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شَب و شَاػتىی 0وكطی بع فلؼفْ اش٘ق میل


معتمی معدیٌا

اػتادیار داوؿگاه ع٘مٍ هباهبآی

چکیطه0
در ایي مكالٍ وکتٍای را بٍ بعرػی و وكط میگظاریه کٍ در مبزح ػَداوگاری یا فایطهگعآی مٌهتع و مؼٔلٍآمیصتٍتع
خلَه کعده اػت؛ و آن وکتٍ ایي اػت کٍ اگع مغاليْ هبیعتگعآی مَرد وظع خَرج ادوارد مَر ؾکل دیگعی از
ًنان مؼٔلْ ًیَم ،یعىی اػتىتاج مىيك ًا واجماز بایط اش٘قی از اػت ،باؾط ،آیا اػتیَارت میل در پیریغی اش٘ق
فایطهگعا و مؼاوی قعار دادن شَب با شَاػتىی ،معتکب آن ؾطه اػت؟ پاػض وگاروطه بٍ ایي پعػـ مىفی اػت.
شَاًه کَؾیط تا با ربلیل روش و ؾیَة وغدیک ؾطن میل بٍ ِ
حبح معىا و مبىای شَب و بط ،وؿان دًه کٍ او ًٗ چعا
معادلْ فَق اػتىتاخی مغاليی ویؼت و ثاوی ًا چگَوٍ میل از "شَاػتىی" بٍ معىای "شَاػتٍ ؾطه" بٍ "شَاػتىی" بٍ
معىای "ؾایؼتْ شَاػنت" وغدیک میؾَد .از وظع میل ،سبعیي حماػبْ دوراوطیؿاوْ وفع ؾصقی و ،مٌهتع از آن،
پعورش ارؼاس اختناعی و گؼرتده کعدن دایعة "شَد" ،کٍ ًع دو بٍ مَازات رؾط آمَزش رخ میدًط ،راًی
اػت کٍ در چارچَب فایطهگعآیِ ،
"اػت" تَفیفی را بٍ "بایط" اش٘قی متقل میکىط.
کلیطواژهًا  0فایطهگعآی ،شَب و شَاػتىی ،اػت -بایط ،مغاليٍ هبیعت گعایی
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 .7مكطمٍ
حبػ ػ ػ ػػح فای ػ ػ ػ ػػطه گعآی و رم ػ ػ ػ ػػَر و ًؼ ػ ػ ػ ػػتی و اًنیػ ػ ػ ػػت آن گ ػ ػ ػ ػػاه از ػ ػ ػ ػ ػػَی بعش ػ ػ ػ ػػی بٍػ ػ ػ ػ ػػادگی
مػػَرد اوکػػار قػػعار گعفتػػٍ اػػػت .علػػت افػػلی ایػػي اوکػػار ،یػػک قؼػػه ،تقػػَری بػػَده اػػػت کػػٍ ميػػابل آن
فایطهگعآی وٍ یک اش٘ق کٍ یک لطاش٘ق اػػت؛ و قؼػه دیگػع ،تقػَری بػَده اػػت کػٍ ميػابل آن
فای ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطه گعآی از اتك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان فلؼ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفی رت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػی در ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيَ پ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػآیي
آن ًه بیبٌعه اػت .از وگػاه بؼػیاری از فیلؼػَفان و روؾػىفکعان ،ػػَداوگاری یػا شقیقػْ عػَام اػػت
کٍ حمل اعتىا ویؼت ،بلکٍ بایط ایي افعاد بٍ کنک شَاص ًطایت ؾَوط و بٍ خػای خؼػتدَی لػظت و
ػػَد ،رو بػػٍ ػػَی معىَیػػت و معكَلیػػت آوروػط؛ یػػا ایػطَٓلَژی وظػػام ػػػعمایٍداری و ػػىت لیاالػػی اػػػت
کػػٍ مَلػػَع جماًػػطه و سلبػػٍ اػػػت وػػٍ فٌػػه و وكػػط .از ًنػػیي گػػاه چىػػیي میسمایػػط کػػٍ فیلؼػػَفاوی
ػزت کنػرت شَاوػطه ؾػطهاوط .در رػالی
مجػل میػل و کتبػی مجػل فایػطهگعآی اػاػػ ًا بػا دقػت و ارتنػال ف ک
کٍ از مىظعی دیگع بٍ وظػع میرػػط فایػطهگعآی وػٍ فكػو یػک وظعیػْ اش٘قػی و ػیاػػی قابػل بعرػػی
کػػٍ ی ػػک الگػػَی هبیعػػی رفتػػار اػ ػػت؛ ت ػػا ر ػػطی ؾػػبیٍ مىيػػل کػػٍ از ذًىی ػػت عن ػػَم و ع ػػَام اوؼ ػػانًا
اػتصعاج ؾطه و البتٍ ػپؽ ،در ؾکل پعداشتٍ و تطقیل ؾطه ،ابغار اعیان اًل فکػع قػعار گعفتػٍ اػػت.
پؽ بٍ عىَان مىيل رفتار ؾایؼتْ ميالعٍ و تأمل اػت.
آرمؼػػَن میگَیػػط کػػٍ مَلػػَعّ وخػػَد دارد کػػٍ از ػػػَر آوٌػػا کػػٍ روانؾىاػػػّ فِلؼػػَفان را
بعرػػػّ مّکىىػػط باُػػط بِؿػػرت مػػَرد تَخػػٍ قػػعار گػػرد و آن اُػػي اػ ػػت کػػٍ وظعُػػًٍار پػػارهار از بػػغرگرتُي
فِلؼَفان پِؿني با کنال دقت و فزت پژوًؿّ مَرد بعرػػّ قػعار مػیگػرد در رػاي کػٍ آثػار بعشػی
دُگ ػػع از آن بغرگػػان چى ػػان از ػ ػػَر مىتك ػػطان و مفؼػػعان مؼ ػػصعه و ربكػػر مّؾ ػػَد کػػٍ ر ػ بػػٍػ ػػصتی
میت ػػَاویه بػػاور کى ػػِه کارًػػار آوٌػػا ک ػػام ً٘ جمطاوػػٍ و بػػا ًن ػػطلی شَاوػػطه ؾػػطه ُ ،ػػا ر ػ در اُػػي ؾ ػػک
مػ ػػّ کىِه کػ ػػٍ اُػ ػػي مىتكػ ػػطان و مفؼػ ػػعان ًنػ ػػْ آن آثػ ػػار را شَاوػ ػػطه باؾػ ػػىط .از وظػ ػػع آرمؼػ ػػَن از مجلػ ػػْ
بعخؼتٍتعُي اُي افعاد ُکّ ًه خان اػتیَارت مِل اػت کٍ بؼّ از اُي معمل روذ بعده اػت.
آرمؼَن الافٍ میکىط« 0اما مي افعار دارم کٍ تفؼرًار راُذ از
کتاب فاُطهگعاُّ چىان سر ًنطٗوٍ و وادرػت ًؼتىط کٍ اکجعُت اوتكادًا کٍ
وظع شَد را بع اُي تفؼرًار قعار دادهاوط وامعبَط و بّارزش بٍ مشار مّآُىط».
)(Urmson, 1953
ػصي بع ػع اػتَاریِ تا رطی پاراداینی و تا رطی عكل ػلینیِ فایطهگعآی اػت ،کٍ قابل دفاع
میسمایط .بعشی معتكطوط بؼیاری از فیلؼَفان کٍ با ؾطت و رطت در کار وكط ایي تفکع وارد
وؿطهاوط تا رط زیادی آن را قاوعکىىطه یافتٍاوط .بعاوت میوَیؼط« 0بٍ تازگّ وَُؼىطة مكالٍار در
وؿعُْ  Yale Law Reviewگنان معده وظعُْ فایطهگعاُّ تكعُب ًا از بني رفتٍ اػت و
هعفطاران بؼِار اوطمّ دارد .چىني قماوتّ دربارة وابَدر اُي وظعٍُ مام ً٘ عدَٗوٍ و واپصتٍ اػت.
بٍ عكِطة مي ،بعشّ از ؾنلًار فایطهگعاُّ ارتنا ًٗ بعار «امجعُت ػامت» ف٘ػفٍ قاوعمىىطه
اػت .بگظریه از سرف٘ػفٍ کٍ بٍ هَر گؼرتده چارچَب وظعُْ ػَداوگاری عام را در مكام
اوطُؿٍ دربارة مكَٗت ش٘قّ بٍ مار میگروط( ».بعاوت)222 09731 ،
شَاًه کَؾیط با اررتاز از ایي وگاهًای درآمیصتٍ با تعدیط و ربكیع ،فكعة حبحبعاوگیغتع کتاب،
یعىی شَب بٍ مجابْ شَاػتىی ،را بٍ حمک بازبیىی و واکاوی بغمن.
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 .2مغاليْ هبیعتگعا
فلؼفْ اش٘ق در پی ربلیل پعػـ و پاػض ًآی بَده اػت کٍ پیعامَن معىا و مبىای و ماًیت
شَب و بط میچعشىط .ف٘ػفْ زیادی از قطیه تا خطیط بٍ ایي مؼٔلٍ درپیچیطهاوط ،اما حبح خطی در
ایي باب در عقع مطرن با بغرگرتیي فیلؼَؼ ایي دوران یعىی ًیَم آساز ؾط .وظعیٍپعداز فلؼفْ
ذبعبٍگعا وكط عامی بع دػتٍای از وظعیات اش٘قی وارد کعد کٍ میتَان از آن بٍ مغاليْ داوـ و
ارزش تعبیع کعد و در وگاه بعشی ًنان مغاليْ هبیعتگعایاوٍ اػت .ميابل ایي افلً ،ع وظام
اش٘قی کٍ شَب یا بایط شَد را از واقعیتی ،یعىی گغارهای اػتدار ،اػتىتاج کىط ،معتکب ایي
مغاليٍ ؾطه اػت .زیعا از ایي کٍ چٍ چیغ چگَوٍ اػت ،مىيك ًا بٍ ایي کٍ چگَوٍ بایط باؾط راًی
ویؼت .گفتىی اػت کٍ در م٘رظات اشیعتع فلؼفی در چىط و چَن ایي افل تأم٘تی فَرت گعفتٍ
اػت( ،پاتىام )9721 ،اما در ًع رال میتَان چىیي اوگاؾت کٍ مغاليْ مظکَر بٍهَر گؼرتده
در فمای فلؼفْ ذبعبی -ربلیلی پظیعفتٍ ؾطه اػت .ؾایط آوچٍ بیؿرت حمل چَن و چعا قعار میگیعد
ایي باؾط کٍ کطام وظعیٍ مؿنَل و معتکب ایي مغاليٍ اوگاؾتٍ ؾَد .معی وارواک در ایي باره
میگَیط کار بٍ خآی رػیطه اػت کٍ گَٓی فیلؼَفان اش٘ق کاری وطاروط خغ ایي کٍ ببیىىط آیا یک
وظعیٍ معتکب ایي مغاليٍ ؾطه اػت یا وٍ.
بعشی فایطهگعآیِ اػتیَارت میل را مؿنَل ًنیي مغاليٍ داوؼتٍاوط چعا کٍ میل میگَیط
"ميلَب" را بایط از ایي هعیل ؾىاشت کٍ معدم چٍ چیغی را هلب میکىىط 0بٍ عبارتی از ایي کٍ
معدم چٍ میشَاًىط ،اػتىتاج میکىط کٍ چٍ بایط شَاػت .وگاروطه وٍ از ایي ریح کٍ خؼتدَی
ایي مغاليٍ بٍ کار مٌه فیلؼَفان اش٘ق تبطیل ؾطه اػت ،بلکٍ از ایي وظع کٍ در مَرد میل و
فایطهگعآی ،ایي مؼٔلٍاوگیغتعیي حبح بَده اػت ،و بٍ گنامن بؼیاری از آن تفؼیعی وامىاػب بٍدػت
دادهاوط کٍ کل وظعیٍ و ارزش آن را ععلْ اليعاب کعده اػت ،در ابتطا بٍ آن شَاًه پعداشت.
عكیطة مي ایي اػت کٍ در ایي خا مغاليٍای فَرت وگعفتٍ اػت ،و اػتطٗل در دام اػتىتاج بایط
از اػت بٍ روایت ًیَم دروغلتیطه اػت.
 .6معىای شَب وغد فایطهگعا
بىتام در مج٘ت آسازیي کتاب شَد کٍ بىیاوگظار روایت مطرن فایطهگعآی حمؼَب اػت،
میوَیؼطًِ « 0چ چِغ را سمّتَان بٍ معىار دقِل کلنٍ ،شَب ُا بط داوؼت ،مگع اُىکٍ ُا يف
وفؼٍ شَب ُا بط باؾط - ،کٍ مقطاق آن فكو در لظت ُا روذ مىزقع اػتُ ،ا بٍ اعتبار آثار و
وتاجيـ شَب ُا بط باؾط  -کٍ مقطاق آن فكو در امَرر اػت کٍ عامل ُا ماوع لظت و روذ
باؾىط )Bentham, 1970( ».ػیاق ایي مج٘ت ؾبیٍ فعمَهلای ماوراءاليبیعی اش٘ق اػت،
اما ایي ؾباًت فَری اػت .مىظَر بىتام در ایىدا کؿف عیىی معیار ارزؾٌا یا یافنت مىؿأ متعالی
بایطًا ویؼت؛ ػصي او ایي اػت کٍ معدم ایي واژهًا را در ایي معاوی اػتعنال میکىىط ،و فارغ از
ایي کاربعد معىای قابل دفاعی بعای کلنات "شَب" و "بط" وخَد وطارد .بىابعایي ،در ایي ایعاد و
ابٌامی ویؼت کٍ فایطهگعایان و لظتباوران رًیافتی ذبعبی و اػتكعآی بٍ اش٘ق داروط و بٍ مبىا و
مىؿأ اػتع٘ٓی مكطم بع ذبعبٍ یا فعاذبعبی بعای آن باور وطاروط .بىتام معتكط بَد کٍ ؾٌَدگعایان بٍ
ارؼاػات واورزیطه و ویىطیؿطة شَد لباػی از زبان گىگ فلؼفی میپَؾاوىط بٍ ایي امیط کٍ دیگعان
را بٍ فزت عكیطة شَد متكاعط کىىط و میل در ایي مَرد با او تَافكی بٍ کنال داؾت .محلْ
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میل بٍ ؾٌَدگعآی در کتاب وظام مىيل روی دیگع محلْ او بٍ ایي رًیافت در کتاب فایطهگعآی
اػت .در ًع دو مَرد میل در مكام دفاع از ایي مَلع اػت کٍ عكایط و وظعات ،در ًنٍ خا از
مجلٍ در اش٘ق ،بایط متکی و مؼتىط بٍ مؿاًطه و ذبعبٍ باؾط .ایي ًعدو در ایي ایطة پیعو اػ٘ؼ
ًنَهي شَد بٍویژه ًیَم بَدوط کٍ میگفت «وظع بٍ ایي کٍ عله اش٘ق ربكیل در امع واقع
اػت و وٍ یک عله اوتغاعی ،اوتظار ما ایي اػت کٍ با پیعوی از روش آزمَوی-ذبعبی و اػتىتاج افَل
کلی از مكایؼْ مَارد خغٓی بٍ مَفكیت بعػیه (Hume, 1998:77) .در عیي رالً ،یَم
اػتىتاج بایط از اػت را عكیه میداوؼت .مؿکلی کٍ در ایىدا رو میکىط ایي اػت کٍ گَیا اش٘ق یا
ذبعبی ویؼت یا اگع ًؼت ؾامل اػتىتاخی مغاليی اػت کٍ اش٘ق و رواوؿىاػی را بٍ ًه
بعمیآمیغد.
 .5مَر و وكط میل
خَرج ادوارد مَر ،فیلؼَؼ بعخؼتْ ربلیلی و مىتكط مؿٌَر میل ،در کتاب ک٘ػیک ؾطة
شَد ،مبادی اش٘ق ،میگَیط کٍ کار فیلؼَؼ اش٘ق ایي ویؼت کٍ بگَیط معدم سالب ًا چٍ چیغ را
شَب میداوىط بل ایي اػت کٍ شَب چیؼت .از وگاه او ًنچَن بؼیاری دیگع ،تَلیس ایي کٍ
معدم چٍ را شَب میمشاروط اش٘ق تَفیفی اػت ،و تَلیس و تبییي آن ٗبط وىیفْ
خامعٍؾىاػان و رواوؿىاػان اػت .آوٌا بٍ ما میگَیىط کٍ اوؼاوٌا در چٍ ؾعایيی چگَوٍ رفتار
میکىىط و ایي چٍ وؼبتی با ػاشت روری و خؼنی آوان دارد .عامل اش٘ق کاری از ػىض دیگع دارد
و آن ایي کٍ بگَیط ،فارغ از سبایل و تفکع معدم و اقتمآات روری و خؼنیِ آوان ،چٍ چیغی
اش٘ق ًا شَب اػت و معدم ،ولَ بٍرسه میل و باورؾان ،بایط آن را خبَاًىط و گعوٍ معتکب ش٘ؼ
اش٘ق ؾطهاوط .او میگَیط« 0ػعوران عغیغم ،آوچٍ ما از مشا معلنان اش٘ق اوتظار داریه بطاویه ایي
ویؼت کٍ معدم چگَوٍ کلنٍای را بٍکار میبعوط ،رتی ایي ویؼت کٍ معدم چٍ رفتاری را میپؼىطوط
کٍ اػتعنال ایي کلنْ "شَب" دمکي اػت قيع ًا از آن رکایت کىط 0آوچٍ ما میشَاًیه بطاویه
فكو ًنیي اػت کٍ "شَب چیؼت"( ».مَر )972 09721 ،او معتكط اػت کٍ "ميلَب"
بٍ معىای "ؾایؼتْ هلب" اػت ،یعىی آوچٍ کٍ معدم اش٘ق ًا بایط هلب کىىط ،وٍ آوچٍ کٍ معدم
عن ً٘ هلب میکىىط .بىا بع تفؼیع او اػتیَارت میل میگَیط کٍ ما بایط چیغی را هلب کىیه (یک
قمیْ اش٘قی) ،چَن واقع ًا آنرا هلب میکىیه .ولی اگع ادعایـ کٍ معىای "مي بایط هلب کىه"
چیغی بٍخغ "مي هلب میکىه ویؼت" ،درػت میبَد ،در ایيفَرت ،او فكو رل دارد کٍ بگَیط
"ما ف٘ن ؾیٕ را هلب میکىیه ،چَن آن را هلب میکىیه" و ایي ًعگغ یک قمیْ اش٘قی ویؼت،
بلکٍ فكو یک ًنانگَٓی اػت .از وظع مَر ،سبام ًطؼ کتاب مِل اُي اػت کٍ ما را در کؿف
آن چٍ باُط اذمام دًِهُ ،ارر کىط ،وي در واقع ،او با ت٘ش ،بعار تععُف معىار ایي "باُط" ،کام ً٘
شَدش را از بعآوردن آن ًطؼ حمعوم کعده اػت« 0او شَد را فكو حمطود بٍ اُي کعده کٍ بٍ
ما بگَُط کٍ چٍ اذمام مّدًِه( ».مَر )97210222 ،وارواک میگَیط کٍ ىاًع ًا اُي خبـ
از اػتطٗل مَر ،فِلؼَفان اش٘ق را مات و مبٌَت معده اػت و اُىان از آن چىان اهلام گعفتٍاوط
مٍ گَُا ًِچ فمِل در فِلؼَؼ اش٘ق وِؼت ،بٍ خغ اُي مٍ باُط از مغاليْ هبِعتگعاُان دورر
گغُىط ،در رالی کٍ در اػتطٗل میل اف ً٘ مغاليٍای در کار ویؼت( .وارواک 11 09722 ،و
)02
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 .4پاػض بٍ مَر
مَر میشَاًط اثبات کىط کٍ  desirableسمیتَاوط در معىآی تَفیفی یعىی "شَاػتىی"
بکار رود بلکٍ معىای آن مىزقع در "بایؼتْ شَاػنت" یا "ؾایؼتْ شَاػنت" اػت .اما می،تَان
ایيهَر م٘رظٍ کعد کٍ میل  desirableرا با  visibleاز ایي خٌت مؿابٍ وطاوؼتٍ اػت
کٍ رواوؿىاػی و اش٘ق را بٍخای ًه گعفتٍ و شلو کعده باؾط ،گعچٍ بٍ لعورت یا امکان
خطاػازی کامل اش٘ق از رواوؿىاػی ًه اعتكادی وطارد .اش٘ق رواوؿىاػی ویؼت ولی اش٘قِ مىفک از
رواوؿىاػی ،یعىی ِ
بایط مىفک از گعایؿٌا و تَاوآیٌای اوؼانً ،ه بؼا کٍ چیغی بیـ از یک اینان یا یک
اػتزؼان ذوقی وباؾط .از وظع میل ،امکان فلؼفی ایي کٍ اثبات کىیه ،وراء تىٌا چیغی کٍ بعای
عنَم معدم ،بٍؾکلی بطیٌی و ؾٌَدی ،شَب بالظات اػت یعىی لظت( ،در معىای عام ؾامل
لظات فکعی و معىَی) چٍ چیغی ذات ًا شَب اػت و ؾایؼتْ اذمام ،وخَد وطارد؛ پؽ ىاًع ًا راًی
ویؼت خغ ایي کٍ ببیىیه معدم سالب ًا یا عنَم ًا در عنل چٍ چیغی را تعخیس میدًىط و اش٘ق را در
منت آن تأػیؽ کىیه .دقت کىیط ،سمیگَیه اش٘ق را از آن اػتىتاج کىیه ،بلکٍ میگَیه اش٘ق را با
تَخٍ بٍ آن بعپا کىیه .اگع مَر بپعػط پؽ فعق رواوؿىاػی و اش٘ق چٍ میؾَد ،پاػض ایي اػت کٍ
میل میکَؾط ببیىط "چٍ میکىىط" چكطر با "چٍ بایط بکىىط" فافلْ دارد و چگَوٍ کاػنت ایي فافلٍ
دمکي اػت .او وؿان میدًط کٍ ٗزم ویؼت افعاد درپی لظت شَد وباؾىط ،تا اش٘قی ،یا شعوج
کعده از شَد ،باؾىط ،بلکٍ کافی اػت او ًٗ بٍ درک ایي وآل ؾَوط کٍ بعآورد دوراوطیؿاوْ ِ
لظت
شَد ،بٍشَدیشَی ،بٍ معز معاعات دیگعان میرػط ،کٍ اش٘ق اػت؛ ثاوی ًا با پعورش ارؼاس
اختناعی کٍ بىیاد آن در ًنٍ ًؼت ،ػعی ؾَد دایعة تىگ مىیت بٍ رطود فعاشرتی تَػعٍ یابط
بٍ گَوٍای کٍ فعد لظت خامعٍ را لظت شَد بطاوط .روش مِل در اُي خا ،ماوىط روش ًَِم اػت
مٍ اػتطٗل مّمىط اوفايف مٍ ما بٍ عىَان فمِلت در وظع مّگرُه ،اوفايف اػت مٍ در
واقع بٍ دلِل شَؾبص عنَمّ خامعٍ آوٌا را ميلَب مُّابِه؛ و اُي روش چىطان تفاوتّ با
روش شَد مَر در فقل آشع متاب مباوّ اش٘ق ،مٍ بٍ مؼٔلْ چِغًاُّ مٍ ذات ًا شَبىط میپعدازد،
وطارد.
میلً ،نچَن مَر ،تأکیط میکىط کٍ سایات واپؼیي قابل بعًان قاهع و مؼتكیه ویؼتىط .ػصي
او ایي اػت کٍ ًناويَر کٍ در ِ
اثبات قابلدیطن بَدن چیغی راًی خغ ارخاع بٍ ایي کٍ افعاد آن را
میبیىىط وخَد وطارد ،بعای اثبات ایي کٍ چیغی شَاػتىی اػت راًی خغ ایي کٍ بٍ افعاد رخَع کىیه
ببیىیه واقع ًا آن را میشَاًىط یا وٍ ویؼت .چَن بٍ امکانِ ِ
اثبات امعی کٍ بالظات ؾایؼتْ شَاػنت
باؾط ولَ معد ِم آگاه آن را زمَاًىط ،باور وطارد .اگع مىظَر میل ایي بَده اػت کٍ desirable
بَدنِ چیغی را بٍ معىای اش٘قی آن ،یعىی ؾایؼتْ شَاػتٍ ؾطن بَدنِ آن را ،فعف ًا و بٍػادگی از
هعیل معاخعٍ بٍ رفتار اسلبی معدم تَخیٍ کىط ،ایي وٍ با اپیؼتنَلَژی او و وٍ با ایطة ًطایت
اش٘قی او تىاػب وطارد .پؽ او ػعی میکىط اش٘ق را بع تىٌا مبىای عیىی یعىی شَاػت اوؼانًا بىا
کىط ،ولی وٍ بٍ ایي معىا کٍ ًع چٍ معدم میشَاًىط شَب اػت ،بلکٍ بٍ ایي معىا کٍ
بایؼتًٍای اش٘قی را میتَان با وػآيی بع لظتشَاًیِ فعدیِ سعیغی مبتىی کعد .بٍ تعبیع دیگع،
اػتیَارت میل "شَاػتىی" بٍ معىای ؾایؼتْ شَاػنت را با "شَاػتىی" بٍ معىای سالب ًا و عنَم ًا
شَاػتٍ ؾطه شلو وکعده اػت ،بلکٍ کَؾیطه اػت بعای وغدیک ؾطن بٍ اولی از مؼیع دومی
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رعکت کىط .فعق اػت میان از یکی بٍ دیگعی رػیطن یا از یکی بٍ هعؼ دیگعی رعکت کعدن .ؾایؼتْ
شَاػنت از شَاػتٍ ؾطه بٍػادگی اػتىتاج سمیؾَد ،اما (امآی کٍ مٌه اػت) ،ؾایؼتْ شَاػنت
بطون تَخٍ بٍ شَاػتٍ ؾطه ارتنا ًٗ بیؿرت میتَاوط وَعی اش٘ق شقَفی (چیغی ؾبیٍ زبان
شقَفی ویتگىؿتایي) بىا کىط.
میتَان پعػیط تکلیف اش٘قی را چگَوٍ بایط ؾىاشت؟ مَر ًنچَن میل اعرتاؼ میکىط کٍ
شَبی عیىی
سایت وٌآی زوطگی اوؼانًا با اػتطٗل شالك معلَمؾطوی ویؼت ،ولی گنان دارد کٍ
ک
و ؾٌَدی اػت .از وظع اػتیَارت میل شَبی و بطیِ سآی و مؼتكل را سمیتَان اثبات کعد ،ولی
بطیٌی یا ؾٌَدی ًه ویؼت .پؽ راًی سمیماوط خغ ایي کٍ ببیىیه معدم چٍ را ِ
شَب وٌآی و
بٍذاتٍ میداوىط؛ البتٍ ایي قيع ًا پایان کار تأػیؽ اش٘ق ویؼت ولی مؼلن ًا آساز آن ًؼت .مغاليْ
اػت و بایط پایان دادن تأػیؽ اش٘ق با رخَع بٍ معدم یا هبیعت اػت ،وٍ ؾعوع کعدن از آن .اگع
ميابل وظع مَر فعض کىیه آوچٍ معدم شَاػتىی میداوىط (یعىی ؾایؼتْ شَاػنت) ميابل آن اػت
کٍ عن ً٘ میشَاًىط ،بعای تأػیؽ اش٘ق واگغیع بٍ بایطی ميعىطی میرػیه ،کٍ یا گعتٍبعداری از
قَاعط معػَم اش٘ق متعارؼ اػت کٍ ًنان اش٘ق تَفیفی اػت ،اما از ػَی ؾٌَدگعایاوی
ِ
ؾٌَد بایؼتگی وامگظاری ؾطه ،یا تکلیفی عام در معىای کاوتی کلنٍ اػت کٍ از وظع
چَن مَر،
ذبعبٍگعایاوی مجل ًیَم -میل راًی بٍ اثبات ماًیت تکلیفی آن ویؼتٗ .خعم "شَاػتىی" قابل اتکا
بٍ چیغی خغ "شَاػتٍؾطه" ویؼت ،ولی ایي پایان کار ویؼت ،کٍ در ایي فَرت اش٘قی در کار
زمَاًط بَد .خبـ اش٘قی ػصي میل رلكْ اتقالی اػت کٍ شَاػتٍؾطه را بٍ ؾایؼتْ شَاػنت
وفل میکىط .میتَان ػصي میل ایيگَوٍ بازپعدازی کعد0
 سایت ،شَب ،بایؼتىی ،در ؾکل سآی و بىیادیي آن ،قابل تععیف و اثبات مؼتكل ویؼت؛()Mill, 1988: 81
 پؽ ابتطآ ًا راًی بٍ خغ معاخعٍ بٍ زوطگی و رفتار معدم بعای فٌه ایي کٍ چٍ رامیشَاًىط و شَب میداوىط ویؼت؛ ()Mill, 1988: 81
 ذبعبٍ وؿان میدًط کٍ معدم ًع چٍ را میشَاًىط از خٌت لظتخبؿیآن اػت ،معدم چیغ لظتبصـ را میشَاًىط و خغ آن چیغی سمیشَاًىط)Mill, 1988: 85( .
 پؽ لظت را میشَاًىط و لظا لظت را شَب میمشاروط.تا ایىدا البتٍ چیغی خغ روانؾىاػی اش٘ق ویؼت .اما میل فعاتع میرود و میگَیط0
 از آذما کٍ اوؼاوٌا دارای عكل حماػبٍگع ًؼتىط و چَن اختناعی بَدن خغء ذات آوان اػت،ایي لظتشَاًی را ميلك ًا فعدگعایاوٍ و شَدشَاًاوٍ دوبال سمیکىىط؛ میفٌنىط (و میتَان بٍ
واگغیع اختناعی اػتMill, ( .
لظت
کنک آمَزش بٍ آوان بیؿرت فٌناوط) کٍ بعآورد ک
ک
)1988:78
 چَن لظت ًع فعد امعی شَاػتىی اػت ،پؽ لظت جمنَعْ افعاد ًه شَاػتىی ،شَب ،اػت)(Mill, 1972 p. 1414
 بع اػاس ایي واقعیت عیىی ،میتَان چیغی را تَفیٍ کعد تا با تكَیت ایي دریافت عكلی-سعیغی ؾاوؽ شعوج از مىیت فعؼ و بٌیىٍػازی آگاًاوٍ ولعیت اوؼاوی بیؿرت ؾَد 0هلب کىیط
بیؿرتیي لظت بعای بیؿرتیي تعطاد را؛ و ایي ًه اش٘قی اػت ًه ؾطوی.
البتٍ میتَان بع ایي افغود کٍ0

75
شَب و شَاػتىی 0وكطی بع فلؼفْ اش٘ق میل

 بٍ مَازات رؾط فعًىگی و آمَزؾی ،اوؼاوٌا درمییابىط کٍ بعای دوام و امىیت و افغایـلظت شَد بٌرت اػت شَاًان افغایـ لظت دیگعان ًه باؾىط.
از وگاه ذبعبٍگعایاوی چَن میل (از مىظع فلؼفی و وٍ با اتکا بٍ وری) شَبی و بایؼتىی را
مؼتكل از هبع بؿع و رفتار اسلبی او در منت تاریض بٍ دؾَاری میتَان تععیف یا تأػیؽ کعد؛ مگع
ؾایط بعای افغودن مَردی بٍ تعخیزات شقَفی .امع شَب را چگَوٍ تععیف کىیه؟ "شَب
چیؼت؟" را ػٖالی کؿفی اگع تلكی کىیه بعای کؿف معىا و مقطاق آن سیع از باور و رفتار معدم بٍ
کطام معخعی معاخعٍ بایط کعد ؟ بٍ ؾٌَد؟ بٍ هبیعت؟ بٍ امع ميلل؟ از وظع میل ًیچکطام
تععیف تأػیؼی و از خىؽ خعل اػت
از ایيًا از قابلیت درک و دفاع عام بعشَردار ویؼت؛ و اگع
ک
کٍ ًعچٍ گفتٍ ؾَد ميعىطی و دلبصَاه اػت؛ ٗبط یا از مىافع گعوًی مایٍ میگیعد یا از
پعورشًای فعًىگی یا از تعخیزات عكیطتی کٍ ًیچ کطام را ردت فلؼفی ویؼت .پؽ راًی کٍ
میماوط ایي اػت کٍ شَب را ابتطا با معیاری مؿرتک میان اوؼاوٌا تععیف کىیه 0و ایي معیار ِمیل و
ًطؼ آن لظت اػت .دمکي اػت بپعػیه پؽ ایي چٍ فعقی با شَدآٓیىی و شَدحمَری دارد؛ و
تکلیف اش٘ق چٍ میؾَد ،در رالی کٍ بؼیاری از آوچٍ میشَاًیه و از آن لظت میبعیه ،بٍ درک
ععفی ،سیعاش٘قی یا لطاش٘قی اػت؟ پاػض ایي اػت کٍ ایي امعی دؾَار و بغعوذ اػت ،و بٍ
ًنیي علت اػت کٍ رؾط اش٘ق تا ایي پایٍ با ػصتی و کىطی ًنعاه بَده اػت .اگع رکي اش٘ق
شعوج از شَد باؾط و رکي اوؼان چعشیطن دور شَد ،اوؼانِ اش٘قی امع دؾَار و دیعیابی شَاًط
بَد .در عیي رالً ،ىع وظعیْ اش٘قی ایي اػت کٍ تفؼیعی از شَدحمَری ععلٍ کىط کٍ با
شعوجًای رومشىط از شَد قابل مجع باؾط و بىتام و اػتیَارت میل ًنیي کار را کعدهاوط  0ایي کٍ
شَب را ابتطا با معیاری مؿرتک میان اوؼاوٌا تععیف کعدهاوط و آوگاه بعای ربكل اش٘ق ،از شَب
شَدشَاًاوٍ بٍ ػَی شَب اختناعی رعکت کعدهاوط.
آوچٍ ربت عىَان پعػـ مفتَ مَرد اػتفادة مَر بعای وؿان دادن آوچٍ مغاليْ
هبیعتگعایاوٍ میوامط ،بَده بیاوی از ایي قعار دارد« 0در بادی وظع ،دمکي اػت بٍػادگی گنان
ؾَد کٍ دمکي اػت معاد از شَب بَدن چیغی ایي باؾط کٍ ما میل بٍ شَاػنت آن داریه .رال اگع
ایي تععیف را بٍ مَرد شافی اه٘ق کىیه و بگَٓیه" وقتی گنان میکىیه کٍ الف شَب اػت،
گنان میکىیه کٍ الف یکی از اؾیآی اػت کٍ ما میل بٍ شَاػنت آوٌا داریه" قمیْ ما دمکي اػت
کام ً٘ معكَل بٍوظع بعػط ،ولی اگع ایي پژوًـ را بیؿرت ادامٍ دًیه و از شَدمان بپعػیه کٍ "آیا
میل بٍ شَاػنت الف شَب اػت؟" با اوطک تأمل ،بٍوظع میعػط کٍ شَد ایي ػٖال بٍ اوطازة ػٖال
افلی کٍ "آیا الف شَب اػت؟" معكَل اػت ».و وتیدٍ ایي کٍ قمیْ زمؼت کاذب اػت( .مَر،
 )947 09721ولی بىا بٍ درک وگاروطه ،وقتی گفتٍ میؾَد معىای شَب لظتخبـ اػت،
پعػـ از ایي کٍ آیا واقع ًا لظتخبـ شَب اػت مؿکلی ببار سمیآورد ،زیعا کؼی کٍ میگَیط معىای
شَب لظتخبـ اػت ،مىظَرش ایي اػت کٍ اػاس و ریؿْ شَبیِ یک چی کغ لظتخبـ بَدن آن اػت،
ربو سیعمؼتكیه و مؿکَک و مبٌه باؾط و ،در وتیدٍ ،بٍوظع آیط کٍ چىیي
ًعچىط در خاًآی ایي ک
ویؼت؛ و خؼتدَ در ًنیي ابٌام اػت کٍ حبح را فلؼفی میکىط و وٍ فعف ًا روانؾىاشتی .روؾي
ِ
مَارد مؿکَک و مبٌه بٍ چىیي ػٖالی کٍ آیا واقع ًا لظتخبـ شَب اػت ،فما
اػت کٍ ایي
میدًط ،و خا دارد کٍ مطافع "شَب لظتخبـ اػت" ،بکَؾط وؿان دًط چگَوٍ بٍرسه ىَاًع،
ِ
مَارد مؿکَک ًه لظتخبـ شَب اػت و شَب ًنان لظتخبـ اػت .ایي ًه افغودوی
در آن
اػت کٍ آوچٍ مَر تععیف میوامط یک تععیف ػاده ویؼت مجل وقتی کٍ بعای ؾعوع یک حبح
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عدالت ًا تععیفی از مفاًیه افلی ارآٍ میکىیه کٍ فكو کارکعد ولَ دارد ،و ؾامل وظعیْ
افلی ویؼت .در ایيخا وقتی شَبی مج ً٘ بٍ لظتخبؿی تععیف میؾَد ایي یک تَلی ِس تععیفیِ
مكطماتی ویؼت ،افل مطعا اػت کٍ بایط وؿان داده ؾَد .بىابعایي اف ً٘ اؾکالی وطارد کٍ در ًنان
ابتطا از فزت آن وامينٔي باؾیه و بپعػیه کٍ آیا واقع ًا چىیي اػت .از ایي گظؾتٍ ،میتَان ایيهَر
اوگاؾت کٍ ایي اػتطٗ کل شَد راوی مغاليٍ اػت .مَر در ایي اػتطٗ کل بؼاهت شَب و ویغ سلو
بَدن تععیف اػتیَارت میل از آن را مفعوض گعفتٍ اػت .اگع شَب ربلیلپظیع باؾط چعا امکان پعػـ
وكن ِ
تععیفی ِ
فزت آن باؾط؟ «مَر مطعآی را کٍ در فطد اثبات آن اػت،
از فزت عکؽ قمیْ
ک
یعىی بؼاهت و ربلیل واپظیعی شَبی ،در رتبْ ػابل مفعوض میگیعد .اگع معکب بَدن مفٌَم
شَبی روا باؾط ،وٍ تىٌا میتَاویه آن را ربلیل کىیه ،بلکٍ هبیعت ًا معكَل و بامعىا اػت کٍ قمیْ
[مععؼ] را معکَس کعده و ربكیل کىیه کٍ آیا مفٌَمی کٍ شَبی را بٍ آن ربلیل کعدهایه،
ِّ
شَب اػت یا وٍ( ».واروَک)11 09722 ،
بٍ وظع میرػط ميلب از ایي قعار اػت کٍ وقتی میل میگَیط شَب یعىی شَاػتىی،
مىظَرش ایي اػت کٍ چَن ًع چٍ ت٘ش کعدیه معىآی بعای شَب کٍ وَعی فمیلت ذاتی و
لعوری مابعطاليبیعی کٍ ؾامل و عام باؾط و ؾایؼتْ شَاػنت بَدن آن قابل اثبات باؾط ،ویافتیه،
واگغیع رو کعدیه ببیىیه آیا شافیتی ًؼت کٍ معدم ًع وقت آن را در چیغی حمكل ببیىىط ،آن را شَب
بؿناروط ،و وٌایت ًا چگَوٍ میتَان از چىیي مبىآی بٍ مست اش٘ق رعکت کعد .تأمل در ارَال شَد
و وگاه ذبعبی بٍ دیگعان رکایت از ایي دارد کٍ ایي شافٍ چیغی خغ فایطهمىطی و لظتخبؿی ویؼت
کٍ امَری را ميلَب و شَاػتىی میکىط؛ و ًنیي امَر شَاػتىی ًؼتىط کٍ شَب
میمشارینؿان .رال مَر میگَیط "آیا شَاػتىی شَب اػت؟"؛ در ایىدا دوبارة بٍ ًنان معىای
مبٌه مفعوض اؾاره دارد .ػصىـ ایي اػت کٍ "آیا امع شَاػتىی واقع ًا شَب اػت؟"؛ و ؾک در
ایي را دلیل کافی بعای سلو بَدن آن گغاره میداوط .در رالی کٍ ایي ؾک عنطت ًا واؾی از ایي اػت
کٍ گفتا ِر م ِ
ؼلو اش٘قِ وىیفٍ و اش٘ق فمیلت (مؼلو در رودربایؼتًای وظعی وٍ رفتار عنلی)
چىان میکىط کٍ سالب ًا گنان بع ایي اػت کٍ خؼتدَی ميلَبات سمیتَاوط اش٘قی باؾط یا بؿَد.
مَر گنان دارد علت ایي اػت کٍ چیغًای متعطدی میتَاوىط شَب باؾىط کٍ بٍفَرت ؾٌَدی
بایط ؾىاشتٍ ؾَوط .در رالی کٍ یک فعض دیگع ًه ًؼت کٍ شَب شَاػتىی باؾط ولی فكو در
بعمی مَارد ایي آؾکار و مؼله باؾط و در مَاردی دیگع (از مجلٍ مَاردی کٍ باعح میؾَد بٍ
ایي ػٖال کٍ "آیا امع شَاػتىی واقع ًا شَب اػت؟" خَاب معدد داده ؾَد) مبٌه و ویازمىط
ایما  .مماف ًا بٍ ایي کٍ بطیل پیؿىٌادی مَر ،یعىی بطیٌی و ؾٌَدی بَدن مقادیل عیىی
شَب ،مؼٔلٍ را از دایعة ابٌام و اشت٘ؼ بیعون سمیبعد.
مک ایىتایع میگَیط اگع ًطؼ اػتىتاج مَرد حبح ،یعىی اػتىتاج ؾایؼتْ شَاػنت از شَاػتٍؾطه
کٍ مىؼَب بٍ اػتیَارت میل اػت ،اُي بَد کٍ اػتىتاخّ اػتلغامّ باؾط رل با مىتكطان اػت کٍ آن
را مغليٍآمِغ مّداوىط .وي آوٌا فعف ًا در قعآت مِل دچار اؾتباه ؾطهاوط .زُعا گفتْ مِل دربارة
بعًانواپظیعی بىیان اش٘ق روؾي مّػازد کٍ ًطفـ اُي وِؼت کٍ از "اػت" "بایط" اػتصعاج کىط و اُي
واقعیت را کٍ ًنٍ اوؼانًا بٍ واقع شَاًان لظتاوطً ،نچَن مكطمٍار اػتعنال کىط کٍ
مؼتلغم اُي وتِدٍ اػت کٍ آوٌا باُط آن را خبَاًىط .او البتٍ در کىار رد اتٌام مغاليٍ ،اوتكاد
شاص شَد را ميع میکىط از وگاه او اُيکٍ فَرت اػتطٗل او چِؼت ،ؾاُط کام ً٘ روؾي وباؾط
وي ُک رمَه قعآت او کٍ با منت کتاب فاُطهگعآی تىاػب بِؿرت دارد ،اُي اػت 0وغد او اُي
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پِؿىٌاده کٍ ًنٍ اوؼانًا شَاًان لظتاوط بِاوّ واقعگَ اػت کٍ مَفكِت ما را در تَػل بٍ آن
علٍِ کؼّ کٍ مىکع وتِدٍ اػت ،و آن ًه تَػل بٍ عَاهف و وٍ عكل او ،تمنني مّکىط« .اگع
کؼّ اوکار کىط کٍ لظات شَاػتين اػت ،در آن فَرت مّتَان از او پعػِط وي آُا تَ آن را
سمّشَاًّ؟ و پِؿاپِـ مّداوِه کٍ او باُط پاػض آرر بطًط و در وتِدٍ باُط بپظُعد کٍ لظات
شَاػتين اػت .وي اُي قعآت و در واقع ًع قعآت از مِل بایط او را بٍ گَوٍار تفؼر کىط کٍ او
اُي گفتٍ را کٍ ًنٍ اوؼانًا شَاًان لظتاوطً ،نچَن ُک بِان واقعگَر امکاوّ تلكّ کعده
اػت( ».مکایىتایع )403 09731 ،تلكی وٌآی مکایىتایع ،مبىی بع رد افالت لظت ،با مَر
تفاوتی وطارد ،اٗ ایي کٍ بٍ ًغیىْ کاػنت از اًنیت ػصي ،دامي آن را از ؾآبْ مغاليٍ میپیعایط.
فَرت اػتطٗل اػتیَارت میلُ ،ک رمَه قعآت او کٍ ،بٍگنان مي ،با منت افالت فاُطه تىاػب
بِؿرت داردً ،نان اػت کٍ گفتٍ ؾط 0پظیعفنت اؾتنال آوچٍ اوؼانًا واقع ًا میشَاًىط بع آوچٍ
وػیع ًا اش٘قی داوؼتٍ میؾَد ،بٍ تَػو رک و اف٘ری کٍ رؽ و تعبیت اختناعی و
دوراوطیؿی مقلزتخَیاوٍ بع شَدشَاًی کَتاهبیي فعدی اعنال میکىط .بٍ عبارت دیگع ،بعداؾنت
واػازگاری ذاتی میان لظتهلبی و آوچٍ ِ
ععؼ اش٘ کق اش٘قی میداوط ،بٍ کنک بعآورد اختناعی
لظت و فایطه .از وظع میل ،رؾط فعًىگی و سبطوی چىان میکىط کٍ اوؼاوٌا وابؼتگی متكابل شَد
را در امع لظت بیؿرت درک و قبَل کىىط و ًنیي اػت کٍ فایطهگعآی را اش٘قی میکىط.
( .)West, 2007:24و ایي از مؿک٘تی کٍ مىتكطان مظکَر بعمشعدوط ،آػیب سمیبیىط.
ًیَم ،کٍ وخٍ فیلؼَؼ اش٘ق بَدن او کنرت مَرد تَخٍ بَده اػت ،از باویان فلؼفْ
فایطهگعآی و لظتباوری اػت ،گعچٍ در ميلكیت ایىٌا تعدیطًآی دارد .او در بارة سایت ققَای
اعنال آدمی میگَیط کٍ والس بٍ وظع مّرػط کٍ ًطؼ وٌآی اعنال اوؼان را ،بٍ ًع ؾکلی،
ًعگغ سمّتَاوط بٍ مطد عكل تَخٍِ ؾَد ،بلکٍ اُي ساُات سبام ًا بع ارؼاػات و عَاهف بؿع اػت
کٍ پعکؿـ و شَاػتىی خلَه مّکىط ،بطون اُىکٍ بٍ قَة عكل و درک بؼتگّ داؾتٍ باؾىط.
ًیَم مجال میزوط کٍ از معدر بپعػِط 0چعا ورزش مّکين؟؛ پاػض شَاًط داد 0چَن مّشَاًه
تىطرػت دبامن .ػپؽ اگع ػٖال کىِط 0چعا تىطرػ را مّشَاًّ؟ ،فَر ًا خَاب شَاًط داد 0چَن
بِنارر دردواکؼت .اگع ػٖاٗت شَد را بِؿرت دوبال کىِط ،و بع اُىکٍ چعا از درد بِغار اػت ،از او دلِل
خبَاًیط حمال اػت بتَاوط دلِلّ ارآٍ کىط« .اُي از ساُات بىیادیي و اًطاؼ وٌآی اػت و ًعگغ بٍ
چیغی و ًطؼ دُگعر ارخاع داده سمّؾَدً ».یَم الافٍ میکىط کٍ ؾاُط بٍ پعػـ دوم مشا0
چعا تىطرػ را مّشَاًّ؟ اُي پاػض را وِغ بطًط کٍ 0تىطرػ ؾعط ٗزم اذمام دادن کارم اػت.
رال اگع بپعػِط 0چعا بعای کار شَد وگعاوّ؟ ،خَاب شَاًط داد 0چَن مّشَاًه پَل بٍدػت
بِاورم .و اگع بپعػِط چعا؟ شَاًط گفت 0پَل وػِلٍ لظت اػت« .از اُي بیؿرت ،دیگع دلِل شَاػنت کار
بیٌَدهای اػت .امکان وطارد بتَان تا بِىٌاُت پیـ رفت ،بٍهَریکٍ ًنَاره چِغی پیطا ؾَد کٍ
دلِل شَاػتىی بَدن چِغ دُگعر باؾط .باُط بٍ چِغر بعػیه کٍ بٍ اعتبار شَد ،و بٍ اُي خٌت کٍ با
ارؼاػات و عَاهف اوؼان ػازگارر دارد ،شَاػتىی باؾط (Hume, 1998: 163) ».ایي
ػصي یک اوگلیؼی ذبعبٍگعاػت؛ و مبىای فایطهگعآی ًه ًنیي وَع ذبعبٍگعآی اػت.
کاوت ًه بع ایي عكیطه اػت کٍ «فكو ذبعبٍ میتَاوط بٍ ما بیامَزد چٍ چیغی بعای ما لظیظ
اػت ...و فكو ًنیي ذبعبًٍا میتَاوىط تعلیه دًىط کٍ ًع کؽ بٍ چٍ وػیلٍای میتَاوط بٍ ایي
اًطاؼ دػت یابط ».اما تفاوت در ایي اػت کٍ از وگاه کام ً٘ متفاوت اش٘ق کاوتی «تعالیه اش٘ق
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دارای ؾعایو دیگعی ًه ًؼت .ایي تعالیه بٍ ًع کؽ بطون تَخٍ بٍ سبای٘ت او فعمان میدًط؛
فعف ًا بٍ ایي دلیل و از ایي خٌت کٍ او مَخَدی اػت آزاد و دارای عكل عنلی( ».کاوت،
 43 09722و  )42اما ایي ادعای مابعطاليبیعی بعای ذبعبٍگعایان بٍ دؾَاری قابل قبَل
اػت .عكل عنلی کاوتی کٍ بیتَخٍ بٍ امیال اوؼان دػتَرات اش٘قی از مجلٍ ركَق بؿعی
میدًط ،یک ایطٓال اػت کٍ با رؽ مؿرتک و رفتار عنَمی اوؼانًا تىاػبی وطارد .کاوت بٍ
لعورت یک مابعطاليبیعٍ بعای اش٘ق اؾاره میکىط ،اما گَیا وگعان ایي ویؼت کٍ ماًیت تکلیفی
امع ميلل را چگَوٍ بایط اثبات کعد .ىاًع ًا ویت کاوت ایي اػت کٍ با اػتع٘ٓی مشعدن رفتار اش٘قی
یک ؾکل عالی از رفتار سیعشَدشَاًاوٍ را مطار اش٘ق قعار دًط کٍ دلبصَاه و متغیع وباؾط؛ بٍ
ًنیي دلیل اػت کٍ از لعورت مابعطاليبیعْ اش٘ق ػصي میگَیط کٍ وكيْ مكابل هبیعتگعآی
ذبعبی اػت .از وگاه او عنلی اش٘قی اػت کٍ رکه ميلل باؾط یعىی مؿعوط بٍ ًیچ ؾعهی و
مكطمْ ویل بٍ ًیچ ميلَبی و ابغار بعآوردن ًیچ میل و ویازی وباؾط« .ایي تکلیف ،یک تکلیف حمن
اش٘قی اػت ،یعىی دارای الغام گؼرتده اػت» (کاوت 9722 ،ب )42 ،اما در ایي فَرت ،مبىای
چىیي رکنی چیؼت و کداػت؟ و چعا ًعگغ رتی در میان شَاص ًه خاری وبَده اػت؟ بع ایي
مبىا ،دومیي رقیب مٌه (پؽ از ؾٌَدگعآی مَر) فایطهگعآی میل ،یعىی رکه ميلل کاوتی ،از
پؿتَاوْ اػتطٗلی قابلقبَلیٗ ،اقل بٍ ؾکلی کٍ در پارادایه ذبعبٍگعآی مفٌَم باؾط ،بعشَردار
ویؼت ،اگعچٍ البتٍ باؾکَه و ویکاوطیؿاوٍ اػت .دیَیط راس در ؾع مابعطاليبیعْ اش٘قِ بع ایي
پعػـ اوکارآمیغ کاوت تأکیط میکىط کٍ «آیا افَل اش٘قی را بایط در ؾىاشت هبیعت اوؼاوی خؼتدَ
کعد؟» و بٍدوبال ایي میگَیط «یک مابعطاليبیعْ اش٘ق وٍ تىٌا بٍحلاظ وظعی لعوری اػت،
بلکٍ در عنل ًه بؼیار مٖثع اػت؛ فعؼ مفٌَم تکلیف تأثیع بؼیار قَیتعی بع دل اوؼان دارد تا
ًنْ مىابع دیگعی کٍ دمکي اػت از پٌىْ ذبعبٍ فعاًه آمطه باؾىط( ».راس )04 09720 ،ولی
وکتْ مٌه ایي اػت کٍ آیا کاوت بىا دارد مطعای مٖثعتع بَدن تأثیع اش٘ق مابعطاليبیعی را ًه با
روش مابعطاليبیعی وؿان دًط یا با ذبعبٍ؟ بٍ دؾَاری میتَان باور کعد کٍ ؾَاًط ذبعبی ػصي
فَق را تكَیت کىط.
مَر ویغ اگعچٍ مىتكط فایطهگعآی اػت اما ،با ازباذ مَلع پیامطگعآی ،با ميللگعآی کاوت
بیؿرت خمالف اػت .او میگَیط کٍ بعشی دمکي اػت بع ایي عكیطه باؾىط کٍ درػتی اش٘قی ربيی
بٍ شَبی وتیدْ یک عنل وطارد .اگع اُي رأر بٍ روؾين سبام مَرد اعتكاد باؾط ،تا آذما کٍ بٍ عكل
مي مّرػط ،ميلك ًا ًِچ راًّ بعار رد کعدن آن وخَد وطارد ،مگع بٍ بطاًت اُي افل تَػل
جبَُِه کٍ اگع ما بطاوِه کٍ وتِدْ ُک فعل معني واقع ًا اُي باؾط کٍ خٌان را بٍ عىَان ُک کل
بطتع از وق شَاًط کعد کٍ ما فعل دُگعر بٍ خار آن اذمام دًِه ،اذمام دادن آن فعل مينٔى ًا
کار وادرػ شَاًط بَد .از وظع مَر کؼاوّ کٍ مّگَُىط کٍ از بعمّ قَاعط ،فعؼوظع از
وتاجيّ کٍ بٍ بار مّآوروط ،باُط ميلك ًا ًنَاره اهاعت کعد ،مىيك ًا واگغُع از اوکار آن ًؼتىط؛ زُعا با
گفنت "فعؼوظع از وتاجيّ کٍ بٍ بار مّآوروط" مكقَدؾان بٍهَر لنين اُي اػت کٍ "ر اگع
خٌان ،بٍ عىَان ُک کل ،بٍ ػبب فعل ما ،بطتع ؾَد"« .بٍ گنان مي ،بطٌُّ اػت کٍ عامل ًا
عامط ًا فعلّ را اذمام دادن کٍ خٌان را ،در کل آن ،بطتع از وق شَاًط کعد کٍ فعل دُگعر را
بٍ خار آن اذمام دًِه ،باُط ًنَاره وادرػت باؾط .و اگع اُي معين پظُعفتٍ ؾَد ،آنگاه اُي وظع را
ميلك ًا رد مّکىط کٍ اوَاع فعلًاُّ ًؼتىط کٍ ،فعؼوظع از وتاجيّ کٍ بٍ بار مّآوروط،
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ًنَاره وىِفْ ما شَاًط بَد کٍ آوٌا را اذمام دًِه ُا از اذمام دادن آوٌا پعًِغ کىِه( ».مَر،
 )972 09722ایي فكعة اشیع رعؼ مَر ،کٍ وكن فعمان ميلل کاوت اػت بعای حبح ما متکای
متیىی اػت ،اما وخٌی از آن کٍ بع عیىی بَدن تؿصیك شَب اش٘قی بىا میکىط ،قابلدفاع
سمیسمایط .بعش٘ؼ مَر کٍ ؾىاشتگعا و عیىیگعا اػت ،رأر فِلؼَفاوی کٍ بٍ عیىی و قابل ؾىاشت
عام بَدن اش٘ق باور وطاروط اُي اػت کٍ ما بعار زوطگّ معىاُّ کؿف سمّکىِه ُا ،بٍ معىار دقِل
کلنٍ ،سمُّابِه ،بلکٍ باُط بٍ ُک چِغ مقىَع ُا جمعَل ُا فعافکين ؾطه  -بٍ چِغر کٍ گَُّ
اشرتاع ؾطه اػت -قىاعت ورزُه .کؿف را بٍ اػتىاد ركِكت مّتَان رد کعد ،وي اشرتاع و
خعل را سمّتَان« .از اُي ميلب فِلؼَفان سرمععف وتِدٍ مّگروط کٍ وَعّ عیىی بَدن
حمطود و خمتقع ،کٍ ًنان مباوی ارؼاػی سبای٘ت ارزؾی اػت ،بٌرتُي عیىیتی اػت کٍ در اػىاد
معىا ُا اًنِت بٍ امَر اش٘قی مّتَان اوتظار بعد( ».ویگیىغ)991 09721 ،

 .7لظت بٍ عىَان مبىای شَاػنت
اػتیَارت میل معتكط اػت شَاػتىی بَدن متکی بٍ لظیظ بَدن اػت .ادعای میل در مَرد
لظت دو قؼنت اػت 0یکی ایي کٍ ،در عنل ارؼاس معدمً ،ع امع لظیظی شَب اػت و دیگع ایي
کٍ ًیچ چیغ شَب ویؼت مگع ایي کٍ لظیظ باؾط .بعمی با ًع دو قؼنت خمالفت کعدهاوط و بعشی
با خغء دوم .مَر میگَیط کٍ کام ً٘ آؾکار اػت کٍ ،در خٌان واقعّ ،لظت و امل بٍ ًِچ وخٍ
تىٌا وتاُذ افعال ما وِؼتىط 0افعال ما وتاُذ بؼِار دُگعر ًه بٍ بار مّآوروط ،و مادام کٍ ما فعف ًا
ادعا مّکىِه کٍ بٍ بار آمطن رطاکجع لظت وؿاوْ درػ فعل اػت ،باب اُي ارتنال را باز مّگظارُه
کٍ ؾاُط چىني اػت فعف ًا بٍ ایي علت کٍ اُي وتِدٍ ،در واقعیت زوطگیً ،نَاره مكارن وتیدْ
دُگع رافل مّؾَد .پؽ میؾَد وتیدٍ گعفت کٍ درػ اش٘قی فعل تا اوطازهار تابع اُي وتاُذ
دُگع ًه ًؼت .اما اگع ادعا کىیه کٍ اعنال درػت بطان ػبب درػتاوط کٍ رطاکجع لظت را بٍ بار
مّآوروط ،اُي ارتنال را از مِان بعمّدارُه ،و رکه مّکىِه بٍ ایيکٍ اعناي کٍ رطاکجع لظت بٍ
بار مّآوروط درػتاوط ،ولَ ًِچ ُک از وتاُذ دُگعر را کٍ ًنَاره ،بٍ بار مّآوروط بٍ بار وِاوروط.
«مي گنان مّکىه کٍ اُي دلِل عنطة اُي معين اػت کٍ چعا بؼِارر از معدمّ کٍ رالع بٍ قبَل
گغارة زمؼتاوط در قبَل گغارة دوم تعدُط مّکىىط .اُي رأر متمني آن اػت کٍ مج ً٘ بگَُِه کٍ
خٌاوّ کٍ در آن ميلك ًا ًِچ چِغ بٍ خغ لظت وخَد وطاؾتٍ باؾط  -وٍ داوؿّ ،وٍ حمب  ،وٍ
بٌعهمىطر از زُبآیای و وٍ ػداُار اش٘قّای -با اُي ًنٍ ،باُط ذات ًا بٌرت ُ -عين شلل آن بٌرت -
از خٌاوّ باؾط کٍ در آن ًنْ اُي چِغًا ع٘وه بع لظت وخَد داؾتٍ باؾط ،فكو بٍ ؾعط آوکٍ
لظت در آن اوطک ماٍُار بِـ از مكطار کل لظت در اُي خٌان دوم باؾط( ».مَر)97220931 ،
ایي اوتكاد بٍ میل کٍ چیغًآی سیع از لظت ًه ،مج ً٘ فمیلت ،سایت فعل تَاوط بَد ،اوتكادی مٌه
و ؾایع بَده اػت .پاػض میل ایي اػت کٍ بىا بع قاعطة تطاعی ،دو چیغ کٍ ًنَاره ًنعاه ًه یا
متعاقب ًه پطیط میؾَوط ایي عادت رواوی را ایداد میکىىط کٍ با دیطن یا تقَر کعدنِ یکی
تقَر دیگعی ًه در ذًي ایداد ؾَد .امَری چَن فمیلت بٍ ایي دلیل شَب حمؼَب میؾَوط
کٍ فعد از آنًا اوتظار رػیطن بٍ لظت را دارد .یعىی فیوفؼٍ ميلَب ویؼت ،اما چَن ًنَاره بٍ
لظت ،یعىی لظت ارؼاس فمیلتنىط و لظا بعتع بَدن ،مىتٌی میؾَد بٍتطریذ ارزش سایت بٍ
وػیلٍای کٍ ًنَاره بٍ آن مىتٌی میؾَد ،ویغ ػعایت میکىط .بٍ ایي تعتیب ،ایي وػیلٍ شَد
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خبؿی از سایت میؾَد ،چَن تقَر آن لظتخبـ اػت .مج ً٘ پَل و ویغ فمیلت .از وظع مَر «بؼِار
والس اػتً ،ع چىط زُاد متطاول وِؼت ،کٍ ما ًنِؿٍ چِغر را کٍ از آن لظت مّبعُه ،ربؼني
سمّکىِه( ».مَر )227 09721 ،او میشَاًط با چىیي تعدیطی لظت را بٍ عىَان معیار مىزقع
ربؼیي و شَب مشعدن مىکع ؾَد .اما خای ػٖال اػت کٍ آیا ایي سالب ًا بٍ ایي دلیل ویؼت کٍ معدم
بؼا کٍ رُاکاروط یا ؾعمگیي و با اش٘ق معػَم ،بٍ دٗیل گفتناوی ،رودرباُؼت داروط؟
از وگاه مکایىتایعً ،ع قعآتی از اػتیَارت مِل «باُط او را بٍ گَوٍار تفؼر کىط کٍ او گغارة
ًنٍ اوؼانًا شَاًان لظتاوط ،را ًنچَن ُک بِان واقعگَر امکاوّ تلكّ کعده اػت .اما فكو
زماوّ مّتَان چىني تلكّار از آن داؾت کٍ لظت را ًنچَن وام ُک متعلل دمکي سباُل در مِان
متعلكات دُگع تلكّ کىِه ،زُعا اگع اُي گفتٍ ،فعف ًا بِاوّ باؾط معادل "ًع چِغر کٍ اوؼانًا
مّشَاًىط" ،در آن فَرت ُک ًناوگَُّ تٌّ اػت و اػتطٗل مِل از آن هعيف سمّبىطد.
معالَفف اگع لظت وام ُک متعلل شاص سباُل (ؾعاب ،خفت و آواز) باؾط ً -ناويَر کٍ اسلب
ًؼت  -در آن فَرت ُكِى ًا کاذب شَاًط بَد کٍ ًنٍ اوؼانًا شَاًان لظتاوط (پراُؿگعان
شَاًان آن وِؼتىط) ُا لظت تىٌا چیع شَاػتٍ ؾطه اػت .بطُيػان ،مِل وتِدٍ شَد را بع ابٌام
مفٌَم افلّاش [ُعين مفٌَم لظت] و وٍ بع اوتكال از ًؼت بٍ باُط مبتين مّػازد( ».مکایىتایع،
)431 09731
ایي ابٌام البتٍ وٍ شاص کلنْ لظت اػت و وٍ شاص حبح اػتیَارت میل .که ویؼتىط واژهًآی
کٍ ربطیط رطود معىآی آنًا دؾَار اػت .تكعیب ًا مجل ًع واژة دیگع ،بعای لظت ًه میتَان یک
هیف معىا در وظع گعفت کٍ در معکغ ماز اػت و در حمیو قطری بٍ ابٌام و اليعاب دچار
میؾَد .در حبح لظت اگع معىای ایي واژه مىعيفتع گعفتٍ ؾَد میتَاوط ًع چیغی رتی مبارزة
اوتزاری را ًه دربع گیعد ،کٍ ىاًع ًا وفی وظعیٍ اػت .اما لغوم ًا ایيهَر ویؼت؛ بعشی گنان میکىىط
کٍ اگع مطعآی ابيالواپظیع ؾط ،باهل یا بیٌَده اػت .وٍ فكو در فلؼفٍ کٍ در عله ًه گاه
گغارهًای ابيالواپظیع ٗزم میآیط و تععیف قيعی عله بٍ عىَان قمایای ابيالپظیع ًه یک
فلؼفْ عله دػتَری شَاًط بَد کٍ بٍ دلیل عطم اويباق با فعآیىط عنلی ربكل عله ،ميعىطی و
سیعقابل دفاع اػت .خبؿٌآی از فیغیک اسبی و فیغیک ذمَمی و بیَلَژی تکاملی و رواوکاوی
مؿتنل بع گغارهًای ابيالواپظیعوط و ایي گعچٍ رتنیت و قيعیت آوٌا را در مظان تعدیط قعار
میدًط اما علنیت و ذبعبیت آوٌا را وٍ .فلؼفٍ و عله ًعدو بٍ افل علیت متکی ًؼتىط ،ولی
ایي افل (رتی در معىای رطاقلی آن) ابيالواپظیع اػتً .عچىط علتی یافت وؿَد ،ما بىا را بع ایي
میگظاریه کٍ رتن ًا علتی درکار اػت و ایي را واؾی از یک بطاًت میداویه .بىا بع یک تفؼیع ،میل در
بارة لظت ًه ًنیي ػصي را میگَیط .از وگاه او بطیٌی اػت کٍ اگع عنلی لظتی در شَد وطاؾتٍ
باؾط سمیتَاوط وظع ما را بٍ شَد خلب کىط .در عیي رال ،اگع کؼی مقع باؾط کٍ ذبعبیتع مَاخٍ
ؾَد ،میتَان گفت ایي ربلیل رواوؿىاشتی از لظتهلبی ،مجل عنَم یا اکجع وظعیات یا مؿاًطات
علَم اوؼاوی ،اگع در مَارد اسلبی و اکجعی تأییط ؾَد ،قابل دفاع اػت .اگع مَاردی بؼیار حمطودی
از قبیل آوچٍ بٍ عىَان سایت والظتهلباوٍ ميع میؾَدً ،نچَن عنلیات اوتزاری یا کف وفؽ یا
اعاوت دیگعان کٍ سایاتی چَن اوتكام یا تعالی معىَی داروط ،در قالب واژهای چَن لظتهلبی قعار
وگیعوط ،میتَاوىط اػتجىا تلكی ؾَوط .ایيگَوٍ ،گعچٍ ميلكیت افل بٍ وفع عنَمیت آن بع ًه
میشَرد ،ولی باز ًه فایطهگعآی و لظتباوری اگع وٍ در قامت یک افل ميلل فلؼفیٗ ،اقل بٍ
عىَان یک وظعیْ علَم اوؼاوی از ؾَاًط بؼیار گؼرتده (اکجعیت وغدیک بٍ سبام اوؼاوٌا در اسلب
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اوقات) بعشَردار شَاًط ماوط .بٍ گنان مي ًیچ کطام از ایىٌا مؿکل ٗیىزلی درػت سمیکىط.
مَرد اول ابيال واپظیع میؾَد کٍ لعورت ًا و ًنَاره لایعٍ ویؼت .مَرد دوم ًه معطود
اػتجىاًآی اػت کٍ بٍ آػاوی از پؽ شلع یک قاعطة کجیع ًا تأییط ؾطه بعسمیآیط .اما در ًع رال یک
چیغ مؼله اػت و آن ایي کٍ لظت و فایطه در فلؼفْ اش٘ق میل ،ؾآبْ ػاوؼَٓالیؼه را سمیپظیعد.
لظت در ایي فلؼفٍ اعه از مادی و معىَی ،کنی و کیفی اػت.

 .6وتیدٍ
ػىت فلؼفْ اش٘ق قعن بیؼته بٍ ؾطت از مَر متأثع و لظا با میل واػازگار اػت .خمالفت با
مىيل ذبعبی فایطهگعآی میل گاه بیـ از ایي کٍ حمقَل مطاقْ فلؼفی باؾط ،وتیدْ ًنعاًی
پارادایه مؼلو در فلؼفْ اش٘ق یعىی وگاه مَر اػت .مَر البتٍ فیلؼَؼ بغرگی اػت و حمكل
فلؼفْ اش٘ق بطون ميالعْ کتب او شؼارت شَاًط دیط ،اما وكط تىط مَر شقَف ًا در کتاب
مباوی اش٘ق بؼیاری از فیلؼَفان پیعو او را از دقت در کتاب فایطهگعآی میل ىاًع ًا بیویاز سمَده
اػت .تفؼیع وادرػت مَر از "شَب بٍ مجابْ شَاػتىی" فایطهگعآی میل را عامیاوٍ خلَه داده
اػت .در رالی کٍ بٍ وظع میرػط دقت کافی راکی از ایي اػت کٍ ایي وظعیٍ از مىظع اػتطٗلی
ٗاقل لعیفتع از بطیلٌای شَد ویؼت .میل در مكام تععیف شَب بٍ شَاػتٍؾطه وبَده اػت؛
بلکٍ روش ذبعبی او مكتمی ایي اػت کٍ بعای رػیطن بٍ شَب بٍ معىای"ؾایؼتْ شَاػنت" از شَب
بٍ معىای "شَاػتٍ ؾطه" آساز کىط .او بعای رػیطن از رواوؿىاػی بٍ اش٘ق ،بع دو عىقع تعبیت رؽ
اختناعی و تَػعْ ؾعاع "شَد" و حماػبْ دوراوطیؿاوْ مىفعت ؾصقی تأکیط میگظارد.
در بطبیىی بٍ اش٘ق فایطهگعا ،گَٓی هىغ تاریصی کٍ دامي اپیکَر را گعفت و فلؼفْ لظت
قىاعتمطار و تا رطی معىَی او را بٍ شَؾباؾی بیتَخٍ بٍ ًعچیغ دیگع مؿٌَر ػاشت ،در مَرد
میل ًه اتفاق افتاده اػت .البتٍ وكط فلؼفی بیؿرت بع ػع قَت اػتطٗلی اػت ،و ما ًه بٍ ًنیي
فكعه پعداشتیه ،در عیي رال ،بؼیاری از خمالفتٌا با فلؼفْ اش٘ق فایطهگعا وگعان وتآذ اختناعی
تفؼیع ؾادشَاریِ شَدمطار از آن اػت.
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کاوت ایناوَٓل ( ،)55:5فلؼفْ فمیلت ،تعمجْ مىَچٌع فاوعی درهبیطی ،وؿع وكـ و وگار ،تٌعان .
مک اُىتاُع الؼطر ( ،)9731تارشمچٍ فلؼفٍ اش٘ق ،تعمجٍ 0اوؿاءاهلل رمح  ،اوتؿارات رکنت،
تٌعان.
مَر خَرج ادوارد ( ،)9721مباوی اش٘ق ،تعمجْ س٘حمؼیي تَکلی و علی عؼگعی یغدی ،وؿع
پژوًؿگاه علَم و فعًىگ اػ٘می ،تٌعان.
مَر خَرج ادوارد ( ،)9722اش٘ق ،تعمجٍ امساعِل ػعادت ،تٌعان.
واروَک معی ( ،)9722فلؼفْ اش٘ق در قعن بیؼته ،تعمجْ ابَلكاػه فىآی ،وؿع بَػتان ،قه.
ویگیىغ (" ،)9721ركیكت ،خعل و معىای زوطگی"در 0مقيفی ملکیان ،مٌع ماوطگار ،وؿع وگاه
معافع ،تٌعان.
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