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پردازیم صحت توانیم بدانها بپردازیم. یکی از مواردی که بدان نمیاین بحث برای آن که خوب بیان شود مستلزم مقدماتی است که در این فرصت محدود نمی

هایی از منابع مختلف، بدون برخوردار از قریحۀ شاعری بوده در قرن پنجم با گردآوری از نوشته دانیم سیدرضی که خودالبالغه به امام علی است. میانتساب نهج

ها نقشی داشته باشد منتفی نباشد. همچنین در این پردازیالبالغه را تدوین کرد و احتمال آن که گردآوری کنندۀ شاعر در عبارتآن که خبرها متواتر باشند، نهج

هایی از کنیم. ما به اقتضای بحث، سراغ بخشاند و جملگی از اعبار برابری برخوردارند یا نه، صحبت نمیالبالغه یکپارچههای نهجباره که آیا همۀ آموزه

 البالغه بیابد، ادعای ما سازگاری حداکثری متن نیست.رویم و ممکن است کسی هم مواردی متفاوت در این باره در نهجالبالغه مینهج

پردازیم، پس از آن مروری کوتاه و اقتضائات زمانۀ عسرت می« عسرت»حدود در سه بخش بحث را عرضه خواهیم کرد: ابتدا به تشریح مفهوم در این فرصت م

 ورزی در زمانۀ عسرت، در نهج البالغه خواهیم پرداخت.؛ و در پایان به اخالق«اخالق»خواهیم داشت به مفهوم 

 



 

 

 مفهوم عسرت، زمانۀ عسرت 

ها است. در قرآن، عُسر در برابر یُسر آمده است؛ به معنی دشواری در مقابل آسانی. زمانۀ عسرت، زمانۀ غلبۀ تنگناها و دشواری« تنگنا»ر لغت به معنی د« عسرت»

شود، ها حاصل نمیمطلوب راحتیاست. ممکن است گاه جامعه را تنگنای اقتصادی یا تنگنای ایمنی و امنیت فرا بگیرد. هنگامی که کارها به سامان نیست و به

آید و گاه این وضعیت فراگیر است و زمانه، زمانۀ عسرت است. زمانی را که صلح، نامند. گاه عسرت در زندگی یک فرد پدید میآن زمانه را زمانۀ عسرت می

 توان زمانۀ عسرت دانست. شود، میالعموم دچار اعوجاج و بحران امنیت و عدالت اقتصادی علی

توان یافت و گاه عوامل داخلی را، گاه عوامل طبیعی ممکن است موجبات تنگنا را فراهم آورند م بررسی زمینۀ پدید آمدن عسرت، گاه عوامل خارجی را میدر مقا

خر، تعصب، طمع و های انسانی مانند شورش و انقالب. گاه اموری مثل حسادت، تفاو گاه عوامل انسانی؛ رخدادهای طبیعی مثل خشکسالی و زلزله، و عامل

ای هست معطوف به زندگی، اگر دغدغۀ زیستن، بقاء وجود آید. در انسان ارادهشود تنگنا در زندگی مردم بههای ارباب قدرت سیاسی و اقتصادی باعث میهوس

 سرت دیگران ایجاد کند. تواند زمینه را برای عو صیانت ذات، به ارادۀ معطوف به انباشت و تجمیع و تکاثر قدرت و ثروت بیانجامد، می

شدند. میر و عسرت می وها دچار مرگ هایی بوده که مردم در اثر قحطی، یا فراگیر شدن برخی بیماریایران از دوران باستان تا روزگار معاصر، بسیار شاهد دوره

بسیاری از نقاط جهان از گذشته بهتر است، اما همچنان های بسیار مهلک، وضعیت کنونی ایران و هایی همچون قحطی و یا وجود بیماریاگر چه با شاخص

عدم عدالت »هایی از عسرت را در این زمانه نیز دید. برای مثال در ایران امروز هم آمارهایی از فاصله طبقاتی، عدم عدالت اقتصادی و یا حتی توان گاه رگهمی

جهان قرار دارد؛ این در حالی  126سرت است. ایران به لحاظ عدالت آموزشی در رتبۀ شود که نشان دهندۀ این است که زمانه، زمانۀ عگزارش می« آموزشی

« خودکشی»ای از عسرت باشد، آمار تواند در جامعه نشانهاست که کشوری مثل سنگاپور با این شاخص جزء ده کشور برتر جهان است. شاخص دیگری که می

شود که آمار خودکشی در کشورهای توسعه یافته بیشتر است. برای سعه نیافته نیست، گاه مشاهده میاست. باال رفتن آمار خودکشی تنها مختص کشورهای تو

ای مانند ژاپن جزء ده کشور اول در این را در این شاخص داشته است، در حالی که کشور آسیایی توسعه یافته 80تا  70های اخیر رتبۀ مثال ایران طی سال

های مختلف قابل تفسیر است، گاه به در نوسان بوده است. البته آمار خودکشی در کشورهای مختلف به گونه 8و  14تبه شاخص است، یا حتی سوئیس بین ر

تواند نشانۀ های فرهنگی و مذهبی توضیح دهندۀ این پدیده باشد، اما به هر روی شیوع آن میمسئلۀ معنای زندگی ممکن است برگردد و گاه ممکن است ریشه

 شد.نوعی عسرت با

رود بگوییم یک جامعه زمانی عسرت زده است که نیازهای ردۀ پایین و به توان به هرم مزلو توجه کرد. البته انتظار میزده میبرای فهم بهتر وضعیت عسرت

زدگی در جامعۀ ما یگری از عسرتتواند بازتاب دهنده وجه نامیمون داصطالح الیۀ اول هرم مازلو در آن ارضا نشود. اما به گمان من توجه به هرم مازلو می

رویم از مصادیق آن کاسته دانید سه چیز در هرمی بودن شکل نیازهای مازلو وجود دارد. یکی اینکه هر چه در هرم از پایین به باال میطورکه میباشد. همان

رسد. و نکته سوم اینکه پس از آن که های باالتر نمیشوند نوبت به الیهها تقدم و تأخر زمانی دارند؛ یعنی تا نیازهای الیۀ پایین ارضا نشود. دوم اینکه الیهمی

شود. یعنی انسانی که غذا ندارد و درگیر مسائل مربوط به تغذیۀ خود خود شخص به الیۀ باالتر رانده مینیازهای شخص در یک الیۀ پایین پاسخ یافت، خودبه

خود به سمت نیازهای لموس او باشد. اما پس از آن که نیاز به غذا و سپس امنیت پاسخ یافت، فرد خودبهتواند مسئلۀ ماست، اموری مثل تعلق خاطر و عشق نمی

رود. اما نکته جالبی که در یک جامعه عسرت زده قابل مشاهده است، این است که گاه به نیازهای ردۀ باالتر مانند تعلق و کار گروهی داوطلبانه و مانند اینها می

)=پناهگاه، « shelter»شود، یعنی شخص با آن که به تعبیر مازلو از مسئلۀ ی از جامعه به واقع پاسخ داده شده، اما شخص به الیۀ باالتر وارد نمیالیۀ یکم افراد

مرحله به اصطالح گیر  یابد، و در هماننصیب از نیازهای طبقۀ یکم مازلو میترجمه کردیم( و غذا عبور کرده، اما همچنان خود را بی« مسکن»که ما آن را به 

نی شخص با کرده است، چرا؟ چون مسکنش مثالً فاقد جکوزی است. یا اتومبیل متوسطی دارد، اما در طمع اتومبیل فاخرتر احساس فقدان اتومبیل دارد. یع

کند و در سودای رفاه بیشتر، و اتومبیل بهتر می رود و همۀ عمر را تنها صرف ارتقاء مسکنوجود برخورداری از امکانات الزم، از سطح نیازهای پایه باالتر نمی

های اول نیازهای طور بیمارگونی درگیر الیهها بهای است که انسانشود. بنابراین با استناد به ادبیات مازلو، زمانۀ عسرت زمانهدچار احساس محنت و عسرت می

ای مزلو، یعنی بندی پنج الیهی باالتر هرم نیازها، مثل مراحل چهارم و پنجم از طبقههاخود هستند و گویی قرار نیست حتی برای برخوردارها نوبت به مرحله

 الیۀ خودشکوفایی برسد. گویی جامعۀ ما چالشگاه نظریۀ مازلو است.

فرادی متعلق به قشرهای رود ادر رأس هرم مازلو )در الیۀ پنجم( قرار دارد، که انتظار می« اخالق»خالقیت و احساس رضایت ناشی از کمک به دیگران و 

شود از سوی قشر بالنسبه های اجتماعی زده میبینیم گاه ریشخندی که به اخالق و دغدغهبرخوردار جامعه در آنجا سیر کنند. این در حالی است که متأسفانه می

د برای عبور از آن فکر شود. بر اساس آنچه گفته شده زدگی مضاعف روبرو هستیم که جا داربرخوردار، اما سیری نیافته است. اینجا است که ما با یک عسرت



 

 

شان برآورده نشده و دچار انواع آسیب هستند و سرریز شدن خشم این هایی از مردم به واقع نیازهای پایهما با دو نوع عسرت مواجه هستیم: یکی آن که الیه

آوردن یا نگرانی از دست دادن، به س کاذبِ نداشتن و حرص و آز بیشتر به دستهنجاری یا حتی شورش مواجه کند؛ دوم احساتواند جامعه را به بیقشر می

 نظمی و واپاشی اجتماعی شود.ای که این خود موجب بیگونه

ا در حد طبیعی ها درگیر نیازهای سطح پایین هستند، در حالی که چه بسا بتوان نشان داد که نیازهزده، انسانتا اینجا کوشیدیم نشان دهیم در یک جامعۀ عسرت

شان پاسخ نیافته )یعنی نابرخوردارها( پایه ای برخی کسان که نیازهایشوند. در چنین جامعهپاسخ یافته است، اما افراد همچنان به سمت نیازهای باالتر رانده نمی

دهند ای دیگر ستم و خشم بروز میحرص هستند به گونه دهند. و برخوردارهای هم که دچارآمیز از خود بروز میها و رفتارهای اعتراضی و خشونتانواع شورش

 است.« اخالق»بیند و در نتیجه چیزی که در این جامعه آسیب می

ای کجا است؛ آیا ضعف اخالق معلولِ جامعۀ عسرت زده است؟ یا بالعکس، ابتدا نوعی ضعف حال سؤال این است که جایگاه اخالق در چنین جامعۀ عسرت زده

گیرند، چرا که نگران تأمین حداقل نیازهای خوداند. زدگی جامعه معلول آن است؟ در زمانۀ عسرت عموماً افراد از اخالق فاصله میآمده که عسرتاخالقی پدید 

نیازهای مادی و  تابعی از شرایط اجتماعی است و اگر کسی« اخالق»آورد. آیا گویی مبرم بودن شرایط پایبندی به فضائل و وظایف اخالقی را به تعلیق در می

توان یابد و میبندی به اخالق اهمیت مضاعف میرسد؟ یا اینکه به عکس، در چنین شرایطی پایاش پاسخِ کافی نیابد، برای او نوبت به اخالق نمیاقتصادی

 های اقتصادی و اجتماعی کمک کند.ورزی بتواند برای عبور از بحرانامید داشت که اخالق

افتد؛ به تعبیر هابز در ای دچار بحران و عسرت شود، اخالق در آن جامعه به تأخیر میبینیم که اگر جامعهبه وضعیت اخالق نگاه کنیم، می اگر از منظر توصیفی

نامحدود، زمینه  ها و طلب انسانگوید، از آنجا که منابع برای پاسخگویی به نیازها محدود است و خواستهچنانکه هابز می«. است انسان گرگ انسان»آن جامعه 

ها کند، لوایتان دولت است. از نظر هابز حکومت به مثابۀ قدرت و زور مشروع است که باید جلو این گرگای که هابز کشف میآید. راه چارهبرای تعارض پدید می

 را بگیرد که یکدیگر را ندرند.

ای افتد، اما از این توصیف، منطقاً توصیهعمالً از سوی قشرهایی از مردم به تأخیر می« اخالق»پس در مقام توصیف درست است که بگوییم: در زمانۀ عسرت، 

توان نتیجه گرفت نقض اخالق ای مردم! در زمانۀ عسرت مجازید که دستورات اخالقی را نقض کنید! یعنی نمیتوان بدین قائل شد کهآید. یعنی نمیبیرون نمی

اند. در نتیجه اگر چه ورزی را برای خروج از زمانه عسرت توصیه کردهای روا است. مصلحان تاریخ کسانی بودند که در مقام تجویز، نوعی اخالقدر چنان زمانه

ورزی را برای عبور از ندارد با این که در مقام توصیه، اخالقکنیم، اما این توصیف منافاتی در مقام توصیف بحران اخالقی را در جامعۀ عسرت زده مشاهده می

 بحران و عسرت تجویز کنیم. 

 

 اخالق 

های متفکران گیریها و موضعای خواهیم داشت به برخی نظریهالبالغه و نظر امام علی، اشارهپس از این مقدمه در تشریح مفهوم عسرت، و پیش از ورود به نهج

های مهم در این باره دیوید هیوم است، هیوم متفکری بوده که به سنت فلسفی پیش از خود انتقاد اساسی وارد یکی از شخصیت«. اخالق»قرون اخیر در بارۀ 

 کسانی چون بنتام« اخالق پیامدگرایی»یا حتی « اخالق فضیلت»کانتی، یا « اخالق وظیفۀ»هایی مانند کند. اگر چه مشرب هیوم به طور رسمی ذیل نظاممی

 توان سلف نظریۀ اخالق پیامدگرایی دانست. زیسته، اما او را میهای اخالقی متأخر میگنجد، چون او پیش از این متفکران و برآمدن نظریهنمی

ای از واسطۀ خشکی خلق و خو و زیاده منطقی بودن، چندان محبوب نبوده است. کسی چون روسو با آن که در هنگامههیوم در زمانۀ خود به 

توان گفت بسیار اخالقی بود. هیوم اند در عمل هیوم از جمله کسانی است که میهای هیوم برخوردار بود اما بسیار به او بدبین هم بود؛ با این همه گفتهمایتح

منظر او تنها ریاضیات واجد احکام  به لحاظ فلسفی شکاک است. نه تنها در بارۀ مسائل متافیزیکی، بلکه حتی در بارۀ مسائل فیزیکی هم قائل به یقین نبود. از

مبنای استداللی برای  یقینی است. در بارۀ اخالق، هیوم بنیانی عقلی برای تجویزهای اخالقی قائل نبود. از نگاه او، اخالق فقط تابع تمایالت انسان است و هیچ

لب توجهی قابل مشاهده است. از جمله پس از او که جزئیات اسناد مربوط توان پیدا کرد. با این وصف خود او در زندگی گرایش و تمایالت اخالقی جااخالق نمی

کرده. آورده، بی سر و صدا به حساب شاعری نابینا واریز میاش مورد بررسی قرار گرفت، معلوم شد همۀ حقوقی را در مدتی که کتابدار بوده به دست میبه زندگی

 تماعی نظرپردازی اخالقی کسانی همچون هیوم است.شود، نوعی تبعات اجاما آنچه به بحث ما مربوط می



 

 

گیریم، یکی از طرف کسانی که معترض اجتماعی هستند و مهری قرار میکنیم، از دو جهت مورد بیای هستیم که تا پرچم اخالق را بلند میما در جامعه

های مختلف سیاسی و اجتماعی را فرا گرفته، فقط با وانفسا که فساد الیهمعتقداند اخالق از جملۀ امور فانتزی است؛ معتقداند که در این اوضاع به اصطالح 

سامان گردد، نه با پند و نصیحت روش شورش بنیان برافکن و انقالب ممکن است اوضاع عوض شود. به اصطالح باید کاخ ستم در هم ریخته شود تا اوضاع به

ای که هیچ چیز بر سر جای خودش نیست و قانون وجود ندارد، و از را بچسب تا باد نبرد. در زمانهگویند کاله خودت وسیلۀ کسانی که میاخالقی. و دیگر، به

اند، نتوانستند خواست کنند، تا کسانی که به نام مذهب و شعارهای دینی قدرت را به دست گرفتههای بزرگ جهانی گرفته که صلح جهانی را تهدید میقدرت

دهید. مگر در این اوضاع آشفته که هر کس تنها به فکر خواهید با نصیحت و پند امور را سامان ح را محقّق سازند، شما میمردم را اجابت کنند و عدل و صل

 سامان کنید!توانید کار را بهخود و منافع خود است، شما با اخالق می

عرفانی مبری است.  -ت که از شبهۀ مأخوذ بودن از پندهای دینیتوان در مشرب فکری هیوم پاسخی به مسئلۀ ضرورت اخالق اجتماعی یافبه گمان بنده می

توان پنج مشرب اخالقی را برای رفته میهمنامید. مخاطبان محترم مستحضراند که روی« گراییطبیعت»اجماالً شاید بتوان مشرب اخالقی هیوم را نوعی 

که این سه نظریۀ -گرا ، اخالق وظیفه، اخالق پیامددین قرار در نظر گرفت: اخالق فضیلتهای گوناگونِ تا کنون اظهار شده در بارۀ اخالق ببندی نظریهدسته

توان در اخالق، متعلق به و دو مشرب دیگر که عبارتند از اخالق الهی و اخالق طبیعی. کسانی چون هابز و هیوم را می -اندکالن مشهور و مورد اتفاق

های های هیوم مبنای آن چیزی قرار گرفت که بعدها پیامدگرایی نامیده شد. از نگاه کسانی چون هابز و هیوم، ریشههای آموزگرایی دانست؛ اگر چه پارهطبیعت

های ای خصلتوجو کرد. یعنی در میان تمایالت انسانها و طبیعت آدمی، از جمله تمایل به پارهتوان جستها و تجویزهای اخالقی را در طبیعت هر انسان میارزش

 توان مشاهده کرد. ی را نیز میاخالق

( در وجودش altruism« )دیگرگرایی»عبور نکند و « مرکزیمن»و « خودمحوری»( مانع اخالقی شدن است. انسان اگر از ego-centrismخودمداری )

است. در برابر، هیوم در کتاب مهمش که البته  توجهطور طبیعی خودگرا است و به دیگران بیشود. از نظر برخی مانند هابز، انسان بهشکل نگیرد اخالقی نمی

آموزد که ریشه اخالق هم در طبیعت انسان است؛ یعنی ، به ما می«جستاری در باب اصول اخالق»در زمان خود او قدر این کتاب شناخته نشده بود، به نام 

 ز نوایی برساند.برد از این که عالوه بر خود به دیگری نیکند، لذت میانسان وقتی به خود رجوع می

دهد و از اینجا است که در اخالق باید در کنار طبیعت، تربیت هم طور طبیعی نفع خود را ترجیح می، انسان به«نفع دیگری»یا « نفع خود»البته در دوگانۀ: یا 

جایی که تنازع جدی نیست، از نظر هیوم درکی از لذت چربد. اما در ها خودمداری بر گرایش به دیگری میطور طبیعی در نزاع انسانمحل توجه قرار بگیرد. به

ارجاع به طبیعت انسان؛  -1توان در نظر گرفت: ناشی از برخوردار ساختن دیگری در انسان وجود دارد. در نتیجه سه شاخص را برای دستگاه اخالقی هیوم می

آموزش و تربیت؛  -3تعارضی ندارد(؛ و « دگرگزینی»و « تمایل به عدالت»با ، «تمایل به کسب سود»عدالت )باید توجه داشت که در نظر کسی چون هیوم،  -2

تواند تربیت و موعظه میاز نظر هیوم تربیت و رشد اخالقی به آن دو مورد مرتبط است. با اینکه هیوم دینی نیست و با کلیسا میانۀ خوبی ندارد اما معتقد است که 

اند هم به کارکرد موعظه در پرورش اخالقی توجه کرده رینهولد نایبرو در دورۀ معاصر ما  شافتسبریرانی هم مانند آن زمینه طبیعی را تعالی دهد. جز هیوم دیگ

 ها بپردازیم. که در پایان ممکن است بیشتر بدین

مبنای « عدل»اند که ندیشمندان گفتهآل اخالقی ما باشد؟ برخی اتواند ایدهکدامیک می« ایثار»یا « عدل»شود این است که سؤالی که در اینجا مطرح می

الزم است. اما آراء دیگری هم هست دائر بر این « ایثار»و « انفاق»و « احسان»متبلور شود، چیزی فراتر از عدل، یعنی « اخالق»است، اما برای آنکه « قانون»

تعبیری امام علی دارند که جود «. جود»به جای « عدل»بسیار داریم بر  البالغه تأکیدکه برای اخالق هم باید از عدل شروع کرد از جمله نهج البالغه. در نهج

است و در « عدالت»آل آید در وجه اجتماعی مطلوب یا ایدهطور کلی به نظر میخارج کردن امور از جایگاه خود و عدل نشاندن امور به جایگاه خودش است. به

توانیم یک دستگاه عالی و منسجم بسازیم. اما نکتۀ مهم این است که و را بتوانیم کنار هم بگذاریم میاست. البته اگر هر د« ایثار»وجه فردی باالترین ارزش 

ای که مدیران به جای تحقق مدیران اجتماعی نباید تأکید بر ایثار مردمان داشته باشند. پایه مدیریت اجتماعی و اقتصادی در جامعه باید عدالت باشد. در جامعه

بتواند یحت مردم به رفتار ایثارگرانه بگذارند، یعنی به جای عالمان دینی، مدیران اجتماعی ایثار را تبلیغ و ترویج کنند معلوم نیست آن جامع عدل بنا را بر نص

و هم پیام « عدلوااِ»رنگ نیکبختی را ببیند. پس در توسعۀ اجتماعی عدل مبنا است، و در تعالی فردی است که نباید در حد عدل توقف کرد. در قرآن، هم پیام 

 رفتار کنید. « احسان»رفتار کنید؛ بلکه گفته شده است که با آنها بر اساس « عدل»آمده است. در قرآن گفته نشده که با والدین خود بر اساس « احسان»

تواند داوطلبانه از حق خود فت، انسان میبود وضع اندر موضعش. آنجا که عدل محقق شد و همه چیز عادالنه در جای خود قرار گر به تعبیر مولوی: عدل چه

فضیلت و ایثار دارد  بگذرد و به دیگری فراتر از استحقاق ببخشد، چرا که ایثار یعنی بخشایش فراتر از محاسبه استحقاق، یعنی فرد ایثارگر براساس درکی که از



 

 

های تحقق حسان پذیرفته شده است. بنابراین در آن جامعه که عدالت و زمینهجا نکند، ابخشد. بر این اساس، آن احسانی که حق دیگران را جابهبه دیگری می

 توان حرف از ایثار و احسان زد.عدالت استحکام یافته باشد، می

اخالق » و« اخالق جمعی»به نسبت بین « انسان اخالقی و جامعۀ غیراخالقی»( متفکر و کشیش مسیحی و نویسندۀ کتاب 1971)متوفی به سال  رینهولد نایبر

« ناظر بیرونی»و تفاوت آن دو پرداخته است. اخالق جمعی بیشتر تحت تأثیر عقالنیت و عقل جمعی است. در این عرصه آن چیز که کنترل کننده است، « فردی

تواند وظیفه درونی را می آید، فرداست که حقوق آحاد جامعه در آنجا محل توجه است و شاخص آن عدالت است. اما جایی که پای اخالق فردی به میان می

تعبیری دارد در بارۀ اخالق در جامعه مذهبی؛  نایبرتواند چیزی بیش از صرفاً عدالت باشد. درک کند؛ در اینجا افق تعالی اخالقی می« وجدان درون»مبتنی بر 

اجتماعی شود و تأثیرات مثبت و منفی مذهب را بر کند و از طرف دیگر ممکن است مانع تحقق اخالق گوید مذهب از یک طرف به تحقق اخالق کمک میمی

 کنیم که دو چالشتوجه کنیم. ما اکنون در دنیایی زندگی می« صلح»توانیم به مفهومی همچون کند. در تشریح این دیدگاه میاخالقی شدن جامعه بررسی می

بین دو طرف معامله تجاری باشد، این صلح اخالقی نیست، یعنی ما نباید  است. از نگاه نایبر صلح وقتی فقط به معنی آشتی 1«زیستمحیط»و « صلح»مهم آن 

بس موقتی برای فعالیت تجاری تعریف شده فقط بر اساس منافع اقتصادی جنگ یا صلح را تنظیم کنیم؛ این امر مطلوبی نیست. صلح در دنیا به آشتی و آتش

 تر را محل بحث قرار دهد در این باره نقش مذهب را هم بررسی کند. کوشد صلح به معنای غنیاست و هر جا منافع اقتصادی نباشد صلح شکننده است. او می

طلوبی دارد. آلیستی شبیه است که پیامدهای اجتماعی نامگرایانه و بیش از حد ایدهرغبتی به دنیا به یک آرمان مطلقگوید تمرکز اخالق مذهبی بر بینایبر می

توان از آن استفاده کرد. خالصه بحث ایشان برد، شاید مناسبات ناظر بر جامعه اسالمی فرق داشته باشد، ولی میحی بحث را پیش میالبته او ناظر بر جامعه مسی

دهد به همسایه ایثار و احسان و های اکید اخالقی مذهب بیشتر در عرصه اخالق فردی و تهذیب نفس است؛ یعنی مذهب به ما یاد میاین است که توصیه

رد مثبت اخالق آید در میراث اخالقی به یادگار مانده از مذهب، نهادسازی سازگار با عدالت اجتماعی کم رنگ است. بنابراین دستاوکنیم. به نظر می بخشش

 دسازی را.ار دهیم نه نهامذهبی مهار خودگروی انسان است؛ و وجه احیاناً منفی آن این است که ما صرفاً داوطلبانه بودن فضایل را وجهۀ همت قر

استبداد نهاد قدرت  بندی بحث تا اینجا: برای مدیریت اجتماعی نیاز داریم به قدرت متوسل شویم. اما گاه این منازعه در کسب قدرت، جامعه را باو اما جمع

انجامد و بدینسان عسرتی ومرج میکند که واکنش بدان، نوعی طغیان در مقابل قدرت متمرکز خواهد بود، و این هم به امر منفی دیگر یعنی هرجمواجه می

ای اصوالً فضایی برای اخالقی بودن وجود ندارد و چه جایگاهی دارد. از یک منظر در چنین جامعه« اخالق»شود. حال باید دید در این زمانۀ عسرت، فراگیر می

سامان کردن اوضاع وجود نداشته باشد. میت اخالق برای بهای جز حاکگویا چاره آید، اما در مقابلپرداختن به اخالق در زمانۀ عسرت امری بیهوده به نظر می

 سازد!کند و اراده مبتنی بر قصد اخالقی را فلج میگوید: قدرت زهری است که چشمان بصیرت اخالقی را کور می، متفکر متأخر آمریکایی میآدمزدر این باره، 

 

  اقتضای کنش اخالقی در زمانه عسرت 

ها چه آحاد شهروندان و چه ارباب قدرت با هوای شناسی است؛ وقوف به اینکه همۀ انسانق در زمانۀ عسرت، خودشناسی و انسانگام اول در اهتمام به اخال

د ورداری از فضایل خاص از نقصان یا فسانفس درگیرند. اگر ما از خودشناسی غافل باشیم و به هر دلیلی خود را استثنایی قلمداد کنیم، گمان کنیم به خاطر برخ

شود. در زمانۀ عسرت، بینانه نداشته باشند از همین جا مشکل آغاز میکلی مبرّا هستیم، اینجا اول ماجرا است. اگر کسانی که بر قدرت هستند خودشناسی واقعبه

موزۀ مهمی آمده است: آن االِنسانَ لَیَطغی شدید فساد باشد. در سورۀ علق در این باره آداند، زمینۀ تتواند برای انسانی که خویشتن را از خطا مبری میقدرت می

دانید در قرآن طاغی، طغیان و طاغوت مهمترین مفاهیم در مقابل توحید آن رَءاهُ استَغنی. انسان همین که خود را مستغنی ببیند طغیان خواهد کرد. چنانکه می

 شیده شود. تواند به طغیان کینیازی از نظارت و پند اخالقی دیگران مهستند و احساس بی

                                                           
ست؛  . 1 ست »و « هاانقراض گونه»زمین اکنون با بحران بزرگ مواجه ا ستیون       «. تخریب محیط زی شهور، ا سانی که به این امر پرداختند، تعبیر فیزیکدان م در میان ک

ست تا     ست که گفته ا صال از منابع زمین، این کره دیگ       35هاوکینگ قابل توجه ا ستح شدید و این روند ا ست نخواهد بود؛  سال دیگر، به دلیل آلودگی  ر جای زی
 سال دیگر قرار است زنده باشند، به کرۀ دیگر فکر کنند.   35زمین دیگر فرصت بازیابی خود را ندارد و جا دارد آنان که 

 



 

 

یابی به بصیرت اخالقی در پرتو یک مشرب اخالقی ضروری ها دستدومین نکته پس از خودشناسی اتکا به یک منظر و متکای اخالقی است. برای همه انسان

نای متعارف برای زیست اخالقی گرایی باشد یا پیامدگرایی و یا یک مشرب اخالقی دیگر. به نظر من تدین به معخواهد این مشرب فضیلتو مهم است؛ حال می

طور مضاعف در هکافی نیست؛ فرد ممکن است مناسکی را انجام دهد و از این رهگذر دیندار به حساب آید، اما به دلیل فقدان بصیرت اخالقی در زمانۀ عسرت ب

 لوای ظاهری دینی از زندگی اخالقی فاصله داشته باشد. 

ای سامان پایبند به اخالق زندگی کند، اما در زمانهاخالقی است. ممکن است فردی با رشد اخالقی حداقلی در جامعۀ بهنکتۀ سوم و پایانی توجه به مفهوم رشد 

ه: یا اَیُها که فضا ناسالم است، بدون برخورداری از درجات باالی رشد اخالقی نتوان زندگی مطلوب داشت. شاید از همین رو است که در قرآن هم گفته شد

اید شما هم به تجدید ایمان نیاز دارید. یعنی همچنان که ایمان ذو مراتب است، اخالقی بودن هم درجات دارد، یعنی ای کسانی که ایمان آوردهنوا آمِنوا؛الّذینَ آمَ

جتماعی، عالوه بر مباحث معرفتی، های اها و نابسامانیویژه در بحرانکنند. ما برای رشد اخالقی، بهاخالق استدراجی است. فضایل اخالقی در طول عمر رشد می

البالغه کارکرد مناسبی برای این تأسی و دریافت به تمرین پایبندی عملی به اخالق با تأسی از پیشروان اخالقی، و حتی به موعظه نیازمندیم. درنگی در نهج

 موعظه دارد.

 

 تصویر عسرت در روزگار امام علی 

های ای به خالفت رسیدم شبیه به زمانۀ آغاز رسالت پیامبر؛ و ویژگیگوید من در زمانهۀ عسرت داده شده است. امام میالبالغه تصویری از زماندر خطبه دوم نهج

های دین گسیخته شده، ارکان یقین به لرزه در آمده است، هر کس به سویی پناهنده هایی هستند، رشتهشمرد: مردم در فتنهآن زمانه را به این گونه برمی

رونق است، ظلمت فراگیر شده است، نظام زندگی در هم ریخته، راه نجات به هم آمده است، نوری برای هدایت باقی نمانده است، بازار هدایت بیشود، می

توان فرض یراند و پرچم شیطان بر افراشته است. امام زمانه خود را با تمام چیزهایی که برای یک جامعه بحران زده و پر عسرت مشیطان است که فرمان می

 کند. کرد توصیف می

دهد. امام مانند حاکمانی نیست که به بهانۀ نکتۀ مهم این است که در چنین زمانۀ پر از اغتشاش است که امام رفتار یک انسان کامالً پایبند به اخالق را بروز می

کند بر اند، مصالح اصلِ اسالم اقتضا میرهۀ خاصی از تاریخ که در آن واقعزنند و معتقداند در باوضاع نامناسب زمانه، به اصطالح به قواعد اخالقی تبصره می

 برخی اصول اخالقی پا گذاشته شود.

 

 پایبندی امام به اخالق در زمانۀ عسرت 

دهد به بهانۀ ردانم؛ یعنی اجازه نمیگستانم و به جایش برمیتان باشد، بازمیالمال را اگر حتی در کابین همسراندر خطبۀ پانزدهم امام با اشاره به این که بیت

راحتی بگذارند دانید که پیوند زناشویی و بقاء آن چیز عبثی نبوده که بهضرورت برقراری ثبات در جامعه و حفظ مصالح اسالم، حقی غصب شده باشد. شما می

فراهم شده باشد، من آن مال را پس خواهم گرفت؛ یعنی حداکثر ای باشد که از مال ناحق گوید حتی اگر پیوند همسری موقوف به مهریهمختل شود. امام می

 حساسیت به آلودگی اقتصادی در زمانۀ عسرت. 

این جملۀ درخشان ارزش تأمل «. انَّ لِلعدلِ سِعَتاً، مَن ضاقَ علیهِ العَدل، فَالجورُ عَلیهِ اَضیَق»کنیم این جمله است: اوج خطبه کوتاه اما مهمی که در آن تأمل می

طور کلی مایل نباشد که تن به اخالق بدهد، چگونه ایم، این است که اگر کسی بهای با آن مواجههایی که در آموزش اخالق حرفهسیار دارد. از جمله پرسشب

که به عدل پایبند است  دارد کسیتوان او را به اخالقی بودن مجاب کرد. این جملۀ امام پاسخی است کارساز به آن پرسش. با این جمله امام اذعان میمی

آورد، برای او تنگنا می« عدل»آورد؛ اما کسی که نهایت نیست و تبعیت از عدل محدودیت هم میوسعت و فراخی معین و محدودی دارد و یعنی مواهب عدل بی

بندند. انسان ند در جاهای خاصی دست و پای ما را میهای قانونمکنند که همۀ نظامبرای او بیشتر خواهد بود. اندیشمندان یادآوری می« جور»بداند که تنگنای 

 اخالقی کسی است که درک کند که نقض قوانین به سودای فرار از تنگنا، در بلند مدت تنگنای مضاعفی ایجاد خواهد کرد. 

م و مسلماً غرض صدور حکم کلی برای همۀ افراد برشان را میهای ملموسی ذکر کنیم؛ با اظهار یک پوزش از اصنافی که نامبگذارید برای تقریب به ذهن مثال

کند چون تعرفه یا حقوق متعارف او عادالنه نیست، بر بینیم مهندس یا پزشک و حتی معلم ما فکر میای هستیم که گاه میعضو این اصناف نیست. در جامعه



 

 

را « حق و عدل»گیریم که . هر یک از ما گاه در موقعیتی قرار میاساس تشخیص شخصی خود حق دارد برای رسیدن به مطلوب خود، قانون را زیر پا بگذارد

دست های خود را بهکنیم اگر مجبور شدیم، روا است خارج از مسیر قانونی و عادالنه و به هر نحو خواستهبینیم؛ فکر میگذاریم چون در آن تنگنا میزیر پا می

 هستیم. « علیه هم جنگ همه»بیاوریم. در نتیجه در جامعه به اصطالح شاهد 

ای را دنبال کنم که مستلزم پیمودن راه جور و ستم بر دیگری است، مثالً با اهمال در رسیدگی به یک بیمار از برای نمونه اگر من در جایگاه پزشک خواسته

یا فرزندم فراهم سازم. توجه ندارم به این که روزی  ای معلم، یا دریافت مبلغ گزاف برای یک عمل جراحی برای آن خانواده، بخواهم رفاهی را برای خودخانواده

افتد که او به فرض شاگرد همان معلم مورد ستم قرار گرفته است، و آن معلم برای جبران جوری که کار خود یا فرزندم به دست یک تعمیرکار یا مهندسی می

کند و بدون ارجاع به کالس خصوصی و دریافت ویژه، دانش کافی را منتقل میآموزان و از جمله آن مهندس کوتاهی از ناحیۀ من به او شده در پرورش دانش

شود. دهد یا موجب وارد آمدن خسارت زیاد به من میکند. آن تعمیرکار و مهندس نیز به دلیل عدم برخورداری از پرورش مناسب، خدمات مطلوب به من نمینمی

ای که جور مبنای وصول مطالبات قرار بگیرد، هیچ کس از زنجیرۀ تنگناهای اهد گشت. بنابراین در جامعهپس زنجیروار، جور من سرانجام به من و فرزندم بر خو

 ناشی از جور در امان نخواهد ماند که از تنگنای عدل خیلی بیشتر است.

کنم و به خدا زمامداری گفتم پایبندم و ضمانت می گوید من به آنچه که در پذیرشدر خطبۀ شانزدهم که در فضای پیمان با اهل مدینه ایراد شده بود، امام می

ای از حق را نپوشاندم و دروغی بر زبان نراندم. ممکن است بسیار کسان و افرادی که در موقعیت قدرت قرار دارند هم مدعی شوند که خورم که کلمهسوگند می

شوند و عسرت و تنگنای های خاص سیاسی، به کتمان حق دچار میدر موقعیت دروغی بر زبان نراندند، اما بسیار شاهدیم که حاکمان و حتی عالمان دینی،

 پندارند!گویی و دفاع از حق میگر سکوت و خودداری از حقزمانه را توجیه

ای حقی ؛ در هر جامعه«لَربما و لعلَّ، و لَقَلّما اَدبَرَ شیءٌ فَاَقبلَ.حَقٌ و باطلً و لِکُلِّ اهلٌ، فَلَئِن اَمِرَ الباطِلُ لَقَدیماً فَعَلَ، و لَئن قَلَّ الحقُّ فَ»خوانیم: در ادامۀ خطبه می

بینی گاهی وضعیت مغایر با حق و عدل است، این از قدیم بوده است و فکر نکنید که اکنون هست و باطلی و هر یک از این دو طرفداران خود را دارد. اگر می

اگر بخواهی  -گویدامام می-اند، بله چنین است و ممکن است روزی بیشتر شوند! اما بینی طرفداران حق کمطور استثنایی در وضعیت بدی هستیم و اگر میو به

گردد. یعنی اخالقی بودن را نباید موکول کنیم به زمان نامعلومی که همه چیز رسد که حق مسلط شود، اما آب از جوی رفته به جوی باز نمیصبر کنی تا روزی 

 های از کف رفته؟جا شده، ایمانهای جابههای ناحق ریخته شده، مالدر آن روز چه کنیم با خونبر سر جایش باشد! 

های نخستین پس از انقالب از زبان اهلل طالقانی در سالهای نماز جمعه مرحوم آیتهمچنین در این خطبۀ امام علی، تعبیری وجود دارد که به کرات در خطبه

دهد که می ه یاد داریم که: الیمینُ و الشّمالُ مَضَلَّه، وَ الطّریقُ الوسطی هِیَ الجادّه. در واقع امام مخاطبان را از افراط و تفریطی پرهیزشنیدیم و بایشان بسیار می

نترسید از اینکه از تقوی شود و کند به اینکه اصل، یعنی ریشۀ تقوی، خراب نمیهای عسرت ممکن است پدید بیاید. در پایان امام مردم را توصیه میدر هنگامه

اَصلِحوا »کند که به اصالح بپردازید: گراید. در ادامۀ یادآوری اهمیت تقوی توصیه میای که با تقوی آبیاری شده به خشکی نمیضرر کنید و هیچ گاه مزرعه

 «.ذاتَ بینِکُم

رسد که یاران امام که در هنگامۀ جنگ صفین ایراد شده. به امام خبر می است 206ورزی در زمانۀ عسرت، در خطبه البالغه در بارۀ اخالقشاهد بعدی از نهج

گوید: اِنّی اَکره لَکُم آن تکونوا سَبّابین! من کراهت دارم از اینکه شما سبّ کننده و فحش دهنده اند. امام در همان صحنه جنگ میبه ا صحاب معاویه دشنام داده

نرم با دشمن ممکن است ایجاب کند که یک عده هم فحش به دشمن بدهند و نباید با جلوگیری از این کارِ آنها،  المثل جنگگویند که فیباشید. ایشان نمی

گویند البته یادآوری اعمال آنها کار درستی است، ولیکن به جای کنند. در ادامه میمثالً صف مبارزه با دشمن تضعیف شود، بلکه بلعکس صراحتاً از سبّ منع می

و قُلتُم مَکانَ سَبِّکم، اللهمَّ احقن دِمائنا و »ید خدایا خون ما و خون آنها )یعنی اصحاب معاویه( را حفظ کن. خدایا بین ما و اینها صلح ایجاد کن. سبّ، دعا کن

 «. هم، و اصلِح ذاتَ بیننا و بینهمدِماء

ای برای رعایت اخالق در دورۀ العادههای امام یاد کرد که الگوی رفتاری فوقمهها و ناتوان از دیگر خطبهها که به آنها اشاره داشتیم، میدر کنار این خطبه

که  31های مهم برای مدیریت اخالقی جامعه در زمانۀ عسرت را در بر دارند. نامۀ ، نکته53و  31کنند. از جمله دو نامۀ مشهور و مهم عسرت معرفی می

شود: مِنَ الوالِدِ الفانّ المُقرّ للزّمان...؛ از پدری فانی و اقرار کننده به گذر زمان. اسیِ بسیار مهم شروع میخطاب به فرزندشان، امام حسن است، با نوعی خودشن

داند که کند، بلکه میابدی اعالم نمی-ام دچار نقصان شود، تجاربی را به تو منتقل کنم. یعنی امام خود را صاحب علم ازلیخواهم پیش از آن که قوۀ دماغیمی

کنم با این گرفتنی است. پیشنهاد میکند که قابل تأمل و درسهایی به فرزند میهای بشری است. پس از این خودشناسی امام توصیهرد تهدید محدودیتمو

 دید یک بار دیگر این نامه را از نظر بگذرانید.



 

 

شود. این خطبه واجد نکات بسیار سابقۀ فرهنگ غیراسالمی مأمور میاشتر است که از طرف امام برای حکمرانی در سرزمینی با هم خطاب به مالک 53نامۀ 

توان با افتخار به دنیا گفت مبتنی بر رسد میآور است و بند بندش متضمن نکاتی در اخالق حکمرانی است. با عنایت به این نکات به نظر میارزشمند و شگفت

های مختلف، از جمله در روزگار آوردهای مغتنمی برای گسترش اخالق در بحبوحهی دینی دستهااخالق معرفی شده از سوی پیشوایان دینی، همچنان آموزه

 زدۀ امروز دارد. پرمشکل و عسرت

           

 

 

 


