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-«صادق و امر واقع متناظرش قابل گفتن است یگزاره نیصورت مشترک ب»نقد .1-3-2-3-8

 226 .........................................................................................................................   راسل

 227 .............................. راسل-«یباشد و هم روان یکیزیقرمز ممکن است هم ف»نقد .1-3-2-3-9

 228 ............................................................................................اصالت نفس یمسئله .1-3-2-4

 229 .......................................................................... راسل-«اصالت نفس»نقد و نظر: .1-3-2-4-1

 232 .......................... و حدومرز اصالت تجربه یر برهانیاستنتاج غ یاصول موضوعه .1-3-2-5

 232 .................................. راسل-«موجود منطقاً خودبسنده است کی دادیهر رو»نقد .1-3-2-5-1

 234 ................. راسل-«اصل شبه بقاء کمی: یعلم تجرب یاصول موضوعه»نقد و نظر .1-3-2-5-2

 236 ......... راسل-«جداگانه یعلّ یها: رشتهیعلم تجرب یاصول موضوعه»نقد و نظر .1-3-2-5-3

 238 ....................... ینیقیاست نه  یراسل احتمال ینقد: اصول دوم تا پنجم موضوعه.1-3-2-5-4

 240 ...................ماندیم یگرا باقبه ابهام، متعصبانه تجربه دنینقد: راسل با وجود رس.1-3-2-5-5

و داللت، صدق و  یها، معنمراتب زبانسلسله یشهیزبان و اند یدگیچیزبان؛ پ .1-3-2-6

 240 .............................................................................................................................  کذب

 241 ............................................................................... راسل-«نقش زبان»نقد و نظر .1-3-2-6-1

 242 .......................................... راسل-«دارد ازیبه زبان ن دهیچیپ یشهیاند»نقد و نظر .1-3-2-6-2

 244 ....................... راسل-«ناموجود است "ءیزبان ش"صدق و کذب در »نقد و نظر .1-3-2-6-3

 245 ................. راسل-«فاقد صدق و کذب است "!چیبه دست راست بپ"»نقد و نظر .1-3-2-6-4

 248 .......................................................................... مور ریه و تأثیاخالق اول یفلسفه .1-3-2-7

 248 ................ راسل-«انداءیمتعلق به اش یاتیفیخوب و بد مستقل از انسان، و ک»نقد .1-3-2-7-1

 249 ................................................................. راسل-«ستین یکی ذیخوب با لذ»نقد .1-3-2-7-2

 250 ................................................................... است دهیرا نفهم« فرهنگ»نقد: راسل .1-3-2-7-3

 251 ... است لسوفیف یراسل فقط کمبدانم آنگاه  لسوفینقد: اگر بخواهم کانت را ف.1-3-2-7-4

 253 تا سارتر رانیدوباز مِن .2فصل 

 253 ...................................................................................................................... رانیدوبمِن .2-1

 253 ........................................................................................................... یتکامل فلسف .2-1-1

 254 ................................................................................................ و معرفت یروانشناس .2-1-2
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 254 ......................رانیدوبمِن-«لزوماً متضمن مفهوم علت است "من"به  یآگاه»نقد  .2-1-2-1

 257 .........................................................رانیدوبِمن-«جوهر است "من"» نقد و نظر  .2-1-2-2

-«خلط کرده است "منِ جوهر"را با  "یداریمنِ پد"دکارت »نقد و نظر  .2-1-2-3

 259 .............................................................................................................................  رانیدوبمِن

 260 ................................................................................................. انسان یمراتب زندگ .2-1-3

 260 .... رانیدوبِمن-«شودیم یناش ختهیخودانگ ایاز احساس آزاد  "حق"» نقد و نظر  .2-1-3-1

 263 ..................................................................................... انسان ینظر: مراتب زندگ .2-1-3-2

 266 ........................................................... در فرانسه یاجتماع ی، فلسفهییگراه؛ آرمانیفور .2-2

 266 ................................ هیفور-«کنند عیرا شا هایماریب کوشندیپزشکان م»نقد و نظر  .2-2-1

 271 ............................................... در فرانسه یاجتماع یفلسفهمون ؛ تکامل جامعه، یسسن .2-3

 271 مونیسسن-«دیآیحاصل م "یاجتماع یکارشناستن"شناخت انسان از »نقد و نظر  .2-3-1

 273 .......................................................................... یخودخواه یدر نف مونیسنقدِ سن .2-3-2

 275 ................................... در فرانسه یاجتماع یسم، فلسفهیکالیسم و سندیپرودون؛ آنارش .2-4

 275 ....................................................................... پرودون-«یاپیپ کیالکتید»نقد و نظر  .2-4-1

 277 ...............................................................................................................برگسون یهانر .2-5

 277 ........................................................................................... تصور برگسون از فلسفه .2-5-1

 278 ................................... برگسون-«است تیبر شهود واقع یفلسفه مبتن»نقد و نظر  .2-5-1-1

 279 ... برگسون-«روح با روح است یواسطهیب یمشاهده تیشهود واقع»نقد و نظر  .2-5-1-2

 280 .... برگسون-«است عهیماده مربوط به علم و روح مربوط به مابعدالطب»نقد و نظر  .2-5-1-3

« گذشته»و « اکنون»به  یتوجهیبرگسون ب یهاغفلت نیاز مهمتر یکینقد:  .2-5-1-4

 283 .............................................................................................................................  است

 284 ........................................ کنندیو هم دانشمند، هر دو شهود م لسوفینقد: هم ف .2-5-1-5

 285 ........................................................................................................... یزمان و آزاد .2-5-2

 286 . برگسون-«ستین "زمان"و  شودیم دهیاستمرار محض با شهود فهم»و نظر  نقد .2-5-2-1

 290 برگسون-«گراستیتداع یاز روانشناس یناش یو آزاد تیتناقض عل»نقد و نظر  .2-5-2-2

 292 ...................................... برگسون-«ستیهست و قابل اثبات ن یآزاد»نقد و نظر  .2-5-2-3

 294 ................................................................. ن روح و مادهیب یحافظه و ادراک: رابطه .2-5-3
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 296 ............. برگسون-«است "حافظه" یذهن یهاادراک آکنده از صورت»نقد و نظر  .2-5-3-1

 298 ............................ برگسون-«ستیگذشته ن ینوع اول بازنمود ذهن یحافظه»نقد  .2-5-3-2

 299 ............................................ برگسون-«است یمحض روح یحافظه»نقد و نظر  .2-5-3-3

 301 ....... برگسون-«شده استحرکات آماده ای یآگاه شودیم دهیآنچه در مغز د»نقد  .2-5-3-4

 303 ................................ برگسون-«است یادآوریک نوعاً متفاوت با ادرا»نقد و نظر  .2-5-3-5

 305 ............... برگسون-«از ذهن)روح( و ماده است یبیادراک بالفعل ترک»نقد و نظر  .2-5-3-6

 306 ....................................... برگسون-«ستیروح ن یبه مغز نابود کننده بیآس»نقد  .2-5-3-7

 307 ......................................................... تطوّر یهینظر یزه، هوش، و شهود بر مبنایغر .2-5-4

 310 ................................................................... برگسون-«و هوش زهیغر»نقد و نظر  .2-5-4-1

 311 ........................... برگسون-«ورزشهیابزارساز است تا اند شتریانسان ب»نقد و نظر  .2-5-4-2

 313 ................ است رالزمیبرگسون مبهم و غ انیدر ب "شهود"و  "هوش" زینقد: تما .2-5-4-3

 314 .............................................................................................................. اخالق بسته .2-5-5

-«ستیآن ن یهست اما مبنا یاخالق یآگاه یصهیخص فیحس تکل»نقد و نظر  .2-5-5-1

 314 .............................................................................................................................  برگسون

 315 ....................................... برگسون-«جامعه است فیتکل یسرچشمه»نقد و نظر  .2-5-5-2

 316 .............................................................................. ر دو نوع اخالقیاخالق باز: تفس .2-5-6

 317 ................ برگسون-«مربوط به اخالق باز است یاخالق ییآرمان گرا»نقد و نظر  .2-5-6-1

 318 ..................................................... برگسون-«دارد یاخالق باز منشاء فراعقل»نقد  .2-5-6-2

 321 .................................. عقل یدر برابر قدرت گدازنده یدفاع یمنزلهستا بهیمذهب ا .2-5-7

 322 .............................................. دیگویخدا م« فرهنگ»برگسون به  اینقد و نظر گو .2-5-7-1

 323 ............................................ برگسون انیدر ب «ایپو نید»و  «ستایا نید» زینقدِ تما .2-5-7-2

 324 ................................................................................................. ا و عرفانیمذهب پو .2-5-8

 324 .......................است یبه وح مانیواالتر از عرفان قبل از ا یبس ینینظر: عرفان د .2-5-8-1

 327 ..................................................................................... سمیالیستانسیژان پل سارتر؛ اگز .2-6

 327 ............................................... یو عاطف یلیّتخ ی: آگاهیو تأمل یماقبل تأمل یآگاه .2-6-1

 327 ............................................ سارتر-«است یماقبل تأمل یآگاه یاصل یداده»نظر  .2-6-1-1

 330 .................................................... سارتر-«ندارد ییمحتوا چیه یآگاه»نقد و نظر  .2-6-1-2
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به نام  یایگانگیاست نه  «هاامیمن و پ» یِ، از دوگانگ«من» ینقد: شروع آگاه .2-6-1-3

 332 .............................................................................................................................  «یآگاه»

 333 .......... سارتر-«از حکم غلط در مورد آن است یناش ءیش تیاشتباه در ماه»نقد  .2-6-1-4

 335 ..... سارتر-«است یواقع تریخودِ پ ی، متعلَّق آگاه"تریپ"به  یلیتخ یدر آگاه»نقد  .2-6-1-5

 337 .......................................................... سارتر-«وجود دارد ییکوه طال»نقد و نظر  .2-6-1-6

 339 ............................................ میروشن کن ترقیرا دق «یخودآگاه» یمعنا دینظر: با .2-6-1-7

-«دهدینجات م سمیدئالیما را از درافتادن به ا "یماقبل تأمل یآگاه"»نقد و نظر  .2-6-1-8

 340 .............................................................................................................................  سارتر

-«کندیاثبات جهان خارج رها م یما را از مسئله "یماقبل تأمل یآگاه"»نقد  .2-6-1-9

 341 .............................................................................................................................  سارتر

 342 ............................................................................. نفسهیف یو هست یداریپد یهست .2-6-2

 342 .................................. کندیفرار م «نفسهیف ءیش»از  «یداریفراپد»نقد: سارتر با  .2-6-2-1

 344 .................................. !ستیچ داندی: هست اما نمدیکه بگو ترسدینقد: سارتر م .2-6-2-2

 345 .......................................................................................................... نفسهیف یهست .2-6-3

« آگاه»به  یااشاره چیاما ه دیگویسخن م «یآگاه»نقد: چرا سارتر مرتباً از  .2-6-3-1

 346 .............................................................................................................................  !کند؟ینم

 348 ........................................................... نقد: سارتر در همان شکاف کانت فروافتاد .2-6-3-2

 348 ................................................................................................... لنفسه یهست اریاخت .2-6-4

 349 .................................... سارتر-«ستیآهن نراه یهالیانسان همچون ر ریمس»نقد  .2-6-4-1

 351 . سارتر-«باشد دهیانسان آفر تیکه انسان را مطابق ماه ستین ییخدا»نقد و نظر  .2-6-4-2

 355 .......... انیقابل ب ریغ یما؛ اما هست ول ییدر دانا« زمانِ»نه « نفسه ین فزما»نظر:  .2-6-4-3

 358 .......................................... سارتر انیدر ب اریجبر و اخت نیینقد و نظر: ابهام در تب .2-6-4-4

 361 ................................ سارتر-«است هودهیخدا شدن و ب یبرا یانسان کوشش»نقد:  .2-6-4-5

 362 ...................................................................................................... گرانیاز د یآگاه .2-6-5

 363 ...سارتر-«است ینیقیو  یدو آگاه یمواجهه گریمن به انسانِ آگاه د یآگاه»نقد  .2-6-5-1

 366 ...................................... سارتر-«است رهیوجود لغ یاصل یمبنا زیست»نقد و نظر  .2-6-5-2

 367 .................................................................................................. سمیسارتر و مارکس .2-6-6
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 369 ............................................................................... سمینقدِ دفاع سارتر از مارکس .2-6-6-1

 370 ....... کرده است یطلبتیعاف سمیبه مارکس وستنیسارتر در پ رسدینقد: به نظر م .2-6-6-2

 372 ................................................................................. انیعص یو فلسفه یآلبرکامو؛ پوچ .2-7

 373 .................................................................. آلبرکامو-«یخودکش یمسئله»نقد و نظر  .2-7-1

 375 .......................................................... غافلند« فرهنگ»نقد: هم کامو و هم سارتر از  .2-7-2

 377 ................................................................... و جهانش ییفاعل شناسا-جسم: یمرلوپونت .2-8

 379 ........................................................................ یمرلوپونت-«ییفاعل شناسا-تن»نقد  .2-8-1

 382 .............................................................. است ییفاعل شناسا-تن کی زینقد: گربه ن .2-8-2

 .. یمرلوپونت-«رساندیظهور م یرا به منصه "ینفسان تیموضوع" سمیارگان»نقد و نظر  .2-8-3

  ................................................................................................................................. 384 

-«کندیجهان" ظهور م" طیو مح ییفاعل شناسا-از دادوستد جسم»نقد و نظر  .2-8-4

 385 .................................................................................................................................  یمرلوپونت

 386 ......................................... است که به فلسفه عالقه دارد یدانشمند ینظر: مرلوپونت .2-8-5

 389 ستمیفلسفه در قرن ب .3فصل 

 389 ........................................................................................................................ سرآغازها .3-1

 389 ...................................................................................... منطق ییگوتُلب فرگه: نوزا .3-1-1

خواننده را کامالً برطرف  ایکه ابهامِ شنونده  ستیممکن ن یزبان چینقد بر فرگه: ه .3-1-1-1

 390 .............................................................................................................................  کند.

 392 فرگه-«افکار که مستقل از شخص است وجود دارد یعالم واقع کی»نقد و نظر  .3-1-1-2

 393 ...... فرگه-«است یقیهمچنان حق کنمیبه آن فکر نم یوقت هیقض کی»نقد و نظر  .3-1-1-3

 یاست و البته که معنا همواره شخص« فرهنگ»نظر: شرط انتقالِ معنا وجودِ  .3-1-1-4

 395 .............................................................................................................................  است!

مستقل از  قِیواحد در عالم حقا یامر واقع کیها ناظر به جمله»نقد و نظر  .3-1-1-5

 397 ....................................................................................................................... فرگه-«اندشخص

 399 .............................................. هستند «زیآن چ»نقد و نظر: جوهر و عرض هر دو  .3-1-1-6

 404 ............................................................... و فرگه نیکوا «یِدستور زبان منطق»نقدِ  .3-1-1-7
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 406 ......................................................................................... شرح اسم یهیراسل: نظر .3-1-2

 406 ........... اکنون است هاامیدر پ یزیو نه چ یتصور ذهن کی« شرح نام»نقد و نظر:  .3-1-2-1

فرگه و  نونگ،یاز جمله ما لسوفانیتمام ف یهابزرگ در فلسفه یتوجهینقد: ب .3-1-2-2

 409 .............................................................................................................................  راسل

 411 ........................... راسل-«مطرودند ستندیکه در مکان و زمان ن ییهاتیواقع»نقد:  .3-1-2-3

 415 ........................................................................ یفلسف-یمنطق یرساله: نیتگنشتایو .3-1-3

 416 ..................................................... ها در اکنون استامینقد و نظر: مرجع صدقْ پ .3-1-3-1

 417 ........................................................ نیتگنشتایو یدر فلسفه ایقضا ینقدِ معنادار .3-1-3-2

 419 ..................................................................................... یشناسداریو پد یمذهب تحصّل .3-2

 419 ................................................................................................... نیحوزه و: کارناپ .3-2-1

-«است یمعنیب هیوجود ندارد، آن قض یاهیصدق قض نییاگر ابزارِ تع»نقد  .3-2-1-1

 419 .............................................................................................................................  کارناپ

 420 نیتگنشتایو-«"دینمایم دارید"و صرفاً  "دیآیبه زبان نم"هست که  یزیچ»نقد  .3-2-1-2

 421 ........................................................................... تیتوأم با شکاک یانگارتجربه: ریآ .3-2-2

 421 ...................... ریآ-«است یماد اءیاش عتیفلسفه روشن ساختن طب یفهیوظ»نقد  .3-2-2-1

 428 .............................................................................................. یدارشناسیپد: هوسرل .3-2-3

 428 ..... است« خاطره»بر  یمبتن اتیاضیکه ضرورت ر ستیمتوجه ن زینقد: هوسرل ن .3-2-3-1

 431 ............................................ هوسرل انیدر ب« من»و  «یخودآگاه» انینقد: ابهام م .3-2-3-2

 432 ............... ترسدیم« من»اش از مواجهه با یمنطق قاتیتحقنقد: هوسرل در کتاب  .3-2-3-3

 434 ........... هوسرل-«نفسهیف اءیاند نه اشناب ییهامتعلقات علم صورت»نقد و نظر  .3-2-3-4

 435 ............................................................................ نقد: اپوخه کردن ناممکن است .3-2-3-5

 438 .. هوسرل-«ها جستها و ابژه«من» نیدر روابط ب دیرا با ویمثال ابژکت»نقد و نظر  .3-2-3-6

در « اکنون»و « خاطره»به  یتوجهیو ب «زهایخودِ چ»و « من»س از نقد: تر .3-2-3-7

 439 .............................................................................................................................  هوسرل

 440 ................................................................................... رد مفهوم روان: لیرا لبرتیگ .3-2-4

 441 .. شودیانجام م هایدنیو اساساً فهم با ند ندیجداجدا یتکثرات هایدنی: دلینقدِ را .3-2-4-1

 442 ................................................................................................. هادگر: سوءتفاهمیه .3-2-5
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( انی)قابل ب« خاطره»( و انیب رقابلی)غ« اکنون»در « من» یهانظر: کل هستنده .3-2-5-1

 442 .............................................................................................................................  است

 445 ................. دگریها-«است "سرگرم کار"و  "موجود در عالم" نیدازا»نقد و نظر  .3-2-5-2

 448 ... دگریها-«است کیروزافزون تکن یالیاست ستمیصفت خاص قرن ب»نقد و نظر  .3-2-5-3

 450 ......................................................................................................... سمیتویپوز یماورا .3-3

 450 ........................................................................... خود کارناپ هم ... یکارناپ : حت .3-3-1

 450 ................................................................ )علم داللت( یشناسیکارناپ: مسائل معن .3-3-2
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 1مقدمه

 غرب هایفلسفهچرا نقد  .1

دسته آن  کی .و متمایز است میتقسطورکلی به دو دسته قابلها بهدانایی هر یک از ما انسان

هایی است که هر شخص ی دیگر داناییو دسته ،ایمکرده «باور»ها را هایی است که آندانایی

ها را ایجاد کرده یا ساخته آن ،های ذهنشواناییی محسوسات و مبتنی بر تخود در مشاهده

ها دی از آنهای هر شخص باورها هستند و چه حدوایینکه چه حدودی از دااین .است

ای میان به این امر وابسته است که هر شخص در چه فاصله ،خود شخص است یبرساخته

 .ایستدمی «ساز کاملفرهنگ»و  «بندگی کامل فرهنگ»

ها آن «مفاهیمِ»اصطالحاتی هستند که من  ،«سازفرهنگ»و  «فرهنگ یبنده» ،«فرهنگ» 

من  .امشرح داده هاپیاممن و تاب کها برگزیده و در ها را برای آن«نام»و این  هرا دریافت

ام که عبارت از جمع اشخاص یک را موجودی واقعی و حقیقی و البته زنده یافته «فرهنگ»

 «فرهنگ یبنده»م تر این موجود و مفاهیالبته که فهم روشن .هاستجامعه و تبادل اثر میان آن

طور خالصه اما به ؛گرددمیسر می هاپیاممن و ی کتاب بامطالعه ،برای خواننده «سازفرهنگ»و 

 و عملش ،«باور» ،های اودانایی بیشترِ ،تر باشدکامل فرهنگ نزدیک هر چه انسانی به بندگیِ

مبتنی و کمتر  ،مبتنی بر همان باورهاست که مبتنی بر دانایی است، ی اعمال انسانهمانند همه

ی به هر چه انسان از طرف دیگر. است «فهم»و  «مشاهده»خودش از  یبرساخته داناییِ بر

هایش را خود ایجاد کرده یاینحد بیشتری از دا او آنگاه ،تر باشدنزدیک «ساز کاملفرهنگ»

  .است او ها عبارت از باورهایو کمتر از آن

                                                        
 این مقدمه در هر سه جلد آورده شده است.  1
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 یشترِ که ب مشهود استی جوامع بشری در همه کشورها و شهرها و قبایل اما در مشاهده

های ها حتی به میانهو کمتر از آن ،گیرندقرار می «بندگی کامل فرهنگ»ها نزدیک به انسان

و از طرفی مشهود است که  ،یابندراه می «ساز کاملفرهنگ»و  «بندگی کامل فرهنگ»بین 

 .انداندکبسیار  «سازانفرهنگ»

از کجا آمده یا چگونه  ،تهر شخص که باورهاس حال باید بپرسیم که آن بخش از داناییِ 

 ؟ایجاد گشته است

های هر آن بخش از دانایی .گرددپاسخ این پرسش در توجه به تاریخ بشر روشن می 

جامعه  هردر تاریخ  «سازان گذشتهفرهنگ»شده توسط ارائه یابرساخته  ،شخص که باورهاست

خانواده و جامعه و  یعنی آموزش در ،صورت طبیعیی اول بهها در وهلهاین دانایی .است

و البته  ،ها و هنر و غیره به نسل جدیدطورکلی در کتابسپس در مدرسه و دانشگاه و به

 ، در اصلْ ام که در این فرآیندروشن کرده هاپیاممن و من در  .گرددمنتقل می ،طور پیوستهبه

 .کنداست که خویشتن را حفظ می «فرهنگ» یگانه و حقیقی و واقعیِ این موجودِ

شده و در هر سازان گذشته ایجاد یا ارائهحال که روشن گردید که باورها توسط فرهنگ 

توان پرسید که می ،گرددیعنی به انسان امروزی منتقل می ،یابدتداوم می «فرهنگ»

 ؟اندسازان هر جامعه چه اشخاصی بودهفرهنگ

نسبت آن با باورهای و  باید در توجه به تاریخ هر جامعهمی نیز پاسخ این پرسش را 

ترین گردد که مهمتاریخ بشر در هر جامعه روشن می بهتوجه در  .کنونی هر جامعه یافت

اند که اساسًا هایی را به بشر ارائه دادهاند که داناییسازان تاریخ همانا پیامبران الهی بودهفرهنگ

آن  نقادر به دریافت ،یعنی محسوسات ،هایشاش و داشتههای ذهنیمبتنی بر توانایی بشر

 شرح این بیان را نیز .بسیار اساسی و بنیادی است هاداناییو از طرفی این  .نیست هادانایی

 .امآورده هاپیاممن و در کتاب 

گردد که این روشن می بشر در هر جامعه پس از پیامبران و در مشاهده و بررسی تاریخ 

مالک من برای اینکه چه  .هر جامعه هستندسازان ترین فرهنگفیلسوفان هستند که از مهم

یک  یفرهنگ برساخته «تداوم» ،سازی را نهو چه فرهنگ ،سازی را مهم بدانمفرهنگ

 «عملِ»و البته  های فرهنگش،در طول تاریخ در انسان او هاییشهتداوم اند یعنی ساز،فرهنگ
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من و این مالک را مبتنی بر  من .های او در طول تاریخ یک جامعه استاندیشه  مبتنی بر
 .دانمدرست می هاپیام

سازان دیگر ازجمله دانشمندان و حتی حاکمان نیز قرار فیلسوفان فرهنگپس از 

 .هاو نیز سپس سایر انسان ،گیرندمی

نیست و  «ساز کاملفرهنگ»و هیچ انسانی  ،نیست «کامل فرهنگ یبنده»هیچ انسانی  

 .گیردای از این دو قرار میسانی در فاصلههر ان ؛ بلکهتواند باشدنمی

آن مبتنی بر  ها نیزعمل آنای که هر جامعه هایحال که بیشتر دانایِی بیشترِ انسان

سازان گذشته و خصوصاً فرهنگتر ها را پیشهاست، عبارت از باورها بوده و آندانایی

پس اگر در پی این باشیم  ،اندایجاد کرده ،پیامبران و فیلسوفان یعنی ،سازانترین فرهنگبزرگ

هایی ایینهای ایجاد داریشهبه باید  ،دهدرا انجام می «درست»که بیابیم کدام فرهنگ عمل 

سازان آن یعنی باید به فرهنگ ؛گیردها انجام میایینبپردازیم که آن اعمال مبتنی بر آن دا

 .جامعه بپردازیم

و آن  .ترین مشکل استو البته آن بزرگ ،گیردر میقرا مااما مشکل بزرگی پیش روی  

« درست»را مبتنی بر آن  «عمل»داریم که  ی«مالک»چه « ؟عمل درست چیست»این است که 

 ؟قلمداد کنیم «نادرست»و یا 

آنگاه چه مالکی باید معین کند که باورهای  ،باورها گرفته شود اگر این مالک از خودِ 

اما چه باید  .این درست اصل مشکل بشریت است .است «درست»کدام جامعه یا فرهنگ 

 ؟کرد

باورها به دو گروه کلی  .را بررسی کنیم «باورها»ابتدا برای پاسخ به این پرسش باید  

این باورها از  ،اندها عرضه داشتهیکی باورهایی را که پیامبران الهی به انسان :اندتقسیمقابل

ها از حدود دانایی انسان خارج ساساً یافتن و بررسی آنهای مربوط است که اطرفی به دانایی

و از  ،«زندگی پس از مرگ»و  «نهایت خیربی» ،«ذات خداوند»دانایی به وجودِ ازجمله  .است

های ذهنی های مبتنی بر تواناییایینطرف دیگر این باورها غیرقابل نقد و انتقاد از طریق دا

حدود »از  هااین دانایی رست به همان دلیلی کهو د محسوسات در دسترس بشر است؛بشر و 

پس اگر باورها را مالکی برای تعیین درستی عمل بندگان فرهنگ  .هستندبیرون  «دانایی بشر
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« نادرستی»و « درستی» «مالک»را  انشده توسط پیامبرهای ارائهتوانیم داناییآنگاه می ،بدانیم

 «م دینیعالِ» کارِ  ،این کار .این سطور نیست یرندهکار نگا ،اما این کار .ها بگیریمعمل انسان

بنابراین کار  .دانممی ی فلسفیبه اندیشه مشغول خود را من .و من عالم دینی نیستم ،است

 ،پیامبران الهی-ها نهکه آن ،از تاریخ هر جامعه است یسازاننقد و انتقاد فرهنگ برسی و من

  .باشند آن جامعه سازانبلکه فیلسوفان و سایر فرهنگ

 ،را از باورهای غیردینی هر فرهنگ بگیریم «مالک درستی»از طرف دیگر اگر بخواهیم 

 یدهندهدر تاریخ بشر نشان «جنگ»وجود  .آنگاه چگونه معین کنیم کدام فرهنگ درست است

ز هنو ،«مالک راستی»بر  ی زمین،های کرهی انسانهمهیان م ی مشترکاین امر است که توافق

فقط به معنای اما نه ؛و باز البته چاره همان جنگ است؟ پس چاره چیست 1.موجود نیست

 «.هااندیشه  جنگ در»بلکه  ،کشتن یکدیگر

باورهاست  ،هر جامعه های بیشتر انسانهایِاز طرفی روشن گردید که بنیاد بیشتر دانایی 

 .فیلسوفان آن جامعه استهی و شده توسط پیامبران الهای ارائهمبتنی بر داناییکه 

 ، کههای وحیانیهر جامعه مبتنی بر دانایی یا باید عالمان دینیِ :راه چاره دو چیز است 

فیلسوفانی »و یا اینکه باید هر جامعه  ؛بروند یشهندنقد و انتقاد یا جنگ در ابه اند،ی مطلقمالک

نقد به «روشن یمبنای»از  ،خودشان یهای برساختهداشته باشد تا بتوانند مبتنی بر دانایی «زنده

  جنگ در» ،نجادر ای «جنگ»ی منظور من از واژه. ها بپردازندهای سایر فرهنگو انتقاد دانایی

رهنگ ف» این جنگ اگر نباشد،. ضروری است «فرهنگ»برای تداوم یک  که« هاستاندیشه

نگ بومی یب، بندگان فره، به طریق فرو خصوصاً امروزه از طریق فناوری اطالعات ،«بیگانه

 و خود ،کندد میو بدین ترتیب فرهنگ بومی را نابو کند،تبدیل می را به بندگانی برای خود،

رهنگ بیگانه برای تداوم آن ف «بندگان فرهنگ بیگانه»و در این نابودی  .دهدگسترش می را

و  ،ودی استبه ناباو محکوم ،ر فرهنگی در این جنگ شکست بخورداگ. خواهند کرد «کار»

نبوده  «درست»ی عام، به معنا« طبیعت»در نسبت با هستی یا تر است که او از طرفی محتمل

 .خورده استکه شکست باشد

                                                        
 (101گفتار ) هامن و پیامشرح بیشتر در  1



 5 ■ غرب یهاچرا نقد فلسفه. 1

 

 «تدرس»تمایز  «مالک»که  اماندیشهبر این  ،نویسمکه این سطور را میجانب اکنوناین

این در  .امنمودهتألیف  هاپیاممن و و در کتاب  ،یافته اندیشهْ را در یک نظام نوِ  «نادرست»از 

 ،هاهو هستند و تأمل در هستی ،غرباسالمی و های سال مطالعه و تأمل در فلسفه سیزدهطول 

 متواندست دارم که مبتنی بر آن می دری «مالک»بنابراین من اکنون  .آمده است به دست

 .ندهست «درست»ی من هاو از طرفی روشن کنم که یافته ،ها را نقد کنمهای فرهنگدانایی

 حاضر،جلدی و این کتاب سه هاپیاممن و از طرف دیگر امیدوارم که با انتشار کتاب  

و آرزو دارم که قبل از مرگم  ،های من بپردازنداندیشه  نقد دانان بهیر فیلسوفان و فلسفهسا

 .مرا دریاب مکند که اشکاالتزیرا کمک می .ماز نقد آنان آگاهی یاب

بدین دلیل است که  ؛نیازمند است «فیلسوفان زنده»که بیان کردم که هر فرهنگی به این 

ها فقط از طریق هر شخص از ما انسان .ها هیچ راهی به اذهان یکدیگر نداریمما انسان

ها و فقط نشانه در محسوسات، های تبادل اثرتوسط زبان و سایر روشمحسوسات و به

 «معنا» «جهان خودمان»و هرکداممان خود باید در  ،یابیمدرمی ،و غیره هاها را در کتابعالمت

طور کامل از نگاه یک فیلسوف و دان بتواند بهپس ناممکن است که یک فلسفه «.بسازیم»را 

ی دان باز معناها و فلسفهزیرا آن فلسفه ؛نقد سایر فیلسوفان بپردازدی او بهاز درون فلسفه

  1.خود را ساخته است

که فیلسوف زیرا قبل از آن .است ش«فرهنگ ربَ»نکته دیگر آنکه هر فیلسوفی چیزی 

این سطور خود را  یجانب نگارندهاین .بوده استفرهنگ خودش  ییک بنده ، اوبشود

ن من دیدگاهی و هرچند بیا ،دانمحاضر در ایران می عصرِاسالمی -بر فرهنگ ایرانی یفیلسوف

زجمله به دفاع از ا م«فرهنگ»اما درنهایت به دفاع از  ،مالً نو استای کایا فلسفه نو کامالً

م «فرهنگ»های غیردینی در بسیاری از دانایی و البته راستیِ ،ایمان به خداوند و راستی اسالم

من در  یهداف اولیهاهرچند این نتایج  از طرفی. انجامدمی ها،و البته نقد بسیاری از آن

تی و هسانسان، یافتن فهم خرسندکننده از »بلکه هدف من  ؛پرداختن به فلسفه نبوده است

 .اما به این نتایج منتج گردید ؛بوده است« هاههستند

                                                        
 (53( تا )49، گفتارهای )هامن و پیامشرح بیشتر در  1
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و نتایج را در سه  مپرداخت غربهای دلیل به بررسی و نقد فلسفه سهجانب با حال این 

دچار اشکاالتی  آن ترا در تمامی «هنگ غربفر»که دلیل اول آن :نمودممجلد حاضر ارائه 

حال از جایی که  .فروکاسته است «حیوان توانمند»فرهنگ غرب انسان را به  .دانممی بزرگ

های جهان و خصوصًا پس برای نشان دادن این امر به همه انسان ،را در دست دارم «مالک»

طور که بیان که همان ،آنان است هاییشهاند بررسی و نقد مبانیِ کار اساسیْ ،به مردم کشورم

 .های فیلسوفان غربی استاین مبانی در فلسفه ،گردید

به بررسی و  یک بار دیگر، هاپیاممن و دلیل دوم من این بود که پیش از انتشار کتاب  

من و به  ،ی برایم روشن گشتینو یتا چنانچه گوشه م،های غرب بپردازنقد تمام فلسفه

  .نیز به دست آمد هدفکه این  م،اضافه نمای هاپیام

 هاپیاممن و های غرب و نشان دادن راستی آنچه در و دلیل سوم این بود که با نقد فلسفه

از  نو یفهم بنیادِ هاپیاممن و که  مو نشان ده م،دفاع نمای امفلسفی هاییشهانداز  ،امنوشته

یاری از مسائل و معضالت که پاسخ بس ،انسان و فرهنگ است ،برون ،جهان درون ،«من»

و از طرف دیگر  ،دین اسالم است و مدافعراستا و از طرفی هم ،دهدهای دیگر را میفلسفه

و « فناوری اطالعات»ازجمله  ؛ها مبتال استامروزه به آن بشرِ مربوط به مسائلی است که

 «.جنگ»و البته همچنان « شدنِ فرهنگجهانی»

 کتاب شد نیکه منجر به نوشتن ا یریبه مس ینگاه .2

هدفم از  :درگیر این پرسش بودم که ،بودم سالهبیستکه هنوز حدود ها پیش وقتیسال 

شاید  ،مدتی .گیریتصمیم اختیارِ ورو  من بودم و عمری پیشِ ؟زندگی در این دنیا چه باشد

غول گذراندن دوره تا اینکه روزی از همان روزهایی که مش مچند ماه درگیر یافتن پاسخ بود

 «.مخواهم انسان را بشناسمی» :مپاسخ را یافت ،پس از چند ساعت تأمل ،مهندسی مکانیک بودم

 ،شناسیجامعه ،شناسیزیست ،شناسیکردم برای شناخت انسان باید روانابتدا فکر می 

یعنی  1386گذشت و در حدود  یهایسال .شناسی و از این قبیل علوم را مطالعه کنمانسان

سال بعدازآنکه تصمیم گرفته بودم عمرم را برای یافتن پاسخ این پرسش صرف  12حدود 

عاشق فلسفه  کالم،یکو در  م،آشنا شد «فلسفه»صورت اتفاقی با به ،«؟انسان چیست»کنم که 
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زیرا که  .تمدانستر نمیو پیش ،فلسفه درست همان چیزی بود که من به دنبال آن بودم .شدم

و  ،پردازدمی «انسان دیگر»این علوم به  در تمامی علومی که برشمردم پژوهشگر و دانشمندِ

انسان »بلکه در پرداختن به  ،پرداختمی «جهان من»تنها به اما فلسفه نه «.درون»و  «من»نه به 

، علوم تجربی یدانشمند ساده اندیشیِ  از سطحی ،«واقعیت» در پرداختن به طورکلیو به «دیگر

رفت و با اصل فراتر می یا درونش است،« جهان من»و « من»که در این پرداختن در غفلت از 

 .شدمواجه می «اکنون»و  «هستی»و  «من»

وار مشغول مطالعه و تأمل عاشقانه 1396تا سال  1386صه بگویم که از حدود سال خال

خواستم من می .را نوشتم «هاپیاممن و »اب و در طول این ده سال کت م،ادر فلسفه و هستی بوده

پیش رویم  نو یاز طرفی وسعت ،کردمی هر فیلسوفی را که مطالعه میاما فلسفه ،«بفهمم»

کامل و  روشنیِآن فیلسوف نتوانسته است به دیدم که خودِو از طرفی می ،گذاشتمی

و  ،هابرای روزها و برای ماه ،کردممن تأمل می .چیز را بفهمد و بیان کندهمه «خرسندکننده»

  .نوشتمو آن را می ،افتمیمیای نو درناگهان نکته

صفحه  ششصدهایم که حدود ی نوشتهنگاهی به همه 1396درست در فروردین سال 

تصمیم  پس .ایجاد کرده بودم نو ایشده بودند انداختم و دریافتم که من در این ده سال فلسفه

بازنویسیِ  .مانتشار نمای یآماده ،صورت یک کتابازنویسی کنم و بهها را بگرفتم آن نوشته

هایی که سالدر آن  .نوشته شد هاپیاممن و و کتاب  ،هفت ماه طول کشید اولیه

تقریبًا  نوشتم،شد، می هاپیاممن و ام را که نهایتاً منجر به نوشتن کتاب های فلسفینوشتهدست

 و دانانهای فلسفهو البته بیشتر از کتاب می تمام فیلسوفان غربی و اسالمی را خواندفلسفه

همچنین در همین  .که عمر من برای این کار کافی نیست ،فیلسوفان های خودِنه از کتاب

لیسانس فوق رفتم و دانشگاه فردوسی مشهد بهادبیات فلسفه  بیشتر باها برای آشنایی سال

 .خواندمدر آنجا ی غرب را فلسفه

ی یک دور تقریباً کامل تمام فلسفه ،هاپیاممن و وجود تصمیم گرفتم پیش از انتشار بااین 

اول آنکه در حد باالیی اطمینان  .و دو هدف از این کار داشتم م،غرب را دوباره مطالعه کن

مدنظر قرار داده و پاسخی های فیلسوفان دیگر را ی مسائل مطروحه در فلسفهیابم که همه

که آنبود  نیز تر از اولصود دوم که مهممق .امنوشته هاپیاممن و روشن برای آن مسائل در 
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مبتنی بر مبانی و نتایج توانستم میپس باید  ام،نو ایجاد کرده ایاگر من مدعی هستم که فلسفه

وفان دیگر در طول تاریخ هم اشکاالت فیلس ام،ی فلسفییشهاندهایم در چارچوب استدالل

 ناهای آنو ازجمله بیان کنم که دالیل ایجاد آن اشکاالت در فلسفه ،را متوجه شده و بیان کنم

 ،اشکاالتآن هر یک از  بهپاسخی روشن  توانستممیو از طرف دیگر باید  ،چه بوده است

 ،و نیز مسائلی را که آنان روشن نکرده گذاشته بودند ،بدهم م،افتیمی انهای آنکه در فلسفه

 ؟گزیدمای را باید برمیاما برای انجام این کار چه شیوه .روشنی بیان نمایمرا روشن کرده و به

 کتاب نینگارش ا وهیش .3

های مجدد فلسفه یمطالعه متصمیم گرفت ،این مقدمه بیان گردید بنا به آنچه در بخش پیشینِ

طرف یعنی یک گفتگوی خیالی را متصور شوم که یک .مانجام ده «گفتگو» یوهغرب را به شی

های خود فیلسوفان کتاب یاما مطالعه .گفتگو یک فیلسوف غربی است و طرف دیگر من باشم

ها در دسترس ی آنثانیاً همه ؛ها کافی نبودآن یزیرا اوالً عمر من برای مطالعه ؛ممکن نبود

ها ازجمله های غیرفارسی و خصوصاً ادبیات فلسفه در آنه زبانناکافی من بثالثاً تسلط  ؛نبودند

برای من این کار  بعاًو را ؛و انگلیسی و غیره مانع کار بود ،آلمانی ،فرانسویالتین،  هایزبان

ها را شد که اساسًا آنی عمرم صرف انباشتن بدون تأمل چیزهایی میزیرا همه ،بیهوده بود

های فیلسوفان بروم و فلسفه یخواستم سرراست به سراغ مسائل عمدهمن می .الزم نداشتم

 که میافت یدانانهای فلسفهکتاب یبهترین راه برای این کار را مطالعه .ها را دریابمپاسخ آن

 ینوشته تاریخ فلسفه و بهترین کتابْ .ها باشدها مورد تائید اساتید فلسفه در دانشگاهآن کتاب

فنی  و هم است، هم تا حد باالیی کامل که کتابی بسیار خوب .بود کاپلستون ارلزچ فردریک

این  .و هم به فارسی ترجمه شده بود است، خوانخوشنویس و خوش و دقیق است، و هم

و تنها من  ،های غرب از دوران یونان باستان تا اوایل قرن بیستم را شامل استکتاب فلسفه

، بهترین کتاب .های فیلسوفان قرن بیستم را بیان کرده باشده فلسفهک مبه کتابی دیگر نیاز داشت

 و این کتاب ،بود ژان الکوستنوشته  فلسفه در قرن بیستمکتاب  ،به تائید اساتید فلسفه باز

 .و میز گفتگو را چیدم ،نیز برگزیدم را
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اپلستون که جناب ک مگونه تصور کرددعوت کردم و این مابتدا جناب کاپلستون را به میز 

را در مورد  هایمنقدنظرها و  ،و من نیز در مقابل ،از طریق کتابش در حال گفتگو با من است

بخش بسیار جذاب و لذت برایم کار. کنمصورت گفتگو بیان میبه ،ی هر فیلسوفیفلسفه

من یادم  .اش را چه خوب نوشته استتاریخ فلسفهو الحق که جناب کاپلستون کتاب  ،افتاد

دهم که شما نیز یادتان و به شما خواننده نیز قول می ،خوانمایشان را می که کتابِ رفت می

 .ایشان با من بوده است خواهد رفت که این گفتگو خیالی بوده و از طریق کتابِ 

جلد  نهو پس از پایان  ،ایشان کار را شروع کردم جلدیِ نه پس از اول جلد اول کتابِ 

و  ،ماه این کار به طول انجامید هجدهکه درمجموع  م،پرداخت فلسفه در قرن بیستمکتاب  به

به  بیش از هجده ماه دیگرنیز  هاکار ویرایش کتاب .کردمساعت کار می ششهرروز بیش از 

اکنون کتاب پیش روی شما آماده است  ،شدید سال کارِ بیشتر از سهو پس از  ،طول انجامید

 .که بخوانید

چند  در این اثنا و ،هایی نیز برای من داشتتاب دستاوردمسیر مطالعه و نوشتن این ک 

 .شداضافه  هاپیاممن و نکته نیز به 

 کتاب یبه محتوا یاجمال ینگاه .4

دو  ییک گفتگوی خیالی میان من و نویسنده یمحتوای این کتاب عبارت است از نوشته

 چارلز کاپلستونفردریک  ینوشته تاریخ فلسفه ،کتاب اول :های غربفلسفه یهکتاب درزمین

اما  ،این گفتگو هرچند خیالی است .ژان الکوست ینوشته فلسفه در قرن بیستمو کتاب دوم 

حقیقتاً بیان خود  ،غرب نوشته شده است دانِزیرا هر آنچه از بیان این دو فلسفه ؛حقیقی است

و از طرفی آنچه  ،قول شده استها نقلهای آنان در این کتابنوشته عیناًزیرا  ،ایشان است

فقط در مواردی . است هاپیاممن و من مبتنی بر  یهاشهیاندنیز بیان  ،های من استپاسخ

شدم وگو، مجبور میاندک، یا برای روان شدن بیان، یا برای قرار گرفتن متن در قالب گفت

که نشان آنوقول شده بیافزایم که در این موارد برای چند کلمه یا اندکی بیشتر به متن نقل

  .قرار دادم)][( ها را داخل عالمت دهم این موارد جزء متن مربوطه نیست، آن
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 546-624)تالس باستان یعنی از  های غرب از یونانِدر این کتاب تقریباً تمام فلسفه

ای که آخرین گونه، بههای قرن بیستم موردبررسی قرارگرفته استفلسفهبرخی تا  (م.ق

اش در جلد نهم مورد برسی قرارگرفته و من نیز در جلد سوم کتاب حاضر فیلسوفی که فلسفه

 .است( 1961-1908)ام، موریس مرلوپونتی به آن پرداخته

ازجمله  ،ی مسائل و موارد جانبیهمهاز ام که ها کوشش کردهدر بیان این فلسفه

 ،گذر کنم ،ه بودندهای آنان که حاشیهایی از فلسفهفیلسوفان و همچنین آن بخش یزندگینامه

مسائل مطروحه در  و وای فلسفه ای که در مورد هر فیلسوف سرراست به سراغ اصلِگونهبه

یعنی  ،هاپیاممن و هر فیلسوف را مبتنی بر  یفلسفه ،و در هر مورد ،های او برومو پاسخ ،آن

هر مورد بیان  و از طرفی نظر خودم را در ،نقد نمایمبرسی و  امفلسفی ییشهاندمبتنی بر 

ای را و بخش مربوطه از هر فلسفه امیشهاندمیان  همچنین در هر مورد موارد نزدیکیِ .منمای

  .مابیان نموده

 کاپلستونجناب  ،ی آنچه از زبان دو گفتگوکنندهتمام کردم تا همه از طرف دیگر کوششِ

های ایشان باشد تا های کتابهمان نوشته قولعیناً نقل ،گرددبیان می ژان الکوستو جناب 

  .طور کامل رعایت گرددجانب امانت به

های ی فلسفهای خوب از همهیکی خالصه :یابیدچیز را می دوبنابراین شما در این کتاب 

 جانباین هاینقدنظرها و و دوم  ؛سال پیش تا همین امروز 2700غرب در طول تاریخ از 

  .ها رابر این فلسفه

و موارد   پیش روبندی کتابِنگاهی به فصل صورت اجمالیمناسب است که به کنونا

 .بیندازم بندی، و چرایی این شیوه از فصلشده در هر فصلبیان

به دلیل  پس .صفحه گردید صدششبر هزار و دیدم که بالغ ،ازآنکه کتاب نوشته شدپس

این دلیل بر آن شدم که کتاب را در و به  .شد آن را در یک مجلد منتشر کردحجیم شدن نمی

های که هر جلد از کتاب مگونه برگزیدبندی کتاب را اینفصل یشیوه .مسه مجلد منتشر نمای

فلسفه در و درنهایت کتاب  ،کاپلستون را در یک فصل بررسی کردم یفلسفهتاریخ جلدی  9
  .تاسفصل  10بدین ترتیب این سه جلد درمجموع شامل . ی دیگررا نیز در فصل قرن بیستم
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 .محورو نه موضوع ،محور پیش برودفیلسوف صورتبه گومند بودم که گفتبسیار عالقه

 او و باید در جهان او به گفتگو با ،زیرا هر فیلسوف جهانی مخصوص به خودش دارد

زیرا این  .ستون شدنی بودکاپل تاریخ فلسفهجلد کتاب  نهاین کار خوشبختانه در  .پرداخت

های فیلسوفان فقط در فصل دهم که فلسفه .را جناب کاپلستون به این شیوه نوشته بود کتاب

 ،بررسی گردید الکوست،نوشته ژان  تاریخ فلسفه در قرن بیستمقرن بیستم از طریق کتاب 

هرچند  و دمحور نوشته بودنزیرا ایشان کتابشان را موضوع .این کار کمی به اشکال افتاد

با آوردن نام هر  نیز بنابراین من بر آن شدم که در عناوین فصل دهم .فیلسوفان مجزا بودند

موضوع هر  برای رعایت امانت و همچنین پیش بروم،محور فیلسوف فیلسوف در عنوان،

در  که جناب ژان الکوستزیرا  نام آن فیلسوف در عنوان آوردم،فیلسوف را نیز در مقابل 

تر هر فیلسوف است پرداخته که وجه برجسته موضوع یکبیشتر به  ،قرن بیستم فلسفه در

  .بود

 (م.ق 546-624)تالس های فیلسوفان غربی از جلد اول کتاب پیش رو مربوط به فلسفه

 :فصل اول مربوط به یونان و روم است که شامل .است (م 1716-1646) نیتستا الیب

های بعد از ارسطویی ارسطو و فلسفه ،افالطون ،سقراطی یدوره ،های پیش از سقراطفلسفه

 ،وسطاتأثیرات ماقبل قرون :اند ازکه عبارت استوسطا های قرونصل دوم فلسفهف .است

فلسفه اسالمی و  ،های دهم و یازدهم و دوازدهمهای قرنفلسفه ،ناگاسکوتوس اریو

وسطا و دوره رنسانس خر قرونهای اوافصل سوم مربوط به فلسفه .های قرن سیزدهمفلسفه

فصل در  .فرانسیس بیکن و نیکولو ماکیاولی است اوکام،ویلیام  :هایاست که شامل فلسفه

که شامل  ام،پرداختهگرایی اروپا ماقبل کانت مربوط به عقل هایبه برسی و نقد فلسفهچهارم 

 .نیتس استاسپینوزا و الیب ،مالبرانش ،پاسکال ،دکارت :هایفلسفه

-1844)تا نیچه  (م 1679-1588)های هابز و عبارت از فلسفه جلد دوم شامل سه فصل 

بارکلی و هیوم  ،جان الک ،هابز :در فصل اول فیلسوفان انگلیسی شامل .است( م 1900

و فصل سوم  ،شدهسو و کانت پرداختهودر فصل دوم به ر .موردبررسی و نقد قرارگرفته است

 .کیرکگور و نیچه است ،شوپنهاور ،لهگ ،شلینگ ،مربوط به فیشته
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تا مرلوپونتی ( م 1832-1748)های بنتام و عبارت از فلسفه جلد سوم شامل پنج فصل 

خود شامل سه بخش  ،«از بنتام تا راسل» با نامِ  این جلد،فصل یکمِ .است ( م 1908-1961)

جان استوارت  ،میل جیمز ،های بنتامفلسفه ،در بخش اول با نام اصالت تجربه انگلیسی .است

در بخش دوم با نام نهضت  .مورد برسی و نقد قرارگرفته استمیل و چارلز داروین 

ی موردبررسی و نقد ئویلیام جیمز و جان دیو ،پیرز ،های چارلز ساندرزپراگماتیسم فلسفه

های جرج ادوارد یان در برابر ایدئالیسم فلسفهطغدر بخش سوم با عنوان  .قرارگرفته است

  .اندو برتراند راسل موردبررسی و نقد قرارگرفته ورم

های شامل بیان خالصه و نقد فلسفه سارترتا  یراندوبنجلد سوم با عنوان از مِ فصل دومِ

آلبرکامو و مرلوپونتی  ،ژان پل سارتر ،هانری برگسون ،پرودون ،سیمونسن ،فوریه ،دوبیرانمن

  .است

قرارگرفته است که  و نقد بیستم موردبررسیهای فیلسوفان قرن در فصل سوم فلسفه

منطق در  بخش اول با عنوان سرآغازها شامل پرداختن به نوزاییِ  .بخش است شششامل 

 فلسفیِ -منطقی یو رساله ،ی راسلشرح اسم در فلسفه ینظریه ،ی گوتلوب فرگهفلسفه

شامل  ،اسیبخش دوم از فصل سوم با عنوان مذهب تحصلی و پدیدارشن .ویتگنشتاین است

 تجربه انگاریِ ،ینودر حوزه  پهای کارناها به فلسفهبخش است که به ترتیب در آن-پنج زیر

ی گیلبرت رد مفهوم روان در فلسفه هوسرل، پدیدارشناسیِ ،ی آیرتوأم با شکاکیت در فلسفه

ل بخش سوم از فص .شده استی هایدگر پرداختهدر فلسفه هایییشهاندبه و همچنین  ،رایل

 پهای کارناشامل پرداختن به فلسفه ،با عنوان ماورای پوزیتویسم کتابِ حاضرجلد سوم  سومِ

بخش چهارم  .ی کواین استو نیز فلسفه ،روپی پدر باب ماوراء پوزیتویسم و همچنین فلسفه

ی ویتگنشتاین شامل پرداختن به فلسفه ،فصل سوم در جلد سوم با عنوان زبان رایج و متداول

به  ،بخش پنجم با عنوان از زبان تا رواندر  .ایشان است های فلسفیپژوهشاب در کت

 یدرباره لی سرو نیز به فلسفه ،های آرمسترانگ و دیویدسون در موضوع روان و مغزفلسفه

و نهایتاً آخرین بخش از فصل سوم در  .شده استپرداخته ؟،کننداینکه آیا کامپیوترها فکر می

 .بخش است-شامل دو زیر ،جلد سوم با عنوان مذهب اصالت واقعیت و مذهب اصالت تاریخ
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و در  ،قرارگرفته و نقد موردبررسی کریپکی شائول یی تحلیل زبانبخش اول فلسفه-زیردر 

 .شده است کوهنهای علمی در فلسفه بخش دوم نگاهی به انقالب

تقریباً تمام فیلسوفان مهم در  ،که در شرح محتوای این سه جلد بیان گردید طورهمان

ها را از دیدگاه آن ،و در هر مورد ،شدهطور خالصه بیانبه ،ی غربکل طول تاریخ فلسفه

 ،نقد قرار دادهبرسی و مورد  ،امنوشته هاپیاممن و گونه که در کتاب آن ام،فلسفی هاییشهاند

 .امدفاع کرده امفلسفی ییشهاندو از 

زیرا در طول نوشتن این  .ترین مراحل زندگی من بودبخشنوشتن این کتاب از لذت 

راستش را بخواهید؛ وقتی آدم . غرب گفتگو کردم ی فلسفهتاریخِ ترین مردانِکتاب با بزرگ

ی در زندگی باقی اندک یگفتگوهاشود، و دیگر رود، تنها و تنهاتر میدر فلسفه پیش می

 امفلسفی ییشهانداین مسیر برای پربارتر شدن  دیگر از طرفی. انگیز نباشندمانند که ماللمی

 .نیز مفید بود

عناوین فهرست  ،طور که مشاهده فرمودیدهمان ،کهنکته پایانی این بخش از مقدمه آن 

گذاری را بهترین از عنواناین شیوه  .است جانبده کتاب مرجعِ اینهمان عناوین  کتاب،این 

ی غرب اهمیت کمتری در تاریخ فلسفه یهایی که به نظرم از درجهالبته بخش .میافتشیوه

ی افلسفه نه صاحبِفیلسوفان کوچک که های فلسفه و نیز .آورده نشد ،برخوردار بودند

 .حذف گردید ،و نه تأثیر چندانی در فیلسوفان بعدی گذاشته بودند ،مستقل بودند

صورت یک نگارش به یاز جایی که شیوه ،ی هر فیلسوفدر بیان خالصه و نقد فلسفه 

بررسی و نقد آن فلسفه توسط  ،ها بوده استگفتگوی خیالی میان من و نویسندگان کتاب

بنابراین در  ؛شده استو دقیق صورت گرفته و بیان ءجزبهءجانب در طول گفتگو و جزاین

و سپس من  ،ی یک فیلسوف بیان گرددر ممکن نبود که ابتدا فلسفهگفتگو این ام یاین شیوه

تر و بلکه بسیار خواندنی .مو بلکه همچنین قصدی نیز نداشت م،به بررسی و نقد آن بپرداز

دهم تر گفتم به خواننده قول میطور که پیشو همان .تر همین روالی است که طی شدجذاب

بلکه در خیالِ  ،واقع در نهیادش برود که این گفتگو این کتاب بارها  یکه در طول مطالعه

جنابان کاپلستون و ،  فلسفه در قرن بیستمو  تاریخ فلسفههای جانب با نویسندگان کتاباین

 .ژان الکوست صورت گرفته است
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سید  :جنابان ها؛مترجمان این کتاب تقدیرِ دانم که از زحمات شایانالزم می در اینجا

اسماعیل  ،الدین اعلمامیر جالل ،غالمرضا اعوانی ،ابراهیم دادجو ،الدین مجتبویجالل

غالمحسین آذرنگ و سید  ،الدین خرمشاهیبهاء ،داریوش آشوری ،منوچهر بزرگمهر ،سعادت

کاپلستون را  یفلسفهتاریخ  جلدینهمجموعه  یترجمه کارستانِ محمود یوسف ثانی که کارِ 

فلسفه و نیز جناب رضا داوری اردکانی که کار ترجمه کتاب خوب  ،اندجام دادهبه فارسی ان
 چه. مکمال تشکر و قدردانی را بنمای ،نوشته ژان الکوست را انجام داده است در قرن بیستم

ما برای  ،بدان وسیله ،ی فیلسوفان تاریخ غرب راکه ایشان امکان این گفتگو با همه

 .اندنموده جانب مهیاینزبانان و نیز برای افارسی

 ؟است دیمف یچه کسان یکتاب برا نیمطالعه ا .5

 :های زیر مفید استمطالعه این کتاب برای گروه

 ،زبان مفید استفارسی دانانِاین کتاب برای فیلسوفان و فلسفه یمطالعه ،اول یدرجهدر  

نقدهای نظرها و توانند با دیدگاهی فنی و کارشناسانه جهت است که میو این فایده ازآن

و اعتبار این نقدها را از  ،های غرب را موردتوجه و بررسی قرار دهندجانب بر فلسفهاین

ای در اذهان این شده جرقهبسا نقدهای مطرحو چه ،خودشان محک بزنند دیدگاه فلسفیِ

را  یهای نوو درنهایت روشنایی ،مالت بعدی گردیدهأنماید که باعث شروع تگرامیان ایجاد 

هایشان هم از اشکاالت انتقادهای و امید اینکه ایشان نیز در نوشته .برای ایشان به دست دهد

اند یافتهها دستکه خود آن یهای نویو هم از روشنایی ،های غربجانب بر فلسفهاین

  .ها آگاه سازندو ما را از آن ،بنویسند

که شامل  ناتوجه این گروه از گرامی متوانسته باش وسیلهبدیناز طرفی من امید دارم که 

به فلسفه  های علمیه و نیز از اساتیدی که مستقالًها و حوزهاساتید فلسفه در دانشگاه

و امید دارم که  ،جلب نمایم هاپیاممن و زبان را به کتاب و نیز فیلسوفان فارسی پردازند،می

است که  جانبکه از آرزوهای این ،ایشان آن کتاب را بخوانند و موردتوجه و نقد قرار دهند

 .انتقادهای ایشان را قبل از مرگم دریافت دارم
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مندان مشغول به درجه دوم خواندن این کتاب برای دانشجویان فلسفه و عالقهدر  

کامل  ایجهت اول آنکه خالصه :ایده استجهت مفید ف دواز  ،فلسفه یو مطالعه پژوهش

این گروه از  و درنتیجه ،های در طول تاریخ غرب در این کتاب آورده شدهی فلسفهاز همه

ها را و آن ،ها برونداین فلسفه توانند در این کتاب سریع و سرراست به سراغ مغزِ ن میاگرامی

خودشان موردمطالعه و بررسی  اییِ چه برای دان و شانهای رسمی و دانشگاهیه در پژوهشچ

 .قرار دهند

های فیلسوفان غربی در این باره این است که آنچه از فلسفهشایان توجه دراین ینکته 

قول ی موارد نقلدر همه دیگر و از طرف ،هاستآن یاز طرفی خالصه ،سه جلد آورده شده

و نیز کتاب  کاپلستون چارلزفردریک  ینوشته تاریخ فلسفه جلدینههای مستقیم از کتاب

قول در این شیوه از بیان هم امانت در نقل .است الکوستژان نوشته  فلسفه در قرن بیستم

های غرب فلسفه پژوهندگانِینکه این امکان را برای ا و هم گردیده است،طور کامل رعایت به

است که با  کردهمهیا  ،کنندمیمطالعه ی از فیلسوفان خاص در مورد یک که مندعالقهو 

 .مربوطه مراجعه نمایند به کتابِسرراست  هاارجاعات در پاورقی

مند به عالقه پژوهشگرانِیعنی دانشجویان و  از خوانندگان گرامی،این گروه  همچنین

دیدگاهی کلی از  ،توانند درزمانی بسیار کوتاهمی حاضر از طریق کتاب غرب،های فلسفه

خالصه آورده  صورتبه های این فلسفههمهمغزِ زیرا  .به دست آورندهای غرب ی فلسفههمه

  .شده است

جهت دومی که این کتاب را برای این گروه از خوانندگان گرامی متمایز و مطلوب 

از  ،شدههای بیانفلسفه برجانب نقدهای ایننظرها و توانند با خواندن کند آن است که میمی

مالت أت یو هم دامنه ،جانب را محک بزنندهم انتقادات این ،نقدهاها و طریق تأمل در فلسفه

  .شان را گسترش دهندهای فلسفیاندیشهو 

مند به وسیله عالقهو از طرفی دیگر امید دارم که این گروه از خوانندگان گرامی نیز بدین

 .گردند و آن را نیز موردتوجه و نقد قرار دهند هاپیاممن و کتاب  یمطالعه

 ،های غربفلسفه مندان به دانستنِی عالقهدرجه سوم خواندن این کتاب برای همهدر  

 .مفید است ،طورکلی فلسفهو به
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 کتاب نیا یمطالعه یبرا نیازپیشدانش  .6

الزم است  ،های غرب نداریدفلسفه و فلسفه با ایگرامی هیچ آشنایی یچنانچه شما خواننده

این آشنایی  .آشنا گردیدرایج در ادبیات فلسفه در زبان فارسی  تر با اصطالحاتِ که پیش

 محمدتقیاستاد نوشته  آموزش فلسفههایی چون ی اسالمی با خواندن کتابتواند در فلسفهمی
نوشته  سیر حکمت در اروپاهایی چون های غرب با خواندن کتابفلسفه در و مصباح یزدی

  .به دست آید محمدعلی فروغی

نقدهای نظرها و چنانچه بخواهند  ،ی خوانندگان این کتابگر برای همهاز طرف دی

جانب را مطالعه ی اینهامن و پیامتر کتاب الزم است که پیش ،جانب را نیز مطالعه کننداین

بدین منظور در پایان هر جلد  .و یا الاقل اصطالحات مخصوص آن کتاب را بشناسند ،نمایند

 .حه آورده شده استصفدر چند  «اهشناسی من و پیاماصطالح»

و  «هستی»از  فهمی نو هاپیاممن و جانب در کتاب الزم است روشن نمایم که این 

 هیچ ابتنائیو همچنین  ،ی دیگری نیستکه مبتنی بر هیچ فلسفه م؛ارا ارائه داده «هاههستند»

های ذهن توانایی ها مبتنی برهو بلکه کوششی برای فهم هستی و هستند ؛دین نیز ندارد بر

و به عبارتی  است،و ایستاده بر خود  ای نوفلسفه هاپیاممن و یعنی  .و محسوسات است «من»

 ادعایِ  ،نویسماکنون که این سطور را میهم عا،هرچند این مد .هم نو و هم صرفاً فلسفه است

دانان موردنقد قرار توسط فیلسوفان و فلسفه است و البته که هنوز بایدجانب شخصی این

خواهند  نو ایدیگران نیز آن را فلسفه که ایشان این مدعا را تائید کردند،آنگاه و ،گیردب

شامل مفاهیمی نو  ؛سخنی از پایه نو است هاپیاممن و ازآنجاکه  ،اما درهرصورت .دانست

فارسی  بان عمومیِها از زاین نام .نمهایی برگزی«نام»که من مجبور بودم برای آن مفاهیم  ،است

وجه هیچاما به .ترین وجه معنایی نیز رعایت گرددو کوشش کردم که نزدیک ،برگزیده شدند

بلکه فقط از زبان فارسی برگزیده  ،در زبان فارسی را ندارند این اصطالحات همان معنایِ 

را  «گفرهن» یواژه من برای مثال .دارند هاپیاممن و مخصوص در کتاب  یو معناهای ،شدند

این واژه  م، وبرنیز آن را به کار می پیش رو که بارها در کتاب ،برمبه کار می هاپیاممن و در 

و در کتاب  پیش رو، من در کتاب بلکه در بیانِ ؛زبان فارسی است درآن  به معنای رایجِ نه 

م اتأمالت فلسفی که من در طیِّ ،حقیقی و واقعی است یک موجودِ «نامِ» عبارت از هاپیاممن و 
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و عبارت از موجودی حقیقی و واقعی است که شامل دو  م؛او مشاهده کرده هآن را دریافت

کوچک  ایحتی جامعه ،ی در یک جامعه«هااشخاص انسان»یکی  :یا ایجادی است وجودِ جزءِ

ای قطعاً بر .است ی میان این اشخاص«تبادل اثرها»دوم  و جزءِ ؛و حتی دو نفر ،چون خانواده

 پیش رو، های مخصوص در بیان من در کتابفهم معنای مخصوص این واژه و دیگر واژه

  .خوانده شود هاپیاممن و کتاب  ترپیشالزم است که 

انش د هیچ نیاز به هاپیاممن و دهم که خواندن کتاب اما به خواننده این نوید را می

و هر جا مفهومی نو  امرا بسیار ساده و روان نوشته هاپیاممن و من کتاب  .نیازی نداردپیش

های دیگر ای برای آن برگزیدم، و یعنی از واژگان مصطلح در فلسفهمعرفی گردیده، خودْ واژه

اساسًا از بیان  جانباین .فقط کافی است آن کتاب را از ابتدا به انتها بخوانید. اماستفاده نکرده

بیان فلسفه با واژگان ساده و روان و فارسی ممکن است؛ . مهای غریب متنفرفلسفه در واژه

 .طلبداندیشه  را میتر در تأمل و هرچند فهمِ فلسفه، کوششی بلندمدت

 هاپیاممن و یعنی  ،جانبکتاب دیگر این ،بنابراین بهتر است پیش از خواندن این کتاب

های غرب را مطالعه د فلسفهمگر آنکه خواننده در خواندن این کتاب فقط بخواه ،خوانده شود

 .جانب نپردازداین یکند و به نقدها

کند این این کتاب الزم می یرا پیش از مطالعه هاپیاممن و جهت دیگری که مطالعه  

ام، داشتههای فیلسوفان غرب در این کتاب بر فلسفه که نقدهایی نظرها و است که من در طی

انجام  ،امنوشته هاپیاممن و که در کتاب  گونهآن ،مافلسفی هِنقدها را از دیدگا اوالً این نظرها و

 .امدفاع کرده امی فلسفیاندیشهاین نقدها از  و ثانیاً در طیِّ م،اداده

 کتاب نیارجاعات در ا وهیش .7

و از طریق  دان غربجانب با دو فلسفهاز گفتگوی خیالی این از جایی که این کتاب عبارت

های غرب در این کتاب فقط همان بنابراین منابع من برای نقل فلسفه است،های ایشان کتاب

های  مشخصات کتابو تکرارِ ،رعایت گردد سادگی برای آنکه جانب روازاین .هاستکتاب

صورت انجام پذیرفته ارجاعات بدین ،خواننده نگردد ها موجب آزار دیداریِدر پاورقی مرجع

 :که
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  :صورتبرای مثال بدین ،کاپلستون یفلسفهتاریخ  یجلدنههای در مورد کتاب 

  .150کاپلستون صفحه  تاریخ فلسفهدوم  یعنی جلد« 150.ص2.ج»

 

 :الکوست ی ژاننوشته فلسفه در قرن بیستمدر مورد ارجاعات به کتاب 

 :برای مثال بدین صورت .ذکر شده است ی مربوطهعنوان کتاب و صفحهفقط  

 «108 فلسفه در قرن بیستم،ص»

 

جانب برای منابع این مشخصات کامل آن ده کتاب که هر یک از این سه جلد انیدر پا

 .بوده است، آورده شده استهای غرب نقل فلسفه

 

ها کوشش کردم که با توضیح ی فلسفی خودم و نقد فلسفههمچنین در مواردِ بیان اندیشه

وجود در مواردی  مراجعه گردد، بااین« هاپیاممن و : »بیشتر نیاز کمتری باشد که به کتاب دیگرم

تری از موضوع بیان شده را بخواند، که فکر کردم ممکن است خواننده بخواهد شرح مفصل

شرح بیشتر در »را در پاورقی به صورت « هامن و پیام»های مربوطه در کتاب گفتار یا گفتار

 .آوردم(«  )ها، گفتار من و پیام

  

ایرانی  یهای فلسفی در جامعهاندیشهبنده کمکی به گسترش  کار و اثرِامیدوارم که این 

های بنیادی خود، یعنی اندیشهی این دانایی باشد که فرهنگ غرب در دهندهو نیز نشان بنماید

ای در چیستیِ هستی و خصوصاً چیستِی کنندههای غرب هنوز به جواب خرسنددر فلسفه

نسان را به حیوانِ توانا فروکاسته است، و نیز از توجه کامل به است، و بلکه ا انسان نرسیده

هایی ، و نیز هستنده«اکنون»و « ذات خداوند»، «خودِ چیزها»، «من»حدودِ دانایی انسان ازجمله 

همچنین امیدوارم که کوشش این حقیر . غفلت کرده است« فرهنگ»بزرگ همچون 

قدر پربارتر هست که بتوانیم ایستاده می ما آناسال-ی این باشد که فرهنگ ایرانیدهندهنشان

گردد که ای نو و فراگیر به جهان ارائه دهیم، که در آن روشن میبر آن و مبتنی بر آن فلسفه

ی دهندهانسان هم به فلسفه و عقالنیت، و هم به ایمانِ به خداوند نیازمند است، و نیز نشان
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کوشش این حقیر در . تواند تضاد یا اختالفی باشداین امر باشد که میان این دو اساساً نمی

های فلسفه ی، و در کتاب پیشِ رو، ضمن بیان خالصهچنین کوششی استها پیاممن و کتاب 

  .امام پرداختهی فلسفیاندیشهها و دفاع از نقد آنغرب، به

 

ها و ویراش وقولکه در کار کنترل درستی نقل لیال صاحبیو آخر اینکه از همسرم خانم 

 .  کار من بود سپاسگذارماین سه جلد کمک

 

 احمد صاحبی کالت                                                               

 1399 تیر                                                                      

 



 

 



 

 

  از بنتام تا راسل .1 فصل
 

 انگلیسی یتجربهاصالت  .1-1

 بنتام .1-1-1

(1748-1832) 

 نیا یعنی ،است یروان 1اصالت لذت ای ییگرالذت یبر نوع یمبتن مبنتا نییآف.چ.کاپلستون: 

ی 2هآموز کی نیالبته ا .لم استابع طالب کسب لذت و دفع الطب یکه هر موجود انسان هینظر

و در قرن هجدهم  ندبه آن پرداخته بود کوریاز همه اپ شتریدر جهان باستان و ب .نوظهور نبود

بنتام  .ت به دفاع از آن گماشته بودندهم نادر انگلست رو تاک یدر فرانسه و هارتل وسیهلوس

انسان را تحت  عتیطب» .ماندگار از آن به دست داد یتیروا ینبود ول هینظر نیهرچند مبتکر ا

اعمال و اقوال  یهمهن بر انیا...  4المو  3لذت ،ستدو خداوندگار مقتدر قرار داده ا یسلطه

 تیحاکم ،میبه خرج ده وغی نیشکستن ا یکه برا یهر کوشش .اندحاکمما  یهاشهیو اند

 تینفع حاکم یعانسان در عالم الفاظ ممکن است مدّ  .کندمی لجیو تس دییتأ شتریرا ب هاآن

  5«.ماندمی یباق هاآنهمچنان دستخوش و تابع  تیدر عالم واقع یول ،شود هاآن

 

                                                        
1 hedonism 
2 doctrine 
3 pleasure 
4 pain   
 24و  23ص.8ج. 5
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 بنتام-«ی لذت و اَلم قرار داده استطبیعت انسان را تحت سلطه»نقد و نظر  .1-1-1-1

 ینکته کیمن  ،بنتام زیو ن یسیانگل یشروع پرداختن به اصالت تجرب نیا.ص.کالت: در هم

 یآنکه من وقت ینکته کل .کنممی انیسخن بنتام ب نیدر ارتباط با ا اینکته ازآنپسمهم و  یکلّ

م تا اینجا و هم مبتنی ، یعنی هم در برسی کلی مسیر رسیدنکنممیتوجه  مخود یهاشهیبه اند

 یفلسفه، و نیز در توجه به امنوشته «هاپیاممن و »که در کتاب  گونهآن؛ هایماستدالل بر مبانی

 گونهاینتمام فیلسوفان غربی و اسالمی است،  تقریباً ، که امکردهبرسی  تاکنونفیلسوفانی که 

 ایدستهدر چه  اشفلسفههیچ تفاوتی ندارد که  تنهانهکه برای یک فیلسوف  گیرممینتیجه 

، بلکه حتی به این نکته داد به آن خواهند یچه نام گرانید نکهیا ای ،ردیبگ یجا هافلسفهاز 

و البته  کنندمی هافلسفه بندیطبقهکه اقدام به  ستندها هدانفلسفه نیا .اندیشدنمی طورکلیبه

 ؛گذارندمی هافلسفهاز  هاییگونهبر  هایینام بندیطبقه نیدر ا .است نیهمهم  ناکارش

 هاواژهن یاز ا یگاه من خود اگر .رهیور و غبا دهیا ای ،دهیاصالت فا ای ،همچون اصالت تجربه

ها از آن گروه یکیبه  دیرا مق امفلسفه کنممیآن است که کوشش  ینه به معنا میگویسخن م

 یکه برا ،اشاره به فهم شخص خودم دارم ی،باور دهیا مثالً ،واژه کیبلکه من در کاربرد  ،کنم

 .مهمان واژه را به کار بر بینممیآن فهم بهتر 

 یو برا ،دانممیحداقل تا آنجا که من  ،دیفلسفه دان هست کی کاپلستونجناب  شما اما 

است  نیاما اصل سخن من ا .ها باشدفلسفه بندیدسته کوششتاندرست است که  کامالًشما 

 بساچهپس  .میداررا ن گریکدیبه اذهان  یامکان دسترس وجههیچبه هاانساناز ما  کیکه هر 

  .باشد یگرید زیچ اًاساس دیو شا یگریز دا زیمتما اریفهم من بس

 ینیسخن آغاز نیاز هم ،بر فهم من یمبتن ،آغاز پرداختن به بنتام نیدر هم یاو اما نکته

 یکردم و فرهنگ موجود نییو تب افتمیرا  «فرهنگ»من  ؛نکهیا نکته آن .دینقل کرد که از او

مختلف  هایفرهنگ یمشاهدهاما در  .کنممیمن فرهنگ را مشاهده  .است یواقعحقیقی و 

 یهادردها و لذت ،تربه عبارت روشن .است «ینسب» ی فرهنگیهاو لذت دکه در بینممی

 یفرهنگ هایلذتاما دردها و  .شودمیما داده « منِ»به  کسانی هاانساندر همه ما  یزیغر

که  کنممی انیمثال را ب نیمن همواره ا که نسبی است. هاستاز درد و لذت یگرید یگونه
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 یاسالم یرانیاز فرهنگ ا ئیکه جز ،مردان نامحرم اَنظارهمسرم در  حجابیبی دنیمن د یبرا

  .ستین گونهاین یغرب کی یبرا کهدرحالی ،است «دردناک» ،هستم یکنون

ین باشد و بنابرا همه یکسانبرای  تنها درد و لذت غریزی نیست که لذت و پس درد

 هایلذتو  درد فقط مگر آنکه منظورمان .فلسفه باشد کی یبرا یمحکم یایهپ تواندنمی

 .باشد یزیغر

 وندگارِخدا» ی،زیغر یحت ،و لذت است که درد نیدر نقد به بنتام ا گرید ینکتهاما  

 ،شمیخو یهارادخداوندگار  «من» .مینکن یچیکه ناممکن باشد از فرمان او سرپ ،ستندین «مسلط

 قدرآن را یزیدرد غر توانممی «من» .است نیهم زین واناتیبا ح انسانو اصل تفاوت 

من درد و لذت  شهیاند در یعنی .رمیبکشم تا بم یگرسنگ قدرآن مثالً .رمیتا بم کنمتحمل

 یهرچند تداوم هست .است امفلسفهآزادم خداوندگار  یارادهبلکه  ،ستندین نندهیآفر خداوندگارِ 

 هایلذت و درد رویاما اگر فقط پ ،هست یزیغر و لذت درد هایجهتبا  یمن در همراه

 م،باش یفرهنگ هایلذتدرد  رویو اگر فقط پ ،ندارم وانیبا ح یتفاوت چیه آنگاه ،باشم یزیغر

 شرفتیو پ کندیم رییفرهنگ تغ کهدرحالی .سازو نه فرهنگ م،فرهنگ کامل یبنده کیآنگاه 

  .هستندسازان فرهنگ یعنی و کندیم

 

مرادش را از لذت و الم روشن  ترصریحاست که هر چه  تاببیبنتام  [البتهف.چ.کاپلستون: ]

 «یکیزیمتاف»یا  انهدلخواه فیاصطالحات را با تعار نیا یمعنا یحوزهو قصد ندارد که ا .کند

بان مردم و ز یهکه در برداشت عامّ  کندیمراد م هاآنرا از  ییو همان معناا .محدود کند

 .میندار یازین کیزیو متاف اندیشینازکباب به  نیدر ا» .و نه کمتر شترینه ب ،دارند فمتعار

هستند  ییزهایهمان چ المو  لذت .میاستناد کن وبه آثار افالطون و ارسطو مراجعه  نیستالزم 

را هم در  دنیخوردن و آشام چون لذایذی« لذت» یکلمه «.کندمیکه هر کس احساسشان 

 یقیگوش دادن به موس ای ،کتاب خوب کیحاصل از خواندن  ظحشامل  نیهمچن ؛گیردمیبر 

  1.گرددمیهم  کیکار ن کیانجام دادن  ای
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 های غریزی و فرهنگی نشده استنقد: بنتام نیز متوجه تمایز درد و لذت .2-1-1-1

درد و  زیبنتام متوجه تما ایکه گو ،نکته انگشت گذاشتم نیهم یرو دقیقاً ا.ص.کالت: و من 

مشکل بیشتر  . یعنی اکنون با این بیان اخیری که گفتیدشده استن یفرهنگ ی وزیغر هایلذت

لذت فقط درد و  تصور کنم که منظورش از درد و توانستممیشد؛ زیرا ابتدا  ترروشنیا 

دارد  ز در نظرفرهنگی را نی هایلذتغریزی است، ولی اکنون معلوم شد که درد و  هایلذت

فرهنگی  هایلذتمتوجه نیست که درد و  درنتیجهو  کندمین دو را از هم تفکیک اما این

  م.ه بنتام هستفلسف دنِیدر آغاز شن زو البته هنو یکسان. هاانسان یهمهنسبی هستند نه در 

 

 نیا .پردازدنمی نامدمی یروان قتیحق کیآنکه  انیبه ب بنتام صرفاً یولف.چ.کاپلستون: 

لم به ا یدافعهلذت و  یجاذبهبه ضرب  هاانسان یهمهکه  شناختیروان ای یروان قتیحق

 یاخالق شتسر یعنی ،اتیاخالق یبرا ینیع اریمع کیبه احراز  نیهمچن .شوندمیکار واداشته 

  1.پردازدیم یاعمال انسان

 

هندگان دهمان جهت  یفرهنگ هایلذتدردها و  البته من این را قبول دارم کها.ص.کالت: 

یست و ن. اما اخالق مبتنی بر درد و لذت غریزی در بندگان فرهنگ هستند «یاعمال اخالق»

، همان اساساً این دو در بسیاری موارد ضد یکدیگرند. یعنی در بسیاری موارد درد غریزی

افت دردی غریزی است، همان لذت احترام دری کردن کهدرد کار  مثالًلذت فرهنگی است. 

ردِ نکوهش جنسی با غیر همسر، همان د یرابطهلذت  مثالًاست و یا  کردن، که لذتی فرهنگی

   .ومبشن بنتام شدم که ادامه سخنان شما را درباره فلسفه ترمشتاقمن  دیگران است.

هاست که معلوم قدرت آن یحیطهفقط در » که[ دهدمیادامه  سانبدینبنتام ف.چ.کاپلستون: ]

و  ستیشا اریمع کسویاز  .کرد میکنند که چه خواه نییتع ای میانجام ده دیچه با ،بدارند

 نیبنابرا «.است شدهبسته هاآنتخت  یپایهبه  لیعلل و معال ریزنج گرید یو از سو ،ستیناشا
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 ،لماو  ،اندمترادفهمانا اصطالحات  ریو خ ی(خوشبخت)/ یکه لذت خوش میاگر ما تصور کن

 کیحال که طبق  آیدمی شیال پؤس نیالمحاله ا ،اندمترادف زین رو ش ی(بدبخت)/ یناخوش

که دارد  یچه معن گرید ،میاز شر باش زانیو گر ریطالب خ یمریهماره ناگز ی،روان تیواقع

  1.میزیبپره و از شر یمآیبر ریدر طلب خ دیبا وستهیکه ما پ میکن [صادر یاخالق] حکم

 ،کهایننخست  .میدو فرض مقبول داشته باش دیبا سؤال نیدادن به ا مثبت پاسخ یبرا

 نیشتریاست که در طلب ب نیا شیمعنا ،انسان در طلب لذت است شودیگفته م کههنگامی

را که  یهمان اعمال هضرورالبانسان  نکهیدوم ا .لذت است ازمقدار ممکن  نیشتریب ایلذت 

و غلبه بر  هافرض نیبا ملحوظ داشتن ا .دهدمیانجام ن ،شودمی یمنته تیغا نیعادتاً به ا

 ستهیگفت که اعمال شا توانیممی ،است نهفته گرالذتکه در هر نوع اخالق  هاییدشواری

 الاعم آنکهحال ،مقدار کل لذت است ایسرجمع  شیهستند که در جهت افزا هاییآن

است انجام  ستهیآنچه را شا دیو ما با ،اندآنهستند که در جهت کاهش  هاییآن ستیناشا

  2.است ستینه آنچه را ناشا میده

 

 بنتام-«اعمال نیک آنانند که سرجمع کل لذت را افزایش دهند»نقد  .3-1-1-1

در اخالق  .ستا دهیرا نفهم زهیفرهنگ و غر زیکه او تما شوممی ترمطمئنو من  ا.ص.کالت: 

رای اخالق برای بمبنایی یکسان  تواندنمی «لذت نیشتریب» ،دیگویاو که او م ییگرالذت

حجاب  شتریه بچگسترش هر  یمسلمان در پ یِرانیا کی عنوانبهمن  باشد. هاانسان یهمه

 مثالً  کهدرحالی .ببرم هازن ریو سا ،حجاب همسرم دنیلذت را در د نیشتریتا ب ،هستم

. هم در رسیممیلذت  نیشتریپس هر دو به ب هستند. یحجابیب نیشتریبه دنبال ب هاغربی

 .رسیممین زیچ کیاما به  اشخاص درون هر فرهنگ. هایلذتشخص هم در سرجمع کل 

 ادیبن لذت نیشتریپس ب ،میبدان زیچ کیرا  عتیا طبی یهست ای قتیحق ایاگر راه راست  پس

 .به آن است دنیرس یبرا یستس
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را که عادتاً  یعمالهمان ا ،ضرورتبه ،که چرا انسان ،امکرده نییتب «فرهنگ»اما من در  

بر درد  یمبتن هاآن رایز .دهندنمیانجام  ، راشودمیمنجر  ،لذت نیشتریب یعنی ،تیغا نیبه ا

و  یعواق یکه موجود «حفظ فرهنگ»در حال  ارک نیو در ا ،کنندمیعمل  یفرهنگ لذتِ

  .است هستند یقیحق

 

 نیشتریکه به اصل ب ،رسیممی یبخشدهیفا ای مندیفایدهبه اصل  سانبدینف.چ.کاپلستون: 

 ربطیاست که ذ یکسان یهمه یخوش نیشتریب»اصل قائل به  نیا .است نام بردار زین یخوش

ت راست و درست و مطلوب عمل یغا گانهیو  ،راست و درست غایتو آن را  ،اندمطرح ای

اگر  .ت فرق کنندممکن اس ،اندربطذیمورد خاص  کیکه در  یالبته کسان «.دندانیم یانسان

 یخوش نیشتریما ب یصورت مبنا نیدر ا ،میعمل فکر کن کی یفقط به عامل فرد

تعداد  نیشتریب یِخوش نیشتریصورت ب نیدر ا ،میاگر به جامعه فکر کن .ستوا ی(خوشبخت)/

 ،میاگر به همه موجودات حساس فکر کن .ردیگیاست که مبنا قرار م عهجام یممکن از اعضا

 نیشتریبنتام عمدتاً ب .مریلذت جانوران را منظور بدا ای یخوش نیشتریب دیصورت با نیدر ا

و صالح هر  ریخ یبه معنا عامرفاه  خیر یا یعنی ی،بشر یجامعه ی(خوشبختی/شاد) یخوش

 ،است یکی اصل ،موارد یهمهدر  یول .دارد مدنظررا  یبشر یاسیس یجامعهاز آحاد  کی

مطلوب عمل  تیتنها غا ربطیذ یجامعه ایفرد  )/خوشبختی( یخوش زانیم نیشتریب یعنی

  1.است یانسان

 

 بنتام-«غایت مطلوب بیشترین لذت برای بیشترین افراد جامعه است»نقد و نظر  .4-1-1-1

 ،هستند یاصل هست هاآن میبگو اینکه با ،لذت و درد هست میکه من بگوناوالً، ایا.ص.کالت: 

 عنوانبه هاآن یعنی .هستند زین ینیقیو البته  ،لذت و درد هست میگویمن هم م .است زیچ دو

درد و  ه خودِن یهست اما اصلِ .شوندیداده م «من»به  ،زهایدر مواجهه با چ «من» هایویژگی

  .شتنیحفظ خو یعنی ؛آن است یلذت براو است که درد  یزیبلکه آن چ ،لذت
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و  واناتیو ح هاانسان درون بدنِ و «من» ذهنِدر  ،ناخودآگاه ارِوکساز ،درد و لذت

 .است شتنیحفظ خو یبرا اهانیگ

را در نظر  یشربخود و جامعه و جوامع  انیم زاتیتما نوعیبهبنتام  باوجودآنکه ثانیاً،

 یعنی .است نیزم در کره یهر انسان یبرا ریخ ایبه دنبال رفاه  ،دیکه گفت طورهماناما  ،دارد

اما  .مدانب «فرهنگ کل»خواست را خواست حفظ  نیهم اماندیشه در چارچوبِ توانمیمن م

و حتی در  یکسان نیستنددرد و لذت  در هاآنکه  ی استهایفرهنگ-ریز یفرهنگ کل دارا

 هایلذتدرد و  یآفرینندهمواردی)که مثالِ حجاب را بیان کردم( ضد یکدیگرند. وانگهی 

 گذشته سازانفرهنگ یاراده رب هالذتدرد و گذشته هستند، یعنی این  سازانفرهنگفرهنگی، 

 یعنی .شدبا یاخالق کل یبرا پایه یکسانی دتوانیکه نم جاستهمینو درست  ،است مبتنی

  .درست است مطلقاً هاانسان یهمه یبرا مییکه بگو یاخالق

 

 ،باشد یتر غائیاصول  ایاز اصل  جهینت کیاخذ  ،لیاگر مرادمان از دل ف.چ.کاپلستون: ]البته[

در کار  یترییغا ای ترعالی یاصل اخالق چراکه .مدلل کرد توانیمن را «یمنددهیاصل فا»

 درنهایتالاقل  ،گریاخالق د ینظریهنشان دهد که هر  کوشدیم حالدرعینبنتام  .ستین

  1.دارد یمنددهیبه اصل فا یچشم یگوشه

 

به مندی فایدهبه  یگوشه چشم یاخالق ستمیدرست است که هر س نیا.ص.کالت: البته که ا

لذت در  و داما اگر توجه نکند که در .از درد را دارد یبا لذت و دور جهتیهم یمعنا

پرسش  آنگاه ،سازانفرهنگ یارادهبر  یاما مبتن ؛هستند یلذت حس و درد حقیقتاً «فرهنگ»

  «؟کدام فرهنگ درست است»است که  نیبزرگ ا

 

است  یمتشکل از افراد یعنی .ول استعمج کریپ کی»جامعه  [گویدمی بنتامف.چ.کاپلستون: ]

سرجمع منافع »مصلحت جامعه عبارت است از  ایو منفعت  «.کرندیآن پ یکه در حکم اعضا
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 دیو حکومت با گذاریقانون نکهیول به اق نیبنابرا «دهندمی لیآن را تشک ئی کهآحاد اعضا

 نیشتریدر جهت برآوردن ب دیبا مییاست که بگو نیباشد برابر با ا عامدر جهت مصلحت 

که اگر قبول  داستیپ .اندجامعهآن  ید که اعضاباش یافراد ازتعداد ممکن  نیشتریب یِخوش

 نیا میتوانیم ،جامعه است یاعضا کیکای صاخ مصالحصرفاً سرجمع  عاممصلحت  میکن

آن باشد  شیافزا یخود و در پ یشخص یدر طلب خوش دکه اگر هر فر میریرا بگ جهینت

افراد  یموجود ندارد که مطمئن باش ینیتضم چیه یول .شودیافزوده م عامالجرم به مصلحت 

که  یاوهبه شی .آیندبرمیخود  ی(خوشبخت)/ یکسب خوش یدر پ مهذبمعقول و  ایشیوهبه 

است  نیا تیواقع .دهدمین کاهشجامعه را  یِسرجمع خوش جهینتالافراد و ب ریسا یخوش

ناظر به مصلحت  کهنحویبه (مصالح ا)یمنافع  هماهنگ سازلذا  ،آیدمی شیتعارض منافع پ که

  1.است یگذارقانونحکومت و  یوظیفه نیو ا .الزم است ،باشد عام

 

 بنتام-«سازِ تعارض کسب بیشترین لذت افراد استحکومت هماهنگ» نقد .5-1-1-1

 .امکرده انیب پیشینمان هایبحثدر  یعنی م.انیب نین است که من مخالف اروشا.ص.کالت: 

که  طورهمان. کندمیالب غرا بر اجزاء  اشارادهکه  یواقع ی وقیاست حق یفرهنگ موجود

و نیز  اندغریزی یهمان دردها یفرهنگ هایلذتموارد  یاریدر بس بیان کردم، ترپیش

در  دلتعابلکه  ،ستیافراد درست ن نیشتریب یبرا یخوش نیشتریاساساً ب نیبنابرا برعکس.

جر بیشترین خوشی منبندگان فرهنگ باشند آنگاه  اگر همهْ .جهت حفظ فرهنگ درست است

 سازانفرهنگو  ،هست زیساز نفرهنگ یاما هر شخص تا حد شود؛به حفظ فرهنگ می

 زین یفرهنگ هایلذتدردها و  ی با پیروی ازحت یعنی .فرهنگ هستند کیدرون  زین تربزرگ

 .است بلکه تعادل ممکن ؛گردد جادیافراد ا نیشتریب یبرا یخوش نیشتریناممکن است که ب

  ی.تا خوش است شتریتحمل درد ب در بزرگ سازفرهنگ کاین تعادل برای ی مثالً

 یارادهبر  یمبتن ای یقرارداد خواستِ ه حکومت ن ،من یاندیشهدر  اینکه، گرید ینکته

 لیتشک یحکومت دیکه با انددهیرس جهینت نیه به اهم ناناگه الًمثکه  ،هاستانسان خودآگاه
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رهنگ ف-زیر کیبلکه حکومت  ،دیافراد به دست آ نیشتریب یبرا یخوش نیشتریتا ب ،دهند

و در طول  خویشتندر جهت حفظ  فرهنگ کلکه  ،کشور است جامعه یا کیاز فرهنگ کل 

 اثر بر یمبتن هبلک ،افراد تکتک یبر خودآگاه یمبتننه که  ،دکنیم جادیآن را ا خیتار

 سازانفرهنگاثر  .است یموجود واقع کیو خود  ،شودیم جادیا خیدر طول تار سازانفرهنگ

فرهنگ شده و فرهنگ کل -ءجز هاانسانو  ،شودمی هاانسانوارد ناخودآگاه  ،خیدر طول تار

و هم  ،است یواقعحقیقی و موجود  کی ،جامعه کیهم فرهنگ کل  .دنکنیم جادیرا ا

 ی است.واقعی حقیقی و موجود آن است، فرهنگ-ریز کی کهحکومت 

فرهنگ است که  کیاشخاص در درون  انیدر اصل همان تبادل اثر م عمل اخالقی

  .بر آن دارد ابتناءِ زیحکومت ن

 

 ناشفهیکه وظ یوجود ندارد که کسان یآشکار نیتضم چیه [البتهف.چ.کاپلستون: ]

 ،برخوردار باشند یرخواهیاز موهبت خ ،دیبا کهچندان ،است یمنافع خصوص سازیاهنگهم

چندان  درواقع .ندیبرآ عاموارسته در طلب مصلحت  ایروحیهآموخته باشند که با  درواقع ای

 ،ستندیمردم ن ریاز سا ایبافتهجدا  یکه حاکمان تافته دیرس جهینت نیکه بنتام به ا دیطول نکش

 باوجوداینکه یحت .ندیآبرمی شیمنافع خو یشوند در پ گذاشتهواخود  اریو چون به اخت

 نیو ا .باشد ندیخوشا شانیبرا گرانید یو خوش ریاستعداد را دارند که خ نیاز آنان ا یاریبس

 مستبد کی .ساخت کیدموکرات هایاندیشهاو را مستعد قبول آراء و  شتریبود که ب یریگجهینت

متشکل از اشراف هم  یحاکمه یطبقه .جویدمیرا  شیواره کام خوهم ناالعنمطلقن سلطا ای

تعداد ممکن  نیشتریب ی(خوشبخت)/ یخوش نیشتریب تأمین یتنها راه برا نیبنابرا .طورهمین

است که حکومت  نیا - شود رفتهیپذ گذاریقانونحکومت و  اریمع عنوانبهاگر  - از افراد

  1.در دست همه باشد المقدورحتی
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 بنتام-«تنها راه بیشترین لذتِ بیشترین افراد این است که حکومت در دست همه باشد»نقد  .6-1-1-1

و البته  امکردهن ییو تب بنتام در اشتباه است. حکومت یک زیر فرهنگ استا.ص.کالت: 

 یموجود واقع کی زیحکومت ن رایز ،درست است که حکومت ممکن است خودکامه شود

 دهدیکشور در بلندمدت اجازه نم کیاما فرهنگ کل  .است شتنیحفظ خو یو همواره در پ

 لمیتح هاانسان شتریبر ب رنج اریبس بلندمدت نیدر ا هرچند .که حکومت خودکامه شود

بلکه به وجود آمدن  منتفی نیست،آمدن حاکم مستبد  به وجودامکان  تنهانه یعنی .گرددمی

 نیهم یاما در راستا .هست زین ،شتنیحفظ خو یعنی ی،با اصل هست جهتهم ،حاکم مستبد

 کل است،فرهنگ از فرهنگ -ریزیک که حکومت  تیواقع نیبا در نظر گرفتن ا اصل و

در درون  فقطنه ،سازانفرهنگکه  رایز .راست است زین درازمدتدر  مستبدحاکم  یِدنابو

علتِ به  هاآن و ،وجود دارند نیز از حکومت ریغ هایفرهنگ-ریز ریدر سابلکه  ،حکومت

انسان و  زیو اصل تما ،است یسازفرهنگو اصل  ادیکه بن ،شتریب یارادهِی آزاد دارا بودنِ

باعث  یعنی .برندیم پیشبهرا  گهمواره فرهن  ،فرهنگ است یایجادکننده بنیاد و ،وانیح

شدن  جهتهم ریعلت غ درنهایتو  ،شوندیفرهنگ م رییتغ طورکلیبهو  ،فرهنگ شرفتیپ

 أیبا ر یاگر حاکمان حت نیبنابرا .شوندیم غیرازآن هایفرهنگ-زیرحفظ حکومت با حفظ 

حاکمان  تخابان یبرا متناوب هایگیریرأیو  ،عوض نشوند گریاما د ،مردم انتخاب گردند

 .خواهد شد لیتبد أیمستبد و خودرفردِ حکومت به حکومت  ضرورتبه ،ردینو انجام نگ

حکومت حاکم مستبد دائمی، چه این حاکم با رأی مردم انتخاب گردد و چه با زور، 

که شرح دادم، فرهنگ کل تغییر  طورهمانویرانگر است. زیرا خویش درنهایت درهرصورت

غیر حکومت غیر و گاهی ضد درد و  هایفرهنگ-فرهنگی زیر هایلذتو درد و  کندمی

جامعه با  هایارزش درازمدتنی به زبان ساده در . یعگرددمیفرهنگی حکومت  هایلذت

، کنندمیو مردم درنهایت حکومت را تحمل ن گرددمیحکومت غیر و یا متضاد  هایارزش

. اما کنندمیحکومت را نابود  درنهایتو این یعنی  ه،و غیر دهندنمی، مالیات کنندمین« کار»

ممکن است  بساچهکه  خوردمین بس سنگی ایضربهدر نابودی یک حکومت فرهنگ کل نیز 

 حرکت به سمت دانایی به جهت نادانی برود.  جایبهگون شود و به عقب برگردد. یعنی دیگر
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ی که مبتنی بر بیان کنم این است که حکومت ینجاابسیار مهم که الزم است در  اینکتهاما 

گر است. زیرا ویرانخویش درنهایتافراد جامعه و مالکِ اکثریت باشد نیز  تکتکرأی 

التی که حتمایل دارند تا فرهنگ را در همان  هاآناکثریت مردم بندگان فرهنگ هستند و 

ر یا هست نگه دارند یا حفظ کنند. بندگان فرهنگ میل به سکونِ فرهنگ دارند، نه تغیی

همانند خودشان  کسانی را برخواهند گزید که هاآن گیریرأیپیشرفتِ آن. بنابراین در یک 

نان حاکمانی همانند خودشان آ بازهمتکرار شود،  تناوببه هاگیریرأیکه این  هرچندند و باش

در مقابل  که حکومت ایستا شده و شودمیبر خواهند گزید. این امر به این نتیجه منتهی 

نابود  رنهایتددیگر ناتوان و  هایفرهنگو نیز در مقابل پیشرفت  غیرانسانیتغییرات طبیعت 

 خواهد شد.

ین جمع کسانی یافتم که در آن مردم از ب« دموکراسی دانایان»یا تعادل را در  حلراهمن 

اهند که دانایان برگزینند، یک شخص را برای آنکه برای مدتی محدود حاکم باشد، بر خو

موجودهایش -گزید. اما سخن به این آسانی نیست. تداوم یک موجود به جنگ درونی زیر

ش. همگونی به سکون و نابودی هایفرهنگ-به جنگ درونی زیر است و تداوم فرهنگ نیز

ست و این هو پیشرفت برای تداوم الزم است. اما پیشرفت دیگرگون شدن نیز  انجامدمی

توگو ؛ و جنگ از گفاست حاصل از جنگ تعادل حلراهبرای بندگان فرهنگ دردناک است. 

ن بیشتر آدر آن کمتر و گفتوگو در  تا کشتن گسترده است و آن فرهنگی داناتر است که کشتن

 تاریخ یک فرهنگ باشد. یهمهتعادلی که مبتنی بر دانایی  باشد.

 رایز ستیافراد درست ن نیشتریب یلذت برا نیشتریبر ب یبنتام از حکومت مبتن نییتب

 1نابودگر.خویشو  ،خواهد شد ستایا یحکومت نیچن

این نکته را باید افزود که درخواست بنتام در مورد  ،سوءتفاهمبرای پرهیز از : کاپلستون.چ.ف

اول و بیشتر شامل برطرف ساختن موانع  یدرجهدر  ،به مدد قانون مصالح سازیهماهنگ

 یمداخلهتا پرداختن به آنچه  ،بیشترین تعداد ممکن از افراد و شهروندان است افزایش خوشیِ

                                                        
 (136( و )135و ) (103) های، گفتارهامن و پیامشرح بیشتر در:  1
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 1و به موضوع کیفرشناسیادالیل توجه عمیق  از یکیاین .شودمیمثبت در آزادی افراد نامیده 

باید  هرحالبهکه  - های کیفری برای اعمالی که با شکستن قوانینیعنی وضع مجازات ،است

منافات  طورکلیبهاعضای جامعه  (خوشبختی)/جلوگیری از اعمالی که با خوشی  قصدبه

بنتام هدف اولیه  ییدهعقبه  .گردندمیباعث کاهش خیر و خوشی عام  - تدوین گردد ،دارد

 .و نه اصالح مجرم ،از مجازات همانا ایجاد مانع در برابر تکرار جرم یا وقوع جرم است

  2.اصالح حال مجرمان یک هدف جنبی است

 

 بنتام-«ی مثبت در آزادی افراد جامعهنفی مداخله»نقد و نظر  .7-1-1-1

 هاانسان دیِمثبت در آزا یمداخله م، نهدانمی راستگویم و آن را آنچه من می: کالت.ص.ا

 .فرهنگ است-ءان جزهم ناانس .هاستانسان مثبت در به وجود آوردنِ یمداخلهبلکه  ،است

جامعه  ر واقعیتدیک بدن را با بدنش  درونِ انسانِ کهآنگاهیا  ،«من»دیگر برای  یعنی انسانِ

ینده را آ انسانِ اًسساز اساو فرهنگ .فرهنگ است-ءان جزهم ناآنگاه انس ،در نظر بگیریم

بلکه  .کنونی است یِهاانسان و این دخالتی باالتر از دخالت در آزادیِ ،نمایدمی «ایجاد»

 ،ین معنیبه ا ،سازان رامن دخالت فرهنگ .به چیزی دیگر شدن است هاآن دخالت در تغییرِ 

  .دانمجامعه ضروری می یِ یکفرهنگ کل برای دوامِ

همان سازوکار فرهنگ در ایجاد درد بر آن اشخاصی است  از طرف دیگر مجازات مجرم

و من متوجه هستم که مجازات مجرم میل  .کنندکل عمل می که خالف جهت حفظ فرهنگِ

 موردقبولیعنی ممکن است امری از طرف حکومت که در زمان حاضر  .به سکون دارد

و همان امر یا  ،دزیرا مخالف حفظ فرهنگ کل باش ؛آید حساببهجرم  ،اکثریت مردم است

 .آید حساببهساز یک فرهنگ ازنظرامری درست  ،آن که نزدیک به آن باشد یکردهتغییر 

برتر این است که جنگ را در  ی یک فرهنگِهاانساناما کوشش بزرگ  .جنگ واقعی است

                                                        
1 penology 
 30ص.8ج. 2
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پیشرفت و  جنگ است که خودِ .، نگه دارندو هنر وگوگفتو در  ،هااندیشه حدود جنگِ

  .یعنی کشتن یکدیگر ،اما نه لزوماً انتهای آن ؛را در پی دارد «فرهنگ»  دوامِ درنتیجه

 

شاید برای شما جالب باشد که ایراد و نظر جان استوارت میل به بنتام را : ]کاپلستون.چ.ف

ایراد داشت و بر آن بود که برداشت بنتام از طبیعت  [بنتام]جان استوارت میل به او .[بشنوید

انسان را به یک سیستم متشکل  کوشدمی مو تا آنجا که بنتا .است نظریتنگانسان حاکی از 

در ستون  هالذت شبه ریاضی یمحاسبههمراه با توانایی  ،از جذب و دفع در قبال لذایذ و آالم

 عقیدههمخود را از این بابت با میل  هاخیلی ،ل دهدتقلی ،در ستون بدهکار هارنجو  ،بستانکار

  1.یابندمی

 ارج ،در مورد اتخاذ روش علمی در اخالقیات و سیاست حالدرعینستوارت میل جان ا

به  داندمیاول منوط  یدرجهو روش علمی او را در  .اعتبار زیادی برای بنتام قائل است و

یا کلیات  هاردهبه چیزها و  هاآنو تحلیل  ،هاآن ءو اجزا هاکلیعنی تحلیل  ؛روش تفضیل»

و تبدیل هر مسئله به چندین  ؛اندیافتهتشکیل  هاآنی که از ئطبسابه  هاآنتر و رساندن ساده

از  ششایان یاستفادهمیل بنتام را به خاطر  ،دیگرعبارتبه .«پیش از اقدام به حل آن ،بخش

گر و به این دلیل او را در عالم فلسفه اصالح ستایدمی [فرو کاهشی =] 2تحلیل تحویلی

  3.شماردمی

 

من  ،ه باشیداگر توجه کرد .هستم رأیهممن با جان استوارت میل  ،در این بیان: کالت.ص.ا

 «هاپیاممن و »ه در ک - فقط یک جنبه از انسان را ،تا اینجای کار ،بنتام یفلسفهبر  مدر نقدهای
یعنی در  .تدیگر اس انسانِ فرهنگ بودنِ-ءجز یجنبهآن  و ،آوردم نظردر  -امکردهتبیین 

گوید برداشت بنتام از طبیعت با این بیان جان استوارت میل که می نیز من ،اماندیشه چارچوبِ

  .دانمیمرا مناسب ن «طبیعت» یواژه هرچند ؛موافقت دارم ،است نظرانهتنگانسان 

                                                        
 31ص.8ج. 1
2 reductive analysis 
 همان 3
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 ، بنتاممیل یگفته به .[ه حق با جان استوارت میل استمن هم موافقم ک: ]کاپلستون.چ.ف

و اگر ما طرفدار  «فلسفه بود یحوزهبلکه اصالحگر بزرگی در  ،یک فیلسوف بزرگ نبود»

الجرم باید  ،در غیر این صورت .با این قول موافقت کنیم توانیممی ،تحلیل تحویلی باشیم

و نسنجیده  ،بنتام ازحدبیش انگاریسادهعادت  .قسمت اخیر قول میل را نادیده بگیریم

هست و  اشاخالقینظری خاصی که در برداشت همراه با تنگ ،گذشتنش از فراز مشکالت

ولی در نهضت  .گرداندنمی «فیلسوف بزرگ»او را سزاوار نعمت  ،کندمیمیل به آن اشاره 

ولی او در بیرون  ،ستوچراچونمورد  غالباً  او مقدمات .مقام مطمئنی دارد ،اصالح اجتماعی

و چنانکه  .مهارت شایانی دارد ،هاآنمعقول و هوشمندانه است از  غالباًکه  هایینتیجهکشیدن 

 عنوانبهاستفاده از آن را  ش،اخالق یفلسفه یساده ازحدبیشماهیت  یم،هم اشاره کرد ترپیش

  1.یک ابزار یا اسلحه تسهیل کرد

 

                                                        
 32ص.8ج. 1



 

 

 1جیمز میل .2-1-1

(1773-1836) 

ثابت کند که رفتار  2که به کمک روانشناسی تداعی برآمد درصددیل مجیمز : کاپلستون.چ.ف

و معتقد ا .امکان دارد ،اندخویشچگونه برای افرادی که در طلب لذت و راحت  دوستانهنوع

واقعیت این است  .کنیمماست احساس نمی و آالمی جز آنچه از آنِ لذاتما هرگز »بود که 

همانا تصور ما از آالم و لذات خودمان است که با  ،دیگر انسانِ لذاتکه تصور ما از آالم یا 

ولی این مالحظات کلید فهم امکان رفتار  .«تصور مربوط به انسان دیگر تداعی یافته است

بین تصور لذت خود ما و تصور  ناپذیرجداییه یک تداعی چ .دهدمیرا به دست  دوستانهعنو

اش که نتیجه ایتداعی ،شودکه ما به آن تعلق داریم برقرار می ایجامعهسایر اعضای  لذات

 یدهندهتشکیلعناصر  یسادهاست که چیزی فراتر از جمع  ایشیمیایی یفراوردهشبیه به 

برای  ایوسیله عنوانبهجویای خیر و صالح جامعه فقط  اًتی اگر من اصالتو ح .آن است

بدون در نظر گرفتن خیر و  توانممیدر این صورت  م،رسیدن به خیر و صالح خود باش

  3.مجویای خیر و صالح جامعه باش ،صالح خود

 

 جیمز میل-«تصور ما از آالم و لذات انسانِ دیگر حاصل تداعی است»نقد و نظر  .1-2-1-1

لغوی  یریشهاگر معنای  .را در اینجا بفهمم «تداعی»اول باید کوشش کنم معنای : کالت.ص.ا

 ازآنپس ،را راهی برای فهم معنایش بگیرم ،اشخانوادههمآن و سپس قرار گرفتن آن در قالب 

فراخواندن »پس معنای آن  ،است «وَعَ دَ»آن  یریشهو  ،فاعل در عربی استتجا که بر وزن 

هم من از این ف ،« associationist »پس با این ترجمه از  .خواهد بود «یکدیگر رادو چیز 

 ،درد کشنده یا لذت برنده یک فردِ حالتی در بدنِ  ما با دیدنِ  ،این است که جیمز میلسخن 

 ،مانخاطرهیعنی در  ،ی خودمان را در گذشتههاکشیدنو لذت  هاکشیدنادراک و فهم درد 

                                                        
1 James Mill 
2 associationist psychology 
 35و  34ص.8ج. 3
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احساسی همانند آن  طورکلیبهکه آن شخص ادراک یا  کنیممیو سپس تصور  ،خوانیمفرامی

 . لحظات ما دارد

 ،است گونهاینکه  کنیممییعنی ما فرض  .فرض است یک اول اینکه اینبسیار خوب، 

و  ،انسان دیگر نیز نداریم بدنِ بلکه حتی به خودِ ،انسان دیگر ما هیچ راهی به ذهنِ  وگرنه

آنگاه  ،این فرض ما درست باشد کهدرصورتیدوم آنکه  .نیز هم خودمان بدنِ حتی به خودِ

پس این  .است دوستانهنوع رفتارِ کلید فهمِ ،این تداعی که در نظر داشتنِ گویدمی جیمز میل

مگر آنکه به  نیست «فیلسوف»پس بیان یک  ،را از پیش در خود دارد ی«فرض»بیان او هم 

 ؛امگرفتهرا مفروض  ها«خودِ حافظه»وجودِ من هم  .ستروشنی بگوید که این یک فرض ا

شاهد و مشهود  بلکه یقینِ ،ها«هخود حافظ»  وجودِمبتنی بر فرضِ نه ،اما فهم من از هستی

 .است

 «من»این است که پس  جیمز میلی فلسفهسخن شما در مورد  این یادامههم من از ف 

حال  ،دیگر همانند لذت و درد من است گیرم که لذت و درد انسانِ در نظر می گونهاینچون 

 چون به یاد دردِ  ،دیگر پس از دیدن دردمندی انسانِ ،ناخودآگاه چه خودآگاه و چه تداعیِ

برطرف کنم تا  ،او را دردمندیِ  کنممیپس کوشش  ،کشممیگویا درد  نوعیبه ،افتمخودم می

  .است دوستینوعو این همان  ،درد نکشم

بیانش  در این، یعنی منظور جیمز میل این باشد، که البته اگر من درست فهمیده باشم

یل کوشش مزیرا جیمز  .فلسفی است کوششاین بخش دوم یک  ،شودمیدیده ن وضوحبه

  .را تبیین نماید دوستینوع ،خودش و مبتنی بر یقینِ ،از درون پس از یک فرضِ  کندمی

اما نه با این معنا  ؛نمایدمیدرست  ،سوای آن فرض اصلِ سخنش ؟بر حق استاما آیا او 

یکی در احساس درد در درون  ؛دو چیز مبتنی بر تداعیِ را، طورکلیبهلذت و درد  توانمی که

 .تبیین نمود ،کنددیگران که دردمندی را نمایان می حالتی از بدنِ دیدنِ ،و دیگری ؛ذهنم خودم

و هر دو  ،غریزی و فرهنگی ؛اندگونهکه درد و لذت دو  امگفتهبگویم و  توانمیعنی من می

ه مبتنی بر، یا وابسته ن ،درد و لذت بنابراین اصلِ .شوندداده می «من»مورد توسط ناخودآگاه به 

که  دیگر انسانِ هایپیاما چیزی از ب ،درد و لذت یخاطرهچیزی از  تداعیِ «به علتِ »به، یا 

، یا یبخشلذتبا دردناکی و  «من» یمواجههبلکه مشاهده و  ،گردد استاکنون مشاهده می
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در مواجهه با چیزهای در  «من»ی از هایویژگی عنوانبه ی،بخشلذتتحمیل کردن دردناکی و 

خودم « حالتِ»یا  خودم آن را همچون ویژگیِ ،«حس درونی»و من در  است، «من»به  ،مقابلم

 سازیمفهوم، بخشلذتدردناک و  هایمفهومو سپس در  ،کنممییا ادراک  یابمدرمی

  .کنممیمقابل بدل -دانایی یا در-در خاطره یا-، یعنی به چیزی درنمایممی

 ،واقعیت راهانِهم ناعنوبه ،یبخشلذتدردناکی و  «فهمِ»نیست که من پس از  منتفیاما 

 چهره یا حالتی از نِسپس در دید ،شوممیمواجه  هاآنبا  «من»و  ،شوندمیداده  «من»که به 

 ،لذت برنده است درد کشنده یا انسانِ آن حالتِ که امآموختهکه در فرهنگ  ،دیگر انسانِ بدنِ

اما  .دارد امکشیدهمیدرد  در گذشتهتصور کنم که احساسی همانند لحظاتی که من  گونهاین

عی بنیاد این تدا ،است که این جیمز میل این بیانِمن با  تفاوت بنیادی و اساسیِ نکته یا

 ؛دارد تراساسیو  ترمهم ،تربزرگ ،ترعمیقبنیادی بسیار  دوستینوعبلکه  ؛نیست دوستینوع

 ءِ بر اجزا خود را یاراده ،«فرهنگ» غلبه دادنهمان  دوستینوع .است «فرهنگ» و آن بنیادْ

  .خود برای حفظ خویشتن است

 

پدرش  یگفتهدر این مورد راجع به  ([لجیمز می پسرِ])جان استوارت میل : کاپلستون.چ.ف

به اینکه اگر من از لذت دیگران لذت  قول. کند و به ابهام این قول اشاره داردمی اظهارنظر

 که- لذت من است و نه لذت آن دیگران یک چیز است کنممیلذتی که احساس  م،ببر

این صرفًا  ،یمآلذت دیگران بر تأمین درصددو قول به اینکه اگر من  ،-درست هم هست

  1.متفاوت با آن کلیبهچیزی است  ،ای است برای آن که برای خود کسب لذت کنموسیله

 

 پایه و خطرناک است.دوستی مبتنی بر تداعی بینقد: تبیین نوع .2-2-1-1

 .با او موافقم شو من در این سخن ،گویدمیراست  بارهدراینجان استوارت میل : کالت.ص.ا

زیرا برای  .و البته خطرناک است پایهبی اساساً دوستینوعتبیین کردن  گونهاین طورکلیبه

 ،یکی از نوازش یک کودک لذت ببرد و دیگری از ایجاد خراش بر بدن او ؛دو فرداگر مثال 

                                                        
 )پاورقی(34ص.8ج. 1
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ببینند که کسی کودکی را حال اگر این دو  ،برندمیراست بگویند که لذت  حقیقتاًو هر دو 

که همان چیز  حالدرعینو دومی  ،لذت خواهد برد ،پس اولی از تداعی لذت ،کندمینوازش 

 ددرد خواهد داشت و در برای او تداعیِ ،کندمیدر احساس خود ادراک و فهم  مشاهده یارا 

تداعی  «یک چیز»از  ،و در دیگری دشمنی با نوع دوستینوعپس در یکی  .خواهد کشید

 اساسبی طورکلیبهاما  ؛است سستمبتنی بر تداعی بسیار  دوستینوعبنابراین  .خواهد شد

در  است،با حفظ فرهنگ  جهتهمی که هایلذتدرد و  ،«فرهنگ بندگانِ»زیرا در  .نیست

موجود فرهنگ  تا ،برای حفظ فرهنگ ممکن باشد اثرگذاریتا تعیین  ،عمل باید یکسان باشد

و اکنون در شنیدن  ،امکردهتدا درد و لذت را مبتنی بر حفظ خویشتن تبیین من اب .باشد

 ،تداعی نیست اما اصلْ است؛امکان تداعی منطقی  :گویممی جیمز میل یفلسفهاز  «تداعی»

  .است «فرهنگ» حفظ خویشتنِ آیندِیپبلکه تداعی 

 

که  ،اشاصلیذهن را به عناصر  ،و بنتام مپذیرفتن از هیو تأثیریل در مجیمز : ]کاپلستون.چ.ف

پس از تحویل ذهن به عناصر  [کاهد ویا فرو می ،کندمیتحویل  ،و تصورات است حسیات

و اشاره  .پردازدذهنی به کمک اصول تداعی تصورات می هایپدیدهبه بازسازی  ،اشاصلی

لیت و ع ،ییعنی مجاورت زمانی یا مکان ،قائل به سه اصل برای تداعی بود مکند که هیومی

یعنی با نظم  ،با مجاورت زمانی همسان گرفت توانمیعلیت را  میلولی به نظر  .مشابهت

یعنی  ؛که بین امر سابق و امر الحق برقرار است ینامی است برای نظم ،لیتع» .متوالی منظم

  1.«و لحوق دیگری ،و مداوم یکی محرز قسب

 

من . کندمیکه علیت را حذف  ،است در این مورد به نظرم حق با جیمز میل: کالت.ص.ا

 توالیبهرای اشاره و زمان را مفهومی ترکیبی ب دانممیخاطره ها -میان در یرابطهرا « علیت»

  «.من»برای  هاشوندههست  یشدهسپردهبه خاطر 
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 فایدهبیولی  .باشیم رأیهم میل یهای ذهنبا بازسازی پدیده توانیممیما ن: کاپلستون.چ.ف

 ذهنمل را توجه أالک ت .توجه کنیم ،پردازدمی 1ملأت یمسئلهای که او به نیست که به شیوه

 .است شدهگرفتهیکسان  ،2گاهیآ یهالذهن با سیّ  .خویش توصیه کرده است وانفعاالتفعلبه 

مل بر أت «مل چیزی نیست جز آگاهیأت»بنابراین  .آگاهی یعنی داشتن حسیات و تصورات

  3.دیگر جایی برای افزودن یک عامل اضافی نیست .همانا برابر است با داشتن آنیک تصور 

مل ما بر هر یک أت» :نویسدمیپدرش  ینظریهراجع به  اظهارنظرجان استوارت میل در 

 (شدهگفتهچنانکه در متن )به آن احساس است  هتوجّبیشتر  ،ماناز احساسات یا اعمال ذهنی

میل چندان مصمم به تبیین  ولی جیمز .رسدنکته درست به نظر میاین  «تا صرفاً داشتن آن

که ناچار بعضی  ،یلی استوو روش تحلیل تح ،کل حیات ذهنی بر وفق تداعی عناصر اولیه

 ورجوعرفعبه نحوی  ،دهنداز عوامل موجود در آگاهی را که تن به چنین برداشتی نمی

  4.سازدمینهانی خود را برمال  اندیشیجزم ،اصالت تجربه اینجادر  دیگرعبارتبه .کندمی

 

 ی جیمز و پسرش؛ جان استوارت میل در اندیشه« آگاهی»نقدِ  .3-2-1-1

گر من ا ،«و تصورات حسیات یعنی داشتنِ  ،آگاهی» ،گویدمیوقتی جیمز میل : کالت.ص.ا

 هایپیام یعنی ،در اکنون «من»به  شدهعرضهواقعیت  خودِ «یاتحس»فرض کنم منظور او از 

 ،است «من» یخاطرهگذشته در  یهمه «تصورات»و منظور او از  ،به من در اکنون شدهرضهع

 .مرا بفهم «داشتن»الزم است معنای  او بفهمم،را در بیان  «آگاهی»آنگاه برای آن که معنای 

 «داشتن»آیا  .چیست «داشتن»که منظورش از  ،اینجاالاقل در  ،او روشن نکرده کهدرحالی

 ؟یا چه م،مالک نباش توانممیکه  یمالک بودن ،یعنی فراهم کردن

 ؛گذاردمی «نتوجه کرد» ،«داشتن» جایبه ،جان استوارت میل ،از طرف دیگر پسرش 

 ؟یعنی چه «توجه کردن»حاال  .کلمه عوض شد فقط خوببسیار 
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« آگاه»آن در  زیرا یک سرِ  .و توصیف کرد ،کامل شرح داد طوربهتوان را نمی «آگاهی» 

را از جهت ارتباط با  «آگاهی» .است «منچیزهای در مقابل »دیگر آن در  و سرِ ،«من»یعنی 

 «من»و  ،هستند «هااین» .ان مشاهده استهمآنو  ،شرح داد توانمی من،چیزهای در مقابل 

دانایی  یعنی همه ،و اصل بیان و فلسفه ،هستند «هاینا»که  میقین دار «هااین» یمشاهدهدر 

  .خارج از بیان است اما خودِ مشاهده .است «مشاهده»بر همین  ،انسان

آنگاه  ،«من هستم»و  مهست «هاغیرازاین»هستند و من  «هااین»که  یابممیپس چون در

دسترسی  هااین اما من به خودِ .دانممی «هااین»من به  «آگاهیِ»را  «هااین»بین خودم و  یرابطه

« من»در مقابلِ و  «من»همواره جدا و غیر از « هااین» .شوممییگانه ن« هااین»با ، یعنی ندارم

« آگاهی»یعنی  .آگاهی دارم «هااین»فقط من به  .خودم نیست به خودِمن « آگاهیِ. »هستند

  .، یعنی قابل اشاره، نیستبیانقابلپس  نیست «من»و مقابل  نیست« مشهود» چیزی

 

 



 

 

 جان استوارت میل .3-1-1

(1806-1873) 

 ایمیل و اخالق اصالت فایده .1-3-1-1

 تعریف یا توصیف فراوانْ اصالت فایدهجان استوارت میل در کتاب : کاپلستون.چ.ف

با آیین بنتام  کامالًکه  دهدمیکه به دست  ایفایدهاز اصل اساسی اخالق اصالت  ایشدهنقل

 یشالوده عنوانبهیا اصل بیشترین خوشی را مندی فایدهای که عقیده» .هماهنگ است

است که اعمال انسان تا آنجا درست و شایسته است که در  قرارازاین پذیردمیاخالقیات 

شی و آنجا ناشایسته و نادرست است که در جهت کاهش خو ،جهت افزایش خوشی باشد

و فقدان  (رنج )=خوشی درد -و مراد از نا ،لذت و فقدان رنج است ،مراد از خوشی .باشد

  1.«لذت است

 3یا سودجویی 2فلسفه خودگرایی ،نشان بدهد که اصالت فایده کوشدمی میل.ا.آری ج

بیشترین  تأمین» ،در سیاق اخالقی خوشی،خودگرایی نیست که  یفلسفهاز آن روی  .نیست

در  .«است طورکلیبهبلکه بیشترین میزان از خوشی  ،نیست (مباشر فعل)خوشی عامل 

خدمت به منافع فرد بدون  است ازعبارت  ،جویی استمقابل حق ینقطههم که  سودجویی

یک وزیر برای حفظ مقام خودش  المثلفیمثل اینکه » عامدر نظر داشتن منافع و مصالح 

  4.یحاً با اصل بیشترین خوشی ناسازگار استچنین رفتاری صر «منافع کشورش را فدا کند

 یهمهرا آبشخور اصلی مندی فایدهمن » :گویدمی اشآزادی یجستار دربارهمیل در .ا.ج

مبتنی  که معنایش در نظر گرفت ترینوسیعرا به مندی فایدهولی باید  ؛دانممسائل اخالقی می

  5.یک موجود پیشرو باشد عنوانبهبر مصالح همیشگی انسان 
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هیچ » دهدمیپاسخ  لمی ، مطلوب است عامبپرسیم چرا خوشی کلی یا  [میل.ا.جاگر از ]

گفت هر شخص تا  توانمیفقط  ،مطلوب است عامارائه کرد که چرا خوشی  توانمیدلیلی ن

 1.«آیدبرمیدر طلب آن  ،داندخوشبختی خود را قابل حصول می/آنجا که خوشی 

محکم  یشالوده [گویدرود که میمیل در اصالت فایده در جهتی پیش می یاندیشه]

  2.پیدا کرد «احساسات اجتماعی نوع بشر»را باید در  ایفایدهاخالق اصالت 

 

 ج.ا.میل-«است "احساسات اجتماعی"ی اخالق شالوده»نقد و نظر  .1-1-3-1-1

نظرات  ،میل ان استوارتدرباره فلسفه بنتام و پدر ج مانگفتگویجایی که در از : کالت.ص.ا

ه نظرم آمد و فقط یک نکته ب .کنممیاینجا بیشتر گوش  ،خودم را درباره اصالت فایده گفتم

اما  .شودیممتمایل  ،گویممی «فرهنگ»آن اینکه جان استوارت میل دارد به سمت آنچه من 

که  گویدمیمین خاطر هو به  ،یا آن را درنیافته است ،بفهمد تواندنمیکه فرهنگ را  گویدمی

به همین  دقیقاً من  کهدرحالی .ها مطلوب استارائه کرد که چرا خوشی توانمیهیچ دلیلی ن

خن ساز فرهنگ یا کل  ،او بدون آنکه متوجه فرهنگ شوددر حقیقت  .امدلیل پرداخته

  .گویدمی

کات یکسان درامنظورش ا رسدمیبه نظرم  و گویدمی سخن «احساسات اجتماعی»او از 

بنیاد این  که امکردهروشن من باشد  گونهایناگر . درد و لذت فرهنگی در یک جامعه باشد

  .است« فرهنگ» هالذتدرد و 

 .روشن نیست چنانآنیعنی  .بنیاد قانون اخالقی آن است ،مشکل اصلی اصالت فایدهاما 

هر  تقریباًکه  ،که دنبال خوشی هستیم دانیممی «جوریهمین»گویند ما می لهم بنتام و هم می

اما من در . گرددمیکه این هم بدون دلیل و روشنی کافی بیان  ،جویندسود می «تداعی»دو از 

 جوریهمینای که هر کس «خوشی»جان استورات، گفتم که  جیمز میل، پدر یفلسفهبحث 

. ض نیز هستنیست و حتی گاهی متناق همه یکسانکه خوشی است، در  داندمیخودش 
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