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به قلم پيتر سينگر، فيلسوف و  »مؤثردوستي ديگر«كتاب ماه نشست رونمايي و بررسي  روز دوشنبه دوم دي
و  پور جالئيدانشگاه پرينستون آمريكا با حضور آقايان محمدرضا » هاي انساني مركز ارزش«در  اخالق استاد

  همايش فرهنگ و هنر برگزار شد.نشر ني در تاالر و همكاري داراالكرام  ي سسهمؤمصطفي ملكيان به همت 

كتاب به زبان  ي يدئويي ضمن ابراز خرسندي از ترجمهكتاب طي پيامي و ي نويسنده در ابتدا پيتر سينگر
فارسي و تشكر از آرمين نياكان مترجم كتاب افزود: در مورد اين كتاب كه به موضوع ديگردوستي مؤثر 

ها در اين زمينه فعال شوند. اين زمينه  اهميت است كه ايراني پردازد بايد بگويم كه اين نكته بسيار حائز مي
طور كه از  گذرد و همان اكنون ده دوازده سال از سن آن مي در سراسر جهان در حال گسترش است و هم

نيكي كردن و زيستن به نحوي كه دنيا را جاي   نامش پيداست دو عنصر دارد: ديگردوستي، كمك به ديگران،
گرچه  قسمي ديگر هم دارد كه عبارت است از انجام اين امور به نحوي مؤثر يا بهينه.بهتري كنيم. و 

كه  اند. ازجمله اين بسيارند كساني كه با ديگردوستي بيگانه نيستند و بسياري از اديان هم مشوق ديگردوستي
داند و  فقرا الزم ميدانم كه اسالم هم بخشيدنِ بخشي از ثروت را به  د و ميكنن شويق ميبه كمك به فقرا ت

ثير نيك ممكن را أمان بيشترين ت اين بسيار نيكو است. با اين حال بسيار مهم است كه مطمئن شويم كمك
كردن تمام  كنند صرف كمك طور نيست. بسياري از مردم احساس مي سفانه، هميشه اينأگذارد. مت مي

كنند اين تمام كاري است كه بايد بكنند  ن ميچه ديني. و گما شان است، چه اين وظيفه اخالقي باشد،  وظيفه
كه به چه  م كه اين ديدگاه اشتباه است و اينكند. من بر اين باور بتي پيدا ميشان چه عاق و مهم نيست كمك

ها ده برابر،  ام بعضي كمك طور كه در كتاب نشان داده اي كمك كنيم اهميت بسيار دارد. چراكه همان شيوه
اي ديگر مؤثر باشند. روشن است كه ه ر مواردي هزاران بار بيشتر از انتخابدحتي  برخي صد برابر و شايد

توانيم با خود بگوييم از حاال هزار برابر  كنيم را تغيير دهيم. نمي سادگي مبلغي كه كمك مي توانيم به نمي
اريم. اما با كمي كنيم. امكان انجام چنين كاري را ند بيشتر از قبل يا حتي صدبرابر بيشتر از قبل كمك مي

ب آن در اين كتا ي اين يكي از مسائلي است كه درباره مان را بسيار مؤثرتر سازيم. توانيم كمك تأمل مي
توان بيشترين خير ممكن را رساند. به طور خاص،  ه چگونه ميك اين ي ام. يعني انديشيدن درباره نوشته

توانند خير  كه مي رسانند. دليل اين ها مي انتخابها خير بيشتري نسبت به باقيِ  ها و كمك بعضي از خيريه



توانند  تواند اين باشد كه بر روي افراد فقيرتر تمركز دارند و نتيجتاً با مبالغ كم هم مي بيشتري برسانند مي
در كشور ما نيستند و  ها ناتأثير زيادي بگذارند. به اعتقاد من بايد درنظر داشته باشيم كه گاهاً فقيرترين انس

كن است خارج از مرزهاي كشور ما زندگي كنند. اين امر قطعاً در اياالت متحده صادق است. متوجهم مم
هاي ديگري  كه در امريكا هم وجود دارد. اما بايد فكر كنيم كه آيا راه كه در ايران فقير وجود دارد كما اين

مرزي ما  ي هيي كه خارج از محدودها ناان به انسكه كماك وجود دارد؟ و يا اين ها نابراي كمك به اين انس
هاي كمك به حيوانات هم توجه دارم و در نظر دارم كه  ثرتر است يا خير؟ همواره به راهؤكنند م زندگي مي

نوعانمان مؤثرتر باشد زيرا رفتار ما با حيوانات بسيار وحشتناك  شايد گاهي كمك به حيوانات از كمك به هم
براي بهتركردن وضع حيوانات و تشويق مردم به نخريدن گوشت  ي غيردولتيها نااست. كمك به سازم
بار  هاي فالكت ها هزار يا حتي صدهاهزار حيوان به زندگي تواند از دچارشدن هزاران، ده حيوانات صنعتي مي

ام. كارهاي بسياري براي انجام  به اين دغدغه اختصاص دادههم هاي كتاب را  يكي از فصل. پيشگيري كند
اي كمك كسب اطالعات ه ترين راهمؤثر ي ايد انجام دهيد اين است كه دربارهدارد. كاري كه بدادن وجود 
آن با ديگران بحث كنيد. بنابراين اميدوارم كه يكي از آثار انتشار اين كتاب در ايران اين  ي كنيد و درباره

كيل شود. كه بتوانيد با اي منسجم و فعال از ديگردوستان مؤثر در ايران تش باشد كه كمك كند تا مجموعه
تبادل اطالعات كنيد و بتوانيد از هم  ،هاي كمك مؤثرترين راه ي هوگو كنيد و در اينترنت دربار يكديگر گفت

ي  به شيوهاكنون در حال گسترش در سراسر جهان است  بياموزيد و نهايتاً اين راه جديد خيررساني را كه هم
گزارم كه سخنانم را شنيديد و اميدوارم از خواندن كتاب لذت ببريد ي به ديگران برسانيد. بسيار سپاسمؤثرتر

  و همچنين اميدوارم پيام اين كتاب را در دنيا انتشار دهيد. 

ضمن تسليت درگذشت فرهاد و آزاد خسروي دو برادر  پور، جالئيمحمدرضا سپس اولين سخنران جلسه، 
هاي  م توجه به فعاليتدو گفت: ع انتقاد كردعدم توجه كافي به وضعيت كولبران و كودكان كار از  ،كولبر
مؤثر تواند عامل اصلي در بروز چنين رخدادهايي باشد. لذا از اقدامات  مي» مؤثر ديگردوستي« ي هحوز

ن كولبر و كودكا ي هبورسي كولبران، اهميت به تحصيل و ي هتوان به بيم مي جهت حمايت از كولبران
. لذا الزم است با فشارآوردن توجه الزم به تجارت آزاد بين ايران و عراق و طرح كارانه اشاره كرد همچنين

جمعي و نهادي جلوي هاي  گسترانه و مداخله گذار جهت اجراي اقدامات عدالت به نهادهاي سياست
  ديگر را بگيريم.هاي  شدن فرهاد و آزاد قرباني



از بعد يك جنبشي اجتماعي است  همچنينبه نوعي يك فلسفه و  مؤثر ديگردوستيكه وي با ذكر اين نكته 
ترين جنبش  هاي اخير قوي در سال مؤثر ديگردوستيپرداخت و گفت: ديگردوستي  ي هجنبش به مسئل

اصلي اين پويش متكي به اين ايده است كه همگي  ي هيافته بوده است و فلسف اي توسعهدر كشوره اي خيريه
بندي بيشترين خير به  را برسانيم لذا جهت بررسي اولويتبايد تالش كنيم كه بيشترين خير ممكن 

اخالقي اجتناب از باورها و رفتارهاي غيرگري عقالني مبتني بر شواهد تجربي نيازمنديم. وي افزود: سنجش
  توانند موجب خيررساني شوند. تنهايي نمي غيره بهنكشتن و نرساندن، نكردن، آزار نظير دزدي

بار  اولين مؤثر ديگردوستي ي هپرداخت و گفت: واژمؤثر  ديگردوستيبه معرفي عنوان  پور جالئيدر ادامه 
هاي  شد. البته در ابتدا ايده استفاده 2012دانشگاه آكسفورد در سال  ي هاسكيل استاد فلسف توسط ويليام مك

كتاب  همچنينو  1972شده از وي در سال منتشراي  در مقالهتوسط پيتر سينگر ن جنبش محوري اي
 ريزي شده بود: اگر بر اساس استداللي بسيار ساده پي 2009در سال  »توانيد نجات دهيد مي كه اي زندگي«

تر است زير  مهم كه اخالقاًرا كه خودمان چيزي  ون اينداتفاق بدي براي ديگران را بگيريم ب يتوانيم جلو مي
هاي  اسكيل بنياني را بنا نهاد كه فعاليت موظف به انجام آن هستيم. لذا ويليام مك پا بگذاريم، اخالقاً

  كرد. مي دهيها را سامان و نهادهاي مرتبط با اين نوع فعاليت مؤثر ي هدوستانديگر

توان بيشترين  ميپردازد كه چگونه  مي اول به اين موضوع ي هدر درج مؤثر ديگردوستي: پور ادامه داد جالئي
فرض استوار است:  به ديگران رساند. اين پرسش بر دو پيش غيرهنظير وقت، پول و  يرساني را از منابعخير

و زمان  مدآدربا استفاده از  تجمالتي خودرمين نيازهاي الزم و غيكه بر ما ضروري است پس از تأ اول اين
ارزش تمام اقدامات خيرخواهانه يكسان نبوده و ما موظف به  . ثانياًزيمين نيازهاي ديگران بپردامخود به تأ
  ترين اقدامات براي رساندن بيشترين خير هستيم.مؤثرشناسايي 

مكاتب اخالقي به بيان اهميت كردن از ديد بسياري از  با اشاره به ضرورت نيكي پور جالئي همچنين
مثال از كتاب خيرخواهانه، به بيان دو هاي  فعاليتبخشي  بندي و اولويت تبهگري عقالني جهت رسنجش

 فرض اول غنايي قابل توجهي در دفاع از پيشسينگر در كتابش توان اهاي  : استداللسينگر پرداخت و گفت
شناسند  مي داشته است و اكنون بسياري از افراد جنبش فكري سينگر را با دو آزمايش مطرح شده در كتابش

  پردازيم: مي ها نآكه به اختصار به بيان 



 عمق اي كم شدن در درياچه فرض كنيد كه در حال قدم زدن در پاركي هستيد و متوجه كودكي در حال غرق
دهيد اما كفش  مي راحتي كودك را از مرگ نجات به نجات كودك بشتابيد، به اگر سريعاً .شويد مي پارك در

شمان شدن كف رغم خراب آيد كه علي مي ال پيشؤسجا اين  شود، در اين مي قيمتي كه به پا داريد خراب گران
؟ اگر جواب اين سوال مثبت است پس چه تفاوت نجات دهيمشدن  وظيفه داريم كودك را از غرق

خيلي كمتر هاي  شدن با كودكان نيازمند ديگر وجود دارد كه حتي با هزينه اي بين كودك در حال غرق ماهوي
؟ عدم حضور كودكان در آن موقعيت و در پي آن بار را نجات دهيم نيم جانشانتوا مي قيمتمان از كفش گران

  نكردن ما باشند. اليل كافي عقالني براي توجيه كمكتواند د كمتر عاطفي بر اثر بعد جغرافيايي نمي

سرعت در حال حركت است و چند كودك روي  شود كه قطاري به مي با اين فرض آغاز آزمايش دوم نيز
كردن هستند، اگر شما كنار سوزن قطار باشيد و متوجه امكان تصادف قطار با  بازيال قطار در حهاي  ريل

 كه اينرغم  د و جان كودكان را نجات دهيد عليجا كني آيا حاضر هستيد سوزن قطار را جابه كودكان باشيد
  قطار با تغيير جهت از ريل خارج شود و به ماشين لوكس شما اصابت كند؟ 

ايد  قطار نيستيد در واقع انتخاب كردهدادن سوزن ايد پذيرفت كه اگر حاضر به تغييرال بؤدر جواب به اين س
 ي ه. لذا با هر هزينكه كودكان جانشان را از دست بدهند، تا شما تبعات سنگين اين موضوع را نپردازيد

ايد كه  دهشما انتخاب كر ،لوكس ي هشويد نظير: خريد ماشين، جواهرات و خان مي لوكسي كه شما متحمل
توان جان بسياري از كودكان را  مي بسيار كمترهاي  كودكي جانش را از دست بدهد در صورتي كه با هزينه

  نجات داد.

به قابليت بسيار باالي كتاب سينگر در اقناع مخاطب پرداخت و با انتقاد از وضعيت  پور جالئيدر ادامه 
ثير تأ هايي نظير اين، درتمند اين كتاب و كتابقهاي  و استداللملموس هاي  موجود در ايران گفت: مثال

اند، اما در  رو شده روبهاي  بسيار بااليي در زندگي افراد گذاشته و در سطح جهاني با استقبال بسيار گسترده
اند و اميد است با توجه به ارزش باالي اين  ار نگرفته و به فارسي ترجمه نشدهايران چندان مورد توجه قر

سزايي در ترويج اخالق عملي  مخاطب را به فارسي برگردانده و تأثير بهمترجمان، اين آثار پر  آثار، فالسفه و
به تمام  محور است و شجاعانه گرايي عمل . وي افزود: سينگر حامي فايدهو اخالق هنجاري داشته باشند

گرايان،  ضيلتحتي از منظر فاصلي سينگر هاي  دهد، اما جنبش حاصل از ايده مي نتايج حاصل تن
 لز قابل دفاع و ارزشمند است و حداقمحور و نظريات تركيبي از اين قبيل ني محض و قاعده گرايان نتيجه



ري ترين عوامل در داوري تصميم اخالقي ما باشد، لذا بسياري از فالسفه كه مباني فك تواند يكي از مهم مي
  اند. از اين جنبش استقبال كردهستند گرايي هم ني متفاوتي نسبت به سينگر دارند و حامي فايده

افته ي فراواني در اكثر كشورهاي توسعه اخير گسترش بسيار ي هاذعان داشت كه اين جنبش در ده پور جالئي
اروپاي غربي و آمريكاي شمالي داشته است كه از دل اين جنبش نهادهاي بسيار و شهرهاي پر جمعيت 

اميد است كه با انتشار چنين جذب خود كنند و  را اند هزاران حامي برآمده است كه توانستهزيادي 
هاي  مناسبي جهت تقويت و هماهنگي فعاليت ي هخيرخواهي، زمين ي ههايي و گسترش ايد كتاب

زيستي است،  انتخاب ساده : يكي از نتايج پيوستن به اين جنبش،در ايران نيز فراهم گرددمؤثر  ي هخيرخواهان
تصاص درصدي از منابع خود يادي بر اهميت سنجش عقالني براي اخكيد بسيار زكه اين سبك زندگي تأ

خيرخواهانه دارد هاي  جهت فعاليت ماهانه و يا حتي بخشي از بدن خود هم چون اهداي خون، مدآدرنظير 
پيوستن به اين جنبش به سطح شادكامي بسيار بااليي در از و طبق مطالعات انجام شده، اغلب فعاالن بعد 

يمان از طعام لذت برند ئل«. به تعبيري اثرگذاري اين جنبش استكه خود گوياي اند  يافته زندگي خود دست
  »اطعامو كريمان از 

 كه توسط مؤثر ديگردوستيافراد را به گذراندن دروس آنالين  ي هدر انتهاي سخنراني خود هم پور جالئي
 ي هكه بر پاي دادي نهاد و سازمانعنهايت به معرفي تپيتر سينگر آموزش داده شده است تشويق كرده و در

  پرداخت:اند  شكل گرفته مؤثر ديگردوستي ي هايد
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ت، كه با اندازي شده اس ريزي جهت بخشش راه توسط سينگر و شاگردانش با هدف برنامه اين سايت
كند، و  خود درصد پيشنهادي جهت انفاق را اعالم مي مدآدرگر، بعد از اعالم ميزان  استفاده از نوعي محاسبه
گر هم  مد، رقم پيشنهادي محاسبهآدرمالياتي تصاعدي دارد كه با افزايش رقم هاي  عملكردي مشابه نظام

  هزار متعهد داشته است. 20كنون نزديك به اين سايت تا شود. مي افزوده
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رسانند به  مي تري دارند و خير بيشتري كه عملكرد شفافاي  خيريههاي  اين سازمان با سنجش نهاد
توان به تالش براي  مي اين نهادهاهاي  جمله فعاليت. ازپردازد مي خيرخواهانههاي  بندي فعاليت اولويت



 غيرهزدايي از بدن كودكان، پيشگيري از نابينايي، مبارزه با ماالريا و  رنج نظير كرم پرهاي  كاهش بيماري
  ترين افراد خواهد شد.صرف فقيرترين و ضعيف شود مستقيماً مي اشاره كرد. لذا پولي كه از افراد دريافت
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ازمان داراي بيشترين منفعت و خيررساني است. داوطلبين اين سهاي  اين سازمان شناسايي شغل ي هفلسف
هزار ساعت  80نامه و دريافت پروفايل كاربري عضويت،  كردن يك پرسشهمگي موظف هستند بعد از پر

هايي  رساني را داشته باشند. لذا شناسايي شغلبگذرانند كه بيشترين خيراي  گونه از ساعات كاري خود را به
و حتي  40هاي  رساني را دارند بسيار اهميت دارد. در اين راستا بسياري از داوطلبين در دههكه بيشترين خير

رساني را  كه بيشترين منفعتاند  رفتههايي  و به سمت شغل مسير زندگي خود را تغيير دادهزندگي خود  50
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي رسانخيرهاي  جمله شغلداشته باشند. از

  بندي اهداف خيررساننده پژوهش در مورد اولويت - 1

 ي هنكته كه نشر ايد (با توجه به اينمؤثر  ديگردوستيگري جهت تقويت جنبش  سازماندهي و پويش - 2
  كمك شاياني به گسترش اين جنبش خواهد كرد). ديگردوستيرساني و  كمك

  المللي و نهادهاي بينها  خير دو دولتهاي  گيري رهبريت سياسي در جهت بهبود تصميم - 3

زيستي و ويروسي، تغييرات هاي  موجود نظير هوش مصنوعي، ريسكهاي  سازماندهي ريسك - 4
  توانند نسل بشر را در خطر انقراض قرار بدهند. مي ها آنكه هركدام از محيطي و غيره  زيست

  .بهبود سالمت در كشورهاي به شدت فقير ي هفعاليت در حوز - 5

 يافته توسعهكاهش رنج حيوانات و كاهش مصرف گوشت. در بسياري از كشورهاي  ي هفعاليت در حوز - 6
در  بسياري از فعاالن حقوق حيوانات. رو به افزايش بوده استفعاليت در جهت حمايت از حقوق حيوانات 



صنعتي هستند. حمايت از حيوانات پرورشي در ايران هاي  ر پرورشگاهتالش براي كاهش رنج حيوانات د
  حمايت از حيونات خانگي جريان دارد. ي هلت قرار گرفته است و تنها در حوزبسيار مورد غف

  فعاليت در جهت كاهش مصرف سيگار - 7

رساني بسيار بااليي دارند لذا به معرفي شده خير دهد كه اهداف دنبال مي العات نشانوي افزود: مط همچنين
  پردازيم: مي تعدادي سازمان با توجه به اهداف ذكر شده

حيوانات: اين سازمان در تالش است با معرفي و شناسايي بهترين  ي هگراي خيري سازمان سنجش - 1
ميليارد حيوان در محيط پر از رنج  60ايران ساالنه حدود  به كاهش رنج حيوانات كمك كند. درها  فعاليت

معتقدند كاهش رنج حيوانات حتي از  مؤثر ديگردوستيشوند، لذا بسياري از فعاالن  مي پرورشگاهي كشته
  تر است.  هم مقدم ها ناكاهش رنج انس

شده را  پول بخشيده دولتي، ي هرگونه مداخلواسطه براي بخشش: در تالش است با عبور از ه سازمان بي - 2
نهاد، رساندن  گذاري اين گاندا و رواندا برساند. هدف پايهكشور كنيا، او سهبه دست فقيرترين افراد در 

زيرا حتي  .جهت بروكراسي خيريه استاي  شده به دست مردم بدون صرف هزينه مستقيم پول بخشيده
توانند به بهترين نحو  را ندارند و همچنين نميين افراد نيز توان شناسايي كامل فقيرترها  كاراترين حكومت
  ممكن هزينه كنند.

هاي  دهي فعاليت اسكيل مديريت شده و به سامان مك : اين مركز توسط ويلياممؤثر ديگردوستيمركز  - 3
  پردازد. مي خيريههاي  و مديريت سايتها  ساالنه، خبرنامههاي  خيرخواهانه نظير كنفرانس

ل توجهي رد و گفت: در ايران نيز ميزان قاببه وضعيت موجود كاي  خود اشاره نانانتهاي سخدر  پور جالئي
گري عقالني براي انتخاب درست خيريه، شود ولي به دليل عدم وجود سنجش مي از منابع صرف امور خير

 كامل شفاف نيستند. كدام به طور شوند كه هيچ مي محلي خانوادگي و مليهاي  بسياري از منابع صرف خيريه
اميد است كه با  .باشد كه شفافيت مالي بااليي دارد ميها  ترين خيريهمؤثرداراالكرام يكي از  ي هسسؤاما م

گري عقالني اهداف خيرخواهانه، كمك بيشتري به كودكان كولبر و كودكان كمك به اين مؤسسات و سنجش
  تري پيگيري شود. يكار شود و تحصيل كودكان بازمانده از تحصيل به شكل جد



در باب  ددر شروع سخنان خو ،استاد فلسفه و اخالق ،مصطفي ملكيان ،سخنران ديگر اين نشستدر ادامه 
داراالكرام را يكي از بهترين  ي هر از عوامل برگزاري اين مراسم، مؤسسانديشي و خردورزي، ضمن تشكخير

خواهي در ايران پرداخت و  موضوع نيك ي هارو در ادامه به انتقاد دربخيريه در ايران دانست  مؤسسات
با توجه  اوالً .خواهي صحبت كنم ام، به دو علت قصد نداشتم در باب نيك ت: بر خالف اعالمي كه كردهگف

 و گفتن و سخن از خيرخواهي تبديل به مضحكه شده است  در كشور عقالني سخنط كنوني حاكم به شراي
   .»نسرين راگل و  رستم چه كند در صف دسته«به قول شاعر 

نفت و دومين منابع گاز در جهان را در اختيار دارد اما  ي هارمين منبع عمدهچ ايران كه اينبا توجه به 
به اين موضوعات اشاره  كشور گورخواب، كارتون خواب و كولبر داريم و اگر كسي صريحاًدر  چنانهم

كند متهم به جاسوسي خواهد شد، لذا صحبت از عقالنيت و اخالق در كشوري كه امثال فرهاد و آزادها 
خواهي و  به صورت تمام و كمال به بحث نيك سينگر وجود دارند به شوخي بيشتر نزديك است. ثانياً

افزوده شده به  ي همقدممانده باشد در  خردورزي اشاره كرده است و هرآنچه كه ممكن است از قلم او جا
برگزاركنندگان اين نشست صحبت خود را در  ي هليكن با توجه به خواست كتاب، به طور كامل آمده است.

با موضوع تفكيك نياز از خواسته آغاز بحث خود را ملكيان دهم.  باب خيرانديشي و خردورزي ادامه مي
و به عبارتي ديگررساندن بيشترين خير ممكن، مؤثر گزيني ردر باب ديگ ترين مسائليكي از مهمنمود: 
باشد. افراد داراي نوعي نياز و نوعي خواسته هستند كه بايد بين اين دو مقوله  مي رسانيبودن خير عقالني
 علوم انساني امر بسيار مهمي ي هدر هم اخالق و اساساً ي هدر فلسف قائل شد. تفكيك نياز و خواسته تفاوت

 كمك مادي و مالي اخالق انفاق و جا صحبت از قلمرو اخالق نيست بلكه سخن از اين و البتهباشد،  مي
هستند كه به هيچ عنوان به آن نيازي ندارند هايي  باشد و بايد توجه داشت كه اغلب افراد داراي خواسته مي
افراد بر يكديگر انطباقي و نيازهاي اين ها  خواهند، لذا خواسته را نمي ها آننيازهايي دارند كه  همچنينو 

  ندارند.

انفاق را متعهد  اوالً :كرد جهت معرفي سهملكيان اقتضاي عقل در شرايط عدم انطباق نياز و خواسته را در 
انتها هستند و هرگز  انسان بيهاي  . زيرا خواستهها آنهاي  داند نه خواسته به برآوردن نيازهاي افراد مي

عدم  يت نبوده و حتينها رآورده كرد. اما نيازهاي انسان بيطور كامل ب بهكسي را هاي  توان خواسته نمي
شود لذا در بحث انفاق  مي برآوردن نيازهاي انسان موجب اخالل در ساختار جسماني، ذهني و رواني افراد

هرچند تفكيك نياز از  باشد. مي افرادهاي  بايد توجه كرد كه برآوردن نيازها مقدم بر برآوردن خواسته



 ثانياًتواند به صورت فرد به فرد انجام شود و نياز به مديريت و ساماندهي اين تفكيك هستيم.  خواسته نمي
تواند خيانت باشد. در واقع بسياري از  مي نيست و حتي ها آنخدمت به  ديگران لزوماًهاي  برآوردن خواسته

به اين موضوع كه اين خوشايند انسان با افراد هستند كه بهتر است برآورده نشوند. لذا با علم هاي  خواسته
  دوستانه وجود ندارد. ظاهر انسان ليلي به انجام عمل بهمصلحتش ناسازگار است د

اند،  خود شدههاي  بشر در طول تاريخ به نيازهاي خود اكتفا نكرده و تسليم خواسته غريب به اتفاقاكثر  ثالثاً
كاري،  كم اخالقي نظيرگيري هنجارهاي غير منجر به شكلطلبي و حرص در افراد  از اين رو طمع، زياده
داران با عدم اكتفا به  غيره شده است. لذا سرمايه كاري و فروشي، تقلب، فريب اختالس، احتكار، گران

. البته بسياري معتقدند اند گيري فقر در جامعه شده ور از موازين اخالقي منجر به شكلضروريات خود و عب
اند، اما بايد توجه داشت  فرهنگ و تمدن به شكل امروزي بودهگيري  مع انسان سبب شكلطلبي و ط كه زياده

به دست  غيرهاز طريق صنعت، كشاورزي، خدمات و  كه اگر همين بشر امروزي كه ثروت خود را عمدتاً
آمد و حتي  جاوز به شكل كنوني هرگز پديد نميظلم، تعدي و ت ،كرد مي آورده به ضروريات خود اكتفا

  اجتماعي به نام فقر وجود نداشت.ـ  اي اقتصادي ه پديد

 در ادامه ملكيان با اشاره به وجود فقر فرهنگي در راستاي فقر مادي راه حل تفكيك نياز از خواسته را
سفانه بسياري از فقرا قدرت عقل معاشي را در مصرف ندارند و به آن ميزان آموزش دانست و گفت: متأ

كنند.  مي محلي صرف و كمك دريافت شده را در وجه بياند  از اموال خود نرسيده فرهيختگي براي استفاده
جا صحبت از  البته اين است. ها آننكردن فقرا در استفاده از اموال  مؤثرترين كارهاي خير رهالذا يكي از 

كه روش صحيح استفاده اي  گونه بلكه به ؛جزء به جزء كه با عزت نفس افراد منافات دارد، نيست ي همداخل
ضروريات زندگي حد معين و مشخصي دارند، عدم وجود  كه ايناز اموال را آموزش دهيم. زيرا با توجه به 

ني رسا منجر به آسيب فرهيختگي در اختصاص مال و زمان به ضروريات زندگي براي يك حد معين معموالً
  شود.موزش داده مصرف بايد آ ي هبه فرد خواهد شد لذا روش بهين

زيستي دو ويژگي مهم  سادهزيستي را تمرين كند،  ز براي كمك به ديگران، بايد سادهر نيوي افزود: فرد خي
خصوص امريكايي و بهاي  زيستي به دست ترانسندنتاليست سادهنهضت  د:بايد توجه كر ها آندارد كه به 
اين نهضت به  ي هو فلسف ،استه پيشنهاد شد امريكايي ) فيلسوف1817- 1862ي ديويد ثورو (توسط هنر

شود. و  مي زيستن حاصل واني و روحاني تنها از طريق سادهكه درك نيازهاي عميق ذهني، ر استاي  گونه
 شتر قرارباالتر در جهت مصرف بي درامدانسان را در مسير كسب  ،زيستن و توجه به تجمالت اشرافي طبعاً
باشد، لذا فرصت  مي روز ه گذراندن ساعات بيشتري از شبانهبوردن اين مهم، ناگزير آ دهد و براي به دست مي



) گرايان تعالي(ها  ترانسندنتاليست درك نيازهاي ذهني، رواني، روحاني و معنوي وجود نخواهد داشت.
 نيازهاي ذهني و رواني و معنوي و روحاني شما مغفول واقع نشوند و عمالً كه اينبراي كنند كه  مي توصيه

ني تان به حد ضروريات بيولوژيك و فيزيولوژيك اكتفا كنيد. يعنمانند در مورد نيازهاي بدن باقيبرنياورده 
خواهيد و به  مي ، مسكن، خواب و ارضاي غريزه جنسي، استراحت و تفرجبدانيد كه چقدر خوراك، پوشاك

نوي هم دارد. اين مقدار اكتفا كنيد. زيرا انسان فقط جسم نيست و نيازهاي ذهني و رواني و روحاني و مع
ه فقط جسم و تن خود را فربه زيستي التزام عملي نداشته باشيم، آنگا اين بود كه اگر به ساده ها آنغرض 
  .ايم ي سپردهايم اما ساير وجوه خود را به فراموش كرده

راه ثورو را پيش  كه به بعد كساني 1924 سال خصوص ازگرايي ب جريان تعاليشدن  عمومياما بعد از 
. دانستندفقرزدا  را زيستي سادهحتي و  كردند ديگري نيز عالوه بر بحث پيشين مطرح ي هگرفتند، نكت

زيستي  قرا كنيم بلكه بايد سبك سادهرا صرف ف درامدبه اين معنا نيست كه اضافه  صرفاًزيستي  ساده
  .باقي نگذاردجامعه  درآمدن چيزي به عنوان فقر  فرصتي براي پديد باشد كه اصالًاي  گونه به

تر از آن در جهت صرفاً در جهت فقرزدايي بلكه مهماخالقي است نه  ي هزيستي يك وظيف بنابراين ساده
گيرد كه الاقل به  مي در پيشاي  زيست است، چنان سبك زندگي ي از پيدايش فقر. انساني كه سادهجلوگير
مادي و معيشتي دچار هاي  بل او به فقر و گرفتاريثير دارد، كساني از قأتكه خودش در جامعه اي  اندازه
  .شوند نمي

ترين يكي از مهم گفت: و خواهد مي زيستن ظرفيت اخالقي اين نكته اشاره كرد كهانتها به  ملكيان در
باشيم هميشه بايد در نظر داشته موضوعات در نظر گرفتن ظرفيت خودمان در اخالق است به اين معني كه 

است. براي مثال ممكن است از لحاظ  ظرفيت حتي در مورد اخالق انفاق نيز مستلزم زيستن كه اخالقي
م. يعني ممكن است يخيريه داشته باش ي هسسؤتومان را به فالن م n رواني و ذهني آمادگي پرداخت شرايط

را بيش از اين مقدار  بخشش روانيم اما قابليت و توانايي ذهني و يبرابر اين ميزان ثروت داشته باشها  ده
م تا زماني كه يا كه آن را پرداخت كردهاي  م از لحظهياگر اين مبلغ را براي كمك به فقرا بپرداز ،نداشته باشيم

تومان باشد اما   nم. اما اگر ظرفيت و پتانسيل رواني انفاق ماليبر مي اين كار را م، سود معنوييكن مي زندگي
 ي هضرب م،اي هپرداخت كردرا برابر  3كه آن اي  م از لحظهيبرابر اين مقدار انفاق كن 3ي خودنماي به جهت
كنيم.  مي افيان را بارها سرزنشرايم بلكه حتي خود و اط تنها از اين عمل سود نبرده خوريم و نه مي معنوي



ايم و درنهايت اين  علت آن است كه اين پرداخت فوق ظرفيت ذهني ما بوده است و به آن مبادرت ورزيده
  عمل به ضرر خودمان تمام شده است.

تر انجام شود. در حالي  عمل اخالقي برخالف عمل قانوني و حقوقي بايد در آزادي هر چه تماموي افزود: 
 ي هيعني هميشه بايد يك قو .قهريه انجام بگيرد ي هجبر و قو ي هكه عمل قانوني و عمل حقوقي بايد در زمين

 و موجب گيرد مي آزادي مطلق صورت ي هزيستن در زمين نون باشد. برعكس اخالق و اخالقيقهريه مدافع قا
  شود. مي ارتقاي معنوي

براي مثال اگر فقير درخواست كمك كند و با توجه به پتانسيل خود به او هزار تومان كمك كنيم موجب 
خواهيم كرد. اما اگر شرايط به شادكامي ما خواهد شد و حتي از فقير به دليل ايجاد اين فرصت تشكر 

برابر  9فروشي به جاي هزار تومان، ده هزار تومان بپردازيم،  باشد كه تنها براي خودنمايي و جلوهاي  گونه
گاه منجر به حظ معنوي  ايم و ايثار فراتر از ظرفيت اخالقي هيچ فيت خود پرداخت كردهرپتانسيل و ظ

عدي را نيز از بين خواهد برد. لذا توجه به پتانسيل و ظرفيت بهاي  شد و حتي انگيزه براي كمك نخواهد
  ذهني خود براي كمك مادي به ديگران سبب انگيزه براي عمل اخالقي خواهد شد. 

انفاق خواهيم  خود در انفاق هستيم اما هنگامي كه ميهاي  ما ملزم به افزايش ظرفيت ي هادامه داد: هم ملكيان
بردن علم و در باال سعي كه بشر دائماً چنان ظرفيت ذهني خود اعتنا كنيم. همه بايد در همان لحظه ب كنيم

اش  معلومات همان لحظه ي هبخواهد چيزي بگويد بايد به اندازخاص اي  اما اگر در لحظه دانش خود دارد
ع) ( حضرت عيسي ي هگفتمعلوماتي كه در آينده ممكن است كسب كند. به  ي هسخن بگويد نه به انداز

سسات لذا مؤ. خبر نشودتان از اين بخشايش بابخشد، دست چپ مي تانببخشيد كه وقتي دست راست چنان
 يداوطلبان فوق پتانسيل خود كمك كنند و ارتقاشرايط را طوري رقم نزنند كه بايد توجه داشته باشند كه 

بيشتر  بخشش مالِشود به ارتقا معنوي دست يافت و  مي كمتر معنوي نداشته باشند. زيرا با بخشش مالِ
كردن عموم از شد كه با خبر بيان ممكن است منجر به انحطاط و سقوط معنوي شود. اين نكته به اين جهت

خواهد شد. اما نبايد بخشايش  عمل خير و بخشايش باالتري در ي هسبب انگيزبذل و بخشايش نيكوكاران 
  بيش از پتانسيل افراد باشد و به او ضربه وارد كند.

كردن  ي اجتماعي نيست بلكه براي آبادانبراي بهبود زندگ صرفاًزيستن  اين سخن آن است كه اخالقيمعناي 
ام اما  ران كمك كنم، جامعه را بهتر كردهبرابر ظرفيت خودم به ديگ 10روح خود شخص نيز هست. من اگر 

ام. بايد ميان  كردهترشدن آن كمك  بلكه به ويرانو ام  جهت آباداني روح خودم حركت نكردهچه بسا در 
كه ما در اخالق اند  كيد كردهأه تمايز گذاشت. فيلسوفان اخالق تاخالق ديگرگزينانه و اخالق خودشكوفايان



خواهيم خودمان هم شكوفا شويم. بنابراين ديگرگزيني بايد به  مي قصد ديگرگزيني نداريم بلكه صرفاً
  .نداشته باشدصورتي انجام پذيرد كه با خودشكوفايي من منافات 

. تا تهوعي نباشد، تحولي نيستمهم اشاره كرد و گفت اي  خود به بيان نكتههاي  صحبت پايانملكيان در 
توجه شده بود. البته سينگر  ها آنكمتر به  در كتاب پيتر سينگردر اين بحث بدان اشاره شد كه  نكاتي
شكل ممكن  ترين ترين و خيرخواهانه انسانيترين و  به بهترين و عالمانه مؤثراخالق ديگردوستي  ي هدربار

در آثار  اوالً قي از يك فيلسوف اخالق نيست بلكهاخال صرفاًصحبت كرده است و كتاب او تنها يك كتاب 
 وجودي تأثيراست كه در انسان اي  گونه او بههاي  كتاب زند ثانياً مي دوستي موج او صداقت و انسان

خواهد عوض نشود بايد  مي او را خواند و تغيير نكرد. بنابراين اگر كسيهاي  توان كتاب گذارد يعني نمي مي
كند اگر آثار او را بخواند به تدريج از  مي پيتر سينگر را نخواند! انساني كه غيراخالقي زندگيهاي  كتاب

اي  زندگي بسيار مفيد است چون خود مقدمه و اين شرم و تهوع در كند مي زندگي خودش احساس شرم
خوانيم  مي را ها آندر دسترس ما قرار بگيرد كه وقتي هايي  چقدر خوب است كه كتاببراي تحول است. 

كمي از حالت زندگي كنوني خودمان احساس تهوع كنيم و به طرف يك تحول پيش برويم. تا تهوعي 
واند از خودش خ مي را ها آنپيتر سينگر همين طور است. وقتي انسان هاي  نباشد، تحولي نيز نيست. كتاب

  .شود كه در جهت بهبود خودش حركت كند مي آيد و ترغيب مي بدش


