
 

 

١ 

 

  اخالق و اقتصاد نسبت 
  )کندتر میتر و بالندهرا انسانیاخالقی در اقتصاد زیست شهروندان رفتار (

  
  علی طجوزي از: گفتگو 

  
  21/2/94روز دوشنبه، مورخ:  صفحه اندیشه، ،روزنامه اعتماد :عمنب

  
به منفعت عضا بانسانی است که در فعالیت هاي خود  اصطکاك دارد. برخورد و انسانی است که پیوسته با دیگران مراوده، ،انسان اقتصادي

شدن مسیر خود بدون توجه به دیگري باید  براي هموارآیا  .فرد مهم استتنها خود آیا اما در این میان  فایده می اندیشد. اصل لذت و و
ار چوبی ر چب آیا براي دیگران نیز ارزشی باید قائل شود؟ آیا اصال افراد دیگر اجتماع باید مهم باشند ؟ یا اینکه باید حرکت افراد ،تالش کند

.از ا بر اساس باید ها ونباید ها تنظیم می کندو... .این جاست که اخالق به مدد اقتصاد می آید وفعالیت هاي افراد رقراردادي استوار باشد؟ 
لسفه اخالق را بسیاري از مردم ف زیراشاید این اندیشه که مباحث فلسفه اخالق با تحلیل اقتصادي ارتباط دارد، دور از ذهن باشد.سوي دیگر 

شاید آنچه  جائی نمی توان برد. با این حالبه عنوان یک دستور کلی دوراز دسترس وغیر عملی وفلسفی  تلقّی می کنند که که با آن راه به 
کمتر مورد توجه قرار می گیرد وجه مشترك اقتصاد واخالق است؛عقالنیت. در واقع پایه هاي این دو مقوله بر عقالنیت استوار است .پس 

نکه ن جا است ،به رغم اینشان دهنده این است که هم می توان در پی کسب سود ورفع حاجات بود وهم زیستی اخالقی داشت.اما پرسش ای
جامعه ما ،جامعه اي مبتنی بر اخالق دینی وعرفانی است ،طی سال هاي اخیر در تمام سطوح با بد اخالقی ها و فردگرائی هاي خود خواهانه 

ست اقتصادي ین ؟ به همین دلیل این پرسش ها وچگونگی ز؛مردم یا مسئوالبسیاري روبه رو شده ایم .چرا به این سمت رفته ایم.مقصرکیست
ه او پیش از البتبا سروش دباغ که پژوهش هاي بسیاري در زمینه اخالق وفلسفه وعرفان انجام داده است مطرح کردیم.  را اخالقمبتنی بر 

 کارم، صصی حوزه تخ تخصصی در اقتصاد ندارم و د کنم که ، الزم است  تاکیپیش از پرداختن به موضوع « آغاز بحث به صراحت گفت :
  ».ی نگردم مسائل اخالق به این  قلمرواست که از فردي  از منظر ه در این خصوص ذکر می کنم اخالق وعرفان است . نکاتی هم ک ،هفلسف

  
********  

  
ه اخالق واقتصاد چ؟ براي ورود به بحث می خواهم بدانم از نظر شما  می دانندبرخی اقتصاد را علمی اخالقی 

  ما چیست ؟همپوشانی هایی با هم دارند؟ نطر ش
ا مبتنی بر پیشرفت علم در این حوزه ه جامعه شناسی،مدیریت و روانشناسی است .به از این حیث شبیه  وعلوم انسانی تجربی  جزو اقتصاد

 نابراینبچنانچه مدیریت ،روانشناسی وجامعه شناسی نیز این گونه هستند.  . عطوف به مناسبات و روابط انسانی اما ماست شیوه هاي تجربی 
ادي نیز  می ام اقتصه بر دیگر نظام هاي تجربی بار می شود ، بر نظکاخالقی چنان و هنجارهاي رم هاپاره اي از نُ طبیعتاگفت که  می توان

  شود .تواند مترتب 



 

 

٢ 

 

اموري که ؛ ستا پاره اي از باید ونباید ها امراخالقی مبتنی بر ،باید توجه کرد ؛است »اخالقی«یک امر  ، یري دیگر وقتی می گوئیمبه تعب
به هر حال ما نرم هائی داریم اما نه از جنس  انجام آن ضروري است .اما در علم اقتصاد تا آنجا که من می دانم این گونه نیست. و یا ترك

ومسائلی  ،رکودتورم ،تقاضا ،اقتصاددانان در باب عرضه  جدید ن نظریاتدش مطرح یا و این علم  تحوالتو نرم هاي علم اخالق . پیشرفت 
دارد ومدل سازي  با علم آمار علم اقتصادرابطه تنگاتنگی که در حال حاضر یگر،دتعبیر به . رم هاي اخالقی نیستبر پایه اي از نُ این چنین ،

. می سته ادبنا ش» نباید«و »باید«بر  بلکه  ؛بینی نیست اما اخالق مبتنی بر پیش .ستتجربی اکامال ، کاري در آن انجام می گیردهائی که 
ویه هاي س می توان از  ري دیگر به تعبیکنند.  لحاظخود  اتاقتصاد دانان در نظریو اقتصاد رعایت کرد از این هنجار ها را در  برخیتوان 

فت و سراغ سخن گ ،دمی آی دیدر این میان پدو تعارضاتی که  اجراي سیاست هاي اقتصادي ةتئوري ها و نحو ،اقتصادداناناخالقیِ نظریات 
  رفت.گ

  
  اخالقی روبه رو هستیم؟تعارضات در این جا با چه 

 تواند تسهیالت زیادي براي مردم و دولت ایجاد کرده ومی . این اقدام در نظر بگیریدرا  بزرگراه از میان یک جنگل ه ساختن دیدمثال پ
به ی شرکتو وقتی یک سازمان  یا. اخالقی تعارض و متضمن نوعیاش تخریب محیط زیست است الزمه اما هاي طوالنی را کوتاه کند،راه

ا اخراج باندیشد، اما از سوي دیگر میقا یعنی ب ،به اقدامی اقتصادي یک طرفگیرد، از دالیل مختلف تصمیم به تعدیل نیروهاي خود می
گري انتخاب یکی از این دو، راه دی غیر ازانسانها به ،چنین تعارضاتی هنگام بروز .شودهایشان میو خانواده اندکارمنکارکنان، باعث آزار 

   .نخواهد بود »اخالق هنجاري«هاي نظریه بکار بستن در چنین مواقعی، گریزي از موجه  براي اتخاذ تصمیم . ندارند
 نتایجو  ثاربه آ چنین نگرشی  رد ؛داریمرا التزام به وظایف اخالقی و عقالنی سر و کار  و» ییگراوظیفه« مکتب در این میان از یک سو

بیشینه  ا هم عنان باریم که درا  »یگرای نتیجه«مکتب دیگر . از سوي اخالقی و عقالنی مهم است  ایفوظشود و فقط اعمال هیچ توجهی نمی
  .درد و رنج است ن دش و کمینه هدن فایدش

کند درعین حال ن به نتیجه رسید و سعی میتواگرایی نمیتنها با فایده «معتقد است ، از فیسلوفان اخالق معاصر  راس دیویداین میان  رد
تواند داند که میبه نتیجه هم توجه داشته باشد. او وفاداري، مهربانی، عدالت، بهبود نفس، جبران، سپاسگذاري و اخالق را وظایف انسانی می

  .»تري اتخاذ کندد تصمیم موجهتوانها به رفع تعارضات اخالقی کمک کند و انسان از طریق آن میها و محدودیتها، شاخصدر هدف
 لزوما نه در اام ؛ از همین منظر نگریست زق سخن گفت به اقتصاد نیراجع به امر سیاسی از منظر اخال  توانهمانگونه که می   به تعبیر دیگر

 به انسانی است که دریابم اخالق و سیاست راجع چنان که درمی.اخالق هنجاري مطرح شودحوزه در  مباحث  باید بلکهاخالق  فرا حوزه
کند. اگر بخواهیم فصل مشترکی براي اخالق و سیاست بیابیم، عبارت خواهد بود از احکام نورماتیو یا هنجاري پولیس و شهر زندگی می

چه باید «نکه نماي اقتضائات هنجاري انسانیت هستند. ایمعنا که آیینه تمامین د؛ باندازدسایه می انسانر بایستگی و چگونگی رفتارهاي که ب
وال مهم مواجه هستیم که با دو س نیز در این جاشود. می طرح که در اخالق هنجاري  هستندهایی ترین سوالمهم» چه نباید کرد«و » کرد
رح می طاخالق و سیاست  بحث از رابطۀ میان  این دو سوال در .»چگونه باید حکومت کند؟«و » چه کسی باید حکومت کند؟«از:  دنعبارت

هاي آدمیان نشهنجارهایی است که بر کمتضمن  رفتار اخالقی  دیگر و اخالق یا به تعبیري . اگر اینچنین باشد، فصل مشترك سیاستدوش
  طرح کرد. کنش هاي اقتصادي رفتارها و بارةها را نیز می توان در همین پرسش  شوند.در زندگی جمعی و در پولیس بار می
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توان از اخالق در اموري مانند قدر که میاخالق کاربردي است یعنی همانشاخه هاي اي از اد، شاخهاقتص و اخالقسنجی میان  نسبت 
  توان از آن در اقتصاد هم سراغ گرفت .هایی یافت، میزمینه ...و پزشکی محیط زیستسیاست، 

چه ه است واري ناروا،چه کاري بایستفلسفه اخالق ،این مبحث که از منظر اخالقی چه کاري رواست وچه ک ر قلمرو د، دچنانکه آم
اخالق  ،را اخالق ف در اخالق هنجاري صورت بندي می شود .فلسفه اخالق بنا بر یک تقسیم بندي کالن به سه شاخه ،کاري بایسته نیست

غه ها صب ي بحثبحث هاي انتزاعی صرف ،متعلق به فرااخالق است.در حوزه اخالق هنجار .تقسیم می شودهنجاري و اخالق کاربردي 
این که من وشما چه باید بکنیم وتنظیم مناسبات و روابط اخالقی روزمره باید بر اساس چه مبانی ومبادي اي باشد، ؛ انضمامی تري دارند
اخالق هنجاري است.در حوزه اخالق کاربردي نیز نظریاتی که در اخالق هنجاري مقبول واقع شده اند،به کار  حوزة بحث هاي مربوط به

  د.رونمی
  

  اي اصلی در بحث اخالق هنجاري چیست؟همهم ترین مفاهیم ومقوله 
و  »نتیجه« ،»وظیفه« ؛ا مبتنی بر آن ها توضیح دادروابط اخالقی ر مناسبات و هم وجود دارد که می توان سه مفهوم م ،در حوزه اخالق

  .ده اندرح شطاخالق هنجاري معاصر  .این سه مفهوم از مهم ترین مفاهیمی هستند که در»فضیلت«
  

  ؟ بیشتر توضیح می دهیداین مفاهیم را 
متضمن چه  ،ابتدا دو مفهوم وظیفه ونتیجه را توضیح می دهم تا دریابیم اخالق فضیلت محور که در واقع مقابل این مفاهیم قرار می گیرد

ل اخالقی باید ونباید را به کار می برم ویک اصژه ید.در واقع وایبگوفرض کنید به شما می گویم در فالن موقعیت نباید دروغ  معانی است.
ببرید.اما وقتی شما می پرسید چرا نباید دروغ بگویم؟پاسخ می شنوید که دروغ نگفتن کار تاسیس می کنم که شما در مقام عمل آن را به 

  اخالقی است.این جاست که مفهوم وظیفه والزام مدخلیت می یابد. »وظیفه«یک 
 روابط اخالقی با و اي تنظیم مناسباتیکی از اصولی که بر است. »نتیجه«بهتر فضیلت کمک می کند مفهوم  مفهوم دیگري که به درك

وروابط در  مناسبات اصل لذت یا فایده واخالق مبتنی بر آن است.؛ست مورد نظر اکثر انسان ها ودولت ها، با سایر ملل  همچنین دیگر افراد
صوال دولت امنافع ملی که در سیاست بین الملل از آن بسیار سخن گفته می شود و ضرر است .سود ودفع سب ک راکثر کشور ها مبتنی ب

ت وفایده براي نفعبیشترین م اییِدپیاکید می کند که متضمن اصل لذت بر عملی ت مبتنی بر همین اصل لذت یا فایده است. ،است حافظ آن
ه بسیاري از روشنفکران وفالسفه وجامعه شناسان براي رسیدن ب ه وجود بیاید ،که تضاد منافع ب مواقعیاز این رو در ؛ اکثریت مردم باشد

 یاري ازعزیمت بس ادمب ی یک نحله بزگ اخالقی ویفایده گرا .دو طرح می کنن دبر می کشن را اصل لذت یا فایده ، داوري اخالقی موجه 
ه دقاع ه گراییدفای« نحلۀ  و دقل حدا ؛ه وارد آن ها نمی شومتلفی دارد کاین مکتب اخالقی تقسیمات مخ اخالقیون در مغرب زمین است.

معی ده جفای در مورد نسبت میان مفهوم فایده واخالق ،به ویژه اگر منفعت و .دکرنذاز این حیث قابل  » ه گرایی عمل محوردفای« و » محور
رد.بسیاري از صورت بندي کحسب نتیجه یا بر حسب فایده می توان مناسبات وروابط اخالقی را بر  ندمعتقد ايه دع را در نظر داشته باشیم،

در روابط کاري و در تنظیم مناسبات مالی با دیگران انجام می دهیم ،مبتنی بر فایده است.به نظر می رسداگر این نگاه متضمن  که ییکارها
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بیشترین   ر عین حال کمترین درد ورنج را برايد با این شرط  که در نهایت بیشترین فایده و ،مشکلی نداشته باشداضرار به دیگري نباشد،
  آورد.اگر از این دو مفهوم که به اجمال به آنها اشاره کردم،گذر کنیم،به اخالق فضیلت محور می رسیم. همراه به  جامعهان دشهرون

  
  ؟توضیح بیشتري بدهید مفهوم فضیلت درباره 

ن فالسفه سفه قائل به اخالق فضیلت محور استفاده کرده اند ،بهره می برم. ایبراي این که مفهوم فضیلت روشن تر شود از تفکیکی که فال 
 یولوژیکبخصوصیات ایل شویم؛که وقتی با انسان سر وکار داریم،باید میان دو سنخ از خصوصیات او تفکیک ق هستندبر این راي 

ی تغییر انسان هستند که تحت هیچ شرایط همه خصوصیات بیولوژیک ....مانند قد،رنگ چشمخصوصیات بیولوژیک  وخصوصیات شخصی.
؛به این معنا که شخص می تواند میزان خویشتن داري،شجاعت،حکمت نددر اختیار خود انساننمی کنند.اما پاره اي خصوصیات هستند که 

تبیین ، وستدر وجود ا ست و هر آنچهاز پیش تعیین شده ا این خصوصیات همم که باشیامر البته اگر قائل به این  وسخاوتش را تغییر دهد.
 . دمی شو یتفکیک بی وجه ارد ،این تفکیک،ان هیچ گونه دخل وتصرفی براي او وجود ندی بر زیست شناسی تکاملی دارد وامکمبتن

که آیا نسبت وثیقی بین فضایل اخالقی وصدور داوري اخالقی موجه  ، از این قرار است استظر اخالقیون فضیلت محور  د نپرسشی که م
فضایل اخالقی را وبحث را مبتنی بر مفهوم فضیلت تنسیق می کنیم  ،نسان فضیلت مند به میان می آوریموقتی سخن از ا ؟خیرار است یا برقر

 ود.حال ه صرافت طبع از او صادر شبه گونه اي که فعل اخالقی ب ،دمی شون ت وتمرین در فرد نهادینهفضایلی می دانیم که بر اثر ممارس
ن به اخالق فضیلت محور قرار می گیرد،این است که آیا فضایل اخالقی براي رسیدن به داوري اخالقی موجه قائال رمد نظ که یپرسش

  کند؟کفایت می
  

که فاعلی  درست است زمانی، ند ،این است که عمل اخالقیون فضیلت محور به آن قائل هست ریاتی کهظیک از ن
رقرار چه نسبتی میان خوبی وفضیلت اخالقی ب؛مطرح می شود  پرسشدر این میان این فضیلت مند آن را انجام دهد. 

قی حکی براي تفکیک فعل اخالماست؟در اخالق هنجاري که پیش تر به آن اشاره شد،نکته مهم آن است مالك و
  درست از فعل اخالقی نادرست در دست داریم یا خیر ؟

ر این عقیده اند که هر چه انسان فضیلت ب ،)rule-based( دمحورنه دقائل به اخالق قاعالف کسانی که اخالقیون فضیلت محور،برخ
راي این ب ایشان.  »رو کند،شیرین کند خس«است.در واقع هر چه آن  صحیحمند وانسانی که فضایل اخالقی در او نهادینه شده انجام می دهد،

قدان ل فضیلت مند سر بزند.اشکالی که برخی از منتکه نسبت میان درستی وفضیلت را نشان دهند،عمل درست را عملی می دانند که از فاع
ن پرسش که یاست.یعنی در پاسخ به ا »دور« اخالق فضیلت محور بر این راي گرفته اند، آن است که این تعریف به نحوي از انحاء مبتنی بر 

می  خوبی از روي فضیلت تعریف ،صادر می شود. از یک سو داعل فضیلت منکه از ف دانگارنآن را فعلی می  ت، فعل خوب چه فعلی اس
 شود و از سوي دیگر فضیلت را هم بر حسب خوبی تعریف می کنند.

در حالی که قرار بود اخالق فضیلت محور توضیحی براي رسیدن به داوري اخالقی  ومحک مستقلی از خود خوبی نداریم؛ گویی مالك
یت فرد ین معنا که محتواي شخصدباخالقی یک تبیین تجربی دارد .  ضیلتعده اي براي شکستن این دور گفته اند ف موجه ارائه دهد .

معتقدند  شانی دارد.ایتجربی وطبیع ۀد کامال صبغنیعنی خصوصیاتی که در روان او وجود دار ، مبتنی بر خصوصیات طبیعی است.فضیلت مند 
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یگر اینگونه دعبیر ؛ به ته صرافت طبع صادر می شودبا این تفکیک می توان آن دور را شکست وتوضیح دادکه چگونه فعل اخالقی از فرد ب
 ،دادنظر قرار  دمت محور اشتن تصویري از اخالق فضیلکه باید براي د دیگري نکته  .دداوصاف هنجاري بر اوصاف طبیعی مترتب می گر

نسبتی با  وخوبیاین دور بشکند فرض کنیم که  از او صادر می شود؟، که داوري اخالقی موجه  می رسدچگونه فرد به جایی که  این است 
یک  ه ک . در ادامه این پرسش مطرح می شودکه فعل خوب از او صادر می شودانسان فضیلت مند را هم انسانی بدانیم ؛فضیلت داشته باشد

  فضیلت مند می شود؟ انسان چگونه
  

  حال من این پرسش را مطرح می کنم . یک انسان چگونه فضیلت مند می شود ؟
ر شخص گین معنا که ادب ؛ وتاکیدي که اخالقیون فضیلت محور بر حکمت عملی دارند،محوریت می یابد »ممارست«ا مفهوم در این ج

ی وبکارگیري آن در سیاق هاي مختلف بکوشد،به آستانه اي م هادینه کردن فضایل اخالقی در خودن رساندن وپیوسته براي به منصه ظهور
که در اخالق فضیلت محور مد نظر  »حکمت عملی«مفهوم  از این منظر، ،بنابراین او صادر می شود.رسد که داوري هاي اخالقی موجه از 

یلت مند که فرد فض داباید اقداماتی انجام د مطابق با این نظریه اخالقی،  ضروري است. راي رسیدن به داوري اخالقی موجهقرار می گیرد،ب
 ولت ها درباید اذعان داشت گذشته از تاثیر د سري اصول اخالقی آشنا باشد. با یک که صرفا  ددگرنه اینکه فردي تربیت  ،دت شوتربی
 روابط ات ومناسب ازکثیري متاسفانه  .این سري است، نه آن سري نهادینه شده تماعی ،بسیاري از مشکالتجبداخالقی هاي ا ندینه شدنها

یش نهادینه شدن اخالق ،ب ،دآمبه توضیحی که . محور هم همین جا استخالق فضیلت مبداعزیمت ا؛ ما خدشه دار شدهمیان  انسانیِ اخالقی
  نهادینه شود. میان دآ ین معناست که حکمت عملی درا از هر چیز متضمن

  
ته به این سمت رف طی سال هاي اخیر با بد اخالقی هاي اقتصادي زیادي در سطوح مختلف مواجه شده ایم.چرا

  ردم یا ریشه آن را در جاي دیگري باید جست وجو کرد؟منشا این مساله چیست؟دولت ها ،مایم.
است  ی که مازلو تعریف کردهیق دارد .مطابق با سلسله نیاز هابه نظرم این مساله رابطه اي مستقیم وساختاري با معیشت مردم واخال

نم ور می کبنابراین تص». زانک قوت و نان ستون جان بود / آدمی اول اسیر نان بود  «وموالناي خودمان نیز از منظر دیگري می گوید :
 اندشهرون ه ، به نحوي کاستمعیشت و یعنی امنیت ،بهداشت رآوردن نیاز هاي اولیه مردم معطوف به ب آنها بالذات حکومت ها وظیفه اصلی و

 عموم عقال در بسیاري از کشورهاي دیگر انجام میاست که  اقداماتیه د .این ها از جملنانه اي داشته باشد زندگی متعارف وآبرومندنبتوان
علم آموزي فراهم می شود ومجال پرداختن به نیاز هاي ثانویه اي مثل معنویت ،اخالق ،هنر  زماندهند.اگر نیازهاي اولیه برطرف شود آن

یازها به مدارج سلسله مراتب ن در آن هرمِ ،ییانویه نمی رسد یا به تعبیر مازلوولی اگر حاجات اولیه برآورده نشود نوبت پرداختن به حاجات ث.
شاید از این  ، کثیري از افراد برآورده نشده نیاز هاي اولیه ومثل جامعه ما که مشکالت معیشتی  عالی وباالتر نمی توانیم برویم .در جوامعی

در  وانتست او نمی از ده، دفقر امان او را بری داریم کسی که  در روایات دینی   نباشد .ان عملی دچن  ،افراد انتظار زیستن اخالقی داشتن
اید تنها از نبو چنین کسی نمی تواند زیست اخالقی پیشه کند. به همین جهت قصه ذو ابعاد است  . الزمه این سخن این است کهامان بود

 فلسفی؛ و ا نرماتیوتجربی می طلبد تپاسخی بیشتر  این پرسش  ،به تعبیري دیگر نظر خواست .ر این باب د علماي اخالق یا فیلسوفان اخالق
اي رفع بر وباید توضیح بدهند انان ددو اقتصا پاسخی می طلبد که علماي علوم اجتماعی ،مشخصا جامعه شناسان،روانشناسان و مردم شناسان 
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م که ظرایف عموم مرد، به همتراز آن م . دتبیین کنناخالقی مختلف مکاتب   ربارةد نکات را برخی دمی توانناخالق  يعلما آن گام بردارند.
دقائق مباحث فلسفی واخالقی مد نظرشان نیست ،یک سري اصول اخالقی کالن را تعلیم بدهند تا میان مردم جا بیافتد.اما اگر حاجات  و

ج ثانویه ئه حواب برطرف شود تا شخص بتواند نیازهاي اولیهباید  ؛خنان گوش شنوائی پیدا نخواهد کرداینگونه س ،اولیه بر طرف نشده باشد
از  دایب پاسخ به این پرسش را  بنابراین حاجات ثانویه قرار می گیرد. ةر،هنر واخالق در زمهمانگونه که بیان شد معنویت.خود بپردازد 

به رفتم  دوش«:همانگونه که حافظ هم می گوید .بسیاري از آدمیا ن متوسط الحال  هستندرا که چ ،دیگر هم پرسیدمتخصصان حوزه هاي 
شت هستند ونه نه زیاد اهل گذ سجاده ي شراب آلوده دارند؛ عموم آدمیان . »آلوده خرقه تردامن و سجاده شراب  /آلودهدر میکده خواب 

که  یتوضیح بیشتر وساده تر اینکه کس . باشندن هادلمشغول آنتا د برطرف شو ایشان )basic needsباید نیازهاي اولیه ( .دشیطان صفتن
ارهاي ن پایبند به هنجادروغ می گوید وکمتر کسی هست که در مقابل نیاز هاي برطرف نشده اولیه همچن ،شود دزدي می کنددرمانده می 

  ند.اخالقی را رعایت ک اصولو  ند ال خالف نزعمااخالقی بمانند ودست به 
  

ی است.در ی وعرفانعرفی ما مبتنی بر اصول اخالق دیناخالق پس جایگاه قناعت در این میان کجاست؟ چرا که 
نه تنها  هپایه هاي اخالقی جامع ، مانند زمان جنگمعیشتی  اقتصادي و بسیاري از زمان ها نیز به رغم بروز مشکالت

   سال هاي اخیر به نظر می رسد قبح این گونه کار را ریخته است ؟دلیلش چیست ؟ در اما،نلرزیده است 
نیازهاي بیشتر، ارتباط وثیقی با اقتصاد بازار آزاد و سرمایه داري دارد، خصوصاً سرمایه  ي مقوله قناعت و غوطه ور شدن دربحث درباره 

آن  داري است. پس ازداري عنان گسیخته که در کشوري مثل آمریکا دیده می شود. حرص و آز و مصرفی بودن یکی از مقومات سرمایه
ر این نظام ها، د گفتندمارکسیستی زیاد شد. منتقدان نظام سرمایه داري می  اقبال به نوشته هاي مارکس و ادبیات ،2008بحران اقتصادي سال 

 هدف اصلی ایجاد نیاز است؛ اعم از نیازهاي واقعی و نیاز هاي کاذب . مردم به خرید بی حد و حصر تشویق می شوند؛ گویی نسیه زندگی
ایه داري است. تحلیل مارکس و دیگران ، متضمن نقد بنیادین کردن و با پول دیگران امور خویش را سامان بخشیدن از مقومات نظام سرم

  - دهند، به نحوي که از عیوب نظام سوسیالیستیِبداري است؛ در عین حال برخی کوشیده اند بدیلی براي آن  و فراگیرِ نظام سرمایه
و استقرار نظام  ضعیت کنونی کشورهاي اسکاندیناوياستالینیستی عاري باشد، هر چند به لحاظ اقتصادي از قانون اقتصاد آزاد تبعیت نکند. و

 مرکزگرایی  از نوع اتحاد جماهیردمکرات در آنها را باید بر همین نحو و سیاق فهمید. در این نظام هاي سیاسی و اقتصادي، هاي سوسیال
 ،نظام شده یعنی یناوي راه دیگري پی گرفتهشوروي سابق را نمی توان سراغ گرفت؛ مرکزگراییِ هم عنان با استالینیزم. در کشورهاي اسکاند

حقوق بشر نیز پاس داشته می شود. علی اي حال، چه در  کند ودموکراتیک است، در عین حال دولت هم بر ساز و کار اقتصادي نظارت می
به مدد  ان حداقلی و کمینه شود، امانفس کرد تا نیازهایش ها را دعوت به کفنظام سرمایه داري، و چه در نظام سوسیالیستی، می توان انسان

توان آن ها را دریک جامعه به کار  خوب است و می خیلی این آموزه هاي اخالقی نمی توان برنامه ریزي کالن کرد. توصیه هاي اخالقی
است ونه  یخطوط راهنماي  کل ۀمثاب ها بهاین توصیه،برنامه ریزي باشد  بهبست، اما انتظار برنامه ریزي نباید از آن ها داشت یا اگر هم قرار 

ي که در قرن بیستم اتاریخی ۀتجربداري هستند، با توجه به  و رفع آسیب هاي نظام سرمایه آسیب شناسی در پی بیشتر. ضمنا اگر کسانی
به جایی  راهی و ظهور یافت،بروز  سابق داشته ایم، به نظر می رسد نظام اقتصادي و سیاسی سوسیالیستی، چنانکه در اتحاد جماهیر شوروي

نمی گشاید و آثار و نتایج مخرب و زیان باري بر آن مترتب می شود. آنچه در این میان محوریت دارد، نحوه استفاده کردنِ از تکنولوژي 
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فس در روزگار ن خودکاوي و کف ، خویشتن شناسی ، در باب مشتهیات نفسانیمی توان  به نظرم  .»گندمش بستان که پیمانه است رد«است؛ 
دینی، برخی از انسان هاي معنوي نیز در روزگار کنونی به مقوله تکنولوژي پرداخته اند. چنانکه  یشاندنوانعالوه بر  .گفتکنونی هم سخن 

 در سلسله مقاالت عرفان مدرن آورده ام، سپهري سالک مدرنی بود که به دنیا آري می گفت و ساحت قدسیِ هستی را در جهان پیرامون
. اتفاقا »گاهی آب، روي قانون گیاهآو خدایی که در این نزدیکی است:/ الي این شب بوها، پاي آن کاج بلند/ روي «هم سراغ می گرفت: 

دنیا  زاو از کسانی بود که با تکنولوژي چندان بر سر مهر نبود و انتقاداتی به ساز و کار تکنولوژیک داشت، اما نه بدین معنا که بهره گرفتن ا
  .وار بالمره فرو نهدا غزالیر

  
نمی توانیم  ژيبی نیاز از دستاوردهاي تکنولو سوسیالیستی ببینید چه در کشوري با نظام سرمایه داري باشیم وچه 

؟البته منظور ران دینی چیستکمیان نقش روشنفاین  در.است جامعه اقتصادي–باشیم.اما بحث اصلی زیست اخالقی 
  از لحاظ اخالقی ومعنوي است.

ارت دک ي این جریان. دینی صحبت کنم و نه به عنوان نماینده یشیدة نوانخانواداگر اجازه دهید از منظر خویش به عنوان عضوي از 
یم و گویید رابطۀ میان دین و تکنولوژي، باید ببینیم و بپرسیم که کدام دین را مراد می کنمی گفت که تقسیم کن تا پیروز شوي. وقتیمی

 و اندیشینی و ناش را با تکنولوژي از منظر نحله روشن فکري دینظر هست تا بتوانیم رابطه ورزي مدخی از دینداري و دینچه نوعی و سن
داري دین پرسند. در هاي حالل و حرام است و این امور را از روحانیون میمعطوف به تکنولوژي،دینداران معیشت اندیش  ۀدینی بسنجیم. قص

شکوفایی و سعه  و (از خود بیگانگی)اندیش؛ چرا که مقوالتی مثل آلیناسیونداري تجربتکند، همچنین در دینق میاندیش قصه فرمعرفت
دار که زندگی تکنولوژیک منتج به آلیناسیون نشود، با آن مساله اي ندارد؛ دین اندیش هم به میزانیدار معرفتوجودي طرح می شود. دین

کند؛ چرا که غوطه خوردن بیش از حد در ابزار و ادوات تکنولوژیک، او را از متعارف از تکنولوژي می تجربت اندیش نیز استفاده صرفا
باز ن پرداخته ام ،به آ »سپهر سپهري رد« ر مقاالت دتفصیل  که بهپرداختن به خویشتن و خودکاوي و از سر گذراندن تجربه هاي کبوترانه 

ازگاري س و، علی االصول با جهان جدید  سر مهر هستنداندیش دینداري معرفت ۀمتعلق به نحلفکران دینی که روشندارد. در عین حال می
ندارند،  مشکلی تکنولوژیک هیچ دستاوردهايدینی با  یانبنیادگرادر این است که نیز گراهاي دینی ند. تفاوتشان با سنت گراها و بنیادراد

بر سر  که با ایده هاي بنیادگرایانه افرادينیزدر کشور ما  اکنوندو قلو می کوبند. هاي ج چرا که مثال سوار هواپیما میشوند و آن را به بر
از دوستانم  ندارند. این هم از طنز هاي روزگار است؛ بارها به برخی ند، با استفاده از میوه ها و محصوالت تکنولوژیک هیچ مشکلیهستمهر

ی دیگر، چرا سوار بر اسب و قاطر نم کشورهايه مساله دارند، چه در کشور ما چه در گفته ام کسانی که این همه با تکنولوژي و مدرنیت
ی و ندارند؛ مساله ایشان ریشه هاست و مبان می کند، هیچ مشکلی پیدا تکنولوژي بروز و ظهور با هاي علم جدید که شوند؟ ایشان با میوه

ند، دانو بیراهه اي در تاریخ بشریت می د و آن را کج راههنن جدید مساله دارکه با جهااین افراد مفاهیمِ مدرن. سنت گراها هم همینطور، 
شوند؛ مرادم این است که امکانات تکنولوژیک پیش مریض شوند در بیمارستان هاي مدرن بستري میهم دهند، اگر در دانشگاه درس می

بسان محصولی است روییده بر درخت علم جدید. تصور  در استفاده از آن ندارند، حال آنکه تکنولوژي چشمشان است و هیچ مشکلی
اطنی دین هاي ب هکنم این عدم تفکیک و ناسازگاري در نگرش و سلوك نظري و عملی ایشان دیده می شود. براي سنت گرایان، سویمی

آن  با میوه هاي تکنولوژیککه مشکلی جداب است، در عین حال ایشان با دستاورد هاي معرفتی جهان جدید بر سر مهر نیستند، هر چند 
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 د، دلاندیش هم، چنان که آم؛ همچنان که بنیادگرایان نیز با میوه هاي تکنولوژیک جهان جدید بر سر مهرند. عموم دینداران معیشتندارند
  .بسند و هستمشغول میوه هاي تکنولوژیک جهان جدید 

  
  روشن فکران دینی چطور؟

ر کوشند با تاکید ب؛ در عین حال، چنان که آوردم میبر سر مهر هستند  یوه ها و محصوالت آنبا ریشه هاي معرفتی جهان جدید و با م
ه قول ب آسمان و احوال خوش باطنی را نصیب بردن فراهم آورند.  پرداختن سهم بدن، مجالی براي پرداختنِ به خویشتن و پاي نهادن بر بام

  موالنا:
  ا منه ز اندازه بیشنازنینی تو ولی در حد خویش/ اهللا اهللا پ

  آفتابی کز وي این عالم فروخت/ اندکی گر پیش آید جمله سوخت
و پرداختن سهم عقل و سهم دل در دستور کار نو اندیشان دینی » روح يقاره«و فتح » ي وجودشدهاقلیم گم«نهادن به پاي يبه تعبیر 

قوله ي کنونی و نسبتی که این مشدهنولوژیک در جهان راززداییهست. از این جهت تصور می کنم حدود و ثغور تکنولوژي و زندگی تک
ر مقوله ها از منظبرخورد با این  نوع نگاه ونحوه ،علی اي حال.اهمیت زیادي دارد ینیدیشان دنوان برايبا زیست معنوي برقرار می کند، 

ی ید ها ونبایدهاهمان بای .همانگونه که پیشتر نیز بیان کردم،جامعه وهنجارهاي اخالقی نگاه کرد زیست معنويِ ۀاخالق واقتصاد را باید از زاوی
  که از منظر اخالق بر امر سیاسی بار می شود بر اقتصاد نیز می تواند بار شود.

  
گذارد اقتصادي نه  تنها در زندگی شخصی  افراد تأثیر می به دنبالدانید، بهبود سطح رفاه اجتماعی همانطور که می
بط بین افراد نیز باعث تحول می شود . به لحاظ ترمینیولوژي هاي اخالقی،چگونه می توان کاهش بلکه در حوزه روا

  کاهش رشد اقتصادي ودرآمد را توضیح داد؟آیا رابطه اي دارند؟ باسطح اخالقی جامعه 
قا وبرطرف ود که براي ببه گونه اي شنباید شرایط معیشتی که ین معنی دب ،می تواند موثر باشدداشته باشد یا دست کم  ارتباطبله می تواند 

 برخی ازکشورهاي اروپا دلیلی مانند در جوامعی به عنوان مثال.وشکستن هنجارهاي اخالقی آسان شودنقض اصول  ، کردن نیازهاي اولیه
پیدا  ان هاي کج اندیشالبته با استثنائات کاري ندارم چون همه جا انس؛ دروغ نمی گویند، عموم انسانها هم وجود ندارد براي دروغ گفتن

اشته دنیاز به دروغ گفتن ورشوه دادن  ،می شود .اما شما جامعه اي را در نظر بگیرید که در آن براي آنکه بتوانید کار خود را پیش ببرید
باید آن  ؛ ندناهیم اخالقی زندگی کبخوم داز مردر این فضا نوعی تکلیف ماالیطالق است که  .دو جز از این طریق کارتان پیش نرو باشید

وانسان  ظ اخالقی سالم تر هستند هیچ فرقی از نظر خلقتار جوامعی که می بینید مردم از لحبه تعبیري دیگر د .پایه اولیه وجود داشته باشد 
ه نحوي پیش ب بودن با مردم سایر کشورها ندارند ،بلکه شرایط اجتماعی واقتصادي آنها به گونه اي است که نیازي به این کارها ندارند.امور

این  ،ردمعیشت واخالق را فراموش ک میان  ساختاري ۀرابط دنبای ل اخالقی کارشان انجام می شود. می روند که غالبا بدون نیاز به نقض اصو
  زمین مستعدي می طلبد . هر سرزمینی رشد ونمو کنند،بلکه گونه نیست که هنجاري هاي اخالقی بذري باشند که در 
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شرط « وهم» جدي گرفتن زندگی این جهانی«،» عرفان مدرن«به » در سپهر سپهري«به نام  در کتاب جدیدتان
گونه تبیین می راچاین سه عنصر با توجه به ریشه دنیا گریزي در عرفان ایرانی  ۀاشاره کرده اید. رابط»کان اخالق ام

  کیند ؟
از  نباید چندان آري گفت یا به نزد برخیدنیوي  زندگی  که به استخراسانی این از مقومات ومشخصه هاي عرفان کالسیک یا عرفان 

  :دوین برآمدن ،این که موالنا می گعرفا جهان را زندان پنداشتن واز پی حفره کردن زندا
  سرد آنک حفره بست آن مکریست  /کرد مکر آن باشد که زندان حفره  

   ن زندان وخود را وا رهانحفره ک - این جهان زندان وما زندانیان
  
به روایت  اما در عرفان مدرن».الدنیا السجن المومن« دراحادیث دینی هم آمده است که  ؛به زندان انگاشتن این جهان است معطوف  
سالک د .ن آلوده نشود وبه قدر کفایت از آن بهره ببرادب، غم زندگی کردن در  این جهان رند سپهري می کوشد به ،سالک مدرن مانمن

 عرفا وشاعران مکتب شیراز به طور مشخص سعدي وحافظ هم دل مشغول ،ر میان عرفاي سنتی  نیزد سیاسی نیز بپردازد. مدرن می تواند به امر
کارا به زیر آش . به عنوان مثال در غزلدر اشعارش به نقد مناسبت هاي سیاسی واجتماعی نیز می پردازد دگی این جهانی بوده اند .حافظزن

  : دهدواکنش نشان می  دخوسیاسی زمانه  -تحوالت اجتماعی
  بنوشکه دور شاه شجاع است می دلیر  / گوش سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به 

  خاموشهزار گونه سخن در دهان و لب / رفتند میشد آن که اهل نظر بر کناره 
  
 تر انسانی ر،ت زندگی  اخالقی دبتوان تا  سی باشد سیا –دل مشغول امور اجتماعی » دبای« و تصور می کنم سالک وعارف مدرن می تواند  

 را درك کرده است ومی داند که باید بگذارد »مرگ آگاهی«عارف مدرن به نوعی  عالوه بر این،. دو پی بگیر دتري را سامان بخشوعارفانه 
  فکري او تنها به خود فکر کردن وبه مسئولیت هاي اجتماعی پشت کردن جائی ندارد. نظامدر ر عین حال د  ؛وبگذرد

و تجربه هاي غه هاي معنوي دغدلمشغول در حالیکه درن دسالک م، ه امدنیز آور  »در سپهر سپهري«  نان که در کتاب ، چین معنادب
عنان است  مهاست،یعنی » عرفان عنایتی «به روایت من از سنخ  عرفان مدرن  ري بگوید.آ هم  زندگیبه  دخویش است، می توانکبوترانۀ 

   ن پیرامون .عنایت کردن به جها با 
  

  ؟را مراد کرداقتصاد در سلوك اخالقی نوعی گفته هاي شما از  می توان 
در تنظیم  اندشهرونکه ، عبارتست از ایندکر درامی توان م »در اقتصادسلوك اخالقی « زي که از آن چی ،من چنین عبارتی را به کار نبردم 

 دولتمردان در پاسداشت نیز در حوزه هاي خرد وکالن . دندنرا به کار ب قیهنجارها وقواعد اخال  ،مناسبات وروابط خود در زندگی شخصی
 رفتار بر یقیود اخالقاگر این  .د، بکوشنی که به این مهم مدد می رساندیوعملیاتی کردن برنامه ها وطرح هاکرامت انسانی و صورت بندي 

  .دش ده تر  خواهدان، انسانی تر و اخالقی تر و بالندمۀ شهرونه زیست ، دکن در جامعه تسري پیدا شود و بار ان دولتمردو  اندشهرون
 
  


