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اخالق مبتنی بر حرمت
دایره عدول نکنند تا سیاســت زیر سایه
ِ
نهادن به ارزش ذاتی انســان مقام گیرد .بر این اســاس ،از سویی
اخــاق سیاســی را از فایدهگرایی گزیری نیســت و بســندهکردن
حکومتها به فایدهگرایی به رفتارهای ضد انسانی میانجامد؛
از ســوی دیگــر ،پیــروی بیچــون و چــرا از وظیفهگرایــی در
حکومتگری ،گام نهادن در قلمروی خســارتبار و پشتکردن
بــه واقعگرایی اســت کــه شــالوده اصلی سیاســتورزی اســت.
آنچــه میتــوان در حــال حاضــر بهعنــوان راهحــل مطــرح کرد،
بنیانی اخالقی اســت برســاخته از فایدهگرایی و وظیفهگرایی در
اخالق .در کتاب «درخششهای دموکراسی» فصلی را با عنوان
«اخالق فایده -وظیفهگرایی و جهان سیاســت» به این موضوع
اختصــاص دادهام کــه گامــی اســت در راه برون رفت از مشــکل
همنوایی اخالق و سیاست.
ناگفتــه نگــذارم کــه وظیفهگرایــی ظرفیتهــای بســیاری را
در اختیــار سیاســتمداران قــرار میدهــد .بهعنــوان نمونــه،
سیاســتمداران نبایــد تحت هیــچ شــرایطی دروغ بگویند اما
مجبور نیســتند هر راســتی را به زبان آورند .به قول شــاعر «هر
راســت نباید گفت /جز راست نشــاید گفت» این روش ،زیانی
به قاعــده «هزینــه -فایــده» در سیاســتورزی نمیزنــد ،اما
اگــر سیاستپیشــه دروغ بگویــد و آن را تکرار کند ،بــه ناباوری
مــردم میانجامــد و دیگــر مــردم حرفهــای راســت او را نیز
بــاور نمیکننــد .دروغگویی زیانهای بســیاری دارد که یکی از
آنها افزایــش فاصله میان حکومت و مردم اســت .از «قانون
زرین»( )Golden ruleکه میگوید «آنچه برخود میپسندی
بر دیگران نیز بپســند و آنچه برخود نمیپســندی ،بر دیگران
نیز مپســند» میتوان در روابط اجتماعی و مناســبات سیاسی
بهــره گرفــت« .قانــون زریــن» گــزاره مشــترک فرزانــگان،
فیلســوفان و پیشــوایان دیــن اســت .در انجیــل متــی (فصــل
هفتــم ،آیــه ســیزدهم) آمده اســت« :بــا دیگــران همانطور
رفتــار کنید کــه میخواهید آنان با شــما رفتار کنند .این اســت
(خالصه) کتاب خداوند و نوشتههای انبیا» امام علی(ع) نیز
در انــدرز اخالقی بــه فرزندش ،به صراحــت «قانون زرین» را
به کار میگیرد.
(نهجالبالغه ،ترجمه سید جعفر شهیدی ،1370 ،ص )301
اما «اخالق فضیلتگرا» بیشــتر در شــخصیت و منش شــخص
کنشــگر اعم از معلم ،مدیــر ،تاجر ،صنعتگــر ،نماینده مجلس
و سیاســتمدار متبلور میشــود .در اخالق فضیلتگرا ،شــخص
میکوشــد به اوصــاف اخالقی مزین شــود و رذایل اخالقــی را از
خود دور ســازد .بنابراین ،وی با این منش و شــخصیت میتواند
اخالقــی رفتــار کنــد .اخــاق فضیلتگــرا در مقایســه بــا اخالق
وظیفهگــرا و فایدهگرا ،چنــدان از قواعد و اصول مــدون به مثابه
دســتگاهی اخالقی برخوردار نیســت .به همین دلیل ،سنجش
رفتار اخالقــی مبتنی بــر فضیلتگرایی برمدار اصــول و قواعد،
کاری دشــوار اســت .اخــاق فایدهگــرا و وظیفهگــرا بــه لحــاظ
چارچوبهای نظری و صورتبندی تعاریف ،مفاهیم و قواعد،
بســیار منقحتــر و دقیقتــر از اخــاق فضیلتگرا اســت و امکان
سنجش رفتار اخالقی را بهتر فراهم میسازد.
جنــاب دکتر خانیکــی ،در چارچوب مکاتــب اخالقیای
که دکتــر محمــودی ارائه کردنــد ،میخواهیــم بدانیم از
نظر شــما چرا «جامعــه انقالبــی» و «جامعــه مدنی» از
ظرفیتهای اخالقی باالتری برخوردار است؟
خانیکــی :جامعــه ایران وقتــی در شــرایط انقالبی قــرار گرفت،
خیر عمومی ،ایثار ،فداکاری ،توجه به «دیگری» و ...برجســتهتر
شــد .در دوران انقالب ،ســطحی از «فضیلتگرایی» در جامعه
حاکم شــده بــود؛ چــرا کــه نمیتــوان گفــت در شــرایط انقالبی
«نهادها» مســتقر هســتند بلکه این «افراد» هستند که ارزشها
و باورهایشــان در معرض دگرگونی قرار میگیرد .بر این اساس،
کســانی که این مرحله از تاریخ(انقالب) را پشــت سرگذاشــتند،
نســبت بــه آنهــا کــه تنهــا تجربــه یــک جامعــه غیرانقالبــی
اســتبدادزده را دارنــد ،از یــک برتــری اخالقــی برخوردارنــد؛ در
چنیــن جوامعی ،ســاز و کارهــای اخالقی کمتر «نهادی» اســت
و بیشــتر وجــوه «فردی» غلبــه دارد .امــا وقتی شــرایط انقالبی،
نظاممنــد و قاعدهمنــد شــود ،نقش نهادها و ســاختارها بیشــتر
برجســته میشــود و اینجا اســت که از «جامعه مدنی» سخن به
میــان میآید و ارزشهای اخالقــی در حوزه عمومی ،به صورت
نهادینه شدهای در نهادها شکل میگیرد.
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کســی که سیاســت مــیورزد باید مثل کســی کــه در کار اقتصــادی مشــارکت میکنــد از هزینهها
و فایدههــای برابــری برخــوردار باشــد؛ چراکه اگر سیاســتورزی نفع بیشــتر یا ضرر بیشــتر داشــته
باشــد ،ما را از امــر اخالقــی دور میکند و تجربــه کار اخالقی در ایران این بوده که همیشــه سیاســت
و کنــش سیاســی کار اخالقــی و پایبنــدی بــه اخــاق را بــه مخاطــره انداختــه اســت ،بــه همیــن
دلیل اســت که بســیاری از کنشــگران سیاســی ترجیــح دادند بــرای حفــظ اخالقیات ،از سیاســت
رها شوند.

واخوردگــی از گذشــته ،تضعیــف
ســرمایههای اجتماعــی و غلبــه
نگرانیهــا نســبت بــه آینــده ،جامعــه
را بتدریــج بــه ســمت نوعــی «ترجیح
خــود» برده اســت؛ وقتی کــه «فرد» در
کانون تغییــرات قرار میگیــرد ،طبیعتاً
«همبســتگی اجتماعــی»« ،امیــد بــه
آینــده»« ،اعتماد به دیگــری» و «کنش
و مشــارکت جمعی» مورد تهدید واقع
میشود.

سوژهشــدگی «امــر اخالقــی» در چــه شــرایطی اتفــاق
میافتد؟
خانیکــی :نیــاز بــه امــر اخالقــی و کنــش اخالقــی از خأل رفتــار یا
بینــش اخالقی نشــأت میگیرد .وقتــی جامعه مــا از آن فضای
انقالبی ،ایثار و گذشــتها فاصله گرفت و به «فردانیت» و غلبه
«ارزشهای مادی» کشــیده شد ،مجدداًنیاز به تحقق یا پیشبرد
جامعه اخالقی برجسته میشود.
معتقدم واخوردگی از گذشته ،تضعیف سرمایههای اجتماعی
و غلبه نگرانیها نســبت بــه آینده ،جامعه را بتدریج به ســمت
نوعــی «ترجیــح خــود»
بــرده اســت و تغییــرات
خانیکی:
اجتماعی در این دهههای
در ایران،
اخیر نشان میدهد که این
جــزو ویژگیهــای جامعه
شرایط کار اخالقی
کنونی مــا اســت؛ وقتی که
و سیاسی هر دو تنگ
«فــرد» در کانون تغییرات
است چون هزینههای
قــرار میگیــرد ،طبیعتــاً
کار سیاسی و اخالقی
«همبســتگی اجتماعی»،
که
باال است و مادامی
«امید به آینده»« ،اعتماد
این دو در کنار هم قرار
بــه دیگــری» و «کنــش و
میگیرند ،فداکاری
مشــارکت جمعــی» مورد
تهدید واقع میشود.
عظیمی را طلب
از آنجایــی کــه نهادهــای
میکنند
مدنی در ایــران از پایداری
جامعه ایران وقتی
و قوت درخوری برخوردار
در شرایط انقالبی
نبوده و نیســتند (که شــاید
قرار گرفت ،خیر
بتــوان علــت این امــر را در
عمومی ،ایثار،
حاکمیت نظام استبدادی
فداکاری،
پیشین در ایران ریشهیابی
کرد) کــه طــی آن ،جامعه
توجه به «دیگری»
چنــدان نیاموختــه اســت
و ...برجستهتر شد
بــه «دیگــری» اعتمــاد
کنــد و در کنــار «دیگــری»
فعالیــت کنــد .بــر ایــن
اســاس ،جامعه صورتی گذرا و کوتاه مــدت به خود میگیرد و به
ایــن اعتبار اســت که نیاز به امر اخالقی ،کنــش اخالقی و جامعه
اخالقی برجسته میشود.
از ایــن رو ،هــم در وجه شــخصی ،نیاز بــه وجود سیاســتمدارانی
داریم که متصف به اخالقمداری باشــند و هم در صورتبندی
مــدرن یــا ســنتی جامعــه ،بیش از پیــش تعهــد به امــر اخالقی
اهمیــت یافتــه اســت .شــاید اینجــا از آن بزنگاههایــی باشــد که
بحث ســنت و مدرنیته را در میان نخبگان یا کنشگران سیاسی و

مدنی برجسته کرده باشد که آیا وفاداری به همان اخالق سنتی
ترجیــح نــدارد به ایــن گذر کــردن از امــر اخالقی و گرفتار شــدن
جامعه به نســبیت در قدرت؟ که طــی آن ،هر امری را در رقابت
سیاســی ،انتخابــات و هر نوع کنش سیاســی دیگــری مباح کرده
است.
به نظر شما توســل به «اخالق فردی» میتواند به تحقق
«جامعه اخالقی» و قوام «اخالق اجتماعی» بینجامد؟
خانیکــی :رونــد تغییر ارزشهــا و نگرشها در جامعه ما نشــان
میدهد که جامعه ایران به سوی فردگرایی و ترجیح ارزشهای
مادی پیش رفته اســت .در این شــرایط ،نخســتین چیــزی که به
ذهــن میرســد ،این اســت که به ســراغ «اخــاق» برویــم .حال
اینکــه اصالح این روند از اخالق به تنهایــی برمیآید یا نه؟ خود
جای بحث دارد .اما معتقدم تا زمانی که نهادها و ساز و کارهای
اجتماعی از قوت الزم برخوردار نباشند ،باید به «اخالق فردی»
متوســل شــد تا افراد با رعایت «امر اخالقی» جلــو رفته و مانع از
زوال جامعه شوند.
بــر این اســاس ،طرح «جامعــه اخالقــی» یک طــرح واقعی در
عرصه سیاســت در ایران است؛ یعنی ما باید به فرایندهایی فکر
کنیم که قدرت و میل به آن را چه در وجه اقتصادی و چه در وجه
سیاســی به جــای تمایل به فســاد ،به ســوی اصالح و تســلیم در
برابر «خرد جمعی» و «توزیع قدرت ،ثروت و منزلت» بکشاند.
حال ،میتوان ســر این بحث کرد که آیا فــرد میتواند به تنهایی
مقیاس چنین تغییری باشــد؟ یا به جای فــرد باید دنبال جمع
(در قالــب نهادهایی چــون جامعه مدنی) بــود و اخالقی کردن
قدرت را در جامعه جستوجو کرد.
برای رســیدن به «جامعه مبتنی بر اخــاق» چه معیار و
میزانهایی ضرورت مییابد؟
محمــودی :معتقــدم ،نــگاه و نــوع نگــرش مــا بــه «انســان» در
مســیر حرکت به ســوی جامعــه اخالقی ،بســیار اثرگذار اســت.
ما میتوانیم دو نگاه نســبت به انســان داشــته باشــیم :نخست،
نگاهــی که انســان را غایت ذاتی میداند که خــود هدف خویش
اســت .نقطــه مقابل این نگــرش ،نگاه ابزاری به انســان اســت؛
یعنی انســان به مثابه وسیله و ابزار که میتواند به کار گرفته شود
و مورد سوءاســتفاد قرار گیرد .وقتی انســان تبدیل به ابزار شد ،به
کلی ســاحت انســانی و اخالقی او زیر پا گذاشــته میشــود .ما اگر
انسانیت انســان را به رسمیت بشناســیم ،در این صورت انسان
نسبت به خود و همنوعان خود وظایف اخالقی مییابد و اخالق
حکــم میکند که بر پایه وجدان اخالقی به اصول اخالقی پایبند
باشد.
امروز با این مشکل مواجه هستیم که متأسفانه جامعه به میزان
زیادی از ذهنیت ،نگرش و دغدغه اخالقی تهی شده است؛ این
واقعیت را میتوان در سیاســتگذاریها ،برنامهریزیها ،تعیین

