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سبكنگرش

سبكرابطه

برنامه مش�خصي داش�تن ب�ه معناي
قطع ارتب�اط با ديگران نيس�ت ،بلكه
مديريت و هنر برقراري ارتباط درست
با س�ايرين به نحوي اس�ت كه دس�ت
دخالت نابه ج�اي ديگ�ران در زندگي
را كوت�اه نمايد .ب�ا رعايت احت�رام در
مقابل كمكهاي دوس�تانه اطرافيان،
به گون�هاي رفتار كنيد ت�ا آنان متوجه
شوند كه ادامه دخالتهاي بيمورد آنها
حتي اگر دلسوزانه باشد نه تنها در حل
مشكالت شما تأثيرگذار نيست ،بلكه
ممكن است اختالفات را بيشتر كند و
زندگيمشتركتانراباخطرروبهروسازد

دخالت در زندگي زوجين جوان ،خيرخواهانه اما مشكلآفرين

بپذيريد فرزندتان مستقل شده است

زهرا هنربخش
يكي از عوامل پيدايش اختالف بين زوجين جوان ،دخالتهاي نادرس�ت و نابجاي پدر ،مادر ،برادر ،خواهر،
دوست و اطرافيان آنان در زندگي مشتركشان است .اين دخالتها اگر فزوني يابد منجر به طالق و فروپاشي
زندگي آنان ميشود .زندگي مشترك يك رابطه دوسويه است و تصميمگيري برعهده هردو نفر ميباشد ،نبايد
اجازه دخالت به ديگران در ورود به حريم خصوصي زندگي زناشويي داده شود .زندگي مشترك زوجين بعد
از ازدواج بايد داراي مرز زناشويي مشخص باشد تا به اين طريق زندگي خود را حفظ و پايدار كنند .زماني كه
زوجين بدون هيچ محدوديتي تمام اسرار و مسائل زندگي مشتركشان را به والدين خود انتقال ميدهند ،يعني
آنها به هيچوجه حريم شخصي در زندگي براي خود قائل نيستند .شكلگيري و مديريت زندگي مشترك در
جهت برقراري روابطي متعادل و تعامل صحيح ،ميان خانوادهها و همسر يكي از مهمترين وظايف زوجين است.

دخالت با نيت خيرخواهي هم مشكلآفرين است
اگر والدين اين را بپذيرند كه فرزندشان مستقل شده و به
تصميمات و زندگي مشترك فرزندش��ان احترام بگذارند،
ديگر مدام در مسائل مختلف و متنوع زناشويي دخالت بيجا
و ناروا نميكنند ،چه بسا پدر و مادر به خاطر محبت بسيار
نسبت به فرزندش��ان ،طرف فرزند خود را گرفته و قضاوت
نادرست خواهند كرد ،از طرفي زوجين از وضعيت زندگي
خود آگاه هستند و حقيقت در بين آنان كام ً
ال آشكار و واضح
است ،اما ممكن است براي توجيه خود و دوري از سرزنش
سايرين فقط اطالعاتي كه به نفع خود هست را بازگو كنند
و اطرافيان برداشت اش��تباه كنند .اطرافيان گاهي با نيت
خيرخواهي اقدام به دخالت ميكنند كه اگر از بستگان درجه
يك باشند مانند پدر و مادر ممكن است با تأثير اشتباه بر فكر
و تصميم زوجين ،زندگي آنان را به تباهي بكشند.
يكي از مهارته��اي مه��م در زندگي زناش��ويي مهارت
تصميمگيري و حل مسئله است ،زوجين بايد تالش كنند
در موقعيتهاي بحراني و تنشزا از توانمنديهاي يكديگر
براي برطرف كردن مشكل بهره ببرند.
عوامل مختلفي در اختالف زوجين مؤثر است كه در ادامه به
برخي از آنها ميپردازيم.
نداشتن اعتماد والدين نسبت به فرزندشان
والدين اينگونه تصور ميكنند كه چون خود تجربه زندگي
مشترك با قدمت بيش��تر دارند ،بنابراین مجاز هستند در
هر مسئلهاي از زندگي مش��ترك فرزندشان دخالت كنند

راهنما

رهنمودهاي مق�ام معظم رهب�ري به زوجه�اي جوان
از جمل�ه زيباتري�ن و راهبرديتري�ن فرمايش�ات
ايش�ان اس�ت كه به دل مينش�يند و ميتواند چراغي
روش�ن براي خانوادهه�ا باش�د .در ادامه گزي�دهاي از
بيان�ات ايش�ان را در اي�ن زمين�ه ميخواني�د.

حسادت و غيرت يكديگر را تحريك نكنيد!
من هميش��ه به مردهاي جوان توصيه ميكنم كه شما در
معاشرت با نامحرم و حتي محارم كاري نكنيد و حرفي نزنيد
كه زنان خود را وادار به حسادت كنيد .به دختران جوان هم
سفارش ميكنم كه در برخوردشان با مردهاي بيگانه كاري
نكنند و حرفي نزنند كه حس حسادت و غيرت شوهرانشان
را تحريك نمايند .اين حسادتها بدبيني ميآورد و پايههاي
محبت را سست ميكند و از ريشه ميسوزاند.
تحقير همسر ،آغاز فروپاشي خانواده
ظلم ،تبعي��ض و اهانت در هر حالي غلط اس��ت .اگر ش��ما
عاليترين مرد دنيا باشيد و زن ش��ما مث ً
ال از لحاظ سواد و
معلومات و ...يك خانم كمسوادي باش��د ،يا از يك خانواده
پاييني باشد ،شما حق كمترين ظلم و اهانتي را به او نداريد،
زن همان زن است تا ابد .حق كمترين اهانتي را به او نداريد.
اين البته فقط مخصوص ما نيست .اين اروپاييهاي اُدكلن
زده اتو كشيده گاهي خيلي بدتر از جوامع ما به اين موجودات
ظلم ميكنند .مرد حق ندارد ولو باالتر از زن باشد ،به زنش
جفا كند .زن ه��م همينطور .گاهي زن يك خانم باس��واد
تحصيل كرده كه مث ً
ال حاال با يك مرد كارگري ازدواج كرده
اس��ت ،او هم حق ندارد مرد را تحقير كند .مرد باز هم براي
او نقطه اتكايي اس��ت ،بايد به او تكيه كند .بايد او را از لحاظ
روحي چنان حفظ كند كه بشود به او تكيه كرد .اين خانواده
سالم است .اگر خانواده را اينطوري تشكيل داديد ،بدانيد كه

و مش��اوره دهند ،براي مث��ال مادري ك��ه در زندگي خود
سختي كشيده انتظارات بيمورد را از داماد خود دارد ،چون
همسرش زندگي سادهاي برايش فراهم كرده ،سفر متعدد
خارجي نبرده است ،كادوي گران نخريده و . . .به همين دليل
انتظار دارد دامادش براي دخترش همهچيز فراهم كند ،اما
توجه نميكند كه پايه و اساس زندگي مشترك به تجمالت
نيست ،در حقيقت زندگي مشترك براي به آسايش رسيدن
هر دو طرف است ،يك رابطه دوسويه و دوطرفه كه اگر مرد
بايد حداقل امكانات و وس��ايل زندگ��ي را فراهم كند و به

اگر والدين اين را بپذيرند كه فرزندشان
مستقل ش�ده و به تصميمات و زندگي
مشترك فرزندش�ان احترام بگذارند،
ديگر مدام در مسائل مختلف و متنوع
زناشويي دخالت بيجا و ناروا نميكنند،
چهبساپدرومادربهخاطرمحبتبسيار
نسبتبهفرزندشان،طرففرزندخودرا
گرفته و قضاوت نادرست خواهند كرد

همسرش عشق بورزد در مقابل همسرش نيز بايد شرايطي
را فراهم كند كه شوهرش به آرامش برسد.
آسيبهاي آشكاركردن اسرار و مشكالت
زماني ك��ه زوج جوان هم��ه اطالعات زندگيش��ان را
برمال ميكنند اين امكان را به س��ايرين ميدهند تا در
زندگيشان دخالت بيمورد و نادرست كنند .بايد بدانند
بهتر است راز و رمز زندگي مشترك بين خودشان بماند
و براي ديگران فاش نكنند .يكي از مؤثرترين مهارتها
در زندگي مش��ترك ،درك ديدگاه طرف مقابل است.
در واقع زوجين بايد زندگي را از ديد همسر خود ببيند
و براس��اس آن تصميم بگيرند .فن بيان صحيح درباره
مشكالت و معضالت و توانايي جلوگيري از مشاجره و
جنگ يا نرساندن موضوع به نفر سوم مهمترين ضرورت
براي زوجهاي جوان است.
اعتماد به نفس پايين و وابستگي عاطفي زوجها
به والدين
خصوصيات ش��خصيتي و رفتاري زوجها س��ببشده كه
سايرين به خصوص والدينشان نتوانند به آنها اعتماد كنند
يا زوجين بهخاطر ازدواج در سن پايين و برخي عوامل ديگر
تصور ميكنند كه هنوز به اندازه كافي مس��تقل نشدهاند،
بنابراين هر لحظ��ه منتظرند والدين و اطرافيان برايش��ان
تصميم گرفته و به نحوي در زندگي آنها دخالت كنند ،در
حالي كه نقش والدين كمك و راهنمايي اصولي و منطقي
صحيح برمبناي واقعيات است و نه دخالت كردن.
معم��والً زوجهاي ج��وان در ابت��داي زندگ��ي به دليل
مشكالت مالي يا نگهداري كودك دچار سختي و مشقت
ميشوند و از پدر و مادر خود براي رفع اين مشكالت كمك
ميخواهند ،زيرا پدر و مادر حامي خوبي هستند ،اما وقتي
اين كمكها به پيگيري مداوم و مكرر و همينطور سبب
كنجكاوي و فضولي آنها در زندگي زوج جوان شود ،زمينه
دخالتهاي بعدي نيز ايجاد ميش��ود .يك��ي از راههاي
كاهش ميزان دخالت خانواده تنظي��م زمان مالقات به
اندازه معقول اس��ت ،براي اين كار الزم نيست دفعات را
كاهش دهيد بلكه م��دت زمان حضور در خان��ه آنان را
كم كنيد .سعي كنيد وقتي كه آنها به خانه شما ميآيند

برايشان برنامهاي تدارك ببينيد تا سرگرم شوند و مجبور
نباشيد زمان بسياري را به گفتوگو و فاش كردن اسرار
خانه اختصاص دهيد.
راهكارهايي براي جلوگيري از دخالت ديگران
برنامه مشخصي داش��تن به معناي قطع ارتباط با ديگران
نيست؛ بلكه مديريت و هنر برقراري ارتباط درست با سايرين
به نحوي است كه دست دخالت نابه جاي ديگران در زندگي
را كوتاه نمايد .با رعايت احترام در مقابل كمكهاي دوستانه
اطرافيان ،به گونهاي رفتار كنيد تا آنان متوجه ش��وند كه
ادامه دخالتهاي بيمورد آنها حتي اگر دلسوزانه باشد نه
تنها در حل مشكالت ش��ما تأثيرگذار نيست ،بلكه ممكن
است اختالفات را بيشتر كند و زندگي مشتركتان را با خطر
روبهرو سازد.
راهكار ديگر ،گفتوگوي زوجين با يكديگر است؛ زماني كه
زوجينبايكديگرصحبتوگفتوگوميكنندومشكالتشان
را با هم در ميان ميگذارند از انتطارات هم باخبر شده و پي
به اشتباه و تقصيرهاي خود ميبرند ،البته نوع بيان كلمات
خيلي مهم هس��ت .گاهي با اس��تفاده از كلمات اش��تباه
نميتوان منظور را درست و به جا رساند و همين سبب سوء
برداشت طرف مقابل ميشود .بنابراین عدم برخورداري از
مهارت فن بيان و مذاكره سبب ميشود زوجين بعد از چند
دقيقه گفتوگو دچار دعوا و نزاع شوند ،بنابراين بهتر است
ت ديگر صبركردن
گفتوگوي درست را ياد بگيريم .مهار 
اس��ت تا به مرور زمان زوجين با يكديگر متناس��ب شوند.
بنابراین هر دو نفر بايد براي شكلگيري زندگي خود صبور
باشند .عمده اختالفات مربوط به پنج سال ابتدايي زندگي
است و در صورتي كه زوجين اين پنج سال را تحمل كنند و
دوام بياورند ،يعني زندگي خود را به درستي مديريت كنند،
پس از آن شرايط بهتر خواهد شد .در اين فاصله همديگر را
بهتر شناخته و به تفاهم بيشتري خواهند رسيد.
بايد پذيرفت كه گاهي سوء برداش��تها و اختالف سليقه
با همس��ر ،بدون مراجعه به مش��اوره و راهنمايي گرفتن
غيرممكن اس��ت .وقتي هيچكدام از راهكارها جواب نداد
بايد به مشاوره خانواده مراجعه کرده و با در ميان گذاشتن
مشكالت از او راهنمايي درست و منطقي گرفت.

رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوجهاي جوان

تكيهگاه همديگر باشيد

اينكه ش�ما ميبينيد در اسالم ،حجاب
و روگي�ري و ع�دم معاش�رت زن و مرد
و اي�ن چيزها هس�ت و يك ع�ده آدم
كوتهبي�ن و كوتهنظر خي�ال ميكنند
اينها يك حرفهاي قش�ري اس�ت ،نه
اينها عميق اس�ت .اين ،براي اين است
كه خانوادهها و دلهاي زوجين ،در جاي
خود بمان�د؛ اين خانواده مس�تقر بماند

يك ركن اساسي سعادت خودتان را تأمين كردهايد.
ايدهآل خواهي افراطي
دخترها و پسرها به دنبال ايدهآل نباشند .در امر ازدواج،
هيچكس ايدهآل نيست .انسان نميتواند ايدهآل خود را
پيدا كند .بايد بسازند و زندگي كنند .خداوند انشاءاهلل
زندگي را شيرين خواهد كرد و به آنها بركت خواهد داد
و انش��اءاهلل مورد رضاي الهي قرار خواهند گرفت .آدم،
اول كه نگاه ميكند همهاش حس��ن است .بعد كه وارد
ميشود اخالقياتي هست ،نقايص و كمبودهايي هست،
ضعفهايي وجود دارد كه به تدريج در يكديگر كش��ف
ميكنند .اينها نبايد موجب س��ردي بش��ود .بايد با اين
كمبودها ساخت؛ چون باالخره مرد ايدهآل بيعيب و زن

ايدهآل بيعيب در هيچ كجاي عالم پيدا نميشود.
حريمداري و عفاف ،سپرخانواده
اينكه ش��ما ميبينيد در اس�لام ،حجاب و روگيري و عدم
معاش��رت زن و مرد و اين چيزها هس��ت و ي��ك عده آدم
كوتهبين و كوتهنظر خيال ميكنن��د اينها يك حرفهاي
قشري است ،نه اينها عميق اس��ت .اين ،براي اين است كه
خانوادهها و دلهاي زوجين ،در جاي خود بماند؛ اين خانواده
مستقر بماند .اين براي اينهاست .محرم است ،نامحرم است،
نگاه نكن ،معاشرت نكن ،دست نده ،نخند ،جلوهگري نكن،
جلوي ديگران آرايش نكن .اين حرفهايي كه اسالم ميزند،
دين ميگويد ،فقه به ما ميگويد ،اين براي اين است كه اگر
اينها را رعايت كرديد ،اين خانواده كوچك شما ،اين كانون

كوچكي كه حاال به وجود آمده است ،مستحكم خواهد ماند
و از آن باليا فارغ خواهد ش��د .زن و مرد احساس ميكنند
كه سروكارشان با يكديگر اس��ت ،با اين خانواده است .زن
احس��اس نميكند كه خانه براي او يك وسيله دست و پا
گير است .يا مرد احس��اس نميكندكه خانه و زن براي او
يك وسيله مزاحم است .اينكه اسالم آنقدر گفته است كه
چش��متان را ببنديد ،به نامحرم نگاه نكنيد به زن يكجور
گفته و به مرد يك جور ديگر گفته .براي اين است كه وقتي
چشم به يك طرفي رفت ،آن وقت بخشي از سهم آن كسي
كه همسر شماست ،آن طرف خواهد رفت .حاال چه شما مرد
باشيد و چه زن باشيد فرقي نميكند .يك قسمتي ميرود
آنجا .وقتي اينجا كم گذاشتي ،محبت ضعيف خواهد شد.
محبت كه ضعيف شد ،بناي خانوادگي متزلزل ميشود .آن
وقت آنچه كه براي تو الزم است از دستت ميرود و آني كه
برايت مضر است به خيال خودت به دست آوردهاي.

انسان ميتواند هم منبع
معنا باشد و هم تابع قانون عليت!

با تناقضهاي اخالقي
زندگيمان چهكنيم؟

تلخيص :حسين گلمحمدي

پيت�ر س�ينگر ،فيلس�وف مش�هور معتق�د اس�ت «ارزش اخالق�ي از ش�يوه حي�ات پيچي�ده
سرچش�مه ميگيرد ».در ن�گاه اول همهچيز درس�ت اس�ت :انس�انها ك�ه حياتش�ان پيچيدهتر
اس�ت ،از مرغه�ا ارزش بيش�تري دارند ،ام�ا كافي اس�ت يكي از اي�ن انس�انها آلزايم�ر بگيرد و
حتي نتوان�د نيازهاي اولي�هاش را به ما بگوي�د .مثل اتفاق�ي كه براي خود س�ينگر افت�اد :مادرش
آلزايم�ر گرف�ت و او ه�م بهج�اي اينك�ه پولهايش را ص�رف موج�ود زن�ده پيچيدهت�ري (يعني
ص�رف مرغها) كند ،خ�رج نگه�داري مادرش ك�رد .چرا ما با س�ينگر ه�م موافقيم و ه�م مخالف؟

پيترسينگر ،فيلسوف استراليايي يكبار براي آنكه سخن
خودش را نقضكند ،مورد انتقاد قرار ميگيرد .سينگر
نظريهاي اخالقي ارائه ميكند كه در آن احساس و حيات
آگاهانه پيچيده ارزشمندترين چيز است و از اين پيامد
منطقي سرباز نميزند كه زندگي انساني با اختالل ذهني
ش��ديد از زندگي يك مرغ ارزش كمتري دارد .سپس
روزنامهنگاران پي ميبرند كه مادر سينگر دچار آلزايمر
است و او تصميم گرفته است تا پولش را بهجاي كمك
به مرغها صرف مراقبت از مادرش نمايد .آنها سينگر را
دورو مينامند و حتي نشريه نيوريپابليك در طرح روي
جلدش تصويري از پيرزني سردرگم با واكر ،تحت عنوان
«مادران ديگران» ،منتشر ميكند.
مشكل اينجاس��ت كه اين آش��كارا نظريهاي بد است.
شايد مادر شما هنرمند مفهومي سرشناسي باشد كه
قبل از ابتال به آلزايمر از طري��ق جراحي براي خودش
منقار گذاشته باش��د .اين امر او را با مرغ در يك مقوله
جاي خواهد داد .ش��ما ميتوانيد اس��تدالل كنيد كه
مادر دچار زوال عقل ارزش بيشتري دارد ،زيرا او تداوم
فيزيكي مادري است كه شما دوستش داشتهايد ،اما اين
استدالل معتبر نيست :روزي ،بدن او به اسكلت تبديل
خواهد شد و شما نخواهيد خواست كه مادر اسكلتي را
به شام دعوت كنيد.
فالس��فه از دكارت تا كانت تا دونالد ديويدسون به اين
ناسازگاري توجه كردهاند و كوشيدهاند تا نظريهاي ارائه
كنند كه چگونه آدميان ميتوانند هم منبع معنا باشند و
هم تابع قانون عليت .از ديدگاه دكارت ،آدميان صرفاً دو
چيز متفاوتند كه بهشيوهاي رازآلود به هم بسته شدهاند.
از نگاه كانت ،آدميان يك چيز با دو وجه هستند ،وجه
فنومنال كه ما را در ش��بكهاي از عل��ل جاي ميدهد و
وجه نومنال كه م��ا را موجوداتي آزاد نش��ان ميدهد.
ديويدسون استدالل ميكند كه جهان نه ذهني است نه
فيزيكي ،اما ميتواند توصيفات ذهني يا فيزيكي بپذيرد
و بسته به اينكه كدام توصيف را به كار ميبريم بهنحوي
متفاوت ميتواند فهم ش��ود .يك نگران��ي درباره همه
اين نظريهها آن اس��ت كه آنها تناقض را حل ميكنند،
تناقض بين انسان ماشيني و انسان معنادار ،اما بهقيمت
اينكه خودش��ان پرسشهايي دش��وار پيش مينهند.
شما احساس ميكنيد ميخواهيد از دكارت بپرسيد:
«چگونه اين دو جوهر همزيس��تي دارند؟» يا از كانت
بپرسيد« :چگونه خويشتن آدمي ميتواند هم فنومنال
و هم نومنال باشد؟» يا از ديويدسون بپرسيد« :چرا اص ً
ال
يك رخداد بايد توصيفات ذهني و فيزيكي داشته باشد؟»
از اينها نگرانكنندهتر اين است كه به نظر نميرسد اين
نظريهها در حل تناقض بين «مادر بر مرغ غلبه ميكند»
و «مرغ بر مادر غلبه ميكند» به ما كمك كنند.
آيا مادر دچار زوال عقل ،هنگامي كه ضايعات مغزي او
بيش از حد شديد ميشوند ،جوهر متفكر دكارتي خود را
از دست ميدهد؟ آيا خويشتن نومنال او به بهشت نومنال
پرواز ميكند و خويش��تن فنومنال او را جا ميگذارد تا
مراقب اوضاع باشد؟ آيا او ديگر تحت توصيفات ذهني
قرار نميگي��رد و فقط واجد ش��رايط توصيف فيزيكي
ميشود؟ درست كي و چگونه مادر از قلمرو انسان گذر

چگونه آدمي�ان ميتوانند هم منبع
معنا باش�ند و هم تابع قانون عليت.
از دي�دگاه دكارت ،آدمي�ان صرف ًا دو
چيز متفاوتند كه بهشيوهاي رازآلود
به هم بس�ته ش�دهاند .از نگاه كانت،
آدميان يك چيز با دو وجه هس�تند،
وجه فنومنال كه ما را در ش�بكهاي از
علل جاي ميده�د و وجه نومنال كه
ما را موجوداتي آزاد نش�ان ميدهد

ميكند و به قلمرو مرغ پا مينهد؟
ما با تناقضي اخالقي شروع كرديم .۱ :مادر از مرغ بهتر
است .۲ .مرغ از مادر بهتر است.
و در پ��س آن تناقضي متافيزيكي يافتي��م .۱ :آدميان
موجوداتي معنادار هستند .۲ .آدميان شيء هستند.
اما در پس اين ،تناقضي ژرفتر و واقعاً دشوار نهفته است،
يعني .۱ :عشق و احترام بهترين روش برخورد با آدميان
اس��ت .۲ .بهترين روش برخورد با آدميان آن است كه
علل كارهاي آنان را دريابي��م و هنگامي كه اهداف ما را
برآورده نميسازند ،آدميان را تغيير دهيم .ما در كسوت
آدميان بالغ هميشه با تصميمات واقعي سر و كار داريم
كه ميكوشيم تا ديگران را وادار كنيم كارهايي را انجام
دهند .كانت ميگويد كه يك انسان هرگز نبايد بهعنوان
وسيله به كار گرفته شود ،بلكه فقط بايد بهمثابه غايت با
او برخورد شود ،اما او يك خدمتكار داشت .اين ايدهاي
جالب است ،اما چگونه به آن جامه عمل ميپوشانيد؟
ش��ايد من آدمي بيپشتكار باش��م؛ محصول فرهنگي
مصرفگرا خواستار خرس��ندي آني اس��ت ،اما من از
دستيابي به نظريهاي سازگار و دقيق نوميد هستم كه
در موقع خود براي همه كساني كه مادرشان دچار زوال
عقل است (من يكي از آنها هستم) تبيين كند چه چيزي
مادران دچار زوال عقل را از مرغها متمايز ميسازد.
اگر م��ا نتوانيم نظري��هاي در اينباره ارائ��ه كنيم يا
بهطور مشابه ،نتوانيم در مدت زمان كافي نظريهاي
پيشنهاد كنيم كه زندگي خود را با آن پيش ببريم،
چه بايد بكنيم؟ بهوضوح يك پاس��خ اين اس��ت كه
بهطريقي كارها را راس��ت و ريس كنيم ،استقامت
به خرج دهيم ،واقعي��ت را بپذيريم .يا ب��ا بياني كه
بيشتر خوشايند غرور ما باش��د ،بپذيريم كه زندگي
تناقضي رازآميز و شگفتانگيز است كه نميتوان آن
را فهم كرد و در صورت لزوم براي پذيرش اين امر به
مراقبه يا مواد روانگردان متوسل شويم .با وجود اين،
من فكر ميكن��م كه ما ميتوانيم بهت��ر از اين عمل
كنيم و يك گام براي تحقق اين هدف آن اس��ت كه
بهصورت فردي و بهمثابه ي��ك فرهنگ بپذيريم كه
ميتوان ناسازگار بود .هنگامي كه به ديگر فرهنگها
مينگريم ،ميتوانيم دريابيم كه آنها كوش��شهايي
براي انجام امر ناممكن هستند ،يعني سازگاركردن
جهانبينيهاي ناسازگار .چينيان باستان وارث هر دو
سنت تائوئيست و كنفوسيوسي بودند ،بنابراين گاهي
فرهيخته چيني همانند يك تائوئيست تمايل داشت
كه همه چيز را به حال خود رها كند و گاهي همانند
يك كنفوسيوسي ميخواس��ت كه نظام اجتماعي
هماهنگي بر اميال سركش آدمي حاكم كند.
ما فرهيختگان چين باس��تان را براي اين امر سرزنش
نميكنيم كه ناسازگار عمل ميكنند ،بنابراين چرا نبايد
بكوش��يم تا حداقل بههمين اندازه نسبت به خودمان
آسان بگيريم؟ نه فقط بدين دليل كه استرس زندگي
كمتر خواهد بود يا بدان دليل كه مردمي كه نسبت به
خودشان خشن و سختگير هستند در نهايت نسبت
به ديگران هم خشن و سختگير خواهند بود ،آنچنان
كه روزنامهنگاران با سينگر چنين برخوردي داشتند
(هرچند ،بهباور من ،اينها هر دو درست هستند) ،بلكه
بدان دليل كه اگر دو مجموعه از سنتها داشته باشيم
كه كار ميكنند ،با كنارگذاشتن هر يك از آنها چيزي را
از دست خواهيم داد .نگريستن به آدميان بهمثابه منابع
معنا و همچنين نگريس��تن به آنها بهمثابه چيزهايي
تابع قانون عليت به موفقيت تمدن ما كمك ميكند.
هنگامي كه از سيدني مورگنبس��ر فيلسوف دانشگاه
كلمبيا پرسيده ميشود آيا او اين ديدگاه را ميپذيرد
كه چيزي ميتواند در عين حال الف و غير الف باشد،
پاسخ ميدهد« :ميپذيرم و نميپذيرم ».من قب ً
ال فكر
ميكردم او بهشوخي پاسخ داده است .اكنون كه درباره
اين موضوع انديشيدهام فكر ميكنم هم چنين است و
هم چنين نيست.
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