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 اتفاقات متعدد توان  ميرسد به نظر مي. ساخته عبدالرضا كاهاني را ديدم » هيچ « نيكوي اخيراً فيلم .١

هـايي   خـانواده . عيشت سامان بخـشيد دهنده فيلم را حول نسبت ميان اخالق و م و بعضاً تلخ و تكان 
انـد؛   بـضاعت جامعـه   ار فرودسـت و كـم  ششوند عموماً متعلق به اق كه در فيلم به تصوير كشيده مي 

 را  ميان درآمد و هزينهتوان توازن  به زحمت ميهايي كه به اصطالح آه در بساط ندارند و  خانواده
 .اي ميان آنها برقرار است بط اخالقي حداقليدر عين حال، مناسبات و روا  . تا آخر ماه برقرار كنند    

 او كـه مبـتال بـه مـرض پرخـوري          .خورد  م مي ه   جديد به اين مجموعه، معادالت به      ي ورود فرد  با
شود؛ اما در ادامـه بـر اثـر يـك اتفـاق خيلـي نـادر گـشايش           در ابتدا اسباب دردسر آنها مي      است،
الظاهر بايد اسـباب آسـايش و    ي كه عليخفرااين . آيد اي براي ساكنان آن مجموعه پديد مي   مالي

: آورد خي و ناكامي و ويراني به بار ميلبضاعت را فراهم آورد، ت هاي كم آسودگي خاطر خانواده  
  ... كند كند و ديگري خودكشي مي يكي به همسر خود خيانت مي

جامعـه را  . تناسب زيادي با نحـوه معيـشت ايـشان دارد   اين جهاني هاي    نحوه زيست اخالقي انسان    .٢
هاي اخالقـي    و نه عاري از دغدغهاند آبممند و قديس  اند كه نه خيلي فضيلت   هايي پركرده   انسان

؛ غمخوار آنها هستندكنند و   تا جايي كه بتوانند از ديگران دستگيري مي    چنين انسانهايي . و انساني 
بـه يـاد   ... رسـانند و   آزار نمـي  زيردسـتان  بهگويند، كنند؛ دروغ نمي هاي خويش عمل مي   به پيمان 

. اي ارتباط وثيقـي بـا تربيـت اخالقـي دارد     هاي اخالقي داشته باشيم كه نهادينه شدن چنين دغدغه    
 هـا   در آنترين بسترهايي هستند كـه تربيـت اخالقـي     ترين و مهم    ي  محيط خانواده و مدرسه محور    

 تـا آخـر    كـه ورد؛ حسيآ يابد، تربيتي كه حس اخالقي را در فرد پديد مي مجال بروز و ظهور مي  
كسي كه در فـضايي زنـدگي   . بخشد  و سلوك اخالقي فرد را سامان مي    خواهد بود     همراه او  عمر
شوند و در فضايي ناامن  برطرف نمي. ... كند كه حاجات اوليه او نظير پوشاك، مسكن، امنيت      مي

 به قـول   چنين كسي . مجال چنداني براي تربيت اخالقي نداشته باشد      ممكن است   شود،    بزرگ مي 
هاي ناسالم و نـابرابري    رقابتركوشد تا د داند  و هميشه مي         انسان را گرگ انسان مي     توماس هابز 

جامعه جاري و ساري است، حق خويش را از ديگران تصاحب كند؛ چراكه بسيار روزها و كه در 



 ٢

 براي خود و احياناً خـواهر و   نتوانسته استگرسنه بر بالش گذاشته وها را بخاطر دارد كه سر       شب
شـود و   تحقق نمـي ماي  در چنين محيطي، تربيت اخالقي. اي جمع كند  خويش آذوقه و مادر برادر

كه نحوه معيـشت چنـين       هنگامي. شود   و كژيهاي اخالقي چندي بزرگ مي      شخص با اعوجاجات  
اقد ظرفيت مواجهه فكه وي  شود، از آنجائي هان زير و زبر مياي ناگ  غير مدني و تربيت ناشده   فرِد

و غيـر حـساسي دارد،   و زمخـت   ناتراشـيده ط جديد است و در عين حـال ضـمير اخالقـي          يبا شرا 
 را به نحوي تنظيم كند كـه از ايـن موقعيـت جديـد      با ديگرانتواند مناسبات و روابط خويش     نمي

 فاجعه نيز ي زند كه گاه  سر مياو از يي غير مدني و ناموجه   رفتارها  در مقابل، . استفاده بهينه كند  
 ، دريـ گ مـي ار او قرار ي كه در اختاي  از معيشت جديد و امكانات فوق العاده       ه چنين نحو  .آفريند  مي
 . كند و هم ديگران را است كه هم خود را ناكار مي" تيغ دادن به كف زنگي مست"سان  به

 زيـست   هشود و ارتباط وثيقي با نحـو         محقق نمي  ء در خال  كه تربيت اخالقي امري انضمامي است     .٣
هـاي متوسـط    نهادينه شدن ساز و كـار اخالقـي در ميـان انـسان    .  و اكنوني دارد   اينجايي هاي  انسان

 از نحـوه معيـشت    آنهـا شود مگـر اينكـه   دهند ميسر نمي   الحالي كه اكثر افراد جامعه را تشكيل مي       
 و توان به پديـد آمـدن حـس    است كه مي تنها در اين صورت  .  برخودار باشند  ي قابل قبول  حداقلِي
 آني و دفعي كه متناسب با پيشينه و هاي تحولدر عين حال، .  اخالقي در ايشان اميدوار بودوجدان

 اثـر   بـر  و با انگيزه خيرخواهي صورت پذيرد و چـه عامداً ظرفيت و هاضمه افراد نباشد، چه عالماً      
ثار و نتايج نيكويي را در پي داشته باشـد، مـضر و زيانبـار و ويـران             تصادف باشد، بيش از اينكه آ     

 . كننده است


