
گفتار  2گفتار  يك اخالق شناسي

چرا با اينكه همه ما آرزوي اخالقي بودن را داريم، نمي توانيم 
اخالقي باشيم؟ به عبارت ديگر چرا به صرف اراده به اخالقي 
بودن، نمي توان اخالقي شد؟ يعني چرا اخالقي بودن بسيار 
دشوارتر از آن است كه در نگاه نخست به نظر مي رسد؟ به اين 
سوال در روانشناسي اخالق و تا حدي نيز در فلسفه اخالق 
مدت هاي مديدي ذهن انديشمندان را به خود مشغول كرده 
است. طبعا در پاسخ به اين سوال مي توان گفت شايد يك 
سلسله عوامل بيروني و جامعه شناسي و اجتماعي وجود دارند 
كه مانع اخالقي زيستن هر انساني مي شوند. اگر اين ديدگاه 
را قبول كنيم، آنگاه بحث موانع اجتماعي يا جامعه شناختي 
اخالقي زيستن مطرح مي ش��ود. اما ممكن است كسي به 
عوامل دروني و روانشناختي اخالقي زيستن التفات دهد. 
اينجا بحث موانع روانشناختي اخالقي زيستن مطرح است. 

موانع و ممدات معرفتي اخالقي زيستن
موانع روانش��ناختي اخالقي زيس��تن به دو دسته تقسيم 
مي ش��وند:1- موانع روانش��ناختي غيرمعرفت��ي: موانع 
روانش��ناختي اخالقي زيس��تن كه از مقوله باور و عقيده و 
معرفت نيستند بلكه از مقوله احساسات و عواطف يا مقوله 
خواسته ها هستند؛ يعني هم احساسات و عواطف آدمي و 
هم خواسته هاي او مي توانند چنان شكل بگيرند كه مانعيتي 

در راه اخالقي زيستن صاحب 
آن احساس��ات و عواط��ف يا 
صاحب آن خواسته ها ايجاد 
كنند. 2- موانع روانشناختي 
معرفتي: ش��ماري از باورها 
و عقايدي ك��ه مانع اخالقي 
زيستن انسان هستند. يعني 
گوي��ا باورهاي��ي در آدم��ي 
هستند كه اگر اين باورها در او 
محقق شوند، مزاحم اخالقي 
زيستن انسان مي شوند.  بحث 
من درباره عوامل روانشناختي 
معرفت��ي مخ��ل و مزاح��م 
اخالقي زيس��تن است. البته 
شكي نيست كه وقتي سخن 
از مانعي خواه جامعه شناختي، 

خواه روانشناختي غيرمعرفتي)از مقوله احساسات و عواطف 
يا خواسته ها( و خواه روانشناختي معرفتي )از مقوله باورها( 
در اخالقي زيستن مي شود، آنگاه ضد آن مانع، ياري رسان و 
ممد اخالقي زيستن مي شود بنابراين بحث موانع و ممدات 
تا حدودي مكمل يكديگر هس��تند. يعني اگر چيزي مانع 
اخالقي زيستن بود، ضد آن چيز و نقيض آن ممد و كمك 
كار اخالقي زيس��تن مي شود بنابراين بحث موانع اخالقي 
زيستن با بحث ممدات آن تالزم دارند.  اما چه باورهايي در 
انسان مانع يا مزاحم اخالقي زيستن او مي شوند؟ در آنچه تا 
كنون خوانده ام و بدان انديشيده ام به 8 مانع و مزاحم اخالقي 
زيستن صاحب باور رسيده ام. البته در مجالي فعلي ممكن 
اس��ت نتوان همه آنها را مطرح كرد بنابراين مي كوشم به 

ترتيب اهميت آنها را برشمارم: 
1- آنچه دارم را خودم به دست آورده ام

بزرگ ترين مانع معرفتي اخالقي زيس��تن ناش��ي از اين 
عقيده است كه آنچه من دارم، خودم به دست آورده ام و بايد 
دارايي هاي من را به حساب خودم بگذاريد و هنر خودم بوده 
كه من را به اين دارايي ها رسانده است. به تعبير ديگري من 
استحقاق داشته ام كه اينها را داشته باشم. اين عقيده كه آنچه 
من در زندگي دارم، اس��تحقاق من بوده و گويا مزد تالش و 
كوشش خود من بوده است، بزرگ ترين مانع اخالقي زيستن 

است. تصور ما كم يا بيش به خصوص در لحظاتي از عمر كه 
متاسفانه كم نيستند، اين است كه اگر شهرتي يا ثروتي يا 
قدرتي يا احترامي يا محبوبيتي يا آبرويي يا زيبايي يا قدرت 
بيان��ي دارم، خودمان به دس��ت آورده ايم و حاصل تالش و 
كوشش خودمان است. اثبات اين گزاره ها مطلقا به استدالل 
فلسفي نياز ندارد. هر كس مي تواند به خودش رجوع كند و به 
تعبير معرفت شناسان اين گزاره ها را شهود كند.  هر انساني 
وقتي متولد مي شود 5 دسته ويژگي باعث مي شود كه در 
بازار زندگي اين جهاني، خوشي ها عايدش شود و ما با اينها 

داد و ستد مي كند: 
1-  سلس��له ويژگي هايي در ب��دن: 3 ويژگي ت��راز اول در 
ناحيه بدن انسان اس��ت كه هر انساني از درصد و ميزاني از 
آن برخوردار اس��ت: اول سالمتي، دوم نيرومندي و سوم 
زيبايي. اين 3 ويژگي امتياز يك بدن تلقي مي ش��وند و هر 
انس��اني از ميزاني از هر كدام اين ويژگي ها بهره مند است. 
كم نيستند كس��اني كه به جايي رسيده اند چون به لحاظ 

جسماني زيبا بوده اند يا نيرومند بوده اند يا سالم بوده اند.
2-  انسان در ناحيه ذهن نيز 8 امتياز دارد كه باعث مي شوند، 
آدمي در زندگي رشد كند يا شكست بخورد، اين ويژگي ها 
عبارتند از: اول قدرت يادگيري، دوم قدرت يادسپاري، سوم 
قدرت يادآوري، چهارم قدرت هوش بهر)بهره هوش��ي(، 
پنجم س��رعت انتقال، شش�م قدرت تفكر، هفتم عمق 
فهم و هش�تم قدرت اقناع. 
هر انس��اني از يكي يا چند تا 
از اي��ن ويژگي ه��ا بهره هاي 
متفاوتي دارد. البته حصر اين 
ويژگي هاي ذهني استقرايي 
است و مي توان با تحقيقات بر 

شمار آنها افزود.
3- روانشناس��ان 56 امتياز 
روان��ي در انس��ان كش��ف 
كرده اند كه ه��ر آدمي از هر 
كدام از اين 56 ويژگي رواني 
درصدي بهره مند است. مثال 
قدرت حاضر جوابي يا قدرت 
بذله گويي يا قدرت مديريت 
يا نف��وذ كالم برخ��ي از اين 

ويژگي ها هستند. 
4- ويژگي هاي اقليم جغرافيايي از ديگر امتيازاتي هستند كه 
هر انساني در بدو تولد از آن بهره مند مي شود و ميان آدميان 

از اين حيث تفاوت هست.
5- ويژگي ه��اي اقليم فرهنگي و اجتماع��ي نيز از ديگر 
امتيازاتي اس��ت كه هر آدمي هنگام تول��د بهر ه اي-كم يا 
زي��اد- از آن دارد. مثال فرزند يك خانواده ثروتمند با فرزند 
يك خانواده فقير متفاوت اس��ت همچنان كه تحصيالت 
والدين در تربيت فرزندان تغيير ايجاد مي كند يا معلمان 
و آموزگاران فرد در پ��رورش او تاثيرگذارند و در پيروزي و 
شكست او موثرند.  بنابراين 5 دسته عامل فوق سرمايه هاي 
فرد در زندگي براي رشد و پيشرفت هستند. هيچ كدام از 
اين عوامل و س��رمايه ها را فرد به خودش نداده و دليل آن 
نيز آن است كه فرد خودش نمي تواند بر ميزان آنها بيفزايد. 
همه اين ويژگي ها به رايگان به انسان داده شده است. در اين 
بحث فرق نمي كند كه فرد خداباور باشد يا شكاك يا منكر 
يا متدين يا... بلكه نكته مهم اين است كه اين ويژگي ها را 
خود فرد به دست نياورده است. يعني ما حتي اگر نسبت به 
هستي شناسي در ظلمت محض و جهل مطلق باشيم، باز 
مي توانيم اذعان كنيم كه اين ويژگي ها را خودمان به دست 
نياورده ايم و  دهنده اين ويژگي ها خودمان نبوده ايم. منشأ 
اين ويژگي ها رايگان بخشي هستي است. يعني هر چه ما در 

هستي داريم به رايگان به ما داده شده و به دليل استحقاق 
قبلي به ما داده نشده اس��ت. نه داده ها و نه نداده ها، دال بر 
استحقاق يا عدم استحقاق قبلي نيست. هستي كه ما در آن 
غوطه ور هستيم، اين ويژگي ها را به رايگان به ما بخشيده و 
ما گمان مي كنيم خودمان آنها را به دست آورده ايم.  ممكن 
است در مقام ايراد به من گفته شود، دو برادر دوقلوي همسان 
را در نظر بگيريد كه تمام داده هاي هستي به آنها يكسان 
باشد. حاال اگر يكي برنده جايزه نوبل شد و ديگري يك كاسب 
معمولي، آيا نمي توان موفقيت اجتماعي اولي)برندگي جايزه 
نوبل( ناشي از تالش خودش شمرد؟ به نظر من اين سخن 
هم نادرست است، يعني اگر با پدر و مادر اين فرزندان صحبت 
كنيم، متوجه تفاوت هاي روانشناختي و روحيات متفاوت 
اين دو مي ش��ويم بنابراين همه ما در رايگان بخشي هاي 
هستي غوطه ور هستيم و خودمان اين ويژگي ها را به دست 
نياورده ايم. با اين نگاه، انسان استغنايي كه در خودش مي يابد 
را از دست مي دهد و اين احساس استغنا به نوعي احساس نياز 
تمام عيار بدل مي شود. ما يكپارچه رايگان دريافت مي كنيم 
و به همين دليل يكپارچه نياز هستيم. به عبارت ديگر وقتي 
متوجه رايگان بخشي هستي مي شويم، نفي هر گونه استغنا 
و احساس بي نيازي در ما پديد مي آيد. در نتيجه »عجب« و 
انانيت و تبختر در انسان از ميان مي رود. هر چه نياز انسان به 
هستي بيشتر مي شود، عشقش به هستي نيز بيشتر مي شود. 

به نظر من عش��ق به خدا به 
معناي عشق به هستي است. 
انسان در زندگي عادي وقتي 
هر چه به چي��زي نيازمندتر 
مي شود، عاشق تر به آن چيز 
مي ش��ود. وقتي م��ن به كل 
هس��تي نيازمند مي شوم به 
كل هس��تي عاشق مي شوم. 
اينكه تاكنون نمي توانستم به 
كل هستي عشق بورزم به اين 
دليل است كه تا كنون به اين 
نتيجه نرسيده بودم كه به اين 
كل نياز موكد دارم. به تعبير 
مالصدراي ش��يرازي نبايد 
گفت من نيازمند به هستي 
هس��تم بلكه بايد گفت من 

عين نياز به هستي هستم. به همين دليل عرفا مي گفتند 
بايد انانيت و نفسانيت)ايگو( انسان از بين برود و انسان بايد 
مراقب خودش باش��د. به تعبير قرآني»وال تُكوُنوا كالِذين 
نُسوا اهلل فأنساُهْم أنُفسُهْم«)سوره حشر، آيه 19(. يعني از 
كساني نباشيد كه خدا را فراموش كرده اند زيرا در اين صورت 
خدا كاري مي كند كه خودشان را فراموش كنند. گويي خود 
فراموش كردن، نه فقط امر مطلوبي نيست بلكه بزرگ ترين 
كيفري است كه خدا مي تواند فرد را بدان دچار سازد. بنابراين 
نفي انانيت يعني نفي خودي كه گمان مي كند مستقل و قائم 

بالذات است و روي پاي خودش ايستاده است. 
اولين تاثير پي بردن به رايگان بخش��ي هس��تي اين است 
كه ديگر انس��ان به خاطر بهره مند بودن از مواهب هستي 
به خودش به ديگران تفاخر نمي كند و به خودش مباهات 
نمي ورزد و ديگران را تحقير نمي كند و فاصله عاطفي اش با 
ديگران از بين مي رود. بنابراين انسان بهره مند از يك ويژگي 
به جاي تبختر و تفرعن نسبت به ديگران شفقت مي يابد و 
دلش به تعبير دقيق براي ديگري مي س��وزد كه چرا بدون 
اس��تحقاق به من داده اند و ديگري بدون عدم استحقاق از 
اين ويژگي بهره مند نيست. به عبارت ديگر انسان درمي يابد 
كه رايگان بخشي هاي هس��تي ميان آدميان تفاوت ايجاد 
مي كند و مي كوشد اين تفاوت ناشي از رايگان بخشي هاي 

تعريف اخالقي زيس��تن دشوار 
اس��ت، اگ��ر ممتنع نباش��د و 
بهتر اس��ت آن را توصيف كرد، 
يعني بي��ان جنبه هاي محورها 
يا ش��اخص هاي اصلي اخالقي 
زيستن. مدخل خوب براي اين 
كار قاع��ده زرين اخالق اس��ت 
كه بن مايه اش اين اس��ت: آنچه بر خود مي پسندي بر 
ديگران بپسند و آنچه بر خود نمي پسندي بر ديگران 
مپس��ند. چگونه مي توان در ارتباط ب��ا ديگران به اين 
قاعده عمل ك��رد؟ الزمه آن نخس��ت جدي گرفتن 
ديگري و ثانيا جدي گرفتن او به اندازه خودم است. بنابر 
اين قاعده فرد از محدوده خواس��ته هاي خودش فراتر 
برود و ديگران را نيز ببيند و مطلوبات و خواس��ته هاي 
آنها را به رسميت بشناسد و بكوشد به همان اندازه كه 
به خودش حق مي دهد به مطلوباتش برس��د، آنها نيز 
برس��ند. در نتيجه عمل به قاعده طاليي اخالق يا به 
تعبير من اخالقي زيستن به معناي نفي خودشيفتگي 
اس��ت و محدود كردن تمنيات اس��ت. البته اخالقي 
بودن امري ذومراتب است. همچنين اخالقي زيستن 
عبارت اس��ت از اينكه فرد بتواند به س��هولت و رواني 
منافع ديگ��ران را به ان��دازه منافع خ��ودش محترم 
بشمارد. در اخالقي زيس��تن بايد گرانيگاه وجودمان 
دگرگون شود، يعني ما به اقتضاي طبيعت اولي خود به 
سمت برآوردن خواسته هاي خود بر مي آييم و اخالقي 
 )self continence( زيس��تن به معناي كف نفس
است، يعني فرد بتواند خواسته هاي خودش را ضبط 
 و هدايت كند و بر خود س��وار ش��ود )ب��ه تعبير كانت

 self mastering( و در ارتباط با خودش شجاعت 
به خرج دهد. يعني كوشش كنيم عقل ما بر مطلوبات و 

خواسته ها و شهوات ما غلبه يابد. 
اما وقتي به موالنا مي نگريم، با متفكر و نويسنده اي مثل 
ساير متفكران و نويسندگان مواجه نيستيم. او كسي 
است كه چيزهايي را در اين زندگي از بن جان تجربه 
كرده است. او از ناديده و تجربه ناشده و مسائل انتزاعي 
س��خن نمي گويد. آموزه هاي او ديده ها و شنيده ها و 
تجربيات است. در عين حال همين متفكر تجربه كرده 
از اهميت اخالقي زيستن آگاه بوده است. درست است 
كه افق پرواز او از دايره اخالق فراتر بوده، اما نسبت به 
اخالقي زيستن هم به شدت حس��اس بوده است. به 
همين جهت مي گويد: من نديدم در جهان جست وجو/ 

هيچ اهليت به جز خلق نكو. 
اما موالنا پيش از بحث از اخالقي زيستن از اين صحبت 
مي كند كه آيا هر كسي مي تواند اخالقي زندگي كند يا 
بايد دغدغه اي در او شكل بگيرد؟ موالنا مي گويد اگر 
كسي خود را كامل بپندارد، از اخالقي بودن فرسنگ ها 
فاصله دارد. بنابراين انسان بايد نخست نقصي در خود 
بيابد تا در جهت اس��تكمال خود بكوشد. مانع ديگر 
اخالقي زيستن از ديد موالنا اشتغال به عيوب ديگران 
و نديدن نقص خود است. اما در مقابل كسي كه اخالقي 
است، از نظر موالنا: عيب گو و عيب جوي خود بده است/ 
با همه نيكو و با خود بد بده اس��ت. عيب ديگران را يا 

نمي بيند يا اگر هم ببيند، مي كوشد بپوشاند.
مهم ترين اين عيوب اخالقي از ديد موالنا عبارتند از: 
خشم و شهوت و حسد و تعصب و كبر. از همه مهم تر از 
نظر او كبر است. او مي گويد: مهر و رقت وصف انساني 

بود/ خشم و شهوت وصف حيواني بود. 
از ديد موالنا اخالقي زيس��تن ب��ه معناي مهار بخش 
حيواني وجود و مجال جوالن دادن به آن بخش انساني 
وجود اس��ت. او در مورد حسد مي گويد: عقبه اي زين 
صعب تر در راه نيست/ اي خنك آن كش حسد در راه 
نيست. در مورد تعصب مي گويد: سخت گيري و تعصب 
خامي اس��ت/ تا جنيني كار خون آشامي است. اما در 
مورد كبر مي گويد: اين تكبر زهر قاتل دان كه هست/ 
از مي پر زهر ش��د آن گيج مست// نردبان خلق اين ما 
و مني ست/ عاقبت اين نردبان افتادني است// هر كه 
باالتر رود ابله تر است/ استخوان او بتر خواهد شكست// 
...// اين فروع است و اصولش آن بود/ كه ترفع شركت 
يزدان بود. يعني مي گويد تكبر ورزيدن شركت ورزيدن 
در الوهيت خداوند است. در برخي آثار غربي اين تكبر 
را نوعي عقده خود خدابيني نام مي دهند. يعني انسان 
نبايد خود را خدا ببيند و اين كاري است كه فرد متكبر 
انج��ام مي دهد. موالنا تكبر و ترفع را مادر خش��م نيز 
مي داند: جمله خشم از كبر خيزد از تكبر پاك شو/ گر 
نخواهي كبر را رو بي تكبر خاك ش��و// خشم هرگز بر 
نخيزد جز ز كبر و ما و م��ن/ هر دو را چون نردبان زير 

آر و بر افالك شو.
اما موالنا معتقد است در برابر اين دردها و معايبي كه 
نوعا به آنها مبتال هستيم، بايد مزاج مان را تغيير دهيم. 
براي تبديل مزاج بايد گردن تكبر و انانيت را بزنيم. براي 
او براي جمع كردن اين معايب همچون براده هاي آهن 
بايد از آهنرباي عش��ق مدد گرفت و با آنها مزاج بد را 
تغيير داد و فضايل را به خلق و خو بدل كرد تا كبر برود 
و كبريا بنشيند. آن كيميايي كه چنين مي كند، عشق 
اس��ت: هر كه را جامه ز عشقي چاك شد/ او ز حرص و 
عيب كلي پاك شد// شاد باش اي عشق خوش سوداي 
ما/ اي طبيب جمله علت هاي م��ا// اي دواي نخوت و 
ناموس ما/ اي تو افالطون و جالينوس ما. همه سخن 
موالنا اين است كه دواي همه ناراستي هاي اخالقي، 

عشق است. عشق و تكبر از ديد او جمع نمي شوند. 
بنابراين درد از ديد موالنا گرفتاري در چنبره انانيت و 
تكبر است و راه درمان عشق است كه مس وجود را به 

كيمياي اخالقي زيستن بدل مي كند. 
موالنا اين وضعيت را در ديدار با ش��مس تجربه كرده 
اس��ت و آن را در غزل مشهور »مرده بدم، زنده شدم« 
بيان مي كند. بنابراين نيازمند تغيير محور وجودمان 
هس��تيم و عش��ق اين كار را مي كند. عش��ق ما را به 
خلوتگاه حق مي برد و وجودمان را به گل بن مي برد و 
از تنگناي وجودمان بيرون مي برد. هر كه بي من شد 
همه من ها خود اوست/ دوست جمله شد چو خود را 
نيز دوس��ت. موالنا در كنار عشق و عاشقي مصاحبت 
با پاكان و راس��تي كردن و مهرباني كردن با ناپاكان را 
پژوهشگر فلسفه دين توصيه مي كند.  

يك پرس��ش ج��دي در مباحث 
اخالق پژوهي اين است كه جهان 
چقدر براي اخالقي بودن، اخالقي 
زيس��تن و اخالقي ماندن انسان با 
او همكاري مي كند؟ پاسخ به اين 
سوال مناقشه آميز است. در بحث 
كنوني مي كوش��م، اين پرسش را 
مساله مند كنم. نظام هاي اجتماعي در تاريخ اكنون ما براي 
اخالقي زيستن چندان كمكي نمي كنند. سخن از امتناع 
اخالق نمي كنم، بلكه عس��رت اخ��الق در جامعه ايران را 
حس مي كنم. انسان موجودي زيستي، رواني، شناختي و 
اجتماعي است. در نتيجه اخالق به يك سپهر و زيست بوم 
نياز دارد و ادامه زندگي انسان است. اگر چرخه هاي معيوب 
در زندگي انسان ريشه دوانده باش��د، كار اخالق زار است. 
نظم اخالقي جامعه منوط به يك نظم سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي، حقوقي و حكمراني معقول است. بنابراين اخالق 
منطق نهادي دارد. همچنين اخالقي بودن به درصدي از 
هوش عاطفي نيازمند اس��ت، يعني اين درك كه ديگري 
ابزار من نيست. بنابراين اخالق نوعي يادگيري اجتماعي 
است و مستلزم عقالنيت اجتماعي است. يعني اخالق نياز 
به يك حكمت اجتماعي دارد. وقتي آن حكمت اجتماعي 
مخدوش ش��ود و دروغ به مثابه يك صنعت شود، اخالق 
غيرممكن مي شود. چند تحقيق مشترك من و دانشجويانم 
نشان داده كه االن در جامعه ايران يك صنعت دروغ وجود 
دارد، يعني دروغ به صورت كاال تقاضا و عرضه دارد. بنابراين 
اخالق و نااخالق يك برساخت اجتماعي است، اگرچه امر 
اخالق به امر اجتماعي فروكاس��تني نيست. همچنان كه 
اخالق را نمي توان به امر رواني يا شناختي صرف تقليل داد، 
شواهد زيادي وجود دارد كه جامعه ايران به شكل اجتماعي 
غيراخالقي مي شود. بي جهت نيست كه افالطون مباحث 
تربيتي را در كتاب هاي جمه��ور و قوانين دنبال مي كند 
و ارس��طو در دو بخ��ش پاياني كتاب سياس��ت به اخالق 
مي پردازد.  در اخالق پژوهي بحثي تحت عنوان بخت اخالقي 
)moral luck( پديد آمده كه متفكراني چون ويليامز و 
نيگل در اين زمينه سخن گفته اند. اين متفكران معتقدند كه 
عوامل تاريخي، فرهنگي، موقعيتي مي تواند بخت اخالقي 
انسان ها را كم يا زياد كند. وقتي بخت اخالقي كم باشد، شوق 
اخالقي زيستن انسان كم مي شود. اين نظريه مي گويد در 
جامعه ايران يك بيش قضاوت در مورد اخالق وجود دارد، 
يعني خيلي انتظار داريم كه مردم اخالقي باشند. يعني اگر 
در قديم نصيحه الملوك داشتيم، االن اين ملوك هستند 
كه مي خواهند با نصيحت مردم را اخالقي كنند.  اين نظريه 
مي گويد بخت اخالقي ظرفيتي دارد و بايد در اخالق واقع گرا 
بود. مگر اخالق به معناي غمخواري بشر نيست؟ واعظان 
اخالق غير متعظ كه ما را نصيحت مي كنيد، گويي غم مردم 
را نمي خورن��د. اخالقي بودن تراژيك و دراماتيك اس��ت. 
اخالق موكول به يك نيكبختي اجتماعي است و نيكبختي 
اجتماعي ما پرمناقشه است. بي خود نيست كه ارسطو در 
اخالق نيكوماخوسي از ائودايمونيا )سعادت و نيك بخشي( 
سخن مي گويد. بخشي از نيك بخشي موكول به اجتماع و 

حكمراني و نظام حقوقي و تاريخ و جغرافياست. 
تاريخ ما طوري است كه مردم خوداثربخشي ندارند، در حالي 
كه حس خوداثربخش��ي اساس اخالق است. اينكه انسان 
حس فاعليت نداشته باشد، او را از نظر اخالقي فلج مي كند. 
در جامعه ايران خس��تگي عاطفي وجود دارد. با خستگي 
عاطفي شور و شوق اخالقي سخت مي شود. در جامعه اي 
كه ضعف يا تعارض هاي هنجاري وجود دارد، به س��ادگي 
نمي توان يك ش��هروند اخالقي بود. همچنين شرايطي 
وجود دارد كه افراد به سمت خودمداري سوق داده مي شوند. 
احساس ابهام اجتماعي و نابرابري در جامعه ما وجود دارد و 
اينها از موانع اجتماعي اخالقي زيستن است. فقدان اعتماد 
از ديگر معضالت اجتماعي اخالقي زيستن است. اينجاست 
كه دوركيم در تداوم بحث اخالق ف��ردي كانت از وجدان 
جمعي براي اخالق سخن مي گويد. همچنين ماركس در 
مقام يك جامعه شناس بحث هاي اخالقي مهمي دارد. او 
مي گويد مردم نسبت به شرايط اقتصادي بيگانه  شده اند 
و اين بيگانگي اجتماعي مانع اخالقي است. او تاكيد دارد 
كه احس��اس بيگانگي و بي قدرتي مانع اخالقي زيس��تن 
است. بنابراين كسي كه مي گويد با وجود شرايط نامساعد 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي بايد اخالقي زيست، سخن 
زيبايي مي گويد، ام��ا در درازمدت و در مقياس بزرگ اين 
نصيحت و تذكر نتيجه نمي دهد.    وقتي شرايط اجتماعي 
نامساعد اس��ت، حس ترومايي در انسان ها پديد مي آيد و 
خود را به مثابه قرباني در نظر مي گيرند. اين نگرش سهم 
مهلك اخالق در ايران است. االن همه جا به ساختارها ارجاع 
مي دهند، زيرا حس ترومايي و قرباني بودن در همه وجود 
دارد. اين حس ترومايي ويرانگر ش��كوفايي اخالقي است. 
اما بايد به محدوديت هاي نظريه بخت اخالقي كه گونه اي 
صورت مفهومي بخشيدن به اين درك قرباني بودن است 
نيز توجه كرد. نظريه اي كه مي خواهد درك عاميانه مردم را 
تسكين بدهد، محل بحث است. يعني اين نظريه مي تواند 
تنش اخالقي را در انسان پايان ببرد و مسووليت شخصي 
را در سايه بگذارد و استدالل اخالقي را ضعيف كند. پايان 
اخالق نيز پايان اجتماع اس��ت. وقتي در جامعه اي اخالق 
گرفتار بشود، وارد وضعيت پسااجتماع مي شويم. به نظر من 
حيطه امكانات انسان براي كنترل اخالقي با وجود بخت 
اخالقي، همچنان وسيع است. اينجاست كه كانت مي گويد 
با وجود تمام شرايط اجتماعي اراده خير وجود دارد و كساني 
چون زاگزبسكي از شوق به خير در انسان سخن مي گويند. 
اين مالحظات مي تواند نظريه بخت اخالقي را وس��يع تر 
كند. بنابراين در اين جهان كماكان امكان اخالقي زيستن 
هست و براي همين است كه اصول جهانشمول اخالقي 
وج��ود دارد، زيرا اخالق يك ذخي��ره معرفتي، عقالني، 
وجداني، اجتماعي و تاريخي بشري است. يعني اخالق 
براي پرثمر ش��دن زندگي الزم اس��ت و خود اين نوعي 
حكمت اجتماعي است. بنابراين با وجود اينكه سيستم هاي 
اجتماعي ما از جهت اخالقي ناكارآمد ش��ده، همچنان 
جهان با انسان براي اخالقي بودن همكاري مي كند. حتي 
همين گاليه هاي اجتماعي، نش��ان دهنده نفس لوامه 
اخالقي در جامعه ايران است. بنابراين اين درك كه براي 
اخالقي زيستن بايد پيوند اجتماعي داشت، عميق ترين 
توضيح اصالحات اجتماعي است. يعني جوهره اصالحات 
جامعه شناس اجتماعي يك حكمت اخالقي است.  

موانع و ممدات اخالقي زيستن از ديدگاه موالنا
عشق طبيب جمله علت هاي ما

موانع و ممدات جامعه شناختي اخالقي زيستن
پايان اخالق، پايان اجتماع است

 اخالقي زيستن در گفتارهايي از مصطفي ملكيان، مقصود فراستخواه و امير اكرمي

غوطه ور در رايگان بخشي هستي
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امير   اكرمي مقصود   فراستخواه

محس�ن آزموده| متاس�فانه اخالق در عرف 
جامع�ه م�ا ب�ه معن�اي مجموع�ه اي از بايد و 
نبايدهاي نيك خواهانه اما بدون مبنا فروكاسته 
شده و وقتي كس�ي دم از اخالق مي زند، ذهن 
همگان به سمت انباني از نصايح و توصيه هاي 
خس�ته كننده و مالل آور سوق مي يابد. اين در 
حالي است كه اخالق در واقع سيمان مناسبات 
اجتماع�ي اس�ت و از قض�ا هنجاره�ا و اصول 
اخالقي، اموري من عن�دي و باري به هر جهت 
نيس�تند و اساس�ا بر عقالنيت و خرد استوار 
هستند. از اين حيث تامل در ضرورت اخالقي 
زيستن و دشواره هاي آن، كوششي بايسته براي 

ارتقاي كيفيت زندگي انساني در سطح فردي و 
جمعي اس�ت. هفتمين همايش نظام اخالقي 
موالنا، عصر جمعه 23 فروردين به موضوع موانع 
و مشكالت اخالقي زيستن اختصاص داشت. در 
اين همايش كه به همت موسسه سروش موالنا 
در سالن همايش هاي كتابخانه ملي برگزار شد، 
شماري از پژوهشگران و دانش�وران تراز اول 
ايراني درباره اين موضوع از جنبه هاي مختلف 
سخنراني كردند. مهناز قانعي راد موانع و ممدات 
روانش�ناختي غيرمعرفتي اخالقي زيس�تن 
را بررس�ي ك�رد و ميالد نوري ب�ه نقش مثبت 
يا منفي عش�ق در اخالقي زيس�تن پرداخت، 

محس�ن جوادي تاثير ح�ب ذات را در اخالقي 
زيستن بررسي و مقصود فراستخواه مساله را 
از جنبه جامعه شناختي مورد تحليل قرار داد. 
امير اكرمي نيز موض�وع را از منظر موالنا مورد 
بحث قرار داد و مصطفي ملكيان موانع و ممدات 
روانشناختي معرفتي اخالقي زيستن را تحليل 
كرد. در صفحه پيش رو به دليل كوتاهي مجال 
تنها گفتارهاي سه نفر از اين پژوهشگران يعني 
مصطفي ملكيان، مقصود فراس�تخواه و امير 
اكرمي عرضه مي شود و اميدواريم در فرصتي 
ديگر  بتوانيم گزارشي از سخنراني پژوهشگران 

ديگر نيز ارايه دهيم.

هس��تي را كم كند. يعني اولين اثر درك و پذيرش رايگان 
بخشي هستي در انسان، نوعي شفقت عام نسبت به همگان 
است و مي كوش��د با رايگان بخش��ي هاي ارادي خودش، 
تفاوت هاي ناشي از رايگان بخشي هاي هستي را به حداقل 
برساند. اين به حداقل رساندن تفاوت هاي ناشي از رايگان 
بخشي هاي هس��تي، اگر به صورت ارادي صورت بگيرد به 
معناي اخالقي زيستن است. اخالقي زيستن يعني من با 
اراده خودم رايگان بخشي مي كنم براي اينكه تفاوت هاي 
ناشي از رايگان بخشي هاي هستي را به حداقل برسانم. اثر 
دوم باور به رايگان بخشي هستي اين است كه من در ميان 
مواهبي كه از آنها بهره مند هستم، مي سنجم و آنهايي كه 
مهم تر هستند در نظر مي گيرم و در مورد فاقدان اين مواهب، 
شفقت بيشتري احساس مي كنم در حالي كه انساني كه به 
رايگان بخشي هستي باور ندارد در مورد مواهب مهم تري 
كه در اختيار دارد، تفاخر بيشتري نسبت به ديگراني كه از 
آن مواهب برخوردار نيستند يا كمتر برخوردارند، احساس 
مي كند.  اثر سوم باور به رايگان بخشي هستي در فرد نوعي 
قدرداني)appreciation( نسبت به هستي است زيرا ما 
نبوديم و تقاضامان نبود. قدرشناسي انسان نسبت به هستي، 
نوعي ابتهاج دروني در او پديد مي آورد، ابتهاجي كه از عجب 
فاصله دارد. متاسفانه شادي هاي ما، عجب آميز هستند اما 
اين شادي ناش��ي از دريافت رايگاني هاست و ناشي از يك 
سپاس مندي دروني است. البته اگر اين سپاس مندي دروني 
بخواهد به سپاس��گزاري بدل شود، فرد بايد به يك موجود 
متشخص قائل شود. اما اگر به آن موجود متشخص هم قائل 
نباشد، باز با پذيرش رايگان بخشي هستي، سپاس مندي 
دروني را دارد. اما در هر صورت سپاس مندي دروني شادي 
بدون عجبي در انس��ان پديد مي آورد كه از دستاوردهاي 
خودش نيست بلكه از به دس��ت آمده هاي خودش است و 
نسبت به هستي شكر و سپاس مندي دارد. تاثير چهارم اين 
نگرش به هستي اين است كه من عالوه بر توجه به چيزهاي 
ناداشته به چيزهاي داده هم توجه مي كنم. بخش عظيمي 
از اندوه عميق ما اين است كه به ناداشته ها توجه مي كنيم 
اما به داشته ها نگاه نمي كنيم و نسبت سنجي ميان اين دو را 
نمي كنيم. بسياري از روان درمان گران براي درمان برخي از 
نابساماني هاي رواني از جمله بعضي از انواع افسردگي مثل 
اندوه زدگي)مالنكوليا( به فرد توصيه مي كنند كه شبانه 5 تا از 
مواهبي كه در اختيار داري را بنويس و هيچ زمان چيز تكراري 
ننويس. آنگاه متوجه مي شوي كه هيچ زمان اين فهرست 
به پايان نمي رس��د و در نتيجه درمي يابي كه واقعا داده ها 
نسبت به ناداده ها قابل احصا و شمارش نيستند. اين امر در ما 

احساس نوعي سرمايه وجودي ايجاد مي كند. 
به نظر من عارفان ما اين سير را دنبال مي كردند. يعني اول به 
رايگان بخشي هستي مي رسيدند، بعد استغناي شان از ميان 
مي رفت و عجب شان از ميان مي رفت و در نتيجه عشق به 
هستي در آنها افزون مي شد. در اولين جمالت مقاالت شمس 
مي گويد هر وقت مي خواهي به دوس��تي هديه اي بدهي، 
مي كوشي هديه اي ببري كه او نداشته باشد. پيش خدا هم 
چنين كن. يعني نيازت را نزد خ��دا ببر زيرا خدا نياز ندارد. 
متاسفانه احساس نياز در ما از ميان رفته و به همين دليل با 

هم اين گونه رفتار مي كنيم. 
2- اخالقي زيستن

شك نيست كه اخالقي زيس��تن هزينه دارد و كساني كه 
اخالقي زندگي مي كنند در قياس با كس��اني كه اخالقي 
زندگي نمي كنند بايد هزينه هايي پرداخت كنند. البته خبر 
خوب اين است كه هيچ طرز زندگي نيست كه هزينه اي در 
برنداشته باشد حتي لذت طلبانه ترين سبك هاي زندگي نيز 
هزينه دارند. بنابراين نبايد گفت بدا به حال اخالقيان كه بايد 
براي اخالقي زيستن هزينه پرداخت كنند. اما معناي اين 
س��خن آن است فردي كه اخالقي زندگي مي كند، ممكن 
است حتي به محبوبيت فرد لطمه بزند زيرا مثال عدالت طلبي 
ممكن است، ناراضي تراشي كند. فرد اگر بخواهد اخالقي 
زندگي كند، نمي تواند ثروت و ش��هرت و قدرت و احترام و 
آبرو و محبوبيت چنداني داش��ته باشد. فرد براي پرداخت 
اين هزينه ها به يك عقيده نياز دارد: 5 مطلوب روانشناختي 
يعني خوشي و بهروزي و شادي و آرامش و رضايت)صرف 
نظر از تفاوت شان( با مطلوب هاي اجتماعي به دست نمي آيند. 
يكي از بزرگ ترين دستاوردهاي روانشناسي از نيمه سده 
بيستم به اين سو آن اس��ت كه به مبرم ترين و متقن ترين 
صورت در آزمايش��گاه هاي 
روانش��ناختي تجربي نشان 
داده ك��ه ثروت و ش��هرت و 
قدرت ش��ادي نمي آورند و 
اگر فرد به دنبال خوش��ي يا 
بهروزي يا ش��ادي يا آرامش 
يا رضايت اس��ت از راه كسب 
7 مطلوب اجتماعي)ثروت، 
قدرت، شهرت، احترام، آبرو، 
محبوبيت، علم دانشگاهي( 

نمي تواند آنها را كسب كند. 
در پايان صرفا به رئوس برخي 
ديگ��ر از باورهاي��ي كه مانع 
اخالقي زيس��تن هس��تند، 

اشاره مي كنم.
3- ما گمان مي كنيم نظم 
دادن به خود در ما ضعف ايجاد مي كند. در حالي كه برعكس 
انسان هاي باپرنسيب كه به حدود و صغوري قائل هستند و 
اهل محاسبه النفس هستند و با خودشان قرارداد مي بندند، 
قدرتمندتر هستند. به اين نكته متفكراني چون اسپينوزا و 

ديويد هيوم تاكيد كرده اند.
4- ما گمان مي كنيم كه ارزش داوري هاي ديگران مي تواند 

زندگي ما را بهبود ببخشد. اين يك باور خطاست.
5- باور خطاي ديگر اين است كه گمان مي كنيم كه كم  و 
بيش با ديگران تفاوت داريم و گويي از يك بافت ديگر هستيم.

6- ما گمان مي كنيم كه لذت هاي روحاني به عنوان يك 
دسته لذت مستقل وجود ندارند و لذت ها فقط يا جسماني 
هستند يا بالمآل به لذت جسماني ختم مي شوند و اين مانع 

اخالقي زيستن است. 
7- ما گمان مي كنيم، شكست هاي بسياري از انسان ها بر اثر 

اخالقي بودن آنها بوده است.
8- ما گمان مي كنيم كه اخالق مالل آور است و نشاط زندگي 

را از انسان مي گيرد.
9- باور غلط ديگر اين است كه ما گمان مي كنيم كه نظام 
جهان اخالقي نيست و در يك نظامي كه اخالقي نيست از ما 

خواسته اند كه اخالقي باشيم.
پژوهشگر و استاد فلسفه

مصطفي ملكيان

به نظر م�ن عارفان   
اول ب�ه راي�گان 
هس�تي  بخش�ي 
مي رس�يدند، بع�د 
ن  ي ش�ا ستغنا ا
از مي�ان مي رف�ت. 
در اولي�ن جم�الت 
مق�االت ش�مس 

مي گوي�د هر وق�ت مي خواهي به دوس�تي 
هديه اي بدهي، مي كوش�ي هدي�ه اي ببري 
كه او نداشته باشد. پيش خدا هم چنين كن. 
يعني نيازت را نزد خدا ببر زيرا خدا نياز ندارد. 
متاسفانه احساس نياز در ما از ميان رفته است.

وقت�ي م�ن ب�ه كل 
هس�تي نيازمن�د 
مي ش�وم ب�ه كل 
ش�ق  عا هس�تي 
مي ش�وم. اينك�ه 
تاكنون نمي توانستم 
به كل هستي عشق 
بورزم ب�ه اين دليل 

اس�ت كه تا كنون به اين نتيجه نرس�يده 
بودم ك�ه به اي�ن كل نياز موك�د دارم. به 
تعبير مالصدراي شيرازي نبايد گفت من 
نيازمند به هستي هستم بلكه بايد گفت 

من عين نياز به هستي هستم. 

ستاره كاظمي/  اعتماد


