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  كردار نيست  نيم چودو صد گفته
  

  ۵/۱۰/۸۹:   مورخ  روز يكشنبه،روزنامه شرق، صفحه انديشه،: مبنع
  
وسيله شـهرداري در    توجهم به تابلوهايي جلب شده كه بهتهران   سطح شهر   در اخيراً هنگام تردد   .۱

كه عمومـاً  هايي  تابلو . استها تعبيه شده و پيش چشم شهروندان قرار گر فته      ها و بزرگراه    خيابان
 هـاي  هاي اخالقـي هـستند و قاعـدتاً قـرار اسـت يـادآور نكـات و آمـوزه             تحيند و نص  پمتضمن  
هـاي   هايي كـه در عمـل بكـار بـسته شـوند و بـروز و ظهـور كـنش                 چندي باشند؛ آموزه   اخالقي

  . اخالقي شهروندان را بهمراه داشته باشند
ان ايـن طـرح در   ضـع ا مقصود باشد و ومل چندان وافي بهرسد كه اين كار در مقام ع       به نظر نمي   .۲

شناسـان و فيلـسوفان اخـالق بـر ايـن           عموم روان . هاي خويش كاميباب باشند     محقق ساختن ايده  
 و نصيحت مكـرر را در پـيش گـرفتن    عظباورند كه اوالً تأكيد مضاعف بر امور اخالقي و راه و       

ي و در ادامه مقاومـت  زدايي اخالق چندان رهگشا نيست؛ چراكه رفته رفته در مخاطب حساسيت        
. آورد، ثانياً تـأثير عمـل اخالقـي بـسي بـيش از گفتـار و سـخن اخالقـي اسـت                   اخالقي پديد مي  

تـأثير قـرار خواهـد      در مقام عمـل ببينـد، تحـت    به عيان و  هنگاميكه كسي انجام يا ترك فعلي را      
ن كـار بـد    بـشنود كـه فـال    در مكـرر گرفت و به فكر و تأمل واداشته خواهد شد تا اينكـه مكـرر   

 .  نيستر صد گفته چون نيم كرداو د: كه ، و موجه بهمان كار خوبناروا واست و

اي كـه در   خوانـدم كـه دختـر بچـه     چندي پيش در يكي از متون مربوطـه بـه فلـسفه اخـالق مـي          
ــي  ــستاني درس م ــد دب ــده   هخوان ــون ش ــرطان خ ــاري س ــار بيم ــفانه دچ ــود،  متأس ــار  ب  و باالجب

 و از ريختـه  به طـور كامـل   هاي سرش  بر اثر شيمي درماني، مو  .  بود درماني را آغاز كرده     شيمي
هـاي هـم سـن و     دختربچـه . نما شده بود ها انگشت اي مدرسه ها و هم اين بابت در ميان همكالسي 

  مرتـب  را بخاطر ريخته شدن موهـاي سـرش    انگاري اين دختر    وي غفلت و سهل   سال او نيز از ر    
به مدرسه آمدنـد و مـشكل را بـا      كه مادر و پدر اين دختركار به جايي رسيد   . كردند  مسخره مي 

معلمين هم قول مـساعد دادنـد كـه ايـن عمـل زشـت و نـاروا        . مسئولين مدرسه در ميان گذشتند   
قبح و بـدي ايـن   ت كردند و حآموزان را نصي  پس از آن معلمين دانش    . نخواهد شد ديگر تكرار   

 ادامـه  هـا  همكاسـي ثر واقع نشد و آزار و اذيـت  اما اين سخنان مؤ. عمل را به ايشان متذكر شدند  
.  ببرنـد ياين نوبت والدين دختر مصر بودند كه دخترشان را از آن مدرسه به جاي ديگر     . داشت

 به او فرصت دهند و در صورت عدم رفـع  ي يكي از معلمين از والدين تقاضا كرد كه چند روز   
روز  فـرداي آن .  والدين با تقاضـاي معلـم موافقـت كردنـد     .مشكل، دختر بچه را از مدرسه ببرند      



 ٢

آموزان با تعجب يكديگر را نگـاه    دانش معلم سركالس رفت؛ هنگاميكه كاله خود را برداشت،   
 سـكوتي .  شبيه دخترك سرطاني شده بـود  بسياروزده بود  موهاي خود را      تمام كردند؛ معلم   مي

مـوي   تنها به گفتن ايـن سـخن بـسنده كـرد كـه      در اين ميان معلم.  بركالس حكفرما شد   معنادار
تـوان زنـدگي كـرد و درس خوانـد و ادامـه        اينگونه هـم مـي  نفسه عيبي ندارد؛      كوتاه داشتن في  

، به نشانه همدردي، موهـاي سـر   ها از همكالسي برخي روزپس از آن . گرفت  تدريس خود را پي   
 ه  آنچه مـؤثر واقـع شـد   .ت نكردندخود را كوتاه كردند و سايرين نيز ديگر دخترك بيمار را اذي 

 در كثيري از موارد، تأثير اخالقـي آنچـه   .كنش و رفتار معلم بود، نه گفتار اودهنده بود،   و تكان 
 با آنچه گفتـه يـا   ،رسد شود، عملي كه از آن بوي صدق و خلوص به مشام مي         در عمل ديده مي   

 . شود قابل قياس نيست شنيده مي

 نـصيحت كـردن مترتـب نيـست؛ امـا       وعـظ و يـست كـه فايـدتي بـر     الزمه اين سـخنان ايـن ن      . ۳
شغول شنيدن سخنان عمرو و زيـد    نيست و دلم    و پرسش   كسي كه در مقام طلب     نصيحت كردنِ 

 و نـصيحت اخالقـيِ  توصيه رسد كاستن از حجم       به نظر مي  . ، چندان مفيد فايده نيست    نمي باشد 
 فاعالن اخالقي بـه صـرافت طبـع   وجه از مستقيم و مهيا كردن بستري كه در آن اعمال اخالقي م         

 اگر قـرار بـود صـرف تأكيـد بـر      به ياد داشته باشيم كه  . شود، در مجموع مؤثرتر است      صادر مي 
 كه تاكنون بايد اين مهـم  كرد مياخالقي ما را رفع  معضالت  ،گفتار در مقام هاي اخالقي     آموزه

  بـا مقـوالت  گاهي و آشـنايي نظـري  عدم آاوالً و بالذات  ناظر به مشكل  پس. پيوست به وقع مي  
بـيش از  .  مقـام عمـل اسـت    و به كـار نبـستن آنهـا در   كاهلي پيشه كردن  نيست؛ كه در     اخالقي

بكوشـيم تـا موانـع رفـع شـود و فـضايي مهيـا شـود كـه در آن             بايـد   سخن گفتن درباره اخـالق      
 وظيفـه مـا بـيش از     . سـهولت مـشاهده كننـد    بهشائبه را   اعمال اخالقي صادقانه و بي   ، شهروندان
بـه  ، نظيـر شـهرداري در ايـن وادي    ن اسـت كـه شـايد دخالـت مـستقيم نهـادي         چنـي  . اين نيست 

 .نحويكه كه ذكر آن رفت، اساساً مثمرثر و رهگشا نباشد


