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 های اخالقی در جامعة ایران: تنزل یا تداوم؟مسئلة اقتدار ارزش

 1مهرخیام عزیزی

 00/00/1000تاریخ پذیرش:  02/01/1000تاریخ دریافت: 

 چکیده
های اخالقی و از دست رفتن اقتدار آنها در جامعه هستیم؛ زشکرات شاهد ادعای تضعیف ارامروزه به 

-های مختلف نیز در جهت تأیید این مدعا است. آیا واقعاً این اتفاق رخ داده و ارزشهای پیمایشیافته

فرض استوار است که اقتدار آنها اند؟ چنین مدعایی بر این پیشهای اخالقی در جامعه تضعیف شده

منظور از دو  پردازد و بدینمروز بوده است. مقاله حاضر به بررسی این ادعا میدر گذشته بیش از ا

های تاریخ اجتماعی آمده ها و کتابهای تاریخی که در سفرنامهکند: نخست، دادهدسته داده استفاده می

که  دهندها نشان میاند. یافتههایی است که در چند دهة اخیر انجام شدههای پیمایشو دوم یافته

های ای خاص دورة کنونی نیست و دارای ریشههای اخالقی در ایران مسئلهضعف اقتدار ارزش

های اخالقی و تشدید آنها مورد تأکید قرار تاریخی است. مقاله دو دسته عوامل را در تضعیف ارزش

مناسب بین  رانی و نوع تعامل آن با جامعه؛ بدین معنا که نبود تعاملهای حکمداده است: نخست نظام

گیری رانی با جامعه و نیروهای اجتماعی، ارائه قرائتی سیاسی و ایدئولوژیک از اخالق، بهرهنظام حکم

بخش و فقدان توافق از قدرت در راستای منافع شخصی و گروهی، ضعف نهادهای اجتماعی سامان

های آزادی های اخالقی سبب مخدوش شدن عدالت اجتماعی، سرکوبعام اجتماعی درباره ارزش

های فردی، و تحمیل تعهدات شخصی بر افراد شده که پیامد گریزناپذیر آن ممانعت از تقویت ارزش

های اجتماعی و اخالقی در دوره های بازاری به حوزهاخالقی در جامعه بوده است. دوم سرایت ارزش

 های اخالقی را تشدید کرده است.اخیر که عدم اقتدار ارزش

های اخالقی، تعامل حاکمیت با جامعه، رفتار اجتماعی، انسجام اجتماعی، رزشا واژگان کلیدی:

 های بازاریارزش
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 مقدمه و بیان مسئله

های اخالقی و از دست رفتن اقتدار آنها در جهت های مختلفی از تضعیف ارزشامروزه گروه

فردی، فتگوهای بینهای اجتماعی، در گکنند؛ در رسانهدادن و هدایت رفتارهای افراد صحبت می

شود. آنها معتقدند که و هرجا که تعامل اجتماعی صورت بگیرد عمدتاً به این موضوع اشاره می

ها ها و نظرسنجیهای اخالقی نیست. پیمایشهای اجتماعی، به سیاق سابق، متأثر از ارزشکنش

قعاً چنین اتفاقی رخ داده سو با این ادعا است. اما آیا واکنند که همهایی را ارائه مینیز یافته

ها مثبت است، اند؟ اگر پاسخ به این پرسشهای اخالقی در جامعه تضعیف شدهاست؟ آیا ارزش

فرض هایی بر این پیشهای عدم اقتدار اخالقی در جامعه چیست؟ چنین استداللگاه ریشهآن

پاسخ به چنین  های اخالقی در گذشته بیش از امروز بوده است.استوارند که اقتدار ارزش

توان براساس بررسی یک مقطع زمانی کوتاه داد و با تحلیل آن ادعای هایی را نمیپرسش

های اخالقی کرد. هرگونه ادعا در این باره مستلزم تضعیف و یا از دست رفتن اقتدار ارزش

گذارد بررسی گذشته و وضعیت امروزی موضوع است. مقالة حاضر این مسئله را به بررسی می

منظور، در گام نخست دامنه و های اخالقی ارائه کند. بدین ا تحلیلی بر مدعای تضعیف ارزشت

ای به شود. پس از آن اشارههای اخالقی ترسیم و حدود و ثغور آن مشخص میمرز ارزش

هایِ هایِ پیمایششود. برای این کار از یافتههای اخالقی در جامعة امروزی میوضعیت ارزش

شود. پس اند، استفاده میهای مرتبط با اخالق اجتماعی را سنجش کردهکه شاخص انجام شده،

-از روشن شدن وضعیت امروزی آن، از روی منابع تاریخی، تصویری از پیشینة موضوع ارائه می

شود تا در پرتو آن استدالل راجع به وضعیت امروزی بر یک بنیان تاریخی استوار باشد. سپس 

 شود.های اخالقی ارائه مییف ارزشعای تضعتحلیلی از چرایی مد

 های اخالقی؛ راهنمای انجام عمل درستارزش

گیری درمورد انجام کنندة امور مطلوب، معیاری برای تمیز خوب از بد و تصمیمها تعیینارزش

-ها را نسبت به مطلوبیت امور مختلف تنظیم میعمل درست هستند و زاویة نگاه افراد و گروه

شود و بنابراین، امر اخالقی ها تعیین میچه که مطلوب و قابل قبول است بر مبنای ارزشکنند. آن

های شود. ارزشهای اخالقی یاد میعنوان ارزشکند که از آنها بههایی تعیین میرا ارزش
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ای به اخالقی با آنکه دارای وجهی عام هستند، اما برخی از عناصر و میزان اقتدار آن از جامعه

شدت انتزاعی عامِ فرهنگی برای کدهای به»کند. عناصر اخالقی شامل ای دیگر فرق میهجامع

( است که در هر 101: 0212)ترنر، « غلط، خوب و بد و مناسب و نامناسبـتشخیص درست

های اساسی نظم اجتماعی است و اقتدار های اخالقی یکی از پایهفرهنگی حضور دارند. ارزش

های کند. زمانی که ارزشهای اجتماعی نمود پیدا میها و کنشها، انتخابگیریآنها در تصمیم

یابد و نظم اخالقی تضعیف و اقتدار خود را از دست بدهند رفتارهای اخالقی کاهش می

شود؛ لذا نگرانی از تضعیف آنها از این باب است که پیرو آن گسیختگی میاجتماعی دچار از هم

 اندازد.شود و بقای جامعه را به مخاطره میل و فرسایش مینظم اجتماعی نیز دچار زوا

کنند، اما همة افراد ضرورتاً بر ها را تعیین میها هرچند مطلوبیت و عدم مطلوبیتارزش 

ها ای براساس تشخیص و پنداشتی که از شرایط دارند، ارزشکنند، بلکه عدهمبنای آنها عمل نمی

عنوان یک ارزش برای مثال در جوامع مختلف صداقت بهکنند؛ را متناسب با آن تنظیم می

ها به تناسب شود، اما افراد همواره صادق نیستند، بلکه در برخی موقعیتاخالقی مثبت تلقی می

شود ممکن است به دروغ هم متوسل شوند. یعنی شان میمنفعتی که از آن موقعیت نصیب

دارند. بنابراین، عدم رعایت تطابق ن های عام اجتماعیهای فردی ضرورتاً با ارزشارزش

های اخالقی تا یک میزانی قابل انتظار است و فراتر از آن تبدیل به مسئله و ناهنجاری  ارزش

کنند بیشتر باشد، اقتدار آن های اخالقی تخطی شود. هر چه تعداد افرادی که از ارزشمی

 شود.های اجتماعی بیشتر تضعیف میها در هدایت کنش ارزش

های اخالقی در یک جامعه معین تبدیل به بندی به ارزشای فهم اینکه آیا میزان عدم پایبر

ها مسئله شده یا خیر باید بر مبنای شواهد تجربی قضاوت کرد. شواهد تجربی عمدتاً از پژوهش

شوند. های اخالقی شناسایی و سنجش میها معموالً مصادیق ارزشآیند. در پژوهشبدست می

های اخالقی را در دو بعد سلبی و ایجابی طرح کرده است؛ ایجابی ( شاخص1131حاجیانی )

-دردی، انصاف، خیرخواهی، پرهیز از خشونت، راستشامل مواردی از قبیل امانت، درستی، هم

مندی، تسلط بر هوس، ایمان، گویی، سودمند بودن، دلپذیر بودن، پرهیزکاری، سخاوت

های سلبی نیز مواردی مثل بدخواهی، ، صداقت و شاخصشناسیاعتمادپذیری، تعهد، وظیفه

( 83-3: 1133شود. ربانی و شهابی )پرستی و دزدی را شامل میگویی، دروغ، غیبت، نفسزشت
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های ارزش»دانند: های زیر میهای اخالقی آنها را دربردارنده ابعاد و شاخصبندی ارزشبا دسته

کاری، نگی و اخالص(؛ اجتماعی )درسترگویی، یکاخالقی فرهنگی )صداقت، راست

بندی به قول و قرار(؛ و داری، پایخیرخواهی، کمک به دیگران و گذشت(؛ اقتصادی )امانت

های اخالقی از جمله های تجربی مربوط به ارزشدر بررسی«. سیاسی )انصاف و عدالت(

های عد مهم ارزشهای اخالقی شامل دو بپرسشنامه هاینت وود و چونگو تأکید شده که ارزش

شناسی و تعهد( و اصول رهبری اخالقی کاری، مسئولیتاخالقی فراگیر )صداقت، درست

پرور و گیری و اجرای تصمیمات و اعتمادسازی( است )گل)عدالت، انصاف در تصمیم

( عناصری از قبیل ابراز خود در 1138بر این، خسروی و باقری )(. عالوه 11: 1133همکاران، 

-ورزی در برابر هوساکاری، تواضع در برابر ترس، شجاعت در برابر گستاخی، عشقبرابر ری

بازی، فداکاری در مقابل خودباختگی، استقالل در مقابل خودسری و الگوگیری در مقابل تقلید 

(. بدین ترتیب در این مقاله تنزل 88-3: 1131اند )حاجیانی، را جز اعمال اخالقی ذکر کرده

اعتمادی، تضعیف شود که شامل بیمثابه وضعیت آنومیکی تعریف میبههای اخالقی ارزش

بندی افراد به هنجارهای رفتار درست و غلط، احساس سردرگمی در میان افراد جامعه، عدم پای

 رانی است.تعهدات و عدم رفتار عادالنه از سوی نظام حکم

 تحقیق روش

کند. بدین منظور از دو دسته داده سی میاین مقاله مدعای خود را با روش تحلیل ثانویه برر

اند. از آنجا که در های ملی تولید شدههایی که از طریق پیمایشاستفاده شده است. نخست داده

شود که هایی استناد میشود، به پیمایشهای اخالقی در جامعه ایران صحبت میاینجا از ارزش

ای موارد هم به مطالعات انجام شده در ر پارهاند، اما دها را در سطح ملی سنجش کردهاین ارزش

ها ترین مطالعات ملی درباره ارزشمحدودة خاصی از کشور نیز اشاره شده است. یکی از مهم

، 1183های باشد که تاکنون سه موج آن در سالمی« های ایرانیانها و نگرشپیمایش ملی ارزش»

(، 1133(، طالبان )1181محسنی ) براین، پژوهشانجام شده است. عالوه 1131و  1130

( و ایسپا 1131(، گزارش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعة ایران )1131حاجیانی )
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. نکتة دیگر در 1های آنها نیز استفاده شده است( نیز در سطح ملی انجام شده که از یافته1131)

لحاظ محتوا بسیار به ا بههای مطرح شده در آنههای مذکور این است که پرسشانتخاب پژوهش

ها و اند. دستة دوم دادههای مختلف فراهم کردههم شبیه بوده و امکان مقایسه روند را طی سال

ها های اخالقی ایرانیان است که از کتب تاریخ اجتماعی و سفرنامهاطالعات مربوط به ویژگی

تا پیشینة موضوع را در ایران کنند ها و اطالعات به ما کمک میاست. این داده شده استخراج

ها و کتب مرتبط با نشان دهیم. الزم به توضیح است که با توجه به تعداد نسبتاً زیاد سفرنامه

های بدست آمده از آنها زیاد بوده است، اما از بین آنها یک روند کلی تاریخ اجتماعی، حجم داده

قاله نیز سعی نمودیم به جای ارائه های اخالقی در ایران استخراج شده و در ماز وضعیت ارزش

جزئیات ذکر شده در این منابع، روند کلی آن ترسیم و به منظور تقویت استدالل خود به برخی 

هایی است که های استفاده شده در این مقاله یافتهاز این شواهد ارجاع داده شود. از آنجا که داده

ها نیز به طرق مختلف اعتبار تحقیق را شاند و آن پژوههای دیگر بدست آمدهقبالً از پژوهش

های هایی گرفته شده که دادههای ارائه شده در اینجا از پژوهشاند، لذا، اعتبار دادهتأمین کرده

 اند.های ما قرار گرفتهآنها مبنای تحلیل

 ها  یافته

 های اخالقی در جامعة ایرانارزش

اند، هرچند خالقی را در ایران سنجش کردههای اهای مرتبط با ارزشهای مختلفی شاخصپژوهش

های این  یافته های اخالقی نام نبرده باشند. با بررسیممکن است مستقیماً از آنها به عنوان ارزش

توان تصویری از وضعیت اخالقی جامعه بدست داد. در اینجا باید دو نکته را از هم ها میپژوهش

ها به صورت واقعی در جامعه، یعنی، برای تفکیک کرد. نخست سنجش هر یک از این شاخص

های اخالقی، مثال، تا چه اندازه صداقت در جامعه رواج دارد، و دوم باور مردم به وجود ارزش

شوند و ها، مثالً صداقت، توسط دیگران رعایت مییعنی مردم تا چه اندازه معتقدند این شاخص

قعیت موجود و دیگری نگرش مردم نسبت عبارتی دیگر، یکی سنجش واکنند. بهاخالقی عمل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1131(، از حاجیانی )1131( و ایسپا )1181(، محسنی )1133( طالبان )1131های مربوط به حاجیانی ). یافته1

 اند.گرفته شده
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های اخالقی سنجش شده نه ها عمدتاً نگرش مردم درباره ارزشبه وجود آن است. در این پژوهش

میزان رواج آنها. نگرش و باور مردم درباره وجود آنها ممکن است با واقعیت موجود تطابق نداشته 

ها عمدتاً نوعی فرافکنی رفتار خود فرد باشد ولی از آن جهت اهمیت دارد که اوالً این پنداشت

تواند به واقعیت نزدیک باشد. دوم نشانگر تصویر جامعه در ذهن مردم است و مردم نیز است و می

رو، هرچه پنداشت مردم منفی باشد زنند، از اینبر مبنای این تصویر ذهنی دست به کنش می

 یابد.نیز افزایش می های اخالقیاحتمال بروز رفتارهایی در تعارض با ارزش

 های ملیهای اخالقی در جامعه ایران بر مبنای پیمایش:وضعیت ارزش1جدول شماره 

 (1931-1931) 

 
( که در سطح ملی انجام شده و فرهنگ سیاسی ایرانیان را مورد 1131های پیمایش ایسپا )یافته

 شود.ا در جدول زیر ارائه میسو است که برخی از آنههای باال همسنجش قرار داده نیز با یافته

 (1931های اخالقی در جامعه ایران بر مبنای پیمایش ایسپا ): وضعیت ارزش2جدول شماره 

 موافق مخالف هاگویه

 1070 1871 یابدهای راستگو درستکار در جامعه ما افزایش میروز تعداد آدمروزبه

 3 81 ظاهر و باطن مردم یکی است

 زیاد کم هاگویه

 1378 1171 در مواظب هستید تا دروغ نگویید؟چق

 3171 371 چقدر مواظب حالل و حرام کردن هستید؟

 1171 1171 چقدر مواظب هستید غیبت نکنید؟
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 های ملی: وضعیت اعتماد در جامعه برمبنای یافته9جدول شماره 

 

 (1939سرمایه اجتماعی ) (1931ایسپا ) (1911اسدی )

 کم یادز مخالف موافق خیر بلی

     11% 11% آیا به نظر شما بیشتر مردم قابل اعتماد هستند؟

   10% 0271%   بیشتر افراد جامعه قابل اعتمادند

 1171% 1871%     مردم تا چه اندازه قابل اعتماد هستند؟

های دیگران ندارند و دهند که مردم تصور و پنداشت مثبتی از کنشهای فوق نشان مییافته

ای افراد را بر های اخالقی نیستند. چنین تصویر ذهنیبند به ارزشکه دیگران چندان پای معتقدند

دهد، بویژه زمانی که تضاد بین منافع فردی و جمعی گیری اخالقی قرار میسر دوراهی تصمیم

گویان در دهند که دو سوم از پاسخ( نشان می1131وجود داشته باشد. جوادی یگانه و هاشمی )

 12گویان حداکثر کنند، اما از نظر  پاسخیارانه را انتخاب میدوراهی اجتماعی رفتار هم موقعیت

گیر در که که پای منفعت مادیِ چشمگونه عمل خواهند کرد و هنگامیدرصد مردم )دیگران( این

رسد؛ درصد می 02های سیاسی و اقتصادی( این نسبت حتی به کمتر از میان باشد )مثل موقعیت

کنند، اما اعتقاد دارند صورت اخالقی عمل میها بهاند در دوراهیپاسخگویان هرچند مدعی یعنی

های ذهنی خویش کنند. از آنجا که مردم عمدتاً براساس پنداشتگونه عمل نمیکه دیگران این

 کنند و با توجه به اینکه پنداشت منفی از شرایط دارند، خود آنها نیز معموالً از جریانعمل می

های پژوهش کنند. به همین خاطر است که یافتهاصلی جامعه که به آن باور دارند، پیروی می

درصد پاسخگویان تمایل کم و خیلی کم به  1178دهد که ( در شهر تهران نشان می1131امینی )

درصد( به چنین رفتارهایی گرایش زیاد  01رفتار دگردوستانه و اندکی بیش از یک چهارم آنها )

طلبی و اخالقی عمل نکردن دیگران به میزانی است که در موج سوم د. پنداشت از منفعتدارن

بیشتر مردم اگر »گویان معتقدند  درصد از پاسخ 1173های ایرانیان ها و نگرشپیمایش ملی ارزش

 «.گذارندموقعیتی گیرشان بیاید سر همدیگر را کاله می

های اخالقی در جامعه ندارند، نوعی در شرایطی که مردم پنداشت مطلوبی از ارزش

سردرگمی ایجاد، انسجام اجتماعی تضعیف و افراد در تشخیص آدم خوب از بد دچار شک و 

درصد از پاسخگویان با این  8071های ایرانیان ها و نگرششوند. در موج اول ارزشتردید می
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اند. در موافق بوده« د کیستدانند این روزها آدم خوب کیست و آدم بمردم واقعاً نمی»گزاره که 

در تشخیص مسئولین  8271گویان در تشخیص آدم خوب از بد، درصد پاسخ 8373موج دوم نیز 

بازی دچار سردرگمی هستند. درصد نیز در رعایت قانون یا پارتی 1073پرست، و دلسوز از مقام

گویان در  ز پاسخدرصد ا 1171های ایرانیان نیز ها و نگرشدر موج سوم پیمایش ملی ارزش

دچار سردرگمی هستند که داللت بر سردرگمی نزدیک به دو سوم « تشخیص آدم خوب از بد»

ضعیتی این است که عدم از جمعیت جامعه در شناخت دیگران دارد. معنای چنین و

های اخالقی نوعی سردرگمی و دوراهی اجتماعی در جامعه ایجاد کرده و بر  اقتدارارزش

های عدم اقتدار ارزشسایه افکنده است؛ یعنی ما در جامعه با پدیدة دوگانة تعامالت اجتماعی 

 مواجه هستیم. سردرگمی اجتماعیو  اخالقی

های اخالقی در جامعه حکایت دارند. ما در اینجا های فوق از پایین بودن اقتدار ارزشیافته

فت که آیا این وضعیت گیریم. اما باید به این پرسش پاسخ گها را مفروض میصحت این یافته

های اخالقی های اخالقی است یا اینکه در گذشته نیز ارزشبه معنای تضعیف و تنزیل ارزش

اند؟ باور مردم بر این است که آنها نسبت به قبل دهی به رفتارها بودهفاقد اقتدار الزم برای جهت

توان از به محاق رفتن یاند. اگر در گذشته وضعیت آنها بهتر از امروز بوده است متضعیف شده

صورت باید استدالل درمورد تضعیف اقتدار های اخیر صحبت کرد، در غیر اینآنها در دهه

های اخالقی را با احتیاط مطرح کرد. انتظار و دورنمای آینده نیز در گرایش مردم به ارزش

ها و ارزش های موج سوم پیمایش ملیهای اخالقی مؤثر است. یافتهرعایت/عدم رعایت ارزش

درصد( معتقدند که در  8371گویان ) دهد که بیش از سه چهارم پاسخهای ایرانیان نشان مینگرش

درصد نیز معتقدند در مدت  81سال آینده صفات اخالقی منفی بیشتر خواهد شد و در مقابل  1

ند که در گویان اعتقاد دار درصد از پاسخ 81شود. های اخالقی مثبت کمتر میمذکور رواج ارزش

یابد. بنابراین، با روند کنونی مردم بهبود سال آینده فاصله بین فقرا و ثروتمندان افزایش می 1

 وضعیت اخالقی جامعه را انتظار ندارند.
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 های اخالقیمیراث تاریخی ارزش

بر شرایط برای ارائه هرگونه استداللی درمورد وضعیت اخالقی یک جامعه الزم است که، عالوه 

ی، الگوهای پیچیده و فرایندهای تاریخی آن را بازشناخت و در عین حال ساختارهای امروز

های اخالقی را نیز مورد توجه قرار داد. طرح هر مدعایی درمورد کننده ارزشمقوم یا تضعیف

های اخالقی نیازمند توجه به میراث تاریخی آنها است. تضعیف و از دست رفتن اقتدار ارزش

های اخالقی در ایران در دوران گذشته از اقتدار الزم برای ن پرسش که آیا ارزشبرای پاسخ به ای

-اند یا خیر، فاقد دادهبندی زیادی داشتهدهی به رفتارها برخوردار بوده و مردم به آنها پایجهت

الی آنها تصویری از توان از البههای باال هستیم، اما منابعی هستند که میهایی از جنس داده

ها و اقتدار آنها را استخراج کرد. یکی از این منابع آثار مربوط به بندی به این ارزشان پایمیز

تواند کل تاریخ ایران را ها نمیها هستند، البته قدمت این سفرنامهتاریخ اجتماعی و سفرنامه

 افکند.پوشش دهد، اما پرتوی بر وضعیت اخالقی این جامعه در چند قرن اخیر می

های رفتاری و اخالقی دوران باستان محدود است، اما منابع در ابع درمورد ویژگیهرچند من

خبر  دسترس تاریخی از اخالقی بودن و عملکرد اخالقی ایرانیان در زمان مادها و هخامنشی

ایرانی مجاز نیست از »گوید: اند؛ برای مثال، هرودوت در وصف صداقت ایرانیان باستان میداده

انگیزتر از دروغ قبیح و غیرمجاز باشد سخن براند. در نظر آنها هیچ چیز شرمچیزی که عملش 

گفتن نیست، از دروغ گذشته، قرض کردن هم در نزد آنها بغایت زشت و مکروه است و برای 

شود دروغ گویند آدم مقروض گاهی مجبور میکنند این است که میاین زشتی علتی که بیان می

-نوازی ایرانیان می(، به کرات از مهمان1131(. ادوارد براون )11: 1111زاده، )جمال« بگوید

« گرم، مالیم، خلیق و مهربانندنواز، خونمهمان»کند که ایرانیان نویسد. کارال سرنا نیز اشاره می

کند که ایرانیان (. گزنفون به این نکته اشاره می811: 1111؛ به نقل از سرنا، 1: 1131)فراستخواه، 

کردند، آنها به فرزندان شوخ طبعی همواره از اهانت و دشنام به یکدیگر خودداری می با وجود

صفات نیک خود را با تمام »آموختند و خود تقوی و فضیلت و نیز رسم اعتدال و قناعت می

ها به پسران کند که ایرانیاسترابون بر این نکته تأکید می«. کنندثروت شام و آشور برابر نمی

رفتاری کارند. وی همچنین از خوش آموزند و مربیان آنان پاکدامن و درسترا می گوییراست

ها با اسیران و پذیرفتن پناهندگان به خود با آغوش باز و نگهداشت عهد و پیمان توسط پارتی



 

 

 

 

 

 1000، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  10 

  

 

-بندی پارتیکند. فالویوس یوسیفوس مورخ یهودی قرن اول میالدی نیز به پایآنان صحبت می

کند. مارسلن مورخ یونانی در قرن چهارم میالدی از تسلط بر ان خود اشاره میها به عهد و پیم

کوشند هرگونه بدی و زشتی را از خود دور سازند و گوید که همواره مینفس باالی ایرانیان می

وی البته پرگویی، خودستایی، مکر «. شکن کیفرهای سخت معین شده استدر ایران برای پیمان»

(. بدین 131-021: 1111کند )مشکور، و بدگمان بودن آنان را نیز یادآوری میرحمی و تکبر، بی

آید که ایرانیان باستان در تعامل با دیگران نگاهدار ترتیب، از منابع تاریخی موجود چنان برمی

 اند.اند و به قول خود وفادار بودهحقوق بوده

های اریخی درباب عدم اقتدار ارزشهای بعد ما شاهد ادعای منابع تباوجود این، دربارة دوره

آید که مسئله اخالق اخالقی در میان ایرانیان هستیم و از شواهد ارائه شده توسط آنان چنین برمی

بندی به آن در میان ایرانیان داستانی درازتر از سالیان اخیر دارد. پژوهشگران تاریخ و عدم پای

د فضل و هنر به مناصب حکومتی و ظلم و ستم اجتماعی ریشه این مسئله را در رسیدن افراد فاق

اند. راوندی رنگ کردههای اخالقی را در جامعه کمکنند که ارزشپادشان و حکام ردیابی می

کشیده ایران برای ادامه حیات و نجات از گرسنگی و مردم بالدیده و ستم»کند که اشاره می

نا شدند. دروغگویی، تملق، خیانت و اعتستمگریِ دستگاه حاکم به امور و مسائل اخالقی بی

: 1181)راوندی، « دیگر رذایل اخالقی رواج یافت و بازار مردی و مردانگی رو به کسادی نهاد

ها در آثار شعرا و ادبا و نویسندگان نیز انعکاس یافته است. ناصر خسرو از (. این ویژگی113

گو و ریاکار زمانه خود حمله ، دروغالوقت بودن و ظاهربینی مردم شکایت و به مردمِ منافقابن

پرستی مردم سخن به میان آمده است. نامه از ظاهربینی و مقام، پول و قدرتکند. در مرزبانمی

جویی هایی درباره رواج تملق و بزرگداشت توانگران دارد و از غیبت و عیبسعدی داستان

تأثربرانگیز زندگی »هد وضعیت کند. انوری در زمانه خود شامرسوم در میان مردم انتقاد می

«. هنر بوده استمردان شریف و پاکدامن و زندگی توأم با موفقیت و کامیابی افراد فاسد و بی

علم های مختلف جامعه، از جمله پادشاهان، عالمانِ بیاخالقی در میان گروهسنایی به رواج بی

-نمایند و خرقهیر و تفسیر میکه احکام دین را برای تأمین منافع شخصی به زیان دیگران تعب

های (. پند و اندرزهایی که این بزرگان در نوشته13-13کند )همان: پوشان دروغین اشاره می

اند واکنشی به مفاسد اخالقی اجتماع عصر خویش بوده که سراسر جامعه را خود ارائه کرده
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نبوده، بلکه امیران، ای خاص فراگرفته بوده است. در واقع، فساد مختص مردم عادی یا طبقه

احبان قلم و اندیشه در که صاند تا جاییپادشاهان، و رهبران مردم بر همین سیاق بوده

 اند.های خود این صفات را به باد انتقاد گرفتهها و نوشته اندرزنامه

های مطابق با آنچه که در منابع تاریخی آمده است با غلبه مغوالن بر ایران اقتدار ارزش

سو با تضعیف بیشتر آنها بود؛ برای نمونه، داوسن در تنها تقویت نشد، بلکه شرایط همهاخالقی ن

کند که کتاب تاریخ مغول از غلبه فساد و انحطاط شرافت و نجابت در زمانه مغول صحبت می

اند. البته یافتهرسیدند و در ازاء ستم و خیانتِ خود ارتقاء میافراد فاسد به مناصب حکومتی می

گفتند. همچنین مهدی کند که خود مغوالن دروغ نمیب است کتاب اخالق ناصری اشاره میجال

کند که سد راه فرزانگان بودند. از آنجا محقق به تسلط متملقان و چاپلوسان و مخنثان اشاره می

 اند ودانستهرسیدند راه ارتقاء خویش را از میان برداشتن رقبا میخرد به مناصب میکه افراد کم

زنی را تدریج ریا و تزویر و تهمتاند. این امر بهکردهها را نثار آنها میهمین خاطر انواع تهمتبه

در ایران مخصوصاً پس از حمله مغول اصول و مبانی »گوید در جامعه نهادینه کرد. راوندی می

گفتار و اخالقی و راه و رسم مردی و مردانگی و راستی و درستی و وفای به عهد و عالقه به 

وطنان ما خوانند در میان همکردار نیک یعنی همان چیزی که اروپاییان اصول اخالقی می

که باید اخالق و رفتار مخصوصاً در بین طبقه حاکم به طور محسوس سستی گرفت و کسانی

فریبی افراد یا جماعات افکنی و عوامگوئی و نفاقآنها سرمشق دیگران باشد حاضر شدند با دروغ

 (.111-1)همان: « فریب دهند را

نظر اند، آشفته بهوضعیت اخالقی پس از مغوالن نیز، مطابق با آنچه که مورخان ذکر کرده

رسید. در این دوران اگر اندک کسانی هنوز به رذایل و فجایع آلوده نشده و عفت ذاتی و می

اشتند و عبید زاکانی مناعت طبع و پاکی فطرت آنان را بر کنار نگاه داشته شرایط مساعدی ند

کشد. به گفتة با زیرکی خاصی این آشفتگی اخالقی و وضع ناگوار روزگار را به تصویر می

(. این موضوع از 118راوندی در عهد صفویه نیز بازار تملق و چاپلوسی رواج گرفت )همان: 

گویی، وغکاری، در( از رایج بودن تملق، تقلب، مخفی1181چشم بیگانگان دور نماند. شاردن )

کند. تاورنیه ایرانیان را ریاکاران و چاپلوسانی خوردن در میان ایرانیان یاد می پرگویی، قسم

داند. موریه پرست میران و نفسداند. زکریا شماس مورخ ارمنی ایرانیان را شهوتبزرگ می
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ان را دارای داند. واتسون ایرانیگو و خودپسند میزن، متملق و دروغ( ایرانیان را الف1138)

(. در 112-118کند )همان: توصیف می« شوق دائمی به سودجویی نامشروع»غرور توخالی و 

داری در ایران بوده است. دادن رشوه و کنار اینها رشوه دادن نیز از اصول مرسوم مملکت

پیشکش در ایران تا قبل از مشروطیت عملی عادی و معمولی بود. به همین خاطر سولتیکوف 

( از دوروئی، 1131کند. گوبینو )ه عدم وجود درستکاری در میان ایرانیان اشاره میروسی ب

-کند و میرزا ملکم خان تملق و چاپلوسی را بهگیری ایرانیان یاد میبازی و رشوهنفاق و حقه

گویی و کتمان حقیقت، گول زدن داند. ترولر دروغماندگی ایران میعنوان علل انحطاط و عقب

مالحظه برای پول درآوردن و پیش رفتن و تالش بی»ر را کاله گذاشتن به همراه و سر یکدیگ

(. 118-131داند )همان: های ایرانیان میرا از جمله خصیصه« پامال کردن و عقب زدن دیگران

توجهی مردم به منفعت عمومی و عزت ای از بیالعابدین مراغههمچنین سیولینیو به ریا، زین

رانی، پوالک از ناسزاگویی، دروغ، نیرنگ و ریا و گویی و شهوتز دروغوطن، اولئاریوس ا

( ایرانیان یاد 1131شناسی و به فکر منافع خود بودن )فراستخواه، گروته از فقدان حس وظیفه

اند ترتیب، آنچه از سخن مورخان، سیاحان و خارجیانی که از ایران دیدن کردهکنند. بدینمی

دهی های اخالقی در جامعه و توان آنها در جهتضعیف اقتدار ارزشدهنده ت آید نشانبرمی

 رفتار افراد در مسیری اخالقی است.

ها نسبت به اخالق در بندی مناسبی از نگرش خارجیزاده را بتوان جمعشاید سخن جمال

 منش وها ایرانیان را مردمی بااستعداد و تمدنکند خارجیمیان ایرانیان دانست که اشاره می

دانند ولی آنها درمورد اخالق درونی که شامل رعایت شرایط راستی و گرم و باعاطفه میخون

جویی و امانت و فداکاری و جرأت و شجاعت گویی و حقیقتدرستی و شرافتمندی و حقیقت

: 1111زاده، اند )جمالو شهامت و نیکوکاری و خیرخواهی و جوانمردی است، بر ما ایراد گرفته

ها نیست و خود ایرانیان نیز اب چنین رفتارهای ضدارزشی به ایرانیان مختص خارجی(. انتس01

کاری، دروغ، پنهان( »11-1: 1131اند. فراستخواه )هایی را در جامعه تشخیص دادهچنین ویژگی

را از جمله « گرایی و فقدان روحیه تحقیق و پیشرفتدورویی و تملق، خودپسندی، خرافات

ایرانیان از دزدی »معرفی کرده است. مینوی از این موضوع شکوه دارد که همه خلقیات ایرانیان 

« و بدی دیگران شاکی هستند و در کاری که به دست خودشان است از دیگران کم نیستند
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اشاره جالبی به  1110اسفند  01: (. همچنین روزنامه اطالعات، در شمارة 1181)راوندی، 

  گویی در ایران دارد:موضوع دروغ

اید که داریوش بزرگ در لوحة زرین خود دعا کرده اید حتماً شنیدهاید و اگر ندیدهشما دیده»

است که خدا کشور او را از دروغ حفظ کند. معلوم نیست آن مرحوم چه ناخدمتی در پیشگاه 

ترین آفات خداوند کرده که دعایش وارونه مستجاب شده، یعنی خدا آفت دروغ را که مهلک

مان با همدیگر دروغی و ساختگی است، لت او مسلط ساخته است. ما سالم و علیکاست بر م

مان دروغ و خالصه مان دروغ، دفتر دستکمان دروغ، تجارتقهرِمان دروغ، مهرِمان دروغ، کسب

 (.11: 1111زاده، )جمال« باردمان به زمین میدروغ و دروغ و دروغ است که از سراپای

های اخالقی در میان بندی و تقید به ارزشدهد که عدم پایمی بررسی این منابع نشان

ای که از گونهای مربوط به امروز نیست، بلکه در گذشته نیز این امر رواج داشته، بهایرانیان مسئله

رو، هرگونه استدالل درمورد تضعیف چشم ناظران بیرونی و درونی پنهان نمانده است. از این

دهد ران امروز باید پیشنیة آن را مدنظر قرار دهد. مرور منابع نشان میهای اخالقی در ایارزش

بند اند و مردم در عمل چندان به آنها پایها در گذشته نیز اقتدار زیادی نداشتهکه این ارزش

اند. در اینجا شاید این استدالل مطرح شود که هرچند در گذشته نیز نقض هنجارها و نبوده

توان د داشته، اما امروز بیشتر شده است. در پاسخ به این استدالل میهای اخالقی وجوارزش

گفت آنچه که امروزه در عمل اتفاق افتاده این است که مردم با صراحت بیشتری این هنجارها را 

های زیرین بوده امروزه آشکارتر شده و در ای که در گذشته بیشتر در الیهکنند و پدیدهنقض می

یک مسئلة اجتماعی توجه نه فقط پژوهشگران و اندیشمندان، بلکه عموم عنوان عین حال به

 مردم را به سوی خود جلب کرده است.

 های اخالقیهای عدم اقتدار ارزشریشه

ای امروزی نیست. در اینجا های اخالقی پدیدهطور که در باال اشاره شد، عدم اقتدار ارزشهمان

توان از و چرایی این موضوع فراهم نیست، اما می های تاریخیمجال پرداختن کافی به ریشه

( استدالل 1131القلم )های مطرح شده برای توضیح این مسئله کمک گرفت. سریعبرخی ایده

پذیری فردی در ایران ضعیف است و این موضوع به گذشتة تاریخی این کند که مسئولیتمی

پا و آمریکا، رواج نداشته و این موضوع گردد که در آن دادوستد آزاد، به شیوة اروسرزمین برمی
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( حکومت استبدادی 1133پذیری فراهم کرده است. قاضی مرادی )زمینه را برای عدم مسئولیت

« در پیرامون خودمداری ایرانیان»داند و در مقدمة کتاب ترین عامل خودمداری ایرانیان میرا مهم

کست انقالب مشروطه چنان بود که حوزه ها پس از شساختار حکومت»کند که گونه ادعا میاین

ها بر حوزه عمومی و تالش برای حذف تابید. سیطرة حکومتعمومی مستقل از خود را بر نمی

اعتمادی به کاتوزیان از عدم امنیت و بی«. واسطة حکومت بر مردم انجامیدآن به اعمال سلطة بی

( از 1131ور ایرانی و فراستخواه )( به روان جمعی استبدادپر1131آبادی )حکومت، احمدی علی

ها به محیط کند که خلق و خوی مردم پاسخ آنهای نهادی این موضوع یاد و اشاره میزمینه

 اند. نهادی، اجتماعی و جامعه و موقعیتی است که در آن قرار گرفته

واسطه که، در گذشته اقتدار اخالقی در این جامعه باال نبوده، اما امروزه به  با وجود این

پردازیم؛ نخست نحوه ل مهم میچند فرایند این امر تشدید شده است. ما در اینجا به دو عام

های جامعة رانی، تعامل حاکمیت با مردم و ضعف نهادهای مدنی، دوم گسترش ارزش حکم

های اخالقی در حال راه پیدا کردن به سطح گفتمان بر این، عدم اقتدار ارزش . عالوه1بازار

ها است که عدم اقتدار جامعه است. چنین امری ناشی از رشد فرایند بازاندیشی انسانعمومی 

کند. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که تببین تر میهای اخالقی را برجستهارزش

های اخالقی را عالوه بر سطح فردی، باید در سطح نهادی هم جستجو کرد و نهادها ارزش

های اخالقی دارند. به همین خاطر است که رویج یا تضعیف ارزشنقش مهمی در هدایت، ت

های مطرح شده در چرایی این خلقیات بر نهادها و تعامل بین افراد و ای از بحثبخش عمده

 این نهادها تأکید دارند.

 رانی و ضعف نهادهای مدنینخست: نحوه حکم

گیر با مردم دهای حاکمیتی و تصمیم: در ایران تعامل بین نهارانی و تعامل با جامعهنظام حکم

های اعتمادی زمینه را برای دور زدن ارزشاعتمادی بوده است. این بیهمواره مبتنی بر نوعی بی

اخالقی فراهم و توان نهادها برای هدایت و کنترل رفتارهای اخالقی را تضعیف کرده است. در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
های بازاری به قلمرو غیراقتصادی اشاره درازی ارزششود و به دست. چیزی که از آن به عنوان جامعه بازار یاد می1

 و اجتماعی را به سیطره خود درآورده است.  دارد که امور اخالقی
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اشت که برای در امان ماندن جان و مال کرد آن مردم را وادرانیِ مستبد و عملگذشته نظام حکم

خویش راهبردهای متفاوتی را در پیش بگیرند. از جمله این راهبردها عدم آشکار کردن خود و 

پذیری و تعهد اجتماعی فراهم کاری بوده است. لذا، زمینه بروز ریا، دروغ، عدم مسئولیتپنهان

هادی ایران در طول تاریخ سبب شده شباهت به آن نیست. شرایط نشده و وضعیت امروز نیز بی

برای کاستن از فشارهای وارده روی بیاورند؛ چیزی « تطبیق»یا « سازگاری»که مردم به استراتژی 

 کند.یاد می« سازگاری روحیة ایرانی»عنوان که بازرگان از آن به

های زشرانی معاصر تالش کرده که اصول و ارنظام حکم پیوند اخالق با قانونِ ایدئولوژیک:

های اخالقی را، که اخالقی را به یک ایدئولوژی گره بزند و یک تفسیر رسمی از اخالق و ارزش

تنیده است، جایگزین توافقی عمومی بر سر  های سیاسی آن درهمعمدتاً با سیاست و ارزش

های سیاسی و ها کند. چنین موضوعی زمینه التقاط امر اخالقی را با ارزشتعریف این ارزش

ای سیاسی کرده است. سیاسی و ون ایدئولوژیک ایجاد و مسئلة اخالق را تبدیل به مسئلهقان

زاست. از نظر مسئوالن اخالقی شدن جامعه ایدئولوژیک شدن امر اخالقی برای اخالقیات آسیب

یعنی ترویج و تقید به یک قرائت خاص از اخالق که همان قرائت رسمی حاکمیت است. از 

اخالقی تعبیر و در مقابل های رسمی به بیها و عدم اطاعت محض از ارزشرو تغییر ارزشاین

طور که که ضمانت اجرایی اخالقیات و انصاف همانگیرد؛ در صورتیآن مقاومت صورت می

 است نه قانون.« عقیده مردم»گوید ( می1130دورکیم )

تماعی اخالق در جامعة ما ضمانت اجرایی اج های اخالقی:ضعف ضمانت اجتماعی ارزش

های اجتماعی ضعیف بوده و تالش کافی برای تقویت آن صورت نگرفته است. وقتی که ضمانت

کننده و تعریف امر اخالقی عنصر تعیین« قدرت»رنگ شوند، های اخالقی کمعدم رعایت ارزش

وابسته به قدرت خواهد بود. با تبدیل شدن قدرت سیاسی به ضمانت اجرایی اخالق، صاحبان 

های برخوردار از جا و گروهراحتی مرزهای اخالق را در راستای منافع گروهی جابهت بهقدر

-کنند. لذا، هر امری تا جایی اخالقی تلقی میقدرت نقش مهمی در تعریف امر اخالقی پیدا می

صورت نه تنها اندازد، در غیر اینهای سیاسی و منافع آنها را به خطر نمیشود که ارزش

بر این، پیوند بلکه غیرقانونی و در نتیجه مستوجب برخورد قضایی است. عالوه غیراخالقی، 

از منظر »دهد. در ایران  های اخالقی مصادیق امر اخالقی نیز تغییر میقدرت با تعریفِ ارزش
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حاکمیتی و رسمی مصادیق ناامنی اخالقی بدحجابی، فساد جنسی، ترویج مظاهر و مدهای 

بندوباری طور کلی ترویج مفاسد و بیموسیقی مبتذل، اینترنت و بههای مستهجن، غربی، فیلم

(. یعنی از نگاه رسمی 81-112: 1131؛ به نقل از جاویدی، 31: 1131)حاجیانی، « اخالقی است

گویی و نظایر آن، چندان حاکمیتی تعامالت بین فردی و اجتماعی، از قبیل بدعهدی، دروغ

رانی در زمینه روند. به همین خاطر تالش اصلی نظام حکممصادیق ناامنی اخالقی به شمار نمی

که اگر بر روی اخالق معطوف به موارد فوق است نه اخالق مدنی و تعامالت، در صورتی

بندی به تعهدات تمرکز شود، موارد فوق نیز به پذیری و پایتقویت مواردی از قبیل مسئولیت

 ایت خواهند شد.عنوان پیامد چنین اخالقیاتی از سوی جامعه رع

طلبد که هایی را می: پیچیدگی زندگی در دنیای مدرن وجود نهادها و انجمنضعف نهادی

های اخالقی ایفای نقش کنند. در های ارزشکه در سامان دادن به نظم اجتماعی و تحکیم پایه

 طرفی راایران از یک طرف وجود چنین نهادهایی ضعیف است و نهادهای موجود نیز جانب بی

های های اخالقی، بلکه تشویق مردم به پیروی از ارزشکنند و دغدغه آنها نه ارزشرعایت نمی

دنبال آن دوگانگی، قطبی  گیری نوعی تقابل در جامعه و بهنظام سیاسی است. پیامد این امر شکل

شدن و سربرآوردن پدیدة خودی و غیرخودی است. در چنین شرایطی هر کدام از طرفینِ این 

پندارد و سعی بر غلبه بر آن دارد. چیرگی این نگرش در خویش می« دیگری»بل آن یکی را تقا

جامعه فضای کنش را به یک بازی با حاصل جمع صفر برای بازیگران تبدیل کرده که هر کدام 

فقط به فکر برتری خویش هستند. ایرانیان به جای اقدام و تالش عملی برای اصالح این 

کنند. وقتی که افراد دیگران را به ین تصویر برساختة خویش را بازتولید میروندها، هر روزه ا

که  حالکنند، در عین های مطلوب متهم میها و عدم رعایت هنجارها و ارزشاخالقیانواع بی

زمان با این کار قصد تمایز خود از دیگران را دارند )ایجاد دیگری و فاصله اجتماعی(، هم

جای تالش برای غلبه بر کننده تصویری منفی از خود نیز هستند. آنها بهقویتبازتولیدکننده و ت

کنند. از اخالقی متهم میاین عوامل، استراتژی سازگاری را در پیش گرفته و دیگران را به بی

بینند و با اینکه از وضعیت شکایت دارند، رو، عمدتاً خود را نیازمند بازاندیشی و اصالح نمیاین

دنبال تطبیق و سازگاری با وضع موجود و کنند و بهای هر روزة خود آن را بازتولید میهبا کنش

 گیرد.ها صورت نمیگیری فردی از آن هستند و لذا تالش جمعی برای غلبه بر این چالشبهره
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های فردی کنند آزادیای که نهادهای آن مدام تالش می: در جامعههای فردیتحدید آزادی

فردگرایی اخالقی مردم را خودخواه فرض »شود. د فردگرایی اخالقی تضعیف میرا محدود کنن

اش بیشتر بر معنی آزادی است. از دیدگاه فردگرایی اخالقی، آزادی من یعنی فقط کند؛ تکیهنمی

(. تحمیل 010: 1131)سندل، « اموفادار به تعهداتی باشم که خودم به اختیار خودم پذیرفته

شان به رعایت این تعهدات که عدم راد، فارغ از اختیار آنها و ملزم کردنتعهدات شخصی بر اف

های اخالقی است. زمانی که آزادیشود خود عین بیرعایت آنها رفتاری غیراخالقی تلقی می

بند بماند که وی هیچ نقشی در رود به تعهداتی پایشوند و از فرد انتظار میفردی سرکوب می

کند. در عوض نوعی اند، فردگرایی اخالقی رشد نمیبه وی تحمیل شدهپذیرفتن آنها ندارد و 

کند که باید منافع طلبانه یا خودخواهانه رواج یافته و از این منطق پیروی میفردگرایی منفعت

عمومی در خدمت منفعت فردی قرار بگیرد و اگر بین این دو تعارض بوجود بیاید اولویت با 

های اخالقی عمدتاً مبتنی بر تعهد جمعی هستند در این ه ارزشمنافع فردی است. از آنجا ک

های اخالقی نیز ماند و ارزشحالت دیگر فضا و مجالی برای تعهد و مسئولیت جمعی باقی نمی

 کنند.های فردی و اجتماعی پیدا نمیجایگاهی در هدایت کنش

که عدالت در ابعاد  : پنداشت و باور عمومی در ایران این استهای عدالتسست بودن پایه

رنگ شدن آن هستند. براساس موج سوم رانی عامل اصلی کمهای حکممختلف ضعیف و نظام

گویان معتقدند کسی که پول و درصد از پاسخ 1373های ایرانیان، ها و نگرشپیمایش ملی ارزش

صورت قانون به »درصد نیز با این گزاره که  12شود؛ پارتی نداشته باشد حقش پایمال می

درصد میزان  8171بر این، مخالف هستند. عالوه « شودیکسان برای مردم و مسئوالن اجرا می

-درصد از پاسخ 1178اند. همچنین، اهمیت پارتی و آشنا در یافتن شغل را زیاد ارزیابی کرده

. این 1شودرعایت می کمگویان معتقدند که قانون توسط مسئوالن و وابستگان آنها به میزان 

ها داللت بر این دارد که مردم نگرش مثبتی نسبت به اجرای عدالت در جامعه ندارند. نبود افتهی

عدالتی مستلزم های اخالقی داللت دارد؛ زیرا بیعدالت به یک معنا بر ضعف ارزش

کند، عدالت موضوعی طور که سندل اشاره میزیرپاگذاشتن هنجارهای اخالقی است و همان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها هستند، اما در اینجا به خاطر نزدیکی زمانی سو با این یافتههای قبلی پیمایش مذکور نیز همهای موج. البته یافته1

 شود.های آخرین موج به امروز و نیز پرهیز از طوالنی شدن مطالب، از اشاره به آنها اجتناب میداده
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پرسیم پرسیم آیا عدالت در جامعه برقرار است، درواقع، میکه مییموقع»اخالقی است، 

ها، درآمد و دارایی، حقوق و وظایف، اختیارات و فرصت –چیزهایی که برایشان ارزش قائلیم 

(. در شرایطی که 13: 1131)سندل، « شونددر آن جامعه چطور توزیع می –ها و افتخارات مقام

اخالقی چگونگی توزیع این موارد نداشته باشند، آن را نوعی بی مردم تصور و پنداشت مثبتی از

گرایی باشند، از نظر آنها زایل کننده اخالق هستند. کنند و نهادهایی که باید مروج اخالقتلقی می

دانند، مردم تأکید های اخالقی میبا چنین پنداشتی از نهادها، که خود را پاسدار اخالق و ارزش

 پندارند.اخالقی را فقط سرپوشی بر رفتارهای ضداخالقی می هایآنها بر ارزش

دهی به : در کنار موارد باال، مشاهدات هم نقش مهمی در جهتعدم تناسب پاداش با تالش

بر و بدون زحمت های میانکنند دیگران از راهها دارند. وقتی که افراد مشاهده میگیریتصمیم

-های اخالقی کاهش میبندی به ارزشیج تمایل به پایکنند به تدردستاورد بیشتری کسب می

کنند و باور قبلی یابد. امروزه مردم به کرات چنین رفتارهایی را در سطوح مختلف مشاهده می

شود. لذا، خود نیز به سمت های اخالقی تقویت میآنها مبنی بر عدم التزام دیگران به ارزش

گویان در موج  درصد از پاسخ 1370اطر است که شوند. به همین خچنین اعمالی سوق داده می

های ایرانیان معتقدند افراد عادی هرچقدر تجربه و تخصص ها و نگرشسوم پیمایش ملی ارزش

درصد نیز معتقدند که بیشتر ثروتمندان  1178توانند به مقامات باال برسند و داشته باشند نمی

 اند.ثروت دست یافته ایران از طرق غیرقانونی یا رانت و پارتی به این

های اخالقی نه فقط به : برای پی بردن به میزان رعایت ارزشگیری نامناسب از قدرتبهره

-بهره»کارگیری قدرت نیز نگاه کرد؛ زیرا اخالق مانعی بر سر راه رفتار مردم بلکه باید به شیوه به

سوءاستفاده از قدرت  ای که مردم شاهد(. در جامعه11: 1130است )دورکیم، « گیری از قدرت

های اخالقی اقتدار الزم را توان گفت در آن جامعه اخالق ضعیف است و ارزشهستند، می

ندارند. باور عمومی مردم بر این است که در جامعه ما از قدرت در راستای منافع فردی و 

گویان درصد از پاسخ 1173( در پژوهشی نشان داد که 1188شود. حاجیانی )گروهی استفاده می

 0171)طبقة متوسط شهر تهران( معتقدند که مسئولین باالی کشور اصالً دارای صداقت نیستند و 

های ایرانیان ها و نگرشاند. در موج سوم پیمایش ارزشدرصد نیز صداقت آنها را کم بیان کرده

ها رعایت گویان معتقدند که قانون به میزان کم توسط مسئوالن و بستگان آن درصد از پاسخ 1178

 1271های حکومتی/دولتی نیز درصد و دستگاه 1373شود و میزان مشابه برای ثروتمندان می
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درصد از آنها معتقدند که قانون درمورد مردم و مسئوالن یکسان اجرا  12درصد است. همچنین 

هایی گروههایی بیانگر سوءاستفاده از قدرت، از منظر افراد، در راستای منافع شود. چنین یافتهنمی

 است که دسترسی باالتری به منابع قدرت دارند.

 های بازاری و نظم اخالقیدوم: ارزش

های اخالقی در ایران فاقد اقتدار توان ادعا کرد که ارزشبر مبنای شواهد تاریخی و تجربی می

در دهی به رفتارهای افراد است. سازوکار بنیادی چنین منطقی و تشدید آن را، الزم برای جهت

جستجو کرد؛ « های بازاریارزش»های تاریخی این پدیده، باید در سیطره یافتن کنار ریشه

-گری، پیگیری نفع شخصی و همانهایی از قبیل سودجویی، محاسبههای بازاری ویژگیارزش

گیرد. سیطره  ، را در برمی«تقدم اخالقی فرد»کند دفاع مداوم از ( اشاره می1331طور که گری )

شود شکل جدیدی از نظم اجتماعی را یاد می 1«جامعة بازار»عنوان هایی که از آن بهرزشچنین ا

ای کند؛ یعنی جامعههای اخالقی عمل میکند که در جهت تضعیف ارزشبر زندگی تحمیل می

-پول»( تضعیف شده و جای آن را 1131های اخالقی، جمعی و سنتی )سندل، که در آن ارزش

ها، جامعه را از نظم سنتی و آنچه که اخالق گیرد. تأکید بر این ارزشمی« وریمحپول»و « پرستی

یابد و ها سیطره میکند و از آنجا که فردگرایی شدیدی بر انسانشود تهی میجمعی خوانده می

-جامعه»رود انسان در جامعة بازار تبدیل به موجودی خصوصیات اخالقی دیرپای از میان می

تواند به افراد هویت و جایگاه ببخشد، از ود. در این شرایط پول است که میشمی« 0شدهزدایی

هایی یابد. سیطره چنین ارزشهای اخالقی تقدم میگری اقتصادی بر سایر ارزشرو، محاسبهاین

ترین ( مهم1131باعث شده افراد در پیمایش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعه ایران )

 اند.عنوان کرده« پول و ثروت»داشتن عامل بدبختی را ن

بخش )یا به تعبیر دورکیم گری، در صورت نبود نهادهای سامانتسلط شکل افراطی محاسبه

ای در امور اقتصادی اگر نظم و قاعده»باشد و « منشأ انحطاط اخالق عمومی»تواند می«( اصناف»

د شد و نوعی کاهش حس اخالقی در ایجاد نشود آثار و نتایج آن از حد قلمرو اقتصاد خارج خواه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Market society 

برای اشاره به « جامعة بازار؛ بازار و نظریة اجتماعی مدرن»( در کتاب 1131این اصطالح را اسلیتر و تونکیس ) .0

 کنند.تلقی می« شدهزادییجامعه»برند که انسان را موجودی کار مینگرش فردگرایانة اقتصاد بازار به انسان به



 

 

 

 

 

 1000، پاییز و زمستان 2، شماره 12ن، دوره بررسی مسائل اجتماعی ایرا  20 

  

 

(. امروزه نظمی در جامعه ایران در حال 10: 1130)دورکیم، « عموم مردم را به دنبال خواهد داشت

رانی و تعامل آن با شهروندان برآمده و با لحاظ تاریخی از دل نوع نظام حکمسلطه است که به 

باال اشاره شد، فقدان و ضعف نهادهای طور که در های جامعة بازار تقویت شده است. همانارزش

اند بر زندگی اجتماعی های جامعه بازار توانستهست که در نبود آن ارزش واسط در ایران، خالئی

سیطره یابند و در جهت انحطاط اخالق عمومی عمل کنند. در این حالت آنچه قبالً تعهد اخالقی 

جارهای غیربازاری یا به حاشیه رانده شدن است. بازاری شدن هنای بازاری شدهبود، حاال رابطه

شود. صورت حاد این موضوع جایی ها میدوستی و تغییرات در ارزشآنها سبب افت روحیه نوع

به حساب « ننگ اخالقی»ند کمتر گیرهای اخالقی را نادیده میاست که رفتارهایی که ارزش

سا پاداش هم کسب کنند. پیامد این امر بکنند و چهآیند و افراد از چنین عملی احساس شرم نمی می

طلبی فردی و رعایت نکردن تعهدات پذیری فردی و جمعی، منفعتسودجویی، عدم مسئولیت

ترین دغدغه افراد نه اخالق بلکه وبیش مبتالبه جامعه امروز ما است. لذا، مهماخالقی است که کم

 د شده است.های یادشده هم تأییشود، که در پیمایشمسائل اقتصادی می

 گیری بحث و نتیجه

امروزه شاهد عدم تعادل بین تعهدات فردی و اجتماعی در جامعه هستیم و افراد سعی دارند که 

های اجتماعی را در جهت منافع شخصی مصادره کنند؛ مورخان نیز تصویری مشابه این ارزش

های مختلف دربارة پیمایشهای اند و برمبنای یافتهوضعیت از جامعة ایران در گذشته ارائه کرده

سو با گزاره فوق از جامعه دارند. بنابراین، هرچند افراد بر های مردم، افراد نیز پنداشتی همنگرش

های اخالقی نیستند، اما پنداشت از تضعیف اقتدار بند به ارزشاین باورند که دیگران پای

رای ریشه تاریخی است که اخالقی در جامعه ایران مختص به وضعیت امروزی نیست، بلکه دا

وبیش رایج بوده است. این وضعیت نوعی سردرگمی در افراد ایجاد کرده و در گذشته نیز کم

های اخالقی آنها را در تشخیص درست از نادرست یا مطلوب از نامطلوب )که همان ارزش

خالقی را های اهستند( دچار تردید ساخته است. مردم از یک طرف باور دارند که دیگران ارزش

ها برای سعادت ضروری است کنند، از طرف دیگر معتقدند که رعایت این ارزشرعایت نمی

های های ایرانیان رعایت ارزشها و نگرش)برای نمونه، در موج سوم پیمایش ملی ارزش
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ترین عامل خوشبختی از سوی مردم ذکر شده است(. در عین حال باور اخالقی به عنوان مهم

بند به اخالقیات بمانند، از آنجا که دیگران چندان تقیدی به اخالقیات ر آنها پایدارند که اگ

. این امر ناشی از غلبة منطق بازاری است که اخالق را با چنین 1ندارند، متضرر خواهند شد

که رعایت اخالقیات یک الزام برای زندگی بهتر است، نه کند، در حالیمعیارهایی سنجش می

صورت های اخالقی را بهطور کلی، مردم ارزشاسبات مبتنی بر سود و زیان. بهابزاری برای مح

-های اجتماعی که مستلزم انتخاب اخالقی است به آن عمل نمیپسندند، ولی در دوراهیعام می

دانند. از یک طرف در پی می« سازگاری»کنند. در چنین شرایطی مردم شرط دوام آوردن را 

اند و از طرف دیگر مدام از آن انتقاد د که اتفاقاً خود از آن ناراضیسازگاری با شرایطی هستن

کنند؛ یعنی به به فرافکنی کنند تا این تلقی را ایجاد کنند که دیگران اخالقیات را رعایت نمیمی

 شوند.متوسل می

تعبیری، هایی برای چگونگی بهتر زیستن در کنار یکدیگر و، بهاخالق مربوط به یافتن راه

های اخالقی را باید به مثابة عی سیاست زندگی است. پس ارتقاء جایگاه و اقتدار ارزشنو

ای که نباید از آن غفلت کرد تفکیک بین اقدامات مربوط به سیاست زندگی در نظر گرفت. نکته

رسد بیش از اینکه اخالقی است. در جامعة امروزی به نظر میاخالق و جامعه غیرفرد )افراد( بی

اخالق باشند شرایط بیرونی و پنداشت از آن است که افراد را وادار به رفتار غیراخالقی بی افراد

های اخالقی را تأیید و کند؛ مدعای آن این است که افراد در سطح ذهنی و نگرشی ارزشمی

آرزوی تقویت آن در جامعه و در تعامالت انسانی را دارند، اما در عین حال دیگران را محکوم 

کنند و در نتیجه برای متضرر نشدن از شرایط، خود نیز دست به عمل و رفتار اخالقی میبه بی

ترتیب، زیرپا گذاشتن موازین اخالقی به بخشی از فرهنگ و شیوة زنند. بدینغیراخالقی می

زیست اجتماعی تبدیل شده که نه تنها تنبیه و مجازات باالیی به همراه ندارد، بلکه در مواردی با 

 ش همراه است.پادا

هایی خاص و تحمیل آنها بر افراد رانی سعی در ترویج ارزشاز طرف دیگر نهادهای حکم

شود. بنابراین، متناسب با آنچه فراستخواه عنوان دارند که فراتر از آن کمتر به رسمیت شناخته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ای را انتخاب رف مقابل، گزینهاعتمادی به ططرفین به خاطر بی . شرایطی مشابه معمای زندانی که هر یک از1

 شود.کنند که به ضرر هر دو تمام می می
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به جای « اخالق محتسبی»امر اخالق عمومی در جامعه ما ایدئولوژیک شده و نوعی »کند، می

که[ اخالق نوعی وجدان اجتماعی و آگاهی جمعی اخالق اجتماعی نشسته است. ]در صورتی

توان آن را رسمی و از باال تعریف کرد. وقتی اخالق ( و نمی138-3: 1131)فراستخواه، « است

گذرد عنوان آگاهی جمعی تعریف کنیم، با ذهنیات مردم و آنچه که در ذهن آنها میبه را به

برد. لذا، ضمانت ار داریم و اقدامات دستوری در تعریف اخالقیات راه به جایی نمیسروک

 باشد.« عقیده مردم»گوید باید اجرایی اخالقیات و انصاف همان طور که دورکیم می

نکته دیگر اینکه در سطح کالن کشوری موضوعات اخالقی از جایگاه چندانی برخوردار 

های رسمی مباحث امنیتی ائت و تعریف رسمی. در گفتماننیستند، مگر در چهارچوب همان قر

و  1و سیاسی بر سایر مسائل غلبه و در مورد زندگی شهروندان گفتمان اقتصادی چیرگی دارد

-جایگاه چندانی برای موضوعات اخالقی و اجتماعی به صورت مستقل وجود ندارد، بلکه به

کرات امور مربوط شدت و به ای مختلف به هشوند. در گفتمانعنوان تابعی از اقتصاد مطرح می

گیرد، اما جای بحثِ از لحاظ به سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی مورد بحث قرار می

به شدت خالی است و پرداختن به یک « زندگی خوب و اخالقی»طرفانه در مورد سیاسی بی

-حث نشسته است. میگفتمان خاص که قرابت چندانی با واقعیات زندگی ندارد به جای این مبا

اند، بیش از آنکه تالش برای توان ادعا کرد جاهایی هم که وارد مباحث اخالقی و اجتماعی شده

های که ارزشحل این مسائل و تقویت اخالق مدنی باشد، بیشتر یک کنش سیاسی است. وقتی

اخالقی را های اخالقی با گفتمان سیاسی حاکمیت امتزاج پیدا کند، مردم مسائل و تنزل ارزش

به پای نظام سیاسی حاکم خواهند نوشت، بنابراین باید پای سیاست را از این مسائل بیرون 

کشید و به جای اینکه مسائل اخالقی را سیاسی کرد، باید مسائل سیاسی را اخالقی نمود. در 

اد های اخالقی در جامعه ما تضعیف انسجام اجتماعی، رواج فسمجموع، پیامد عدم اقتدار ارزش

گیری فردگرایی خودخواهانه و ایجاد طلبی فردی، شکلدر سطوح مختلف، رشد منفعت

 سردرگمی اجتماعی است.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترین درصد پاسخگویان مهم 1370. برای نمونه در گزارش وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخالقی جامعة ایران 1

 اند.کرده مشکل کشور را مشکالت اقتصادی، بیکاری، فقر و نبود امکانات رفاهی ذکر
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ترتیب، مطابق آنچه که در تصویر زیر نمایش داده شده است، امروزه با وضعیت عدم اقتدار بدین

امر در  های اجتماعی و اقتصادی هستیم که ایندهی به کنشهای اخالقی در جهتالزم ارزش

آورد تاریخی به عنوان یک رهپنداشت افراد از شرایط جامعه نیز جای گرفته است. دالیل این پدیده، به

گردد بخش و واسط برمیرانی با جامعه و ضعف و فقدان نهادهای انسجامهای حکمنحوة تعامل نظام

را تشدید کرده است.  های اجتماعی آنهای بازاری به حوزه تعامالت و کنشو امروزه رواج ارزش

طلبی آنچه که از پس این شرایط ایجاد شده تضعیف انسجام اجتماعی، شیوع فساد، رواج منفعت

فردی، فردگرایی خودخواهانه و سردرگمی اجتماعی است که شکنندگی نظم اجتماعی محصول 

گال سیاست، رفت از این وضعیت نیازمند اصالحات نهادی، رهایی اخالق از چن نهایی آن است. برون

تقویت انسجام اجتماعی، ایجاد توازن بین تعهدات و حقوق فردی و اجتماعی، تقویت گفتمان 

 مدار و بازتعریف مرزهای اخالقی است.اخالقی، تربیت شهروندان اخالق
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