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فوتبال به عنوان يک بازي ،داراي
سه بعد است :يک بعدش درباره
«بازي و فراغت و مشهوريت» است و
بعد ديگرش دربــاره «اقتصاد و بازار و
معيشت» .اما بعد سوم آن« ،آموزگاري
زندگي» است ،يعني آموزههاي زندگي را
ميتوان از فوتبال فرا گرفت .با خواندن
کتاب «بعد س ّوم فوتبال» به اين درک
ميرسيم که نميتوان با نگاهي محدود و
تحليل و تعليلهاي تک بعدي از فوتبال
ل ّذت برد و آيندهاي مستحکم را براي آن
متص ّور بود .مقولهاي که امروز به فوتبال
ملّي اعتبار ميبخشــد و بــه عيار آن
ميافزايد ،نوع تفکر و انديشهاي است
که بر روي نيمکت مينشيند.

عليرضا شيرازينژاد

نشــر ورزش به تازگي کتابي از
دکتر حميد پاشاپور يواالري با عنوان
«بعد ســوم فوتبال» منتشر کرده
است که با رويکردي جامعهشناسانه
و به دور از تئوريپردازيهاي معمول
به مقوله «فوتبال» و نســبت آن با
«زندگي» پرداخته است.
در نمايشــنامه «کمدي اشتباهات»
شکسپير ،دروميوي اِفِسوس در صحبت
با معشــوقه خويش ،رابطه خــود را به
فوتبال تشبيه ميکند .در طول تاريخ ،در
مواردي شاهد بودهايم که فرهيختگان و
فيلسوفان درباره فوتبال صحبت کردهاند،
اما هيچکس مانند آلبرکامو (فيلسوف و
برنده نوبل ادبيات در سال  )1957با اين
جمله خود که ميگويد« :تقريباً تمامي
آنچه درباره اخــاق و وظايف ميدانم،
مديون فوتبال هستم» ،به فوتبال ارزش
نبخشيده است.
در زمانه ما و به قول دکتر رضا داوري
اردکاني ،چهره ماندگار فلســفه« ،کمتر
پديد ه متجددي هماننــد «فوتبال» در
سراســر جهان فراگير شــده است و به
پستوي زندگي مردمان راه يافته است».
اين ورزش طبقه اجتماعي نميشناسد،
همــه رنگهــا و نژادهــا در آن درگير
هستند و همانند «عشق» واژهاي است
که هر کس با انديشه و تعبير خاصي به
آن مينگرد.
با پاشاپور يواالري که دانشآموخته
دکتراي جامعهشناسي سياسي از دانشگاه
تهران است ،همصحبت شديم تا بدانيم
چرا از ميان مســائل موجود در فضاي
زندگي ما ،براي تحليل جامعهشناختي،
«فوتبال» را برگزيده است.
به باور او ،همانطور که َدنيل پينک
در کتاب «يــک ذهن کامــ ً
ا جديد»
مينويســد ،ما با عبور از عصر اطالعات،
در حــال ورود به «عصر مفاهيم عقلي»
( )Conceptual Ageهســتيم ،در
اين عصر ،انســانهايي کارآمد هستند
که از مهارتها و استعداد برانگيختهشده
نيمکره سمت راست مغز در امور زندگي
و معيشــت خويش بهره ميگيرند .اين
افراد اهل طراحي ،معنا ،داستانسرايي،
موســيقي ســمفوني ،همدلي و بازي
هستند؛ برخالف رويکردهاي استعدادي
نيمکره ســمت چپ مغز کــه به دنبال
جزئيات ،تواليها و برداشــتهاي متني
هستند.
نويســنده کتاب «بعد سوم فوتبال»
ميگويد :مــا در اين عصر نياز داريم که
انســان را از پنجره عمق انديشه ،عمق
فهم ،و عمق آگاهي صدا بزنيم و از لحاظ
جامعهشــناختي و انساني ،تعامل برقرار
کنيم .برهمين اساس ،انســان امروز با
توجه به تجربههاي ناکامي که در دوران
تجدد داشته است ،به دنبال معنايي ژرف
از زندگي اســت تا به آرامش و آسايش
خاطر برســد .فوتبال هم از موضوعاتي
اســت که چه بخواهيم و چه نخواهيم،
جزئي از زندگي ما است.
حال اين ســؤال مطرح ميشــود،
«فوتبــال در زندگي امــروز به چه کار
ميآيد؟» پاشــاپور يواالري در پاســخ
به اين ســؤال تصريح کــرد :فوتبال به
عنوان يک بازي ،داراي ســه بعد است:
يک بعــدش درباره «بــازي و فراغت و
مشهوريت» است و بعد ديگرش درباره

نگاهي جامعهشناسانه به پديده فوتبال

«فوتبال پاک»
با قاعده دموکراسي

ظرفيتهايي که در ورزش فوتبال براي خدمت به صلح و انسانيت وجود دارد
«اقتصاد و بازار و معيشت» .اما بعد سوم
آن« ،آموزگاري زندگي» اســت ،يعني
آموزههاي زندگــي را ميتوان از فوتبال
فرا گرفت.
نکته ارزشمندي که پاشاپور يواالري
در طول کتاب تازه انتشــار يافتهاش به
آن پرداخته ،دعوت مــا به تأمل درباره
درسهايي است که ميتوانيم از فوتبال
بگيريم .او بــه زيبايي نشــان داده که
معاني محوطــه جريمهُ ،گل ،دروازهبان،
دفاع ،تَکل ،آفســايد ،پرســينگ ،ضربه
ايســتگاهي ،اخراج ،برد و باخت چگونه
ميتواند نقشــي آموزنده در زندگي ما
ايفا کنند.
مدرس دانشگاه در پرداخت به
اين ّ
جنبههاي جهاني فوتبال ،به مقايســه
«جنــگ جهاني»
«جام جهانــي» با َ
ميپردازد و مينويســد« :باور کردني
نيست! [در فوتبال] توپ هست ،توپچي
هســت ،حملــه و ضد حمله هســت،
شکست و پيروزي هســت ،ولي خون
و خونريزي نيســت ،جنايت و کشتار
نيست ،نژادپرستي و قبيلهگرايي نيست؛
به جاي مرگ ،زندگي و نشــاط حضور
دارد ».ســپس اين نتيجه را ميگيرد

که جنس خندهها و گريهها در فوتبال
انساني هستند و نابودگر نيستند[.ص
]21
در ادامــه ،از او کــه در زمينــه
«جنبشهاي اجتماعي» تخصص دارد و
تاکنون سه کتاب در اين زمينه به چاپ
رســانده است ،درباره اتفاقات اخير فيفا
و فساد در فوتبال پرسيديم ،اينکه آيا با
پيوند دادن انديشه به فوتبال ،ميتوان
به «فوتبال پــاک» اميدوار بود؟ به زعم
وي ،اگر ما دموکراســي بازي را که در

فوتبال وجود دارد در سازمان فوتبال نيز
رعايت ميکرديم ،اين اتّفاقات نميافتاد.
اگر ما ميتوانســتيم در سازمانها هم
تعويض درســت داشــته باشيم ،شاهد
اينگونه وقايع نبوديم .نبايد فوتبال تنها
در بازياش خالصه شود .وقتي فوتبال
دربردارنده آموزههاي زندگي است ،بايد
آن آموزهها را بيرون بکشيم و به زندگي
واردشان کنيم.
او در بخــش «اخــراج؛ جريمــه
بيهنري» مينويسد :قانون شماره 12

فوتبال تأکيد دارد که «بازي هنر است»
و به هم ريختن بازي ،بيهنري؛ و هر که
هنر و فلسفه بازي را فراموش کند ،اليق
اين خانه نيست[.ص ]95
البتــه دغدغه اصلي پاشــاپور فقط
ورزش نيســت ،بلکه به گفته خودش،
بحث پيرامون«هويت» و «شور زندگي»
هدف اصلياي است که او دنبال ميکند.
او نميخواهد از دل عصر پيشروي ما،
انسان عصر نوسنگي توليد شود بلکه بر
اين باور است که بايستي با شور و اميد
به زندگي و اخالق و تکيه بر انســانيت
و شرف به دنبال توليد انساني معنوي و
اخالقي باشيم.
بــر همين اســاس ،وي در نگرش و
نگارش کتــاب «بُعد ســ ّوم فوتبال» با
حسي باال ،جنبههاي
توجه به پتانسيل ّ
اختياري و بروز اســتعدادهاي انســاني
فوقالعــادهاي که در بــازي وجود دارد،
زباني فوتبالي را برگزيده تا برانگيزاننده
احساســات قوي در نسل جوان باشد .او
معتقد است اين ادبيات ،انسان را خوش
ميکند و وقتي انســان خوش باشــد
راحتتر ميتواند در برخورد با مصائب و
مشکالت زندگي تصميم بگيرد و از آنها

با موفقيت گذر کند.
مؤلــف کتاب «بُعد ســ ّوم فوتبال»،
بــا نگاه ويــژه و زيباشناســانه خود در
فرآيند جامعهپذيري و تربيت اجتماعي
فوتبال ،روايتي بديــع را از عالم معناي
اين رشــته ورزشي ارائه کرده است .او با
نثر روان خويش چشماندازهاي فلسفي،
ســرمايههاي معنوي ،نوســتالژيهاي
شيرين و اميد پنهان و قدرتمندي که در
ورزش فوتبــال وجود دارد را به يکديگر
گره زده تا مــا را به ماهيت اصلي بازي
فوتبال که در جوانمردي و شعف ريشه
دوانده است ،ســوق دهد .به قول ناشر،
اين کتاب از ظرفيتهايي که در ورزش
فوتبال براي خدمت به صلح و انسانيت
وجود دارد ،رمزگشايي کرده است.
ايده اصيل اين کتاب ،مورد استقبال
چنــد ناشــر بينالمللي قــرار گرفته و
بازخوردهاي خوبــي از جامعه معلمان
تربيتي نيز داشــته اســت ،الب ّته انتظار
مــيرود در چاپهاي بعــدي اين اثر،
در طراحــي و صفحــه آرايي صفحات
مالحظات زيباييشناســانهاي صورت
گيرد.
با خواندن کتاب «بعد س ّوم فوتبال» به
اين درک ميرسيم که نميتوان با نگاهي
محدود و تحليل و تعليلهاي تک بعدي
از فوتبال ّلذت برد و آيندهاي مستحکم
را براي آن متص ّور بود .مقولهاي که امروز
به فوتبال ملّي اعتبار ميبخشد و به عيار
آن ميافزايد ،نوع تفکر و انديشهاي است
که بر روي نيمکت مينشيند.
ميگويند در سال 1972م ،ورزشگاه
زيبــاي المپيک مونيخ پذيــراي بازي
دوســتانهاي بــود که تيــم منتخب
فيلســوفان آلمــان با تيــم منتخب
فيلسوفان يونان به رقابت پرداخت .در
تيم آلمانيها بازيکنــان با نام اليبنيز،
کانت ،هگل ،شــوپنهاور ،ويتگنشتاين،
نيچــه ،هايدگــر ،مارکس ،شــلينگ،
اشلِگِل ،ياسپرس ،به کاپيتاني هگل به
زمين رفتند و در تيم يونان ،افالطون،
ارسطو ،سوفوکل ،اپيکتت ،امپدوکلس،
فلوطيــن ،اپيکــور ،هراکليتــوس،
دموکريت ،ارشــميدس ،بــه کاپيتاني
ســقراط حضور داشــتند؛ داوري اين
بازي را کنفوســيوس به عهده داشت
و آکويناس و آگوســتين کمک داوري
کردنــد .حال اگــر قرار باشــد تا تيم
منتخب فالسفه ايران را معرفي کنيم،
چه کســاني حضور خواهند داشت؟ آيا
تيم اميد فلسفه و انديشه ما ميتواند به
المپيک برود؟

«پدیدارشناسی فوتبال» از میان محبوبترین کتابهای حوزه اندیشه
احمد جهانبخش

فوتبال ورزشی است که هر روز جایگاه ملموستری در
مناسبات و روابط اجتماعی به خود میگیرد ،از ارتباط آن
با نشاط اجتماعی و دیپلماســی عمومی گرفته تا جایگاه
فوتبال در فقه دینی و توســعه فرهنگی .مخاطبان فارسی
زبان ،پس از آنکه صفحه اندیشه روزنامه ایران در سال 85
گفتوگویی با دکتر رضا داوری اردکانی درباره «فلســفه
فوتبال» ترتیب داد و پس از آن ،نشریه «اطالعات حکمت
و معرفت» در شــماره مردادماه سال  88خود مقالهای از
دکتــر داوری را با عنوان «جهان مــا به فوتبال چه نیازی
دارد؟» به چاپ رســاند ،پدیدارشناســی و فلسفه فوتبال
در نظــرگاه اهالی فکــر و نظر مورد توجه بیشــتری قرار
گرفت و حوزه ادبيات فلســفی و جامعهشناسانه فوتبال با
گفتوگوها و نوشــتارهایی از دکتر ناصر فکوهی ،و دکتر
بیژن عبدالکریمی وسعت بیشتری پیدا کرد.
در قفســه کتابهای حوزه اندیشه فوتبال در ایران نام
کتابهای زیر به چشم میخورد:
« -1فوتبال ،خشونت ،سیاست» نوشته هوشنگ فتحی
(نشر مجرد -چاپ )1363
« -2فوتبال ،از عشــق تا عشــق» نوشته عباس صالح
مدرسهای (نشر پیام آزادی-چاپ )1377
« -3فوتبال ،سیاســت ،تاریخ ،مردم؛ روزی روزگاری
فوتبال» نوشته حمیدرضا صدر (نشر آویژه-چاپ )1379
«-4فوتبال ،زندگی ،عشــق» نوشــته فرشاد فرشباف
ابریشمی (نشر ابریشمی فر-چاپ )1384
« -5فوتبال و زندگی» نوشــته محمد مهدی شجاعی
(نشر تجلی نور-چاپ )1385
« -6فوتبال» نوشته حسین غدیری پور اناریزاده (نشر
ملینا)1386-
« -7فوتبال علیه دشــمن» نوشــته ســایمون کوپر،
ترجمه عادل فردوسی پور (نشر چشمه-چاپ )1389
« -8فوتبال و ســینما؛ پاشنه اسفندیار و چشم آشیل
مدرنیته» نوشته حمید موذنی (نشر قطره)1393-
« -9فوتبال ،فاشیسم و نازیســم» با تدوین و ترجمه
آرش معصومــی ،بــا مقدمه دکتر صادق زیباکالم (نشــر
فرهنگ شناسی-چاپ )1393

تحلیل گفتمان فوتبال

« -10رویکردها و نظریههای نوین در جامعهشناســی
فوتبال» نوشته دکتر رضا شجیع (نشر نقد)1393-
« -11بعد سوم فوتبال-راهی از بازی به زندگی» نوشته
حمید پاشاپور یواالری (نشر ورزش)1394-
مشاهده میشود که پس از سال  ،85رویکرد پرداختن
به مســأله فوتبال از فرآیندهای اجتماعی مبتنی بر تجربه
یا تاریخ فاصلــه میگیرد و با پیونــد دادن این ورزش به
مسائل انسانشناختی ،نظریههای جامعهشناختی ،فلسفه،
سیاســت ،هنر و زندگی در صدد یافتــن معانی و واکاوی
مفاهیم فوتبال و تعریف نســبت آن بــا زندگی متجددانه
انسان است.
هرچند هنوز کتابی فلسفی در زمینه فوتبال در ایران به
چاپ نرســیده است ،اما کتابهای «فوتبال علیه دشمن»
ســایمون کوپر (ترجمه عادل فردوسیپور) با شش نوبت
تجدید چاپ و «روزی روزگاری فوتبال» نوشته حمیدرضا
صدر بــا چهار نوبت چــاپ مجدد ،کــه دارای رویکردی
جامعهشناختانه هستند ،در صدر محبوبترین کتابهای
حوزه اندیشه فوتبال قرار گرفتهاند.
برای نمونه سایمون کوپر (نویســنده اهل انگلستان و
دانشآموخته رشــته تاریخ از دانشگاه آکسفورد) در کتاب
«فوتبال علیه دشــمن» با ارائه روایتی از سفرهای خود به
 22کشور جهان ،در پی این بوده است تا نشان دهد فوتبال
چه نســبتی با جوامع این کشورها دارد و چیستی تفاوت
موجود در نحوه بازی و تفکر فوتبالی موجود در میان این
کشورها چیســت .او با انتشــار این کتاب ،برنده «جایزه
ویلیام هیل» برای کتابهای ورزشــی در ســال .1994م
شد .ســایمون کوپر در ســال  2011نیز کتابی با عنوان
«آژاکس ،هلندیان ،جنگ جهانی دوم» به چاپ رساند که
در آن تبعات ناشــی از جنگ جهانی دوم و نسلکشیهای
صورت گرفته در طول آن را از منظر فوتبال مورد بررســی
قرار میدهد.
در دیگر نقاط جهان نیز رشــد کتابهای اندیشــهای
در زمینه فوتبال به چشــم میخورد و حتی کار به جایی
رسیده اســت که آراي فکری و نظری چهرههای شاخص
فوتبالی نظیر اَلکس فرگوسن (از مربیان شهیر فوتبال که

 27سال مربیگری تیم منچستر یونایتد انگلیس را بر عهده
داشــت) به مثابه یک متفکر مورد تحلیل نویسندگان قرار
میگیرد .آنچه در ادامه میخوانید ،معرفی اجمالی برخی
از این کتابها است.
 -1فوتبال و فلسفه :تفکرات زیبا پیرامون بازی زیبا
Soccer and Philosophy: Beautiful
Thoughts on the Beautiful Game
ایــن کتــاب که در ســال
 2010توسط انتشارات Open
 Courtامریکا به چاپ رسیده
است ،مجموعه مقاالتی فلسفی
با نثری روان و خواندنی درباره
فوتبال ارائه میکند .تِد ریچاردز
(استادیار مدعو دانشکده فلسفه
دانشــگاه واترلوي کانادا) ســر
ویراستار این کتاب معتقد است
کــه مطالعه فوتبــال (از منظر
تاریخی ،اجتماعی ،اقتصادی ،و فلســفی) ،با تمام شکوه و
فســادی که در آن وجود دارد« ،مطالعه انسانیت» است و
هیچ چیز ارزشمندتر از این موضوع نیست.
«تنهایی داور»« ،به من بگو چگونه بازی میکنی و من
ِ
به تو خواهم گفت که کی هستی»« ،آیا عقل حکم میکند
که از تیم اســتون ویال طرفداری کنیــم؟»« ،آیا رونالدو،
پیکاســوی مدرن اســت؟»« ،افالطون و عظمت بازی» از
جمله عناوین ســی و یک مقاله چاپ شــده در این کتاب
هستند.
 -2فوتبال و هویت اروپایی
Football and
European Identity
به قول َشــرلوت َون تویکوم
(جامعهشــناس ورزش اهــل
بلژیــک) در «نشــریه پژوهش
اروپــای معاصــر» ،اهمیت این
کتــاب در متدولوژیای اســت
که نویسندگان آن (دیوید َهند

و لیز کرولی) برای پیوند دادن رســانه ،ورزش و ارتباطات
بکار گرفتهاند تا فصل نوینــی را بر روی متخصصینی که
عالقمند به تحلیل گفتمان فوتبال هستند ،بگشاید .کتاب
«فوتبــال و هویت اروپایی» که در ســال  2006توســط
انتشــارات راتلج منتشر شد ،به بررســی و تحلیل مقوله
«روزنامهنگاری فوتبال» در طول یکصد سال گذشته قاره
اروپا پرداخته و درصدد است تا با پژوهشی میان فرهنگی
نشــان دهد که چگونه هویتهای محلی و ملی فوتبال بر
اثر تعامل بازی گونهای که میان فوتبال ،اجتماع ،سیاست
و رسانههای مکتوب وجود دارد ،دستخوش تغییر شدهاند.
 -3تئوری بازی زیبا :چگونــه فوتبال میتواند به
اقتصاد یاری رساند
Beautiful Game Theory: How Soccer
Can Help Economics
در خصوص تأثیرات اقتصاد
بر نــوع رفتارهــای اجتماعی و
روند توسع ه سیاسی و فرهنگی
تردیدی وجــود نــدارد .دکتر
ایگانچیــو پاالکیوس-ه ِورتــا
(اســتاد دانشــگاه  LSEلندن
در رشــته مدیریــت) در کتاب
«تئــوری بــازی زیبــا» برای
نخســتین بار از فوتبــال برای
بررســی و آزمایش نظریههای
اقتصــادی (از جمله نظریه بــازی) و تحلیل رفتار مردمی
ناشــی از آنها ،اســتفاده کرده اســت .به زعم وی ،فوتبال
مجموعهای غنی از دادهها و الگوهها را در خود گنجانده که
برای اصول اقتصاد جهانی ،جذاب و مفید هستند.
در این کتاب که توســط انتشارات دانشگاه پرینستون
در سال  2014به چاپ رسیده ،به مسائلی همچون اقتصاد
تجربــی ،اقتصاد رفتــاری ،دانش مالــی و اقتصاد اعصاب
پرداخته شده و نشــان میدهد که امروز از الگوی فوتبال
حتی در ســطح نظریههــای جدیــد اقتصادی-اجتماعی
اســتفاده میشــود و میتوان از آن در پیشــبرد اهداف
اقتصادی بهره گرفت.
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تأمل
پيشنهاد تولستوي براي «زندگي خوب»

خويشتنداري يا رفاه اشرافي
زهير باقري نوعپرست

همه انســانها دوســت دارند زندگي خوبي داشته باشند و در راستاي
رســيدن به آن تالش ميكنند .با اين حال ،تعريفهاي بســيار متفاوتي
از «زندگــي خوب» وجــود دارد؛ افراد متفاوت خواســتههاي متفاوتي را
مشخصه زندگي خوب ميدانند .ولي برخي بعد از رسيدن به خواستههاي
خود احساس نميكنند كه زندگي خوبي دارند.
تولستوي در نوشــتههاي غيرداســتاني خود همچون در رساله «گام
نخســت» به يكي از موضوعهايــي كه پرداخته «زندگي خوب» اســت.
تولســتوي بر اين باور است كه بســياري گامهاي نخست زندگي خوب را
برنميدارند و با تالش براي رسيدن به گامهاي بعدي كه براي خود تعريف
ميكنند امكان دسترسي به زندگي خوب را از بين ميبرند .تولستوي گام
اول را آموختن «خويشتنداري» معرفي ميكند.
تولســتوي در مقابل افرادي قرار ميگيرد كــه زندگي خوب را زندگي
پــر از تجمل و تنپروري و پرخوري ميدانند .ايــن افراد با وجود تجمل،
تنپروري و پرخــوري به دنبال آرمانهايي ماننــد «عدالت» و «آزادي»
هســتند؛ چرا كه باور دارند زندگي خوب در سايه رسيدن به اين آرمانها
تعريف ميشــود .ولي تولستوي بر اين باور است كه از آنجايي كه گام اول
را كه «خويشــتنداري» است طي نكردهاند ،رســيدن به اين آرمانها كه
گامهاي بعدي هستند ،ممكن نخواهد بود.
منتقدان تولستوي بر اين باورند كه انسان نبايد خود را از چيزي محروم
كند و بايد به همه خواستههايش برسد .او در جواب اين گروه ميگويد كه
در چنين زندگياي انسان احساس بيمعنايي خواهد داشت و افراد مجبور
ميشوند با «خدمت به هنر و علم» خود را سرگرم كنند ،هرچند احساس
رضايت از زندگي نخواهند داشت.
تولستوي معتقد است اين رضايت نداشتن ،بواسطه نداشتن كنترل بر
نفس اســت در حالي كه اين افراد ،رضايت نداشــتن خود از زندگي را به
«تراژدي اجتنابناپذير شرايط انساني» تعبير ميكنند.
براي داشــتن «زندگــي خوب» بايــد اطمينان حاصل كــرد كه نوع
زندگي ما به زشتي و پليدي
نميانجامــد و ايــن مهم با
«زندگي اخالقمدار» ميسر
تولستوي بر اين باور است
است .زندگي خوب نميتواند
كه بسياري گامهاي نخست
با بياخالقي و زشــتي گره
«زندگي خوب» را برنميدارند و با
بخورد .تولســتوي بــا نقد
تالش براي رســيدن به گامهاي
تصور رايــج از زندگي خوب
بعدي كه براي خود تعريف ميكنند
كه همان «زندگي اشرافي»
امكان دسترسي به زندگي خوب را
اســت خاطرنشــان ميكند
از بين ميبرند .تولستوي گام اول را
آموختن «خويشــتنداري» معرفي
كه اين نوع زندگــي با رفاه
ميكند .تولستوي در مقابل افرادي
و شكمپرستي گره خورده و
قرار ميگيرد كــه زندگي خوب را
ظلمي ناروا بر ديگر انسانها
زندگي پــر از تجمل و تنپروري و
و حيوانات اعمال ميشود.
پرخــوري ميداننــد .مخالفان
تولســتوي در واقــع،
تولســتوي در نقــد ديدگاهش
ديدگاهي را به نقد ميكشد
ميگويند چرا نبايد از تجمالتي كه
كه «زندگي خوب» را با «رفاه
ديگران بهره ميبرند ،برخوردار بود.
اشرافي» يكسان ميپندارد.
اين افراد رسيدن به «زندگي
خوب» و «پيروي از اميال»
را در تنافــر نميبينند و در
نگاه آنان زندگي خوب زندگياي اســت كه در آن هيچگونه سختي وجود
نداشــته باشــد .در صورتي كه اين تعريف از زندگي خوب مســتلزم اين
اســت كه تعداد بسيار زيادي از انســانها كار كنند تا اين شخص اشرافي
بتواند به اين ســطح از تجمل و زندگي خوب برسد .مخالفان تولستوي در
نقــد ديدگاهش ميگويند چرا نبايد از تجمالتي كه ديگران بهره ميبرند،
برخوردار بود .اين تالش براي «متفاوت بودن» نوعي تظاهر اســت .برخي
ديگر هم ميگويند اگر ما از اين امكانات اســتفاده نكنيم ديگران استفاده
خواهند كرد.
تولستوي «ميل به شكمپرســتي» را مهمترين ميلي ميداند كه براي
رســيدن به زندگي خوب بايد كنترل شــود؛ ميلي كــه در همه افراد كم
و بيــش وجود دارد و ميبايســت آن را مهار کــرد .او تأكيد ميكند كه
شكمپرستي از جمله اميالي است كه اگر كنترل نشود به اميال ديگري هم
دامن ميزند ،از اين رو ،بايد با امســاك در خوردن و كمخوري اين غريزه
را تحت اختيار بگيريم.
تصور بر اين اســت كــه افرادي كه رفاه مالي دارنــد و غذا براحتي در
دســترس آنها اســت به غذا فكر نميكنند و بيش از آنكــه در مورد غذا
صحبت كنند در حال ســخن گفتن درباره علم ،هنر و فلسفه هستند .اما
تولســتوي فكر نميكند كه اين افراد از دغدغه غذا رها شــده باشند بلكه
ســخن نگفتن آنها در مورد غذا را به اين دليــل ميداند كه بين صبحانه
تا ناهار سير هســتند و احساس گرسنگي نميكنند .در صورتي كه هدف
اصلي براي بســياري از آنها شكمپرســتي اســت .او براي تبيين اين نظر
خود اينگونه مثال ميآورد؛ افراد براي كنفرانسهاي علمي ،جشــنها يا
عزاداريها دور هم جمع ميشــوند و اســاس اين مراســم اغلب سرو غذا
است .افراد در اينگونه مراســم معموالً پرخوري ميكنند .اگر غذايي كه
سرو ميشــود غذاي اعياني باشد مشــكلي نخواهد بود ،ولي كافي است
غذايي ساده يا غيراعياني سرو شود ،آنگاه عالقهمندان به عالم شعر و ادب
و فرهنگ و علم از بهم ريختن برنامه شكمپرستيشــان گاليهمند خواهند
شد .چون شكمپرستي در فرهنگ امروز ما به يك هنجار بدل شده است.
در نگاه تولســتوي شكمپرســتي باعث ميشــود «اخــاق» اهميت
خــود را از دســت بدهد .بنابرايــن ،زندگي خوب از نظر تولســتوي تنها
در صورتي ميســر اســت كه اميــال ما تحــت اختيارمان باشــد ،تا اگر
پيگيري اميال ،به نتايج غيراخالقي ختم شــد ،بتوانيم مانع فربه شــدن
اين ميل شويم.
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