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استلزامات اخالق در عرصۀ اجتماعی


چکیده
ارزشهای اخمر) یک) از یهمترین عناصری هستن) که اصمح اجتمالاع) ّ
یتقالوم باله نهاسالت ،ایالا از نجالا کاله
ً
ادباات اخمر) یا غالبا رویکرد فردی دارد ،بازخوان) اخمراالات اسالمی) در افالق اجتمالاع) و تمال)ن) ضالرورت
دارد .نگارن)ه ج)اانگاری اخمق و سااست را یردود ی)دان) و دوگانهانگاری یاکس ِو ِبالر را باله تفصالال یالورد نقال)
ررار داده و اذعاو دارد کاله یبالان) ،اصالول و یوزههالای اخمرال) یربالوط باله دو یالوزۀ فالردی و اجتمالاع) در یالک
نظام اخمر) وای) سایاو ی)یاب) .در عان یال ،یعتق) است که عرصۀ اجتماع) اخمق ،ارتضائات خاصال) دارد
و با لوازم ویژهای همراه خواه) بود که از دریچۀ نگاه فردی رابل یشالاه)ه ناسالت و یسالتلزم نگالاه کالمو اجتمالاع)
اسالالت .از ایالالنرو ،در ایالالن جسالالتار ،اخالالمق اجتمالالاع) را از چهالالار جهالالت 1 :یوضالالوع؛  ۲غایالالت؛  3ینبالالع؛
 ۴نوع الزام ،با اخمق فردی یقایسه کرده و سع) کالرده اسالت ّ
یماالزات و را برشالمارد و از ایالن طریالق ضالرورت
بازخوان) یوزههای اخمر) اسمم در افق اجتماع) و استلزایات و را شکار سازد.
کلیدواژهها
اخمق اجتماع) ،اخمق و سااست ،اخمق تم)ن) ،تفاوتهای اخمق اجتماع) و اخمق فردی ،یاکس ِو ِبر.
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سمیت فضای عموی) جایعه در گالرو درسالت) رفتالار یالاد و اسالت و گفالتوگو دربالارۀ درسالت
و نادرست کردار دیااو ،بحث) اخمر) است .ارزشهای اخمر) به ینزلۀ پاشالراوهای) هسالتن) کاله
ی)توان) یناسبات اجتماع) را به سالوی اصالمح سالوق دهال) .سالوگاری ارزشال) عرصالههای دیگالر
اجتماع)  -یثل ارتصاد ،سااست ،یقوق و یوزش – بر پایۀ اصول و یبان) اخمر) استوار ی)شود.
ه)فگذاری یوزههای اسمی) ،شکل دادو به تم)و اسمی) است و یوزههای اسمم را بایال)
ّ
در چنان افق) یمیظه کرد 1.یوتور یول) هر تم)ن) و فرهنگ و عقمنات) اسالت کاله دربرگارنال)ۀ
بانشها ،نگرشها ،خلقاات ،سالمئق وگرایشهالای جالاری در جایعاله اسالت .ب)تردیال) یکال) از
ً
یهمتالالرین عناصالالر دخاالالل در ایالالن عقمناالالت عانالال) ،هنجارهالالای اخمرالال) اسالالت کالاله طبعالالا در
جایعۀ اسمی) برگرفته از یوزههای دین) است.
توصاههای اخمر) دین ،ینحصر به یوزۀ فردی و تنظالام رابطاله یاالاو فالرد و خال)ای خالودش
ناست ،بلکه در ص)د ساختن جایعه و ایت اسمی) هم هست و رسالت جهالان) دارد .بنالابراین،
ً
اگر تاکنوو ادباات اخمر) یا غالبا نگاه فردی داشته است ،ناازین) بازخوان) اخمراالات اسالمی)
ً
در افق اجتماع) و تم)ن) هستام .در اینجا نم)خواهام صرفا از لالزوم توجاله عالمالاو اخالمق باله
یوضوعات اخمق اجتماع) و فضایل و رذائل) که در روابط فرد با همنوعاو رخ ی)نمایال)  -یثالل
وفای به عه) ،ی)ارا ،پرهاز از ب)گوی) ،سوءظن و ایثال و  -که چه بسا از دریچالۀ نگالاه فالردی در
بعض) از یکتوبات اخمر) به نها پرداخته ش)ه است ،سخن بگویام .یالراد ایالن اسالت کاله فهالم
ّ
درست اخمق اجتماع) از جهت نظری و ناز یوفقاالت در پاالاده کالردو اینهالا از جهالت عملال) و
عاناتبخش) و در جایعه ،یتورف بر این اسالت کاله یتمالایز از نگالاه فالردی ،ارتضالائات خالاص
ُ
برخاسته از نگاه کمو اجتماع) ناز یمیظه شون) .اکتفا به نگاه خرد در روابط یااو فالردی سالبب
.1ایام خمان) (ره در تأکا) بر اینکه فقه دارای ُبع) اجتماع) است ،ی)فریای)« :یکویت ،نشاو دهن)ۀ جنبالۀ عملال) فقاله
در برخورد بالا تمالای) یعضالمت اجتمالاع) و سااسال) و نظالای) و فرهنگال) اسالت» (ایالام خمانال) ،1378 ،ج ،۲1
ّ
ص  . ۲89یة الله خاینهای ناز در اشاره به همان نکته ،ی)فریای) …« :ایام عزیزیاو این فقاله یسالتحکم را در گسالتره
ای وساع و با نگرش) جهان) و یکویت) یورد توجه ررار داد» (خاینهای ،نماز جمعاه  ۶8/۴/۲3ایشالاو بارهالا تأکاال)
کرده است« :خط کل) نظام اسمی) رسا)و به تم)و اسمی) است (خاینالهای ،سالخنران) در جمالع فضالمی یالوزه،
 … 79/7/۲۴ه)ف نهای) را بای) ایت وای)ۀ اسمی) و ایجاد تم)و اسمی) ج)ی) بر پایۀ دین و عقمناالت و علالم و
اخمق ررار داد (خاینهای ،باانات. 90/۶/۲۶ ،

✺

 .1 .1پیشینه پژوهش

در شرح و نق) ج)اانگاری اخمق و سااست ،کتب و یقاالت یتع)دی به طبع رسا)ه 1و از همانرو،
 .1ازجمله :یحمودی ،سا) عل) . 1377( .هم وای) اخالمق و سااسالت .مجلاه ر نگا  ،ش ۲7؛ تویاال)فام ،یحمال).
( . 1380گفتمالالاو اخالالمق و سااسالالت در پالالارادایم ی)رناتالاله و پسالالای)رناته .مجلااه وقااان گان اارا ا ان ،ش ۵۴؛
اسمی) اردکان) ،سا) یسن . 1383( .نسبت اخمق و سااست؛ بررس) چهار نظریه .رصالگامه للاام اسااا  ،ش
۲۶؛ عاوض) ،یحم) رضالا . 1383( .اخالمق و سااسالت .کتااب نقا  ،ش30؛ صال)را ،علارضالا . 1383( .تعایالل
اخمق و سااست .رصلگامه للام اساا  ،ش ۲۶؛ کچوئااو ،یسان . 138۲( .رابطۀ اخالمق و سااسالت از ّ
سالنت تالا
ّ
تج)د .رصلگامه للام اساا  . 138۲( .ش ۲3؛ یلکاالاو ،یصالطف) . 138۲( .اخالمق و سااسالت .مانگاماه آئاس ،
ش 1۵؛ افروغ ،عماد . 1389( .پرسشهای اساس) رابطه اخمق و سااست ،رصلگامه جساتاهنا اسااا معا ا ،
ش 1؛ غمیرضا کاش) ،یحم) جواد . 1387( .چهار الگوی بررراری نسبت یااو اخمق و سااسالت ،مانگاماه آئاس ،
ش 13و1۴؛ خریشاد ،یحم)بارر . 139۲( .نگرش) دیگر بالر نسالبت اخالمق و سااسالت .رصالگامه للاام اسااا ،

←
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ی)شود برخ) ابعاد اجتماع) و تم)ن) اخمق اسمی) که در کالارکرد نهادهالا و تنسالاق یناسالبات
اجتماع) دخال است ،یغفول وارع شود.
ً
این جستار در ص)د است برخ) ویژگ)های فضای اجتماع) را که یعموال در ادباات اخمرال)
رایج یورد توجه وارع نم)شود ،برشمارد و یتعارب و اسالتلزایات اخالمق در ایالن عرصاله ،یعنال)
لوازم و ویژگ)های که ارزشهای اخمر) در عرصۀ اجتماع) ،یتفاوت از عرصۀ فالردی باله خالود
ی)گارد را گوشزد نمای) .در اینجا به دنبال ایصای یوزههای اخمر) اسمم در عرصالۀ اجتمالاع)
یا تشریح ثار نها ناستام ،بلکه با نگاه درجه دوم به تحلال ویژگ)های اخمق اجتمالاع) و ینطالق
فهم اخمراات در افق اجتماع) و تم)ن) اشاره داریم که توجه به نها به غنالای اسالتنباطهای یالا و
رفع نارسای)های یوجود ی)د ی)رسان).
نگارن)ه ،دو ی)عا دارد :یک) شالمول نظالام اخمرال) نسالبت باله عرصالۀ عمالوی) ،کاله از و در
یقابل دی)گاههای ج)اانگار یا دوگانه انگار دفاع ی)کن) و دوم ،وجود برخ) ارتضائات یتفالاوت در
یوزۀ اجتماع) نسبت به یوزۀ فردی که و را در چهار یحور 1 :یوضالوع؛  ۲غایالت؛  3ینبالع؛
 ۴نوع الزام،بری) شمارد و از این طریق یکساوانگاری خام را رد ی)کن) .در نهایالت ،در تکماالل
ْ
بح دو ویژگ) دیگر اخمق اجتماع) را که یک) به جنبالۀ نظالری و یعرفتال) و دیگالری باله جنبالۀ
عمل) و گسترش اجتماع) و یربوط است ،یورد توجه ررار خواه) داد.
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در اینجا خال) گذرا از و عبور ی)کنام ،لکن دوگانهانگاری یالاکس وبالر (18۴۶۔ 19۲0م  ،کاله
دی)گاه یاانهایست بان وی)ت و ج)ای) ،با نچاله نگارنال)ه در صال)د طالرح نسالت ررابالت دارد و
ْ
از اینرو ،و را به تفصال بررس) و نق) خواهام کرد .ینبالع نگارنال)ه در بالارۀ دیال)گاه ِو ِبالر ترجمالۀ
خطابۀ اوست در کتاب گان مگ و اسااتم اه که توسط رای ایم) نقابزاده انجام گرفتاله اسالت.
ترجمۀ دیگری ناز در کتاب گی  ،ق هت ،جامعه توسط رالای ایمال) تال)ین انجالام و توسالط نشالر
هریس به زیور طبع راسته ش)ه است.
نگارن)ه بع) از ت)وین یحتوای این بحال کاله ابتال)ا در رالالب نشسالت علمال) در یالک جمالع
دانشگاه) ارائه ش) ،یقالهای از رای ابوالقاسم فنای) بالا عنالواو مااک ورا  ،ا االن و اسااا
رؤیت کرد که در پایگاه اینترنت) خانۀ اخمق پژوهاو جواو 1در دسالترس اسالت .در ایالن یقالاله بالا
توجه به دستهبن)یهای رایج در یکاتب فلسفۀ اخمر) و نظریههای اخمق هنجاری ،ایتمالاالت
یختلف ناظر به تفسار سخن ِو ِبر بررس) ش)ه که دربردارنال)ه نکالات یفاال)ی بالرای عمرهینال)او
ً
است ،لکن نگارن)ه سع) کرده است با تکاه بر یتن خود ِو ِبر و از ینظر تفکر اسمی) و ناز صالرفا
ْ
از زاویۀ یرتبط با یوضوع این جستار ،دوگانهانگاری ِو ِبر را به تفصال نق) کن) و سپس از این بح
دریچهای به یبح اصل) یقاله ،یعن) تمایزات دو یوزۀ فردی و اجتماع) در اخمق بگشای).
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 .2شمول اخالق نسبت به عرصۀ عمومی

ربل از ورود به بح استلزایات اخمق در عرصۀ اجتماع) ،بایال) یالک یالانع نظالری را از سالر راه
ْ
اخمراالات
برداریم و و دی)گاههای) هستن) که به ج)اانگاری اخمق و سااسالت رائلنال) و بالهکل)
ِ
یعهود را در عرصۀ عموی) فار) اعتبار ی)دانن) .درست است کاله یناسالبات سااسال) و اجتمالاع)
نم)توان) خال) از یعاار و راع)ه باش) ،ایا از نظر اینها یعاارها در این یالوزه ،یبنالا و خاسالتگاه)
باگانه از اخمق دارد.
ّ
نگاه سنت) غالب  -همانن) یکمای یوناو و روم باستاو ،بای یسالاح) و یتفکالراو یساللماو -
یااو اخمق و سااست 2ج)ای) رائل ناست ،بلکه سااست را ادایه اخمق و ابزاری بالرای ناالل باله
→

ش  ۶۲؛ ایزدی ،جهانبخش . 139۲( .نسبت اخمق و سااست ،اطاللات اساا  ،ش .۲93

1. https://ethicshouse.ir/

 .2واژۀ «سااست» را در اینجا به یعنای عام کلمه به کار بردهایم که همۀ شئوو یاات دناوی اجتماع) را در بری)گارد.

✺

سعادت یاد یردم که غایت اخمق است ،ی)دانال) .از نظالر ارسالطو ،سالعادت فالردی از طریالق
ً
سعادت اجتماع) رابل تحصال است و یتقابم فضایل اخمر) یایۀ روام جایعهان) (ارسالطو،1378 ،
کتاب اول ،فصل 1فراز  109۴و فصل 10فراز  1100و کتالاب دهالم ،فصالل 10فرازهالای1180و . 1181ساسالروو ناالز در
همان راستا بر لزوم رعایت اخمق و روانان ازل) سمان) از سوی یاکماو تأکا) دارد و نقال و
به بهانۀ یصلحت سااس) را رد ی)کن) (فاستر ،1373 ،ص  3۶۵رطعۀ نقل ش)ه از هاالۀ قااانس ساسالروو  .بالاء
کلاسا یکویت را در صورت) یشروع ی)دانستن) که اه)اف اخمرال) را باله پالاش ببالرد .یتفکالراو
اسمی) هم سعادت دناوی را وسالهای برای نال به سعادت ابال)ی رلمال)اد ی)کردنال) و اخالمق و
سااست را در طول هم تلق) ی)کردن).
در دورۀ ی)رو ،دی)گاههای یتفاوت) یطرح ش) که نوع) دوگانگ) و یتال) گالاه) تضالاد یاالاو
اخمق یساح) یوجب ناکالای) دولتمالرداو
اخمق و سااست را ت)اع) ی)کن) .از نظر یاکااول)،
ِ
ی)شودو از همانرو ،سااست که یبتن) بر یصالح ر)رت است ،بایال) از یحالک اخالمق یصالوو
بمان) .یاکااول) در فصل  1۵کتاب ش یاه ی)گوی):

این که در دی)گاه ج)اانگاراو ،اخمق و سااست راهشاو از هم ج)ا ی)شود ،به این دلال است که
ْ
 به زعم نها  -اخمق به دنبال سعادت فرد است ،لکن سااست ه)فش کسالب رال)رت سااسال)و یفظ یا بسط نست؛ نه سعادتمن) یا فضالتمن) نمودو شهرون)او .راه و روش سااست ناالز تالابع
یصلحتسنج)های نفعطلبانه و عملگرایانه است؛ بر خمف اخمق که دغ)غۀ یق و فضالالت
دارد .در غالب دی)گاههای ی)رو ،این خود یاد جایعه هستن) که بنالا بالر عمیالق و برداشالتهای
ً
شخص) دربارۀ خار و فضالت ،پ)گار یقاصال) خویشانال) .کالارکرد دولالت صالرفا سالایان)ه) و
ی)یریت این فعالاتهالای برخاسالته از ادعاهالای فالردی اسالت؛ باله نحالوی کاله ایناالت ،صاللح،
رفاه اجتماع) و ینافع اینجهالان) شالهرون)او را درپال) داشالته باشال) .دولالت ،وظافالهای در ربالال
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… شکاف یااو زن)گ) وارع) و زن)گ) ریان) چن)او است که هر گاه کس) وارعات را
به ریاو بفروش) ،بجای پایستن خویش راه نابودی را در پاش ی)گارد .هر که بخواه)
در همه یال پرهازکار باشال) ،دریاالاو اینهماله ناپرهازکالاری ،سرنوشالت) جالز ناکالای)
نخواه) داشت .از اینرو ،شهریاری که بخواه) شهریاری را از کالف ن)هال) ،ی)بایال)
شاوههای ناپرهازکاری را باایوزد و هرگاه که نااز باش) به کار بن)د … خامهای) هست
که فضالت به شمار ی) ین) ،ایا به کار بستنشاو سالبب نالابودی ی)شالود؛ یالال نکاله
خامهای دیگری هسالت کاله رذیلالت باله نظالر ی) ینال) ،ایالا ایمنال) و کالایروای) ببالار
ی) ورن) (یاکااول) ،13۶۶ ،ص 10۲۔. 103

سعادت و شقاوت یردم ن)ارد و بای) نسبت به خار و ّ
شر اخمر) نهالا ب)طالرف باشال) .از ایالنرو،
غایت سااست و روش و بهکل) از اخمق ج)است.
 .1 .2نقد دوگانهانگاری وبر
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برخ) نویسن)گاو  -بجای ج)اانگاری یا تغالایر اخالمق و سااسالت  -تعباالر «اخالمق دوگاناله» را
ّ
به کار بردهان) که ناازین) بررس) ویژه است .جولاانو پونتارا - 1یحقق سوئ)ی  -در یق)یالۀ کتالاب
ا الن ،اساا  ،انقالب در باب رابطۀ اخمق و سااست به چهار دی)گاه اشالاره ی)کنال) :دیال)گاه
اول ،تغایر اخمق و سااست است؛ همانن) دیال)گاه یاکاالاول) .دوم ،نگالرش ارت)ارگرایاناله ،یعنال)
ّ
تفوق سااست بر اخمق؛ همانن) یارکساسم که هر نچاله در خال)یت اهال)اف سااسال)اش باشال)
اخمر) رلم)اد ی)کن) و رسم چهارم ،هماو یوزۀ وی)ت اخمق و سااسالت اسالت کاله در نگالاه
ّ
سنت) ب)او اشاره کردیم .ایا رسالم سالوم کاله و را «اخالمق دوگاناله» یالا «دو لاسالت)» نایگالذاری
ی)کن) ،دی)گاه) است که به تقابل یااو اخمق و سااست رائل ناست ،هماوطور که به ویال)ت
این)و هم یعتق) ناست در عان یال ،به نحوی بر تفاوت و تفریالق یاالاو اخالمق فالردی و اخالمق
اجتماع) تأکا) دارد .از یصادیق این رسم ی)تواو به دی)گاه یاکس و ِبر  -جایعهشالناس لمالان) -
ِ
اشاره کرد (پونتالارا ،1370 ،ص 98۔ . 10۵فساد دو دی)گاه اول در تقسام پونتارا واضح اسالت و کمالاباش
در برخ) ثار علم) یعاصر در نق) و رلم زده ش)ه است 2.از طالرف دیگالر ،نکالات یطرویاله در
ً
دوگانهانگاری ِو ِبر یستقاما با یوضوع این یقاله ارتباط دارد و بنابراین ،در این بخالش باله بررسال) و
نق) دی)گاه ِو ِبر اکتفا ی)کنام.
ِوبر ،در انتهای یک سخنران)  -در سال  - 1919با عنواو «سااست باله یثاباله یالک یرفاله» باله
یوضوع رابطه یااو اخمق و سااست ی)پردازد و سپس در این بالاره باله دو دیال)گاه اشالاره ی)کنال):
ً
یک) اینکه اصم رابطالهای یاالاو ایالن دو دناالای باگاناله از هالم وجالود نال)ارد و دوم ،اینکاله همالاو
اخمراات) که برای هر عمل) در یوزۀ خصوص) یعتبر است در یالوزۀ عمالوی) هالم اعتبالار دارد.
خود او ضمن رد این)و ،راه سوی) را در پاش ی)گارد و از دو نوع اخمق سخن باله یاالاو یال) ورد:
 1اخمق عقا)ه؛  ۲اخمق یسئولات.
1. Giuliano Pontara

 .2نک .به ثاری که تحت عنواو «اخمق و سااست «نگاشته ش)ه است .پاش از این به نمونههای) اشاره کردیم.
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«اخمق عقا)ه» ناظر به یوزۀ خصوص) است و به رستگاری اب)ی و غایالات اخالروی چشالم
دوخته و دربرگارن)ۀ یوزههای اخمر) یساح و یبتن) بر ایماو فرد است؛ یثالل ایالن کاله ی)گویال)
هر چه داری در راه خ)ا ب)ه و ّذرهای را نگه ن)ار ،اگر سال) خوردی بمفاصله نطالرف صالورتت را
ُ
هم بگار ،با زور در یقابل ب)ی نایست و … در اینجا ّنات فاعل و یسن فاعل) باشتر اهمات دارد
یساح) یالؤین ،ورتال) تکلاالف دینال) خالود را انجالام ی)دهال)،
تا پاای)های یترتب بر فعل .یک
ِ
نتاجهاش را به خ)ا واگذار ی)کن) و اگر در یاات دناوی و اجتمالاع) بازتالاب یطلالوب) ن)اشالت،
این را به یساب ب)اعتباری دناا یا یمارت انساوها ویا ارادۀ خ)اون) که انساوها را اینطور فری)ه
ی)گذارد و یطمئن است این ایر خطری برای سعادت روح او به یساب نم) ی) .تنها هال)ف) کاله
او دنبال ی)کن) ،زن)ه نگه داشتن شعلههای ایماو و اعتقاد است.
«اخمق یسئولات» که ناظر به یاات دناوی و اجتماع) و عرصۀ عموی) اسالت ،سالرلویۀ
کار سااستم)ار ررار ی)گارد و با «اخمق عقا)ه» تفاوت دارد .توصاۀ اخمر) به گذشتن از همه
چاز یکم) ناست که در این فضا برای همگاو رابل اجالرا باشال) و از همالانرو ،باهالوده تلقال)
ّ
ی)شود .گرفتن و طرف صورت ناز  -برای عموم یردم که ر)یس ناستن)  -بر دووهمت) یمالل
ی)شود .در عرصۀ اجتماع) ناچاریم در ربال برخ) بال)یها یقاویالت کنالام و باله زور یتوسالل
شویم .در دناای وارع) ،گاه در یورعات) ررار ی)گاریم که برای نال به ه)ف ،راه) جالز توسالل
به شاوههای) که  -دستکم در نگاه نخست و ب)وو یمیظۀ ایالن یورعاالت  -غاالر اخمرال) باله
نظر ی)رس) ،ن)اریم .یک سااستم)ار بای) پاسخگو ی نتایج اعمالش باشال) و بالرای او عوارالب
کار اهمات دارد .بنابراین ،تضاد عماق) یااو اخمق عقاال)ه و اخالمق یسالئولات وجالود دارد؛
چناو که سازش بان این)و ایکاوپذیر ناست .نم)تواو از یک نظام اخمر) عام واصول اخمر)
یطلق سخن به یاالاو ورد کاله باله طالور یکسالاو یالوزۀ فالردی و یالوزۀ اجتمالاع) و سااسال) را
دربربگارد (نکِ :وبر ،1390 ،ص۲3۲به بع) .
به گماو نگارن)ه ،شواه)ی که ِو ِبر برای اثبالات دوگانالهانگاری اخالمق در ایالن دو یالوزه ورده
ً
است ،ناتمام است .اوال ،ینافات) ن)ارد در عان اینکه در اخالمق دینال) یالا فالردی ،ارزش اخمرال)
عمل یبتن) بر ّنات و انگازۀ فاعل است ،هماو الزام در یوزۀ سااس) و اجتماع) هم جاری باش)،
ایا به ارتضای نگاه یقور) تنها به جنبۀ بارون) فعل توجه شود.
ً
ْ
ثاناا ،درست است که در عرصۀ سااس) ،نتایج یترتب بر عمل یهمانال) و در ارزشالگذاری و
دخالت دارن) ،ایا در یوزۀ فردی هم همانطور است و نم)تواو فارغ از پاای)های عمل نسبت باله
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و داوری کرد .اگر ادعا ش)ه که در اخمق یساح) به این نکته توجه نش)ه است ،ایراد به این طرز
ً
ای) یطلقانگار کانت ناز یشابه این یعضل وجالود
ر
گ
وظافه
در
یثم
تلق) وارد است؛ هماوطور که
ِ
دارد .وزاو اخمق اجتماع) و اخمق فردی از جهت ضرورت توجه به پاای)های رابالل پاشبانال)
یترتب بر عمل تفاوت) ن)ارن) .از اینرو ،اینکه کس) بگوی) اخمق در یوزۀ سااسال) و اجتمالاع)
ایالالری یشالالروطّ ،
یتغاالالر و یصالاللحت) اسالالت و در یالالوزۀ فالالردی ایالالری یطلالالق ،اسالالتثناناپذیر و
ً
یصلحتگریز است و از این نکته دوگانگ) اخمق و سااست را نتاجه بگارد ،کایم خطاست.
ً
ثالثا ،اینکه گفته ش)ه در عرصۀ سااس) هر کس بایال) پاسالخگو ی پاایال)های عملالش باشال) و
نم)توان)  -به بهانۀ انجام تکلاف دین) یالا اخمرال)  -از یسالئولات و شالانه خالال) کنال) ،سالخن
درست) است ،لکن دوگانگ) اخمق و سااست از و نتاجه نم)شود .یوزههای اخمر) ،ورت) در
یورعات) یمیظه ی)شود که پاای)های ینفال) دارد ،یعنال) در تالزایم یالا تعالارا بالا یمیظالات
اجتماع) ررار ی)گارد ،نبای) نها را یطلق باانگاریم ،بلکه یطابق رواع) یالل تعالارا یالا تالزایم،
ً
تصمام ی)گاریم؛ چناوکه در یوزۀ اخمق فردی هم عانا همالان وضالعات یمکالن اسالت پالاش
ً
باای) ،یعن) ورت) دو اصل اخمر) در تزایم با یکدیگر ررار ی)گارن) و توأیالا نم)تالواو بالر طبالق
هر دو عمل کرد ،اهم را بر یهم ترجاح ی)دهام.
ً
رابعا ،برخ) یوزههالای اخمرال) ،همگالان) و رابالل توصالاه باله عمالوم ناسالتن) و بالرای یثالال،
ّ
اختصاص به ر)یساو دارن) ،این ناز نم)توان) نکته فارق یااو دو یوزه باش) .در یالوزۀ فالردی ناالز
اصالالول و الزایالالات پایالاله ،عالالام و فراگاالالر هسالالتن) ،ایالالا یالالانع) نالال)ارد  -از بالالاب «یسالالنات االبالالرار
ّ
سائات ّ
المقربان»  -در یراتب باالتر ایماو و یعرفت ،یراربتهای) فراتر از نچه یربوط باله عمالوم
است ،به برخ) خواص توصاه شود .البته ،بای) توجه داشت که یمکن است برای یک سااستم)ار
یقتضای یک چنالان نقشال) از نظالر فالردی بالا یقتضالای نقالش نهالادی او در تالزایم رالرار گاالرد و
ّ
برای یثال ،نریش در یقابل تع)ی دشمن به ارتضای یوزۀ گرفتن طرف دیگر صورت  -باله فالرا
درست) اصل این یوزه  -در تزایم با اصل رعایت یصلحت عموی) وارع ی)شود و ب)ین واسالطه
کشور را دریعرا خسارت و خطر بزرگتر ررار ی)ده) .در اینجا ب)تردی) یصالح عمالوی) یقال)م
ْ
داشته ی)شون) و از و یوزه رفالع یال) ی)شالود ،لکالن ایالن رونال) خالارج از چالارچوب بررسال) و
یل اخمر) یسئله به یعنای جایع کلمه ناست.
ُ
ً
خایسا ،شای) و ِبر گماو ی)کن) که جهتگاری اخالروی در اخالمق دینال) کاله  -باله زعالم او -
ِ
یعطوف به عرصۀ فردی است ،نسبت به جهتگاری دناالوی در یالوزۀ سااسالت کاله یعطالوف باله
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 .1انگاره تفکاک شهر خ)ای) از شهر خاک)  -وطور که به گوستان نسبت داده ش)ه و در یااو یتفکراو یساح) یتال)اول
ً
است  -کایم یغایر تعالام اسمی) است.
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عرصۀ اجتماع) است ،باگانه باش) .از ایالنرو ،ارزشالگذاری در ایالن دو یالوزه را یتفالاوت تلقال)
ی)کن) ،لکن یبنای این تصور رایج در فضای تفکر یساح)  -که دناالا و خالرت را از هالم ینفالک
ی)دان)  -از اساس نادرست است 1.در جهاوبان) اسمی) ،دناا یزرعۀ خرت است و یسار رش)
باطن) انساوها که ه)ف اخمق است از یتن یاات دناوی و فعالاتهای برخاسته از و ی)گذرد
ً
و سالالمیت یناسالالبات اجتمالالاع) و سااسالال)  -از نظالالر اخمرالال)  -یسالالتقاما در و دخاالالل اسالالت.
از همانروست که یک نظام جایع اخمر) نم)توان) و نبای) نسبت باله جهتگاریهالای ارزشال)
نهادهای سااس) و اجتماع) ب)تفاوت باش).
ً
سادسا ،یمکن است یراد ِو ِبر این باش) که ارتضای ذات) فضای سااسال) و عمالوی) ،پاشبالرد
ایالالور بالالا پشالالتوانۀ زور و اجبالالار اسالالت و کالالار سااسالالت بالالا خالالواهش و ّ
تمنالالا پالالاش نمالال)رود؛
بر خمف اخمق که توصاههایش داوطلبانهان) و تنها در این صورت ،ی)توان) کارساز باشال) .ایالن
درست است که در عرصۀ عموی) ،ی)ارل) از الزایات وجود دارن) که کااو جایعه و سالمیت و
در گرو التزام به نست و نم)توان) ینوط به پذیرش داوطلبانۀ افراد باشال) ،لکالن رالوانان یقالور) و
سااستها یا برنایههای اجرای)  -گذشته از کار ی)ی و اثربخش) نها که بر اساس یبان) علم) و
ت)ابار ی)یریت) چارهجوی) ی)شود  -یاوی سوگاری ارزش) هالم هسالت و از ایالن جهالت ،بایال)
اصول اخمر) را رعایت کن).
از طرف دیگر ،این ارزشها در یک نظام جایع و نگرش کل) کاله دربرگارنال)ۀ عرصالۀ فالردی و
ُ
اجتماع) و ابعاد دناوی و اخروی است ،سایاو ی)یاب) .از اینرو« ،اخمق»  -باله یعنالای وسالاع
ُ
کلمه  -زیربنای همۀ یناسبات خرد و کمو و فردی و اجتماع) است ،لکن اگر نچاله در رالوانان و
سااسال) یسالئله یتجلال) ی)شالود ،اختاالاری ناسالت باله ارتضالای
فرایان اجرای) و الیۀ یقور) و
ِ
ضرورت یاات اجتماع) و پاشگاری از هرج و یرج و فساد است .پس از فراغ از این یح)وده در
بقاۀ یوارد که شایل رفتار فردی یا روابط و فعالاتهالای اختاالاری اجتمالاع) ی)شالود ،یوزههالای
اخمرالال) یطالالابق طبالالع اولاالالهاش داوطلبانالاله اسالالت و اجبالالار بارونالال) در کالالار ناسالالت .بنالالابراین،
اخالمق یعهالود دینال) و
دوگانهانگاری و دو نظام اخمر) یتباین یا ع)م ایکاو ابتنای سااسالت بالر
ِ
ُ
اخروی از این نکته رابل استنتاج ناست.

ّ .3
ممیزات اخالق در عرصۀ اجتماعی

ج)اانگاری اخالمق و سااسالت و دوگانالهانگاری اخمرال) در ایالن زیاناله را یالردود دانسالتام و در
نسبتسنج) یااو اخمق فردی و اخالمق اجتمالاع) طبالق دیال)گاه ویال)ت ،گفتالام کاله یبالان)،
اصول بناادین ،رواع) کل) و غایات این)و ناهمگوو ناستن) و در یک نظالام کالمو اخمرال) سالایاو
ی)یابن)و البته ،با این همه ،تأکا) کردیم که عرصالۀ عمالوی) یقتضالاات خاصال) دارد کاله اگالر در
ّ
ّ
تسری اصول اخمر) به این عرصه و کاربست رواع) و برای یل و فصل یسائل به این تفاوتهالا
توجاله نکنالالام و بالا همالالاو نگالالاه رایالج فالالردی پالاش رویالالم ،دچالالار بال)فهم) و یرتکالالب خطاهالالای
غار رابل اغماض) خواهام ش) .اینک و برای روشن ش)و یسئلهّ ،
یماالزات عرصالۀ اجتمالاع) را -
در یقایسه با عرصۀ فردی  -از چهار جهت (یوضوع ،غایت ،ینبع و نوع الزام بررس) ی)کنام:
تفاو در موضوع :ینظور از یوضوع در اینجا و ایوری است که ّیتصف به اوصاف یثبالت یالا
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ینف) اخمر) ی)شود و به عبارت دیگر ،علم اخمق دربارۀ نها بح ی)کن) .از نظر فالردی اگالر
ً
از صفات باطن) بگذریم نچه یوضوع بح اخمر) وارع ی)شود صرفا رفتار فردی است اعالم از
اینکه در ارتباط با خ)ا باش) یا در ارتباط با همنوعالاو یالا طباعالت و … لکالن دریالوزۀ اجتمالاع)
افزوو بر جنبۀ شخص) رفتار ،یوضوعات و جهات دیگری هم یطرح است:

شأن حقوقی رفتار :گاه) رفتار فاعل به عنواو شخص یقاق) یمیظاله نم)شالود ،بلکاله شالأو
یقور) و نقش و جایگاه اجتماع) او یورد توجاله اسالت؛ یثالل کالارگزاری کاله یوظالف اسالت در
چارچوب ئاننایۀ تعریفش)ه عمل کنال) و نتالایج ارال)ایاتش بالا یعاارهالای اجتمالاع) سالنجا)ه
صالرف نظالر از ایالن کاله
ی)شود .به عنواو یثال ،تصمام و ار)ام یک رانونگذار ،راض) یالا وزیالر -
ِ
ً
شخصا از جهت دواع) باطن) چه نات) داشته باشال)  -از ایالن نظالر کاله باله عنالواو یالک کالارگزار،
یسئولات خود و نقش یورد انتظار برای نال به جایعۀ یطلوب را درست ایفا کرده یا نه ،بالا یعاارهالای
ّ
ارزش) یستقل) ارزیاب) ی)شود .چه بسا کس) در ایور شخصال) ،یتخلالق باله اخالمق باشال) ،ولال)
ی)یر یا رانونگذارخوب) نباش) و بالعکس .گاه) ناز یااو این دو نقش اصطکاک باله وجالود ی) یال) و
ً
برای یثال ،گاه فرد از نظر اجتماع) یلزم باله رفتالاری ی)شالود کاله از جهالت فالردی اخمرالا و را روا
نم)دان) .یت) برخ) همچوو ُدنال) دیال)رو 1713( 1۔  178۴م  -نو یسالن)ه و فالسالوف فرانسالوی
1. Denis Diderot
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عصر روشنگری  -این چالش را به طور عام به همۀ یاد جایعه تعمام داده و گفتهان) کاله سالازگار
رانوو اجتماع) یمکالن ناسالت ( کاسالارر ،138۲ ،ص  . ۲3۴فالرد نم)توانال)
نمودو وظایف اخمر) و ِ
ً
توأیا هم یک انساو اخمر) باش) و هم شهرون) خوب و یسئولاتشناس.

 .1بروس کوئن ،شش ویژگ) برای نهادهالای اجتمالاع) بریال) شالمارد 1 :ناازهالای اجتمالاع) یعانال) را تالأیان ی)کنال)؛
 ۲یتضمن ارزشهای نهای) است؛  3دارای پای)اری نسب) است؛  ۴گسترده و تأثارگذار است؛  ۵بر یبنالای شالبکه
ای از ارزشها و الگوهای رفتاری در ی) اعم سازیاویافته است؛  ۶بخش عظام) از اعضای جایعاله ،ریاوهالای و
را پذیرفته ان) (نک :کوئن ،137۲ ،ص 1۵1۔. 1۵3
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به عبارت دیگر ،از نظر اینها الگوی زیست اخمر) بالا الگالوی زیسالت اجتمالاع) در یعالرا
ً
تعاراان) ،لکن طبق دی)گاه وی)ت یآال یااو یعاارهای ارزش) در دو یوزۀ فالردی و اجتمالاع)
ّ
تقابل) ناست و اگر در نظر ب)وی تقابل) پاش باایال) ،بایال) طبالق رواعال) یالل تعالارا یالا تالزایم
ِ
ً
چارهجوی) کرد؛ چنانکه این رون) عانا هنگام تعارا یااو دو اصل اخمر) کاله هالر دو در یالوزۀ
فردی ررار دارن) ناز جاری است.
ُ
نهادهای اجتماعی :نگاه خرد به روابط یاالاوفردی در یالوزۀ اجتمالاع) یوزههالای) یثالل وفالای
به عه) ،ایانتداری ،رازداری ،یفظ برو ،انفاق ،عفو و اغمااّ ،
یحبت و یال)ارا و ناالز پرهاالز از
دروغ ،غابت و سخنچان) و ایثال اینها را در رفتار اجتماع) فالرد شالایل ی)شالود کاله در ادباالات
اخمر) یا به و توجه ش)ه است،ایا در یوزۀ اجتماع) یک رشالته یوضالوعات) وجالود دارنال) کاله
پا)ایش نها یاصل عوایل یتع)دی فراتر از رفتار فردی است و هویت جمع) دارنال) و از ایالنرو،
ً
صرفا در نگاه کمو به چشم ی) ین)؛ یثل ساختار سااس) ،نظام یقالور) ،نظالام یالوزش و پالرورش،
وضعات یعاشت و رفاه ،اینات و به طور کل) نهادهای اجتماع) به هماو یعنای) که جایعهشناسالاو
ی)گوین) .در پ) فعالاتهای) که افراد برای تأیان ناازهای اساس) خود انجام ی)دهن) ،یالک پالویش
ً
دستهجمع) و شبکۀ نسبتا پای)اری از الگوهای رفتاری ،یناسبات و سازیاوهای اجتمالاع) یتناسالب
با شرایط یحاط) و ظرف اجتماع) شکل ی)گارد که دارای هویت جمع) است و رابالل تحویالل باله
رفتارهای فردی ناست 1.نهادهای اجتماع) ثار یهم) در شئوو یادی و یعنوی یالاد جایعاله دارنال)
که افزوو بر کارکرد اصل)شاو ،جهتگاری ارزش) نها و انطبالاق عملکردشالاو بالا اصالول و یالوازین
اخمر) رابل ارزیاب) است و بنا بر این ،به شکل یستقل و ج)اگانه ،یوضوع اخمق اجتمالاع) وارالع
ی)شون)؛ زیرا ه)ف اخمق اجتماع) ینحصالر در اصالمح رفتارهالای یاالاو فالردی ناسالت ،بلکاله

اصمح ساختارها و نهادهای اجتماع) را هم دربری) گارد.

۱6
۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

تفاو در غایت :ه)ف اخمق در یوزۀ فردی ،رش) و کمال یافتن و سعادت فالرد در افالق یاالات
اب)ی است و چهبسا ثار عاجل دناوی در یقایساله بالا و کماهماالت تلقال) شالود؛ 1در یالال) کاله در
اخمق اجتماع) ،افزوو بر این ایر ،تنظام یناسبات اجتماع) و سایاو یافتن نظالام جایعاله  -یطالابق
ّ
ی) نظر ررار ی)گارد .چگالونگ) فضالای جایعاله و عملکالرد نهادهالای اجتمالاع)
با یوازین ارزش) ِ -
ی)توان) زیانهساز شکوفای) و رش) استع)ادهای افراد یا یانع و یزایم بالن)گ) و تعالال) نالاو باشال) و
زیانۀ گسترش رذائل را فراهم ورد و به همان جهت ،در اخمق اجتماع) یورد توجه است.
و نگاه اخمرال) کاله در تشالخاص وظافاله در یقالام عمالل چشالم خالود را باله روی پاایال)های
اجتماع) ی)بن)د و گماو ی)کن) از این طریق توانسته است تکلاف اخمر) یالا دینال) خالود را ادا
ُ
کن) و ایماو و اعتقادش را یفظ کن) و پاداش اخرویاش تضمان ش)ه است ،نگاه درست) ناست.
سنجش نتایج عمل ،یک یعاار یهم در تشخاص درست) عمل به ویژه در یقام تطباق اصول کلال)
بر یورعاتهای جزئ) است و اگر گاه گفته ی)شود که «یا یأیور به وظافهایم؛ نه نتاجه» ،ینافالات)
با این نکته ن)ارد .یراد از این تعبار که در ایکالام شالرع) باله کالار یال)رود ،ایالن اسالت کاله ورتال)
ْ ّ
یصالول نتاجاله هالم
وظافه شرع) بهروشن) ثابت ش) ،وجوب ایتثال یعطل این ایر ناست که باله
ِ
صرف ایتمال بروز یوانع و تبعات غار رابل پاشبانال) ،نم)تالواو از و
اطماناو یاصل شود و به ِ
دست شست .و اال وجود یعارا یا یزایم و ضرر رابل پاشبان) نهم بالا اهماتال) همسالطح یالا
باالتر از وظافه اول) ،ی)توان) از ابت)ا یوجب تقاا) یا رفع و شود.
تفاو از جهت منباع و نحاوت توجیاه :یالراد از «ینبالع» در اینجالا یرجعال) اسالت کاله تکاالهگاه
اخمق فردی ،این ینبالع
داوری او را نافذ و فصل الخطاب ی)دانام .در
رضاوت اخمر) یاست و
ِ
ِ
ی)توان) عقل ،وج)او ،وی) و ایثال اینها  -یتناسب با اعتقادات شخص)  -باش) و اگالر افالراد در
ّ
این زیانه با هم اختمف داشته باشن) ،هر کس راه خود را ی)رود و یشکل ج)یای پاش نم) ی)،
لکن اصول اخمر) در یوزۀ اجتماع) بناست پشتوانۀ روانان ،سااستها و برنایهها ررار گاالرد کاله
یاد جایعه تأثارگذار است و در عان یالال ،نم)توانال) چن)گاناله و ناهماهنالگ
در سرنوشت همۀ ِ
باش) .بر این اساس ،ناازین) یک ینبع یشترک هستام که وجاهت عموی) داشالته و بتوانال) یبنالای
خوشال) ِدم دسالت) در
 .1البته ،در اینجا یراد «اخمق دین)» است .در «اخمق سکوالر» و دناویش)ه شای) از این یعنا به
ِ
یاات دناوی ع)ول شود ،لکن در هر صورت ،به جنبۀ فردی یسئله توجه ی)شود؛ نه جنبۀ اجتماع) و.
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تفاو در نوع الزام :در یوزههای اجتماع) یثل سااست و یقوق ،الزایات) که از طرف دولالت
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رفالالع اختمفالالات باشالال) .گذشالالته از سالالوگاریهای ارزشالال) در ُبعالال) یقالالور) و سااسالال) یسالالئله،
از نظر فرهنگ) هم و فرهنگ غالب که زیربنای شکلگاری پویشها و نهادهای اجتمالاع) دیگالر
است ،یاوی هنجارها و باورهای اعتقادی و ارزش) یشترک) است که باله یثاباله وجال)او عمالوی)
جایعالاله پشالالتوانۀ وفالالاق ،انسالالجام ،همالال)ل) و یایالاله جهالالتگاری یرکتهالالای جمعالال) اسالالت .از
طرف دیگر ،اخمق اجتماع) تنها با نظریهپردازی انتزاع) پاش نم)رود و بای) رابلاالت و ظرفاالت
تب)یل ش)و به یک گفتماو غالب اجتماع) را داشته باش) .از اینرو ،در اینجا  -بالر خالمف یالوزۀ
فردی  -ناچاریم که افزوو بر تشریک یساع) برای فهم یقاقت ،ساز و کارهای) هم برای ناالل باله
یفاهمه و تسالم عموی) و جایعهپذیری ارزشها پاشبان) کنام.
ً
شخص ،در یوزۀ فردی ،صرفا دغ)غۀ یقاقت دارد و نچه را به زعم خود یقاقت ی)پنال)ارد،
پ) ی)جوی) ،لکن برای گسترش اصالول و ارزشهالای اخمرال) در جایعاله  -افالزوو بالر دغ)غالۀ
دستیاب) به یقاقت  -یسئلۀ وجاهت عموی) و جایعهپذیری ناز یهم است .ار)ایات سااس) و
یقور) ،یتک) به ارت)ار یاکمات) هستن) و با اجبار توأمان) .ایالن ایتمالال وجالود دارد کاله برخال)
ریاوهای اعتقادی که یورد دلبستگ) فرد یا گروه) خاص هستن) و یستمسک ار)ایات سااسال)
و اجتماع) نها ررار گرفتهان) ،در نظر ع)های دیگالر پذیرفتاله نباشالن) یالا برداشالت دیگالری از نهالا
داشته باشن) ویا شاوۀ ِاعمال و اجرای نها را نپسن)ن) .یارکساسم۔لناناسم ناز با داعاۀ ریاوگرای) و
ً
یسالالاواتطلب) و پاشبالالرد اهالال)اف اخمرالال) ،خالالود را بالاله جوایالالع تحماالالل کالالرد .یعمالالوال
نویسن)گاو لابرال ،با توجه به اولویت) که برای زادی فالردی و یفالظ تنالوع و تکثالر رائلنال) ،همالان
نگران) را در خصوص ریاوهای اخمر) و دین) یطرح ی)کنن) .خطالر اسالتفادۀ ابالزاری از دیالن،
اخمق و ارزشهای بناادین که اساس و یورد وفاق همگان) است ،وجود دارد و بر این اسالاس -
به ینظور پاشگاری از هرج و یرج و نزاع ،در یوزۀ اخمق اجتماع)  -الزم است افزوو بر رواعال)
ّ
یعطوف به یقانات یوزههای اخمر) در سطح نظری کاله در یالوزۀ اخالمق فالردی هالم یطالرح
هستن) ،به رواع) ناظر به جایعهپذیری و نال به وفاق اجتماع) در سطح عمل) و عانات اجتماع)
باان)یشام .البته ،یا یعتق)یم که سرشت نوع) انساوها و وج)او عموی) با یوزههای اخمق دین)
ْ
ّ
 اگر بهخوب) فهم و عرضه شود  -همراه) دارد ،لکن در هر یال نسبت به جهات) کاله در یظالاوْ
عموی) شرط یوفقات در گسترش اخالمق
اختمف است بای) توجه داشت که هم)ل) و همراه)
ّ
در جایعه و تحقق عان) ریاوهای اخمر) است.

۱8
۱۳۹۹
پژوهی | | شماره
اخالقپژوهی
پژوهشیاخالق
پژوهشی
فصلنامۀعلمی۔
فصلنامه
زمستان۱۳۹6
شماره | | ۳۹پاییز
علمی ۔

ً
یا جایعه از فرد یطالبه ی)شود ،اوال عام و دربرگارن)ۀ نالوع افالراد اسالت و نالاظر باله فالرد خالاص و
ً
ویژگ)های فردی ناست .ثاناا ،یعطوف به پاکر بارون) عمل افراد و و جهت) از عمل است که بالا
جایعه و همنوعاو یرتبط ی)شود و جنبۀ درون) یا انگازههای باطن) ،چن)او یالورد توجاله ناسالتن).
ً
ثالثا ،از نجا که از یوضع ارت)ار و سلطه صادر ی)شود و زباو و زباو اجبار اسالت ،اجالازه نال)ارد
باش از یقتضای ی) نصاب) که برای صاانت از نظم ،اینات و سالمیت فضالای عمالوی) جایعاله
ً
است ،زادی عمل فرد را یح)ود کن) .طبعا و دسته از ارزشها و الزایات اخمر) هم که در ایالن
عرصه به یا)او ی) ین) وپشالتوانۀ سالوگاری ارزشال) الزایالات اجتمالاع) رالرار ی)گارنال) ،باله ایالن
ویژگ)های سهگانه ّیتصف ی)شون) .این دریال) است که زباو اخمق در یوزۀ فردی زبالاو زور
ناست و پااده ش)و توصاههای ارزش) ینوط باله اختاالار و انتخالاب داوطلبانالۀ خالود فالرد اسالت و
انگازش درون) و ثار باطن) عمل در و اهمات دارد؛ زیرا در نال به سالعادت کاله غایالت اخالمق
ْ
است ،تعاانکنن)هترین عایل است .البته ،یالا طبالق دیال)گاه ویال)ت یعتقال)یم کاله سااسالتها و
برنایههای اجتماع) هم بای) به گونهای باشن) که خلوص ّنات و انگازشهای یثبت درونال) افالراد
را تسهال کنن) و ینجر به ترویج نفاق و دوروی) نگردن).
همچنان اخمق فردی ،ی)اکثری است و هر چه باشتر بتوانال) عمالوم افالراد ،یالا اشالخاص دارای
یراتب باالتر را به طور خاص ،به سوی ب)نهایت رش) و کمال یمکن سوق دهال) ،یوضالوعات دارد؛
بر خمف اخمق اجتماع) که  -به سبب ویژگ)های پاشگفته « -ی)ارل)» اسالت .از نظالر فالردی،
دعوت به ِایساو ،ایثار ،یواسات و ازخودگذشتگ) ی) و یصری ن)ارد ،لکن فضالت) که زیالر بنالای
اخمق در عرصۀ اجتماع) است« ،ع)الت» است که در رایت انجام وظافه در ی) ی) و نه باشتر.
ورت) از یضرت عل) (ع سؤال ی)شود :جود بهتر است یا ع)ل؟ با ایالن کاله عال)ل تنهالا وظافاله
است و ایساو باش از وظافه و نوع) گذشت و بخشش است ،و یضرت در پاسالخ ،ی)فریاینال):
ع)ل باالتر است؛ زیرا «الع)ل یضع االیور یواضعها والجود یخرجها ین جهتها والع)ل سائس عالام
والجود عارا خاص؛ ع)الت ،هر چاز را در جای خودش ی)گذارد و تنظامکننال)های عالام اسالت؛
بر خمف ِایساو که ایری یوردی است» (ن ج البالغه ،یکمالت  . ۴37به تعبار شها) یرتضال) یطهالری،
اگر کس) تفکر اجتماع) ن)اشته باش) و با یقااسهای فردی ان)ازهگاری کن) ،هرگز این گوناله جالواب
نم)ده) (یطهری ،1378 ،ص 1۲۔ 1۴؛ یطهری ،13۶۶ ،ص 110بهبع) .
از نظر اجتماع)« ،ع)ل» یبنای یقررات و زن)گ) جمع) است ،ایالا «جالود» یالک وضالعات
پ) ساختماو و جالود باله ینزلالۀ نقالش
استثنای) است و نم)توان) یبنای رانوو باش) .ع)ل به ینزلۀ ِ

✺

ْ
خواری فاعل یمل کن).
 .1البته ،واضح است که نبای) طوری باش) که طرف یقابل و را بر زبون) و
ِ
 .2یثال دیگر در این رابطه که ایروزه در جایعۀ یا یطرح است «سالوتزنال)» ) (whistleblowingاسالت .شالای) در نگالاه
فردی ،تأکا)ات بزرگاو دین در یفظ بروی دیگراو برجسته شود و باع گردد رویکردی به ش)ت ایتااط یاز درپالاش
گاریم ،لکن در نگاه کمو اجتماع) یسئلۀ یقابله با فساد و برهم زدو یاشالاۀ ایالن یفسال)ین و پالاشگاالری از بامالاری
واگاردار دستان)ازی به باتالمال ،اهمات باشتری ی)یاب).

۱۹
استلزاما اخالق در عرصۀ اجتماعی

ً
ایواو است .اگر اساس و ُر ْ
کن درست نباش) ،زینت و زیور به کار نم) ی) .یسلما و جنبۀ عمالوی)
و زیرساخت اجتماع) نسبت به جنبۀ یوردی و فردی تق)م دارد.
در انتهای این بخش و برای روشنتر ش)و یطلب ،به ذکر یک) دو نموناله ی)پالردازیم :باله عنالواو
فضالت «زه)» یمکن است  -در نگاه فردی و با رویکرد ی)اکثری  -طوری تباان شود که باله
یثال،
ِ
«رهبانات» باانجای) ،ایا در نگاه اجتماع) و ورت) یرتبط با جنبههای فرهنگ) و ارتصالادی یمیظاله
ْ
ی)شود ،ناچاریم نسبت و را با الگوی یصرف با توجه به نقش) که در چرخۀ ارتصالاد و رونالق تولاال)
دارد ،توضاح دهام و همچنان به این سؤال پاسخ دهام کاله و دسالته از یوزههالای دینال) کاله ّ
یشالوق
یاد جایعه به یشارکت ّفعال در صحنههای سااس) و اجتماع) و تمش افزووتر برای کالار ،تولاال) و
تمش برای نال به رفاه یادیان) ،چه نسبت) با ترغاب به زه) و ب)رغبت) به دناا پا)ا ی)کنن).
از دیگر توصاههای اخمر) اسمم ،ی)ارا به یعنای نریش و ساوگاری باله هنگالام یواجهاله بالا
ُ
گفتار و کردار نابخردانۀ دیگراو است .این فضالت از سعۀ ص)ر و خلق کریمانه و بلن)نظرانالۀ فالرد
ناش) ی)شالود (نالک :سالورۀ فررالاو ،یاله  ۶3و . 7۲قا آن کا ی از گذشالت ،چشمپوشال) و یالرزش در
یقابل دشمن) اطرافااو سخن به یااو ورده است (نک :سورۀ تغابن ،یۀ  1۴و رفتار ناکو در برابر ب)ی را
سببساز تب)یل دشمن) به دوست) دانسته است (نک :سورۀ فصلت ،یۀ . 3۴
ُ
در نگاه خرد به این یوزه که رفتار یااوفردی در نظر ی) ی) ،هر چه این بردبالاری و بزر ینشال)
باشتر باش) ستودن)تر است 1 ،ایا در نگاه کمو ،ورت) تحمل ایر ناپسن) و عال)م سالرکوب عقاال)ه
یخالف و رفتار باطل به عنواو یک فضالت و ارزش اجتماع) یمیظه شود کاله بناسالت پشالتوانۀ
نظامهای یقور) و سااس) و یانن) اینها ررار گارد ،با سؤاالت یتع)دی یواجه ی)شویم ،از جملاله
این که ی) ی)ارا و تساهل تا کجاست؟ یا ی)تواو از این یوزه نتاجه گرفت کاله هالر گوناله یالرام و
ً
عقا)های در جایعۀ اسمی) یحترم است؟ یسلما نگرش اسمی) با کثرتگرای) به یعنای لابرال)
و یتفاوت است .یوزۀ «تساهل» ،چه نسبت) با نه) از ینکر پا)ا ی)کن)؟ یا این یالوزه ی)توانال)
2
سریشق رفتار دولت با کشورهای باگانه باش)؟

 .4معضل انقطاع نظر از عمل
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تاکنوو به برخ) تفاوتها یااو یوزۀ فردی و یوزۀ اجتماع) اشاره کردیم کاله ب)تالوجه) باله نهالا
ی)توان) در یوزه اخمق یشکلساز باش) .در اینجا یعضل دیگالری هالم وجالود دارد کاله در فهالم
ایور اجتماع) به طور عام و در فهم یوزههای اخمق اجتماع) به طور خاص ،بالا و یالواجهام و
و انقطاع نظر از عمل و اکتفا به نگاه انتزاع) بری)ه از عانات خارج) است که ادباات اخمر) یالا
ِ
ّ
ناز دچار و یبتم به نست .سابزای) این خأل در عرصۀ اجتماع) ،بساار ج)ی اسالت .رویکالرد
اجتماع) و تم)ن) که پاش از این به و اشاره کردیم ،در صالورت) یمکالن و یاصالل ی)شالود کاله
یطالعات و نظریهپردازیهای یا یعطوف به عاناالت اجتمالاع) باشالن)؛ در صال)د ارائالۀ نسالخهای
رابل اجرا در شرایط اینجا و اکنوو باشن) و پاسخ) درخور باشالن) باله یسالائل و خألهالای یوجالود
جایعه و این ظرفات را داشته باشن) که به یک گفتماو یقبول اجتماع) تبال)یل شالون) و در ذهالن و
رلب و عمل یخاطباو جاری و ساری شون).
نظریۀ یعطوف به عمل  -در ان)یشههای اجتماع)  -دو وجهه دارد 1 :وجهه ذهن) و نظالری؛ ۲
وجهه عان) و عمل) .یک ُبع)ینگری در هر ک)ام و غفلت از دیگری یشکلسالاز خواهال) بالود .هالم
برخ) از یتفکراو نوگرا در غرب که تنها به جنبۀ عان) و زیانههای اجتماع) یا تاریخ) توجاله کردهانال)
ً
و ان)یشه و نظریه را به نحوی بری)ه از یبان) نظری و ینطق عقمن) ،صرفا بازتالاب رونال)های عانال) و
ساال و نسب) دانستهان) و هم و دسته از یتفکراو ّ
بهکل) ایری ّ
سنت) که گماو بردهان) نظرورزیهالای
انتزاع)  -ب)وو این که در صحنۀ عمل اجتماع) و در رویاروی) با شرایط عانال) ورز بخورنال)  -یالا را
به فهم درست از یسائل و پاسخگوی) راهگشا رهنموو ی)سازن) ،به خطا ره پامودهان).
ً
دائما در یال ّ
تحول است .ایروزه باله واسالطۀ
شئوو زن)گ) اجتماع) و یناسبات برخاسته از و
ً
تحوالت گونهگوو ،شتاب باشتری یافتهان)؛ دائما بالا
فناوریها و وسائل ارتباط) ج)ی) ،این تغاارو
ِ
یسائل نوین) یواجهام که از نظر اخمر) در انتظار پاسخ روشن و عمل) هستن) .در عان ایالن کاله
یا یعتق)یم ارزشهای اخمر)  -در سطوح بناادین  -برخاسته از فطرت نالوع) انسالاوها و یبتنال)
کالر و ّ
بر یک رشته اصول جاودانهان) ،لکن کل)گوی) در سطح بناادها ،راهگشا ناست و همواره ّ
فالر
دوسویه یااو یبان) کل) و یورعاتهای نوین جزئال) بالرای یفالظ طالراوت نظریالهپردازیها الزم
است .ادباات اخمر) یا بای) این توانالای) را داشالته باشال) کاله یوزههالای اخمرال) را در الیالههای
ْ
یخاطالب صالورتبن)ی و عرضاله کنال) و ایالن در
کاربردی یتناسب با ظرف زیانه و ناالاز
جزئ) و
ِ
ً
صورت) یاصل ی)شود که اوال ،درک درست) از شرایط عان) و خألهای یوجالود داشالته باشالام و
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ً
ّ
ثاناا ،ان)وختههای نظری ،یبان) فکری و یاراث علم) یا از غنا و پویای) الزم بالرای یالل یسالائل
ِ
ً
ْ
نوپ)ی) برخوردار باش) و ثالثا ،عالماو اخمق یجاه)ت علم) به خرج دهن) و با اتکا باله و عقبالۀ
نظالالری و ینطالالق فکالالری ،ارزشهالالا والگوهالالای پاسالالخگو بالاله یسالالائل زیانالاله را بازتولاالال) کننالال).
ْ
ال) برگرفتالاله از
ال
واردات
الای
ال
الگوه
الا
ال
ب
و
الال)
ال
خ
الای
ال
ج
الود،
ال
نش
ال)
ال
ط
ال)
ب)تردی)،چنانچالاله ایالالن فراینال
ِ
ُ
نظر دین پر خواه) ش).
فرهنگ باگانه یا عوایل یحاط) خارج از چارچوب اخمر) ِ
یورد ِ
ج)ای) نظر و عمل  -به یعنای) که پاشتر بااو کردیم  -یمکن است در یالوزۀ اخالمق فالردی
چنالال)او یشکلسالالاز نباشالال) و اشالالخاص در یالالوزۀ خصوصالال) زن)گ)شالالاو بریالال)ه از اجتمالالاع و
ضرورتهای برخاسته از و ،دناای ج)اگانهای برای خود بسازن) و رابطه خود با خ)ا ،عبادیالات و
ُ
دیگر رفتارهای فردی را تنظام کنن) و اه)اف اخروی را تعقاب کنن) ،ایا اگر یکتبال) یال)ع) باشال)
که اصمح جایعاله را سالرلویۀ برنایالهاش رالرار داده و در صال)د شالکل دادو باله ایالت اسالمی) و
تم)و نوین بشری است ،نم)توان) به القای اصول کل) و نظرورزیهای انتزاع) اکتفا کنال) و بایال)
بتوان) ان)یشههای) که یرکت اجتماع) ایجاد ی)کننال) و ناروهالای یوجالود در جایعاله را بالا خالود
1
همراه ی)سازن) ،عرضه کن).
2۱

نکتۀ دیگری که در نگاه اجتماع) به اخمق ،یتفاوت از نگاه فردی به چشم ی) ی) ایالن اسالت کاله
ً
توسعۀ اخمر) یستقاما با زیانههای اجتماع) و عملکرد دیگر نهادها  -از روانان یقور) گرفته تالا
سااستهای اجرای) یاکمات و برنایههای ارتصادی و…  -پاون) دارد و از همانرو ،این گمالاو و
ادعا که ارزشهای اخمر) با ِصرف ان)رز و ارائه سخنران) در بسالتر جایعاله رواج پاال)ا ی)کننال)،
خاال خای) باش ناست .یاکمات استب)ادی ،اخمراات یتناسب با خودش را گسترش ی)ده)؛
نابرابریهای ارتصادی و اجتماع) و شاوع فقر ،یحرویاالت و باکالاری زیانهسالاز ناهنجاریهالای
ّ
الت طبالالع ،وجالال)او کالالاری،
اخمرالال)انالال) .رواج صالال)ارت ،ایانالالت ،زادگالال) ،عالالزت نفالالس ،یناعال ِ
 .1شای) نااز به توضاح نباش) که نگارن)ه در اینجا یااو نگاه جایعهشناخت) به هنجارهای اخمر) و نگالاه فلسالفه اخمرال)
عالماو اخمق و اه)اف علم اخالمق اسالت،
خلط نکرده است ،لکن اگر ترویج و گسترش ارزشها جزء دغ)غههای
ِ
توجه به این درائق در بح اخمر) الزم است .از نجا که این خصوصالات در عرصالۀ اجتمالاع) برجسالته یال)شالود،
جاری اخمر) ،بجاست.
پافشاری بر و ذیل عنواو این یقاله ،به ینظور سابزدای) از یطالعات ِ

استلزاما اخالق در عرصۀ اجتماعی

 .5درهمتنیدگی اخالق با دیگر نهادهای اجتماعی

انضباط اجتماع)ِّ ،
یس وظافهشناس) و ایثالال ایالن ارزشهالای اخمرال) ناالز فضالای اجتمالاع)
یتناسب با خود را ارتضا و طلب ی)کنن).
شها) یرتض) یطهری ،تحت عنواو «اخمق یتعادل در جایعۀ یتعادل» ،ی)گوی):
ْ
اجتمالاع) یالوزوو و یتعالادل نباشال)،
اگر سازیاو اجتماع) و یقررات اجتماع) و یقالوق
ْ
اخمق شخص) و فردی یوزوو نخواه) یان) … اگر اسمم تنها جنبۀ اخمر) ی)داشالت و
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یانن) یک یکتب اخمر) که کارش تنها ارائه پاشنهادهای اخمرال) و پنال)ده) و نصالاحت
است ،تنهالا باله یالواعظ و نصالایح ی)پرداخالت و کالاری باله ترکاالب و سالازیاو اجتمالاع)
نم)داشت ،یمکن نبود بتوان) جایعهای نو بسازد؛ جایعهای یتح) ،همفکالر و همال)ل کاله
جریاو تاریخ را عوا کن) .شک) ناست که نچه دلها را باله هالم پاونال) ی)دهال) ،عقاال)ه و
ایماو است .رسول خ)ا (ص بزر ترین عایل ویال)ت را  -کاله ویال)ت در عقاال)ه بالود -
ّ
ایجاد کرد ،یردم را در زیر پرچم «الاله اال الله» گرد ورد ،ایا تنها باله ایمالاو و عقاال)ه اکتفالا
نکرد ،بلکه به یوانع و اض)اد وی)ت هم توجه داشت و یناش) و یوجبات کانهها،یسال)ها
و انتقایجوی)ها ،یعن) تبعاضات یقور) را از بان برد … .اگر فریالود« :تعالال ْوا ِِلال ک ِلمالة
ُ َّ
َّ ّ
ُْ
ً
واء ب ْاننا و ب ْانک ْم أال ن ْع ُب) ِِال الله و ال نش ِرک ِب ِه ش ْائا» و یوزه تویا) را یطرح کالرد ،پشالت
س ٍ
َّ ْ ُ ْ ً ْ ً ْ ُ ّ
وو اللاله» (سالوره ل عمالراو ،یاله  ۶۴و
سرش هم فریود« :و ال یت ِخذ بعضنا بعضا أربابا ِیالن د ِ
یساوات و برابری را ناز پاشنهاد کرد (یطهری ،1378 ،ص 10۶۔. 108
ً
عملکرد دولتمرداو در یوزههای دیگر یثل ارتصاد و سااسالتهای اجرایال) یسالتقاما در رشال) یالا
انحطاط اخمر) جایعه تأثارگذار است .اگر یردم دی)ن)  -بهواسطۀ دستدرازی ویژهخالواراو باله
بات المال و ِاعمال نفوذ ناو در تصالمامات اجرایال) و تبعا هالای نالاروا و اهمالال کالارگزاراو -
روز به روز فاصلۀ اغناا و ارشار کمدر ی) باشتر ش) ،فشار روان) ناش) از این ایالر ایاال) باله ینال)ه،
ّ
یس وظافهشناس) در التزام
یثبتان)یش) و انگازۀ یشارکت جمع) را از تودههای یردم ی)گارد و ِ
به یوازین اخمر) و روانان اجتماع) را از نها سلب ی)کن) .ب)ع)الت) ،نابرابری و ایساس یغبوو
بودو ناش) از نها زیانۀ گسترش ب)خواه) ،کانهجوی) ،یأس ،ب)عملال) ،ینف)بالاف) و تضالعاف
انسجام اجتماع) را فراهم ی) ورد و ی)توان) زیانهساز بروز رذائل و یتال) رسالوخ و رواج عقایال)
باطل شود و ناز  -هماوطور که شها) یطهری خاطر نشاو ساخته است  -اگر جایعه یتعادل باش)
و یقوق یردم در و یحفوظ باش) ،عقای) صحاح و اخمق پالاک و صالفای رلالب هالم رواج پاال)ا
ی)کن) و زیانۀ بروز و ارتکاب یعاص) و رذائل کمتر ی)شود (نک :یطهری1۴03 ،ق ،ص . 1۴8
در یوزۀ اخمق اجتماع) ،اکتفا به یوعظه و توصاههای نظری و نسالخهپاچ) بال)وو توجاله باله
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سااستها و برنایههای اجرای) و چارهجوی) برای یعضمت و یوانع عان) ب)فای)ه و ثمر خواهال)
ً
بود؛ زیرا اه)اف اخمر) بای) توأیا در تار و پود عملکرد نهادهای اجتماع) تعقاب شون).
 .6نتیجهگیری

2۳
استلزاما اخالق در عرصۀ اجتماعی

اعتقالالاد بالاله ایالالن کالاله هالال)ف اسالالمم بالاله سالالازن)گ) فالالردی یحالال)ود نمالال)شالالود و در صالال)د برپالالای)
جایعۀ اسمی) و بلکه تم)و اسمی) است ،یستلزم این است کاله یوزههالای اخمرال) و ناالز در
چنان چشم ان)ازی یمیظۀ شون) و این یهم تنها اگر از نگاه کمو برخوردار باشام ،رابل اصطااد
ُ
است .با نگاه خرد ،یعن) از دریچۀ وظایف رفتالاری فالرد ،باله چشالم نم) یال) .از ایالنرو ،ادباالات
اخمر) یا که نگاه فردی در و غلباله دارد ،ناازینال) بالازخوان) بالا نگالاه اجتمالاع) اسالت .فضالای
عموی) یتمایز از فضای خصوص) جوانب) دارد و اضمع ج)ی)ی را به یسائل اخمر) ی)افزایال).
در ایالالن جسالالتار بالاله گسالالترش دایالالرۀ یوضالالوع) اخالالمق بالاله یوزههالالای نهالالادی و ناالالز توجالاله بالاله
ه)فگذاریهای یعطوف به تنساق شئوو یاات اجتماع) اشاره ش) .در عان یالال ،خالاطر نشالاو
ُ
کردیم این ایر در طول غایت رصوای اخمق ،یعن) سعادت اب)ی و اخروی یطالرح اسالت ناله در
عرا و .هماوطور که ج)اانگاری یااو دناالا و خالرت و یاالاو یالاده و یعنالا را یالردود دانسالتام،
دوگانهانگاری یااو اخمق فردی و اخمق اجتماع) را نپذیرفتام .از اینرو ،یالل تزایمالات یاالاو
یمیظات اخمر) و یمیظات سااس) ،یقور)،ارتصادی و ایثال نها را درسالت یثالل تزایمال)
که دو طرف و اخمر) است ،در چارچوب یبان) و اصول و نظام ارزش) وای) ّ
یاسر دانستام.
برای نال به الگوی اخمق اجتماع) و تم)ن) اسمم و ارائۀ اثربخش و در دناای یعاصر ،الزم
ُ
است فراتر از یمیظات فردی و الیۀ روابط یاالاوفردی (نگالاه خالرد باله دیگالر الیالهها و زوایالای
اجتمالالاع) کالاله در نگالالاه کالالمو بالاله چشالالم ی) یالال) ،توجالاله شالالود .ایالالروزه در شالالاخههای یختلالالف
اخمق کاربردی و اخمق یرفالهای  -باله عنالواو یالک بحال یااورشالتهای بالان اخالمق و دیگالر
ُ
شاخههای علم)  -تمش ی)شود بر اساس اصول کلال) اخمرال) ،کال)های اخمرال) و ئانهالای
ً
رفتاری ناظر به یورعاتهای عمل) ْ
خاص عرضه شود .طبعا عالماو یسلماو ناز وظافه دارن) پس
ات بر یال)ه از
از شناخت دراق یسائل و با اتکا به یبان) اخمق اسمی) ،باله ایالن خألهالا و انتظالار ِ
تحوالت و تکنولوژیهای ج)ی) پاسخ دهن) و از این طریق ایتال)اد عانال) و کالاربردی یوزههالای
زیاو خویش بارور سازن).
اخمق اسمی) را در تار و پود یناسبات نوین اجتماع) ِ
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