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  "خوشبختي يعني ديدن چيزهاي كوچك"

  
  ۱۳/۳/۸۹: ، مورخشنبه پنج، آخر صفحه روزنامه شرق،: منبع

  
" فلسفه اخـالق مـدرن  "پس از اتمام جنگ جهاني دوم، اليزابت آنسكوم مقاله مشهور          .۱

 ديني واخالقي  كه سنت ستبِرساكنان اروپا كه چرا  متحيرانه پرسيد را نوشت و در آن      

 دربـاره اخـالق نوشـته بودنـد و سـخن گفتـه       روار خروارخ پشت داشتند و     را در پسِ  

ــد، ــراث بودن ــر   مي ــفهب ــنفكرانيفالس ــهبودند  و روش ــ ك ــه تف ــاره اخــالق  ص ب يل درب

هيچيك مانع از اين نـشد كـه از همـين انـسان طـي دو           .... پردازي كرده بودند؛      نظريه

سر كـره   در سرا راها  سر زند كه وجدان همه انسان     جناياتي سوز  خانمانجنگ جهاني   

گراياني، نظير مايكـل اسـالت و    بنابر رأي آنسكوم و ديگر فضيلت  .  تكان دهد  خاكي

 دربـاره  ي نظـري جان مك داول مـشكل در اينجاسـت كـه تـاكنون بحـث و گفتگـو         

اخالقي فراوان بوده، اما تأكيد چنداني روي عملي كـه بايـد   مفاهيم و اصول ها و     ايده

پردازي اخالقـي    ما بيش از اينكه به تئوري .از كنشگر اخالقي صادر شود، نشده است      

مندي حاجت داريم كه بـه صـرافت طبـع از     احتياج داشته باشيم، به كنشگران فضيلت     

 تربيـت گرايـان اخالقـي بـه     روست كه فـضيلت  از اين . مندانه سر زند    آنها فعل فضيلت  

اي چـون شـجاعت،       سـازي فـضائل اخالقـي       اخالقي و ممارست ورزيـدن در نهادينـه       

ل، كينـه،   بخـ چـون     ييـ   و زدودن رذائـل اخالقـي     ... دستي  ، گشاده خوشخويي،  محبت
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  بهقانگارند كه متخل  و انساني را اخالقي مي انگشت تأكيد مي نهند   ... حسد، بدخويي 

  .  باشد چنديفضائل اخالقي

 به كارگرداني همايون اسـعديان    " طال ومس "تأمل برانگيز     نيكو و   فيلم  اصلي مضمون .٢

به نحو تدريجي و در مقام      " آقا سيد "اي است كه در       حول اخالقي تبه تصوير كشيدن    

ايست كه به همـراه همـسرش    او كه طلبه ساده. شود عمل و بر اثر ممارست پديدار مي   

  سـخت  ناگهـاني يخواند، بـر اثـر بيمـار     به تهران نقل مكان كرده و درس طلبگي مي        

 :زمره زنـدگي بپـردازد   و به امور روشود درس و دفتر را رها كند     مجبور مي همسرش  

 پسر خردسالش را تر و خـشك        خريد مايحتاج منزل كند،     را به مدرسه ببرد،    شخترد

تا پيش از بيماري زهرا سادات كـه بـي   ...  . كند، براي تأمين معيشت قالي بافي كند و  

 مـشغول درس و  ورزيد، آقا سـيد       انش محبت مي   به همسر و فرزند    حساب   و بي  دريغ

هاي زهـرا سـادات از بـه خـواب       نحويكه نسبت به شكوه و گاليه  مشق خويش بود به   

آقـا سـيد بـه    . گرفـت   كم عنايت بود و آنرا جـدي نمـي         اش  و مشكل بينايي   رفتن پاها 

گيـرد تـا در درس اخـالق  يكـي از اسـاتيد       يكي از مسؤلين حوزه تـصميم مـي    توصيه

 به سبب بيماري زهـرا   نيز پس از آن    رسد و      اما جلسه نخست را دير مي      شركت كند؛ 

 تقدير اين تواند در كالس حاضر شود؛ اما گويي   چند صباحي نمي   و استادش سادات  

را تجربـه     بجاي  اينكه درس اخالق بخواند، عمالً زيـستن اخالقـي   است كه آقا سيد     

 درست است كه بيمـاري زهـرا سـادات مجـال     . دمزاجي در او پديد آي    كند و تبديل    
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گيرد، اما اشـتغال بـه امـور     طلبگي را از آقا سيد مي قيل و قالتأمل و بحث و فحص و  

مـا  "روزمره زندگي رفته رفته نگاه آقا سيد به جهان پيرامون را عوض مـي كنـد؛ كـه                

". تـر اسـت   بهترين چيز رسيدن به نگـاهي اسـت كـه از حادثـه عـشق             "و  " هيچ، ما نگاه  

 اكنون با محبت ورزيـدن     خواند،  ايكه تا چندي پيش درس اخالق را در دفتر مي           طلبه

اعم از كـسبه و پرسـتار   ( و جوشيدن با مردم به زن و فرزند و دستگيري كردن از آنان 

داري  شـب زنـده  آقـا سيد . كند محبت را در خود نهادينه مي   ، فضيلت   ...) بيمارستان و 

محفوظات ببافد و شرمنده زن و فرزند نباشد، نه اينكه درس بخواند و    كند تا قالي      مي

 چه بسا داد  اگر حادثه بيماري زهرا سادات رخ نمي .ومات خويش را افزون كند     معل و

آمـوز    و عبـرت غـز  از نكـات ن ر پـ  آقـا سـيد   انبان ذهـن    گذشت و      مي نسا نمدتي بدا 

 و خطابه به يـاري  عظشد؛ انباني كه در هنگام و اخالقي و كالمي و فلسفي چندي مي    

 اما، بخت يـار آقـا   .رساند  ياري مي تشينآهاي    آمد و آقا سيد را در ايراد نطق         وي مي 

 "اقـوال "  بخاطر سپردن   اتفاقات زندگي او را در مسيري انداخت كه بجاي          و سيد بود 

 نـصيب بــرد؛   تجربـه كنــد و  و فــضائل اخالقـي چنــدي را "احــوال" چنـدي،  ياخالقـ 

بگويد كه او را از صـميم دل  صراحتاً و بدون پرده پوشي    به همسرش   بطوريكه بتواند   

 را در خويـشتن     ي خـضوع و فروتنـ      و ؛ برروي نفس خويش پابگذارد    دارد   مي دوست

؛ خـضوع و   )كنـد   هاي ديگر را جفت مـي        طلبه   كفش  آقا سيد  ايكه صحنه(تجربه كند   

. آورد  همـراه مـي   ايكه فـضائل اخالقـي متعـددي را بـراي كنـشگر اخالقـي بـه         فروتني
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 شـدن نـه در مقـام    طالاين شود؛  ميطال اينچنين است كه مس وجود آقا سيد بدل به          

 كـه  ينظر و بر اثر قيل و قال و خواندن درس اخالق كه در مقام عمل و بر اثـر زيـستن   

 و خـشك كـردن   تـر نظيـر  (رسـند    به نظر نمي مهم و سترگاموري كه چندانآن  در  

هاي ديگـران را   محبت به همسر و شب تا به صبح قالي بافي كردن و كفش  ابراز  بچه،  

 كـه عـين خوشـبختي        زيستن اخالقي توأم با فـضيلت      .شود  قق مي مح...) جفت كردن 

شـود؛ نـه بـا پرورانـدن       با ديدن چيزهاي كوچك و انجام اعمال خرد ميـسر مـي     است

شايد كـه    رويم؛ب را ببنديم و زير باران هم چترها باشد كه ما    . سوداهاي بزرگ در سر   

 .تردامن شويم


