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این ســخن از امــام علی(ع) اســت که «شــباهت مردم بــه حاکمانشــان بیش از شــباهت آنان
به پدران و مادرانشان اســت» این گزاره خردمندانه ،بانگ بیدارباشــی برای اصحاب قدرت است
که از تأثیرات سخنان و کردارشان بر مردم غافل نشوند.
درکنار«آزادی»و«نیازهایاقتصادی»،جامعهبه«امنیت»نیزنیازداردتابتوانداخالقیباشدواخالقی
زیستکند.اینامنیت،فقطجسمانیوفیزیکینیست،بلکهجنبهروانینیزدارد.جامعهایکهدچارترس
وهراساســت،بشــدتازاخالقفردیواجتماعیفاصلهمیگیرد.وقتیکســیبهعواقبرفتاراخالقیو
داوریهــایاخالقیخــوددررابطهباجامعه
وامرسیاســیفکــرمیکندودرتــرس،روزگار
میگذرانــد ،نمیتوانــد شــهروندی اخالقی
باشدوبرمداراخالقرفتارکند.

گنــاه بیاخالقــی جامعــه عمدتــاً
به گردن بیقانونی ،استبداد و دیکتاتوری
اســت .هــرگاه مؤلفههای روانشــناختی
و اجتماعــی همچــون «رضایــت» و
«اعتمــاد» در کشــوری تبلــور پیــدا کنــد،
میتــوان بــروز رفتارهــای اخالقــی را در
شهروندان مشاهده کرد.
چــون بر ســر عمل آینــد /همه یا شــمر یا یزید شــوند» اگر کســی
قدرتی ندارد و بــه ظاهر اخالقی رفتار میکند را نمیتوان فردی
اخالقی قلمداد کرد.
«این طــرف میــز» و «آن طرف میز» بــودن اتفاقــاً تعیینکننده
امــر اخالقــی اســت و به همین دلیل اســت که باید ســراغ ســاز و
کارهایی برویم که پایبندی شهروندان به اخالق را مادامی که به
قدرت رسیدند ،تثبیتمیکند .این امر ،امروز در فضای سیاسی
محسوستر اســت چراکه حتی بین نهادهای رســمی ما توازن،
اختیــار یا عدالتــی وجود ندارد که طــی آن ،بتــوان حاکمیت امر
اخالقی را در جامعه توقع
کرد.
محمودی :نگاه
بــرای مثــال ،وقتــی مــا در
و نوع نگرش ما
یــک نابرابــری رســانهای
قرار میگیریم آنجا اســت
به «انسان» در مسیر
کــه دیگــر از جریــان آزاد
حرکت به سوی
اطالعــات و نقــد کــه جــزء
جامعه اخالقی،
الزامات «فعــل اخالقی»
بسیار اثرگذار است .ما
اســت ،خبــری نیســت و
اگر انسانیت انسان را
بــه جــای آنهــا عملیــات
به رسمیت بشناسیم،
روانی ،دروغ ،گزارشهای
در این صورت انسان
غلط و تهمت مینشــیند.
در چنیــن فضایــی چگونه
نسبت به خود و
میتــوان گفــت کــه آنچــه
همنوعان خود
محصــول کنــش سیاســی
وظایف اخالقی
اســت ،با اخالق نزدیکی و
مییابد و اخالق
قرابت دارد؟
حکم میکند که بر
در چنین شرایط نابرابری
پایه وجدان اخالقی
کــه باندهــا و گروههــای
به اصول اخالقی
ذینـــــفــــــوذ بــــه جــــای
نهادهای رســمی و مدنی
پایبند باشد
قــرار میگیرنــد ،انحــراف
از امر اخالقی در سیاســت
رخ میدهــد .از ایــن رو،
اگر میخواهیــم از موازنه
بین سیاســت و اخالق ســخن به میان آوریم ،شاید بازگشت به
شــاخص اصلی که در توســعه سیاســی مطرح است ،ضرورت
داشته باشد؛ آن شاخص اصلی همعرض کردن کنش سیاسی
بــا بقیــه کنشهــا اســت؛ یعنــی ،کســی که سیاســت مــیورزد،
مثل کســی کــه در کار اقتصادی مشــارکت میکنــد از هزینهها و
فایدههــای برابــری برخوردار باشــد؛ چراکه اگر سیاســتورزی
نفع بیشــتر یا ضرر بیشــتر داشــته باشــد ،ما را از امر اخالقی دور
میکنــد و تجربــه کار اخالقــی در ایــران ایــن بــوده که همیشــه

سیاســت و کنــش سیاســی کار اخالقــی و پایبنــدی بــه اخالق را
بــه مخاطره انداخته اســت ،به همین دلیل اســت که بســیاری
از کنشــگران سیاســی ترجیح دادند بــرای حفــظ اخالقیات ،از
سیاست رها شوند.
کنــاره گرفتــن از جامعــه و بیتفــاوت شــدن نســبت به
سرنوشــت جامعه آیا میتواند بهعنوان کنشی اخالقی
قابل دفاع باشد؟
خانیکــی:پاســخ مــن منفــی اســت و معتقــدم ایــن کار ،نوعــی
ســادهگزینی و راحتطلبــی اســت ولی این دســته از کنشــگران
سیاســی چــون شــرایط سیاســتورزی را بــه صورت مشــهودی
غیراخالقــی میدیدند به عبارتی امر اخالقی را حداقل نســبت
بــه امــر علمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی و خیرخواهانــه ،اخالقی
نمیدیدند ترجیح میدادند و میدهند که سیاست را رها کنند.
مقصودم این است که در ایران ،شرایط کار اخالقی و سیاسی هر
دو تنگ اســت چون هزینههای کار سیاســی و اخالقی باال است و
مادامــی که این دو در کنار هم قــرار میگیرند ،فداکاری عظیمی
را طلب میکنند.
چه مؤلفههایــی میتواند زیســت اخالقــی در جامعه را
تضمین کند یا آن را با تهدید مواجه کند؟
محمــودی :دکتر خانیکــی به موضــوع انتخــاب آزادانــه ،اختیار
و آزادی در انجــام کارهــای اخالقــی اشــاره کردنــد و ایــن یکــی از
لــوازم جامعــه اخالقــی اســت .مــن بــه «نیازهــای اقتصــادی»
بهعنــوان نخســتین شــرط جامعــه اخالقــی اشــاراتی داشــتم.
اکنــون میخواهــم اضافــه کنم کــه در کنــار «آزادی» و «نیازهای
اقتصــادی» ،جامعه بــه «امنیت» نیز نیاز دارد تــا بتواند اخالقی
باشد و اخالقی زیست کند .این امنیت ،فقط جسمانی و فیزیکی
نیســت ،بلکــه جنبــه روانــی نیــز دارد .جامعهای که دچــار ترس
و هــراس اســت ،بشــدت از اخــاق فــردی و اجتماعــی فاصلــه
میگیــرد .وقتــی کســی بــه عواقــب رفتــار اخالقــی و داوریهای
اخالقی خــود در رابطه با جامعه و امر سیاســی فکــر میکند و در
ترس ،روزگار میگذراند ،نمیتواند شهروندی اخالقی باشد و بر
مــدار اخالق رفتار کند .شــما اگر رفتار شــهروندان را در انتخابات
مــورد توجــه قــرار دهیــد ،میبینیــد بســیارجالب و عبرتآمــوز
اســت .جامعهای کــه در آن آزادی انتخاب بــدون عقوبت وجود
داشــته باشد و مردم اعتماد و رضایت نســبی از حاکمیت داشته
باشــند ،آزادانــه قضاوتهــا و رفتارهــای اخالقی خــود را از پرده
بــرون میافکننــد .بنابرایــن ،میتــوان گفــت گنــاه بیاخالقــی
جامعــه عمدتــاً بــه گــردن بیقانونــی ،اســتبداد و دیکتاتــوری
اســت .بر این اســاس ،معتقدم هرگاه مؤلفههای روانشــناختی
و اجتماعــی همچــون «رضایــت» و «اعتماد» در کشــوری تبلور
پیــدا کنــد ،میتــوان بــروز رفتارهــای اخالقــی را در شــهروندان
مشاهده کرد.
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اولویتها و اجرای قانونها مشاهده کرد .ما ذهنیت ،استشعار،
خودآگاهی و دلمشــغولی اندکی نسبت به موازین و مالکهای
اخــاق در ابعاد فردی و اجتماعی داریم .تا این وجدان اخالقی
در مــا بیدار نشــود و دغدغههای اخالقی ما را در خود مســتغرق
نکند ،در به همین پاشنه میچرخد که میبینیم.
واقعیت این اســت کــه اگر در اظهارنظرهــا و تصمیمگیریهای
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،انســان بهعنــوان
غایت ذاتی و فینفســه و به صفت شــهرون ِد برخوردار از کرامت
و حقــوق انســانی پذیرفتــه نشــود ،از او چیــزی جز ابزار و وســیله
باقی نمیماند و به سادگی میتواند«به کار گرفته شود»؛ آشکار
است که چنین جامعهای نه انسانی است و نه اخالقی .باید ابتدا
موجودیت انســان را بهعنوان غایت ذاتی و فینفسه بپذیریم تا
به انسان به مثابه شــیء نگاه نکنیم و هرگز به خود اجازه ندهیم
که از انسان بهعنوان وسیله و ابزار استفاده کنیم.
افــزون بر ضرورت تعیین تکلیف خود در نگاه به انســان ،تأمین
نیازهای پایه برای گذران زندگی و معیشت مردم ،شرط اساسی
دیگــر نیــل بــه اخالقمــداری در روابــط اجتماعــی و مناســبات
سیاســی اســت .جامعه فقیر و محــروم بســرعت از اخالق تهی
میشــود ،همانگونــه کــه از دینــداری تهــی میشــود .بنابرایــن
اقتصــاد پویــا و آزاد و توزیع ثروت بــر پایه برابــری و نفی هرگونه
تبعیض ،نقش اساسی در شکلگیری جامعه اخالقی دارد.
برای ارتقای «وجدان اخالقی جامعه» چه گامهایی باید
برداشت؟
محمــودی :در جامعــه مــا ،از کودکســتان گرفتــه تــا دانشــگاه،
آمــوزش اخالقی هم از جنبه نظــری و هم از جنبه کــردار و رفتار
انســانی ،مغفــول واقــع شــده اســت و جــدی گرفته نمیشــود.
گویی کســانی نگران آن هســتند کــه «وجدان اخالقــی جامعه»
با تلنگری ،فریــادی ،زنگ خطری و انذاری بیدار شــود .ذهنیت
و دغدغــه اخالقــی بایــد بــا تعلیــم و تربیــت از دوره کودکــی در
انسانها شکل گیرد.
ایــن کار دو جنبــه دارد :یکی ،جنبــه آموزش مکتبهــای اخالقی
بــه زبان دقیق و ســاده برای هر دوره آموزشــی؛ جنبــه دیگر ،کردار
و رفتــار پدر و مــادر در خانواده ،مدیر در اداره ،اســتاد در دانشــگاه و
حاکمــان در گســتره جامعــه .اگر رفتار ،کــردار ،منش ،طــرز بیان و
نگاه متصدیان امور به مســائل اجتماعی و سیاســی و اقتصادی با
زاویــه و دغدغه اخالقی همرا باشــد ،در جامعــه تأثیرگذار خواهد
بود و مردم میتوانند بتدریج به سوی برپایی جامعه اخالقی گام
بردارند.
سیاستمداران و سیاســتگذاران چه نقشی در شکلگیری
«ترازنامه اخالقی جامعه» دارند؟
محمــودی :ایــن ســخن از امــام علــی(ع) اســت کــه «النــاس
بأمرائهــم اشــبه منهــم بآبائهــم» یعنــی «شــباهت مــردم بــه
حاکمانشــان بیش از شباهت آنان به پدران و مادرانشان است»
ایــن گزاره خردمندانه ،بانگ بیدارباشــی بــرای اصحاب قدرت
اســت که از تأثیرات ســخنان و کردارشــان بر مردم غافل نشوند.
بهعنــوان مثــال ،شــفافیت یکــی از صفــات «به-زمامــداری»
( )Good Governanceاســت .همچنین «بهرسمیت شناختن
دیگری» با وانهادن جداسازیهای من درآوردی تبعیضآمیز،
هماننــد خــودی و غیرخودی ،شــهروند درجه یــک و درجه دو و
محرم و نامحرم ،پذیرش رقابت آزاد و ســالم در میان مردم و...
وقتی این مفاهیم با انســان ارتباط پیدا میکند ،جنبه اخالقی به
خود میگیرد .بنابراین در میدان سیاست ،بسیاری از این بایدها
و نبایدهــا در «بــه -زمامــداری» میتواند مورد توجــه مدیران و
سیاســتمداران قرار گیرد و ترازنامهای برای سنجش سیاستها
و اعمــال آنان فراهم شــود .متأســفانه در کشــور مــا چنین نظم
و نســقی هنــوز بــه چشــم نمیخــورد .منشــورهای اخالقــی در
بیمارســتانها ،ادارات و وزارتخانهها نصب شــده ،اما در نهایت
به انجام کاری بخشنامهای و دستوری تقلیل داده شده است.
کنــش اخالقــی در فضــای معطــوف بــه جبــر و زور
امکانپذیرتر اســت یا در فضای معطوف به اختیار؟ و آیا
امر اخالقــی در «این طرف میــز» و «آن طرف میز» فرقی
دارد؟
خانیکی :اساســاً پــای هر کنش اخالقی در سیاســت بر شــانه امر
اختیــاری و آزادی اســت .مرحــوم دکتــر ســید جعفــر شــهیدی
همیشــه بــه طنــز ایــن شــعر نجمالدیــن کبــری را میخوانــد
«حاکمــان در زمان معزولی /همه شــبلی و بایزید شــوند /لیک
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