ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات«
اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن
اﺷﺎره :ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ »ﻣﻮﻻﻧﺎ« در روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ) 11و  12ﻣﻬﺮﻣﺎه( ﺑﺮﮔـﺰار ﺷـﺪ .اﯾـﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﺳﺮوش ﻣﻮﻻﻧﺎ« در ﻧﻈﺮ دارد در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫـﻪ آﯾﻨـﺪه ﻃﺮﺣـﯽ
ﻣﺒﺴﻮط از ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ« را ﻣﺤﻮر ﻫﻤـﺎﯾﺶﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻗـﺮار دﻫـﺪ .در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺚ »اﺧﻼق و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار دﯾﮕﺮ« و »ﺗﻔﺎوت اﺧﻼق و آداب و رﺳﻮم« ﺑﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﻠﮑﯿﺎن در ﺗﺎﻻر اﯾﻮان ﺷﻤﺲ آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮي از آن را در اداﻣﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ*.

اﻣﺮوز در ﺑﺎب ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻃﺮح اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﺨﻦ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺤﺜـﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ درﺑﺎره ﺗﻔﺎوتﻫﺎي ﻣﯿﺎن »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات« .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧـﻮد
ﺑﭙﺮدازم ﻻزم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺮوران و اﺳـﺎﺗﯿﺪ دﯾﮕـﺮ در اﯾـﻦ دو روز
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﻋﺮﺿﻪ دارم .اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﻬﯿﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﺧـﻮد ﻣـﻦ ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻧﮑﺎت دﯾﮕﺮي زاﯾﺪ ﺑـﺮ
آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻢ اراﺋﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺨﻨﺮان ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻣﻘﺪﻣـﻪﺳـﺎزي ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﺳﺨﻦ را از ﺣﺎﻻت ﺑﻬﻨﺠﺎر رواﻧﯽ اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ
ﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎري ﺑﺰﻧﺪ اﻻ آﻧﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در درون ،ذﻫـﻦ ،ﺿـﻤﯿﺮ و ﺑـﺎﻃﻨﺶ،
ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ اوﻻ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﻻت ﺑﻬﻨﺠـﺎر آﮔـﺎﻫﯽ
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾـﻢ از آن ﺑﺮﺧـﻮردارﯾﻢ .در واﻗـﻊ اﮔـﺮ اﻧﺴـﺎﻧﯽ از ﭼﻬـﺎر
وﯾﮋﮔﯽ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،اﯾﻨﮑﻪ اوﻻ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮده ،ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺪار ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﻔﺘﻪ ،ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﻏﻤـﺎ ﯾـﺎ ﮐﻤـﺎ و راﺑﻌـﺎ ﻣﺴـﺖ
»ﻻﯾﻌﻘﻞ« ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﻧﺒﺎﺷﺪ .رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ،ﺷﺮاﯾﻂ »ﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ« ﻣﯽداﻧﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺰ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺣﺎﻻت »ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ 21ﻣﻮرد از آن
را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟـﺖ اول ﯾﻌﻨـﯽ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻬﻨﺠـﺎر
آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻪ در آن ﺣﺎﻻت  21ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎر.

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺣﺎل ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎري ﻧﻤﯽزﻧـﺪ ﻣﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ
ﻗﺒﻞ از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ﮐﺎر ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺪ« در دروﻧﺶ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮي ﮐﻪ وﻟﻮ در ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﺎردم ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘـﯿﺶ
از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ )ﻣﺜﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻟﯿﻮان آب( ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺧﺮﺗﺮ از وﻗﻮع ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ واﻧﻬـﺎدن ﯾـﮏ
ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ( در وي ﺟﻮاﻧﻪ زده اﺳﺖ ﺗﺎ وي ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه درﺑﺎره ﻫﻤﻪ اﻋﻤـﺎل »ارادي«
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر آﮔﺎﻫﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾـﻦ »ﺑﺎﯾـﺪ« از ﮐﺠـﺎ در
ذﻫﻦ ﻣﻦ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه؟ ﻣﻨﺸﺎ آن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ از دلﺷﺎن اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار
درﺑﺎره »ﺗﻌﺪاد« ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار ﺷﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در دﯾﺪﮔﺎهﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ راي
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ،ﺷﺶ ﻧﻮع ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد .ﯾﮑﻢ :اﺧﻼق ،دوم :ﺣﻘﻮق ،ﺳﻮم :آداب و رﺳﻮم و
ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﭼﻬﺎرم :دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ،ﭘﻨﺠﻢ :ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺷﺸﻢ :زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻣﻌﻨـﺎي ﺳـﺨﻦ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻫﺮﯾﮏ از »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐـﻪ آن »ﺑﺎﯾـﺪ« از
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ »ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ« ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺴﯽ را دارﯾﻢ» ،ﺑﺎﯾﺪ«ي در ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ »ﺑﺎﯾﺪ« ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﻗﺼﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﻢ» ،ﺑﺎﯾﺪ«ي در ﻣﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻨﮑﻪ» :ﺑﺎﯾﺪ« راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ.
اﻣﺎ اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ« ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ و »ﺑﺎﯾﺪ« راﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎور ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه »اﺧﻼﻗﯽ« دارد؛ اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ« از ﻗﻠﻤﺮو »اﺧﻼق« ﺑﻪ درون ﻣﺎ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد
»اﺧﻼﻗﯽ زﯾﺴﺘﻦ« و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد »اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن« و اﮔﺮ ﻧﺒﻮد »اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن« ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎورﻫﺎ در ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﻣﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎورﻫﺎ »اﺧﻼق« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ دوم »ﺣﻘﻮق« اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸـﻮر ﺧـﺎص
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ -ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي آن رﻓﺘـﺎر
ﮐﻨﯿﻢ» ،ﺑﺎﯾﺪ« ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻣﺒﯿﻦ »ﺣﻘﻮق« اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺒﯿﻦ اﺧﻼﻗﯿﺎت.
از ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎر ﮔﺬار ﺳﻮم ﺑﻪ »دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺬارم ،ﻋﺸﺎي
رﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ آورم ﯾﺎ ﭘﺎي دﯾﻮار ﻧﺪﺑﻪ ،ﻧﺪﺑﻪ ﮐﻨﻢ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﯾﺎ ﯾﻬـﻮدي ﻫﺴـﺘﯿﺪ و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن دﯾﻦ اﺳﻼم ،دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ دﯾﻦ ﯾﻬﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻋﻤﺎل را داده اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼـﻪ
از اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ -ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫـﺎ
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ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات«

از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن آداب ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﺷﻌﺎﯾﺮي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در »ﻓﻘﻪ«
ﯾﮏ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﭼﻬﺎرم ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار »ﻣﻨﺒﻊ آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات« اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺳـﯿﺰدﻫﻢ ﻓـﺮوردﯾﻦ را
در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ روز را در داﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺬراﻧﺪ ﯾﺎ در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري »ﺑﺎﯾـﺪ« از روي آﺗـﺶ
ﭘﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آواز ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ اﯾﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎ ﻧﻪ »ﺑﺎﯾﺪ« اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ -ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻧـﻪ دﯾﻨـﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ .ﺑﻠﮑﻪ از دل »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات« ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ »اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﺮﻣـﯽﺧﯿﺰﻧـﺪ.
ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،آداب و رﺳﻮم آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎي دﯾﮕﺮي را از ﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار »زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎي زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .اﯾـﻦ
»ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎ از ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽدوﺳﺘﯽ و زﯾﺒﺎﯾﯽﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎ آدﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮن ﻣﯽﮔﻔﺖ ﻣـﺎ در
ژرفﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪ »روان« ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﯾﮑﯽ ﻋﺎﺷـﻖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ )=راﺳـﺘﯽ( ،دوم ﻋﺎﺷـﻖ ﺧﯿـﺮ
)=ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﮑﯽ( و ﺳﻮم ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل )=زﯾﺒﺎﯾﯽ(  .ﻫﺮآﻧﭽﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻃﻠـﺐ ﮐﻨـﯿﻢ،
آن را ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن ﺳﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﻮب »ذاﺗﯽ« آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﯿـﻪ
ﻣﻄﻠﻮبﻫﺎ »ﻏﯿﺮي«اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻄﻠﻮب »ﺑﺎﻟﺬات« ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺮ اﺛﺮ »زﯾﺒﺎﯾﯽ دوﺳﺘﯽ« ﮐﻪ ﺟﺰء ﻻﯾﻨﻔﮏ روح آدﻣﯽ اﺳﺖ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎﯾﯽ در درون ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ )ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﻨﺒﻪ اﺧﻼﻗﯽ آن در ﻟﺰوم ﻧﯿﺎزردن دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﻧﺎﭘـﺎﮐﯽ و آﻟـﻮدﮔﯽ( ﯾـﺎ آراﺳـﺘﮕﯽ ﻇـﺎﻫﺮي
)ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﯾﺎ آراﯾﺶ ﻣﻮي ﺳﺮ ،اﺗﻮﮐﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻧﮓ آﻧﻬﺎ( از ﺣﺲ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﻣﺎ ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ،ﺟﻬـﺎن
را ﻧﺒﺎﯾﺪ زﺷﺖﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﺮد .ﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﭼﻪ ﺑﺪﺑﯿﻦ ،ﻣﻌـﺪاي آن در ﻣﻘـﺎم ﻋﻤـﻞ ﯾـﮏ ﭼﯿـﺰ
اﺳﺖ.
ﺷﺸﻤﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« اﺳﺖ .ﺳﻠﺴﻠﻪﯾﯽ از ﺑﺎورﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﺎ
ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺶ ،ﻋﺎﻗﺒـﺖاﻧـﺪﯾﺶ ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻣﻮﻻﻧـﺎ »ﻋﺎﻗﺒـﺖﺑـﯿﻦ« ﯾـﺎ
آﺧﺮتﺑﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺻﻮرت اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ »ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ -ﺧﺮد ﯾﺎ ﮐﻼن ،ﮐﻢاﻫﻤﯿـﺖ
ﯾﺎ ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ،ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ﯾﺎ ﻣﻘﻄﻌﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺪ« ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑـﻪ
آن ﻫﺪف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد» :ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎي ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒـﻮﻟﯽ در
آزﻣﻮن دﮐﺘﺮاي ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره دﮐﺎرت ،ﮐﺎﻧﺖ ،اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ
و ...را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮدارد ﻫﻤﻪ آن »ﺑﺎﯾﺪ«ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﺼﻮل آن ﻫﺪف آﻣﺪه
ﺑﻮد ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد.
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺼﺮ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﻫﺮ »ﺑﺎﯾﺪ«ي ﮐﻪ در آدﻣﯽ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد در ﯾﮑﯽ از
ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻮق )اﺧـﻼق ،ﺣﻘـﻮق ،دﯾـﻦ و ﻣـﺬﻫﺐ ،آداب و رﺳـﻮم ،زﯾﺒـﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳـﯽ و
ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ( ﻣﻨﺸﺎ دارد .ﺣﺎل ﺷﻤﺎ در ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ »ﺑﺎﯾﺪ«ي ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺸـﺎ ﻫﻔـﺘﻢ ﯾـﺎ ﻫﺸـﺘﻤﯽ
ﺑﺮﺧﯿﺰد؟ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺰود.
ﺳﻮدﻣﻨﺪﻫﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار
داﻧﺴﺘﻦ ﻓﺮق اﯾﻦ 6ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داراي ﺳﻪ اﺛﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕـﺮ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ اﯾـﻦ
ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ ،ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺰان اﻟﺰام ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ و ﺷﻤﺎر آن را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮﺿﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ ﯾـﺎ
دو ﻣﻨﺒﻊ ﻓﺮوﮐﺎﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺳﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﻮد آﻧﮑﻪ ،ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ »اﺧﻼق« ﺑﺎ ﭘـﻨﺞ ﻣﻨﺒـﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔـﺬار
دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارد .اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ از آن رو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ :ﻫﻤـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﺧـﻼق را »ﻧﺴـﺒﯽ«
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ» ،اﺧﻼق« را ﺑﺎ  5ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻂ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺴﺖ« .ﺣﺎل اﮔﺮ دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮي »ﻧﺴﺒﯽاﻧﮕﺎران اﺧﻼﻗﯽ« در اﺛﺒﺎت ﺳﺨﻦﺷـﺎن از ﻗﻠﻤـﺮو
ﺣﻘﻮق ،آداب و رﺳﻮم ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ...ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﻧﺠـﺎت اﺧـﻼق از
ﻧﺴﺒﯽاﻧﮕﺎري و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺎ ﺑﻪ »ﻣﻄﻠﻖ«ﺑﻮدن اﺧﻼق اﺳﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﺣﮑﺎم -واﻗﻌﺎ -اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺸﺮوط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
و اﻃﻼق دارﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﻤﻪ زﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎ و وﺿﻊ و ﺣﺎلﻫﺎ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه اول ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽورزم ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن »ﻧﺴـﺒﯽ ﻧﺒـﻮدن« اﺧـﻼق ﺑﺎﯾـﺪ آن را از 5
ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﯿﻢ.
دوﻣﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد را »ﻓﺮﯾﺐ« ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ »ﺑﺎﯾﺪ« را در ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ دﯾﮕـﺮ ﺟﻠـﻮه
ﻧﺪﻫﯿﻢ .ﻣﺜﻼ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ﻣﺘﺪﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ .زﯾﺮا آن ﻟﺒﺎس ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و
ﻋﺮف و ﻋﺎدات اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺪارد .ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ روزهداري ﻣﺘﺮادف ﺑـﺎ
اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻮدن اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﻧﭽـﻪ
از ﺟﻨﺲ ﺗﺒﻌﯿﺖ از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ را ،ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺣﻘﻮق و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻟﺘﺰام
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ دﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ ﻓﺎﯾﺪه ﺳﻮم ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﻣﺮزﮔﺬاري دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن
دو ﻣﻨﺒﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺪام ﯾﮏ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد و ﺗﺼﻮري ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺷـﺶ
ﻣﻨﺒﻊ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺮوز ﺗﻌﺎرض ،ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآورد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﻼق ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر »اﻟﻒ« را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐـﺎر »ب«
را اﻧﺠﺎم دﻫﯽ .اﮔﺮ ﻣﻦ درﻧﯿﺎﺑﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو »ﺑﺎﯾﺪ« از دو ﻗﻠﻤﺮو آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﻫـﺮدو از ﻗﻠﻤـﺮو
»اﺧﻼق« آﻣﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﺮدو از ﻗﻠﻤﺮو »دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ« ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دو »ﺑﺎﯾـﺪ «ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر از ﺟﺎﻧـﺐ ﯾـﮏ
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ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات«

ﻗﻠﻤﺮو ﭼﻪ ﮐﻨﻢ و ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺪام ﯾﮏ را ﺑﮕﯿﺮم؟ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ دو »ﺑﺎﯾﺪ« از دو ﻗﻠﻤﺮو آﻣﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿـﺰ ﺑـﺪاﻧﻢ
ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ »ﺑﺎﯾﺪ«ي ﺑﺎ »اﺧﻼق« ﺗﻌﺎرض ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﺐ »اﺧﻼق« را ﮔﺮﻓﺖ ،آﻧﮕﺎه از ﺳـﺮﮔﺮداﻧﯽ
رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮم .ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ »ﺑﺎﯾﺪ« دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و »ﺑﺎﯾﺪ« آداب و رﺳـﻮم ﺑﺎﯾـﺪ ﺟﺎﻧـﺐ دﯾـﻦ و ﻣـﺬﻫﺐ را
ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺮف و ﻋﺎدات را ﺗﺎﺑﻊ دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﮐﺮد زﯾﺮا اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﻗﻮيﺗﺮ دارد .ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺗﻌـﺎرض
ﻗﻠﻤﺮو »اﺧﻼق« و »ﺣﻘﻮق« ،ﺣﻘﻮق را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺑﻊ اﺧﻼق ﮐﺮد.
ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم«
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺷﺮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ درﺑﺎره ﺷﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار ،ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدي ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎﯾﺶ
داﺷﺘﻪام ،در ﺷﺶ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ در اداﻣﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳـﻮم و ﻋـﺮف و
ﻋﺎدات« ﻣﯽﭘﺮدازم .ﻣﯿﺎن »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋـﺎدات« ﭼﻬـﺎر ﺗﻔـﺎوت اﺳﺎﺳـﯽ وﺟـﻮد دارد.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮق اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮع آداب و رﺳﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺪﯾـﺪ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺎ دﯾﺮوز رﺳﻢ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺼـﺪ اداي اﺣﺘـﺮام ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان ﮐـﻼه از
ﺳﺮ ﺑﺮدارﯾﻢ و از اﻣﺮوز اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﺣﺘﺮام ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﻢ را ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺑﮕـﺬارﯾﻢ
ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﯾﺎ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ ﻗﺮار ﺑﮕﺬارﯾﻢ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺟﺎي ﺳﯿﺰده ﺑﻪ در ،ﭘـﻨﺞ ﺑـﻪ در داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎي ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮري ،ﺑﺮ دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮري ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎز ﻫﻢ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﯾﮑـﺎن
ﯾﮑﺎن و ﻓﻘﺮه ﺑﻪ ﻓﻘﺮه آداب و رﺳﻮمِ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ »اﺟﻤﺎع« ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻮض ﺷﺪن
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺑـﺎ »اﺧـﻼق« ﺻـﻮرت داد؟ ﺑـﻪ ﻓـﺮض
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺻﺪاﻗﺖ ،ﺗﺰوﯾﺮ و رﯾﺎ ﺑﻮرزﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻮاﺿﻊ ،ﺗﮑﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎي وﻓﺎي ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ،ﺧﻠـﻒ
وﻋﺪه و ﭘﯿﻤﺎنﺷﮑﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎي آﻧﮑﻪ اﻣﺎﻧﺘﺪار ﺑﺎﺷﯿﻢ ،در اﻣﺎﻧﺖ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻮرزﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻋـﺎدل و ﻣﻨﺼـﻒ
ﺑﻮدن ،ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﻪ ﻓﺮض ،ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ »ﮐﯿـﺎن اﺟﺘﻤـﺎع« از
ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ،ﻗﺮاردادي ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ ﻗﺮاردادي ﺑﺎﺷﺪ را ﺑـﺎ ﻗـﺮارداد ﻣـﯽﺗـﻮان ﺗﻐﯿﯿـﺮ داد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ آداب و رﺳﻮم( ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺮاردادي ﻧﯿﺴﺖ )اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ( را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻗﺮاردادي ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ» ،اﺧﻼق« ،ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ذات اﻣﻮر اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺸﺮي ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد .در
واﻗﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪﯾﯽ از »ﺗﮑﻮﯾﻨﯿﺎت«اﻧﺪ ﻧﻪ »ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺎت«؛ ﺳﻠﺴﻠﻪﯾﯽ از اﻣﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽاﻧﺪ و ﻧﻪ ﻗﺮاردادي.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮق اول ،ﻓﺮق دوﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن آن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اﺧـﻼق و آداب و رﺳـﻮم ﺑـﻪ زﻣـﺎن ،ﻣﮑـﺎن و
اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﻫﯿﭻ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ واﻗﻊ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ -و ﻧﻪ ﺧﻠﻂ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻣﻠﮑﯿﺎن در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻬﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ

ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ،آداب و رﺳﻮم ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺼـﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾﺸـﯽ و -...در ﻫـﺮ زﻣـﺎﻧﯽ ،ﻣﮑـﺎﻧﯽ و اوﺿـﺎع و
اﺣﻮاﻟﯽ اﻟﺰامآورﻧﺪ و ﺧﻮاه ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد و ﺧﻮاه ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﺸﻮد ﺑﺮ دوش اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ،اﮔﺮﭼﻪ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ را ﻋﻮض ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ
را »ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع« ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .دﯾـﺪهاﯾـﺪ ﮐـﻪ ﮔـﺎﻫﯽ در ﺑـﺎزار زﯾـﺮ ﺷﯿﺸـﻪ ﻣﯿـﺰ اﯾـﻦ آﯾـﻪ را
ﻗﺮاردادهاﻧﺪ ﮐﻪ »ﻓﻀﻞاﷲ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﻦ اﺟﺮا ﻋﻈﯿﻤﺎ« ،ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎي ﺻﺪق آن ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾـﻪﯾـﯽ
ﻫﻤﭽﻮن »أﺣﻞاﷲ اﻟﺒِﯿﻊ و ﺣﺮم اﻟﺮﺑﺎ« ﻗﺮار داده ﺷﻮد .ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻀﻤﻮن اوﻟﯽ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺻـﺤﯿﺢ وﻟـﯽ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﺟﺮ
»ﺑﻼﻣﻮﺿﻮع« اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزار ،ﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪان را ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪان ارزﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﻤﻮﻧـﻪﯾـﯽ
دﯾﮕﺮ ،ﮔﺎه ﺑﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺣﮑﻤﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻧﺴﺒﯿﺖ اﺣﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ ﮔﻤﺎن ﺑـﺮدهاﻧـﺪ .در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ »راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎش« ﺑﺮاي ﻓﺮد ﮔﻨﮓ ﻣﺎدرزاد ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
»راﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ« .ﭼﺮا ﮐﻪ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﻦ و دروغ ﻧﮕﻔﺘﻦ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐـﻪ »ﮔﻔﺘﻨـﯽ« در ﮐـﺎر
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ »آداب و رﺳﻮم« ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﮑﺎن )ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧـﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧـﯽ ﻫﻤﭙﻮﺷـﺎﻧﯽﻫـﺎ در ﺟﻮاﻣـﻊ
ﻫﻤﺠﻮار ﻧﯿﺴﺖ( و زﻣﺎن )ﺑﯿﻦ دو ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ( و وﺿﻊ و ﺣﺎل )ﺑﯿﻦ ﻓﻘﺮا و اﻏﻨﯿﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮق ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ آداب و رﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر )ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﺎﻣﻼ( واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ »اﺧﻼق« ﺑـﻪ
ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان )ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﺻﻼ( واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ ﻏﯿﺮ از آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯿﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺪري ،ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮي ،ﻧﻘﺶ دوﺳﺘﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻤﯽ ،ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﻣﻨـﺪي ،ﻧﻘـﺶ ﻋﻀـﻮ
ﻓﻼن اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻮدن و ...ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آداب و رﺳﻮم در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ،ﮐـﻪ
ﻓﯽ اﻟﻤﺜﻞ ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﭼﻨﺎن؛ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺑـﺎ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد آن ﮔﻮﻧﻪ؛ آداب ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﺻﻠﺢ؛ آداب ﻋﺰاداري و...
ﭘﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ آداب ،ﻫﻤﻮاره ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻮن آداباﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﯾﺎ آداباﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ.
اﻣﺎ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻨﺪان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .اﺧﻼق ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ .راﺳـﺖ
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺗﻮاﺿﻊ و ...از آن ﻫﻤﻪ اﺳﺖ ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮق ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آداب و رﺳﻮم ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧـﻮاع ﺟﺪﯾـﺪ
را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزد و آﻧﺎن اوﻻ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﯾﺎدﮔﯿﺮي« اﯾﻦ آداب و رﺳﻮم و ﺛﺎﻧﯿـﺎ »رﻋﺎﯾـﺖ«
آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .ﻣﺜﻼ آﻣﻮﺧﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻧﻮ ﺑـﻪ ﻧﻮادﮔـﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﺳـﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ روز
ﻓﺮوردﯾﻦ در ﯾﺎزدﻫﻤﯿﻦ روز آن ﺑﻪ داﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮوﻧﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ آداب و رﺳﻮم داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪل و ﺗﻐﯿﯿﺮﻧﺪ
و ﻧﺴﻞ ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮاي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ روزي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔـﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎي راﺳـﺖ ﮔﻔـﺘﻦ ،دروغ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ و آن را ﺑﻪ ﻧﻮادﮔﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن از ﺧﻮد ﻣﻘﺎوﻣﺖ رواﻧﯽ -ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺸـﺎن
داده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
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ﺗﻔﺎوت »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم و ﻋﺮف و ﻋﺎدات«

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﺧﻼﻗﯿﺎت را ﺑﺎ ﺣﺮﺑﻪ »وﺿﻊ« و »ﻣﻮاﺿﻌﻪ« و »ﻗﺮارداد« ﻋﻮض ﮐﻨﯿﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﻮادﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ،ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﺒﺮ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارد و ﺗﺎزه ﭘﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ اﻣـﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﺻﻮرت ﻋﻮض ﺷـﺪن اﺧﻼﻗﯿـﺎت» ،ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ« اﻓـﺮاد ﺑـﺮ ﻫـﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آداب و رﺳﻮم ،ﺗﻌﺮﯾﻀﯽ ﺑﻪ روح و روان آدﻣﯿﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ داروﯾﻨـﯽ ،اﯾـﻦ اﺧﻼﻗﯿـﺎت
ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺿﺮورت دارد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ،ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﯾﺴﺘﯽ آدﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ
رو ﻧﺴﻞﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﻨﺪ.
ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺳﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازم و ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﺮآﻣـﺪه از
ﯾﮏ »آداب و رﺳﻮم« ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺑﺮآﻣﺪه از »اﺧﻼق« در ﺗﻌﺎرض اﻓﺘﺎد ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ ﻣﺜﻼ در ﺑﺎب رﺳﻤﯽ در ﻣﯿـﺎن
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﯾﯿﻞ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎي ﯾﻬﻮه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷـﺪ،
در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض »اﺧﻼق« و »آداب و رﺳﻮم« در ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻮارد ،ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ،ﺣﮑﻢ »اﺧﻼق« را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ
»آداب و رﺳﻮم« ﻏﻠﺒﻪ داد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬار ﺷﺶﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺮح آن رﻓﺖ» ،اﺧﻼق« ﺑﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد رﺟﺤﺎن دارد و در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ آن را ﻏﻠﺒﻪ داد.

* ﮔﺰارش از ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﭘﺎكﻧﯿﺎ  -روزﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺷﻨﺒﻪ 13 ،ﻣﻬﺮ  -1392ﺷﻤﺎره 2794
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