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هفتمين نشست از سلسله نشستهای بررسی کتابهای هنر معاصر به بررسي تاريخ هنر نو تاليف جاناتان هريس اختصاص يافت .در اين نشست كه با همكاري کمیته هنر معاصر گروه تاریخ هنر
پژوهشکدة هنر فرهنگستان هنر و پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي برگزار میشود كتاب «تاريخ هنر نو :پیش درآمدی انتقادی» تاليف جاناتان هريس توسط كامبيز موسوي اقدم و
حميد كرمي كارشناسان اين نشست مورد نقد و بررسي قرار ميگيرد .كتاب «تاريخ هنر نو :پیش درآمدی انتقادی» نوشته جاناتان هريس ،نويسنده انگليسي و مدير مرکز پژوهش هنرکده وينچستر ،با
ترجمهاي از منيژه نجم عراقي ،از سوي نشر کالغ منتشر شده است .جاناتان هريس در اين کتاب به بيان تاريخ هنر مدرن يا تاريخ هنرهاي جديد نپرداخته ،بلکه بيشتر سعي داشته تا از طريق رويکرد
جامع ه شناختي ،نگاهي نو به تاريخ هنر يا سرگذشت رشته تاريخ هنر داشته باشد .اين نشست روز چهارشنبه  26آبان ماه  1395ساعت  17الي  19در پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي
به نشاني :خيابان انقالب ،مابين خيابان وليعصر (عج) و خيابان فلسطين ،نبش خيابان برادران مظفر ،پژوهشكده فرهنگ ،هنر و معماري جهاد دانشگاهي برگزار ميشود.

روایتی تازه از نسبت میان دو مطالبه بزرگ انسانی

یادداشت
قوت اندیشه و قدرت اراده

.

تاريخ هنر نو تاليف جاناتان هريس نقد ميشود

محمدعلینویدی

جدی ترین پرسش مبحث ،اندیشه و اراده ،این است که ،بین اندیشه ورزی و اراده
مندی ،چه نسبت وجودی و اثر بخش ،می تواند برقرار باشد؟ به تعبیر دیگر ،کاوش و
واکاوی و تحقیق و تدقیق در خصوص رابطه علمی و عینی ،بین خردمندی و خواستن،
چه می تواند باشد؟
وقتی سخن از قوت و توان و نیرو می شود ،مراد و منظور ،تنها توان و قوت جسمانی
و عضالنی ،نیست؛ بلکه ،نیرومندی و قوتمندی کلیت وجود آدمی ،و توان جامعیت
هستی وی می باشد؛ در واقع ،مفهوم قدرت نیز با اندک تفاوتی ،هم افق و هم معنی،
با قوت است ،قدرت ،نوعی فعلیت و ابعاد مادی و جسمانی ،افزون دارد ،در قوت
عمومیت و بالقوه بودن متبادر به ذهن است ،لیکن ،در قدرت ،تمثل و تجسم نیرو و
آشکارگی آن ،به طور ملموس و مشهود ،عیان می باشد ،ولی ،می توان هر دو واژه
و مفهوم را به معنای ،نیروی جسمی و روحی ،یا توان و طاقت ،اجتماعی و گروهی،
سازمانی ،مالی و مادی و غیر مادی در هر زمینه ای ،دانست؛ اما ،در مواقع و مواضع
گوناگون ،شاید ،تعابیر و معانی متفاوتی ملحوظ گردد ،مثال ،در جامعه شناسی ،قوت و
قدرت به امکانی گفته می شود ،نوعی تحمیل اراده یک فرد بر رفتار و کنش دیگران
را تلقی کند ،در اینجا ،مراد ما ،از نیرو و قوت و قدرت ،توانایی ویژه ی موجود زنده و
مشخصا انسان ،که با آن از روی قصد و اراده ،عملی را انجام می دهد یا آن را ترک
می کند؛ اراده ،نیروی درونی و ذهنی ،که محرک شخص برای انجام دادن کار با تسلط
بر عواطف و احساساتی که بر خالف آن خواست و میل باشد ،است.
اگر از این مقدمات و توضیحات لغوی و بدوی بگذریم ،به اصل بحث اراده و تأمل در
معانی و مفاهیم مندرج در آن می رسیم و نسبت آن را با اندیشه و اندیشه ورزی مورد
مداقه و باریک اندیشی ،به وسع خود ،قرار می دهیم .
اراده ،یا خواست و آهنگ « ، »willبرای تعیین چیزی که در پی غرض و مقصودی
است ،وضع شده است ،و در اصل معنی ،طلب کردن چیزی یا اشتیاق به انجام کاری
است که وقتی آن فعل و کار انجام شود ،آن شوق و اشتیاق آرام می گیرد و انسان
به مقصود می رسد(ابن رشد ،تهافت التهافت) بنابراین ،در معنای اراده و اراده مندی،
شوق و اشتیاق و میل و رغبت و انگیزه و خواست ،مندرج است ،شوقی که مبدأ و
مصدر حرکت نفس به سوی عمل بعداز تصور و تصدیق فواید و خیرات آن می باشد؛
یعنی ،این شوق و اشتیاق که مبنای اراده و خواست و قصد انسان است ،دارای این
شرط است که فاعل و صاحب اراده ،به مقصود و غایتی که در پی آن می کوشد،
شعور و آگاهی و معرفت داشته باشد؛ و در دست یابی به مقصود تأمل و اندیشه کند
و صبوری بورزد ،و بتواند اسباب و انگیزه هایی را که رسیدن به مقصود را ممکن
می کند ،تصور کند؛ و نیز موانع و آسیب های فعل و کار را بشناسد ،و ارزش وسایل
کار را بداند و در کار خود به آنها اعتماد کند ،و سر انجام به عمل اقدام کند و یا از
آن امتناع ورزد؛ فلذا ،اراده با شوق و ذوق درونی ،نفسانی و جانی و عقالنی ،در نسبت
است ،از پی این ،خواست و رغبت وجودی ،تصمیم گیری و برنامه ریزی و قطعیت
در عهد و پیمان ذاتی ،ظهور و تجلی می یابد؛ اراده ی آهنین و محکم و استوار و
پایدار که گفته می شود ،از این اشتیاق و تصمیم نشأت می گیرد ،مثال ،در کنکور که
دقت می کنیم ،دانش آموزان شهرهای دور و گاها ،کم امکان و بی امکان ،را مشاهده
می کنیم که با این وجود ،رتبه های بسیار باال و برتر را کسب می کنند و به دانشگاه
های مرجع راه پیدا می کنند ،این یعنی ،داشتن اراده و اراده مندی و اشتیاق و انگیزه
وافر به مقصود و تصمیم قوت مند و نیرومند گرفتن و عمل کردن؛ به تعبیر دیگر ،عزم
جزم نمودن و تصمیم قاطع گرفتن و عمل و اقدام جانانه کردن ،همه ما ،در زندگی و در
محیط پیرامونی خود ،چنین کسانی را در عرصه های گوناگون سراغ داریم.
نقش اراده و اراده مندی در زندگی بسیار مهم و حایز اهمیت است ،اراده با توفیق
و موفقیت آدمیان در زندگی و کارها ،پیوند نا گسستنی دارد؛ اراده از سه ریشه نشأت
می گیرد :
الف ) اراده طبیعی و اراده ناشی شده از طبع و ذات و غریزه آدمی  ،یعنی ،اراده ای که
منشأ و ریشه ی طبیعی دارد و اختیار و آگاهی در آن دخیل نیست ،این نوع خواست،
همان امیال و غرایز و طبایع ذاتی انسان می باشد ،میل به تغذیه و بقا و میل به ازدواج
و بقا ازدیاد نسل ،میل و اراده به تفریح و سالمتی و پوشاک و بهداشت و مسکن و
معیشت و کار و جامعه و ارتباطات و هر نوع اراده ای که از روی طبیعت انسان باشد.
ب ) اراده عرضی ،اراده ای که منشأ و ریشه آن ،امور و عوامل ،بیرونی و خارجی
و دور از طبیعت و ماهیت ،آدمی است؛ مثال ،تنگی معیشت و لنگی زندگی ،و
ناچاری انسان به ترک وطن ،یا در خواست چیزی که قلبا و جانا ،طالب آن نیست،
دانشجویی که در رشته مورد عالقه و اراده خود پذیرفته نمی شود و آماده صبر و
زحمت افزونتر نیز نیست ،به ناچار در شرایط عرضی قرار می گیرد ،کشاورزی
که به علت کمبود آب ،ناگزیر از کشت آبی ،به کشت دیمی ،روی می آورد و
مثال ها و مصداق های دیگر.
ج ) اراده و اراده مندی که از روی خواست و رغبت عقلی و اختیاری باشد ،یعنی،
اراده ای که ریشه آن اندیشه ورزی و عقالنیت و آزادی و اختیار است ،اراده ای که
در آن اکراه و اجبار نیست ،اراده ای که توانمندی و قوت و قدرت اندیشه شرط
اصلی و اولی آن است؛ این اراده ،همان اراده محکم و استوار و کارساز و زندگی
پرور است ،بنیاد این اراده ،تنها قوای جسمانی و حسی و عاطفی و خیالی و عارضی
نیست؛ شالوده این اراده عقل و اندیشه و حق و حقانیت است؛ این نوع اراده مندی با
عقل ورزی و علم ورزی سر و کار دارد ،قدرت این اراده از قوت فکر و اندیشه و دریافت
حقیقت و طلب حق ناشی می شود؛ (حکیم ناصر خسرو قبادیانی در کتاب خوان
االخوان ارادت را به معنای خواست گرفته است و در ساحت عقالنیت تلقی نموده و
بدان پرداخته است).
اراده و نسبت آن با اندیشه ،معطوف به آینده و زندگی مستقبل آدمی است ،اراده با «
خواستن» که به آینده متعلق است سر و کار دارد ،خواهیم شناخت و خواهیم ساخت،
اوضاع را تغییر می دهیم و در آینده وضع بهتر می شود ،این کلمات و مفاهیم ،بیانگر
عطف به آتیه است ،اراده مندی با نیت داری در متون دینی ما ،قرابت دارد ،اراده کردن
و تصمیم قاطع گرفتن و ثابت و استوار عمل کردن ،با نیت و قصد و تمایل و امید و
آرزو و ساختن ،مرتبط می باشد.
قوت اندیشه به اعتالی خردمندی و ارتقای عقالنیت است ،و موجب قدرت
اراده مندی می گردد ،اراده های قوی مصدر و منشأ ،کارهای بزرگ و زندگی ساز
هستند؛ به تاریخ بنگریم ،و در بستر تاریخی و اجتماعی تحقیق کنیم ،می بینیم،
هر جا کار و عمل بزرگ و سترگ بوده است ،پشت و پشتوانه اش ،اراده های قوی و
محکم و استواری نهفته است؛ در اهمیت اراده معطوف به علم و عقل و اندیشه و حق،
همین مقدار بس که ،مکاتب گوناگون و فالسفه متعدد بدان عمر مصروف داشته اند،
اراده گرایی ،یعنی ،نظریه ای که تغییر جریان حوادث را وابسته به اراده انسان می داند
و برای آن نقش بی بدیل قایل است ،پس ،ماحصل سخن این است که ،اراده ای که از
روی اندیشه و از قوت اندیشه و آگاهانه ،از روی قصد و هدف مند ،و با عزم و تصمیم
و حرکت و فعالیت پ پشتکار و استواری و پایداری و با انتخاب و اختیار ،نسبت دارد،
اراده کارساز و نیرو بخش ،و اثر بخش در زندگی می باشد ،رشد عقالنی افراد و اجتماع
و تقویت اراده و روح جمعی در قوت و قدرت اراده ها و همت ها،بسیار مؤثر و نافع و
توسعه بخش خواهد بود.
همت بلند دار که با همت بلند
هر جا روی به توسن گردون سواره ای " صایب تبریزی"

تقدم آزادی بر اخالق

گروه اندیشه ـ علیرضا صدقی:امر اخالقی و پیوستگی آن
با دیگر شئون زندگی بشر از جمله مسائلی است که ذهن
بسیاری از متفکران و اندیشمندان حوزههای اجتماعی
را درگیر خود ساخته است .از جمله مسائلی که همواره
مورد بحث قرار گرفته و هنوز پاسخی روشن و درخور در
مورد آن به دست نیامده ،بررسی نسبت میان آزادی و
اخالق جمعی است .فراوانی از باورمندان مذهبی و مؤمنان
و دینداران ،به تباینی جدی و کلی میان این دو مفهوم
زندگی بشری قائلند .تباینی که امکان هر نوع همزیستی
و همراهی مسالمتآمیز را از این دو سلب کرده ،امکان
تجانس میانش را امری محال برمیشمارد .اما فارغ از این
نوع نگاه ،پرسش از نسبت اخالق و آزادی را میتوان از
منظرهای مختلف معرفتشناختی مطرح ساخت .از این رو
پرسشهای متنوع و متکثری پیش روی پژوهشگر نهاده و
از هر زاوی ه بحثی گشوده میشود .از جمله میتوان به طور
کلی این پرسش را مطرح کرد که اساس ًا چه نوع رابطهای
میان اخالق و آزادی وجود دارد؟ آیا اخالق و ارزشهای
اخالقی در دستیابی به آزادی و پایداری و استمرار آن
تأثیرگذار است و یا بالعکس ،این مقید و محدود شدن
آزادی است که میتواند متضمن جامعهای اخالقی باشد؟
آیا آزادی میتواند برای رسیدن به یک جامعه اخالقی
به انسانها مساعدت نماید یا اینکه رسیدن به جامعه
ضد اخالقی را تسریع میکند؟ مبانی و معیارهای مفهوم
اخالق و آزادی کدام است؟ آیا آزادی میتواند و یا باید
بر مبانی اخالقی استوار باشد یا تحقق اخالق در جامعه به
تحقق آزادی در آن جامعه بستگی دارد؟
اخالق ـ به بحث آزادی پرداخته خواهد شد و در مجموع آنکه
در سنجهای دیگر و از نظرگاهی نامتفارن با بحث پیشین،
موضوع آزادی و چگونگی دستیابی به آن مقدم بر مسئله اخالق
میتوان پرسشهای مطرح شده را به گونهای دیگر نیز عنوان
است .به بیان دیگر ،پارهای از مباحث اخالقی همانند مشروعیت
کرد .از جمله این پرسشها میتوان به مواردی نظیر آیا نهال
اخالق و معیار بودن اخالق در زندگی و مباحثی از این دست،
اخالق در محیط و بذر آزاد به بار مینشیند و یا برعکس ،این
که عمدتاً در فلسفه اخالق از آنها گفتوگو میشود ،مفروض
آزادی است که خود را با قامت اخالق متناسب مینماید؟ آیا
گرفته شده است و از آنها بحثی به میان نخواهد آمد .این بدان
بدون آزادی و آزاداندیشی میتوان معرفت اخالقی کسب نمود و
معناست که مسئله اخالق و بدیهیات اخالقی اصلی پذیرفته شده
یا اینکه اعتبار آزادی نیز بر پیشدانستهها و مبانی اخالقی مبتنی
و غیرقابل عبور دیده شده است.
است؟ آیا اساساً آزادی میتواند ارزشهای اخالقی را تقویت نماید
کثیری از اخالقپژوهان ،اخالق را معادل دو اصطالح شمردهاند.
یا اینکه وجود فضای آزاد باعث کاهش تأثیر ارزشهای اخالقی
نخست اینکه این واژه ریشه یونانی دارد و از اصطالح Ethic
در جامعه میشود و چه بسا اخالق را از میان میبرد؟ اشاره کرد.
گرفته شده است ،و دیگر اینکه این واژه ریشه التینی دارد و از
در این مجال سعی میشود با تکیه بر معرفتشناسی دینی
 Moralاخذ شده است .به گفته محمد عابد الجابری ،پارهای از
و بهرهمندی از آموزههای اخالقی اسالمی به شرح و بسط این
نویسندگان عرب واژه اخالق را در معنای Moralو اخالقیات
دو مفهوم جامعه بشری پرداخت و تأثیر هر یک بر دیگری را به
را در معنای  Ethicبه کار بردهاند .از سوی دیگر و در تفکیکی
کاوش نشست .به بیان دیگر موضوع اصلی و پرسش اساسی این
که میان این دو انجام شده است میتوان گفت  Moralاشاره
یادداشت دستیابی به تعریفی است که بتواند تقدم و تفوق هر یک
به رفتار فردی دارد .در این معنا اخالق ،فضای فضیلت فردی را
از این دو مفهوم بر دیگری را به دست دهد.
سامان میبخشد .از دیگر سوی  Ethicاشاره به ارزشهای خاص
در این خصوص باید اشاره شود که برخالف آنچه در رابطه
جامعه دارد و در این معنا اخالقیات ،فضای ارزشهای اجتماعی
اخالق و سیاست نزد متفکران مسلمان و مسلمانان متفکر معروف
را سامان میدهد .در محل بحث پیشروی بدیهی مینماید که
شده است ـ که بی هیچ تردیدی بر تقدم اخالق بر سیاست و به
هر دو معنا مراد و منظور است و از این رو کنش و واکنشهای
همین نسبت تقدم اخالق بر آزادی نتیجه گرفته میشود ـ به
اخالق هم در حوزه فردی و هم در حوزه جمعی مورد بحث و
باور نگارنده و با تکیه بر آراء متفکران و اندیشمندانی نظیر مرحوم
گفتگو قرار خواهد گرفت.
عالمه محمدتقی جعفری و مرتضی مطهری ،آزادی به لحاظ
در یک برداشت دیگر ،به طور کلی دو گونه از اخالق را
مرتبت و زمان ،مقدم بر اخالق است .از این رو میبایست برای
میتوان مورد اشاره قرار داد :نخست ،اخالق مطلق و استعالیی
بهرهمندی از ثمرههای اخالقی و سر برآوردن و رشد نمودن اخالق
و معطوف به نفس عمل و دیگری ،حفظ و صیانت ذات و تأمین
در جامعه از آزادی عبور نمود و تحقق اخالق در جامعه منوط به
حداکثر شادی و خرسندی حداکثر مردم .اخالق ،در برداشت
تحقق حداقلی از آزادی در حوزه جمعی است .البته هم اخالق
نخست به معنای «تفحص درباره
و هم آزادی از ضروریات زندگی
کردار و رفتار درست و نادرست و
فردی و به ویژه زیست جمعی و
امر اخالقی را میتوان «مقید
مالکهای تشخیص عمل نیک و
برای رسیدن به هدفهای خاصی
کردار درست از عمل بد و کردار
مورد نیاز آدمیاست ،گرچه چه به
شدن به عاملی درونی که
نادرست» است .این تعریف از
لحاظ تاریخی و چه از منظر قول انسان را به نیکیها سوق داده
اخالق را میتوان در حوزه مباحث
متواتر این هدفها از منظرهای
و از بدیها برکنار مینماید»
و نظرگاههای کانت نسبت به اخالق
مختلف ،ناهمگون جلوهنماید.
جستجو کرد .به این معنا که کانت
در
باید اذعان داشت که
و «شکوفایی همه ابعاد مثبت
معتقد بود عملی اخالقی است که
حاکم
جامعهای که استبداد در آن
انسانی در مسیری که رو به
عامل آن درباره نتایج عمل خود
است و شیوههای استبدادی و
هدف اعالی زندگی در پیش
فکر نکند ،یعنی سود و زیان آن
توتالیتری در آن مقدم بر اخالق
عمل ،مورد نظر کنشگر قرار نگیرد
و آزادی است ،هم آزادی غایب و
گرفته است» دانست
و در واقع معطوف به نفس عمل
هم اخالق جامعه منحط و فاسد
باشد .کانت همچنین معتقد بود
است .اخالق مناسب و درخور
عملی اخالقی است که عمل کننده بتواند آن عمل را به عنوان
یک جامعه که مبتنی بر مبانی معرفتشناختی و انسانشناختی
یک اصل عام و بشری معرفی کند .سنت کانت در بحث اخالق
و هستیشناختی معتبر باشد تنها در جامعهای رخ مینماید که
قویترین سنت است و آموزه مطلق بودن اخالق ،که از سوی وی
بهرهای از آزادی داشته باشد و تملق و چاپلوسی و ...در آن راه به
مطرح شده است ،از سوی پارهای از اندیشمندان مسلمان مورد
جایی نبرد و اخالق و ارزشهای اخالقی حاکم باشد .هنگامیکه
نقادی قرار گرفته است.
تملق و چاپلوسی در سطح جامعه رواج داشته باشد و کارها بر
در باب گونه دوم ،میتوان به نظرگاه و تئوری هابز اشاره داشت.
مبنای آن پیش رفته و حل و فصل شود و حاکمان از انتقاد و
وی قائل است که تنها نقطه اتکای معرفت که درباره آن نمیتوان
اعتراض و صداقت و صراحت استقبال نکنند چگونه میتوان از
تردید کرد ،همانا حفظ و صیانت ذات و امنیت انسانها است .به
اخالق و ارزشهای اخالقی سخنی به میان آورد و ارزشهای
نظر وی اخالقیات ما نهایتاً اموری هستند که در جهت حفظ و
اخالقی را ستود؟ و چگونه میتوان از آزادی سخن گفت و برای
بقای بشر مساعدت میکنند .امور غیر اخالقی ،چیزهایی است که
تحقق و نهادینه شدن آن تالش نمود؟ حتی اگر در چنین
به از بین بردن وجود و هستی انسان و جلوگیری از ادامه حیات او
جامعهای صورت اخالقی به بسیاری از امور داده شود و ظاهر امر
منجر میشوند یا به آن صدمه میزنند .هابز معتقد است انسانها
اخالقی را کادو کرده و به هدیه ببرند .ماهیت اخالق و بهرهمندی
در قرارداد اجتماعی ،که مربوط به حفظ ذات آدمیو صیانت نفس
از آن ،موضوع اصلی و غایب در چنین جوامعی است.
او است ،اخالق را تأسیس میکنند و معتقدند که آنچه به زیان
الزم به ذکر است که در منظر مورد اشاره در این یادداشت،
جامعه است غیر اخالقی است و آنچه برای حفظ و بقای انسان
اخالق و آزادی در مقابل و تعارض و تضاد با یکدیگر نیستند ،بلکه
الزم است اخالقی است.
اساساً آزادی یک فضیلت اخالقی و بلکه مهمترین و اساسیترین
همین دیدگاه درباره ارتباط بین اخالق و سیاست بر این
فضیلت اخالقی شمرده میشود .از این رو از تالش فرا روی و
باور است که اخالق استعالیی مطلق و معطوف به نفس عمل،
پرسشهای طرح شده ،نمیتوان اینگونه استنباط کرد که
کاربردی در زندگی سیاسی به مفهوم متعارف ندارد ،اما تعبیر
آزادی و اخالق از یکدیگر جدا بوده و در مقابل یکدیگر صفآرایی
دیگر از اخالق که به معنای حفظ و صیانت ذات و تأمین حداکثر
کردهاند ،که در این صورت دیگر نمیتوان از رابطه و نسبت آنان
شادی و خرسندی حداکثر مردم است با سیاست ارتباط پیدا
با یکدیگر گفتوگو نمود؛ از چنین منظری میان اخالق و آزادی
میکند و شاید بتوان گفت که در حوزه سیاست ،عمل اخالقی
هیچ هماوردی و نزاعی وجود ندارد زیرا در غیر این صورت حکم
سیاسی ،آن عملی است که صرفاً منفعت خود تصمیم گیرنده،
به تقابل آنان و در نتیجه فقدان رابطه میان آنان صادر شده
گروه و جناح پیرامون و یا عصر و زمانه خاصی را در نظر نگیرد،
است .همین طور میتوان گفت که آزادی در مقابل عدالت نیز
بلکه آیندگان را نیز در نظر بگیرد و به نحوی باشد که بتواند
صفآرایی نمیکند ،که آزادی خود در شمار مصادیق و متر و
مانند دایرهای متحدالمرکز هر چه بیشتر تشعشع پیدا کند و
معیارهای دستیابی و تحقق عدالت در جامعه است.
دربر گیرنده و مؤثر بر عموم مردم باشد .این میتواند حد اعالی
نکته قابل اشاره دیگر این است که نقطه عزیمت این مباحث
اخالق در حوزه سیاست باشد .البته در تلقی اخیر از اخالق ،که
بیش از آنکه بر اخالق مبتنی باشد ،بر آزادی متمرکز است .از این
همانا حفظ و صیانت ذات آدمیباشد و در فوق به آن اشاره شد،
رو در اینجا بیش از آنکه به اخالق پرداخته شود ـ بجز مفهوم

سیاسی ظالمانه و سیاستمدار ستمکار اجتماع را فاسد میکند
و گاهی برعکس ،یعنی اجتماع فاسد برای خود سیاست و
سیاستمدار پوچ و ضدارزش میتراشد .اما اگر مقصود از سیاست،
اصول و قوانین عالیهای بوده باشد که در عین حال که مجموعه
افراد اجتماع را رهبری میکند ،وظیفه روشن خود افراد را هم از
جنبه اخالقی درونی مشخص میکند ،چنان که در برنامههای
مقررات اسالمیاست ،و یا به تعبیر دیگر ،اگر مراد از سیاست
عبارت از مدیریت حیات انسانها چه در حالت فردی و چه در
حالت اجتماعی برای وصول به عالیترین هدفهای مادی و
معنوی باشد ،آن گاه باید گفت اخالق تابع و جزء سیاست است.
برای فهم دو معنای سیاست و اخالق از منظر جعفری ،باید
تعریف او از اخالق را در کنار تعریف وی از سیاست نشاند .تنها
در این صورت است که همبستگی و تکمیل کنندگی کامل این
دو مفهوم را با یکدیگر دریافته میشود .در واقع سیاست تقدم
مییابد و برای شکفتگی شخصیت آدمیدر مسیر حیات معقول
برنامهریزی و آن را مدیریت میکند .با این توضیح روشن میشود
که ایشان در مسیر حیات معقول ،سیاست را بر صدر مینشاند و
اخالق را تابعی از سیاست و بلکه جزء آن برمیشمارد .بحث وی
در باب آنچه در خارج و واقع رخ داده است تنها در مقام گزارش
است و آنجا که وی به بحث درباره نسبت سیاست و اخالق در
اسالم ،و آنچه باید میپردازد ،درواقع در حال تبیین نظریه خویش
در این زمینه است.
باز هم تأکید این نکته ضروری است که هنگامیکه اخالق
مطرح میشود این بحث مفروض گرفته شده است که اخالق
و مباحث اخالقی بیش از هر چیز در حوزه عمومیمورد توجه
است و تأثیرات خود را در این حوزه برجای میگذارد .اما از سویی
پارهای موارد ،برشمرده شده است که اخالق را تا اندازهای به
باید خاطر نشان ساخت که پذیرش هر عنصر اخالقی ،در حوزه
سمت استعالیی و مطلق بودن سوق میدهد .از این رو به نظر
خصوصی نیز تأثیرات خاص خود را برجای میگذارد و زندگی
میرسد نتوان به جدایی کامل میان این دو دیدگاه حکم نمود.
خصوصی برکنار از آن نیست .چنانکه آموزههای دینی ،انسان را
گرچه همسان پنداشتن و سعی بر یکسانسازی این دو ،اشتباهی
در همه حال مورد خطاب قرار میدهد ،چه در خلوت و نهان و
بزرگ و سترگ است .چه اینکه امر اخالقی ناظر بر ماهیت عمل
چه آشکارا .اساس زیبایی مفهوم اخالق در جهانبینی اسالمی هم
است و ماهیت این دو نوعی تفاوت آشکار با یکدیگر دارند.
ناظر بر همین معناست؛ خلوت و جلوت آدمی متأثر از امر اخالقی
بحث اخالق البته در نزد پارهای از اندیشمندان مسلمان وجوه
است و تمامی شئون او باید مشحون از آن باشد.
گوناگونی مییابد .همان گونه که میتوان به جمع میان دو دیدگاه
نکت ه مهم ،پیامدهای عمل نمودن به ارزشهای اخالقی است
مذکور اشاره کرد و اخالق را نه صرفاً استعالیی و مطلق و نه صرفاً
که در هر حوزه ،جلوه و نمود ویژهای مییابد .همان گونه که دولت
حافظ ذات آدمیبه شمار آورد ،از سویی میتوان میان ارزشهای
را یارای دخالت در حوز ه خصوصی نیست ،میبایست حداقلی از
خادم و مخدوم تفکیک نمود .ارزشهای مخدوم ارزشهایی
نظم را در حوزه عمومیبرای شهروندان پدید آورد تا عمومیت
است که زندگی برای آنها است .این ارزشها فرامعیشتی،
ارزشها ثابت بماند و کسی به حقوق و اخالق و آزادیهای
فراملی ،فراتاریخی ،ثابت و جاودانیاند .همانند نیکی عدالت،
شهروندان تجاوز ننماید.
آزادی ،شجاعت و  . ...در مقابل ارزشهای خادم ،ارزشهایی به
از دیگر سو ،مرحوم آیتاهلل مطهری در تعریف مفهوم اخالق
شمار میروند که آنها برای زندگی آدمیهستند .همانند نیکی؛
معتقد است که اخالق ،خود نوعی تربیت شمرده میشود و به
راستگویی ،صله ارحام ،رازپوشی ،احترام به قانون ،قناعت ،انصاف
معنی کسب خلق و حالت و عادت میباشد .این معنا از اخالق در
و بدی دروغگویی ،سرقت ،قتل ،زنا ،غضب ،خبرچینی ،استبداد،
اندیشه مطهری گرچه نسبتی با مفهوم تربیت مییابد ،اما با آن
افزونطلبی ،کم فروشی و . ...
متفاوت است .در مفهوم تربیت ،برخالف مفهوم اخالق ،پرورش و
به هر حال صرف نظر از انتقاداتی که به برداشت استعالیی
ساختن نهفته است .از این منظر فرقی نمیکند که تربیت چگونه
و صیانت ذات بودن اخالق وارد است میتوان دیدگاه پارهای از
و برای چه هدفی و در راه کدام هدف ـ خیر یا شر ـ انجام گیرد.
اندیشمندان مسلمان را نیز در این زمینه یادآور شد و رابطه اخالق
در مفهوم تربیت ،هیچ قداستی نهفته نیست که گفته شود اگر
و سیاست را از منظر آنها نیز به پرسش گرفت .اهمیت بحث رابطه
انسان را به نحو خاصی پرورش دهند ،خصایص مافوق حیوان پیدا
اخالق و سیاست در این است که از منظری گسترده و وسیع به
میکند ،بلکه تربیت یک جنایتکار هم تربیت شمرده میشود و
بحث مینگرد و چشماندازی کلی را فراروی پژوهشگر میگشاید.
این اصطالح حتی بر تربیت و پرورش حیوانات نیز اطالق میشود.
ی مسأله
اما بحث رابطه اخالق و آزادی در نسبتی محدود و عین 
از این رو در مفهوم تربیت یک معنای عام نهفته است که هم
را مورد سنجش و بررسی قرار میدهد و زوایای موضوع را
شامل انسان و هم غیر انسان میشود .همان گونه که یک انسان
میشکافد .بازشناسی این نسبت
را میتوان تربیت نمود ـ هر گونه
در محدودهای معین و محدود،
تربیتی و با هر هدف و انگیزهای ـ
مطهری« :آزادی از آن جهت
امکان ارزیابی دقیق و جدی را
یک حیوان را نیز میتوان تربیت
فراروی پژوهنده میگشاید.
نمود و پرورش داد .از این منظر باید
که بشر را وارد صحنه تنازع بقا
عالمه محمد تقی جعفری
پذیرفت که امر تربیت اعم از امر
مفهوم اخالق را از زوایای میکند ،و گوهر انسان در محیط
اخالق است.
مختلفی مورد بحث قرار داده آزاد بهتر و بیشتر رشد میکند
اما در مقابل ،در مفهوم اخالق،
نوعی قداست نهفته است و از این
است .این تعریفها دایره خوب است ».البته طرح تنازع
گستردهای از «مقید
رو است که مفهوم اخالق در مورد
شدن بهبه بقا در این فقره ،در سایر مباحث
عاملی درونی که انسان را
حیوان به کار گرفته نمیشود .به
مطهری به رقابت و مسابقه
نیکیها سوق داده و از بدیها
کارگیری دانشواژه اخالق تنها
برکنار مینماید» و «شکوفایی
اختصاص به آدمیدارد و بس.
تحلیل رفته است
همه ابعاد مثبت انسانی در
همین ویژگی باعث شده است که
مسیری که رو به هدف اعالی
علم اخالق دارای مالکها و مبناها و
زندگی در پیش گرفته است» و نیز «آگاهی به بایستگیها و
معیارهایی باشد که در مفهوم تربیت مشاهده نمیشود .در اینجا
شایستگیهای سازنده انسان در مسیر جاذبه کمال و تطبیق عمل
است که فعل اخالقی یا غیر طبیعی در مقابل فعل طبیعی قرار
و قول و نیت و تفکرات وارده بر آن بایستگیها و شایستگیها»
میگیرد .فعل غیر طبیعی ،یعنی فعل مغایر با فعل طبیعی و نوع
را دربر میگیرد .میتوان تعریف جعفری از اخالق را در عبارتی
دیگری از فعل و غیر از کارهایی که مقتضای طبیعت بشری
کوتاه چون« :شکفتن شخصیت آدمیدر مسیر حیات معقول»
است و آدمیبه حکم ساختار طبیعیاش انجام میدهد .از این
نیز خالصه نمود.
رو هر کاری که انسان آن را به حکم ساختمان طبیعیاش انجام
جعفری با توجه به تعریفی که از مفهوم اخالق ارائه و نیز
میدهد فعل طبیعی است و فعل اخالقی ،فعل غیر طبیعی است.
تعریفی که از سیاست مراد کرده به تقدم سیاست بر اخالق حکم
در هر حال مطهری بر این باور است که محیط آزاد ،زمینه
نموده است .ایشان معتقد است در باب نسبت اخالق و سیاست
و شرایط مساعدتری را برای رشد اخالقی آدمی و شکوفایی
از دو منظر میتوان سخن گفت .نخست از منظر جریان خارجی
استعداد و شخصیت آدمیفراهم میسازد و جامعه از این رو به
تاریخ بشری و آنچه واقع شده است؛ که در این حالت بین اخالق
سمت اخالق حرکت مینماید« :آزادی از آن جهت که بشر را
و سیاست رابطه عمل و عکسالعمل دو طرفه برقرار است .دوم از
وارد صحنه تنازع بقا میکند ،و گوهر انسان در محیط آزاد بهتر
منظر اسالم و سیاست ،آن چنان که باید باشد؛ که در این حالت،
و بیشتر رشد میکند خوب است ».البته طرح تنازع بقا در این
اخالق تابع سیاست و جزء آن است .در این صورت این سیاست
فقره ،در سایر مباحث مطهری به رقابت و مسابقه تحلیل رفته
مقدم است و برای اخالق تدبیر میاندیشد و جامعه را به سمت
است .در این معنا آزادی ،موانع را از میان برداشته ،موجبات
اخالق سوق میدهد .این سیاست ،همان گونه که ذکر خواهد
رقابت انسانها را فراهم ساخته و زمینه را برای رشد و شکوفایی
شد در کالم و اندیشه ایشان تعریف خاصی دارد و در غیر این
ی مهیا میکند .پذیرش ارزشهای اخالقی
اندیشه و استعداد آدم 
صورت نمیتواند اخالق را راهبری نماید .چه اینکه گروهی از
و سایر مفاهیم مشابه و حتی اختیار نمودن دین و  ...جز در
پژوهشگران تاریخ اسالم بر این باورند که نبردها و غزوات پیامبر
فضای آزاد و مختارانه ارزشمند نیست و همین منازعه و تالش
اسالم (ص) هم همگی منشاء سیاسی داشته و کمتر امر الهی
برای دستیافتن به آنچه که آدمیفاقد آن است زمینه تکامل و
بوده است .در حقیقت پیامبر برای تدبیر امور مسلمانان و رفع
سعادت آدمیان را فراهم میسازد .به زعم مطهری امر اخالقی
مشکالت و مسائلی که آنان را با خود درگیر ساخته و به رنجشان
تنها در صورتی قابل اتکا و باور است که آدمی بتواند آزادانه امری
منتهی میشد ،به این نبردها راضی شد.
را اختیار کرده و یا از آن روی برگرداند .چه اینکه انسان غیرمختار
توضیح جعفری درباره این گونهشناسی این است که اخالق
و مجبور و البد امکان و فرصت شناخت موقعیت و شرایط را از
و سیاست ،آن گونه که در جریان خارجی تاریخ بشری دیده
کف میدهد .با این توصیف و تعریف مطهری و جعفری است که
میشود با یکدیگر رابطه عمل و عکسالعمل داشتهاند .گاهی
میتوان به گونهای دیگر به نسبت میان آزادی و اخالق اندیشید
سیاست و سیاستمدار است که روش صحیح و منطقی و اخالقی
و نگرشی تازه بدان داشت .نگرشی که مشحون از آموزههای
برای اجتماع ایجاد میکند و گاهی برعکس ،اجتماع صحیح،
دینی است و بیتردید با مفاهیم دینی در تعاملی تنگاتنگ و
سیاست و سیاستمدار را تابع خود قرار میدهد .نیز گاهی رژیم
قابل مشاهده است.

