممرا ی رفممع
خستگی مجال و نیرویی بایقی نمیماند اما ویقتی بهکشاورز ی پرداخممت تمممام کاراهمما ی سممنگین
یتوانست درباریه ی غرور و افتخار زندگی بشممر ی ،مکمماتب
مزرعه را بهزنش واگذار کرد و آنگاه م ی
فلسفی و اساطیر و زوایا ی زنمدگی آینمدیها ی کمه او پیوسمته بتوانممد بمرا ی شمکار گمراز وحشممی
»والهال« 2غور نماید .حالت روحی و دماغی ما با کاراها ی بسیار دشوار جسمممی متناسممب اسممت.
من در دوران جوانی عادت داشتم که تعطیلت خود را با پیادیهور ی بگذرانم .من روزانه بیست و
یکردم و از آن جهممت
یپیمودم و شامگااهان با نشستن در محلی رفع خستگی م ی
پنج میل راه م ی
نیازمند بیهچیز دیگر ی نبودم ولیکن زندگی امروزه با این نوع یقواعد طممبیعی و جسمممی منطبممق
2
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یحرکممت مانمده و در نممتیجه در اغلمب
یباشد .مقدار زیمماد ی از وظمایف جسمممی متویقمف و ب ی
نم ی
یافتد .اهنگامی کممه مممردم
یکند و بیهکار م ی
کاراها ی دستی فقط چند عضلیه ی مخصوص تمرین م ی
ناهمما
یآیند تا با صدا ی بلند به اعلمییه ی دولت که دایر بر کشتن آ ی
در میدان »ترافالگار «1گرد م ی
است سر و صدا راه بیندازند اگر در اهمان روز بیست و پنج میل راه طی کرده باشممند ،از شممدت
خستگی صدایی برنخوااهند آورد .چاره این ستیزیهجویی میسر نیست و اگر بشمر خواسمته باشممد
که بیهحیات خود ادامه داهد برا ی نیرواها ی جسمممانی مصممرف نشممدیها ی کممه اهیجممان را بیهوجممود
یآورند وسایل دیگر ی باید فرااهم نماید .این از جملممه مسممایلی اسممت کممه مربیممان اخلیقممی و
م ی
ناهمما بمما
مصلحین اجتماعی به آن کمتر توجه نمودیهاند .مصلحین اجتماعی مدعی اهستند کممه آ ی
مسائل بیشتر ی روبیهرو اهستند که از لحاظ ااهمیت باید مورد مطممالعه و بررسممی یقممرار گیممرد .از
طرف دیگر مربیان اخل ق از شدت عوامل اهیجان سخت تحت تممأثیر یقممرار گرفتممه و بیهعقیممدیه ی
ناها منظور از این شدت ،ارتکاب گناه است .سالناها ی ریقص ،سینمااها و عصر جاز که اهمگی با
آ ی
گوش و شنوایی رابطه دارند دروازیهاها ی جهنم اهستند ،در این صورت آیمما بهممتر نیسممت کممه در
خانه نشسته و در اطراف گنااهان خودمان تفکر نماییم .من با اشخاصی که جد ی و خشک بمموده
ل موافق باشم .شیطان به اشکال گوناگون بممر ممما
یتوانم کام  ً
یکنند نم ی
و این چنین اعلم خطر م ی
یشود .بعضی مامور فریفتن جواناها و برخی در صدد اغوا ی پیران و افراد مویقر اهسممتند.
ظااهر م ی
ینماید آیمما یقممادر نیسممت کممه
شیطانی که جوانان را برا ی عیش و لذایذ نفسانی اغوا و وسوسه م ی
پیران را ترغیب و وادار نماید تا لذت و خوشی جوانان را محکوم نمایممد؟ آیمما محکممومیت صممرف ًا
نوعی اهیجان نیست که اختصاص بیهسنین پیر ی دارد؟ آیا این دارویی نیست که ماننممد تریمماک
برا ی اخذ نتیجه و اثر مطلوب پیوسته باید مقدار زیادتر ی از آن استعمال گردد تمما اثممر مطلمموب
حاصل شود؟ بیایید تبااهکار ی سینما را در نظر آوریم .آیا ممما حممزب سیاسممی مخممالف ،بومیممان
اسپانیایی و ایتالیایی و آسیایی و بیهطور خلصه اهمیهکس به استثنا ی اهمسلکان انجمنی خود را
نگمونه محکومیتاهمما
یکنیم؟ بسط و گسممترش ای ی
یقدم به یقدم تعقیب نکرده و آنان را محکوم نم ی
چگاه نشنیدیهام که سالناها ی ریقص منشأ و مبدأ جنممگ
یشود .من اهی ی
سرانجام بیهجنگ منتهی م ی
شده باشند.
یباشد .کسانی که
نکتیه ی مهم راجع بیهاهیجان آن است که انواعی از آن مضر و زیانبخش م ی
یتوانند از زیادیهرو ی در شرب الکل و یا یقمارباز ی خوددار ی نمایند دچممار عمموایقب زیممانبخش
نم ی
آن خوااهند شد .در موایقع تجمع و ازدحام مردم بیهویژه در موارد ی کممه نممزاع و زد و خورداهممایی
1
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یباشد .احتیاج بیهاهیجانات بیهیقدر ی عمیق است کممه اگممر
یپیوندد فساد آن محسوس م ی
بیهویقوع م ی
یشمموند .در
ناها یافت نشممود از رایهاهمما ی انحرافممی و مضممر ظممااهر م ی
معبر ی صحیح برا ی ارضا ی آ ی
شرایط کنونی رایهاها ی مجاز در زمینیه ی فعالیت ورزشی و مسایل سیاسی در چهممارچوب یقممانون
یرسممند مخصوصم ًا از لحمماظ امممور سیاسممی کممه
ناهمما کممافی بیهنظممر نم ی
اساسی وجود دارد .اما ای ی
فو قالعاده مهیج و در عین حال زیانبخش است .زندگی شهرنشینی رو یاهمرفتممه ملیممم شممده
است و اگر ثابت بایقی بماند در این صورت بایستی رایهاهمما ی بممدون زیممان بممرا ی انگیزیهاهممایی کمه
یداشتند تهیه و فرااهممم نممماییم .در اسممترالیا کمه تعممداد
اجداد ما را در مورد شکار راضی نگاه م ی
افراد کم و خرگوش زیاد است مشااهده نمودم که گروه کثیر ی از مردم انگیزیهاها ی پیشین خممود
یداهنممد ولیکممن در
را طبق اصول و سنن دیرین یعنی با ذبح اهزاران رأس خرگمموش تسممکین م ی
لندن یا نیویورک که مردم زیاد و خرگوشاها کم است باید بممرا ی ارضمما ی انگیزیهاهمما ی ابتممدایی،
یکنم اهمر یمک از شمهراها ی بمزرگ بایمد بما
موجبات و وسایل دیگر ی فرااهم گردد .من گمان م ی
نجا فرود آیند .اهر کس از
آبشاراها ی مصنوعی مجهز شود تا مردم با یقایقاها ی خیلی ظریف از آ ی
ایقدامات احتیاطی در زمینه بروز جنگ پشتیبانی نماید باید روز ی دو ساعت ویقت خود را با این
اهیولاها ی شگفتانگیز بگذراند .ایجاد و تهییه ی رایهاها ی سودمند بیهخاطر عشق بیهاهیجان مستلزم
تحمل رنج و زحمات زیاد است .در جهان چیز ی مهیجتر از لحظیه ی اکتشاف یا اختراع نیست ،و
نگممونه لحظممات تجربممه کسممب
یتواننممد از ای ی
یرود م ی
نچه گمان م ی
عده کثیر ی از مردم بیش از آ ی
نمایند.
بیم و نفرت :دو نوع تغییرات نفسانی که با بسیار ی از انگیزیهاها ی سیاسممی رابطیه ی نزدیممک
ناها را دارد .طبیعی است از اهر
دارند عبارتند از بیم و نفرت که متأسفانه انسان استعداد یقبول آ ی
نطور نیسممت( چیممز ی
یافتد )گرچه اهمیشه ای ی
چه که بیمناک اهستیم متنفریم و بسیار اتفا ق م ی
نچمه در
یکنم که انسان اولیمه بیهطمور کلمی از آ ی
یترسیم .فکر م ی
که مورد نفرت ما است از آن م ی
ناها ابتدا از عده معدود ی تشکیل شممده
نظرش مجهول بوده بیم و نفرت داشته است .جامعیه ی آ ی
ناها نممزاع و
نکه بیهعللی در میان آ ی
ینمودند مگر آ ی
کدیگر رفتار م ی
بود و اهمه با کمال دوستی با ی ی
یشدند ،بیهطور ی که اگممر
یداد و یقبایل دیگر بالقوه یا بالفعل دشمن محسوب م ی
خصومتی رو ی م ی
یشد .افراد بیگانه بیهطور کلی یمما مطممرود
یگردید کشته م ی
ناها احیان ًا منحرف و گمراه م ی
یکی از آ ی
یشد .اهمین مکانیزم ابتدایی اسممت کممه اهنمموز
ناها مبارزه م ی
یا بر طبق سنن و شرایط زمانی با آ ی
اهم بر واکنشاها ی غریز ی ما نسبت بیهملل بیگانه تسلط دارد .شخصی که اهیچ مسممافرت نکممرده
ینگرد ولیکن شخص سفر
ینگرد که یک وحشی ،یقبیله مخالف را م ی
بیگانگان را بیهاهمان چشم م ی
یداند که اگر حزب و یا دستیه ی وابسته
کرده و یا کسی که بیهسیاست بینالمللی آشنایی دارد م ی
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به او خواسته باشد در مسیر تریقی و خوشبختی گام بردارد باید تا اندازیها ی با دسممتیهجات دیگممر
تماس و معاشرت داشته باشد .اگر شما یک فرد انگلیسی باشید و کسی بیهشما بگوید فرانسویان
ناهمما
برادر شما اهستند اولین احساس غریز ی شما ایممن خوااهممد بممود کممه» :چممه مزخرفمماتی« ،آ ی
یکنند و حتی اطلع دارم که یقوربمماغه
یاندازند و بیهفرانسه صحبت م ی
شانیهاها ی خودشان را بال م ی
یخورند .اگر اهمین شخص بیهشما بگوید که احتمال دارد ما با روساها وارد جنگ شممویم و در
م ی
صورت لزوم باید از حدود منطقیه ی راین 1محافظت و دفاع کرد و البته برا ی دفاع از این منطقممه
نکمه ممردم
یباشیم متموجه خوااهیمد شمد کمه منظمور او از ای ی
بیهکمک و یار ی فرانسه نیازمند م ی
فرانسه برادر شما اهستند چیست .ولی اگر یکی از اهمسفران خواسته باشد بگویممد کممه روساهمما
یتواند شما را متقاعد نماید مگر اینکه اثبات کند که ما
نیز برادر شما اهستند او در این مورد نم ی
از طرف مریخیاها 2در خطر محاصره یقرار گرفتیهایم .ما کسانی را دوست داریم که از دشمنان ما
یتوانند از دوستی و محبت ما محظمموظ
نفرت دارند و در صورت فقدان دشمن فقط معدود ی م ی
شوند.
یرسد که وضع و مممویقعیت ممما بمما دیگممران ارتبمماط پیممدا
معاهذا این حقایق زمانی بیهثبوت م ی
یکند .شما ممکن است زمین و خاک را نیز دشمممن بداریممد از آن جهممت کممه از رو ی بخممل و
م ی
ینماید .شما ممکن است بیهطور کلی طبیعت را دشمن خود
اکراه وسایل معاش شما را فرااهم م ی
بدانید و بیهخاطر غلبیه ی بر آن زندگی بشر را صحنیه ی نبرد فرض نمایید .اگر مردم با ایممن طممرز
یگردد
فکر بیهمظااهر زندگی بنگرند در این صورت امکان اهمکار ی برا ی نژاد بشر سهل و آسان م ی
نچه مدرسیهاها ،مطبوعات و شخصیتاها ی سیاسی برا ی رسیدن بمه ایمن اهمدف فمداکار ی
و چنا ی
کنند مردم به آسانی خوااهند توانسممت بممه ایممن نحمموه زنممدگی آشممنا شمموند .ولیکممن مدرسمیهاها
یداهند ،جراید نیز در تحریک اهیجان و احساسات مردم ساکت اهسممتند
وطنپرستی را تعلیم نم ی
یخبرنممد .بنممابراین اهیممچ یممک از ایممن سممه عامممل
و رجال سیاسی نیز از انتخاب مجممدد خممود ب ی
یتواند بشر را از کشتار دوجانبه نجات داهد.
نم ی
مبارزه با ترس بیهدو طریق ممکن اسممت .یکممی از نظممر کممااهش مخمماطرات خممارجی و دیگممر
پرورش حس تحمل و بردبار ی .یقسمت دوم به استثنا ی موایقعی که ایقدامات فور ی ضرور ی است
یقابل تقویت است بالنتیجه ما باید افکار خود را از علت ترس بر کنار نگاه داریم .غلبه بممر تممرس
دارا ی ااهمیت فراوان است .ترس بیهخود ی خود باعث خفت و زبونی اسممت و بممه آسممانی تبممدیل
1
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یترسممیم گشممته و سممرانجام
نچه که م ی
یگردد و بعد از آن سبب پیدایش نفرت از آ ی
بیهوسواس م ی
یشود .در جامعه اهیچ چیز مانند امنیت ،اثر نیکو بممر انسممان بممایقی
بیهظلم و بیدادگر ی منتهی م ی
یگذارد .اهرگاه برا ی برطرف ساختن بیم از جنگ یک روش بینالمللممی اتخمماذ شممود در ایممن
نم ی
صورت اصلح و پیشرفت وضع روحییه ی مردم اهمممه روزه بیشممتر و سممریعترخوااهد بممود .اکنممون
ترس و اهراس ،جهان را تحتالشعاع خود یقرار داده اسممت .بمممب اتمممی و جنممگ میکروبممی کممه
ممکن است بیهوسیلیه ی سرماییهداران و کمونیسممتاها ی تبهکممار بیهکممار بممرده شممود ،واشممنگتن و
یکشاند .اگر طالب اصلح
کرملین را بیهلرزه درآورده و اهر لحظه افراد جامعه را بیهسو ی نابود ی م ی
و بهبود وضع امور باشیم لزم است در درجه اول برا ی رفع بیم و نفرت راه حل کلی پیدا کنیم.
در حال حاضر جهان دستخوش تعارض ایدئولوژ یاها ی 1متضاد شده و یکی از علل آشممکار ایممن
یکنممم کممه
تعارض میل بیهپیروز ی ایدئولوژ ی ما و شکست ایدئولوژ ی دیگران است .من گمان نم ی
نجا محرک اساسی با ایدئولوژ ی ارتباطی داشته باشممد بلکممه ایممدئولوژ یاها صممرف ًا بیهخمماطر
در ای ی
یشود .البتممه
کدیگر است و احساسات فقط در بین دستیهجات مخالف پدیدار م ی
ائتلف مردم بیهی ی
ابراز تنفر نسبت بیهکمونیستاها علل و جهات مختلف دارد.
یکنیم کمونیستاها یقصد غارت کردن اموال ممما
متر از اهمه آن است که ما خیال م ی
او ًل  -مه ی
یشوند و اگرچه ما از آنان متنفممر اهسممتیم معالوصممف
را دارند .دزدان نیز مرتکب اهمین عمل م ی
ناها با مقایسه نسبت بیهکمونیسممتاها متفمماوت اسممت زیممرا دزدان تمما ایممن حممد
طرز رفتار ما با آ ی
یباشند.
موجب ترس و وحشت ما نم ی
ناها دین و مذاهب ندارند .اما مردم
نکه ما از کمونیستاها بدین علت متنفریم که آ ی
ثانی ًا  -ای ی
2
یدینی شدیهاند ولی از زمانی که چیانگکا یشک را از
چین از آغاز یقرن یازداهم وارد مرحلیه ی ب ی
کشورشان بیرون راندند منفور ما وایقع شدیهاند.
ثالث ًا  -نفرت ما از آن جهت است که کمونیستاها اعتقاد بیهدموکراسی ندارند ولیکن ما ایممن
یآوریم.
مسأله را دلیلی برا ی نفرت از فرانکو 3بیهحساب نم ی
یدانند و احساسات ما
چگاه آزاد ی را مجاز نم ی
ناها اهی ی
رابع ًا  -نفرت ما بیهواسطه آن است که آ ی
1
2
3

 ،Ideologyکلمه  ی ایدئولوژ ی تقریب ًا مرادف با اعتقاد است که مبین رفتار فرد ی و یا عمممومی اسممت .ایممن
ل میگوییم ایدئولوژ ی سرمایهدار ی یا ایدئولوژ ی سیاسی.
کلمه را اولین بار ناپلئون معمول کرد .مث  ً
] (1887-1975) ،Chiang Kai-shekراهبر سیاسی و نظامی چین[.
]  (1892-1975) ،Francisco Franco y Bahamondeدیکتاتور اسپانیا .او پس از جنگ داخلی این
کشور ،از  ،1939تا اهنگام مرگش بر اسپانیا حکومت میکرد[.
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از این جهت آنچنان یقو ی است که ما نیز مصمم اهستیم از روش آنممان تقلیممد نممماییم) .یعنممی
کمونیستی را مجاز ندانیم(.
یشوند .دلیل نفممرت ممما
چیک از علل مذکور دلیل وایقعی تنفر ما محسوب نم ی
بدیهی است اهی ی
یکنند .اگر مردم روسیه اهنمموز آییممن
ناها ما را تهدید م ی
نکه آ ی
یباشد مضاف ًا بر ای ی
ناها م ی
ترس از آ ی
یدادنمد ،مطبوعمات کمامل ً
یداشتند ،حکومت پارلمانی تشکیل م ی
مذاهبی »ارتدکس یونانی« را م ی
ناهمما اهمممان یقممدرتی را
یگفتند ،و نیرواها ی مسلح آ ی
یبود و اهمه روزه بیهما فحش و ناسزا م ی
آزاد م ی
یداشت باز اهممم
ناها وجود م ی
یداشتند .اگر بنا بیهتصور ما دلیلی جهت خصومت آ ی
ل دارند م ی
که فع  ً
یتواند علت بروز دشمممنی باشممد و آن اختلف
یبودیم .البته دلیل دیگر ی اهم م ی
ناها متنفر م ی
از آ ی
یکنم که این اختلف از فممروع و مشممتقات
در عقاید مسلکی و مذاهبی است ولیکن من گمان م ی
احساسات توده مردم است :شخصی که دارا ی مرام و مسلک مخممالف اسممت طممرز تفکممرش نیممز
یرسمد و اهمر بیگمانیها ی بایمد خطرنمماک باشمد .در حقیقمت ایمدئولوژ ی یکمی از
بیگانه بیهنظمر م ی
نشناسی نیز کم و بیش اهمانند آن است اهرچنممد
یرود و روا ی
روشاها ی تشکیل احزاب بیهشمار م ی
نرا فرااهم نموده باشد.
که حزب موجبات پیدایش آ ی
نوع دوستی :شاید شما احساس کرده باشید که اهدف مممن عوامممل و انگیزیهاهمما ی بممد و یمما

ناهمما بمما مقایسممه بمما
یباشند .متأسفم که بگممویم آ ی
ناها است که از نظر اصول اخلیقی مجهول م ی
آ ی
انگیزیهاها ی نوعپرستانه عموم ًا نیرومندترند ولی من اهیچگاه وجود و اثر انگیزهاها ی نوعدوستانه را
انکار نمینمایم .در اوایل یقرن نوزداهم اهیجان عمومی علیه اصول بردگممی در انگلسممتان مسمملما ً
ل مؤثر ی بود .این نوعدوستی اهنگممامی بممه اثبممات رسممید کممه
یک نمونه ایقدام نوعپرستانه و کام  ً
ناهما پونمد از بمابت فمدییه ی آزاد ی بردگمان
مالیممات داهنمدگان انگلیسمی در سمال  1833میلیو ی
نکممه سممایر ملممل
بیهمالکین جامائیکا پرداختند .و بار دیگر مویقعی که دولت انگلستان بیهخمماطر آ ی
جریان خرید و فروش بردگان را ممنوع و متروک نمایند آمادگی خود را در کنگممره ویممن بممرا ی
یباشد ولیکممن
اعطا ی امتیازات رسم ًا اعلم نمود .این یکی از شوااهد و نمونیهاها ی زمان گذشته م ی
امروزه آمریکا بیهاهمان نسبت ایقدامات برجسته و یقابل ملحظیها ی انجام داده است معالوصف من
یخوااهم وارد مشاجرات روزمره شوم.
یکنم زیرا نم ی
از بحث پیرامون این نکات خوددار ی م ی
همدرد ی :فکر نمیکنم اثبات اینکه اهمدرد ی یک نوع انگیزه ذاتی است و مردم در پارها ی
موارد بهعلت رنج دیگران احساس تأثر و ناراحتی مینمایند نیمماز بهبحممث داشممته باشممد .حممس
اهمدرد ی در صد سال اخیر بینهایت موجب پیشرفتاها ی بشر دوستانه شده است .بمما شممنیدن
داستاناهایی در باب سوء رفتار با دیوانگان لرزه بر اندام ما میافتممد ولممی اکنممون در بسممیار ی از
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تیمارستاناها رفتار خلف انسانی با آناها مشممااهده نمیشممود .در کشمموراها ی بمماختر ی زنممدانیان
اهیچگاه دستخوش زجر و شکنجه یقرار نمیگیرند و بهفرض اگر چنین چیز ی مسلم شود فریمماد
و اهیااهو ایجاد خوااهد شد .ما رفتار با یتیمان را آنطور که در داستان »اولیممور تویسممت« 1آمممده
ینماینممد .در
یکنیم .کشوراها ی پروتستان آزار و شممکنجیه ی حیوانممات را تقبیممح م ی
است تائید نم ی
اهمیه ی موارد احساس اهمدرد ی از جهات سیاسی مؤثر بوده است و ب ما بممر طممرف شممدن بیممم از
جنگ البته تأثیر آن بیهمراتب بیشتر خوااهد شممد .شمماید بهممترین امیممد بممرا ی آینممدیه ی بشممریت
افزایش و توسعیه ی حس اهمدرد ی باشد.
همکار ی :اینک بحث خود را بدین طریق خلصمه میکنمم :سیاسمت بما احمزاب و گروهاهمما
بیشتر ارتباط پیدا میکند تا با افراد .بنابراین انگیزهاهایی که از لحاظ امور سیاسی ااهمیت دارند
آناهایی اهستند که افراد مختلف یک گروه معین احساس مشابهی نسبت به آناها داشته باشند.
مکانیزم نیرومند فطر ی که بنااها ی سیاسی بایممد بممر اسمماس آن اسممتوار شممود ابممراز اهمکممار ی و
اهمااهنگی با گروه وابسته و خصومت با دسته مخممالف اسممت ولیکممن ایممن احسمماس مسممؤلیت و
اهمکار ی با گروه اهیچگاه کامل نیست .در میان جامعه عدها ی یافت میشوند که حس اهمکار ی
در آنان وجود ندارد و به اصطلح تکرو اهستند .این عده کسانی اهستند که پایینتر و یا بممالتر
از سطح عاد ی یقرار گرفتیهاند .اینان عبارتند از تبهکمماران ،کودناهمما ،پیغمممبران و کاشممفین .عقل ً
مچنیممن
اهمواره خشونت و درندیهخویی کسانی را که پایینتر از سطح معمولی یقرار گرفتیهاند و اه ی
یکنند.
علو و عظمت و غرابت کسانی را که در سطح بال یقرار گرفتیهاند تحمل م ی
تعارض غریزیه ی جنگجویی و سودپرستی :اما در باب مناسبات و روابط با گممروه دیگممر
باید گفت که اختراعات و وسایل فنی جدید بین غریزیه ی جنگجویی و سودپرسممتی یممک نمموع
تعارضی ایجاد کرده است .در ایام پیشین اهنگامی که بین دو طایفه یمما دو یقممبیله زد و خممورد ی
یسماخت.
یداد یکی از آنان با نابود کردن دیگر ی سرزمین و ی را ضمیمیه ی یقلمرو خود م ی
رو ی م ی
یشد .مسممئلیه ی یقتممل و آدیمکشممی
ل رضایتبخش محسوب م ی
بیهنظر یقبیله فاتح این عملیات کام  ً
یشد و اهیجان حاصله یقابل تحمممل بممود .بنممابراین در چنیمن شمرایطی اگمر
اصو ًل گران تمام نم ی
ییافت تعجبآور نبود .متأسفانه ما اهنوز دارا ی اهمان اندازه اهیجممان اهسممتیم کممه
جنگ ادامه م ی
نکه در نحویه ی عملیممات جنگممی تحممولت
مناسب حس جنگدوستی دوران یقدیم است ،حال آ ی
یشود .اگر تمموجه
عظیمی بیهویقوع پیوسته است .کشتن یک دشمن در جنگ جدید گران تمام م ی
1

 ،Oliver Twistیکی از نوشتهاها ی چارلز دیکنز داستانسرا ی مشهور انگلیسی است .در این کتاب دیکنممز
اهمدرد ی خود را نسبت به یتیمان و مسکینان ابراز داشته و از بیدادگر ی اجتماع نفرت دارد.
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کنید که در جنگ اخیر میزان تلفات افراد آلمانی چیهیقدر بوده است و فاتحین بابت مالیممات بممر
یتوانید ارزش یک نفر آلمممانی را
درآمد چه مبلغ باید بپردازند آن ویقت بر اساس این محاسبه م ی
که در جنگ کشته شده است دریابید ،البته ریقم یقابل ملحظیها ی خوااهد بود .تردید ی نیست که
ناهمما از
دشمنان آلمان در مشر ق زمین برا ی اخراج افراد شکستخورده و اشغال سرزمیناها ی آ ی
مویقعیتاها ی باستانی استفاده نمودیهاند اهرچند که فمماتحین بمماختر ی بممرا ی ایممن کممار مویقعیممتی
بیهدست نیاوردند .بدیهی است که جنگ جدید از نقطیهنظممر ایقتصمماد ی کممار صممحیحی نیسممت و
ناها بیهمراتب
اهرچند در دو جنگ جهانی پیروز ی نصیب ما شد معالوصف در صورت عدم ویقوع آ ی
یبودیم .اگر مردم تحت تأثیر عوامل سودپرستی وایقع شمموند ،در حممالی کممه
ثروتمندتر از حال م ی
چنین نیستند ،افراد بشر عموم ًا به استثنا ی عدیها ی از پاکان ایقدام بیهاهمکار ی خوااهند نمممود و از
آن پس جنگ ،نیرواها ی مسلح زمینی ،اهوایی ،دریممایی و بمممب اتمممی وجممود خممارجی نخوااهممد
داشت .دیگر برا ی مسموم نمودن افکار عمومی و برانگیختممن ملممت »الممف« بممر ضممد »ب« و یمما
یشوند .دیگر برا ی جلوگیر ی از ورود
بالعکس ملت »ب« بر ضد »الف« تبلیغاتچیان استخدام نم ی
کتاباها و انعکاس افکار خارجی مأموران مخصوص در مرزاها گمارده نخوااهند شد ،اهرچنممد کممه
چگونه ممانعت گمرکی وجود نممدارد کممه
نگونه ایقداماها در نظر آنان نیکو و پسندیده باشد .اهی ی
ای ی
گتممر از
نکه مؤسسات بزر ی
بتواند موجودیت مؤسسات انتفاعی کوچک را تضمین کند به دلیل ای ی
نطور که نسبت بیهبممدبختی
لحاظ انتفاعی دارا ی صرفه ایقتصاد ی بیشتر ی اهستند .اگر مردم اهما ی
یداشتند در ایممن صممورت
اهمسایگان خود علیقه دارند نسبت بیهتأمین سعادت خودشان علیقه م ی
یشد .ولی شما خوااهیممد گفممت کممه
حل کلییه ی این مسایل با سرعت اهرچه تمامتر امکانپذیر م ی
ل،
یکنند که ما کام  ً
این رویااها ی خیالی چه سود ی در بر دارد؟ مربیان اخل ق پیوسته مرایقبت م ی
یداهیم اهزاراها سال دیگممر
خودخواه و خودپرست نشویم ولی تا ویقتی که ما به این وضع ادامه م ی
اهم این مسأله امکانپذیر نیست.
یخوااهم بحث خود را به ااهمیت بدبینی نسبت بممه اجتممماع خمماتمه بممداهم و
نتیجه :من نم ی
نرا انجام
یکنم که چیزاها ی بهتر ی از خودخوااهی وجود دارد که عدیها ی از مردم آ ی
ضمن ًا انکار نم ی
یآیممد کممه بمما ارتبمماط بمما اصممول
یکنم که موارد ی اهم پیش م ی
یداهند .و از طرف دیگر تأیید م ی
م ی
نکممه در
یگیرنممد ،حممال آ ی
سیاسی عدیه ی زیاد ی از مردم در درجیه ی بالتر از خودخوااهی یقممرار م ی
یشوند و این در شرایطی است که خودخوااهی بیهمفهمموم
بسیار ی از شرایط پایینتر از آن وایقع م ی
سودپرستی تفسیر و تعبیر شده باشد.
ناها
یگیرند زمانی است که فعالیت آ ی
از جمله موارد ی که مردم پایینتر از سودپرستی یقرار م ی

184

اخل ق و سیاست در جامعه

یگممردد
نچه اکثر ًا در حسمماب ایدیهآلیسممم منظممور م ی
مبتنی بر علل و انگیزیهاها ی ایدیهآلی باشد .آ ی
عبارت از نفرت و یا عشق بیهیقدرت نهایی است که با سیما ی مبدل ظااهر گشته اسممت .اهنگممامی
یرسممد در حرکممت
که تودیهاها ی وسیع مردم را بیهواسممطه انگیمزیها ی کمه ظممااهر ًا خموب بیهنظمر م ی
یبینید بیهعمق مطلب توجه نمایید و از خود سؤال کنید کممه علممت حسممن اثممر ایممن انگیزیهاهمما
م ی
یگیمرد.
چیست .تا حد ی از این جهت است که بشر به آسانی تحت تأثیر نجابت صمور ی یقمرار م ی
نشناسی بیهنحو ی کممه مممن درصممدد آن بممودم ارزنممده اسممت .در
بررسی این تأثیراها از لحاظ روا ی
نچه مقرون بیهصحت باشممد ،موضمموع
نچه را که من گفتیهام چنا ی
خاتمه لزم است متذکر شوم آ ی
عمدیها ی که برا ی تأمین سعادت جهممان ضممرورت دارد اهمموش و فراسممت اسممت و ایممن مقمدمات
یتوان آن را با استفاده
یشود زیرا اهوش چیز ی است که م ی
بیهنتیجیها ی توأم با خوشبینی ختم م ی
از روشاها ی معمول تعلیم و تربیت ،پرورش داد.

فصل سوم
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انسان از جهات مختلف با حیوانات پستاندار عالی متفاوت است و در اهمه حال بر اساس داور ی،
چنین متصور است که بشر بر حیوانممات رجحممان و برتممر ی دارد .ایممن اختلفممات بمما سمماختمان
موروثی غرایز و احساسات که موجب انگیزه و اهیجان میشوند چندان ارتباط و بسممتگی نممدارد.
یک کودک نوزاد با یک توله سگ و یا بچه گربه چندان اختلفی ندارد بهجز اینکه نوزاد آدمممی
ضعیفتر و ناتوان تر است .احساس گرسنگی -گریه و زار ی -خشم و ارضمما ی تمممایلت در نمموزاد
انسان یا سایر پستانداران تقریب ًا مشابه است .احساسات و اهیجانات تنها صمفات خاصمه نیسمتند
که انسان را از گروه حیوانات متمایز میکنند ،بلکه اسممتعداداها ی فو قالعمماده دیگممر ی در انسممان
وجود دارند که وجممه تمممایز میممان انسممان و حیمموان میباشممد و میتمموان آناهمما را بهدو دسممته
طبقهبند ی کرد ،یک دسته آناها که به اهوش و فراسممت بسممتگی دارنممد و دسممته دیگممر وابسممته
بهتخیلت و تصورات میباشند .اهوش و تخیل بدون اینکه تغییرات اساسی در احساسات ایجاد
کنند راهاها ی تازها ی برا ی آناها بوجود میآورند .این مطلب تأسفآور و در بدو امر موجب تحیر
است که اهرچند اهوش و تخیل ،انسان را در تهییه ی وسایل برا ی ارضا ی امیممال و تسمملیم شممدن
ناها تا این انممدازه سممبب ازدیمماد
چیک از آ ی
عالوصف اهی ی
ینماید ،م ی
بیهاهیجانات و حظ نفس کمک م ی
نرا در سطحی که بوزینه برا ی نخستین بممار
سعادت و خوشی انسان نگشته و یا نتوانسته است آ ی
تبدیل به انسان شده است حفظ و نگااهدار ی نماید .در مقام مقایسه دو نمموع از موجممودات را در
لاها ی مناطق گرمسممیر ی بمما نهممایت
نظر بگیرید :یکی از این موجودات میمون باشد که در جنگ ی
یخممورد و بمما چیممدن و گممردآوردن ممموز و نارگیممل و بمما
مهارت از این شاخه به آن شاخه تاب م ی
یشود .آن دیگر کارمند یکممی
استفاده از لحظات آزاد ی ،از لذایذ و خوشی و یا خشم برخوردار م ی
ینماید .کارمند مزبور پیممش از
لآور شهر زندگی م ی
از بنگایهاها ی بازرگانی باشد که در حومیه ی مل ی
نکه تصمیم برخاستن از بستر را داشته باشد با شنیدن زنگ ساعت شماطه از جا برخاسممته و
ای ی
ینمایممد ،ضمممن ًا در خلل سمماعات خممدمت از بیممم
با شتاب اهرچه تمایمتر صبحانیهاش را صرف م ی
یباشد و شممامگااهان بممرا ی
اعتراض و عدم رضایت رؤسا ی خود پیوسته دچار تشویش و نگرانی م ی
یشممود .آیمما
ادامیه ی زندگی مکرر و یکنواخت بار دیگر بمما حممالت خسممته بیهسممو ی منممزل روان م ی
نکه انسان مممورد
تتر است؟ و یا آ ی
یتوانید بگویید که چنین انسانی از میمون خوشبخ ی
حقیقت ًا م ی
چگمماه تممابع اوامممر و نفمموذ
یباشممد؟ و ی اهی ی
تتر و سممعادتمنیدتر م ی
بحث از بقییه ی مممردم خوشممبخ ی
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یباشد ،او در شمار بردگان ،افراد زندانی و یا وابسته به اردوگایهاها ی کار اجبار ی و یمما
بیگانگان نم ی
یتمموان
یآید .با توجه بیهمجموع این مسائل و مطممالب نم ی
جزو روستاییان زمان یقحطی بیهشمار نم ی
گفت که انسان حق ًا اهوش و افکار خودش را آن طور ی که شایسته و سزاوار اسممت بیهکممار بممرده
نرا با سعی و
یتواند از سعادت و خوشی برخوردار شده و آ ی
باشد .انسان برخلف سایر حیوانات م ی
ناهمما
کوشش بیهدست آورد .کوشش در جهت بازگشت بیهحممالت حیمموانی و سممعادت و خوشممی آ ی
یفایده است ،زیرا که سعادت و خوشی حیوانات با حوادثی از یقبیل گرسنگی و مممرگ ناگهممانی
ب ی
نگمونه
یدانمد کمه زنمدگی تموأم بمما ای ی
یگردد ولی انسان با نیمرو ی اندیشمه م ی
متویقف و سپر ی م ی
مخاطرات لذت و سعادتی در بر نخوااهد داشت .لیکن سعادتی که خاص انسان است اهرچند کممه
در شرایط کنونی نادر و کم یاب باشد تقریب ًا جنبممه جهممانی دارد .عممواملی کممه ممموجب نکبممت و
ناها شناخته شده است .پممس
تیریهبختی زندگی انسان است یقابل جلوگیر ی بوده و راه مبارزه با آ ی
تبار اسممت .در فصممول
دلیل انتخاب نکردن این راه چیست؟ پاسخ این سوال ،پیچیممده و مصممیب ی
آینده پیرامون این یقضیه بحث و گفتگو خوااهد شد.
هیجان و هوش :اجازه داهید گفتار خود را با توجه بهبرخی از مسایل روانی که برا ی بیان و

توصیف بی خرد ی آدمی ضرورت دارد آغاز نمایم .ابتدا لزم است اختلف بین اهیجان و اهوش را
تعریف کنیم :شور و اهیجان اهدفاها ی نهایی را که انسان در جستجو ی آن است روشن میسازد
و اهوش ،آدمی را برا ی یافتن وسایلی جهت رسیدن به این اهدفاها یار ی میکند .لکن در یقلمرو
اهیجانات امتیاز ی وجود دارد که اغلب با نظر سطحی به آن نگریسته میشود .منظور من تفاوت
بین انگیزه و آرزو است .عملی را ناشی از انگیزه می دانیم که ناخودآگااهانه باشد .تمام واکنشاها
در اثر اهیجانات غیراراد ی انجام می گیرند .شخص در حین طغیان خشم مرتکب اعمالی میشود
که اگر لحظه ا ی نزد خود بیندیشد در خوااهد یافت که عملش غیر عایقلنه بوده اسممت .شخصممی
که از فرط تشنگی میسوزد و مشرف بهاهلکت است ممکن است آنیقدر آب بنوشد کممه سممبب
آسیب و رنج جسمانی و ی شود .فرد ی که از عمو ی توانگرش ،در عیممن حممال کممه از و ی متنفممر
است ،تویقعاتی دارد چه بسا ممکن است نتواند از ابراز نفرت نبسممت بیهو ی خمموددار ی نمایممد .در
یآید که ما مجبور به انجممام آن اهسممتیم .اهمچنممان
این یقبیل موارد بیهطور کلی کاراهایی پیش م ی
بناپذیر است .از طرف دیگر امیال خودآگمماه
که عطسه و سرفه کردن تقریب ًا برا ی ما امر ی اجتنا ی
نخست درباریه ی چیهگونگی امور ی که انتظار ویقوعش را داریم تفکر کرده و سپس در جسممتجو ی
وسیلیها ی است که امور مزبور را عملی سازد .امیال خودآگاه تا حد امکان موجب کنترل انگیزیهاها
یشمموند کممه از
یشوند زیرا تا جایی که اطلع داریم این انگیزیهاها موجب انجام سریع اعمالی م ی
م ی
یباشد .در اهر حال این کنترل محدود اسممت .اگممر انگیممزیها ی
نقطیهنظر امیال مزبور غیر عایقلنه م ی
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 قالعاده سخت خوااهد بود و با نهایت اکراه باید اعتراف کرد
یقو ی باشد مسلم ًا کنترل کردن آن فو ی
یگردد .دائمالخمراها و معتممادین بممه
که در صورت جلوگیر ی نکردن بیهنکبت و بدبختی منتهی م ی
مواد مخدر نمونیهاها ی بارز ی برا ی اثبات ایممن موضمموع اهسممتند ،نمونیهاهمما ی بسممیار ی نیممز یممافت
ناها بیهمراتب بیشتر است .ابراز تنفر از رنج،
یشود که گرچه چندان آشکار نیست ولی ااهمیت آ ی
م ی
مطلوب و پسندیده است .اگر عدم موفقیت خودمممان را حمممل بممر تمموطئه و دسیسممه دشمممنان
یکنیم .اگر با یقدرت بر مشکلت و موانممع کممه در دیقممایقی خمماص
نماییم مسلم ًا احساس لذت م ی
تبخش است .لذت ترضییه ی انگیزیهاها و زحمتی که بممرا ی
یآید غلبه نماییم مسر ی
برایمان پیش م ی
یشویم ،اهر دو آنیقدر بزرگ است که مردم جهت نتممایجی کممه از آن
جلوگیر ی از آن متحمل م ی
نکممه »حممق حمماکم
یداهند .شعار معروف »عدالت پیروز اسممت« و یمما آ ی
یگیرند خود را فریب م ی
م ی
نطور ی کممه ممکممن
یباشممد و اهممما ی
است« صرف ًا اعتراض انگیزه علیه محاسبیه ی در یک بحممث م ی
قآمیز
است در عمل مشااهده شود در جریان مشاجره ،طرفین یکسان بمه ایمن درویغاهمما ی تشموی ی
یرسند که توافممق و سممازش ناشممی از تممرس
یشوند و بنابراین طرفین به این نتیجه م ی
متوسل م ی
است.
کنترل غرایز :نمی توان گفت جلوگیر ی از انگیزه بیش از حممد معیممن مطلمموب و پسممندیده
ل از انگیممزه ی یقتممل بایممد
است ،لکن در بسیار ی از موارد این انگیزهاهمما بایممد کنممترل شمموند ،مث  ً
بهوسیله ی شخص یا بهوسیله ی یقانون جلوگیر ی به عمل آید .ولی اگر انگیممزه اشممخاص بیممش از
حد معینی تحت کنترل یقرار گیرند نشاط زندگی بهیأس و پریشممانی تبممدیل میشممود .غرایممز و
انگیزهاها در صحنه ی زندگی بشر بهمیدان وسیعی نیازمندند ولی اهمانطور کممه غالب م ًا مشممااهده
میکنیم دامنه  ی این آزاد ی نباید وسیع باشد که منتهی به فریب فرد ی و جمعی شود.
بهطور کلی اهوش برا ی کنترل انگیزه بهنفع امیال خودآگاه بهکممار بممرده شممده اسممت و ایممن
اختلف را می توان در رفتاراها ی بسیار ساده و عاد ی مجسممم کممرد .ویقممتی کممه در برابممر حیمموان
گرسنه خوراک گذارده میشود او بر اساس غریزه آنرا میخورد و فاصلها ی بین حممال و آینممده
که نمودار میل خودآگاه او باشد وجود ندارد .حیوان مزبممور تمما گرسممنه شممدن مجممدد دیگممر در
جستجو ی غذا برنمی آید .از طرف دیگر انسان با صرف خمموراک کممافی مناسممب چممون احسمماس
می کند که یقریب ًا گرسنه خوااهد شد از این جهت برا ی تهیه و فرااهم آوردن غذا ی بعد ی تلش و
کوشش می نماید و در این مورد از میممل بیممش از انگیممزه پیممرو ی میکنممد .مممن نمیگممویم کممه
حیوانات فایقد امیال اهستند بلکه میزان انگیزه ی انسان نسبت به امیالش کمتر است .آنچممه مممن
میگویم این است که امیال انسان به واسطه وجود اهوش و ذکاوت تضاد میل و انگیزه از یقسمت
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اعظم فعالیتاها ی او جلوگیر ی مینماید.
اهمانطور ی که در تاریخ بشریت ملحظمه میکنیمم اهموش و ذکماوت بهدو صمورت کلمی و
اساسی خودنمایی میکند :دور اندیشی و مهارت که سخن را با دور اندیشی آغاز میکنیم.
دور اندیشی مولود حافظه است .انسان نسبت بهحیوانات کمتر تحممت تممأثیر محیممط اطممراف
خود یقرار میگیرد ،در مسأله ی گرسنگی که چند لحظها ی پیش به آن اشاره گردیممد انسممان بمما
اینکه اهنوز احساس گرسنگی نمی کند به آن توجه دارد و در فکر ذخیره ی غذا بر میآید و این
مسأله نیز صحیح است که حیوانات اهم در بعضی موارد ایقدام بهذخیره ی مواد غذایی میکننممد.
زنبوراها ی عسل ،عسل و سنجاباها خشکبار ذخیره میکنند ولیکن گمممان میکنممم تصممور ایممن
مطلب عایقلنه باشد که این کار در اثر انگیزه ی مستقیم صورت میگیرد نه اندیشه و محاسبه ی
آن چه ممکن است در آینده اتفا ق افتد .اهممر کممس دربمماره تمممایلت جنسممی میتوانممد نظریممات
مشابهی ابراز نماید .من اهرگز ندیدهام کسی غریزه و تمایلت جنسی حیوانات را بهخاطر تولیممد
مثل و بقا ی نژاد بداند .بدون شک سنجاب اهمان طور که از پنهان کردن گممردو در خمماک لممذت
میبرد از تمایلت جنسی نیز احساس مسرت مینماید .انسان از این جهت با سممنجاب و زنبممور
فر ق دارد .اعمالی را که انسان انجام می داهد غالبا ً خوشی و لذت آنی را در پی ندارد ،بلکممه فکممر
میکند که تمام این اها وسایلی است برا ی ارضا ی تمایلت او در آینده و چه بسا که این رضایت
در آینده دورتر ی صورت پذیرد .ویقتی یوسف بهفرعون خبر داد که بهدنبال اهفت سال فراوانی و
ارزانی اهفت سال یقحطی و خشکسالی خوااهد بود به او توصیه و پیشنهاد نمود که مممازاد غلممه و
گندم را برا ی رفع نیازمند یاها و مصرف اهفت سال در انباراها ذخیره نمایند 1.در آغاز سمماختمان
و احداث راه آاهن در اروپا ی مرکز ی تصمیم بر این بود که غلت و گندم بهمقصد اروپمما حمممل و
ارسال شود .ایام و روزگاران زیاد ی سپر ی شد تا آن زمان که نخستین خمیر مایه تهیه و اولیممن
یقرص نان از غله ی اروپا ی مرکز ی آماده و در دسترس مصرفکنندگان یقرار گرفت.
دور اندیشی مهم ترین عاملی است که انسان را از حیوان متفاوت و متمایز میگرداند و ایممن
اختلف و امتیاز بهمرور زمان نافذتر و موثرتر میشممود .نخسممتین مممرحله ی مهممم زنممدگی بشممر
اشتغال به امور کشاورز ی بود .انگیزه وایقعی این بود که مردم از بیم مواجه شدن با گرسممنگی در
زمستان پیشبینی اها ی لزم را در تابستان بنمایند .و نیز بمما مرایقبممت دولممت و اجممرا ی یقممانون و
دخالت ارتش و استفاده از وسایل و ابزار ،مخصوص ًا ماشیناها ی مممدرن کشمماورز ی امممور زراعممت
توسعه و افزایش محسوسی حاصل نموده است.
1

]اشاره به سفر پیدایش باب .[41
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سرمایه :ااهمیت سرمایه را از لحاظ اصول ایقتصاد نمموین ملممی و بینالمللممی مممورد یقیمماس و
توجه یقرار داهید .سرمایه از کلمات مأنوسی است که بدون اسممتنباط و درک مفهمموم وایقعممی آن
بهکار برده میشود .سرمایه اساس ًا جممزو وسممایل لزم جهممت تولیممد کالاهمما ی مصممرفی بهشمممار
میرود .برا ی نمونه راهآاهن را میتوان نام برد .شما نمیتوانید راهآاهن را بخورید ،بهعلوه محممل
مناسبی اهم برا ی دراز کشیدن و خوابیدن نیسممت و در وایقممع نممتیجه ی مسممتقیمی از آن عایممد
نمیگردد بلکه در امر تهیه و رساندن اشیا ی مختلف بهمردم اهمواره تسهیلتی فرااهم مینمایممد
و این خود موجب رضایت انسان میگردد و این حدایقل اهدف نهایی انسان از آن اسممت .بهعلممت
پیچیدگی سیستم ایقتصاد ی ،راهآاهن نتایج مستقیمتر ی اهم در بر دارد یعنی منافعی بهمؤسسین
خود عاید مینماید ولیکن پیوسته اینگونه نتایممج مسممتقیم از آن عایممد نمیشممود مگمر اینکمه
موجبات رضایت آناها که از آن استفاده میکنند فرااهم گردد زیرا چنانچه یقضیه بر خلف این
باشد در این صورت از حمل مسافر و اجناس به اندازه کافی بهمنظممور حفممظ منممافع خمموددار ی
خوااهد نمود .البته سرمایه اشکال دیگر ی اهم دارد که وایقعیت آن با مقایسه راهآاهن و یا کارخانه
کمتر است ،بالتر از اهمه آن است که سرمایه بهصورت اعتبار ظااهر میشود ولممی در تمممام ایممن
موارد سرمایه وجه مشترکی دارد و آن اینکه مصرف فعلی را بهخاطر مصرف فراوانتر در آینده
بهتعویق می اندازد .بنابراین از لحاظ موجودیت اساس ًا با دوراندیشی ارتباط و بستگی دارد.
بهرهبردار ی از سرمایه مستلزم دور اندیشی است ولی نه بهمقدار زیاد .فرض کنید مممن صممد
لیره سرمایه دارم و آنرا با بهمره ی صمد ی پنممج در جریمان معممامله میگمذارم ،در ایمن صمورت
می توان گفت که من با صد و پنج لیره در سال یقانع بوده و اکنون می توانم مبلغ صد لیره صرف
اهزینه نمایم .اگر من احتیاط بیشتر ی میداشتم بهجا ی آنکه سرمایه خمود را دفعتم ًا بهمصمرف
برسانم میتوانستم آن را با بهره ی ناچیز در جریان داد و ستد و معامله بگذارم .انسان میتوانممد
به این نتیجه برسد که اهر اندازه احتیاط و دور اندیشی مردم زیادتر باشد بهاهمممان نسممبت نممرخ
بهره کمتر خوااهد بود البته ادامه و تعقیب این سلسله تحقیقات نظر ی مممرا از اصممل مطلممب دور
خوااهد کرد.
دور اندیشی در سنین مختلف :اجازه داهیممد راجممع بهدور اندیشممی لحظها ی بیندیشممم و
ببینم تا چه اندازه و تا چه حدود ی در زندگی عاد ی یممک فممرد متمممدن نافمذ و ممؤثر میباشمد.
میزان حزم و دور اندیشی کودک نسبت بهشممخص بممالغ کمممتر اسممت ولممی بمالغین حممزم و دور
اندیشی خود را با اجبار کودک بر اینکه مقدار زیاد ی از ویقت خممود را در مدرسممه صممرف کنممد،
بهکودک تحمیل میکنند .به اهمین جهت کودک باید در مدرسه کاراهایی را که برا ی او جنبه ی
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غریز ی ندارد انجام داهد .ولیکن زمانی فرا میرسممد کممه کممودک بهخمموبی درمییابممد کممه بممرا ی
تحصیل امر معاش ناگزیر از کسب علم و دانش است .بنابراین بهحکم دور اندیشی و نه بهخمماطر
انگیزه وارد مرحله و جریان تحصیل میشود و بهمحض اینکه بهسن کمال رسید بیشتر ساعات
کار خود را صرف فعالیتاهایی می کند که اهرچند با میل خود ،آناها را انتخاب نکرده است لکن
کاراها ی مزبور برا ی او تولید استفاده مینماید .بعد از ازدواج اهم اگر جزو شخصیتاها ی معممروف
و سرشناس درآید به خاطر رفاه زن و فرزندانش و با توجه به اینکه آینده کودکممان او بهحممزم و
دور اندیشی او بستگی دارد از بسیار ی از لذایممذ صممرفنظر مینمایممد .جممز در ممموارد اسممتثنایی
مرایقب گفتهاها ی خویش است و افکار ی را که بهپیشرفت او کمممک میکنممد اظهممار میدارد و از
بیان مطالبی که غیر صحیح بهنظر میرسد خوددار ی میکنممد .اهمیممن شممخص اگممر بهممرها ی از
جاه طلبی نیز داشته باشد آرزو ی ممموفقیت خممود را در کاراهمما بنمایممد تحممت تممأثیر حممزم و دور
اندیشی برا ی کسب موفقیت خود تلش می کند .سرانجام حزم و احتیاط خود انگیزها ی میشود
و بقیه ی زندگی غریز ی او بهزوال می گراید .این یقضیه در حکم تصورات وااهی و یا پندار بیهمموده
نیست بلکه حقیقتی از احوال اهر نه تن از ده نفر مردم کشوراها ی متمدن را تشریح میکند.
امور اجتماعی نیز بهاهمین ترتیب تحت تأثیر دور اندیشممی یقممرار میگیرنممد .یقممانون ،پلیممس،
تعلیمات اهمگانی ،سازمان اها ی وسیع دولتی ،ارتش ،نیرواها ی اهوایی و دریایی پیوسته در اجرا ی
وظایف محوله مهیا و آماده به کار بوده ضمن ًا عده معدود ی افراد بااهوش و برجسته در رأس ایممن
سازماناها گمارده شدهاند .اینان اهم می کوشند تا شاید طر ق مؤثر و صحیحی جهت برانممداختن
ریقابتاها ی طبقاتی فرااهم نمایند .با صراحت میتوان گفممت کممه پممارها ی از اهزینهاهمما ی عمممومی
اهدفی جز ایجاد وسایل تفریح و خوشی مردم ندارد ،از آن جمله پارکاهمما ی عمممومی اسممت کممه
گااهی برا ی استفاده تفریحی کودکان مجهز به تاب و الهکلنگ اهم میباشد .در کنار دریا اسممکله
و گردشگاهاهایی احداث گردیده ولی حممتی ایممن اسممکلهاها و گردشممگاهاها نیممز از نفمموذ و سمملطه
ل مصممون نمانممده اسممت ،زیممرا
دستگاه اها ی ادار ی )که غالب ًا مزاحم و مخل آسایش اهستند( کممام  ً
آناها با نصب آگهیاها ی پیدرپی اعمال ممنوعه را خاطر نشان میسازند ،در حممالی کممه مطلق م ًا
برا ی اعمال مجاز آگهی و یا دستور ی وجود ندارد.
در بیان راهاها ی مختلفممی کممه دوراندیشممی نقطه ی مقابممل لممذت و سممعادت اسممت صممحبت
ل گمراهکننممده اسممت .اهرچنممد بایممد
کرده ایم .اما پایان دادن بحث دوراندیشی بدین منوال کممام  ً
اعتراف کرد که در بسیار ی از موارد دوراندیشی بیش از حد معینی است ،ولی در ممموارد بسممیار
مهم این کیفیت کمتر وجود داشته است .مهمتر از اهمه ی این موارد جلوگیر ی از ویقوع جنممگ،
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افزایش میزان ذخیره  ی خوار و بار و جلوگیر ی از افزایش جمعیت است .ایناها مسایلی است که
در آینده باید حل شود و مسلم ًا بدون اتخاذ روش نمموین دوراندیشممی امکانپممذیر نخوااهممد بممود.
عجالت ًا بحث پیرامون اینگونه مسایل را بیش از این مقتضی نمیدانم.
مهارت :سابق ًا گفته شد که اهوش و ذکمماوت دو شممکل عمممده دارد :دوراندیشممی و مهممارت.
اینک پیرامون نقشی که مهارت در امر پیشرفت بشر ایفا میکند بحث و گفتگو نماییم .مهممارت
تنها منحصر به انسان نیست بلکه بیشتر حیوانات نیز مهارتاها ی مختلفی دارند ولیکن نقشی را
که مهارت در مورد انسان بر عهده دارد به مراتممب بیشممتر از آن اسممت کممه در حیوانممات تکامممل
یافتهتر مشااهده می کنیم .البته در این مورد اختلف در نوع باید بیش از اختلف در درجه مورد
توجه یقرار گیرد .برا ی این که مطلب روشن شود بهتر است نخست ببینیم مقصود ممما از مهممارت
چیست .منظور من از مهارت یک سلسله فعالیتاهایی اسممت کممه در نممتیجه ی بعضممی از اثممرات
حاصله در سلسله اعصاب انجام میگیرد .ضمن ًا باید اضافه نماییم که این نوع فعالیتاها بایممد بمما
علم بهنتایج مطلوب آناها اجرا شود .اندوختن و انتقال مهارتاها ی مکتسبه جز در موارد بسممیار
ساده بدون دانستن زبان غیرممکن است ،اصل و مبدأ پیممدایش زبممان در پممرده ی ابهممام بمموده و
پنهان است و اهیچکس نمیداند که آیین سخن گفتن و یا نوشتهاها ی مصور از چممه زمممان آغمماز
شده است ،اما یقدر مسلم این است که شخصی که علل آناها را کشف کرده است بممرا ی تفهیممم
به دیگران بدون استمداد از این دو اصل بمما اشممکالت فراوانممی مممواجه میگممردد .یکممی دیگممر از
چیزاها ی ما یقبل تاریخ آتش است.
کشاورز ی که موجد نخستین تحول مهم اساسی در زندگی اجتماعی بهشمار میرود از یقممرار
معلوم کمی پیش از طلیعه تاریخ آغاز شده است و احتما ًل میتمموان گفممت کممه پیممدایش آن بمما
حوادث دوراندیشی بیارتباط نبوده است .میگویند که ویقتی مرسمموم بمموده اسممت بممرا ی تغممذیه
مردگان بر آرامگاه آنان دانهاها ی حبوبات میپاشیدند .ولی در عمممل معلمموم شممد کممه بممر خلف
انتظار خویشاوندان مقدس مرده که این عمل را انجام میدادند ،دانهاها رشممد کممرده و محصممول
تازها ی بهبار آورده است .من نمی دانم این اظهار عقیده تا چممه حممد صممحت داشممته باشممد ولممی
استفاده از حزم و دوراندیشی از مشااهده ی این عمل و سپس توجه بهکشت عمد ی دانممه جهممت
برداشت محصول در آتیه چندان مشکل بهنظر نمیرسد .در عیممن حممال وضممع کشممت و زرع در
درهاها ی نیل ،رود سند و بین النهرین در آغاز پیدایش تاریخ با مقایسه ی شوااهد و آثممار باسممتانی
بسیار جالب و رضایتبخش بوده است.
ل ااهلی کردن اغنام و احشممام پیممش از پیممدایش کشمماورز ی
اهلی ساختن حیوانات :محتم  ً
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صورت گرفته است ولی اثرات آن در تغییر اخل ق انسان نسبت بهکشمماورز ی کمممتر بمموده اسممت
زیرا بشر اهنوز بهحالت بدویت و خانه بهدوشی زیست مینموده است .تحول زندگی بدو ی یعنی
از دوران دامدار ی و گله دار ی و تبدیل آن به اسکان دائمی در یک محل که از مشخصات زندگی
کشاورز ی است بسیار کند و آاهسته صورت گرفته است و حتی در این ایام نظایر آن در حومه  ی
مغولستان نیز مشااهده می شود .حیوانات ااهلی مانند گاو و گوسفند نه تنها از جهت تأمین غذا و
پوشاک سودمند میبودند بلکه از لحاظ منبع یقدرت و نیز و بهعنوان وسیله ی ازدیمماد سممرعت و
اهمچنین کااهش خستگی برا ی حمل و نقل نیز مفید بودهاند .اسب که یقبممل از حیوانممات ااهلممی
دیگر مورد استفاده بشر بوده است در ابتدا اساسا ً برا ی مقاصد نظامی بهکار میرفت و در نبرداها
یقبایلی که با اسب می جنگیدند بر یقبایلی که از الغ استفاده میکردند پیروز میشدند.
ساختن اسلحه که بهمایقبل تاریخ برمیگردد متضمن دو اهدف مهم و اساسی بود که از نظممر
ااهمیت تقریب ًا یکسان بودند :یکی جنگ و دیگر ی شکار .معلوم نیست اجداد ما در کدام عصممر و
زمانی به خوردن گوشت عادت پیدا کردند ولیکن یقدر مسلم ایمن اسمت کمه حمتی یقمدیمیترین
سلحاها برا ی تسهیل کشتار حیوانات بهکار میرفته است .بمما گذشممت زمممان سمملحاها از لحمماظ
عملیات جنگی ااهمیت بیشتر ی پیدا کردند تا برا ی شکار ،و از زمان ارشمیدس تمما عصمر حاضمر
تکامل سلح اها ی جنگی اهمواره از عوامل عمده و مؤثر پیشرفتاها ی علمی بوده است.
مهارت فنی :در ادوار مختلف تاریخ تریقیات و پیشرفتاها ی محسوسی از جهت مهارت فنی

به ویقوع پیوسته است .پس از اصلح و توسعه وضع کشاورز ی و ااهلی کردن حیوانات تا این اواخر
وایقعه مهم و یقابل توجهی رو ی نداده است .داهقانان دره ی نیل در پنجاهزار سال یقبل در مهممارت
با اسلف خود تا صد سال یقبل چندان تفاوتی نداشتند .ولیکن در خلل دو یقرن اخیر تغییرات و
تحولت کاملی ،ابتدا در چند کشور باختر ی و از آن پممس بیهتدریممج در سراسممر جهممان ،بیهویقمموع
نکممه
تاها ی فنی جدید است .مطلب عجیممب ای ی
پیوسته است .اهمیه ی این تحولت نتیجیه ی مهار ی
ناها رکممود ناگهممان بیهصممورت عوامممل حیمماتی در
چیهگونه ممکن است اطلعات جزئی پس از یقر ی
تمدن ظااهر شود .خاصیت آاهنربایی بعضی صخریهاها ی موجود در شهر مغناطیس از طرف یقدما
بنممما ی دریمایی راهمبر ی
ناهمما را بیهکشمف یقط ی
چگماه آ ی
نیز مورد مطالعه یقرار گرفته بود ولیکن اهی ی
ناها درباریه ی خواص الکتریکی کهربا نیز بیهتحقیقاتی دست زدند .ولی فقط در عصممر ممما
نکرد 1.آ ی
ینماید .بسممیار ی از اکتشممافات و اختراعممات
الکتریسیته نقش عمدیها ی در تکنیک صنعتی ایفا م ی
عمده نتیجیه ی اتفایقی کنجکاو ی مداوم و خستگیناپذیر بوده است .یکی از بهترین نمونیهاها ی آن
1

میگویند ااهالی چین برا ی اولین بار یقطبنما را اختراع کردهاند ولی این موضع یقطعیت ندارد.
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یباشد برا ی نخستین بار توسط بکرل 1کشف شده است .و ی چند یقطعه اکسید
رادیو اکتیویته م ی
نجا مقدار ی کلیشممه عکاسممی
سیایهرنگ اورانیوم را برحسب اتفا ق درون یقفسیه ی تاریکی که در آ ی
نجا خارج کرد مشااهده نمود کممه عکممس
گذارده شده بود جا ی داد و بعد ًا ویقتی کلیشیهاها را از آ ی
یقطعات مزبور با وجود تاریکی مطلق رو ی کلیشیهاها منعکس شده است.
مهارت صنعتی :تمایلی را که از امر کشاورز ی آغاز شده بود بی اندازه پیشرفت داد تا آنجا

که دامنه فعالیت بشر از مرحله نیازمند ی بهرضایت گرایید و مفهمموم خواسممتن توانسممتن اسممت
تحقق یافت .یک حیوان برا ی بهدست آوردن خوراک نمیتوانممد بیممش از چنممد سمماعت تلش و
کوشش نماید در حالی که یک نفر کشاورز حتی در اعصار یقدیم چنممدین ممماه ویقممت خممود را از
اهنگام شروع برا ی تولید مواد غذایی تا زمان بهرهبردار ی و یقابل مصرف بودن آن صرف مینمود.
در دنیا ی امروزه جریان کار طولنیتر ،مبهمتر و پیچیدهتر است .ماشممینآلتی را کمه یممک نفممر
یبرد باید از مراکز دور دست توسط رایهآاهن یا وسایط نقلییه ی دیگممر حمممل و در
کشاورز بیهکار م ی
ناهمما نیممز بایممد از
یشوند کممه آ ی
نآلت ،خود از مواد اولیه ساخته م ی
دسترس او گذارده شود .ماشی ی
یکند بلکه آن
نقطیها ی بیهنقطیه ی دیگر حمل گردند .کشاورز عموم ًا محصولت خود را مصرف نم ی
یگمردد .در
نجما بیهکشمویراها ی دوردسمت حممل م ی
یفرستد و به احتمال یقو ی از آ ی
را بیهکارخانه م ی
خلل این ترکیب پیچیدیها ی که میممان دوراندیشممی و مهممارت وجممود دارد ارتبمماطی اهممم میممان
یپیوندد که ممکن است اهنگام بروز جنگ ایممن
اجتماع نظام یافته و سازمان ایقتصاد ی بیهویقوع م ی
ارتباط با نتایج ناگوار ی بیهشکست منتهی گردد .از آغمماز گرسممنگی و گممردآور ی خمموار و بممار تمما
پیشرفت کشاورز ی در عصر حاضر توزیع خوار و بار ،مدت زمانی سپر ی شممده اسممت و نممتیجیه ی
آن بیهیقدر ی پیچیده است که تفکیک محرک طبیعی در امر کشاورز ی از سیستم پیشممرفته کممه
یباشد.
نپذیر م ی
معلول اهوش و ذکاوت است بیهندرت امکا ی
تأثیر هوش در سعادت :اکنون بهموضوعی که بهطور اجمال در مقدمه ی این فصممل مممورد

بحث یقرار دادیم باز می گردیم :آیا زیاد شدن اهوش و ذکاوت و مخصوص ًا مهارت بهمیزان لذت و
سعادت بشر افزوده است یا برعکس موجب کااهش آن شده اسممت؟ ممکممن اسممت طممرح چنیممن
سؤالی اصو ًل عایقلنه بهنظر نرسد .زیرا از آنجا که انممواع مهممارت بهکممار رفتممه عبممارت از کشممف
آسانترین راه جهت اجرا ی ارضا ی تمایلت ما میباشد و موجب این فکر میشممود کممه شممخص
پیش خود گمان کند که منظور از زیاد شدن مهارت کممم کممردن میممزان کممار و اهممموار نمممودن
1

 (1852-1908)] ،Antoine Henri Becquerelفیزیکدان فرانسو ی برنده جایزه نوبل فیزیک بهاهمراه
مار ی و پییر کور ی[.
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راهاهایی است که موجب رفع نیازمند یاها ی ما می شود .ولیکن در حقیقت تاریخ بشریت چنیممن
نشان نمیداهند .مهارتاها ی جدید ابتدا بهطور مساو ی متعلممق بهاهمه ی مممردم نبمموده بلکممه در
انحصار ایقلیت بوده است و ایقلیت مزبور آن را در راه ازدیاد اعمال یقدرت خود بممر دیگممران بهکممار
میبرده اند .در نتیجه اهرچند ایقلیت از این راهگذر طرفی بممر میبسممت ولممی بمماعث میشممد کممه
اکثریت تحت الشعاع و تابع یقدرت ایقلیت وایقع شود .کشمماورز ی بمما مقیممد سمماختن زارع بیهیقطعممه
یشد که او بیهسهولت بیهیقید بردگی و بندگی در آید و اهممر جمما کممه ایممن
زمین مزروعی موجب م ی
یآورد .با مقایسممه چنیممن سیسممتمی
یشد سیستم بردگی و بندگی را بیهوجود م ی
متد حکم فرما م ی
زندگی داهقانانی را که بیهیقید بردگی در آمده بودند نکبتبارتر و محدودتر از زندگی افراد بممدو ی
شاهایی را بیهوجود آورد که مقررات مربمموط
تاها و ارت ی
ینمود .دور اندیشی ،حکوم ی
و چادرنشین م ی
نکممه ایممن
بیهحق مالکیت را بیهنفع متنفذین و صاحبان یقدرت تصویب و تثبیت کننممد و بممرا ی ای ی
طبقه بتوانند از زندگی تجملی و عیش و عشرت بیشتر ی برخوردار شوند تودیهاها ی وسیع خلممق
مجبور بودند در وضع موجود بیش از پیش در یقبال دریافت مزد کمتر کار بیشتر ی انجام داهند.
با تفو ق صنعت در اهمه جا به استثنا ی ایالت متحده آمریکا چنین وضع مشابهی بیهوجود آمممد.
آغاز صنعتی شدن در انگلسممتان ،آلمممان و سممپس در روسممیه ،چیممن ی ،یو ژاپممن حمداکثر ظلممم و
خشونت را به ارمغان آورد .تحت عنوان اضافه کار ،ساعات کار افزایش یافت ولی میزان دستمزد
کار اضافی بسیار ناچیز بود .این نتایج شوم اهمه جا معلول عدم تساو ی تقسیم یقدرت بوده است.
در کشوراها ی کمونیست که یقدرت بیش از سایر نقاط جهان در دست ایقلیت کمموچکی متمرکممز
نگونه مصممایب و مفاسممد
یباشد .برا ی ای ی
است وضع مزبور بیهبدترین وجهی مشهود و محسوس م ی
یتوان اندیشید و آن بریقرار ی تسمماو ی بیشممتر در تقسممیم یقممدرت میممان اهمیه ی
فقط یک چاره م ی
اجتماعات است.
خطر دشوارتر ی که باید با آن مبارزه شود مولود توسعه و پیشرفت مهارتاها ی جدید اسممت.
اهر نوع حیوان باید میان انگیزهاها ی خود و فرصتاهایی که محیط در اختیممارش گممذارده اسممت
تعادلی بریقرار نماید .اهرگاه بهعللی محیط فرصتاها ی جدیممد ی در جهممات معیممن بهوجممود آورد
امکان بهاهم خوردن این تعادل نیز وجود دارد .خرساها عسل را دوست دارند ولی به آسممانی بممه
آن دسترسی پیدا نمیکنند .بنابراین آن مقممدار عسمملی کممه بممرا ی آناهمما مفیممد اسممت بهدسمت
می آورند .اما اهرگاه با آموختن روش پرورش زنبور عسل بتوانند آن مقدار عسلی را که مورد نیاز
آناهاست تهیه نمایند به احتمال یقو ی ممکن است اهمه ی آناها بیمار گشممته و بمیرنممد در ایممن
مورد یگانه امید این است که با پراهیز و ریاضت اخلیقی به آناها تعلیم داد کممه لممذت در تنمماول
عسل معصیت است ،این یقضیه را میتوان شممبیه بهنوشممیدن الکمل بهوسممیله ی انسممان دانسمت.
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یقبایل وحشی به الکل اعتیاد ندارند در صورتی که فروشندگان نوشابهاها ی یقممو ی آن را بهرایگممان
در دسترس آنان بگذارند بلفاصله از پا در میآیند .خوشبختانه ازدیمماد مصممرف الکممل در میممان
اجتماعات متمدن سیر تدریجی را طی مینماید و بنابراین یقسمت اعظممم مممردم در اهممر یممک از
مراحل زندگی میتوانند خود را از مخاطرات خانمان برانداز نوشابهاها ی الکلی براهانند.
قدرت :از این مسأله جد یتر انگیزه ی یقدرتطلبی است .اغلب افممراد فعممال تمما حممد ی ایممن

انگیزه را دارا میباشند ولی در بین مردم تنبل و بیعار که اهدفشان صرف ًا بیهدست آوردن غممذا
تطلبی عمومیت ندارد و در ویقتی که یقبیلیها ی با یقبیلیه ی دیگر در جنگ است
است غریزیه ی یقدر ی
ناها یقلمممرو
ل این انگیزه مفید خوااهد بممود .بیهممموازات گسممترش سممازما ی
و نیاز بیهراهبر دارد محتم  ً
یشمموند
ساهممایی م ی
ییابد تا جایی که افراد یقدرتطلب ماننممد خر ی
تطلبی نیز توسعه م ی
غریزه یقدر ی
ناهمما داده
که غفلت ًا بیهعسل فراوان دسترسی یافتیهاند و یا یقبایل وحشی که ناگهان ویسممکی بممه آ ی
شود .از این جهت است که استقرار اصول امنیت تحت عنوان حقو ق بشر و حکومت دموکراسممی
متریممن نمموع انگیممزیه ی
یگردد .مه ی
در اجتماعات متشکله در سطح عالی با ااهمیت خاصی تلقی م ی
ییقدرت طلبی در حال حاضر ریقابت است .در آن زمان کممه بشممر تنهمما بمما سممنگ چخممما ق و نیممزه
یجنگید و جمعیت کره زمین نیز کم بود ستیزیه ی دو یقبیله سرانجام بیهپیروز ی کامل یقممبیلیه ی
م ی
یگردید و بیهعبارت دیگر بقا ی اصلح حکمفرما بممود .بنممابراین ،دلیلممی نظیممر
نیرومندتر منتهی م ی
تاهمما ی
دلیل داروین دایر بر تحقیر انگیزه در برابر ریقابت وجممود نداشممت ولممی بمما پیممدایش مهار ی
متریممن
ل مهممارت در نممبرد مه ی
جدید در فن جنگجویی از وایقعیت ایمن مسممأله کاسممته شمد و فع  ً
خطر ی است که نسل ما با آن روبیهرو است.
استفاده از هوش :اگرچه در مورد اهوش و ذکاوت اریقام زیاد ی در ستون بممداهکار مشممااهده

می شود .لکن در ستون بستانکار نیز اریقام عمدها ی منظور گردیده است .اساسیترین استفادها ی
که تاکنون از اهوش و ذکاوت شده است برا ی افزایش تعداد جمعیت کره زمین بوده اسممت .مممن
نمیدانم تا چه حممد میتمموان آن را مزیممت فممرض نمممود .چنممانچه اهمه ی مممردم خوشممبخت و
سعادتمند می بودند این مزیت یقابل انکار نبود .ولی اهرگاه اکثریت مممردم ،بیچمماره و نگممونبخت
باشند در این صورت ازدیاد جمعیتی که با رنج و بدبختی دسممت بهگریباننممد چنممدان امتیمماز ی
بهنظر نمیرسد .این یقضیه مخصوص ًا با توجه بهتهیه ی محصممولت غممذایی مهممم اسممت .تمماکنون
مهارت سبب افزایش تولید مواد غذایی گردیده است تا بتواند با ازدیمماد جمعیممت برابممر ی کنممد،
لکن دلیلی اهم برا ی ترس از این که ممکممن اسممت یقضممیه برعکممس باشممد وجممود دارد .مسمماله ی
جدید ی که بدون شک میتوان آنرا یکی از بزرگترین فواید مهارت دانست عبممارت از کممااهش
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میزان مرگ و میر و افزایش حد متوسط طول عمر است .استفاده از اهوش این یقدرت را بهبشممر
می داهد که افراد با خوشبختی و رفاه زندگی کنند ،بهشرط اینکه بتوانیم بدین وسیله از ازدیاد
فو قالعاده ی جمعیت جلوگیر ی کنیم.
اگر بتوانیم توازنی بین افزایش جمعیت و مواد غذایی بریقرار کنیم با وجممود ایممن اهنمموز ایممن
مسأله برا ی بشر مطرح است که آیا افراد خوشبخت و یا بدبخت خوااهند بممود؟ اممما یممک مسممأله
مسلم است که ما از اهوش بهمعنا ی اخص آن استفاده نکردهایم .برا ی بشر امکممان نمدارد کمه در
مسأله لذت و سعادت بهزندگی حیوانات که ناشی از بیفکر ی است رجعت نماید .سممعادتی کممه
اهدف او است باید با استمداد و استفاده ی از اهوش و ذکاوت بهدست آید و اگر در راه رسیدن به
آن با شکست مواجه شود بهخاطر افراط گرایی نیست بلکممه بیهعلممت نقممص و نمماتوانی در صممفات
یباشد.
ممتازیه ی انسانی او م ی

فصل چهارم

افسانه و جادو
رفتار و سلوک انسان نه فقط از جهت اهوش و مهارت با حیمموان متفمماوت اسممت بلکممه از لحمماظ
تصور و تخیل نیز مغایرت دارد .تردید نیست که حیوانات عالیتر تمما انممدازها ی از نیممرو ی تخیممل
برخوردار اهستند .انسان میتواند ماننممد یقهرمانممان نممروژ ی شممااهد رویمما ی سممگاهایی باشممد کممه
منظره ی شکارگاه را مجسم می کنند .ولیکن حدود تخیممل حیوانممات حدسممی اسممت و بهخمموبی
روشن است که رفتار حیوانات برخلف انسان ،براساس عقیدها ی که از اندیشه سرچشمه گرفتممه
باشد نمیباشد .اهنگامی که ما علمل و انگیزهاهممایی را کمه ایمممان و عقیمده براسمماس آن اسممتوار
گردیده است مورد مطالعه یقرار داهیم در خوااهیم یافت که آناها دو نوع اهسممتند .آناهمما ممکممن
است بر اساس شوااهد و یقراین ،معتقداتی داشته باشند که با تحقیقات علمی و یا یقوانین دادگمماه
مربوط و متناسب باشد و یا تصور کنند آنچه را که آناها بدان معتقد اهسممتند عیممن وایقعیممت و
حقیقت محض است .اهمانطور ی که تنیسن 1میگوید:
هنگامی که ایمان به  خواب رفته بود ،ندایی به  گوشم رسید که می  گفت »بیش از این
باور مکن«.
لهای خورد شونده،
همان دم نغم تههای ساح ت
که در ورط تهی ب تیخدایی و ب تیدینی غوط تهور بودند،
بر روی هم می  غلتیدند در گوشم طنین  انداز بود.
گرمی درون سینه ،قسمت سردتر اندیش تهی منجمد را م تیگدازد،
آن  سان که قلب مرد در حین طغیان خشم ب تهنجنبش در آمده،
و چنین پاسخ م تیدهد »آری احساس نمودم«.
1

 ، Alfered Tennysonآلفرد تنیسن ) (1892-1809از بزرگترین شعرا ی انگلستان است که در اشعار
شیوایش بسیار ی امید ،شک و عقاید متداول زمان خود را توصیف و بیان نموده است و بهواسممطه ی اهمیممن
نحوه سخنپرداز ی در ردیف بزرگترین شعرا ی انگلستان یقلمداد گردیده است.
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در روزگان تنیسن اهر چه را که یقلب احساس میکرد در حکم کیش و آییممن یممک کشممیش
آزاد یخواه بود .در زماناها ی پیشین مممردم گممان میکردنممد کمه جممادوگران و سماحرهاها بایمد
سوزانده شده و یا کودکان یقربانی و والدین آناها نیز خورده شوند .دلیل عقاید و افکممار تنیسممن
بهتر یا بدتر از ایقامه دلیل و شوااهد بر اینگونه عقاید نبوده است .بهرو یاهمرفته اهر یقممدر مممردم
متمدنتر شوند به اهمان اندازه دایره اثبات از نظر تشکیل عقاید وسیعتر و محیط تخیل و تصممور
محدودتر میشود ولیکن حتی در متمدنترین اجتماعات ،وظیفه ی تخیل از لحاظ نقد عقایممد و
حمایت از نهاداها امر ی خطیر است .اگر عقاید پیشنهاد شده بهوسیله ی تخیمل حقیقممت داشممته
باشد در آن صورت متضمن سعادت و خوشبختی بوده و درعیممن حممال بممرا ی بقمما و موجممودیت
انسان ضرور ی است .آنچه را که بر اساس ادراک حسی میتوان فهمیممد تحصممیلش بممه آسممانی
مقدور نیست .اهم چنین زندگی بدون زودباور ی امکان ندارد و زودبمماور ی سممرانجام بهمصممایب و
یخورنممد و اگممر
یاهایی را که بیهسم آلوده گشممته م ی
شاها خوراک ی
بلیات منجر میشود .چنان که مو ی
پیش از خوردن مجبور باشند آن را تجزییه ی علمی کنند در این مدت از گرسنگی خوااهند مممرد
نگمونه اصمول
بنابراین ناچارند که جمان خمود را بیهمخماطره بیفکننمد .لیکمن تنهما بیهواسمطه ای ی
یشوند ،بلکه از آن جهت است که فرضممیاتی
یاساس مفید وایقع م ی
مقدماتی نیست که اعتقادات ب ی
یباشممد .ارزش تخیممل تنهمما
یآورند که بعد ًا از لحاظ اصول علمممی شایسممته و بیهجمما م ی
بیهوجود م ی
تاها ی بسممیار
ناها نیسممت بلکممه در یقسممم ی
بیهواسطیه ی موضوعات اهنر ی یا اصلح روابط بین انسمما ی
یشممود.
یشود که در یک غزل احسمماس م ی
ساده و خشک علوم ،ضرورت آن اهمان یقدر احساس م ی
نچه را که باید بگممویم
یکنم زیرا یقسمت اعظم آ ی
من این نکته را بیهطور ساده و مقدماتی بیان م ی
یاساس از آغاز تمدن تا به امممروز بمما آن
توأم با اندوه و بدبختی است که بشر با عقاید مواهوم و ب ی
یکننممد کممه
یباشد .شعرا گمان نم ی
ینفسه متضمن اعتقاد نم ی
دست بیهگریبان بوده است .تخیل ف ی
افسانیهاهایشان وایقعیت داشته باشد.
آن  گاه که صور تخیلی به اشکال گنگ و مبهم در آید،
خام تهی شاعر آن تخیالت را در کالبد اشکال،
نها نام و حیات م تیبخشد.
مجسم ساخته و به آ ت
ل واضمح و روشممن اسمت و
ولیکن شکسپیر بیدرنگ خاطر نشان میسازد که تصممورات کمام  ً
اعتقاد را بهسو ی اشیا ی فرض شده اهدایت میکند:
گها از تخیالت نیرومندی برخوردار بود،
نگونه نیرن ت
»ای ت
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اگر به  پاره  ای از لذات دسترسی می  داشت،
و یا عامل مسرت و خوشی را درک م تینمود،
و یا شبانگاه بیم و هراس بر افکارش مستولی م تیگشت،
چه آسان بوت تهی انبوهی را خرسی م تیپنداشت«.
رویا -انسان می تواند حدس بزند که آن نفوذ ی که تخیل بر عقاید افراد دارد از طریق رویمما
آغاز گشته است بعضی اویقات رویااها آن چنان واضح و حاو ی پیشگویی است که حممتی مغیزاهمما ی
بالویقوع انکار و نفی کنند .در روزگار
نرا نسبت بیهحوادث یقری ی
متفکر یقادر نیستند که اثر و نفوذ آ ی
یتوانستند در بمماب ااهمیممت فممال و پیشممگویی تردیممد حاصممل نماینممد و
یقدیم مردم بیهسختی م ی
بسیار ی از مردم امروزه در عین حمال کمه ایمن عقایمد خرافمی گذشمتگان را ممورد تأییمد یقمرار
مانگیز ایممن
ینمایند که ما در تمام اویقات روز از احساس سنگینی غ ی
یداهند چنین استنباط م ی
نم ی
نطممور تمموجیه و
کابوس و شبح مخوف در رنجیم .فروید 1فرضممییه ی خممودش را در بمماب رویمما ای ی
یگوید که رویا ترجمان آرمان و خواستیهاها ی ما است .تردید نیست که این
ینماید .او م ی
تفسیر م ی
یکنممم کممه رویااهمما تنهمما
ینماید ،ولممی مممن تصممور م ی
فرضیه وایقعیت بسیار ی از رویااها را تأیید م ی
یتوانند بیم و اهراس ما را توجیه نمایند .فروید در تمام این فرضیه با این احتمال کممه ممکممن
م ی
یکنممد
ینماید .ولی تصممور م ی
ساهایی در زمینه حس بدبینی بیهوجود آورد خوددار ی م ی
است انعکا ی
اگر شما در خواب ببینید که بهترین دوست تان مرده است تعبیرش آن است که شما از او تنفممر
دارید و در آرزو ی مرگ او اهستید.
ل بیهوده اسممت کممه
بهنظر من این مطلب بیمعنی جلوه میکند و فکر میکنم که حتی کام  ً
تصور کنیم امیال و آرزواها الهام بخش رویااهایی باشد که موجب رنج و عذاب انسان گممردد .ایممن
یباشممد و اهمممان
مسأله مهم است از آنرو که خارج از یقلمرو رویا بوده و وابسته به احلم 2روز م ی
1

2

 ،Freudطبیب و روانشناس اتریشی ،فروید اولین بار نظریه ی پسیکانالیزم یا تحلیل روحممی را در امممراض
روانی بهکار برد .فروید مانند جراحی که جسم را تشریح میکند اعمال دستگاه مغز ی را مورد مطممالعه یقممرار
می داهد .نظریه تحلیل روحی و ی تحول عظیمی در مباحث نفسانی بهوجممود آورد و بسممیار ی از نظریهاهمما ی
یقدیم را منقلب کرد .در مورد رویا نیز نظریات بسیار تازها ی اظهار داشته است که یقسمت عمده آن وایقعیممت
دارد .فروید محتو ی آشکار رویا را نتیجه  ی بروز کشش غریز ی برا ی ارضا ی تمایلت سرکوفته و امیال مخفی
میداند که بهصورتی نامفهوم و بیضرر ظااهر میشوند و اهر فرد را مسئول رویااها ی خود میشناسد.
]جمع حلم؛ خواباها[.
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طور ی که مردم شیویهاها ی افسونگر ی و شعایر دینی و افسانه و مذاهب که زندگی بشممر را ماننممد
مطالعات و تحقیقاتی که اطلعات علمی را بیهوجود آورده و تحت تممأثیر یقممرار داده اسممت اتخمماذ
یتوان گفت که این شیویهاها از افسونگر ی گرفته تا اصول الهیممات
نمودیهاند .تقریب ًا بدون استثنا م ی
کالوینیست 1بیشتر از بیم و تممرس الهممام گرفتیهانممد تمما از سممایر محرکممات و اهرچنممد کمه آرزو و
خواستیهاها برا ی احتراز و خوددار ی از ترس ،نقش خود را ایفا کرده باید گفت که ترس در یوایقممع
تا حدود زیاد ی نتیجه تخیل و تصور بوده است.
من اهیچگاه ادعا نمی کنم که عقاید تواهمی و تصور ی پیوسته بر اهمین کیفیت بممایقی باشممد.
بعضی از آناها دارا ی محتو ی اهیجانی نیستند ولی بهنظر شخص مؤمن آنچنممان مینمایممد کممه
دیگران انتظار آنرا دارند .مستخدمه ا ی داشتم که معتقد بود نوزادان ماه مارس استعداد ابتل به
میخچه دارند .ارسطو معتقد بود که گزیدگی موش برا ی اسباها مخصوص ًا در موارد ی که ممموش
یسواد معتقدند که اهممالیه ی یقمممر در اوضمماع جممو ی
آبستن باشد زیان بخش است .اکثریت مردم ب ی
یکرد که بایقی ماندن علیمم و آثمار بمدن در رو ی بسمتر پمس از
مؤثر است .فیثاغورس 2خیال م ی
یکنند که مردمان آن سامان جممزو
برخاستن مضر است .عده کثیر ی از ااهالی انگلستان گمان م ی
یتوان افزایش داد .ولی
یاندازه م ی
یقبایل داهگانیه ی گمشده 3اهستند .امثال این یقبیل معتقدات را ب ی
1

2

3

 ،John Calvinیکی از مصلحین بزرگ پروتستان که علیه کاتولیکاها یقیام کرد .اصول عقایممد کممالوین بممر
پایه ی تعلیماتی گذارده شده که معتقد بهیقدرت لیزال ذات الهی و سرنوشت محتمموم بممود .او میگفممت کممه
بخشش گنااهان کار کشیشاها نیست بلکه اهمه یقادر به انجام آن اهستند.
 ،Pythagorasم فیثاغورس در سال  572یقبل از میلد متولد شد .معاصر کورش اهخامنشی بممود .در سممال
 531از دست حکومت ملوکالطوایفی یونان از ساموس به ایتالیا فرار کرد .بعضی معتقدنممد کممه او را تبعیممد
کردند ،زیرا بهعقاید مذاهبی عامه رو ی خوشی نشان نمیداد .افکار فلسفه یونانی را تخطئه میکممرد و یقائممل
به تناسخ بود .اکتشافات زیاد ی در ریاضیات به او نسبت داده اند .فیثاغوریان مبدأ اهر چیز را عدد و اهمه امور
را نتیجه ترکیب اعداد می دانستند .در حساب ،جذر و کعب و بعضممی دیگممر از یقواعممد ریاضممی و در اهندسممه
بهکشف یقضایا ی زیاد ی نائل شدند.
]بر طبق روایت تورات )سفر پیدایش( ،نوح اهفتمین نسل آدم ابوالبشر و ابرااهیم داهمیممن نسممل نمموح اسممت.
ابرااهیم چون از زوجهاش »سارا« صاحب فرزند ی نشد ،بما کنیمزش بنممام »اهمماجر« ازدواج کممرد و در نمتیجه
اسماعیل بهوجود آمد .پس از تولد اسماعیل زوجه ابرااهیم یعنی »سارا« نیز باردار شد و اسحا ق از او بهوجود
آمد .پس از اینکه اسحا ق ازدواج کرد ،چون عیالش نازا بود ،بهدرگاه حق تعالی دعا کرد کممه خممدا فرزنممد ی
به و ی عطا کند .خداوند نیز دعا ی و ی را استجابت کرد و عیالش را دویقلو باردار کرد که در نتیجه » عیسو« و
»یعقوب« از او متولد شدند .اسحا ق به یعقوب بیش از »عیسممو« محبممت میورزیممد و بهاهمیممن علممت بهو ی
توصیه کرد که از کنعان عیال اختیار نکند و به »فدان آرام« برود و یکی از دختران دایی خود بنام »لبممان«
را بهزنمی اختیمار کنمد یعقموب بهتوصمیه پمدرش عممل کمرد و دو دخمتر دایمی خمود را بهزنمی گرفمت⇽
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در پاریها ی موارد که این اعتقادات فایقد اصممل و منشممأ عمیممق احساسممی باشممند از لحمماظ وضممع
اجتماعی حائز ااهمیت نیستند.
عقاید نامعقولی که بهنظر جامعه مهم جلوه می کند در سرشت بشر تنها از یک چیممز ناشممی
میگردد یعنی فکر ما را متوجه مینماید که اهر چه از لحاظ بروز احساسات برا ی یممک فممرد یمما
نژاد حایز ااهمیت می باشد برا ی دنیا ی خارج نیز ااهمیت سببی دارد .بعضی مردم بنابر مقتضیات
و شرایط محیط پیش خودشان گمان میکنند که جهان نمیتوانممد آنیقممدر سممتمگر و بیرحممم
باشد که آرزو و امیداها ی آن اها را دستخوش بطلن نماید .برخی دیگر که خوف بر آنان مستولی
گشته است در انتظار بیم و اهراسی که آنان را تهدید مینماید بهسر میبرند و از اینرو بهجعممل
داستان مبادرت میورزند تا خوف آنان بر پایه ی استدلل تعدیل گردد .این اشتبااهات اهممر دو از
خودستایی ناشی میگردد .دشوار است باور کنیم که دنیا ی خارج نسبت بهیقضیه ی بیم و امیممد
ما خونسرد و بیعلیقه میباشد بلکه می توان تصور نمود که جهان با ما سر سازش و یا خصومت
دارد ولیکن مردم اکثر ًا و در اغلب اویقات بهخوبی در یافتهاند که ما نمیتوانیم تصممور کنیممم کممه
دنیا ی خارج نسبت به ابطال و یا انجام خواستهاها ی ما بیتوجه و خونسرد است.
این موضوع با عقیده ی غیرعقلنی دیگر ی بستگی دارد یعنی تمایل بهتفکر در اینکه علل و
اسباب در طبیعت باید چیز ی شبیه به امیال و احساسممات ممما باشممد .آتشفشممانیاها و زلزلهاهمما
بهنظر می رسد که تظااهراتی از خشم باشند و به این ترتیب ما گمان میکنیم که علت و سممبب
آن یک روح خشمگین است .از طرف دیگر یک روح مهربان و رئوف سبب ریزش باران و رشد و
نمو غلت میشود .جسم بیروح اهیچگاه یقادر بهتفکر و اندیشه نمیباشد و اگر ما جنگلاها را بمما
ن باروح و چشمهاها را با نایاد  1مَمعمور 2و آباد سازیم شگفتی و تعجب کمتر است .تا زمممان
درختا رِ
گالیله 3مردم گمان میکردند که اهیچ جسمی بهخود ی خود یقادر بهحرکت نیست .ارسطو گمان

1
2
3

⇾ و چون در سالاها ی بعد آناها از باردار شدن باز ایستادند با کنیزان آناها ازدواج کرد و در نمتیجیه ی ایمن
چهار ازدواج یعقوب صاحب دوازده پسر بهناماها ی زیر شد:
روبین ،شمعون ،لو ی ،یهودا ،یساکار ،زبولون ،دان ،نفتالی ،جاد ،اشیر ،یوسف و بنیامین.
بعداها »شلمناصر« پادشاه آشور به فلسطین حمله کرد و در نتیجه یقبایل ده نفر از دوازده پسران یعقوب تممار
و مار و بهنقاط دور دست پراکنده شدند و فقط دو نفر از آناها بهنام »یهممودا« و »بنیممامین« بممایقی ماندنممد و
نسل فعلی یقوم یهود از اهمین دو نفر بهوجود آمده است[.
 ،Naiadیکی از حوریان دریایی که بنابر افسانهاها ی یونان بهدریاچهاها و رودخانهاها و چشمممهاها دوام و بقمما
میبخشید.
]آباد شده[.
،Galileoم ) (1564-1642یکممی از دانشمممندان معممروف ایتالیممایی ،مخممترع تلسممکوپ و نظممریه ی ⇽
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می کرد که وجود چهل و نه و شاید پنجاه و پنج تن از خدایان لزم اسممت تمما سممیارات در مممدار
ل جسمی و عامل بالذات است جزو
خودشان بهحرکت درآیند .ادراک و استنباط اینکه علل کام  ً
تحقیقات و مطالعات جدید است و گسترش آن تا جایی است کممه از عقایممد تممواهمی و تصممور ی
جلوگیر ی مینماید.
عقاید ی که متکی بر مشااهدات و دلیلی نباشد نماینده ی تغییرات نفسانی کسانی است کممه
آناها را بهوجود آورده اند .از این نقطه نظر تاریخ بشر بسیار تاریک و داهشتانگیز اسممت .اعمممال
یرحمانه بمموده و نیممز بسممیار ی از افسممانیهاهایی را کممه مممردم
ناشی از خرافات معمو ًل ظالمانه و ب ی
صاها ی مذاهبی یقبایمل وحشممی،
ساختیهاند مصیبت و بلیی برا ی افسانیهاها ی وایقعی شده است .ریق ی
ترسناک بوده و احتمال دارد که مقدمیه ی نوعی اعمال ظلمم و سمتم غیرضمرور ی چمون یقربمانی
کردن انسان باشد .با شرح و بیان ماجرا ی انسان اولیه و یا یقبایل وحشی عصر حاضر در خوااهید
یشده مفید است بیهوجود آمده ولیکن مشکل
یافت که انواع وحشت و ترس از آن رو که تصور م ی
یرحمممی
بتوان درک نمود که عادات دلپذیر از عقیدیه ی غیرعقلنی ناشی شده باشد .یقساوت و ب ی
ناهمما ی پیشممین کمممتر شممایع بمموده اسممت،
براساس خرافات در یونان و رم باستان با مقایسه زما ی
ل جزیی مانند مسابقیهاها ی یقهرمانی رم بسیار معمممول و متممداول
یرغم این حقیقت ،ظلم کام  ً
عل ی
بوده است .ولیکن در خلل ادوار تاریک و یقرون وسطی ظلم و ستم ناشی از خرافمات بیهویمژه در
تگذاران بار دیگر شیوع و گسترش یافت.
مورد شکنجه دادن افسونگران و بدع ی
افسانه اهایی که در اغلب مذااهب وجود داشت مبین ترس از مرگ بود .اکثر مممذااهب یقبممل از
مسیحیت میآموختند که مردگان ،بهفرض اینکه بار دیگر زنده شمموند ،زنممدگی آنممان اهیچگمماه
یقرین خوشی و سعادت نخوااهد بود .تعالیم مسیحیت تا این اواخر حاکی از این بود که اکممثریت
ابناء بشر گرفتار رنج و عذاب ابد ی خوااهند شد .امروزه دیگر اصول تعلیمات کلیسا چنین نیست
و برا ی بدعت و افسونگر ی مانند سابق مجازات و کیفر مقرر نشممده اسممت .شمماید انسممان از ایممن
تحولت بتواند این طور نتیجه بگیرد که ترس و بیدادگر ی ،ماننممد ادوار گذشممته دارا ی یقممدرت و
نفوذ بر انسان متمدن نمیباشمد .در اهمر حممال ممن گممان میکنممم کمه ایمن مطلممب در ممورد
کشوراها ی باختر ی و سرزمیناها ی اهند و سیلن مصدا ق داشته باشد .در کشوراها ی کمونیسممتی
اشکال جدید بیدادگر ی مذاهبی پیدا شده است و من تردید دارم در جایی که این عوامل وجممود
⇾ حرکت اجسام بدون محرک ،ویقتی تلسکوپ گالیله ایقمار ژوپیتر ]مشتر ی[ را معلوم کرد خشک مقدسان
از نگاه کردن بهداخل تلسکوپ خوددار ی میکردند زیرا معتقد بودند که چنیمن اجراممی نمیتوانممد موجمود
باشد ،بنابراین تلسکوپ حتم ًا گمراهکننده است.
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دارد خوشبینی مورد ی داشته باشد.
تاریخ بشریت نشان داده است که در اکثر ممموارد و در نقمماط مختلممف تممرس غیرمعقممولی در
مورد شاد ی وجود دارد که موجب بدبختیاها ی زیاد و بیمورد گردیده است .مممن فکممر میکنممم
که بیزار ی از سعادت فرد ی بهخاطر سعادت دیگران از کوتهنظر ی باشد .در نهاد و سرشت اکممثر
مردم احساسی شدید وجود دارد که سعادت فرد ی را خطرناک میپندارند .انگیزهاها ی مرتاضان
ریشهاها ی بسیار عمیق دارد .یونانیان از الهه انتقام میترسیدند و احساس میکردند که غممرور و
ااهانت کیفر داده میشود .اغلب ما بهعلت حس خرافاتی که داریم میترسیم بهنعمت تندرسممتی
و نیکبختی خودمان فخر و مبااهات کنیم زیرا چنین عملممی ممکممن اسممت بممرا ی ممما بدشانسممی
ل متقاعممد شممویم کممه حقممانیت و
بیاورد و این احساس اهمواره در ما احیا میشود حتی اگر کام  ً
مجوز ی ندارد .ولیکن برا ی بشر متمدن کنونی ایممن موضمموع تنهمما یممک شممبح از اهیجممان رنممگ
پریدها ی است که بر مبانی شکسته نفسی بر اجتماعات یقرون گذشته مسممتولی گشممته اسممت .در
جهان مسیحیت و اهمچنین در اهند ریاضت علمت تقممدس محسمموب میگردیممده و عممالیترین
مراتب و درجات تقدس به اشخاص مجرد اختصاص داشته است .آن چیزاهممایی را کممه بهگمممان
مردم سبب خشنود ی خدایان است روشنی شگفتانگیز ی بر اهیجانات آنان افکنممده اسممت .چممرا
مولک 1از یقربانی اطفال لذت میبرده است؟ گمان میکنم که یقسمتی از توضممیح مطلممب بایممد
اینطور باشد که سعادت و خوشبختی را بهمنزله شرارت و تبهکار ی تلقی میکردنممد و یکممی از
خدایان وحشی این نوع احساسات را موافق دلیل عقلی تعبیر و تفسممیر نممموده اسممت .توضممیح
یقسمت دیگر و اهمچنین یقربانی کردناها ی مذاهبی آن است که مردمان گمان میکردند خداوند
اشیا ی گرانبها ی آنان را باید ارزیابی کند مضاف ًا اینکه آناها با تقدیم و  مَتفویض م 2گرانبهمماترین
ل اثبممات مینمودنممد .ایممن حممس
اموال و اشیا ی خود مراتب اخلص و از خممود گذشممتگی را عم  ً
بی رحمی کمتر ظالمانه بود و جزو اصول دیانت مسیحی گردیمد کمه در زیمر نممونها ی از آن در
سرود روحانی بهنظر میرسد.
اگر تو بخواهی آن  چه را که بیش از همه در نظرم نفیس است،
تفویض کنم در حالی که به  من تعلق نداشته است.
آن  چه را که از آن تو است به  تو تسلیم می  کنم.
1
2

 ،Molochرب النوع سامی است و برا ی رضا ی خاطر و ی کودکان را یقربانی میکردند.
]واگذار کردن ،سپردن[.
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مشیت تو نافذ و انجرای آن حتمی است.
چرا سنت آگوستین 1فتو ی داد که کودکمان تعمیمد نیمافته بهجهنمم میرونمد؟ ممن گممان
نمیکنم این موضوع به خاطر تنفر از اطفال بود بلکه علمت روانشناسممی آن نفمرت از خویشمتن
بوده است .نفرت از خویشتن یک نوع اهیجان عاد یتر محسوب و احتممما ًل ممممر آنرا در اعمممال
بیرحمی نسبت بهدیگران می توان جستجو نمود .کسانی که اطفال خود را در راه مولک یقربانی
نمودند دریافتند که آنان نیز سزاوار اهستند که بهدست و ی محممو و نممابود شمموند ولیکممن آناهمما
معتقد بودند که رنج مشقت اطفالشان مولک را راضی میکند.
رنج و مشقت :مفهوم گناه یا خطا یقسمتی از مجممموعه ی احساسممات اسممت کممه بمما امیممال،

گرچه با یک دیگر تشابهی نداشته باشند ،پیوند و بستگی دارند اعم از اینکه این احساسممات بممر
انسان مسلط بوده و یا تحت نفوذ انسان وایقع شوند .اغلب مردم از اهر دو نوع برخورداند اهرچنممد
که در بعضی موارد یکی نیرومندتر و در برخی موارد آن دیگر یقو یتر است .میل بهتحت تسمملط
وایقع شدن اهمان یقدر عمیق و خودانگیز است که اشتیا ق بیهتسلط داشتن .تنها بیهخاطر بقا ی اهممر
ناها است کمه عمدم تسماو ی اجتمماعی در خلل یقمرون متمماد ی پما برجما مانمده اسمت،
دو ی آ ی
شاها و طبقیه ی اشممراف از صممدور فرامیممن و دسممتورات لممذت
نطور کممه فرمانروایممان ،کشممی ی
اهما ی
یشوند .حممتی کسممانی کممه بمما
ل از اطاعت کردن از ایشان محظوظ م ی
یبرند ،عدیه ی دیگر متقاب  ً
م ی
یکنند معتقدند که در این جهمان ،موجمود یما موجمودات آسممانی
استبداد محض فرمانروایی م ی
یباشند و از آنان اهمان انقیاد و فروتنی را انتظممار دارنممد کممه
وجود دارند که از آنان نیرومندتر م ی
ناها از زیردستان خود متویقع اهستند.
آ ی
در تمام سازمان اها ی اجتماعی واجد یقدرت ،اصول سلسله مراتب بین رییس و مرئوس ،راهبر
و پیرو ،فرمانروا و فرمانبر ،مرعی و ملحوظ 2است ،رؤسا نیز در برابممر مقامممات عممالیتر در حکممم
مرئوس اهستند .وایقعیت این مسأله مخصوص ًا در محیط افکار و عقاید مذاهبی از لحاظ اشمماعه ی
مذاهب نقش بزرگتر ی برعهده دارد .کسانی که بهوجود آورنده ی ادیان بوده و یا باعث اشاعه ی
آن می باشند افراد ی استثنائی اهستند که نفمموذ مممذاهب در آناهمما حممتی در جوامممع فو قالعمماده
مذاهبی بیشتر از مردان و زنان عاد ی است .آن چه که استثن ًا در یک پیشوا ی مذاهبی وجود دارد
1

2

 ،St. Augustinاگوستین از ادبا ی دربار روم و معاصر با پادشااهی بهرام گور بود .در آغاز جوانی بهمذاهب
مانی گرایید .سپس بهفلسفه افلطون علیقه پیدا کرد .بالخره تحت تأثیر مواعظ آبا ی مسیحی وایقممع شممد و
بهحلقه ی کشیشان پیوست و لقب سنت گرفت.
]مرعی و ملحوظ :ملحظه شده ،دیده شده[.
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از یک شخص بهشخص دیگر و از یک مذاهب بهمذاهب دیگر متفاوت و متغایر اسممت .در اینجمما
بهذکر نمونها ی می پردازیم که اهر دو انگیزه اعم از فرمممان دادن و فرمممان بممردن بهطممور اسممتثنا
نیرومند اهستند و تصور میکنم میتوان لویول 1را تقریب ًا در این مورد نمممونه ی کامممل یقممرار داد.
برا ی شخصی با داشتن چنین طرز فکر ،مفهمموم گنمماه بمما محیممط مناسممب افسممانها یاش کممامل ً
مناسب است .او با داشتن رابطه با خدا یا خدایان ،گناهکار نگونبختی اسممت .او میتوانممد بممدون
آن که از دیگران رو ی برتابد در مکممان خلمموت بهعبممادت بممپردازد .او میتوانممد از تحقممق یممافتن
خوشی اها ی نامبرده مغفرت و آمرزش طلبیده و رنج و درد و المی را که بهنظر او از عذاب جهنم
کمتر و بلکه جایگزین آن است یقبول و تحمل نماید .بدین ترتیب ویقتی که در نممتیجه ی تفکممر،
نیرو ی آسمانی بهو ی داده می شود در صورتی که و ی در چنین حالت اعتراف مینماید که کممرم
ضعیفی بیش نمیباشد ،و مقارن این حال انگیزهاهایش برا ی خضوع و فروتنی بدون آنکه مممانع
انگیزهاها ی نفوذ و یقدرتش گردد ،راضی می شود .برعکس چون مردم عموم ًا گنااهکار اهستند و از
طرفی او مبارزه یقهرمانانه  ی خود را با گنااهانش آغاز نموده است در این صورت میتواند نیممرو ی
اختصاصی خود را به نحو مطلوب در اممر اصملح و تممأدیب دیگممران مصممرف نمایممد .او از طریمق
یتواند دیگران را در امر حصول لذایذ که او خود پشت سرگذارده است ،منع
ریاضت به سهولت م ی
و محروم سازد و اهرچند بهنظر ما و بهطور ی که از یقراین بممر میآیممد او مشممغول کسممب نیممرو و
یقدرت است .او در حالی که مشغول اجرا ی تقو ی و فضیلت میباشممد در محضممر وجممدان ظممااهر
میگردد.
اخلیقیون سختگیر غالب ًا حواس پنجگمانه را عامممل لمذت و خوشمی میداننمد و بمما احممتراز و
ناهمما کممه شممایان کمممال
اجتناب از آن متوجه نیستند که لذت کسب یقدرت بهنظر اهممسلکان آ ی
توجه است در دایریه ی ترک لذات نفس منع و تحریم نشده است .تعمیممم و گسممترش ایممن نمموع
نشناسی در افراد متنفذ اندیشه و تمایل بیهگناه را متداول نموده است زیرا که مسأله فروتنی
روا ی
یداهد .مفهوم گناه تممأثیر ی را کممه در یقممرون
را در آسمان با دعو ی خودنمایی در زمین ارتباط م ی
یتوان گفت کممه اهنمموز اهممم بممر افکممار
یآورد .با این اهمه م ی
وسطی داشت در افکار مردم پدید نم ی
عدیه ی زیاد ی از مذاهبیون ،یقضات و مدیران مدرسیهاها سلطه و نفوذ دارد.
1

 .( 1556 – 1491) Ignatius Loyolaسرباز ،کشیش و یکی از مقدسین اسپانیایی است؛ او در خانواده ی
اشرافی دیده به جهان گشود و در جوانی سیاستمدار و سپااهی شد .کتاب »ممارست و تمریناها ی روممی« او
که یکی از مهمترین نوشتهاها درباره ی ریاضت است در سال  1542توسط پاپ بهتصویب رسید .لویممول کممه
در جنگ بهخاطر دفاع از پامپلونا زخمی شده بود در دوران نقممااهت بمما افکممار مممذاهبی آشممنا شممده و مممدت
بسیار ی در این زمینه مطالعه نمود.
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اهنگامی که دکتر آرنولد کبیر در سواحل دریاچه ی »کومو« گردش میکمرد زیبمایی منمماظر
افکار او را جلب نکرد ،پس از اندکی اندیشه بهما گفت :نتیجه ی فساد اخل ق است .من نگممران و
بیمناک اهستم کممه فسمماد اخل ق شمماگردان مممدارس بیممش از مممدیران آناهمما سممبب انعکاسممات
مالیخولیا در من شده است .در عین حال او با عقیده و ایمان تزلزلناپذیر ی گفت ،خمموب اسممت
شاهمما ی بزرگمی کمه ایممان بیهگنمماه بیهشمخص ممؤمن و
شاگردان را تازیانه بزننممد .از جملممه پادا ی
پراهیزکار بخشیده اهمان فرصتی است که به او داده تا رنج و مشقت درد را بدون اظهممار تأسممف
تحمل نماید.
اندیشه ی بشر با جعل افسانه برا ی تصورات ما ،جهان اهستی اهمآاهنگی بیهوجود آورده است.
جهانی که رابطیه ی بین علت و معلول شدید و پر اهیجان و مبین عشق و یا نفرت است .عممالمی
تاها ی آسمانی و لیزال و جاودانی برا ی استمداد وجممود دارد زیممرا بیهطممور ی کممه
که در آن یقدر ی
یباشممد ،عممالم
تاها برا ی فرمانروایممان رو ی زمیممن نیممز مفیممد م ی
نگونه یقدر ی
استنباط شده است ای ی
اهستی که تمام اضطرابات و تأثرات بشر ی با وجود بممروز اغتشاشممات گونمماگون معطمموف جهممان
خارجی گردیده است.
اگر ما مهربان باشیم خدایان رحیم و اهرگاه نفرت و دشمنی را پیشه ی خممود سممازیم در آن
صورت خدایان جبار و بیرحم میشوند .ما میخوااهیم از یک یقدرت مطلق و بدون چون و چممرا
اطاعت کنیم در این صورت ما در سلک مقدسان و پاکان در میآییم ،ما میخوااهیم بدون اهیممچ
چون و چرا اعمممال نفمموذ و یقممدرت بنممماییم در آن صممورت خممود را نمممونه ی یقممدرت پروردگممار
می خوانیم .اهرگاه احساس بیم نماییم خویشتن را خمموار و زبممون خمموااهیم پنداشممت ،چنممانچه
احساس امیدوار ی نماییم دیدگان خود را بهسو ی آسمان میافکنیم .اهر انگیزها ی بهنمموبت خممود
در افسانه مجسم می شود .بیممم ،منشممأ پیممدایش اشممباح و ارواح اسممت و امیممد ،منشممأ انتظممار و
پیشبینی آسمانی است .زلزله اها مولود معصیت و گناه است .فراوانی محصول ،نتیجه ی تقممو ی و
پاکدامنی ما است .جریان علت و معلول در جهان طبیعی در مسیر احساسممات ممما یقممرار گرفتممه
است .اگر آرزو و خواسته اها ی ما برآورده نگردد باید گفت ما مورد خشم و نفرت پروردگممار یقممرار
گرفتهایم .جهان مانند خممانواده ی بممزرگ ممماجراجویی اسممت کممه گاهگمماه دسممتخوش طغیممان و
ناراحتی میشود و بقیه ی اویقات در محیط آرام و راحتی بهسر میبرد.
جهانی را که علم در خلل چهار یقرن اخیر متدرج ًا بهما عرضه داشته است با گذشته بسممیار
ل متفاوتی است .یک عالم از ما انتظار دارد که گفتهاها ی او را بدین
فر ق دارد و دارا ی اعتبار کام  ً
علت یقبول کنیم که از روش تجربه و آزمایش به آناها دست یافته است ،بهخاطر اینکه حقممایق
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مسلم بهتدریج فرضیه ی او را تأیید کردهاند ،نه بهصرف احتمال و نه بهعلت اینکه فرضممیهاها ی
و ی تخیلت شاعرانه است .علم فیزیک اسرار جهان ماد ی را کشف نموده است ،جهانی را که بمما
ل بیگانه میباشد .اگر چممه ممما جهممان طممبیعی را از طریممق حممواس
آنچه ما تصور میکنیم کام  ً
شناختهایم مع اهذا به این نتیجه رسیدیهایم که جهان ماد ی به احتمال یقو ی از دنیا ی محسوسات
یدانیمم وضمع سمماختمان و
نچه که ما دربمماریه ی آن م ی
و مشهودات ما متفاوت و متمایز است و آ ی
ترکیب منطقی و مجرد آن است .تصور معزول نشده است بلکه مانند زمامممدار یقممانونی در مقممام
خود بایقی است .ولی در مورد اختراعات بیش از این آزاد ی عمل ندارد بدین معنی کممه آزاد ی او
یتوانمد یقلممرو
تاهایی او م ی
بر اساس روش علمی محدود گردیده است .با وجود چنیمن محمدودی ی
یتوانست دنیا ی عصممر خممودش را در مممدت بیسممت و
جدید ی برا ی خود بیهدست آورد .دانته 1م ی
چهار ساعت بپیماید اما در دنیا ی ستاریهشناسان عصر حاضر پیمودن این مسافت اهرچند که بمما
ناها سال ویقت است و در ماورا ی حد نهایی و دورترین نقمماط
سرعت نور طی شود مستلزم میلیو ی
ناها به اندازه راه شیر ی 2است و
یشمار ی وجود دارند که وسعت اهر یک از آ ی
آن ،ستارگان ابر ی ب ی
یروند.
بوار بیهسو ی نقطیه ی نامعلومی پیش م ی
پیوسته اس ی
این عالم جدید اهیئت وسیع و سرد است و در اهیچ نقطها ی مکان گرم و راحت طبق دلخواه
انسان یافت نمی شود .بنابراین طرفداران اصول و سنن باستانی پیوسته نسبت بهفلسفه ی ماد ی
معترضند و میگویند علم ارزشاها ی معنو ی را بهدست نسیان و فراموشی سپرده است .کسممانی
که چنین ادعایی میکنند ناچار باید به آنچه که دنیمما ی افسممانه بممرا ی بشممر انجممام داده اسممت
بهدیده  ی اغماض بنگرند یعنی دوران طولنی که یقربانی کردن شایع بود و انجام مراسم ظالمانه
یرحمانه را کممه بمما
ناها باید اعمال ب ی
مانند سوزانیدن انساناها و تعقیب و مجازات دانشپژواهان .آ ی
یدادنممد فراممموش نماینممد.
اهمانند ساختن خدایان بیهصورت خودشان ،به این خممدایان نسممبت م ی
نرا و از طرفی غم و اندوه شیوع بیمار ی را که در خلل یقممرون
مچنین باید جهنم و خوف از آ ی
اه ی
1

2

 (1321 – 1265) ،Dante Alighieriدر شهر فلورانس متولد شد .او در تمام علوم زمان خود استاد
بود .در زمان او اختلف شدید ی بین اشراف و طبقه متوسط بهوجود آمد که )دانته( در صف طبقه متوسممط
در مقابل اشراف یقد علم کرد و باعث پیروز یاها ی مکرر طبقه متوسط شد .در سال  1300جزء یکی از  6تن
حاکمان شهر شد و در سال  1302بهعلت مخالفت با پاپ از فلورانس تبعید گردید .کمد ی الهی بزرگممترین
اثر اوست که در جهان بیمانند است و اهمه صاحبنظران را عقیده بر آن است که )دانته( یکی از بزرگترین
نویسندگان جهان است.
 ،Milky Wayکهکشان مجموعها ی از  300٫000میلیون ستاره میباشد .این مجموعه کهکشممان یکممی از
کهکشاناها ی عدیمدها ی اسمت کمه در حمدود  30میلیممون از آناهما تمماکنون شمناخته شمده اسمت و شماید
تلسکوپاها ی بهتر تعداد بیشتر ی را نشان داهند.

208

اخل ق و سیاست در جامعه

نجمما کممه
یداده است از خاطره خودشان دور سازند و تمما آ ی
متماد ی روح بشر را آزار و شکنجه م ی
یرحمی برکنار مانده است این جریانات برا ی دنیا ی علممم بیهمنممزلیه ی
جهان افسانه از یقساوت و ب ی
نگونه بهانیهاها ی
یگردد .دانش با سرنگون کردن و از بین بردن ای ی
یدلیل تلقی م ی
پاسخ مبتذل و ب ی
یشد عامل نجاتبخشی بوده است.
افسانیها ی که بیهموجب آن بشر مرتکب ستم و بیدادگر ی م ی
این نوع ویقایع در گذشته عموم ًا محرز و مسلم بوده ولی اکنون وایقعیت ندارد ،اینک می توان
گفت که جهان علم و دانش بهمرحله ی انهدام و نابود ی وارد گشته و بشریت را بیممش از آنچممه
که در عصر جااهلیت و خرافات تهدید میکرد دچار نگرانی ساخته است .بروز خطر مسلم اسممت
و اهیچ شخص عایقل و خردمند ی آن را حقیر نمیشمارد و اگر پیروزمندانه بمما آن مبممارزه شممود
سرانجام بهدوران کهن افسانها ی و یا بهعصر افسانها ی فعلی که بشریت را بهجانب نابود ی سممو ق
میداهد منجر نخوااهد شد.
نجات و راهایی با کمک علم بیشتر امکانپذیر است بهعلوه شناسممایی انسممان و انگیزهاهمما ی
و ی و طرز استفاده از آناها در راه تأمین سعادت و خوشبختی ،بیش از آنچه که در گذشته یمما
حال در راه ایجاد حوادث ناگوار و غیر مطلوب بهکار برده میشود ،ضرور ی است.

فصل پنجم

تعاون و ریقابت
نهاداها ی اجتماعی در سرشت و طبیعت انسان دو ریشه عمده دارند :درونممی و برونممی .از نقطممه
نظر درونی ،انگیزه اها ی لزم و ملزومی اهستند که میل به امر کردن و تمایل به اطاعت نمودن از
آن سرچشمه میگیرد و بالنتیجه سلسممله مراتممب اجتممماعی را بهوجممود آورده و یقممدرت لزم را
بهحکومتاها میداهند؛ از نقطه نظر برونی ،دو ریشه دیگر که تعاون و ریقابت باشممد جممزو عوامممل
اصلی محسوب میشوند .انگیزهاها ی اهمکار ی و انگیزهاها ی ریقابت متساوی ًا ابتدایی اهستند .بقمما ی
جنساها ی مختلف جانوران مستلزم اهمکار ی بین جنس نر و ممماده میباشممد و در ممموارد ی کممه
دوران کودکی طولنی باشممد ،اهمممانطور کممه در انسممان مشممااهده میشممود ،چیممز ی اسممت کممه
بهطبیعت و سرشت خانوادگی مربوط میشود.
ما اصل و نسب خانوادگی را از اعقاب مایقبل تاریخ خود به ارث بردهایم و احتما ًل تنها انسان
ل در مسیر انگیزهاها ی طبیعی پیش بممرود ولیکممن حممدود خممانواده کممامل ً
است که میتواند کام  ً
مشخص نیست .آیا کسانی که از یک تبار و خاندان باشند میتوانیم آناهمما را افممراد آن خممانواده
بدانیم؟ اگر پاسخ ما مثبت باشد پس وضع کسانی که اهمین پدر جد را دارنممد چهگممونه اسممت؟
انسان برخلف حتی حیوانات بسیار تکامل یافته میتواند رسوم و عقایممد ممموروثی خممودش را از
طریق ارث منتقل کند .بسیار ی از یقبایل اولیه اهستند که شممجرهنامه ی طویممل خممود را یکایممک
ذکر خوااهند نمود و بدین ترتیب اصل و نسممبت خممود را اهممر یقممدر اهممم کممه دور باشممد حفممظ و
نگاهدار ی خوااهند کرد .از این راه خانواده بهیقممبیله تبممدیل میشممود .یقممبیله ی مممذکور چنممانچه
چادرنشین و یا خانهبهدوش باشند بهصورت یک واحد مستقل کوچ مینمایند ،بهتدریج رییممس
یآیممد ،کممه در شممرایط سممخت از تصمممیمات
یقبیله و یا شورایی از افممراد سممالخورده بیهوجممود م ی
یشود .بدین ترتیب برا ی اولین بار تعاون اجتماعی ،در ورا ی اهمبسممتگی
متخذیه ی آنان پیرو ی م ی
خانوادگی ،گسترش یافته است .بسط بیشتر اصو ًل نتیجیه ی ریقابت بوده است .یک فممرد طممبیعی
یاندیشد مگر در موایقعی خاص که برحسب ضرورت بمما آنممان
نسبت به اعضا ی یقبیلیهاش خوب م ی
یاندیشممد مگممر در موایقممع بحرانممی و
ینمایممد ولیکممن او نسممبت بیهیقبایممل دیگممر بممد م ی
منممازعه م ی
ینمایممد.
مخاطریهآمیز که برا ی مبارزه علیه دشمن مشممترک احسمماس اهمبسممتگی و اهمکممار ی م ی
گتر خوااهد بود ،و اهرگاه دو یقممبیله
بدیهی است اهنگام نبرد احتمال حصول پیروز ی با یقبیله بزر ی
یتواننممد دشمممنان
ناها پایدار است م ی
کدیگر متحد و متفق شوند ،مادام که اتحاد و یگانگی آ ی
با ی ی
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یباشد .به این علت سودپرستی سممبب
را مغلوب کنند در حالی که این ایقدام بیهتنهایی میسر نم ی
یگردد .حس سودپرستی متدرج ًا از طریق منابع دیگر ریقابت
بسط و گسترش طبقات اجتماع م ی
یشود و بالنتیجه دودمانی کلی ،عقاید عمومی ،که شاید بممرا ی نخسممتین بممار از طممرف
تقویت م ی
یگیممرد ،نفممرت و انزجممار از دشمممنان
دولت بیهمرحلیه ی اجرا در آمده ،بیهتدریج مورد یقبول یقرار م ی
نجا که ما اهمیشه تمایل بیهدوست داشتن کسانی داریم کممه از
مشترک عقد و پیمانی است ،از آ ی
نچه ما متنفریم تنفر داشممته باشممند .اهرگمماه ایممن اتحمماد و پیوسممتگی ممموفقیتآمیز باشممد در
آ ی
یگیریممم .اگممر ایممن اتحمماد از خممارج بیهمخمماطره افتممد،
آن صورت ما افتخارات عمومی را جشن م ی
یشممود ،در کلیممه جهممات مختلممف واحممداها ی
ساها ی موجممود اهمااهنممگ م ی
پیوستگی مزبور با تر ی
یکننممد و
گتر از یقبیله متدرج ًا عواطف مشترک ،بیم و امیداها ی مشترک کسممب م ی
اجتماعی بزر ی
اهنگامی که این پدیده بیهیقدر کافی گسترش پیدا کند رفتار واحممداها ی اجتممماعی مزبممور ماننممد
یقبایل اولیه و بدو ی خوااهد شد.
بعضی از این پدیدهاها بهتشکیل ملل منجر گشته است .اما دولتاها معمو ًل بهطریق دیگممر ی
بهوجود آمدهاند ،اکثر دولتاها از راه پیروز ی و غلبه بهوجود آمدهاند و یقسمت اعظممم اهممدفاها ی
آناها صرف کسب یقدرت شده است زیرا دولتاها ی مزبور از انجام چنین عملی ناگزیرند و مسأله
خویشاوند ی یا زمامداران مطرح نیست .شاید مصر یقدیم تا حدود ی مسممتثنی بمموده باشممد زیممرا
اگرچه بهطور کلی از اتحاد حکومتاها ی علیا و سلفی تشممکیل و بنیانگممذار ی شممده اسممت ،رود
نیل آن چنان عامل نیرومند و نافذ ی بود که احساسات و عقاید مشممترک را بممه آسممانی تأییممد و
یتوان گفت که کشور مصر از نظر تاریخی دارا ی ثبات و پایممدار ی
ینمود .در حقیقت م ی
تقویت م ی
بسیار بوده است .کشور بابل نتوانسته است چنین وضع ثابت و پایدار ی داشته باشد .گااهی یممک
نالنهریممن در خلل تاریممخ
یباشممد ،بی ی
شهر عالی و پر شکوه و زمانی شهر دیگر دارا ی عظمممت م ی
باستانی اش بیهعلت جنگ اهمواره بیش از مصر دستخوش اختلل و آشفتگی بوده است.

مبدأ تاریخ امپراتور یاها ی بزرگ از زمان فتوحات سیروس 1آغاز میشود و با غلبه ی اسکندر
و روم در ظرف اهزار سال پایان میپذیرد .چنین بهنظر میرسد کممه در خلل ایممن مممدت اهیممچ
1

،Cyrusم کورش از  655تا  633یقبل از میلد سمملطنت کممرد .مبممدأ تاریممخ امپراتور یاهمما ی بممزرگ از زمممان
سیروس آغاز میشود .کورش از طرف شر ق و غرب و جنوب فتوحات بزرگممی نمممود و شااهنشممااهی عظیمممی
تشکیل داد ،در عین کشورگشایی پادشااهی عادل بود و با ملل مغلوب به عدل و انصاف رفتار میکرد .در فتح
بابل اسیران بنیاسرائیل را که در اسارت بابل بهسر میبردنممد آزاد کممرد و اجممازه بازگشممت بهفلسممطین داد.
کتاب عهد عتیق در سفر دانیال و اشعیا از و ی بهنیکی یاد میکنممد و او را مجممر ی اراده خداونممد میخوانممد،
اهرودوت مورخ معروف مینویسد کورش پادشااهی عادل و مهربان بود.
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نیرویی در برابر سپااهیان فاتح و نیرومند تاب مقاومت نداشتند و یا اهیچ کشور و سرزمینی بایقی
نمانده بود مگر اینکه تحت سلطه ی فاتحین درآمده باشد.
تأثیر ایرانیان در موضوعات لشکر ی و کشور ی بسممیار عمیممق بممود .ابتممدا یونانیممان و سممپس
رومیان فراهنگ خود را در سراسر سرزمین اها ی متصرفه گسترش دادند و یقاطبه ااهالی آن نقمماط
به جز یهودیان با نهایت صدایقت از آن استقبال نمودند .امپراتور ی رم در زمان آنتونیناها 1تقریب ما ً
دارا ی اهمان صفات و مشخصاتی بود که ما امروزه بهیک ملت نسبت میداهیم .جممدایی شممر ق و
غرب ،که بعداها نیرو ی مخربی بهوجود آورد ،اهنوز بهمممرحله ی خطرنمماک نرسممیده بممود و علممت
عمده ی آن نیز علیقه و توجه رومیاهما بهیونانیاهما بمود تما جمایی کمه مموجب گردیمد یکمی از
امپراتوران رم ترجیح داهد که کتاباهمما ی منتشمره بهزبممان یونممانی باشمد .شمماید ممالمک حموزه
مدیترانه شامل گل اها ،بریتانیا و آلمان غربی در سایه ابتکار و تدابیر خردمندانه مقامات مسممئول
آن زمان میتوانستند به صورت یک کشور واحد بایقی بمانند .ولکن کشمموراها ی مزبممور ،علیرغممم
ضعف داخلی ،از درون منهدم نشدند بلکه دشمنان از خارج به آن دست یافتند و مدتاها بعد از
نابود شدن این حکومت مقتدر و وایقعی در غرب تنها خاطره ی آن در ذاهن افراد بایقی ماند .ایممن
مثال یقابل ملحظها ی در این مورد است که اگر برا ی بهدست آوردن اهمبستگی اجتماعی اهمممه
چیز را فراموش کرده و تنها بهیقوه ی یقهریه متوسل شویم چه اتفایقاتی پیش خوااهد آمد.
پس از سقوط دولت روم ،غرب برا ی مدت طولنی دستخوش فرمانروایی اهرج و مرج ریقممابت
وایقع شد اهمانطور که یقدرت اهمبستگی یقرون پیشین مسلط و حکمفرما شده بممود .کشمموراها ی
تاها سممپر ی
انگلستان ،فرانسه ،اسپانیا و ایتالیا بیهچند دولت کوچک تجزیه و تقسیم شدند و مد ی
شد تا متدرج ًا اهمبستگی برا ی بار دیگر غالب و پیروز شد .امپراتور ی شارلمانی 2دوامی نداشممت.
یتوانسممتند اعمممال کننممد.
امپراتور ی رم و فرانسه در مقابل بردگان خود یقدرت و نفوذ کمتر ی م ی
امپراتوران روم اهرگز نفوذ مؤثر ی بیهدست نیاوردند ولیکن سلطین فرانسه سرانجام بمما ممموفقیت

1

] ،Antoninesدودمان آنتونین شامل اهفت امممپراتور از سممال  96تمما  196بعممد از میلد بممر روم حکممومت
کردند[.
2 Charlemagne
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بیشتر ی روبیهرو شدند .پس از طرد موراها 1اسپانیا با اتحاد اراگن 2و کستایل 3در دوریه ی حکومت

فردیناند 4و ایزابل 5بیهصورت کشور واحد ی در آمد.

در خلل این احوال انگلستان که مدتاها یقبل دوران ساکسونی را پشت سر نهاده بود در اثر
بخت مساعد سملطین آن زممان بما اسمکاتلند ائتلف نممود .عصمر اکتشمافات بهتشمکیل چنمد
امممپراتور ی جدیممد منتهممی گردیممد .کممه رو یاهمرفتممه از امممپراتور ی روم بزرگتممر بودنممد .اممما
امپراطور ی اها ی مزبور ثبات و دوام روم را نداشتند .ابتدا فرانسه و سممپس انگلسممتان و سممرانجام
اسپانیا یقسمت اعظم متصرفات خود را در نیمکره غربی از دست دادند.
نظیر اهمین شکاف و تجزیه در دنیا ی اسلم پدیدار گشت.
یقلمرو خلفا تقسیم گردید و به استثنا ی مراکش و اسپانیا اسممم ًا و بهطممور غیممر وایقممع تحممت
حکومت ترک اها یقرار گرفته سرزمین واحممد ی را تشممکیل دادنممد کممه اهرگممز موجمودیت خمود را
نتوانستند حفظ کنند .مشااهده ی جنبشاها ی دامنهدار و دیر پمما در زمینه ی اهمکممار ی و ریقممابت
بیشتر ،پیش از این در تاریخ جهان مشکل است .تناوب مطلق مسألهایسممت کممه آشممکار بمموده و
یقابل تشخیص بهنظر میرسد .و این یقضیه اهماکنون در تاریممخ معاصممر وایقعیممت دارد :اتریممش -
اهنگر ی تجزیه شده ،امپراتور ی انگلستان تفکیک گردیده و حتی شبه جممزیه ی اهندوسممتان کممه
انتظار می رفت موجودیت خویش را حفظ نماید بدون اهیچ دلیلمی از طمرف کشموراها ی دوسمت
به دو یقسمت شده است .مسلم ًا این پایان داستان نیست بلکه نقطها ی اسممت کممه تاریممخ تمما ایممن
لحظه به آنجا رسیده است.
مع الوصف ویقتی که از مسایل سیاسی بگذریم و در بحث ایقتصممادیات و فراهنممگ وارد شممویم
1
2

3
5

] ،Moorsمسلمانان اسپانیا )از اعراب شمال آفریقا که در سدهى اهشممتم میلد ی اسممپانیا را مممورد تهمماجم
یقرار دادند و در یقرن پانزداهم از آنجا رانده شدند([.
 ،Aragonآراگون بخشی از کشور اسپانیا است که شامل سه منطقه می باشد .آراگون در شمال اسپانیا یقرار
گرفته و با فرانسه مرز مشترک دارد .جمعیت آن در حدود یک میلیون و یکصد اهزار نفممر اسمت .فردینانمد
اول مشهور به فردیناند کاستایل ) (1416 – 1373پادشاه این کشور شد و اولین گممام بممرا ی اتحمماد اسممپانیا
برداشته شد.
] ،Castileبخشى از اسپانیا[.
4 Ferdinand.
،Isabellaم فردیناند و ایزابل .فردیناند دوم در سال  1479پادشاه آراگون شد و با ایزابمل پیممان زناشمویی
بست که منجر به اتحاد این دو کشور گردید .اکنون آراگون جزو کشور اسپانیا میباشد] .این دو اجازه رفتن
کریستف کلمب را به آمریکا دادند[.
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یبینیم که یقضیه برعکس است .اختلفات ایقتصاد ی جهان نسبت به اختلفات سیاسی
آن ویقت م ی
گاها ی جهانی اول و دوم اختلفات ایقتصاد ی پیوسته رو بیهکااهش
کمتر است .پیش از شروع جن ی
ییممافت و مبممادلیه ی مممواد خممام و
یرفت و روابط بازرگانی بین کلییه ی ملممل عممالم گسممترش م ی
م ی
متر تحت تأثیر برخورداهمما ی سیاسممی یقممرار
مچنین فرآوردیهاها ی صنعتی ک ی
محصولت غذایی و اه ی
یگرفت .از زمان پیدایش شهر ایونیا 1در آسیا ی صغیر یعنی از یقرن ششم پیش از میلد تا بممه
م ی
امروز تجارت اهمواره موجب نفوذ تمدن بوده است .در سراسر این دوران امممپراتور ی روم روابممط
بازرگانی و تجار ی با تمام کشوراها ی آسیایی منجمله چین داشت و ایتالیا یقسمت اعظممم مممواد
یکرد .پس از انقراض امپراتور ی و خراب شدن رایهاها و دستبرد رااهزنان در
غذایی خود را صادر م ی
اطراف و جوانب کشور مردم اهر یک از نواحی با محصولت و دسترنج خودشممان امممرار معمماش
ینمودند و نتیجه این شد که جمعیت با سرعت اهرچه تمایمتر کااهش یافته و فراهنگ و دانممش
م ی
از آن محیط رخت بربندد .امور بازرگانی ابتدا در اثر مساعی و ایقدایماها متهورانیه ی یمردم ایتالیمما و
سپس در نتیجیه ی سعی و کوشش مردم اهلند و انگلستان توسعه و رونق بیهسزایی یافت ،ضمممن ًا
بیهوسیلیه ی تجارت ،مانند دوران گذشته آثار تمممدن در اهنممر و زنممدگی اجتممماعی مممردم آشممکار
یتوان گفت که جهان تا یقبل از سال  1914از نظممر مسممایل ایقتصمماد ی
گشت .با اندکی مبالغه م ی
کنواخت بوده است.
بیهطور کامل متحدالشکل و ی ی
در محیط فراهنگی نیز ایقداماها و فعالیتاهایی در زمینه وحدت رویممه آغمماز گردیممد .فراهنممگ
اهمگانی مانند حکومت معمولی اهمواره موجب پیدایش اهمبستگی اجتماعی بوده است .اهنگامی
که انسان برا ی نخستین بار شهرنشین شد اهر شهر دارا ی فراهنگ مخصوص بهخممود بممود .مصممر
علیا و سفلی اهر یک خدایان مختلفی داشتند ،شهر بابل و اور 2نیز چنین بود .اممما اهنگممامی کممه
شهراها بهاهم پیوستند و امپراتور ی جدید ی بهوجمود آوردنممد مممذااهب نیمز بمما یکدیگممر در اهممم
آمیخته و تبدیل بهمعابد تمام خدایان گشت بهطور ی که فراهنگ نیممز بمما رشممد کشمموراها در آن
سامان عمومیت یافت .در حقیقت ،رشد فراهنگ از رشد کشور پیشی گرفت .یونانیممان علیرغممم
نداشتن وحدت سیاسی از فراهنگ اهمگانی برخوردار بودند .پیروان بممودا در سراسممر کشمموراها ی
1

2

،Ioniaمم ایونی یا ایونیا جزیره ایست در جنوب یونان در ساحل دریا ی مدیترانه ،ااهمیت این جزیره بهخمماطر
آن است که ششصد سال پیش از میلد فلسفه طبیعیدان بهنام فلسفه اهفتگانه در آنجمما میزیسممتهاند.
امپدوکلس ،اناکسیماندرس ،انکسیمانوس ،اهراکلیتممس ،اناکسمماگورس و تممالس از آنجمما برخاسممته و بهعلممم
فلسفه خدمت شایانی کردند .به عقیده این گروه تکثر در عالم وایقعیت ندارد و کون و فساد عبارت از تغییر و
تبدیل است .این فلسفه اولین بار عناصر چهارگانه را مادۀالمواد شناختند.
] ،Urیشهر باستانى اور )در جنوب عرا ق امروز ی([
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چین ،ژاپن ،تبت ،برمه و سیلن پیوستگی فراهنگی ایجاد کردند .فراهنممگ یونممانی کممه در اصممل
ترکیبی از عناصر یونانی و بابلی بود در سراسر متصرفات اسکندر رواج و گسترش یافت ولممی بمما
این وجود متصرفات مزبور به چندین کشور مستقل تقسیم گردید .آنچه کممه در اصممل فراهنممگ
یونانی خوانده میشد در دوره ی امپراتور ی روم تا زمان کنستانتین 1ادامه داشممت .دوام و بقمما ی
مسیحیت در غرب بعد از سقوط روم یکی از برجستهترین نمونهاهایی از فراهنگ عمممومی اسممت
که شکاف سیاسی را پر نموده است .در این ضممن اغلمب سمرزمیناها ی شمریقی کمه در تصمرف
مسیحیان بود جزو یقلمرو اسلم گردید .در سراسر یقرون وسطی در سممواحل مممدیترانه بممرخلف
دوران رومیان که تنها یک فراهنگ بود دو نوع فراهنگ یکی اسلمی و دیگممر ی عیسممو ی ،وجممود
داشت .حتی میتوان ادعا کرد که به علت اختلف و شکاف تممدریجی بیممن کلیسممااها ی شممریقی و
غربی پیدا شده بود سه نوع فراهنگ بهوجود آمد.
فراهنگ اروپا ی غربی که در خلل عصر جااهلیت و در اوایل یقرون وسطی از لحماظ منطقها ی
محدود و از نظر معنو ی بیش از اسلم محدود شده بود ،ناگهان در دوره ی رنسانسمم 2شممهرت و
یقدرت تازها ی کسب کرد و صاحب سرزمیناها ی پهناور ی گردید .کشوراها ی اروپا ی غربممی تمممام
ماها ی
این موااهب را ممدیون اسمتعداداها ی خمماص ذاهنممی ،حممادثهجویی ،دانشپژواهمی و سیسمت ی
یباشمند .تمممام نیمکمریه ی غربمی تحممت
ناهما م ی
گاهمما فایقممد آ ی
سیاسی بهتر ی است که سایر فراهن ی
فرمانروایی و سلطیه ی آن درآمد .مبلغین مسیحی در کشویراها ی خاور دور دارا ی شهرت و اعتبار
کاها کممه بیهکشمموراها ی
شدند .اروپا ی غربی در اهندوستان یقدرت و نفوذ سیاسی بیهدست آورد .تر ی
ناها رانده شدند.
مختلف مسیحی تاخت و تاز و تجاوز نموده بودند پس از چند ی از آن سرزمی ی
بسیار ی از کسانی که درباره فراهنگاها ی مختلف مطالبی نوشتهاند نتوانستهاند درک نمایند
که فراهنگی را که مردم غرب در سراسر جهان نشر و ترویج کردهاند یقدرت خود را مدیون سنتز
عبر ی ،یونانی ،رومی که شامل دین مسیح است نمیباشممد ،بلکممه متکممی بممر اصممولی اسممت کممه
ااهمیت آن در اواخر یقرن پانزداهم مطمح نظر یقرار گرفته است .غرب نممه بهخمماطر مسممیحیت در
اذاهان جهانیان مقامی یافت بلکه این مویقعیت را بهخاطر حوادث مکرر ،مهارتاها ی فنی ،یقممدرت
زیاد ارتش و در خلل یقرن نوزداهم بهخاطر ایدهاها ی آزاد یطلبی و بریقرار ی حکممومت مشممروطه
نگونه افکار و عقایممد مسمملم و غیممر یقابممل
بیهدست آورد .تا یقبل از سال  1914نشر و گسترش ای ی
1
2

 ،Constantineکنستانتین آخرین امپراتور یونان که بهدست ترکاها کشته شد.
 ، Renaissanceرنسانس :دوره تجدد حیات ادبیات و صنایع و بازگشت سبک شعر و اهنر دوران یقممدیم در
اواخر یقرن پانزداهم و اوایل یقرن شانزداهم در اروپا است.
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مقاومت بود .حکومت شورو ی که بیهحمایت از استبداد باستانی برخاست با تهدیممدات انقلبیممون
مواجه گردید و سرانجام در سال  1906مجبور شد که نخستین یقدم را در راه تشکیل حکممومت
پارلمانی بردارد .امپراتور ی کهنسال چین پس از دواهممزار سممال پابرجممایی از طممرف افممراد غیممور
یدانسممتند منقممرض گردیممد .ژاپممن کممه بسممیار
بدعت گذار که فراهنگ خممود را مراهممون غممرب م ی
محافظیهکار و در عین حال طرفدار عدم مداخله کشوراها ی بیگانه در سیاسممت خممود بممود بنممادر
خود را برا ی تجارت با غرب باز و افکارش را کم و بیش متوجه ایممدئولوژ ی غممرب نمممود .دلیممل
یشمار ی در دست است که این پدیده اهم چنان ادامه خوااهد داشت تا آن زمان که تمام جهان
ب ی
2
1
ککممالی بممدون انکممار نممه فقممط در
از حیث فراهنگ یکسممان گشممته و نظریممات جفرسممون و م ی
یتردیممد
لاها ی تاریک آفریقا نیممز منتشممر گممردد .ب ی
اهندوستان بلکه در دشت تبت و زوایا ی جنگ ی
نچه اروپا با استعداد جنگی که داشممت ویقممت خممود را الزامم ًا بممرا ی نبرداهمما ی داخلممی تلممف
چنا ی
تآمیز،
یکرد ویقوع این جریانات حتمی و مسلم بود .اروپا با نشان دادن ایممن صممحنیه ی حمممایق ی
نم ی
اعتبار و شهرت خود را از دست داد و یقاریهاها ی دیگر نیز با کمممال جسممارت و گسممتاخی دعممو ی
استقلل فراهنگی نمودند.
عصر ما مانند دوران بعد از سقوط امپراتور ی غربی ،عصر تجزیه ی فراهنگی بهشمممار میرود.
ل در
کمونیسم شورو ی بهمنزله ی کیش و آیینی شده است که سرزمیناها ی پهنمماور ی را کممه یقب  ً
یقلمرو مسیحیان بود فتح نمود .کشور چین بدون بازگشت بهسنتاها ی باستانی خود برآن اسممت
که بیشتر عقاید غربیاها را رد نمایممد .آفریقمما ،اهماننممد مادهایسممت کممه در حممال تخمیممر باشممد،
نچممه مسمملم اسممت بازگشممت آن بیهدوران تمموحش
حاصل اش چه خوااهد بود معلوم نیست ،اما آ ی
یکند لیکن اهیچ بعید نیست
نرا حفظ م ی
یباشد .اهند که میراث خود را از انگلستان بازگرفته آ ی
م ی
که تحت تأثیر القائات الهیون بار دیگر اهمممان اخل ق و روحیممات یقبممل از دوران واسممگوداگاما 3را
مچنیمن فسماد و
کسب نماید .جهان امروز مانند عصمر جمااهلیت از نمبرد و شمایعات جنمگ و اه ی
انحطاط سریع فراهنگی مملو و آکنده است.
1

2
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 (1826 – 1743) ، Thomas Jeffersonسومین رییسجمهور ممالک متحممده آمریکمما بممود کمه بمرا ی
به دست آوردن آزاد ی سیااهان و القا ی بردگی و خرید و فروش آناهمما تلش فممراوان کمرد .در تمدوین یقممانون
اساسی آمریکا شرکت داشت .طرفدار توده ملت و مظهر دموکراسی بود و سیاست صلحطلبانها ی داشت.
،Thomas Babington Macaulayم ) (1859 – 1800از مورخین انگلیسی اسممت .در سممال 1830
بهنمایندگی پارلمان انتخاب گردید .در سال  1834به اهندوستان رفت و پممس از چهممار سممال بممه انگلسممتان
مراجعت نمود و دوباره بهنمایندگی انتخاب گردید .مهمترین اثر او »تاریخ انگلستان« اسممت کمه جلممد اول و
دوم در سال  1848چاپ و منتشر گردید.
 Vasco da Gamaواسکوداگاما – ملح ]ناخدا[ پرتقالی.
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بحران ایقتصاد ی با اختلل در نظر فراهنگی توأم گشته است .در وضع بازرگانی و داد و سممتد
بین کشوراها ی کمونیست و غیر کمونیست نقصان و کااهش حاصل گشته و حتی در نقمماط غیممر
کمونیست جهان نظریه  ی استقلل ایقتصاد ی رسوخ پیدا کرده است .محسوس است که صممنعتی
شدن اهر کشور بهسود یقدرت اها ی نظامی است .بنابراین اهر کشور ی برا ی صممنعتی کممردن خممود
باید اهرچه زودتر ایقدام نماید .در این مورد استفاده از تعرفهاها ی سنگین ،تقلیل در میممزان داد و
ستد بازرگانی ،کااهش در مقدار مواد غذایی توأم بمما افزایممش ناگهممانی نرخاهمما بیهممموازات تکممثیر
یباشد .اگممر اوضمماع بیهچنیممن وضممعی درآیممد ،نممتیجیه ی آن توسممعیه ی
جمعیت لزم و ضرور ی م ی
نچه انسممان مصمممم شممود کممه
اختلف عقاید ،ایجاد بحران ایقتصاد ی ،یقحطی و جنگ است .چنا ی
امور محوله را برخلف وضع کنونی از رو ی اندیشه و خرد اداره نماید در آن صورت از برخورد با
نتایج شوم و ناگوار برکنار خوااهد ماند.
غرب در یقرن نوزداهم میلد ی به خاطر مسیحیت ،حکومت مشروطه ،تجارت و تکنیک علمی
مقامی کسب کرد بقیه مردم جهممان سممه یقسمممت اول را نپذیرفتنممد ولیکممن از تکنیممک علمممی
استقبال کردند .اکنون تنها عامل وایقعی و مشممترک در فراهنگاهمما ی گونمماگون اهمیممن تکنیممک
علمی میباشد .توربیناها و بمباهمما ی اهیممدروژنی در دو طممرف پممرده آاهنین 1مشممابه یکدیگممر
اهستند .دانشمند یا مخترعی که از رو ی اراده و یا بدون اختیار از این سو ی پرده ی مزبور به آن
طرف میرود بیدرنگ میتواند به کار خود ادامه داهد و وسایل آزمایشممگااهی را کممه سممابق ًا از آن
ل جدا و
بهره مند بوده در اختیار داشته باشد .این وحدت علمی از کلیه یجهات افترا ق دیگر کام  ً
مستقل است .شخصی که برا ی شورو ی بمب میسازد بهبنیانگذار دیکتاتور ی پرولتاریا 2کمممک
میکند ،و کسی که برا ی آمریکا بمب تهیه میکند به اصول مسیحیت کمک مینماید اممما ایممن
دو نفر ،علی رغم اختلف فاحشی که بیممن دو مکتممب وجممود دارد ،مممادامی کممه مقیممد بهعلممم و
تکنیک علمی باشند میتوانند دور از اینگونه عدم توافقاها با یکدیگر مذاکره نماینممد .حممدایقل
1
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 ،Iron Curtainپرده ی آاهنین ،بهمرزاهایی اطل ق می شود که بین اتحاد جمااهیر شورو ی و ایقمار آن از یک
طرف و کشوراها ی اروپا ی غربی از طرف دیگر یقرار دارد] .داشت[ وجه تسمیه آن عبارتست از محصور کردن
مرزاها به سیم خاردار که در اطراف این منطقه کشیده شده است .اولین بار وینستون چرچیمل از ایممن کلمممه
در نطقی که در سال  1946ایراد کرد استفاده نمود.
) Proletairیا  (Proletariatبهکسانی که منحصرا از نیرو ی بازو ی خود تحصیل معاش میکنند و اهیممچ
نوع سرمایه و ملکی ندارند گفته می شود و شامل کارگران و خدمتگزاران جزء دولتی یا مؤسسات و رعایمما ی
روزمزد میگردد ،بهزعم »انگلس« این طبقه در نتیجه ی انقلب صنعتی که در نیمه دوم یقرن اهیجممداهم در
انگلستان پیدا شد بهوجود آمدند.
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در این زمینه دنیا میتواند متحد بایقی بماند.
علت دیگر ی وجود دارد که بر مبنا ی آن جهان میتواند بیش از پیممش متحممد باشممد و ایممن
مطلبی است که در نتیجه اطلعات بهدست آمده است .یقبل از کریستف کلمب مردم مکزیمک و
پرو از نحوه ی زندگی یکدیگمر بیاطلع بودنمد و اروپاییمان نیمز از نیمکمره ی غربمی اهیچگمونه
اطلعی نداشتند .به نظر مردم غرب اروپا ،در خلل دوران جممااهلیت ،کشممور چیممن نقممش بسممیار
کوچک و ژاپن اصو ًل نقشی را باز ی نمی کرد .اهنگامی که اکثریت مردم یقادر بهخواندن نبودند و
دانش کسانی که در اکثر نقاط عالم گمنام بودند و اکثریت از وجودشان اطلعممی نداشممتند چممه
می توانست باشد .اکنون با نفوذ جراید و رادیو حوادث مهم در اهر یک از نقمماط دنیمما سممریع ًا بممه
اطلع مردم اکثر کشوراها ی متمدن دنیا رسانده میشود .در عیممن حممال بهعقیممده ی طرفممداران
روشنفکر ی ،در یکی دو یقرن گذشته نتایج حاصله چندان مطلوب و پسندیده بهنظممر نمیرسممد.
اخبار ی با حداکثر سرعت در عالم پخممش میشممود کممه اهیجممانانگیز باشممد و تممرس و نفممرت از
اهیجاناتی است که بهسرعت برانگیخته میشوند .بممالنتیجه آنچمه را کمه مما راجمع بهدشممنان
نیرومند درک می کنیم این است که آنان در انسممانیت بمما ممما شممریک نیسممتند بلکممه بیشممتر در
زشتیاها و معاصی بیشمار خود ما را سممهیم میداننممد .ابممراز بیممم و نفممرت نسممبت بهدشمممنان
احتمالی بهمنزله احساسی است که برا ی اهممر فممرد انسممان عمماد ی محسمموب میشممود و مسممتند
بهتاریخ بسیار مفصلی میباشد .اگر مسأله ی روابط بین اجتماعات نافذ و مؤثر نباشد اجتماعممات
مزبور باید مانند یقبایل آزتک 1و اینکا 2از اوضمماع و احمموال یکدیگممر بیاطلع مانممده و چممون در

شرایط کنونی این کیفیت عملی نیست بنابراین اخبممار پخممش شممده از نقمماط دور دسممت نبایممد
وحشت انگیز باشد .ولیکن در حال حاضر در مورد کااهش انگیزیه ی نفرت امید مختصممر ی وجممود
دارد.
نه شقا ق و جدایی کامل و نه اهمکار ی و اهمبستگی مطلق اهیچکدام در پیشممرفتاها ی اخیممر
در زمینه ی نظامی وضع روشن و مشخصی ندارد ،با توجه به اینکمه میمزان ااهمیمت آن نسمبت
بهمسایلی که مورد بررسی یقرار دادیم بهمراتب بیشتر است .از نقطهنظر نظممامی دو نمموع تمرکممز
عمده وجود دارد :یکی بلوک کمونیست و دیگر ی یقدرتاها ی غربی .اهمبسممتگی و ریقممابت کممه از
آغاز بروز اختلف یقبایل وحشی تا به امروز دوش بهدوش یکدیگممر پیممش رفتهانممد ضمممن یممک
پدیده ی تدریجی که یقاطعیت تلخی در بر دارد بهنقطها ی رسممیده اسممت کمه اهممر یمک از آناهمما
1
2

] ،Aztecساکنان اولیه مکزیک[.
] ،Incaسرخپوستان اینکا )افراد این یقبیله در کشور پرو زیست مىکردند([.
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به بزرگترین پیشرفت که با آن سازگار باشد نائل گردیده است .اهر یقدر اهمبستگی بیشممتر باشممد
به اهمان اندازه فرصت برا ی پیروز ی بیشتر است و اهر یقدر میزان ریقممابت زیممادتر گممردد بهاهمممان
نسبت انگیزه ی تعاون در بین اهر گروه زیادتر خوااهد بود.
نتیجه  ی کارکرد این دو عامل موجب آشکار شدن استعداداها ی فنی و طبع ًا منجر به تمرکممز
نچه انگیزیه ی ریقابت ادامه یافته و
نیرواها ی نظامی در یک یا اهر دو دسته ریقیب خوااهد شد .چنا ی
استعداد فنی فزونی یابد در این صورت جریان امر بیهنابود ی طرفین منتهی خوااهد گردیممد .اگممر
مانگیزتر نباشد بنابراین ریقابت نبایستی بیهشکل مخرب نمایان گردد .آیا
خواسته باشیم عوایقب غ ی
شتر
ناها ی ورزشی لذت بخ ی
امکان دارد که بشر یقادر بیهدرک این مسأله شود که پیروز ی در میدا ی
یتوانند بیهریقابت در اهنر ،علم و تفریحات روزمممره یقممانع باشممند؟ آیمما
از کشتن ریقیب است؟ آیا م ی
یدانم ،اما اگر بشممر
یتوانند فارغ از انگیزیهاها ی مشابه ترس و درندیهخویی زندگی کنند؟ من نم ی
م ی
در این زمینه با شکست روبیهرو شود ،نژاد بشر محکوم بیهفنا است.

فصل ششم

تکنیک علمی و آینده
یکی از مهمترین مسایلی که بشر تاکنون به آن پی بممرده اسممت اطلع از چهگممونگی اسممتفاده و
بهرهبردار ی از انرژ ی اتمی میباشد .از اینرو باید راجع به ااهمیت آن در مقاصد نظممامی دیقممت و
توجه خاصی به عمل آید ولیکن نادیده گرفتن فواید آن در زمان صلح خطا ی محض است.
در آینده بسیار نزدیک به عنوان یکی از منابع جدید یقدرت در مسایل حمل و نقممل زمینممی،
دریایی و اهوایی از آن استفاده خوااهد شد .اهماکنون خواص و فواید آن در علم پزشکی بهثبمموت
رسیده و در صورت لزوم بهاهمان اندازه که موجب اتلف نفوس میشود در امر معالجه و مداوا ی
مردم نیز مؤثر و سودمند است .امکانات بسیار جالب و یقابل توجه دیگر آن منوط به آینده است.
دولت شورو ی در مورد استفاده از انرژ ی اتمممی گفتممه اسممت کممه میخوااهممد مسممیر رودخممانه ی
ینیسی 1را تغییر داده و بیاباناها ی وسیع را بهجلگهاها ی حاصلخیز تبدیل نماید .امکان دارد که
دیر یا زود و با ذوب شدن یخ اها ی یقطبی آب و اهوا ی مناطق شمالی تغییرات کلی نماید ولیکممن
اینگونه امکانات اهنوز بر مبنا ی تحقیقات نظر ی پیممش میرود .آنچممه نسممبت ًا مسمملم اسممت آن
است که انرژ ی اتمی بهجا ی نفت و زغالسنگ در بسیار ی از رشتیهاها ی صنعتی مممورد اسممتفاده
یقرار گرفته و بالنتیجه از کار حداکثر استفاده خوااهد شد.
اگر صلح پایدار باشد انسان یقادر است که راهاهایی بیابد تا بدانوسیله از کار حداکثر استفاده
نچممه کممه
را بنماید .ولیکن اهنگام جنگ یا در موایقعی که خطر تهدید جنممگ در پیممش باشممد آ ی
موجب ازدیاد نیرو ی تولید کار است جز بدبختی برا ی انسان ثمر ی ندارد زیرا که یقسمت اعظممم
یشود .از این نقطیهنظممر کشممف
کدیگر بیهکار برده م ی
تاها در راه انهدام و از بین بردن ی ی
نیرو ی مل ی
یآورد و
طر ق آزاد نمودن نیرویممی کممه تمماکنون در اهسممتیه ی اتممم نهفتممه بممود بممدبختی بیهبممار م ی
یتوانند وضع خممود را بمما مممویقعیت
 یاین وضع منوط بیهنیرو ی ملل و کشوراهایی است که م ی
ادامیه ی
تاها ی برجستیه ی علمی منجملممه اینشممتین کممه
جدید منطبق نمایند .عقیده گرواهی از شخصی ی
نچه از ویقوع جنگ اتمی جلوگیر ی نشود ممکن اسممت
ناها است این است که چنا ی
مشهورترین آ ی
تا یقبل از پایان یقرن حاضر بشر و شاید تمام حیوانات در آستانه انقراض و نابود ی یقرار گیرند .در
تاها ی سیاسممی را یقممادر
آیین کشوردار ی چیز ی وجود ندارد تا بتواند مردمان عاد ی و یا شخصی ی
1

 ،Yeniseiرودخانه ینیسی در مرکز سیبر ی است و به ایقیانوس منجمد شمالی میریزد.
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نماید تا با این یقبیل تهدیدات مقابله نمایند .از زمانی که انسان بممرا ی نخسممتین بممار کشمموراها ی
مسلح تشکیل داده تنها یک نوع مقررات تازه وجود داشته که مفادش چنین اسممت »تجهیممزات
لتر سازید تا بدانوسیله بتوانید او را تهدید و وادار بیهصلح
خود را در مقابل دشمن احتمالی کام ی
نموده و یا در صورت مبادرت بیهجنگ بر او غممالب شموید« چمون طرفیممن از ایمن اصمل پیممرو ی
یداهد بر شدت جنگ افزوده خوااهد شممد،
نجا که وضعیت صنعتی اجازه م ی
یکنند بنابراین تا آ ی
م ی
ولیکن حصول پیروز ی تاکنون محممال نبمموده اسممت و یمما بیهطممور کلممی خطممر عمممدیها ی متمموجه
یطرف نگردیده است .در آیندیه ی نزدیک این اوضاع و شرایط جز با تممدابیر سیاسم رِ
ی
کشوراها ی ب ی
نچه فممردا جنممگ آغمماز شممود الزامم ًا
یگویم کممه اگممر چنمما ی
کافی نتیجیهبخش نخوااهد بود .من نم ی
باهمما ی
نکه طرفین ذخیممریه ی بم ی
نتیجیهبخش نخوااهد بود زیرا چه بسا ممکن است که پس از ای ی
یمانده باشند و نیز ممکن است اهر
خودشان را بیهکار بردند اهنوز موجودات زندیها ی در جهان بایق ی
یک از طرفین برا ی طرف مقابل چنان وضممع متشممنج و آشممفتیها ی بیهوجممود آورد کممه بمما وجممود
باها ی تازه بشود .این کار مویقتی بوده و این امید مختصر نیز
ادامیه ی جنگ یقهر ًا مانع ساختن بم ی
باهمما افممزوده شممده و
یرود .در اثر توسعه و پیشرفت مهممارت فنممی ،بیهمیممزان خطممر بم ی
از بین م ی
باها افزایش یممافت ابراهمما ی
یکند .پس از آنکه تعداد بم ی
ناها نیز کااهش پیدا م ی
اهزینیه ی ساختن آ ی
یسممازد و بممدون
ناها را بیهاهر سممو ی رانممده و پراکنممده م ی
یشود و جریان باد آ ی
رادیو اکتیو تولید م ی
یکند .چنانچه در اصول یقدیمی
توجه بیهمرزاها ی سیاسی ،کشوراها را یکی پس از دیگر ی نابود م ی
اداریه ی امور کشوراها تغییراتی حاصل نشود در آن صورت چنین سرنوشتی در انتظار ما است.
اهرچند در اثنایی که درباره ی آفات و بلیاتی که علم اهمراه میآورد دوراناها ی بمب اتمممی و
اهیدروژنی در نظرش مجسم میشود بیشک میتوان باور نمود خطر ی که از این تخیلت ناشی
میگردد از خطرات علمی بیشتر است .جنگاها ی میکروبی اهنوز وارد مرحله ی عمل نشده است
بلکه کشوراها ی دو طرف پرده ی آاهنین آن را تحت مطالعه و بررسی دیقیق یقرار دادهاند .اشخاص
مدعی اهستند که به منظور نابود ساختن نژاد بشر اهمواره مقدار کممافی میکممروب در شیشممهاها ی
کوچک آماده دارنممد .اهنمموز معلمموم نیسممت کممه ایممن راهاهمما تمما چممه انممدازه میتوانممد در جنممگ
موفقیتآمیز باشد اما تصور اینکه اکتشافات مورد نیاز برا ی مدت مدید ی بهتعویق افتد اهیچگاه
اساسی و منطقی بهنظر نمیرسد ،عدها ی از کسانی که پا یبند احساسات و عواطمف اهسمتند بما
نگیممر
یکنند که مبادا بیمار ی شایع در میان دشمممن از مرزاهمما گذشممته و دام ی
دلسوز ی اظهار م ی
یکنم که افزایش ظلم و بیدادگر ی بتواند از ایمن بمدبختی جلموگیر ی
ناها شود ،اما من تصور م ی
آ ی
نماید.
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کتر خوااهممد کممرد.
موضوع اسارت باید ممنوع و مویقوفالجرا بماند زیرا که وضممع را خطرنمما ی
نچه که بیشممتر مخمماطریهآمیز بیهنظممر
ینمایند .آ ی
چیک از طرفین در این مورد اظهار تأسف نم ی
اهی ی
یرسد موضوع اعزام جاسوس بیهکشوراها ی دشمن است .سپااهیان فاتح جممرأت اشممغال نمممودن
م ی
نجا گریخته یا از بین
نکه سکنه آن مرز و بوم از آ ی
ناها ی دشمن را نخوااهند داشت مگر آ ی
سرزمی ی
جانممد
یاها در رن ی
شبین ی
رفته باشند .لیکن بیهفرض تمام این احتیاطات و یقوا ی نظامی که از این خو ی
نکه با انتشار میکروب طاعون بتوانند دشمممن را از آن سممرزمین
ممکن است امیدوار باشند به ای ی
پراکنده و تار و مار سازند .چون طرفین این امید را در دل دارند احتما ًل ممکممن اسممت کممه اهممر
یک بتوانند بیهطرف مقابل آسیب برسانند ولی خودشان متساوی ًا از این آسممیب صممدمه خوااهنممد
دید.
برا ی بهوجود آوردن مصیبت راهاها ی دیگر ی نیز یافت میشود مانند آلوده ساختن خاک بمما
سموم مختلف که طبع ًا مانع از حاصملخیز ی میگمردد و یما ایقمدام بهپخمش میکمروب در میمان
محصولت به جا ی انسان ،میزان مخاطراتی را که انسان از طریق مهارت علمممی میتوانممد بممرا ی
شبینی کرد .در موضوع خوددار ی طرفیممن از ایقممدام بممرا ی
یتوان پی ی
اهم نوع خود فرااهم نماید نم ی
باهمما ی
کدیگر علیم و یقراینی موجود نیست .در طرفیممن پممردیه ی آاهنیممن سمماختن بم ی
نابود ی ی ی
تاهمما
اهیدروژنی اهم چنان ادامه داشته و یقاطعیت دارد .افممراد نیرومنممد ی کممه پیرامممون رفتممار مل ی
یبینند.
یکنند نسبت به این خودکشی دیو جانبه چاره دیگر ی نم ی
یقضاوت و بررسی م ی
آیا بشر تا این حد محروم از عقل سلیم است که خواستار دفع ایمن فمماجعه نیسمت؟ اشممکال
این است که اهر چند کسی نتایج آن را نمیخوااهد ولی ایقدامات شایسته برا ی جلمموگیر ی از آن
با عادات ذاتی آن چنان مغایرت دارد که ایقناع مردم در باب ضرورت آن دشوار است و این یقضیه
یباشد که بیهعقیده من چندین سال ویقت لزم اسممت تمما تغییممرات لزم صممورت
آن یقدر مشکل م ی
یاها سبب جلوگیر ی از ویقمموع جنممگ
نگونه تدابیر و چاریهجوی ی
بگیرد ضمن ًا باید امیدوار بود که ای ی
یتمموان
جهانی سوم شود .اهرگاه از بروز جنگ آینده بیهنحممو ی جلمموگیر ی شممود در آن صممورت م ی
تاها ی سیاسممی خوااهنممد
امیدوار بود که در خلل مدت ده یا بیست سممال دیگمر حمتی شخصمی ی
توانست مسایل عایمالمنفعه را در شرایط نوینی که اکنون ضرورت دارد درک و استنباط نمایند.
اگر مردم از نتایج زیرکی دوران کودکی خود راهایی یابند بهخوبی درک خوااهند نمود که در
تمام کشوراها ی نیرومند جهان یا در آمریکا و شورو ی بحث پیرامون افممراد اسممت در حممالی کممه
»انسان« در بوته  ی فراموشی افتاده است .تا این زمان سابقه نداشته است که بشریت تا این حد
در معرض خطر یقممرار گرفتمه باشممد و نیممز اهیچگمماه ریقابتاهمما ی طبقممات مختلمف ،جمامعه را در
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آستانه ی تهدید بهنابود ی یقرار نداده است .بی مورد است اگر مسائل سیاسی را بر حسب پیروز ی
احتمالی یقیاس نماییم .اگر بشر پافشار ی کند این حقیقت نه تنها از طرف کشوراها ی غربی بلکه
از جانب کسانی که اکنون تحت نفوذ فلسفه ی منسوخه مقتبس از مارکس یقرار گرفتهاند مممورد
تأیید وایقع خوااهد شد چنین امید ی اینک وااهی بهنظممر میرسممد اممما مممن یقممانع نمیشمموم زیممرا
مشااهده می کنم که حتی راهبران کمونیست در اصول مطلقه پافشار ی میکنند در صممورتی کممه
ل واضح است که آناها بدین طریق موفق نخوااهند شد آنطور که مأموریت غیورانه و حممس
کام  ً
یسازد ،که سلطه و نفوذ جهانی خودشان را اعمال نمایند.
ناها را وادار م ی
تطلبی آ ی
یقدر ی
اهر نوع افزایش در میزان مهارت ،اگر بهخاطر ازدیاد سعادت و خوشی انسان و نه کااهش آن
باشد ،احتیاج به افزایش خرد دارد .در خلل یکصد و پنجاه سال اخیر مهارت روز افزون بمموده
است و کم ترین آثار و علیمی که حاکی از کم شدن آن باشممد وجممود نممدارد ولممی جزییتریممن
تغییر ی در عقل و خرد پیدا نشده است .اصول کشوردار ی اهنوز ماننممد یقممرن اهجممداهم در پممرده
ابهام بایقی مانده است .شعاراهایی را که مردم برا ی پیروز ی در انتخابات بهکممار میبرنممد بهاهمممان
ل بوده است .مممردم کمموتهنظر و بیاراده ماننممده اهمیشممه درصممدد
اندازه مضحک میباشد که یقب  ً
حفظ منافع و سودپرستی خودشان بودهاند .مهارت بدون عقل مشکلت زیمماد ی بهوجممود آورده
است .رفع این مشکلت تنها با افزایش مهارت ممکن نیسمت بلکمه از طریمق بسمط و گسمترش
خرد بنابر مقتضیات زمان میسر میباشد .اندیشه پیرامون انقراض و نابود ی بشر لرزه بر انداممان
لاها ی پر مخمماطریها ی کممه در
یاندازد ولیکن این بیهتنهایی کافی نیست .وظیفه حتمی ما در سا ی
م ی
پیش داریم این است که این اهیجانات نفسانی مانند نفرت ،حرص و حسد را بیهخممرد و حکمممت
جدید ی که مبنا ی آن احساس و درک مخاطرات مشترک است تبدیل نماییم ،مخاطراتی که از
تاها اسممت .اهنگممامی کممه
نگونه حمایق ی
حمایقت ما ناشی گشته و درمانش تنها بیهوسیله کااهش ای ی
کدیگممر ابممراز تنفممر
یکنید این نفرت دیوجممانبه اسممت .زمممانی کممه افممراد نسممبت بیهی ی
ابراز تنفر م ی
ینمایند زیانش محدود است ولیکن اهنگامی کممه ملممل از یکممدیگر متنفرنممد زیممانش یقطعممی و
م ی
چگاه به این تصور نباشید که آنان که مورد تنفر شممما اهسممتند حتم م ًا سممزاوار
نامحدود است .اهی ی
یدانم تنفر از کسانی
یدانم که آیا مردم در خور نفرت اهستند یا نه اما م ی
یباشند .من نم ی
نفرت م ی
یکنیم تبیهکار اهستند آن چیز ی نیست که آزاد یبخش انسان باشد .تنها چیز ی کممه
که گمان م ی
یداهند تعاون و اهمکار ی و نخستین گام بیهسممو ی آن در یقلمموب مممردم جممایگزین
بشر را نجات م ی
کنممواخت مسمملم ًا
شده است .خیر خوااهی برا ی یک فرد امر ی طبیعی است ولیکممن در جهممان ی ی
خیر اندیشی برا ی یک تن واحد مگر در صورتی که توأم با خیر اندیشممی نسممبت بیهعممامه مممردم
یباشد .این یک اصل یقدیمی است که توسط حکما در طی اعصممار و
بوده باشد عبث و بیهوده م ی
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ناها بیهمردم ابلغ شده  -با این وجود بیهعبث و بیهوده .و سممرانجام ،اکنممون
در بسیار ی از سرزمی ی
تاها ی عملی که در
اگر اهر یک از ما خوااهان راهایی از خطر سقوط و نابود ی باشیم باید از سیاس ی
عبین معتقدنممد کممه
وایقع یک نو خرد است پیرو ی نماییم و این اهمان چیز ی است که مردان وایق ی
برا ی این جهان بسیار نافع است.

فصل هفتم

آیا ایمان مذهبی مشکلت ما را حل میکند؟
فرضیه ایست که در ممالک غربی مشهور و مورد یقبول عامه است دایر بممر اینکممه آنچممه بمماعث
ل بممرخلف
پریشانی ملل شده از بین رفتن ایمان مذاهبی میباشد .بهنظر من ایممن فرضممیه کممام  ً
حقیقت میباشد .تا آن جا که ایمان با این یقضیه ارتباط و بستگی دارد میتوان گفت که امممروزه
ایمان بهمراتب بیشتر از دوران گذشته است اما در  وایقع سلسله عللی که موجب پیدایش چنیممن
وضع مخاطره آمیز ی شده اصو ًل ارتباطی با عقاید مذاهبی مردم نداشمته بلکمه معلمول ،بمر علمت
تفو ق پیدا کرده است.
آنچه که از سال  1914به این طرف در جهان بهویقمموع پیوسممته اسممت اهمچممون فمماجعیه ی
بناپذیر بوده است .ایممن جریانممات را نممه حمموادث خممارجی بلکممه بممازیگران بیهوجممود
یونان اجتنا ی
یپردازیم.
آوردیهاند که اینک اجما ًل بیهشرح آن م ی
در سال  1914مردم آلمان بهتصور اینکه بهیقدر کممافی یقممو ی و نیرومنممد اهسممتند ،درصممدد
برآمدند تا یک امپراتور ی نظیر دولت انگلستان ،فرانسه و شممورو ی بممرا ی خممود تشممکیل داهنممد.
دولتاها ی مذکور متفق شدند تا این داعیه ی جاه طلبی را خنثی نمایند .دولت روسیه با شکست
روبهرو گشت و در انقلب سال  1917سیاست و خطمشممی امپریالیسممتی و باسممتانی خممود ]را[
بیهدست فراموشی سپرد .بلوک غرب تعهد کرد که یقسطنطنیه را بیهدولت شورو ی واگذار کند اما
با انعقاد یقرارداد صلح از طرف شورو ی این تعهد انجام نگرفت .پس از شکسممت شممورو ی توسممط
تاها ی انگلیس و فرانسه بیهدستیار ی آمریکا ،آلمان را شکسممت دادنممد .دولممت آلمممان
آلمان ،دول ی
1
تآمیز ورسا ی را یقبول نموده و به اشتبااهات ناشی از سمموء تممدابیر
مجبور شد که معااهدیه ی ااهان ی
جنگی اعتراف نماید.
آنان چون عامل بروز جنگ بودند »تبهکار« خوانده شدند .شورو ی نیز بهعلت انعقمماد پیمممان
جداگانه صلح و از طرفی به واسطه  ی انکار و عدم یقبول دیون جنگی »تبهکار« خوانده شد .ملل
فاتح عموم ًا برا ی مبارزه و نبرد با شورو ی با یکدیگممر متحممد شممدند ولیکممن سممرانجام شکسممت
خوردند و اهنگامی که مشااهده نمودنممد کمه شمورو ی نسممبت بممه آناهمما ابمراز تمایممل و دوسمتی
نمی نماید دچار تعجب و حیرت گردیدند .مردم آلمان نیز پریشان و دچممار مضممیقه شممدند و بمما
Treaty of Versailles
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بحران »کساد ی عظیمی« 1که در نتیجه عممدم تممدبیر و جهممالت »حکممومت جمهممور ی آمریکمما«
به وجود آمده بود پریشانی و گرفتار ی مردم آلمان تشدید گردید .این رنج و مصایب سبب بممروز
تشنج و تشنج باعث رو ی کار آمدن اهیتلر گردید .ملل باختر ی به امید اینکه اهیتلر به شممورو ی
حمله خوااهد کرد با و ی مخالفت نکردند و در عوض با جمهور ی ویمار 2که دولت بیطرفی بممود
معارضه و مخالفت نمودند و در موضوع اهمرااهی با اهیتلر بهجامعه بشریت ثابت نمودند که فایقممد
معیاراها ی اخلیقی میباشند .خوشبختانه اهیتلر دیوانه بود و این جنون موجب سقوطش گردیمد.
دول باختر ی کمک شورو ی را برا ی رسیدن به این نتیجه با نهایت خرسند ی پذیرفتنممد و حممال
آن که در پایان جنگ جهانی اول کشوراها ی شورو ی و آلمان اهر دو ضعیف بودند ولیکن شورو ی
در پایان جنگ جهانی دوم نیرومند بمود .انگلسمتان اهرچنمد کمه ذاتم ًا بما شمورو ی مخاصممت و
دشمنی داشته لیکن از سال  1907تا  1917بهعلت ترس از آلمان ظااهر ًا مجبور بود کممه بمما آن
کشور رابطه دوستی بریقرار نماید .در پایممان جنممگ جهممانی دوم بمما ایجمماد طمرح نمموین ،اروپمما ی
باختر ی ااهمیت خود را از دست داد و فقط ایالت متحده آمریکمما و شممورو ی نیرومنممد شممناخته
شدند .چنانچه در دوران گذشته و در مویقعیت اها ی مشابه اهمواره اتفا ق افتاده است بین این دو
ل خصومت و دشمنی حکمفرما بوده است و اهر یک خواسممتار تفممو ق جهممانی
یقدرت بزرگ متقاب  ً
یدانسممت.
بودیهاند .شورو ی خود را وارث سیاست و خط مشممی فیلیممپ دوم ،نمماپلئون و یقیصممر م ی
ینمود اتخاذ
آمریکا نیز اهمان سیاستی را که انگلستان در خلل یقرن اهجداهم و نوزداهم دنبال م ی
کرد.
در خلل این اوضاع و احوال چیز تازها ی بهغیر از تکنیک وجود نداشت .تعارض یقممدرتاها ی
بزرگ مانند گذشته اهمواره وجود داشته جز اینکه تکنیک بمر عظممت ایممن کشموراها و یقمدرت
تخریبی جنگ افزوده است .اگر شورو ی اهنوز به »کلیسا ی ارتممدکس« وفممادار میبممود و اوضمماع
کماکان مانند گذشته بود .ما از مغرب زمین آنچه را که در »کلیسا ی یونانی« بدعتآمیز بهنظر
می رسد خاطر نشان خمموااهیم سمماخت .کسممانی کممه گممزارش ویقممایع جنممگ کممریمه 3را مطممالعه
Great Depression

2
3

1

] ،Weimarشهر ویمار )در خاور آلمان([.
 ،Crimean warجنگ کریمه» .در زمممان سمملطنت نیکل ی اول ،روسممیه بهسممرعت در بالکممان پیشممرو ی
میکرد .ملتاها ی غربی از این پیشرفت بهوحشت افتادند و بهبهانهاها ی گوناگون بمما ایممن کشممور وارد جنممگ
شدند .از جمله ترکیه در اواسط یقرن نوزداهم و سپس فرانسه و انگلیممس و بسممارابی بهپشممتیبانی ترکیممه بمما
روسیه وارد جنگ شدند که بهجنگاها ی کریمه معممروف شممد .ایممن جنممگ تمما سمال  1856اداممه داشممت و
سرانجام با شکست روسیه پایان یافت.
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می نمایند از ماجرا ی تبلیغات ،آگاه خوااهند شد .من از رژیم فعلی شورو ی بیش از رژیم »تزار«
حمایت و دفاع نمیکنم .آنچه را که من میگویم این اسممت کممه ایممن دو رژیممم دیقیق م ًا مشممابه
یکدیگر می باشند اهرچند یکی پیرو مسیحیت و دیگر ی مخالف آن است .ضمن ًا اظهار میکنممم
که اگر دولت فعلی شورو ی از مسیحیت پیرو ی نماید باز اهم اوضاع تغییر ی نخوااهد کممرد .علممت
تعارض ،تضاد ی است که در امور سیاسی مسبو ق بهسابقه است .موضوع اساسا ً بر سر تضاد بیممن
ایمان و تزلزل و یا اختلف بین دو عقیده نیست بلکه جریان بر اساس دو امپراتور ی نیرومند که
اهر یک خواستار تفو ق و برتر ی اهستند دور میزند.
1

اهیچکس نمیتواند ادعا کند که ویقوع جنگ جهانی اول معلول بیایممانی راهمبران آن زممان
بوده است .تراز ،یقیصر و امپراتور اتریش اهمگی از مسیحیان متعصب بودند .اهمچنین سر ادوارد
گر ی 2و پرزیدنت ویلسون 3نیز چنین بودند .در آن مویقع فقط یکی از سیاستمداران برجسته بممه
نام ژان ژوره 4مسیحی نبوده است .این فرد سوسیالیست بهعلت مخالفت با جنگ بنابر ممموافقت
یقاطبه ی مسیحیان فرانسو ی بهیقتل رسید .در انگلستان تنها کسانی که بهعلت مخالفت با جنگ
از عضویت کابینه مستعفی شدند جان برنز 5و لرد مرلی 6بودند که اهر دو ملحد بودند .در آلمممان
نیز ملحدها ی کممه تحممت فرمانممداهی لیبکنخت 7خممدمت میکردنممد بهمخممالفت برخاسممتند .در
شورو ی افراد ملحد پس از کسب یقدرت برا ی استقرار صلح و آرامممش تلش و کوشممش نمودنممد.
درست است که »بلشویکاها « 8ساکت و آرام ننشستند ولیکن جا ی حیرت و تعجممب اسممت کممه
مسیحیان فاتح آن را مورد حمله و تاخت و تاز یقرار دادند.
2

3
4
5
6
7
8

1 Czar.
،Sir Edward Greyم ) (1933 – 1862سیاستمدار انگلیسی .و ی روابمط انگلسمتان را بما متحمدین آن
تقویت کرد و اهم او بود که موجب ورود انگلستان بهجنگ بینالململ اول ) (1914گردیمد .گرچمه سیاسمت
خارجی او مورد انتقاد ولی این موضوع در او اهیچگونه تأثیر ی بهجا ی نگذاشت زیممرا معتقممد بممود کممه افکممار
عمومی نباید خطمشی سیاسی کشور ی را تعیین نماید.
،President Thomas Woodrow Wilsonم ]) (1856-1924بیسممت و اهشممتمین رییسجمهممور
آمریکا[.
 (1859-1914)] ،Jean Jaurèsراهبر حزب سوسیالیست فرانسه[.
،John Burnsم ]) ( 1858-1943سیاستمدار سوسیالیست ،عضو لیممبرال پارلمممان و وزیممر کممابینه دولممت
انگلستان[.
 (1838-1923)] ، Lord Morleyسیاستمدار لیبرال و روزنامهنگار[.
،Karl Liebknechtم ]) (1871-1919راهبر و نظریهپرداز سوسیالیسممت و کمونیسممت آلمممانی و یکممی از
بنیادگذاران حزب کمونیست آلمان[.
 ،Bolsheviksاکثریت افراطی حزب کمونیست در مقابل منشویکاها که ایقلیت را تشکیل میداهند.
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بیش از این درباره ی جزئیات مسائل سیاسی صحبت نکرده و یقضیه خودمان را بهطور کلممی
بررسی مینماییم .مسیحیان مدعی اهستند که کیش آناها ثمربخش و آیین دیگران زیانبخش
نچممه را کممه مممن
است .و در اهر حال عقیدیه ی آنان درباریه ی مرام کمونیسم نیز چنیممن اسممت .آ ی
یخوااهم تأیید و اثبات نمایم این است که اهر کیش و مسلکی زیانبخش است .مراد از کیممش،
م ی
یباشد .ویقتی که شمموااهد و
داشتن ایمان ثابت نسبت بیهچیز ی با فقدان دلیل و مدارک مثبته م ی
یمورد است .اهدف ما از گفتگو پیرامممون دیممن ایممن
مدارک موجود باشد بحث پیرامون مذاهب ب ی
نیست که دو به اضافه دو مساو ی است با چهار و یا اینکه زمین گرد است .بحممث راجممع بیهدیممن
ویقتی ضرورت دارد که احساسات جایگزین شوااهد و یقراین گردد .اگمر خواسممته باشمیم دلیمل را
یخیزد زیرا اهر یک از طبقممات احساسممات مختلفممی را
جانشین انگیزه نماییم نزاع و ستیزه بر م ی
کاها از نظممرییه ی ارزش
یسممازند .مسممیحیان معتقممد بیهرسممتاخیز اهسممتند و بلوشمموی ی
جانشممین م ی
ینمایند .دفاع از اهیچ آیینی طبق موازین عقلنی مقدور نیسممت بلکمه بایممد از
مارکس 1پیرو ی م ی
راه تبلیغ و در صورت لزوم با توسل بیهجنگ از آن حمایت نمممود از ایممن جهممت اهممر دو یکسممان
اهستند .اگر شما گمان کنید که مردم چیز ی را که دفاع از آن منطقی نیسممت بایممد بمماور کننمد
اهیچ مهم نیست که آن چیز چه باید باشد .شما ضمن اداره امور خانواده چیزاهممایی را بممه افکممار
باها و نشریاتی را که بمما اصممول و ممموازین تعلیممم و
یداهید و کتا ی
رشد نیافتیه ی کودکان رسوخ م ی
ینمایید .از این جریان که بگذریم اگممر
ناها را منع م ی
تربیت مغایرت دارد سوزانیده و یا مطالعه آ ی
شما فرد ی یقو ی و نیرومند باشید برا ی امکان فتح و پیروز ی ایقممدام بیهتشممکیل نیرواهمما ی مسمملح
نکه ماننممد
یباشد مگر ای ی
ناها اهمه نتیجیه ی حتمی و مسلم ایمان محکم و پابرجا م ی
ینمایید .ای ی
م ی
2
فریقه کویکر به این امر راضی باشید که پیوسته در ایقلیت بایقی بمانید.
ل مبهم است کمه گرواهممی از خردمنمدان خیممال
نقش مسیحیت :این موضوع برا ی من کام  ً
میکنند که ایمان به مسیحیت ممکن است از ویقوع جنممگ جلمموگیر ی نمایممد .ایممن افممراد یقممادر
نیستند که از تاریخ درس عبرتی فراگیرند .در زمان کنستانتین 3کشور روم بهمسیحیت گروید و
پیوسته درگیر با جنگ و کارزار بود تا از بین رفت .کشوراها ی مسیحی اهمممواره بمما یکدیگممر در
1

3

،Marx's Theory of Valueم مارکس می گوید علم در سابق از این لحاظ ارزش داشت که وسمیلها ی
برا ی شناخت جهان محسوب میشد ولی به علت پیشرفت تکنیک ،ارزش علم از آن جهت است که میتوان
به وسیله آن جهان را تغییر داد .این تئور ی اولین بار در سال  1845توسط مممارکس تحممت عنمموان تزاهممایی
درباره ی فوئرباخ اعلم شد.
2 Quakers.
] ،Constantineامپراتور روم ) 337-280پس از میلد([.
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نزاع و زد و خورد بودند ،با اعتراف به اینکه گاه و بیگاه با کشوراها ی غیر مسیحی نیممز سممرگرم
پیکار میشدند .از زمان کنستانتین تاکنون آثار ی که دللت بر صلح دوستی کشوراها ی مسیحی
نسبت به سایر کشوراها ی دیگر نماید وجود ندارد .در وایقع میتوان گفت که بعضممی از نبرداهمما ی
بسیار بیرحمانه نتیجه ی مشاجرات و منازعات فممر ق مختلممف مسممیحی میباشممد .کسممی انکممار
نمیکند که لوتر 1و لویول 2مسیحی بودهاند و اهمممه میداننممد کممه اختلفاتشممان بمما جنگاهمما ی
بیرحمانه و برا ی مدت متماد ی ارتباط و بستگی داشته است.
عدها ی استدلل می کنند که )اهرچند ممکن است مقرون بهصحت نباشد( مسیحیت از نظممر
تشویق تعاون اجتماعی بسیار سودمند است و از لحاظ تأثیر اجتممماعی )اهرچنممد ممکممن اسممت
کامل نباشد( از مذااهب دیگر بهتر میباشد .من اعتراف میکنم که بهممتر اسممت مممردم مسممیحی
باشند تا مارکسیست 3و نیز احساس میکنم که کیش مزبور نسبت بهسممایر مممذااهبی کممه ملممل
متمدن برا ی خود انتخاب نمودهاند به استثنا ی فریقه ی آزتک 4بیشتر مردود اسمت ولیکمن میمل
ندارم این نظریه و عقیده را که می گویممد اجممرا ی تعمماون اجتممماعی بممدون اسممتعانت دروغاهمما ی
سودمند محال است بپذیرم .میدانم که این نظریه از طرف افلطون دارا ی ضمانت اجرایممی و از
نقطه نظر سیاستمداران فعال نقش مؤثر ی را در بر دارد ،ولی گمان میکنممم از لحمماظ وایقعیممت
امر ،خطا ی محض باشد .در موارد ی که مبمماحث منطقممی کممافی بهنظممر میرسممد دفمماع فممرد ی
ضرورت ندارد ولی برا ی جنگاها ی صلیبی حایز ااهمیت است اما در اهیچ مممورد یمماد نممدارم کممه
جنگ سودمند یا منشأ اثر بوده باشد .در موارد ی که مردم مسممیحیت را بهمنممزله ی یقسمممتی از
تجدید تسلیحات تلقی میکنند می توان گفت که با این تصور مزایا ی روحممانیت را از آن سمملب
مینمایند .و برا ی این که تجدید تسلیحات سودمند و مؤثر باشد معمو ًل باید سلحشممور ،یقمماطع و
یکننممد
متعصب بود .اهنگامی که مردم مسیحیت را در نبرد با شورو ی به منزلیه ی کمک فرض م ی
5
ناها نه از مسیحیت نوع کویکر بلکه از مسیحیت نمموع سممناتور مممک کممارتی
یتوان گفت که آ ی
م ی
تقلید و پیرو ی مینمایند .چیز ی که موجب تأثیر طرز فکر ی در جنگ میشممود جنبه ی منفممی
آن است ،بهعبارت دیگر ،تنفر از کسانی است که از اینگونه طرز فکر اجتناب میکننممد .اهمیممن
یایمممان معلمموم و
که مذاهب مانند سلح جنگ بهکار برده شد آنویقممت انزجممار و نفممرت افممراد ب ی
1
2

 (1483-1564)] ،Lutherبنیانگذار فریقه پروتستان[.
،Ignatius of Loyolaم ]) (1491-1556شمموالیه و کشممیش اسممپانیایی .بیانگممذار انجمممن عیسممی یمما
یسوعیان[.
3 Marxist.
4 Aztec.
5 Senator McCarthy.
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کدیگر صفآرایی نمودنممد اهممر یممک بممدترین
یگردد .سرانجام ویقتی دو کیش در برابر ی ی
آشکار م ی
نچه کمه ممؤثر اسمت در راه مبمارزه بما طمرف
جنبیهاها ی خود را توسعه و پرورش داده و حتی آ ی
یبرند.
مقابل بیهکار م ی
اعتقاد به این که تعصب موجب پیروز ی در جنگ است اهیچگممونه سممابقه ی تمماریخی نممدارد،
اهرچند کسانی که تحت عنوان »وایقعبینی« پرده ابهام بر رو ی نادانی خممود کشممیدهاند پیوسممته
خلف آنرا می پندارند .زمانی که رومیان بر کشوراها ی اطراف مدیترانه غلبه کردنممد ،تعصممب در
پیروز ی آن اها اهیچ نقش موثر ی را ایفا نکرد .انگیزه فرمانداهان رومی این بود که با دست یممافتن
بر ذخایر طل ی معابد نیمی از آنرا خود برداشممته و نیممم دیگممر را بهسممربازان تسمملیم و واگممذار
نمایند و یا این که مانند سزار با کسب اعتبار و نفوذ در انتخابات پیروز گشته و در نتیجه بتوانند
با طلبکاران خود مبارزه کنند .در حادثه ی جنگ مسلمین با مسیحیان ،مسلمین فاتممح و پیممروز
گردیدند ولی مسیحیان از خود تعصب نشممان میدادنممد ،مسممیحیان از راه تبلیممغ داسممتاناهایی
راجع به تعصب مسلمین جعل نمودند ولی تمام این شایعات با توجه بممه اوضمماع یقممرون گذشممته
اسلم یاوه و کذب محض است .جریان ویرانی کتابخانه اسکندریه بهدست خلیفه اسمملم ،بممرا ی
اهر یک از مسیحیان نقل و بیان شده است .در وایقممع ایممن کتابخممانه مکممرر خممراب و از آن پممس
مرمت و آباد گردیده است .نخستین مخرب آن یقیصر و آخرین آن مسمملمین بودنممد .مسمملمانان
صدر اسلم برخلف مسیحیان آزاد ی مذاهبی ااهل کتاب 1را رعایت مینمودند مشروط بر اینکه
آناها به پرداخت جزیه تن در داهند .برخلف مسیحیان که فریقه مشممرکین و حممتی اهممممذاهبان
یدادند مسلمانان بیهعلت داشتن افکار متریقیانه مورد استقبال
خود را مورد زجر و شکنجه یقرار م ی
تاهمما ی
یقرار گرفته و اهمین مسأله موجب غلبه آنان گردید .سپس حکومت اسپانیا در اثممر مخالف ی
بآلود بیهیقوم یهود و موراها 2در آستانیه ی نابود ی یقرار گرفت .فرانسه بیهعلت زجر
تانگیز و تعص ی
نفر ی
3
تبار دستخوش فقر و بینوایی گردید .یکی از علل عمممده
تاها با وضع نکب ی
و شکنجه دادن اهوگن ی
شکست اهیتلر نیز غفلت در استخدام یهودیان برا ی تحقیقات و بررسی پیرامون اتم بود .از زمان
ارشمیدس 4تاکنون جنگ جزء علوم محسوب شده و مهارت و بصیرت در آن علت عمده فتممح و
1
2
3

 ،People of the bookمنظور از ااهل کتاب مسیحیان و کلیمیان اهستند.
 ،Moorsطوایف عرب و مراکشی مقیم اسپانیا.
 ،Huguenotsلقب پروتستاناها ی فرانسو ی یقرن شانزداهم و اهفداهم میلد ی است .در مورد ریشممه ی ایممن
کلمه گفتگو زیاد است و فکر میکنند مشتق از لغت آلمانی  Eidgenossenبه معنی »گرواهی کممه در اثممر
سوگند یاد کردن با یکدیگر متحد شدهاند« میباشد.
4 Archimedes.
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پیروز ی بیهشمار رفته است .لیکن مهارت در علوم از لحاظ ارتباط و پیوستگی بمما تعصممب بسممیار
تشناسان شورو ی بیهدستور اسممتالین 1مجبممور شممدند کممه
یدانیم که زیس ی
دشوار است .اهمه ما م ی
اشتبااهات لیسنکو 2را تقبل نمایند .برا ی کسانی که استعداد تحقیقات علمی آزاد دارنممد آشممکار
است کمه امکمان اصمول و عقایممد لیسممنکو از جهمت افزایمش موجمود ی غلیه ی شمورو ی نسمبت
نکممه تحقیقممات
بیهمتخصصین علم تکوین در مورد ازدیاد گندم مغرب زمیممن کمممتر اسممت .از ای ی
اهستیها ی بتواند در محیطی که استالین در شورو ی بیهوجود آورده است رشد و نمود نماید بسیار
یرسد و شاید در ایالت متحده آمریکا احساسات تعصمبآمیز ممانع تحقیقممات
مشکوک بیهنظر م ی
یکنم اهممر
 یخواه بایقی بماند .در این مورد اظهار نظر نم ی
یخوااهد آزاد ی
اتمی بشود .گویا شورو ی م ی
چند ممکن است این جریان بیهویقوع پیوندد و مسلم است که بدون آزاد ی منطقی امکانات برا ی
پیروز ی مداوم جنگ علمی فرااهم نخوااهد گردید.
اینک بهموضوع تعصب با نظر عمیقتر مینگریم .مشاجره و مجممادله کسممانی کممه از تعصممب
حمایت مینمایند بدون اینکه خودشان متعصب باشند بهعقیده من نه تنهمما دروغ اسممت بلکممه
مولود رذالت و پستی است .جز اینکه اهر یک از افراد ملت بهوسیله زجر و شکنجه یکدیگر یمما
از طریق تعلیم و تربیت که نیرو ی افکار را در اهم میشکنند چیزاهایی را باور کند که یقبممول آن
برا ی افراد خردمند محال باشد در این صورت چنان ملتی در نتیجه اختلف از پا ی در آمده و یا
در اثر تردید که ناچار بهغم و اندوه منتهی میگردد فلممج خوااهممد شممد .بهطمور ی کمه اسمتدلل
کرده ام از این جهت نه فقط دلیل تاریخی وجود ندارد بلکه تمام ًا بالعکس آن است کممه انتظممار
میرود .در سال  1905اهنگامی که نیرواها ی اعزامی انگلیس روانه لهاسا 3شدند سممربازان تبممتی
دلیرانه با آن اهمما مبممارزه نمودنممد زیممرا کشیشممان بممرا ی جلمموگیر ی از اصممابت گلمموله بهسممربازان
افسوناهایی خوانده بودند .با وجممود ایممن ویقممتیکه مشممااهده شممد کممه عممدها ی از آناهمما بهیقتممل
رسیدهاند کشیشممان متعممذر 4شممدند کممه چممون گلولهاهمما محتممو ی مممواد نیکلممی اسممت از اینرو
افسوناها ی آن اها ضعیف و غیر نافذ بوده است .از آن پس سپااهیان انگلیس با مقمماومت کمممتر ی
1
2

3
4

 ،Josef Stalinیعنی مرد فولد ی .در اوایل  1921نخستوزیر شد .با نظریه زیستشناسان و روانشناسان
در خصوص صفات ارثی و اکتسابی مخالفت مینمود.
 ،Lysenkoدانشمند گیاهشناس معاصر شورو ی است و شاگرد میچورین میباشد .با نظرات لیسنکو بود کممه
گندم بهاره و پاییزه در شورو ی بهوجود آمممد .اصمملحات مهمممی در کشمماورز ی توسممط لیسممنکو و اسممتادش
میچورین ایجاد شد.
] ،Lhasaپایتخت تبت[.
]عذرآورنده ،بهانه آورنده[.
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روبهرو گشتند.
فلیپ دوم پادشاه اسپانیا در مورد عنایت و برکت یزدانی برا ی غلبه بر بدعتگذاران آنچنان
اغوا شد که نتوانست جریان نبرد انگلیس را با ترکاها از یکدیگر تمیز بداهد و از این جهممت بمما
شکست روبهرو گردید.
اهمگی اذعان دارند که مردم تمایل بهپذیرفتن عقاید ی دارند که در عین اینکه بمما وایقعیممت
علمی مباینت دارد از لحاظ عقاید مذاهبی یقابل یقبول است .افکممار مممردم بهاهیممچ وجممه آمممادگی
پذیرفتن ایده اها ی جدید را ندارد و انجام این عمل در مورد مردم خصوص م ًا دربمماره کسممانی کممه
بصیرت ذاتی ندارند محال است.
برا ی بعضی از افراد بشر نقطهضعف تحقیر کنندها ی است که نتوانند با حقایق زندگی بممدون
پناه بردن به افسانهاها روبهرو شوند .یقسمتی از وجود این اشخاص بهطور یقین از افسممانه بممودن
ناهمما
این مطالب آگاه است ولی آناها را بهخاطر خاصیت تسلیبخششان یقبممول دارنممد ولیکممن آ ی
یتوانند افکار خود را معطوف نممتیجیه ی منطقممی
یارا ی برخورد با این اندیشه را ندارد بنابراین نم ی
نمایند و با وجود ی که تا حد ی بیهمواهوم بودن این مطالب اعتراف دارند ولی اهنگممامی کممه ایممن
یشوند.
یگیرد سخت خشمگین م ی
یقبیل افکار توسط دیگران مورد حمله یقرار م ی
بنابراین شیوه ی زجر و آزار و سانسور مطبوعات و تحصممیلت محممدود را بممرا ی احممراز مقممام
سیاسی خود اتخاذ کرده و پس از کسب پیروز ی برا ی تشکیل جمعیت جبون و ناتوان که مطلقا ً
یقادر بهتریقی و پیشرفت نیستند ایقدام مینماید .فرمانروایان مقتدر پیوسممته اهدفشممان بهتشممکیل
اینگونه جمعیت اها معطوف بوده است و معمو ًل در ایممن راه پیممروز گشممتهاند و پممس از حصممول
موفقیت کشورشان دستخوش انهدام و ویرانی یقرار گرفته است.
حملتی که بهبعضی از عقاید بهظااهر مذاهبی میشود در حقیقت بهجاست زیرا ایممن عقایممد
خرافی ارتباطی بهمذاهب ندارد شما ممکن است بهتلقیممن و نفمموذ کلمممی انجیل ،1یقممرآن 2و یمما
کتاب سرمایه 3کارل مارکس ایمان داشته باشید.
شما با پذیرفتن اهر یک از آناها بهدلیل و شوااهد دیگر توجهی ندارید و اگممر دریچه ی فکممر
خود را برا ی ادله ی آشکار در جهتی ببندید چنانچه وسوسه یقو ی باشد اهمین عمل را درباره ی
آن دیگر نیز انجام میداهید.
Bible.
Koran.
Capital.
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دوک ولینگتن 1اهیچگاه بهخود اجازه نداد تا نسبت بممه ارزش میممدان بمماز ی ایتممون 2تردیممد
حاصل نماید و از این رو نتوانست مزیتی برا ی تفنگاهمما ی فعلممی نسممبت بهتفنگاهمما ی مممتروکه
یقدیمی یقایل شود .شما خوااهید گفت که ایمان بهخدا به اندازه ایمان بهمیدان باز ی ایتون مضممر
یگویم که ویقتی شما تردیممد حاصممل
یکنم فقط م ی
و زیان بخش نیست .من در این مورد بحث نم ی
کردید که این مسأله با حقیقت امر مطابقت دارد یا خیر در آنصورت زیممانبخش خوااهممد بممود.
مهم این نیست که شما بیهچه چیز ایمان دارید ،مهم آن است کمه ایمممان شمما چیهگمونه اسمت.
یدانستند ،آن زمان ایممن عقیممده از نظممر ارتبمماط بمما
زمانی مردم مسطح بودن زمین را عایقلنه م ی
کیش نتایج نامطلوب اهمراه نداشت ولیکن کسانی که امروز راجع بیهمسطح بممودن زمیممن اصممرار
نرا برا ی مهملتی که
یورزند باید افکار خود را در مقابل اهرگونه دلیل و منطقی سد کرده و آ ی
م ی
یکنید کمه عقیمده شممما متکممی
یشود باز نگااهدارند .اگر گمان م ی
نچه در آغاز گفته م ی
علوه بر آ ی
بیهدلیل است باید آن را با استدلل و نه با زجر و آزار اثبات کنید و در صورت محکوم شممدن در
نچه عقیممده شممما متکممی بیهمممذاهب باشممد آنگمماه احسمماس
بحث از آن دست بردارید .ولی چنا ی
یفایده است و آن ویقت اسممت کممه متوسممل بیهیقممدرت شممده از راه آزار و
خوااهید نمود که بحث ب ی
شکنجه و یا از طریق انحراف افکار جوانان که عنوان فراهنگ بممر آن گممذارده شممده اسممت ایقممدام
یدفمماع جوانمان
یکنید .یقسمت دوم مخصوص ًا ناجوانمردانه است زیرا از افکمار رشمد نیمافته و ب ی
م ی
ینمایید .بدبختانه این وضع در عموم مدرسیهاها کشوراها ی متمممدن جهممان متممداول و
استفاده م ی
معمول است.
علوه بر بحث عمومی علیه مذاهب میتوان گفت کمه در موضموع مشماجره و مجمادله نکتمه
نفرت انگیز ی مستتر است به این معنی که اگر اصول موعظه کواهستان 3راجع به ازدیاد تممأثیرات
اتمی اتخاد شود ،اگر من مسیحی بودم این مسأله را بهمنزله کفر محض تلقی میکردم.
گمان نمی کنم که فساد عقیده آکنده از تعصبات مذاهبی جز خوبی بتواند کار دیگر ی انجام
داهد .اعتراف می کنم که عقاید دینی آن طور ی که در دوره ی ناز یاها و کمونیستاها متممداول و
1
2
3

]  (1769-1852) ،Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellingtonسردار و سیاستمدار بریتانیایی با
ملیت ایرلند ی .و ی در مدرسه ایتون آموزش نظامی دید[.
] ،Etonیشهر ایتون )در نزدیکى لندن که مدرسهى ایتون  Eton Collegeدر آن یقرار دارد([.
 ،Sermon on the Mountاصول موعظه کواهستان مربوط بهگفتاریست کممه حضممرت مسممیح بممرا ی
حواریون در روز مخصوص ایراد کرد .و ی اظهار داشت که» :زیرا اهر آینه بهشما میگویم تا آسمممان و زمیممن
زایل نشود اهمزها ی یا نقطه ا ی از کتاب مقدس ]تورات[ اهرگز زایل نخوااهد شد تا اهمه وایقممع شممود «.انجیممل
متی باب  5آیه ی .18

234

اخل ق و سیاست در جامعه

معمول بوده با مقایسه اصول یقدیمه بدتر بوده است ولیکن اهیچگاه نتوانستهاند بر افکار مردمممان
که دارا ی عادات اصولی بوده اند سلطه و نفوذ حاصل نمایند .بیانات استالین پر از خاطراتی است
که در مکتب الهیون فراگرفته است .آنچه را که دنیا به آن نیازمند اسممت اصممول دیممن نیسممت
بلکه وضع تحقیقات علمی است که با ایمان به اینکممه زجممر و آزار میلیوناهمما بشممر جممایز و روا
نباشد توأم گشته است خواه این کیفر و رنج از جانب پروردگار و یا استالین بمموده باشممد و ایممن
بهتصور و اندیشه افراد بستگی دارد.

فصل هشتم

پیروزی؟
در این فصل می خوااهم نقش موثر ی را که نیرو ی ارتش در تأسیس یک یقدرت جهانی میتوانممد
داشته باشد تا بروز جنگاها ی بزرگ را غیرممکن سازد مورد مطمالعه و بررسمی یقمرار بمداهم .بما
وضع متشنج فعلی احتمال و یا حدایقل امکان بیممم از آینممده و بممروز مخمماطرات وجممود دارد .در
صورت ویقوع چنین حادثها ی عقیدها ی بهوجود میآید که برا ی کسب پیروز ی خودمان بایممد راه
 حلی پیدا کنیم مخصوص ًا پس از جنگ جهانی که طرف مقابل با شکسممت جبرانناپممذیر روبهرو
گشته باشد .در وایقع این خود یکی از علل عمده اضطراب و ناراحتی بوده در حالی که تشنجات
»شر ق و غرب« اهمچنان بایقی است .زمانی فرا خوااهد رسممید کممه خسممتگی و نمماراحتی عصممبی
تفرسا خوااهد شد .به این علت ،اگر دلیل دیگر ی نباشد ،جا دارد که در صورت شروع جنگ
طایق ی
یتموان
تحت شرایط فعلی امید ی به این مسأله کمه جنبیه ی خوشمحال کننمده داشمته باشمد نم ی
داشت.
اگر یقرار باشد فردا جنگ جهانی آغاز شود منطق ًا ممکن است سه نتیجه داشته باشد :امکممان
پیروز ی غرب ،امکان پیروز ی کمونیستاها ،امکان اینکه جنگ بهطور بختآزمایی پایان پممذیرد.
در مورد سوم دو امکان موجود است .صلح ثمر بخش مانند پیمان آمرِین 1که فقط فرصت نفممس
کشیدن بهطرفین می داهد که در خلل آن خود را برا ی ادامه جنگ دیگر ی آممماده سممازند و یمما
ماننممد معااهممده وسممتفالی 2در پایممان جنگاهمما ی سیسمماله کممه مممبین خمماتمه دوران مبممارزات
یخوااهم توجه خود را به ایممن نکتممه
ایدئولوژیکی و آغاز دوران اهمزیستی است .در این لحظه نم ی
معطوف نمایم که در صورت خاتمه جنگ بیهطور بختآزمایی چه اتفممایقی پیممش خوااهممد آمممد و
تاها ی متشکله بیهجا خوااهند ماند .نکتیها ی که مممورد تمموجه مممن
چیهگونه افراد جنگجو مانند دول ی
یتواند بیهوجود آید.
یباشد این است که آیا پس از جنگ یک نوع حکومت جهانی شایسته م ی
م ی
ابتدا پیروز ی شورو ی را مورد بررسی یقرار میداهیم .یقبول چنین نظریها ی برا ی عموم کسانی
که کمونیست نیستند دردناک است و متأسفانه باید بگویم که در وضع کنونی این امکان وجممود
1
2

] ،Treaty of Amiensپیمانی صلحی است که  1802و در کشاکش انقلب کبیر فرانسه بین بریتانیا و
فرانسه در منطقه آمرِین فرانسه به امضا رسید[.
] ،Treaty of Westphaliaپیمان صلحی که در سال  1648بهجنگ سی ساله در امپراتور ی مقدس روم
و جنگ اهشتاد ساله میان اسپانیا و جمهور ی آلمان پایان داد[.
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دارد .چنین وضعی مسلم ًا تکرار نخوااهد شد زیرا در سالاها ی اول بعد از  1945بمممب اتمممی در
انحصار دولت آمریکا یقرار داشت .ولیکن در آن مویقع دولت آمریکا در بمماب اینکممه خصممومت بمما
دولت شورو ی امر ی حتمی و اجتنابناپذیر است تصمیمی اتخاذ ننموده بود مضمماف ًا بممه اینکممه
نیرواها ی مسلح آمریکا پس از فتح و پیروز ی مایل بودند بهمیهممن خممود بازگشممته و از مبممادرت
به جنگ دیگر خوددار ی نمایند .اکنون کمه وضمع سیاسمی تغییمر نمموده ممویقعیت نظمامی نیمز
دگرگون گشته است زیرا از طرفی چین مرام اشتراکی را اختیار نموده و از طرف دیگر شممورو ی
دارا ی بمب اتمی و اهیدروژنی شده است .بنابراین وضع طور ی است که پیروز ی غممرب اهیچگمماه
امر ی مسلم نمیباشد.
ل فاتح و پیروز گشته و بتواند نقاط سو قالجیشی را در ایالت متحده آمریکا
اگر شورو ی کام  ً
و سراسر اروپا ی باختر ی اشغال نماید در آن صورت دنیا با چه وضعی روبهرو خوااهد گشت؟ آیمما
امکان تشکیل دولتاها ی ایقمار ی 1در سرتاسر جهان نظیر آنچه که دولت شورو ی در لهستان و
مجارستان و چکسلواکی به وجود آورده فرااهم است؟ و آیا ممکن است توسط اهمین حکومتاهمما
یقدرت و نفوذ کمونیسم به طور ثابت در سرتاسر جهان بسط و گسترش پیممدا کنممد؟ مممن حممتی
برا ی یک لحظه نمیتوانم آن را باور کنم .ما اهماکنون در آلمان غربممی اشممکالت موجممود بممرا ی
مطیع ساختن اجتماع متمدن باختر ی را مشااهده مینماییم لیکن جمعیممت آلمممان شممریقی کمم
یباشد .مطیع سمماختن جمعیممت زیمماد و متخاصممم از طریممق
است و بهعلوه با شورو ی اهم مرز م ی
اجبار نظیر ایالت متحده آمریکا جزو مسایلی است که خارج از یقدرت دستگایهاها ی تروریستی و
تاها ی آتیل 2و
یباشد .امپراتور ی شر ق که مولود فتح و پیروز ی است نظیر حکوم ی
پلیس مخفی م ی
یتوانستند با دستیار ی جهان باختر ی اعاده استقلل
تیمور 3سایقط و منقرض خوااهد شد و اگر م ی
نمایند در آن صورت میزان شدت نفرت و خوف بیش از وضع کنونی مستولی و حکمفرما بممود و
ضمن ًا تمام نیرو ی کشوراها ی غربی مصروف انتقایمجویی خوااهد شد.
بنابراین چنین نتیجه می گیریم که در این جهت امید ی برا ی جهان بهتر وجود ندارد ،حتی
اگر اتحاد پابرجایی بهوسیله ی رژیمی که یقدرت مطلقه و جابرانه داشته باشد بهوجود آید.
اینک به بحث و مطالعه پیرامون ویقوع حوادث احتمالی در صورت امکان پیممروز ی کشمموراها ی
غربی میپردازیم .در این مورد ما می توانیم از ویقایع آلمممان و ژاپممن نممتیجه بگیریممم .در ایممن دو
1
2
3

]کشوراها ی ضعیفی که از نظر سیاسی پیرو کشوراها ی یقو یتر میباشند[.
 406-453)] ،Attilaم( پادشاه یقوم اهون که اروپا را دستخوش تاخت و تازاها ی خونین کرد[.
] ،Timurیا  1336-1405) Tameralaneم( امیر تیمور گورکانی[.
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کشور با وجود مخالفت دولتاها ی فرانسه و استرالیا تجدید تسلیحات مورد تشویق یقممرار گرفممت.
ضمن ًا نمیتوان اطمینان حاصل کرد که حکومتاها ی بیست سال بعد آناها نسبت بهدولتاهایی
که در نتیجه ویقایع جنگ دوم جهانی ،سایقط شده بهتر باشد .نممتیجها ی مشمابه آنچممه در فمو ق
ذکر شد پس از پیروز ی غرب در جنگ جهانی سوم ،بیشتر مسلم خوااهد گردید .چین و شورو ی
بیش از اندازه وسعت دارد که بتوان برا ی مدت طولنی با نیرو ی نظامی بر آناها حکممومت کممرد.
عقیده ا ی که در آمریکا شایع است این است کمه کمونیسممم بیمش از ریقمابت یقمدرتاها ی بممزرگ
موجب دردسر شده و این عقیده موجب میشود که اگر چین و شورو ی دست از مرام اشممتراکی
بردارند مورد بخشش یقرار خوااهند گرفت.
ناسیونالیسم که علت وایقعی این دردسر است بایقی و پایدار مانده و بار دیگر اوضاع متشنجی
نظیر وضع کنونی بهوجود خوااهد آورد.
با توجه به اینگونه دلیل من اهیچگاه گمان نمیکنم که یک جنممگ بممزرگ کممه بهپیممروز ی
یکی از طرفین منتهی شود بتواند سبب اصلح و تریقی اهمیشگی گردد .من خرابی اها ی ناشی از
جنگ و سقوط دولتاها را نادیده می گیرم .با تأیید مراتب فو ق تعهدات خود را از لحاظ سیاست
نظامی راجع بهجریان جنگ تقبل مینمممایم و پیممش خممود فممرض میکنممم آنچممه کممه سممبب
پذیرفتن این تعهدات میشود نتایجی است که در اثر تبدیل جنگ بهسیاست حاصممل میشممود.
اگر این بحث معتبر باشد ما سرانجام باید بهتوافق و سممازش بیممن شممر ق و غممرب تمموجه داشممته
باشیم نه آن که برتر ی نیرواها ی مسلح را واجد ااهمیت بدانیم.
اهرچند نمی خوااهم انکار کنم که در صورت تشکیل حکومت جهانی برا ی بسط و تعمیممم آن
باید از یقدرت استفاده کرد .این یقضیه مانند بسممیار ی از مسممایل سیاسمی بمر محمور کمیمت دور
می زند و نباید بر مبنا ی کلیات انتزاعی مورد بحث یقرار گیرد .آنچه کممه از گفتممار ممما اسممتنتاج
می شود آن است که تشکیل حکومت جهانی در یقبال مخالفت کشوراها ی بزرگ مقدور نمیباشد
خاصه در موایقعی که آن مخالفت با خاطرات تلخ ناشی از شکست در جنگ توأم بوده باشممد .در
صورت توافق اهمه  ی ملل نیرومند ،باز مسأله استفاده از فشار بهکلی منتفی نشده بهخصوص در
مورد کشوراها ی عقب افتاده ممکن است اعمال گردد .این فشار بدون تردید میتواند اهدف خود
را بدون بروز جنگ وایقعی نیز انجام داهد و چنانچه در ممموارد ی جنممگ ضممرورت داشممته باشممد
ممکن است کوتاه بمموده و بیآنکممه زیممان و آسممیب عمممدها ی بهجممامعه وارد آورد اتفمما ق افتممد.
اینگونه مطالب و بررسیاها به آینده نسبت ًا دور ی بستگی دارد.
جنگ جهانی سوم ،اهر طور که خاتمه پذیرد ،مانند دو جنگ پیش مسألها ی را حل نخوااهممد
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کرد و بالعکس دنیایی بهوجود خوااهد آورد که مسلم ًا از آنچه که یقبممل از آن بمموده بممه مراتممب
بدتر خوااهد بود .اهدف زمامدار ی ایجاب می کند که جوانب این حقیقت در نظممر گرفتممه شممود و
نیز اهر یک از آن اها را متقاعد نماید که طرف مقابممل او ایممن وایقعیممت را درک نممموده اسممت .ممما
مردمان مغرب زمین اهیچگاه نمیتوانیم خود را متقاعد سازیم کممه شممورو ی بیجهممت مبممادرت
بهحمله نمیکند .اهرچند این مسأله در نظر ما یاوه و بیمعنی است ولممی شممورو ی اهممم متقمماب  ً
ل
نمی تواند متقاعد شود که ما اگر وضعیت نظامی را مساعد بدانیم از حمله اجتناب خوااهیم نمود.
و مادام که این سوءظن دوجانبه وجود دارد فکر نمیکنم وضع جهممان بهبممود ی حاصممل نمایممد.
اصلح و بهبود زمانی حاصل می شود که اهر یک از طرفین متقاعد بشمموند کممه بهفممرض اینکممه
نچه
حمله و تجاوز از یک طرف آغاز شود او اهیچگاه در این مورد پیشیقدم نخوااهممد شممد .چنمما ی
طرفین از این حیث متقاعد شمموند در ایممن صممورت امکانممات بممرا ی مممذاکرات اساسممی و تقلیممل
اهیجانات فرااهم است .این مسأله بیهنممدرت عملممی اسممت زیممرا طرفیممن بمما مهارتاهمما ی اسممتادانه
یسممازند .منظممور مممن انکممار
ینظر ی که دارند شرارت و تبهکار ی طرف مقابل را خاطر نشان م ی
ب ی
یگممردد.
یخوااهم بگویم که از تأکید آن سود ی عایممد نم ی
وایقعی شرارت و تبهکار ی نیست بلکه م ی
نترین و اولین گام برا ی تسکین و آرامش این باشد که طرفین راجع بیهمحدود نمودن
شاید آسا ی
تآمیز توافق نمایند .ایقدام بعد ی باید این باشد که فرسممتادن اطلعممات صممحیح
تبلیغات خصوم ی
ساها مجاز نیستند با حقممایق
بیهپشت پرده آاهنین بلمانع باشد .بیهطور ی که اهمه اطلع دارند رو ی
باهممایی کممه
مغرب زمین آشنا شوند .اخیر ًا در آمریکا مبارزه شممدید ی بممرا ی نممابود سمماختن کتا ی
ل آگمماه نیسممت .ایممن
حاو ی اطلعات راجع بیهشورو ی است آغاز گشته و غرب از این جریان کممام  ً
نکه موجب زیان گردد کار ی انجام نداده بلکه اضطراب
یقبیل موانع از لحاظ تفااهم متقابل جز ای ی
و اهیجان را تشدید کرده و سرانجام موجب جنگ جهانی سوم خوااهد شد.
آن چه تاکنون در موضوع جنگ جهانی سوم بیان نمودهام بهطور ی کممه در بممال اشمماره شممد
برخی از تعهدات را که عادت ًا از طرف عدها ی افراد نظامی پیشنهاد شده است پذیرفتهام ولیکممن
بهاهیچ وجه اطمینان ندارم که در مقابل حوادث ،ضمانت اجرایی آن چهگممونه خوااهممد بممود .اگممر
جنگ آغاز شود که به احتمال یقو ی خوااهد شد ،با انهدام و خرابی شهراها ی بزرگ ،یقطممع کامممل
ارتباطات و آتش گرفتن مناطق نفتخیز سرانجام ارتممش در مضممیقه خمموار و بممار وایقممع شممده و
بنابراین دست بهغارت و تاراج میزند .دنباله ی این عملیممات اهممرج و مممرج کامممل خوااهممد بممود.
کشمموراهایی کممه خمموار و بممار خودشممان را از طریممق واردات تممأمین میکننممد یقسمممت اعظممم
یغدایی تلف خوااهند شد در حالی که کشوراها ی تولید کننده خوار و بار اجبار ًا
جمعیت شان از ب ی
ینماینممد .ایممن جریممان ماننممد سممقوط
سهمی از محصولت خود را بیهسربازان غممارتگر واگممذار م ی
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یآورد به این معنی کممه کشمموراها ی بممزرگ در آسممتانیه ی
امپراتور ی روم وضع ناگوار ی بیهوجود م ی
یداهند .سردستیه ی رااهزنان انباراها ی محلی
زوال وایقع شده و جا ی خود را بیهواحداها ی کوچک م ی
بیهوجود آورده و در ازا ی خدماتی که نگهبانان برا ی تأمین و حفظ حیات آنممان در برابممر حملت
نگمونه زد و
یگذارنممد .ادامممه ای ی
ناهمما م ی
یداهند مقدار غممذا ی کممافی در اختیممار آ ی
احتمالی انجام م ی
خورداها احتیاجی بیهبمب اتمی ،اهواپیما و نفت ندارد بلکممه از تجهیممزات اولیممه و بسممیار یقممدیمی
یتوان استفاده نمود و مراکز صنعتی را از انهدام و ویرانی حفظ کممرد .گذشممته از ایممن اهممرج و
م ی
مرج جهانی انسان در طی مدت اهزار سال توانست به آستانیه ی تمممدن یقممدم بگممذارد و در خلل
این احوال حتی اگر دانش اهم پیدا نکرده باشد باز یقادر است بممرا ی بممار دیگممر عملیممات بیهمموده
گذشته را تکرار نماید.
این حدس و پیشبینی مانند سابق از جهت خوشبینی دچممار اشممتباه و خطمما میشمود .مما
نباید فراموش کنیم که جنگ علمی پیش از آنکه بهپایان برسد ممکن است نژاد بشر را معدوم
نماید .اهر سال که آغاز جنگ جهانی سوم بهتعویق افتد بهیقدرت این اهدف افزوده میشممود .آیمما
ما از این جهت باید امیدوار باشیم که جنگ جهانی سوم اهرچه زودتر بهویقمموع پیونممدد؟ چنیممن
امید ی عایقلنه است در صورتی که مجبور باشیم که از امکان ضعف سیاستمدارانی که حاکم بممر
مقدرات ما اهستند )از نقطهنظر غریزه ی بقا ی نفس( مأیوس بشویم .من بهنمموبه ی خممودم اهنمموز
بهعمق این یأس و ناامید ی نرسیده ام .من معتقدم اگر جنگ تا مدتی متویقف بماند تمما از جهممت
احساس مخاطرات فرصتی داشته باشیم در این صورت ایقدامات مدبرانه زمامداران ممکن اسممت
از بروز جنگاها ی دامنه دار جلوگیر ی نماید .ایقمدامات شایسمته در ایمن زمینمه ممؤثر بموده و در
جهت مخالف تعصبات یقو ی پیش خوااهد رفت و با وجود این احوال ممکن است جنممگ بهویقمموع
پیوندد .در فصل آینده در خصوص نحوه ایقدامات مطالعه خوااهد شد.

فصل نهم

بهسوی صلح پایدار
اهنوز این مسأله مورد تردید است که آیا جامعه بشر ی که بر مبنا ی تکنیک علمی تشکیل شممده
است میتواند پایدار بماند یا نه .در فصل اهفتم کتاب تأثیر علم بر اجتماع 1در این زمینه بحث و
گفتگو نموده ام بنابراین دیگر در این مقوله گفتگو نخمموااهم کممرد بلکممه نممتیجه فصممل مممذکور را
یادآور میشوم.
»نظر من این است که در اجتماع علمی پایدار شرایط معینی بایممد رعممایت شممود .نخسممتین
شرط تشکیل حکومت واحد در سراسر جهان است که نیرو ی مسلح انحصار ًا در یقلمرو آن وایقممع
شده بتواند نسبت به استقرار صلح ایقدام نماید .شرط دوم بسط عممومی ایقتصماد و بهبمود وضمع
کلی است تا دیگر دلیلی برا ی پیدایش حسادت در اهیچ یقسمت جهان بایقی نماند .شرط سوم تا
در صورتی که شرط دوم عملی شده باشد ،جلوگیر ی از ازدیاد نممامعقول نسممل اسممت تمما آنکممه
نفوس جهان در اهمه جا ثابت بایقی بماند .شرط چهارم تأمین و حفممظ حممق ابتکممار و یقممریحه ی
فرد ی خواه در کار و خواه در تفریح است اهمچنین اشاعه بسممط یقممدرت کممه بمما تقممویت پیکممره
سیاسی و ایقتصاد ی موافق و سازگار باشد«.
تا زمانی که این شرایط محقق نشود دنیا ی متشممکل علمممی اهمچنممان در مسممیر مخمماطرات
تبار نابود ی بشر در جنگ است و علوه بر این خطر بممروز
یرود و از جمله حوادث مصیب ی
پیش م ی
2
نگونه جریانممات مسمملم ًا بمما ایممذاء و شممکنجه
یباشد .ای ی
اهرج و مرج و انحطاط تمدن در پیش م ی
لانگیز توأم خوااهد بود زیرا که مرگ یا گرسنگی نیمی از جمعیممت کممره زمیممن را بیهنممابود ی
اهو ی
ینماید .اهدف خردمندان شاید این باشد که جهان در راه انجام شرایط فممو ق کممه بممرا ی
تهدید م ی
یکنممد.
یتوان گفت که دنیا در این مسیر حرکممت م ی
ثبات آن لزم است کوشش نماید .اکنون نم ی
یتمموان
از این جنبش سازندگی که در آتییه ی نه چندان دور صورت خوااهد گرفت چه امیممد ی م ی
داشت؟
به طور ی که در فصل گذشته گفته شد جنگ نمیتواند رااهی بهسو ی چیزاهمما ی بهممتر باشممد
1
2

 ،The impact of Science on Societyاین کتاب را مترجم اولین بار در سال  1343ترجمه کرد و تا
بهحال چندین بار تجدید چاپ شده است.
]آزار رسانیدن ،اذیت کردن[.
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بدون اینکه به نتایج آن توجهی بشود .کسانی که آینده بشممر را مممافو ق بمماز ی زودگممذر یقممدرت-
سیاست یقرار میداهند باید امیدوار باشند که پیش از آنکه انفجار ی رخ داهد طرفین از تعممارض
موجممود بیممن شممر ق و غممرب از بیهممودگی آن آگمماه بمموده و مایممل بهیقبممول کممردن تصمممیمات
اطمینانبخشی بشوند که طرفین را برا ی استقرار صلح آماده سازد.
در چنین حادثها ی در ابتدا چه ایقداماتی میتوان انجام داد؟ خماور و بمماختر آنچنمان تحممت
کدیگر یقرار گرفتیهاند که گویی نابود ی آنان اهزار سال بیهطول
تأثیر اشخاص متعصب و شرارت ی ی
یکند مممبین ایممن اسممت کممه حممس
خوااهد انجامید .اییدئولوژ ی که دولت شورو ی از آن پیرو ی م ی
نفرت پیوسته عامل مؤثر ی در امور انسان بوده است .این عقیده آمیخته با اصول خرافاتی مؤیممد
آن است که کشمکش و کشتار دیو جانبه کاپیتالیسم 1و کمونیسم 2مولود بحران ایقتصاد ی بمموده
شبینممی اصممول مارکسیسممتی بیهفتممح
شاها در صممورت ویقمموع طبممق پی ی
است و این نمموع کشمممک ی
یکند.
نرا باور نم ی
یشود .البته این موضوعات افسانیها ی است که عقل سلیم آ ی
کمونیسم منتهی م ی
ولیکن از این احساسات تعصبآمیز چهگونه ممکن است جلوگیر ی نمممود؟ در حممال حاضممر
عقیدها ی وجود دارد که اثرات عمیق آنرا در افکار مردم آمریکمما میتمموان پیمدا کمرد و آن ایمن
است که تعصب را با تعصب باید سرکوب نمود و راه مبارزه با کمونیسم آشکار ساختن زشممتیاها
و تبهکار یاهاییست کممه کمونیسممتاها مرتکممب میشمموند ،ایجمماد تممرس و وحشممت از پیشممرفت
تکنولوژ ی آناها و دست زدن به تمام امکانات جهت جلوگیر ی از اطلعات معلوماتی که درباره ی
نظریه و طرز تفکر آنان وجود دارد.
اصول اداره  ی کشور نیازمند به این یقسمت نیسممت و اهمممان طممور ی کممه یممادآور شممدم حممل
مشکلت جهان از راه جنگ مقدور و میسر نمیباشد بلکه باید از طریق جلب رضایت تدریجی و
کاستن از ترس و نفرت متقابل باشد .اشکال در مممورد اتخمماذ روش و سیاسممت صمملحجویانه بممر
مبنا ی عقاید طرفین از آنجا ناشی میگردد که آناها معتقدند آرامش را فقط در پرتو تجهیزات
و مهمات می توان جستجو نمود .مردم شورو ی اجبار ًا باید با خوراک اندک ،پوشاک کم ،مسممکن
نامناسب و تحمل رنج راضی و یقانع شوند در حالی که نیرو و مهمات آنان صرف تهیممه مقممدمات
1

2

 Capitalismکاپیتالیسم ،کاپیتال به معنی سرمایه ،نوعی رژیم ایقتصاد ی است که یقسمت عمده ی فعممالیت
ایقتصاد ی در دست عده ی معدود ی از افراد و مؤسسات خصوصی متمرکز است و آن اها را بورژوا نیز مینامند.
آثار ایقتصاد ی این رژیم را کاپیتالیسم میگویند.
 ، Communismمرام سیاسی که مبنا ی آن اشتراک و تساو ی مطلق در مالکیت اسممت .امممروزه کمونیسممم
عبارت از بسط و گسترش سوسیالیسم است که منکر مذاهب و مماوراءالطبیعه میباشممد .بنممابه ادعمما ی آنممان
فعالیت سیاسی باید توسط کارگران راهبر ی شود.
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جنگ می گردد .کنگره آمریکا باید متقاعد شود که در این لحظممات کممااهش مالیممات بممر درآمممد
مقتضی و مناسب نیست بلکه باید جریان از طریق مبارزه ی وسیع و با نشان دادن خطممر ی کممه
شورو ی بهبدترین وجهی برا ی آنان به وجود آورده است عملی گردد .یکی از چیزاهممایی کمه ایممن
ل مأیوس کننده جلوه می داهد عدم رشد کافی اصالت عقلی طرفین است .اهر یک
وضعیت را کام  ً
گمان می کنند که طرف مقابل در صورت امیممد بهپیممروز ی بهحملممه و تجمماوز مبممادرت خوااهممد
یتوانند طرف مقابل را از حملممه
ورزید .بنابراین اهر دو طرف باور دارند که با تجهیزات کاملتر م ی
یشممود.
بازدارند .افزایش میزان تجهیزات و مهمات یک طرف سبب افزایش ترس طرف مقابل م ی
چیممک را یممارا ی آن
یافزایممد .اهی ی
بنابراین طرف دیگر اهمچنان بر حجم سمملح و مهمممات خممود م ی
نیست که نهضت صلح جویانه و یا معایب و مضار ناشی از جنگ را بیهمردم گوشزد نماید زیممرا در
یشممود.
این صورت طرف مقابل این ایقدام را دلیل ترس پنداشته و آن ویقت تشممویق بیهمبممارزه م ی
چکدام
ل شبیه بیهدورانی است که در آن دوئل کردن معمول بود در حالی که اهی ی
این وضعیت کام  ً
نکممه
یخواستند طرف مقابل را کشته و یا خود بیهدست او کشته شوند .ولی اجبار ًا از ترس ای ی
نم ی
1
ینمودند .اینک دوئممل دو نفممره منسمموخ و مممتروک
به جبن متهم نشوند به این عمل مبادرت م ی
نشناسی وجود دارد.
یمعنی روا ی
نالمللی با اهمان علل پوچ و ب ی
گشته اما دوئل بی ی
برا ی کااهش سوءظن طرفین چه ایقدامی میتوان معمول داشت؟ با دلیلی که اینممک ممما در
دست داریم برداشتن اولین گام از طرف کمونیستاها یا بلوک ضد کمونیست دشوار است.
من معتقدم که اولین یقدم باید از طرف کشوراها ی بیطرف برداشته شود و ایممن خممود دارا ی
دو مزیت است یکی آنکه متهم به ترس نشده و دیگر ی که ااهمیت آن بیشتر است این است که
آناها میتوانند با دولتاها وارد بحث و گفتگو شوند بدون اینکه از لحاظ خصومت با آنان مممورد
سوءظن یقرار بگیرند .در کشوراها ی غربی افکار عمومی اهنوز حایز ااهمیت است .اما برا ی تفو ق و
نفوذ بر شورو ی باید بتوانند دولت مزبور را متقاعد سازند و فقط دولتاها اهستند که اینکار را با
نتیجه به انجام میرسانند.
مایل اهستم دولت اهند کمیسیونی مرکب از شخصیتاها ی سیاسی ،کارشناسممان ایقتصمماد ی،
دانشمندان و یا افراد نظمامی کمه اهمگمی اهنمد ی باشمند تشمکیل داده و بما کممال بینظمر ی و
بیطرفی بهحوادث ناگوار ی که احتما ًل بر اثر تبدیل جنگ سرد بهگرم میشود رسیدگی نمایممد.
یشود بلکممه
تاها ی جنگجو ی در حال جنگ م ی
گفته میشود که وخامت آن نه تنها دامنگیر دول ی
یگردنممد .اسممتدعا دارم دولممت
یطرف نیز تا اندازیها ی دستخوش عوایقب وخیممم آن م ی
کشوراها ی ب ی
1

]ترس[.
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ناها بخوااهد که موافقت یا
تاها ی بزرگ جهان تسلیم نموده و از آ ی
اهند این گزارش را عین ًا بیهیقدر ی
یکنم که اگر ایقدام کمیسیون بمما
یاها ی لزم اعلم دارند .گمان م ی
شبین ی
مخالفت خود را ضمن پی ی
ینهایت دشوار خوااهد
دیقت خاص و بیهطور شایستیها ی صورت گیرد در آن صورت عدم موافقت ب ی
چیممک از طرفیممن بمما توسممل بیهحملممه و
یتوان متقاعد ساخت که اهی ی
تاها را م ی
بود .بنابراین حکوم ی
چیممک از طرفیممن در حممال
یکنم کممه اهی ی
تجاوز موفقیتی کسب نخوااهند کرد .من شخص ًا باور نم ی
حاضر بیهفکر تجاوز باشد ولیکن اهر یک از طرفین گرفتار این سوءظن اهستند که دیگر ی ممکن
یباشممد.
است دست بیهچنین عملی بزند و این بدگمانی است که ضررش اهمانند نفممس تجمماوز م ی
یطرف در این راه باید انجام داهند آن است که بمما ایممن بممدگمانی مبممارزه
تاها ی ب ی
نچه که دول ی
آ ی
سالعمل طرف دیگممر روبیهرو خوااهنممد
کرده و طرفین را متقاعد سازند که در صورت حمله با عک ی
یتوان این عقیده را برا ی طرفین توجیه کرد؟ ولممی تصممور
یدانم آیا در آیندیه ی نزدیک م ی
شد .نم ی
یطرفانه که حاکی از عدم تعصب و طرفدار ی باشد طرفین بتواننممد درک
یکنم که با تحقیق ب ی
م ی
کدیگر بیهنتایج مطلوب نخوااهند رسید .بحث درباریه ی منافع
نمایند که تنها با حمله و تجاوز بیهی ی
یطممرف ایقممامه
تاها ی ب ی
نیقدر واضح و یقاطع است که اهرگاه اجبار ًا از جانب یکی از یقممدر ی
شخصی آ ی
شود پس از مدتی مطالعه و بررسی برا ی شر ق و غرب مؤثر و سودبخش خوااهد بود.
اگر یکبار طرفین توافق کرده و یقبممول نماینممد کممه جنممگ راهحممل جهممت برطممرف نمممودن
مشکلت نمی باشد در آن صورت امکانات برا ی انجام مذاکرات فرااهم گشته و از شدت اهیجانات
کاسته می شود .نخستین یقدم آن است که از تبلیغات ادار ی کاسته و روابط و مناسبات سیاسممی
پایدار ی بریقرار نمایند.
یقدم بعد ی تشکیل دادن کنگره ایست که موظف باشد کلیه نکات مندرج در متممن مباحثممات
را مورد دیقت و رسیدگی یقرار داده و برا ی دوام ثبات آن راهحلاهایی در نظممر بگیممرد نممه آنکممه
برا ی پیروز ی طرفین تلش و کوشش نماید .برا ی کسانی که تحت تأثیر احساسات تعصممبآمیز
وایقع نشدهاند واضح است که در شرایطی که آلمان بهحالت تجزیه بایقیمانده و چیممن بهصممورت
د یفکتو 1شناخته شده است دنیا از مزایا ی امنیت و آرامش برخوردار نخوااهد شد.
مسأله آلمان فقط از طریق اعطا ی امتیاز به شورو ی و مسأله چین از طریممق دادن امتیمماز بممه
آمریکا یقابل حل می باشد اهر یک از طرفین در صممورتی کممه وایقعم ًا خواسممتار کممااهش مخمماطرات
جنگ باشند در آن صورت این یقبیل امتیازات دوجانبه با مقایسممه وضممع فعلممی چنممدان دشمموار
1

] ، De Factoغیر رسمی[ شناسایی استقلل دولت یا کشور ی از لحمماظ تسمملط وایقعممی آن دولممت نسممبت
به سرزمین معین .در این نوع شناسایی نمایندگان سیاسی مبادله نمیشوند.
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نخوااهد بود .من تصور میکنم برا ی این که بتوان تمایل طرفین را جلب نمود دولتاها ی بیطرف
میتوانند نقش یقاطع و سودمند ی ایفا نمایند.
پس از رفع علل اهیجان با استمداد از روش فو ق و یمما بهوسممایل دیگممر امکانممات بممرا ی حممل
مسایلی که در درجه اول ااهمیت یقرار دارند فرااهم خوااهد شد .اولین مسألها ی که باید در دسممت
ایقدام یقرار گیرد احتما ًل بین اللملی نمودن نظارت بر نیرو ی اتمی خوااهممد بممود .در پایممان جنممگ
گذشته آمریکا ایقدام شایستها ی در این مورد معمول داشت اممما در نممتیجه ی سمموءظن شممورو ی
عقیم و بینتیجه ماند .از آن تاریخ به بعد در بدگمانی شورو ی تغییرات و کااهشی حاصل نشده و
سوءظن آمریکا نیز تقویت گردیده است .ما باید امیدوار باشیم تا عکس این یقضیه صورت پذیرد
و من گمان می کنم امکانات برا ی ویقوع این کیفیت فرااهم باشد زیرا طرفین با بمباها ی اتمممی و
اهیدروژنی مجهز میباشند.
تشویق کردن شورو ی یا آمریکا برا ی صرف نظر نمودن از استقلل مطلق ًا ملی ،کممار سممهل و
آسانی نیست و بدون انجام این موضوع اهم جهان از مزایا ی امنیت برخوردار نخوااهد شد .گمممان
میکنم چیز ی بهتر از تیرگی روابط بین المللی نباشد که در طول آن ترس از جنگ یقریبالویقوع
است در حالی که تیرگی روابط بینالملل این حقیقت را آشکار میسازد که حصول آزاد یاهمما ی
مسلم که بسیار گرانبها بهنظر میرسد در سیارها ی که بهکمک تکنولوژ ی کوچک و پر جمعیت
شده مقدور نیست .کسانی که بهزندگی شهر ی عممادت نمودهانممد معتقدنممد کممه محممدودیتاها ی
آزاد ی در مورد جمعیت اها ی پراکنده حومه شهر ضرورت ندارد .اهنگامی که مردم در یک نقطممه
شهر ازدحام میکنند پلیس به آناها اخطار میکند که »لطف ًا متفر ق شوید« و اهیچکس از ایممن
تذکر رنجیدهخاطر و ناراحت نمیشود .استفاده از آزاد ی توأم با اهرج و مرج که تمماکنون ملتاهمما
از آن برخوردار بوده اند دیگر در جهان نوین میسر و مقدور نیست اهمانطور ی که عابرین پیمماده
یا رانندگان وسایط نقلیه در خیاباناها ی لندن یا نیویممورک نمیتواننممد از مزایمما ی آن برخمموردار
باشند.
با تشکیل نوعی حکومت بینالمللی لزوم کااهش احساسات تعصبآمیز محسوس است .ضمن ًا
باید اجتماعات را با دیده علمی نگریسته و احساسات را دخالت نداهیم.
عایقلنه رو گرداندن از رفتار نااهنجار موجب پایان بخشیدن به آن نیسممت .در یقممرن اهجممداهم
ساریقین را در انگلستان بهدار می آویختند در حالی که با مراجعه بمه آممار ،سممریقت در آن زممان
بیشتر از امروز بوده است .کااهش تعصبات مذاهبی در شورو ی دال بر ازدیاد تعصبات در آمریکمما
نمی باشد بلکه بالعکس تعصبات آمریکا محصول تعصبات شورو ی است و تنها نتیجه ی احتمالی

246

اخل ق و سیاست در جامعه

آن انعکاساتی است که عامل افزایش تعصب شورو ی میگردد .اگر دنیا بخوااهد در سایه اتحمماد و
اتفا ق چنانچه لزمه آن است بایقی و پایدار بماند بهبسط و توسعه علمی نیازمنممد خوااهممد بممود.
منظور من زیرکی فنی نیست بلکه یقضاوت بر طبق مممدارک و دلیلممی اسممت و در ممموارد ی کممه
مدارکی وجود ندارد عمل داور ی باید مسکوت بماند .علم شاخص اعمممال نیممک و بممد زمممان ممما
است .تعصب از طرف اهندو یا مسلمان یا کاتولیک و یا کمونیست میراث یقممرون وسممطی اسممت.
نخستین ایقدامی که در مدت تیرگی مناسممبات بینالملممل بایممد انجممام شممود جلمموگیر ی از رواج
تعصب و نفرت ناشی از آن است.
افراد بشر عموم ًا دارا ی صفات مشترکی میباشند .یکی از آناها و شمماید مهمتریممن ،ظرفیممت
بشر در مقابل مصایب است .ما در این دنیا میتوانیم بهمیزان معتنممابهی از شممکنجه و بممدبختی
بکااهیم ولیکن مادام که انتشار عقاید غیرعادلنه سممبب تفریقممه افممراد گردیممده و آنممان را نسممبت
بهیک دیگر مخالف و دشمن نماید موفقیتی حاصل نخوااهیم کرد .عاطفه و شفقتی که بر اسمماس
خود باشد در مسایل سیاسی در اهر زمانی وجود دارد و ما اهمواره باید بهخاطر داشته باشیم که
حتی بزرگترین اجتماعات ،متشکل از افممراد بشممر میباشممد و ضمممن ًا ایممن افممراد ممکممن اسممت
خوشبخت یا بدبخت باشند و نیز زجر و شکنجه اهر یک از افراد بشر نمودار عدم دانش انسممان و
انسانیت است .اصول کشوردار ی نباید خشک و بیمسمی بمموده بلکممه بایممد ماننممد احساسممات و
عواطف اولیا نسبت بهفرزندان وایقعیت داشته باشد .دنیمما بهدانممش و صمممیمیت انسممان نیازمنممد
است .در مویقعیت کنونی اثر ی از این دو دیده نمیشود ولی انسمان امیمدوار اسمت کمه اهمیشمه
چنین نخوااهد بود.

فصل دهم

آغاز یا انجام؟
علیم و آثار زمینشناسی و اهمچنین تاریخ تکامل طی یقرون متماد ی نشان میداهممد کممه بشممر
موجود تازهوارد ی بهسیاره خود میباشد زیرا که در خلل میلیوناها سال فقط حیوانممات بسممیار
سادها ی وجود داشتهاند .میلیوناها سال بعد حیوانات جدید ی مانند مااهیاها ،خزندگان ،پرندگان
و بالخره پستانداران متدرج ًا پا بهعرصه وجود گذاردهاند .نژاداها ی مختلف انسان که ما با آناهمما
بستگی داریم در یک میلیون سال یقبل میزیسته و در عرض پانصداهزار سممال مغممز او یقممدرت و
ظرفیت کنونی را بیهدست آورده است .اگرچه پیدایش انسان از نظر تاریخ جهممان و آغمماز حیممات
تازگی دارد ولی نیرواها ی عظیم او که مهیب و باشکوه است بیش از پیش تازه و نوین اسممت .در
تاها ی
حدود شش اهزار سال یقبل انسان استعداد و صلحیت ذاتی خود را برا ی انجام دادن فعالی ی
متمایز انسانی نشان داد .این عمل با نوشتن و تشکیل حکومت آغمماز گردیممد .از زمممانی کممه ممما
1
تاریخ داریم پیشرفت ثابت نبوده بلکه بیهطور متناوب صورت گرفته است .بعممد از دوریه ی ااهممرام
مصر نخستین تریقی و پیشرفت یقابل ملحظمه در دوره یونانیمان بیهویقموع پیوسمته اسمت و از آن
تاها ی عمدیها ی صورت نگرفته است .در خلل پانصد سال اخیممر
تاریخ تا پانصد سال یقبل پیشرف ی
نچنان با سرعت پیش رفته
لاها ی اخیر آ ی
یک سلسله تحولت بیهطور مداوم انجام گرفته و در سا ی
یکند بشناسد.
یتواند دنیایی را که در آن زیست م ی
است که یک فرد سالخورده بیهزحمت م ی
از زمانی که موجودات زنده پا بهعرصه ی وجممود گذاشممتهاند تمما بممه امممروز تغییممرات آنیقممدر
فاحش است که گیجکننده و سرسامآور شده و روز ی خوااهد رسید که سرعت پیشرفت انسممان،
روح و فکر را دچار اهیجان شدید خوااهد کرد .احساس این نوع بیم و اهراس اهرگز غیممر عممایقلنه
تاها ی سریع فعلی و اوضمماع
ینماید و اختلف بین پیشرف ی
نبوده بلکه وضع جهان آن را تشدید م ی
تآور گذشته چیز ی است که در خاطریه ی مورخین متفکر بیهجا خوااهد ماند.
رخو ی
اما زمانی که این آشفتگیاها را بهدست فراموشی بسپاریم جهان را آنگونه خوااهیم دید کممه
منجمیممن بممه آن مینگرنممد ،و اهمچنیممن راجممع بممه آینممده بیممش از آنچممه دیگممران پیرامممون
زمینشناسی تصور مینمایند ما نیز تفکر و اندیشه مینماییم .وضممع طممبیعی چنممان اسممت کممه
1

 ،Pyramidsااهرام ،در لغت به ااهرام ثلثه مصر اطل ق میشود ولی اصطلح ًا بهعلت اینکه فراعنه ی مصر با
استفاده از نیرو ی بردگان ااهرام ثلثه را بنا کردند ،رژیمممی کممه در حممال حاضممر از نیممرو ی بردگممان بخوااهممد
استفاده کند آن را پیرامید مینامند.
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سیاره ی ما برا ی میلیون اها سال دیگر یقابل سکونت خوااهد بود و انسان با وجود مخمماطراتی کممه
در نتیجه تشنجات و آشفتگی بهدست خود فرااهم کرده است باز میتواند بهزندگی خممود ادامممه
داهند و دلیلی نداریم که بشر نتواند خطمشی پیروزمندانه خود را که آغمماز نممموده اسممت پایممان
یداهد
نجا که علم و دانش امروز ی نشان م ی
ناها سال آینده تا آ ی
داهد .سرنوشت بشر در طی میلیو ی
در دست خود اوست .این مسأله بستگی بیهتصمیم انسان دارد کممه آیمما مایممل اسممت در منجلب
نکه بیهدرجات عالی غیریقابل تصور دست یابد .شکسپیر در
نکبت و بدبختی غوطیهور باشد و یا ای ی
یگوید:
این مورد چنین م ی
روحی که از آینده خبر م تیدهد،
آن  چه را که گیتی پهناور در عالم رویا دیده،
و حوادثی که پیش خواهد آمد ما را آگاه م تیسازد.
آیا میتوانیم تصور کنیم که رویا پیشگویی در برندارد؟ آیا ایممن اهمممان رویمما ی فریبنممدیها ی
ماکنون آغاز شده؟ و یمما
یکنیم درام اه ی
نکه ما گمان م ی
یشود؟ و یا ای ی
نیست که بیهمرگ منتهی م ی
اولین حرف این دیباچه را شنیدیهایم؟ و یا دیگر اهیچ نیست؟
اهمانطور ی که ارفیکاها 1گفته اند بشر کودک زمین و آسمان پر از سممتاره اسممت بهعبممارت
دیگر »از فرشته سرشته وز حیوان« .عدها ی از حیوانی دست کشیده و برخممی از فرشممته بممودن
رو ی برتافتهاند .تجسم انسان بهطور مطلق و مجرد کار بسیار سادها ی است .سویفت 2در کتمماب
یااهواها ی 3خود این مطلب را بهخوبی شرح میداهد و ضمن ًا شیوه کار او چنان یقانعکننممده اسممت
که بهنظر ما آثار آن اهیچگاه محو نخوااهد شد .ولیکن یااهواها ی سویفت که زننممده و نفرتانگیممز
اهستند به واسطه نداشتن اهوش و ذکاوت فایقد خصایل زشت انسانی بودند .اگر انسان را معجونی
از فرشته و حیوان بدانیم حق ًا درباره ی حیوان بیانصافی کرده ایم پس چه بهتر که او را ترکیبی
1

2

3

 ،Orphicایممن کلمممه مشممتق از ارفئمموس  Orpheusاسممت .از اسمماطیر یونممان و موسممیقیدان و شمماعر و
نغمه پرداز ی بود که نغمات چنگ و ی حتی درختان و سنگ را افسون میکرد .پدرش بهروایتی آپولون بممود.
مجاز ًا بهمفهوم خبر داهنده از عالم اسرار است.
،Jonathan Swiftم ) (1745 – 1667نویسممنده ی انگلیسممی ]زاده ی ایرلنممد[ کممه از اسممتادان نممثر و
اهجانویسان معروفست سفرنامه ی گالیور شممااهکار او اسممت .سممویفت چنممد سممال یقبممل از مممرگ خممود مبتل
بهجنون گشت و پس از مرگ در دوبلین بهخاک سپرده شد Gulliver's travels] .چندین بار بهفارسممی
برگردانده شده است[.
] ،Yahoosموجودات نیمه انسان و نیمه میمون ،از شخصیتاها ی »سفراها ی گالیور«[.
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از فرشته و ابلیس بدانیم .جنایاتی که اهیتلر و استالین مرتکب شدهاند انجامش از عهده حیمموان
و یااهو خارج است .وحشت و ترسی که در نتیجه ی ترکیب ذکاوت ناشمی از دانمش و بمدخوااهی
شیطان حاصل می گردد نامحدود است .اهنگامی که بهخاطر میآوریم که میلیوناها نفر را اهیتلر
و استالین عمد ًا زجر و شکنجه دادهاند و زمانی که فکر میکنیم مردمی که وابسته به اجتماع ما
اهستند مورد خفت و بدنامی یقرار میگیرند آن ویقت بهسهولت حس میکنیم که یااهواها با وجود
انحطاط و خطرشان به مراتب کمتر از کسانی است که در حال حاضر در کشوراها ی پیشممرفته از
یقدرت و زور استفاده میکنند .مدتاها پیش انسان دورنما ی دوزخ را در نظر مجسم ساخت اممما
مهارت افراد مطلع سبب شد که مردم برا ی این تصور وایقعیممتی یقایممل شمموند .فکممر انسممان بیممن
انتخاب غرفه اها ی نورانی بهشت و یقعر ظلمانی دوزخ متحیر و پریشان است .ذاهن آدمی از تفکممر
درباره ی بهشت و جهنم ممکن است ارضا شود ولی اهرگز نمیتوان ادعا کرد که تجسم کدامیک
یتر خوااهد بود.
در نظر ذاهن طبیع ی
در لحظات وحشتانگیز گااهی وسوسه مرا دچار تردید مینماید که آیا بممرا ی ادامممه زنممدگی
این موجود یعنی انسان میتوان دلیلی ایقامه نمود .با کمال سهولت میتوان مشممااهده کممرد کممه
بشر موجودیست ستمکار و نادان که جلوه گاه نیرواها ی ااهریمنی بوده و بسان لکها ی بر چهممره ی
زیبا ی جهان نشسته است .ولیکن ایممن نممه وایقعیممت کامممل و نممه آخریممن کلم خممرد و حکمممت
میباشد.
اهمانطور ی که ارفیکاها گفتهاند انسان اهمچنان کودک آسمان پر از ستاره اسممت ،اهرچنممد
یتوانممد جهممان را در آیینممه
عالوصف م ی
که بدن او نسبت به اجرام سماو ی ضعیف و ناتوان است م ی
مجسم کند و با نیرو ی تفکر و اطلعات علمی یقادر است کممه در فضمما ی لیتنممااهی سممفر نمایممد.
یدانمد بمرا ی اجممداد و
ینمایمد م ی
ماکنون درباره جهممانی کمه در آن زیسمت م ی
نچه را که بشر اه ی
آ ی
یزیستیهاند غیریقابل یقبول بوده است و با سرعتی که بیهعلممم
نیاکانش که در یک اهزار سال یقبل م ی
یتوان چنین فکر نمود که اگر با اهمیممن سممرعت ادامممه داهنممد
یکند م ی
و دانش دسترسی پیدا م ی
نچه را که بعد از گذشت اهزار سال به آن آگاه خوااهد شد چیز ی است که در خیال ما نخوااهد
آ ی
گنجید و تصورش غیر ممکن خوااهد بود.
ولیکن تنها به صرف علم و معرفت انسان در خور تحسممین و سممتایش نیسممت .انسممان خممالق
زیبایی بوده است و رویااها ی شممگفتانگیز ی کممه داشممته بهمثممابه ی نخسممتین نگمماه بهسممرزمین
عجایب بوده ،عشق و عاطفه و ابراز اهمدرد ی نسبت به افممراد جممامعه و امیممد بهتممأمین سممعادت
بشر ی در آناها سرشته شده است .این مسایل اسممتثنائ ًا از طممرف عممدها ی اهمممواره بمما مخممالفت
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روبهرو می گشت .اما دلیلممی در دسممت نیسممت کممه در روزگمماران آینممده ،اشخاصممی کممه اکنممون
استثنایی اهستند چرا نباید جزو مردم عاد ی بشمار آیند و اگر چنین چیز ی امکان تحقق داشت
اشخاص استثنایی در چنین دنیایی ،اهمانطور که شکسپیر اکنممون دارا ی مقممام والیممی اسممت،
دارا ی نفوذ بودند .از علم آنیقدر سوءاستفاده شده است که افکار ما از جهت حسممن اسممتفاده در
ایجاد امکانات برا ی بال بردن سطح فضایل معنو ی مردم که اینک افراد نابغه مسئولیت آنرا بممر
عهده دارند معطوف و متوجه نمیگردد .اهنگامی که این حق را بهخود میداهم که امیدوار باشم
به این که دنیا از زیر بار مشکلت بیرون آمده و روز ی آگاه میشود که بهجا ی عناصر سممتمکار و
شیاد افراد دانشمند و شجاع جهت اداره ی امممور برگزیممده شممدهاند آنگمماه دورنممما ی درخشممان
یشممود ،دنیممایی کممه در آن
یکنم ،جهممانی کممه در آن گرسممنیها ی یممافت نم ی
تابناکی را مشااهده م ی
معدود ی بیمارند ،جایی که کممار مطبمموع بمموده و خسممتیهکننده نیسممت و احساسممات مممودتآمیز
یشود و دنیایی که در آن مغز از وحشت و بیم راهایی یافته و چشم و گمموش و دل از
مشااهده م ی
یگویم ایممن کممار
لذت برخوردارند .نگویید انجام این کار محال است .اهیچ محال نیست  .من نم ی
یگیرد بلکه معتقدم اگر مردم عقاید و افکار خود را در راه تأمین آن نوع سممعادتی
فردا صورت م ی
که نمودار شخصیت انسان است مصممروف بدارنممد ایممن کممار در خلل مممدت اهممزار سممال انجممام
یگوییم آن نوع سعادتی که نمودار شخصیت انسان اسمت از آن جهمت اسمت
نکه م ی
یگردد .ای ی
م ی
یباشممد .اگممر سممعی
کاها در شأن انسان نم ی
که دشمنان اپیکور 1او را متهم نمودند که شاد ی خو ی
کاها یقانع سازید در آن صورت استعداداها ی از کممار افتمماده
کنید که خودتان را با خوشبختی خو ی
موجب بدبختی شما خوااهد بود .کسانی که برا ی پرورش استعداداها ی خداداد حداکثر مجااهدت
یتوانند بیهسعادت وایقعی نائل گردند .برا ی ایمن یقبیممل اشممخاص کمه در
ینمایند م ی
و کوشش را م ی
ناها با مشااهده رنممج
ینمایند سعادت اهمواره توأم با درد و رنج است زیرا آ ی
جهان کنونی زیست م ی
مدرد ی نسبت به آنان خوددار ی نمایند .اممما در اجتممماعی کممه
یتوانند از ابراز اه ی
و الم دیگران نم ی
مدرد ی
یتواند از سعادت کاملی که با تخیل ،علم و دانممش و اه ی
یماند انسان م ی
رنج و الم پایدار نم ی
نچه کممه بممرا ی کسممانی کممه در ایممن عصممر تیممره و
آمیخته شده است برخوردار شود .برخلف آ ی
یباشد.
یکنند فرااهم نم ی
ظلمانی زیست م ی
1
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گرفت که معتقد به ارباب انواع بوده و میگفتند این جهان مظهر اراده ی الهی است و انسان باید احساسممات
خود را کشته و لذات دنیو ی را فراموش کند.
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آیا تمام این امیداها فایقد ااهمیت است؟ آیا ما کاراها ی خود را باید به اشخاصی واگذار کنیممم
که فایقد حس اهم درد ی ،دانش و تفکر اهستند و آیا ما برا ی این یقبیل اشخاص چیز ی جز نفممرت
و ناسزا نداریم؟
)من این موضع را بهمنزله ی ادعا نامه ی تنظیمی از طرف عموم زمامممداران تلقممی نمیکنممم
بلکه کسانی که حاکم بر مقدرات مردم شورو ی بودهاند و یا اینکممه در کشمموراها ی دیگممر منشممأ
نفوذ و یقدرت اهستند مشمول این یقسمت وایقع میگردند(.
در اثنایی که اتللو 1یقصد کشتن دزدمونا 2را داشت چنین گفت :یاگو 3با این حال جا ی بسممی
دیقت و تأسف است .آر ی ،جا ی تأسف است ،یاگو مممن مممرددم کممه آیمما مممالنکف و مخممالفین او،
چگاه رفتارشان با حس ترحم و شفقت تمموأم بمموده
اهنگامی که آماده برا ی نابود ی بشر بودند ،اهی ی
نکه از مااهیت ایقدامات خودشان آگمماه باشممند .مممن
است یا نه بیهندا ی وجدان پاسخ گفته و یا ای ی
یشود بمما
یکنم که حتی برا ی یک لحظه راجع به انسان که یک فرد اجتماع محسوب م ی
گمان م ی
خود تفکر و اندیشه ننمودیهاند تا امکانات برا ی اثبات وایقعیت بشر و یمما ابطممال آن فرااهممم شممود.
چگاه از مطالعات روزانه در مورد نزاع و کشمکش تجاوز ننموده است .با ایممن حممال
افکار آنان اهی ی
فاها ی عالی وجود داشته باشند .برعهده افممراد اهممر
در اهر کشور ی باید عده زیاد ی با افکار و اهد ی
تاها ی لزم در دوستی بکوشند .آینده بشر در خطر اسممت
کشور است که با داشتن لیایقت و یقدر ی
یتواننممد بمما
یشود .کسانی که نم ی
ناها تضمین م ی
و اگر مردم به این مسأله ویقوف پیدا کنند آتیه آ ی
راهبر ی خود دنیا را از این مهلکه نجات داهند احتیاج بیهشجاعت ،امید و عشق دارند .آیا راهمبران
یدانم ولممی
یرغم تمام ادلیه ی موجود یقادر بیهغلبه بر این مشکلت خوااهند بود یا نه؟ نم ی
مزبور عل ی
یتوانند.
ل متقاعد شدیهام که م ی
یک مطلب مسلم است و آن این است که من کام  ً
پایان
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